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AD ON N E MEN T S P R 11 S:
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PRJJ8 DER ADVERTENTIEN:
Vall 1-10 woordeD voor twee plaatsingell f 1.Elke herhaling de belft.

Nederln.ndsch..Indiscbe Spoor,",eg-Mso;tschappij, Lijn !!iiauasran.g- Vorstenlanden- "W'illeDl I.
Van SAMARANG naar KEDONG,.DJATTJ, SOERAKARTA en niOKDJAKARTA.

Van DJOKDJAKARTA naar SOERAKARTA. KEDONG--iii"ATTJ en S..\MAR ANG.

Van WILLEM"lnaar KEDuNIT-DJAT1'J.

STATIONS.

De Spool·wegen QP Java.
10. Spoorwegen zyn in all. landen •• n Ir.racbt.ige
h.fboow tot olitwikkeling vaD de algem.ene wolf8art
en de be,chaving.
20. nat . oj ook op Ja.a. die' parol >an den Iodi.
.~ben arcbipel, van een QnberekeDbaar Dut zullen tijD,
behoeft goaD hetoog. Laatololijk hebben adr .... o .. n
de Kawai'll' .. D Koophand.1 op Java, eD .an de Am '
.terdam8che Kamer vaD Koopbandel, ad"'Bl8n uit
So.rauaja en Miulioon nan deD Jndisehen land.oogd,
dnt opniDuw holdor .in bet licht gesteld.
30. Op Java wooten d. opoorwegen Toldoen aan do
yolgondo eiacben:
a. In .erband met de belangen der defdnaio en 'In
den burgerlijken dieuBt, met die ,an bet poehervoer
en van bet ha.ndellverkeer, moeten £ij B,tavia in 1 ') 0
sool mogelijke gemeaD•• bal' .t.llen met olio groote
Iteden, v6etingen on' versterkte punten op J.v•.
b. Zij mosten de reizigsrB gem.kkehJk en= voort icb·
tig venoeren .van het aene punt van Java naar bet
andere, .loch groote onalhaid io goen bo.fJ.eroi",hte.
e. De wlgene voor, de puugiera moeten ,uim en
luchtig f.ijo e n taveDIJ tegoo de zwaarete regeobuieQ
be.tand. Het wodel tus•• heo l'anama eo CoieD i. b.·
paald san to raden, of het modeltol!llChell Eten en Cbic·
'aijo, .tb~n8 · Bedert jaren in ~ Peru in gebruik.
d . .De goedorenwagena moeleu .an bout 'Yo, geb •• 1
oferdeH ••ooall die louchen Lima, Callao en Oroija.
40... De .oornaamate middelponten .an landbouwproducti. m~teD in •• rband worJaD geoteld mat d.
voornamo, di.btat nabij gelogane, bruikbare of te· forbeLeten l oehayen. op Jay•.
50. ne eroaring, ••dert jaren op Ja.a ,erkr.gen,
h••ft geleard, d.t hot btolang on .Ie .00r8poed 'an de
Iolalid.ch. be,olking. un baren · ruilb.ndel en ook
.i.h· than. ontwikkolenJe industrie, wer be,ord.rd
wordt ~t oor een ,!ooJkooo en iet.at lIoel, 'feili,l! ' r r·
voermiddel. Da~ .Yn .poorwegen en tramway' •.
60. Bet algemeen belang der bewane.. nn Ja,a,
18,000.000 in getal, ei.cbt tban. in do allereerate
pleats 6t'D loogeuaamde etamlijo, g&anaa ,an .Bata,;.

F .EUILLETON.

Esther. .
(HAAR HEY ENGELSCH.)
Wij zijn fe;,rtien da~en ,erder in den tijd dan
op den daJ . waarvan ik n bet laatat . ,' rt..ld , en
gedorende die ":e.rtien dlgen hoi ben de ding.n bun
gewonen loop gobad. De ligcbamen' .an be.t ge ..on.
g.tal men80hen .ijil door exp __ treinon tot ltoC .er·
grniBd eil . bUnne zielell n.. r de oou .. igbeid gezonden;
bet gewone getai m~nen en mej,jss ' mjn in de aolom·
mer. .an dea. Time. in den heiligen ecbtetaatbij elkande. ,akomon.· on bet gewon. getaJ onwelkome kin.•
deren . ijn aaodakanalen toe.ertronwd. .E ene groote meiligto apele" · bebben bonner kurten nedergelegd. ·.ijn r. pgeetaan: on .an bet Bpel dee I.,.·n, weggo·
g~Dj m~ o~ bet .wmnen of. ,eJ'~ieEen waren, l'ert.l·
ie.n zij Olll niet, ' en "9 'Inilen bet in geroiman ' tijd
niot wetell. Andere .pole... hobben bunn. ~Iaataen
ingenomen. ' un- "olen bUDDer medemelJllCben gabeel
en aI onbekend;
;.,~n.tnor elMtgeen aobtup ben. olio Komen of

~ ""~~ ~~ot::: d::,,~::Uii~~:~, ~tt!:!":!

Icbijnt - bet aobepp.... all....n om :to .• ernietigen, hot
yerfraaijen anke!. 910 aWnwelijk to· makjlll, het fer :

c:t:r~~~e~~~~ ~':':r: .~d~7:t;:'~:
September .~ ....,btj... rIf, .
te akRen aI. ee~
heiligomao . 'frien een gemakkelij,",o,ertogt bewilligd ie;
door bet. ganaCbe Iud beeft. men ge........ boten hoofen
001

koallen~. ~'" pGijsan sijnin kleir a bundel. gaben~te

••deren -"- . liloine ·ronde, ImUae liken Yeranderd. Bob
Brandenhndelt tret-oh .... d a _ prie",krnid be~
dektobe1l!8Ibntea . eo · ""'18 .de oteen&ehtige. dakt.e o
aobtal' .Ie aobnwe.eebaanehe,oge!l;hij p alJa cItr,
gen nit, ...... DUlIl beort' be.m .niet zoo dikwijle Ollitenof.nenrie. . . . · hij g...oohlijlt deed..• Hij . I""pt
mill', a1J- die tNart."o. t _ "eken IIijn .oor

.ia Tjilatjap na.r Soe'abaja, on '8n da... nur Bazo.·
ki;
'10. Uit . de eenma.1 daarg•• teld. Btamlijll kunnen .
op d. dunoor geochikte punten, zijtaUen gernaakt
,,~orden na&r het binneoland en de bavenpla.t8eD,
daartoe door de Rege.ring .an Indiii Ban te wijzen;
8 •. ne b •• li ••ing o.or de .paorwijdte moet wordon
t'oorbabouden, totd.t ter zake, door den ingenieur,
b.l .. t met den bou". met r.denen owldeed ,er.lag
ul zijo uitgebracbt.
9"), De locowotieveo, faD zware afmetingeo, zoo.l.
die than. in g.bruik .ijn op d. bergheliiDgeD iD P.n
iylfanit;J in de Vereenigde S aten 'an Noord-Amerika, op d.n w.g .an Mollendo, Ar.guipa en Puno,.n
op den weg ,.n C.llao D8ar Lima eo Oroij., in Paru.
100. De rail•• an do,olfdo ... aarto on mod.1 alo
die op d. Staataapoorw.gen in N.derlaod.
110. Do .ardoobaan 'aD de otam· of boofdlijn t.
maken voor dubbel .poor.
120. Men l.oude oehler kUDDSfl aaD,angen met enkel
spoor, en 1.0rgen voor de willllsiplaahen up aIle alatioDS
on 'fooral, waar de traineD elkander lull en moaten
pU88eren. ~
130. Alle .tation. mooten <oe •• aim .yn .n al de
gebouwso luelttig en ,&..I (! J li ~ verdiepiog, met bet oog
op d. aardbevingen .
14). De bruggen met .teeDeo landboofden en pylerl;
de bovenbouw fan ijzer en vaD zoodaoige capaeiteit,
dat •• de bergBtroomen en bandjir. bij don hoog.ten
watera' and kUDDen tro'leereD.
In B,itoeblodie, io S~j •• in Noord·Amotika, in
Peru eD in NederlaDd .ijn tear go.d. lufll ..lnt. brug·
gen gebouwd. Vooral in Britech·lndie he.ft man in
do 1...'.10 ju. durmede •• el ond.r.indiDg opgedaan.
150. HelliDgeo .an 1 op 30••olfa van 1 01' 26
k.lDnen ... r ,ailig met eene goodo locomoti.f b.oteworden.
M.t de remtoeatelien On de Ii.in Arica-Taena.
Lima-Oroija eo Ar.gwpa-Puoo ill gehruik. IIan men
langs nib etoile helingen zoer g.ru.t aCdalen.
160. Brugoponingen of o,erapaningen ..n vijftig
ellen in de dag tchijnen 'fOor Jay. yoldoendo.
geD

door de regeering der 1~6 publiek .I.1tDgoo r, wa.D.
De beeren Backul ell M.liooBkv tra~ee l'de D dell weE"
,.n Lima naar Oraija en 1.'arma: ovor boogten n~
16000 voeten.
De beer Deigad(\ dien van OMij" DaftI' de t ihermijoe n van Cerru ui Pa8CO .

