Lij ,geell
kun'IJen.

n~t slot ~an; nea- ,voor",,.lezen
twe" ,'Atll!Iur,u:ti~• .ll ',u.t8chnppij~_n
tende Wairf"'U Vain BlltRviuj bet\gelk
sC)la .sub-;ommi811id ,Jute;-r Z(JU, wordeD

',,,

Degezondheid.to~tandworat ongunstig g.noemd.

naDtogt waren ..
,yoorgeleteo een -bnef.-'vnn den AdsiBteot~Re·
van Tjiringio, meideade dot - etDi~e ~oet.leren,
be.tcm,lvoor d" T.ntoo"s~elling reeds bij ZEJG. in
geredJheid lagan.
Bt!llotl:!u aRO Itet eomm;68ariaa~ een' made - eommis8aris toctevDegen- en ',dllUrtue 'uittenooJigeu den lIt:er
Pl_wl, 8puorwegambteoaar.

, ." ~:/~:e:!e !~::~~r l~:~~~t ~:!n~e~:~

,

.~hOlera. slechts •. OO!l .gavel haci

..

voor@.'edaan.
Luiteunnt Kikkert. Schotborgh is overleden.

·.ti.~

. . D.e.' . . ...d.iD..geuv. all. Ba. ndjerma.sl.·.n. Iulden gunstig :
. de rust werd niet meer Ver3toord.
..
In de residentie rasoer,'eull heart lUeu b'proefJ
de bevolki~g tot conversie van. communaa.l in i"di·
gT01)dbezit
bewegen;
,~ene dessa
district Toempnng) die er Doren niJar had.
~en . der bladen verspreid berigtdat de
zou worden gestaakt,
geengeIoof.te kunnen verdienen. net is
denkendat men nan de tiene bevolking: zal
wet men aan de andere heeft toegestaali.Op
eenmasl ingeslogen well' eens goed voortgegaan,
,men moeijelijk meerterull'; tenzij men in een
zin den geheelen toestand omkeert ell al·
!Ie communale ge,zelligheid invoert.
,)jliumverpachtingen woroen met ijver voort·
maar nietoveral metdenzelfden goedell uitde uitbesteding die vorl eden maalldag
te Samarang. plaat. yond, kon. niet eene van de geIukkigsten geIloemd' worden. Zie' bier de cijfera.
V~r Samarang werd geboden voor fen jaar f 9.500 per ma:l.lln.

Ie·

Ingezonden stnlrken.

slcehts

}t

dde

..

,9.600

BURENGERUCHT.
Reede lang be8tond er. b:}llOeft~ aan een Socit'tei~
voor lam, die wegeu8 hUD -uiaatsehappelijke posiLie niet
in oaolUerkiflg kwam:m lid f'au de Svcittei·t'.A..MlOITIA
te r.ijll. E.!o ieder toch van walken,raog of "bn.d I.ij WQge.
Wdten, bet:!ft beLlOefte aan aflf:liiliog, aan eellige uit.

_~an e~ll g~ZeUi,g

SokJ

werd

gebQnen

'roor een j:J.llr f
II'

drie

, -,,-

51,0)0

"
t1

81.9~O

De yorige pa.obbchat was
,,69.020
Vocar ~ werdgeb'odeo'l'oor eenjaar.15.000

r

If
drie , ,35.000
_
".
~ .10 000
Vaal Ba.nj(JemQ.II. werd geboden voor ten lBar nlets.

~ ":oTige })acbtschaJ was

~
!

~

De_

v~rige pllchtscbat ~a!l

II

dde " :

i~ ~~~

:

misgUIJD(H,?

Voor 1ljokjak..rta wetd bij vergissing geboden;
doeh de definitieve uitslag. was . dat niercand er
aan wilde. net incident dat hier ulaat. vO:1d, .(zie
ons nummer van 9 Nov.) was uitermate geschikt
om' ,de demo;strat.ie -te verhoogoen waarvau tleze nitbesteding de sporen droeg en die don ook weI,
volgens het gevoel€n Van belanghebbenden en on·
zijdigen, tot een herllit.beslediog annleiding IrIoest
gevell. (")
Dat de kapitein van Daalen niet is gedecoreerd,
baart bij weldenkenden niet de millste verwande·
ring.
De resideot van Madura, de heer van der Kaa,
is nsar Singapore vertrokken.
Device,president \'au den Rand. vnn N. I ver·
trekt om redeoen van gezond.heid naaT Tji>eraa.
Voor twa.lf jongelingen die in de liefUadigbeids-gestichlen te Batavia, Samarang en Soera~aij~ ver·
nl~~Q"d worden Z9,l (Ie ~plt':-{I'p:nlw;(f wnrdp.n r"lh£>Tl.rrf'<;tplfl
~:n bij 'sRijks zeem;gtin diens; te treden.- DeH.
nitier is de maatregel !log niel: men neemt slecht.
een ·proef.
Uit het versIng op de jongste .ergadering van
hefcongresbestnur Ie Djokjaknrta uitgebragt (en
in dit nummer opgenomen) blijkt dat a1 het mo·

~.,lijk..'e...g.edllS.n

wordt 01l.1 het den.' bezooker, van de
~nstsnnde' tentooDstelling zoo aangenaam mogelijk
te. maken; Niet slechh dat men er op uit i, een
kenr van voorwerpen ten (00:1 te stellen, maar het
mI· ook .• geeDstins oothreken san bills, concerten,
filn~faira, k~medievoorstellingen, volk.feesten (al.
zaklpopen en mastklimme:J) kortom, aan nl
hetgeen. nOudig .isom een tentoonstelling eenige
reden vanhestann te geven;
'l'oLnogtoe kon het de. c\>mmiilSie,tenzijdoor
slamettans,oiet gelllkken deleongresgebouwente

M.

I

rill ,paebt&vbat van het B(6e1oopen jl\Ar ~asf 65.1100

Voor

ver~e.er.

liIvsnUi.ng.,...
,..
..... of so. ciaoi
et
bet afoterven van Tn-oLI was oo:-t d~ plants opgehlJven,
wsar de luindere s.tand in SamtlrUllgtt mualschappij
vrieodschappellJk kou te 8&llleU Zijll. 1>8 bt!Lot-fte alan
gezellig vl!rkeer deed zich ge\·oelen en waren het een
paRr fdtsoeliJijke, soUde pertlonen die het juitiutief
namen, en ilCt n'li'zoek tot oprichting van de Societeit
SAl:tA.RANG wecd. geboren en met spoed in zee g-ezonden.
Dt' plaata waar die burgHBoeieteit zou vtorr'ijZt'D,
KIlS mind~r goed gekoten en gelegen ' ,0 de Hf!eren~
slro.at.
He't was Diet Doodig de overburen (nevcnburen waren et:' niet) te hooren, Wo.ut de aanHageD. -of a8UVfo..
gers gaft'D geuoegz8.am wIlarborg (lOa het Beheec) Jut
de leden zouueD w~dijveren v~or orde en eeut!'gezintiheid ell 'ah,Qo voud bet bestnur geen bezwailr bet
verzoeic tOl"ttlstnao.
Zateruag den 14en deMf vond de eerate bijeenkoms-G
pInata au ko..i men uet den b.:!zoekers aa::lZiell. dat zij
gelukkig waren. ELI wie zou hun dat galuk dan oak

Voor deD opmerkzame "';:8 die opening op Zaterdag
tHl seueen die ~~ocieteit eerder oen poli.
ciebureau.
Et!11 opstootje 81ln het ~inde doc _Hl?erenstrsnt ga£
aanleiding J&t eeu panr veelitsl';.de inlauders meb be~
nooJige nieuwilgierige gOfolg 'in opt-oebt no.ar GO n!euw
opgerichte Societeib tugen am dear waarsehijuJij~ recl~t
to zoekeo bij een d~r aabwezige drie scb'Juteo, ,die
ztch oc.d.er de Jeden bevoQdeo! Dit' f~ili op zich gelfataaude bet",ekoot- niet veel, a:lIeell du.t de lleeren
schouten zich ook weI eens magen ontspanuen vlln de
vela en gewiebtige dienstt!n die hun in den loop deB
dags worden opgelt"g'J.
Het mOo;lt ge:r;egd worden: de twee eerate dugen
Eonueu' rll3lig ~ijn af;;,eloopen, indica een klein incident lliet aaole-idiog bad gegeven tot een ergerlijk too~
ned, eeD bur e ng e rue b t, ~aarop Tn-OLI iot1ellijd
troll!ch had magen zijo. EdD vecbtpartij wllu.rbij Illooru
eo mentjoeri UieDdtllijk boven vele 8uJ.tlre a1 te tri4
\·-in]p. 11itdrllk16nz",.,

I

~r;ll-L---;n.,,"~.-..

5. Hew-aking

Zou iHtt niet w-en.u"belijk: zijn om du Directie van
die Soci~teit aan te eehrijven om td zorgeu dut zij
binnen 14 dogen een ft.ndef 10cBBI IILrell. Waur zij Je
bUreD geen QVt'rlast kunnen, as'ldoeD eD llllsr IUlrLt:!lulSt
kuonen vechten eD I'umot!r waken P

I

tegcn

ntaa.t:regeleu
braud.

A. W. RewUler~ en B~u~'ekamp Gil.

o.

Iouing der

eDt;ree~eldeD~

n.

Idem Idem de Heereo
Engel. en C. Peroid.
_filet het commissariant ioor Let log~r6D Van vr,eemtleHogen is dl\t voor de bronnen vim iukomsten het belangrijkst.

H.t heeft, beseffende dal bet publiek d •• rap, vaor
inlichUugen, hat m6~9te wacLtt'ndd WBS, zich dan oolt
vall die tank gekwdeo, door, korL geresumeerJ, ttt be·
sluiten tot h·;t oudervol66ude:
Ie. Eutrec8 in hat TeutooDste!lioggebouw.
De openingBdag
a / 2.
D~ aluitillg8dag
Il
2. Te 'iawen f 4.
De tweetle en derde dag 8 • 1.
g 2.
De drie volgende dagen -, II • 0.50
, 1.50

Entree g.durende de .er.t. of

lie iudus!rie en collt!ctien betr ... ff 'nill', dn.t hij !tulks
oak zal doen a!,o de Rdl(elltcn ,_an J4 Y8, wachte •• de
Ilij op de h ,Iu~t Jiwa"n8ch oVel'gl"zd~te concert -'proglawlUoH, die Dug bij deu ,dru',ker wart!n eo dat "1iij
Vall. V,)OrneweUIiI W,HS ook all,u .ft:l -iog 'zeteoeri dar VorBtet.lantiel1 dergalijke uitnoodi!:(ingeo to rigten.
01.' de vraag v"~J-d~n _8,ec~etarilt of voor h~t
g,..'bouw, voor zooveJ;;. £lit lIU wedt!r OD".tro,neOM, e.·_
Sl!l1DtHtal1 ,aan de wehlieden w8:1i1 gt'g",_veo,
d~ll bOllwincester toesternruend geantw')ord
ladeD (!er SubL'owllJillsien _vrij
cvenzeer een toestemmeutl ,
D,! v!!rgatlerlug werJ
kenuisnemir,g van de
I
Ie. Brief Vl\n den Kt!izer vB:n Solo,
kilJg en die zijiler ollderdaueu' beloveude.
2~. Bri pf fsn de Subcommissie van S()10, betzelftl-e
meldende \'a'n den Pri·18 Mt1~gkoe Negoro to Solo.
3~. Drief van den Prins SOt'rio Broto II idem.
4e. Uitioovingsbdef fan de inge-zetenen van Ma-'
dioen.

