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Versohijnt dageljjks,Z6n- en Feestdagen uitgezonderd.
ABO NNE MEN '1' S P R iJ S:

HOOPDBL1R1AOl: Ie Samaraog .bij de Uitgners G. C. 1. fAN DOHI' & Co.
..
in Noderland bl) de Heereo SCHBLTSI' & HOLUI' Ie AOIlIlerdalll.
Seul lermier mJusif d68 mOQtes de Fran£e el de Belgi,ae: ,.KLSBACH J Pam.

PRIJS DER ADVERTEN'l'iiN~-'--'-- '
Van 1-10 woorden voor twee plaatsing~n /1.Elke berhBling de belft.

Voor geheel Nederl.-Iudie f 16._ per hBlfjaar.
• Nederland
• 20.-.
•

Nederlandsch';In'dische Spoorweg-M'au:tschappij, L :! jn .SianUlrang- Vorstcnlanden- W"illeJD. I.
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Aan de Eurol,ec.ebe bladen, Joopaude lot 1 September jl.. oJl~ gedeolLeJijk per dinkle boot

,'an Siu·

gapore geworden en f~i~te ren per ge wone ge tegeu heiu
geeolBpleteerd, ontleenen wij het , olgentle:

Aigelllccil Ovcl'7.iellt.
Vorat Milan van Sarvie heeft zi cb Lot de mogend·
heden gerigt, om hllnne tUBBcllenkomat te erla.ngen
Vool' h at sluiten van n eue met r_rurkije.
De K oln . Z. ontving uit Belgrado d.en t6kst van de
nota, die de beer Ri8~ic8 op den al ond \'8D d611 2 4sl en
Aug. teretond lia de nani'praak van yord. Milan, den vertegeuwoordigera dar garantlerende mogenclbeden over·
hnudigde. Het korte, ma!l,l' historlach geJenkwaardigo
tlluk luidt: ;jZ, H. de .forst VAn Sorvie, de vertegen-.roordigers de r garonder elllle 11loge ndheden bi.jecIlge.
roep~n bebbondc, 1weft; hun vcrklaard) list uet Ber·
\-ische G-ouvcfneUlcnt zicb 8chikken wil n aar de wen ..
schen V aD diezelf!e mog~lJdbeden en. \'~l'lan gcn d
goedo vcrstandhouuing tU8Bchen de V crhel'en Porte
i n bet vorat.eUllom berateid te zien, Imnne goellc dieD'
aten n'a.agt., opdat die leiden tot het stak en cler vijan..
(lehjkheden . :t;ijne Hoogiteid llccft cr bij gevoegd dat
zij he t ala een geweteDl'Jpligt be8chvuwt1 tegclijkNtijd

ue

J

de goede dien.len der mog.nbeden in te roepen tot
bet eindigen der vijau"elijkhcuen tu,"ehcll de Verbe-

Aan den parijachen Mon itenr word t
door zijn broel'cr Abdul

Hamiel

~~u r~d I

l.cer wunttR>:.hlj nhJk

wordt ge noollld.

Den 13don J'unij werd door ,.. n Innddrostklerk van
heb dist rict Rusteu burg, na een zae r Termoeijenden
nac hteJij ken togt, een mooije vangst in llie Piloans-

bergen geda.n: h e~ gelukte dien onl.ng. uit N ederland aangekomen ambtenaar een transport ruunitl6
uit de Diamantvcldcn eD "foor ~e(!ocoeni beetcmd aan
to houuen, in bcslag to uewen en het geleille, O. a.
bOf!taando nit drie blanken, t e arreeteren. De drie
WSf1eus en twee karren waren bel&den met p. m. 2000
Plt.° fuskruid 1 ISO Heory MarLini rifles on mee r dan

15000 patronOll on een rna... lood en perrusBiedopjeB,

. at.king uit den Bard der z•• k niet leidoo zou tot hot
beoogde doeL"

dant van Gorkon: pokt aeo yijond met idem on .tnct

M ontenegro; daar

eene

A:.ioO staat het vaet, dat Bervie, omlaoks d e over-

wi.niDgen dcr'I •• lste dageo; den nede naagt.. De
voordeelen) die beb It'lger van IJ.'dcllcrnajeff bebaaId e,
wilen dan oogetwijfeld alo reden aaogeroerkt worden,
om VOOl Ser,ie guo8tiger vre:le8\'oorwaarden Le bedin·
gen, dan wanneer, wat de vredeapartij II cbijn t to vree·
E"~; .. g"w. cbt

wordt tot de hUB weder keerb.
Dot <i.e troepen van Ta,bernajeff de3 2Soten Aug. een
glorierijke overwinning op de Turkeo bohaaldeo , wordt
tan v6r.ebillende zijden beve8tigd. Dc Turkon moeten

'Vat den inte~l"ect.uelen oorlog aangQat, do komman·
llan. Bij zijne optreding was tegenkanting te voo rz:en
en werd ook door hem \'oorzie "; op de zegepraal bab

ik gooden moed; veel water .al er ~ ve>lwel nog door
de Vaal moelen vloeijen, eer het zoovcr zal gekomen
zijD.
In dAto 6 J ulij sohrijft de president _.n den
stalltssccretarie, dat na een tweedaagsch;u strijd ean

bel.ngrijke o.erwinnig ..... beb.ald, D. berg VAn Maobebi was genomen en de weinige K affers, die er nog
t"p-.,.lu'tlAn l~rmn

m _90;:I" ... ""dn .... t.

B",::"t

",n. ~ ~ a

...... ..~ ': f-"

e; de president is vooroc·

i n de grootsts. wAllorde 2;ijn gevlu5t, met nc hterl a.Ling

achuilplaata ; an- SecocoeDui

van· ammunitie, dooden en gewondan. AUeen bij de
Schuman.kvsch_no vondon do Sorvier. 200 doodon.

mens die • Karrer-Gibraltar", 'gelijk bij hetnoemt, 'oor
goed in h_nden to houden. Voorloopig werd het tot

Hen zesda~g8cbe 81~g. bij Al e-xina'.z gevoerd, moet
oogehoord ~ijn in de gescbiedenis der oorlogen "faD
onzeD tijd. Een (lorre8ponde~t fan de Weener Presse
aprak RisticfI te Dl!lgrado. Vol gena hem, reide de 1Ui~
nister o. 8. toen er Ofer den tegenstand goeproken
weld, die Servie nu reeds twoe maanden lang bood

Dan worJL het qill~ dat een icder etln sl.!huilplal\tB

op.oekt. Grooto, veekud,leu gaan zell8 door de wjuga

I :~~I:;:~, o~::::~tor~:t1::e~:~o~~cu~~:bo~:::~e.t;~;;~:

Brievon nit do zuid-afrikasD8che Repnbliek Viltl den
l 3den Julij H. berigtcD r flat bel; m~t het kOUllU 8.ndo
tegen Secocoeni \' oorloo pig tlict ongllnsti g gRato D B
plants dOl)r (len ondcrlupi teiu M_H.thebe, eoo bondge ~
uoot ,'nn Sc('oeoelli) vrr,ledigt1, Ie stormclldcrhand
genom en, echt cr niet l.onde-r verliee. Ook Lweo pae
88ngekolllt.'!n Nederlnnders, dio d e expcditie mede ..
maken, togn naar men r;egt ge wond. Volgens de
laatste boriglen, was het kommando, nog zeven dagen
van Secocoeni'tl Kt,p (vcst,ing) vcrwijderd. Die kop
moe t a l'iI!8tar VSD GibraI'Qf zijn en bove ndien door
een Bllnzien!ijk. geta1 goed gewarenue K&ffers verde tllgu
worden.

g~d ecltelijk c

'f~n Porle en

i

nit Kon8tan·

tinopel gemold , d.t de "ermnging van oult.n

bospil3&1 ingcrigt voor de gewondeo; 3 blanken f'n 7

Koffers zijn gesoeu¥eld. Er waren 37 gewonden,
w.araoder 16 blonken.
De pl.at., waorvan geeproken wordt, i. blijken8
andere her:gt.6n eene natuurlijke sterkte 'fan rotsen,

of zoover uit 61ka:lr rak en dDt zij ni et meer bijeen te
brengen zijn.
roote groniloigenasrs, ale do Orl offil de Woronzowa en anderen bezitteu in do flteppe n "ele ,ierkan·
til mijlen gronJ, die 2:ij wegena gebrek aao handen en
midJeien "an 1'('rYOer nie t kUQDen bcwerken ell waar
zij groote kullden paarden h('udeD, die altijd ondfLf

a

J

"en blooten bomel blijven tot zij 'an tot tijd, Of aan
particuJiereo. of un de Regerfng voor het leger WOl"
den verko"ht. Uit den a.rd der .ank zijn die paarden
geheel wild. Zlj ataan onder hot opr.igt VBn een har ..
der te paard, die den naam draagt van .tabuntBchiku.
D e tabuntscbik is mee8tal een ou J konlr, een vent
van stasi , de borst moeetal \'cre ie ru met koperen me-daWes; meeat heeft hij eoo lau ge u kne:veJ , en alB wa·
pen ceo pistool met In-ngen loop, een oude laDS en
de kleine ijteren kozakhenzwecp. Hij ol.apt te pa.rd,
maar volgen8 zijn eigen uitdrukking maar met

een

oog digt - met andere oog moet bij waken. H et 100'
peu valt hem nloeijelijk; de helft van "ijn leven breugt
hij te pa",l door. Gewoonlijk beeJ't hij tot 800 pa.rden onder .r.iju toezigt, en zijn pligt ie to zorgen, ..lat
er ~een p&arden worden gestolen en de wolven geen

Bchade doen.
Bij !JO merries is gewoonlijk ee n benget. en uu en

dan hebben hevige gevecbteo tuaseben de heng.ten
pla.t•. De eterketo blijrt eindelijk <Ie anmoerdor en
E,ensl. de baan bij een troep kipven, i. de bougot
onvermoeid waakz8sm voor de veiligheid der kudde.
Lang roar de merries ean naderend geraar bemer k.en,
Bpiht hij reedo zijn oor. Vooral op den boofdvijaod,
de wolven, Ie zijne w8akzaamheid gerigt.

Gewoonlijk lmchten de wolven de verotrooide panrden
to Dadere n, ten einde ztJ af te makeDj menigmaol
echt.er, vooral bij kondsn wioter, rukken de wol,en

geweensehBI'l'o1ijk uit om de purden aan to vallen.
::i1ij Il~t-. DlH.l.Crt!D vim nen VlJ5D U iiUltell .tIel!. ue p 8at~
den tum elkauder en tukken 1:00 in rOD tegen de
Veel wolven word en dan vertrapt eD verwolven
sIageD, maar ook veel purden verliezen hun leven.

or.

want kan de wolf d. keel v.n .ijn teg.notander grij.
pen, dan rijt hij die met de tanden opeD. Algemeen
neemt men aon, d.t 10 pet. der purdon uoor de
wolven omltomen.

plash genom en ie,

zondor dat het do bondgenooten had gekrcgen, waorop
bet gerekend. werJ: • Turkije ro!lruteerde t ijn leger uit
<lrie werelddeelen, Sorvie staat aUeen. Wij h.dden 01'

blijkt, dat h<t koullnando eeoe buitengewoon moeijolijke taok haJ en het be.luit van den preoident, om

deelt zekere Ferruccio een-ige bijzonderheden made,
waarvou wij sleebh dele ontleent'D , Of8c,boon wij or
g.: en onvoorw8ardelij!r. geloof san alaAn.

vier factoren gerekend. die niet r.ijn bewaarb~id. Twiu-

TranBvaaloche Republiek zeer worden toegejuieht. De

tig j.ren lang kwamen de 8&uvoerderll der Dulg.ren
en B08niaken tot onei de (~rlcken deden beloften,
waar ,zijn zij thans? 'Yij r.iju Ban ODS zeben overgcgeven en tocb b·..den wij kraebt;igen tegenotand. De
eer altba;.., is ger.d."
De PoW Corrfsp. d.elt uit Bolgrauo, dd. 28 Aug.
mede~ .l.)aar de Porte voornemene is, de quae8~je O\'er
een ' wapen.til.tanu a.n te bouden tot zij bekend ",I
zijn met de, gruDdalagen der ,rede.voofwaarden, trli C};-

teo de mogendbeden
ovor de . hoofdpunten
reoultaat daanan aan
~ijn.' medeged~ld, .al

•. ieh met elkanuer te venlnon
, en prolimiDairell. Nad.t het
de beide .lrijdo<ide partijen .al
er op eon .. apenatil8tand wordell

