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Hoa moet, die verlVantscbap worden opgevat?
De ,eranaerlijkbeid waaraan de verscbillende
organen onderhevig zijn, bij de organiscbe wezens
tot dezelfde 800rt behoorende, leer[.onB, dat wlj aan
de ' veranderingeD, wann.er zij eindeJijk door over·
erving elandvastig Zijll geworden, het ont.taan van
nieuwe soorlen te dallken bebben. Deze redeneeriog i. evenwel niet beperkt tot de afdeeliogen.. d~e
meo met den neam van soortlln bestempelt, ZIJ 18
evcneens van toerasBing op grootore groepeD, op
geslacblen, familiao enz. S:echt., op de.e wij.elsat
bp,t z'ch verklareD , ·dal in de Daluur n8&8t elkaDder
kunDen voorkomen vormen, die, in vele opzicbten
hetzelfde, in andere opzicbten van miDder belang
nn elksar afwijken; de stamvader beet\ zijne eigenschappen op de nakomelingen, volgen. de wet
der overerving, overgebracht, en volgens diezelfde
wet zullen die eigeoBchappen, voor zoover zij ruet
ifl een zijDer nakomeliugen geIVij.iga zijn, tot bet
laatate goslacht onveranderd in stand blijven. Maar in
den loop der lijden zullen, door de oorzaken ons
d~rvo~r door Dar .. in aan de band gageven, 80mIUlge dler eitenscbappen veranderd worden en deze
veranderingeD zullen, vangeslacbt tot geslacht over·
gebracht, beBlendigd worden en dns eindelijk een
etandvastigen vorm doen ontstaan, die in bepaalde
eigenscha,p pen van den stamvnderafwijkl. Daar niet
alle nakomelingen vau dien stawvader in volkomen

dezelfde om8t&ndhrhede~ l.uUen. VeT~~p.re,, :

\t:lln"pn

de optredende veranderlOgen . Diet blJ allen dezelfde
zijn. .zoodat wanneer de veranderingen in twee of
meer niteenloopenoe richtingen "ijn opgetredeo, ook
twee of meer Dieuwe vormen eindel~k al8 atandvastig 'worden aangetroflen. Geven dezs nieuwe vor·
men ..op huu heurt wed@r aan anderen het bestaan,
dan znllen de. uitersleD d~zer laatate ~orme'l weer
:eel ..verder Ult elkonder hggen. DarlVlD heefl .ODS
I~ zlJn .werk over het ontstaan der ao~rteu, dUld~.
h)k de redenen aangegev~n, waardoor IQ den str1Jtl
om het bestaan sommige . vormeu moeten uilAter·
,en, · daar 'ij ileD slrijd legeD hnnae meer befoor-

rechte vijanden. niel kunnen volhouden, en tavens
op het waeven aangebaalde gezegde van Darwin,
heeft bij ons aaogetoond, wearom de uiterste vor·
wauneer bij zegt dat die verwantschap zou knonen
men, d'a t zijn degenen die bet mep.st van elkllar
worden uitgedrukt door het woord "neef', waaron·
venchillen, de meeata kans hebben Ie blijven beder nllillurlijk een neef ill' Vdrren gread verstaan
slBBn. terwijl de tU88cbongelegen vormen, die verwordt, en ook wanneer I,ij zegl: .Het Franseh na·
I eweg het grootste aantal vijandeo babben, het eerst
dert in Bommige opzichten tot het 1t~liaanBeh, in
vao de aarde zullen moeten verdwijnen.
andere tot het Sp •• n.~b, lVederom in andere opzichOp. die lVijzs beschouwd, wordt het ona klant
tot het Romaniscb, terwijl het Spaanaeh lVederom
waarom niet aile overgaogsvormen lusBchpn de eeoc
met het Portug~e,ch overeenkomBt in pun leo, waar·
en de andere diergroep aanwezig kunnen zijn, en
in het vao bet FranBob en ltaliaansch afwiJir.t, enz.
tevens tien wij dui~elijk, dat de verscbillende levenDit bewijst, dat bet Fransch geeD dochtertaal is van
de diergroepeD, hoe weI door familiebetrekking met
een der gono.mdetalen, mear tevens, dat zij allen
elkear verbonden, toch nooit of ten minBte zeer
a£.tammelingen zijn van eene zelfde oode, doode
zelden kuonen beschouwd worden als direct, dat is
taal, het Lalljn. Da kinderen'der verschillende men·
in recbte lijn met elkander verwant, zoodat de eene
schenrasaen gelijken meer op elkaar dan de vol..
groep rechtstreeka nit de andere zun ontstaan zijn.
wassen individuen, eve:~ood' geliJken de jongel'-n dder
Maar al te dikwijls wordt door tegenelanderB der
apen meer op onze ID cren en op e ..an er·
ontwikkelingstheorie, betzij uit onwetenbeid, hetzij
Wij b~bben :I~er ddus een IlIintal convergeerende lijmel bijoogmerken beweerd, dat volgene die theorie
nen,
ie e an er in een ael,ler ons gelegen
de verwanlscbap der levende diergroepen zou kun.
punt moolen snijden." Ook Haacke!. de I!roote ver·
nen worden uitgedrukt door de reeks: grootvader,
dediger der ontwikkelings·theorie, dllidt . de verwaol·
vader, zoon eDZ, terw~I er dan tevens wordt bij.
scbap van den menBch wet de apen als een zijde.
gevoegd, dat dUA ook de theorie beweert dat de
ling.che, uitdrukkeIijk aan ID de woorden .an zij·
meos"h oit den boogot oDtwikkelden eap, bijv. den
ne "Naliirliche SehopfungBgescbicbte" ontleend: "da8
gorilla, ~ou zij ontstaan op deze wijze, alsaf op een
MeDseheDgescb~ecLt ist ~in AeetcLen der Katarr~i&
of anderen tijd door een gorillawijfje een mensch
n~n un~ bat sl~h au. lang.t 8usgestor~enen ,~t;en
met zyn versobillende oigenschappen, die hem van
dleser Gruppe In de.r alten Welt.. en~wlckelt. Z,ede apen en ook van den gorilla onderscbeiden, kant , ker 7.011 bet overbodlge moelte ZI).n.' Ult de geschrlft
V t
d
I b
d •
d
en klaar was ter wereld gebrllCht. Geen van de
en van og en an ereo ~ eW1Jze~, a • . geen er
aanhangers der onlwikkelingstheorie heeft ooit over 18aOb~ngeN van de afstamm~ng•. t.heorle OOit aan de
een zoodamig ietB gedacht, en de grondveater der
onlwlkltellng van den meusch Ult een der tbano
tLeorie. Darwin zelf, wearllcbnwt voor een zooda- ,levende apen geloo! lIeeft; deeht. door bet niet be.
nige opvatting meermalsn nadrukkelijk. In zijn
van de
door opzettelijke verwerk .De afdamming van den meoacb," vertaald
draanng er van IS .. het mogel1Jk boo een zoodaDlge
door dr. H. Hartogh Reijs van Zoutaveen, zegt ' gedachte loeteechrlJveo.
bij op bladzijde nil van bet eerBte dee!: "Daar de
De meDsch beeft zieb dus nit een lageren vorm
:::c=~~:. ..:.:"! .;;~:: &o~~...i . . .ts~"';L" vut(J:'Ij",~ ~t)~ o~u SLaW • ';JI~II::"'~\;;l":'J c:.u.. ~ta::~... aJa U~l: ',.~rW&nLB~ at' aotder Oatarrhinen of ApeD der oude wereid beboort, , bropmorphe apen. die boewelm vele opzlCbteD veel
moeten wij tot het basluit kamen, boez~er deze I van bem verscbillende, tocb vergeleken met de
gevolgtrekking ook oozen trota moge k .. etBen. :dat
andere apeD eeo veel grooter verscbil Ie zien geooze uoegere vooroudere met recht aldua geDoemd . ven. Riernit voIgt dus, dat wij in By.tematiBch
zouden zijn. Wij moeten ecbter niet in de dwaling , loologiscben zill geen rec~t hebhen om, aid wij de
vervallen van to vooronderatelleri, ,dat de voorma-Ilagere apen ' met de antbropomorpben to! een orde
lige voorvader van den gebeele stam der apen, met
vereeoigeD, den mensch van die orde af Ie Bchei.
nit&lniting van den mED.cb. identisoh waa of zelf.
den en in een aan hem Ililslnitend behoorande
sterk geleek op eenige bekende eapeoort." De heer I orde Ie plaatsen. De kenmerken waa~dMr de mensch
Hartcgh Heija. van Zouteveen duidt .de wijze waarop
zich van de apen onderscheidt zijn famliJekenmerken.
wij ons het verband tueschen den mensch en de apen I Deze bewering i. oietnieuw; ree<ls Linnaeu., de "roo·
mooten vooretellen zeer jnial llan, zijne !lAnleekening : !e Byslematicus, heeft, veor meer dan honderd jaren,

I
I
I

I
I

de apen met den meosch tot eene orde, die de.
"Primates" Yereenigd; zelfs ging hij zoo ver, som·
migen der &nthropomopben tot het gealacbt Homo
te brengen. Ditkan even ... el niet met reeM worden
gedaau. Nitt a!leen zijn de ver!chilpunten tu.scben
menschen en apen vao dien aard, dat ean een vcreeniging io het zelfde geslacht niet gedacht kan
worden, oak de familie, waartoe zij moeten gerekeod
worden, verechilt. Eene voorstelling van de lVij.s
..aarop de verwantschap van den menBch met de
apen en hun oorspronkelijke gezameDlijke stam
oudere zon kunnen worden uit.gedrukt vinden wij
in Haeckel, "NatiirHche Sehopfung3gel!Cbichte· J
2'" Aud. Seite 571, 111. voIgt:
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Tegen dezen s!ambcom ••jn door de zoologen
geen groole bezwaren ingebracht, wodst zij de
uit<irukking i. van den Bland der weteD""ha[l op
dit oogenhlik, met betrekking tot den menscb en
zijDe Daa.!o verwanten .
Velen zullen zich door deze uitspraken der we·
tsnochlip onvoldean ~ocleo, omdat .ij in 8trijd .ijn
met helgaen bun de bijbel leert; voor degenen, die

FEUILLETON,

I.

A,iati..h.
M ....h... pe•.

~ I Neuoaap.
}1uaeheDapeD
Anthropoid.. SIa.kope.Nualil

I

I

G~;:::::':'

----------L--

__

I

!:i..

\

_

14··"l

I

I .

~.IYT"

_

Ai:it&aDlt'lbe
b
'lUpe..

~e,cbriften o~.

