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B';~ ... ~,el'1l"'fl"~d belWor tegen . de in.oering ,an
deu enkel goudlin atandaar<\ ·in Indi~, .indt de Miniltor . van Koloniea In d9 oi'oillalie · der · paamllnt.
·Paamnnt, ••~ de I!rI ini.tor tereoht; behoefb Bleoht. tot
'oen bepaald. bed.., · in botaling to worden ""ngooom.n;
i r moeten kantoren lija, waar . de p.... unt tellen
ltandpenningen kan worden ingewi ••• ld, mita de
• angebed_xi boe.eelheid niet beneden.eker minimun
'.ij. • Uit den aard der o.k .nUon de." bepalingen in
,.lildi. 'rij wat ·meer be.w""r dan in hot moed.rland
tow .., brengeU; ja, bet lal lOa goed ale oomogelijll:
"jo Ie uit to 'oeren. Waar een o.erwegend tolrijke
borolking ie, die nieta .1. pa8innnt bezigt. 1&1 het
'.Itijd belwanrlijk lijn voor groote... botalingoll de
rijke- en ·partiouliore h ..on op ."Ik eon uitgobreid
; gebied, ~n bij dikwijlo moeielijko lDiddelen van .e.:J..er.
otoed. .an de n~edige gouden · atondponningon to
'.

moat worden voortgegaan ~

D. oirculatie ..i1. gaud heoft op die muntooort,
wa ..rum vaor het dagelijksoh v.rk.er zoo groote beboefte be_tanto weinig of g"D invloed. /Jet oou hoog.t
won8oholijk 'ijn. dat de toekomatige &all v..ren daar·
van ook werdeD opgowogen door eon introkking ,an
.Hvoren .ijksdaalder. ,oar bebolfde bodrag, wier rol
op huooe beurt <loo, meor gouden rijkBdaaldera kan
wordon .ervuld.
.
De regeling ,an het lndi_obe mDotwe.en, 'op welke
voet ook; zou verder oDvoUedig weeD, .anneer geen

maatregelen werden gonomen teD den invoer van aangemUDt zil.e. door particulieren. Want bet 0011 .ich
kunnen ;oordoen. d.t men er in hot buitenland op be·
IWlt w.rd bij de , lagon metaalprijB, .olwiobtige zilve·
ren munt aan te maken en ter markt te bl'tmgen,
waarmode tegon d. coovention•• le waarde en India
e.n aardige wiust oou kunnen worden gemaakt.
Dit bu alleell worden togon gegaan door .oletr.kt
verbod fan iDvoer. goat..und door .en 8trafbepaling,
'l 'eo .Iott~ eon onkel woord over eon vraagotuk, d.t
siodo lau·g ru,t. docb zeor ••ker bij de in,oering .an
goud in Indio .... r te .prake .al worden gebraoht. Ia

foorlieD,"

Do Minister .....l duo, d.t in Indi;; Gan wottolijke

~ bepaliDgeu .. an dian . &a,d niet de band v.al KUDDon

,worden g.hondon.
Oak i. Diet uitgemaakt eD oDmog~lijk te btu'eke nnD .
hoo ,eel . paemant by de infoering van don snkel
: gouden olandlard in I ndi. fDor d. bohoeften van het
· binnenl&nd.. b ,o,"ow i. olDlooV ""I mooten .. orden
gohouden:'
IDderdaad, werden in i.die
eonige .tand."rdmunten het tiongulden-on hot vijfguidon.tuk iogoroerd,
dan 000 de thanl &an · do pumunt toogekende rol
oonmorblijk worden. Uitgobroid.
I

••

de oprichting van een JIluntinriollting in Iodie well8obe-

lijk? Onder de h....ch.ppij van den zil.eron .tsndaard
bobbeD d. voor.tandre van dat deDkbeeld moet.,D
... iobt.n voor h.t argument. dat het zilver al. komende
.an· Amerika over E uropa naar Indio. tocb altijd met
de dubbel. tran.portko.teD ble.r be_waard , zoodat het
groote .00rd••1 dor mindoro kOBlbaarb.id zou wordeo
gemiat. 1I1.t bet gaud i. het andol'll gelogen. 1)it kan
uit de nabijheid (uit Au.tralii!) worden ontbodeo. zoo'
dat door een muntinricbting te · Dataviade koaten van
bet vervoer UaAr Europa en vandaar naar Iodie 'DU-

.1.

M'..ltr dit komt ODe ook

tl ' t

anderen

boofdti .Diet

web8~n.lijk voor.Wij MuLlen ongaarnll den rijksdaBlder
alB standaardpenning misson. D. inlandscbe bo.olking

il ,an de io dat muuBtuk uitgedrukte maarda, zel r.
ai, rekeDi~gaeeDbeid, 88WOOD j het verdwijnen ~r V"D'

den worden vermed.eu .

,o.ou due oen belaDgriiko loemto to we~g broDgen.
DaaroUl, on om .do rol d", _ paamubt te ·beperken,
· Wilden wij .ear aanraden .18 dordon otandaardp.oing
d.n gonden rijkadlllde, in to ,oeren, dien wij in plaata
,an bel · t·.. eeguldef'fltuk ook , oor Nederlan.d bebben '
, &anbefole.n. Het eeDige bt"!r.we.ar teg6u · ~&t wunlatuK..
'18 geringbeid van ziju omvAng, - ecbijnt ooa winder

Toch iBJ naar on8 oordeal, de zaak in wetkelijkheid
d._elfde gebl.veD. Er beBtaat nagenoeg geen middel
van gemeenschal' tua.coen AuatraUo en N 06rlandBcb'
indi. . De pogingen om een gorogolde stoombootvorbinding te~ ondcrboudeD eijo ten eeDenmale miBlukt,
VOO tll Rmelijk omdttt Auatralie geeD uitvoerartikelen VOQr
du ludi.chemarkt opierert. Indi.n de Indi_.ho regee'

Men verD6emt Quoit, do.t bdt. zoo
. , mooielijk nit. dubboltj.a en Itui,ertj.a to · bowaren,
gewicbtig toe.

· .......in ...... bet dan ton opzi.bton; rao den goudoo
rijksdaalder audo.. "jn? Wij geloofen oiet. d.t Ame'
rika oiell o. er oijn guuden dollar of F,ankrijk over
het gowlen vijh!wulr. of Tur! ijo o.er het kwartpond
1\ I 2.70 oait hebbeD beklaagd.
Wordt d. goudon ' rijk.daaldor in ~evoerd, da" hob·
beD wij met geeD 6ndera· nieuwe pnUluot to doen als
denguldeu en. ,den halveo gulden, . welke ·.op het 00· genbl~ ,etandpe~ni ~gen . oljn, .r.~.a.r . in . werkolijlr.heid
u.1cuuu,", I£IG UWI,u ."" I.i, Q" a ": U .

~

v" ..·..l. u .... l.

. ~ ... ..

olo .......
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ring hot goud op eigen geleganbeid wild. doon aaovo.,
reD, dan zouden ·de k..osten t ear zeker veel booger
komt n, dan die van bet ,ervoer DDaf Europa "D v.n
daar naar IudH'; te sameD.
Men eal duo ook voor don .o..olg. a!stand mooten
docn van eeD donkbeold, dat. overigeo. tor b.'ordering
. . 0 de .nelbeid der goudvarBpreiding in
IndiO v..1
•• nprijoing _,o_rd_ie_n_de_._ _ _ _ __

SAMARANG.

. 1... ... .. .... _ ...... ...

ljjk all pulilnnt ·: dat ia;zij ·worden weinig tot h·e t
d .en van grooto betshngen aangewe d. w&artoe men
oiob in . Indie bijna uitoloitend van ·bankpapier en rijb.
doald_ bediend. .van dur ook ·dat het bedrag, aan
rijkedaalders uitsozondon, . steede _00 "",I IIn_ionlijker
io gaweeBt,·.dan dat ··.an · kleinore munt. eet zal du••
n'" am. oordeol, . pr~ct.iJeb ..einig ••racbi) maken. of
de gulden en de hal.e gulden in lodie Btr.ndpenningen
oijn, dan. wei of .ij tot pasmunt wordel! .ernoderd.
_ Juiat de groote biboefta, welk. aldaar fOor het do·
gel~Qch .erkeer ·aBn mtinten .an die waarde b.. ts.t,
'inukt. dat bur pre8tige, tegan' d.I!.eroedering In. .. I
word...... opgqhollden.
Do . moeieJijkhodon, die de Minister .icb .on op·
booping .der paamnnt . ooretolt. Iyn in ieder ge.alzeer
o.er.u.;ven. Het· Indiaon 6e.tolli" i. thans roed~ .....
pliilhfjllietdi•• tr.keIl,· w~armede d,: commuilicatie
h.t moeielijkBtia, g.r.geld.van geld . tevoorzlen; ieto
wat zeer ge' Jallilijk g...t"daar iede':e plante van oenig
belar~iniDeto". eenmaa1 in ·de .....md. door de otoom·
o.hepeilder lndilOh. Stoombootmutechappij wordt
I&Dge~n.
.
.
Het . b••tuJll' . kan m.t die.gelegenheid. nBtuu~lijk .even
goedgoud ale oiher ,erzenden.
O,e;igena .beoft·: deReg<>ering . een.: kraehtig middel
\ bijde h.nd,oDlde ophooping 'd er paemunt tegen to
gun; .doo~ to bepalen a.~ die Ipe.ie voor iedore ,be'laa~g : tothet ·vlllle bedrsg in betaling wordt .aange.

