Versohgnt dagelijks, ZOn- en Feestdagen uitgezonderd.
HOOFDBDBlADI: Ie ·Samamg bij ' de Uilgmr8 G. £. T. UN BORP & Co.
" , '",' in Nederlandbij de Heereo SCHKLTBU &. HOmlA Ie Amslerdam.
.' Seul fumier uduil des monees de Frme el de Belgique: I. BLSBACB i Pari!.

ABON N EM E N'l'S P RM S:
Voor geheel Nederl.-Indie j 15._ per halfjaaf.
• Nederland
. • 20.-.
•

PRIJS DER ADYERTENTrEN:

/1.-

Van 1-10 woorden VOOl twee plaatsingen
Elke herhaling de heIIt.

S'l'ATIONS.

"
I
I

111113Saris van politie HaNlenb2rg te2:en
- In don n "cut
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V c·r t egenwoorulg
-, ' d" WarCllj "383
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't
.... het dWilRlbogri p"
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iJ dUg. J.
i· .1
u~rlDg.
iJ
.. a!ln ee en Ul 'dat lll('U bij !Jet ontdek ken vau drollkelingon eo \'et'801datcn ,-van do VOor uel IndisciJe l ege~ nallgO'forven
brengcDde 68 stemmeD.
!_ hangen en d e kOlllst del' politie mQet afwachtcn 3.1\ 0m(llla.~hnllp~o, drie l i'rnnsr hc n on CC~ Bel g. nit lIar
Ala resultaat dcr werkzasmheden weld medegedeeld
r eOB hnlp t e reriee n( n.
derwLJk outv!IJ('bt rlm waar z-ij don volgentlrn Gchle nd
dat een dividend van gl/'J pct. (f 23.75, kan worden
D~ he ,-'r Hartlen1::.erg gee ft tov ens den siga.renhnllJUoest?ll .\-ort.rckken] O:-a zich finn het Nieuwed-ie p naar
uitgedeeld terwijl ook voor het volgeude jaar de yoor.
Ecn groat a.ntsl Delgen, voornamelijk AntwerpoM '
. uclnarB in ofcr wcging, in sta de vnn een I'ec!amc, dC7.e
BataVIa In to Bcb [>p ~n. Stee d;, bet strand der Zuideruitzi c bten gunstig kunneo gCDoemd worden Van de
reD, die 19 AugosLus m_e~ dell gocdkoopen \' olka
waarscl.lllwing op de zakjes, die bij ulli zend en verf'lp rohl
zee volgendo, des nac hlJ loopendo en overdag dnponbestaande prioriteits-leening we rd cell Bom van f25'OOO
trein uit Bru.s.1 en de ScbeldcBtad te Rotterdam 1.ij"
worden , te doen drukkc n.
de, zijn zijJ nanr zij opga.ven. Maandagochtend. 21 de
afgelQst.
aallgekomen om ter kormis te gaan J paseeerden als
- OJ> de n wol van de Kon. MH. Acadcl.uio t e
zer iu de buurt van H Dorn gekomen, W:l1U' zij een
_ Het rnmiioreuscbip Koning der NederllUlden ligt
.an ouds den dog in Den N.ag of brachlen cen
Br~~a is Zllterdag dool' bet flpeleu vttn killdercll met I ~Cl1llitje ~iBten .~achti~ to wor~~na .Dcs namiddage to nog steeds geweerd bij do Noordzee sluizen; dit is
bezoek ann Scueveningfu.
lUC1{erB brand ontstaan, waal'door het LoDge, vcrdroog
v urdU kW81ll ZIJ met.: at BcbuItJ e In de bllurt van
J}!
d
bl'l1
b
een
feit dat tot r e racbilJende bescuoowingen aauit1idiog
- Een onc1eugcnde grappeDlli.ak er adnrteerJe d8t
d o gra,s OYer een groote uit,ge~LI'ekthA-id is rerbraud.
e Cl~ ,1 -,
le\'~n achter den Zeedijk liggell en 1.ie.
geeft en druk wordt besproken. Misschi;Jn zal bet
bij ongunstig wedor - dnt gelukkig niet I,u.s¢henb.ide
r oor spoedigo hulp slangue wen er in den brand "er~
ten t"oe Launner ID d e stad gallD om brood e n bier
dit voordeel opleTeren, dat de ware staat Tan zaken
kwam ~- . den daaropvolgendeu Zoodag t~ 9 uur aan de
dor tegan i. gaan.
to koopen.
lu.,cben de zee·hoofden van bet Kanaal in de bijzon.
Trekl'aart bij de Gceetbrug een Gondelvaart Ulet mu_ In hot hu:. van firrr" to Breda is door den
.. - ~rie Fran'cben zouden. voo.' het IndiBche lege:
derneden meer algemoen bekelld wordt. De Kanaalzier, verlillhting ii. giorna, vnurwerk cnz. lO U plash
veJd wfi.cht-er uit Rllepben nangebracht een .... Il-ja rlge
:~: ;St ~~worv~n onde~ be~~:eJehjk voorgeven d;t zti lD.aatscbappij; nnunemer3 en snderen word -: n DU aan
hehben.
Duizenden n~euwsgierigen Btroomden dee RTonus
kn:lltp, b escbnldigd vnn d:ef:tbtl, met inbrnak gCPle(,gtl"
Da8~Y::l. !::~e:nziJ~~~e::en 9 on:T:~oo{1::we~cOno op fr:::~ een uitlllllD.tendc controle onderwo.rpen.
D. proof met de mal achijnt niet afdoaude te zijn
naar 't ter.rein van het IIItn.lisIloBche feef!t". Doeh BPQe~
- '1'0 Echoonboven bee fti Cen gewolle of I.uisk-ip,
met nij tralliJPort nan .lava en terllg. T e Amste rdam.
geweeet, • .altans indien de bodem der geul na dien
dig ' bleek 't, d.t ruen hon h.d • be.t ge h. ~" .
die
eenigo
dagen
haar
e
igennnr'
op
eiere.a1
had
iatt>D
(r)
werden
tij
g
elu'lurJ
en
voor
den
dieI!st
b
eatemd.
tijd
geeno belangrijke ¥eranderingen heert onuergaau;
Er was geen goodel, geen ft'r1ichting, geeu Dl~aiek
w8 chten , hem thans schfuleloo8 ge.stold door or een . Ztj prote@teerde:n, Dlnar nu wilde Dlen hun de nyheid
men diende tot het nemen lier proef weI ten toll a
maar toeb ,ecl I,re, ove,' de gl'ap en - vee I betOek
t er zwaarte van 132 oO'ram t e leougen. GeruidcleIJ I! niet gav en, dun Legen tcrugbetalinJ?
fRn
de
40
francs
b
'_
e..end t. zijn met de eigenaardighoden va. den grond,
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aan de Gee.tbrug.

- In een hijeenkomo, op den I S Au g. to A motel"
dRm gehoullen doo~ de -alg-elUeeno Ol)inUliseie TaO£" dell waterBnood, ulet geJclegl3erdell uit Rotterdam en
'8 Gray-enbage, is be sloten, ue S<..!haue san Luizen en op'
Btallen g~leden, -in hn.-ar gelleel, en die na.n landerijeu
-en roercnde goedt'rc' D "oor 30 pet. te vergoeden.
-

De vorigo week overleetl Le KsLwijk

aflD

~ef',

iijn geboortcplaata, op hijLa SO jarigon leeflijJ , de
oudkoopva.rdij-hapitein Amerik Scbaap, broeder der
orde van del' N-e derlaodecben Leeuw.
Vele .( jud-Iodiers zulleu zieh den nllaUl van dien
QchtensWRardigen mau nog h~riDu e ren . . Da overlcdene
was seD der J8~tBt o'l'"ergeble'Venen fan den staf uer
bekende gezagvoerder:1 van de firma VAn Hobokell, die
;(·fti:tIt<:"-~en kwart eeuw en nocger de foornanlUste paa~1t, !!i~r8 en familien van Nederland nnar JRva en viss
versa oVt'noerde. Tbau8 i8 die zeihaart ac hier g a lle,,!
door bet Btoomscblp fe -droDJen. Kllpit.cin 8cLaap · be-

hoorde nog tot die zeer be.cha.Ette ervaren scheep.-

wege n de l ewone kip eieren GO gram per aluk. Do
groolste omtra k fsn !let wt"luderei is 2 1 t de kleillste

reiskoeten, die vrienden van hen bijeenbrachten. An-

meer dan TRn den daarlllede balest geweeat z.ijDden

_ VorBchille ndo W ee rhosrheid- en Scherpechulterseeniging LrAJ.gemeen Stemrec ht,tJ W81lrvaTI het doel ie:
corpsen hie1den in Dell Haag een scbictwedetrijd bij t a, hat T"erktt,g~n van het algelUeen eleUlrechtl ia Z8de "lakte fan WaaJsJorp; er waren anuwezig of Tel'. I ken fau Staats., Pro'r incle- en, O~:n~entebclaTIg; ..b. he~
t egenwooroligJ, o. D ,' Eendrac.ht m•• kt macht, nit
bl<ekken en "erhoogen vnn Let l'0.lllcK lo ren hlJ aile
Vleal'dingen; ust uit Tleiden; De Z\,!fjger; de Weer.
urgers...
_
. .
ba::ttheiu lI- en Stutlenten-vereenigingon uit Utrecht;
Dete te Alll8,terdo.m geveatlgde Vereell1g111~ ~taflt
}""Ircderik H endrik, ult D.:!lft.; Prins vau Ornnje, uit
(.nu~r het hoo fQbe8tn~r ~an ~ ~ h h. ~r. Sanders :Btu.,
Gouda; bet: Sc.hc.rschntterscorpB en De Scbijf, nit Sehie
pre81~en:.tj P. J. PenDln~ Jr., nl:c-p.re81de~t, L\.. Hofman,
dam; de Kon. Scherpachntters, uit Rotterdam; ' Cla\l~
eccretarl8J Houpt, pennmgmeeate r on \V. J. Vredendine Ci,iliB en Ne-.erlande BurgerwRcbt, uit Amster.
burg.
- De adjudnnt-onderofiicier fau het Oost·lnuiach
dllln; do ~cherr8chuttere nit 's-Bosch anz-.
J
D d t '-u
did
100 200
lcger J. G- erart~ vp rtrckt den 2a ~ n der volO'Bn u t) lU:lanc1
UHP.
AnJBcben
olla.r' zijne
0
ijver gce(.retlen op 9 banen WBarvan ger (len wa~ in- u~":o u c ; c!.:. ;.lJ!5 J;",",~. :. . .;: ~:~ .. : :• .: ... :' :.:: ~.-: :~.:~.:
geriobt 'nor de ofllcieren J dor Sch.erpBchntters.vereeftC hut te Nieuwediept die nog cen riertai w€'ken 7.ul~
nif7inO'en
le n duren, werden op eene op 800 M. in zee ga-

ID€t de gewone bnggciillachines heeft gewerkt of kan
werken; de ~uigpompell tach makea ail een putteD,
d.ikwijle: van S M. di epte, en dan moet de omringenue

~:n;:;~~:c~:~eu~;n;~v;:~;g:~·8;;: ~~~~t ~-.
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ko::: lJ~:zl:uw:;d :~D
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kapiteiDS, w~lke op do lango zocreizen- JQ.og8 de KaBp
als een vader nan 't hoof\l stonden der pDBeagiere en
equipage, zoo geheel ve· echitlencl _van de. poaitie van
kommaudant VRn bet tegenwoordige lItooIDechip. De

- Z . AI. de K oning 1.!L1) nallr men ve tneemtJ den
2den of aden September e. k. wederotn nnlr bet Loo

hoogBto StaatBperson.n at.lden ,aok

t ~rugke eren.

bUD '

om ' met ' z-oodaDig getagroJerJer die te

I"rugreia nit.

mogen maken)

De heer fchaap maakte \,01. jaren deel uit vnn de
commiaeie tot esaminatie "Van Btuurliedcn en was -im-

mer de naagbaak der mannen van zijn Yak.
~

In de . " Tie:sche Courant" wftor8chuwt de

FEUILLETON.

Esther.
(NAAR HET ENGELSCH.)