Da laDdboold.n eD pijler. moeteD .cbl. r ingeril,ht
...orden tot plaatoing van oeD dubbel 'poor.
170. Het minimum der kromteetnl en 7.oude m Hn
kUDDeo aanDemen op bonderd ell e n.
180. Eene goode b.laating .an de •• rdenbanen
i. lOser nan te be,eleo.
190. Eeno telegrullijn langB de opoorw.gen i. on·
miebu,.: on lulka l teeds Ilehtervolgoode deD Toortg8o g
dor .... rken .n bet l.ggeD van bet apoor.

t

De ooaergeteekend heall., met de ingilnieal"E DiiTaH
en W e rthoman J bet p roj e~~t opgemRakt VOOT den berg
spoo rweg v.sn Pllijta Daar HUllncabamba, en va n d .. u
naar Limon aln d ~ AW8t On&nri vier.
Zijn jODgate zoon beeft wet de iogenieure Campb~H ~
Tayl or, Hindl E! ti U anJ erf:o ge wcrkt un den b ergBpoor~
weg yan ChimboM our Huara,z, in het DllQrdelijh: de21
faD Peru.
Hat komt bem op dit ooge nblik oterb ndig -roor !lit
te weid en Of er t erreill opDeml llgs o, t..r acd5 en (.'OD 8tru.~
tien op .lava. Ni ef, op J a\ ~ vertoi:f.l hebbende, .!O i.l
tol" zoor gewlagd zijn .
M et den heer Stieltjes zagt b.i.j, oak me t Pi \l{ L ouis
Oll nri el : t pnbliez- vo tre panaae, ce c 'ast p as Ull droit;
cleat on de'Htir." ...

Nu be8taan er ecbtor 9p Jafa eigenaardigo be.war.o
togan den aanleg .an de .poorweg.n door deD Btaat
of door particuliere mtlltacbappijen, met rentegarantie
door d.n Staat; · lij .ijn opgetoekend in bet ....rk van
den beer Stieltje•• io 1874 uitg.ge •• n, te I1ottordsm.
bij N. A. Kramera, en in vele andert', daaNver ge wiueld. .tukk~n . Galop-rapp"rten; onjuiote blik op
bet terrain. ,"ooral in bergterrein, oDfOlJ080d begrip
,an bet Hc hatten 'fan 3..ble~koeteD , zijo niet de attri·
buteD 'an een enaren , .kubdig, eerlijk, vertrou.wbaar
i ngeniollf, die op zicb durft nemen, aall bet boofd van
zulkc belaogrijk. werk.n to gaan .taao.
Naar mijn oortleel nl men moeten beeluiten, tun
eiDde een epoedigeb en Buiolgen aaob ouw 'ao Spoorwegen op Java te terkrijgen, om de te maken eo door
de Regeoring aan t.. wijoen lijnoD aan te beateden bij
keuze.
By kouze. omolat dit bet be.to middol i. om een
dengdolijk conlract .. forfait te .Iui l.n met kundig.
en lolide aaonemotl.
D. beeren Henri en Jobo Meigg. hebbeD. " p de ••
wijlP, met de regeeriDg 'faD Peru. ·getuntracteert1, vB
bebben de reuzeolpoorwegen 'an L ima olar Oroija,
eo 'an Mollendo oaar Aroglliv. en Puno, in zeer
korten tijd prachtig en aonder oonig b•• waar opge·
le.erd en in fOU. exploitatie ge.teld.
MeD moat die gezien bobbeD, om te kuonen be.oordeeJen, welke terreinbezwaren daa,. dool" hen en
bonne inge!lieurs, in de booge Aode. en CordilliereD,
mot glaDe ago 0.'6rwoooon.
De iogenieur Thoondijk. IToroJijk), van H olland·
lebe arkomat heeft in d.n tijd.aD •• ht munden aI
do opmetingen op bet terrein, Tan den ,till.n Oceaan
tot Pano, gedaan on u:et eenige wijziging is hat t.race

.Si lone penE!~ e e8t bonu e) on ~n profih j ma·u . . a~5 e
on la corrigej et l'on proute enr(",rrl."
en v09g t da.rbij :
,du e li De de8 opinions ja ilHt. la veri.tA.'J
Maar ieh moet d eD Dode rgetee kend e loe h n u .l L.e t had
Ja'. masH al8 Let ware tegenwoor dig sen iu !~gree reud deel uit van N ederland.
De bloei en wehaart VAU Nederl$nd , h.at mo.eJ ~r·
land geoaamd, han gt. in boogt;!; mate nf ' an den bloo1
fan J ala, hare Danzi enHj lre .lmllJDle n en '1. ~ ker de we f:st
produ(>tiefe .

Wat due atrekk en ka n tot be vorder ing "" "Ii de welvaart, den yoorilpoe tl , de n ill<tterieelen v o(~ ruitgau g ,lion
.Ta •• , etrekt t-e'fens tot ve rmeertlering J el: wel v-aart an
bloei 'an de Nederland8e he handel en 8cbeepfllart.
Nederiand be!.it th:LDa een oDove rtefbaar net. ¥ /lU
Staataapoorwegen. die meer dan 150 miHiue llen N ed~('"
landocbe of Tndil c he guid eD. ge k".' bebbeD . Met de
Acbt !ij nen, tI ie nlJ wet; r .:m1len gem •• kr wfl r,1e n In
Nederland, is het Bpoorw eg net loodan ig gere ri~(·.ti ;l .
neerd, dat waarlijk weiDig weer te wensc heo iwe rb1iift.
H~t

pracbtig. Noordr. • • k&nul van Aw.terdam na.r

goed .Iaagl; d.t de bewo.·dering eo bot welgouHeo
loopen ! Wat tal ik doon ? - ,.at ••1 ik do." ,
bij en nog een alidere weok. en nog prut Bother
en de lieldo, waarnaar sij 100 gretig gebonkerd, waara
W . cbten, en wac bte u, e n blijv-en wachteu up ~:n
niet 'an terugkeere~j bare briefen Igo mender . in ge
w....cbijnlijk nooit •• 1 komeD. Oil wan neer ik mij
tal, ko.ler ge.orden. Sedert .lien ' .....ten, i. ar in . nau aij 100 o_rlgk geatreefd. om .wel~ e r .erhyging
zelve EOO,or \'e rnede rd he b, da t de hoo p ge heel e t:: .a l
zij ... erderfelij.li:e blibeDllchichten van bare oo.len go-geen "nkelen 'an Gerard melding gemaakt. Bob i.
maakt heeft. gereed IYO, kwistig! fur- ig, eerlijk ~
dood i., dan teruggaan naal" de plaat.s . "RnW-Sal" ii:
niet .an eon wantrouwond karalr.ter, maar bij kan twoo
hare ,oeten uitgeetort te wordeD, en dat &ij geon "lIngckomen ben, eo!! dan me t esnt!' hooge mutt o p~ sis
en twe. bij .Ikander optell.n. Bij heen die kloine.
gor dnrft uitot....k...,. om oe op to Demon . Zjj heeft
die van ·Bob. mood. r. nu.t Bob op .ou oukkeldrsfje
akolige 10m in .Ie 'aalate tien dagen gomaakt, totdat
des nacbto hare llaapkamer op en lieder gewandeld.
door het . Ioyen Ie gun. Ach .J""o, J ""' l ".arum
.ijn boofd h.m pijn doet. Maar, boowol hij doze aom
van de dour nur bet 'fenster, ...an btlt veneter Dur
beb ik U ooit nrlaten ;' Hoe weD8r bte i.k, lis t a11a
oelC maken kILo, wil bij niet gedoogen, dat iemand
d. deur, en aoo mijlen en mijlen afgdogd, torwijl aile
Babe eD St. J ohn', en a Ld.r. plagen o\, d<u bod'ill
.ado... het doot - ton min,te in zijne togeDwoordig·
.ferigen in beL hni. te bed .n in 6l&ap "ar&n.
faD de Rood. ••• lang. 0 0 gij on ik r ODing en kobeid bet doet.
r W.t ·w ik doen P \Vat ~l ik doeDr" roept sij
nw gin van het ee D of ander Woe8te eiland WI.3rt
Op ..k.....n dag 8an het middagmaal .ittend • • toen
oit t.o& haar aig"o bart, ter ... ijl bare handen olkand.r
wau ni.t~ be.tond. d.t op menlchen g.l~ k t, of bet
Elizabetb eone aleine bitteN toepalllling 'an den L.ht, • de
ba.ig omkiemmen en de kaaraen, nog zoo bODg to~
mafaten ap6ll en papegsaijen zijn, waH g2e lle p.a \~bt
be/teerlijkbeid des ,Iee.cbe. en de begaerlijkbeid der 00bet tijd wal om zicb uit te kleeden, nu kart en lug
of hllur WaH, waar ~et"ln e ftl'beidere of minnaarl waren,
gEm" onz. op Bather begon, viel bij baar op zaer toor.oi.
brand.".• O! h..d ik maar iemaud, die my raad kon
Olil ona Ie pijnigen '[,.
gan toon en met eone oracbtige berilping in .Ie r.de; en,
gateD! - N"iet dat ik zijn raad Eon aanDe~en, wanMen moet op den een of anderen tijd DAU bed
boe wei hij .ioh later .erontaobnldi3'ien en baar .erga'-ao J hoe yerlegeu eD pei DE~Dde men ook r.yu ulag;
Deer die luidde: geef St. Jobn " I-'! Hem opge ... en?
giffenia ,roeg. dat hij '''0 ruw tot baar geoproken bad,
Hoe kan ik opgo.an, ...t iII niet gokr.gen bebr 0
an. I"r befordering van d.t doel begint Botber, ait
beoefte zij tocb. dat dit onde~erp niet weder moeot
Bob. Bob, ala gij .ona "i.t. boo ik. u baat! - maar
tijd.tip in hare o"erdenkingeD be",ikt e3hbeDde... ioh
bebandeld "".,J.D. Bij bad. bel~o(d, Bath.r' aJtijd 'met
to~b minder dan ik mij .01.0 hut! O! ". ..rom ...ord
uit te Ir.leedeD . T." .. ijl zij di t doot. miot . iju •• 0
aile getrouwheid te .nll.n beminnon eo of.ij hem
mijno tong "iet flit den mond gemaden \'oor dien ""
modaljoD. d.t la<ki porttet be.at, het ..elk .ij .ilijd
/tetran. was. of niet. dat maakto geen onderoohoid.
gslukkigen dag, toen ik .eide, dat ik ..ilde beproevon ,
om hau hal. drugt. Zij moet bet ergena benedo])
Hij wi! Diet dat • eDig mu., nouw oC kind •. in sijoe
'aD u. te hondeD? Beproe,en, inderdaadI Wanneer er I in bais bebOOn Ia~e.I:' : .. l!eI!~ ..- de lom,pe Toot UD
t6gen1l'00lliigbeid alt....... It...ud van haar tal oproken.
• ___... _·th gOOD lief"e
!
::. ';I(.r:.":7:.
die ,eraodert,W'lWDeer .ij ,erandering Yindt,
lig oene .o ogenaagdebelijdenio? Hem . """""'bnwon. I bur mokao. Eij moot gun. om ~r nur te kijke... boo...ol
of m.~ den ,;Y8J'wijderaar .. toe neigt, .icb .to
Robert. grondgebied 'to ,erlaten, wann..,r bij er n~t . da klok olen .'aat; aij Deemt hare ban op en loopt yl ug
'erwijdereo. .
..
..... dankt, or op .~ tredeo? En indian ik .... '.r ....
d. tra;rpon aC. Het gal .... it. Van achtereD komeo groow
J ..... Cra,en .begiut aieb ook een .;,einig ..... ond.rd
af te nageu, ......eer BotheJ: .naar d.e.oude p... htb ...~e
::d
•
..I toro:;k ....... - hij begint . oiob min of . maer een·
...... bij .an mij denkan? Hij, 'w et sijDe nalnwgoaett".
bonDe donker ,,,,,tetuir.ken. Met een gefoel .an angatig •
...m te ge• ...,len•. • aonllU hij', .~ondl. aileen 01' den
nreoge. deokbeeld8n ~......teene
moot oiju, ! , ..basing .iet .ij, d.t or een .troo... un licbt door
Tenato..rigahel oijne pijp zit· to rooken. met ·nieman d,
d_ en. wek.oDi'. '. ZaI, ik oohrij'en en Bob nrzeekeo. I de balf geopende deur .aD de .itkamer komt. Ziju
om die ao nit &ijn mondte nemen•• n denkt &an
mij op to go,en? . Ik IOU oijn bart niet willen bfekeo;
het .lieyen of isl>r-ekera, of g•••n de bloo ..en eon bOI ,
zijne onbetaalde Itooomploegfln' en ontriio.b tlluobe,gbij .ia tegoed; ~een t1eo~.te. ..euohen !>rek.... ooit : zoool. in And ........ .. . hoon aprookj. ? Alij . Iuipt D&
..,btige Teldea. met niemaod om pleiaierig t.o& hem
binnen. De la .. p . btandt "<>g
to . epreken, 0( . hem . met . ... eta· . onl~he Iogi~a ·to. aalb .IoariuD; .-w. ik: .....eJ: to 08nigertij'l.. doen . 1. .1 der en glunrt
O! ... . - .. Bob; ..looe . t1eoht beJuu,del ' ik .· ur Anle Deb!
midclenop d. ~fel • .en Op . D ned.r .Iappend., op en
. . . . . . .aB .
:
en &ijne .&de _ ;. .......ed8. ,St. ·Jobn .....-. de.
~...."""I. aij b,oveu geJuu heen. loopt dur .ell
,H"'ia aU... .-gOOd, .w.te. :bliilkt." . In ~rg
dnakelak! Hoe .w _lite i'. ~ dat de :.' gedaebto an
....... .is de die""t. gedochteD 'OY' ,"k~B . D. He • •
gaM.cIaW .i-..d . Kitto... . .-*
paard bij ......
ilwe hoDge beaneoeoDW. kle;nelmoi-rige Puritoinaahe
-"plaata .oof een.gruote ......" . _ . IObll"t.iJ
...... berijdea. .. De sotg set mcb.oI:ter Mia o.a... o
I.l&eraniet . ........... dat ik mij 100 . ';•• , ....I! 0' . • n _ik - ik bob mij.. me ••ij.n .arl~,.p . " ora ...it
op hot purcI. ea . oIese \aD bMt- .nie' llit den aadol
_ ri
golIoeg "ildot aija, ~ '" 1atBo. , sij.
•
werpa. 14 .tenult bur .a11lUllllat 'fl'.... dat Iij ...,
a

