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Kansberekening .;
0;;

Alle. oOion oijn. natnnrlijk
bet oo.logetooneel
'1111 1818' ge,eetiSd; m••• a&arbi} doet lion .eeo .er.obijnlsl. 'OO.,dAtopmerkolij~ i., . ol)ld~t het don aArd
, .... - de IuUS' eenigermate: &&nmerkt;·de bellog,telling
iu de 'oorlogeg"beurte'DlBscD . is " in" ?lee'" geringe mate '
. gevNtigdop dekrijgokans8n .•• IYon, doch bepaalt .i,.h,
Diet .1It:'. n biOI' mG8r :ook bijna overs! eldors, schi : r
gehe~ .n .1 bij ,I.....g elf or ook n~gRnd.re,wijder
om lioh ' h•• ogrijponde ,.r"ikkelingon uit lullen ,oort. .
,I".ijou. Bigealijko belaos_toUi.g · ,oor do oorlogvo •.
rend. partijeD o"eohart .ioh bijna' uorgen.; ia do
'1~ ,oor Turkije in . Europa . o,or 't 'algomeen
..let grOOt,. ook ,.oor detegonparlij is · ~ij . gering; de
,,"gingon om baar "p te ...kkoD door de god.chlo t"
d...... oolat.aaQ ·iIleof de. "'1IIIfj • ..0 "I dan niet onder·
drukkin/l vab obrilllenen teld. k.rn do. '1imeotio
bebOOrt. beeft bej>aald .ftuoo geanaakt, oww.t li.t al te
dald&lijk Illeok dot. lijop . ••Iecho /lNnden ber~tte; '
on .oor b.t .tro.eb .an Vorst Milau om Kooing to
worde. ,an.eo Sl6.iochRijk of conredoralie ",aakt
Die .... nd .i.b .... m, omdat ioder overtuigd i. , I\I.t het
• OD . doodS.;bu ..... , .Itha"" tot .en Ipo'dig _iteind.
beatelDde nucht W.leD lUll,' en cho, voordat b,,'t eindB
daar aIJU ,ijD, brig frij wat kWIlld. ZUli kUlUlen te
"'''''g broDgen.
Stell moo .icb DU de "&ag: ... lIeu.de geueu,teni •• en
t.1 den tego.. woordigeo oarlog u.per~1 blij'o", of
lull en ook ODdereen magtigar St.ton zieh partij
• leIlOD, &al d•• ruit eeD IDeer algemceu-e oorlogijto~.t:and
"ort&olll....' - dan kan daarop naluurlijk ,ol_trekt
bi ... L mct matbemaLiach" ukerbeid geontwoord worden;
llaarl)QJ kou. wij tot Q; ... chrift boven deze regcieo,
.aario .ij ooze 'i~Dewijee dBaromtrent' wilden out.
w;kkdeo, het woord . _Jr.b.be~ek e ning." Vool'8pollingeD
un d...n &ard zullen tJet. altijd meerendecls het
kankter ' ,an ' gi.aingen behoudon, ook.1 .ijn .ij niet
uit de ' lu~bt gegrepsn, 81 b"tu.ton .ij ni"t; .Uoeft nl'
beapiegelingeo, maar op vrij zekero gogev8Ds, 100a18
one, naa~ wij meenelJ, ten ,dioDate ataan ow be~ met
Ot'Dire ,eiligheid te kunnen wagen 'een blik , in de
t.oekolU\_ te liaan.
Voor 'I oogenblik h•• ft 1O,'n nog alleeu te doeo met
deD oorlog
Servie-Yontenegrll tegen Turkije) en

'''D

'oordat men .. rd•• gaat beef' men derhalve in .Ie
--"" pluta to oodofto.ken, aBn wieno zijde deb.ote
k_o .ijn am o,.rwinn ..r te blijveil. Daatbij heelt
m.... op oen . ~oordl.otor ta letlen, namclijk op d. miIMire IuaollteD, "8IU"orer d. oorlogvoerende pnrtijen
beeChiliken. Vvlgene medetleel.&scn, onl d&afomtren.t
-...n gued . ingelichte en vartrouwbnre zijde gedaan, kan
de luijglmagt ,an d. in opaland -: ge~omen "laal~Stoten,
IIIIl geregelde troopen, op boogeteoe 20,(00 men wordenge.teld; voor Turklje is ' minstens het I.svolldi.g
(' IJHfr .. u.n. L~ Ui.:I.I1b.l.1. (j "'0.1~~ ;~ .. ~.:.v .... ~.~:
~ .. ;··.~o :;.::.-::: :: =.-:.!
tIIIIltalterstond te velda is gebragt, en neemt men aan
d&t de 'ijend, ... I;'eD dit leger thaDs over zich .indt,
oak· at niet ~f we:nig talrijke, ware, dankunnen de
kracbloD voor bet oogcDblik tameliik wei gelijk otaaD,
oiaar beef' moo 'daorbij .oor de toekomat oen allo,;- '
gewigtigste omstandigbeid in bet oog te houden, na·
melijk dat het Turk.obalogor een zeer hra.hligo re.erv.
..,hta•• iob beer,., wnardoor het .oortdurend kan wor·
den aaDgevuld, terwijl aan Servie-Monlenegro die bron
tJt aao.tilling van hrachten ontbreekt·. Elk 'erlieil dat
de ia!ltBten lijden, verlllindert hun kracht voor goed;
op tIAIIboudendo verat.rawg m.tge~egeldo troepen he.b·
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ben _ij te rekenen noah te hopeD; ongeordende en
ongeoefeode weerkraobton, vrijeorp88D ofboa hot beeteo
1D0ge, waa.med. tij de gapingan in d. gelederen mogten aan'vulJen, .zuBen h.8.t .legDr, vonr het '~e:br~ik in
bet open ,.Id, eer vorawaakon. dan. ,'oroterken, Gold
h'~ t 0011 verdedigiag80orlog in hUD berc-.lchtigu stroken,
dan zou een volluuraponing zelfe aan Oen overmagtjg
leger .eD zoor oorbiodwaardigo kracht 'Iegenover kun'
)}(:11 ateJlen , maar: .bij Ben aaov~lIeJ1don . oorlog is dat
eeu l':eer zwak elCln811i:.

.

Do firiantiiile ImlpbroDnen vloeijen flail weGrioijdon
niet lIlild; ruaar bij 'oen .ergelijk-ing ·.ou de ecbaal
00 ..,08 inzionB to"h ' altijd ten v~ord6ele ran Turkije over·
ol&8U, voornl WBUlleer won bedonkt, dot . h.t de En"
g"leobe o'ympatbi~n op .iju zijdq . beeft.
&t laat oieh .1000 voor.ien, dat .d e Porte bij den
IIU legen h.ar gorigteo aonv.1 geriog. kaDsen beloopt
0111 op den dUllr en op govoarlijke wijt,e het onderspit
t·6 delven, v.oodat, 11.16 de oorlog. niet in een 8!ependeo
,erdedigingBkrijg von do vasal-St.ten o.ergaat, de oar·
logskaD8l·n gUDetig voor fl'urkija genoemd k.unue-o wOrd.D .
J~1l blijCt 'l"lrkije ovorwinna........ lk. gevolgon kau
men dan !iaarvan vlJOriJpcllon

r

Io de ee:rtlte plan.ti'l ZOll zijn morHol prestig(j er bij
wi ODeD; het bew!jll 1.0U cr dom' geJuv6ril zijH UBt het
nog Il'jet goheel van innerlijke energie is ontblootj eD
do god.ellto aan het toebrengen vnn den geDod.slas
" 0 den zit-ken uiati 1.(JU or zek(lr wet!r voor eenigen
Lijd door np den ocblergrond worden gestelil; het oou
er de) gelugeobeid bij win neD om zic.~, door do iurooring 'van de toegezegdc herrorrniugen, in d~ Dogen
van Europa to verheffen .
Hr tOll, in uat gm'a.i, oak ee;u aud~re kaol:l besta811.
NalL'rmu.te de zegeprusl t e flchitterender was, zou 1'urkije
zich lUeer geneigd kunnon betoonen daanan misbruik
te mllkeiJi b e ~ . zou (len vorwoesting te fuUr tln ttl
.ill de wader ten onder gebrAgto \--u&l·Staten
Kunnen Ond"'CD(iU'OI:l, I,.... ......... ..... ...... _ . . ~ _ .l ___ .l;c~
onderdrukking vau de bovolking in die Staten kUDnen
overg..n. Dit zouden de o.erigo Mogendboden, zou
meor in het bijzoDder Rueland zeker niet gedoogen
en dan ZOH daQ.rhlee due het 8ei n gegeven zijri tot een
illterventie, die tIOD a[gemeenen node zou veutorOD.
Mant" hoe woinig .taatkundig doo;zigt over 't algemeen,
en o. i. terest, aan Turkije wordt toegekend, zoo
weinig zol bet tach niet ow. zich heen hobbeD gezien,
zoo weinig till het tach wei . ui~t op do lessoD en
"aBrocbuwiDgen I:ebben gelet, riat het gehoel zou voor·
bijoien hoc roekcloo, h.t door zulk cen handal wY.e
de ,..kkel in het kruid zou .werpeD, dat oDtploffonde
oijn zelf.tandig nationaal be.tann in Europa ligtelijk
kO.n fcrnietigen .
Betoont 'l'urldje zicb, in geval. van overwinning, gem.tigd, (bn plaiten .1Ie ,e..cbijnselen, die men in
den jong!tcn tijd hedL kuunen opmerktm, Ct' YOOf,
dat d. overige Europescbe Mogendbaden geneigd .ullen tijh l de Oostersche quaoetie daarbij voor 't oogen·
blik te laten beru.ten. Me.. moet ni.t v.rgeten, dat
die geb.;ele qu.eoti' aleoht. is een aangelogenbeid van
eigeobelang; Uu.land wil , de gedragslijn, dDor Czaar
Peterll testament voorgeschreven; getrouw volgende,
zioh tot de VardaneUan, al. sleutel van- de lliddolland.cbe Z. e, uitbroiden, Engeland steunt Turkije 0111
dat te .ourkomen. En nu woet· men, dat Rusltmd
d.rt b1eer dan een cellw nooit doldriftig op dat doel
is . toegeaneld, lDaar or otaeds pa. voor paa toe' beert
zw.~ Ard

.e·

lord !laugbton terwijl bij den .oboorateenmautel var·
liat on zicb op den armstoel bij het ,uur liet nede~.
glijdell; ik kan 't niet halpeD; maar 't i. nlltt.rlooo er
tegeD t •. etrijden. Zij, Etbal vers.b.en mij den vorigen
nacht in bnar bruidegewaad, Humphrey. Ik zag ta,n
banr blozend gelaat alaof zij - voor mij . etolld, htilf
• erborgen onder h•• r helder witt.D sluijer. Mijn
scboone, . on80bllldige lie.eling; zoudt gij opgeoffetd
worden; wiji . ik een. verradar ben gewe.at 1. lit bemln
hoar zoo' teeder, Hnmphrey,. met de trou ..ete teeder.
ate, iuiverste lie~.ac; welke . m~n o'oit "oor eeD : 'f'~otlw
.·
gevoolen kan.- En ik zou ha.. opgeven, en het edelll}e

Ger'foiae ,weeg ·· e~ bar.ite . in' 'een . -b~rtatogtelijk
."..en.n lOB. HumpbroyMilwood, >halfbodwelmd door
; d",,, . wijn, dien hij gadronkoD . had , Btaard. moedelooa
"::.:
.; _mijn ~oobroed.r. . . ..', . . -__ . .. ..,. ' . .
- Doe . dat niet.- lDaate",Gcrvoise,riep ··bird". dlit
kamer, .die inijnjeugdop 'hetdwaalepoorbragt - j t
. nu niet; ik .• meek n, -doe het ruot! Ge .• ult mij zin·
de
....
n
.ig.e
'.
Z
inne_IDoa
.
edW
.
B&8b.
e
id
mijne.,
.eU",nd.
igeop
jell dl
Hij sat eD .taat.de op. de nitgaonde .intal.
D
.n eloo. makan, .o~ ge , het . dDet. Het ,: '-.'scheurt mij .
lagen roooter; Humphrey aansobonwde- betsol1lbar ehetbaft u til booron;hetv8l'Bcho~t my. Ik gevoel :--:
laat ,an den jongenman .met een · .zonderlingen 'k
.' ik gev1)el sohie" alsof..... . '
--.
in · sijn: toomige £warte · oogen.
,
:
Dek04deb.ijor~weel!' Itg ' hiold .tandan op.enge~
j
drnkt " eU _Bchielijk · zijn. . geBloteli vuist ophefrende
de .;....
koddebeijor
;· klldt
go,
.- vrouw •.e. in
aIIof: hij!l , een . onzigtbarep '. '.ijand"'i1den~derwe.rpeD;
. Wilde Oi . no
n. iet
beenga
. an.d_
' ellla8toro
.r VO'.die
i8•.1
. .ka
.•.. gr
niet dwingen ·been te gaan en u llileen te laten.
e
lIIasr zijn arm .dllillda llInguam woder. lango .•ijn Eijde
sijt rijk enkunt ·baar . veel geld aanbiedeu. . Zou
neder en hij .Iooade 'eon langen zucbt. . De ~awpen vaD
dat- ~iet · deen beeng.auP
..
den .. . ~n .WIIfi!D .: middelerwjjl noar .sijn hoof~ gesteg, n
- Neen; Humphrey; nieta wil baar bened,igon· .
ellal . de '. beiDlelijke - .wreedheid . v~n ' .•~-nbalf Wild
Arak!i&r ·we. opgewakt. gew:orden d~or het vele drin· nieta dan · mijo v...4..f. Dati. 't wat sij verlaDgt;
en ·nie18 and_ lk··v"'soobt·haarna&r .AlIBIl'alie.
ken en den allQblik, .ilnsijl!li .Ql.8eaters hal·tsee,:
Amerika of eM.er. te· g.tton, Ik ....ide . haareeo
'
- Ik kall.'tniet .dulden, · master .Gervoise; seida
bij. ik : kan '.t· !Iiet . dulden. Ik w••~.ehuw u ornatig ' an llel""Ue mij apoedig tet .bll!"'te ~011~ bage n;
_
de. bellev08g laobte · JIll) 111 bet 88"14P ''';&
datik :'ieta wanhcplgs . .al doen, al. gezoo ,oartgaat.
88n afgrijaeliken half dronke.n lach. Zjj wilde ' lliij
Het .maskt Illi] krank,innig, m.. Ier Gervaise bet .maakt
' . .. -ir1lllluiDDi ' ."
.
\;roo", bIij.eu, ..ide oij. Tot op dit OogeDblil\
'- ~'- IkeUD,f ;net helpeD, Humphre),", aotWoOrdde ploofd
IOOIllje
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PRIJS DER ADVERTENTIiN'
Van 1-10 waarden vaar twee plaatsiDg~n /1.Elke . herhaling de belft~

