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geo de p~ebters, v'!tI dltlltllldel. heffe'.: ,,\"oor
I slaglen, .van een, buffel~~oc" She~ l of 08: tllle~
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::'il;:~:;:; e~r::;1 I~:~ zwa~r:e:/'~~;~t r~~:l:::~_
mOllef"'~leeSchuat'lUrlijk op de consnlll;aten

haald. Ook \Vaar eene, of nndere feestelijke gele.
th'eld ,de .annleiding wordt tot.,het slaglen van
fel. of koeijen, k:m eene betalillg van f 2.- of
.~ .le,:hts al. eim matig regt ,vorden aange.
""kt., Doeh. dil!lr 'i.i n an.derege.va.lIen, wasrin de
enaa~ yallee,n rundin. de. treurige noodzakelijkd komt dit Ie. slagltm:' wanneer het ncmelijk
gens verminking hem voorden arbeit! niet meer
!Oen kan. Het' voordeel, dnt bet vle€5Ch van
.k ee.D beest ia dat geval den eigenaar oplever!.,
'!l'zeker in de verte Iiiet opwegen tegen het ver',' dat 4ij'door . eeil zoodanig ongelnk. beoft te
leu .. En men mcgt' wenschen, dstbij in die Ollludigheden van wege. den Laude niet ,. ~erder op
IS' werd 'gesteld .. In StaatsbJad 1 ~~9, nO. 52 Lit!.
J weni bepaald
dat "voor buffels J welke geslagt
,elen \lorden, a Uldat dezelven verrninkt zijn ge.
ruen, de eigeo, •• zul·kltfinen volstaan met aao
I pachter hetvel ,van het geslagte' beest te geZ onde'r ',)n e e 1:: ill.. ;;Qoliallig .9et'al "og{aM
(te'---e-r;;eii~ard <li.~ 1Iloetelt l)ttcUZlfll, teJi gelloege van
., packler." Ds Regecring scnij"t hierbij te zijn
gegoatl' .;m' ,1e "ool'oDdel'flteUing Jat een koe. of
',ffelvel y'oor, ,len iolander slecht, eene zeer ge.
w'e waa.rde verleg.etlwoordigL, .. }IisscbieD was dit
ofi3<h ('P SOlluDige plaat~enook vrerkelijk :zoo.'".t.blad.. 186.5, no. !21, bra~ot echter eene voor
.Ien zeer g' ewenscb te "erauderin"" in die bepaling.

'"ht t~c'lt hetgean van de zijd~ ~.n't Gonverneeut
gun,t moest beeton, door den pachter,
n weI
,;crmoerlen reden, ,,1 Epoedig den inloneralaeene v~rpligting W.88 0TI"elcgd, (*) .weru in een
Isto~u gewijzigit art'ikel ,"o5rg'i'schl'.::\'cn, dat J! voor

•

'.

_

PRIJS DER , ADVERTENTI1!lN:
Van 1-10 woorden voor ' twee,plaatsingen j LElke herh~ling de belft.

gesprokeD: is
.duldeh)k genoeg, eo verbledt onzes lOZ1en8 leta
anders daarbl) te lezen of te denken. Ergo'sedert
de v&fscbiJmng van Staal~blad 1865, no. 121, heeft
dep.chter zelfs ~een sohlJn va~ regt ID:er 0p het
vel van het verlllmkte rnnd. H'J mod z,eb b~ het.
slagteu van zulk een beest met de b"taling van
f 1.- vergenl)egen: tenzij dan dat de eigenaar
helu' dat vel tegen den prijs vall I' 1.- wi! af·
staan; als wanneer de. pachter v~rder niets Ie ~ec1ameeren heeft, en hlJ de rekenmg zonder eemg~
schade voor voldaan knn teekenen.
In weerlViI echter dier dllideli;kc letter van het
veranderde voorschrift of de gewljzigde vergunning,

",00 B8bah' ook die Diet mogt gelooven, kan bij
iemand zenden Om' zicb te overtuigen. "Dat zal ill:
ook weldoen" - grinnikt de Chinees - .0Canders kom ik zeit; maar 0[\ het oogenblik heb ik
geen tijd; go moet dusnogwacbten". - Dit wRebteni. ,;Dderdarui eeD. nieuw ,oDgeluk, dat op aIle
mogelijke manieren moet worden afgeweDd. WaDt
boe ver i8 'OlDS niet de afiltand, en' boe lang kan
Babah zijn oDderzoek nOJ uitslellen,! Ale het beest
inlU8scben erepeert, rooethet hegraven worden; en
hoe greot is dan niet de sebade, die de eigenaar
Ie dragen heeft'! _ De pachter heeft die scbade
reeds preci.s berekend, en hel mag dus nog sIs
eene soort van tegemoetkoming (!!!) van zijuen

lende overweging onzer magtbehbe!ld'en, d811 doen
wij dit op e~n tijd8tip, dat hierfoOr niet .lecllt
gekozen 8chijnt, De,verpacbting van 'sLands mid.
delen op Java en.Madoera voor' bet volgend jaar
zal weldn worden afgekondigd, en de daaraan vel"
bondene "oorwaarden op niemy baliend gemaakt:
Mogten gezegde voorwaarden dus _ wat wi} ver.
moeden _ vooraf Ban een herhaald onderzoek wor.
den onderworpell, dan zou door eene geringe wijziging aHicht de ergenis ztjn weg te nemen, waarvan
bierboven werd melding gemaakt.

Op zieh zelf is in het bedoelde voorhehoud Diets
onbilJijks gelegen. De pr.ct,ter moet nietaan bed,rog'__ "van- de 'zijde de:i, inlanders zijn hlcotgesteld.
Hij mng het lJewijs v ragen, dat het noodzakelijk
is, een rund wegeDs verminking te slagten, om
.ich alzoo lIlet de beta1illg ~al\ f 1.- ill pillats van'
r 2. - tevreden te kunnell .t"llen. Met dnt al mag
bet bevreeUlding \Yekken, dat dewetgever IDet
geen enk.l woord spreckt vaIT den vorm, waarin
dit bewijs behoort te worden geleverd, of vall de

kant worden aangemerkt, wanneer hij, ter loops
herinnerende lien de Dude .toeran, het voor.tel doet
om belli ook maar bet vel, van het Iiee.t te geven,
waarvoorhij dan gaarne eene licenlie tot slagten
zal uitreiken. De arme javaan beeft geen tijd tot
beraad. Van twee kwaden bet minste kiezeode, stemt
hij schoonoetende toe, Po zieda9r d. toestand geboren, naar aauldding \Vaarvan de pen VOO! dit
artike! werd ofgevat. Yen bedeoke hierbij, dal een
buffeher hij verkoop op den pasar in soml1lige
streken lig! r 3.,- .. f 4,- ophrengt, en berekene daarnaar, wat voordeeI de pachter hijdeze transactie. geniet, en teven~ .. at varlie!' hiardoor den
aigenaar van het rnndwordt berokkend. - De lezer maakt reeds ,an zelf de opmerking, d.t op deze wijze de goede bedoeHng der Regeering tolaal
wordt verijdeld, wijl nn voor een verminlrt rnod
sUes te zamen genomen meer beJasting betaald
wor:t d~ voo;, een beest, dllt om andere reden
wor tges agt. Jpplaat..enwaardejavlI8nditevengoed
begrepeo aloervaren heeft, maakt hij er bij den pachtsr dikwijls d"o ook niet eenmaalmelding van, dat
,zijn ~eest ~egenij Yerminkin,g moet geslagt worAeo_.
Hij betll8lt zijne f 2.'- als vOor ieder ander run,l;
en daaI'm". nit. Niet altijd ecbter slaagt hij er in,
zi!n on~elnk veroorgen t~ bOll.den: E.n w~lIigt !s bet
Ult 5p~t wegens de wIDstdervIDg. dle hlervan
voor den pachter het gevolg is, dst deze hier
en daar nitstrooit, dat het slagoon van aso verminkt - zoowel als van een ziek beest _ eigenlijk

geen beJa.ling meer worde gebeven.- Hoe lUell
ook over het meer of mindel' doelmalige der thans
beBtaande belastingen moge oordeelen, altijd verdien!
het afkeuring. dat de Javaan zeW, te midden van
ramp of ongeluk nag aan de ecbatki.t offeren moet •
Daar Jigt iels Cbioeescb - om. niet te zeggen iets
harbaarsch - in deze soort van beffingen, .Wel j.
waar, 't geen wij in den pacbter atkenren, is het
misbruik dat hij maakt van den ilood of de verle·
genbeid de. inlander•. Maarie het dan te billijken,
dat bet Gonvernement mel twijfelachtige considero·
tie bier nog aJtijd de betaling van f L- oplegt?
AI8 of de eigenaarvan een "verminkt gewordenn
rnnd niet reed. scbade genoeg had te lijden! Dat
men den man biJ die scbadeniet tegemcet komt,
zal niemand wtaKen; maar dat de ollgelukkige tot
,overmaat van ramp zelf. bier llOg door den fiscu.
vervolgd wordt, dit zou men wens chen ee-DS en
1'001' aWjd te zien afge.chaft.
11. Is er in dal ~eval echler den Pachter nog
weer dan vroeger I18n gelegen, dat de, verminking
beboorlijk zij gecon.tateerd, llleo onthoude bem
daartoe dan ook de ge)egen:beid niet. Hoe mipder formaliteiten hisrbij ecbter, des te Iiever. Maar zou dan
h d b
san et eoa e.tuur niet de bevoegdheid zijn te
verleenen, Om • ten genoege van den pacbter" Ban
8chriftelijk bawiJs ter zake af te geven? 01 zou
eene verklaring van het desahoofd, hetidit der \·.rminking .tavende, met de omslandigheden waaron·

verei.d.,tell w.arann het voldoen
om ont·
va~kehjk Ie wezen. net moet ZlJn, ten g eno e g- e van den pac h t e~. Natunrlijk.
"fnar heelt mell weI bedaeM" d.t dIe pachter een
d
c~inees iS J ie 80lDS al. zeer bard - of veel-

gaat, 7.ich aan eeoe zware .trsf blootstelt.- Hoe , woordelijkheid den leden van bet desabe.!uurjammer dal demlandsehe hoofden die dageJijkE van
met llame den 10e(8r. _ weI in zakeu vall Polieie
nabij in aanrakillg komen met den kleinen man, I
c
. h
.
b
is
1
en Ju.ticie is opgelegd, weten wij waarliJk niet.
ZLC
met. lueer en
eter a zijne voor ichters en , wat er tegen zon zijn, Oln ook deze 88Dgelegenhehl

I. Voorop sla de wensch, dat. voor bet slagten
van .erminkte runderen in het vervolg vol,lrekt
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eene be((18/,i"fJ vaN tfr!n glddell_Jl Van

in. evering van het. vel is Ilier in 'tgeheel geen
Bj"'l '
1 I
b 1
pru,l-.:e meeT.
lJ ;;:oaar ,';on t {e 'e asti.ng van
. L'-- daarvoor in de :,laats gesteld. Want schoon
"Z 0 il d crill e'~ ,," nit Stnatsblad 1849 hier
weggelaten; .reed. dit, cIat 01" van niet meer dan
(*)

• 20.- '.

in het evellgenoellde Staatabl,"d neergele~d,. vernelllen wij dst de pachters, a18 cene varlah" op
het oude thema, zich Ulans weder hier en daar
veroOl'loven, ,VOOI' het slagten van verminkte run·
deren niet alleen de belasting mn f 1.- maar
nog bovend'eil bet vel van het i)eest, Ie vragen;
en <l.t de inlanders aan deze dubbele helling voldoen, 't zij omdat ze meenen hiertoe verpligt te
zijll, 't zij omdat het hun aan lust of moedontbreckt, hiertegen een krftchtig verzet "anteteekenen.
Wei is ani! nlet gebleken dat de pa"hter zich hierhij dadelijk beroept ophetgeen in Staatsblad j Su5,
nO. 121, als eene wijziging der vfoegere voorwaarden is opgenomell. Integendeel maakt hij gebruik
van belgeen reeds in Slaat.b1ad 1849 ten aanzien
van verminkle bee.ten werd· bepaald en luter ook
in 1865 is herbaald en bekraebtigd, dst uamelijk
de verlllinking Viln het runJ 'tIt e n _g e 11 0 e ge
~e::z!e ;O~d::.lt t cr" door den eigeoaar moet
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van deularche~J wa.arbij zij zicJ. iegenover dezen
partij zouden moeten stellen. Daarom worden klag.
ten wegens willekenrige bandelingen van' den pachter ofdieIlB lrdwante-Il alligt fMJl.usi of gtdeponeerd.
,,En lUo;;ten wij dus bij de Regeering zelf aandringen
op voorziening tegen verkeerde .praktijken, als 'marop ook hier wederom gewezen is,
Wanlleer wij derhalve thans d. nijheid nemen

en betaall hem de belilBting ad f 1.- Alllanstonds
doet de Cbinees hem echter gevoelen, . dat hij e~
z66 niet afkomt. "En is de karhon\V oak wei verminkt f" - V'''''gt bij. Belau"ghebbeode "ijst op
een paar -getuigen, die nit bevestigen -kunnen~, En

,I;'t';c',. ue p;.htm, on",,,,in,

lerd. ueb.l"ting. "'n,omlig van .i! e runl",. h,t vel opyorderden.
011versehiUig om -welke T~C:U er, ~~tl'J 'geshgt:

FE·UILLETON.
VERLOREN EN GEVONDEN·

,

NAAR RET ENGELSOn
door
M. E. BRADD ON.
Hunpbrey Milwoodsl'rak. Hij sprak tot ziJn maeder,

:~::iie~"Ie n~~re!o~O:~arh:!; Z~: i~~alw:t~::~~c~~ !