.'" aa~rongen:
In "tegepotelling met ,de 'gunetige berigten .an •• r.i8cbe zijde, deelt d. eor ..0l' ndont van don Stanu.rd,
die hetJui-kacbe I.eger voigt, made: • Wij bebben ge·
durend. ,de beide I..tote dagen bardoekkig geyoebten;
de servier. 'werden op .lIe punten teruggeelagon ; rei·
telijk i. de .ege aan de Turken ." •
De , bijwiiderhade". "lie de correapondent van lIe
K;;ln. Z. " onlange madadeelde aangaande bet pl.gen, ,r&D growelen door de tur,k.ohe geregelde tree·
peD te Pani~ri""hti on andere , pl ••laeD, en die wij
ii>boofdoaken ,reeda Ofel'D!lmen, worden tban. ooa door
~en beriatte'., cIer D6ily New. , bef8lligd,

Nu de

de1.e eterkto vO{lrtdu,[,~lld to doen bezeHoD, 1.&1 in do

pTf"siJent zagt Dog: ~ik houd ('et Cf dan oak voor)

dat nn geen enkele Kaffer.tad of Kop tegon onze
burgers 7-81

BtS9.U

JJ

Men .ehrijft ona uit Warochau, dd. 26 Aug., nat,
de t.eir.e r binnen kort aldaar wQrJt verwacht, ten
cinr1!) de. groote militaire manoeu~res bij te wonen

Iii. in de 1I.bijheid der .tad zullen wordon g.houden.
De beyolking heeft bevel ontvange u om de bUlzen
'AU b!.l; t~n schoon t" maken, deuren en \' t'\bst,ers fe
,ferweli enl., de eigenaara van buizen, g(olegell in 8~ra·
ten wt.ar de k~i&et' doortrekt, zijn b!)vendien vOl'pligt
l8pijtCD uit drl ramen te hl!lIgen·
OOltrent ,deD winter, in (Ie IItoppen schrijft on ze
~corre8pon\t..:mt: "ht die lang en vo()ral gevreeinl ia wci'gens de 3n~u.,,"j_gten. De BUBBeD kennan uris Boor' ten ,an I nee u9IjagtenJ de lameta, de mjat;jole e'n &Ie
J

wjug....

ne

laatot" u 'ijn bet ge.aarlijk.t en ku"non

. oagen ,a ci.t.ereen a.nhouden. Bet ie eon be,ig~ atorm,

geplUll"ll met dig!e .n,'euw, dio de lueht gebeel don·
ker maakt. Do · ,oorhoJe "'" de wjug. i. do ••cbol·
ke .. k,," ("indbeko), die ' beetaat uit klompen van .er,dorde atengel. 'van · .t.ppenplllnten. w'elke door den
wind Toortgadrefsn zich' met andere dorre etengelll
'· ..lIleDpaaken en in doU, jagt ov.r de eteppe' ,I iei:8n
J

en .priDgen.

voorL: .. wti 1>edanken er ",oor, duor iDstaodhoudiDg ,ao
Tnrkije do eenhe id van Duit.achland Dog te ,eraterkvn.
On r.e be1a.ngen zijn lijuregt met de uwe in strijd . t -;
Dez8 houding der rUisi&ebe pere heert de dnitecbe
teer verbitterJ , te meer eedert een duitar>h h oogleeraar~
prof. 'l'reitilchke. ue opposibie del' Duitecbere tegsll de
ruse iscbe betloelingen met l'nrkije alit Jiru6t1~')phobi$"

keuruerkt
Het woelen un den DonaumoDd eo den Bo.porui
rA8IenqUtle5lie, zegt
de Augeb. AlI g. Z., zooals rU88i&ebe popen en aVon~
turiers ODS zoeken wijs te makell. Zelfti heeft {Ie goile,
ui enst er niets Jllede to makon - I! et ware t~lfd te
is gee n D!l.tionaliteit.a· nech eeu

wenschen, dot Ruoland tegenn.er Polen eu ue katbo.
liekfll zoo verdr,",gloam ware ,,18 1.' urlrije t cgenOl'er
zijne grie ksche en katholieke onderdauen. De binuanJaudsche quaeetie betreft uitelniteud het beatnur in
den uilgobreidoten zin; de buiteulando"he botreft
uitalnitend Dlagtr en de vei1igheill ran Europa.
O oetenrijka belang is in dit geval volkomcn iden~

ti.ch met dat .an Duilochl.nd. Best.ond Oostenrijk
niet, bad men het .erdeeld, dan EOU Duilocbland
tbao. de uak van Oootenrijk te yer mllen bobbeu. blo.·
dende uit al de wonden, die Oo.tenrijk tbln. heert,
en de etrijd 01' leYen cn dood ware on.ermijdelijk.
Zool~og eebter naast hot good regt ,.n 'l.'urkije. ook
het goed regt .an Ooatenrijk geh.ndbufd moot w.w·
den, zoo]ang he t oostenrijksche rijk nog zam enhang t,

kan men op diplom.tiek gobied de MUBkoviteu impo·
neren en met bulp Y&n Engeland den ooriug

loidsIDan.

Omtrent de levenowij,e van den koning ,an It_lie

ep~lonken en klip gnten.

door Rnoland. bulp Ioeert Dnitacbland ziju eeoheid
verW'orfen, voegt de R.us 7.ijn nabuor tae, en gut

Victor Emm.nuel i. or langzamethand aan gowoon
geworden, het groctote gell.elte "an den winter te
Rome door te brengen; moar zeIden bewoont hij bet
Quirin...!. Hij b.d nag niet .ind. I.ng l.ljn intrek
da.ar genoIDeD 1 of bij' ontdekte een gebeime deur in
zijne aIaspkawer. Deze bragt hem in ccn langen gang,

dieD de koning en .ijn adjudanten twintig minuteo
volgden, zonder het eiode er ' ·&0 te vinden . Hij l eheen
naar den Bngelenburg te '08WD. Zijne 1tJaje 'eit ,erk008 Diet, de uak verd e r Ie ouderzoeken, mnar I,ij

liet de deur digtmot.elen.
Kart daarna onwekte bij eene gebei me deur in den
muUT, die met een am,Hen t.rap in verband etond,
~ellte naar het dok voerde. Ook .Iez. "erd digtge-

mel.wld, maar na . die ontdekking Blaapt de koniDg
tliet rueer in het· Q,uiriDaal~ of twee .groote f.'A'art e
houueu rusten RAn den voet 'an zijn -bed.
trouwe
dienaren .hODden, yolgenl de leer van Car] r le, awijgoD
<00' den gf'... taten pligt der bODd~n . Zij gehoorsamen

Daze.

""n niemand dan un den kODing, blaffoo nooit eo
sondon, londer geluid to ge,en, ieder die .iob , in de
'kamer ~e om' bet l.,en breogen.

be Ro.....he bladen, die beeteD 'ooder eon oLreug.
cell8llur .Le '.tun, do.m ,bij aile mogelglre gelege"bed.n
Duiq.,Maad · £8' ...1...., ' datRu.lanilb.t ..aiga Rijk ie,
dat hat gt'ootAl. f.reen;!fde Doilaebe aandorll. AUeea

deo.

\'~rUlij.

Wannoer de Ru .. en met opataoden der SI ... n

-in Ooste:nrijk dreigen, zoo mogen zij nieL vergeten}
dat er nog hongaarache rege wc nte n zjjn, wi eo de dag

van Vilago. in bet bart vreet on die bonne kapituloti e
e,enmin rargete n hebbell, alB de R'118een 008teorijk6

ondankb.orbeid in 1854
Er wa ren inderlijd -in Duitsch!and zeer relen, en
niet de 81ecbtste vaderlaudera, die de vrijheid v<J ur de
eenheid stelden. 1\Iaar do eenh e id heefc dell fOl1 r r ang
lllOote-n naob en .

lJaal'<:tsu 18 metH me er to \'e ra.ndere n .

Maa.[1 nooit zal de kern der Duitsch era zicb eeu ver·
mindering 'ran magt getroo&ten OU1 de rrijhoid - tier
R UBBen to v-er:r.: e.k eren, de vrijheid nameJijlr, Europa
onder de n boet to br60 gen en ue llutonOnl8 beachavio g aan hun lrommando te onder~erpen. Zoo h~t
waar was. wat ee D rU8eiech blad Qnlangs zeida, dat

Duit,ebland zijn eenheid .an rn•• i.cbe bul l' h .. ft te
danken, ~oo wij de gevolgen van die hulp moeat.en
dragen, - waarlijk.Lotbaringen 1.0U te duur gek!.}{!ht
zijn en wij kondun goen r('om (h'ageu o}> ti e o\"f~t\\'in·
ningen "An Met_, Sedan eU Parij.; bet groote Duit.eh·
laud sou onue r ruuisello yoogdij atasn, a1 5 h ~t
kloine .edert 1815.
Wanneer do duitache pera eoopnrig te-gen de tlllsi1!coe Brrogauti", opltws.m, r;ou r.ij zieh weI matige l!.

Ook tellen de inlijving van Boanie bij

O""ton rij~

moot

geprotelteeru worden. Dl'~e vergroot.iug {]i,lor ela \Ci·
ecbe elemeuten !Ou 008it:nrijk eTODzeer "ertwaldreu
ale een groot slaviiJl!b rijk aBn !ijn grdnr.en. en Oll'~
teorijk te ba.db.yen is een politieko pligt van ..'.s ·
telijk E uropa. De integr itait 'Van u~L t"rritoriaal
TlIrkije moet; een e uropoes~h gelo.Jfl5artikel r.ijnJ !laddrt
priDe Eugeniu! en aijn t.ijl~ cut hat. verledeIlf1 behoorL
D~ Krim ool'Iog ia g~b16ken san politiek lnoeiwerk:
gaW'&eet t.a z:~n, daar da lerderver van RUTI>pa er de
b.ud in h.d en d..e hand wot de .dolaaropo" wilde
fpe~en. Geeu vOI"li e re millllagep kuuDen m&er ODge. trA f t gewaalt. .. "Xordeu , wAut 7.ij X(;UJdQ onber.telbaar
ziju. Hel e!lva&llt C'oul1tllel muet dag en nl C' bt onto
le ~.e

z.ijn,

__~---,-~S..:..a,;....·_I1,-]_a_r~a--,-n-"..:;:g;...,•.--_____-..,..,
POBTKANTOO& SAMARANG.
Mantek
81uiting der EngelsoheMail via Batavia,
•
&ionw en Singapore.
In de mllllIld October den 7 en 21.
,
• November den' en lB.
•
I
•
December den 2 en 16.
FranscheMail via Batavia en Singapore.
In de maandOotober den 16 en 30.
I
N overubar aon '13 en 21.
_,
• Deoember den 11 en 15.
net uur van aluiting i. steeds des namiddaga te 5 ure.
lntus,eben wordt aan belanghebbenden vrij gelaten,
ook op ander!, dagen hunne brieven aan het POEltk8U(<lor te dlleo be.orgen. De doorzending heeft st-eedB
pla.t. per e.r.tvertrekkende post.
BII BEfUJUIT Tan den G. G. is Ban de ordCJnno.ncia van
'.26 Maa.t 1814 (Stbl. no. 94 f) regeland. de uitgifte
van woeste granden in erfpacht op Sumatra, een 8rti~

",

Irel toegefofJgd van dell volgenden iDhoud!

De erfpacbter is gehouden, om uiterlijk op ultimo
Jllnij en op ultimo December van elk joar aan bet
p\lUl.tselijk beatuur, onder flanbod van eede, een no·
miD8tieven staat in te dianen der werkbare nlsnnen
b.doeld bij .rt. 13, en de waarhei(l .ijner opgave, op
v.rlangen van bet hoofd van plaat ••lijk bestno., met
.., ~~or eLK vel'zulm In den bovenbedoehlen nominatieven staat wor«lt eene boate verbenrd Vl\n f 100.(een honderd gulden) tot f 1000.- (een duizeudgnlden).
net hoofdgeld over bet geheele JUT i. ferechuldigd

foor ben, die in den loop van het janr langer dan
i.el IDaft,Duen ill dienst van den erfpaeht.er op zijne
gronden gewoond hebben.
Is GOEDGEYONDEN en verstBn.n!
Eoretelijk: Te bepalen, d.t ai, opeubare inland,ehe
fI('iloltlD door het; gouveruement- wordt:ln orel'genotnen
en erkellu

de

lJijy;oTldere iuiuuJsche

reaidentie Soernbaija, te
vn,u bet rlillt.rikt Lellkir.

s('holeu

Kedo~ng-pl'ing

ill tle

(hoofJjJlllats

L~Hllol:g.f\n) ell

t-e
.i\11,!Jj!}lrert ,.)

Koetoredjo (tliatl'ikt

Is aolWGEYOKUEN em vc-rstanu:
.r. bep.len, ,bt uo lJij hot be,Juit yan
1852 nu. 1 (opgenolllen ill het bijbJ11l1
"fall Nedel'laULI8ch - lnJii..~ outler no.