.nomen. · .. ,.

VOOl geheel Nederl·lndie f l.6.-. per halfjaar.
• Nederland
• 20.-.
•

uitgomaakt. Het ligt eehter .oor de hand, dat met
d.n ..n'Oer ,an guldoolen balv. guldenB, '(nvenohil.
lig · of die nog lang _tandmunten · sullen blii,.n ofniet. ,

PSSlBunt in· Iodie.

)Vij b8h~.~';nintuaaeheD wei uiet op . !iii .morkon.
dat. hot · ~. der paemunt, .Tolgelisde door ono
vor<ledis4eimioliteD; .... latere.org ia. Wanneo.
mllll or ~e h ••lujt, gonden· mllDt.an tienguld.n,
viifgu!denen twee.·en oonh&l.e gulden in te '0Bl'80.
.;.:.;. 8teed.e tegea , i!ltreklting .van een salt.le wlarde van
llilvereurijbdauden ~ . dan blijfHet;, zooa!awe r""dB
.... opmm~•. l&D . omnandighedon, ",elke . ODlJ!ogelijk
,ooruit te bemkellen .un oV' rgelaten,ofhetmogelijk
..1.ijJI ' ~ ~t8lijke ~i1,er . oireaJatie ~ Indie..Ja
~ oiBnda&rdlwmtte. beboaden. . N..,mate de beaiiUing
. aihalt, : moet "ook bet .1'IA!JIiIIk dar pUmun, 'worden

Siaiting der
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ABONNEM ENTSPRIJS:"
.

En'ki:~':: e~~~ng~;..!~taria, Muntok,

10 de maand ADgustus den 22.
• Septomb.r d.n Ii en 19,
• Ootober den 7 an 21.
, November den 40 en 18.
, D8(l.",ber den 2 .en 16,

FraIlllcneMaii .iliBata.ia en Singapore.
In de maand September deli· 1, 16 -en 28,
, Ootobar den 16 en 30. .
, NOTember den 13 en 27.
••
• December den 11 en II!.
Het nur van _Iuiting i. steadB des namiddago to.
5 -·uro.
Intll8Jlchen wordt aan belanghebbend~n vrij gel.tan,
ook op andere dagen bunne brie.eo aan hat poetkan·
toor .to doon 1!ezor~n . De doorzending heeft steod8
pillto per .... t.ertrekkende poet,
DB BEUL VA." BATA.VIA io ont.lagen wosens bet
gebeurde met den inlandBoheli f08elier Tjokro Di
Kromo.
~ l • • J>:U TOWIDJOJJO; laatete!ijk W.dono , anSingen.
Kidoel i~am.ran g , berigt · in de SWmpret MelGiiQe, d"t
bij in IS74 en 76 to Goeboag on.de..cheidene iulande.. . an · de cbole,a gen"""n · beeft door een oehot
baurilit. d. w. •• door bet toedienen . an eona
daarmoe gelijkstoande dOBia, .ermengd met wat
lauw water in cen gl... "ijo. Dikwijl. bielden de
vO~BohijDS8len der siekto na bat inneman hierran
.poedig op. l !ij ""bC>tldan dair.a. berbealde. hij ·de
proof en d. ,, · ui•• otal met het ge ... nIChte· gerolg.
Wlj laten dit . barigt .oor .betgeen . het ia, alleen er
nag bijvoegende dat 0 bat ~ . p . . . n g ook in andere
gavallen · wei doer dan iDlaDdor all ~ bat · pen j • k il
wo.rdt Gange_eo<! .
.

. IBnKII ..",CaT lijn twee matro..ngedlll!81'lieml.
beho~reDdetot de bemaDning van het IOhip dat 0JI0
1aItcoioi~ AIIMftIie, de ....u-.. purdell, . bOnden ~"
kaei.. .uu..r .......... bt beoA.
W__..,&elijk ·Mbbea d, .Iagteliagen door ..WI. i

PRIJS DIm ADVERTENTmN:
Van 1-10 woorden voor .twee plaatsingen f 1.- - -

Elke berhaJing

,an twee luikon t die oij verbroken· en daarna vutge·
bondeD hebben, hierop drij.ende · hat .trsnd bereikt,
.twee luiken oijn ten minete. beden oohtend Ban bet
h••~karuiAl'a.ngeBpoeld, .

------

. SOERABAIJA. Uit goede bran .ernemen wij, dat
Naam deB Koningo door den Regter Commisoari.

ID

albia!' 860e · beveetiging -van eigendom ·zou zijn ' ver...
leeDd 9"oor een gebouw, Bta4ude op g ouvarDement'lII

gr .nd ,
!ran dat of ksn dat niet, boeren juri_tent
Kan men eon hui. in oigendom· b.bben. dat staat
op den grond van een wdor?
.. De vraag .al wal zoo moeij.Jijk niet te beelie80n
o~n, of een .all da praetiei eal dit begiDJIel wei mot
eon onkel woord, in het algemeen bolang, in dit blad
uf in sen· Ander willen verklaren .

Er bangt - oak voor den B.gtar Oommissa";a Diet het oogop hypotbeeken al. Rnderzino. .s .or veel
... n af. B. W. art. 570 on verv.
yol~en. o~.e meening, met bet oog op bet niet on·
dUldel~k art.kel 711 fan bet B. W., eou in dit ga.al
onmogelijk .van .an. allder zakelijk regt, dan v.n .dat
•• n opotal, .prako kunnen zijn,
.
- Men 80hrijft uit Loemadjaog, dat sinda ultimo
Julij de mee.te ondernomingeahun lood. en . gaBloto.
en do ol'koop Van tablik gestaakt hebben .
Enkelell; dio nog heil van bat te .old .tundo ge·
was

v~rwa.chte D ,

galln steeds met oogsten voort, wat

~ol flak.ren mag . genoemd worden. nadat .erleden
Jaar _ulke ge. oelige ...liezen geled.n zij. ,
. Over het algemeen <al de Loemadjang-oogst dit
Jaar g.rlDg w.zoa, doch do kwaliteit yan dell tabak,
'oor I!:ooverro die uit den q"ooroog8t bestaat, moot
Z\ier goed zijn.
.
Een Arabier, .egt meo, maakt van de gel.genb.id ·
gebruik om d. ta ~.k, waar de planter nu geen weg
mede weet, voor minieme prijz8n op te koopen, ten
~inde ze ala .ro.. ok te beroidon. althaDJI hij ban; t .0
In d. bmtonlucbt onder boom en bij lllaa8all t. droogen .
De Inlander nu v.rke. rt io h.t vast. geloof, dat
do droogte aan dezen getulbanden .peculant te wijten
iB. da.r bij den regen · _au b. oworen babbon.

Het boaebperc••1 in het ModjokertoBeb. , hedenbier
uitbeBt •• d, i. un den boogaton inscbrij.er, Ran Oen
Jien, gegund ad f 16000.
Het contract geldt voor 3 jareD..

_ Men 80hrijft van Gri... . 19 Augu.lu. 1876.
Bodo. morgen vijf uur wordOD. de .ich DOg in rUBt
beviodende p.r.ouen, ploteeliDg gewekt door brandoignuioo. Mell oniwaDrde al apoedig dat tampoos Kroman
de pl.at. des ollhan. · was.
llet Hoofd van het PI. Bo.tuu. e' de Inlando.he
Roofden IVnren dadelijk t.geowoordi~. Huon. pogin.
gen om het volk tot kracbti ~ e beteugoliog •• n het
.arni.lend . I. maot . op t. w.kken. ge voegd bij de
omataudigheid dat er weinig wind wao, .hadden ten
gerolge d.t do brand .ieh tot een twiotigtal huizen
b.paalde.
In eone der verbrande wooingen was men eenige
ureD te yo~n Dog in de V"reugd.., van eon bruilofte f..lit. Bij bet .unbreken · van d.n dag antd.ltte men
het ,erkoold. !ijk .an een' J ••aan· ea spoedig bleek
het,., dat dit bet .toff.lijk ovo<eehot waB van den man,

~~ :;~:~i~e~~~r~:~~~ ~~d::~~~~~ ~~1:~t:~ij;~~:;~1!icht
(S. CI,)

BOERABilJ A. . Wij verneman, dat door oen pa~.
tikulier hier ten plaatBe 8 fleschje8 ohinine (zoogonuinda 1/8 on. fl) te ko",p worden &angebodan .oor
f 7; ia zelf ,oor f 6, dua voor de belR mind.. in
.
prija, dao bij andere. parti ~ulieren,
In d.n handol koaten die 8 fl.. en gro_ hi. r f 7,25,
Deverkoopor .egt dat dit oui •• r.chinine ie,- wij
. ijn' .ij'! 000 vrij bieraan to . twijfel.u, tenzij hij met.
groot .erlie_ dit medicament van de hand "anBcbt te
.otten. Men zij achter .ooniobtig.
MAKASSAR. 11 Auguatue. Z. M. stoo';'eohip Ban
ka i. Diet naar Soerabaija vortrokken, maar boden
Da~

Amboina

ge8t~omd

om daar troepen

intenemen

en .• icb van daar mot apood naar Ternate te bogeven,
w~ dio van H,.lmab.i..· 'onrust aehijoen . to ,erwek·
keD: Het -oponthoud ran d. Banka hier. van twee dagen.-·werd 'ft'reiac ht ,oor oone kLeine reparatie un de
machine en bet innemen van eteenkoien, anders IOU
die· bodem hI 0(1 reia zijn geweest, want Illen ziet to

T. rnate met .erlangen Door v.antorking uit, Of d...
. 0 0 ' noedig ii, dat blijR nog devreag; m.il i. daar
.in die .trek.en 500 zennwaobtig,
Augnotuo. Nad,t zat,.dag morgen door don
gouverneur, ,orgeleld Vim den VQl'st van Goa, Eijue
ZO®.B 9n rijkagrooten, een ~ftloieel bezoek wae g<'~ ~... gt
aan z. ~L _toolDllchip Prine 'H eodrik derNederianden,
wo~ de.. ·bed.m, bet eerete ram· en· torellBChip dat
",ede ...... doet, sondag morgen besocht door
on..O . . .ist<ut resident. • an de ~olitie, vergeseld van
d. 'inlandsebe en .hineo.b.. .mbtenaren en wijd~...