!

weerkaatet in Jedonkece diepte vao .ijD glinsterende
o,'geu. net boofd van den jongen . man lag, ateed. '
tegen -:de' knie~n z~Der 'moeder, bet leunde' er tegen,

I

I

I

I

' overgaan.
lIT. Mogten redenen van o"\"erwegentl belang zich
tegen de verwezenlijki>ig van het ee!1 en snder "\"erzetI te~, dan is wei de min.te gUllst. die \Vij ten "lotte voor
t.e dezen aau:&ien een beroep te doen op de wehvil· : "den inlander vragen kUIlnen, deze: dat het artikel OUl-

hi •• op dien a"ond kwam, dadelijk ll& mylord'. bu·
welijk-bij weet het; en <00 hij opr8k en .erhsalde
wat hij weet, lell men mij ophangeo, denk ik. H.t
IOU acbier een liefdedsa.I .ijn zoo men b.t deed, w"nt
dat zou m'j ten minste uit myn eUcndo rukken.
- Waarom deedt ge het, Humphrey? .iep de oude vrouw met g••moorde .telD. A.ch, ,...arom hobt ge
"daze vreesolijke daad begun?
- WS8fOm, moedor:""::"'wijl zijn geluk ar van afhing-.ijl ik r:ijn el1ende sag, en het_ gezigt er van
mij krankzinnig maakte. Bij zond mij in dien n&chtden nacht Y'oor rU,l huwelijk-om de vrouw in rt -Ko-

ningBL':~ fd te haleD:' ,Zij eliep op E'en zolde.r boren
I den .tal, ze;de mij de .talknecbt. Hij we •• ,mij waa'i
D,aar . het .l"UlIta Diet, want nn en dBll al. Hnmphrey
ik ging noar b,,·.n en rond baar op den oolder. lZlJ
.prak, rold.. bij bet hoofd van de eene naar de andere
lag in een dronken slaer, geklaed in haar landloo!,"
.ijde, alo ~n .eUeodig door de koorto gefolterd woo eo.
splunje! mao< haar mnt. lag op den .loer bij ha..... 't
d"t· .iob heen an weer wentelt. upoyn .lapel_ bed,
WaeDiet gemakkelijk baar te wekieo; maer eindelijk
Het gelaat der oude VfOnw was over haar lOon . heon
gelukte het mij en ikdeelde haar mede wet master
agobogen, en duo geh...! verbopgen voor Bthal; maar
Gerfoise _mij be-volen had naar te zeggenh' lit zeide
hl!lJ de ,tnipachtige bewegiDgvau baar ..,houders •
erkende de· b...pied.ter dat Humphrey's moeder I
terwijl hij BOmber ... ijg nd in bet ,uur .taarde. Maar
loikte. '.'
."
. '
-:-,J.; rooMer" r.t-t de JUDge man. bet was ten qoen
bij hernam wcdeJ' 0p langzame. droomerige wijz_e, al..
ge.all e -' voop mijn kleineD, zoogbtoed.r, Gervoiop _ ' .of hij voaleertot .;"1. •• lv.n dan tot .ijn l"1)mpralige
,oor, 'D;lijn beaten ,riend", ,master Gervoiee - ' foor mijo
moeder spnk, die met een pijnlij~en angstnaar bem
mee.ter, dennieowen grtIAf van Hanghton -' 't WaB
luiatorde.
~oorh..m dat i1< hetdeed..
•' ,
- Ik gc!o<,f e~lt I..t gipoy'" bloed, 'tw.ll! in mij
DBt ........en,. de woord~~ die Ethal op de pleIi wll8r
ie, Dllj (.nversdrill ·g maakt yoor ~dere Jieden., Ik
zij stoDd '8Stge ...ort~ld bieldea., Zij !!tondacbter het
&taw af VBIlOOD vult, dat ".enmin ... nige W&III"UO
venoter,dgt bij'den m,uur fan bettuiaje en.ij .on
becht &an .ijn eigeo leT on .1. IWI dat van zijn evenieder. "oord hoOfen dat ge.pfoken .... rd
moosch. Dece ,",ouw hinderde mijn_, meester. De&8
- Ik b6bmijn geheim be,,""":;, moeder, en ik woet hot
ge(lr~l~htu Wtil! in uiijn ~"loon ik_ alleeD ht:engil!g
tot net eindebewaren.· Er,i. oen onsel mao die het
om bur te ha.le~~ ueze gedaebte,' was, ,DOg __ meer in
.;. .. t, eo .hij. moetden dul ••I.elf t"t ..iolld hebben,
Hiijn,geeat. t.uen ik nUl' :de, Cbaae terugkeer,de 11I:t>t
pf fiij bad het' Diet JUlDllen ontdekkeD. De mllll, did
h..r HI\ mija r.ijde. Zij .eheoo oeD gem.elijkuVfQUW

die

, aan
beamblen toetevertrouwen. Den pachter
bij den pachter iii het krijt staan, weerhoudt hell . ~taat het altijd vnj ••ieh i~,I~co, van de . w~arheid
t ~'--'
"
'--'-~" -,-... ",~.:::~c;; O';::"""lLLC;U.Oll .. ~~
vorens het verlUlnkte r!lHd wordt ge:la,gt, uan ~yorI de, hem daanoe een zeer ~orte, ~~rmlJn ,gesteld: lla
I verloop w8.8.l'va.n men onmlddell1Jk tot slagten iiiln

overlaten r - Wat staat den javaan thans te doen
in het geval dat bij -eeu Leest w~gells verminking
te 8aglen haeh?' Geboorzaam a3n de bestaande
atoeTilo, vrRag!. hij Jaartoe - 't zij met of zonder
.~oert1t van ziJ'n loerah _ vel'lof aan.' lien 'pachter,

te oijo, eD ik verbeeldde mij dat zij veratompt wa,
door den drank, dieD lij gebruikt bad Dit was all..
"'at ik .an haar wi.t maar ik boalde haa., want zij
stond tu_hen mijn mee.ter en oijn hoop op ge'uk.
l~ bragt baar.BBn bet bllio-en m..ter Gervoi.e liet
on. door eon' kleiN! deur, digt bij .ijD kamer binnen.
Wij traden binnen by hem en hij nam zijn vronw
mede na&r de Kleine binnenkamer, die vol boeken is
ale anderz.ins.t en hij liat -mij in de andere kamer)
waar hij gedineerd had en de tafel nog bedekt was
met wijn eD gla..,n. Maeter G... oi.e bad mij ge..,gd
dat ik wijn son drinken en ilt aat bij bet VUQ.l' en
8chonk e-en gias vol nit de braf, die bet digtet hij
my stoIlG. Ik woot niet ..ellten wijn het wa., m..... ill
weet dat hij ....r good ..,boon. II!: bleef driDk." tot
de f1...,h ledig was, en myn hoofd was geheel in
vuur toen _ter Gervaise nil alleen bij mij kwam.
Hij .weeg wooerom en bewoog .ijD hoofd, en toen
hero....,. bij zooala vroe!lO' &Ond.r tot .ijo moeder 0P

bnde, die in mijn eigen .iol. w.o .• Bit wi.t ,,~, .'k
vooroemens Was te doen~ en h9 heet. mlJn hand DIet
, te",ggeh~~de... De h,:,;,el help. h.~ en de h?mel bel>I b<> m.delijden mot mg' II!: geloof, WI) waren dlen arond
• b.~iden ~~.kain.nig, moeder. .Wed se ....at . dtoome~
! ''In - d.e 1)....1IJ.o droomen, lD welke men '" de dUl-

te .lien.

'I

'

0 .,

' gerde Bngeland te ' v.rlaten, en Gervoise owoer dat
hij do ecbtg.noot wilde .ijn van het mei.je, dat hij
beminde. Toen WII8 het d.t de donkore gooacbte in
myn .iel opre...; toen was het dat ik b<Jsloot mijn
meeoter ..n .ijn ellende en hsrtzeer te redden,
I - Maa. hij noeg het u? riep Margery Milwood;
\ hij bragt u in veraoeking het te doene
I
- Door geen woord moeder~ door geen woott! of
1 wenk. Hij bragt mij ni"c in venoekingj bet was &1leen mijn lietae v-oor hem , die mij in verzoeking bragt.
i M.ar hij wi.t wat ik ging doen.
i - Hij wist he!?
_
I

-

Ja maeder, eTen -zoo goed als ik de

gedaehte

ste-rnia rondtaet op den rand van een vreeaae1ijken .f~_

b~ijd:~:e';'e:~:!.ee~"":e:"::arve::-~ij:'.oorbOOf', Bt~'ana;;::~:nj~ !:;;; fl:~dj.:~~h~:r ;i: ~e: ~~ :i:D~ee~~~~;~;::~t~~~~::~~~::~:ij

but waren te diep in hun ged ... bkn •••zonken am , ,olk .coen dtoom Ik ...,st .... t mgn meeoter .v.rlangdu
op_ bet geruiaeh Tan den wind te letten. Zoo lang ala ( - hlJ "erlangd~ tfl-n drz~ \'~UW beVl'lld t~ . .IlJ~ op ~~

de hekken geol~ten ble.en verbe.ldde }hrgecy Mil- 1 of andere maDle. - en ,k WI~t dat b~ ,~') . a~",,~ tvl
wood I;eh, ...... geen luistetallf8 te vre",.n te habben, ' hulp had, l!;; ..,de bern dat lH: ?aar ."IIel] ..... lllt d."
Het' w.. niet 1I'&&l"IIChijnlijk dot iemand om het huia ' .oeten &OU make., en dat al\ea In. ON" >ou ..)n. ,BlJ
rond IOU ......eo oP, df.,,"D donkers, n onaangeDomen II wist wat ill: bedoelde, moede,. Ik Jag hetaan sijn g".
a,-ond.
lut ik hoorde h€'t aaTI ::ijn arelu, tuen hij tot- de vrouw
-){aster Gervoiss k ....m bij mij binnen, ..,i Hump , 'prak,
.'
, ". '
hrey, eD ik JAgdadelijka.,,.~n geloat, dat aUea •••keerd!
Er ootolond. .,.,n pau"". eu m d. .blt" u~~e Bu.-I

j

I

f

I

WB8. Bij seide ,mij dali zijn: ,rouw wejgerde been .te-gaav.
deB meelen wm~ door ~_e ~t:.unellbQcn~en. rIlJ~~il~D. h~_t
eo bij- seida mij in denzelfdal) adem dat gec'n magt
"fsllen 'In ,\le_ 8t(\tt'~'! ult uen ,haarJ~ cD AIU'~&r-.\' M1J·
op aar~~ bew- rerhinderen IOU ,"ijn ,ertindtenia met , woo,r. st-em ~bt. J.ww~r(,ll1le;
willi Huret t& 'foltrekken. Er werd.ncg: "eel JDeel"ge··
- A·~b, myu IOOD~ miJD livOII ~.~ WijL ~ma ich'ij~J-

.pl'Okea, m_ all ... bleel bij hetl8lfdo~ Devroow w.i·

di!!" lOOn'

," ,rrJl '~rH; St,·' ;'lJ,X-';,l

tr.eIUverminkte I'llodered gebeel .eo a!liit de;a)eM'

voorwilarde.r~~'1':.m
• zo nd e r mee rworde ~oor ied81'u ftindVeeat"

.'e~n:nwegin we~~ker;j!'i!J1e(I{~J:iI~,
t" !~~
~'" ~!A? fJjiJJ.;lLme". wer~ ~Y&n den '":" doorhetNed~rl.~#
Leg~. ~ ~6:; ~On.
. ..
.
~',,;..link!!r*!3!:~hgten· !lIboantw~;Wnu>r
Bolt.higlllo"en"JI&IIgebodeti.-; ' " ' , ' . " ". "
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~ ',A!eIIoen
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.tLJhJe,.~
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_