om het in oogeDllOb,u. lie. nemen, wu eigenljjl< eeD
bijn. in de eeIliehand .an den ri,ikne4ht, en zij wip."orwenm), om met zijn meutorreeee nog eeDige
te ill deo ..del.
.oorden to wiuelen.
., Dio eer kwam mij ' toe !. ..agde ik tot haa. Ie
.Sohildert a ook paardonP. kloDk het, al ..I .. wei
..,Uen, en er lag gokrtnkte ' hoogheid in baar loel
"Bacchante."
gewelen !IebbeD, dat 't ruet 100 .....
(BoAe , ..tellillg door .6.. W. VAN M.KGEN.)
bo.cbeid :
. Ik oDtkeDde.
( r.",oJu·)
u rij~~ toeb, ia :t niet" heryatte _ij, terwijl..,
'Al~ t;:';~:
h:! ~:~ 'ng;:~Y:i;i;e .prongoo ..0 w"elderigheid..... hy den Ita. 3 t met oijn
• Zij werd 0", Toor.. eeteld all dOl gaotheera nieht- I met do r1jz'!eep eeDlr .tofje. ,an haar klj!8d .aftfkte,
,eroniwaarciigde meetl~re., eo de ouad.ltgke .tond
Bare •• hOOl1hoid wu van . het degelijke .oort, dat
~.ar met ~Ie beweglUl!' een. opkomend blo'Je toch
heideD in bewODd. ·ing n. te. kijke •.• ,
lIoocie ,erAoogd .ordt door kieoding, en 't deed b....
DIet aan IlUJDO ~rnorbaamheld 0nlitr?k .
• mw .ear aan•. da~ sijdi.t lobeen lie geooelen. Niet
.Boe. weet g~ dat, freule, ten mlDlte. u _egt dat · N~y, die g~paoDen had .• illen lui.ler8D lDufgeriDg ... .. mijne verrauing in haar deli..... amasono
cOO ~I.t, al.o.L._:: .... ~.
.
..'
.
felda 10 ,eeo kablno' van notonb' ut en Itwam .met eot8 ootdekken,en aan de wijoe waarop sij mij aanass
AlIof. - nel "\I m)l, 111 de rede - .lk dat DIet
Bill" ecbetaboekeo terug. De oude beer liet b......til
,avoelde ikdat -ii mij ook berkeDde. '
.
onlaDgII begr...P. toeD gtj me te bulp komeD zondt
begUn en kniklie haar Yrielldelijk toe, IIJt sij .eindelijk
.In,' bot geop....k .... . laM d...lde ..,' eebtar. met I op 't ~nblik, ~. hij .at oDdeag_Dd w••. - en
geToDd_D bad .••t se lo>C,ht en mij bet eahier toelcbuof,
.gelD eBkel .• oord op h_atontuur, on ilt iweeg er I ond8l'WlJI etroeldo .SlJ bet paard den saobte!' r e~~ dat
gGOpood op bet blad w.arop eenige .cbe....D .tenden
dUo eY8DZOo 0 .....; .eI . wat .pijtig dat mij daardoor-de '. • polende met de. hppeD naar hare hand wilde gl'ljpell' · no ·...n· lteigereDd paard, boreden door &eDe elegaDte
golegetibeid onlging haar rijkwut te prij..D.
eo ... ging ,oo~ tooD . ik iot...~.ve~wond~.rd 01'TrOuwelijke tiguor. AIle drio keken .eer nog ..,n.
• 011' D. den maaItijd verilitends, ,.ikte .. OWl me' f kook: .Dlotwaar, WI.t 11 DIe,," YaD l'ljden ~f, BY OQudt
naar . 611 teen ging Rudiak voort:~
.
• lIardigheid de baud. Ben fijne . hand, die" hoe klein
me dan dir<>et holp ~ob~ willeD . ~iodeo tm . Diet de
••~ Oogenblik later mij weer biiBtol on den baron
ook,_.ghop gafeD den.indiolr: naliet. • an bral<,
~ de ~ toen ~I.. wetg~e. BIJ.ter bel~~fd ' w" oaoehIit
Dde ,ermoedde . il< dat oij oyet mijbadden
tar, wat . lk toeD t!"',oelds, hobik \aI;u . v~Dd
Ik toen DIet, geloof lk, en k mag n locb . ~JIl daDk ·
keD' e~beapeurde '88D het gemark8erde 'gesiobt
- juYtJl8S8gd p,onden iD~ "'D liedvao de Gen..liet.
I nog wei ~genP
" . .
'
~~. dal; deoMaeceen ceo kool.erd geofioofd.
.Overbo.hg, frenle: 't ed~e dl.... wtird .door ,eou
':Wij babbeldenllDg oeD aurtjs, ""';0 .Btol den i
•Btandbroobt .• er.ddeziobtlan . otik weldra let mij.
gadbellqa ell dan ' ....Ioktie zijne 'armulige .o p.aum i . ~~ .......... nm,.toden, ~Ugel~"""".Jl'
1tehriUend Ievet'kJaren, dat.bij,anmijne ,aardig·
fl8DOm.....w.t bIGOt te.ge'.... en wij . • _bl~ _ t.Paari_.ermlkeen nard_en ik konm\lo om
beid in .. p;irtretenTan -mijllper..l gniote dingen
daanIA lie· k\lDllllll opbrekau, no. •baron . gehlidde · OUI . I . 008 .lIiet &fhowIen .an de kleiD" oabreto, die q .&aD.
geLoord
h"'- Ji.tank e met. eeDO kOOlbloedigbeid
door deD ..n~ 'an hetlaooJgOOd . de 'WIlen (lanse. "
' .....f ilt ,miD mug reedl!OTet'ladenhacl .... I?*....1ie
". aar. ... e.an
. .':U' 00
.. ', D .pik
.. e
. uroprJlal;jebinneo!;raden.·
.Zij .ondareobaple
. . mijo ~lik .• ~ Hi. lO.bll. .. .".h:
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wUldeoring - venta hieroDde. gernst brataJit.it moar teveWl, dat ik bem loon op adel ...... wieken uit
't geoioht ... ge.tegeD.
nOm kort Ie gaaa - ik oou bet portret der freul.

.o~:e::~lti:;r..::' ~::Ii:~~::~b~'~~~N&I1~~~;~~
eeus en seide met &ene mendelijkheid in .lem en
gel •• t die 't woord ta niet deed: .uoUiug.!
.'a Keepel werd ingeruimd tot atalier, en dMl'
werden de 08",.... toetoon gelogd Toor het portret.. De
trilde,
onkeln
b:: ~!db~~
I ge"l~geo.
grootte . •
~
.
din
Meer nlet, .~~ I ko~ er Dlele 0P.. at geD.
Ie geen o'e~rtl"llg
Ik Mg. ~ WIJ &00 ~
I' all geen ..oord .......lden bV de .e~ Iteer, toen OIJ
I p08eerde. II< gebeel 'ervuld voor mgo opdnoht en
, lin~b d~r . de tegenw~ordigh.id ,aa solk een model,
8D og, '.W1Jge~.d. met ulhedrnkt;en trot • .111 gob...1 baa•
""180, he' IIlIJ bogaaa sonder leta lie oeggen .
.Met moeite o,..won !k mjo ...rI~id 811 he. gon ta ~het.oen. docb W1Jl de Oltd.rukking no hur
ge.... , Diet de gewoue " .. en ...... olltenedOD, ...,eg
ik haar oo.cheidOD, . • at vriendelijur. lie :mIen ai~n,
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ec il half percent del' gezame nlijke afzetsel~ oyer·
d.t de be~etti?g va.~ Tur~ije, ,ten doe I h,odi Ia ,:F~~nce_ .• op .?,,:t ,.Koni~ll.p~.in . b~~erg.~k~wen. " fie infanle r ie
gro ove in de owotr,.ken V&ll Mel ? afkomatig ',. en de
"""komi:'
drukte .elf. bet .. traotilat·.• f; ' waar' t<.verdlF daardoor "," .,;~oe·tde eenige <ilIale,; t e' vergeef. 'haar' nit· elk.nder
eigenaardigheid bezit. dat . ij door in werking derlllObt
Zij . · voor ' wie uiet 1\"'•• · ~~~_ !ljl ~ti bel te.el'!·'·!l:9(jTU - -joilt bet , be"ij8; :dlt.. altbanl dit. .tok .. nie~t.~ wa.. , .', ~ ~<~::g~~...", ·l;en - H · nre kwam ~e · ..... '"eri.e . "":~ - oteed. -hn...rorwordt; u.t g.beole -g . .....,. weegt. Daar
voor IVoord, een ';da~lijke' ~a arlieia "·
dIe de~ . Tooh war.n er 0'1 rD.tbar.nd~ gerue!>tell, g~n"eg.. . Eon.: ! ! 'f'Jden : ",.De,' be~elvoerende oDic,er ...,.maande .be.t ... o!k· -""batting, .. 60.00..·KG.
~'.'
:':
", ,. ",' '."
w"[ellsclia, helr~clit : ~ven .vele "daarin ·yoorko.
dag oftw~. br.o~ten allerl· , verbalen tet, pllbhek en r , .rnetig czieb teverwijd~ren. l:~en ~e .anm.nin~.nist
.
. ....
. I
\ I
g .. . t t ..•. k! ·'· ' .. " n
de beut. lD denwaan, dot de ge.reoadeEurop ••• che j b.atte; . ,.aar."bulVd. h~ . dat IotJ zon ' VUreD, " OoLdle_
~ r)~ baro';V~n ' Z~yl~h 'v'~n: N;'ye'v:~li: N~iieriand'.
lJ) ~ ' l(e: V? I'a ~~, vo?r .onJl~'8 , ~~ ~e,r aran: ",) ,:Ij
oorl"g nu, op.,!t . uit9t~~ejl .~a 1 . ". . . . .
' i .WAaraohu.wing...o - eolUninden '"iDd· geelage.. eJl ;
\ ellgen. de logt.chc .', co~~:equellb.II .. \ ~n hun .. e1 0 en
HeeL •• IIii k"am o!er:. Par~. bet ·. borocbt.at .. \i• •. . ,·d •• rellboven ' werilo!inD~gopPOerige.kret.... .erno....." . , g".attte ·Pa.rjj•• i. 'clout ·Mirc . )fabciil 'in' eenbiponder
sJsteem , _ Y~rp)Icht,.d\t. . ~el.rd~ .rech~ !I!l:n de lV.e- . Moge~dbed?", g~";en.lijk ..bij,d • .Por.te . op ~ij.iging +- ~a~~lrIODk bet~eTet -,~uU'!". ~"""n on middelijlr": ' geboor ontv.ngeo, ; n
bij die g.legenbeid den
j,msc.h~p . ta.verleellen,. "~ar. w~ar .' ~Uz.lch .met . dader nedesvoorwll8rdell . aandroDganien .pO~dlg werd I werd geyoig gegev~n.· ;De .' mnnigte ' et; of :nu u·t..,en. Pi-oBident. d":,,.Frans",lle li.pl1~iio.k ..hetGlOotkrniBder
plll!.l. van deu mensch 10 de natnn r ; bezlghoudt -verzekerd" d,t Rualand ··oD· Engelandeamell ID de'beate ' iilii' kar ·. ii6. den - wiiid; "njjilii.lid· ~'il. "gelu1<klg 'getrof'
.ord.. . ..an. den.. . ~ed!'.r.l ~n~~ehen. ).e~~.w o~erl>.andigd.
eu tot r esultaten komi. die de acbeppiI!g vaD den
harwonie hierbij .o~rgiogen. De gerucht.en .an de~ ;. fen; lIIen was .ook nu nog apareod te werk geg•• n e.n
waarto., on.e .K·ning hew bij b•• lu ' t .an den !iden
Europee.eben oorlog vordwenell ou ,poedl5er daD ZIJ ; h.d w•• racbijnlijk met .o p.et hooJ .• angdegd , Dan
September , 1870, ,he.ft b enoewd. ; waarbij . ook ,de gemen:;.h (115 (ify,o nderlijke S(lo rt bestrijden. Moebten
sl
aan .op. . a · go
beschollwlOg,
en. I , •...... I ..on
. w.or . oar . "
nIles wat
die
."
" .S onw
s
en goddeloo Ultgektien, vo,., hen
onge r eer 6000
'.
ouder dan
se\llJPping,
w.lIl.'
Nr,c hij ni ng hnogstellll ' vijfho l1.t1erd voan'wereldgrms

voor.
Porte:. ).
vYa1:ul"-jk

18 ~ , de weT~.
Jaren~ud en~obts e~llllar d~
de/l:'.heer~er
,a~dert ~."

De~f
~Jlarg~.&!'lI'
.1l~({ · onru~thA

Moge~dl\fen .&.~/
.e~~'liPteYreden ~;1
R~ go~

lljlIOhe.'t:&.ant~eldde
ail
.. . urde~p

r~nt

t~S'

/!/l' .

G;'::.'

:/;ri .·d!-tornl.

bevat.·.

he.'!,

j t1is~

zij toch
in ueze 1'8sultaten iets ongridsdienstigs ·
en yoor htln eigen gevoe l iets kwetsends vindeo,
dan ' bn ' ik .. ' hnn 'uiet betor ant lVoorden dan door

i

lUun r hij, die hen Jaarvau

het Dotten, maar oak de ear der Mogendheden ge- / werd c an compagnie van elk b1Ltaljon onder .ua wspe-

ann!re han ld

<;j

~au Uitoonen,

Waal'Olll

be~chtlldigd, is

verpliebt

het oegod.diens tiger is, am

de,n oO l'Sprollg van den men sc h als

een

!

