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Verl!llcbijnt. da.gelUkl!ll~ .. Z()p.. en Feel!lltdagen 1l1tgezonderd.

Boo fd b 11 r 08 U :
te Samararig hij ...Ie lIit.gevers G. C. 'I" VAN DOR!:' ell (;0 .
Bad-Hombu>r;, 1 Septembor 1874.

I

Op de.. 26.too AngUltU., '.oamiddag. am .i} uur,

~eri ...H.omakerk.

Nu d. kogol 400r de kerk i., go,oelt'me.. tocb '..,kero b. klemdbeid en rij.t de ..s.g:
w.ar 031 bet b•• o?
Do' lib. ral. bl.d.o •• HeD d• • ieuw . I1ii"i.!. ,. 01'
de lebaai. HeemeliE\l'k bONemL L Uli niet v e~ l vertrou·
io al. poliliek maD . Fen t .lio p bij uit do gole.

blijk \'au buld e aao te hiedeo, t.rwijl de gewct eo

I

enaring bekeD,1 W&8.
Nu ill htt opmerkelij k, . ds.t juiat . de wij.te van . b~·
Doerning ·ran den heer "fiU i Gvi ttlt eln reeds terst ond
.tof .tot aanmerking gee!I .. De St aallcQurant D D'.! w d~
bem tlJcb " Olld · lid v.aD de E erste Kamer / I MeD w \:! ~t.
lotu8S,cbeo dat bij te .A.me rsfoort g t::kOZtHl werd tot lid
ran d,,· Tweede Kamer . . De uieuwe Min i8tH' ran Bin ·
Ilenlandeche Zakc D b~paald. e reeds den ds g) W81:lrOp
in· bet kit"·edi&trict Tlel zal moeten vDo n ien . word en
in de opengevallen ·p .)a8 t~ io de 'l\ yeede Ktlwu, teu
seT·olge TaD het ~1 tred eD vau baron ran Lijndt'll als
Minister ran Justitie. Van Arnersfo(ll"t echt.e r was gee n
lpraQll,eD het HaaglCne Dag6lad, dat DU wei 6t"1ui gszine
il8 offieieu8 ministerieel orgD&O kn.n worde o be'Jchouwd,
tteweert, dat ran Golt8teio t tHe"Oa tot lid d c r Tweed e
&tamer te ziin gekoten , be noemd we rd tot »i:iniete r, t ich
Jiet aBn eene h er.kie~iDg behocft te ondcrw-erpeD , om·

lat hij DOg geeo 'ittiog io de Kamor geoomeo Leeft.
Ilet rayf led beroept .ieb op ceo b•• luit, door de
r.....de Kam.r senomeD tot toelaliog rD n deo beer

erafi'maIul, die, na gt:'kClzen te tijn tot V"ertcg~n woo rdi~l. kf)ntoDrccbtcr bor~anoe md wen}.

;flr,

~o(t dit moge tijn, bet zou z~ kcr cen ec uJte oDbaoligheid WeteD · innicn de b.eer · rna Goltstein nict, doo r
utdrukkelijk ,oor zijo waoda.t to bednnken, ceo . iode
l6U de kvrcstie mllakte.
GenftraGl
Swie~en :a1 altco bij zijn terugk t'cr
:n 't" Tllderland, s en · andercn Min ister ,·ia de D alB dell·
~u';;"£'~ U ~ \l l.uw. k ~~u.w JUlu ep9ron om op nieuv.- ziju iQnd
:e dionen. Beoige .Hos.oo"r. bodd'D zioh vereoaigd
)m. toodra de generaal zou Dongeir.omcn zijn, 81lD bt! lU
,~ te'renl aao V crspijck 0 11 · san den KQpifoin-tcr,zl.:e

""0

Ill: acht bet ui et ougepllst., bicrbij DOg eena d6 aan ..
dtl cbt · to vedtige u QP betgesn dr. Greine r, gew"'tBn
~ flide~ ... . UD. gt'z oud heiJ bij de Muine f'U bij· 't iodisch
lege r ill zijutl berio·ut!rin geo uit zijn \,f:!rhlijf ill I u di~
(oHIII.~ gd 10 1:~ n boe kd etl l ye r~.w e ld u i tg~ Ke v ~n), .· over
van Swider; 8cb r ij i t. Sp l'ckenda vau de dtiu·de Blilieche
expediti. iu 184.9, .egt bij: , lot oDderkommoDdaut
ddr t!xpedi t ie Ij\'erd d" crDlltige, bekwawe, alLij \1 ,a8t~
j

b.en groole taleuleo, e •• 1. hij do u goedeo weg' op

bioet ,aD Zuyleo.Mijer.
Het · Hoag,che DagblJd verk Ja.art, l ieT er a li! M i u i 8 t~ r
fanl Koloniao iemand te bebben wi lle n z.ien, die me t
("die ton bet raderwerk f all bf'stuur alJu,r uit eige u

~e.n Gogh, BeD eeremaal" aan te biedso . Doeb lie,
oog .60r de grU'. krijg.maD deD Haag boreiken kon,
?ferl •• d da .. Da eene korta ong •• toldboid de tw •• de

Minisisr van Kolonien, Frau8~u fan · dd Putte, nasI'
Marssi il e reiz an zou · ow 8~U er6&J yau . SWi eCt! D daar
t.tc' o ulv&ogen.

"e..

wi I, dan "al bij dien ook wei w'"ete u te ki er. en . . BoveD.
die n is bij tballi . io gaDscb Ruder g ~tel tic h8p .«Is in
1869, toen bij ,10k niet d ., f Ormer WfUi Vto.ll b~t K u.·

A bonnemen t sprijs
Nederl.~IDdie f 12.50 per Lalfjaar.

I

~tl raden, uooit verltlgell kOlouel. VDn SWi.eteD .beu oe wd.
H e m war~ u de gebeul'tenistiell up bet oorlogstooneel

, 0lkom eD bok end . Hij wa. bi] de Iweede expeditie
g·eweeHt,

en nl WGt

to eu gered werd j

WAS

foor · het

groo t.lC deel te douken .ao zijn dapper beleid ." N.·
d. t de opporbily olhebbor, geoeraal MicLiol., gewond
\\88 geworden, g ing het berel over op vau SwietoD,
die .ieb bij elke gelngeu beid
een bed.ard, kundig

.1,

Biln voe rd er ond e rscheid J~ · l'<ll in wisn officiaren
Wo old.iten bd grootatd Yert ru UWeD hadden .

en

De ri erj arigs oorlog lUet de B$liricezen bee ft. in~
derdand veel ov ~ rd eok()mBt met · Ol.lleD t egenwoordigen
. trijd. Ouk to.n badden wij Ie doeo w.t e.n dapper
f ulk, Con de r eeu onergiek boofd . Na h et iDl: e men van
Djagurag. en den. dood van Goe.li 'l'jolantek te.tigde
zi ch ec hLf;!r ·bij do Blllineel.en de overtuigiog, ~e.t 'fecder bloed ,·e rg iet eu uutt eio08 zou r;ijo . Op den duur
kouden zij de lefe Dsb(:boefteo Die t ontbeer{'n, di e i!:ij
van elders pisg te o te oD t vangen l maar di e sedett 1846

door de blokkade afge.oeden · ",ord.D, t. rwijl de k"l.
tUUt raD hun eige n

land zaer door den oorlog gele-

deo had. Zij lieten d u, om "edo en vergiffoois bid.
d~ D : CL t ij "oode n bij van Swieten eeo gewillig ge..
boor. Betcr don Ifio ook kon bij tot den gew.nscbteo
vrodo meewerkeD, omdut bij berbn.ldelijk getooDd had
den . tdjd Ie dUr<en aaa,aardeD . Deze bloedig., langdurige, k oslbar~ strijd meb cen folk l dat den oorlog
r oor ee D heil ig, ·gods dienetig we rk hiold , bracbt 'foist rckt geoD 'toord')cl aaD het n~d o rlQDdacbe · Gourernement . ..1l1een W' erd do z~o·eD strandroof, wanrQ(\O de
"Bnli ncc!co zich· echuldlg: mlUlkt'oo, gcfuuikt, cu moes·
teo zij, DB
c rkeDnco .
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Prija der Advcrtentien: van 1--10 woorden I'oor 2 plaatsingen /1 .•-

voor geLael

.

zijeer dri e dochters in den ouderdom vaD . 24 j~relJ .
Zeker tal dit ...1 de o,,~.roto opofferiog ,oor bem
cijn, dat ldj eeD ,an eijfl8 zoo ge liefde kiodereD Diet
meor iu leV"en vi naL GrievBuder · i al · dit" ,o'or !:Jem "e'
zen don d4:' blBaw,. waBraaD bij bloqt stond .
Van ean f •• etmaal ka D ~u DBtllllrlijk ge~D.praak
weer zijo, en me o bt!sl l)o t, den drie bevelbebbers eeu

k_,a m 0111:8 . Koning 'uit Zw itseriaud.' in den Haag te IDA/ en 'I ,a 'oild.r prijitte bet nienwe Mini Rte ris i,n d~
btaat,coWI-allt.
. Wi.i sijn '. dua . ,·o,o r,e erat. 'fliit .an be t t w('ede" hiioi&-

dareD der liberalen, eo nu: wettr Jaat bij . de (l chte
conler,..stinD, bij wie bij rie L aau 6loo t, in dtHJ eteek.
Bij de ,orming van dit tege nw o.. rdi g lli ni~tc r ie r tUlrlpleegde bij lIelfe DOg wet strt'D g cQlltl ~natiev en tll&
lfal8elman eo Pels . .Rijckeu, en Uh:t vau Jeu BI.l8.t:l.! ht',
die, hu- moge daD geeD ultra·kl e r·ikattl t ijli , · al th o.u8
);00 beboud@odgecind is, dat ·bij in geeu ge mtlugd minlflteritt sitting nemeo wil de. lutustlcbe"D , Heewakelk

I

bol~ ed io: d tc buoben, OQ ~e wcerder lw id

W a t on.eo legenwoordigoo oorlog m.t At.jio be·
trt!ft, zoo is ~t· gelukkig

dat de opbrenget

der k'.) ffi~

,oordeolig gCOOt'g blijkt , om de ont ... orpon iodi.che
bogrooliog ,oor 1875 DOg weder met .eo ·batig alot
til doeu eluiten, nadat alI o uiLga vo n tot en met 1874,
de oodogskoslen daarood er bt'grepeo, god~kt zijo .

Voor ieuere volgeude 5 woorden

Gelukkig oak Qat er .... er wat moor .toemdeliogeD ' bijgewoond hebbeD . !ntnaaoben, evenals bij ons ' toeD
bet de h'erdeokiDg gold van , d. ..ro.ering VBn " d.n
dienat vOor de O.oot kom.D· nemOD, .D , dat eindelijk
oosteorijk.che doctor.D .icb bereid bobbeo rerkloard
Briel .n d.n ' op.tood . lege, Spa.j., zijo ~r ; ook • hier
bij· '. iDdiocbe I.ger al. ofli.i.reo vao· ge,oDdbeid op
.pelbr.k~r.. Eo 'ij, die .iob hi.r tegeo bel nat!ona·
te tr.den.
I. fee.t ,erklar.D, d_den het ook bij OD •. Reedo been
IDtua.chen 'doel, de Minialer v.o Oorlog wanbopende bi.s.hop .an Maio ••ijDe geeatelijkeD aaDg••• bre.
do poging.n ~III in b.t 10.nenieDd geb •• k aan Kader
,.n om den Katboliekeu te ontradea d••I · aan h.t
bij bet leger iu , N ederlood te ,oouieo. E.o gralifiea.
foeat te nem.D. De Ultramontaoon 'indeo hierbij .teoo
lio, die tot f 600 klimmeu kao, i. toeg.zegd aao de
bij huo t.genioet.ra, de Sooiaal-demokrat.o, De oatio.
onderofficLereD die zicb op nieuw voar z~ ja~eD wil·
o88lg •• i.deo .. emeo natuurlijk .dieo tegoostand . eu.el
len ,erbindon; ter ... ijl gepa.port.erde sergeanta .n kor·
op eD varen uit tege. de ,gealagen vijanden van bet
porflsls weer in· buo fori geu gra~d aangenomeli kun·
Rijk", de be.ttijdera ,aD de DntioDale 'w ederg.boorto
nen worden .
. . n DuitocblaDd" !. Er zijo acht.r ook bilschoppeu die
Om Dog e,en bij den oorlog t. blijien, ,ermeld ik
we: deel a.D bet fee.t Demeo ... illen,
bier, da t de eDg.la.be da3bladeD d. aaodacbt ..atigen
Meo zegl dat de uit Fraokrijk oohlucbte ex·waarop doD dreigeod.D krijg tua •• beo Japao OD Cbina, ten
e.b.lk Ba,aioe, die .iob tbans bij Lnik of io Brus•• l
ge volge 'an de.n .tap door Japan Ht'daaD om den Zoeopboudt, in deu Haag 20U komen W"OOtlD. Zoo dit ge.;
roof, geple.gd op bel onder Cbioo bebooreod oila/ld
rucbt .ieb mocbt bev..otig.o, hoop ik dat · de ·Hage.
Fo rmma, ta stru(f~ D . M~n *eDllcbt dat Engel.ad e ~ n.
nftQr~ hem atH aDD zijn lot zullen overlnten; de maD
, erbolld .Iuiloo .al met Japan, D.t rijk tocb, helb•• f, . ijo rol uitgesp.eld, .D 't b.st ia dat men hem
welk .icb voortduraod ontwikkelt, oou io de to, :." .. 8t , v.e rgect.
wel"~Jl9 de. 8uprematie V8D Hogeland ell Nederlanll iu
lle laatote bericbten, die ik oit deD Haag onh BDg,
deu Mal.i.cheD Archipel RUDnen bedreigeo.
meldeD, dat luiteoa.1 Sirtewa faD Groveoliua, die de
Op .d. o .d.rden Ma •• dag in deze September- m.aod
t"eedo alcbine • • eb. expeditie m.d.gemaak! boeft,
moet de oieuw•• ittiDg der State.-G.Deraal g.op.o.!
weer ala ordoDoana-oUicier bij don Koning in fUDctie
wOrdtHL
Toen bat zoolang dUlJrde ear &aD de . minisgatre.d en is. Zij08 Majesteit heert voorts den wenscb
terieele cri8i~ eoo eiude kwam, ,erteld~ mon io deu
g.opeDbaard om d.u . ongelukkigoD bliodgescbolen Ini·
naag dot ditmaal de ziUiogdoor •• DO Commio.ie .D
tenant Comfuriu8 1 die eVeneeD8 in den Haag BaDg~
komeD is, bij .ich te oien , Gao.taal V.ropy.k i.oaa,
niet door deo Kooing roelf, aizoo londer trooorede,
D."eotor vertrokken .
• ou worden geopeod. Oak zegt meo dlLt graaf vao
Bijl,odt., do ,oorzitter der Eerato Kamer, 'ala lid dier
Do kolonel .ao Daale., die reed. no.ger ook io
,ergadoriog bedankt ,ou beblleD. Een aodor lid, bedeD Haag aaDkwam, .obijDt l'0giDgeo in 't "e.k t.
keod om !ijn lauge Dam err.- reekll, de Dieu F ooteiu
willen .Iell.o om den rang ,an geo.raal machtig to
worJ ou .
Verscbuir faJi H eilo, is to Alkma.r over1 eden en moet
dUB

vervangen wordeD .