- I"

.

_ .v-

(Milk. DUd.)

SOERAK!RTA. Br wordt gekl..gd o.ar de o'er·
vurt te Djo.rook.
Een po.r j ..en geledan onhing de pachter di.r
overvaart ..n den toenmaligen Re.idant KencheDina
den la.t, om "ooala.sijne v.rpliohting bet medebrell§t.
tw.o dubbele prau1fen. die waar1ijk niet te , ..I "lin,
er op na te honden, Nn ecbter de heeren Kenchenio.
en ••n der Wijek weg zijn. vind de obine.. een
prauw voldoende, omdat bij dan .ier man minder to
be.oldigen h..ft. Bij den grooton arvoer van produir.,
ton op dit oogenblik, ge,oegd bij d. rood, 100 drukk.
pa8sage aid.... il er .toedo oponthond in bat over.aren en .erhult men ana, dat .enige dagan geleci.n
hrren .an Ta..ik Madhoe mat luikor gel"den. een
balve dag moeaten wachten, voor . ij un de benrt
kwam.n.
De inkometon .an den paehter I~D groot genoag
on de poeht die bij moet opbrengon betrekkelijk 100
gering, dat . hij .eer goed .an oijne ••rpli.btingeD kan
voldoen en .r twea dubb.le prauwen op na houden,
al. · wanne.r bet met de ov.rv.llrt nur 8ilOh aal gaan.
- De p....ge ov.r de Amerihan.oehe brug. of
lie,er het treurig overblijC••1 dllrvan, wo.dt hoe laDgel'
hoe gevaarlijlrer. De doorsakking i. in den laatate!l
t iid aaowerk8lijk toegenom.n, op ,enohillendepilltaen
.ijn de planken dlardoor IOlselprongen, wat maakt
dat het .ooral bij donkor w.der. het !liet raadsaam
ia er ov. r to ga. n . Het blijft do. zoer weDlObeJijk dat
bi.rin zoo lpoedig mogalijk .oorsien wordt.
- aoden naeht .ijn twee militai.en, die wilden
de.ertoe.en. in de grlebt 'an hat fort te _ht gako.
men eo j.mmerlijk ,e.dronken.
- V orleden Zaterdag geraakto o.n der .tationa
koelies met .ijn arm ond~r do ..i.len van oeD _ohl;.
wagen, zoodat die verbrijoeld wOrd. De man .io on.
middelijk nUr hot hoopita.1 gebra.ht, .1...... de arm
met goed gavolg door Dr, Eilinger il IIrg....t. N ...
men ana med.deelt i_ d. oor.uk van dit ougaluk
wederom de gewooe J ....n•• he on.enchilligheid.
DJOOJAOARTA. Een . gawezen Omoior van . het
legioen van den Pangaran Adipati S...rio Soaro Ningrat.
die eenigen tijd geleden betr.pt werd op het ,enoopen van klande_tine. opin", en op grond daarvan in
. bec htonia "ord genomen, i. dC!Or den Politiereobter
ltotilitlL< W\.. "DU jut" !S""A.u!S b~Ditii.t.: DU ~~v ~~....
dwangarooid .eroordeold.
, - In den morgen ••n Zondag 13 de... ometreeb <I.
unr onstond er brand binnen. de ommaring .... den
haton albier. Boewsl de rookkolom, die uit de bran·
dcnde humen opatoeg, in den beginne voor ...ger deed
" ....n, w.. het ge.... voor grootore uitbreiding 'fIlII
het ,uur door . ~gebraehte bulp acbter opoedig gaweken en bepaolde 4e brand deh oleoht. lot hoogAenl
vier hemboe..nhuisen. De brandBpniten achitterden
door hare afwezigheid.
- Eonige Inland.... en . Chineoenh8klagen nob
ov.. ...kere .mbtenaar albier, die sioh .oortdnrend bet
recht aannuitigt am de .oningen van aile in sija GOg
verdacbte perlOnen te ,ioitooren.
.
De "oning .IIn eon op Bi_kanlan wonenden Ohinoel so.u onlango door di.D ambtenaar doorsooht aijn.
aowillig Het de singksn· sijn ..moodig hniaje doorODulfelen, torwijl de naar opium dorotendo Iandadi.naar
niet. bij hom Tond, Wij .temmen toe dat '" to Djok.
isdoo. Inlax:dere en Chlnesen .eal amlioen binnengesmokkeld wordt, maar bet gut tooh aile pal.... Ie
buiten, dat ioder Chin... on lulander elk oogeublik
un . bet bon plaiair .an oen d WlII'IIkijker van den kapitein Chin... blootataat. die moeht vermeen811 ·in de ·
se of gene wooing opium te J'Ilillen'
-- Vrijdag 11 deaer des morgene ten 7'/. ore
Drelieed albiar op hoogen ouderdem de &toe M...
R.... ltoffelijk ",_hot werd deD.l8lf_ dag '. mid·
dagi na tnalYBD met MaalIie llMr de ~omlijke p'an e.an Imongirie overgehrsoht om aldaar - . aude
beotilld to worden, · De overledene .... de wecl.n....
.... Sultan ill, bijge.... md Sultan KOdjO; oij .....
.oigena j . _ b . j....t<-lIing 100 jaren en S _
.
den and ge_t oijD.

'~":b:'!': r!:;,te.:.,an~: i~t~1:~en daae. Bted,

.00.

b.elft.

n.

MaIl-·.

Daart.... waren welwWeild ond..,.,heiden. .I ..pen.
beeiUkbau geeteld. die .f. en a&D,oeren.
M..t de_mooete ,oorkomandbeid wOrd .~ bocrd
door d" oftteieren w.·tleggin8 van hat loeSionawaardir .
gep...... on beboo.en wij uiet ta yermelden dat
bijaa iedcreen de hiee pan~ met de .i... sioh
a..;.. be,iDdllDlio U too " _ A.l-maWoDg', etakken.
de· Knpp" gea.okken etalell ..,htotlud n-n... ....
" .... OIl _ ............., gab""l. 8i~w _
en . ,aI.. - - ". bij " men .... de .......peeohe ,ooruitpag i. de ._ielingewerktuigen (al ....... deY, "e
K"'W', ~ nn ook .... aiet .... de .;..pe..
ai"'iMiDS> ......... V-.lM ~ _ _
....eft9k"'qk8!lop ·t_lDO. . . . . . - . -

de

dria miljoen, die un ... een ecblp .... to koate ga
legd.
Wij ....rd....rden vooral de netheid, hetgoede onderhond, de reinheid die 000 ....1 op de plaatBen ....
'.t oorlogsmateriaal dient, . all ter pl..1lIe war 't kom·
mlliewant siob doet geldoD, beBrlohte en die
ker .U.n:?ordeeligBt afateokt op de.en nederIAna.eh.n
bodom, bi) zoo .ele .ndere enropeoche natien.
Om al bet merkwurdige ••n d. inrigting.an de
Prino aondrik in oogenacbonw te nemeD IOn ean tijd.
.ereilObt wordan; die men met b_heidenhei~ Diet
mag innemen, wodat ,eel oogezien ill gebJeven, o. a .
de uitmUDtonde macbinerie am de twee ..""oe,en [olen
""n bakboord, een &an .tuurboord, w.ardoor het ICbip
000 8poedig omwendt] te beweg.n, ens,
Horgeu .erlut de Prino Hendrik on.. reede am
naar Java to _tooman, b.bbend. giRtoren en .an daag
.teenkolon un bet kol.nboofd ingenomenl bet beooak
.an dien bodem .al Mat...ar eene &angen...e horin·
nering blijven .an heden avond geeft . d.. Harmoni","
feest tar eere . van Ajn ebt-major,

DlolmJ4, 11 Aagnau. Hed811 ..... ht _ J .... -

i d.... wij, DjokdJUl88ll:""'o nit ....k -* ~
1 a.....n ~mengd ..paal .... brud ... - keti-

par1ij ~k.
Bet hit ,erdi..., d... '" op~"'C, .1DIIat
lIet ·piaaa gnep in de etad ..he, Iouurt ~
i I""" ........ ~ ......... "-...... ~
. tal.,....c .... ..-Ii_I t.....tea M IIeeIea ......

i

I!.""'·'"
taew- . , . -.
Wat
aM

....... 0......,.. klDt*a .

