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R,ing derNibelungen
~lfIl8iJ.-anl uruma/iscltr: kUJlltf.

Siegfl'ied(2e D1·ama.)
Het derde gedeelt. van der Ring <ier Nibelungen
ill Siegfried, De Iistige Mime heef! het knaapje. wiens

moeder, Sioglinda,_ bij zijna geboorte stimf, bij zich
gonomen en ""opgevoed, niet uit liefJe, maar omdat hij
hoopt, dot Siegfried de reuzenelang }'afaer dooden en
hem, Mime het goud en d en ring ..al vel1lcbalfen. N a
eene ko;te orkestinleiding, waarin het hamerende Ni-

belnngen-motief een hoofdrol .peelt, worden wij ver.
plaatat in: "~ smederij va.n Minne een gewelfd hoJ,
dat zich Ol/r betgebeele tooneel uitetrekt en Tanacbteren -~i e opening heart, wasrdoor men in" bet
woud "ziet; p den &ehtergronll een haard, nit rots
blokken ge ormd; verder een reusllchtige bJa.ll.sba'g,
~"~" een a~nbeel1 en andere Eimiddgereed8cl.18pp~n, Mime
, 18 bezig ee -1~wal.Lrd te" sllleden Vilor Slegfrled, maar
J

_

~:t k~n 8::kf::~ ~~~~~:er~~_ ~~~_e~_, o!~ ~~eg!~:~~:: ~~~:
zon kunnen" brekeD, namelijk het zwaar~ ~::;~uo:~
De atukken heert lIlime geotolen, ma .. b~ E toch
'maeht- niet oro ze weder eamen te voegen,
n
weet "hij, dat sle(!hLe met dat zwaard It'afller g~~~J~:
kan w&rden, Siegfried Itomt op en \'r8agt, of
zrn-- liwaard gereed heaft. Deze overhandigt het bem,
Siegfried Blaat botaan .tuk ken en roept woe·
dend :ui"t, 4Bt _Mime-niets uun Frulw~rk .~an levere:~
Mime bekha~t zicl~ en "verwijt fiegfrled zlJ~e O~~ll~
baarheid, Heeft I ij hem dan niet uit ~:del~dell b'J zlch
in buis genomPD en opgevoed? Heeft hI] bet oude~o~:~
.. kEaspje D1et grootgebracht, den koat g~geve:. e VOOf
"~derwezariP Siegfried" vraaJt_ thaDB, of Mnne) Ie
.
eeft zoo vWJ~ te weten, hem niet zeggen kan, w_l.e
g..
onders _waren. Eerst geefLi de dwerg hem ontwlJ'

en
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antwoorden. m.... als Siegfried bem bij de keel
vat en hem gebiedt d. wsarheid Ie zeggen. v:ba;!!
hi'. eindeJgk dat ~:!'egllflde z~ne moeder w •• e ..
in" den
omkwam. Kunt ge bewIJzeo,
ge zegt waar is?" vraog Siegfried. Daarop haalt Mime de ~~ukken van bet. gebroken .:iw~:
Nothnng to voor.chlJn en legt: "dlt 10 het e g
wijs Wilt ik hab; ditgebroken zwsnrd. dat uw vader
in den- strijd Uroeg, gar zij mij als loon voor.,. kost. eo
opv~diDg." "En-: deze stukkeu u antwoordt SltfJfr:ed,
.moet gij sa.mensme:fen; dan heb ikhet zwaard dat
... mij paat. Baast n en tracht mij niet te, bedrt_g.eD;
nog hoden wit is mijn zwaard; d,m trek l.k de wlJd~
wereld"en keer -nooit terug". MBar_ MIme _kan be
z":~8rd lii"et 8_meden, Wotan, die ala W 8nderer de

"!,~rijd_

•

Nederland

w reld rIJndzweeft, heeft bem gezcgd; ,Nur wer das
Fiirchten nicht kenut, Slohmiedet Nothung neu". Ala
Siegfrkd terugkeert en ziet, dot Mime DOg niets ver.
rich; heeft. gtijpt hij zelf de sInk ken eo .meedt zijn
eigen zwaard. AlB het gereed is, elso.t hU aa~rmedet
tot grvQten schrIk Vim Mi me, hat 80nbeeld in tweeen.
Gelijk ik reeds n>JC_ cr opgemerkt hob, is het niet
mogel~k eene b" !chrijv-ing van de muziek to geven,
Men kan van het muzikale gededto van der Ring
dor Nibeluugen niet :r,cggen: het jllgerkoor "old-eed
bijzonder, deze of gene aria is zecr .Bchoon, dit of"
dnt duet vol effect.J enz. enz" - neeD, men is hier
verplicht de muziek in haRr geheel te beoordeelen,
d',.af zij van het begin tot het eind van iadera akte
"(tiD Siegf ied zeer Bchoon en korakteristiek is en dat er
groote climax in is," zoodat de toehoorder tot het einde
in spanning gehouden wordt en de handeling met de
gro3hte beJangstelling voIgt. Siegfried werd Toorgcsteld
door deu beer Unger, een jeugdig Langer) wiens groote,
kruchtige gestalc en lang blond haar uitmuntend psssen
"oor de roJ, die bij te vcrvullen beefli. Daarenboven
bezit bij een H:hoon8, klankrijke stem en is een
talentvol zanger, ZUll talent als acteur is Minder ontwikkeld; w8t dat betl'~ft, shund hij verre bij Niemann,
vuld~ ten achter, - -De part-lJ van mlut", "nd.'':': vt' ~_
oyert:efbare wijze voorgedragen door den hee~ ~cblol5.Ber,
die
ala zanger
a1a acteur een boogst verdteusieliik kunsienaar is. Wanncer men den heer Selllos,Ber
op :Irast tegenkomt, begrijpt men in he~, geheel met.
hoe die krachtigt', goed gebouwde man zlJDe gedaante
zoo \"erandereu kiln, dat hij op het tooneel een krom·
me, hi!Jkende, be\'ende dwerg is, wiens figuur tot
lnchen Btemt wiens boosheid toorn wekt. Ook de
stem vun M i'me paste volkomen bij zijn figl. ur, :n
belgeen bij te zingen en te spelen be eft was altUd
uitmunlend, . H.t heerlijk geluid van B3t~ kwam m
de partij van den Wanderer weder ~oed, mt.
In de tweede akte zien wij. hoe Siegfried d~n draak
F.fuer doodt. Moge men ook beweren. dat ~Ie dr~ak
t t de minotgeolaagde gedeelten van de Ulhoermg
bO.hoorde en mee. lacblu.t do"
noch
tans was hij aen meeeteutuk \'tloQ machlnerw. De
Bt~ijd met den draak werd overigens. door den beer
V Dger uitmuntend voorgesteld, SiegfrIed. band wordt
~et het bloed vaD Fafner besproeid, dat sIs vuur
brandt. Onw:nekeurig brengt Siegfried de hand ~.m
den mond; een droppel van het bloed komt 01' z~ne
long en zie, nu verata.t hij ,ok de toal der vogelo.
Het •vogeltje, datdaar boven hem in d~n lindenhoom
zit ~ tURBchen twae h88kjeB verll1eld lk, dab ook de
deeorat'e van dit Urwald prachtig ws. - vertelt hem
eersi,-dat -"hij den Nibelungenhort, dien .Fafn~r" be~aar.
d. nu gewonuen heeft; en .Is Siegfried d.en Ult de
geilaald heeft., waarschuwt Let hem roor J)flme,

Richard Waguer.
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PRIJS DER ADVERTENTrEN:
Van 1-10 woc.ll"denv«>or twee plaatsingen /1.Elke herhaling de helIt.

die hem door vergif van bet leven berooven wiI. Mime
komt en trscbt Siegfried te doen drinken van den
drank, dien hij uit ~ergifljgif.e kruiden hereid heeit,
ooch wordt door Siegfried gedood, 'DaarnA vertelt
bet vogeHje hem, dat oj> een hooge rot. de 6chooDste
)-~rouw van de wereld aI.apt.: BriinnhiIde. Het vliegt
hem vooruH om hem den weg te wijzeD~ Doch ala
Siegfriel eindelijk bi; de rots, die hij beklimmen moet.
i. a.ngekomen. verspert der Wanderer (Wotan) hem
d~n weg met zijn speer. Siegfried echter trekt zijn
ZW. rd en slaat Wotan'. speer in .Iukken. Wotan
verdWijnt; de maebt der goden moet eindelijk voor
die d<r menschen bezwijken. Siegfried bekUm! than.
den berg, die van alle "an ten door vlammen omringd
is. baant zich zelf een weg door het mur en vindt
eindelijk Briinnbilde. zooals wij baar op bet einde van
die Walkure bebben acht"rgelaten. Plechtig is baar
onlw.ken, dab door de heerlijkote klsnlren .an bet
ork.ot onderilteund wordt. En nu voIgt een prachtig
duet - ,,10 men het noomen mag _ waorin Siegfried
haar zijne liefJe .. rklaart en zij hare godheid afzweert .Ii'ahr· hin, WalhaWs lenchtende Welt!"
roept zij uit. II Zerfilll' in Staub deine etolze Burg!
I.eb' wobl, prangende Gorter-Pracht! Ende in Wonne,

;:;"'~~~'ndt,)-si~gfri~dl9 Ste;~;

ar ist mir ewig, er iet
mir imme-r. Brb' nnd Eigen, ein' uud alP: leuchtende
Liebe iRchender Tod !"
M:... Materna vervulde de ro1 van.
mee.terlijk en Unger .tond haar ... ardlg ter zIJde.
Bet orkest ondenteunde hun zang met de SchooDste
klanken en epeelde de ingewikkelde part-ituur me~ ~ene
gemukkelijkheid. alsof het eene opera van BellInI of
Donizerti yoor zlclJ had.
.

Brunn~ilde

En zoo komen wij dan eindelij~ aan. den 'Ie~:
8Tond, die beatemd was Yl}OT de ulh'oerlDg van G
lerdiimmerung.
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In de LIJcomotief van gisteren wDrdt de mededee·
ling ged.an. dut de Resident van Samaran g ::"
RegaTing heeft voorgesteld, om aau den Be bO
Vianen aJ8 een hlijk van erkenning voor heW-BEen
diensten, toetekcnnen den titulairen rang van Hoofd·

SCI;;t~:en za1 ,eker de vraag opkomen. welke die
di~:!~:::~ de waarbe'doliefde van d.n voo<~tel1or
te willen twijfelen. i8 ~et nogtona voor allen d~.e l'~ke
toeetanden van onze hooftlplaaLs kennen, mO~lJe IJ ,
ja onmogelijk te giBBon, welke belBngrijke dlen.ten
deiOEt be.mote. .!oU bebben bewezen-
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Zouden mis.chien de gedane opium _ aanhalingan
afdoende zijn geweeBt, om V. een onderecheiding
w••rdig t" keurenP - In dot ge.al is men wei blind
geweeBt) want men heeft niet gezieo, dat de schouten
bij de a.nhalingen altijd - .onder uilzondering _
gefuogeerd hebben, alB figoranten op een tooneel, _
m. a. w. zij folgen een WedoDD of Djake8 naar de
door spionnen van den pachter 88ngewezen huizen en
helpen daarin naar opium zoeken. _ Dit verei8cht
toch niet veel lact of kunde; iet. ander. io het, wanneer de acbonten zelf de bergplaats der ge.mokkeld.
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Samarang.
POSTKANTOOR SAMARANG,
Bluiting der Engeleebe Mai~ via Batavia. MUlltok,
Riouw en Smgapore.
In de maand Octnber den 21.
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n:t u~r l'an slutting is steeds des namiddag~_ te {; ure.
I tussehen wordt BaD belanghebbendon friJ gelaten,

v::

m~t lD.te~de.
~e~nt ~inderlijke
~ther
cher~
beo~tjken, all~enhe.rb ..e;~i"h
ov.r
been bUlgt. ..
. . w"derd heeft; ,maar voor oon. In llIIJn Ieven moet. k
sud;::.. 1~~n~:~1l zal ""k een otalletje. habben,"
~0 stancediedit
bemerkt. kgkt op met oen ooor- .";k
dat ik .au. hetz.lfde ~.avoelen aiBdl:' o u d e .
t bet duel om iete to £egguo, eeD
on ' ...n.·.v....
Gerard vaogt haar,'"
?n:en Zlllk. een liefdadigbeid8ba•• r komt. I. n den
Bother nu •. me
d eerote opmerking grijpende
ge~ukklge!