Oo.e dagbladen gaoo roort met be•• hnu"iogen te
lev ere II omtrent bet nieuwe Mioisterie, WDarover de
Itreng..cooservatieven in stilte murmureereD, WGarte·
geu do ultrawontaDeo deo oorlog verklareD, torwijl
de Roti ·revolutiol>.iroo tel.urge.telJ .ijD. Wei .nU.D
de UllramootaDen mia.cbieo Diet dad"lijk oppositie
makeD; doob op deD duur scbijot de sDID.o"erking
tU68Cbeo heo 00 do Cooeeryati.r.D tooh oowogelijk.
Zeer ~ou bet t o wODschen zijn dot aao die s.u.menwer-kiDg (CO eindo kIfam, ... aDt dao.door bebbeo de UItrnmoDtonen V"~el invloed gekrogen.

H. t mod.1 io gips _'aD Tborb.eke'. staodbe.lu i. io
de gieterij Van de beere u Entho veo in den Haag ont-.
fangen , en 't beeld kau dua nu gegoten worden in
ms taaL Curieus zou het zijG, . indien hvt onder e en

Mini.l.rio - H . emskerk werd opgericht.
10 dezo baJpl.at. gaat bet alzoo bij bet oude.

Ik

eon er nog op RunD en wijzon hoe, in vorgeiijking mct
,roeger, bet Bontal James toegenomen . en dot dar hee..
re n -re rminderd ill: w8aruit kin worden afgeleid dat
do epeelbank on ' t gee~ daarlllce in v(irband IJtond de
boeren meer aantrok dan de domes.

De ma.nier, wcarop :&ij zicn uitlaten over deo Dieu·
wen Minister van BuiteolnDdscbe Zaken, bewijat boe
~ij all r en zulke ambteooren gOtfd ,indeD, die aan bet
katholioke. kerkgenoot.cbop gnnatao ... eten te •• rleeue D. D~ heer <au deT Doos de Will. boi. , die acbtti.D j aron laog de belr. kking .an c ommi •• ari. de.
Kooings in Limburg .bokl.od b~eft, bovordoruu duor
dd welt'~o.rt deC' iogezeteneo, 1Verkte krocbtig mede
tot verbeteriug van wegeD, toonde eeD onverdrotco
ij,er, gep ... d aao recht,oardigheid eo .acbtmoedig.
h.id. Maar, oodaoks Limburg veel aan bem te dan·
ken heeft eli me n hem "iot be. obuldigeo kan aKO d.
reehlou der Kolbolio',eD ieto te kort te h. hben gedaaD.
zijo de Ultram.ontaneo to~h t egen bem in geoomen,
omJu,t Ilij weige rdtt £iot. te oouerwerpe o aBo de beve ..
lou of wenscbe u der geest.elijkbeid.

V:erledeo week i. hior de pri.a ian Wale. o~eo go·
wee.t op zijo doorr.i. Dnar BerlijD. Toen hij Vrijdag
arood, 2 S Augustus, op het tarras 'aD 't Kurhaus
veroobeen, hiet de kopel vao bet 2d. Nasll8uoch. In.
fantori e-rcgimoot . no. 68, uit "fainz bier geltomen om
ceD concort to govoD, bet ,God Save tbt' queeQ rt BaD,

dat door de Eog_lscb. badg•• teD at.and. eo llIet ODt·
bloatcD hoofde " ord .aogeboord. Iu de ,olgoode ",. ok
.al hot .I fd. duit,cb~ legerkorp. bier io d. buurt
groote ma.lloourrea nilvoeren . De boofJbeweging, eou
geiiogeerde nau.ol op bot .tadja Friodbe. g, .ou door
deD Kei.er bijgewooDd ... ordeo . Morgen ... ordt door
heel Duit.eblaDd beeo de oferwioDiog, in 1S70 bij
S" Jan ~evochteo, go,i.rJ . D. beld'D bij dat fee,t oul·
leo natuurlijk zij wezeo, dio dOD ,jronzoMBchen kn·tg"

FEUILLE TON.

10",oroo dio daardoor in idderq berdik. viel~u. Wi! wecu
tot ophclderiu g hietvan een voorbeeld J · ·dan kiczeu ?'e
daartoo een sceoo niet vao ·liem zelf maar uit de F idt fi o

N~tHI:

Auber (')

van ,Beetboven. Meo vorplaahe 'icb io h.t begiD iun
den 2. acte "aarin Florootao'. graf gegra,.n ...ordt. Nur
hurf:ig lort nil' / rile" geg,.alu:n. Nu ·z ou Auber nol)it aan·
gedacbt hebbeu bier ill miueut" to · c ()mponere~ ~ Hlj
EOU raD. b~t 8t~nJpuot u itgaun dDt eall opwe kkoQd

beat.• Amis, Ia

bareD wag !tong) Deuriod~ cn fl oo t, ilBB altijd ger ecd,
dBlIk ztjoe weligd trru c htbo.arhe iJ, op of zoodt! r rer~
zook, t o copier . :u ;o;1~ t bij bQordo of t a vedDloD wat
, bij zag: lJ;'o vertol oD 00 te copicren zooa1a but WOH ;
woot let 11'01: Auber giDg nooit boteo het origioa.l;
MeD ' .. il A:uber eeD monument. .ti< bteo. Zoo do
bovonal was bij ooport ijdig, cn wist en nnderoD iD bUD
.fmenngan 80UlB to groot mogtoD zijn, nicmnod die er
composit i.cs d~1) te:tt ;or bencden zich tc loteu, h.ij
.anltoot ·ann EAI nomeD; WQl.It Aubor bchoort t ot dio
bleef dieD gclij k on gof steede (!:f' n trouW"o copi ~ .. Zij
;elDkkigen die · ·rolo "ieodoD, gocnc rijOll ucD hocft.
di o mog te u meenen dat we ODS bi ~ r vcrgisson cn Auber
W"tToor h• ., pleit: bij g.oiet populDritoi t ,oDder die
weI degelijk getoond b.eft kuoot in plaat. vao copie
le hebben , g•• ooht eD ,wat how nag oeD . b.seboideo
tc kUCn e JI l"rer~ D , z~lle.l1 mi~scilion verwijz on oall.r e OD
[>laatoje 'io de.. .aloo ope.atolt .. i. de om.tDodigb. id
sceno. als iu do dame bla.ncne/ den vorkoop fnn bot klla
!athijToorall. rADgeD' ,0Dgzooder zicb bij'dc I.'g,to
teeLZ. tullen daD mi .. cbi~n tcgelijk ... illoD bOworeD,
Ie hebben gesebaard. ,Waot ,erat.DIlbD"r was hij 'oor
dat"'Q bier, in legeoepraok w.t betge.o .... boroD
iedereeIi .. eD ' wie mogt·· .... ill.o .eggoo d.1 h~ A\lber
•• ideo, IDet. ecn dram.tieeb gewrocht ,to doeD bobbco.
Biet bejtreep, h.m on,l breekl het natuurlijkotc, ; <boor.
Dekraohtligt bi.r cchter iD don text, OD b~t is juiot
Zijoe c~mpoliti.. heb~eo . g.en romaoti. ch m•• r Oell
do verdioDsto vao . Aab('r dat bij di en Diet orordrer c n
d... riptif brakt.r; ·.,eowio Boba ilt er dromoti.oh tD'
oocb c, aan 10 kort gedaaD ho. ft, , MOil kan.oggeD
leDt in maar een oo".araprek.lij'e gavo van goed on
dat de IDuzijk bier do oeene oplnielert, 'Diet dut deze
10 juiot' te T.rt.len. Ziodaar ' legelijk "at Aub.r tot
zoo g .. obj . cli,eerd wordt 'dat
zonder de woordeD
..iI taleot; geeD geDie maak.t . Taleill be. it bij .'die i.
fan beteekenie zou· ~ijn . .
.
geeat.lijlt.n arbeid .eo gemakkelijkbeid eu Tlotheid te,o
Ziedaar reeds · het cri~erium aangege,e n ran A."u ber'.
toonlpteidt die .zijo w.,k .poediger en bete. doet .Ia·
C('mpo8itlee Hll coelLt IUJD thew4& eo 1O.16e eo IceDe
seD daD van . de 1Ii•.••teD tijDer riatuorgeDoot.D . . Genie
ni et. yar: · Lij is spoedig·· tev-redtm en .V8D daar ook voor~
lIezit· hij . die io' ooroprookelijk'eo iorm eeo ' idee niet
oamelij' dat hij. zoo ••• 1 "i.ndeD heeft die . oreDeen.
"opie~t mDarobjecti,ee.t. Delaatote kUOBt, die ... o
.t•• da , au ca.elldo . ig.n.chap blijk.n ge •• n. · Hot .... rk
objectiT8ren, beeft Anbor LOO;t ,.rOtalio; hij beef' bour
ko.t bem ge.o .tudie, want "e .eideo hot r.ede: Ail.
~ron"eu. nooit ge.ocbt. De lucbtige, g.. ollige }'raDooh·
ber he. ft talent, b.t oompo •• r.u .gaat b. m' vlug af eo
lDaD, .dl. · over , berg.o .n dreveo, o,er .traat. eu o\>eo·
bij heeft voor .alle •••D· liedje. We .ijo ov.rt~igd dat
Allb
.. op eeo de!tige b,uiloft.partij oomi.baar moet
(') la · oalS " ~I1r~D.t frlD 1 October jL . be.riglteo we h~t vol·
geDd.t: . _Te LrOD .~.ft . zieb leo comIQ~ .. i'l! al.or1ll.dJ . met bet doel
s.we.aL iijn, '. ... anl oog~t ... ij(old 'iii' bij . meoige aaoIHIl geJ.de1ijke bijdiRSID tf: fenameleD '?t eticbtiDg t:ln un gedenk.
doeniog'
fOOr deD ,uiat . op muzijk mo. toD b.bb.n ·ge.
tII!Ik~ .~ , ~ ."U ,tID .oompn.ilt Aubw., 'rOD. ·,ind. de~ to railller
oet. Moar de gomakk.lijkbeid waarme6 bij het eOD eD
siftta Yoor aat· doel te 'cllaagn, .za.lleD .ob~ommt ..iiD ook in deD·
rrHm4• .WOld. 8.Y~rmd eD. het SIDlChe besohaafd. Europa io do
aDder nit den monwa.hudd'e, deod bem dan ·ook. de
S~4 . ~0:r4eJ) ·ptteld, 0.& . UG . rijQ . . .rtq '001 d.A. .betQ!m·
, luirtetogteo te.. veel generaliser9D,' en bem producteo
~· ~_)llJt.. " . "......
'.
.

&.

-' - -"
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Doeo we iete ann de t'erdiensteo van Auber ttl kort?
bij is viodllJgr ijk eo origiDeelj maar gijn · talent
bestaat Diet bierio dot hij objediveert malir dat bij
copi •• rt. Eoo lucbtige gemoed8towming .Iaagde b~
LeID, franoebman hij uiloemeDdb. id, oaluurlijk bet

or

ruati ue ~.

est belle!"

Er i. geen droppel aao de .Iuobt.
. Fran.obmao bij uitoemendb.id" W .. kelijk i. Auber
noord EoOa.18 Rocco Leon oro toespreekt, per ae in mOje, ur
het hoofd vao de 'fraoscbe ochool. Waot .... t oijo •• r·
dient te atallu en do b('zweriog fan LeoDore am ·baren
dienst.o .toed. ,.rboogt i. dut bij bij niemaod aoden
mon uit d.n kerker to beirijden daorin ge,loobte"
"P .cbool giog dan bij ,ieh·zelf eD de nlLluur die .ieh
h~bboo, ~chter zoodnnig dat bet pubJiek in fr!,! "c:.:~.r.: ..: oppe'.'<lokkig DaD bem ,.orde.d . Boiildieo 8100t .iob
opgernimde stemmiog do gemoed,bowagiogeo 'Bn Leona·
bij BeliiDi aBn en Herold, ,66r ,bij Zampa Icbro.r,
ro geLool tOU miakeonen. Vo,ral hinr '0" hij toooen dra·
kOD geeD aaDopraak mokeD op lelf.tondigheid . eo orimnti•• h.D takt to mi~oo., oen lakt alle.n , ·eig.... aaD
giD.litoit. Matir Anbor blijft altijd d•• elfde en .ooder
hem di e zelf - eo meDocheDkenois heeft h.tge.D eeb·
dat hij, ,,"t bij grooto iodividualiteilen bot. ge,al ia, .eo
t or Auber geboel ootbrak. ToeD 'Anber de oceoe no d.o
berkeobnteo otiji heeft, (mll4r zondor •.icb ech·
Siein.,.,•• Ga.t in J)on ~uan bijwooode, woet hij uitg • .
ter .eh~ldig t. makeo a~n d••eDtamentalit.it .aD d.
roopeo hobben ' . Ug a cure«fll",1 dam cefte ....;fue,
ltoHaDnlche acbo.o lof. do grootapraak,a.n eeD M.ijer. Ziodaar ....,k.lijk meer de Uitdrnkkiog .ao ".nfran.Schb.er;) · weerwtst hij' toeh' v<>lkolllo.. da.. rraDacooD
wan daD van iemaild die DOD J uao ,orotaat. S.bert.
geeat.
kan het niet goweest 'ijn, waotdBa~roor ..as bij . te
17.iedaar •• 0 r.d.o tem~er Toor ·.ijo. populari!eit.
mutijkaal ; en' \Va • .bet om••, dao . woo' dB oitdrukkiDg
Milt bij al••ijll me90to {raoacbe eo it8liaaDscb. ·broe·
all •• bobol.o jniat en .tr.freod" want be ~ wa. Mo;;"rl
der. de: kunst 01Ii eeo DOOU .... 0m.nbaDgeDd goh"eli.D
oiet te doeD em, hot apook maar am de gewetooawro •.
zijo eompoaitieo to makeo; mi.t hij de ' gave de ·.eoe
gi. 1t .ao . Doo Juan. Hii bad 'gooo ' .t"die gemaakt v.o
scena aAn d. aDdere te koppel.n; is bij welig vrncbtbet moo.cb.lijk bart eO 'Tan dBar dat bij ala .ijD.
boar8,n ge.ft · bij eenmassa bouwatoffeil zonder .elf
mee.te fr80.ebe coll.ga, ' Diet treffeod d. gemoedesBn·
boulYmee.ter te Eijn,. bij ia in oijD . uitiog '<XI. 'gebeel
do.oi.ogen iviat te abjecli.ereD io .erbllod m.t peroo,.n,
f.an8cb en daarbij, door zijo . oeDvoudigbeid . EOO wei·
lijd . en DlD8taDqigbeid. Blijdoohap ia ,oar .bem , blijd· ' Dig preleDtieu. dat hij ... rgens, en , vooral ioFrankrijk
.ohap en droefbeid dro.fbeid; toorn eo ... raak, all ••
telf, geen ·'ijanden ·aeeft .
,oor hem VAn ·"ne SO~l~, en . meo con uit zijn ver. '
En zoo . ,al biDO.D kart 'oor . dien bemi o.. olijkeo
l . hilieDd. opor.. aira , m,e t .lkaode.. k.mDen vef"ia.e·
mao eeD monum.nt ... orden opg~rigt. Is , b.t , doD
len ,zoude: bet , i.rband · .obio~e te doe.o .Z.ila, .An·
niet Ier DasedaebteDia Tao eeo irao! maD, .daD
gele, Heoriette of Tb9riliDe: .Je oen nn geruat me.t
toch ,I\n ' il8n ·.al,emil8oari ~i.nd.
R . ·V.
de IIIld.re vaD partituUr ,ruileo.
.