vastg&steld, ollversohillig jlili , w~lke ~deo_be\'ordt
eel. i
rt, .
.
.. l' 11.80
.
gaff n de
nay
e"ond~" ' lijm •
• g<!slagt. · A:ltijd tocb b..ta~td8 m()giIlijkheid~ ' datde
de
Javasn het onderzoekvail den Pael)Mr zal willen
Ii
lIe.- :.
t .t. G
' -. '..
::'.'
en
. '.
A'.Jbue.lObe.:
in d""
. ..fegterb .•. .' gf>-.
lij
. " .' ,. .
: .: d.
et .', ... ..
...
.. : .
'
" . Onge,00r '8 un.· ••. midlhp bram de kompegnie in
c he • ",. .
1; ' :... '. . .
'
8fkoope~. of Hever het gevaar. dlit de Pachterzich :"trotk,n·. ..
Do 2<> kolonno hagaf sieb dllJ!: morgen van dietl.elf·
l1et· bi.a!< terug.
'
,
de
lechtig 4,e 'Jlelve wltltinwe " ene 100
voor .dst ooderzo.k tell laSt. vsnden Javaan zal
g
dljli. dag.:nur
. .. .den ·.ing
... lID.',g 'IUI.. ~kloo~ ...n B~
. , c. .~.I. .' ... B. ij dese . l.,B. . rken,Dl.'n wae h.e t .g eblekenda
. t ,de Roo~trouw "!. ..el.ij~~.• m06
. d.M linlfdoen.-. oij' ve',
WillOD schaueloo. ,tellen,.Eo tot wel~e trllm.aoties
: ,om ' de l~ /IOlonDe ·te onde·.t~l;Dlen In ~are : FII'ng , rong Raf!a I/ergena doorw..adbaar w!"-. dochbet be.t
·meat ~nlk~ ' .ooraI daarqm. onueden dit de aerate
<lit Kl a~nleidiDg kan geven, behoen nil bet', boven·
tot het vlmlen .,an,eeo w«!8"1n we.tehlke ,riJiting.
sonk~en",orden overgett-okken by bmp?ng Ra~a.
,mul ' •• da~. d09 • hetNed . .1od: Leger", een Cinel
perlOOn ..
een~p9Dballr. brlj1: ..n wasrdeoriu~•
• taande Diet verder te worden uiteengS$8\. In strijd, W .took, ~edaan w~ omdjen "eg.:O 'lDd~n.~II~, " " .oar '!I. p.m. 4? '!'ote. ~reed en In hot ru"ld~n ~.di
"'aa rrnehtolool. ooodat de ~.omp.go,en o~ h~n bl' , m~t.r drep WII~, (bIj nO~ · "Pk.,mende .!oed) teI'wlJI.... . eMeotelijkheid ' eJl I!Imp~.. ,werd 8"aohonAtm..
-,
IDet bet verlangen uer Regeering wordt nu tech
reed. voor het slagten van een vermiIikt rund
::~vt;'.~~!::erden. alw.....:J ,om .~2uur •. mlddag. , , be~~ :::~.::;td~· ;::~Ii:~::~~DniDg: .erild~ vol- a.!~d~';,"'::'~~i~e~~r:rita~r:~meb~~ie7:b a::,~~t
minstens evenveel belasting betoatd , ais', voor' een
D••e t~gt was '' ~c&ttir rii~t'zonde'll!lt .oIb:agt. w~ot , , ~e~d. order. gege.eo: , .
'.
waoronder . deReaidru:t.;hoog"",e ambteoareo, aiJ!med~
ouder.che,dene hUllon en rlJatlchuren werden .....brllDd.
• Boofdk~'tIer 'Boekot SeOOeo 12 Jull ' 1876. .' , ,' At'. cbefa ",n " ru;!ld~loh:u'"~ •. d. leden' .an bet Comiljl
ander, Deze ,Ieitelijke toestand worde dan ' voorl~D
Del .'O!!da ".rd lao d. Ie koloone de :Iut geg•• eD
.Beden .mldd~g om 3 1/ . unr rokt oen. komp.gn,le , .an het, Roode. Kriri~ :·albie"; ·de · ,.rtegenwoordigen
(ot IVet verbevea. op dnt er aan .de ' bedoelde veis,
om don vrlgendeo morgeD eeDe kloof ID het weat..
..an he~ !ogterbalf 3e bo~alUoD (kolonD. Lubeck) o,t. , der. per. , . eoz .•. "'! " llieerendeel' verg..uld van hunne
tie eeo eiude kome. Zoo lang de tegenwoordige
.om po•• t.e te nemen aan de mondlD!! van don Koe· . eehtgenoote1l;; ',0 de pencl~!,po•. ".Ike d_ de ' 'lO'g
lijke g?bergte te ,.rkenneo. t. onder1.Oek.n of .an
.lOng Raba; de.ekompagnle Ileem~ v"..... med. ,oor · eenerkomm~le ~an . ofiiClorenkeorig vel"llierd. " ..
re,geling van kracht blijft, heteekent: .,t e 0 g e- daar Ult eeo wog beatood naar hehee.trond ente.en.
het. te doorloop.n terroin te door.oekeo. terwijl de
.een dag.
..
wet .Iaggen. guirlande,; en groen. ell' .......bionendrie
no e g e vii n den. pac h t e r" nietv~el anders
2. kolonoe ..erd opgedrllgen bet .erdere gebergte tot
.Morgen ochtend ten 5 '/. Uur rukken van uit Boo·
tropeeen war.n gePIaatat. terwijl . ,op eone tefel het
dnn : tot 0 n g~ ri e f va 0 U e be v 0 I k i 0 g, En
GIlD •••• te doorweken. Ingev, lge dien I•• t ve.Ueten
.kit Seboen 40 ,kompagnie der beide , kolonnes.- ])e ' eon.oudi!!" •. doeh .maakvon. gescber:k l'rijkte. '" " .kompagn.e barlaan. v..n de kolonne J)'.peDhelm bhlft
. D. geln"te.r~.~ werden, indiepelldu. po oiltvangon
de . bel~e a.olonn•• .,. mo.gen. om ,6 uur faD ' 'den
yoorai hierlegen behoort I" worden gewaakt. 10 Juh Lampagger.
.de Seboed ..chtarom door cene omtlekkende. beweglDg
door .ene komml••,,'. b•• taande uit 3 hoofd-ofiicieDe Ie kolopno .olgde eon lmal voetpad . door uit• Toelme Tjigih Lamngah .an ZgD terugtogtolijn zoo
ren.
SAMARANG.
geltr.ke pepertuinen waarin .iob eenige bui.jea be.mogelijk af te 80ijdeo; de kompagnie' ... lke reed.
. Ond~rwijl , de ~e1l;oodigdeo bijeenk .... men. begaf

~:r. ~~:"t~..:. ~ ~:.

gu.

~:'~. ek~m~::;' ~. , ~~~=. rfd ~on

gi~-.
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hte

e~r~

"til!'

~,:,~;:gg:~~~:d.~r~a.!~e~:~z~~:I!pL::::=f:!:~ . ;:,":::..:~a..:"8.ij:nt~::n:::, ~~r;~~!~n b:.~;s"~

POS'l'KANTOOR 'sAMARANG.

die tuinen te beweken.

Het
5

nUl'

(Ve7f'Q/g )

AII.en bij aankom.t aan de Koerong- ~ababaai
werdoo e.Dige ,ijanden aan den tegenover Hggeude
oever dar Raba rh'ier gelien, welke ecbter. nadat op
beo eon gewe.tscbot waS geloot. aehte. de d...r go·

ik op mij, tarwijl
.de· majoor Lubeck bet komando OVer do .ereenigde
kolonne. 01' lieb zal nemen.
1
Den 13den Julij '. morg.n. om 5 /, nur marcheerde

ttati::.n~ ~::~:m:~~:~:~ {a!o~:i~;~~~:em~

~:t ;i~:::o;~~~

~::n ~~m::;"~·:I~':...viao!a~~ID~~rad::t ";;:a:::~: ~~

!~~~t s~,,:~.d::. ~~~;r:.:~.nd::"~:~!~8!h::nm::~; I ::'etHe::"i:r~'
Sairin &lgm. ltomb. no. 86887,

Het weder ' dat de vori.

Juli

• Diepenbeim. een komp.goie van het regterhalf

2.

I.
I
t

Aa n ge k0 m

I
"1

!

I

ting eene nieuwe prQef te wa~etl .

.waar begroeid, lij bieden duo den 'ijand gOlchikte
• chuilplaatoen a ' D,

dien einde n ..... de monding der Ko.rong-Rab. . De
.ivier bleek ald.... zeer breed te zijn (.en later godane

By

marcbe~rde

te

d.~:';; ::: ~!i ~:rru~%.~~~:~:::~::r:°":t~:~a:~: · :~~te1;:! !!! ::~~~:~:~~r~; v:~id;. ,:~e:·:e':~

10 kolonne met de t ..... kompagniOn van het regterhalf 3d bataiUou inf~tetie eene 'Verkenning Daa~ het
w9atwaarts van bet blva't gelegt"l gebergte gemaakt,
ten einde dit ' .a n· "fijandea to I.ui"feren en tet'eu

breedte met eil, .... w.....n •• rbonden.

Met een gedeelLe der maDlllicbappen werd de linker.
oever yer.end en aldaar eenige ingravingen in de
duinen gevonden. 0", bet oogenblik dat de k rupagnie

- lk zou de vrouw naar Avondale breDgen. Dat
we 't geen mijn . mee~ter haar leide. Bij wilde om
hsar tenden of self komen om baar te halen - ik
.ergat ..at bij •• ide - den .olgenden morgen . Y oor
mij scheen · deze yolgende morgen even fer ala bet
eiude der wer.eJd. Maater Genois8 Keide. mij iota 'an

APfD llcbepaeH Zij WoUI· eeo n~~m·deliDg, ~·n - ~ij ·V"~r~
beeldde &ich dat ik. hur JaDt;;8 den regten weg voerue,
tot vtij teer digt bij PelidoD warolJ; ma.ar toe11 riep
zij dat ik hur op den .e.keerden wo;.; bragt, dat ik
bur ergec8 vo~rdn . wasr zij v~ rdwalen zuu. lk keerde t~t ug teen zV dat r.eidl! en wij ghigen weder in de

geld noodig bebbeD ...ide bij. om de

rigting ...n d~ ObiS.; mJUlr oteedo hod ik d.n moed

vrouw uit de voeten te mu.eD, onder bet ,oorwendael
dat dit "Voor de uitgaven harer reil was, ale ~dorlin8;
'narr ik bemerkte un zijn slaDlelende Item dat by
lOog. llij liet ons nit door de kleiue deur, door welIre bij one et!n paar ureIi te voren had hinnengeJ· '- ":n;
toen gingeu ·wij door den bloemtuiD en de treden af
nAllr de rota - de vrouw klemde zicb aan my ....t.

niet te doen. Wftt lk ""an zine was. DUB noeg ik
haar llU of zij naar bet buiteulaDd, Ofer loCO nlUlr A.surika of eldtlre wilde g&an. lk "froeg haur (I f een
8Qm geld baar Iron
bewegen dit 1.e doeoi maar zij
au~ .. oorddc .mil op nors~heD , !Jardu·e kkigen toon en
zeide mij .fat Diets ·op aarde baar kon bewegen Avon-

dale te .erl.ten·" ten.ij b.... manmedeging. _ Bij
toen .ii b.ar voet voelde uitglijdon op den glibberigen
beefl; mij oen •• erlaten. leid. ,ij. op :denzelfden v...t
. trap. II< bield h...... bij den arm toen wij " lang" bet
!>eroden toan; maa. hij oal . mij niet w.det · .. erlaten
100 I..ng, ik leefl
I~ leid. h.... t d.t .eer dw..........
water gingeD, ZiJ eioeLte dringen!1 en luid dat -.vij'den
anderen weg. luga d.o ·.traatweg. ,onden gIIIID - oven dat 000 lij '00' baar TeJ;gheid. d. voiligbeid.an
waa angetig op het Imalle .oetpad bij bet wat.r. Zij
~ .... leven. wild. lorgen. zij b.tbest deed .toe te ga"pm!< caer luid, Ach mijn GoJ, ik ken op dit oogenVeD, en te doeo wat van b..... ge.ord.rd werd, God
blik bAlir .·em hoo",n.in mijne ooren; altone heb ik
belpe mij. m""der. ,Toen ik dat ,.id. wild. il< bur
"" geboord '- beetandil'; .ed.rt dien naebH En lIog 1..,£
eeD k~ ge.en; ik wildo. b...., ~.dden, Ik geloof. ik
:k leef, ik loofl

'

SOil mljD

De JODge mIlD zwoog. en .oor bet eeratoedert Ethal bem Will begonnen te be.pieden, bedekte by " yn
gelut met agn bruine banden, en gef zieh o•• r aan den
hoogatan graad vau .mart _Bij h.rnam eiDdelijk. maar
wet ge~roke!1 stew , en met e.n wilden 1IDgat. ·in zijne
groote

".ute oogen:

•

- Jk trok haar l'oort op hfct eenzame ,oetpad,
moeder. mal? · ik kon het eerat Diet doeD, Ik hid
den moed niet het to- doen hoeleer ik mij ....beeldde
Jat er .temme& in bet .ui•• oen ,an het ...ter 11'_",

die wij toe8C~!,eeu ... d€n dat ik .eeo bloodaard WU en
J.t be', dlldolyil 8eda.n 1D"...t wordeD, Ik ,oerde
j

elgell let'on

bebben gegevoD. zoo ill: mijn

soogbroeder had .. klinnen ran di.not zijll zond ... de
mWd...d te bega n. die in mijn ged&cht:en waa. Z<",
lij e.n man ..u gewee.t en zij m~ getart had en .ij
dkander &angevallen ' hadden; ieder :met een moe in
de hand. ik oou miJ ""llig a.an een wond geatoord
bebb.to; maar SIJ was efIDe ,rou" en
waren te sa·
men allet'n in dt! dUl8tenllt, to.J zich aAn WIJ nstklemm.nde, k'W1JI .. ~ hot glibb",'ll" foetp"d berud••. en er W&8 geen ..,hop.'" in de DIIbijheid om haar
bulp te komen , Ik gar 'baar deze ""nige kana. J~

".u

It"

~.id~ haar,.. s.oo tlj baa!" lefE.'o · ~il_de b ~ yeiligeD , d.. t
"ou d"eu to" , te ge'cn en G.rYoi •• Gilb..,t

Slj .. el

~"::D~:~~· !:. Sf:il::o:.;::~.::,ie:i:~n!~ o~!:i~; ;:~ ~~:: ~o:~n~:r:: ~!t~:~rd~.:~ d::nb:~I!;d~~

deD lu_boll do .. It lid eu bet kerkbor 'an Palldon.

1 .. be!,""i,

en ~at d. "'Dige r.don ....rum .ij "ild.

es

I,

i e r

~h:::,::,"i:~t

t::d ~:o!::ri~: ::''';~~nen.:: d:;~d~~

naM elders :waren vertrokken. bet woord tot den Reer

!