trachteD t. naderen op oogeDblikl<en ala de kaneen
het BoboonBt stonden om bet g emakkelijk te konneD
doon. En dat zulk een schoone kano op dit oogenblik
00.0 be,taan, .. ordt door nieta 8ang.tDond. Zelf. mag
-hot twijfelac~tigworden 'senoemd of hetgeld, dat
tooh altijJ de ~onuw vUDden ' oorlog blijit, ,our. Rnl- lund wei gemokkelijk zou te vinden _yn, de Eogelnche
funds.nmorkt is sedert eenigen lijd ijverig . geDoeJgeprep.reerd om dien t"ijral te wettigen.
.
. Komen ..ij olzoo tot een gllnatig.e kana-:berekening
10 het mee.t waarscbijulijk geval dot Tu'kije Dverwin'
nanr magI zijn, er blijfl nog.. te-. onderzoekon ' w.... rop
m.en zich zou moeten voorbereiden indian bet integen;
deel hat on!ier.pit mogt deben.
" . Dan souden do zogripralenM .asal·Slaton, waarbij
ZIOt. ',"&arsobijolijk nogaadere land.treken wtiden
tracbten aan te. • Iuiten, bet . plan tot stiobting van
.en onafhankelijken Siavisoben Staat tusa.ben Oos ..
te.nrijk, Turkije ·en ·R ulland ooget.. ijfeld in uitvo.ring
wlUeDbrongen, Wij zullen nu niet noder ondetzook,n
in . hoeverrc.in dieD nieilweu Staa~ op e-enllegzBme
.endragt te rekenen zan valten am bem een krachtig
blllltean t. du..en 'ooropelleu. 'Wij .ouden . daarop
g.eD bergeu durven bouwen. Maar 011 geldt het in de
e~rate plauta de ..nag of d. aangren1.ende Mogendbe.
den Y.Oodanig . plan zouden in de band werken of afkouren, Turkye, - 1)VerWODne~ alB. bot was, . 7.0U geen
overwegende stem in het kapittei . bebben; bij Nuslaad
"ou ruen , ol .J -wen de jongBte ,verscbijnseien , wae..rop
wij otraka terugkomen, buiten aanmerking liet, eor
op inatelllming wet ~et dEnkbeeld daD op tegenwerklog kunneu ,ekenen ; wnar voor Oootenrijk zou ~ulk
eeD Staat een voortdurende ernstigo bedr.eiging :ople.
vert!JD; het lOon 'ar op .geenerlei voorwaarde in kunnen
toestelDlllen - en er zicb casu 'qno, op de meest stellige
wij!e tegen moeteD aaokanteo, zo.oala hat dan ook,
nflGr wij zeker Ule8nen te wcten, lie~er aIles jn de
wBagochaal zou .telien , dan d.t gevoal' aan .ijn groll'
twn

t.#> rI"lrl,,"

Maar d.t weot de Kei.er vall Rusland even goed
"I. die YIn Oootenrijk zelf. En .Ia llIen nil da
zl1menkoDlot dier beide Keizers in ReichBtadt op
.Uervriend.cbappelijk,to wijze heeft zien .f1oopen,
ni~ttegenetaande

m{!t de

me ete

stclligheid

kan

worden aaDgonoanen, dat dit puut dearin i. tor 'Pl'a'
ke gehrBgt en Koizer Frans Jozef Zijn .ieDs... ij.e
en Zijn .oornolnen d•• rtoe betrekkelijk op de pertinentate wijo. heert geopenb.ard; alo d~ardoor de
vrielldochoppolijkti be trekking (usaGhen Husland en
Oostenrijk, na.r
kenteek.nen te oord.eleo, niots
guleden hoeft, Ulaar YBalcer is bevcstigd gewordon : ~
dan mag mell wei, met eenig~ geruotb.eid lUUlnemon,
dat de two. Monarohen hot, ook 'Oor 't ge.ol Turkije
rq.ogt O\'crwonneu worden; eeos .tijn geworden omtrent
de m&8tregelen welke dau genomen zouden . mocten
hVHi.~.I.1 o.;...u ." .. ..-. "'\.. :..;jl.l.~~j !i :\::."!';'ij.J' .. :..... !;:b ~~~:~ ';'C~: ' ~
oogenblik te handhaveo, en minotens Ooetenrijk. be,.
langen op foldoendo wijoe t.e ,"aarborgen .
Ie d.z. la.tot. oprotting ju·.t.:c- en wij .oegen er
nogmanla bij, . dat zij niet \lit do lucht is gegrcpon,
maar ooo ... el op goede gegevene ,,10 op "elang~ijke iD'
IiehtiDgen bermt - dan. iiou de vraag: wat heeft bien
I., ..eeten en wat te hopen? op zear
bevredigende
wijoe beantwoord kunnen worden en de ·kwade · kane
op c.n .erde. 0:0 zich been grijpeoden oorlog thans
al uitermat. gering oijn.
Wij spreken altijd slechts 'Bn de ,kano"; want noo~t

.11.

den oacht na den wedren; maar_ zij verklnarde dat zlj
tat dezen dag nooit in dit gedaelte .an het go",elt .
wan gewce.t, eo dat zij nooit haM kwd had wede~.
g.sien sedert ik het had medegenomen uit Londe ll.
Zij soheen d. w&arheid to zaggen en de verdwijning .....
het kind .blijf' eon raad_el. Zij bad door gebeel hat -land
geowoneo, mij zoekenda in sobjer elke .tad.an Bnge
land. Slochte toe,allig kwam oij hedeo namiddag to
Avondale, ongcveer een kwartieruura v90r dat sij my
op het marktplein zag ... Zij wiot nietl. Ik ~id. ha4r
d.t dit huia un .en edelman to.beboorde,.. e" ik hitr

:i:c!:':i~:at~::t w:ij~ ~8:~ ~1nd~i:r~~h~i!wij~:rt

t.

Aeh, Humphrey, ik d.obt .dat 'ij ..do.ad Watt.'.il< u
IWdero 'niet' iijn .00rtgegs8D. Milar nu ..,.. ..at nQ
doeo?...
. . '.
.
. De koddebeger antwoordde o,etdadelijk; . Bijda+t
een oogon bilk n&, .vervolgeno .I~eg hy de oogen op
I8g aen .STaaf at.-ak aan.
.
.i.
- Zijt. go .geneigd nw woord jegenomii. Hnrotl.
bonden, . lIIuter . Ger.oi..? ,,"eg hij.
I
,.- Ja, dat ben iii, riop Ge..oi88.
,
~,

tli

rl1i:d~~:::'o ar'~~: ::~~nW:;!D~on 'worden
-

Alle. wit iii wagen, zoo
. . oij mij

tslooM."niet vt·.:

naar het altaat' en den. band . opanbaart, die mij

baar v....bindt. Wij moaCen &eD plan borlllll8ll mooten iete doen, of anders ... _
:
- Of anden w.~ . _W G..,oi...,
:
- .Of ik moe~n naiIr nhat pan .... baar
eU......ige ........wi<l-.gen. · . :
.
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moet men vergeton , dat ten tlansien 1'&n de inte1'Dll'
tionale hetrekkingoo ieder ooge"blik w8nding8D w
don toeotand zich kunnen ,oDrdoen en incidonten kilnnen tu •• chenbe.ide .komon, waardoor de heden op de
beote STondengedane voorepellingen 1ll000gen welligt
r".a. worden . t. acbande gem.okt. ODrlog en" vrede
hangeD tach alt.ijd, en zek.r in aD'" aagen ruet het
minot, aan e'en _yden dra.d.

BAMAR.A:NG.
POSTKANTOOR . llAMA.RANG.
Bluiting de, EngolocheMaii viaBata.ia.
Riouw en Singapore.
In de lll8nd September don ~ en 19.
• October don 7 en 21.
• November den' eu 18.
• De.ember den 1I en 16.

Muntak,

FranscheMAii v.is Batavia en Swgsporo,
In do maand September den 1, 16 en 28.
• Oat.ober den 16 en 30,
• November den IS en 21 .
• Decemb.. den 11 on 16.
G !:~ ullr Van sluiting is oteedo de. namiddllga to,
Intusscben wordt aan belanghebbenden vrij gelat.,n,
ook op andere dagen hllDne brieveo aan bet postkan.
toor to doen bezorg,". De doorzending Ireaft .teeda
pl.at. per ecrotvertrekkende poot .
AT, S EEN YERYOL G OF ONa llERtoRT

VAN

GI81'BllIlN,

wa.rio wij ono.n lezer. modedeelden, dat de H egeering het VOOrnemen hod om ook de gouvarnement. koffie,
die zi oh in d. pakhuizen van Samamng beviodt, te
•• rpanden,. ton einde uit een tijdelijke geldnood Ie
gel'aken, kllnnen wij 1m nog malden, dat er zicb in
de kU8 va.n de We"es- Ks!D er albier nog circa vie-i' tOll
........1''' ................. ................. , .................. - .... b~~ · ·~b
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gen oak wei oal kunnen verkrijgen.
EE" HRI"r inboudeude een bankwiosel groot f 512,den 2Gen Juli jl. van hier nur fassoeroean verzonden

mogt tot beden ZijD adres nog niet beraiken.
If eeft goodgovonden en .erstoan:
Met wijziging (Ier ordonnancie van 2'" mnij 1812
(8taatBblad no. 115), en van artikel 1 van die ran 8
J anuBrij 18-75 (Sta.tablad no. 10), te bepslen:
De I.nduden te Pa.oeroean en BangH , te Malang
en te Sido-Ardjo worden .oorge •• ten door afzonderlijk dflartoe to benoemen regtekundjgen, met dien
fcrstaode do.t uen Yoorzitter zal worden benoemd voar
de l.odra(len Ie P.ooeroean en Bangil ter hoofdpl&llto
Pas0eroenn.
.

Heeft goedgevonden en .er.t&an:
I. lIlet wij.iging in EOO .er van .rtikel 5 der voor·
w&o.rden voor de opiumpBchter te Menado en in
de Bfdeeling Gorontalo on onderhoorige eilanden,
opgenomen in Stastsbl.d 1857 No. 105, den prij.,
waurvoor opium van Gouvernement& wege wordt
ver.trekt, VBSt te .tellen op I 83.8a' (drie·entacbtig f!ulden, drie·en-dertig en 88n halve cent)
per bol von gemiddeld twoo en een half kati of
een veertig.t.n piko!.
II. Deoe ordonnancie treedt in ".rking met 1 Ja·
nuarij 1877.
voor mij zijnl Ik zeg tt, HumhreYI zoo 'i k de un
Ethnl gedane belofte niet -morgen Illiddag kan .er·
vuilen, schiet ik llIij dood voor middernacht!
H umphre)' l\Iil wood atoDd op en wand.lde been en
weder met zijn hand en in de o"ken en op den vloor
.ter.nde.
Ver.olgen. bleef hij plotsaling bij het venoter atoan .
_ 't 10 onnoodig. master Gervaise, Bei de ·koddeheijer. Ik ben olechis een 8rme onwatande jongen;
ik kan niet. bedenke" OlD u t<l belpen, dan ....
Hij .weeg en baero. fde niet _ijo ,inonede Ie eindigen.
,.- G.looft ge haar beden Docht gernat te kunnen
la.F~n h'eengaan, _master Gervoise?
_ Beniglijk DIs
met hur mede gao
...,.. Maar"dat kont g. niet doe~? Gij moat haar
zeggen, dat ge uws meeote.. verlor moot bebbeo. am
nit te mogen gun ...• Zeg hur, dat BOO Iii ....t tnij
bedaard noar A..ondale wi[ tarDgrooteD, gij dan morg- n ,roeg by baa. >ult komen en met haar JIlIIIl'
'Lnnden terugkoeren. Se aunt haar dit seggeo, Jliet
QM?
- J a; ik ks" 't hoar leggen en but o.arte<len
heden naeM llie. ·Q heen t. p.n; maar. ~.
- Denk Diet &an bet o'Brigs; m_r Geneiee,
Er i. Dog ...nlangen lijJ t.....,ben dit oogenblik ....
d.t nu nw tNuwen. I!r kan iota gebeQ ..... cIat <l_
TrOU'" oit n". "eg rui!llt t..-ben lin ell dan. _

,k

~;~i=ije:n·p~ ;:;:~d ....ijQot...:...~nl!.u=

danDe

,uak op du grond' gerigt.
Genoiee .""1Id 01' ..n oijn atoe1 ea _hoawde
1I ....pAnI lIil ..oodmet eo. 008<1...-1;"«,,. ~
_

aitllinlkkillfJ nari.D .....ild ..

~

afcrij·

- .w...p - - - ',,;l4I. pi. . . . . --cd.

~B~=:: ·,!=~w!:~e;~~~·' de ~;h~t'lrij ~!;;:; ink=a::'~~:l :::hi':t8e~el\l3~f~"~~~_n.iodiml RIb ·1', .'!>no!, oJotU~:.;~~'.tti~.li.Qqe4_'e.~ek. ~ te.,o.~.

;.JI~

"to.~.t

~,.:m.~ ~
......... '. : . . ~ilII'._ddo.