Djooj., 13 No.ember 187•.
SWAVING.

Samarang.
"':Iuul1standtredjIrende de
lr.a.uncl Nove.rnber.
Rerate Kwartier 17
\vlle Mu.a
24

/ 7.50

Congre8week.

Laatsta Kwartier 1 December.

D. dagen nR de CODgr.oweek zijn DOg niet bepaald.
Dd bO'fengeooemde I 7.50 geVt'iD ook recht tot bijwoning der malilJ.e~B musicales iu bet 'leutoou ..
stellinggebouw ta gevBJI.
2e. Et'Ju Flireijf,rir, Hije {'ntrea.
3a. De v~rpacJhtiDg VtV, de leverancie der dranker. 6DZ.
4~. Verhuren van pIlateen, bilin~n de enceinte van
netingen, ~nz.
Ol'er dit en audere punteo daaraan -alln~x latet'_ be~
gr,loting en planneD illtedi~neD.
5e. Dde 13.413 /2 voor ee~ heel' (Jamelil yrij.)
•
I
Heer eu dam~ /4.50.
EUll ComeJie /3 /I
kind j' 1.
Twee Concerten
3 voor een heer;
Hd~ren eo dome f 4.{)O.

S~'terl"II.1!tch~ludli4t:h0

,"4., ..

tu,""

,-all" "tH.!lf',l(l~ (IAn 1!1t·,u AU2's ... 187.-.

a

a/

kind /1.

~
II

: • .:.~~ J_.

•

7 ;: : -.

::~'-""'-''''-''- ''~ ~:;-'6'../

fG __ d"ddebab

.~,.
f

II

f
f

3.-

d~

6._

d¢hveeco~certe.Df

Comedie

:L..,

&,
4.50
9 __

,.,

I

-.

,

,

_f

It

Voor ten hcerf -2~.50 .•'\.110 r<!->tivit e it~l1f;;.j, riO YOQr etD.llteren
I!~D e dame.

Ab;)nnementenGeld.~nde

Voor

e-Ike dlllDe

15-1

11ersoolllUk:

f
nAme I 25 meer
I 10-

Yoor e~u ht'er en

'I
I';':'::~~"I
111,rAlln,.,
-.-' ,

Voor aIle!:".

'I WOOf de verscbHltmde tak~en fan dUJust, vers14g Ult van
I bunne vemgtlDgan.

ontllJ:ekennog. , . .••...••. 1
1. Decoratiel'.
Ee.ntw~voontelliogvao~l~EJl_·en .. <Ie
i/I1l~_.(JIl1.__.;o!l!lll~ t;Bdnvi~.· ~lt- -1 ' -Den 'oomill.i ..ar.i. A. Re.i"k h.,lden ','cbaf •.
_e8n
.. _ g6lo.,.()f.,Waaf..d.ig.'.. getUl.Og:e I' COllilDi888r!~ri tOegtH'_o~gd" -~e, ilcere,n':L~,'_,_' BrGo ,,'de
, I Vc;r~lti, kap:lein de. ihmnterie eo P. J,E ....en.,apuor;

mede-

I

l--wega~b~llaar. _ ' "
' _',-'
::. .
B~.loIliQg .in UoU .... dged81lU ...n. deooratili. eo
; yoor~oopig, re~~,se 2~DdeQ van, ,f." 700.
!, ' Mt,t_,_d.- ;deeoralilie- 'an ,~ld:, Soci~teit ,de' y(>~eeDi~ing'

I

i tell.g..~o..~. onhangenslldill . "sl:'o Dog 'aD den

I· '" !

tI

G,~. Volkt"f~~t."stt:llJ .r1l~e8,

del' ttl

beg-ruut~n,

r.ukluopttn, mastklhD1lleO 1I&ill oH:rlt"~ LQt!'t do JU.V'U'I~8Cb~ l~ ..

stuursltHien.

7<d .. Re,.-oten de IIt>ercn E. G. Dilr, Jhr. van der
Wijek en 'V'. J. C. Kulahov#-lta' U tteuoudigdD meJ~·
eumlU;s~urissdn te zijn.

Postkantoor Samarang.
Siailift9 rail de Fra111che Al.fil,

1>-

Tweede Indisch Landbouw
Congres.

Spoocweg-Jl"aLscbappU.

LIJN SAlLlR.~NG-VORSTENr..l.NDEN-WILLEML
,; ,-"')u V'UI
-t.relc: ,,'oo>r de- di~ .. I'!IIt..

a

Voor een b .. er

SilU,llA~G.

en'

Bt'Bloten Bnn bet c.omwi~Btlriaat toetevof'geo' 2 mede ..
CowwisBaris3f:'D en daortoe ultteuoodigen d~, Deeren

~""'"'

eo avg8t om}t hact 8Ioeg~Q. Tot di'it:walan toe her.
baald<;l zich dat vecl!ten ell BU-REN(}ERUCllT wuarbij _de
boofd w-ucht tls:!i"tentie rerleenJe. Dit gebelordu 's uachts
11-12 uur. 11eer w,=et ik er l.iel vall, maat' het is te
wenschen, do.t h~t bestuur dat bierin mt!t bckenrla
vrijgevigheld to~stemming verleenue, nu zal zorgen
dat uergelijke toolleelen stich niet ht>rhahm ell de buren
geen o\'erlu8t zullen hebben 'UI.D d~ nieuwe Societeit

d&.'

~er" be~ten

4.- Loge~en van-' vreeftldelin~enT

AIs meJ.~colnwi\J811ria _tOi?t_e,!~~,~en oen Alg~meeDeD
Secretaric4j ,duor hem aangellom.en.
De gt!Domen mao.tregele-u' worden nog in deze maaoJ
io de couranten vcrmt!cld.

niet gelukkig

~.~o.n~.'.v~~l.•::~. ~;r ~ ;:r!.era:~e~/::.e~Vj.;e~::I.:: leJ~! !::::~:e~:~e:~;,.~~tb~:g~!:<·~:··~::r~:~lr~:::~
bp."'de. Jeod a,. indestraat B~Ii·. gezonkeo . was.

3. L.oteriJ.
BesJot-en urn yoor 'de ~t;..m: vaD "~I 2000 voor -de
Tefltoonst,'lling voorwcrpen aBn te- koopev-; - ten einde
die' te v~rlf)ten.
.

Dt!, R Ideo T~ eme,.goo~g D~n:')tt: K~oemo
dllt 'jedi.~r bt!'StUUf8li('.' da.n wel '-'p~tikolit'r
net:mt _bepa.ultla 'rakken to _kidzdn VD.:')., hdt T.
gl'::.mma en er _VhOr. zorgt dat da~n3ti
de T. '1\ inkomen.
D~ Becretaris z~gt ill AugustYEJ jf. reeds _aaD E'cn
150 tal iItd~shie'elen 'cn particulierdD ifl Nt!d. I~dle
brittl'en lUel coucept·programmas te hebben roodl!eroo:del!, lUt't vCrGoek om i'ltaD,lin~ -"ao v-oo'rwdrp,en, hUo'.

Nadr aallleidi';,g van een montlget4prek dat de AIgo"_
meelle eecrt:'taris ttJ ,Suerabaij.l mjt tte, 8o<,rl1baija~H:he
IlUbCu'nlluissl8 'gchaJ bt.-t ft over dd BSflurll,;t,e" ~a-~ het
gt:bou\V eO de claar-in' eVdntued kumen ie' go~dere'"
leest hij etl'D brj\ f vOI.r va~, gl!not-!mlle eUhfJ:,mlui66id,
Wll8ru:t hlij1!.t dat de AsaurButi ..... lJaatadUlppijdl, ,rour
b~t mc~reDdeeJ, wa!'<,'u overe~"gt-'kQ,'o~i1 du' risico_ viui
r.e asaur&ot.i~, lan he~ eOflgrea en:' T4' T. gebouw- !lict
te loopen;
D.t' _'6r~aderio!J ,tooot- _dao.rover', haro bAvrt"emding.

dear."..... Maat..,happij.n tach ....1 tab..kslont", ...
~re~~,tnet.,'groote w'aiirde, ~llD tubllk'dasrill, die QlPt

alang-aI.og en wd. t cijo ged.kl . en_an bamboe.. ! Qo
boo", ~jl I,et eODg' .••-o"T.T:gebuu., gel~d
uit tfia'i..-hbut beoteat., met .Ir"r~!' g~J"H ""
bij Y",,~trogel"D IUll"n "oNan 8""0111"'. 'di:!

wu.-

via

H"l.t,tl.vi8

: :3
E"9~t,ch~

viil

~i .. ::-.ul.ore

en

~:;~::::;.

to ee: ::

M'l;l,

Bn.t&-vh., 1\1 .... 1001". Rloll."W" Ella

No...mUH.
lJ~UIbt-r-,

]9
'SeD 17.

SloHin::r fleE" lDa,il!ii',te Ba.tavift~
:- FralllCh ma'L..._ .._~~,_.:... __.,....
2t Nuwe.uer.
• EDlSeJ~cbe _, -'";...._.~.~•.. _ .• -..:..:-"._
i6

Su.••~a:t:~.~M -West": ..... ~j~,.re'Jok ~tOIig'.
,I:.~~kue.e ••• :P~d~IlJ:- e~ Atjeh.

