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\ IUdJscllc krollij.k.

Zooal~ we reed5 in onze kronij k van Vrijuag jl.
veriiloeddilD, . i', . ,i'a 'eon,er3ie van commullaal in individueel erfelijk gronJLe1.it in de de311 Toegoe
(Ke'D dal) door eeo tweede in MiMen Java gevolg,l.
De algtiIIiecne ;ccrdari.· h.eft 01' zijne rei_ ap nlcuw
liu~c~~ gelll\d. In
de,. Palngan G:llokan,
de
reiliJ.._e:"i.iluoe i~ Qn~it:)r gocdkclU'iug 'vo.n d~ DC·
"
yolking co hot desabestlluc
hot eomlllunaal in in.ii'vidueel erfelijk g ronclbezit vcr:lntlert.!. We "ijll
oyertuigd dut de tijd niet vcr is of bet belmtg vall
hot yolk zal "lerker ~prcken dan een onbolLdbare
regt.toe.tand. De Rogering heaft dun oak 01' voordl,el
van den heer Leyv".ohn· Norman den resident vall
Sam3rnng gomagtigd, zooved mogelijk de clonversie
in llldi~iducd erfclijk groudbezit te bevorderen.
Dc Spoorwcg:I1Iaatscbappij zol w;lIlrschUnlijk suol-

de

'Il

treinen tus"chen B"ta via on Bnilenzorg hi ten 100p en, 's m orgens S nrC 20 van Buitenzorg en " nll'
middn~" 4 nre 5 van Batavia. lie zHl ecbtel', wat
voorzigtig is, · eerst een . proef nemen; gelukt ,lie
dan ziil h et plan voor goed in do dionstregcling
worden opgcnomcu . Vclcn die voor hntlno ge~ond
haid te Bllitellzorg w,)1l8chen .te Woll en en te Ua!'a·
via bun k:mtoren bebbeo, zullen claar "eel' dool'
gebaat

z~ n.

De Ned. Ilid. SlOOlUVUal't-lllaawehappij h ecCt oulang. ge:mnonceerd financiecl niet m eer in staat to
zijll de vaart 01' Australi" ".oort te zotten. De subsiJic haul' door den 5(.i.Wt Ye.rleend, blijkt te geL'ing
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voor geheel ~ederI. -Iudie
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12.50 per halfjaar.

Voor iedere volgende 6 wOGrden

ZOO ollze lozers somB belllngstellen inde vorue'l eon beetje font8aie .. worden van die repen dikko
ringen die de leerlingen van de GouverneTllentsseho.
roll en, en deze vel'lneerdercn .icb weder tot · .rijlle
bibliotheken, Ivaarinde ganscbe Bchat :ideec n-' del'
leti to Samamng rnakcn, kl~nnen we mcMe~lon dflL
olldheid Opgebol'gen is en lUaar op <len gclnkkigen
de ero tischc aaDleg. mn de BebJOljengd - jOJlgcns
vindor
waeht. Nog Mn ·stap. verder en het jongellsvnn 10-12 j~al' - clken and~ren schijnt te overoog "ict wilde schuren van ridJers en lanskneobten
Ireffen, Na een gc .. eeskundig o'nderzoek ~ want
het uloeijendc land doorkruisen; vlammen ' stijg.n
reeds lang lag de logere. outwik4eling vau ' ~omteo bemel: het .aogstgescbroi. der moeders.die IIUlllle
mige jODgens onder verdenking ~;. geLleken dllt
zuigelingeu, del' kindel'all ute htlnne oude r~ ' zien
lWC~ Bchoolknnpcn nan el~n n:1n8t.nk~l1jkf\ ~dckt,o lij~
Yermoorden, weel'kli llkt nls am jamlOerklngl; en,
den wom'voor ife ligtzinnigste Parijzenaur ziclt zau
kel de heilige woningen trekl. de r\lwe hordo
schamon. (1;) We vestigen de uundacilt van de
el' ootmoc(lig ,voorbij, en ·de perkamenteu schatten
onders ill dezen omtrGk 01' dil w~l ga!ijke foit.,
h!ijvon onaallgetnst, . totdnt verlichter tijdeD den geovertuigd fils · we zijll ' dill. ze or meer prijs 01' stelIen
lukkig ge'paal'den rijkdom der rO llleinscJte en griek:
hnnne kinlhi,rel1 gezoncl en geestelijk La zien ap~chc gecstes}laarlcn viuden, wier -bew!l.r ing nan ge·
gl'oeijen dan ze blind.lings ann die lJcsmettelijke
leeI'd. k!o ostel'broeders tot heil der nakomclingschap
atmospl\eer ov er te laten, waal'Vlln die door de sclada.
r egt5 geLlIllseel'de en "erflens[c
was toevel·tron wd geweest.
hnnner ouders
II'

sm

!

denin tlen.

R.V.

( +-) Dc cell lig! £llvaadijlc: 'tick; de :lD~CrQ .oJ) !tcrnlO.

])C wetenschap in de kloosters.(*)
(Oit hef, DI/.it8CilJ

E r zljn gemeenplnats ell, op wier nltrncijing vall
sbatswege premiei'n behool'den te "ijn gestcld . Ze
tinren yoort als eeuc eeawige kra.okheid, en wnal'
lIIen zo het allel'minst verwac\tt, d.ar ,allell ~e dell
niel,; kwaad; \' el'llloedr,ndcll yoorbijgallger in do n

IToe geillakkelijk vormt zich die waan in do
weeko kinderziel ! en hoc bngzaam vcrdwijnt hij
nit bet I'ijpge wordcn verst-and! Het gGnscbe verlmal
OVer de wotelltichtlppelijke zend ing del' kloostcr5
ged(lrendc. den bnrbaar~ohen tijd dermiddeueeuwen
is voor tOl' lltlanwernood een honderdsle deel w:<arhcid, Het o.erigc ia eell opzettelijke overdrijving
van de 1U0nniken wIt' of VOlIl de vdendjes; het l.·ijll
leugens, tot Gods meordere vcrheOl'lijking uitgostJ'ooid ell door ligtgeloovigo napraters en naschrijvcrs vOOl·tgeplunt tot 01' dOll llllidigen d"g.

Hot opreokt wei van zelf, dut m en van de nOll·
, netjes moei al'"ic.u, Wanneel' het el' op ann komt
do
vordionsten del' kloosterlingen tegenoyerde werug Uflll J OUl zij u ha.l'monischc gOllloedss lemming
temehnp te !ICpalen. Ane uchting voor de geleer de
le zijn.
to "erlli e!en. Op de plankCll van den .schouwburg,
R OSWl'f'l'A nit
andersheim, die volgon5de I'CeOpDc hoofd-ir:specteur van ' finuncien , de beer Sprenop het spl'eekgestoeJte, in de balzaal, ;Inn den hniger ,'un E ijk, is benoellld tot diredenr yan finanton van PLAn'ruB in de ecnzaaroheid narer col nesaliJkcn !taard l'cgcrOIl ze alvel'mogend, en de scherpgen
latijnoche
comedies
op bet leor ~0\1 hebben
cien in de p\aat.s van den heel' Boo1, wien, wegcns
'l.innigsto retlencl'ing ' yermng dikwjjl~ niet ze tc
ziekte, een tweejnrigverlof 11l\ar Nederland i5 toe·
gebragt! l k wi! lllij niet eens YCl'diepcll in de be·
lJol'en (e komcn: ze gl'onden hUll besta (l,n op dell
antwoording
dcr
nang,
of
(Ie gelee;:(kll gel ijk hell·
geslnan.
Oud8wn r ljg t;:; Utel, de pl'iol'Heit.
Zaturdag jl. is in den dalelll Veln den Regent
ben dio hot Df!st.o.an yall deze dame grofweg onto
In bijlla' aHa boekcn dio over de gC8chiBdell i5 d21'
van Soembaija bet 11l1ll'elijk voltt'okken tu,schen
kendan en OIls den schrijvc,' die I' blii;llelcn den
l~\.~OI;J;,tl'3~P. JMII8SkC/)U\~b1rt ,Ie, 1 '~6'tl\oll\hl",u~,J-l 'U1>"
den dcrdcn zoon "an d en D lI ll..au HI. ;" - ;.:....... ...... \.. .. ~ . ~ .. manier de taalgelecl'tlen van zijn tijd zOll he bbcn
wete ns chap gewee~~ r.ij n, en moor dan cens is het
in het ootje genomen. Ook de versehrikkelijke goderde dochter ,all den regent.
va'l uUramontaansehe ,..ijde de tegeos(andm's nll:lr
Van. Atchin knnoen we ,ol'del' melden dat don
leerdheid del' h eilige SILVANlA, die vijf millioen
bc t. hoord g e8JingerJ. Dat is nu een van die .chelm23en Angnstus il. in de kocwala 'f j,mgkoel cen
reg-els llit de goschriftcn del' kerk vaders gelezen
acbtlgc gellleonplaatsen waarfOOl' in eenfal'locnlijk
praanw yati Monsoen ui t Iliaras:1- . uan dell gronu
had, wil ik ga:lrne toegeven, vooraL ook omdat
sll'ufwctboek
een
nl'londerlijk
arLikel
ochoorde
te
-vastrnakte en UOOl' hot yolk van de VI Moekitn"
vau haal' oven geloo!'waardig wordt medegedeeld,
sbau. Want h et is niet nit te vinuen, o]lwelke feiteu
mt de vcrstarking t e l,amdjami1' bcschoton , wel'~'
d"t zij zestig volle jaren lang gezigt, banden noch
deze re8pedaLle overlel-ering omtrent do wet.euscha pDe m:\trozen wisten de praauw coMor spoedlg weer
eenig ander ligchaalJlsdeel met een urnppol wat~r
pelijke
bem
oeijelllssen
van
mannelijke
of
vrouwolijko
bevochtigd lleeft. SIJ,VA~IA en ROSWIT'H kutlllen ID
"lot temaken . .De vijallll ,erloor 12 man en 4
kloo5tel'iJewoners
stenni;
terwijl
integendeel
een
01'elk gey"l sleehts als nit"onderiligeD ~elden; ,de
zijner huizen werden vernicld .
.
.
pervlakklg illzion van de geschieuenis del' litWlhllH
rneerderbeid der hcmellJr'lidjes wrdree! (len hJd
VerdeI' 'Wordt . berigt, dnt . de vorst. van Patt"
genoog .is, om te bese!'!'en 110e mool'ddadig m ~1\
met ltudere en, h.at ODS het maar zeggen, pretLiT';"!we M"chllloed, . vergezr.lu van zjjn broeder 1'ock08
daar
met
de
oveI'IJ1ij!sels
I'an
grieksche
en
rOlllcm·
gel' bezigboden. De ze,de algerneene kel'kv~rgade
8;«':1., een tolk en twee Uiln zienlijke n te Kotta R"dJa
Bch e be5cha ving omspl'ong. J~en schooljollgen kim
ring, die nltdl'ukkdijk de vrOllWP.1I het nachtchJk vereen voetval ged,lan en de :>cte van onderwerl)log
men O'cmakkeJijir cen mOlJuik "oor den gee.t roe·
Loeven in mannenk!oostel's (eu orngokeel'd) ontzegde
geteekeud heeft.
pen
die
in
het
schemerdonker
.
v
an
zijne
cel
vli!tig
en later de zavende die het oprig ten van gemeng'1'e Palti en Kloewang is de Nederlandscne vhlg
op krakendc repen perkiiroent kraat, Oln III sler<1" kloo,Lol'S ton stl'eJlgate vcrbood, hebben waargeh esehen.
lijk k rttlschrift u:1arop de .meester.tnkken van
sohiJ[i]jJk llllilsehonwelijke 1.Jewijzen voo~ .lOit gella.d
OokDjoeloc 01< Loughar gcven tcckenen van
LIEl\US, TACITUS of CICEl\O over to brelli~en. Met
vall het ~rllstige strovon del' hemolbrmuen. lnucl'toeDadering.
,
daad begullstigde de kerk nilumor het verwardo
De gezondheidstoestantl is, de oorl~gsomstandll;he

o

den in aanmerking genonken, gUllshg; te noeluen.
!!!!!!!!!!,!!!!!,!,!!!!,!,!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!"!r!'!'!!!!!!!!!
, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!l!!!!!!

verecDiging te RotterdatU, blt~r zakan kunnen, docD,
die satisr"ctie f.oudcn geven. En ~o.arolll n~ llI et eveu
goed cene Arabitwb e ale eona Afrlku.o.Dsc.~er
.
.

,D e vQart in tleze zee zoude noo.dzakellJk .~n mt!31u1 •

tond met ,atoomera mo?ten piaa.ts habben. m~n ZO~
bier. cen fll~k kolenst~tlOn moaten aaDleggeD, tHet ,,\

leen voor elgen gebrUlk, maar ook om de voordeoleu
van den kolenbao(lHl. te gentetat:., D e Suez- on ~o~t.
Slt.id Octal Compngme en bet ,huUJ Worms .. ge.~letell
nu al de voardee!~DJ m&a.r zou~en wanrschlJohJk 01'.