~JI'.'.~

raugBchEtyertroldten·tan.,em.·deeen. and.
def,ee.n w,an. B?hte
... disolp
.. Imll .•taa.n en rue
" '.......•...Daht
..'. d.e be.1'/).egd
... e
.. to
...B.-'ona
..• i1oq.' d",,! . .
"...,4&.1
.. '
.tollen DIW' een pla.tegehadhebbende k~tjoep!lrl;ij t.
'.t;ge"'!
daaodoor.~18t. zalden gedurencle hltDUen .tra£tijd.· ~egelen -lip e8n.toeaand .z1In ge~_du:. bar· mJ
.......1;, uii; Iiju ~~... • ~ ll.~r b:'
Pores. in de nabijheid van DjllmbattllnTJepper. Eentot n1euWeYeJ"gftJpen tegende,wetovergau,
.'
zek~t9Dbilkend IS en,dunn unll>1diDg ·vm.ien om
dea t.udrDa 1.&oraboi.. "J. c.C"'imlII- '.".
' ....... , ,II
ohineei.en mjndoohtorzijll vermoord geworden. Na·
E!1!leen won.der. - .·t. 8pelendewer~en wow-toe
een ,afdoende verand~hi(J te ~. dan zo~ do.ol.' n , ' . . .
'...,' ..................., .. ,... ......
.
..
dle,klasle van iteden veeW wordt gebrnlkt geeft hn
met. d. opname 'all dit ""hrijven eon pore dieust... ·.Hd """ G.·w. ludo, go.r".iI"Jro~ op M. ~bn
.tare bijlonderheden ontbrekell. nog..
De·assistent.resident kon niet oumiddelijknaar de
een.hews.te overtloedigon tijd .'n nienwe ~chavui~
sijnbe,!e~ ~lille ing.ze~envandeze~tr8ek•. t,!"r .te~o~ ",_.m,... da1) 'njru.!,jareD"JUlgelm>ko~
plallta des onheiia gaan aangemen' dit.. hoofd der I'07tenotreken te. heramen. de onvoldoande bea'1I1ungaOOlt
De h1eJ" pas 1DgoYOerde pOlitis. heeR. gelnkk.g een
~'i~ m. Nod6rlurLteh-hdio, ....~ t _ g .erIof..... N..
litis, zooals gewoonlijk: te Buitenzorg sieh ophoudt:
de gelegenheid open· de b.raam~e pl~en ~ttevo.ren,
flinken schnnt aad 't hoof· 1 die '•. krac~ti~ weet. op te
or.
_ De geruohoon welkehier ter ste.le loopen ?~er
- ' t Ga!o.1 ,:&n .~v<roordeelde .. teo "'4" .IB ?'oor de
tr~en, dooh met den .mee.oon ~ver 1 t haar oumoTot ~,iem-r";d1lJlt ..n
·te........tun
......tor
het gabourde met den andereipier E .. van het C1nel
beh~ndelmg d1e"1l ondergsan blJ d.e hedenblJnl! go.
gelgk bet beaproken kwaad ook.maar 1D de vertote
a1daur d
ist_'d t
1'Uatja
' en Militair gevangenhuio 00 . Weltevreden zijn n1et
heel uitgewiBoht.
....
beteugeleD. Ontvang mijn dank voor de oplHlme
d1lll1eo'.n:r
N~. J P(B'njo~),t"'OIU ...juiat. -Au moord v..lt hier in 't gebeel Diet te
Bijna zou men kunnen zaggen dat bij een. verg~lijk
d..... r regeleu.
(.Alg. Ilf1961.)
Tot aasi,ten·reeideat YIll1 LOemadjrmg (ProboH_). tav""'renin.
denken. het gobeel moet een tooval lijn geweest dat
!'let eerlijke v~je. arbeidara hun tr?M gereetvaard~g~
:':ijk.al:.:;~t:.:~~te=ei>l:w:.•~n.. ::~~.J!':r.~
roor den man zoo trourig i& afgeloopen.
_
18 waarmede 11J nlet celden hun ,S.J.o~aDgCompalue
~Ieef!. meD,Op Atjllh uiet gebrdk &~Q K<)*lie~:- - Meu Ve .cbepe
op Ja.va'en ,Madara. ,_, ,_, ~
Genoemde heer E. bagaf zieh naar de I~d per
~i~n. -,. De uitdrukking van den kett~ngganger, .d~t : : ::a!!~I.~e ~:::~~~~:l' =-:.~:~ ~~'--a!:t :!~.e:::;::
Tot
,Willtm J (~~~~ de" giiffier bij den
rao
tramway o~ __~en AMiatent-resident van d9 pohtJe te
zlJn contrAct D1e~, h:!r Ga:u~erne~e~~ ee~~ over
~elr. dell zIehn behoorlijk logies ontitvlt!it;' -llfd.
"
la~~~e~~~~~tf!~~'d::· ~ ~~D~j::-ne: te "A'mboiua,- de
e
:::k:ri
di:":i1 :m':an;a:llnne
e opva mg
SOERABAlA. 23 Augnstua. Door den ijver·. der
regler
afdeeJing op Java,
ter latonde dat hij terug zou komeo.
,
..
Zijn due die lieden selfe daar waar.ij in geringe
r . -. ...
7 1 kk kr'
haald
lk
Tol derd... tommiea' hi· U! • kaaioor
In sted•. d •• rvan eoht•• yond men tegen Lwa. ,W'e
hoeveelheden verblijf houden niet de mee.t g....en.eh·
~~:~::: ~~~~~:ktO e~ ivo:~ M:::""~temd 'w:.e¥~ an!!".R~.happ...)~Pkl;k~; ~~ A. :~~~
op de hoogte van de atadekerk sijn lijk. -::- De woIlte inwon,rs, vooroD~ plut. wasr I. bij ooo~uriDg
BU HET BINNENLA.NDSCH BB;TUUROP DE BllZlTTINGBiI
den'cwaarmede .ijn Iiohaam was oveJ"d.kt ZIJD door een
worden aangoyoerd, ''In ze e.n~re bezo.lungen
- De meubeld,eveo, van wi. bier gisteren .prake
BUITEN JAVA EN !hDUltA,
geneesknndige kommi8sie gekonatateerd te w.,en. op
dreigen .ulks onder den tegellwoor.hgen kommandant
W&I• • ijn door de politie geoat.
(&eo-. Bhl.)
Tot kontrole.r de' ....Ie klu.e, de EOl1Iro1... der cW...!.' . kbue
nienw opengegone bloedzuigerwonden. welke bloeddertroepen op Sumatra '. Oo&tkuat hoe langer boe
te ~~:~.:: l:olg~::B::.!er.':ij:""n!.n ::t:~I~e~e:.
1'. Biebnrg, A, J. 1'luijgor. en A. M.Joek... met bepaliug. dat d.
zuigers hem een pur dagen te voren waren gezet. :meer to worden.
_
_vacueerd, de officie.f van gezondheid }\. van Gelder
:du~~oemden_ in. ~U':lD~Il' .Dienwen ---lllllg, blijTen ge.wid tel
Weris wsa' w•• zijn . horolo~ie weg .loch kan dit in
. Volgen.de bepalingenworden bij de troepente
en de Lniteoant kwartiermeeater D.H. Lalinl!'
Tot kO~~f::/:' ~:~re:t!":''';i~'';':;'"!:.t~:=~:.t.ltj.:l::
'twat.r verloren .ijll ger&nkt. Blj onderzoek isgevele ruime hoeveelheden ke':=g~n\la~a gedet~e~d
De gepenBioneerde kapitein der Inf.G,J•. Ge ..it.
Co.p".,. en W.P...nBerck.1 IIi..
~
,
.
en ongetwijfeld knnnen .e
,. tJ8. moge e.' ,8.eu i. geJ11aatat bij uet'beheer over de dWBngarbeider.
BU DE IN.ENUliVOERRE9l'E..'iEN.ACCIJNSEN,
bl"ken det het ontbrekandageld ~ 't:welk .ijnhuio_ houdater zeide dat door baar heer was' medeg~no:,~~
wij;lD,. va: groat ,nut. zijn. Dr'
.. ' . j , 'f
ens. te Atjeh. . .
: '.
_
Tot outvange~·te Pekalonga., :.do .mbt..... op nehtgeId . n.W.
go.

/Ii.

8.

:M= C:'W"F.

M:=adi. . '.

W;:::;

~ ~-:~il>~E~: ~~:OO:e::'~ d~\~~.i!~::'u a~~

;;;;e~o:anht'::ro::::::~:ht~~ ~:~o~~~;

-

&.~f"::~be:~J ~e

oO'IO~.'':n ~e:;:;fj~::'.t t;.,h~r' i~n e:":.:.1i:e

lie er el

, _ De gan.raalmajoor ·Dimonti. gilter opgetre.
den ale ebef aer lIe. afdeling vuhst departemen$ van
• orlog
. , .
...••
- De maJoor der mfanterle H. C. V. A. D.."'w.~nl.
mllitairkommandan~. v.n Celebes en· OndarhoorIgne. den, heeft een tweeJarlg verlof naar ~p" , ,erzocb~:
_ Oak de beide ondero1licier~n dIe•. zoo ali wY
Jnlang. mededeelden. wegens ..ekte nlet aan het
admi.s!e,eumen voor de milit.aire .cbo~1 te Meester·
Oorne11. k~den d~elne,?en. z!Jn. th ..... s lD dat .:<amen
~81aagd en als. eleve blJ d.,e mrlchting geplaats.t,
.' Dezer degen deeldeD W\J mede. dat de v~rdlen.tejijk~ onde,·kap,lmeeater bij hat k<»,!", .tafmu.. e~8nten,
de heer!'1eisob.ke, ,voor befOrd~lDg tot adJudant-·
l.mdero.ffiCl_ei"J bUlten Dazwaar !~n cen lande. ~SB voor·

audiieur.militair.te

t:.

~mr. ~~ t:g~~gaand..

lie:: .

De majoor L. G.Diepenbeim.an het 3. Bat, Jllf.

hezetting. waar de ga~ensdienot hi me•. kao wori':.f~:i!,~eg;~~,:~:;.. b~n ~:~tL~;~:dig1!:r!~::::~~ou
don w~genomen.. daD. ~.er,
.
d"
U,r »lO ""nEELING J ...:PAlLL Bchrijft men,
we~~ij~:~i!U!c~~: .t:r••k:f!:.n!t'f:!e::;'r:;~i;~~a:~Naar ik vel'neem. beef!; :eeD sohrijver op het reBi·
ooor de publieke' veiligheid bier aller.chadelijks!.
delltie kanrool' "lhi••••iob uit de voeten gellllUlkt met
Werk voor die'lieden ia hier Diet. althans op VOW>
eone s% van 1700. - nit ' • .lande kaa. Nur men
DB niet voor bUD, a u t a L w i I , moet hij zich naar Singapore hebban begeven.
't. 'Gevolg daarvan. blijft Diet .aobterwege.• Ondank.
onder den naam van ~dben Kartoredjo en derwaarta
de liefderijke behandeling die z•. hier ondergaan. maar
gvvolgd zijn door zijn oediende.
ook omd..t die behaJidelingzoo ••cht.innig i. dat selfr!
eeo goede bewakingovarbodig wordt· geoo~deel~~ 'i-o?'
pen"die lieden bg troepen wag..... En hefdenJk,;"
de bebandeJingontegenzeggelijk, getnige de uitnoodl'
SA.MAIHl\G.
ging die .ij indertijd van dell kommandant der troepan ont.ingen. om de vooratelling van' een ge~~I,":b8p
JapllJllche accrobaten die epeci••l .,oo~ de mlht&lren

A an g e k () men. S c h d P 0 n.
N. I. Bark. Ho -Soen GOSfl gezag'1. Oeij ljiall Djo-e
van CberiboD.
V e r t r 0 k k • n ~. c h • pen.
Sedl. 3Mut. India PAcket gezagv. G. Di.pering
naar TagaI.
N, J. Bark. Jnstiu' geoagv. Lin GOIUlLing
Soerabaia.
Ye r t r 0 k ken S c b e pen.

werd gege.en. ook met hUllne tegenwoordigbeid te
vereeren.
Doch genoog hierover. ofeehoun ook hier oorzaak en
geyolg in elkander vloeien 18 't minder miju doel ~~t
......gename te ..,het.sen am bi"r kettingll"'Oger te "~n
"I. wei bet onaangename daar.an ,<>or de ing.... tenen.
-EenlIll4al ontsnapt verspreiden 16' :icb over - het geheele land eli gaan op roof nit.
.
Begrijpende dat ook in hun ambaoht conourrent18
de oerdienste mioder maut. gaan oij tot- dnsverre
..Ueen of in oompagni.sebap met .enbunner vrienden
uit.
De gede.erteerde inlandache 801daten, ook.1 geen
kenrbende. meegerekend, i. de'raming dat gemiddeld
een twintigtal dier vagabonden hetlud onveilig mwt
seker niet o'ferdreven. _Voorloopig is 't terrein.. g~ot
genoeg dat ieder hunner zelfst&ndig werkt. maar wat

n So. r a b a i a.
Eng. eLooms.hip Vid..... gezagv. R. B.rr<>w, naar
BatiedeBaBdeeonl".o., =.:"lg,~d..cJ. DBd_. ,"anLooIlll!COdehmiP. D~~ror ~!!:~
vaft
_
,,___
...... _ Ned. Ind. stuomschip Koningin Sophia, gezagv .
M, Jansen. nG&l' !Singapore. - Ned. Ind.stoowsehip
W. Cures de \'ri ••, gs""gv. H. B. Uoflll8ll. Daar
Singapore.
BA.rAV!A.

_ Heden morgeu vertrokken per .toomer Baron
1h,ckay naar Fadang de overate Engel. de Majoor Ger·

vereenigen om op grooter schaal te opereeren. ~en

Aug.kowen Paa8&gier •.
Fer Baron BeDtinck, :! JO!lgeheer N.ij.. Z. -'1.

:;':~~'::t~:~U:':'':..~:nb~:~::d=~:bij:~ij;rti:.:

11lC~~~ !~JQ~~p:~~~v~~~_H.::~~a~.~ ___ ..__ .. _.~ __ . . .