~O

Sept.

hot :SLuL
bedoolue

gC:rUtH~~b~l;}rtln,

lU vtJrb!luti UIl::lt lh~ r8li'olUii~ vau 16
NDVtlmher 18~4 110. 12 (,sLhl. 182;) no, 9), ook gellOudell 7.iju om, op den voet van bet uaarbij voorgo,
gl;!nidt~mlp.

eem"l ma!11111,lijker:he
van f lZU,- (een hoJJtlerd '\ ljftig gulden)

icbl'e,eD6, :llUbt,enarcn}

grat.is
DE

X E(-rENn}:

~e

Uljh0i1HlelaIl.

f':N" TIEN'lH; AFT,{o:YIi'R1XG-

van Let ~lilil-air

830 (vervolg).

De tewerkatelling vall soldaten bij geniewerken.
De invloed van hat klimaat op d~ menscbenrassen.
De; afk-oop van epoorwege.n door den Dllit.sehen sta.ut.
Esn ell ander (lvaf de lLliJ. oostdijke EUI;'opesche
staten.
Boekaankondigillg,

Vllri •.
H

h

t'
ee t

.

.IT- OPERETTE GF.7.IiI,BCITAP
glBteren aVDnu
wedel' n..et het mee~te 811cees de geannonceerue slukjes
uitgevoerd.
Alle ear komt Mevrouw Ver~kell voor haur zang toe.

\Vij veatigen Je aandacht op het programma yoor
IDfJrgeIl, Zondag a,ronu. \Vie kent niet die Eeve opera
kOllliek lite (;/tii/pL') Vlln Scribe ell l\Ieles"ille?
~revronw Vercken die -in list ahlk de rol van
Bet,tbij vcrvult, zal zeker tot de goede uitvoel'ing veel

bijdragen en hot pllbliek vee! fan hare

wivere stem

Joeu genieten.
Wu O}i'n"E"EN~N ~an de S!rni!~ TirllPs
llledetleelingell olllLrent OhillS:

voJ!!ende

Het nieuws dat ons per :Frnnschemail jong.tleden
Zaterdag uit China werd aangebra~htJ waa van weinig
beteekanis. Onderhandelingen betreffdllde de YunnankW6Btie worden DOg steed8 voortgezet door Sir Thoma.
W n.de en Li Hung Chang; men kan hunne conclu.Bie
echtm' in uen eereLen tijd nog niee verwacbt.en. Op het
eillf1e van Augustus werJ er een congres van neemde
Aliniaters gl!houden, ten einde met Li Hung Chang

I.e Ohefo bijeen te komen, welke plaats de geliefkoo8de
badpl.ats in bet Chineesehe Keizerrijk is. D. Gon.
v,rDeur-Generaal van Chili ontha.lden allen met de
Ad mir.ol. Hijder en Lambert op een dejeuner, dat
den 30en Augustus, de geboortedag \'An de Keizerin~
Weduwd, gehouden werd. Li Hung Ohang awld. bier
£6ne lauge reeks. van tllSs.ten in. Dit is eene gebeur~
iauis die in de Chineesche geschied-enis nog nooit
voorgekomen is, en op nieuw een bewijs van het lang.
v.alUerhatl\~ 'rerzl\ken vau Chineellche zonderlingheden.
IN DE PIJ!AT9 van de perlwon fan Sack is tot eluis.
wachter benoemd Heim.

WJ.T VBRNE\lEN d.t de Procurenr Generanl.ich met
de ?, •• k batreffende bet bekcnde artikel van Mr. de
ff. in oit blad voorkomenJe, heef!; bemoeid en een
ouderzoek dauufl,ar hecft do en inatellen.

'. waande !l;~/
Oeu 3en WerJ ie 'l1 IJ k;,) in 41 w(luingen inbraak en
d,elolal Eeple.gJ.
Di' hitte i6 or~fr.BtteU!L

~~~r~::ht~ nvao~d~:!;d~:~~h~:e:;a:;e!i~:I:It::n ~~

I

.l

I

I

OJ

•

n:

I

I
I
I
I

zook zou hehben bevolen.
.--:. VolgcllB e _~. bier te~ .Btede Dntvangen partikuliel'
ScullJvon vall illlltrenzorg, 18 de Generllal-Mnjoor Die.
mont verledcu \Tr~dag bij Z. E. den GlH1Vel'Ueur. Ge~
DerAul ontboden, tel' bespreking van de Aljebsche

gel; uiteTBt moeij.::lijk terrein, kamplJngs wuarnm de
et'vcn met zoeI' zw~rtJ he.g~(>ll zijn omstoten, doori3ne~
den met t-at van \\ale r l e ld11Jgen ell greppeltt.
NIl feel' yeel Uloeite Olll 8 unr kampllllg Poehlat
met m188igit en vet',;;,terkillg' gCllOlIlen, laatstgeno(>lUlie

gezondheidsre.d~n~n mQcl~t. wordell. geel'!lkuecril, o~ tc
tl'~den als Mlh~tur en Crvwl Bt:H'olbet.ber tu Aijeh,

m~titnlren,

7:~i~~;ogJ:h~~:no·r:l.~)e ,~-li:~::~·lvaz~u ~~~~~,l~~, Z~:~rr~I~; uO~ij hJtt 1;!::~t~I~;;;~~.o~a~:~:;;~ueuvddell ,> windere
(T.,B.)

PASOERO.EAN, 3 Oct.ober. Benige ungen beleuen
heeft een chmees 8hU koorisen lijdellde zieh den hals
afgellueue". Hij is nllar het luI: ~itlkengesticht gezonden ell wortlt alollar door onlen geachtcil nn kundigen
nrt.a
us meesto Z!H'g n~l"pleegll. Nan.r nwn una me.
dedeel~ ueabaat er DOg hoop op ber~tel.
_ Eergiateren nacht olllB'reeki I ure is er brIluJ ont.

lllet

shan 80hter Ke-b()esarie,
groot.

gelukkig is de schade l:let
(Pass . ..IY. &. AUt!)

BOLO. Zvoals wij ftankondigdou had de heer Gun.
tiler- Ydn. Bult7.~ngslt)wen, door een gifl; van l' 500.J

~~~rg:::lZ;)reo:l;j~e~a:~ :=~:~~a:CJ~una:~~~o:~i~~e:~~:

w~s

da"voor bel' 'uld en

~~~t~. :~er~~~eI~~~~ ,~~f;~~ ~~~ v~~.:~~:~~, 1ll~:J ::~o~owl:L~:~
daaraehter SQn het bouwen van vanloousen flU tenten
en h>3t oprh:hten \-a.U cenige] voor bet houden van den

llllllU.clfCll

Q,

~ gt:wonden ~d(J luitenant \';m Diiest 18

en .:. dwan g nrb61uer..

en ~oe~ de ZuD rust acbler d~ horizon gezocht had}

rerhchtbe nn et31.i ps.ar uren dc lllilan met hclderen
glans het fe:astterrein,
In het miituen onge\'ecl' tinllrvsn, wa~ h~~t theatre
WiUlr in don na~yo!ld e-.:n rafe c-onccrt: ZHl fYegevcn
worden. D.811r.a.chtcr du Ulensgl'rie en bmgs h~t :l0hterfront van Let fort had men ern reikramen en tenteDJ
o
zfe :

:~llg~!~ ::lCe;~ri!~~;:le~~~e:l:~~et:en

w:~~n, w~:~

de twee hoek,'n lall het plein .tonden twee buffcllen
"'fl8r A!ln ieder lUIHtair cen ilesrh wijn on rut' i!iga~
ren Yeratrekt werden.
OfBchoon eeri'!t ten 4 ure het feesb een l1snvau zoutie nemen, begon om half drie uo atl'ldlt Nno.om het
plp.in, zich mot lllenBchen 'flU allerlei Illlhlaard te yul~
leD, maar toen om ':4 ure de muziekantcll en de in
{er8chine~dc costume! gehulde kcrmisgaBttin op het
feeatt.errelu re-r8chellen~ WBS het zoo vol dat !Den weI
over de hoafden had kunnen loopen.
Vale karakters waren bijzonde1' aa.rdig voo!gesteld.
Het muzijkkorps I3t~1ae juist de lUuzijk: ,'an Qen ker~
mietroep Yo'r. Witte, ZW&i!;e en groene j sen, blauw~,

:~~~e:n.n z::~t:e;r::~:~ ::tog~a:rt:~edala~:'t:~!:

trrreln heen en gaf hare beate lIiukken ten gehoore.

De kermie.gut.eu li;si)eu ouk rund, Onder 2e merkwaardlgBten noemen wij: Don Quicbot, W&nnoor men
c~n knaapje van 2)05 Ned. el gekozen ha-i en die
met het barbien.btJrd ge!wiffeerd} gebarnaat en met ean
lange pie!, gcwapcDd, gevo!gd door SaDcho Pancha
met kom"",hen ernst lOndwandelde. Veriler een Eng~18ehmaD, d:e met {'en lorgnet in het rechteroog. bet
hoord gedekt door eon onmogelijken hoed. zoo ala
alleen eeR Rngel8dltu.an kiD dragan, 1!akit~t'a in at-ll
witte jaa met lulke luge pauul-'D die g~houJeD
-

J

werden -door e-tln

palju,

WleU8 l:aadj~ door aeo

3uder. paljl8 ..ord ... tgob"uden, yoorwand.ldo. De...

I
j

I

II

I

de;~e~'~Jtn;:;.~rnt:~~:e~ l%eEll~I~~:~!,~l;; :~l~~:n Vfi~ -;rgell
1~:o;dL:~~J~~~Jb:~~e B~~g~i~~uo~p~~nr~~:~~~~~der!~~
I
~
I
'J

gel uer 2tIe kol mIle (Pde hatrd1l0n), d~ll bet .om den
regte-roe~'cr del' KocroeIlg-1'joet 1..0 HII,.;en.
ter,half 3d~ b1iLai1!,~n
Ecne kompagnie \tau hot
yond cen nieuw oyergangsi-'unt O\,P';:' do rivier,; loopurug)
p,:edekt door eene veJBterking, waurin con lilIl; en b.J·

rL'2

ze~ea ~a~ ~:l::~sta:md~

order om in l1l('er X(lor~l.weB'
Yulgde he-t 12J.o ba.
bullnn den regt,cro<:¥er
en kW~Ul
dtlu
middag bij La~jong
b~\'ilk)j d..:

te~ijke rigtl!.1g op te

aldt~flr Rf~ebroken.
Dc ch -r Yan den .tar lmJ last ge!<regen ,lat korp.
te
der bdle un.!,·!'J kol(lllll,'. werd

§ijl~~~n~l'm.r>eh

~~"LenfE\~;!:~: b~~~~~o~~~,.:eyen9

11{~~O ~:'1i!~~~~ne~~~

eeutrull1, ;narbij T.lch de slaf en tIe liHJOu!nu,-'e btl\-ond~n.
DODr ktuchtigc s;1lvu'~ en Let spDedig opstcllen ynil

ke~iBreb::n~o~\~d;V~:~::;~;~Jd~e~i;~ Da volle mun, ~::t ~:!e~:::h:~r~p b~:~h~;~~~e~\:~~,i ~ij!!~'t~!~gd~e\~tjr~I~:
~o~l~~r;a~Ul~jRg ce~:v~~:n I::~; 11:~d u:::~:~ln :::ee~ ~;~i'2 ::n;.nhBet (i~;~)~~~~,31~;~!~~~/~u~~lj:~ie~~:~~knt, t:;:~
~~~, e~:a~;~e '~::rdiJ: :~~~~I~~n\~a;~~~;(fa~~~a~:~e~d Ol\l~i~l\~l~je~e~et~~~~:: l~::~a~{:~j~~~~'telIing g(,brarht

un de kapel nit. 11.ze wandeide a.nhoudend orer het
WU ~EZBN in tll:1 Otn-/roul Chiil(( Jfall van 23 Se.p.
tcmber JI. het volgend~ uver JUP[()i ~
Bene laudbouwBchool l,:l.l te 'l\)kio wordon geop2Jld.
Een Ja.panee8, dic i-e- Berlijn 6tudeert, 8i.daijfl: fin.t de
Chineesr.he jongelui, aie ,la.a.r ook r.ijIl, ecrlang l.ullen
terog keerell, omdnt
van de t'Jelege au :::0 dollar.

&1 de brug over de : Kilero.ng Tjoet ateeJabeachoot.

