:.·. X~ITe~~. ··Jaargang.

Versohijnt dagelijks.

HOOPDBUBUOl: Ie SamaraD~ bij de Oilgete18 6. C. 1. .m DORP & Co.
..
iD NederlaDd nij de ileereD SCHKLTKIA &. HOLKBIU leAmBI~rdam.
Senl fermier mlo!if de! monm de Frme el de Belgique: I. KLSBACH a Pans.

Algerrleen. 0 ver:;.-;icht.
Wij 'fUDgeD bellen ODe overzieht. der ge ben rtenissen
- nan lUet d~ " erlaling i n proza \'nu ceil }(ueEi.scb godichl:. De g roote RU!Hisclie dicbter c n roru a.llschrij\'er
Tourguc Dleff !tefft. iu de "alons ,""",Tl tlt!u C r.nre w tec h
dit gedi cht yoorgelezen , da t t lll1ll8 in a liI.) deelcn van
bet RUi~siHkhe lijk geleI.en en fan uuilen geleC'rd
wOldt:

BEN

CROCl~lJE1'

ABO NNE MEN If S P R IJ S:
Voor geheel Nederl.-Illdie /15.- per fialfjaar
• Nederland
• 20.-.
•

De heer E. C. Clark, professor in de recht~n te
Cambridge. Bohrijfc in de Times een artikel om het
geJrng der Engelscue regeeriug le Hroordeelell, ell te
verzek el'en dat nile manu ell , dio eell lInd ill heL lijf
hebben 'fan nu al' Id le iuBchten zuUen inEp),l'nell om
aan de gcv ockt·e ul·c rtwhsppij der l'urkell in Euro pa
een einde tl: UlttkelJ, en l:.ullen AftD\'8ngeo met te \-c r bi!lddrCO dilt E ugeland T urkij ~ \'erder steuut. Dt:l
profetu:or r ua dt tell e!otte aan, d ... {; Ellgelillld gezBmenlij k mel Husiaud nu n.HJrgoed de Oostersche quaestie regclt>, do or d.e Turken l ~ ,'er;ageu u' t Bulgnrije
en Bosniu
,Vanneer kalllle, gelUatigue uoogleerareD dUB spreken,
kan men zicb Yo('r;-!teilen hoe 01) de vulhrergaderingcll
gespl'okoll wurlit. D 8 \·o;:'ront'A'oardi r.ring tegBIl den niell~
W(m 1 rd
Bel1C un f ti ~J u is beL ~roct:3i', nie!; nlll,:en
ollldllt bij d~n 'l'urs. tHI 7.uuul ijIH.Hl "teuu ueeft gc

De .Mail van 7 September.

PA.RTIJ TE WJNDWR .

D e Kaningin zit onuet' de hoogo bo olllc n van'VindMr. M et welge\'ullen l all~chouwt zij d ~ p~rlij (~rocq uet, wcike de hofdalll"8 ~p lea. M en Jant de b:tllen

ZOIl- en Feestdagen uitgezonderd.

i geYE'1l

het zeer we-I zijn dat het .ELlropee.::J.(~he congre~: het v€'rlangt ueswege vergo ~ diDg en 1" ngeland ecbt dit
welk priuH Gor schnkQt1· bijeen poogt Ie In'en ge n, p.ell
nooJ.ig.
e iude waakt nau den strijd. Vr)lg tm~ 1110 R~ r u e PolitiDe r.tok, een Servi.eh blaJ. dat, nllar men go·
que, bee fc d o ltu.,Bische kanseli", r del wellsch nitge 100ft, het orgaan it:! van Risti ce. befat zeer oorlog8prokeu, dut op hut cong"fC8 de mogeud l eden verrez u~b tige llrlikel eD. H et blad zegt o. s. het volgende:
genwoo rdigd :uud en word ,_· u niet d oo r gezRnt en, Il1!Ulj'
/I 'Vij zQudt'n o\'ertuigd r.ijD, da t t.e P e3th en te
door de Ccrl::te lnlniBter5 n:n Engei and, HaW: c n
Ween er.. de dagblatlen (die n eue willen), omgekocht
Fr!lDkri.jk ei door ue k3~sclit'l'~ "an .[:uile:ch laud,
....ijn do or lle Turken, illdien wij nie t w-ieten. dat ze
Rusland en OObtcn rijk. Ulufnnd wil, begrijpcl ijk gc - , O\'or geen stuiver konden be.Bc blkken. In elk geval
nocg, zij u pogi n g Oill de C bristell eD in het OO!l;ten te I uegint de oorlog pas."
helpen, zoo picchtig mogeJ ijk mil-ken, dcr!h men stelt
:tich 'foor in .F rankrijlrJ dat Gortschako li ue:r.en we n!c:h I
-t IB niet zander beteekenia schrij ft men 88n de
uit~preektj t en einde prins YOll' BislliJ!rck ann de con..
Pro Zwoln:he Ct. - do.t tegen QeD witgepleisterden
ferentie to doen deelnemen.
gevel ylak bij het station t e Vilvoord e (Belgie) met
Yll lgell fJ de oorlogsberiohtell, zou een wapenst.il stAnd
reus8chtige zwarte lettera, welke gemakkelijk:. uit den
nu \"ooral den Ser"fj~i.rB zeer welkom ziju. Dc Turken
train gelezen kunncn worden, geachilderd staat dat
zijn la oge de n lickeroever van den :,M o: U\'f\ opge trokzekere Ja\'igny te Bru~sel (wet opgave van straat en

i

I

ro l ~eo ~.n met g:"'lOt bt.'hendigh c~J ~lrijL tll e U 7.e, .dool'
kle lOe lJzere~ kut·!Jelt!. tIe ~m. 1Llgln ~au:: l'h o u""t 11 t
8pel e~ lacht. ~uCh piotsdllJg @~b r: kt le o p, h.anr
na\lgezlCht wo rut blcl'k sIs het, :Jangez,H: ht ei!lJ tI tlOlhh:U.

I zendeu. duch "ooral o 111 !11lt hij meb g np Oll en kwinki ri!a gen t.ut het ei nulol toe onlk cnd heet\ da.t de 'llllr ke Ll
de

ken en !u bben den r echter\"lcugel vu n bet leger der
Snri8ri, dat Lij ...~Jfxinatz du t:"erviEche gr enz!;!Q bewu akt, terugge:!iagen.
el sCUij UUl ~e AJ cxinatt niet
bel.!lee-sterd t e bebbt"?'ll) doch ind ien Zt\ gel ijk beweord

IT.
Ht:t 8cLijllt bsa.r toe Bisor d;~ 'dugs:~ h!li1.>n ll~l(m~
derd memchenLcofJen zijn U'et blood l e lJ) o rs t . . llof-

\'olksyarolltwa:l~d igillg oat d~ f pectator \'erkluart, :I hd
:r;Dge!t'ch~ HJlh. lI t!:el'L L ... "l" v.... ... , .1_"" 1........1 D~_ ~_~_I!_ I...l
zal eftred en en dat Turkije het tii recte beBtuuf OVt r

wordt, lot Deligrad tij n dopr~edf(onge-n, dan bed re i .
b-- -- de. ~eJ.· Vlsche @tcltiv.g ,-an t.wec ~ljdC~ . UoJ[
u it tic Sen i80be be richtln ks..n men opmaken, dat

llu,lgarije verliez ::n

de slag
onguns.tig is geweest roor de ~er\'iecbe
troepen . Dit he;icht zlll d~ yo org~nomen tusscb enkOlIlst dt'c mogendheden 'teker \'erhua!t~n,
H et
is fOOT Sen-ie te hop en~ dilt het
nog eeIJige
dagl!n pit kall St :t8U, w.n:::..t de
zulleo, door

den \'an Honwen, Ynn jouge meisj-eill, \'AD kinder e n
i'.iet ze. Op d " Il.ltllgezit'h~l~n naD8ciJ oU wt ze d~ blijken
v an onmeI:£whl;'lijkc
1'8U I J:l ami('lHe
belcetli g ingctlj het zijn de merk eu J~ r wilJ e beestcn ,

llii~bat::Je!ingen,

dio iu wanhoop en ba.ngen utJoJe. l1gst

al~rven.

Jtlii'.elld~D d~dell

uo or de

gnge!~(;he

I

PRIJS DER ADVERTEN1'IltN:
Vlill 1-10 woorden voor twee plaatsingeu /1.Elke herhaling de helft.

'I'"loot 1l.:I3.r

i ets af:!ch u welii~s gedall.D hebbeu.

le

Beziku.-bau..i

Zoo gr .Jot

is

n l." Dc hcer Gladstone geeft
gefehrirt ui t over da g~l;eur tellieM eu ill heL
en , gelijk do ::.: pectator r.i ch uitd.rakt IIhe
will ll'ud hit! po,..·e rful a id to solidify the ae~iBioll of
.EngliBhw.en that b}!"~l BeacoDt:field shall go."

I Ou~ten_,
cen

I
Ine l}ll11

Mall r e rzet zich in een zecr hevig lutikel
l:t~<rell de beweri ngcn van zoo vele Engelschen, dat de
? . t
d ,. I t"
l ' d ddT

lII.
~ ..
En ziel. daar uoet d.a jongstc doc':::t.c r dt!r h.. Oll\[lg lll,
een bJ val1ig br-koorlijk
(t n Jl"r
to t
voOt dd \~oeten •. uarer maed er. vlicgcn. Uel lij h.e t il()u~' d 'I wilardiciing de RU88~n \' e rl:lte rkt. d ie nu, steuncndc 01'
van fen Jong kind, met
de 8\'1npath ie rau eeu g root tIt.l "an het E.Il geJsc he
besto[van Ulondje stumel t l'erWljtp.D _ D~ .Kom oglO gil t
UI" '
1"k d
t
t t t l )t . I t
bet; uit ,an ontzetting. Een uD ll mlooze !lngt Pln:lkt
\'0 h ' . or~o dlJ
~eu wa T,e o.· ; u Roe _8 ebc) ~ Uil~ Ie
zi cb van haar meeBter !
t ~e eun e e u, Go.or ~~n melllg e US81BC e 0 cleren

mei~je,

J~oofd~n

:::.H:l e~:tn~l:.l.:p~:~~'u~g a:l:l~J ::~l ~: :~~e~sc~~a

::rQ~:~

1.l:'Dg ..

Bngel~nd

ve~e:;";~"len

~

I

De

land'ij grrechten tJorn, zulluen de .Russen niet dun· en

l.ichzelf, want in rera tantli ge oJgenblikkell zou he~
'\ bind Diet Z:)O oo r t);ciI t\'"d,nrJ ig en ou billijk ziju als het
, nu dag an~ Jag is.
Do D ~i ly News 18 alleen
I zoo ll1eD!~.hhe \'~nd ) o m e~n ~oOle
redan te hebben
af"c.h uWel lJk:~ drn gell, IDIl3.r dl~ ve~l koopers trekke~,
. te ~ erld l el1 be we rt bet m Dls t . r lcele blad o . n. Nn
,
'ferkiaard te
dmt de
zoo wreed
I ll ifot wareD. ., en .. D.a. dtJ
van Dally New,8, ena:. _.

r,

di(~n

dlt ge!hcht mede, omd.t bot opmcrking

beub~n.
r~;hHlen

T~rken

I :~ot:;::n~~D~7~;lz:e y;a:~b:~t~:eb e:~ :':te:l::~tt
h

kk

.

V ordI;

. yerrichten wttl 1.ij nu dO~ll lit De ministerieele Pd.ll
storm 8a nkomen en is letterlijk buiten

t~li.ell.:J

I~

\'oJgcnd~

i
!

,.l"t. L De roor

¥. . .

..

