Vers6hijJit dagelijks.

HOOPOBDRIAUI: ..18 Samarang..bij deUilg81ersG.C. T. .mOORP &. Co.
'
,,' . .,: 16 Nederland b~ de Heereu SCHltTllA " DOLKW I~ AlDlIlerdalll.
,.'. Seal1«irmier,mlQsir desanailnCes.de .France ill de Belgifle: 1.ILSBACBi Parll. ,

Zon-. en Feestdagen uitgezond?rd.

I

ABONNEMENTSPRIJS: '
Voorgeheel NederL-II:diii/16.- per halfj84r.
• Nederland
• 20.- • . •

PRIJS DER . ADVERTENTtl:N:
Van 1-10 woorden voor tWoee piaatsingen f L . Elke herhalingde . belft• . ,

N ede.rla.ndscb-Indisc)lE~ Spoor'-Veg - M antl!lcbappij, Lij.u l!iiaDl.arang - V orst:enlanden _ 'W'illeIIJ. I.

Nienws. nit Nederland.
c

Door

qnde~oekinge~. nn :4e11 .Am~rikaan~cben

ger;ant

terugkeerden.
_ Z. M. de Koning-Grootbertog heeft den boor

vin~ ':!!O::8;~r~:::~r vv:: teen ~~~:;d:~ed~'~:;~~~

~~~::.id~eO:::g;.!lUl~6~i::nk~::~nter,

I

to ".'e· .R age - ..den beer James' Birney _ is Daar do
N«l. SpedalOt' meldt, de juistheid gebleken van een

:::
meeDe toejuichingeD J die den uitstekenden directeur

;:~ e~~ ~~::a~!:i~80r~~e~~~u d::~.:::·~/d~o~i~e:ep:

Montellegro,
,
Is 't Oara LinlJa Bok van de 130 of de J ge aeuwr
Na laog pralien heef' men or de deokundigen toch
ecne Ovcr geboord en
'tresultaat,P De ~/tltd:Spel:tatoT
'aD

~~~lj:::i::lJje~A~:r~::g:~g:a~:~ub~r!fe;:t: '~:~;:D~~~
de Staten het eerete 8.luutschot heeft ontvaogen vau
hur andere 2us~er,. ~6 _ r.epu~liek dar Ve~ een ! gda Ne-

~~:;~.~e,t di::~: b~~

t.ro..it Tri6rme
opgenolllen. Uit de
g.n.~oral.in .de Ned, Jaorboekeu. ,all 1777, i8 'geble
ken dat het eers.1ie aahlUt8.bot ~an de .Iarl "Nd slrip.
. niet ' i8 ' afg~;;u!lrd door een FrfLnsch_ adm'iraal op 14-. ~

,:=er

gew~8rdeerd.

he~'r~~~d!!:;~~~ ~: !U~:

boidkundigu onudf%ocht, en de· bear

Geld.c,
merveer
Blln ~en
beiden,

Febr. 1778, maar door Job. no Graei. Nedarlandacb.

P.

overleden de heer l.

;~i:!~~r.."t::!:8~;el:~~: ~~ i~ol~~ ~::t_~~di:a~;Dca~:~

Andreae. gepenaion.erd vice

:~~~~~a~a:U~~O;::!6n~ad~:r~~:.ac~~:e!~~:e~~~

Smidt van

de cber der beroemde papierf..brieken te Woren Apeldooru, die het papier op zich .elf
nauwkeurig onderzoek onderwierp1 zij komeu
terwijl zij Dnbekend waren met elkollJerB

lerie hier te lande 5. artiJerie bier te ')ande 21, genie
hier te lande 19, gellie in Ooot Indie J 2.
Yoor dit getal 'an 71 cadetten zijn 30 militaife en
bnrgerlijke ambtensren aan de Kon. Milit. Academie

- In Den rraag heeft.en ouikerbokker, die t"
vergecfs trachtte eene schuld 'an f 87.50 "fSD Ben
zijner hnbitu"'. lie bekomen, diene beeld in Buiker

verbonden.

~~:'''l~::a~!r::~ee~t.!::t.~~U~"~/~:a1~~~a ~:\!t~:no~ ~.~P'':~:;~~'ftt:tie~e:~~f~; ~;~('i,,;~ t~Dl~:!, Pc",!'i::,:;, ~a::n8C~:~~Po~.:,,0;a:i:":::~:'~:~:f~~:,;i~e~:~:f~~

Degen 8a~uut".~~oteD van het fort ter beantwoording~
va.-n lijn e~gen be'g~o~tin.g. welke, v.oorafge"gaftll wa.!I
door bet -b~s~~en ~e~..1I.0g '~')(I je~gdigc vJ~g.
H~t Jevensgroot p~rtr(~~ ,.,'a.n Do Gree r. WliB sedert

.

.

T

beeCt d8ze concurrentie Illet

fir~a

de

deurwaarders

:-:~rie ~~n6::or::~e:8 l.~!t;e~H :;::~O~~~:~!be~:.~t

droog te mnken, ten einde (Ie ontstane calamiteit t6
heI1ltellen; mocht men hot water niet geheel meeeter

verbo-

!~:~:~

J

vau

gljacbb

:::t::' o~:~g:;~a~~Dieuw

tot eene afdamming
_
AlIII een treurig staaltje van den toeetfLud, wurln
onze weerb&atheid verkeert, (zoo d,eeit men on! made)

op DIs de waarschijnJijke papierleveranciera. Thana
deD.
wordt; Dog en acheikundig ouderzoek ing-tlsteld.
-- U', l ~"'''''''n l~~ t r - - o 1
- C- _J._- - q.,. - 00 __ ...
Men iecet in da . .-1m<Yt . Ct.
Coura~t wordt ill D~n Haag ~n palel!! ~oor den Prine
El.lo
stadgenoot, de beer C. EllerIllan ; is
von \~ led, 8cb?on~OOD van prIUS, Fred, enk, gr8n~en?e
heden per Conrad n811r Satatin. ,'ertrokken, om voor ' aan dlene. pal~!8, In orde .gcbr~wnt. Bet zn-I geheelln
d< civiole gone •• kun,ligo dien.t gootold to worden t~r
"tyle [,ou," XlV. worden mgem ht en moet roet De-

Het d(!,Bku~~ig Oi'Ht~tl-:z\)ck vall dell hC~lr .N · I' \Y".
d en uCl,t;o \' aD
Sluyter in Zl!.lle . !Jet tiC ienren
de'; heer Landreau lh~eft' ~ r toe g~leid d-at partijtH
tot de ,olgende ov<'reankow.t dUu g~kowen,; Door op

van

Men a.hrijft on8 uit )1iddelburg
7 Augustu.:
. Bet ~n hel:; drQgo ddo~ gekoperde driemastschip An·

:!:~a~n~:~epnt~li~~~h b:~g ~:~B~~n~etb:r~~lJ~~~~e ~:~i~t~

~leOeet'Bt:r~:e~:~:e~ e:~w~::d~:~.e~~as:!lg~e~::e~~:;

L'::t~!::~~::i:~:~~~~i:B~a:i~!~~~:m!:br;:~Ze~~~t~~

.

-

wII, dab de vermoedelijk bedoelde persooD, BeD En~
gelschman en in den kring van- den Price 'an Oranje

Bchijnlijk zeIt's l1iet ouder dan 25 jaren zullen 7.ijlJ.
Bet p:if.iei: is ,erwoedelijk uit _de . fabriek van de
!Jeeren 'l'ielenll en Scbrammen te Maastricht, 7,t;Jgt de

benoemd tot

_ Op 10. September e. k, zulten 71 .adetlien de
lessen van bet nieuwe fltndiejaar BAn de 'Kon. Milit.
Academie ,olgen.
Do verdeeJing .ollar het wapeD, W&arVOQr zij hnnne

bliek wortH..,
~ Den ,!,den .dezer i. t.. Leeuwarden, na een langdurjga oogesteldbeid f in de ouderdom van . 64 jaren

-0

~i~k:~::g.a;:~a:e!nd:~::~e{~ te J;~~
(M~o':ig~)
na8vorill~

!,,:;:::e:;

ge.lield d,enen te worden, en weI in den geest dor
Tuin bekend werd; werd dl bear Dunlder by zYn.
pr.;,i8ioneele wet .an 6 luni 1875 (Sm. No, 117:. - .kll,oemde·rtenmoat.n~g8e"I~,ae,yee8nb.egornoo.t[ge."bwrook••dnen dwoar'oauderdlaenda81";ee_

I

Dlog e de 8amenstelling gelden fRn de twee batterijOIl

:::d;~~~~e~!~ ~~~le:itw!;d;:n;,~U::~~~gem~'::r.O:~:

~~ 8~~~k~~n~eer~e d:l:rde~f~::~:;~rinde~~~ ;:~ia Wb.:~i.nlll:i1 ;~~~'~.k~~~ii:"~e~:~engj:::r:ij~r2;j~~~;j~~ilel~: b~:(~ _ ~:%b~:I£"l;~~'~f[~~ ~oo: '~':.'.:~~::~ ;;nd::t,~~j~r~~:!~~: pn:~~~ln al!:a~eliJtelziJ~~ ~:~:~~ob~~e~~neCgh.~rzeoenll.enn

no. ver eereu, 7;8 -, e' heer u3D reau woeten eWlJzeD.
da'i" de , mi81~kte tp8tijg~Dg . ni6 t ~n ~em ~ wijt~~ w:e;
L
r

:'.o~tui~k:;·~:k:!~en~~~e::" ~.tit::ere:~r
D~

Ned.

beicJ.)u~eft, .

Maatsc~appij te~

ter

gcvierd ale beel- :on \'e rloekundige deed nog ill datzelfJ!j jaBr bet e·.(l\wen ala arts, ~a3rd()or bij toonde

"Y

bHvorJering van Nijver- . hem boogochten en groot vertrouwen in zijne 'k.en.niB
beall it der jongste
en chirurgieche bekw8amheid habben, wordt betreurd,

~itvoering van bt:lt

~ . -·::!:(~;::ri:er~1d:~~eg~~::~e~dde:, a::o~:n d~o:~:8t!ed

~a!:~Z:~enec:env1~!::e ::rwi!~9\V~a~~pe~oo:n ~:;~

uitdrukt, dat zooveel mogelijk all. beocbaafde landen
ziob zoaden ,erstaBn am den dubbelen .tandaard met

wac.hten, dat- de beel" Bllerman in zijne oieuwe be .
trekking de meeete foldoenlogen de ragle waardeering
eal vinden:
Voor den dien8t in Ned.-~ndie ' worden door de

thana "i,e, _e'r. voor ~t)der.land nieh andere on;rblijft dAn
toe_'den .gouden 8talldaard over te gaan , den wenacb

c.le~el~4.e. waardeY~rho~d.ing tU~rc/ben. ~ond en zilver aan
N ederlandtsche R~geering ge¥raagd t.ien onderwijz8u
to nameD, wan.rto6 d:o:- vau .10 /2 ' t?,t _1 haar "~vrk()lut. . der. derue klass6 on e~n hulponderwyzer.

de m.E:lt'st aa~bevele.naWllo.rdlge te Z\JIL I~ de alg..:wce· I'
ne' ~~nn~-.,?i.n( v_n·. ~~c~anigen ._ waatreJ;el ziet .zij _ b~t ; , - ~~ h~r. Du.nkl~r, directeur d.er ~uziek bij ~et
l.J.H--''::I> L "_~u.~.;:~ uJ,l.lt..l.uoc< t
Ilill
~l."~t:H u.~ \'uur l.: uureuul,)
J. og ~lc.lHHlJl:!lb. eu Jugeu, Hli UOOI' n. 1\1. den ,KonIng

::~::v.:rnm~~~~::~a~a~~:;:8~;;I~=nde~t

cl"t lnd~rtiJd ,·oor een hotel roor den AI Huster \'~n
Buitenia.ndeobu Zaken. zou word~ll aa'n~ekochtJ thans

f:!::~a~P ~•• i1:~e~ij:o;~;rr:lr~OOf!: t:r ~:d~~::, d~~ :~~:o:~'~:;d::8~e~:~:dte goven, dUrIn zou

;ij: ,~:eg~~

~::o~u:,:d~! ~:~:~ ~:~ 34:a:~:~ee

van de Orde . van

...