T

selen. De da::: nm gisteron
de

I

de
ming in Lnngkat (00stkn8t van Sumatra) WBa ..on in
1?lj~~sen Be?t•• zicb, h.d. Dez. ~er~ochten de potgune kon men de benting "an deze 'Yde niet beteike,.
de JavaBche Ooutant· van 22 September JI. met een
l!lerhJkate acene., mBar hoe p .tBlerl'lk 0<>1t de l!ln-.
O"Jer werd gegeven aan deb det.ohement•. komman·
gels.hman wae, hij bad .~ets: goedigs in .~ijne we.ens· II dant op den linkeroev.. (Tonga) om door het ruur vall
enkel woord gewagis gema.kt, komt hat gebeurde
kortelijk op het volgeu~•. n e d e r : t r e k k e n en .~elooven WIJ lllet dat, alo blJ ~r wat aan
een 12t~! 8c"erp.cbutte~.8 den vijand uit zijne poa;ti.
De heer Droop, admllllstrateur der aIm de heeren
doen kon, h\l zou t~••t&.n d.t de arme BulgaarBoba
t. · .erdrIJven hetgeen VtlJ wel gelukt•.
Van der Sluij. c. d. toebehoorende ta~akBOnderoG"'ing
Ch~i.teli.n 000 meedoogenloo? do~r de Turken verBehahe !~et bovengenoemde det.chement, werden 001<
aan de Babalan rivier, had met een oeker .antal Gajoe's
moord worden. Voor de muzlek mt, zag men een we2 kompagmen ultge.onden om de loopbrug over de
(een stam Batta's, die tot den I.lam i. overgeg.an)
oe,! dat het midde.n Ineld lus.cheu een. nap en een
Koeroeng·Tjoel, Qngev~er 1000 pas ten Zuiden van bet
sene overeenkomst gesloten voar het oallleggen van
dUlVel en de koddlgete frateen en kamp.rlolen verkocht.
b1vak geL~genJ te vcrmelen en aHe huizen aan die zij.
een weg van zijna woning nanr de Soengei.Lepan.
Natourlijk ontbrak de Behoenpoat.er met en toen hat
d. te ve, brandon •.
Gednrellde en na afloop van dit \'rerk, ontstollden
donker bogon te worden vertoonde Zicb e~? zwart
Daze opdracht ..wel'd volbragt zonder dat het detacuetuslIchen -den heer Droop en een der Gajoa's, tndja
I3po~k met twee horens op hat h~ofd, dat zWIJ~ellJ. en
mont doo.r den vlJsnd be8ch~ten werd; 2 groote pta-auPetiambllng genaamd, geschillen VBn nllerlei nard.
d?ft1g l?e~ afgemeten stap rOll1lller en de kmderen
wen wc~den nsar LalHjong metlegeV'oerd.
Ofl!lchoon voor zoo ver is kunneu worden nagegaa.n
met welDlg bevrecsd maak~e...
.
Dc. vljRllll beBchoot evenaJa do beida vorige dagen
dS8rtoe goon gegronde reden bes:olld , 8chtt3n Petilull.
Do cocagnem ll st had. W81111g BHrek even a18 de
l~et lnvak geduronde den gstiBohen Jag, 3 vrije kQ6bang en nog eenigo Gajoa's ~ioh door den hm.'; Droop
kantelende emm-ra met ~.ater gev~ld. Dee te m.eer
Ilea werJ.~n ge',vonu" Word voortgeguan met het weI'·
verongelijkt, wien! woning zij dRarop in den nacht
do w-~Jrennon e~. het <lrRIJend~ p:":m~8. ~~Jr_ de Joe,
ken t1sn U0 y.er~terkmg.
.
van den 26 Augustus jl. in de aach leguen.
keYB geloov.~n Wl] dat het. gelukklg. 18, Ua.~ hier geen
In de nJl.blJhelli van llJeklt-:)l)boen werd and~rOlla~1
De heel' Droop die B&llVaukelijlt zich krachtig vel'.
wft.atschappIJ tut beechermmg dar- dlert!ll bef:!taut, moat
des lla.ch~.t3, aen ,der' dO:::lr ons daargeatelde bruggen
weerd had, Eng ten elotte aHeen heil in de vlugt, waarde Illngell duur der wedrenne,n ~ew('e8, dnt het Ja~
gedeeltehJk vcr.mcla.
in hij door andere Gajoe'e geholpen werd.
vaanB~he ~aal'denrS8, w~t talubeld an.,ngaat, nog ,lang
Eene daar op heclan nncht goeteltle hinderlllsg keer~
Zoowel deze oIDetandigheid 0.18 het gehecl ongedeerd
zoo DIet te .vcrwerpen IS, nls fH.IUlnige kaya.le:rI~ten
d . de~ morgenB terug' zonder ietl:J vtin den vjjand ge..
laten van de onbeschermd liggende ondern8llling, lJeweI eeue Willen ~eWel'eD. De.t ar vpl?n zandrult"rs
zwn tu hebben.
u
heerd door den heer Steck, waar zij op hU~nl'll terug~
werden zal weI nll~t behoe\'e~ gezeg te word?u.
.~ ~,ptem~e~. 11 den a~;~~h)op H\ nacht litlt ue vijllnd
togt IBngB trokken, DB op die VBn den beer Droop nog
Omstreeks balI. negen Illel~en de kerUl l 8gBstsn
i'i1C:~ In de ZUld, ?os~er-llIlle WeUiJrOill meer hooren.
het dak "an een droogIoods en een koeliwoning veren .ook de dame, dIe nan l.leIJ ~okct Y&.n de mena~
~8Jo~-Leh. werrl vlnmg be8C~()ton dlN->' eenige bendeu
brand en eon aantal tabaksplauten vernield te !lebbon
gerw gezete:: had en 1l11BBClllen t UOOi" het veel
(he zwn In de s:;.wa1., a?liter heuveltjes en in den
leveren het bewijs. dub lIier geene vijandige gezilld
dragell \'~n an~ere k1eudingst:ukkeD, nog a1 bst
lmmpongrand V::ll Kujoe L h LadJen 0J;>6"eBteld. Wij
heW",1{}Ul5t1LOlk:bFffit1fO-:bUl'opeRnen 10 'bet algenl'.en g~
aoorl·de"Bta'l~nlf~td\\"aS J~ul?jlJpcl~ltrno o~'-' ~~~ ... ~~(~~~~.. _~,~
be~wameJl\.~lnardoJ~r eV~iwel fetfj.~e ycrhe7.en .
rigt plan, 00 dat aan het gebeurue alzoa niet do mindie nan beida zijderr !:e irncyon werden~ wst Hpl)edi(! ~ neB ;u;ti~ u~;rgeb .. ~rt
"'Arf
llJ dA H(!'eronue kolonste politicke beteekenis val~ te llechteu.
.
~fgebraml. WIIten; het -effect van do costumes was all~ J Van den 6 fen o·p gJ~n 7d~I1 -'s mor ens 0 11
~un den kontc?leur LSrIve wer~ door den IlSSIBJeut- tiers aardlg.
werden in het bivnk gew()-nd 3 (Ulillde~e Ulil~.' uur),
re!ndent c~ne zendmg nBar de veri!lchilleDde Langkntficho
'l'oeil de optDcht was afgeloopen begun het cafe
;j koeliea en dwangl!.rbeidera,
Ihuren f.n
ondernem~ngen .opgedragen, Waar ten gevolge nm over
c~ncert, da.t? te oordeele!l ndar het herha..~lde n}lplau~·,
Twee kompagnien ruktorl uit ill oosteli'ke riuti
er
OI
b
dreven voor8tellmgen van het voorgev~llene .sall tle
dlsaement Ultsteke~d vold&an moet h~bben. Om half ~ om cene vcrkenning te maken en d~n vi';nd d- n
~abala.n, reede een onderllemer aHe GOJoe' B lut zijne tW3Blf wtJ,s ~lles atgeloopen.
..
die zijda Itet biYnk steeds beschoo!: ter~ t~ tll~_:an
dlCnst had o n t s l o . g e n . .
OprnerkeIlJk was ue .~rooTte orde l the llIetteg enal·aanDezo beweging geJLlHe \'I)lkoille~' welghe cl~ Jt ~:.
_ Heden na~h~ oIDstrceks drre lIur weruen de bed~ ,de. Blgemeene vr~hJkh61d hcerschte. Geen eukel ,ijl1ud J" H:~gerukt kompan'niell vri·' Levier =eIlO~' ~
woners van Batana wedcr gcwekt door hr-t alaBn op
llllhtau' was hoven Zljll thuewat r. De totslo abaellti~ 1 Jie" we d daurbij { P ' O i oJ h
~ I
use
ue tong to~g en spoedig Vdnamen zij ant er brallu van den Schiedamachen nedi\r Lad biertoe krachtig ~ de~ dag ,'elen $:~;';:tglll ~ve~~~ e v~i~:D~:ii.~:er,g.~ t8U
was (lP DJB.tnbat811 B09zoek. De brand heeft 1.:oh
meJcgewerkt.
f in he!; bl\,jdr.
g
J
J
~f. olen
~elukkig niet ver uitgebreid J tn ulleen bapaRld tot het
\Vij ~indigen di~ .ralaas ct C?U woora van huhllJ ~
i\:ret het werken lUlU de vc:,sl-erkin
wcrJ VDOl'tlY •
1ll dL'I~ ~8ch ,IOggCll vall ,twee steenen hu;zen gelegen
nan de ~eercu {'f:l~leren, dIe lllet. n.lI('Dll, LeI, f~est It gaall, ook wCI'k op dell liukt:rorl\'cr de~ KOerOt;lD_If'~et
ann Nluleuvll~t .OoMl, lliufweg Gl?uok en Sawall. Besa.ar
vDorb.ermd en geulflge.Elru hebb;3D, mallr DOS: den hI,('t
d~ phul.ts yuor etll klt't!w rertl'tt:rkitlfT aalllIewezeuJ e
naast het hUIB Dewo. ODO door HadJu, Boerh:nlDodid, den
hnclden {,ooveel \'er:'lchllienJe olellleu\;";ll ell karakters
De gelronden beu'veufi 1'- .. ' k . D. d 0,
•
bekenaflU kUlllllHU1~lant, ~ie in ~t.ieh als tU83eheu}Jel'dOOn
~edlircnde een nan ben.. gegevell belr~k~elijke nijheid: 11 lim' 111l8.r Kol,t& l~ad'tL {):(:~l:e;I~~~~r en d lll()rg~us
tuaschez: onB en nen vIp-ud tlJe~Elt g.euaa.u heefr.
III toulll to houden_ 'VIJ verm~flnen IIl\3r .,~6 nalJJen
S ~PIJh'mber. 11l1ilclf kWS.I~J "Ihlcr ~er l'eede Ilet
D~ ergen3.n:r der "\i~rbrande lllw>;en 19 Unal' men zogv
be !l1oeten l10emen ~an den Overete Schaffer en ue
ziekentl'ansport'wldp uSilidt,lro" OYer,oorr·n
U\' II'
d"" llliander Abdul III ur.,l woncude op Snwuh Besa.l'.
Lmtonunts Vfin Lawlck van Pab.t en Tonnel.
troope ll .
an U lng.·
l~en der verb ran de huizen we!'.l at;lliert 21 ~~ar bewoon.d
(FQ)'.1{P,d.)
Tn lie;} ufLdlt \'3°1 7 op 8 2 ... ptelliber werd het bi~
door den heer Berkenkun:'-p, gewezen verdiknteur, dte
v.:ik del' aJer~Jd(~ koionllcB uiet beslihoten.
nog eon gedeelte van den mbocuel heefl; kll!lnen redden.
',6 M orgeu8 rukte cene kOHl'J:.L.,nie nit
om eena ver",
Omit'cnt de oorzaak v~n .~en brand lS meta bekcnd.
ATJEH..
kenning to d!)2<ll op de Jink'm;e\~er tier 'Koerotm,r... T'o<;;t
- De heer G. A. !wIJ8el hceftf" heden morgen met
teu eillue ll!l, b~ gaan of er :r.ieh ook ill J~z~ ~ riJvier
goed gavolg het Notarls-('l:am n 81gelegd,
Aan het journaal van den Militairen l:evens CiYieee 1 orergaDgspll~t ten Nooulell
beyond.
(A. D)
len bevclhfbber loopendo "Van 2 tot n ~'epternbei wonlt
Ann deze YCrkelllliu" ll<\n:en
vau tit:U
_ Te Buitenzorg Hep dezer dagen het gerucht, dat
Yoo.rts het volgende outl~en(l=
d~ eel'dt:l.n.uw:7.en,[o
de heer v. H. te Bata.via een tolegram uit den Haag
. Hen kOlDpBgn~~ der ad;\. kolonne, h:1.d in I!I,B\t uen
1000 lUO'B,'
had olJtvnngl":n, ui3vnHende bet "err~seeDde bericht dat
hnkel'oover uer Koeroeng-1Joet te vOlgen uaBr longs, t
IJrlilT
do l\iinistcr van Koloniun zirh in 't gehee! niet kOIl
(outl~biva!~ van 24 Ji'ebruttru 187G.) Om () Uur op mancii
wall, v
\'ereetIigeu met; oe reeds gearresteerde plannen t'oor
Dailr L~lllJOllg, 7 uur r{lgtel'V!eug~l (1-tde bninll!nn) bij J
wert! ll-t-'l
een ze,:,haven te Ba.tavia en mitsdien een nieuw onder~
kumpong Poe-blab ue\ig VllUf' ill !LOlli. 1111 op rf'gtervleu~
J