IIt

,

De geboor!e zoowel

V;1I1

de 500rt ah va n het in dio

Rcgeering in eere gt'k()nu~n : de proteatanten word en
b
'1"L t
d
.. · ·d
d d'
t'
b I"
er ~ m Oel IJl! en 0 nlJ'le l van ~.-' a lens Ige ~. IJ·
denis me t , oeten getredt;, u, l)e aarheten heLbdn derIJen
dar Moderado8 rerste rkt, en 't is de ..-rug of de Alphon·
aiaten, liberalen op zijn , Spa.Dseh, tegen huone oppo·

v id ll zijn gelij keJij k deelen r an d ie grO"lle aaueenonze 2: eest we l-

5,~ h~kcli !lorr van geiJellJ'te n ie:3c ll ,' die

...,
....
g~volgcn va~J e\~ n bl ind t08\'tll nan te ne w
man. H.tlt v Bl'.5tand \'err.I3L l.!eh teg~ll eeu dergelijk
be.,dnil, hetz.ij wij ill st aa t Zijll om to geloovan, dal
al\y~king' (varitltie) in Ulaak8~1, "fl.n elk p ~uu' in het u nwelijk --:-,
Y.\H elkcn iaadkorr el, _ en andere
allen met bet cene of

J.:'e1t a1:-;

iitie de gro.: : dwet kunnen handbaven.
Groote oD've~drnag Z8amheid wordt ook llOJ in Beliie
gevonden: om go en manift!stltiea to babben, ~al geen

professor dar
van

Brus.ol. '! h~

hoogcfJchool bij de

Dell 17 den werden de vjjaudeJijkbe den t UlI. chen de
Serv ie rs -on do Turken I roor een week geecbofat, op
't 8Lellig verlangcn dcr 4'i1 oge n dhedeu .
0 0 P orte had medogedeeld dat zij ni.t tot eeD
W Ap ~nsti~Bt&nd maar wel tot het" · 8luiten van den vro·
de genegen was en tevens de voorwaarde n w.arop I.ij
dien wilde eluiten. Dio vo~ rwftard~n !lijn der:e z€s:
10, peraoonlijke huldiging dee Salt,noe door den Serfisclten Voret t e K onstantin ope lj 20. beze tting der
vior , onder Servia's . toeticht geplaateteJ maar.b ant; qQ O en ycrvo lgeDIj d o bepaHngen van het protoc ol
nIl 8 Septemher 1862 steeds in Turk8cb bezit ge- '
ble ven ~e 6tingen ; 30, afacbafting der militie in Ec r
"ic, ter wijl de miliiail e Mach t lot het baDdbaren der
hinnenl nu decbe rnst de sterkt e van 10,000 Iban en
twee b::.tterij en artille ri e met mag to ,boven gaan; 40'
Ser vie JD oe t do uit de flBI1grentendo provi r.cien 'VOD
het Turksche Rijk geimmigrearde inwonere terugzenden en, met uit.zondering der ab ant;quo in Servia
beatuonde vestingen, aIle l!l.ter opgedcbto voreterkingeri slec bt"e nj 5_f), zoo 8ervie nie t in ataat is de later
"aet te . ot.lle" oodog.forgo. ding te betale. . ..I h. t
.tege.n,\.Voord~ge t ribuut ~et de rente dezer te betale n,
8 0Ul vcrhoogd wo rdc r!; e n 6 0. het recb t de.r Tll,kache
llegee rin g, om Delgrndo ll\e t d.,u "poorweg op Niecb'
door. ee n aau, to legg~n Hpoor wegJijn . te "f'erbindt'D) en

Bij beschikking vau den Mil:ieter "fsn kolonien, is
de beer mr. S. J . Ligerw py g ' liIteld tcr hescbikking
Tan den Gouvern eur·Gcneraal van. N e derlnnd8ch Indi e,
om te worde n benoe md tot retl htetlijk ambtenaar dnar
te lande,
- Door den Conlul- gcner, de r Nederlaudon ttl Londen ie tot "ice-eODsul der r\ederlanden t o Bradfnrd
benoemd de heer 'V. M·. W oe bmar aldaer.
- Op het con grcl ,"our bi ! torischo ,'nthrop llogie,.
dat den 'uden Se pte QJbe r t ., .Pesth w"rd geopeiid, is:
OD8 LaDd .ertegeD woordi gd door het lid del' tweede
Kamer, den heer Ulden bui8 G rata.m:l,
-

De

Boot,

oud- !looglecra:.r til

Amstcrdllru,

i.

deze - ,oorw-aar~

~ G'ctr o ff~il in mijne C
eigeri }ie-fue, geloof ik zelre dat
ik 1·:.lItr uitgetlrukten troto zooveel mogeJijk tracbtte te
~C~,!;. , nitkomell, waRrdcor de ge!ijkenie ~ r niet op , ~~or'_

serda der kunat mij'l po ~.et'l ~e rocrdf'n.
,Zoo -vroolijk alB I:alli'.',gelaat" E')O geestig W~8 r: ieD;
dBg bo.fir geaprek. Veinte n' kon "' zij niet,' teD'- -minato

ROin",

Ji e. ~~o r . ~ U.i'k 6c:h e Rgenten of d oor e-eoe m8atse~ul-ppij
to bnrer kents te- doen u :ploiteeren,

hetard ,'.

-de - 'f?o'': ~

'. .

"z ij '~ -~:n~~ :i!- :~\~~t:a:~8vr~~~k

'dat' i ij

'

.

I

" Me~ terugboudillg.grootende, . tak .g wy de band I
toe • V'?rgeet die dwusneid V,AD Jli,l5ter~nJ gij hadt J
gei Uk ,. "? ,.k .~ ",e, eene vrJendolgkbe,d d,e m'Jn I
onw,.lverJoeg.
. .
ZI) .... dleu dog .ee< WOOl. .' . : . .
... J ea.. .Slrach vergeleek de Icboonbeid .an bet noo· \
,,·elg. gol.at bij h, t licht eenerlamp, achijnands, op
go ude~ Illchter; di.u morgen e~r.lw:as ,ik in eene
ot,.mmlns. om . d.t woord to , begrijpa. .. t. gevoaJen .
WAnt un . ~et . ... "nruin~ige .vau ·hoar. geiaat ,jog .i k et.o
snkelen gou,len "eenchijn op in mijo .iel. ter"~1 de

I

J
II

den ,

I

~:~:~~~P~~:'-;:~~.:';;"l~:;;~~ p~~;~!~,:'~~~.~tI:~J:~r

g/Je' ~omen

o~~e

urel gsl.di.' m
. et

t~

Am.terd.m .... _.. .... . ... :." .O,G3 7.B08 kilogr.
R otterdam. .... .
.. 5,8 10.474
Schiedam.
Dordrecbt ...... .
Midde lbu rg

-I

I-

Totual

,.,..,.

15,4 18,382 kilog r.

I

rt:!'::su1t~tenj

proe~'eu nl~d"

!

vcrgllde l'j ngc n d dr St~t.eu- Gellp. r,uA t:

i

8\'ond in de L eidacbcstraat ee n ge nurlij ken nekal;Jg
,Mijuo lJ eer~n !
!11~ •.'ft outvAngrm, zsl waarsch1julijk 'an dio wond he r . ;
.' ~fet e on g:.n'ucl "Fo U iUll ige tL D khtllu·h~id T;JOr a1
Hte l1 en, zoodat t ot dus verre gelukkig elec:.t.i een bora I het go ede, o.J k (l it ja!\r ".-lO be · Vll Jt!r! dll d ge8chonken,
ger tenge volge der wanordelijk.heden het lenn heef't
kO IU I k ill U \'i midden bij ' don a:lI\\""ang dezer z:tting.
' ~rl oron. Deze js e ,.,n mBn, die Dir. 3da..g ay on d bij d e
iJ llijne betrekkingen n:et de' \·ree!D. ue ~logendhedeu
charge op hat K ODingeplein een bujonet8teek bekwam ,
blij yen b-ij foo·tdurin g van z~ e r H lendschappelijken
en in bet gaathui8 is overletlC'n.
2.srd.
•
Velen, die zich op straat waagden 01Il he t "gratia
,De l.&ndbouw LJot.~ it-, ue ltUlgtit<k te Older bet lee
miiita ir Ichouwspel"- te z-ien, kregen ook cen du w of ~ iH afnemend, de oog~t J~ r m ed ~e Vt! luHu chten is .coer
een etoot . M en vermaakt 81eh 110g al lUe t be t fc:ir, I y oldoend~.
Jat een lid van de<1 g~meent'·r8:fltl. W oe nsdag n~ uwe' l
~ Zij o. in h-et Le,;in_ dell j ~a r.s een:ge atre ke.n des
lijki:1 aan eon p atrouille~ d ie
c ba.r~e uihoe rde,
LJ. u d~ dO:J r O\·ersln.:o;ni og g-etd.ti terd, 'd e .1.lQlp\""aA.r digontk waw j bij ontv ing e e n Bab d bouw tege n de n boed·
bei.d der N :lt id beef~ vd ~ \v-.>ndeo geheeltl.
en moeet duen in dell a~ eck la ten,. Eeoige g8met.!nte.De bij 'ltlo yo.l. ~o i dc t oega.nse!l t~t Oo ze hannmbtenaren, die Van fiet 8tad huis kwam en·, werde n door
delaf;.;!den , de krachtig dQorgezdte bm w- VA !:& .sp0,?rwe c:l\' 611 ~rie nagct et en \'l uc.:btten n allr· het ' sta ndb u ia
ger.. de ra rb~ l er~ ng tier ri\""i(' reu en de on t ll"":Jrp iJD kateru g.
llaalyerbin tli ngen der Nu .)rdo~)et~l ijkt:) geil'" eeten met
.ALiGdAAl!, H et Victoria·heeld. door prof. S tro eDu il. cb!all,l w llo n we:dr& deli bondel en de. ac heep.
kG )'oor Alkmaar ge beiteld, is tha n!! gereed t ar "fcr\""Blirt t en b-J.te kom.elJ.
re Dding.' Den Olen October heefc do oDtbul ling pl oats .
t De
to~at8nd dt:-r' fh ancien is gu.nBtig, de steeds
OJ> bet drie meter hoog •• oetstuk, dat een bohagelijklimm.nde o[,breng.t .an alle middelen wij.~ op den
kf:-D ,"orm . heeit:. prijkt Q!oD de yoor.tijde bet d t u ddwa.,
"oClru:tgang d,~r Natie c·p atoff!!itik , g-ebied.
po. wet het onderochrift: ALC:.JARIA . I' LOTHlX.
, Op de wereldleot<)on.ta!1ing in N<>vrd-Amerika
.Op den. a.c bterkant staat:
.. ortlen ~edetl~~d'l! .~.~ t.l~l, . zija6 nij\·erlie id eu: waterL V. P'"l C1'lS .d1t.-i l '1S
uOllwkunde met eere g:en c~llld.
J) U xnn SEI''IE::u.B eu Ch)ICLXXUl
,lJe ZeJ- ce n L 'lnd m ao~t .yotJeden :: sn ·hare ge-

I

I

II

eene

I

..tlc~'llITiQ 1/l. Ilrhe-nl fa

(to

"'O;~lfJlli1J:' (JPP I4yJ/otu.m

(lll'ucls{Jimo milfle H i81iOJltJ Jll'fllUe
tbf~l1d~Jl.lilJtlJ per/i{7ulIl'lllf! lw,li!11&

!toe p riw lliil loco p rojinl- 3lmlibu8.
al1ILlEL.U:r.:S III REX A UGUSTISSLU rrS
G""I'1I'!lia.

boudicg' met ' d:en braven Stol z~t.'r- g~spannen werd.
,Nadat hij mij 'n pa.llr dngen later dan ht!t voor

s.,lade ,KclJpre k nog cans onder- h;.a.uden

gCD ~,IlI:eo. h~d ,

en bij me barte!ijk uitscJold ,'oor een gek en ik !:tem
vuor ie:te aoder6, J,wegen wij over d ~ zaak . Hij, n itl t
~ lina~r

h\I

4o.en.t rep.. ots aan-

z"" :lnrJou. , om er
te ne llie!:.
Z.,lld'g ocbteod hed, won ook be,eltonken scblltt . ..
hUlge ,de etrate ll zien dwalen, di e doo r gezaog don
sJaap hUQ~er etadgen()oten stoorJ : ll.
.
j
n~ Jcl rara Z. 1\1 . .len Kvu.i u¥, bij de ope uing der

niet lang, want ik geloof uog aJt.ijd. dBt .ij het dien

~:~k d~:dbe~!'tik!jlijkb;~~:~ta~:::et: ~::~d::~

En·
De .t at •. courant beh elet ae "v"l,; endc opga.e

' .'
.
wezige hueveeJheid btiiteri hmdecbe' ru '/fe' suiker:

b U:.J~~

Ue p()8~illon ~a_n Van G e::lll & L008, dl., Ovnd erd~g

1:

_

"an de op 15. St>pt: iu de ~)llder.. taa.

I

I ; eln. rondZWler.den ,_

I

Du~d.rda.g . 51'/. p. D.