:~e~~~:s!t\!~er:e~~~~t:iji~e~::r ~~~eC~jd:ijijkem~::~

~~::r:::t z;: y:fJ:~il~:~i:a!a:e;~r:':"~~e;::e~e~d~

het Poet·

- 1Iet proofnllmmer is verBcb.enen ,,,o j een nie~w
antirevoluionuair dagblad, het Nieuw Leeuwarder

In zulk een toestand verkeert het Nederlandacha
krijgewezen. En dat in zoo ernetiga tijden!

P~:lZ'~t.erdag

2 September 1I. H. verscbijnt Q.lk . het
e~rBt(\ nummer V&D Het Noorden, anti-rovolutiomHlir

Naar men verneerntj is Ulen te' Delft in 'I Rijka
werkplub!en ijverig bezig met het wijfiigen der eava-

~:~e~::!1d~enpa:ri:~;:or:r~nd~Df~~:'~:r;:O;e~~tt. ~~~~~

weekbJad · voor de provincie GrQningen.

ve dRt hierdoor eenheid .wordt verkregen in de mlWitie der draagbare tuurwapeneu vao het yeldleger, wordt

- Yolgens het Yaderland i. het p. 1317 o.erga
nomen bericht van de Amat. Ct" ala zou te Parij. een
overeenkollldt betreffende. de 8uikerregeling tijn getee.
Jumd, niet juiat.
Br is to Parija niets andere onderteekend dan een
;:=:'::: ':': :--!::::::: z •.-:-::: : :':=. L: 6~ ~';U.:o'_~ ... ~,,- ':, ~ .. ~
~.i~~

I
I

oak de uitwerkiog der karabijnen _ van veel waarde
naarmate de rniter meer zal geroepen 'worden to foet
n
te vecbten - d1\&rno r verboo~d .
- Tengevolge vsn den uit8Iag van bet onI.ngs g&-

UJ, Q 4

omtrent een niellwe r{Deling niet eens is k-unnen worden.

.

c

Q

~e,rneemt.

. •

~e

houden ¥crgelijkend e"I:am~n tulachsn de adspiranten
:::ie:e::ll~~..!·~gS:~~e:~:; :!n:t:'~;:'aa:'i~"A~::

v~ee~,

Ilo ••ndien be.ftZ, III, d. J(oning een ni."we en , . -:- Nur, wen
oal
wervlOg VaD
wt'l'.e rdieude hulde .gebracbt san. de uitn.omende e~~f- ,. d. el~~geQ blJ l.e t kolon~aal werfdep,H te .~arder.wuk tiJ.
mu .. ek van bet regIment grenadIer! en Jager. en _qn
d ~hJk geslolen word~n, de .lechlie prakttJken, die durnen kom.en, dan- 'Ilieeot de· ){aat&cbappij : uat met eeUi., gevierden directenr, kspitein Dunkler. Onz.e kUI!stlie·
~lJ plaate hebben, 11]D er de oonaak v~n.
T
gen ,.• .po.e.d.a4n.-.d..en......te. g.-euw~._ rdigen toelttund Vl:D oT.. er '
vende .1 orB.t b.ee~Ci ~~ d~ lispel, waaropNeder~8nd. en
_ H. K. H. ptiDIt68 Marianne en Z. K. H. print
re. ws.rde te zien lerngkeeren.
Mo~h. t bet blijk~o ~ .d,..t. die mu.ntcoDvt'utie van Ufi.genoeg aUe be8.ba.fde landen niet to otaud 7.0U kun·
gang ,oini ein</.e gemaakt en' de gouden otandanrd al-

de resldentie

I

In

t bqoonder roem dragan, den htel von

hier de6.nitief vJl8tgeateJd Z'JU behooren te ·wordell.
"Koninklijk-e I\.Iilitaire Kllpel" verleend.
Het muntwezen- vaft Iod lt; zou, zvnder de pogingeu i
Toen de onderscheidiog, &an Dunkler en zijn mu·
tot interoatJODBal over~eg af I.e W'&cbte~)__~~__~e or~e
zlekkorps te beurt gevaJ!en, 10 den KUD. Zool. Bot.

FEU I L 1-1 E TON .
,

Ll)sters en IDerels siJ6 reeds druk betlg met huone

f ~:~~;f~;,J ~:::~:t e~Jg::a~~::et Z;pzp~~~::t le;:~:~n d:~

.

I

.E8th
' er

In m"!Il~n

aile r.oer getukkig. In huuDe bekoorlijk.e fiuittar.1
I zljn
vindt mungeeu woordcu die zorg of smart uitdruk.-

(NAAR. HET ::NGElSCH,)
iSlieruggekeet4. '. De

'~ll

kell, .ij

~!~ijd~·r~ I~g:ij,:;n Z(~:~a!:~i~ kt;:!::f:~ d;ed~~r~:

I

koniDklijke r-.e~t"mobbare kroonYBn vrolijkitsou'!en
Btrtolenop .het hoofd, m~ ,lammenden mantel om d.e
.lierke, ~c~onde, e . en·· ..ne.grOote bende li.hlie, vlokkig ..
wolken ach.t er den .rog, IV"""" eJke een weoro"hijn,
; vaIi- 4a~6n r~den gl~inlach ~p ~et ,leijen
. d gelaat dr-a. ngt.
Zij 'kw~~ w~_r ~m ~icb sehe ·te lien in de l~gclten.'
de blaatl~ . ooge~ ,~ . z~n en "I'ivieren en .·vlD tot . i
-den. mi!idag; als oen olaperige ....us· op den warmen,
groene.tt aohoot bare. beminde .1ie dutten."
'
,- Hej;. dagelijk8,oorvallend' wimder ~ het wonder d.t.
ni'lI»and . in 'twijfel 'kan trekken, .waa...n allen ' gel ui. ,. t
genls :· ~flegg8D; is b.werk~, ,namelijk ' d • . wooeropetao , I
ding' iter "mid; D"s.;" ..,t>deropetanding is niet ,0Qr'
eendee!, niot beperkt .tot het mensehdom, zooal. dat
betI1isaendll;.:.........p iIa GOS••n dar :.lirioteIijke .kerk on- ;
afgebrokeD aob~d . en· . """halve eeuwgeBtaard beb ,
beD;neen;ieder .dier,iedwe.ogel en.bloem .beert I
het .liefelijk". yoor~om.en v~ ~en '!.ood.. ~ijn vriendelijk

I

I
I
i

I·

I
!IC:~~~:~~"J:= .~~ ~=~tk;jij::~~~t !

rJIligheid .... , het; ·,geheim deal......... AlB·:wijilooit. j
" aliep8~, lOuden "9 hetgenot
hI:t ....alte» niet ken' i

f""

kenncn ,geen

!llineur-oleutGl. Do" vorigen

:~~:'~e~?~kk:lir:i~!~~o~.'e~ijg~~~[~~~c~:n,bi~~~::er~~:

k&J! het niet' .

keuveleu onder elkaode,. De fraaijo erwlienLloee.m.

g~lijk. en noar vleescllkleurige on pnrperen . 'Unde..., .,

•.....•. op hunne teenen lier flugt gereed,
Met vleugel. ven tonger geol of maagdelijk ~it,"
Jede r : . rwt 8chijnt half Il'enegen met den j~"!tett
wellt~nwmJ w.eg t~ z~e\·en+ dle o,eral .zulk een~ .k~e1D~'
aar(hge beecblt~dcmll lan ZlCb. zelven In hUD:n~ oor~n
~~cht..
' .
'
.
_.
D~ law?,e.ren 000 dlk en· wolbg gegroel~, dat men
z. blJ ,erg,asmg Toor de moe~ers """ ~ ..en, sprlllgel" : _renn~D , . darl;eleu .r<)nd In de weld,e achlier bot
hUI.~ ligtzlDmg al8 de .Jengd, zander .enlg .ermoeden
van bet olaZI<"rome. da~ ~en eens wacht-. Deze al .to
,lugga ochapen ..deelon nlet _eer In de g~st van M,.e
Cr"veD, , .. ont XI) heboon er groolien luoL.m den lagon,
.~uen tuw,henmuur te ,.rg.ten, Tern.'ehn~ en Ter~ ,
w~e8tlDg01'~er d. asters en koolaprnlten III baren
tum aan te rigten.
...
.
,
D~ konlJlg was In ,"JI1 kantoor

.
;,,~~,:~I:':'~n':e~~;!:.ehertr.k

bealg JDet brood' ,an horugt.e "et.en," .
,1100 luidt bet ill seker gt>dieht, maar de koning 'an

Albert van Prnioen hega.en .ich den ·12den met den
particulieren trem des XQuings nallf .Het Loo' \ vaD
waar de rorsteltjke personp.n nu. ecmgen tyd by Z ~I.

~, en Koning to r.ebben - {loorg~1)racht des midd"ga

gevolg t.el'll8willll8Df

.

i

fQ ler.:en en dankt:
hQl;,·ct!1
beter IOU ik hot ,aderland ..,.ren, boev..l l!linJer

.oor de infantorie hier te lande: M, F. StC'.DI, P.
M. Van dt!:r Mandere, jbr. J. 1'. Van SpeDg]erj
\loor de artillerie
te lande; A. C. Va.n ·Altena.
H. B. Moll, l. A. Bachofner, H . Kemper, E. J. De
Bock, J. W. rerff, W. C. Wolterbeek-;
"Oor de genie bier to Lande: J. M. Van Hooglltra ..
~~J B. W. !301omey~ G. O. Makkink;

bier

f

I

gemcens, la8gB' en . baahucbtiga wu ik1 'i n - anderer
prijkt met de door atorm :verourzaQkte ecbeuron 'faD
~olken oordeel, ten uitv~el" brengeu 1 zoo ik maar zea . tien twiutigtal winters, Van daag ontbre'ekt het Diet
maanden zr.eep en · teugele mogt hanteren! De oude , . aan et-ellln::en rO.lldom de boe rde·rij. Gij hoort die 'all
~uBth Ligt aan iijne roeten, met dtl Dude Dogen
Sara, die in · de droogkame-r ! natert~ wur ftij Bsther'1I
half gceloten • . v",_dz~g Dllflr de Yli ~gen happende en
katoellen japonnen en
hemden op de droag ..

Jftc.k.'s

or gemiddeld

ied.r kl'f&,tier "n t~ngende. R,ttter
tauw.n hangt,; die YO" E\',,~ E ran., den Yoerman; h""
is in den hooiberg en bOlldt daar eene wor.iDg onder I .rienJelijk b,bbelt hij met .iju loom tweespan in die

::n:,,~~!:~r~ft'::g~~r ~d2:~fth::: d~~o:'et .~! ~:~;

::11:·::::~;;;::

':,;' :e~k~~r~~~e::oP,ai\:~e~!

baLd in de hoogteen otrooitmetdeandere.lugtarwe
wordep.. Gij boort de etem '$' Seryn (in hetWeloch
dIldor .eDe gemengde echare, best"ande uit. klein. . beteekent rlat 8ter) die 0p het weilend om baar jong
primuJaveri8.0,uweot gekleurdc, ylaso""rdigecoehillloeit. Eon dag geleden k",eg .ij een k.lf en ...1 ~ ..t
cbinakippen met geen .ier kleederen op hunne bloote,
eon dag later (0 geaegend 'kort geheugen! WlI&lom
o&1fatsoeulijke rugge~; uitvolwfll!sen cO~'hiD-' cllin~kj r:\" n,
k~TInen wij geene leasen ran eeDO k~ leeren P) get+.t de kin toe ' ged~~~t en . 8more~de in een rijkt:u
h~l vergeten hebben. ~u komt er eene andere stem,
olervlood kaneelkleurige vederen_ en met kaneelkleu- . h.elderder, ,.k.rachtiger, digt-erbij de.!l de ·"vcrige - komt
~ige brooken tot onder op huune .hielell; "it Rouaansehe
de Julij lucht doorklie.en.
.;enden en kalkoenen met magere nekken . Zij doet
.:s..-tber !"
al h&ar beat am in ~ republiek geregtigbeid t".oe.1.-8 r" antwoordt Esthor met al d. kraoht barer
f<linen. de zwakken te beoobermen, .anranding .en ge·
8tem · cn du• . niei bij&onder weltuidond. Aileen de '
weld "te -_n, maar ala 100 . menig ander wetg~ ... r
leeDwerik kan met bet hoogot zii'""r .tem praton
v;Pdt lij d8t werk moeijeliik genoeg. D.e eenden cijn
tocb niet 8ehril oijDC
e.-ven.weg het beet &an toe:. Zonder . eeDig ""b •.am-'
.' Waar .ij' :gij ," (sterk,)
teSe,oel ""l>ej>pen sij eone groolie monigi;e ~gelijk met
·.In aen hooiberg," (••• r ot"k ,)
b..,langegeele bekken 0p' , D • .kalkoollOebe h48n~ehoor..am aan ,d.ze rigtiDg, Tertoont .iob de eidal&rentegen i• .meesbilaanhetslechtBteeilld. Waarom
g _ der.t.em ......nde uitmunt.ende . Iongen die
h.n bij ook 'sulk eon langen, roodon wimpel aan zijn
haar uitsonden o!Dlll;ree" t ..... minuten later in 1_,

