"rerSQbUllt, <1ug-elijks. Zon- en E,"ee~. td':"', ""en

Boo fdbureau: '

l

te Samara,,! hij de l1Hgever~ G, C. 'I~ VAN DORt>

Buitelllalld.

I

I

Spanje.
:ru;~N~A. DE EBllO,. 23 .A.ug\ Gi~~erenlnorgen te ,j.
uur rukton 4< bataljoD8. ~n ceDe baLterij ,Plas6ncio..gn.
sabut uit, in .de ric-btiug IIRD!'. Vitor~a, tell eiude generaat LomB, ~i.e tot .gouverneur der Jri0 BMkis«he
~r,ovincien benoemJ. iH~' te vergev.eIJeJJ; den vOl'igt'li
Bvond ,~p.ren ~t andere bahljolls op weg gegll-QIl, die
te A"rmUlOI1 overllB.cht.ten." E\'~n buHcn de stilI! bfHond
zich 'Zavala lllet Las.e,ff.l8. ~Il den geheelen
hel ,d~fileeren aer voorbijtr~kkelldk troepen
Zoodra Zavala. op e~n der nmunitieklirren
d_en'"soldaat beBpeurde J ~iep Lij di~ll heftig Loe, lliijlle
,.LtPl~Q,~s"te nrlaten, en den weg to voet Le Y€-nulgeo;
zoodrs' de' alme kerol sfg8stegtllJ was, bltH~k hij -zo"o
m8nk te .zijo, dat, bij het Bt~l1ig gecn halfuur vcr gebracbt zou', bebb~fJ; well reed Lou~a 0') hem toe 011
seide .be.~, vriendel:ijk, dat hij hem \'ero~orroof\lf', weder
op te stlJgeo, hetgetln door de f!olunten zeer goed op-

ell

Co.

I

~

rig-Eng :nm Alclll!Rdre, ~rWBar zij den. Ebro weder
Bt.t\~(en eo. ,vi" Se.;u.a ,lJa~1-' Allo aftrokkllu

over~

~it uitstapje)' het~tdk' l~uu _cen buit' v~n '2 tui\nen

g?uaa vt::aeb.&ft. hc~ft, at), zichzelf vnn wei!1ig beteeke.
till:l, .bewlJtIot opnH'UW hoe onvoldoonde' hel;- Noorderlt~ger IB, 'de .Ebru,·liule te 'haudhaven, be!;geen tonh fan
het hOIJgstq b~latlg, hI, illiliep men ~elet[en wil dnt de

~i:;l7~1 f;~~l h:~g1~:~~~~' cr,1

Navlll'rf\

elkl1udef ooge·

D~, p!\Bl'lagi~rl'.l der treiucn, tJ8Rr TJO'groIljo stann lJag
du.ge)~_k8 _nan dt1 Bchoteu fler Cllrlist(lll hl()o~' cer"isteren Y'1.)n, 2 per~Ollcn ernstig in <ifl rlij Bew~lld :n in
h~t bt~gl.n uel,er week werden een8 mueder ell haar
k,l,nd. bOlden
dB bOfflt gutrof'fo1l 1 lion. welke wonden

In

z~ bIer· overll'ldeu zljn.
Hed~limidda~ grijpt een., )tleinu.

achermutsclling

i..lJe~ dt~· III L" J?u~)blB gevesUo-de Carli~t(\D' ZOO~
eyerl zgo ;hier 4"gewonuen gebragt.o.
Bet leg~r, voorlllHUfllijk .de officieren \lo'rdt hoe
langer hOB ruoedehJ\)zcr, wegeus .het tnline; vnn Z~·b»iu.
plll8lS

j

~r~~.; r!: ~~~O~D~~~Ug~I/'li;t~~!~ ~1~e~~cbue~~:Jell had~

FEU IL LE TON.
De Fidelio van Beethoven.
L

enz.
is in do B onnpal t.isLitlc.he pn.rtij
ontsLuB'n. Eugenin en Rauher stann
prir:s, Nilpoleou. III den· lau.t::lten, tijd
zijn do
ill' die IllRte toegenolOen~ dnt pritltl
Napoloon, na8-r een Plll'ijsch cOrJ.'t'spondent va'n de
OirM:de Yerr.ekert, gebruik rnn-ken ~al yau eeu onbekend
gebleven testament vail Napoleon L Het oorBpronke~
liike, door Napoleon I eigenhandig gescbreVttll,' we_rd
(bor diens Ilalmoezellier nan konillg .rer~)HlC ell prins
Nal.oleon vortoonJ, en ann Napoleon III b,ij zijn hroons~
bcstlj~ing ter hand geateld. Na.PQIo(lll III ,d~pocel;lrde
het in do archieven, waarin het wel,niet meei' te \'in~
den za1 Zijll, dUl:h prius NIl;Joleon hll(l de \'oorzorg
gt'oomen, om er eeil ,fae simile" "nIl to luben makeu.
Yolgens dit testamoLt 'voorzag Napolt)oll I, dnt zijn
recht.~t.reek8che nakomelingachup uita~el'Veu zou, Yuot'
het 'gevat dab de kQlling "faD Rome overleed, beral
Napoleon I zijn erfgcu1I.men nalll' 110m den lak van
waariu het sln.gloffer
allcen ligt opgeslotcn,
te deiV'en Olll
cO~'pus dclicti zoo' .Bpoedig
oD1,ienlijk to luaken. Zijn vrouw LeonDro dio
op redding IJoopt, komt in nadere betrekkiug
met ROCC\', u~n cipiar, en l':ieLin tie uiterlijk€l gedaan-te' "~n een man, (\U thana 'onder. den nunnl YlHl J?i...
tar JI:~arcelline. Dat engBgemvllt; dat uit den Raru der
zll-flk"niet linn koellmn geweesb·zijn, WilEl vo~r L',eonl)~
re de weg ow hoor doe! te bereikon. Zo weet Mme'
!ijk tl)~8telllming ,te krijgell om .Ull;!e. nnur. 'den kerkBr
to, gaBn om den ouden oipier in het', graveD vaD het
gra.f ?ehull'iniun te zjjn, KWft-lll cJnn het'fu.taie ,?ogen·
blik ,dllt Pjzarro, de gouvcruelU v'nn do geVftngenis,
.iju wraokzuchtigendolk tegellFlor..t.ri "OU upbeffen,
dan zou Z6, met pistool 'gewapend tusschenbeidt'. tre~
den en' haren Ulao \'o;n d(.,u doodsleek' re'dden. In dien
Lut!:i,chulltijd is de miuiij'ter Don ]i'orr~u'ndo in. aaintogt
en Don Piz~rrv ,wol'dt ton blotte thUDS ,df eerloo8
gevnllkelijk, Wt~ggcvot1rd: :Mn' zoo 'i~ F'l~reDt~Jl ',ge~ed;

~~n::::!c::::~:~:. t:i:~I::~;:::::~;i:~:;:O~:i:: I
j.:p

te voldQim. ¥e:n, kent de geBehied~oj".,Jjllorc8t~n,,€c:htgellOAltvan Loonore (Fidelio), zit oDscbuldig te Se.

:,',l1.~'e~ ,";,~,ht:':D. ,'~.: , ':,~,~rel"o",e"

,~{~,.",:

b
:t',:t e:':,:C,:e:,
U,e,e!l.-,b,r,e,C:.il,!il.:",:,'O
j1
!toc,co, Oil' eors~1 tor wille van I idulio door Marcelline afgewezen t·~ ::ijn, krijgt tblPt.Ii' uara Illmd~
M.en .iet het: bet .!llk i. een kinderroman;w.ar do

::bo~e:~::~::o:;le:"~u~te~a:fde:i:~::er!:;r ~:: I' ,:,:~,:,',;~, ~,I~, :,7.',~,!:,;'k, ~.L,~:,:,ta,w,~.:n,k,i, ~ ~,.,.,~,~:,',e, ~,~,e,: :~.e~,~:::,i.~if',~
,

gevflllgenis, diethall.om zelf d • • obterdoeht van de
,~Dg .te, olltgaaD, 4em hoilllelijk wilverrooe.doD en
~,olpier vall da gevangenis OInkoopt 01" in geo kerker,

de "Indlpendan.ce b;I rech.t
l!cn der':'elijlt" st,uK in 'de

811h~thllg der llona.partIBtist:'lIe partij vkuunou hehben
dnar hot Keizel'lijk een regeering.,urlll i. die op d~

keu~. des"' volk:l

beruet, en de candidaten, ';oor bet Kei.
:~:~~~, IIIUl het' aigelDeene stemreeht bUULe iUfe.stituuf

~ ~.e nieuw:e Duitscho 'consul, te Bayonne ia de
heel.' Ll.udlm, ra~d6. olideracueid~lIe jareD in dH1.eJfde
be(rekklng to Mars.ill. werkznaill, Nntuuriijk hebben
de koop.ileden te Uuyoflne zune kOlllst wet leeds OOa
gen gozltlu; ht:t Cu.rHIiI,ne is hUll eau rijke bran van
zllkeu un de Le?euwoordlgheid fan aeo waakzaHlU agent
als, ~l~ hour Lindau) kOll dallrin Wtll ee!lB e4Dige v~r~
ande~l~g brel]g~ll. Haat wel'kt tlOW6 op dez~JrJo wij~e
I\~~ Ileide eu ,Lludau deelt wut dit betl'tlft het lot van
ZIJU ch.d, ueu gronte-u ku.utoelier,
iu zoover ,do ltrausC,IH.!, dug~Jadeu hem, ala ngent zijner R"'geeriDg olLer.
leT ,oorLtcffl;llijkd eigenscbappen toer:whrijren. Scuolik
~e~. bun geloot~ dan ,zou dell heer Lindau ,UQgelloeg
~llet~, OUtglll1U, ,V.Ull. betgeeu op d~ grenzeu v~.orvtt.lt en
18 hlJ tlagtl~wtlg ulom tegenwoordig, l\fo.ar ,ook nl neewt
met) d?,~e liCht verklnarbare O\'erarijYing in a",nlUerkillg
dnn bJ~I11 tlf geuoeg .lof OVtH', om 81U1' to uemeu, da~
~~I1, BIIS.lUarck 6eDe ,wer goerle keus deed. De heer
LlJH1,m li:': : stellig eell r.eer bei[wnam tin ijvujg llltl;U
e~ ,de Ondlf~teu zlll1ell .spoed,ig' gevoeltlll du~ nan
eeua ouwelkume

,era~derilJg

ue

Iweft

8l evanzeer verbaatlll, ala het de :b'rauBchen heaft yer~
bitterd. LiudlluJa ,gIl ngoTI worden te BayonllG nagegslln
JUet een ijver die Sil.n Iompbeid grl!llst, en toeu hij
gil3Leren lJt\-llr ::. t, Jean de Luz ging, om van daar ussr
de .Duit~cho kalJonoeerbooten t~ Vl\ren, was de lrei'1
vol Ii~don, dio blijkbaar riicta a:uders te doeu ba.dde'n,
lIuspe~ron Wilt do co IItm l de~d. net" ZGU mij' v?lnieb 'i'crwowiel'en, iudicn hii spoedig over ~l'ger
ilingBU had te klagt:J;l, dan OITer deze nieuwsgierigtjeid.
Dtl praatjed die- hier loopen over BismarQkts WtJze,n·
J

delio', de hand lllO(!stor te wordeu ,'ull llo'.;C"olij dodl--

om .'lan:;de ,flIlacbeJil va~ ,een heldeoroman voor kinderu.D

du~kt-, wo~dt in
:B'e';7.I~'i.\!5d: welke wt1~rde 7.0U
.Na.ar, ODS

der gr~!J~J'~~n~w l~W,PL~~L' t~clLE}o&t)}!lJ f.:.j!el.Q~ft--'-J_('.Hi~~

Zoo de opera8 moctlt~u beoordeeld. worden nllf.\r baren

in

oIJder voorgoven, dat li:olJi.no' LodewiJ"k ~en der
watJ" geweest'1 om bern in teg;llspoed te verlaten,
enor"t"etn, ••,~hle'.eU ook omdllt, ~.(' 'JoBzi"ntd(!h~id vfin. koningin
H
u g e
b,
~ ,
gee~n.cht ople;ler~:~r, orge"~. voor de zUlverheld 'van het

Nut,uurlijk ••1 men <lit alle. 01' rekening van den
heer.:LlllduLt gRan stell.en, ou'lleYer llog'laU ziju chef
ncbtergrond komt, dnt oek: d~
Framwbe f€lgeerlllg leu uauzien'van het Oarlisme eene
~lldel'e sh1.!~tkullde is gaim volgen. ,Deter nog' dan uit
He FrtHl.tlcuu bladen blijkt !lit uit df;l briev~u vu-u t!eu
der, correspoud .mteu ran de Time8 ditl vroon.'er uit
ll;lI.}'oune tiCb~'0ef en ,tha.DS liijne brieven da[J'teeken~
~lt Hendayc, 1I18a1' die nltijd eeuigerluate ou:ier den
Illvl,oud wat! ,au do lIrillgeu te Bu.vollue 6U r~ua 'min
of lnec~ n~l'lidiHchgezilld ~ti.S, I~ hetueen hij thana
over ~lnu~u Bcllrijft, kan hiJ blij,klnusr niet gehed' zic"b
.~~~l ~~len lllvloed ontLrekluw, ofi:lclloou lJU 'de prn.o.tjt:'s,

~xt,. d~:. m~Btstaf zon ongolua kig' gekozen Zijll: Voora.l

zon m~!,: oD,bill,ijk zijn tegenover hen, die d.en te.I:t ver
beneden ,zicb wiaten te laten: het lapwerk hun door
sen' .. of. anderen .Bcb.rijver ,"oar de compoBitie aangebodetJ", , kon .bUD oj,ete ~e,er geve,n uai) een verscheiden-beid van bRrt~togte,DI die ze iloohnrmoniach met elk-ander moesien v.srbinden,' dat. de ,boofdpe!'soon eteeJs
uitkwaw. Do' boofdidole, d. leidend. gedacblo moe.t
niet ,blijken uit "de, woorden, ze 'Inoest gEwbjectivec'rd
worden
.d,e. ~,ompo8itie. zolVt1.. Geobj~c.Lil'eerd; lliet,:
gelijs ,w,e. vrooger. reeda zageo, gccopi'eel'd; wai)t die
sleohta seu copij Icr6,rt, is geen djcb.ter,
Doob ,.die den·naum: Boeth~>v'en uitspreekt, sprE'ekt

ko~ing"Lo'de'wijlt'vao'Hojlat1,d' van 'den tro(Jn ui~"-'

eersL~.

