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A. bOUllemen tspriis
voor geheel Nederl,~IlIdiii

we hier Ilcuben nnngeroerd uit,oerig .al ·. be.preken, We hOl'on tevens dat het ongolnk (\ut giste ren· heeft. p laats gehad geen slecht voorteeken . m oHet is te vreezen dat er in OilS moederiand eLl
g e ziju, Het congresgeuouw iSingestol't en SOll1misverstand zal ontstaan omtrent de pogiDgen die
migen zljn deerlijk g ckw e.tst,
een' yerlieht bestullr lhans aanwendt om den JaOnlnngs heoft de :"lS.iste nt·re~ident van polioie tc ·
nan '. zooveel mogolijk het zijlia le ·geven . Ais of
Batavia het hewijB' g egeven dat hij nog zecr g"ed
het .een nieu"·. iaak W31'e, wordt de cOll\'~ l'si e van
up sehool kan ga~1l bij jODgere ambten:>l'en , Hij
;comrD.unaalin iudil' iduoel bezit ill .ulk een dog·
had op een bediend. die des ntlChts in I,et hOtel
liebt gesteld; :dat een geloovig l ozel'Mn het belullg
des Indes vun zijll heer f 25 uit een g csloten kust
zou gaan twijfelen llat daarin voor den JilVaan gegestolcn hud , art. 305 , no. 3 InL .trabv, toegepast
legen is. De scbuld ligt bij bAide part\jcn. De
in plaat. vau 302 n o, 1. De heel' N. 'l':,.V el'\\,eij
eene i. t,,' enthouHiast en gelooft dat cell sociale
,lie in bet W eekblnu .fin he t Regt daarlegeo opkomt,
toestand ·zoo maar op eens te verande ren is, en d.e
lInd den uas. resident reeds te voren voor verkeerdc
aridere wle de zaak minuer tel' hart.e 8cbijnt t e gaall,
toepas.ing g ewaarachu lVd; maar mell IlCeft den l'ilad
zo~kt de oplossing van de quaesti e m eer in kwillkvan dien jongen ambtenaar in den wind geol.gen ,
slagen dan in eeo grondig onuerzoek . In. ooze ver"Bell llollandsuh regter," schrijft de heel' Verweu ,
waehting datns de eersle conversio spoedig een andere
. " d ie, nll het in werking treden del' wet van 18 54
zou yolgen, werden I\'e niet teleurgestcld; wan t spoe·
cen lll et <len hiel'besprokcn ge4cel ovel'eenkJ lllstidig daarop gafP"ingan aalokan (residentie Kadoe) en
g on . diefst.l qualificeerde als dieM:,1 VUll ce n
in de laatste dagen Japars daarvan het bewijs. Japara
luonbedielJ(le, werd dell 16 October 1854 ,lool' den
nugaf voornamelijk aunleiding tot een ge5chilpunt.
H oogen Raad del' Nederlanden teregt g ll IYe?eu bij
Hier toch was van liberalc zijde van het feit te
een arrest , wnuraao ik de volgeude o verwcgin g
hoog opgegeven; iedel' wist dat dr. r egen t vau P atti
woocdelijk ontJ een: " overwegenu e, dat bij h et
geen groote Hiend r an conversie wl\s , De bevolql1.1ificeeren Vfin een misdl'ljf aile die · oms t:l1ldig. king had cr wei ooren naar, omdat 7.e gnal'ne iets
beden, welke op de zwaad e del' siraf nllar de we t,
beef! waarop het knn rekenen; ronar de regent bad
yan in vloed "ijn, Leb oorcll in nonmerking tekom en
er zich min of Dleer t egt'll \'el'zet; van d:Hl.l' twesen dat d... h"h-e het . plegen van de ullderboorige
strijd en ontmoediging '?a.n den hcor I.Jevijs:3oll Nor·
dand bij Daoht, in de nanhool'igheid Yan een be mao. H eeft men e"hter geduld, ,Ino zol m ell ill
woond IlUi.. niet mug wo rden t;)r zlide g este]d ,
korteren . t~d dall n:en zieh y ool'stelt in Middenomdnt dezel ve door ee ll 100nbedienJe jogens ,.ijnc n
JIlVr. ecn grOlidbezit "ien govestlgd waal'Lij de Iu·
meester zon bogaan zUn, daul' toch; om hoi teyens
lander zoo groot belong heeft. M Oil ovc rd,'ij ve slecht;
bestaan del' !aatste omstandigheJen, de cerate ~ waar
. niet, want een overdr.eyen liLeraai entllOu s iasulB \'oor
dere oms(:mclighedell Ilie! .ls niet bestanudo kunde jongste feite n is even nadeelig al s een sebert·
nen worden a:l11gem erkt en dnL dug hij het ann we.ende mi,kenllingvan "en heginsel dnt tot de zelf
zig zij l! vuu bvee vel'ilchillende qualificalicll van cell
staodigheid van den Inla nd er zoo uilmnflt end moet
lI1isdrij f, g-elijk in · casu, dan de zwaal';te qualificatie
hijdrageD.
de voorraog behoort te \\, ol'den g ege ven, " En uit
Wil men echter vruchlen van <len te creo re1l
lli el! hool'de wel'd de uitspl'aak van den regler UOOI'
toestand plukkell , dun dient VOOl'OP te staan het 11eit1 ~11 n.
Yerni eligd , De dwaling van dien cerlige voornemen am VOO I' den Javaan iet" Inei~ l' te
sLeu r egtel' i. Jig t vel'kla:l1'baar, daar hij DauIlWell,lk.
Joe1l dan heln in bet bezi t stellen van een stuk
dell tijd had gelJacl om tIe uelallgl'ijk.e g'ovolgcn
grand dut hij naau\Velijks k'ln beweI'Ken. We IJ elJuen
van de pail ingevoerde we t dnidelijk in t<! zien,
reeds meermttlen in ons ulnJ lIe oprigting van
M",lr hoc kwam Ollze A8'istel1t-Residcnt van 1'0Latidbouwscholen voor Inlanders wCllschclijk g eacht.
lid c op ht dwaa1 sp oor en hoe kon hij daaro]>
Het onderwijs in den landbouw 7.OU ziell woveel
yoort.g aau, lerwijl ik hem beboorlijk ge waur.chnwd
mogelijk moeten aan5\uiten aall hot gewoon lager
h eL?"
onderwijs en dit tevens ill ue steden v el'pligLend
Het du~ kt ons ,lienstig bier te tloen ui tkomen
mocten gesteld worden. Met canigen sokmti.chen
hoe eon erVilron assistent-resident, doo)' een jonge n,
takt in het · onderwijs zou het·; hoewel nia t zonder
wakkercn amb te naar te r egt. gewezen wordt voor
moeite, wel ·gelukken, den Jl1vaan vun zijn eeuzijn laakhara eiget:zinnigb eid.
,' olldIge rijst.cultuur voorloopig 50 % meer vrucllt.en
De Kamer van. k oophanrlel te Bat.avia heeH lot
te .doen trekken, En hoewel hel. 'II' lllisseh ien wr.<1I·
'/." K dc" gonverneur-genel:aal bet verzoak gerig-to
is . dat. wat iemaud ViiU eenigen naam, llnnr we
am de wijzigingcn g emunkt in de Neder!' Wetboe·
bcipen tot z\Jn welgemeend en diep berouw, eens
ken te n opzigte \'an liet .voorregt der commissio·
officioe! te kennen gegeven heeft, dat nm!. de Innail'S, de Lcpel'k te b tlUdiigting en b et pnndregt oo k
lander meer tijd zal gaan bested en aan 7.ijn eigen
te do en opnemen in de Ncder!' Ind, Wetboeken.
cultuur,delandhc~' .meer en lDeer iu den steek
Aie t algcmeenc stemmen bebben eellige koopli ezal lat~n . en daardool' niet lVeinig de <lagloon en zal
den te Paduug die door 'de Kamer Yan koophandel
doen rijzen, - zoo verblijden we ,0[lS bij voorb:wt
waren bijee n g eroepell, aangenomen dat bij de
over" deze even.tuele. llitkomsi, ,1ntll' ona het lot vall
Regedllg za n worden uangedrongen up g elijksteUing
den Inlander meer tel' herle gnat dan van den Euvall aile vlaggen, wat do kustvaart belrefc, terwijl
ropeaan. Het verwondert . ons dan ook dnt bet
die vergatlcring teven5 erkend hceft dat de handel
, Hoofdbesiuui' ·van het Indlsch Landbouw- GenooLradang ,jell Illet r egt beklaagde over de lVille.seh.ap thans ' nan . den GOll verneu~-.Generaal gere· tek elll'ige
bundelingell en de gr~ote achteloosh~id,
questr8~rd heeft v~or onderwijs in den landbouw YQor die de Ned, Ind. Stoomvaart':Uaatschappij telk~ns
EuropeailGll in plaats van v06r blandel'1!. De laatsten
aan den dag legt.
nit .h.w1 . prUi1itiev~n . staat 01' te herfen blijit de. eel' .
Over bet poatlVezen in N. I. wordt van aile kanfte' pligt van een. gonvernement, en daarop be- teil, maar yooral yan den kant vun . Silmatra, len
sobeidenaan te dringeneen eerste pligt van den
z.eerste en onoverdreven geklaagd. Dit in . verhalld geEnropesilhen jngezelene. Wij vanonzen kantzulbragt met llet feit dut tuseahen ~Ildaog en Batavia
ien Diet ophouden onv.e rmoeid voor ' iillllndsch onbrieven met het gezamenlijk bedrag van f 928.000
derwljete" plaiten; de gehecbtheid van Jen . 1018naan nssignatien vlln de Java~dle 13ank zijn zoek
darvoor bet oude isgeen eigen8ardige karaktertrek
geraakt, geeft geenaanleidiog om van de Indi,che
van; ~einall~en ·maar van ieder die door onwetend post-num;nistratie bet . gunstigste te denkall.
heid· kleingeestig ongeloovig wordt. voor elke prakEr. is een gouvernemcnts-bcsluit v... "·benen waartische verbeteringeti . hervoril1ing. Geef een J.Bvaan
bij de. M exikaan5che dollar tegen den koers van
. een sikkei in banden, gij znlt naverloopvan kor
f 2.45 wordt allogenomen.
Wn lijdteleurgesteld zjjn en h~m weer op de oude
De voornaamste ingezetenen .v an Samarang hebm.an.ier depadi halmpje voorhalmpjezien afben tot Z, E. den gouver~eur-generaal het eerbiesnijd'eli. Geaf hem. een amei'ikaanBcben ploeg, Waes
dig verr.oek . gel'igt am zooveel bet in zijne mogt
_ niet . verwonderd zoo gij I<ort . daarop den oude1l,
stnat·, het gevaal' voor een nieuwe 'belasting op de
. di~n hlj op zijllschouders 's nvonds weer naar huia
Europeanen en vreemde . Ooslerlingen af teowenden.
Ken tor8eri,we~r ' in dap!aats · tiet. DergeltJke
Een ' redacle.ur vau .een dol' Iodischo dllgbladen
. ,vool'oordeelen zullen 81' ~u bij . d~n inl(\nder · nooit
heeft over hehelfoe onderwerp 'een open brief ·aan
·uitgaan zo,,' m~n hem niet door. geregeld en verden ministe~ van koloni~"geschreven. net hovenpIigtollderwijs beginsele:: ioprentdle zijnen prilkbedoclde gevaar 'moet rlaardonr veel van "ijn intentlBche~ . simleg z~oruimschoot8kunnan ontwilikelen.
siteit verliezen.
. ;
:Wehopen. van ..harte •.dat bet . aan.ta~nde congres
In den laats.t en tijd was bet 'weder zeer onstui. voor, Landbouw .te Djocjokarta het oIlder"erp dat i mig : Padang werd onlangs 'door vroeselijkeban-
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Jjirs gehcel onder water gezet , Binnen kort ztll dut
lot ook Snmllrang bijnn d,igelijks treffen en is h et
bogrijpelijk dat prius Mangkoe Negoro zioh verlVondert ' dat· de- Hollander ... 1' ooit nan gedacht hebbe ll
zieh . QP Samarallg Ie kOlilen vestigeu.
De aanhouJf:nde tware regem doel, . lIiet veel
goeds vool'spellenomtrellt de gewnssen , In Remhang 1.0U 'I, van ·de tabuk'uedden verloren Z~ll,
Evenmin kan de . koffijoogst ill het volgende jaar
gnnstig ziJn,
De residant vnn Somarang, de beer Lammel"
van Tooren burg, heeft ann de oommissie, belust
met de i ll ztll1leling van bijdrngen voor cen fccsl
tor eere van zijn vijf en tlViniigjnrig bllwelijk, op
den Hleu October a , 8" voorgesteld die bijdragen
te besteden tot het stich ten \'un een kom edie~e·
bou\\' allliar.
'I'ot finnvulling van e~n Vl'oeger berigt kunnen
we mededceleo, dat van hed enaf dagelijks extratreincn tussch en Buitenzorg en Bn ~~yja zullen
loopen,
uit Atoltin zijn sedert onze laats!e krollijk geell
bij7.ondere beriglen ingek omen . Ailee n werd' ons
getetcgrapbeerd det de vijand zielt op Panglimll's
g ebi ed ver,terk te, De voe.ding moet ni ets te wen.chen ovcr!;,tcll , de gezondheidstoe~tand verbe ter!
en de geest Jel~ troepen is uitmunlend.
III de residentie 'l' apalloelie is de gelYapeode
ruagt zamengeli'okken 0111 on eenigheden onder de
Baltakcro tegen te gnan,
Met. voldoening verne men we uit bet jongste kol oniaal verslag rIat er wij zigingea zllUen worden gemaaktin IlCt reglenlent 01' de drukpcrs. \V e hopell ?ee]'
dat. in h oofJzaak het beginsel zal worden oangcnomen, dnt wo in de Nos. 224, 22~, 227 en 221l VOIl
onze courant "OOl'stonden.
Hot Tijdschrift van N, 1. ZOIl het ongaal'lle "ien zoo
het stelsel vnll waarsellllwingen we rd nallgenomen,
een slebel, da t. volgcns dat '.rijd schrift, cell' ve rdediger in de n (1, H. vindt, We zoudon diL eo111 01'
voo,' Indi a volstJ'ekt lliet. ollvel'eenigbaat achten met
good e repressie \'c bepalingcn. }~en wa{U'echuwing is
" ltijd een gl.'Oole beleefdhcid I.eg enol'er eell yool'harigepoll , die dan nog bij Ujds in bal'e drift. betougeld word t.

I

n.

H. V.

Biunolliantlscllo Berigl;en.