I

I
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Overal, ook bl&l' ill. Homba1'g,worilell.llanstalten
~bter niet coo gelukkig .gewe.eb,illllla1 koi\ . n •.
~~maakt "'o~ b.t Sed."I..... t.. 'I. hi ,meo.! . bemau. .ge.aDgeDoemiog aaD Badj?recon ,Va'ko/'h~.Jteb8cf1ijDb
nib optcobtGO .von .ereeuigingen: rede.o.ringen, gymwei d~t ·die.elfdeBadjore.eu de zee.oo.era .'80 de
oasti.cho eo .8udere .pelen, rou'lok, g._aog ou kanon·. nadermg der Gewapeode boot. bebb.o ooderrtgt, ell
hieman moet WoNi.n toogo.chr.veo, datde. badJalts
gebolder, vuurwor., b<n1g1lRI.cbo .erlicbtiogeo..
, Waar de gemoenteradon .ieh oolhonden, .t.llen
d •• naobte o~ethaaet .an. Pate-pate .ijo "e!!Se.sild.
Comites _Ich Ban 'I ~oofd (lm de. f"eotvieting te leiDmoommissie, ".aroan bij Gou.ts. beBI. dd. 80
deu.
Sopt. jl.no. 30 (1) i. opgedrllgenom Je qUB.80io omtrent
Natuurlijk. jubelt meo· er over· ill Fn"kfort, dat de
""0 nanleg ,oooor baveo- of ... ol.gpla.t. voor. gro'ote
daar t1 huie beboorende L'H~i\;ert:lefjigiug in Amsterdam
zeeachepeD to Sam"rang, enB. te beoordeelen t , bustaat
de overwinning bij cen tooiwedstrijd bebaald heaft,
uit dtlD, -Iutlpeoteuf raQ den waterataat en' '8lo.odlJ
dal weI tot tweemBle-n toe,
bnrg. openb, worken in de twe.dowator.t. afdeeli.g
Voor de AmsterdnIilmt>rs' i~ dat. miDder plev.ierig.
H. l\f. ,Dibbeh, pretti,jent, den eersLaanw. ingenieur
A. ISING:
vaB dec 'waterst. ill du rf'sidentie Samarang, den
eera~118nw_ gellie-omcier td l:'Jamarang, -den havenwee8·
tar a.ldaar, d~D -ko'lumaudliut vau ltot wacbtacbip ter
II.
reed", van Sawu.raog till DOg een - zestaL ~eevo..~rbkon
Voor het widen ,.,tig ik nwe ... ndBcht op Per.. ~.
digen en ha.udelaren de~er piRate, Ran te wijv,en dool'
Toen ik io Norember jL in .dozo kolonic kWlllli, was
dell Retlident van '8arnal·lIng. Dd k~uze VBn C!en sa,
het eerate 'Nat ik zag twee kruiset's die in de w"teren
cretllria is 88-0 de led~n dar COllllllll:Isie ovorgelatt..·o.
tan Larut waren gewees~, Dc bevelbcbbera verzp!~erd~1I
1Ve hDpen oat de Gommiesio' de ha,ar opgedragen
mij ,dat de kloine oorlogen die e--ayoerd werd~n, en de
tank met ernst en vooral met spoed y,al volbreligeD,
8Buloiding lan do tegenwoord_;.ge gew~ldlh,digheden
mo.llr ook dat de Hcgering daR rna dadelijl{ Eal over~
die door eenige Chinezen goplcegd werden', nm dien
gallu lot het doen nib'oeran \1ao die werkeu welke
i.ard waren dnt .EO er gich nieb in lwnden mengcll;
door de comm:s8ie zulten zijn voorg~8teld.
dat de marin~ in zulk cell toestuuu w~s dnt Did op
eena eE'lll eilld~ 88-0 de znak lion worden gelllaakt ",Ii
U) EeDO beschikklng op rilkcillcu vall 9 Julij 1872 C:l 25 Februarij
18n
da.t ze zich met geeu moge!ijkheid ktlllJtln mengen in
den sta.nd van zaken op de kU8t en de binllCllwateren
NOG kwalll heden voor dell landrnad alhier de ,aak
van dn.t rijke land Perak. Ik go\'oeldc mij toeu navan tie AIlO dell bOOG1 aangehaBI,ie hoeveelbeid opium
tuurlijk nog niet bevoegd mij met deze zllnk in I.e
lJiet tot een (lindo, en zal d" uitsprAak vcrmoedelijk
latoD; doch toen ik hi~.r kwnm, stehle ik tuij op de
e.::rst uver een pnar dog·en plattts hebben.
hoogte van de oDrzRak niet l111een lao do Chillesche
facties maar ook Viln do opvolg\lJgsquacst,ie-s en de gC4
Z£S l.{ATUOZE~- van het albier ~er ('cedu liggend
8chillcn vall dl} hQGfden van Peruk, Ell hier lllll-g ik
schip Johanna ][ar;a zrjn boden wegsDB dienstweige.
zeggen, dat ik in de dui13le.rnis tu.!!UIJ on had iii: lliet
rillg 118ar de centrale gevangouis 'an SllmarDDg overde hulp rnn moergeooemden At.t(lrlley~genel'a.l, dan
gebrngt.
weet ik niet' hoe ik mljn taBk had .ervuld. Ik had verBchillende confeTeulies met bem en Loewel hij veel
MEN .chrijlt on. uit Bolijon'llorQ:
moeite had om roor bet eon en nnder de lloodigo bOIi.w~
if'VUS door OOB reeds vroeger, berhaBldelijlt. door mid·
BtofF~n te lerere.n, WitS hij loch in stallt (Hen chaos to
del dBf Courant meltling, gemaakt fRn de 2.00 oover·
ontwarren en de b~trekkiugDll dOL' IDa..l~ischt:l staten te
lllo0:de en ijverige plighbetrncltting door den deatijds
fe:rklaron. De eerste 8&ulciJing- "001' mij naill' PeTak
r.ijn(lo l\fantrie Wattes tu l\Huaijang, l\faas Douoadte gaall en tusscher...boido te kamen, 'was dnt; de g~.
hiwidjoijo ZOl' immer fum den dog gelegd, thana te
8cbillen z.oo' waren toegenomen dat nie-t aileen de vre~
metlf verheugL het ons wederom to kunnell madede van onzo eigen 'lcstigillgcn
he~
cleelen ,'dat de Bints in April ]1. tot Assistant
laatst onte eigeu pnlicie word
'Vedono 2e kl8s~e in het onder·riistdct Boell1e, o.fJeeen ODS volk beleedigd werd dOQr
ling Bodjonegoro, benocmde .Malltrie Wattes, een iege.
van Perak, Ik fermeld hierbij dat Hoeger C(!ll
lijk aile redeneu geeft tot tevro(ieuheill over zijne l'Iteeds
partijell, die onder ge~l\g c>taau fall d(lil ol1derkoning
nanuwgezette en energie!{e handelingen 0.18 Hooftl·po
'filII Lal'ut, !loor 11l:'t~
gcuvernemcnt g€'ateund werd
liticmho in zijo onder~rliBtrid lloeloe.- Doar blijft
DIlt wit zeggon, dab
nmlllllilitie en vU~H:liel
niles ilurner rustig, terwijl elders in dio ufJeelil1g' getms·
nan de- eene werd
en finll du lllldero word
ZiUB l.ulkB bet govo.l is en mOll InOllf lhm genoeg telof' 8iecht WREl, dat
ontholldell, Of ditl
kens ,booren moet VBIl gepleegde moorden, kaml'akondeuoek ik thans
de verl3chillomll' h()of~
pMtijon en atbran1..1en van tabBksschuren en huiteu
den van Perak op htlt eilRlld Pnuskor, kOllien en
en in h~t zGekeu van ketro.ngans wn.arvao telkeue de
kwam tot bet besluit alUl het hoafd val] het bsstnur
hulp van bovengt"zegden Assistent \VedollO moet
een mlill t-e plAatson, die, bekwUlHIl 1)1' uiet, mUll' miju
worchn ingerocpen, die dan ook ,de hem opg~ciragerJ
inzien de wettige bestuut'def is, .iliijll tUl:!sclHlukomst
btak immer op loffelijke wijze heeft ver,'u!li.hlld zoodoende lust ill Larut en I>':;!T'ak ten gevolge
Dl\t daardoor zeer zQker d", jalousio zijncr llilburige
en ,"oar het oogonblik is de quao~tic vnn het Bultanaat
cullt:lglt.B wor\lt opgewt~kt eo zij teg6110ver bem hunne
aldaar beslist, Ell stond Hoeger Rlle1:1 atil, thana i~
minderheid moetf;ln et'keun6u, beholjft \'(ulniet gezegt1
te worden,
guf eetl ,\'reoJe
l\uuleiJiug tOt I
Zoo vernameu wij Jan ook met genoegan, dat, uaBr
tUBtlchenkowBt.. Ik \'olgoe hier OtH!
rigtiug dan
uuu!eiding van een bem alwt,HJer ran HGogerhllnd opgeWOOnliJ.·k. In PI ••. t. van de d.ders .tddo ik 1.1et hoofd
godragBD lastler opsporing van eon, in de desso. Babab
van hat beatuur olluspra.kelijk en dit leidJu tot etHl
onlar'g3 alln eene karnpakpart,ij medepligtige'n peraoolJ,
goede Ultkomst. Hij was wij zelfs unnkbao.r VOOl' den
wiem~ opvatting der politie veel moeijelijkheid heeft Ver~
road dien ik hem gar.
oorzaakt het boyer:.genoemdtm ASdlateut ''\\-edo11o il:l goIk wija u thaua op de kleinore sto.kn bij de Lingie ..
iukt, hem gevankelijk Ban heL geregt over te l~vef~n,
rivier waar iii. ook mee to doen beb gehad. V den
\'t'aIH\'OOr zeer l.ekt'r de betuigingen vnn ,do.nk
ell teuwer herinnertill zich de wanordelijkhedeu die eenige
vredenheid fall het Bestuur te Bodjonegoro ni~t lang
jaren geledell in tiungie Ujoug plaats grepeu: heb wus
llHH'r zuileD uitblijven.
iu 1860. Het gold d. suprem.tie van de Lingieri,Vij wenacheu echter dnt Je regeriug' tolra hare
,,'ier; de handel werd zeer belewmord, Ufdchoon de
ttlvl'o\lenheiJ. aan dien H.mb~enaBr betuigde.
Dit
hoofden tus8cL~n wie het geachiLgerezen Wuij goed gO'NDznJ de pJigt.e:het.rnchting dubbe! flanwnkker~ll. Voorlll
pend waren. was ouze gewapende wligt groot g~tlo~g. TVij
VoO" Bodjonegoro
is dit VBD bel"ng' dl\ar diL sleeds
YODden hun stelling verlat;en eo Dedect dieu tijd is
et:lli toe vi ugtsoord Was roor n.lIerlei ge~puiB.
bet land ruetig gebloveu en d. hBodel is toegenomeD.

en

Een· belangrijke l'eflevoering.
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RET ROODE KRUIS_

Binueulaudsche .Herig teu.

88SIIp18lllbar•.Ttn gefolgo ~an bovenllaand he.oek

er, DBBI' wen '011L'1 ffit!edeeit, nit.;l;s bijzonders bij die
plegtigbeid te beapcuren was, Wat muziek, een zet!tigtal vlaggetjea eu eon cnkalo zoogenao.mdo 4jmgtJlt.
was aUes wli-u,rmede de begrafeuis werd opgeluiBterd.

goVBIl
een

bo-

TELEOJU.PIll~. net tOlegraaphkantoor alhier m".kt
bakend dat vlln bedtHl at' op UHt OUoma.liisch grvlld ..
gebied geheim f1chrift VOtlt' pl).rticulier~ couespollden~
tie in, telegrq,mmeu wordt toegelatell,

ZEEEOOVERIJ. De Blo11lprct MelaiJoe b~vat tlen achrijven ui~ Goronialo, waarin' hot ,",-llgondo' wordli meegadeeld:
Gepasseerde' maand t06n de Gewapende bOht no.
14 vertoefde bij ue negQrij P.gimooo, wordaldaar
berigt olltv8ogen d.1 ter hoog!e vaf> bet eiiand Pat ...
pate 17,Tubellore8c,hu ruover:lpm,auwun gezien WBreo.
De gezagvoerder Sario begaf zich ,derhaJve ,met 'bet
gemelde vBarluig dorwaBrt_; uoeh konbij aBnkomst
niete maer van :'_1 ~adjQka, bospe-uren' llan' wat rijst en
borden, door hen aan het strand achtergelaten. IotusBeben werd een'e v,rol;!\\' KBogetroff~n Van Bft.f,g~i' (Ter.
nate), die verha.ide. dat zij uit d. hander. der rooverB
had weten te ootsnBppcn. Dri. harer gczellen waren

Bulletin.
21, September. Ten gevolge van hut den \'ocig.-m dag
gt!hrltchle btlzoek,_ verzouden nau.r Let Militair IJoBpi~
tllul te Welt.evreden;
G coll i~ Ll lQI\{hH,dH~ tllbllk;
200 p.kkon Holl. rool<fabuk;
22 September. 'l'tlr verzondiflg nllar Nederland ont"vaugen [i hrif;lven van de lijders lB Ba.too-~L'oeli8, idie
wij even K.la de overige dezer dngen ODB duartoe go.
worden bl'hlVen. franko per sten.nH'r Madura nOll!' Ne~
derJand expedioeren.

te:3ge~~1::I~:I!;~nV1tl~o~~~a!:::h~;o:l:e~~~I,O~:~':~~~)~

wij,. bij dezo op~n1ijk on~ell Iltluk betuigen.
Wij zen den dtl: geechenk- eert:ltdaags DDar Siudnnglaya.
24, September. Van Samarang' van oen onbult:endo
onlvan~en cene ki~t inhoudende lectutlr, Wao.rvoor wij or1"
zen dank hetuigen.

va~e~e V~ij~i:';:i~1! ~:::~-~:;~i:!\~ 'b~:~~:~ ~i:t·\:;jg~7
deztlr per sleamer l'JbuJ van Oranje adr~B verlceneD;
even.le nag 10 brie.en afkowetig .ande Jijd.r. to
Kalllpoug·Maka.aar.
25 ,,september. Vt'rzouden saIl 'de Reconvalo8centen
8iuuuu glaya:
1 croquetspel;
en aBIl de geevncueerden to Kampong-Mak_aesar;
11)0. pokl,en Holi. rooktaba";
2000. pa, 'lloeba.fi cigarell;

to

5 kistjes zecp';
2 zakke,n duiker j
500 p" MBnilla cigare".
26 /:leplember. Gezonden aBn Iwl 'Sub'comite te
Padang:
1 ki.t lab. cc. 12,000 pe.J"va cig~ren ;
1 krandj, ce., 5 pik. BuiKer;
,' ~
2000 pa. Mao ilia eigaren ;
8', kisten' roode wijo i
b".e.ven8 DBgbladen.
27 S'pte",ber.net Lid.Secrot.BriB brllcbt beden een
bezoek un d~lijderB te Batoe-Toelis- geevacueerd.

