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tera, V{81'lt zg zal een gebeurtenis boeket$ven, g2heel
zonder antecadent in de a'nnalen van -eenige muzikale
of' tooneelkullst.
VaD de flsnetu.a.nde Bayreutber gebeurtenissen - en
hiermede ,;ijn wij tot de eigenlijke .. porte~lj der zaak
genaderd - nn verwBcLt met name het .jonge·'
Duitscbland het aanbreken eener nieuwe r-.era VOOl' ziju

Ring des Nibelungen
RICHARD WAGER

al - 1<ijn de grondvearen, W8Qrop zij tu~tJ
YO,-rloopig OOI~ niet; onwankelbaar...:.... dRt de n~nstaande
feestweksD, in plaata van zich tot ge"isoleerd expcrimcnt; tot alleenstB8' d feit, te hlijren bepaIeD, niet
zander inrlved zuBen blijveu.op een toekotustig nieuw y
frisch, bloeiend !eyen in de lJuitsche dramat!8Che
kunst~ en - e.en
van onberekenbaar gewicht

I

i

f geboll,w(i,

II

Bayreuth, _6 Augoetu:J 187ti.
W~ staan a8u,den vooravond eener allergewic"htigfDuzikaal dramatische kunst.
,
.,
fin' dit .op?;ii:'ht bet Wagne.:tbea.ter dell nnar
.te gebeu!tenis, ;-~t Zijn ooge':lblikken van gcepatlnen
~elk een stortvloeu 'fan ;er~effende ~erInne~Ingen
het. relllEta._~n l!deL~t~ genot doraten~e, die- ~ich ~iet
verwachting. die de muziekale werelJ. doorleeft
en llldrllkkell moat de.n DUltecben patriot, Wlen de
Iaat afeclll'lkken door een meer of 11l1nde.. Verm()eleD~
Op een plekje gronds in den noordooetelijken b~ek
roem zijn8 vaderlan'o aaO, 't barte ligl, in dete Au- , dell en kostbsren pelgrimstocht, VQort!lSU gedurende
van. BBieren,-; even bescbeiden en onbekend .18 het
gUP1-usdagen o;erstelpen ~ ~t':rgioteren herda.cht hij met 1 eIke Auguslu8111uand zal lev-ell uel hart\'HBtel'kende
viooltja in Gotha!e gedicht, maar tot groote dingen
trots_ ,_en ernBbge \'reugde Gen dllg, waarap. zes Jaar J teugen \':tn de edelste bron,
uiherkoren, houdt inZ0nderheid het mUElka1e Duitaeh·
geleden, de eerate gevoelige, en \loor bet 'I'en'olg be-'
DilCh zelfi!- al z;en wij -roorgoeci. nf van f'Joruitioopen,
land sedert e'en Tierlnl jolll"en onttfgebroken: het oog ge·
slissende slag aan zijn ov-ermo~digen erfv-ijand werd
a1
wij het met weer of minder ~"'oml ~pecu!e-eren
richt. Te beginnen met de_Julimaand ytHl het. tfge1o·Jpf·n
tocgebrRcht ... , de met Tarel's opgevulde wijUbergeu! op
(\!lbeokend.:- en {lnzekere oak ,g~he-cl oPJ al bejaar, mZllr vooral __ 8.ed.~rt de kal~nder. van 187'6 de
\'a'l ~ei8:e~bur~ en ..ae otapels lijken ~p ,den... G\~iBS~
pale~ wij -OlU~ du~ ~italuHend .tot bet tasthar~J lek~re,
maanu Auguetua aanwuat, nttemt die hhk met den dag
berg' err .... ze,n voor zlJn gee8t, Heden IlJll t (L b~antot net tegenWiJ-Jrdlgel en _ ik ga een star Terderin scherpte en belangsl:dIing toe~.
dende dorpen om Worth, die hij hfrdenkt, en. de ~et'
zeUs 01 llloeht--€n de t ~uetet. rerwRcLUngell, die de
Op- sen punt is hij gl3richt: ')P net Wagndrth-eater.
Fro.nsche ba.tterijen oycrdektc heuvelrijen_ bij Bpiche- , "twkow@tig" gez.inde oiscipel der nieuw~ school koestert
~en datum .wor·dt met ongeduld Terbeid: ue IJ!d An;t!n, aan w~lker, l"oet duiz-end"~n' zijn-er" 18ndgeno:~Len (- urJLrt"ut dl.~ ll:'gt'-nrijke ul!w~rkinge(\ ~ler AQllstaflude
gustue.
.t! rom'gens ge~c:Ia&rd !itondt'll, en op welktlr \'lltl VIJltll- 1 Bayreutbe-r
erent'menten op ht'lt gt.heele terrein der
Het feit _tlat die ongewtlue belnng-i'ltelling, di~ zeld.. I delijke kSlloullell en keurbenden gezuin:lfden l'~g zij
muzlkftal~dr~m8tif!t'ht! kUlle.t, in rer)'(lJg Y1m tijd ook1.ame . spanning veroorz;aakt, is met ten pr.ar woorden , 's fH'OIHis bivakkeerdt-n,. ... ln dezalfJe -uran, wlltl.!'in i ulJrerhuopL blijke-3 in rook te zijn rerviog-en ...... ,.. ,......
vermeldi tumig Jenkbeeld ttl gev6n- '/:1[1 de beteekenio
hiH~en ". c]sden ge.d enkd:lg-"8u de~ vooravon~, der mo. ord- ,t zc.td dan '-llog zal deze eerst.e N-ibelung~li.opvoeri.ng,
en bet gewicht der zsak, waarop het eigenlijk &a11dRdlg~ B a.A"8U rOlldOIU hd weJdra rau folln eeuwen~
zoowel door het \"olkouJell nieu'i\'t: karaktE':' en de onkomt, steit hO. o~er ~.illl~Len en vordert .meer tijd.
ht"uge~de lllIU'lgdd~k.e_ krovu beroofdc J\:etz ."iort, ~Rl I' luetelijke lun~tw8arde va:a liit tuuzikaie draw:I r:elf,
• ·Wanneer bet jaar, ben dagen oudc:r IS, zOol de eer.:lte I ,__ e811, l::lCUWe o\'erwl.~llJng La vermelden ZlJU In de ga·
ala dO-Jr de ongehoorde, opofferende, \'&tl bet edeIste
opvoering van Richard WagnerJ~ nlluiekaal drama: 1 tiCblt'drolien "an 7.1]U volk:.
kUllstellthouf!issme,_ Tan reUi!A~hlig ,feu &h::re" getuiDar Ring deo Nibelungen t'6n {cit .zijn ge;\1"lJrdoo; den'1
Ditma.al eebteT Godc rij dank, can liege des vredes,
geude utuenwerking "Van een onaf'i.itmbare I!IChAar der
16t'n Augustus, '6 avonds ten ti(>u ure, ~al 't, om de
eell roew.rijke triowf Jer kuust!
-.
t \'oortr~fi:rll~bte tangers, in~ttrrru€'nti6teri> m4(\hiniaten,
woorden v~~ Waguer'e Landgraaf Hermann op de "
. . . . , - . . . . . . . . . . . .
decoratieschiiders en COstuUDl verf"~Ardjgerd uit alie
ont'4gwekkcmft.e ~rilogie .tile tft passen , ut1t:ten: Die
Van welke ge\'olgen ,"oor de toekomet vo.~ lJuitlllch
boeken tall DuitechtRnd ten dienate yan hat groote
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I

I

reId, de oude zoowel als de nieuwe, dicht;.o drommen
afgs'faardigden nur bet. vriendelijk 1andstadje zal S8n~
den, oDl haar mededE"elwg te doen van de daad, dio
reeds eedert meer dan vier J&Ioren in voorbereiding ii,
,en .welker Ttagweite: o~n een D~it-llch W"oord --te gebrolken, VQoreerst met HI te overZ19n. Zelis het merkwaardig congre. fail kunstenaars en kunetnienden.
dat drie jaar geledeu de bezoek-ere van het onvergetelijke Schunllnnfeest te Bonn in verbsling braeht.
fial 7~1 g~hael verbleek.er.. bij de onafgienb.~e legioeneIL
mWl-,-Cl. literatareu, kunstmsecenasaen J oagblad~ en
tijdschriftcorrespondenten en - helau! - rijke nieuw.
gierigan, of nieuwsgierigc rijkaMds, foor wie een drie.
honderd mark ~iet te ved is, om ,het ding'~ ook&en.
te hebben gez.:..~m eD er d&D later over to kunnen
me.epl'sten (en hoo !)1 die het stadje waar Jean Paul
Je oogen heaft gesloteu, gedurende de drie ,<olgende
~~ek~n doorpon zal zien kriQ~len. ~~d8 n~ kan Meester':
Wagner de woorden VAn ZlJU ThurlllgBchen Laudgraat
met het -ralste recht tot de $ijne waken:
~Schon nahen sich die Edlen meines Landes,
Die ieh tiUtD. 8clt'neu Fest hieher beschied;
Zahlreichcl' Dahen sle ali je."
Ware 't nrr niet meer dan erg} indian geen enkele
ecbo uit het Wagnertheater, geen ankele ldank uit de
Nibeluugt>Il ook tot he!; ~ie,e Va-derland uoordrongP
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hQlde Kuu8t, sie wurde jetztT -at. Hit
~en- "paal' boven wa~r. " t:;nuJ, wat d., GdUlUd dlrl

!

tijd Afhr~llde. Nog "ijf en twintig dagen, an de d~r·
de~ en voarloopig laahte" cycluB der Nibdlungeu-op-
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Iland'smnziku.al-tlramatiac?6 kuost
ZI:I.UlC

AugU8tUB.vddtocht

In

d~ 8ansta,~n. de vree.~-

waarheld roal l-l1Jkell te

ZlJD;

g~ooten

~lle ~ij~en

. werk e. ll. Zijll
.•. Chepper •. een "oor
zoo lllerk-waar(iIge ongehaorde) III de geachledeUl8

vene Beieren vooryalt.
Ook aDa land teU, goddank, Dog "idealieten, en al
wie op dezen DI!Am aanspraak maakt, moat verlangend uihien ussr tijdingen uit Bayreuth ..... nog
eellS: voorloopig afgeecheiden van zijn belangstelliJ!g
in het op te 'roeren werk.
Jt Spree~t vail &elf, dat de geheele beschaafde wegeen in daze dagen in het

.~r

Of is
weI e.en getiind, wa.aro p de HOllan. de.r.. sieh
met tlJn machtlge oostelijke n&buren zoo geheel geuw
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t rcuwnwerk op Jell ~'oorgroud zryn geLtedeu, ""hOD"

