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Estkei-.

doeD."

-;;;en~et:n~en;,el:a~

. .Zegdai 89 · wilt .beproe~n \'... liIij t~houdeD; d~n
z'lllt gijimlll8l' geene QD~id." ,",
.Ma~ ,al . .. iI. no . ... kort sebietl'~" .egt' ,E8!ber beel",teI".,. · ~ gQ<!eeltelijk door bet g... clril vermoeid,
gedeeltelijk .'0\ ......uwelijk' medelijdeu· met .martenditi
baren ' OO1'llproDg ,1UID de 0 _ barer ";gene bokoorlijkbudente <iankeD hebbaa;
. - . . .... .
. '
.AIa gij.,te kort aebiet,bebo8ft gij mij dat niette
vertellenllii oal ba. I8If weI. onIidekken en -Ik.a1
bet, .gia Ik. J."'ldJ1ltlllll.u ., Bij .eindigt met eon .waren
zuoht bij , die~ aI te ~~. mogalijkbeid.
~Bn '8ii IruIt 11' ~ . " - .... 'aI · uw: trienden
te ,ertellon, b~ c~uetik beD en
lleehl . i~ u
be~';ldbob. . , Dit I!~e ~t Joggeene' .ede.~
leggmg ,..rdig. ten mlD.... h'lW!lderlegthetni.t.
.Of."vervol8t aij/._ gij ,het Diet doet. cal owe
",oeder het .we! ·doon.'", . "
.
• ..
·.Zij niot,".,c.eI . ......ntw. .rdlgiBg).
'
..
!Of,1OO Ilj '. h.Uuet doet, soileD owe 'latera bet

'!-.

iijne

• Zij niet," (minder ferontwaar<iigd.)
.F" 1.0~ - roo - lang DS ."" ~~ _ seer lang
_ he~ m9 gelukken mogt u een weIDIg te beminnen
t
g
b":t
- maar zo. het gebenrt, wiIt gij dan wacbten tot ik
o za1 trouwen P"
'Bij glimlaebt tegell zijll wil. .1k k"" dat mOt'ijelijk ,bele.en."
.
.n. meeD Diet na ~erloop .... ,ele jareD" tot Jack
getrouwd Ie, ell iii ""... , ..... r Qud ben _ 'iif en-t"iutig
of so<> F",
.Gij' BnIt 11. sin b.. bben."
.Bn indien iii waarscbijDlijk ,oortge met "i~t om
u. te ge.el1 en genoo.! ....... t ben u dat te ,eggen, .ult
gij ..dan geen I".sad. van mij den.kent"
• Neen."
"Zijt gij .... ..,k~r tan P"
.Zeker. W.t 'gij ook doet, ik 181. 0 .an .daag, _mor,
i{en,a1~ bemin08B," segt de jo"l!:" knaap ....... "leg_
\Iig: .Zijne copa gun bur . voorblj,. doorc bet ' .... m,
oa... .be; blaaawe IIrmament bo..... hono. hoofden ale
riopen aij dat ~ b1eeke geweJ( aan,getuig~ Ie
·1 wiPen aij!l ~beD hem en bur.
. : Zooal*ab Urbare .........iaahesi~l_rbot8(lblll«m
r .leMOb afti'ednald! .i plJmikt de gelegenheid~J

OOgeD

l'an ' h.ear afgowend "tijn om ' etecJsgewijz.e

86D blik op de klok te 'eotigeD.
Bij sebuat ... blier
oogen ..-bter iD rijD boold lie bebben; waul; baaetig.
met aen nij emartelijke.n glimlaeh .egt bij, • VerlaDgt

,,:r w::8C~~jnl::!':U::C ":.J

au .~: ~ e:':?en gat'
.Ik mOOBt olBd.sen tijd ,an den avond Diot geko&9 ': . Ik had tot morgen tuoeten wacbteD~'"

maD

.

_net i... ij lut."

.M ..... morgen seheen mij IIlIk eBO lange' tijd, . dat
ik daebt, bet ergate . of bes beete moot iI., weteD ,oor·
dat de :_ wedor opkoml: l.k "ee~ oiet jailt wat
bet ou ia;wat i. bet, BRberl'".
.H..t ill noab. bet ...... Doob bet"ander,'" .... t ..oordt
oij, wuder geheel glimla.ob8lld,daaraijllll .'t Tooruinigt
beel\ dat he.... bewond......... ,ertl'!'kken ..1 en m,'t
je~ige oabedsebt&&ambeid ,erge&t tot welken prije
dal. f'ertrek do...... baar pkooht wordt. .~" ik hob
groote .• erpligting un U, dat gij .my de .oorUur pi\,
18&81' ik ~te "",b W ri ..... beter over · DadaoM.
Ik 181 .bet bepl'Ge_ ~. ik .wil; kijII Diet a1...r
gij aaij aiel; geIooA." ..
. .. . ..
l"""iorirekt hij lBet d.... Woebalofbe, gut GOO.
het. kleino hoakm .oorpcftaal, sao lug alaol h.t_
op sija' hoog aoefd . ~ nud".. rJl..... Iooi>' door. d.
a&alIeu en dO<!" d.feik811 boa.heD ._hDi..
_ _ __

10 la

~~mg~d:l:~ ........ ... . .... , ............
WBToni·nf.
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1\:eOOug-UjifIC .....venm· ..·..

i om . zijne ai.anee Ie verlUeerderen, - nach zijne
" meer. dere intellectuele ontwikkeliog, ooch" welke in·
vlaeden oak, hebben dien diep ingewortelden en
I' zich Bteed. voortplantenden harlstocht knnnen nit·
roeijen of mill. lens rnaligeo. En geen wonder; zijn
geloof dlCteert bern ,mmera d. uitbetaling lD rijn
hemelrlJk blernamaal. van de door bern op aarde
blJeen ge.chraapte scbalteo
lIlet deze gedlltenJe tal van JareD van den Cb,·
nee3 verkregenen ouderVlDding, r'Jot de vraag of
't staalsbeJang ]]Jet g ebiedend I'ordert, dat voortaan
de inlander, v(,oral to 't binneuland. beter legen
hem III be.cherming wordeo genom en?
Wat toch ..1 't baten de Javaansche bevolkiDg
van lasten Ie ontbena u, boar 01' te beuren door
meer beta. hIe d,en.ten, door boogere en beteN teo
I gemoel kom ,ogen m produeteo - le\8ringen, door
l~ekenDing vnn indlndn cel grondbezlt sis ander.
1.10" , wallDeer llleL tevens wordt gezorgd, dat bare
verdiellslen haar niet afbandi~ worden gemaakt en
Zij :e int~genueel.tot eig:D werkelijk lIut aall,.eode.
SUct;ess1\'elIJk ZIJll en wordim nog s teed~ y.ele verhelaringen i n 't bioneuland.eh beetuul' gobragt.
wanrdoor o. a. de vroeger ali! epidemie geheerscbt
hebbellJe kDel'elarijen va~ inlandsche hoofden nagen oeg onmogelijk zijn goworden. De javaao bezit'
I],;\DS oneindig meer waarbol'gen tegen willakenr
en afpersing van dia zijde. En b~i zon r eed. een
allesins gewemchtslandpnnt babben kuonen berelken,
"aren bern langzamerband de amfioenpijp ontno men
en bij daardoor 01' eaneo aretand gehondell van
zijn en chineschen verleidor. Hierin tocb ligt 't
groot.te kwaad, dat den inlander verteert; hierdoor
worden zijn. mor:1e verbetering en zijne maleri~le
welveart onDlogelrJ k gemaakt.
~~:.:::: ::::- ~:: =~::-_ ~:~~~. :!!!~':'~ !~r!~~ ~!~-:- :;;-:-o~ ~
bedoeliogen jagem bern en alle IW\lltregelen ill 'iin
belang gen omen of nog te nemen door 't eavel
schipbreuk; ,,:et aneen geldt 't den actnin.n toe·
stan d. - de toekomst IDOge .ooral niet nit 't oog
. erloren wordeD. Immer>! "ij zien dage!ijko. dat
't opiumverbrnik, in · we~r\\'.il van zoo vele, zoo ,er·
""hillende pOgingen lot zijn tegengang gedaan, zich
scbrikbarend Ilitbreidt. Schni,"on thans r eeds ook
ettelijke kinderen, waf i al 'j tijn over ' eeu [iental
. jaren en langer; nit wolke 800rt van verbaaterda
en nitgeplltte "c~ep5els zal ' t nagealacht weI be8tsan!
Niomand, met de badoelde toegtanden bekend,
kan er naa t"ijCeleil, dat 01' den tegenwoordigen
voet Diet kau worden ~oor tgegann, zonder de noodlottigsle gevolgen te dueh teo. Afges,heiden yan
I ilene wij. e staatkl1nd .., eiBcbt de mensehlionndheid
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ven Initenaut, kapitein of majoor z\iner nati. en
geo vrijge.ig regerings - stelsel, in n rreweg de
om zijne scbatten gezocht en geeerd.
, m
. e.eete.annemi.ng~n en 1~.Vlrancien ala cootractant
En ah we n\l ueze fd len, die we d~gelijke aao· , van '( GOllvernement aantre!fen, amdat bij hierdoor
schouwen, overwegen. ,dan komen 'we tot de COil·
bliJk geefl zelfs .Ie krachligste rnedediugiog vall
, j\Vann"er we in buitenlandscbe dagblaolen iezen,
clusie, dilt .Ie strijd d,es leveus, vaor 't meeTendeel
o"ropes"en en auderen Ie kunnen doorel uBo; mo·
;'\e men mel kracbt. tegen d. ilDmigrali';n del'
Onzer zwaar, vour deo zooo van 't bimielsehe rijk
gen koopmull en agent helll .;S aetaillanl 01' prijs
linezen t.e veld. ,lrekt; hoe 7.e t.er ph'at.en, alwas.
o~ ~ava . waarlijk onbeLluidend mag LeeteD, en ~lij,
eLell.n , procurenr en notarls hem als Toordeehg
zieh kom.en flederzel.ten, ' onge",e~BeJ.te toe.tanJed
element hefhebben, mag-e n z'Jn vhJt en arbe' d
d,e lD ' algen vaderland ge.ene voldoende voeJlDg
)en geboren wol'!ien; hoe bUllne braktertrekken .
uoch
dekkiug
ve"kriJf;en
kOD,
bier
inderJaad
zanmheld allezme lof ".rdlenen. _ de pacbten van
· )grippen 'en ~eLruiken gelaakt en veroo,',leeld wor ·
p.radij. , vindt!
'. Laods miudeleo ill zune band geven hem manr
In; alB ieidende ' tot , wrgwekkeude benadeeliog van
al te gereede gelegenheid, om 01' oleo 'nland ~r ziJn
M.aar kee"en Ive terng · tot de inlaodBche be·
1. ,edelij~e en materiijle~ onllYikkeliog vau de
volbng.
geldlUcht en lllhahgbeld bot te VlereD. Hi] verleldt
; "eds gev8dtigJoi .bevolking en andere immigranteii,
deo halste lot 'I dobbe).,pel en den smokk elbandel
Bedroeveod is de onduiiDding, beilloos Je ge·
,odatmen ten slotIe er toe 'ZOIl overlle!!en, om
wnarworolmg thans nog, dnt overal, waar de Cbmeeslill opi um; Ill; verbroHIt het sUmven van aU\fioen
. ~ Il"venS voor ilit ' menscLenras I.e sluiten, - 0...
ill
a~nt'ak
lng
k
lVam
(of
komt,
hlJ
baar
01'
alle lllogellJke wlJz.n zonder rich over de ge·
met
b.lar
.'forni. vooral· beft luiue grieren aa ", - , .J.n slann
armo~de. ellende eo de1noralisatie beef! naogebragt
volgen te bekommerell , die den inlander trem",; ln
:. :e onwillekeurig de oogen om .008 heen met de
dllu 1\'el dez~ ont~genzeggelijk Lij b!IA" "erg root.
I .on "oord, hi] ;, io tIel! regel de eer.te olu" e ovel'
';.'raag: hoe is 't met ueze bel:lngrijke W:13i.'l g~ ~
tretIer van al~e mogel~ ke veI'Or,lenlllgen, dte z'Jne
Sprekend" bewij zen hierl'oor lever.en, onder vele
,:''-:.aal'le u:.ltuurge no~len op Java ge~ ~ clJ, met, opzigt
an,lere,
dezoogeu.amdc
O'llmelanden
van
Batavia
I sclll'aapzucht lD ~e" weg ":1an, e~ van alle zede·
,t de' iuhecli11clIO bevDIkiug? .
en Builenzol'g met hunne vroeger kol oB.!ale, prachtige 1 lIJka orde in den slaaL "
't Antwoord is hehta.,! ze'''' trollrig voor di e be·.
laud!.uizen, p" odukten' schllrcn .Is audenin_, parken,
Voora! zljn l Je (lp;umpach~ en Jie vall '.t a.lag.
7-o lking. J)e ~e l'ate tocb IHullLcn .ar \'oor ,"err8 w eg
laneo, wegcu, wllter werken, hunne talrlJke, gezonue
ten nm ruouvee en buffele, welke aile TestrJCtieve
;.. meer~ndeel Hit in rijklloul en we1 vBarl; Ile lsa ble
en wcll'arend.Lel'olking, meerendeels ih planken
LepaliDgen tegen oijn. yesligillg in de hinne"landeo
·.'ilarentegen ' gast gebukt. allder arllloe,(l '; en ellell '
hlli7.en met pannell geJekt, voonien vall eeue
krachteloos maken; roa,,, tlaarentegen vrU brieven
~. De -Ilialel"ial(-. verhonding t,ns~cl.Jc n behle l'assen
zijo, die hem -vergnnn'e n om den inlander. ",a"r ook,
r!lime :,hocveelheid vee, nnchtb"re, weelderige boo
, nageiloeg golijk aan .die ,;all d en meester tot deu
U
elH',
.....
docn
een
en
auder,
seJert
dOe
chinezen
aall
te grijl en en telkeo~ Ilit te plunderen, even
i iaal.''6ene· b"zit ane~; deze niet..
.
zicb van die landen hebbeo geempareerd, tot ,den
als de aap op ' een paardenstal vastgebonden in een
:, Wij: ~"lIen u i~t dr vela kroHkeliogenJoorio!'pen!
jllllllllerlijk,;tentoes lauJ gebr.gt; diel' verarmde I oogweok de ergelooLe kip' "ieedoogenloo~ afl'lulit,
; ang..; welke d e, cuiuEies ziJn \veg zoekt . en vinJI,
ol'gcLetenen in bambcezen hotjes, ontdaan' van ; die ongelukkig in zijne klaauwen vall .
' m "ijn doelte b.relken, LRlOelijk: rijk te worden.
eigen vee en van llliJJelen voor den landboulV be·
't, Zijll overbekenda dagelijk Le aaoscbouwell lei·
';e zijn '~oldoende Mend.
len, w""rop reed. zoo dikwij!s i. gewezen _ dat
nooiligd, naanlVe1ijks. vao. kleeding voorzien, dik·
' . Evennii\l liebben we. 't voorne;'wn ueusluijer op
IVijls zonder bchoorlijke.. .,"oedi~g: uitgeputts gronden: I namelijk de Cilinee. Je n inlander rNin ..rt en ievelli!
e ligten, waaronder. de bijoonderhedeu z'juer geBlien
\'erwaarloosde beaproeUlngsmldaeJen, enz· en hI] /. bedu idend demotali,uri .
, Jnbewegin~n . inzijoe locpliaan verborgen zijn.
81 die ellende, ov~~~root _gebruik van amfioen, lei·
En ZOn 't .len ba~le te mi.billijkcu .ijn, al. hij
,IVij " Zoildeiiyre~en alsdan. ,je . berucbLheid van
dende tot dlep pblJs,ek en moreel venal,
uit vol le borst uitriep' haJ ik Lem maar nooit ge:':i>andorra'8 doO'l te ,yerminderen .terwijl zeUs 'Lcall
.h.l&H -t li~rtlai\'~ ~eene oevree.moiug 'IJ ~rtHI, l.U tl U I ii~Llti;
T Anvers ' zou kllnllell IJhj kell ollvollioenue te "'JD,
't Opperbestuur reed. een twinti~tal jaren geleden
Voorzeker Diet, wanneer men wee!, dat d1~r, al.
,JU10Dste V81'tri"~cbell.
van 't denkbeeld zwanger. ging, om den Chinees't
waar de Chine ... hoezeer ,ais pachler to.geiaten,
· 't. Zij 'genoeg 008 in. boofdtrekken 't el,erinneren,
11lOdbezit op Java Ie .doen ontzeggen, te "etreuren
eveuw,el in zijne hewegingeu op krachlige ,!ijze
110. de cbineea 'in eon grof baadje zonJer mouweD
is 't gewis voor den nog heden omilondigen inlanwordt ternggebouden, ole h.l lander welvul'ende is en
en eeDe .korte btoek van delelfde .tof totean te
Jer, dat, die aa'ngel~enheid niet lot baar. bealagi.
zelf. rijk kan genoemd w(lrden', Eeu merkwaardig
'.:knie; op Java's , bo~em aaoland!; boe bii' al Bpoedig
bewij8 biervoor toch leelt. ' 0. a. eene streek of eel!
·:zicli 'yan ' eeo· ' 8mbaebt . 01 eenige ' nering ·meesler · gebragt, want durdoor i. de al. gevaarlijk.verooT'
ike/debloed,.i!!"r op den lJeklaa9den karoouw vaelge.
aord in de rei!ideotie Djokdjokarta, bekend onder
IDllIlkt, debaeswordt,de illlander zijn knecht, de
klampt gebleveu.den naam
Pllsoer-Ged~ b , Een wie de Preanget·
europesche ~mbacbI.em8n in . den r egel zij~- gerui.
Regent.chappen kent, zal ' weten, hoe weldadig 't
Maar 'niet all.\Cn al. landheer, :n vele anuers op.
neerde wededinger; hoe· bij zicli ,al ' meer en meer
zigten is de Chinees ,oor den iolander ongewenscLt.
isolement van den Cbinee. op zijne bevolkiog beell
'.9pwerH :,e nooder de : gegoeden een . plaatsje ver·
Er ia, "ijna geen .amb.cht, geen nering,op Java, i teruggewerkt.·.,Beban; ~qaii , wel,:-als de immIgrant meer tot
::,.t scbagg,aren . indioeer~ ..,. boe' bij na .a8.okomsl
waaruit bij ,dele Jaatlia niet ,been Terdrongen .
De hoofdooT1.aak, wsarnit aile kwade prakt(ikell
.. met den picolan rondvent, dien weldra opde .cbonde...
Doch mogt al ton de ... zijne collcurrenHe geelle ! van den Ohineea voorwloeijeo, i. uitsluitond 'ziju
ar~ellring -verdienen, als hij beler voldoet; magt'l
ollverzad,lijh gelddont. Noeh de 'in den loop der tij;' van d~n inlanderoverbrengt, een warl1Qg oftoka
bem uiet mi3gund zijn, als, we hem, hescheriUd,
den van lieTerlede iii 'de,e gewe,ten toeganomone
· opzet•. zieh uitbreidt, koopman wo'r dt, landheer,
zooal. hij wordt, door a~s voorvreomde oosterlin.
oeBcbaving. - waarvan hij alleen heef, geproliteerd,
.. pacbter, kapitaliet, millionair, eommigen,daarenbo-

