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Ook al had d... hatolijke toeliehting outbroken.
zou het berieht den keizer. bebben doen op.tuiven.
, Terwijl hij het ancien r6gime poogde · tc' doilO ••rge·
te~ door de schittering van ' ~ijIl rijk) "zou een zijn'e r
broeders de~ t,ludetJ. adel weer ' in ft leven -·.roer en !
Ongelooflijk, maar' \·au den anueren kant, op .LOO6Wijk
was niet to rekenen: bij deed gewoonlijlt het tegen .
: deol .• nn wat helll w.rd aangeraden, meem\" de kei·
zerj Napoleon wall buiten zi cbtelven: en dictec'r de
een brief aan r.ijn broeder, die in hcfligheiu t.tll~ 'Hoe.

voor go.uon prijs verkla.rd. Gelijk Eugolano ue lee
.Ioot VOQr FrAnkrti_k en zyD afhaDgelingeu, .loot F rallk·
riji< bet 'B8t..I~nd .oor Engeland . D. reu.aebtigo wor·
eteling, d ie het 'Keizerrijlr ten val zou DrengeD , ving
Ala lUen de Documents Bia!oriquee v~n den koniog
van HoIland lee8t, vindl meo van het begi n tot h.t
einde do ,oo!ol",lIing, dot Lodewijk u.delijk eO .teeds
ue llo Jdlottigh e id van het e'\"l)teem heeft ingtizien; en
Jaot hij I!Iteeda ·cen vouretauJ ~ r van het hegi nsel Y8D
nijen handel is geweellt, (Lt ScLimlllelpen ninck ln~
uertijd aan Napoleon had aao ge raden. De ;at:ere
Raadpenaiona ris, toen awlJli.saatleur l'e Parijs. IOU :Jeo '

J

keizer bebben voorepeld, ,J"t dan do haDdel 'an de
geLeole we reid .ic1. (;egen ,!;ngeloDd eu ,oor J<'rankvijk

a

1,0u l'er-klaren. ,Non, mOD cher - 'uu Napoleon
geanlwoord hebben - yOU; croyes .. del ebiwt,res:
11 n'r a, pour f:lire la gU6rr6, que lea fl oLtea et lea

J

ar1ll~ e s."

a

Dc uitgave fan IJoclewijka bri evuu uo et eroetlgen
t.-wijfel aan dien vroegLijdigeu afkeer r all de keizerlijke
maatregelcn ontstaan. In do pot! uments bespri!ekt hti
o. a. het tweede pUlit rall -hd uecreet op Ue7.e wijl.O:
,l'.arti cle Becon,l in terd it tout co mmerce, a. la bunne
heure, pu if! que o' tHait dRllS Ie but prelemlu. wais
puurquoi intertlirc toutc curreBponda nce, ee qu i e tait.
ftIlB:li_ c ru el que nui8ible et a.nn() llcait l'An'mglement
e t l a pas~ io n qui an t dict6 cett~ meaurc £:I8ger~ e:"

o
•

b""Ii ••ende . tappon \egen Holland Mopt... De Tol van
dien man ,is .vre ·mdi -het ie, als uf I,ij de booze demon
is · ge,w eest), die de verwiitlering tU88cben de broedera
• t..l •• lmatig ho.ft opgewekt en be~orderd. Jammer.
dDt Roe'iuain .lecbt. cokel . zin.nedon _ uit .ijne .depoeb"" heeft' medegedeeld. Het ware doh rnoeit.. waa"l
geweest••0 gebeel bij deze uitgave te voegen. ·Zij

20uden waarscbijnlij~ vrij wat lich t verspreiden.
Dit 'inlllBschen is boven allen b\'ijfd verb9ve~: ZijIl
verbalen aan L~dew'Tk heQben diens gemoed nH~ t groot
W81itrouwen vervuld • T,a v~ritJ rut onf~n d~voilee 1.egt Lod,ewijk zelf -:- lutlle cirCoDstatCe5, depuis eon
aY{\Domeut, revinrent J"la.ne" l,UlmelUOlre c,mfirmrr toctes
nes crainlee, at il a'etouna de n'avlllr pAS devint! de-puis
hmgte,!1lpa co qui Uta.it doven u iheontustable, It .npprit
enl"n qu'il .1cr"it agir ct ee e,illf!id..!rer uniq uement
co mmo roi de HollBndflo, ·et 80n impatience fut e:drcIn Haye, de changer de systt'.!me
me do retuurner
et d'Ulpechcr "J'effet de mille petite8 dis posi tions que
j usqu o . lis. il nvo.it prisee, dana un eeprit trop confiaut,

a

pour rappro(!,her leB deul: pays, wail! qui pouvaient,
dereuir funeetes
d'apres 'ce .qu'll venlit d'llpprenJ.rs.
JI
,I. la Hollu r de €It If. lui-,m8.lOe.

maal toe herhualt 1.ij: • je refuse d'ajouter roi :l celte

Ueieren ze had?
Roequain merkt ergens OPt dat Napoleon, (ndanka
&1 zijn Bcherpe wooruen en barre brieve n, cl.ikwijls e i n-~
digt met de n "in VttD IJ~dewijk te tloen. Hij dwong
hem wei 0111 zijn t.wee ridd c'i'orJen""in cen sallon te
emerten maar dlJ nieuwbakk l;lll Illaarachalken bleve~
,oorloopig geepnard. Nog ill iwt begin van April 1807
yerbood hij den K('n'ug, om meb ·ziju de corab ie rond
te loopen en ze iedereell a&n t e bieden. 11'10n intention est que pers..!)une no porte ceB df~Ci)rQ.tiOl.l 8 chez

nouvelle."

En wat WllS er nu "tin de t.a"it nan? Koning Lode .
wijk. hatJ ean tijn karnerbeer toegcBtaan in zijn iDYl.

tatiel1 tot hofp .rHjen of audientien de owl . titel., die
in 't ·uagelijksch le ven toch in de w8odt!ling waren,
to gebruiken . Zeer dnideJijk liehtte Lodewijk dien
maatrf'gc l t oe : . 11 n )' a eucune Ch088 privilig iee mal!
il J a qael ques f:uuiilee qui portent lei!! titrea de com·

J

1

Men . iet, Lod.... ijk. door Dupont Ohaumont van
het "pcl onde,rieht, d.t men met bem apeclt. zal .ijn
.2.elf.tRJltligheid be!ovnen, door aileen 01' Holland. be·
l&ngen ie let~e~ . En wat zijD nu die mutregelen, die
van zijn , zelf.tandigheid. van zyn uitaluitend. .org
v..lOr l.ijn rijk getnigenis sullen ofleggen?
Den 4den December 1806 bood bij aaD het w.tgsvend ~iuhaam ceu \~' I,::v k;l\..!J '.... ...,.L ;,..:~ "_,-,::,, .:.:J.. :. .::.::
de ·UBio. on een orde 'aD VerdieD8te werd ingesteld,
.de la,tat.. uilBlui.tend bestemd voor militaire verdienet...
nen 7den 'etelde hij, in D~volging van Fraukrijk t groo~ '
officiore;, de. Rijke, maarsehBlk,n , kolon,le g.neraal

enz, aan.
D" ,Keif,e~ waft

o'~r deze zunJ~rli~ge wllAtregele n
boo8 "n Iprak .ijn afkellriug in uuidelijko woorden
ues
uit~ I/ Jd pense qu.e . ,oua ave I en tort tie c r~er

oven

n.tuurlijk,

on,e,biddelijk .

hooget gevaarlij k beoluit bad genomen: ,J. veUI pu·

ler du retabliasemen t de la noblesB6 dane se8 lHree."
Om de gevaarlijkheid g oed te doen u itkomen, bad bij
e r bij gevoegd: I ces ptlyileges, 6ujet autrefoia ue tant
de di8~ordell, couferh par quillze annoes de revoluti on,
s'i!s ~taient paa enti~reUlent {l ublie!, la d-:rivation en
ava;t du mois g ran cie ment ati4ibli Ie souvenir. Rut.a_
blia, i18 vout demander co mpte dt'l8 pers~.clltions qu'ile
. . ::..: :'z'::- ::·:~:~~ ,:, 1- b':" f'~~I'"" 2'lQt;iPP PI!! !" l ePl fonctjonnRir-e@
et left diatiucti.o:lB nouvelles; ot 0 0 ne pre voil; pas ce
qui peut en !Caulter. Necesssireme nt des Ie premier

j our, la ligne de d~r..nlil'cation 8e rt'; tab!it daDS la 80a al
ciet~. DeB hUllliliations et Ie m ~ pri8, Buccodan l;
p rllt!cution qui ne peut plue exister Ie pal'hge n eces':lire des caiholiqu68J du commerce, dee gena eclair~8.
du parti t'ran v.is enfiu. dont Ie minietre de :Frllnce a
dte Ie protecteut' et Ie chef depuie 'deux slecles."

kent wij, ik ben aeu uuJ vriellu ,an lord Haughton.
- Zoudt ge zoo go..:d willen f.iju 6D de woeite doen
van morgen of maandag terug t-e kOlDen, sir r

----~

_ Neen. lk vertTek morgen oehtend ..oog met den
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Het ,·ooroaam.te jagthui'je , v.n Pal grafe 01....
,toDd aa -' don ell'aatweg tU88cht'lD Pend on en Avondal tl;
' ber~ ...on vo.Ito.rebOk.".r kon er. ·dus '00. l'bljgun op zijn
,

terugweg naar ue ,B oOB eo de Kl'09n.
Maar hij ging ' n1e~ voorbij het klein. gothioke jagt.

D upont · Cbaumout

IIcbreef den 8 M:: a: t I S07 a&n us n }'ranscben minis·
ter van bultenl~ndeche. xaken, dat koning Lodewijk een

FEUT LLET ON.

oek, opend. b.t on liet h~rr
"on Voltcr-choke r binnen. Het jagt.huieje Was eeniglijk
gescl.te"ideD l'an het heer"nhuis door een laan en etruik!.ich eon
gCifa.!J. Aau het. elude nm der:e laan 'i'erhief
eteile Lulling &le e~u terru, bav en hetwelk de toren8
van h~t ollde Luis Bomber tegen den winterhemel uit
Invamell.
Lord JIauglttou d huil! ~ag er ~u zeer somber en
De vrouw nade rde

b e~

7

'1'

waren
d ., boog'Ot. ruigd kruiBvenstel'8
geeD t eakeD, vau bewoniDg
.an d•• e .ijde \'an het huis Ie vinden .
Milwood
Herr von Voltereboker vOlgde Margerey

lr.eu. r, ig uit,

tes et de b:lrone, et qui cependant n'ont ni comtes
ni barJUlliee: et f ai Cr'U .De deroir pse lea e m p~c ber
de prendre CBB t: tu'8 de¥a'n t moi, pnil!lquo t mals dans
Ie fort de la rerolution et dan. t<Jut Ie pays, ilo se
le8 I:!ont to;ljouu dODD ee par t!crit et en p.u !ant. C'est
a t.b:u:;i,,,
nIl p,. ch o~e- d·s lIJour-vrapre. de e lori ole, QUi.
J

ran dcrgelijke toageefiijIhed en kun eohter nit cen
aafli der ZBtlk allc~n sprake ziju, \\'aal' hot" beuzoling eu.
questil u vall "'ertooning gold_ Maar waar het gebeel
politie k atelsel, dat ' lrij 1'01gde, betrof, \Va80.6 keiter, . .

I

Zoo m en ge! oo\'en , dat ueze f!:cherve LCl)orJeelaar
nUl het decreet ,an 21 No\, . reeds in. It begi n fan
September, :lUi t oen ail e c OIDmunicatie DOg niet waif
verboden, u.an zijn brooder bad geschrevell , .j'elllpe'!he
toute capece de com munica tion avec l'Anglett'rre. n
ne vient qu' un petit b.... tea..!!. 8 'feO lee: journ -ux !tu

J

moi, utant resoiu de no lea pas porter moi-wlitUc." En
weinige 1ll:L6Uden late r ontviug Ly Diet ail een de H olluodsche ridderorde yoor ,,!quelques uns de sell llloil l..,ur~ euj~{s/' __ lU:I~r d\.~elde ze ook. zelf uit.

\\'tU\t

J,,"".t .,erlic bt eo, er was

paYi!."

De waarbeid .al wei zijn. ,lat L odewlik Napoleon
door de fooriichting van ~ijn ministerB en de betoog en

van den lumd el de diep lhgqJpende ge..-ulgen 'r an
Napoleons stelael voor het wel~lju des folk. hettft
leereD. Inlien: t e gewilligcr zag hij ze in, nada.t oeoI"'
Dupont Cbaumont zijn 'l't'llutrouwen was gewekt III de
bc uoelingen vall zijn breeder en-' hij in tegenwerken
'fan dia:c.s m&atregelen bet kraohtigst~ bewija van sUn
%elflJtandigilei d rOl1d, dat hij ge ven kon. Naar matt!
de kreten luider werdt\D in Hoiland, die oyer achter..
ui tgsng en ondergang klAagdenJ moest bij den van
Ilattlra goedaardigen en Uledelijdcnden forat de .onwiI
tegen. een politiek sterker en befiger word o:t, die
hem.zelf ~1echt8 alB werkh&i g 8checn te wi Hen bez.igeo.
I n de onvoHedige uitvoering cler keiserlijke deereten
,ond hij een sOOtt van bevredigin g van zijll eigen

"\..0 <;'::>

a la

mODarl1hic.
De keize r bad.- dez e illlichti ngen niet ftfge~acht: om
lucht te geren. Al was de vorige hef·
bui
e
tijll boni
tige brief Di~t l'erwnden en venangim dOOi' een kort
fami lics

echrij,·en. bij kon blijkbaar het b<>richt niet v.,duwen .
Nil voordat by kortelings antwoord had, oeh .. ef hIT
hem den 4:den ApriJ een le.ngen epietei, waarin de
lot rreed ,·o,ri·
adel.quaeetie olechl. de inleiding
ge en heftige klaoht.n over allet le; griHen, de getoeetand
jaDlJDedijkon
uen
zee,
br.kIUge uitnoting ter
"an hat lege r, de aaoatelling ¥!1D maarschalken, de
odewljks
L
bell&ndeling ,.an Horteniie em~. Toen hij
inlichtillgtm hatl onb'angen , ¥erbood hij hem nadtukkelij k lIe Dude titeio te erkenceD .
If.... t i~ lnt.u!le~hen te-el' de vraa,. ·· of al dele qU8ee-

,..s

... ,erel en he. beete middel, n ....r ·hij hopen macht.
onl populal'iteit te gewinuen bij het folk, dat hem. om
Zlj!l \"el.~

tiel, hoe boos d~ kale!)r aok ware, zulk e ~n heft:igell
t-oon ~ouJen' hebben uitgelokt indien Lodewij"Z niet
in een ,"eel- ~langrijker "raaget-uk _an'8 keir.ers po·
litiek 'Ware afgeweken.
Den 2lswn No,.. 1806 had Napoleon het decreet
"an ~erEjn uilgevaardigd en daarmedo (ie reeks \'an
mutregelen geopeI1d J dio onder den n&alll ,-an het
Oontinentnl .• t"l.el bekend .ijn. Aile bon".1 en CM-

~::~ . ~:t,;!u;~:nlk~:~w:!~ ' ~r:n~:::w~:~~d ~~:repo~ij~

ni et, die a ik. moet bebbenJ 't is uw meeB~r. E.l WdB e~D
trek in het gelaat d~r ..rood~ \'rouwJ dwn J kook ill
. ~.n.
G ervois o Palgra,,'e'8 ! (Jon ht!h opgtH8erkt. En b";.....
di aD, de n ouw ljlde op myloru toa eu greep den
tooUl "lau bet paard, tut.n hij dlJor Alondale reed,
et tij ll
WaaN lll 'lOU f.ij dat gedaan hebbeLl~ 7. 0~ zij ni
vrouw ~ijn ellecdigverla ten n'OIlW was geweest ?
Di!~e geJachten 110gen snel ala he-t weerlicht t.1.oor
het hol..'t'J. ~an den clown , H ij zag clat Humphre:- Yilwoou een duweelen rok Jroeg l en bet"iunerdt! ~ich
wat Bill, do atalk:nec ht VAU 'a Koni ngshoofd 1 gezegd
had, dat de wan, die de vrouw ui t den alai had g~'
baald• .ulk een rok dro g.
_ Goe.l~n .yond , mr. lIilwood, t.eide hij; -ik Y"~r~
m ood dat gij mij vergeten heht.