'8

kenning wen.obelijk .oo.op .ijne lobreden tl'lug te
keeren en van e.f PaMr.Biug, iu lDeer weBtelijke rig·

c.nPDu3BH!"-leren
g
I.

in de

Daarop richtt. de Kolooel De Roebemont. namen'

Per Bromo kapt de JOD g:
HI,n Hul~tijn,
v : B. en zc ·de:
...
1 • . Luit. der art. "fan o.on Hroek, 2e L,uit. In,; "an
.Hooggeacbte Beer! Nallwe~ijkB · bad-J.en de e:Ipe ..
W.eberen •. Otkc? , Off 'an G .. <mdh: ~t"eo~m., De • dition.ire troopen t • .Atjeh .oet . aan ,....1 geset. of
Beer Bra.en, Echtgenoot, 4 klndereo en 2 ~dlen.
reed. dadolije bleek het aile., n.a boere. l onuiblpre.
d,n. lIrovrouw,de W.d. ,Bantz, D. Heeren Moor,erken
kelijke waarde het roo. het Leger \\'08, Dlannen onder
Echtg. en 1 kind. en R.chel en 4 bed.enden, bene', e08
en bij zich te bebben .i. Gij looudet te ziju.
Z, ~1, troopen en llanneh, gen,
Toen ziekte - eu "el .oornamelijk do CholeraSOEIU.BAIA
.;ch m.... r al te ze.. in 't L ',aer ,e.tooad. en onder'
A a n g e k 0 men S c'h e pen.
d~ h8vigst.e smarten ell pijllell: lIkDigeeu ~o ontijdjg

.,peDa en kleeding H
De 2t.' kompagoie van bet regterhBlf 3a batail10n

morgen! om 6 uur 'an bet bivak
te Boekit.-Se~n nu.r P.<lar·BlDg cn vOlgde van daar
een pa~ In . zwdehJke rtgtlDg tot B:n~ .kan;pl1ug L m·
bong .NbalJ dele kampong werd ~d riner ondOOlwaad·
bur bevondeD, w.o.ar p eeDe sect!: . de Koerong .Raba
volgde. Het. bleck weldra dat de rlVler zlcb onder onbegaanbarerotablokkcn verloor, en dat degelegenbeidom

~:o~u: kg: : B~ cC~ :~ 0 Jn~ng,

~~:n;~!. v~:·r~!: e!:;tteerden .telden meb

'I

En:. Stoomer Be6tam gez, Moppett nallr Singapore . •

ba·

iofanterie "VOOI' die vetkenning aangewezen den 12 Ju

h daaranvo]g- nde

genoornde autoriteiteo eo OfflCi.ren alomede de mu•
'-ek. UIImen plute tegeDo,er den Hee. v. Bilitoinge-

SA MARANG.

:~~l~:: d:nf:::d inf.Dt~rl"
l:ii:e:~t v~~ke;~~:g va:erh!o::;~~:
~Ilu.u

door de kolollne gOfolgd was, droeg blijken van ,eel
te worden bega&D . De berghellingen zijn eteil ell

ii, moeder -

werd ge.olgd. door den . banierdrage.
Binnen bet ·carre gekomeo. pl....tete de Heer v,

B. zieh, . op verzoek des K olonels, 'OOt de tafel- waar.
op het geocbenk stoud. met bet geoiebt n .... r bet 13d.
Bat. In!. - d. Re.ident, Kolo"el. aile ande.. bovon.

SCUE EPS-B ERICH TEN .

Ned, Stoo;: r

.<10.

) :anler
de pendoppo, terwijl de ....uziek .ioh deed
j o';::;go oogenblikken ua IlankolD8t in de pendoppo.
werd de B.or ..Y. Bultziugal5w~n uitgenoodigd, meb
met den ·Kolonel. den Besi 'ent, eerat- aln ..ezend ZeeOfficier. g.volgd door aile Offici_ren , DUr · het midden 'IID 't 0 ..... te begeven - deze &t ot "erd '00..
I afgegaan door de mnziea. welke Ben IllAl'8Cb bli.... -

I

(Siol roi;,t.)

A a n g e k 0 men S e h. P eo.

~~;~~~r~ e:~ ~e;i~~n'J k~~~:;;;~~t~~~:7~~~ :b::ooi~~ i ~~~~;i. "~:t6k~~~~~"d~;o':'J de~~ro~:~~d:~;~d~r ~:r~

J ~.ou

Roo:~,,:~:ii:r \,t~~~~

I-

.enlerking •• rd betrokken.

••n Glilatnr. te bezetten. om deD vljand te bal.Uen " .en de .kapIl.lo der geDle J . .J, Staal (do •• was JUlst
•• oor d.enB"'ng .i"3.llbo~cn te Seboen) worden u.tlang. dien wag t. ontlnappen. De beida andere kompagni;;n begonllen de b.rgbellingen te doorzoeken en • ngonoodlgd ,deze .e.kenDl~,g mode to n~.ken .
• oud.n in de ..agen .... md. kloof ,an Goo.... eigenlijk
De o.e"ge tro.pen bhJ.en 'D bet blVDk en ZU.llen
een pad over do be.gen tWlBchen d. VI en IV mo..
..ieb be.ig houden lOet het in orde b""ng. n van ..a-

geld,

II ~;:.~::;;':td~a~a~feb; .~:t

door boog geleg.n kamponge. welke allen bewoond ....
rcn.
.,
Hier werd polrilie genomen. ten einde de ovo.togt
te beproe_en met _en vlot. bet .. elk uit· de mede
gebracbte "",teri len .. erd .. mellge.teld. .
Het touw vau dit .Iot werd naar de ovenijde ge-

• Morgen ochtend om 6 uur rukt van d. kolonne

8

Goera, betwelk dien morgen

het cadeau WU8 met bloemeD bedek.t.
Ten S uur ar.i.eerde , bet rijtuig met den Boer v.
de eene belR der

B. ell de kommi .. ie op 't terrein. -

met de zijuon in banden te krijgen.
Te dien eindo werden de beide kolonnes onder het
kommando va. de. majoo. der iofanterie A. J. H.
Lubock vereenigd eo nam ik de ' onmiddelijk. I.iding
der op....t :. 01' mij.
.
Den 10e Juli '. morgon. om 6 uur ,e.lieteo de troe·

zwveren.
.half 26 bataillou ·
ef!lo iglllihH bekenu.
De Ie kompagnie onder de orders 'Van den kapitein . ,met he~ !erreiD, 2aI dt!18 kompagnie ve,.~ezell.~n.
der infanteri. J. G. Meijer k....eg in lut de kloof
.Do kapltel.D ~.n den g.neral.n .taf F . E. C. Me'l.er

_lID

r gebraeht;

i':~:~:ik~~ ~:l,,!:; li~:e::::rbe~~~::~~e K~~~:~r.;

uit: Hoofdkwartier. Bookit Soboeu. 11 Juli ] 876,

~~lJ;:U:S;:r ~:u ~.~~ v!u~:!:!~r ~~n ~ij!d;:~~

voetpad in do kloof

De ,tro.pen waren inllliddel. in ' Cllfre opgeateld,

I ~:"!:~~r ~:: d.~ ~::.~.~~ar :~:d I::oalbi:t;."e~ ~~ee~.;;;;

~':~~~~:n~:d~;~:~n~ ~~:no~:;e~;er~:''::::: ~:~

acbti.g doeb kl ....d. tegon den middag op.
Met het oog op d. vele ••rmoeijende m....ebeo der
laatate dIIgen. werd den .erderen d.g aaan de troopen
rnat gege_en, De. avonde gaf ik d. vOlgende order

ho~:a~ot:n!:o~~n D~e~. t·u::':''::~ew~oo~u~:: ~~a:~=

kiIIlL\l, bij KeDarang.G)a. Goer~ eenige foorraadechuren
en huizen, waaruit men bij aankomat dar troepen
eODige mannen zag vluebten . .Allee ward daar ver-brand
en de kolonne \'ervolgens 10 kleinere afdeelingen
gellphtst om bet; terrtHn.. beter te kUD.I!.en doonoeken.
Aan bel.: voetyad, blJua 0(' den top der bergen,
werd~n ~og eentge buuen gevondeo en verbrand..
Hu,rblj we~deu twee gevr.ngenen gemaakt. Na Zlch
wader vereentgd te hebben J werd de mal'8ch o'er de
bergbollmgen naar Lampagger foortgezet, alwaar de

WaI, om .let rijtoig 'nur bet terrein te esconeereo.

ge dagen guultig W118 .geweeet werd dien dag rege.n .

logon beufel. verdwenen.
De.e kompagnieu waren om 11 nre to Lampo.oek
• ang.komen.

D. t ..eed. kolonne · verliet den

.0:~e~:i!fnn::!: !;!:~:. Deem

_.0

ATJEH.