:t.:iita;"ed'7m~~i~~':I:g::;~: !::it 7': ~:~ =!el!ij-:e.::..,e~":ij~:,:.n g~~:~g~ het ie Jack, '
'<tr oieraad aiaakt dat tot gebruik nn~IOO8ie, lQaar
ik,bOken niet t.e .....i.n welke ' taak die longe, alapl'"

~::'.~t\::O~~ij'h,:!~~u;ij,!.etd::n~e~:'; ~~8::,r;!,fr'ert.el~~\!,,~du;~i';! ~%:~~ .~ij~::: alt:\.:~~!"";r':i a!' slide

gevoeleD; zOO ' "9 dien Dimm8l' ,er}OJ"8D en bem "bij . tuinetoel in deb. Timet:

richting alB cadet worden geplaatet:

gebogen; hij belt
naar booedtPl met sijo veld booi8tapela naar de ollde
rn",.. grijse echlll1r <lie o,er&!, in l!lIU'8ll, cIak, poort,
J

' laek, lie,ejongen, maak de poortopen. Sebielij~!
ni'den wag! Laat. hem niet ond.r deD. booioehel.f

~:"~t ~:b::r~i;:~:e~~I~::"n:-:~~;=

r-erwijl zi.j &en groote maDnetj~n~ ...e-r .. oTgty dohl met
wijdgeopeudeu b2k .n ba' r uilg<!oitekte .Ieugellatroll\'.

F._be Mail via Batavia en Singapore.
In de mUDd September den 15 en 28,
, O.tober den 16 en 80.
, No••mber dan 13 en 27.
••
, December Jen 11 en 16.
Het uur van oluiting i. oteed.a doe nimiddaga to

Ii ute.

.

In_.hen "ordt &an belanghebbeDdeD vrij gelateD,
ook op ande,e dagon bUDne brieven aan bet pOf!tkan.
t"ur to doen bozorgen. De door. ..ndiog beeft .teed.
pluto per ee ..tvortrekkeod. poat,

VillI-BOD;

Ben tweejarig vulof Dur Nederland, "egelu ziekte, aa.1l den be-

lloewdeo u.i~hIDt-re.ideDt \au U,rgdau. (Madioen). (evens ,eoJ
umeos(er aldu.T, C. W. }'. Neij•.
OH·ffU....OlKtt:·

DieD,lregelill!5 der SrOOUHtbep:·J) o\'tir de lDJlDd

Septtll'.."ber lS1G .

~,: :':::~'G::'~~:~:~~:~~::l:r;'i::::{~~J~i~S~f![~::~:~
2\)

.:olliug Wil"~!\l III, VJD S(;e.n~i:. u:.a.r P:~av~~8~!)~CL3;~~~r:!.nK

i~ in~fl~::~~{:E:~~i:~~§:~:~§:>:~:l¥.:
26

sen. eu tetug.
Kooiog WiHt:1Il lll, "all e :IJ:l\·ta D'iar Peibo.g vi:!. Ttluk-~etoDg,

EenoJ, rut 'a lude dieD.t, w et behond VIID Aaoopraak QP
Pt DlJlQr.u~ de d.hel.:teu.r Ull Biiulenland.cll Hestuur ~. 60uebui
QJ,der
daokbetuigillg t'oor d. door hem aan den lande be'lfeUD ..ll~ell.lh!n.
Elln·ol. uit ' • .1Rd: dlout, de gt:wcten l....eede korrtlk-tor bl) 8 \ud!
Jrllkkerij. J . li:.lein . .Kenol, uit '. iaoJ. dieDat, lDet bebuua nn
regt op tteullioeD, de benoeUlde vflri6kahmr du vi6rde kl:Lue "hij
ue

;~:r :::;~~j~~r.:~~ ~;:i:':::·~;t;~~:I:r:::~i;!:.~~~J.~:
ov

Ne\iuea. Eef'fol, uit 's l:n'ld, dleDit, c.e kink
bet buruu 'UD
den eerstaaD'ft"ClZelld iogonieur nn. den wateutaat u 's lands llllrI;:tldijke olk'obate 'lferkcu te Sot.raba.j~, P . Nicolai. Uit '5 lu.dil
dien.8tJ de kontroleur der !rite kla.ie blj het binDeD.la.u.~('h
bcatlmr
op de buitlingn "hll.ile.n Java on Madnr3. U. C. llogaudt btlbl
geweet t wd hd beh~r over de aidetling faleijer ({"elebel) ell. Uld
het Yendumec;.tr;nchap atdu.t~ItNO:Elf.D:
Tat dirck tcur \'aU Bie.neDhllollach ..H~ IU\1r Ulr . O. 'Ih. U . " CUI,
laat8t~lijk Seeretarit·Genera: ll tall. L.et ur;pa.rtellient vaD
Kolouie~
'!'ot voonitter "an deD ludnad te Kralu.ii.n (Probuli.nggo), bethd