tel'WlJ! dun, op ,dell

fan

28 Atig. Na eenige, dagcu te Burg'o~ doorgebracht
te habbe~, vind -ik bij ruijne tor'ugkomst nlhier, 8-11~8
on,er&nder:u; tot mijn le(;l(lWczeU bl!~p(?,u.r ik
teeken dot de ,el.!toehtdoor het leger herrat
den; de, Carlie.;ten datu:enlegen zi.ttel1 dot
24sten zijn 4 b8taijons \'oetvolk en 2 l~SCI1.Jronfl.
'rij, onder befel van Ilt'ruIn" deu Ebro to Banta
overgetogenj IJ8., het station Caf!t~jli~ te hcbben ver~
brand, trokken zij Calnhofl'n- binnen O,lalfweg Logril. n •
jo.Tudela), oDtwnpenuen het Heine gnrniZl}~llj uit e6n
compagnie benerenB., feu pIlar handerd vrijwillige1'3 be·
&taaode en '\'crtrokken den :yoigoudi!n morgen in dQ

I

, Prijs der A<!ver.tel)tiiin: van 10.010 woo.rden voo,. 2 pIR~tsillgen/i .••
Voor iedere volgende 5 woordelt I 0.50.

alUJtOlI,

~t~~~:C~:h~~~llzen

:~hij~iijk n~;~ '~;i~:{";{;)o1nnJ8 orbl~~n~r:.~\

zich tegenover' hem beviodeu, toalaat zutk ('one houding aan te nemen.
l\Ioriones worcl~ gezegd zicn van Taf!ltl.la naar ~:[lllue10 bagefen te hebben,

"

J

den .zieu iu de ,~otsen \"1m den rochteroever genE"~teld;
het kQSLte. den t.ro!'lpe~, meet' dan 1/2 unr herig ge,~
w(,er~uur hen te verdrlJvenj fUo. to an af ging HIles geregeJd v.oort~ fun lien hongbten b8UYel. op _den linker.
oe'n~rl dl'}n lk beklo!l'.mer:. hr.d. Oil wfiarclj} zich eeu
sterk geb0uwJe toren be\'indt, WfUl.rlll v00rtdurend eeu
50 tal 'runn,nen ~:j[l, riil; \,~,u I.hWt' 1\-f sigll!!.len g~w8n in
het gevul. dat Ca.rli!lle11 in groot, ge.tlll YitoriR nll-ae.
ren, zag- ,~k d(~ ,au Vil,ol'lll gl\knmenB af\{etliug,::tUll de
Ander6 zlJde \'1m den pRe hail; ilouden ~ll .LOUlQ onder
he~:Bpe~eIl, der:. tlllldek mLl 4~ van MirHLua gekollJon
~rcepen a-L:I(.~~eld nt:men en zljn Wtlg venulgen. DanrDa, ~egonucn de troepan, d'~' 'IH'U,eiS tlj \'t;'crllt.ten en
Da"r )firan,Ja
te trekkell, ouder een heftig vuur
dll:t, terstond _door
Ollrli~tt::n geopend
Des llI'~
mldd~~!! t~ oj, Uf€n Waren wij allo!l. Lier
\'erlie.

ZlI.vala, die hiel:', ten miuale 20,000 lllau te ~ijuel'
beschikkiog heeft, ,de weinig:o honderd Cai-listen, die

"

A bonn em en tspriis

i:i den pas . vall ~u., PU,ebla- bellloei{'dijkt worden zou:
werden 'weld~a een pu.nr bataljons rechts en links ter
verkenning uitgev.onden_ ,La li L1e bia Wt'll'J z.onder stoOl'nis bereik(:, ,ran daRr bekl0lUmell 3 batuljolls d6
t~~ :ter ,rechter~ijde en, 4 die ter, lillkerzijde

dDt

'

lIitgezonderd.

voor geheelNederI .• lIHlie.f 12.50 per Lalfjaar.

!ft~~:np:a:r~o~:Brk::elln \·::;d~m:::~ti~le\)e~~~:O~;'

Vitoria bestnat tU uit 2 hataljo1l9
ruiters; 300 '1\.~ti:lefiBtell) 800 gURr(~ia
en Ollge·
veer .1000 vrijwilHgers, ttl Zllll'h.'n bljUa.
man; hd
ge~cbut bestaat uit 30 kaJll/IlUi;m, Wl1tl.r·Taa S ze~r oude J
12 Krupps en de ol'erigo bronzen ya.n 8 c8ntimetel'.
De Ca.rlisten zija ,begont1en met het opwer-pcIl , \'all
f~:'8cbaDtlil1gen,J ev~n ,voorbij Zambmll11., op d(!ll linkeroever ~'on d~n Ebro t.~1\ Sen ha.lt' nur gaamJ van l\liran·
dll-~ betgeen wij me~' dea ,·t'rr,ekijker duiJelijk vno ~it.
ooze vensters kunnen "ien. Bot is waarlijk Yel'ilrietlg,

£w_

I'

!Ogf,
::,0,
..
,
op te morken, i. de 'e.nheid w.arin de v.r•• billendebart.·
togten zijnopgelo.t e~ ,de, ,boofd6ed~chte .te~d~' op

lijko plalllltln, ~ijn uatl:lurlijk tWO wil(l mogeli~:r. D~
]!'ranscbel1 zien er dan toeleg in, om Fl'LLUknjk tot
vredcbre-uk te \'orleiden. De Spsnjao.rds bewereo, dat
Duits(:hland rJiets meer 'of lninder' ill den zin he eft,
dan van Santander, licver nog, van Santonja, een tweede, Gj,~ralter te, maken. Tot dusver ecu~er sc1rijut de
Fl'o,oBche regeering zich aan de bevelcn vau "fon Dis·
UHll'(dt tH ~uUen,onJerwerpc!t.:~ (to sub wit Lv BidWtH'ck't1
dictation), Op rleze kenl2chehendel wijze leidt de corrtlspondtmt zijn verder rerhllaL ill, betrekking habben·
de op de reeda hm deele bt'kel1d", IUllatregelell, door
do Pransc:.. o regeeril!g ter bewaldng der gl'enzon go·
nomeo. Eu wauneer de correspondent Vllll eell blad
als de 1lmes' aldus oVer doze 'maatregelan scbrijft, uan
b~hoe[t mon nitlt to Hagen hOLJ die door dt! Fl'unscbon
to Bayonne, worden besehouwu.
g~luoft dan (10k
niet) dat de vers(;herpi[lg der wauk~llIuuheid to land

Hij

den vourgrand .tnat. Die hoofdgedndlte vindt natuurlijk
in de rol van LeoDore hare YOOrn8amB~e uitdrukkiug; lUuur
zie n'u hier, het contrast lUet den text' en hoe h'et lap·
werk tot oen hR.r.monhwh geheel is ~ameng('weveo.
Leonoro .chijot hier door d~, sndero .tammon als door
zoovele schutegodinnen te worden he-schermd en de
1ll[';phi6to~helil1che, guest die 'Wo schoon" objectief. iu
de' rol rau I'izarro is, gelogd, vormt meb ue andere
uooidl'vl, die' van Leonore, zulk cen gelul,kigc, schcl'pe
Legeust.elling, dat de hoofdgedll.ch,tlJ daardool" ate'eds
wordt verhoogu., ·Wat 'W6 dus \'oornamttHjk weit~chtell
nan to WijIHHl, ja de draruatisclle tact waarvan' bet
mecrt.eratuk 'overal ~lljken draagt~ die: tact, (lie ,olke
.tl'm noar., tljd en pl •• t. baren ,ranggoeft totd.t,e
zich a'll~ oflol!seu in een ollwiskenba.R'r ,schooll geheel.
We 'moett;u daart'oe l,ot eepigo', bijzonderhedan ouze
toeylugt nameu flU stalleu .oDS, tot' ,st~d()g van OD1.0
beweringen r 'v 001' ,de' pnl'titnui" van de ]/[delio ,t'3lve

vlngtig to. doorloop~~,
lIen zou reeds de eorsbe' ouvertlU6- ,-,:om met deze
te begiune'n-miekeunen' z~o' men d.aariu niet meer zag
UUll' eon uitdrukkiug .van ollgowek!:beid'. Beetbovei,
woet zee~ goed" w~lke scel~e ,o'p, de, ouv:erture' moet
,rolgim-:' het liefd'eepel tusschen' JlO.cquino all., Ma'rceUine ,moot daarin, voor een gedeeHe weerka~t8li wor<len;
m •• r <lie opgew·ektbeid kaIt ni.tQnge.toord, .ijn, EI'
geb~urt in 'het b~drijf waar'lld'~ 'het, iooueel tuss'chen
Marcelline en JBcquino geopend"wordt ~Deer. 'D~ zleie~
Btr~d ,tus9c,he'~ Leonore eu Pil!:Rrl'O . homt daarin al ill
voUen gaDg; vaDwr dot in, de onvertur., die op het

I b

vee. ,aten zal. ,IIDe ~ve~' del', ,Carli'~:t.en" e'ri' van 'de
~ranscbe ,en vr~8~~e legiLimisten' eo ultrarDontanen
~i~~:1 g:to~, dat zliJl' op dez~Jzw,aar te be~'aktJn gr'ans ligt

n ',n en zu eo, om , e regt',~r,il}('te' 'v~rsc.!:!alk.e~.
aare~tegen gelooft ook d~ze,:corfespOildetj"t; .. ~Bt al
del!:e .pOgIDgB[I ,der, monarcbale-n niet tdn beste 'z'ullen
k,~men v.an don CarlI)S" IIwiens popularit'eit onder de

~IJneo

sterk a~ueemt." ·Hij btldoelt dat de zopo ,van
.ab.lla ten .",tte d. vrucbten plukka" ••1 eD, sebrijf'
J•

t-:DB7set~::~:O~ee/:iu!:rn ~f:ra~~~~er:~~ot ,tot Batt
Gehe~)

de At..

onwaancbij'dijk is Jit ,Diet en over het &1.'
gem.en ,hebben wij beb .Itijd voor waar.cbij&lijlt geLouden, dat, de Spaa.nsche crisis,te eeoiger tijd met
den terugk~er"van don Alfons zou eindigen.
V'JorloopIg ecbt ••. i. op dit of eeD.ig, ander einde
fan den et~ud l;lOg DIet veel ui~zjcht.
• ....:. "'{,en be.f~ ,wei eena gezegd d.t Parijs geh.el
~,rankqlk tn mIn18tuur is. Alles vindt WeD dsaf vereo'.
IlIgd,do mee.t "ite.nloop"n". bedrij •• ", d.landb<inw
zelf~-t' iii .dl\or ..,vert(~genwoQrdigd, WtL-.ut op de gl'en£en
d~r <urtlfteutle!} treft lUen 188 pnchter. en 151 grondtilg'~nnllrs aon, die VBn de opbrengst bUDDer landerijen
leven. Te ~arijB voIgt men het voorbeeld der hijen, wat
de verdeehn~ VEtn het werk batreft. "Voor eeD, mea,
ee,n eenvoudlg zakm~s, is, de samenwerkiog van niet
mmdtlr da.n, negen v6rflc!1l1lende personen noodig, vijf
',~or ~len k}lllg an, vier ,"001' het hecht •. Er ziju te ParlJs met, ~ln,der dan 16 fR-bri~JlCD, uitsluitend roor de
\o-'el'~~ardlglllg v:an Itulltltoogeu beetomd. De handel te
P_r~. voedt op het Oogenblik ,:/,02232 wenseben.
~09034r U1&OQen en 1!J25V8 \'tOl1WC1J, To P8rijs ka~
men al!es. koopen en vork,oopen. De 59,52 voddenrap~rs, dIe, In doze stad worden gevonden, bouden er eon
BIg-en beurs op 1.18, WBaf ouao eourantell, lorren eo
g"brokeu glaswerk wordt ter mRrkt gebrRcbt. Niet
ID1DtiBr d~.n zeven lJUi1.eu ziju or, dio in postzegela
h~nd.l dr~ve", en meL de geheele werold in betrek.
kmg staaB. Er. .tiju 18'78. IBtterkulldigen, die val! bun~
n~~ iettcrkund,'.gen nrbeld levee m,oeten. M~t hUll
18,8 houdon .~ el' Diot meer d.n 808 dienstboden
op nB, mllar zij onderhouuen 2258 'ouders ~n, bloed~
'· •• wanton, Onder de geneesbeeren telt ,men allopathan, homl.eopath •.~ en irydrotireropntben, Gap.teDt.erde g-ene(J8,~eer~D ~]Jn er 172G} dat is dna ongev,eer 1
voor ~lke 1000 'Ielon. Beilalve deze get'egelde troe.
pBlI, 1~ er oe-n tal, van ongeNgelde, t,ro~pen; een hon..
~erdtft-l B~mn~.ru bUieii zijo er, wier bUlp ieder kan inJ o,c~~/JJ tl~e ZIJU hond l'erloran heert, en
een menigta

~:~:~'\fl~~ ~i;;h-:; k-;a~t~t~i"~t~; l~~~~e~~-be~e-~peralie

duurb' een kwo.rtier J hoogsbens twintig winuten."liet is

bijuQ a\toOf:J dezelfdo bi.!jtorie: een blonde heer die een
dOllltere dame, of sen 'blonde dame die sen don.kerea, beer' ontmoot. Ret, legor cler arnbtenaren is
;12059 per.ooen .terk. :A.lllbtennar worden i.een in
lrrnnkrijk inhecmscho ziekte. In Parij.3 wordt veel ge ..
wer'kt. Zoo. lUen weet dat er 300000 lecglooper. op
str:mt zwen'en, zon men meelJen dllt 'niemand iets' nit ..
voerde; dcch wBnoeer 'met den kreupolen duivel van
Ilesage d:e daken van de hUlzfl:o kon 1icbten~' 'zQn lDen
~pOlldig tot con gansch arid~ll'o opvattiD~ worden be ..
keeld. Er wordt to, Parij8 veel mind.r gedronken dan
te', Ijondel~. Niettf.lmin v,ijn in eeratgen'oemde stad
20000 wijnhuizon en tr"ft men er 7226 billart. aan.