0
I .
I '
Nd.U lO ~n ve- roee lut, bt'8t:n t bet ,oorn 6men de
ZondBg nTond ,\\ utl het _d ug S d~ a ~rft~e n ze~r ·
s.tt.~e ' . .. in gebru :k .bij de vdd-:Htillerie, teo v e rv~gen
uruk, eu de Bchouwburgen werd e n ... eder goed bezocbt . ~ do or e en model) t1 a~, wa t u. t g~~·C &t betren, de thac-s
D d Amsterdamscbe Courant meldde vun de n 17den , ) beetaande in gemn kkel ijkheid van aanvatti::n verra
dat toen sed.ert 24 Uur 1J1echts acht rertmnen·- een
orerttefc.; er i2 ('en a:m de bo \' oegde 8lltoriteit ter
l eldlBa m k ~e lD get~l- wegena dI'"Onk enech ap geart'ellbelichtigirw ue';e-¥e~,
t eerd w.r~n. En onder dezen War"D dan DO ~ w,el drie
~ 1'e ;el~t'l; gi;}V(~ll dt:: pjiliogen ill tie geul tUBd.le,
om
en v N d.6
8tlo hte n,
[when d.e h(l(,fden thn ns f; u naUge
h e. t. V8tirZa~aldogmld~lio In t1ro()~enec!)$-p up het Htl.8rl., m mer.
tuig met de ,mal" it! wcd~r VEl!l 3..ms~erdam oLtb.Jden
. f1

ruallo '

to:: 1
ker weI W8t opge,..o ~ deD, ' mijn wedervaren vertelde;
.OOR: :rei de' i ll: ' z-(..o ~(oel ' o~.e r de' 8c~ooobeid VAD mijo
model, over haar vernuft erl beachsving,' dat - bij mij
in · koe'en b.lllede aaDJied Illijn randllel te pakken en.
'00 Ipoedig mogelijk de·.wijde ..ereld in te Ir. kken ;
,L ••t · d.t port ret· .. oor v... t .',. ie• . Morgen kun-neri
.flameD de grenzoD .l · o~er wezeD, I.eg tach •.•. •.•. '? ,
,Loop ' nlar 'de maan: zie j~j me fot ' loo'eel lomp ~
heid ' in ·stasH Om ; de ·belacht"lijke kalli. zan 't me Diet
konnen .yeracb leD, maar dllt;-,.-niendelijke meiaje zal
ik Di.t 000 bel""digeD, daarlo8 ~_ .
,Jo bent al verli E'fd arme kerel, - ,iel- hij- nit met
'n rllwen , t)oek - _en natourlijk meen ,jy J6 kunate ~
naarablasoen . Tolkowen waardig Ie prijken naaat.dot
eener baronea .... p&s in '. hemala naam op voor die
,Iluaie, kerel, of je wordt diep ong.lukkig I,
.Alon,k. nde ik .he/l;ig; .bij badgelijk.
.De freule bleef .• 'cb tegeDwij iDn.mend . ge~ra:
ge.n, ieder I ..... en.iju . leetda wij ,hur . bel.. k..... ·
nen • . meet h,'ogaebten . 'eD '-, ., .woorlijk . Ii.fbebben:
Va'attjo" ._. vi.l . &ijt:ton4e~endeaoc b kr bem: in d.
rede met·D. vollen .Iacb, l.aat1Il~ wij beiden in.lemeier .
_. • .Volk~o : ....r·.'. --: giDg
,~;t ~ . Ja~~
dat onder d_ olDlUildijhoden mijna gbed. fOntand.

,:3v~ij :ii::i~fiko~~I;;:: , e:

OH~. ,m ijIi ' work -?
'
.,...~ M.. e,t. g. e hiJ.i~hel de Qn 'i' er8c~ i.I I I.'ghel.· d w;er p. ik ~en
bll~ op ~t't iJech ts aangcle .;. de port ret, trok de tlC hou·
.. Ac:,s. ~p en \ H t ro~ ,met . een b.~oft!l"h e D grot: ~.
.. :.' Dwcw:fJ e" '.~?E d .at ik met !;t.}l dagobeurte.
~~ s~eD Ie \·erhe:r:.~ ken . "f.a n 1.7:93, ~cbeldend . ~p adelhJ.k.c u t~uta en .a.ft~mstJg: ~g .
'....
. : ·" l)en _ \'()~gend('=n ..d,8 g, t ?cn ik.. naar bet buit~n ~D!1
~egft ~n m,eli be ~ h ~ i l' ge p ' a~ ' DlUU werk te I~ken all
't t 'i et - bcter w!l~e -d .otten met mijo modeJ , Ton~ ik
'
.
de ftellle reeds In . d~n keepel.
vlk \'er~tl8tc haar In gcdacb t"~D , ata ' nde "foor bet ,
slecb tfl cnt\Yorpen ,beeld.
", . "
,
W48

I

,

wile '8 nacbta geeD mensch t d zien.
.
Ook ZQndafY' en
Yolgenden nac bt bled al lcs

oDtlt~lliug ! ?uu~ent

benoomd tot lid d.rAcademia de Lincel te'
sen haag
wotoD8ohappelijk geno~t.echDp,
het oJldete .an Europa. doorJ) prin. Proderigo Ce.i
met nog drie andere gelef'rden in 1603 geaticht;- Qlet
hem werJ~n benoemd ThieFll .en Migcet . te larijs;
~ladBtooe le Loudell; L eopold l~a ke: en Th. ,Momm·
sen ts Berlijo , J . C, Blu~'8(' hli te Hei d e lbe~g; E :
Zeller te Tubingeo eo G. P~rki r. 8 ' .Mare'h, tie e etlU: t
'f ~ 1\ de Vereenjgde State n t-e 'Rome.
.;..- De HoUandacbe M aatsc hoppij -van fruaie Kun·
.t~~ beeft be.Ioten bet eelelidmaaleehap d ~r Msat·
. ~happir.8n Z.K: H . p'r ilie' Al <i<ouder ' d.. Ned .. r.

., Verrter \"erkia~r-de-

I

't f!tAndbee ld, opgerlcht t~r eere vnn den atIchter I

die. r ee. bool, hct woo.rd voerdn, en kan de garde civique
bij de S.ptemberfee.ten niet gebruikt ... ord'D.
In Frankrijk hoef~ het ,ele ll , die in den C.l eri cnlen
ij ver f un vele offici' ren een ge ,aar zien , goed-gedeon ,
"dat de Pre~ idellt de toes prulr van den ,<urigen Darfs .
b'i88cbbp van &san«;: lln atHlwijgand foorbij giD·g.
Met deelneming hoeft m an bier de : edeJ'laag van
de booren in de Tr.u.~a.l 'ernomen. Mog6 aan de
Nt"derlandat'!be kolonie de kennipmuing met Secocoenl
bespaard worden 1

[ it de Mail-Conrant van
22 September.

onhe-

duidend w.o; de . prijow. .

bouwen werden wach1en gopl ••to.
'
III onkcle fabrieken werd, eveutils gewooDluk op k~r. ,
w. is Zaterdag niet gewerkt, en. in Buderd gi nget: de we.rkI1e d
d
d
b
0
k' f b
co. noeger an ,at e~s, U1~W8arte .
,. eD e,t! a rle ken werden oproerlge btiJetten sel"ondeu. I n den voor~

die in Bulgarye .woedde n, gellJk tha '1 l5 Wllur al ezeer 1
bcwezell ie, en tegen eoo rc38~ering, zoo slecht., on· ·
r 2cbtvaardig, 8~o- di g en erbarmlijk " Is de Pocte,
avond was al1 es in gewoon bedrijf, docb atiller op dr:tut
In Spanj e i. let kerk elijk exclue;viome weer by de
dan gewoo!llijk. PatrouiU •• liepen Diet. In de .traten

~

~ot

iude ,origo week

gev.ef at.. ' D e p rij ieD daaldcn · tot 5L 1/ '1
weJkc~. koors ..de gebe~.'le nan voer ' k.: - O.pen

.
;ond. In het uiod o cr week loHa gU~ ij,:jgd t'ltorraad,
bij Haag voor Indie, e eD r i.i·dng ~u it, . di.B el!hte.r

voor el:': oige ge ·

dan om de ge1)OO l'te yan hal iudividu d oor de we t.

De L ondonache ' ih ermorkt ia

p en ce,

'

beeten mogen, . veel ' )' WI,aLhie bebb.n io onmogelijk.
Doeh niet minder r;w"ar ,.It bet Diet ingenomen to
zijn logen 0.11 .olk , dBt mon.B.to .. telt aI8 do horden

"

_

~ede('_, fI-'1uwf:r

bierruede coen- cindtl gemaakl.. _Verd e r bl e{>(
da_g lus~ii· tt
.
/.
Ook Vrijdag word 'de orde bewa•• rd . Met bot oog
op den Z8terdag8~oIid _ den- -woeligaton ~ a,.oDd in
. k ,~ rw isHjd _
werden eanige miaatregclen gen omcD.
; U it den naag kwamen 6JO jager.; vnn. de ., eLult<rij

Ul· t dell eenen of an·
1.I·J·ke 800r 'L door' an!'-lamml'llv
'-'
0.
Llt' t cn Itlgeren YOl'l.U 'te vel'klaren doo r de weLten
" ll ',It·W''.I·kin!! ( vRI'jatie) en ll nltiu rl jike tecllk eus,

V

ord~,- : j8~ bCtlO dmd ,

t· loop : was
~ he t di en

Met de GD8CODI Y6 0 't OOItt"n, gelijk de Servion : do!! eenige troepen,geatationeerd en

teu ~ l.\lt de g0~\'Oo:-e \'00rt pla n ting te " ..!r klaren,

:.:~"':l~t-!lj;:a:;b;~k ;;e:;;:~~a,~~~' 1i~-\!::~u:::U:=rt7

~ de ,cava~~rie er, in : vereelJiging met, de infantctie. mot
1 bla nk••• belen gereld geweer op 10 0 • ..A81l den. op.

: &on gecoIiimandeerd. ·Hier · en · da.r ill "de Btad '·.)Oer-·-

m' eid.

afzond er-

-on ·

~.oeQ. ging

\York over de afgtslllllling van dell
"
men sch: ~ Ik weat weI, dut de b eslniton , waarioe
...
d"
.. I doo [ somm l' gnn va n
W1.l 10 I", w<Jl' k· ge k-omen ;up,
g roote oDgJdsdiellst igheid beschnldigd zull en word en;

de woord en van Darwiu , nit zljn leeds meermalen

l!federom keerJ 'tn de beibamele -

t~rug,

gekomen waren.
..
De Porte ~sl vermocdelijk naar.. d l1 D ratui . der ;Mogendheden 1~I.ter••. Bezet. Turkye de SerYlsche yea ·
tlDrie~ d8~ u, e r de nede l~ -,"cortdurc·· d gev8ar dit 18 bet ,00rna4 m8te kbt.z o.\' ltar t , gCf" d ~od geapteJde
yoorwaardeu . Mear 00k e ur ~ men'
a. e
or e
van de !:o.oggerue md o hervormingen zelf geeD lw~ew
' met
.
belooft. Ell dat deze totatan dkoloeo, daarmed e:8
alleen deb. vr.diging der ~tav"n en duo de rUlt in

e.e ne , be1.orgdbeid'die zicb telkeTl B · ,· e rraa d de~
ik , met e tn ' gomengd g~voeL van flpytighe i d' t!n ~c h .
terdo.bt .
,'?P ~e kete n·· mOT? en, dl~t ik in de.n -koep cl al ', roeg
b~lig was te ae b lderen en 'ik n eea e geli lij lr meer
ut te deogen as!?, net orig.inec:l d :l~ ' aim · b.~ t" auje' ,
dol ik behandelde ~ trade . de 'freule binneD" in rij·
kleed. '·Zij h.~ geen lust- dien dr.g. h ; ' p ot et'l'eD en IO~
GUu paardrijde-:- .
.. ,;~e~lij~' p.oogdu lk i~d~ ren ~w ee-tD" '~n tCJ eu.r.t ~e16
Ifn i te 0:D~e:rdr~k.k en on-_ aDtwoo~ dde-, dat de jonkn'on~
dit gem.t doon 'ko! .
'
.
. ...
, II< kon best voort.ch lderen ' louder baar ' en .p '<>'
d'g zOU' ik · h.ar · g8~8cb n~et meer ~ e ~oeveD · J~Bti'~·( te
"faHe,p , 't Portrat zou weldra gereed JHjD~ 'eo ik hoople
ge.I&agd .
• Wall 't ....baagzucLt of g.kre~kte eigenlicfJe wat
bur '~n ' aeod :
,DUI mag 't ,m~de.l ' voor 't:' _ve:rvolg" wegD.Uj ~, ~ P"
T,,,,,, .... dit ..oeg '~nd ze ' met 'den Irnop du deur
iD de band eD riehttB .icb vrag.nd tot me.
'
• ZOJ geateld. .enob.ikte mij die ....ag. . Jl!i.t
d ....... en ..eU:cht .cok omdatStol dien. ',mc>rg'61! m.ij

:i:'.:a~er~t:::;t\f:'~~~~~lit~~'::;;!