J

• F~anscheMail via Batavia en Singapor •.
In de maand October den 16 en 30.
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,
b e e n haif ",golcovige ghmlac ..,rug.
IJne f I
d Iaatet. ma.ad lijn al uwe gedacbten op dlen a·
Craven welk eene openbaring omtrent nwe ft, ge oopene
z:r eoeotigd gewe •• t; gij . eet. alaapt, opoekt.
'hi:deni. i. die
uil6praok! Hoe II bet mo.
mikt Diet ""nder d..t
op den ba.ar betrekktng
Het zou hij mij gelijk .taan met een bezoe.k
" "".Baz.r!
...
gb?l'•;
tandmee.tor of een kijken naar de begravem8
..
bluf, wjndmakerij!' hromt Sir Tbomao.
.MisBohien." zegt St. John d,oogjee. ,.beLwlJfd ,n
tor.n bi' opsteat en Daar J. deur waDdelt. Een boop
oak er eenig genot ".n te hebd" 'dames, de juiatheid
'Iuije
die by elkonder hokken om
te
be;;een nooMakelijk kwaad," zagt MISS Bles
Thomas' mi ••chien. erk9nnen~IJ de ZIlCbte be.
ver;'oo en en zich •• Ive tot etel. Ie m.ken,
b
b d rd n tooo
'
o';'trent bltekewaagen niet. d.eg'J toO galant
D $POP gaat hij naar buiten en eluat de deur t?e.
getrouwde mannen,
tnete sebrij1'en.".
. . '.
rzou bew voor aUeo in de wereld de voldoeBlDg
of 'het naar dekerk gaan p " .
van nit
'
bijopreekt rWlton zij..e oogen onwdlekeurlg. . oi:t bebben willen gevdn dat ik
hem
,Connie! Oonnie t" sehreeuwt Sir Tboma9
o'd"n-helderon,rozerooden glan. van bet
terwrI hi' in de kamer was." zegt St. Joho, onwdlede verte op eon ongeoienen afatand..
l&at de
!hoone .
gelaat derJonge vr?"mdaitnge. hlJ ' keurl 0 J luidao. toon sprekande. nn, de
ConDie .taat op, bOB".1 met .' togenom en
a.:;;.:opvrolijk met
te OUl.teren; terw'JI .•
.tor ..ien alle stemmen.
tleb vet
.
. , I't

8

vuldig pla,t. hebben. doch waarvoor een Bchont niet
kort kan war 'en ge.allen. omdat hij zonder de in.
landsche policie daarin 1D8gt-~looB ia.1I1sar het handbaven van reglementen en keuran
van polieie is de eerJte pligt van een Bchout __ En
dezs bepalingen worden verwaarloosd; _ men ziet
dagelijka, Wogen niet bsgoten of dit met vuil .tinkend
water doen, karren, die de pao ••ge op druk bezochte
plaatsen versperren, voert-uigen des avonds zouJer licbt
rijden enz.
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Immero ziet men d'gelijk. menigvuldige overtre.
dingen Vlln plaotoelijke kenren. ongeotraft plegeD, _
om niet fe Bpreken vaD diefstaHeo J welke even menig.

hu~: :::~d~:~ bl~!eK08:t:::

ookDop anderebdagen
toor te doen eu.rgen.

-0

plaats per eerot'ertrekkende post,

V1'I' BODJoNEllono schrijft men ons,
De otrengere_ controle op den af- eJ! . doorYoer van
hou~ in o.e"e ofdee ling heert in de Jong.t:erloo~eD
maanden een bnitongewoon groot santal d.efot..,lon
aan het licht gebragt. En wanneer men, d~ ra~age
gadeslaat, waarvan hier en daar de dJ.tlbu""be~
de 8poren dragen, komt men tnt bet boolult

HiM BleBsington heeft twee vrieud~ilne~
ha:r v~or dit stalletje Zounen komen staau.

(U~

met

'~\ gij daor hlij of bedroefd overr"
d'
:BIi'
is eeD ilaauw woord om mlj~e ~awaarwor 'U~
gen

n~ttedrukken. ,ik ben,in ve;;~k:.::~

al:~: :In 8~~~k~~\r~~~;-uit u~e

ge ..tig.

w:Nld

000.

af""bil-

d.~ r" z<>gtd"YI."';,:t ':~I:I~n~~=~~:t "ijo twee m",:r
,Iulegen ee i· . taaltjes .an vrouw.IYke .choonheld
::r:~I!::. nz~rh~~~e: geen enkelen bijronderen trek
in

.~k;~t~~·~it eene ~beT.ling io F"

,~at he~.t ~:b~i::tg:"":~dllid door .ulk eone ".er.
d":ve= v~';ngde ·o.er hare komot te keWl~,te
.Zooals ik d~l.IOQ doe i~, en w!tnnear ZlJ ':reu de
tnt vijftig ...ngroelden, wu Ik nog groote...,
g

g:.t:::'

~=n:~:~;,n,icb leba vaD hare kuasenB .oprjg~
'd m· eon ~trakk"" en meer ""~Iregteo bhk 01'
~ e. 0
. mati e oogen to n.tigen.
, '.

te

'\jne helde!:"~6:'hiig terwijl hij zijne .Iem eon welnlg
.Omdal, . """'". h'di ter tnt baar O.......lligt, • boo
laat ""kb:..t~::' .er gook tebeterkan. ~ , ......
.. tuoeben &all otkaDd". • ...-

~ t~~
-~ ;::~~:roark....rt

wanoeor oij au Ro-

:-

....

~otden .. If,it' tr~j:dii ~~tijd, d.tde,,~;m iti de
·. ~edt,~~~ontalrqop.;;.- .te, Caaklll-oJ .' -,.~a · ll~r P;';'b. 2eLnWlIilIle' iligamt. . .ta.
d .ook ,. 0ver,,1 .-begi'i;;t .. Wbraen, ...run Blen.. nu

dat'Il"
bOI.d" \t
. 6~ .1IoJri!h", ' OIl ·andera ,· paUcf,.e.' WeteJI
.. te '.er- ,
•• 1Il~. Q; •• lII)1'd , nog~ . 4QOrAen¥(IJlt· ·
veater eene klagt ing~di.nd . biJ .bet B8Ituur wegene .
gro.~ Behending gep\eegd .in ' ~et bol.h un oNge"".
alwaar honderden boom&ll binnen, k9rten .,.jd waren
geveld en gastolan. Waar blijft al , dat hontl' vraagt

men. En terwijl mend~rnaar , tot ", dnnerre .~rnc~.
toloos .ooH, go.oelt lederee.n. de noo~ehJkhe.d
eener strenge waeht aan . de rmer • oe,or' wasr ten
slotte toch groote en kleine . balken mooten belandeD. Joron lang reeda beert de ,erboden.induarne,

w"¥op ... ij doe len, meer . ~f miDd~" onbelemmerd
plaato geb.ad. Zouden ve..emgde p0lJl:Dgen.. ,a~ eur..
pe..cb en !lIlandBcb perooneeldaarun eIDdel9k ruetleen.
een .ind kuunen makenP

..loeni .ll. oyergeplaatlit .n.a ar. Atsjfu • ..
:n-';;"~.rid8eEd:::~:.z:Jag....~r;::rti::.~"E: ~:
. Djebbrea te loek en . baar man had, .ooala mell daobt,
: uit w&l1hoop o,er .het yerJi.uijnerwederhelrt. getraoht
moh door oph.nging V&l1 hot le.en te . hero.oen. Hij
werd eobter by . tljd. afge.neden.Nu is er op het erf

:~~~:~:i:g~:d~:g:I:!k~:rm~~b!:~ktge~:~d:/iesi~:

ten. Iem"nd die' daar vrijdag langB kwam beapeurde
dllt .iob daaruit een vreelelijke Btank ontwlkkelde.
Toen de put geopend werd- bleek . het spoedig, dot die
.~ank ver~~ •• kt ...erd door een daarin ligge,:,d rottend

~~k·inD~~~~~",:~di::!I:e:.~urd::~::n~:..~~to£!;~::~

en Dr. Eisinger ....ord let . opgebaald. Ofachoon men
de verdwenen vrouw' nog bn berkennen, was de ont
binding reeds zoo verre· geoorderd, dat omen niet kon
conshteeren wat

IN RET LUTBT vanSOBBNEN nummer van het: .Regt
hi NI1J. Iudi(/,' least meD:

.

B8RNARD GODFRIED HEINRICH STBUTER ward geboren te Maastricht op den' .7den November 1830.
Na oijne opleiding te bebben genoten asn het A·
tbenueumin zijne geboorte.tad, bezocht hij de Unive ..
siteit te Utrecht en verkreeg aldaar lhet doctoraat in
de b.ide regten, begaf .ioh .enige jaren later n••r
Delft, alwaar hij in 1857 het eumen van Indisch
ambtenaar met gunstig. gevolg aClegde.
Op 31 De.emb.r 1857 in Indie, als ambteD..r Ie
kl...e aangekomeD, werd bij ter ' beacbikking geateld
vtin den Gouvemeur ,an Sumatr.·. West.kust, doeh
ve ..ocht al Bpoedig bij d. regterlijke magt te worden
overgeploot.t en werd dien ton govolge den l6den
Noverober 1858 tot grillier bij deu raad van justitie
te J.lfaka~3ar benoemd.

In oen tijdsverloop van elf jaren (1858 - 1869)
doorliep STRUTER devolgende betrekkingen: van grif.
fier bij den omg ....nd.n regter op Madnr. (14 F.bru·
arij 1860), Ie kommies op bot parket van den Procureur.Generaal (22 April 1861,) officier van Justitie
te Padnng (3 September 1862), lid in d. raad .an
ju.titie, e.rst te Soerabaia (19 Septewber IS63) ,en
later te B atada (23 J!'ebruBrij 1865), - en w.rd toen
(14 September 1869) b.vorderd tot advokaatgenero. 1
bij het Hoog-Gerogtsbof van N.·I .
Reeds tw.e jaren luter nook ..akt. bem de slechte
IIlaQt. van ~ijn gezlJodheid

een

twcejarig

'ferlof naar

Nederland aantenagen.
Nndat dit verlof nog met een jaar wa. verlengd
k •• rde SnRAETBR, ofochoon niet volkomen beroteld,
naar Indie terug en werd op nieuw benoemd tot ad~

vakaat-generaal (MaBrt 1875).
Het ble.k, helBa.! 01 spoedig dat STHHTER'S ge.tel
r.eda te zeer ondermijnd ..... Olll gelijktijdig den ver·
derfeHjken invloed van het kliwalt en de afmaltend
druHe werk..amheden van .ijn ambt, het hoofd te
bieden.
Ni.ttegenetsande het to.nemen van zijn lijden, ••tte
hij met ,oorbeelde~oo.e geeothacht lot het laatot, tot
twee dagen ,oor zijn doad, zijn inopannenden a.beld
vaort!

BA.TAVIA., 7 October.