'l'ijdfj~hl'ift. iJevftt de \'olgende \tfmdagell, \'erunni!tllingeu
en besdlOuwingeu =
Meuedeelingsn llHltreut den P.:Hlrie - oorlog na
j

I

BAT!VIA, 4. October. Blijkena het door der. aO'llaslet. palja. \.ad· er weder eon acMer oich, de.e we·

~:~:n~::B~~~V~lv:n~.:~!j!:.:t~; ~~,::!a~~!k~::~~::~ ~~g:~~h:~:()()m:~:'rt;e~~~::n'llO~ij:envij~to:! v::i:~;

on ecn begin gelll.'lRkt met lid tcr1'~-<n en den tHlltrek
open te ~i:appen, tell elnde ruim uit7.1cht te vc-;krijgen
Gcdul'<.?-nde den geheelcu lHunltldag en den Jaswp
\"olgendBn nacht wc:d dit bh'sk ann dill) 'l,ijdc11 1 doch
voor:r::.ame~ijk uit

hat NoordBll

ell

Ousten heri,--! be

Bchoten, waarbij sneureldt'n 2 ru.llldet'Bll en w",rUeD
gewond de mnjuor Reumpd, lste luitenant Yerl'lof;tgh

:~r~:n ~~ijd~;~ ~~~i::~:~~el;~'(~:~v:~n~:a~~t~r

G gewond

D. kompagnie van de ;31e kolonue (12de bIt. mOD),
bleef stelling houd~n op den linkeroi;yer der Kaeroen
Tjoet (DI!tl bivak 24 FebruRrij 1876.)

w

Iu den nacht van 4 op 5 September W'erli een be
gin gemankt met het lllaken ecner loopbrug ± GO me·
ter lang, die in den loop Tao lien ¥olgenden dag ge
reed kwam.
AHe gewonden en t.teKeu werden in den
dell -kden onder geleide nair K .. tta~Radjn.
zij kwanen e~ht~r zeer laat aan; de ofergang over
Tjoet met ef;m 7.cer Hgt vlot veroorz.a£lkt'3 \'~el opon...
thoud.
5 September. 'V~rJ cen aanvnng gelDllskt met de

;·i~~.za.mheden

rool' de uieu,.. (.p te richwn

.~rBter-

D. vijancl bo,,·hoGt. het bi.ilk gedurende den gan·
.chen d!g; wij verloren aan geeneuv-elden ceO eU ian
gi':w\lndcn 4 minJero militairen en 3 koclies.
Dar k()Dllli!mdaut def Zuid Ol}ate-r linie deelt lli~de,
dat se-dert aDze k!)lonne! in de "tm~terkilJ.gell ::ijn te~
I'u_.;gekeerd~ otlk het heen en weer treKken in bendeu
door de ",orligg"nde .awn ,Iakte heeft opgehonden, doch.
d.t bet niet-'emin duidelijk i. d.e vijand .;eh venameld
he~ft en l.ich op m8.:-r aa.nvdollen v()orbereidt.
6 Septemher. D. nscht VaD 5 01' 6 September
gin;g- bij lit; agerimJt1 tr['epen I'ultig \"oor-bij.

~1IIi Morgens we-rJ e:en det"l·ht>Ul~ct uitgt'-z~lDden om
11of~1 .-ijanJ t~ verllrijven uit tieD "NoorJwaarts Tan bet

h,r.k gel.gon b,nting. waaruit hij het bifai< en lQOr~

I
I

l:jesluHeu

GE

Beuoemihgen.

l

•

Met de waarneming der

ctvie~i~:~kundige

dienSt, en bet opzigt

.I.\ver de _vaccine: in d~ afdeeJingoo Pa-meitUlUl en ~'~paug (M~nr~).

~~a~~:g~~~jG~aV~~~!~a~Dr::::dij~. ~~~:ta~;:~':)8~~; 7:1~~l~~~

]np (Madura); in de afdeehng InJrBmaJoe (Cherlbon~. C. L. Heljsc.
gClltold tel bC8chikking ,'an den gouverneur·gencraal \'0.0 Neder.
land(lch.fndie OIU te worden uastemd tot vervul,ling van eeDe der
bcschikbare plaatseu ala burgerlijk- geoooskuodige aldaar.
Door den Uirekteur van O~dll~~'~iD ~eredien8t en Nij'!lrbeid is

'1lot bulp()nderwij1.Clr~ san de openbare !.a~ere school t\! Mee~ter.
Coruelie. (ltata\'ia), mCJll{vrouw A. P. Frohch, thana kweekehnge
tan die school.
Door den Dlreldeul vall Just.itie is:
OOlWa(£KEUBn:

dat. door deD Landraad te Brebe!>.
IS

I.NTSL"-GEN:

• h;:!:;;':a:'~;~k{,:,;:V~\l ~\t~:~~:!:~~~,."~:t:{.U~~r~~:ffi" buit,u
bij AI{~e b~~f;!:~:O~~

~~bW:tl;~!;:~r

btdteD

h~-1.wn1r

\':\n den

laua~

uat door deu IJauura:Hl Ie Mngel:mg,

It

;:';UJ!Jb.8.Jja~l"

A a D g ek (I me n Sci. e pe D.
4 Oct .. Eng.•toome, Ro.a, ge,v, W, Chofard, vaD
Singapore.

.'
V 0 r t r.o k k 0 n a c b e pen.
4. Oct. Ned. Ind. bark Bientang 'limor, geov. Moe~·
takim, naar Singapore; Nod, bark Kitty, geov. J.
Mulder, naar N edorland.

Passaglers aao boord van het stoom·
schll) Prius Beudrlk,
pe heeren J. H. van Slingerl.ndt, echtgenoot en 2
kinder.n, J. A, Bax, C. W. A. Kloer en 2 kinderen,
mr, A. l'h. Heijligers, ecl.tgenoot en kind, J, A. Ve·
zentje, ecbtgenoot en 6 kinderen. W. H. Burgers,
van DQalen~ A. :1. B1\kker, W. H. van Garrell echtgenoot en 4 kindereu, W. Grere, eclltgenoot l-n 3
kinderen mejuffrouw J. F. Engelbrecht luejuffrouw
C. vall Vollenhoven, mejuffrouw van Varelen, de hear'
C. V. J. Visl:wr eebtgenot1oo en kind, menouw r.
A. Vonto, gob. Bekking en dochter, JUevrollw Ch. C.
p, Roolrulaker-'Strengnaarts de heeren J. G. ran
J

van den laUlle
kuua5iraal·iltn·

vanuelllantle
dien r!l.3.u.

\'audculuntlc
hluuenlandseh

Door ucn l{eslJtlllt \·:'I.n Terll.ule i2
BII ])E FLUTSEUJ!.:]<; SOHOOLKOMmsSI!' 'IE TlmNHE
BRNOF.lfIl:

sekretaris, P. C. ColJenllOfr, kOlllm~es op bet. [<,sidelltie·bul'eall

J

J

Dongen, mr. J. M. A. Du ll.foscb, A. H, G. Fokker,
H. Kuhn, J. B. Harmeijer, A. H. Rijfkogcl, L. J.
Wiggerink, A, D, \V'ggerink, mejuffroow M. L.
Heij.lok en :J kinderen, de beer J, F. Vahlkamp,
Benevens een detu.chement 8uppj~tie troepeu, groat
105 man, wan.roudl::'r 5 (mderofficieren, onder b:wel
vnn den kOllullD.lHIa.ut F. W. Meijer, en als lllsdegeleiders do luitenants H. R. de Vries, E. K. H. A.
HalllmiJlg, G. (1. A. de Bruijn en II. Kuhn.

Sehoone zaken.
DOOR

I).'.
f

Jun

h~u

H.'ink,

Eell net \'nn nanwe Btrateu en grachten heeft l1lij
do })oole118traat gebra.ubt. De scbemering vult.

URal'

D<l llVlmdhel1lrl ia gl'ija en bew{llkt. Vijue zomerllHB

~:~~~ l ~~Il)~,~el~(ra:;~~ o'~r!':ll~~t~rll~:n g~7~!lte:l~~~~r: b~;]~:
odenr lIe Hollande il , die 0113
~"'n reuk \'erkl!la.rL aUes
walk C-;H1 aftiLn.l1tl wij zijll V!1ll
van d.; stecuk I<;'lH of van de
is !lan reizen, weet ,lit. Alzoo
geurigc
bij do
van lIt-n nnchtdnmp, meL ziju
zijne hOOPJll kin :t'rt'll op de

Dell'l;t,rtcU_l.ent van Oorln~"
zlcklf',nautll'llkapiuH 's l:wJ;; Jien~t, de bl1Tgcrlij~l' .dlrijl'f'l' (\1'1
hct wapen act artillerie II. VI l'uul:iint'.

~ir!'JI'

vuor hUllllU wOlling-eB, ~',ijlle
zijne koopvuardijschepen, l.ijn haY~m
pracht Vfln tar zij(ld ill ue lliellwQ!e kwartierun, vc-racuijlllj Al!l~L(\rJaIll, 'I. Joalli we ud 0118 \"l)l)rf!~el·!tlnt
du.or we nid tlrOOlllden YIm een lloords('iI \'enelip-.
met dOll A1llstel voor G iuJcc·ea, mot den Dum voor
Bine Msrknaplein - ":aar we utlS !lIte-en aan \t an der
Uey(h~n wihlen !ton,len t'll {)H.Il!lIeUo verge1en hudJ~u."
Up dGZ~ll g('ei31ig~n tooa \,llngL £Ie r!'~nsche Bchild~f
en tnerit3t Eug~ue .FrolUenLin nllli t~ sprekeu over
AlllBtunlam. Uij beeft; OIlS \'adorland bezoL"hl nit; liefde
\'l)OI' d~ ouJ~ mCf'RLara HI'fillS HQls
H.emlmw.llt. -hij heeft (0ne
de
.Ht'Vll~ ilL'S deux
,'er£! E Plvll et
band onder den
que·· Hlll1nnde.
Ik rang~chik dat. boek guufno onder de ~dw-me
zi!ken, W&Hv,er ia Ileden Bt!n oogeubl~k wilUe epreken.
Eugene
is ala Behihler met roem bekeml,
thaIHIs
f-ene ui!st('k·:mde JJl'I!evt3 van Z)l
Hij heoft een bezoek aan
Audwerpeu gebrnt-ht, nitslnitecu
-ran Rubens. In N ederlanu ko(}s
Ruyadllol, Ouyp, J!.3illbl':tudt en
Zijne bel:!ehouwingen en knnst o:.mleel·
vellingen 7,ijn ill lwoge mate frisch en pikflllt - Ilisur
heJ;an niet Wtl"illig over tot uei zoutlerUnge en WOll~
d~r6preukis~_ D0 v(lorkeur nan }~rH,ns
Fills gescllOn.
ken bOYGn 1~e11lb;andt kan als }Jpraoolllijks lllesllillg
iIan ook allecll g81den Vilor acne St)f;~hHtische idiolynkrazie.
j\!l\nr
b1JV81Hl.l uit eflll lelterku!1Jig OOK4
runt zijn
bSflehrvingcn van UOll Haag, Sella·
Ylmingen,
en Amsierualll. ~Hccd8 bleek dit
uit do ZOO;)\'en \'ert;ulkte regelen aan ue u(!ofdelau
gewijd,
eetle proeve vulgeu hier nog e:·nige all;Je
r n ter t:eekenilJg van Dan Haag:
• 'Vallriijk, Den Han..?," is de minet hollllnd~The
Hiad in H nllaml, en eene dcr originee-lstc ,lion
galj~sc~_ E~r~~a. !lij. ~ezit juist g~ll?eg pl,a,atse,lijke
"'V-Ul1C~H'----'t;

..,..::n+r

<nH

)o,;;~.,

"Hf,'-'IUV1;lU

met breed verloon van wt!lgegoedheid, eindelijk een
gruoter aanta. 1 v.Jn buitDllgewone gevolUUlC'Jtigden en
diploUl8.tell; .Inn \,00::" het behoud \'an den nlgemccnen
vrede volstrekt noodzakelijk is
• D~n Haag is celle stad \rOOr de zODuauigeu 1 aie
door a1 het ledifio. plu.ttcJ Inidruchtige, alledallgsche
en -ijdele \,au hunIie omgoving cell afkeer hebben opgevat tegcn ue groote ateuell maar niet tegen etc·
den ...• Den Hang is eene hQofdatlJ.ll, men ziet het
Ba-llstonds - -zelfa eerr8 koninklijkc reziuentie, men
Zi. u zeggen, uat zij bet nUijd gl:weest ware.
.Er ont...
breekt tn Dtlu Ha.!Sg alieen eell wa.srdig koninkljjk pa·
leis om zijne fyzionomie in overeenstemmiog te bron·
J1
gen met ~ijnc tr.genwoordige bt'stelUllling.
JUlst dez6 schildering(lll die voortdurend bijdragen
tot betero wMrde.ering "un ODS vaderhnd in den
neeuule, zij:n heug~lijke verschijusslen vaor Nederlfnd
htOlluerhoiil nls het doel van den toerist dil~rbij
is de .E!tuilie onter ollsterfelijke tneeeters in de f!cbil ..
derkunat lioQycel mogelijk Ra.n to wakkeren. Daarbij
~lult zlch terstond ccne twceuo schoone zaak aan.
Ouze Dude rnceBters worden niet aIleen bestudeerd,
zij worden Yc[tolkt door de etsnao.1d of grByeer~tift.
Nog z~er c-nl1l.ngs \'srschecn in den pllrijschen kUllstj

lI£B:iiTr.LD

n.