~.p~.,I~ e~,_i~:a __ ~_._II_elh, "',und.
__lU1tU~ 'eu _Pftle~balllg.
Uea ."loa

.aD .1"" .., __ 4,

Bona....".. 'V .... t ....... ~ ",n BUUtoo_
»- au '&D.' ",I". . . . .4,

sgo' Jallers- is hij--, geeD
maar voikomen g"lijk met
gen en dnet a.1 met klom
beecbaiden. loo••n vorm dat bet den lezer
en 'hem in geengev.l doet .eggeo.datbij
meesteratijl eindelijk moe i•.
beden oobtend de bekendmaking van
albier. dat de .Iuiting dor pakketlen
Singapore en Penang, te verzenden per
jJtje4, wegeD8 vervroegd vertrek .an die boot,
middag ten 0 uro moest plaat. hobben ioste·
de vall morgen, zo0818 eerst was nangekondigd.
Zoo o.en ODhingen wij de poot .an !lalaoia. Tot
onzon epijt is het to last geworden olU fan bet daB r·
mee aangebragte nlauw8 ists DIede te deelen.
WIl vesHgen de aaodacM onzer lezers op achter·
•taande ad.ertenlie bet"ifende d. LOTBBrl ten behoeve
het DSATI-GRSTIOllTl welke £al bestllan nit 408
waarvan I 20000 de h{'OgstH is, en uit 15000
De prijo .an een lot i. ! 10. Voor bet geval
aile loten v66r den dag der \rekking verkocht
worden de prijzen na".r:e..".enre~jg:heid van
Gnverkocht gebleven JO.ten venoiuderd. Trek·

binneD

kUD!lOn

eene m8:Jnd

DB

rlc:lD

van 11 un lot over

MaAr BOO Bohijnt de redaoteur vau de

bet .iet in te .ion. Ziin laakbaar otel ••1 is bet
om Ie. ol""n ale ba&F ~ngelijk er uit blijkt en vao
ook .ijll deftige .erontscholdigiog legenover .ijn
Hogen; ,gij weet van ouds, waardige leerlingen.
meer al. redding onmogelijk ie) disputeren doen we
nietj wat ik u reciteer is degelijke koat: Deem, eet en
doe dit tot mijn welge.allen." De rol oan kosta.hool·
honder scbijnt dus een goede plaats gevonden te bebben. Doch de hemel beware er onl roor, dat oen gadeells .an den Indischen Arohipel in een ko.tocbool
beroch6peo wordt. W8a. met burgerlijke deftigheid golaeraard. wordt, dat uitetekendeo militairen aen schreeu..

.ulke scbandalen plaats hebben al. gisleron avond tot
groote IQst van de bewoners aier @truat in die buurt
werd~ opgevoerd ~
ontvangen
door

VOLOENS heden

FRANSEN VAN DE PUTTlC

teleg:o-am is de beer
kil;.>8dishict HOORN

het

tot lid de. Tweede Kamer gekozen.

i3A'l'.A.VL\.. De krulsboot van Indramaijoe bragt den
4den dezer te Btlt8via Ie! 8cbipbreukeliDgeo 880,
wlIsronder eene vrouw. D . . praauw W88rop zij wareo,
lrwam 'sn de Lampongs ~Q verong&lukte tU88chen
Cheri bon en lndraillaijoe.
- T~r verYauging van dell htler N. McLeall ill tot
Commis8aris Van ria N. I. Zee., en Brandas6urantie·

M.. 18coappU benoerud de heer W. T. Fraser.
- Aan den Boom deed 6eD reeberobe-ambten4ar
eenc BRohaling van €len picQI opium, ... erborgen in
eenige krandjaogs .gambir. De eigenaar, een Chioees,
h£'left· zlch nit de voeten gemaakt.
In hot Bat. Rantlb!. lezen we bet volgende:

Door een der Bcbipbreukelingen van bet rerbrande Eng. 8zhi p Euzine, waarvan wij in een vroeger
nnmmtr melding msakten, is eene teekeoiog gemaakt
van bunne redding door den knpitein en bemsfluing
der Java~Packet. D",ze teektwing is door den beer H.
R. Oll.nd. futogroaf a·~ier. gefotografeerd in cabinet
portretforw8.at I:'n door bem verkrijgbaar gcsteld
" J 2.50 per .tuk leo voordeele der geredde beman·
uiog. Het plaatje is .eer good geteekend en aLelt bet
8chip Java-Packet voor DB den Btmm, w8ardoor dit
vaartl1ig was beloopen en die oorr.aak W8e van het
uit den koera raken van het 8cbip 6[1 zoo van de oot·
dekking der Bchipbreukelingen. Wij hopen, dat de
hee-r Oilaod door een ruim debiet van deze fotografiB
zijn weld!'dig doel: een9 geldelijke onder£!teuniog aan
ongelukktgen te ber;orgen. mpge bereikan. "
If

Nor wij verneme_D, zou de offieier vall Justitia 81~
hier in revisie komen legen be~ contra APFEL gewe~
ten ,onnia, wearbij deze veroordeeld is tot drie jareD
ge'8ngenisstraf, terwijl de eiRch Wf1S vijf jal"en tuchtbuis.
RUR wij verne men -

de telegroapb heert reed. het

is de Regering na kennianeming
Tan bet artike! der LocomQtief. breedvoerig handelen·
de Ofer bet schreeuwend onregt den kapitein van DaaleD aanged8aD en waario bet vo6r en tegen van de
noodigo verrigt -

quaestio gewikt en gewogen i. - van lin. bet .cbreen.
wend onregt te beratelleo en den kapitein een ridde ...
orde nit te reiken. TeveuB vernaman wij, dnt thana
van deD Gouverneur GellerBol do,ar an.nmer-

gewonnen he_ft.

:pe

Zegt het .oort.

• pijt 008 da.t we Tau betgeen we drie wakelJ
in onze Inai,e"e ktonijlt omtrent den weg tug..
en Tjepp" bebbe, g•• egd. niet.
terugnemen. Z:e hier wa.t we eeuvoudig mee(de LoC011Wli.J .on zeggen; ,te boek olelden')
kt(Jgten orer d.e pOJt :;l,,1lJ trn t'ermmrtt:T('. it-II t!ft. dan.

fDofdt ook geklaagd

tUllcken

Tj~pper

Of'Jfr

.ommige wt!gen, Zoo over den weg

en Kar[!llg-A!lom,

BElCENJ)

ONDER

DEN

NA.Ul VAH DEN WBG VAN DEN mum DEZKNTJEj zoo (lQk

ODtr dim tunclten M~!lelang en Temall!!!loeng

T

Ziedaar eeB eenvoudige kronijk. De heer Delentjs,
die zicb in de Locomotie/ over deze woorden bekl8agtt
heeet daaraan een strekking gegeven die ze teu eenenmale mi..en. Wo hobben hem vol.trekt geen verwijt
gedaan; we bebben eenvoudig geconBlateerd dat de hedoelde 'Weg alecht io en buiten on •• Bcbold - do ee ...to
de beflte koelie in het SolODcbe zal het u zaggen-den naam draagt van tk weg !lQ'; den "heer lJnentji.
Doob dit no daargelaten: bet .cbijnt ons meer de
moeite waard een deftige tirade BAn te hal en., die de
Redacten. van de Lot011Wtief onder bet iogelOndeo
sluk van den beer Delentja geplaatot heeft. Lees en
berlee.:
• In aanmerkiog nemendeJ dat bet ilier

6"}O

verdedi-

giog geldt. en dat bet artikel onderteek_nd en waa...
dig geeteld is. vallen wij voor een enkal maal onze
1.....r. laetig met een bedeokiog ala de bo.en8taande.
Wij bopan, dat on. de.e af .. ijking van een vastgeotelden regel niet kwalijk worde genomen." (Hear! bear!)
We wet9n Diet of de I..er. vl\O de.e w88tdig go•t9lde regela ef 100 over denkeo al& wij; maar wij .ien
daarin nog. eeD. andere verontachuldiging verBchol.n
voor e;on hoogat laakbare tekortkuming. Het 8ehijnt
tach de redaetie vaD . bonngenoemde conrant eene
deugd toe om
bare oigen woorden en~ngen
&GOveel vertronwen te ••benken,. datze· die pleegi;
fiaande ~ te bOllden, zelfs aI •.•e reed. lang in he' w..
hr se,a\1en sUn. I. 988l11t _toe oen de. neg_tief.

"0

de BRumr i.

bij bet 7e

SoERAKAR'l'A. De ad mioietrateur van de oDdememing TeDgklik heeft een be.oek gehad .an Ketjoe.,
die &ijn. wonirg ""uden hobben afgeloopen. De bij.onderbeden .go nog niet bekend .
D300J"AOARrA.· Ven 9Je.n de .. r ontstond brand binDen de ommoring van .den KratoD; men Blaagde er
het VUIU spoedig meeater te worden; .lecMa hral!
bamboezeD bnioje. brandden ar.
Men kbtagt te Djoeja over .teoaleobten· toeatand
tier woglln. - - -.~ ~~ ~ ......,. ~