.

is op ee.o \',-audelrid lhDT de :rutksche b~"olking II.~~ge.mll t'u . .AIleen ~."!l.L de tUllSc"~ll!~kol~st vall d~ u.1l1~tau e m:lgt hlld hI] ZlJ.~ b.elloIlIl te. u3nh:e~ . Dc voorDaa~Bte a::Hl"~lle.~9 ~lJn In, !Jechl~ms. t e rwIJ I dt\~ \:O~sutanen 8ntOrIteiten feruer YOiledlg" "oJdoeDlllg H!
geachonken. .
D e 8errl8l)bo l 'roofi(,lp"olger !al get:oellld >r or~en D8ur den oappercll S(,i"!' i~chcn Ctaar DU8Chsl U.
D e .Moekou(:;r tu iliio nu ir Oblullo ff, be kt!oa. doo r
tie offu!t ,,'elke hij ge:brag t he{!fc en nog bre ngt t en
'ian de 8ervis.:be
wenl

~:t~;. ijver:g

gekW"etBt~n,

be&ig vvao in

de

re~tDe

daa.~

'an ee n alleeDbeerscber . is di ~ due aan .Engediog~ omdat ~~J.e onder J~ gegev ene owstalluigbeden
landIs e(~ele KODingin ten laete lcgt wat in elk ge\'u.l ' tl~n tltaatk~l..'ll.llg~n tveetAll.d beb.eerec bt.. .
I!lcebtflll.8.Q haar mini8terie verwete n 1I:3n worden. Dlle ll
al8 'ecu uitdrukking_ dt'r RUS8il!~he ,·ol k8 \·c rt.lDtw3ar
diging logen Engelanu ziju de ver8rageld \·U.b . E:ueland·ft

I.

Heen

~geer1Dg

kan E1 Cb

m.e~r

,

ferbmden

\,-erel dtentoon8h~lling van

1378

I "ieitatl~

7 z;OUile-ll ~·ieti.d~!l 7,~n ~i ~ C[Hd tum

I

1

De 0) de w~:-eldtetltoonstt:!l1ing toegelaten
,
dell handel worden gebragt
n
hats ran be rkomst iS aHeen
1
onde-rwoI'" e~ aan het i~\'(Jer regt ge heven 'rOO!" BiJOrtrelliiae g;ederen. ingevoerd. door de meeet beroorr~gte

zu

~a~e. ;1

Samarang.
POS'J'KANTOOR SA.MA...IUNG.
Sluiting <ler

En1:i:~~e e~.~;ng~:o!~tavi.,

Yuntok.

In de maand Odober den
2l.
• Noyember den 4 en 18.
• December den 2 en 16.

Fun6cheMail via Bata,ia on SingapM •.

I
I

In de mund Odober den 16 e n 30_
.. November den 18 en ~(i .
f
r
•
DtX:ember d~n 11 en 15.
llet uur VAn 81uiling is Bt~ed. dee uamiddag@ La 5 ur~ ,
l otu~t"!hen wQrdt aan belAll~h8bbc:nden uij geiat-eo,

t~o k~ ~~ :~::~l1b::;::U~U~: :~::z:nnd-:~ h~!e~ltS8l:~:

, Hngelands gez:ant tc Weenen, over t e brellscD. Die
Bt.p, .1 kent ru e D er de Lete:;;kenie niet ran I bewijs1=
t Ol~ :-' in l'ik: ge . . . . I, dllt ook. de 'Engl"18che Reg(·ril1f( wil
d.t de Tur.keche geI:orual.s ZiC~l gedriJ,g~n uaar Je be; gripp('Jo yan regt-, welke onder de t'esllbaafde Tolke n
j bi:8t.a.~Q . Men ma.:s zelft! \ nderflt.t'llen, ,<.: egt de COrN!p.
Ruee, uat J.~ lh~fr Harniltflll ook:. in op Ira,3. t bad,
' Tan .Mukhtar-plLf;ha. eerbiediging 'van d" 008teorijkache
~ grenlen te "iilrJer~~, H .e t. ond.enoek n~:~r bet· gebturde
• ~ Ou..linik . t(ll3 b. .I.weft doen b~ijk en, d.t de ~'ut:ke n
:351 Ir-uks .. ~, eig~!DJom f6n 14 Ol",8tl"nrijk.&!~~ . ()n~i'r-.i..Qeo, bebben wegge,oerd, e~ 221 stuka, "d~ elgendom

H EEFl' goedge-vonden en vct'"!taan:
lLder naJere goedkeuring d~1!I K oni1Jge, t" bapalen,
lhe artikel 1 ciel;' ord~Duall ci e vau 2:0 Augn stuEI 18'35,
lSLas.tebla.a. nt-', 84\ .tooal~ dit is ge~Utigd by de ordonnanc~c \-:tTI n August us lS7 J, (S!aitsblad n[l~ 2.01),
naG..t'"1' '\':..IT2.~ aani!eruld m~t ee ne al i.ne!!, luidende:
Vocr 1;9o\'ei?1 betreft de !;~f.it tingen b!liten J'ay& en
Mudura lij[j~ oL'h.he de bij de 10rige a llnee-.·e: bedoel~
de p~retlnell, t ot bet dO~ll V,\D onden:~.k lIled~ be"ot!g.i de per8_,uen , welke daartoe lehrifte!ijk door bet.
hoafd "fan geW"es.tE'lijk best.uur worden be'Qegd . ·H r.
kiaard.

l'on

I~ct

Oppt.'"rYUi~O;: l: glj

W'ordt daarbij niet

l:u-

me . do t .. olaul deu beer Hamiltou,

\'~('~mftJig llJ

t'en~

'I};df"~!l ~.elke. ~n

.Meg.ndh.den wen.chen toe le .enden. De wemorie
draagt een groat aanlal hftn{He~kelli ogen ran 11:10B ul garen aan deze en a9.tl gen u loijd -. ,-an
4e~ Hn.lkan e n 1,11.1 in de eerste p ~ all ~f.! t~ \\reenC'u
e n Teu oigc Il8 te St. Peter8b~rg orerhand ,g d 'if UJCH.
1.iit It!.lgusa'' wordt ge meld , Gat ceQ Turk~dl

ondcrhe-;;ig j plombeerlooll

: D\"t::rachillirT welkt3 de

bij

iI ~ ie Dlijlc: e

~

t fe~~:;.... B

gek~~tst.

veldlaz. r.t"

"erzending bij wij ze "an internntion.al tronsito
D e in ge woon transito ge~

gezL\hiedt zander visitatie.

verdient, dat in bet kei"lerlijk e ra1e!tI y.ltlk een geclicbt : ook onunddelhJk 1 dat lllt'll H ganoeg "an genoord
1\l'ee Bulgaren, ZlmkaW" en Bll banow, he-bbcn
wor dt voorgedragen, ell oak OUlUO!; het aan too!.lt ,",ut
heeft. Yre~s \'o lJ r Uu "'!laud tn8ft.kt de Pal .Mnll 0,·tm
over de gluweld t den )'an de Turken i.n Blligarij c
fJllisch als ItJrd HeacflnetioJ!d, doc I L.eL blad en de \ een weu!orie opgesteld, wdk{' hi] 98 11 ~u. g ro ot e
over.J in Uueland gezegd wMdtj TIftttl elija: dat Engeland

II

aanstoDds lezen

nl1:lr

.Nl.k!ta W"or at te En.' URU' verwac lit
kan~elie. ran he~sGriek.seh CDnS~:lnt Dp Creta

behoen~

bl d
h:t

nanop t ·'kelijk io voor de gruwcleD in Bulgarijo door
.erote mini.ter <ull oa golijkelijk onverlllogend blij,en,
zijn Turkeche bescberme1ingell begn :lD.
. om de oude n;! roo rJ e~ld6 ataa t;k llude~ welke tot den
Men moat bil het lezen Van IIt!t gedi cu t n ie t verge- I Krim,~o~icg. lciJue: t e doen ,herleven. ;,
•
ten, dat een Hll8 het f!cbrijf~ e o dnt het de ouder'VI) H:.,t.lgen zoo\'~e l aa tH.i 3cut op Ellgelaud IS boa-

8tati o~

Doot'" Jen Presideut del' 1'ran8che R ef.ubliek il!! op
yoordragt der mInister ~'nn kooph nnd el en landbouw
en ran nn8llri n het
besluit beheffsII.de de
van ls76 t e P &rijtl gan<Jmen:

£!dH''p8i1

'frebinj. n .. r Bilek y"trokken, welke pl •• to geblokkeerd wordt door de M onten eg rija en.
.Fuadp.!cba
m .. r('h~i"t't. m rt 500!1 m:111 ..... n M.... !1"r "f" l"'l'" T rphiTl.i...

I .Mall .zict den

I

:ordon , aan bet
den ko:!t t e kv w en.

I

I

uu

1,ij ont::!iagen

l.:chz~h'eD

,
lY.
In optocLt n •• r ;S.me te zenden.
D e ge~e'e8beeren 8Lellen t u~ eil "t'l"l!t>\llen Ilt~L \' i~ioell.
1h P~ll .Mal~ .zt'gt O. 8.: ~ Z)nder de krllnkziuni ge
I,H et schrik beeld, tlat !!ii :lan!!chotl wdet. \' rw onde: t i wreedhCld der .lurken en het \'ut verbrOl1WeD, dati het
• L'
0 1'1 '\16 ullJl' · • .. rlr: \'e rlnUIU z a' worden dO{lr lie roe
ont! niet,1> zaggen ze. ·DJ leziug cler dagblu.u~n heeft
~,-.
.l'-~ ~
••
-.
•
"
llW ve rneclding OI::.t!;!tellL Hel; 1S de 'ri lll e ~, Jie nus
Iielooze, laaterende , onzlUDlge UltbarstlDg van Enge1.00 ' we i uileenzet waBrom tl~ Bul ganm dell toJvrn dtlt'"
l.' urken rerdiend. hebben. ilier id ~.:Il zetl Uw .:; tillelide
d rank en het \'lsioen zal \'ourbij !,;:"l.!u ." Eo
KOlliI.:~
gin ke ert terug in baar rel·t:ekk.en.
Y.
Zij is alleer] en verzlllkt in lliep gepeiD8. Ze ~ i et
omlaag .... 0 gruwel ! de stroken \"8,U ! lwr ki oed zijn
met l,Joed · bespr,t. .1 Komt bi er, e n nCCll\ t dil klced
mij afl Ik wit vergden. 0 stroomen Engeland~ rci Di ~t
m ijn kl eedl" Noen Maj estc it, hut kon ingi;kleed \'!ill
:tal noo.it
smet nm btt oU ijc!. ulJig bIlled

te Tihoorde de llelg:s{',ho strafgevangenie -roor 'feroordeelde mil itailell gey onden wordt, zood.t deze, afa

3.Iles to \'uur en t:e zWiIourd om l.ich hee n t e yernie·
te bestemtnen loculeu zu llcll het karakter drsgen yan
lev , we~dr8 de groo;.8~~ tuoeidijkhe~e[l ouuerv iw.lev, 'I re~e! enirep!)t foor de ill- en uilYOe:regten.
om t·.'e1tocht te ,·er6TlJg~n. Dd TU l'.d.e.n Lant1den (!fll
.. .Art. 2. De "cor die t entooDstellmg bestemde goe
W'ei llig a.:s Cortez, die
\'('"rLJ'"ll.u .J dc, doo r
de ren ruoe ten regtstreeks
het tentoonl!tellingi!all ~8 op h u n weg to vert.tie! eu_ Ben terug t oeht w3.ken palei .:,; worden gezonden, hettij bij wijr.:e rAn interna\. z. ij
bijoa. onmogt>lijk .
tionasJ, hehij "nu nati ou u l transito, n!a8r de verki.:or.:ing
der afz~nder8 dooI' el k -r oo r het trJnsitof"e rkeer aanCit l~agusa meld t m ea van den 2(1 Beptamber:
!:"e"W"el.~n kantoor en me t nijdoDl van het 8tatidtiei::.
Giete r zijn l"'ersc beidcne 'j'urkt!ch e b!lta.iIloDS uit
'-'

Z~ll

kra!le~.d e I~)kkeu. l1~t ~lt!e~e

I

~:~:::) d:~e~:~:s:.:,P~U;e~'~:~~!::tl;e~: ~~::~~e:~e:;

'f

m{lgeDdheld ~, 1relk~ d~ Bulg~lIr.3cne gruw.efcn pleeglt~ , ge: ,,~h P4rJeme[l tt uear 1.'teb'JlJ~ hee fc "er~~z;c!d~ om t t~~~t~ er reut-e,rt rek.keude po~t.
w elDlg entbou81"~te S alur~ft) I .an Muk.htar p:lcha d ~ l!e e.he8 \',;n hI" A.. Buchanat'lg:
P
P
~_._. ___ ~ .. __ _