•

ill _

....

.

_ e a. t..II, ~ ......

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

w. ....

. ... op..- . . . . . ~ .........
~
- - - . . . . - - - , . . . . . ............. ...

l)e:R!
. ....: .' '5

lInge~ '~SE
';,j' •
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... G.eD,...rp,~
. b i .'. ' . ....' .
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n.,e .en
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ftbli
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JIIelriuk 011,,,,,,,..
n _
.'
~e ...
nor LatijnBohe prij.gediuhten.
. 4~~&der~
s.elijke. ~i'ekk
,
.
'
en" IO.llde.n. O~B. ook .in B. 011 .
:b.I.,k.oten.
die ' nlals heoft .dBIl dili .om doh bij de nnomellng~
Bohop ~' tobevelen,.MaIll"fttlr .•egevondtlli
worden blj. dell aohrljverder EaSIlY. ender Hirlo1'JT
of ijngland bij .d en .t••tsman anl.densar, daRrmogen
Ie, altha.. ~.ar onlbeBoheidenoord••I, weI. ••n w.inivje
in de ·aohaal. gelegd ....ord.n tegenoverb.t gebrek, .van
,ioh niet op kunaten""rowijo. metd. on. omg•• ende
wereld ~.- klllli1onvere.lllelvig.n"l (')
Want .elf. Maoanlay's on ....eer.prekeLijk •. tekortkoming.n hebben hun !i, ven kant. Hij. waB : ijdel, lII""r
de lor van zijn familia klonk bem zoeter dan .Ik.
a, dere. • Het i. galnkkig voor mij, dat de ee~uoht
in mijn ,iel vOlUObt io..tot ,en 800rt • a". hul •• b)k se·
•• oel, eo dat govoel ooreDtbijna e .. ~veel invloed.uit
"~V mijn weneoh ,:>m mij te on lerfJCb~ld?D, ,BIB mlJDe
, ijdelheid. Dit" heb ik t. daDkeD' aan ml)D heve moe
mijn ki~der
der eo .en bet lIelan~ , dat zij nUijU
.Iijke ondoracheidingeo atold ·. ~.n. mun v.'oeg.te )aren
.. ar i. ae ,v"ldouDing van h.~n ~le Ik bemlD verbond.n
• met ~e. , yoldoooiDg van m\1D elgen, _(lor~t ll.~ar ro~ m,
.iotdat de tw,'e in mijo Heeat oDar•• bOldehlk dour • cenigeelingend .ijn.' Hij wae ijdel,.maa. toen do twe.
oorato deelen de. History loudeD ultkowen, vertelde
George op •• hool, dat bij oen QOm had, die .en boek
o'er gOBobeiodenie bad s••• breven van Lwe. deel?n,
elk wol 650 blad.ij deD I.• ng, blijkbnar ~ondor het m~n.- .
ete verrqoedeo, dat hd boek in quaeatl6 ,nog oemge

Vrijdagdeo25A~

Op

!." '

andere verdieneten EOU h~bben dan dele,

do aogeD
Vall (leu tQlio.:.lkuaap onl}verkomutijke, Jen8t~. . llij
. w&. uen heftig ll4rLijmID. maar met lord Mahon,
In

tb.ri. );.,1 Stanhop •• ",et mr. Aoulbu,o, mr. Glad ·
.tone f'D IUld~rt) boo(den dar toenmaligd 'l 'orie!, Btond
ilij p.rttlOnlijk (1) w~1.iU8nd8n ,·o.ut, e~1 ru~t 'ioiltb~re
v"ldoollioK d."I. bij m,de. hoo gelulo.,g hI) W •• , .,oh
InElL .air Hobttr: Veel H~"()t'nd \'11 b~Hn \' 6l~t diens dVIJd
do h."d ~oorukt I.<l h.bben.
ZoodlJlig elaat, i.n ,uwe t)mtrC'kk~1l zt!k er, II l\'lft(,l~u,
IAl_ bl'old l:o n. Y~lor vogen. • Mr. Macau1y 1 7.6HIo
l •• dy Lyudhurftt, tot'n r:~ h~m vtJor lu~t ce(&l up 1101·
lind- Roue" ClotaU).tt", .gij ,i.t f'r ~'hl 8Ghell a.ndura
.uit daD ik vur"achlte. Ik dllt.ht dat p:ij d(J~ker "fl.n
~ uihiCtbt "'0 11t.~er "aart, maar tcij lij ~Iond, .~lId
~ reQlly, lDr. M.uaulJ!y, Y(IU ar~
Zouale t.ijn ~ltor.
lijk Y4f(lrk'lmt'D ••• , a,',o ~ .. ..ook IIJn gi:ttlt,.Wllt m~D
bij tr.ld iti o " k )f (1D.fllt.'llI'.,d~IIJ~ . ,.an het gflh16 hn?d t,
"" bij he," nitt •• nWt~II ' "'J bad gtk'n roml c hlcb
fO(ll"ko fUtln , geen f"'llt.nt ll(" ~ e Rt'~nt-t'ID, ~~Oll roma·
, tilCh~n l_u".h, p. Mul' bl, WH, ,outll. hlJ &elf van
AddituD ' lO~t , aieitt,,8Dtl4&I1de IwakhoJen" 011 vur·
ktn~ rdbodltll \¥e.rdoor b~ UD lIe luaD'l.'heltJre o.,vol .
kQUIODb.itl 'dt.'l)' lui b Lu.ld", euuuJ in thn IlOb!d pDrtd ,
nij kt'odij got1n IIA,Ki ..':!1d, gran oogl"?die,u.t, guoll licht
IhmiKhuid, Wal i,ij li.fh.d. hod h~ .. I",r mot.• 1 do
krAllhL 'ID 'ljft m.~~ehJk ""mtWd, Z~n o\'ertu,g'n8c~
wart'll hw", h.ili." Met· 'ill UndOt'lDlngou lu,urt IIIJ
Dooit j(~.p"ld. M'. t lua L&ltoQtall t ~r()ot alII zo war~n ,
h•• r, bij •• rlijk g."o."~rd. IIU b•• f, gearb.,d,

f.l!:'

"llUb"I'~ hel

,ullt

blUR d,~ W'~'II, Kortom) --- n?~nu.~lcl

In

"" tul de.. ou~t'n - hij ,c~IJnt (lnl d,., per8onlflcatl~ toe
fIll .! ~. k~u:,i." df'daiti~ ,an den on\ioken I edenea .. :
, i , b •• u •. d i ••• dip. r i t u •. (2)

De aSDBpraak van den Koning van
ZWtdOD eo .soorWegeD, ter Kelegenhold
van de meerderjaril( verklariok van den
K"o()nprlnsc
1)1)8 Hill JU.tll IL, h~fL- U~ Kroonvrin. VaU ~'''·C.UCQ
flO Noorvrt'~ .. a lijo 18de ievellfljllAt Y()ldilHEgt.l. Ull i.
'bij door Z, ~t . deb. K.ouintC'1 IUn .-.der, iD ecnc gccom·
b~Attt,de liU i n ~ Yu.. aea Zweedlebeu en Nuorwocg~
echeu BUDd.,aa.i f'lt:chti g ulondig veridQard. ~, M.
bittld ' bij dne gelegf"tJbeld dl~ v(Jlg~ude flilJke en f!t!n·

f"udillO .re4l.'OeriDg :

Nu gij, KroonpriLI, uw lHd6 If.:rtmajaar hobt Kt:4.iiu.
diHd, worJt· gij, loo.oi ,olgtjDI de grondwet van Zwe·
de. al. '.Ig .... die 'aD Noor"'gon, Ulondig. Ik loeb
u d&rbaln hed6a. op uweD nugent.ie : den. \' ~rja"rdaJ.
biut onUwtWu, om U Dlel

raderb&rt

..1 (io

innigt."id

,' DO

l)60

~h&k

ell Mf(tn too _18 wenlchem, De jlneD
u.W t~ r ~iIld. ~: "i.1 liuen thal •• ad.t.er 11. G cu ureuJe dil:o
lijd h.bt 89 u. IDO~.D •• ,beu;;"D in d. je.d.r.te moe·
derlijk. . .rg en iD eo.. voor1rerr.lijk. "pvoeding on
lijD u begiutelon en klandiglu;den iogeprt'nt, eFE'! ,nor
.,,,. l4.komot uDontbc.rJijk .ijn. JIIaar bcdcnk, dat
deia begiuelett de l'Uurproef des le,ena nog moetcD
doontaaD .In dat uwo h.ubdigh ~d6n dienetbaar moetell
wordeD pmaakt .. 0 uw IflYenlltao.k. Voor uwen to~ ..
kom.tigeD· laDg iI hat; ',fall It hoogete g;> wicht. dat
g8 d~ jareD ,ao It.udi«!l, die Dog 'O(lt U li ggen, ja den
S.b••I. .. lijd
u.. jongoli.g.chap vc,.tandig en
,good gebMlikl Hoe en . ov welke wij.~, ~ dat mod en
•• lID U o¥erlateo .
BenlDUl, .&ldleS' de Voorzionighcid bet ald ul wil,
lull g. goreopeD worden DID Qver tWO" edele volk.n
t. r.ge.reD, ,olkoD, die .au alond. liefqe tot d. vrij·
beid, goh<cb'·beid Gan hon Koninklijk hui. paren. H.b

to.