~\i:.lh t jg-e To~p illg.

. Op ue "en;er' ing On ze r lC fendc 6t~ijtl~ra. l.! hkZl
blijft- mijn. aau dacht g~'ie·st-igd .
,In de O \'er:tac:sc be be1.i Hi u g~Jl wordt n{'lg l:Iteedll
l.Hli[e.n ~c wo no il:lf!Pl1 il i~g 'g(v \.. rJerJ t er b'J\'eetigi ng vaD
Olla geiagin · 1Oet · N(\;,td oill · niilSiliuatra: - Bi•• bta
dell moed te beLb en ba "r nun tc · ~ i el!.
rNog '-00"(" ift' koo. ,? Wri \~ I ! , bOH,lc i iI ,J o deur dicbthalen en liep z:ij !.rt · park' in ' nt~ ar de shHen.
• "fen oogenblik b!l3ef .ik · han beeluitei(lo8 ._DutorcD.
PaIel; en pens~el werde n IU eeo hoe k geworpen en
ik liep weJ om m~l;,:-lf tc b{.'w~ r e ~ vc{'r de verieidelijke 8irenenr!gen ' eetlc·r ; ; i1efJe, die ..ik '·: duid,e lijk be.
g ree-p oD Ul Qg_t'llijlr -"te · sgo- en ': t. ~ c ll ni M ·vt"r ;l!.o(.>bt 'an
~ij af te lecteD,. -- -;H -eilig nato ,IE. ·rna ."oor · nuf'- Stul
. td g B8D, hem t~ r;"~ggen : je bebt : g~Jijk, ga o mel,· met
mij. -verttl 'ltn hwr, ·en-, h"p ' d.,a · atraa.tweg - op--near
d• • lad.
1I' 1k: wa s r eed8 _eeo k.rn&t'Her . .. ~o.tg6i()(l pen _·toeq iii
eC D p88rd if! gaio!, ·a{~il t:ur. mij l"urJ~ ftAukr:. ID eo . Om·
,i.n d.ad i lt niet,al . \·ormoedd,. ik .tat 09 het· ,JPB,
AUeen · week ik te ..ijde uit ·e. liop Toort op het .oet·

.

p~

• Roe l.~ge'r ,hoo '9n.ell('r 'khl .i k: dt"! ·hol\faJa.g in mijI:e
nsb.ijheid ~o y-Jak ,D:l8st m~ .' i.n Toll en gllng" wer~ de
vaart geetuit 'he~ pur..t etr, kt l;l de YI.iUr b~llenJ lter.l)...!
·o,er· de Kleine klink.era wet )II ovY"eJl, Yirij-nng dat vonken -11ehtbol8r' 1r'erdeu en atvll'd etit, trilleDdtl l'an inJ

~panning.

• V(lM' ..-ad_g 't "KeN ai ~tlla.t~, , 'rle~r .Rudink ~', . hoor,! .. ik bur at /Q·" 1ll.1 ,d ..... to kalmIa
mg kooikl.i.. kBtl:

di
..·.eBlril
. dt~l.e. ell
. . ~'!.~ . ~
. '" .' .lvo4.',1'.'80" ' 0011,. ~r.
hrijW 11IotellD\!8t·JAbl4MI.~.r0it; M*'cIing
',n bnil i>llo~~, '-> /
' '' ' '' ': ; ; ' .

Jfii~, tt~k1!~",~ d·~(?F'~ lt,r
A.tj6 <. ~ , ; : : ' .
: \ . ' ( ', ' " ;

~e~ .~
· , --,WJ!,Iff'\l~h·~L~,rtlit.f
di:ne~6t&'ejJ oi>Jt'~IIiI#U;bt jJIf'eenI~ohe~; I

nali"

. . • O ....I elden io de Ilidieche gew8Iten. lg de toe~
lIl
sC!ud guultig worden g!n~'f'd.
digd ,~a~ .~et , fer...,~,i6l1"~n , kotBl , ~onder " p~~ , " De .' ::r~:b~t::;;, ~~.:~el~!~~I';[e I~:'a~~~d~e: ~
.groote ·wOrken V.~l~,+~utsijn op ;ra,.de~
~ ~ell.I,.te
ti~t,. ye!~,oe!'8n :VI~., k,?ft'§ .~OJ.dl.!i',~a~ , .n iu, een .bilekin be~h ..rt toe,w~.rop hy oD!".iddellijk
uitvoering Dabti , of .wo ~~~reid •.de laa.tate 0 ......
blllD.n ..deoelfde,-;~.,de!ltie (111' m~n , nl~~ ~a,t""~ .oen
deng.leat gtf; : .: ' :'. i' < __ . ,:,.;.: ".....•. . '.• ' .,,:'
blijfaelen ••u,_ al•• e"" . •~taer
jJ)i.o~e.. op SIlIIl&relidentie nn8r 88n .an'dere) niet atrafballl'ia• .en ,.ontHierop aprong d~ " moo~don.ar: nit de arrest-kamer,
ti'a~•. ,w-eliklliib .-U n onder. . v"ikci...ell in.telllmingd~r
aloeg den ,beklaagde van.alle. rogt&vervplging. AI.8 .or.~ ••icnde met -UD moordtnig, ' .iel e~~ee!1 aao, die
hoafden eu .•·d'er bevolnug n!tgewi8Cb~. '. " ..... ,
'•
dediger ' .aD den beklaagdewa. opg~treden Mr. de
:!il~:t::!';;n~:;!::~:~:n~v:::::d,.I~~~::,,:.:
.Deto.,Canden in We.t.~diij _ijn "lIIoohl. ·,voor ge;
HUI,.
danig, dat men neel koe8~ert er DOg Ben paar bier ...
leidelij ke vetbetering .atbaarrilpbem'ing" van den 18lld.aft onllen be... ijken. Een Onder · Ollieier bra.ht don
bonw moet door.. ,ermoerdering,' Tan w;'rkkra.hOOn' .....
DB TBLEQR.lPHIBORII G"lIfBUBORll tua.cben Pinarig
..oeateling' eimlelijk eeli' •• bottoe ' en werd ' hij .order
kreg~n ' word61i:
en Madre. i8 wedor ·ber.told.
met bsjone:8teken '.(gem.akt.
• ' .Mocht6D.- 'gelijJ< Ik b~op, de veiwikkelinge~ ....,t
D. al t. ·g,·dien.tigo kamerJad (scuild. .. "eht) had
Venezuell spoOdig hare ,0pl'lBHing vinden, dan .... dit
d.. ;.JIl~ht . genomeo. doe.h. .werd. denzelfden a,on~ nog
Ts FORT DBKoO[["~~dt . .thans druk g_heid san
ook Oura,ao ten go.de komen.
de l'oltooiing 'an den ringmuur ,oor bet b:mp~1l1t nt.
i:D
ge.
• Myne Heeren!
de afgeloopen sitting een boogat
- l'o, Padang ·Pandjang. is monho.ig meiden "bou"
due ,te at.. f w.cbtle, e" b.eft .icb hier.an oDttrokwerko.me, ' ook Dnreken Ik op', Uwen v.derland,lievaD een' nieuw militair boppitaal en een artilleric- : ken do or zich in de 81rest·kamer. door ophaoging
J
venden ijver bljde beban,leling van menig gewicbtig
ka.erne. - Te Solak ••1 in bet volgeDde jaar ook ecn
van 't leven te berooveD.
onderwerp.
.
militair boapitaal worden gebouwd, terwiji voar P.-BiDneo
deg
8 lijken en 8 geble.. eardeD,
.Tot heroiening Onzor. ,.wti.tb.oeken .al Uwe mede'
.1I <n in .he,t ·Fort.
dang ' in 187·7 sal uilhoet.ied worden de bonw .op d.
werking opnieuw worden iogeroepen; ook tot verbe- , sawah VaD twee stoaDOD k8z~rnell voor , ~e inf., eO ee-n
tering der militaire wetgeving. sllUen vooratenon wor.
blok offioienwoningen . .
den gedaan.
RET l'BAOHTIGB 'lote kl•• se . '. toolD'cbip Slad AmSAMARANG.
• De herzieDlng der Itieawat it nooClig:
sterdam, ~ ..agv, . . . toebehoorendo aan de Neder. :
A a n g e. k, o Dl enS 0 he pen,
.:BeD wetlontwerp
.b et ·lager ooderwija ...1 U
Ned. vol Seh 'p K <J8mop>liot, ga •. H. Dienako fAn
landsebe Koninklijke Stoom.nart Mantacbappij 80 door
weld .... be,r ei.en..
' . -de Maatecbappij Nederland tijdelijk in dienst genomen,
Bat... i, .
• 0 .. 're~da 8Bnbangigil vo'ordraehten' betrefferide de
v.rtrok den 30 Septe~bor n. via ~ou~hamptoD, NapeIe . . ' Ned. ~t'VD::n:h: og~'k~~am;rc vba: ::t:~ia
"'ploitatie 'an apoorwagenen t t ber.iening denorord..
ningenop de qru.rantaine. sijo Uwer &andacbt unberole • .
en P.~.ang nnnr Bata" • .. Dat ec~,p . J8 ,geheel n:e",:, '1
' N. .Bare Djoedul . Karim ge •. Sech Aemen Alie
doet ZlJ~. e8r8~ rell!l, en 1& wat lortcbtmg, v~ntllah e . Maskarin DIlBt' Mumauap.
• Het 'belarig dea handel. "i.cbt nadore regoling vau
en komfort betrofl, het doelm.tigi.te ' van aUen, die tot :
N. J. l!'atllOol R"ehillan go •. Sech Ali. baken bin
het mu~t,,!e~en, oak ~oor ludie.
.
nu toe in do lijn Nederland en Nederl.-Indie v .. ren.,
Ali e Ragam!ill H8ar Ci'eribon .
• Zoowel vooi: de reed" aangeboden, ,ala voor nieuwe
_. _ _~
N. J. rol I"chip Djaal h.ir ge •. lIIakauon mar
voorBtellen tot verbeOOring van beta.tingwetta. oal ·U ,
TE PA-DANG heaft in de chiueeache kamp een ver~UJDall&p.
w'e m..dewerking worden gevraagd.
.I!Icbrikkelijkc ge~eurteni. · pluta gebad. In een afgeelo·
Ametik. fJeh oener Coro'ine C ra.g gez. Peue oaar
• God••egeD rUlte op Onzen gellleollocb.ppelijken
.... 0 godeelte ~er rUI~e 'van bet ' oude kolliopakbuis
ED~:ld.n~~1 Schip Liberaal ge •. Wierike Da.r Kendal.
.rboid.
heeft een N'8saer lI.b · met een glaRrroherfde k.el
A • n g e k 0 m. n Po. 0 S g i e r •.
.n. v.erklaar de vergadering der Staten-Gener.al doorstoken, zoodat 'er de dood op volgde. Het'gBD8che
Per Ned. 1nd. Stooml!l Drentte, gez. Kram['n Merv.
te zijn geopend."
.
gel.at was eon en .1 bloed'. Het .ohijnt dat d. OD'
Knoop 0, 2 k:nd ..en de beeren Akerm ..... Juus en
gelu~kiKe . 1.ijn .erscbrikkelijke daad be~f. trachten te
Ec~t". , Hui.er. Sluut r eD JODgeheor Bruack.
vergemBR kelijk eo , door zich Han de werking van ~ oe8trij k
BAT A. VIA. .
tCll.
vocht orer to levereD; naast zU n hoofd stond een bijna
A a n go k 0 men P a I 8 a g i e r s .
ROTTERDAM, 21 Stptember.
ledigo viarkanlo H.,cb met toews\:.
Von AIj_hen Padang per N. I. Btooms. W . Me
KOll'FIE. Afgedaan 229 b.len Java tW.-I bereiKim OU , kapt. yan Eck 1 dhig off. v. gez. 1. kl. de
dingj. per Torrington.
L~t! u w, wlIj . d cr lirt. de \Vinter Maj. der inf. Yiuf>r,
DIWGEIUJEN. Afloop der .Ihier door de Afdk.
MEN SOillJFr uit Batavia, aan het Padangtlcb Hand01S'
kapl:. dcr inf, Scboeml\ker, kapt. der ivf. Ba !\:: rtkers,
lIandel!.Vere8n~giDg gehouden veHiog van ,Angola
blad dut d. I eer Wileen, Red.kieur . van de Indi.,.
off. v. gez. 2. k L SiiQge-, idem Buij'o, Ie luit. WijGum Cop<l, al.; 85 bn. rcnd rood t ot f 75 a 77; 3
ala zDudanig z:lol Af"redon, en dat inr. Vora~UJan, Hoa~
mec~~.,:.'. ~c'[llU~t.k~JnediJ.·.<rr.·nb.o~~mbeCeesrteeur TRa~e.lemn&r.Da'dKoeonij~:~~"
bu. wit tot f 43; 97 bn. dito tot f 22 a 'I, ~·6. bn.

