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De bavellquaestie te Su-mu-rang.
Menmaakter omen tijd een verwijt~an <lilt bij de
classieke.. studian verwaarloost. Is dut waar, daH
moet I,et daaraan. toegeschreven .ivorden. tl"t een
my the, ons door ·Hesiadus· meegede_eld, t.hans niet
rofler schijnt i.e Zijll dan cen klank .. Epimetbens en
Pro.metheus/ zieda.ul' twee nnmeo, wn3-t'~n, de mor~,al'
van .de mytlia, besloten ligt .. De mmpeu zijn de
doos. uitge"I(}g~Il; .le hoop aileen is ons gebleven.
marang ze'ggen't SOHlluigen, neen allen
er ondel"llc\1eid; Doweren dat die qnneaUe hopes is; We zgn er vim overtuigd, dat or organen
n hJie zijn WAarvnn bet "ene zOll
dat de
'toe-stand van ree en ha\ten eetl "wauT
is,
len het il-ndere l ' rla.t het eeil toestand ii3 die lIten Ilf'~
Il)el sehreil .." Waurlijl.:, we 'zouden niet aarwleu;
l.elfs dergelijke termen to ontlerleekenen, Jupiter
spgelde in de my the van Pron:.etheus en Epimei theu •.eell hoordrol; nil wI het ook bij ons doe~.
S.tt.)kskomt st.orm, regenvlaag en bandjlr; handel,
scheepvllart; ,en i.nd nat-rie -8taan st.iI; S:lIuarang zelf
geinondeerd. Uet is Iliet dat we op deze quaestie
terugkoJ?len 1
er niet gcnoeg is -over ge7.egu,
gekluagd, .in
geschreellwd. Aallzienl~jke orga~
nen van deze pIaals, :lIs de handelsvereenigiug en
I de karuor van koophandel, ze bebben het llunnc
ge.]ann; tie industrie heeft voorldUl'e:lcl gekJaagd en
het publick heeft zondel' ophonden .jalllmerkreleJl
flang:~hevC.IL -Oc _quaGslie Wi19 v-oorbereiu. Niemaud
~re'~met den.i:oestand niet bokend i5. Doeh al' bestaat t.hans aanleiding tot n leu we klagteu; ,~ nut
1V"t is er!Hl gebeurd? De rcgering heeft weI is
waar begrepen dat, u:).l:)gei.iell in de U10nuing
van het nieuwc Imvenkannal de watel'slulld dikwijls niet hooger is dan 1 meter, op" ndvics
vall de llantlelsveraeniging de havenboofden zullen moeten verlengl worden tot 01' eeU punt wnarde diepte is 4, meter; roanr hoe bn een .directeur
van oponbdrewerken, voordat het werk gereed . is,
adviseren' de oude . rivier filln haar lot over te hten?
In ons nUmmer van 15 Julij 11. werd dit als een
n'"o"l,~ht, m'!!'t.O"prlpplfl: mnal"
of f!een qerucht.
het i. thans - een feit, dut
oude rivier geheei geabandonneerd wordt. Wat is ntl het gevaT? De
onde rivier zal gaandc weg niet meer te bevaren

Twee minnende harten. (')
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gnan, zitI spoedig ontdckker. oat. de oCherme~lj "';'(l,natrn'.. We,.On... t" '.I.'eJoJ< BerOD".

'de.,oude l'ivier 'in- al1ertreurig~u,l1 __s~,t,va,~en. _
De verbandb"lken woelen losen.de eerste de beste I
Inlander'die zieh Idmp,Hjk ,hUll'van•.aa·n he,t strand
kan meester makel\. De liam1,oezen, . die fusscheu
de verballdbalken totwaterkeering.dienen, .ijn ver.rot en worden gretig door paalwormen verteerd.
Door die acliteloosheid hebben zRnd en' mod,ler
."lle gelegenileid ziob. tusscherideoude en nieuwe
rivierop t3. werpeD. Konden die nudoor cell goetl
westersChel'1ll wortlen tegengehouden, dan Wail een
groat gcdeelte van het gevaar geweken. :Maar' in
uezen armzaligen toestaudvan ue onde Imli is dit
nu onmogelijk; van daur uat door . de sterke 8l.roomen, stroomen die door harde weste - en westnool'dweste winden des te sterker,zijl', en door de
branding die den grond omwoelt, de madder zieil
v66r de -monding -van de nieuwe' hav8n_Innet
Wie nan
vnn de nie'lwe
reeds
verte zien hoe groat de modderbank ten westen van het .westerscherll1 steeds
wordt. Ons dnnkt, bij de zwakhei,lvan de scbntting
liggen de gcvolgen voldoendc' voor- de band.
Daarenboven, degeheele
haven is zorgwekkend on z61H~
reg~len worden -niet opgevolgd. gl'
ven dria' baggermolens, ecbter
wCl'keloos;
zelfs in de laaiRt;c .weke!1 dat we gUlBtig, stil weder hadden, werd _voIstl'ekt
gebagge,rll. En
V691' de slui5 bezinkt zo6
illOddel', Jut de
slui,sde.nren dikwij1s niet geopenJ kUIlIl€lU wDnlen.
Nag niet bng gelerlen il10esten de denren OHl
die l'eden vijf dagen gesloten
nut' ,lit natunrhjk is, ook daarvan kan
zich overtuigen
zoo hij het· water y66r tle slnis vergciijkt met.
het water dnt OQjf d8 ouda rf,;rier stroomt. Vbur tle
sluis is hd water stil en dooa en geen wonder dat
ul ld vuil claar bJijft
en bezillkt.
we hier nag bU dat die
f 0,25 ]lel'
vordel't, dan i~ het geld, te- IDOel' uaal' men
tavia goen sluisgehlen beL~alt, goed besteed.
Ziedaur den t.oesbnd.. Vicr, vijf bunge muanden
g,mn we te gemoe(.; de llandel zal stU.sta.,n en mel
menschenlevens zal worden gospot. Wie kent de
fubel niet Van Epimetheus, NalJ~ducht?

('PilOrd... tolirij.,. .... 11\ 4. IlriU~eaIJoIi'

Dm p.r.ouudio. ".t d.n bewonerB van Bla1<a"f/'Xefwn
~oo !a8tig' maRkt, we~~ :-gi~~'~~n, aV_~Dd~"ter,wijl}~ij~,we~"
bezig was voor ,e60"Aer_ h_q~zen ald,rt.ar. tt,,_ ,~~eD; ~n .-j:e:
acbeJdan, -door- ,een militair~' patrouiile, ',getwr~,tee"~d~
1\'160 1iI~81f, ,l~em _e_cuter ~ h8de~ mo~gen ,weder .'frijlatfrn,
_ZOOd8t~_ d~ _ mTao, ~~n: avorid' '?P - :nje~w_ kaD __ , · b~g~D,~eil,;
Hij "at4at,. hellan teregL_ V?t1r ~I,~t _~t;lJideu~ie-G:e~egt we<
gens het tappaD. _f~nj'~~'rken_ dr~nk: en oati ~fI,ken., fan
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het oog ueeft ell waarva.n We hed en in onze. 'courant 0[.1
nieuw- melding makell, ~et t'eit us,uelijk: tlat een" Ru.
ropeaan sLeedtJ in beBchonkell tOf.stand verkeett 'en 's Dachts gewllpend roor de deur van e8n geacLt amb
tenaar de HchandeIijksie, clreigende laal uitkraawt, kan
op yel'schillende manieren geatro.ft •wor.lan. Hij kan
wegellB hureogertlcht met f GO bcboet of ge8traCt wor..
uen u.let 5 ,\ G dagen gev8ogenis, en maakt hij bet -ft.
bon.!,: dan kan-_ hij eeD.t'o'udig wordell 1i'erbanti~'Il.'
Maar- We Rchteu het b.::denkalijk op de nu;mJeliflfjE

L

.Ie (lj~IJM'~

hedra.iging ,mel; Ltloord eD1.. (zis art 221 en vIg. "An _Let
si.r1\fweCboek voor EU:ropellnen) een hijwndere atrar it'
willen steUen. Zoo die atraf 11let hoog werd gesteld,
r.e Y,OU Dietl:! beteekenen eli -het ..Algfi)meen Policier-e>
giement kiln dan in ceuigzina ernstige govallen1
'Iooftis lIier, volUoende b~ !Juln kom.m. Stolt. mftn
haar lnag~ d.i' leta .lager dan de stra,ffen ai~ in ,art.
221 en vIg. van geEoemd wetboek zijn opgf:'lBomd, dan
zouden cr tal '{an processeD ontstaan die hoogat moei~
j~lljk 'i()J.l-de~ iijn op te J08S8n. Ret onderscbeiti tus·
!when schriftelijks en mondelinge bedreiging 1S nit dan
!lard cler zR"k veel teO' -groot om op de J.4LlIto dAAd
een IHllangrijke straf te steUen. :l\-fen wu, zoo de ;-wet.
gBver had geda&iI ~at de LoCO~llotieJ schijnt Yl .,,~b ·
sch~n, tot de _grootste ollgerijrndheden komen. B6+
ter -is het _dan ook op 'dit punt tIe wetge,ving ta la..

ten zooals ze ie.
DE A9sistenf Resident "an Keild.il t de_ hear
Zijll de JOllg, gaat eerstd-aags ns&r Bat.a.via.

Postkantoor Samarang.
vid

D.lGl;LUKB hoort men van 1]ng~lukken tengevolge
van hf't wilde rijden der glindingvoerders, Zoo -werd
£Ti~teren on Pef1(Jt(1Jon een Dude - vrouw overreden; zij
he-eft £ich ecbter uiet llD~ll1en5Wllllrdlg be:te81'O.

Sluiting fHin c/.e Fron,.che ji11il,
Hu--t:avia en ,. Sin~uporf:~
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stoomsobip KDsin!i" Sophie wordt heden .Iuier

tar lacht er zeer ridderlijk OID J strijkt
eene band ~ijne lange_, blonde knevela
hij Her met de BT)dere 0p, bet g8\+eat
Blagzwaard alaat, dat hot navert, en

bedRarJ ruel; de
omhoogl terwijl
_'·.au l:ljn breed
uitroept: .Dat

mispunt! lk zal 'em, Goddorik.!"
HOOF DSTUK VII.

.

N, rijp beraad, zijn Egbert en de gee8~eHjke over..
cengekomen om RO(J8je8 tnlnnehandrlr den GraBf be.
kend tee maken. De Gras£- i8 woedend over het geval. i
Onmiddellijk jaat hij Hugo bij zich ontbiedeo , en onL~

Zou hoogst gelukkig zich Rooeja en Egbert thans
gevoelt·n, zoo diep- ongelukkig gSfoeit zich natnur1ijk
onze ridderlijk. ver~18gen Ridder Egbert. Door zijne
nederlD.a'g is zij.n' baat tegeu:~ugo, indian n.og ID?ge_

l-iJ....k..'.. ten .to.p . gest;eg.•n, .en .'.kant.' zijn . minne_.Dijd gs_ene •'
b
r'k
d' t I bh '
grenzen meer. Andermaal zweert hij, in preaentie van
;:~~~;,' O~B 8t:~~d::u ~;::e~:b1J k~8t~e~. j~' '1'> )e en
d.n pat••, Hugo den dood. D. g.e.telijk. Vader vind;
,Mijn deur z.l je uil1- Van d.... g nog! Er uit ar
1
dit beel ,beet, ~n, op ZIJ6r zalvenden toon Bpreekt _de
mt;~, sacra ...• !" ,,66 klink~n 'e JOallS toornige woorden,
z~er, _c,brietelijke man' au? - ~ ~tp.e'D! tilt,opEgberts d'uren
waarop bij eene hartSversterking neemt,. om, zijne ge..
scbOlt~ zenuwen ie~wat' te cBlmeeren.
Rugo l'el'trekt heel beda.ard . .om ~ooBje pleziar te

aed,
Inmiddels_ hondt zien _de Ellimm~ n.9.r, ahmf 'hij go·
beel op de ba.d i. vau ~gb.rt eu van d.n .Iuwen
pater, en ~eell hte~doot Ltstlg laat&tgenoemdeo Heel'

I

o~ den ~.Q.ID te leldeD. Volgens ODB zaer geloufwaar·
dIg kroDqk8ke~ weet de, Dar bew, ond~r het geno~
"~t: eeo g1888J68 sterke batter,.. tot praten eo verpr8te~
Ult te lokken, .n v.rneemt b~ w.lk plann.tJ. Egbe"
me~ den pater beeil geemeed, ten eiude Hugo. 'erra-

do••, ueeft hij kracht genoeg b.... len am BlOh . . Iven
te bebeerBcheo, oc den Ouden Reer niet tegen to 8p

re-1

kt!D, veei mmder teo beleedIgeD: de liefde

I

d.hJk om se.p te brongen.
Zoodra on ... Dar dit aIIerli.fste plannetJ. varnom.n
beeR, ·so.ltt hij d•• arete golege.. beid d. b.lte op, am

g~

DE opiumpalJuter van --a.e r~-8iden:tie Rembang, die
kort geledell -gep~ote8teerd heaft !;egan de iintvangat
Van het hem door het Gouvernement verstrekte opium~
onid.a.t dit volgeus zijue be'.-n')t'ing v~u slec.ht8 qU8.1ite-ii;
was, heert dat protest inget!rokken en hetzelfde' opillm
Ilangenomen.

verwBcht.