2S Min, )i~ranieD 1\:~ed.Be;~~:~eDv :: ~:~a~!~.p!~8e:.!~j~~~astD

~n\l ~:ll Jr;;;:t .~5~~t~t:: (:a~:::r~ut~ te~b!~~Dg~;::;ijijd 'I~i~

K~:'!~:,:~~~ en

~~~~;~~~;:;:~lr:£!~:::t~7:i:·b£~:~'~t};~::1~~~~~~·.:?1i

via BaweaD.

30

AmboiD";I"

90

Gon....·Gu . "Meijt-.r, 'h o 50erabaia uur ~~ta:~~~~~_~a_~araog

nn

&la.via nut foe rab:1i3. via

Pu CQ"raJ Werd o.ergevoord o..n dotacbeDleol BUp'

pletl~tJooepODJ 8te.r!I 210 mindertt wilitairan,

w... rvan

alechlo 208 llIao deharkearden . Vao de twa. ontbrebDden i. ni.to bekand.

UIT BoDJONBOOllQ meldt men on. :
.Ook 'aD bier b.d de.. r oogeD "eoo. ..ne geldv.neDding plaato, "aarocbijolijk .n.ar aanleiding ,.n
de. tegenwoordige crioi.. tor belwering "aar.an aile
mOielijke k....n ocbijneu te worden aangelproken.
Gel,,"ig "ao bier Dog rnim 1100.000 disponibel, die
000 ik
verneem naar Soor.baia .ijn gedirig.... rd,

Eihwl,t djulutl .I

In bet diltrikt Ngo.Hlpu~ heaft zioh weder het goval
,ooi'gedaan, dat een inlander t~cben de klauwen van
veD tij'le? bet 16yen mO@@llt IfltAO . ' t; W ot ~ ,, 0- ':". i~,:,~ :".:::
uit do d""" Tik~. dien bj Oen oOTerhoedaohen uo·
v.1 v.n eeD matjan·toetoel f i eenmaal de oehedel
.erbrij.eld werd. Men .1>II'lf bet lijk van den ongelukkige beroofd van de benenen, waarmee de tijger dlUJ
'ijn maaltijd •• hijnt to hebben gedaaD.

dieD. raa.d. Mr. C. D. W. Pape.

ijJ"GJa~a ~~"Ma!r,rr.,'ltr. 1~'~~dfcf}&1~~ bii oreir~~~~tl %ljU£;8h' I~}~

te BIHar (Kf!'dirie). de klerk op bet parht un den offici er
\"/I.D.
juliitHie hij dell. tv.d no jultitie te ~oerabaja J.!S. kocch.
fot
tweedeD kOlUmi" bij ae slgeweeue relc.eukamer. de boekbouder
bij
de in· ell uitTverregttn eD :t.cdjl.l.!lClo • .! . f . 'I'ownflend. 'Io t ,cltaut
Yoor de politie te Cheribl>lt lJ. C. Dekker, IhaDi l.It].ast
· met. d.e
. wucnero.ing dicr bd Lekkiug.
l1lJ uB IN- EN Ull VOEt!REGl'liN E :-; ACCJJf':SE~.
Tot rerUib.teur der dude kla!lso, Lie ont.,anger Ie 8audjerUl.tiila
L. G. ~eijeriuc". 'f ot ontnnger Ie HaQdjerwll05in. do ontvllllitT
te
Cberibon J. O' Gruelink. Tol ontvlI.Dgt'T te Cheribon, de boekb.oudet· J. H. richel. 'l 'ot t"eritikateur der vierde klutc, de ootnogerte
Gmaee .t~ . W. Rappardt. 1'ot oQ tvauger - te Gnuee, de onhuger
Ie
PaUlukann J. Ii. \'elJell.. Tot ontuDt'cr tt Ilam.CltuaO. de kluk
bij
deo unh-anger der gewelde rniddeleD. te foerabai~ J . .E'".
YaD. JeD.
htg. Tot boekhouder, de arubte.OaAr op non·aktiviteit G. A. MaJga.
luhtelijk komw.ia ter \;\lQtrOle bij gWlelde middelu.
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n.HTSkLlJKE , C1iOOI.KOllMi SIg

pelt, .v1iegt, v.o de wraakgodin wegklfaakt zoo .nel
ala oijo g.8pleton poten eo volle ktop bet toel.toD.
Jack doet wat sij weD .. ht. n'Er io iemand in ae
, ge.elachapokame<, die a v;>I' iaogt to .preken," tegt hij;
met .gno armen bo.en op de puort leunende eo er

uij 0008 uitziend••
• Wat 800n 'an ietWIodP" vraagt Bsthar .fgetrokken.
tel'wijl lij hMr t enUr,7J aek om den hoek der H.-.:h\lur
d.....it en uitkijkt of de .end · ook ,an . plan ia wrug
te komen. "Dear is hij weder! Paa op!"
• Hoe wu de num ,an Esther's man? ,an den man
~ien zijne aeroto .roll" 000 o,erblufte? O! ik "eet
bet
alj sija naam, 0 ~ollingiQ FA'her, is Ahuveru8, vrij
.ertaald Bob:'
Het .ooroeboot glipt Eather nit de 'ingero eo de
".i~ met eene dug neder op de breede roggeo
der
cochi ..·.chin_be buiavadero. Wild w08dt de legarocba..
der sohnivende, ftadderend., pikkende kuikene o.er
bare ,oetell. "N u reeds," zegt lij en in ' hare stem. i.
DietS van de bekoorlijke aiddering der liefde: B.enmin
be.peun Dien op bare wangen ...nig te.ken dat '8e
r.....\je .Jag der liefde, oln bet e,en of die rood dan
wit sij. uitgeatoken "ordt. Zij ziet er alecbta eon wei·
nig bleak en olltroe!'li uit.
.Sa. nu ~," antwoordt Jack meedoogonlo0 8, .niet
aileen· il hij •• If geaomen maar hij bragt ook aI sijne
h" ;B,;oden mede. Hij i. gekomen met eengt'oot geaelochap oode nouwen aohter lijO rug: lit 'denk dat .ij
eou Dotari. of geldmakel....., of hoe noolllt men be ..(
medegebragt hebben "ndat or eoOe plegtige v.rloving
iD .tie . foreen &al .gebeuren."
• Onlin!" .egt Bather. Zij otapt oaa, de · POOtt en
olaat . t ..... kleine, Imeek&nde handeD op lijn l.hooJ"J'.
.Gij.ilt.·.."'mij ko_ niet If""', Jackl"
.Ii: Die'," oagt .Jack :...t.ob. ,AI gv.ft tij mij Dog

T~ HElIIDHitl.

OlffM.AOK.N:

Eervol. ~h lid, 1 h . Mu.d, onder dankbetlligiDg

&la zoodaniJ

beWt.leD.

L

fOOt

dieDIfr;D.~i.SO"-:ll.D:

Tut l id. \V. 1). taD ileD HellnJl, notari.
ald ....
~~-'" !...~.:: ~ :':' _'~:-.

'J.'8

:::: :. !;:::

tevNl.~

de door ht'bl
,uJum<enler

~ :::":;0..i.;;V;'~;;' i "':Hi ...

'l'OI!;I~~~Bl.~~~~:UANG . )

£er-.ot ala Hd, 1. D. dCl

.aiemer. oudu daakbClhrigiug rOOT lie

dDOr hem als 100JaDig b~wet.e;';!=~D

Tut liJ.. P. C. Belman. :~~~~~~v::~ :vcnduwuster aidBar
.1&t door den RetideDi der OO!ltkult van Siunatra.
18

BliljJ[Eaa een van den resident van Tega! ontvangen bericbt, ontatood io tlen voormiddag van 7 dezer,
ten n'/, Un', brand in de chine.cbe "ijk to, hoofd·
pluto van dat ge"e.t. Door een hevigen wiDd tUlng..

T ot llUite~gewoo~ lid ill. deo. &114

.&nol, ail

(,NTSLAG.KN:

blli~ngt1'(OOD Bubi titullt-fltcaai bij den reaideJIiieraaJ. ie

.8eagblis, W. J . La.ri'fl".

1881U(OElID:

Tot buiteDgetrooD. aubd.ituut·fiska,1 "hij df.D ra.ideotieruil ie 6eDg~
k ..lisJ Ii.~. N. fsimo.D.lI, 3apiraut.kontrulCltJl" bij het blll0eolaGd
....h
beatuur op de t.tZittiDgtll buitcD. Jan til Mutua.

sCUE ~ PS-J! EIt I CHIr EN.
Anngeko rneu .cbepeL
N. I . Bork Am.nthaol ltac'm•• n, geL, Said
ma.t Lin Alool A.tkAi' yan Ban !j'Iri:il.Btllin.g.
Ve r t r 0 k k. e' n IJ c h e p e .D.

Obio. Wangkang Ring 'rhaij
Loon n~ar Balis.

Lie, ges.

J ohn Chinaman,

S~a

,

KOllinkltike Hesluilen.
Bij kon. b•• luit .ijn de lote lui! •. R

A. T. Wij -

genUlA, der info eu J . O. Gaillard. dcr art., die "au

bet leger hier to lande "orden gedet.cheerd bij het
leger in Ned. Indie, in bunnell rang ofergeplaatt,
e o~~e,ll(!emd. , bij ~d. i~f.. .' n laatotgewelde bij de art.

"OBij·-ko;;.6~i::it
A . J. Prina, Tan bet 2de
reg. in£. :n raog ellanciennete lt overge plaatst bij ltd "'apeu der info van he~ l ager in Ned-Iodit-!.
By kon . besluit ill aan den beer rur. H . D. Levylohn Normiu, algeme nen Becretttrh,. tier Rt!geeriog
'an Nederland8cb Iudie, vergunnillg verlea.lld lot bet
aanoemeD der onderlCbeiJiDg8teek~ntHl vau dHcier der

i;":i:k".';:

orde van de Kroon van

lLali~. helll

door Zijne Majea-

teit deD Koning fan ltalie gesehonkcn,

Benoomtl: tot aubot.-griff. bij d8 arr.·rechtb. t. Gorinchem mr. J. R. H. Van SchaiJr, thtW8 griff. uij het
kantoDger.cbt te Ridderkerk; tot g iff. bij h.t hntongerecl1t ta. Purmerend mr. J. II IJiugh Oz. aJto caat to I100rD ; tot grifr. bij het kantongere"h t w Z.
f'CD6ar mr. A. T, H. G. baron Vau Lam.weerde, ad·
yocaat te ,Nijroegeuj tot notaria binnen bet arranii.

I.
Benigen tijd geleden hobben we .en. en ander medage-deeld om~rt)nt dOD storm , di e t lch in Oaliforuii:i
lagen de ChiDe.ech. landferhaidn g ,.ri:eft. Het hooge
bel.ng der quaestio voor dt3 gebe~!e IT,Dle noopt: ona
op dez o uBk tt!'rug t e komen, EdD . z:oor opmerkelijk
Rrtikel van Oeu t-e SilO }"'rancieco woneod Duitseb'er,
oolan~! in he.t weekbiRd di~' g.';>!P'""!~ .~" ':"i'.;~t: ~ :::: :::
,

geeft ODS hiertoe gereede aallleiding.
In vroegere jaren wer .l de landt'erhu"i zing van «bit e~ten uaar C !l.li fvrni ~ door dtt meeeta
Californt~re
als eeu DMdzak:elijk k.waaJ. beiScbouwd, of weI al8 een

weo8chelijke \' ermeerderiog der b~f"ol ll.lll'ng, of.ch.oon
reede toan n .len WB8t.8c huwJen: dat de we8tcrfl~he
b~I!IQbaving flo or deze immtgrBti" sc.b.atJ-'3 Ejden
lion.
De bewonen der ooatelljk~ staten ,'au de Linie manen

d~Q

Cbinees moestal

al~ een

uit

p reDt~ nboeken

en

uebben van zijo apaana"inhei.d ,. ,'an t.ijn vHj~ de Ol"erdrereostd b~grippe o. D;lar lij meeet~ 1"olatrekt niet
bekend war~n Iud.: h a ~ ui~ret lage :r;edelijk: etauilpuot,
door d ezoe Mongolcll ingano m en,.~~bouwdeu lij hen
al.is een bijzondereo zagen, a,1.o '.r den · b.emel . O1'er _Cali·
Goe~J tel' titaudpla·.tB de gel1leeute Ssa van Gent,
fvrnii: be:: ;:: ~ikt.! eu ktll!a~n .~ij d~:i!'uru de Calif..,rni;;r8
D.
W. Coninck ·W'est.enbc rg cand no~. te ~arJt!!";.burgi tot
bartel~k: b enijden. Zij . hal n ~an ( 0{)1. med"J ij~~r...a.
dd
notaril1 bin:.. en ..bet arrond A.u.ll).t~!lI o)'t;; t;.lJ":-..ataudplaab l
,choud
. .. 0;>, d.t d. O.Ufornler. ZC<' .terk tegen ~e
de gem,eente Boast, S. Cambier van Nootcc, c ~n:l "Qot ,
Gtirreeten 'footln gecno.Jll1"-uH .ljlli fij , u~rk.D.wen de
lie IJorik ; tot ncibll'is binn sn Let Ill'fond. · Dordrecht,
pte.lling. dat de .eenc menl'ch eH!n good· ill ale ue
ter atandpla.ts de gem.~nta Pom:lugaal, H. Duyt]~8,

...."eel geld, ik oou mij .elf bij die oode maagdeo in
bur tegenwoordige o. opgewolldellen toe!ttaod Diet Yar·
trou.W6n, Wei, eer it "wi.t wat e.r gebeu·de, WUddll
zij 00.11. l"oor lIlij den nomiil gubr'likeTI. "
• Jaek, zit mijo h,uu wet net.jes ge~oog'f'O! terwijl. r,ij
h61i: wet hare l'Auke VlDg9T1, Di. met e6b geimpN:l~ :&eer
dall boratel on k'&tn, U8&7 ~neden Btrijilt.
• Bij&oDde:o moDi ziet i.wt ar D.iet uiL ilobben dt!
kuikeos er ill gelou,Ptlf1, ar b~ vergisaing in .~~krabbe!df· '
cand-not, te Naaldwijkj tot burgeUleueter der geL.n~t=OkJ
Ond,ntuB80he n t ·U;eli. MU~r Bra.ndou, en !·ijne ouae
Nienwe Schans H . Mulder; tot bewa ..'!.. der bypoYTOu"en, namelijk, .ijoe mooder M ro: llraodoD an 'Yue