I

,diS lijdefBI h.8.4-4np. er 8.pOO' vrachbHij vefl.o.oden •.....•...
20 mandjes Iblandsobe tabak;
4 oakken. suiRer ;
4000 pB. Toobanoigareo;
10()0 p•. oigllreU.n ;
12 dozijn houton. pijp"n ;
7,200 veilen. poetpapier ;
10 gros atalen peo ben ;
120 atul,. pennellOUde,'";
ben •• ene eenige Dullscbe leetunr.
29 Septewber.. Oatv&ogen .all' de lij,]erB t. BMooTOtJlis ,nag, 17 bl'itivtl'Q met ,beattlOlruing VOClr Nederland;
waarVIID de venelldibg p']r Borate' stoomgelegtmbeid
plaata •.al .iDden.
Uet comile .b.eft ,.rmo.lUI h.. o t... k jui.t op t.
v8t~eh door BaD. den hetlr Brlijen, stu. f·u.ffil! it': r b j de
2de expc{iit,ie teg~D Atchin-, d it" hij zijll b~tO:lfid held~
bonlg ge"rog 01' 16 Aptll 18741 01" ... ""h.iJ.nl'l ... tBen 8!t.U het b~tlU dout, logclwondcll
WlJrll
gelro!f~n,
teD gevolg6 wnarvn.D bet beeo werd gl~8tllpul,eerJ, de
off"rte te dOi::'ll vau eun ku,~tiltl)i;hlll,
Het is Yuor het comite zeer oll.'lgtJto.aID dot de of~
ftlrte is geaceepteord- gewurdeu, eu ·z"l dallfaBn uitvoe~
r.ing worden verleeod, zoodra 3l'lIoemdu officier JDflt
verlof IIRar Europa zo.l kunnen vertre<kk~n,
Zoodo.nig kUllijtba~n vall hitlrui~ lJeat~lleIH'" zou htlt
gevllor doen loopen, da.,t het \'ullrgcsteld doel ni'~t werd
bereikt.
1 October. Von de ~eii ••cueerdeo te Kam poug-Macassllr ulsoog ttlr -"'eul'nding fl'(UleO nOllf Noderlaod
ontvangen 5 brieven t'H ten htlflnell hehoe~~o fluar Kalil'
pong-Macassar gezonden:
10 mlludjt!B Iulaudse'.to tubak;
7200 vellen pOdtpapier;
10 grUB stolen piJ[}flen, E"n

. Mil
•...

120

e~uks

pennehoudere,

2 October. VOD hot Hoofdcomit" te ',Uage beri"ht
onhaugec dl:'r vroeg~r verrnelJe I'emise \'Dn J 10,000
en Van -de toezending ,'cner pllrtij nl)ll!llHltJch~ Jt:lcluur.
W81utoe wij ill dd maBnd Juuij BII.L.Hl.Igl.! had den go"
d.an.
3 October. Van de heeroD E. Waitz & Co, aputhekerB alhitlr, ton ge~ch~nkH ontv'\tlgell uOO t1eSijC~Hm
frumbozenazijo, tleD6 gift zoo dOl;!iInutig ell belaugrijk,
dat zij, voarztlker Diet lllinller dun \'ele vroegcru ge~
Bchenkon voo andere zijden ooh-slJgell, groote BBnsprnllk
heef' op on'e erl,ent~lijkbeid.
Wij verzondeo dilt geschauk met de cent voorko·
meade gelegenheid naBr Atchio.

Kuust- eu Letternieuws.
llIJ d~u B,mk,eu kuusthaudoluar H. C. ])rO':1(: ,zulltm
in keurigen vorm worden uit.gegevcll zcvun nqllllTOlion
naur ttlekollingen van ]\iiAnI 'lEN KA.TE) meL c~ll oell
voudig en ge~'oelvol go licht van dezen schilder, D~
aquBrellen ziju vervo.llfdigd door de firma Enarik en
Bit'9 u ,

Z. 1\1. Dll KONING- h..:eft wader tor bt!twhikldng der
jury gestt!l(i CUBu groote goudeu medailleo, Illet het
daarbij I.HJhoor61H1 diploma, uit te reikel. op de aanstoaode ~t~dtdijke t.t.'-ntoollstellillg: to A.ID~terdum Ban
aen nederlal1d.schen kuoetuunar. ollverstlhilJig of ueze
reede vroeg'er onderscheiding ,'a'J wegtl den Koning
of hd Rijk verwiorf; uu vel'uer ter nau lIluedi~ing der
COUlpoaitie onder Zr. 1\Is. penaiollnairt'~ voor de toon~
kunst, Yl)or hen de geleganheid geoptwrt tot illzeoding
fnu composil;ienj de btJuorJc.eliug daun,a.n opgedraglJu,
8BD d", het-l'OIi C, Vtm dcr Dues, Juli, .r. II. \rt:!rlH11~t,
Fraus Ouimet} l"ll Richard HoI, du.araau, u'tt beluoning
voor dt!l uitstekendi:lte onder die com.positieu, de nit·
reiking van goudert en zilv~ .. ~u meJllillt'8' tH) eervol\o
vermeJding verbio(lende. De jury he<'ft 1111.0 drie
compoeitieu, door den heer Jdcob Kwast iugezonlltlll,
eene nOllverl.urfJ" voor groQt orkettt, tWU IIkwart,~t" Ulet
piano t!u ~el1e, I1l'OmallCS", de goudell meduille toe~e·
keud - Je benoeming van tilJlI IIl'er KWf\f:!L t()t leeraar
Ilall het conser\'Btoriulll te Keuleu doet oVt)rigell~ reeds
zien, welke goode Hllcht\~u \'oor lie ku' at Zr. MIj.
iOBtelling afwdrpt. Alln een (~ODcert voor viool met
orkest, door don heer .UolJandt:lf gtl(·olllpuneerd. ie Jt)
r.i1veren medBillH taegektmd en tIt~n eervolle vermel~
ding aan den heef BrandtlJ Buy~, UHdo "o()r eelle
u ouverturo" voor gl'oot' orkt'st.
AI dezf;l wCl'ken mOfJ~
teu van veel t.alent geLuigeliis geven,
DE STA'O :ElSENAOH, billueli wi~r_ tllUrell ]'1tITS
'l'ER tien jaar uoorhragt, heeft tel' uHgtJliftchtenis
den gerierdcn tHchter ftfW ~ijtl Wl'JUWIJ de 1S
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lange en 12 voet bree,lIJ plek, (lie zijn stofft-llijk overscllOt bern.r., all'! erfdlijkt; bflgriu~fplallts 8.angebodsJI en
boar den giftbrief daarvu.1l toeg~z()ndcn, Do;, \"'tHJUWtl
van den overledene is reeds lllet; den beeldbouwer
Aainger in onderlumrlelir.g gotreden om l)P Jie p!aats
een waardig gedenkteeken te doen uprigteu.

De Iudische Pers.
ler.en we in cen adilal,
lu het illilita;r
der offieiel's·l1'tlcteIDcu ten
getiteld: "De
(met ing'll1g' van 1 Jan, 1°7 .. I,u\. 8t.b!. 1874,
no. 62):
11.0" IHiliister vnll KuloHlen over'drCL,f uiet, tuen hij
d9 Ilidische ItH'DlIswij'&o van tl!lllll:lJ duIJbd Z()() dUllr
noemde "Ia in ISlG
Mt1er en rueer ,glum -de I(ldt8l'h13 1)1li(det'e~ t.1'~}HWeo.
1\Ien IUttg du~ bt'Jt~lJjllWl'en \'001' hun flnnnciet:l i;,;iRf\i!)
mtln mug Ul!~~lIen da~, Jill} mariuge {'Nt Ie doUra tie
l' armle'''_ het foiL is uic~ tu lool~helle:1 ell Iljet tt' ver·
wondereu tHven!:l., l\1e'l hel,ft in Ilidili geon iuteilec
tueel leven, geen gelegtnhllitl tut ui(.ttPIl.Ulillg YOUr
lichaam en getH3t zooalfl dBt, in Europa, hl.,t geval is;
hat Jigt voor d~ hand. en het is, uit. hf!~ oo.gpunt de.f
moraliteit, zeker too tl;J juicbell £lilt Jo Illdll3Cho offt·
eier _~dch dat, wil vergo()(i,ell dn?r - eell unllg-~1l8IUn hui6elijk, leHn, df\t hem IHolt l'cl'hltjf'.in kli-inc g~rniwenon
dragt:!lijk i.UIlBI,t, Ver vt"wijll~rd Villi (I~ f~uuiliehallden
in het tnobdel'land, schept hij zich nieuwej zOllder
deze' zon mOJligeen mored teJlI grotHI" glln.t1, : Eooa la
dan ook met monigeon h,ot gu\'ul is g(!wet'st,
Eon betrel'kelijk grool deel der. luiteunnta
blijkene d" atBIi!ltiek, gehl.iwd. Do moestan tier gehuwdeu bebben killd~ren, Ell dllur het verkrijgen VBn
een ao.ngenllo.m, gezellig ttkuis op den voorgrond Blood,
hebbe'n 'zij uitit gt!v'raagd of de aanst.nande gaill tu~~
debracht. D.b~welijk.n .ler I,die.he offi.ieren .ijn
maar IIm!u£agea rfamour" dan .:m'!rirJges de rais()T," of
rimari(lge8 de conVen01l.Cd.)I Dd, rllgt!1 -is dn.t nocll man,
noeh vrouw, ge{.,rtuneerd ie.
BehooveD wij 'Gog :td, zeggen" ,da~ do luitetia~t van
tien, twau.lf jaren diel.l~t, die gehuwd is en kiuderuD
beeft, met .ijn. f 200,~ pm' mBBnd, ook ~ij een
mlLtig aanJ.I oV<Fpl •• tsiQgen. 6epaaicl./ijk. armoedelijdl?
H,ij", die weet _~at " het I~ven in IlHlie koet, is dat
zeker mat ooa ,eens.. Eo wordt dio luileuant eindaJijk
kapit.in, ook· .ijll buiagozin ... ermeerdert, de kinderen
j
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Wij wele~. dat rduitanantBI'D kapitelus cijn, die
geen katl ••,en,beb.8choolg9t.! v"or honu kinde...n te
betalen;dater IUO, die In Indiii.,\ wnnrgOedeavoed'
mGer don olders, eene levOn8VO'JrWIl81'4:.~ is, n
. g
gee" ~I,e.ach eten; die, ge.n behoor;ij~ oo1'll'qU" . ebbeD,
~.• ar ."Ieh. goeJlto 'pb.,dehalve mo.ten vergeooogen met
"Jot, In verecllllle"duu vorlUgekool,t of ,;ebakkeo .•. _
Zoo i. het, .ook naJ.t de Iraclementen "U" verboogd met, DOg geeo 8 perceut.
~hd.ns ,DOg eenige woof.le-n- (Jver d~ verboudingen
dar trRctementen on 'd~ IH!r~itDin.~:
De verJouliug, in kla8~e"l, roor de L~ en ,29 lutto.
nantEl, beeft nllar onze lIletllli~lgJ bij ria betre!,kelijke
geringe verhl)ogiog, eon groot lII~dttel. VaD de ,aaoBteiliog tot 2eo IUitdlllUlt tot Ban Zij1l8' be'i'orderir;tg
tot kapiteio be_oft d. inf.nteriiHJl6cier (dua .tegeo.
woorJig in 13 ii 14 j.reu tij,I.) olde wnl.n cen. verhoogin!!" t.lken. 'un ""Kol" gulden,; van f 162.50
komt hij ,ucc ••ai.elijkop.f 170,-, 185;~ eD 1200,~.
Die, v6r,hoogir'gen zijn telkeU8 to onbela.ngrijk,-olD eene
bepo.lilde v~rb~tal,jng t~
ill ziju ,ruatarieel, It ..
h e. .