~~Y,~le~o:~~~~g:~/n:~(\~,~~a:: v~~~al v~~orde~e:kcl~!~:~
bewcht. De werklieden verkeeren, in den treurigen
waa!)" ,dat het roOr de gczo~\llheid boogst noodig'is,
oUI) CDr meo nan het werk gnat, u eeu pierenferscbrikkertj,,'l to nomen (tutlr Ie vilr); 01311 volksbijgeloof, dat
tot i.n de eerste helft dt:r. 16do eeuW wordt a.aogetroffen, Er zijn te Pllrijs niet mindor 'dnn 200000 per..
!'onen~ die des 11)0rgens opsta"u, lliet wetende hoo' ,zij
aan cen middagmaal zulleu komen,' Zij Jeven; mBsr
lli.emand weet eigealijk hQe. Vlelk ee,n task VOOI: de
politie OIU nit flteoud, aangl'oeieml legor in bedwBng
geheele cer.L. bedr~f, maor, don ook op

dit .lIeen,

sIn at., opgewekthcid, weem.oed. en hernolllen ge6stkrQ,cht
harUlonis()\l in, elk!ter eluiten, en Ban heh slot' de overwinning reeds v,oorges:picgold wordt" In bet hoofdt~'e~8
VUll do ouverturo zien we vQoJrnsUl(;)lijk don grondtoon
von het eor.te toonoeL He, i, van don.eliden ,geest
aia do aanhef dien Wf;l iu de 4 ecrsbQ IDaten zien uit..
geUruk~. 01Jwerkelij,k, if:! het ' boo die 4 aerate niaten
\,,;orden nfgebroken en ge~'olg<lllo~r het adagio in do
da~rop volgondc 9 matell waado, ,'fooral' in ~~.r~8nd
met lIe. tweede adagio en, de <laarop V\,lgende in c
uitgedrukte triolen, Diet. minder gezegd wordt dandat
er: geen onv.erde'elue vreugd.e zal, zijo; ,.totdat door edD
geleidelijken ~eho~neD o •• rgang bet hoo(dthemllBBllge.
vat en thon.r.gelmatig voortgezet wordt. nit thew.
lo.t ziob wede. up in d~,alfde vier msten fan den aon·
hei eu wordt 01' ,« ... lfde w~ •• afgebrokeD: het.elid. ada·
gio, echter th.ns' afwis,elend, door hoorn, flni., fagot
ell violoneel duidolijker omschr.ven, voigt daD wed.r
en het pre.to d.\ ola llo.le, van de' geh.ele ollverture
nB een veeL beteekeDent! point d'orgue inuit, wijst op
eeU ed.1 zelf,ertrouwen, jalwndigt reed. de kroon aan
die een ,goedo z.ak verdieut.
nat .cherm gnat op, J·.cquino maakt bet Marcelline
oie geen tijd beeft,
liefd •• verkloringen la.tig. ,We
mooteubier opm.rkeD~ dat lI<farcelline een goedbartige
meid, is' die" zooa1e dau, ,()O~ 't~n slotta blijkt, niet
kisskeurig, is an zich' desnoodft met iedereen zou: ,er~
binden die sleeht. een Qube.prokeD godrBg be.ft. Jaoq uino i. eell goede hale/ waarvaQ dus,g.eQkwaad hl\

rr,,,'

to boUdeD, da. elkjair firlllaaraerttloordat gaDlebe
."ermeD · jlllrlijka opParga D06rYalleli; eo bet oilfer
der . bevolklDg"""doeDde ,wordt v..booilli. Bet ve...
aebrikkolijkeoijfor de..r reorutan ,oor ,1I..I.i mild.·
dau ta overlag.n,. d aartoe

i~ . geenG

politie. In . staat.

Duits(lhland.
Sede,t de Rijkaregeering bet Splln6~he be"ind heart
erkend, . ia de taal der ultramontoaoBch. dagbladeD
nog . ,eel beftig.r. Ito..orden dan ..oeger. Begt de
1r...r.Zeilung. Geeft de b""taa.de .• erbolg.nbeid aicb
lu.ht in do G,rm •• i_, dan gesebiedt .ulk•• teeds op
diplom~ti.ke " wijl " ; cn de uitdrukkingen . worden .mot
omlicbtigheid gekolen. 111..." u oDtw ... rt meo bij de
miodere .oort der clerioale bladen ~een .poor; plomp
,erloren honwen en bakk.n lij er op in. Geeu ook.l
der lilatatbttdoelde bladen gaat hieriD loover alo h.t
BUlleri,,~e Valtrlti.d, hetwelk .leh de.e. dagen aldus
uitliet.
, De beide Pruiai.ohe n otendoppen, Z•. M •. kanon·
ueerbooten N autiliu. en Albatro., aullen de .... k .an
don, Carlos door b~t KruisBD in de .Spaaoschu wateron

"i.t te gronde ricbten.

Uocht het ocbler gebeuren'

dst eenige , II Friujeall II bruta:al geooeg wBrell, om
t:ich op dao vAsten wal t e .wagen, ~ en er zijli. or
onder hen, die vrij wat durven ondernemen, - dtm

moeten de Oarli,teD .org dragen. dat lij Ie be.t krijgell, om hen den.elrden weg te doen opgaan, dien meo
den Prui.i.ch.n .pion Schmidt boen do"n bowaod.len."
_ E on eigenaariligo \~er6abiging up sociaal-democratisch gr.bied 1t:1 . te Berlija, dezer dagen op last van
den presid ent 1'80 politie geslotoD, OQmelijk do II B orlJ
1ijneche arbeidersVfouwen· 0n meisj eevereeniging. Dezo w•• tregel heert plaata gohad op groud eener we\;tolij ke ferQrdeniog, legt de Nationol.ZeituHg, uilhoofd.
in de vergaderingen der ledeu dezer vere enigi ng her·

b8aldelijk .Iaatkundig. onderwerpe.

.ijn b. ba udeld

en de fer eelli.ging derhah',-, moet betl!Jhouwd worden
al8 een etaat.kundige ve.reeui gi ng en de wet feroorlooft

nie h, dat nouwen of Illinderjarigen dergelijke vergada .
ringeD bijwoneu.

Deze V.r.enigiog i. niet kort gel.den ol'gericbt;
zij be.tsat integend ••1 reods jaren. Blijkt daaruit .ao
weike zouderli.nge middolcn de aocinsl-de wocrattlu
gebruik ma.k cn, om hunne bog:ioselon fe \'erap reid e n,
Di et luind ur kfL.ll t ot bewijij slrekkcD, zegt het g(..meide

blad, dat de regeering inderd ... d de wet op de stoat·
kuudige genoot.chappell Ulet "eel toegerendbeid heeft
toogep •• t.
_ · Indertijd

i. bet bericht mellegedeeld, zegt . ue

IPf!~er·Zeiturl!"
da.t uit D ui tec bland rerdrevun JezUleten en aodere nan di~ orcle vurw8nte geesteli.jkeo
£ich in de llsbijheid uor Pl'uitlische grenz81l op N ed er-

land.cb gebied Ircbb'D ned.rgezet en dat zij fan daar
he t rerke e r met de Duitsche gaeatelij kheid onderh ou*

den, Deler dagen, >00 gaat het blad voort, voodon
wij .en beri ebt in eeD cleric.al dagbl.d. in de Rijn·
provincia verschijoend", wlut.rin werd mecgedoeld, da.t
eenige 'rpRtt:(~ G..:· ...' ~ollgrt!gRbie vaD den all erheillg:eten
V·erlo Bser l1 in hel; klooster Witlew, ge legen in N eder~
landach Lim burg J g~du r eudc · de IDa::':Hl September
:; 8xercitif;a" voor DuitBche prieeters zullen houden .

- H.t cenlralo rijksburcel van spoorweg.aDgelegen.
heden in Duit.chl.nd heef' det .. d.gen eeo cireul.ire
ge1.onden san de verecbillende spoorwegdirectien, 8trek~

k.nd. tot Iret houden eener conferenUe van gedele·
geerden der Duil.ohe .poorwoglD ...t,oh 8ppijen. Die
bijeenitomat fial insgeJijks wordeo b ijgewoonu door ga.
d ele~eerden

der .fde.ling .poorwegcn von Iret Prui ·

~,~~'Jr~'idi~¥r~~d~~i~"~d;:-bve~'w;~~ -b"ijTT~t~';~~;l;::S~~~

keer, waardoor zoo tt:f)i tijdvcr lies wordt veroorza~kt

.. orden w.gge":omen. AI. voorlil,er .al d.. rbij op:
tred. n de pr.Bld,ont vau h.t central. rijkobur.el Voor
epoorwegaangolegenbeden. de beer Uaybach.
- Onlang•• ijn .tw.e Deensche onderdonen op la.t
van don oppor.pres.d ent van Sleeswijk.H"I.lein over
de gr,~nl~n gezet. Di.t heoft plaat. gehad op groDd,
dat 'Y ,Ilch aan oprulIDgen I'adden scbuldig gemaakt.
~ez.er (lagen hee~t men t\~dermaat eeD m08tregel ian
dl.~n aard toeg.pa.t. Van de person en. die nu .ijo ver.
wIJderd. woonde de eeo. Jurgen Jep.en. te Branderup,
de ande,e. Peters.n gen"lDd. wa. geve.tigd te FlenB.
bn,S· Op la8t . d.r Slce.wijk.Holsteinscbe regeering i.
buo op .27 Aug. het be.cl heteekend om bet Prui.
BIBche gebied binnen drie dagen te o~ truimeo.
M~t betrekk.ing tot dit be.el, h•• ft d. landraad Ro.
oen 10 het ollicieele ~l~d een inededeeHog open baar
gemaakt; t ot terechtwljzwg VRn eeri bericht di~nnft.n.
gllDde 10 het Duil.chge.inde "lad, de ])anneooirke,op.
geno~on. Daarin wordt bet, .olgonde gelelen: dat bot
verw~deren van Jurgen Jep •• n be.Ct plaal. ge bad uit.
hoof~e hi) op 10 J anuari j I. •• onder daarto. hev~.gd
t~ ItJD, zlub uoeft bovondeo in cen lokaBI, waar deli.
tiJdB de .erkieziegen van leden van de. Rijk.dag pla.t.
bQdden, wa.rdaor de goede .rde i. ge.toord g.worden.
Wat Peter.en betr.ft. dez. i. in.gelijks een De.n
van geboorto; bij be.ft zie.b kracht.nB de b.,oegdbeid,

w~rd.n. gelegd. Zie nu hier hne nalvet.it en ballig.
held u.letek.nd oijn geobjecti.eord. Geen exclamatie.
du., maar een .wakke uiling van opregt gemeeode
liefde, die uil den a.rd do. . .ak aile effect IDO.t miB.
aen op een eenvoudig hart .le dat vaD Marcelline dIe '
alleen door gee.tkracbt kan ov.rreed worden en daar.
om er d•• te o.er toe kan komen om J.cquino wat
.oor den gek te bouden en bem daaroa vaorlocpig de
bone. Ie g.veo. De on.ekerheid en de timiditeit v.n
J aequino zijn reed. aangege 'en io do (; eer.te m. ton
.au bet duet en men begrijpt Ihan. t.,en. waarom
Jacquino een tenor leger moot lijn: .tel n 'voor diD
r,ol .en zwaren bas voor: hij tou .cbrolDelijk mi.plaatat
'IJn. Het thema van bet du.t dat Jacquino &auheCt
ken.8 ob~t~t b em. reeds ale zwak, .een eigen.ohap di;
~Ike . ~.rltefde - 100 bij ten minBte go.n scbllrk i. _
10 meerdere of mindere Dlato maar die hij in de
grootste mat. be. it.

I'klegekenli
.'un ' De8Jllobe oDaerdlD&1II bij a. bepaUngen I
VID an. 19 VIID het W eeDer",ed.. ~otaa!, iD de pro.

.

tiooie Dedergeaet. ,BY b.efb, aldlUllegt de lfiol" &;. .' .
tung, uhomer a.u .anti·DuUaohe demonstrltl6n dell-·. , .

.' PostkMl.toor
"'10. BataYia

Sam&1'BDg.
»IlI,a.t,

SUdliltg_ H

. !&oaloig ·opDllthau4, 0111 aa ~om.t tar ra8al en
, daarlllee d~ "'nflng der loaainF .l1itte 1.118\1, IOU
'. :~:e:!~d:~~ eD geen.for08 . IlI~J u.e" genolllld ·tcull'

Mall;

en . 8lDA'llpore

: i::

=::~~:~nenh::t~:::l·:t'u~r::jed;~,iI\:~g .::~~t~g:~b"
'0 i~
wordt gaeDerlei b88obuldlgiog tegsn be~ aangeNe,d.
Dmmber.
;, 18
III 17
Aaogaande de basoboldiging op ;repaen . gewordeo,
Engd.~". M.il,
die. a1s . "!!ieidiug .tot den tolleo hem genomen mller..
vIA B .. t..vIR. Muatolr, Blott_ ~u
gel wordt opges_ven, beh.,ortnog bet volgeLde t. "orSIDKapore,
den medegedeeld. Tijdens hij .i~:' iD het lokaal baNonmber,
5 ell U .
vond, waar op 10 Janll4l'i jt. de bed.oelde verk.ieliDgeo
DeoluDbar,
8 eo 17.
pilate baddeo, · beert bij geenerlei wanordolijkheid ge.··
I!!UIlIUiJe der .....U ... te Bata-vla:,
pleegd. Meo mag toch niet onder.t.llen. tegt de Ki.kr
De FraDlcbe Dlail .•••• ' . ' . . . .
U ,OctoLer.
Z.ilu"P. dot de aanw•• igheidvan o~n . tuotig weB.hou·
" Eogellobo.
29 October.
wer al. grond voor d.rgelijk be.el ...1 gonomen w.rdon,
d• •,oodl ten 8 ure.
Intu ••cben behoort I.ierbij nog go.oogd to worden, dat
l!SuUlat.ra.'. W"eliltku.a"t, Telol~ BeitoD""
de hoer J'p.en .i.h bij dio gelegenbeid,voor loo'o"e
Benkoeleu•.Pa.da.na en At,eh.
b.kend ie. aan feenerlei oDgepaotd hand.lwijl8 bo.Ct
nan 14,10 lID g,e.u .an eilifl m."n 'l.
.obuldig gemaakt.
Muntok en Pa.lslDbanll'.
- D. b.kel'de Illidrucbtig. 8anbanger. van den •• r·
' laD 17tUl UO elke ' ...",nd.
dreven konlng vfln Banonr, de beer . Grote, is deter
Bo .. oeo'. WestklJ.st ell BllJi1on .
dagen uit de g.vanseni. ontslagen. tot welke slraf bij
nen len 9"&D fllke Ulaand.
was veroorueeld wcgen8 majesteits80bennist he:t hOD en

A1(.jeb met like lI'raal cbG en Eogeleobe mail:
Intue80ben "ordt UD helD.DgblbbeDdcn vrijgeh.teD, ook op aDder
d'8'0 hunDe brievto &an hit poetklntoor t. doen bezorgea. _ D
doorzendio.g VIln bier beeU sieG,lI plfUlh poreerat vertr.kkende po.t.
11et UIH van sluitiog VOOt de post om de Dod is des nODd.
ten 0 qr ~; om de West 11&1 mO'ge"l teD. 8 ul"ir, eo. oro de Zuid
mtt eU:en epoortreio del morge08 teo. 6110. ' .,oorm, 11 nre.