!.ulleu

muen, faIt natuurlijk niet vooruit te zaggen:
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zij reed8
eene dOOB eU een
tt\
dragen beeft, deuk.t_zij, boewel zij het aBeen zluh zeh~
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~OOFDSTUL VITI.
g\.or00er·nd~nol~~.••rzr~~n~ gaaekn~eoemdet. porlier.s t lerwijl de lange rij
De train die om hvee uUr, vijf en twintig minuteu
'" r
~
van' Rl-~inton vertrekt is to }'elwn precies om vijf unr.
.Neem -Diet kwnlijk, Miss, ~ijt gij A-lis9 CrlU'en rH
dertig minuten. Bij snelt nu Mit-her vootb-ii, verg~r.dld ) Haagt eon lange gep'-eijel'de lakei met etlue kokaruc,
van e'ene voorhoede, lijfwacht en Achtcruot!dt: vau Htot i_die zijn ~()ed voor B·ther aanraak,t, welke geh-eel atwolken, -terwi.Jl d6 zou op de vernemelten dar wagens ~ leen staat eo e!telijke 8' ofdeeltjes uit hare oogell poogt
nederbhkt en &e to~
aftieelmgeD der hel maalu i te wrijven.
Wannaer Satan \JOit de reiBgelegenheden in de .liel z,;u i
.Ja/'
willen vel.betercn, mag hij gern8t dS8ttoe dt'\D BreiDtofl"Mi~8, het rijtuig is hler Toor u. Wilt gij zoo goad
trein 'tot model nemen.
i ziju mij tc Wij-r.(ill, waar uwe meid -en pakkaadje I::. ("
In een van de ,rijtuigen der, etmit:e klasee .be-rindt J
Ilk lwb ge~ne weid r:n dur 113 mijne pakkSlldjd,"
lic~' _een- 'kind; het beelt knude gevat en e-chiJnt Vilel " antwoordt Esther mt-t- een Tuileu gehandschoenden
lust to be~ben om siek __ Le worden; daarolu dring-ell! Yinger naar een kleilten koffer
die _op :t;iju
de_min,' op_,.w.ier lObO.ot.bet ligt te gapen en bJes~.jt'8 'I! kop staat en er uitziet alsof hij zoo in h.et m_idden
te ~.ken, en de morder die bet 'r'ergooJt en £-'1' teuiteen zoi barsten. Zij schumt zich over hllfll" hulpeJlenover' lit, er beiden op dtit het veneter Gan zijn kaut
loozen, toe8~nd en e~gert zicb ov~r zich telre dab zij
digt, blijve. Ook. 11 er een norsche oude geestelijke met f daarover bea:chaamd lEI.
een' bril met-,vergulde- r&llden die in een boek ~it le:
.Zsl dcza, w",.Ie- in de geschiedenis van, A@S0h~lesen;- fero_sr een Hjna &lapend cowmlB royageur met 1 '_poeh!t~r, in een pompoen veranderen (" denkt }~i£lB
den · hoed "t, de heenen op -de bank tegenover h~m ell ; OraTen, terwijl. zij in een. ~ groo.te gGle b~rouchet m~t
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kleme

I

wijzende

i

•• ".·,.wi.rig mutBje op
kleine jonge dame,

b~t

boofd en eiudelijk.ee'e ,

m~t h"et groo16te

gedulll tegenover

~

tWM

die

ongoould,/?e,_pracbt,ge, gr.auwe paarden atap!,

by h~t

tltahul1shek op haar 8taan te waabttm. R'le

:~k=:!~ed!:""i:n~~~:eni:gp·~rh~:"e~ne:\!{j~~ , d:r[~t:~~m~~ ;::.n:~":r,:r~ Iva; W: .tin!.a~n m~e,:
het g•• igt jaagt. 01' haar .cboot Jigt oongroote hoop
ro~de

en geele ro&en' en sterk I'uikende dubbele violiereD, 811e B-r.~ kwijnend en bemDut, -Bob gaf r..e hfflll"
toeD bij' hasr un. het station kwam zion w~grijden weI ,was UA.t Keer niendelijk van hem en de b\~tutlti
viodt .~ :eer lfelridlen.1, Ina" ai Oil w.1 overwo.. or.

llle~r~ zo€:id dan sen 8.:'lngename verpool.in~J -san nit:
spanning vlin zinnelijken, wnf'ten &ard. die- dUll hoQoa

;::~Q;::sc~:n:~nl~C=;:n, d~~e o~~:;rd:~~~ba~~~ :~~~:,~ I ::r~:~ k::ruP;:~!~"nva~o::ne!:de~uu~::a:~g : : v::~~i;:e O:e::~'ht:e:~::i:: !::h:~~n~oo~o:la':Oeh m~::'

wachtig, lh.t zeIfs" de bovenme-nscbelijktlte pogingeu " opreid, wat wij onder het begrip .ntookoUlBt" verrtaallP
der, Wagner.v~erguiter8 Dorn, (j-uwprecht, lIan6liclt 1
Meer of minder hoogdravende profetieen zouden duo
Hiller, Hablt;r, Blaze d~ Burg en hoe zij yerdf't "Ue!)
aaDBpraak kunnen maken, op Hamlet'd qusHa·
heet~D ,mogan, '"-om ba&r -8poor u't te witl8chofl, tekort
eatle: ~ wordl'lt words, words!"
\Vij zuUen deze dan
Eoudt111 echiett:l!.
ook Btil1etjee overIaten &an den een of anderen· doorDie blodr.ijde Tolll ean kl~urJ oen- vltorkomen etm t dravenden, heethoofdigen k Wagner~aaD." Doch de
karakter dragen, welke .haar v_,l\rom.n .zllllon onderhoop be.tAAt '- en niet nlleen bij de •• rblind" plII'lijBebeiden van hare .elt.. , tn.est doorluchtige ouJerezue- ! mannen - en zij ie ook niet ton .enemal. 01' .and

FEU ILL E ~~ 0 N .

/1 uU9r re~dt!J g~ut;cl up ~i~h zche besehouwd, yoll-oJ
heel', op de levendlgete belangstetling eu de

I re~bt

t

Ill'

.igendom," regt. .ij tot .icb ••1,. lerwijl 'Ij aioh
t
een ge,oel ,'Van gewigt jn de- zachte . kossens aehtt':to,.ar wer... t .• B, tdjn immen weI andere: dlOguD g~~
beuro ! Maar V-QO~ Bub! ,Dd prlr&s _ -in bet Brr(:o~j~
wt"rJ ~,P bet e<srskJ get:ig~ i)P A88cb6poet8ter_'vetli~1'lr,
W",uUl 1011

priDe G.rald hot niet up mij

",""Ie",

I

iJe.liftt gehalte, r-nverI!Chi_l1i g of bet w. erk en d.O r:chting
V-an Rh~htlTd W Bgner hem ,0,1 of niet b~k~nd zijn._
Hierup Komt het gewLCht faU ~ Bayreuth," onder
w~lk:en mut-'ll wij de aaustaande feesr'\'ooreleUingBu met
a1 haaT BP~ en dependenties, up \'oorbeeld van Wagaor
Eelven t:;B.menvatten hhlr een ieder die de kunst liefE
be~ft, .oo",at ned Or.
En
blij'. ook Holland niet I'reemd aAu.bet

en met d6 gl'ootete toewijding-! - moeten buigen a.n.
der het heerlijk juk: der Duitscbe toonmu:s t wier yer~
heY~n openbaringen nu eeQ!UIl!!.l absoluut de hoogste
r.ijn In~en d~plaise" de haters ,au aoogenoemd4t
"klaBsiekaH muziek _ dig 't den mensch gege'fen il
t'J ver8taanr
NiJoh eenzijdigheid, noch \'ooringenomenheid v""r
wat Duiu.ch ia, Bpreekt uit deze belijd."i., nu:u

lalles

,I,...::,»..

Ik -durf zeggcn da. t ik
ster uittiel~1

,'I',

~\7en

goed .a18
.

welkte .tosen; die rij met p.len groote volbarding be1

A8I:1:che po.6t-.

k~kt ala de idiootin £!JugraHowlagedicht IE:xeeliiol't~

hi)

I

w:::~tl~i ~~0~~~\~~~: ~:::d t~~~r~g~e~::~~= 1~::: b::iof::~~o~:n b:!~~:l k;~k~ek~::~:~6
tOO
jea in k.~t'')l'neo ju;kjea e!l. met ~troQij"n ,hc,edje6. op
Toen zil binnentreeut, is he!:. of
~ene godin a~.
het ho~td llu,r bUlten liJJpen en .lat6o. - tWlnhg knlkeen vlughge di\mp omhoog rlJst en op roodachtig
("1'

kend~ beleefJbedt1n OD Ed.ther nederdroppelen, die
blaauwe wolken naar haar been komt U;6\-en Zoo
lh:-.h al.~ de. m.ll in de~ Ara.b-iedle v-ertellingen gevoeIt] ISCh_ij.nt het haar ten mi.Dste) doeh in werkel.ijlW.eid
welk-,; bij zijn wakl sr wo;den beyond dat hij Sultan
komt eone groote tuooije jonge vr UW 'foorwaartll ill
W1\.iI • .!rbeldel'8 gaan, wet .tware 8tapp: u naar
huis.
eene mau-ve-mouueline Japon met lugen sleep. Te
terwijl tij huuile gereedtchappen op de schouders Jra- ~ gelijk:ertijd ziet men hue twee beenen Tail lema-nd
gen en hunne hoofJen nanr den - grond .Q'eboger. - hou· " t o,er- den veDfltt>-r-orempel l"erdwijen.
den) Euc-als bet met landbouwere altijli ~;ebeurt, die J
,Hoe vurt ~ij?1! zegt de godin op liefelijken -WOn.
- 0 liarde IlQoozakelijheld! - I:lt.eedB naar bt>ned-en
Mij dunkt de trein IB, Yl'ij laat &angekolll.en; Wij. vermoett:'-ll kijken.
wa.ehten u -reeds eeu r.a.~f uu!' gaJeden'"
. ~
Pork·etas-etsele:, waardoor het sterke-vatenktuid z!ch
.. Js."
heen dringb, glijden yoorbij; daarop etFl rood huiBje
Bene k:leine pause~ alsaf ieder ,·oorraad opduet Olll
met blaauw-(\. gebikte 8tee.nen afgezet, waaruit eene , l"erder te lunnen epreken.
die-Dst.raar
~)udt'J nQUW Tan de waachtob sneltJ met
.Zult gij nie~ wat thee gebruiken?"
de handengeheel en al zeepsop, om dc&.ekken te openen~
.Ik dank u"
"ertolgen's een gra8rijk~ beuvela~htig i>a.rk:~ dab. ee!~
De ~tb~e 'ie- afgeaehonk:eDj zij b~fr NoD uur up talei
groot rood "!:iulP, lougelijks met bl&1ltiw6, gebikte eteenell~ i gt"staan t'D is geheel en Sol koud, De godin. eo d.
'ferde!" st~n"":B did onder eene weerkaatsende oVi"rdekh: j kleine kolengra:rf'<r nem-en elkanker etoolBgewij8 0p.
gaier)' ramrnele'C~ nu houdt de. pompoen 8til ~n Af!~ I
,Ret. ie rrij ..-erontrutltend,'. denkt de laatate: .tij
scbepoetater klimt er uit.
praat met ,lilt. een~ !age st-em, hee-ft sool"eel moeite
Illiss C1Af"(,ni'~ kondigt de hQttelier aBO, t~rwij' t lliet bet uitspreken de,
~, Of &ou dat 100 beboo ..
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hij

e~ne

bongo dent orent en Mi .. · Craven,

letter

ba.,. , renr Wel. dan...1 ik Hobert tn

n:: ::~:~. :~De~~~' ~ be~ij n::~~;_~.
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J'

ale

z.~

~et~e ..olg.jtijd

niet zoo

,uil

llJ. .

W.-

~n' denkt

Ireedt er binnen, nij wat nBar een 8ehooreleenH'ge' ' de ander<>.
. ' ';- .
gelijkende. - 8tofligt in ,imp.I.QP baar .en. wit.I"de,d.ad .'en llnd al. ik ben! Z~ ~iet &r weI .ijf
ten hoM.; , stof.. -in plaate "VAn bIan1iet.ul, in eb-epeE . jaar onder uit.!·-·
onier h&rtl oogeu; &tof op do tocbeidin-g, vau beur- h•• r,
• Ale gy er niet, t'egen he-bte den~ ik, dat -.rij beat
('t' hilre oogblU'en, op- bur neUI (waarop ook, h ~1rL:l
lij hr:t g~lukkig 'niet.:_weet1 6ex:e grouie.'aw"rie, -rh"i-il""
.C . .11

dllbb"l. forti. nor "P dogT.Nt.· geele ...-'.

dQen onlJ te- gMn k:l.eeden. Sir. Thomas beef,. bitt lOo
bijlOnder op .8tiptbeid. :geaet.'~
.1Ietft bijtwN, liat Si, Tholllllf Ili" jui., t""11 ilt
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di "
' i ·· ·b" "k , ' plaaaipe.88rahe.trekk.nd• .polt.
"
.
I ' Doalgom..no .b.bngotelhDg . lDd~bet:oondheef!; , Deem '4l.Ati e-JIll8mL,Lwpaamtoe. , '
...
h8llft, ~"! ,o u , ~~erBt .le,en g,lD,e. OpllO , 0 f\J ' . ..
. . • , .. ".
_ . _"_
,
"
d" ' R : 'deen .be.llliten om deo door onl gego,on "enk
De kontrolour Mic!Uel.eit bo,indt sicb nog' in ·d.
oo~kel? mus,oklo •• n, i~ __ d. H~geob.~l'8ra n. l~
. ' oader in ~,o.wolling t. nem.n~" to, treo~'toD een
8tr"i~ yPor.;dena"n!wop ' flU1 materiaJen en•. , on om
tuurl\Jk u.tg",o,ndor~ ,_ ,.olfe moh.~ ,o~. Ultaluitend
;, Di •••
' der 8too~d.. to OYer a. ....iod
,rondl te 8tlch~enom .lthlUlI ~en.ge JOD~oh.d.n 'an
de mtb88t dIng 'on .eenig., , bo"ww"r~en te b.,order.n,
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NSD.-IND STOOIVAART-BAATSCHAPPIJ,

tnseii.