( /I' or<lf. .eT.olgd,)

Ingezondell.
EUROPESOHESOLDATEN
HADJIES.
Eea vaderlijke regerillg heoft

ookv3derlijkezorgea.
(iu.JtrJaf Adol{,

VolgauB de dngbladberichtun, i, h.t Btoom,dlip
generaal [Hl,J Sioietell ruoeteu ver~rakkeo na.!lr h U ~ btt·
ste m'ning z!)nde r voldoende lading, olUdlit ~r niet
meer daD een 300 tnt hadjiee met dit'u bodam lnogt eD vertrekken. D~ vaderl~jke voorzorgeu stouden
niet toe dat er meer kaudidaten opruijere nla pntlsagiera werden opgenomen, Dat mell voor do gezundheia raD die menschen zeer bezorgd is, mag we l vaderlijk beeton, doch riooa.ls we hieruoven dau ook zei·
den: "em vaderlijke 1'egfJring !toeft vaderlijke ZQ1gen."
. We wenach-ten wei dat de fagering even zoo zorg·
zQ.am WIU voor ODze Ellfopesche krijgers beneden den

t. Port,Said en Suez, en er i. kane dat de ~eer d.n
00 st.oomers w"lke Djoddab gemiddeld per J~ar b~.'
!oeken y.ich li"ever hier dan daRf zuBen VOOrz18Dj , Ja
hot zo~u.e zelfs a.anleidiog k~ODel1 geVtlll tot het aan·
doen'van date p\!t.ata, ook buiten ·aod~re re~en"n.
K:ln men evenwel biert.oe kowau eU ~oe?
. •
Bet i8 vooral met hot oog ge veetigd op de ontwlkk l'
Ike de Ombiliellvelden op Sumatra belo'.D
e
de producten vol gens de oHltHl!le rapporI' en bi'zonrler o~d Zijll, dat ik meen deze vraag toe ..

l!!o.:V:1l

J . d te . ~unDun bean~woordeD e~ wil er bijvoe~.
den duur moeijeltJ~ ~u"bDeDriconcurreron l~~eD. , cene : s~~~:auwelke ~iJ;.e. .
..
• .
eventuale Dutch Hed·StHI. vvul, als ten nUllstu het
g M P k · . t ' Indi& een zeihtehip, dnt hO(3:;";''' :n~t
n
yolgende niet olljui.l3t is,
~
".
ieu: to~~p 11;° redelijk go"a iii, Iu den badj'et.'ju \'~r'
D e daarevelL ge,n oe mde C~m?fLgDlen ,erkrlJgen h',l~~ , ~rok.t bet met :ene lading pelgrims, rijst,· hout en .W1\~
ne kolen allecn' per atoo~er~~tt ~U~OpBo en lataH ZIC~
uo~ . meer nuttig ' geoordeilld wordt; .docb voor.s f dlena

per too ~p het ooge.bhk ij~ .,Bhl~h"g. b.t3100 , Z'J
zenden ,hlerheen , koloo, aa~· 5o~llllg~. baui.t elu,ren..'u
eomt~.l~si~, \Velke lOell a1i~t va, ~ 4 to~ is pd. st., 80ms
maer, (locb tie 8chepe.n die DJe.ddah aaDd~en, n~mel!
allo. 'M, ~e . !ort,Sa'id en Sue. oC t~, Aden kole. 1O,.U
bie, .1Ieen m het .goval wannecr 01) r,: ke~e. op , eel
tegep\Viod, of .ij di.~yeelgeba~ bebnen. ne kol~?k
ha~dol levort due wemlg o~ en , •.met ot. werk.hJ •
eerIe us te be.chouw~n. Er . hggeo bler . weI .edert ge.
.ruim·e n ~ijd, in de open l~c:b~1 groote . hooveelhe.d en,
bijv .... an l?UO ton 'Bon het, rurksehe, Gou\'e ruemG~,t
en eene v~n 600 ton \,B~ de , . K!ledlveomantschapPlJ,
G<ich t"rwlJI deze br~D?tof ~e.,g I,.' .om .1 do go.~d.
gass61:' dot>r de p~ r01cleuee mwerkmg dar Eonnebllte
to la,t~n ontsnappen en zoo eindelijlt ~~rkool~(;l ~o~~ gal
~e'~n, kOUlt ~e~ I]enk~eel.d ~p, da~ me~. b,l,er ~D het

!,!-~d ~er, ~a~coDlIuodemontd . en ~ ~~ksJle8

de
veuaD:1eh~g VD;~ , dezo kolosB.Q.le ~rovI81e, ,'oor,e"D paar
niet8d~eDde·. Tu.~keohe oor.t~g8Bchepen en e~Dlgo stt)O'
,met

m
..' .Or8 w.elke. Btee. de sue...z OROdOCD.'.....~ijZ.ond. ero.. qt.gmerken he.rt geb.d. De ....Ir zcude we.eo om ~~ . kolon
goedkooper .te le~erell ' en ollder bBtero. condltloll. dan

\

too

bor .chip ing.rigt tot berging, .in· eo ontl~dlOg van
k 1·
H t 8: .hip 8rriv~ert bier liefttt met mlanusohe
b:~~~uinO , :erkoopt zijoo ladi~g en guat zieh op een,e
'l'kte ,g,) . t·:. ter rt!ede. goed .ve~keren. De equl~
g:B: nword~ :~g.monet.rden .• 1I •• n· zij . die .. ~?or3f . be·
P g d .' . . de kol.nhulk to bevolkeD, bh)ven aon
t
~:o~d.
i:n~:al in ord. en geeehikt m~ de koleD .te
outVOD eo hetgeen eeoigen tijd . v?oru:t . ko". berlgt
d g
.1 t meu ".n .toomschlp u,l. hurop. mat

b

::lreneD·~ooe~:r:e~J JUogelijk,

en

voagt· er d es n?cde. . bij

8eLli 7~ "hier couro.ote Artikelen,. Rls . l)etroleulll; Bu~ker,
1'-ee g 6111'. .' dee noods kan bet lichip ' .00 bCttl~eDd wor-

de:.le v~rtr.kk.D .\lit Nederlond, dat h.t .m.t · B~n·
d
.
rr '
.'II'unie en. Aigiar~ eene fiinlt9 IBdmg

~e~ri~~:chea.n~~r'ri~8 me~neemt ' nsar . Djeddah; men

voor~itgaari de COD8UlB of Bgeohn ·daar· w~e·
tun dviseren . .Het inoet, bier ~m8treeks In bet m~d~
d n.
h t . . Ig rimeaiz.oen aankODlen, . zo~dat . het bler
en ,~a~ e .&ek
IO~~$n l'I~hooom. aken en zio~. pre·

io: d!u

op ZI)U g.em·lOO~\ 1206' bOd)..' i •• ,no .hier Daa • .sue.
p.ror~D
en da.rolO ·1000 Jav.nen n •• r Ba·
terug te rongeo,

0;:'

'050.

drijvenvan blaauivkouzen; ' zij bepaaidEier "zichtoe
de lieve erfiloehters, wiel'erfdeel .inbaar onverzade l~ke keel was gekomeit, tot . zekerbeid dar ker·
kelijke aanspraken leveDslang op le bewaren : Hie~
en daar, w:lllneer heL huit tl! Inake n lielje .vat al
te weerbarstig was, gillg ze Lro'lwens iets verder
eu verlcende alB aequlvalent de hoogste geuadebe,
inigingen des hemels, (die nallr even wei niet OP
koaton joegell, gCll)!!: men begJlijpL) . . PAULA, een ...
zeer ,'erinogeitde weduwe, wetlrstond lang de aan·
vl'clttingen vau baren vromen ;'lIa,lgever, ell wilde
haar oenige dochter uiet nan don hamel nithilwe]jjken; to en hij IUlur even lVel IJet voornitzigt open·
de op den titol SOOlIUS DE[ (schoollInoeder Gods)
smolt haar ljskolld hart en wreef ' do man OOrlB
ziell in de handen,

""C

nietsdoone1'5 thalls de ongclukkigste gevolgen on-

.

Prij. deT Advertentien: vall 1"':10 woorden voor 2 plantsinge!!/l.--

rRug van ona,;rf{/ficifr, Die' mBD8chen wi en het lager

,eben Ar~bipel m~eten II"Dd£oV~D : worden- op"gebrok.
kige wijze Borne overgevoerd. En hot valt Diet te o~t.
Itennen: ook zij 'fiiju menscheu at tiju or BOlllmlg'"
ouder hon die den soldateostand onte_cre n, dooh we
vurliezeo niet uit he t oog: or is geeo· k·o ren r.oudt'r
Itaf, geen goud znnder 8chl;lim.d ·zouden derbalv8 gurno zien da b oak voor
den
Europescben aoldaat aan boorcl der &toomscl~~peu uel;ar
werd gezorgd. Over de _voediog boort mell lie zone11 VIlU
:Mo.ra Dimmer klageD, W'lar o,er d ~ ruimte zeer .. veel;
tueacheodeka iB bet voor h on onuitsbaaDbaal' bOtlt en
op het dak zijn til Diet zeLdou aao rege u e~ Wilid
blootrresteld.- Dat eeo door {Rti guos OIHlermlJud ge·
stel dUB bezwijkt, ko,D Dit}t bevreemdeh.d ~ijn en wij
wa.gon hot J.t1 rI1ll,if e de reg-eri ng hare ·naudacht or dit

"r

onderwerp te ••• tigen, opdat ook do Eu :upeecbe . • 01·
dllten uiot ala hariogen worden B8weugepukt en geexpo~
die.rd.

H. A.

tayia tc brODgen, teo einJ~, un ontsche.piog ,~.af\ffan.
weer met eeD lading vaor Nederland Ult ludiC t" retournerenj het zoudu mij b~rd .. va.rwond~r9n "Is de reD~
c&rs bij terugkomst, len ~~nsta wo.t IiltJ to beoco rdee ,.
len stnat, ni e t tevreUtHl Wllron,. St~l dat ,de ~(o! e n ~O
shillings kosten in . Europa en · me~ to . b,c~ ,?'nste~8
verkoQl-t roor ~5, 'dan zal men ullBscht on 1U t beglD
juist qnittt:l r~keDiDg m.a kco, nla moo alit', onk.oeten,
renton ene. g,o ed berakent,; do~h . 141 ware dl t zoo, d~.ll
nog eoude 'meo, me~ bot Dog 01' do t!,)eko~.Bt" , met·
klogau moeten. Zijo toch B.Dmo.t de. Omblhe?velde?
iu exploitatio, dan t al Qle D met·. zeliecht'P?o ..Ult Ind,~t!
d., .kolen goed kooper kunnen levdr~n don 10 Port SaId
fi D l.ullen tlQ . k~len uit een V&o.~lUkg ove rqe nomen 41t ijd' preferabel bl'jvon bo,.n . die walko. 11\ .. ,Ie cpell
Incht hebbengel.gBn, oooal •••If. t. Port, SOld en Sue.

,ow::~.::atde:!b!~:ts d·~~dtNedetl.?d.cb Indi •• b.
Stoomvoartmaat.oh.ppij of ander.. kolomal. ,too?,or.,
geneigd waren naar Dj.ddah Ie komeo 1Dct Omb,hBr.·
stoenk.oitm ' eu hlldjies, · dan ~elfd , zl)utla IUllU goa~8 .e~·
k.eD dGen.' De enorma onkoBtoll " ~n - kolenvel·t1pt~lI.u g,
welke er .. nu plaot. heeft · door · bet tran.port per .am houck eer8t vau .I1~t eobip, naar den w~l en dBarD,a
onig8keerd, : louden op den d~ur wel op.weg en t.egen
',at onderboudtHl van cen schlp of bulk ter rct'lde, t.Gr·
wijl contracten .met .bet ~.rurk~~he Go~vern,ament, de Kbtl~
dive StooUl91\8rtID00&t!ichappIJ en m,I~8ollien de , Oo~teD'
rijk.che . Lloyd 'Bn Tri ••teD Holt & . Co. vao ..Lnerpool, wier Bohepen ,eteeds ,op hie~ v,aren, 8,e,n Vrl) go,o~
d.bi~t <oudeD var.ekereD .. Bo.eDdi.a babooft men. ook
niet altijd tot 'B.t. prijz. n teo le.eren .eu ..k~n d,t aChaukelijk maken ,an don pri)" oan de twee D1t.,~den der
Roode· Zee, even ale V8:.~ z~o : veI8 Bnd~r~ owst,8ndlgheden.

(.Iror,ie

.".olgd.)

ekk. ~~

Blnnenlandsohe Beriohten.
··

Postkantoor 'Samarang.

Septembor.

E,wd,cll~

Mail,

; :: f~.

~:~tu7b:~:'

Denlt:oeleu, Pudau" en A ..-tleh.
1";Ji:. t.n

:S4 p n nIoD

gaaa en ook .aan lijn banden. erg door de jioht wMdb
g.plangd. Hij ..kan . slechte . deD doi m.o dell. wij"ioger
vao' .ijo regter baod geliroiken .. Eeomaal daag. bezoekb
bij · Dog "ijo strijdros Marsola, dat. hij .alf brood brongt.
Dit paard is r.ode 22 jur ond; bet ie .erb.teod aBO
tijo mee.ter gebecbt oD begont re.d. io de .erto te
hiDnik.n nls Garibaldi komt,
.

\V~ olltvingau d~ folgende britH~b uit Karang-A.njar:

j,

U t"11

SILV8STlU,~e ~~tegel

bier &~ngekomen.

~Htl.i'-lJJ" ,1er Ulan., t ,e ,B ata.....-.la,
Franlebe .mail . . . ,. . . . . . . ,. ~ Cil 23 Sept!wber.
l tl.
27 8~pt:1rn.'Je!' .
llr.! l'.YolldsteuS ;ue .
8UtnB't.ra'6 ~c8t:lI:U8t:, ']':' elo)~ Be"oDg.
t' lk.

·Ge(lch.ic licda.deur I
DJoJ

D a zvutveriooppakhuismeeater van KBrsog-.Anjar
verkoopt ± 26 kt1 ljftng~ io du ruatmd, -- alr.oo lEan

mlHflll.

het oiet lijo, dat hij b.t pakhui. teo 11 ur. oluit,

f" !!'u

Gae n Vrien d vall OnwaDrb~i d.

li ke maud .