In

·VAlil

~

~~~ ~~~ ~~;;l1;i~~ ~:~~~~~~~~.rf;~
Vertrokken Passagiers

~

van Ha..tavia..
tape. Stat._
.••..•
:ili~D Lui*. Stokbu1jzen, W-:rleman en
2- . Oud oif._~~!
Naa. f NederhDd, jler Ned. ,chip JupitOl'.

lam'

J

n Schepen.
Aangekome
teSoe _ _Ua.
12. Nov. N. I. b.,k Aesah bezag". Hadji~ Kobm. Taha ......
BaadJermusiD; Ned. achip Bblie, g~". ¥. Tau Ro.seD. TU NOfth..
Shield,.

Buitenland.
Italif~.
Vanw~ge

bet minia:ede -Van fioancien jS'een opga,.e
oper;baar gemaak.t, waaruit blijkt dat de. Btaatainkom..ton in An~u.tus ) 874 hebbe .. bedrogeo. 112,1,81.848

Tall

fr .• in 1873 104,961.300 fr .• derhalvo

gU8tus blijltt, list de o! tvall1!.-:ten in All ustiu 187'
37,0~7.212 f •.• en io 1873 39066,011 fF .• II""'!.......
ren dan de uitgavell gt.'dur-l' ,t., lit-·z(~lfJ.., wann,ltm.
- De Burgemeeater van GQUzng'l, dia deelgehomen

TELEGRAM MEN
Bata.via, dd. heden.

Van

N. I.

-De

I

iee"t~n t~ Leiden werden door dd geheele,., 1
Kodnklijke familia bijgewoond.
1
_ Ret tot stand komeIt van de pOltunie ia versekerd.
_ D. hertQg van Northumberland en d. Kouin·
ginr moede-r van Beijeren zijo tot bet Ruomech Ka-

I
i

I

tbolijke geloof overgeg.an.
_ 1n Italic zijn de ferkistiDgen aan de

otde~

I

_ net. FJ"Bnsch~ oorlogeehip Orenogue 1S uit Civita I'
y G'cchill terug~eroepen

__ De Kroonprino van Ru.l.nd be.oek~ N.derlaod
en Gambetta den Haag.
_ Te Boenos Aijres is eeo opl:tand uitgebrokcu. I
De Argentijnscbe bank is gesloten, wu.rop ve!1ilchei-1
dene faillieten volgdetl.
_ De Carli.ti8cb. partij verowaRt.
BENOEMD; tot tl.idd_r van d. orde van den
de dirigoreod offici.. van ge&Ond.
beid NEBB.

Nederl. Leeuw

bad aan de iflstalJatie VaH "ell dOHr dd boeren' ••8
I-'alud8~o (in het Mantuaae~H") ~2kl}~~n pastoor _con,
Orioli, heaft VAll den pref-Jl·t Jell volge.;ddl. bri __ f·oot.
vangen: JfBet- is UtlB miliil5~r van binnent uker tar
oore gdkomen, dat gij bij de iosfaliatie 'an lion Orioti
in de parocbie van P.ludan() tegen."vrtiig &ijtg"wt;"etlt,:
d .. t gij hem de kerkbo~ken hebt ter hand l?eal~hlJ eD.
dat gij er u niet tl~gen hebt 't"erzet, tO~D don (Jrioli
de paetorie in bnit I.am; dut' gij .,i:H~dijk bij· bet
te zijner eere ~egeven fdestmll.l e\~Jl6 rede,oeril:g h.eht
gebouden, waarin een regeri'~g-:!b~8mbttJ wer,L gele.it.~t.
lk hob in last u het mi8not'l~en \'r.n dtc"-fl U)inistt!f d.llrover te k~nne-n te gaven. 0t> w,+llr~ wijze du burite~
me~8ter een regerin~8be8mbt~ htlt:!ft g-e!~;,kt, b~ijkt..ni~t
rfnilh·lHk en i~ ook vall elder!'! lliet bekend. Men
maakti ~echter rle ()pI."l"rkin~, dat Jr't'J brief in IIlrijd,18
lo~t de verklariog, in een der 'V,)1' g~ zittin~an vlln bet
Parlem~nt; door den L'liuist€r VlllJ jUl'!tltie afg.-·}rgd, n ....
melijkJ dat hij in de bandelwijl;e der booreo in het
Yaotl.l&scbe een ontwBken zag v~m den ijver. voar de· '
gQdt:lditmslige belaogeo} \VAartl~·er elk fa-l~rlander sich·
moest verheu.~el1.
_ Dd dBgblliden meltlen, dat d~ secr-etaria generaal
bij hat mini8teri~ van hinnecIlI-odllebe zalaen, de ',b~
Gerrll, dezer dagen DRat Sicilie ill "ertrakken, m.et ~~
Iaat om zorg t~ dragan, dat d~ m~d.tregelen, door den
wiuisterraa.l ,erlJrderJ tot· ber8tel- dar opeubare tei..
ligheid op datei:and. op de kr.chtigote wijze en met
me-de-werking van alle au.oriteiten in tie v6l"111!bi1l6ude
pro,inei~J1J worden ten uitvoer gelegd.
_ D. 20.le S.ptemoer, verjaarda!{ von den intc>gt
der Italiaa08che troopen in d. hooflotad. i. aId... op
do gebruikelijko wij •• gevierd. O.d.. k.enrliged~.
neming der bev'Jlkin~ werd. een gedeokteeken nt·or·ae
dien dag geaoeuvelde krijgsliedeu ingewijd en. del
avonds was de gebeele stad, de trGnllteY6rBao8ohe·.~"ijk
niet uigezooderd, scbitt.r.nd verlichi. Volga..n.s de..
rigteo heef6 er geoDerlei wilnordeli.jkbl:'id noch mam.
f<Btalie tegen het Vatic880 pluta gehad. Daarentes1t

Er is eene Rolterdamscbe Perciaanscbe h8nd~ls·

~1'\1"''''''J1;'1';"[]" nnOIli!"'lf]'t..

I
I

1874 75.047,212

Bij ver6elijking vau de

It"

_

ineer,t~"b·",md

U,tg~l!eVeD werd in Ail'"
fT •• i.. 1873 60.905289 fr_
Oll~~rallgstt'n t'V uitga. aoU In AU.-

tijdvak 7,5i3.548 fr., mer'r.
~uotus

steld van den Gouverneur-Generasl

SOEEAlLUJ"A. Majoor
bataillon geplaatet.

. OJi;Z.

van Ba"tavJa.

M. J. Smissaert. 3 j. Malaog.
W. ForJ. 36 j. Soerahoij •.

Het genootschap vao 10- en Uitweadige Zending
boopt met de Bticb.ting VaD· bet Serninsliom apoedig
aan ta vangsn.
De gelden foor de outelgemng van t"en paar gelouwen, atEomeJc voor de afkoop vnn verhnurden grond
benoodigd J zon bet Genootschap z')o g&arne nit Iudisch
geld wenschen te. voldoee. Hiertoe 18 DOg negen hooderd gulden noOdlg.
V rienden 'Bn de uitbreiding dee Godsrijks albier,
worden met vriendelijken a8ndrsog verzocbt tot hot
bijeenbrene:en van die sam te willen medewerken.
GIlarne blijft .iob met de ontoangot dier gaven belasten de voolzitter des Geoootschape.
J. A. SCHUURMAN. JOHZ.

ma&nd:~igt! 11.~~1

'~\f';~;~kk~':S;;~;:.. '.......
VLAG N. D. SCHEnK

OVERLEDEN:

ovec de enqu~le o",trent de expeditie tegen At.hin
ingediend.
_ De onderwijler Moerketke is tar beecbikking -goa--

o/;~~lau,:;;r~.nk

o -

A. M. Belle. echtg. yan J. H. H. ,i'Arnaud Gerkeno.
Makaesar.
S. YDO Ra&lte, Blitavia.
G. G. Lucas. 1 j. 8 m. Bat.via.
J. U. Sebalij. 6 m Batavia.
H. J. L. Trail. geb. d. Vogo'. Samara"g~
J. C. HeijlJ-en, R. b. 1'811 hut scbip Jupiter.
H. L. Mobldorff. 51 j.ren. Soerabaij •.
DO::~:ij~~
H. W. Mul en de Lange, 35 d. Soe·

H·geman .
_ 10 den J •• a~Bode SQbrijt't ds. ScbunrmaD het
volgende:

- Sluitko ..... n op den 12den de.er:
op BoUa"a Bankwisoels op 6 maand. dato 100 1/. 101
011
: op 6
1
/.
P.rtikuliero
•
6 id
,,11.67t 1.1.72t
op Sing9pol'e Bank , op ligt
2.51t
op BONUk••g ,
,id
, 2.51i
op Amoy
, 10/d. ligt
,2.M

~

Nov. 10 Ned.1ohano8 MSlgaretha Rnhaak Puoer. J.P.....

bang.

De mail met _ berigten tot eo met den negenden
October is alhier aangekome[l.
_ Dt1 Minister V80 Kolonieo heeft bet ,erslag

den

tu.1'Ul.l

C. J. H. Simonis, g~b. Mockel, IOOD. Batavia.
'V. A. J. Vritlsman, geb. L'lmmeret3-J ZIJOD, Batavia.
A. A. Pfeiff.r, gob. van Polahen Petel. zoon, Batavia.
d. Echt~en. van J. J. Fonteijo. doebter. Poerworodjo.
W. C_ Cramer, geb. KieslJeling J docbter, Batavia.
M. R. Buogaard. gob. Beer. doebter. Kediri.
C. L. Zwa.ger, ge-b. Too,rop, docbter, SaW8l'8og.
E. J. M. Vt'rmaasen, gab. 8everijn, zoon, Probolinggo.
H. M. CnurboirJ, geb. Bomer, ZOOD, Magel8ng.
F. L. nt-aller, geb. Cr~n8J docbter, Willem I.
G. Fourr h·r. geb. 'an tier Bijl, docbter, SamarBng.
A. G. H. Wiederhold. geb. van Die.l. ooon. Mal8ng.
E. Y. GrOI)B. geb. Wolf, doebter, Paaoeroean.
A. M. L. Schrok, g~b Meijer, dochter, BoqdoW0880.
C. E. Cardiusal, geb. Jalink, zooo, Soerabaija.
J. A. Bock, geb. Verbeek, zoou, Soerabaija..

De beer Meijll Eal als organist van d. Willemsvervengen door

-..
r\angC~.?~~Vi~hcp~.n
.. ,.
.~

D .R.mbelje. geb. Conte, doehler. Batavia.
C. E l\i Kool. geb;Tormijn ••oon. B.tavia.
s. We,ter'.mp, g_b. Bilbraeht, dochter, Batavia.
M. C. Pies, (·eb. Keijzer, doubter, P::)Ddong.
E. O. E. R"fiaud geb. Kuobardt, docbter ;'verl.. Soe·

beer Fran~oi8

-

dtHB.

BEV ALLEN,

- De kapitein der infanterie VlI:lIVLOET go.t met
vorlof naar Europa.
kerk: worden

te Ssnaara.n ••

Per ~e? lojl. Stoom; Prins Aleunder,. geRIf"