Be :Chlnezen opJava.:
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nOOFDSl'UKIII .
Het .1IlT · i. daar,dat de baan ,ijll otoIje in bet
b06nderbok op •• ekt, den trot.aeber. etaart n..... belleden
lAat bangen. den lIek op 'de boreii..; dalen eD tD.;;;ch.1l
..jne twee .etete m,1lweo gaat oIapen. Bet , ia het
lIur; waarin bet di..lijk loven en het wilde menlCla:..
dom· naar bed g1UUl. maar bet ta'mme meDllehdom Rcb.
nederoet am bet middagmu: ta geh""ikeii. Hoe-..
wijin baa.baving ,orderen, .te verder eteoten "ij ·do
gt'Snapaien ,aD .Iaap en' 'e; getolbeid , ""","mit, j. ii
oerlieeld mij,dat wij . •cod ... wij d"" h~ tritp
laD' heeeb8ving ......iken, alle ·.I..pliridd.l ..... an de
..rde .nllen ..egjagen,
.
Het een-ertrek, te . GIan-y... A.ron ie. ' alo bet "ooenr
9&11 bet ,hllia, klein en &aog9n&am.
M_ ...... hraalf
pBl'IIOnen knonen .. "iet op bun gemak ............ _
or si~ten or oak ..,Iden meer dan twee, ... d_twee;
jong, ....n aile · gul.igheid 'rij, Wengen .... geen. ~ lijd door. IIi ~e jengdi. de eetliamer ",..,..4
Q118 beiligeder bailigen. ni.lI; ....' og oP. rij~ lee~
4ikwij11 wordt. ·· 10 de jeo8d UJn.GnM sieIen ~ . .
.....·' ligeLameD 'kl";B, in Mil ooderdom :..............
QIIlJii Iigebamell 'rlitwijlo gpoot, on ... sialee klai,,: He;
rile ... · wijd ope........de ."no...... , OQD groct~. wi,*" COD' .
....lrnI...·bloemen omringd , ,.iot: ' llit op den noIijlrea
WeliM n 'loin. Aan de m1lJ'8n bangen wee of dn.
.,biIderijeDj seer goade in weerwil vail dofheid ... atI!I,