La.tsto Kwartier 2 Ootobo r.
Nit:!Uwe Mnall
10
EIJrste Kwartior 1 8
Vollo Moan
25

j ,IJN

~voorw6ff-B."ilLsdl"Vl)U ,

SA~"'ltANG_VOnST};NJ.ANDEN-WILLE)r

vn.it~ ,u;nu""de

dell

ht ~ tI Au.:zs .. 1~74.

October,

I:t.h~uvv

Den 23

NO'l"embtr,

6 eo H) ,

December,

Sen 17.

S~Dla..trn'8 Westkue!I61;. TeloJl"

Beull:oeleu,

PadBn~

Beton".

cn Ati.,b.

Hltn 14l1l:I eo 2-lell u.n ftlk" nl:lI""I.

Mun-toJ.: en Plllembaug.
Ueo l'lflll u 'a ,1~e ,,,nAII II.

I:lor:neo's "We8th::Uf!lt en DIIHt'o n.

DaudjerniRlHili en
Iho

23 ~ n

~ 'UI

dk ...

Du.'Y~"1J.

hh :l. IHI

l\J:ahasssr.· Timor-Ko~p.u,,,

ell

do

l\l'oluldle:JJ .
neD

17ell

fAil

cl~tl

IlJIt:lfHL

A.-tJeb met elke FUD,obD en Engel.!It"be mn;1.
lLlllmchcn wordt ann btll.loghebbeadcn vrijgehl eQ, (10k op and6r
dllgen lHtDQe bri c\'u I\au hot ' JIQltk aDIQor to dtJCD betorl(en, - D
door1.lJ lIdiD8 \"(lO lIi~r hccft stue.1t pl~"ls per cent verthkkcode post
lIet Ullr UD a)uitio g V{lo r de I.ost OlD de Oo ~ t iJ des .,ondt
ten 5 Uf"; am rie We~t des tn orgens ton S 1I11r. en om de Zuid
met elken t j>oortreio dc& morgen, 'en 6\ eo. " \' oorm , It me.

Soerakar ta, 29 Sept. 11<1 Tclogrnofp • .,Qneel heert
gistareu ovouu hunnen o.ftradeu.deu Cht:f, den. heer H.
Si1llon, euu 8ouvollir a8Dgebollell, lic6la.alldu ~it dcn

voorwcrp, tint door gczamentlijltu gel,hliij1rfJ bijdrngen
is n'Lnge kocht~
Door ~,6 n h'1Joner werd dUGl'bij namc us 7,ij ul3 collegas een t oepu6selijke to t' sprauk ge hQude n, di e d~ Ileer
S, 1n eenvoudigd ' doch w~lgeIlHH.HHlo bewoordingen
bellntwoordde.
Omho.al VRO woordon i8 o,orbodig. Ben ' j",der, die
den beer S. von DRbij kent, zn.l ougetwijfel11 be8('ff~u ,
J"t ZE,i, tie aympllthie l.ijoe r omlt' rgcBclJiktcn tt!D volle
ilCeft Yeruipnd .
- Bet hUltJ en f.)~f, thane gtto ee ul'cerd door den
ITe' f :DE J.JIJON en in eigeltdorn tocboboorellue nan
de n betlr LOUIS SMITlI , werden j l. Znter,lug op vanduti ~ verkocht voor
8510.- K r)oper wer,l de Heer
J , 0., KlLI.U" ,
Gisteren morge n weed eehler dill koop yoor d(>Zd}f¥
de 130m QYCrg edaBll ann deo I1 ee r J . L , POnrlBft,
llit.goyer vall d it bInd} die vao vuornem en ia, het noia,
tint 6110rm bouwvnllig il! ) tot 0 1' J en grond nftebrekeu
en daarr oor in do pllll1t l!! eeu prn cht.ig l'oko- t:'n Druk,
kerij X. ) 00.01 te uoeu opbouwtlJl.
- Zijne Hoog:,eill d~, Soc eoe iJoe naD "BL SocH"tl.karta,
he ~ ft Vrijdag ochtt! lId weer fl l..'llS cen uitftapje nu.nr
H. D . plla~n, n g rnhftn op li.utita1l gellrngt; vt.!rgc zeld van
de Ratoe en de gll uedo Kai1.t:rlijktl famille.
Dec; micldugl:l b~toeht Z. H : de fu.·bl'ie k Karta8oem.,
ulwoar ~. H . et!D geruimeu tijd ,'erbleef, om dell gang
dec werkzo.o.mhedell ill t' en stouwfabl'ick 118 le guaD;
zeer volt!IlBn ook over bet go ed outh"o.l van den gaat.
beer, de ndmioiBtatcur VBn K ar/aJoem. kecrda de voratclijke fBUlilie huis\\:l\l1rts.
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29 Sept.
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C.!" U

yoorbeel d fau bijge-

uit de

1/ Een paar ' manuden geleden 'W ordull
dti pasa!lrs to
Pri\wluuum en 'DjluuboD schiel' door nioluand meer be~
l.ocbt, zoodat d:i,a.r, WQUI' b~t anders op ge ~ one pesitardagen nog 01 nij druk WHS, op @~Dige ldeinig heu 6D no., nints
mee r te verkrijgen WRit. Du Ja\'lW en Hl'te Jden nnwelijk
OUdtl f elkBoder, d~t de duivel een OUM onder d~ PllilUlrg:n.ngCra zoU g evorderll habben , hetgee n dllariu l!ol1
btHltauD, dnt ecn ruBUIIO!ijk of \'r~ uw(Jlij k persoo!! dual'
geslnc!.il m uetlt worden . Aan tlcrge lijk cll ollld"n DU gu!
het dotUlU!;,! dceS'llyolk gchoor, daur .ran dltan, dut bovengtl noemdo pnfJSlarS voor eelJ korLen tijd Dtl t Zl)O goed
a18 vorluteo, Wllren. 9ndanka lIlijue pogingeu OUl de
orang dessfi "tot aoa~ r.o · ii!6cll t-~ bre uge'l bJ ee f bet volk
steefls staudvastig. H ot was IJiet tc btl WegoD uaRr de
passar ' t o gRaD .
J

'

Op d. ondernoming Klelleu .ch oo~ dezer . dugen
0.6 ndministro.teur, do hear D ., t' c ne g ro oto slnng, de
zoogenBRlllde oel er Sown, dooll) die tic II daar in de
-

nabijh~hl "an el;)o du.m (hondoeugau) "'I'''i ~ ld, B e t di et
ia :b 1~ ,oct Jang eo htteft eene biJzouJer ft'ault) Luid.

_

Op

Poerw·owillu.~nn t

benllor<lcn I'(l t

kerkhof te

weru een pllnr uagen gel LIden cell ju.vu.a.n in
zijue eigeul;) wOlling ·« oor . eeu duizcnupoot \'an buiten ..
gemeelle ,grootte gt'bet~ u. ' , Op stal\lldclJ voet werd a~ hat
u~ogelijko naug ow ~ n~, altijd op de eige u4"rdjg~ wij'Zo
dar .invauen, om di~ venijnisu beet one c hnd ~ lijk La maken. Ni ~ t~ bantte, de ~u.n ~on do pijllen .:iet langer
lijd.en. Hij is nog 8teede b~ ~,l egf.· riH lllt:t r.ulk cen koorta
in )t boofd, dat .meuo4u zijo leven beg!ot te "'ftnbope.l:I .
Men WS00t zelf6 (Iat z.ijn _verstn.udclijkH verluogblHI ·ve~..
ward ziju; ~inds eB.D .po.nr ~ageu OJ~t.Ii :)Ud.t . hij zic'b vaQ'
aile .pij.eo.
(Poro/int,),

Ki. Llutel1 d.1l)

Soerabaiia, 20 September. Hcdenwo"dt alhier. de
heer Levyasubn ~url1Jlln ,'crwncht.
Hij t~l log~eren bij den boer 'AnenlaetJ 11&11[' wij
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WIJ ontvingen hedenochtelLd bO.t t.leuret.Hend
berigt., det b'Jt gobou" .voor hot te Djocj. I •. bouden
landbouwcongrcB is iogest9rt., waar~ij ver6eb~ide.oe
p~rsoDen : g~k_etst zijn geworden.

0.&..D£19 . .Gisteron 'werden weder drio' r~pre8.entan~9n
'8," det :ct>rp. geerre.• t •• rd W.g.DS di.r.tal 'lID komj,
oo.o t en koIDS .

rl>~rr'8Ar81.

Aangc. ko.·men. Pas.sagicrs . '1.

b!ltaiJ. OD·I · ·Gge ·~' . 81I. Vtij(i!.I.);'lt, bO"blh~.*
......