Uo:n i~ ~ "

l'"an el "~

H,-"""U .

btunchtu Iffurdt ~.!ln In:lil llgb ehbenden \' rijgolrttell, oak op andere

::E::~;~::' ;::'~E(:~:~r;'::vr de1~:::' ::'~:~~r:~:~~::~,~::~~:~t:

ten 5 '.H'~; om .ie WC!t ac~ ll'l.O tgens tcn S uttr, en om d(: Znid
OIlDt elk flIi t pOQl trOll U d~~ m orSens t eo 61 en 's ?"aorm ,. 11 lIre
~ed+.lrl!lndB{Jh - Iuill~Hl h(J

Spoor"ft'eg-MnlltschAl'VV ,

LIJN S a~IA Ri N"G _VOll STEN Ju\ NDEN-WILJJ"E)l I.
I..J r e n

, r '\.11

,: D:r ZOlltverkoop-Pakhuismeeatef VRU K arAD g-.A.njar
ycrklaart den gB~~hten correspondeut van Karang-Afljar
It!"lfgcnaar. Mogt dio Bchrijver dezelfde pencon
zijn, d.) or hem pakhul:Jlll oester bedoelct, dan is die
8chrijV'tl r terenB de liBn, ilie zieh, zoo bier als elders
den naam rau opHckter nllezins he ~ ft waardig gemaakt,

vertrel&:: ...... 0 0 ..- dt~ dl c u~l. ,

u..a.nvnug Il ~ "'H:H,d e dell tstll!] Au:,:s_ IS?' .;:'&'.

Meu . cbrijft

011.

lAen H~hol'ptnn v.ir~h 0[1 OA M"ersey angeveer 4000 land..

verhuizers minder in dan gedareode dezolfd. maand
van het vorigo jaar, ot. sl.cots 14,667 tegeo 18.603 .
Van Julij 1873 tot Julij 1874 bedroeg het ge,alUenlijk .antal landverhuitere 49,357 porBoll.n minder daD
gedurencle hettelfda tijdv.k io 1872 eo '73 ,

uil l'oerworedjo, dd : 7 SepteOlber

ISH.
Een pnar rege ltl lIIlecht8 waurrnede ik u in beast
ieta ran Poerlvort!dj o wenscb meue to deelen.
D e hr, L evijssobn Norman is Vrijdag hier gearrivee ra en tege1ijk ertij(l ecnige am.btenaron vaD 't Binnenl. Bostllur dezer residellti~ en van DsnjoeUloo8.
DeD volgcnd en d"g 's morgeos werd· naar dll de85D.
Plaho n, oDge\1eer 2 palen van de stA.d gelegen, gereden 001 .ld •• r de bevolkill g tot bokeering over t.h.leo,
Nllar it: "ern ce m is de uitBlI\g gunstig. De bevolking
dier deBsR heeft 't llieuw B~t'lBel van grondbezit toege·
juicht. M.ind"r ve rblijdenu eeht.r "'a> 't th.s,dauaallt dat
op ilon a,voud "au diBn dl1g door de Societeit tar aere
fR(] den Kroonpri1l8 gegcnm werd; zOQwel do geriuge
opkomst vau ' t publi ek als aok de .otijfbeid welke op
't fe estje beo racht~ gatui gd e van (:)ene niet a1 to goa.
de harmonie, \vij h.bbeo ' t geno. goD g. h.d don heer
Levyasobn op 't f~ estje te ziell; jammer eleehta do.t jt
ZHEG . anDtezien was dat 't hem gloei euJ r cr veeh.lo.
Tegeu t11f Uur Darn ZlIEG. af~ch eid .
/1

Opmerkelijlr

OodAnk. aile bomoeijiogan der
Engel.ch.o blijft de sla.enhandel in de Roode Zee
nog voor'dur.nd ;n otaod . Uit Jeddab wordl <laarom.
treot Ban den socretaris van de Anti.alavernij.vel·etlDiging io Engeland gesobroveo, da! de bn •• ns d.r Roode Zee DOg altijd goed voorzien zijn van "ten verkoop
aangebod en menachenvleeech." AbY8siniers gijn 't weest
SJ.AT>JNlLlNDEL,

gezocht van aHe Afrjkaoen. Duizenden bunner worden

jaarlijks door oobeochaam,le Arabisch . Blaveohaodelaars
tot den ·I.lam b.keerd 00 wegge,·o.rd, ondaok. het
streng. verbod vao don Khedive, Wil daarom Enge.
laod lUet vru.ht den ont.ereodeo slavenbandel tegengaan t dat moot het, tonder op verdragen te vertrouwen, die toeh ni et wordon llAgekomen , Ban de Westkust dor l (.oode Zoe eon vierto.l cOlll'ulaire agenten fOS·
tigeo, gesteunli. door een kaDonneerboat, die van tijd

tot tlj,1 d. vordachto ba,en8 ouderzoekt. Ook in het
bslaog van den steedo toensm.od.n bandel is zulk een
vcstigiog go wensohL, daor tbsDa b. v. bij de tliet fielu~

was het dat op dien ar ond gee n eu·

fiaril6 8chipbre llk on dikwijls geen enkel psrsoon aanwezig iB om zich de belsDgen VBO opvareuden en re eds·
rljeo aan ttl trekkeo.

kele droo k deo Kroooprius i, toegewljd. De Resident, ,lie blj zulke geleg.obeden tach een woordje tot
heil VILD den ge. vierd.e o dieut to uite n, werd in ' t gt;) .
heel niet gehoord. (Mis,cbieo owd.t de vert.ringen

BEN NIEUWE VEltZ};l{ERlNG.

beta:ald Uloes te n worden eo Cbampagno uiet de goad-

koopeto urank is !)

Ik g oloof e ll met mij Hug anderen , en z.ult u ~t ook
n iel: d enke u, g~l\chte Redacteur ! dato de Kroooprine .
bij di u galegunheid S .. ho"l

" .. rga l un il!! !

Voor '0 h.udo punctum. Ik boop u opoedig nog
ru. ·:el' fQD 't lie\' e Poarworedjo teo bericbten.

EEA'f GElI.-\BNAsl'

~:I nan !Stand

gedurende de
lllaund Septe::nber.
NieuwA Maan 11

E eret. kw.rtier 19
Voll e M.nn
26
Verl£ol- tc

ha.Lau~

der J ·l.Lva..ohe Dauk ..

Op den 2den September 1874, dels aronds opgem ••kt,
krachtens art. 18 Vllll heb Ocbrooi e u Reglemont
(StlUltablad 1870, No . 34). en inge'rolge besluit vau den
tl " ., vp.!'n pp "f'- c";'(-'l.H">1":•., l , drl, t ,,1: !. r!.; !.!~t ut.: J.87 3, N 'J. 23.
Discontu-tek:cning. f 13.'1018.877.80 KnpHanl.,." f 0.000.000.n e;;.el" .. efo n d ~...

Beleeuiug-rcktniil3 ..

l. B13.150._

llypot1ekeu en

lJan.kbiU c.ttcD
U)3i.A 52.6 4.
in om loop, .. 86 .867.07 2.110

Sj.'!,:-~SChlll d

..•. "