Germanosc~e tint o'ergoten, dnt ,er'. op once cODoe~
programma' • ..,1& bijno ' nooit e.n plaataje . hoe be
6cbeiden ook, ovoraobiet",oor eSD 'toonwerk--b. '.van

18: "

,

eeD WO,dern FraDach oom
. P0D18t (de gamBle ~erh~...
ni.t ui. tg••onderd) - . OlD van Bogeland eD ltali. ge·
heel te .wijgen, waarto~ dan tr,ouwenl ook gegronde
r.d.nen boota.n, · In d. I""tot .... obenen Dt8. fan C.e.
cilia . trflchlt~ ill" dit upmerkelijk verecbijolel in ruwe
trekkeD t~ ,d.el •• u, en w.t .sillinte ,oorb••lden to>

! aanleg d.••"tnd'e un hetgYIDDBIlllm . mog.hJ.k temakell,
• ala de mlddelen dBO.to. onthreken.Eemge loeraren
r.otid~~ ~~cb ,:,,~i ~ ~9t b~t b~hee'r willen bel~en: '.
SO GoU.... Gf'D. "Meijer. nil Soerabafa Daar Bataria ria SlJDaru.g'
W1J m.J~ ol'srtmgd dat dlt plan do .ympathl6 van
. '.,
ClD Ku.tpl..t':eD'~
, "nile iD,8c~rijver8 en va~ vele andere ingelehmeD zal
,
.
'·....e,. .... nu [,Iijkt dat ",0 algome,n de poging van
EBII aOOGa'" Ol[W~I<O"B G4.a T,- O.de. d,t opocbrlft
dr, Hoorw.g gew&8rde,rd' ..ordt.
'
dealt d. Tim •• meA, dat te Ma ••• ill. m..tregelen
l:Ioe ruim.r de b:jdragon '.ullen to.,looien, d•• te
worden berJumd om Londen te YOorzieD van .Mar- ~ lJl"ter tal be'. d~nkbe8)d, verwezenlijk.t kUQ.ll~D wordan.
•• ille boten.' nit .rtik.1 wordt ,.rvlardigd in e.n8 · Elke bijdr..ge ••1 duo yoorldQrend w&lko(;.ij~bl.\

sta\'cu . . . . HUa te w;jzen", 7000al. friend S~eiu IOU

groote

s:eggeu. Het verwijt, "dat On8 .mu!ieklefeolicb ..neen
aI .te lovendige b u l"ng8t~lling in dramatiBohe mu ziek. me t name iu den geniBlso Ichepper vau .. bet
Mus;kdram9, zou ba~l)ndige!', ware ecbter etellig v.ol-

"8n: • Margarine. Graisee lIJimentair8 en~Beurre fac-tics.. 't Lijkt op de rijn8~e k"aliteit l n 'I;: houJt zieh
goed. Te Marleille echteor belieft .wen er Diet van

.

:. -

"
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•

•

Btearinaf.brie~J

zwar~ ro~. '

_

DOOPSBBDIEN(NG.
De. OVINK.

Roolllsch Kalholieke Eerediensl.
Z 0 N D A G,

~::e~~:~n~!~;n~:b::el~De~ ~~'mg:I~~:~i:~8~:annd~~

" et.b. tijd~1ijk:

met lagan boi en . korten broek.) met het g~zigt ,.n
een 'i!reed ~n el3g te r, me~ klappande z.weep en eve~,,~l
zameDb~l1 g. al ~ 8~erlij~heid in zijne woorden uitroepende

ROBbe.fl Ik ,pag wllne TrtJuw I!8af d&n duivel!. Gouc.lamJ 1 :
Sit . ~'ullme3 gebruikt Kulka kra-cbt.ige tan-I niet wannoor hlJ \' a~ LuIy Gerard &pree~t, maar in aodt"r op
.igt ill he!. p" rtr.o t niet on!(olijkend . La~ y Gerard l'gt
ill ~ /":n lalluhlgstce1. Zij -i8. Z00 dik dr '. ' ..,: er Van AD
ve~ wi)et;. ty heef(, O~~ korten op~r:'~i~h'll&UB; kor~e
beeu,,:·, e~n~ roode hQld en ten D.ae~..lbij geen bul'
~ sllee uer g'Jede din gt>tl in eeue bigge maar bezwaarJijk iet~ ~OfiWt bij eeOd dame. De Illok: .Iut foU
.op hettel I'd. oogenblik ·open.t do b ofmee.t~r Ii. deur
eil l'oept:: Filet eten je ~ereed!"
." ,. K uru lI"wdi!,. Cuun.d ~· .zej:"t Sir ~· ~omae, . terwijl hij
ZiJD , llekog Ult.t.. ekt 0", hoar te ,g.leiden·,
,, \\Tilt gij ni.t op Mi .. Crnon .... ~Len? BQ ISt,lobo
Ii

yerplichtingen he ' beu ala de vrijgeboren

l&D ODS

t

geblesseerden.

J

i

h.e.

d,>oden

on .ee

~~:~:~:~e~~~rgde:~ar~ee;~:~j:ie~l{::se~~ ;~:~::~er~:l:nt'~

..,

lei~~:;r~a:e~e!de~il~::i:::Yt:r(!:: ~7~~~:~~ n:~~::~~

~!IHlft 18~'7 k~erde

door

een

he\'lg

\·uur

van

den

n~ar

(Sept, l8G5). In
hij
J8ya te o
rug, fuageerde achtereenvu!gouB !!Il:i p'."'tselijktl kDm·
man,\snt te Soer.baya, olilita.ira It )wwts ud ant der P. - ,

ber uitgeruk.t tot b~\'e6tiglDg de r N. 0 linit:n..
Reede bij de eer.te intr~e Hit oude linie we.~den

~:~;~e~~en:o;oeeD~a~d~:ni:~8 ~~~t:~;~~d~;l~:a~~;t h:~

nynd

~

,enter.lDg 18 L ,loollJong en .a~n
~8n .3-6 doze r. v.erlorreu W!);

d~ ~rr:hn~tJoet.

~~t mbeg~i p

van uen

I ::~~~::::: e:·~6n~.:ege:o~d.D~I~t~~r~nd:·~o:~i~'~:
i dw~ngarbei ':t9, ,o~mede
cffi~!eren. 'll! t! t naUl~;
I

I
Ii ~:r:::D!~r~~:I;l e~~~ '~:~~rg'~:~ ~~et\e~~f~it~e~!::

bij de yerov ering van dt:n ..l,\j-jij.:!igit welle
onder
lijo opp"kom •• ando p:,,!'t. h"d, ,'t. ,:"idde? _ ,.nbet •

j

y

! -lulteoant

der mfanterle \lerp)oeg!l.

I

:~ ~l~l~f;e~;·6" '~:;:~d1.j~n~8 !~~:e: I~~~a~ l~:~ ~:~c::;!:~

i

i m~:~m:d~:~:eez:~' ;:;:g~lI~ ~:P()g~w~~:5~~!8~:Il!! 1!
1

I ~~:.t'leD~:m~:1 ;;~t~:~~enS~~~'~~"~D~n '1~~:;~~~:

I;;

Schluter,.oooeftUl8 120 ~iQdere· ~iWI'it~ire~.
,Na aan Jen klelDen Boom seut daze komp.gnie
ge~nlpeeteerd to hobbeD, hiahl d-u kolonel Krioefaldt
een opw6k~ nd~_ toelprAak
Voor ~tJeh llyn aan b~rd van delen atoomcr kapte.
"an Marlon en Rau.t, lUlt. 8.deo, off. 'an gez. von

Decewb.r den 2 eo 16.

gent,lemau wi} yoordoen . . .- eenvolldig Sir Tbomae zoo
tiel' iets d wa.as O\'er zich. Bij klfledt licb . .naAr zijn
.t.ud eo b••ntw(lordt ... t 'Yn uiterlyk bo~r.ft vrij w,l
&SD het d eu kb~eld , dat eon fr&DScbmllu ziah tall een
Enge18~hen milord \· ormt, zooal!1 tHe eenigfJ jp,r:!D gel~den , In do PUu"" (bet welb.keud. gee.tige · Llad) i,
gesebdd orrl, Dosr werd hij . yoorg •• teld met e." hoed

op eena

•

N oV~lUber den 41 eo 18.

last plaate lwt:;fr:, Sit· TholUas is een dl.t man , die
zich nIH !:len bnJaquire, Cell goeue ouae·· ElIgeJIJ~be

noerod Lot, ebd' ran don st.r <lier npeditie. prijkte
wel{lra z!jn DBQ tU onder do gedekoreerden met de Militair. Willew.<."do der 4de kI.,se, Iu Mei 1863 tot
ma.joo:- gepromoveerd, mU l! st hij in 18(;6 nndermul
in N~derlaod gene2.ing zoeken , 4at hem lot verba&lng
van de genecsknudige fakaHeit ,·ok gclukte. Vermite
.ijn ziekte op r~kening moe.t ~ord&n g••teld '.0 d.

~_en_ 3hle-o, werd

~.ij

lliet

~r.

troeren , let tOO lsng
m
oD?o?rUet beboefde
~ W" eze n. na.n. \f~I k.e ~lJde d ? O"fer_".vmurng WAIl behaald.

p ¥r8onen df'S nacbts mtgeroofd

BATAIlA, 26 September. H.den lllorgen tiJu meL.
Men Mgt d.t d. rGOVer•• fkom.tlg .~u van d. I i I ~ur P.dang geevnklleord/{lDg hlJ kart daaro!, n_
het ItoomloblP. Gouvcrneur-G~DeraaJ LoudoD. gel. de : moekims. Ben onderzoek: wordt iogesteld.
~ ~~dt!-rlanJ,. ftlw~ar hI] ee~lge J~ge~l Wi &aDkom~t.w~rd

Singapore.

>.00

eu

d.

September d.n 19.
October den 7 en 21.

'U"

op Bornt'o ont\' ing hij bev el uit te rukkeJi, bleef 5
InaBrlden wag en kwn.m dtJdelijk m,!t :.!2 IOldaten
v()or mu!igo koulpa ~u i e up Uu.cJjef fetugj de
Ov~r Iren waren ge8~euyeld of wcgcuI!I 7.i t kt~ e u afmat·
tin g 'n d~ tU13chol\tij(i:4 gepl.~g...,~'r..l1.! ti !r:!ntnri ,.-.itti!lg'!u
opgeno men _ N»llo!lt du kOOl'man{bmt dar kvJOllIj~, k.pi..
tein van Vlot e u, door ecn kl)gd tbod e ijlc getNfftlD
WAS nam de R .y bet kornmalldo op zich en vermee8terde
bij I!tormeliderband de vereterk ng TOD g~ •. Later be-

.zijul.·r

Den 288tim Aygustu& werd W"e~er l;oOU tran sport
a.~gehl1eD tu88cb~~ Boeklt-.Deroe en Falun-

~

i Sadak . WIJ hadden d••rb~

~rezelfde i

iDlanden in d.t geweet

lc~61d

•

f

hti w ~t Vtucht werkz&tt-m. W&8.