theken' 'an het hW,tor on dor Bchoepabewijlen to
'l16te' 8, de tw~ jouge d8m~8 Brandon, ,"wygend in d"
Bindbo,en,
S. W. lIfiddelkoop I han. DnITaDger dor
g ....llIChap..umer to wacblen, Wachton i• .altijd eene
regi.trati. eo domeinen to Drute" · bij de dol. ""hut·
pijnlijke ont"iklreling van den gewij.igdim Iijdennorm.
...rijen: to I':cbiedam. tot 2den luit . .. la 8uite. 1. W .
Het gelijk~ bier wei "at naa. de tien miouton voor
1,
Van Har"egen den Breem.; te BDoched", tot hpt.·
eon middagmaal, ... anneor ieder. tong geb08id i. en
komm., J. C. 4. Sepp, tbana 2<1a luit; met ingong
de !ronde .an den w.chtenden honger deil.troom der
un den 1.te Sopt. Ii . • . tot adelborot. lote k. bij d.
geeotigheden heart toegerroren, of naar de aangename
..
emacht,
de adelb. 2de kL bij bet Kun. iootit" at yoor
oogeDblikken .die , men in bet epreekkamertj e ,aD t.:e.u
de marine te WillemBoord G. F. Tydemall. J. If, Van
tandmeeator doorbreDgt. IWbert i. van morgeD ..en ~D
HoogstrateD. J . J . His.iDg, R. O. J . Ve_boor, E.
a! beweging; by !ran niet .til .itten. llij .teekt &chiF.
lJ.
Sutherland,
A. O. Zeeman, J. M. P. Kluit. J lIL
yeDde en draaijende zijne lang~) . Io~pe beenen uit,
I'baff, W. J. (lohen Stuart. P . (). S"aan, T. H. De
.1aat met oijne goepijkerde I.......n. de taptoe ''''' den
Meoeter, K. D.DeV....y, M. E . B. l.oKluit, jhr.
du.iyeL op den yloer en hamert met e-en ~ou:.beea eeDe
J.
K.
F.
'
H.
Von Schmidt auf A\tenatedt, D. ;S.
leelijke, kleine melodie op een oud hook dat op de
W8IIthoit en H, }<·I•••.
taCel Jigt. • Wat .ijt gij ongednrig, Bob!" roopt .ijne
Vergnnd: .&aD den' heer S. E. Pie tel'll oon.ul de,
l)l8ter B1izabetb, in de wllodeling Bouie genoomd.
Ned.
I.e
Kitigotoo,
bet' &oDnemeo nn h.t riJd.rltfo'.
Milo Eli""beth Brandon i. tie.. jaar ouder en ...n
Ute kl. det' Min. VerdieDBllurd. , bem door den Koheel.lnk korior dan haar broeder; .ij is .op .~ ...
.Ding .an Bpanje geoehonken.
• uur te worden al. landwijo, dieD men to lang . ~.
'Ontdage,
n
:
Mr.
P.
B. H. 11, Swart, oj> .enotk,
waard heeft, o( ala dnn bior bij eene donderbai. Niet
BOO .beel erg anUf", arme kleine ' maid,! maar. tieD ja., . eanol ala _ht&r·plaatlt .enanger in de arr.· ... hb. te
Maaotrieht, W. Collar-d. op .onoek, ..nol all Dotari.
geledeD wuli gij bet en ,tien jaar late, snit gij.....te.
Baam;
bij
de
di_tdoende
. eobutte,ije»,
bun
ter .ijll dan au .
,eraoek. eenol : un C. H. Hub;obler, ale 2... op
lait. te
. (Tf'orit otrrolr/.)
NijmerD; IlIIt T. P. 8cbolleG, ala bpt.·iomm,

Ie:au·

aDdere dat de C~ineer.:en br~ede" ZijD, 'iVieD ' hl.&D de
ileur niet mag wijzen j sij ,"eu6ker·~ D~ ~at Amerilr:a
-z:ichelV"e een getuigechl'ift : "An .. iDuerl ijke arm.:;ede. IOtt
gel'eo, iI!.die~ J,Jet .\ 00'" coneurrootie ·· met de ..!aiaten

terugbeefde; "&ij nagen of men ("en Chineeeebtll maul'
om California wH optrellsn, en uoemen vermeelde..
ring fAn ... erkk....cbt e.n _<>go" ~oor .lken.tat.t, die
Dog un bet groei&n lB.
D<>cb i. maD ook n08gar,. in O&lifomi ~ op tlit punt
.. rd""ld ge"••• t, tban. hoof' m.... door de 6.".nng
. geleerd, hoel'et)l nadeelen de Otlloee&en teweeg~rengeD.
Zonderfi men dd oigeu.aar'l1 · Tan groote fabrieken, de
Jeelgenooten fan reederlje'n, die k.oeliee overbrengen,
eu and.reo uit, die bij tie landTOrl>aiaing der Chin.. ·
...n belang bobben, du sal .iDeo ODd.. bonderd Ca·
lif.,Di ;;ro. nau_elijk. <eo rind en, die .eD oilbeperkten
iDN r vao Ar.iaten ' wit terdedigen .. All.. dagb\adenin
·C.lif,>mii', Oteg',n .. N.,ada."y..-o D,e,""hillig welk..
cunne politieke kleur aij-,-eenpmg van oordeel, dat
(.gen den , .teed. , .....nd.D otJ'oOIio del;. Mo"giX>lacbe
rand ..erhtaiaere eeD d&lll. moe\" ":orJen opgew"rp;en, aal.
.~.n aiat biDDen kali het " bloodig .ieD ¥ o." Het
it niet ewl oen T...-g '1111 ~P"II ..~id , TAlI
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een 1~~~Dlvrug .roor. debe.
ofdeze riJkge.eg8nde !andetreek
in demaoht
eentot 8tila~dgedoemd, barbl&I'8o&
Aaiati.ch ,olk.oal~arvalleD.·Ennu IIIogen de eohte
Yankees de bewou~8der oori'elijkestaten, bazelen
van de ' ~.Iij~beid.on alle mfinB.hen,in . de pra.njk
gaat des. sentimente.l. stailingaUermin.t op. Mell
kan .v.ngped _l.uur en water met elj!anderverbinden,
ala .een ela.feebe Mongool en "en vrije Cauoasoier tot
broodera maken:,T.e.dt de regeering teW.ahington
en ole regeering ,van 'OaUmmie zelfkra.htig op, dan
i8 het nag tijd d~n'stormt. b••weren, die dreigend
in ~et westen opkomt, dochmen kan er "eker van
zijn, -dat over t'en jll.' bet hierveor te laatwe.en ••1.
En een nederlaag, donr de beschaving in lhet verre
westen, der Yereanilide Stateri gelt.den, zou in aile
beacbaafde landen der wereld worden gavoeld.
Hoe diep bet Ohi~ee.oh. element te San Francisoo
wortels be.ft ges.hoten,moge nit het v~lgende blijken.
Deontdekking van goud lokte het eerst Ohineesche
~and ...rhuizer. naar Califo.nie,' ·nez. immigratie ,taat
thane onder het beBt'!ur van sea groote Ohinee.che
handalaLnizen, de Sam' YuP-. Yung Woo Bong Chow,
Wing Yung-, Hop Woo en Yan Woo maatschappij.
Ho';; deze bewerken dat hUD landgenooteD, vroeger uit
~ ' cao~' thaDI-~i .. -.a:ODgk_oDg·verbuiten, ligt DOg bgua
/1i' heel in het duist.r. Zolf•.d. commis8ie, door den
~ gena.t van C.liforni. met· eon onderzoek nnr de..
immig.atie bel"st, heaft dan sluier nog niet geheel
kunnen opbeffen, maar toch reeda eenig licht.verspreid
over lie wija,. waarop deze maats.b"Mppijen, die een
bijkanB Bouverein gez6g over har. landgenooten uitoefeneD, werk"aam "ijn.
De mElesoo Ohinee.zen, die nau Califdrnii vsrbuisen,
komen ~it de proyincie Oanton en baoooren tot ddn
gering-soon stand onder de bewoners van net heme1ec::'e
rijk. De' ~ maat:schappijen" spreken ten Btalligstd teo
gen, dat zij den landverhui.ers geld vooraehieten om
ben "00 van sich afhankelijk te maken. Volgenl haRr
bre~gt de romilie van den landverhuizer h.t geld
bY.en, om het een harer leden'mogelijk te maken in
Califllrnie een vermogtm te varwerven (in China k:ln
iemand .an cen kopitaal van 500 dollars van .ijo
,- renten leven) en als een .rijk man in haar widddn
, terug te keeren,
~;'T, ladere maat.achBppij vertegenwoordigt - naar zij
z~lve~ verzekert - een distriet van de
provincia
CantoD, en elka Ob.iIlees plaatst zicb"; zoodrs by iu
California komt, onder de bevelen .an de m&B"'chap.
pij, dio zijn distriot vertegenwoordigt. Zij, de maat·
'jlhappijen, zijn ni.ts meer dan raadgeve.. en bieden
~en armen landgenooten de behulpzame hand om
. Joruit te komen. Z j oefenen geen dW_llg ove!' hin
lilt.
Ofschoon de beslechting van elk, vere"hil Ban
.,'haar IS opgedragen e'Q er tegen een -.- .nnis, voorfiien
vlln ,Ie zegels der ..a m.at8ch·'ppijen, geen honger
beroep mogelijk is.
Met deze opgaven i. echter in .trijd, dat h€t pas·
sag.geld voor het tu.scben,leK - 43 dolla .. in goud
YOur een armen 0hinaea ean- oQl]v-erk,)welijlt bezwaar mag hoaten; d.t aHe plo.itaen op de etoombooten
ron.nden.an te voren =eeds voor Chineeoche landverbuizer6 zijn be8pr",ken en dat de afhankelijkbeid,
wan.rin _de iandverhuizar8 in de oerate jaren tegenOl'er
de illu.o.tscbappijen etaan. met lijfeigenscbap gc,heel
gelif.:o: komt. Ook. weigert de Pilcitic 8toolU1rootm&at~
Bobappij Chineeze~ n~lliU hun va! dand te~ug tc brengen - zelf. al bieden zij hooger p.....g.geld aan tenzij dezen in het be~it zijn van oen ferlofpas, =door
de, Ohineeoche m""tzchappyen afge~.ven. waaruit blijkt,
dat· de landver~uizer zijn 8chulden heaft betaal...d en
die hem·5 dollara in goud kost. Voor Christen·
1
Ohineezen maakt de 8toombootmaa Bcbappij eeo nit·
zondering. VOJldDS dan Revereud Gibson, die alB
zepdel~ng ~nd~r ~~ :M~n~oien in Sa,n _~"ra~c~,o:) wark-
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'./." b~.imdJ.ngOhine8Zen per ".tooml.hip . un, dll.m.lIt-ll~ide. te. ,eraeroll.' • Lzatmij eeDl~ "'H'Wk ,. T08hootdo~1ser' . e · " · ' . .. . . . ' , . ;
. scaapl}\Ien .~n. baar .gent.!n an .baril'd en lfelaZlen!" r,epbii d.n. winkelier gramlltorig to... NllitAt / . ; n . . . . . 1an d K:w~bAIihIll".dJIII'
,urgen dat de londvllrhuizeraeon onderkomen ,.indan. . . bem eeniga •...,~lten \l'Il'en a.ng~boden, ....h~ hij ar
m;mg ; ~oklor; I19tOntrADllerB P-.o~lr,an
'. Du' ••nden wOlde~ingroot~karav&lllerais~ meestal'· eenuit. betaaldeen atapte"ftoordeaohterdeur da Ie. . ~~ ~.oeki~,VonMauw; te!.l'oeba!! Duil<lhofLen ta
in hetsmerigeGlobe-Hotel WAIIl"" elke a.ht tottien
dige strsat in, van-waar hij lang. eon omweg ~ne '11'0-. - lUge! A)t,ker. '.
, " .' ". ...
voet grO;)te kamer ti~n tot v!ifefen / C!!ineezen logee-.. . ning bereikte. Of biJ nu den otok olechts bad gekoobt
Tot. boekholUler ~nlff; ~t 2~, hlltenant bij de in.
ren - bij elbar gestopt en dur onderbouden, totzij
omoonder opzien door den winkel te komeu, dan ...el
ra~teneVohl en bij de mdle':8 BosemeD.'
werk gevon~en hebben.
,.
om erdienst fan te hebben ingev"l de menig"'. bet
weGEPLAAT8T:_ ~18 ohe~, van aen star, ter Sumatra'.
De Amerik.ansobe overbeld besohouwt hen .Is koehem langa een anderen kant weder lastig mooht ma' stkust de kapltelU Ku~.tenbrouwer, '.
liea, die gebeel in de maohtder' maatsobappijen staan.
ken, de•• gewichtige quaeati. kunnen we gerust aan
o:V.ERGEPJ?AA~8:r:'bIJ.}en ,.taf In de 2e. afZij laat dUI. aUen Chineezen bij bun aankom.t door
de nasporingen der bi.torie8chrij.er overlaten. Genoeg:
de.bus: de maJoor .der Genie Krabbe en te Tjilatjap