0

eil t~est()nd, _Z.~(;t. zeit" de

._ grlloLBten dichter :nmda.cM wuu(lig. 1fen vergete bOTen
Ite rl e'oC", e.n ~lt .1 ~eUleeu gedee!de gevoe,len In Engelan~
dien niet dat, wat Tourguenieff ~ egt, in . Engeland
bett!ekeut. lD sOuf@le woordeu, da.t de Turksn hun eellIzelf met DOg grooter he\'!gh eid .t ege n . den ecnten
gen b{;lldgenoot:, "feTli~ten:. Dit moet grooten ID\'lO{;J
Dliniater wordt aangeroerd. Dag P8.n .· dag worden
tiito~ft'"opn op de beuauslagingen run heD, die een 'WBvolkarel gaderingen geboudcu, welk e door tie geeslepm.stilstand will en doell e uiten . .Hen wapenetilstano.
lijkheiu eu de' notabelen belegd zijn , en waarop·· de
namelijk zOU g:cheeI in S~nic8 \'oordeel zijn. ~(~t lOU
Turkecbu t'ltilaLku:ncl~ der. ministers eenatom'mig veroor·
in den lijd \'an sea wt:k.en I.ijo macht degelijk kunnt:'n
deeld · w(lrd~n. Dc gematigd8te r.:dt'naars al'reken de
organ.'eeeren j dau.k .zij den v~n alle z.iide toe'lo~iende
overtuiglDg uit, dmt· de miU t6lcu hct f 0.1k nit t met \80hlaten en de l.tulp in geld en wape~e['J welk~ .Husl80d
·, oortedacbt.s n rade misleid he bben, 4')ch d&t zij toe. het tban@ opeulijk gce ~t . .Daarow 1I;aren Turkije1s.: vriengeBt~n bebbeb ~i81eid te .wordtln door' den .RngeL
den teglli':n L.et V"cr1eeD~n.an oen wap£DstiI8tand.J ~oDde r
Bcben ·gel.at to 'Kon8tentiD,,'p~1 , .lena gedrag enn j dat eellt de Ttlorloop1r , rodea,oorwalirdell . war.~ D ge'. :oDyerkl ....ltaar ala onv.rgeeflljk geD<iernd wordt-o
oteld. Z',o zij eeb!;er ged~'ongoll wordon to. t. go.eo, k...

I
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i .an ·dr;¢ uitge .. ekenen u;t d. Heraeguwin • . O",tonriik

I

wa. da,een/; tal onJerhehpuin bedol.en raakto,en
nog de.aak Bonto Bonto een ge.oeligen81l1g werd
g..
8..... dor ordo.n.! dat .tweS.VA.n. d•••..n.. /lA.genOeg ge.heOlv.e. p. lett.e. rd op !.··toegebracht op milit.ir. terrein.
Metaanvulhng ~nnart1keI5, ~I d . '96.)teb....
de plaatsdood b1eyen, terwijl ookda drieanderen , u~t::~~:r~h~t~:b;:td~~o~::'~!~~~~,!:~d;~iill~J
nan.iavan14 AprIl 1875 (Staate a no.
'zeer bedenkalijkgewond wardan weggcdragen.Alge.
ziobopde Tjind~a-rot8inhet hart van Lobakkang,
palen, ala voIgt: •.. '.
'
bebb.n alo I.den , meen waldedeelneoiing in b.t lotdez.rongeluk.
p. m. 7 paal van-bier; bad goveBtigd.
I .. Iu do rapat to. L.o.bO:tlB~:n~ooloe •. kspala van
kigen, en boo~t men dat de oponb".o .. li.efdadigbeid
Binnen het.k.wartier d.lrna ...a. eone, koloone ·op

HBJOfT

oed~e. 90ndon . e~Y9fI.ta~~ea

;~~::!! va~8:~~~~ambi:g ~n

ord~~nanoie

II
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Si.Talang.

De.e
treedt in werking 01' don <lag
harer afkondiging.
Is QolWGRl'ONDEN en verstaan:

~:~·~;~:~d:n~.t

buitenwerkingotelling v..n § lib
van bet bealuit van 18 ]'ebruarij 1875, nO. 6, (Staat.,
blad n".· 62), ook voor zoovael bet va~leden~ betreft,
aan to teekenen, dat aan de veldpred,kero III :'eder.
landodl Indie ver •• kerd blijft bot genot eener mdem
nileit voor fourage van f 40.- (veartig gul~an)
'. maanda. hun toegeleg(\ hij art. a van bet KonmkJijk "esluit van 18 April 1861, (Indioch ataalsblnd
1862, nO. 25).

Is GOEDFEVONDEN en verstaan:
Eerotelijk: Ta bepalen, dat ter hoofdpl"ah Tandjong·
Pinang wordt 80ngeBteld cen onbezoldigd hoofd, ~et
deD titel van wluitenant der Overwalsche vreemdelm·
(Ten'l over de in de reeidentie Riouw en onderboo
;i"l~eden bl1'eveetirrde Arabieren, Mooren, Klingaler.en
e: audere vreemde oosterli.ngen, geene Chinezcn 7.ijnde.
.DE LONDON AND OiUK.!.

EXPRESS,

deeIt o. a. nog

h.t volgende mede, OlntreDt den bekenden toast van
dell n.er Mock:
De discnssies over de speech vaD den Heer !\Iock,wieus spot.Dnam thans is drn Heer ~jilOl' zijn
eindt;lijit tot een eiude gekomen .. Het lB.• eon atarm
in een theekopje gewoest en de ulOgen ZlJU geb1e ven
7.ooals zij waren. De Prius geniet op de Buulevards
en sehijnt 1jeh niet om de publieke o1'1n'1e t~ ~ekom
mereu. HeL eenige resultaat vall deze kwestl6 IS, dat
h~t Da.gblad twee ftoJliJlNUke abODnouten fir meue
veri()reD heeft.
DR liEDEN ])OOR DE lJEEIlEN SOEi:l'lA.X $.: Co. gehan.
den ·vBmlulic vau ;')4, AI akasBasrache paarJen bracht
r.p / 58:W dat ie ruim. f 108 per et.nk.

r.

'i.cb ."an

he~

of

bnnDe acbtergeletene btt"ekkingen

DIet onbetulgd .. 11 I ' = : " SOERA:BAIA. Baldadigheid of aallranding P De

:=:h~:n ~~~!:r z~:d~:~i;:hl~a~Q:dQe0r:~ ~,::g~'!:r~~nea~

lan~ o~~i~:i:.rt~ed~g:ij;u~~~:~~llC
ge~:::~~artijen

TN EEN lfOO.P"D.A..WI'IKEf,

opbef zijn kracht wokt.
De heer Weijhenke is bo\'endien 6chrijver van eenige lee8hoekjee in de Ned. [8a.l, die, zonder oitzoudering, prullell zijn; . iets, wurvan wij hem,
deBverkiezende, door ontleding de bewijzen wil·
len leveren.
DE BEtH mr. F. Alting Mees, nioo.w benoemd Mi·
nister "Van Kolonieo, is den Ge Sept. ten 3 ure per
Rbijnapoor Daar het 1.. 00 vertrokken en heeft die ocb·
teUti ten 11 ure in handeD v... n Z. 1\.1. den Koning
ilen eed als Minister ofgelegd.

Dr ..T. P. DoZY, oud atadogenaesheer te SamaraDg,
heeft den bewone.. "an N cd-O.l11dii', vooral bun, dia
ill de binnenlanden of kleine pfaa~sen wonen, een goe ..
(len d ieDst bewezen door de bewerking van een G enee8kundigo Gido voor Nederlsnd.cb·lndie. .De scbrij.
ver zelf; is de eerate om te erkennen, dat bet Diet
?Onder gevasr is leeken geneeskundige boeken in banden te geven, olldat bet dr:sen zonder grondige ken·_
nis van ',at licbaam onmogelijk i8 de verechiju8clen
goad waar te nelDen, en zonder deze een goede be·
han<laling onltlogelijk is. Men han dus dwalen. MllIIr

op

'00

vela pln.tsen in Iadie is geneeskundige hulp

niet of eerst DB tang tijJJverloop te verkrijgen. Hooget
nui,tig is het dU8 een eenvoudige en korte handlei·
ding in zijn bcreik t~ hebben, niet om kwa~talverij
ill de hand te werkeD, maar om teratond die maatre*
galen te nemen l die w8arBchijnlijk in de gegeven
o()genblikkell het nuttiget zijn. Een uitvoerige hlad~
wijzer bevordert dit zeer.
.J: 1:.
)hJN SClIRJ,JF)' ('"IT NH..lWI:

Bij gelaganbeid van het afbreken
het Dude
Snikerl'akhuio alhier (door den chinee. Tan Djin Tjao
01' vendutie gekoeht', bad den 8en dazer een groat ongeluk. plaste, wa,u':'lul1~Dlijk toe te schrijven aBD be
b,·.kkig or,r,i"t bij <lit werk. Aioof het n.melijk I at
fell en van een booUl gold., was men O\;ereeugekom~n
OIU in eon der muren VgO onderen eene opeDin~ te
ll,sken, ten einde dieu UlUllr up zekere hoogte to dotn