COID-

I d~r~~, die dit geld niet konden bekolllen, werden naur zeeofHcier knn worden verW'Bcht. De diepte ii! in. da
I At:n ;~'"~:~I~;;n ~:~';c~iA::t(i7c~ta~.~~I ,~:"d!tVer. d;~!. t~r."I;r."a'~:nhg~!dg.l' at'.:'.1J:,"n,F"L~~m~JiJ ~~oot~~;

be8t:m.l~iug.
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~18

opged8aD.~
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llUl:aen.

treffers in 20 Echolen gem.akl.

n et Bcbip i., Bedert het in de Juinen ligt, door

Op eene met 10 mij1evaart gesleeptl" echijf troffell 2
Vlin de 3 schot-en.

homlerden b2langatelleode-o J onder w~l kB yers-cbeideue
hooge autoriteiLen, ber.ocht gewvrden,

- Dezer dageu ontvingen de apn'tienlijhle indllstrieeJen t e Amaterdam een venook van den Burgemeester l:ot het Lijwonen cener vergaudring. Velen
gay-en hieraan gehoor. Hun werd dO llr den beer Dan
Tex ·het Toorstel gedasn ow. honne warkiieJen gedu.-

.ten Yan Tbiel en Bon,.winckel, de laatete bekentl

- De formatie tan het corpB opticbtere der for ·
wier trakt~
ment f 1500 .at .ijn, 10 op::;c"!e.. loto kl. f 1300,
12 opzichtera 2de kl. f 1200, 1 v' olnichter3 3ile kl.
f 1000.
- Den 25en hield de Nederlandsche G ..maRt-

onder den nR1.m ,-an den . fechtwsj(JQl"l .

ftohappij te Rotterdam hare g ewone jaarlijkeche l"erg.-

dat wil zeggen • vrij af" te ge l'"e n, om gebruik: te

o

0

•

vertrekken en in de helft dier maand in den Haag

-

.Dd groote manOeuvre!! in Overijlml en Drenihe

werden bijgewoond doot' vere-cheiden 0.-1. offio:eren
met verlof bier to lande, onder anderen door ue over·

pI.atste Bcbijf 19

grand bijzakken cn door den golf.lag gelijkochuren;
dit \"ormt ribben wnaro\'~r de mal w3arachijolijk i.e
heengeg1eden.
Wat er OOK taD 7.ij, de posit ie van den kOIDlllanciAnt
ill zee r gewichtig en .moeieiijk. _Hij aIleen heeft een
gloaten aandran ~, wRaronder die \'.0 maC' !j.t~ebbendeD .
ll? weerstllan j b~ v~rt1'oui\t aIleen op pet!~~gen door
b e~m zelve u 'ferrl.cU. en gnat te ude met ZtJD te~lilanY
8coap en ondernnd1og gednrenue een reeks \'4DJare-n
in
f3D
lande
beveihebber
eO, lcut?l' die d en R!nken zeem3-n kent gevoeltdat .hu
z.ic~ niat [lau OYtlrdreren voorzichtigLeid z:d Bchll !dig

tificalii5n %81 zijn: aebt hoofuopzichters,

rende de kerllliow€ck in de golegenheid t. .tellen,
kUl!-

'~~' d~ !llei'i~r;- i~iD';n*.itlie i~ ~i~

nen maketi
\Ligen
zoudenlOopen.Zoowel de HoUandoabea18 .d';Bija.poorwegmaatscbappij baddea .iob bereid verkl~&rd , ~e '
gelegenbeid te geven tot bet doe,n van eea ultat~p~e
tegen60 ct. por hoofd': ,Ditvooratel vondwelDlg
bijval. Sleobta een der , goconvoceordon" ~evona lid
van den Baad, onderotounde bet. ,De me.ot~pro
teateerden tegon de te hooge onkoatea, die do patroon.
ziob .oudea hebben te getrooBten plushet verliea van
oen dag arbeid.. BOfendieD meende men l1at het
midddel geen do.1 zou tr.ft'en daar het den mee.ten
werklieden te ,zwaar zon , vallen om eenige or de leden VaD hUD gezin in den pleiziertocbt die Da·
t,uurlijk vertering.n na zioh oleept - te doea deelen.
Dit middel om dea kermio.torm to bezweren iI.ert
loiaal Sa.oo gemaakt.
_ Wij oatleenen asn h.t r•• otmaal op h.t Buik·
elot,er Tolhui., dato 14 Aog. jl., het onderatoanJe Hedje.
DE TREURENDE BOEKHANDELAAR.
Aan d 1 oever van een aneHen vliet,

Een boekverkooper .at;
Hij weeude en hij Bohreide, fan puur verdriet,
Zijn schoon halfhemdje nat!
Herdacht hij welligt dien .choonen tijd,
Toea elk ratsoenlijk man,
Ziju eig.n bo.kve,kooper had,
Zoo wei ala zijo groenteman !

Herdacht hij zoo menig "atan.1 •• rJboek",
Dot .teed. zijn prij. behiald,

Herdacht hij zoaveel lIiL het grij. verl.an,
wnB dll8rolU

E u was

I!.iju hBlfhempje

UI\Qrollll

r'

tOO

nat,

zijo harle zoo uttnr

r

Ach ! tLeus vel·leidt e on c.l1podeUf,
Ml1li eCD pt'ilrhtige pr'emtepl a.!Ji:.
Z.)o wcl meV!'O'IW ala tie kC'nkeolll E-.jtl .
Die je dnn t.w('adreel'i\D lunl!

.an een nabijotaanden lobi·lobiboow dan voor Let haar

eens in dien put te kijken, boog V"oorover, doch verloor net evenwieht en Btortte met bet hoofd benedenwoart. in den put, Op bet nng.tgeBcbrei der oreriga
kinderen, die in de nabijheid apeeld.n, onelden de
ouders naa. de pi oat. voa bet angeyal en vonden het
kind op den bodem van den engen put, wn.ruit h.t
met mo.ite werd opgeb.o]d; gelukkig bleek bet dat
het kleine .lacbtoll.r von zorgeloo.heid . Iechh eenige
kneu.ingen had b.komen. Een toe ••1 had bot kind
gered. De tuinman had namelijk eenige dagen te.

kwam verledeu

jan

op de begrooting

den 25 September van Sue~ via PlidBDg lla,.u Batavia

v.rtrokken. Aile. wei Ban boord.
.l\I.J1N ZJ,.f, zich Reuters telegram uerinneren, dat or
in Holland veel go.prok.n weld over de l.ngdurige

opbeldering, dat Jhr, Mock op cen MotoloD Kruis-

00 0

of meer 8childwschton

foorMurenu

ridders·maaltijd ~'C' b dse.ro"fer kr3 "J uitgelaten bau, 6.1
die wust gr.)ote B~n8at: e b:1l1 gs ruankt. Ziehier de

wordt

text riier rede, die Ih . :: . in het lIaagochc
worut gepubliceerJ.
It Waarl!e
ou u-ksm ernU til:d

D.gbl.d

IOnder de to.lU!lten, die op IcJen van het Konink.
lijk geslll,cht worden uitgebrncut, is er een, die a~fI
bet ware bij overeenkoUJ6t, uit een zeker gayoel ran
scuroolU, t tJgenwoo rd ig met stil.wijgeu "" "lit voorbij·
gegaan - het is clit) op den Prind van Oranje.
_Als Wllnnen, die ()nJ.~r U~ urie el3rate Willems
gedieod, bij :llic g~legelllH)(len Lou", en trouw Oranje
t er zijde hebbeu geetaan, n}cgt bet on8 op dit herinneringsfe(·st Ran eeo roem -ijk verleden. e~n woord te
richten ann hew) die folgoDa wenschel ijke berckcoing,

be.temd i. cen wa.1 al. Willelu de IV over 011. Ie
regeeren. Met vrijOloeaigheid durf ik tlan beweren,

Samal'ang.
.PC'!:T~~:~00~

dat de natie d >? haudt'lwijz~ en ~ e houdiug van dien

Prins in de IUBte Hjden met leeJwe.ell waargenoh n,.. (f.

~:'. ~f .~, P' ~~e- .

"tnl'll

SIIlitiDg der EngelscheMail via BateviB, Mantok,
Riouw en Singapore,
In de maand October den 7 en 21.
• November den 4 en 18.
.,
,December den 2 ea 16,
FranscheMail via Batavia en Singapore,
In de mund October den 16 en 30,
, November den 13 en 27.
, December den 11 en Hi.
Bet uur van .Iuiting is steeds de. nomiddogB te 6 ore.
I.nt"Bschen wordt aln belanghabbenden vrij gelaten,
aok op andere dagen hUDM brieven &ao bet poet kant oor te doen bezorgen, De dool'1.ending Ioeeft .teeds
pl •• t. per eerBt'ertrekkende post.

en• .
Met den gezondheid.toestand gaat het minder guo-

~!~e~ ~:;::!~Dzij:e eirD v~~e l~~t:::a_::g::i~ij~~~:~del§k

N
Ok
Z
zal dan. ongetwijfeld. zijn l'roegere toegenogenbeid 8aD
OOBt::~i~ie> ,,~:~:e~er~~:~r~:te;~e:~~ Cop de .. uidden ~~lDB van Oran). terugBchen,ken.
,
De .taf bevindt .ieh op 't oogenblik in de Kraton
,,1Illlne heeren! Ik .tel voor, dlt gla. t. ledlg.n op
en wordt a, •. Zondsg alhier terug ver".cht.
Zijn opo.digen terugkeer in be~ vaderland . opdat wij
(S. Ct.)
e.rlang weder uit voUe borst zullen mogen uitroepeu,
"Le'. do Prine van Oranje,." "
Enk. leder in de reJe voorkolll.nde .inBneden bevel
SAMA.RANG.
tigen de loop~ndo meening, ~at de .panning tu ••oh ~n
. A. n g e k orne n S c h e [Ie D .
dea Kroonpflns en den KonlDg haar grond heeft ID
NeJ . Stoo"". Co"raJ gezagv, J . de R;dder, van
buwelij kl!lplanne o, die Z. M. _it doorzetten, ell waar.\ Soerabaija.
toe Z, K. H. ongcoegen is. Bedriegen wij ocs ni et :
Eng. St·oom. Pinang ge~e.gv. Hedlij, ·V8n· Sin~8PQre.

I ..

.

I

dan is tijdeD8 de viering van

~t.d

' II

~OCiDg9

25- jarig feest

te IUldden uer [" ooton door

·sell EEPS-ll EII leu TEN.

I So;rabaij~.

I

H~mton

gezft.gv.

Ned. Stoom, Celebes

g 01.4gV.

~IQD.touJ

Bot. van

B.kker, van Batavia,

Batavia, MeVrl\UW Si!eon, die om gezonclbcit.h-redenen

Zijn geesteaoog trekt het voorbij ,
Eo hij sc l..reit 1'. ieh tmm Yl'eg, t-otllJit e r w~g,
En .ijn lijde., het io or foorbij !

bewaakt.

~~~:;:Dzo~:anl:;·;e t~:V~~~~g8~1~:~:~~r:~ht!w;~

iUllcren wij, unt bet toh .nl·cijfer del' begrooting Afd.
I eu 11, 't well.:. thfl.1H~ np 133 miliioen wordt opge·
gaven, \"(~ rled ell jan r 140 millioen bedroeg. Dt) bijdrage allll Nederland, die thnu.!ll op 10 millioen gesteld
wurut, beJroog toeD 10 millioen en 8 ton. Voor de

afwezigheid van den Kroon priu8, "vanteer tie latere

- Men schrijft uit Ma.otricht :
Uit de militaire bergplut. voor muniti. zijn geato.
len 2100 palronen, zond.r dat men den <lad or of daden tot biertoe heeft kunnen ontdokken. Bet vre.md·
loortig. van dezen di.r.tal iB, dat bedoelde bergplaato

H~i8 van

OI.n van Azie en Afrika, ma.r gelijk bet ceDe ii.re

te Amsterdam, welke

otoomoohip .Drentbe, gozagvoerder W. C. Kromer.

~~~~c~~~fi~?__ ~~~. Militai~~ __~~~~u_g _ ~~~_,j .~~tr~~~~~~~~
de o8deelen -rlln het thaua gehlende 8~ elecl, ook uit
~el oogpunt der nij,'erh.id, en geeft J . llIieldelen aan
d. Luud, Ow rerbet.ring in Jen toesl-aud to brengen.

worden, n, 1. .en .,.."ardige telg vaD bet

den kroonprms plohelmg verlaten weru J de tegenwoor.,
Ned. Stoom. Kuning .Wiliem IlL ge7.ag"'"~ Zuider·
digo toeetaQd van spanning reeds ontstaan. - Naar
hmd, van Soeraba.ija .
men ¥erneemt, leelt de k:roonprin. tegcnwoardig t e
N. I. Brik Joe.eri~ g.ezagv, Seg Achm." bin abdul
Parijll op buitengewoon zuinigen voet.
ragman Ja\~B. \'.au u~e~lbon·S b
;
0 r t l' 0
e n c o pen.
HEDKN
met de boot van
gczllg v.
N:lV"igatlJr, Kr4nelcr, naat

Bl:.IJK~NS bij de agonttJD outvangcn telt:>gram is bet

'ferachenen over de

I'"

Al wetler ee n 1@8 voor ouders in India om hun
kinderen ni et steede n:.u de uihluitende zorg van in.
land.che bediendeD loe t. vertrouwen
(J. B.)
_ __ _ ~
Bl:l'.ft.:EJFF.NDE de ontvan:~en t e legra6.Bche opgaven
orutr6ut do Begrnoting ,'a n Nederltmdsch-Indie her-

Dit alles, geti nt door eon r"'.e" glocd,

Te Bl'ida is eeo brochure

mO;:::r v:{I:gz;:~r.. bijnlijkhoid kunoen d... benting.
a ••. maandag reed ••.so,.r gereed zijo, dot we verder
oprnkken om in.'t Tjadi •• he.ecegeBchikte plaata, op
t. zoeken tot het bouw8n van eea benting; - aldus
be.reiken we ons doel : de ,ooBLer-lini., voorDit te

verwelkomen .en, te begraeten:
.
.
,Moge de PrlD. .a,~, OranJe, zlCb .~leg.le~de a~D
het zoo ed.1 en vorotelvkgedrag der :erlDoen Erederlk
en Hendrik der N.derlanden, •• rlang toonen to zijn
' h.tge.n hij op jeogdiger leeftijd reeds holourde te .0)-

en echenen te wcrpeo. Bet kind, nieuwsgierig om :Ir::t :~i:e b;!~:::, ::w~::::~!~~a~~\::r8!::die~:~:~

~ ~~:~:::~kvk::r}.