!:!

aa"

ae

Op~~J~fllutJe

, " te

KOFFr-.r) Z.tiordig' jt4ee.r'd.
Vu"Jllatitie , g~?pen' me . T?oHl6'n·g~Nd~ , ·
· ~ ;·
alhier'ultapraail; ,in de, ..ak'an dell . heer M.belohul-... ' .' 'TO'elI de. waoht - kilmmandalib - ' een . Enr;)feeroh

fi~;~:·:h~:ri°~::;epen.: t~ beb~ent '· d~t · hem-e~De

was

' '0

va'p:~l¥g,d"g

••

znUsli !log ,T,rlwo~t word~JI;
HenP i • Ii ina van , M. T. RAOJU.Ls ,en 00.
Een eleganteDOS a DO& mot bardloOpend P a a r d

19~1

.of

,Paarden-Vendui£e.
van Sandel wood paarden.

Op Woensdag,' den len en Donderdag den 2en November,
znllen

50ESM AN

I \I Oil 18 tot f 6';"
AalST&RlJAM. 21 Soptemb.r.
SUIKEIL. Ruwe on.eranderd, AfKed .an werdeD

ledert ODS vorig be rich.t 1227 krADj. Java, (:pgeaJageu
ex Johanna, no. 13 1/ .... vocbtig Bomm. goed tot f aOj
695 haDj. dito, blDnen per Jacob RoggeveeD, no.
12 'I. goed .acht tot 28'/,; 296 kraDj. dito, bmDen
per idam; DO . 12
goed tot f 29; 185 YD. lio.ri·
na.macb tot f 23 '/. Ii H.
TABAK. Uit do band .fgodoen 911 pk. Jav. WV;
609 pk. W.
<,rentbe.
.
KAPOK. In veiling verkucht 66 pk. gezu"erdo
BK/OO van 63 tot 68 c., 112 pk. balf gezuiverd.
N. VftO 55 tot GO e., : 00 pk:. onge,uiferde Kotll)koli
Ii 24 c. por '/, kilu. U,t d. band .fged~an 100 pk.
ongezui verdo tot 24 c.

'I..

vo,

Schcepstijdill~cn,
•

liOlTERDAlt 20 Meptambor, Volge•• bedenbijda
oDt,aDgen telegraphi •• b b . ricbt i. bot Nod.r!'

Beed~rij

barkecbip Groen ,"'JiU l'riLBlerer kupt de Jong, den
19den dez~r te Newcaetle g~arrjveerd. om aldaar voor
J

J8,a te lacen. Aile. wei.
SAPP~M]JER 14 Sopt.mb". Hodon i....n de werf
'8n den Icpeepabouwru ....tu J. G Bodow.. albier t.
water gelaten bet tj.lkachip BaDaieno Old.rbnrger,
groot 66 ton,

bevaren znllende "'orden d.:.or kapitein

Veen.
.A NTWERPEN 17 Septomhor. net bij Vlia.ingen
verbranda stoom.chip C. F. Funch i. 01. gebeeJ wr.k
te beocbouwen.
,
LIVERPOOL 18 Septem',er. Door bet ItoomBcbip
Volta, .alhier van Afrika "'Dgekom, n, ziiu den 4den
dezel twee b)oten- aangetr\.'fieD, -w•• rin de gezagroeder
en equipage v.n het stoomachip Mary, •• n Gyon na ..
~ ::::'<;7 !n:!.orr.J, ':7t,l!: ;:;..:!::.: ;. ~ -::. t. ~ ~z:~ " ~l:.th :;~ 2:!' ~
~O· .NBr. en. Hlo 15' WL. op de kuot .an A.frika
geBtrand en wfIlk is geworJe:l. D~ tql.l:plge ~a. ze~
dagen _an lat}d geweest., doch sloagde er in met twee
booten door. de bI:'Budi1!g te komen en boers te zelten
naar Go~ee. ~8 a_cbt. dagen in tee geweedt te zijn,
werd zij aao M~rd genoUldD door de Volta.
MAURITJUS 17 AUgU.to8. liet schip Zuid·llolla d
kapt. Immerzeel J van Neweaetle Daar Java, 26 Juni
II. ,albier !ek aangekomeD, beef. het grootate gel.elte
der l~diDg .t.onkol.n gelost. Verecheidene sinden fli>

gar nedukt~ur \'UD de SamarBngflche Courant en thans
Bdvokaat te 8oerabaia. aangewcht il om de leidillg

van eer<tgemeld bl.d op .ien to nemen .

190 Sandelwood paarden
de:.e lading niets le
1862

~:~z~V:~f:;d:~~r )!~:de ver:::f~te:~Ili~d~~eVOI~~:;

:::

de Oalonne kon mea heden morgen in de vroegttl ~eo
afdch1elijk schouw3pel zten, dut ieder met walging
moe~ vervullen.
In do rivier tegen het etakehel vnn
deo ka.:i u,uur a"'n ~ect:,et"e~. !3.g een drenkeling. half
o~tk.leod en iu eel.!. z.ecr ref gevorderdon staat van
outbinding. llet li.jk lag V"Qoroyer en naar het Bcbeen
ontbrak daaraan een d~r armen. Naderhand blea k.
toen net lichar.m dOQr de politie was opgehBuld, dnt
bet het ltik W&B fau eeD EuropeaBD, die in het boa
pit"l albi e r werd .Terpltklgd WageD! herae"koorts en

•• k.r in een vlaag van ijlhoofdigheid die inrichting
ontvlucbt en oDgelllkkigerwij.e iu bet water goraakt
waa
(B. 1161.)
I\JAKASSAR, 18 O~e... cibill.ndo ,'erpacbtiDgon van '. LaDd. middelen op Celebes en ooderboorigboden .olOr 1877 bebben gi.teren Or.r het ga·
heel booge pry.en geb".ld. De opillmpacht o.er dit
.iland en huiteDpo.ten baaJde liefot I O!l10(), - o ' or
~~~ l,,;,,~ .~! ± S8/ m. ~e.r dan OfOr 1876 .. Wij alun
.. ~.:., _';I ..... l.. ... "'''' _
• vun~"/~ .. J..i g .............. "'" WlJ Ud
UuCl'ilUa.
niet bevroeden, tenlij de lags marktprijle.n VDIl het
.. rlike! hlln iDvlood bebbeD doen gelden.
't Oa.t hier ter hoofdpla8t. eigentlijk onverklaar ,
baar toe; iedereen kl ••gt over den beperkten band.1
en de sh'cpte verkoopprijzen; dQ prijBconrant is eeDe
jeremiadtl, en nogtau8 ztet Ulen dagelijke nieuwe pak·
huiz80 ale "(Steelen en degelijke · wool!hujz~l1 wet
comfort naaf'e lands wijsJ in u_
e' . chineacbo kamp
bouwa", door chinecen eD itlanders. MeD. werpe ODS

toch ni.t too dat dit de bato i. op beacbadigde goe-

de buitenhuid zijn verniellwd.

deren door bet ven~Q geveild eoz.; . lang voordut die

zz

gedwongen verko<'p ,n plaato vondeD boven het gewooc
~emid~eldoJ waren or rele gebouw.e n .~ of 8Doge'Bn
geD, die duo niete met bet argument te m.ke " heb·
b,~n. Wet mnet men nu . vertrou~en ZijllO Dogen u'f
zyn. OOtOD :P
- Zond'g middag ie de paetbodo .an MHO. Ila"
bier ~nder weg oY"e~.'f_aUen en a1lngerand door tvraelf
d.el.gew~ ponde slraatroo,ero, die · bemvan &tjD ·. paard
trokken, •• bem tebebhon .ilIen verwonden door
ltokeD, die toevnlJig.rwij ••• fachampten. Het pootp.'
ket werd rleo pootbode aEgenoUlen terwijl e.n der
roo.er. ocb, vanh,t paard m"""OOr maak!e en b.t
hooteeg. Tuen dit dior Ilch . halotal'1'ig .eroetl>e · h.t
b08ch ; intagaan, moeat men- het wt'tlr ·Jaten .loopCOj
het ward dra dll8rop ~oor 1iijn1 meoatel' opge,.ngc>D
dia er 100 ·BDe: mogelij1k mee nar Maros' reed om
reI. . . .an bet voorgevaUene 00 doen.

Samarang,
POBTKANTOOR . SA-MARANG.
81uiting der Eng.I.oh. Mail via Bata.ia, MWitok,
Rioow en Singapore.
Iii de lDaand Novemhor den '" en 18.
••

•

Deeember den 2 en 16.

F-alUloheMail via B.ta,ia en Singapore.

In de DiaandOotoboi' den 30.
;· NoTember den 13. en 27.
• December den 11 en 16.
H or 'aur'van Bluiting is sleeds dee ' Damiddags, te 5 ur8.
lnluoschen wordt &an belangbebbenden vr~ gelat.ri,
o ,k op aDd ere dage. hUDne brieven aan bet pootkaq:
toor te doen b, zorgen. Do doorzending beeft .t•• d.
plaato p.' eeralvortrekkeDde poet.
nJOT ROOll~ KlIli18 albie. oalvin~ .en den Mi,l.
Kommandant Ie Willom I de. e"mm;' •• n f 13.00,
al8 reat!mt opbrengei eener co'medie-Toor.telling door
de C>n.derotB.ciere~ Yali bet garniloBn· aJdaar gegst'"eii".
VAron..'

In d. SUdupothoek albier werdenbedon

.m.'Jrgen._ Y8ftlC3.Uload.8 pmonen ge'ac('ineord.

To l..~

lre_ . was b.~ .dot de toekan Ijaljar, ' maar . eell kin<!
. 'bild iIIecl&gobraobt, soodat .... Ien onhobandeld moe.t.j,
terllgkeeren.. A.ao den cbef vaD den G.lleeikondig~D
dieoltmoet g8l<hl'l!ven ayn . am nien"e .tof doa. de
_~ bI~1&t

"

a1eoId t.e wolll.a, ·

V

De brie.,en, meeet

ontdatlll f81l

de envcioppeD, doo·r

elkaer getlm.teo en .e"'praid lijn krugge.oDden· op
welligt ,. eokelen DB, w&aronder eBn' bri.f, die f 1.inbield, welke .ermiat w~rdt.
De pOtltbede heen eon der· ho".doaner• . berksDd ; 't
ia · t . weue;..,o dBt <lit ee"" aaowijliging ka.n · worden
'oot de politie. m8"ar .aardchijnlijk: is bet niet, ·Wlut
't ..,bYD' gemakkelijk geriOeg' .i·ch uit de ·vooOOn te
kUDoen makeil. Zoo hoorden wij al eenige maleD ·vr.n
een .t.ruiUoo"er, die .ioh al geruimen tijd' goh,el

aile,n iu een b,Beh io. hot Parangloeescbe opboodt
om af en ·t.oe de weArioose reioigere"op deb . grooten
weg ....te.alIen en af'lel8t1oo; ' men heeft 'self. al :outug .....·..dien ·C... ~uobe .onder, bende ' eD tijne .Iimbeidaet>ijnl die def(lolitie I>e .0.ert..,iFeD.

In 'ciea morgan van .Zondeg 22 deaor. tijd.De de
..... htparad.. bad I>e Mabucr hit .Tolgende ,plaala.

0

Op Diosdag 19 December i876,
de ondergeteeke!lde, op nader te annonoeren
pi oat., in het "penbaar verkoopen, bet IAndgoed

NGAGELL.
gelcgeu in de nll~ ijbeid van Soe~abaia, met de d0010P
staande Suikerfabriek, gebouwen, kamponga en varder
Mac hinerien t aanplant, enz. enz., allell toebehoorende
~~~ . ~. orfe. vaD de wed. STEENKAMP, geb. ROJJ.,
.JYQ1)Icn,
.
de EiyenaTf:7I,

(1905)

Op een nader te bepalen dag.
in de UlUUlJd JHDuari 187'7,

Suikel' - en
llangal~

I

ram"

Burcharte en

Wij., Haso

e ll

fam.,

PDsmun.