Wij ,ijn in de gelegen.
heid geweest de pianos-orgues, door den heer. Batten

hier Bangevoerd, te hooren. Dit Italiano.be f.brikallt
ie be.teOld om hen piano te doen be.p.len, die nooit
eenige oefening op zoodonig in8trument hebben ge·
had, luidt de aankondig·ng. D. toon i. belder en
Oink. De grootste Boort geeft twintig Dummer! van
lSoorten, mede

in den vorm van de gewone piano's. of~choon wat
kleiner, elk een twintigtal van de nieuw.t. en b.st.
dan.wijzen op de tw.e c,lindera bevatten. Vooral in
tie biDDenlanden zal men zieb om te dS1lIIen

voorza.

ker gretig deze instrumenten &&Il8chalfen, daar de
prij.en matig .';n.
(B. HUI.
7 October. Heden morgen om 7'1, nor werd het
lijk van den rijken Ohineeachen la •• dbeer van Telok
Poetjong Tong- Koen h.ngH den w.g van Mee.ter·
Gorneli8 vervoerd om te Tandioenf! be~raven te 'Wor·

den. De bij did geleg.nbeden zoo bekende 1'8i Lo.aIn
was bier ook niet vergeten. Volgerts Chioe ••ehe taxatie
zou deze begrafenie op p. m. I 30,000.- te .taan
komen.
Bet vervoeren lango den greoten weg van die reus·
acbtigepop kost alleen aao belo.ting ..ed. f 500.- Men deelt oos mede dat de gunltig bekende in·
stitut.ur, d. beer Weijhenke, .01 optreden al. in'pek'
teur van bet lager onderwijs en aledan zijn paedagogiscbe inrichting zal ooerdragon aan eon tweetal eyner
hulpond.rwijzer._
Wij plaateen dit ".ricbt natuu.lijk onder re.erre.
(J, B.)

SOLO, 10 October. Nabij den dam in de ririer van
Kar~Boera is een lijk gevondeo, ~ : od.aDig. in Bta:a,t
van ontbinding verkeerends, d.t wen Diet maar onderBcheiden kon of bet "an een" man of "an een trouW
W.I. Men he.rt dna ook niet kunnen oonltateeren, of

men hier met
doeu had.

oorzaak van den dood

WAS.

- In de de••• Melikan, ODder Batoeretno, heeft
een moord plaAto goh8d
Singodrono, de bekel dier des .. had een log"e, .eu
• eke.. Mertoniti uit de de... Klampean. De lo.toj;e
had volst.. kt geene goederen oan waara. by ziob,
zolf. niet eena een krill. Tegen den ayond lag bij met
den aangenomen .oon van Siogodtono op de bal,,-b.I';,
toen de buiebaaa binnen kwam, DB in. pectic orar de
karbouwen kr.al gohouden te bebben Jui.t wilde de.
zicb oak te slap n leggeD, toen er op eeoe een schot,
door de pagger been, viol. SiDgodrono .ag dad.lijk dot
Mortoniti getroffen was. Twee kog"ls hadden hem
doorb()ord en w.ldr. gaf by den g•••t. De moordenaar is onbekend, maar algemeen vp-rmoedt

me~,

dat

het op Singodrono gemunt w••. De politie doet ijve·
rig on ,: erzoek.

- De Re8ident van Soorakarta heeft dezer dag.n
g.antwoord op bet rekeat, ingediend door eenige be
IBngbebbenden, boudeDde b.t venook het da.rheen te
lei den dat aan den lendumeoater aJbier een kaBBier
en boekbouder warde toegevoegd. De di.politie luidl
aldue:
• Aon de adres,anten to ke~non t. gev.n dBt de

het .Iachtoffer von eeo miedud te

gedee1telljkbegQDI1en)s~

Yorltetll.

,beJangen van hat vendudopartement to

Soerakarta

• de,.r dogen uitvoerig en bij berhaling zijn beaproken
"met den Inspectour van FiDanci~n en deze uaar
• nanleid.i ng daanan de noodige vooretelten heeft; ge~daan'"

Van horte hop.n wij dat die yoor.tellen de gewen8ebte uitwerking mogon bebben.
- Ofochoon de lueht. zwaar betrokken wa., werd
het tbeatre-concert in de tent op bet plein achter
het fort Vastenborg, v.rleden Vrijdag goed bezocht.
Het was bet plan g, weest Y8n de Fran.cbe en Belgilcbe sctellrs om dew voorotelling het SO}O'6 publiek
san te biedt"D ~n daarom gratis toeg8ng te gaven,

maar om verechillende redenen wal dit ondo.nlijk ge·
worden en ward er een entree gevorderd ,an f 2.- ,
eon 80m w.... rlijk niet te groot voor bet genot dat
dien avond veracbaft ...erd.

.uccouivelijk "'.0. .. ijno )rippen ontls8tte. H.ij had bet;
oog gevestigd op !ijn buurman, zekeren WongBotaroeno,

van beroep tjao-verkooper, die .oor dergelijk misdrijf
niet to go.d geacbt werd, en kwam tot het besluit de

ClU'enr.g~rul ~lIl4 P!~!'1'epont, th&llll.JmerikuD,lOh

SAMARA.NG:

°

V e r t r k ken S c b e pen.
Eog. Stoom. Hampton gez. Mlo Mouti-y nUr Ba·
tsvia.
• Bark Mato! Ed, ger.. Kavanage Doar EDgeland.
•
, Grantte Kitty ge •. Ellis naar Tagal.
Aangekom en P.;sa gier.

Per G. G. Meijer. De heeren hoofd.ingeDieu. Mo,·
Luizen, de vice·Admiraal Geerlinge.

luit..ter Z8e de

Ruyt.r de Wildt, arohitect PriD. en

echtg., off. Tan

Naar BiUiton, Pontiaoak en Singkawang, per etoom·

'an LS'enen,

stoomechip

van Makasser: De

Banda,
maj.

Deyenie

Het spil'itisme in Amel'ika.
Z:.)oals weUigt 'felen onzer lezeu bekend is, beeft
bet moderoe spi:itisme in M.unt 1848. en weI in de
Vereenigde Staten, een aaDvang genowen. In die d.
geD werden namelijk te Hyde3ville, nabij Nieu.·York

geklop en Ander. vr<emde geluiden gehoord, welke d.
aanwezigheid ,an het lijk 'an een ,ermoorde aanduiddon. li,t de Vereenigde Staten reisde hot .pook n .... r
Bngeland, van daar naar Frankrijk, ltalie, Auahalic.
eo waarbeen &1 ni.-:t, ook ncar Nederland.
Den grootsten oanhang even weI verwierf en "erwerfli

b.t .teeds ;n het land zijner geboorte. Nog p •• kort
gel odell kreeg men hiervan te Nieuw -York eeil I!Iprekond bewijs. In die stad W'oont oeQ eigeoaardig echt·
paar. De .beer en mevrauw Fiiut ga!lD beiddD met
geesten om en ~han munt uit dst \' e rkee r. Onlangs
krogen 1.ij Ilet cc hter met elkander over do ceDe of
Ander') Ioaak te kwaad , .,;oodat meHOuw Hel en !\-1 . FHnt

dagmorgen wa. de .ehuld van dien man op o.ertu;-

terug l"orderde, en

zyn

eiecb door eeoige Icbelwoordell

klem bij.ette, wae Wongtoroeno ecbter ..-oedend. Het·
zij nit ecbBamte ala andenzis1J8, trvk bij zijn pan got

(s.berp me.j ..,) en wilde sijn buurman d... rmede w

!';';f.

~~ ~

; ; ,;n:~, I ,I. 1\ 19

de' achuldige "'d~:J~

-:"',.. h .. J" .. !.,. .... _ ~-;-.,

f"~._,,,l

.... -"

'r.",,~H ' "''

d~' ~o'ade~d~ ' me~igte, "die tar hulp
was toegemeld, brasf werd .fgeraneeld, zoodat bij ha f

dood op de plaatl bleef liggen; eon en onder de Wf&ll'
ge ... ncbten .iin ' r libor41e principes omtrent bet
eigendomarecbt.
- Men Idaagt hier dat er nog oUijd "el ,i.ken
• yn. Op .ommige pl.at.en buiten de hoofdplaats komen
.elf. koortalgdero '00 ' 'Bn typbeu.en ... rd. Daarbij
komt nog dat de 'egenwo.Jrdige koortsen die zoo moat ..

jelijk te ,erdrij,en .ijD, de lijdero bij berhaliDg &ant.. ·
ten, terwijl qlliDioe bij hen geen uitwerkiog m6ef hoert.

Ben good mid del teg.n die ziekt. i. oolgeno een .eer
geleorde dokter OUI extraotum pi peri (extract .an p. per)
tUHchen quin ine to mengen.
- De .egan worden hier op de hoofJp!aa.te in den

laatoten lijl f1ink onderbouden. Dagelijke zijo do po litioneel gestraflen nil nog bezig am die wegen t.
begrinteD; tot groot ongerieivan bet ,.()erend puhliek.
Gaat men daarmede a .due voort, dan zullen

In het geheol beef, J!'liDt tiendui.end

fOU

<ulke

tweedOUArB-brieven bekomen. rrwecdt,"rd e n deanaD Wf' n echen raad in. bUBiness H aangelegenhed en. Zoo vraagt
b, v. Michael Brennan aan fiijn ol'erled"n \'ad~r, wat
c r van diene eigendom tc Braij gewl)rJen i8? - George
H. Poctor, t.e GLolleheBte.r, in den staat 1\[U£lIlChutJCUs,
yersoekt zijn broeder WiBiam in het gceatenrijlr, hem
te zeggen, hoe hij een middel Toor haargroei lJJoet prepareran en boe hij het, eenmaal geJ'o~den , 181 \'erBl'retden ? - Zekers K. Key verla"gt ran zekert:'u geet()r.
ven blo~dverw8nt te vernemen, of be t karoen naar d.
bagte .Ial gasri, Verder berindt zich nog in die rubriek cene vraag betreffende bot winnell van den

1I00goten p,ijs in de loterij .an Louio'ille.
00& l"oorname ataatkllndigen bebben door llet me--

oliuUl :Flint den raad der ge6Bten ing.wonnon O. a.
ftl!bnhiige bewustsijn van in spijt hare r ge7.ontle lelle-

bet heldera wate.r 'an het groote, bronzen waterlelie-

beminnen.
St John ""reekt. nil. • Men vergis~ .ioh in .ijne
oordeet.elling o,er iamBDda kar.kter; ik bad niet g&dacbt dat gij lafbartig waart"
.Jo, dat ben ik, 100 wei in n.tuurlijken al. zed.,.

blad p! ...t, dat be~ bekken der 'ontain oormt, belp,urt
hoe St. John geheel verrukt is over en verdiept in
baar aardig, d ....... gebabbe!. En tocb, h.... ge"P..k,
zoo 'Connie bet alecltts kon hooren. bevat ni.ts beris·
pelijhe. dwaae of coquets; het zou door den omroep.r
op atraat mnen afgekondigd .. orden.
"Hoe beerlijk is het, . oiet lango. e.o dni,el op
kruklcan te "jn !" oegt bet jonge meieje vrolijk, en de
man geeft ten Ilotwoord: • wilt gij morgen bij de hand
zijn oin een tweeden galop door· ·het pa.k t<> doan ,"
• Noei*, Dooitr' roopt 'g, bare . beide glinaterende,
.oobtige b~den, met kraeht· ineen olunde, • Gij waart
getuige ,an :mijne eerete en laatate behendigbeid in
b.t rij4eD; !"et mijn -ei~ .rijan wi! ",I ill nooit
... oder eBO ,!'wd boklimmeo of bet most bet bollbtl-

bezoeken. welke zij gewoon

waren te

lijken zio:- antwoordt sij 'zucbtende.