In Augu.tu. 1855' (0» 29 j.rigerr leeftijd) tot kapi .
toin b.noemd, m.akte bij d. o o>rlog ill .Palomban.
mo,le, die .ijn go.ondbeid d&rw$te HouoHe, dat bij
'waar . ziek naar Nederland ging, met "jell medene;
mende den helD duor de oold.te" der upeditie g.g.
ven eereuuam V31l kapitnn:braD i. Tn 1~6f) . io Iodie
g61stourneerd. nluil hij aao het hoof~l eeucr kompag~
nic fan 109 uitgt'z ·c'lte Europ~aOtHl w,;,ldrn. d<lel UD
den 1l.ndjerma.:ng.eLeu k,ijg, Dou dag niM.komot

Heeft goedgevonden eo 'eut.... n !
vi er
I, ~:;l}g~:r.:~;:~, d\:~IS u~~ij ~j~~;I ':iu\£~~UJ~ , ;?~~:u2 J :e1B~::~
Te verklaren, aat de vl'ijverkla ,rde lijfsigdtlen in
m~Joor dar l~~allterle Hu~m po]J .lUtlJoor d""r . mfa!ltt:-r.e
d
he! gou'.' ernement ran S~rn8tr.'e Westkuet dezelfde i VI.'J.ee r, Ie Illtt;~nant
"t ~nfaDterle
Tan Dr Iest en 103
en d.'l.ad den 81)1 !l!1t aatl.ulIlediglie-, vol t ~ b,oudell tot

a ng,

Sir '1' how';' ~.~d.it J~ bibli~tb~. k· op 'en nede , ".net
horlogi. in d. hand en bereidt .icb op bet 00'
g.nbh k dat .1. klulr ••1 slaan om be fig aan de bel t..
trekk< . en te onderwekeu hoe b.t komt dat · bet din';

b iaJ. vau tccnuiek -

,

I onz.,y ".t te L IIDb. roe door den :'jaud be.tookt.
I BlJ werd door graDaatvuur fe~'lreven.

!

voordoelen .1. den by § b Jo bedoelden leer... r,

rechten en

Bob ' '')

I

I. dollar. bijeen b bbcn gekregen ,
I Den 26sten., 29~teD eo "ooral

.

teekenen en eeD in d~l wi.kuode, iader
gelijke be1 Idiglug en onder genot raD

Hier i.t ea getban !"

V<l.IJ:1ter

lotOIl luitonuul. Al cadelyk ui'b!iuk.nd. door meer
dan gewone keunie, word hij bij het wap .m der ge
nie !j~det8cheerd, blj w.elk wapd! - ook 0t' bet ge-

ten" a:mmaslI.t om ,",}Or den ~ ·7 A uguetuB det IV
m·oekiUJ8, en daarmede de . r.ijrle tier Holland('re te
' etlaleD. DaaraaD ia g~D gefolz g.-'g~ven De brief
werd den kQnl.ro} e u.r te Bockit-tieboen in uat!deu
g~ateld .(nog. ongoopend). T. Nja Bantab wordt in
then b~lef met gonoemd.
.
Ifablb ..doet Z;'jIf4rt! geldheffmgen
£1u reedd 30.0')0

i

D •• Unbe.obreibliche,

to

•

I

meu hew. iu A. uril 1851 Lot

veotig guldtm) 'f! m....nda, met drie vierjoarlijkBche!
Nog 8teed~. heeft ..men mflt r.WHt'ln tfl~en!tand van
als kl.}!Ollel te Batadn bmcl:t. N iet bug «aarnA werd
T"erhoogingen "',n 17-5.- (vije en zflventig gUlden) ! eeo t ear tftlr~k e n v~~nd te k~o:'pen, ntetteger..st~n.nhij bt bet.gewichtig milituiJ" kUtlllliUnd o vau Suma·
" mund, t'n het genllt van vrije geneeakundige
de ook "fan Ult de Z. O. ltnle tt:!geu d ~ n u.JQud : t:n.'H Weetkust g.;rO{~p~ll. d!~ t b;j rid u ' tbreken van
behau.deling cn gcnceamiddelen (lP den loor leera i S'e8g~erd .werd. .
'
den A.tjehkrij g Do," guun bl.l tm· n:U.lUe!l kOt\ . wo~deD
ren aan bet Gymnuium besta&nden voet.
, De ·)sata e b erl gtt!n der agere ntle kulonne loop en
t.()e\·el trouw . ~. O('" gin Januarl 1874 nIJar A/j a b opl)nt·
2e. met een lee~a:lr in do wiekunde en bet'regtlijnlg
tot 8 ~~Ier. Mou ill.bezig aao bet.opri;;:t()D . V&ll een ~ · bod~n, om. den gewoude o lvan maligen ko oll.ol Wig-

Rier wird', Ereignilll,

binnen kW8Ul he ~
nitgingr"
neeD ! da.t ·W&8 ·St. 10hn."
( liSt John! Wat mooij6 naam ! B·oe\'eel mooijer dan

tiiscu leger. bo\'orucrde

Abdul Uachman een aehrijven outvsngen, in dato 18
• AUgUHtu~ jl., wBlrin deze hell Dis .honfd der Islamic-

I
lb~z:l~~gi:~n ,I::ri&~.;:.~e(rr:n~:~dert;a!ij~p e:e:~~ " ::t:::'b~~~

• Dos Unzuliinglicbe,

In J . "'•• od Sept.ruh", den 16 en 28.
• Oateb. , do" 16 on 80,
, November den 18 en 27.
• December Jen 11 en 16.
H et IJU.r \' 1+ll slui tillg iR ijtoed8 des naruiddagl tc 5 ure.
Tntus.chen wordt •• u belanghebbenden . "ij gel ..ten,

;~:!;h1!n~a:~ ::etn~~~!~I~:7!i:::.ci;:~;"t::::t b;itfel:~

De ,ij.nd he~ft e~u rettks van vef8t~r.k.iu ~ "n l!pge..

I
i
I
J

Is goedgevonden en T"erst.aan:
E'eratelijk:. In "orband tot de buitenge wone toan&Dle
bet aantalleerlingen aan het Gymnasium \ViUem
III t. bopalen d.t met ibgang Yau 1 October 1876
bet' per.oneel der ieeraren bij dtt afJeeling hooger~
burgers.hool diar inrigting wordt uitg.hreid:
s. definiti£:f met Qen leeraar in de ge8cbieden,ia en
aardrijk.sk:unde, op eene beGoldiging Yan J 450.<"ier hoaderd vijf'tig gulden) '. maands, met drie
,ierjlarlijkacbe ,erboo;:ingen YIn / 100, (een
hODderd gulden) 'e maanda, en het genot van nije

tijn scbouwburg wijlende,

Hu.tari. en Singapure.

jarig-on

~::o~e!:~b=; ~:~f~IO~:de!e:::k~, ~~~ ::gi:~~ijtlt

DIet een meer algeweeoen 8sD"nl t-e
op de
..nko.n.t van To.koe Paija
Vol~"n. d. j ' Og8te berigten i. ,Ie.e •• dert work..
Ilijk .ang.komen,
'J'. Tir&n moat zich in het begin dez"r maBDd met
300 lban in d. I'{ n:oekiw. nabij Oedj"ng Blllng
Gl\oing hebben opgeho.n den, maar is daarI!.A, 'lml!d.er
ieh u.it te rigteD. nur de XXII moekime terugg,:
keerd.
D. Iloofden der]V IDoekim. hebb.n 'Jan Habib

I

,an

."bitt.rood lot ,tand koman d"r tot du•• erre.door i.d.r .
aeou) beb OoI va uoor hem zeh'en, voor onmogelijk gebou·

l ' ill

den 1 Oct. 1876,

De "roegmil 'II morgene ten 7 ure
De Hoogdientlt om b.lf 9 ure.
Lof d~. _vonds ten 6 ul"e.

den, geJdt 't;, naar '~ijn besta kra chten cen ateentje,
boe beso h ojd~n dan o=. kJ unn toe drogen tot meet .1g~we (lu e wflnr{Lt""!erin g en liefdefoller veree.ring van
deu g fn ot':!ll .. ame·1or" \'on den ollbaglijkeo Nibelung:.<nring, \' an den dri e·en zeetigjarigen tn:2D, wiena ijr.e·
r~11 wil~lnftcht en lJnbuigY..llme eD.(}tgie, gepaard met
bewond er ollBw8urdlge \·olh&rding, h~bben berejkt, dat
het actle'r t vijf en twintig jaren gekoeaterd tD in zijn
Lre iu o ru gedra gun g rootec be doel .zijD8 levene - de
inwjjuing van het 'V Rgnertheater en de model.op~oe.
ring VEin den Ring J ~a Nibelungen eindalijk tJen .
feit it! ge w!ilr4eu, fiOO uat hij, m.~t bet oog op bet

I

baan yolgen .
'
Iu 1840 b.noe~ tot k.d et op d. Kouinklijke~Mi.
litBiro .A.k1d·:' wirJ, verlie~ bij op ] 9
leeftijd·die

Habib

!

Z 0 N D A G d.n lOot, 1876
'. morgenll ten 9 ure.
"

Niboluugell-l"aUlp!lgne

l"'·il.tJsd, c.. YuH

dan laatst.en dag van zijn lO\'f.m in de geJederen ware
gebleven, . zooals hij uit te VOren walJ - uitmakende
Ben Bieraad von de armes. •
10 I..wt kort, laat ik lii eron.J t!r t.tjn tuilita.ire loop-

wa.cbtcn.

__

Zutidewijn.

bet 8toonlechip 1I1)11f!. U oyerJ~den id, . >t
AIL~o6wel re ·d.a tot -het amltteloo8 ·"e"an . ~tuggl! .
k!" el"d, zill Zie8r zeiter bet JlJdil:lCh lege ~ in dat llfater
"fCU een verliee betreuren, 1I1sof de generaal nog tot

h.t volgende n.der:
'fOOAnko& Doood i. wege"" zijn j.ugd .1 • • utta"
afgelet, en verv80gen door 1'oeankoe Haa"iuL

Vl~1l

Op he don kwam albi.r d. Irenrit:etijding, dat d.

_ AQn ~6n onder dagteekening van 9 d eter door
d tm Milih.irrtn en Civielen Be,.elhebber ta Atjeu afguzondeu rapport, betreffende den fjtand van zaken
.Idaar , wordt bet folgende ontleend:
Do berigten "al] den ...i.jand ing .. woftl.eo, IU)b1en op

.

.

DU8 mot··Iuoi;, lu~t eothouBisswe ann het werk! Im
men ,"oo r hem; die 't voo rrecht heeft ala Holland8ch
kronik eur (leI'
te lUogeD opt.re-:-

RiGUW eD

~

Proleslanlsche Eeredicnst.

fl61HIll kko iu bt.'B.:~houwetl.

1'0STKAN'TOOll. SAMARANG,

Generilur de Roy

gep~n8ioneerde gcne~aal. wl1joor ..VRU het I. : disch Jager
0 ., L. ~t, .1\., M . D. Roy van Zuijde. ijuop de ferng.
rl;18 tiua.r bet vttderlaud oabij Aden " aD board vau

b.ef!; geld noodig, Zoti do heer 'an Str&.loll de ICbOU.' rigt tog.no •• r on •• Z . [), en N, 0, !inioll,
ten !liat t.o t dUbbeht .waaln..am
, hahl. kuonen ..•~·UbPOl'en,
,He.t pIa:! was l m. ~9 AugU&tus. onz.~ ,.e, r~te.rkingc.&.
.... ,
t" Lambuoe ~u Oal b-Karang nan te "al.OIl, maar

LobengriD, ·d~ cerste Vall ~8 m61!ster8 W"crkoD, waarin
"ij hew reed!! gebeel zoo leeren kennen, 0.18 wij hem
later 1,11 steods klimm endo mai:e liel krijgen, ruim lien
jtlar geled ~Il door de Rot erdu.mllcb.e Opera, tijdena
I.Ut.a.I· gl:u)s~oriocle ill FJ ollano, wl;rden binnengeleid,
zijn dezo pr"ehtw61'ken toL op dit oogenbFk JicreliDI;
fjtn~JIen "fill 011a 1'6p (~rtojro ~cbleveD, en t.tl.aet ale OJUI-

)'

..