En DeeDlt Dog een ,'illaatje lO i).

aando~tiria18.~~8cbntoJverdVt

ge~::~el~:nM;~!e v:='I::d:,"~o:P:~:::: ~:::~~te~li:~teli:o~~ ::~i~::~r1~:~ij~:t~:~kv:I~:~:: :;t"~ut:o;e~u~~c:Dli:~;.~I.:~, Langhoet, I,amara

:::v::::;::e
diepte, wBarin men gowoon was gebrok.n ll •••cben

bantlj ir-werkell te SatafiA en Sautal'aug) de Laven van

Aeh! tha.UB \'~rkoopt lllall ?ij n fuuJs al gaauw)
E n het mBu8clululll, des eh:ns n iet llloe,
Hot 'likt tban. de booken w<t leUerb.u~.~,

door

Zondag den IBn dezer was ,een gezin albier hijna
in diepen rouw gedompeld door de zorgelo08beid eener
inlandeebe dien.tbode. Ben vierjarig !Ilei.je .peelde
nam.lijk in den tuin onder op.icbt h.rer b~boe die
ecbter meer oogen eoheen t. b.bbeD .oor d. vrllchten

Bat.avia on de Spoon•• ge", w...·voo r nu 7~ millioon

Ach! tbfl1l8 \rel'schij nt in lJree,le ,'I ugf',
Schier elken dag der wee kj
}~ef.l zwerrn kwltn.uj;:eu, tLUh!('hentij llB ...... "
Bier kleurL ziju wang 'I.ich bleel(! !

_

4!lIvad~~bgH.,~on&en Konin~,

ie

hobben vorbrij.old op puutige gl .... aherv.n,

En niwlIlcr in Qnuere banden kWJ\Ul ,
Voor de uitgever was ontzi e lJ F

En

VlRntrt~8TIiRrNG

door oen bnlPpoltkotiimiei vAugel-' .
!lietde t erOnl;:.\ ,
-..plnim'
den . ,hem ter ,handgeoteld ~en .einde doar.oor vnn eell ' ••bUldig,.g Joen g.lde~, .dieaanFrederik >H!, ten1 ,waervan." een ma•• a ,door oWl iijamed'genomeD.
boofd~p~tkantoor" po~twi.8el. t., ontbieden, geene , g~'o18~ . ~.n de barde ~ebandeling van koni~, Fred. ., z"~":r f'~~~ v:'~-::~:n WI/.~~a:k!';!'~::,.h!!:,I'«;i~
opzettelyke vcrduloterlDg:au ,gelden door een openrlk Wille~ .Ivaa.P~lssentengoede kwa~ .
' ~..teteverbindi~gda&rte a~~lIea met Lamjong en
alzoo o'~k met Lamprit, van ' wa .. .· ooze -,i...s wor.
baar ambteoaar, maar ,mlsbrUlK : van vertrouwen...Do natle, .• oo lDDlg aan bet. Vor.teDhUlS geheoht
([nd. Weekbl, v, h Regt.)
batreurt , hat durenboven, datde Prina in bet belang
den aang.brAcht.
"
_____
zijoor dynastie haar niet reeds voor , lang in de geleDruk wordt er nu ,gewerkt . aon't opriohten .an 3
MEN OOHRIJFT olfa uit Buiteazorg:
genh.id beert geot.ld, eeDe Prino.o van OraDjo te
kleine bent~gs, welke, in de nAbijbeid de.er brnggill

voren eeo dikke laag Lladcren en onkruid in den put
geworpen. Zoo dit Diet plaits hat! gehad, zo u het
kind door di en val ollgetwijfeltl zioh de herseDpan

Herda.ht hij hoe voorheen in M ei,
or April 81 op zijn ,'roogst,
},en uitgever opdocmde voo,' .ijn blik,
Tot het in ••amleu vau den oegst,

Vall den uij\'eren boekhaudt;l aar

I

.Onder voorbijt.ien van de bepl\liDg der GroDdwet,
bij is de eerAte onderdaan. de*, Kouings, echijnt

d~t.

ll. K, H. al. vrijwillig banneling. Parij. tot .erblijfpla~ts geko.en te h.bben en aan de bOQrden
der Seine en op Je boulevards eell tijd. to be-

~IDD.A.G arrireer~~r

I Ne~:;~~lld~!lrk

00

La ll ram1e drfl:l,,:sse de

G/",ol~te.ill

Paasagiers vlln de Koning "l\r·iJlem Ill.

Van S ot>nbaija Un..!r EIit:Q,'1 itl ?Je vruuw vjd l 'reijde,
l\I ..wrotlW l<eijerp, 1JejuffrJuw Beer, de beer JanBeD

cn "Ecbtg:cnoote, C!linee z0U, Arahi~ r~n lnlander~, vrou-

well,

to zieD 0p\·oeren.

Z . ;[~

~:o~~e: ke~

::n:e:li;g:I;-s 0

n e n.

Amd. v/ J Kleiozegel Noo.rd llooric, !\Jacbiuiet AbrJ.4
C. Y. D. beeren Klioker, Kroninehoek eo

Pl'oleslantschc Eereuiensl.

"."'.,

:eIlrg~~~Uku~J:Vr:O~;\J ~~fi:!LB u~~ ;~~.dj:: J=:e~u!~

Z 0 N D A G den 8 Oct. 1876,

CarLeuti~, ChiucezcD, Arabie re l1, Inllinders,

'11 morgens ten 9 ure,
Do, 1I. VAN AMEIJDEN V AN DUIJ M.

Trouwen,

Behopelingen, Kindeten, Z. M. l'rnepen en hennelingen.
Per St. Conrad, de heerell J. Wolf, de BteW'o,
~inniDger,

ran Delden en
en militairen.

Hoolllseh Katholieke Eerediens!.
r.

0 N D A G, den S Oct. 1876,
De vroegwio '6 morgens ten 7 ure.
De HoogdienBt om half 9 ure ,
Lor d•• amnds ten 6 ure .

offic.

f".

g:ez. van StokkUD

BATAVIA.
Aang ekome n Prtss1gier:!.
op d~n BdeD September .

Yan Pveloe Bras, per

.6t":h ) tnS. Bro lllo, ~f'lz..

de J ong,

de ingenieur fRn tl t'r Stell, iuit. t.j £. Kits van H eijningen. It CLin. Oll 22 iul. k')elie l!', 1 vrouw~ 1 Eur.

BlVOUA.C PASSAR KO.b:UONG-'rJOBT. Iii S'l"

en 1 in!. Behepeling;

'Uu

'\ Ij~h, onJorinleotl.ntYaloi.,

I e iuit. H!t.ok. lloogstra:l tc lI, Lut~er. 2e lui t. raden
8ntro Diporo, vfr. va n go~. ~ ud h ln.go , (; \)nd~rdIieier"nJ
EGrop. e n 88 in!. milit:tireu, l~) Oitinezen, "77 inl_
koelieB, S Enrol" ell 1 in!. S\.:!Jf p eliug-, 39 dwang~
arbeiders 33 'TJ~Well t, \frill PudiI', 2 Eur'vp. onder"ili •.<e l'....n nr"l" llHuino , 1 f ur. eo 1 1111. 8.cut'lpeling j
%00 ale rc;: ~s l~dg~en. dag bad plaah! geb tLd ) we-tIer . yan. Edi, 1 Euwp. t;I!.1 :J iol. sL'lt~pt..diOge.D, loppa8s·'r)
een~ patroult!.e bU~t.~ll. de ,P.?sten geteu ger.o udtm. eu i 1 k.rijgeg~yt1nt::n~; Y1l.~i ~iugtlpor~, d~ heuen Pd~kll4n>
liU In U08lel!]ku flchtmg. Z!l was sterk nagcDo eg HW
~ll:l1th, (i:aiis, m eYr. FE' ~ rari , '1 l:~ ur. en 1 in1 . seheb_jonelltm (naa.r ik. verrneen de l~ kOUlp. 12 HAt. :n
peliug; VI\ll RioU\v, d" Uee1'311 Locker de Bruijn,
adc kowp, 14de Bat.) en moeBt z1Cb. 1000 paneD. Ul
HelllmeiwBu, de B:;UVll K(· p~1 I.ftJsel de fchepper,
me'ir. Hemmelman):! Europ. miiirlliren, "7 bannelingen;
orulr",.k t:n voorWBfLlts. TaD de p08L~n-:k~hlU oewegeD,
teu ~lD.de d.., op~allle In ~e gelegenheld Le st·d lelJ) ~at
Y!m Muutok, de heerf'll -Si lO' denburg, Bou ri eius, Dumas,
wrrelD·gedijelt~ In teekeUlDg tl' hreugetl_ .Mot moelte
merr. H inseoi, 4 in!. lllilitnir:-eo , 1 nouw.
heefc zij haar doel bereikr, want, nur Let IQhij ut
~................
. ~_~
._ ~..,.
_ ~~~~~~"'!""""""'"
te :Dber. Zoo.lls ge ziet hebbeo " ' d OL8 tweeue lIivolttlc
be.lrolLkeoj ' all"oreus echter hiern,u eelle b ~·Ec Lrij.i~g
t~ geren , Eal ik eeI'8t 10 ?t kort onze wederWQardlg
hedi.'n lIlededeelell, te begi nn~n w et den dag no llliju
jongata Ilcbrijven.
0: _ .. __ .1_0
v .~-r". ;1. ' .. H~"""6oM'" "m'~ ..... ... w" ... l.

-12tJ

rij,,:t~e~ij h';;'O~de:O:t:,:t~i:ie:~deit·e k~;:%:~~b\:td~i~
YOl1ae terug met 16 gekwetsten. waaro::. de r ue 2de
Lnit. de ]Sefe V81l bet 12de Bat.

I
,

d~'eh~~:~~~~;s d::k~e~u~llf: ~~:~:e!~~e::i~~t~ ~~~~
t ing geheaochen. De

verdr..:h illende

bQ,ta.iJlOOB

Konilildijke Besluilen:

~~:md~rtu~o~g~ :~t~e~ ~~ Jk~~o~: ::~~nH:-rL. ~:~~:~

~:!e:p~~:~ ;:~ ~~~p,~~::e ~~:~:~!~:~:~or~~~~,; ~Do~n~~~ . ~_~~_.~~~. b".~~;~ci·lan ;fe;::~~~, ue~,~i~~~t ,i~l J;~
werfJ.ep!T.~ vergllud he. ~ ~ra ~ " Q l"an bet Ah.enkruis J
hem door Z. M. dOll Koumg VAn P.uieen geschonken,
van de 005t~Ilrijk~ch Pruiei8cli ';) medl1il!e. ingeett:'ld ter
hcrin!:ering na.n den velu.rocht YAU het jaar 1864tz en
Yllll de Duitsehe medc.illo. ingest eld ter herinnering
8.!lD de~. veldtocht tege.u lh·a· k! ij!r iu 1~7J en 1S·71·

aallb effCin van een driewerf hoerahl zng de ill den
omtrek loelende Atjeher onze driekleur rerrijzen. ten
teekcn: dnt we ODS op Lamjong Vuor geed geYektigd
baducn. · eeu korte, ker.nacht1.Te aansp:"tl.tl.k \'all Jen
Genera~l Bcvelbebber, besloot 0 deze pleebt.igbeid.
Nog twce dagen blev~n we t~ Lamjong, seuul"eulie

welkon tijd ... e

der bent.ing te verbetereu. a la logies te mak:en roor
dt! be'tettiDg etc.
Dil!lidag morgen 12 ~ept. rukten we H.der. le cIj\'ijl

0111

onledig hiolden om bet inwendig.