j
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de. .' gt'ootate . ..' .. De S.tea.teo.

o~.r!l"t

bedr03rend~,"

g6Zond~n

j _.ka6."'.
ie . .' . -r.
. elli";'r. t. &ii. :w'l. e\l.igt'.' ~.ie.te.1:otd"'I~. ~."
.....o' ..2rp[eat.2 ' . ,, ~ .• _ .• _", •., .

bevatdlenallllgaande
:.'President .der Veree.!Ii.g.de .State.. .
. •..• n de.n.
... doch l10cll met d1lt1CIlWiJIiII~~
.~Dft1CI!ttInIrIIr'''IIIl1lWRrd-.."...mm... gel'lilo ~.
.'. ~.. . wen8ub, geri~bt. aande!! Preeid .!!Ii'. te. gujegenheid
~p., o~g is';lIl-:: va{l df:ti hond.b~t.n "-rj.d.ag d~ nafh.niljjkhei~
doorvaart von de nne.grootst. stoombooten ell aUe ge .'
weder .een • .h\1 d\!JIg••anctnv... tan~d bl) bet,ln.~~n nn.,' v~rklafing YlUI :le V~l'Ile4de S~ vaD l!iioord·Amtlpantaerde oorlog.schepefl.
' ..
.,'
.
p&rsone~l, ·om .•ott••ak~Q te verrIChleD: .
"ka. l:te bedoalda brief !l£idt aldlle:' ' .
\'
D. ono,e,trefb.re hayen vnn Vh.slDgen 18 • zomere
H.t.- Is toeb de bedoeltng de< Reg.erlDg niet, : Oll(
UI,...,a S., ~.nt, preeiOent d4 Ve. . . . .o St.t~n

·M .

De Bchoone wat.rwes: doo. den ·Hoek vQlI Honand..
hoe bitter, t~<lb,!aar .ijn" .
.
ie of .lil weldr• . word;'" bek lYlIam gemaakt . voor .de . ,
De . opnom,,;; vall den Sl\blatrasoben

en'. winter. bij aile .tormeu.n orkan.n aitbet W.,
NW., ZW., Z. en O. veilig to be.aiken.
AlLtonr worden , ev.nal. Ie Midd.lborg, praobtig.
beelo droge dokkeu 88ugelogd, die getuigen van het
.erllur" het genie, de .nergi. en de kun.t vall 00'.
groote wQ.tol'bouwkuncligell, ingenicura en architec-ten.
> In lisl'liugCll iA eel\~ v.~ a h"vcn gowaakt,
die, .w at

l~oLHst;ructiebctroft, dcm naijver l?pwekt vau

nlleEngelecbe

eu nile F l'lt?l8C he ingen ieurs.
D~ pollen of 1i:lllllutlllkoll voar die haven liggende,
u i ep~ £,,,ulon herschapco.
3.melnlJ(1 i. vorbonuen aan den .a8t.n wal; weldrs
tijn tie wadd oll UOUWlIlUd, en ?onl een epoorweg gol~gd
kUllueu wnrdl;"lll vnu 'l'e88el over Vlieland en Ameland
J

zijn in v.ee l'

na31' Sl!bij~ rm onnik(,og en verder.

Jmlllcldois

W1.ll'ut

de Zu hlerzee

drooggemaakt ,

en

een6 ni ouwo naD1.ioulijke provin cie aall Nederland loe.
ge,o.grl . Do projecten .ijn .t kla.r.
Zo nll e bolo dus iuclertlfmd, uit ean lllQr 'el,

• tl'ah\gi8ch

en

. taathuisboudklllldig

politiek,

.tandpunt l.-

acb ollwd , lli et; meer dau tijd wordeD, om oeDe met
L:rae btigcll Cl'U~t iie blll.HI te slaan Qan de nitbreiding
lIef 8poor wegoll op hot Bih\Du JaVA, {oat wij beu8eh
n iol; meor knnmm ell uhlgen bl3Bcbouwen a18 een door
ous o') erbeeNH~h t lllnd, W f\aT slave n wooen, om op aHe

runn ie r nit te perS·'ll) :r.ooals Spanj e urie eeuwen lang
P eru bebAlldclde .
.L!lat do Itl.:lgo0r ing de-rbaJve cen ernstig begin rna ·
ke n mot, ae zoo v(\1(.' jnren lang beepl'Qken stam- of

ho uftllijn, dio J3nbvin door het hn.rt \'an 1a\'o in vei.
lige

H~lbindiJlg

z:d brt}ugen met RI\lu)ong en 'fjiIBtj&PJ
S . el'acart..n : 1\fadioen, Modjo.
1
kef'to, SoC't !1bnj :1., Mn laHg, Pn~s~roe!\n , Probolinggo en
Bp'W pld.
[1\ N O(lrIl -A ml'ri!m Iwe ft 1JlenJ ZI1l111Clt veel bccijful'i nijl' u] l~O lHll1 iRgii.~.n, <::dv il'7. Pl1 \7a.n .hn, P iet en K eel!:
Jlnujo clll r.n s

Dj\ll:jl~rnrl fl,

den

yon

N"",.York TIoar Sau.Francis.

r.uitlelijker,

('OJ t~cn c
i!!l in nanbou'K, zond0 £' bOl'ckclli ng-, wat !l ic in 1!J7G verm{ledelijk: zal op.
{wc n g ijD.

III

". L·,'· ·j· . ·, ",0;'.'1, . . he."ft men ill Chili
1.

f.1

en in Peru

....

ovet'hcerlijke ~poorwogen gClll :Ja.Hl fiU~n bij contract ~

I'l!l'fnii:, me!; so lido nrmn e mcrs .
.Die spoor\\-egell zijn r;oe J gec {lnstrncer('~ bebben heel
w0inig
aan p r{l\' i~io n ee lc opllcmingen en rap·
porl.N1dt.nats.i ngenien rs. Ut"bUCH gec ne boeken vol
lu et; iJeslekJwll, al~e m ecue \,oorwilartleu en )Deer ODM
no,)(ligp. ciillgen, g c!:!c ln'even. :t;ij IH:~bb ~n gezorgd dat
ae spoorweg en, me.t al llU il n e ann exo werken, van
brl! gg ~·ll, viadlld-a, t unnele, duiken, Btations en ande·
ro geuoun"en, goetl en de ngJ.eJijlt: werden gemaakt en

~iater

.on

roepiog rail den i o gelJieur "Van den
f..itten en niet op zijn
ull erl ei tlauwe rappJrten te [lchrijren o ,er
onmnch1i en O\7CrUHl,c htj ding-en die Ili et ataan willen
OUl

blijyell,

e ll

nb. geulen, die niet uitgebaggerd kunnell

word ell, ent., enz.