.~~:~ertp!~~~~U~!~b~': n:e:~de B~~jlle:~c~li:ot iI'H~~p~~~;

t.err

·f".

".,i

'<

.

\i.-cil,s..lt.:ii

~i.l.~~l.r:,.,

.:,:;,:.
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j .,

het g-=,o~l ran zijn machtelooshei d, bijkans Qnd rag_e..
lijk waren. L odewijk io volkomell ....aar, ale hij .an
den kei.z~r, in da bel eefd3t~ Lermen die h ij "rodeo
kOD, lijn afk-eurin g n~n eeo blokkade, di e 8le~ht8 op
tt papier beltond, uilspl'B.k; en zijn me delijkell met de
ellende 1 w&artoe de fnuikiDg van den ha~del @en goed
dec! zijne-r ollderdanen veruorJ.~elde. Maar niet min-

J

_ Ioderdaad.,d .t heb ik ~ntlVoordd . do jong. mall
met 'doffe stem; WHat' heb ik II "'roeger g~"_iell ?
_ In d~n n&eht; n& den It~eple-eht.~~ te .:\.\"ouJa.lc
t _ in den nacht t.oe!l Gervoiile Palgrzn-e's loon ge8t o~
d6
op
!en wed"
Milwovd J Jie bij het hUf 7.6t met den eJleboog
li~t.6
weel'8c.bij~ op Gun bard bevro>zell grm\ll, waarop
Humpl1r,'y Miiwood ouLroerde en I!Iloag' w et t.Uu
kleine tb eehfd gdeund', de bee!lon uitgestrek.t o-p uen
Bnoeuwflokkeu ' waren .gevaUen.
.
hand op Jo taf.1.
hand, de kin nedergebog~ n op de bOl'8t en "let tijn
Berr , von -- Voltereboker bad. eeo nalunrlijk~n allJleg
lh.ud j e mond! zeiue bij. Master Ger'i'lliA~ wi l
_
oogen strak \' our ~ic b atal'euue.
de we
.00'. eleobtbeid ' 8D. Y801 enaring opgcdaan bij
n ie-t Jilt Oleu wete d.t. bij ooit een loon heeft gehlHl
•zag de binuentredeude, d.~
bJik
ctrot"n
den
Met
graad
boogon
oon
en
drenDenell in de .peeltenten,
_ hij houdt ni el fan lieden , Ji~ 'an ega vorig buwe de jaDge JUan gedrouken had.
.... k"'gen A&D deohoog_bo ol der ocburkerij. Hij had
"
"
von Voltet:cbuke r
iijlt .prt:ken.
Hij de n tvreedl':D btik lag
flc.bjer ··clle wereUIJeelsD, doorreisd, en ~i8Bcbien nOQit 1
Het 8('hOOll aI.of be..t enkel nOf'wen VAIl. "lJUI ,oCl g ~
Ji·m ,le kodd~beil.r ,en jaar gele.hawl.
donzolfden
:
Jo
gooureude
ale
/;eleefJ
,
"~<.
zoo laug ,ol'i'erJijke
ow
d ~n jongen llIan nucbter had gewaakt.
lOB
num
g~koebt,
broeJere
had
Axondab
{~
~
...
wedu
de
bij
den
twee jueu, \V.u rin hij teneden "al gew6est W6t sen
_ Moe-Jer. ze-ide b'ij, r.oo de gentleman mij weu.sell t
" ~ 'ij~ balm g~:!lagen. Ja, bet waren de lev61l1lige kleur~ D,
~hr41l! . 1ef't!D ~D' dienat·-,au den waardigeB Cadgers.
Olt~t 11et lapje WI)!,
te lpN-ken Ofd bijlondere aangelegenheJ cD.> l oudt- gt"
, . ~e kleur{,ll di~ o . . 'l.'!'een KwaUlen
..:.-: ' Good~m 'an~nd, ,madame, zeida hy tot de froU'll"
· tle
iten
lus8c
naar bowen te gaau.
geklemu.
weltl~n
~ewordeDJ
1"'t:(
ge\-unlien
J.at
.
D
&OO
he t jagtgnillje etoIid, J I llW
die ip' de tlt:i1r
YargerS MilwooJ. zu~blt... en gi ng l .. guam de~
.-ingers .. au de d.001.10 ·· Yruu~.
•
1e hui• .!
kJ\lluen hap op, die uii .de k.we ~ \'OerJ.6 tin nt.btj
Volt.>r~bol!.e r .ehoof.ijn band .chier on·
oon
Herr
fUch~nd,
MiI"ooJ
Margery
",rdde
...
ant
sir;
- ' Ja.
k&at~~iu"Cll
t\t!'Q ""d- Qr was ~e legen, die de Jeur ,'aD eeo
. willokeurig in den "'" van zijn veat , . ...&arin bij de
.
HiJmp1r.y i. Ie bu'...
.
t~ lijn.
: en ••l0i>?e hail geborgen, dia bot geklourd •. lapj.
_ - Xu ik bem ep ....keo i'
Humphrey keerUt:" liju .toal ·o.w mer teo ODgeJCJ.J l
be.,atte J
De no.u w aaraelde oeD ,' 'Weinig',
«e "W-.... egiDg ~ .1a ,...n iewand ' wiene "gemoed t:G "
- Ii< golouf dat ik jd aardig beet gekr.gen Lob,
- Wenleht ~. hem ."I.!Hit te apr.ken P froee .ij ,
,enrar<l ii, l!at bel. all 't ... arD oen 1!"..... II'"Ning
Humphrey MiJ .. ood, d..,ht hij, ' lII&&r gij.ijl h.t
_- Ja, ik w"" ... ), hem dringend te Iproken. Bij

hui" 'Bij bloer .tilef4an bij bet groote hek_ en gluurde

werdeD

Engeillct.:a waren, magazijneo, eigendowmen

Dit achreef hij den 2don Januari 1.807. en rijf
dagen liliter: • Vo.u8-avez in8tltll~ ues ma.fucbaux; yoU,
ne les a\r~z paa encore llOUlllleiJl n'tm llOlume.!. pOlat!
goro en, bijkaDd aHe J4ter:e oyortrof. Ziebier den aan ~
H u'y a · parRonn" ell Hol1o.ode , qui IIJit capablo tie
nallr
)
zieb
hel': " vnUB r cD once:z; done a u tr one ue }"'ro.nce, cal' un
liet
on
Dupont Oh~U'Dlont praatte dan ook
rewplir un pOS~t'I si uminent. - - VOIlS marche r; trop
parjnre qui aurait dep ouill e la Dation de ce qu.e (j Uln't BcheeD, in Yert-'I',ouwen hat et!U en ander onh~llenJ
legertHnent et hop vite. VOlle creez dee ordree de
Z6 RDB d~ co wbats. de sueur ef d'efforta lui on t fait
... at Lodewijk de oogeD deed opengaaD . De monarcbie
cbevalerie ce qui eat un e chOBe riuicul~. La Legion
Berait indigne do e'y SlIseoir. J'ai ie d roi t
in Bolland was .geen besliete zaakj het WU,B maar een
d'honneur nta j .. mui8 et", c0u8ider~e I!omme un ordre_ conquerir
e
do potter, meB plai.!ltee particuHcres: mala de puill longvo~rroopi,g~ eC,hi kking; " '8Dd~T, dat de. Keizer satt 7.90
de ch8valeri~. Voua n e voue contdntez pafl d'8n f.ir
r e bGur.s do mae cOllseil&_ Au
fsites tou t
vous
temps
"ergundei
i'occasion,
ridd~rol'd6D
ait~lldre
breeder .u odi krouing, noell
UD, VOUB en fQiCcs deux:. Il tallait
reate. mon arribu8Blieur a ordre d e \'oua declarer eavandaar .de b';handcling . in 't loger, " "arov.e r Lodewijk
do v~tre courounem8n t IOllr leur donner uue cpo que
De rl'lvenez pas de celte
YOllB
a1
que,
al.
m.·nt
ori'.luc
teg
klaagde :. de iton ing \'&u BollaD,T ...erd .Icehl.
dUDe forlUe impo8Jl.qte. Si nlU& n,'Y avez pae UoUl ~
mcsure, il a. ordre de quHter 1a Hullande, et je romps
Franech' .prine beBchouwd,· anz.
me, laissez uormir cel;l. J e roua avais ~crit; de ne
iugrat. et IC8 c01l8eilfrer~
un
'
ave c V \lU~. ' TouS ~(;es
. IIot III · ol'm:orkelijk, dat wij dezon Uupout Chaumont
poiut 10 fairej mais VuLlS me consul ' ez, snus ja.ma1s
faire
lers qui VO lle eubjug llen t ain.i Rant bien criru in elB etc."
telkenmale zien QptredeD, OUt de goede veret.andhoud ing
cxecuter ce que ja VOU8 dil!: cela VOlu' expOB_ti
' Doc" d.!t:e brief werd niet verzondeD; iit de pl uta
tuo.chen de broeder. to .erotoren . Nu in Oct. 1806
des chosea ridicules."
~lasn-an ce n sndere,.. r.ger kort, i~ rergel ijking me t
Eaaide hij bet zaad. van wantrouweD in het D.chterW o.s de lJenaUlin g te atr"ngr Of was hot ni et riJi·
uez en ('cn iJessl "f:J.n .tachtheid. Napoleon vrasgt uanr·
dochtig ge.moed. van' Lodewijk; later ~at"en bet zijne
cuul, dat 'het kl.iue Ho~l.od maarochal kdn .an.telde,
tot
apoleon
N
keizer
die
in inli(~hLi D gev, wa~ e r ran de zaak: san is; tot twee·
berichten over Lotlewijlr,
tM''lfijl noch Italic, uo{.~h Napels, nooh :lwederi, uoch
cirCoDetance6 trcS'-ditrJrent ell!'

1.~

reopondentie naar de Brit.cb. eilaud..... die in ataat
van hlokkado~';rklaard ~erden, werd ' f.rbodeD. Aile

.

. mAr.chaux; · cela a I'ineonv.nien t d. depenoer beaucoup _I
d'argent et de donner bien de. pret..ntion. iI. des
I,omme., qui ont fait peu de eho••. Cr"yezvouo qu'un
geD~ral de division fran«Bia voudrait t;tre command'
par UD mardchal holl~ndais (VOllB sil1gez' Porganis,.tioD
de I. "F rance, lorllque VOU! vOlla t.~IH1l"eZ dana ilea

·Toen in . No•. 180S Lodewijk Napoleon van het
leger terugkeerde, nam · hij Dupont Obaumont, F ....nk·
rijks minister 'bij b'e~-- vt}rig~ -guuv81Dewen t, Dlet zid,
'in't rijtl~ig. H ij I'.,d ruim de gelegeDheid om t.. pra·
ten. eu , zij~ · rei8compagQon uifte ~ooreD,.soo bij meende.

PRJJS DER ADVERTEN1'IEN:
Van 1-10 woorden vC?or twee plaatsingell. f
Hike herhaling de be.lIt .

ABONNE M ENTSPR IJS:
Voor geheel Nederl.·ln.lie 116;- per·hallJaar .
•
• 20.-.
• Nederland

KOIl'OBURBACl: le Samlru~brde Uilgellrs G. C. T. UN DOBP &Co.
.. . " 'iBmederlaad !lij4e RBereD SCHltTll' " Bo~mA Ie Amsterdall.
Seal ,fermiBr ndoBif des aJlaODtes de 'rlUte et de Bel~qae: I. ILSHACH i Pam.

daet ontst aan r an Hgcballlelijk. lijden -

..

Daar bet vuur ~

1rei:~ ::j~ h!!17~ie~ijg~:a~,:~t. ~::e:e~~:

mr=
neren .

William Voko •.
Vokee - mr. William ,o k•• -

_ II< beet Yoke. _

Weln u.

illr.

wa,t heeft u nur P.lgraye Ohase gebragt r

_ E l1n zeer gewigtige en r,ee r eondt:'rlinge luk,
lUr_ lliiwood, aritwoordd a de. clown, r.iju stem schiel'
tot f!uisteren r el'Iagande. Itt. ben eeiliglijk te Pendeu

geko Ulen om getuige \'an lo!"d Aaughtou' lJ t~ee de huwelijk lie zijn. lk W"cllsuh ta we ten hUll l1Jn uerate
HOn'lt' den dood ).Ieei't gev oud~u .
De ~etaande kh:l:r f&n het gel al. t. deS koJJebeijeu
reraDde'i-de in e.n l~kkleuri ge bl""k b.id.
_ Wat 1B uC eent;e \'rOllft- uu lord HaTghlon yoor
u , da.t ge UW" lu)O'M met haar Illoet breKllo? yroeg hij
up Ilchterdcrh tigen tOOD.
_ De clown I:~.. eeg_ eenige oogenblik.kan, OT8r siju ant-

.w vordnad."kell de, Humphrey Dam de brandewijn.flOlCb
van den ecLoontcenmalJl.el) &cboDk e~n der tb&ektlpj"
inbo1l1i ala ware bet water gaweeet.

yol on crouk

a~n

Laar_

uf.rhs.a1dt! Humphrey_
U I.eggen, a'2 n-oorJde de ,~1

~ H.a ha, WI'. Huulvurey Milwvvd J daebt daclowo,
'ala dit e~n staaltj e is \"jim uw gdwooDte~ dan :r.ijt ge
w8aracilJig t!i~n gevaarlijk. vriend!l'll bvndgeaoot ...oor
u~n graaf ,.au Haughton ,
_ Wat wu de yronw voor u, d.t ge uw boofd om
breekt~

11... wi! het

. ~Lj~ 1 2~

!:;;;t<ln's

n un

.u.~

wa~ :~:dt~grijpt· ~( Ik

a..

r~Dl Dug
- _ 1&, mijD eigen v12e69h. g~yoe1. lt1
beu een outl man; w..!\!~ D~ l'ruUW YilU OarY Vl w P.~:
uiob geL",,] ui~6' en ik . .... nach I..... ten . hoe "j

{;:'1l'f8 ,w-u - ,~~'t ~~ f"O UdaD. lien hecft b~ ,-orgiBtMr&~.