·Hugo Lreedt nader, valt v66r baren trovll op ~ijne
linker kniu, en .ontvBogt uitBooBjea band,_ die hij Olet~
oen eerbledig __ku.at, het cadeau - ean -breed) rood zijden lint - ; terwijl zij h~,m bij het overreiken -daarvan
uebtkan. toclispelt: • Da~r, Engel! dat i. voor jou -

van j. RooBjeI"

ZEICF.1H: europeaau gttnaa.tnd -R., _i6 hoden foor d6T
zal fde tw~e feiteu aJa de ZO()6l'Cn gcnoemde door het Be,
8idefltip,.G·~regL yeriJordael4 tot -de, boateD van f 16 Bll
126.

ving dat m01Uiding~ bedreigil!g met moard,
v~r~
gifliging 8nz. niat -gefJtr"ft wordt. Het fait 'A-8arOp !~

~t\'11:'1r11l11dJ'fd.- lndl~cho _ Spoon,eg-Mtu't~cbApVU·

I,;r'-'II

bureugarucht. Op d- yraag,vRD;i .. 1l .pr... ident, van,I';t
goregt; ,'-of bij' urkende st~rken drAuk ge~t~ t~_ b~b~
be-D, aDtwoordde de 'man: -llneen, :ik logeer ~el::'bij
iema~d &ie Jat dO,el1 el;l, "J8: ,1_lij uit _ iii, d~_D nB:~m-;'k.
hel;_ ~lJ?en ~bBr yoor ueUl, Wa$f."

DE LOC(JMQtil!j acbt het ee.u leemte in ooze, wetg&~

])eceUlba~.

Sam arang-

(Ve",olg;)

In
wuift ...

~.["n:tol,

R. V.

HOOFDSTUK VI.
D .. m.t brandend ong.duld v.rb"id. fe.std':g, ...a.rop .bet. beloofd. ste.kspel ...1 gegev.u worden. is.ain.
~.I. ij.k.'•. _.an. g.... b'Ok.n; AI ••Ikand ... g.h.im. doodvijaoden,
\TJallcbouwen" Eg~ei t. eo Hugu heiden dien dog als eon
i·. !lalld,;r .""ek., AI bun hoop is op dot .st".kapel. g.\:-.!,~igd~ _ .~_oo'!an b~id'eD, ,z60' zwe~8n-zij, ..moet,--dien
dag .t.n..n!
N .....elijkeis gam"ldridd.rspel b.goDn.D, of Egbert en.Hng~ ..:oo.l<&n. degeJegel1h.. id, : om .ioh m.t
alkaruler temeten •. M,et fioren moed· .n .volJoop reonen .ijbet ~'ri.jdPl'rk binnen. Hun~e oogen tonk.l.n
fOl' w.....k.o.ht. W,eldra a\llrte~. d. beida .w.or g.b...,o..OO roioors .iah. op elkll1lll...r, ~.u .out.~te.n
vre.... lijko\l'ooetl'ijd •. Vijfminuton - .mia.~hien ie.ta
korter u(langar-blijrt d.. kompoDbesli.t;Eind~lijk
• ohterloop! bijbierm.de .. Bf,dBtEgbert netjes </oor
H Dgo V.D bet .trijdro.·. wordt !l.. w"rp.rl : ellt?! ... nd-.
ruiter,,,'gemaakt,, en '~cb yoor ,~verwoIlDeD' -moo~ ,ver-_
klarao ... _
BOoaje, .• al8 . koningin."n bet .' feaSt, .op . e.n troon
g~.i. sebi.... bllilon ~icb ••Me ••nblij~."hap bij
bet.zieo, ,ao:Bgbe.rIo nederlaag.V~lkiDder\ijk." vreng,'a klapt ...
de kl.ine, leJieb!a8ke haodj..... Vervo!,
ge.
mat baar ...kdoek*"genHngo, 8n weokt
~. 'om de· dolU' geko.hto belD'>niog·. te .komen ·.halen.

t: ~:J'ell~:ell4.:~;'n:':;::~:~~~::Il~~jeh.

~ ~.-.•. . . ,d.,.i.t. . . . I.~.te...h.tte.1

b.•.t ...d. . e...n.beiden. . . . . li.ev
. . e.n........o.•.•.r... te
........•.b. . ri •.. .•

~~tnurliik .in figonrlijkell .in,-;-•. "l.mede . om

EO'

is de sterk...
8te macht'- (Dd wIJsgeerige JJe~er gelief~ dege ete1.
11l1g. '\lf1er herhaaldfl berionering eo ontwikkeling ID

stunen iu een dar Duderaardsche ycrtrekken of kehlerB)
ten eill~e ongestoord te kunneu vrijeo.
De nar deelt na.tuut'lijk: - niet in 't vrijen, ~aarin 'h geheim der vrijenden, en tefwijl de jougttlu.idjee
d •• r Hafjes .itten te keuvel6D, houdl hij .';"0 hoog.t:
discreet op z6kere diatouti.; wet.nde d.t verliefden
liefst geene. vaI-selie getuigell, hoe lief .Ie oak mogell
ziju bij doh hebben. En alB een trouwe hUllibGud
J

houdt hij buiten df;ltl in eell tempel der Hefda h8r~
tWbapAn kelder get,rollw de wacht.

Op se!! goeden keer Weer sat\mg:~kODl"ln terz.elfder
plastse on tot heb::eJfde zn.lige ,loa.l t daelt d~ ,nar tot
onbeschrijfelijken .• eurik der b'eido b"1i.veo. mad.,
dllt heUl, een uurtje geledeo, du bekende Weleutwaar,
de beeft verteld dat de Graaf over ~e,il;lige dag~n op
het k8-lite~l bruiloft wilde vieren ter BBle fab - ~-a
lmiv~j"en om he~ tel' Deer te 8chrijven ~08atl!l bu~

we!ljk met Egb.rt! ...
Zoourft illeli eenigzln8 'fan den 8tJbrlk bekomeb Il'j
trAchti het adel ilrietaI 1 erD8Ltger dan bi) lDoD1ge an~
dare vergadetlllg, In lateH eeuwen g&bouden ov~r
taken va.n het hoogate gewlcU, te IJvor)eggvn Y.T!St mtin

elken .chte. ridden-omon volatrekt oDmi.baar 18 al.
de ouor onder dBn neue ,au een eebtau rl(tu " nog.
Jlll)81B nit to werken, ten elDde Hugo'. bIldaardbeid
al...... DaluurhJk on ...U.... n•• ielkundlg mogelilk t8
kllnn.n danken sn ... no.men.)

doen

in, de lie. (d.".. i.•.•. "....I.£.• .. B.te..r..k.er .da. n........n S.i.m
..".o... ". of
880 Hercnles!·. Maar ~.!i.fd.e. w •• t ook list" en ;oook

Er wordt d.WllIlgee
.. proke.D, 'd!'t men, ;ieD volg.nd.n
avond w." in den ...lfd.o k.lder oen8 dergelijke v.r

:.J-.~.·~.:.[;.-.!'.:. . zc.· ·.·..•:·.ie..';.~..; :.~~,::.L.•·~.•: . ..I.•·.t.~2.·'.~f. J.~~:J£.
m.r.

h........
: .•
4.l.k.;.·.:. . .• .
p.v.,§.
dood Villi aaga.De .ooeie,"o1&w- Ridde, Bogllocb•.. MOI'pheu atrmoolig'. kO~8ndebeid.lee!ler geliefdeu

moe.t ill dlt hooget note!!g_ goval. Het ......

plan Da bet andere echter wordh 8p~dlg ,arwnrpeo

Owdat d. tlJd. vooral onder &1 doOt vrlJ"", .maar
ook onder .1 die beraadelagiBg.... , r •• d. Teel te J..ng
v.l'lltrok.n i•• durft men met l&ng~r b~ ..Ik..... bl~ven.
o

::.'::';,::,,,,::,'.:';,;,,:,,,::,::£~:::"
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~...-.!.ellenlQ8."~,

. .•...........•....•• ,.,..

·Obl:!i:: .•

·.·~O::g:i!~~tS=·.4!~:

. .. aooDiijka~UII..I!.e.u.~.BI!<kk....~.~

.,' ..... Vao.deD ••r.t-nanwe.e~d· oflloiervan ge,oDdheid te
N.o,lJ4. .b.va~ ... PtlIa.".ta
..eIf/}
.....tl.~. w.e~.b.t .b.~.lg •..., 0. DtvangeD, dat aldaar de
vodiogsuriddel8/l
oho!."" ~Ideml'.~. heerllllbt..
Retidl1flflio RemlilJllll. -In.dit gewest kWI>m8D nog
enkele oholersgeV!illeo voor.
Ri1&ideftli8 M~a. - It( de: ~fdeQUilg SumiuUzp, Ma:~r;(}~;%a:mpaiogoverledeDvan 309 choleraIijders 218,

bso~ vso. slzijnElprive .b""ittlngen; .dO~hillille Dt>nri-

.Datleve. ea
..... gawas.~e~ ,op.g.allf'
.. die, bI!,'~.Ing.ent>n.~
Meekt, eD, di~ w'&(tip.!•. onderstelling, . tID zijDiet
aaDwi<onl~.ijn.B~..~.re heer. Budd.. ~.'oorbeeld
"en bekllild Illodgoe~ md6. o1!/!D-Iande"
B"ta,j,.,

""U.

.

~Om:~:~b~D Di:i~~- ~;~:::B'!~~~I1,tM~Li:!:"va:. ::~~::
m.... kt hij alleen vllnde op 1/1>' rigt.Dfab~ek. De fs-

briek dua, :meti bijbehooreude,,'terrejDe~ t~e8telleu en

ResitietJii. B."joemM. """'. In tie afdealing Tjiloljap kwa·

ger.eds.hoppen, i. de .•,mig. taBb.re .. a....borg; eo. er

men Dog enkele cholelBgevsllen voar; van de 24 aan·

is niet- veel' sehel'pzinuigheif'r '. DOodig _011.1 to ,- be8sfi'en,

getastao .overleden.e.
Retidenti. Bal1ele~. -:- In de lastot e dagen,de.ermaand
kwameu in de aflleeling PoeTtCoredjo wetler eenige
cnoteragevallen'- vo'or.
]le,idtmlUJ -, 'Madioen. In de eerste dagen dezer
maaod .-k~8men 1,D d,e afdeeling Ngawi,-nog enkela sp~
radiBcbe gevaLlen' van 'cholera voor.

Ook. de.d en zicb .iuda.e afdeelingmeerdere koort.·
aall 11ltrnkkau -ten g8volge
cdel,o.,~un.til!en gezondbeidstoe,tsud; maattocb
is bat
poeaesatijd, en gegevenB die deden
verooderstellen dat Lemboe niet sterk bezet .EOU weZ80
warttn wellicht' de redenen die aanieiding goven om
on ••• telling te Aljeh Ie verbeteron.
En het is weder goed gogaan. Hel grootste godeel.
te van'Lemboe kWftm ,den ?'an dezer in on.ze handen.
Alles wal' van bel R. ,en L. 30 kon uitrukken e,t\
•• nig. pelotornJ van .. verschillende .poston bebben ons
deze belaDgrijk. overwinning doen bebalen. De kola·
nel had zelf h.t kommando over het geh ••1 .op ,icb
genomen. Lt. ko!. .Diepenbtoek kommande.rda de iu·
fanterie; majoor Prius de boofdtroep; kapt. Derks de
yoldnrt. Hoe",el de tegensland !liet ernstig wa. be·
kwamen wij tach 20 gowondeD, waaronder de Lt. ko·
lonel Diepenbroek.
Een blik op do hart .al 't u duidel~i" make", boe
balangrijk de schrede l'oorwua.rt8 iB dio wij nn weer
gedftRn hebbeIi. Penang, gelegen tUflschen Lamboa en
Langkroek, ero. Longbatta ten Noorden en teu Westen
gebeel door ODS ingoaloten, zullen nn eerstdaags van
!i'<elf mo.etelt ""lien. N og een pa.1u· opor.n.ties, Oll Kotl:lI.·
R,adjH, dRt DOg steads, de ge\'uat'lijhte VaU 0.1 (}l.l1.G
posten ii.-!, zal eonige \'erndeming krijgen. n
RET is misschien nieb
herinnoring te brengen iietgeen
jOllgstci
T;Jersta,fl. aangAande de eonverBie van commmmal in illdiviilueel grondb~r;it zegt.
,In de wet van 9 Ap"il 18'70 en iu do duruit
vool'tgevloeide verordeningen -is geen fl.prake Van de
nploBsillg van com1llunaal in individlleel bezit. Bij de
hehandeling dier wet is eV8nwel de n.auda.cht geves·
tigd op de behoefte Rall regelen voor de l'erdeeling
'Vall cornmuuan.J be7.Bten grondeD, en bij de _ regelin
Ren l die omtrent agrarisohe aangelegenbeden in de
luatste jaren te waken waren, 1Iloest dit punt van zeIf
wader de I\a.udacbc trekken. Converaie 'Vall cOlllIDunn'al
in individueel bezit is Diet verbDden en heeft piaate.
II'tIa.ar bij gebreke tau "&Bte regelen, bij gebreke .van
elk toez:igt der overheid, js de grofste vdllekeuL' bij
ria 'l'ardeeliug mogelijk. Ret stellen van regalen kon
dDS cen regeringspligt worden gea,cht en bet Indisch
Bestuur i8 IDitsdien l1itg~nooci.igd de noodige bepHlin ..
gAll be ontwerpen. De arbaid is ter hand genomBn,
w

Lt~"",,,", ..