J.cn\"lUH:

MILI!'AmE A.lJMJNISTR\TJE.
Initeu:lu:-kwarUCl'lllee-.$ter R T. W, Rijmcr,
ARTl[,[,ERIY.
I:e kallitelQ~ A. J. M. Vlillemse en L hbnci!bcr en in Hrlmna
\l~armeue, tt!',r~lgeQ()4;lllde gepJaatr.t bij de l'ie lwJIlpagnie [e Tjilillj;lll
tn Jaahtgeuoem;:1e bij d. 7e kQmpagnie te ~aJIlaTang_

SIi HREP SoB ERIC II TEN.
SAMARANG-.
Aange ko men S chepen.
Nedl. Sl:. Baron Bentinck, gezagv. Tinullerma.ns. -van

•' Batavia,
Duits. St.. Quarta, geug'f. Haije, van Singaprre.
N. I. Bark ~Fatbool RaelnnaD, getngY. Sech 1\loe
RaKer bin' A1ia Jhg&m.ie, "an Suruanap.

V 0 r t r 0 k ken Soh e pen,
?\edl, St. Koning Willeru ilL ge •• gv, Zuiderhout o
nnar Batavia,
Ann g e k 0 III e n P a B 8,.8 g i e r 3.
Per BBI'PU Be-r,t-iuck: D~ heelen de Jong, echt-g. en
kjnd. Hueh en beJiende, de VijselaaT, l-I6Yrouw Si~
BOOt Mevrouw Pdersnn (wnder papieren), Ie luitelmut
del' Adilleth! VAn dtlr Hoef, 2" luitenants Gr.otJwl
en Vt'wer~ adj ~Iuli;p. V'arkevlsiJer t lIe Heeren ButianD&6 eu Tameliug~ YlltJer Chinezen, InlAuders, Z. M.

tTo"reD en bannelingen.

.

Aangeslagen Vendutien.

=~cehm~~~~ ~:;:e}:e~o~~c!a~~:dIl~:~c~~~~:dm:!~' al~:

Maandag 9 October Van pas aangebr8gte paardsn

VIlur

~:~ero~l:~t;~~:~:bo;':d;::d:~e:O~~ ~::~~:~8:n d~:;

gedaehtig. De gepeeJe scbilderij is met weinig
geda!lD. Vooral het klldaver, waarop Prof. 'rulp
opereert, zau mislukt zijn en door den oDstcrfelijken

den pandhouder Theng Tek Goat en Voor rekenang
vaD Luitenant van Galen en boadel YBon LUltenant

me1~i:::~~::v;:a~~!~1~;e8;:~~~o~~~lt:tzijonn::~:fgt~:~

II clair obs(\ur" lteeft
:H'romentiu eeU Bukel
wanrdeering, terwijl hij a1 zijne eympatnie
waard to hebben voor. de Staalme. esters.
werk is de triumf V~l~ llembranuts genie,
d'arrivee" - C\'611 ale de Ano.tomische Les
e

t:

woorll van
schijnt be~
Dit kunst.
"son p(lil.!t
JlPon point

~: ree:e~·t~o:~=~ P~~::;:Il~ij:O:;~rt~:ij~t gI~~~~~~:~~

Coster van Voorhout op Karangbidara door A. Meijer.
Dingsdllg 10 October Van onuitgeloste pandgoede~
ren te Seb&n~aran door den pandhouder Tan "lIng tjan

I

I enrekemng
In. het locaal v~n eu doo~ S06swan e~", ~o, yo~r
en ten hUlze, V8.~ Lmtenant van Ellllllerlk

bandel een tweetal et'en "n Leopold Flameng den (.le~b·ollen chef der woderne frnnsche .i.school.
Flameng gar eene reproduktio op grooten scbaal van
Rembutldt:d Anato1Ulschc I..Jes en van de Staalmees:
ters. 't Zijn cen paar- kUTIfiltworken vnn groote waarde.
Et::I/O'll van dcrgclijken omr&ng en zoo groote trouw
iu dt' nal·orging Ztju zeldlOl!am. V.n de Anatom1.eche
Lea bestonden r.;:eds vele vertolkingen, maar geenc:
sO:le walle-dig a18 deW eh van Leopol t Flameng.
D~

eer.to et. ra" J. de ~'r y (1798) cn de gramre
'"an Cumil iet zijn minder bekond, terw,ijl de ets liln
Prv[ WilliaOl Unger (Kumtkronijk, 1873) bij TIll-;wndering niet bi;z:;onder gelukkig geslaagd W&1". L1thog:r.~
fien ,·atl 0. Binger, H. J', \'an den Hout. H. JT Z~11l4
weT'man) C. C. A. Last en L . .P. Hu,v~hensJ lljJ'L~h
~!f.l1 t~l'

cliromoiithogrnl1e

vaD

In

ue weduwcslraat door t tiaB.

~:ij::agVo!; r~:~i~~ ;~ju h~or~:~:;l

Laukhuut (IS6;:)- ~UIl~

nen nit don aarJ de. zaRk wedijveren mot dit ni'Ill<.

~:. d::~

de achittersnde atmosfeer van licht die {loor de achil-

A.
v::
houtwetl{en n,bij het Spoorwegstation door P. Buijii.

::!sst~'Z~~~~tr:o~:i:::~~i,o e~e~'e~:!~~~ d~~v:~~~;e~~d~=

~:nV;aIlD~~~~~:;o~'i~e~;n;li{oe~::~~~ PlldamilN~u doo,

JumiC1'6 est IlUEHIi filwmenL Ob3tlffeeJ que 61 la nature
ellememe ell nvait donl1ce Ie, qualite ct Is mcsure.
Cleet superb:?-."
By Flamengs etaen korut het Ulij v(!or, dat dd Ana-

~oe~it(!~ll~Bt~::a~i:e~~~ ~~;:re~rer~~o~'a;e~er~~~~~l~~:::~';:~~

ADVERTENTI1!:N.
(VOOi' ltet ,Land*)

I

-----:- en, i.n .zoo\·er is ue kern Y'\n Fromentius be~c~oll~
Aanbcsteding ten Rmddentie kantore te SU;;lfJ..J'iUi-q
wmg JUlsL _OiU ee~: kUDsf.pu:'ol nls t!:-. ~taalU1e(,E!terE! te
up 10 No\'eIUU~l' e. k. des vQO!'middags 10 Ufe, VOi)~
f;'taen! J!l(l,:t IlIon blJkll11S _het_nnl~~ogehJke kllnnpn rlQe~. ~ de leYt·-T'illg VBn \'oediug) klt!l'ding~tlJkkell enz. ten be.
~lllst "dsar~~ verhet1gt het .llllj Y11-H g:ll1.t:-cher hart:. '1 hoeve van het (~bineeBt'he hospita.aJ en bedelaai'Bge&ticht

~:! ~;:1~1~8 ~~I!lBaf~o~n:e~~~el~:u:edt:l~:,:;(~!d~:a~;'J~17:::1t~

\'V'I

in de niet mindel' I'Iclt00f1f) nndcrneming Yl~ll de hecren
Frau\} Buffa. en
t:e AltlslllrUillu_
.ueze te redll_,
ber':h~IllJe firma.
!'Iinta eoenigc"!l tijd rIe s'.'hoonc
~edilehle tot wf:H'keIijk' eid do en worden - de grldGch~
tt:', wclfl!:'r fene illuzie van zoo menig valierlauLif:lc-h en
kllnstlievenu hue!: eelie- Yi)fzameliu.g nm etsen nBar
ons l{ljks-llllH:eUUl (r,.-iPf'el1!mis) d00-r tit} h!mJ "an
\\Tilh!l1l Unger,
Ell dit is wederolIl Cane zeer BchlJ!JllG zaa-k.

er ~~;,o~:~.~~:H":';:II~:e:e:;~~I~~;7h;~tl~:t.~~~:e::~:;e~

1 ng lHisr de KUlversLraat overwsardig.
D~llr In de
atehers 'fall d? heereu FraDs Buffa en Zoneu 'rullen
zij :l.ch kunncn o\etb_ugen, dbt hi r niets te yeel is
ff"zcgu Nog o'dHngs m wilt lk lIet ('rv.,en, De "t,en
"All Un~~trZlJll \\OllllerM·ll{},m. en r1e onivangst oer BlUssk

::;~'.~~llil~;~;~~e

firm.ntetl

~e87~'/~/;~I!~t~l7~r.edllrend'J J ~7·7, u:m wei gedursutle 1877.

ELECRAM..MEN. ~

-:l.·r
.,
~

Batavia UtI. beden.
De Stuorub;)oL Prina Hendrik iB '27 Reptembf;f van

De R€iid6nf..

Aang~~kulJlen bet

.Fransche Ollrlog~toOlU8('Lip
logon van Caled')llii:.

Paarden J~ Vendutie,

I
i

I (),

?:;jfIP

(,>h

f'PllA

bet

2°~

Vendn-sblari$;