:"...~te, ~iet :Ia~}!~_~lie~e~_ _~e:n~o".".~ ~.~~r!:~
lrouwd zijn.
Nu ,..,ed! ill er uanweiijkl .ell planter meer aante.
wijzen die niet herhaalde be.oeken dier onwalkome
gasLen op .ijn plantage ontving. te.wijl de aaorandin·
gen op den groaten weg reed! lang de be,olking afkeerig hebben gemaakt dien s·arond. to begaan. Op
de plontages sluipon o. gewounlijk de koeliehui ...n
binnen of ve"",harren .ich door inbraak d.n toegang
om alles wilt van hnnne gading mocht .ijn medetenemen.
Gelukkig eebl.er worden se daar van tijd betrapt
en moeten .oor een overmacht bukk.n. Meenende
dhen madjool"d'c!aarlmede ed?n ~iedDat to bewijzen wedrdebn
am oor e p anters ,ele.n teruggeaon den. oc

k.apiteins Lu_cher, OTerveat en de Bruijo. de Luit~ der
Art. MunLliks d. Jough. de Luitenants der infant<lrie
)1ensch. Paeliglt. van Wijck, Schultz.· Z.lvergieter,
Hoogstad en de Luiteoant Kw. m. furkens beneven.
90 mindere IUilitaireo. HO ..yo koeH.. en 11 dien.t
ll.arden der artiUeri..
- Nanr wij ,-ernemeo tal. d. heer Boucher. dirok·
(tlur van het binn.nlandoeh be.tuur, in de volgende
IIllIIInd .ijn pensioen .ragen en in Oktober per fran'
.ebemail naar Buropa .ertrekken.
(B. H6Id.)
Den <lden September ter gelegenbeid 'an den ver.
j."rdllg nn Z.
den KroonprinB 01 Z. E. de
Gouvj'rneur-Generaal eeD th';.d.neant ge.-en op het

K. K.

plOleis te Rijswijk.
Wij \'erneUl~j'l, dd oorgisteren tlit bet water hat
!ijl< is opgehaald .an den onder cipier der ge.angeni.
die ZaOOrdag morgen hetlaatst ge.ien i •• toen hij ter
.aka van de gi8tereD gehouden exaeutie eeDe boodsohap
D de stad waH gun verrigten.
l?l: i\iaandab ward albier me~ goad gevolg _~et
\~lIIo.I.i..''.Wti~. Q.l.-llv;.;l41'le-I..' .....4i.U.cli .J..gClt::gu uuuJ:' u.:-u Lu::",r ."e#
b~r. heden door den heer Ingram kOlUmie. bij het
~m~611L BeetuuT'.
,
"'Clrca-.een ruund gel~den my'e eene ,zekere dame
een collIer be8t~de ~t 70 koralen ter w4larde \-AD

•

.rverklaardell
1, per tltuk; dtJ ~lellden we~en ondervraagd ~n
natuurlyk un dat felt totaal oneebuldlg

te ziju, maar 'ijf dagen later .vroeg een vrouwelijke
bed,enda haar untalag, en het I. na oon m.and gebleken dat dezelfde .rouw die koraten had gestolen,
en sa &aD eena ehineesube VfnuW' op PI1I1&l" Barou
~oor 10 c~nts per stuk had rerkooht, voorgeve.nde ze
ID. den hun te
geTonden.

hebben

,- Wat bedoeU go? riap hij IIld ean h"lf gobroken
• tem, . Ge bedoelt immera niet - ge bedoelt ni~t! ....
Hij zweei en erond .til. met oijn zonderlingeo blilt
.trak op des koddebeije.... gelaat gerigt.
Deze Bloeg DOg aUoo8 de oogen niet van den groni
Hij gluurde :naar de gesloten deur, zonder um

OPT

te zion.
.- Heen .iju ~.l1ige papieren bij .ieh - au,,"e·
lijksakte ?
- Neen, zij ..,ia. mij d"t zij lOa verloren bad,
..,- V.floren r
- .Ta; maar dat
mij niet bate, Zij kent lien
. naam del' kerk, wsarin wij gebnwd werden. Het register.an ,het ker.pel .IOn alles openbaren.
by:ie~;: .. ~·t.ergat ik. Maar heef!; ' lij g••1i akt,n

to"

- NeeD.
,... Geen brie<en "r i.te dergeiijksf
- " ,--- N oen. Zij hooft door het .lud g.....'".... n. .~
Is niet w......cbijnlijk dat zij eenige .brieven bij si¢h
h,.ft. l\iernand heef' .ich de mo.ite gegeven bur
in deD loatbleu tijd ta achrjj7en, de arme ellendige.
Er ontatood weder oen .... ijgen de pauzoj en s1eohlil
net ~kelig g;onaa van den waterval onder d<D ce_
.kJonk do! i~ de plegtige ltilte ...n den wintcl'lUlcht;
De t..-ee mannen ' .tondetf togenover .Iunder op
he~. 1.-.1& haardkleed; de koddebeijer stee~. ned. r.
waarte .iendo, Geno:.e met sijn .Dogen gerigt oj> .ijna
.oogbro.d.... gel ......
De ,.ij.... van de . kleine penonle 'op dee ""hoor·
6ieenma,.tel ...,.en op ti .... minnlen voor elf'IILI'.
-- Ga. "" ·.neof ge haar kunt bQwegen atil met
mij -medii. te gau. muter GanoiN. 'prak Hl1mphzvr

.Uwood~

:::;i~:~ ';~an:';:die:;':ll." !,"o:~::n d~atd::~te=

I

M~~r'o!~~~tteboeBk:~~. d~. ~~::;"u!:"~..u.z.W.
be~.:~k:fv:'~~s~:!":."i!·r~ ~hetrWtui. . .;"

do di ....t diu IDldcWen t.

un het ciyiel beatuur uitgeleverd.
't Civiel beetnur .telt ze durna in handen van den
majoor die de be.""gde autoriteit i. om die lieden te
.traffen.
Of d
• lij'k
f" k
fd
d t f
d'
lieden :;:ter:::~ele~e:,1J. w~~~t ed:.ro~: :ei~': d,:n

10::

daariJmtren~ hOQrt, WE'l tlens in tWijfC.-i

getrokk:en.. lJ~

bewaking altbana pleit er e niet fOor .ooala u:t het
volgende atuitja daarumtrent blijkt. Deze:- -'de.gen
ward een wegone zware miedaden geatrafte, die zioh
_na sijDe otltduchting op ni6~w aau zeer el'Jl8tige
misgrijpeu. had aehuldig gem.aakt door bet civi~l
BtUV &aD onle militaire autoriteit uitgeleferd.

be"

De~aelfd~n vf den daarop .olgenden lHlent fond

die booBlricht reeds d. gei. enheid om geboeid lr)
uit de cachot I.e on'aoappoD. g
Terl5tond daar.)p - wordt hij wader betrapt en op
.nieuw door ~3t ci,iei beelUlll' uitgeloferd. _ Van
een nieuwe onh-)uebting heeft men nog Diet g~hoord,
- lII""r ",at Wildt ge met Lear gaan doen l' ..oeg
Gervoi ... op .....elenden, ged wfingen toaD.
'
-

&kommer

[l

bierover niet', master GervQiee I

Ge h.ht .mij gevraagd u te dieneli. an ik ben er toe
bereii. Be ..eeg die vrouw met mij g.ruat heen te gsau.
Zgt go ..ker dat niet.. haar ar toe ken bew"gen .II ....
Anstralie . of Amerika te gaan ?
..;... Ik ben er zeker van.
- Good, IIOrg dan maar dat .ij met my mede gsat.
Lord Haughton gaf geen antwoOld .. Hij &tond een
ougeublik pein&end; veJ"yolgena bagaf bij .ichin de
~kam~
,
Bene pooa later· keerd. hij terng met .ijne .ruuw,
die hem langzaam yolgde.
, Humphrey Anitd bij een .open· .eneter en waehlte
zijn ~hroeder.
- Mijo vrouw wi! met u naar A,ondal. l.erugkeeran, Hnmphrey, ..i lordS."ghtoD.
Hijging .oorun in den' kleinen gang enopeBde
de half gluendenr.
Agatha ging het ~t er nit
Ion bleef op de open plei:' naar H nmphrey etam
.....,hten.
- Ge suit geld noodig hebben, flWateNe G.........
.den koddebeijer in bet oar; hier i. mijn. benni. Ik
Iai u morgen !Dear .....den.
- lk hab UlI' geld niet noodig. antwoordde' H .......
p\rey op sonderlingen toon; ge weet det ik 't Diet
behoef.
Hg ..... hu. geen tegenwerpingen, maar t.rad .......
hniten. DBlI1 do 'roow bij da hand on zeida boar digi
bij hem te blij."n.

4i:_1..~~-:!a ~f=~weg.
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::n~~~:~~iden .koDtrol~u qf ..pi:nmt~koJltrolenr bij bet

TE I'IMHUNG (PltE1NG! R.REGE.sr'CIlAPPEs);
radeD._dema.ng,S~ Nega_ra, p~ii.h \""u Tasii:~}[alaja.;~ Kem
Koeso_e~1 w6~a.yan Indibia.ag; raden MoehaDi.al E~_-bib Tall'

::~!~-ttOD;;:I:~~f
:J:a:t~k::~~ b~O~l~:a~
be5tunr.
BES'I'UUR OVER

VREEllDB OOSTERj:.INGBN
•

oKnll•.t.GES':

":~"Qi, uit '" land~ dien.!!t. de J uitelWlt Jer ebinezu te )(telkcCorneli. (6ata-yia.), ,Haa Hoadjiu ..
:BUiGEllD:

S:~ti:t:~'::~ei::~b.~~. te )!eester'C'vrlleli~ f&~vi~;y T~n

Departement vun Oorle>g.
VDr.L~'D~

S;~.~:'~;:~t~:;1:~:n~:~~:~t.!:.~t :~~JiE:e~~
O. . 'L . . . . . ,

;••n,~~:~~.ttV'.~'B~;rv.L:~~~'~'izr~.~::;i~;~.~:'':;t,
~L=

-"'-

~~:;i~~~~f

_'1""-

lur;'JoaDEa~;

;

BlI HE l' .tAPEK m;g L\"TA.l'TEl!JE

r~~:gg~:~j?~y~tfSZ~~l{o~~;~:;~;G~~E:~:
BI1 Di. ltlLtTAIRE GEXEESKVNDIGi: DlE'sS1'_

,,,~Oll?~.'<s,,~JD;'Eg~,!~.,:~. Ll',IJ',I.
;no<.

Prodjo_

ke;~~erm~;r~;e~.a:!:~~;.~~" d;;n i~::!i~!r~' a~ nlllib.l~ ~~the~

morgens 9 ure .

Maleisrhe diensl.
"-. H

. . , . , .....

m

'fot ~eQ raD de pJa.atsc1ijke_ iDland:aehc sdtooltom.miuie:
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Z 0 N D A G den 27 Augt. 1:'-76.
'Il

•

J. ~b ~~"'machi.i't bij d. di.osi der~t_op.J""

L

Per Baron )1acbr, van Oort en ram., Vre.en en
fam .• Leerling Ard.......,r, mevr. Zilvergieter lloogstad
en 2 kinder.n, 2 Chill.zen, 1 inlander, Z, M. troop<!D.

''''''''''g H.J... Lijt
AJ.l(GEe'l'U.D;

SCBE EP S-BRRlCHT IN.

gedragen, Thans verneman Wl~. d~ b~t Z. M. deD
Koning heeft behaagd hem d,en btu/alren graad t.
~erle~nen en de hger Mei.c~k.e d.~n ~k r~eds ZBt~~d~g JL a~a e?OdlllHg de. mUZle.l:-uayo.ermg In de mllt·
talre soclete,t Conoord,a lteeft gedmgcerd.
_ Naar wij ,erllemeu. had bet afdChu.wwekken.l
"chouwapel van gieter ID?¥en aan de gemeente alhial'
i>e'paard moe len woroen.
De Inl.OII.r Tjokro Sewito i. namelijk niet door
den krijg.raad t. WdtB.",den maar noor ,lieD, te
p.ru.ng ziUing houdende. \'eroordeeld. Dientengevolge
had op gron,i ¥on de ....Uelijke bepalingen de straf
ilie, niet mogen maar te Padang moeteD voltrokken
•'orden.
Wijbevelen de wetenschapp.1ijke behandeting .an
deze gewichtige ttangelegenheid aan de rech'~geleer·
den ten .eeret. aan.
(J. E.)

i~dehveedO·.

Lord Macaula)".
•
~~l~,~~1.ilB~~trn:hQ
.
·
TT~a:~,tu,.t:,f.
tl~:.,r,_~I.;~"'~'~~l~..i~i.'"';:
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li'er",rll·"'ll"'t',.

.£I
uu. U 13
I.W'
Z 0 N D A G, dell 27 Augt. 1870.
M.t dergelijke neigingen i. bel begrijpeii'k,
De ''''.gm;' '. morgens tell 7 ute.MAe.aulay derecbtspraktijk. die .iju be.temmiLg4,lendo
De Hoagdianst om balf 9 ur<.
te .~o. verre van .... nlo/tkeJijlr vond. Tocl! moeat hij
Lof dell Bvond! ten I} ure.
lets om den brood. doen. Reeds ""erma en is melding
~~~t~"~~ ~.~ ,.<.l~• • ~~ Oljn~_ vad",s ~cien
JJe 1. lta. e
.~
oenuu
.. ·gen.
' .
1'-'")?, '.-- o:::---.:T~-- ,.-,~ .... _
- , - ,- ,-' '--'~ _.
\iI.i.Y.'::.u.,;"
s u n n Dt'Ul
~
was hij blyde geweeat, d~r aan twee jongeBlj KOniD~1iJb besluj[ \-U 2 en :> ~J~li Y', 0: 1l~. ; 9 ,:jn .~
. e e~ le~ t-a gev-en, een hondere gu~a J~liJ~. te kun
ll<N!IBo! tc,t ?-~'kr .14' Gr~c- \~11_ ileu i\.eJ.u1ano. ~I1e.l.l . 1..ttu.w. tie T::il~--Fnen '~rdl~ne~. ~aar.lan~r ?an ~nJaar hie~~ hlJ het ~I!I
r~=Dt-~!~~ ~d:r ~~U~~d ~'-~~H;~~: ~l:;;:;;r ~~rAiG~~i~~: ~'~:c::;8c~;:r~~p'nl~~lt~~~e~e:e~iBd:ee~~ h!J der Gotiln
l\;

.;:0

. .,' ___.....
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.iJ
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A_ 6. C. K \'L 'roll Ud!l. -'=U!~cb:t; Ip~J1bu.r:!, ",lita
StdulabJJ>t,h~InJ1t, leU J~ hpih"ill.initeualH ,-(:r It:c

\."-11

kt'·lrger

'\'," F. ~ltijrD_
CI Y .;'~.L Uta.JA-I-~'''''B,HE~·1..

b- t

k-~'

_~ d

J

h

..-'-

s.ar een procee van

::;Il~~~('~ ~eld~~'~;\~=D~d~~e_~.!! liee~tm::d.e;:e~~~h.~~:D~~~

~e:ee ClllB ?,9\Oi>r , w. ebben. ZlJn ho:.Jp was tms gerest gd0I.'d.e h~eratu\U', Sodert 1823 stond ~jj in T~rbin~g
met Kmght. Quart/y. M~ga ..ne. een Ille~w tiJdseh"tr.
door eon. ond.rnemeoo U,:gsT.r m,ot beblllJ' 'an Jonge
t.alentvol18 m.a~neD; loan .MBeau~~.\· 8_' JareD In :et levGn
~~~~an~e:n ;=~ne!a~ fa~ ~~d~:~en van IlJue ~a~d

IbQ:olL

waardig

ill

r..