SoeYafrarta, 16 Oct. Een paar W.kbtl geleden Bloeg
op de onderneUling Malangdjiewan .te blik •• m in
eenen klapperboom, en .ett. diana krllin onmiddelijk
in Iichte laQij. vlalD. ..aardoor 01 het drooge wat in
dsn boom lot, epo.dig afbraodde.
Den ,olgenden morgen bemerkte men. da~ d. boom
boagena.md niels geleden heeft tn bet vuur al. het
ware all.en de kruin gaheel geluirerd had van vuil
en oogediorte.

veroord~eleu .
Dit ge.chrin. d•••. A lm••• k, i. een der midd.len
door d. Welfi.che partij gebo.igd, OlD d. onru.t in bet
laud h;vendig t. houden. De daartoe benoodigde uit·

gaven "'ord en gekweten door, ~ell ex:·Kohing en ,de beer
Orote, Hoege r predikant ttl Hanover, iB de man die

de agitatie te b.-

- Op Malangdjiewao werd d ••er dsg.u e.n v.ld.rboi ,ler. terwijl bij belig was OlD op het veld t. pa·
tjoll.n. door. een oangoochoten wild Iwijo 8ange.alleo,

'ford(\ran.
Dd Ha"oversche A lmanak ie kort 08 zijn verschijnen
door de politie in beelag genomBo, voor loover dit
mogelijk Watt; sun groot aantlll exemp'areu W'aB eebter
r eeua in hand en van particulieren overgegaan.
Ui t vreee waarschijnlijk ,oor to spoedigo inbealog·
neming, is het gpschrift niet ill Hun~ver, maar ta
Leipzig gedrukt, vanwaRr bet te.r aluiks naal' Hanofer
ilJ gezond eu. Bet geschrift. draagh geen Jlsam vau drllk·
ker of uitge-rer en za u derbal ve reeds om die reden
in besJag geDQmen kunuen worden.

en wel

foorovertalleDde en

I

volgcoden

op~ngereten

morgen

te hebbeu,

ofl4cr de vreese·

schoon.oon,

vrij gev8ulijk
in . hot I •• en .al

mood en trouw.

.

Op· onz . . .aag antwoordde Irij een gegog.erd Bol·
daat te wezen, die Ban verachillel.ida veldtocbteu in
Je Z. en O. nfu ccling VIlD Borneo had deel genomeD,
d~gen. ZlJ(j8 l ~ ven8 III de . kamiiong BI~len moet. Bij
glet zicli uerual.e genoodz&akt op zijoE>n

ouden dog

mttD8Chlievendheid

op de

Bijnor

D. inlaod.ch. mililairan bubheo iDderdaad aan.
opraak op betero beharliging hunoer belaDgeo dao
~ot .no€?. toe geschiud is. Dat 't lot OD~er ouce k;ijgere
10 I,,~.e .o.e. het algemoen all ••
bebalve benijden.'
w&ardJg 16, zul weI sen ieder mot ODS beamen.
(V."lenl.)

Zulke geconceotreerd • •oboten .ija

bu. teo go.ecbt t. at.lIeu of te doen .inkeD

Oo~ uit eo!, nnder oogpunt beBcbouwd,' .ijn die

OefeD1Dgen DIet zo oder waarde, HJ k scbot met cen
210M. k.no n god... D, kOBt .an het budget van de

Bol •• i", 16 October. Sluithoe .. en op bedeu.
op RoliandBonkwi •• ele op 6 .maand. data 100"/, '101
Part.kulrere
"
id. J 01 '/ 101 Yop E.g~londB.nk , op 6 lD ... nd. tigt f ll.75'
,

marine 30 thaI. (onge\'eer 53 guldltn naar onto mUDt.)

en .lke volle l... g komt dus op een groat. 400 gul:
den te tftaaD . R et i8 derh~he Diet zondt1r foldoeode
red.oeo, dat meo bij dergelijk. geBchutoafening niet
zoo mBar In bet. wilde t~ werk gaat, maar dat de
laak met de noodlg. omzlc~tigh. id wordt b.bandeld .

op~7:;:~~!~·~:nk : op ~i~~'
op Rongko"fI
op Amoy

(A/g. Bbl.)

•
"

,

l~.~~t ~~~2t

id.
l()/ d. ligt.

wij

Binnenlandsche Berigten .

:
, 2.47 2.48
,2.52.
(.1lg. D. v. N.1.)

- Nanr
verneweo, il!l albi er bcricht ontvaugell
dat Zr. Ms. Bcbroef.toom.obip 41e kla ••• $0 11.608 van
Nederland t. Alj.h behouden i••• ngekomeo.

U .A N<~.

Munnsta.nd gedurende de
JUa.nnd October.

- Onlang••chrev.n wij dat het Ned. . chip Lou,
rtlU Oodtr, komende van Pt)ngool, Aujer was gepasseerd en herwaart& zou eteveoen too einde zijr.e ver.
lorene Qnkera te r erupiaceeren. TLaD8 vcroemen
dat

wij

2:;

S.,llerIA 1aJ8ch-ludltlcho SpoorwOg.)Jft8.l8CIIAVVU.

de.e bodem lu.schen Poeloe W Brak en St. Nicolaaepunt
lag en e~ne prauw vaD bier was afgezondon om er

LIJN s.urARANG-VORSTENLANDEN_WILLE~I I.
t J .reu Y--.u vert.rel( voor tie dJ t) lIlMt,

afgedreren ie. ~~arDa is do dtIl8/erdam, vaD do Dl'OOg~

:~:t ~::~~ ~:~~:~e b!:}:::g::, n:=!k::tc:~~=nl:ti:~~;~

t\.o.l1Vfl.J~1I' ue.ueuda dell Jl3ttln.A.u"S.187"'4.

v...

dok-Maat.chapplj, ODder .toom gegaan om de noodiKe
hulp t. ,erleenen.
(IIIIii!r.)

~~~::~'~I:~:!.:~'::':~~;:~':. II·· V;'".a~l'~!I~f:~,\::::;~::~~.:::::.

STATIONS,

I .,'I-,-I nT11SJ"ATIONS .
" . • m o.m·l"m."

..- ~et Nyderland.ch .chip Oceam... g..ag •. Nicai.e,
by Pakle., Utet .~.r van deo ho.k van Krawong, .a.t.
ger.akt, heen .IJn.o ank.e .. ultgebracbt en i. h•• ig to
los.en. Reed. ZlJn bIer 161l kojang; l",;,:.g .""ge,
br~cbt, en heden morgen is nog 150 kojang. iI.ad.
rUtlDte dorw8art. ge.onden.
(Bat. R61.)

1.-.I.,m
-:',' j-' .,I",m
"
', m

1. ...

- Naar wij .ernemen oullen d. Sohetari •• en iIij
de HoofJon .an Aigemeen Beeluur eeo troktement
.an f 1000 's mo.nd.. en die bij d. HoefJon ran
G.westelrJk B e.tDur f 800, 's ID.and. o.laDRen.
Voorts zullen ~ij a.llo lauda . k•• sen, kOml!lielen.
ka.bouder worden !D . dlenst gosteld.

in n..":r~i:;g:~:~:~ .ouden m.t primo Janllarij a.

I.

-

Naar wij .ernOlDen .altot Re.ident der Zuid.
on Oo.tk'l8t .•an Born.o. in d. plaato van den Heer
Tromp, worden·bonoemd de ·Ass.Resident 'an TaDge rang
Mr. Metman.
(J. B.)

(",ordt oervolgd.)

R.V.

··.,·n··..1

RT"TJ. !)H(l· · 1~1

I·· .. ·

·.
I'

../.........'/

ST,.&TI ONII. ·

-1

J

:l.o.ill:·.

' '···'' ' IIO·'' I. :.

~~::::f:: ·: :~::.
IIK·"1O
~~~~~
. . ~!.::
Wlllom f, ,.; •. 11;80

.soera6a~a. 16 Oot. Het Ned. ' .cbip ,Otte", hpi.
telo .D. Z~snen~nrg, op · welk •• ankomst· re.d • • 00
geru<men t~d albler .te vorgoef. werd gewaoht, Bobijnt,

1~!;a~~::;~;h!;Dd:I~,:u~e:nd..
,

bier Dabij

haudela8ra uitoefeneu.

paar 800dersD de kuiton

::~u::;::~(I::u. doen

be~t.lDd o~ do gepaol.erde bode",s lDet Mn .Ieg

een, veertigtI11·madoref>en en bSNooers dor

wonden is den

f8D

welke nan daze oefdoingen oeeloeme n, zijn
gowilpclla me t 16 stuklIen zwaar geechut, nile vao 21
buek"rult. 1Je"·8t.u·k"k"Jzi-~:t;JD,1:atr;:~·l;"g,,~~S¥Jt ~ag~~~
all en com'-ergeeren Dasr eon punt. TreffHn de gedaoe
.echoten, dan wordt een, gewicht vao 16 ceoteoaan
Wet een ver,=>.azellde 8nolheid geworpeo tegeo sen pi! k
1'8Q zee r germgen omvang; · welke de gefolgeo fao
edn goed schot Zijll, last zich daarnaar reeds voldoe o.

(eO".

gelukte bot eind.lij" aon to.ga •• boten med.arbeid.r.
het woedende dier afteIDakeo . D. man met de 62

80

lijocjocarta, 16 Oct. Vrijdag a.ond kwamen wij op
'a Heeren weg een oud, ~iekelijk eo zeer alordig gekleed inland.r te gemoet. met een ver.leten politie.
mute op eu de borst .ersierd met do bronzen m6daiUo

een etoom·

,

ook ' reeds in verzekerdo bowaring, en is bet, te wen..
ochen Jot "ii bunne ...1 ferdiende etraf niet oullen
o.utgaan, want het is ze6r moeielijk om dezen ze8roof
in hat klein t.geutegaBD, daar dece roo. era mo ••t.1
aogen •• bijnlijk het vreod.ama bedrijf .an vi.s.hera eD

.ijn, Daar alle waarschijolijkheid
blijv.n.

Tot dat eiDd" wordt

- De zoutverkooppakbuisnteeBter te Bodjonogoro i.
voorgedragen VoOr peDsioeo.
'
Wie dia b.trekking .al krijgen i. nog ni.t leker,
docb wordt wei vermoed.
Zij i. nog al lucr.tief. !Jevende ~ f 600 ' io de
maand. Wij hopen Di.t. dat er i.maod mae heen gaat,
die hoeg.naamd daQrop geen asn.praak heert.
961.)
Door bet Recberche-p.rson ••l van een der po.ten
onel.r Semaml'ir i. del.r dageD aaug.boudeo e.n opgebra.ht een roo,ersprauw en eeo IDa... lnl.ndlcb.
goedereo, gerooM van een handolsprauw, - de vijf
opvarenden nameD de vlucht, doch werden .poedig
door de ij.erige b.rnoeiiDgoo •• n 'da lnland.obe Polilia
acbt.rbaald, .ljo in volle bek.oteni. en .ouden beroid.

vervolgene ook deo Bcboonzooll fan dien man, die bet

lijk.te pijnen overleden, terl'l'ijl dien.

s chep~n,

Volle jlhan

da.t de mao,

niettegeuBtRQude eenige gijner wonden

.cbip met I.melijk • • neWeit! op .eker.o af.tand voor·
bij d. o.rening.chepen worden ge.leept. De sloom·

~,A . l\" A

hevig,

avarijgro •• e niet .poedig . kan begroot
hij regt om. te vorde,en, d.t eone bil,
bepaling van den regter. daonoor in.
geregt.Hjko b.wnringg••told warde."

gelegenu .tr.od·,' •••• •• h.bbben aangewel8n, '" .Ik.
b.tzelfde bedrijl' uitoefenen .

~en

n.Br drijv.n.Je .cbijven .an aanmerkelijke afmetiog

de beoordcalen.

ZOI.