stra~t,

~~~e~ij~~l'J, ll~n
~an Sam· let geuucht tti e
Gistere I mid 'ag z::t.gen WI) oen Bt:'.lg, door de pairouille, nt'ar de hoofdwud1t tll~f'pen
(S. CI,)

op

weg

DJOKDJ'A. Part. Cvrr. Ve

"Vor~t,el)llllldlTll"

zeg!:,

~;! ~:rP~~:ji(7c:i~~a!7; ~'~~:i~~lteJ: ::e~e~rh~,~ellr.~!:P\~;;
vrede wee, dat bevelell geven uieta beduidt., uls men
r.e niet laat naleven.
'Ve

8t~1l~n

daaroUt de vraag: hoe fele keljoes, -

~:r~ij::~~ej:el~~) ~l~n:tdmB;:l~\~"ij~ :~j: ~~:z~:,,!:i~-:~
Ja mwu beeft er edldgen in banden gekl'dgoll

uoch

~:~::h:n~~~~~:. ~!:n~r/~~ o:~~~t d~~ ~:e~e~~:ll:j~~s~

::!en:::d:~f~eko~e zi;~a:fat

Dd eokele wetk Iljk· kelj'l{;,., diu ruods in de knip

~~:;~:~, :'~~11~~~-:d~~~:tu7~:~:'::J~;; D:~;":D~~ :~':~ten

wat en

hoe de kdjoe-partijen zijn geweest, als 1.e oyer een

~:-: k:!~r:~:;~:~::rJ:~ ~~:s ~~te:c~~:;~u b:~:~.()~~

de bru't walt! peu de laine.

,"e~:d:~i:og~a~llhijD:; !:tiU:i:~ zii~h ~:::::n e~~j~:::

Soedah sebegitop,

om~ei8k~~':i::;.s

~ou

de Javaan zegge[],
terug. ill ar <loet geen dicDst waar-

Even zoo is bl't DOg (Jl1bekend, welke de gevolgen
zijn zu'len "8D het tt' zoek raken \'8D de geldeD) uit·
makende een ged e:te "aD het BieIltarB.ll fdudl5.
Niet feel Qntbreekt Cf aali hcl tiJtllaJ, slel.).ts pm.
:}OOO guldeu: maar waaroUl dpt funds onder admlnistrati~ van een klerk wos, is voor ,·clen onbegr:jpllijk:
te meer, otudat, als h~t WBar is wat 'nu hem in de
za~.k Hauzow g('zegd W"erd, ill zeer duidelijk . bell oor.
diDgen van Jieos H rJedig r Ran dl'z~n kJ.crk bet bebeer van dusdanige gdJcn uiet langer mocht wOl'Jen
gelbten .. Of de irspect e van den InBpecteur Mekt'rn
de 'aak aan het licht beeft gebraeLt, i. ook niat bekelld.
Nu, wtit, ik er meer fan kom te hooren z.ll ik u
mnl['dedi{'n~ Intuseeben is de milD Ie beklogen en men
had I em niet in ver:loekiog moeten inengen.
,Maar een Bnder~ quae8tie nu. ,\\Tia zal die ontbrc-

kend. gelden un dea lande teru;!: helalenP
D.t hu •• houdelij<e van Diukclj. wo t telke", en
telkens op nieu fJ ultkomen, maar ook telkene za.ken
Ban het lieht brengen die \'"Gor dE betrokkeneu nit't
&.lHjd ereu aangenaam tijn.
Dorfde ik aU~8 o\'t;lr te, brieven wat mij bekeui en
medegedeeld 18 ton upzichte van de h!l.Dddingcn van
.ommi~e lui alhiert dan vflrzekor ik u dat uwen IJ U
rant dagelijka lete dBarvall tar lezing gouda kunnen
ge\'en. Ontboud wt'l dat ik hier Ull:lt sowwige lui, een
particul ieren bed061.
j

Tot be.l"it roor d •• o keer, deel ik u mede dat bier
een gerucht lOfl:p\ &le Z >ode de la"ldh'lu,rder. aa.n \Vien
door de wehviliendb.ilid des beatuufs wedel' vergund ia
zljne (,(Hlll-acten te verlengeD. een i·,Jandach hoofd
gealagen h.bbeD. Dit waar.ehijalijk om '.R •• idenl.
humaniteit 'te ,recip·~}Ceren.
(& ,0.)

M.\.KAI'SAR, 3 October In den ~tLnd van •• ken

Bulltfl lijo reud. io C!uds"werpiog eekOWElDi terwijl 00&

Lo •• t.nd.

De drie anderen beeft degenee •.

heer" in' behandel lng geDom.~n en er bS6taat hoop om
(A. lJ.)
dez.e Dog te r\,dden..
--:. Gieteren' wt,rd nan dea boom. een dikke chineee
ullngohouden; die zich op.eeDe zeer slim me wijze kUDst.
matig dik had 'gemaakt, De verilikateur merkte dat
het met dezo dikte niet natuurlijk toegiDg7 onderzoeht
den Chinees 4 n yond bij t em, in plaa.te van het
spek - \'ijfhonderd thtiil opiuUl, Iht b~t beerfh~bap
rondol1l zijn lichaam \'llet:gemAQkt bad.
(bnlier.)",:",_
- pc nicuwe. bcnoemde kapitein der Chineezen
I... ie 'l}Je Hong heeft eergister svood aan eenige no.
isbelen van de p!aI1tli, 'wAafOnder de Resident van
Batavia zicb beyond, eeu u tmuuteml cline allngt>b'Jden
by gelf'genhei(l zijner benoeming.
Een tvreotle (line voor de mindere notabeJen is op.
handeD, en zoo vervolgcna z,tI !iij, naar, wij verTJemen
uok aan r.ijn kollc..(n.'s tlulnndgenQotcn dines aanbiedetl.
Ret feeBt z"l S dag-en <luren on bij elke geJegt;'oheid
1.0.1 er vuurwcr·k, gas·illt1minf1ti(~ 1m <:!J;neesche waijang
zijn
Ret Programma Vall (leze feesten is, nRat wij verdeI' \'erU2UWO, ontworpen door een (Iud eu geaeht in~
gezetcn van de1.e plaata, die weer fe-esten, inzonderheid
bij ehineezen, lUoot hebl.en georganiaccrd.
(-I: Ii.)

BA. 'I'A. V I A.
Aangekomen l-'a8S8.
If;ifs
V"J}
meL he!; Tt'rllllt:lehe fitouUlS<.!hip Elllirne
ka l il.ein
de h4WI'fHl AijUlltnl Tenhny<!, (;rl-lle·r-ens
Z. ill.
n 1J g e k n III enS (' II e p e u.
l:~ Or'!;' En~{, bark i\J:lg~ie Dixoul MUll Algf)ab!-~
N. 1. scll') (L H·de.nfl. Fijloo, PtulIll11uekan,
V e r t. r 0 k k e 11 1'3 e !J e J-l e 11.
1;~
~
~dltitln. Anua Hauswedell, Sl!UieJH
sehip Hal' JH I':.tliund l. \T. i:tosellda!ll;
Heg·eWtlb, Nederiuud.
R1.IR:l:. rI
Navigat.or, OsiauJcl', KllIlaal.
A.mer,.
'It. 'V. Carluw~ Cltrlo''''', Bllshm
OUlleu, Henry, San Frau,·j:'lcu ..
men PQi!sagit~r8

~~I~~~\i~.~'r~~ ::,;

~~:~8 ~:O~l;:~~~e~~ ~k~:UUl;;1~:~r~:~8i.~;)Wj~;; 2a~e:/~~_
nillUiJdag's tluurde de insluiting.
rpuch wateu tun pur sulJaten naar hovell gckJ:ncn,
(In La.d de kolonne.kuJllm:mdaut eeilige seher p.'j(.'huiLer~

F:l~il1;r,~ !~~:l~r~d~O~.ij'at~(r~a~a~il~ 7.vij(l~~lb:~'~~i~~aw:rt'i
~ A.ls leeuwen werd nu gevuebten vall beiJ~ zijllell,
hudne\ki:? w~igl"rde de vijand zil,h O"er b.~ ge\'-TI l en

~a!p~;:e~;el~~n~~ ~~~~v, h:l~dZZrl :':!~:(1::~::~: ~a~J~,nl~~

P~tanga ~n

Ejk: Patata Daetlg
t'er,mg
de neef Daeng T.;Jloela gtlt: 1,W1l8r
Brass on r en wortIt verplee-gtl in
de y:;~e:nn~~
den uaaroID

Mllroea;
Z·l·h Hall

~~~~t ~~::"~li:~~ li~I)~II~etlt

6fgt>all~Jeu,

en (1pge7.i1H len, om h.,t pro -

{,t:~vet":~:e~o~:~ !lj:~ec:nlZ!n O~tr~:t:r.ken.
het eerete, dat ,,-ij op BOll to i3(mto

rr.~: ~::: ::nL:l~nt:o~!1~~!'u,d~d~ut~~~n1uchtr/~H~;b~~~

:::;:: ~:;\:e{: ;e!rl::::t~nU i;ij~ieb~~::~jl:;e z;~~en~

.ioh Da.rTjiplnnao b'gof om bulp te verlaenen. Van
de'vi~r n«;-g uverbl venden,verkeelt e(>ne in zeer be.
dank.lYken

slaehtQifer -rat! onze Beaumont-guWlJrelL .Aan b~khlll'
rne"u of bt'si;ofIlH'n viel nid t.e ucnkcn waut allet:>H

{lige vrolijkheid, dat wij
eeIlB hadden ¥errast.

~:~

de koeli •• vrolijk .an het wark ....r.n. Het gOfOle'

ns fen'g'"

ti:~1. d~~n~~val:;t: n~::;, bd~:e~e:nn~~oo;o ~=j~H~:l~~~

toen· ,eer8~i' en ,sieeh,ts toevallig dB11r,v~n kennia kreeg,

tot yersterking 8all de andere 7.ijde was opgegtlau, deu
\'ijand gebeel en al in.
S!e[ U VOOf: Brass moest 18ngB cen ladder vail 20
voet, eerst z60 "er nnar boron, dat hij r.~p zulk helJenu
terrein kwalU war:r hij ten minste geen luJd3r meer
noodig had: _ danr lagen om:e ;i0. bpjouetten el.1
hulptroepe n op 75 passen van de bautmg8. ~ardnek.

zen blijven.

alhler kumi eeuige verandt"riog. dank zij de kllllcht,
wa8rm~I., door ht:"t, Cj";t:'l tJJ Milih.. ;r brlSLUur : eiIalldelJ wortlt.- }::enigt" . aaDh.n~t'rs fan KrasDg BOlJhl

nrk~lijlr

rolo; de Infanterie volgde in snellen gang-,1.00dat al

de niet schuldigen oppakte, en de \\erkelgk sobuldi-

tijd plute, Jul'h obgelukkig juiet naar die Zijdd, waar

iootorten. Dit 1,..lst. had ook

~:;I~O~~: ~~!:n:::~e .~!:di~ej:a~:I:;~t::Ddr~~:~!~ld~

Europeescbe militairen bier in Gnrnizoen, beginnen
zeer spoedig de rota omsingeld was; _ de omtrek was
bejaas! ook hiervan bewij1.en te 'everen.
zo6 groot, dn.t ~en uur noodig was om er ODI heen te
Gil!lteren avond ten 7 uur ondenond een OlJ1.er. ge·
gaan.
achte ingezetenen, met zijne echtgenooto in een rijtuig
Tegen 5 uur de!! nnmiddagtl WBS de natuurlijke
get;eten. hiervsD onaangename gevolgen,
..
\TeBting gebeel ingealoten, door on~e troepenJ met
Ten hoogte der Bibis brug gekomen, kwa.~ne? vIJf
nog }OO man \'ereterkt,- de hulptr.,epen vall .Roni,
Boengeroe en Tarolion ; _ de vijand. wenl door gra.Boldaten - naar gipsing Belgen - op het r~tU1g 8f,
naahuur belet Laar bene den t6 kODlen.
- drie bunner pln.n.tsten zich recbta, - de twee anderen links hiervan en sloegen een der l'lntnarns lot
Zoo ging ntc;:n den nacht te gemoet. De kolonne,
gruie,
.•
,koIDJUandant moest in de eerste vlnntt! :~o.rg (hagen
De koettlier wae gelukklg ferm genoe.;,' om ODze
de im~luiting goed wa1, en daartoe WAS d", tneeste
londs.. verdedigers op flink ofl.ngebrachte zweeps)agen
waakzaamheid noodig; bij gnf dan.rolU JIL~L bivakl'uren
te ontbalen, wanrop zij, ziendu dat b~doelde tngezete brandeD en den geheelen r.aeht d00r te vuren.
tene uit het rijtuig wilde springeD, het "D~·lIpHl kozen
De bivnkvuren kwamen ons gJed te PlISj want 't
en spoedig nit het gazicht waren verdwenen.
bpgon ook nog te rege!1e·'.
Aile pooillO"eD om hen te achte-rhalell bleven Hucb·
De vijand schoot, g.)oide met steenen en trachlte
teloos.
0
0
dikwijls door te brt'ken; maar niets bi~lp; hy was en
Bewuste heer bekwam vrij eruatige kneuzingen 8.lIn
bltH f opgealoteu. __ Den volgelA· n DlOrg-t'u deed de
afm en been, - z.ijn voet baukte nomet:.k, bij bet
kolonne kommandant der Artillerie nog ef'nige granalen
uit~priugenl aan de trede V8.n 't rijtuig, ~o.t zich stee,d B
op de rots wel'pen, maar dst vuur werd niet beBnf..woortL
_ fl\Jen giog de 2de Luit. Eroe.te, vo:)rafgegaan door
voortbewoog, en werd hij gedure":de eentge oogenbbk.
ken over den weg gesleurtlj - l.Une cchlgenoote was
de hulptroepen , op last van den kommnndanb del' ko~
natuurlijk hoogat onhlteld.
",",
lonne nsar bOVfon.- Het pad WIB zeer steil, zw& r
Wat kan de bedoeling onzer heiden gewl'est ZIJll!
begroeid en JUoeidijk doot" 0.1 dt;! tJ~ee: en,
Enkel een streek van balddadigheid le to men, of'
Nauwelijks 50 voet geklammen (de rots was p. !U.
hadden 7.e iets ergera op 't oog, waarin 7.ij door de
200 voet hoog) kwam Ernete terug. had 2 Eur. fU8.
zweepslagen des koehier eD de !.ouding \'lIn den Heer
gewond, 3 van de hulptroepen en wa9 zeJf' Jicht geyerhinder,l werden r
wond nan de pols uJor een 1ans - Hij Lad a~n zijn
- 11 Oct. Eerghtteravond verLrokken twee Chines·
opdraeht voldaau, de a'elling ve.rkeud en olltdekt Jnt
zen, Bingwat en Lim TiDg Au, de eente te SnU)~rang,
er bijua bovenop de rots, 2 nstuurlijke \'t'r~terkjogen
de IBaht~ te Gehang-. Afd. Demak, woonaelltlg per
lagen, de een boven de nnder!
prauw naar de reedCli genQemtie deSHa GebBng, wast'
Nu gaf de kolonne·komlli, l;.~t d~ .arl-illerie dal\~ lip
Bingwst eenige varkens wilde koopen. Omstreeks
te stelleo doth niet te VUlenj _ de Infllntf'r1e de .. d
's nachts 2 uren werden zij op de boogte der dep.81
een enkel 8chot. _ De bedoeling WnS '~ vijA~.1(I.8 a·,n.
Sodong onverwacht a oren-allen door eell honde zee~
dacht op dat punt te V'eilltigen, en at' t~ leid~n YAll dl~
rO{)V6T8, 8 personen sterk: die in vier kleine hooten
nchterzijde, waar 15 bujonettcn met de trocpen ~~flU
waren gezeten, Zij waren llit't iSnFfHI, .klewa~g.B en
Tu.rollong bezig ~'aren naa.r hoven Le gJlBn, Olll I.lch
piBtoleD gewapend, em net Bchecn de.1 bJlden ~hlDee.
te plautsen op den terugtocht·we}!. Dit gclukte yul~
zen eo het dertal Dlat"ozen d r prau w dl.lR met gekomeu! _ llotseling Zlg de vijanu claar OTIze troepen,
ra.den aBll eenig verzet te den'c:en.
en opend~ oUlllidJelijk zijn vuur er op, Judi hi] ha·l
De roovors kwamen aan boorJ (l-:;!r pratlw, en
zich latell misieiden door OI.1.e B(,hijnbewegillg. Nu