TELEGl!AMMEN.

I'

ge uitg",\·o~td.

Afdeeling Boiolalie.

ihee Ja permission de Mr, Ie I'esidenl.

Mardi 31 Octobl'e 1876,
kEPRE9ENTATION EXTBAARDlNAlRE.

l :atavia. dd. heden .
I

I

DONNEE: PA R LA.

De Nederlandlfcbe @cbatkiec verkeert in gUDBtige
olu.t.ndigbeden. Ter b• •chikkiog ge.teld: Lager weij,
rec h terlijlr_.Atnb~~r,a~r. De oIlge·re~ e idhcden tt3 Am·
et.Hdam ZlJD g eUldlg d .
GEPENSIO.:-iBERD, GroDdhout, gelle.shear .
EERYOL O. TSL!.GEN: EDgelbronuer, ambtonaar,
Het aurce f"an ar;twoord op de troonrede is d O'J r de
beide Kalll~Ie den Koniog aftogebvden.
Tot \'oorzitl er dt!t i weede kamer IS benoerud : Dul
lert. De KOlling heeft bet groot Ameterdamech ZRngorafeest niet Lijgel\'oond_
De ont-hu.rIing v.a u het monumont td Alkmaar. is op

Troupe Fran{Jaise d' Operetle,
POUR. LA BENEHCB DE MADAME

A. VERCKEN.

PROGRAMl\fA:
1

1'i! etage de

Galathee.

Ent dand hulp ; IroopeD worden Daar d. K ""p.t.d

gepllI~ £ erd, het A.ruerik s:Jhip RaiIl901(" Vim KR8p~tad
naar Balafia.
In Eurt>pa 8sngekomen de llQllltlul eD lur;l}:fflT!/.
De Voorlcall"'{~ beeft J4 Ot;tob ~ r Suez v("flalen,
Do fto"ing da Nederlmu1t'H tal vermoedelijk. 16
October van Nieuw~' diep herwaarta ,artrekken.
- D~ Stad _..{ili.8ferdlrm is 19 O",tober 'fan Suez her~
waarl!B ,·tr trokk.en via Padang.
~~~~~~

ADVERTENTI:mN.

Opera comique en 2 actos,
paroles de J. BARBIER et 1II. CARRE,
muoique de VICTOB MASSE.
Ohanltle par Mme VEROKEN, Mr. VERCKRN, M r .
OALLEN M. BEnGER-DEPLA-CE.
GALA-THEE . . . . . . . . . 1I1me. VerckeD
PYGMALION, .culpteur
Mr. Vercken
MYDAS. riche mlreh.nJ . . Mr. Callen
GANIMEDES. Eoel"'fe d. Pyg.
malion Mr. Berger-Depllce.

-----

Le petit Toe-Toe
CHAN80NNETTE cbaDI&'> par Mm• . SISIlON.
Tilte,mede enlre Ie J r et Ie 20m • .aete d. Galathe••
10.

2,, _

Vendntie
Op lJinqsduq den 3te (k2er
in be t Officlers KCUl ~e mfnL le PQutjol,· fO(lr r~k e ning
t"au den boeJ.e.l van wijlim do;} WelEdelt:Gest.. Heer

(,; ••-2. P. C . VOB SoHSTElt'.
10 LuitenoDt adjud.n~,

'an lIEdG. ..er Detlen en
kourigen: in boedel
TOORTS
•• n ZEd • . good gedreaoeerd tr""pen rijpsud (Sanddwtlt d • Eena · p"a~~ige ~ollEtetie .bi~emeD. en wat VI!Ider Ie yoorao:bijn zal .worden gebr~1859 _
"
.
SOESMAN &; Co.

Groot.e Tokovendutie

Op ' TriiL4agden 3 Nov.~
•

, 11101,

n' onele,

2

De TraDavaalsc:;l,e Republiek ontvangt, op ,erzoek,
ge!Onddn. In H6\'1tronah zijn 8000 gfOlekoorte lijdera.
De houdlug yan hlj t IIp!L.II.nsc!Ie gouvornement tege uorar de protestante~ get\ft gr.>ote opge wo!ldeuhGid.

01'

Operette BOlltre en 1 acte.
Jou ~e par Mr. ot !\{m. CALLBN.

~ C ;.: ~ ;:~ ~· ~':.:~;.::~..:!:.

van

Indigoolldernemin~,

D e voorwaarden zullen nador worden beke-nd gem.aH, terwijl intusecben onderbandeld kau wordeu
over onderhandscben vetkoop.
Ioticbtingen te b.komen bij
Samarang,
DOBREPAAL &; 00.
23 September 1876,
1672

Reute104d. heden.

De lHh-enw( rkon to Ba.tAvia worden fSD Staal&we-

CD

Peu,zill~

en onde ..-boorjahe(leu
gelegen in de RE'sidontie Soerakarta.

r t r 0 k ken P 8 8 sag i e r 8 •
op den 28.sten October.

eebtg., !:,~bndtber,

Mn. J. J. C. ENSOHBDE.

zull en ondergeteekeDden "oor rekening TaD be 1 8og_
bebbenden. verkoopen, onder Dadere goedkeuring fDR
het Gouvernem~ot van Ne 1.·Indie, de Huorrechten ,
fshri ekeD, g~bouwen en verderea inyontaris van de

l\r~t hat Ne.!. Iud 8~O.:Ul8Chip MiD_ Frdousen van de

i Ke ssl er en

SOESMAN & Co.

zal

de

Pu tt~, kapt_ Linde man, naa!' Bandj er m88l!ing~ ,ia Haw eall: 00 het-ren ~chl}nk.l}Uijz sn, Lame-ra en [am"

het ltraneobe legerbe.stnur, dc.t in .dan laatsten tijd t
steed6 wet goed gev()lg in F rn.nkrij!l geg'acht.vlees lJ u, op !

bovengenoemd. "ijl) verp" t, n.ar d. g.rDizo.nen iD
A IgierlJ fcrzond.
- Op N ~ orJ wijk tegonover het huis vnn dell. beer

wevr.

wenschen O'fer.

Open bare Verkoop:

SOE R-ABAIA.

B.!.TA VIA. Nur meD fOrneemt wil het Ilfilitair
Depnrtement aihier eau proef nemen mElt de vortending van lauch vlecllch naLlr Atjeb f·oor de trocpen
aldaBr. Het "'erach geelachte vieeach · 'IOU t en dien
eindo eeret in goed geolied papier worden gowikkeld,
dearna in zecr dun geplet lood verpakt au ~o<) wor ·

v

~:~~~10~~s ki~t d~I~::~ ~:·r;~l. d. Mool"~.

Co.

per Bark Osmania gezo.gvoerder Sech Mohamat Bin
J oeaoep.- met de meeete zorg nitge.oebt, !.. tende

j

'"

1

4'

tegen 2% Vendu-Salarie ,o.koopon.
eeoe .oor Batavia beatemde doeb hier op 00.....oek
geloste lading b•• taande uit

Halldelsbcrich

I

A. MEIJER.

.."...., Aller Allerlaatste .. . . .

r

dito tot

en,Tilig.

.1.00

SCHEEPS-BERt CD TEN.

Sl,dezer.

blJ den Hee"';1'110 drY,:8oDIONG,

Air. des' .B&vards", mus ique d t offenbach cbaute
par Mme. Si..on.
~rand. muche Iluptio.le dee Roiu t executee .u.r

I' 0rgue par 1II" Tb. HUlomAn.
PRIX D ' FNTREE 5 FLORINS
ON (OllIlIBNCERA Ii. 8'/. PBEalSE
(1913 )

VVederorn ontvangen

GOEDE BOE1VGKIL
(oUekoekeu) t-ot eelle boe'feelbeid van rUlm

2000 pillols.
(1914)

ANDREAS EN DB LA. CROIX.

Verkrijgbaar:

VaD , .e.ehadigde· Goedereu,

Zeer. taaijc lIoefuagels,

SuikcC" en Koffij.

iu vaatjes . van cen pikol.

SOBSMAN '" Co.

ANDREAS en DB LA CBOIX.

.

9itl°Ba,pqO

.

.J.H.SeHNUDT.,

u'AlIlatlYes.'

BAZAR." ,

1792

beveelt zich voortdurend aan voorhet

Compleele Bruidstoilellen,
Bal-, \Vandel-, Reis- en GekleedeCostumes.

VERSCHE GROENTEN-

Kindel'-costullles en DoopsldeedcJ'cJI.

BLOEM-ZADEN.
SOESMAN

Toko Plijnaer.
1805

twee net afgewel'kte Hendies,
bez~;Il~~~ij:· en Co.

G elost ex

J

Pate, Sardines sans arefie, Olives au 8el, OJivea
fllrcies, Huile d'olive, Capers, etc.
Fruits au jue et a l'eau de vie, Sirop de grosseilles,
ra.mboiBee, capiJairefJ~ roses. Cerlses d'orgeat etc.
-

Cervelatwurst, Mettwurst, IJeberwllrst.
(1370)
eto.
etc.

~~~~~~

•
,

I
f

Ioo.!!l~!D9!;.~~=" II
~ KlokJee, Cae~:r~~:U:~g~eleotee.enz. ~
Co

~

8irs: Necessaires, Cigaren-

~

~

~ bums.Schrijfportefeuilles, Handschoendoozen, ~
~ Werktafels. Cigaren-etDis. Tabaksdoozen, FleB- ~
~ Bchen, Biergl~~~ ~or::~::aiee. Stoelen. ~

GeilluBtreerde priJBc~::.:~'t:n \';.~~:~'.~;'/~
aanvrage franco toege.onden. Om de echte ~
zich