,Indien de
word.n, heeft
lijke eom. ter
mldd.l. onder

d.ardoor nieta ter .yner .ordedigiog of r.ddiog kUDo
DeDde aanweodeD, io eon oogeoblik 62 wondeD door
de .Iaglanden van bet" dier toegobragt, bekwam ; na
eerst t.r hulpe snelde. veertig wODdeo toegebracht

- Heb ocfening.e.kader, hetwelk op de re.d. nabij
D.ntzig Iigt. houdt lioh than. be.ig met bet doen
vaD proofuemingeu, welke in weer da.n CeQ opziebt
belaugrijk .ijD. H.t hoofJdoel, bierbij nu booogd, i.
het oefenen in bet gaven van, hatgeen men noemt
VB~

de

.. 0

Ihu 17~D nil elke IDulad .

de louden zijll, 00\ hem wegen8 mo.jesteituflchennia,
hoou en laster jeguDB dan hoer VOD Bism.arok to .doeD

gesc hoten, welke scltijven duor midd e l

...:.. W~ .arnewen,- dnt by' de a~enten' ~an de ,Otto",
(Ii. So.r. H. B. van' giator.n,) nog niolabekend I. van
.ijn aSbwe .. n· te B..,j>e"Bngi.
.
De bel oft. ••ao hel lal.r ·teekeneo der .kta·· vau
oompromi., waartoeeeno ciroula;re. de.er dageD . aan
inbebbe.. . . all ladiog werd •• Dgeboden, . Wlf in hun
belaog le.en8, d.ar. nu by aankom.t d.tidelijk met 10..el1
en oDhaogen kan wordeo begonnen.
. Art. 4087 .an bet wetboek van. koophand.1 10Idt'a1.
dUI en wij 'erroeken Ipeoiasl op . a1inea :I on 8 to
lelten:
,De ,erYraohterof .cbipper .armag, TOor de.Vlaoht,
onkolten en tlfarijgroe.e, de gooder'D niet aan boord
Ie houden.
,Bij heert regt om den op.lag en de bewariug on.
der eenen derda te vorderen, tot dat de . tracht, 0..
k!l8ten en ava~ij~ro~se tijn . , .oldsan, 8D . in diaD de
~~::::::. bederfelijk Iyn, kan hij dellelver ' ~erkoop

MolukksD.

andormaal openb •• r gelDa.kt hel artikel, voorkomende
in d.n vorigen j •• rga ng fKn dat goocbrift, WAlk .rti·
k.l d. aooloi ding tot zijn jon gBt. verourd.oling w••.
AI60f het opnem on ,·an d.tzelfde g"norilDi.oerdo arti.
kel D Og niet genoeg wa,e, beort bij daar ...n toegavoegd:
Moan· en op merkingelJ," die op zichztll!,o reeds voldoen·

_gecoDceutreerJe volle lagan."

fIN"

PSeo n:l elh ,unul

nOD

1'-1:a1..........r. Tlmor-Koep .... &,

veroordeeld.
10 zijo Hanorurlclte .-Alma,mk vot»)' 1875, walken ~ij
dezer dageQ hat liehfi htH:lft doen lieu, is bijna '4tob'f..
delijk en londer aaomerkelijke wijz ig ing van den zin,

OlD

r.vol,er, dllama eone InlandBohe .or uWi!n toendch
.e1.on 0p . diomanlllrgetraohtTID. ~ t to belpell>
•
D. vrouw en hijwaren eohter :beden-..morgon, .
1D0n. on8 mfdedetlde. nog in lo'on. · .
. :. . ..
De. oDt••ak moet gelegon .ijnln hobopJeggen eOllar
It.. f.·
. .
.

Band'erldlliYln ,ell Bti.-w-ea ....

en aIDaden van don Rijkakan.eJier, eDZ. Weldr.ocbter
Obi by op.,ieuw .ijn rrijheid Iij,lclijk verlie.en. want
de weinige dagen, welke hij in de hoofd.tad der pro·
vinci. Hauover hodt doorsebrachl, lijn door hem be·
.toed om bet Ceit t. herhal.u waar.oor bij eenigen
tijd gel.deu lot e.n g.vaDgeni •• traf van muaoden werd

lijn vrijbeid op het .p.l "t,

. b;Z~~:bto:ij!' ~:::::e.~r:!ti~b e~.::~!~:e:::.

siots o.nige .dogen t.

Zijn de.e. ger';lcbteti waar, . en ·i. dit 'opontboud in
t belang mlsaob".n vau 't .ohip, . toob oeker' niet in

.t

b.labg der gecon.'go.erd.D fan de · ladin.g, die met
smart naar hunn~ goederoa uitlien en met d. Ob\;v~glt dunan DIet b.boev.n te WaobteD, tot allen

:I::~g~;;d::e~j~:.~e~cte

van oompromis, voo.r b.t

Zoo meo verot!erut, .,.ijn deze aangewecen pe1'80nOn

Aileen zoude men de "8ag kUDneo Btell.n.
Waarom daar tdr reede eo ook in de K.1i. .om.
kruieprauwen liggeo, in .ted. van zoo .eel mogelijk
begen d.rgelijke practijhen' Le .. aken.
(&.r.·OI.)

HET f.e.t '.0 "an d·.S Dp SBm..aog i. het'ijfen.
twintigjarig buwelijk von den resident. den beer
L.IDIDer. van Tooreoburg. Re.ds b....o morgen "oeg
liet de mu.iek .ieh ler eere van den geacbten jube·
lari. hoor.n. D. vlaggen wapperen. Van aile knnten
•
I
__ 1. ': 11 . _ .1 _ '- - -!.,;--- - __ ~ ... I .... fSoklliIiS gegevl.'n; voor&1 ook . . an zijo oude re8identies. Wij Voor

on. geloo,en de tolk van de lDeelten in de.en om.
Irek te ,ijo, zoo wij bel dierb.re e.hipa,,· 'met den
dag van heden hartelijk geluk weUBC beD.
Ond ... taand ged icht werd d.n geachten jnbelari.
door de Wee.en ,·sn b.t Prot.staoteche
Wee.bui. albier lo.gelongen.
't Zilveren f.eot i. aangebroken
Voor U, die met zorg en vlijt.
Steeds bet wel.ijn .an ODS allen
Onverdeeld wasrt to.gei.vijd!
Blijf tot on~o neugd nog lange

Door de. HeIDel. gunst geapa8rd!
't Gouden f.e.t daal' ook een. n.der,
Allen 00. too lief en ..aard l
78

Hernels be.ete ZegeningeD,

On'<rmengeld -ireugdgeDot,
R ttin eo , on,ervalscbt genoe ·'e n

Blijv' verbonden allD Uw

lo~!

'

D •• I dien .ckat~g.ningen,
Dat geuo.genon die vrellgd
Allijd IDet d' U dierbr. kinderen
10 elkander. beil v.rbeugdl
Zoo, zoo \'loeien Uwe daOeD

Door God. legen kalm ' d~ar hoenl
Mocht de dan'bre tooo de. "reelen
Vaak nog blij U leg.n IreeD!
'
. VALBOllB WI.SEL.. D. Resideot va .. Samarang onto
v.IDg gepa.~e.rden Za.t urdag een sebrijv.n v.n den A..
.I.tent R ••• dent 'an To.ban, ,waa'i. deze ioliohtioi
..oeg amtred .en op de ooder aijn bebeer .taande
land. ka. gelrokken .Gou.ernemeot. wi ....1 gr~ot f 800
en hetaalbaQ~ ge.teldaan Al .... DloelDbardt, iderk.~
het Ass. ReBId. kantoor te Toeban.
.
Bij onde ... oek blee~ dat :.iewiBsel",Soh ·ii. Naa. ··'
men on. . me~deelt. is b.t H.A. 'SCIPIO, ' eeQ
k1er.k a8~ bet· comptabiliteitB·kantoor · alhier• . die
,al.che . wIs.el ,ervaardigd heeft. . D • . bandleekeningell
VBn den R.sid.»t en van .den Algem. Onlvlingermoe.
t.n vrij goed .ijD nagemaakt; aau de laatote laUer
' 4n den naom .Vlti laotatgonoemden . ambten ... moot
.obt.r. duidelijk te . • ien . zijn,. dab de bandt.ekeni~g
v~I •• b i •. Hot jonge. menscb heert .e... bet 400fd ge.
olen dal alleeD oP.. de grool~. land.ka8Ben, al~ Batavia,
S~maraog. Soeraba'Ja en eenlgo and.re, gou.er~omont.
wI •• al. getrokken kunnon w~rden en ni.t op·. kleinere
k""oen.
'
V.rdar .0rnelDen wij nog dat d ••elfde Solpio bij
de Sp.8ar~ OJ: Beleonbank albi.r e9ngoureroemeDb willlil'
op .' .Iande kal 'an _SamaraDg moet bobbeD ~edi,ooll. .

de

kk~,n

mI,~,at1'j,

o

tee,
, n;beclft,P,obied'
,van, f"
banrd ....
BOld

III....

kt',a.,'~",.,',

UO,~tr.,

I II~we

~.8,

,IUV,I&~

2,00, en
DOO,'Job.
<10, rnogdw,
' " 4..Vornbmp.
',',rise,Ie, a.Ia.... blI'••
," .,.S
d•• boea,eJ"",n \' en.
O,BU"&leeren
,B.,,0,1'" I,Dbot ~Igen
,08gebralk
I"D," 0,.1,rteW'l1IK,"
III" "',0,.,,0,POilU,'.
g,,'l.p~t
18 Keb
g,"_',D.,Italian
&lJ,Ka,D.
, 1'1I,r.,.,ra,II',
1&,' 51,' II,
d' ,get•• ,'. I ,a,',lt Toe-I',
deli
wl,j10ll
J ... Bandt.
gend"
' bedgen.
'
• T,Gl'IlIllllond
~' lJ,'!!tiD
bor8tooh~l.dlt
hlJ
• , ~ e, sa
IDg van " Ian .n~se un.
•• 28, &lplember 187'.
,
".
, ' Wilt hur na TOO' de reohtbank .oOlt? Zij komt, sloh gedllrenlle .eI, mall1ltlen lilflllr .~t lItdPlC,
'
Algem. Ontv8nger bOlller te dele dab hij val80h II.
D•• , d.o he,. A, M. 04oo1b.1 Ie Mag.I••g (!(ado.) I. d.. b •••
sloh d"ar beklagen. omdat cij be.""len, op aUer.erme.
'
' ,
' " , ',',
.
Voor dell oWoler',.lln
netitie ger.epell, i. 80IPIO, ,del nn wijl ... W. K. J••a. Bloem.. w••aa.... bl•••• !6n m...a ,belate wij.e b.stelen .is. Rooren w~' haanol,o:
Afingesillogen Vendut16B.
dadelijk in ,oUedl$'" oon .s.ie gekomonen moet twee
•• A8 S.pt.mber 1 8 7 . . .
. . . . Jutl'er Niv.rt:"Ik .l1eo een beetJe douf,mijnbeer.de
Dingadag 20 Ootober. Voor rekeniDg Tin bellago
Europe~~n . of Iieve.· urallD. gelijk . gealeldqn,· als. ~.~~:f, ;;',C;~:,b;~:::. ~~~:.b~o<l;.~~~,~~',. ,~~~ l::.L~~~ t:!~i~::, P~~:~~:~';;"::~h~\:~e!k ;:~ :!:b~:~~2nm2:; hebbsDde
In. bet yendn·locftal ••an en door 80e.mlll
''ie~ephgtigen bebbe
noomd, n. 11) • •eke,e~ WIN.
»••ember 18U.
..
bij mij wot lal willenzaggeu!"
I
en 00. en .an hoatl'l'erken nab~ de Grmnaatie'lOhool
op KaraDg BidarayoorrekoniDg "11811 door P.
T»B 7D~~~~!~~ ,AA'GtrB~
oodersoek ~~~ bnt::ndV:
wij~':~H~eBe:;:'i~a::r g~m~~~:~d:~ :!~~tri::ni~u~~iebo~t~~r'
Voonitter: u Zoo gs. wil~: kona dan" w'at Dllde~bij.1I
80IPl09\1n, looals men ons vertelt. f
go
.
aergelegd a••lg.m.... nogao.lkkio! d., "huld,iI.h... m.t d. b.·
JutI'er N.: ,Wat bheM
Buijl.
,J:I.,

.

B,g

v:!

WijZ80 dioDUu.gaando, tcr iedctt inzage tot €len mUBd nl 22 Septllmb" 1874.
Door deD e'xecnteur--teaia1l1entair p~ N. Martherut to Samnrang' in
deo' boedel; van ,wijlon S. Aratoon,: bi~ulen eon manod DI ~ Ootober

AA.N den soheepskapitoinP., dioin bet He.reologe·
meDt logeett, is hedeo oaaht ~en goud.u horologe mot
dito. ketting ontstol.n. Er i. keDnia van g.geven aan
de polio i•.

1874.
Duor

de.o.,

generale gemagtigde d~r ueolltellrel1,to,tameut~ir J. ~.

~~el~~:nm~:o~:~a~~ ~l d;:llt~:::,~ ;~74~ijlen W. G.

Jutting, bill'

.'f~...m. i. d•• b.~lel un ",iji•• N. W,
HO~~:rm;:~, ::m~;tli~::O~r b:::~4M~D~e:r:I:: :eBn 6bO~::b::D 18~~

DE bediende vau den he.r O. op Boajong bo.n
oit d. dispone vau dien h•• reonige fleseohen met fer·
,ohillend. dranken ontvreemd, eeker mot bet doel om
oen kl.iDen voorraad op 10 doen teg.n bet jnaaosch
ni.uwjaar en .iob dan eeno regt Yfolijk t. maken. Hij

Dt1

Door do toot.monlai"

ia ecbter gearreateerd,- eo, nor wij varnemen, met

De. 13

Gisteren hoorde' meo in da Kampoeng Bron'd(tnga"
het go.oop vau .amok!" Vijf niet in tonue gekleedo
oppasser. vau de poJioia, m.ar met de distinctie.plMt
zigtbaar op do borst. bolrapt.n in geno.md. ham·
poeng eenige apelers op beeter dostli z~ Bpeelden aan
den Wt~g, en onder !.Jen was een inla~d[lch chri9te~.
D~ze venette deh tegeD eone &rresta~Je, en verse bel'"

lSH.

October

:::re!~t ~ij~ .I~c~~n.

Aangekomcn Scbepcl1
"te ,Sa-maraofA;.

dene Buderen 86baBrden zich aan zijnen kan~. Fir olltetond
een gevecht en men achteeuwde amok om in de ver
warring die dsa.fvan 't gevolg zou zijn, de opPQ81ers eeD

J

4

goducht pak .laag te knnnen gev.n, Een uit de (partij
V6D. d.n inlandschen cbristen b.aldo ca patrouille en
deee bragt d. 01'1'."'" in voorloopi~ arrest, ondaDk.
hun protest.
OKOELl11<. 10 Kampoeug Gran!!!!a. wilde gister.n een
iol.ndocb jong.ntje aeu papiertje of Boamboo aaosle·
ken aan een "an den waod hongeod p.troleuml.mpje,
met dat gevolg dat het lampja na.. benedon viel en
d. ontbrand.nde petroleum teregt kwam op het kind,
dat daordoor .wa.. brondwondeo b.kwam. Hoewel hot
in b.de,k.lijken to.staod naar bot Btadsve.brand is
o.erg.bragt. hoopt men bet kind loch in 't I.v.n te
bebouden.
D. t.l.graphisch. g.me.nechap over
land met Calcutta is verbroken. Door eene in die
atreken gewoed bebbeodo djelon. is do lijo over oeu
af.land van 50 mijlen teg.n d.n grand go.logeo. De
berigten worden '!1U "!~n Ran~;:mve af per post Dsar
Calculla o,ergob.agt.
De kabel tUBsohen Atnoij en HOllgkoilg i" hersteld.
Gedurende de storin.g zijn de over Wladilcstoc/r gezon ..
den telegrammen por post bezorgd.
'fJOLEGRURI&.