GISTEIl.}1N AYO~I~~~'·~~eeClit 11 \'ftll 13eh Biau
kleedel'rln bij zich hadden. Gelukkig bed~oeg de Born
l'jllan beBloten door heli houden "an eon fnkkelc.ptoeht,
die de Chineeten aan geld medenllmen met mee' dan
/ ,'.l8, bestemd om op de te koopen nnkens een klein
wdkjj het brcllgen van een be~{)el.: B1\D den HesiJent
en den A.f!ait1!;eut~Resid6nt ~an P olitie, tot doel bad. , voorscbot te geven. - Na aHea te hebben medege~
nomon wat va.n hU!lne g4.ding WAS, rerlieten de banTu den optocht merkle men o. il.. een draak op,
dieten do praow wederj We~e1'8 de duistt'rni~ ~as heL
die nngeveer 2-t, 1\fete'ls lang W:IB en waarop Zi(1h rijk
den opfarenden niet Inogel~k te bepaleD, oj Zlj naBr
gekleedc Chineesche kinuar,ll be\'onuevj het gehfcl
wili,ai"dn, vooral
had een schoon eff8t!t.
Beloen, b~ginnen zich hier blijkboar t~ vervelen ell
De r.ware regeus die gisteren middag gevallf.!D ziju,
wordt het hoog tijd zij naar het oorlogsterrein worden
had ~le OLinceHcbe Kamp in een grllot~ 1l1odde r poel
her8i,!hapell j zoodat de tocht door dit geueelte Vlln Saop
\'oornsmelijk ier hoogte
lllsrang, alles behalve sanganaRIIl V'oor tie voetga.ngers
der groote kanti:te, zijn aau tIe ordrlr \'fill dun da'~.
Eerglsteren betooodt;'lI vijf Be'go" hUll nl!H;~d, door
aen bunner krijgsma~kers, een Duilscher en re~ds

u~e88~~~!:
ner, pour. £lUlU. JJ~L l.lleL
.vijzel' Jrf(ikpiil.'P, Jnspectenr van
wordt, en geefIJ da.t op de volgenJe wijte te kennen.
De heer Weijbenko heefL lang cen kost en dagschool
gehad, waarop vooral in de laatste jaren de con·
currenl;ie tot afrigten gedreven heeft.; eene metht: ..
de, waarmede hij alB het WAre vereenzetvigd is.
De heer Weijhenke - wij hebben dit van perso·
nen, die 1.8men met hem gewerkt hebben - 1S
daarenboven volstrekl; niet die bijzonder uitmuntande onderwijzer~ die eene keuze, op helll gevallen, zou kunnen doen billijken.
De hrer ·Weijhenke i.e een schreenwer, een levenmaker, iemand die bluft :en in vertooning en

:r~fIl::i~ ~~::~~~~~. 2~n~~~te~~0~nm~:d:ec~:n b';[!~

reed. drievan degeneBdie randit geU"rlijkgewas.
gageten hlldden, onder· be.ige kt_pen an maagont,.'
st.kingov~rledeD. Een ,ierde gaf den geest, toen
woenBdag~orgen. de gen.e8he~r .all Sinda"glaya, dIe

kch

!!f':~fendi:~lr'l:~~~~ bJ::en
waar

J~ E~p:!Jiiie kuallU_

dell 'ijl1ml einueiijk ()uk

!~,~{

1",,,I'.l.b""';e'

den kapt.. Vili

ZijflC

~':n~~:r:e~n d::'\ll~:~:rrv~, ~H~~~~~ ~~n~;~~csJel1i1eitl

tuigde

voor de

wijz~ W~RrJP

de zege

vol~,\!~d~~~b::;a:;l:n~Y:f~:t~::~g

w~s

was

zag hoe onze achterindera werkten.

loo~ea~~a::ijnz~'~~z~:gi\~t t:~i~~li~~ d~~~~o

bet

zijne onderwerping.

BATAVIA, 13 October. O"zo
van DaaleD, I!chrijft uit S{'uthaUJptoIl~

ht!~~:~ge2nJ~~~

dezer ben ik mtt Prim:r Heflilrik,
tein Braat, yan Nieuwedlflp \'ertriJ~k.'n t~ll helaus t

~~~:~e:!i~~l~e~::d::~ :l(~~n '~~til:tt ~~:k'k~~k:~~U~~;
uitgenomen wordt, g hroken is" llHlJ.lC' OlllJllt zij in een
ataat verkeert dat de desknndigen lH·t yonniC'htigheidB'
halve rnndZ::!lB.ID ac.ht.e:c, a's maatregel VllU ,,'uorl.org,
basr Joor een nndere le yerv~ngen.
• Die maatregel is zeer ferstandif'l claar bet Yrij Wilt
beter is b.ier eenige dagen op~;lit"oud t~ Ia~bben dan
gay'aar te loopen de krukas or zee te breken l'll hul~
peID)a op den ocea&n te d-obbereD. Doch ,,~~t dEi.t a1
is het opo[jtboud verrt~ van aangena9111, \".)(];al voor
ben die verlaDaen weder in hun zaken te kumell.
WUNocbynlijk 'Zullen wij den ~hlen van hic>r \'ertrt'kken .I.oodat de reis ze\'en dagen Iangt.~r r.al 9;"()rdI2Jl
dan wij gerek€,Hd hadden 't geen e·eu ware telt>ur~
J

p~llingis."

:.r.

E.)

-_"":" De per-aooD "\-an tl., Hoeger lid ran. nrma Goring &. Co, doch ledert fa.miet, tegen wien ben·I tot
voorloopige gt:,angenhoi.luit1g ""&S \"i'rleend tet zalt'
'an val8dlhe1d~ 1@ giatereu, met behulp van de iiJi.li·
tai~ macht uit z:ijne woninJ .op l\1.~Cornejj8 gehaa~d
en. tU8bl.·hE"n de bajoneUen tn liaar (Ie get"8UgeDi;:;'
ofergebraeht.
- , Verlf-den Z:aturdag dfii1hten eenige inl.lndiC~~
hewor.e-re "8u ht-b ',fQo\ein Tjirallnas bij SindanglaiJll
zieb te Tergaster;. &an cene Bch'wne portie CiUl~Ei.
gnODS djam(l€"r, <iie een hunner -ran den u-a.lerial lJlbarrum had medegebraeht, Men schijnt z.lch {"(."hter
in de 8OOrt· {e~gist te bebben. of weI waren l dt'~e
oleehlXln 'an het ~elfJ.e apecies all de g-oedaarllige ,lJn~
door den inlander 'immer'lItra(feioo8 w'. rJen gebrUlKt,
~ttemiu Wefallig fergitt.ig; de gevolgen waren .:.

J/lan.

l""r noodlottig, ".nt drie dagen daama waren

om'"min,j,,,.de

prii;;:.;'D~

TIL yoor

ct en Ja.va Congo

f~e::~~ ~~~~n k:;\erb~:~:~~';~~"~!~:~~~):';~b~ijF~~~:;

Gur~nd ill eenil': .tea ,·;,.-!!te
echter Zi;'er bePl:'"rktJ aangez!en

11:mdd was
Lulhlllge.

wone ei~c~{,il d~d.<t'I!. fDora.! Uh:~t hl::'t: L)Og l,'P .It'D I!Iterk

t'erruihciexdetl \·!)vCr!i81.L
VlHH' klelllc pntijenl die yali
f'lgenaat8 w~8f1it'id~J\ wt'rd f 3: ~~ f ~1li·~ ooro?n J"u1ij

beb.:t 1J. D~ sb,:'i~:ti:t:.k is zen 2;U11(1t!~. Gt'-udint'eI'd
verkeert 1n I;;.t!ne- lU.6hdoo7.e ,p sitrt\ tenge"f(\'lg<c, 'f(lur-

::~~~;:~i :~:t~£:1l~~:~~;:'~r:':/7°'~(i~rl:~::~~~ ~~!~
be=itu.t. alit '[ .'atc:>: ~e~li \" lI~rtaaJ_
go.on en Xerraulli? btrtltond td tn

De
.4~~

".liTti2r

lt4n·

:,..;t 1 75 (h.n..1
1

1.,baien tegen 240,OOOliaien in b~tvofti jw . Verfoll'naltan . I'ii. het v.orig :jur lijn thlDB l.1fO,{)OO bn. mID:
· der .. ilnd•.• . Gepelde .oortell ble.en onverlll\oerd, - '
, Sp'.~erijon onv.rllIlderd; . voor 10 Noteo .waa v:eoI vrsag;
· t ook NU,;elen en p"per waren ,utero geatemd . . Van
laatatgrud.llId artikel werden onge>eer ' J200 bn. ge·
1daan tot 21 ct. - Java tabak: met bet oog op de
'. belangrijko partijen .die ·weldra in veiling en. bijin I' lcbrij,ing tulIen .word.n 8a~gebod~n was de b~del
' ze.r otil. Sleeh's klein. ' partijen. wlos.lden v.a n. o'ge·
: naar · tot on-,eranderd~ prg.zen. De fo.o rraad . b8llta"t

!

I.'

h~t ~e~kgllnt P : . ' . '. . • .

DIe bav.n .',l'andJongPrlok ••1 ,,,,me ... veeI' geld
moeten ..kosten; dat is oferhekend .. Dsarom werd .in
b.t. beelek de betaJing alIer.~~gen.alil.t . gem'.6~t foor
.deD &annemer. A'leleveranolen worden bet.ald, a fu~ a
me.ure d.t se op het werk . komen. Het kan llIel
mooier. 'Stel dat de ,anoemervoor 8 :mil ioenen ' na
terialen . op . bet . werk levert, al>.' rens e.n uD>aog: Ie
maken m.t d~·.b ..eD, b?l kanul en. de~ .&poor.. eg.
Enstel dat hlJ dOD, .,eDde, dat bg mllhuenen z.1
verIielen, het werk· etaakt en bet contract ferbroekt.

~!t!:~~6~e P:te!'::~n:n w~.4,S~e~~r gf:.~:;::. J:ija~:.;. W~ef:~~':!O~:n:aD

:. weinig vraag "foor cODaumtie. · .De . beri~~n der boofd~

; markten 1.ijn .eer daauw. - Java Ind'go wos meer
· in trek. Vaoral de d.·fecte 000' ten werden vcor
• C"'raokrijk en. Duitocbland gevraagd; . llusland liet de
· superieurs kwnliteit onaangeroord. De yoorraad 10 de
eerst. hand io zeer groat en bcdraagt oDgev.er 3000
, kisteD, waarvan een groot gedeelte 'reeds gemon.terd
is. _ Baoca 1'in was wederom· ZOer ferlatenj zoo voar
,: loco a18 up leveriug werd t 34 gebodeu, d'Jch de
· bouders wi leu onder het kwarb nif:~ afgevoD. Loco
Billiton word tot f 42'/, gedaan ell tot de.en prij.

;~~~f~:~k:f~~' ~n:b~:":~,.~;:rm~:g~·I~;·~:':f1 ;:r~:;~~

', kolllen belangrijke p.rtijcn Mn de markt. Onze ge·
baele eente bond voolru.ad beliltaat uit 28000 BtUkl!i
;. O. I. ruoller, 19no) d to Butt'el. - Petroleum: m.n
aoht eelle verdere rijzing "an dit t rtikel geeotlzios on·
; w-aaracbijnlijk, uu de uitvoerbaodel zlch zoo kracbtig
beart get ; ond ill de b8DdhBvi~g ,·an ?e reeds r.~Q
hooge prijzen , De voorrn.sd 18 daar ~ IJ b6t-rekk~l1Jk

· r;e~f klein.

'

· .~ Koffij. Afgedaan 1100 bu. 1\£ ca88trr per Ihiealand.
'fnhak , Iu de veilingeu weld alleR ver~(-c bt, Eerate

·-

: T.iling: ",erk G .. ll. M. doore"" bijoa. 142 ~. Tweede

yeiling: mk. A . :S, M.alang dooreen rU1W 20 Is c. D er·
de ve iJillg: mk. Poerbolingo Slamat uooreen bijeB 84 3/ 4
· C,' J.\f. en C. p, dooreeo lH (' .j
:Soekaredjo dooreell
ru'im as;!! C.j Kawi ' duoreco ruilU 2!1~/~ c.;: lJ. Rawi
uooreen 1~)iUl 22'/8 c.j TripaKawidooreenruim 15 :11(,
e, Viertltj veiJil g; mk. G CU11tD dooreen bijna 23:1/, e.
BCllcb rijvillg eu norui~ale waaru6 der ~H)952 ba.
len Java eu J 260 balen Mar:IBaar Koffij, in veiliug
bij de N. H. ~, te AWlItc rJaw, 13 ~ept. 1876..
aS H8 bnhm ,1t"vllPre!~r gtlr bruin eo licl.Jtb:; 70 i 72 c.
1112 II
/I
Pre:1.ng~r en geelach. 58
,~6,
4890,
" Preauger .blank, . . 55 1/'l, I! 66 II I G
20U8

a

3397

II

,
11)iJatjilp • . . . , . 55
,Cberibon . . . . . . 5 ,1
Ueelachtig. , . . . 52

257~

12-9:}O.
- 3G58 ~

7229,

1~!6~:
9800.
68~1,

451
1294

,
"

12Un

,

4l1:32

a

7651

,

/I

'

~~lIeoeft)ean

t;. ,

['L

~::~:.I . ~

~~

II

I

Afg ed aau llLO b.1\Jl1c!iI:!~~r KoHij, p-dr F'rie8Iand.
l'elro ' etlill lets gew!lkk t:lIjker. IJUCO a f 2;l R .
te koop.
. '
TiD . .NelicrianJuclit'l Ha.utldlu8bl.lh'!Ut.J-'vij·.,.erhug t.e
RoLtertbllu up 20 H6ptewb~1' Vtlll ~~a. 2 H,uUU bi. liaDea
WaarvlI.n: (~d.. 0 .700 blukkeu R.Lllka .iggelJJd t.tl i{ot.
:. terJalJ) ell. 22 (lDO blokken B .. Dea ttl A!lId16nlam, ca.
GOO ul~b.k e n Bam'a ligglHHlld ld OorJrl!cIit. D J TiD zal
verkocht. worde!} up uulvang-c . tlullen.

De uitbestedillfj del' Bal:t\'iasehe
Bavellwerkell.

be~~l17~~~,o~~ L~'~k~~~eug:a:U~'~=~'d~~:;ClJV~::r J~~t::i:~
tW 8poorw~g

IHI:!r

ll:l.hH'ja,

7.iju ing'l3korueu "ier iUdd'I'uvlDgCTIJ ,",' B..!:I.t'V.Illl c~n we rd
; tar zijue gelegJ, to':'l1 vall U. Led & ..son, te Louden
en J, C, \'an thttem, le SlieJre<·hl", ,'vur j' 28,5uO,UOO;
van L. D!J8tillu," to i\Jru·aciitc, ,'our / 23.000,000;
';ell van Lt.lfe\'1'~ tlll Cie" t.e LulJ.d~u, vour / lB,i)'!6,ODU
~.terwijl de ramiDll' foor de , elOt uit. te vocren weaken,
beurasgt, volgt:D8 ..It) ludi6cbe Lcgrvol i g ,'our het
' .: loop"nde i_ar I 16,<'(;0 UOO

: ecu

."1

iife~~li;~~':,o~,P,?O;~"r.~::;'l~'~~ i',~~~: a.':~~r,~,,~ez~.~:~:
~klt,

bfitlt!din~t;~,

'\ bet lieut
uaL
Bltf. was.r. vaU billr 8pra·
· ke is. bij keuzl: lUoetcu ~ . Nchndco.
Veleu ill den laDd~ hebben Ilaur luet \"I,~rbazing' t:rUODJan.
Een ,'erschil \'8U (':r ..'a 10 wlilioeu guldell8
tneschen den boog8ten ell lallgltt.eo i1l8cbtljvt:r i6 enorw,
en Jlloet fe Ille ~r Yel W0 Uth~ ren taJs, gelijk w&arachijlllijk
ia, geg~digduu door c.lezdfJ~ iDgeni~br.d, volgtHlU tlczelfde alg cmeene itlbttuclil~ ler nile, l.Yn voorgd ('hr.
'W _t Itaat d an l\liuistl'r LU t~ docu r Z~) hi.j bet "'erk
gUDnen aun den lsagtlien inscl;rijver. Ulnar zal dieDo
rug en dit' 2ijne[ borgeu iter~ g~uoeg r.ijn om eVeD, tueele ruisrckeniug 1e dragelJ!
f
Zal de lD!llletcr bet guunen aan d"D widdeo8ten
J inscbrijver of Ban den, hOOgsUH.I? Maar hoe, iudien de
~ :laagbte eCJ1S goeu gec~f~rd hadr ]wllIerd !lcLijll.t d~y'd
f reede !net c!rea a 1l1illi~~n J~uhle.u8, d. i. ongevet'lr 20
; pet. de rtlUllDg van de ruksmgeuleUnJ t6 bove . te g84b.
l .En boe~ iwlien ook zij te le&g haddeD gerastuJ,7.ullen
huune borgen ~ereed zijo om millioeoeD gulden8 t,ij

I

i te p.ose. ?

H~t ligt. tocn '<>or de hind, d.t Ifaar tulk.

!f:~~t;~ t:r::~!le:a:~;ra::rk:~ge:;rt:~~w::m;:g:o:!~
maken.

v.r~;.~d~JdeW~i~~t~rati:':::. !:~.~:~gi~~b.,e~n I'~r:'e~

vier gogadigden voor •• n werk I'an deD olUvaog .1.
het hier gedachte -

,eeIJ~nge ondcrvlDdll~g

ZlJ

bet