.......

b

~l ... L

i._ ••

~ !_..1._

o""b "--Cf'"-"

We bBhoeVI111 nn de lezing van dergelijke woorJen
niet. te VreeliGn dat een nanr on8 oordeel goed beginsal yo or aitijd gekerkerd zal w01·den. Wij blijven her..
halen: de stap is gedSf1.D; we kunnen niet meer terug.

De Regering zlll waarschijnlijk er toe
nverga~~ Om het besproeijen der wegen te Batavia
pubJiek uit to besteden.
BATATIA.

~

De!:' 22en dezer arriveerde de Baron Mackay van
"tobin yia Pad.ng, met 140 millit.iten en 60 ketting.
gangers. De eersten zagen cr vrij gef<ond ui L, de
IBlltsten minder; gednrende dun overtogt atl~rven 10
kettinggangers.
~

21N"vember jl. No; 87 (Stbl. 1'10.

~rl~ei~~~Z·ru~:i~~I~:~ den

stsal, bahoorond" bi;'?\
han hot tariefno. 1.0 (Staatsbla,l YOU 1874, 110.62),
wordt vaor {le klo.B~ifik8_tie, durin thsnB olDsehreven,
gelazen:

I' of 2.kl.s.e.
Ie of 2e klaase.
Ie klDBSB.
Ie of 2' kla •••.
I"' klaas ••
Ten 'lweede- -Enz.
BEN van - deri tlBsistent..;.resident- vlln Bcnkoelen ontvangen -tAlegra,m 1 VAn 18 d'bzer, 'bevat de mcdedceling,
dat de rOOfer Bangoen, die ifl 1872 uit de gevnngcnie
t. !froe ontvlugtto en a.dert de afdeeling "ao dien
nnam dikwijla onveilig maakte, in de afdeeling S~maIlUlc;;;,
dar, resideutitl LtlmpOn!!~che di'lrikte~, door ue tegen hem
uitge7joo.den patrouilleB gearrBsteard en weder naQ,f de
gevangenjs te KrOff is overgebragt.
GEZONDITEIDSTOESTL"ill.
Blijkel1s v!Ion den resident
van Piilemomtg ontva.ngcn telegrammen, van Hi en 19
de-zsr, verrneerderde het aantaI eholera.gevnUen in de

onderafdeeling

-van 21 Oktoher jl. tot ell mot
10 dezer lllet 43 /- en ,bezwekon. 30 der lijders, i.erwijl
de o.erigen allen hersteiden.
- Van 10-lIot en wet 30 Oktob,. jl. werdon in d.
afJeeling Blora (resid. Rsmbang) 31 persanen door
cholera.

LU;,

lH~ll tleU n:.~" -' lH;lll

Toeba.n) kwamen 5 gevaUen der zi6kte voor,

811e~

met

de regentschappen Soerabaija, Grissee, SidajQe ell MfJdjokerto 141 choleralijders
121
7 helotelden.
j

wnarvan

D. inscbrij,ingsbilletten mOBten oan laat,tg.noamde
worden ingediend.

~ LDt.e " ,~~r~kt_~~Lr ~d.er 1 _ Burger~ijk.~ Ope~b8.,r~~~erk~n
.... _ . . . . _~
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genheid zal besta,nn te Batavia, Salllarang en Soera~
baijn. tot het nfleggen van he~ landmetersexamen, vol-

gons het programma vaalgestold bij St&atsbl.d 1866,
no. 46.

va·n zsketsn europescheD. werkman in dienllt 'Van de

Zij, die tot dat examen wenschen te worden toegDlaten, behooren uiterJijk: op den 29sten December &. s.

Ned. IDd. Droogdok-Maatschappij.

bij beboorlijk gezegeld ve..o.kocbrift, onder d~idelijk.
opgave van Daam en voornaam en van de plaals WLlar
&ij dat examen weoschen af te leggeD, door tUBi!chtmkomst vau het hoofd vun beatuur in het -gewesb \taar
zij zijn gev~BtigdJ il:ich te wenden tot den direkteur
voornoemd.

Naar aanleiding vnn juiat bevonden klagten van

eenige grootbandelaars heeft de Directeur van Finan.
ciev bepaald, dat de per ze-i18clt-ip 8angebragte goederen

J

even als de uit atooIDBchepen geloste, 'Voor~an in het

depl'>t-pakhuis kunnen worden opgeslagen, :'rwijl dio
g~6deren rot nn toe direct nit de prQRUWen moeeteo

- De resident Vi\n Sflmal'Bog brongt - t~r kcnnieee
vao bel8Dghebbenden, dat da kommis.ie, bel.st met

worden ingeklRard.

het afnemeu van het exam eD, bedoeld- bij artikel 6

~

Een der opvarendcll van het Engelscbe Bchip
Barbadian .. I t.regtsta..n wogan. manBlag op den
atuurman van dllt flcbip.

li'IIr,~

lInen beratelden.

Goutier,,)}m'~t, Sumatra'$ -Jl7e8!lcu&J. - In de residentie Fadanflsc/te Go~enlanden werden ,van af 10 A,UguetU8
tot ultimo ,September 151 pe!"Bonen door cholera, aaDgetast, Waarvan 67 overleden'
In dat' :>.:alfde geweat wel'den door -dyaenterie 'aangeta.t 499 penon eo, wa.rvan 33 overleden en 343

onder bebandeling bleven.
Re.identie Lampong8ck •. ,di"tfi"!,•. -In di.t gewest
overleden un 191 cboler.lijder. 82, of 42.9%.
]lesiden#e Palembang., - I~l de 8fdeeling Rawaa wer..
den door cholera aangetast viO personen, waarvsn
115 overledon, of 34.8%'
Re-:.identie Zuider· en OOfter-aJdeeling van BonuQ. -

V.n 21 JulU tob 20 Augustu....arden in d•• fdeeling
Am'J'm-thai duol' cholera aaugetast 424 Pi:'-fB()nen en
overleden 186 of 43.8% ..
01' de boofdplaat. stierven 40 .an deze .iekt•.
Van 20 Augustus tot 21) S~ptember werden in de
afdeeHngen .Bandjerm(1,~in, Amoent"ai eo Martapoera
door cholera. oa~g~tast 698 persouen .en overleden

297, of 42.5%.
Gouvernement Celebes en. onderhoo'riglieden. - In dit
gewest werden door cholera. aaogetast 222 pereonen
en overledcll 157, of 70~7%.
lleaid-entie Amboina; - Te A tllahei kwamen nog anke--

ie knokk.lkoortelijdels ,:oor.
Re8identie Menado. - In daze reaidentie werden door
cholera aangetllst- 721 person en, waarvan 165 Of erie'"

den, of 22.9%,
(.J••• Co",I. )

overleden en

DE direkteur van BinnenlandBch -Bestuur maqkt bekend, dat op l\.:Iaandllg, den 11den .fanllRrij 1875,
's vaormiduags ten 10 ure, door den reaiilout van JII.para, teu .r.ijnen bUrele, met in 'nchtnBlning vall het
reglement 01' hat houden van nanbesttldingen (Stants.
blaa 1870, no. 39), in bot openba.r .nl word on •• n·
besteed het uitdunnen Qn hat van dood shand en owverliggend houtJ zoomede van s~ronken zuiveren van
het_ onder gereg~ld behoer gebragtA djn..t.ibosch Djl\ti~
sarI, g~legell in LeL uj~trikt BlIodjur-tl.t11 afdeeling en re.
aidentie Japara, groot ongeveel' 80 (tachtzg) bOllW8;
voor welk wel"k aa.n den eventuelen afmnUtner [lIs
loon ~al ~orden afge8~ aan al het uoor de uitdunrdng
en zIllvermg YDl'kregen hoUtl tegeT! betaling Hnll den
lanue van zoodauigen prija, alB waarvoor door hem bij
de aanbestediug zal tijn i.r.geschre\·en, behoudende de
Regering zich even weI nitdrukkelirt het regt voor om
genoemd wetk niet te gunnen, waUDeer de prijs, t.lien
de hoogste inBchrijver voor het houb biedt, door HalJor
to laag wordt geacht, zoodat de toewijziog niet da.n
voorJoopig zal geschieden,
De voorwaarden liggen tar lezing ten burele VBU
dell direkteur Vl1n Binnenl4ndsch Beatuul' eu van den
resident vnn JapBra bij \fie tevens nadere inlichtingan of aanwijtingen te bekomen zijn.

- De bevolking van het eiland 47Mierdall', bij Ba.
t. via, beklageu oich over do willekeurige handelingen

-

waarvnn 30 overladen en slechta 1

doodelijken ailoop.
- Vall 20 tot en met 31 Oktober jl. lelde mAn in

De hear N. DE l\IIA.CLAY is den 22en dezer Dasr
'-HLgIJH.:'I ~ue

aatlget~8t,-'

herat.ld ••
In de des.a Simo von bet distrikt Remb .. Cafdeeling

Singapore vertrokken. De Resident ran Batavia deed
litlill

RawlI8

gevallen Yoor.
lleBi~ntie Kediri. - In de aerate dag-en van Sep~
. tomber kwo.men nag 93 'koort.Blijdera ond'er bebande ..

van het Konin1dijk besiuil, dd. 10 Seplember 1864,
no. 47 (St.atoblad no. 194), ter boofdplaato Samarang
ill hec scadhuis verg.deting oal houde" op MaaDdag,
den 28;jten December e. k'J en' volgende dagen, ook

De Indische Pers.
Het .1.lq. lJ:tgblad V'II! N. 1. wa"rschnwt het
pllbliek voor een geldleening .van f' 400,000,. on·
l~ng"
door den notaris D. Bodde geannonceerd tot
I
I oprigting van een arakfabrijk. De uaucleelen zijn

van f 100, rentende 6%,
II De arakstokerij van
den heer Bodde is, zagt net;
.diy. _Dl1[/bZ., voor de ,kapitaiisten hier ter -stede" geene
voegzame geldbelegging; vooreerst omdo.t- zij
arakst-okeriJ is, en ten anderen omdat z.ij dan ondergang
van een twintigtal kleine fabrieken van dien aard in
d~ OmmelRnden hedoelt, meeetal toebehoorende nan
Chine2on. Zedige B:.i.taviasche burgers laten zich niet
in met het atoken van arak, en- nog veel ruinder leggen zij zich er op t.oe, buone Chinesche medeburgers
te gronde te rigten. Het oen en auder behQort tot
het gebied der geoorloofd~ periwonlijke spekula~iB, niet

der[Jemingen' '-vtin· -dien' -liard' ',willen 06k nog op '_~8n,
aoderen-groudslagrnstetl;-. eD· "I•.•ij fout-loopeu, i.
bet ,gewe~en~ 'aD den OOdal'hemer, hoe zuiver ook, een

onY~~;·::u~:~:le;,Siut. Nfko!a.i~.ood,

'.
. IeS..D ... ij
op bJad •. 5, moet de leeniog volgeleekend zijo. Worden er onder de kl.ioe B..~avia.ebo klIpi~"tel!· ge.,
,?ndeD, die wR8r~e be~hten ,8aD ODS ad'ie~J!§&
dlen By-ond 6 pCII;. -. van' hunn~~ngen beate-

~:~d::~e:_e!ijk-~-::6:8;;C;':'1:::

li(iijAiMEN.
heelan.
Batavia, .dd.

Benoemingen, anz.
'BENOEMD: tot kommie. 0p !set Re~~ntie bureall

~:s~~;e:Os~Di~~jn::r~::?;w~:get

di.·

:!IIA::..~.~a:.;;::bj,~::d::r:g:~"'~ie~~~···~oti~::;

e~

Solo Harner

:Witkamp.

PEN8IOENVERLEEND: .a.. den majoar der

fao -I;ui~.

Mnt Kolonel.
BEVORDERD: bij de iuf"l,terie, tot majoor. tan
S~hendel en VerBtege; tot : ~apiteiD8 Hoger..aard~
We.ijnsj, van der l.Jaon; vnu Rbaij; Sego,;, ffoakama;
Weijehardt; van Zalrtlg0~; fa.n Dijckj , AufJerhelj'de'j
Ve_~'loet; JollieIi; 'ZwA_Og; de -Mal1j ScbmuUing; '.Jag.
mannj Zelle, von 'Winning, 'Meijer; Mieeroij, Thieme;
Van de Pol; Meijer; ,Van ManBvelt ,en Van Vlouten-;

tot Ie

luiten~ota

KleDeke, Jonil.; Aeilkema;Kruijt en

Ernlttt'; tot ndmeester Andreae eu tot len luiten8nt

Vau der Scboot.