Minister :Fransen vld Putte. M. Janseu
M(l. Neill eu Co.
Koning Willom. III. J, H. Ten Oever
Singapore, Mc. Neill en 00.

SChl~pCI1.

Vertrokkcn

TaD SaUlara.JI/S<I

18
DBar
18
naar
18

October. Ned. fregat Anna. P. F. van Overklift
Panaroekan.

Octob.r. Eog. fregat Golden Oity. J. Or.eue
Bata"ia.
October. Nod. stb, KOlling Will em III, J, H.
Tt.'D Oever Bakker DQflr Soernbaijo..
18 October. Ned. stb. Minist., FraoBen v/d Putie,
M. Jansen na.r So.raboij •.
19 Oct"bor, Ned. fregat B.nul Hair. Said bin Segaf
makeooeo.
19 October. N"d. bBlk Tik Bie. Li.m bianw tioe.

Aangckomcn Passagiers
te Salnarang.

:v~r.~~::·~tto;:~·e~~~iS~~~ ~rt';';ond:~~ S~h~~tt~., g;;

••
Jong eo Me ... Stolz.

Vertrokken Passagiers
yan Batavia.

m6t

bet Ned. Ind. Stl.l\iln,cbip W.'CQres de Vries,
kapt. ZuyJerhOl.•dt de heer Cannegieter, Mev. MartherU8 beneveD..
Naar Tjilatjap,

Z. M. troepen,

grout ooge1'ccr 250 3 300 boti~8 en mdci' lI.a.JgeduiJ. op de daar
'fin fervallrdigdu kall.rtroe.tgre.nsregiater.
.
De voorwaarden en ba.rt ligSen tel' itunge op het fnidenhe-

bDtoor fe Patti.
Op dt-n 40n November duur den R'\llident van SamaJang oFcubare
uubcateiiing bij inschrij,iDg voor de exploitatie. op den..:elfden vod
.1, hoyen aangege'ieo, van de ODder geregeld boheer gebragto dja.d.
bO&8chen Remh~6 en TrifolJo, geJegtlll. in het distrikt Rodja, regent.
.chap, Kendal, residentie Samarao~, groot ongcveer 1UOO bouws.
De voorwaardeo. eo kBart !iggen ter iuzage op bet reltideutie-kantoor
tel Samarang.

Aangekomen Schepen.

OP deQ 7ea' Dec:cmbor 1874 door den R>::Bident 'flO Itembang
opcnbare aBnbellteding bij, in~chrij\'ing, overeenkomstig de daatomtrent vigerende bepi'llingen van eeo gedeeIte 'lao het onder geregeld
beheer gehragte djatibollch Lemah-Woengko, district .I.1falall!l. reg~nt
ftcbap tn re~ideo.tie Rtm!Jang, groot oJlgoveer 162 bouwiI.
De betrekkelijkll '1oorwlllirdeo t~D hart met grsluregister liggen
ter inzage op het residentie·kantoor to Rembanr;.
De Direetenr van Binnenland8ch Bestuur maakt
beken'" rlat de kegering voor cell hjdvak van 75 jartll in rr/pa(f/lt
z.t afataan, overeenkoDutig de daaronltrent vigereode bepalingen.
a. 500 bouw~ onoDtgoDnen grood, geJcgeo in b~t dilltr:ct Tangool,
afd. Bondowouo, te~identie Bezoeki.
6. 600 bouwa idem, gelegen in het district Banjoewangi, regentschap
en reaidentie VaQ dieD num.
Voor de tOl!wijzing komt in aanmorking hij, die bij de opeubare
iIllebrijvlllg de hoogsttl 80m biedt boven. het vaatgeetelde mio.imum:
Voor bet Bub. a bedoeld perctel van f 2. per botrW 's jU:\f6.
Voor bet sub. 6 bedoetd pllrceel V<iD f 3. pl!f bouw 'II jaan.
Gegadi~deD woeleo hunne biljetteo van in&chrij..,-ing i nzendeo aal1
voornoemdeu'Directeur, foor (If uiterlijk up Alaand.~g , 11 Janullrij
1&75, 'e ,oo~·midd ..g!J tien uur. en kunDl!n at'n her Dtp~rteme!lt \'&0
Binnenl. b(:o[Ulii' inzage nemen \'2.:1 de meetbrieven tn kurten
dier glonden, 1m van de verdere voorwa.ardeu van uitgifte. (Zie
In. COllrt. dd. 15 September no. 74).
WOESU OR(lNDEN.

Oproeping van Debiteuren en
Orediteuren.

ao

: =-~~~:;> g~:~::ae:~"iI~rr~ ~~~~~ ~:~a8:aij~UaiOg, S~hrOder
...

& Co,

van Batavia.
:OJ..'IUlI YI ••Hf :N. D. SCHEl'EN

GEZ

NAll

Oct, 16 Ned. '\\'aterloo ........................ Steevert .............. Nederlaud.
,
_
II
'l'wee Gezll~terll .............. Hof$teo................ N
,,II
}<'erdinand Loui9 ............ 0l.to ......... ,......... "

~ ~~i: ~:~r!~i~i~~:hi~:::::::::~::.~IeaDJrl~~g::::::.~:~:::~::::~:ij~:
_

" Min- Fr. ". d. Plltte ...... JaDacn ................ Molukken.
"W. Coree de Vries ......... Zuijdcrhoudt .... ".1'jilatjup,

Aangckomcll Scbcpcn

dete

~:~oa~~~, ~: ~: ~~tte~i~t:~fDa~o:::~!~. ~~;~~;~, P:anSa:!::~~e::~
Baline~che

schoen.

Rangau~i,

getagv. ~hie Guean Soe, "an Balie

k~~~~:j"~:) I~~t!: b;~~a. :;~:gv~:;~' D~lGi~ita~::,a~~~n Asa:~:~:~jV~~
I. st!!. Baron 81. v/d. lleele gezagv. H. G. Hagera, va.n Batavia; N.
1. su. MiJ.l., van ,staat llo(;hussen, gllzag\'. 1'. n, Frj,D.SS~ll, V:Ul lio·
leleug.
15 Oc::t. N. L
ecbip Elitabeih, gczagv. W. van Wllten, VIID,
SamufllDg; N. I. echoener LQuise, gezagv Karlo, van l'oeban,

arm.

Vertrokkcn Schepen
va.n Soero.baUlt.
14 Oct, N. 1. ~/m. schip Oceaan. gezagv. W. Cramer, Daar
Pangool; Eng. 31m. schip Belle Alliance, gezagv, W. Howat nur
Engeland; N, 1. bark Nico. gezag'·. B. J. Schlpperj ~aar SumsDapi
N, 1. bark Confiancl'l, gezlI.gv. A. }I. Bcrestj naar Graue.
10 Oct. N, I, 'ls. lillron .13entinek, gezagv. D. .Buijs. ollar Batavia; N. I. IIchoen. Soen LioD8, gang'. Pa Siban, nanr .BviHiDg; N.
I. Hchoen. Kntoong, gezagv. MlLimill, Dlar Paeaoeroean.

Vertrokk. Passagicrs.

executeurl in den. boedel van wijlcn A. R. H. ToUiul
Banda. binnen zea maandeo nil. SO Junij 1874,

Door den execo.teDl' io den boedel vall wij\eo LOlli, Philip Offermao, t. Ambarawli, binnen drie maandeo. na 2~ Julij 1874,.
Door de aaDvaardert in .den boedel 'faD wijlen J. Sioeok.
maandeo no 81 Julij 1574.

drie

Sumatrli8ebe

Door de'
WC811-en' Boedelkamer te Pado.ng ale e.o.n.
fatra,ter vaa deD boedel Van wi;leu B. C. M. nn der Oaten Sackea,
biDDeD_ ~, mallbden no 11 AugustulI' 187 ".
Door deo' Executeo.r in den boedel van w.i~len J,. D. Hooglandt, te
BODdowouo, binncn 3 maQD,den lia 25 Augultus 1~74,

Door de Stlmatr. Wees-eo Doedelkamer te Pad,ag in du boedel
taD wijlen ,F. Heeger binD~D 8 maanden,oa 1 September 1874.
Doo~ den oxec::ut~ur in den boed131 van wijlen den 200 Iuit. der
artillen: A. M. HoCdt,

arij

lS:~,

te Svcrabaij8, voor of uitorlijk 'op

1 Janu·

Door 4eo,'gemagtigde der weduwe eie'cutrice, in' den boedel van
wijlen C. J. ,Snitker, te Cheribon, binl.lea 2 1OModen DB 21l Angul~u." 1874.
Door den neonteur te Batavln in den ,buedel :van wijlen dr. P.
Aliiug Meet, in lefen, geneollbeer te Gadok, binneD 2 mlaudeD, ns

2 C,pl.mbor 1874.
Door ~ ,eu~trice

I. SIlIII...p· (M.dura)

MInf

K.l.T EN MUN' BNUIl1MOB.

Voor de correctio·

neela terechtzitting komen vaak allurlei zonderlinge
z~ken te berde, ell l.iet mindel' zouderlioge persollori

ook zijn dikwijl.

da.rb~

betrokk.o. Ean lovenJig staal
tje van Ben en u.nder leverde de zitting dar reohlbauk
to P.rije op ;'1 Angllsills ji.
VerbaeLt u e.n bejaarde hertogin nit ~.o ouden
tljd. met een boog opgekapteo beartooi, z•• r kok.t
met poudra de riz bezQ.Q.idj ,aen oude douairiere [l)et
kleioe, maar levendig flikkeNnde oogjes, met, m8j~a.
tueuS8 k,slmte op b8sr- gelaD:tstrekktm, en, met aeo

mondje .•66 klein. dat bet, zooals zeker dicbler 't .eno

Door de, wedllwe en erv~n van wijlen, A. J. p, H. D. BOlch,
u'ierleden de,n 8en December U'i3, om Opga't'6 ta doen van 8cholden
ell vorderingen Mil den Dotaria to Batavia, J. R. Kleijn.

iA den boedel

nn wiJI.a Theodora.

Tawaril

aan de ontl$teltenis, die zh,h vau. mijn kat eo fau
myo .... , ueeD, van mijo kat aileen, zon hebben rueester
gemn.akt, iridian men eeDB mijv.elt'B ontvoerd bad. Ver
wissel 08 rollen, en 't Romt precise op 't zelfde neer

n

beb maar

eou

gebrek: ik ben •• er ..an dieron g.

:I:~~tis de~tn '~o;eo~~li~~p;~ce ai,:~er w:~d·ve:~O::~~~ ~c;k

...
liop d.dalijk de gebeele bllurt rond: Wi. bad mijn kat
"eggeDOUla,,? wia ~af haar te eten? w.e zij wei goed
veroorgd? liIe was toen jUist ziek! Al die g6dacbt.u
beotormden mij t.g.lijk en Ii.ten mij geeu oogeoblik
ruot. Eindelijk en t. langen lesta eag ik op d.o boek
der straBt LW6e kwo.joogeDB bezig met een arm dier
traneD to doen atorteo .... Dat Brroe dier, mijuheer,
WIlS

mijn

kat .•.• Welnu, ik

~i:;redaaQ~~~~je:i~! ~!~:~~j:~e:w~~v~~:jo~~:~, eaD

van 13 en aao VliD 14 j!<ar. ~ij heaten FtUll &0 Louis
DuraDd.
Voor •. tot do lw•• jengdige beklaagden: • We.t go
wol dot gij daar een di.fstal gepleegd h.bt ,"
Louis: ,Godl!! nee, meheer! we wouen baar maar
.en beetje 't land opjageD; all.e~ maar foor d. grap
mebeer !"
Voo,.,: ,Die dame i. een bej.a.d persoon, dio go
badb moeten eerbiedigen, in pillate van haBr to plageu!"
Wat .chl.r ni"t heiet. d.t de rechtbank, gcnadig
geno.g, b.n vrijapreekt, als bebbeud. geband.ld zon·
der oordeel des oDderscheids.
Eo juffdr Nivert ke.rt bijgevolg ,r;j ongotroo.t t.·
rug nRar haar mo.gazijn en naar hoar ku.t eD Daat' baar
anuifJoo8.

n

De Reaident vournoemd,

MAO GILLAVRY.

(1513)

Toko- Vendutie
Op DINGSDAG. den 20en dezer.
v.o div.rse Koopmanschappon en bijgebrachte soederon.
(1601)
SOESMAN en 00.

Rout- Vendutie
a tout

prix

op KAHANG-BIDARA.
nabij d.

Gymnastie-school,
Op Dingsdag den 20en· October 1874,
door

P. BUIJ8, Hz.

(1502)

Vendutie
Op Dingsdag 20 dezer
zullen SOESMAN on 00. nag verkoopoD:

circa 250 pikols

KOFl.1'IJ.
(15140)

Op de vendutie van W oensdag
21 October
.ullen worden verkocht.
voor rekening van wien zulk. zoude mog.n aangaan:

,~

N 400,

412;

2 kist.n A 200 pl.

£1AMBRIOii No.

B&O

IAMI

N 6.

1 ki.t

a 191

~4.

po.

CAMBRICS N 15/16,
• ••beechadigd gelost ex J

(1608)

Ii;
A. MEIJER.

II ,

toe SoerabaUa.

long,. geb. OostermaD, binn.en zee mli8Dden na () Mei ISH,.

Door

eigenlijk niet, boo bet zicb h.eft toegedrBgen; ik bor
inner mij nog wei, dat ik om half.ier nog in le.eo
was; ik' heb zt'ker een oogsnblik van afdwBliog, van
ziusbegoocheliug gehad; iii: geloof-dat men 80m! sen
poosje lang dood kan zijn. Zooveel io zek-er, dat om
kwa.rt v66r viereD mijn kat verdweneD was en mijn
snuifdoos ook. Vr •••• lijk. mijnb.er! Wat h"d mon
er mee uitge.oerd? Niet zonder be.en kon ik d.nken

AD VERTENTIEN.
( rour ket Lana)
e Resident vB.n ·R.mbang moakt b.kend. dat de
gean"onceerde 'enduti. to PARENGAN van
3400 stnk. voor de' Mariue afg.kenrde bout.
we.ken, in .ted •• an op Zaturdag den 14odeD,
.01 pla.t. bobben op Diugedag den 3d.o November a .••

14 Oot.. Fr. bark CQurrier de Bombaij. gezagv, J. E. Nand, no

Doer de Weeskamer te AmboiBa in den boedel flin wijlende wod.