_

baar

.iliiiJ~ll~. t':. AJ(jnd~i! g~~itn ~ Ditln _'. d~ he,,!\~

!~~ -Laar

aOf!"

l.,lNld gelieD,

rUelChttU \ion

Oil

~lt

tot.~!~.l.:~I.~!.b"ft:.}v:r.·~ed.b:Ol~:..~

d,~: nir ' i.heu.ftj6ol' ". eijil .~igena.1rdeel ' de 'tJOf"

loo.Ji1ijke . j!e'08ligheidor~t de .. miekeDDiu ; ~ ,de
yoortd'il.inda .'ruw6"":el!l\1Jleii, .w&il~dn. 1IIj'. bloot don8,

n~ei.a,

~.~r~~.·de.(l~. :t. ,.~~.r.d~.·::.c:.!!.e.;Oo~. ~.:;~e.;.!j~T~1 '.~~. :;II~p:. " ~'~.~.o~.I1~.-.,vhpn :."~ ~p ~.daiI..
. ~
·.Atj~

.. .•.
geeft.., •...•".
ingl· .•
1l.•.
';';'Wader· ·tijri··hier poatWilsole ...nit'
. ..
de ' lI1olnkken . d.e. 1I'!1",!!~nh8i\T
.
...tr.m.p
.
.• '....1
.
..
1.a . ..
"erwolld . WOM•. ID : ~~ oabillie d van. ,f' tda. ""!l. 'e~l1. . •
aang;.komen, zondor ad,ie.brie.en·. ·
, .
-· h~. f.amdl~glaf.· vil1l d<:n bpI.lem · Chm"".:.!!, Bong . hebben;..·dlo ~g:oote, ain.aldoar dB 'Atj8n~n pl""ti
giogte~ invlned . . oefelldim; " Rocquain . Yr6t,gt, en .· te
ID dri.i8/Ideel~¥ue . li$Il·lOudeu . door.
. . Drie '.munden loop.n sleoh.ta die .wi.~.la; . eonl pet"
genaa~
lDg~ekend zljn. l!:d.o'! 1m waar II, dan "I"reken , en wehbj
reoht,~of .Napoleon sioh'een dergelijke . hardbeid,
Iltciesapi. tU8lChon· KOta AJaJl:l en
m"aDd.-met
ilijD.Jvera
. eh.i.lIendii
bij tegen:Holian d into.pa••lng . ~oht; . tegen sUn
Pla
.....to~n
aehap
. . . den
d. POlt.ti
.....
de concluslo
de
... \.met
ge.vaDgannem.I
hgt er
dnam....
.oor.indegemeen
DgV~D hdeZUl..
band.
w
. 0.0-. . .Iglt.
k<¢j.•. .ee..door.,
~~g. o, ..: ..'en., tll8l
al. ~~.
tact en eneJgI.
.M
.....~.e"..r ...,•. n l'i
••ndelt,ge..po....
...~.
. , ob.en
... ,p-,.".g
• igon· .olk Bieb zou v81'00rloofd .... h.bben, Indien de
.'. e.r. '."
BebaIVe hetongerief, .d~t . de ontvA?getS de~ willola · dig eeruge
" . .A.i).·.r
. .Mil!aau"1l"ngen . ontvang.n .om be.· lPo"r van .
l:!et grcotet. J!8<1t!olto .• ag. de in
.Franaolie nati•••nl, alio,. d. HoUandsohe. · .~n trltllui.
Kraton aan .
daardOor mo.te. nondo","den . mag d,t .....u. 1m, dat
de.e
..
bru
..
tah.
ben
.
herhaaldelijk
d.
tOVID
.
.
de.n!
.oerkomt .e1 eenig. correetie na zicbo ce•• ,e<el~k tn band.
en. dB
. . . b?O.do....ene.rs .Ile.•..··. w
. " .. go....tto. ep.e.n 18. .•. dla1;'O~ . den
tend .h andeldrijrend e .are geweeat.
.
1.7
A!,-.
n
tQ8
te
.
.
kriJgen.
de"arondo
W
y
knnDen
ons
t.n 6 ore D1tgernkt. omm binderlMg to" gun Iiggen
alespen.
.
•
intUB.ohen niet ontbonden het inlandsoh be.tuw: dit . rond
E.enzoo il bet geoorloofd to .ragen of· Lod~wijk.
dea Kratol1. en zelfa 'bOt 10' bittailIon, in gemi.
_ Aan P. Laminab, in dea.a Djeram. diofrikt · m",,1 lof
~e to 'W&Alen, da~bet ton voila .' verd.!~t.~oen ,teOleh.leh
indian hij oi. stellige overtniging hadde .be••ten, dat· Goenoen Kendeng.
is den·17 ferapoor n..... Kr.ton Radj.
werd den 19 dezer een koebeeet
.oor de WljZe w""rop het m de laatste dagen ~'Jne ..gekoman.n
• ijn IIroeder bet eorlijk met b.in meende. en de b.·
beef); .ood?r . kom"'!'l:'~o v,.o Majoor LIl'
ont.tolen~ Don 2SIten bragt de dief bet t.r elachtm.atregel~n Il~nomen b.eft t'lr opaporlng .an ketJ.o e..
b.ckd. ge.I.chte bent,~g F~ndltlel 'bezet; al de tro.e•
yeatigiag van .gne· koninklijke waardigheid aan geen
bank doch niet .Iuipl genoeg. Do politie •• rrs.te
- G.fijk WIJ reeda onzen lezer. m9dedeelden, .alt
pan moest.n den geheeten · naeht . op de hllD a""g.·
Iwiji.l onderBevig wa., do talie vol harding vau ont-. hom 'en de ge'f.ng~ni8 nam "em op.
r.ekcr ambte·n aar bier, "'ooral de Chinoezen voortduwez~ne pleataen. bi9akkeoren. en des e'mOFgens om ,6
"
' .
d
.' d
1,t
rend lastig met hunne w;)Dingen op "ijo eigen boatj e
.Iuiken tou hebb.n tentoong•• preid, die hij thanl
uur DR-Sr bunne garnizoenen terugkomeo. D3 naebt i8
SOL~. Ret veruoogen Y":a e~ prl~8 h . e.r : .. '30 vau
to
vi.i.
t
earen. 11"8.nneer :.ij in tijn OC1g Y
openbaarde.
. erd3cht zijo ·van
.
eohter evanals zoo ,vele andere na.cbten rustig p'paale~rdt
~. 10torlJ .oor het Ye ...,rgmge . e.t.. t·, .0 'Jut g"·)n
8mokkelbandel. Verledeu Din.dag morgen t.D 9 ure
en
.do , g.~oo!:" aan,al .lChijnt : dWl ·nitg...teJd tezijn
lDvlo~d
op
het deb .. t daansn Dltg.oefe;d te hebb.n. . dooroocbt die ambt.naar
( If'""tit verwlgd.)
bet bUlB van don Oh.inea.chen . WaarschlJnIlJk echternlet we3eDlbet
Eerg.oteren .erkoeht "EN der houders (&Arvan 34 10ongnoatige weder,
handeloar Yap Sing Goet in' de buurt Kotandan me~
daar. bet in den I ••taten tijd aanbondend droog i8, .
t~? tegon ! 15.- ~et Jut:. Du vo."rrBa~t zAI op dl~
de groot8~ zorg, mu"r men rond d3.!ir woderom niet
Dat.. de Atjolieezed echter iets van plan zijn, "un
SAMAR ANG.
w.'J ze spoed.,g. opg.rUlmd .~u . .~n •• rwa;
men da
wat men zocbl. Hii moe.t genoemden Chineeo voor
wei
' byna ala zeker 8angenomen wordeD. Naohteu gaan
bmneD welDlge d.gen de pry. tot f 20.- zoI .er·
eeD opkool'or van kortij gehouden hobben die in do
er .0orbiJ zond.. dat men .an d • . bllit6npoBten eon
POS'1'KANTOOR SAMARANG.
hoogd wordeD . . .
..
pakhuizen ran Z. H. den Sultan bad b.hoorsn geleenksl .s.botho~rt: en vijan!! ,.er.enigt zieb .1 mee, en
- In du vorlgo week 18 een SoloBch opmmJager
Sluiting der Engeliooho Mail via Bata.ia. .Mllntok,
l·erd te worden en zou hij e enlue zaltken van dat
mee
r.. In de XXII Moekima
van een. ko~de markt te huia gek0;IDeo: Me~. een
produkt hij di~~ C!li:n~e8' I'eeds h;bben doen ,·erzcge·
Rionw en Sillgapor• .
Heto,eri~6nieu,:,"s _van hier:·bep,.lt zich daartoo,dat
beldbaft.ghe.d een betere ..ak waard'g. waa by met
len. De Chineea deed dasr zyn bek:ag ov.r bij den
.In de mllnd September den 6 en 19.
bet 14. bataillon blane" kort. verwaebt worJt, ter ••r •
• eni~e . volgelinge~ echt.r .onder de verei.~hte ~u.
ileoident, die de .aak had onder..,.,ht, zoodnt de toe wan
o
October den 7 en 21.anging .va? het Ie Bat. Bari.,n. ~3t onder kommando
thoflteloon de won~g van,.een vreedz&llm Ch~eers ~mambte nht' zicb winder op tijn gemak Mheen te bevin. ...
o November den 4 en 18.
van kaplt~lO . v. d. P.ol naar'Madura ter[l~ tal kooren na
neng.drongen en wilde hi) re.d. tot een bn.s~o~kiDg
den. Hij ..cbt allerl.i uit.luchten en ,.ierp t.n a10tte
• December den 2 en 16.
oeD verbhJf .an 11 maanden op het terrein deB oorloge.
overg88n, to.n d. Ch,nee. hem. bel.~efd m~ar drlngend,
de schuld op de" A<ijuokt-boofd-djakoa. Zooals a!t·ijd,
FrauecbeMa il via Batavia en Singapore.
.
venoeM zulko na te latan, .daar h,) 'n die ",Jlekeur . wiot de
'
. .
.
g.olopen mon zich de?c masl wee r te belr"n.
BATAVIA,' 28 ~l!GU:sTUS.GIsteren morgen kwam
l'een .gen~egen nam. De Jlger ~urfJ? voor he~ 00- .. Vol gens
In de maand ,September den I , 15 en 28.
de Chine •• cb. ker" cehter zou die smbt..
be~ 8too,?,chlp Wllha.. MacklDnon, ••n Paosng en
genbhk nle~ verder gasD l m~ar het zlJ~e volgelmgen
o
Octobor den 16 en 30.
D8ar YBII Yap t;ing Goat, omdat bij zicb. in tijdelijke
AtJeb
bIer
achter
ter
en
reedc.
glOg n ••r den LUltenanI;-ChlD.e. .n "er·
, November den 18 on 27.
.
.
lionctieele verlegcnbeid bevond, f 11m . .. f 21 . te
.Aan boord bevond.n zlCb ongeveer 100 mlOdere
m
.oebt b.m ID,achtiging o.m hui ••oaking bij deD eige.
, D.c.mber den 11 en 15.
leen gevr..gd hebben, dot hem von d. band gew ..eu
mll,ta ...n.
na~r van bet door den .Jager e~. voJgehng,en b ezct~e
Het nur .an Iluiting i. steeda d.s namiddags te
. (A. D.)
werd, wBarop de uaar ",rask doriitende landedieDa8r
Heden
morgen
hUll
18 bet examen ~egoDnen 'oar
~ ,doen. De Lmte~~llt-ChlQee~ . ~etger~l~ d ie
G ure.
den do-.)r de fortuin exc~ usief geworden on handelbaren
opzichters bij
m8cbtl~~llg te ge.eo. tenZlJ dat de oplUmJage: vold?rn
Into••ehen wordt aan belnnghebbenden vrij gelaten.
Chine •• ceno wilde molesteeren. Dit Jgeruch t deelell I zoogenaomd. den wateretaat tel' verkrijging van de
tweelie nota of d. r&Qg van op.icbtor
?6 bSWlJzen t on p~uceeren, .dat er clandestme o~~um
ook op andere dagen buone brieyen aan bet pootkan.
1l
~ij hier ale.cht.~ onder re8~rve m~d~, %oo81~ bet hier
der
eerl!~
In
klassc.
b~t
bedoelde
D
.' e kommiB8l6 voor di~ e~lIleD
bUlB nanwe zl g W8~.
De~e bewgzcn
tOOl to doen bezorgen . D6 doorzentling
ID om loop 18 doch ,"oor ds wasrueal \'uu·t e::>n ell
heart steoda
beflltaat Ult de hceren S. Verbu.rgh, hoofd-tngente ur,
waren niet voorhanden, maar tuk op bUlt, bleef de
pl ...t~ per eerst•• rtrekkende poot.
aDder titABll wij n ntuurlijk:--· niet in.
8. SchaJij" ingenieur
'1
. ' J{ttlo

.1.

·.l

I.

d:fiit

1
,
.l i i
. i

J

I

I

1

jager DlLndring~n.

llhll lIlnlICHT dat .ene tabu.onderne miDg te Lan;·
k.t in D.li, door "ene bend. ketjoe. i. s1'geloopen
eD dat de roovere nur Laboean gevlucht z:ijn .
~PKLEaR.A.Fr&. G edurende do storing tU880hen Pen8ng
tm M adraie, %81 fen V4ete atO() JD er tU88chen Peuang
en ~louhnain been en weer faren. tel' overbrengiIlg
\'4 U telogrammell ; morgen ftrou ll of Zaterdag ocbtentl
vertrekt or een.
Lalere vertrekdagen woruen muler opgegeveDj de
uVefVafttt £81 in 2 of 21/~ Jag afgelcgu word~D.

DE

IIEDEN

door de H 'ger eu Soeawan eu 00, goliou

dell ••ndotie van 30 Sidney- p••rden bracht op/8424.75
.Iat i. ruim .r 280 per .~uk.
.noon de administratie van het Suez-kanaal werden
ill 1 8 75 on..angen aO.S27.19! franc" togon 26383.516
franca in 1874, dUB ongevecr 17 ret. meer . De uit·
gaven b.li.pen 17.798.408 frAnco tegon 17.752 .806
i'raDcI in 1874. H.t netto saldo over 1875 i. 1.061.709

100:0:1,

:J.O~O,

11T')j

~.:"'JT'1',

~ZO<Jj

2.085.072; 1874, 2.423.672; 1875, 2.940.708. De
isarlijkscb. oDt,angsten van het tran.it waren: 1870,
"-159.327 fr.; 1871, 8.993.73 2 fr; 1872, 16.407.591
ff; 1873, 22.89"7.319 ff; 1814, 24.8503 83 fr; 1875,
28.886.302 fro In 1875 pas ••• rden 84.5·16 reitigor.
bet kan....1.