!to n

alllH:r

l-er

JOEDOEL HAIJI

~~lJl~o~ulM ~ N,

.aUKeUI.<,ht

~n

~~~ta ()ommiss,en bel ••ten ."'I~OE~MAK en 0"

II

I

. VENDIJTJE W~JGE;\S VERTREK
op Vr'ijdag 13 dezf't',
fell Lui~e vall Jen ,YeIRd, He~[

L. C. HEIJNIS,

h~·cft,

b6UtH'uliS·

l<:~n SpSll u.itmuuhiul,l
genpnardeu, haag -4. \ t
Hen g'oeJ gedresaeercl
4 ,t. '/" duim.
Ben Kinder TIijpRflT'd.
Eon TontwBgen.

El::'u Dus ;l DoS".
1~en p:eeten- en een

I

Santlt-h1l1od Hjjpa".d

G,)U

~~::~:e:lletnl:n~eafl~t~~::ae~lt:~'~e:e:~: ~:I~:u~C:l~ y~.::~

F. H

tit} i11ahoillfHIan.utlcIH'I oudenlaneA l'1 Iudle
.<:etJe dat Let llidlat'h~ I"LJk

BUlHLj,
_"1'''' •

.,....,..

\JUllllllllSlSHj V euu U LIe
'~rH(lag 1;) ()cl ()l)(\i·~ b~j

f)P

G A 'VRRMUl'H
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Hlj glllg \ erucr en

.teunde op e,n goed be,tunr en tint de P,rle, eeue
met reehts1ll8cht btlkleecldo eomlll1aaie, llaal' Bulgarije
had ge-zonden om cen ondenoek in te stellen liasr de
jong.ste gruwelen,
1)e uagblau cDrreepondcnten bese!Jouirt.m o":'er het
de vredeevoorwuardeuJ dour Turkije san
roorgelc-gd, \'oor ouaa.nneem1;aQi.
L011den, 19 Sep~eDl tmr. Gisteren wt":rd, onder pre~
sidium nm dell LJrd·AIaijor, eene vergadering gehoud/Jn in Guildhall, om de Yer,mtwaardigiDg te keunen
te geren over uo gepleegJe wrccuheden !:l BlllgB!'ij~.
Genern.-al ~rChe!'llnielf heeft Prins l-liian tot Koning
van Sertie gr'proclameerd.
Voornamelijk RUBBil:ilche Boldaten-nijwilligerll!, ,oe.gen
z"ich ill groote meIligte bij het Serris:che leger.
IJQudan, 20 September. De hande1ing Hill Gflneralll
Tl.':hernllleft~ dour bet uitroepell . ~in Prins l\.Iihm tot
Koning VAn ScniE:\ ia door RU81and zeer ongunst.ig
opge-nomen en te BeJgrado }lid erkend,
Het rapport van den Heer Baring bereiJtigt tl,:.
rreeaehjke verhalen der wreedhede-ll in Bulgsrije.
Siml:t. 20 September. De TentotJllst.elling roor scuoonc kU!lat-en weld heden Damidd1!g door den viceKoning geopeml.
Er waren rerscheidene belangetellenden.
De ren4meling is zaer goed, door niet ge1tik !Ian
Haegere !eutQo:ustellingeD.
IJonden 21 September. DisflleliJdo tegenwoordige
grasf 'fan BeacQnafield) zijn Hoegcren kier;ers giBt~ren

- ,-

JlIpt tops1emming Villi 11"11 Residt'llt

Zondag-,8 OctohpT 18'760

flu itengewolle VoOl'stelliug
VAN DE

TROUPE FRANOAJSE IfOPERETTK
Programma.
Isle

AFDEELIN'H.

LE ,T.IOLONEUX
Op~rft Cnmique. in

Veil bf'drijf. Muziek nm

OFF'ENBl.C'll

Gegt3-\"eu d '_!Of

Mr. enllhnr. CA[,],EN en )h. RERGER DRPLACE
26 AlIDEELING .

LE C HAL E T.
0p~'r£

Comique in t1t1n b~Jrijf, MU:':lek

i'!W

ADc\}J

G-e-g~ytm llO'lIr

i\hue. 'T~.,relH:'", Mr. VEH.CKRN en

irl:r. C'-\TrLEN_

te Aijle ..burJ to ••prekende, <erklurde dnt het publiek
tot aene conclusie was gekolllen! tiie uAue-dig ,"uui'
Engc!~nds belaI:gen en ll;lO i1vttig Your lIe plllllll"U tot
hanJ1a.,ing van den nelle was ..
Het wu [Oilwggelijk, de Turtt'n uit Europa te retjagen.

taog

zwart~ ~W age-utuig.

17:)9

vPr(l"grlpp;n .... b-. !·'t1;qhnt<u-,....

gehuuJen, outkou" Jat de st.atkunde va"

\UUr

\

.,
praellllg-f' :SanddwuoJ paarden,

(in de Stad, uabLj het. lii'iicIl&al),
vnn eeu r,ne.1 uudel'holHleu ell ndt~n luli!J.edei,

Tclegr::1111111ml uit de ,Straits 'rimes.')
Sir Sb.tTord Nodhcot.e

wileD

m;1\: Dell DE'LER,

vendntiB uondell te.gen

I _

Reuter,

in

80 e 8 III a n & Co.,

UUitJl)~G

UP

Cuel.-

den naag 29 S"ptember
is tl.·t Minii;tet \'llU Oorlug benoeruJ.
De
Krllller stemJe over het Adrea VAn Udr rut·
tt': , l\[eefl tiI'0.L1g er ep aan, de AtjBLBche nperlltien tot de
kUBL te beparkt;<n; vers('hil yan gevoelen.
Het geschil meL Venezuola is geeindigd.

Louden, IS

V AN DER. KAA

LAATSTE

I

Suez horwit1\/"t.s veI-Lrokken.

~ O"1;(,ber 1.8.76

S',lIiorO;ly

17BG

laRt .ren .Auge

IJtllHJg \)-C'IU-..<,;\1.1U;) .. <;;

verkrijgen nlor den vroemcleling ell heei't tevellB genlle-g kusUlopolit"srhn, elGgante kleur, OIll er een VCroonigingsoord YO(>1' fllle natithl vtm te mak0n .... Men
vindt er cene inheem3cue ariBtukra.tie, die er gaarne
blijft, groote indische fortuinen, uio et' ?sieh vesUgen

twce(l~

genie - Ic'est Ie germe de Rembrandt.') De fig-nnr
van Tnlp iB ~ Is plu8 reaIle, 18 plus sortie" mBsr enkele andere personen nit zijnc omgeving
zoudon v..>lgena Ij'lrotUontio noeh goed waargenomen,

~~~L~I:-.:~l t~a~~~~~~~'d t~ijn::L eeetl;etlb~:~_~j:rS~:!~~~ee!~~:::

tot

De

-an

vel'tolk!; in de s'.!iJoona uitga..-cn \'1m den heel' A.

ncvc!ell, w·zien

P. (". (\JhlelllloIL kOIlllllip'i op h'l

I

voor&opongaol van .franscbe etskuDst, Niet miDder '
De Heor. Derbij il thans bezig met plannoD te be.
aanbeveliuV; verdient FlameDgs bohandeling der tltalllramen, om de nrhonding tDl8caen de Port. en de
meesters. Ook van dit gadeloos schoone meosterstuk
cbriston.ondardallen te' regelen.
bestonden verdienstelijke reproduktien, eene ets van
Hij ondervindt. hier.bij .welwillende oDd611tenning
J. de Frey, eene grnvure van Houston, eene zeer
van andere Mogendheden, voorilamelijk
Rnsland.
uitClu:Jteilde stll8lgrBvure van J. W. Kaiser, naar de
te.k.ning van H. W. Couwenb.rg, maar dasrom iB
Londen 21 September. Prins MilaD heart g6weigerd
Flamengs jongste ets nog geeneziDS overbodig.
het Koningschap over Ser?ie aa!!. te nemou.
Ei~oDaardig ie het verschynsel, dat Eug/me Fro·
De Groote MogeDdheden bebben een wapenltHatand
mentm .eer weinig voldoening smoakte bij zijne studie
van ean eell maand gevraagd.
der An.tomische Lee en dll8reDtogen geen lof te hoog
De gozondheid van Disraeli heeft hem geDoopt, zijne
sobat, onl de Stll8lmeesters to prijzen. De AnatomiBChe
Les heeft voor hem historische wllllrde-bij beschouwt
hetrekking neer to JeggoD, mll8r de KoniDgin en .que
het kUDetwerk ais de eerdte aankondiging vaD het groote
collega 's hebben bern dat afgeraden.

J

Door Ileu Re3ident van hpara is

Tot lid, le\'eUOi sekJ'pt:Hi~!
rr':'" i aI~ \I t i e·lnrrc:Ul to Idual

I

.1'. n t r " e· p r ij ~ f
4aDIs':;].g ten

8 l/~._

o~
173S

D

n.···
Un::,

r

Z. BfBi}ER

j2,

e t

-0

n

DFFL.~

1:

Flo:.

.

,. Bu~~::::n~~;r:~:~l~tiga··I·"'··'··"

Toko··Plijnaer.

TokoPlijnaer.

.\

z.o.o.e.ve... n . o....n.·tvan
. ····ge.n:.. . Eene gee.·xamineerde·.GoU.-IIe?
n .0.n.. tv. ang.e.,n.:
.... I
vernante . . .
. WIt e.Brooks
Garen, no. 10, 12, 30, 40, 50, 60,
Praohtigegadammouseerde stofjes. Adres: Letters IT. Z. Posr.knntoo~ S 81 .. t i g a,
Zwart Brooks Garen, no. S~o,e~t~o, 60 an 80.
Al s. m e d e : .
1701
Gekleurd Brooks Garen, no. 50.
Zeer li,iu wil. ORGA~~IE en TARLATAN.
Per COnrad ontvangen :Wit;e~ .wa~t!a!~~rij.ePe~r"d;Amour. Knoopen.
TREKPENNEN met breed. platte punt.
LOBBE PASSERS.
VERDEELlNGSPASSERS.
COMPLEETE PASSERDOOZEN van 118.-"-,
I 25.-, I 40.GROOTE KOPERBN cn HOORNEN G RA·
DENBOGEN.
DUBBELE PALMEN.
884
G. C. T. VAN DORP en Co.

HEEREN en DAMES ARTIKELEN.

Krenten,
_1_70_9_ _ _ _ _ _ _G_._A_._WEY,MUTll._

J

Ontbijtkoek in trommele \'nn 2 pees.
1714
G. A, WERMUT,r.

HOnBOYVEAU LAFFECTEUH
het cenig goedgckonrde middol in Fran k·
ij lr, B 0 1 g ie, () 0 ~ ten r ij ken R II g-

- .-l'r

lit

1.

BOYVEA.U

AIle Ge bakken
per 1)Un.1 en pel' Llik
e k e u z e vcrkl'ijgbaar

HI

bij dbn Olldergeteekoude.

Ook neemt hU nne bestellingell aan.
WRIGHT.

1685

Verkrijp;baal':
~IJN"" in vaten
uij

1511

DOItREPAAL en Co.

FILTER n

o E/(.

IJ z-eron

I

o~~~;~"U

1548

8. S. Eau de Cologne,
VAN ENGELHAnn en Co.
Echte

Havana

F. H. BOUMA.
hpvplpn 'l':1,-.h

,,""11

1-111

'R l:f

J) Fabri~kanten Toor het Jllak~n en r.iareoren
van alle soorten van macbinerien.

Net werk en spoedige atlevering wor(H verzekcrd.
Tevens verkrijgbanr Stoomkranen, Stoommanomet-ers,
waterpeilstellingen, Waterpeilglazen en llingen, Snijijzors, Batelboren, Koperenpijpen, plat en vierhnt Staal,
Moerbouten, KlinknagelB, Drijfriemen van 2-6 duim,
India Rubbers van 'I, .-'1. dik, Tacke patent P8k.
killg Vo,-1'/, en alle mogelijke IDaehinerie·benoodigd.
heihm.

R. W. DEACON & Co.
Fabriek voor .teom en andere werktuigen te
(1354)
Soerabaia.
Aj~~I6.L~I·

BOIlT

yoor het StoollJscliip

a

Bracolets Wftaijer kdtingen.
idem
verguld, oxidl~, mel:l.a.l ell h[oedkotal~TL
Colliers, bloeclkoralll lnet lPrgnld.
Ceilltuurs, Jeanne d'Arc.
Parures, blauw, zwart} m::illi:~, en meL geklenraa f!teenen.

CON

Blallwe K~crbeIlejje •.

ilI.H"I'EN,

Let StoolHbootje COURT g, des mOI'gena ten 7 Ure
van bet Nieuwe Harenknllaal v-erlrekkende.
Monsters en regalcH wOfflon aaugenomen tot Zon~

Ned. Ind. Stooulv.l\fij

Zijdon cn HI d'eco@se_ Dames kOllsen.

Kan l en en geborduurdc Zakdoeken.
Piju Organdie .zaer g~'schikt yoor bruHa· en baljllpon-

Het Stoomscliill.

Bimevens:
BegDnnen Handw(':rken~
1073

B:TPon Bentinck
Gezagvoenler T i III III e r ill a n s.

"'it

Cigaren fijn en goedkoop als:

[4~t4j ,"Uuu ", ~'~,uw"B"

pt. Kistje van
20 Slulr.
US en 00.

ILt'in(ilA

Bazar.
Yergulde K r 0 () n 1 a nl pen,
M n 11 r I amp e n,
B i I I a r d I " 1lI pen.
964
B. KA RTIIA US on Co.