'

en het doen yan rondoe?

Aau {leu opofferandoD kUDstr;in van tal ,an ingele".

II) ,~

·:: (>.uk'· ~~ ~nt~k· wordel! .er· ge-waobt.

ATJEH.

'"
Ret J .a vaaolch DIOUWJ&af 'I ophanden, de Inlander i

toneu uwe, blo.i.nde koop.tad h.bb.n wij h.t g.uot
." d.nkeD , dat Ri churd Wagner's kunet ono .edert
tar .an jareu ~eeft g e8chonkell , Sedert 'fannh.".er.n

•

handen

POLITIEW][I(KBB. Du bedr Siuolt behoorcode tot het
Operette gezol.chap, ...rd in bet Hoer.nl~g.ment in
d.n afgeloopen nac~t, be.tol.n ,oor een goudborlogie
met ketting eoo pant.lon met eani., geld en ' een

dat Ony,a laougonooten Treemd zoudeo moeten

Ul••ud

waar 600

, gediond te WeZeDj men toekt or elders een wlrkt "oor.

Jen onderneming~ en op
geruet wag uitroepeD:

'. Metde .hlatate bO,tarrlfeetde bler ·een ,oorn •• m

O~ inoeloli. BBnnelller oin daarbij made te :ding.n:

_1-

i

blij •• n 8nu belgeen op het punt .tlat pl.. t. t. grij .
)Jen in bel stadje, wnaru;! deze bri.fia gedagt••kend.
De groot8t~ dramati!lobe toondicbter. dien de wereld
ooit heeft uanschouwd • .is dan tach ook geen voillagon
rr.e,"deling in GDO land, .1 bepult b.tg.en wij ,aD
zijn machtige schepping~n Yan booren en zien ..1thana kenl1en, zieh ook tot de .vier eente zijner
JrftUlatisobe· worken CD tot enke~e 'zgner trouweoll in
getsl zee~' g oriuge ·iut:ltrumentale eompoeititll.

In ,I.

.,

werkzaam '
tijo. 'tW'o rdt in danb.odel gebrlebtonde! den n.sm~

Docll de.e I.. tot. ow,tendigb.id m.g geen oor...k

Sa

G"

fo.~~a ua _~=~ ._ ~

I.

komBD onV"e rdiend!! '
~ijD,

g

," ,
,S~p_bor
10 Amboi ••, t'SD - Bata'l& ~_

eD

::::~k. bene~enl 96IDilitair&D; ,oor ~untok

~

2de luit.

~ ~ , ~ _~~_I!_~~~~!~~~:I~~t

i

1

·~E;;-i;i~ti-gk{"p·e~~~~·n

de bevolkkg voort mel

he~ I ~~~~~~;~:,J~~t

I

Lep~mg

P;::~;(7 ~::d~~tl.ti:~\,tt ~a~t!r~~~t!~:,::.ng~~r~~~

"o!a:
e
,oiking,

I terreln

Z!h:!Jte Wijll

M ias Ble8SiDgtoD op bare b~koorlijlre.

tot b.ar bourman. -

b ; ~dereD :caar hem loert.

\"a n d e

~hhtalre

h.~uden zicb d.~ eersta kcnt~~k~llen goopeo.banrd d,er
r.Jp.kt~, we. Ike, .ZlJ U ~ens ~~o kr..8cnt'lg g~8te~ ~oopen ,~ouae.

V.a n top .ot teen S ".d R~ ~. koatt" hat il e~ bhJkb~r
Ul~e: te ~ o~~ :l.la ge.peu8iODee r .... opperofficler - IlCb

I

~u.te, n .,1. lDI lIt.,r. " fi e,: t~ .b. e"-'1: 0 ",. _·".Ike born 9"

Ju.r tang met bart ~n ~~cl b!ldden beIng gebouden..
~;:.:r cen ru.w UlwrllJk, verborg Da Ri>Y oen. coeur

gewee.t zijn, welke de 'wert~ld ooit aanschouwu Iteeft..
Ik &a aIl een maar epn paar bc.:.nell
be-rn"u wli
b t:~ getiJ, z:i~b lielf \'"ero~tachuldigende; " hila k(l~ ik
,eg~en of het jooge of oude beenen warenr"
.Mia Blt;·ssiogton kijk:.t nij b~leedigd1 all uacht &ij
U&t Esther- in here manier yau zich uit to drukken
erg nij ,.WeI ; en inderdaad, naar dl'U m8.~taf \"au
rei nbeid t-e oordeelcll, die wij b ereikli bo bben lulleD,
b eenen weldru ~~ de her d er Bti'zwggeD,lheid en

l'tt D den g{lc,l~n ollJen Eng~II(tlte'n gentleman·, EHechte
e~ n& klcin~ fii.kkt) ririg ,'aD \' erontwaardigde vt'rBcbtiog
Bch iet er ult St. JtJ!tn'~ g rijr: c oogen. .. H~.r.eer but.
ik Dlijn ,·ader!" dit lCl·~t mnll duid~lijk. in dieD. ' blik;· A.an het rniddq.gmaal te Felt')D ft.preekt !Qen nooit
f eel St. J01m doet ni~t , w:\ nt hij w.!et dat ala ltij.
lets ·wide bet z;ijo EtlU om nUl:!'r ~gtdtr~t3k!i tegen tu
8preken wat liie oo ir t.e-ggc1l IUOgt:,
uit s:ueht ~n
"C' errnsak ow h~UI tegl~n to :-l p rt~kc"ll. I i!l.:ly G ,-,ra.rd doet
hl·t efenlllin, omdat z;ij W"l.· l i!e-!l' ·g~lwvnj Leet't boe
bleD onmogelij!c bvee di l&g~u L\c'i g-elijk tal! doen en

U

.ington kijkt bel · edigd; St lobo I.cllt .I<chl;o,

aileen

10 .nigen ijekouden wind eo menige keerkri.DguQn tec,.. u hfoeft ...oelen aanilla.an. Ge' ue hAnden zoo bl~k als

d..r zij va.1 be.lou,n i. h t .tend dee l goad .ft.,,,,,,
ke!.'l, d~nkt ~ij bet prllotan !ua.U' acbterwege t.a I.t~n
:M iu Btel!J.SiD~..-ton do~t net ouk !.lid, I)wdat zij dankt.
g"noeg ged." 1.0 h~bben , til• .• ij met h'",. hA·" t. lOU
Ud Bchoouh.eid. ieL1 tut het " Ddfjrb.~uJ by draagt.
D.llar e .. olJGt, r h'lt g ": leftfchap nij waC; 8tillwijgen
bee rll!c.ht b.t Eef·er hare \"·oge!l d.)\Jr' de '.1&&1 rOod .
- ,h.... le n en be.kljk..t d.e r('hi l d~rije~, ;r\J"ee of dr,e Gorarcia,
dl,of Sir Tb.o :l',ae Lsurt'Dce gt!lChihlt'rJ ill gala-U.• d:ng: een6 groQte koperk.l eurige vrun. J~)r RU.OODS,
ill geene kt-.:ed irl g ' hoflgenaamd; ,SuRna ... n ·d e oud-·
8t60;'1 .. Jupit~ t ~n L dll.'~ ( beide iu len~UIIgl"OO!te) .eell{'o Btllpelide .J""'"eoua, do; r Saty ra v""r ~ut." (oon we&eu.~

; 1..·!l e lelie , gee-ne bi.j de rrou'J.'(tu tuozeer geliefde kl"ullcD.
,\Vat verbee!dt gij uF" riJept Sir Tb.am.. met vet·
li cfdog Yan stem , wrwijtzijne alijye grijzeh~n t>,ereiml

lij!t p"!1lCh!~~uk io de v(:u&Ulel ir.g'" en "\-t"I~ ar:dere der
gr>iijke onderwerpen, · IHoalll m~n .l-~ 'L'C't: : ot. io ila
n~t.z& !en TS !:I Eoge18che ~der~u en fateven1ijk.e liedeo

l i~t a r Y"rolijk uit, 1fanneer

pij I.chl ;

Hij

bij keekjuiet nu

Dit"t noli.jk, toeD bij !t.ijn neUB ,liver ~ijne

I,,:~ud~ 80-=P
gebumeurd.i., ~ccf< ~ij

opbaalde, 410_bij . oedr .lee:"t
pr~cies het ulterhJk ,an IUD vader, hoewt!l 1I1J y, eesIl;l ijk b{}QS wordt wanneer wen hem dit leyt. By is
I.t· ~cr niet mooi, in bet geheel ge eu b13vallige pr~lle
"H; t . zijn regten neue, bleeku waugen,_ vlMhJeurlge
kr'ulien; encmin 18 bij z~er jODg - dat wit zegg-po
gl'l:n Inaap _

. Deed z;ij? COIBl'llmenten, .die men zonder '!>p£et
uH"k~:, sijn altijd do ,leijendBw," bervat .Mr. Gerard
L Im. Daarcp kijkt bij door den scbeidlDlUur van
gr. ? h begouia', in zilreren putten &D liiet een klein
1jl.'Z gt dat ond6J' en .boven de breude karmo! ijnroodo

k!:lS8~

II

j

'l' h \:IJOU," ~egt

.JIlt:

I~ae:~j~a~;n~ij!IJ~:3t:t:d~~:gt!e~;D~'ee~:eitn·bl~a~u,~:f~

ziju ferdi«'ude looD; kOlD inad", Coullie'"
De soep IS bijDa gdge ten, toen twee peraolleo. door
een toevaHigen &owenloopvan stofdoe1en aan ~e deur bij
;:)' kauc2tt.r gekomuD, te gelijkertijd d e eetialll.bior.h;~Dtreden. • o ~,-,ermeldbaarheid "Vertrekk:· nj armen zuBen EO W8sr• .u.kkera in ongetegtigbei,f," tegt St. John meteen
8~.hijnlijk fQlg .. n en dan- miuobien neuz ... ~Ii88 BleB"

.pottenden blik naar zijn .ader .leh 'oor Eltber buigelld", terwijl bij Il"b :.'lM8t Mil. Bleeaingtun Df.ldauet.
, Doe gut bet?" aegt Sjr ~bo wu, !ijoe li.ukerhand
uil.lrekk.nde (.iju. regter boudt don I.pel nog V88t)
11 W .ij wachten hiet rwoit op iewBod; wij touden elf's
vour de kooingin of den lord-kaneelier de BO(lP niet
IIlH.ld laten wurden."
• 11iu Craven hield U Itrak. vel'keer'lldlijk voor Sar

d~'r

II

ue

- Giater ward door den beer C. Th. Huwme ,oor
OOK: di e d~r
VI moekims; is hezl!; met net
b.et rroog~erecht.bof albier mot gun.tig gevol~ bet Data. . afbal~D del' b utwerken, h. et . g er t! ed make u \'U U het
rl, examen afgelegd
en den aanleg fan een gemeeDB cbapaweg.
Met genoeJen 'ernemen wij dat de oproeping,
Het werk word~ · beroiuwiJiig "ol bra ~t,
door dr. Hoorw.g, direk!",U~. yon bet gywn •• ium W.I,
__ Bedert 1 Augustus werden bier ,nange b ogt 164.
lem III, gedaau , gnnstl8 UJ opganomen en op den
Chinee8~btl werk.li eden, waarvan 28 Ult Hongkong) de
Bentou dag reeda bijt:ltagcn tot de lJelft V4n het; fcro,.~rigen "an Peosng en Singapore.