br Oltgeu

~:niuit!~l~lt:~e:'J:~ts d:=:, gl:I:;:~~~lei~ij~e o~krd:!i: ~:~

g~Dera&l Krod8eo w6rtl vtlrlangd~ in liter voltge' gewil

zlgd, dat or evellveel lH ale 2ft) iuiteoante WareD' en
had meo ~atl, :om on~ bij dl:' iu.fanterle to: bopBleo,
den 2ea IllitensDt desnood", ulB 'a I"nde geldmiddelen
geeoe verbooging to~lifjten, zijfltl vr"egere bezoldiging
van I 155,- laten bahoudeu, maar dllarentegen' d'e
iDkoru8te~1 '-an den len luiteluu.t insene goad yorboogd
en op mmstens I 225~ -:- g"bra~ht" dan' 1.011rj0D, na,ar
onz~ meening, Je ollicieren, zondel' veel booger be.
zwaar VO{lf ue schatkis~, vrij wat maar gebaQ.t zijn
ge"ee.t dllt!. tha" •.
Die vcr,leeling io ttl,lSSl!!1 110 )ft boveorlien een gront
administrutief betwuarj in we rite I ijkheid ie, bet aaotBl
rangeu Jer subalterne off, eiel't.! II vt!'rJubbelc.l, en de
<.iaardoor ontslaantie rn'Jln'd~r{' Eochrijv61'ij eoz. is niet
iicht to tdlt'o, Oit; Z'iU :.l.Il gJ!tllt lJe~wMr mog~n
heett)D W8rU16]r tlu z,'!n.I{ I)rodgeln~ nul; Ilad, maar nu
zulks, ouzes iuz-;on~. 11I,nt hot g'jvltl id, wtJagt de hiergeuoemdo orneb'·IJI~lteHl Ult}J~, E~ wordt e~ genoeg
bij bt.!t Indi~cli loger gt'Bchren:n uil RUII admioistrati.
Ven omslng ge4.Jff~l'd, om lIivL tl) WIJldsefu:,n da' tiit
niet noodeloos vnrdo..!f wnrdL uil-!..'elneiJ.
Tegen do v(!rdeuling iu tWt;'" '"'kI3l:lS0n der kopiteins
hobbsn wij mindl'r b~twall-r. 1\Iaar bet moet de aandBcht trokken, d.t 1000 tegelijk.rtijrt ook de traetemeuteu der nffieicron VBtl h~t N eth:rhmdschs leger ber.
zien en algemet:lI verhoogd w!.,lrllen, dB klftBBanverdee~
Hug der kapiteifls drr.nrhij op vrij WBt gUD8tiger voet
werd gebracht <hn hij one, III Nederlaud neemt men
de 1t.elft (\ul]titeu ea dd hdftjJngs~l'Iuj voor Iuditi 'iVurdt
slochta bf>t oud8te at'n-dt~rdo gcdeelte der klLpiteioe
met eenige verhoogiog begunstigd.
'l'e vergeeft3 hebbHo wij gctracht d~ 16~en hiervan
uit te vorschen; du~o: ftl~ wetgevend.:' mucht keurt, korb
nu olkaudcf, beid~ ro({elingeo goeJ, zander dater zelfdl,
voor Z(Jover wij wetHu) eeu woord gesprokeo is over
dit;'l btlJHlIit;lcliug tier 'IlldiK<.~he kapiteinB in ver_L!elijk met
hunne Immerndeu ill h~~ moederland. Dergelijka afwij~
kiugHH kolUL'u OllS onbtllljk voor. au kunnen niet dienen om den lust tot diilDstnellling bij het· Indiaobe
Icgtlr aBO te wu.kkeron.
De IndisclH~ officitlr acht zieh, do_or zulke verscbilleu ill zijll nlldct'l, lLl:hteruit.gesteJd en lIegriefd.
Wauocnr 't lu·t f!tr~Vell is, -'evro(leulieid tB doen
beBto"n bij he~ InJrschu ,,{lL'ii rSk4JrpS; .:.- on daf dit
tltro\~en btJr:!lllut, blijh:~ uit Ilct. fdil da.-' traetemeDte'
~Hlrzieoiog dUll h~gi[]llH' mell, dergolijke radeoeo van
ontevredeoheid 0.1' te ht'iftH1, dan apiegele weD met
woof41en gear! r,Htilul.le tradtJlUtwt:dverbeteriog voor terw!jl me I geJijktijdig Iracterueuteu vun I 155,- en
f 1'75,-, \',UI )' 300;-- zolf~,. \'el'hoogt ,wet f 7,60
\11' 15;-;
dan ontDtlm~ Ult"O lli(.lL g0lijk ijdig aao velen maer
dnn meu geeft, dao zorgu filen ,"oor buttlfa verdeeling
elj ge ... e bijv. ni..:t Ban dOli kltpitbill da ;"p,cciale wa-peus hij o\'er~II,"g tot lwt, liuJ~le I/).r 35,- tarwijl
lUen dt!n itifalltt.lJ'ie.k!lpileiu I 50,- toelegt; dan re~
gele men au,lHrs de "i \;rl'lil~ en f(}urrage-irItJamniteiten
ell zorg-o, dnl; lIit~t 0[1 duro plUlLblt"o gt'e'l. op winder
durt:} wei vivre~indotnnita;t wordt toegt'ltu'ndj ,o'f geve
dOll ean niet Ul~~cr f,)url'llge-inJt'illtlit"dt dan d.:n ander, bij gel~!rfl diellstbdr'ekkillg:(l.U;
eu t'illdelijk diU) 1iol'ge IIlP-U ,"ooml, Jut naarmate
Ulcer gevllrtler,J, 001'- UlulJr lwtuul,l w~lrJt un ie'dar wa..
Pt)!l, diell~b d' udl't.'kkill,!{ d~ it,kollltltt.'ll gel.lie~, waarop in \"crbll.nd t.ot \'rllug lltl an.nbotl en h.t den to fer ..
richton dienst rtlchtonl'J aan~prRalt bestaat.
Om daurio verbelering te breilgtm, eene werkeli.jk
radikalo herziuoillg' tier iukoUlflteu tu verkrijgeo, doen
wij in do eerstu pl"l4bJ eeil berorp op den Minister
van K'oloniell, en vloien onA,: dat- hij Zich de' gesohrifteu ,'BO aebto:'ret:)lIvolgetJde legerkolumandantet;l over de
tractements,h\~rtiening U) {{OBII vo()rleggein en te,on.
de gaschiede,!il:t V;lll het Blneu,lemelJt Y88' deu heer
Rutgers DOg' eem~ zal 118ga_flu, -Uit de ~er8Le atukkeo
zll-l hem bliJ"cn vlln ongenoegznu.lUhehl 811 oogelijke
verdeeling der verlwogingen \'11.0 1874j uit de laatate
zal hij ontwrr.ren, dllt hij stcllig op den' sft un dp:r Ka·
mer kan rL~kHl1ell, WIWUeer -hij' iets in hc!t belang vun
bot Illdischo leger Haagt.
Om uaaril1. verbet,oring te erlllllgen, doeR wij ,een
Leroep in heb algeIlH·-ufl 01' Iltl ~BlIlerle.denJ die de" be ..
langeu ell bebol!fttlu \'lUI 'het ludiscu leger kennan ,en
begrijponj doen wij el;'ll heroep op lien heer Nier~trau
i!1 ~:~t bij'lOodel') nun Wil)ll uiemo.ud. a1 mage men bem
dan ouk ):lint H libf>rnnl" heoten, el;lne groote belang..
stellh,!! in d. publieke.aak "al ont.eggon.
Wor. van .Ik pBrlijbelang, beveleowij bem do. be·
langtJu allll van het IrHlia,l~h leger.
Dab It!gtlr is ()4,)k HUlDS wedel', ill. \'ergelijkiDg" van
hat \'orige jllBr, in g('tulstl.·l'kte aclitel'uitgegaan.' OV'6ral
i~, 'groot iuclllllplt:let/ hat waprn d4~r genie dreigt 'uit
te st,t1rVcm. Nieuwcl n,rhooging d~r, ta'actemellten, ,'oarnamelijlL van ,de subaltsl'llt'l -otfidUl'tHj~ ,ls',-ooodig. om te
\,OOtziOIl,in ht;lt ill,ctilnpltlct~ dut, zoo_' Dijp,encl ,'j's, ,dat
men ~n 187'11, t,rots, utle p~o~rBlllmll'liI van elamon. eon
20,·tal offi~itlrt'lll Zfnulf1J' i!;i;tIlJuYt' Iweft moeteu aaoBt,:,UOII.
En ofschoou_, wij uitlls op- dezeo 'p~rtwunlijkwillen: of.
uiugen ell-_zij ,tuissehit!lJ ,Hen 'kunJig', wellicbt nog
kundiger ziin, ,dfl!'~ \'ele, hnoner coll(lgB~B, ofachooll _ :we
ben uict willen, eu, kUllnt\D bouol'doele,o, w-eteo -we toch
wol, dat, ala de noo,I,.kelijklwid tot berbaling diVingt,
het gehalte von het ofHcierakorps meer on ~eer eal
dolen, eb, dRt ·ZOIl treudg,' zijn,
,
, _
Wijeiudigen. met de ano,lacht der machtbobbeDCle!l
to n~8tigtHl op de ,volgende woordeo, _welke" in _eene
zitting der .1'we.d. K.mer vaD do St.ton-GoDeraaldoor
deD. beer Br.diu., min of meer gewij.igd,werdon nllg,esilroken ,:_
,
',',
"
.
,EI.k arbeiJor i•• ijnloon waard. Heb. Indi8~heleger
io b.t algemeeo, en de. offioieren, die hothiet betreft,
in hetbijzonder,mogen indo .• olle., bote"kenia de.
J
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DE groote Y6rwachting die mBH' hnil van de heden
morgen pla.atii gehad hebb0!.l.d~ begrafeuia eener chi~
neecite vrouw ~ en welke daD ook op den weg van AmlJengan of tot Petefong(W, eeu groute mQI:1BQ. \'olka up
de been bad gebragt, werJ zaer teJcurgt:":lt~ld doordat

DE eigenaa.t8 Vtm paarden wordell er op nttent
maaktl dnt do jong(:';lls 'ann wia het doen baden
paardeu, wordt toovertrouwd, er tlttgelijkiS weder
ont..ggelijke pret vau mak"D, OID die p.ardeo t.
rijden en af to jakkore_.ll_,_ _

·
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:r::t" :::~~::r:D1~~:~:; i:.o~~n~:d:rd:~:~~d~r!~

el!had .. ,.nag '0

.K&~ d8 ltan de
do ..,,, meo ~QDnen

den 1II'bold, diD alj 'eJ'nohlld, lien nie' hehoeft.. overnllobten, ill 11lll!.~g.IIq,lDde
ge ferbooallll( 081 dl'&ll1lll>
pl"~ ,lIegeD Dren frooger dan te A",ate~dQm ~ de·
glleo: .Ia ge dat

n'~t

kllOt,

:'~":=.!·:.tn~ege j~ M::~i;o:o::,~.kaW":::~,W::!

Mr. Lgelbrtjlb! en un den nolarl. te Besoelda Knhler.
CIP Vk.l!2IOBK PF.lNSIOllN VBBLBBND. un
den Ratidallt 'III Men"do VaD dar CrIb ali un dell

ioliDhtiugoo,olldorteekoDd door
de M,oilt.!ra 'ao Filianoieo en vall BlDn~landoob8
Zakeo aAn de Twe.de Kam,r toego.ondoD, z;)n m.rk·
".ardig, winder 010 hetgeon e~ bo ••ttendan .um het·
geeo. er iogemietw.or4t, MeD .i~dt .. eeo .Ig.ho.le
erkeooiog ',ao ·d. f.iten 'waarover de " Amotordamaobe
baod.laar. klogen, ee. uiteeu".Hing uo ,Ie wij.e hoe. d.
eUendigo regeliog Vno den willt.rdien.t 1873/74 io de
wereld . ia gol<omen, oeD pogiog ow a8D te tonneo dat
d ••• ,rog.Ii"ll DOg d. boote is die mot deo bOSl •• ~don

uoofdDod.rw.jeer Ie Mad,loen En...illok.
ONTSLAGEN: de adJuno' ko_ln Sohrader.
EERVOL ONTSLA.GEN: de boofdonderwij.er 'Ill
BergeD, ..
.
.':
OP ·VERZOEK: . iDgevo~kaD "hot eer,ol : onlslag
Q'
h
0 '
." .
.ao . en. BO out . oeteweeghel.
.
.'
BSNOEMj): tot Resident. Uo lKodoe Tromp; lot
p...iJent vao den Blad .Vnn. JllltUi. t. Mao•••ar Mr.
Immiok, tot omg.a·nd reebler in de 28 .fdeeliog Mr.

gll;;:'~:~~~,:~~eldo

dat niet kaD, dan
8",n wij 0009 grooto ollbillijk.
haid, door, op 11'0
dat het niet s•• ikt w.t m.er
"1.111 to gev.n,
.Ieger :Ie .onthouJe • . wat wiJ ·... rke·
Iijk ~ d .gn to beta!e • ."
·
:
. '
.

De Nederlandscbe Pars.
Ostende en. VUsBingen.

~:~ :;ro~;:~~ij~ 7:udew:~~:t~;I-:~t:eg::~ '~o!:.°eoo~

Engeland wordl illeen ortikel voorkomende in dell
jongoteD Gid, en getiteld:" O.lende ell Yiissingcll"
dnidelijk .a angetvelen door rur. J. lJ . ruge,,' , die,
na aangetoond te hebbeu dat Belgiii, tot seuande
van Ho1l811d, .ieh steed. vele opofTeringen voor een
pakketvaart van Oslende op Engeland getroo.t

breekt ge hee l~ -Dt\ GdmildBt~atie der po~terijen i" ,blijk..
t •• r ... rtnigd alios gedooo te I ebbe. ..at bij moge•

geecbikt wu ,ijn. DIH hllVdn i.;; hlootgeatdd Ilan htlt
gewel d der Noorden· ell Westellwinileo die hnar iu
aen wilJter vaalr. oDtt}l'galJk~lijk Wilken. Bij tI ~ echt we ·
der lUoet bet vertl'~k ,I t:r boote" niet zoldeo trJt bl.'t
vo lg~:nd g~ti.j word . .·n uilf( i·@ teld . llij gelegenheitl vall
een dt::r credi~ta&hVrug~n tot. Let bou weu VIlU stealll tl l'S
werd in e(D Jer Kam r· rs op de aall8challi og Vall groo·
turf! Bcll~p eD fl~ngetlrong~CI; oneh de Rp.g e ~d(jg moest
nolwl)ordco dR.t. bet t.ypo Al.ta.'/Jndra (een tler boott"D
tU8scb"'D Calai" en D vve r "Brenda), m~t ee D di~pgaDg
vaD 7 vuel. 2 Juim, hr t groot:JL~ WRij waaraan your Os·
lande te denkt'D vteL D" pukkeb'aart VBn Bt'lgW op
Eogelar.d zal dUB w~I ' 811ijtl gebrt1kkig blijvenj w,wt

iu elkosr van verbQtillg fin .111tBteittmie, WRun eer ee n

rlDo-eta bli8semeut te Soerabaijll vall AflperdD, tot waar..
n eOlend Directeur to Onruet de kapitein Luitouo.nt

waarhij uiet het '.ord •• lig .aldo, maur do ~daog.o
'an het pubhek op d.o voorgrond ,lalli, SChlJut h.Br
nieL ill de gedllch10n te knuwn . Zij . sloot do hundeu

~ee~~~:) l::a:el::a~;(~F;t ~i~~: ~~eth~ter~:\~j'kg ;~~r~:~; b::k

in-I
~:Ju:~:~vo~~g~o z~~~,~:ijl~t::~~rl&tt::l~ff~~:p:~oe:~B:~e kjo~~~
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~:;~~~h~lc~;t:~ncl::&;;·vZ:rb~~~~:~!~k~o:~~~.r:ann ~:I~ dt:~
eeD

t c ~ haven vim cten el'rslcn

N&me3 dot

~, laatl!l"D.

fRllg

Bpoorwegkilometera

Akt'n ...... ........