betrokki!D,

hel~:g2:Dk:I::n:.:"::":d~\:::...~~,;;nd!a;!:r ~~.!:'!~

~~~~

:e~·:ijteeen:on~:r:;:cbt~~anH~: ;~.a~::~inf~!::d

.koelies dar kolonne, kook:k:ete18, enz.) n .... r de mODd~ uoodige vine.

.ding d.r KoerongRaba en v.ert

~~;.;h~e:::d:e~;~k

'

:?:::r

:::Eb:::: ;::~:n:e::'~: o~ :e~~:Dm:~b~r~

de
om het gebergtetulacben
:::
de IV en VI Moekim. van ,ijand.n te zui.eren "..
('lID de po.t te Boekil-'3eboen) eon detachement mi·
andere helf, .chter·t rij nig g.plaatat; - dit hield
••Ibragt. beeloot ik Toekoe l'jibig Lamnga die .iohocn... en sappeu ... met de noodige material." beneven. I .oor de pendoppo .tll • .. Iwa... de Heer v:. B. door
Ulet p, m. 400 vol~elingon te Lehoe ....n deD linkerde noodige ambulance van Boekit·Eeboen .f, Om 9 ' den kolonel. Bfdeeling. komm .nd~ · t ont'angen werd
oever de. RabB,ri.ie. opbiold e!,
d.... ruit de IV
uur werd de kampong ,'.' aga·O<mbang .... n den Koe..
~e bani.rdrager .teeg af en pl....tat., mch met d;

lnlu""ohen wordt Aln b.langbebbenden v.ij gelaten!
ook op .ridere· dogen bunne brio.eD ....n bet pOltkan:
toor te doeo bezorgen. De doorzendiDg beert ,toeds
plaate per eoratvertrekk.nde po~t,

::I~ :tre? ~e::ii~~.;:~de": ;:;,

b~i;::'

de kolonne nur bet bivak tarug.
h",izen, welke aUen onbewoond werden g._oDden en
keerde·.n.ar bet bivak terug zoudor iet••all den vijaud
te bebben ontdekt. De kampong Lambaro. werd me

• Decembe. den 11 en 16.
'an .Iuiting i. .teedo dee namiddagl te

UfO.

•

er g~en weg Dlltar het strand wel'd gevonden, keerde

Franflche Moil via Ba.tavia en Singapore.
III d. waand Septemb.r den 15 en 28,
• O.toher d.n 16 en 30.
• No_.mber den 13 on 27.

~:~, d::n:n.k~~;~.::. d::m:~!d ._:t

;:"n
de Jongh., ln .een me.t 4 p,!&rdeu beepannen riitwg

.bouden.

he~~~b~~;teu':,'~a:·~~ ~~ ~o~k~::nf.~dd:~L:oe~~ :::~

51uitlng der EngellebeMaii .iIIBatavia.
Muntok;
Riouw en Singapo.....
hi de w/land September den 19.
• ·Octobe. den 7 en 21.
• NoveDlber den 4 en 18.
• December den 2 en 16.

I

2 Sept. Ned. ~t8. VO ~r W3ILl"ts, g~~r. Graadt van
Rog£l', ,.ao Samarang.
3 &pt. Eng. bark P.haeQJa , ge7<Y, Owen Junes, \an
P.D.l~oekan . Bog. bark Cape }'lDisterre, gez~. UobertSOD, ,an Cardiff. .i\ed Sts. Ja,fs, get\' b'. ll. Goliards,
fan SamsraDg. N. L SC:' Oo:le r J<J'Igej4.o, gez"f'.
Pudsfa is !l:Q A nO', Tertrokken DOs,r }IacBl:lsar, 3' S""pt.
Lek uit zea l~r: lrckomell.
"'f": :' ~~ ~ L t... ..., ... Q ., I • .~ .... ,......
2

S~pt;

N. J. It.

.P~-d~ -geE~ ~~ p.r ~. -,au Loenen

op het z.iekbed, dat meatal ziju Eterfbed werd, ter
neder wierp, w&art G-ij steeds daarJ om hul p en troOlt
den lijdandeo Krijgsman aan te bieden.
GeeD vreel voor beemetting wce~ieJd U de zieken
te helpeo: daar waar die bulp vezeiscbt werd, zoo
min als de gevaren dee oor-loga, of tucht tot zeU·
behOUtI U w eerhielde~, ·den gewonden hij,man op
bet elagv-eld bij teo stt..an op eene wij'{,~ die aller ach· '
L,:~ ~::~~~:lri:~3~fpertlte. en den lijdenden miii·

:n:

. De Boldaat als alt·lid dankbaar Toor genoten

wel-

D...r Maea"",r, Du,tecb 31m .cb.p Rola •.go., .P. J.

daden. dweepte met IT, en noerude IT bnn • Bente

HaDsen nor PalOeroean, "iraneche bark tit. MIChell,
gel. F~ G~J naar Prob~lil1go."
8 Sept. Ned. b.rk Ka.ti. 110.e, gez. Stlfke. D. Onruat.

Flankeur."
Waarlijlr.

EENE PLECHTIGHEIO.

'VOOt

hem, die de zedel.ijke en milit8ire

" .....de er van begrijpt, een banijden."""rdige e••e•
n&am.
Io;,:unf:

k~~j~.~:~t~~:r t~ t~:r:;:~ ":t:~d:a~:

HedeD morgen, den 4 . n bad. na .. floop d.r p4l.de op
de klaine p~ I8eb b..~ albier, ler gelegenheid "au den
yerjaardag" yan Z. K. l!. den KroonpriDIL der Neder·
llondon, de plecbtige uiheiking plaats \ "(l!l bet g ~ecbenk,

werd bekend gema.h, en U,.. nBam o~ alIor lippen
s\lteefdeJ tuen werd het sedert lang gekoe,terd "er~
langen Terwezelijkt, uwe darien dank.*r eli blijvend
t~
~ .;g!.!.d!!!!e!!!!nk!!!!.!!!!n.~~"",!!!!!!!!!!!"",!!!!!!!!!!!"",!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"",!!!!!!!!

1e.. en~ ode hoop was gew-roken te worden op den man
die haar "ferlat~n had. Drie malll gat ik bur . d~.r.a[f·
de waarscbuwiogi driemaal anhroordde lij mij met

Humphrey .M.ilwood Mond w.ankelenCl op en naDl
zijn hoed ' en e~n spijker aeht"":l' de . klftine deue' bij
cen trap.
- Ik heb " 11U de ger.eele go.chiede.i •••rb ... IJ ,
mceder; en nu kent gij de reden van de "feranderiDg,
di ~ in mij ont.t ....n i.. lk ben eOD slecht ' miadadig
Tlll'nsch g ewBeatj ruaa.r b et ergt'te yA.....Ll Allee voor mij
i.@ d&t mUn eiec htht)id .g~en ho;/p 1!I(!~ ijot te hebbeD
gedaan UD bem) dien ik: wilde dieoten . It ben heden morgen &&n het huid gc"t::el~. ia de hoop Tau
mylord t~ &ie!l; maar b~wel bet tege.n den middag
~·!! 8. had bij aijn kllmer · Dog niet vf!l'lateD. en siju
kamerdienaar zeide my, d4~. lijU m.;oeBter niet lang
genaeg sua laren (;m . de oogrima'lnd- te ~ien.·, .ru ga
ik nit. moed",; I>lijf Diet op Toor my Il'O het lut

de.elide woorden en op denlelfden t"on -

Ton laa,'

ate tartte ~ij myj ik: legde w:jn nandt.'n Oil baar ecbouder en hiDld hur etaande QP den glibberig~n grund,
digt bij den waterkont. . I~ . zal u <erm'Jorden! Bid."
ilr; gij zijt bardnekkig ftl~ do! dood.; maar ge zuit nOOlt
m:.jnB mei' Eteri Reiuk \\"ee~eytm. Zij elaakte aen
langen, yre~Ae)ijken kreet en k1emde h:l&l m.gt.>l~
ringers om den ehwal, die Ob\ mijo bib was . gewondenL To~n Toelde ik bur yin gera tnij trek.k:eu. It: lit
,~r EOnderling dat ik Be ~u. nog voe~ - .~oeder eo h....r ijakonde ....nru'ng greep 1D mlJD bart eu

acheeu de ktoPFing er van te beieL'1l
Ik eliet bur t.rug. haar vaet gleed uit op den
bem08ten grorid en ty .iel met een '''AreD plomp in
bet wate•. Ik bleef Diet ataan om te lien bo •• y viel en
of zij '0- k, Ik liep weg en liep '00 on.1 ik oon, ]baar
ba.r DngotktetcD klonken in toijn oOren toen ik wij
rerwijderde, en d. lilcht ..,been vol .. n den kink
er fan . Ik Hep .oort wei ocn mijl .~r, en toen hield
ik stand en bulde· ·adem. lk giog weder V"oort en
· liop tot den ,olgenden morgen, el80 kramming eo
. bogt van de riri.r volgend.,tot ongo •• er ""n uur
Toor bel aaDb",ken van d n dag. toen il< in b.t ge.igt
kwam Tim e~ n dorp, R.nlborpe geh.eteD. Gijkent
het. gelooi il<. woede.; " et Jigt .uim ... eolien mglen
Tan h~er.
It! vODd · een kleine herberg , een klein
hU::l!je, dat den Dum van . de Ren en de .K..iekeu8t1
draagt _ darar lilt ik den geh..,len dog drink"nde en
N )li.nde. Gij herinnrrt u den lllten Murt, lord
tloogbton·. tro...·dag; en gij beMnnt . " mijn llIte
t ~ bui.komlltJ Dl~el:'t m-a~ mijD ~bOdn&n en elopiouaoa

.t.ijf van .Iijk en modder?

, d..-;u1.;·
\0 goo,d

v!~u!, bei~nb':ri~~~:k':ijri~::r n~ht·=rd~
_'

wordt.
- W....boe!l gmtt ge. Bumpbrey? ' 'roeg de oude
\'tOUW angoLig.
-,. Dat ....t

gij even g9"'i ala ik. moeder.
- Aeh. Humphrey, Ih,mph""y, go .Iult wed.r L .... r
'
de herberg gun.
- Ik ga Daar d" eenigo piufa, waar ik. vergetel·
baid kan koopen. a·.twOO!'iJ.e de jonge man" hefti(,
tw.ijl hij met e.nig geld in den uk 'an ~ij!l dUNI. n jagtbuia rIImme!de.
.. . .
.
D. JODge .man opende de. deur en .betrad het ti •.
..Ipad, . Ethal plultite .iob , tegen den Dlllur tnlllCben
de d e ur eD be~ "fenskr, e~. b.~~~l IJ.u1Dp~.rey ~tr.ijke
E:::.......r kiood ""u....ute. toeD bij co.r Toorbij ging,
bleef bij vo)k~.n onbe"u.' ."" h&a< tageDw" ,rdil!beid,
De ramp....lige jonge YrO\lllroioop "'11' 'lID do plaah.
•·.... ,'t lij .erb....1 ....n ~a ..,hlflenoote geh.im gehoord
had

" .... ...... ,. i

''.JiO~:~A~~I...w'b.~~~aiille~~'';
t ,, ",:-Door 'den~~den'ie_d .Ie~.~ i• .~ ,'" n~mon. hiel~, de '.
g
m
.we;. ~ .IIIiYO.l

tat ;~,~uite

t,.G~,~

,e~hte

en.i l.ere
.·', PleD. b,b .L
. ege.r ' Doet. ;n
.. d
. ngew
.btri
O!'n",
.. t
.. "l!l..... .
. . ""
.-_taUng, .
til" e .gpgron . r OOHrm
.
te. .Il\lltU.'tJwtJw
. '.: ... . ....•. : j ?e• 'areeohht.eell~~
.. .IDS·.eo!'.te,...I'Klein, \~pbet
rllA~d-n"'..·::' ,.. ; ~~d~a!!~_boerl'l'n;"
....., iIID .him au to !poren
........... '"
.... I
" . "
...
._. _..
-',
'''''''~..
' . ,Y()ld~ ook d......Jll~ .... ·
. Kit i) lJallen bekend, Dlet !ir&tbbe!luigIOOHl8lf.
kaittoor.lbier;
· .. . ' .
. ~ , '.
....... .
tiJne yerpli.bting.
, lidnQOgenbllk de .Io!u,obOOll :.
opoffeiblg,' de. H$rG, •.'O!i . Bidt~3~ ' .Ioh .bij
..~. De h.or O. .r. : Bp."",.?p.l~btet . d~r : l.e.,~ · ~ij
.ieJl!i." ging ~k
opdonlaop, Br 1OhOOl'Y~.den ·
en .J'oJllllkn. 'ri.l·.g . . togen be. i1Ik . n. .n •. Atj.~? '., a.e n,'. he.t het Boa~b ..!.•en ,.a.•. op ~\ln ..c.earto.e g~dalD . • ellpek. ar.mJln,~ate
. .boe
. r 11.
anden. over. dan Iiiil... pl~9Ian
.dOJ:. peditioDaUe
g
..Leger . ~
." '. B.~
. :§d. bQll, hU. ·geVAren
eeriol 'nit. IlJno bet..e"m .. OlltaIa
. , geD. .
'
we. der 'liP to Dome II dlWlll.ede .$" wl!DreliJur .O~~
lloCh .0tllloeiW1;.oli~IiI!id"ti; ,.,aug 1I0ob"BRad ~dn'
-'- Op bot oogonblik worden Bolo eD Djokdja bo.
te II8titen.
'; . ' ,
, . c. .
' - . , . '.
de, II8lid!'r .ondonolu!id "aniluulU1'd lOOeda ~~r hulp
S obt door ' dO.n gewoleD aeDreWi. Generaal by het .
d ,Wet de solus1'1lill!lnailUet e.:plolteoren 0111 to be
en I.f""," ••nbra.cht, wur die he' .. lDeoat Doodlg w.~ . ,Iliilfiaterie . van Kolonien. do b~er Henny bekend g"' ,
l'Iogan en te .tel.,..
.
.' [f"or,teJol.)
ND• . ' '" ................ .... . .... ' . .
'.
..orden door. bot aandee1 d ,t b~ ~ud"'1l"had bebben
Die' beJanglooB8 toewijding. onder .ulk.e ODl8tandig,
iii de .00vo.1 geruobt gemaakt hebbo.n de zeak .audon
hedeD. iaeen onbekend fmin' de Indiaohe krijgabla·gepenaionneerden. MaJoor Ste.k te Darmstadt. Deheer
den. en waldie . dan .ook ,.66 . de a1gomeepe .ojjmpatbie\ lleuny wordt gonoomd als de opvolger Tau den boer
' . '.
. .
'.
en bewoude.ing op. ,det !Den hem. don "ernum van:
BOSlcber. A.18 Directeur van Binneilland.ch 'Beltunr,
.Eenta Fb!lllkelir. vau hot Lege." sobook,
llet B.bijnt .eker te oijn dot d ... la.tato inOctobe.
B. at'lvia dd. g
' t
·steren.
Die 'eerenl&in. die Latour d·Anrergne. in bet Fran,
~jn. ponoio. ", dan .. el verluf ••1 vragen en n""" mon
nilelD.de.. Ito
.m
.

eq