overleec1eezi «GpPDaton,"rd .,..
den . lin.k.e, ,'eu.gel. a.h,..
&.fi12.··
jl..·.:
iBGI1'UJlnDJI'B
. . . h I nlcbe
i di leh ' l~ger . woona~btig In' d. .
'
.
. ..
.
• . . . to L.Pllebla. halfw&g Vittorla en Miranda, ,erlobe· . te. gUndl8~po.ltlilll blerl..
;. . --! I
.
~~:~r~,j
o'e. .au 0
P?
" .
'..
'
.
'
:
. . te ... ~a..an8~ . .'
. . • nen waB Gil. lijne guarm ... .tal op g •• n balf nor af. .
Morlo.... -heeft ta t:Olein
eb.· prfl!ilett'>
S,.A:ltrQat, looder dllt le~and . vao~~.oto'ltand bnnia :
. Per .Ned . 8rik BiminI, geoag.oorder A. Ooweband,
etands 'an. laatatg.~oemde pl,..ta oilg •• ,,,,de .. hd. Te ' otand ge'o"d,oJ,de plutollgH de .l4kiJ&f6Jl leel1t
droeg ,of bij botate.r.ed tageowoord'g WIIB. . . . . . . S ·Cbio....r. "IIllAmoij;
.
Miranda. b.'ond~o Biob · .Ieobta 5000 ruao .'an bot ,cloh aleobt tot ....ne 8I'1I.tige flIrddlging;· OtIt111&Ii_
Naor wij ·.eroemeD. woonde hijalleon met een kiod,
.
. ... . . _ _
. _ ..
derde korpl,. meeaC jonge. en oog•.oolehoe ·.oldateu, ' ..' !Jaar iud.rtijd . aouder ato.rnla bill on.
en . 1011 . bij .nog . .... giatoren .i n .eoe or andere kam·
."00.dab geo.oetDde Blan.co. in anor\]
.'1- '.met 7000 man ait
. In: beHog.r 100pt bo.t gel'11obb; . at Morl'llle. 'lII~
.' ·'
..
k
..
t . '
Haro en Bri':'ne.opm.~.t komon dag.n om Miranda
la binnengetrokken I,. Heb I. onw.
..rr~-'IIlIl'
mll.. e Wor _aam '~II gewe.. .
~e Batavia .
;0 veiligheid ·t. breDgen. Nil i. eobl~r Viltori.,. de
gera.htao moodlgsn .· de lold.ten . un.
piiierb1ijIl ' I.
boold.tad -van .AlaTa, folkomen geblokkeerd; hare Iig'
bot, dat d. I.atate .Inlneds .an 'bet telegram yan MoGISTlni:~ AVon gaf 'da oi~uwe Komm.ndant .an
ging i. ongunstig eo men wif dat oij .",ak beoat is;
riones io al de bladen )fan Madrid Is weggelat.n, Z••
liept.. 88 Ned .... _ ......... :.GoU.rd..... Nedorl •• d E. MOO11llllDDa Co.
.I"agt D.rr~~aray er io .i.h barer . ta bem •• hUg.n,
-.Ia 80hijnt 'aet ·b •• luta.n .t. walen~ bet uiteralete ......
d. 8chutterij, d. h.er Ollwaca, aaO d. olll.i~r.n van
dan wo.dt hij ••el vrijer 10 zQue baw.ging.n.
.
g.n. teo einde. den elecbten indruk, door het TGrliel
lijn. korps eeu din~r, WiRfOI\D ollk eenige omci~reD
Een toebl duor Galiciu eo Astoria •• wuorvan. ik eeo
.ao .La Guardia teweegg.bracbt,. 'Weg te nomeD; In
Schep~n
'an bet legt:r eu _ a.mh:rt.'n genoodigd waren.
De
pa.r dogen geledeo t.rug~.ke.rd ben, beeft mij op . A.turiae .ijn · de kleioe bJnden . weder toegenomen.
-'v an BataVia•
• tewiuiog tier ' gastec wae sec.r g~&Dime~rJ~ 8It.bB~8
ni~uw , ,JOeo 7.iOli boe onjuiet de ~iJw8riDg ie van fele
,'
.
het was r .. d. lo.t iu .den nacht, to<n .~ &lcb hu,.·
Spolljoardeo, dat het O.rliawo. olechta ill Navorra.o
Sept. 28 Ned. Af'olu! ....... .......... ,., ..... Recken ................ Rotterdam .
Bi.kaie de meerderb.id beefl. Ik vond in beide ' pro.
r _.
NOtch ll. ........ ;; .......... v. ~ebelveD ........
vincien, io de disiricteo van Vigo, Snntia~o, Coruna,
Uit P.kiog ach";Jft meo Gan .een dagblild Ie P/lo
• r
Tritun ........................ , .. Oost~um...... .
•
Gyon, Oviedo in bijlla aile dorp.o bet Cuartel Real
teraburg eenig. bij_onJ.rheden 'omtren! den ., hand.1 in
• -.
Joh.olea eo. l\f"rgaretbo Ruhilo,k.~ .......... '{l4gal.
VBO EsteUa eo de proclamatiu VAn don Cul'io8 zoo Diet
Kunst- ell Letternieuw8.
• •
ZuiJ. Ho! loQd ............. Horn:odam .......... UoeQder.
.bi nea.be koelie •.
.~
- N. L ."ll1oer ........................ Stch Rowegie .... .Indr.m.ijoe
openlijk verspreid, daD t.och bij dell CUrd of cttn dar
Voor .eOigec tijd he.ft d•• bi"elobe regeering eene
• • Al AInwie .................... Sech Djawas ...... Bali.
De boekdrukker O.cor H. Hurpel. t. OiDcinnati io
baur.ienlijkEfJ te Terkrijgen eD tUIJ8cbeD OvieJo en bier
kommi •• i. oa.. Ouba g~zoodeD, ten einde · den staat .
Amerika (et.!u N'du~r;&lLJd~r nog Vilr. afkofllst, daar een
het offici.. le bl.d der 04rliaten opeabaar iu 4 of ()
der kolpQieteD te ooderzoeken, . Doze Q~mnii88fe) aan
~ij.c..er 1oorvadei'en 1n 1680. een bollllndlf,ch burger wa~),
ploot.eo op de taf.ls do. wijnbui.en liggeD. Groote
wier hoof.t d. Cllioeaa Tobin-Iao.pin .tond, heeft
is voorntlmer.:.B omh'r dl:D lltel vun The Pod,.y oj Prtn·
80m man gelds w,o rden uit dez~ 8~reaen dikwerf naal'
th.oo H •• anna ,.rl.t.n en bare Rege.rtng ,eralag
ttrdom een bundel uit tIl gev-eo van dichtt:rlyke out~
:&stella ger.ondUDj ttl Sant.iago yond ik eeue ,d ame, die
o.er bare baadelingsn uitg.braoht. 'Sedert h.bb.1I de
boezemingen, ge9chrercu door boekdruk~ers of p'd~S(l~
te en van Batavia..
juiet vlln een pelgrim8tocbt ollar Toio6B teruggekeerd
agenteo dor beaob.afd. mogeDdb.de~ op Ouba mede
neo, dig oumiddellijl< met d. drukkunot 10 betrekk'Dg
"au Nederland , Per stoomscbip JI\", irnpt. Oollard~, De heer
WU(iI, at wanr zij de bo,'od van don Oarlos wail .goan ku~.
d. quoe.ti. der chiu.sch. koeli.. tot bet onde~werp
atlaD. A thClt!wel hij reeds 10 ht:t bezlt 18 vaa e~lle besen en 50.000 duros (I 125,000, rloor vrij"illige bUhuoner studlen goma.kt.
Iallgrijke collecti. lOor dat doel, i8 het hom . bak,o~d
dragon te anmengabracbt, geoff~rJ' had.
In 1847 d.ed bet .p.oDscb.. gou.eruemeot eeD.
dat c.og yele dh~ht8tukkl)(J v~u t!pogruft:ll 10 . ,ers-.:hll·
Hoe ,al8ch de boveo.ermelde bew.riug i8. olijkt
eer.t. pogiDg om chineaohe w.rkli.deo op b.t eiland
lE;nd~ tijd:!lch.rifteu . rcutrOQIJ. ZlJU ('II .HulOs . eeua
genueg uit ' ~et fait, dat no. bt't laaleta decreet d~r He·
Ouba t. lokkeo. H.t eerste .ohip bracht.9 ten geme eruere beke nlihelJ eu ee nl'l bl!ter~ piaatt'J TerdJeneu .
geering, in aile steden van Spanje leden van CU.rli8ti~
Naar Rotttruam, met het Ned. tlcbipNoach Il, hpt. ,. Sc::tlvtn.
tale vau 67l uit de ho.en van Amoy. De proof
De bl3BtBll 'ian d ~"e wil bij zooveel doonlijk opspor~D,
scbe comite's of aanzienlijke pareooen d.e r partij in
De. heereD Tulleken en S ki odcceD Collard, 1 jufrrou?t eD l kind
al.agd•• olkowan eo sedort dieu tijd nam de ahinea.be
fAD LOaDeD, .. ooJero!liciereo, 4 veruo rdeeldeo, J" se r a~ p., eo 7
venamalen en, verrijkt met baudteekenl og, p.ortret ~D
hechtl!lIis zijn genomeD, en ale er daD in iedtlre IItad
1I0100i.ati •• an·ine,·kelj.jk toe. TO.D eohte; ia . 18G8
ODI~ I:!geo rer00rd eelde llli lit,
and ere bijr;oll(\erh eden, in e~n bundel vereenl~eD, .. die
ton wim'lto esuige 8anhaogerB der partij bsstaao, zoo
ook pa.tioulieroo cp bUhno goede.eu de obioeacb.
Nau Rottcldam, met het Ned , sclli lJ {'riton, kapi . ,', OQtlrulli.
t:oow el door zijn iuhou.:l ula d?or u~ ~choOJ'Il~Hl zlJDer
voigt uit dou a.rd der begiDB.leo v.n 't C.rlismu ••• 1·
.rbei<'ers opn.man. werd Cuba als bet ware door b';n
DI' ht-lIr 1J1.d.rl.
typografi~~h e ell te c l:,"i~l!b tl Ultvoe rlDs...zsl u~~m~-lDten.
vo, dllt het op het plattelaod et"rkar ,ertegenwoordiJd
o.erstroomd, eo tbaos bedraagt bet getal aang.roerde
DeM onderneming i)! gee n COUlluerCI.~le; tlJ Iii ten
is. Iu de provincien Orellse, Santiago, Lugo, in de
koelie•• edert 1847 roeds 124885, ODder w.lke .Iecbta
werk van pieteit of yall liefde voor ZlJU ,ak - van
beraec \'lID A6turiaa vormen de Carlisttlo del groote
32 Houweo; alleell nil; Macao kW8mso or ruim
de eerste uitgzu€I zullen slec hta 500 esem~!aren w~r
mcerderhchl etl indien zij niet nBar de wapenau wil95000. Vau de.e 124.835 .ijn tboOB ruim.6S.duizeod
den getrok lteu eu doze aIleen bij intth: k~~Ulg wor~.on
len grijpen an iedere poging bt geregelde organisatie
door p... ticulieren in geb.uik. Meo nierke op, :dat
26 Sept. Nt'-d. lod. ~c1I, ) erH; r Nlliru gez.ll.gv. Sech Abdul R~ki1D
verkrijO'baa: getlteJd. Eeue gooJkoopero edlt,l" \'erschlJut
\'au den opstand aldanr mislukt zqu, zoo iii diL . voor·
niet al dez. koelies om d ••• lfJ. r.den op Ouba .ljil.
lut~r. Ook VBll europcsche, du:;, .mede .,·nu ucuerltmd·
HBlIlClijk nail hct lUeu apatiacb, ruinder krijgsbBftig
Er zijn er, die onder bestuur der p~rtieuli8re patrooni:
sche dichlerB-typografen wordt lDzendlug ver~ocht eo
k8rakter dt>r Galiciers te wijteu. wier Io.ndaard loer
strum tengevolje vao sen contrac~, dat zij met dazeu
verwacht, t cr wljl bet \,(J otlleruen iH ran.. de bUltenitmd Moore, un Bao dja rmas!'io .
met die der Ptutugeez6D OVerSt;ln8temt. Meo beboe ft
hebbeD ge.loteD; hun ge!.1 i. .."eweg bet grootstu
acbe bijtlrageu «erst den oorspronkehJken tekttt en
rdpub!ikei[scbe bladen zelven slecbta ts lezeD~ Oln
nawelijk 34.408; zij zlin verdeeld ond.r 1934. patrooJ:a
ki!!u~e!:~ ~:~~c~i:~l. ;:~~~~;l. H~~~~a~!alf;~~to:~~;1 g~!;~~ :;:a~;~ tt}dl;i vcr
achtalulll het wark, zoo\'eel doell!~Ir, daD.rvau eene
u"mell, dl\.t iu setlden al8 ~igileoza., Aloa.la, Guaof I.ndeig.naar., dat i. I(o,.oiddold ·" rui m ". 17 .. per .
Suid Hanng Uohaheiln, van · Lk7.{)oki e
iingeleche vortaliog i;e geve u. Het is dua t.'ene illt~rn.a.
,1.lnjan (alleo in Castilie), de Carlis'ea de moe.derpatroon. Vo. rt. 'lin .r . 7.036 koelies die w.geol
tionale IJlldernelll ing "u.n den hc~r Hllrpel, dw In
heid vormen en zelfa in hat refolutionair~ Andaluz:e,
misurijvtm uit hun val.lttrland gebanneo Zij'li ~ez.e Itaan
Am£trika en Eu.O't:land re e ds tu ot dt' gro oll5tt!l syrupa·
/:tau lUHn PUf'Jrto Sta Maria eo Juen a8nwij~eDj voorta
onder 634 patroons: ied.r patroon heeft daa.. ao dUI
thie is tQegejuicht. 'l 'egclijk :net ut.'z(m ~i i ~hib~ndel tal
},wat Ha!8ndit . van GrislIee; Ned. le.tl. pranw TJompreog Alma,
hcbb t: n wij Dog de provincia VUl. Yalenci8~ AragoD.
gewiddeld 11 man. Vervolgen •• ij;' er 1.844nitge.
gez"g~. Fa Oed", \' nn Tocb3.n; Ned. lod. schoen. HintaDg .\mboD,
bet licht zieo, onder den tltci va,.u 1t/sule . G l tfJ1jJSf:6 0/
bozui,l.u do Ebro, de Mae.tro'go •• Iwa.. dOJ Alfon.. eke a koolie. in d. depots van het goa.o.nement,
~t:1.:lg \· Secn Achmllt hin Aft'at Haoc~ in, "nD 'raga!.
Pri1,tdrdom., i3l)ne \' onarneling -ran e lgono.a~(l!ge en bun;ta.
80 t!n de I)Dtlergei!chikte cab.}ciUaM, teo minete 25,000
203 in pr •• entieve en 421 in werkelij.ke. gevangeD'
ristiscue Bcbetsen, anekd ot,en en perihlonJljko ollderv!U4
milD, onder de wapellen bebbenj do tOt'st8lld van Od.•• bap eo 14.064 zijn gabeal vrij en worken op d.o.
dingeri vall bOclklrukkers en hUllne.omg~vingJ welke eene
talu uja is genoeg bekend, en n:a dut BUMS kan wen
• • If<l.n .oe. als de orerige .reemdeliageo. . Hot k...
even gatrouwe ale curieu80 ges ciuedtllllS zn-l bevBttau.
van Soerab'A.Yfl.
nog dagelijks in de r:epu6Iikei'~:Jc"e bl"deo lezen, dat
pita"l, da.t reeds voor deo infoe.r vao koolie. il .ge'an botgeen de pcr" in hare .fd",.lingen en drukfoutoD
26 Sept. Ned. lad . 3! m !chip Maria., kapt. J . G. vau HaH. D~ar
het OarliBl'QU8 slechta op eenig-o duizeudeD BnskeD en
bruikt, wordt ge.ch.t op 37.450.000 dollar•.
Onrus!; Ned. lad . Bohneno\,. Hicllbn g Ingb.OG I. g1':Z8gV. Qllg D;Otl
dagelijk. t e lezen goeft.
Novarreezeo, die Je Spaansche tual niet sprekeu, steunt.
'\'ot du ••• rre h.d h.t tranijp·"t .an ko.lie,. plaat.
fill n.a3.l' lhlie (Iloeliling.)
Indian all. fractiun der republiek in SpaDje, de . helft
door mid del van zei1schepen onder franacbe, Bps.nllche,
.EOD zeer {ma.D" sc h i lc1.e rlj y "D den beer l\hBdlig is
n~;; ~:rl~ii~ge;a. J:~: ;~~~C:to!:~I:eilr:~a~.~ 'S:~~~~li~h~~~~~,l ::l~~.ji;~ dar 811u,hn.ogers vo,n don Carlos t~ zamen kuoneu bren- engelsche, amerikaansche, portugescba, nederlandaobe
gen, zoo zijo zij doarmedo zoo hoag lIIogelijk geschat
R Fnoll2Cll, nllnt' lhnlljarmas~in ; Ned. fud. :3c!Lou n. Kiem . Hap
of rUBei8che vlagj thUD8 he : ft men sen begin gomaakt
door. de Regerit; g V001' hBt lIl?Se UIU cp bet F4~iJjoe~~
H od, gcr.agr. Tall IJa.auw 'l'j in, naar K 'Jctcij; Nell. Ind, .chueD.
ou dat ouge8oht dtl algsmcene geeeMrift wOoarmedo de
met hiervoor groote eto~m8ehl'pen .Ie gabruiken.
te H4arlem D.angek tH:hl. net If! ceo strundge.z 1gt blJ
Gnp Liong. ge1,ag'f, Gan SiQe noe, uaa.!' lla\ic) (Badong.)
revolutie ran 68 Bl\ugeVo.ngoo wert!'
De lDrnge duur tier rels per zeilecbip, afwileelende
winter, Link8 ligg~u tegcn de besueeu'i\'de dumen de
Du loting Your de nieuwe lichting 'VaD 125,000 man
tUl!!scheo 88 eo 140 dagen, een groote Dlonigte paeia..
donkero, met sneeGwylokkclt bezGaide .pinken en staan
is
betrekkelijk
kahn
afgeloopeD.
boewel
hat
a."t.1
giere in eeue kleine ruimte beeloten, een o,,,,,loedig
eeuige epo.nn i:ll po.4.~do u, tot 'f~rptaa.talOg un de ,·aa c·
p18ataen, wunr zij gdring6 rustverstoringen to wecg gama.ar gtlw00ulijk oogazond voedsel eo eeoe in don retuigen bestew d. Hot ,tralld ,. met . • oeeuw bedekt
PlUJS-COUUAN1'.
b~'Rcht heeft, legio iSj elt:1chte to Gra.nada Dam het
g.1 weiui~ rnen.cbelijke behandeHog .ijn alleo .00en regiB is oen zaer Bchoou ~erac~~et met zoe en
oproor oellO dl'digonde Iwudiog &!U1, do meelmagazij\lpgemaakt door do Ultn~lols.Voreoniging to Sa~arat'!I,
veel oor.aken, d.t g.duren·la de rai. gemiddeld 5 %
pinko.. Een prochtige lucht. f'ln g"l" bewolkt.~ wa.r
1 October IS·H .
neo en w.p<n winkel. werden geplunderd en de troe'
der p89E18giera sterveD, welk cijf~r in tijllen, TaD epiankele plekken bl •• u.. doorhe.n spyle", vol\;oo,. bet
pen met eeuige LnodbGmmen en fl en . hevig geweerdewie klimt tot 12 %. Voer.1 spaoo.cbe.n rrB.lche
gebeel. R et is eon van ue kraahllg@ta work eu "ab
VUlJt
Lettb)oklj
(!an
l"Qlgendeo
dog
euhtor
wal!l
niles
80hepetl droegen Liertoa het meeate bij, terwijl op
den heer Mesdu.g 1 uitmuntend door de gr?otst.e ~'nar
rustig. Men .chut dat deze lichting niet over 40.000
Sunr}r;;u, Nl>. 14. f 1 5.50 op levering voor speciale
rU8siscb e Bcbepoo het getal bet guostigeto' is. ' Wan.
heid en door oeoc mate van begoocbnh ng, dIe dtl
lUBO
ond er de wapenen breugeo utI, DO. (lftrek
nUmwcrB geboden.Dcer m ea hot oijfer 12! .83~ ,erruindert met het ge.
voorwerpen en phu: s_.~ls elereOBcopisch zich ,\ran elkan·
die
zich
vrijkoopeoj
daze
8chattiug
is
do
dt)rgo
neu
!sOIOO,
f
3.25
."
f
4.30.
Supm'ieuro
kwaliteiten
till der tlt'llns nag levende koelies, dan blijven er onder doet losm.ken. Het was geen gem.kkelijke opgaor
hoog'i!lte.
enkal e centen hooger,geve<J1' 54)000 ffil\U over die eedert het bpgin der . ko ..
a1 die besueeu wde \'oorwerpen, wier wit toch zoo,er
Hen paar daqen gel eden is eene CarlittLische banda
KOEUUIDES', Ie 8oort. f 70, pf;)r kodio 8chaa.ra.
looi@Qtid geetorven zijo
van . witte \~erf i6, ee n rijkdo~ ,'an tOQut!n inhoudt en
BUH&L , Ie Soort. j 0.20 pcr pond.
tot (lP 1 uur ftf..i tault \'an Santander g~koDlenj d"" go·
Dit bedeDkelijk hooge cijfer is licbtelijk te .erkla·
tocb wit lU oet scbijot'n, in hun waarde te h oudeu
meeD8citllt) met: tlilbu.o te land is gehc el geetreUld tl n
RUST. Java Soorten. Ie .oort f 7, 2. 600rt I G voor
ran, waUlle"r !Den in lUJ.DIDtlrkiug neemt, dnt de , Obi.
togen de wei bowolkto en grij ••• lDaar tocb ook nog
er is bevel geg <, ven de 8cheepjes die zich Gon de over·
con8umtie •
ut)t's, wiens gezondbeid rd~ds door dd ongemakken der
• eer ve.l licht bevattende lucht.
Eijde
der
bRai
be,"inden,
te
verW'ijdereu
uit
n
ees
tInt
KLU'PER
OLIS
/
24
lang •• ooreis g.schokt, bij oijn ... n~omst op Ouba nog
Het is eon ,eer goede aftu willet ,'oor do rename·
KAT1A.NO
_.
,24
'ij in hllwlen lior CBrliB~el1 vaUeo.
blootst •• t aan deD .erd.rfelijken invlo.d .an hetongeloode
ling v.n moderne kU.ti8t te II.aflem.
12 Aug. Edu brief uit Logronj o meldt mij, dat
klim .. at. D.areDboven i. het grootot. deel ' der obinB.
RO~U'Q ~~ kw~L./l~,:.. "~o~e~~.i~~'.l.choar •.
dtt tijlliog van het verli es TIlI1 Lit. GUludil1 aen zal;\r
ache arbeidere afK.omeLig uit de prov,incie Kwang.. tong
Te Lvon beeft zich eeu commilHllie gevormd, met
Blech~en iudruk gewaakt ht:Jeft, nit.·t ailean op bet. IeWi.,o! 'o):'. o~ Holland 0 md. Jllto 101 a 101'/,.
(hoofJ.t.J Conloo) waarv.n de bewo"er•• die .iob.lh.t doel om geldelijke bijdrage n ta verzawolen tot
ger do ch ook " p d" bevolking, zoodat niet. .elecht"
J:t'a \t!>t'ij pari.
hjd hebbeo 0Ilda.8cb.idon door hun tot..l.a afkeer 'ao
Itichtihg van eeil gede nktee ken ter eere vao den
hot gcmeu ll, maRt t~VI:IDS de gegoC'd~ kl(U8~ Heneranl
Illla werkZ8.8.IDheid, daarenboven door ' buone mild.componist Auber. Ten eiude deB to ruimer giften voor
Z1l.vala uij dieDl~ terugkeer van zijue vruchttllooz on
\l e u ver baneueD Bile verhoudiug ehUD tot de bewonere
d8t doal ts erJ~Dgen~ zuileo lubcomwissWu oak ,in
mursch met luida krete u van varaehtiog ell verollt·
d ar oVt!lrige pro Yiocien V~D het cbiuescbtJ .Rijk. Wanden vreewrlo worden gevormd e n bet sa.ulcbe bewBllrdiging outviugeu. Da Carliatao mnaktJn tieh to
neer zij "p Cub. aoukomen, wordon zij oomidd.Uijk
achaafde Eur"?" in de gel.geuheid worden ge.teld,
La. Guuruia van 4. kauouueu, 800,000 patronen en
Brieven uit Spanje.
om \'an zijn vert:t:ring YOur den beroemdtm toondicb:::
600 gewere u m ~eb ter ,
tel' bl~ken to geveo.
S..iN'l 'A.!iD£n, 11 .Aug .
ZOOVCll klHot bet b~1"jgt, dut Duitlfl! hlttll(C }'r8uk·
.ood.. t reedB 8poedig •• 0 aau'ieolijk getal het Ilaobtof.
rijk en Engel811u de regt:;~ riDg vau Sdrrano erkend
fdr wurd~ dar epiueUlieen, J.ei' gd4.·!e k90l'taen, maar
Nit:'t geri.nge en zeer onaan~eluune verrassing ver.
bcbb ,w , to gelijk lUtlt eeo tologr:,," von Za.vala~ aldus
ook vau h ~t vt'ee selijk mhlbruik Yan opium'.
oorlaakte Iller eergiete rtm d~ ltj'ling dat do Ourliaten