,oor die g.,oeine eerbied en bewaar ze als de ~o8t.

baantekl.inoodik ower Kroon, want' damr ••n .al
.oowel uw goluk, al. het geluk en d. eer d.r .er.eDlgde Rijk.n .(bangen.
Hot doel. en ~Lr8'~m van o.wen vader: It welziju de~,
bro.d ...... olkeD , zij ook .teeds uw doel en ow . • !re'eD.
Maak nooilgebMlik van . vleierij am den guoat van 't
,olk to ....illlUln, ;gelijk ge o.k.elf.lteed. het'oor moet
,11.il<>n . • oo~ · der vl.i",. ..rleid.nde stemmeD. Het
woord dOl Konin~ moot eerlijk .ijn eo .ijo. oar zij
""edo Seope.d ' veor 01. ' waarbeid, 't zij .e dan' kom e
uit de. Iljolid van boog geplaa.teten of van minderen .
*.t en reo~t · 'mo~ten Lijn kracht lijn, plicbt
.ij .ijn ricbtonoer, arb.id .ijna · vreugde. Eon gocd ge'
woteri ~ij 'zijn 's ekerata 8~un, wanneer zijn welgemeende

'pogingeo ~Om8 niet met ,b etgewen8oht govolg" worden
gokrou.d, of" .ijn goede bedoelingon' Diet beg.open
wordeD . or ml.kond. ' V,s.e God. in oprecbtheid en bet
ill II wel' ga~n' !
•
Een reobt' ,erkwik.konden . indruk ~.k"ndeze een,
f.iidige;ecbt K!ininklyke wciordeo' .an Koning O.c~r,
fris.h a1. ' d.• g.:ur ° van . SC&Ddina.i.. dennenbo ...hen,
krachlig al.' 't ·g aloid.a.n . zijne ".t';rvalleo. \Vaarom
~OIJi-t ,lIIon,:,:ie , lI!e.b~'OoQiwrlt :.eldeD enalleoD uit ,

1St

vanpraohtigebalkflD, _

m
,
A. \ l

~. 8en . gedoolte Atoui;

Mengelwerk.
H~T VOORSPEL · EENER TRAGEDIE·
Door emf! t!ame .tlQQr

aam,t"

.Ge 8chijqy'wel •• n L.tje getikt. . Ge

zit voor u
heon Ie lItareD .n te Bo •• en, alsof ~e 'met uw boofd
en har~ vcr wag WQart iu bet. l~Dd dor droom&n. Zag,
I)\"gon wij ook w.~o welk c, be.ld u .00 g.boeid hondt; or BOD het wn,rlijk verliefdhoid ZijD"
• In hot lanti dl.'r drooweh - jl\, iI, zit) alII in oen
drllolD. En toch ia - was bet - eeu werkclijkboidl
AI gobeurt het niet hi.r op die stroot voor mij, tach
Wd.ren h~t fwiH~oJJet breede straten van VRD volkrijke,
bloeiend • • tad. wa8rop die .. en8cben wemelen, dio ik
do Innt.!e ,JBgen alo voor oogen hcb. Noon, ik droom
niet, ik .ie d. werkelijkheid"
• Oft spreeH als in rllildaelen . ~ijt g ij soms spiritist

gtH'Oraen tm iB do g08atenwereld u g0'\ PEVldP HB. ho,
d .. t ?ou HOg' urger ,djn «aD vorliflf(lheid •
" Noen, W6(18 daaromtront IDRIlI' geruyt. Goeatt}n zijn
hut niet tlio ik zio, UlAfl.r mOlllJCheD, dio gelcofd en
gelier(l IlChben, di.. ~orgdoD en werkten, dio tRstten
6n r.nl:hteo, dio goloofdon cn etroden ..ell, HlCh lohen pr~r,iC8 alB wij, maar .dio door £len hoopjo over~
LUocdigc ,.vonturit' ra iu ~et ongoluk g08tort werdon.
0, alB ik dluml.Au dank, hoo nOll wolvsrtmd voll! vcr·
Jliutigd word door eon trocp indrin gorlj huo non schoon
I.. nll rour CCllWtlfi Ia.ng II l) t; tI10U t)Q} word ~nn twist tIl)
wanordtf, dnn "Oil ik bijllli aile v.ondulingon I)D ~x poditios
tIll ontdl~kkClrM, eu ullen (lit) Iwn
olllllJrttttlUnl'D, gUoan
hnten. ,
1~~c:hL wat'l zacht

Wilt. Ik VOllr mij bowol1<1 or mnuTHHl als JJiviugato11tJ e n B,.kllr, di e UDS nn \,oor do
geli~ill\lHI rail AfrikA wildt'll oDtl~ulltHi . Indcrtijtl bobt
K6 ..{'If auk pnrtij ~etrokkol1 voor frcule TiutH.·, i.(J U
tlll\tl~ !l Iar (.'ml ijllclu gt}kkin uoemrle.
Hn nu gallt
llH~n R.OUhUAIi WtH'! f oen ataudb8eld npricbtsD beb ik
gflhoord l I!n ~.ijt gij ook niet g roo tan h up die · dappera
1tt.lldtJlimleu, diu J4va in bezit naID on on Niouw-lIollAUd ontdoktenf .Limor dan rl~t) Iw:ne ohuD 8.fonturicril
to 'nollmcu t lOU ik r;tj baallbrekerlt dur bo"chl\ving .... r
• Mo(,if' ba.anbrekere dcr hnBf;lhaviug - ~ v.jo dan ocni!l
hier i" <lit boek, dat ik pa. golezon hob ' en d.t uo
8vnigo oonaak is die mij zo o afgotroki(Ou 1Il~"kte,
~ijl, leeej 't itt t.lcn hilliorilche rOlUR U ••
• Bisto rii,chf.! rom8uJ HolQ, ZUtfju, dat zijn t ngenBtrijdigbclten, die zich niet v8l'oel1igeu latco : ro ma.nVf! rdi dltingj hitt()rie~wal\rheid . /J
.Nl1 go.,d . nOOln hot daD w"o.r een uitvocrig t.af,,r .. el \'ft,n wat een" wanrhoid Wllo. of oon gebeurtenid
door tlen eH~~hter op nicuw boliehumd of hoD go
wi lt, tk foor mij yergelijk het It J iofe-t bij diu IIchildcry \' Iln dl!'fI IIchuttetHmaaltijd in het 1~rippenbuis
- of Dl~o n, dat 7.ijn porLrct:tcn DQ.a r hot 1" V"en gena·
lIum eo uaanuodo' staat dUif oHeo n h",t kro-Di r k, erb.ol goliji< - lIIaar, bet. r bij
d.t B,'leg
VBll l1:1.ulnm
om IHltar iets t ~ uoemoll uit
hct ~J 1l8CUm Vllll, der Hoop. .Daar hoart do sehil~
de r ",at werkclijk gebeurd is lIoglDnnla in ziju
verbet-!diug- toru,,-m~roepcu ~n vo or het uagoslacht
lip
lli~u..
aaust"!bou\Velijlc
gemaakt.
~o odocn
immcra' ook ue dicbtoril "SD die zoogo naatndc lJilil~
tllril!cile romA ns; zij bC8tudeerclJ , evenAl1S de bietorir.adlild ett tl e ~eecbiedboekeD, C D bUll I)Bni"litelt
,,'eet aau do dorca Kroniek, hut KOfaamte; weer geeat
eo .Ie ·'en in to blu. eD; onder lu;t barnaa en don holm
ovordon zij weor het bart van den held kloppen; zij
r;agen den bandelier' woaruu zijn rapier bing, weder
iJ\JJ· aJu.Wj.t .luUt- (io

rozl:WVIHgUl'UH

gUll erduj

r.1J Ll ur

burg~ r8 .•

• WeI, wei, ik begin haaet to g.looveo, dat ik
U Itraka in het VOl'men van zulk COD dicht""rlijk..weten
.chappelijk werk g••toord heb; ZOo veel .uur!,
. Spot maar, ge ·h.bt immere ook indertijd gedweept
... t do werken van WalterScott en V.n Lennep; ge
"sreort Men, Boeboom - Tous8aint; go .aart DU laats.
wee r .00 d.nkbaar 'dat Uamerliog u ief•• au d. Grie.
ken Het ~ieD; mij dunkt, gij habt gean rede om zoo
\'crac htalijk op een hieloriacben roman neer te zien .•
• Ncen dat doe ik ook niet, ~Gar het viol mij op,
dat do benaming zoo dwaas is, en toch, neen, ik weet
ook ol geen betert'. Vertol mij dU8 manr Bevel' WBt
\fOOf bijZ()Dder~ dit nn weer is, schoon ik moot zaggen;

,be.1 vroolijl, Behijnt die leetuur ni.t te 'ijo, want
gij ~eekt vrij zQmber '. toen ik u verrAsL€!.,
• Jeb, w.t ••1 ik u .• eggen. Ie or ~~n boek van
dit o"ort dntol' de lachBpi.ren workt; 'g af ooit
'.ee n blik " I' de .euwen die vervl.gen ' zijn en op
men.cben <li. \
on. w..en niet zeer gemengdo,
voelal ,.omber. ·i.n drukkeo ; i8 het 'Diot gedurig ' vrede
' door Btrijd ·.erotQord ; m•• ' werdt ge loch niet de.
oudAnk. geboeid tot den einde to.? Zoo i. 't ook
bier, eon P"ra1ijo on een ·Lucifer. .
.Eo waar lag dut Paradijer,
'; Tn Mexic".'

oor

-oeb, van" dat oDgeJ oltkige Para-

~:j~.:e::e;e ::~~~w;B:a:etM::;:i~:I:;O~;'k:::e::=I1~:~
mij wel intere,8eeron..