. ebod
. q....',., ..'. ,;' ~. ~~"';';'A: D";~l.~·

' ...- ,~ '111"1"'111'1".•' I~I'11'11
' "1"
i

ti
,

.
· .I i

.
TELEG"
RAM.'.' MEN

:o!e
Nr;~;o:'; :~:kt;.~: .!:rB':t:~:~~;:':."::~
het hem: werkaaaa..iende .E tpedition';re Leger. ,

B.E ItO E MI Nil EN. EN Z·

kand ,arbonden to .worden.
De .oIIlqier n VAn het Garnizoon te Soerahaia. wal·
ke. pleats de,: ee~ heeft v. Bul.zing.'owen onder hare
burgen teol~I\OD. hebbenbatplan opgevat. aan be~
Loger voor to .atellan, dan H~er " B. oen gep .. t ge·
lobenk &AD ·to bieden. en uit huu midden one .cr~
zoobt de' uitvooting dlllltvau op one to "emen ,
Vollijmpatbl;, ,anTurdeo wij de.. taU. en otellen

d..bi.me."

::~~::!\~ ;;:;~~~:!~~!!~!;an~~~~.a~:::; ;:dS!~~~r:tM=Y~·teor

~-;",~~o:.t.e~r::~s::,c;i>~:t d~~ w,:;n::~r b~~::~:::
De Kommi.s;e.

~' i' ~:e~:n~~~:~.

J;:d':;t

Zoelliaobt••oowel oIs de eonvondige loldaat, off.rden
allen met liefde bun ponninglke op het . ollaat van
,.reering en dankb.....heid.
Ons. cifficieren.onder'ollici.iron en minderen. it de
~::rH::•• B';;L~~;"!':~:.v~·c:,te n:':..e!o:~t
ger. dit gescbonk aan te bieden. dat "ij l; ver.oeken
weI to willen a.nnetnen.
Aanvaard het Edele mens,·henniend, als ,en bewij.
faU erkentelijkhoid...,n toewijding. van een geb.ol L e·
ger, dat lIIet mij den welgemoenden wonach uit:
~D":GE:~e·;:::rKI~.
BULTZUdetiiwl!l<! .

:!'

!:-

L::;:

woorden

~rden

Lang. de.e thanaalgemeen g.l>ruikelijk.n wog

Tot tweeden kom!"i •• bij

'0

m t een driewerf ge·

De Vereeniging "an 888Uradeur8o t d

••

1265

doo':~~t~!~~ ~~ofL:~~p::i:-..:;::':n~b::.:.

:::
_ bij "'0, - hy was er troto"b op zich . de.. te hebben
lerworven en acbtte haar booger. dan wat Vorlten
bem geven kondon.
Ook de.e Clonk. epee,-h werd met .ic~tbaal' genoegen
...ngehoord.
De H ••• v. B. eindigde h.ar met een,
.
KtWl811 J

welke

woorden

~"I.::~~!:~:;fd~o~:~e::~de:ee~:~ro;:~rd:e~~~o:ij!

(29.1)

op groote schaal foor den h~'hgen oorlog . .
. ne gemoelltoraad van Pal'ljB hooft ze8 wll1iocn to~.
gootean voor de tentoenotelling V8n 18'78.
De koning Tan Spanje zal in bet buwalijk tred.n

bUDDer belangetelliog, en veriict de lleer .,. B. eenige

.-atl J 60 -

~:Q):::n;r~!nh::nfD~itt:Q:f~iii:~dk~"de::'n d~~~~(I~i!

en

wijLe
En bier wede wao deze indruk .. ekkende. plechtigboid
argeloop.n, - ".IBm in de anuslen vanNederlandliOb.
lndio!
_
(S. Ct,)

~EItVOLG D~1t

NIEUWSBERICHTEN.

in ' PATIB van"&marang Mal Rono KG ••oelDo is
gi.teren aan de go,olg.,., 'an do cbolora o.e,loden.------'-U,T GnOBO..." wordt on. ruedegodeeld, d.t een
paar dagen geladen een buie fan .en te Goendi wo·
nenden Obineea door kwaad volk in brand ie gestaken.
ton getolge waar •• n nag vier andere belendende go ·
bouwen in 'de ..ob werden 8"legd,.

BATA, VIA. 2 Septomber. Het ...ntal jongelieden
d.t don curll1lll ' 1876-1877 aan't Gymnaoium Wil·
lel'1 111 11&1 vol8'On, is 800 groot dat bijboowiog en
uil" reiding noodzakelijk. ie. In •• rband hiermede io '

:=i.i~ i!~~~~:,.~ort!,l:~,:: :~:!~~:~e~~ :~:.
w80rd . ootvangen . . Indieu dit lang last woehten. ...1
m~n

bi,den

"aanvang .- Y~ den nieuw8n _ CUrsUII) waar·

,Ichijulijlt op 2 O"taber•. met . moeielijkheden te wor
ltelen .bobben. die niet leu voordo" e komen Van bet
(B. Hbld.)
onde..wij••,
80ElU.BAIJA. 4 September. Wijvernome r • d.t
de tolegrafietder eerote klUle Fnmz albier il benoemj
tot .bef ..n het poet- en ' telegroafkallto<.r Ie Telo",
Detail!!:. ~e ingeI8tenen . dier pt ...I.....llen in bem oen
fte. beh.!JIpcamen en wOlwillendon ambtenli.r vinden,
'- 'Bon · bebendige dief wilt bedim morgen oen' <ui
geling to ontdoen van de g. uden armbandjee, die au
droeg; terwijl d•. moeder bear op den arm Lad . doch
me~ te .' eel ~~tolling lIaar de parade keek.
8QL.O, 6 l!eptembet-. Beden naeht bebten de com·
lli_tell iJ;Ipz""Cd een beaoek te breagen bij den heer
D. in de Rloemotreat a1bie.. Reeda ~en .ij het
baDgaIot tan da aijdenr.l()8 gemlalrt en de pallDg .~
genomeD; maar eeu groote ba\1r- belelte b, t opengaan
-der d""r en t.Oen de baisgenoten wakk.. "erde". h · '
IOn .de die. en bet buenpad.
Het il in korten tijd t8.,.da do twdOde mnl, dat.
b;.p..." Cd . ~ in de .tad te atelen, Groote ".akl.amjllid it dill ai.t ol.rbodig.

0'

en veracblilende kleedlDgetukken buit

nagaan, hoe brutaal d. "etjo.a '~ hoofd durven opate.
Door het -.nhoudend II""n op bet rijablok (de
tit'r) dacbt d. huitobo.. opoedig de politie ten .yoont
te <ijo. ten eind. 8'O&amentlijk pogingen in het werk
te .tellen om de blUldieten te acbtorvolgeD, doch hij
had buiton dell- waard gel'Okend.
Den 28en Joli bad er diefatal door middel VI'"
ond ••graving pi..w te . Kiewa. onder Prambanan : L.
bui.baa. bemerkte onroad en hod moed genoeg om
"ile.n zijn. b...i· tingen tegen den diee Ie verd~digen .
'rot belooniog It...,.,g hij een 6ko.ben .teek in ' t lijf.
tn_,.. bij Terwondde ook den dief. die nog .Ieed.
na_r ziob loat .oeken.
\"olgeno inge..-ollnen information, hoodt bet geepui.
,iclt tegenwoordig lDeest &an de gren.on op. Wordt
een dief of een ke joe in Bteekbrieven ve .. olgd en
zit men h~m op de bielen, dan pat by over de gren.
teD om mu" te \.unnen nntkomoD."
- Alweder hebbeo wij melding ts makeo van do
.erregollnd. bruto.liteit dor Bpeurhouden van den

1

~::d:~::a;~i::o~oo':k;;~~:~~: .:nd·;O~ ~u~:ij~'
Z"leroag ~ September. EXe4'! utie toen hlllS~ "an de.::

i ~~!~'::_~: !~ (l~~~~~Hd~ R~'fn~_~~p~~~or den
-

tllJlf10enpacbter alhier, die .zich l'oortdutend het recbt

p81'800eo, "rOUVten niet uitge&onde1d, bij aaLkomst VIlIl

elken trein. in de nabijbeid .an het station .... n d.n
lij"e te yill teereo . Om geen 80esahil tel:ebbeo. on.
def_erpe

I

ai~

meIlkben zicb maar geduldig san der-

ge~ijk ondenoelt. Wij h~udon

vol. dat de tooge,endbeld van het beetuur ten opaicbte van den opium ·
pae.hter alhier groot is, en dat te meer, omd.t de
geoot en .t ekking von hst nieow. P.eglement op de
opiuwpaobt io, datelk bealuur behoort toe te tien.
dat de beambten fan den opiutnpaebter .ieh van de ..
gelijke on~bt ruatige bandelingen lulloo ontbouden.
Zouden de allenten. &00 diki,8l'f door Inlanders en
Cbinosen in dit bLd geuil. oind.lijk door on.en :&8.
aident gw..tig worden aangehoordP Wij hopeD, innion
al de hierorulrent gep""".rde f.ilen jniot zUn- en

~ \i!~:!t':n"'t.: v:':.t~tr=r ~o!!ij~::;n 0-:~;:
n

qI ateIlell.

'

Een ..te .crkooper. die Donderdsgavondmot
gnrtenken roadJiep 010 lijne' wear ..,.
mID. to bND!;"n .....a ter boogte· vim 'den .weg
naar Djo;:onegvan door een landge'loot aanger<>epen.
die ,i~h __ te good wilde doon. ·8poedig voagden
oich ""D pau ooaken bij bern die deel aan ' den
DJ&aitijd ~D, Toen bot echter .op betalen aankwam.
.e>wijderde aiel> de .... us deD ander 'an de plaat • .
Ue ~ belDerkende dati Ulen bem beet wilde

tijll
deli

d~bere

" Z IJ N E R ZOO"

SehelEen uit de portefeuille van Alelander " H ..." ...
.
nienwe uitgave in prachtband
(1286)
k

S

fab~=:boo~n; ~:!e~: ;~~:~iUO~t I~d:':fe .. en

Fabrikanten en

,oor

Civiel~Ingcnieurs

van

I.

'

E. F. S CH 0 L L.
OiTi6~-liJguijieur-.

~fp~

!lfl1Fi~n~~f' ~~~~~~n~~~:,

Q..£

~,;1eI~~~~",

PlJ.ten, gelwndon wet v..gulde rugti tel ~ f 12.franoo per post.
, j 16_(1229) c
G, C. T. VAN DOBP en 00.

De Romans van WilBen,

Bout Vendutie.

Naar BlIrOpa 2d1.
I 8.~
Elk .ijn deel
• 5.Door foor BO water
' . 5.Uit de Koningin van het O""le.~ 2dl.
• 8.De DuiTei" op Ja\".
• ~ .-Njonja Koo en tAnte Leen
• 5.(2165)
G. C. T. VAN DOBI' on 00,

.ullen BORSMAN en OJ. ..lIter de Gouyernementa
ocbolen \·orkoopen:· Bene groote parlij Gezaagdhout.
wUNnd", Planken. Balken. Ribben en Schoolpla~ken
in gowilde dimention.
SOESMAN en Co.
1490

'Kinder-verwdoozen.

Houl.Vendlltie,

Op rriJduq 8 September 1876,

Ontvongen • • n f.. tuur Verw--noot eo '''''r lrinderen.
Illet oD.cbad. lijk. V. r .... Porcelein~n Vra ....potje.,
g.kleurd krijt en Pen_Ion.
a f 4.- .r 6 en / 10,
(37G)
G. 0, T. VAN DOEI' eo 00.

op PENGAPON . . .. oaronder:
Ben godeelte a to D t P r i ]c.
1509
P , 8UIJS H..
--...-,--- -- ----.-.-.,--.-...--.---~-

Opcnbare V crkoOI) !

00.

«JEUGD"

studenten a"betoen geteekend doo~ A)elaDder l. B .. "
in prachtband

De Gids
voor Machinisten,
b" dr

Op Donderdag den 7e dezm',

aau"!,atigen OUI inlanders eU daarmede gelijkge.teldo

'an I 20 j 25 j 40,
G. C. T. VAN DOBP en Co.

Voorbauden bij de boekbandelareD

in

!

ADVERTENTIltN.

ltell.

voorbanden a J 1.00, bij
G, C, 1'. VAN DOBP &: Co.

G. C. T. van Dorp &

De.s~n

!

::t~:l;~;~je I~:ro!:t sl~r~j~.:Eom~:~lfda

G. C. T, van DORP : ..n -Oo.

Triktrakborden, teveno dambord in
& I 18- f 25
vel'llObiliendo grootte.
Nieuw LoterijGezelschap-Bpel j 2.Dominospelen (morOtereo eteenen). j 8.In hIDS en daarbuiten. Groepen uit
hat jeugdig. levoD. Nieuwe cartone om
uit ta knippen
I 8'Lel:kaarten. 10 ooortien.
Voortdurend wat snders. Nieowe
oartons om oit to knippen. mGt veranj 8.derm!(en.
(673)
G, O. T. VAN DOBP en Cu,

de~.

Me' verdebkt eeo tjarik of inlandaeben .ebryvor
Ie Gang
door den .pandbouder Tab
del' politi. von llIed plicbtiglteid,..n dez. ketjooparlij . Blk S,oe en v.,.,r re~onlDg en ten buue ra~ den heer
tegenvoigo w"",vw men bem 10 Klatten yoorloopig
Steenbergen op het Zee8trand door A. MeIjer en ~an
in ,en"kerde. be",aring be.f~ genomo". Waar hec heen
hOiit",erken ""blar de Gou· .memenlAl scholenrocr
moet. wallne.r p~liti.beambten lOot ketjoe. beu·en.
rek,mng van en door B..... ,oort..
blijft een raadlel.
Vrijdag 8 September. Van onuitgeloote pandgoedeWoenod.gnacht 16 de•• r. brachten d. beeren ke: . ren to Sebandaran door de" pandbuurler.Tan rug TjlW
- tj'leB een nacbtelijk bo -oek &all !en elaebter in de
en van eellige perceelen in een der loealen van het
,

I

Op lJonderdag, den 5 October 1876, I

HOnHA~DEL ~ao fl. C, 1. VA~ DOHP & CO.
Voorhullden nieuwe Romans:

d.. nSO:middags ten 10 ore.
1 .De Molouaere. Huwelijken ODder en .onder
aaI door de Wee8kaO'er. al. bypotbeekhoudster, krach· \
de wet.
.
/
teo. onhen-, epelijk. volmagtJ in b • .• • VeDduf De Roo ~an Ald.,,,crelt. De ondergaug .au
Jocaal worden verkocht : .