126.124.52

~~~2£~;~:~~ ': 2sHURH ~:r~~E;:~~~- L;l r. 6,700.~2
G,;bOUYiM

eu

Uleu-

bi1&.ir del' Bauk..
Dh'ene rt!Jouiugen.

f

4511.025. 60

ra[;t 81~h( 1)':;. ..
Uinr~e
r,..Ir,,,

2 . 837 .U 8,' . 07~

1.~J:H . 04 7. 1 9;'

lJj3!1. 2 0 ~.5 2

f 48.220,6 3",[;1

48 '1,2["r/34,rll

Prtaiilt.llt 6D Direct6lU'fm der Ja'll,tche Bank·

~·A!."!lD

belwort

tegenwoordig ze.

ker tot dtj zeldzo.Bmhaden.; tach lDtlakteu de douaneu
t e Vervinll11 in Fraokrija, or onlao gB kennis llle~; v.ij hiel.
den namelijk een rijtuig aBU, W'llr'o.n l.1Ot paa rd door
ijrieren platen tegen oauvallen van t8r zijde ward be.
schut on aallronbov tl u "au dan kop lioor eaH soort
van beweegbare mCBdo Q,
Al di e voorbehoedmiddoleu
tJ eJetten Diet, dat het dier door e OD kogel vao sen

Jer douanen tot Staao ward g.bragt. In bet voertuig vondl1 n zij bebalve de noodiglJ rerde digiog&wape.

~:;jo v~:~R~~O wnnr.de rau ;)000 fr o anu binllcng<? s Ulok -

I'a" J ohn PeteI' Grant, behoort de proefondervindelijke
teolt van t.bak op ,erlateu Buiker·gronden. De .ta.t
Potosi, eCIl eantuaal koatbare bt! 2it~ing in dat rijke
didtrict hetwclk de 8choone Btad B"th omriugt, ill d oo r
de 'I'abRkE/.Voreenigiug uan gekocht eu bewerkt

D. N. VJlJU.STENG.IJ,

Dir~ct~,,-&cre(4rU.

oaht.rha.lde. do Behout Pasma
TenggflDg cene hoevee1heid vr.1l ongdvcer 40 ~ha'i.l

GrSTERF.l! MOllOEl!

t~

clandestin e opium bij c ene inJan..-Iscbe vrouw, die de

.iuikwa8r in twos d.ftl'men op zoodo.ni ge wijze om het
iigcbaam gebondon llod, da t ~ij EchoeD in e en~ inte~
resnnte posi ti e to rerktWfBll. H e:llr man; die baar vergee.lde, bad "CO boovoelbeid var, ± 80 tbad opium
bij t:.ich l maar wist; de yolicie te ontloopen en werd

tot

DU

toe nict g:'.Huudun.

ondf.)r

toe.igt va u twee ondervindingrijke Cubanen .
GEDlJ n};:Nl)}~ DEN GllJlEEL"EN OOl1LOG

m a t de AahaD

tijnen heert Eugelo.cd slechta 25 87 manachapp eu nu,ar.
Afrika gewndeo. Daarv.n overleden in Afrika 44
offici eren en Boldatcn a&u tiekto ell S op den terug.
weg llaar het vsderland aau L:OC!'3; slecbts 6 ane uvelden en 12 ovorleden aan de gcvolgen bUilDer wandeD;
io 't geheel duo 71 op oen afdeeling I'an 25 67 lnaus~hllppan, terwijl ue oarlog 1 8 maonden heeft ge duurd j

eeD vel'iloudiog, di e weinig onguns ~iger zou. ziju dan bij

Mona.FiN wordt i~ do groote J;:Ientong, iu btt clliw
o.,cho kamp olioie" h.t j.arlijk8ohe Reboetaofeest go,
yierd,
DE' K OLONEL FJlAl'l'Xl:J n, rertrok h~d",n worgen oaar
Soerabllij'" om nldnar bet komwand o over de. 3de ~fi~

!itai,. AJdeeliug van <l on Koloncl Wigger. Yan Ker chem over to nOfficm.

eo n gelijk a.o tlll porsonen in d. kracut 'ao het leven
ged uronao deozelfden. t ljd in hot I'"lorlaud.
Pn:r:NB ALI'UONSO VL~ .ASTUl1Ij.~, von wieo een ultra-

montaanBeh bl.d an laogs meldde, dat I;ijop reis naar
Spn"Dje was, terwijl er nieta 'iniD~er stoDd te wachten
~on f:en pr.onunciamento VIlU Serrano ten zijnen VOOfd~6Ie, !t~efli . io do JaatHte dagen van Julij, wat Mker
h ••1 ",at bot.r meb .ijn loeftijd slrookt,in

Wu VERN"EMlJN"

~l1t

de heel' Lev ys.sobn NormBD niet

den 101m aazer to Samo.ra.r:g

za! . torllgkomeu..

luaar

•• rot e.nigo dag. " .l.t. r.
. M~tL-P~KKET'rE". Do chef 'an het Postka.toor
albier maakt b.kencl dot de .Ioom.r . Konieg . Willew
Ill, . w".rvao hot vertr.k eerst b.pa.ld ,was op cleo 10en

de·l er . 'Ii morgens , nu ' morgen, GS.n gan . dezer, des nR.-

'er-

middsg. t.il 5 ·ur. ·regtotreekt ,jaar Singapore ••1

I

h.t ·TberOSiBIlUJll te Weeneu, een exa men nfgelegd, dp;t dr,e
uur du~rd. eu w.~rbij do Prios doorolaaodeblijkon
gaf. \'an erD stig~ studio door eCQ j~iBte ~eantwoordiog
van 0110 vrageo, dio men helll .oorlegdo op het ge,
bied vao theologie, ge8<lhied.oi., aardrijlukUDd.; Latijo', Duitsch, aeatbetjcR, physica, matbesis, meetkunde
eo~. Prins: .Alphonao zal .zijn vaca!l~ie Le' p'arij,;, door~
b~eng8.~, wa.r to.ens ·za! wordenu.i tgemaakt, waa.r bij
.. ob 10 b.t ,arvolg .al veatigeo.

To Porijs

heHt't

men

itlts

ni e uws op ' t; gebi ed van ,u:I,uraotiu l.litgov o'3 dou J eene
Y~I'i,t;lkeriLl g uiet ieyeJt, ml\a.r 'Olin de Bchooubeid der

rrouwen.
I:ttnat

BlOo U

H.~

regloment bapaalt he, volgonde: 1, H.t

iauoro .vra\1W vrij

III~rtf,

.du ) ouhlloid n. ... a.r .,.,.1-

gero.llon to sc.batten, Dez~ waards kao zij verlekaren
door oaoe pr"mie in verho~ding tot d,a waarde en
den duur del' rerzekeriug. 2. De MAatBchappij veTZe-

k.rt de scboonboid der vrouwen van uet 15. tot bet
30tJ jl1Br. Zij verbindt zicn banr. zekere aom uit le
keereu VOo r het gevol hal'e achaonheid tengevolgo

Tau .iekte of eonig toe val gedurende den loop der
.osuraotie'polis mogt ,erdwijneo. Iogeval een aldus verzokordo vrouw meeneu lUOgt op de bij contract bep •• lde SOlD •• nsprank te kuDneo mak.o, doch
de Mt6atsohappij VBn ceo anaer gevoelen is, zulll'n de
contrn.cterenda ptutije:\ zich onderwerp8n aBn de uit~
sprllsk fa n schaid aregters, t e kier.en Daaf welgevalleo. doch wi. r leeftijd niet Olloder daD 20 eo oi.t
huoger dan GO mag zijn,

.M:e ~ betrekking tot tie

tabak in Jamalca
zegt 'rhe 1\)bacco Le'"-f', dot onder d~ t eekenen van
vo rni euwde 14!vensvatban.rbaid welko J·awaica. te dan.
ken heaft aan d~ versta.ndige en energioke regering
'lIAllJ..K.

thans

vaar t io deo la.teton tijd beeet ,'erkes rd , In Juoij al-

rour een

..i-"-1;;jeh met clk o Fr:lllSeha en F.u gelschc wiiil

bedraagt

geven, toout ill overeoDstemming met de uit New·York
antvangeo berigton een aanr.ienlljke ,ermindering aaD,
trOll wens zeor' verklaarbasr ui t den winder gunstigen
toestlmd, wRBrin Amsrika uit bet oopgunt van weI·

BalldjerlllRSin en Bo:w-eft D .
Ut» 1 2en

~rr.!."'TSSO([ULD

LANDYJJlUIUIZINO. Hot oijfer der l~odverhuizerB, die
.ieh in hot I•• tlt. balfjlUlr nnar Amerika hebben be·

, langde.

.rtIakR.S8A1'"; TiUlOr-Koti'p .... uli:" e n ,-i.e
]\.(oluuheu .

ENGELSOUE ,.

'179,283,245 pd.• t., togen 839,519,326 pd. 01. io 18G8,
wat alduo in dat tijd.verloop .e. vermindoriug .an·
wij.t van 60,236,081 pd. st,

Hij herinller~ E~ch eODS op zokeren Jag de vro uw \'ao
een opliebter bet kOOp8ll VAU zout gewuigerd ts bet.·
ban, om dRt zij 'loor oude kopere u duiten Z()U~

l"J:uutok e n pa.lcUlbang ,
Dl!'u 171111 ~:,Il elke hillMHl.
B OJ,·.ueo' 8 ~~~thU.H't ....n. BilU1;on .
Pen l.r·n f!\lll'll1re In,,apil

BPun..L~ ·borluilen llillh~han. tw~eJap'lI'Gbe

T:m
,. OfeletiD¥B,komQn ,betaliDg. betllj bet koDtrakt... ht.futeo
ofllclereD". dlo .IUb. .nabbeo . do: . ge"eer,an ·geaobutfabrio . . ten .OPllgll!t VIIU · den. oveuengeliolDlllltU~. .
.
.
II! Daoe.lObor 18'11 -. "el bak.e nd .-hulltde teO
... .oaU".,. Olg.osprnislsob · stalsel te.beatl1da.roD.
. .. , .
. ._ _
. _'. ...
..
..
•.. gelll!f.oarder eeo .80tal Inlaodsoha dlilker. op Allor,
PKODSSOR
.... rde dor . fill· ·
o~Deo, voor.pelt dat er blDDOO kort ~oo groote. uibbar8"
tlDg van de Etoa zaI pilate bobbeD; .
.
.
G~RIBU.I)L De ga.oDdheidstoestaod vaO Garibaldi
is betrekkelijli: good, ofK.boon bij op krukk'm moet

DEllE"" JbrcD. Ploos , .an Am8tal, vioe coooulgenoraal d.r Nederlanden to Melbou;ae, is gio!er.o

e .D

8 en at.
9 en 28 ,

September.
Cdohtr.

I

. ... ' .
'. _ . _' _ _
. _.

.

de

Ootober
N01'4mMr
DeeelDbtr

viA .Ba.[a"vift~ 'l".Iuutok.1l Rlou:'W'
Sinlifapore.

"ordeD.

Do generaa!,:. majoor : Diomont w.e rd eorgiat.ren
door
oflloieren .'an b•• .· garni.oen en tal van burgore oan . 8chittere"de seronade gebragt. · V..r.obill~Dda
to.spraken . werdeD gebondeo. Sohilterend werden die
door den genamal boant"oord. De sor.nade werdgo.olgd door o.n ·baL

Slu.ili"g l'a~ -tI~ Frafl.'.... Mail; .
Data.'v l a.
Sln8'Bpore

~' IA

~mIi'

.. tr.
. •.. "OOdatd. .. dl..eboot
... • to.· va.". . 8n.d.·en. pOib.pak.-.'
., "etten morgaD namiddag . t&n eenure Iilllen ·gesloteD

8.A.MAR..AN.G. . -

EEN BE UNGltIJKE lfl'rVIN.uI.NG

word

io

AOlerik"

ge-

daan, DOUltllijk zulk oen kleine Btoomma cbi ne, liat
man dso.rmede naaimaeuines in verbioding kan brengcn on in werking stellen. Zooals bekeJld is oeftmt
hab gebruik der naail'lac hl0 6 oell noodlottig~n invloed
uit op de gezondheid <lor DBaietsrl! en monig j ooge
vroUW komt er door Don bet kwijnen . De naaimachine

wordt ou echter eent volw •• kt door dit stoomw.rktuig in wiciatuur, dab men zich ,"oor weiDig geJd kao
aaDsc uoff"o, waarom dele nieuwe uitvindillg met te

;~~r!~~: !:~8~~:r:j.r;."r.o~::~hd~~~hda~~:a:ijd h:~

bJ

oer .erbiodteoi8. n~g niet .erati-oksu w... 2lij. ,all
oeD . kant hs"eerdoD; · dat bUDD. t.rngkomlt op Af;r
aen .einda had g.maakt aao do. . o.ereookolOat eo~.
.eodiao da sleobte bebaodsliog vao deD. kaplteln en
v..o aile verdere .orpligtillgen ontsloos: ·lIeb ·ba te

!~t·.~:.e. g8~:a.gf~.~;::,o~o~ie~:o~ :~.r~~~~;~tS::D:P.

:.
.:'
::;
van ".inig miodor dan f 1500 .an bedoogen 10 0
in den .te.k latend.
Men weet; . boe oamensohelijk door lommigo .Eog •
•• bo kapitein. onder do . ioboorliog.D der · 2l0Id&ee·o,ilanden bui. geboudon i. en hoe blo.dig. diaH.den
lioh dlUlrom op den on80boldigeD bie.obop.. Patti.oil
s ewrokeD . bebben. Hetgeoo thans op . Timor · gebeW'b
i~t"t op •• kere boogte e.ne herbaling do... lfda miso
;:t
eo koelies nan kootrOie onderwo'p.n warde.
Het is niet om belemm·. ring vaa deD baild.l, maar
om d. handhaviog vao wet en orde ·te doen. ,De re-

f:u~~:o;o~:r:~th:to!;i;,g

b~~t ~~.!~o g~:~er~:l~~!

;~~:~t .~~~a;::~~e:oe!8~trj :::e!e;:le:Cb~e~::~'DeD'Zi1:!
r.sideotio Inland.... mogoo· buren, bot.ij als duiker.
of ala Koe;ius, voar de Ao.strn.lisobe p~relviB8cberij, 1i00
zU niAt voor.f voldoeod.borgen .teUoo . Dit 1&1 bet
midd.1 .ijo om miebruikoo te woreo uist-aIlQoil; mlQr

~iou~ °o~ ~,~~::k~~~e ~:·r~~r::;~e~:· t~n.n!: ~~eo~:~:
"00'

Niet d. goede, ni.ar d•• I.ohto ko.lio,baaldare

IIIchen, dat o,1lus op den oudoo' yo .. t , zal· ·blij,·6D. D.
goeds verlaogeo oiet lieverJ dan dat vao . wege· ona

gouvernemeot eon erostig .on regt.treek8cb toezigt .al
worden uitgeoefend_"
DBzelfde courant maakt nllal' aanleiding van eene
verhaodeliog van Emile de Laveleye (In8/'" pubt . .,.
zijne lezers opmerkzaam op hetgeen met
betrekking tot h et onderwijs in Noorwegen bestaat.
Daar kan "sellior iedere boer lezen en sBhrijven."
]l,mie)

,Dit u.luogrijk v.rocbijns.l been me" n.o d.n roi·
..nden oehoolme ••t.r te dankon. Ee. doo,d ....geriog
aODgo.teld ond.rwlj.er bekoLlt een gebeel district al.
veld voor 'Un. werkzaamhsid, Utj tr.kt Tan gehucbC
tot gebueht, veotigt oiob voor korton tijd io eeo dor
aanwc zige. woningen, en roept de kioueren der gobucbt..
geoooteu OI', gedu r.ode zijo .erblijf dag.lij"s bij bem
to komen. Daar dit gctal niet groot iIJ1 heert er ook
geen kl .. oik.ol onderwijs plaats, maar kaD de onderwijzer "job wet ieue r in tUtt bijtonder bezigbouden,
.ood.t in korleo tijd op I>olatogrijke .orderingeo te wij·
&cn valt. NO. ctln zeker san tal dagen Tortrekt bij naar