.

.Niet veel te bodervenl Hoor dan .e". hoe Iiefo·
lijk: in dit boek: ,Quatzal . (t~. fair god: door Lew.
Wallaco, ,ertaBld door · Mevr. Koorder. - Boeke
en uitgege,eo bij Pyttersen te Sneek, ~ 'lioe liefelijk
hier de woonplaate d.r Altooken, de Anahuac·vall.i
met hURr zilvcror( fltroom an, oe Oost,.rElcbe planten
gro.i . 00 gordel ~lin etaden bee.breven wordt .
(/Fordt "u"o/!1d.)

TELECRAMMEN.
Batavia dd. heden.

.VENDUTlEa
Op Maandag ' den 28 AugustUs
van 20 prachtige Swanrive1'S paarden,

3 Sydney koeijen met kalvereh en 12
g'/"oote Kange1'oehonden,
Het ""n .n aDder . .der bij rond gezoDdeD·8igna1..
rncntstaat bcacbreven.
.
Met commissien belsfJten zicb
]43]
BOHSMAN ' eD 0 •.

hel buis gelegeo in de Marine Straat wijk Lt,
8. No, f9~.

Dc procelltlien te Bi~ta';'cl zijn ill vollell bloui.
Btmoenlll tot; ofTicior dcr kroonord e VIlD J . alitl: do
AJg'~lllecne Sakretaris Lev ljsobn Normau.
D~ Uecht btmk \'.4n ' . Grn.venbn.go Iwoft Mr. Angulbtlek in 8~tI.~~ vau kannu lij l[ onverlllogan vcrklllBrd.
00 veol be8prokeu 8oboener MiriaM is gerepareord en
(Joor V llllOZu£!ln. t eruggegevell.

is l'i d~zor

I' '

!

~,

No MAS T ROD 0 MEN leo

be ri ch t bet publiek vnn Samarang dat . hij heeft
ootpakt en geetalleerd.

ill het .Botc. Pavilloen (Kamer No. 1)

Bijouterien

Vrijdu.g dim 2£)011 .du guatua, Van houtwerkell nabij

het spoorwog 8tati on r oo r rokening van Gribbeling
'OOr

rektH.1iug v~ Dorrepo.al en 00.

in het 10"••1 .an on doo. G. A. Wermuth,

J.\ .DVERTENrrI1i:N.
Op Zalerdug den gen September 1876
(les \'oOl"lul tldllgs ten Jlegen ure
, ,,I 0 [, Id k~ntoo r van de ll FJe rslaauwewud-ll1gcnieur vall dell Wll tc r.taat io Samal'ang wordell
lllln be,tced:
b ~t bouweu vao ee n dubbele Bchutalui. in bet
prBauwvaort· kanll:tl to Demak, eu ee ue brug Over
de verleg-de .rivi er Djndjnr ill den grooten weg van
lJelllak n"n l' 'l':ongoeiungi ll; - he~ .. e.. breeden der
rivle .. Djadjul' van lV30 lVlel.el's boven tot 9260
Mol.er; beneJen de brill!' l3otosingen en heL ver;eggell VlIn Itol. benoden gedeclte die r l'ivier tel' lengte
va.n 580 meters, on heL bouwen van eene noodbrug ill dOll hulpwog Vull den grooten posiweg
van Dema], !Hl!H Tallg-oolaug-lJI, vao welke weI' ken
de maximum a.armetningsom bedT'angt f 29:1,783 J en hij mislukl,ing. uaarvall, on middelijk (!"~rna de

~e:::':~!d doe~'tb:~~:~~: :~!~~Il~~~oodlgdo In

Ecrstntl nw e;~n:~.~ I~~e;~;~:l',

Vendu·r.ie Op Donderdag 24 dezer
nm kO(lpmlUl8Chapp~n CD bijgebrngta-_goederen.
1430
]i'. II. BOUMA .

flendutie
-W'egens vertrek
Op llionde.odllg·deIl24clI Augllstus
in be t .Kllmpement Melallen t en -buiz8 van den

WoIJl,leIUe.t;. H.er VAN TEMMEN,
Plaatselijk .Adjud.nt

VAN :
Z Kdtt. zeer ilet~ n , en goed onderhouJ.en inboedel
beettUlndo "it: llataria.che en Dj.ttiehouten Meubelen ,
Kroon- hang- en Itnllnde Le.m.pen, divana enz.
BE IS EVENtl
eene nett" V"Uiere en eene Scboone Collcctie Pluim- .
gedierte.
SOBSM.AN & 00 .
. (1388)

.---------------------()p den 2::. dezel'

de ondergeteekende in zijn Vendulocaal
verkoopen VOOT r e kening der Heeren

DOR,RJ-l--:;PA.AL en ·C o,
54 kisten diverse Provisien il\ ~avelingen voor
huiselijk gehruik.
:14 rusten Zeep.
2 Vaten inhoudende circa 6 picul. natill Indigo-

LO idaa~mer

best ••ndo uit
Comple. te Pllrures
Parures
Demi P arnre.
Oollier.
Diadernen
Medailloo6
Kruisjea
Bl'oche •.
Oorbellen
RiuJlen
Bmcelettell
Hemd! blanchet en Kabaija liooopen.
O&lspeldon.
Colliers van 1- 5 SnoemIl
Zi!veron en Gouden H orologe.
ZjJYCl'dl1 gouden en bloedkoralun kettingen
Grooie kenzc van charivari
Diverse GoudwerkPD
Eoz, ouz.
III eeo WOOl'd eene complest.e Collectie van aUerlei
altikelen iu bloedlwl'a.l, Malakiet. Lava, lVloBaiek,

Vinlorin e, Oamsen

K8zen.

Adres: Hotel Pavillon Kamer no. 1
Blijft slechts weillige dagen
1489

80EKIIANOHL van G. C. T, VAN DOOP & Go.
Voorhanden nieuwe Romans:
D o 1\1"leuaor..
n

lI ~, w ct...

_ ...

... ~v'"

.Neen, het zijn geon b.kend. geotalten die er ono
1 kist Envelopppn.
in ·tegentreden. Wei hebt gij zeker, .von.I. ' i·k, hi
175 .oatjes Doter:
uw jeugJ eens oen _boek . gele.~n o.er de rei.en '&D
44 'kist,,1i C~iiiDpi1goc .
C~rtez on Piz.rro, waari", de koningen M<lDt6Znm8. e1)i '500 picuioKoffij, eeoige' kraudjaogil l:!uike r:en eelli
GUliti molin on."n deerni. opwekteo, ma8r' eigenlij"
ge ki.teD IndigQ
"Vn, ODI d. vroagere beweoera van Amerika rreemd,
a09
G. A. WERMUTH ..

, .. .u

"1

Huwelijken ond.r on zonder
. 1.",,,,,
I

":" . 'U~'L"

...H.. '-' .. " .

1..<0.;

v ........ .

7.-

JLs ...uo , ... 01.1.

het twoed e kei •• rrijk, !net harten en Boheteen. 2 din.
• 11l.In de lonte vorga.rd, nov.lien door Mel.ti
van J'ava.
, 6.Awi cia .- Suboteen uit het krijgsm8llsleven 2 dIn . , 0.Broughton. De bloem in knop.
, G.8.Oolline. BaBiliu..
,
Armad.le, 2 diD.
, 0.Cremor. Doctor Helmond, 2 din.
, 8. J

EotVOB . De kar tuizer.
G abor ia.n. De strO
o p om den hale, 2 dln ,

" 10.I
9.-

Hackl~nde r.

Het Rain.-teeke", 2 din.
Havard. V erleden' eo heden.
Keller. E en .omer in het noorden, 2 din.
Kompar~. Uit het leven der DuitBche jeden.
Muhler. Jao Fa ...en, 2 din.
Nicohi. Een kor.tweak in de p.storie te Nod
debode.
Nievelt. F r~gmenten.
Quanjer. Een pl.egwon, 2 din.
Head. , Roo. en diotel, 2 dIn.
1233

, 10.G.-

, 8.• "'.• 8.,

6.-

"'.-

,
,

8.-

· 9.-

De Gids voor Machinisten;

in fabri e keD, bij droogmakerijeD; op SpOOl"W8~D
SLoom booteoj to\'sna geflchik:t tot leidd~d

eu

v

Ji'llbrikllllten ell Clviel-IngenieU1'8

E. F. SCHOLL ,
Ci,·id-IngeDieur.

DERDE DRUK
Met 367 Figur." io Steeodruk op 24 uitalaADde
Pla to~, ge bonden met l"ergulde fugt,i tel .. / 11.f..anc~ p~r poat.
.
I 18.(1Z2~)

20 Harnmen.

~ ~. 2v~~n Wijo

ODZ

Alles verkrijgbaar en groB en en detail

s hwdg

IIet bC3tck en de voo rwaarrlen liggell op ge·
noemd kllnt"or til up · dat van den lngenieul'
10 klasse vllil H outen to )'le mak, a lw8nr vorder
nil. i nlic loLiogen ter . ~nk ~ te bekomen ,ijll,-·
De H oo rd-Ingenieur 2e klass.