Toende damel .ich naar bedbegeveD, treedt lIiae
Bleaaington Hatber'. kamer binn.n - het is _ane fa·
miliariteit die lIi.. Craven ietwat .erba.st, want het
i. <oor deeerats masl, d.~ die baar guguod word!;.
• Ik kwam om u ~elnk te wenschen!" C~nalaDee
...~ dit bel .... fd;. • gij .ijt yerwonderlijk herlteld."
.la, '8l'wonderlijk!"
.Gg 1<imt nu _r goed BOnder eenigu hulp wan·
d"len, klint gij nlel 1'.:
.
, Zeer pa" (bur hoofd arwendeude, onder bel

10 onze ,verlicbts eeuw -

.00

doet het Amerikaan.

blad opmerken, waaraan wij bo,'eDltaande lei.
len ontloenden - in ooze • verlichu,u eeuw Bchlldt
lDen lagcbend Let boord, waonear men in de _bekeenproceSBen van venlogeue e(:uwen hoort vertellen 'an
vrouweD, wolke zich met e~n ecbraopzucbtig doel of
andere redeoen met- de geeet~n wereld in verbinding
zochten te etellen. Wat doeD de~ dui&6nden elienten
8ChO

1

van de heer Flint ander.? Ten oye"loede behoort bet •
grootete gedeelte Tan hem tot het ••terkere" en niet
tot IUit • zwakkere 1l

gealach~.

En - zoo gaat bet blad. !Dort - in die .dl1iatere"
tijden waren het Blechts enkeleD, paria'e, op wie elk

ver.tandig man met afscbuw en ,eracbting neerblikbe.
En tbana -? De heer Flint is een med:um, .ooalB
er in de VereeDigde Staten vol gen. motige scbBlting
niet minder dan 900 geoonden worden. Indien aan
det"n eenen in de drio jareu, dat bij bedroogJ tien

duizend Bpiritiotische boadecbappen werden opgedrageD,
dUB meer dan 8000 per jur, dan kan m.n bet t~laal
'. j •• riijks veilig op 2,000,000 berekeoen. Dorhalv •.
scbier het twintigote gedoelle Un d. bevolking der

In een ru •• isch dagblai wordt door een met d.

p.ard aan het .ind van de DOoder galerij we.en, 't io
darkl maar .erdiont '.r~rotlweo, bet ~aloppeert en
• Iaat door, maar bet ·.taat .til; dat is bet paard 'oor
mij."
Hij 18cbt An daatop Iwijgen .ij Iti!.

en bouchen

te ga.n, kan ligt b.grijpen wat •• be.

IDc-fllling yolk-oRlen ten gr omla . .te ri.i!ten hee:ft zij qe:
hand gelegli op zijne c')Trc!1pondentie en d~ze can bet
publiek beken·i gel.l:lBIIo\t-. Die outhulJiog bragt inlereesaote zuken nan {U't licht.

otraat..egen na ,erloop van tijd wei. van .elf goed

lucbt naar beneden on in de duisternia ... rpt, twee
"leermuizen aJuipeu doaker en zonder geruiscb .l"oorbij.
Vlaermui ..n echijoen my altijd .. toe naar d. gaeaten
van doode .ogela to gelijken, die de groene tninen

doch ook iemand, die niet gewoon is met
OlD

V creenigde Staten 8chenkt b~t Bpiritiifm~, coo al geen
geloof. dan toch gcnoeg v~rtrOu.weD, om er 2 dollars
Voor weg te werpen. 0 • verlicbte", ontzettend
licbt~" nagentiend~ eeuw!

one

gebeim&iooig door de

zeggeD;

geesten
heladen.

baar man eeo proces tot eci.t,cheiding a.nd ...d. Om
bast echtgenoot voor !Jet geregt en in dd openbare

hert Brandon denkt, in eene onruatige vrolijkheid.
Voor dat de yerwacbt. b.lAr pluta vindt. il Miel Cra·
ve volkomen g.ne""n. Opden dagdie den totdat men.ch·
Ii.yond feest bestemden vooraC ging heeft zij lut in don
..,ond in den door de muo verlicbten· tuin gew&l1dehi,
gehsel ,an aUe nag overgebleoon kr.upelheid bevrijd
en Jeunende op St. John'••rlJl. Zij heeft dien zwakken Heun niet noodig, maar het bevalt hem dien te
ge1'8il en bur dien te ontvangen. Mil. Bleuington
bevalt dit ecbter oiet, die bet uit eene bonnkamer
waarneemt. Zij .Iet boe Bltber hare kleine handen in

Br valt eene eter, die E'eb

nit de dni.

geesten gaf, Diet door zijne oodeugende wederhelft

kapt,

en .ehtg., ollie. van gezondb. 2de kl. · Fiscber,
de beer Hen van Rijnbeek, ecbtg. en 4 kindereo,
lete machi-. K. A. Ill. Tanro, .ieken-op..ser Meijor.

!Vii

den jeugdigen

.ijn geopenoaord, valt d.orover nieta met zekerheid be

.Europ. oD.uer{.fficler, 4 Europ. en 11 in!. militairen,
1 ChiD. koelie. 3 veroordeeldeu J 1 politiedienaar, 3
CbinoeB6o, 1 troUW en 3 inlanders.
A n g e k a men P a & s • g i e rot e S 0 0 r a b a i a.

Met het Ned. Ind.

VAn

Wijl de antwoorJen, die de beer Flint namenl d.

acb;p Merapi, ge.. Beekhuis, in8pekwur J . Kun.t,
p!l8toor de Vli 8. meYrOUW de woouwtJ Jooaten, 1

Van tijd tot tijd venond mijnheer Fli ut .on aIle

ge nde Wijl8 gebleken, da.r hij nog in 't bezit werd
gevonden '"an een kip, die hij zyn huurman kart ta

7.en.~en ~V'erig~ bri~v.en n~g dien

Izaak H.che Utt BrooklYD, die zgn vader in b.tHChlDt.
menrijk verzoekt, hem eon ~etrekking ."n 10 dollarl
per week te bazorgen, en e3n t weeden, 8veneena -,an
eon jongeling, Kimball geheeten, welke bij zijn overleden papa informe.,t, of Ohicago zicb leent voor .. n
zomerverblijf.

Z. M. troepen en bannelingen.
BATAVIA
Vertrokken Pa.sagiers
op den 7 den Oktobe•.

liede n ran ,ermogen en stand, wier nsme n hij kon te
wete n kOllJeD t de \'olgende cir~lllaire: . lk ata ond~r
do magt van een get!'st, die wederl.lm met andere
geeeten in yerbinding is en mij dieteert, wat deze hem
med edeelun . Zelf bea ik: in zatke gavallan be wuilfeloo8,
dooh mijnB band beweegt Itch werktuig~lljk: vaa regts
nlar links. Bri~"en aaa gee9' en tn ... eten ZGrg \'uldig
verU'geld en alln tli'U geest, wi en bet betrefr, gellUref' Mero worden. DAIlrbij moot men ZOOWtl ) den num
"an deu geeiit a)s dian van den afr.ender nuauwkeurig
opgeven. llen stene de vrs,ag kort. bon lig en duidl'lijk.
:::;~!: ,;;. ;;::.:!' ;,ij.:::' ~ -: ~:-~-:=,-~2 ,;.:::::.:: -::.::: ~.:: ::. '-':::~::. .: _ ~ --:-::::
2 dollara, alamede fan een o.riecentpostzegel .

,oren ontltolen hed. Toen de be8tolene tun eigendom

Om den wille de. curi.8iteit li~hten

gee_ J.!'ieeer, Kapitein Buoning, luitcoant $cboi: , Juts,
y&n I:'eldeo, Mevr. Bunning eo 4 kindt'tOD, M~vr.
"Iln Hengel. mej. Diepenheim. Melr. ~' an Zijl. Verder

he~ .1 of niet gegronde der op hem rUBtende verdonkOng tot klaarbsid te brengen. Voor de menigvuldige
kippen-dief.taUen daar in den omtrek tooh waH bet
zoo goed als nitg.maakt, d.t Wongaotaroeno voor. den

DiDI·

gezant te<Londell, dOlIl bet.tlng '.an 2 FHar., mijn,
heer, FI~t:- of liet:.rde ga.lIten _ $'toetrachteo
te b.wegiln. bem in . te licbtenopzigteu . zijne bloedver ...ntfcbap met ee.ll41 britB.headellijke familia. _
Voor bet r.rkrijgen van l!Ietapbyeiecbe .· oplOllingen
offerden . Ilecbte weinigen ·de 2 dollar.. In~ual"h.n
daar .ijn er. Henry B. Thayer vraagt; -sijne eYerJedene nou .., of zg in het geestenrijk :gelnkkig ie; of .
dat zij v.rlangt naar d. aarde terug to · keereoP Eeo
ander, Horace We8ton geDoamd en te .Bo.ton":OOIl.
achtig, verzoeH zijn doodon friend Lem te ' ";ggen,
of hij' op bet oogenblik .an eterveo bij zijn bewnetzijo
wao, of hero zijn tegenwoordige to.atand betilt en 'of
hij geen trek naar ••n borrel beeft.

Aangeknmen Sohepen.
N. Stoom. Gonv. Gen, Meij.rge•• FraDJen
Soer"baija.
N".,Scboea. GUBttlAf gos. ·Entj. Amit van So8rabaija.
N. Bark Babo.s Gain ge.: Seg Salem biD Olman
bin Gey van Yah..ar. .

gangen van dien man te be8pie.ieo, ton eind.a alzoo

Bcbllldige moe~t gebouden worden. Laatetlcden

I~~!b~~i~~~~::~::·ti~~!;e~

I lieg.nwoordigl"t<6ftof.bfJ,di~ ·~ · qJg8koHlI

-'":-......;~_S,....C..,.H_K_E_P_.-'s.._B_K_R_I_C_H..;.T'-R_N_,._ _-.;.. J wn::e:~l! d';~ ~etA\b~;'c ~eetl;ielc.d41 .~gere pro-

o

DJOKJA. Ben in de kampong Djoeminah;in wonen·
de inlander bemerkte .edert seingen tijd, d.t men hem

Ee.e zij zijner nagedacbtenie!

de beBte opera's) terwijl twae andore

de

Daar de put met een gedok (gevlochten bomboea)
afgaaloten waB kon ar ni.t aan gedacht worden,. dat
de vronw bij ongelnk er in geotort was. Bier moe.t
een misdaad hebben plut" geh,d en de omstandigheid
fIln het ... rhangen, bra.ht de verdenking op den eebt
genoot, die dan ook dadelijk in ,e..ekerda bewaring
ward genomen.
Tot beden ia de .,ak nag duiater daar de man nog
niet. bekend he eft.