273
756

237
750

956
359

~~~

1::

~rtlttd~~l ... .. .....

~:~

;:

l~a~:rb~r" .

388
727

204

94

589

138

K

343

29G

47

beochikkeo, d.E.

oo~.blukt

l.teD.

do••poorw.gon wa. ElJ .66 ltomeltorg.n,l, dat d. Am·
eterdameclu: handel bt!elovt zich

l'f

wede te

bt'Il1 LI(' l tlL,

. :::::::::.

~;:~:!~;

:~!

El~ssef I~rp

I

1

0

'to

900

r,i'll'tlg . .

528
990

934

807

757

1164

1083

1397

1276

l\I,ullz ··

N U"O 1I.~I

......

r o
Pr:: : org "','

I

~78

Vn.D

brie\'e'u ,
beurtltijd w~rden uitgegc 1uu. Dl) lJeno ptMt
W&.8 .due bijllO een :etmaRl, do nndur veel la.ng~r utldQ~·
~eg.~ Sedert 1 Juoij, toeD de·zomerdiiJosl d"r spoorwt'gt' n
in .werking tra~f,- itt hi ~rj'o ~unigo v. rbelering' gcbracht.
Dau.k zij de , berst&Jile ua:'lsluiting, La l'dburg, kowt de
eel'ste Enge!ache p~st !·hllllS dCB ua nlic.hll1.gs ton 2.-to
Am8t.~r~Gmj ,ton oc·lI: : voor tIl! twc edo post is t~ .A nt
werpe~ ~e noodigiJ aaneillitiog tot stand geb~ach~, zoa.

dat ,de . brie,.oo oog denl.lfdoo "'ODd teo 1O.ap Ie Rot.
:::l1tij4fil~e d~::~~e\~~:~cl~~~;~~:De~~~n

vo!geUdtHI IUor·

,Doeh onunnka dc~e vcrbeteriugcn' is de diefl8,t nQg
.teedo ell.~dig ge .. geld, eo ••1 dit . blijveo ooolaog
hij. de~. omweg ove., O.teod. · •• 1· 'moeton makon . q"k
tba, a nag ko'mt du ['oot, die d.e ·avondO·. uit LQJ: d ~o
~er~~ekt, .te Antwetpen rnim

zes oren vroeger aan dnn

~:a!~:~:::e~; te~~~'i;:.:~ij~~ ~~U~~I t:~~~;g~o'~·i~

h.t .'.l .ergor gootol,L Do.e ia .eor.t ienuroo vroeger
to .Aohrerl'en, eo,. dan! .ij tUSI.ebeo Oaten de on Keu.

d~

Beele,

Reviu.,

10 mUle MaaUla Olgaren.
7 kisten Roodewijn,
1 Sandalwood RUpaard, ruim
en wo.t verder le

te Bat-ayl ....

F. H . BOUMA.

zal geen voortgnng hebben.
WERMUTH,

(1476)

Vendutie

van Batavin..

.,

Vl,A.U N. ll. 501l£PEN

Op Donderdag den 22 dezer,

Nevll ............................. _.Rn·iu .................... SingaVo ce.

• PaUy ...................... _.. R ou f a••.•.•

- N. I. Singaportl! ..... ........... ,. ,•.,Y. Odem ........... Si Dgkawang.
__ " EILnbelb ........ ........... Ga Kiam'ka, ............... lndramaijoe.
_ Eng. Oriaua .... ...... .................. Cvllin . .................... Soetl\baij~.

. ulleo SOESMAN & Co. v.or rokeoiog van den Boo·
del van wijleo den

Hcttr

Stephan Arathoon

Verb'okk. .Passagicrs.

6

4 voet,

zol worden gebrag-t.

De vendutie op aanstaanden
Vl'\jdag

Vertrokkcn schepen
_

~'aor8cuijn

(l47~)

Okt. 7 N. L Helenll .... ........ Pijloo ........ Pamanoekan ReYDat & Vinju.
_
/I
Anoen Stllim ...• Sa.id ALbabaie SamaraD@; Coaliler.
• 8 Eng'. eounty or Sutbl!rl. Auld ...•Greenock Mad ., Watton &; Co.
_ N. L B arou MlI.okay ... 1Jieriug..... ....SOerabaija N. I. St . Mij .

Okt. S Ft.

BOUMA.

10 pleols Koff(J,

Aangekomen Schepen

DATUM

n.

Zlll ik vetkoopen, voar rekeuing von belllngl:e bbenden :
f.

Ploem , van Brugge. Dijkman, OOlterweghel, W.llther,
Brouwl·r, FBgnott.i, Hudding, Hooge, Bonga, Arnold,
Dullemao, de Sle~nhuijzen, Scboad.

te

'Van Batavia.

HARANG-TOERIE.

Nlnr Singapore. pet Fr. atoom.chil' Ne,a, kapt. Ravin. De heereD
Kroef. Claeascna, Scbroder. LucllllileD tin (im., Broei~ VaD Groeuoll.
Ankertmit, EiJcher. Wi ciemaD. van Preat en echtg., Edgar. Gimberg.
Naar Singkaw8Dg, wet . het Ned.lnd . • tooms. Singapore, kapt van
Od.em, Do beefen Kramers, vaG Ueuoiog(lo ,. Heladioieo eo flllD.,

veudutie houden van een grl)ot compi etoll Inbood al,
waorooder: BlAnken eu StooleD met Dams@t beklucd.
Ben indiscrete wet id~m bekleed 1 groote KleetkaBt~n.

~e::,~eDnl ~~l:Lv~~o~:~~WOD, Roo'.

mov . Peebler, ju f ....

~.

d. Vro.

Eoo PIANINO, Speel·t.re·., Coo.oles, Kllaapje.. E OIl
buitengewone groote ronde 'l'af~1 ... an Amboiuo-hout uit

1 otnk, Eeo Mohonie·huule" Eteos-t.rd met 11 ioleg·
bladee voor 36 personeD. E en idem van SSllobout

Aangckomcn Schepcn

vuor 18 per.ooe•. Palembaogeche Wip.t.ueleo, groote
Ledika.ot~n

to SoeJ,·ab... jj ....

136

8 October Ned . Ind . • cboeDer }fClllaba88a. gezajv. btje Bakar,
1'iUl Sumauap.

60
6(;

ken.

grool.tt

Kroon- en
Polok,

met toebdlOor~n GIna-en PorceleinwerS pieg ...la en Schildcrijen, Petroleum·

BBoglampen. Boo

cumpl.t.u Oamolol'g

VOORTS:

~~

Buitenland.

121

,De Poslquaea

w

genfdlk u de verlJOudlug, voor:!) teo IID,uZlcn taD Noor,j -DuilaoblBnd
DOg mtN teo vo,ordeole von Vliniogen don' valglHII buvenalaaod;
01)jo!:Qllf.

(IJ'ordl ...tOlgd,)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

TELECRAMMEN
.

1<'.

Op mijne vendutie ' van Donderdag

to SRIDa.rane-.

gezagvoerd.r H. G, Hagera, de hh. Perk,

:~~. l~n~U:~n U~nZI~~~w~~p::g~lr~!i:~u~:p.~e~~j~~:eatooo~,(~liitn~~:

'

in bet vendu-locaal van

(1472)

Aangckomcn Passagiers

.2 Due cijrer~ zijn ontletnd ann d.: labcl, behoo rcndc hi; bet arhkel V~~ 'd~n heer' ":': V. gcti leld .. Vlint0{l:eQ". in "de Oid," '~n
Oclo~ef 1813 _ Da~~IHJ it gerekeod op de v.oltooii Dg Yon aom m.~ge

.

Vendntie
Op Donderdag 15 Octuber,

Nod. Iud .• Ib. Jam, F. D . Gullardo, 08.r Soorabaij •.
Amerik. Fregat, Sa.rame"to,.E. Laoe, na.r Soerabaija.

Drit.

u)" ~~~~b~~~gl;~ :~~~tG~~t~~~:~t j:8~~~rocbure;

ADVERTENTIIDN,

~chcpen.

Sn.tnaro.ua'_

Pdr ~eJ. IIJd . St ')(!o m~. Bllron Sioet

Velldutiell.

e n roor rekening van belanghebbendeo in bet "andu·
loconl ' RO en door A; Meijer.

gers, !loar SoerBuBijll.

Neemt Dleo DU io na.n~ttrking, da.t zoowol' van Eo.
ge)sche al8 van Dailtlcbe ~ijd6 bij voortduring goklnRgd
wvrdt tlver de onrege hDstigheid \fan dl;'n postdienBt
over Odtenuu en dBt eeb meer reg~lmatj ge vaart
uit':lluituud tl~ ve.·ktijg:cu is . door etool.UBchepen ee rst'd
klll88~, ,Fe te Vliaslngen wei, 11ll\1lr te Oetentlo ni et
lmullen binlll" nk ow t111, Jan lun.g Ul~n naon e:llen dht
I:'I."U pa.kke"tval1.r~ tusachen Vli~siogeD en Eogelrl.ud veel
kane z()u hebbau op 9tln Jlluiicoctrll.ct met bu ~
8clw GouverOetl4tlut, met
du.o.rdoBn v~rbon(lt)n Bub
t5i<ii e, en g~noeg ·"o.am zok~r IOU ~iju VillI: h",t bri evc u.
\'ervucr uit Duihchloud wet d d daQr.tai!hte r gelogo n
i~lI deo , z )(H.1 H RUdlnDrt on Oostenrijk, op de B ~Jgi8che
I'lll to verovoren. Gelloegz8am , eke r; waut voor dit
vervoor wtlrdt nUllr e'Jn reg~lma.li ger 00 sneller po::'(,.
,'el'bin .ii.ng uitg ez i~ ll j eo Dan buidt:! .€liBehoe ks" Vlisrain gen volJoeu.

t: ::ril':!)~:o~~:nD~~::l~'d~6agA~!WAi~:t::r!~I::n~{:~;~n~t!'dij!
nn

Aangeslagen

Woeoodag, 14 Octobor. Voor .ehoniog van Dar,. ·
po.1 1'.n "outworken IJnbij h.t station door P. Buij.

Ned. Iod. sIb. B.roo Sioot •. d. Beel., H . G, Hil'

cieo 'om, vcrbclaring . .Ho;,,; i'..cst;gh.l 1ulIHloishnilco IIlo Jt
zich bij baar aao, eD richtte lev-enB ceD Rdr~8 ill t1ou·
selfden geeait to~ de ~'we(Jdt!' Kauluf l die hct aan de
Regeerin g " ,ertoud met VL!rEtI0 k-· OlD ' i~llichtiHgetl; die
inlh.'btioge ll wcrJ~n 1. Mei jl. ontvulIgtl,I, en 17 Juuij
brsc t.t l!8n cowmissie ."tollr ud.u!eidi1l~ dnurvAn e~n ml)·
porI,; uit, ,tnt bij hut l . i tceu~aLLu (h'r Katne-r onllrgi~(hllll\
bleef. Gelijk ilion wo et, b','ijtunn e r (wed Engelsche
p08ton. Da certl{o vfl l'trekt des avouds t: n 850 uit
Londeo J kwam
1 JUllij jl. hr.iutig
n& het
\'.'ortra.k '110 den treill uao.r l10dul - Utreclat t ~ Til·
burg aao, .e u Was ee rst ~I ell U1Hoid·tage ten 4.25 to Anl8ter~aw, ZO';~llt d~ diijt lribll~ i u dol' b.rit'H't!fI al dll tlr J.!O ·
acbieddt! ' 1Ift,IIu.t de LnuciLd dlilmtonm gealu t.en Wl\rCIl. D~
tweede poet wOl'dt dCB morgens ton " 45 vcrr. I}Olleu,
en wa.B t (It; he~ gelloc .lIlll u tijlbL.ip dH.tI ~VlHlI18 l eo
6.45 td Autwe qJtw, . vi.ift'ltlYii.ht.i~ lUinut~1I hal~at de
laats~e .trE'in boar Ned erland vcrtr~kken W1I6; zij rerto t! f

heb

~:~ek:: ;:!:::::h~~:~~:;g~~g~~lr:itj~~:tig~:fetl:ga:~

Eng. fregal CO<lnly of Berwick, D. Me. Lenn, uoar

W6e~e~ ...::::::"

minuten

togan een mogelijke ·,erovc.rioge.zucht vn~\ 4.~el'l . ond~r ..
koniog van Egypte, ofechoou _to wod~rzi.jd8Ch~ : Wi880-

Rezoeki.

~~;~:D~:~I w::~lde ~;b ~ol:St~::d~~t:il~:er ~~;U;;jn:~:~

tot

en oenigo mitr.illou••• uit ,Ie f.bri.I, ~?n Krupp a~o .
ge.om"", d,,, oeker oak nJ ~t be,toOld z'Jn~mg"beZlgd
tl' worden tegeo dl1 Bddou'ill ~u of tegoll EuropeancD;
vormoedelijk zullon zij moeteD dienca 0.18 de\D'Otl Rl"ro.tie

~a.IDu.ru.Dg.

Vcrtrokken

--8-6--

76~

L a u e.CJ.

begrijpen wnt

niet verstaan, daar zullen kunnen uitri chlon.
Daarontegen Eljn onlaogs te Ddlt188CnS 26 ~anon~eu

N.d. atb. B.ron Sioet V. d. Beele, H. G. Hogero
vao Bata.io, Mc. Neill co Co.
Eog. bark Colombo, P. Hooer, .. aD Macao, Heim,

r-;:~' Odten·l~a~--Vli~-~i·~~r~!::;;!,~ ~:~
1
d~.
! gen .
Vli88inge n.

Ba·wL ...... ,._...

In dat go t'al vl'rlteert Nederland. H~l b~ zit. iu Viissingeo een h'ut'll, wfturlD @t(lOmt:cbt!r~o eerSto klutD
len allen tljde 8.UllU8n blllnenkolllf'JJ, tHl dIe door CeD
kostbar.en apoorweg wt:t tIo groote kOl)pBt~den en met
bet bUlttlJlIAud VerlUJlldeu 18 - ~II IIl.:t vcrzeuJ.t !.lJn
lJrwyeu oYer Uclt '! lldt' / Da.t ( l C r "gc llU ~ dcr El1ge 1 scbIJ:
post d,ent, ng • • ol~e tilterot gebrekklg 10, Itgt ill den
sard der tRek Ge dur~n rte den J m gateu wlnterliltH18t

~.~FtU~.~:to~~r:;·~:r ;~:;ri:·i~i,lIi~on:::nti~aO~:~·=:::

Aangckomcll schcpcn

2.

~:n~::e::terg~~;:~kil~~ n~,~~'d~e~~oOe~ke ;::u~~!te~"~i:;~

De

Turksche boambten, die.elf. de t ••1 der ioboorlingen

_ 'Run. Navigll.tor ........................ NymaDD .............. ,•• Nederland.

dell fcrkregeD, WaLnet' r zijJ dio o\'cr bdure widd deu

Knrieteiu.

g"vrnagd, oflfchoon lUeu niet gOfld KaD

8 VHHIi P8- BHRIG TIi N.

~

in

bij

doal doon verwachten.

doelo.
Af~talldelJ

rieteio oitpluo<ierdeo, en oit. I••tstgettoemde pinata
word alecht... einige· dngongeleJen melding gemaokt

BUDoik.

sll'chts in ' overwegiug to nemen.
Zij, zou niet iuho.
Iiger kuuoe~ zijn W:lIIOe e r Let bri ~ven\'e rvol1r don St.ant
tonnen gouda koet te, in pinata van tHHI bron van inkom·
sten te ~ij", die "oor bet loopeud dieostjanr o~. ruitn ~6veo
tou goud8 bogruot. is ou in w.,rkeJ1jkheid licbt Jlegcn ton
r.al bed r8g~11. Leg hQar e rm:ltige griefon voor tagon de
diel,streg cli[Jg; r.ij zal ze naost zi clJ deponeeren, zelfcJ
geen pagiug wagell Ohl de trouw6118 onbetwistbare
feiten~ waar{lp gij U beroep t. tegen ttl 6pr~ken, eo, wan·
Dour r.ij geell ka Ls zillt om Van d~ epoor maatschappij eu
gratis verb~ teti ug ttl erlRDgeu, do z,akorJ laleo z()oall!J &ij
zijll.Iu haul'" elgol' uld e bl3urs to tasleu om banr cig~ u
taa.k - en niet die der tlpoorwegmalltschn.ppijen - noar
behooren tc \'ervull t!n, l.ij denkt er niet nan. Yaste,
telii!landigd poattreiLlCfI t~ org aDi8f1cr~ D. vertrekkende
op ure n gcschikt voor het Lrieveuvervoar (e~ ui"t voor
hd reizeu d publi¢k, WQun'an do baiaogun vecl111 teo
gen di e der pOBterijtlD ;o J.rulsdJcn ~; treiUl;ln, " tie tloQr
de p08tadmiois~rati 6 bl!kostigd worden en dus van do
venci,ill~lJde spoorwegdirt>ctien
onafh4nk~l ijk tijn; . -lit
.
sch ijnt een weeldd ta ,.ij rl die men zicb overal l bdbn l·
,. ~ alltH:nJ in N ad~J'18od, mag veroorloven.
H d is mct!f dAD tijJ om met lI elt;t verouderdc Lruditicu te brcken, om de regelirg von hot brit'F en Vt:f
voer met de beho nftoo \'o.n den hatJdel in o\·eret'n·
ste mm ing te hrengef., en 0 111 ODfi 'Von de Belg iscbe adminislr .. tie ooo.fbsnkelijk te make u. nit kan nlleeogeBchitJt.len doo r du Qprichting eeuer geregeltle pakket·
vllart "P E 'lgeland, uitga811 dIJ Vall VliBl!Jingen. Het mag
overb·)d i~ ueoteu do v()ortreffdijke hoedanigbol1oll van
deze ~nveoJ die betor is flan ('cllige andere beoodten
het Kananl, i n II dritllu~ tiog to brongen. Zij biedt oller·
d {)edi~t;l rUlwte Dan "oor till f Rn t5tooUl8chepeo ee rstu
kIQIi~e, mat arm diepgnng VRU 20 "oet en meer! di e
iHutr t eo all~n tijdo, otuler aile windslreken l en ook
dao, wannC4;!r O'lre ovcrige hnveus door het ije zijn
nfges!otoll . kunnen bereiken. De haven vfln Odtenllc,
"olge (1!;t do ~erklQ.riog del' B~lgischa Regeering: onge·
BeL ikt voor @e11epeo vau 1De~l' diapgaug daD 7 voet 2
tluim, bll bij ijt()rll1w~dor r.. ict relden ontt.legBnlu~lijkJ
karl ~icil ill de verto uiet lUel hQtlr meten. H et is
waar, dat O:ltfllHltt luin·ler ver van de Erigelsche kust
Jigt dIm Vlissingen. DGorentegen wiut Vlis~
singen het wut b~trek!f.lng tot dotl afstaud vao de
f oorua,.ru8l~ 1collp:Jt~d~n van . DQihcbland. - Men 00·

verwij!ltlrd

-I

~::~edi~·~;B~:ra~::~~::o~:~\.:~a~"'!~:~~~b~e~I!:

.t.dhondcr · vao Syrie, die •• Ifa in .ijn hoof,lor.d Da·

spoorwdglnlli techappij hftor voor~IR8t ce niga duizc od en
guld~D8 uit ttt gevt'li 'fcor e~n trdio , die verlicB 0J!-

liera maatscliv.rpij beHtuurl:, wier aaOdMttlhuud"r8 boo·
gt! t.li¥iuc!ud~n Vt'!("I~llg~b, . w~r ""u opeOb8r~Q \litttlst,

het uid

hot· uitsrate gebracht, . deh .. onder 'een .boofdmnn .· tot
.oo,erbe"de geo.gaoi ••erd, die' het ,oo.oameJijk op
levooamiddoleD voor.ioo · "ebbeo;" :11l 6en woord, de
maatsobappelijh . oDtbinding, . b•.t . gewDne . jlevolg. van
dorgelijke. rampen, .h"oll; reed. e.o nanvoog ,. geno·
men •. OO.k oit Aleppo .komon · bericbten in r~o bet ,
u.....lleo . e... er rijke, .na.r Mossnl.n ~.• g~ad tr"k·

IW8e

j.roD .aau dOD .kapit.in der illfaot... ie E.onbuieen en
nan den Ood8~lDtandllDt dar 2e kl88se Moree.
\H~PLAAT,,'l': alo oDd.riotoodont ill del So nfdee.
ling Fru!t6t, te Fad&llg Boeby, to ·Palemba"Dr ,.n der
Mttuleo; al8 cbef 'DO de intendance te Atjeh WilkeoB.
VERLOF VERLEEND: .. e .Da .iokte aaO den
K 't ' , t
w'n' k
g
Bpi tHO er zee , 1 ~n~ . ' .
BENOBMD: tot kapltean tar $e9 dtreoteur 'I'D bet mo·

Inogelijken la.t beef' opgeleg~. D.t .ij geen partieu·

rVerJi entall'lO 'lIe o'p dit gebicd in Belgie b: t l)onde energie br.wondering,
is
to loocben~n, ~at
de aldul9 opgarichttl t!ll iu sl a.nd gehouden \'erblUdJl1g
feel ttl wecHlcheu overlaHt. J.\ je ll het:ft geoaao Wlit Well
,ermochlj mur do middden, Wa8ronr w.en to besc hik·
keD' bad, ",art!1I gebrtlkld~. T",g t'll de ,'xp lo it~tie ecnet
stoom'(aartlijn door den Sh.at bestl,an reod!) In het 1\1gomeen groote bt'zwaren. Iu (len regcl exploiteert de
SLaat duutdet dan par(iculi eren, die, door den prikk el
va u bet eigenbi;!lallg gedreven~ veel wet\!n te be~uilJi·
gen en l'eeJal eell on'nrmocide wcrkEl1&wheid teu toou
Bptddeu. Wat do lijn O.$tt!'IHld-DuYl¢r ill U~L bijto;Jdtlt
betr~ft, w~egt dit beZWBRf dubhel Joor de (lmslandi gheid, dnt JtJ boot~ll oud tlr htlt kOlllmando van llt'!lgificbe ceeofficierell staau . Bd~;e bezit getm noeruen8Waur·
dil(e marioe , eo kGn &an board dt!r pakket.booten geeu
officiereu plaa~IlJ do.or j_renlonge ollJervindiog me t
den diellst ter .Zt'B ... t'1't.ouwd. Meo m.;g daD oo k tUD
eterkate betwijfeleu, of dllZ8 org&nieatie dar pakk~tvnllrt
800 baor w~18i8gen btHorderIijk is geweest J in ' t bij·
zonderJ (If ' lij beeft me deg!3 werkt OlD vela reizigers tc
lohken. l.'rouwulllI m~n ~ecft r.icb CCfst in dd laal ste
jareu ~p b~t verll'u~ r YOU reizige ra to~gelegd. Vrueger
was dit geb(lol bijrooak J en stond Lwt bricveu . .·eryoer ·eterk
op dec foorgroudj'zcozeer ztllftJ, dat de Engelsche pOBt.
admlnlstrlltie ' berbau.ldclijk np heb staken "an aJl e "erroer van r.,iaigers Rau ,.h·ang, owdu.t hun outsclwpiug ·
een ASDIioulljk t ijd ,erHes ve roorzaa.kl e, en d~ treineD
r.ooder dat r.o()\· d~1 earder wet de poa(pltkketielJ ZQUden kunueu \'ertrekke.J, Die au.ndmog stand in v~rb"'Jld
met een and er, uiD"t wog tJ llelllell geltrek, dal:; de l ijn
Oslende-Dover kenmerH. HQ~ krnchti g men ()ok in dn
la ,tste jareo lS voortgegalln met lu.' t bOllwen vt\o gro()~
tcre b~ote D dah vrot;>gf.i,· werJeo gcbruikt, men bee ft
be.t Dooit ,ooYer kuun cil brellgca, dllt du tijd \'OU ~1I1l
kGm:!t vol~ouHm regelwati!! Wlll,d ~h :) f zekerhtlitl lJ d·
fbmd {1m ('cn I:all'''~ J.aots\~itcllden train tc halen Voor
fe n valkomeo rl:lgc:Ula.tig ~ 'ilulrt t.ijli .groote b 'Jil ten m l:' t
l eer kra c~tlg6 werktuigen lJoodig, en de steamers typo
L~ui.e.jttl,':e, boer-eer WOII er ook in Bdlgie tuedc

e:~:':;'':':-:~:::D:.!DO~!~:~di: d:.:!i!:=~:;

Qlo,klleplalo8o of onder tanteo, heerBoht een groole

v4n . oon derden aanval, e~eiJeell8

VERLOF VERLEEND: voor don tijd vao