'(,11\

no..

'O.,MAN

- Aa.llgeslagen. Vendutieu.

df)or P. UUlj8 on

WEEK~

IN DE VOLGENOE

zullen wij vendutie houdeu vaD eenc groote
partij gez8ngd hout, planken en schaalplanken
: achter de GOllvernements Scholen.

Do QJg~nHHme tQetltofHl vlln Curl19o.n is <iuiater.
DI.l A.fi)rougifl l, I ~ UUiAduiueo, van den gostro,Jtdell
stOOIUN' Konig Wilheh,. ltJ opg!!gC l"vu.
/)0 wRp.nl~ Onr.er ,, :lv tl run guIdon uattldl1 tot 78
pur~ollt; lj,ter kWIlID tJl:' eoilttlr conigQ roncti[t,
Priuacs MR.ril\lll!c is ill Ut:!H 111'llg teruggeiwcrd.
Do de.rtjonjuig-o braD~itiohte r der AUlstcrdllmllcb e
f"briek itt gI;H\I'r~tttAe,'d.

BOHSMAN &. Co,

(1412)

kroouprim~ cen luiate rrijk dinf'r.

Uc Steamur Koning dor Nt,durlQ,udan
h~ Su~z ntmgekoo:Jallj aBel wei.

P. BULT8l1'';

01' Dinsd.g 2ge. de.er in ono vendulocllAl van

Do KOllinklijke goodk euring i. .erleend voor de
opriehting .an de TanAh waDgie maatscQappij.
Prine Frcderik. gat' ter eere van dan Prois8i8chen

1.1J

lazen Diet aIleen de raadtdagen d tlr Vo rstuD, die op'
get.eekend .laAn, maar zij be.piedden ook d. raad·
lIflngingon van bun hart en vernaman uit tal van ken·
rnerkonde gllgtlVellfl de denkwijic en de stemmen der

"A jilt Mrxico -

Doon

[1486J

<.;

pm

G. C. T_ YAN DORP

e.

00.

TIlT DE F AJUUEK VAN':

1'6oig en Ebbardlle lIaooyer.
Pracht.ig:
;:::!;:-~::;:;:
(208)

G. C.

I p ' A P 1 B R.
r. YAN DORP

OIl

0...

-i

......

".

. ........•

~<.

I '. BAS-AU,:

-"Qarpe~~k
... mr~ft!Ide.- ...~1 .V e'-'ii't3ib••·.. , ·. '" . . ... .
ldein..
" B.A£Ul!IVJUI,~.
I~ ~

Ball :!s.
l1

.' ........

.' "
olJI

:M:a'li''1tlrlli·'t!ohmtlJH~.eJI'ilbhter. ~lIgae'

. " .'. . i a

.~.

d' .

iii- ~"'L~...1lItli60!de
"... ,~r'PJ/re1.
.vau

,~~Aohlmder.pal~voontelleu.DO?r

del. YaII deatiU.tiemet wijugeHtult arom.til e. .
.
llilliiil-gellrokkeo, beet'll heteeo~w8hll1IUg."e '~
.•.... ' .' /

'

"'"1\0 ,e~f....oheD

~tl1I'e~tleed"re.ftjnearoma,wel.!r
VI'"

/

i

ti:t:~ke:~.:oo:m::~"J:::·' ::1

,'/
v.r.tand ,.reterkt .n. de w.rk
kraobton on go.ondbeid .obenk!, ~ .....
Ook .wordt h.t al!ngewend bij .
1',
dadigbeid van. het' g.b.ug.n v....
boofdpijn, .. elke gebe.l,e.·
'.
bODgd dDo.r It.rk. inod •. ming.n ."Is
dwijnt eb bij rhumatiok
~
"ok door bel ,oorboofd er •• llIg.
(w.ijving). .
i5~
malen m.de t. wrijv.n. Op d ••ok·
Uitg••ond.n. e. n g.dedO."k versrr.•idl b.• t e.n •• er a,og.nam.
Itilee.ddeor Autol.
g.ar, die i.d.r•• n b•.~alt. Hel word
uitsluilend v•• koobt blJ g••enommeerdr
de Marbaix.
Bu. Saint
~/
kapp.,s.II
g.ootste halldel.ren In

~V. .

V

"".1.....,....,

Pi.r~:,e; .PaUI,

d.

~~'J

,

-

P~J=::'d~:~OI'dt .anb.volen I,A BOYAI,B en

LA DOUBLE.

Ma(~al-onie

Dames llode-Journ8s1.
No~

elempl.rt-fi

&601;8

~

ODl

. _ ~_~~:

per mail ttl

yprv\llgUlI.

?VA!.!~~: ~~_
Prachttge

Pilotographie- .Albums.
0', 0,

1641)

T, VAN

DORI' on 0 .. ,

" ~--ZAKMESSEN-----'
" ..rooder wet
I>UlU(liNTkEKKlUt V,AAG, tI()flOEN'1'RRKKI:!R,
BOOR,KAM, HAN'OSOI.lOENKNOOPBIl, ""I"
tan /8,--- ! l I i G. e, T. V AN DORP en Cu.

Napelsche Vioolsnaren.
G, iI

,'. Ii;
I'~)

!

.l.~

he, stuk.

;I )' :.:.~.

"

O. (" '1'. VA-N UORI' .t. 00.

fllllv)

-~- --~ ----~-,~~~~--~~- -'.-~--.

'Po!&r-Planimeter No. 31B,
\' ab

dTABKI!.l K:AMMRREk to
• ,I 160,

~;;.nig

..... bij

SOE.~~lAN

(HU)

LA MODE ILLU'S'I'RER, met platen en patrOMI!.

w •• u. u.

U fl, 1', VAN OORP on CO'

Hascules,
Brandkastcll,
Dommekrachtell,

,Uor.1. Nieuw L".g.maL-N.d. woord.nboek ' .
•
Netierlallds.h-,Mal.iocb. gesprekk.ll •
NiemAnn. :BlOt.'llUlc~illg uit lnaieisobe gOBcbriften,
l·ijnBppel. M"I.isch-N.d.,), woordenbo.• k
•
Roo.dA, .Il.knopte JavBBnBoh. GralDmatlco
,
Hoorda '. llijsinga .. lIfol. en N.d. woord.nbo.k.
,
Alg, Ned.-MaL woordenb. 2 dn .•

eeu groot iactuur

Artikeleu,

18 oi~ )J.I.. h~.IIe. I'arijl,
IIl~L

O..rreapondanti. in de
828

Oi •• cI uit Parij.

Outvaogen fJul""ele jongen. en meisjeshoeden,
.~_ _ _ [1431J

Kinder-verwdoozen.
OLttV.1l1(61;o. CUll

factuup Verw-duo&eD foor

oDlobadelijkH

Vt'fW,

Pnrct'lelnel1

.kindttfttU,

Vrew~pHtjetlJ

,.,alea..! "ijt on Pon ..el.n.
• .I 40.- I 6
I 10.
(810)
G. O. 'f. VAN DORP.

.u

..u"

M.erki n k t.
V ....a-lUde naaldendool8je.., lDet
.olledig .tel . eDgel •• h. naainaalden.
CooguHne. om geb.oken glaswerk to lijuteu.
(12~). '.'
G. O. l!. VAN DORP on 00.

HetRozenpark.
Handiejding tot de .lienDil .en' bet kw•• ken der
ro&en door Th, F , Uilkens a/8,18'18
G. O. T. VAN DORP& Co.

Toove".doo~eD.
808

• .r 4,-,

0.- en /15.G. 0; '1', VAN DORP en 00.

! :2l'i! 40,
G. C. '1'. VAN nORP

Scbopl-Atlas
alle d•• len d••. AB,de io p.... obtband,IDet 26 . k aa ..
teD en aardrijkak'.odille handleiding· VOo.· al •• btl ! G
(1802)'
... ' ". 'G, 0, T. VAN DORP &00;

ell

119

11, Ii. BOUMA.

--'Hang- STdande- en KroQnlampen . .
~'.

102

H BOUMA.

Eene nieuwe sortering

B..AZ.A.R.

Toko Plijnaer.

Reis·, Wandel· en gokleede costumen.
aI8m.de:
van Kinder coetumes en Doop8kleederen.

14\18

Ordinai•• half Crista.!,
W..scbst.Uen prachl>ig, god.cor••rt!,
Pr••• nlkoppen, Pr•••nlglazen,
797
n. KA1tTHAU~

beden

R. W. DEACON & Co .
}'abriek voor "toom ell ander~ werktuigeu te
Soerabai ...

(13640)
'11

Co,

SIoOmvaarlmaalscballpij

l\rduland.

Geregelde Illaandelijksche maildieost.

F'. It BOUMA,

---h\j- -F.

'l'evena, verkrijgbaar Stoomkfaneu, St,oommanometers 1
wat-erp.ilsleUingen, Waterp.i1glazen cn Hingen, Soi}

king Y'.f -1 J/'1 en aile InQgtllijkc mllobinerie benoodigd.