. re.e d.

mateo, niet .onder hul~ gewandeld te hobbeD.)
.St. lobn is van groot nut alo wandelot"k, i. 'bij
Dietr" (fchertaend.)
.. Hij dacbt, dat bet mij minder 1'ermoeijeu IOU,"
herneemt- de andere, blor.endei • bij ;!I zeer niendelijk '
geweHt. JJ

,Oat il hij altijd," ontwoordt Mi.. BI ••• iuglon
enel,! .bet itt tijn aard; oude

bedelareuen, hond,sn,

ketten, emerige kinder". in de goot - allee i. ooor
hem hebe! Cole."
• W .rkeHjk In
, Dit' algemeene vrie!ldelijkheid klimt schier tot
... akheid, hoewel heteane beminnelijk. • ...akb.id Ia:
dik .. ijlo veroorstlakt. zij, dat er ,e,wacbtingen geko ....
slorol •• rden, tot wier bevrediglng bij natil"rl,k nooh
den wenseh noch d. magt bad."
• Watt by oude bedel&re8llen, bondeD, .kattoti en
.merige kindereo in de gool?" zegt Estber , ..Iijk, boo
wei .eraebklijk, lagcheode.
• AI, ik geen bel&l1g in u tttelde," gaat C<>Il8taoee .
yooft, terwijl oij 'in be... lige, kunatmatiae Itouding
t.gen den schooreWenmantel leunt. .oou ik natuuriijk .
do moeite Diet nemeo dit onderwerp ..n te roereu,
. maar ik dacbt nielA!' ,riond"lijkere roor..
Itannen

*"
op """ boede tegen

d,...... dan n te ·waaracho:wen: · ..._
aUeD~'" w
.._ gij, die helll niet keBt, ...oder

de

Be opvoeding in TUl'kije.
toe~t8nden van

Tnrkije naauwk-:urig bekend peraoon

om:rcnt d., oproeding .Idaar het volgende medeg••
deeld.
•
D" jonge Turk b,.ngt .ijne eerste 7 of 9 jaren
binnen de muren van den harem door, waarin hij omiii door gebeel onbeschaafde en steede met el-

g6\"en

kllar in ournin levende vrouwen, alem~de door zedelijk

nog meer bedonen 0PI &ElSerl. BeTMdt sicb de harem
e stad. of plaots, die ook door Chriateneo be'A"oond i8, dan ruaakt de la&tor der in vrijbeid ler..
keerende ChristenHouweo eteeds het 1'oornaamste en '
geliefJtlte onderwerp van bet ge6pr~k uit. Het kind
IlOort tan jongsaf steede wet de grootate ,eracbting
van de Gianrs (ongeloovigeQ) Bpreken ~::::.. wordt zoo...
doende reeds froeg met eeDen onover. innelijken aC·

I in ee

::..:_:.."

~:~.:.:::

l~.::: ": ~, 7 :': !.!.
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negenjarigeu leeflijd wordt bet k:nd aan de leiding

de. moodcr onttrokl<en.n nnar do Mekteb (school)
get;onden. N a Turksch t~ hobben l~eren lezoDJ wordt
h~t met- den arabiucben teket van den Koran bekend

gemaakt en leert bet dien

gedeeltel~k,

.olgen. don

QnVerataanilaren tODgul . '&0 buiten. Tot hat vet-krijgon detoer kennis heefli bet gewoonlijk I.e-a jlU'BD no.odig .
GaaL de k1.3Up t'an ll!hoo! af eD weD8cht hij zich nog
meer to bei.wa.men, dan gaat bijr tballil den titer ,an
cftnd.i 'Voerende, naar
1:2 edrei!8e= dat iB eene B90ft
'"an 8ellJlnarium .,oor gecel:elijken, of na&r de .rgga . .

ua

8eb<>01.

s~w.

treedt bij dadelijk in dienst

~an

don

~t"aL. Oil

bitt Heminadum wordt bah abe in den Ko·
ran alleen undcrrigt gog ~ '-en in bet opteUen en aftr~kkcn. N a t:'~ne atudie ..an drlit jaren Tellaat de
juogeling die inrigtll·g 81s IO(l;a, d. w_ z. alB moballl-

med .... n.ch c.ndidalus th . olo~i.e_ Op de krijgaecbool
wordt behalfe in den K .rdn o"k Dog oDde£rigt gege·
Yell in dll hoofJregei. der rukonkunde, in de aardrijko.
kunde en in d. gescbicdeni •. N,dat i!.~ jQogoling alijdelheid eeDi,!; gewigt. kf)Ddt tooeOOrijl'eD~ maar waarvan
ik, die! hem .wo ,,"oor eD door keD. weet dat bii voI~
atrekt niet:l vt"rder meent dap. eene .Boon van' alga .

meone gOl>daardigheid jegeo. bet gehaele menscbdijko
ge8Iach~."

.lk beD u ten ir;nigete dankbaar,"- antwoordt het
ilJnge mei.je met een 8poUeilden badruk, , maa.r .i n
lDijo deeltjiO wereld zijo de mSl8jee Diet geWOOd on-

=

bc.temde ' e,.-aehtingeD Ie

~:-f:n~y~~n~:je""

k.,..,t;e~

o",dat

800

man -

.ij..nal1~n t;;:!:d:\:n~~

:O::r
• W~I"1 !ab to fOPOn gewaSl'ICb".d, is .an.te ,oren
gewapend, waet gy" Iknikk~Dde 00: glimlagc~flndil);
~ ea uit ee-nige ]0886- acbtelooze op1D8:f'kingen, die St.
7

Jvhn odauge daarbenon wierp. nterkte ilt- op, dat ikde r)l "a~ l"riendin niot bij u sou apelon,_ 100 ik u
niet fOOr een st.rik waa.rsehowde, .aarin ik anderen
heb zisa "Tallent die ouder · .......an en JDeer van
",.reld kenJ. n, daD gij. Gooden Daeht 1"
• Blijft!" rJ~pt Estber,opepriogeod. en het g....n

de

klaed van hare gez~llin ,.et&;,.dend... • Hel is leelijk
a's men -iemaod de belli; en niet .n.. ,ertoolt. Wai
wilren-dat ,..lor

]0818, ' aeb.tel~

oymerkiagen. die

l!,. Gerard omtNBt 'lIIij d.,beD8ll ""erpf"
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D¥>ta. AJa woedelllitauutioD bij "ordt claIl ..talkene
pluh .nlll ..keI\eD~b~enD_ "oflCfabribilJ;.l~r.
D_ 'f8l'loop vall' ancn.f!wf jsv ten rang ,erhoogd, Op . don heer Peek, eenlge hOl!d~.den ponden l'otten4"tlildICh .'
MI~ WijlO 1.lIb bet siob· ..rkl.•••D. altin bet turboho en.pek,"..~ui~delYorkll"D. yall _g""gden heerbo.
It'lJor .a\t'- . ~ ~ g>:oob lIUJj;.ljolip \mofdoffioU,ren:.w~~'lig wlren .woret teo bereiden..DeltiliIk'~'t,l:ee.cb
dtn ...,ettOfteit••OpdekrljglaShoo.lwoi'ded •• er
..... z06afeobu...elljk. dat dOlnlpectell' op t pu.ntwle
'.likken .. on.dsr.welen,-·ala., kriiS.". unde. gen.eeakun.de,. f1uu" tao ,.11011. - LeKin maden. die. er in. wr
. iOlDelda.D.
vtiearlllonijiundeen . meine. ·
botreftochler Ilechlll- ".rden nabuurlijk onder de WOt8t;.lp.~i. doorg.hakt.
d' iDrigMng _"be, waut.. soodra . de jongelieden den
Z66 beIwamen de. kalanWn . ,an den beer .Peek nog
. dtempel hebbeD o....Ohred.D. lII,~kt be\ m~niaterie
eeDig.~eraoh .le8llch .o?rliu.n gel~• . Me~. zout eD wab
van Oorlog .,vau ben D.a a. goedYinden gebrnlk: Ben
.pecergen m~t" meD t -mengeel .makelgk:. . .
. Nademul In Enseland foor handel en nvY.rhe,d 't
mJ,rin...of6.oier . b. v. moet dielllt doen bij de infante·
rie' eeninfaillibrieoflloler en .en. ,eearle op de .Ioot - •• rijheid blijbeid" niet geh6t11 onbaparkt .an krlcht
en'een ohirutS_II. ruitar. Dit. ga••hiedt B.hOOr .moNie, soo h•• ", men den braYeD apekalager Peek tot driB
tJIl op· ••rlangen YIn de,-belengbobbend.n.
.
mund.n tuohlbui ••traf met dWangarbeld Yerwezen.
't Ware jammer,_ indien de affair. van den Dij,e.
Langsamer ·]tomen de ambtanaron"n de mini~lerion
ren man gednren lijne korlo af"ozigbeid ,.rHep.
• ~ornit. _. Op ISjatigenleeftijd .ijoe loopb&ln .an een
dopartemens .an· algemoen bealunr IIIIDningende.. ...or.d t
- T. ~~ncbealer heert.en oude vtijer a~n eeni.
ge damea IIJn.. gebeele ,ermog~~"ermaakt. By al d,e
.den jlAlJ!eling vlak aehter. de ' deur "n den 'lllgaDg
dam .. bed. h'J noeger huwel1Jko ~nzoek (fedean en
der- kalll.lar~ .ene ...'laale .·u-g.we...... Na ODg~eer
2 jareD boeteed te hebben tot bet. leeren overaabrtJ.en
een blauwtJe geloopen, De erfmaklng geecbledde om·
'an acten, ...ordt hem d. 2d. · plut. (altijd .an deD
dat bij dientongevolge een prettig en gamet le.en bad
kunnen leideD tot lijn einde toe.
ingllng af naar denlinkerwandJ toegekend; hij moot
- Ala een opmerkelijk yera~hijn•.el in de onderwijechter nog iteed. opden grond plaat. nemen, Wan·
neer hij eind.Hjk echoolllchrijveD heeft geleerd. ,er·
"erwereld meldt do Arnb. Ct. I11t W'Jhe, dot een hoofd·
onderwijzer van een bijechool in die gelDeente, gedu.
krijgt bij- de eente pluta . op d. lof.. en lit hier mot
over elkaoder ge.lagen. beenen. Vervolgenl klimt bij
rende zgn driew.ekoche vakantie, de hulpouderwgoera.
betrekking t. Vee8.en (gemeente Heerde) · ,enult.
lteedo ' verdor op in.>den Loek; die door de .chef. van
de efdeelingeD derkln.elarij wordt ingenomen. Zulk
Zoodoende verdient bij nag oen edralje .an f 25.
- De direkteur .an b-·t ob.ervatori"m te Parije. de
eene .kan.elarij · bevindt liob in eeDe Ngt.oekige
grootekamer. De deur ,oor den ingang ie in het
heer Levorrier, orgRnioeert op hel oopgonblik eon dienat
van dep"ch •• b.treffende bet we;'r, wolke, aan ale gemidden van eene der langate .ij ~en aangebracbt. De
. 1ra~den zij~ rondom met ongeveer 4t Yoot breede 80fa'.
mcsnten gezonden, yoar den landbouw even nuttig zul..
yoorsieu londer t.f.la, omdat de TOI'ken bij bet ecbrij.
len .ijn, al. een dargalijk. dien.t reed eeDigen Hjd
,en niat .an t.f.l. gebruik maken. Op.le Bofo·. hob·
voor d•• eevaart i. geweeat, D. landlieden zuUen op
ben de ambtsnaren eene plaal. en wei lOodanig. d..t
die wij,e althan. te na ..tenbij kUMen woten welk wel>r
t

nn

:'!..:'d:~ hh,:~e~i~~~ ~~e d:otde~: ~aa~~i::ei~gt!:!

chef- e'mer "fileeling i8 (pgeklommen. i. dallrom DOg
niet in ataat om in eene andere Bfdeeling een etuk,

r: I:.~n .:~lg:::e':..i~~;te~ijno:ldeDDeh~:~fe~~:!i:rb~:
deze ..ak behulpr.aam te 'ijn.