J. C. B.ermgo. de bh: Slnijter, Snerm,,,,dt•. Spengler,
Mev.. Rcbarto ell 2 klDdereo Z. M. t'OOpBO en inbin.

G. A. Magllio en Jonkvr. H. G. Bar. 'fan HoeckereD
V8D Braodsenburg, P.tti.

Oedi" buikpijo heeft..
NIE!f door bet olecbta weder noth door hooge •• e
op UU i'et dti albier, maar door lekklge lonk hedt:n
morgen oen pra!luw van den Gou,.-e-rnementl-A!ll!.Den:.er,
be-lsclf'll met ~ 2000 8teeoan, be8t~md 'fOCr Atcbin.

t\angckomcn .Passagicrs

J. C. Elzenaa., n.ta.ia.
Monteiro eo A., R Anthonij.', K.Ii·Oeloe.
A. M. Varkeyi.ser en J. o. E. T. van Vii edt. nata,.
L. J. Bodijon en J. G. T. Arm.torff. S.m .... ng.
Th. SchOpp eo wed. Pol.oe geb. Louwaa .... Samarang.

wend obregt geechiedt an, tot afwiBselin~ vaD he~ aBO"
gename en leerrijke on<lerwijs, WOl'rlt med~gedeeld, dat

d,r Ned. Ind.

llEl.' is voor de pas Qpgerigte 8oc!et~i~ .,. SQ,marang'\
in de HeerenttrlJat Q,lhier, niet te bJP~n du.t daar m6«r

Ned. brik Kiem Soen Hoat,
.
N?d. stb. P.i~s Ale~n. . . O.Bieringa,._.D. 8.. ,,0..
rabatJa. Me. Neill en
.
.. , . ,.

Riouw, Heim.

beo(. .

:::~, ~::' ::;eo:::::r~~V:~ ::e~!0.:~

.ladowal bij de Porta Pia, w••rop 20 September l'8D
bres gescbolen wes, ht!'t Yolgende door ee-:a . 'lsQ,W8J>
kran. omriogde opBchrift gevonden:
bet f'IIje.
__Rl>mehet"'zijne~ nijheid .erbeidende
ondero::fllcieren en :rn!... dert"
8cbtit't en do krans wer.tm-imlteE!l~·'WI.!!:..~'I'licie
... UU..,ren voor d.,. krgg .. ver .. ijderd.
verri&rtiogen "te At;chi:n.
- Ooderacheiden
barigt van de
De Militaire Wlllemsorde ade. Itt. aan den M ...
deo afgevaardigde
jo(,r RA.DE>! MALu.NoKoRo. de kapitein. P~OEIU1i AIllo
onderwij8. Meo
boooemd word&,
Go,"," SIWUO en R.u>EN AnIO PaOToL KnOMO; &an
Kamer 181
den ridmee.ter Puoll:lUli Pn.a.wmo ADI NBGOBo; UIl
Decoraties

aDD

omoitaren van de

Legioenen vau Man3"koe Nexoro
en Pakoe· Alam. zoolDede aa.u

dag.,
deel glmomeo"'t ...
ken op .tft.tkQuJi.~eu
dearbij aan deo d,lg
namtllijlt in 'booge
!Un voorkotQel1dheid
bij t.lloo.. moleo
zijn tuslilcheukGmat
gewet:st, Waitf qUBeatien uit
gernimll. DBurellbovdD b~lit hij
go b,trekkillg b"kw.... mb~doo.
waarde mogon worden gellcht.
landbouw ell daurasn varwautd
lOtogdurigo eI"VIIl-;nJ,!', zlOler
toodat van ziju nptreuen de_
mogen g.koe.ter,1 wor Jon. n.arvan z~ lIBI
de
loodbouw
do .olkswelvoart in ht.'~~lg.lll.eu d~
beats vruchten hekken.
~
D. Noraa. AUg. Z.it••g d.elt melo. da~ , de nieuw
benoemda uJini«lter va.n laodbouw eeR groot-.~~ntal
tJeskundigen he,-ft bijeengeroepeo J teo eiluJe
ontwerp, betreJf.HjJtb de middelen tot wering der vee- -,
siekte en bt<ti re~llj"ment aaD~a&.u(ie de Qpleiding der
veea.rtat'l I1 nan pen n88uwkeurig onderzQek t~ onderwer.
peo. Op 5 Ot.\t. zou hl;'t congr"oB
bijeenkomen.
Dd Minister zou het foorzitteraehap daarbij voer~n.
Twee bekenrle spt'cialiteiten, Ieden ,·an den LandtJag
de beerun V.rchow an Lowe, lijn door den Minister
uitg~noodigd1 to~ bijwoldng van hel; coogrt's.

'aD on!{eVedr
mSt!r -.Mollomo---

J

been en, 8cheurt een ciga..
een weinig t~buk tus·
bed8srd een dgaret tu
het accompagoement faD
mage erDstig of grappig ..ij~.
vriend - roo begon de oHiClsr-,
doelmijoer •• nding niet kent. Ik
bevel tot iobechtenisueming 00·
;;~ D,
bob in I.et 1>et voonis v.~ den k~ij~~r.~d
ten, nitvoer te leggen, dat &"',wegeo8 lUBUbordl?8tte III
tijd vao oo.:og te. dond veroord.eld heer,; lk moet
geboorzamen, -on ik gt'ef' u eE'D uur om u voor te

eo

berfJiden,"
_- .Gij Bcbf'rtet, mijo' oude k"meraa-d I" gaf Santa
teoantwoord. Gij wilt mijn moed op de proef
elhm·! ,Hoe, gij ,_zouJt gekome~ zij~, gij, o~, U:.!j te
j~en foeille.en? O.b kom! D.t 1B filet moge":k.
Het -moat/, berDam de aD lerej ,ik beD uw

~

.uo

_

I(

;~j~~d~:~a~;t~kal~s:i~:ng!:e:~IJdaat.
,

•

het

EeD uur. zeg

Cruz werpt DU
eindje zijner ciga"-et wag
nitf u..U~8t is niet edelmoedig van u, ha·
Ilcbaib. de paileleTo, (p •• tijb.kkors). die
~_j~" Diet hebben dllrveD vool"Bteileo, o~
gaan lut4illel'un. Milar, entin, God ~tJ
Wij zjjn allen etenelillger.! Vooruil!

b.ddea tij eobter tien slappen ~ ••
officier eo_ - tijue troep ~ieh dtJor 200
"nBc!lappen van Sa.t. Cruz omringd .ag"n. De rOI'
DU omgekeerd.

zoo aall owe benrt:~, - voegJe 8ar:ta Cruz
,
op bodaarde wijse tot'j rgij l'.ijt lDijn
D. krijgeraad be.it mij eeo uur .ergund
deD

.food yoor te bereideD; ik geef er u

.. riep de: o,nJt)re, /I'~n om wt:lk vergrijrP"
_..
v0nolgde de Qnd~ret lIzonder Lwijf~l, gij
babt niets mi~dre,el1r mqar uw boofd i~ bet antwoo~lI,
dat ik Ban die palte:ero8 gil r:eudeD.H D~ aalmoezemer
'aD bet .N!giment treedt thans op den comUlalld~llt
toe en gaat na eonigen tijd weer heeD; de officfer
wordt tegen den muur gep!aatat, de gewereo zijn ge8chouderd en mau waeltt nag elecllts bet WOOl d: vuur!
Bondom beerdcht de diepete stilte; mell hoort slechte
-het-'-gem-urmel -.-an een kleineo water~TBloL en bet gt'rit.
eel der blaut'lD. Een minllut goat voorblJ. Su.hta Orull
boudt op zijn gevangeo0 de oogen Blrak gevestigd . • Ge·
noegl tt ro~pt bij eindelijk uit, /I gij zijt eeQ dappere) en
UWd mond Eat mijn bOOlll:lcbap even goed oVt'rbrengen
ale uw boofd. GR en .zag 88U de 11tandarynen, die u gemeer mt>e·
Eonden- htbben,' dat zij zulke grappeo

ten uitbalaD."

•

2,500 IDOr!{~D
foor een ge-Iaelte io Wiu·
ic _R n.l·.{~, N",>R-f!llmpsuire.
een verb-ijf iu Wt,lc.ben1lml, do~b
Mei jl. wsa belt op een goe41en morw"ru tvv.,e mijleD v~rJar hdt lD~~r
<Ie/'l!~eV(""l"";· daRrna (lre~f het ua.~e'loe~ tot op
to)fu'4', om echt ~r ean paar ddg"n lanlJor lw",uta te zeilan. Zj'l bl,delD ie ya~t,
mepi,(6en 'b"dft er zioh in een echuttje !teen be..c~vell
en bet, betredttn, Z jn gaheele oppet'v!akte ie b.;ogr,)uid;
men he~ft ar -400 boa'llen op ~etdJJ vdrierdndd van
5 tot 25 foet lengte. Drijv~nJd vil ... ndan lijn in dia
streksli niet &~lJzaalU, doc" een Van ~mlke grootta aD
van. zo;)veel ou'~rmJeidheiJ in het rei ten wtlrd nog
niet dikwijl. geoien.

0

"ism.

maar

het W4!lts-

J

EEN hJrlogemaker te Liebent.hal beweert eao me~
thode'te lIt:tbben uitgevo(}cieo, om lucht~chepen te b:·
etu,Nn en io "lit) ri~ting~n
to laten vvo;tbewttgen.
De' duitscbe Regerin~ eisellte, dat dtl COlletrllctie uoor
~en eorumia:lil'J Z,)U worJen olldclr~oeh~, e.;t tij geld
voor eeo pruefueOlhlg wild~ geven. D J uitviudt'r heeft
hierin niet willen treden en zich nu tot de ftanscha
Regeriag gewend.

Allerlei.
VOLGESS opgBve del' bureaux vsn bet franst!he
Dlinistt'rie vall Oorlog, bestian thona
in Fran.
krijk 56 di visie·genero8le eD 89
brigod".generaala van de iufdnterie, 21 divisie.generqn.ls. 8,1 30
brigade-geOtlfaals van d7 cavt11eri~, 13 di ViBid gene .
ranIs an even zoovel~ brigf\de-ger::er8als der srtillerif',
o divisie-generssls en 17 brigode-gaoeraal8 vaD dd
genie, 18 divi8ie.generoals eu 28 bri~ade·geot'r8als dtl'el
uihutikoode van den g'Deralen star,l divisieogeneraal
en 10 brigade.geo~r&als van de geudarmerie _ dUIi!
een tolaQl van 314 d_ivisie· ",n brigllde--geueraals.
Van dit geLftl _waren 23 divi8i&-<generaals en 38
brigllde-generaols leerlingen der po!ytechniscbe school,
terwijl de speciale militairt:l 8ch{wl fan St. Cyr
74 -'divisie·Jt!'neraals en 32 brigade-generIlB!8 tt,lt,
W lit de generaais betreft, die Vau gewOOI1 sol.
d'lat tl)t dien raog zijn opgeklommen, dtlzeu ziju