°
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Vcrtrokkcn

Chinesche .Koelies Op Ouba.

Aangekomen en Vcrtrokken
Passagiers.

~jl!~~;~~~~~1i~~·~~~l~~~~:~;~1.f~!'~;~~~~~~~:!Wo'~~~
:\allgekomcn Schcpen
J

~:~~:~:.~~?:;~:~'!T:~t;r~,!o~:.g~;;~~:r~~~~it::;lj~,g;:·;~

~&BT5~~!~'!,;~~:r~:i~~,::~:t{~~~~~f::~~;;:~~~~~~::~;,~~~~~
Vcrtl'Okken schcpen

Haudois-Sorigtoll.
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TELECRAMMEN
der Handelsvereeniging.

RottcrdunJ, 30 Sept.

Be.t ord. 2. mula
twist /12'/,;
8 'I, 1£•. grq shirting.
0'/.; calicol. / 4.30.
Kot1'.jvei1ing 54'/1,' ongeregeld.
Suike. No. 18 J' 33; eti i.
Tiuv.iliug. B,u !,u. / ~U3/.; Dillilon / ~3'/, f1aauw.
MII.c •• ln olcn / 200. ~'oel ie f 200.

8 CHRfi P8':' 8 RRIG T Ii N.

Aangckomcll schcpcn
te Sntnaru.ug.
Ned. 'Scboener . 'Ing Goan, Djoa G".n Tjoij .an
Rerubaou, H"im.
N.d. Iod . Hark .S.lim. Said Hamid Alkof vao Madura, H~i~.

Ned. Erik ElmiD., A. Ouw.hond .an Amoij, Geoag.
,oerder.
.

V(lrtrokkcn

Sch\~pcll.

van SaDlo.rang,

80 S.pt. Ned. ScboeDer Kiw ' Sin HiD, Tan Kiong
Biug. naa~ B OQdjerml1!sio .
1 Oclober Ned. l.d. Bark Kim Ti.o Hoat, Tall
Hok Lie n~ •• Bandj.rwa •• in.
1 O.tober NeG . ]o'reg.t. .Ari. en Betaij, R, Ram ·our
Amsterdam.
1 October Ned. Iod.Bark· Anoear . Snliw, Said Alie
Albab.i. Daar PaleruboDg.
1 Octo".r N.d. Scboon'ei' Sarie MUDtok. T.min Daar
BaDdjerm.,aiD.
1 Ootober EDg.18ch Fregat GweDdolio.. M. Fal.
laok oaar EDgelaod.

zich d~D uden Van La Guardia meceter gc mBukt badden. La. Guardia ligt beDoorJel' tie Ebro, slec hta 4
url! u te n N . 'V. VIUl Logroojo, bd boofJkwt'rtier vatl
g~u. Zu.vaIQ; h e ~ stadja i5 klein doch sterk gelegeu en
hlLd, boewel Bl ec b~ \'~ raterkt ell zwak bezeL, den lroept'n iu N ov. !t. e~'ne hl"vige dri~da4g8Cb~ bt!scbietiug
geko8t. MI:~ ho.n.~ ,·erliest de Begeering den la41ateu
YuO~P('8t, d l tlD ZlJ bt!ooordeu de El>ro beut.
ZooaJe
be1f.elld is vulgt d~ linle dur r Jget'ringstl'oepen geuoemd., rivier van nf Mira'lda Lot· Alfl&ro eu "'au u&ur d~
IIpoorlijn iu d~ richtillg Van Pawpe!un& tot Ran Ta-

loll.. L. Guardia b"h.erscht de g.heele Rioj. Alaveij!l (Ebro·oever in de p;.\o\'iucie Alava), tlell overrijke
landdtrat.1k, wt:lk.e Je C4riiett!n nu naur hD.rl~luat af
kunu t: n stJ'Oopen en wj~r het!rlijk~ en vette kuddeu
bun et'n uiet te verachten steuu in bet vtlrV'Qlg van
dl!n krijg ge,en zuiJen . De bez~l.tillg J~r piuattj beetood ui ~ een paar honderd vrijwilligere eu· ean halve
COlDP"gDld eolJattHl: waa dU9 veel ,tt! zwak voor I... _: ne
zoo blootge8t~hJ.e p08ltie . .1)e iuuemiug WIl8 een& wore
overrompeling. 10 d~n vroegen morgell trl'Jk..keo GO

laDdlieden met bunoe karr.n 'de .tad binDeo en toen
togan dan middag e&ne Cluli&titlcbe beuds ' Toor de
plaats verscheen en bat garnizoen te wilpon liep, von.
d'oo tij een der pOOl ten geopend .en de baeran, met
bunne to!, zoo lang onder bet etro'o der karreo verborgen geweton g~wnpeDd, verandard. in 'even zoo "vele

aloska Novarret-zen, die ben ondsr deo kreet van Vi.va
~arlo. VII te lijf giDgan, .eoe .waHe pogiDg zich
an deD ,kerktoren, te v~rscbDn8enf 'wetd li.ch~ verijdeld
en Lq, Guardia WI'IS vaD beheerschere veranderd . · Zoo- ,
dra ·genera.1 Zavaladenvolgenden oacht h·. t gobeurde
vernam, n~lD hij hd besluit met 'eons sterke 'afdceliog
of:' d~ pleats lOB te rukken, om hallr ,)puieuw ttl ver·
meesteren, doch er' verliepeo 24 urOn ecr de troupen

mars.hvAardig . woren en "ij a.o b.t hoofd '.0. 24 botaljooa, 400 roiters en 80 ( ?) .tukke ... ·.g'.ch ut .uit.
toog. Tor bal.erwoge ocbter ootmoelta hiJ het iD .. ij·
boid gest.lda garoizoen . vaDLa Guardia .n v.n plan
v.randereDd. trok hij met bangead. oor.o n...r · Lo.
groDjo ·terug. al"o.r eim- krijga.aad terotond met het
ondor.oek der r.denen der overg .... bela.t werd. Of
onder die r.deoen eok "I. foorDaamete. nat d. be.et·
ting on.oldo.nde wo•• ge.ek.Dd "orden •• 1. i, .ee. to
betwijfeleo. Dito'elldBD da~ W88 er groot alarmaaQ

luidl'nde:
.De kapite in·g sllerual van Navarra (l\furiones) zoud
mij 'toc.evt;!O lH~t volgendtt teJegruw ;
H<lteii'.!\, 11 Aug., 3 Ull-r '8 muniJdagB. Mendiri
Ul t' t 18 bu.t;djor.s, eenigo ruiterij ell ge8chut heeft bep ro~ fJ, dtt loopgr l~\'eu f'Q versehalltfingtl u d~r lillie V8tr.
Hoteizo, WtlKrl1un hij I) dt'gen gClLl'JeiJ had; te v~rde

De koelie komt op Cuba, tenge'volga VAD een oon ..
tra.ct uat hij heeft ge:llot~n mot den agent · ,an de
kolonilJ"tie~oDderne(ni'lg, vlJor daD tijJ vtln acht jareD.
Volguue di~ contract ver-biodt de koloo.iet ziob, om
gemiddeld 12 uur per dog ta werk citi 8 .D zi~b 'aall 'de
tuehtrugelen te onrJ~rw~rpeD, ·die op de plaats, ;'waar
bij za! komen te w~rkeu, . gtl6t~lJ ' zijn; - de pat_roOD, on.
de r wiens baheer hij 8taat~ , rblodt cl",h . de-.rentageQ
om detl kolonist eeQ pa81!1~nd logiel , te bezorgen ,aD
helu g~zond tHl overvloedig . yoedee1, .beataat!d.e nit

digeo.
Heden ts 11 uran is het gevecht aaogevDugen; te
8 ur.n hebben aDZ e dappere sold.ten h.t dorp en al

;:n O:;I~i:r~; 8~kU~~~u: g~lt:~O:'a~:r 'W:!~; z~jit o;:~~arcijhk

f'leesch, groebte eoz., rbeneveos twaa' atel :i lieuwe kleed t!lr(}u p ", r jaar te va BcbafFen en een lalaria .~ Tier
doilors of tion gulden p.r maalld uit te betal.n. · Dur.
'",npt!lIfo..:it n;ededuelen. lit ~ ()e b ecult!lr uu rc:e.de ver·
8nbof ell moet hij how, wanneer Zijn "werktijd .. oDl ·.II,
klurc n, d"t n.1I",u buD plich.t geda"u hu bben zond e r
de kosten vencbafl'so Toor de lerugreilrfuaar:-CbiDa.
mij in 't hOt:tlStlj \'au 't ge vec)lt het Iniul"t~ ttl we ll·
Bij hun •• ukom.t te Hovanuaword.o. de koeli .. in
echeil over ta 11l ~e ll. l\Iijno operatHo zal He tot de
Toor dit doel uilstek.nd iogeri.ble· b••altken gehoiaveit,
b Q.ele o b~pe rkcn, die itt vn!.l U ouhl\f'lge!1 h ~ b}'
:;8ar
zij oV6nloedig foedsel ' krijgen op" kos.ten derUotaiz8 Iigt ollge v~er 10 'KY. t~n 7.. O. vau n.tel- .
kolonieati~-onde ..oeming~ totdat · lij , bij " een p.~r~on
Is ell det ~ Y(lOrW8l1rlache beweging \10.0 Moriones,
worden afgeleverd . Wenacht. een koelie lijO contra.' ta
wiens hoof,lkwllr~it!r te Olito Wll~, ' zotl bO.t begia, Tan
.erbrekeD, don betaalt . b~ hiertoe ie de I..t.te jaren
een Qieuw~1I ao.~v"l op ' E~tell" daen veronderatellou,
aan de o.dernomiDg 850 dollars.
ward b~t ni et da.t da laat.t~ . zinsDt:!de dar depecbe
D. Chioeoen, die o'or bet . a1gemeenw.ioig phy.
eau te~en b~~ el vau ZII.Ta.la cJoed vermoeduD. lit kao
.iok onLwikk.ld .ijn, maar vael ij.er · eo " bevaUingen
moeie!ijk gtl'loovoll, dl1t . d'J Re.geer!og ,ulk eeo
aan den d.g leggen, .. kunneu best word.n gebruikt TOOl' .
gttwoa.~~eu stllP z 'll ooderp,smen .i 10 de 6 wa r~~looz.6_
.lIe .oorlen vao ,·bni •• lijk.n arb.id eo .oor Jaodelijka

~:tk~:~e~it!w~~,~:~~z~~~;:~~aD~ !OO~et:~~!:~C:eD t:;:~~~~

moo .dt)ch ann d~o a ~ dereo kant btlE:f~ b~~ tertigroepeD' dcr .vaaLbero.d~ne guardia civil pn ~~rabi.neros,
die. v6t:'r bet bu.odllli.Vt:m der- ,orda en de velhgbeld der

wegen ' over· gcheel· SpaDj. · .oletrekt '.·nood,ak.lijk wa·
rton, er eeo der be~te e:ementen aan ontnomen.