'L~""""

t"cej.rig ",lor un S«e<land, "'10"" ,id.(., 'au J •• 'om.
het u.ilteot' Te5ideatie--kantco:r t.e ~idh!J-~\rdJQ (~l.A!1lib3.;a.'

lD!CS op

- Ik houd. met van die weg - hij 18 gwvU1'lij!L
- Ik ...t wei up u pa_n. Kom IJ.U!
Dd jonge man \Toerde 3galila Palgra,e nur den
ttl"eD trap in de rots. S"h:"tde vaor &:hlt'de 8t~gC:Ll
lij hem _ .f - hij bet oont, zij achtcr b~m - ,zet!l'
~m.
Utt f~e wind, die bWgB de rivi.er waaide,
blies gnur )n hURna geaigte~. j)e l'orst had opgehOl!.den en er riel een motregen• .Lord Haughton keerde naar de kamer terug, ",aar b.ij gedineerd had. By
&etta mob neder bij den hurd en wwerde ha~ fuur
aan; .er.olga.... begaf hij .iIlh naar het opon fonster
en nam in de diepe Die er flW pl....b! .
Eon kwanieruurs nadat H umphrey on Agatha de
treden van de klip waren afgeetegel.J) y-ermengde liieh
een ..enrijdeJ"d gelnid met . bet tnluri g rniscben ....
den !rind. lIilwul was't niet aileen de. wind die
gehoo,d went. 't W.. <lelug" akoligo wer>k1agt van
eenmeDlChelijka a"'m.
M .... dat treurige galuid hield op "D _olt ,\I'og in
het toenem....d. l<>eijen van den wind. D. meeste.
...n Palgrave Cbase eloot bet yeneter, nam de lamp
. . rletafal en begaf .ioh door d. atod.....kamernaar
lijn ruim alaapvertrek.
Hij .ierp Iloh, gekleed zooa18 b.ii was, 01' he, bed •
om. eenige rll8t te "emen ..... de late win..... morgen
.....brak.
& in de droomen, .Ii.. bem .,,' en dan ....ten met
a,,, .tikI<6IIdan anpt insijn drooge lwel en hot konde
&Keet op zijn ~igt, paarde lien .de Iauge ."""".
' ....de kreet YlUl
m"....,hellj'k.. atem,a&I1 bet dof
~ ftJl' den

..m

wate.....

gek~lll'd te wor-1:~J

eh:te ~O:'jf=~d~:-et~;
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Iro( dunkt'r en rcgeriaihtig

W&8

de mo;-gen,

op

weI-

ken Ethal Hurst. tot het pai_hap.)u ,erh.ven wor6an Ye!beffing~ die leer 8luiteud was, voor de
talrijke moeders in de nabuurschap <an Polgrafe Oha
•• woonacbtig, w.lk gehoopt hadden ta tien, nat d.
j Joge graaI onder he. huweljjk.jnk &vu lijn zcu..gebr&gt
doo, de bekOO!'lijkheden en volrnsaktheden Villi ,'60 he·
rer doohters. en die ...e~nden dat zijn kens eensoort
'an beieediging >Tao.. .oo'r de ud"", ionkvronwen.
Voor Etba! ""heen de koude mistige morgen ,au
weinig belang, hoe.eer de lu.menier. die hear. het
bruidsgewaad undead daarin een eleeht <"aortee/un ..,.g.
Wat kon b9t h".... selJ~lonof .ij bij son!icht of .in
d. dnisteroill ging OlD Ge....aise i'algrav .. haar hand ie
ge••Dr Zij beminde haar .niherkor.n eehtganoot sco
!"e~, dat By goon voorteekeD Yau """"escbiin bohref··
,co om bur toekom.tig gelnk te o"rsekel'8ll..
.•
De .oltrekking. '.8 bet nnwelljk sou p1aata hebbeD
i. de km-k. YOn Peodo!l. wasr ti ...ph..... Bursten d•
K.pel~ van Afondal. de. dienst aondenverrigron.
He~ ..,heen een .mutelijke biUere &aak. V""" Stephen a• ..GOlden uit to opreken,die. lijn ni.ht Ethal
aan zjjl1. mededinger sooden· Terbind""i maar hij bewill~--de er it d_ dier.st Ie Yerrigtt>n . Ie. v'oldoaning
"'0 -toot lnid oitgedrukten well&eli .... zijn' &mille en
"p ~·a·.rieadtlijk "'miak.
den -

.