drlDg~4~.~~eiiV8rbater1ng, . ·

I

klerk"qge.ld,.k-.nto~~~

- . "
~Ond~eld,~.~"""
. ' , . · ;~oodlillpig

wU<u~JqtI", DlIJII LJlZJloa,w ,lienoelliiilg .van

,
tIM RlWeD-',
"1' ,,"".,",
<~ (B,Ot,) "
, ooo.dBDlieerAltiirg>:Meetftot Minie~• .van KoloniiiD .' I aolien onr,
3000."iot konden lI1.ed.de~len endat ddo eer VAil Galsteil' Jan _
BL!TAJt.6Iiep\e~ci~lIill1ijll ~tig!JChJi,j~~iI-'l'rak i
" ~. .
.tepe
. nbel..llog vaD de mill,i,oone,DJ,·lIv8D,8D,die. totO.~ eeeeDnee btoeel~! eifla)ng. "bo'lPl,on' "',,,,,', .,' .' " '. .', ', "" ,"'. 1080.
al be.oeken, bopeD, wij ..iet ellyel.at opgenomen " ik"OYe." den .I~btan :~e.tod der WeD " alMena
.
.
.. .
. .
.
d
~
...g
worden,na do ,erzokering . .tat bet '. betrekkelijke
we"" ik "Tooral ' oj> bet ti"".lialnto" bOOeer TAD den
, dUI " .ver.IIJM .laobtotrera BIJn, III d18"D .ZID op . en
een boet.ho..dor"'B "kantore""de"" ~nLv~n.
telepm reo"ds tan-2 .1/ . nre fan Beta,ia .e.zondeu,
wedono, to ,WIiDJ1;'" en op d~ ,brug, 'Illl "' Koeningan
(aiemijn: Hhrij,en dato "8 Aag. 7.6), In pwtil nu dat
chi"... t.e worde~. toegepast. dllt~eRegarlDg voortgirtaTaDdjolig,Poere,op eenebMolJigingv.n ", 1800.
8em ten 5nre liier aankwam, terwgl bet Tel~af~
Dan" arzte .,,'" z':In. t'lUoMnko.ut II." tie.. _koop van
en een boofd.opziener ta Peb.oongan. die
kentoor alhier anderbalf uur '-noodig bad voo. de boa"!foen en "'t !,../f." von " 6.t"8tiflg op . 't .lagten " 'WI
lidear de betrekking van ontrange. waarneomt,
lo'ging, niettegenateandeonz." werkpl ....t. slechta 200
san hun lot -o'ergeiatoil!""Br mOOt- "bier 'erandering in
"",due" en buffet., eo dallrloe olgeno &genlen aan·
beDtivena . • erder ponone.l · ,oor bet .,otier '
p888eo ongsye.r 'an dat "antoor verwijJer,1 i •.
komen, waD'- het s-t ".100 Dietl WIlIU'om dnrft de eOD
den ..nd.~niot te " pakken. of ";huilter-irat "aebta,r
stelle, geko7.en uit 't li:nropeesch element en uit
wezigt ta" land en te water. op eeue geoame,
Deu rraag ••1 ongetwijfeld - niet gemakblijl! "opgeloat
lijke bezoldiging VAD ", , .•. , . . , . . • .• 68(0.
geeohikte IDlaodscbe kinderen in deze gew~Bten,
Pl'Oleslanlsche Eeredicnsl.
worden. . "
-,
'
;,
•
Z 'O N D .A G d.n 17 Sept. 1876.
't Voordeel nit dezen maatregel voort te "v loeijeo
te zamen .
:tIe ,bie"een :.t&attj~ 'AD kDoeijerij. Eenpaar we's morgen .. ten 9 ure.
k~n ~al.den beb ik"" den _iatiNlt.-weduno fan Ga,oom.
zal oniegenzegg<ilijk groot ziju en daarin beBtlllln:
(vijftien duiz.nd .even bonderd twintig gUlden').
.
dlslrlct Bhtar. gesp.oken ove. de bandelingen van .an
D•. O.V INK.
10 dat ' t opiumverbruik in 't binDenland succe.·
de••aboord "tegeno,er iemand 'k Heb gesegd, den ke.
si'l'8lijk zal vermioderen en, " zoo niet gebeel op·
BIJ DE TOEPASBIl'fG. fan de ObiD~8ebe _wetten. in ·
Kalholiekc
EcrerJiellsl.
p.r~ fan Djadar by mij to bebbengeroepen, om ean '
bonden, allans gaandeweg tot de hoofdplaa:toen beiteHingen en geQrniken, _wooten niut de in Ohina
0
N
D
A
.G,
den
17
Sept.
1876,
Z
paald .. orden; 20 dat dan chinees door gestreuge
.igerende. maar het gewoonteregt, bij d. Ohine.en io
Des froegmio '. morgen. ten 7 ure.
.tunde ik hem tot twoe malen toe
heb lateDhnodbaviog vau de beplliiogen tegeD "zijne vestiging
Nederl."lndie in gebruik. ge.olgd worden. "
De Hoogdion.t om h.lf 9 ure.
ver.oeken. lierot ",8en.door. m,~1i per800n .elve. UaarVolgono dot gewoonteregt wordt een6 moeder .an
in de binDenlanden de gelegenheid wordt ontoO'
Lof d.a avonds ten 6 ure.
no beart de uslatent:wedOl!O mij ten autwooi'd. gege-'
do nalatenlebap van baren minderjarigen ·zoon , · dl~
meo, om zich leo koste VQn de . javaansche bevol·
SOBRABAIJA, 13· Septembor. Gisteren middag
i;e b::::.d;:r
d:
geene andere ,erw.QlIten dan een oom von moedera·
king teverrijken . en haar gewelenlooe Ie verliederwerden twee Europ. fuseliera .an het lad. ·Bat. Inf;
aaboord.oo knnuen nemen, Bu wat il er nu . gebenrd~
.ijd. en eene tante van vader..ijde he.ft achtergel.,.
lijkeo; 30 dot met den "tijd een gezonder an betar
alhier BAn d. hoofdwaeht in arr.ot ge.teld; - onze ·Ni.to. in "'t gab ••l nietl! En w.et u waarom, ~ de
ten,. Loch door dezen. noob door den staat uitgeololen.
ge8!acbt uit de bsvolking zal verrijzen; 40 dBt de
arrestanten 8c ht'non met dit logiee w~inig iDgenome~
118liatent·wedono ,dat dela.boord y-oor "zijne bruta~iltt!t
De ltaad van J ultitie, regtoprekande in hooger be
to zijn en traehtten dllarom t. onhluehten; - dit
Diet durft s~raff~n? 't Komt aUeen wegeUl de .mft08D:
zoo gewenschte maardere loevload van Emopeanen
roep van .Iandraad ,onnieaeD, in burgerlijk~ taken
gelukte bun eebtor niet. wer hadden .... nig.. pannen
want d...."tent;.w.dooo. die landedienaar, lehoift en
in daze gewesten zal worden bevorderd; 50 dat de
r.lf......r "~waar e~ Van b.t .cbuiv.n komt natUUl'l!ik
van 't dsk weggebroken, k!ommen op 't dok. doeb
ge"e.eIl, kan d~n Iandraad be.elen almo!; .en ~erjgt
poeitie van een groot aautal Iolandsche kinderen
verder waagden zij .ich niet en bleven Jaar den dag
knoelJen. Daarom II d. man bang door de ke~ala .er
,an delkundigen iD te winnen.
"
afwnchten.
klapt te word.n; .an d_ ook dat er ge.D rege1 in
zal worden verbeterd; eoz. enz.
(I, IF,".•• it. R.)
Reden morgen· ontdekte de wachtkommandant d•• e
't werk beata.,t; .an da... die brntaliteit van .ijne on·
Man zal misschien wel hiertegen willen aanvoe·
dergescbikten. De lII.ietant.... fdent, de kontroleur en
poging tot onhluchting en, de arre,tallten sommeeren .
reD . dat 't eeo Gouveroement niet past zelf amfioco
" POBT1ORIJ.". Morgen lDiddag ten 4. ure ..1 eon
do om wed er naar be ~-.edell te k omen, werd dQor een
de regent .tijn van oen en Ander oD~ndig.
te gaan verkooptn en do,t de tljdgeeet er jui.t nasr
8toomboot van Pi nang na.r Rangoon v.rtrekken.
bonner hieraan volda.,n.
OnlaDg. vroegJk u. onder wiene .erantwoordelijkh.id
De andere arrest·: mt echter goo ide zijne klompen ,
de bruggeJl r.ga. No":' het IIOhijnt ~aan zij den ....i.·
.treaft, ,om door de Regel'ing de hoedaoigheden
AAN SENE CORRESPONDENTI!! . uit Nederland, aan
tent·retident aao, daar de deseahoofden, die bruggen
welke hij aan had, weg e n sprong van af den nok van
van koopmlD en laudbollwer t6 doeu fltleggen. Wij
't dak in d. fi,ier. _ oDbegrijpelijl< i. 't, boe de man
onder bUD bebeer . hebben, order. krijgen, om dj.ti...
eon der Soer_ bladen, ontleen#>D wij o. a. het. voJ genonlkeonen niet. dat die bescbouwing in abstracto - de. Eene groote oorzaak van yerdriet voor de konin·
dien stouten sprong heer. dunen wagen.
hont llil het b.,eh te balen en daar "ruggen ran te
Nu ."om hij Btroomafwaart.. en ontdoedziell oud.r
makenon •. Of do "orang tanie, die dat "uk ,errigten.
zicb kant tegen den maatregel. l11aar 111m kOlltl.
gin 8chijnt . de voortdurende afwezigheid yaD deil
't zwemmen van aJ ,jjne kleetlingstukken.
betasld worden, oal de tgd 0.8 nog moeteD leeren;
lif!t zedetijke ell 1Jl61l8rAlil!veJUle cio.!l er Vim i n 't OOfl
kroonprios to zijn, over wiens in Fronkrijk geslotcn
Eene patrouille v~rvolgde bem wei i. waar, docb
waarocbijnlijk i. bet be.redie •• t. D:.eb . boe bet ook
tIl v~rgele daarbij gUludiH 't oVl!'lDegt:tui staatl.·wuli.1J
huwelijk .Igem, en
een feit gesproken wordt. ~'en
doze moest natuurJijk. langs de · beida rivieroever.8
zij, Du 'de uei8tent residsot t-ot dle step is oTergegaan r
marche.ren, terwijl de vluchteliog oteed_ het widden
hoop i~, dat ZJtdGeltr. d. k ..paI.., die geeu bruggen
hoort eehter nooit h.t regte •• n die ••ken en dat
betal/g '"
dar ri ,.ier bield.
onder buune verantwoordtng hebben, de andoren, die
Wij herhalen: QUX grands maux, les grandes re·
m.akt. dat it. u oak ni.t aile •• ertellon kan wat ik
Hij zwom tot aan de Oedj,mg, Waar hij, door b..
wei bruggen ill.ken. I • .,t helpen, ten eind. spo.diger,
hoorde. Ik moet mij te,reden .tellell met een: God
" mede.! De Cbine7.en iijn er ntl ecnmaal. Zij
hulp . un den Bchout Rogb. die inmidd,Jo .an bet
met de bruggenrualrerij klaar te komeD .
zegene
ODZ"~
kO
!lingin
en
gave
den
kroonpriu8
wijaheid!
blijken onverbeterlijl;: t. zijn vis· "·vi. de bevolking.
gebeurde verwittigu was, werd gearrelteenl
Mat de polowidjo gMt bet vrij wei, ofacllOon dB
T~.D einde hem nn weder in arrest. t-e lrunnen bren.
meeetel:lAWllbvelden nog onbeplantzijo. I10ge de k ou·
Weet "men een ander afdoenJ middel? Tot dll. v.·r
W,J VERUI(U" da~ bij de toeetotnming tot het
troleur nu, ear bet to laat wordt,. de stre.n gete orders
geD, was een Deer Ran deD Oedjong vriendeJijk
is zul ks niet gebleken.
ge,ell Olll der tot DU toe DOg onbeplante sAwab,elden to
genoeg, hem vau ft)aapbroek en kabaja te Yool'lien.
bouden eener lotarij ten beho ••e ,.,n den weder· opHalren \'Vij dllg eenzijJige en hoogJraveode be ·
Wij bebbeu dieD fUi!elier circa ten 101:3 uur, naar
beplauten. Water is ir nu toch genoeg, Da.M ill" meon,
bouw der Sal1l8l'ango.he Schouwburg, aan d. Com·
het ptaats-bUfdQU ill diticostuuw zien brengen en ver.
WIl&fOm dLJ8 zoo lang gedraald !
.cbouwingen over waill'digheid als .,nderzins op en
mi8sie van die Yereeuiging is te kennan gegeven, dat
wonderden ,r on. over, d.t niemond er aan gedacht
Na laug la.t t .. bobben gobad van de hitte, mogton
letten we met ern.t op 'l beovgde loffelijke doel!
deze loterij eerot plash m.g hebben nll deu alloop del'
we onO iu d. laatote dagen verblijdeu in den lang ge·
had. bem .an een hoofddek ••1 te voorzien; _ dat hij
geldloterijen te Soernkarta en Soerub.,j •.
blootsvoets liep kon or wel door, m.aar blo utboo fua
wenlcuten regen. Alboewel b.et Diet met stroomen neer

. . . , . 8DeeDe to.elage ,oor .
Alii
alJ'drimah1:,leagrltldest'emedes! , Het oppaAen en - kantoorbe~oe~n •. \'.ID • • • : ...
" , '" O~rthago deienda" behoort . derhalve iD 'twelb~, ' . . 8~~ oDtf&Dg!~ TandJong Poera. (Klamblr),

rr
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~:;::t°"!nd~8~n;:tt~e~e~~r~~~g:'::'=S:~ri:;~1l':

,/16720.

ROOlllSch

~ij!~~~~ t~t md~':::O:~g~~~::~.::ak~:;.,!:~~
zulu

;~:.ie a:~j

u!:tr=enm"=;en~~:j~:·

.1.

a<,bteu wij in dm;eD tijd weI wat bar.

Sllmarang,

van Kenda.l

OVERG"lPL,U.1S1' IS

naar .Penawangan

(Groboga,) de O"zi.btor bij den Watentaat 1<'.
POS'l'KANTOOR SAJUARANG.

van Gulden.

6hliting de, Engel.cheMaii ria Batavia, Muutolr;

E .. N 'l"OOVBBitBI8. _

Wie een kria wit zien en be. ....

Riouw en Singapore.

5 ure.

:::i :~:;:~

toOl' .t,e doe!) bezorgen. De doorzending heeft .teeds
plaata per eentvertrekkende poet. -

N6D.-IND, STOOIVU8T-IAATSCHAPPIJ.
Dieastreg.li-.g au StoomsehepeD Gnt de lDaud
SI':.ptezbet 1876.

19

Baroli

Mac:r~kO:~D' B:ad:~a~ ::':9!t~;: ~1;~he!.!I,:!~~~~D~.

UllIlV .-U . . II. ~\i;:\f.. .,.. fail ~Btaria

11, .

Soerabaia \'1& KUitp luUeo.

20

~()DiDS

23

eo KUBtpla.aheJl_
Merapi. UD HalBtia Baar PalembaDg via. Mu.ntok,

:: ::::

Willem 111, ....Q Soerabai& oaa.r

8at.:~. ~~a.~~rBOI

:::~ill:~. ~::a~:~Ii'!*an S:n::.ta!~i~a~:it.S~&:a:-

26 A:~:~-::DSi:;'';!:: ;::u;,-a;!~. ~-::he!b!~
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a!U;::!:

"en u tung.

2~
28

IODing wml!mK~~' ·~a:k:~~a:i:DA~:e;~:n~l:!~f!~el~!~~~toug.
MiD. Fra~~D. , Of . tl_ ....uUe. you So.rabaia o:w" Ut.ndjerwuio

80

Amboina, '3D

vit. B....e.a..a_

ao

Bah..,i-a unT flX:rabail via Kuttpl.laat~eD

a.

G....-G'n . Meijer• •

J.

~:'.~~••~\:.;=m.g

OO.DG:lVON"D.w .N nBIT.&#Jl:

I. de form.tie
regten

OD

'aD

te braiden met:

eon onhanger te nantan P.ndjang, op eeDe
beaoldiging .an , . . , , , . , ••. , , . . . I

•• herp . op nahoudeo" i. genoeg bekend; maar d.t ook
.uropeanen oiob bielYan tan o.erstaan fan inlandera
badien"n. bahoon gelokkig tot de •• Id .... mbed.n ."

I

UIT lummI '6rnemell

~DO, .b~j~88~

wij, dilt de Policie, te Ker-

door ~~U gemegtigde yan den amup UtlU ~o tier Ilortg-o wun d eel),
berucbten Bwokkelaar beert aangeboudeo, ~rwijl b~
oozig was, eeuo hoe,eelhtoid tjaudoe . teD bchlragu Y&.JJ
49l tahU. in 17 darmaD yt:trpakt te transporteereD~

.... v~.u. t'. ;,;.:u·'"'J" a W,_J",

I.

juri.

aaD

_

_

_

SUIAR~~~

~":~e1:~':';~b~!nu~ j:..~:...gt.:~!.:

dan,,&raneo.toen aij wegg..,ukt warden '&0 bate brOOd................. op de oude knoeatip tlliruikel! 8&11
bet pad iB . dea WiD,

R;\mtor;:h&cuip

,.Prin. Hendrikll.
Naar men una mt!ded~e1t . ~Al due bodem ll.~mbalJg,
Japan, SaU1lr6ngJ Pekalongan. 1'agal tHl Chsribon
bezoekenJ ten eiude voor~1 d"~ Iuluudll cbe IIOOf"J en 1n

::.~~~~:~heid

t ••telien de'eu atoomer te lunneo
~ Eden morge n ten 6 1/ J uu.r L. e~ft zie h alhier

de gegngeerde Sergealit van de .Min~u.rl!, Zaug. d oor
ophanging van hl:!:t l e\'eu beNofd.
.Yen ,,·tl:rmoedt dat 't miabruik rnaken YA.D IStel'k~D
drank" de ooruak ran dez t!l wanbtll'ige lla :ld iii.

mor:!n b~J::n o:ij~~r '::o!~ ~~~~:gi~e::11 ::.~
denk, det .het hoofdzakelij '< hi.raan i. t. wijten, Jal
.ieb geen "ge .. 1 .an .i.kte aan boo,J I",. ft No rgedaan. niettegeD8taande ,ear onga,eer 1200 lli6nieL.en ·
. bi-jean · waren.