~~~:t:,:::~: I:~: ~:;./~:·~;:relJor~::~el~~::;:~t~~~

'ijn aile papier.n waarhorgeo. Ni.to ander•. - I,e.,.
De materialtm, OF het wel·k geleverd, worden al8
I.et ware unmiddellijk uit '0 lando k•• bet.ald. Men
laze art. 10, § 60 tweede aIines van bet bes!ck, over
de be~aliDg

materiale~,

werktuigcD, enz. . Die
matorla-Ien wonlen lIatuurlgk betA~Id met de Will t,
daar(lp door den allfJneDler VO~ ; Utt berek9n~.' ~et
HacLt, IOllsetl, vervoer, aDz. Dat 18 toch 31 t~ vflJgeVig.
~e borgen llltcn den aaunemer i~, den 8te~k, wannet r
dIe het werk opgeeft, ten ware ZIJ Rotaclllid llloehteo

heeto?"

voor

Blijft duo onk.1 al. ie.twat waarborg; d~ 10

~:ellte~::i~~:~ t~jedlk~e:~e~~.~~a J~~f: b:~g~; ~~ue,~~~~7~

501/"l:

-

te TliuJjong Priok, mel ~Bll:.tal

mlJDe

~

g roell ~~
52'/1
: .. : .... :
j.J. :
1
jl
groe nll c btig
49
,I 63 /1.
Pl$lem btlng .. . . . . . . . 4[,
~riUlor.,
. 50
I
G2
.Afa(;OHsar.
, . . -ll
• 55
Ortlinu.ir en Triage . , . l~
, 4~'
ESD . . . " , . . . , .
• u

.?p grond van

my vergund t. zeggen: laat 0 lands RegeetlDg zeer
om,icbtig tijn; bet io nog tijd.
..
..
.
H8~ beetek en de voorwaarden zlJn V11J wei moor.gezet 'OOr een gewoon w8rk: van 2 8. 3 tonti.cn gouds.
Maar zij paasen volBtrekt niet Voor e6n opsnb.ar
werk vao 19. ~~t 2!) millioen~D N.d. gulden.. Die

f.

(iu

" 57
55

If

II

newer .e.n tijO.8 .t~oe bargen ga_~Qndeeren ..alIe8. Maar
.oude dIe sohd,telt heotand bIg ken te "In t.gen bet
verlie. van ettolijke millioenen te Tandjok Priok, hij
B.ta';a ?
.. .
. .
. .
..

pC-t, 1Dboudmg op de maandelukscbe betahng. L. tel:
dat dan ,·oor 10 milHoen werk- "errlcht zij dan is
daafop oen milliocD ingehoudeDj nuar wat beteekent
nu oeo millioen bij aene yerongelukte aanneming van
b. ". twictig millioen, Edt Jat een aDtler llantJemer
zou gflrooden ~ijn, die naf-uurltik: hoag-at' eiecben zou
stellen, of dat de N .. t!. Indiscbe R egeering gereed zou
zijn het varlateu we-rk voort la zetten, !.OU bet haven
!fpoor· en kftoDaalwe·rk eeDlge millioooen tijn ,,{'ril.I'rod.
't b waar, de Stllat Isat (len aannemer dOllllC lie
nemell te Batavia en te 'I! Hage, §§ 73 cn 76, en zal
dUB, vl11gen8 de regelen del' kUDI"!it en der wet, bern
Voor d~n Nederlnlldt!l~':eD re chte r kuon~n uitwiDUt:U.
Maar zal Lij "UBtc goe lic,tm bezitt.en op Java of in
l\'ederlaud of e1dertC, OlQ een cv(mtueel te verkr go o
"funnis t~r t:l: cuti~ tu leg eu ? ~ijne borgaJl zlJIIl;!n
caBU qu, Your E'eD buittmlandHcb eu rt.: i.lu t.tlr moelen
worden g eullagd . WAllt di e behocvon \'uJgolJs ' t b eat~k

bhtuk
. . . . . :;0 ~, ~ ~ 54
Her.Qcld blank . . . fi3
"fi7

/I

, Pal:l8IUOeall biAlik, • 50

zijn: de scliditeit van den nan.

Bene ill.8cbrijviog van drie lirma'",

welkc cnderHng van /; tot 10 willio'll guideD. v.r-

zal zijn bekomcD: zullen ?;e we! perftlcte zorg hebben
gedra.gco, dat er geeDerllJi VftBte gocdero :1 t p hun
naaDl stann.
Art. of § 7G \iau het beslek ;8 (10k al een w"l'8en
neua. want d iu L oa pCt duor de aanueHl ~J'B le bctalen l 2ijn in hunne ttlli: e lling "Ia ongeloen opgenollHQ
en met kOOpma1l8Wiu!JL Lez waanL
Al de leverant ~u worden llll ollk mt:lt. Jie l \;~/Ioli
pet.. pluJ de koopwabswinl:lt dattr 01' bez~8urd. j)ul.;
begrijpt tach t! Ikeeo , BJ\'(muien vun doL v3 kumt
het blijkt trulIWOIlS !li t den inboud lI er paragrolll'
weiuig in '/:t 18uJd 6c hll..tkisl. 1 r:, ~!]OO pOt. vall p Ill.
25 ulillioer.en is p. w . .:J, ton gouda.
WIlDrOlU wenl {or in de yoorwaarden Diet cenv{)lI~lig

beBtek

Wat:'

guen' approbuti e

y,-aaru.