~er~t.ufl1'OIlI ~W'~id~' te.~:Di~~tDIt, ' derWlll~ bijlo0!d ~d, Lord
Lord .\1· 1'" ~olianUebi '.i.m. Wfl~ bij,sulk ~ipe!!iMl"".~ .,- . •.. .
.'
.. '~TifBa 'is A.U~UI,t1!I.:
rolJ1l!mt
.. ' •.
- .!Iijli
.. . .rill
.. . .....
1IitI. . / . thorpe, .hoe. veel
.. 01'....qj.nn. ' .1'!
• .1I01IJi"
..
. . 118-. -.' ..
'. Ij\
.
' :. etJ du,' '". '. J"(;
. ,"M..&1' .... iI.
IlIJ « ".' .""
.··'·M.·r"*.......
· .'. .• . .. • .
:6"IoDcI-!lod.Huli tll~ 'lllit&ekent.i,OOl' deD
st&ld weM. EDtoen omdandighedeD
~
tMJi yp ~omobrilnglltb "'te.c .:rllliimet ~ claIde . . -_' ~ _
!IAC
. 1ftO."'t"-.,.!iftll
iOIirIjv~ . ~ . beatwld- i\Ci~r . ~dat 18de .__D- • . in ,b etfoorbijgiIaD geapioke:1 ia;bemdionganllla ~ . ' .
.' : • ,' . ..
.. . . . . -.• " . "
•.. 17 oplSa-r ..,udep~talielillillljre fiUt gil1ieud.
dIiohtop beDu'eetigdllil ' " Je1fi,81.deD beroBm:d~D . t&t\~nljn beuekkiDgne.r. taleggeD, wmhetm. · oorreotor .lDeen kin~e~on,a....~ghald Y~r~
·.Toe1£oePaija. fJI volgeua b.cl.cht )lij Habib Abdul
oritlO1lll' _ ' deh .toeD~,",igen tijd an. radaotelU' .Villi de • ·ooel\: .·om oDtalag . lo~. deieD~ an ,,?olaDg~<>&,>lijk nit;.. \ h.e& ~!",. d. ~e1IlJjg; , ~ ,l!l1IIlI-lll deB·
Rllc!ullan -aangekomen met .1500 .trijd~n.
~dmburgh Reriew! taBU, ev8Jllll.~1IIII! Ilog.heting'lltMd, en hem tell elot~ lD Indle betlidnlll_lill?bap
aollden mn. rInden wil woorcl.eu
SiegcmI!eek , eD
KoOrliienen -liuiksie1£teDnirtalrljk.
'~08drijlill~tijdachrifG fl!<l Groot;.tl,lttaJiie.In fiet be·
YlID d,e Sapreme Oouncil~ betlloag~ reg~erutgla ,. De Vrlee e~ Te Winker~ld".
. '. k
. .
gin .1IJl·. 1625;werden . h,!m · .aud!eDklII1f " oio1't~"$en
liobUIIl nuet den Gonv~~8ur-Gen~l'QaI, aangebod~n.
.ND~ d.t ...l mij nietbinderen. Durop'diuflk de'
Obolera ge..e eD.
sed".'an en in.. AngUi.tn• .T.lID. w,t Jaill'
. ver
. .ob.ee..n. lD de
.' M"oW".y !mm.met blilde. 1illDd.n....D. Bet v.r.~......n.1 tn . '. ! t.e· .' " ; .' . "
, . " .'
. ' .'
____-~----"----::__===-=~~~"'---Edinb~gh:aoview' .ijn e8l'tlte Euay,'- Clat,over Mil·
de der dUI aangebQdon hooge betrekking, en dueker·
eo ur we .. wag,e ll.. '. . .
~VE~TENTI!:N.
tol'" . .... . . . .
.'. . .
."
heid ....n door beaparingeu op bet dalumede verbonden
• Doe dat vooral, tan mlDllte ala 8'J mfIIIr g~
. D8 iudruk "":aloriiiireidigand·· groot . en, ..~ · moor
kol_le inkomen sieh en de.• ijn~n e!D on~f!'anllelijk bo·
nleu..~odiaoben,.ielkllJldigen rOJDall ...rwacht. w~
il; b1ijvend. )llveDl\I.ByroD, .elli 179Y81yan. It"nd hij
n .t9 .~DDnen verle?a ffen • dat en 1lJ~ po~~tieke gedJ;.ga- . e, ne diepe . karakter.mdie u tat Dadanken brengh oyer'
Op Zaterdag dengen September 18~6
rip lek.ren morgen. 'op en , vond aieh ,bel'oemd, .Hoe
I~Juen .~n lettel'kundtge werk!aamheld vriJe Ipeelr!'tmte
u oelven en de m.lIlIeben random n. 't Was door lID'
dell voormiddags ten Rt'gen nre
o meer ik lee./' Bchreel hem Jeffrey; . de .lijn.teen 1118het•. deden ~~m over vel.rlel ~e.~areD tagen de . I~g.
dere middelen...eet· ge, dat het mi' tot Ulldenken
za! oro bet kantoor.van den Eerataanwezend.inge.
· tigeW aller ' blioordeeliare; • deB te mearyerbua ik er
dunge .0heldlJlg en bet verbllJf ,In h.t ferre Ooaten.
.
,
.
.
.. ~ ~ .. ' .. -.
.
, mi' . over; w'!!r gij zulk een stijl . vanl/aan geha.ld
- b •• WAren die, ~oen' ~nei~dig .waarder wogen dan
w:ekto ~n ,ver8ob"lendo. ~.w..... wordmgen ~lJ lII1!,wakker nieur '" van den Water~taat te 8atiJarang 'worden
QII11 besteed:
-,
.beht.': Bn 'tot IB403. 'het j .... w""riu. het I..tote. dor
tbano • ..,... met bltimoe~lgh~.'d .heeu.toppen. Te ee~~er,
rtsp. Vooreerat verr...lOg en . hel.bammg. t , Beet
bet bouwen .,an . een .dubhele 8cbntslnill inhet
26 Essays in deli blauwgelen omalag v.nhetgevierde
omdat Hannah. lOan .WI. b~ . ,.,.cb. na .de~ dood .tJner
immer8" . dat giren ik ge.ebied~nil . geleerd bebblin in
praauwvaart· kanaa! te . Demak. en eene brug oVer
tijdiochrift··vera:cbeen. io.·de roem d.a eobrijv.n . kliD!moode~ on M8.~gareta bllwehJ~, het. IDDlgat . gebecht
ODO.: jougd; maar. zondlln wij ooit i.t" zoo...el va" de
mend. geb!.ven. "Nog groota.r wer~ het o~••ea, toeD
b~d, ., ...ob op .'In ,e~o.k blir.,d verklaarde bem, ook
Mooraohe of van de 'Alteebebe beachllving ,eruomen, _de verlegde riviar Djadjor in den grooten weg vim
!l!a0anlny"":' .en:gso~\ zijns °kda~" e~ omdat or ' :~~i:h{: ;:~ge::~I~:he~:g!~e:e,b':ij~etare:n
1n::~ habben, . War. het niet door de'. en d~rgelijk~ roman.? :Demak naar Tangoe,augin;-:- bet verbreeden dar
rivier ' Djadjar nn 1\J30 Meters boven .tot 9260
~:b!n~:~':: ~~~ i:tte::D~e~a::~~t ;e~~;bei~'~:.~::;; tot .Juli 18S8. bleef' hij nldaar. Zij~ boofdbliligbeidin Trou..eu; on~ ei~n O~t ..as ~noook aI e.en on~. Meter3
beoeden de brug BofosiD66n eD bet ·v er:eg.
waa _ in .1BtS bc.loot• .ze in' eon bier 011 daar gelodte ' wu ~bet outwerpwt van sen nte~.. alrafwetboek,
I,<ond. v66. "9 door Indl.che .aohotaen onz., vodral In
gaD
Van het beneden gedealte die.r rivier ter lengte ,
wijBigde en .erbeterd-. verlameling · zelf nittegenn.
dn~ loowol voor d. European._n al~ >DI.ndera, gelden
do laatate jaren. er , wat van ."mamen. Togenwoordig
van 580 melers. en bet .bonwen van eene noodEe,, ' denkbeeld van 'den verbuenden en :nog steed.
zou; ee, tweede taa~.- eeD hovehngetauk - hot be,
wordt dit. gelllkldg bater 0 d" .obolen en in de leerbrug in den hnlpweg van den grooten postweg
niet '.rmind.~ende.n OIl an g . v"n d6llO 'vorzameling
vordereD van ouderwlJ8 ell We.terttcbli ",etena.hap on,·
ok'
' .. .p
..
'L
'bn' Dien oi h . fuak.n guit liot feit. dat in de rnim
der de Hindoe•. · O,!,r de .beteekenio van .M~e'!llaY8
~ . on. :.' :~ordl ook ti~d.. Roo ,erbuad .... ~6. toen
~~ Demak naat Ta~goelangin, van welke .. erke~
dertig"jaren ~a' het verl.bijnen er van. aileen in Engrootoche ,w~rk, vaegt onl lD geenen~el op'l.ht e~l\
11£ m- mlJa ~.ugd to.v~llig boekeno~er Japan In bande muimum aannemingsom bedrangt f 293.783,oo;deel. I.!~" van .mllllIlen, door Tre, • .yan .al. autort~ , ~en !<!eeg. . I Was mil qf er . eenk,al' • ..~een teover- :e'; bij mislukking daarvlin. onmiddelijk dsarua de
· gelaad en dekoloniea 120,000 exemplaron ' vAnhel
te~ton op_ het gebtod .•a~ Indt.e~o wetge'lDlf on adland vool' •. mij uit ,liee · opreee. Zoo moe!; bet bij
voltedig" werken Dieer dan . 130;000 exemplaren ,an
leverliig del' v09r .die w!l~ken beuoodigde in. 's JaDci&
af.onderlijkeEa...y. verkoe~t zijD . . .. . __
:;:l~~ja!t:e;~:o~~:~~~l;~g~~ij::~ij~n J!:~~d~e~;,~:'~ de~ lec~unfook 8,IIn . niet ied.... die fan geocbi&- voorraad oDtbrekende materjateD.
IIet bestek en de voorwaartlen ' liggen op ' ge
J)e......ta vruehtan va" Macauly. TlJ,.. ndon letta:IndiBohen mnatatafeenvondig, beBteodde bij oiju vrijon ' deL'B. ,met .meer .. eet dan wat . de noege .•Ienr
kanloor en .op. · dot van den IngeDienl~::tg:~ti'::om b~~::::n;~eo~~/oZ;tg:::d:!.~::~~ tijd "lID ,b~~ hervat~n ,an.. de ah\die der kla••ieken, ~p. de .oholen he~ me~aeelde, Hij Mhtdi~ R ijk noamd
Ie klasse van Hanten Ie Demak, alwaar verder
blitre:killg b•• argdo hom eon i~komen van £ 800 jaar:~:I:!'~ hge ~::r::!i~ .!ne~!~d~a~:no:~ d:ro~:~ van Montelalllfl ~~t den. Jar,! ~.318 een , .prookJe. ait_ aUe inlichtingen tef zake (e bekomen zijn,hjke ••ijo bijdragen in de Re'lew o~e,ser evenveel ;
gem•• n·Bcbap; -Het .atukover Baco!, ni.ttege'!':taande
gad.cM om ~en 'J,.r der Chna~nen, die or "'.et ge.
De Hoofd-Ingenienr lie klaesa
wei geen weolde, ~a"r vo~~oende om ntet .. alleen zelf te
oDloochenbare e~n.ijdigbejd . bOogat merkwaardig . eu
wold het nota kwamen planten,· meen· ongnlUltig dagEer.tauDwezend-Ingenieur,
le.~n,maar ook ogne fa~~uho te kun.ne!l.blJe~·d~oa~~
wegBleepend van .mjl, werd .in Oalcutta geacbreven.
Ii.o~~ taetalJen. Waut boo..e!' bet boek. ween an....
J. F. ·F_ MOET.
[1444]
~=~r:~':r2t~~kr::~e~~~::~i~~~::kk:ng bij ~ot~:a- . T0en. by tern!lklle~~;t wnhij~: onaib~e_Ii~~ !~I'BeloaYig.te~ trant goIChreven8C~ijnt, •. zo~ weet het
vernement,denpost.vaDCommiil.i~DerofBaDkrupte~! di. ~~~"r~li~.~~pvr:~:!.;-I~r ":~;"1J~I:~n. b~i-t :~Jo~~~tooh etgenltJk meor OMe .!mp~tble wwmnen_ v.oor Op Woensdag dentwintigsten September 1876
JIlet betvorille .ljn .inl[O~?n' tvt;£ 1000 deed.· atiJgen.
bP'bet legllllt van eeIi ,rill}';'".!., :.f hem' :.n ja;r.
de. ,btoeke~ .dan 'oor de 8pllDJ&arde,n. De Beiileuen
del . v.oorniiddagii ten negen.. uur ..I ..door den Preai·
Not .• 6De e.loch~a aad blJ deu .dru. v~. ge~dno.. d ta
lilkocbe rente van £
Zgn nder wal dood, .ijn
g~droegen . ~lcb beaoha.fd, beDiinIieJijk. edel ' en on· dent van den Garuiza.naraed VaD ' Adminiatnltie ta
ge.oelen, t .en 1~ 18~2 eeD H~.nw Mlblst;rle 10 b~c~
broedera betorg<!, Hannah WII8 al. Lady Trevelyan tobaabuehtig;. 'de .Jhristenen be.alien ge.n andere deogd
Gom6o.!! tau oijnen bureele eeno' he~b..tadiDg wor:~:f,:~~t ~~UI::!~:~~~::a:.':~.~ve:-t;::~tl:~ o~~h';": roggekeerJ, . Blechta.ijn tW,ee ou~.te zoaters, Selina en. dlllleene' . erwonderlijke ondernemiDgBzueht en ko., den gehoudell, toor de levering van MELK teo b.
hoev. van het Departement '80 Oorlog aldaar. gedn.
gen verklare~'wilde. Ditma.al werd bet ernet . .~elf.
~:~~~ b~:~o!::~i :e~:;~de:y~an~;o:ie:.eJ~~e!: · daatheid . . En ~~ ..ee•• dat .d~ drie een ..en, die reeds rendo .de jaren 1877, 187.8 eu 1879.·Je madaiJIee, ~p de Academ.e gewonuen, waa blJ gewacbtte bem ook ~ol;t. ieke grootb.i~. Hg 'werd lid van
weer govolgd Z1jn, hu~ ferutshDgawerk nog DIet weder
De betrekkolijke voorwaarden Iiggen dagelijlu. Zan·
· dwoDgen te ',erkoopen en .de ove~IOed van latereD
het P", lement voor . Edinburgh lid van Let kabinethebben ~ edgemaakt:
.
.
.
e..! fo •• tdagen nitgtizotlderd, VllD 8 t<>t 2 nUl' tar Ie ,
MelhourDe als ~finister van Oorlog (1839-:41) en
.Heila, gli vergeet de ,meDllch.noffera. Ik boorde
tijd ontle"..t.aa~ de · bekro~.penbeld van dIe benauwzing op de bureaux vau den Pre.ident nn den Gar.
de dag en . ongetw~f.ld . doo~h:~n bg?;oel verboogd geuol
vijf j.ren daarna
e.n korte pOOl wederom .MiniBu atrake. meen ik, .preken van ' 20.000 al •• htef!e.. in
niloeIUlraad voomoemd eo "an den ondergeteakonde,
en .tof tot. verboogde an_r.. .
. .
tor alo _ lletaaltue..ter-Sen.raaL Bij . Dam die boage
Mn jaar. I. dat dan niet vl'Oeeelijk, en uiet geni.eg
bij ..ien de nader Doodige inlicbtingeu kunU8D worden verkregan.Int~cban,w"'! b!,m een .... hod van , meer gewlcht
b.trekktngen zondor gemaakte lIII..ellOgon asD, deelo
am elke mmengiog, die dien
owel verhindme Ie
met verg••f1ijken trots, dat bij. burgerman met dot
Ie eneu ' P"
gr
en WlJder otrekkmg gedaaD . ,?e mark es van Lan.·
Dt Onde1'-Intandant,
.. ~owne, een der voo~a~~t-g lelder.~ van de toenmahg~
ai, zoIttler verruogen, aUoen door ~ijn tong en pen,
g
".
.
.
der 2. Militaire Afdeeling op Jar",
Wbig.partij, dO,Qr de verdt.D.ten '\Iner .tukken, vo~r~.
dat toppunt bereikt had. deel. ook en vooral .om .ijn
,Jawel. ala de mboorlingan daarmeo ulet Vllll den
FRASBR_
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legen- M.il! eD de &nder~ voorstan<l:ere 'lID bet U~lijpartij in b.uauwde dageD kracbtdadiger hulp te kun- _.. al in den .Ioot waren gerukt. W 1lD~ tel oenB op
teite begmBel, gelraffen. doed hem tn ! 830 den voor nen verleenen. lUa :r oijn hart W8B er noait bij. Evenhoeveel m.nocbeD er. door de Spanjaarden van kant
Morgen
Zaturdag
alag lid van het Parlemont te worde~ voor Oalne, een
ala allo m~en voor wie letterkunde een. roeping i. en
geholpen worden! Werd het bloeiende Rijk niet ont.
der .00geDaamd. • foU"n borQugbs . van h.t oud..
niet een mlddel om te Blagen of eon wachmo O!O gue..e,
.
,
.
.'
.
ZUU.II in b.t Vendu·locsal van den ondorgeleBkend.
wei .Ira .eroorde.lde .ysteem, .1st iB, een gehucht, .... n
Ubland. LamBrtine, John Stuart Mill. Maekinto.b, ont.olkt.en werd bun be.cbav~ nl.t v~r~o.ot ( Zoover
worden ,erkocht
brak hem de ware lust ,oor de be.lommeringen, de kron- . .oud.n ..,If. de bl<l1!ddorattglte Hwt'Ilpne.tera het
een . adellijkoD eigeDoar · toebehoorende. en toch ~et
lIit ouden tijd Bt!,mme<d fe.cht ~a" vertegenwaord'glDg.
kelingen en d. kampotrijdell der practis.be politiek, Hetniet geb~.t b.. bben. En. Deb ...laof Hllitsil en Mara
tlat DatourllJk m werkehJkhe.d _doo~ deu" beer werd
oij door eigeD scbuld, het.ij omdat hij slecht. in zwaHe
on Moloch .Dog .utijd Diet, ...lfd ouder d. Ohriatenen,
door Zaewater beoehadigd ,.angebragt per Stoomochip
uitg.oef.ltd. . Macaulay . - WhIg; met btJ geboorte.i
lI1ini.torie.n zitting bad. hij beeft. met uitzoDdering , hun afferanden blireid vonden ! Wat andera i. de
Amboina._
rec~ t -maaT u't .groDdbe~tn80IeD,.~ n~m a.~n en wer
'~n zijn groot werk in India, ala Btaataman en lI:ia
1458 .
G. A W.BRMUTR
weldra e~il de~ eteu!:,plillren. rlJne~ partlJ · ~n den
minister door. eigen jnin.tief nieh 'an beteakenie
ooriog ~"
b. eten strijd o,.r, de bervormmg ~.r, grOl:lll~~.gen van
g... rocht. Aileen was hij. wij ••r dan .de me eaten, dan
• Foei, wat zy" ge pe""ni.tiocb. Ik zie de dinvan het aloude kt ...~e1ae! Btond D9 10 de TlJ van de
zijn biograaf ,elf., ar .ieh . elf belder van bewust.
gen vroolijlter in eu aoht . het ·tacb vooruitgang •
_voo:.lander. der ' hervormlDg ... oorun .. .M.t vuur v.r·
Zijn ambtgenoot<>n ·in bet Parlement. de ·.aehitterende
dat d. gaheele w.reld zOo langzamerband aan .ijn
dedigde bij de af.chaffing van bet r~orr~cht der .. rot.
pl .. t. iDdachtig. die hij daa! bekl.ad had, en di , hy
bewo~era b.kend worJt, en ik. ben al nieuwagieOp Maandag den 28 Augustus
ten borough." eD het ocb~D~eu of Ullbretd.. van bet
vrijwillig had lat.,D v.reu om .ieb onverdeeld aan lijn
rig welke moaie Bteden meD in midden-Afrika" miar""nt van vei'tegenwoordlgmg un de groute. to de
h;Bt"rioobe .,tudien te wijden. konden hun boogste
van 14 pl·ach.tige Swanrivers paarden,
!....tate ""uw zoo reu08chttg _toogenomell .etel. dor
,.rba.ing over dergelijke onb.grijpelijke opoffering
aehien zal I'inden. Wie .....t of gij en ik ook DOg
3 8.ydney koeijen milt kalvel'en ' en 12
indu6trio in bet Wooten e~ !'Ii~orden tan EngelBD.d.
maar Diet moede r ,,·order . Bytelf echter wal en
niet £enmaai in .80 dag6ll'de wereld omreisen, zooala
Zijn cerste groote rede.oerwg In het Parlament was
bleef overtuigd. het b""te deel geko.en te bebben.
die correspondent... --van senige Engelaeb. bladen nu
groote Kangeroe honden.
aan hot o.der.t~unen '~n het daa~to" atre.kken~.
Steed. klaagt hij over de·band.n-k.toneu nGemde hij
gaan doen _ en dan zullou ..ij bet maar heerlij1£
- To beziebtigen op bet erf van MeTI'OU" de Wed .
wet8ont,,:crp g~wlJd, en, .dtep ":~ ~e IOd~uk. dt~n dte
ze.-waarin het le,en aI. atoatsman hem geklonken
.
TINKHOFF.
houdt. AlB de .. hond in de r.blil, wild. hij g.en kovinden, dat er geen Ablincerragee en A1~inB. Sultana
r.d.voerlDg ·maakle. Ioen hI!. glDg "tten, Ilet d~
Met commi •• ien bolaaten .ioh
Voonitter h~ra weteD, dat hlJ ulden. bet HUll. z.~~
Ding zijn, ala hij niet vrij WU foor ziohzelven. Toen
.en T.icooDl en lIontesuma'b moor Zijll, die ona den
H31
SOBSMAN en Co.
bewogen geZlen had. V.an dat. oog~nbltk If las z~~
hij in 1847 te Edinburgh al. volkBvertegenwoordiger
doartocht betwisten, Eoro du. lulken baeubrekerB ala
'\$1 , beechouwde hij het dim ook al. · e~n teeken om
Corte ....
llaam ala spreker ge<e.stlgd. _Aia b.'J opatond."IIad btJ,
.oorgocd .{Bcb.id te nemen van bet blidrijvige leven.
,Nu is, 't moet .oker zoo w....n; 't ie altban.'1
• ooalo de .Enge.1Beb~ Ultdruk~lDg iu.dt. bet oor van bet
Hni~. "_¥8~aQlay Itt uP". dle woorden dedeD) tot bet
en ---.. want zijn herkiesing in 1852 was nia,tll meer
Op - Dli\'GSDA G den 29'" dezer
laatet van zlJn .openb_ .leren toe. als door toov.ralag
dau een oerbiedig. hulde aan zijn roem ale .obrijver
werelda bliloop. Mi •• chien Will ik oak ....1 wat weezuUen SOESl\'J:.i\.N & Co .• t e!Jeil 2% 1-'",rI. commiooiezittingen sebore.n en de leden nu r bun pl"!'t.
gebracht, _ zijn ,erdere I..,enojaren te beBtedon aan
moediger geotamd dan ander., door de belanetelling
&t!ari$, yerkoopen eene uitgezocbte lading
.enr.nnenom~e~ hoogl1.ewaardeerde_ v~ol'reebttogeDl. het venullen ,an lijn !aat.t. en omvangrijkBte taak.
..elke _WaIJace mij voor die goed. Aateeken wi.et in ·
ten . Wat . meer ...g~_ . hy . genoot den trl~mf. llI,1 en dan
0" hot oogenblik .ijner ned.rl..g zat bij ltil · op lijn ta boe...m.n. · V8U wier lijden .dit werk nog .Iecbta het
lIil
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~ENDUTIEa

Laatste paarden vendutie.