J1ENOEMD ,

Met Ingang Yan 1 Septewber 1876,

ti..it plaatsV8 r\". k3tl.~o.[; r(:~ bter te Ol ~eberkoop H~ OOBter,
ontranger der r.:g:lj!;rn be en doweillen :"!idllar; - tot
r .e.chter . in de ..A.rrondis8 ewenh r , cht'.ank te Brielle

!:ttt::I:~2g 6~:~k~:m!:~~hu~~b~;~~~ve:~;!~ni~lj~:; ~:~e!·e!:~~·:~btt~::~ t:u~r~~\:~:;;~[t:~ 8~~;~~Fr:

den kapt y/d, Groen. ~
bij do Arron.J.-,ec';ih.nk t. Gl'oni ngen jb.r. mr. W. J.
't Verilodr opruk.k:en. giDg ~eer vOFrepoc ..' igi iu .N. O.
~2ui~tuil, ~.~lnll.;' aQ, t ddaut' e l~ burgCD)e .:! ~ier ut!r gemeen·
ric hti.o g werd ¥'o ortgerllkt terwij l eeu pD.Mf kOlllpag Di~u
t .! l-ioor ddlJk; t ot r,(,lta.ni Linnen bet arr. '(-!:lrav~n·
eea s~bijub~wegiDg iu Oostelijlre r ichting lll:llf.kteu .
bage, kr st.a!.alpla::t J ~o g~ weent ) '8 Gran!llhage, A.
A&!l het yuur dat we (lP de rechte: flank ,'e rnBO . BOllia-n, 1.·~1J~.:-:llot.H.ri.~ (\t! lt LJ. l' 1l!.lllU1P.B bij het
men, merkten we we1dra, Ua.t di>.:' Bcbijnbeweging yeel
Deplrtement \""a:J. l' UJnI., \.· ~:.' j - - . u!J den prvV"~ .taf tot
ot" l en werkelijken aauval geleek; grootendeclj b.d ·
luit.-kol., tiell mnjuor \\' , lliu Uc r, pri.H'". B.djudant in
deo de A!jebers .z.ich dan ook in 't 008bm \enameld,
NU(Il·J li(ll!li;IH.1, en tot U. D. ord oflnr<!!Ce-offi0ier l~en
maar t "geu uD'l.e fl1nke aanva.llcn en ona bcrig vuur , 2lI.~1l 111it. lL bar·.m Vau Het! l.! k~r e.ll vau MoloDcale.
tuinder beBtIU:.:.d, weruen ze door bet 3da B:at., dat op
nln het Ssi.e reg_ illf., d.i u in YC! bdnd daarmed.e in
die flank ageerde, duchlig \:erslPgeu en op Je yJucht
zijn llL!lg w,JrJt orerge rlaa~t bij JeoD grvott"u ataf ,'au
j

:dcb ulechta ziek houdt en eigenlijk een valBcbaard ie.
De arme MiB. CraTen brengt een ._er vervelenden
dag doorj de roode roos BaD den cenen kant vau het
veneter en de clemantis aan den a.oderen kijken Dsar
binuen en zeggan~ ~ waarODl ,ligt flat luije kind den
gausc1:Hm dag op eene rlilltbanlr, terwijl wij en coovele
andere ')loetilen lllet onzo zwijgende etemmen banf

loegeroeperi hebben: kow in het zaehte windje en dea
.onneochijn?" Van tijd tot tijd vliegt .r eeoe bij naal
b innen, gaat gonzende en al gonsende Dftsr buiten,
t:erwijl zij zieb zeIve vertelt hOB ljveri g zij is en dat
z.ij geeu tijd heefli ttl v~rbeuzelen nu haar gewonnen

hOllig ..0 ,d igt bij h.re bekoorlijke kluis uitgehaaltl.
worut. De karo er i~

ZtlO

slil, dat indieD zij

zlc b Diet

8pringle •• nd govoelde en hare kin vaetgebonde" had,
Beth.r zic~ buna zeIre tOll verbeelden .oorloopig ter
begrafeoiB ~n toon g•• tdd te zyo. Nu en dan treedt
~ri68 Bleseington zonder gedrui8ch to maken binnen,
zegt met baro .achte, eentoonige steOl : .ik hoop dat
gij u ~en weinig gema.kk elijk gevoeU," cn ritaelt dan

zae ht weder heneo. Zij heert Esther vall eene noveUe
e u eeu boek met na&m ver1.eD voorzien en denkt dat

dek.te, 'foor een deel, bedekte, gehe~l- b·):":t:kte vellen,
aUe lU et het .&e:gel o~r ve roordeeliug geslompelt.l. Ge.
rard is bet; et·r uikelb lokj zijn Daam wi~ f)r of' in bet
geheel niet inkomeu, WBt onnlltuurlijk:
thiju!;, of 8U.
de1'8 heeft hij het t'r op gaUlullt zich
,deren twee.
den regel te dring eu . Ziebior de t
w~arin
Miss Craven·s minnebrief zich t¥
op Pins
Berwyn vertoont:
• Beste Bob, "":"" dsnk u. r.e"r \' Of)f
bl'i".,f; te~ alB
h~t u beli eft dcn yolgenden i:eer eell
"inig pu l tcn_
Ik had eene zeer onaungenBwo ·roie herwanrte r8chepels atof en een ziek hind. Diii is eene zeer
m~~ ~ije pIaatB ..en ~.ij ~ijn aller: ze !r V ~'i011delijk voor
UliJ (Hem! clJn zlJ! 111: weet dat Diet j oeD or t An in
he~) GiBteren ging ik met Sir Il't:omal\ en zijoo pupil
uitrijden (dat deed ik ; ik begon m.t hem) e .. ik ,"iel
op 7;eer dODuue wijze "!tn mijo paardj Ullt is een 800rt

van ding, d.t niewand dGn ik

ZOll

gednon bebbeD on

bezeerde mijn voat een. weinig, . w~ar niet 100 erg om
er van te eprekeo. Mlea Blesemgton, dB pupil~ is bijzouder muoi, maar lij ziet ,"'eel onder uiL dan it doe.
Mijne compli.menten un uwe lUoeder;:;n dank baar

J

ge~;;:Il~crliezen

llloi'jes. Veriel .B688ie eene dat het uaauwelijka der
mooiw waard is mij u • de zondigheid \"D.D. kll3ine ZOD'
Jen.t te zenden l daat ik meer tijd tot leseu sal beb-

:::d z2..;~!e~:".k~:;:,:'o:~:~e~i~ocu::'!!.:~

heef, Dooit Yan haar layen een naaIDvers gemaakt en

ben, wanneer ik weder te hui. ben.
• U we toogenogeao
.K C.
,P.S- Mr, Gerard .iet er in hot goh ••1 niet go..I

de Koerong-Tjoot en draagt den
Koer~-Tjo6:~
.

Zij beeCt dien ge841hreyc.D, ofargelcbreven, en weder

t".rgeechrefen,

O,era] rondom baar Iiggen blllf be-

(",mll ""rolgd,)

r crIc end son: D.

~~ri\~,gt::;e~~~~~e!~:g~:nv~]r!~~:d l~~t~'~i."~~;·hl.'~~

BO'blicgk, di.nc!lll .... .,op he. .~ 'olll!ch [ i'
m7 ra~1 Kvopmlln, d~ ! iher t11

num ,an Pakkan·
_.

De 'ijlDd OCbijDt geheel ¥dJaagd Ie "lo, .lIhuI
den omtrek gelegen, .ijn gebeel
terl.tee.
" Suc<>;'" van de'6n dag i. ftij gruot g.w_t, en
de Aljebtr he.ft gevoolige v~rli ...a geleden, lOVwe

l..~p. pCn8!O~!!C!n

ten fJeJra3c fan f 6tH's js&n.
Z. AL he :.;ft benoemd t ot ap ot hcker 3Je kl. bij dEin
wili.t'. gene6sh. dt(~nst. it\ St!u-:.> rl. lu·.lie N . de Graef.
.Rij k~nin!Jijk bos!uit, i •. tl. blij~ "n Zr, Ms .
g~ed.l.eurlUg eu t ~ \·~~o.le::'lhe Jc.l Wl:~l1~ dd , blllp tot

IIliJJage
7
Dit i, g.d.. ltelij~ hogrenad deor d. k&li .K, eka en

,,~ ""'ponge in

?e:,lu: t

Jz. He~~m, zlch ,lIehl'IJyend~ D. B~:u.m, ge ....t!%en hoof,!:"
ODd~ rwIJlt:r te ~..:Ilerwe rh oru, ten bed fage fau f 66,
's j~r8i C.~ J . Dt! GrJot, .g.e w.~ len h~~fJ onderwijzer
t~ ()udeB~b.!p~. geQ1~cute ul t:lu.l:~enu eeJ e u, kn beJrago
van f 100 d Jsars; J. W. WClje ::wau, g~ W"e z..!n hoord.·
undnwijz.er te H*,,,,r! e oo .. t "dll be ' rAge "&1\ f SG7 '8 jut'S;
G, E ld('n, g CTi!;';Cn hoofd :nl~('n~ :j le r te Wd l ~ gl!Uleen.,
to B.,;.rgt'n~ ten bedrsge un f :ni 'i jUr8j en S. A.dm;ra_Q,I, gewez.eu UOl.JfJ.o~Je t W~·ler t~ .Nte.l1we Tonge;.

delijk .tuilt.n op de kali Roeka, eon 10k fan de
Koerong.l1joot i hier gp.eli gooden ov~rgan f! \'intleude

"'ur hare vriendelijk. boodachappen; het •• lfde aan de

ult; bij acbijnt ,e ~r 'enot up bet aobieteu; hij i. den
gaotcheu ",ag Utt geweeet .."

ht'~te\:r~.

op die f lank beJro e;'; :'1 sleabte 3
gewonden, terwijl do Atjehers, DAar wen zegt, ei-n
-:lOt.l duodeu hebben nel..t.ergelaten.
Ho~ 1 2J. e Bat., dat in N. O. ri chting voorw aarh
ru.kte, nsw verscboid~nc beotingl ou ook (];i:ir werd
den Atjehers een leeje gegeven.
.
Ret 14de Bat., Iltlt tU68Cben de1.9 2 koloD uee mar·
cheerde, ondef'iilUd weinig tegeI:stand.
Ik heb in wijn \"o:igen nog l"ergeten te mel deo,
Jat de 1.faj;)or de Gra3.ff, den dag Ila de rer\"fUoutllg
van den l111joor .Huempol, bet kommanu.o m'or It l~l.I e
BataiHllU heeft aauvaard.
Er werd nn zooveel voorwaarts gerukt tot we £1;11-

• ij als onbekrowp.n buunrouw ha.r pligt gedaan h••ft.
De noveile i. met con bcp.ald doel geBcbrev.n en
\levat een ....elenJ, cenziJdig .te ,kBp.1 tegen RituaIiowe of geheehtheid aan •• hre kerkg.bruikeD. BIther
"'..... Iden ""uteer "all bezigheden ontslagen . dat rij
Ioet kon beproevan. Zij i. 'cr daarow toe genood"aakt
don balven dag, door te b"ngpn met nan nob l<> ochrijVe-D - Jen ua.l,,-eB clag ! :en . tu~t. "anIlOEN' de brief
,Qeei"digd io, b.tl ••nij Bleebu. drie oijden van een ,el.

•

Bij kon. u~Biuit ziju biJ,· Let p~·r..ion el!l van den ga·
lleeskumligen dienat lIer hl lJdnllt~~h ~ in Nt'd.-Iod.ii! be·

f
..
werden ltC-i deo m e:dicinae do ctor•.

vader]and~

hem ten volle in . taat . teUen,
• Betrsureuewaardig ' Da\~olger \'80 Freuerik uell Groo·
te, in die f 8 t'urboud~u;; .ale erfpri08 tot Zijll 'iaut!r,
kou de Pri". un OtaDj ", hij ~et bek.'''l. liefdel'olle

j

bet operettengeze lscuap niet dlldelijk kun \'olgeo.
D,n.r het gez;elscbap nu voltaUlg ill, heert Let fU '
blick !Jet looruitzicht spoedig III .fillc de M inTa/Ill! .4u!lot

stedenJ die
m~n

Ran oen dienet en de belangou des
behoorde gewijd. to :ijn on w.autoe, zoo
zegt, ziju uitwunt-ellde lauleg eu grleatvc'lllogens

I

b~.hllt

TlJD

'IJ". hulp
2,~._

0,

Viee-Ad-

meJat!le, :ing[.~eld bij
~~ Se~tca1~r 1~5.5, n o, 6=', wegane
_3

Juh lS,,, .ar,.end; ."" de matr...