VENTA DE B.1.'Nos. 13 Au~ ; 0i" w"g nGor Mi·
randa Zi9 ik mij hier · opgeboudeu," owdat de trein van
Ma~.id

ta I•• t komt. Ik rind hi.reen brief. meld.nd.

dDt ZRvnla . van . L og rono (l6~r M .i randa .is g.etrokk.eo eD

.ich •• dert gisteren aldoa. hevindt nao het hoofd von
22001)' mao. lS00 ruite.r. en ~'T kononneD. woarouder
de' korpsen vau 'LaserDa, Ct'balloa en nItLt~c'o, ten ein·
de Vittoria" dat in grout ~evaar ie, t~ ,ga80 oDtzettenj

(eeo gistereo onhBngvn 1.I.tlra~ weldde,dat dez~ operatio i. gelukt). Verder dat h'l 'lCh · bedennam,ddag
~e 2 uur in, b6weging geat81d ' beeftj men verwDoht ' e~D
b.8ii~ •• Qd.n slag to. Pueblo d. Arganjon (ter bal.er·

eo fabriek.w.rkoaomhedeo. Word.o zij dan our.en.
komstig hnD. co.ntra·c t 'OD . met ·••• btb.id b.balideld, daD
bebb"n .ij ' .en. goed Ii.stoao en hunne po~Iti. j. nie'
.

oDbenijdBnBwu~rdig.

M •• reode.l • .ia eobt.r 'de arb.Id, . w..rtoe . d. ·Old• .
ne.eil worden ' gebruikt. moeiel ijk . en de tllobt ,w.araan .ij ,ijn ooderworpeo, is . werkellik oo.erdl'\lgelijk.
Gewoonlijk wordt de Ii.boid.,· sle.hl..gehuis.e.t oo.g..
voed e"zijn .alaris. is oovoldo.nde, in ·a.nmerkiDg genom.n, dat e.en vrije oeger. den ••lfd.n rtrbeid .. teg"O
d •••:rde cODditiiin waarneemt; maar '26 . dollars per
maand ver<li.nt. Degeno, welke door. onta~appiog ciob
a.o den .rb.id onttrekt. wordt· gewooDlijk m~t Hob..
m.lijke k08tijdiog ga.traft. or.chooo . solka bij ·de wet
is verbodeo. ~D. in dep regel is . het . to ...io.h t .o.e. de
kouli.B toe •••trollwd aan blank.ol!icie,en, die hun ge.agop oi~t al ta · meo.cholijkewij.e bandhaTOD.
Da.,. staattegeno.o., dot lommige patroona, die beIIrijpan dat de 81eoble staat b.Dnnsr arbeider. tot h~

1dS-:,1Ift4"1m.kl. . ' . .. .... ~8<i bebb8llWo .. , . ~alglt8 tv luUeli ~II .1I&l.1olta,all lijll ; lOODI heat.~ U(f alobttmlSOhtvr 1II0b, doorillut. 'f' " D, proafueDlIlIgeli 8.ohiedden · ondor idesl ~ " lIll
II• ..• De
.. or. de, .". ab rrnlllg
..~8l ioelie,'11 V8.", '"'
. ge ~..
Y..OllllOlI... tllcad
.. .dla.~, DI. .. Prill.,. eenkll." ,p va.o 1.'1 .Jareo., ·. '.Ide aUe Ui.'.1lbe. ICIII .,811 "J.•.n.r bU, 1100.h .seld, no.o,b.seld,. . oomlttl,
maJoop B8'UIII~
,. ~. ,oo~.Ue, •.1I0e8Dd...· rto. be~oemd
.~h8 Begeerillg,
.~ '''' voIltomoll _op 60 l.ijo
I, laded eellige .Jarell opperbe'elhebber .... het Ie- . waard. vOIld, kw.m hij op de gedaohteam Iloh·· no
terlrijl·.loh 10 het aobuftjdb• .,,,odeli deluebt-

• Z", hooeo bo ..elykeo aAogeaD, . ger ""0 COOltaoIIOOpel. eo wordt om ~ijo ' ,"I••oo.. .u- . hoorJ tot teoDen 10 de kl.edeNII ""0 dq 'bewooer te
relolg.,. Oos:oooU, deulc.incf.e. 'GO bet' t08.toI811 .'11 '
ereubesitten, daaro.e ••olgeol
geoumt .m.klet algemeen gehllt. Dlt beletleecil- ' IOokeli. Durloe kool hY .10 d~ garderobe aeD paotalou · ood.roft'lci.r der. gliol.. .· ., . b hili '.' .... 'bl: de
·kh.D .e.II, h,!nns ,patroo.no,..i.n II"" ,ter dfll
. .G.ro.Ohl.·116I' ~iat;. o.toDfl1Ieon d~.d te •• tr.IO&O.OD. j..... eeD. " ~.I, 0',0 "boe,d, ae.o p.o. I.a'lh,ea,een IIj~
b.• "ogia, .dar. . aO.hra.8OGD, ',' nle. . e.. p...
. a.1Il . WI'. ".
_.ftIi fall c""""blfttll' g& boiwld"uog, ,oor. h.tgeroobl "'0, welke Ge ,erbUlng !III .erolll.... rdlg!lIg der 'Mo· ·hooeD bellld Dlt, die bij D.tj.a ·op het, bed I&gde • .N. ',.'.
.
,
.
.'
. ' ,,'
d~. De '11'01. ' . edt 1iI1. Iichamelijk. alrofC..D· eD . .elmanDenSlIIUlde "'wte.
· .
· ,
':
dOl. toeboreidaelengeina.kt te bebbeDolltkla.dde. hij
.·
,
' . " .. ,'.
. .:
'
IiIleD oftrmli(tgon ar~d en "l'IIo.~.fr, illg.,al ,~o &1.".
Doo . 2511 Illli bad · III ~~ . ~roote. ~sl d.r militai..
aieh •. ~ .bot oogeDblik, dat hij ..'aD Iiull.n~o.d . lOD
Aangeslagen VendutlGn.:

DIet, de 0YV!s. b

, ..tv

!III

&'Garand.

<

.hllll. . goed.ja.d ea . '

d~ek~~~!":~~!::k~ebije~~~."~!'::C:ij!~~ ~i!e:~~ j::.~r!g:: ~~rm~~ta~:e,p~~~u~:~e.~~~f. ~~'~:r ':::e:l~ ::r:ij'"~I::, e:o~:~ ..~~ag::n~~:; ~!t t:;.rr~~ deo:: ::r~

;:.
.
CODtraOt, ul¥lr lijo arm .,aderlaod tetllg t. k.arDn of
lijo ,cootract Ie ,emi.ow.eD. ~.t ie Di~ttoootkenoeo,
d.t . de lpaaoacbe Reg.Otlog .,e~ eroallg h~~ft te .be.
kleg.~. o.er bot.l!"dreg.. der g•• loobte eD. nlJo kueh ••,
d,e blln• •UeD, 'D "de ""." Jer opetandehngen "ordeo
geoooden.
·
.'
To" tijde .•1'0 geoe.aal Balmard b~d di.t kwaad lOa
diepwort~1 g••cbotan, dat de ~ogee.,og. het. ,oorotol
100verwegtDg nam, om geen koeh •• m.erUit OhlDa aan ta
,oereo, .en all. vrij. Brbeide.. uit CobB te ,erwijd.t~o.
Alleell .de eoormefoord.eleo welke mon nag .ait het
tegeo .. oordigo 'llellel tr.kt, bebbeD d. regeerlng van
d. GDo.miog oan dit vooratel teros gohondeo. .
,

Afrika.
BABBI MORDEOHAI.

t.

Het A.ordrijkak unJig Genoolo.b.p Parij. h•• ft .eu
Ipeciale cowmi.li. belaat wet d. otudi e dar handel.geo.
graphis. Deze onhiog in eeu b8r~r laatate zittingen
OeD der ,r.onderliDgde 1. t1rdon.;,u, die oOlt in deEft wereld
der on-, ormoeide Jaudontdekktlre heeft, bel.(talUl: 'V 8 be·
doelsn: Rabbi l{ordeolJ.i. H ~t leven van delen bui·
tengewon8o maD ia 100 vol avontureo, dat het vrijwel

op .en roman g.lijkt. Mardochi Aby Sarony i., ,olgou.
het Petit Journal, io •• u klei" dorv,i. '"0 ZuiJelijk

Maroccri, Akka ge beett' n, geboft'll. Zijn vader wa~ ettn
arm.e Iarae i,i et, die hidt dan met groote woeite in bet
onderboud "au ,yu gdt.in k()u 'tJoraien. B:eedl! al6 k.illd
'an negan jareD tooDde Morducbai groote W'tletgierigbeid en lust tJt reizen. 't Was 0.1. sen ziakte, eell ko orte
die ' bem aaD gr~ep . Hij verli~t het arme dorp, doortrok
Spanje, Itaim, Grii.'keuland tiD kWBJD t~ leruealaru &811,
waal' zijn groodigo studie en rU8leiooto vlijt hem binnen een viel·t.l jarE:D den ['aug van ubbiju deden verwetvon. Toell hij past Akkn teruggekderd W08, rond
hij cijne familia n9g vetl srmer daD bij zijn rert·rek .
Hij weo.",bte lijn ou~~n vauer te oudera(euutln en b J• Iout om die .eden, hRudel Lo gaeD drijven in did se·
bcimEinuige 8tll.d Timbuktue, die t ot nog to" sLr.!ng

ge.lote. wa. '00; Israeliet.D on Chri.teoen. Mot .iiD
jaDgen brooder 111;·&13 vertrok ·bij. 10 yierenveertig d.-

geo trok hij door d. woeelija, die Akka 'an Arouou
Icheidt, oeu 8ta~, die 'DoD Timbulrtoe slechta zaran daguir.en 'ferwijderd lig-t. Die reil, dware. door een 9'9rI8ten laud, feD ware zavdlee, door g&1J8chs .benden plunderaar. doorkruist, wae ·'01 gal'aren. Td Aroubll wrlrdeu
beidd i'eiziger8 door ~eu chaik der Arabieren gev&n ~
gun geDomen, die hen tar dood wilde hrengi-\D, gelijlf

bij dat io 1826 e80

ch,i.t.!~ik

ontd.kke •• majoor Ling,

had lateD doen. Mordecblii Laa al tijD 8cberpte van
geeat en ..l ~ijn baKendheiJ m.d Arabische gewoontun

noodig om dat lot t. ootgoa •. Hij riop do gododieD'
.tige weUen lijDElr vijanden te hulp en met ,eal diplomatiekeo tact gelukte h~t bern ,erlof tt, krijgell, om
Legeo botaliug een~r jlUlrlijkeche 8cho.U,iog te Arou"D

.ijD ,erblijf Ie magen houd.o. MorJ •• 'l ai bad .a.t
be.loteo OMr Timbuktoo door te .driDg.n; hij bracht
bet janr 1858 te Arousn door, in n f\fB~b.ting eeDer
gunetige gelegen beid am QQn !Zij Le b.wakefs to Oht.nappeD, maar intue8t;hen bandeldrLjraode en r;ijo rijk.
dom .,ermeerderende. ~ij 811e yolkeren opeot de o;o uden eleutel vele deuren. Dd Arab ifJche cbaik, die 8crsi
teer onguDotig geetemd waa teguno ver zijoeu gefangene, .tond ~ozeo ,oor een bel"ogrijko Bom tOtt naar

Timbukto. te ... rtr.kkoo. Sleeht, wot de grootote moe i·
to .:n als eon Arabier . ,erkleed, kWBtu l\Iordechai dBar

• an. 10 plaat. ,an da.r, gelijk bij hoopte, .teuu t.
,iud.o bij do M••okk.ao,che kooplicden, .ijne laud g •.
nooten, ,ond bij in ben wreode vervolgers, die alscht.n · d.t bii tor dood w.rd g.b.ocbl. Mordechai IVenM.
.ieh tot; daD Mu~lm8n8cheD go uferueur, bood bem
aau .een belaugrijke jABflijkech,J I"balling te belalon ell

,erkre.g
deed dit

doe.d. b.t rechtom bandelle drijvell. Hij

&00

m~t

bebu1p van

de jaren 1861 eo 1862,

Oil

zijllen broeder j

gt'durende

to.o hii het ,olgeDde jaar
I-Jij in hut bezit van eenig

Baar Akka t erll!(keerde, W8B
vermogeo. A.Dde~ma.,,1 yertr.;k bij Dalr Timbuktoe w et
een · bt~lAfJgrijke bt,u~endi ng koopwllreu e ll ver 5 oz.eld van
eenige bloed,erwlI.oten en ge~O()"fdge nootdo, met wie

hij .b•• loot eaDe Is.a.lieti.cbo koloDi. te .eotigen. Do
. . :.:~ U d.~.u..

i.li \:"i.l"

AJiii8,;.k"oiUa.:.un

\' ~i.· Wid,",.Hj

wdJ I'.

greolen bloai. BeD ju. late. hon de jonger. broader
'aa Mord~ch8i oaar Mar.",kko terugko ~reo, met een
rijke ·bezendiog alrui8,ogelveereD, . goudstof 8D hoor,
een "aarde van mOt;)f dan 50.000 fr_ vt'rtegenwoordi·

gende. Eeo A.abiaeb. roo.erbende "ntmoette hem, ODt·
Dam bew "I .ijn Boh.tteD eo hij Olocbt .icb gc!ukkig prij.eD dat uii bat leven or arbrocht. Tot i'u 1869
.tond rnbbi Mordecbaibloot aau de grllwelijke .. i.. ol·
,allighaid vaD eeD baDd~l, oDderDoru~ n io. !tr~keD WI\Br
.elfl b.t woord .. ch~ ieto Qllb.kend is en bet recbt
'an den .tork.t. aileen geldt. T.lk.a mal. ,·:anneer
bet he"" wien de bedrijvigh.id en de bobendigheid
van zija . gealaebt : i~ hooge mate · algan W'dorer" gelukt
was Bijn fo~in to her8tdlleu, zag hij het zich We~r
de woe,tijn-A.rabieren ootrooron . In h~t bezit