Protestants chs Keredi enst.
ZONDAG, den 29.n Nov.,nber 1874,
's Olorgona hal f

n

ure.

Maleische Dienst.
1,~G'1
D•. VAN AMEIJDE:'< VAN DUIJM.--

IJOOPSllfliJI)1 £N

Roomscb Katbolij ke Eeredienst.
'IONDAG-, <len ;!:Joo November 1874.
.. De Yroegmis '8 mOrgellS t-a '1 are,
De Hoogdienst om half 9 ure,
'8 nvonUB te G Ufe' het LO}\

8 GHIi BP8 - BIi RIG TEN.
Schepen.

blad.. 10), -

zoo

t~

hulponderwijzel'B

vallerio Perie en hem -den rallg toegek~nd,_,

w

stroop voor eeo ll.potpr~ls of bij opvissching nit de
rivier vom niet t slecht.s ten gerolge lleoueu, {lali
de in hun b~18ng bedreigde Ohinezen zich zullen a80eeoaluiten en tegenover de a.rakstokerij van dtm heet'
Bodde eene contrllwstokerij zullo!), _oprigten, de eene
bestemd am de a.ndere in den grond to werlron. W Qrdt
gevraagd: wat er bij zulk een~ Hcherpe konkurrentie
te<egt zal kowon vao de .35 ,.40 pOt. winBt, vermeld 0p bl.d •. 11 en 16 van hel programma van.
ODzen geachtan stadgenoot r
De Chinezen mogen winder goed". cbristenen zijn
dan de beer ,Bodde, beter~ Brakatokers zijn tij, die
dat work nu: ongeveer twee eeuwen bij de ha~d beh-ben gehad, ongetwijfeld. ZUn8 k~nnis van het vak
dagteekenb van h-et bellin tia", !let 1m lQopend f(urr, toen
hij em boe" over distiUeerderij uit Parijs Het komen.
Men beleedigt den h~er Bodde niet wanneer men de
opmerking maokt, da,t zijue weteuschap te jong is om
vertrouwen te kunnen inboelemen. En 01 wist hij
reeUfJ nu er even veel van ala de luiapste ChiD81en J

mi;;:n"o:~!:

.!"to
Pereira; tottijdelijke hulpohderwijoere.
Il , de· 2e
.cbool te Batsvia mejtifvrouw Hellendooto,ot. 2e

ta~in8che waterleiuing, meo.r voor bet oprigten. cener
BataviaBche 8f8kfabriek kOil. t het nieb in nanmerki(]g.
Do Blltaviascbe tra!D-~fty speklLleerde op' een mono~
polie en heert tot weinig Bnders geleid dan om
bet vervoer pel kn.iretje -en per d08 a.·u08 goedkoop
en pDpulair te IDB.ken. Zoo __ 1:81 oak hat _nlQnopolie,.

helwelk de heer Badde voorBpiegelt

:i~Bl;:;:i:~ _~j~

die -,meer voordl.'Jel zal a_"nbreogen, dan de obligation van
den heer Badde."

tot dot det cdti.atie or groQto schaal. Van dit l.atet.
zon spraak kUD!!.en zijn voor het oprigten eener Ba-

J

I

~:~j~i:~:~riB~~:~::!,~~~k'b:~::~:n~~: ::e,_o~;e:ui~::
::k!li.'~:~~~. ::O:~U~~O!en~·a:I~;I~:: i~::.~~t

-eene

dezen zullen sCeeds mid del weten te vinden om goedkooper te werken ,dan bij.
voor zaGvee! betreft de afdeeling DeDiak 'GrobogaD
E"me jaarlijksc.be winst van 35 _pOt. -is eene over~
en Kendal en wijdeta tor hoofdpla.ts Sailltiga en .i,~.
dre'Ven rekofomaouatie, wie,f bu!teospo~igh6i4 zelve
bBrR~a. in de assi&tenfi..reside"ntie.woning· aldaar, mede
wrgocbe.
achterdoobt wekk.n mOe'. Et word. AaD do .Kalie
op dle~zclfde.n dllg en volg'ende dagen, Voo.r zoov-eel
B~8ar kao~oor ge'hou.de'.r;i dour
vele , InBDnen van
belreft d. afdeeli.gen 'an dieD "aam.
- D. berri·berri neemt 'ond.r de kettinggangers
kapitaal, die 35 pCt. van bun geld perfakl gebruiken
ZijJ die vetlangen _dat: ~i!,lDen ~.f te leggen, bebQc.
zaer toe.
.
kuunan, dat fiDO door het oprigten eener araksbokorij
ren zich minetens vi_er dagen te voren 8chriftelijk bij
het uit.igt op dergelijk bnitenkaDoj. openkwam, de
- De beer E. N. i. met 8 dagen ge.angeni. ge.
den resident van Samarang ",an to melden voor zoo ..
veel botrett <Ie afdeeling Samarang, Demak, Kendal . bet!f Hodde geen ,beroep' ;zou beboeven ,t e ,doen 02
• traft wegens bet smokke!en yon koffij.
8paorpocjo60f speldegelden.
en GrobogauJ en bij de batrokir:en a8ai8~nt;..re8idB:ntenJ
- 10 den afond· van den 23.n de.er raakte de
Voert eaD miniatuur••pekulant hiertegen .an; dot
voor zoo,eel bet•• ft elk .der afdeelingen Salatigo en Amde cijf.rs van deu' he.r Bodde met dat ..I zeer welponrad, kowenda, vau PooaDg, op een za:mdb.snk :_ ':.l ,het
bara,-,~a, o.nder, ve~meldillg V~D :~aatD', woonpla!\t~ en
aprekond zijn, wij doen hem opmerken, d.t ook het
datum en plallts van ge boorle.
"iland A"'8terdamva.t. D. stoomer . kWBW den vol.
stillwijgen van den 'ontwerper omtrc., : elke soort ran
genden oc"tend weervlot en 'been geene scbade be·
D
d 1W'd t
K d"
. dId
to.&igtop oijn bel.er, weJeprekend ie. Vaa kommiskomen.
ve;;denfo~ .V::tg""~I:~ vaD..' em .. IS e yo gel! e sarissev.
_uit de obligDti~bouders, van ro_k,api_Dg_ en verDe verordeni~g tot bevorderlng van' netheid~' 'sindeaotlfllotding wordt in bel gob.el niet gereFt;· en ook
- D. vrouw .an oen aan.ianlijk iDlandocb. hoofd
tijkbeid, veiligh.id en orde terhoofdp1aot. Kedi.i en
die
gemoedolijkbeid
Doemen \Vij overdre.en. Onder
io de residentie Cberibon, is te Batsvia, wegeDs hel
01' 'de boofdplaat.en der afde.lingen ,Nllrowo, Blilar
Napoleon ill is er bij d.' ••rkie.ingen. inl'rankrijk
al"an har<!r badienden, vetoordeeld tot I 25boete of,
en Berbek, is mede van toep&88ing 01' dehoofdpl8!ltsen
eeoc tijd"geweest, dalde laIldliedeD b""". 8t.lmbriefje.
bij niet voldoening, 2.dagenge.angenisatraf.
der. afdeeliogenKortooono 00· Tteoggalek.
n~, _eens depon~erdeD i~ de 8Oepte~n~__v~n deD Dlfliro,
dan io .ijIl !load, dao in .'jnzak; en meermalen is
DEBIGT over de Volksziekten iD Nt'derlullilWl-ln.
he'gebeord, dRt bij bet. opoemeo dcr stemmen.;en
So1lllAB.uJ~.·· In" de" hnlpg••angeaie· Ie MiJtijoi...l.
geheeraebt hebbeode gedoreode de
of twee dagen , daR'DB, de. eene belff dor briefj.... zoo.,
maand Sept.mber 18'14.
ootstond den J!()eo.dezarbrand, die menechter ep...
&10. grootere 'ips.hen met de kleinere do..... il.. andedig meeater Willi. Vim de 140 gevangenefl was er .. - '. Relitkmi8BIUIJa". -In de afdealing. Be,aag overladen
re.. balf", hall. opgegeteo. W\ikunoen.oiet .geloo.OIIl dat
vane, de 49 obol""""iidera 26, persooen.
•
ma.r .;eo,' die traobtte t. ontvlugteo,
Jiekl"",. kapiWi.t"n te.,lllta<;' te ~~egeD.MOdel\
- , 1f.t botel te P/em!,""fI bij Soerabaija wordt met~04IriDon;- In d.~rstedageD ,,~ ~p::~~
~w::;ie~~~16oholemgevaIl8D
voor,
WlWY8D
1 D~.mber gesloteQ.
Bodde over te Blorten.
- Tot een en twee jaren gavangeniestraf tijn feraorueeld de beeren K. en 1+ wegene opruijing van de
opgezEltenen van het landgoed Tjioma3 i'l het Buit~n~

,.,w

dot '00 de. o.nderne.willg, teg""I",,»I,
, .wlW",I\l . van
dot pond ge1ijk .al zijn aan de ..sarde· - laat. ons

zeggen va~ bet materioo.1 ~ener n·rloo~n,8rsk8tokerij.
W~lbezleD",der_h.alva,_ IS dd -geliluedelijke_, verzekerhig
vso , de,~ oDt,we_rper~_:J~t '-oalled ,goed tal gaan, de eeu_ige
zekerhsld :welke :dttn ,--deeloomers wurdt aalJgebodso.

Aan~ekomell
-te

SallllLl.~all~_

Ned •• Ib. W. Corea da Vrie', G.Zuijderhoudt.van
SoerabaijlJ.,- Me. Neill en 00.
Ned. 8th. ~Iinist_er 'b"lrtmsen v. d. Putte t M. J"Dson
VI'" BIlo~ftyiB, Me. Neill en 00.

Ned.. schoener KieUl Siu Hin, Lim
fan BlJ,udjttrmaain""HiJl~brAndt.._

Tianw Goan

Vcrtl'okkc;lScllCI)Cn
van Stuuarang.
Ned. Ind. stb."\V. Oor•• de Vrie., G. Zuijdorholldt,
Daa.r BQtaviu,

Aangekomen Passagiers.
t;e Sa.ID.n.-ra.~",~

Per Ned. Ind. Stooms. W. Cor~a otj Vries, gezag"
ZuijJerhoudt, de heer Luo~rdie en Men; };ggel"~
Per Ned. Ind. 8toomB., Mlnister'}'raDBen Y. 'd.. Put.le,
ge ..gvoarder M. Jansen, do hh. B,ooabooft, •. Dl>llter,
Doris, Kienekl' eo fam., Kasteieijo, Wijowllla:~J BMIflIIII
wijlr, v. d* Leenw, Pietermut, echt.g. el:l:' 2, -kiDd8E:e_DJ~
Lijnden, •. d. Bergen, v. d. Btook,Ara,booD, Bsrg,
~Uullet, Niggebrugge. Movrm J88pcr, KrUijmel, 8"" ...
wandt eu 2 dames Dorrepaal.

SO Hll BPS - 8 JiRIG.T iN.
Aangekomcu Schepen

==

te Batavia..
DJ.-TUl( n.A.G N. 1l. SCHEPlI:,s'

ou.

~(th'l'lai

TioN

T~;~~~~!~~2~~
_ Neil. ':&toe, Bauie ..... Vilmu.,- ....'}takao

•
•

•

a. _

Briak _l:;

('Al.

2S N. T. Zadul Hi.ir........ Se~-h F.J.gie.. Joard.
Coulsttl:".
_
'" Al ~laJfie........... Seth njavv-•• Bali
84. . .. -:&roo Bellti:'I.I::k.B~ij!.:._~.:.,_~_,N_ ,J.:;St.'_lHi·

.. 'KonlnginSopbia.dfJQDg:,_ •. "
_ NO<!. Collrad_•. _;~ ...~de Ridd...JIIi.....a.~. Da•••", &

c•.

Vcrtrokkell·.• Sch~-~pen.
van Ba"ta,via.
-D&TUX

-VJ.j,G

K. -110., 80BEPU

-Qi,Z.

ltAJ.l,

N;. ~ E;g, ftEu:!£E:~::E!~b;::E:::::!~"

- N. I. Bomeo...._ _....... H....rl...-__ -I.dnmaijoe.

."';Jjrll.r''H'¥:~U~.1!.:;:;...;Ll:PijIob~::.;~.b;.,.'..;l',;m'iI;;eb•. i.,'

A/j.b, de luUe.on/.kolo.'JU,

. ·.·•

a"" W4nd/&I;"!IIO-kommA.:

,.onze... ' . .

··:~:::S$.~~~.~:~~~~?T~~~::~~~~::::::
Bijd~:2!:::~,:·:~:~fE€~.\~.A.:.n:d~D."
. ':~:
·.~:~~l:n·.·.·
•. '.
~
'HD,-_~llIaog~ fan,'GrIO,f:~:!:7!:~:~:er~gg~er4._
d8~ a.o:iId"O<)r.tdn~lrd

=~~~ ~.e::!PIB~:~~;::::::::::~~tl~~~:::;:~~,~::::::t~':t:t~t .