SOERA1JA.IA 29 Augustu.. Niet altijd wordt bot
zoeken n&ar opium met sen geweDecbten uitalag bekroond. Een p....r malen is in den IAatsten tijd daar·
m.d ••cbout Blokland ongelukkig ge ....e.t. Verloden
week liet hy twoo praauwen, lDet petroleum gelBden,
lo.a.n, maar yond geen oplUm; en gi.li<lren· deed h~
.ergezeld van 2 oppae.... en den djak.. -Kaboepaten.
eene bui8zoekin ~ b~i ee.n R1"ip.vo!'"1r,., n~!lf:"'? ;:: l:::=t: : :.~
l(emajoran, I!let dezclfd~n oDguDetigeu uitelag.
. Van deD en ander wordt hier melding gemaakt, OIU
te doen uitkomen, dat den .8pionn.n wei op het hart
lI\ag worden ' gedrukt de zort: voor jui.te inliehungen
en de. DODd., in bet teg.norergeateld geval, .traC
m.oet worden opgelegd, evenredig &an de groote belooning, die hem ande1'8 wacht.

:~~ c~~a~: ti:u~:k \,h~l~ie:~l\,~~~:~e!~k:tiJ~::~

oQr .an dien nacht heeft men baa. den stal ..n 't
Koningaboofd zien verI.ten met een man - een Ian·
g •• foracbe knaal( met breede .ehouders en in e.n
f u".elen rok - en d.n volgenden dag ug men hasr
dood .oorbg he. kerkhof ••n Pendon drBgen. Ik wenBeh
t. weten ....t in dien tn..chentijd gebeurd ill.
lIumphrey lIilwood <eogde met den mo.,.. .aa oljD

wu ik ze belee,Cd b~aDtwo rd hebben, 8ptak: de clown. ;
Ge Ell t ondentnden d._t bet ver&taudig gewee t zo'u i
zijn dit te docn.
,
i
He , r Yon VoUerchok r groeHe bevallig Dl et tijn b.nd~ openue de· deu!' ell Ling JJaar buiten.
i
Hij hield eenige oogcnblikken itil op de strook: ·l.
gt'a,! di~ Jen bree~en ki61.-el weg bczoomde, en gluur.!
de door Let get-ra.hede yenst r, wnar hij cen z(lnaer- ling (oolleel 'fan gcbarenspcl in de d0 0r bet -lUUf
varlie-ate kam er 1.$!g.
HumphTf')' Mi!\\""oon. sprong plotseling uit zijn dr("lo~
merige h~u dlDg bij Let \'uur 0p ) wi erp zijn .e:tf.-.ei C;Jlf
fPr, tam een gewee r van zij , plaata ho\'en den k le~nen acb-Oonteenmantei, spaude den hnan en ij!d!j naar
de yoordeut' van be~ jligt.buisJe.
...
Maar op c@n pur 8cbreden ",lln de delir hield bij
eve n piotaeluJg stand a18 hij van zijo abcl opgere.zcI!..
Hij !itt de kolf ""n bet g....e. long... "m lop den
grond neder vallen, en br4gt z-ijn band met atuipaebtige woede 11a&l" zijn ,oorboofd, a18 .iemand, die
uit eeQ .fgrijeselijiren droom ontwaakt. Yenol~ens
keel"ue by huug Ilft8r den 6choQr8teenm antei, hini het
geweer weer op zijn plaab, en zelte zicb op nieuW"
ne,.l er ",-oor hct runr , met zijn r oet op den haardrand ,
lll-et zijn ellebogen op de kniei;n en zijn "eloat ·n .z-ii n
handeD verborge n,
e...
Den Ton V~lterehoker beechouwde hem een oo~cr..
blik &ooale hij daar in die houdi ug foor het \ Utu:;:) tat

rok bet zweet ,an aijn v(lorhor.>fd.

- Wat zau ik van haar weten r mompeld~ hij,
waarom .raagt gij wij naar haar? '

- Mijn beste vriend, antwt>ordde de ctoWll mu t
1
eon gabeele veraDdering '·no wanieren. ik begeer
alechts inliehtingen; maar ik moet ze hebbea op weI
ko wijze en w-aar ik se ook krijgen k8D. G e p,ijt lord
>faughton'o vriend. Ik .• ermood da' ge al de bijzcn·
. -asrbeden van den dood zijner ,ronw_ kent. 't Is ZODd~;,. .i Dg, niet w~: dat lij \"erdronkell i,in den &"ond
.66r bet two.de buwelijk van den graaf? "t Ie nog
londeliDg....lfo, dat ik to P andon moeot .ijn op ~... n
dag .an de !ijk8cl.ouwing in de Ro .. eIr de Kroon
en bet arme Bc bepsul motet tien en haar aJa mijn
nieht be rkeullen, die ill in vela jaren nit'ft gezien bad;
want ik ben 66n z...erveling op d.n •• rdbol ea geIcbeid.n ,.n mija familie en maag.cbap.
- Ja, ja, 't gaat Yreem.d toe in do wereld - beol
'fI'eemd. ~nt ge mij-niet eeni~e inlichfiogeu nop~nH
_den doop ..n dat arm • ..,hepael g •• en ?
- Neen.
• .•~ ,
- Hobt ,ge hanr ooit meer hier gezen P
.wlj'g~:~rooit, antwoordde d. jonge man ne Qenige

t~hrt ;.

fo , rw&ar .en ongelukk'ge .... k.

opiumjager ~~ met .ijne ~olgelingen . onmidd~iijk bet
wederreeutehJk bezette hUl. Ie ontrulmen. 1;1-3t boo
Bebaam,de kakon en, dea shart tU88cl.Jen de beenen ,
moest )Bger ell 'fo1gehogeu een goed he('!nko~en zoeL.e~.
. DJOc'J ACARTA . . ~oen.dsg morgen .,.1 ", oror
DJokJa e~DO regenbu1. dte de. atru08feer afkoelde. De
hilte fl Q droagte der l~atate weken maakteo due re rfriaschir g (lu.,bblJl v~rwlkkend
DeD geht!eleu dag dre·
veIl nog eemge ?wen OTer onz.~ pl~"te,
Of.:lchooo het IU de l.stalen tlJd met ontbroke~ heeft
Ran wenken welke ODa boofd van ?et beBtllur zlch t en
nutte zal kunnen maken, deelen Wlj nog b.et folgonde
gerucht mede u,J.t ons dezer dageo is ter oore g~h:o~cn:
Vijfti.n d.mangs uit het r.gentscbop Goenoong kldoel

en .erwijderde zich toon, .erocbtelij~ de la.houde..
ophalende.
- 't, Ie nie.t rtBduam 01' iemond to t"erhouwen.
gelijk gij, mompelde hij 'fO<'r tich. De \reg, die TOO~
m!j ligt, i8 e f"e n glad ala ('eo Bt raaLwcg. J k hloH up

:fn ~~ H:u(T~hni-'h,,-Hu.rtIt~ de .legenwoordige Gra·

Jk

9'rou"- 'faD ..G~r,oiie p.i';:."~2d lS Dopenll de eersf.E'.
- nat ..eat . ik, ni~t; antwo.;r\a. ~ Hnmphrt"'f Mil ,
wood noncb. Zoo gJJ d~ &aken ~"n ·· .... ~ . O'ra~f vall