E . ,MidJenJorp, A. I . F: "HoarboU.
I d'enebdo,kl.,'oorD, ieler
de broe<en melaiil . ,
I 20 '

en H . ' ~:-seput. a llen

mede op genoemd Itoomech.ip
i1jgo>tt~ld

-

bij

er.Dgemelu beeluit, w.gent hUDD. hulp \lied,

· .op deD '28enJull 1876 . v'erl8end;aan e9I'1tg&D~mde · .VuDiati, R~ - Cortilon, Z~ , AmFh
"eg en..8 :zijn.8 hU. IP. op16 .JannA"'.· 1~76. en 21. APril." I ·.v.rhagen.L; .P. -':-V.8.n Gent ·D., .D.el£."ha.Y• .II. ;
'J S76 ,..rl.end · en· 8an d.n tweeden tavens, w.g.ns -ii·
Vij.er, M. Van d.r-Eit, Z, Hoorn.
lla hulll op 28 Sept. 1874 .n21Aprit 1876 verleend;Vrie., E. De ....De Hond ..Z ... Zwolle.
. :.
, uu d.n bootlmADsmaat G, J~ Ev.l'I, dien.nde0i!. het
Walker, M. K. K. J .-Florijn, D. Ni.w8dl~p.
etoomS: Aart VaD. Ne., d. ~.~engemelde bronzen .lIle·
Weel, G. A. van-V"". Krieken, D., Onddorp.
dame, ·: we!le,s . ,jjne hulp °11.13 Me.i 1876 verljl8Dd;
Wijnmalen, J.A. B.-Van PoU.com, Z., ' •. Hag•.
voorts . aan elkder g.noemden. e.n loffelijk getuigachrift.
Boerrigter, J. A.-Van Hont, Z., 's BOBCb.
BENOEMD: tot .bewlllll'der. van de bypotbeksn, bet
Cohon, R.-Knoek, Z., Rott.

::!~o~~D:n ::o;;i:~;:!:~:'fic~e~:e~\j"~:t ~e:a~= ~~i~, ~.FC.~a:;'~di.~·~: ~~t~:t.

lement van Final'-cien; totontvanger. derr.gistratie en
domeinen te Gouua mr. W. Remaing, thane Ie Slui.;
tot burgemeeater de. g.meente Zliiliobem J. Van· Waard·
buizen; bij b.t wapen der infanterie bij het lot. reg.
tot lalen luit de 2de Init. B. J. Beek, G. ]" A. Car·
Btime en S. F.J. Langeraap, allen van het corpo; bij
h.t 2do reg., tot kapit. .an de 2de kl. de luit·.adj.
R. J. Van Hooydl>nk, van het Ode reg; tot laten luit,
de 2de luit. J. Haver Dro.ze, van h.t corpa; bij bet
lide reg., tot kapt. 2de kl, de let. luit.·adj. P. Riet·
bagen, van hEt 4de rog; bij het Ode rog., tot laton
luit., de 2de luit. J. P. Van den Hoff, van bet corps;
bij het 7do r.g., tot hlon luit. A. 0. Verbeek, adjud.
bij het corp'; bij . bet corpo iag., min en s.pp., tot
lsten luit.. de 2de luit. H. M. W O. baron Van Till,
van b.t eorpo; tot leerDar aan de Rijko hoog. bur. te
Middelburg, J . D. Belmer, te Kampen; de jongelingcn
P. G. J . Von Wyhe en J. J. Hup,eher, tot ocb •• pok!.
bij de Ned ...emaeht.
VERLEEND, nan den adj.onderoff. G. Van E •• cll
by de dd. achutt..rij te '. Gravenbage, de per.oneele
rang van 2den luit.
TOEGEKEND: aan L. Adriaansen, te Sae Van Gent,
'. alo blijk van Zr. M·o. goedkeuring en ta"edenheid weue redding van een drankeling aid ..... op <10 Aug.
H., de broDl:en tu ed&ill u, ingeeld bij besluit Van 22
Sept. 1855, alBmed. een loffelijk getuigocbrilt.
OP NONAO'l'IEF GESTE LD: de kapt. H. A. V.n
Beyn, van bet Gde reg. inf, in afwoch<ing dBt oml-reut
bew nader zDI worden b••cbikt.
PENSIOEN VERLEEND: a,n L. Lamme", ge ... •

gen.

zen ri.jk.,eldwachtol!' 2de kl, opzic er dar jacbt en
viescherij te Someren, ten bedrage {"an f' f'S4 ,8 jure;
mr. E. A. Berckmans de Weer;', a6cretarie bij het Ka·

bin.t de. Koninge, f 1542; 'iV. A. O. d. Bioem e, com·
mie. bij de Algemoene Rekenkamer, f 1417; K. of K.
S. De Jong, post bode, {50j A. J. Van Weeel, com
T

miea bij '0 Hijlrs bl~lD8tingen, f ~59j W. A. Pieper!,
commies der pOHterijen, f 347j W. Blokhuis, brleven ~
gaarder, f 213; S. Van RuiteD, poolbode, f 1G ~; P. A.
Schoen makers, commies bij 's RijkB beill.ltingeo, f 89;
R . WeeraIDB, \'i9it~ ur bij 'a Rijks belastt f 1006; G.

P. Volkenbof. verif;'" bij ' 0 liijka bela.t, f 1,1,9!; O.
W. J. Orooo; comm bij '. Rijks belaot, f 088; A. C.
Betlink, idem, f 368; H. Otsen, brie .. nbest. f 263;
G. B. Vergeer, wed. "an J. Tole Bruu, in 1evall CO Wlll.
bij '. liijkB bel Bet., f 101; M. T. Adama, we ~ . yan E.
Dambrinil:, in leven ,isiteur bij ' j Hijks belaotlng f 306.

Troll"'.- Geboorle- en J)oodberichten
nil Nederland.
GEllU WD:
Blooi., ,\1. De en A M. L inthout. Berkel.
neu~J

A. N. en W POudCfQ ijell, R-ott.

Arnaud Gerkeno, J. H. D. wellr. van A. lit. Belle, en
J. M. J. Vau den Berg, Vinnen.
Beeking, H . F. W. en W. F. Perk, Naarden.
BijllDardt 1r A , O. Ven der, en A. M. E,keleoB,
Behiedam.
Brue.oing, H. O. J. eu W. J. l\Iandemakero, Aruet.
Doorn, M. C. Van en A . G. Hcrx-, Haarlem.

Elder., J. L. en M. G. W,loon, Am.\;'
Gipon, C. en J. M. Kotw eier, Arnst.
Grijp O. C. Yan der, en A. M. Kouwenhoyen , Holt.
H"mbu'j(er, D. A. en M. Opponhoim, Ametsf.ort.
Harto~ J •. , E. Den en A. Do~ HArtog, Heudrik ld·
Ambacht
Heeo, O. G. Van ell E. C. A. Vnn der Veur, Wijk bij
Duuratede.
Heyligeta, J. C. Ti,. en C J . J . S. R... re, Zan·Bomma!'
lIordijk, D. en M. D. Herdijk, Breda.
Borneman, I. L . en C. Niekerk, Leidschendam.
IJ.endijlr, H. J. Van en R. L. W. Ter Meulen, Zwolle.
Klinkenberg, R . O. en L. M. Mulock vun der Vlieo,
Voorburg.
Kl.iin,. ,~ J. B. De en A. G. M. L. E. barone.."

A:tu?:"g: ~~::nb~~cl~~4~~' ~,r.~;:;'-tli~~"~'

Koppel Dz., A. B. Van de en A. A. Van de Koppel,
Emmikboven.
Korner, B. en ]II A. De W itte, Arnot.
Lagerweij, mr. S J'. en J. E C Yon der Horst, Arnhem.
Leeuw, L. De eo A. S. Van d~r Toorreu, Ams:t .
Lijaeo, G. eo N . Houtsm3.. Harlingen.

Luijtcn, M. E. en ". J. Z.lteler, Kralingen.
Moelijker, S. en J>. V0" JJ . Klaa"w •• 1.
Pouw Jr., J . O. cn J. C. W. Van der Poet, Amot.
Scblamann, H. A. en O. G. E. Bruuing. MijdrecLt.·
l.'eijinck, D. en W. A. M . O. Van der Quaot, Rolt.
Veth GIl., M. 09 A. W. G. Kaiser, Amot.
Vrie., H . De L. Direk.., Amot.
Witmond, O. en M. Verbagen, Rott.
BEVALLEN:
AIken , R. C, Vnn - Hopm.n, Z. Geertruidenberg.
Andreeon, R-Van Embaen, D., Amot.
Bakker, H. C.•. d. Graaf Z. Hott.
Bakker J . C. G.-v. H oogeveen Sterk, Z. Haorleru.
neaufort, De-Van Eeghen, Z., Leueden.
BodeLhej n~ J.-Wispclwey, Z., Am8t.
Boer, T. lJe-Kamp Z., ~chellinkhout.
Boerlag., J. J.-Vlamingh Kieber! Z., Ve/oen.
Burken8, J. C.-Duuring, D., Rot~.
Delden. J. Van-Ten Brink, D., OotmQT6Um,
Dijk, E . Van-Tieosen, Z. Arnot.
Doesburgb, J. Van-Znr Milblen, D. Arnot.
Duijvendijk, A. J. VaL-Streefland, D. Lekkerkerk.
Duo.eldorp, W. Van-Den Breem., D., Va.rdill!ien.
G6tte, F. H. F. W.-Bieh, Z. Guulla.
Beijin~ 1. W.-Cld.ndorff, D., An:ot.
Henvel , J. M. W. Van deli-Schilling, Z. Nieuwedifp.
Huibero, M. H.-Gilt...., D., R "tt,
,·Jan.ab, J.-Duvi:, D., ·Delft,
Janama van der Proeg, B. D.~Scbol te n, levenl. D.,
'.Hage.
Jonker, G. C;-Via..r, Z. Amat.
Kan, J, E--Snouck Hurgronje, Z. Velp.
Krauss, G. J.-r. d. Yinne •. Lee D., Helmond
Kwelter, A. S. De-Dnijo, Z., Rotl.
J.okkerbol, . A. Y.-Hoftmann, D., Rott.
lIforel, M. R, B.-Bernhard, Z. Ambt.
Pij/, Ill. L . Van der-Sa",.on, Z., ' •.Hage.
Bikkere Fj.eher, T.-Postllum., D, Gorre.iijk.
Roque., J , A--;-V.n Heij.~, D., R<.tt
Scholten, .E. M. :.:. H.- Van Be.ervoorden, D., Awat.
Spanjerlberg, P. S.-Vormelllen, D., Rott.
I!tronek, P .• D.-Lou"...., Z., Rott.
i)'iek., A. - V&II aartte, D., A.UlIt.

Fiellietta. Goetbart, G. De-St.ff.rs, D., Apeldoorn.
Gebbard, J. F.-Strumphler. Z·., Groniugen.
Goedkoop, C. S.-Meijj.B, D., ADlBt.
lJammacber, J. C.-Lucioer, D., Groede.
Hehewertb, !I'.-Klokke, Z., Sehoonhoven.
Hoedmaker, M. H.-Charmc., D., Amat.
Hudig, D. M.-Philippi, Z., R ott.
M.illetta do Buy Vi' enuiger, E . A.-Blom, D, Arnot.
Nieuwenhoven lielb,,"b, C. A. Van-Cann., D., Vee ...
Rbijn, A. Van-Harttenrotb, Z., Haarlem .
Schook, C. J.-De Kook, D., HiI.oraum.
Slager, L.-WeyermanD, D., Hearlem.
Slagter, W.-B./jon, Z., Muiden.
Sleeowijk, J.-Jonker, D., Amst.
Smilt, AI. De Klork, Z., Amot.
Voorzanger, O.-Baar., D., Amat.
Weooelink, W. O.-Roo.ter, Z., Oudeochoot.
OVERLEDEN:
Augurkie8man, S., 10 j., Amat.
Barneveld, G. E. V"n, 35 j., Kleef.
Beo.nvon, J. J . 62 j., Amot.
Binger, B.-Polak, 30 j., Arnst.
Dolleur •. J.-Voldheer, 53 j., H •• r1em.

LAATSTE

~2~b~;it:ij~(~:(:e:~~t~;e:e~;or.erv~;~~~r~::. ~:~~I~' g~~ ~:t :x~~~
SlllP. totl'22 %.

Zeetgdingen.
l.'ESSEL: .angakomen 26
VI.lSS1NGEN:

Aug.