~~.:~:~:Bl:~~:. ~ ~~~:).~ , .be~~~;~~:~~.~:t ~

d e:, g N Qtotv
daD oak geeu gebrek aan ruimle, a1!eell
J.~ paff'
sagisrs 2e klllUlSe (Ond'U -Offil!it3rdO) waren niet genoeg kooien be~r.!hik baar, ZQodllt (wg~\' eQ:"' ~1 ~ ~ helft
aie"!J. iedereu n.!lcbt ee n p"llt.bj~ mo .?st l oekrl ::..l J DIU t~

alar.,D ·

een
geD morgeo

~~~. :'~e~J~:: ~;:.'I~jr;:~="r~;1\

z".k

gera.kt.

een
cmawur toagel1t.aan~ - maar de mUlenat.atelhng 'an , ongeval hierbij voord~d; alJee ~i ng in J.~ b n a ?rde
dien boamht8 kan ,olgena OllWr berigter eeret fer· ~ en om 9 uur des morg eull alona bet 14-9: IJ,~t~dlo D
.aeb~ wordell, iodien 0p de begrooling l'oor ·J 877 de j weder . ~p den AtjebBeh~n .. gronel ,. w~raan ~ic~ -'",Dor
voor be..,ldiging benoodigde foud,en zullen ..,'rko
~~~rl: :':l~:~.~~~lCrIJke hellOnerlngen llI t de 2Ja
ia

De gee.t fan don troel' i. uitmuntend en oo~ de
De meeat friascbe, bekoor!ijkete, grootste .. rOOf' it
ecbter niet bij de andere in dien pot; r.ij is .l!~tin

op BOn .toel; op h.,.., wangen parelen geene dauwtra
IIOD, zij beeft Geene duoroeu en haar naaul is ..&t.her.
.18 er ••t kl:.ud gebraduD "f)eeech op ec holal, }~8&ieI

Ik kan u geen gebraden lobapen.leoBoh aanbi.den,

meer."

wani bet ill er ni~. Ben uur geleden, je, toeD ,.as
bet er, maar DU r.eker niet

De.. woorden .preeU Jack, Jack i. oen jonge

.~r.l

met guoa eDkulen good .... tr.k in .gn gelaat. me" eon
kindenebtig knefeltje, dat, ' al. de dagnerreot .-pen
.ijftien of ","tien jaar geleden.- .Ieaht. bij tneoci,~D- '

poosen in eon b~nder liebt te . ien il. WugeD.
Deue, kin en keel, bet i. all ... bij hem 100 bruin a1..
eenige belie die ooit Olid.r de malsehe h• . f.bon '9P

nrd.

'.

.Het achap6Dd_h i. ta eterk gebradell, hoote
jong<lll; maar 'dat i. tooh betar dan 'dat bet lillend ell
pnrperroo,d 1B,"aeg~ Bather. m t een prui1elld . gesigt,
y~ltkelijk aebr In bet 0''8' van 86n minn ...... mlar
dat oeD prou'iocbe bNeder. 100 hij bat.1 bemerlll"
eo, all ieto ,erk""rd. "dan all ieto, andere &ou be'
..bonri hehben,
• M.... mOeBt ni"t "fergeten" .tat "er een tijd i. um topraten .n ....n om Ie et•• en- d.t baido nie/; de.
.eltd. lijll," gromt hij eeD !!einig k01'll8lig.

I

I

h·~~~·:~erb"eld ~trekt.

I
.

dit.

.. .

VerJ6deo Ja·q,r 1I!·. door ~e h €~ ren ~dnmii6ttAteurs een
rekellt nan dc~ resident ,lDgedliod, In huudf.nde Y"enoek.
o.~ med~werkJ"ug, ten e iil~e den denam&n Hveger met
E.).]oe aawaba te llfotep. b~~ nDen , zooda.t man, wanneer
de .JaSllaman Hoeger l.lJne tabaknelden beplant. op

:~~e/~\:~~:n m:;·~::~!e~p o~~k:.rre:~!;

op Edne:'~~~:n e:o~~ ;~I d!:.~~t =n~':''': ten..':J~
mini.tr.t""ro ....n.teande j ..... ..,nder hnlp of I181risten·
tie ".an het beBtour willen " te werk g..... tiIllelf ....t.

regelen

Mi...,hien tal iemand den ont ijJigen doDd .ijne
eeretgebvrenen, den Z!D zijner f!"OUW. om rijn ~~urlll~n
.ls he mzelven te bemmnen het Torht'8 ,an z<.Jn wal nigje geld met gelatenbeid en ,,;arlijk Cb,i.lelijken
mood ,eMragen, maar walk held, wijsgeer, aart.8oi8 J

Behop kBn er zich in schikken, wannecr sijn 8c bapen*
flee~ cll te erg gebraden bf te weinig gekookt, t:ijne
soep aangebranJ is, l.ijno aardappeleu ...-.krig ~ijnr

Eitber .iot er vr!i on.chuldig uit, treltt haren lllond
in den Yorm "fan oen zacbt .&t.il!" op, en ~gt ~pal
a ••nt" (uiet yoord.t) om ·door die. eigenaardige nit.:
dru"kking haren broader teo ov-ertuigen hoo ,erkeerd
hij bandelt met in r ara'. t.egenwt)Oroigbejd aanulerkingen o.er Mr. Brandon'e ooge~ldheden t~ mokeo.
Sara il door lange gemeenlUmheid " mot den k!aut<
gabeel bekend met Eitber's proefje Jan Parijeeb·Fran",b
dn .pilot altijd de ooreu wanneer dit .cor den dag
kJm'.
Daarop .ijn · sij eene kart. l""'" atil. 1><> oen i. niet
..,er"getlebikt om bij_onder. feel lraai. in sija f.milie·
kring te ..ggeD, Or wordt .. rij,ing''''' geeet mtt g-o
,erei.ebt .ullan er " f....~e ge..gden oatMau, .",>al.
'UUPllt&(\D eD Bta.al li.~,b met

elk~naer

Ift()e~n

1'8 l'D

eer de fOnk in het I••en apringt.
• Wat lijn de dagen ·toeb lang!" cegt "J ••k n~ . ter·
wijl""bij DMI' ,loet .,ondH.ht ui"'ijkt, dai .i.b all _

te beb·
laatllte tWe8 jSNU. Mogen hunne

nemen .. ten einde- een bet-er oogstjaar

ben dan in deae

8tO~~:C~~~r:~!~~r.o:;::-r~=:rz~:~ e:~te:t~t.~~~:~~:

Jt'fS •

nit. Na"r ik hoor. ~treltt d ie r egen z.icb eehter nog
voorloop~g &lleen uit h'~ WIiDgie en een ~r andere
plantsen, tsrwijl bet ge heele tlialrikt nitAr en Srin~l
uog kurkdroog lig gen.
De t&baksu vg~t i8~ ZulJ aIel r ..'e.,18' tek~nt1 .;." mialukt
en deze, alweder IHleJu kte, "0og!:'t l(! all ee~. toe t.e_ schrij·
ven atll) bet, ree l .te I lltlt 1·.J. ot~ D_. ,D \.\ .IH~.u.u~ d l:g.t due
u n.hel b•• luur, ct«.f dat v"," tOl.ngen_ DIet ",I be·

PANTER NmAK, dan 25den Augu.tus. Duur Let :
prachtig.te wed.r b~gOUBtigJ h~~beD ~-ij Socrob.i.
ge.eht ..-ordt. Daarop "beef! d. reaident den heereo
,eriaten, on tot Dog too hadden w-ij ook gelm redan
adminietrat~ u.r8 de 5choonste hoop geg.. fen door te·Hg"'"
00. "over elecht weder te Iicklngen.
gen , det ZHEdG.tr. voor a1lea sorgen ..... -

~e v.c~

_

UIT SaOND01.. 'feroeruen wij, uat in de
doeroengande kin~~pokk"n h •• r.chon.

GiatereD fertrok van hier

'.
Z. M.

.Fe-:-

Chill.ee'tln

~400,

Thomaa Woentword, Lord Strafford, zeor donker,
trotacb, bar..,h ill blaauw&¥lhtig grij •• wap.nL cJ og,
Doracb kijkende naar, ieder die hem bagluurt. zooal.
bij in zij.. lijd naar Pyw en Hollis ...1 gekeken
beb!>en. Eralmua, 1001 _en achraal, m~t oon .wart !i_.
lotje I'P bet boofd en Mari. Stuart, de ongelukkige
• oningin van 8ebotland. Her bleak, fermagerd en
minder duidelijlt berkeDbaar, de tijd heef\; al het karmijB ~an de wangen en lippen gescbrobd eD gewsa•• hen dat liri. eBllweo geleden Boropa ve!'lOt maakte.
&oD onde berderahond ligt op het karpet. "met zijlle
lliw~, o~de oagen op lijn meeotar geveatigd; nil en
dan hlot hg den bek ai. wann..r eeiJ " mee. ~ g...
.01)11 'orieidelijk hapje naar een anderen mond dan
dm .aijDe pat.
"
BecIen a.ond kijkt Lord Strafford nol'tlCh. gliml..,ht
Maria &nart tegen tweo "menooben die met elkand.r
at.,n .... tegea oene dt>rde. peHOon, dio met eene ,in·
delijke mllto OJ> en in" eon_ goed "gelteven .indelijkp.... I'OJICifiaddert om. ben tebedienBD. Midden
op de .Iafal ataat II8l1 grOote pot boordevol mehoten.

tint gekregen; aile. "i.t meer vr.ugdevol en jengdiger

yoorBpoedige rats kwam ~u wij in (:~n HoefRO den 19,1en An guiltu8 op ~ 9 re~d~
.an ..A..lj~b aBD, maar gr('ot wa9 ont.;:) spijt ';: . Hm wij
hoarden, US .. wij op hooger be,'el eeut. tl~D Yvl genueu
morgen moebt.en debarkeereDj het bl ~.a.k _~l!hter, dat
dese maatregel wei nn nut was, d~wlJI W\j op dc"Ze
wij&e KeIf het oog op het oll tacil epen J e-r gt) eil(~reD ;
hebge.cn nog denzelfden aag - pleats _~l~d: kond tl-il huu-

De reed. lang belllUrde aluiker (aeu Chineas) i. 'drmaagechapt
den luitanaut der
te (Curt~IODO, eo 8cbijnt van dele relatid menigmaal bliBbruik
te bobben gemukt om de Pulicie te ·ontduiken £If t8
misleidon. J\an- deze verkeerde praktijkeu. is Db Echter
,ooreerat eon eindtt gemaakt.

. VOOB Hft R(GENT8Cllll

het persoDoel der"in- en uitvoer:

aeeijllIsn uit

I

un het wonderformogt)o der krlB niota af~oen.
D.,t er ond.r de inlanders" v.len ".ijn. "die er .u1k

UI

'SI.Ulafaog.

S.. ",h.i.....

wend. Wei maakte men wiJdelerwijl ook van w.. ter
gehtuik am deD brand te bluMehen •. doeh dit mag

I
f

geluk wenaeboo, want
door die beetjea -- beeft .d..e naluur reeds eeD andenn

jaren.
.

wonderen, waarmee meD bij gevaar van brADd bet ,.uur
kan bezwereu, begevu sich naar den heer Th. B. to
'"
, November don" en 18..
Madioen, die een detgelijk 'NapeD a18 oen erf:!luk ,an
• December den 2 en 16.
zijno 'OOroudBri he\\aart. VolgeDs een berigtgtlvel' in
FrB_heMaii via Ba.... i•• n Sing.pore.
d. Biololl!! Ti",or i. de dengdelijkh.id un dtoe kria~ de maend September den 16 en 28,
p08aa.ka nog dezer dagt.'o geblakBo, t..,sn diezHlfd" heef
bij gelegenheid dat er brand ontet.a.aD waa in !.ijne
.
, Ootober den 16 en 80.
, November den 18 en 27 .
paardeD8ta1. met ..t'1; wapsD uitrukte en bt;)1i aaD de
, December dan 11 en 16.
vlammen voorhi el d, mdt dit gevolg dat h et V"uur 8&JlHet uur rau· Il.Uiting il .teeda .dell namiddage t"'18totl~8 rerdoofds, en. d us va. n .Zijue."woning Wl!r.d arg &-.
October den 7 en 21 .

"or:"O::.i:n,w::!~naa:W::~:f~~e,:!:n

"Blt, mooteo · we onll t-oeb Dog

morgen de ruinate ioacbrijver, de Cbiuees ')10& 'fj la
Soe, teg.~n den prytl van J O,3.J. 4,s/loo per tt: . "oor drie

I~ de maand September deD 19.
,

Voor de le"fering Y8n Rund\"l eesch, ten behoeys

van het nepart.•an Oorlog te Soerab.is, ..... bedeo

_

w.

r~a~~:n U0~t=M::

'::

d;:!::~l;~::~en, ·dan wenech
Den 28ateo Augustua is · ·bier bet "fonni. yoltrokSen

Ull twea moordenaarB, die opgekno-·,pt. lgn geworden.
Naar ik haord.e gijo er DOg vier" dio op hun TODllia
wacbten . ten eiude oolr dieD wag op te gUD. &cbD.llr·

:~!e~a::r~m:jn i~8:;e :e:~::re~io~0d

DOg al foor

V ~lg.De bier loopecde
geruebt.en i. by de reg-oBring een telegram uit Atjeh
outvangeD. meld6(ldt!- dat· ~ de n (1 )rdoOl.t:erlinie heyig si98treden i.; e .. n bO tal de: ODsen, waaronder oen
uoot"doilieier, moo't en gowond .lijn.
- Naar men ,enekert,..go 'oor de .,.kante batTeh.kiog ,an JireAteur '&n biose.n.l.aDdach bdtuur doo~~_
Jen Rall.J. ,·an Iudie foorgeJ.ngen de heer Henn~'Il:l
l.llatat e~kret.riEl-gener&al blj bet min iateri6 van· kol o*
Die ... afgetreden ..egen. de uak Steok. en Scbiff.
reBiden~ va. Riouw.
~ .M·en doolt 008 mttde, dat .het. weI drie munden
k!)D aanb ouden, ear 10 de dardd oplmkre 1agere Hchool,
di~ op l'!8t YaD den hoofdiogeo:eur "fan den
water"
at.at ontrui m.l it. wijl ..I~ m.uNn 1100 erg wuen geltc-heuN, woo6r \)odOl'"ya
wordea gage'~n, a&D-

BATA VIA 12 S.pt.mber.