50 in getl~l, ttl wetec: 18 dhittie.. ell 32 brigatle-ge ..
neraals. Van de mosr8chalken, 4 in getal, bezocht er
een de polytechllieche schoo', tWt'e andere waren leerliogen van St. eyr, en de ada (Buuint'P) begun zijQ
carLoiere ala gewooo soldaa.t. Tar 4allvulliug dezer
bij1.(.lUderheden kan nog geweld wurden, dot seul!rt
Sept. 18 70 58 briga~e.g""era.l. tot den
Yall divieie-generaula en 134: kolOioels tot dien van
brigade.geocraal verheven zijo.

DOOR bonderde weo8chen is op den Dam te
AIDdtdrdH.m een r.eer opOlerkHiijk. v~rlwhij'lbel Van

~:~ig~~::~l;g de~$a~~~~:;::r:at n;:or Zi:: t p~:~:~~u ~:~

,Groote C!ub/' zagen ollder den koepel van h",t pa16is
dUldelijk een witte vrouwen ~8talte. Zoodra men tich
fan z.ijn Btaodpunt verwijder JJ verdween ook het bee-ld
Het unrwerk op het p"'It..ie is p8.8 herateld en vt'r..
mo",Jdijk is dUll hier of daar eeu glinstereode 0pP"'r·
vlllkte gekomeo, ditl door h~t schijr,sel dl"f masn e.IJus
weerspiegelde. Eeoige heeren, di~ Eich in de ,Groot-e
Olu')l! bsvonden beklommen het dak, om tie Qorzlluk:
dezer opwerktdijhe rtdlectie Da te;, ilpeuren. Yerder
eehter dan tot deze gislling - YOOl" het overige feer
w8,afschijdijk - k:>uJen zij het niet met genoegzalDe
zekt'rheid brengen.
Natuurlijk loopt thans h.t p".tj_, dat het te Am·
sterdam op het pale is spookt. W Inen wij in het zuiden van l'raokrijk, dan z ,n meu misl:lcbien DOg ge~
heel 8ndere dlngen zaggen.
DE SL'LTA.N TE:)EXOTli:R BRANDGETA.&R. tt Ie Ullmer·
kt'Jijk boe vrec(IlBcbtig flu SUItKlt VBn 1'urkije ~oor brauJ
i8~ To",n onl::.ngs een grIJotd urauJ fl:::biUdcbt W8B~ ging
de Groot e ll"""r nsar de aLa.!t". eu \:ervolgtH 8 IIHut
de wonh,gen d"r b~ambtt:D. H,j vond cluar stot'l ... n.
80 fa's, spiegel8 en an,lere voorwerpenj yolp!,·ns ~ijll be ..
vel moodt tt.il",s gerkoeiJt wordt-'D, WIlUt, .zeitiu II:]: wUW
uwo goedl:'rc.'11 Ie redden, ZQUoit dj WIJ '6 puardurt bt-tm
verbt.IHI~n. TWt"e dagrll Itlo'er \\, .. 8 hij noar :l'8chirll"'
goo vdl r; kkell, toell in de lJuhijlh i,j Wrtl'r b suu ontstolid. Zijn an,l!f.lt in die ~ogel bltkiu'n grel,lJ,iu Ban
WlltltlEil1. lI~j liet Ollmi.ldt'lljk n11e Ituuten Hll-ubl'it n
wt'gllra!.!;eu !:HI Wt'rgt"lloegl)H "ich mt't- vIer Ijzt'rell I'ltoe·
lell. D"'II g8Ut!lch~1I dag :.1 v(1Ii hij a",. het ve. etel; Jan
rf}ok hij tHl riep van tij I {iJt tij,l uI,i rUlk bralJlJIlicitl!H
K\Ul~rt1ltmaard ell ai,t'rlrli btt~wblell tuocl!Itt'1i dUll g::u·
Bchen da.~ dfJor h"t plllt-'illi luop---'n OtO z:c, ttl uVurl U.I*

schijllt toch minder mt't zijn confraters-

CQmmunm el, overhoop la liggen dan no. de wijr;e~ waar.

Duitschland.

Let

0,

ver(!'~8cht.

Z::; c. (!.:;:~

::p
I''';L~___
,----- ''' "
':' ; - o;=..,:o~
derwi1ze is, uit'JebrtJid,
dat dt: bijt.oud-'r~ Ich"l~JI ~~Qcht
0
moge~ worden niet langer in l'en bt'(Jual-hl Leho"fr:e te
foorzion, b",hooreu dj nsn de b~2l)' tlCl'e ~t.:hVh:;1 d"" bevoegdbeid. te outnemen verd ... r l!cboiirT(,u tot fl~t on..
derl\ijs toe te JBt~n. Dool" dien ll!alltre~el Ihj{)P~, melt
binnen een ni~t verwijJ'°l'J tijdp~rk het (lDder"-IJs ge·
heel in -baDdeD fan den Staat te ht:bb\lD ovt'q~elJragt,
en daardoor tavenfl de scuoien, doar 1l:'illt·u \'&u g"i!'dtl;'l.
Jijke__ geooohchappeo of cObgregaiien g'-.lllOuJeo, VOI,Jrgoedte bebben gewecrd.
-Dtr- M.inister het'ft in die circu 1 t1.ire tereltjk mede~
__ gedeeld, dat de Rttgering gebeigd is n,l, het Iloo~iga
beschikbaar te etel1eo Voor het onderW1J~J tell i'llldt:l
het .oor oogen g.otold. doel zoo epoedlg doenlijk t.

bereikeno

Bonrlara.due

-De Duitsche rijkskanselier he.ft aan Je"
een nieuwe verordeuiog op bet sigl aulwe~on- bij
spo:or_wegeo vo~rgelegd, die liB eeo btH'l'edigslld onder.
zoek ESI worden iugevoerd. nat oll1-\'I'erp heeft zijo
ol1f.t@an to danken aan een d0D 29" J ooij II. gelwude~i yergadenng vao ftfgetaardigdflD dt"r Duihche
,apou-rweg-maatachappijen, waartoe ook vier afgevaar-digdoo der Ileijersehe spoorwegeo, de cl",f dor afJeeling -!lpoorw~ge-n bij deo grooteD geoeraleD ~taf en
een_ ,optsig~r bij het Koogenaarnde epoor'Nt>g-balliliion
u,i~geDoodigd.
Geyen ,de af"ijkende signalen
,."",hUlande sPJorlijoen than. niet zeldan .an·
tot b~t ontstaan vQn gevRar" de than8 van
1)_• .-l·'-....
reranderiogen
ilt:ullon
de yoorgestelde sei.oen
'e~n roam, dat. eohter
bij!onder~: lijneo kan worde~
nieuw9, Itystsem lullen ~elijke
oitdrQ~ken,
<ullo.
VOl:'m, d'~ nacbtBeioen- slechta
' Wit licht beduid'., aile.
langeaalll. rijden;
:nulvobrwe"pen of Ii.bten,

op hij Grouss~t au J"ourJ" t .... NtHf-York io den ett'eK:
h~eft ,g~18teof t", vcrwBeht~!l WIl-8 en dOI)r 8(:)utJ.{e bladen verzekerd ie. Den 2211 S .. pt.. presiJt>erdu hij namelijlt
to G ...u8ve bij eeD fd~etUla~l, \faU~llqu S,j uit~t:wekelltlu
drr Cumm.!t1te d~~IDamS{l. OIlJ,~r ua /I' "oryvhpel&" w\!r.
deo 0p4~rut'rkt Couruet {~lOk hij nu~!j R_umua, ""oU~t~
r>:t, GI&Ulbier en L ,rr8.ll~hie. Ztj hebben geklonkl;lu eTl
gedronke o op de C:J7nmu'u! en da recanche. p.-;ve le pl.
trole!

gt'fI dnt g~!::u gt'vBllr b. stuw!' 'l'·,ch WllS

TB Weenen is een

vrou~.

W"Ol"[

a8D, _'b8-

mOt'st· n wurilrH.

Ook

300
P~;T1Bk~::\~~J::n~o:~~t:~'d ttvaul"U op

J.·z~ vour'ur~d·
400

t

e:~t UHJiiol~:~t;~I~~~

::: g"'~2~~~:
~~'~'~~:~:::'b~f, v;ni'~~ ;,~ ~:.:n al~~'"':.iT" ~,eLr;;:~i:_::Z':'I:r.;;;:~;:~:: ~. ::~
I!f~ekomenJ t~rwlJl,o
v~n I ~~:t-k ,~r8~h ~n ~U::

een

ooJanga vertrokken' omeier.
SOI~MA.N en Co.

Kommissie-Vendntie.
Op Woensda.g den 18en dezer,
VAN:

Divers ltIeubelair,
gemaakt. Kle~rp08ls,
n~eren-Ja88i'n' en PJmta1ons, Goud Passdment, Orleans, Piqua, LakeD, KflOo!'eo.
EdD Speeldoos, Waach-en Wringmacbinel, pleatwerk en bllkken k. nen.
Vt'rrler van: Wasc
ep, spermn.('eti Kaarsen, Bij.
!en1 Boeiemmer Mesaen, diverse Vijlen, oeD parlij
Zeddoek. Cutabines rl. Sa
met 250 Patronen.
Een p.rlij KOFFIB. Ee.
VB met~AL~, /l~: '.
s!acht ill stopflUldcht Den:.
AI_ook IIavana-en D.1i SIGAREN.
'

'.7

(1664)

ZWAGER.

Commissie-Vendutie
Vrijdag 2'.> November.
b ij

G. A. WERMUTH.

BAZAR·

Carpetten en 81catives gewoon Boort in kleioe ea
groote Dewuus.iin, goe/IEt.lop.
(117)
B. KARTHAUS &; Co.

J. van Merkesteyn
Ontving per »Dahlia"
Lrtken Sati 1 de laine, Wilton, Tricot ': MODllir, Drap d'Alma en
zware Drill.

'" Co"' ...in;e o"lv""{1:en:
Een partU .. t;tll)1<~~. tegan billijke

P~ijzen,

wa.a onder zeer hooge

fU'JII",e,'••

(16;;0)

.

kleediug t"n. hUQ gel. at
o(.lk tfil
aktun, paplf."ren eu!:. tW8~ot gtH'o~den, ZIJ~~. ~~ Ult..
~t'.IilPlokJn stl~f £&1 natuurhJlt tlB dlt mlsu.IJf ll!\~t v~r-

mm er

vttrmll~en

~j~1l~:~;elpa7::uJ:::;d"~~!ni:,~:;;ei-,~p:l.~ijo,~,~~:~l~8::I~~:

raar- ho"fJ

uD.

___

.

UIT R~leh8t&dt

.
1U

Bohe~el1 worll.t gemeld d.nt de

~::~O~~):il~I:~:S~:II!l):::lm~~.re~ij~:rJ~~:~~Sh::~:I~gy;~:
lu.ten hem !(t'en oogenblik. De keiz~ril! Mnriaure is
zoo bedrot"f I, dat OJk lij QIII.\:e8telJ drldigt t~ worden.
Kt:izerin Marianne is d~ kleintiof!hter VllO den daupijn, zoon Van LQd~wijlt XV, door hare moeder Clo ..
tilde van l!'rankrijk. ZUdtel" Van LoddWij!t. XVI en koDlugin vao Sardinie.
EEN Eogelschm8n, geoaa,rnd Walter Jameson Meijer,
is ie Rijssel f't"roordeell tnt 1-5 IDsauden gevangl'nie..
etraf I?n een boeta van 8000 franken, we~("ns opli~
ting van 158 pert'lonen in b~t noorden van Fl'll-&krijk.
Hij ett:lde zich o:;elven Bteeds ,'oar ale agent van e~D