i. (Jok: niet benedeu," o;>pe!"t Lady Gerard, die zicb
lao~18am uit · h.ar Itoel \)mhoog bijscbt,
,Op wie wAchton? Ik nio~.JI~ &ntwoordt hij . • W~nneer, m~n zich. nie t DBar de regtden van miju hui!
verkleat te lehtk.k:eo, wag luau hot W&t mij betreft,
fiQlJder den maallijd doev. DAD krijgt men nieta dan

r ldde r

heeft zieh lliet
I n. !tet la"htt .~!,r.. 1 874 vrLl6g .en verkresg hij lijn
voorkennis van bet beatuur in
l\Iaroltia lJ cdergt:'T.(,t.
pensi~en, .wl\ arb1j Z. M. de Konmg h e m oDgt!rrugd
DOQr de b6folkiol"1' yall Bib! is (lP last ran het bodun h!uli:nron rang ,an f;,eul? raal t! .. l.w u k.
8tuur .en brug gel!ila~.en t}v~; ti l) Kroi:'u-Ning. "·Q"l.rdoot'
En t~r~ ijl cr . • ltO? U flg gee~ t":ee .~oile jaren ..na
d e gcm~en"cbap tU&8che:1 K ott::t.-Badja en Plik"n-:'t1- ~ :t n p.eDl!wll e.e nng 1:~.'"! \' rloope[], ·18 by de .~euwlg6
d.lr, ook "oor artillerie, "leer wordt \·('! l"..:,eruakkelijk.t.
rt1 " h~ mgega!l.~ . In ,~;b:\ r!d, filet eeu ~~ w g emteresVdU

Tijf en

dertig jaar of dsaromtrent; zijn

g~. :aat lijkt weI doo~ het wader geL!:"-i$terd, a1eof.bij er

d. ;~:m:::~~..,,:i:n~~:: ~::!o:i~:e:e:::~; ;t~e:~ d:e~~:~;.:-: ~~~~~e,;t=! !".::~~ :~~~:: ~;~t,:;:,tc:';o;:~ij~~l:::!:n h::l1~;"~~c~::' D~~~

o ... it "ragen om '"~\)~ de heilige Oatberina, Ceci"lia of
et:.;.~gt! ~ndere beilige te ,titten j baar gelaat is iu~wl'r
lI'.!lJkb?ld 4."60._ Jan diu Ueine, yoeirelende, uitJ~gende,
tll't. '. la.dlge gB.!lgteU die hi,) cit'Jur6 d..gelijh voork.omen ~ c . 't~.1r eeo fe~neh,=,n tOOl fau .glimlacLjt.'8 ·vf tranen,

'"U

'lI ! IJ~ of bl""J"" :, b.bbor', Oil"
diu kl.in. """g'
t~u. dId de oo ....1r 'All de helfl der ferdri.telijlthed.n

ki ;t:n latei , tOO oo. haLdig VaD drie lapel. te 1!'I.ten ,..Uea,
d i~ bij op een blad dro g. , Do mme hond! bedl"nk .at
g !j tl l~ r.of rnaai: anders dat gij uitde lamer i:l)mt f"
t..,her-'e ID(.lOd (lptmt tieh, lij Toelt ·eene rwaar\\ .J~Jing· fan oul.telunia op b •• rbeaehs&lUd. aangesigt~

. , ',., h.t o.orig.

g"""I..,b.p ,it daer nij ~,
mot d. beleefdb.Jen

1 tc J dt l"og gem•• D,,"m bokend

I

1. : l'i\~ te treJr:k~D, terw~ l d~ li a met b~r diD~ beaig sija .
li tlt!~~r at.art Tlak ~p SU.8IulDlL' e 'ft~t~ ~t>Md ge-'li~tl
t Ol.l:l h:!t 2 &a::.J ftllht weder d ("l{1"T ~f:r. Gerar-J'.., Itew~b 'o:> ii.1 1(.or.i.l, dill zlch tot haaf rig~
Z ij Qri"tatelt en
L l"'~'d, ge-'KitlJ ig, ttJOal3 een kind , dat bU het.eoGapeu
uit ,ie eonoerf-F" tt.n ootrapl .. ordt. fiij k:ijkt n'Olijlr,

oa;u.t lij ( QO&Hr iD ,.r._rrin; i, (lFv:rd/· rrn o'i ",

6

D""r GO. a.iideht ... Io\UrU.

d'oreB lfUbij de gQ8dbartigbeid. lelre. ' •. ',
Terwijl zijllUefbebbende Yronw ennog,jengdige
kind.reu hemr.ltonoeg mi>eteu· ~Bon,ontvr.lt. te
gelijk un bet Indisoh 'Ieger ...... w.r.raan .hij .tot het
h.r.tato tee met sun pnsebe tiul yerJtiloob~ bleef V.
een parel' van bet lui .erst. watl!r. . . . .
PU.lNI;! PANlIHNG, 16 Sep~lllber.1816.
(Sum. (]t.)

"

/

'iI~:t~~:!a.;~~~rr:'O::~tNl~ur d~_;«Ktnkkla.!J'J_ bij
1.l.Jldtche bestuur op Java en M.aura.

INLANDSOR BBSTUUR.

S', i" bcnocmd en

Poero, wedaDa

Gending.

SAMA.RA.NG.
AIlDg.komen Schepen.
N, I. Bark Mabrak ge•. Said Kassim Madebie ,all
Pekalongan.
Eng, Stoom'. O.lastiane ge •. Harten, von Singapo,e.
Vertrokken :icbepen.
RIlB. Bark Veritallgo•. Hnmble, naar Sooraboija.
N. I. Bark SoboR Maokoor ge •. Hadjie Mohamed

&aD

•

8ij Konil).k,lijk tesluit vall. 14 Julij 1876 no 7, zijD. benoemd tot
hulpp~dikerl_ bij de Iulandiche cbri~ten'gMlleellteD in Nederlandsch]ndie~ '·de beereD. P .. J. PenningsJ evangelist te Hauslfeert en N.
Riunooij, gewozen !6nueling te 'a G1'3.venbage.
Door dcm. Mini$ter van Kolonien is bet verlQf Ii.aar Nl'Jderlaud,
verloond aa.q den ambtena.ar' P.- J. H. ~vaD del' Borgh. la.a.t,t op:I!ig+
tor- aer tweede klasao.bij dt! burgerlijke ope.obare werkeu in Nader-

~SemanJ

naar Bondjermaslling.

BATAVIA.
Aangekomeu Pa.oagier•.
2S.ten September. Van Atjeh, per atoomschip
William Mackinnon, ges. van Eck, majoor HnempoJ,

~:ds:=l~:i::r"j~;~nJ~ ~~oO, a:~ v~~d~:~~i:te~ a;~a~t~~t::at;D~'a:l~

tlirigeerend officier van gez.ondheid den' Berger~ Ie
_ luitenallt Hendrix, offieler van gezondheid Wolff,

kontroleur del' cerate klasle, bij bet bionenlandacb b~"'tuor 01' Jav
ClU den eersten luitenant der inCanterie J. J. de Graafr,
nader verlengd met ze!. munden.
Door den Minister yan Kolonien is aa~ den kapelmeeater van
bet korp!! .tafDullijkIl.DteQ, tc Bata,·ia T. :(!'. Markn' vergnnd nog
Tot ultimo Septt;mber -1876 in Europa til': verblij\'en.

scheep.klerk Hnmmelin""" 1 Eur. ondefomei"r der

en Madura.,

land- eQ 1 Europ. onderofficier der z6elDacb~r 4 Europ.,

1 Amb. en 2. inl. militaireo, 1 Eorop. .chepeling, 1
.dje koelie, 2 vrouweD, 54 dwallgarboiders; van 1'8'
da~ g, mevrouw Harmsen, de heeren Ohatelin en
Gorde., mevrouw Langenberg, kapitein Dozy, echtgenoot en 1 kiDd. 4 Enrol" onderofticiereD, 28 Europ.

j

CIVIEL DEPAR'I'ElUEN'I'.
VEBL1!:END:

l<:en- tweejarig ver:o{ Daal Nederlllnd, wegeol- r.iekte, &an den
eenten hulpoodfll'Wijzer laD. de opClnbare vijfde l~re acboot te Soe+
tabaja, A. van Mocrkerken eo un den kummies de-r dtlrde kJ_&Slijij _de poddienst W. A. van Hen~el: Een tweejarig vedof ..naal Eu'
ropa, "qenl ziekte, aan den kommle.'l. der derde klaase hlJ de post-

en 40 iul. miJitauen, 86 vrouwen, 10 kinderen en 10

banneliDgen.
Vertrokken PIISs.gier•.
26aten September. Naill' Nederland, per Ned. bark

J. K ,E. So~~i...GU:

.Marie, geE. Kerkhoff, de heeren Chevalit!r en familia,
Hartman e 1 famili~ en Vrijdag, mevrouw Wl~kkie en
familie, een gepeneioneerd onderofllcier en 1 bdhoef·
tige, 2 . ~eg~geerde onderofficieren, 4 gegageerde min·
dere nl1ht8-!ren en 3 ontslagen veroordeelde mi itairen.

Eel-tal, als prciiideo\' air wees- en boodelkamer te Ternate, A. J...
Bruijn, onder _dankbetniging voor de door hem als z(Jodanig bewe~
!f!D dien.ten. Em-vol, uit 's Jandl dienst, met behoud van regt op
ptU&ioeu~ de .'I.ekretaris der I't'.sidentic. Krawang. t-e·vens ,'endUDleerster
in dat gewes.t, C. J. Watson, Ferval, uit '.II Iuds dieD,t, milt be·
houd van re"t. 'op pensiocn, de pak!:m-i... teveo!'l huenmerliter te- Ran·
}I'. J. Hoedt-. Eervol, - uit '11 l-s..ndilo dienftt,- de ~jukt.koDlDlie8

ua.

Keba (Banb). P. f(erveL
'-

Tot as,siatent-resident v:.n ~J,imbaD;ga-D (Pr~lJ.l!"er.Regentscb&ppeu),
tevtUls vendumeester al~,ur. de .:I.Slu",tez::t resIdent nil. ~oetapoera·
Kollot. P. H. Boen. Tot IUsistentreddent ran :-;:Oekap~~Kollut -(Pn:·
Olllger-Regenhchappcn), de alsi8ent+r~ident vlin' utnanap (Msdura
t~v~ns ..-endumeealcT lI.tdaar r. P. du Clom:. '1 at tLuistent-resident
v~u' SUJI!.anip; teveo8, vendllmeestcr aldur, de bennemde a8!l1stent~
resideJit TaD Hoele~eng (Bali), tcven!! vcoulImcest-eraldu.r E. A. Halewijn.
Tot ruopirant-kGntroleut bij ~het bibDcDlandilch bestuur op de
hel.ittingen boiten
en Madu.ra, H. }~. VeeD.!t·'a tid de Ilmbtenaar
op wachtg;eld W. "'. vaD. Wrehleren, iaabteliji-- kommic!I op he!
Olillistent-re.identie-bureau te '"intang (W~;ter-afdeeli(lg n.o Borneo),
fevena \·endll.lllee!!ter aldnar. Tot kOIDuues ophd buorau taD den
aJl9illtent-reBident voor de polieie ~ b.dang, de :nnhtenaar op wacllt·
geld (~. N. A. Rochell~ lan!!!'telijk IIchout yoor de policie, k Welte·
TI)t kommiell der derde klas5e hij de post-eu te\egraafdientlt,
d~ adjuokt·kommies J. G. W. DOll.selaar. Tot- kommie~91er derde
klaS"!e bij de post-en teIegraafdienst, {le ambteaur op lfachtgeld J.
J. H. Kater, laahtelijlc: die betrekking beltleed bebbende.
'.
BIJ HEr IIOOG·GEREGTl'HOF VAl! NFDKRLANt'SCH,l~DIF.·
'rot eerden 9ub~tituu.t.griffier. de twet:de subsntuut.griffier jbr. 'Mr'
_J R. SingendoDck. Tot hveeden 'Il~titllut-griffier, de derde imb91-i-

Ja'n,

'rrcden.

tunt~griffier

Mr. A. E. Pool.
BIJ HEI' J;QSOHWZt;N OP JAVA EN Y4nURL
Tut houtvester del; d.erde klasse. de :a!lpirant+houtvester, J, W. J.
van Dijk Tct :u.pirant-houtv~ter. A.. R. J. BruiJl!ma en J. H.
W. :,ierie, geflteld ter bes-chikk-ing nil dell Gouverneur- Gener~al \·an
Nederlaollch-Indif'. oro te worden ~enoemd tot technhcb ambtenaar
bij het boschwezeu aldo.n.r.
.
SIS '8 LANDSDRUKKERIJ 1'E BATAVIA.
Tot eeraten korrektor. de tweede .k:orrektor F, p, J. Mulder. Tot
tweedeu korrektor.+de klerk: tel' algemeeo.e scuei:arie K, H. }', !loo •.
OIl DEN WATERSTAAT EN', LANDS ul1RGERLlJKE
OPEN8AR!t WKRKEN.
TQt opJ:,igter der hreede kllJlBe. de ainbtenaar op .non-aktiviteit J.