Et'u lllgenieur moet ZijD
• eribellL of l'e ferendori s

een

werkman

en geen

De W"clgellloeude ra.nd is hiD: niet ongepast. om
vooral llio t nnnr J f\\' & La zenden de gunstelingen en
be \'oarrechtell , ma-ar ml\Unell, €lie school· gemaakt en

• au den dag gel')gd ho bben, voor hunne task boreken d t e zijn·. Bt!voorrecbte toclagentrekkere, die Dooit

~~~~g,,~v~~ij~icg:v~:,::~:~~ed:;<~p:o:.~eg;;:f:,~~';;:"~
indi C! lIiLzenden, 001 alda.r bergspoorwegw.rken te
proj Cf: tecrcn · en nit t2 voereo.
.Men kim even goecl eonige olifanteu en neushoorns
uitzcmlctl , llokk en r. ijn er op .lava 0.1 genoeg gemaakt,
vo ol'nl ill .Let nrtikel: ,openbare werken".
Men leze daar oyer d~ stichtelijke rapporten, BDcces8ic\'cl ijk sedel't de !aatate jareD, door aile bevoegden
Hij doet cen verschr:kk.' ijken .prong.

. Gij nog

op!" zeg t Ilij verbaai:ld.. ~H.ebt gij uw medaljon verloren? O! wat ik zeggen wil. ik TOlld bet jUi8t zoo

evell; h'er i. heL W·e.t gij (met eon gtimlacb) ik
Ban de vorzoekiug geen

k~n

wg eretBDd bieden, om oenll
te kijkou, wien gij er in !uidt zittcn . Zijt gij erg
1)0 08 ?
,Erg!1I autwuurJ.t" zij, terwijl tij L.are oogen ,oor de
zijn o neder BlaH.t. Zij ZOll wf!l een uur lang in Bobs
Otlg l:'ll knnuen zitton sta.reu, wann oer ha.n clat behaag.
de, D'.luar het lOll ecn \'erYel end rerUlnak zijOj met St.
John iiJ het jet.s a.nde rs,
,Gil, ,lOg nit't been; blijf een oogenblikje prftten.
1{et is zoo uaugenailm Le deckeu, d"t wij de eenigo
zic!u zel re n b ewtliltc \VO~~Uli in dit huia zijn - tcrwijl
Mt de andero alB zooyclc big-gen alapan," zegt hij: hij
ktJ1Ul: mot opge ruilll(len bilk op ziju gelaat Dur · baar
toe, zo oa.l s een .kalme .El1gel6che geutlewaui ~et een
tragen pols diau ge woQDlijk niet .vert.,)ont. ..
.. Ne an , n ecl1, ik kan ·niot - ik moat "!liet."
"Zij h ee ft t.le briLCi!lelt1?D \'an hare armen ·genomeu
e 'l de r(l~el1 ui t be nr ha.:.u; :lij fit at dau in ~e rijpe .
friil3chc sohoutt'-; (·itl, ter ·'\'·ij l (le nacbt en St•. John de
eelliacn z~nl fli,,-' n aar lJtLnl' kijk6!l.
nVijf lllinni;:.m,JJ zegt hij op tluu tOOl} van. ,een ne(l !~ r i[{ '·8 r.~!lek , IHI&Il!" z:ij!J· rug h~d.en d.c. U';'Uf ~ettolldeJ
terwijl hi.! liprf'.~kt,
. , '
dll riccr 'Fif mij verhinllert ~o gun kan. ik naLuul'lijk mij 7.elvl.' niet iteJilen,". aut woordt zij, eeuiglilns
h f-!t \'o :)J'ka.;JJ L\ll 1";.1:\ bDle~tligde waardigheid 8~nnem6n·
de, OIH ·uar~· vt!rl egenh eid tu Verbl'!i·geo .
, W~~t.;9 niet .bel;)aJi-i.~ J ! Wel;!t gij" . .(zijn : Pllat van
vtmlediging \"t dat" en {~~; OIH · haW' te v~lgeu) .• weet gij,
wnt ik "t~~d8.b h{'\h sede:r!.: gij gega.&n zijt, e~ z00&1s
1lI1 lJlijkt,.·n ict I:a:a.r bf'U (1'1 .
,
II·Mir:i!l'iJien . il~bt g:ij u iw-;.ig ~e.hu~d~u . met brande·
wijn i:n F/,·H14 : v:-_ter te J ri.nken." .(Vrti &tuu~b .~ijken~
de· e<·I l ~ r.-..:J~en lust: w .)n -ndo OU1 · te geeu~eD)' .
.' J..I~\!f ik j, et~ de · nFI. ~i ta-: w&:trd r;ou a·chten~ daar~
Y,'m H.l..}ir..li 11g ! . :-' m'l. ~·el! ? 'k. R e b heel ",at andere
eetill,n ; ik l: ~h lUij b{,7, ig'1'& houdeo . met de ,ralg, of de

",.y

J

Kam~.r .-

en· yoort. b;j d. Tweed.

~.

• Groote. en goede

ltt~,

9l!i~: .

'

....

.

•.fe getukwen86b~n IWlboo~b '

wl}n t~r verblDd.lDg Tan BatSYlD met ...So~rabalJa · Vl&
'J..'jUstjap en 01:D. ~evens a ~orrait . de nood.ige ~pnelUin.g

g~eteld.: Me~, innige

Kamer nu van dit aanbod booreu. Er
een haakje
gevondon; daarssn werd de z~k .opgehangen."

veude en vriendscbappelijke betrekkingen hee rt gestaan,
welko bstrekkingen in goede an booze tijdcD niet slecbta

J1er:t . ~rl"f mlJ ven~ld,

hebbe~

·do

'p.

Was

d"or cen kristlto.ek hem toegebr cht door een onbeo

keude. Do krie is e(~hter in ha.nd~n ~i1n ~nD ,.enot.

woor~el! ~a~

, ~:t b::~~::e~n~::l :::ed:%8:~nud~:~:'~8i~~~~Clll~n to~

P~ . poli~·iu. · Lloot ill beid e gevailen ij'yeir ond~r~oek,
~ Ill-i'a:. · tit~~,~tr~~v~ra · Jic 0) de b{j~atc :an de d .
sa Gem.Jl o'ng cen · vrouw; ·Em~('k Simn'?gen8~mdJue:ge 'amm' en vim\!2 ·.tak.,wit g... d ·en koperb!ll>lld
hadden, zijn . . daor·lu~ t dessavollr· gOyot en as!! denRe
. ~ent 'vao . ~Wl~e;\ .ov~r:gelo\'or J •. DJt bericht It!!er~ ll~
m.eene_ ~vreugde verwekt-, ,dnar 'Je begnlll in den Jul·
.

I~~d. e.n ~o ?o~de .

:::h:lJtal~o:ok 1~~fJ~!)ll~~a~~t~~~le~e:/l~O~)~be~I~~[I '~l
t3tra(f~ n.

Hij heeft due een veeljarige ondorvioding achter dell rug. en hij 8cllroomt niet op grond

t \J spreken, dat om open·
bare werken tot .stand to brengen, die moeielijk . zijBen van grooten olllvang, ni tJ to boven gaat: aannsllling Ii forfait 1 door cen belrwaam Bannemer, ondtr .
be kwaam 6t8ftt· stoezic~t,
Dit klem ~ te meer voor J IlV4, wBar, eensdoels, buiton
den aanleg on opneming van spoorjfegeD no ~ genoeg
to uoen is voor den staat, cn anderJeeh, deugdclijker,
min kostbare e n v.lortvarende t\poorwegopnemiog en
nn.nleg mag worden· te gemoot gezien VRn de zaakken-

gedr~ven,

geeft ie maod t.ijn bart lucbt o~'er de lO~Be ze.den
eener .njonja Oland"J', en weI naar aun(eiding van

:::
8vond la"lt uitgcgaa.u. haar Inlis geneel onbewaakt had
d d.
gelateD, en ~t oar hat in braQd rak; ran petr.. leum
bijnB in de vammen was opgegaan.
erigtgever verzoekt zear dat de Poli cic dez6 dame eene me r foe;t.ame plaate aallwijz.e, en mcent dat di t ook reeJ B

tIec . z{'olnng znl llie wand ()lJ zulk~ lij~!ol1 willen
intec honen_ De gclden di e bij cell huw~lijbp!eilhtigheid in uo (harfOOr gcroed~tanDde bUB I door de gflukki ge p::lsgetrouwdcn e n hnDne getuigcu, g~81orl
worden zelld men U !)g steede lJ&ar · S warang. Wat
er daarmede. gedaau wordt kUllU~n wij Diet zegg~n.

~'Dg

eigen geldelijk belAng
Gn door veeljarjg e en
veeh;ijdige onder~inding, tegen de b~zwaren ,an zulk
eeo W"erk opgewftssen _ niet te veel is.

P. J . DE QUARTEL.

gooch~ed

nj~njah.

By

S'-llllarnng.

het lezen

~erge'ijke U1ed~deeling.n

"-an

die

Muntok,

1

af~evrn.gd .:

• November den 4. ell 18.
• D.oembcr d.n 2 en· 16.
Fr.nach.. Mail via Bata via en Singapore .
In de maand October den 80.
• No •• mber den 13 en 27.
• December den 11 en 15.
Het aJlJ' van .Iuiting i. steeds des nalUiddags te (; are .
Int1l8Bchen wordt aan belAngb.bbenden vrij get&t{!n,
ook op andere dagen hunn. bri.ven aan het· pootkan~==--:i-;:~ll.l: .LIg

iUJo i""

n.lijk lIiet
,) quoi OOil ;'
•
D~ "verweglogen, tile OU8 bet._ bo\"' e D8ttl~1lI.Ie ill de

chril!lten

on~ ~;".
Uloeteu

he~ j~~~t was, een groote gek te worden

"

",n"'.. nil .fe)'.~n"o,,: ,.~!

.hopeD.

dat

7,iju

deb itsll:'"

I;;

"0"

DJ?KDJ.A..

m;1\ 3~enS

.0 nee.!

heart er bij

~el~Qo

-

•

0

•

_

==""""""'"'!

ael dt;r Fr. u..ls~be besc h :l.v ~ g ..ie- uk ik, dat de tij~eraud.
in i eder yar. OIl B sl ~chb; : b.aif u it:gca ton"tlll is) wllr i[
deed lu:t l!ie l j ik ~!~t)u lJie l 8 bo ~g euaall1d TID dlt.1!~5;
i;\: - bereid U (Jp iefB latgs voor, ~idik u - ik ging

!