eeQ aud er gehucbt, doc h geeft zijnen Jee rliogen &eoe
task 0p, waarvau zij zich bij Zij08 terugkomlllh ·in dat
dorp of gebueht lno. len gekw.ten bebben.
Op deze wtjze is in gebael Zweden en Noorwegeo
op het platte laod h~1 onderwijo voropr.id, eu misoohieo
iR het niet overdreveu, wanneer ook voor Java, ' Suma..
tra, onz., een tioortgelijke uits!ag

bij

toepaesing 'an

een ooortgelUk .t.I,.1 wordt voor.peld. Van lier••I.do
\'orru ~n

zich uit do.t rondw4otieleDd oDderwijs de vnste

soholen, door de be.olking .elf aangevra.gd 00 be~o..
tigd. Noorwegen le .. rt hi ervoo bet Too,beald. Nog in
1840 telde men er m.er don 7000 r.i.ande ondervrijzere, tegen 222 vilste scbolan, Eeo dertigtal jaren later
fond men er ' Diet meer' dan 2500 ,el plaatsbare, eo
reeds 4000tai ••• t. dorp., op gehucht•• cbolen ,
Ean andere iustelling, ook in Engel and oolanga in·
a-~" -'''''' . loi _ _ b'j . _

Om

N a o.floop \'80 "en jao.rJijkach ulgemeen examen op

de boofdplaats

"'0

e. u ,Iie'riet of ondp,dietriot, geeft
men uiet aaD de' I(inderen, monr aan den onderwijzer
.eoo extra,belooning voor iede. kiml, nat blijkoo geen
>no b.t onderwijs g.profiteord Ie bobbeo. Zoo ontvaDgt
da le,~raar oDgeveer een rijksJ.aalJer voor ieder kind
dat to ont vlug te kU[lDSn lezeuj iDsgelijks aeo' rijka.
daalder foor 8chrij ve n en 'oor rekeDen. . De achoolkorumiasie cloet bierin uitapraak, tiD bet kan niet anders
of de ambitio \'an den reizendell zoowel ale van den
gezetao ond~r. wij,er moct door de hoop 'o p geldelijie
ondefeoheidin g Fumgemoedigd wardan.

Men telt op Jaya ongeveer 350 diotrict.n on eeD
1200tal oDderd islriclell; Hier zou m. . dUI ook 1200
raizende onci erwij1.9n op oen tractement vlln f 16 'a
maao ds of f 180 '. jo.ro noodig bobben, waarbij all
jo.rlijkoche belaoning welligt nog eeu f 7Cl loudoll
ge voegd motlteo worden, zOlldat VOOt drie ton goed.
de bevol kiu g een in olle dealen . vol lioend lager ouder ..
wijs bekwam, t erw ij l zij uit eigBD ruiddelen voar aoboo.lbehoefteo zou moe ten zorg eo, In landen wsar de be..
volki ng zoo v8a k 111\ zelfd KAO fne E'<D uit eigen beweging
g roote flfiJtl\Dd ~ n te 'oe~ Bflegt, hC8tant er eaker geeD
midd el om het onderw ijlil Ulcer algemeeu te vSfapreide n, Do reizeul.lc onderwijzer zrJU de kolpnrteur der
beschll\'ing wMtlefl, en dit tf' moer, . zoo bem vau re·
gerillgewege ee nige boeken ~u nuttige traktaatjt>8 werden t oev8 rLrouwd 011\ iu de dOl'pan en gebucbtoo uit
te (ladle n of te rerkoopell. Iu ieder geval KOU dit nuttiger zijn, dan, zooala DU g~bBurtt enkele lee8- 'eD ra.
kenboo',en Ban eoo pakhuismeeBter ter 'verk"oop toe to
zend en . De rei llende leeraar is de aangew'e zen versprei-

Ole.r vraugde wordt begroet. Sints aeni geo tijd heeft men
deT en It.eft gelegenheld Ie over om "jna boeken aaD
in AOlerika do machioe reed. iu werking gosteld,. Moo
dun mao to brongen .
zegt, d.t tlj don nihinders in New·York 200,000
Danrbij komt nog, dat de kindoron geone .verre tog.
dollar. geka,t ho eft, voordat de tegeowoordiga trap
ten nNtH het sc haol gebouw behoe~eD af. te .It'ggen; bet
ooderwij. worat huo in hel g.huoht •• If buoner iovan Tolma.ktheid w.s b.reikt: Dit kleio. sloomwerk.
"oning gebragt, terwi)l de iuvloed, dien de meester
tuig kan ook gemakkelijk aan oude na.imachines T~.t,
, op d,J.1l onontwikk.ld.n landbouwer ." op bet gobe.le
gemaakt worden.
gebucht uito.ront .ij.e goode "ucbteo •• l.oplo.eren.
In Rusland en N oorwegen Iteoft men o.ok ·. enmaal
'fl jaare ee ne .zamenkom8t . vall 'de vel:'acbillendo relzeD~
De Indische pers.
de onderwijsotl ingovoerd, hetgee.D .b.ier te l~rideJ onder
rreL llagbtad vall N . I. Bchrijft volgoos inlichtinh.t oog der pla.te.lijke .choolkommiosio, medo •• er
doeltr"ffood .00 kUDoen z~o. Iu Rusland .ijndie .e.. .
goen van een correspondent te Timor Kocpang, dat
gaderiosen, ·ter besp,eking ,.an , .de . ,e .. cbilloode to ••
do loesbllld. • lda.r. veel te wellecltoll overlaat:
standen welke zicb : aan den :onderwijzer ' hebben : '001'gedasn, zelf•• erpligt.o<l; .d. ooderwijzers onhangen
li Do posi.tie 'faD dell ~e8id~Dt van ',l1i mo.r tegenover
(harvoor echter een re~6peDll ing,
de InlaDd.sche radjabs is niet wat zij kon oijn
behoot'de Ie zijn, In n.am otaao dieradj.b. ODder .ijoa
D. oowetendheid .an den Russiachen boer word~
buiteog""oon geooemd. ·Sle.hte ·acul .·.van ·de ·bondo.d
b.veleo, doeb iuderdlUld o~u z~ onafbaDkolijk, daar bij
ze a\l06n eis b;nrienda bondgenoot"D eo niet ale 00maDDen kUDo en ' lozoo eo. 90brijven. Hier. teo 1ande aiQet
men eeo nog lager cijfer aanneDleD;·ondanka de bed.l·daooo 'ao be.t Nederlouds. h. Iodiseb go·u .ernement
kende ,lugbeid; wasrmede me.uig Ioland.r .iob .de
te bescbouwen b.eft. .. ", ..; .. ,. " .. ,........... ....... " .......... , ...... ..
o.rete begins.lon van bet · lager .· ooderwija kan eigen
z'~i· .;;;~~ ~~i~~~~~;' "d~·;·· d~ '''N~d~';i~~'d~~b ·l~di~~h~
makeo , D. m.eslen spreken - aileen door d~ kl'llaht
van go boor on .geheuge" .- t ...., oelf. dri. talen. · nit
r.g.ring ,ot magteloosbcid i. veroordoel" .tegenover ds
kan· eeil uitvloeisel hiervan · zijo, dat door bet uitoef..
ge •• gvoerdera . van boitonlandsohe sohepsD, dio ,ergonn.n van versobillende ambaohteo ook bet b.vattingo.
ning iI.komeo b.bben om op ~l'i mor ec de omliggendo
vermogen · .an den . Inlande, llIeo' gesoherpt wordt; dst
.eilandon koolie. te huren, be.l,emd voor de parehi ••
seh.rlj op de nuordw •• lk ust va.. .A 08tralio? Zood.r
bij in lille •• iehoelfbelpon moet; dot hij g.~ood.askt
wordt !oar velerlei ttl zorgen en aa.n nog m~e.r to de.D"
eanigoo wRarborg te s'oUen voor bot nakomen van
k.o. In alieo gevalio .bewijat het, da'··do .atbsarb.id
bunn. ,erpligtitigen, Domen die H.d.n Timor.lebe
duikers in' bUQoe dien!lt, ' ,oeren ze wag, I)n kUDnen
r~or lager onderwij. a.nw•• ig is, mite · deD Inland ...
Itr.ff.looo betoij oalatig blij'.D in bet uitkeereo dar
solegeobeid gegefeD worde, ' VaD dat ollderwiJl ~ebrD~
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Lo'

vau So,UIlaraD &,.
Eng. bark Frident O. J. Heinriobo naarEogoland.
N.d. Iod bark Heoriette Elis.betb Oeij Bok Soflij

..Hetataodbeeld 'an .Jso Pietor ••. Koeo Was aldaar.

Oasr Soerabaija.
,..

hebbanden In .het "'Ddn~loo"'l :van en door G., A.
~.rmuth eo 'aD onnltgelolte paodgoederen te P.ko•
dJan door den pandbouQer Tao Kam. Ngo.am.

sijner mkoobte

ADVERTENTIEN.

,o!o~::n r:;i,t::' v:;:o:=o~:J::~

en .ijo metge.ellioh
.VooroiU.r: • Gij babt all. prije ' in . ••D lot6rij " 0
optagel ge.teld, dien gij niet in uw ba.it Mdt P"
B.kl. Boudoul: • Dna, mijDb ••• de .ooreitta. WII

k.

r1.angc omcn schepCll.
to Batavia.

on.
S'pl 2 II I GOUT G.. M'j" B b '
DUll. VI.!.tI N. D. SCffEr};H

VAN

ef ook

AQ1tH1'ItN

At' b N J SI

geeD

..egena

14 "

loterij; en waaro91 feryolgt men

mij

Op mijne vendutie van Donderdag
cal ik ,.rkoopen:

daD

lolerij P"

;:r!~;:t:~~::~~·T£~::~:;;::~: ::::·eb~;~~!~~~~ · ~=_3. ~,td~i'.NHJO~V;hi~.~ ~_~':.l.:~.:vi,~·, ~.·~r f.:'.:f:'~"Bfgo~t. :,po~.: .~ ;·u:. e.~ "~L;~,·;,r:,N·,: ~Cc!;,·" lo~I.~e.k~gi:;:~:~a;:?I~~;:~:tni::~ d·:t~:
•• rricht

~::~~:!~~e i·w~~:.:":;I~: n:::••~o b:~~~~p.~~n ~hij~~
De partikuli~re ondernomingttgeest hoeft toc h ook
in de behoeft6 aan een droogdok on

"i1leD . voorti~!I

••;:;,••

n _

&aD bo t gerecbt t1vergeleverd,II

, -

VJ. .4.li ~. D, SGrIT-rEN.
NAU
a Ned. Korfen.cr .......... ....... Welten. .., .... " ...... Nederlaod
N. L llilliton ........ " ........... Meijer...................... l1iUitQn.

::::.::
: :
;I

eengek~men, douh hebt den spil1gel, bij gebrelt aiD
f:I~~r~~:!n~,~kocbt~ WQt u echtsr niet heIet beeft, dieD

!:~;:; k:~~~;;.~. ::.~.:.:~~~~ ~:::~~:~i::::.:~~~i~,b.ij.

.nokJ.: • Wij .ouden dien '"",oDd. afbal.n, zooalo

~;.:~~~~~~~~~~O.i:~~:~~~;:~:;D~;i.

Sept Ned hi.!

W1J~~~r.~~:~~~~~;~::;~T~~~ f.rkoob~.
de

t:.e SoeJ.... n.bn.Un..
,chil~ }I'I l k t p n L d

3/ ro

~;e~:~o:i;:U~e~::::~~:~:l 8t:ll~:::iegre~, ~~:t I~: ~~~ ::::;::~ ;~:. :~!;:~;:.;t:~;~: ~r~~;~:.~:.~::~~~~;:~2r'·I:~:
ro~do

8cbeping 'RO bet aangeroerue materi eel up do

~tOQJnS . KQUlll:g Wlllcm Ill, kapt. J, Dlkker,

'aD do

benno.

digdbedo. "oor het dok, hoe.eer Amsterdam niet binneD bet tolGebiet.l van Batavia gelegen i.e.

3. Sept. N,d. l":"\:::r:"~~::~a~:~t, knpt. D. Ouijkaas
Holtf. Ilaar l'lsoe roea:n,

A

W nl&rlijk, de heel' Schuijlenburg "deseapfl rel;l rt" niet

aao d. D,og.lij~heid om een liber •• 1 lariof overoon
te breogen met de illiberaliteit van vroege ro eenWDn .
Indien lulk eene wehllitleggi ng niet bet;pOHal ijlr.
war e, Olen zou za ergerlijk mo eteu noelllon,"

Eon illleUUel' aun het B'lt. llaltdd,bl . meenell de in een artikel, gctitcld: kOllservalic! of tiberaa!
l at de milli.ter Fransen van de PuLl.• niet. MU de
.erwaeh ting heeft beantwoord, g el oofL evenmin
iets te kunnen ver wacLtcll vaD dm) nip.l1Well mi·
aisler van kol onien:
• Wij geloove o nie t, zagt Je e:loller, dat dE:! haer vaD
;'oltdtei n die man is en dal\r(lln betr6UrCtl wij zijn
)ptreden. Vergeeftl echtel' vrllgen wij OD8 Df, w-ie wij
n tijoe pitlata geeteld touden willeu £idll. Duab veel
:ouden wij gewonnen achteu, iudi en hel hoofd 'fun het
)eat1.lut' in IJJ.di;; ·1.d(0I~ au, nict buwerkt en bezol.ldctd
loor de omge vir:;:g van hd Plein en h et Bi1\JJenhof~
'aD H oll and 'Hrwijderd z,011d er bet '? Et.d erlaud te verreteD , cen ~~lf,'ttandig6n en onpart ijdigcn blik op Inlie Ic OIl a1aaD. Dc wa-n, di e in 1863 a l8 wi.cil'lter 'Verdaarde, d8t regc ren io bijzonderhedeu fRn het Plein
-en groot kwaad ip, en £ich voo rgenomeo had de InJiacbe reieering in haren werkkrip g z{)o\'t!el lQogelij k
rijbeid fan bewegi ng te laten, }'raDs en ran ue Pnl.te,
liemand meer dao bij heiJft de bau uou 'so de I ud,·
,cbe regeeri ug ge bonden en de zedeJijke kracht dcr
.mb te Daren geknakt. L "at de heel' vun Gu ltl!tei n die
landell

lvtUI"r

wa~tlu,

J 'OJ I oJ.: ..... l..

" " O ~ ~- : - a "'~ ~ ~ -

... -:,;

leid geve[J efi daardoo.r bet r.e lfvertro uw ~.u del' Ind i·
che bestuurder8 olltw.kkelen 1 dan kaD £ljll optreden
I,?g ee n weldaad foor,Indie r.-ijn. Ve rgeet hij dan oo k
,iet bet onderwijs, den RRuleg VIJ.n 8poorweg~ n, havdu,
ver ken en andere werken vau alg6meeo Dut te be~
'ordereD, dan zull<)n wij, die D.na libera~l dur~o~ no~~
neD, de , optrtlding van het iW DHSr\'atlcf mlnlllt-er16
'OO t Iodie r;egenen.l>

lJ. fora/elliandell zegl dat :lan de ~epaling en op
let honden van loulI'ijen ' ~I echt de hand wordt
~ehouden.

.. ·E r i8 geeoe 'plaale in Indii; wt:llicht, zl:!gt di., cou·
:ant, W3a.r zooveei lot<;!I'ijibn geHpccltl worden ale te Solo.
Velell. 100 niet al di e lut erij en, wOllie n ech ter in
,triid met de wet gehoUll 11 en d"t . : . . . '. omfat' de groo,~e menigt~ in de ,'e r owlefl~tell l Dg verke.ert
iat het boudon van loterijen zonder toceLemuung