den me et-er werken door dazen maD . Ge zijt 4)~
den wag de. g 10k., mr. Voke.. Dot oom,chap:.
WZI&!'Stbt-ig et"n goad id6e .

~~~~g:rtbot;, :;';:' ;~~~v::ge:e.M"'..,n bij

- Vaarwel dan, it v... lde mij .erpligt ""nige "."
goo tot urigtoJl, en 100 ik in IlW pl,..te was I!.... <el~

Zoowel onder .~e Eu· o~eE'Be,he a !e ODder de. In: ~ genieur29 kla88e.

land.che bevo!king mu Djokja laat .ie ~e""ndbeid.toe .

- . - , -'
.xV IT,

mfDi:R7.0 aIiTXQE!f JC'AUl BEt' TIBLIDES'K.

.

Uer ,on Vollerehoker ,erliet Pendon den dag La
~l)Jerboud m.et Hump::r.), Mi)wood, maar <O~J

'9"

Ie kissse en S~ 1. Numans inL

I~ arteaiscbe
_ Volg.ns
nad.re inlicbtingen is h.t water ,nit d.
put
J

Itand nog wat t e ~euBc ben O\'er, vooral onder de laatBte,
in bet militair kJ.,mpemeut wet degedie do.arbij too g oed ale geene goneeekundi.ae bulp
Ii'![ foor het ubliek verk .. baar d
b dra
onder haar bereik heef".
':I
:;
u~n open bare! we te
z/o. aar y
nten un
, .
..
..
'-,
.
g
. J

I

ha~ t?:' ~,~:nt3r:~o:~~'~~ (~~r~~fl~~C.hJ~ol~;~o~:I;~

. d I!
g
b f' t ' d
b' g. I "
-:''''::: ;~tro :e:Cbee \:~ni~:n ald~!; ~:ni:ea~~~::ellt~:~
ontvreeLild ~onder dat cii! wncht et le t; ,'an bem~tkt
t

Yln7;n.

(But. mid.)

P.ROGRA~j~L\ .an h.t ecremonieel bij de ontbul·

I ling van het Standbeeld

I op l\1ao.odag -4 Septem ber.VAn

v.al minder .leu dief bad opgepakt. Op z.kor~El n.cht.
hoorde een alJa!r won0nde heer eenig gerucht op zijn (
erf Reitter zijne woning, en hij 8tond O{> om naar de I
o-J u,aak daarvan olldenoek te doen. Buitcn gekomer. . J
~}ntdekt6 hij een inland er, die claar ineen gedcken zatl !
en op zijne HAag ",at hij wilutJ, ter stond op den loop ~
ging. Door zijn geroep kWBUlen z-ijne bediendcn nau ~
buiten die den \"lu1;hteliuu ecuter yeraeefa achtern:l:
lilten.)
0
,
(l o-nt,:ul,)
!

Jan Pieterazoon Koe.D-

,Art. J. Het onthullen van, h.~ ot.ndb~"1d voor .r.n
~ l etcr ~zo on ,K aen, Bta.and~ 'f~6~ I; e t~ Pal(>UI to WeIte\reden, neett plaats oj! .d en 4(~en Sept?~lbe~ 1876.
Art; 2." ('I p bet terrem bennden Z~ Cb Zltp~teeD

'f"Oor Z . .E. den, G 0!lverneur:Gen eraal, de genood lgden
~D s:n leaer lho ilch l"OOTZlen heefti van eell toogange·
:raar.....
,
, Art. 3. De toegang t ub het terrcm wordt onder
toez ~cht van twee Leden (ler kommiasie ovengt-steld,

de. mogens ten balf ZOfen oro .

I Me~l~c~;~!II;ne:~:;~~~A~~~' h~:r ~;GJ:;·I.~~::~ I ko!~i.:ie ~~:h z:;'~e~u;:rre~:rinuen
I

I
i

]070',

1494. D. bruto tollnenm ....t dezer .chopen wa.: 18)'0,

654.915 ton; 1871,1.142.20 .); 1872, 1.744.481; 1873,

d

_

wenden,:~

dan ook gebe~rde.. Maar de. ReSIdent Lamm&ra 11 f
T.?orenburg, dIe nlet met opll~.m p&cb~era heult, _ga ,
by gcbrek aa~ T'ol~oeDde bewlJzen, DIet alleell geen
\'erl~f om bUlsEoekmg te doen, maar gelaate oak den

~:~d~:t~:e~~~zt'~r ::!e~:np~~~~:d;~I:o~of.~Jg:!~::;t

frlDcl, zoodat 1 fro 88 por aandeel kan worden . uit-

"1-0.0;..101,

gaC den raad &lch tot den Ueslde?t te

z.un met ten arb~id8teUin g aBn de pllblieke weg. en (di
t~Jd eene,.fust~ge rus t ~ee r sLh t en, hoordc- JUen \"~n
ello) . .:Benige nu fan hen werden ~ell task gegeven Tan
hJU tot t ;,jd Diet v.an et:D Illuval op Cell traosj>lj rtJ c,
iG ellelJ, 8ouer:D wederom 30,.ellen Jell w~g t.e bemen ~GU VI·allen . ~lch op ;-en gch.eel ander.. trfroJll1 dft ~
grinleD, docb Z1J h,ddell de HU. keuo om ZICU 10. to , t e Aljeb
t, benndan. " oorol 10 den Kr.tolJ, -.nsr
koopen \'oor een rijkedo.3.1der de el, dan weI eenvoudig ~ Ulen.
dru!.: bezig: is u!euwe 1.8zerne8, hoo fi·offi ~je:!·
de .traf to ond.;trga&Il- IJct aproekL VAn zelf, dat de 1 wOlllngcn,
~n atldere geb~)U~ell te i-'!a~t~~r:; z.o u ute-a
geatraften bet aerate bQven het lalltete verk ezeD, _al a
langt.Amerhan d.,gaan (lenke:.1 in eene %~er \'redelie. en·
m ell ll:.gaat d,..t: d.o Dloeeto clemAnglll omlur Goenoong
~ d~ plaa.!s te zgn .
kiJoel gegoede lui ZijD . die bet zeer goad kunn&o {
::Kie.t weinig hee-ft de komst \~an cen~ge dame J het
mleBcn. Die meDlJchell betaalden dar. ook onmiddeJijk ! zijne
daa.rto,) bijgedragen.
huuoe Aandeelen, en waren 01' atannden yoct bcvrijd
J)~ eigenaardiged an 'tao het €-J:pellitiele\'QD gau
van de etraf, welke men \"oornemeD8 was bun ten &l~
door de kowat der dam es in dt! Kr~t~m rJatl.x buit(!ll
gemeen nutt!3: op te legg~n} en wie st.1e a~ uat geld
hct:ft het cen ht!el £.uder aanzi€u) bijna} zoo ni f!t· ge
op? Indien die demllDgs we:kelijk stral. verdi end had
heel n~rloren. ?tIen die.:lt meer work t o l1l1lken VaD do
den, d Ull zoudeo zij in plaate van die etraf te Dlogen
t eE uc , waara an t .t- nu toe r;oer weiuig ge~t1ch t ~enL
afkoopen eer door Luoht in beuwaug moeten worden
Ais !let IDa voortgaat en .ftl!~ \"rVU'.r{!!) '\'all huofJ om·
gebouden, opdat tij bunne \·ergrij~'en op g,",voelige wij ze
cieren hier r.ij'1 aan gkoUleu dan zal me n - zcker bn
moesten b :eten en de scl.rilt voor band~n arbcid hen
epijt der officieren die or m:lldt'r :!.~11g!;! n D-me po~ t~ll
mocht beteren. Hoe h t ecbter mogelijk ie. dat zoo
gedetacheerd lijO - in K illt-a Rn dj!l CtHlS ga In den·
ieh herhaaldelijk gebeu en kaD, ·zonder dat e.r een : ken
ABU neites wakan en Let bijwonen \"It.U
r ecept ien,
Btreng ondercoek naar gedaan wordt, 10 one onbegrij·
en weldn u l me!! in bet een of ander llie uwsbi'1d bd,
peJijk. T" dikwijls beeft tich b ,doeld inJaudsch boofd.
berigt vinden dat bij een o f nuder hoofJoiU.(.·ier eeIi.
dat cukel nit ~g(li~me handdt" afm dergelijk.e faitt·.n ; t bu·Jans;ln
t· werd gege'iel!.
8cbuldig geIDsakt, en thaos nog Zllcht do &rme katu-!
roor het builer:.hmd tal het z~er aardi g z,lju to ferpong·bevolk.ing ond~r den druk eeDer bel.sting fan t :emen:
dat h~~ te k A tjeh ~O\ yeil.ig is dtll.t zBl.f~
k
opbre!!DOLderdag B.f'ond werden o:ldor geleide van wet
eenB een ord nn:mBl lla.Rr do buitenpostel1 rij den
met
pieken gewapcnd volk albicr gef'nnkelijk b innen ge een geheim 8chrijven chtt de .!.tjeneezcu yan plan
bI'acht~ d ertien inlander!!, die van mtroep1i('htig heid
:tijn ecn e e,f auuerl: be nt ng nan ta rall~n.
..,
un de ketjo opart.ij 10. do desea Kentellg, beluiden
yulge~B de gel'uc- hten \'An onz:~ 8plOnn~n ~!J :1 uc
Nango,,1an, ve:-dacht en vocrloopig in de gevangE'ni8
A!Jenee t en ,oornc_~n ~ ns regc.lecut Ln1l.r~. den Knton t c
opgebracht waren.
maT8cheereD, en dte wedel' In bet bez.1t tee n eUlen, en
Volgf.lls geruchten, tOU o~n . ketjoe) behoorende t ut
iD~erda.ad beri nden ~;ch in de nabijhc1d del Atjeh

g.d.old, bebalv. 12'/. fro rent.. BederL de opening
..... de trafiek al•• olgt: 18'70, 486 schepen; IS71.
t"O ~J

Do Lui.~n~nt bleef weigeren en

aIle leJen der

. Ar-t. 5. Ben kiJtnIlsglje 8ch utterij. ~dte.kt ~: eere..q~cbt,. De trOc.!pt:D, we ll.:", de plecGbgheld blJ1roneu,
!:'tu.o 1D ord~ \·~n ps.rade tegen oter bet etan dbeeld op

h"t Waterloopleln .

Ar.t. 6. ~<)odro. Z. E. ~!I! Gou'{erD e u_r.~eneraal het
~t' rJ't!ln opnJdt, begeefr. Z'. ..::I1 ue ko~wlelHe n~ den.
lligang om Z. E. te Oll b' ~ lJge.:u .
.
Art. 7. Onder l et !'i [\ o:.-J c n ViiI! !ld WIJhelmuB wordt
Z. E. door de k:omt!li~~ie na <!. ~ de n vo"!,, fiaar beahm '

den zet.el gele;:!, iu "':t" l!is ll3b9!t :· id J e- genooJigden
£tl·h c6finden.
Art, 8. Zoodrn Z. E . do. GL:uH'Tneur.G eneraal ge·
zetea ie, heeft de uiho.:!ring plll:lts van cen feel!lt~
Dl a J'sCo..

.

'

Art, D. N & do uih'oel'!ng ne e-.nt de president der
kOlllmlEl!ie ltd wnorll ell nOQdigt ~, E. den GOllyer~
neur·GcncraQ, l uit ue.t tee keD tut onthuU ng te geven.
Art 10. N·u3.t uet teeken gcgeven i.3, uoot de
hOQfdingenieu [ \·a!J c e ll waters t·:lli,t - Ed der kommissie - he t Qlllhuls£!l \'!JllclJ .
Art. 11. Zoodr.a he~ omhul8el n./to! blaast
muziek
fanfttreD, en l! peelt daarna bet ' Vie n Neerhmda Bioed,
terwijl VAll do Citadet ceo salut VAll .2 L 8cho~~n ge~
10iJt wordt.

ue

ld: .:~A~~. ~.2~~&A~\~~,~:Oe~:~.~~1~,:e~~:~~~1~~~·~~e:ta:a~:e\~

2~e~e~enu~:e~t~'({a~~:~::' tij~ te;~:!t(\i~:?~::~~·~ ~~~~

dat hij \"ertrQkJ 'gaf hij dell .~~!\tel ei.n nm de .ROll"; en
de K roon te kennell, dnt IHj pp'JeJlg WCd l!f eell ga8 t
in de kl einc huisseIijke heruerg zou tijll, Iu de h O(l fd~
13tad aan gekomt'll, te-gaf ~ij zich tetBt~nd D &2.r e~n der
l"wlste buul'tc!l \"an Lamt)etb, 'K~\:U h:j ~eO e liii:ill";{'e
m::lre ige shaat !nl!locg.
Et speelde!l ee,n.ige .ki-n~crJ)n te ZQmeu op ~en stlle-p
)'oor ecn krulde~lerswinkel , Vt-allr ~e dampkrlDg n~r'P~8t W"e:rd door den f!tar:. k ,·an haring-ell, ~ roe ne .ze
~Pt
BUS en tabalr.
IJerr \'0 :'; Yulterchok er ~ ~1C t het J ut:ge
volkje r egts en iinks l ar t;ijde, en m ruw :l.ta wlll'c,n, zij
een troep ya rkens ge w·cE'st, en traJ. dell wt nkel OUl-nen. Hij lett~ n iet op de \\'illkelie r~te r1 nvch op d~
stoffQnd~ hui6moeder~ on de u itgeteerd e. kinderen ,. di e
"i"oor de toollbank op een hoop ~tondeD, DJrl.ar letto
ziju weg door een IHt,&UWen doo rgn:g tus~cuen e~~
stapel brandhout en een stroopt-on yoortJ totdat tllJ

aan •• n. kleina deur k,..am, dis hij opcnde. . ,
~an gene tlJde "an der;e deur \f OI;> een n el'K.ani'e
plaata mat een sma·len trap; bij ging dien -o ~ en trad
eene kamer binnen : WI\$r ecne \7(}UW aAn tl e wu\: htobloc et'Jl!d, met haar blootc 8."men in h.:t ,l:ltink~ L Je
z: eepeop phEacllJe. Een knnapp sk!;.u bU aell '·UurhaarJ; nid in de g ~ wolle houding un een mensch:
maar op :tUn arme Kleine handen, en wet de ,"o~ten
in de lLtcht. De H OUW zag in dtli rondtt', cnd e kn.aap
mu.kte een buit.eling en kwaw "rij yurdi g op zijn
l".)eten teregt-. juist toen de k:rsk.t"!:tide \-oetatap pen 'fllll

herr ,"on Tolter.boker "P don Qllbcdekt.n .I"er klou-

ken.
D e 'vrouw WAI een lighinni~e7 tllortiige .n onw \"&11
ongtwe~r H~ertig jaren !Jud. net kn~apje .-as b ~eek
en m&ger~ maar leer echoo~ e~ 4,ad U~t8 ran .!let ,trot~
Elcho gelaat ,ij~a l'aden, Hernu!le Pslgra\'e, graAf ran

Haughtou, in .ijne t .... kken .

i~

neru~n.

met een omgang Dllder
oogeJ)$cb ouw to
Ge-dur-ende dien omgang wordt ce n feestmsl"Scn go·
Fpeeld .
Art. 13 . NadAt Z_ E . d.1 Gou \!erne ur Generaai op
de \"oor. IIaar b(;'s be mde pli9-h 16 t el'nggekeerJ, den.·
leere n de t r')er-en 'foorby het st an J. be~ld.
3..1't-. l{. Na het defiteeren beu$ukt. d.e president
der kOrn.rujs9ie Z. E. lien · G"u'>erGt'ur-Gt'neratll voor-

C~rdl'1" terugkomeu! dan wannetJr hij -een gr,)o~ fortuin
gemaakt i'al hebheu, eu dat zu.l nie~ lsng as.nhouden
- ozoolc.ng Di~t tot ge o~ n man !ijt - dUB wat ge
te dQen heht:, is -eon go)!jde joogec te Jt~n en ;,11V Do m
t~ gaho J-:Lz:u..'1en.
De kx;a!Jp zag ~iju Q{tlU ernstig in· het gezigt.
- l k g~r oof n:et dmt- go miju oom z.:ij t! zeide hij;
pap!. h.,.e f~ mij Dooit gCI~gd dllt gij b.~t wcart.
IT ~ papa !.:la d een weinig te '-eel dnnk Te,n z-ioh~
~e1re.::::J:~ antwuorude H err \"on VoIterch.oker kort en
bij
;ag b.ag neder op zijn armen bloe d ..crw~nt.- Maar 't
i~ rco-:hij en gedaan; ilr b e·n bereid te 'fergeten en te
\-ergeTe::l. Zij_~ ge gelukkig met Mrs .. ~ppo, Muter
George.y?
.
.
_ Gelukkig !2ewecet eedert . papa is heengegaaD .
Ik kan niet gelukkig zijn 1.o.,)nder hem.. IIr bond roo- .
'\"oel van hew, ik heb hem tOO innig lief; en't W&3
niet moe; un hem my in dien """ht weg te .endeD ....
. in dien nacht, toen ge mij een doe« om den monel
b'Jn({t en mij w ~g zODd met Deppo en -den ·up . .
- Zwijg J Bcbreeuwde -Herr you \"'oltereh~ker· 'heflig. Ala iem&nd ouit zulk e.en jon,; gebr.-~l S()') boards
8-preken L._. Nu luister, G t' orgeYJ .1'"oegJ." de clown et
bij, het .bJ!Ulpje tI!88chen zijn kniikn nrmende~ teen
hij zicb op den eeJ!igen brui:' baren ! toel bad neder'
£;'~et. '¥at. d !en nacht gedaao werd W&8 eenig'ijk:
r oor U)t- beatwH" en ~t goon Ter\"olgeua is gedun i.
ook tot UW· b€e~wil gewee6t: t"n ::00 U.T v.ieD d~n u
J

niel lief bodden, loud ... lij b.t Diet god aan hebben.

D~ We-cB etil, mijD Hel"€' jong~[!, en ,weee ~en goede
knaap, ge~oof Wit uw oo~ . u. segt·. Do '~\~n hebben
c.en keer bij m~ genomen, en inateJe "QU U hi~r bij
Bt! ppa te l aten, 'W\ kUDataprungen te iceren ~!) met
~ !H:t orgel en_ don up uit ,te glan ~ ben ik Y-OOln8m6D8

.
U ,,&ar "';n nette fate<ll'nlij\:~ lr""u..,hool
t.. r.andenHij lit?p verlangend den , cloW"D tegemoet.
t ',\,tDtig pond ~II "jura all~a er- bij .en geen .akantie.
-:- Wij dachren d.t ge nomt me.er %Oudt t ~nlgkO - I _ Wat denkt
go er .an, muter .GeGN!~·i
me_n, 00. ~ .eide bij . . C, verba.al m.9. \""&11. papa., ! .
Ik Il! •• V ur.zalde t:n ·Z~ nUl" d
. e ntHlW, die, -O n;-r
_
WAt s o u' ik "AU hem verhalen, antwOdrd,de dt1
Je "ucnt\)~ ll'U gebuk;.
·
•
do .. ,'. nij gewoijk, "iet anliera dan ,.at i ke ,nro.>g&.
•
ueb 8'...,~d . BV i. naar 4-m.rib gegun, en wi! ni,!
(.1,,,;-.1; ' C[.:,·!",,)

~!b.~S-~i\inl!.II.D."'..'-.:k.Cla1l~t, dep.l.~~ti,·,$.heldYO.
O.r.,... \...:.t·~~r~.
word~:
werdt,

uitgelei~ilg~.

~f~~~ka,I,:t:: ~.'O.;kn.e~. 8.:~k,·IO.~i:.~.·

.i:.l.·~u.~e.,~g~:~t.n.:ie.~.·~~.n.·~.I,.~~,o:'rd,:~C ~!' n,.d~ .'

8.= en
.h
.Ie!;.
' '.'
ta
••.
........ at
'.' a:.r
.
dus . geh...l . • fgoan' op hetgeell de beleetiie, :lOherpzm., I. ,zelf· andoren .tu~ iaaLwerd.: Schindler, ge mo",,~ _
. nig". : .• erlegenw....rdiger· vRnJ.pan mij;madodepl~8. '.: wader eonl naa•. ~en an~er". wo,\~g ., oor mijomzie~.'

4rl 16 Aan Z. F.den Gouverneur-Geliora&!
op!i.·ijka.1I1II Zij onwangen

door.ieli~mmiBllie,

(J. B.) '~1J ~~~~~::j.?~!.~~~~~l.,,{fij~::~: ~.a::d~~~d.
:;:~:nl;::nk:id~~ ;:r~:::g'oe!I·::d~ol~:B~f ~;~
' , · d e Engellehe wbtenachappe'\iik~ metltddll, 'en de foor·
ieto van dlen asrd, dan un iii niamand hinderen.
treffel,ijke Quitoohe m.thod.., v/JOr het I••ren van ta!on."SohuppaDzigb,8ohenkeensii1: Ie .de -flesob leeg?
,
......
Het geheele • KindergarteD" ·.ysteem ia overgenomen,
Wacbt, ·ik. heb ' nog .meer ivijn.
'
ti4MARANG:. . .
oflO\;oon Fr!ibel e.n onbes.hrijfelijke . A.iatiscl,,' tint '. - Bedank! bewk! f1ui.tert Schindler- .ijn
:' Aan 'g: e" k' ~ ~~, n , 8 c. h·ei"~Ii. '
tt.d gekragen. De wandell der Bcbool waren · even , buurman. toe, 'anderB ,ind~ hij d" hot gealoten. Maar
i

.• '.' •..•.,.,

...•

TELEC'RA'MME
" ,. N

:
. rn

.

"

Steam, B~ron BeiltinCli gesagv. TiJilmermans

:::~~!~:~ka~:et~~n::; !:e~~~s.,!c::oJie;::r:!~~

en. even goed ale. de ouderB van onze Amerikoanscibe
Iiinderen, krijgen de JapaDlcbe. cud.re een maand.er·
NedLStoom.Banda ge,zag.. Loenen naar Soerabaja.
.Iag van de ' vorderingeo en het gedrag bunner kinde·
N. I. Bark .Tenoer ge.agv. Said djen bin Ali bin
r.n. D. Japan •• he commi.saria vertaalde op mijn ver
Sakal naar , Sumanap., .'
.
.,' . zoel, .enkele dier ver.lagen, ..aoruit ik vernalU d.t 'de
kleine Loh.mo geen vorderingen maakte in aardrijka
N. I: Bark. Fatbool Racbmall ge...g.. Sech Alie
baker ' .benali' naar Suman_po
kunde , door gebrek aan oplettenheid, dot bij .".k
NedL Stoom. Voorwa_rUt geiagv. Graad~ v_n Rog- . W&8 in .Analytical logic," doch dst 'ijn Btijl goed.en
Batavia.
zijn ver~aaltr8nt ala bij ieto .oordroeg voortreffelijk
gen,
,. 'Aangekom 'on Pas.agi.r".
waB.lk las ankela tboma's in Franech en Duitacb en
Per narD' Bentinck: de Heeren' Ter Wind, v. d.
keek vooral met groot ,ermaok sommige .rije opatelL
h
b d Ut
h
b d F ton A.
leu in. Vooral las ik met balangsteUing van de ontle::,i ::t3j~in::w eC~leDti:=;:r~j::ge~e~'r Laave~r.J d;
zettende rampen welke "un
enfant qui aUait
Hear Jozepb Troune, Linde. V.rder Inlouder., ChIDe·
au eoll6ge ,ooerkwamen. V.I. kinderen hadd.n kleine
Z" M. troopeli en ,. bannelingen..
':....
leoenab •• cbrijvingen 'an zieb •• Iven gogeven, hetgeen

Va r t ro k ko n' S •..11 e p e .n.

*....

jeune

'.11.

::r~:::se!:a:;:t!o:007e':,"n~~e~~ ~:~

SOB R A B A I 4 . .

A.. ~~- D g,:e . ~ o ~ in · ·~ . n ,_' ~ c be p .~ D ~
26 Auguotus. Ned . . Ind. '· Stoomaiohip .Gouv. Oen.

:::

~~~ :::

.