::d:r:: !i~~~~:~~ :;:,.~::~ ::"'::~~:::!~~d':n ~:~v":~

" ?~ l': ~~u o¥~n;u.~ll .lI..IU ~vulg~1.i V~ ~ U hAUU':' ~~~..i,g
U1t<>rlg"e , b.~alltgb.d.n van den' tedenaar! lndru~ftekkande boudlng. edel gebarenspel. wallutdoDde Btem,
wa' die maebtigo invloed niet. veraebuldigd. Allen. die
he~m ." geh~ord badd~~, ko~en

w.'

daa.~omt~e~t overeen. ~

Ziln, boudlDg
.t~f en ... rk.nt• .z~n ml ~lek. bestond
in _d. armen ."fer elk~der Ie km'.en. IIJO atem wa.
lutd. m.ar ~Il.t •. ,:ondtng en butgzaambeld. Maar ..de .

a~O~dd:;rg:~-:::~!~~gd.deo=~ot;~a~:voh~7::;h:i~ r~=

d ietie. bet ontbreken VaD aUo gemaaklheid, wogen
meer .da" voldoecde tegen aile uiterlijke takortkomiogelt op; Ook ' ono is ' over deJle ",de,oering~D, w&arvan
de voornaamate door den opr.ker « I.. n. zoo getrouw
mogelijk un hetgeaproken ..aord. in 1858 .ijn uitgega.eD. nog e.n oordeel geoorl""fd. 61eohta g.deel ·~
tolijkev.eriwel. De om geving, ,de . omotandigheden, het
iudrukwekkende vau de .erga!iering, de opwinding
. VIlD het debat, het 'late oinr, d. b.klemdheid bij d.
Ulldering. de aandoeiling ooder den, fri .. cbeu indrak
'&11 ;gewicbtige goblill1'teni••en, het bandgeklap, d.
heten, d. bemoedigiogen, het hiteo, bet sluen. dat a!l •• moet .ael\do ....n .."udigete woorden vau den
iedenaar. boe ook ,00rgedragaD, een ganlCh andere
uit..erl·"g IOhenkan • .d"" .e op. 00' malten bij het
10len in d••tilta "U. betatudoervortrek.Als letterlum.dige . voortbrengeeloD beoordeeld; komen .e OIlO '
,oor ~Ie ,.... do.. dengden zijn8l"TOOr de peN ba.temde
werken ta · beBitten; mwniet aUe en niet de b,:agate.
, ·Er beellObt eeu iIek_, miatt.hienmet opW 8'!"0c!lte.
•

::::~:ri~n~ :~:r"deh~::i'gD~:~~'~::f:'(J:~:'m~~

- . ~. &an ,betzelfde

Ondorwerp ·/tswijdo. opattiIi - iD do
Edinburgh ReTiaw vergelijkt. Voor lOoverde leier en
dlr vraomde!lng over. rildevoeringen oorileelen Knn,k.,
llll>n ... 00. · ,oor al. 'uihnuntende. modeUen eener wei·
aprekendboii!. -die eoblA!t'.Ilist van den .....ten rang ie.
' . ' Boe -dit '. sij, Y_olay'~ ' wQOrd w.. eenmllOht ge . worden, met welvwt en groothaid in bur gavoIg.
' lrlj ...erd in hat bervormdeParl8Jlll! t. vortegen ..oor

ttr...."'te~
!tc!:r=;;..
~=.::~~ h:.~~~:
van :de
in het beheeren van Indi.e, en
~nd

~rQOn

~=~!n~C:b=":.:u ~~!:~:: ~Po~.
'firacbaft;e. Niet Diinder , bew_ de berbatllde ' Ill.
~lIitDDOd~ hlj de aroote hniHa

::,,~:,"e~a~~..~~t:,:.r~Lge'f,:le":.;.~~~~I.!~. e:~~::

zijn legerllt6de ,ooi'bij: de KuniDgiD: fan
Rijkdom. ran Genot. vaa Macbt. •• lekken hem. bij
voigt .. niet. De fae der Literatnur komt het I..tet.
trekkeu

Zij wenkt en .... heeft 'oor altijd .ijn hart gewoDDeD.
,oZie," ugt

89,

• Zie zonder tucht. ,i. londer wangllDBt gun_
Die .obittring van eon unr, verganklijk Blijk.
Mijn iB de oDliebtbr. wereld 'an -'den ge.at.
.~ Verleden en de ·toek'Jmat i~ myn rijk l"

Sumbawa Paarden betaande

bligin be.cbrijft.';
I!!!!!I!!!!!_I!!!!!I!!!!!I!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!I!!!!!I!!!!!~

_I!!!!!__

TELEGRAMMENa
Batavia dd. heden.
BENOEMINBEN , ENZ,

t'1.O f~",,,,iip n"",·,.1 ... "
"'&arOnde. v~le .p"';';~~--:';; ~," 4:
.Ihi~r {K"
Water-Laiij aangebracht.
Tt bezigtigen aa,/, rlm B OOiit.
SOES.ilAN &: c·,_
(l-!50)

-;;-"6

OPENBARE YERKOOP.
OF Di"odag 2ge. deler in on.vendulooaal .au

bet hois

gel~en

in de Marine
B. No.

~t~al

wijk Lt.

j9~. ,
BRKKND: ale Con.nl -Ge"eraa! fllll Belgie to BaSOESMA...~ &; 00,
(1412)
to,isF .....i<tr.
VERLO}<' VERLEESD, roor· don tijd "Ill twea '
tlET VOORSPEL EENER TR"BEDIEjaren aan de hoofdcnderwij..ra 8pinhoff en van den
1Jo'!r f en t! dame floor dames.
.801; un don majoor Demmoni; aan de kapi ~ilI.e Ree.uIlen a1anog door de Wee.kame. a1hier rerkocb.t
worden de tot ~e hoedeIe van wijlen I. W,
Der en Cenin eu aan den Initenant Leenderta.
MINETTE en TJIA. GIOK Tbt'W be ·
" Weet ge fiat net boek precit:B is ? -:- Precise 6e!!
DSSOEMD tot upiunt ingenieur bij den ... eretaat
hoorende 1_0 goederen. waaronder
roman vau W~lter Soott; de AmerikAloll Walla •• beart
nengar.ld; . tot arehiteot dor :to kl.aaae Brume; tot
een groote partij ' tabak.
.
van iijn ber""mdeu .tomgen~o~ de Itanat overgeuomen
hoofdondorwijllOrB ta Madioen Overeijnder, te ModjoSamal'1lllg. den 28 AngnetnIo ,1876,
fan Bchilderacbtige :ooneelen uitlang v... logen dagan
kerte Obdeijn en to Bima Bosterlo; tat Ie buipoD'
Namens de Kamer:
D. Seeretarie,
'ernieuwd Ie roorachijn te J;ooferen, en daarbij de
derwij .. r ~ BuldjermaoaingBaokmeulen; tot grifIior
R, DB LANNOY.
(14~)
aand.cbt to .pann~n, door de 'erri....nd. ontmo.ting.
te . l.ndramaij"" Ga.Jea tot · kommiee te Ilidboardjo
en en avoulti'en, walrwij geheime gal!geu en drocJaeger; tot . Ben kommie. bij deu po.tdionat Matt,y
w.en en Bentimcbtede liefde · oen vermakelijke ral ape , tot 3e d"urwaarder to :&to. is l4au; tot ontvangera
leu. D&lirtu.. heeft bij natonrJijk uok .... 1 liju f....tuie
in an uitgunde reebten , te Soerahaij ,. -1lIl Steente
te bulp moe_ roepen om eenige·.pel'lODen ie' a.bepbergen en ' te 8a_g Obrien; tot hulpoiulupen ale B"aJps, ' Nenetain. de page. dieD hlj ' ...aarwij_ te: Batavia . Mikke.. en. Bik, tat 2.. h~p'
fi
fI
aobijolijk niet in de geochiedboeken van s..rnal Dia.
ondvwij_ ta . .Cboribou Bo.nbuijo; tat Chef der
Up Z3turdag den 2en September
of PreO.iott vond opgat&ekond•. looall dit met de an.
Ie Wognaf afdeallng op 8amarang Sohneidet; ,tot ·
nllen SoelillDo.n . en Co ta Solo tegan
dere". BOker bot geral is, Maar, niet....r. wij bebblin
kalltoorebef dill ~.. kW8. ta .. InilraintiijOo . ....n Swie·
2% Vendu SaIari. vendutie hondo" TOO. de toko .V&II
ten; tot lIdjuuc.t ko.;.,u_ Bandera en. ScbulllI.
straka reeds t.>egesle:nd. dat dit den dichtar-.cbild.r
den Heer J . Portier a1daar VUI
.
...g.-t........cee' . hij 'I ... h~ binnen de peikeil 'blijfl;
OVB~lU'LA.A.T;:;T: .Y1IIl ,llam ....ug ....... BaIoi'is
de inapeotollt Bpple, _
. BaDd.ong de Be kommi".
der gHC'~iedeDijI.,'
Paarden~
00!uanIi! u .... Samvang dele kommiel V_ en de
;Gij'a.,hijnt bet bij ...ndol mooi te ' .ind';" , ,. Bn is
alhi r per \\' ate. Lalij aangebraeht ODder delle pur.
!~ komini~' Z~d81; _
80erabaija 4. 80 komaiiea .den Inlien Jie1bebben . • an aterke wagenpurden_
er dan zoo Diet. op Il~ te marken f"
mime keUi kannen doen. &OOm~:'.~ grooII8 en tiuio
;0; Uri... bieil ...1 bier .of dau ~ts; maar'iltgesfu P.I_.,
j!9boawd& rijpaarden.
BBVORDBRD ; , bij de Milit&ue ~ tot
100 in 'Horl Datuorlijkelecbtadentoliaal-mdrnk ,weer:
Tv beai~Il""'oor bet :: olo's logement V&II cloa lI6et
ie lni~ Brouwer eu Haaau ;
.
D8 gev""btau ........ , 'oor mYn geduld, wei Wlit- heel
BROKE.
BINO~MlI : tot Ie lnitenant. K_"
I' '. Van
uinoerig, beaelaNTen. m... tach; nee~ •. een langdradi~
Met l'OIILlIiielliei> biIIllIIten ~.eh b8i<le an.
kwam ........... voor;III. · d ateed. in toblea"•• . -~. 00iiperQ. ~ . Bedier 'de Pniri.. :'
•
8O~KA.N "" Co.
~ID ' ,*'
ItH
1i0!'lt .......a. Ba'tias-l T8rlMld o~1£, iD flooi8lld,
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Groote Paarden Vendntie
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70 Swnhawa
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G. (fT.VAN.:OORP'.&'Oo.

Voo;h.a,',n,.,...,den: . voo,,r.., ae, rstbagm"'n.end,en ,
, , / 2'-1
' Boosey's pianoforte tutor.,,:
. Burgmiiller.,Ecole primaire dujeunepianiste " 0.-,
O~rny, Passagen ubuogeo heft 1-4.

,,10.-;

lO.~

Hunten;Handleiding tot hetklaviel' Qlldel'Wijs"
Knorr.:Mat~rialian fur das' m.eohanisohe
claviarspiel
"S.-'
Wohlfahrt. Kinder klaviersehule
3.60
uit Boosey'scollectioD.
Dossek's s()natao;
e'-' I'onoforle works
H

Forbe.

umm '" s p

Weber's

Q

•

'

2 -'

2-

Judas Maccabaeus

~.-

1.-

.erhijgbaQr bij beBtelJing: prl.obtig .woar Brnndhout,

5.~

Leveling gesobiedt zoo spo.dig mogelijk.
Bri•••n frsnco: Solo opsohrift H 0 11 t, II II n k & p.

1.50

"

5.2.50

-----UOIJTA .4 ~ If..... ,.-

O. Dur op 42 " . 250
fj

lmprolllptm op 142
Rondeau hrilIunt De. Dll1' 01' 1:5
OPER:\'"!!i,

34.22.2.2,-

Glrofle Girotla opel''' LOl1rie
. ,.
La petite lIlarit'e
Mo,art. Joeo noceB de Figaro
j"CDCq,

"

In dnte- l,?lle-hilUtt'e

Rossini. Olello
Weber. Oberon

DIVERSE1\',
Beethoven. Egmont':l 4 maill'
"
Ooote. Sweet innOC9[;Ca
Hevblom.' La Saint Nicola5
"
Hi;;e!. NegermaT~ch
Lemothe. Lovell" flowers
"
Le.s perles dll j~ur'collection de valses polka's marche" galops etc. pour Ie pianoforte "
,Markus. Er is maar een Bnitenzorg palkamazurka
"
Sauvlet. Nai\l' Atieh maraoh
Weber. Predosa ',1 4 main •.
"
~,
Wijsman, Dans ,ler wilden
.
)Ia~sch det· Rajah •.
H

N. MAS T ROD 0 MEN leo

1.,,0
2.L50
1.-

oeTicht-het publiek van Samarangdat h~i heeft
onlpakt en geetalleerd.

in hetllotel.-nvilloen

2-

Compleete ParuTes
Parures

"-;'1.50
z.-

Uorbellcn
Oorknoppen
Ringen

3.4.35

"

.

.

BAZ1'R.
Oigaren.

R.KARTHAUS en Co.

DANl:>jANT

<I,. ion

RET STOOMliCBlP

Vl)i~{)j;l;'H.st~ -;_'n

glans bewezen' tege.n a!gemeene :r,wakhtid, gl'ilnk. il~/lll
e~tlu.sl,. sle~hte sPysve'rtering L biak~lldtl-, t~ ,ll1il!lkI.J.;1!~
w~~~::~ ~~bg.i~~ g:bg~~e.I1; weihe aan de

:;:nz

YZERHOUD:ENDE

LA~I~tBE

Bloedaandoeningen, bleek{ucht, hUidontstekingen.
• .AIlY.: Ill, ... _ L - Bal4I1ia, VAll DORP lIT C'.
HoofddepotM i d den - J a v " :
218
DE GROOT KOLFF en Co.,
Sa.marang.