ran 't bestuur zoo zij maar ' do f 100 nil~t over.,chrijden
Eteo niet origeoorloofd iets is.
Ow bet publiuk nit. dien droom t a h~lpe D, achtfm
wij bet aUeroood •• kolijk.t dat publi.k do, 01' dit otuk
beetaande, yerordeningen in bet geheu geD te ro epeu.
Hot oodorworp i.geregeld bij St.at. blad 1868 No. 80.

.... wij··:;~~~;~·~~

niet

,e~l, ~~~.~ ~ '~,o'u'd en to~b.

gaa roe
lien, dat de SO)Q8cb, JU8htlf~ en p OhC16
wat
kracbtiger u:; hond il icld aa-u .h r'V6 U&LaailU~ uep.l.!:nge n .
Menig geetolen uur werk, memg k08t~tlar kleedJe zoude
dan door de di.veo niet zoo gemakkelijk 'OD d. baod
kauuan geZtlt wordell; dewijl de opkoOpetB dan niet
zoo grif dat goed wee r lIQ.n den mao zoudea knDnen

breDg.o, al. uu bet geval i •. Zij n wij wei oad.rricbt

k

ange oluen

P"

assaglerS.

z. ~L

tm,p'.

h~~;:~ F~;-:g~~~~~e. ~~~h::.·D~~~d:~~o~~f:::ie~'ii~·rr:~Pt. ~fiD,

dll

Het verzoek Bouricius.
N au.r aanleidiug va n het berigt in 't Bat. H and.,
omtrent de advi ezen do or de Kamer van koophandfll
gegeven ten beuoeve de r landbo uwo nder ne ming van
d.u heer B. R. G. Bouriciu., go.n het Dagblad aao

~:~;:~.'?ndar bet op.cbrift: I'rij-.rbeide .. "Boer.D'

VO drscbijD. En un zegge men Diet: d~ eisch van den
heer Bouriciu8 werd ook in Bowmige II liberale" bla.·
dan in In,die bestredeD;. want daa.rtegenover at88t J dat
andere nhbcra.l&" or.Jdlen hem, of gebeel, of gedeel-

telijk steuDd.n .

ue

u De houfJz8ak is, dat
ontginner, de erfpachter,
d u a z ij~ die de v r 11 c h tell g e u i e tell van

h. t

radic~l

•• tel •• I.n di.dodrijvande

Batavia dd. hedeo .
Benoemingen,enz.

VERLOF VERL'EEND: wegen! .iekl., aan den
Kontrol.ur de" 2de kla •• e op .Java Coilard ; •• n d.n
tommies bij de

in· e.n

u i t vce·rre~b~en

Malga; aao den

2deb kommiea bij de Blgemeene rekenkamer van Braam;
aan ' d~u oDder-i.teudan' der 1. kl •••• Hofelede; aaD
den kapiteio der "'tilleri. Geij vao Pittiua OD aan den
offici.r vaD ge.ondb.id aer 1. kla.se .an der Mijl
Dekker.
EERVOL ONTSLAGFN: ,Ie t•• keD"ar bij het
mijnwel~n ' 'an :Hier~en; de binnenregent van bet
Room ••b W ••• bui. t. Samarang H.ijliger. eo de bulp.
onderwij_er .Akk.radijk.
BBNOEMD : tot kommi•• bij d. iD- 00 uitvo., reob.
.~ . Mondt en tot ferilloatalU der l5oklaa,e Idllrdi.

reedo •• 0

nantal Joten ann den man had gebracht, kon ik Diet
halverwege blijven eteken."
Yoon.: /I Woorbij n ag liwam, dat het geld ,erteerd

;::;':i~a~d~ijiDB:::'e :::~';.?t gij

te ••ggeo . Gij waart

Baes: • 'Vel nee n 111:, mijo heer; ik bad er Dietl moo
to mBkoo , \foet uP ik be b alleon maar de namen op
de l i~6t gcac breveu, eo n enkeJe maal sleeh ts, "eet uP
lUARt ik heb niete van hot geld ont.vaDgeo J weet u?
Voorz.: . Gij he bt met bern bet geld verteerdr"
Boo" • Wei nee n ik, mijub •• r; bij be.ft mij .. 01
eon paar maa! ge tracteerd , weet u? maar dat's ook:
aile." .
De rech tb,uk heeft BoudoDX tot fier m.andeo eD
Ba;;. tot aebt dagen gevangeni.straf .eroorde.ld.

Engeland.
Ee u krn.ulczluuige.voor het;

~ereoht .

It Is optnerkelijk, dQ.t et" slacbtf( schaars eeD VOor.
bdeld fu n . k.ro.D: k~ in.ni gheid ill 8an to wijzeo, waarbij

de door the t.lel8zlekte aaogetaate p erBoo n wiant in
eOD ellaodige toe8ta ud to ,erkeeren; scbier zO Dder uit..

welk. do con,t,bl •• olgeoderwij,e v.rbaaIt :
II Zaterdagollcht omatreeks 4 uur kwam de
conc ier ~
gt' van SLafford House mij roepen, en
weeS mij e en

b.kl.agd. aaD ale de.D p.rsoou, die op den duur aao
de deur dier woning kwem aanscbell.n . Ik be.al born
£jjna wcegs te gaan, betgee n bij naD oo k: deed; maar

uog gaeo balfuur lat.r zag ik, d.t .d•• eIfde pereooD
zicb in den tuiD d. r.an d.n bertog van Sutberland b.boo·
rend., wODing be yond . Op mijn 9fao.g wat bij daar uitroer..

p er. eo ,ao de

w.tg.vend. macht do

de, antwoordde bij; II Deze tuin beboort mij; ik ben de her~

qU6si·lndiscbe b e r vo rwingento t stand
bra c b t., :1\0;1' VEnLOOOJlENtN'G V.A.lf AL nUN OPGE"
SOJJ.ROE:FllE STELLINOEN EN lJE'IOOGEN, t h G 0 II e d n
mOD 0 pol i e v ro e g e n, v r oe g e r d
r li e n
~ 1!.:l .3 C tl 0 C co n e m i Be h m i tI d r ij f v 0 roo r·

tog 'an Sutherland". Voorts ,erbaalde bij dat bij .ooefeo
vao eell bozo.k bij d.n priDs .aD Wale. tar uggeke. rd
WBS. En nu tl'8chtte bij in de wOlliDg te komen waar·
toe hij door een rlla.m Dsar binnen . wild e klauteren ,
h~t.gocn, vu lgene zijn taggeD; weI ~O (l g~m8kk:el jj k wfle)
.10 door de deur biDneD te treden. Ik .ag wei, dat ik

do'e I n.
"De Indische R egee rin g wee8 het verzoek-BourieiuB
af, zoo meldde llleD uit IodHL

"Wij juicben dat beslu!t t oe,

0

m d a t d. v r ij.

arb eider moot w o rden gebonden Qo.ll
z ij n e i g e n v 0 r m a I i g e 8 t Bat h u i s b 0 u dk u n dig awe t, tenzij bij eerl ijk tot b.t e.nig ga·
zond •• tol.ol vaD Iudi.cbo politi. I< ziob beka.re.
,.Voor zijn , boeran.bed rog" wordt hij inmiddels 't
beat t'D 't rechtvaartii gst g~8traft."

°

Een loterij zonder prijzen.
lloudoux, die onlaoge wege nl de hittronder te
vermcldtm Ef1ak va or de recbtbank te Parijs heeft te·
rechtgestaan, verkloart, op de hem gedane Huag Dnar

.ijn bcroep, .cba.pherder t. z'j e.
Evenwel, Boudoux woont te Pllrija op kame-reo Voorta

bJijkt, dot hij al verac!Jill.ud. v.roordaeling.n aoht.r
don rug h•• ft, .1.: wegeu. laodloop.rij en bodel.rij

met ieolA nd te doen bad, wiens geeshermogen a niet
beet' in ~rda wareD, waarom ik hem, ilu.ar liat· politie·

.0

krankzinnig

iet.

merken?"

Walter: ,Nieto, mijnbeer, daD aUeen d.t deze g•.
tuig •• ioh ill tIOu .aak Bcbromelijk •• rgiot beef~. Niot
,k had namalijk d.n priD. fao Wal •• be.ocbt. maar
de priD' van Wal.a had bij wij e.D b.EOak argelegd .
Ik w.er. d.t m.o, kracbt.oB d. wot op de krank.innigOD, w ij heeit opgeal ote n, ofscboon ik S(luverfJi o fo rst
ben."

Roeht.r: • W • • ullen d•• aak acbt dagen uit.Lellen .
In dieD tU88chentijd zuBen we inlicbHnge o iuwinneo, /I

Walt.r: . Z. er w.l; m.ar ill: wi) bopen, dab gij mij
niet zult beletten, Daar Stafford Hou•• t.rug to k •• ·
reo".
Uagter: II' lk vrees zeer, dat ik Ban uw ferl8ng(lo
geeD gevolg "at kunnen geven. G-ij zult bet ecbter b
b~w lLdng

lu~bb9n" .

ga, dan beb ik DOg D1~er woningen in L onde n, b~j.

hij noemt zieh

herder, en etao.t

DU

voor genoemde

r.ehtbaDk ter • • ht, in sozel.chap vau eeu jeugdigen Belg
Baiia geDaamd.
G.lijk i.der w.et, zijo berde.. over 't algemee.n tot
peinzen gencigd, en B oudo,ux bezo.t daze Deiging in
even starke mate, alB ieder and er · ·heruer; het ides81
eehter zijner overpeinzingea W1l9: op een of andere

wij.e a.n g.ld te komen; on h.b middel, dat hij .in.
deIijk lot b.roiking van dat id.aal kooo: oon of ,nder
voorwerp te verloteD, de lohn aan den man te bren~

gen, en bet geld in den uk te ot.k.n.
Boudoux besloot du., een pracbtigen epiagel, dien
hij ecbter zelf Dog D;et be ~f\t, to vertolan, en bij verfBardigde 860 loteo, die ' GO c.otimo. bet .tukmoe. ten kOHt.U, eo vorkoebt die 10t6n, nieLhg.noteaedo do
oo~mi8~ari8 vat politie. hem dE? 'ereililabte . vergunning

tot bet boud.n d••e. lotorij aitdrukkelijk gew.ig.rd
~~

.

Geor good

Walter: .0 zoo! AI. ge niot w!lt dat ik da.rh.en
voorbeold, het pal.i. vao d.n hertog van PortlaDd >n
CaveDdioch Sguare; dat b.hoort ook .'0 wij, en ik
zou daar' oak zee~ goed kUDneo wonen".

Rocbtor: , Zoudt gij ni.t in gobe.I .Londen eon ne·
derig.r woniog b.bb.D?"
W.lter: . Hela .. neOD! Zoo,.r ik ... et, heb ik die
Diet"

Op diL•• ltd. oogeublik ontvangt d. reohter .en ioJi.bting, die met het I•• tste gezegde 'an Waltor wei
eenigermatu in .trijd iSi.r blijkt umolijk uit, dBt
hij wei een n.deriger .erblijfplaats heeft, dao hij d.ukt,

Damelijk, het krankzinnigengesticht, wBBruit ' ~~j kans

h.en . gezion t. oot.nappeo, m.ar werwaarls IIlJ thaDo
onverwijld. wordt teruu.vcerd.

Aangeslagen Vanduti6n.

28 ki.leD

L u c i fe r

S,

G . A. WERMUTH.

Nog zuBen worden verkocht:
op mijne vendutie van 1l8nstallllden Vrijdag,
voor rekening van belaugbobbeodeo
eeDe partij vau :

16500 puike Manilla Sigaren,
in ki.tje. van 600 otuk •.
G . A. WERMUTH.

Op mijno .ondu!i. van aanotaan deD Vrijdag, ooU."
zonder Reserve wordlio fBrkocbt:

400 ki§U e§ Wosch-zeep.
en tot .Iuiting vao fa ctuur.

Een restant gegalvaniseerde ijzerell

E.ZPl.llI.BBf!fJe
(1284)

G . A. WERMUTH.

Op mijue vendutle van "rijuai'
I t dezcl'
10 · picols DJAGOONGS.
Ren partU onharige PADIE.
Eenige SPEENVARKENS, GANZEN en
vette KAPOENEN.
beneveD.

Eell '.'001 Rijpaord Sandel wood,
4. jaar ond, boog 4 yoat 2 duim.

G . A. WERMUTH.

(1293)

Op mijne vendutie
van VRIJDAG 11 dezer,
zull.o uog word.n vel'kocht:

100 pikols Roffie.
G·. d. WERMUTH.

(1293)

Wegens vertrek

WBS."

Reeht.r: • W.lter, h.bt gij op de.e verklaring
aBn te

,aisobe bericbteo, . tot tel waflnden; wageua het verla.
leo vnn een kind, ahrader tot 6c" D jaar en een dBg

berder t. bo.den of w.1 t. a.b.r.D .ou bebbeD. Niettamin,

VLDMH
(1282)

bureau hrncht
hem door ean genoe.knndige Iiet ond.rzo.k.o, die dadolijk v.rklaard., dot de b.kl.agd.

bet hUllS VfUI

In ~L delia feilen van zijo VIOf'ger en tegeowoordig
1"00 i. ind.rdaad geon kudd . zicbLbaar. dio d ....

zullen worden verkoc ht :
ooor rek.ning ,an belangbebbeDden .

l

onr,.\oorloofd houden eeuar loterij on voropreiden van
gevangeni.str.f.

Op mv'ne vendutie van Vrijdag 11 dezer

(1283)

a c h t e rho e d 0 u i t m a a k t ., n van bet r adj·
cale l ege r, rlat op het t e lr e in v an de

°°

G. A. WERMUTH.

'r

ve;d~ ~o~rgeve~s: ontgo;~~~ i~:

d.t d. werk.lij'o drijfkraeht wa., onwidd.lJijk te

b ij
(1281)

V:or'~: Q d~e ~~~ID~:::II$·

dat eerz ncht en trots ,i9n grJndalag 'an a He krank~
I!i.n uigbeid Ui!UlAk $ li •
Een Dieuw f oorbet!ld d8srvan heef~ ztc h dezer d • •
~en hea r FJowers, , oorgedaari . .h:en · :&ljarlgeJonlrmaa ,
Walter Roob gen aamd, was in den tuio van Statford.
HOU'J9 ill hecbtnuis genornen onder ow&tondigbede D,

onder bet voorwaude li ,an l ic~tiaml!lge!:rckim, tot eeu
juar en een dag gevangf,nis; wege ns oplichting, het

TELECRAMMEN

Voo ... : ,E n indi.n die onv.rkocht war." gabl.,o.?
te 5 uur
g.i;'~~en ;orde~: aar ~.ad dit moeten geaobied.uP"
. ... D e loterij r;ou nog tiienzelfden BVODd

.0nderiDg toch •• rbaolden de kranklionigen zieb, dat
Ilj foorname p ersoo e n zijn eo Over schetter} te beacbik.
ken hebben, zoodd meo wei alB regal mag stalleD J

t;e'edt het egolsme,

Vi11dag 11 September.

B.kl.: ,Wij haddon dat b.taald oit de opbrengst

~:::i:~? ~eeef~~~f:gDo~~:n:t;e::. !: ~~U8 e~J:ri~:keCron:::i

van den . grana,. ~a~.rop men BRede, g e f e IJ t i g dis,
nu kQm t men III !1JD ward gedflsnte VaD louter wi nst.
bejager . ,to '{oorscbijn en eiaobt mooopolie.

r~

de r DOg to Vt) rk oopen loten" .

ginning dcr woe.t. grooden! Do .rfpacbt.r. badden

maar d"t 19 fil et meer voldoende. Bescherming eischt
m~n thoD8 ; men ve rlangt nu, tun bate VBn de vrije