,

II

Kim,Goao ............ ,.....8aid, Altaf...............

'j,'

DEPARTEMENt, VAN OORLOG.

,0,_

:_:_

:_'~n,

b(1t .

ang~k6Il!en.< en Vertrokken B'jd:i~~:):
~~d:;~~I~:,~~~~-r~':~·h::·~~.·~::.W:!"'A.v1.~~:
.':~:~e~j~
OIawou.
IIluijs
Elk.
.miog is niet aileen
VBIl

peD zal

Hatavra'

-h:;:i~~~~,i~~\~V~e~:~~~;:n!::O;e!~~~:~~.VJi~~:n·o:~t~eP~e~

rill en :r.m, Hol~rmaD,· Hille-brand, me.r. Limburg
indorcu• .usen. Leon, benueni Z. }I. troepeo.

~::e!fl~Ci~~~a:~·l:ijt.N~:~!~~:!~~~:: S~::::::, Z~a:~ Vtr~:;;:~
tl&

a
..
Nur Singapore, per EDg. ,toom1!. NlimOQ, kapt. Weatoly. de
eeren' :Appl('t~D en' echtg.•
WiDdf, v; Swiet.en..- Meekly.

=::r a~~~~~j:~;.

~:oz!~;rsll:h~P fa~.:(lr~I;I(~:P:~ ~:~:k~e~~

mevr.

Versteeg,

jurn. Nagigllll.l

Ketting J

4. gtp

Naat Pamanoekan, pf1r Ned. Ind. !eiloenel' Helena. ~apf. PijlooJ
de he:t:reo, van den Ben en VCriitege.

Aangckomcll Schcpcn.
"an

Dij de geuee k I dige 'iu t t At"oh d
th k d t cd kl
lie I, va~ IS~lWS, ~1I:~et ~rootn:ilit:i~!bOo8;i~:1 t~ W:~un~red:::

~:~~:'r~~!!~Dt 1: B. \"In Heutnz,
h;!, 6Jd:d~D,~~i~i~D~()tlebe.s,) de kapifeill ~[. J. H. Sauor,

Bij bet Hdc batsiOUoo, de
bet 18de b~t:a.illon. •

van

nij

van

Bij het 7de

bataillon~ 'ile

kal.UeiD A. Bardok, van het 9de bataillon.

..
BIJ

Jaeger,

van

AMI11ERIE.

kompagmc te

Soerabu.Ya.
24:N~,. Eng. bark Meg~ie Olxon, gezllo'-!:v.1. C. MaDP, uaar Er;gelandj
VHn

:Melbourne.

Bij hl:t

Rata-via.

mUleried der artiUerie, als aJjllnkt Van den

k_ommll.l.ldant (ler

~;~i~~rtu~nni~: ~~e J~~~~~i~:lla~~e~~~: kO!Ill~:~~ied~e ~~~:~,,~~l::~:

BaaL
aij de 17de kompagllic te Soerakartl!.. de eerste luitenant G. de
BruijD, van (Ic HUll kompagnie fe Ih.tavia.

GENIE

Besluifen en Be~oemingen.

voor

t~ eeret iu

Het

was bijna

ze:" afdeeliug in de

Do~!r~~der

ander

~::f:!d~n;::h zijn,
kOmellden
door
~~g'

zoo di
het Doodig
paar
de grenzt,n vao dit
vroBRWj afLn een der militaire ridderordeo ,VRO Spanje
nizl;lcollbatailloD. der -Zuider-en' Oo~ter.aedeelillg VIiD Borneo.
_ p..llcrO\"~nd district San te gevon. Van den mond vo.u
het g:u..IizoeDlibauillon ib de ide milibira IIfdeeling 0p Jaya) de_ .
den E~ro tot Ban CBSPC, van daar een ~ weinig beoo8h~aj;:;Il~~e~~b~r~i1~!:i'de;a;ll~:tr.!~~o~~:~~;lf~:~lillg nD~(). ten de~ Guadaloptl YOlgeLd tot weinige uren benoorde iDland~(lhe eer9te luitenaot MAlIka.; vtin hct Sste bateiJlon.
den -Ternel, Z.O.-w4arte lot n80 Onda en van Onda
het iubsi&tentcnkader te n~ta.-j3, de eente lLlitcDQnt I(. B. .,.o.n
langs Alaora tot
BRO de MiddelJandeche
~~ml;~e d:ll-t~~db;~~~~I~::t }'. A. W.
rtlspektivf;:lijk
Zee, die weder de grens vormt tot aBn derl Ebro.

Bij l:ta~~~:ee~~j~l:; ~~ri:r~';rb:::1:!;!:e~' i~god~:i;ebij ~:n 1:;;

Ver-tl'okkcn schepcn.

regalen vaD Pavia en,

;:~;o~:::~:~~

ltSel~b:i~::n~~~:~~:·t:cn:~:~:.lllitenaot J. A, }'. Cramer,vanhet
Bij hit llde bataillon, tie eersto luitenant E. 1\1. Hnak, -Van bet gllr~
Bij

SUliUl

big, Awat. 8o"!aJldi8!1;-nu- Sumanap.

Eng. bark l<~ortuD'" gezag'f; Allgd, naar

b;!rit!~r!;:iI~~ird!o~iD~~ -!:~-':aer~:r~:~~:g.·~p~t~ker dcr

Bij

S:I:~:i: N)l~' 1~8~;ikK~:a~h~:[i~o;:~n:~8~:~ll O~e,:!!D~\I~~:iI1~.;:'
gt1.l\gv. Seth,

::0J:~:,- d~~ -:\~~:~k~e:t:~ni~:;nt~rII~ij -;~~~e ~:d~~d te;:
GENEESKUNDJGE DIENS1':

Bij

"te SoerabaUa ..

ardeolh*

Atjeh, }'. 1. D. Noordhnek Ht-gt.

Bij

2'4 No..-; N. I: sta. Corel> de Vril!l~. geugv. G. Zuijderhoudt,

Sl.mba~.!: b-rik AIm_Boutor Rahman,

onderinfendan~I~!'r!~~~.!~~:~!8!~':~~lilitaire

AI's

en 2

BrOllWllr

a:~~; TJ!I~:!:r~!Ee!1;~jz!_::·n!:'Oe~'~DM~~h~:.·. VPo~tlU~llt~:. kf:~::
•a.Htell'llo; ,KililUl, 'Admir&!' Ihehel._ bencveDI Z. M. troepeD.
':=:D,~k~i~!.el" Ned. brik Datoe Ba8llie, knpt. Viml:\D, .men

iiW!i::n.,fam.

met bepaliDg,_d~'-hij ah'lood3nis bij'zij,1l Wil'
worden gevoerd' '" 10 eudt!.
'

van

Passagiers.

te-en

V8.ll

":,,

, .

v~n hct wnpen, ali eent-aanwezend genie-ofticier tel Sll1
macra l Wr.9t:k:Ust cn onderhoorjghed~u. de IDlI.joot G. E. V' L. nu

Bij dr:h staf

TorrebJancB

caDY bovindeD, de v!ukte gev-Ormd door de Delta van
den Ebro 6n verder de zeskOBb met Amp'oata, ViDarog Benicarlo, 80.n Ma'to, Ponjiacola. flU de bergstre...
ket; deza laat8~e splitat ziah -mede in 2 gedeelteu J dat
ten Doorden VUQ. dtJ bergstroomen Sogo.rra ell .Bergantos met Mosolla tot midden punt en dn.t ten ,u.iden
met Cantavioja en Clielvu; ZOQal8 licht te begrijpeu is
zijn tie vlakte en
rijk, de bergen arm.
Ret geheele !IlI6strBzgo ku.n nls Oarlisti8ch geboekt

heuvelstrekeu

~=~~ij~te,:;~y!. . . ,.o~~~ij:~r:C~t"tui~ij,sh~;nd~rO~~~~!!it~~~:~:.::!~n~!;

I

toek.eDbiD~

taU lJ6Dsioen.

C i vie ~l D e p n r t e

III

e

11

~

!~~f:!~Ctii:.~:r~~h:t:~O;~o~~li~;~~; ;~ ~~DB~~:m::~nm

he!

TlJt wisteDt ol'esidcnt v.an Amonthni - (Zuiu."r- en Om;ter-afdeeling
van Borneo). te,"e.nS ycndutnt eater aldaar. de kontroleur der
('_cule lrla8ee bij het binncnlaod!lch he"tuur 0l} de Lezitlingen
hUlleD Java en .Madl~ra. L, D. de Nih.
Tot kommiell der twecdc II:la!!se lJij de llOst· en telegra!lfdien!:lt, de
kommit:!I ..hr defile kla 8 ~e F. A. Geeratba.

i d~or

aEpir8nt~kontroh:ur

1". }t'ok-

kfcDIl.

lSlJEPAAJ,P.

Dat de benoe'lnde koDtrolellr au tWrledtl kb.sse M. Th.•r. AT Keu5

in Ull rE:8idelitie Pasoeroe&.O -gc)llaalat bJijn.
lllJ HE'l' BlNNENUNDSCll BESTUUR OP DE IJEZlTTINGEN
BUn'EN JAVA EN MADURA.
If (lEI'J,_oI..4.-'l'Sl':

..

1n de Tt.siJ.l';ntie Palemoaog. -de beDoemde kontroleur aer
klaJfle P. N. van DooroiBck.
])nt

till

re-

Door den Direkteur "an Jl.lBlitie
da! door den RC'I.iJentic·R:u,d fI~ Bengkali~ (Oollt.km.t ,'aD SIlU13tf!l)
1'ot buitengeW'oon
tWaar \"lID dt!A

,"u,titl,u t'gdfli m

!:a:e~~:~~t v~ijlo:e n;~~y~::~l::t:' =:~::~l~:~tt~S~et::c;.w~edcn
J!:ijn:

ING:r.TROKK}~N

2de klu'Ie P. D. A. l<'cankamp, Tall Z. !lIlI, rn(lera:toomschip

trad l1at1 ik de vragen van mentgen nieuwsgieriga te
verdureu; de aerate vrallg' WaS aJtijd hoev~eJ chiooe
wei gcsneuveld waren. In. hot sterven tler cipayos

:h~:~i1~~:rk Z~r~;: ~:~~~::i!t, C:!:d~. ~:~ t:~:t~::"an~~

n.

Va.1l Fort de Kock nar Pajll·Kombo (Sumatra.''!

We~tkll.!lt),

de op-

1.igler del" 3de klua8 A. Scheers.

Te. Kediri, de beU(}f!Plde aapirant-iogeniellr

}I'.

R. Sehefiull.

OEDET.\CJIEERDj

Bij het departement der M"rine, de ingeoiour der 3do kluv,e J. W.
OrQenemeijer, lllet bepulillg dat hij bij tijo. korps z81 worden

gUQ6td

.,~

13 Illite-OJ

Aan ?oorJ Zr.
rsdentoomscliill Sumatra. de luitcnaut-teN:oo
1Ste klam l '1'. Swaau, V(ln Z. ~h. ;jtoolu!cliip l'eli, en de luiteDant--ttNOO 2de kluge A, W.
van Z. Ms. kQrv~t
van Speijk.

Villk:hu,ijzen,

::: ~~0l ~:"c-t~:~;I',:;o~~~::~:'s~::~~~!;,:~:~~~:r::~ter::::
lste

klall~e. J.

Van he' tolegnafkantQcr te Welteneden Daal bet POit· co. telegraartan,toor ie ,}>llIoorooan, de telegrafilt del Sde_ klaue 9. Kook.
bet ' p<JIlt. el1-ie1egnat'kabtool" te_ ~n -DUJ' bet' !elegnwfte. Weltevredeo, de adjooJrt..kommiee -A. A.. C.
Van bet
&elegraafkautoor ta Cherib9D. nut' dat te Paaoe-: roeal'... '~c kommiell der SlIe kiaNa C. Veer.
Van het PO-t- CD tetegraafbotqoJ' hI Puotlroean naar· dat tc Cben-

Van

butoor
pOlt--eD _

Zimmer.

~:' p~:t_k:~~:OO~l~seciJbo~u:Z~t Ie Rembang.
ile kouur.. cl der- 3de ldule

J.. .F. Palm.

Van ::t k~:~i:: -::~eg;::~t=~:rH~ ~~~~~~~r~:m~~t
"V,IlQ-)let tolegraafi.uto.or to WO)$evr,edeu

1llUI1'

t~~:.;~~, M~,~~.cO;~'.,_~_:kotam~

het

pOit.

te CherihoD.

en _tel;eguaf-

der Sdo , kluae,_J.: D.

Vao bet POIJt.: eD tclegrufbntoor te ~oeraka.1'ta nut bet veldpost.
kantonr te Atjeh de kommiu der 2de klaue L. van MtlaDen.

~~i

::tk:!!ir~k;:'~e~::~w;a,. ~t. ~:I~otoor

tc

S.m~l1g

Vao bet telegraafkaDtOoJ;' -to --WeltOfrNOD:'U&ar het poll- aD telegraaC.
butoor ,to S~k.~, ae kommin der No klUSCI I. Hoode eD
adjnnk~~o1nD,li.,.

do

V, Z5ijdel.
beheer dft ~!tl!rijOD:~Mr -hat--teltjrraafhptoor en
W~lloYred... do ailj.att.t_ F. C, Menl.nhoff.