Milor, gezagv. T.S, Fran.sen, van Ma.caSS41'.- Am.-

deZ~:d!~~~ ~~the~ef:~;u~~nva~a~::j.~~lr~~o w~:~i.

- Ik denk niet dat mij .d it tot ear zou strekken "
Schindler, en i~ begrijp waarachtig nieL wat d. m••• ·

drik uer Nederl ... dden, ge.ego. A. N. Koop., va n
PUooroean.
'
' ,
28 Augustus. Amer tk. bark Cb, R. ' Lewi8.~ ge£agv-,
Racae, "an B.ta.ia.- Eog. bark Auriga, gezagv. W.

ijzerdraad glijden, rekenen leeren. In Japan io dit te·
lroam niet aileen in gebruik op acbool, waar op kan·
toor, eu~ aile Bommen worden er op uitgerekeld . De
commiesaris vertelde mij, uat bij in Europa rekenkuDs t,
algebra en hcogere math •• is grondig gelc.rd ha<l, doch

- Met wie hij proJe•• vo.rt o'er dien deugniet
van .en oeof?
- Juisl...
- Dan behooven we nu niet langer op wijn te
wochton, denk ik. .

v' e r~t r 0 k'k enS c be po n.
Fr. bark ,Ahespore, gezag~. ~b. Depeo, D&ar 'Pau8&

::
1
eeovo~diger en nauwk.uriger wij ..." .aide bij . Een
beer uit Boston, die mot mij waH, baalJe bierover zijn

¥:rk~a~ ~;/iu~u~~~: 'N~~:arr~I~~m~:~:8p;;n~ ~::=

ir ~:~~t~E~0~~::~~2~et~r~:~:J~Ik;Et0::

!\~..~;:~g:a~o~~o~:ke~~,m:~~. ~~:!rp~:~ij, E. Ru.ro~\an.\;..tus.

Neder!. bark .Marie, gezagT. M. T. Y.
Kerkhoff" nu.ar Puoeroean ~ Ned . Ind. bark FBthool Bair, geo.g v .. A.. }'.' y. d. Wielen, Dsar Bima.
_28 AUgu8~U8. Ned. Ind, atoomElchip M.ini8t~r Fransen
van de Putte, J. H . L in 4etn l\nn, t:aarBandjerl.QQaing.
- ,N ed'. Ind. bark ·}'ilatid BaDka, ge ... g<. Edri. bin
Osman, naar Cheribon.- , Amerik., bark Tobamroalr,
g••agv. J. I" Porus, naa. Tjilatjap.
BA T A V I A ,

u.

Ann g e k 0 m

2G Aug.
27

H

6

n S c be p e

:~.~{i::~~D~::;'r::ij~ek,

Soetere. :.

genheid .
Die H OUW j ...gt hew t.. lkens ang.t en scbrik aan .
Ze wil bare rechten op dien knuop niet Bfstaan . • . .
~ J • • ja! en omdat hasf getlrag vsn dien IIQrd ill,
dat men ba.r plichtehalv" dat re.ht niot meer mag
toekennen, r,iIlg de mecster Aall 't procedeereD d. t
weet iedereeD.
- Plithtehalve eu. orudat bij den kuaap in .ijn hart

~~ij~e~:~~ni'~Oaa~~~ri~~:tl;:~aep:~cd J~~:n;:~~:~

81o~ ~Jl~~t b:~np~~8:::]~~~)tm:: i:~::~::' voordBcle
nog meJe komt

~j::v:~!:enu:i;l~n ~:oo;:~g:~:::8lolc~~1!b:~"~k~~::

::

~~::::::~;~:k in

Oui eell

I

Toorbij
~:~~~e:e~~ b~:'I::ld:~ ~ee!;;:~en-f~::;de~t·e~:;~

~:~~;'f~ ::!~~~zeza~e~:i{~e;!k~n~~::"r ~e:er ,:~;het;~
t onbeeld ran sm~rt. Schindler's bIlk zoekt nasr de
Mi888 Sole mn;s. Bij weet geeD. andere troost:!reiJ TOll r

~:':u::bl~~:'Z~':: !:ze~r::P~I~eeno,~:;~ ::r.;:~;
hel~.:¥I,,::!:l.laat d. baDden zakken, tijn omorteIij keD
blik ruet met innige hart.elijkheid op den 88nh!lnlce·
lijkeu leerl ing.
.
S h' d
d'

wy o."

. Ouzo dogbloden

.

mij alleen !

,

vinut Ualm en Sch up.

,an den kleinen L ok"am o en ZUn m8kker~. Zij zijn
l'OO:W8Af in de voll!! betet kenio V&:l het woord · de
kinderen vaD het land vau d. opgoa.nde zon.
blogen allen, die in het Weoten woneD, geprikkeld
worden door het \'Oordoeld, da~ het ver,. Oo.ton hun
goen" en mogon de kindereD van de landen .un de
ouderg••nde .on dus niet vertragen in ij, er eu luot
om to lt~ere n. M~dedinger8 van de werkliec.loll \'an
het W.olen worden door de . Japan8cho sobolen g. .
kweekt,

- _ - \Ve k-UD..Uell -llU wal opstappen, - z:ag t hij, Zijll
hoed opzottend, - ue lllcester is geheel \·an etreek.
- Ik daeht er jui.t .an, om ",ijn ledige w ..g te
Tullen met het de••ert, - antwoordt Schllppan.ighmaar d.t wil ik bij dit dineetje weI to,-,geven.
- St! ik hoor ' Beethofen opswn! - flui.tert Halm.
- Bchindler, mijn noed! - reopt de tooDkun.te118ar aan de kamerdeur:.
~cbiDdl.r reikt dio'; ijlings un. Een oogenblik
later staat bet dri.ta1 yoer bet raalll om den meeet ..
na te . ien, die met gebogen hoofd en b'eek, ontroerd
gelaat! IIwg .... m de .traat afgaat.
Waar zou hii heengaaD? - vraagt Balm.
_ Bud Hagen bij aijn. ad"ocoat, denk ik.

I
k
l\lenge wer "
fEN DINEETJE BIJ BEETHOVEN.

.

door
CA.T U. F. VJ..N BBEs.
V , (S lot.)
fla.lm vermant tic-h, wiJ zicb van de kip beuienen,

pe;-~::~~:::~nm::n~l~('?middagmaa~ nu aIs afgeJoo-

Schil:dler knikt beTestigend.
Halm zwij gt een Qo~enblik ; dan, all Beetboyen df'Il
hoek ow elaat, zegt hij l'crdrietig:
- Schimon trof het beter dan wij. III ha;! er op
gerek.nd om bier op de.elfde luehti;:e wij.o VDDdean
te komen en ik loel mij be ~waa!'d a180f de gebeelo
J

ma~ ~·u~t""b:etnt:t~ b~tev~':g~ n~e~t:!~~~~' g.ef Be:,hK::t?~i~g~~!b!rd~~:

wet~n

dan maar eens bier dien 8cbotel.
':OJ oel f ga.t nu aan. 't sDijden on hakken .
- AI.
d.... kippen .e"" naar de Zwasn zonden
om tot mode: van gaarheid te dienen! _ aegt bij
vroolijIr, - Etkan dat ik een kunot.tuk heb rerrieht,
HalIo!' hal daar heb ik' loch een bout bemachtigd!
Zeer kracbtig! daar ,alt nieta op af t. dingen. Nu,
ik rert.ld" doar "an <ii.n pianuklopper .... . ulk buren
t rof ik overal, en nu drijven .. hier in hui. deonbe·
8cbaomdheid EOO ver om .iob o'er mij te beklogen.
Den gaaten .c.hij r·t uiets natuurlijker, waar zij 1<>0.
Den zicb nictte-min seer yerwonderd. ,"
- Ik "1\g h luid, en ik .tamp te herd maat; .loof
de muoikal" ido\e one . koel laal! WiI men het plIblidk
b.. icl.n. · can meet ruen t"cb eerot .elf belielt. 'Un
en al. dot oo,'enblik d.... r io, wie denkt •• dan IIIIn

eene

"'0

I
<

_ naarbu.iteD! Waar

g_an we been?
_ Vrugt ge dst nog? roept Sohuppanoigh,
I.vendig, -'- onmiddellijk oMr 't re.taurantl , en ....
met al m~n Hefde en vereering voar dLu ~rooten .
toonkuD8tenaar, ::looit meer een dineetje bij Beethoven!

HANDELSBERICH'fEN.

PRIJSCOU RANT,
opgemaah ,ivor de H.n<lel .. VereenigiDg te Sam.rang.
31 Auguatus 1976.
KOFFIE, Gewone b. /46 .. 46 '1, nominaa!.
,d.
W. I. bereidmg f 49 a 50
SUIKER, bas,a No 14 / 1-10 a 14 '/, .oor
midden-nummero.
burcu i Om .d.;'. "erJ.e,e klac~teli te vocrk.omen ,erbu.
Slr<>Opeuike. r.. ' 11'1, ba,ie no . 14 ."fgedaan.
ik lIU,a"",eder.
IXDIGO, /3.25 a f 3.75 .
•
_ Bon . compo';.' woe.t eigenlijk een hui. foor
KOEHUIDEN, I e BOOr! /0.40.- pcr iC
lie!. .I! eell hobbeu : - . chrijft Schuppanigh.
" BUFFEL ; I e BOOr' I 0.14 ii 0 .15 per pond.
. -, Juist, dan binderde bij niemand en werd door . RI1Sl', J.' .......orteol., 800n f 7,75 2e BOOn f 7
,
ni.mal>d .~binjerd. 'Bene nam il< de ,Iucht vocr een
\'oor cOlDBumtie.
.

woruen
.t~:~~:nT~ba~~~d~e~~g

I

te Pontjo, behoorende
BUIZEN ell OPtsTALLEN.

In de folgen,Ie woning etootte ik 0p een EngelschDiau.
Hij bulkte miJD" lDu.i.k
vervel.oo toe, d.t.....
ook Di.t om uit, te boud.D, Op hem volgdo een bunr.

"'t

I .

l BO~lN(}, ~: k';' ~1;:=: ~ 1~:= ~. ;i<'1 as;~:"e.
Wi_]lw" ... op Holland 6 lI1u . dah" 101 'I. ~ 102%
l'a~li~ulior; 101 'j 2 Ballk; pari Faktorij.
_ _ _ __ _

de Wee8kau.er:
De Secretaria,

Samarang,
29 Augustus 18 76.
1473

:r.'ameDIl

R. DE L!NNOY.

-------------~Morgen Vl'ijdag I ~ eplember,
.a1 word en v• •kocht in het Venllulocul an
den Ondergeteekenda:

i-H'A."'~x-'1
,

No.2, 11, H, 18.
Vier ki.ten a 50 ,tuke
6/* OALICOT8.

U

i~....~ew.ter

b• • chadigd

aangebra~bt

per het •• hip

G . .6., \VERMUTH.

1,18 1

-----------~---

Mnrg'en Vrig·dag. 1 September,
mUon wordell verkocht in bet Venduioc ••! van
den Onderget<ekende,

14 krandJ', zeebescllilJi,I"J' de 5 u i Ii e r.
~
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G. A. WEHMU·l'H.

Groote Paarden Vendutie
80 e

te

,- Ii k

II ,,- t ,,~
01) Zahll'dag den 2en Septelllbel'
znllen SoeSIllDU en. Co te Solo tel;eD
2% Vendu Salaria ,-endutie houdeD. "Qor tIe loko faD
den Heer J . Portier aldan van

70' Swnbawa Paarden •
alhi--r per Water Lelij

au.ngebracht

Onder dete paarden ZIllien liefhebbers van sterke wogenpaarden .en~
ruime keU8
doen, l:oomede groote en fraaijd .
gebonwde rijpaarden.
Te bezigtigen yoor het ,:. . 010'8 togcUlont fall J~n He ~r
Van BECKE.
,
]fet CC'mmi861 cn belasten zich behle nrmaa
SOESMAN en Co .
Sawarang en Solo.
H5T

kuonen

N. J1ASTRODOMENICO

.
bericbt he. publiek von Samarang ,jat hij nog ol_ht.
oen .paar . dage~ hier .erblijft, .n noodigt dno goga·
digden uit hem ten .poedigste Ie b~l~eken.
(148")

is'1

:na!~n!r. J:~n";::pi~~·i~:f~ ::~:u;·!~:e~:k!',~J~~:~ ~:~gcdod'::tie~:n =!p~~i~~,~~r:::~:~:~~~~~be;';

~e be.1 al •• en JaulDs<:he school ie ing.ricbt, Het .. a.
~I.or men door <Ie deur <en der volk..cbol.n binnen·
,.,tr.ad, Do JapanDorohobben VAn all. Eu,op68l1cpe rijken

zullen te TO IlBAN, door tu •• chenkulU.t
nm hat Vendu-Deparlemeot aldaar,
in bet openbaar
\' erk(lcbt

-

r:c:~:..i~e~~Dtea:~:~~li;~~cb~:~r!~b:ij::~O '~~ri~::

wil .1Oe\'.el~ 8cholen er in Japan r.ijn eo ran
; welken aard, heef: m.n slechta een kijlrj. t~ nemen
op d. groote acboolkaart van bet lapan.cb. "Jk.I.pan
wordt .op die. kaart enkel beBchonwd aJe ee~ land waar
lI·inderen.onder..ezen ..orden en de scbolen .ijn er
• nkel op aongeduid. Met verBCbillende kleur.n worden
'.' er ·..,holen van lager-, middelbaar-en booger onderwijB
';')8IIgeduid .• In Tokio hebb.n wijeen voorlreffelilke
·. . •• h.OOI.Voo.rvrou .. en,e'.ngOedeJ.u .. V...ar College""
:·.eide. de JapanllObe eommiuario tot mij. In 'l'ukiolijn
.. ,00'1< Ultgebreld. schol.n "asr enkel ne.mde tale a
· onderwez6rt worden, iu de '
Gaikoki.Gogakko(~)
},' ran.Ch, Engolaob, Duiu.cb, ~uo8i.oh en Chine.seh.
' . .In .een andere werd "lIeen In Eugelsch onderwij.
, gege.en, ale de wereldtaaJ. bij nilnemendh.id. Tweebonderd nagentig Iinapen le.ren hier die tal!, welke
·d. Ja.p.ann
. .• re """.'. VOOrUef..felijk apreken : lIn Nederland
,.01.,,, wij irm.weD8, welke .yoorla-eff.lijk.lingui.ten de
Jap, un.rs sijn en boe uitatakend oe on ... moeilijke
' 1••1 leeren. De I_panners, wie, eigen taol zoo Zlcht en
welluid&£d i. al. Italiaen..,h, leeren ,.l811 on.1 ...emce
talen ala :Rll88en en Holl.!lders.}
.
.

[Voor het Land.]

I Op Maalldag, den 4: September 1876.