·.aD

wijde, aeb,ttareode ·m aubl' 0'81' den gebNlen omtrak
vel"lpreidt.
De aarJt"\ is Z I),) huiteugewoon .achoon, 1.00 rijk m.et
(lv~rbeerlijke blvewEto eu ~~ Waden, dat {Ie %"vD e-r

eeIl grooten af'k eer vafJ heeR. h!;&F t~ Terlateo. z.jj ie
eene ""ieudin ,an bet mooije ... eder eD..o,erbaaa~ lIich
p•

tloarom Diet baa, viarwel te "aeggen .
, Dat ...gt meD altijd in e1it jaargetijde." h.m.... mt
Eitb.. glimlagoheode. Mea ......t Iie.. r opme",ken.
wanneer ag niet !anger· ' T8rd.eJlj all . men er

8eWl

88n

dagboek op n.bidd YIn oijne opmerltingen gt!IilU'end.
.eu jaar, ....t ocbromelijl< ' ......el ....de berholing 110U meo
er in yindeo! Doe jammet dal JDe.D Dlet eeDD ,oor .1·
tijd ieta .eggen kan en _dat he4 dan arploopen!"
,!I. pj bealeton nooit!"", te""!:S"", datIemaod
n vegar geaegd h....f\, anlt gij. dank. iii, geweldig wei·
nige opme~gen maken." aiotw-.lt Jaek 88n ....einig droogjeoL ,lk ,geIoof.w de ....... opmerkiagel\
in den loop Ode. laatole Ie!IIIlIi-t jaren ...-dig ... 1
geluf!ht .1Ion lI.ij ••1I
ZQO ... t eea "l.agaaraerbaacl ,erfiau"ead prutje,
gaot bet middag.. aal ",00I'Iiij: Het ned.rig , d_rt
towt op tai.l. bootaanJ" uit "'arl".'n r.,"nuuiuen 'Ill
urdbeijpn : gr~e gN'if\l tl ea ~ Britlb Queen'.,1en iJei'_ "
n'. ate,b, ....nd.rlijlr ...kllado .&nan......D."

C";;rit '·u (vo"'i;!.)

gt!lienemt

.elie,baarll"~,,,pg.mukteDde b8Iioo'!D~tlmderlloekla1 teveD. : _di~D; omu tapui". -- , ' -.' ,~".~' ~":-"., , ' :'.",
I

of die aftoerklllalen kuDn8ll~h.nat~ar ~orden ge-' I..!a;era~'::=.~.~«:/~m:
~aak~• .an het,,~o.komell, van oVII...tr~?~gen vanafde.u,.g ~ Bu,,... ....... reold!li.ru...... dok<.Atrolour dor
die. ZlJdft en Illn, h~t ~e.ntwoor~n der blJ ,my ,ge...~n ' .."t. Ida... 1. L. L ..... Loeu,rell:,'
_. ", , _

:~hd~=.o~~:;e~~J::~:b:.re~:~t ~~!~~e·::o~~ ,:!a:f;~!.!':tisteb:~!

• ;:~te';,'.t~ne::eg!to~~~or.:nb"!:J:

l:.l:.. ';::~~":O!-d:~:ta~:; _,'

~: ;!~~de:

::::~:mi~~~i:~:;:h~:::::F:!.ji~~:;~!o.;::

~

I'D~:t h~J.uil~.Ugered:g:t:id1W"."
b·~ ~' ,dJ: ;.:·A!~.r;GU;ldeE~a l·brd,u7k:ID.·r~.o:':P·:b" ~

SCHE E SoB ERIC UTE N_

Prin8 van Oranje~- is II'mooi" geweest.
De K:olonel, onze Bcbntter,ij inBpekteerende, maakte
de gawichtige opmerking, d.t deachuttere geen mo·

Ned. Ind. Bark .roeserio.goz. Said Abdul Bacbmao

bij dau Atls. Bes.
voor de polioie alhier, i. uit .ijn betrekking ontalageo
- Iude onderafd Oud.Agamis de oholeR .nitge.
'broken, docb dank,.ij dedaartegen genomon maatre,
gelen, ie die .ioklie r""dBafgenomen.
- Gilteren middeg i. van twee Europee.che Bol·

Alkaf, lIaar Palembang.
HATAVIA..
A .. n g • k men S c b e pen.
ava , Goliard., Paooeroean.
11 Sept. Ned. st.
" 8cbip an van Haefton, RutgerB Tagal.
Utrecbt, Zweeda, Samarang.

i

oal

morgen' in

.gn
12

~:f:

•

dr::;;~r:fi:::::ei;'ifok!fae.teo

ie te Singkel

_

.

In 's'lanJs koffiepakhllir.en was tot en met g,a

teren voor de derde veiling van dit Jsar ontvangen
Uit ue Bovenl. koffielote soort 24121 plk. 72 kt.
, Ajerbangies ~
143
08 _

,

Pai".n

II

Angkola

t

MandheHI10'

u
1/

o

'TiI.amen late .oort
Komt bij 2de

T

V ertr

TELECRAM~
(van Reuter.)

De Turken hebben te vergeefs een saov.1 b"pro.fd
op de regtervleugel de. Serviers, die de linker oaver
der Morava bozet hielden.
De stad Alelioate i. verlaten.
Zij maken lich gerecd voor een wiut"r-veldtocht.

I 48 Europ
en 9 inl. mihtaif en, 14 v-rOilwen, 5 kinderen,
Chin. en 22 inL
1 inL Bchapellng, n.n Poe
koeli~s,

! loe

Bra!!, opzwhter LlphJn. 1 Rurop. Behepehn~J .3
Cbln en 5: .'nl. werkheden,. van Ps~ng, k.p,tClD
Herens, oflicler van~gc'Y.ondheld de KonlDg en van del'

240

•

81.

:mst, iospekteur Kuoet, adJudant-onderfficier Wessel.,

2046
1546

,
•

60

49.

2 onderofficleren, mev~uuw Kemp~rs, mejuffr. Dentz;
vau Beukvelen. kSpltelU L. F. NI.1:, echtgenoot en 3
kmderen, Jongeheer Aruallser 2 inlanders- vaD Telok

28098
980

Betoog 2 inlander •.
Vertroltken PaBsagie.s.

70.
48.

Geheele voorra~d29079-:-13:-

op den 12den September.
Naar Muntolr, per stoome. Drom!), gez. de Jong,

(8" ... "n.)

m.juffrouw ue llruijn Kops, de heer de .rong, echtg.
en 1 kit.d, 1 officier, 1 onderofficior, 3 Europ. en 8
-in!. militaireD .1 Cbinees, 1 hadjiej naar Riouw, 3

ATJEH.

J

Europ. en 1 inL militair,l inl. vrouw; naar Singapore,

-

A.n ean onuar dagtee,kening un 26 Auguotus
1876 door dell Milit8iren tevens Civielon Bevelhebber
t. Atj"b Bfge.onden rapport, betreWende den stand
van oaken aldaar wordt h.t .olgende onUeeod:

5 Coine.en, 2 Japanneezen, 18 makkagtlIlger., 3 kin.
dereD; D6&l' Ddli, de bee~n Spanduw. Townsend, go

De Mogendbeden hebben ean vredeevooretel un de
De Turken ber-etten de linker l\forava-oever, hoven

Alexinate.
Muktbar is Montenegru billnengedrungen.
Enge]aud beef.. de Porte een wBpenatilstand van
_sttn ma&nd voorgesteldj ulgemeene veront-waardiging,

bet plegoo der wreedhed,n neemt tco. de g.eotel~kbeid
begint me~ te werl-:eD.
G1ad.tolle publiceerde een pamflet w•• rin bij de
autonomie dar provincien voorstelt.
0/9 Turk. minly at~cked ServillD right 00 left
baok Morav. tnming Senian position alexinaty Se.vians Bold alexinaty town de.arted prapair winter
compaign powers made peaee propooal porte. Turko
accupy left Mor•• a above alexin ate Muktbar invade.
montenegro. Englaod proproaed porte month armiotic.