middel Van een talk bekend maken, dat aUe door hen
sinde dat oogenblik w.a BialD~rok voor het publiek
de maJoo~ Reaner.
•
'
.. '
in China g.alot.n eon~laoten hier hunne geldigbeid
onziohtbaar.
~ENOEMD: tot bewaarder der zeebarten te B...
verloren hebben. Doch dit geeft nieta. De landverhuia.llik bekend is, bad bij deatijda appartementen-betaVlaAnderoon.
zeu .tellen zich terstond onder de voogdij der maattrokkell bU dr. Diruff, oan den kant der Saale. Daar
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schappijen en .elfs wanneer zij I,ter eene meer onafkon hij bij gee'l raam komon zonder door een &Bntal
n. ve.aterking Songa Lampjong is voltooid, bij het
hankeliike .teUing innamen, blijven.ij aan d. Ohinee·
peraonen op atr..at te worden aangegaapt. Dit giDg
opnam~n en v~rkennen. van het ter~ain geeneuv..ld
B.he rechtapraak onderworp.n.
lOover dat hij zijne familie moa.t aanbevelen, .icb
.en mIDde...., bgt gewond de tweede \uitenant de Neve en 8 minderen.
ne Ohineesche vronwen worden openlijk ale ala·
van dot ramen verwijdeld te houden .. Na den aanslag
1~. Sep~IIIber. Opgerukt. naar Lomara. den .ijand
vinnen behandeld. Ze worden bij baa. aankomat ..oor
op oUn leven had de Politie het publiek ten streng&ta
Ult o!Jne hUle van ver.terkmgen ten oosten der Tjoet
een bepaald oantal jaren . voor 400 tot 600 doUa~
verboden, voor bet huiB te blijven ataan en er een
verdr.ven met gevoelige verlie••n, 13 8tukken geschut
ve~kocbt tot een allere.handelijkst doel. De Chineezen
gendarme op schildwacht geplaatot. Een p..... dagen
waat;o~~er 1 v.~ 80 en 2 van 12 pond vernageld,
••hijnan hiedn niets te vinden en baschouwen dit
later, I.rwijl prineee Bismarck uit het open rBam zag,
m 0 61ehJk terrelD, door
lagune ten
ooat.en van
ala een ••ak die vanzelf apraekl. Is baar lijd afgeloo
was zij getnige van de volgende scene. Recht tegenLamora pasar Koerongtjoet bereikt, aan het uiteinde
d.n weg van' Njablong bivak opgeslagen en de gepen, dan worden zij dikwijls ondar een nietig voorover haar stond eene forscbe boerin n_ar d. voordeur
meent.hap
over
Tjoet
.
daergesteld,
gezneilveld
twee."
·wendsel opni euw verkocbt. De vrouwen. lBten zoo maar,
te staren.• Wat wit" jePH an' auwde de gendarme bur
gewond zeventien minderen.
met zich leven; hooget .elden wenden zij .icb tot een
toe. '. - 'k Wit Bislllllrck zien!" was het aniwoord.. Gezondheidstoeatand agerende troepen goad, geezt
Am.rihans.he re.htb" nk. Familielevell baata.t onder
• Dat kan niet; gij' moogt hier niet blijven; .... hoor gij
ultwunt..nd, weersg••teldheid zeer veel regen.
de Chineezen niet. Te 8.nFrancisco .ijn hoogBten.
't nietL .. gil in vredes naam heenl" _ • Wei js, nu
bonderd g.huwde Ohineelohe vrouwen, de overige zijn
ik vi.r Rren Ver heel van Briickenan ben gekolilen
lee!:nto~e~e~i'::r!~br;:..ka~:t ~~:i:;lii~er;;:np:':~g vergeproatitueel'den, die zedelijk en pbysiek zoo diep zyn
om Bismarck te zien. zou ik mij zoo laten afscbepen!
'
gedaald ala maar bij een menBchelijk we zen mogelijk
neenman, dat gaat niet!" - ,Ga voor mijn part naar
ADVERTENTIEN.
is. Zijn oij te oud, te ziel<, te bulpeloos gewordan,
huis of waarh.en ge wilt, maar hier mag niemond
hea.r messtel'8 werpen haar eenvoudig op atrBllt en
blijven staan." - ./TEn ala ik tach blijir" - .Da"!l Ul6et
laoon haar door de politie D.alle een hospitaal brenik U ullar hot politiebureau laten brengen."- J'G-gedJ ze
gell of stoppen haar in eeD afgelegen vertrek, .zetten
mooten mij toch weer l081aten en dan 18 mijn aerate weg
een sChaal rijBt naa.st haar legersted'e, laton hB~r san
weer hierhe-en J want ik moet en wil en zal hem zien!"
haar lot over om zoo door aUen varlaten te sterven.
Toevallig kwam juiot betrijtuig voor; Bisma.ek stapte
Op Maandag den tweeden -October 1876,
Deze zss maatsobappijen vormen inderdaad een Staat
er in; de moe~ige .Briickenauerin" zag hem opleltend
ilea -Boormidtlags tett 9 Hm',
in den Staat_ Zy hebb,n eigen wetten, reehth.nken,
aon, keek bern in de verte na en riep den gendarme
..I door den Kwartierme••ter by den Raad van Ad.
.traffon, ~ela.ti~gen. E, d" Amerikaan8che o~erheid
tus' ,GegroeU Nu h.b ik hem toch gezien!"
miniatretie te NGAWIE, ten zijnen bureele, eene
UI machtelOoB hl6ttegen, deele omdat 7.ij met de tasl
Bismarck moest ditmsal soolbad~n gebru~kenJ Joch
tweel.edige beraanbesteding worden gehouden VOOr de
dier Aziaten nagenoeg gehe.1 onbekend is, deel. om·
mocht volstrekt geen .Rakoczy" drinken. Zoo luidde
~:,:r~~f ;:~a!::~:~:e~: ~~r~~n!~:!; g:~~.:~:o~:~
dat, de g!"oote massa der Cnineazen hasr gezag
het geneeakundig ad~'ies en de eerete veertien dagen
J8Bl" 18·77, dan weI gedurende de jareD. ~877j 1878,
niet erkent, 't Io dikwijl. voorgek men, dat wanhield hy <ich er aan, moar gaf toen eenskiaps den
en 1879.
_
neer een Cbinees _weigerde de bevelen zijner maat
bBddoctor het "'-oornemen te kennen om den volgen..
De betrekkelij~e voorwaarden liggen dagelijks , zon6cbappij te volbreogen. daze ala een veemgerecht zijn
den morgen met de Ruoccy tie. beginnen. AJgemeene
en feei:Jt-dagen uttgezonderd J van d . .9 voormiddsgB 8
na8.m lUlU. de ho~kell der strAten van de Chiaeesensehrik en verb.zing, langdurige familieraad. _AaD den
~:~ '';r:-!;~.~:es~:rr ::~r!:~~~J O!n ~:nB~::au~n;:
wjijk liet aanpl~kken eu honderden dollars beloofde
doctor ta Berlijn werd getelegrafeerd; doze .ond eeU
get<lekende, bij wie alle ter .ake, verlangde inlichtin_
aan dengene, dle hem ombracht. Valeche spelera plakbesliesend Teto ten antwoord, onder mededeeling dat
gl.m kunnen wo:den v-erkregen.
ken diklvijls een der~elijke bedreiging aan, t.gen wi.
hij dadelijk zou o.erkomen om zelf .ijn patient bet
De billetten van inscbrijving mooten op den dog
bet mochten wagen hen bij de politie aan te geven.
waagstul af te raden. Alles vruchteloos! Bismarck
dot ftanbeBteding v66r of niterlijk ten negen nur ten
Overigens zijn de rijke ChineezoenJ ill vergelijking
bleef onverr.ettelijk. De baddoctor beloofde eindelijk den
bureele van den a,~Db~a:e~e;d:~~n:ee:h~~' dar 28 Mi~
met buu onderhoorigen, ech~ gentlemen, hoffelijk,
volgenden morgen eon tlcsch Rakoczy te zullen zenden.
litaire afdeeling op JAVA,
fijn vall manierenJ hoogst beJeefde gastheeren en voor
NeenJI !.eide Bismarck,hem wantrouwendaanziende ,Jik ~
(1592)
FRASBR.
treffelijk. kooplieden. Komi mell met hen in geaFek.
zal het zelf laten halen",- en zoo geocbiedde bet. Den
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
UldU ltewerkt onmiddellijk dat zij zioh zelveu op eelle
tweeden dag arrifeerde de BedijD8('he doctor, hoorde
lijn pl.~tsen met de blanken, Het io dan ook vol·
tot .ijn Bchrik dot zijn patient stoutweg.SIl het gevaarkomen onbegrijpolijk hoo .ij een zOo d ••potiek gez.g
lijke vocht had gedrunk,-n en trachtte hem daarvan af
oVer hunne lo.ndgenootdn hebben weteu te hand haven.
te ·brt'lDgeD.. H Mask u toeh niet ongerust," was bet
1080
b\i
G. Ac WERMUTH~~~.:':--:..-.:::----....."- -~-~-- ..
antwoord, Hik ben nu eenmaal er mede begonnen en
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E~fgiBtdreu _ zoo wordt onder ciagte-ekeuing van
28 J uli u.an de Pesthtl1' Lloyd gescbreveo. _ i~ prina
Bhllu,tlrck hier uit;; KiMdingeI.l vertrokken. SlechL-a op
aaudruug vau zijn' gelleeaheer. wa~ hij te bewegen geweelSt. woder L.WU' dezIJ badpl&ilo'_B te gaan. Doch waar
ro"e.t hy 'iju intrai: "ewen? D"t W,," de groote ......g.
die mij.~ell huilJdiploDlAktu heel wat hoofdbreken kostte.
De heerlijke villa MUll Byuu was weI t. huur, maar
behoorde, of' heeft altiu.BS behoord aDn de beruchte
Adele SpitLedef ~n·kon uU8nietinaanmerkingk men.
Na langdurige cODBoltatiiia en dt:lLib6ratU~n viel einde.
lijk. de kauze op oen gi'oot gobouw in het dorp HSUB.:D,
een J!~bouw tint vrCH~~""fIoJ"" l)Awnfln~ -Ifill O'f"H' "' ...... + ,.1",,_ 4'~

ik veueker u, d.t ik mij Dll eerst recht weI ~evoeL"
En BiEnnarck is er mede voortgega~n, z0ndar -dst bet
hem eenig nadeel sebijnt ta hebben gedaa n.
DAar bij ditlllaaI de strengte afttondering in aeht
nam, was a1' eindelijk onder de badg8sten niemand meer
die nog &an hem dacht. De Kissingeri!l waren hoogst on~
teneden, niet aUeen omdat hij zoo ve. buiten de .tad
loget;trde en daardoor de gouden regen achterwege
bleef, waarop winkeliers en ande.., b.d-baochibozoucka
hadden gerekend, maar ook omda~ Yeli) hoog-Ilristocra.tiacbebadgastsn 1 evenala devorigekeer, thsnawegbleven,
dewijl zij er tich door de aanwezigheid van den
Bijk:sksngelier gegeneerd gevoeldeD. Hieraau werd het
d'&n ook toegeechre\"en d&t de GrootbertQg van Olden-

~:~e:J_::'~i:::~~h:~:~::!Q~g:"~~u~ ~·+"!j .. u~du1

bi8i1Choppel~ke,

bij

~:~ :~!;h:d jj~:~:~e~ns i:flu;'Utmnztij::rtt::dk~~:Ch::

De voortitters der ..,. maatschappijen geven op,

de ,olltgroeven.

de

afgeloopeo). Zoo ook klaagne mon dat er van den

ruimte nog een ande. yoord ••1 Ope Reede jaren geleden
wu aldaar een bejwlrJ beer, preliideDIi Yan ean
l:ioogger.chtobof, ik weat niet waar, in d.n Illten avond
door een Imdlooper om geld aangesproken .n terwijl
de grijaaard bev.nde de hand in den .ak stak om tune
portamonnaie nit ta hlllan, had de ander belD zyn
horologie ontfutaeld en was er mede op den loop gee
gllBD. t!incLo d"t oDgenblik w .. 'in het gebouw .en
gendarmeriepo8t gtlvestigd, die nn, in aHe Btiite veraterkt, l.o.Qder eenig opzien te Y"Hrwekken foor de
vei:ighaid van den Rijkakanselier kon wakan. Br werd
dWt bealoten, h.et gebouw te bu.ren, doch taveoa dWIUIi