het . tweede l!:ei""lTijlt, rue. barten en ..,.het·
J
met bet durol' .teande I
. .u. 2 dln.
.
,
..
1
"
PlAnken Hu:. en Staenell 1' In de lente vergaar~, llOfelten door Me.loti
~an J....
•
Bijgebouweu met . pannen gedekt. gel.gen benQorden
eo buiten dele.tad oan de Oo.t~gde 'aD den ....g I' Amicis. Sehetleu ui t bo.t krijg8manoJo,en, 2 diD . .
nur bet Zeestrand. wijk It. A. DO. 89. {oebehoorende
Bro~bton. ~ bloom ID huop.
•
aan den teer W . F . VOGELZANG.
ColllD•. Basiho.o.
•
Samaraug,
Namen. de Kamer loornd ,
•
Armadale. 2 din.
•
den:; September 1876.
De Secrelaris.
Cremer. Doctor Helmond, 2 din,
•

I

EEN ERF

1502

]i.

DB I.ANNOY.

.M' e r' .'.k.. n k t
Ie

t ~=~e ~::;:;. om den bai ••

.I

2din.

:

Hackliad,r. Het Kain.·tooken, 2 din.
•
, Ha,ard. Verleden en b. den.
Keller. Ben IOmer in het D""rJen, 2 di u.
Ve~ulde ua.ald~ndoo8je8. met O<In ,' , Ko';'pert. Uit het loven de, Dllitoeb. joden. ,
,oIledlg atel aagelaobe DaalnaaI"?, .' .
..
Muld..... Ian F.e-n; 2 dIn .
•
Congultne.. "m gebroken g...wllrlr te I~ .. en .
Nicol";. Een ke .. t ....,k io d. paolori. t~ No.!
(12241)
G, O. T. VAN OOBP en Co.
I
deboJe.
Ni.lelt. }'ragm.enten.
•

!

, iI08

10,-

KINDERSPELEN.

l

::~d:;>1~~;.~· .::de~o~t::t:. S:o:oepaa~e.o:';,"::;

4.50
4.60

•

I

I
~ Roede~en

19,50
3.-

PrachtigeWater en
. Olie-verwdoozen.
Passerdoozen

r

I'

()._
3.50
4.-

in nieuwen vorm.

[1376]

gropen .
met de docbt<r van den Hertog .... Montpensier.
- Men scb'ijft one uit .Ie Solo.cbe gronzen dd .
Bolgie hOOn to Gent het 300 jarig r....t der Paci30 Aug...tuo jl.:
fi catio gevierd.
.D. toeotand ..ordt albier ven dag tot dag treuri,
'De h,,\'eno <An bet koningruk Dahomeij worden,
f:~:~ ~:: i~:: ::e~p ~:!f:::;ij-:: sk:~:g; : : :~:~~ door de . Britaab ....m.c~t gebl~kkeerd~
Ull 1l8cbt in pijnlijke ongeruatbeid doorgebracht. Go.e n . '
Benoemd tot Grootlrrule van
Nfderl.ndochen
n&eht verloopt er. dat er Diet geketjood of geatol~o Ie :r.~euw, de Aartabert<lg van Do.tenrl1k,
wGrdt. In den noebt '&n 11 op 12 dezer w.s er
Bucha....t 2 Augl18tw1.
'd'~.dn.emd,"nsg•• pN'raBnmgabl'lo'nae'n r08lgoorkotetj.eoreedndebl,.,onddeenr dOR~Onng oNederland w.n.cht een bandel.traktaat te aluiton.
~.
,
v
Djojopawiro, die bij riie 11.logenboid van een buik
.
V
d .
go~del ter waarde , van j ~O.-. oen gouden
Aangeslagen
en utllln.
~::l~hode van f 100.- en eonlgo kleeding8tokkon
Dooderdag 7 September. Van ODuitgelo.te pand-

baarheid . 0P. ·t gescbenk gagrift. ken bij Diet op .ich
eelven to.pa.Ben; op die uitdruklring badden reeht.
lLLKN, die door bunne bydragan bem in ata.t badden
gelteld. al. afgovaardigde.en hot Roode K,ui •• het
lot OD loed lan deli ·Bold••t te Atjeh "at te ve.....cbte.;
- zij waren de gevers; - bij ...... oJechlo do band
gewaea.; die de gavan ~ad. oitgereikt,

::=

GanzenspeI

toen bel ..oord
en bedaokte in joiots bewoordingen officieren, ouder'
offieietl/n on mindereo voor het bew aangobod.n go·
"'henk. ' ''''' by ·.... nederig genoeg. om te verkl.....,n.
dat bij ditcadeau lIiet verdiend had. - te Atjeb. zei·

t'e!~:li:r::O;;:;~I':n~ ~:: w:''''';de:::f~!:t~~.;~ofan\~

"

Amsterdam

1011

I

wOO!de!liloek. 3.-

_ ... ..,..

RET NIEUW VERMAKELIJK

Ook het praotje dat bier uitgestrooid wordt, als zou
een gewonda ketjoe .ich in de environs van de Bong
schuil' gehouden h.bben en op politieachtig-geheim·
.innigo wij.o 0 , gepakt sijn. il geb.al uit de lucht go·

~:~i::~b~:~ B~~.~';,":o:::h:'.;.

Wi

Tb1:;~~::~:!~~t.kjeHOOgd.-HOlIanUkh: ~:=

heeft door o.ar belangrijko bealuiteD. L.re .tatoten
gewijzigd.
20. Tlogo, 21 . Djobo, 22. Klayoe., 23. Ngroeweng.
Ged· tacheerd: de ofllcier van g'lOndheid van Vie·
24.. Soetjie. 2~ Ngo!,djong. 26, Wonooobo, 27 , Toeog.
ren eu d. luiteDllnt 8mit.
Jroel. 28: Karang Do. 29. Pandekkan. 30, d~ng Maois.
Sl. ()longong, M2, Manjon.
De vorwikkoling met Vene.uela i. op ••ne md.·
0 RT
b
lk h"
lievende wijle opgeloat.
loo~J~~~Aal: .oj~ ~: ~~;::'ee~e~e w;an~ho::e~n ;::;
Uit het ....I.g der RotterdameoheIndilcb. eultuur
Tik Soei te Gondomanan. bij . wieo onlange eeno ke.
Moatacbappij blijkt. dot .ij ...nzienelijke verlie.en heeit
tjoepartij beeft pl."ta gehad. ~e•• , dageo in ....eker·
geleden·
de bew.ring gellomen word.en, omdat hot te di.r geD. KonlDg booft de W.'J"glDg In de Bete voor
legenbeid gebleken'
sijn. dat hij van inlande..
oprigting der Deli Moatechappij goedgelreurd.
60.000 jo'1'1lDseben vertrekken tot •• raterking noar
koflij opkoobt, welke in de pakbui ••n lan den 8ultan,
::::~te tege;~::~ te zijn. ocbijoen van allen grond Algiero ten gevolge Tan de n.'~hn.na.he propaganda
..

eD Ned.

Nreed.n.·.-TeMa!c~_·O·I,::,~~nwboo·2 dn "_·',18.-

eD
·. Algeo'

i:::~..n!:w:rr.:~kje' Fr.-Holl8lldaeb

r~,Illfr"::I:~'r.I~7.N~:~::,::\~.4 . ~:~:~gi~~'8~~;~~:~:

•

.

rden
" .20.Kraliier&. .Woordentol.1<
, ', 2.!UOOD. Mytbolegi••b woordenboek
" 10.Benaas de Bruijn. Biatorisoh en Geografi.eh
woordenboek,2 d I n . . 29.De ' Vriea eD te Winkel. Zakwoordenboek der
Nederlandaohe· teal
• 3.-

De Tweede hmer heef, de wijziging der wet ~/! het
Lager ooderwijo &an d. le40n Nndged.old.
D. ' Celeb.. brengt 210 man Suppletie.troepen med • .'

..:u::..

malin., ~.

AaC_~
H.
. hoek. SdIn. ·

(BettI. gi.leTtn Vel/eel/elijk "",preid)

]!i1°i. a't~.:~:~~ Tk~~~
~.or'tager Sarie. 4,
(larea, 6, Po.loong, 6, Soneo. 7, Gling60ng, 8. Pra.
ijnngan. II. Pangkalon. 10. Djoonglot. 11. BolaaJ. 12

'.'

.._h~ Jstn;.;·

is.=i-dD:l':~_Holl. en . Holl,-DoilllCb woor-'

land. ka. te Soerabaija

Yoor de ja,_be teal

Men kOll duidelijl< .boapeurell. ,dat de 100 goed geko ...n. eenvoodige doch kr.obtige woorden. door den
Kolonel mot oon flinka .tem uitgeaprokeo, don ge·
wenoobten indruk teweeg b... bten,

"LAXO LET~ nET ROODB

Roords y.
u' __•._·.·.h·.

.1.

Dat die wGOrden - .00 oprak de Kol. verder bij
het Leger weorklank vonden. behoeft niet to worden
Z~::i:,x~:\le~t~;e~~e?..~~;:::Q~!en~r:~ v::

jni:~.~:~~

-

~ "" .

•
"
Viertalig zakwoordonboek
Iaeger. Pocket dictionary
•
Picard.
'.
' ,
•
Webster's English dictionary revised and enlarged by Goodricb
•
•
pronouncing d i " t i o n a r y .
Campagne'a. Beboolwoordenboek der Hoogdui~
oche ... Nederlan~.ehe talen
•
Kramera. 'Taocben wortierbueb
'.
Mulle•. NieuwDuitacb-Holl. en Holl.-Duitoeb

VERLBEND Ban tweejarig verlof D""" Nederland
nn do kommiezen Sweerte ·de La.ndaa Wijborgb en
Lammer..
ONTSLAGEN de ontvanger der in. en uiboerrecb.
ten '.n Wijk.
.
BENOBhfD: tOt
. ...ietent.re.ident fan Tjilatjap van '
Vleuten; tot ToofCitter .au don landraad te Paaoeroean en B6!1gil Low•• te Maleng Wijbrandi. ts Bidb~
Ardjo van Goenl,

in otrijd mot § 6 ,.nartik.1 6 van het reglemont
,oor de opiumpacht op Ja,a en Madura (Slaotabl.d
geprepareorde opium
1874 No . . 228). zoowel rUWe
bij groote hoe.eelheid (in atrijd met Staaloblad 1870

T. ·.Romlwilloke1.
A J. F. Boobell.
, W. L. J:, Scbeapena.

-

::~t ;i~a~~[::~e~::v~::e '::~!~!an:td::nT~~rd!~~~ ,

.loot leU.D •. terwijl de Hooge Rege.ri'!g den bo.r
Sprenger van Eijk. en ..er ten onro"btoalaDirecteur.
Generall beBcbouwt. en .ijne ...nmotigcnd.. hooding
tegonoTer zijno oomegas onopgemorkt blijft.
Ala de.e toeatand blijft bestaln tal de heer Honny
...einig genoogon in oijno nienwe betrekkingbobbon.·
en io het daarom .e.r wenschelijk. det of den be~r
Sprenger ,all Eijk _ijn juiots plaataen gedragslijn wo,dt
MdgeweseD. of dat die Beer een betrekking Terlaat,
.....r men hem' 100 gaarne _ou liiisoen.

:. Aan wo'n , Eeren,am ~ordient eon blij~end nndene

'.~p

&dlDgIH.dIOh....~uolJ woord8llllOek fti 6;Fane.· GrammaiI'e de Jalaogttom.lalre .', . ·,Ui.-'-'
J(orehNienwLug-ma!_lIlli<L~ . • 8.... • · · N~U!W-....MlIhli.ohe"~lprekkan '"
4.Ni8Dl&D!l. Bloe~ nit maIei. geaobrift;eu'o 7.Raprda. Beknopte la_ohe Gr_ _ .. • 10.- •

~~.~!!~~.~

G. C, T. VAN DOBPoD Co.

I

I ~!~r~o!I';i~:i:n, ~!~.
1
22
1283

7.-

lli.6.6.6.8.-

8.3.-

l~:=
10.6.8,~,_

8.6.~

4.-

-

1 . ,;~J£~;t'k

<"' : ~
"
1.~;

C <" ,
·. -:·« ·. ...
kan~!ohDioeilijk eenlllOhler; IIIIlIg'!AAlller! 811 ".". ~
- . ;: . ,... . ~Jl f

Men

.00f.1 yerfriPohencier p<Il'I\llll YOOl,llelleD. D,,?r mid. ~
- - .
'

Uitgezochte •S{)erabai8Scht~ :
. Aardappelen, · ·

,. . .era<>p reil
d"IY&II dettillatiameb .wgDga••t . oit aromahlGbe .' . '
.... .... _ uitbooi'deva
. ' aljn .stfrl.achell
illalit'D ' getrokkeD,_[teeft. bet ."!na. wel<!.dig;" en • . .. • '
Yerlterkenda- elgeDlObap.etkregeu, ...alke, 10, .
. .
de geur, ..... <doo
.ela -om.tandigbedeD .~o botgrootsle nut Ie,
.
- . . . . eeD ..ngon ••m g..

.u..... ~.. ~, ~
._..~.. .
j

Daar BODJONG, bU. h.t. bui;, l.-atet hil;';"n,i do~~
den Be8rIiTOLr. .• lak n"""t . h8tHotel du Pa.iUoJi , ,.'
BRIEYEN en BOOJ)SCIJAP,PEN; .
-

Voorhuisclijk gebruik

'oOr '

A'"I

>

.. /10._ - per picol (groote,)
·' P -ul k e Waul m e 0, :Bo tar,' JC a aB.
'11';07
p , VBBBCBUUR.
Bpek.ttoat.

Het belit_
. _&r. '8n b.ll de tOilet". 001 .....
... . o•.rJt.o
.p.g_o_... e•.It.t."
••.,
ii , .
gebrnik
.
~
... ...._• ooral
0. eer uet, seO
dagelijk
hlol 100 aa.. genu.. maakt.
.
" .
rm il. 20ija praktl •• b
Bet Eall_d' :A.n..re i. .ooraI buttig
.
I -'
Wurdo i. · Dnbot"ietbaa
tot iowriJ.iug d.rI.demaIeD
kin'
-.
pereooen_ ·d ie ...J
deren, jonge meiajel 00 grijeaard.,
denken . Tour 8Obrijvere, i.r·
wi" bet Y6f11terkt en wien · het
~
tilteD e~c. omdat bet bel
k.aCb.t.ln 80 go.oodboid echoo.kt.
.oretand .•• raterkt eo d • .,;;,.&
Ook w~.dt het BKog... aod blJ
~
. dadigboid
b.t geb.~geD .....
.
boogd door atork. inadomlDgen .. I
boofdplJD, ... Ike gob •• J. verd ..ijot on bii l'bumatl.k
ook doo. bet •• orbeofd er eeoige
(wrij.vibg). maleo m.de Ie wrijveu. Op de .ak
,Ult.,ge'ODden ell gedl:!J- . ~
,'doe. verspreidt bet eeo seer aangen.me
etll •• rd doo. A;ug.
,
geur, die iederoon be •• lt. Hel word
/
uitaluitend .erkoobt bij ger,nommeerd,'
de Marbaox.
4~tfQerp... , Rue salDl. ,/ ~
kapperl en de grootote b.nd,laren in
PUtrr13 ot Paul,
~
J.
parfomerien.
no. 7.
'-. ./
.
Bii.onder wordt aanb .. ol'D LA ROYALE er
./ _
LA DOUBLE.
(48)
..
.
001 mkrijgbaar bij HUNGER& fAN LISSA. te Soerabaija.