Mailko'J"ers in Stelleil.
105

. Net werk en spoedi~e aftevering wo.rdt verzekerd.
...,.'1.

MoulelinA Glazen met Sterretjelil 1 6 dozijn.
Oricq "'lijp ••I,
do
Orjstallen
I

lI~-jfou-.na,----~

CONSl'A~T,

N ... , Europa 2dl.
i 8.•Elk .iju de.l
• 5.Door 'fDOr 6l1. waler
, 6.~
Uit d~ Koningiu UUI ltd O,lttlCii :!:J1.
"I
8O. Duiv.l op Ja c'
• 0.-Nionjll Koo ell; talile .LeBO
• 6.~(2165)
... G.C.'1'. VAN nORl'.u 00.

---- ~-- -NiEUWE ~uii,ViNDiNG!--~

Kisten-openmaker~
M.t dal instrument op.nl men kisten •••r gOlUilk
kelijk .•n all.ropo.dig.I, b.oft h.t voorregt de plank 11
v"n de d.k ••l. geaf en Dngeschondon blijvon, te.wijl
men de spijker9 regtlijnig, tot wader gebrUlk gescbikt1

b.houdt.
y.rkrijgbaar bij
(18.02]

,.n

G, C. T,

DORP .t. Ou,

,Touvin Handschoenen in aIle Nos.
EUZIERE

ThielJ1e'S Schoolsehriften.
.n

ROLLOW',uJ. PlLLd lli

hLJ.-' -

,Gfl Y8.arlijh Di.&rrhae

~, D,

dll.r;er flruraki.snde lieUe UlO \·";f8C~illen~., eD. ~e

wi._

100 nraudedljlr. dJDde. gU8D. en vol oead9 rUtli
het belaDfrijk un"l barer' dagtof&n. Onder BeUont. beh ....
teliDg, ..I i, de OUraau 40llU' liekkl, ill duilterail gehuld I.d dt
<tiblag e,.-n, gllDltil :ijn,. hel&ij de OlIVo" .dG le!_ a{ klulh iD,e.udell «4., J;ijk:l van ill delete. is.
lijue p.Uen 'met oo~d_ m.

h""r tADVillm

leer~n,

G, O. T. VAN DORP

Holloway's, Medioijnen
oo~.aken

)2 Oahi.r.. me.l .•oorbe.lde!! . om kinderen .. "po.dig
00,

-

tot de groot.te afmelingen, .erkrijgbaar bij
(786)..
G. O. T.VAN DORP en 00.

'" Mi" hi! _/1./1

22.- en -' 25,G, O. T, VAN DORPtln. Co,

J DAENDELS en Co,
Batavia" Samara-llfl, Soera6aja..

TE HUUR.
TW"6 p.kbuizen· gelegeD tegeuover d. 'l'oko van d.
Heeren SoeamaD en Co.
te benagen bij
1440
C. A. . REIJERS,

TEHUUR.
'J.'egen

September

II.

s. het huis,

n ij nell B t r 8 a t thanl! bewoond
door dell Heer Veen.
Te b."agen bij

111 de K

1)

H41

O.

I

A. REIJERS.

Ren Pakhuis

lang' 240 vool bij6 voel diameter m.I Galloway' tubea.
hlllidvoedingpomp, enz. g.be.1 compleet,. thane\iggen,
de' ,te Samarang.
(11128)

,

----.~~-~- ----------

Te I(oop

:want
~:::':O;:I::~d:~~J~:~ 7.r ~lo:~~~:a ~~. ~~:ui~ed~~

Schilderij .Glazen,

-

iJB ngeUGeu,

1443

fl"

"erkInl, w.l.llllit: die oot g,lt.wt .8eide Q,tiadoLm werba
'htuek" to' h&r1telle)\ ,lUi t:.o~ julat6 event,! t~c'-h~u i"\.otI:i,.
~~tJ eil ,rill:blbaulwi~, aiekelijh •• po.tle tfJdiaidJog IIN1HU

Chubb's. Geldtrommels,

.,,1

"+~ teg.nover bel Stoombootkantoo. en .en id.m legeno •• r h.t tokaloksal .an don
Hoo. DE L1JON. t. be,ngen bij
. (1282)
SOESMAN en 00.

Hoedeo, lOMe BoordeD ill grootesortel'illg, groote

keuze van DasBen •. witte en gekleurde Hemden, Toi· ,
letartikelen, Sahllijerwerk, Pal-fumerie, een grMt
aBBOl'tiwBnt Olleurs 1 quali!eit. voor Dames (uit het '
'Maga.ijn <In [,ouvre) eene Kleine coHectie Peignoirs
van' lijnwaad en percaleB, prnchtige ' Kammen" l!'antaisie artikelen, Oeint,uur., Collie.. , Parnres, Brace·
letten,

Ret stoomscbip V 0 0 r w a art s kOlUUlandant
van :Roggen
den 19~n September e, k. van Batavia via Napel. -naar Nieuwediep
vertrekken.
Lading wordt' aangenornen Voor bijns aUe baveD.
in Epropa, waar voor direkte rJognossementen worden afgegeven,
Voor vracht en passage gelievs men zich te wen·
den tot

J. F. Graadt

~il~~~

HEEREN en DAMES AitTIKELEN.

af

AUG. -.JAUSSAUD,
Blind. Spek8traat.

ijz;8rB~ Batelboren, Koperenpijpen, plat en vierkant Stanl,
Moerbouten, Klinknag.la, J)rijff~llIeu van 2-6 duim.
India Rubb••• van 1/, •
dik, Tacks pat<lnt Pak.

C",

lJit Parijs ontvangen.

879

De. Or..clergeteekende lleeft
.......
de eer bet. Publiek van
Samar~\ng te berichten datde prijzen
van het brood zijn 5, 10 en 20 cents.
Terwij! op bestelling grootere brooden
te verktiigen zlin,

fall aUe 900rten van machinerien.

WIJN, Cotes de Bourg 1872.

te.e"e dambord in
v.'8obillend. grootte,
A I 18-- ! ~6
NleuwLoterlJ Gezelechap-spel I 2.,-,
Dominospelen (marmeren sle.~.o), ! 8.In huls en daarbuiten, Gru.pe" uit
b.t jeugdige lev.o, Nieu ....arlonl om
nit t. kflippOfl
I ».~
Legkaarten. 1.. I.,orlc •.
Voortdurend wat anders, Nicuw",
oartona om" uit te knippen, 'md veranderillg.",
/ ~._
(078)
G. O. 1\ VAN DQRP till Co,

acblijven te
(696)

VAN DEE KAA.

~

De ~~t:~;k~e~~nd::or be;:~e~a~::' ::nr:~~re~

Uvt1.JJJJ~kraQhten.

IJzutsn lefiikRlltt<D

(1891)

Triktrakborden,

/

ott. Petri

India Rubber.

,~o

(14028)

Bodjong;

compteete BrUldstoitetten

ODtroDgeu eeD kleine voortaad

KINDEUSPELEN.

Toko Plijnaer.

ID6t

J

964

-

t~

!482

0,
J

Billardlampeu;
B, KARTHAUI:; en UD,

1~70

Prachtige Water en
olie-verwdoozen•
Passerdoozen
,a"

B. ELtlI!ACH,

0 0 n I ~ m p e
Muurlampen

QUI N A L A l{ 0 C H E.
SULFATE
DE QUININE
in fleB.ob.n van 1 uns,

a/

L60, bij
G., 0 .. 'I'. V AN UO,UP .\0 Co

(294)

Reden Avond

weer 'verkrijgbaar:

in nieuwen vorrn.
voorhanden

SOLO.

B.stoat voo.tdurend g.!egenbeid tot ~et l.vor.n on
opmaken van

V••gulde K'r

Uo,

Ganzeuspel

l<laS

het 1nkoopen van:

--.!!.:~~)

l8.-

"~-~ ----------~----

heeft de eer het publiek

b.last .i.b

00

GELDLOTERIJ

8oheto.n uilde porl.f.uiUe vau Alex"nd.r •. LI "".'"
nieuwe uitga.VB in prachtbaou

g,-

Webster'. English dictiona.ry revised and enlarged by G""d.ioh
• 19.60
•
pronouncing diotionary
_
r
3.OMmpagne'lir Scboolwoordenboek der Hungduit..
I'lhe eu .N tH!erhuuiscbo taieD
i 'i.50·
Ktam.rs, 'I'aschon wort.rbud,
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QO~ad::Wfa~;n~ °Cru.":::!n g;;a.r:. agent.>n,

Orl!talwerk metlil)'el"g.IMDlioerd,
Draaiorgela met 6 aira.
..
Presentkoppen foor Dam.s en 1\ e.ret:,
Pres.nlglazen..
Spoo.wegmandje. met en Zond~r inricbting. .'
Laodmailkolf.rs Bolide van lade. en walerproef,
nandkolJerB
do.
do.
OOllri.rtasBcben.
Dame.kDIf.r••
Por-',elei-nen Theeserviezen met roods of i.W4J'te ooreD.
dito wasrlooze Kopje.,
Obooolaad- .n Koffij~.nn.n,
Oandelabr••, BronzeD Seeld m.~ 6 licblen prachlig.
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BilIardbaUoll, en vel. ande.e goeder.n.
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