O'er I.kt weiland eaa pad. en over de Saale een bl'ug·.
gatje tu latell leggeI!, opdAt priu .Bif!lmarcA: ten allen
tyde ongt)merkt eell woud irt,;:t bereiken, h~twelk hem
eene.Aange:namo waEJ.-e1ing knn opleveren. OtMchoon
in dif'l_n geh&el@~ ombr5k·" noofgatm.8 geen. sterreii"ilg
te'zien i. maak e hy achtervan die gelegenheid all6ell
!iebruik ill den middag, "anneer. de badgaatell te zeer
aan lie Kisainger table d'hOte geklui8terd waren om
hUll genotprij8 ta ge.en voor h.t nog grooter genot
.an den Ruk.kanaelier ta .ien.
Die _"chuwbeid - zoo gllAt de Kissinger correapolldent 'foort - kan men bem eV6nwol niet ten kwad~
duideu .. Toen hij, ~wee j~re~, geleden, voor de eerate
mw hlOr kwa.m, wilde h'J IIch gaheel en al in den
kring der badguten bew.gen; dooh naawelijks '11',," hij
in den. tnin .an h"j; badhuilv.rachenen, of. honderden .. dro~n om hem hlen, op 't I...tot ••Ifs .00 dat
bij niat van ...ij.ncvlaa~ kon komen. Aanvankelijk
getrooatte hy Reb d,t. 10 de verwachting dat het na
.erloop .an eenige <lagon wal BOU ophouden.,Het
ward integendeel "rgpr, en toen het eindalijk ook
0 . . ",,1 op de .trut £0(1 ging, werd het hem op
zeka!'<ln dog tech a! te hinderlijk, Gaiukkig .herinnerde hij Zicll, """ ..inkel ta hebben geoien, die meleen
..,hterdeur op ""ne andere atraat uitkwa.m. Onmidd...
Jijk .tapls hlj daa.rheen, altaos gevolgd door een .I...p
van nienw&gierit,ec, dia toor d811 .. inkel post valte,
blijkbaar fist healotou hew ook vorder lIIet hun ~. '

Zuidduitsch.n k.tholiekan adel, van d.n M.kclenburgBchen adeI, enz. niemand was augakomon. Dit was WBsr
docb evenmin waren er EngelBchen, Bu... n of Amerika·
n.n, die er anderB in groot," getale sijn en toch nu weI
niet om Bismarck zoU.n ziju weggeblaven. ne .aak i.
eenvoudig: dat Ki .. ingen deelt in het lot van aIle
badplaateen.n er op aile badplutsen wordt geklaagd
~v.r de verminder'ng v.n h.t aantal v!'<lemdelingen.
Ook. in dit gefal was _Bismart)k derhillve. gelijk hij
:reeds zoo wenigmaal is g~weC!at~ de zondenbok wegens
dingen, waartagen by zolf. met den besten wil niet.
kon doen, _ hetgeen mi88Chien den een of anderen
Do.it.e.chen professor tach niet ss.l.afschrikken van het
echrijv-eo eener geleerde verbandeling ov-er den invlCled
van den Ctllturkamvl tip hat gebruik Jtr Kissinger
baden.

dat zicb op het o~geDLk in de Vereenigde Statan 148,000
Cbineezeu betinden; zooluiJen_dllu ook de cijfere van de
boeken dier maatBcbappijen. In San }'rancisco zouden
zich 30,000 Chineezell opbouden, in het overige go.
deelte van California evenooo 30,000. Doch deze eYfe..
zyn, althan. wat Calif"rnie betreft, bepaald valach. In
Californie zijn atellig 100,000 Chineez.m. Toen ankele
weken geleden de maatzchappijen naar W.ahington het
vertoek zonden
eon Chineescben briefbe.teUer aan to
:tellen, Bcbatten zij zelve bet aant&htandeze kl18t woltende
Obine ....n op 210,000, dat d.r te Sou .Franciaco leop 90)000. Volgens d6 statiatrek der landfera
hnl:",;ing :r;ije. 190;000 CbineeHn naar d~ Vereen!gda
staten. geko~en en alechta sn,OOO naa! Cbina teruggekeer-d. Doch ook- de1.8 etat~itiek is ~iet b9trollwliaar.
:r-.r.,n hasft ;eenfUudig dt'! Chineezen, d~e uit Zu·dAmerika -DIl"l" ·Oalifornie- kWAlIlen, ar iliet bijg~rekend.
In da.naa~ Vr..hington geBOndan be,wareu tegen de
Cbine6lan \forLlt hun aanhl in Oalim nie op 200,000,
te San Fran.i.eo op 76,000 begroot. Naar aile wasr.
ocbijnlijkheidvindt man te Ban. ],'raocisoo tegen aen
bevolking van ongeveer250,OOO blanken, aO tot 40.000
Ohineezen.
.
.~ Zoodr. dezen in 'San Franeiaco aankom.n voorzi';n
de maato. ch..ppijen in hun le.enlOnderb9udto't zij we~k
ge.onden bebben. Zij raken daardoor in Bcbulden, en
de lDaal~G""ppijan olltvangen hlln loon tot di, sebuld
a/galost u,... laren lang zijn zij niet meer dan .Iaven.
Stervan zij in den _de, de maatzcbappij i. verplicht bun ,stoffalijk .ovel'flllhot naar.. C~ina terug te I
zenden. nit gaa.t op de volgenda wy. .n het werk, ' .
Men l~atdehalf .ergue liobamen opgrrovan. maakl
de b.enderen netjes 100000, bindt die i~ bonen bij
elkander; zet den naam ~an den cestorfene er op en '
val'll6ndt .. 100 naar C h l l l a , ·
:
He.~ ia8cb~or onmogoljjk eon _?hineeschen arbeide. :
te krijgen bDl~ ole maateehappyen om. nese levaren
fabriekS&l'beida... mgnwerkera, kok., buisbedienden
enz., loo.eel ~n --~•.,er1angt en goven bij. elke
arootere afd....hns eon opzlehter mee, Komt ....n nlellwe

om

,'ende

Bisillarck als badgaSl.

I
I
1

!

later -door

kODillklijke U .mb~n;~~

Die 10kaUteit levorde behalve

TELECRAMME~.
Batavia dd.• heden.

Vtrtrokken: bet at.OOwschip Voortt'tJari-& naar N eder
I....d.
.Anjer gep8111eerd: bet Dilitsch ..,bip Aurorita kapt.
Thomson vall Liverpool naar Batevia.

&IE N 0 E MIN. & EN.

EN Z.

VERLOF VERLBENn, voar den tijd Tan twee
jaren aan den .....·hitec~ Munro.
RBRVOL ONTSLAGKN: de ontvanger Sebroder
en de alentalb<.wa.arder Bnrger.
Ontbe.en van de toevoeging te Atjch van den
Kontroleur Ie. kIaase Pluijge ...
Ter beecbikking ges.teld te Atj." de Konkol.ur
der Ie. KI ..... Na..ff.
BENOEMD: tot Aaai.tant Reaident TIID Megettan
Sebuib:; tot adjunct inlpectanr der stati.tieka OpnalD6
op larA V&rke~r,

VRIJDAG 22 dezer.
zullen z-onder reserve worden verkocht :

12 Elegante Hang-KAMERSPIEGELS
met vergulde lijst.
(1595)

G.A. WERMUTH.

Vrijdag 22 dezer.
zullen worden veriwcht voor rek~ning
belanghebbenden
H & C 6510i24. 15 lriaten il

fan

25 gros SPIEGELDOOSJES.
"-"_-nO'Ah_n-f- ,...,0.,.. N -", rl'",.l
'-"" ... I--.~~ 1Tr ~ ~
Ii. RiN.~ .
---'."--

7rpphpo~f'hR!liO'"rl'

t.rschelde kapitein
(1596)

G. A. WBRMUrH.

KcOF,FIE' EN SU]K~ER
...
,.~.
Op my ne ,,. end ulie
van, aanstaan de V rij dag,
zullen worden verkocht:

500 picols K

0 f fie,
Eene partij Sui k e r,
in krandjangB, .ijnda monaters .ooraf te b,.ichtigen
1"88
bij
G, A, WERMUTH.

.Melkgevende KoeijJu.
Vrijdag 22 dezer
~.l

wegens vert,ek worden rerkocht e.ne hdd. koe·
beesten waarvan

tu:ee melkger;ende, m drie bezette.
!593

G. A. WERMUTH.

Zander rese1'"ve.
25 klsten a 4 dozijD
gooolls.rv.erde MEL K .ullen tot .luiting nIl f.cturon
worden verkocht,

Op Vrijdag 22e dezer.
1594

G, A. WERMUTH,

De direQtie van het

Operetlen-Gezel.fchap.
-

maakt ""kend dat d. prij.

per abonnelllents kaart
int'lusief een loeeproken pluta voor de ..,rate acbt in
.,asbonnemevt te- geven yoorstellingenl
, ,001'

officieren beneden den rang
kapitelu ,/ 18.~ bedrRa.gr,

Yan

1~97

~ .Met ~flzpe:bti:: ~~: fl:::le~:ac!"t 'I Gei1lk~-koneJlt6!

,}0~km1,o,V4n',lT.W3Pl;~

, II'i:'T'oKO-

J\& iFi!ide 1. Ge'schietleiiilf dar ~fI!tet

81\ OOMMISSijl;Z.u.K_ van deD
J. W. MaLt ,-S a II joe Ill. It 8

I18JaJlijeedet't htm'o~tafal\'nt&t op 'd~
tegenwoordigentijd; benevens eenAlpba~
i!etiSDh .;;uegiBter•. ·Uitgegeveil 1Ill\ttoe.
stemmillg van het' Oollegl& V:1\1l.Groolr
9ffjcieren; ~8.Il het ,GroOt-postell der Ne/15. __
derlandeo. Inll.rachtband.
ineenvoudig~n, band.,
' · ' . , i i · ' " 12 •. T. Clavel. Gesohiedenis ,derVrijllleteeJa.
rgiln dergeheime genootachappeD,van
vroegeren en lateren tijd. Versierd'~n
opgeheJderd door 25 fraaije Staal-gravu,,17.res iD prachtband
G, 0 I i v e r.De vrijmetaelarij in wezell ell
etrekking, met' een ,,"o6rdenlijstaanwijzende de-'voornaamstezaken' die. in dit
'werk bescbreven,de voornaamste. per'
sonen die in dit werk genoemd zijn.
B.In Nederland heeft dit werkom baar
degelijke mhond veel opgang gel!laakt.
V ij f maconnieke preeken of kijkjes in de

Vrijmetesla8rswe';i~dC.

T. VAN DORP

.H E B

0 V ERG E NOM EN.. .
rekening- onder,' Wiju,"" IIII1l11 ••1
D•• DBRKINDEREN.
1687

AlsD1e<1e:

.
VAN BETER QUALUEIr DAN ERGENS ELDERS

K intler-coslumes en Doop_"ldeedcl'en.

Engelsche Zade]s,
k

0

m pIe. t,

Met het inkoopen van:

Parijsche Artikelen,

FILTERDOEK,
te bekomen bij
Me. NE1LL en Co..

1487

ONZE TIJD,

J):

Zekerbeid van I~ lliellBcb~n o.t't!tuulmiDg VBn den eelien
of 8Ddertm lagereo form.
V ~rgelijking tusseben do' gel'-.atvermogoue van don
menscli ,en dio OtH lilgere di.-.ren.
Over- 'tie wyze. wasl"0p de mmlsdl ztch uit deD ('eDen
of anderen lag~r-en ,'orm olltwikkeld heeft.
01£!' da verwu.ut.achoPIJtl.U en den etambOODl Villi den
menscb.-

Ov-er lie llleu8chenuu~aell.
Grondbeginst>lim (ler 8ehue{'1~ teeItkeuB.
Secundaire B&ksueele kenrnerkou bij da lagere klo8sen
tan bet di6renrijk~
Seoundairo sekBue"le kenmarken bij de in8~ktdn.
id.
itL
id~
ill.
vibs~heu,
ftmphil-ieo, vc.gO::lle, zoogdieren eu den mensch.

merkwaardige gebeurtellissell onzel' dagen,
op het gebied van ~tu.at~y.nde} Geschiedenis, Land·
en Volkenknntle, KUlleten, WetenBchBppen Nijverheid~ e-nz., -mietgadere Levens- en Karaktersehetsen
van vermaarde tij dge no_otan, 8Lrekkende
leveD8 tot ve.nolg op nUe bestaande Encjrclopedien
met 'PLATEN on KURTEN, te zamen ZIlS EN IlERTlG
dealen met regi8ter.~
25.1659
.
G. C. T. van DORP en Co.
J

a_

beeproken uoor

C. C. L. van Coeverden,

BAZAR.

Oud- Resident der Pauaugsche Bl1venlauden.
15~O
Yrijs / 5.-

Prachtige ROnde Carpetlw.
voor sophas.
B. KARTHAUS en Co.

B AZA R.
BeD Partijtje Fijne IMPERIAL 1>8 en LONDRRS
ill Ki.\ie8 van 126 ShLk., Heerliike Cavitas.
Havana. Cigaren -in Kistjes van 25 stul(.~.
(706)
~.
B. KARTHAUS en Co.

een Amerikaansche Bendie.:A
SOESMAN en Co.

Z. M. KAAS in blaas.
SOESMAN en Co.

11.1 flhOJ'II'.outen,

Toilettes Duche.oe en W ••cMafel. met Marmoren
bladen.
SOESMAN en Co.
1389

BAZAR.

-w:i tte Port"Wij u,

IIp halve O..""ben,
de g ere nom m e e r d e ROODE. PORl'WJJN,
zeer fijne.