Erasmuo,

VREE~IDE HAVENS,
ALGOA.!.!AAI: aangeko mell, 26 .}ali Nan',y, P"uAng

Draak, 'V.-Do Vriee, 51 j., NieuwenJam.
Ebli.~g, H., 3 m. , Rott.
Exalto, C. J . A.-Van der St.r•• ten. 29 j .,Gorinchem.
Haentjena, J. J'J 75 j., Herlaar.
"HijUlao8, R., 4 m., K.Ju,lUIwaal.
Hou~n., P., 39 j., Rott.
Huijaman, J. H. J.-Cuperu8. Dad. V088cmee r.
Keulena.., M. P. J . Do, 21 j., Rott.
Klerk. wed. De-Spijer, fi8 j .. Rott.
KrbDenburg, wed. J.-Yan d ~ r WeI, 75 j,J RhooD.
Laude, M. Van der, 1 j., De,·euter.
Lappe, P., 21 j ., Rott.
W'J

Maria Anna CaMI.

0

a ..ngtkomen 20

Scbreude r, Batavia.

Wetllt)leren, L, 1 j., Amst

5.,

Au~.

Elis , Reedere, Maka8eer.

Bruijn, L. A., 82 j ., Delf.baven.
Bfrnlr.er, A . W., 31l j., Arnhem .

IJiuden, O. J Vnn der, '1
Logger, H. - Kropveld, 53

So e 8 ill an & Co., zullen

Amsterdam 31 Augustus.
SO~Kj;R. Ru~e h\ijft in v3ste 8temmin~. Afgeda::m werdeu, G83
kraDdJ . J:i.va, 2.!lile~d e per AlblA.!scrwaard J No. 6%. e.'(tra 110.1), tot
f ;!5~ ; 277 dito ilir.o, tell. ptr Annas No.lO~. 9Jap eJln i<llap. tot

j

~.

Paarden. Vendutie.

Laatste Berichten.

Bl"flUftr, C. J. L' 46 j ., Sehevenj ogen.

J3uyver

uaar New-York; 27 Juli. Granite Oity, n . An}:r.
KA,APSTA D: vertrokken 28 J uli !aaboHa Hidlev,
Gammon, Anj ~r.
.
POR1' ELlSA.BETH: a.ngokomon 3 Juni, Granit.

City Elli" LODdon vcrlrok 27 n. Anjer.

Ne~!~!~:~~~~: ;:::~~~o:.e~i!:'W!:~~ ~~~iu:en~;;
ecbade aan de ma,ch.ine, die met e ige n midd olen u..m
boord wordt gerepareerdj bet zal daaruoof eelJig op"

onthoud hebben.

Bij DUNGENESS 25 Aug.

OCCI18n,

Cramer, Am ..

Bterdulu n. Batavia.

DOVER gep.o.eerd 27 Aug. Ja p... at., Bat.via
Bij de SKEH1UES 25 Aug. J ohn O'G.nnt, Lifer·
pool n. Anjer.
NEWOASTLE ••ilklaar 28 Aug. Nieuwe Waterweg,
". Lomwell, Java.

Tondel'en A.. Van, 80 j., Devcnter.

Scheepst,ijdingen.
Ai\1STERDAM 28 Augu.tu,. H~t .toomsoh il' Ko·
n ing der Nederlanden, kapt. .Hruycs, run Batavia naat
Nieuwediep, ..I blijkeno nader berieht in het begin
der \'oJgende week de rets fan Gibraltar kunnf;'n
voorhetten, Wnllneel' de reparatie ann de m9.chine tal

.gn .fgeloopen . .A lie. weI nan boord.
AMSTERDAM 29 Augustu.. VolgeD. brief fan
..pt. Vliedorp, voerend. het Nederl. Bchip A.y Scheffer, van Newcllstle naal Soerabaia.

LISS A-BON

2~

Aug. Het Ned«l. sChip Ka.agawa,

berot.llen zonder dat de lading bohoeft ,'eu tuwd te
wordeD..

Gepraaide Schepen.
21 Juli, op 40 32' ZDr. en ~Oo 21' WL., GoGroeders V . d. Beek, v. d. " roude, v. Vlii!siDgen D.
Batavia; a!le.a weI.

TELEGRAMMEN.
Batavia deL beden.

,Ul!:eua.'lp bij partie. llit de e!!ute 111.ul,d nlhier; 10:l~ Jan, 1000
P.ada ug, 516 ll ~ I O D~ loll.J. Tiwor cn. TiJnur'3arJ~ tiO'Jl Mak:usa r,

Coal

l 'lalltatioll Ceylun. 2 Gl~ ~aut os; te J1l.ilst c rd~w :

Jua,

AFLOOP DER KOF}'IE·VllILING PADANG.

1093 Timor en Timor-uru, lHi(,:O Maknssat, 665 PalembIloD!:'", te tao
roeu23,992.bn,.143,·u.
Onvertochte vuQrra:hl Kome bij de N. H. M. 262,9()o Jan. 3370
llakaeaar. 849 f uiN!; bij partie. in .Ndcrl; 38,\87 Java, 3UOS Fa·
dang. 12.ti71 ~hk !lliS3 r. tH.l1 A(rih . 112 n. l4 1t, 1m. Ceylon.

op 30 Septeruber
32800 pieol" eerot. kwaliteit gemidddd 1\ f 49.-; 3
1200 •
tweede
~ • 2\.9g

laat.de veer-

~ji~~ ~~e:D~:r:~:d:at;;;tij::~~:glll~:ell~~el:f~:,:iu~~;,o:re~::I~:

BEN 0 E MIN G E N, E N Z.

~;~.~\:~e::e~lI¥tnrO;;aL:~:R:ce:T~:~: D;~:!:g e:a~ :n~e;!e~,~o~

GENATURALISEERD: de iuitenant Buseruan en
de sergeant Hermani.
VERLOF VEl!LEEND: vOOr den tijd van Iwee
jaren IUI.ll den iogenieur 2e klasee TaD Overveldt en
nan den kontroleur Kraft.
PENSIOEN VERLEEND : aan don Resid ent n l l
Ternate Langeveldt ,an HelDert en .an d n Relident

blankere UnlUW !!!'!.
15ederL ontl! " or ige opg3af werdeD qitdeeeutehanQa(gedaau: 183G

~:r~~j4i;1I~~~a:d1. l;:i!~:!~r'I::'l\~e~l:weq,I~~;tt;~:i ~O:~impr~; r~~

~~;1~~~i:ff:~~~f~~~~~l;:~~~:2~~t::~;~tD[~;

8L clltn. liap, f :.!]~) :J.Ut...~ ztH~na.; 343 kranaj. P OlSoeroun ~r J{J.
haun~i. ntl. U z.ccr g..."ltJ, f Sl.h opge.lagell; 26G krandj. P.robo·
lillggo ller Corllelis Wernul! }~duar(L 1.eero. nil. 14!. gOM f:D.. :r:cer
sOlIllnil:)c
f 30;
hrmuj .
AlbIa-IIe r·
wnrJ., zetut rtlim n O. G~ . exira dap. f 21 1; 2'17 krudj. f3marang

fi63

VAN DE

TROUP~j

FRANCAISE D'OPERETTK
P rogralluna..
hte AFDEELINC+.

LE CABARET DE SUZON.
~

Sayne!!e in

en bedrijf. Muti.k van JAVELOT.
Gegcven door
Mr. en Mme. CAT,LEN.
2. AFDEELING.

LE MOULIN JOL!.
Op"", COlll ique iu 2 bedrij.on. Muziek vau VARN!!"
Gegeven door
~hne. Vereken, Mr. OALLEN, Mm.
OALLEN en Mr. BERGER DE PL AOE
E n t r 6 e - p r ij

or nonacti\"itei~

Schenck en a!lD dtm K.pitein lIunrier.
BBNOEllD: tot Be.id.nt van Ternat. Laging 1'0·
bils; ~ot Secretariasen Tan KrawAng Young 0 1:. ran de
Lampongleho di.tticten Grawberg, tot notui. to Ke·
diri. de L1lIlg E,erl.en.
Tot verincateurB der fi e kl .... Velden en Peeters;
tot deu.waarder t. Banda K/o.h; t·ot hulponderwij.er
te Pam.KaMan van Ligten.
OV.ERGEPLAATST: hij den generalen .tar de
Loitenant Koionel Meijer en d. majoor Geij ,an
Pi<iu •.

Soer3.baiD. per

rli~:ff;f~;f;~t{~;~~~~~;§:::.€;t~:;1~~;~i~~~~;

lungan per...:\.lbluiuf,"urdJ 2teln. llu. H , goeJ..fSO. zeilend:4.4.6
handj. ~oeraltaia pee County uf Herwick. ntl. 14 1' " prij!l geheiDlj
. 86 kralldj. dil o 1)C( Zt-s Gtzus{\;u, ·no. lfi~ [ 201ft. heidc KGtJ ida

~~::::'~~~:':~~: ~!~ I~:;:::~:~(:;i~~ ~!~~~~f:~~~~;

PUQt'.rUUJl per ~eUea, n°. U. !.~r bW. ;iO.}; 5..B knl.lldj. Cher.
8~.r3l!. pel' J vhnnao u". 1:2/ 13, gotd. loww.ige VOtbtlg. di\'erse

prf;t~;i~~t (l~~l:~~~~t.D

utrt.k tui onTennuerde prijten. [)e notec]'iugen zijn: g:>ed. vnl. ChinJ. CODgQ 70-75 c.~ ditQ Java 60-70 c.
'CABlK . "li D. Jan ~·erJe. :laDgnoerJ. pt!"l CQ!ne1i8 Werurd Ed·
uud. Sl3 p:1kk. h~u f,l m. HU"~ III pAkk . hoofdro. n O'j(edi... ie~S "2
pakk. lioofJ.m , "(.'~!l.ng, (.il pakk. boofdm. l~ W . en per l'hi:lips
nu lh.rnix:. 500 .l!~k1.:. h oo fJU1. BJIElihr. :378 pak:k. hooft.lm. K.,.

MAKASSAR 20 Septemh.r .
Den 20en been een treff.n op de Tjende.r<to
pluta gebad met den aanhang van Kraeng Bonto.
T',;ee t onen 1'An dien QpstanJeling en 'fijf Tolgelingen
.ijo uaarbij g~Bnetl"eld. Aan onze s.ijde 8neuyelde.n twee
1BaD.
de bulptr.lttpen, t"erwijl drie wilitalren 'llfi'r
de.o Gewond. Drie dogen 'o a dit treffen had eEIl. faD

dine BW/tn 1 p.l.k. boofdm. BVS)olitar. .\aust. Dooderda.g komeia
ter U1arkt iO 'tll. Yirginie eo up ~oe MJlI6 13 Sevtemberj bij in.

'.iI

'Cbrij ~j D~. :U·(IS 14k1r. 'au. .uoofdm. Poe:tbl'liDg~u

VDL. IO.i pLkk.
hoofuw J VIlL, 9!S palk o ditD2 huvCJ.m. TtlDpe, Glt pekk. iii·
to, hoorJIIi. \f"Yalng. £00 p&kk:. Idit..,. hoofdm H ~K . ~14 pJ.kk,
d.ito. h.t'l...ltd.W. . 10 &. BYE. f.V5pa.U::. J.ikl 1 hN>fdw. DP., BUI, ll&1rk,
ait(i~ lloo!d.w., lCB, iVI ·p,\'; k. ilil(;, hO(liJm. II .k It, 200: p3kk.
:lituJ liOC'IJm, 'fJi'/ rmt-.r. till. pakl. ;lito ltw fchll. Ehbr Plpob, 1 U

dito~

pa.' : dil"l h;;.vi4111.. alltDM, .19 datt , dUo, hOQfdm. H.edjQur!,

8

f

3.-

Aanf8Dg ten S 1/2 urt3.
D e D ir e C' t e u r,
Z. BERGER DEPLACE.

]729

Amerikaansch IJS.
Teu g~~;;:t:::el;d~ ~~;lit:d~:tv:f~e:: ~:~
B a

f;

a v i a. vertrokken Stoom boot

1000 pd, Amerik. IJs.
Re ile~ t&nlen

worden

r eu olJ bt tijdige opgaaf

faD

gewcn&chte hoeveelheden, wordende echter slechta bij
kleinB nnl\n tum8 af!?e!!B\'en tee-en k 0 8 t P .,. ij Ii,

:~~~i:g63 V;:.~~~ec;~J~ull.~·}~:el~::~ ,.~:.l V\~ll~lI~U \~~ko;~~ ~i~~jkil,:

Tocutlg,

3Je Ahollllelllellls- Voorslellillg.

bevond hij zich

kapt. Catst, van .Rotterdam naa:r S()Gr:I.baia, alhier met
gebroken roer billnengeloopen, zal ue ee-Lade kUDuen

~~;~~o~a~~~\; {M t;4~. :\~n~gco.o~\·~r~~tler~~r:!ht~\;:t:: :::;
8tikd:~J~~nDie ::rC:t fsl~~t~'i~ii:tteu:e f~t!!tiDg op ~O} a 51 c.

gtlcd.

toestemwillg van den Resident

Vrijdag,6 October 18'76.

van B ata"fitlo naar Middelburg, is in bet ED gelsche
kanaal en WOldt beden hier ver'K"8cilt.