Bellnet,

;;:~.~Ir~:~f:":b:,t'ij:ak:tt::e .:ij~en~:~if,~~:.b·1~ ~::~

ten mijn kat een enuifje ottman, jawel mijobetlr 1 ze
lieten mijll kat een 8DUifj6 namen uit mijo souifdoOB!"

Vcl·tl·okkcn schepcn.

=

Jnffer N.: ,Dat ••1 ik 0. beel gauw •• rtellen; wab
bet spreke" b.traft,dot kau ilt geed geno'g; maar b.t
hooren, liiet u, dat valt mij mosihJker. Nu d8Dj 't was
CDp een Maandag, 11 U geps8soerdeo :MfI,andag vier we..
kt:'lo gtlledc)n •• '. ik was in mijn magazijn, in mijn
magazijo, in mijn m&gazijo . . . "
Voorz.: .Htl~l weI, gO waart ill u\V,winkel. En toeDr'
Juff~r NH" ,~,Neen mijnhder, 't is geeD win lIe!: 't i8
eeD mago,zij,_ !'J
Voon.: .Na daD boo go 't Tloemen will!"
J uffer N.: _Dat et3D winkel te DoetUeo! 't ill aeo
magazijn, mijnheer, een m9.gazijuI. ..• lit: zat dan, mUD.
heE-,r, voor mijn wag .... , voor mij" v~nsterraam; ik ver
atelde wat oudtl klsareo .... jn, men dieut soms wet to