IOlldenschu firma dio eeu uuiverseel bundels.o.dresboek
uitgBf. en bij wist de lieden om te praten Om voor
25 frauken in te tt"ekeneo, ten eiudtJ leker La zijn,
dat buD fJamtln zoutlen worden vermeld. In bet reg-lB.
geding war,} verkle(!l"J, dn.t hij iD Nederland, Belgie
eo Pruismm op d~t.e wijze groote BOmmen hail ont.•
vangen.

wer,i!:"n t.Jt vJIJrlichting- gl'dU!.;
7,,,lflt dd e-andt'la!Jrl;C's ill des EU!laul eigeu kt..ner wtor.
met bl'ot voehtuk itt groutt-', uieJ-lu waf.t.!tkoInmsll
gepluattlt. TeYl:'ns wt:!ru ht.-pllo.!d oat slle 8tuUtHflChei'l"'.n
op Jen BUII'p!Jorus z·.o v\"r In!lg~Ii.Jk- vun bet P.alr18
lqoelell h!ij"tl'D. 10 't kart, h~t is bijna of de ll-nget

dec

hem van

DB beer Ei ie de B':!'8omont, BPcretario der fransche
A.clldemie van Weknscbappen, ie overladen. Hij atierf
op 2ija buitel'goed te- Canon aan eeoe berot'rte, terwijl hij
op bet punt stond. in oijn rijtuig to stappen om eoo
morgenridje td tnal{eo. 'Frl~b~rijk verliest in bem:'een
zijQor ,uitst.·kefj,late weteflschappa:ijke m~nflen. If! 1798
geboren.- w,"rti h-ij j'n 1821 dOf)r bet gouvt>rnemeli.t naar
een reeks' Vlf," mtttanurgi~he ~xpeditiun Il~;,(evaatdigd
eo later pr'uf~'8d4)r, vain' het u.ijn-college: eo iosp 'ete,org<!lIe....1 .ciermijlleu, lo.1855 werd hij t,,~Hd der

h~t v~rdl"uJ

bttroofJ

B A Z A I{.

Zeer I.Here Z~ettlllielk8clle en Komijlle KAAS.
(G86)
B. KARTHAUS .i Co.

h~~rt.

BAZAR.

Aan!!;esla"en VeU(1utien.
DillgsJIlO" dp-II 17 Nrav~Hllbo;'r. Yoar rl:keoiug van
Schnitzler ~n C ,. in de vendulucRlen vaD eu door A.
Meijrr, en vOor rekelliu~ 'HtU bdaughebbeuden in het
venduioco.sl van en door Soe8U1UU ton Cu.
WoenBdur-- a~n ]8 Nll\'e-ml,Jer,
Voor rekt>Tting van
Dortepllal :n Co. van houtwt!1 ken nllb~ b~t Spoo.:-weg·
etatiu[J door 1'. ll'uija, en \'oor rekenlDg Y"D bdBUg
bttbbeuden in h£:t vI;:nauloc8ui ,oau en door P. Z"ager.

Oarlsberger BIER,
lI ••I.. eo II.lve 1I,88clwn.
Drlrtmunder, Stein L"'uer'Jier en Iud. Cooper Eag..
BIER eu VALKBIER Vollenhoven.
(1230)
B. KARl HAUS eo Co.

r

ADVERTENTI:ffiN.

J

N.

en

r"ll

gewotdell J dDt ..ij e~n grllot~u illktl-'Ot, di~ in hare
Dllbijheid stoud, aangreep
de regterd
'tsliu;,;erde. Edh bUlidd akte~_t jllist ter 8eeue nauge-

~~;f~_~' ,:~er~.

aih-s y, r~"Hf9;

~~u~t":t~:J:::du~t'~~~/~:le~lt~I~~:jt,~;v:uhi!h:~~t ij~~tt

die w"ger,s diefdtal door

~:~():;Jn::l'i:'":-~~ t~li d~ 1(~lt~;::~k gvt!eVr::~;1!:)~)L~!e;:1:1

en

a.ao

(1662)

(1648)

niet

De miaieter vnn onderrigt heeft aan de inspecteure van net onderwijs in de vert!lchillend~ plovin ..
cien een circulaire gerigtJ zegt de Ki.i.'u. Zei.'lmg, wt!ke inderdBad vau gewigt mag worJen genUe-u.h1. Hij
heaft hun daarin uBllberoleD, ow uall
ollder·
wije zoodanige uitbrt·iJing te geven~ dat d~ 81ust
werkelijk io de bebo~ft~ duarv8u voorzlet. 're:1I .\!t!v..,i~e
'Van dit voorschrift zulleu bij~ofldere I.wh"jclI t"u O~\O:r
dingegeet.icbten Hlechts ill zooulllJigc P :.J~t"~ll UltJ~en
gebaodhaafJ wOI'Jen, waar uit alllirrt~ll ~.I'\Ihl~ 11Jet vol·
doende in de behoelten van hr't olld~rwljl' wortll VDor·
&ieD~ Zij zuJ1~n n8Ruwkeurig b~bu"1 en tue t~ 'Lien) d8.t
bet onderrigt
de openbste seh'Illon al datl4l;!llC eal
omt.tten, bctgeeu voor de tfl:IHlvlp Igtig~ jo::ugd wOldt

toeb"hoor~nde

verscheidmc

J

graad

ROCHEFORT

benevens:

Wapenrak met
Wa.pens,

een

l~I

et

( roar het Land,)
wijBilJina ,100 de advertentie, voorkomende in

l

de pla;te;lijke bladen van dHV 14eu dder, msskt
-de Rt'Biut'll,t VflD Samorana bttkenll, det
op MAANDAG de. 23 .. n d •• er• .I ... voo~middag.
ten 9 Ilor in den dalam Van den R"gt'nt alh1tor eene
beryerpacb~ing zal pillal s bebben van bet nli.ldel van
het re~t tot den_ rerkof!p van opium in h~t ~l~i,! in
de Reside-ntica e;::Inarn.n~ en DJ0-h---'Jokartn y,~or bet jllllr 18/5, "ao wet Your do j ..ren
b75. 1f176 '0 1877. en sulk. op den voet van
Stoat.b:ad1874 N u. 220.
Samaraog. 16 November. 187'
(J663)
D. Re.ident voornoemd,

N. D. LAMAl.&RS VAN TOORBNBliRG.

B A Z A R.
HA1\<li\·fEN. puike Westf..lsche.
lJARING, puike in •• atjes.
ROLPENIS. in stopS.ech.

Prunes d'ente Fransche.
B. KARTHAUS & Co.

("60)

Verkrijghaar:
Cnltum en bewerking
Vau de

T~BAK

OP JAVA

eeno handleidin~ .00' plaoters eo fabriekanten,
met gelithograf..erde te"koningeo >&n de tahakaptant,
bet blad, een pl<>eg. Hohenbe,mscb model. oeD Jdoiten
brek...., drsagtoeatel, ..oige tabakelood...o, eo .eeI1e
tabakbaal
.
• I %.50.-

(1686)

G. 0. T, VAN DOXP.

011

Co.

Z .
(1629)

BOD. SONG.

- - ------...- ...-....- ..-..

:--~-. -. -

Snmara".q. '

... ----=-- --..

~-

Puike!

Nieuwe

Bodjongsche Banketbakkerij

SCU.&PP LJ.

in· vaatjes,

J. J.

van

R0 I J VH·N.
lC .f 2 .-

Z .') OUle J ~

il.! Llikkf.! 11 y{}(ir · ve rzen dir g
iaD 2- 5 e n 10 '0;,

~BOTERLETT.ER.S~
.....

Be

I:J

.f 1 .- h.t . tuk:'
te l li D t{ 0 n "f o~r ~I c

Bin u e n I.n. II ·

d e n wor den Uli t~ tot.! I.e nd log
ten spoedig9 t e U~~{;~f nerd .

Y:lU

I t 0 III 1 S e
(1 5 40)

B.KARTHAUS & 00.

• G }i HA N G A N: )

HI;('I te l]ill g ~ n up " lie soor ten v~ n DJA.'r TIE:H·OUT·
WEB-KEN w ord f~ 1l nan g e nu ni fHl. doo r d tl ll A,lmini-

G. M. GRIllLING.
pe r spo or Haitt! Gcd(mgn~.

TWCCllc Kilioniale Zee-

(970)

ell IIra'III·,h~lIr.

llaalscliapll!j,

ge\'estigd te Bata.r;ia.
D e onder getee ke ndcll toli Agenten b~ n oemd z ijn ~e
Vfi U g e lloeuHle }In lLt8c llf~ppjj , ziju bereid ric ic o' s t egen
Bru.nd- en Zet:g0yo.nr Rlmtene nlen tegen de alhie.r gebruikelijke premiHn en conditien .

~--~-i.ttt Indramaijoe
in zakk e n en p er pi col

SOESSlAN en 00.

1.

ij )n f.l

Bloe rrl-Zad e ll.
SOllS ~1AN &

(125 ...)

00.

.van Pnrtnatal door

don Heer COLENllRAND ElI.

aldBllr mc~ de meee t t:} torg VtHz8.Ul eld; e n per nmil8M. 1l
006 gezollden t ha na ollt vangen en l'er k a. t tie t E> be·
kom en
bij
SOESilIAN e ll 00.
(9 58)

Holloway's Medicijnen

Eerste en Tweede soort. 1 J Z .E R L A K .
SOESMAN

(H04)

HOLJ.OWH'II P U,),\::N' J:N ZAU".

~i~!li~ :!~~S ::II:t~~~jn.

w.

Cl lt~ r ibo n

&;

B AHT

i!n

VAN I.li JRP

1

P~U' f'ARlel·ieli.

:lUG,\,UI) ell Cie.
~ap,

rte

z~ e hste

2'1,
3

Uento .. illc

BOU MA .
iJ.i!

t.lll d tll

clixt r. h d<\·clk .

v crlnnt .J a v n ;

De prac tise.reull Gene.,h •• r Dr. P.· L. BAKElUIJS,
heefli zlI: b be reit.i. verklaord , Hratis verklariu gen aft~.
ge ven lUl l he!l d ie o p de ge8 t~ l de ~oorwlla rde D d eal
wi lle n n e me n in het U i t k e e r 1 n g 8 f 0 n d a

F.B. BOUMA
ontving uit de beroemde fabriek van
EDOUARD DE BEAUMONT,

praclttt'g e

Achterlaa d- Geweren
REVOLVERS,
waarbij m~t c e .D t r a a.lv u u .r, in .k ist .met alia benoodigdbedeoeu waarl"" •• P 8 tr·o O .~ ...
(1598)

. Stilbelne, .
om :.~oeat , '-aD . ~~len yoo rWerpe.D te doen Y~rdwij~eD.
per .tuk
f l ....,
(202)
. G, C; T; VAN DOBPen Co.

a

Kap il. io J . R. L USINK,
da t voor medio Dece mber e. k. de thuiI:Jreil8 llil ·a;
'Barden .
NR d~re . irli'orrr:at.ieu ie b~ koUlen bij

De Agentt-n
V AN DEN BROEK & VBECKE]
eu bij d~ n ge za gvoerd er io oet He"rell-'og~~ me~t
S.mara. g.
(: 625J

ac Mille"

lot

I m~ i s lIellif,

1~1l.

\EO.

IU~'aud,

"'1""=
.A...

J . C. C. PI!JRNIS.

L e \·c:!l l i~ t 111:1

(J633)

YL,\S';YJ,:\NG EXTRa K·I',
~I: .nc rh ~erl ijk e

Glt('''T};

genrcn

\' (1(1 1'

);Xl' HAITS , LA Ro , t;