popular indigl atl-ou, atrocitiea inereaBing, clergy joining,
~~~:~De published p.mpblet propose. autonomy pro.

I'atavia. dd. gisteren.
(ontv8tJgen <les Bvonds t.en 7 nur.)

J

j

Westku8t worde tegengagaan.
• De rij.t moet in de bovenlandeu thaoe .ao I 20..,tgt f 25.- de pikol gelden.
Het was vooral met het oog daarop, dat bij mij de
meening ontetond, dot door Habib Abdul Racbman
weldra bet een -of ande. zou mooten onderDomen
';"orden, teu "inde verloop van zijo .trijdkracbten te
voorkoman. •
De venobillende ingekomen "eligten "D spionnen
.temmen daarmede. ook· overeeo, zoodat ik in de last
.norbereid,
• ta degen ook werkBlijk op een inva!
die even wei tot nog toe niet heaft plaate gehed.
Niet onwaa.... hijolijk is het, dat in's vijanda ver'
gedaringen werkelijk d~rgelijke beslnite" genomen
wor~n,· matil' e~e;na1s, fOOt twee jaren. blijft do nit'd.... n.iJ.5 g:,JL4t:tt"'HJ~ "''''':1;''';'>"'"'5';;'
Den 19Jen ••rivserdo hi... het He ha~iJIon en
den' - 20.teo vert,ok met deoelfde boot bt. ba~iJIou
bariaan ,.n Bangkallan.

Volgeu l'IJrliJ.-.m" ontvBngen telegram i. Mr. Altiug
Aleea tot Minieter von Kolonien benaemd, en £al

vNuwcn; naar Poelo-Bra. 50 vrije koelie..

Mr. Golstein Java b.zoeken.

dt'rton, nUr

B

Samar.Dg~

I '00

B'

es Ul n en enoemlngen.

Hij Koniakiijk. beslu.it
.to..

loul

,I.'-c<J,.. """",,,, " ..

VaD. -'

w." ...... ~ ..

N.derlaudsch·ludisch leger

lDlij 1876..

DO.

HU!.II""'i.I.~-""OlO11e..I

u.~r

19,

i8 de met
lOlll.llterlf van

A. F. lleeekman. ee..ol

uit Zr.

M•.

'i'er~
het

mi,

l1t~:r~::a~Mo~:m;8:e~ofo~~::u~g h::n v~;i:;o~r.NtlderllLI1d.
nrleeod

Het: aantal ,p.artikuliereD J inzonderheid Ohinezen,

den ambtenaar C.

MaD.

R. G. Oitenhofi, laatst koutroleul'_

!:;le~tev~~~:nbi~i~~!in:U:::~~n~C8tuur op Jan en Madura.
CIVIEIj DEPARTE~:lENrl'.

neemt geleidelijk toa.
De kO'1troleur Siburgb, die te Ooleh bet beoluur
w.apneemt, rapport'ert o. 'L:

vnLUND:

•

ko!:t::!a~=~~ :a~~~~~. "~~al~:t~e. E-:: ::tio:O:~;

Bet 'bouwe~, van partikuliere lJoningen zooweJ in

het. EoropeBche ala wei in het Cbinescbe kamp i. in
. yolleli gang; .elen eeMer w8chten bnhn. te PenllDg
of Singapore beotolde woningen bil!nen kortan tijd.

Nederland, Y(lor de.n tijd va

ze5.

maauden, &aD den tweooell huJ}r-

i~d~~i:;~. uo de. openb.are derde lageN. icllool te

Samarang C. I.

Tot lecraar aan de op te ri:'::)I;:~bOUWiichoOI te Bltitenzotg

Cbineaobe werklieden onder Cifiel bebeer worden bijna
met e,1ke etoomboot-gelegenbeid _fia ~iDgapore slbier

tC'fen., amanu.cDSiill bij '8 Lmda plantentuin aldu.-r~ J. P. Stricker,
daarl.oe gesteld let lMsehitUng van den Gouverneu.r·Generaal 'faD
NeJerltWds~-IDdie~ Tot kOD.troleut .lee RrBte kW.l>e bij he' binn.tn·
J

aangebragt.

Than. bevinden 81' E.ieh r"de eBn 96la1 te OJehleb.' De, ,oor _ben bsatemde lood8~D zijn r_ eda betiok
ifas~:~.~t~:o~=.
a:~oe!~~a, pr~~u~,:n-;:t~e:e~;~:
keD en foldoen ,uitmunwnd v(toral walt betreft ruiwte
JUlItitie te ~oeraba.ja .Mr. R. VOl"lliman. Tot a.djun.kt-griffier bij den
en ventil. 'ie. Oak de loading dial' p01'8ODen laat
ludraad. te SoeT1l.uja. de eHBtl'l klerk Op" het l'eIideutie--bn.loot_ te
Ilie,ta te weJ}schen over.
P(ltlrWilredj(l (8agele:n), tc-Vtna I\l~rend griffier bij den: landru,d.
ll~ gez9Ddbeidstoeatand bij hen wowel a'e bij de ~a::o~te::is;:ttB~~':~~j~~kt~~~t~~ijop d~:c~;:etu~. ~~ ~~
Atjehers dezer, afdeeling 1&' bevredigend.
.sc.hoff.. gewel.en ~nte klerk up bet a.saist8ht·N:sidentil!l buroi.u te
De ondergeteelumde maakta deD 21.ten dezer ean
8101'& (Relllbaug). Tot adjulIo.hlandmtter der tel'Ste killllifl: bij het
in8pi,ctie ttl Oeleb lebo ODgetwijfdld neemt die pluts
ka.daater in ~ Netlao.d;,;ch-Indir-, de adjunkt-lantlmeter der derde kluse
in bloei' t -J, ' en het is Eeker dat ,de maatregelen die
bij dien N.k v~IlI~~~lA~GiM--'i;E~·SECR.trrARIE.
g8~?me~ ZyD __ in: het bel.ang van. reinboid) o~de. en
'l'r,!_ hoorJ.k~mmies, Je; eenie kommiea H. J. BQoghwiDkel. Tot
,ell.~gbeld e~. d~" 'QOrI00pl.ge regehng op de ultglfte
eUiien kommlCIH. de twec:k tommieze.n G, 1. P. Valette tn Mr.
van percealen en op den hniebouw, die plaat8 in leer i I). lJrt'!~s. T~t hH~eJl!n ko~mie3, de aer~e ~')mm:es Mr. J, W. 1\
korlten tijd zulttelen bher8dcblePlpeBt in eon regelmatig aati~ t ~~h=';i~~-:~d:: =u~s~I!a:-;:enterpa~hl~~~!to.Yi?otae:e~::mteoe~~
ge egde t-n ns,
,an e ep aa a.
mlcs, de klerk J_ ...:. de. Lima.

J;;:

Ook te Penajoeng sijn dergelijke regeJingen ge
troffen, en beetaat het..lfde uitzigt op olltwikkeliog.
De aanleg '_van_ wegen aldaar is uitbuteed.
De'weg nn Oeleh-Iab nur Kottn-Radja.ie Blang·
O~Lia.voor 'J/: gamed.
In aansluiting d8IIr8IIn: "ordt than. een weg unge-

Ell DE paST- EN TEU'G.\U'D1SNST,

ile

VIIB

I dat

•

t

d

~nl~ ~.~~~ch "..ruur
de resideatifl P.embU;~ ::P~=de &ipirant-kontroleur ,5,.~.
m ...

b

de kommie. der det

adjdQkt-kommi~ W. F. B.

door deD J)irektellr va:O~~M Bc!!iuUf ednrtnde d.e

de partikulierie indUBtrie • Bokhr.

alhiez:: belooft een goeden Uil81ag. -

...-egens xiekte,

........",

Tot kotnmies dn denle klust. de
r.. ijli.g.

Z1J~:g:::t!=g~'7s::!~:01ilin.Bad.k i. !
f"~nel~~:;an den-kontrolev Mi~hiellan naarde,',
• trails . ter !levordering

If,..:; ;t :~=:.tkiag•

Olfft1.4."",

I.lij

OUN ...........,.,

Van de nsidutie (fage]en Daar de :resideotie

lediri, de kontro.

De. bpiwin der infanterie J. C. Schmidt on de
I.... d", ....te kIuo. jb£. 1. A. O. van a... lIooob. Va. d. resldeDkonirolenr der 2dekl..... W. B.· de Jong sijn. door
tie Pt-..agerollegeat>d>appec ..... de ,..;a..~. l.pan. d. b",oema.
mij in commissiegeate1d. ten. einde, roorgelicht .door
koutrolour dor toveedo kWoe.. ,!;,.::."a~ Liad•.
methat t........ia bekeudeAtjebe"" te ondenoekenDat a. - . I . upiftutto._ 1b: H. O,IAk, I. d. ,.,i.
in hourer, door but horatellen der voo.malige ai\ap••• t~~:rr;.~=~ B'til~~p~~i EN MADUR!.
ping.-kaualen nit de K.ue"ll·Daroeh, de door ........ater
......u."'"
geinfeeteerd'o -Ba~.h8 van MSfUlla, weder' ,oor de
lu a. reUdaati.e Amboi.a~ de ~Dldf' koatroleur der tWee.l.;
rij~kdQlir hnnen worden bruikbur semaakt.
kluoo .. ..t,. laloios.

Tot ebef yan betkadaatraal bureau te Banjoomaal
Verloop; tot griffier bij den I..ndr..ad te Blitar Boeck;
tot twoeden kommie. bij de Bekenkamer Towaend;
tot 8chout te Cheriboo Dekker.
Tot verifieateur derde klsJse Beijeriuck, tat idem
vierde kla••e Rappard; tot onbanger te Bandjermaain
Grevelink; te Cheribon Piehel; te Gri8Bee Velden; de
PBmakaSBlll1 van den Berg; tot boekhouder Malga.

ADVERTENTI1!':N.
(Vow het Land.)
Wordt bekenu gemaakt dat op den 2 October
a s. des morgens te 10 · nre teu Residentie kanto.
ra te Samara,,!! eene open bare inachrijving zal wor.
den gehoudau voOr den Danmaak en de levering
van een schavot, overeenkomstig de bestaauda
voorwaarden en teekening met begrooting.
Saiiloran,9 den 13 September 1376.
De Resident;
1672
VAN DER KAA.
(Voor het Land.)
Heraanbegle[1ing len kautore van den ond~rge.
teekende op Zahmlag,23 Septemoe!' 1876 des VOor.
middags ten tien me. van de Gouvernements Trans.
porlen v8n'U!lUr· en door de Re.ideotie Frean!!",
Re!!ent"ch"PP<!1 van I' Januarij 187'7 tot en met
31' December 1881 (zi. JavRsche Oouraut van 8.
September No 72).
De Direkleur van
Binnaulaudsch Bestuur
1571
(wG.) C. BOSSCHER.

va,,, Bastet.

Fijne ponnemeseen om veereD. pennen te vermaken in

Fijoe Nagelscharen
(1381)
G.

a.·a.-

litui a f

c.

a

I

T. VAN DORP en 00.

(ont...ngen des avonde ten 9 uur.)
Volgena of.lfc-ieel telegram Ilit 'i Gravenhage is
Mro Altiug M... met ingang van II dezer tot Mini ••
ter VIID Kolonien benoemd; de Olldere Miniltera blij,en, behal,e die van Oorlog, De Mini.ter van Marina
zal de ... poltefanille tijdelijk Waarnumon .

I

1

Batavia dd. heden. ·

B••ebikbaar gesteld bij de Gouvernementa Marille
_ _ , __

.,u__

.. __ . _ ..

",.Mo._ ~~ ,,_

Siatie/
Palent

brJli-6~olelJ,

met beweegbare kijker.

Qou"ol~~.

Hellingmeter~.

Mettkelling'" van 20 meter, mat bijbahoorende p~n-

ne(i3~2;ederen .ak. G. C. T. VAN DOBP en Co.

Prettige Boeken .

Aa_ngekomen .ohapen to Soerabaia.

w""

l~~d ,tuB_cher:' Potjoot?D' PaDtei-Perak, en sal ,da

Do COilTad i. beden morgen Anjer gepasseerd.

~~e El:~~p.~r:e~~~e~~.l!i~=~~~~r~~ij; k:~~;:!~~

12 Sept. Fran.che bark Enropa, ga.agv. P. Audu,
t<l8U, v.o Samarang; Bng. sta. S. S. Pardo, gezagv.
E. Notman, van Sargan.
Vertrokken schepen van Soerabai •.
12 Sept. Zr. Me. Ramtoren scbip Prino Hendrit
d<. Nederlanden; Rng. bark Auriga, gezagv. W. AI.

~=;~~N~:e. ~::::;. r~:ga~andleb

Beatuur Henny; tot ,oorzitter van den landraad ttt
Kl'&ko.in Verwey; tot lid in den Bud van JllIIti.
tie te Samarang Pape; tot hnftengewoon lid Tburkow.

Mathematbiscbe instrumenten.

pensionecrd luit. kolonel H. van Heijningeu, 1 ofli
cier, 7 Europ. en 3 inL wilitairen j naar Pinq,ng, de

Alle berieten stemmen dllsrin overeen en de hier
heer I~Eenra!!dj naar .!.tjeh, men. de Roever en 2
waargenomei; verschijDseleo getuigell het dat ~~j den ~ kindereu" officiar van gezondheid H. G. O. Heringa,
vijand gebrek heerache aan voedingamiddelen en nu
Iste luit. W .. R. van den Brok, 2de Illih. A. E. B.
hij geeD rijet meer kau fUllra.geren ta Batoe·Poetih i8
N. Olkeo en A. van Wicberen, kapt. Bedier de Prairie,
het vang,oot belong, d.t ook de iuvoer op de Noord·

betooning.
'.,. " , ••. '. ','_
" VERLEBND: een tweeJ...g verlo£ II1II1 dell AJjIlia.
tent Resident Neija en den kapitein Engelhard.
·GBPENSIONBERD·.· onder dankbetni·
d~ di.
.
.
grog
recteu. van Bwnenl&odBob Be~nur BOIICher, d. verificate!ll'8 ran Mllanen en Nelissen .
ONTSLAGBN: ee..ol de Irorrektor Klein.

Porte gedaan.

10 onderofficiaren, 1 ,rcuw en 1 kind, 2 opzi.hters,

I

EN.

Londen 6 September.

Veltman; kapitein GobiufI, Ie luitenant van dar Loei,

.,".:8rI;RtEMlliftlaH,.NlI.,
",~. ",' .. ; "",' ,',
,'

TORGEKBND:,-1I1iii de,mibf.uron,RuglIl', an Kolbe
f ,de broDlenme~ille yoor, m_hlievendheid 'en hull"
,,'

(Ski 0011/1.)

0 k ken S c h e p 0 n.
Btomo, de Jong, Atjeh.
BATA.VIA

A a n go k 0 men P B8. a g i e roo
_. op uen 12den September.
Van SAmarang, per Ned. Utrecht. ge •. Zwaede, de
beereo Moerkerken, echtg. en kind, van Driem, VIID
1ll'P T.a1man Kip, echtg. en 8 kinderen jongebeeren
I/incb en O.seoburg.
Vao Atjeb,' per .toomschip Barou Mackay, geoagv.

H

DEB,!~';:~G~I:N.

korp..

Aurora, Landgren, AlgoaDBY.

_________

•

BIJ

Oberibon. .
Baron Mackay. Veltmau; Atj.h.

12 Sept. No,I. st.

:~g~ee~..:~li!i!r~o~·=::~~Bd:nO;do:tet! ::nr:~av~:~ra!

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

ego.,
.."te Init••••t.b,.rtierDuiv.abod..
"!,ot .",t•• luiteuaut.kw.rti::=: d. tweed. luit.... t P. c.
Col~off,' Tot -tweed •• iuit....t.adjudaDt, d. adjnd,.k.d.rolli".r
,IV. F. ~!. Kre ...l e r . · .

:::;::~~' :":;~i P:::IO:;:~n.

:t.

N.-T. •

zijn, begun.tigd door
eon zeerbeldere mane.chijo. in de beste oroe afge,
loopen De politie was t.ouwen~ goed vertegenwoor_ Rveo nB afloop d·r feeBtelijkbeden in het chine.aehe kamp. i•. dewooing van den be"r Voorneman
&an bet .ee str,.nd ..Ihierdoor brand sangetaot en
binneu eenige uren met bijgebouwen en a1 in a...ch
gelegd.,
,
- Naar wij veroemen ia de kontroleur.. Weatra over'
geplaatet van Singkei-' naar Boea, ter veryanging aldaar
van dan kontroleur Jentink, die foorloopig gepl.stst

i::::~r~' Burcham, Philip', Bio

Zw. bark

boadanigbeid van, boofdrokdakteur yen dit, blad
'op het gewone uur terecht.taan voor den B. v. J.
alhier, wegen. overtreding van artikel ""oveel van het

nJJ DE SCHUTTERlJ TE TERNATE. BIJ DEN 5TAI'.
Op veno.k, .....1, ..
mOe,te, C. G. J. n. Reu.".v.u

i":d!~::~era. de Voogd van Stral. lb':i!w:;';.::t~~~:t'':'d:'?u:~./J' :~r~::ttf::~..M~~

Am. sob.

~:£ kon aanbieden.- Ret ,adaver i. nog n:':. 1:;;n.

:::..
: t.d::

Schuj;terijen, enz.

°

~~nja!~:~ij:e Y~~:nk:~,~:or~ea.:;~ bb,,:!d::~i::
Debeer Shatelio

rciideDtit;-'~antoor

SA MARA NG.

V e r t r 0 k ken S c bop en.

de~n~:"It::~efo~rneman,kommie.

_

»t:!:~~.~:~:,

Door d••
a. .olgoudo
van bet militair boepitaal, aangelegenheden, die nad~. ",
"eE'L~T'T'""",,
'
un het oorde.l Yin bevoegde autoritaften zullen on·
'T. Chonbo., a. b••ooml. k~",i.. tor kODtr81. C. R. 8....h.
derworpenworden.··
... ' ~~~:~e"kau, d. heno...d...erlfikotenr dorVlJfd. kl.... J. C. N.
. In de IV moekin. gaat de bevolking VOOlt met den
~allllplantv"n' rijst; een derde der aawah·. beeft reeda
Va. Sa......g .Oar M'!l"I::::"'Y:i~k.teur der "jrd. ldati.
de voorbereideDde bewerkingenond.rgaan en de plllD:;Ir.;.Ti~~o~ad;:: !':';~::.::;!a~:!"ki,:de~oelhc~a;::J:
tjee opdekweekbeddingen hebhaneen guostigaanzien.
Door d•• D~~:~:~.v'::D,Jl1Itltie i.
-

ond!iwl' er tbans door slechta een,bnlponder~j.er
rdt b~ t.. P"
" ,,', " . ' '(BatHM.)
wo .'ge~ n . . '.'
...... ,'
....
PADUa..6 September.:.~· Gouv••Gener'l8l. heef!;
den Ho(>fden~"n}]ewe~bJk bestnur ter Kuste II!:Dg~~.hr~ven, om blet, danln~egroot8te ooodmllke"