~~~.,· utagneonoji, :.l'-•.tl· I~-eon· .•,i. nO I~~lte. ll1.~~i~I!;:r'e:nD d~~r~~st:en.II':~~
~~

....
deo, waarop

"
...
_.
...
ik no oi t g(>~e.t~ n bad.' op Ilet ,;~li ..t

d'fe"nek"~dli~,k." den .s trupm \·aD. ruijn... harheer .fe u. weinig
u

I

<

Ilij ~p,eelit L'P eou ~p "'.~t~lldtl~j . s.:L~d:lendtln .. t.Jo~J
zich zelt' IDet de r o:)de zlJoe.~. ~16~M:; l tllA!;:eheI9khl'ld
g~eeeltmrl e. zooahi wnnn~.u {b t d0~iI ku;.lIc!l, .Iullneer
zij .·ae bew:u5'.h.~i~ wet Zl C!l .oJll ~r.igl!r.I' 'i l!l\ ".':'h zalf
lo t u i t8t~kenJc ezele: .gcmil:: kt te .!.l l:~bcr:J. t~n emJe de

W":~~ :~;'l:'~ijt."U,~~r"t.ij 'celm " .hi.;,II" . i"pl

ciuJ iot

.En weea u ~tr" zegt .:Esther, lerwijl zij. met half
~~end- mood en een., .. borot, d.ie in . korte, i D'3l1e
golfmgen ·op ·en ned e-r rlJ8t, voorovprleunt,
.Jo.istj lij had den gebeeleo ·tijd geen and e.r . plan

&tho~ uit, ~~ ~Jt 2;'J .ga:.r .g ~l .~ ;· t ..~tl~~.ehJdend, ~erGnt.

mont: lokken; en to~n ·· d~· vogel": biDnen ·was _ l'ielk
t. en . vogel foorwaar! een gri}()t~ ZW81'tl, b~ru tt~lij~c,

zegt b~j hertig_ x.il.. h .1)\"t;"Or hu;- 1~~:~ .bu.igl'u,.
de ~ ; ' . hs~c . ~lU~.d '· lliS~ .h( uU~~.H~~I .: ..llji).~ IIIJ 'Ii'~. nat-II
we!lJks e~.:Y &n . be "W"u~t :W~I, · wat .1i.J .~~~l~ ~ Iglj . ~im~.
vrtlu.... j .!t.IJ : nl(;e~ . bei ,,:~e~ .---: . ~t1~. W~j,} ' ~r gCfO o~:
~d~st:h~~ . tl~~ .: b~Q ~.arl;eHl e. ~~ , h.' ~r:.,"·t:r . 1{~bbe.n t~
bt:'ldt> .Ju~"St bi:>t.i;le ..~· o~rk o ~~[t: . ll ! · \..~. kall ..~t1n I!\all UI
"Il~ <~lk~~e r .~~~l:D ~e e ! d.v~ .'
.
.:
. ZIJ 8pr';K:~~ . ~:~I4Hl uP. U~ ~l.t~~j.~ ~ !.~~D_:..b~J ~~a:unu,1. r~mJ
.u t ,Nett . ·.~Ir . ~ ll~[Wl."'t. Ul .' i.I:. ~_~ :l~ .•H ... I.!:~u..~tet .t~~n·I..UllIIM
ceN)uB _~i:"~v:.n(~ te .\"O(.).~:)~'~ lJ~ . ~~t~ ll e .:I_ kO ~l ~JL H~~nu~
~Ig - J;.I~ ''-Ijll \'lnk. . tHJ . e ~ k3::to''' ~.'\ . l~; .k~~ de I~~(\il
.I ie · J die . kUm.~~,. ~ :nb(' ~'r . on ltart .~t;.l!{t . TO.n ull.ill ;'~!h!
en · .m ood ~.I<-?khu . l>c,~bm"k~D . ~• .,ld:· .. ,hJk. \
. O!JrU-i." · HlBE'r.-'~I ,... J'd. dt,}ot . i,Ld h~"J!.'lt' "\" f. l: l!t.H~ IIJh~r

wn8rJ I~d, . g~w;)J e<!t!. . l!t.1!' -':'~~! U r 'H~(~ : .
.• ·TwlUt.l,gl?a4~~ ; - a;woe.~ ZIJ . Il~t: lk gt:luof, du~ hel
nl l·l· moc'JehJkcr .H!., .h~;;}d~· rm ,~ a !: ee!1 ) t' \l;~:J tL'1"ertlll.l l1!l.

7u ~:~~~.~

;:~!:e~~~dai·r~:6;1~~~L:p~~ac\:~;_;il~::t~~:t1~·fl~t91~l;;

e(l! :J' -

..

""g.l"

rtlrieklijkbedea op ' ":Artie ..dbo,r leelijk3 '.roowe.n v.";
;

.

,

worJen g tJ r01 ge~_ :mcu~ ..~lJ. bt;'~C;~ t:ijfdijke Koc fUJie 011der dede~•• belfon . r. "" .8 . =tl1ltrl ij k ho, geNIZ. VOn
dat incid~nt: z()o dn t zij K c rlddiwcri o .Han lijn lot
o\'erh""·et""
.en"..~~"":!!"............~_____

I

Ol)rtaak~ werden. ROu...... lj·• .Madam .. d'1Joudotot keek

gOUlr:t1l\d

~:i:~~:el;"~:r b::ul~;I~loho:of:a~~r~j:;. ~UD!e: ~:~

·.'"Ii. :

• W ....ij lllooir ,,""g 'ii, npkijkeDdoe~ aehielijk
. ~i, rc-k:("nt1~ . _.'. . . :... :' . . .. : .. :. . ' .. .... : . -: :
~t .i.lI · ~Itij~ cie .. ee.,.~ .·vrug, . u.ie:·.ee.D YrOU._ om':'
I rl'fl\, ~~ mede-:uinn~~ d~~ ...~k ~oot ~d~t. w~arom,
~a.a~ i~ ben er : ~ek~ van, '.d;at v~le ' '8~r ~~. gro.o~te.
:: ' ... ..

,,:"~eck:

'T e,;on d~ O\'e JU Ql.) ht . beeft de mlu

ru Te. k.erel onder de karabiniel'R. :-- met eon h~Q!J. .ls_
~n paardekop· - wierp zij ··mij
koeltjes w('g~ al8
gij e-eft oude':l sehoeo ioudb dODD · of &o)oa:8 gij m~
scke~ I.r·udt wegwerpen, als· ilt 1'.00 8prekeo· magJ lodi\-,o
Iii f'r de kana toe h.dt ;~'
.' ..
• En· ftt .deedt gij ~enflt. n'~gt Bether adeluk.~
Dlt't hare groote ooge.u, &00 swart ' al&. de dot.'<l .•. (tp E.lJn ·1
gd.aat ~~gd, .
.
.'.
_._
!:.l:: loh.t;l ·glimlaehf; :..:. :. . . m~t et''' .·: half · brl.ull'~~U~
li.lf vmlij1ten gelimlaeh.
. .
····.f
.DenU .gt ,lat ik hem oTerhoop Iiep .- hem .ale . j
een ...Jit': ....w~rik ,' ~f · IIBip · 8pi~e.: - hem···· .i.let ha.rt uit · J
h.,t ligt".aam eneed ·eD d&t. h_ ·te eten . gal, ...",..]e ,. ; .• i.: twlr.. ~oi",a kijlt.
d...... in. het ' mooije, . oud-Nor_n<\i""be . ",,",><>ljO!

in

.. '

D o \'orige

~I·~,\grn-'~l t~.ij nl'U~el.JaEt:ges:o~~i~:,ij l~II~\r:~nl!'p~:;:~a;:~,h:!:r~~~
4

hat hear niet kwaliji< genomen

te~:t;t!:r·v~:;:!::, a1~:h~end:~ba:::::-e:~od

,.Ja, ik ltd er belang · in:' Antwoor~t ·' tij} ·te.rw.ijl
hare b8~egelijk", trekk~~ ~.e .wijzon, _dat, zij: ·ie~. ( ader.

.Zij ...g~r ..ij g_I uit. Zij bad eeD. Zeef g~
figuur . en "iet, 'boe lij ha.... oogoa m<>eat "gebruibD:
In '~ .oorbijgaan" (mst kor.eligo gejugdbeid iu Ign.

IOU

fijv~!e~ire::i'~~!...Pl.glige . verklarin~.D,"

rIP

:.