~oor

. eeoer laogdurige eo 'onder barde bedroe,iogen ,erkrd:an v~der'ind iDg, beef!; hij thana tijo diecaten

aaD'

gebodaD .... n 'hot · A.ardriiks~un 'li g G.nool .cbBp to P.·

rUs, dat .liicb

ge~Qaot h~eft zijn.e

vop.ratellen en tijne

m.dew.rkiogte .Ban.a.rd.n. Voorloopig oal rabbi Morde.hai. eeoige op.poringen doen iD d~ oub.koDde .tr.·
ken, die tOD ."ideD 'aD Marokko g.lag•• tijn. Eo in·
til_beD maakt meo to.bereid •• !.o Om hem uit t.
lend.n ap eone groate expeditie Daar Timbuktoe. Men
koeato.t de hoop, dat d.ardoor .oor de . b."oD ... · .aD

f.~~:i:tf~:u:.I::n::~d::ga:.::~~:~:p~~

Dieu ... bSD· ·

kundige Bcbool. Bij sr"eligbaid van doo Sultan ..erd
lIeopsnl. Er k"am ieman'd biDnen. Onder bet bed f.r.
hot foelb d~or Youlloafu.oddio gep••aide.rd,eo 'ol-eoholen eD •• e. 00gO'U8t nv.r . den ait.lag '.0 cijn
geDa g~brulk .tood , >00. bem ~o dO~ ~o.1 un de.1I
.o~ntour,waagd. de diof het biot 2iob te 'erroereD.
trooD eee letel gereed. H."~la Iloog hlorop,. e,o~"el
~.a .. war.o er. 'ijf minoteo .erloopeD of de penoon,
goeo acbt eo· .deed den prine 01> don kOlltOrhJkeo
R.e. d• . hamer blDOOD gokomen wal, giog .... r h•• n en
kuoo plaala oeme.D. .
d•• lde de Irap of. Do booldoeao. k ..am toeD uit sijo
D••• baodol .. ij.e
f. te meer .eolali. oDd.r do
Bobuilhoek t. ,oorachijo. Hot hemd lag Diet meer up
M".elmBoDen v.r ... kt, om,l.t mee ' dacht dot .~. SuI·
bet bod; de kleedereo, die bij daBr bBa oeergelegd,
~aD 'U n gehefkooo" piau hod opgege.~n. Offio,eol was
wareo ,erd .. oneo. Bij wag dus gellood.aakl om o
Immer. door het goov •• nemeDt, nB den v.1 'aD Mahmond·
.. igen plunje weer oan te doon. /Iij gillg oaar het
pao~a. varklaard dat lulk eeo plSD .olf. oooit be
.ootoneiode VAn bet ledekaot, "a" bij .ijokl.ertio
.taao bad.
bad naergelegd - c ,cb.ik I
wareIi ".ggelloWate dit. tOD tijde de. Jaoit...eD ge~.ord, daa .ou
m.n. Tot o.ermaot .ao ' ramp w•••1. ltarderobe ge.
eeo "ee.el~~o op.tand t. SlalDboul '"JO ultgebrokan ,
heel gele.gd OD bet . linD.D oit do · lalafol spoorlooa
deD Grool,~"er had· ",en ooget"'Jfeld oolboofd en den
,erdweoen. · Do mao, dio hot I •• ,.t in de kamor g._
Sultan wellJcht efge'ot, mSl1r thaus -, ... oeb, alle.
komau \Vae, was niet de eigellBar .ttI1111r een tweede
i. '00 .i.k in let Rijk v.n den .i.ken maD.
diet' g.weeot, die van .llos lOot bij yond eeD ~ok gema.kt en dit weggeDomen ba~. 'l'.rwijl d. e •••to di.r
oadacht hoe .iob uit dit moe:lijk park.t tar.dden,
Oostenr:ijk.
k .. am do .igeooar toboi •. Hij o.g d. waoorde in tijn
kame. en ·bcgreep onmidd.llijk dat hij bestoleD. wao.
De i nvoering f aD directs verkieziogen roor den
L. ng gOled.o han dftt oi.t oijn, .. ant hij "" alechtB
W o.D.r Rijkor.ad blijkt edn ... Idaod t •• ijo g...... t ,oor
eeu balfullr afllV9zig geweest. Hij Hap regolreebt ·naor

h•.

.

Zo,urdog. 8 Octo.b e.: · Voor .okeniog VnD donLan.

::I~:. '~:~~~e~!::;:~. pakbui. 'aD ' eeo argek.llrde

-u

ADVERTEN'rIEN.

-.0

OOl!ltenrijk. Het ~~Il trum der RegeeriD g b o~fL daardoor d"
noodige 6t:lbilit"it ,erkregt"lD, want niet meer z:Jo!l11i
vroeger werd bet beetaan van deD RijkerBR,l afhanke1ijlr
g~Ula8k.t flUJ d" natio n811lgBziDde L"uddogsn. D" partU·
twiebm hebbeu ntltuurlijk ook bij de nieuwe orda vaD
za..ken niet upgebouJel'l, maar :&ijn miDd~r 81!bade lijk ge·
worden; zij bebb en 'let dreigel1de kfU'akter ver loren J on,
maenen wij 60WS te kunnen opm~rken, ook w~l i~t8 '80

de heftigb.id. Grool. veronderiogeo .iin dan oak oiet
op te lI1~rkeDj in Bahaman hobben de oud · en jougOzechoD} of w. B. w. de feudo.le eo de dem.ocrBr.iscbe
Ccecben iu hun orgaoen eeD beftigeu peo oest-rijJ gevoard; de dtllllOCrl&tDD bad den geeD luet Jauger aao den
Jei baod te IOQ!,en van de feudalen en .uttrslllontanen,
fin wilden de olltboudingspolitiek: Jaten Yaren, die
blijkens d~ enaring zt)o weinig Buccee opleverde. De
penne8trijd h ~e ft echtfir bij de verkiezingaD llidt ,~el
in¥lo~i.l geoefl3nd; slecbta eeo paar J"ong- Ott~C heD Wt!r·
duD verkozen, en bij nader inzien bJet'k, dat zij t!lechts

lev halve de oothoudiog.politiok wildea loteo v.ren;
.ij be.lut"D nawelijk aileen in doo L.DddRg te .er·
Bohijuen, moor Diet in deo Rijk.dog. Voorloopig .ul·
len de vruchteo ·van de Jong-Czechisci1u politiuk. zic!.
dUB weI laten wa"bteo . D~ politieke mindtlrheid 'fan

de JODg·CzecbeD I•• t .icb gemakkeliik verklarell, wonlJeer wen in aanmerking n aemt, dQt \1., oud-Czocilen,
d ~ fdudalen verreweg de mllterieel"e 1D(.·erJerheid habben; h.t .ijn da eig~na .. r. de. groote landgoedereo.

Men weet, dat de nationals pSI tij ill Bohemen de
zoogeuo.Bwd6 Bta~t8recht~rlijka poiitiuk voIgt, die dui·
dt1lijker woriH u itgedrukt, WBlIneer men baRr de fadernli.tische Do emtj dd ultramonta nen bebben eeD
tijdlang meegedtfoSD met. deze potitiek , maar in den
loat.teu tiid teokeooo gege.eD dal .ij lU.or luot b.d-

d.1I huo .igeo wog t. goa., olOrlat .ij met d. redera·
li.tioche politiek toch .oiet .erder kwameo . D. fuudolo
bladeu bobben dit talkeD. tegeagesproken , maar volgens verschill€:nde Weener correspondontiea kan bierIlan niet lau ger word e n getwijfeld. D "zer dagen is
nan aIle. rw elgeziudo" Katholielten e e-n op roeping ge~
richt, waarin wor dt aangedrol1gen op ht!t "ormen van
een * fereeoigio gspuot voor de K8t~oli t' ~e belangeu,
opdat. de geesherwauton door oumiddelllj ;c parsoonlijk
yerkth:r ul et elkaudur "an gedac!, ten kU OlldD wisseltm,
wQ"rdoor aIle en een eendrachtig 88menwerken mogell
li~lt io. Vall, hat doel dar. vereeniging b ehoeft ferJer
met" te worden gezegd; de Zwarten ZijD over"l de·

• • lfdo.
De, Weener Pre 8 8 e zegt het volg:ende tan de
YfHI dtl nieuwe • Katholieke Rijkepartij"i u De
vereeDiging vau de eldricalitD tcJt vormln~ van 8~U
zelfdtandige poUtieke fractie heaft een tllSLbarea Vorm

vormlog

aang.aomea. D. Katl",li.k.portij laat het tot dusver
i ngenomen f"oer&liet.ische 8tllndpunt gehed VQrt;;o en
IJ

8"hrijft de IcoD96rvatieve ricbLiog zoowel iu politieke
als iu godsdieu8t.iga quaeetieB op haat VBaD. De aartB-

eOIl donkeren hoek 811 stood dllsr tegsno ver aen moe ..
der08akt en zeer confuu9 perBonagfO. D~r.u kOD DB.
lllurlijk gaen r~ken8cbap geven W8Qtom bij do.ar was.
an kreeg b~vel OlD mde ollar het dichtet bij Eijode
burClo u van politid te gaBu. D~ dieC ward in aen bed~

deloken g.wik~eld eo meogenamen. ODder weg· .iep
blj maar altoo8 weer: • Dat is me een bietorie ! Ik
ben waaraohtig! zelf de beatoleo9 .!"
E.EN WBDDBNI!:101IA.l?
Ooillngli gof een oppermao,
werkzaam bj dd wetllelllllr8 die eene kapitalt) wooing
in de Wilhelwstras88 b Berlijo bouwen, eeD .taaltja
vao lij1i krncht, dat geen fan ziju vakgenooten h@m

.. I nadoeo. Hij droog 42 groote .teoDeD de laduers VOl) dtm eteiger op, uaaf de 4de verdie~ing,
loude r ~e~ oogt:Dblik oDd~r w~g t oJ rUBteD. Hij Won
d•• rm.d. e.o. w.JJ.nschsp .u 5 thaler, die elk der
beide partijeu had nitgelegd.
Vol gen ••0" wotige berekeoiog mag elko Bteeu op
.e. ~oud .. ordeo geschat, .00dDt 00'0 oppermao 252
pou .l op .ijn schoudero bad, toon hij ono. d•• ierd.
urdieping klom. DLlart!D boven voerde bij dAt proefetuk uit (.8 12 ureo, in den BchofLtijd, eo h"d derhalve reeda verecheiJene urc:n op dien dag gearbeiJ.
'Qu lUaD ve-rhualde laohende, Jut bij zicb door eeD

.0

eu

100 lIU

en dan cen

1f8id~1

Bcieraeb bier gedronkeo;

bij elk.ar hob ik er iu dou loop I'a" den voormid·
dag 14 acbter tnijn kOOOpBO gezet", ~aide hij,

• WilDt

ik bud goed wat oaodig, met b.t oog op mijo waddeo8chap.1J

GraDd Hllt.1 hoar iDtrok. Bij oodorw.k bleek dat bat
zakere rule" W 81k~r wae, een o.merikaao6che

vrOUwe-

Jijke dokt.r ruet twee burer kweekelirogoD . Mi •• Walk.r
il:l ong~veer 50 jareo oud en Waf:! in dEl V t.lreenigda
Btatdo een ijverig apostel ,an de ewancipatie der
vrOUWI3D. ThROB be\' iudt zij zich Doar men legt. op reia
naar TlIrkije. woar r.ij de betrekking heeft anogenomeu
'an particulier ge neea!. eer (g:eilet:sfrouw P) van bet
seraH .Ies sultans.
IN llDr LEIPZIGEB SUTION te DraBd.n had de •• r
dage. ee" graole op.cbudding pla.t •. E.n .tudeDt had

waQrop deze zijn verzook be "el~n d herhsalJe. D ~ waard,
die intusscbeu billoelJgek omf1n was, bemoeide zieb met

p4rtij mouten r"keneo."

watlrschuwda niet aldue voort te gao.n, daar hij an.d ere
ge noodzaakt zou zijn hem een 8lag om tijn ooren te
gevenj toen de wa.a.rd voortging volgde de do.ad op

Mon

werd door een Frallscb gerechtshof eeo

d.t .0Qral de •• ndocht t.ok om het

Co. Onlango
VU(lnid

be~in.ol

gevehl,

dat ge.

volga wurd. Dit beginsel Juidt dat nit'lDl1l.Ld rclcilt
beeft om op ziju eigen UBam band ... l te Jr~veD . of SeD
zoals.: op te zettdD , Waoneer die hOQm bl ijk baar gebruikt wo~d t, OlD bet publ~ek in den waao ta breogeo ,
dat de Dleuwe ooderuemlng feD eu d~zelfJe is ale
sen sedert juan gevestigde drllla. Oe we:bekende wijo-

band.loren eo chawpagner.brikant.o te Epernoy be .
ocbuld1gden deD aaug.'laagd., ee. IIl.astricht.o •• r
Joo :E'rederik Moet «Qnder littellje. op de e) di;
'oor caoigeu .tijd oa •• Rhaim. kwolD mot het plan
om ~e n h~1I1

do quae'tie en werd .00 grof,

dat de studoot hom

de bedreigiog. N .. u ... lijks was de .Iag g.voUeo of de
Elf

wallrd, biJKestuaa door een aantal Stamgasten, vielen
d.n student met stokken eo pn.ropluiea aan, eoodat
deze het slechta .. ao dd tU8.cheDkom~t van eeD offic.ier

te dBoken had, dat hij deerlijk goLa.end

het parton

kOD beraiken, cn de politie ruoe8t tU88chen beiden ko~

men om den bodreigdo voor verdere wiehondeling t.
vrijw.reo. Eo .. t I.ter bleek dat de Btudont de .rf·
Oldenburg "as. Men 100ei io Du itech·
l.ud me.t oiio !Jtliidige Herrn eO H,"schajten b.kood
ZijD, om z.icb de yerLwijfoling van den waara eD lijne
vrienden to kunnen vooretellcn.
D. <a.k wotdt ge.ogtelijk ood.no.llt.
~.ooth.rlog "0

DE RtrSSISCBB BEO'IUNO beeft

ool.n~.