Rotterdam, 31 Augustus.

IS,I17 Lagnl.l"ra, 1985 Ria.

~let

23 Juni op 70 NBr. en 230 ,0' WL. ;l..n boord was
alle. weI.
VLlSSJNGEN 25 Aug. Het fra.2 atschip 'EraemuB,

Koffie on \'eT3n;]~rd in prij'4 ell. ~oed gc\·raagJ. Suiker i .. willige

Rnwe, De lllarkt \·t:rkeerde gedurepde de

SOE8MAN en C~ .

1703

NEW·YORK: 12 Aug. John Read . n. Anjer; I4
Aug. U kraine, Melc bior, n . Anjer.

Handclsbcrichten.

~UIKEH.

l\Iet COlllwisBieo belasten zicb

ltOYA.N ~· 7 Aug. Cr~oJ e, Larretche, n. Batavia.

Zomer, J ., 71 j., Oud-Karapal.
Bedding, D.-Berkhout, 7! j ., Awat.
Beeck, 1\1. Van der, 63 j., ltolt.
Biben H . 0 ., 78 j., ArDhem .
Blom, L. J. , J2 j., AmBt.
I:lrev6 G., 75 j., Am.t.
Bui•. P., 81 j., Zijbecanpel.
Diesel, J. A. P. H . E., 7 m, Z.ltbommel.
Meijero, K. G., 62 j ., Nieuw-LooBdrecht.
Munnieb, M. H., 92 j ., Apddoorn.
Nobel, J. P. -Samburg, Zwolle.
Pao, J. G .. 18 j., Am.t
Pijoappel, M . 11., G m., HiherBulD.
Poortman, S. J. B., 20 j., Rott.
Fut, P. O. Vau, 64 j., Holt.
Putman Cramer, R. M" 26 j , Arnhem.
RIalto, F. V.m-Benedictu•. 88 j., Londen.
IlUhe, H. C. H., 58 j., Nieuweramol;el.
tioetekou, S. -}'ennema, 63 j.} Ooevorden.
Vee-rem, wed. J. M.-Pilgrim, 8U j .J Ilaarlew.
Weijeree. P . .F., 7 ID., Oostvooroe.
Wiarda, J., GO j., AW8t.
Wolzak, jongste kind Yan G., j.'ijenoord.

11\ ~20 ~ant o8,

107 pl'aChlige Sandel wood paarden,
albier per JOEDOEL HAIR, gezagvoerder MAll.
ZOEK 08MAN, aangebrDeht en t. b•• ic61iI'eu &an
dell Boom.
-'

LONUEN; A!lngekomen 24 Aug. Gijsb. Hermann!,
~ie~:'trl~f:~abaia.; 29 Aug. In lading Signe, Gowenins J

Mel7-l.r, A. J ., 87 j ., tr.mpen.
Overes, J ., 63 j ., rueppel.
Raalte, F. VIln-BeIledictuB, 38 j, AmBt.
Reuvera, O. M.-Il.rrels, E6 jr. Arnst.
Sirko, M. 'Y.-Berten, [,8 j ., llott.
8traaten, J. Van-De Freyta.g, 70 j., Zllltb(t mmel.
Tettenhore, G. T., 08 j., Arnot.

HI.

OP It(-'Al\TO-'G I)El\T gell DRZRR,
vendutio houden tegen 2% Vendu.o.lari.,

ta~~A.n~T:~tre~~:!~erd 2i Au s' To r.l·ingt:lDl st I B:l-

Rott.
AWI!t.

MOOll borst, f.oo ntj o "a.n J' I 8 JU., HoU.

14 ;$

Samaran.9 5 October 1876.
De Reaiden',
VAN DEB KA.A;

1736

de lanf(..en1en 'fanKraeng Bonta

~8

0: A. WERMV'fH .

Versch olltvangell =
~IetlwotBt,

CerYolaat- on Leberwortit van
HAHN Ie L a b. e k.
G. A. WBItMUl'H.

1724,

Beden gelost:
Ca!ift)rui~c he reaches, .!.bri\!ob .Apples. QUiO~ilii.
G reengages, "Eijerp ruiwen, Gberkius, Oho('olaad, }I'a-.
mily flour in blik, Vermicelli ell Ma"aroni in blik,
J

Gerookte Z.lm. Alles per atoomboot AZIA. .....,bt.t.r.ok>
ont,.angeu, d

U 8

Z

e e r

v e r

1723

8 0

h.

G. A. WERMUTH .

Echte Jenever AVH.
ThaUfl ~~der verkrijgbaar bij

1725

G. A. WERlI1UTH .

RET NilllJ,'{ VERMAKEI.IJK

Ganzenspel
ill niellwtn vorm.

.r

[1376J

."o.bandon i
l.60, b~
G. C. T. VAN DORP & Cu.

De Romans van Wilseu, .
! 8.-

N •• r Eoropa 2<1).
.E lk .ij" d,'e\
Door "D.ur en •• fir
Uit J6 K nuinJ!:in "~D hi'l Goeten

• S.l
5.- ·
., S.-

~Jl.

De Daive! up -J.lU'a
.Nj(luja E.f~

(2165)

\." D

#

ta r:1e l.l':(,!l

() . - -

, 5 ...--.

ft. l'. 'J'. VA.N DORr

~D

0.,.

TooveJ·doo=e,,~

a:mhang, Dreng

' PalDppo .ieh oovoorwsardelijk ond.rwvrpeu.
De S"1I.eI1l8I1t beYond lieb t. Fana.djene.

"

doclt it Contrmt. J oot
1722

:. / ~.-, )' S. -

803

G. C. T. V.AN

D O~ P

on 0 0,

Tok(»P-lij.ia~r.

·/' levronW ·:IB?I{I.·PtIJllHRI· ·' Toko ·PLIJNAElt;;

. '. ·beveelt zi~~~~~i~~~eneA:::vo~rhe( <, . Direet ,uit '. P~~js olltvang~n, .
prachtigege1~~,:n~¥~e~rde Jstofjes~ .'. C(}mpleefeBI'llidst?ilellen,' , " ~~::'b~e~~;rk~;~;.n ontp~,kl:
Zooeven ontvangen}i;

Zeer :fi,jn wit ORGANOlg eo .TARMTAN.

," Geldeede-, 1J81.:, Wandel~en , Rcis- . , ii:~:~e~~~t~:~:r~: !:.~:'~~~::~·kt~ureD'
Costuliles'-

1784

BNCRBJAPONAISB

idem

Wit Brooks Gareu, no. 10, 12, 30, 40, 50, GO,
80 en 100.
Zwart Brook. Garen, no. 30, 4.0, 60, GO en 80
Gekleurd Brooke Garen, no. GO.
id
Naaizijde
en
Witte, zwart. eo grij.e Perlo d' Amour Knoopen.
1674

PIL•• te P,u mB.

Depots hij al de roornlUlmate Boekhandelaren en Papierwinkels van Nederlandsch-Indi.e on de geheele we:old.
(419)

Met het inkoopen van:

opera-comique eu trois aotea
geilluatrcerd en
METMUZIEK VOORPIANO
van de ondervulgende Rire

De pill en van (.!UINA-LAROCHE zijll
ieer k 0 0 I' t B W e
r~nu ell vers~et·

I:.e ~1'Ao8on pUlidque,
La legellde de ]IRIIRltIO Align.,
elloe ... des c,.nI!fVI ..aft~u .. tjI,
.'uo tie la .Utfl.ute.
a.r~O.-

opera comique en cinq actes,
geillustreerd en met Uluziek

il.

G.

c.

fIO,~

l~REKPENNEN

",et breed ;' plaUe r" n '.
I,OSSE PASSER.S.
VERDEELINOSPASSER.S.
COll.fPLEETE PA88ERDOOl';EN ,van /18.-,

.f40.-

GROOTE KOPERHN en HOOllNIlN GRA.
DRNBOGEN.
DUBBELE PALM EN.
G. O. '1'. VAN DORP cn Co.

884

Dickens werkell
in praebt.baud 1:Uet

iJju~

p11t.te"u

HElNF] uuRA " / 8
in eenvoudi,(;e band.

I

Een reiziger die geen bandel drijft
Sehetaen uit Amerika
aj:J perexcewpl.
Kerst vertellingcl1
Het leven van DickoE8 in dri deelen :,.,

J

O.

G. C. T. VAN DORP en Co.

395

Uit Pal'ijs ontvangen.
Eene nieulVe .ortering

HEEREN

en DAMES ARTIKELEN.

Hoeden, losse Boorden in groote sorteriog, groote
keme van DaBBen, witte en gekIenrde Rerndeo,1'oi·
letartikelen, Schllijel'werk, Parfllmerie, een groat
RS.ortiment Odenrs 1 qllaliteit Vaal' Dames (nit het
Magazijn .Ill Louvre) eeDe kleine collectie Peignoirs
van lijnwaad en percales, prachtige KammeD, l"aD'
tsisie artikeJeD, Ceintuurs, Oolliers, Pal'nras, Brace·
lPtr.r.n .

Jouvin Handschoeuen in alle Nos,
(1428)

EUZrERE.

Pr.J' HU1)lpton ontvangen:

Oil

het bloed.

V0

is

I

gebleven;

c 11 t i g e f:ltreken

~
~

PIANINO'S
PIANINO'S
.

G1'i;md Obli ue.

g wone als vr'!errer
e

J

0.

J

Ult de beroerud. f.brlok von Gobr. KNAKE, hler
aind. 8 jaren niB Bolide bevonden .
Z 0 n d erg roo tap r a B k beweren wij dat
de.e PIANOS de be. teen a 0 1 i e d s t 0 zijn, ooit
op Java van andere t'Rbrieken aangebracLt.
.IlEERLIJK VA,N 'rOON; GE.~OREVEEllD TOT
IN DE PUN'l'JES, Masaief Mahouyhollt.
De COlletructie is zoouBnig, dut net kliillaat uiet
den WitHlten nadecligoD illvloeJ. er op uitoe fenen kan.
926
B. KAR1'IIAUS en Co.

BAZAR.
-W- itte Portvvijn, op halve Res.chen,
de gel' e n
zeer fijne.
98a

0 IU Ul •

e rue ROODE ]'Olt'l'WIJN,
B. KAIiTUAUS en Co.

KErJKEN BO'l'ER,
a {
765

13.- pel' VaRtje
a Con tau t bij
.F. H. BOIJMA.

BAZAR.
C r is t. II en CARAFFEN.
KOMPOTTEN.
Hl,AZBN.
n

"l":'lr n",-,"{,-..-r F"'Tl"

""~

! ""

'"""

in eoorten.
n. KAR'l'RAUS en Co

Pei Conrad ontvangen:
SUCADE- EN uNTBIJTKOEK,
C

in vaa1;jes . van twaalf ponti.
NOG NIMMER ZOO OVERHEEHLIJK AAN·
GEVO.ERD.

1683

(merk SOIH.LIlNKAMP.)
J. J. vAN RUIJVEN.

J. J. VAN RUIJVEN.

----------~-------------

BAZAR.

Ben ParLijtje Fijne IMPERIALllS en LONDERS
in Ki.tjes .an 125 Stub, Hoorlijke C.. itaa.

Havana Cigaren 'in Kistjes l'an 25 stuks.
(706)

B. KARTHAUS en Co.

BAZAR.

Holloway's Medicijnen

Oasserollen en Braadl'nnnen goemameeru 16, 18, 20,
22, 2", 26 dnim.
IJ,eren petten fertind voor Soop, Aardappelen etc.
te kooken.
IJ.8r vertinde Waterketele.
Blikken Koffijkanueo .
Petroleum KookmachiDe met ronde pit, geelkoper met
ketel en melkpan,
Petroleum Kookmachine in IJzer met blikken ketel
en, melkpan.
Dito in ijzer met blikken ketel en llIelkpall.
Petroleum kannen' blik.
Gelei vorman blik en steengoed.
Etsnsdragers wit porcelein.
Y skllllnen in pleet e.. verlakt.
Vi aarloo.. porcelainc BQrden,o;'.lescb olel. en groen·
tsn Bch.1.en.
Piano Socles.
Tafelmesson in steBon ,.n HIRDER SOLINGER
Lepels en Vork~n Berlijnsch .il,er prima kwaliteit;
Koffij mol ellll.
Divers Gr,istQlwcrt w6Aronder ,,~at~l" en desert Serviozen,
Karaflon, Competles, Botervlootje, Kaudekeelsenz. eOI,
Glazen in Bhrlhm ,-an (j doz: . in Crist'al , Moueelin en
bal!' Cri.tal.