Ik

hebbeD. in ge,.l zij dat godaan . had; ever den smaak
,"sit n iet te twieten. Zij Iwoer, dat" lij ran mij meer ·
(Jan van iemliod andere terwereJd hield, dat met m~ Dafllr
de onderwereld zou afdalen, le,..end root' .mij . gevild
w(lrd@n .:..... ft.1 de, nur ik denk, warkelijk in z.ulke

verlangtte hoo~.n -:- "eel, scbu..beid eD.·bet b... r
van d. onvoeg.aa1nheid van baar. toettaDd,ane. kort .
Ou) "ijkt voor sterk geprikkeldo I'ieu".gierigbeid: .
• ~at ik lI.te verlellen, beb; . hed, "natiturlijk be.
tNkklDg op ""ne .rou.... Ron man kan no,;it 'in den
kiem komeD, ..Eonder ilAt sene. vrour(he~ :' e~
beJpt;
cvenmin al.hij &Onder blW' kan geboien . werd~n, ,ot
c.

d,t;et

boo s ~iC'htcu o1.lthuuhlcI! 7. (: u.eren. S;n&wl{\, die lletdurrdo

n 19

~Wee8 sij u a£P" Traagt Ratber luwatig, te be·
nieuwd nair het verfolg der geBchie' enil!', dan dat &ij
er &an deuken zoo,. sicb aan de be@cbuldiging, tHe
tegcn hart! ol)gen ingebragt is, te ergeren.

J

. , - .. .. .

"~,

C:~ I ~~~ hij·;O~/~::::el~i;e:'~~ 1L~;:~of~e ~~:;~;/~;

stem} ,moet ik .n zeggen, dat gij .bet ook WtHi~. lk
wellBcnte, dat gij bet niet wiet; bet hiodert mij. da t
ik eenig punt fan gelijkeois 1uB8cben u en haat kan
opnoemen."

ill meen

ttSteJt. gij er belang in) iet8 do.arv8n to hooren (If
doet gij het Di~t?" fet'a'ijl h~J ~I r. t .~enige. verbit.lering
:::de~~D;:;·t.::-:t,onverech\lhgbeH~ .8an zijn afllan-

" ' . ,,'

I

Jr

J

11I81l8Ch. .

een Mohamado911

lang mogt leven, terw!jl1.~n geloof hem ,..o~r8chrijrl'
ge.n oogenbtik te laten roorbijg.an, zander to bidden

geweest ben . Waarom doet gij lit piet? Zijt gij er
niet niouwagierig Dnar ("
tIlt houd niet "an uil vr!lgelJ/' antwoordt E8ther
koeltjas, hupe",le aot bij niet bemerk.n .al boe d.
blank.e ?Bmleo die op hazar sehovt fusten,' aan het
beven t.IJU.
.Heririnert glj 0, dat ·ill u verteld h ~b, hoe ik ()p

<r .....lijk

VBn

dat ,aatoe-eatoe orang k&fi~r bole matL
Ale de B .
D. bij g'l3,al hare Moh. lezerB. be~fr; wmen dienen met
88ft seer .ticht..lijl< 8l'tik.Uj. gednren<ie .de. po"wa •• ,
heeft z.ij waarseh ij ulijk bsar oogmerk ten \~l?Ue bereikt_
Ook bier echter zal men.ig~n mi880hien willen vragen,

• Gij vrftogt niet, in welk opr;igt ik. zoo onRelukkig

. Y.

6.ftnig e goedcreu

dooh zion islami tiscl. bart lut niet tee dell ch rist en I gchad.

gedurende ?,ijn g.eheela leven 1..er ongelukkig g.",eest:
Ik heb noolt eemg geld ~p oen "Bard gewed, 'c f ik
ve~Jo('lr het. Do kane vcrke8rt BomB, niet wain r Denat
gij . dat de mijue &an het keeren is P"
• Hoe kon ik dat <eggen ? ,
.

~

ko()~t

zoo

Jk ben vard '-

dic wij kUlln ell go"n

~~ b~~:o~l:~: :~:e~e~::tst:~:nr~:g::I~::n ~::~::; ! ~:l:~~~' o:~;,;lSl~::n~~:S~le ~~r;~t~ee~~O::~rti!!;:~~ ;

lJ~e\-11t

DB R..l..A.D V.A.N" JU8Tl1TR TW SA"MA.RANO, heeft in zijn~
.itting van beden, Mr. Winck.t ••n maand in d..
uitoefe.n iog ,..an Ei~n ambt g~8chor8t, wagenB bet zich
oneerbi.dig gedrageo ten opziclite ' van" 'gen,;einden
Raad.

zijn A. ,D. C. leeren."

II ill~:ic~,!,;~jn~nau

Sulo's publiek: d8r beUf:.:en g C::I toti.'l\ huudt, totdat I~D
pen gaven we~den eve~ zeer by ODe upgewekt do r
dczo ollg ezolld e.toe~t :l ml cell eillJe ?~kome.n iB lluda\
eone anecdote )Q de B 1 il tan g Bar n t (eene an~ 1 zuI, mits WOll :tach tneb cerst RbU uwn rnsd boud~
dare to Batavia verechijue nde l\Jal. C.Jutaot) . E t! n ~ spocdig moeten gebeuren,

plante per ec ...t·.rtrekkend e po.t.

kans voor mij kceren zou.

I ~:::~i7h~.~~ :~c:~~~et!~~~:~~o~e~~:;:;d::u~;g.;~d~;:

I

B·anda's annleiding tot. zulk eone krili,ek wordt gege- , !:::la nl:~;' r~~i1tr::::~.c~LF~;:~~,:i:t ~:rt!;:~;~~~m~t
"fen, is l.c~er het treurlgste wa mtlD Zlell d·· :.ken kn n . 1 reeds zoo beklag e;~8W,\nrd. jge be\\'o!~ers nm het beac,
Vlie echkr de 0pllun19 d;l(H'nl! bij \ I)\l~kl:' llr il~ U~.~ t h'3rs~~~ticht. heube~ het O~l clluig omlht_bc~ Ohhlee!cha
in!audscb blad kao gOi:dkeul"eu, heart zwh w nll r~{' lqJ j H ~p: t tal lo }}ataVIll op cen wBolUO r!gell Tce~ ml}()t

POS'l'KANTOOH SAMARANG.

!J..:

1

I~~~~J;rg~!l;~~nVtJ;~r~~ ~~:~n'm~~e Il~~: e:a~l\ "::~~~;

lllet
du.d ellJk ln eo:)
Male!sche co urant
pon eren, al s t e Solo d~ nrmen l'ijkdij k: \'OO U it'li W3reu
thuis bc.ho-;.reu, frssgt lUeD oU\fil :ekc urig (Jf de ro· • en d o! inrichtin g r nIl eCD g ~~tic h t, zO(}H19 a~n de om,
dactio door een europ:'aan of weI door cell ittland.ur 'I 7.~d. \-an den ~~ng1\wut~ nn tij". KQ~o~g Koppi beMtu~
wordt v~'rtegenwoordigd. ( Dat e ..· \'"an de zijde der
mete te, wenSC (len oH'rhe!: E ll ~lt liJ GI~ r..rrd Dsbet

zeker

too" t o (lnt:Ol'"I ':- '?":': .. ...; ..... ::..

biti;r

~:;~~' ~o~~en~nna~er t:n~~r: \-~;~at~:~o'~::o:J~:\~:

zou
zijD: wannerlr bedoaldTe
eeue J
ID..IAUdSChe Clfchlnee-8che f"ronw ware . .:N U ZlJ e'fenwel
bohoc\-e Ylln hct Chinc('sc (; H o.s pitul aldllat, wur~..
tot de bm.'{I-,a ko~Zit poetid~ beboQrt, be1llo ~i ~ niemand
r oor dient d.at ? Ala Sa.muang en BAtavia geld n()()o
zich d::mrmee, tot groote ergernis va n de fatooenlijke
dig hebb~[i ~voor 1 unne nt.men ~.D. hunn~ inriehtinge~,
inlande... iu die buurt.
welLu d.t. ~a!UarAng en Botano .elf die ~,Id" bll

U TRiCHT,

der EngelSl!be l.tail via BAt· Bvia~
Riouw en SingBpore.
In do mund Octob6r den
21.

~:~::~!:r:te~~:'. ;~:~~~~.:~~~O~~!~I:;il:!h;i~~. ~: ::~

kJ"ein unr ··In ongeru~theiJ·. gev.eten ie nebben, bad d~
s potfogel medclijtlon. t~n gd b9n lIIet ' e.:!D OfUUge
wanrschuwiDg de wllp~'n8 e n In.ntnrcu8 t~rug.
. - De inteck:1uiug op de lijs~ die VOor het IlIprGo
zen cigcnlij!.r bed eJanrf-lgeati{'ut nthier g~l!ir(!!dootd
~ec~t if3
w;~n ig g~~eeB\ Illa:lr ~i~t 1.OndCrNden.

~:::::~.:;:::d;e:::i~d '~!;,~ ~:e~OJ:ij. ha:;

ingenieurs in dieost van d':D staat, meerendeels, hoe
bckwBam oferigene ook J nieuwelingen 01' du.t met
di6telen en dool'nen begroeid terraio. Het is eeo
reuzenarbeid _ dJ ondergeteekende zag dat in Feru _,
waarbij al de anergie van een energiek man, door

Sluiting

VOOT1iicbtig omgllan met vuur door de eiaenmn zeIn
en l.ullen zij. hehlll~~ ~et bet ~brlie8 bU~ller buizlID,
ook no? door de p .lhhe g(>straftr. w~rdcn.
_- GI~tc ren ~vond omsl ~.::e kB hen UTe warell de
LlrlO m&fJll Oll, Ute fOOl' 'de (.I0llV"erDements 2e In~tlfB
ec hot>l de WlJc},t lBocston bouden, iD (liepeQll~3p nr'
ZJI.. ]{en_ Bcn 8pohogel imtnam hen 81 hunn!! 'u;en!
~~ . !?Qk. d e . lantn.ren . ~:' c .1.!1. nlloo6 ~ir ~!(\b . !Jebbee.
'f oen 10ij t e-ll elf lit''' wnkkor wertle·o wliran zij mr

Wa8bingtoD, 14 Juli 1876.·
.
, Uw goede vrlenJ..
(get.) ,U, 8 . G RA~T_.
IN lI El! M.!.L. :BUD. H. in d i a _ Ned e r I a. n dr,

nie ell de .. erkracht von ccn aat nemer, die dergelijk
werk meermalen heeft hij de hand gehad, dan van

Den II Oct~be r bij Madung;o in II. de.. .