-:~r ~:do:'k::::.te~kn,!~te~~::k~n:o;_:~~~~t!~b~~~~e~!:~, °fa~ra~:~

lijle d.zelfde betrekking bei:leed hebbende.
C1J DR AFDEEUNG HOOGERE aURGERSCHOC<L VAN HET
OTJMNASIUM WIL~EK III TE BAl'AVl\.
ONrH~"'FN:

__

~l~f:;;;' ::0. :: :~:enge!::ucur~i~~~!~k:~ ~!~gt l~~ttenh~e~t f:;enar~r;~
t:1':"ie G. de Wij~.

~

BItNOEIID,

Tcrt leeraar in do Kc.chiedtIris eo aardrijbkunde W. de Boer,
than! tijdelijk belan met het ge9'eD faD onder.... ija ill die vakkeD..

~~ ~~~~b:~D:;r ~'~ti~:~:kti~It2t~u'~~'~ieij~{l~~;te~ij'k~d;:~:~~tr:k-king bekleed. hebbcndc. Tot eaucator, de tweede hulponderwij"ler aan
ue openb~rl!i lagere fehool to. ; :Buitenzorg J. B. de Puij.

TtJDELlJI( BYLAST,
Met het geven van onderwij. aa.n die illrigting: iu .de }'raruche
t&.ai, de eiucator bij hd g~Lbium J. ,\'alette; in de ",i.kund~ I'ln
het regtlijnig t&ebnen, de eerste hulp<mderwijzer un de derdfl openbll-~e lagere school t~ ~ oel'3.bajaW. A. Reuhl;- in de wiakuude, de
;;:k!:~u:.u~::~~~:.er aan de tweede ol)Cnbar~ ias:er~ school t.

BlJ "DE PI.AA:rSELTJO; Sf'HOOLKOMM1SSJE
ITK SERA!;T~!~:'AM)
Eefvol, als lid, <.:. - H. A.. Pegomann~ onder dankbetlliging voor
Je Joor heJD al • .zoOllanig bew:e:c;:::teu.

ZeDl~O~~!~i!;r Jbir;::u~~;:!t!!;llrl11ld~; l::~:\!!;:iij::r:~:~;r:
werken in de reaidentie Butam.
BlJ DE P[.AATbELIJK K SCHOOLKOUM1S,lE
TIo; BANJOEIIAS.
ON'HLAOEN :

Eerv,ul, ali lid, J. M. ItlommeateiD, ondflr danlbetuigiog va'''!" de
ala "!oodaDig ~we%fn dienstl'ln.

door be

BDfOEJlD:

'fot lid"J. de Crane, ilQutrl.lleut der eerlite kluse bij bet binnen·
landseh be3tuur up Java en Madura.
B1J DE PU ITSELIJKE SCHOOLKOMMSSIE T,; CDERI80N,
ONTSL.lGEN:

Earvul. lid. J. F. Meijier, under
bem all' :zoodanig bewez!!:!:, dil'ln!.ien.

tlankbet1liging voor de d(jOT

.KII01U{D~

Tot ala lid. G. J. Putman enmer,
voerregUneo. accijn!cn-aldaar.

kootroleu'r bij de in-en nit-

Bll DE PLlATSKLlJKE SCIlOOI,KOlIMI,'IE

TIl PASOEROEAN.
,

Eerf'ol. alaJid,-C L. ".o;::::~: '}'roidevillj>.' ODdcl; daokheluiging Yeor de door bem ali 7:00danig bewezen .dieu.ten;
Tot'i'id. L. F. }'iucber.

ae:::~=ieur

bij de ditJDlt dill' 5iaab·

tpoorwegen_op Ja-va.
Door dea. Di:rckleu:r, -Van Ondcnrijs. Euedientt eo' Nij,erheiu- 15;
lNeftaOIIIlH:

D~ benoeming

,an J.t:.D..

~dl!:D. .lmlpondenrij~er un de

ol)Cubatt
Sdc ja~.~re school te Datana, W. 1< H. BoulmiJ8. tot tweei1ell hnlll~
ondeC'fti-'JUr UIl de o~Oue la15e.I'f1 JlChool te~.,nl;.OD~ m.et bepaliD~
t1at bij &aD i!.e ;~dt: sehool te ~:K"":,erkt4ln hlijft.
.•

., Tu,t

l!fee.1en

lhl.l.lpo:o.detwij&e.r. us de opeohlle ifgere .t!"huol ft·
hlliponderwijzer a&D d~ uptn·

~:r:~t~:' I~~!e :~,rte t~"f~:tede

i:",.;or den 'R::o-::u:..u B3ide» it
j.r~r1.' -::~~~~~~J~:b~~,v~:r:~;rh~ !~~rhlt.~;ie~~b-:!~A ~~
Baodj.,.,pro

d?n and-majoT der OhineezenBehBeaau.w Tj~n,
die daer~o~r gelijk wij yernemen ,eeno .Bomvan. onge·
veer 1_1500.- be.ft·beeohikbsargeateld. lutuuoben
blij.en ook gegoede, M uselmnneo niet· Behter met
bunne geldelijke bijaragen, .en moet 'zelf. ~en Buro·
peaan, (de beer So.) door oooveel edelmoedigbeid be
wogen, .ich genoopt gevoeld bebben om 5 kambiilg.
tot betzelfde. einde un bedoelden Arabier te vemtrek,
keD. Ze!lt net wortl ~

langen 'genit Dur het. eindeTill1den oerlog,en ten
nlbaerlegging der· hSl'formingen,

PA DANG, 29 September. De Ilanbeotoding van den
lSd,en dezer voor het bouwen eeDe~ brug over_de
Pandj.inan rivier i, mi.lnkt. Voor het gebeele werk
.w&~en ~wee iD8chrijv:ngsbiHetten ing8kolwen, Ale een
van Oel Aking alhier, voor een bedrBg v..n f 33,800
en bet andere van den mede bier woonachtige. Ohi·
nees Tjiang l' e g .oor f 34,150. Daar ecbter de
la·'gBt. in.cbri).ing nog f 8283 bo', en de mniwnm
aannemingaom ging, zoo kon het werk niet., worden
toegewezen.
Voor de le.ering der benoodigde materialen werden
geen inBchrijvingabilletten ontvangen.
U!t de Li'Dap.eloeh Kotta., in de Bovenlanden,
o~tvlD?en wij ollaang~nGme, tijdingen, welkE} wij echter
. U!t vrIJes . voor een meuwe drukperoyervolging Hever
met pubhceeren.
Wij. kwijtan ODS iotusschen -in zooverre ,an ODzen
plicbt, d"t wij de aandacht ve.tigen op een mindar
normalen toestand .Idaar.
- Sedort eenige dogen lig~ in d. P.dangrivier
eon llet en rank sto mvaartuig. de Loulse, gezagf",
J. G.rde., door den heer DiemOl,t onlangB te S'nga,
pore aangekocht voor de-n di.net tuascben den wal en
de reede alhier.
De heer Diamant heeft hier thans iwee stoomerB
a
va: ':{;,
geowoordige oor]ogsbmetandigheden'Daftr behooren zal
kunnen voldllQ-n worden.
Do Lonie. werd in 1875 te Singaporo gebou';d ,an
~j.ttibout en is kopervaat en ,gekoperd_ net .cheepje

.N:aar Muntok, per etoomscnip Gouverneur-Genenal
Loudon, gez. de Hart, 2 damel Rudolph, in.pekteur

~~h~~;:~: ;clhev;;I~:;:nre~2k~~it:~eia!~e;:~:a:~e~~::,
loe Bras, 7:) vrije

ko~liel.

VEftVOLG DER NIEUWSBEIUCUTEN.
NUR WII vEaKE.uN hobben zioh bij den togt naar
L'Ul"jong op 4 Sept<>mber .ie Jav.sohe Ot. 13 Sept,
de volgende incidenten voorgedaall, die h t groot aao.
tal gewondon verklareo.
Na het ~fdchiet8n van (eu .tuk ge9~hutJ werden de
paarden, waaracbijnlijk ollvoldoende gedres,e~rd, terwiji
bet otuk keerdo zooal. altijd DO het vuren gebeurt,
8chicbt.g en reuden in doUe .aart nalll' den linker
vlengel des vijand. over. De berijJers, .ebijnen of geen
kr.cht of geen bedaardbeid genoeg gehad te hebben
om de dieren tot keeren te brengen, of desnood. de
Y"oorpaarden zt!lIf_ooder 't ruden, zoo te verwonden dat
zij viel.~~ ~n h,e~.• tuk da~rdo~~ tot .~8a~ kwam., Van

Op de Venilutie
van Dinsdag den 24 October 1876.
..I Illsnog door de Wee.· en Boedelkamer' alhie.
,erkoc!>t worden:
het tot den Boedel van wijlen den Ohinee.
;KWEEK BIE SIANG behoorend

7Z48 aandeel in een Illhier, in wijk Lr.
N. no. 935, gelegen Perceel.
Samarang,

R.D~:~~~6y.

(IToor het land.)

Aanbesteding op 3 November a.

Voediug en Birie ,"oor de gevangenen en v6roordeel.
den. en van olie en petroleum ter verlichting del' gev8n.

-O----b----------pen aI·e,Ve
rk OOp.,
0 I' Din s d Ii g, den 24en 0

~t 0

b e r,

met een

en

BEN ERF, bebonwd
Bteenen Huis
BIJgebouwen, gelegen binnen deze stad, aan de
mer 7'/, mijl b.bonden geloopen beeft.
Westztjde van_ de Oosterwaalstraat, wiJk La C,
D? heer Diemont verdient O. i. wegen. zij' onderperceel. Na. 211,
nemlDg••u ·ht; welke Pad.ng in 't algemeen, m... r den I
be;d. toebehoorende ann de kindel'eu van wij·
gewonden en .ieken, van A-tjeh komenden ooldaat in lIen W. F. J., GO SEN SON; en bet tai den boedel
't bijzoll~er zoo zeer t,'n goede komi, door Zii.n medevan \Vijlen B. (). LAiYI.M. ERDING behooren.d
b~..ger. 10 het openba.r gep.e.en te worden, geJijk
STUKJE LAND, thans bebouwd met een steenen
IVlJ .dan ook gllArne doe~! terwijl we meteen in herinHuis en Bijgebonwen, met panne;] gedekt, O'elegen
nerlDg brongen,. d,.t bl) nn 10 .Jaren geleden het
bulten deze stad aan de We"tzi'de van d'::l w .
eer~te, ter Suma.r. ~ Weakust tbUts beho<>t>!nde .toom· oaar bet "eastrand wj'k La A. IN . ~ 4
eg
8chlP, de Oodernemmg, tusBchen Pad-ng en de reed"
J
] 1
.L-.o ~ .•
N
i~ de vaart bracbt eu later ean geregelden maande~!lmarang,
1"I ",amens de
Weskaruel'. ved.:
Iyklchen dienot naar de lIoordelijke havens opende,
den _0 September 18, li .
De SecretarlS,
j. ,zelfo. hete.erste .toomvaartnig, de Atjah,. hi,er hoeft.1
.1651.1
,
R. DE LANN.~OY.
laten bOll wen.
(Sum. COllr.)