Vila, bet

algem~

J:)epll.rteDH~nt.·Van.O
~r-den-~_~_~~ilant,-ftIl

,

.

Ali 1.._

orIn"

bet Leguen.Chef "" b~t Dep.attement

. . _Oorlos ia

N..torlllllhch"l~ti

A.

V~lling, vall

Z. l\h. doomachip Madllra.

~I~~:~ ~~Il H~' v~:·stetij:~ y::ipz~;~:.I\:;ve:.u~t:::I~~-!~~~ee

2de
Aan boord vall Z. Mil. ~ to()hlschil' .Bsndjerma~ill:. de ottiuier 'lan ge2ue klasse J. J. HeDdrik~1;. vall Z. lh. ~toomll('hip
Aumiraal VtlIl. KinllilergcD, en de -adelbor"t hte kL:r.slIo M. LillitS,
'lao Z. Ms. stoolU~chip Viee''!lhllirul Koopman.

zomlheid

0111 te rep3trieren ':·0::'-":-:0'-"0 verhlijf. aan uen luitunsnt-ter
7.ee 2de klnsse
aa.u den Icheeps!derk J. Meb.

Buitenland
Spanje.
Tll,l

sijo

GllWES'I'l!WKll EN PLAA'l'BllLIJKli STU.
to.....Wal, :.,..., .~! ',,", <\III olaf dOl kriJgamogt to

~~~~18b~~n~~rIititen

de BoldatHn noemen), stehle

nie~

C+eneraal Pavia is Inet Ngt trot:!ch op de wt\iuige
ver1ier.Bn die bij bij deze gelegenheid . geleden ue~ft.
Rij is cen welgezet man van 45 jllren, met een forse:h
militair lliterlijk, tameJijk hoogdraver:ld in gebaren en
spreken; de algemeene opinie, die van hem door de

~!c~e::h ~:~~f;t~:~e~o:~t,::;;~tT~~ ;~:::n ::::tg:~~~;

die ongullstigo oOl"deelvl.'llling bevestigdj de soldat.en
zijo £8M tevraden met do wijze waarop hij deze last..
ate ontmoeting geleiu het!tt.
Morgen vroeg verlaten wij MoreiJa en goau cp weg
naar Castellon en verder na.ar Sejorbe, Blwoar don
Alfonso zich met de keur tijuer banden bevinut. Fa..
via is vol hoop met .he-m slaag!J teo raken, zij heL dan
ook onder ongu:.aLige oUll:!tondigheden, want wij late}]
hier 3 b&tn.iIolls nchter dio in last htlbben £Ie te L"
Pobleta ge81Q.gene benden voortdurend op de hielen
te ziLten, zoodat onZ6 afdeoling van 5600 op 4000
man en 8 stukken slinkt,
Hoo het mogelijk zn.l z.ijn. dat deze u uware door
j

,de O.rlisten heen bereikt, i. mij onbegrijpelijk. Pavia

Van he~ oorlog.terreill wordt bet tOlgende .an het
1"I'{11r''''''''i\'''''o.~,.

~MOl1ELLA, Hoofdkwartier van het OelltraallegerJ 20
Sept, lIIijn I•• t.te uit Monroyo ••1 u gemeld hebben,
dat men, aldaar door alecbt weder opgelJouJen, ge.
noodzuakt WaS den atmval op de. Oarliatiache Btellingel!, die den wag nur Morello. veraperden, te Verh'!lB
gen. Gisteren-morgen klaarde bet weder op en beg$ven
wij ons tegen 10 uur op marseh met 4 bataUoos en
16 .tukkeo, terwijl brigadier Arao., die te Penjaroya
overnu.cht laa.d, zioh bijna 2 uur van ons ter linker..
zijde, meteene gelijke afdeeling en 4 stukken, in

heert mij echter verzskerd du.t er geen letter van

lor{7~=.~-:R ~~8r;"_i:'~' ~::-.

~~-:'.:.: .:-;~

ver~

~,-

...i,
::;:; :-,
-_ .. '
zijn wij 3 dagen onufgebroken voortgemarcheerd;
onze eerste nn.chtruBt WAS Le SAn,. Mateo, de tweede
to Cabllonea, en hoe weI er heden groote bekoring was,

1&1

eobte. aanzienlijke verlie .. n geko.t, hoewel hij 13 ba.
taUon. en 18 stukken in het ge •• eM bragt.
Ditmaal Iiep de ••ak guu.tiger of; dank het beleid
w~.rmede Pavia den aanval op verschillende punten
tegelijk de.a beginnen, .werden de Oarlisten, be.t••nde
nit de benden der beida pa.toor. (luitenont.kolonel
paetoor van Flix en tijn wapsnbroeder de paetoor van

Pallos en Ponce d. Leon, die op het verno men on.er

beweging stalde.
.
Op den weg van Alcany naar Morella b.vindt zicb
slechta een punt, alwaar hat niet aUeen mogelijk, mao.
oelfs .eer gamakkelijk is, aan eene doort.ekkende of,
deeling tageostand te biedeD en wei ongeveer 11/2
nnr ten znidcn van Monroy-o, wasr
weg, na d w6rs

de

klimt, om verder door eene ongerl'gelde

heen Morella te b•• eiken.

hoogvlakte

Het was j ni.t 3 m.. ~ndan

geleden, dat generolil P~Ia.cio8, de voorgangc1:' va.n
PavIa, op dezelfJe plas.ts €SDC ontmoeting bad, die
met de nederlang der Callisten eindigde; het had hern

Fo.todell~),

Polo, Correa, Palle. en Gomundi, nR 3

uren allerbevigst - vuur nit hunDe bijna onneembare

.teHingen verdre.en. Ret .~ntal der Oarli.ten kan
op 6 iI 7 dui.end man g..ehat worden, ten minote
&an de regterzijde t.lde ik bij den aftogtminsten8
3000, ".n &an de linke.....ijde moet hIm ...ntal . grooter
geweest .ijn, dur bijna al hnnne stellingen .an dien
kant waren, Palacio. bad iodartijd den ..• traatweg gevolgd .n d.n .ijond in het front ....ng".all.b; indien
Pavia de...lfde. taktielt ge,olgd had, zuuden. wij .tellig
genood~8akt ,;ewe.st zijn, om nur Alea"y terog te
trekken.Volgenade berigten,dio ik van de gowonde
Oarliaten, die in on.., hlUlden. ge,allen 1Ii~~, . ing••amold
beb, i. de." .lag niet eon fan die .elo onbe,lJ)idende
8obermut.elinge.DlJ9w_" die bijna' dogelijke voorval.
len; inlegelldeel, rde o..,rlistenwaren f.1 vertron"o ..
in d.. lwkle bo.nn.8r 8telli..geD. en meenden yolkj)men
in .~t Ie !i~n den t.or 'lUI bet leger Ie keareD;

Benigan tegenspood, veel tot de bevred'ging de.er go.
welten bij zo.l dragen.

(Wordloe.wolfd.)

AD VERTENT1lN~
Vendutie Op Karang-toerie,
F. A. 'E~DMAN~\
ten' huize en vaOl" rekening van den Hear

Op

Maandag den 30en Nov. a. B;

ran ZEd. keurigen 6n gOtHl ol1de~h(ludeD
waaronder:

nllar

1;ijue

boombout, .bekleed met groen maroquin Leder.

Een demi Am.ubl.mont van zwart gebeeldhouwd
Rout, en bekleed met .ijden DBm""t.
Een RuttinJ1;-Ameublement.
Not.nhouten. en Ambonhouton Tdel •.
idem Consoles met marmeren BI~den.
Groote Boekenkasten.
Eell lIfahonieuouten Spiegolka.t met drie deorsn.

Groote lIfauoniauouten Kleerka.tec, psijobe-Toi!.t
en W •• chtafels.
BatBvissche Kasten en SLoelen.
IJzeren· en houten Ledikant.n.
Speeltafels, grootlil Spiegel9 en Gravures.
Prachtig cristallsn Serviea.

Gla.· en pleetwerk,
Nieuwe EngelBche Lampen.

GrooLe Rotting-Matten.
VOORTS:

WAGE;~:;AARDEN ~

•

Eell RIJ-PAARD (ook foOr BENDY te gobruiken.)
Een prachtig SIJDNEY-RI.JPAARD (op b•• telling
uitgezonden.)
Een Koots, COUPE.
VERDER:
Vaor afblaak: e.n groote GEDOGAN" <Domede:
AU.s wat tot ""n gebeel cOlDpleeten Inboedol he·
hoorL.

.an de plaatscommBndanten .an don Alfonso beta~ld,
zij-n :uiet in staat hunne. g~e8tdrift ,voor aena 1:&,,1.'1
welke hun door de pa.toor., .Is een heilig. en god·
delijke ,oorgeboud.n wordt, uit t. doov.n. gedurende
,e_beideo maanden .ijn de .. atreken letterlijk nitge.
zogen, .ooral teo gevolga der slecbte Carlisti.el~e .d·
mini.t.al;.; ill die tijden badden d. dorpe" nlet .1·
le.o d. wokelijkache oorlogtlchatting, de geregeld. be·
I••tingell en d. ond.r "lle foorweods.ls opgol.gde
boelen Ie .oldoon, docb werden door d. plutaeom!llan~anteD

en verder geepuls nog eenB voor eigan re-

Iiedug nagemolken,. Sodert de homsl van .Lizarraga
.obter, die oed.rt 9 Aug. ale gen.rsal.intendant "erk·
.taam is, cijn die misbrniksu opgehouden; en vreemd
genoeg i. d. regaling der belaatingen en bel ....rd ..ijD.n

"m die ~iuu1iere afpereinSen te.ens bet beGin ga.

SOESlIfAN en Co.

(1692)

Op Maandag. en Dlogsdag

den 14en

en 15en December

zollen SOES¥AN en Co. voor rekening
vall Jen Hear

C. NOR TIE R,
wegens v8rtrek, vendutie houden Van ZEd. inboedel,
BuUenJe l"ter breedvoarige omschrijvingen worden

l'u.

g8RDD OnCeC

J

SOESMAN en Co.

(16(J9)

..T ~ __l_

n _~ 1~ l~ ~ l~ ~

J.. lUJlltjAt?

~ ~

t

__

'V.1.h.UUJ:lOP

Vrijdag

den 4en December

aanstaande,
deB voormiddags ten ha.lf. tien ure,
van

i~O~t~A~~e~~~e~~I:·::e1!.!~n hl~~g~·dned·~~:!:.'.~~~t:
vrlldcn, enr. .. gelegen teo

Ooaten van Sam$rang,

in

Wijk LB. U, perc eel No.3, .taande teu name van
J. J. DIEDERIKSZ. WINOKELHAGEN,
en 2e. l/~n 9,andeel in

voolEmhreven

Landschap,

.t'Bnde ten name van J, (), PERSIJN.
SLOET VAN HAGE.t.,""SDOll.P, qq.
J. :R. VOi\.TE, .qq,
(1715).

Fer "Daliah" Ontv:tngcn;
.b"ande

Amerik: Klokken.
Echt Tutksche

BadbanddoeJien.

Verseh •• uee.de KOEK in blikkon
. Tan 1, 2, 3 en 4- pl.

J

na.deriog, in wilde vlugt, Doar de bergen' trokkan.
De twara eontributH~nt door de Cllrlistiscbe dorpen

inboedel,

Een prachtig compleet Ameublement van Not.n.

::~ ~::iBm~~:;Jte tY~~kd:I~:;:,t~D u:~nbe~~~~~~o:ie t;lll:~:)
cen

gingen wiJ verder. Don Alfonao overnachtte gisteren
met GOOO man te Segorbe, alechts
dagmareeb van
bier en waarop wij losgao.n, hOBwel het ~oo goad al~
r;eker is, dBt hij DDS niet af Eal wachtetl en cen acbuilplnats in de bergeD,
de
"an Chelva, toeken .a1.
.
De streak, die wij doorgetrokken r:ijn, is met har~
en ziel CarlistiBcbj ds bewo~ere deden at bet moge·
lijke om one bet !even tt~ verbiHeren; to San Mateo,
een uiteI'st rijk dorp van 4000 inw-onors iu cell vlakto gelegeu, die van wijo, koren en olijfolie overvloeit,
WAa geen druppel wiju to verkrijgen, boewel er t:eker*
genoeg was om de straten te oVf1rstroomen; ook ver.
der was ar a.He rnogelijke wnr8h&~J en tegenwerkiDg~
Bij den in- en doortogt dar dorpen werden de klokM
ken galuid; de psetoor, alcalda en gerneenteroli.>l kWIl'
mon ned~-;:,!g den geneual de hQod drukken en honne vreugde over de behaalde ov-erwinniug betuigen;
QUat! geveioBde geestdrift, zooa18 genoeg op bunne
gelligten to lelen stond. Het was volstrekt onDloge~
lijk de geringste nauuwkeurige tijding over de getsl..
sterkte der Carlisten die bij onlo nadering de dorper..
verlieten, te bekomen. ~rc San }Iateo, verjoegen -wij
2 hunller batanOt~R1 ongeveer 800 man sterk, onder

door het d~l van dien nnam gegaan te oiin, in IHnge
bogten bijna 200 moter tot op dan top der henvel.

POST. EN TE1EGRAA}'DIENST.

Tilt kommieten det ade kbille. de adjIiDkt-kommit zen G. Wl!!idetn3.
H. -J. Pichel, ook ge:Dumd Gaertner, en E. E. A. Marcb.

V~'

de

Arm ;~;r~I~::e ;~M~.!~\~l~~':,lU::~i~. ~~:~e:f:~~~~i/u~::~j~;:~~~~~

,.fllT

Van Fort de Rock (Sumatra'" Weltku!!t) naar RemLllug. de ingenie\lr del' 2dc klasu! W. G. )hdm;k HUI der V}ieg.
Van Poerwakarta (Krawa.ng) DnaT }'ort de_ Kock (Sumalra>~ West·
kUllt),-dl'l opz;gter der 21le klalilic G, lta~J."ma,
Van Priamao. Daur Pa!laDg (Sumatra'j Westkllsl), de oll~igter der
J. N. Potl1.
2de klnBIe
Vau Probolillggo naa,r Modjokedo (Soerabaija.), de (ipzigter dur Sdc
klaB8e J. J. Rull.
Van Kediri naBr Mocndjoegan in de afdeeliog 'I'rellba1ek. de opz:g·
te, der SUt: klaiie P. Hommel.