~'~)~~'~:~u~e;e':~l:oblJvi:~:nw~~l~w:!~~~\:,~:u:~.

If

J

28 Aug. 1876.

~iclltcn .

b.,e.tigd.

etnat, a.ldalr.

!.l

we::, f:nd:.i~";~teccr~:g::ll~::rgrto:l~m:~:",~:a~~;

, Het ill mijn oprecl.Jte wenecl.t, d~t dit:zelf~e wcdcr·
zijdscbe hartelijkbeid en diezelfde wel"aart, W;1!lfvfc r
beide Staten zicu gedurende de eerate eeuw "an hun
beetaan hobben wogen verbougen, aan heiden iu!tgelijka
ttl beurt z81 yoUen ged-urende de ecrstvulgond u ccuw,
U
dh -d
I k
'd
1
, . gazon e1
en ge u
~eJuren T" e_
e u, Bn,ge
MgeerlDg toeweD.8cheDd~, . smack Ik de ' ou"t'lJlgheld,
uat z.ij ..Uwe MaJ6steit,lll haar \'ast~ b.oede en J.lt1ilige
bescherming Deme.

d.&a vau het onolllwonden uit

nnd

r..ooterjij·. gekw¢tsf;" p88r'· bet · aat.ijQl...niel.gallliijk,

aa!:~g~~a:::rn:;n~::~::s:dfur~~t t:"n:::~, ~~;:t ~~: ::~:~~::l~::~~~de 7::~0~e:ic:emt::;::e::::~:~u::
groole .tap in de goede ricbt ng. D. ondergeteekeude
heert 33 j4ren diemtt .hij den Nederlandscben wat~r~
8~at, em Was van }'Iel 1871 tot Novemb.er 1875 In
dlonst van bet PerU8aoach Gouvernement als "oofd~
ingellieur, bclast met de organisotio VaD den wnti!r ·

bo"..

. achrijre, ,

-We! d· eon·· zeJtere· DjmJ8tUitf .in'"-,le dcaB~ Dendo) in~

"?ndl~ste

d.l.t.

efllog.l .
den
"t .oP A.r '. Loeti

dO~~ ,~~Jv~~:~t !:!d~~n Itd:~C;a~~:~:~::'~r ure

wr.

Do verzekorlng dot glJ d.e 1 ··
pympatbie gevoelt met d(.OQ vt)l),oitgo~g ,v~n
.wenschell. . doo~. u gP~lt voo~.
1.IJne .toekometl$ew.l.aarthebben ml) · ~e. to 'meor
v,e.~heu~d, dewijl zij afkowetig zUn van Jiet hoofu· \ali
.e~D gr.o oten S!a~t,· we~ .welke~ 008 .Gefuee nO~c6t · ge:'"
tlureD~.e. de ganeche ~etl'w v~n · zij n-beetaan in l'r~deJi e

vreugde

.

(;

den .' . a.t. ri. k . . . j ..te. S<IO '" 'e; dna,. ;ermOed,lij'.'I:
kInlt IDg t?
w.". fln'spreid~ do h'gel ,io~

.'

voor dien Bpoorweg ~e onderneroen. . ..
.. . .
Dat aanbood ~. nteaw en sto.ut . .~ . 8.cll1Jot met w.el~
kom goweost ~e ~l~n •. O~gclukklgerwlJze h,odden tw .. e
b~k~udo ba.Jlluer~ ' I~rlol~tl.n~~~." va.~ ."el~~.. .I~ de s~uk~
ken 8prake.wo8, bar. b tahngen gestaakt, en ,..I.• ~f~r
oDverbrekehJk verband bestood .t-u8llcb~n. tie. sohdlt~~ ~
van den gegadigden aBnnamer en :dez.8 , twas b~nkier~inricbtingoD, wilde de miuister van GolB~einJ noch de

'. ' - '- - .-

1°11&.

wI'rd
seho
zijGer. uaing .

kei7.~

Du\ljeb

...•

" S~I' 17
In 'J.fdeelin~'fonogi'i' hoi·
b·~a . ~::~=a3:: ·~e.~~hidt'lr"ko 7ure

~ Uw brH~f vaD 9 Junt, waarm glJ lDlJ u:," b8rt{JhJI~
gelegenb..id. • . n ' den
honder:d~ten . ,e~J&a~~~gl. dlen ~)J; kQ~.t .. geledep hebb~n
g~v.ierd, . ie ,:"ij · op .4 .J.l!r~ daaraauvolgende ler band

wege van 88~ne.mlDg B forfa,t .. oenspoorweg ~ bo?-

DJl. ~ is rla

bureau)

~olonii!1l

In . be~aDdehng_ ~e.weeet eeo ~unb('l(l .oill c p JBV~_, bIJ.-

opgclefenl.
St:lntj llio moet op het werk

~.JjJ

von.. . erik3j, ' a•.• Wilh
. ... ebn. d.n
kOlliog van Pruiaen, enz.,. enz.

bet la..n.d. • gdldin .hetwa.t ertegooien.
.. . ..
.'
Voorled.o· jaar, om.treeka dezen tijd, i. ,bij den·Mi-

' :

~a:t;~:il:~:';':o!:"; ~~:: . ':.:~=,.o.!.::::~ ~ .ik ~r gt'legenbeid

tol

gehad hAl! (met a1 bet ,erguiil

,

•

i~aers'e.

~el!QQterab~*

Groo
.• is
rbuin.g ;a"
..,bll1; .' ·t ·.
dolijk prllotijk 'neg v66, e!v8n, ' du$ opzulk een v.oeg'
u"r in eene bevolkt • . deaaa bebben .dunell uitoete!\en. · '
_ Dath.t in .'. h.. e.t. N. on. g O.landS.be .'.•.· gen.wooraTg .
o"k niet'h.el pluis. 'i8.' .blqkt uit. bit feit ,. 4t onl~nll'"
"c fe bij den Regllllt ' .....n 'politte '.)dalll" · lleh . di.filtIiU
heeftplaat. gehad. De oommuniaten.ont.i.n 'zieh niet

~. " :,,~e&"~ ;~r>;eli~ g~mop. p:rJoVerd~vivr~, ~

~~!r~:~:iOt~~O~~n e::m~~:r:"'~~a~!~JA'lft~::'~

-

Men scbrijft

ObB

van

cellO

partikuliere onder -

~!l:e:'io~tikerkeDnj)l1f.dtit

gro~n-

maar

hy

I

uit de couran.t en \'80 Java.
,
29 Septe mber. Gepas•• orde u.~eht on.ge.,eer t.~ .12
uro ~~eft.. onze brave en . moed,g~ kopltell~. NUlJSlnk
het t 9 de,I Uke. .~et.het eenw;l?e verWI8ae~~. 1IJJ.. bezwee,k
nan ettel'koorts .ten ge volge van een ~1Jandel~k ko~el..
suhvt iu het \Joker-bo.oobooo. HIJ Legor wr hest
in bem sim siernad van mo~d en kunde, ZU fi~ ~8mertldeu
Aon opreabt e ·) Lrouw vrlend. Anne NU"!JBltlk) nrme
weduwe en kroost !
Heden a,vond teu (i ure ~od zijn o plecbtige t.r
aardobe.telling plaah . . Bij de geopeod~ gtoeve 6prak
eer~t d~ ·: ov . .~r8te vo.lJ· Ber:ane~..ol.ll ; htl ~prak goed,
krochtig, e n vareerile.. de vordieoit-oo van den OD8 bolf18s
t.e vroeg ontrc.kten krugsmaker. D:lll~nn Dam de Pfl8~O I)r
bet wo.~rd, ma ll r dnt WIlS eon duphkaat rlPl be tgce n
d8l.~'f('l1ite v. B . reeds gezegd had.
. VO'l.. ftf 4 September tot h~deo, h ebb~n wij ± 160
g~woDdeo, (de ge8~euV"i"Jden llleronder met begrepen.)
Het »UCCt;'8 d ot w!J behaald hob.ben kost OI· S dU8 ve~l.
30 S.ptembor. Voor hot BIUltell der lIl.d knn lk
U nog In'3u~tl~e I6n , dat or heuen weer 16 gcbleaseer.
d.~n V?ll den ngeereude )rolannea hier in het hospitanl
zlJn bln n~ngebracbt.

I

mocat ~r 'ftn . afzien om zij n geatoJeu vee

hun Ie <>ntrukken, daar d.. · vocdiev.n drcigdeu hem
met huo pi.ek·, te wilen tlo?rboreo, zoo by " nog ""..

pas ver!i;~~. deed. M'n,atregelen ·om d e steeds .~enemende stoutmoedigheid vnn dut geboefte te fnuiken ,
b eh ooren DOg 9le:-da t"t de vrume wans-chen.
Eenige dllgen gcleden lIad hier op mijn err in den
vroegen morgen een komiBch "oorval plaats, 'dA~: !-eer
tragiscb ~)Bd kunnen eindigen. Hen nog jeugd.ig~ · des··
saman, de bij het werk kwam,. kreeg twist ~et zijn
kolle D on gaf de1.en eeu s)ag 1D . . h~t aa· ug~m.(~ t dat

bet b10ed uit den neUB aprong. D~, belcdigde gr.ep
zijo p.\ttjol on zou tijn a,mrsnder daarlUE'dll de hCr86nB
iugeslBgen en .l.Jem Ilhoo \'OOfBltijJ hetslaBD uf;eleer(l
hebbeD, bad filet een c ··tdate mandoer cler onderne~
ming hem direc: t ohtwRpend."
(Vontenl.)