~.o;.~~"r.,~.~.~.,.~S~.,.e. .•,i.·
'\l!?

geer" zelf•• aLe maanJ

f.&

BAR 0 N BEN TIN G K,

Ge•• gvoerder
dezer

v~rt~~kt den _28en

I
$

(419)

$

~~~~

I
r

_

A iU B 0,1 N A.
S0 ETERS.

Ge~agvoerder
Y~rtrekt den

~ k~~i~ jg;:a:,e~,::,~et ~~~elj ~n .! ~~ ~I·
~~~w~:~~~~~~ d,ey::n~~e:k7:j~~ =.

ul;rg~n8 8- uur n~ar Batu,£
~ ,
De Agenten
Me. NEILL en Co.

H53

SIOODlvaal'iJllaalSdIaIJllij :'II'derlaod.
G"reg~ldr mnandelijksl'l,,'O' maildienst.

8 i s. Het- aantal zuiveverende middelen 1S seer groot; maar &an d.a ROB ...

80 Y YEA U

LA}' F E C T EU R _

den ee:s

L

t1: ~r:::~~ d~~~o~~~:

liet

YieMen eener eeuw erkende radicale werking,- als om hare rLAl'T.A.ARDIGB SAlIO8TBLLIliiG. Zij ,geneest. volledig 1 zOlld~r kwik-

..

zilver, de aandoeningen ,-an den huid,- den
huiduitslag, de kliergezwelleu} de Ollg(llllak

ken 'an het kraambed, un den krilischen
en van de scherpe yochten. Deze ROE
is ,'ooral aanb~yelen5wD.a.r4ig tegen de rec~nte besmettelijke, n~rouderde of ba.rdnek~
kige- ziektell wcal'tegcn de cl1pabu] het
- «wit. en de iodium potassii niets Y"e.rmo"". gen.-. :Fabriekemerk' iIi Hoiland gec1efnn

•

2:1 dele!;' des

VIa.

IV,:nn
G e .r v

~v:~~~ u~~d

...

Ind.~toomv. Mij~

Ret; !St;oolllscliip

FILIi. t. P."m,

D't6,~ bij .1 de,.oo.rn."'lUto. Boekhan-$
delaren e" Papierwinkels,.n .Ne-$
derlandsch-Indie eu d. ge'edo wercld, $

.

dCB morgens -8 uu!" D8ar Boe~

De A.centen
MAC NEILL &: 0.,.

Ned.,

~.~ Bz~r~b~b~"h:.~e~a~dRhe~e~·
.lWTOI~";
~
&

TUl::MERMANi',

rabau.·
1456

net d.c'"if,. '~

..

neerd.
Depothouders - te SamaraDg: G. C. '1.
VAN DOBI' & Co., en WA.c"NEE.
Generanl depot to
Rieher.

voor Dames en .Tonge Dame•.
N. MASTRODOMENICQ,

ber e.
,ertrekk~n.

in ~:~~~a.w~!tn~~~g~~~~'~;: ::~~~o~~:::~~:p~a~cQ~'~
den at~""eil'e,"en. '. ~

_ Voo; ;racht en
den tol

"-

p:F::;i~~ g'eHe'l~.

" DAE~OELS

lH3

(93')

B, KA&rBAU'S en C1),

iH' il-

En

TE~K.OOP:
rau ... tigpaardenkracbt;gebeel compleat, ,lana 32

~arij8

Hollowa.y's Medicijuen

voet" diameter., 6 "roei;J ·in "twee stukkeD_. :met ha.nd,,-,~·
ding ponp, 8t60m~e~r, -ena.
(1327)
T. be.ragen bij
~k NBILL.'. Dc

"T~~~O::::Nva: :.H=:D~·
Ben niel1'We .Stoolllketel,
laaI 24 ••Jet bij 6 ",..tdiameh.r met Gallow...-, tub€>.

,:n!:o:!i!~:'i'
(!1I28)

' __"'-

en.. geheeltompleet. thaM liggel':

-

Te be.ngenbijdeA.genteD,

" ''' ~~_''''''
. 0 0 1l

EIL"

Mc;N

6;

co.:~

1£; ]'y~~Jk~hL.

iloerab.. ia 23 AugWltUJ!h.tl.

Alcatives voor 8ophas.

zlch te

"-- _ _ _---c-_~f,_J;::..l(r_r·l-'
7~ ':\~!i"ant.~
•.q_,_ __

Berallen -:""""

F:rachtige. Ronde Carpetttfl,

lllen

Dc ..:~genten,

Een Gallofta,'- StoomketeI.

Toko Plijnaer.
[1487J

BniteilgS'OOOil pracbtige:

(lis9)

HDC eren-,

Groote keuze lmn Oorl'itlgen
_ (14-!.9)

Direot nit

E. H. BOUMA.

l\1anilla

GROOTE COLLIERS
1 en a

'.rUE

.".

Ontv8ngen fluweele jongen. ell meisjeshoed6D.

Bang- en Slaande Klokken,

Oavita

f CI!

Adres:
Blijft slechts weillige dagen

F. H. POUMA

',n

1489

'fan

826

SOCIETEIT A.3nCITL~."

DRIEDUBBELD kl'3clltlJel'sl!,llellti,
voedeIldenkoortsyenlt~i.iv(,lId EI JI'~Srij\

g ROBBO YVEAU LAFFECTEUH

\ ..

gIOS ' en en detail
Rotel Pavil]on Ii amer' no. 1

Henrv de Kock Hislotre des cocus
.
celebres
f fO.-«
Histoirerles eourtis311CS
(1452)
celebres.
f 10.-.:Echte B. 8. Eau de Cologne,
VAN ENGELlIAUD en ... (;0.

corr!p!~::ti:O:"de'

f.·~~~TI,· ..
N. I. St.OOID.v. Inn

Goedgekeurd do .. r dt; ' ...... r .. " I,. .....
Gel.ee-sk,unde
r. ...auL.:.. !jk.

hel

"
Par;;_,

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

..

,

Alles. yerkrijgbaar.· en

by G. C. T.. VAN DORP & 0°.

Regulateurs.

~

!

Voorhanden

(100)

Sl.

~

BraC!!lett,lU
\ ;::
Das.;peldeo.
••
Colliers \an 1-5 ,lioeren
Zilveren (0 Gouden Horologes
ZUveren gouden en bloedkoralcn keltingen .... '
(.}"iJotp 'kAIlZA Vfi,ll ~hf\.,.h·!'ll'i
, ~
Hemd. blanchet eil· Kabaija . Knoopen.
"'-'l
Diverse Goudwerken
Enz. enz.
In een woord eene compleate Colle1:tic van all.rlei
artikeleu in bloedkoraal, Malakie!. LaYa, lia':liek.
Vi!ltorine, Cameen enz.
Alles van de .nieuwetc modeil~n en huiteugewooll
keurig bewerkten iu groot~ ver<cbeideuheid.

Schubert. Die winterreise
IJ
2,--':"
Z~ng Album, Keut' vaD vl'olijke coupleil.eu
romanceD) humoristische liede-ren enz. uit
.tell tegen woordigen tiJd ~et Q{'compagl\!.np:meuj~ cte,r nht.no 2: s.eries geb,
Ten "Iolle, illeel' dau lUO direr.en .'100.
nit de Salon des Variel....; verzameling
tier meest gezo0bte liederen, romances.
comique st~n~:s! ek. met piano begeleiding.
" L1433

(IO?)

I:

Broches Medaillons
Kruisjfs

5.-

Bach. Die bolle messe
..
Buhrmann's tDuziek,album iuhoudende een
kelH vnn -iU uiigezoehle zangstllkken
,.
Mendelsohn'" Two part ~ong"

. Q)

D\~t::':~~olls-BroChes';

-

bel•• t zit;h

Arale.b.er~e.

18 cite
Moedertlll1l.

ij)r;;;i;'fij'n~ o~,!~dag

lW

,

Pemi Pamre., met Collie .• s
idem zoodcr Oolliers

2.-';'"

Par~jsche . ~"\.rtikelell,

$,

bestnaude nit

2·-

Z"' ~ G.

l\fozart. FigHTO':5 llochzeit

(Kamer No, 1)

Bijouterien

2.50

Rill

AUG.JAUSSA1JD.
.sHnde Sp2btraat.
. Met het iDltOOp&n van:

~~:!~S~~:Z~f!t::'~~:lt~i~]8~~\~t ~:r~lJe€J~~'b()~~~~.~I~t~~~I~:~

BALKENvao aile afmetingen, KBOMHOUTEN voor
water wielen en Oliineesche KOFFIEMOLENS; PLANKEN, SPANRIBBEN, PANLA'l'TEN, HOUTWE&KEN voor karren enz.
Ook worden houtwerken op maat gezaagd.
N adere inl ichtingen te b.komen bij de agenten,
P. BUIJS lIz. te Samarang
J. BUSBELAAB te Bolo.
(984)
BOERS & 00, te DjocdjaJ:ar/a.
en bij den ondergeteekende te &m6".
HUDIG.

I.[jO

,.

Oonleel uilges rokeo dtiorhe!Tribooal Je la Seine d~oS mei\8ill
,
.'
.

{AFTtlRls.tt. DER DRtli: KJNASOOl{TS~j is

BE1fl.BB8~
Verkrijgbaar:

2.50
2,50
2.50

~'

Oil

(622)

4.-

As " p 39
D. lIloll" 49 "
E. IJ "75,,

en

Samarangteb~~i~fe;:e~lfd~li~~~
ya1l:.h~t b~ood zij.n5,l.O en 20 cents,
'fee~:r~r~e~~~~j~linggrOOU3J:'e brooden:
1245

Men

d ....og eo 'oi.t.ermolmd;
V 0 Or bo!
D j a~ i e. h Q n tj vau. ~.Ue: afmetiDgen,.: gez~agd
ongiliABgd,: lelia van ~d _!wa~F8te dimenaien..'

G. STELLING,
Dire!dtnn,

DEl

~.
Onderg'et' . k" d" h 'ft
..,.......... ....
'. '.'
.ee en e ee

""eid 11;1 Bi.mulk, bij[Jevofg !'all " " h.ilwncn
;.,vloed VOOT de hf,id.
Zij h01ldl op hel aangeziehl en is ollzicUba",;
zij !Jeeft till,' aall de hid <ene 1IatflflrliiJe frisellAeid.

eJl.5 a .j}
20'7~, t/le, tid la Pai.,;.-Puri,
tleme zic/t.-in ~ltt voor namQ.ak elk rerr;at&<Jui;'g.

agent VBn b(JvenbedoElldeu H 0 u t. a 8 n k a 1> iii n;.edtt

2LOO

11448]

DE VELOUTINE

A. U.BOONEMMER,

1.-

RipS.

is ten. 8pecialt POI}J)RE liP; HIE

verkrijgbaar bij
G. O. T. VAN DORP eo 0o.

1237

..
,
TRIBOBO en GOENDIH,
Agellt.schap . Vorstenlanden.
_~
B.IJ

1.-

"

2:w.ort 7;ijden

van August de Marbaix,

2.50

"

alsmede:

Ean d'Auvers,

. t~8:~":':~~nfn::.e ~,eti 'i:J:':·iW.D~~:=&~~ i:~
(1~5)

;
U,t PanJ6 ontv.angen::
,.
Prachtzge
,zwarte.
en e.ffen gekleurde Zyde.

H0 nt a· an k. a p

2.-

Beethoven Album
"
Onvertnrec
Haydn, Souate No. 14 E. Diu,
,
18 O. Dur.
JJ
"
Il
12 G. I;
"
Mendelsohn. Lieder obne worte
"
Mozart.. Ansgewiihlte sonateu F.nta.ie . und
sonate No; 1 S C. Moll
Sonate No. 15 D. Dur
~1
9 A. /I
8chumunn's Album op 68
Weber Sonaten Erste gross~
Zweite H
Dritte "
II
Viertegr.osse

BOESMAN.& 00:

Direct uitdefabriek

2::

ll;,~n 8 T.R EE.··..

Toko
Pll1naer••
. '. .. ."

Macaronieillkistjes bU
(1411)

4.-

Israel in Egypt

"recueil complet de sonates 2 series

.no DE

~::

Field

..
~::s~:ttingen te Deurn
"
Mendelsohn Bymn ofprsise
2.Songs wIthout word.
3."
The first Walpmgis night
,,2:'J'wenty-eight pianofort~. piece. by·' ce1ebrated composers.
3.-

_

,·'a.·II1i8talm,'·
.

vanlljnwaad an peroales, prachtigeKammeo,Jt'an- i best.aatnog gelegenheldZlch teAh<>nn~eren op deeeDlgingte. Samarang ter.ll'oedkeoring >'ande .balliils
tsieia artikelen,Ceintuurs, Collier., Patures, BraceletteD.,..
'.
met gekleurde platen VGn af Jaonari 1876, om per
bij de agenten te Batavia de lIeerenTI~DE!I:lAN &
.Jouvin Handschoenen inallaNos.
mail tavervolgen,
(1447)
VAN KBROREM;
,
EUZIERE,
- - - - . ---'- - -----;;--.----,~.-.NwneoB het, Bestunr
(1428)

"

2 vol.

'"

~del I~~:~~tu~~:t::

2.-

.","., .,'Trak1png$5Sep~lJ6ta;s., i.··.·.' 'I.' "
Hoeden" IOSJ~ Boorden in grcoteeortering, groo~e I ,Nog eenige. Loten a I ,te.50 voOl'lumdei!..' ,
keu~e
vall. Deeen,witte en gekleurdeIiemdell; TOi-1 ,, (1826)
",,' ..'. . G. O.T. VAN DOm & 00. ' " 4l118'liiee~ 'v;;gad~!J vfPl!..'·~iUeel1/ontlfir8.
lewtikelen, Sohuijerwerlr, Parlhmilrie,aen groot ". ' ' •• '
"",
• '. '
. ",' , " , . ' ' "., . - , . ,
assortiment,O.deurs lQlla1,iteit' v.,oor Damea (uithet, I BI.• G C,
',.,• .T,.,
.• -ranD,OPD,", ,'0.n, Co,.,",' ,,~~.~dag.,
'd,ell, 1,2ensep.'/;!>nIitet
.•.
'ded~s
Magazijn du· Louvre) aane kleinecolla6tie Peignoirs ...... OJ, "
' . ' . " .. '. ....1" , " • 'i voo.
~~58 ten ,..llulU' in /Iettolfaal oor ll/IYldelaVer.

[iH6}

V.raotwoGrdelijk ,oor;ie' ......t;.. •
G.O. r. van DORP &; C".