I

_

S.

dee voormidda.gs te] 0 _ute,
t'n Re.identie kantoor te SA.MARANG eu ••• i.tent
Re.identie kantoren te SALATIGA en AMBARA •
W A YOOr de levering van:

zulien door rie Wees· ell Boedelkamer aThier in
haar Vendn-locanl verkachi worden;
EEN Sl'UK GROND, lJehouwd mel een Blee·
nen Hnis en Bijgebouweo, met pannen gedekt,
galegen san· de Nool'dzijde van de Heerenslraat
alhier wijk La O. perceel No. 210.
•

TE.
I

Li:i'RAM' EN
[;.I!.

C1

J£et toestemmmg van den Resident,

Vrijdag 29 September 1876,
BERSTE ABONNE1IENTSVO(}BSTELLI.\G

.

Uit de Straits Times.
Constantinopoi 2 Sept. De. trool&BbekJimming van
den , nieuwen Sultan heeft zonder stoornis plaats gehad.
Londen 2 Sept. Volg no Seniache officieele d.pech ••
geduteard 30 Aug". werd door een weI gO;3laagde aanvat op de rechter oefc:!r van d 1 Mordova, de Turken
d.oor de Sen-ien nit bunne stellingen verdreven.
Generaal 'TchernByeff dringt aan op voortzetting fan
deQ oorlog, op grond van de toenemende sterkte der
Servillche troop en.

M~ukbtar Pacha h~ft Trebeoje veroterkt. Oener•• l
DerVlah 18 te Podgorltza t!&ogekQmen, eD Prins N:kita
ie gekampeer.l te Orahovo.
T10ndtm " Se , t. De Tm·ken vjt\len f;ondAr !!!!lCC£'!R de
~::~ :i=gd:M::h:l:~;8 ~: ;·:~;;enUU~~ ~oer:j;;;;~:~ rechter vleugd der ServierB op ue linkeroever der Morava IUW. Zij slaagden er echter in de Servieche posiv.'rwonden, zoodat het .tuk tooh in handeu de. vijand.
tie te !Iexinta. te onlwijken.
vie], kal. van der Heijden moot toen in zeer energiek.e
De Turken nmlerau
termon aija manschappeD en offioiaren dt'D eisl'h ge ..
De Serviera behonden de veoting Alexintaz, doch de
.Leld bebben dit otuk te hero ••r en, wat ook zander'
Btad ie door d. bevolking verlaten.
aa"elen en met gNoten moed geachied .is, doeh niet
Oeneraal Tehernayeff i. naar Deligrad op weg.
zonder dat "an bet einde .au den dag de 7 gesne11lJe &Ui6rs bereiden zich voor op ~n winter yelJv.ldeD, 44. mindere. gowondoD en du majoor Ruempol,
tocht;
mot do 1~ltenanta Verploegh en van Driest al. gewond
Oou...... ~inopol 4 Sept. In .en eonforentie bij de
moeoten opgegeTen worden, golijk men .ich 11i, ~et
EngelBche Amb......de gehouden te St&mboul, io O\'.rtelegram in do Jovaa.h. Courant .an den 18den
eengekomen vooroteJien tot bemiddeling .oor de groote
dozer berinnert.
Mogeodbeden 01' te maken.
.Omtrent het noodlottig apringen'Tall den granaat,
Landen fi Sept. De Mogendbeden doden h.den
ust lUlt. VIlll • oren be~ regter onderbeen kostte, verno,
vroo.eaf_ooralagen &an, de- Porte. Sedert den 2e dezer
men 'Wij, dat door onb&ndigbeid de .nel.lont' aan de
badd';n
or geen gevechteu pInata, De Turken be.etten
granaat vuur Y"atte, toeu hat projectieL in het mor-tier
nog den_linker over Tau dec Morays bolven Alexinatz.
gebr.gt werd. Door het mortier om te .ke.ren trachlte
Het Turk.che leger ',ndo. be,.l van generaal ~ouk·
men de gre_at in het <and te Imoren, doci. te laat.
tar Pooha, i. Montenegro binnen g.drongen.
Wolligt war. bet on~.luk .oorkomen, zoo wen .I.ehb
Engeland beeft de Port. een wapc,.:metand un
in all&rijl het .tuk afgetrokken had.
.en mund voorgeeteld.
Overleden - Generaai Henr y Trevt!lyan St. PeterB"
TR:LEUHAl'Hlll. Hob' telegraafkantoor albier oohijnt
burg, 5 S~pt Het eongrea '. van Orieutali.ten werd
nog oleed. gebrek ....n be.tdl••s te bebben. Eon tolebi
..
gi.teron geopeod.
gram om 1'/. unr aangekomon kwam eerat ten 2'1
Loilden 6 Sept. De ..rontwaatdiging de. yolk.
uur .in bet be.it Tan den geadrelseerde.
.,
O"fer
d.e Turkttche gruwalen n~eml toe en wordt- doorD-zeltde k1agt bestond teede 2 jaren geled.n. Men
de geeotelijkheid gestennd.
.
.iet bet du., verbetering van een oleehto toe .... ,,1
E.n !>rief van Lord Dorbij boudt in, dat het gOIl
WONt niet verkregen.
l'ernement plan heef'li de waarbeid fa staven, en tu
- hanuelen lI<)O ala d. recbhaardigbeid gebiedt.
GO'&DE WERKEN. Voor\len vroman Mohll.lllAdau
Aile groote Mogendbeden hebben' een . wap;nBlil
die daartoe in ...... t i., moet de v..tentijd .ieb oak
~iand v""rgeoteld.
.
door de beoefeniog van weldsdigheid kenmerk"n; en
Londen 6 Sept. Eo'; brocbuN van Gladstone be
onder. do!" ,el'lchil1ende vormen ••arin dit · pleegt t.,
Teelt
de
aut.Jnomis
-&an,
met udere w(lorden, het
gesehteden beh'''fort ook bet verzameJen van al'men en
recht .v!! zelf.regeering aan de. Hurzego.illa, BJODi~
win,eriJ:lO~ndeD om die op SpglsB en ,er~napHriDgep
Bulgarjj
•.
te ootbalen. ._Onde... heidene voorbeelden d""n Bieh
bi"..... op gNOter of kl ,iver •• baal ook te dOler
Ba.ta.via dd,' heden.
boofdplaat•• oor.Bij oen A ....~ier in d. Malkamp o.
a. kaB' men elken ayond -:b- 40 pereonen (iavanen lli.a~
Reuter.
loijere Uil arabieren) aantreffen, .lie nil d.~ daago 110 '
19 Sept. r"hernayeff beeft runt Milan tot lIoniIlg

VAN

Frall~aise d'Operette,
P H, 0 G R A-M M A.

la 'rroupe

lote Al>'DEELING.
liNE FEMllIE MODeLE.
Operotte in eene acte.
Mnziek van VILLEBICHOT,

I

gegeven door

Mr. et Mme CALLEN.
2de AFDEELING.
Groot dnet uit de ,PRE AUX CLER08",
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gegeven door

Mr, en MlU.,. Vercken.

nu Deligraa.

-

Namens de Kamer vnd:

271~;btember 1876.

blJ ben&dermg kaI! worden aaegenomon, dat de 8tOO'

Arabier.

SchulJlenburg, 1 Chmoos; naar Hiouw, 1 offider, 1
Europ_ en 1 ill!. militair i naar &ingapo e, de heeren
Mnc .L~vertYJ Bruijn van Rosenburg, SP96Uhof, 5- Eur.
sch~pellDgen, 4 ChiotrteD, 1 hRdj 0 en 1 inlande_!,j naar
Deh, 2 ~fficier n; naal Beli, 4 officieren, 6 Europ.
ondero~C1arent 2e stuu!'UJsn .0. T. 1\ AmptJ 40 Eltrop.
en 80 1~1. militaire.n j nan Pinang, de heer Leyss:us i
D8af A ~Jeh, '7 officieren, 7 Europ. ondel'o~cieren, 1
o~d.er~ffio e1' dar Ned. marine, 74 Europ. e-n 97 inl.

ADVERTENTIl!:N.

!!n Y;;::d~:i:!d 0~a:e~5d~:~f.a~ y~:
machine uit d. bekend. fsbriek van lldl RUBeU & Co.
te AberjIeeu I,eeft booge d.rukking en as paardenk'.eht, eu wordt door deskundigen zoer geroemd.
De rei. van Sing_pore herwa·"t. wa. voorapoedig
en beeft de Lonise a. een goed en sterk ze.schip

:~:~d~e::;D1.ah~:1l~0::!r \;:d=~;~:f/:r:t~~:n1B!~t:~!:

Mossemb.kker en J. G. W. Doeselanr, 7 Enrop, on·

!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!'!!!!!~:!!;'

~~ .

~ ~~e;::tel:n~e:f~

deroffi~leren, 1 Vi onw, 112 Eltrop. en 3 in!. lDilitairen,
2 vrou We-H, 4 kindert3D. 2 Ohinez6n, 9 inlanders ~n 1

1'8....

gen,.sen te SA-MARANG, KEDONGDH.TI, DEMAK,
ORO BOGAN, KENDAL, A~lBARAWA en SALA·
l'IG A, zoomede van voeding aan de .erpleegden in
en von olie ten beboeve van het .tad•• erband te SA·
MARA.No., gedurende 1877-1881.SAMAR,ANG 26 September 1876,
De Resident,
VAN DEB KAA.
1664

;o~~ ~~s gt:m~::::i:~P d~te~ll:e8[1~e:~s;~e:e

:'::g~::otDt~~OS~b·'kt;~~d:m::"C~:kO!;"i::nn S'W"b~:

0

G/Q "

. yan .SI!..ne ultgeloepel.l.Een grO~tWl¥ "ooWQUI

Naar TeL k Betollg, Kroi', BeDkoelen en P.dang,
per atoumechip A Ulboina, gaz. So~terll, officier nm
ge.zoJodheid C!zuriuer, kontroleur A. H. Beijer, kom-

~?~n:~, p::t'~e~ez~!eg~~~e~ij' ~;n!'a~i~i~:::;~U~e~:~'ti~:ijl:~:n~~
JJ&NOEllD:

vaJL

SC HE EP S·BBRI CIfT EN.

]8'16 no. 36, ziju benoemd eD
aangesteld tot -tweeden .~l\litenant bij het wapeo de; genie 'fan ht't
Ieget' "in Nederlaudsch-Indie. de kadetten ,. Q. II de Voogt, J. J, A.
Muller~ it. 11. Kruijthoff. M. A. J. de HUll, J. 1. H. Harcke e~
H. B. E. RuempolJ a.llt:D herkomaUng vau -de KOllinklijke militaiTe

tele.gl'll.afdieDlt

.

[Slot. olgt.]

H. W. A.
Jeveren he'
geslit;'j.ld:~t,'1!i
dcrvanbvallerie,
vankoPl·
bet
demie.
~ :":'[eed~~:'~.~l~Ui!~teni~··~I~~b.i,);':b:~'IHwapeD

ell

biIineu- •

BUOE1W:

I

akadmUe,

het

yaette ~ebhen, sjeb;.I«,~lillUlimet .cbpen-

vle.scl, lu'w'" te goed doen.0l'merkelijk ill. dat de.r Ruuell bege~en .iob ala VlijwiJliger.nBoR Ser.ie.
I koaten
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