perry- Artikelen
np nicuw ontpaH

wijzern:rdlJf:ling.
Engelseh tiurwl'rk

DeJ,~

klokjcs llltt
gaed

WOl't1en "f0(,>1'

~~~~~:~lFa~.~~~l~~~~l~~a~,~~:okkOll.
Zukmessen, 1Mt vtl"r;;;chill';lllle

BALKEN vlln alle afmetingen, KROMROU1'EN VOM
water "ielen en Chinoe,ehe KOFFIEMOLENS; PI,A.N.
KEN, SPANlliBBEN, PANLA'l'l'RN, HOUTWEll.
KEN voor karran enz.
O"k worden houtwerken op maat gezaagu.
Na<1orc inlichtingen te bc,komell bij _.de agenten,
P. BUIJS Hz. te Samaranf!
(9a4)
J. BUSSELAAR to Solo.
BOERS & Co. te lJjacdjakn,·/a.
en bij den ondergeteekende te Remlm.
HUDIG.

IlIl~SSell,

en

verschillt'nd} rn de wijze harer a:lllvallen zoo veranderlijk ztinde, gel'en een voldoC"nde re(hm "nn het be-Jangrijk ac.nh.l harer sJ-tl!,tcll'..:rs. Onuer Hollo,Vll\"S
behBudeling, a1 is de oorzask dezer ziekt!:'J in duisternis gl'!hulcl zal de uitslag even gunstig ziju, hetz-ij
de maag, de le,€'r of kleiuere ingc';{tlIiden de zetel
van de ziekto :is, W'unt zijllc pinen met ol-'rJeel
ingen:lll(m., en .zyn zldf gJed, op de zijden ~ej" OnderbUlk lllgewreven, b~teugelen de zw~llUlg 1 ~ dc:r
bloed\:ate~ en regelen lede;e. vel'ke:-rde wer~~ng,
wnnrult dle ook ontsta~t. Belde llll.d~e~er. W'erk.en

linjnlell~

eEL

I

Doo'ie. Pilion van f 1. f 3. en f G. PoLje. ~aif
mn f 1. f 3. en f G.
Cheri bon W. OALISTA:KS '" Co. Togal A ..r. yall
der "OORT, Pekalongan W. E. HANA, Sul,. AR:KOLD
en Co en CORNAES, KlaUon .T. D. SLIER, iUagelallg J. A~ ZRr.rD-Efol, Samsl'ang G-O}~TU~Rl\ en Co.

.

()ez(~]scllH,p

1730

Het "toolnschip

__

bij

HAMPTON,

G. C. T. VAN DORP en Co.:

KUlllu,"n<innt \V, H. Me. MOUTREl",

Praelltige Tooncelk Ukers.

half OctoD. r van Batavia nan Rot.

1082

in stell~n ran 4 en 5
stuki:; Jil;l in clki1ll-

\~~~~~~~~~H ~BtC~l()f'Y~ 10.Platte koperen liniQlen,
l1. f S l' IO en ~ 15Notitie-boekje", zak i'o!'lll:lat, liwt k(lperen ranill!ll
ft, f 2 f;-) 1'4 IT ":i._
Zakportefeuilles. v~Ul f~lissisch ider
:'-1. f 10
IT 1~.Allumien gouden potloodell, tevens pen,
6
7._
Marmeren-lnkt.k6kers} T00r cadeau:\': Illet

•

anl!genun;Pll foor bijna nne blrt'ue
i\'ttl\rr,)or dired0 Connossement.C'n wt>rdu-TI

Prima kwaliteit

kllrketl-

Stalen pennell, in ¥{'k\

CHI TAS SIi; AR EN II nIN1;t;SS\~,

na('ht~

'l'.RISOBO en GOENDIH.

Kahtoor inktkokersl in wle
Fijn rood zegellak

A. U. BOONEMMER.

agenl van oovenbadoelJen H 0 n t· a an k a I' i. mad.
,erkrijgbaar by h..teJling: pracbtig 'W/III' Brandboot,
drQoe aD ni{\t t'ermolmd.

V

~~:I!~a~'dl: ~~'fs :::
1\

0

o.

t.:

:!la &:=!:g;'~eD~~~gJ

'.-

Kristallcu LliciferSstandaards,

BIJ ..

en

Leveting g ••,!oiodt .". """"dig mogelYk.
BrieV6n franr.o: Solo opsohrift H 0 n \' I a 1\ k • p.
(622)

sVJ=,ri:(ll1.

L

~::~~~n. r.:~,;!t;\;,~,;:~t('i~~~,~ l;~;~!b;;!r.'::'=
:whij-

YeU en d()Lbe1!itt'eu~II.:1- fl5 flS

Roode i:ll blaauw-a iokt, :in dt-gi.ute tle!idli~
Stalen bameri, !?'''n~ hijptabg, bijl) ioc,yoet.
fl4~}

fTi .,-

~ 1\ W

e, naaet

H07

BAZAH.

ONDEllTRl)l;I\'JJ:
.~I)EU·,\'H))

in '=erscbillunde groClLle, met lluiten en
B!nncl\ deurml en apart sluitellfi Binll~nkaBtje~
r;RI'RI,S en YORKRN ill .tellcn, prima &rlijnsch,

filROE1iE\l'OI,rT

Engelsl'-he

~:~~:;~~~~~ ie:\t~~t~kr~ijk~it~l~kkeu
\-orkrij~OJ.{tT
'1'riktrakbordeu] tevens da.m.bord, met

w~-n,

Te Hunr!

BEN I{UIS ,lp ilt'H wcg nssr Ii:" a 1 t
tkn Rrt'r r;.ONSEl'.

Cignren.

Braudh:n.st,en,

G.-

men tich te

Do) Agenten,
~re. NEILL en Co., SamaraD.g.
lIlACLAL'I'E .WATSON en Co., Batavia,
];'RiSEU JUTON ell Co., Soerabaia.

n. KAR'l'IIAUS en Cc~.

(3S!!)

geliev~

ass

BAZAR.
J\lnnilln

en passage

den tot

direct van Manilla. nieuwe aauvoer in
kistjes Vim 200 stuks voorha!,;l~1l bij
1643
G. C. T, VAN DORP & Co.

Covitn

Hoornen gradcnbogell.
g\'~lnl te'.
Violet inkl.
Tl'i;!kpennen, Orillollpassors etc

Agentschap Vorstenlnnden.

wen-

Rotterdamsche Lloyd-.~

Bu itengeWt'(I"3 prechtige:

Hout-aankap

men OIOU t8

de Agenten}
J. DAEND.Ef,S en Cn,
Btiotavla, Samarang, 8oerabai&.

i ·E GlWo'r KOLFF en Ce. W ANNEE, H. C, T.
V AN DORP en Co, H. L. DE LYON ell SOESMAN
en 00.
_~._~

Y oothanden

f

ENS,

KomIDandunt C. _A. BAKKER,
r.at verrnoeJDlijk e i n d c 0 c t 0 b e r 'fan BatAvill llan.r NeJel'lnnd rert!'ekken.
IJading wortlt aangenomen v-oor bijna aHe hs\'ena
yau ciu JlfiJdelrlual$che Zee, wanry-oor direcle CognOS:-

;:::~::~1:;;~~r~:~~:~;::~~;i:~~;~::;;~l:)t~~~::';J~7~~~ :::e:\~:~T::,~:leonll o:;:~~,~en;el!C\e

tr!..'kke:l"
r
(j_~
Coagnline, om g't:Ll'okt.'lI glas till n.anlc,yt:l'k te lijmm.. 2.lvoren dnbbelc painlon, lIlot streepclI wmleelillg." ;:)._
Ebbeuhonteu linialenl
it )":1.- en f 2.5U.-

Koperen vierksl1te

Ht-:l' STOOMSC!]lP

HOLLOW.!..Y·S PILL"ES KN Z.!LF. Ger.anrlijke- Disr~ De eorr;llken de:oJ;' \~e:ry,wakkellde zieKte- 7;00

en

:l f 2,5 __

Stoomv.1'rlaatschapplj Nederlancl.

rhee.

Nachtklokjcs, lilet Vun 'lelf ronddmaijende ha.lloH
g~gar::llld~erd

BEBBB8~

Medicijnen

Operetten

(1001'

G, C. 1\ VAN DORP & Co.
ell

De Agenten,
Me. NEILL en Co.

1731

B KARTHAUS en 00.

Demi-Cbronometre.

'Terkrijgbaar:

vertrekb den 8 Jezer des morgens ta 8 nro nUT S,'e~
rabaija.

"OUM>

Itood,

l

De Agenten,
.1. DA}]NDELS en Co.

en tluweel.

nen.
Percale peignoirs -van IG.-~ 8.-, 10.- en ho~~ger.
Gem.uklo Wandel- co,lume. van ,! 30.-, 40.~ en
hooger.

BAZA R.

Breras EI ~eal
" f 8
~egll~r~s 1,,,slA;~ehea,,,n,, l~

A H.

c!a.gmiddllg 12 UUr.

173:]
aLrOt)

n

Kommandant J. DE RIDDER,
woden rerzooht op MAANDAG f) DC!;. B. ,. te em.
harkere!I. waar-toe o. a, geIegenheid zal bestaan met

HE ERE N - DAM E S

F. H. BOUblA.

ondp,"!'rpt:Pf'kpTirtf'TI

PasRagiers

Ceintuur koordoTI,

percale.
netcJdoek.
Bloemen.
Dames en kinJerhoeJjea \'An

C... ...,~ltll· ..'ERIIOU·J'E~ "'OI!').'J;;US
met kOI,er beslag ill 4 "·I·oolt,, ...

Regulateurs.

ne

~i.id(ln

OOlliLllllf 'Vf!:lijer hakon,
FlllweC'ien en letleren Damf'flLas(:hjes.
1\-letnlen Ceintuurs in \~en!('hillcllde ldenT!"}l)
l haLclRinE;"s, YergulJ, oxitli::, en zwnrte U'lf,t fH) r;~,ndt'r
porte 1Uontre cn "Pll·gnltjPB.

J

1070 I J)c,"lfIUOItU. 02-114 ",,13,. dill. b,·eed.

Hang- en Staande Klokkell,

(101)

Toko PLIJNAER.
Dired lIit Pal'!is Olllvtlllp;en.
i~1I heden onlpllkl:

l<'. H. BOUMA

I CIIUlEE!IICIlE

SULFATE DE QUININE

(lOG)

1733

l~hlikAnt.~n

99

"'0 {nV~'~L ~\0;~~'H E I'~
in flB ••chen van Ions.

AIsJllede:

I( ill(iPr-coslllIl1CS en Doopsklcedp I'CII.

Steeds voorlwurlen:

-

.F.JOUDlft.

Compleele Bruiilsl.oilellcn,
Geldecdc-, Bal-, \hmdcl- ell Hcis.
Costumcs.

DOliln\ekrf\.~ht-At'!.

t. bekomen bij
"
Me. NEILL en Co.

14,87

IT. H •

India Rubber.

Bmten- en binnen

KLAMBOES.

(479)

MAKF.N

Gekleurue zijlle 3!(lfjes en grenailine.
Wit en gek1ellrd tarlotan.

vierden eenel' eellW erkende radi,:'ale wer.... king, alB om hare l'I,.!:N'l'AAItDIOE BAMENSTET.LING. ~ij geueest volledig, zonder kwikzilvcr, de mmdoellingen Yiln den llllid, den
hlliduitslag, de kliergezw'd1ent: de ongemnka
- ken \'ftn het kraambed, van den kritiachen
en van de scherpe vocht~. Doze R 0 R
i5 ¥ooral nnllbe\Telens,raill.'dig tegon de rea
CtJllto beslUettelijke, ycrouderde of hardDek~
kige ziektcn waa-rtegcll de copnhu, hot
kwik ell de iodium pot.ass~i nieta vermo•• gen.~ ];'nbrieksmerk in Holland gedepon.
neerd.
Depothonders to Snmarlmg: G. C. 1'.
V AN DORP "" Co" en W A.NNEE.
G tineraal depot to P Jl r ij 8f - 12, rue
Riehm'.
940

pcr Tro-.nnu~l~
.1 .••. ''""X HI'IJ"i<:X

verhijgba.r in de nOD.TONGC;CHE UANKE'J'BAK:
i

G'"

LAF);'ECTEUH--

kWHm nltijd d~n cerstell rnng dal1rOlldcr
toe, wowel om hare F.edert mecr dan drie

rrOKO TA WANG.
11

..

d gew-:Hl<rmeJ'kt door dE' haudteeke,~illg ~
Dr. GIRAUDEAU van Sa i n t- --

Her v a i 8. He-t ll11uial zllivDveronde middelen is zeer groot; maar aan da ROB

Dagel\jks:
VERSCH S1. NICOLAAS-GEBAK.

r

II

vlln

VAN RODE.

KRRT.J, 7-ijn oak in

Sf1Ueijs de Boulogne,

HeHiglllRker .Tflnhagel, St. Nicolaasgebllk in t;romnH:IR,

Billardlaken,

EN

van

THEERANDJES,

(1428) ._ _ _ _ _ _ _ _.....:...E..:.U_ZI_}:_R_R_.

("0

j,EVEREN

Gerooke Osseni.ong, Ossenhaas en OSBCnmU!sjes in blik
1713
G. A. WER\IU1'H.

Jouvin Handschoenen inalle Nos,

Per Gen'icln
tti:Jti

Mevrouw C. it.PLIJIAER
beveelt zich voortdurelld nan voor het

in kistjes en fles8chen.

(~I'oote

Hoedell, losse Boorden in groote Bartering, groote
keu7.e van Dassan, witte en geklenrde Hemden, 'I'oi·
letarLikelen, Scbllijerwerk, P"rlhmerie, een groat
assortiment Odeul'S 1 <tnalileit voor Dames (nit het
Magazijn lin Louvre) eene kleine colleclie Peignoirs
van lijnwaad en percales, prachtige Kammen, ji'an·
tsisie artikelen, OeiutunrB, Oolliers, Parures, Bl'aceleUen.

1676

J. J. VAN RUI.JVEN.

e x pre aBe 1 ij k v 0 0 r hie... 11 e r j:>' i il
1712
.
G. A. WERMUTIL

Eene nieuwe sortermg

BULTZAKKEN

67

BESSENSAP,

Uit Par~js ontyangen.

! 10.- p. r e

SUCA~n~:k~~HH~!!~1p~KOEK.

1683

I.IZERENLEDIKANTEN.

20,-

Zil-f"er.

,---------"-~~S75

,

'

.tellcn van

n.

a en 4. .

KABT.HAUS

eD__Co_

'hillY- S(mmde- en .Kroo'liampffi.
101

1901'.,1-\ C.4.ROI,II''-4. RDS!iI.

1 !~ {>,
,'11;7

t-._ A

,

~it~t:~ ~t~t~~.in

F,

II, BOU.MA .

111

e

t'

n .., ,It e n n i

Sama:aur,

. : ~er!iat-.-rl('TJ,:--,. 1t_~k v-t,(lr' de wet'~

. ". '_._. ' ~ __"_" ___.'._.. _
0. C.

T
.. '

8

cr a

Y"

e.

i~ OdQo..rlk7u.
, •

--~-

T&n_~().RP& ~_.'

:inelpur..hl1U::erii ..-(~, 0, '1\ 'I1lDOlU'''Oo,B.merlIlIi