,an

.-

' .-.

~an ; h~if'd~! ·· nif.l~g~nB,' te~· 7":'u..~r,

bij SOESMA_N &; CO, . .

,.0

SPREEK tJ UR,

J1.1oho'''lIhoutell·
Toilette. DuchesS.
bladeo_
1889

Ann buiB de. middag8 te -,. · uu •.
0 "0 g I iid .-r elief.t .-dea mQrgena

onWa.cbtafol. met Marmeren

Ondergeteekcnde

SOESMAN en Co.

. I.

SOESbIAN en Co:

ell ORANJE OUHACAO, CREMR DB ROSI!
,&1' VANILLE, OLD J AMAICA

IllUDE

Wagen en Dos

",;t gekleurde platen "on af Januari 1876, om per
mail te vervolgeo.
(144,7)

2
1 bank

1

Direct uit de fsbriek

:MUZIEK· HANDE;L

van Angnst de Marbaix,
verkrijgbaar bij
G. C. T. VAN DORP 00 Co.

12;)7

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

VoorhanU(!ll:

Btjusey '~ pianoforte tutor.
/
BUl'gmlillel'. I~cole primail'e dnj enue pia~i8ie "

.2.-

5. CI,Brny. Pa-ssagen iibungen hen 1-4.
11
10.U(IUte,,_ IIandleiding tot het kla,ier ond erwija" 10.·K norr. Jllateriulieo fur
m ech30i,ehe
clavi ers piej
" 8.\V"hlt,.hrt. Kineler klavie"cbul.
" 3.60
,
Ilit Boosey 's col le CLio n.
~~\II'Ues
Dllssek's SO llata ~.
2.HUlllmels':; piauoforte wor ks.
u
2.-

(AITOOnAGEIDAS
VOOR

2 vol.

"

H,,'~deJ :~~~ :~~tu~:~:t:;

"

Fiel.!

Isrnel in Egypt
Judas MaccabaeuE
"
Messiah
"
"
The Dettingen te veulIl
Meudelsohn Hymn of praise
"
Song. withotlt worde
"
"
The first Walpurgis IIight
'l'weu l.y-eight pianoforte piece. b)' celebrated composers_
Beethoven Album

Ouverlure5

j}

"

Havdu , Souate No 14 E. Dnr.
•
18 C. Dnr.
"
n
"l~ G. "
~1e !lde180 1Jll _ Li ~d~T ohoe worte
"
M01. ~rt . Ansgewiiblte Bonn ten ~'antasie \lnd
,01l9te No. IS C. Moll

It

Souate No.

i~ ~:

"

D.ur

l'ecneil com-plet de Bonntes 2 series
Schumanu', Albnm op

{is

Weber Sonaten

;:=
2..2.2.2.2.-

:l.2.3.-

2.2.50
1.1.1.5.2_ -

:~ i:~g

~.:-

:;~i~e gr~:se X~ ~:Ir~:;~:: 2.~g
Dritte

"

D. Moll" 49"

Vierte gro5~e E. " · 0' '7 5 11
. IUlprowptm op 142
"
Roodeau hrillant Des Dur op 65 ,,

OPE R '" 8 .
Lecocq. Girode Girofta opera bouffe

3_
4.-

2-

M~~~rt. t~/:~~:s ~:r~~aro
encn.nlee

"

Weber. Oberon

;:=
2.-

DI VEH. ·S EN.

Beethoven. Eglllont a 4 main,
"
Coole. Sweet innocence
"
fley blolll. La Saint Nicola,
flo;.!. Negerwarsch
1.emothe. Lovely flowers
"
Les perles du j~ur-collection de valse. polka's marche" galop. etc. 'pour Ie pianoforte"
lIlarkus. Er is maar een Bu iteozorg polka-

maz.urka
_. Sau,let. Naar Atjeh marsch
\\Teber. Precioga a 4 maiDa,
'i-\Tij. wall . Dan. der wilden
)1aroch der Rajah s.
Z A]\l G.
Bach. Die buhe Ules,e
Biihrwanli'. llluzieK-album in houdeode een
kenr van ~\l uitgezaohle z.. ng.tukkeo
·Mendel~ohn·s Two part 80ngs
"
Mozart. Figaro's hochzeit "
Schubert. Die winterreise
"
Zalig Albulli_ K-eur van vrolijke ~o upletten
I· OlliUll~a.n, LUtJ..l0 [i;; tii:!eiae JiedBI Cu eDz. uit
,1ell . iegeuwoo , J i:.en liJd met b('WUlpag-

lJP:lllelli:- -tier pi:mo ;2 :!erie::s gel;.
'r eo ,,; utte, II,"H Jan 100 ol i.erileD ~OB.
l!it (I ~ · Salon J es YariettS:; yerz:lmeling
ller lll-e~:;..t. grzochte liederen , r0ID .. nce~,
l!omiqu13 ~e ·~n23 1 etc. mt!t piau" begel eiding,
1

14 33

l.[)U

2.1.50

L2~

" .50
':l.~

1· -

1.50
2.~.-

5.7.-

a.-

4.35
2,-

I t,-

Co.

1Toorbanden

taigie artikeleDJ

Histoirc des courlisanes
celebres. gr. 8° ill: f 10·1

«
'.1452)

FIJNE -GLAZEN
in' atellen van

(J

Het ftoo.m8ouiy

en 7 dozijn met en ·zonder karBtfen

CeiDtuur~J Ool1ie r~J

J

Pal'lltes, Dra.ce-

(1428)

J

I

Passage naarNederland,

.......

word.t :lll.-ngebotleu me t Ilet. But!'1 Z~ ilet1J~; gU1HIrig ba.
en ui twunteml Yoo r paesugi"en ingt'richte 8c1i p

E esta8t voortdurc nd geI eg:ellh~iJ. tut Ltd

k~!hle

opl1l8.ken en leTeren ,· ~u:

Compleete Bruidstoiletten B;Ll·. Reis. J
Gekleede COlitullles. '
J

'VaQJel~

AI.rueJe,

,
I

DoopekleeJeren en Kindt!r·Cc-stum e8'.
1-.198

:;'t:JTREClrr.'·

j- --:-. G-II ii N liE 11(;.

van fe18cbillende afmetingen.
DraadDagelo .all 'j, tot 5 incbe..
Roperen, HaDg-. Kaat-, K i.t, en Lndosloten, inskek
en vplcg D cu .. ioten.
(1366)
150ESMAN en Co _

'K?pt,,;;

A. K , ZWE 8DE.
budew . \;~(.Illo edt?lij~ L' :~itil.~ ctek!'- !llli.AUU _ 'iau
SAM..!.ltA.NU U tt Ar NELJ .E! \ L -\.!)-~ D ta.t ' ,"~r~n~ kl;~ u.
IDfurwati ~ll t e bek~ lll ell bij
\l" ..~l ke

H~r ... ok('r.

werld tegen billijke prijz<n.
(1)

Em!'el~clu~ (-ffihltrounnels.

(1364)

Annzetrielllen,

Han~- (~n

'-

J. F. r&D LEEUW.B.N ..\ C:.l.
en LJVC{ l.t.r;i:".aA..l. ..'I:.
(1310)

Kastsloten.
SOESlIIAN en Co.

l...

i.l.

~ B:'~~";l1

~ &'~ra.ha.ijA.

:::e-

~':l,t~:U·:'U.lb·

•

SIOOlllYilarlll1:1tll$cballllU .\iderbud.

MAGAZIJN

BAZAR.

Gt:l'egelLle tutHulllelijksche muiidiellst.

Rookopek, R'JlpeD8, Ketting.aucij. in .topHe •• chen

K(~~n;;-ucijs

De Ageuten ,
Me. N f.lLL en ' Co.

1-199

Elizll;aE.

'roko PLIJNAER,

~

JO~G.

Gezagvoerdef DK

,'ert:rekl; Jell 7 en deter, JI;!.:I Ulorger.8 8 uur Daar &.
tn-"ia .A.pjer Tjilafj llr. PafJ i ta Tl~ P"dang. -~ltlntuk,
ltiuuw, ~'iugapore eD l lj {dL

Jauvin Handsehoenen inalle Nos.

/

I.IZEHEN LEDJKANTl£N.

in v•• ti· ·, B. KARTHA US en Co.

C....orollo. 'en Braadpannen gee>maitleert! If;, 18, 20,
22~ 2 ... , 26 duim.
JJleren potten . ertiDd voo, Soep, A.rdappelen etc.
te kooken.
Uzor vertina. Waterketel •.
Blikken Koffijkanneo.
Petn)leum Kook.nutcbille wet ronde pitl geelkoper met
ketel en melkp.n.
Petroleum KookmRchine ill IJzer met blikken ketel
en melkpan .
Dito in ij .. r met blikken ketel ell melkpan.
Petroleun. knonen blik.
Gelei Tormen blik en -.t.lengoed.
Etenad.ag .... wit porcelein.
Yakannea in pieot ell verl.kt.
Waarlooze porcelains Borden, o'~le8eh otela en groell
ten -scbalen.
.
Piano SocIe • .
Tafelmeaaen in ateU.n .on IDRDElt SOLINGEN.
Lepelo en Vor'en Berlij08cb .ilver prima kwaIiteit.
Koffijmoiene.
DiVen Crietalwerk waaronder T.f~l- en desert SenidSfln,
Karaffen, Compc)ttt~8, B.,)terd~()tje, Kaa8deksel8 ent. 9"1.
Gluen in .teUrn van G do" in Cristal, Mouaelin f U
half Criotal.
1415
B. .KARTHAUS &; Co.

>" .:.

4.?!/~,:<' ~!

BULTZAKKEI'i

BAZAR.

-~~~

--

J. H;.~ ~il~-:~:ll;C~!;l)l l{~;g~~ :3~· ~d:.~ s 19::!]I~~~~~~
bel' e· k. van Rltada l'ia Napeh n:l':il~ .Ni.:mwaJit'_p

KLAMBOES.

vertrt'k.kt!H.
Lading \VOl'lI t

(479)

13'. H. Bonllnu.

[tiwgeliolUell WnJr

lJijna a110 h~ven8

in Enropa~ \\,:l~l."I'\'um' direkte t lJgnos:::-ementen wo-ru-en at2'ezeren.
Vao; ;raclrt en p<1:;s~lge g~rh! \'~ wen zi0h.te W~~~-1ll~n tot
Dc .:\geu.tell!
DAE~DELS ec Go.
1443
.Bafrtr: ia. &lIffa.r.111!J . Soffuta,i(f.

,y

a

Holloway's Medicijnen

.

K a p i t~s 1
0 I).._n b u i 8: t e Amoarawa,
thallA "<..-"un.! J"o r d.n li ce. DE La. BREIONIERK
1507
K . .1 _ DE lllUC01>lRR ,

oo~:~:~::;; ~~:~ren:el.~~k;: !:":;!!!hUl~~t!:~.":~~:

han .. uu. aUea JOe) uruderlijt );iJ.ndc" gen. . . . . . OI -oeDU red! D
. 0 "'... kl&.(rijk unbl hani'" ~!I,torfen. Oader Holion,'. be.h..!1l-delidjt, iN i. a. ouruak d.ese:r ai.ett. i. l~.t.rD..i1 ~IIHl III a.
Ilit.l&g " ... patig ~n. hebij d~ mu.g. a. l•• er ~r tlebere iDP
....at. a. aetel tan d.e llie\te j~ "anl Ii" piUu .... M,dee( ir,,....... OD •
uU ·itGed. op ae lija.. au IMdH" i~ f~""
tt:a. iMteUl,eI . . . . s,,@!lhg del' \l~ednb. I!Il J~'e. iedQ't n;~

.

as:=~~~~~;;~~;! j:;;:;~:~~=~~:r:Ei

n..:..Niim!"~ }t"1,. •

lib

. .~.

I 5. Pot)eo

IoIf

J: ...

~ f1.:/I

W. C·U .JIITAll8 ~ e....
A~
d..- Voon
..._ _ VI. II. BAN.!. 8010 HJfOIJ) •• Co. _ COUlUt!

1.-

'- JU~
13R0J.'\40~

lelleu.

~:;:;:~:~';:::::, ';::;:~:':'~~n I

2.50
2.50
2.50
-1.5 0

&;

vool'haudell . bij
H . C, " , VA~ DORP _enCo.

Nt->d, Ind . Stoomvt. -NIij.

Hoeden . los86 Boorden in groote sa rtering, groole
kenze fan Dassen, witte engeklenrde rremdeQ, 'l'oil etartikeleD, Schllijerwerk", Parfumerie, een groat
asao rtimant Odeur. 1 qualiteil V(lor Dilmes (u it I\et
Magazijo du Louvre) eene kleine collectie Peignoir3
l'an lijnwBad en percale3, _prachtige KalJltneu, l-'an-

bij G. C. T, V AN DORP & Co.
Henry de Kod, '-listoire des cocus
.
celebres gr. S· ill: f t 0.- -

,,4'-1. Chubb's
"-'"
,;

H

Ro~ini. l~t~~:e

4.-

(1462 )

Ulcer
(t475)

HEEREN en DAMES ARTIKELEN.

lA--AR

tiin reeda voorbanden bij
G. C. _T. VAN DORP

GEEN LOTEN

Eene oieuwe sorterin (!

1877

.la.

IV eber's

RET

(~J.plt.atst

LOTERIJ SOLO.

Uit Parijs Qntvangen.

DE BEKENDE LANGWERPIGE

eerstbeginnenden

Vaal

1506

,7

is

• a.' .S.• .2.00
.1.26
s lbrAN.

Dos ados

-.1td.rc~· verVerBcbingeD
:~_ ,C VANIWIJVEN.

naar het . pn.adepl.ein ua:aat : hat Lui8 bewoond door
Me ..., d. wed: GOt'TSCHALK.
(146.'1)

2 . . 4 . .:.....-

•

I· U.

Mr. J. De HAAS,

a OOS _'\'l'huurtiCl'ij

'l'AWANG.
Wagen met 2 banken .5 uren f 6 - '

Ean d'Anvers,

RUM en CHERRY .IiRANDY.
J. J. VAN RUIJVEN.

JJ$

lIee I?tullhm ..

H. de 18 BRETONIERE.

]508

ILIJUSTRE~

~ a_l.Ibe '(eieD -H~Dr.

van den A<lvokaat til. Pi-okureur

~

be_.taat nog gel.g.nbei,l zieb ' t. Abonnee,e;, 01' d.
:

-MaRESQUINO, ANISETTE, PERSICO, WU"l'E

. .1 5(11

t!~~.;~;~~JeJl

_B·~ :;ijg~:a~er;::;e~::~~a:.!:no·Il\~7;"
Bij G. C. T. van Dorp en Co., ge.....
nde et reken zoomede naar Salatiga

WIJNAND FOCKI NG, A U1 St e r d a In

Yall

blurt zic h ~ili:tnaltl:

- H61

\Vag~ n\'crh!ltll'derij·--~llIb(lraw(1.

Direct ontvangen

.

~:.~e;::ing .ao Taarten , Noga's,fljne fchotels _

Z. M. KAAS in . blaas.
(l367)

7_ IIW'.

Bodjolip;schc Baitl,clh;t!,kel'ij

sen Amerikaansche Bendie.::A

SIJ.U' ANGSCIIE tn 1.'YASCUt; AfOTIlt:t:K.

v.so..

U7-4 '

SOESMANen Co,

(1 $68)

_

In de Apotheek de. HB. OOBTUA.RI>Tt1n('o.en
WAN!'EE tot 8 "lOr ' 'on t.l. 11 uur ' in ·bEot· B_de.
Y"rband.

•• rkrijgbaar oud belegeo prima K ... ht."t KoIilJ, lD
•• kken .van 10 eo 25 katje..
13 SS

=-

?c..

~- g;.S~'~~oir~' ::~~I'w~a~T

'AM DOU .. 'c..' II. I,. llr r.rO!< . '
(t")

SOI.WCI _ Co,

Te Hnur!
BEN HUIS up Jell w,,'g uaar A .a 111 g a we.l,uaeal
,len Hoe. BONSEl'.
HOi
- HOEl.OO.

t:~'§}~~~,I;~~~!;,,~[.g~,~i~d;U~
lh",r DR L1JON ,. t .. L e,-ra'~lI blj

(1282)
_ \ -tiH!ih\·...FmJdijk

- , _
,'t)or

~~:lp~,n:i.~j;,'rij)-· H.

~. ~~l;'~i_
C. T:

'.

~·OES1!A. N

," sU

_

,_.

t o C,••

!j(nip -..{~

('0.

; kl~ I~(!Ti:r' J: Co~S.~~