JO C Kj~ \,. CI,(JB I'.:N PI' '1'(;HO{JI~l'.

( ;olcu·igt"me !Ugalld.

~:~~;;:j~~:~~g!,:~~{~;C;'~~~I:~:~~j~r~;~~,:~:'::f~::::~:~I,~f\:;~
IPot' dcr \'1m .Japan.
~~&:~~:e~~(I~~:~. ~~'.i;!~cl!~eft\.;;~/:~gl~~)

cu. in

11l;lken ,

blau l

Hjgenaamd Le roy .des .Parrums,
K:;lr.Jit.d'YLANG YLASG'1 Cold Creo.ln MmAND.\,
Sa\"'an ,. I'Yt.-,: NGYf,:\NG, ·Poudm fie rit I' YLA~GYLANG
Dui!. a· l'YLlNGYL.\ N(l. I ['O!l!\UUF. · ~ I'YLANOYLANG:

Hoofd-dopot bij do B"ore.D .Gob r. : .LOONEN · to
llni4,ja ·in . de .. ToornnSllli't& .parflll.Derien en ~po~he..
by · G; O. T. VAN

(4081)

B encoelen,

P Alombaog

eo Muntok.

D. A g enten,
Me. NEILL on 00.

Het stoomscbip

A

Willem Kroonprin" der Nederlandcil.

d ':' 1. W (' ·0 d

D

tODd er gebrel.."DJ 1811b:!1 ~cllt: k: ou I 8 jallr, boug 4

2'/.

T. b, ,·r.:g<11 bij

d.

(1658)
.

---~~ - .............:. -- .~.~,

...

-,~. ~

F. SOESM,A.N.
..-.- --.-- - -

~~Ut&%M Een lIUTS:
in de B 1 i n .d e
('112)

S

p

eks

t.

r a a I.
HO~O.

Be..n0n ~.n ~en" Doeh ler C..FOUilNIBIl., :,/
gob..... ~iQ( ju;...

(16")

B

.

efallen van eene D oe hte r. die 1/~ tmr·· .D8 .: tI~ . ~
bool ta o.erleed, WILIlELMINAFRED~IK

HENRIETTE

NBIJS, gelief,~

H.

Geng.oerder D.. DE WILDE,

.e~trekl · ·den lBen d ttZ8L" dee morge.ol 8 uD.r .b.......r. "
Soerabaija, Ma.a&aareD de :Molak~en_ D. AgeDto"
-~---'-'-.,..,...( 1 6 : i 7 ) M . o . NEILL eDCo. I

&,

RIJPAA.RD,
_.

NIiD. IND. STOOIVAART-MAATSGHAPPU.

folipeciulUeitcn del' Pl'odllkfen
II;. Ylangylang

k... · Van· N""lands.b~lndia. en
llOH.P & Co. t& Bamataog.

Ge .. gvoerder ilIERINGS,
rertrekt den 17 e~" dezer des morgens 8 nur naar Ba.tl1v:s} PQda ng, trelok lletong,

nl l.'c. L

fIe· -z:om'lr8l'rneten eo ~ee le klcur·· '.e

;:~~~J~~~~r e~~;~p~~ij~t~:t;:~~~:/;: .::~e~l~i\j:. de lOD · K~~cLle

E en u it mu n{e od ge ! l r~· 8~eer~1 S

Prins Alexander,
(16i5)

l'Akjc$, bOVCD de

lExtrnkt lIit (..eHi;n-bloemcn
(ExtJ'ait delleurs de Lis)
(1 m J~ I.IUI!I bl,o ll. le

VAN DEN BHOEK & VEEOr.:ENI

Te ROOF!

.1 1.'0 t a lc do (! k , lt rtl"~ k iel ;;. ni t 11 1(12-

cn :.\l anillc.

SrE C : ALnIlITE ~ \'AN

Sleencll,

V1ll1l'Vasle Keggcll,
K offij-zakkeu.

KANANGA UOUQ UE'l'.
·nn~ J 311H Il

-&..... ....... ."---/

VllUl'V<l Stc

Het stoomschip

.IIANILL!':N UUUQUET.

me!;

T.-7 ( \ (
\ -.:::>.,
"'--"...&.. •

..........,

Guano,

STOOlIHART-YtITSCIIWPIJ.

}!·\:;('hout1I'tl 11\! schUDIlII 0id llcrIHlren .

ni C\l1H '

BOUMA.

TEL A N A K.

Loge "Mataram" ~

I"om mnde- en Olie iU i.·cHadn.

met en zond er Pijpeo, ,"vit en z"Y7urt.
(1585)
l;' . H. IlOmlA.

00.

en

Nilm ene de L oge voorn oe m d
rt f!. ~c "r(>tnri@l

BBCBH-'ASSBH~

n.

Wordt uAn gebo' en met htt t UHmOu.teD~ Toor.· -Pal
gier~ ingerigte
i p p e r - F reg a t 8 c: b i' p.;

. . . G, C. B. L. G. SURINGAR

1;IJHlvl.. c~d l. l,ar rlJ lDl:erl den l1l onu n:,"gcII,mlll , \'Qorkol:\ ( hel r ollf! 1I
'}er tllll'k ll ~ a \.Je "f onlrrt dim 1,!tted 90 m!uop,

F.

Passage naarNederland. .

ter·

)fAOf,AINE WAT:;ON en 00. B.t .. ia.
l;'RA"ElI.EATO N eo 00. Soerabaij •.

(1202)

(1653)

ENGELIIA fc'>l: .D &

DORRRPAAf. & Co. sa,;,.,.
&; Co. Bata
Soerab.

J _ F. VAN LEEUWEn
dQ.
do.

(1445) .

. LA OON STANTE Er FIDELR"

HA*RING.

(1586)

IlIfJrmatiti:n bij de Ageoten.

,0:. v a.n DJOCJAOARTA"

ell ' ben ge p<+rfumeeTI!e a!leT tni.

SOES MAN en Co.

Eau de Oolog n e I-I. S.

bevindt. ·m~h
V errooed911jk:e vertrekdag. aeraLe. boUt

NOVEMBER.

2

met v ~ l'ho og i ng \'1"1,0 l/'l% 'Ill. tn aand8 . . oor lan g~ ..e
mijuen.
life . NEILL en 00 . SRrnaraog.

.-- -..- .- - - -

Prima

un.TEN.

Kapil.in . W. VAN
Eeo ~~ t;xamin eerd Ge D eeahee~
b 10rd ,

percent.

in bet

<lllirandn Zeep.
latnw

n.

ELISABETJ

1'/.
1'/.

4,

~

Dos - ii, - Dos.

F.

'I.

mallnd

•.....

(1655)

/E:.;tra fijoe

e t

(1608)

..
.,£

aan vrien<len en bekenden wen8cht hij V 8 art w e I!

P uikePu i k .

.

Wordt Passage naar

"t;:;.i.iil

2
3

11. L. DE j, YON' p.n

VAN

(164.9)

~

J

(1627)

."'- Co.

ood t! rg:e teekeude n Age nten
.
der N orth er n A !J8orance Com~
" .
pany :tijn be !·eid verzek~ri og en tege n B raDdHCh fl.de te s luil;oJ1 , op 'J'abflk ligg ende
in Bl)mb oo4e n~LoodzeD m et A.t ul' geLi ekt tegen de
volgende premie:::l t. w.

.

Infnrrn.atien bij

UI! (l!lllvrgctc6l\endcll Agenten van hovenstaa llde Verr.tlligill«. herill/Jere:! mils dew beJliJJglichhenllcll, fia t s tcedll VOGr de Vef1CkertJell

De

1872.

SOl:"rabaija vertrekkan .

te Amsterdam.

!:::ij ~:ie~~:g:Dd/~~;;r:~1 ~~;:~:ez~~g:~

0 0.

lossen bok en

•

De

C.-\ M STANS .\:, Co, TlIglll A J . van der VOORT.

i: Jl (;0 .

Blegante Bandwagen,
~ Pas ontvangen:

Gebouwd. in

·G •• oerd door. K.pite io H . G . · BIEST.HORST.
Deze bodew onl om';tro.k. hnlf De.~mber •• e.

Vereeniging van Assuradeuren

Co. DE G-ROO 'r KOJ,:I<'.1<' en Co. WA NNEE , G. C. 'r.

Een

Een idem

Diarrbte. -

~}Et::'i~i~~:::::f~:;t~::~::':li~~~ je~" :ei::~:;g:f::~:i!\e:g g:~~~!~:
D OO!!jC6 P illeo van f 1. f 3, en f 5.. POtjC6 Z1l1( vau / 1. .r 3
en Ii;,

VVederODl Ontvangen:

III

Ge\'a arlijk~

-

Pekalollg ..u W. E. tU.N A. Solo AR NOLD t:n' Cft. en COENAF.S.
"K Il\ttell J , D. SU ER MlI.gelaog J. A. ZF. JJDEL. S amara n~ GO.IH'.

Wederom On tvangen:

8A L AT J. til JI. '~

bij do d. bilnnte n der LOTEN, eo bij a.opl.kbilje tt.o
r.i.jn bek eod gemaakt.
lJe ];irectie t on lut J)jaliGeaticht,
J . J. VAN SCHliEVEN, Preside.t.
~6~_._._ ..__~_~~~~RS, ~~~,,!,:!:..,_
., . _ _

~

waodeD de , etel vaD de zieH e ' is, w ~ ~ t zij nll llillen nloet oordeel iu ·
ge ncllll en , \: 0. zijo zaU goed 01' (lc ·zijdeD . ~er oDdet blli.k. iD gt Wre.
ve u, lJdeugcltlii de zw~Hi ng dtr blueuv l\tcn en regelc o ieihn fU·
kee rd e w c rki~ g, IYa:u uit IHe {10k o n t ~ taat. Heide midlld t:.D wer keD

Versch Indigo Zaad,

BBngekob-

Voor ve rci ere iuJichtin gen, bt!t.rt'ffende de wijEe wanr:'
op· .. ij ul geschieden , wOl'dt ' e rw ~ z en Il Dat" d e daaromtrent ge mnnkte bepafir)ge n. di e te~' i07.age li ggen

OUfr.aKen Uer.er 1" e:f.<\wakktode r.itkte zoo verscltiIJeDd, en de wij l.e
barer IUlnv"ll e n t,OQ r eraIHltdijk zijn de, geH D t en voldocD.de redeD.
van hct beJa.ng:djk an.ntal·lul.rer sh gtoffers. Onder Holloway' . be ha n ~

d e:

&

li

T"AN EEKllOU!II,

..,A

NnVOlnlh'r ll'! tHL

FRIEDRICH ADOLPH H AGll te E "f1lrl
:t.

B.

me~:!~nll;:le:;~lli~HlI1; mlll! ten woni!)n 1;~:::;~~fl.n.1

S 0 E S Jl[ A N & C".
hebben wederom per Mail . ontvangen :
van

w

tegeven v ol Gl~lIs het .ban';,,) be!! la;uld o en tell hUllucul ferk rij!! haar
modr.l ; Ilia VvQ1"lS aile sdi riflUren, Ava.. y~g rtJ!\ nekf:lJil lj(en eo ferdorr. he wijtCR. :oiJiil!r tp.r p/;t;ltS(l UI'¥.tlllllll;lk!, om de !Charle . t OOwei ;"Hili GOEU": ln: N ~ i s UII SCllt: I' &N Le Am,Ue:r da m .verr.elterd,
Ie co ns t lll~reu. donr h!lurhl II:1lllltcekeuir:g . al;; A1Wflt&11 ';'111 IJI)~ellRa.

\'erkrijg bnnl' bij

GROENT.EN-ZADEN,

w

W ordt . • "ng.bodun met bet .

;~

g:El!.f~7~' ::~A~c~~~~r,"~~s:,;~::!~I~/~E~:';~~ll::'fJ~I;~~!:i~~::';3

E. MOORlI1A.NN & 0 0.

(2607)

T a1 e 1- B . ~j s t,
(1649)

• Mr. R. E. N . D'AIIo,

De d8g der 'trekking z81 nad er worden
dilld.

Bout- Aanliap

st. NIOOLAAS GEBAK,
I:et

•

van 12 etukl! pas aan gebracht,

(1616)

Dagel{iks versck:

SCnLossn'j::-'

H eer H . O. T.

~