was oen kat, en die kat

~~~,"r4 F~:~~OSt:;ers~:OT.~~;::n~:~. .Sing:;:re M'R~~~'r:V:t80tl &Co.

Uitbestedingen, enz.

WOBDBdag 21 Ootober. . Voor . rekening van be·
l8ngbebbeDde in het .endu.looaal van. on. door A.
Meijer en'lID houtwerkeo nebij bet' nieuw RITen·
Kana..1 .voor rakeoing .an .n door Soesman an 00.
Dondardag 22 Ootobar. Voor rekening ,an den
boedel van wijlen 8. Aratboon op Karang. Toerle door
80eS!1lllD on 00. en dos avonda boeken·.endutie in bet
achter looaal van d. Societeit Amioitill voor rekening
.an en door H. J. Gri,ol.
V rijdag 23 Octob~r. Voor rek.ning 'an belangbebb.od.in het .andu·looaal YaU en door G. A.
W.rmnth on voor rekeniog van belangbebbeDde III
bet •• odu 100..1 vaD on door H •. L. do LijOD.

geef 0. iu dui •• nd ta rad.n, wat die kwaJongens daar
IIltvo.rd.n .... G~ raadt h.t noolt: die kwajongens lie"

toe Batavia.

Op den ~6~1l October door ~eu RO&l~I'lDt van Japara, ten. ~ijneD.
burele ouenbare AlnbettediDg btj in.chnjviog voar de eIplOlt3.he op
den vQet van art. 9 litt. _a en art. 10 van bet B08chregiemeJ.t
(staa.hbl. 1865 DO. 96) vau de ODder gE'rege\d beheer gebrag~e djati~
buncheD. Sarapa". KedQf!ngl() en Wdttl, gelegeo. in do dlstrikten
Bogorame en GlongQug. afdeeling P&.tti, reBidelltie Ja,para, te Zalllen

Wacht maar, 010 jelni .enma.1

Voorz.: DKoIDfum, begin nn met uw verklaring af
~:;:!u.1~J~i ga hebt -uu ~enoeg over DutteioOl8 dingen

8VHii HP8 -B HRIG THrt

Nod. slb.
van Batavia
N.d. slb,
Bakker van

Ver-

niet laog genoeg zll zijn •.• Maar It 1s toc~ beel
naar, doof te zijn .•• (GdlBoh.) Ik hoor niet aprekeo,

Hordijk .an de. execu!eu., in de.

boedel van wijleo H. WarD,&inck, te Soerabaija, binnen S maandeD

dna maandan san den wag werken geatraft.

baar met de gegeven

~~:ro~(';;o;:co:.t~: :':oe:b::~ dh~~ :~~:::~:"w?tre~ij
verbiedt vlak bij de reobtbank te k~)meo, -mijn boarn

leD baar ecbtgeooot L. Rotba, te Samsrug, (1m op 81 Ootober..
•. tegenwoordig te 2ijn bij de rekeDiDg en verautwoordiDg no. dien

bO~:~r d.n gem.gti~d. K.. F,

deUl'W6ar.,ier ma..kt-

gunning bekend. JUtl'd. Nivert maakt .iob un seroed,
de trappen to: bestijgeu. die naBr den z13teL del' reohtbAUk VoereD.
Voo... : ,Zoo is 't g.no.g;· nader beho.ft se niot
niet ,te komen."
JUfl'dl" N.: DO, Van bier 'af IOU ik' nieh kunnon boo-

Doemfie, ,tweemnat in OeD kerB moet, bapt't'o; -

en ge

h.ht be. w.lgelijkeudportret· van .en d.r "alopre.
k.ndsta typen die de rechlbank ooit voor zicb b•• ft
g.b.d .... wolspr.keod. alloos op. deuitdrukkelijko mit..
dat die type niet oVrake.
Want, de u g ••cholate dame i. Boob bertogin, noc,"
markiezin, noch grllv,inj zij heet en ia mejnfvrouw Ni·
vert, ha.~delaa;"8te.· in kunatvoorwerpen en, rariteiteDi
ook is ~ij iB haJll!' dqDD en IBteo geeosain's, ariatocrB·
tisoh; zij kleedt siob alleon m~ar 100, .mdat lij or no.

EEl< SPOOK VOGR II"ET OEllEOllT, Da zitling van heb
politieger.cht van W.stminster w.rd d •• er dag.o op·
gerroolijkt door dobehalldoliog van aen Bpookgescbie.

Commissie-Vendutie

denis, en daarbij atond het spook dier gesohied enis
self in levenden lijve, om .iob voor den reonter, den
heel' Cooke, ter zake zijner spokerij te vetantwoordeu.

Het bekl".gde Bpook he.t eigenlijk Frederick Grim,
mond; hij is, waonear hij niet epookt, Brbeider van
beroep eo, apokende of nrbeidende, van een rijzige
ge.taite. Omtr.nt de f.iton, die h.m tbans voor den
rocbter brdng.n, is het .olgende geblek.n.
De kerkelij.o gemeente. zicn noemende de Kerk
lan ObrjstUl:l, in Broadway, ward reeds verecheidene
do.gen in baar bljaenkornsten geatoord door Bumeoflcho·
lillgan van mene-chen, die da,arhe\jn waren gelokt door
h.t gerucbt. u~t er cen spook te zien w•• , b.lw.1 k er
gerogeld elkon a¥Ond .en kl.ine wandeliog kwam
makeD.
Al .poedig klcm de oaamgeBcboolde menigte tot •• n
sautal van oogeveer driehoodord personen, ZOodBt de
toegaogen tot (Ie kerk reeds b6lemmerd waren, ea
den I.ats'oo avond .Ionden er w.1 vijf. it •• 0 duioend
nieuwsgierigen na.rhet spook ta kijken, dot tog.n
oen boom goleundstimd.
Er waren at ooder de menigte, die ven IO\lt~1:" oot·
etelteuis in zwijm vielooj verreweg' de mee~ten ware!!
ver"t... ndig geuoeg om over die v~rtooDiJlg te lacben
Zoo stOlid h.t met .Jo spookbistorio geetold, to.n
d~ constable Thew ar oak eens, het zijne ian wildd
bebben. Hij begaf .ioh da •• h•• n en waebtte vaslbe.
rau.nhet opook af, dat tronwens niet lang op ziob
liet -wo.uhteo. DRBr kwo.m bet, io eea w'it laken ge·
wikkdd ov.r een b.k klaut.r.n. 00 d.ar begon bet
• iju wandelillg over bet .fgeslote. kerkbof. Moar, 0
wonder,- opeens slruiktdb, ht1t spook over tlen grafterk,
e" d •• r volt h.t ao blijft ".to I.n~ .1 •. h.t is liggen.
Het zon er mi88cbi~D l.lOg liggeo, zoo, nie,t de OODstable; o.lf. m.t .en spook bew.gen.· hot weer op d.
b •• o sebolp.n en, b.tt",.lond . da.rop bii d.n kraag
vatteode, D68r b.t politiebllro.u gel.id ,bad.
10 bet politiebureau ve,'haolde bet "pook"dab bet
slechta, eeo grap had willa3 ver,taoneD, en voor den
recbter beweert nu Fr~derick Grimlnond, dot, bij in
't geht3l geaD ep'ook gew~'eBt Wfl8, muar, dat ,hij, '8Vt'·D·
Fllf!l zooveel &Ilderen;, d8ar W8~ f,(ekoml,;\n om het spook
to 'ziso, en dat t080 e~n Itll;l'lijkc)-grapptmrnakt'lr, hem
bet kken ov.r bot booM had g.worpen, zoodab hij teg.o wi! ell da" k voor spook bad moatan .pelen.
Rechte •. Ouoke b.tu;gt, dot b.t i"d ••da"d .en h••1
I•• iijke grap w.S, en dot b.t bam •• rbaast dat er nog
zoo,o.1 dorekoppeo bestlen, gen.igd .0lD. naar '00'0

Vrijdag 23 October.
b ij

G. A. WERMUTH.

(1611)

Op de vendutie van Woensdag,
21 October,
oal nog worden verkooht:
HTHO
KO
S

N 19.

1 ki.t inb. 60 peeD 6 Y./4

gebleekte Shirtings,
••••b ••ob.digd ex Stoomscbip J a v

a.

A. MEIJER.

(1512)

EETSERVIESEN,
voor 12 porson.n.

Waschstellen compleet.
F. H. BOUMA •

(665)

Versch

Samarangsch Gebak.
Verkrijgbaar bij
Mevrouw de wed. LAPRE,
Ba"dengan.

(1507)

Per DordreohtII,
tbans op de teod •• v6rwac.hton· wij Enge1aoh~

H~.:\.

MME N,

verpakt in Zo u t- en 8 u.i k e r.
(1610)
SOESMAN til 00.

L.:.O,,·T;~';N~·

'Vern,IHigo,',ZaM" ,

d1mH~81' OOLBN~J:)ER'

indt,·

v,;;, ;ortnaMl' dO!Jl' .
aJ4aaP met .... Ir.eest& corgvetaame1d eo per wail ~an
~D8 • •o~d8lltbaD. ontvangen om pcr k at t i 0 10. bekomGn
bijao.ESMAN en .Co.
(9118)

Lo,erf/Vt.D· D.",e8.··.JlfJ,.".,erk6D.

Wederom Ontvangen:

Protestantsch "Wees- en .ArTUh,uistlB.Sawarang.

'.

'J'weede 800rt 1 J Z E R L A K;

Eel"Ste en

ten

--

o~ C.T~V.A.~'IDOH.P<'iz;

~ '-'~----.-.

Binnen ·en Buiten
'~L:'I' E.BJJOBR.
ne):krijgbaal'

_- - (1857)

•

by

Prijs

w,j wederont:

IIIe. NEILL I'< Co.

o

Z.
.. " ...

·B anketJ3a.1:Lker
B

v e.r h e e r l:ij k e

M. KAAS,
SOES1IfllY on Co,

_--_.._------_._,.------De bekende langwerpige

0 1J J 0 1< G.

(HOB)

Bout.. Aa,nkap
1) AN H A. N.)
Be.telling.n op .Ile eoorten van DJ..c1cl'l'IE-IIOUTWERKEN wordell
door den Admn1J.tr.teur
11[, Glnm:,ING.
Adr •• per .poor Jlalle aN/a,'lfl,{)j.
(U70)
..---."- "...-...
.------~

so E SUA. N

GROENT.E:N~ ZADEN,
van

(9US)

(J,

af 3:

-.- -

'J

salaris ran j' 60 tot / 120.- IS Dlnands,
van bekwRllwLeid of gescbiktheid.
ycreisebten zijn rolkomen bekendheid
U I t u u r ell met de ~J a v 8 a Dec h e

D
"I\UOf"""""'-U')U(lZlen

(117)

{~

ondergeteekenden Agenten

del' Northern A~suranctJ Compnny zUn bt'll'eid vetzek~rin
t~ .!:I1uiteu, op rrabllk liggende
lllet At,,!, gedekt, tegen de

lit

mQ~nd

Pakketvaart-dienst
He!; ytlrtrek dfor stoomboot,en voor cIa pllkket't"ftRrt~
dicllst iu Nedtldandsch-Iudie., gedurende het. jnar 187"11,
is vnijtge~t;eld als voIgt;

1. Vfl.,U 13u.taviR, ria Sall!1f8.ng, UHar Soerllbal8:
2. van' SOerabl"loin, -via Samarang; nnnr Bntn\'ia~ ill
de mRcmdt!u .Talluari, Ap~il, _~.~ei, .Tuni, ~T uli, AngustUB, September, October , November en Decomber den tiden, lOaen, l5den,' 20Bten en 80ISt~n,
ill de llHHl.llcl }!1eJrllo"l'i" den Gden, lOden, 15den~
:30Qten en 25stcn'; in- de, lllRll.lld l\lanrt, (l~ll lB~8!l;
oden, 10d.en, 15dell J 20sten, 25E!ten, er] BOstien.
N. B. De boot, dio (len lOden, 20StCll en 30Bten
vnn "Ike mannd en inll'Iaart den l.ten
van Batavia ,·en' Soeraba -in vertrekt kan,
op nnnvrage Cheribon, 11agtd, en :Pt!ka.J ougan aundocn.

percent.

III,

2

Carls berger B I EN.,
Heele- . en H.l v.e lleBs.hen.
Dort,mUllder'- 'Sl:oin Lagci'bicl' ell Ind. Oooper Eng'.
BIER en VALKBIER Vollellhq\·en.
(1230)
B. KARTHAUS en (Jo.

SOLOSCHE

Tongen- en Augnrkjes.

meL Ye~ho(lgiQg vall
m~inen.

•

9 1/

'3"

1/2% 's maRrld8

"

{Oor langdrf~

t·t1r·

ilIc. NEILl, ell 00, SatllarRtlg.
IV AniON en 00. B .. tavil\,

~rAOLAINE

I .~ In

,7

J A

A.

KOInllla.danl Jo'. H,GOLLARDS,
verLrekt om,trel,ks den 25.n dezer v..n SAMARANG
naar NEDERLAND,
l"Wog eenige butt"", disponibel.
lnfurruaticn bij
B.t.,ia,
(1457)
E. MOOltMANN & 00, \ ~~::~:ij~'.

I

WOl'dt Passage uaar Nederland:
Aangebodctt per b,e,t z~o ,gullstig bekende
Clippor.l'regatsohip

1. Villi ButnviiL, "iu. Aujer, IlnQr Tjillltjnp ell terug,
den 15den .Tnnnnri, l\Jaart, n:fei, J"uli, Sepl>ember
en Nu,'-olqbel';
2. \'fin BataYia, via Anjer en r.rjilatjnp, lllUll' Patjitau en terug, den 15den, Fobruari, A.pril, .Juni,
A,nguat1UJ) Odobcr en December.
Sutnatrn..
1. vau Batll-via, (lep - lOden vall elkB llllLlLlld llIUtr
Pudang en A~kh.
en terug:'

Vereeniging vnn Assul'adeuren
te Amsterdam.

JAVAANSCHE

HANDBOEKJES.

via 'PlLClalJg.
2. V~ll- Bata,ria, lIen 20steu

vall 61 ke mnand" 10.
uanI' Pu-d8.ug 011 Atjeh,
en terug':
via Pada.ng, Benkoelen en (lui da Rudere wannd

Kleine Javaalls()lte Sprookkun.t door P.
JANSZ ~e druk ! 3 . - fmnco per po,t J 3.5u,

"an

via Krooj
3. \'ao J3ntnvill, den 30B~eu run
'lleJok·Dctong, Benkoe1eu t en ,P",drmg, nn6r
en terug:
vin Padttng, Benkoeloll en 1~J.1etolt-.Belong.
.:.1. vall, ililtavill, via Rinuw, Singapore, Penong, EJi
e'n (}igh~n' muir Atjoh, 'den 20st,en van elke
numnd, en teruti QVt!r de'zelfde plaataen.

Z.k·

,,"oorden Boekje doorJ'ANSlI' on KLINKERT,
f 4.- franco per post /4.50.

Grocnlcll"ro-od

SohilderijKoord.
G. C, '1'. VAN DOR!' en 00.

roeet.vRIl. stalen voorwerponto doen verdw~nen.
per .tuk
! 1.(292)
G. C. T. VAN DORP en Co.

Kapilein W. VAN HIT,TEN.
bevi'ndt "zich

ge(';xRmineerd

Yermoeuelljke

eert3te

hcHt

'lin

NOVEMBER,
1[1 formntien bij' de Agenten.
DORREPAA[,' & Co, Samarang,
.r. F, VAN LllEUWE,& Co, ~.ta,i •.
(144il)
do,
do.
Soerabaija.

Wordt Passage naarNederland.
Aa"gobod"n per het Ned. Clipper-fregatschip

B.
Kllpitein

Holloway's Medioijnen

E,

HOl,l;OWAy'I:l'lJn;r.EN 'EN Z. I..LF, Gcra:trlijke hinu!t{'.e: ~ De
oorznkcn tlezcr VOf1:ivn.kkende, zi!.lk,tc zoo ve.r.!l~hillend, -cn de wijzll.
harer aallvnllen ,zoo 'veraudchjk: zljn(le, genD ten'

l'oldocode tedu

van hilt 'Ieb.ngriJk nllDlal barer singlofftJl'liI. OnJer,HolloVi""Y's beh~n.

Borneo"s 'lVel'jtl~u8.;_:
vall :Bu-tavin, ,via' Billiton en POlltja~f\k" uaar, Singkawang en terug, den 7,den VRll,' elke maand.

~::\r~n :i:~S,!~~~:~~"~i~",i:~;:~ iF:'~~g~;~:l~{;,;::~~~I;~~;~{l~~~:
~:~~~:~~~~~kz~jn ;:If 2~:I~i:: 1:r z~~::dvn~e:' e:nr~:r~~~k Jel~::e~!~:
~eerdc werking, ,\~IHI.J;'llH uie tlok ont ~ ta.llL' Heide
regt ~ t.lcek!1 to~ heriltcllcn rllil I~et jllit,te twenwigt

lUidrlelcu werken
tllflllllhcu ge'ioellgheid l'il llrikkelbauh(liil zickeliJke en gezolltle II.f,chlliding patunrlijke en buitenillodge lozing:
Duollje. Pillen \'till, f 1. f 3. on f 5. Potjea ZalC vall f 1., f 3
en f 6,
O~cri~oD :W. ,CALIS1'ANS & Co. 'l':;gal A. J'." van tler VQOR'l'.
hhjonK~ti W.,}). H~NA Solo,A~1fOi,D en C,o. en COEN~ESt
Klatten J, ,n. _SLIER- Magelang J, A. ZElJDEL. Saml'lrang ,GOET~

PnleJubnug:

1. vau no.ta~'ia, via Mimt6k, -"nrmr Palelllbaug, den
5den Vall elke maand';
~. vall Pnlembung, Yi~ ,l\fll;ntok,-- llnar lli\t:a'via,' at:)o
28.to" ,van. elko maand.

(),

PassBgiers.

Vermol'Jlplijke "l'rtrl'kdug "ran '.: bier 'ill _ de - aerate
NO'TE~IBEH. Inf()rwa:tii5n te bek·o~eD. bij
D6 Ageuten
(1446)
DORREPAAL & Co.
of bij den Gf)1.ng"o~l'(ler ill 't .H e ~ r c n-] 0 ,g.6-':'l e n t.

helft vim

~~m>5;'i\, Eell H U IS:
iu de

n 1i

u d;e

S p e kat r

(712)

a ,1\ 't.
HOEZOO.

r:I'e ICoop:

Brie

Toko~Gebonwen,
gelegen in' d~

He ere n s t r a at,
thans geiiccupeerd door do IIeerenKARTHAtrs,
ZWAGER en GIUVEL,
(1488)
II. ft. NOOTBAAR •

Te Huur eeu Huis:
in de

"\VEDU ,y l!J~S'J~'RAA'r.
la.tstoewooud door den· kapilcin BARON . \' AN
VOOnST T01' VOQRS'j' Of! t. bavrageubijdeu
He.r
(1440)
Ph. VANDER'.PLAS.

BaudjerU1Ui!!'i:n:

vall.' Soerabain, via Btl'weau, nft-Ilr 'Ba-u<ijermasin,
den 28st£m van elk€! 'luRtt.nd.

l'h, SCHOPP
illet

j

HAR'l' en Co'.:, DE GROOT KOLle}' en. Co. -WANliIEE. G. C. ,T.
yAN DORP.e. Go, H. L,DE .LYON eo
(678j
SOESMAN eo 0o.

R. H.
H. N, P R INS,

uitmuntend ingericht voor

B~ukoolellt

.,Yerziuneling
&p~n _ocnige geeprekkoll
tot oefening in do .:Javaansche ',l'aaI door
JANSZ, / ~.-' fr~nco per p08t J ~.60

Bovon.tn.nde praktische Booken, onluisbllar
voor ieder die Jnvaansch moet leeren I!lprezijn uitgegeven
bij do. Boekhandelaren:
G. O. T. VAN DORP & Co .. 8.1I,"rll"[I'
en verkrijgbaar geBt:eld bij aU •. Boekhandeiarell in
Ned.rlaDd.ch~Ind;..
(712)

Een

b-Jord.

011

l<'. H. BOUMA.

ken, lee zen of sohrijven,

ELISABETH.

van Soerabaiu., yiR Pasoer(lenn, Proboiingo, 'Bezoeki
Ba-ujoewrmgi, ml.H,r Bali-Boelelong en terug, den
l,Odeu I'u-il elk8 Hli1ttiH1.

do betrekking van ADnHNISTRA·
, ':.,.~
-,
~PET!R, Dodoeld hij AJr81'tcuUtl
No. 1~50, is reeos I'oo,"io".
(1504)

ENGl!JLIclA1E<:.D ..\:; 00.

a

.

I _ _ _ _.l.."_R
..'"A....S_E.._R_E.__A_'I:_'O_N~'_eu_.·_Co__, _S_oe_ra_lJ._a_i.l.· _R'_

Ji'. H. Br)ulIlA.

Eau. de Oologne :fI. S.

Noordku.st '""un ..:In.:Yo.:

.A

1 '/,

BA.Z A R,

Stflbeine,

tot

gedurellde 1874.

BAZAR.

0111

,',

Ben bekwaam

B. KARl'IIAUS & 00.

(302)

r

OPZIENEI-<"

Prunes d'ente Fransche,

Nederlandsch- Javaansch

I' ,

H etst() oms chip

Tweede Kilioniale Zcc- en Grand·Assn!'. llaatsehapl1ii,

IV 8stfllni6che,

(664)

1874, deB voormidd6gs, \'llon 9

11ut in 'outvangst name va.ll mf.er .Prijzen zal
gelegenheid be~tllltn bij a! de Dtl.UleH van hut OullliM
tot en met Zaturd.g den 7 November 1874.
NamcJJs de directio
n[ovraIlIV LA.:I£nIERS VAN 1'OORENBURH.
NOR1:IER.
(1463)

HARING, puiko in voaljes,
R.OLPENS, in stopflesch.

(4~7)

a

l3 eu' Vi., NOVEMBER 1S7/,t"

Sfl.nmrangfilclle tegen 1 Jalluari nallstaandon

B A ZA R.
(560)

(284.)P. ZWA6-ER:

fii6foomvmu"- ~Iaatschappij

01' de Te"tool1"teiliIlg zlllien Lotan verkrijgb.or
.iju a / 2 het LO'r,

Op oOlle li:ofUe-Ondernenling in liet

Zsc!' le~kd'8 ~o~tf:'rnd.lis('.ite en KOlll\jllO KD,S.
(686)
B, KARTHA.TJS & 00,

HA1~.MlDN ,puike

SI\IIl.'ong He.rensL .. at.

Gevraag(l. .......

' -~"---'"- -'''''

B A Z A ·R.

liot.

'EN'rR,EE25 cents per persoon.

Gevraagd:

E. IT. BOUMA.

~. 'lei'

. . . Do Ie I'erlot"n Prij.en, tot hedeu ten get.le
VRn onge.veer 1...::.l-0() stUKS, zullen worden ten torn·
geBleid in de Lee" •• 1 der SOCIETEI]! AMICI1'IA,
dl1Rrtoe welwiHend door de Directio afgeBhtllD op
Dingsdog 10 November 1874, des &Vonds vanSl/,tot
11 uur eu dtlll WoensdagB en Donderdags den 11 en
12en November

clio reilUl:I eeu of lll<:lel'Ulftl.en do rell3 ileeft gemQQ,kt,
met cene fllmilie nnll.r NEDEHLAND t8 vortreketudo J'nuuUl'i. Opgave "an conditW-u bU
mil dit BI.d,
(1506)
----..-....-..-..
.. .... ' ' ' ' ' ' '
(066)

l

De Trekking is bepaald

12 uur.

B a b 08,

.BJeIl

Ret _,uitvoeren _van KQ~mid6i~D Em ,hat in- en, "uit.
klareu vangoederen tegen slecbt. 2'/,%;

v.:~:~~~:~~ert .ich beleefdelijkvoor bet !lOndell

C. 1'. V AN DO RP on Co.

~ WortH

FRIEDRICH ADOT,PH nA.G E lo
al F.I m C1.1 (;'.:

..... ·.KXP8DITIEEN .KOMHISSIE KANTOOR.
Expeditie van' .1Ie gooderen •naa~. de binnenlan_
den vall Java, naar al Ie pl.atsell' daarbniten zoowel
als naar Europa .valgens bekend laag, tarie£
Vervoer Vanproduoten v~n .aC ~ob. stlltioll
. n ••• d. pokbui •• n op de.scb ••1 p.rpic~1 Sllikerl 0.12
....
.."
andere prodncteoJ 0;18;
01l:~;w7:1~::t. Ban de. Spoor, •• nspr8killijkheid voo"

Vrijdag en Zaturdag

Gutta"perella,
Tandenborstels

(672)

te

"1.flOO l.Joten a,

GraveertopSteen en op 0
Metalen ..

LJ

01'

- .--~~-'--~-

hebben wederom per.Mail ontyangen:

90.

SAMARANG-.

voo1' 187'6.
is wcderom verkrijgbRor' bij
(l. 0, T. Y AN DORP ell Ccl.

\'oor ZweedsoheLuoifel's Doosjcs.
[ct7B]
G. C. '1'. VAN DORP & Co.

& Co.

~.~

voorhet

E T U I S.

(G E

l

Protestalltsch '\fees- en Arlllenimis

H':anto 0 r.A.g·e n da

(198)

het Lot

LOTERIJ

in bl •••.

(1500)

VDn

rr I~NTOONsrJ1f~LLING.

Per "Koning der Nederlanden" ontvingen

.. --------.-----"-"'~~-

J. J. van RUIJ'VEN.

van. llet

zjjn te bekomen bij

SOESMAN&. Co,

(1104)

behoev~.

van Sool'abnia, via l\iakllssar" nnar d~~ l\lolukken
en terug, dou 21sten. van elke maaud.
N. n. N bar de Molllkken via l\Ienado, in (1., m.au·
den Januari, Ma>lrt, Mei, Jllli, September en November.
NIlor de lI'Iolukken, via Ximor-Koepang, in de,maan'
d\!l1 Feorut\ri, AprH, Juni AugWltU8, Oktobor .ell De·
oamber,
(888)

J. M. A. LOUWAARS.
SRlIlarar.

o,

wcduwe van J, F. POT ASS.
9 Oclober .1874,
(1609)

--~~'
.. --~~~~~

Verantwoord.IUk Red.ctenr Mr. R.VOliSTMAN,.
Sa.Jp.ndrukhrl! -

G. C. T. v~ DOllPaOo,IItIIIanq.