Ytln 450 · locowotieveu an 9000 waggolls, met terzijde·

stelling va. aU. ~o.dkoop.re aanbiediDg.o uit het
buitenlond. aon 'ijf binoeclandacha . fsb.iokeo, te St.
P tttenburg, .HoBkau, K olo mna, Brianalt eD Warachau
\oegak .ou. Al bot Doodiga moteriiiel 'oor de conltructie dier locomotieven ea waggQns moet Dit h.t biooenluud .·v an · Rusland afkomatig walen; ja zelfa de miDste
.chroel of Dagel, die sr aao gebroikt .. ordt, moet io
Rualand gemoakt lijo. BioDeo .es iaren moet do gebee'e ' lavarantie oija afgeloopoD.

b~~ midden, dat I~d ereen . het recht had, om vao· zijo
elgen D.~m .g ebrulk te make~. ; dat . Maet .r.ich zehea

sa! ik .oor rekeoiog van bela.ghebbenden
verkoopen,
Eeo kiat BEEREN HOEDEN.
EeD portij ,.ijdeD P.rapilliec.
Eoo
• Lampeo .
Eeo
Een

II

Een

a

Thee Serviell8n.
Portwijn tln Madera.
Ve.rmicellie eo .Macaronie.

E.n
". gedroogde Vruebten.
Vijf •• akeu Suiker.
eoz. ano. eaz.
(1408)
F. H. BOUMA..

dea Dlorgena t,-=,o 10

uro,

zullen door

den eetaten

ten pyorataan eu in eeo der lokalao van bet

Vendu·

hotoor t. Sama.a.g wordeo "rkocht:

r.

EEN ERF,

b.bou .. d m.t • • D .t.oooo H u i I met paDn.n g.dekt,
gel.goo buiteD dez. otad io do cbineaBcbo kamp, &au
de w•• tzijde .ao do Blrsat Kaijkee Lama, .. ijk La. N,
perc eel Na. 713.

Til WOOLWIOH is eoo. belaogtijke proof geoom.n
om eeo luobtbBlloo, ter grootte .an 2000 kubiek.
lOet",re, tflo beaturoo. Meo maakt. daa.rtoe gebruik

VGD

eeoe Bchroef vaD drie wat.r. widdallija, ' die door
t .. ~ . maonen gedrnnid . werd; ' doch. de balloo i. oiet
van.de rigtiog '00 den "iDd afgeweken. Aileen wend·
de bij . 'iob regtBof IinkB, ooarmate de eeoe of- de
andere r~gting Ban. d~ ·lIchroef gegeveu

2 TWEE ERVEN,
•

bebouwd mot eeo st.eDeo W & g • n h u i. eu • t a IliD g mot panDoo gedekt, golog.n buiten deee .tad
b•• uideo de ohiDoescbe komp ia de kompoag Broem.
b.ng.", "ijk L •. K, perc.el No. 252, beide .taondo
ten Dame van wij!tm den le('r:)taris der chiDe,en DEY

TING LOK .
(1417)

'iVerd.

Een t .. e.de. .oil.oef, be.temd om deD ballon. nllar
"m.keur teodoao rij.o., bad meer uitwerking . .T.lk.na
"an Deer mon opbield te draaijen da"lde de . ballaD
near ben.deo. Dit t ••oltaat, of.chooo nogoiet .al!
ov.rweg.nd belsng, ,erdioot .obt.r door d. d.~ktl!l
dlleD nader onderJoobl te 1'10fdetl.

Mr. SLOET VAN HA.GENSDORP.

Verkoop van Vastigheden
o

TE

E N A RAN G.

Op een nader te bepalen dug in begin October
tull en SOESMA.N & Co. op .. "dutie olhier verkoopeo ,
do 2 Pureeelen ia Eigeudow toebahoorende aaD

dec Beer

Ths. von FRANQUEMONT,
a. Eell E R

,,~

b. bouwd wet een Kapitaal W oonbuio m.t bijgobouwen
I(ol.gen · digt bij hot Lagement Gao d.n grouten weg.
Bij ,10 .er.p oadu,g g.toxoerd op f 6610.- laatot
verhuurJ: voor I 60.- a' mD"Dds.

b. Een g,'ool E Ii ,,~
bebonwd met eeD Kapiloal WoonLuis met biig.bouwen, g rl10te Klapper o.a.nplant, gelt.lgen a~1i u~ u Mroo '~ n

""g, .. Iuk bij P".loo. H . Bij do v.rpouding g.tax.ord
en thau .... rhuurd •• u h.t Qouv.r-

I 9600.nem ent voor I

80.-

8'

me.u.ds .

Nader. inlichtiogen te bokomeu bij
(1352)
SOESnIAN & 00.

Reis- Inktkokers

de I.v.raoli.

champagne op te riohttl D, dat hij het

publlak wlldo doan Scloovon dat tijo firma het ori.
gioeel~ buiB was •. Teverge.f. braeht de .erded:g.r io

10

Op mUna vendutia van Vrijdag

6

nieuwsgi erighoid werd Viijdag op de bouleopgew~kt doo r de verschijning VDO drie
dames in zouderliuge kleediog, ua.melijk een wijda
tOU!U8Cptlbtalon met 81obkousen, grijte jllR8en met l.wart
Bfgol!.O~ en spittle vil le D bO tJde n. Zij nameD- in bet
VELER

vards to Parijs

koo .iodan. Na ScLwarzeoberg hoopt m.n ook R.u ·
Icher over to bojen. Zoowal de Czechen ala dH con~
atitutiooeeleo zuBeD dus weldra Wt!t een nieuwe

Varia.

vendutie,
io het .eodn-Iocaol .an
F. H . BOUMA..

(14.07)

.arbonJboudor, kracbtens .ijn onberroepel ijko .olma. ht,

goode genultigd, .aid. bij, een brood vaa 2 gut.
grol"b.n" (18 •• nton), e.o h.lf pood worst, eeo
,i.rended .pek. een ,,.If pood kumm.lbrood
om
dot all eo door ' te opo.lon bob ik aeo f.rm glo. rum

in de re8tauratie een broodjtJ gabruikt en meL eeD ·g root

"N OUAtJPON CONTIIA

Vrijdag don 2en October

Op Maandag den 1gen October 1874,

.tuk geld bet •• ld, en daar h'j .. rtrekken wilde, drong
bij bii d.o keUaer aao om lerugga,e ,aD bet h.m
toek(>loo.d e. D. Rolloer bediende an",,.. go.ten en hle.r
weigeren oan· bet verlaogen van den student to voldoeD,

Mob

groot ODg •• oer 162 boa ..,; t. houdeo door douR ••
.ident .an Rm:6aog op Ma.odag'7 Dec.mbar e. .k.
'. voormidd.g. teD 10 ur•.
(Zie ,de in de Jav••cbe OooraDt 'OD 22 eO 25 Sep·
lelDber 1874 da.romtreot ,oorkomeode .8uaoDco).
De Direct.ur .aD Binoenlaodoch Be.tuur,
(1416)
(wg) VERPLOEGH.

had gesteld, om r.iju moeiJijk .kutlst:Jtuk uit te 'foeren.
lk heb van worgtjn fuor mijn t.w~ede ontbijt het vol-

prela.teu faD. .Mora,i a zijn rt'ede toegetr~denj er WOl dt
gedaaa o m kardio8bl ::=chworzenberg to
wlDuen;: ru eD gelooft, do.t d~ze ,:d et ,e~l be1.wanr zal
mILkeD, omd"t hij !.let Dooit bijzooder met de Ozecheu
o~k mOl:'ite

(Poor A.t land.) A.aDbo.teding 'oar d. esploit.tle
vaD eon .ge~e.!te Tan b.t ODder, gorogold beh •• r gob~agt. dJat.bo8ch Lnnak IPO<1l(lRO, gel.g.o iD b.t dis.
tflkt So,lang (rel{enI8cb.p .eD r.aideuti. o.",6••U),

r.,m ont.bijt gedurondo het eer.le Bcboftuor in .taat

bis.cLop :E'urstoDberi(, bisochop Niiltig, beneveDB do

oiet Moet noomde, ' d.t hij t. Rh.iwo eu niet te Eper.
n~y . e.en zan.k bad ge.vestigd; d.at zijo prl.spe.c tuesen ell
Turkije.
do at'qu.ttaD opde 1I ••Bchen duidolijk yermeldden
Itopgericht in 1872", terwijl· de .o ude £a~it van Moet,
te Eperno.y, me~r dtm , ee~ ~Ia!ve eeuw oud is .. Het
Husseln-Awl-Ploha.
h?f was vao oo~deel, dat b·. t·,publiek oiet I.tte op ' al
D.' '~r"e~ ooge'nolik in ongooad.ge,aHeoGroot- die ooderscbeldlDgeu en m ~odeJ dat de prachtige
.vilier . ,raD To,kije iI, dank.~ d. onbegrijpolijke bou· ' EaksD, d ie • "Moet . ~il 00." in · Ieer ko.rt~D ~ijd ged88D
ding de. b~ de Purte ~e.ccl.diteerde ge.aalea, woer
hadden, op zicb . z~! 'en .reeds .t'eo bewiJs' w~reo; dot
in d~~lt &ijOIl ~ee8terB Opg{;DOmen. HU88eiD-Avn i~
deze fi,ma met Mo.t eu Cbaudou .orword ..erd. Er
plloba beel't o,er · ..1 .ijoteg. D.taodero, des Sui.
werd dus een :oooil teo · nodeel. der be.ohUldigdeo
, taOI mooder inclui~, g.triomf.erd . . Abdul A.i, be.ft
Ultg<.prokeD dIe . tot eeD Ichad.loo.atelliog 'aD 85000
fro werden v... roordeeld,
'
.r dall ook w.1 Iijnr.deoeD .oor, .ijn Groot·,i.ier
IOOl8llg h~' koo ,to behoud.iI.Voor.er"t , draag.t HUI '
oao deo
·..in V,"ri.g . IOri em 4et de pa.rticu/i,,"
DE DESTOL"BN . Dm~. ~CI concierge vaD . een huis op
Keisu, . eeo ,.... r Daoaidenvat, ni.~. aan geld ta 1..100
d. ·Bollle,.ar-! Oroaa~ te Parij., h'od ' .ich uit .ijD
olitbreken,8D MO lIodereo werk.t bij eeD ·1i...IiDg•.
loge , .a r.w'Jd. rd en daarv60 ·waakte.eo dief gebruik
plan fall .ijn me...ter ill do · baDd.
0111 n•• r bo.on t. klimmeD .
Op de d.rde verDeGroote H~er ho.ft . roamolijk ';'og altijd d. boop
di.piog klopte bij aan eeD donr•. Er kwam geen aot~.~op~g."!1 .111 de orde· laD troonaop,olgiog eeD
woord ell lO.t 8.11 'all~~ell .Ieutol werd .de deurdoor

k..

Vtijdag 2 October:' Voor . rekeoing uti belangheb.
bendeD in het veodn-loca.1 '.n·on door F.· H. ·Bou.
ma, ,ell vaD oDnitllelosto paDdgoederen to Kraoglin dour
dOD paodbouder Koh log , Tjoan.
. , '"
.'
,

a
(800)

van
PERRIJ & Co.
f 4

f 5 eD f 6.G. C. T. VAN DORP en Co.

Echt

~leerschuillleD

TubakS-ltijpen,

met Bnrnsteen Monustuk en
ehriotofl'el zil,.r bell&g.
in "lui .. f .f.aO.(296)
G. O. T. VAN DORP en Cu.

DeWandelende Jood.
EUGENE SUE,
(999)

geillu.treerd.
a I 12.G. O. '1'. VAN DORP .DOD.

' ,~O ~~~~r !~d~~! .O~~~DE~
p ..

aldaarmet de meest. ~'I!verllllmeideo permailaall
008 g.'Dnden. thane. ontvaDgeneo·l'e. k 8 t tie te bekome~
bij
BOHBMAN ..en 00.
(958)

r
ALF. LABARRAQUE

WederomOntvangen:

Eerste en 'l'weede 800rtl J·Z ER L AK.
(1104)

OUtIIUI-LAB ARHi OB I

SOESMAN.& Co.

Binnen en' Buiten

'~LTIfBDOE.H.

OO[DGEKEUAO' DOOR 'DE k£IZERl.IJKE. GENttSKUNDIOE AKADEMI£ vAN PIRldS

verkl'ijgbaa/' bij

He Qul .. hln'l .. TJRb:r~,ri"aqllle is
cell buil-e.llgn"·ooll \'l'.n:.leri,t:ntic en
tool'I~\'el'dl'i.i\·eJldc wi,ill, IH~~teIlHI

Me. NEILL & Co.

(185'7)

0111

J. J.. van RUIJVEN.
Banket Bakker
B

4) D

Samaran!!.

Bout- Aankap
(GEDANGAN.)

Be.telling." op "lie 800rten van DJA.TTIE-nou~
WERKEN worden Il&ugellomeu

door

I.;inahf~reidjllgell

wijzr. de

Ie yervan-

kl~llIle gebe(.igde kina,,,-ijncn wonh~n
vel'vaunJigtl. fIlel li.il1ah'-l~;l.ell wier
rijkuolH a:Hl wCI'li.stlme hegiusnicll
1Iltt~I'St wissclv(lllig is; dmll'ClllJorcli
zijn de vel'sehiHI'.lHl~ ]wl'i~idillgs
wijz~n ZOl) OIl,rolkOllll'1I 1 llat dezelfde
ldnabaslen djc\ tot. de ht~I'ej(lillg del'
killttwiju gt~JielHl l,elllH.~\l Il:,ldnrhand 101 do i'aiH-ii<:lli" \,:1lI til! zwaVdZUJ'f.HIUinilw hnlllJeli gehI'uikl
wor-den. De aldus herei(k WijUI'1I
bcyalteu dalL ooli. slcclll~ SPOOl·l:B
yall genccsl\l'aehligc bC.jinse1ell en
dal. IlOg 'H~l ill allijll vel'anderlijl,e
cn onzekel'l! vel'lwudillgen.
lle Qui IIi "1I1 .. I~ul,"a.l·ruq .. e
door d,e I\cizcrlijkf; Gcnccskulldigc
Akadcmie_ gocdgckeunl, slelt daarCllte~cn cell altiju even kl'uchlig

J 0 If G.

(198)

YlJt)l'~leeiige

op celie

andorc

gell, I)c -gc\yoonlijl\ in dc gl~llees:"

den AdmInl-

strateur
G. lU. HRIIlLlNG.
Adr •• per spoor Hillte 0«1""9"'"
(970)

80 E 8 II A N & Co.
hebben wederom per Mail ontvangen:

GROENT.EN-ZADEN,
van

FRIEDRICH ADOLPH HAH E te E r I u r t.

Bloetu-Zaden.

SamaraDg, 1 Ootobe. 1874.
BiDnen:kort wordt .er\Vao~t eeD {acton.
...... .
Pr 0 • i • i § n, . D ran k lin .olin.
alles . puik puik .en 25% goedkooper dan elder" ... ve••
krijgbaarengros en en detail, en 0 ..1 d", ondll1'l!.b~••
ken de een . Toko en Commi ••iehuis openen.iD .de
S p e k. tr IS a t , an '8 morgens lot '. 8vood. :(,Q 111\1".
(1418)
F. H. APON.

gcncesl\]iddeld~~r,

rijk aan werksame begi nsclcn en op wiens uitwerksetcn zool\'d de geneeshccrcn ills de
ziellcn altijtl vast. kUllllen I'clilincrl.