rechtotree~5;an

~~~~.A~~~~~~~~~~

'

~~W"~~~,,~~'W

Fairbank's· Weegschalen.
De 8talldaard
VAN DE WEll.ELD.

HET

STOO~SCHIP

"DRENTHE,"

MARG'''''P'TE

&

--.~--

BERGASSE.

.¥i per do.ijn

fleao.ben.
,r 8.:-; :en. .r 9.-

Adrea san het i.pot:b':',:.:-.rAUS~AUD, franoche
flroodbakkerij en b J .' L " ~,
1829
EUZllmE.

Rotterdarnsche Lloyd.

VAN MANILLA
DIRECT ONTV ANGEN:
Ie QUALITEIT

HE'r STOOMSCHIP

COR'l'ADOS-PUN'l'JI£S en l.ONDRE~.

G 0 E D Ie 0 0 P

I

Kommandant A. BIK,
<81 nrmnedelijk HALF DECEMBER e" k"
tavia nu. Rotterdam vertrekken.

EUZIERE.

T1!f. On ...:;", ", ... f.",u,...,.",.",n
un .. «I ~~ VIU' ",lJ~'VII.

f,ft~inO' w",.,.Jt; fIII"'nl1~nnrntm

van Ba-

hilnA ABe bBven.
in Europa, waanoor - direi!lie ('oguouflllentan worJeo.
afgegaf8n.

Eene Dleu we sorteriog

voo!'

Voor vracht en pasaage gelieve mon zlcb to WdD
d<n tot
de Agenten,
1885
Me. NIDLL. en Co., Samarang.
MAOLAINE W ATSO;s' en Co., Batavia.
FRASER EATON en Co .• Soerab~ia.

HEEREN ell DAMES ARTIKEL1N.
Hoeden, lossa Boarden in groote sorterlDg, groote

keuze van Dassan, witte en gekleurde Hemden, To~·

let.artikelen, Schllijerwerk, Parfumerie. een gront
assortiment O~eur8 1 qualiteit voor Dames (uit bet
Magazijn du Luuvre) eene kleine collectie Peignoirs
van lijnwaad en percales, praehtige Kammen. Jo'antai.ie arUkelen, Oeintnurs, Collier•• Parure •• Braceletten.
EUZIER8.

Holloway's Medicijnen

Marmer, Oarrara,

WEEGSCHALEN

aangenomen voor· den standaard

van alle natH!n,

en zorgvuldig verpakt

VOOf

verzendiog.

Voorelke schaal wordt ingestaan
DEPoTS

FAIRI1A.-,-~KS

& CO.

34 King William St. Lundon England.

FAIRBA.NKS & CO.
311 Broadway. New York.

FAIRBANKS, BROWN & CO.,
2 Milk' Street, Boston Mao!.
FABRIEKANTKN

E- & T· :FAIRBANKS' & Co.
ST. JOJINSBURY, VI.
(l8BO)

l08se bladdD voor!

54
,eng. duim
f
48
,
21
•
88 bij 48 •
•
18. 36
•
24, 48 ,
,
21, -42 •
•
B. KARTHAUS en

.h!O~';1·!O;':,: d~e:":~;,,,::;;:rl~~~:~:

70.

v.... hillend. en de. wijle harer unY&!len <1)0 ve.ran.~
df!1'!ijk .~nde, geven een .voldoellde ";, 'en VIID' bet beI.ngrijk aantal harer slagtoJfers. Onder Holloway'.
bebandeling. alia d. oonaak de.er oekte in dnilterItl.
25.
nia gehwd ..I de uitalog even gtUllItig aijn.· hetsij
de mug. de leva of Ueinere ingewandell' de setel
25.
van de "iekte io,. wont zijne pi!len met oordeel
00
inge1lDlllou,. en zijn sulf good op de zij~ dOl' onderbuik ingewreven. beteugelen de 1W8lIiDg.. dar
blnednten en regalen iodete verkeerde werking,
waarnit die ook Olltataat.. Beide middelen werken
Mil gebruikte zeer ~olide en mime
regt.atreeb, tot he...telling van het, juiste .evenwigt
I tuBSChen gevoeligheid en prikkelbaarbeid,. siekelijke en
gesonde afsebeiding. natnnrlij"e en bniteDllporige lozing.
B. KARTHAUS en Co.
Dooajes Pill... .an. f 1. f 3. en f 5. Potjeo Zalf
1890
-~-"--~--,---_ _, - - _ _ _
Y1III fl. r 3. QD f Ii.
Oheribon W. OALISTAN8 & 00. Toga! A_ 1.
•
~• •
• dar VOORT. Pekaloogan W. B. HANA., Bolo .AlUiOLD
PrinCAQQAi'L . .... 00. ell OOBNABS, Klatten 1_ D. SLIIm, Hage""~v"" II&D~ J. A. lliBI1DBL.!bJnaru,g GOBTBABT en 00.
in ~Jea .an 200.
DB GROOT KOLFF en 00. WANND, G_ C. T.
Qa,itu Slgaren en Muilla B.bano'. 118.. 1.
VAN DOBP en Co. D_ L. DB LYON 88 8OB8M.UJ
1887
B. lU.RTBAUS en 00.
.. 0 0 . '
(ft>
60.

15.
50.

Bazar.

MYLORD.
Bazar

Pudre Slgaren

Pa.oage-tarief.
Ie klnae f 150,2e klaaae f 100Retour ,,250.Retour • 187.50
Wijn en Bier inbegrt'pen f 20.- meer~
Inlandero (dek paasogiero) VDOr hunne .oeding zelf
f 20_50 per reia.

Eorgende

Voeding inbegrepen
• 31.25
V r a c- h t - P r ij teD.
•
Per ton van vijf~ ien picols f 31.25. Zware gooderen worden bi] gewigt, ligte goederen per maot berekeud"
De tusB.hen gelegen ·haven. Bali Boleleog, Bali
AmpeD8D, Sumbawa, Ko' pang, Dilly, .Botti, Savoe,
Soemoo, zullen, bij afwisseling wurden 8sngedaoD,Te ken 1Iei.e z"lIen bij anonderlijke advertentie de
t~ bezoeken plaataen worden opgegeven. Him., bet
rekend op de helft af.tandliju te ,ijn gelegen. De
pa888ge en vracht.prijzen .oor de tussehen galagen
plaataen regelen .ich alzoo nB8rmate dose O".t of
Westwaarh van Bima !.ijn geleger., soodat van 'Bolee
leng naar DarwiD delelfde ptijzen gelden ale die van
~"":,,:,,~.1:-:,:;:~

:::'.~: !:'~:'':":""~::.

~-:-: -::,=.;::.::::::,~_

0:::1~:-':':'~ i~

p.osage en "acht lrij.en der tu ••cben gelegen bven.
:::,.'!::rli. g behoort afzonderlijk te worden overeengeko.
Agent.:>n te Soerabaij.:
de Inlernationale Crediet en Hand.I,·
vereeDiging .RotterdamJ.
Agenten lie Palmeret.:>rr:
d. Heeren M. J, SOLOMON & 00.
DeB 0 e k bond e r.
P. C. L. BARTOG,
Soerabaija, 19 October J 876.
V:ertrek t"an het etoomschip ,.Egeron., gez. F. PeT,
VIa BoI.leng. Ampena., Bimaen Koepang noar Port
Darwin.·- Vertrek van Palmeraton nur Soerabaij.
15
s._ 8. via Botti, Bima
Bo'eleDg.
Pas8"ge en doorvracbt naar Cooktown, BeweUtle.
Sydney, MelbanrDe en .. Adelaide per Atatr&lieehe
Kuot.toomers. kunDenbij de Agen~ worden befiproken.
(1864.)

Non)mber

BAZAR.
Ronde 1'atel8,
d·,.
"
do.
Ooale do,
Waoehtafela
BnffeUe"
Consoles
1886

Von SOERABAIJA.
Van PORT DARWIN.
15 N "vember 1876,
3 No.ember 1876.
1 Dee mber •
15 D••ember
,
:~keal~u:o.::~Jer den eersten en vijfLieodan dag van

3 Nov_ 1876, desvoormiddags ten 10 ure.

Jauvin Handschoenen inalle NOB.
(1428)

~~~-

fOlJf de dienilt aaugewez6n fUBBc-ben stsLion wordt be-

,,,FRIESLAND,"

bijkisten van 10000-t~OO-100.
1881

A

- MAANDELlJKSCHE LTJN tllsschen

VERTREKDAGEN.

Kommandant KRAMER$,
••1 vermoedelijk MEDIO NOVEMBER v.n Batavia
na.' Rotterdam vertrek ken "
Lading wordt aangenomen voor bijna aUe harenl
i"l Europa, waarvoor direete cognoBsementen worden
aigogeven.
"Voo. vl'8Cht en paasalle gelieve men ,ich te wen·
den tot
de Agenten.
1884
Me, NEILL en Co" Samarang.
MACLAINE WATSON en Co., Batavia.
FRASBR EATON en Co.. Soerab.i •.

,I£Go~d~eT~fei;ij~g
To verkrijgen per· vat
12 fleooehen.: .. :.",,:

BANDA ..

Soerabaija enPalmerston

1848

merk St,

STOO.M.VAARTREEDERIJ

B ri ts ch-Zuid-A us tralisehe
M a i l d i e 11. S t .

Teekeningen verkrijgbaar!!!

C I GA R EN,

~ doozen, ,. ZwitoerBche liuisjeo. Potographie-AI- ~

~ Artikelen van dien ....rd .ijn .teede te beko- ~
~ men bij
.
~
~
~~:_~;.~L:';'~.,,~

RotterdaITlsche Lloyd.

"MAD1JlM.":

ON'fV A~GEN :

Pickles, Sauces, Jam!, Jellies, Herrings ala Sardine,
Jlacon, Hame, Soup, Plumpudding.

6ers:::r::!~b;,ag:!::ig~:~~~ :r:!~~:p:rg:tnB:i~:=:

Gezagvoerder BUIJS.
vertrekt den leD November a. II., des morgen. ten
8 ure naar Batavia, Billiton, Ponti.nalr, Singkawang
via Pakalong.n, Tag_I .n Cheribon.
De Agenton,
Mo. NEILL en 00.
1912

Avec Certifiest d'Origine.

~
.,..,.

de Agenton,
J. DAENDELS en 00.
Batavia, Samarang, '-Saerabaia

PRINS ALEXANDER,

~!!N~~~;J~hIANO. IfLEIJ:~ ~~~~F en Co.,

MacaroDle

~~S~!~W~(I

Y oor vracht en pll888ge, gelieve meD zich; to ,wen:-

den tot
1828

1!.1!n

van HoUandsche', Franache, Engelache en Duitl!che
provisien ,aI8!
8oep, Gevoge!te, VleeElch ItoOkT en btoomzalm. OSBen~
has8, Rookvleesch en Sauc~B de . Bologne, Aeperg?B,
Groenten en geetoofde Vruobten In heel. en ~a\ve bh~
in fleaachen, gt'droogde Vrucht6D,
Yermicellie en Soepfiguren, Koek, Suikerwerk enz,-

•

PRINS HENDRIK,
Kommandant M.O.BRAA.T.
zal 16 Nov. ~ .•.. van Bota\'ia via P.dlUlg en Napel.
naar N. Diep vertrekken.
Lading wordt 8snganomen ooor bijoa aile h•.velia
i~ - Europa, w••rVoor directs-' Cognossementen worden
.fgege.en.

RET STOOMSCHlP

Gebr. S'T'ORCK.

zijn vvederruhn voorzien

~ ~E~l~~n~d:.:!r:n

HET .STOOHSOHIl'

Ned: Ind. Stoomv. :laatsch.

IMPORTHANDEL

SOESIIAN &: CO.

~
@

GEREGELDE . MAANDELIJKSOBl! . MAUd>IEIj'S'I'"

(1)

MODElLEt'.

NIEUWE

(Amerikaan.ch model),

a 16

werkitegen billijie· prijzen

Eene Dame,

Zooeven ontvangen;
Geborduurde en effen
Linnen Dames KI'il~en en bnchellen.

SOSSMAN en 00.

Per Ned.' 3chip "Slamat" ontvingen wij ;.

bevattende 2

Stoomv.-Maatsoh."Ned61'la,nd.1t

IlWrMaker,

'an middelbareo leeftijd, ter waarnemiDg eeOE'r huishonding e" ter opvoeding van een. driejarig jongetje.
Adr•• : G. S. Bureau de ••r Oourant.
1899

1845

en Co.

FUne en Ordillaire RhUnwijnen.

~

tl

A. GR ii N 1111 KG
.

V~or:P AEIUGII
gabodendit welbetla!ld tn.,lieil8nd
in. 'T BEGIN VAN
hi.r
bnde.Alln boordllerlndt.
.. SlIn/Jene'esheer.
Adrea· bij,DORBEPAAL ell Coote Bam_og ' en
teBat.';".f!ll Soe".baiabij
1908
'
I. F .. VANLIIEUWEN en 00.

...... HI orill gev'-lIl1gd:

.A.lsDlede:

EN

~

.

I ','

I

van

Per" Voorwaarts" ontvangen:

@

1

J,EVEREN EN OPMAKEN

Veldbedden a(25,---

keD, en

,

J.J.VANRUIJVEN.

levronw' G. rI. PLIJNABR l,.'

per at u.k IJzrrenLedikanten.
1815
B. JU.RTHAUS en 00.

af heden bij ono te

en..

BIke ""telling wordt billijk en lICoura.t ull;geyoerd.
1910

en

B AZA R.

i 7~~u

~nar_en, eni~t,

St. Nicolaas gebak.

Rood met. Wit Dambord; "
1.31 ned. dnimbreed a 95 cent Iper amaterd. El.
1.14,
' • ,80, "
•. 65 •
92 •
RUIGE VOETVEGERS.
B. KARTHAUS en 00,
1888

die

t::~D'e!-=~~u~Q~:~r~:1'!i~;nH,:~~=~{~n:J:

Versoha Bo tar lett ars

Ohineesche VloermatteD,

Pas ont'lsngen.

VOOl'Iim Tan Labna. ZMIrII ell B'-w, ,o...miereno TWlIJte. Lbmom TOOI'. llanWou, Fijne &mden,
Boordeu,Z'gdeen Vild·Ool.O .:£!:andioboenon. Be~en-

Bodjongsche Bftnketbakkeru
DagelUks

Praohtige ..flnweelen . Tafelkloe~.
1889
B.KAJ.l.THA. US en 00.

1790

J. lI. SCBlWDT.

.. Neemt 'aHe bestellingenaan tegen .zeer . billijke
prijzen;
.
.
•

in gfO'o~. keus eD diverse grootten.

1526

Iker.· .000ma~~

"'Heex6nlodemij;~

I

f~sgIB~~N.. ,7
.il~otao)r''''~liAlt'. OYale; I

I

0_

en

Te Huur!

BEN HUI8 op denweg,,,.a.r K .1 i g a w'e. naui
deD Heer BONSB1\
U07
HOEZOO.
ONDEkTROUWD:
F. O. N. VAN IIENG EL
A. A. BEETS.
D em. k, 28 Octob" 1676.

Ov~ri£tRT:i:,~~~;:~i;~~eer

1907
TUi -BaSIL,

F. W; BAUMG.ARTBN.
A.mharaw., 27. Octeber.
V~elijk

1911

'OOl'dewel:

G. O.T,. 'fUl DORP" 00.