.TELECRAMMEN.

dat verzonden moat worden, to at Hen; Blechta in

~igon

zijnen
wtrkkring i. hij eenig'-n. bedrnon. Indien hij da.rom Maktuban wil wordeo, m. a. w. 'lCh
,oor bet gebeale kaneolarijwezoll. bekwam.6D, dan moet

bij in aile efdeelingeD irerkuam geweeat .ijn.
Men k... ecbter veilig'aannemen, d.t ..n 100 ambtenaleD, mel inbegrip ..n den V.1i en den Go~ver
nenr. in een Vil.jet n.aowelijkl eeu kan ,ermeDlg,ul.
digeo .n deelen, De weioig hlrijke beambleu der. Mu·

Batavia dd. gisteren.
BEN 0 E MIN G EN, E N Z.
V ASTG EST BL D ; het tarief tab regeling der aeha·

::i~~:b:o~:e~il~::1!~i:~~r D!':~::~~:':! d:~~;teh~:;~~

deloo.otelling .oor europeanen en inlanders die al.

kan ook nog op sene andere

ge' uigen worden opgeroepoD.

wijze worden af~e~egu,

door b, ,. bij den Vali •• en K.imakeu,oon M,DI.ter.
een Paoh. of eeo O.erote in dieoat Ie treden. Alldan
moet hij ... ov.nkelijk de e.nvoudigote dien.ten verrig·
teo. al.: ,oar .ijnen beer de pijp .toppen, koflij .etten,

de ;:d~·;d~·"' :~jz:":::~e:::~ll eenigzin8 te hebben
afge,i';D. wordt hij eerotKaimaaan, v.r,:olge~a Mut..•
100if (de belper van eeo Vali) en elDdelyk Pooh...
Onder de p' rlon6n.die thana Pacha lijD. bobben YOOr·
!9ker l/, hnDDPr dez~ Joopb~n I.cbter z~cb . z66 is
gewoonbjk de op.oedlng der longehogen Ult den meer·
gegoedeD BLand. Zij. die in bet buitenland zijn 0p!lefoed, verkrijq-on natuurlijk eene weer deg~lIJke vo~.mlD~t
docb hun .antal i. 100 gering. dat liJ naauwhJk8 III
aanmerking komen.

Gemellgde Bel'ichten.
EEN PAA.R ZONDSRLlNGE VERI)EDIGINGS M1DDELEN. Iomand stond lerecbt lor zake , ....
ge"elddadigheid legen eeo politieagcnt. Hij had dezen
eeD zoo geduebten .chop toegediend. dat d. agent
naar 't ga8tbuis was vervot rd , en acht dagcn Iso&,
zijn dienet niet bad kUDnen W6fi.rnemen.
BekI. e1pli~e.rde het r.it ald"s:
, ' t Woa erg druk. Ik hief het been op. om door
te .tappen. toe~' ~e agent mij bij myn broek greep,
om mij tE-gen te '\ouden. D. broek och· ur<1e, het
been gleed .. "it, en - z6<S kan mynheer den trap
bebben beetgekregon! Ge,cho~t bob ik niet".
Aan seQ vrouw nit Nieuwl!t·!watel - sr wordt
daar. naar 't •• bijnt. nag al ••01 geko.en - legl l.t
O. M, telaate. dat "ij haar buur.Nuw op eon paar
fikleha oorregen beeft ontb.ald.
De jutftouw ontkent bot aloBig.
• Wit dat "-yn de combaUaDten - , waren
dDt is wur; zij beetle mij name·
iijk iet.8 IifJgeD, mOdt U ""dum . .J;u tW \ i"'ViJ " , ", ' "

be~ leer driftig~

de drift '"a' geweldig met den neu. legen elkaJtder.
dat ,e blo.ddell. Ziedear allee '"
OOK EliNE WYZE VAN DOOPRN. De Indianen
munten nit door .UerJei .r.~ndrrliDge namen: '1!et. is
een bekeode ••• k. dat men "r tal van
",de
Itier~n,J dolle paarden,. ,groot., beroD" en
!XI ...r iDinder bekend i. bet boe men aau 11/tt.
namen komt.
.
,Het \le'al dr..gt .!eb al. '~Igt toe. Spoedig n~ de
geboorte Villi een Ind.oanBch kmd komt "en v"And
deB bul... binnen en naemt bet kind ooder allerlel
plechtighcdsn in de arm.n. Dearna apreekt by den
nRamDit. 'l1li bet aerate ,oorwerp be~ beste ",.arop
zijn bilk'. ,.1', .dot kan zijn een ,roode walk., oen
• boDte Ita., t" .e~n ;: dol ' paard. I eon , gat in den bemel,' oj' :lY8t ·,oor ding ook.
AA.NWENDING EENER NATUORKRACBT. Sede.l
eenigen tijd lilat men zonne.lralell .. erkeo 01' een
bij.onder toabrreide .tor. waarmede mon de Behoonst.
drllkproe'en .erkrijgt. :Ken weefael. gedrenkt met
chrom.or.
wordt in ean ge.loten kamer blootge.
IbeV oan' .de zonneatralen, welke door de openingen
der jalon;"en dringen. Oet weafael.erkrggt een eig.naarci16 8 Ideurj i.~~ie.ti m.. n 'or . cen vatenbla I tusllcben
hoodt, drukt dit gebeol -af. Ret aJduo bedruk e weef.el
kan _Dog .gekleord .worden, zonder de natuurlijke
""'kening te heaehadigen.
DE PARTICULIERE SCIIATTEN VAN DE EX·
KONINGIN ISABELLA. In bet jaar 1868 werd het
.ermogeD der lroningin op 20 millioen fraDc. gearhat_
Oogelukkigerwijze kon .. maar niet rekeoon en WIl'
tie zoer_ vrijgevig. Haar gemaal, Don ' -F rancilco d'
~eb genoodJaakt oeoe vordering in . te
Auiai,
·alellen tot uitbetaling YaD eaD aom >an drie miUiooo
• rtaDC" IijDde het gekal,itaiil8Ord hedrag ••n de hem
toeboboo,ende lijfrente, .erder een .millioeD frlne.
,oar den ' prina van Aaturiii en 500,000 frAllc. .oor
ieder der infanten.
Later -·beeft de Koninginhare in8pIIDje . gelegen
hoietilen "" bezittingen . &In den Staat o.ergedaan_
waanoi>r de C-ertt"B baar 10 mil!ioen toekendo; bier
,lin i. reoda. 1i . millioen botaal\l.Zoo etonden do Cor1.1 ,erIOd"" j_ oak .OOJIe dotatie ,an 760.000 f.....""
tQe fun .oordeel~ van I ••bellL · Men oiat dUB dat de
Koningin niet geheel .an middelen .ontllioot i •.
EBN 'WOBBTcFABRlKANT. Geeo geheimtinBi-

,ft,

"Ii.

&I,

~~1~wa:I'n::.nd~:b.l'!~·:"":i:!.'jl i~
~i' i. 1IIIir . ptd. altbana

'00' do Ilijtera ,an 't .mllol-

VKRLEENV: een tweej rig verlor n.ar N,der·
a~d un d' n Aoaietent-Reaident Vo.t.
INGETROKKEN: de benoeming tot preBident
,an den Raad ,an J·u.titie te Ban da "an Mr. Haven·
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..
..
e .
·. De i!~6t·QM.4I ·~iD .. liJ)Qd"_.a.~, n O P Maa.:rld~g_ de-n_·16 - d· Et~~~"'
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-;Nleu..odiop nor"~b ..-er~n. .... .
'
. . . ' _lIIIlen ._. -> .. ... ... .
Van Reuter..
' . ··.SOES¥AN. ~" 00•.· ·:.'
-.... . _.
.
_
.. . .
. . ..'.
.
. .
.
.. . . .. tondon 4 ootober. •
op Vendutietegen2% . Vendu-SlIlanB varkoo
.· pen.
. De .B ud ollder prelidiam 'an PriDe ' Milan belloob
60 P htv
M
h
• .!
.d .,ijIDdelijkh.den voort ~,...tten tot Servie en Bol
_ rae
oe . aeasssrsc e paslUen
;ni. onafhaiIkelijI! IlIlleD .-vorklurd· zijD.. .
allen boyeli de IDI&t en geaohikt voorZ".re dlenet De
De kwesti8tli....henEugel d ' Obi' iallit den
se paardon sijn - hi•• · .angebragt pez ,Bark Babool.
'
; d All . . hllll ..
DI . . V.
Rair gezagvoerder Soob Salim Bin Oen.
:weg !ler~lm ' . e elle en "'Jnto.geltaan.
.er
1766
.'
80BSMAN en 0o;
h~.elll ogn geo'!""d. o"k debovenloop de, . Yangue
Kling tot Nanking.
den -Haag 4 October.
Uit de deb.tt.n ,an bel Adrea il gableken dat K.p.
. • Wordt gevraagd om teratoDd iD dionat te traden.
'p erno Dooit belaat i. geweeat met de aameDatelling
,lotnaDd grondig b.kend met kappen op r§pboid.
,an een lib'!raal Minilfurie.
.droogiog, broeijing en eortaering 7an Tabak en verD. :Kegeering.-partij wild. niet op de oDderwija,dere af"erkingge,chikt voo, de Euiopoeaohe I!II1'kt;
kweatie aandringoD, uit freea dat beb Minilterie ,al.Tractement -yootloopig I 150 'a _ d . met pro·
• centen en onder .oorw.arden na goede I{werking van
Ien IOU.
.dozen oogat (dat uit den verkoop zallDooten blijken)
• de geheele administratie onder nader overeeD t. komen
Aangeslagen V enduti~n.
• bepalingen_ Met o• .,I.gging .an Certific.ten >l1li be,kwaambeid vetVoege men zicb onder Latt. P . B.
DODderdag 12 October Van onuitgelo.te pandgoe(1741)
• Bureau • S.matlngeoho Courant.
deren te l'edereaaan door den pan_dbonder Ton Xam'
Agolan en In hot 10c...1 .an eD door G. A. Wermotb
Vrijdag 13 October Vau onuitgeloate pandgoederon
te Krangan door den pandboud.r Kob lng Tjoan en
Voor rokening eu ten hui.e von den hoer L. C. Heg.
ten buioe 'aD den WelI!d. Beer
nis door Bouma.
Zaturd.g 14 October Voor rakening 'an den laod.
vall drie afgekeurde kaaten in a'landa Algemeeoe
pakhuizen albier. (in de Stad. nabij bet Arl8naal).
vau een goed onderbouden en netten lnboodel,
l
_ •.. .;. - \
'_ .- t
' • .. 6
.-. .• . . .•. .' • • . ; _

mecheleDj tot deutwaarder bij den laodrlo.d to Buiten.org Struwer; lot kontroleur der 2e kla••• V orBcbuer; tot 811pirant kontroleur ScbDAp.
BEVORDERD: tot verificateur 2. kla... Klerk.,
tot idem -I.. klas.. Hondbagor•.
bet recbercheBENOEMD: tot g ••agvoerder
v.artuig te Sam.rang Debuvrij Dew,uregoault,
VERL'RE!'D oen tweejarig , edoC nur Nederland
a8n den kapitoin Oo.thout.
GEPENSIONEERD de kapit.inl Hogerlindeo en
1l,gerwaa,cl.

"0

ATJEII 1 DRZER.
Den 27en on 28en Scpt.,mber ...erd gewerkt ..an d.
,eraterking te Radj.}e, het terrai" BchoongekApt en
de gemeensehap Dlet Gigieng geopond. De vijand i.
zt}er talrijk in den omtrek en boaobiet
j

ODe

bivouak

Ban de Ooat- on Zuidlijde.
Den 2ie-n werd de ygand uit den amtrek verdreven.
Daarbij hebben wij Degen stukken ge.cbut buit gemaakt .
De kempoog. Tjalp.ja en Loemb.da werden .erbrand
~·~ t ;'.~!": ~~ <;:,t. ::;f!'t-! ~~

en

TABAK.

VENDUTIE WEGENS VERTREK
Op Vrijdag 13 dezer,

L. O. HEIJNIS,

ADVERTENTmN,

-W-ordt bekend gemaakt,
dal op den elfJen en twaalfden dezer, in de Cbines.he
kamp f.eatelijke optogten sullen gebouden worden, en
ciat bet paseeren vaD rytlligen op die plaateen waar
die optogt .oorbijkomt tijdelijk i•• erboden. ter .oor·
komiDg van ongeiukken en oDgeregeldhedeo.
De A••i.tent Re.idont v/d policie

1766

teen door drie compagnitin ,el'dreven. Onz8 verliezen

daarbij war~n : de kapitein Cohen unt.ing 88n achampecbot; geaneuveld 1 minderek gewood 14 minderaD en
2 dwangarbeidere.
Vol gene ,ele onl.angeu berichton i. Toekoe Paja bij
Lamjong ern.lig gewond geraakt,
Het g.... nlaebap van Malabook i. por 8amb.. terug·
gekeerd.
De gewndhaidotoe.tand i. bij de ageerende colonne.
ongunatig, in don Kraton en elders eLationnair.