I~;r~;~:non:~~:~de~ij~o~:" ~~v~ee:o~~z::~g~:~ ::d:~ II hij~a~:t~aa~ij:,e~ee:;'i~ ~:r!tea~~~~~:;e:;;;;r~{:~:
v!~.:::;t·~:~ i~:l1::~:~~:et:~~ ov;~ :.~r~ie:.:oc.;:~an:~.~e ~:~:!:~g "~~:o~~ert.::~:!"':.~, ".~~;'::l~~~~ ~~.~~:r:~ru:.f.~n
den gelegenh.iu gebruik to maken.

· gelden noodig .ijp voor het openbaar oDder .. ij., wau
• neer bet gCforderda door e; u ~l gClmee~e be.lasting
\ gebe,en wordt. net eerate Jur va.n de lDvoanng der
, Dieuwe wet (1871) werd 1 'j , millioen guluen gevord.,,!; Binds dian , tijd. neemt de begrootiDg ja_rlijk toe.
.: Nergens zijn de · kinueren -rerplicht het openbnar

J

Nimmer i. er een zoo

v·~e

"olit!digB op,oeding to ontvltn..

II

~~~: :~z~n::~~i~ ~:=~e!:::. ~ij-d~:::~::~\~t:~ .;ea~~~

·

verontruste~.

Ik wenlc h die ,rouw van barte een donderbui
We, maar Ie schijnt bedarend op den maester to WGrken.
- YernjetigenJ, ja! St; ik huor stoelen vers<,bui-

~~:!:r!~~?a f~ijhU:::~D;;,~k:'h~:~, '::t ;:I~o::r~d .:.:~
den niet zear veel ijver toondtm om van do ,",Dgeb.o-

I

~
)fet wijziging vaD de advertentie voor~
kOD1811de i ll de .samarangscbe Courant
vaD den 25 Augustu. 1876, wordt bekend g~wa.kt,
dat de ma xim um aannelningsolll tier op den 9 Sept.
18'76, des foo rm' dd.go t en 9 ur. uit te be.ledeu
werkeD na aftrek der kosten "an ontcigeniDg cler
gronden . d f F 662, en van eene noodbrug aJ / 84{;,
waarvan de ulIollrHtelling niet· nooJig wordt geaoht,
than. bedraogt 1277, 276 in plaut. "on / 29~,783.- De Hoofd-Ingeuieur 2e kla••••
Eeretaanwezenu. Ingeoleut",
,
J . F. }" MOB1·.
1471

Schindler l icb in de werkkamer .
Met bet hoofd diep op de bOlSt g' .onken en de

n:i~go~~~ :~:ide. ;~:~o:~' to:e?d:d :.~ Jo~:n~:~:
I j:~;:iingel1 een jong! ~:ouwen ~aar Euro~~ e~ Ameri·

I.

~:~~~:~~ci~~ be~!:~d~!~ni,et·a~o,~:e!

Septemb::"I;,o6
vau drie v8ndutien dugs .
De SuperintendeDt .an bet
vendu lrantoor te 8a~raDg .
1483
W. VAN DER VEN.

ill hun platte _IDutsen en gele rokken, en de meiajea
op matte.. g •• eten, bield de JopanBche coaftuissario

ruij

volgens wuika tie Mombu! lhJ •. of hot milliBterie \'au
onuarwija, tu werk gMt, t~t de 8chiltercucl geklcllrde
pr.ntenboeken \'oor kleino kinderen, waorin naa.tb~t
geu rukto .. oord koe, een ferme JaplIns. he koe
.fgobeeld,.
.'
.
Hoe werk! de Mombusbo? was ~ onoe ·ee ...~e .r...g
Be Mombuoho' zorgt voo.r aUe .. ken, ond.rwg. betreffende, lU h~t geheelo flJk . Do mlUleter ·g.,neraal "au
, ondcrwij., wordt bijgestaan 'door .ice-mini.ters en
in~pecteurs. Bij . hL..,ft volstrekte mocht bij de aonstol·
, ling vanalle ambtenaren van den t .. eed<n rang, terwijl
zijn r.ad .teod. gevolgd wordt bij de hooge,e bcno.mingeD. Hij io niet gobou'len Ban een va.t atelael, doch
bandelt n, ar good'inden: volgen. de bebooften van

(Voor het Land)
Wordt bekend gCIT!tu.i{t dat, met uihoudering

I~;~!s~~~~t::rkba:;:lij~enM!:a::t~~~~~~e~:~:k::~~e~~
-

I. gp:~J:ke~Ut~~t:efij,n:~::l~'nr~:~~:g:~ ::::::~ ~:~t

Te Phihulelphia.
(DE KINDEREN. pER WERKLD.) ..
W
. elk riik geef't na Zweden Let aan.8Ch ouvt'el ~.kete en
· n8uwkeurig.le denkbeel.d van zyn volkdoDderw'J" l!'et
u I ddt
t
~a~:P::·ke~r~~:r,lll:t·e~.~~wa~~g<~nwijz: ~:~B :e::1 ~l~t
'e antoonenboe de klein. Japanners worden onderwezen

............

ADVERTENTIEN.

vcrwenigvuldigen, tieel.n on tellen gelijkelijk werd de
ni~6rderheid \'all de 80f_-bau Q\'erluigend getoond .
Toen ik ! et Jap::.nlil·be depart6wenli verlieL, na

ka ta tenue n

·

Zaterda;: 2 September. Voor rekening van den
lande van eenige afgekeW'de ~hoolrueube18 in '8 Lande
, Algemeene Pakbuill albier.
""""'........................!!!'!!!......""""'!'!!!!""""~
!!!!!!!~

biDDcndeur wordt .a.ht geopend en uo bezook .
.ter treedt met laohend gelaat bij de jongelieden bin·
nen _ N.dat ze hem beurtelingi vrij driest heeft; upg e t
n ome~J gut z;:; met een apotaebtigen blik
en !

eer:;t
~:fkee~: ;2~!:.~~e ~::~:~o g,~:o::~~le~,a~X:ece~~:~;;

~.

K wil.t Kon g en voor rekening en ten buize-- ,van den
heer .an Erp Taalman Kip w.gens vertrek door P.
Zwager en daarna voar rekening ran belaughebbenden \'an beBchodigd goed in' het locaal vaD en door
F . H. Bouma.
.

vaD~Beethoven?

ha~e!:ot::~db~~8~i:~ ~~t ~::~;~!~:~ h~~ b~:!n:i:~

.e op d . gewone wijzo op, tur ... .) de fluggo, zcnuw·

.
•

Aangeslagen V e ndutien.

J

~:~~~:U~~o::~nr;:::t g;~~!:. g~~l~Dl~~ik::!e~:h:e:~·

Alll.e fi~anen, welke zich rond ODS verr.allluld bad, partij
trok voor do ~ buitenJander, t)u hoe ter r;ijner eer eell
luide oheer gegcv-en werd, toeD hij, gelijk: eon dar

~:·n·;~n~ ~~:.: ~o::r~ !~l;t:'r ~ebou.,
I:'.d.~~
.t~om

de V::...r~~.IW.g~~a~~r N.J .• ohip Mino, kapt. R,I J.rt

Een oozei'

lit'! ijke in de wijze, waaNp d" dichtsaawgepakte ,!(riog

•
:.
e.
Von
I'or N. I.
•. William ilIe .. K.iDnon,
kept VAn Eck, de heeren .~.Sttn. van: der Horet., Q~l1g~r,
Mr. A. d.~ Vriea. luit. :der into Opperman I , le :,h ut.

kw. Svetbrood Piceardt mot ecbtgenoot, eD
M.
troV~:n'B i liton ~er N. t. Sto01ll8. kapt. Meijer. de heer
l.Ioron vaD Rijckel'oroel en bediL'Ilue,

papier, de ; ander met zijn telra-8m.

ij~~!~:d:~n~~~en~un i~nwB:l~~~:n h:r:~jk~ere:v:;ie!~

•
Bt.
V e r t r 0 k k a n S c h e pen .
27 A~g. Bng. at- Citij of Exeter, Gorley, Sawarang.
Ned. , Voorw Js.rtB. GrlU& t L Rogger-.,
Nw. _8~hlp D.)ctor .Me..~er. Iyereon, CheriboD.
28

de~ a~a:ei~ ~:tk b:~t:ube':ir:t ':.~ij:: ~~~;:I~!~la

'

V rijdag 1 September. Van onuitgeloote pandgoed..
r.n in de Gang Pingeer . door den . pandhoud.r Peb

_ Ja, maar mij dunkt, dat het toch tu•• cben die
beideD bijfionder luetig toegaBt. Zijn stem kEn'k t an·

groote sommon de gewone cijferkuDbt onoiudig td verkie.en was D. J'panoche afge.oardigd. merkte op, d.t
de heer uit Boston eigeitlijk cen oordeel uitspruk over
cen zaair:, WBnl'\·an hij uiela "'eten kon, want terwijl hij
woi in staat was te rekenen, bad hij echter nooit geleerd
om de Boro-bau te gebruiken. Hisrop dao.Jdo de
heer uit Ik.ton ueu J'panner tol een tweest rijd uit
in het rokenov, Ow do twee .tel.elo lesen elkaDuer

~n

Atjoh,

~:~:!::;i~;:~E::~!;~~!!~g ~~?rn;'.~::;J~i~; ~i:!

..

25 Augustus.
Serviers en Turken .ijn bij Alexinatij slaage gewee.t.
De nitolag waa onbesli.t.
Rus8isohe frijwillig.rs, of!icioren en 8OIdaten, b.!J..
ben .ioh bij ,de Servier. aangesloten.
RuolaDd been Prins Milan te.gestaan een CODeu.
I .... t in' bet paleis op te roep.n.
Door tuoacbenkomst der Mogendheden is een wa.
pen.til.tand voorg.alagen.

b.eft.

~~::::r:n o~~e:n v~;~ckl~:: hs:tm:"::,tui~o!~t:nv:!

::

BUlitOD, Mt~UerJ BillitoD .

at
C,.k

Amb~ina,

28

11.

~:~t. sc:n. ~oe~~l1~U~~JI!~rb~~m~:~:~:~~'

ter~~: i~:ij:e~:h:~~.~at:~~an

.

Londen; 19 4ugustUi.
De Turk. n .ijn in Montenegro ' ,erolageD.
~tcbi b••e.tigt lator groot verlies: geen artiUarie.
De finaittioole hi.iB der banken' in Portug&1 heef!
opgebouden.

:::t~in:,r.'i:~~~ :~~~ ,cior ell berinnert .iob DU,
Een oogenblik geduld, be.ren! totdst ik met lien
sleutel of met den smid bij den wijo kan. Hij .et
zijn hoed op en wil de denr nitgao.n; iDaar jui.t ...ordt
die van den buiteokallt georend. Ala van d.n blik.em getroff.n w_nkelt · Beethevon terug. Een nog .
jengdige fron .... met een p•• r onbeachaamde oogen
en een verfallen gelaa', otaat op <len drempel.
- . Kom ik ten onpas? _ vraagt •• op Ipotacbtigen
toon.
- Volg mijI- zagt Beethoven bijna toonlooa.
Met de hand op bot bart gedrUkt,. gMt hij baar voor
naar .ijn werkkamer.
.
- Een dineetje vol bindeNiiaaen! - zegt H.alm
glimlachend. - Mij dunkt, die damo Will! niet o.rlegen.
ve;;dig~·ntge baar dan niel? - vraagt Scbindler I.·

dedecling, war im 1865 in Tokio geboren."

n-emcD , hoe een dar leerHngen Tolgene: zijo eigen rue

'

REUTER.

.

' NedL
van Soerabaja.

/

..
.
. .'

'.

. '. .

, SCIIJRP,S·B ERl CHTKN. ' . ..
,

' . ' ,

... NIEUWE mTVINDING!

Kisten-openma.ker
,....,"'-'I'
I;t.

Met dat iDatnllaant upent men kieler ~
kelijk eo aUenpoedigst, heeft het F
Tan de deke.eUt paf en ong~'&.~ hr
,
- C,),
Olen de 8pijk~re rc.\gtlijuig1 f~~: ~,u \1011P Sbehondt.

V..krijgb... .
[l~li '--':-

~ 0, L

.

,

,

'~ . ' . ." .. Loge· "Malarain:', ,

'j

.J\.MUZIEx!'·HABDliiLl

I"G~~O~Bi~i~~h~~:r;io~ED~~ru!lUli~;

••

1

o)YM"a nd&g48epiembe~
des avonda ',!<in ...8 uur:

T~

.:,.;

I,f.fZERENr~EnJKA NTEN.

.·

1417

" ,BULTZAi{J{EN
.I{LAI\~BOES.

I

a.:it. i

;' .·. ·G:t{·.r.VAr~~&, (b~· .' ·;":'·-l
. ;V~o~hand~~. vo~f ·e~~~h~deri;

I

. ... ; .

Boosey's· pialloforteltltOl:.
. .. . ... ' . f> 2:~
. Burgniiiller.EdoleprimairedujeUoepianiBte p • .b,~

'W.VA.NDER· BAAR;
.

~ecretit.ri8i '

.

Cz~~ny, PIl8Sageniibul!g~n

~,~ •. £-1 • .Bonl»A.

10.-:-

IS VERH.UISD

clavierspiel
"
Woblfahrt. Kinder klavierschule
. ,.
uit ~ , ooBe .y'8 co.llection.
Dl188ek'e sonatas.
Hl1ll1mele'spianoforte works.
' Weber 's
"
2 vol.

8:-

en BOODSCHAPPEN:

BRIEVEN

Aa. buis dee morgens . te•. 7 uur ..
In .de Apotheek dar BB. flOBTBARDT . en Co. an
W A.NNEE .tot 8 uu, en . t o 11 uur ·io I,et Stade. '

H;~'lel r:~ :~~tu~~~~I

It
.

SPREEKUUR:

Uletl.rmoker.

Aln bui. de. Illiddage ·te 4. uur.
Dog I ij d • r. Herst de. morgen. " ""' . 7 uur.
'
147-l>

. werkt tegen billijke prijzllD;
(1)

LOTERIJ SOLO.
meet' voorhlllldclI bij
G . c. 'r. VAN DORP

De;:~:~~!:e!:tHl::or be~':te~a~;:

en Co

"

N.IASTRODOMENICO

in h.d Ilotci

::Dr::lLre~~~

Net werk en spoedige aflevering wordt verzekcrd.
T evcnB verkrijgbaar Stoomkranen, Stoomman()Ulelers,
wa te rpeil8telliDgen. W aterf eilglazen all Il iDgeJl, Soij:
ijztJ rs, Ra telbore n, Kop~renpijpeD, plat ell vicrkant Staal.
Moe rb~)U ttm , K linknage18. llrijfriemeo VAO 2- 6 duim~
India Rubber. vau 'h,-'f, dik, Tack. pate nt Pak·
king Y2- 11/'l. CIl aIle lllogelijke machinerie be noodigd"

PU\' iIIOCIl (Kiml er No. 1)