=---."
. '.

Ue OUillilllD ._Lnbarraqlle
wnl',11. Iriel. lid gllnst.ig~teg-evol!S go'.
IWllild, duul' zw~lld\c per'Snth-;II, \vier

Commissie- en .Rxpeditie

uifpullillg dool' vcrsehilleIlJ,~ oor~
znkHn ontslaan'iH, of wei 1I:l dt)lU'gc~;t:lIle zwal'O ziuHcn ; dUI)!, ,rolwasscnCfI, al'gC!lIat. en vel'ZWiLd door
cell al 1.<: srer!\l~1l
cl(.or
mni::,jes win)'

KANTOOR
VR.n

F . H. .A.PON,

en

SpeJLstraats

lillg 81(!elils mel lIloeile, tot slant!
bed; eiwlelijk,

dOOl'

wcgurls

Voor bet 'i~klaren vaD Goederen ....... , ............ ,....... l%.
II
H
U1tklaren II
"
,Producten, eDt. bi!lijk.
/1
II
in.. en uitldo.ren vaD Bchepen ............ ,/10.II
idem
idem
11
ravoartuigeti '••. tJ S.af'oeren van de .poor tot in bet
P.kbuis per zak Kollij van ,j" 1'/.
Picol bruto, met wegen eo .torten ,,12'/••
idem
ide"., Van 1 krandj. Suike.•
van ,j" :; Pio. brnto, m.t wegen en
opBI.an·· .. · ................. ,......... :.............. ·,·0.60.
idem
idem van 1 boal Tabak.,. 0.12!.
en .oor audere Goederen &00 billijk mogelijk.
(1414)

hllllrJC

hoogc jilrcn of zicJd_cn \'Cl'Zwukle
grijstlurts.

Deze wijn ondcrslcunL op 'cene
zoer kl'nehligc wijzc de ijzc,>middcIon ill gCl'albm van hlerl,wehl ell

hloedgclJreli. Tcgelijlwl'tijd aangewend, bij voorhecld, met de Vallelpillen, verkrijgt men de mees! ver1'8ssende uitkomsten

AllSemeen tlionfddepol Ie Parlje. L. FREDE, 19. rile "aeo&"

ABELS Sr,

SOESMAN & Co.

(1254)

G. O. T. van DORP & Co.

Snmllrsng.

lJ Graveert op Steen en op 0

Roode en Witte Portwijn,v

0 0

r It e

C 0 11 Y

ale

Metalen.

e n ten .

Be

(667)

(672)

F. IT. BOUMA.

Voor Licfhebbers

Speeldoozen,

V ,A N

,,0:.

mel ''!'rom en Klokje, il. .I' 300.(297)
ct. O. 'I.'. V AN DORP en Co.

Direct ontvangen echte Havana CIGAREN, al. :
Regalia fiua.
Exepion Ru'child.
Regalia Sup fiDn.
Medi. Regali. Londre •.
Fenix

~ "Loge Mataram" ~ IIJI"" RXl'ElllTm

PRACHTIGE

Delicieuse CI GAnEN,
Irnp~riale8.

DIAlIANTEN

glassnijdm's,

gedurende 1874.
Ret vertrtlk der sLoombooten \'oor de pSKketvaarl-

dieust in Nederlandseh-Indie, geunrende h.tj •• r 1874,
i. v.. tge,teld als voigt:

fior.
Superieur.

./,

Flor chinesia.

E'. H. BOUMA.

Een klein

p.rt~tje

tua, September, October, November en December den liden, lOden, 15den, 20sLen en 30ateD,
ill tIo maRnn }~o!Jru8ri, den 5deu, lOden, l5den,
30stell en 25stcn; in de mn.[md l\:Iaart, den latenj
liden, lOden, 15den, 208t.n, 2G,ten, eu 308ten.

echle

IItnRna {JII,ll\REN [lIs:
Illlperiales, Regalia Real en Rt'ga]ia Brittanie:::L in
kistjes van 25 stul, ell Intiu.ddss .superior, i\mix Lon·

dres finos en flor cloinese. in kistjes van 100 otuk.
Puike CAVITAl> en BABANOS no. 1. lIIaDiII.
CIHAREN.
'l'urk.ehe 'l'ABAK - Tabaks-p~p.ies on lange Duit·
•• he Pijpen.
(687)
B. KARTHAUS & Co.

BAZARe
Reiskoffers groot soort~

N, B. De boot, die den lOci_en, 20sten en 30sten
van elke maRnd en in l\lnart J~n lsteu
van Batavia en SoerabalB vertrekt kau,
op aanvrage Cberibon, 1J1 agal en Peka·

Scheepsgclegenheid

Nacht Klokjes.
zijn

(Engelsch Fabrikant.)
G. C. T. "AN DORP en Co.

B A Z A R.

Zuid)uts-t van J·u,,"Tn:

1. van Batavia, via Anjer, nn.ar lJillltjap en terug,

2e klasse.

------~------~---~----.------

~ ~~w~~'~-:,~

R KARTHAUS & Co.

.:~._.'._.. 'i

"

'.j..".,

KLOKJES,

•

met- ell zond'er we k k e r;
~
allen in 'etui, v.oodat ze tt:ve[}s als Reis·pendules kun·
DeD dielleD.
(1078)
(:t. C. '1'. UN DORPen Co.

Groote. gekleurde

LEES-KAARTEN,
om Idnderen gemaitkelijk Lettel~s en }pzen te
le.ren. (Nieuwe Methode) met hUDdleiJing.

a /15.'-

(462)

(l. O. ~'. VAN .DORPen . Co.

Bij wegiug n.o.u Je SpOOf, _aunspfakelijkbeid '9oor
ouderwiohten.
Ret uitvo~te!l vlln Koltlruit!l"ien en 'hat in- eu Ultklsreu van good.ren tegen .Iecht. 2 '/.%.
Rekommandeert .ieb bele.fdelijk v.oor bet hondeD
van Vendutien.
SamaraugIIeerenslra.t. (284) P. ZWA€lER:

NHD. IND. STOOMVAART MAATSllHAPPIJ.
Het stoomsohip

Lvall Balllvia, via Mnntok,naar Pal em bang, den
oden vlin elka .maa!ldj
2. van ?alembang, -via M,untok, nsu.r, Batavia,' den
2Ssttin van eike maBnd.

~~~~~ke:n~~tl~li~nV~~ZoW~:~aC;d:1ij~e!i~:d:~Oge;:~CI~~!Cn~OI::e:~e - r:~::
vl&n lIet bc1nngrijk allnt"l harer ftiagtoffers,_, Onder Hollow:ay'e behan_
dciing, al i!O ()" oOr1.aa~ 11tze~' ziekte', in duitlerD1s gebulJ. 1'.111, de
Ilibln~ even ~u\l~ti~ 71)n, hehlJ, tIe mang, de levt't of '~lciuertl Inge.
waDdl:D do ,~r..td van de z.icktc i~, ~ant :djnc pillen ,met Qorded illgeuomcD. en 'l;ijo 1;alf goed op de zIJ\)ml der onderbnik ingeYl'reveu, beteugc)en de' ;r;welliog (ler blocdvnt~D en rcgclen i,tldere ver.
keelde werk 109, w~nr1\it die floll; (1otstnat. Btlidc middelen werken
1(1~tstl'l!!ek,'- tot h(lr!lte~lp,n Vlln ~et juide eveDwi~t tUII911hCD ge-,oeligheld en .prikkelbaarlltlld, ziekeliJke CD gezQDde aflJcheiding nntuur.
lijke en bllitcnBllOri~e lozi.ng.
Hoo!ljes -Pillen \'an, f:L f 3. 110 f 5,. Potj!!8 Zalf van f L f !j
on f 6.
Cberibou ,W, CAUSTANS & C:>. IfA(l:1J.1 'A. J. VIJ.D der' VOORT.
Pekalong..u'W, E"HANA'Solo,ARNOJ.D eo Co. eo' COENA,ES.
Klatten.J.,.D. SJ.lER £1.Ittgtllaog J. A. ZEIJDF.L. Silmarn._ug GOEr.
HA'It'l' en Co. DE GRO(H'-,KOI.}'ll' en Co. WANNEE, G. (J, T,

VAN DORP .n
(6701

(;0.

H; L. DE LYON .n

SOESMAN onOoi

~
•. ,.,,·I __. ._' ....[.:g.::.• .·
'~<
'~a~~t' .~
_

W. Cores de Vries.
Ge'.g,ocrJer VE[,TMAN,
v(J'rtrel.,t dtlD ~en Oktohl]f 1874 des '6 morge'us 8 UUI'
Ilaar Batnlia, Billiton, POfltiannk, Sjngkawa~g, viA

Pec"longao, 'I.'ngal en Clwribon.
De Agent!ln
(1406)
Me. NEILl, eo

00.

Extra.-Boot.
~W,

INO. ST001IVMRT UA\TSCHAPPfJ,
Het stoomsohip

SINGAPORE.
Gezagvoerder ODEM,
vertrekt den 3en October 1874 des morgen. 8 uur
naar natavia viii. Ku.t.plaat8en.
De Agenten
(.409)
Me. NEILL eo 00

NED,

I~D.

STOOBVAAnT

MUTSGHAPPIJ~

Hetstoomsohip

PnleDllbau'g:

E.

HOLLown's PII.M:N J':N ZALP. ~ Gevaarlijk~ Dillrrbec. ,_ De

•

etation

viB Kroe;

3. van Batavia, deD 30sten van elk. maand vi.
Telok-BetoDg, Benkoden, cn Padang, naar AIjeb.
en tarug:
via Padaog, Benko.lenen 'relek-Betong.
4. van Batavia, v~a RiouW",- 'Singapore, 'PeDang, Edi
en Gigben naar Atj.h, den 208ten v.n elke
tn"and, en t.rugo.er deoclfde plnatsen.

?~ffsL~'

Demi Chronometre. Holloway's Medioijnen
Ronde en Vierkante staande

alIt;; plontaen -danrbuite-n- zoowel

aI6VI:;~::;O~a;:Ii:;~;~I~~~~J~:~ ~te'~~t

den IGden Januari, 1II"art,lI1ei, Juli, September

0.

nnSf

naar rl. pakhni.en 01' de sclon.1 per pioolSuiker f 0.12
, ,anJere producteof 0.18.

en- November;

2. van Batavia, via Anjer en Tjilutjap, unar Patjitan en terug, {len 15den ]'ebrun-ri, April, luni,
AlIgu.tus, October en December.
Sutnatra
1. van Batavia, den 10den vnn elke maand naar
Padang en Atjeb.
en terug:
via Pnd.ng.
2. Van B8tavjf\~ den 20sten van elke maand via
Bonkoelen, naar Padang en Aljeb.
ell terng:
via Padaug, BeD~oelen en QUI de undere lllRaud

r e n in In die en gebuwd., wODscht'wegeDB
minder gO.:3de vooruihichten de dier:B~ to verlu.ten.
TIij zoekt eene betrekking waBl'in bij tegeu e.en
billijke belooning nuttig werktaam knn zijn, lief5~ op
e a n a 10 n del ij k eOn d ern e min g.
Oflertes franco. JJetter E. bij de Boekbandelaren
G. C. T. VAN DOHP en 00. to Samnrang. (1415)

Geruite Chi-uesche l\:I:atteu.
Madariin GeJUb~r.
Petroh~uDl Kook.,.DlRcbines.

~

.1 ava,

vall Soerabain, via Pasoeroean, Probolingo, Bezoeki
un Banjoewang-i, naar Bali-Boeleleng en terug, den
JOden van elko Dlaand.

Opg'eleid to Ut;l'ecl1.t,

Pas Ontvangen:
(960)

longan aandoen.
Oost.ln1.st van Javul

!1

Hen Militaire Apotheker
'1' i e n j

liren

bet transport

500 KROIBOUTHN,

B. Kj\.RT1I.AUS & Co.

Waonan op de balloD de verschillcnde

fOOf

van

(± 150 C·,b. meIer) nanr OoruBt door
(072)
P. BUIJS Hz.

do. voor Dames met losse
bakken.

NoordJulst ''-LU.l Ju.,"u..:
1. vall UaLavin, via Samnrang, usar Soerabala:
2. vun Soerabaia, vi", Samaraug .Dour nil~avia" ill
do maallden JanuBri"April, A-Iei, JUlli,Jull, Augus-

"an

J

B..A.. Z..A.. B.

(1382)

(Hll)

Pakketvaart-dienst

wn"rl'all de nIAjllAN1' in KOPER gevat i8.
(220~)
bij (j.. O. T. VAN DORP ell Co.

Ln ,£nthnjdnd dOl' tina.

8ang~geven.

ure.

E~ KOUUlssm Knrooll.

Expeditie van nllo go.deren IlaRr d. binnenlan.
den

Gewone Vergadering.
des avendB ten 8

Londres.

(1847)

van D.],OC~TACARTA"

Op Maandag den nen Octoberl874 p ... B.'.

Blittani •.
Real.

(697)

Sa.marang.

'.I'A.RIEF:

I'W'lltt ; duol' \Totiwcn ntl Ilet kI'a:llll~

Jlorlleo"s ,\Ves(;uIl8t:

v~:u Ba~avi~, 'via- Bi!li.ton en Ponti~~n.k, naiu Singk·awang_ euterug, den 7den van elke Dlaalld.

Koninginder.:N"e4erlauden.
GezRgvoel'de, ORBE,
vertrekt den 8en Oolober1874, des ittorgens,s.. ll)lr
n.ar Soerab.ija, ·Pa8so~ro.an, .. Probolingo,Be,o~~i.e,
Dalljoewangie eu Boli-Boliling.
Dd .!genteii
(1.1.10)
Me. NEILL eo Co.
C

BaluljerDlLlsitu

G.

'{(m .soel.'abllio., 'via, Baweo.u, ,'naar Baudjermaein,

den 28st.n van elke maand.
11.

Molul~h.en:

van Soerabaia, via Makassar, naar .de Molukken
terug, den ~lB~en ,v.an elke maand.
.N. B .. N M" de Mohikken. via. Menado, in d.e maan,
uan,Januari, Ma,nt, Mei",Juii, :September.en N~veDlber.
Nnar de Molukken, via Timor-Koapeng, in de milan·
~:~b~;.brullri. April, Juni.A.ugn.atn.a, Oktober (;~8f'"

cn

"'U~Zbrl Een H UT'S'f
in de. HI i n d e S pak s t r a" t ...• ,'

~~v~~",-_,,-~O~ZOQ •.
Verantwoordelijk RedActeor ¥r. R ..

S.~pondrukkarij-

VOB#iW:AN<'

9. O. T: VAN J)OlU' ..

Co;~~