Ret

moet de

weiDigt'J aanuew e r8, gen()~g 80lide uw een~ dergelijke
Laok: te aa!l\'aanlec, II.fd (· ltrikkt'1l om meue Ie ding ell.
Die zeer weinige reti .. Je aan 6lUcrtJ diQgen nooit UU!t1~

naar Ldgt' cn biul.len bet. bert'Jik wordt geateld tin pre.
Oe bell wawe rijktl&thi:wll.r, do beH J . A.
A . WahJorpJ beeft, geeD rekd,ling gehuuden wet den
aard eo omvlllg van het werk, 60, nan r.ijlle hand
schijLLt ook tit'). beer minieler van Goltetein er niet op
gdet te hebben ~ uat de Sf-aRt hi-j '1,nlk- .... .,~-'" ,,'jh n <: ~ •.::
din g , teg~lJl.J\'t:'r d eli uAl:mewer; difj natuurlijk alle
k'i\'iUJ6 kaollen in r~keDiDg brdcht~ Diet wordt geJ e kt.
door borgtoc!.t; al ward !Jet slechta omdat de u~L\'oe·
ring Zdveu jaren ellu-ht en in del) loop van diell tijd
tid Hilancieeie tue&tanu d er b )rgen geheel kan Verau·
deren,

mier venu.

P . J . DE QUAR'fEL,

AMSTEJUHM,

3 September 1876

VEkVOLG IIEft

lngr.

NUlUWS8~RICIITEN,

DI LO!'lJJN .'SD CH1~J. E:XPUES S meldl:: d:t.t de Pau.
tegellwoordig "eel ,'an kt)ortsen te lijdeo heeft,

lJlT ,UE IJtOIE .l\~ rVis tlon wij, dal: de

koning van

Dabomelj 7.ijn ultimatulU un de Europeesche Moge ud..
hedun !)etolHleu heeft" waarln bij weigert de E.uropl:'t'.
ache gevangeucD tt1 Qutt!ltlan en bedreigt ueLe old

den dood indieo
Hewett. wordt

de bl"kkade door dell Commodore

v00rLg~zet

WJJ LEr. &S LX DR fTtu.lTs.l'ruEs:

Ve Rogelo.h. N .tion.l Aid Sod.tij bo.ft de belaDgrijke Som ••n 20.000 pI. St. (f 240.0UO) g.gevep,
lot lenigiDg uer IUbarten "8D gewonde Servier6 {3ll
Turken.

f:'~~ ::a::g~:;d:~:o:'::\an b.kooawe

aannernera wordt verwacbtl allo kwade
c ~fe~. L ~b~en gob.achr,
, 80mf jH~bben begrepell;

•• ooltde

kaDsen onder

en dus in bunn. in.chrij,ing'

20, dat g6gsdigden t in ieder 0pzlebt, kuonen staat

~ m~:.n ~:t :ijn:'iC~l:o=:::~k~ke~:e t:foa:~~~~dige

becijie.

ring, (Ie IHcoiet e ieekeoingen e,n pro fie len, gttletterde
of gelectde v ~or- en iuljcbting, ."' ;~~I.~ bet geldt bet
, daaratellen CeDf'r kunath.ven in 1.~e , vela. millioeoen
n
; . kUDn.e ve , gi88en. De aau~g fa~ Ud D1ieu:e ·~~~&VeD8

~ro:~it~l~~:tij~~

en

lO~r

'~OT.G!"S een korr~8pondelltie u:t New·York un de
SU8t!tX D4ilij .News 7.ijn de evaugelieten Mood,- en

Sankey w.t elkander aan bet kibbelen. Van d~ npbreogut eaner bijeenkomat te New.York, teo hadrage
•• 0 ruim 6000 doll.!a, bebield Moody 5000 en gaf
SatJker sh_chte 1000 dollara. Nttluurlijir. Dam faokey
daarmede geen genoegeDj totoogtoe had den d., b~eren

eerl~k

~'ood,'·

met elkander ·gedeelJ,
zeide, dat, wan •.
neer ""'.: L 1Jke.\· Diet. ievreden wall, bij dan maar IDoest
lien, "aar hij meer , kreegj Ly kon getDakkelljk een
&uger \o·jnden yoor 50 doH Fer -maand, die even't'!el

~~e..J

a111 Sankey en tw.'cndieo

bl!anke~'

n~g

een orgel

Dingsdag don 17 .October.. ' in bet .Iocaal .ion .n
door . B~eom.n & C:o. en Van ·onuitg.loste pandgoederen
Ie Kran~an..door de pandhouders Liem Kiemtjing :& Co.
Woenodag ·den .18 Oclober. 10. tet locaal ,aD eo
door A. Meijer ~n. Van onuitgeloste . pandgoed.ren t..
Karangbidara door de pandhouder. Liem Kiemtjiog
& Co.
Dooderdag den 19 October. In bet loea,l v.o eo
door F . H. Bouma en Vail onuitgeloote pandgo.dere.
in de malef."he Kamp door den pandhouler Koh
JD~ljoan.

BATAVIA, 14. Oct. No ..r men ,.rneanlt, .al de
AlgameeDe RekaDkamer eerlang ger•• d zijn met de
ver!ficatie der rekonjo gen Of6r - 1872 en 1873. Daar
(Ie ·.taten .n modellen, bedoeld bij da artt. 5 eo 8
'an het koniDk ijk b•• luit van 4 Augustus 1874 (Ind.
Stbl. 1875 no. 2:1) intuo.chen nog niet g.arreot.erd
zyo, zooals door Z . .,.Rxc. de Gou¥"erneut' Generaal zal
beh<Hlren te geBcbieden, zal de Alllemeene Rekenkamer

V rijdagden 20 October. In het locaal van ell
door G. A. Wermutb en Van oouitgelo.t. pandgo • .
deren in de Gang B.~sen door den pandbouder Tb.
tik.:o •.

ADVERTENTUlN.

nB sHoop der rek en in "en van 1872 en 1873 Tli l:'t nan
die Over 18-7·11 kuoD en~ be-ginnen,
(li. HlN)
- l ·t October, WoorJen vermoedelijlr door den

Toko Vendutie Op Dinsdag 17 dezer;

Hr. Meeo den oldeD Septeruber in de Tweed. Kamer
gesproKen, .Het geachte lid uit Rotterdam wil OD7.e
up.ratios te Atj.h tot de kust beperkt hebben.
11k heb daarover eene aDdere meeDing; oftle IttrijJ
tegen Aljeh in den nanvang vatbaar was Vflor uilstel
is ee n vraag wier oplolHing tballs \'an geeo direct be)a,~g.lD ee r illl, maar nll de atrijd eenmaal is aangevangeo , eindigt zij eerat, "'auoeer ue tieheele oncierwot-

va.n Dinsc1ag 17 d e zeJ',
R n .Europeeseh

(' nOi!tantiop ,l, 2~ S-e-ptem!Jer. De Sull!ln "e~ft, 1! id'
t."r?I'ijI hij tidO Ou:ttt!urij~sch~ll Oeu.nt, i.:j rultf
outving, uen wtllllh' L le kenr: eu
g~ g.,;, e:l Van ep Je dig !Jet einda
Le kunll~n zlen nm
Jen burgero )rlog.
~idJij ton geboore

R~ p1eruber.

De )~IIBi3i8t.:h e i.era

h~ ft Brlikelt'lll gepllijli!J~erJ, wuarin get: .. gll WOI'Jt. Jilt
Wt:D lUe t
verlroll'A'~n het
fl'ul'kijt!l te gemoet 'ti~l; .

herHt~l

van

.1t'lU

vrt'd~

in

.Louden, 2.5 Se}lteUlber, IJd GrQot~ Mu . ellduetl~n
he bbe;.a JI.1 Jonr Eng~lduJ \'t.h.rge.ela.g,,11 vr~ J~ii - VI)Q r .
wasruuD g-urlJgekeurd.
L\!~n beweert. ..Itit Da b ~t h".ltl it. lvl LcL tl ~ ff~n
vau eell W;H.pt!utl~ilt;tanJ., Lie z.:t-ken, \\ I1.t aan g aat. St' I·\<~
eu MontC!'lleg ru, in s/a{U:r y rw lullen blijft'TI.
Men lllt:.~lIl verrier, dal ad u it.breiJill, vaD b~l
Mouteneg rijoildl gruwlgt'bit)d ell ll~ pl'u\'inciule zl;'l fdlan
di gltei d "an U0811ie, Ue-r z"g r'wina. ell Hu l15Arije, in
logi HiJcl zijQ goeJkeu:-o .
Ue !&alSl~ klegrawlllell van d J K~ap meld e D, Jtlt
ue strijdUl8eht Vall d~ vrijt!l Trilnsvil.tll!tjLt;l .Ht'-publi~k
5 Q~' '';~~ ":v""..it; ~... ;b ,d .e \c r-~hl!!en ~D thc. t ti e H ~ '
publiek de IIUtp fall Ltd Hrilth.,:he beat.uur !tQt! inge.
roe veu .
Sir G arne-t.t Vl alsP lcy hee ft Jllarllp Ellgcl ~.,ue 1. He pen
gdwnden.
l'oost!ttinopei 2G Sppft'tuber. De stiltltliTIil til l' In=j~:a
op en-tiell zuu &cht lIugtlu \'~rlengd ziju,
L ondcn . 25 Septembe r, ])~ Seniers 7.:'j out \'t oJt'-u
O\'tn de ncuclH'o "\\'Atlnlec. UU -verwondt!r~ll Zil'h (I\'er
tie 1J,' ereel16lemm ing: 'an Engelanu eD Rm'llauo.
Et kODlt reel ondertlteuoiog in geit!; ill gruute
Illdnigte VQegen 7.icb Rtl88i"c.h ~ y-rijwillige J'.:! bij ~cr\' i(',
14011.jen, 2..7 S~ptember~ LorJ D c-rby hecft flenil
d eputat.ie "an tit) lUeetillg op l1et Stadhuid t e Locdcn
Du t "lIngen ell gez;egd, dat i(1i-trukti~n asu Sil' HCllry
Elliott zijn gezonden OUI een onuerhoud Ult- t tlen
tiultan l~ hebbc.n en U~ b~ drij\'t:-ril tier gruweleu in
Bulgarije aon b klogan. llij had b.,·.l h~nne be8tr.mng te vorcereu. Bijee nroeping \"1Ul lIet P.il.l"~e
went W&I! onluodig, d.ur U~ vredes.au..:lerhaudel ingeu
k.lw werden geroerd en "ford~r¢(J. Zeer \lDwaarlle.hijn1ijk.
w.r"n ean .EurQP 3eBCLH~ OorJog en dt'l H~rbrokkelillg
,'an Turkije m!lar bet wae te w8c~.teQ da.t Ut.: {plut-sin g
raU de b~~h.,ande kwe&tie I OU ziju! 8uton{IUll e nm
H H,og ~w ina en B08nie, met \t'"~zenlijke waarbllrgt:n
teg~n wanbealuur in Bulgllrije.
\Vat Servie beheft. was de Mini8terguuati g g~iJte]lld
"fetor terngk.ee r tot den toestahd "oar den o . rlt,g 100mLcr
bet.aling Tan e t·nige iJorlogevergoediDg.
Com~t-a~tiop~ i , 27 Septemb~r. De vredee.otl1waarde.c
w~r-den giateren der Port>e aangeboden ; wen \·,·rwal~ht
met l'er t:o:.wen een gUQatige bescbikking.
.r~Qnd~D, 28 ~epb!1Ilber . De Timee van drlll 2l~0
meldt., .:I.t uet On&4Zlr 1& dat Sir Tl1eopbil101 Sh. P:ltOCM
Engelsebe troe-l'en u-it Natal gezoodeu ltteft ter hulpe"an de Tr.ltU8\'aah che. Republielr.
J

d~

\~uri.:',k:

____ _

::;OESMAN ~D

('0

Op Dinsdag 1',' dezer,
L A

II tL

:mllou wU verko(Jpen :
·.fi~cu kist inboud cnde

nn5~.

Lriea no. 1[)

! iHi

- - --

f',()

200

I.·run

(t 5 .

1.6.

SOES1f A N eu Otl.

- - ---

_._- - ---

\!llIItilltil~

Villi
~ml',
l.ul! en word 6ll t)pg~yeild: cit'ea 2 {) 0 pi c. KO}i. . . .FTJ 1

till tic

Hins,lall17

Wnu.,.,'DU Il u UlnIHI ;.\:ns bij uns le bezic btigeo 'lijo ,

SOESi\fd.N an Cu.