c Ul t uur, het trokkon van een !oort fau vorbodeD kriog

door oeewaterbe•• badigd gelo.t uit bet Ned. ,toom.
Bcbip Mad u r a, Kapitoin B. ORDEMA.N.
(1289)
H . L. DE LYON.

Voon.: .. Maar van de 50 francB, die gij onhaogeo
35 , erteerd eu de epiegel koat·

Is nije arbeid ee n kololUlnla leugen - z60 Leet
het - wat bete ek ellt de andere herfOrmingsleU8! onto
~lecbt9 no.odig een e rfpacbt en vrije concllrrentie, maar
nu reeds immt de "b ee~her ming.aap" jarumerlijk u it
den " \'rij~lei d~m o uw." Den woesten grond heeft tUeD J

S t rip e s,

0

~:d:6 bf~!~e~tt' reeds

BokJ.: .D.t ..I ik u .ogg"": daar ik

~l~l:rIngk~r~~neil~e;t:u~~~ih:~, ~!~r::u, R~~:T1i~~~I::te;~~~a ~!::.~:~

E

Commissie Vendutie

loton".

van poiicie had u de ver.
g tlDoiog tot daze loterij geweigerd ("

t;e Duta:vln.a
yan Atjeh, met. het .:s-cd. In<1. IItOO lDlCbip Gotlverneur.Generaai

J

dan mo et het Dna yo or eeDigen tijd gtlleden ontlltol en
g!)uden remontoir-horotogie met ZWBren gouden k~tting
op die wijze naar Soerabaiju. vllrbuiad z~jo.1l

Mtlca.~sar.

Vcrtrokkcn Schepen.

plaat. b.bben. Maar d. douone Ireedt al",ed er tu •• cben
beida eo vorde!"t inkollleode r echten

Vill

J

Voo ... : • W ei t • . v.r.taan; tlen niot gequite.rd. fao
tuur. De .aa~ 10 elgenJijk .00: gij zijt op een .piegel
gaan bladoD, eo zijt omtrentden prije van 26 fraDe. over.

VI~Jl Bo.t....vl...

Sept.

226. Een kist inhoudende 100 ps.

:::::
maar "9 hebb.n d. faotuur .an den i(oiegelhaodela.r

•

V
kk
crtl'O en Schepcn

J

vinI:·d~~odi::ij::. tij::):~::I:eninb.::::.Ch,;:~en

.

•.:.r,;•.

den. Of monument. n, ,algena den wetg.,er, ~ok d.ar·
onder ge raogschikt moet6~ worden beantwoo rdt de
6.klll io to•• temwenden .in.
Indien Koen de oogen kon opeD en .n be t Batavia
vaD onzen tijd ng1 hij tOU T"l.l0r~e"e::, VerbGflUd ~t"an.
::-'£aar hij zou 8BD den BOOUl de kleiogetis&igheid ,,"BU
d,e n voor,t ijd ;n zo,kc vau vrijh~id vun handel t~rug-

.'

J

de ferlotlng van den Ipiegel onder t~e8loM '.n a.n
agent d.er oponbare maoht "ou gelobiedeb~ ' Op bet
oogenbhk lijuer arrestatie bemat Boadoll% nogma.r

::~~r~~~e=;u!o~:~:d:e: ~n ~:l~a~::~a d::reKo:~etd;: na;e:'IL.~: .tQombt. Prius AlexanderJ. W. Kaijs.r ~:t6:'a0C8 'au de gebeele opbrengat
de wet te orieven, w•• ~ logen t. houden dat het standbeold .an don oticht6r 'an Batavia do .tad biDDeDkome.
~a.r ~ij ~oeh vernemen, word t aan den Boo~ ge·
ford.rd, dBt van h.t otandbaold 6 p.rceDt der .... r-

"".

.0

met . het op-

~:!~Obevr:~~ "!m J::::r:::~oo~:'rij~~: ~~~~s~~o:o.:,:

L..

-t"'"

de~er,
.ull.n SOESMAN.n 00. venduti. houd." in bet
offici.ro kempom.Dt te Pontjol ton hlli.o 'au d.n
W.IEd. He..

Op !fI.aar.dag de'll 14ell

W. P. STUTTER HElM,
vau ZEd.••• r nett. on goed ona.rhouden Batevia.cbe meubol.n, .oomede eeo "ilstekeod. PIANINO
voor dit klimaat ve:y&ardigd en wat veruer te

aebijn .al worden gebrocbt
(1273)

SOES~1AN

,oor~

en 00

Veudulie wegens Verlrek,
Op Dinsdag dell 15°" dezer,
zullen SOESMAN OD CO.
vend uli. houd.n ten buize ran den W omdG. Hoer:

H. DEHHENIE
Zeestrand,
von ZEd. oomple.len iDbo.b.t.
VOOR1' S :
Een zoo goed al. uieuwe DOS-II-DOS,
e.n goed BENDY-PAARD en TUrG, en
.
. Eao uitmuDteDd g.dr..... rd Sandel wood
RIl-PAARD, ochimmel boog 4-2.
(1296)
SOESMAN & Co.

~

Gouden Dames Borlogies.
A /6£5.-

Wo.n.d·og. 9 S.ptember: · Voor rekeniogvan b.I".~g'
b.bbondeD in bet v.nda-Ioeaal van eu door A. Mellor
on ,oor 'reboiog 'an .n door P . Buij. ,an boutwer·
ken uabij h.t Bpoorwei atatioD.

Ronde, staande ·

a j20

' (298)

KLOKJES.

en / ~3.~
G. O. T. VAN DORP &00 .

.

A.po~linari8 )·Water.

(1286).

I

VlIlBIi1IOH .

.

bij

· G;. A. 'WERMtrrH.

'

·1 · ~ j\.-il~'11le ~-· ···

".at~nd8t:.

Bi"'fled E'1'tertJoek. S'einber"er {(abinet
M e. NEILL & Co.

(1857)

Hout-Aankap

RlldcMhelm(~I'

(GEDAN«AN. )

zeer . fijne

SOESMAN. en Co.

Be.tellingen . op Aile · aOOl'teo van D J A'1'TIE-H0l!1:WERKEN wordeo Gonge noineo door 'den AdJlIIDlst.rRteur
G. III. GRI BI. I NG.
A.dr. s per "poor lIalie Gdangall. ·
(970)

J. .J. van RUIJvEN.
BRune t Hald..er
HOD I O N

,1

(l.

P t>reolein 'fR fl\l en 'f he&Berviesen, K~tfij en T hee.
86IT iei!en, ""$~C il8tell o ll in poreelei n ~ n &ard~werk,
P orceiein pr efwut koppen, H orllletUJc b sJUItend 9
Kamer-pat te n.
" raarJ ooz,, ' vorcolei n SJubaklw D Or alo en r onde
Scbotels groene Scha lau mot deksol, Bordtm.

~Ianilu

Zeel' lel,kel'e

n 18:

1.T Z .Ii: It. L A K .

n.

a1

fJ 111

VOrBch ' 1'1" 'WA,'l'ElC.
Rookapek in y a :~fje8.

J avascbe l\affillade
Oogst 1874.
'·,u
('"lva,t ."en;
.r

Holloway's Medioijnen
~:~;~':~E~;~";i~~~;: f.~~~~J~;~~il~~~':::':~:;~~!"~~::~¥:,::~,~:1:~

~j~l~;~~j~i~~l~~~~~
li oo.'ljcs

ell en-

.1 F;tlll ComplooL 1J.lu,fd g ar ni.,uUl.',

Zwaar verzilverd Prachtlg! Prachtig!
ll. KAlt'l 'HAUS & 0 0.

Limtlliu,1i euLedel' ovel·trokke ..
.
IUUllfel'lu)lltell

I\, OFF ·E R S.

Eiken-houtenKistjes,
i u!J o u dccd~ een 'iu1!ed1~ st~!

'

'1'immcrll13US Ooreedscbappell.
(~~NGEJ, SOU l,1A.DHI1\' :\.A'l' )

(752)

~O,

I)n

f .35.-

G. C. 1'. VAN DORP en 00,

Puike.· .Iandarijn Gember..
(663)

.

en

f 5.

~.AN

DOltP e n Co . 11. 1 . Dt L'iO N
{S7:;,

PI)tjell Zalf VBn

f 1. f a

CD

l 'erzwak.tc pcrsoueu,

c

~;':i~\1}i~"}~~!.;:~;1~fl:': :2~;h;::J:if~~:i~~~E~1~~y.~\~\i::Ei~:
Zij p rik kcl~ Uloll e()tlust bCI'onlcrt de sjl ijHcrbJlili g
UJLuurlijku kradlt en kleur.
Het. wlflle ~elldlSJl\idtJcl lllet M;i llli:il wijn lot
dell Hll.nlH va!; JJtc rh o u d~lldc· Kin :t ..... ijll (VIl! de
Ilcllx)hercitl,

lJioml 7.ijue

\lcdt alUl

t il

tIe

I

a;;l~lIe ~'oCd(~ ~'enceskilluligc

k\:i~ Illl~ ;~l ~Uiil~g~·l\:·;t ~()~; :1;~1 ~d() (:'i~~: ~l~ ~r ~::

il!~:::~~!lC:~:~I( I:~ ~ J~~:~:

k
He
ij \J r f e;.lc I
LI
IIlijf !t~ hCl l.uillCn ~:. " l"r a.J.. hiJk foOr, uah)J de OC \·C I'S cluur lie II i! .
wasl.1l\l J1l ~clI rau den IlC()P IJuIJII(i 1ll IIc~e ll ri l. H~ rll s t eu;lc l'l~ .1c t.locl.
lrcll'eRIlheid d icr l)il :oe llla'~hligo nit ",;lsttn i u ~fm , kW1l1J1 till IJEB lt I n\.
G ~\S1-i.B . A (I t)lh~ktr d,~ Uon te" tI:< 0 11 het lIellHeeltl ;11 dft i}:lh em CII
h l'\lltchti~e bcstanoldce li! ll "a n ..I it'il !)u nlll i ll celie STHO O P I'll PA l'

I

L019h'c tzB!!htec,1 Uli,hJcl is, Jat r.ij Ii:mrallcu kU1HHlU.

Nnhllll'IUkC
(lu

1', H. BOUMA .

geroe pen mogen worden;
Do bepalingen nopeo. de bewij.kracr,t va u onderhnndsche geschriften van Inlanders;
Hot tBrief Yau .Tustitia-kootao bij d. landraden;
ell h.t kOllinklijk be,[uit betreft,,. d. de recht8persoonlij klteid vnn T"crceniginge n in Ncde rln.ndsch- I ndie,
(940)
G . O. 1'. VAc~ DORP & Co.

Zadelmakerij
Y!~

Mo;:mh- & -OU.

Gezagvoerdor 'i'EN OEVER BAKKER,
ve,trekt deo. negendeo deiet de. Damiddagti I' uur di.
reet Dnar SlOgapor..
De Agenten
:
lIle. NEILL & Co.
(1270)

iUftl1.,,(~h~ppU
;J A V A.

!'ii'nomv""I"

S I)ijsvel·h~l·ill~·.

1I1:~;P~QI~~~;:tlu(~I~1 ~~~~::'I~(!J~lC~;11 1I1~~1 ~\~:ll:~ iI :~~ :~:;~ ~~; ~.~1 ~~Iil\\~ j.r~~\~~:;~ lh~~

I) Hv e r,lI1 de l lij~ ,be~;ll'(;u , het. •1cM1.clfs ~ p ij~ vj' rtl~rcllll c kracht d l)cui)c.
hOIl\l olI en de Vq'$iuc in (10 1Il1lag \·;],11 den mCllsch wallr (I ezeh·c nkt

Be8~elliugcll
U1f~t spoed ell

.~~
.
-.

ch~

'7.ICI.: I'\ vCrl ,ltl gt wordl del.clvll in pO l}dcr of in

t~~:,~~:~~fj\;~~~~;~~~~~~,~;~::~t~;~\~:}i~~~~~:~JfJir,j;~:t~:~i~
~:~~akn;~~ d,: il3 lHltccki li g GRU1 AUL'l' *l.ll Cie, drlllrcn want erzijll

ltlatico
.

.

VUnPCI'II , tcgeU
floelll~·eli.

dc

~'U,~~~::;I';:i] 'i~;'::IJ1,~:,,:;:~t~~n;::;':~;~~::;;:::,::[~~~,,~:~i::~oc~~'~::;:~~~:

ue rt lW811 1f j'lrt:.1I ~ C I·(J U lie ~eu..cetlheel"ctl ~',m lJur ijll en ltij uB V:lII do
Kchll.c11l \Verch l II Il v\JIJr~(!ll r ·11.<1 11 !Ill l' LAN 'l' AA1WI G 1~ JNSPU l'l' lNG
VA N r.i l\'rICO VAN Giii:li t,UVI' ell· Cic 11I\l "l.f~~r ~uci . wl;r k·l!li ttl.
\"(~M~· tJll!lcilOlll<:li.j k i ~ .
~ld ~t.:r.c itl slHl iling ,lllt de hlalJi!n \'All )'la t ico
"an. · Poru hcrOll1 t, C~1l scdcrL C C UW ~ II , Rlgelll(!C1,1 bek~lIde . boom o m
r

li

JJ~

/~-'-"'~.
.JI » V B .JI
Komrnaodant B. ORDEMAN,

~~

op Wngentuigen aIs anderzins worden
accuraticsso geefit:H.ltuccrd.

komen.

(191U)

Risioo's tegen Brand-en
Zeegevaar
\H)r llell anngcnomeu Toor r ekeuio g rau:
J)e Balariase hc Zec- 'en Br ~nd-I\ U\l l" , MM tlcll'lPl)ij.
/)~ Kolouiliin ZC('- ~!l KrR!l (t.,\ nur, ~lnnhHlI " P I\ j
He t Il r~lI ti·A SS ll r l\llli e· GenoOlsch" I"
Dc .Ass lIran tie·MaatsciJaIJpij tel;~u 8 ralld~tJha(16
en
(Ie .A ~ lIl1rallti~:~laalSchapl'ij t c~eJl llra u(lsclu ti ll .-lli! Ni! llllr_
Ia 1111 cn,"
leu kanture v~tli
(H7)
DORR EPU L & Co.

D. Agent. n

E. MOORMANN & Co.
Bolotio, Samarang en Soerobaija.

(1180)

Nog slcchts cCllige Abonne's
kunneo word en aan genomen,

V O Olt:

Eten buiten's ,Huis.
J. J. van R U-YVEN.
B odj

(1 255)

"Merourius"

foor uoortrekkeud e poreOllen
voor "RBle loges.

(1567)

(23)

'1'. bu'mgo u bij
II. J . VELl'MAN.
ol.1tl\lellt)men 'oOr

(eke

hij

C. A. R EIJERS .

Sc heepsgelegeuhehl ·V001' bot troD8po rt

Zee8 tr a nti.

~~, Een

DadelijJr te Aanvaarden.
~

500KROIROUTEN.

~.--

O.ruet. door
P . .BOI.TS II • .

Het aangenaam HUIS,
in de

Ii:.ontinen

'1'wee H .UIZEN,
.
.
in ' de
S p e k.haat • .
tUOARDIE,
Karan!J-morijo.

Om. onlUiddelijk in ' dienot . t. trodeo een: .

Bekwamen Adminis~rateur
voor S.lokoloo koffij IRr,d . Grond ig~ K.uqiG .T.'MD8che

(1187)

L'lo.nd e r t r

0

u w d :

U M. A.

O. M.

OTTENHO]l'F

en

1;;~';:l ~I::.:~ r; r~,.~:;I~;'I~O II ;]j~ ~t ~, d~I t~~ ue~11 ~I u~~II ~\~C:~ii~t~~~ aKV~~:k d~i:1J1 P~lt~~(~

C. P. !II. VAN OS.

Wleus Ilil\'oetllll! iIl . ltll&i(ul(l geoo rl o(jfd l~. Mi;ll\ cl91:he tie hall dtCt: .•
kellill" vall O[UMAl l('T cn Cie om drn hal! van icticre fill con.

Hoord-depot bij de Hoeron G.bra. LOONllN to Ea.
ts.viB. ··in·· de VllOrllfta.D.1 l5t.d A l'0theknn · van . N c erlan4ech..
ludic. en bij G: O. T.VAN DORP & Co. te Sama~aDg.
. (429)

straat.

laat8t bewoondMo.l· ·den H eor ·TRIEBEL.
I Dform.lieit bij
.
wed. HEUSE,
(1260)

...- Gevraagd, .
tnal vereischto. Informatien· bij den heer A,." van dar
I~ een w t. Solokatou · of bij
(1200)
Me. NEILL en 00.

Huis:

.in tI. B lin deS I' e k . t r a a I•.
(712)
HOEZOO.

van
C~b. lUet~ r) . n.~r

zoomede

. _ - - - - _ .__._-_._ ----_._- -

(1243)

..... Wordt Gevraagd: . . .

(,t 150
(972)

en famili6U

l\Ievrou,w ABRAHAM,
TarlJan!l.

in de Dud e S{mlhui:J-Straat .

tU jt:I)II Zee- en Hrondgevou r ..'orJc4
voo n)l){l uule . HnuchllPllij ~ n

SIIUl., 1 J an . 1871.

g.

Kamel's Disponibel

Urlllldrel'Zekoring MllutsehRppij

nisicu',

0 0

Te Huur, een HU I S:

O. 1. Zee- en Brand
Ass. ~Inutschapllij.

IIIn ~ \' 11(1

•

na cene reia van 38 'daSen vao Sontbampton t<
lhtavia aang.komen, zal rermoedelijk Legen 20 Sep·
tember DIlBr A msterdn. w vertr6l1. ken .

ALLES tot minstens even lage
prijzen als ergens elders te be·