8ijouterien
hl'stnande ui t

hede" .

Caml,leete l ' arm t's
P:lrnre3
Detn i P<1I'ure3 me.L Col!i r.l!;
ide m zoll uel" Golli e"

.Medai i l ull s ·H l'o clJl~ s
B.-on" ... M. dui ll ons

Uit Parijs ontvallgen.

~

.OOrlmOI:~~~~cilen Krnisjes

~

Ee n e nieuiI"c sortering

HEEREN en ·DAMES ARTIKELEN.
H oeu ell, loese Boorden in groote 8o rtering, groote
keuz. van Dassen, witte en g ckleurde Heroden. 'foi·
letar tikeleu, ScllHijerwerk. Parfum erie, een g roat
"ssorlimant Odeur. 1 quallteit vaor Dames (nit het
Magazijn du Louvre) eene Ideina collecli. P eignoir.
van Iijnw"atl en percale., prac htige Kam me n, ~'a n·
taisie ar tikelen, Ceint.l1urs, Co l i i el'~, PUl'ures, Bl'!lCe-

OJ)

Hi ngen
llraeelett·e n

IJasspe,lclen.

"~~ v~~~ (.~]~eG:t:1l1en

Collie rs

.

H. W . DEACON l< 00.
F abriek vaar etooru en a nde-r e werktuigeu te
(la54)
Soerabaia.

lJhl.df! II I€Hl

it

H orolog es

hil vel"eI1 gOllueu CII uloe,l koralun k et l ingen ~
Gr ~o le kp"lIze va n cba-ri vs.ri
~
If pmd. M.nt:het en I("Laija . Knoo\,en.
"~I """'i
.
Di verse Golldwe rk~n

letten.

Jouvin Haudschoenen inalle Nos.

Euz. enz .

EUZIER i<:.

( 1428)

In eeo woord oe ue complee te Coll ectie van alle rlei
. rlikelen iu bloedkol'll"l , Malak iet. Lava, MOBaiek,

Nlincl"alc \\lateren,

V"intorine, Gllmeen enz

, uJ geno Dodor Sl'l {UYE.

Alles vall de ni euwste modellol1 en buiteugewoon
Irelll'ig bewel'kt. en in groote verscheiden heid.

Alles verkrijgbaar en gras en en detail

Heere ns t.ra~t.- SaDlarang,

-- ~ - ------ ---- --~ - , -

Adrea: Hotel PavilIon Kamer DO. 1
B1ijft slechts weioigedagen

.. -

BLEEK ZUCHT WATER

1489

STAALW ATER,

N. MastrodoDlenico

1,178

heeft de eer het publiek .
van Sa marang te berichten dat hij alb iel' ill aange kolll en en dat bij Jirect uit, l f alii/ beeft ont'fangen

zijn

"~!o"terii!'" H 3b

f OOT

DE BEKENDE LANGWERPIGE

IAITOOR1GBNDAS
BET

Pi c k l~8. Sauces, J a ms, J ollies, Herri ngs ala Sard ine,
BlCo u. H om •• ~oup, Plum pud di ug:

G. O. T. V AN DOUP

&;

SftuerkGh I, Carroth:' n, grHne Frbsen iu wein, in '.f!.6sar unO. gt::st:.uht:, Oha m pi gn oll8, Hrecbtsparge l, l!ullillo u,
Cerve latwur-et, Mettwuret, Le~rw urllt .

Co.

Eau d'Anvers,

( 1870)

Direct uit de rabriek

~ .. n Angust de lUarbClh,
verlu-ijgbaar bij

"G. C. T. VAN DORP en Co.

1287

Bij G. C.T. v~n Dorp en Co~
b••taat nog g~legenheid zicb te Abonneere~ 01' de

:t MOJ) E .1 J,J L U S'FRE E

f;k!::~~~u van of Jaoua,i 1B7(;(1~~ 7r

etc .

Z•

(la67)

SOESMAN " n Co.

v

,.."
. . •

I
I

i
J

1.,.0 .0"II_IOU

~I~'\:~~'

Uocbe.... en W .sehla fel.

~

a.L~

1.L :--

f,.-

"

Q se ri ~ s

1.50
4.5. --=-

J'

!J

.,

,. :l 9"

2. 50

Moll .. 49"
n

.,

i f,

I mp romp tus o p 142
Rondesu hrill ant De. U"r op 6 5
,
.. I"EH&'!!f.
Lecocq. Gir06" Girofla opera bouffe
,.
La peti te m ~rif;e
l\1ozart., Les Jloces de Figaro
" la dute encbs "i e,>
Rossini. Otello
Weber. Oberon
))IV EHSEl\·
Beethoven. Egmont :i 4 maillS
Coote. Sweet i nnococce
Heybloro . La Saint Nicolas
H6,~ 1. Negermarsch

2.5 0

H

.2 .50

"

2.50
1. 50

:2. -

2"

L. 50

1. -

.,

Lemotl.e. Lov e1~' dowers
"
Lea perles du j~)ur·eo l1 edi o ll de I"alsea pol.

2-

ka's marcile;:o, gillo p~ ek . pour Ie pia Dofurte "
.Markus. E r i5 maar e~1l Ilni le ll w rg polka.
mazurka
Sauvl et Naa1' Atjeh mar3c!!
\y ~ Ui?'l'. P l'ec.iOij3 ~'l 4 !llain ~ .
Wi i~Ul:lIl. D:lI.s de r wild.n
.
Mal'!!c" de l' Ra j.h s.
Z ","N G .

:? iJiJ

Bach: %~ ho he

5.-

me'i3;'iC

KAAS'
blaas.
. In

I

.111.. . ' .

I
Be"'"
• pore. e'DOO .. ~O'i~~;N en

e".

b.j.j S () ]j"} S :M AN &

bel.g~n pri"'~

C O.

K".lit" it KoBij. in
.•
.
1~88

1.lol.'l s ehl·tlcv c n

Draa;to.ge~:~.~'~,b':~~U~. i~~,~.:tmgr.ll.

Koperen·, Rang·, K., t.• Kist· ell Lad .. I,,;en, inat-eek
.
BORS MAN en Co.

(1 366)

( n ,H)

·NOA

SOBS.MAN 8. Cu.

HII,

G e z(I.!,; \", .J . V A N SCHELVE N,
h c hb~ ude

nitateke Dde inrig-Ling ri)tlr p:' ssagiers, f'aren ·
de te \'ens eeu geneeshec·r.
~
H et vertrek van :Batavia 7.al in ,I e eerote h e)ft va n
Septe mber ... a. pluto vindeu.
J nformatien te bekomen _bij

De

Ag~ lIten,

.T. :O.H l NDE LS

131 7

en

Co.

Passage naar Nederland,

wl-,r ..Jt. :.m ng~·1 . "I'·1! lu e~ . ll'f·t 8111'1 2 ~:IL" ...,dt}. gun stig he.
kJJ H lI ~ e n lIi t m lHlt c ll,t \' Ilor pass:tgien i Hg~ r ic !J td sdtip

1·I. :,(]

:! .-

"

k cur ,'un 4 9 u age~ ocht e l.angsi ukkf' ll
:3 ~
:lieDlle1,oho's Two part song"
Mozu rt. Figaro'. hochzei t
" 4.3 ~
Schubert. Die winterreis8
" 2.Zang Album. Kene van vrulijke coupletlen
r omancen! bum oristische l-iederen ell?. u it
dell tegenwoordigen ti]d m et arcom pag·
nemen t del" p illno .2 Ee ritl ~ g ab.
I, 1 2. Teo . Iotte. merr dan tOO diver>en Nos.
nil de 8 alon ues Varietes; verzamel ing
der m eest g ezochte liederen, ro ma ne,'",
coroique . , cneo, etc. mer. pian. bege.
leiding.
" 1.-

.,"(I".I'R EOI-IT.'·
Ka ptcill A. K. Z~IE EDE.
welke! L{Hl uHl \'8rlll~letlel ijk ein ile deze r iIl:l.aml VAn
S.UJARA.-"'G UBa' NElJEl!.LtND zal vertrekken.
1 ururma tieo te b.kolnen bij
De 4.:;en ten :
Batal'i.
.J.
van LEEUWEN &. qo.
en
Soerabaija.
en DORREPAAL &; Co. te- SaUl~i-ang.
(1320)

I

t.

SloOUlvilal~llIlaalschallllij . Xi,dcrhiUU.
Gel"~geJd e' Ulaan delij ksehe lIiaiJdiell ~t.

U33

4.

"'"'

~' ~ / "' I

STOoutURT·.IIUTseH.mlJ ...1AVL'

•

B E l ' STOOMSCHTP

Hd BtooIllscbip V 0 o .r w na r l s kO ln'nan,lu nt
J . F . Graadt vau R Og.gt!H z.ai den ] fIe!! Scp ! l~ lI1 ~
ber e· k. \',il ll Ba ti\ri:1 VLfi Napel s na:lt' Xieqwt'dl" Jl

JAVA.

rert rekk~ n .

Ladillg wurlH 3angeno men '~O() 'I ' .l;ijTl !l 3U~ ha r, 'lIs
in EIITOP!\ , waa rr oOl: tlirek te cogIl O.~:,:e U·l en !~n w(Jr-

KOlUlUaudan t F. D. GOLLARDS,
ZAI re rwoed elijk togeu HINDE A.UG USl'U S
Nederland 1·.,trekkeD.
Voor vracht te wenden tot
d ~ A ~ e l ' t eD,

llt"m afgegev p. ll.

Yao? v t:l.ch t. 1m pa~~.() ge gelie \'~ men 1,icl l~ te wen -

,len t ot

12,l2

~

Batavia, Samarang en Soe rahaia .

.~

14403

De Age.nt-en ,
DAEN DE I,;, en Co.

Baf(J.f.'itT ,_ S Y'IIJi"il 'l.i, .

Soatiup'!a.

Te -Hllur!
EEN H!H S up ,len' weg noar K
den B .er HONSEl'.
1407

"'''~ ~farmeren

I' en . pi'l( l).,u",lo;"".

SOESMAN eo Co.

wordl a(lili/elw],m iilet .hdbe!.-cl,de N ed. . 8ehi}',

UiO
2.~

a I i g.:• .w . ;

nallt

.1IOBZOO.

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

BORSMA.N en Cu.

1389

'i ert.rijgba.r ou,l

Co.

Pa.ssage liaar Ntlderland ..

4.~

~ ,, -

l N , Q K.

G ezag voerder 'rIM ~lERMANS ..
re rt re kt d e o l eD ~eptf! llJber. a . 8. J , de8 ~ofgen8 8 IlUr
IIAaf Batavia, BiliitOlh Pc:mtianak-, Singka~ang en via
KII Bt.jllaatsen,
. D. A ;eote o.
M e. NElLV·&

:J:.l~

B.E .NT

BA R ON

0111" op 4~ •. , 2 M)

Vierle g roese I'~ .

tI

2.!.il l)

en

~---\Ioorl.;;~cliik !!jcill'uik

I :akken van 10 en 25 katje..

i

t

\."n~'e.~~~~~."." IUmbb's
Engelsc~~,2.~!"
dtrolUmels.
Hang- t'II . Kasls1okn.
( 1S69i "

2.-

,

",

recneii complct de Bonares
Albu m op US
Weber SOllate.l) Erste gro.se U.
Zweitn "
As
Dritte "
D.

my.

StO()IIlV~ '

, RET . S'i'OOft{SOHJP

et".'

een Amelikaansche Bendie. .~. I Koperen en lJ~ere"
(1368) .

9 A.

"

N. ,. 'I~ '

2.-":1.-'-

E. MOOR MANN en ()".

zijn reed. voorbanden bij

(1462)

12 G.

_ ,

~. -

Schuwauu '~

s a ll8

J.AAR

1877

2.-

SO~T.ERB,

, Bonjoewangie en Boli ·Boleli!lg. . ' : ' ." . ' . ....
. '
"
De Agente1!,
147G
. M~ , NEILLeI!OO~

j ) Ut vIH':Clt'

ar~ t-e, Olives uu 8el, O ii·ve8
f6reit'8, l:I uile d'oli,·tl, Cape rt! , e te.
F ruit-s all ju.s et a I'e-au de vie, Sirllp de g ro8seilltl8,
ra mooiaep. capilai rc8, 1"()l3elj, Cerises t.I 'urgeat etc.

Pote, S ardines

2 ..2. ~

. a ••ag'loerder

:U;O

"

.

J

Dames en Jooge Dames.
N. MASTRODOI>IID.' lCO.

)' 00 11

ruirn voorzie n

r:t.llIw ue, .l:!on gel:1C!H3 en

,,

1/

haas, Rookvlecec h en Sauo ;~ 8 de Bologne, AspergeiJ,
Groenlen en geet-oofde Yruc bten in heel',", eu h.o.lve bl ikken~ en in fletl8Chen gt-droogde Vrucbt.~fl, MacAfvui e
Yerruicell i~ eu S oop6g uren, Koe k, 8uikerwerk en,.-

Oorril1gen

Dan

j;

"

Soep, Ge.ogelte. VleeBch. Rook· en .toowZAlw . OSBen·

van 1 en 8 SDooren.

Groote keuze

'~yed er

Tan 1:i ollu.ndlSohe,
provi8ien . ls:

GROOTE COLLIERS
0 449)

volgena Doctor LERAs .
M. J. A. 81'BENBERGH.

SOISMAN &: CO.

e en groo tiactuur

2 ~

.

ye.r trekf. d.o.u2enSei.' t.• nibera . .• ..,.·.·. d. ea .' iDarga
. · tW. to . 8
unr Daal' Soeri.baia" PllasarOGan, Pr~bo!ingo -Ber.oeIde

BulJl' waun'a muz.ieli.- al bum iL.!b oll .lelllle een

M . J. A.. S'l' EENBERG H,
1~ 7 !}

~:='

Fiel ,l

Meudelw\III . Li euer ohne worte
It[oza rl AnsgewiiLlie Bonalen FlInl:l. ie · IlnJ
so oate No. 18.0. Moll
·
Sonate No. 15 D. Dllr

vau nlI e 8oorton van mach ill criCn .

berlcbt het publiek van l3alflaraug dat Idj heelt
onl pu \;( en geetalleerd.

4.-

Beethoven Alb um
Ou,'erlllre,
Unydn. Sallale No. 14 _K Dur.
"
.. 8 C. Dut".

GEEN LOT£N
(l 470)

3.tlO
2 .2 . ..;;..

Israel in Egypt
Jndas hlaccahaeus
. M essiab
"
"
The. Dettingen te . ileu m
..
Men <lelsolm Hymn of p.ai8e
Souge withou t wor us
"
The fir~t . .W"lpl1rgi" ni ght
'l'wen t.y-eight . pianoforte pipe"" by celeLr·a ·
t."l J compose rs.
1/

verband .

i\. G R ii N 8 ERG,

.

lO.~...

~~~~~. a;:ti~i:A~! ~!~~td~~av:~:a~~'te"

ria.r BODJONG', nur bet hni. laat.t bawoonddoor
dan Ha.r STOLL ylak noast b.t HMeLdo PavilloD.,

(41711)

beft , 1-4. ' . . . "

DOCTOR ARNTZENlUS

Holloway's .Medicijnen
Pn.ulI Oil Ul.Y. _ ' auurlijke Diank.-. - n.
...-aaba GH« 'f6l'l'Walh.i. uekl~ lbO .....Pille • .t. eo de .ijle
lI.'!;rer BllU,U•• 100 vUlNlwlijl z i.J .d~ ' . "CII ella ,,,,I ~ OUlde ~ l)o
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