VAN STR!ATEN.

Bekendmaking.
Gegadigden ,eor do la,ering ••n roode Wijn, ten "".
hoeve von het Veportement ,an Oorlog in NEDER·
LANDSCH-lliDIE gednreDde de jear 1878. 1879 en
1880. worden '.rwooen BaRr de betrekkelijke IIIInonce
in d. Java.che-Courant van Dinadag 8 October 1876.
No. 79 en volgende.
Samlrang, den 10 October 1876
De Onder IntE-nd.nt der
Z. Militaire afdeeling op J a.o
(l'770)
FRA8ER.

Commissie Vendutie
op Ilonderdag 12 October, bij
1740

G. A. WERMUTH.

Morgen Donderdag 12 dezer,

zal alanog door do Weea- en Boedelkamer albier ••r
koeht worden het HIIII' in eigendom toebeboorend pereeel. gelegen op bet Zeoltrand in wijk Lt. A. No. 61.
laatstelijk bewoond geweeat door den heer Polderman.
:>amarang. den 10 Oet.ber 1876,
Namenl de Kamer v.d.
De Secretari.,
(1769)
.K. DE LANNOY,

Met toestemmiog van den Resident.

Donderdag 12 Ootober 1876.
4de Abonnelllents-Voorstelling.
VAN DE

TROUPE FRANCAlSE D'OPERETTK

10 dozijn flessohen versohe Gendrias
4"
potjes dito
dito

Programma.

en ,i.r ledige WijuvateD geschikt 'oor .talgebruik.
(1771)
G, A. WERMUTH.

lole AFDEBLING.

Donderdag 12 dezer

AVANT LA NOCE

Verkoop van 100 killen

Op.r. Comi'lue in Mn bedrijf Muoiek Villi JO"41.
Gege,en door Mme. VBRCKEN en Mr. BER·
GER-DBPLACE.

groote en Wagell k.....n. en 50 ki.ten roode Kaar·

2e Al!·DEELlNG.

Donderdag 12 dezer
V.rkoop 'an eeue groote partij Bluempotten. Wiju en
W otergiuen, blau... on groene Viog.rgla.en. Olie
en Alijn en Zuur ZeLje.. Lepels en Vorken. Tafelme.·
I 1D

7 DRZER.
J, 2, 3. October doorge"erkt un de ,entorking
Radioe en bot opcnkapp8n van het

~l'r8iD,

gcl.eel ondftr water.

4 October. Noordoo&terlinie be,ea!igd tot Gigi . ng
on met d. ageronde troopen naar Kotle· Radja terug-

gekeerd, ,erder oper,·rea ia yollllagen .onmo&olijk.
De A ..iatent Reaident ,an Pedir bier aaDg.komen

met Toekoe Im;n van Gigieng en •• rtrekken hadan.
De Badja .a~ Gigieng ie in 'Yn land . teruggekeerd.
De g..ondbeid i. op de noordkuot bevredigend; b.t
cholera bu.p-laal i. ledig, doch veal koorlalijdera en
buiklieken, de gekwetafun maken bet naar omaten':ig.
. beden ••1.
Intern.tion",,1 telegraaf con,entia PeterBburg g... lo-ten. aigekondisd·
(JIHoo !lUi...", 9'tlnklijlc .~¥eid.)

Batavia dd. heden,
AangekolDen: de DuitAleh. Stoomer Feronie .van

Com.ique

met zang .n dana door Mr. OALLEN.
q
2 • . VAUBZ Val. gelOagen door Mme. SISSON.
90. Ari. uit de JlB.i..tI'BIER DE StV1LLlI" VIIUl Ro1il811fI
,oor Baryton gezoDgen door Mr. VEROKBN,

G, A. WERMUTH.

D • •derdug

1a de=e'r

Verkoop van Koff"\i en Suiker
eo eane groote porlij gecondenaaerde Melk
1764
G. A . W I>RMUTH.

3do AFDBELING .

LES PANTINS DEIVIOLETTE
0p"'. Bouff. in e&o bedrYf. Muoick 'an A. ~DAM.
Gege.on door
Mme. SISSON. Mr. eo Mme, OALLEN
en Mr. ARMAND!.

Oonderdag 12 dezer

--0---

E n t r ,; e · p r ij • I 3.-

zullen andermaal
... ordeD verkoebt.

25 volle Vaten Koolteer
1759

de be..,t·

ting te BoJjoe aangekomen en d~ POlt be..t.
Oooget ongllDBtig weder, vele .ieken. de omHggon.

10 . • L'AlfOli.R DAlia T(.!tiS LES PAlS." SeeDe

en vela andere goederen mear.

1763

ouuer.ffieicr8n en manechappan.

Iiap....

Op de vendutie
van Dingsdag den 24en October 1876,

zullen nag ' worden ,erkocbt

Weerageatoldbeid gOllltig.
De ge..t der tr _epeD '" uitmuntelld'
Geefaeneerd naar Padangi 61 otlicieren en m&oeC-'appen en 5 inlandacha "OU"80; noar Batavia U

18

benevena:

Een Bpan ui tmuntend gedreeaoerde Preanger W."
geopaarden, haag ~ .t. ~ dm.
Een ~oed gedreaaeerd S.ndelwood BijP881J. hoog
4 vt. '/2 duim.
Een KiDder Rijpaard.
Ben Tenliwagen.
Ben DOl a Doe.
Een p!eoton· en een zwort-Wagenluig.
F. H . BOUMA..
1739

.. ~~ T,.mlll":_

On.e verlielen in 't bivouak en bij de go.eobteu
bepalen .ich tot 15 mindereo on 1 oilicier. bediende.
Den 30dn drong de vijand woder hevig op en werd

de Bawa

.

n

I

ga Ollrtwijn en in diena plaats benoewd Mr. Burger.
BENOEMD: tot lid in den Baad .aD Juatitie te
Amboina H.'enga Oortwgo; tot a •• iatent re.ident van
B.nko.len Meijer. tot bookhouder bij .de in· en uit·
yoerrechten Kompenere.
Tot opziener eerote kiana b'j het bo.ch"e.en Te-

....

Aan ..ng ten 8 '/2

G.A. WRRMUl'O.

Thans gelost

DOllderdag 12 dezel'
zulleD worden 'e,kooht:
Zee prachtige nieuwe Japan.oh. 8 c ;ru ISELS.
1760
G. A; WERMUTH.

DONDERDAG 12 DEZER
...1 worden voortgegun met ruiming

van het factuur,

Petroleum kooletoestellen.

STUKSGE'V1JZE
1761

G.

A. WERMl7'Tff.

MACELANC,
VENDU']'IE ten huize

vanden heer VA liKE VISSER,
op Maudag en Dinadag16 en 17 October e. k_
De f.ndumeeeter.
1. A.. vu HAMEL.
1707

"l'<l.

[1772]

NieuweHaring
1SV6
Puik Puik
u oeg hier aangeyoerd .
1773
SOESlIAN 8n Co .

D(pOit 100

GEILLUSTREERDE WERKEN
,~

JULES VERNE.
LaP.,. d.. Fourru....
Une Ville ftottant.J .
l'Ile mgaUrie ......

La Chancellor.
A,enb..... d,,· Oapitaina Ratte....
La enfante du .capitaine Grant.

Al d8ll8 werken bobben ill deTI laatstsn tijd
vee! opgang gemaakt, en ztjn selfB in
DuitsChland op hot tooneeIopgevo6l'l1.
G. C. T. VAN DOllP

811

Co.

TokoPLIJNAER. "

Met het inkoopen ,van:

Parijsche Artlkeleri,
B. ELSBAOH,
18 cite MaleBherbesParij .. Oorrespondentie in de
826
Moedertaal.

De eenig. die volkomen duidelijke copien
ge.ft, oelf. aene m8Bnd

DB

bet af.obrift.

11M" REM 0 D B B !VE.

$i:ijden Ceintuurkoorden,
~eiotuur Wanyerbaken,
,~luweelei:t en lederen- DameatnsclijcB.
;Metalen, CeintuuT. in verBchiliende klellr.ll!
(batalainea, verguld, oIidt" en zwarte wet en_ v.onder
porte mantra 'en Bpittgeltjee.
Bracelets Waaijer kaitlugen.
idem
verg~ld, oxide. meum! en bloedknrnlan.
Oollier•• bloedko~aal met Tergnld.
:Ceintuurs, J canne d'Arc.
Pat'ures, blauw, zwart, o1id~, en met gekleurde eteenen.
Blanwe KiDllerbelletjeB,

Steeds voorltanden:

Z.wart bij bet .obrijven en altijd helder.
N, .t.NTOIJW"; &;

1;'. . . . . t.

PAlIU•.

Deplits bij' al d.e \OOrn8aDl8te Boekhandelaren enPapierwiJ:l,kelsvBn J!IIederlandsch-Indie e.n de gebeole wereld.
(419)

Zeer nette koffijkoppen
met deksels, Ontvangen bij
1761

G. A. WERJIlUTH.

Thans wederom Ontvangen.
I.llurkooJ, Roodekool, AndiJvie, Snijboonen. Spero
gieLoonell. KropsaJuflc in keul5che potten.
1752
G. A. WElt!l::UTil.

Groot westphaalsche. IIammen
mel'k R. &. S
1753

AMSTERDAMSCHE

BROODSUIKER
than. per CETJ EBl'S
(1754)

weder ontvangen.
G. A. WERMUTH.

Geperst Amerikaansch Vleesch

Oesters en Zalm
Nog nooit hier aangebragt,
eene groote delicatesse, Californische

Gerookte Zalm

beveelt zich voortdurentl nan voor het

Prima. Boedhie Radja

Tafelrijst
thans weder ontvangen

by

1757

G.A. WIRMUTlJ.

Boedltie Radja Ry'stmeel

DEDAK
G. A. WERMUTH

bij

Nederlandsch .Oost-Indie,
BESOHREVEN EN AFGEBEELD,
door

COlllpleete Bruidstoiletten,
Geldeede-, Bal-, \ Vandel- en Hcis"
Costumes.
.A..Isll1ede:

I{ indcl'-coslumes en Doopsldeedel'cn.

in praot.tband ruet praehtig gekleurde platen
oor.ptonkelijlre teekeningen. a / 1 5 ; (2002)
G, O. T. VAN DORP & 00.

DR. HEIJE'S
VOLKSGEDICIITEN,
2 din.

19.-

G. O. T. van DORP en Co.

Operetten ,Gezelschap_
V oorhanden bij
G. C. T; .VAN DORP en Co.:

Prachtige Tooneelkijkers.
1682

en beelden.

207

9,
nelllC

iJI

acht "oor t~amaalc

ell

verval8ching.

Oordeel uilgesprokeu door hel Tribnnal de la Seine den 8mei 1875

Kilo's IJs in 5 minuteR

1040;

. door de nime Toesl~lIell '1'0SELLI, die men waarborgl.13, rne Larayette, Parijs.

"

O. 1. Zee- en Brand
Ass. Haatschappij.
Brandverzekering Ilaatsehappij
tU~ico·. 16i\'U Z~e· fHl BrandgtlllJiJr- ftOrd6li 4IIDiODomen

S.". •• 11an.lBn.

vaten.

DOltREP.:l.AL en Co.