1798

Op onze veudutie
van morgen,
7.ull cll w;j yoor rek enlIlg VaIJ den c 6iu~b'! K OE
TJJ ~G 'r.rOAN verko,'p.n .
l~o ni~c !!uliede (HazrD Klt s le n en 03BD tli'H~ 8&
.•
'Poko G oedere ll.
180H
SOESJ.\J A.N ~IJ eu

Oil Donderdag 19 October.
van koopmanschappen , bijgebeag te goeclel'en eu producten.

I'

F . H. BOUM .l.

1804

Comiuissie Venclutie.

.

,Op Vl'ijdag ;~O October;
_ _]~! _____
.':i G A. W~R j)mI'H

Groote Toko Vendutie~
O}l 21 Octo bel' a. s.
I)~;;

suESiHA N en (:o .-3rJiu,

Op DOl1derda.g' 26 October 1876,
uIHl eI'g; ete~ke.nJ t!

z::d Jt--'

ill

iler.

\' eJ lll u de}J ,'H'!e nh~ n t alh ie r \:el'li vopeo'
NL' 1:25 r.1I Nu 128 wH k To R, v:m

ali.:- bin Hel'::m g'
17H!l

~IJj~1l1

W F SiERLf:

Pob1ieke VerkoOI)
Op Vrijdag :3 Novembet·
df.8 1II0J:{lell,\' I,.. no,.'! lien
\~:1 n

~illk

j'f'U

U r'r- r.-·n hlli ~ .

!i. l:oL

{t tl','i

\;,~I.II) II Wd

:3 1t->p:u"' n

Hog: 1~1I 1. . :111"';0 met
7.11 111 l..ijlh~ Y;Jll dt.' l1

p3nllt'm ge llekt~ g'21Bg'f!'i ! ~\ii! 1 :lt~
\':111 Karang: '!'e Hfr:j lt ll:WJ

~~)llllj;_~l~;~ !~~.~~(/;~lt:rt:~~'~ll lI~;)rl , ,~~11~n8 ::3~t~'~~I~~)~~~\Jr
,Jr.

l~ G:?

UA(}l~ N",nORP

;'LOET n :'\

qq

Op een llarler te bepalen da,g'.
il\ c.h... 1)10nll<1

~Tnn.ull-..·i

1$7'-:-·,

r~ Kt)bin g

7;olle-u ond ergeteekelllien \'t.'w r

f5.U

be' ltn g.

heobbemhm verkr")Oplm, (rud e r nadore gOe"tlkeul'illg HHi
b~~ t GOth'erDt:ll\.}t'lot "an N u r .,llJ di~. de- Huurri:!cfiten ;
fabt-'ek efl] gtlbou,"cu e n n~ i'der "'n inr.:mta rls \'flO ,t~

SlIikel"

t\11

'I:nu,zn,h:

lndig·oolltil'l'nemilll!;.

en oud~I·"on
rlghedc.n
~~ 1 6g:..,.n iu tie Reifideuti u Soerakura ,
~I.l Pen~lu:.::

Afdeeling Boiolalie.
De

\,Oiu ,,*arJ en

2i.iUi:;-ti

ri i.G. ar w!l:-den

hek:en . l g:e·

masH, terwijl intu~euen »ntl er band el d iaD W!)l"dc."ll
o ' ~ r oDtleT'bandBllhcn \·erkoop.
Iuli.Jut-ingen t~ b~kolllen by
::; & 1U • r. n g.
DORR.EI'A.AT. '" C~ ,
2 ~J Sept~ mbel 187u~
If372

Fijne Havana Sigaren
1If' 1'

C~lelw~ ollll' angeli :

Ken k i cl.ll p a r t ijt.i
HI Sola ~ Ooque:tteB

~

CnaD u~ HHUl:tUU!i P re-dlitl"!!

HI f41.u-i:e Re~.lia ll.e 1a R~ in .i.
Bdrrtmi.a RegatiK -de Ii. Re~n. ,

Batavia 'dd. heden.

l~j

Aang.kowen:
N. I . Stoomboot Gene,... l P,,! ... "
. '. ' . '
, . ' .
. . '. '

1~n

ZijJ en Cottaline

Vagelijks te b""ichtigen bij
178:J

J

111'E'un":'k, Je Kugel.d,,·he Schepen Z.uJlt (' lan lhutl
de
Caelle 'iaO ·I,irc:>rpuv l.

be klecd met groen

~

VENDUTIE

Strsit8~'riJ1lC6,)

t~r~o,

24

f,

l~ ~~::~e~~6.

Dood.lotlige gevoJgi'D \'oQrvloeijcn al8 reeuJlI l.ijn \'onrtgek o men nit het IDlsbegrip oat bij dd e,\ :peJitie "oor
zat. Oorlog en Ill" op Atj~h bt'lhot)l'e n to · de Jove ustrek \'ftQ N ederlanuers di~ verblijf boudeu in d..:n
Arl,hillel. "
- Hauen morgen \'cd,Nkken per @tn')IH E' t' RrollJ(1
Dftar Atj~h .de k1.l1,iteins \'ao d~u Berg .
BUfllng en
l'nll uer Loo de oft'. "an (l e T.. Sclll.~kking Kool , E-ll
Sciluetlage. de Apot.heker W es8eliDgl" Lu it~ llal.lt ot'r
Art K.uipers, tl~ Luit. der J uL- Scbuvt. Frun .: keIl,
Vervilt. n m Hemwt'ort, Blom, Carbeutu8' e l! Eo ::eltuau •
bem:ventl 130 minuereu llliiitairen, 10n \'l ~j~ kQe ,
lil"8 en 2;')0 dwang-ar-beidt:r8.
-1, D.

~t, l'clt!reburg,

7.ullen wij verkOQPi!D '
A In 11 b 1 e JU e n t: bestaaude- uit

2 Canaptl8,

geri~t geworden o w 10 d&t rijk rGeteu ," oet tc hou4lcn,
• \\f a '-' neer wij de tuak die ons in Atjeh id opge legd
'luuden willen verkl~jDen , dnn zouden tlaaruit e ven

(tdt de

SO.ESMAN en Co.

Op onze Vendntie

geen rUlmte geweut.
~ De uitruating dier e.\:peditie ware dflll dadclijk iu·

TELECRAMMEN.

"ij

17Q6

ping 'faD dat rijk vcrkregen .tal ?;ijn.
~ Hnd Ilie overtuiging vun d en b egi1Juc sf t)UZ H
oorlog&pol iti~k in de AtjebBcbe aan::aI6genheJ~1I hu hecracht, ran hadden wij g~en eerBtd Uli~!ukte t'.tpeditie te boe~ 8t~\7en gelu.d.
,Voo~ de g edachb;'l om terug- te kecren wQre dan

me,,~

..Lt.e am eor e tU • nog
bralcbt.
d",igt de zaak voor bet gerecht t.
WaRt ,,:ijft nu ill /let ge .. I, dat de gegadigde"
t,,1 dO ""Agen.
, ticb ,er 'at L"ll..'en: of Ulot-teu etrljdeD t,,:geD Ol"~rmaebt, iarlle ",iud, lalude d ie ow.,..lIeo, betuu did
]" OJ ~-TB41!.i TnllII leell: Oleo ~6b brief Van ceo.
bre.H, eo,., on',' d••• k.rb.id voor den Staat, die _ haer JvhD W. Wobeler, kommandaot nil H. M. .too-

A~ngel31~geri ""jeridu ti8n.

1

zijo·, zegt de St~8it8 Timellt blijk.baar lDeer wezenlJ van
"e~8chillende sport in de gee dan wij in wetensch·sp.·
pelijke werken I •.zen.

bepae.ld, oat de aaUlleUti: r, tot waarborg voor de rich.

tige uilvoering uezer kSJ.litale werken, h1 · et storten in
'It R ljk8 81\:3, Le 's:8 1·;J,n~uhage. in re utegev6noe 8oli..tt)
fOlld8eu, b. v, eeu uedl'4g \',,0 twee en oen half l.'( drie
lllillioeneo .N ~J.t!rL gu deo~, Ai es ware daurwede ge round en in til!D rt'g~1. De U rt'lcte ur tier open bare
werlrtlll ill NeJer! . Jndl ~ konJe dan vdj gerust zijn.
Nu il! alJ rlt!; miat!c:Ji dD specullitie ell perru tt.eei' wij
bet wOllrJ - onbt·klJokt. Allee is tegoll het rijksbelong. AI :es t-ClD gUllile Vau den epeculllDt. Y.ulk: ec!1

E~hill~n -

geene serieuBo inecb rij,jng is?
Hot geld t hi~~ (leDe aannewing ii. forf,,'t, ten be
,,,.:drage ,·an vele millioeDeo.

~u

me.r..ontmoelicg
.N 8lior,. "a.e
. rin.open.
... bij.IO..n..tee,
·.d.rh. ter. e...nboogte
YO. o.rk.omen
O.ID
. tr
.. e.' bt '·'
de
in
'an. Malakka,
van een monster-zee.lllllg. Men bnopt bet :gedrocbtte
vangen. · Men betr.urt bet dot toen de Challenger, met
·.Ie wetenochapp.lijke ·, manDen ·... n 'boord; I)oar de '
CbineBch •. en . J.pansche •••eri: werd g••ondeo, nooit
e('n VaD deze zeemondera is opgemerkt. ,- wier beat&an
door geloc(waardig. mnanen wordt volgehcud.n. Er

CJllimerci.l Re iJHt H :) rt ~ n si .
VinaT'tIi \Ti H2iJ' R gGli lt dt': Li. Ew-peutrl' ,
\i E:.t

ltii

In

150:

I:!IJ

k i" ~!i;;'·6: ~"ll

" mi.:
h·.!)

k -=ijr: , fit. s ,
cD

~'ti.l.t 0')(; ~t 'j; "r:

Met toestemming. . vaI1.dell..ltesident.
:"lJIaan d a/J

6de Abonnements-VoorsteUing

PARFUMERIE ,FASHIONABLE

OPOPANAX

VAN

d'OPOPANAX
OPOPANAX
OPOPANAX
OPOPANAX
OPOPANAX
OPOPANAX
OPOPANAX
OPOPANAX

DJ;~

Troupe Fran9aise d'Operette.
EERSTE

iUi.'llllljlarllhlt·,

OPV()J~RING

van de beroelnde Opera C)ollJiqlle in

a

hedr!jven,

Fairbank's Weegschalen.
De Standaard
VAN DE WERELD.

Door

llet

gehee

G e z e I s c h

e

Aanvrlng

Thans
WEEGSCHALEN
en ZOf(lvuldig verpakt voor verzcnding.
Voor elke schaal wordt ingestaan
DEP6TS

FAIRBANKS & Co.
34 King William St. London England.

311 Broadway, New York,

A. (; H ii

FAIRBANKS, BROWN & CO"

l'

B E HG

E· & T FAIRBANKS & CO.

S 0 E SMA N & C o.

llIugnzijn

ST. JOHNSBURY, VI.

~\~~.~.~~~

rroko Plijnaer.

'.~.~-" HIlUIlENIlK 26 JlIiE.X BEPROEFIlI "i'~
, Anatherin-Preparaten. ,:P,
•"
c.

:

I

0

"

~:: ~:~:~~~B~~t :~~~ t:~h~~':Je:enT!~~~o~~
~:h:e~a:";;~:"~t~~:~~e:!~~elz!:Y~e: ~:u::!:

,I

en

laetige tan.d8teen

woonlijk zoo
verwijderd wordt ~.,!
maar ook het glazuur der Tanden in helder- '.)

heid fljnheid toeneemt. Prij. per DaDa 80 Cent. i ,0

~)i

Tandborstcls

<'1hnrlarts

.6D

Dr. J. G. POPP. K. K.

J~'e

Nat

.1l{}i:er

l:ml

'I.

Voor VolWIIl!'ellen j 1, voOr Kinderen 80
Cent.
l
WAARSCHUWING.,j{
0

A

All. be.t.ande nam ••ks.l. van An.therin-

:~;~:i~a~:n,zE:t ap::~e~Pb~;e~!!~tg::obf~~:r~ '~J.
~

&

zeer ,eei schade ten gefoIge gehad, of heb
ben geheel geen werking te wceggebragt, daar
om \\fU1TSehuw lk hiormede bet geeerde Pu
bltek ,oor aankoop van zulke namsaluels
DR J. G. POPP.
K Boj-ll.lllit(ris.

tJl

Pi(U]}(Uaten

~o

\

~'
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De oonaken de cr VerZ,Yf '
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