~~~w~~~ ,,~~\ l ~J,' t\l o61;1 Ur(?~~al~:I /ir!~l [~:~~·t;(~.!i~~l ~r;::! ~f'tllL: coor Uij POpil lUC
Nuar dill zldk"

Ret N ederlandsche stoomschip

S,....n".~·,fu. g .

Ruim voorzien van alIe Alt'rIKELEN,
hun vak betreffende.
WIIIIIIIIF'

SOES!llAN e n CQ.

~~::~:I~~ ;:~~~. i ~Ia:~~e I~t~tt~~~~~ ::.~~I~C 11~~3~h~I:!::~~~;~v~~~~!~'o~~!I,!elhtb:j ij;'~~~

lI:£OSCH & Co.

(1023)

f:.l·

~ ~;;;:'i~V~::I. .l~C~'ij~:~:~~:~;~rl::,O~~r:~~er~~i'l'~la~~E d~~ V~U!J~:~ b~ ~~3:~

F ijne 8oort. Zakmesse n met en Wilde r SchaartJe,
,
SCheCI'lne';;;;;C n gegull\'llndcerfl,
Scburen ,
'
II
Nieu\vo Zilv er~ll Lape ls en Vorken.

(1845)

1.

l·nlltl~·Cl' ill~·.

S U1'cL'ieure Kw o.li t(lili ill 8~e l ltm
kcld.e doziju en ,

af

f

Pe~'!;~~~l~~ .~~: ~~\i.l~~~;t~~Jl'~ .~~N'~:~~~l l~~ JCio:unen de~O~~~J~~:
~~ii~~ e'~' g~. SJ~~b;gH~j~frhK~r;~'l:\'~:l<~(~.D~I~N~;E~a~f. (~~E;;:~

SOLO SO H

.

llillB11 \ '011

f5 .

l~au

.• ,11 Z A B.

Koning Willem III.

Hot boaluit, houdande aanwijzing "all Iu!. hoordon,

De IJZKIH101lI)ENDE·K INA Sl 'HOOP \' AN G IH ~I J\ UL'l' ca Cic.
\" ~I rt:clli~t do t ..... ee iJeslc tOlli!l(: hc mitldcJ(:1\ lIer

1I10S0H & 00.

~

(Ie Ned. Indisclte 'Vetboeken.
DERLANDEN,

B . K AR1'H AUS en Co.

Apoth ckcn te Va rijs

TUIG- en ZOOLLEDER,
Tftf~l .ln CS80 11

Het stoomsohip

(lie n ie t dnn no. voorafgaand verl ot' voar dell r ec hter

BA Z A It
A lbu ms in SoorLeu ,
Bij ouH~r j e d om~en met ~fuzi ~ k,
Rea r~ n & Dnmes Neces8IliL'es ,
Dames wOl'kmn adjoi:l llIet iu richtin g,
Porte fl nC OJ1 fc - por te ~{(} n Bi~g,
P rauhtigo \\' I\fty ers,
D ames Stoc l & Voetbauk me-t J\{utiok,
I uktkokerJol in, S()ort(~n.
eu vela a.ndere goedercll,
(1846)
B. K ARTHAUS en 00.

IND. STOOHVAART AIAATSCUAPPIJ •.

Mr. L AST,

d e Politie R e gle rne nte n.

So)<]SMAN & Co.

fl UUi}(U l ' t:((Jt:

InforUlatii;n te beltomen b'ij het Agentscbap del
Internationa!e Crediet en Han deI8 .-Vereeuiging, . Rotter
dam Somarang.
.
(1295)

~HD.

de strafwetboeken voor Europeanen en Inlanders,

ell

e n ve t'kl'ijgbu..al' in tro,lumels a
,J: '/-:., bij terug bezorg iug del' t~roIllllle18 f 1/2 refracti e.
])epot·holldns

•

Ontvangen:

llet Uegeel'ings Reglement,

.RQ (l kvJee6ch in bii kken.
Saucijs de llOill.JgllC. /I
(hO~u tA tl i ll ilesschell ~ n blikken.
Geelao,;ht in stop(ls. ell
Portorico 1'ABAK mn l'LOOS VOll AMS'l'EL.
(12n)
1". H. DOUMA.

(65S

F. R. BOUMA .

de grondwet voor het koningrijk der NE·

in va.al:jes "fin l~ ~tnkB,
B. KARnI AUS & 00.

inbeste kwaliteit..

HAMMEN.

beneVCDS :

VA N

Nieuwe HARING.

N ieulOf!

JR AB T. ·
KapiLein L:: BIJL.

Puike! Puike!

V8

ENGELHARD & CO.
( 6S!l)

Soel'abaija,
medio September von bier te vertr.~keD,:~el
Nedorland.ch . a.hip

de tweede druk

H. S. Eau de Cologne,

e de :

(1070)

.

Bobte

litfll r I .

Pas Outvallgen:

Bam.rang H~ereDstraab• . (2841),. P. ZWA.~B:a.

Q . C. 1'. V AN DORP an Co .

(D02)

KARTHAUS &: Co.

SOESMAN '" Co.

(1200)

" , ... .

Set oityoaren •• n K~mmlnieo ~Jl "e~ In~ ..enllU
klar~n vall g~od~roD . t8¥en,leoM8 21t2%' .. '. . .,
va!~:::d:t::;:~8rtTlo~ .bele.tq~lijk .,oor . p8t#o~dal

Zoo p as ontva1lgen:

BloeUl-Za,den .
(125<1,)

.

Wordt ter bijlading aaogebod.n: oa.r

Indisch verhaal
(04tl)

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

vun

(0

de paknuiHn opde .,o~~~!1J

on~e~.J:::::...n, .de . Spoor~: ·. ~~nBprl\~p,1Vf,¥idH ~oo

DOOIL

Canarie vogelZaad.
(H G)

S 0 E SUA N & Co.

FRIE DRIOli ADO:LPH HA.G]!)

..,.Ver;vOQ..v ..n ' JjUIOc:\1;IP1iWl.:r

ne•.

Elk . z:ijlldeel.

BA Z A R.

GROENT.EN- ZADEN,

1...., lItIar aile piaalilin

1d8 ·DaD 'Bmvp.· volp~ ~DiL.

Daa.

Per mail Ontvangen :

Dort l:. ur.tcr ]~R gc r ll ier~ Steins Bier, Valk Bier op
heele en hajv t) flcsl:lc hen, I nd . C.- . . no. Eng. Hi " r.

hehben wederOlll per Mail olltYfillgen:

,

'0

F. O. "\VII.JSEN.

ala :

Za~ld,

,,"n Fortnnt"l door dell Hoor COLENDltANl)ER
aldnnr Ulf;'t de meestc zo.rg nn~llllle l d en llt!r mnil tUU!
OllS ge::ondell t b:1.l1s ont\,BngoD en par k a t t i 6 t o be·
koIII 011
hij
SOESMAN ell 00.
(958)

~~~:~f!~r~~:~~g.

c

. 1\lt. :;gGede~ :

den

PORTWIJN Roode en Witte ,,.ze bekende 1. kwaliteit.
MADE R A..
VERMOUTH ecbte Nolly .n Prato
VEUMOUTII de Torrino.
(:;,0)
B . KART IfAUS & Co.

Cigul'en

Puik pllike Bieren

SOESMAN & 00.

Versch Illdigo

. ,

' . Billlluwelli, ,"

MaroollrWlnar Oabi
MJoroobrunn8r.
Hoohheimet.
LiebfrllU8nmileb .
Van nem.
BORDEAUXWIJNEN "Ia: Margaul Suparieur.
OM.. FrOD8ao.
BS8Medoc.
C6tesBourg.
Chateau .de.Lroi. Moulins.

R abimoB no . I. Cnvit"., I,ondreo en
CortadoB III.

Wederom Ontvangen:
5001'1:

>

'_,dtt1ewi
-';MJlPtt .

eDZ, eml; ,

P as ontllangen :

Samarao.q.

(HO.f)

.

J

(l98)

.Eerste en Twcedc

'

.

BCI·g'ulIslesc.

-

,. -MoIlll.e/l.Obflndon I". k".lIklt
RBIJNWIJNBN air. SoblOlij Jo.hanD8Iberg.

'0lLA.M2A.GNE..
'.

.

lIol'cobl'unner.
Rauen'halel'.
RudeMhehner Ilintel'baliM.
Uoehhelmer Dom ·OechIIIlC)'.

verle,°Vgbaat· bij '

.

. :eer" ,jMarY~

:.Ontviilgen Wij direot nit' Duitschlana:
eenpartij . RHlJNWIJNEN,

J

LJ Graveert op Steen en op 0
Meta.1an.
(672)

Patti, 4 Soptember 18'14.
(1279)
Eeg;ge en AI!!eI...",.. K..ni'ga••
Verantwoordelijk Redacteor
S~elporNruk~orij -

Mr.-:iVOiB~

9 . 0 . •T, VAND.OllP . • . O. . . . . . . . .'