n. KARTHAUS en Co.
983

B A Z A R.

~'PIANINO'S

~

PIANINO'S,

Grand Oblique.

gewolle als Hoeger,

uit. de' beroemd. fabriek van Gobr . .KNAKE, hier
.indo 8 .jaren alB Bolide bevonden.
Z 0 n' de. g r. 0 0 top r a a k. beweren wij d.t
do.e PIANOS de b es teen 0 0 I i ad s t e _yn, ooit
op Java van andere fu.brieken aangebracht.
HEERLIJK VAN TOON; GEACHEVEBRD TOT
IN DB PUNTJES, Massie' Mahonyhout.
D9 eonstructie io zoooanig, dat net klimaat niet
den minsten nadooligen invloed er op uitoefenen kan.
926
B. KARTHAUS en Co.

Magazijn

O....eroU ... en Braadpannen geemailleerd16.lB. 20,
22, 24-, 26 duim.
IJzeren potten vertind voor Soep, AardoppaleD etc.
te kooken.
IJ.e••erlinde Waterketels.
Dl:l~J-.~_.

RomjIDo)""•.
DiverB-Cristalwerk waaronderTafel, en desert Serviezen,
Karaffen~ Compottes, Botervlootje, Ko.&Etlekse18 enz. enz..

IlI"""n in .tellen van G doz. in Oristal, b!c.oelin en
half Cri.ta!.

IToor8ell,riften.
Een.handboek voor iedereen,
. be.aUende .00rlcbrifteD .oor:.

Toilet:-benoodigdJieden, P.eukwerkeniLiqueurell' en andere dranken •.Vruchten
Wijnen. Huisapoth~ek, Voorschriften voor
de Huishonding, droog Suikergoed. Lak
ken, Politoeren en Verni8senetc. etc.

BAZAR.
R"-TTEIW, Rood, "'it
" ... III:OORD. 9~-,--I1.... n 137 d .... bl'eed.
Vh. 1i.1UIPFERROlJTEIW KOI<'I<'EIIS
Inet kopel' " ..!!Iag ill .. gl'oottell.
~H.~EES(JHE

Il. O. '1'. VAN WRP ell Co.

B KARTHAUS en Co.

1548

Nieu we Beschrijviug
der mee.t

g.bruikel~ke

KAARTSPE LEN
zoo al. die bier te Unde

WORDEN

GESPEELD.

BEV AT TEN DE:
$I -iijf-hoaderaou. of SmOUtijaueD,
Khia;"-o.

..
Lanur1ui, or best. boereCli.

S6ut-~.
t{er"~ jaateD:

Zwikkcn.

ZeHO-ZHtig,

CIt georten.

Vingt-ci-uli.
Treo.hHt-ulI.
P&odOfieD, of jMna. • 11. PaDdonr. KoOpmanoe.u.

JUs.a

rorce.

,'or

hiJeh.8.

Bcien.tl·jtuea.
met 'a~ drlelllk-k.

PUle 1 dil: 'met ~ -ha,t
Bet' kloptpel.
'"

Cemrne:-ee,. uf Id.u,rt:a.

Bet wiueliptll.
HlSt pikebpet

Ju.u

CQlDek.

(881)

"/2.-

G. C. T. VAN DOlU' .. Co.

C..,_ R. -;

.. ~.;~:

!

op Vrijdag 22 dezer,

De ;~at~~~~:et:~nJ;:Qr ~:::e:a~;:

A.. GRii NBERG.}
HlOOrmaker".

.

j. •

)a Bvonds S 1/, uur, voor het overleggen dQor de Di·
rectie van Bekening en Yerantwoording en het uit.
brengen van Verslag over hef; afgelpopen ~ocieteihjaar.
!GBii
De UIRECTIE.

n!! L"ON' •
SOKSMAN en Co.

Itt

Aigemeene I'ergaderiog van SleJllgeregtiyde Lt~en,

•

""''''''''

billijb .......
(I)

.~

;J

.

'!,.... .. . ...

~

'..-.

Stoomv.~1VIaatsch.

::~~~~r~~~~

"Nederland,"

HEI' STOOMSC)HIP

t"an alle Boorhm van macbinericn.

Net werk (~n ~poedi~:e afleyeW~J'zei{ ('1'(1.

.. ing wonH
Teven8 yerkrijgbftur

Sloomkr.lllWn, SLOOllllllll11Ol~lH~-teri:!J

Wfi.terpeil~teUingen. Wat-B-rpei!g!azen

~~llij~

en l\illgell,

ij%en, l1:atelboran, KU:,Jeraupijpeil, pl.ltt e-n vIPl'knnL Staal,
Moerbouten, Klinkungels, Drijfriemeu nUl 2-13 tluim ..

India RubbiH8 van 1/10 -3/-1 Jik, l'n~kB patent Pllkking ~;~ 11/J. en aUI;) lllogelijke ma~hinerie-bellU!)Jjgd.
hedeD.
R. W. DEACON
Co.
}'abriek root' etooUl en andere we-rktuigell te
(1364)
Soerabaia.

lVIADURA,

t,

Kommandant·R. BEHKELBACH v. il. SPJiENCKEL.
ztli :rerllNeuelij'k i~l de e_cr£lte u~lft ..-a~ -October 8. B.
loan Balaria -\'l3 P::.dltng eL DJeJdah uaar N. Diep
·rertrekk~u.
•

in L:l~;~:a,w~::~~~::g~~:=:: \~\~~):oti~::e~~!e !:;::~

berieht het Salli3-TBngsch Publiek dat bij S:\marang verlateo been, eella colJecLie zij-

afgegeren.

ner BYO"tJTERleN geetaleerd
latende en Yerkrijgb8$r et-eHende
bij den Heer
______________
";;-;::'' ' ..r-... y---y'...-------.----.;-------1l-.

Voor vracbt en pns!age ge11e-ve

______ .__.. ___ ~"___

~

1516

PnssagH naar Netlerland,

OPERETTEN ~GEZBLSGHAP.
Voor

h~t

u:ordt a(lH/Jf-,bodeH met he! oekenric i.Ved. SChip,

nellen val!

~

ABONNEMENTSKAARTEN.

zal. g. &.. le~enheiJ

Le~laau ~,P

.Ml.'IANDAG

ell

-"".'.,

DINs-I

DAG ,len ISBn en l!Jeu "'.p[ember a, 0., de" Ulorgen;3 van 8 tot 11 UUl', in de groote z,lai il~r 80-

I\fOltCH II,
Gezcu,;" J. VAN SCHE:LVEN.

bl~ b-bi.md0 t;ilsidwnJu i1.ll'igtilii; y~\i}r Ft~:-~:lg:it,~1'51 Yarenpen gelleeshet!r~
yertrek ~R-n Blltu,yia !itll 1I1 UP et'il'6ie helft van
8eptemb~r &. 8. plsott! YiDd~:n.

CIKIEI'I.' AMICITIA ten ovel'stimn 'all den .Heer
E. CONSTANt" (lie zich da:ntoe. weh,ilI,'wl heeft
aang.boden.
D. prija pel' abonnem.ulBkaart inclnaief eell lJespruken plaat~ voor de eerote nchl in "honnemen!

InfolOlat.ien te

b~komen

vs.n twee of lllcer abonnemo?-ntskauTten echte.r kunilm~
alle leden van een h-u~geziu' Uft!l1"\'"311 TOT BET ,u:~
TAl. GR~OJffiN AlJOSNE)lHNTEN g~bruik D)aken.
BuiteD abollucment is lie eutr';e per 1'81'80011 ell
per n,ond bepaald:
\"00: Heeren burgers.
hnn dames 01'. f 5.-

en

Tebevragen bij' de Ageuten.
Me. lI'lflLL &:, .Co.

Officiereu -" H
'J 3._~
Kinderen bene den de (waall' jaar betalen., :!.50
156S
DE DlREGTlE.
Jl

U~l't Pal'liis
tJ

bij

D" Agenlen,
J. DAENDELSen Co.

te ge.ven --vQoratellirtgan, bedr3sgt. -f 24.-Het ~bonnement ia persoonhjk. jJij het Ilomen

..

t.:ich_ ttl wen-

_de Agenten,
.1. DAEliDEL3 en Co.

1591

"III' "" .":.- • . ,

_______ #"
_...._..'
"...,.......

~

Ulf'D

den tot

TEK.OOP:

EcnGaUowav- Stomnketel
Ol.ltnallgell·
·.B~denkra<.. b.t~twee
gebe~1
"".b.pl .... t. J.ang ':)2
•
• !11','a.n
Get- ";"tig
dl&weter 6_ ,oat,
.tukkt!Il., ,met, handl'oe~
pac

1.0

J

Eene- nieuwe sorteriog

JIEEREN en DAMES ARTIKELEN.l

-~-'-

ilf3.-

[188f]

B. KARTHA.US & Co.

OU~r ,:.It

VAN

Degelijk oilderwijo.Opleiding H .. Burger.choo!. ]!:ELLENBA.G.

,;~"--',A..

k.tel en melkpan.
Petrulenm Kookmachine iu IJze. met blibken ketel
en melkpan.
Dito in ij.er met blikken ketel en rnelkpan.
Petroleum kaonen blik.
Gele; formen blik en .teengoed.
Etensdragers wit porcelain.
Y.kannen in pleat ef! verlakt.
vraarlooze porceleino Borden, ovalesch otela en groenten.ochalen.
Piano Sodes.
l.'afelme...,n in .tallen von HIRDER SOLlNGEN.
Lepels en V urken BarlijuBch zih:er vrim8 kwalili!'lt.

-

VAN

TT,,1ll::1. __ .. _. .•

P~;~le~';'-K~~k;;';;i.iue mot ronde pit, geslkoper mol;

Ulii

Choribo3 'W.·(:4jJS'l'A..-"iS It. lo, -,1'_.1 A... 1. '-.&11 dar VOOK?
Solo .J JtNoi.J~. ea' Co. -. . L'OBNAl!:5
>'loltou 1. D. SIJgl! ~iJus, 1. A. nJDS!.. ~ QOIT.
IJAlI.T H (X" ml: '9i~,ur KO£),)'- elil 0['<1.- W.llfflU. ti. C. T

rtlk:do-e~a ~, .E. lUSA

Voldoe~de hulp.-

15B9

Baid.. tnfddDhm werbo.

Olltr.ut.

:~~§~~~~~Ji!~;~~ ;::~:;:~::~:~

f~N.· MASTRODOMENICO-.

BAZAR.

Alcatives

(1367)

/

Vouhallden bij G. t;. 1. VB 110111' & CO.;
Indische belangen

J!~Il~ ____ .~..:.._.~':.v~EORP_.~cO.

~eerde ,.-~rkin", ..,.~t WII: 0011

Societeit Amioitia.

Buiten- en billnen

CD

(1368)

Correspondentie in de
826

18 cite Malesherbes Parijs.
Moedertaal.

~l.,lag anI!; gUBstl! :mJl1. Ul:IJ do mu.g. ,de !ft~er of kleineril ing...
,",aDdeu de ~tcl van d8 siektt i~. "ald.:_ GIl1' plUm me: ootdOBl in~

Oezonde ligging.Huime lokaliteit.-

E. ELSBAOH.

r;~l.

~::~~n;:!:~~:l!~;~ ~~r ~lo:j~::D 4::, ~~~w~:

Piaate voor kos' ~ en dagleerlingen.--

belaat zicl,

nirieo- _

~f[i}:~~;:~~~~g;~~~f~~~~'f~;:;f~~if~¥E

Instituut Samarang.,

a con taut.
MOSCH en Co.

D.e af"ltarrnning van den lllensch

~

! 35.-

HOLLown', PILL.........D. _. G" ...lijh

1579

bekomen:

1600

Holloway's lIedi6ijnekl

Complcele Bl'lIidsloilellr.n,
Geldeede-, Wnndel-, Rcis- ell BalCostumes.

1646
-~-~-~-----~~~-

DARWIN.

(994)

K a m

van

(Jou.ain.)

AaDzetriemen,

de seksneele teeltkens.
2 deolen in praohlbond f 28.-

. KLAMBOES.
(479)

heveelt zich voortdurclld aall ,"oor· het

Glace IIandschoenen

te

t-:OESMAN e~~

.

!

D1evrouwC.I1. PL!JNAER

Kopel'el1 en IJzeren Houischroeven

Chubb's Hang- en Kaslslokn.

_. ',:

0 r B
zan de. M ell b i I air
TE HUUR,
in hot Logement OeDBrllng, ad f 15- per .maand.
:544
TINKEL~NBERG en KLEIN.

Zijden Handschoenen'

Engelsche Geldtl'Omlnels,

:..

OEIJBOEN GOH,
K .....i~r ·WERMurir.

_ GEBR. STORCK.

V81J verBchillende afmetingen.
Draadnagels von '/, tot 5 inches.
Koperen·, Hang-. Kast-, Kiot· en Ladesloten, insteek
en' opleg' Deursloten.
SOESMAN en Co.
(1366)

,

Attentie!

huiselijk. gehruik

IN}{ 0 U

,

L.'. q."IJ
t.Al''' V.
- '~." . ti .ht
.erzorgmgsges C •
Trekkingbegint klokslag lOuu!'.
25 dezer; . .

Wederom

IUlport-Haudel.

• orkrijgbaar oud belogen prima Kwaliteit Komj, in
zakken van 10 en 25 katjeo.
1388

--_.

".

BePfoeft. ,UW gelnk bg mg.

1118'

e: C!:-

hjj"SOESMAN & CO.

.

"

-

1590

Samarallg 17-9-76.

in .teUen vim 6 en 7 dozgn met en zonder karaft'en
en Vingerglazen, porcelein~n EetBerviezen.
(1369) .
SOESMAN en Co.

(1364)

I

Tot. gemelde. klokslag zUn' lotell·te
bekonien tegen fl5hetLot; btf

FIJNE .GLAZEN
VOOI'

he~r

ding ponp,' ijto.oO\Uleter. _em",.. ~

"~

Tebem.genM:: N'EILL&

(1327)

po.

Boeden, loose BoordeD ill groote ,ortering, groote 1
keuze van DasseD, witte en gekleurde H~red"n. Toi·.1
llltartikeleD, Sehllijel'vverk, Parfuwerie, een groat i
&S8Ortiment Odenrs 1 qu&liteit voor Dames (uit het'
BEN HUlS "I' ~n weg nsu' K .. Ii g a " e, naut
MagasijD du Louvre) eeneiueine.coll~tie Peigu?irs
de" Heef. BONSEl'.
HOEZOO.
van lijnwaad en percales, prachtigl' KlUIlmen, 1< an140'1
:::.::..artikeleoi· Ceintuure, Colliers, Parores, Brace- :V-.er&n--t..-'''''-r-de-H-jk-Y,,-''r-d-.-..
-e-t,_...·. .-.- . -. - - - -

TeHullr!

Jouvin Handschoenen in aile Nos.
(IUS)

··Ifl'ZIF:RS.

I

.'

G. C. T, '1Ut DO:RP &00.
; I:lll8lpenclNk.kerv,~G.(,. T.•anJ)Oltl''\:r~·SaIiw1IIIil