(23)

Buiten'"en .'bimzen

va~~.~'::a:tR~:~:~:P~it· ~~ellJ::'ei~e~oc~:O~•. ~:::

Bra~d •.~n Zeegey_aar aanbm~~en tegen de alhie, go.

bru1kellJke premlen en cond,tien.
(2607)
E. MOORMANN en Co.

Amerikaansehe Aspe"ges,

Flhl'BRD'OEK,

voor, .den· oadereuden tijd. der

I'Jiegende mierell.

Vl'rkrijgbaar .bi)

en Co.

6. A. WER!llUTH.

Zeer nette .Spij~8dekselB.
A&Ilieoevelen

(1,

16iO

a.

+.-

f 5. en.
het pond.

ft-

our

naar Soe-

De Agenten,
(1709)

Ale. NEII,L. 1< Co.

a" 5_-

a.

rnorgeos- 8

NJm. IND. STOONl VAART-MAATSCH.
HE'r STOOMSCRJP

J

T

Yen en dQbbelsteencn. a. f 15 fIg

Roode en blaauwe iDkt, in elegante flesehjes.
Stalen bnmers. tcvens knijptang, bijl, koe¥oet.

I'D

'I"

:,)()_-

i..

S.-

GOUl'CI'ncur Grnera.al MUff.

[1456]

Gezagvoer~er

Prima kwaliteit
CAVITAS SIGADEN PRINCESSH.
direct van Manilla. nieuwe aanvoer in
kistjes van 200 sluks voorhanden bij
1643
G. C. T, VAN DORP & Co.

}'RANSEN,

verLreH den 12 dezer de. morgen. 8 uur oaaTBat..
via via PeealongaD, Tegal en CLteribon.
De Agenten
(17-16)
Me. NEILL & Co.

StOOillV. Maatsohappij Nederland.
HET Sl'OOMSCHIP

rend ell veraterken d VOOI' ue mang
en heL bloed.
Zij Zijll ic.alle ,'oorkomellde gevallen van
lange en hard·
n e k k i g e koort-sen
aanbevolen r.eIf6 dUl1r,
waar de Q.uinine werkelooB

is gebleren;
v a c h t i g e strelren

alsmede tegen koortsen _die in
~pidemiseh .loYD.
Prij. per flacon }'l. L50.
Parijs, 22 rue Drouot, en bij nllc apQtliekel's.
Hoofddopot roar Midden-J.". bij DE GROOT,
ROLF}' en Co, Samarang.
216

A. WERMUTH .

CELEBES,
KOUlmand.nt C" A. BAKKER,
::al \'l'-rmoec1elijk- e i It d e () c t 0 b e r van B,,ttl-yilt DRIB'- 1\i arlu·ille en X ed~rJ iUlfl. ~·ertrek.ke!l.
Yvor l'!lJ:Ht!J.g~ ~elieye men zich t~ wende'! tot
de Agenten,
17;](;
J. DAENOELS en Co.
Bat.aria, Salllarang, ~oerab8ia.
J

Rotterdamsche Lloyd.
lint

Eene nieuwe sortering

H.iJERE.r. en lJA.Ill.l!J8

A.lt;jj.KEL~N.

Hoeden, 10BSe Boorden i1l groole ,,"rtering, groote
keuze van DaSilen, witte ell geklenrde Hem,lell, '1'oiletartikeleu, Schllijerwerk, Parfumerie, een groot
!Ic"llortimeni' Odeurn 1 qllaliteit voor Dames (Hit het
Magazijn du Louvre) eene klein. collec!ie Peignoirn
van lijnwaad en pereale., prachlige K~mmeu, }'l1ntaiaie artikeleu, Ceintuill8, Collieri!lJ Parures, Brae&letten.

Stvomschip

,~;~~

Uit Parijs ontvangen.

HAiVlPTO N,

AOlliUlund."t W. R. :'le. A10UTRHT.
.ul v~rwo~Jelijk h:df Octobt'r vau Batayia naar Rot..
terdam ,ertrekken.
. J~auiog wordt aangtlDOmen- \'oor bijua aUe ha,ene
III Europa, waarVI)or Jirecttl' CUD'lo8~ementdu wordeD
afgegeven.

Voo:'

den

wt

Hadll: ell

P8.88og;) gtlI:eve men

zieh ta,

WfQ..

1488

Jouvin Handschoenen inalle Nos.

'oor roke

aluiten ate&da -,erlekering8o tot gewone: conuilit;I'
en premian. Kantoor bQven het lokao.l vltU de Hwrcl(;
ft , C. T. VAN DORP& Co.
G. STELLING Direkteur
(1263)
en agebt.

l'ij. 1749

dee

baar
Passerdoozen.
[{ f 30 en .40.Badhanddocken grootsw sool't, we blj het gebnlik
evenals cen SPOIlS het wa'kr geheel opslurpeD Lij zes stub.
a. 1.'S.Trlkt.rakbordoD, tevens da.mbord, met Sdlij-

(1428)

C. A. RRIJERB

De ~amarangsche Zee· en IIral1""~ssuranlie MaalscbappIJ.
De N~erl. IDdls~be Zee- eo Bro:lld-Ass. UaalscbapllU.
De2e NederLiodisthe Zee- eo Brand-Ass. Baalschappij,
De Nederlaodscbe LloYfl.
De Zee· eo Braod','ss. Jaaischailliij Ooslerliog,
Ile ilmod Ass. Kaalschallpij de'OoslllOCk..

Pa50ntvangen

f-Jolsgvoerder ODEM,
ve-rtl'ekt -d ,m 13 dt·zer
IBbaija.

Oost·Indische inkt. Fijne kwallteit.
Waterverwen, bij afzonderlijke. stukken verkrijg-

-bij

Muts~h.ppijtlu

nIUe" '10_ 1"ootuoGmde

Har'on Sioct vande Beelc.

5_-

If

50 en " 60.-

Violet inkt.

Trekpennen, OriUonpassers ete
Kristallen I,ucifel'BStandaards.
Kahtoor inktkokers. -in ycle soortcn.
Fijn rood Begellak

rue de fa Paix.-Pari.

zicn.

af

Stalen penn en, in felc soorten.
HOOl"llen gradenbogen. bijzonder gtoolt-e.

&ereid 1,it Bism1ttlJ~ bijgevolg van eell h-eilzaT/u.'1l
iut'/oed voor d. h"id.
Zij !lOltdl 01' het aaugeziehl en i. ollzichtbaar;
zij gee/t d,.. aall de "/tid ""lte natU/IFlijke frisehh.dd.

Men

f:3 f 4

Za.kportefeuilles. -ran Russisch leder
a f 10 en ,. 12.Allumien goude~ potlooden, tevens pe-n.
a .. 7.__
Ma.rmeren"lnktkokers, voor cadeauI met pendule

POUlJi~E

Doperwten, 8persieboonen, Persiken, Eijerprnimen,
Aardbezi':;o, Frambo7.en. Peeren, Krui.bessllll.

Ve r k r ij Pi h a aT :

. te bekomen bij
Me. NEILL

ar2

DEVELOUTINE
lJit lliZ

gevestigd te Batama.

VERDBELINGSPASSERS.
COMPUmTE PASSEROOOZEN van 118.-,
I 25.-=', 1 40.(lROOTE KOPEREN en HOORNENGRA·
DENBOGEN.
DUBBELE PALMllN.
984
G. C. T. VAN DORP en Co.

bij

worden.
a f S f 10 • 15,Platte kopereo lioialen,
a f g f 10 en ., 15Notitie-boekje8, zak forluaat. met. koperen randeD.

De pil1en Ynn QUlNA-I,AROOllE 'ijn
zeer k 0 o-r t B W e -

Tweede Kolooiale Zee- en Braod·Assor. laalscbappij,

T~B~~~~fa~ER~ breede. platte punt.

'"VV"l:JN ';in

~ 40.~

J733

is eelle speciale

f 60,":'

BroIizen-pendules en hangklokken. :if 25.- en -,. aQ. ___
RozenschareD, Engelscll ,staal.
,_
.. ' H.Zakmessen, met verschilleude messen, ell knrkentr<kker,
"
• 6,,Coagulirie, om gebroken glas en aardewerk tc lijmcn.. 2:00:Ivoren dubbele, palmen, met streepeD yordnHng. -. S;_
;Ebbenbouten linialen.
a f 2.- en f 2.,0,Koparen vierkante linjalen~ in atdleu van 4. en 5
stuks die in elkan-

van

"MOfOuriu8"

Mr. P. A. VAN DER 11TH,

1031

wijzerverdeeling. Deze klokjes met

Eng:elseb 'uurwerk worden voor goed

gegarandeerd

MAKEN

il~i

thane' weder ontvangen

1758

EN

_flU

Deml-Cbronometre.

et..5tt:Jij

voor eenen SpotprijB te bekomen
bij
G. A. WERMUTH.

1756

1487

Mevrouw C. I. PMJNAER

pBS ontvangen
G. A. WERMUTH.
bij

1755

Iron

Percale peignoirs van .f 6.-, 8.--, 10.- en hooger.
GemaaHe Wandel-coetumeBvan /30,-, .40.- en
hooger.
BeneveDs:
Beg '.J nne n Han d w e r k e 'no
1673

J,EVEREN

oP-, nieuw -'ODtp~kt

G. G- T. VAN DORP &Go~
Naohtklokjefl, met van- '?:{'If ronddraaije-nde OOlloD

derkunncll geichown

Geklenrde. zijde, .Iofj~. en grenadine.
Wit en gekleurd tarl.tan.
percale,
neteldoek.
Bloemen.
Da.~es en kinderhoedjes van sLroo O:l fiuweel.
Zijden en fil d'ecoaee. Dames kousen.
Kanfell en geborduurde, Zakdoeken.
Fijo Ol'gandie z::rn.g · schikt voor brul '8 eu hnljapon

WERilrUTil.

Pas gelost

perry-.. Artikelen
,door' _'

Direct uitParijsontvangen,
. en.hedenontpald:

belaot .icb

EUZrnRB.

Ned. Ind. Stoomv. My.
.f-.let. s.;toolllsohip

;J~

Holloway's Medicijnen
Gevaarlijke Diardelor verzwaklrende _jekte-zoo
,-erBchiUend, ea de wijze harer a:mvallen zoo ,verBDderlijk 'Jnde, goren een valdoende reden van het 00' Iangrijk santal harer .lagtGfl.r.. Onder HoJlowa~"·.
bebandeling, ,,1 is de oorzaak dezer ziekte in duisterniB gohuld. OBI de ilitelBg even gnnotig zijn, heuij
de
kleinere. ingewanden
V&Il de ziekte is. want _zijoe pi!len
met O(·rdeel
ingoo!'nJ<,u, 'en zijn ulf gje~, op de 'Eijden der ,ond.rbuik ingewre •• n, betoug_len' de owelling der
bIl.led.-"ateli en regeleo iedere verkeerde, werking.
waaruit die ook ontBtaat. Beide middel"" ..e.!rea
regtstreeks, tut ber.telliug van bet juiBts •• enwigt
to_hen gevoeligbeid en prikkelbaarheid,.iekelijke en
gollOnae ar.oboiding, natuurlijke en buit6l1Bporige loling.
IJom.jee Pillen va~ f 1. f 3. en t 5. Potjea Zalf
raD f .1. fa. "D.f 5..
Oberibon W. CALISTANS &; Co. TagalA.I. .an
der VOORT. Pekalongan W. E. HANA, Solo AllNOLD
en C.,. en OOENABS, Klatteo .T. D..SLIER, Magelang J. A; Z8IJOEL, Samarang GOBTHART eo Co.
(IE GROOT ROL}'j.'"o 0 .., WANNPE,G. C. T.
\'AN DORP Oil Co. U. L. DB LYONog SOBSMAN
HOLT.OWAY'S PILunr EN Z.6..LF. -
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