~~~:~:tll;:~o b~~ ,;~:g~:=;:c~a;~:j::~' ;;:"III:~r k·oij.te~

l.lukJdgentfll pngent0fthz'Q geslflrven o' bttweken
Ull d. be .~k:e ~ itdia ,~!IIt"db nit de
laladeD 81 de, Oolt i!I ' 6Jru,IID, J"o"pd~n op an·

ahrfte, Sommlga pera9llJ!n babben, door de w&Dboop tot

Reiger.

1008 vel'voer d~r _ brieven Vl'rpli cbt .i'.ijn, dell grl)otet

beeft, zagl:

J

Stibb., tot boord.ondOJ'~ijzer · te.Telok.Botoog ' Goed.
bardt, to P.dang PaDdJaog de Boor, te liladlooO Bos
eo to Muutns Lof; tot wo.roemood ootaria te Bo~oekie

:::
be.p,.king voo de midddeD. dio tot vorbotoring der
po'!gew.eo8chup met ElIgda·,,1 kuullen leiJoo, onto

Het belllug \'ail cell pak.ketvaart vau Vlis.iogen op

leggen, OBt~nde ~oL

1

meo 'all Nederland e uitnemend

pro~,teert

.... wII'"

•

r d 0 r: Voor afbraak eon plankon H U 18
on PEN D 0 P 0, mot pBn"OO goJekt.
(14H)
SOESMAN & Cu.

Turkeije.
In deo I.otstau tijllis bet .eldzaam atil goweest

VERLOF VERLEEND: wegoD. · .iokte, o"n den
prelid.ntfAo deo 'R ud va. Jdltiti" t. ·· ll.o.....

opMaandag den 23en November
1874,

4

werd do .olldaoht b.eiggeboudo" dour de talrtjko bran·
den in Je 1l0Qfd.tadj bij een uisr brandeD gingen 100

grO?ttt hui&en

te .grOc.d9.

lS'ltlt de schor6IUg of
het eteed. vreem,1 toe,

.'

oph~ffll.lg 'an d~

hlad.;.;:;. ,~JI,.at

De ' Levant H.,a ld werd ue·

drei gd met 6t'n Mhoraing, mal~r 1'o?rkwam die door in
hallr volgeod Dummer een 8chitterende .I ofredd h hon..
den op de .Mioistersj Eij outving daarop aileen sen
waarsc~) uw i [\g .
De Leoant·Timtl werd opgeheven,
ffiuor verth:h~eD coo pilar dGgeu later iu bet gewoud
.an de hoyri!. Ii' Or;,.t, . B~ gebrek •• 0 d.ooodige
flJudHen n~rwacbtte tri~n dbt ~e nigo bladeD ticu:l:ell

de 5 'UOI'~CU8 t.en 10

twee troclateo ' gerolotuo, edn lot wederkaeriga uitleve..
ring ' v,a n 'mi~dauigeft1, eo eeD tot erkttDniu~ vaD ..de
nn;turalisatie"J die in . be ide landen up wettlge ,·,wIJI6
r.ijo · Go.n·gevi8ag~ en verkregeo. .. .
.

dua voorbereidell op een horluohog van don hoogeranood
dio . ala. meli 'oiot bijlijds · de ' ooodige voorcorgemo.tre·
gel~une.mt, · oog v.el .o.sobrikkolijker ••~ oijo, ·daar
de door deo l.oIsteo hongeranood ' godeelmeerdo en
venwakle. bevolkillg IbooSD08 veel mioder dan het
vorigo .jaar de kracht beeit om aon die pl.ag w.e,stand
te obiedon, Men berekent op bot oogooblik dat io de
doo,' deo bopgeranood b••oc~to dietrioleD 100000 011'

uur,

zulleo door dell eerst'6 (l verbaudhoudlJf, kraclltens
o.n herroepelijke
L6R
Clveratnan · t'n
in eon dar LocaleD ,an Ilet ' Veodu .. kiln·
toor to S Q. m Bra D g verkocht
worden:

vohnacht,

1e. Een stuk Land,
.0.
r"
gelegen to 'rELOOK A WOOR,

(Afdeeling en R~sit-lelltie Japar,a ) ,gra nte~ d e' ttm

Noorden

het Z e es t
n d,. blJ de
verpo:nding geregietreertl onder Dum·
mer 142, 'S ",ol, .blijkete

:ouoleo opheff~n.
·
.
'. . .
D. Amcrikaan.che Se.ont . Boker ho.ft do ,orlge
.. o.k met· .Iou .. Midot.r · vao Buite.l"odsoho·. Z.keo

wacbtin'gt!n,,~ die men , dRRrvQ.~ k08eterde. De opbren~'t
is in aile 0pzlcbten , onvoldo~lI~~' en men moat tleh

, Benoemingen,enz.
Batavia dd. haden.

0

t~

KOflatuntio(lp61, men boordo lIiet tte~e van bet .fletten
van hlinisters vu GonvurneurBj de kraoliuo, die Y'oortdu rcnd worden bedreigd wet 8cborsiogall, bjf'l don.zicb
daru'om bezig weL de wBlerquB'~8tieJ namelijk ,de voor
zieuiug van de hoofJst,a d.lUet goed drinkwater: Verder

Berichloo uit Klein·A.i. b.troff.nde deo 'nieuwen '
oogol beveatig.a maar .1 to .oer d. ohgucetigo ver·
•

Eoo Vis-a-Via, E.o MIJLORD;

V

mec't br16f,

30 Morl(en 128 0

Boeden,

mot b.t daarop stBand • • t •• nen met Pan"en gedekt
buls:

2e• Een stuk Land,
gelgoon to BODBOLANOOB,
(Afde.ling 00 Reoidentio J. p n r.) ~r."'Ollde t oo
Noorden "."de des8IlTBLOOK AWQOll, bij do
verpODding geregistroerd oudel' lIummer 143, groot
blijkon. mootb,ief,

59 Morgen 481

0 Roeden 33 D Voeten,

met het dti.rop :.t.aod .teonen metPooo.ngodekt

~::-F~o~~ ~~~d~~~Go;~.e
(1462)

'Buden

W.lEdeleo

SLOE'r VAN HAGENSDORP ,

Verschlotlige'·Zaij,·
Porba6a1 door dell B'e....OOLBNImA.!l"»RB
atdaar met de meeste corg 'teuamold ell ,at mail 8811
OD8 gezolldell .tball8 oDtvallgen 911.1>8' k aUi e ."'bekOIDGll
bij
SOESMA.'N ell 00.
(8&8)
¥1m".

I;

Wedefom Ontvangen: .. ,
Rerste . en Tweed,} . 500ft 1 J
(1104)

Z'E BLA K.

"L"OI/T'E""N
"
in de "

..e,,DfI.tI.,er"6;I"!J

~o~rll~~·..,,.
.

ten. behoeve van· het

Binnen .en Buiten

Prijo van hot Lot I ~.-

Zwaa.r verzilverdPnU:lhtig! Prachtig!
R KARTlIA.US & 00.

tJ c bt e

H. S. Eau'de Colog~e,

Hout- Aaukap

V AN

( G E D .A N G A N, )
~

.trateur
Adre13 per

SpUOf

den A.dOHlll~

G, ~I. GRIBLING.