1416

B. KAB'I'HAUS

n

&;

00.

g

0

nne n

0

Ran d
IG73

IV Q

..... ,1::1.

r k " n.

Bazar.

B()'I EH in "aa~jesi zeel' fijlte.
n.

.. 966

KAHTllA US

00

_~J.:. .. _

BAZAR.

S(~l i de n~{;HLnt.eurn mf;~

PrachVgc

t'n ".m!.(>-!'" Sl.<J,!=!'I't .;:-·rk
B. KARTIIi\US "" 0"

(2"9)

13011 U3

HOLT,OWA1··S "PnXSN EN ZALI'. -

Gevaadijke Diar_

D~ oouaken dewr yerz~akk~Ddo ziekte 1.00
ver6chillend~ en de wijze harer B8Dvallen zoo veranderlijk z~nde, geven een yold,>ende reden •• n bet be-

rhee. -

langrijk aantal harer alagtolrers. Onder Hollow.,,'.
behandeling, a1 is de oorzaak dezer &iekte in tlui8t~r.
n i. gehuld .,.t de uit.lag even gunatig zijD, het<ij
de maag, de lever of kleinerc iogewanden de zetel
T"an de ziekte iSJ wont zijn e pi!len m"et o(rdeel
: ingeo(\m.cn, en zijn ztl lf g0ed -QP de zij,len der on"":'
derbuik ingewreven J beteugden de zwolllng d.:,
blueuv8ten on regelen iedere vel'keerde werking]
wa,ruit die ook ,onfotaat. Beide middelclO werken
regt.treeks, tot h~rstelling.•an het jlli.~ evenwigt.
tus.chen ge.cchghe.d en prlkkclbaarhmd, zlckelijke eo
ge."nde af",beiding, notuurlijke en buiten.p.rige lozing.
Doo.je. Pillen van f 1. f 3. cn f 6. Potjos Zalf
.an f 1. f 3., en f G.
Cb ... ibon W. CALISTANS ,<;'Co. Tagat A. J . ....
de. VOORT. Pekaluog1lD W. E. HAN A, Sol" ARNOLD
en ' OJ. en COl!NAR8, Klatton J. D. SLIER, Mage.
laDZ J. A. :tRUDEL, &Illorallg OORTtJAR'P en ('0.
IlE' GROOI' XOLFl' en 00 . . WANNf<B, G. C. T.
VAN DORP en Co. H. L. DE LYON en SOESH.A.N
ell Co.
(14)

a.

P a s .s a g i ' e

I

•

I
!

<ler I.Heeal; gebruikelijke

I{AARTSPE
LEN
L:l.oue
WORDEN

I'S

voor het Stoomschip

I

Bcscllr~ivillg

Nieuwe

n

CON

A 0,

KOmmaD(hut J. DE RIDDBR,

wCtl'llen -rcrzocht o"p MAANDAG 9 Oct. 8. e. te em.
barkuren, WAnrtoe 0. · R. ge1eg<.!uheid zal bt'staan met
het Stcolll~(.Iotje CORRIE, dee morgeoa ten 7 uri
van bet Nleuwe ll",ren kanaai ve rtrekk ende.
"M oneters en reg uJen wordeD aangenomen tot ZOD.
dagmiddag 12 llur.

De Agenten,
J. DAENDELS en Co.

GESPEELD, '

-1fp.-

Ned. Ind. Stoomv. Mij

BEV AT1'EN DE:

~:ltli;ji~~~:~derJeu

of

Smon~jns3eD.

i::-:;~:~:i:f

beste

bc~rell .

Scbut~j:a),eD.

Zwikk:eD _

Vet-herd j1!.ssen, of geed en.

\,iDgt-et -U~.

JU61'l,l forcil
PuJoeTcD, of

'J1rEute-el-UIl.
KoopmalUlllu, £If 1llffelen.
Pass-e. .t.. Iii.! met QI!! kurt.
Hel klol1tpol.
Het "It"iuelitpe1.
Hp.t lliioetillel.

ja~~ m

iI. Itt. Pandollr.

Boercn,ja!~ ~ D.

]aueo. met den Il ri ehode
COlllmerce, of kleiireD.
COlllet.:',

HetStoomschip.

~/2.-

G. C. T. V AN DORP en Co.

(381)

Beu I ijila omnisbaBr Book voor ieuer Land h 8er,

of een ieder die Diel'en of Vee na11"OUelt, iu het geiUnstre~rda ·Vee-a)·t-

senijkunclig l'Ialldboek,

Baron Bentinck

\
I N-eJ.

Gezagvo~rder

el't~ekt

T

1 ill IU

e flU

aDs.

den 8 u{' zer de8 morgt'ns ta Sure nan Sle·

rabalJs.

HEKMEIJER.
Geen hni"dier noeh suorL nn RUIlU'VEC of I:'aur,l
i8 do or dezBu uekw<.uneH Yee-arts vel'get r.ll.
Bet \Y~rk i$ niet aIleen cell!! huudieidlllg Om
Di eren te iokken, Ul~l.al' gceft teVI~ u~ lIe ' .... ~i7.e nau
all i edere ziek te !lie ziell " uDrill bij Paarden ell
liund·vee "loordoet op de eenvollllig;ste w~ize te gene7.ell.
Na Le.spl'e-kiJlg' V3D ied tl"l'\~ zi~kl.e WOI'(H. een recept
opgegevell.
j)e prijs nlll <lil Geilln3treerae we"k i8 / l:l.-

G. U.

(\!12i)

'.e.

YAi.~

DOI{P en 00.

Werken over Vrijmetselarij,
l~ - ~' iudel. Geschiedeni.3 c1er "Vl'ijll1et.
selarij sauerl h~ar ODtSt:\3ll lot op den
tcgeuwoortligen tijd; beneven3 een Alphabcliseh register. Uilgegeven mel tee·
"temmillg van het Collegie "Ull Groo[,
llfficieren yall het Groot.-Oosten der N~
derlandeu. III prachluQIlO.
./ 15. in eenvoudigeD band.
.. 12.'f. C 1 n" e 1. Geschie<leaia der Vrijmetsels.
rij en aer geheime gcnoot;;ch31'pen, van
..oegeren en laleren Hjd. Ycrgiel'd en
of'geheldel'll door 25 fraaije Stnal,graYllr es io prathlbend
" 1'1.G. Oli V cr. De vrijmet3ebrij ill welen en
.trekking, met een wo,) rdenlijsi nanwij·
zeutle de yoornaamste zaken die in dit
wer~ be.acbrcvcn, de voornaamste personen die in ,lit werk genoernd zijn.
., S.In Nederland heen <lit work om baar
degelijke inhoud veel opgang g ou. c,nkt.
V ij r mawnnieke preeken of kijkies in de
vrijUleL'lelanrswerelJ. .
" 3.G. C. T. VAN 'DORP en Co.
VDI ZILVERWIT STRRK BI~INKEND METAAL
(NIKKEL .)
ELEGANTE I~KTKOKERS.
117
G. O. T. un DORP en Co.

De Agentsn,
Me. NEILL en Co.

liSl

Leeraar han de Vee·art,senljschool I
te UTRECHT.

Bllii en R:nnaran~ llV' t ~.~()J·llOnr!in ~· do'l"' ~)(:"'! ~"~·jl ld,:.n

.
KASCRSTBLLBN" ~:l.Poro.l.in, groot mo·
LAM PEN

(4.79)

BenevenB:

•

" ' ~W ~"" LOKKEN, A':;';ik';;;,;,~~~h goedldopend.

~

KLAMBOES.

Fijn Orga.ndie zcor g\l3chikt "Qor brni !s en baljapon.

r.oo alB die Lier to

B A Z A R•

,.$

BULTZAKJ{EN

Dames en kinderhoedjea 'lu,U 81;roo en fluweel.

lllRrlg

Parija, 22 r ue Drouot, en bij all. "pothekerB.
RoofddOput ,'oor Midden·Jav. b~ DE GROOT,
KOLFF en Co., Samarang.
216

876

GRASBOTER

1684

d voor de

kelooB
alBUloue tegell koortsen .die in
epiciemiech ziju.
Prija per aaoon FI. 1.50.

T. VAl, DOll.P & Co.

.r 2a - ,

II

1.1 ZruRI1NLEPlKANTEN.

Ziidcn en fil d' ec"06se. Dawes koutieu.
Kan' eu on geborduurdo Zakdoekeu.

wau de Quinine wcr·

voor piano van de yolgende airs:
Rondeau tin U .. esiHeu.
~Il veuvo du Colonel,
Cooplets de l'uuifol'wc,

(21.76)

k e

Zij ziju iu aIle yoor~
komende gevnUcD vall
I 8. n g e en h It r d·
n ek ki g e Jeoort:aen
aRubevolcll zclfH uanr,

LA VIE P ARISl~NNE.

,MAGAZI.JN'

Ookleurde 7.ijde, stofjea en grenadine.
Wit eo gekleurd tarJ.tan. '
percale.
neteldoek.
Bloemen.

B. ELSflAVIT.
18 cit~ Malesherbes ,P ariis. CorrcspolldcnLie in de
Moedertaal.
•
826

MADAM.E ANGOT

!tetour de l'opero,
ROlI,lean des g.r~oIlS.

g~l~:':~8~t'7e~~'::~':':~ verguld.
Parures, blauw, zwart, oxide, en me~ geklenrde steenen.
,B I.nwe Kinderbelletje8.

.r

belaat "ich

de

.piegeltjes.

vergutd, oxide; 'metaal en bloedkoraten.

n ell.
Percal e peignoirs van
G.-, R-, 10_- en liooger.
Gemaakle Wandc l- coat um e lJ VQll .f 30.-, 40.- en
hooger.

Parijsche Artikelen,

F~LLE

w::ij~~ ~:~~~o:~

Steeds vOO1'ltanden:

Ireden ontvangen:

Zwart bij hot Bcbrijven eD altijd helder,

LA

[{ indel':'coslunies eil Doopsldeederen,

Toko Plijuaer.

MODE BN E.

N. AIWTO.IWItJ &

Br"".let.

1733

Copieer-inkt.
De eenige die fofkomen dnidelijke OOpi6D
geer., telf. MDe maaDd Da het af.chrift.

ElVCRE

Ohatelainea, •• ~guld, oxide; en zwart.' met en .onder

.A' 1 s i n e de :

llid. StoolllVllart
lief .S Ioo"ucl•.ip

~~.

Koning Willem III,
Gt'Z;l.g\'OerUcr Z u ij u e rho u d t )
verl1't'kt den 7 df';.:el' dp8- mor("pn",:;. fpt1 ,Q n"i'Q ll~ ""
ilala,-;a, i\Iljel', 'Pj il:.Ltja p. P:ltj il!lll, Pad.ng, Mllnlok,

RioHw, Sl l1 g!lport:': en Atjeb.

De Ageuten,

:Me. NEILL en Co.

172i

J.

Operetten 6ezelschap"
Voorb.nden bij
G. C. T. V AN DORP en 00.,

Prachtige Tooueelkijkel's.
1692

Prima' kwaliteit
CHITAS SIGUKN PRINCESHS,
direct ,an Manilla,nieuwe aanvoer in
kistjes tan 200 's(uks voorhanden bij

1643

G,

C. T, VAN DQRP & Co.

M!j,

TEK.OOP:
Ben GallowaJ- Stoomketel,
fau z6stig pn!lrJ~llkfl\('M;, geh ~el rilmpleet. lang 33
YOl~t, diam eter G '"oet, iii. tweC aLukken. n.d handvGe~
tliug ponp, 8toommet.e.r, en£.
(1327)
l'e befragen bij
Me. NEILL '" Co.

Te be,ragen Lij de} Agenten,
~Ie. NEILL & Co.

TeHnur!
aa

EEl" RUIS op <len , w.g nln
uen Reer EONSET.
1407

V

I i g a ' III e,' naul
HORZOO.

(l(ir~~dig b~YJlllen

van" een ZOO~ A. "L. 'C. J.
ZA!.LBERH gebo .. n CAsnr..s UN CAt-

T:g~~Ullc:q.

Samlung ;; Odobe. ' 1876.

Tot ~:z~ka~:~e" i~r~ee~ei~D.dll:r~r~:;d "t~~C~l:~" j;;.::
ot T.. g.Fefu~ Moedor, Wed. ·JOHANN.-\. MAODA·
LENA RED! geb, ren l>ll y"tDr.
(f i t a 11 e r ~ a a ID ,
S,marang ;; October.,
J ; W. RUM.
Eeu"i "ge k· ennisga,. (!.
IV28
Vt'rantwOJ:lN~Ei1 {""OOT de wet:

•

G. C.T. "'" DOlU' &,.0-0.

SIIOlp;lncimbu\i,-a. o. T,

YIoD

OOlU'&97~Dl~g

•