i

J:"T.;::r":t:'

,'I

digde geldena.n~ewe.eD lIlooten word~n,
....
Tengev.lgehle~rnn hebbe~thll1lll vijfonda~W1J'~.
fOO. ,OllbepUlden IIIjd ,vakantia., Zon men ntet een

DE OMGANG MET nET SCHOONE GE
SLACHT. Eall raudg••er voo. allen, die zioh de ga
negenheid van de Bchoone se-kse willen V-erwerVeD_ f S.DB GBHElMEN V AN BET TOILLE'I', of de
klmet OlD. de sehoonbeid van het aBngMioht en de OV&riga ligehaam8deeleo te bew-aren, te vel'hoogeo eEl
de jeu~aige fri.chbeid er van te b.houdeo
f 8.-

DE ROODE DUIVEL IN DEN GEZELLIGEN
KRING of Booeo voor ieder.en verkl~ard en o•• olg.
bur gemsakt
f .4..BEDSEBMOENEN
f 8.1848

TTl
------~.

Oforgeplaatet bij bot Indische leger, de bij dat
leger gedetacheenle .Ie Lnitenant dar Infanteri~
Wijenma. de le luitenant dar Artillerie Gaillard, en
de kapitein bij het Nederland8che lager A.. J. Pril8.
De wening te HarJewijk i8 wegen. slechte praclij.
ken ',oor neemdelingen gestoteD.
de mund ~Juli zijll 265 per80nen over de gren·
zen gezet, die ta Hardewijk waren afgewezen. ale
voonian van v&Ieehe of olll'oldoende papieren.

In

D. Stoomer Pri•• He,,",ik brellgt 105 mao suppleti.
troopen mede.
eene groote roeiTo Rotterdam heeft op tld
wedskijd pl.ala geb.d, die' door dOD Koning, en de
prinB<ln lIendrik on Albreoht 'ijn bi) gowoood.
To ADllIterdam .. I eene grootenationale eo internationale zang-wed.trijd pl.ate. hebben.
VerguDning verleend tot hot ....nnemoo en dngen
v.n het Ollieie.. kruis der Kroonorde fau ltalie de
aJgem.OODt) Se~etarie Le,ij8obn Norman.
De Heer DIl.kler. direktenr van de Sbfmu.nek der
Grenadi... i. baooemd tot Ridder van deo Gouden

M"".

Ziju kapel ie te"0ne verbevcn tot KOHi"k?:'·'-"' militairi! Kuptl_
Ta Groningan is overleden de gepen8ionneerde liee-

Admiraal And..,a.
Bij de ni.uwe anikerregaling te P"rij. be .taat een
Y8lIehil van gevoelen.
De 1of der Nederland... o'er hunne inzendingen
op de tentoonatelling ta Pbiladelphia'neemt gee n einde.
De bl"kltade van Dahomeij is o(lgebeven.
In deZuid-Afikaanache Bepubliek i. een Ocrlog
met de KGIf...., utgebroken.
De Preeidoot Braodte heeft de kweatie der Wamallt .
mlden, te Londen geregeld.
l'rintAleiander heeft de Tielocbe landbouw-tentoonUelling besoeht.

G. C. T. n.n Dom

~"

Co

Populair ~ weteIischappelijke
blaadjes.
Keur van 225 onderwarpen op elk gebied bijaen 'er,
zameld onder redactie .an Dr. T. C. WINKLBB en
voonien van 30 houu.neeplaten, biedt dit Iijvig hoek·
work ieder die 'ijo tijd nuttig besteden wil ean ""hat
vao kenni., tegen den gering"n prijs taD f 6.- un
12140
G. C. T. VAN DOBP en Co.

Merkinkt.
Vergnlde naaldendoosjes,

met een

volledig stel engelache n&Binaalden.

Coogul1ne. om gebroken glaswerk to lijmen.
G. C. T. VAN DORP en C".

(122')

Boeklwudel G. C. T. van pu/'p

9' Co.

Ontr8ngen:
VEBNSTRA-'S REKENBOEKJBS
mo. de Volk ..ehool, 5 stukj ... I 2.50

1207

V oorhnnden bij de boekbandelaren

G. C. T. van. Dorp &

«JEUGD"

CO.

studenten Bchetsen geteekend door Alexander-

in prachtband

,? H ....

"ZIJN ER ZOO"

Neb.t.en nit d. portefenille van Alaxander v. H ........
nieuwe nitgave in pnehtbaod
(1286)

ne Gids voorMachinisten;

in 'fabrieken, bij droogmakarijeD. op SpQ(g'wegeD ea
Stoombooteo; t,"ens ge •• hikt tot leiddraad

Fa.brikanten en 'Clviel-Ingenieurs

E. F. SCHOLL.
Civiel.lngeni..
W',

A.angek".....n: be~.toomschip· ('owoJ:
Hot -""""",bip lIoIi."d. i. den ·7.d....r te A.dell
~'mell eu ~n. den S naar SII"" ,ertrekken.
~

DBRDB DRUX:
Met 867.Figoren in S~ndruk "I' 24 ai... I.....!"

P}ateh," 'gebonden .et vttrgulde - ru~titel .. I 18.ft.nOV 1"'.' p.... t.
/ 160(lti(l)
G. C. l'. V AN DORP ... 0".

~

Ie· . k\vfiH;~ :B~_n,

. . .· 1'UitPari~
" OOtvanaen. ·1 .· v~~~Q~tffl~~. EL~'1
.'LrG;l!.l'l.~ ·Ol!il"'l.liJj)-·",.:,,,·
~~,~1;ve~'eimmn ":' ,3'
,EQgelsohe~~el$; .•..'" '. .. . S ocjefe t ,t · '1'\ '81'. j"c' iJi' it .. '

:::;l::r~.:i:n~lr.te eJllD·}~nlOhi~elldegrootter..

•. . ',; •.. '.

c . ,.,,'. .. . .

" ' .'

G.o:~'Y!.li~pOBPe1i o!>. · J1JEEREN , enD,A:!t[~S.i~II9ILEN.I' J.600"(>mpf~~t• .(8~.-:Ar:= en 00. terlelllJge:e~'7:~e~lJ::~:r;,r~
T~~Eiis~' breede~l!'tte pwit.
ke:e::~1=e:,o:~tl~o :~~~r~~r.it:::~~r~:~PUike Manilla GortHdos Pri~(less8S.WEJiJKBLAJ) ' ,
. (40\' .. "

.

VBRDBELINGBPABBBRS;

letartikeloD. 8cbllijerwsrk, . ·Parfumerie; eeogroot
lI$ortimeot Odeors Ilj~liteit. ,.oor Dames (uit bet
;Magazijo du Louv.rel~en'" kleioe' collectie Peigooir~
. van lijDwaad
percaltis;prachtig~KammeJl.}t'an·
taI8ie ·artikeleo,. Ceintuurs. CQUi~'B. ' Parure8. Brace·
lettan.
.
'.
. '

. .. •

. COMPLBETll PAlISlmDOfi )'''n.~~~-,

GROOTEKOPllR~ ~n UOOWN GHA.

884

(1428)

KAARTSPEL,EN

.1.

000

GESPEELD.

.~~-,

BEVATTENDE:

Het

y.ijt·hODderdeo
KruhjAlieD.

or

ZCl-cD.:-~&ig.

SmouljalleD.

ot bceto booroD.

Schut.j~.

Llnterlul,
Z.kho.

'Ierkeerd jUleo, or geerteo.

V~ngt-et.u.u.

.r ••• ell 'o'r06.

::.:::~:~~ _j

J

Trente-et-uD.

...

;'~."D _~c, ~aD

o: .1 I.. PaadQur.

driehoek.

~:!m:nd~~~Il~r :.u~~:~.

Ret klopsptl.

Co~mercer or kleuun .
euOle.lc.

Bazar.

15.J 2.-

n,,'ueli

TQr~l,oeJ

Ilire . . 1!!'1

17.-

•

N:J. d':;W . ~:~~ -:: ~:~6 t~.,. : L~g

• 164

..'

. . . lliO

1

'l'.rell~.t~1ID

mel. l2

St:tnU ~ lI

T,rd!ak"D l.hD~ 83;. XI. HrtmtJ

O;~l)

.

;J ~/.

8.-

•

cirell :u/4B.

3.-

I

:i: ~~:I~i':.gOed .

tan •• baleo.

.Ot ad:~8 r!'vene- 6enDB';r:~t:r8cb~tsen

::~d., :~'Z~ il:I.~ ~ e

t ij den 0 o ·t e nr .trelrkende
op ali: be.taande Encyclopedien
en .][~>.RT~N' te ~men ZIlSEN DERTIG·

te.ene tot vervol

g:,.-

Toko Plijnaer. ,

lIe.taat woo.tdurend gelegenl1eid ..to~. het leveren
ell opm."e" :·.ll
.

compleete BrulfistOiletten
Gekleede·, Wandel·, ]Wi,· en B.I Costume•.
a I. me de:
Kinde• . eostome. en Doopekleederen.
1536

Fijne Japa1lSc/te tlteekopjes
tIIet .choteltje. co d.k.elo, rijk verguld mot blaauwe
en roode medaillon., blaauw en rood gobloemd.
(1371)
SOESMAN en Co,

WederOlll ontvangen:
dl>c . an mijlle Bfnemers ~k~nde .
lUJIO TABAK.

F , H. BOUMA..

PUIK.E
B"afll"lIfg"rea.·
GoedkOop,

F. H. BOUM.A.,

HEERE·N-DAMES
en Meisjes ' bottines

F. B. BOUMA.

Hallg~

en Staande Klokken,
RegulateurS.

(l06)

P. H. BOUMA .

l!:chte

B.I.

]i:&U

de Cologne,

V AN . ENGt~LHARD en . tn.
F.B. BOUMA

(107)

.tel

Co.'

retroleulU K ookwachine . wot ronde pit, geeikuper wet

,

103

KAili'~AU~j ~:

[let

•
kate I on melkpao.
' Petroleum Kookmachine in I.Jzet me. t blibken ketel
eo lllelkpao.
.
D,to in ijl8r met blikken ketel eu melkpan.
\
Petroleum kaonen blik.
k

ONZE TIJDI' ~:~:::e i~~~~:~:iDeeh. ~:~~:!',

]01

J8

te kooken.

_I ~~~:~d:~~~;'..n

van DORP ef

Soee:e~~:t~~~oo~o;~i:;'an .
St...oki. ·Skokie.
Trikoe Tfikoe. .
SaroengBetawi • .
. dan

' BAZ1.B~
lijrectYiW N. RoIiert ea fils le 'Genewe,
Ontvanlrsn:

Gouden. Heeren eo dame. Borologien met en lon.
de• . BelDOl1toi.....
..
•.
Zil ......· I I _ Borologion met .eo conder Remon
toir; Kop ....rfUld. Bemontoir.
(248)
.
B: KARTHAUS en Co. __

I

I

laiu lain , Bar6ug,

Voorhet nemell

ovalesch otele eo groen·

'1'.11

. ABONNEMENTSKAARTEN.

1568

eteHen "'faD HIRDER SOLINGRN.
Lepele en V<>rken Berlijnech .iher pril)la kWRliteit.
K.oH.ijiuol~n~. . ., .'
. ".
,

I

..

I

Lit t 1 e W • n •••.
"ti~

met koperl.e!llac i .... grooUen.
B KARTHAUS en Co.

1548

BAZAR.
Bloempolten, prachlig' gescltilderd. .
dito
Bluuw Imitatie JapallSr:ll.
B. KARTHAUS en Co.

1065

SOBSIIAN &: C:.
zijn w-eder ruin! voorzien
fan Hollandsehe, Fransebe, Rngelaehe en . Dui"'che
p~o,iaieD

alB:

So<!p, Gevogelte, VIeeseh, .Rook. en .teom..1m. 088en.
""""' Rookvl....... l en Baucij. de Bologne• . Aap.rgeo,
Graebten en ge.toofde Vroebten in heele. en' ~ah. blik.
ken, en in fie88chen , gedroogde Vruchten, Macaronis
Vermicellie en' Soep6guren, Koek, 5nikerwerk enlL~
~Qi~o . d'oliy.~,

September

pIaats vinden.

.
1317

De Agenten,

J. DAENDELSen Co,

StOOIIlV.- Maatsch.

HEERENONTVANGERS

NOIWfu'(

e!l

F.

'r.

~lADURr\,
KOlhllla"dant R. BEIlKELBACH v. d. SPlt El'OCKEL
.zsl verm,je(]elijk in d~ e~rste he1ft. van October e . 8 .
'{"an Bata ... in door hct Suel'.Lana:d naar N. Diep Tertr.Hen .

SCRLB'l"l'Jo:.

. L~ding wordt s.Bl1genlJ1Ilcn . "l)or bijila aUd ba ~enB
In .Eurora} W8::Jt\'oor lljre('t~ c:ogn Q(I@~me nten ":t>rden

J. DAENm;LS ell Cu.

1570

at.eg~veD.

V oor t"racht en pl5!age geli~l'e men zich ~ w~ti.~

uen t<>t

15H

de

waS--'

~~'ai..~o~~::rrgel,BoUill.,n,

HOLLOW AT". Pn.:L~ lH

lang ~4- \'uet bij G I'oet diarneic-l" (net,.G alloway tube;'

.u .u . .,;..' : Ge.urlijkti DianhiM . ..:.. D.

handvoedingpulOp, en •. geheel compleet, than. liggende te Samarang.
(1328)

~ aI it J./i! Ooruu- 4l:eit.t ' ~~ eUe iD: d. ~il l .rll.i s gdLlld. :1l1 d..
tdtalag l'f •• 'usUs 1ij.D.. keiJ;ij .ae Qlu!(r. 010 !e tu :of k lei, ure kg...
wu4eo ;\e JOtol · 'aa a. siekle i .. ""at 'ijlM p-'U~D me' ~c4t<,l bt-

JROIDen.
ft'iI.o

C'0l IijA

ulr ~ op

lIoteupea de n,flii.s.g d...

beN wvkiD,, 'w:anit 'die

DO""

\8d:tr. 1' ~ r·
mildcla wt:na

~.. t:" .lteraWllan TID. h.~ jni.k1 o!I'1.un•• ig' hwoh.::; ,::,:~oClli f'
Ui4 en -p.-iUel~..dwi:i. lieb1ljk. I .. r ·:)E-:tI aiS-1."llu4i.., ::L.'~"Qru t.1lite:nspor". ("mg.
Io ~ lj81 l"illu. .... /1. f B. - . f •. Pc,'j.. !aU 'a" / 1. I •

rti{~l

Te . Koop:

1 DOS-:it-DOS.

!"I\

t!
'.

E,'i

BLOEM-ZADEN.

SOESlUN ell Co,

de Agenten,

N1ULL& Co.

Me. NEILL .l Cu,

W. C"USl'AN5 ,;.. ('0.
&_ J. !' : b J,,:, VOO&T
&i:a1o.,pa W. X_ liANA. Solo A.!tNoiu U l;G. _ UO~N4ll
-K1. ~i.:II J~ D • .:J.f..l.k!. M:agolu, Jy ..L I.iIJH it!.J. ~ (jOlT.
FAlI.r.·q (:0. Ill.· '8JlUC'f Ke LP"- _ \'-v. W"- N!iKi., 8. O. T
1'.':-" .DO".t •• Go. l\. : l l& 'l o"tO;,\: •

-- .

~ij

r&D zeetig paardenkr8l'htl ge beel comp1eet, lang 3 '2
V"Get, diameter 6 H)ct, 'in twee etukken, met bauthoe.
ding poop, atoomrnetert en!;.
(11127)
Te·. be.ragen bij

14k.

Qc'k!i~

Me.

l~en Gal1oway~ SloomketeJ~

r~lIi~

o ~. t.stal.i. "lk.i4e

Te bovragen

T E ·K.OO::P:

de : ~jd('Ii' d,.r o:;;: derbuik iJtg:!lIt'u.tooW't'!.~a u.

Uit de f~briek ~.Q de· Heer~ii ' B.

Een nie li 'w e StOO.ll kRti:>.l

I!:Unlll:D

Adrea: Bureau . ~.6.)U,B~'SGSCH ~ CovJtA.!>T.

1547

~;:~~:*.:C
~.:.~%. :.~ tegenover
E.en hotPut
. .huis
~. .-"
StoOmbootk2U_

A. G RuNB ERG,

toor en een idem ' regenow..r . l1.t. ~k.lokaal '&0 olea
Heer DB UlON, te bc,ragi...· b~
(1282)
SOBm.fA~ .n C~.

H'~makru·.

werk! tegen billijke prijzen.

Kiln.. !

(1)

ERN RUIS op {ien weg uaar K ,,1 i g ·. 'w e, .n....
den Beer BONSBr.
U07

MAQAZIJN

I.JZERf£N tEDIKANTEN,
HULTZAKKEN

I

KLAMBOES.
F'.H. ,JJon' ... R.

en
F. DANJUIEJJER.
1-1. ~eptembcr 1876.

I Be·~~~~::":~:nDO"hler ,

.I
(~791

G B 'l' ifoUW D:
DR. A. K. W. ARNTZRNlU8

i Samars.ng.

I

.· Per·"Voorwaarts" .ontvangEm:
VERSCHEGROENTEN-

e"

n, IWBINSO!'f & Co, Londen:

Holloway's Medioijnen

etc.

ete.

Ag~DteDJ

J . DAENDRLS
Co.
Batavia. Samarang, SoerabaiL

Capers} et~.

. SauerkohlJ Carrotteo} -~u.:ne Erbsen In ~ein, . ~~

-"Nederland."

BET STOOMSlJBIP

dura'.', . l,owmsndant R .iJEHKELIlACH V. I).
SPREN(JKJi~L, wier goeJeren, c pg e$lag~ u iu lIonvt.
uepolpakhui5 san dell G,'oolen lluo\U lU og(ell ~lij·
ken be5chaJ'gd . le zijll, geli\l\'eu daarran ournidJ e·
lijk ter constateriug ke n"", te ge.en aan de JUar·
toe J oor deo Haad ~all J ""ti tie ~e noe lllde ComIlli>·
oie, be.lanode' uit de iJeereu C. KIW1JMEL, E.

Pickle., &neea, . Jams, Jelliell, Herringa&la Sardine,
Bacon, Ha_.SouP, Plnmpndding.

1626

4 ••.

Infurma t.ien te bekotneu bij

DE DIHECl'IE.

Fruita ao' jns et 'A reau de 'ie, Sirop de' gronoin ..;
ramboiaea, ."pilairea, rose., C.eri... d'otgo" etc.

(1370)

(/{",!!~bo:l"iI 'ltd hel bekel/(le Ned. 'S;x,ip;

Geza,:;v . J . VAN SCHELVEN

Pat.;, Sardines .ans ...ete, Oli,e. au . eel. Oii• ...,
r~ies,

..

Passage .lll!ai; N.,derlaud,
/Co.rtll

hebbeudo uilslekende inrigt ing V()() t p!J:68agiers, f~reD-

l'CI" .. akb:t.dic:.tiIlUe.oo l'.e'ICb.il!.e.a" . ODdc,.iju
tOo n~derNi. ~iJQd.,. ~e..-ea teD vol ~ oe:oJe l'e.iell
na "81 bdB!l p 'ijk r.:.nUl' WIlT el.sg-:'liIt1'u::: . Ouder 110110,",', ~&u.

Dtl.MBORD. 92-U4 .eIl137 dIU,. breed.
C... . iH.tl..MPFERHOIITEItJ KO.'FE88

r-

vau gOeJeren, aaogebragt. m a t uet ~tooUlse hip ; . ~ Ia

Un,

CH.~EE8C.HE U"TTEIII,. Rood , Wit..

_

<I.e teve.ns e.eu genee~.er.
.
_
Hdt. vertrek van Bd.tavia zlll in de e6nte belft 1'an

~t!Q. dHel'

"

.

. D" Agentau,
11.-. NEIL L Sc Co .

.1niiiliiiiiiM

Na.imach'"e Gare".
B. KAR'l'¥US en Co.

.BA
' .Z'. AR
"
.

I. · · .

A1u~!d( , R f;)Ui,f,_ ~'Il!g al'0!:,c ell A~~j..:h.

_~~)

B.KARTHAUS & Co.

I_I-Iandn::i~:;~hi~es,

.
.

NOACH ~ II"

CrI8ta~w~rk wa..a.ronderT~fel~ ~n, ~e8ert Sernewn,
KaraWen: Compotle., Boter.lootje, K~sdek.el. enz. euz.
GI::.r~ C:is:~len Tan 6 do. lD Crlstal, Moue.lln en
1415

.FJHii'SEN

j

I

. DiVdr:B

I

G~'ligvoerde"

I
,

I

De Agenten' der S toomvt. U ij. nNeJel'JanJ",