Ralte Gedtw.lJlw.

(970)

S 0 E S 11 A N & Co.

B, KARTHAUS en Co,

(689)

Pnike l1andarijn Gember.
.F, H. BOUMA,

(663)

van
:!<'RIEDRIOH ADOLPH HAG Il to E,. /

II ,. [,

alB m'e de:

BOESMAN &0 Co,

(1254)

Toko Spekstraat
,

ZooeYen Ontvangen,

Pat" d. foie graB truffo,
Petite pais

flU

beurre.

Sardines en lekkere

Gebrad6~ SA.UCnSJE~,

Zweedscbe Teer.
[1468]

Verkrijgbaar bij
G. A, WERMUTH.

J avasche Raffinade I
Oogst 1874.

bl)

'. -

TEYSSONNEAU,
fijno F'ran8cbe Azijn, Slo.olio, Sardijntje., allo Boorton
Vrnchten op Wat.r en op Brandij. Coppertj.,Olij.eD
in Zout, Olives Farcecs, en Sardines Saus Arretes.
VOORTS:

SOES~IAN

(1845)

MoseR

& Co.

Ontvingen

Eugelsche .M A I L· en REI S-

z-ulleu

Lo'teu

verkrijgbuar

ontvRngat

l]am~

~Rn

uH."·er Prijzen l;tti
bij al de D.me, van het Comito
directi~

India Pale ale,

De door, de firma

E. DORNAND &CO~
TE

Batavia geimporteerde

Raut-Ca.non,
(zoowel in EUROPA al. op JAYA afgetapt)
i••!<oed. verkrijgbaar bij
HULSHOFF & 00.
Ilamarang.
(1849)

Thce-s~rTicBen,

(.1451)

--~----.--

§tnomvaal'(-ll1natschappij
.IA \' i\,

o,er 18'72 ell 1873.
G, C.T. UN DORP & 00.

in beste kwaliteit.

Kottlmandunt P. B, GOLLARDS,

al.:
:aabono. no. I; O.,ita., Londr •• en
Oortado. Ill.

IuformatWo bij

Canarie vogel Zaad.
B. KARTHA.US &0 Co,

peri3Cll.Cn

Me r k i uk t.

Holloway'S Medicijnen

(1916)

O.. 1. Zae... en Brand
Ass, Maatschappij.

fl.

f'g

F~~~~~~:~ ::-i~*~~1NSSol! ~i'N~1DI ~~JCo~anendeCO~~~~:
Kl.tt.. I,P, SLIER Mag.laag J, A, ZEIJDEL, Sam"'.g GOET·
HART •• Oo"DE Cf)lOOT KOLFF en Co, WANNEE. Cf, C. T,
VANDORPe. Co. 1f•. L. DELTON ..
(67S)
~O~Slt14N OIl 00:

tJ itUl1.1utend

?iiGTOGR&i'iil~

TOES'l'ILJ

bijbctJQOreIldlJ

ChemicalH~n en

Instrumenten.

IufcJrmatieu to bokomen bij do U it g e ;'C r
do Semora.gscli, Cau ani.

6

ran

(1475)

~~1i£_1v Een H U I S:

_U
in do B i 1
(712)

Risico's tegen Brand-en
Zeegevaar
no Bfttarinschc Zee-- t'n BrJn.d·A!lllr. Maal&chppij.
De Koionialc Zec-,en Braud·Annf. Moatachgppj
:act Brand·Aasura:Jtlc Genoolachap.
l)c Assufanlic-l!a<lhchappij tegCD Brondschadc
en
de Anurantjc:Ml\ntschllpp~ tegen Brandschado ~do Nuderil'.lldt:1o."
teD Kantora \·~n
\~17)

II

,W.'),},,;

d

I)

S P c k

B'

t ran, t.
HOEZOO:

E'on ft1imPAKII-;;rS,

~~:,~~~

"Elr ~o '~aundo

.knliQ

SECn SAID BIN' Olm.
To beHugcn bij
(1464)

SOESMA.N en 00.

Te Huur het HUIS:
in de

DORREPAi-L " Co.

SIEBURGSTRAAT,
laatst bewoond doo.r iuiteIJa"t. MEULEM.AJ.'f, info....
matie bij VELTMAN, K 0 n ij n e n-B t r 8a. t, (l4i~)

HOLLOWAY'S PIL.LI!N' EH ZA~i Ge~ ..arlijke IHarrhee, -- ,De
deler rerzwakkende zlekte zoo' ",erechillend, en de' wljze
barer aaDnll_en zoo vertmdelijk zijndc, gevt'D €eEl 'voldoende redoEi

ven, bMeugelsD de zwelling dec bloedvaten en. r6Sel~n ;edore vetkeerde werking, waaruit die ook, onhtaat, Beide middelen werken
re~!ltreeka, tot hersteUen' van het jui&te evenwigt tussuheD ge1oelig.
held en prikkelbaarbeid, ziektlij~E' en gezonde afscheiding natu-or-

ABRA.lIA.M.
T~",ang.
.

Te I{oop!
Eel).

met

oQrz~ken

van'htt bels'Ilgrijk santa} barer alagtofferll." ODder Holloway'. nehandeling, al, is de oorz~ak .duet iiekte in duilllernill gebulJ. ul de
uitslag ovell gunstig zijn, behij de roaag, de lever 'of kleiElcre iDgewandeD do zet~l van de, ziektc ,is', want zijne, pillen Ulet oordeel in·
genllmp.:,. tD l.Jjl\ all goed op de .zijden der olldf.r'!::aik log-ewc&-

toomede

fQ,miIit;n

(1567)

prijzen als orgens elders to boo
komen..

en

:MeVfOU\'\"

ALLES tot minstons even lage

Brnndverzekering Maatschnppij

Vergulde naaldendoosjes, met een
folledigstel engelsche naoin.alden.
Congul1nc, om ge1rvken gl.swerk te lijnlen.
(1224)
G. 0, T. VAN DORP en Co.

Batavia.

~~::~':;ij~'.

Yoor ,rnste

Sfu:unrnug.

~

heole on hal"., fle.achen, 'Ind. Ooop. Eng, Bier.

I

,AN

DortUluLtel' Lager Bier~ Steins Bier, Valk Bier op

Potje&, Z&.lf iBn

E. lVIOOR?r1.AJ.·'i'N & Co'.

Zadelmakerij
Kamers Disponibel
Mosch & CO.
.....,.

to.

l"'og cClligc huttor dispcnibel.

B,estellingcn op Wagclltuigcll, als tl.nd,eIZill~ wordoll
met, spoed cn accuraticsse gcoifectueerd.

also

eD

NEDERLAND.

(Hoi)

Ruim voorzien van aIle ARTIKELEN,
hun vak betreffende.

Puik pnike .8ieren

lijke eD bnitensporige lozlng.
Dooljea Pillen faD, f 1. f 8,

;ertrl?kt omstrcFks den 25:!1l dc-zcr nUl SAl\-laRANG
flUar

MOSOH &". Co.

(858

Zeer· lekkere Manila Cigaren

(116)

op deze

D. Ageliteo
Me, NEILL mOo., famar8ng,
~'1l,1. cER EATON en 00" Soerabaija.
MACLAINE WATSON en 00., B.tavi •.
.•..---.-.--.-. - - - -

F, H. BOUMA.

bij

TUIG· en ZOOLLEDER,

Koffij en Thee-

setviescn, W8.schstelJen in porcelein en aardewcrk,
Porcelein prCBcntk.9Ppe_D, Herrnetisch sluitcnde
Kn mor·potten.
Woorloozo porcelein' SI.b.kken Orale en ronde
Sohote!., groene Soholen mot deksel, Borden,

.. f5,

PaB8BgiHrrJ t:n fllmiliell worden speciaal
prachtige gelegenheid I.Itttmt gemaakt.

Tcnnents Porter
(633)

worden atwgenomen, Toor rekeniDi -van:

Haut Canon.

direct te vertrrlkken.

vau FLOWER en SONS,

SOLOSCH

BAZAR.
Porcelain Tofel en

cowA.N,

Getagvoerd.,

reedij te Batads QangehQrueD, om vt'lrmoedelijk' medio
Nov ~ ru bet. vaLl Bat t\ V i 8. nnar R <> t t e r rl & m

Kindel''''courunten,

(1340)

SOESMAN &0".

COUNTY of SUTHERLAND.

f 2 bet LOT,

(1886)

Vuil-Linnen Zakken.

(1368)

Op de i 1olltoollstelliog

.ijo "

Eenige net ingebonden compleete nieuwe

BENEVENS;

Te bekolllen bij

Passage per het Engelsch Stoomschip

Pas Ontvangen:

K OFFERS,

Zweedsch- en Koolteer.

Java-Rotteruaxn.

ENcl'REH: 25 cents p " .. per,",ooll,

Nn1DtlDfJ' dl1

Pas ontvangen:

spolendE: 4, 6 -en 8 chineosche ain me.~ Ha~monipbone~

Tambour, Timbros onCastagnotto. ZIJn pM ontp.kt
(1420)
bi]
SOESMAN& Co.

Stoornvaart- Dienst,

F, H. BOUMA.

& 06.

Wellnidende Speeldozen.

De te verloten Prijzen, tot neden t.,) g.tale
van ougeveer 140(,) atuktl l zullell wordell teo toCO!}g.sle d' in de Leeszonl der SOCIETEI r AMJOITIA,
daa.rtoo welwilJend door 1111 Directie nfgestnnn op
Ding,dug 10 Novemb,'r 1874, de • • vo",l. 'au 8 1/ 2 to~
11 uur en dee W08tHldugM er\ D,)f1derlitlga deu 11 en
12en NO'feru.uer 1874 delt njnrmi,j,jng~ V,ltfl 9 tot
__

Pnike! Puike!

Muscaat Lunel

Extra :6jne Bordeaux Wijnen,

OP

Mevrouw I,AUMERS VAN TO ORENBURG ,
NORTIER,
(1463)

HAMMEN.

lJepot.houder3

Per het Fransche schip Les bans fils
Ontvingen wij direct

klaren van goedoren tege.slecht. 2 '1,%,
Rekommandeert zich boleefdelijk 'oor" bet 'boudoll
van Veodutien,
S.m~rang H •• r.u.t .... !.
(284) .P, ZWA<HlR,

Vrijdag en Zatllrdag

geleganheid bes~.uD
tot en met Zalurdog den 7 November 1874,

Zoo. pas ontvangen:

tOtug bezor·

SOESMAN & 00,

1.0.000 Loren aft! per Lot.
De Trekking is bepaald

~ot in

PORTWIJN Roode en 'Witte ""za beoende I. kwaliteit.
UADERA.
VERMOUTH' eobte N oUyen' Prot,
VERMOUTH do Torrino,
(559)
B. KARTHAUS & Co.

1/'). refractie.

(1070)

Expeditie va.... u. goodere" .oaar dabinne~~
den '00 Java, nOM a.ll. plaats.n daarbuiWII. &0011'91
als.!'aar Europa volgon, bekend laagtarief.
vervoer van prodttcten fen of .bot· otatioD
Daar de pakbuizen op d.scbanl per picol Suikerj' 0.111
;
,
. . . . . • • aodere produ,cten/ 0.111.
on::!;;:~~:, aau de !:Ipoor, •• nsprakelijkbeidVdOr
Ret u,itvoe~~u V'a" Kommissieo en het i"n~ en, uit..

te

enz. enz.

(902)

Pas Ontva,ngefl; ..

en verkrijgbaar in trommol> I< f 4'/"
ging der trommels f

Steiuwein,
Marcobrunner Cabinot,
Marcobrunner.
Hochheim"r,
J,iebfrauenmilch;
Van Dem,
:BORDEAUX WIJNEN .1B: Mal'gau .. Superieur,
Cotes Fronsac.
Ba. Medoc,
Cotes Bourg.
Cbateau de. trois Moulins,

l<', H, APON,

(14671

. . . EXPKOITIE EN KOYUISSIE 'KANroOK~ , ',i

12 UUI',

CHAMPAGNE,
Moet at Cbandon 1•. kwolit.;t
RHIJNWIJNEN .1., Sehlo •• Johanne,berg,
Steinberger Cabinet,
Rude8h~imer Ri~6ling:

Blo eIn-Z ad en,

het .houdsn,

Huisvend utiE3n.

13 en 14 NOVEMBER 1874,

hebben wederom per Mail ontvangen:

GROENT,EN- ZADEN',

voor het

Protestantsch Wees- en Armenhuis

ENGELHARD & C6.

Beat.Hingen op 41le .Dorton val) DJATTlE.HOU1:,
door

LOTERIJ
SAJYJ:ARANG,

BAZAR.

Sama,.ang.

WERKEN wordeu aau~euomen

TENTOONSTELLING.

Scll.nren,

(1845)

a.

BOD J O:N

Taf.lm...en Superieur. Kwalitoit in .teUen
keld•. dozijn8n:
Fijne 800rt Zaklilessenmet enzonder SchaarlJe,
"
Scheerlllessen 'geguarandeerd,
,
, Nieuw. lililveren Lepels en· Vorken.
1 Etui Oon:pleet Taf.l garnituur,

Banket Bakker

,U ....

~FaJI~.B(j~1ffit
,!.u

recomDJaJ'.hit;l~r~ r;j,,~ !oQr

VAN DORP·& 00.

,""Jo·~:.tl

(954)

II

J. J. van RUIJVEN.
(196)

d. '1:'.

G.
(.246)

Me, NEILL &". 00.

'

zijn te bekomen. bij

'~LT EBDfI~ll.
(1867)

,~";

Protestantsch VVees~' en .Arl:llhu:is t~SamaraIlg.,

SOESlIIAN.& 00; .

verkrijgbaar b!1

• .'.:·'L:~'··'.';O'.i" '1L/"'.. GIfA.~"I,." .,.,'.'J.'I&
...\ii"~:J".'
..·..... •
". '" tBSfIam!e
Jt~
l!'.' "o'"UIIIt
ill '4-"'" .._.".1i~
", "'I"i...i.
1.. .' .I Bee.',
__
"','
-T,1' ••.
*1
Dill.Ida
.. g .".'.;\1 ".l.l1ei1
... ·.""Qr,... ',.VOD. . de.... '. ,.1...... '4WII...."~
(1470.)"
. " . ·,,1 .I.j" j""

II Graveertop· Steen enop 0
Metalen.
(672)

"Wordt Gevraagd: .......
Sebeepsgelegenheid voor het transport

... an

500 KRODlBOD TBN.
(:I: 11>0 O~b. w.eter) nsar Onrn.t door
(972) ,
P.· BtJIJS H~.

Ge

tro

U \'\"

d:

J. 8-. A, ·llISCBOll'~·

en
J, E. A, .OTTENROFll'.
Somal'BI,g, '7 Octuber 187+,
(1471)

- - _ . - - - - . - ' - - - - - .- - . :
VANSANT:EN.
HarsUen' va'n eon J ongenH,M,

gobor.n DEWI')'TlI VAl< HAJI1oIII!1'lBIJI•

~~ibon,3.;~~~.~
Verantwoordelijk Redact.ur :Mr, R. VORSTMAN.