~~~~~ic~~~~e~iai~S~!Il:a:e:~~ t~~r:~:lJer;~~;,n :~r ~:~

niettegenstasnde het garnizoon slechtB nit een batslIon (600 lll&n) on vrijwilligci"s beatQat.
GieterellQ.vond bij den intogt waR bier groote il1u~
miDatie, niet nit vreugde over de over winning der troe&
pen, maar-ten gtwolge van een bevel des aloaldes,

~~!d;;: ~::~:n:~I:~r:t:n z~jen~lt~e~~~ ~e: B~~:te~in8:!::

:

<l·Ar·

ft.mphiteater of krater, gevorrnd door aan alie zijflen
hooger en hooger aLijgende b~rgen en rondom ctln bijna 200 meter loodregt oprijzende rots gekroond door
ean sterk k08teeJ. TegfJU eeU geregeld be-leg met ar~
tilleda volHtrekt Diet bestand, daar zij van bijna Bilil
kanten voorde'1lig besotloten knD worden, ia Morello.
Voor de CuIieten zooa!s zij tot dlls'{erre gaorganiaeerd
z~jn, niet a.lleen geheel onneembBllr, doch evenzeer
eon vast punt, dat zij niet gewangJ hebbeB san te
UlLtltt!U; Iwt YOOrnSBUlsta kwalld; dat zij tot nu toe ge·

~~ f~i~~ll=E~~:~~di. y~~ Zi_JO~:'~P:;ldc~:tood~t~~~!~Il~~~~:'~~:~

G. Paulus.

:vll:fl~!;~n~l.~~:ande~;ta~~~~e(~et:~~/~a~;a~:ll;ba!'~'. H.

de luitenant-ter-zee

t~~r:l~~~\f~. ~~~~~O~l~llY;;ei[k. ~:·Iu~~:~~ut~.;:~~::~ htr: kla~,e

Door den Direkteur del' 13urgerlijke Openh::ne 'Werken zijn gedutcndc
ae malmd Oktouer jl. dti Yoigendc beichikking~ n gelOmeJl:

De

i II e

~~~~:tt~a~ll~:~~t~~::et~!::~::cd;:~e~~~~:~e~'l~~ (~~3J~~:g~: ~;~~:

AaD

de i:ontroleur der twoode klallSa W. H. W. de Kock in
lIidentie- MeBado g~pla3.M hlijft.

1."*

Goetz, Vail Z. Ms:. stOOIIHch.ip ~lelalen Kruis. en A, 11. lloek-

tweede

IS BEPAALD:

M n.

OVERGEPLAATST:

A:lll

IS GEPLll'tS'r.

Jo de rceidtJltje Mndioen. de benoemde

e 111 e n t de r

Ann boord Zr. AM:!. korYllt PrinsllEI Amelia.

Direkt~n[' Vll.:OE:i::::~B::CU

den

1;;

Door den Kommaudant der Zoom-agt fln Chef van hat Deparfcmeut
der MariDH in NedJrial1(hcll·Indle

hes-tum". gedurende de
Jllaan,d Oktober lS74"
B1J HBT H1NNENLANDSClI BESTUUR OP .lAVA EN ~IADURA.

(I:lt

l

We!ltkullt cn onderhoorighedeu.

Een
teo

I
I

~:~=e:eerg:;::~:t ktnij~edeHge;~e~~'~~(~gebl~i::~~eV~~ ~~llv~~~::,~

D epa r

ON'l'BLAGEN:

op

J. H. Jlik.

De overplllahiJJg hij den gcoeosklllldigcn dicnst te Atjeh Yan den a11O '

iea op

veuoek. eervol, uit ZijOfl hetrekkiD~. wegeus ziekte, de sekretarit der OO.ijlknd van Sllllilltra A. K. H Klokh.

I E"':lid:::~':~::t:::'::k~;'~h~::~~:i:~i~' ~:,;e~f.::"

iuitellant

GENEES1(t]NDIGE DlENS'r.

I" ..j"'~rl"f our Nederl.nd, wego., ,iekle, ....d•• ,olHHlt

•

te

t •

VERLEEND:

. Ee.

traJg Wr;8tku~t en' onderhoorigheden.
Bij drm str,,-f dllf ganie til Wlll~nl 1. de eerste
Vl.n die
Samarang.

_"

komen) is de komat .au Lizarraga, die
kwam verstoren, eerie -crga telsuntelliug geW8e8t',: :dieoak op hune vulgeliogan -overgega8o, iel eo die, bij

he~i:18:i~:f~:t w:8a~i~llz~hd~:~,g~::;~~e~:nt)~'::B~: ~~~

de ~~t~t:iijkk~!t ~;l:~ i:at:::rl::~nn::!!;.~:e[ olo~;:in~i~~h~\l'lJlii: 'AI, ;~~::i:~;:j~~: gJ~:E~~:;,'r:.!!:l~:e~t!~~i:~~r~~!I~:;!~!",uO! wO;::~IlB lig; ill hot juiat. midden van een uitg.breid
lit •• , ••rubte ..., d" derde. kl .... W. H. Lux, ge,.". tweed,

cenigen
eeo vet postje ,',' ,,' ee;ne

Banket in stopfl.:
Versch App, -W'ater.
(1714)

F. H. BGUMA.

B A Z A R.
Praehtige Porseleinen
BLOEMPOTTEN,
(18'3)

prija goedkoop.
B. KARTHAUS

&;

00.

Ronda Ovalo

SchilderijLijstjes.
(7311)

G, C. T, VAN DORP .. eIi Co,

.•. . '. '.

'i· Efaut·Canon~ ·.";

. . .... ··· De: dootde ~:'fu~n ' :J, -:"
..

,

,'

'

"

...

... .. ."

.-

TE ',

Batavia gelinporteerde

Ubs- BOIJ£R;

:lijde en met 12 BnleiIlen, . u;1; de f1l.briok

~t
H . C. '1'.

PERRI'
(1550)

£ '0-

BBCIHai'ASSmHf~
(1370)

verkrijgbaar bij
, (lG70)

Mc. NEILL & Co.

(1 057)

--- ---- - - ~

.J.

B O D ION G.

Sa". ~ ra•.q,

,I
.

.....

.

_,

.

"

ilet l~i ~. -

S<\v on fun fi eurB du Mai.
o
A Ulan tl es dou ce~ .
:i. Iii ROe3c.
"
,Ilulc.ifi o, Ex tra fi n.
]?iu '
Sue de G imRllse,

.

A~rikap

.r

, '-'(1"')

kosteD, en . WiDB t fDo r bet DjatiGeoticht , .' . . ' •

.. ·in 'Zollt: .ii ' Sillliej..' , :',
. , " '" .
SOESMAN ,. ,P 'Co,

Medic.ijnen

it;e~~g~i~~I;~II~~O~~!~~:%~;Df::

geoomea l' co lija ulf goed. op' ue 'tijdeo : dn - ,oDJerbuik : i.G§ewre- n.o, beteuielau ': de: ~w.IliD8 qcr bl oedva,I.e~. eD .r,~geleD ill!~~u nr~ i
b.r~_, w~[k.i Dg. . wu.ruit ~ i. ! oo k oot.t&!lt: Uei do, m~ ~~~ leQ' . ~.~ ~keD

~~r~rt~2:~!f;!:t~!~~1;;k~ j;~'t:.:;:d~ig:;~b:i~":~ g:,.~~~~:

1>" I{. BOUMA.

.'

lOS;OtlO.-

vao

F. ii~R~~~&tJ~·t
,~oC~~a:a~~~:
do.
.
do.

W ~rdt

Soe",baij • •

J\angeboJ eu met hat

niLwoutenu votlr

~: -~., : ::b:;; : b~':' ~:: l" l' .... ~ •• :- • .., !'3,J.O. \. 01 IV il

l)uaai p

TEL A N A K.
K'p itein :T. R. LUSINK,
' dat vuo r media Deccinber e. K. de thui8raillt;t tal .an·
vuarden.
N3d c ro~i u fotmJ\,t i t;.o to b~ k olU c ri hij

D o A genten

VAN DEN BROE K & VEECKENS.

e n. bij dpn

geugv~~.rA8r. in Let Het!le~!"J~~.~-e~t ,~ 

SBmarang.

:

•

.

, DOoa~ ~ PillOu tao. f~·

/ : 3.. fln f5 : P ~ Lj~ 1I' Zalf ... D [. 1. j 3

"c8~~:w C.tlST.~NS&C~. T,~~r ~. ;.: ... i d.; ·VOORT.
'~~17eoli~~~~i1~·S~1:fiIJ.!-.~:~e~:!~ .1~.~~~~~ib~r~~~a~~anr::.8:~~:~

.

: HA~T ••. Co ,: 'IU: :flI«)O'f :KfJLt'!t· 011' ·Co. :WASNEX. O. C,

Y~~-:;OllP.' JAl·H. ,L. 1l~ . lS9N ...

Iiq~j~

1':

e. c.: :

'448&}\\I

~2 .oo0."':'"

TotARI f 150.000,-

Ho~oway's

l i a-M MEN_

un

no

B u. ~e lli n gen op "" " . oorten vau DJATl'IE-H OUT·
WERKEN word en fum geDO JII Qu door' den Admini~
,tr.Leur
Ct. M. GRIBI,ING.
Adres per .poor H ilU. Gidu"gan.
(970)

.:i~~~a ed:\:t~~'~!~~' ~{jeD'%i:~t;;j

thane -geloatYorkshire

bCyjDdt . , ~jch
ce rate bfllft

Passage naar . Nederland . .

nitedie ma.H be ken u, ' <l. t "ij, 'daorto. ge·
maeMigu bij Gouv ornemeui b Besl uit, tid. 10 J uli 1874,
No. 80, eon e HEL DLOTE.lUJ .• at hOlld en, be.taRndo
ui t 1.5000 loten.
E r .ullen wod eu . D.itgc~oot :
1 prijs va ll . . • .
/ 20.000. 1
• 10.000.U.OOO.1
, 10000. 5 prij.en van
2000, - .
10
"
1000. - .
• 10.000.20
500.- .
, 10.000.50
"
200._ •
• 10.000., 250
,
100.If
25.000.100
50.- .
8000.-

G roote puiku HA MME N ,
F. H . BOUMA.

.~ OLL()~Al··~ ~rLl.tN~ '£N ' ~A.~:r. _ ricU~tlijke Djnrbt~. - De
oou akep deter. verr.wakktd e %i eltte r.oo ftn cbilleod. "e:n de "ij!.e
b.ai-er"'; '"a3Jl'fallen -IlK) ··.. craod.lijk z ijnde~ . geven:~ (e'O . • pld o.Dd ~ ;re4eo
.u lie&. ,helt.Dgrijk . an llt.". huer. • laglo.ffen . O o.4 t1.~. Hollowil1:' . beb;lU.aeling., al ii" ~~ ~~u.~ k: . il u ei .t:iek le in, ~ni.lt erll i • . g ebul:l tal de

.

'f!,~ ,., "f}rd,.ec". t .' ~J.~

VAN lIIr: r:EN . .

(1,626)

uil;k eerio g aar. den Itl~4e" ou-

· ~,=l~~ ·i~l;l~ ' ::~" PLO08 ; '~n; 'A.MSTEL.
' ·X,; ;

( 1445)

I)jaU-Ges,Hcbt_.

498 prij~en , Ie .BUlen". • • . f
terwij l gereserveerd .wordt foor

Rookopek in i ",atjosi
Rookvle&&ch ill blikun.
Saud j. de, B·~lilogn.·. ·:· ,
Groenten in al.sa.ben ,eu . blikken.

(1291)

·w.

N OVEMBNR.
I nforruntiCn ' vij de Ag. nten.

B. Kill'fHAU S "" Co.

vOOr hulpbehoevend e, vel'waArl ooadc K inderen van };uropeecbe "fkom8t te ' B {lla,tJiti.

f , 1.''''7 . bet otuk.
' Be:ilt ·.;i'I 'i '~ . g .. n vour de " B i Iln e nl R nd 'e 'D worden 'mits toe~ndiQg Van Rem i Ie
ten opoedigilte uilgeroerd ,
(1540)

P~,s ;Ontvang~n:

,

GELD ..LOTERIJ.

2-5 en 10 li:.

V~;""b ~pp. WW,

:"ij["
J.

illER,

'B OTERLETTERS,

.,

I)~;' ~~~~ ~~? ; ~riI18L. ig · beh:nde '

Knpile in

Tl\f~l-me 8aen , Sig~rc~te Il .: ~api e r met Sta mpe rs .

Zooniede in blikken vodr' verz endin g
V&D

An.ugc boutln

E on gt! e:t:a minee rd G~1I ee8ht'er
b oord, YerllloedAhjke re rne kda.g

au

( G E 0 A N 0 AN. )

" .: St. N:lPOLAAS GEBAK,

".

.

,NEIL(, en Co.

WOl'dt Passagepaa~ Nederland.

B AZ A R.

van FLOWER & SONS.

Rout-

Dagely'1cs ve,'salt:

1\[0.

Pas' Ontvangen ;

Delicieuse G R A S BOT E R. ,

J, J. van RUI J V,I N.

d.Putte.

~e!-tJr d.e~ IUpr.g~~~~: · ~~~;~~ ,~o~,

den .2:8el!

j

POI'ter'va'. Tennellts;
, rulkcr & 'lIaan(jes Iller,

(1584)

v.

G ~zag ;oill'\l."~L JA NSEN,

(17 10)

J

eu

Bodjongsche Banketbakkerij

;:~)~j:.t

it..~ bli k. O .I ~o r", Bolognl\ , Br u lI~wi c k e n g e tfl~ ffef>r{ l e
Sall cijsjea, H tU' ju g :~ 111 S .rJi n ~ , Osse n~Ol1g~II, PJUUl puddi ng Bncoll (Hpok)! G cle"ien a '18! Rl\8 pberrij , plu lb ,
black !lu tI .r ed curr,,:u.t, go oee .B ~ rrY I nntl Orang" Appl e .
Saute,n , Ri b: IJea ,en, P l'rrl!!3 \~ () rc e~terlluire ,
ALch ov iH, K ing .o'f oudt; , O h.u ti.l ey~ . W. lnl1t. ,catsup,
Hsr waij, T omato J oh n Bull tm Soijt n .
Extrnct Villi Za im, B ~ef, T ong A .' cl.J oris ~n Bokk em
i ll potj l'B W o ,~? I{ do r p ed ~ 1.<? o g l:l tJl:I ~i g- f.H~ k e·nd e Xorltsht ro HU lnllle ll, \' crp8 kl:i Jl -,~ I; ~ ,~ U .iil . %ollL e ll ' S uj k ~ t .
(15431
SOES1lI AN en Cu.

(102-7)

.,

Min.. Fransen
"

BLACKWELL,
a I . ,

India Pale ale,

N

&

. Mock Lu rLJe eo oxta il 'S oe p,' verBche Haring' en ·Zl\l m

--

£n.rlsbel·~·el·

gUDstig beken dc •
Dlcrh:

GROSSE

Outvangeu;

:a~:l~ !~~~~... e.l'

(198)

...

'

een factuur

" Stoffen-, Goudleder-eu le<lereu Dames-, N,feisj es-en KIDder BoUines ' eu Scboenen, eu Sros et detail,
bij
J, B. SOBMIDT.

I!'J.LTEBJJOEM.

(672)

(797) ., Ii: K:ARTHAUS ~u Co.

van het

Vachet, Segraln ell
Lederen B eeren- Cll Jongens Bottlnes.
Verlakte Scbocnen.

G. C. T. " AN'DORP & Co.

.

.,.

do.

direct uit London,

I)(~" " ",ROI" " !'

Binnen en Buiten

.· ·., Metalen_

on Domes HOROLOGIEN.
.

f

H _bisVe tl <lrttierl.
.~.:ABELS : Sr;

' Puike en uitgezochte Engeisclie Provisien,

P rachtigC' Fransche

b iDllen~.n t STOF J AS.

: re c OlUJlH\bJe~ ;i~:IO.ich . ; o~;jo ', ht.1t' ',,)uae" { ;y~6 :;'~

Ontvin,qen wij •

Pas Ontpakt:

n ll tta Perc"ha, witte en zwnrte, I e kwnli teit mot"zijdoD.

iur.r'~F.>
I I, ': IJ():IJMi.;;}

Pel' Ellflellche .Sloo",',ool

CD z'\-v art.
],'. IT. B OUMA.

'''''Vaterpl;oef

:~~~;~:~.;:; !::~":~~:;I:;~.ei.1J;~: ln-" ~n " oi~· ;

lJ ' Graveert"()p ~tee~ enop 0

. C~WDQN CASTLE,

BARTON el G UESTIER,
.. verk rijghQlt.r bij
SOESlI1AN en Co.

(1585)

PERRY& CO. Londen.
~~S, 'ENM; A~ ~ ~:L3 ~

kr.gen eD Bnn deu

do..

G.gH.rond eerd.

met e o zon~i~r PtiJ>e n , 'V\Tit

Voor' den Westmonsoll.

'::~i:;j;ti;:.::n :':;:·(~~~~r~l!!i£~~;;G~~ff~:
;kl?:::
; Rekolllm~tldeerl ' . iel • . bel..8fd.lijk ',~q;. , I';':tt bon,leo
;: van Vendutien.
..~! -

(9U)

PasOntv3ngeu ;

GO U~ C D H ....r . llZilveren

BIGIIHr:'ASSEH~

DORP en Co .

.' , -

GENEVE

Prima
VA"

i VerVgel' ;Vanproduoten ' ,sn sf b.;~.'!~t.i~D.

, Uit eene derecrate . FabriekcII uit

" - -------_ .._--, - - - -

V A N

.

:~,,~~~~~ ' ;" :

Jl1;W:P~d.itlQ, v~~aii.g""dere~D"'" d; ·' ~Ji~Jti~.

BAZAlt. .

Pus O,,,tvu,,,ye,,,:
(1547)

'

. ,, : ; ;:

I , ,"

SQNS MAN "n Co:

D e buitengewoou lekkere U06 N A 0,

PARAPLUIES.
ZWU B

'B ei'me, wittt,. Etiq u~t.

.

~: . 8XPEbITIR ; RN :":~OlJIJsSlrKANrijB~ :'··

8a,,!,#.ang ',H.er'b~tt~.t. ; (28~). P. Z!A~BB . .-

BIT 'T.ER,.

(1 548)

in v.nkkeo eo · pe r piuol \"erkrijgbllRr bij
SOES MAN en Co.
(154!i)

.. ~-(l()Q{)J-

vap

' DEll)})t.

el-R \j' s t,

,

"

J

men ga liB~·.e . op .Etl.qu ~t" Ol1pau, !.~ en Kllrk le Jetten,
wABrop de DaRin · van .de fi rwa v.ol llit g euru.k t i". , O.olt
wij hun Eehte CHAMPAGN'£), J. OUlS. Bo,,·

I

s,

. .. ,. dlr6({t "gezonden 1

~ o"Lving.1I

1 J Z E R LA K.

(1104) _.___ __ _ _ ~~~_~_:.~. _

'"::r a

~-

f,

.

Zeilbootjes
Stoombootjes. / 1:1, 1 en '.'In' 'VERMOUTHNOILLY PRAT IcCO.
Spoorwagens. \ M;c~::'ick. Champagne Roederer,
.
"
'. Moet et .Chandan.
Tondels.
,
F . IT . BOUMA.
Koperen Kanonnen.
Houten
Witte. Iudramaijoe
Kindei'-wagens. . .
Bengaalsell Vuurwerk
f
Pracbtig Suikerwerk.

])ECE~IBl~R. 3"

,~, . '"""~
. ' I~~., ~,~ ~D~ .·p er. ~ St o aw .. e, r"

hlin ~IMil bek·ond. , Elixer L ongo Vit. '

Wederom Ontvangen:

g:~~h~f~!~ibus~en .

Gambangs"
TooverdOosjeR.
Timmermans--Gereed scha.ppen'.
Springtouwen.
Poppen-kribben_
Looden K P.111rP.111-lrflree,(J-I
schappen.
Draai-orgeltjes.
Vel'fdoozen.

KI.JKDA(ll

.P ruc htige ge kltiede . en ' oug-okl e. de POPPEN, l(j·eill o .
M uzijkdoo~j e s; ~ ,S chi !,d erij 6D, : P o to~rafieJ ,n allr beroem- '

'SOOl' t,

' . ..

Wed: ·H.H',REIJERS '. &·Zoon.

d e SchHderijen, · boog 62, Breed 62 N. darl. ' Dnim a"
hoog 52 . bij G2 N ed . dul in .
q713)
.
: ·
R. KARTHA US en CO).

. Eerste en. 'l'lI'eede

.', .

y'(JI!~~n: '~?~T~~~: riL~~~_' ! ~

;i~n~:~~ ~':."r~p:":;lg~l: 't~'::='l.~:~~ti~: , !:':o.~~·

Il ULBITOFF .. & Co.
, ~~m ~ro.~'~ :·.; ;

,Plilids} Tafel":}rikeilS, Billardc L~ken, Tllilll.
'lakenseu SerY-etten, .
( '-

Slee & Koets met
Paard .
Vis it Vis.
POlJIDeII, i11'" "'B.f!'i~nt'ies ;· I ·Yracht-wagens.
KasteelE!U nietfoDteil~en· 1 MUlord. ..' ,
Zomer-coupes;· .
Duw-vrachtwagens.

ste e.ls verkrljg baar ~IJ .. :.-" '"

. . ' . '.' .

""'r:z~kBrlDllen.. 'lot ~o.,op;, . oonditiiln I

•(~~jl~?

;

· Ha·ut;';"Canon;

(.oow~ 1 \u. EUROl',Aalo . ~~ JA:v:~~.riie!;'-I'L)
16

ASo_ , '~a~)SFlmuJ~Aq

:en premiiin. '. ~QtoQr 00'.'; " '.£ I,,\i.arian de Beer';" ,

G:' Q:T:

BOItNAND,, &·,CO.

.iE.

, . ~"" '" .. . " . . ..U;'~

,elulten .• teed.

-

LOTEN zijn, te~enC o.nla.ilic :betAlibg eQ op' franco:
ll.n T rA~C, all. J ,1 0_-;- het r~ o ~ ~e '(erkr ijgen~ .
,:,
Te BatAvia, . bij do ' ~;mRa:t. :IN.lJ. ;U9CO~'O , }f....~T- \
_. ',

.-·r. Saman.ng J

'~l/er~korIA"
'. ; .Djqckjokart.o"

~

. ' . Mr.R.

•... . B; m

E. N. D'And; ; l

EEJrn~UT,

.} ~~'

tii~~ d.gdertrekk,i u~ ' ..1 ileder worden · ..ang.k?D;
,

,ue; .

V~r .!e~de~6 i n] ~ 9 h ~i':lge~ , ..be~~t1_f~eDde
wij,~ . ~aQr-!
!>p~ ,.ij .at &e'c bi e(l~n, w\lr.dt· .erw.ien ,·nur'd.e dll;"r4
olOlrent. g.lDaalile . ' ~e palil/geD; .die' t.orj noage 1i$g8Ji

'. bij :d.. debit;'DteDd~r ".LOT.E N• .en' bij .a&Dplakbiljetteq
. ~*' ookend .. ge;';~a~t. · ',. " _ : . . ..' .:. .' . 1
.,
. DeDiT~rl.i«, : .• •,~, A
. 'I D.dtJIiG'~ljcM,. ,' ;,'. /
'J. J. VA'NfjOImEVEN, P,...itleo/.

,(16,64) .

_.

_ HO;SZOO,

T.e ,Un\! r!
metprilllO: ~antiaJij a_~.. · : . '.

S~ H.l1><P.fJ'· ~

•

bij deD H ee r·.H. C. ',f • .s~JI L08S1m'li'+i :;

Eend nUl S:

in de 'BH '~ de . · Sp. e kat r 0.0.1 .

(712)

Bet ...... H·U:I"S
.

..·~p .. BOdjOng;

thAn" bawo';ud doQl' d.n:. WeIBdeleDlI~NORTUiR.
. (1711) ' . '

T.

1'80"'~CP . :gB8~AN" ~n Co.

, . C~I:'&~~8~nd~~'~,e. " l

._ ~i:t ~;l~ ~;:r~Jo d:i:i~~~~~~~~~:1;niJ~~~:i~~' ,

V.rant~or.-i~lijli . ~"""Dr ilr~'B: VOItBTiUN.
. ,J, J.i: BprE~, ' ~;i8ri': '; ,; .t . !~~u~ .~~. C; 'r, '~ J(}aI' -000 ........

,