~~~:~m~::Ii!!'iD

GOuv.Gen.MJJER,

·

f . ver~re~t "'"t~e~, ] 7-:: tlr ze r, ~e.8 _ lU(Jrgeoe' 8 Dor r;aar
! Reta."IB, l~t..jJd,eto~g... l~ enc~eJ t!;u, l '.d~n g, Pttiembib",

zal gelei(enheid bl',!.au 01' MAANDAG en DINti·
UAti ,len 18eo en 1gen September a .•.. de8mO,.·
gen . van 8 tot 11 UUI', iu <I •.• groote zlial ·ler tiO·
GIB'd';{T AMIClTIA . ten Ilve l'''l.~n 'van· dell Bee.
E. OONSTANT, die tich daa;t~e 1V.lwilJ~nJ Leeft
aangeboJen.
De prij. per ab0un emimlska.rt inclllsier eell be·
spruken ploats voor . de eersto acht ill abonnr·men t
Ie geven voorolellingan, bedraagt 124.lIct • boonement i . ' persoonhik. ilij hel nemen
van twee of meer· abolinem~ntskaarlen ecLter kuuoen
aile leden van e~n hili.gezin daarvan TOT HJ!T AA.N·
Tn. GI!~OJlI!N AB05XE"BXfBN gebruik mnken,
Bhiteu abonncment is ,Ie entree per per.con ell
per tlyood bepilald: ,
.
voor H eeren bllrgers en hun dames op r 5."
"Offieiereu H "
JJ 3_n.mueren beneden de twaalt' jaar uetaleo,,2'[iO

JJzer ,ortinde Waterkotel •.
IJlikkeu Kollijkannen.

lnerkwn.al'di~e gebeurtenissell o~zer ~agell)
op ~\~eb~edd 'an:taaeund~ :08C~'ed;::a, N~!'.~'!:

G. C. T.

f

Caa8eroUe. on . Braadpannen geemailleerd .16, 18. · 20,
22, 2i, 26 duim.
.
]J.eren poU<>n vertiad voor Soep, Asrdappelcu etc.

Co .

Oud-Resident der Padangscl,e Boveolanden.

m.t. .·PL"T~N
d.~I::9 met regl.ter,

.. 7.-

rulldum Haud.
vroe~.. r f2G IbAD'

1(1/4

BA.ZAR.

beeproken door

uo

.... l ~/J

Sd vdtuu rOlldl:'m wet "aoJ
. . . 10- "
;/'w" .. r illlU L ! Dll&D )):im6ll 1 Stallt'u .'J'&I'clfSooJ. prar.hfi ~

C. C . L. van Coeverden,

0 en

van

millt RaiAJ .wr T",{eUillr:e&I '-~r 11:1.

alii :~~~ II~: 8r:.J :' 1~iO

Prij. f 5 .-

(~olltallt

lJiherkoop £1
Mooi

e. e. T. VilN nONI' & Co.:
Incli s ch8 belangen

eo.

prs.e ht:g.

Billaidlakeo.
.
BiliardballeD, eu y.l. andere goedereo.
B. KAR'rHAUS & Co.
1417

VOfl'halJllen hii

_. .

~lcbte n

stoomv~ ' mij~ .

. H~STO()MS~IP·.

OPERITTEfl-GEZBLSCHAP.

Cbocolaad· en Koflijk.uuen .
Candelabres, Brofn;en ReelJ.. met [)

Bai;ang B1lrang:

Sepatoe Anal< Anal<.
Kombang Roos.
Saroeog Taog&nkoelit.
Kain poeti Madapollam, .3'/, Ella lebarnja.
Kaio pooti AI Borocks... Miller.

1576

Porceleinen Tbeeserviezen met rooue of t.wart.\:1 nnren.
dilo waarlooze Kopjee.

Werken over Vrijrnetselarij.

1540

. Baroe lcrima

.

LandmailkoWer.iolide van I.der on watarl'roef.
Handkoffers
no.
un.
Oouri.rtaas~heri . .
Dam ••koWers.

Aj 2.G. O. T. VAN DORP en Co.

J, G. ~'j n d ej. Geschiedenia der Vrijmet.
eelarii sedert haar outstaao tot op deo
tegeowoordigeu tijJ ; Ilene, ens een Alphahetiscb regisle.'. Uit.gege.en met loe·
stemJ.Diug van het Collegie vao Groot·
Officier"!} vall het Gl'oot· Oosten der Ne·
derlande.", In praclllLand.
f
in eenvoudigen band.
"
'i'. C I a v·e I Gescbiedenia del' Vrijmet,elarij en der geheirne g6llootschappen, van
Hoegereo .eo ' lateren lijd. Vcrsi'ord en '
opgeheldel'd dOOl' 2G fraaije Slaal-gravn·
resin prachtb.nd .
(t. - 0 I i v e r. De vrijl:n '!i.selarij iu wezeu ~n
strelikiog, met een ,"oonlenlij,t Dallwij·
zende 'de vooroanmslc z1 ken die in dil
werk beschrevp.n, ue YOOl'nSfHnsie perBOllen die in ilit werk genoe- rnJ zijn.
..
In Nederland heen di t. werk om baar
degelijke inbond v e~ l Opg~Dg gemaakt.
\' ij f maconnieke preel;en of kijkjes in de
l'I'iimelselaorelVr.reld,
H'
G. C. 'r, VAN DORP ' en

B.A Z. A R.

SpoofwegmanQj~~ .m et en zonder i~ricl.a taog..

Htlt wi..el.pcl.
Hflt .,ikatapel.

(881)

.. die _P
. ekodjaD.:

GAN'fIENJA TOKO BATAVfA.

EUZIER8.

• .
Ca.potten groote keu., vierkauta, ronde. ovalo, groote
en ,kleitie ..
Alcatives .
Statuetten in' Brona en Terrakotta.
Toiletten Duchosse met m";'mer.
Toiletapiegels met marmer.
Knaapjes Bron. met marmer..
Ctis~I\Verk met. zilver gewontea'rd:
Draaiorgel. met 6. airs.
Pre.entkopp'en voor Dame. en U eeren.
Pre••ntglazen.

die .bier ta Lande

WORDEN

. ..

onder redaetie.~n. Mr.P_ BROOS®Oll'I'.
Inboud:· .EenhoofdSrti/sel . 0Wlll' .de. Beteekenjj d~~
verwik!felingeD . in het. Ooitan,' Ptaat..,1ijk. Binnen •..
.Jandsch en BI1\teDlalld~~ liieuwi, :Diate1l8llJl.
'AboJ;lnSlIllint8prijs , per ja\ll' f ".~ pins het porto.
M.~:(;.7:onlll!ert zieb~:' O.T. VA~ DORP on 00. '.

_

J ouvin HahdSchoenenin alleN as.

NiJ,uwe Be 8chr ijving'
der mee.t gebtnikelijke

. '.. .. . .. . •........ 1)

T.oko·.'. "Ws'lt'e"vr".ada'n,.'.

en

DBNBOGEN.'

DUBBELBPALMEN~
G. C. T. YAN DORPen Co.

'D'E··. L·.IUE
'...RA
' .;".,, :"l!11,

.. inkistjesvao · i)oo eii . 200 ·stuks bed6llootvaligeo
' 1569
. bij
. G. A. WERMU'l'H.
. '. .
.

1572

•.A .C.. L . . ' lO~BPB;

. •
. J. " .' wrl'TElU.A2m.
Sa_rug, U Sept'mber '76.
ian

Jleair

en a1g............- k8lloi8t•• e.

ye.....twoonlelijk

.OQ, · de

wet,

G.C. T ...... OORP ." 00.

SB<JlpendtukkWV,-G ..0. '1\ .uOO]l.¥.leo,~,