KO'rl'A·RADJA, deo 25 Sept. Den 6 de ••r kw ..
hior ann·'· de . .gepen8ion~crde . 'apiteins Gaboe,
.Cohe~.. en · ?erritecui . de k'pileiD8 "un OveMeat eo ·de
Brninj ·~J·u· ~~cdEi ,·~oeg6r . hier aang.ekooosn .. Den ~aat
.ten beoft men uaar de ageereDde Rol00DO gezonden.
en o.ldaar ·8(~Dgeb.ouden. SUcc6£18ievelijk w-erden allen·
ge~oIllmBndeerd om~l!nar de agcerenue kolonnes teo
marebereo, bij billet van d n volg,'nden inhoud: (••
zijn bijna alleu g.l!jkluidend):
... ,............... 8eJlt. 76,
,De . kapitein ... wordt verzoeht de dwsng;
•• rbeiders ' ta g.l.iden, die morgen ocbtend om
• zeD uur Dllar de ageereudc KolonDe marcheereD.
Gezie n en terug.
De 80U8- chef.
(W. G.) Gb .
(\V. G.) H. ......
S:echts cen der Lier thana 04uW8zigd kapiteillfJ (in
die betrekkiog) sebean .ij·1 w.rkkring, die hew bij
Gouo. b.aluit dd. 3 Juli no. 9. ie a.ngawa.en, beter
to begrijpen, en marcheerde niet Dsar de 8geerend~
kolonnee.
:
.Beheer en toezioht.. zegt bet beeluit. W8nnee~
nu de Chef eener groep dwangarbeide.. op maM!cb
over een gedee!te dssrvan bet toezici!t houden moat,
wia b.heert dan de gehcale gro.Jl?
• Natuurlijk een ooderge8ebiltt... Ergo zon de cher
.laaD, onder· het . bebe~ van zijoen ouderge.cbiktti,
zeer fraai • .. : .
.
.. . .
: ..
;
Nog iets: :r:oo'n convooi dwangarbeidera heeft ee~
gewopende mili!aire bedekkiog, dikwijl. ~ekommall'
deerd door ~.n 2den Luiteoanl; deze i. dUB werkelii~
kommandant van dat convooi.
i
Do Kopitoio., bebeerder. der groepeo dwaogarbei
rlers, 'gn ·verplicbt. d. aeti.itoit. uniform Ie drage~ .
Onderha,'ig atoan ' zij doe ale oUdkapitein, in' uuiforlll

~i~ituZ~:Ou()k:ie~ie!~r~i~!e~:nd:li~:~7tei~:~~~~e~~tv~~

bedo.Jiog van het hierbo,eu ,genoemde Gonvto. beIluit.
'
,
De cbef eener groep blijft die beheereo tervlaahe
zijner ,e.tJiging.
WeI io w.ar han eene behoorlijke ind.eliog in
groepon nog niet. plaste hebben,orodat d. gebouwen
foor de .dwangarbeidere en beoeerend per.on.el mIg
niet klo.r '.ijn ( ......rm.de mon echter druk &on hBt
werk ia), ergo kilOnen die gro.veo-beh •• rder. nog z";',r
weiDig uihoeren. Dat if! ecbter buone schuld niet en
daorom 'moet wen oen ook niet gebrniken voor.. dien·
et-en wa&rvoor ~ij niet J:,er(\ep&n £ijo.
Zoodra echter de werkkring dier Heeren e.n all11vang neemt, _ullen .ij .• ieh niet beboeven to beklageD
over te weioigwerk ·en gaef ik bun minBtenB .ijf

~n::n~C:a~:~~~:;~::e~:n:fjeg::~!b~n ti::b::.rw~~
hee.. cht dlill1"onder ' ve.1 .versoippering en eene .Iechl.
verdeolin/\" van werkkrachten, - Op het papicr oijo er

r~~':ij!f)~rl~;!::~~!d::" c~iloG~~~t!~!e!';~~::t:;'
hoeveel eL wei GaD dllt eijfer ontbreekt. -

't.

Zal een

zoekeI:' .zijn in Jt ~meiDdig., llaar ge)trafte individuen
die ni~tmeer b. slaan. of uiet . meer op Oroot·Aljoh
eanwezig zijn, 6f misschien daar wei ann wezig m~8r
gemetamorpha.erdiu hui.of staljongen.
Mocht er,. "u voor be,t 'ervolg (tot bedeo toe bad
heLer. ~I!.en aebiju van) eeni.etogenwerking bC8taao

SOBRABAJJA .
A 'u n g e k 0 men S c b e Jl e n.
N.d, Ind .•looru."llip Menado, gezagr. J';I. Wijthorr,
van .Maca8~er.
Nell. Ind. etoomschip Minister Frauseu van du
Putte, gozagv, J. H . Lindem.nn ; v80 · nolie:
Ned. Ind. bark Renriette EIi.abeth, gezogv. J. A.
ZwaaD, van Banks.
Amerika. buk Helen Angier, gezagv. J. B. Brafler,
'so Batavi"i.
Ned. Ind. alioomschip Egel'on, gf\zag v. Bloem, van

t

~~:~~gha::~5~oo;y::~e~~:r~~'8~:n,g~:~leni~e~~!
e." igeu .tenn van TUl"kije in , Europa. . Wanneer zij
mot .RuslalJd en de "ndere Mogendbed.n waro meage.
gaan, iB bot .nij wei .ek.r, dat de Servieehe . oorlog
Dooit zou hebben I'laate geb.d, cn zomlar hul vertron,
wen 01' Engelllnde b.Bcherming sonden d. 'L'u' ken
nooit znlko .gruwelen 01. nuin Bulgarije bebbon pl.ato
gehad, h cl>beti dur ••n bedrijven. Die miBdrijv.n .ijn
nieta uieuw8 .voor ono. Jeder, die 'met de geacbi,denia
van 'l 'urkijo ' bekoud io, ••1 daariIl llietB ,erwonderlijkB
vioden. Mapr nieuw i. het voor ons, dat de Eng.lecbe Regeering die wi.daden niot eer zi t, ,ootdat
eeu Engal8cb blad dio in bet licbt atelt, en d.t eeu
Engol.cb Mini.ter. voor ziel,z-I!' en z~n collegaB 'pre·
kend< . d.anan gewag maokt aloof zij 'so weioig beteekenis eD ., ~e ge wono feiten bij een opBtand ell ee n
ooriog zijn. ~ l\'liaschien ZOll een Minister, die werkeJijk de gevoelens der .n atie vertegeuwoordigde, den gezant der
KoninglD te .KollstantiDopel bebben teruggeroepen en

geweigerd bobben dOD Tu,k8chen gozant Dau bet hor
Hafer Maje.ateit te ootvangeD . .M aar boe dit ook zij,
de EllgeI8~h.e Ro.ge,er.iug .beho.O
,I.t . Z,lCh . g.OI., ••,I, .V 8. 0 de
belangell en VaD de st:aatkunde der Porte ge8cb~iden

te bouden,

meeting <ou worden worden gebouden, (oak Gladetone
betoogt de weD8chelijk da."an ill een brief n.~ den
burge meestur ,·au Brighwll,) schijnt ta zuUell wordeu
verwe ...cnlijkt. Te Hackney 0:] te S heffield hebben
bijecnkoIDaten . plaat!. In e~r8tgenoemde I!:tnn werd
um brief un }'awc !'! U v{) (lq:elczeD, te Shefi.i.eld V"oerde
Mucdella het woord; in welken geest behoeft nauwelijk.s to worden vermeld; lue n zal zich herinn· ren, hoe
genoemde parl(~ ul(~ntel('t.1eu ~,n de zittiog vn.~ bet Ln
~erhuis tot de \urIgBL~ bestr1J dm·fi1 del" Regeenngsatallt.

ku nde bebo" rde n.
T~ Bristol, Bedf..Jrd, Exeter) Bmdf!,ru werden meetings gehouden, terwijl te ~eed9, Ca~bridge, Norwich

nieuwe worucu aan gekondlgd, Inwlddcls wor,it; cen
mOllstermeetio g te Londen georgBnil:h:~erd . Tal vaD

Peekman, ntBr Paaoe roean.

Aa n gekom e n pasoagiers
Met · het Ned. Ind. .toomschip Egeron, kapleio.

Ledeboer, T. Johne en Zoon, .Keleber.
SAMARANG
V e r t r 0 k ken S c h e pen.
Ned. St. Koningin Sopbi. gezag.. Jaoe.n,
Soerabaij • .

in

d. Rege.ring niet door rragen dWingen tet het afleg.
gen van verklaringeo, het rapport Tan den Bog.18ch.n
cOD8ul Baring blijf't Ichterwege, hoewel deze reeds
den 21n Aug. von .ijn enqnete in BUlgarije i. terugg. bard .n zelfB den 29n VIUI die msaod lIog brieven
en stukken uit KOD8tantinopal werden venondeD. Van
dat achterwege blijven .an Baring. feralag wordt natuurLiik d.r B egeering een nieuwe grief gewnakt. De
verontwaardigiog ,'an de Bngellehe .nati. weet .ieb. in
de geg.ven <lnl.l.ndigbeden op ge." andere wijze luoht
to go.eo dan door bet bouden van me.tiogs, door he~
uibpreken vaD redoV"oel'ingen en door het echrijven
van brief. u. Het ga.t ~iet Ban OlD •..~ooa!8 80mmige
eonservatiefe organen het doen vOJrkomel1, de gehee1e
boweging op rekenit'g de. oppo.iltie teecbrijv.o, want
hot moet .rkond worden, datde boofden der liberale
party oiet. doen ODl de agitatie to vermeerderen en
.ioh niet ...n hoofd d.r bew.ging hobben gepl ...tlJt.
Gladetone,door de Hberal ••ereeoigiog van Greenwich
uitgenoQdgd oeD tocBpraak tot de kiezere te lIoud,en
o.er het thema rao den dog, II11twoordde d.t bij gaarDr' bereid *~ een 'meeting. I,>ij te wonen, m8ar, ' · v~g·
do ,hijer bij; .ik geloof, det die ' meetingeen algomeane. behoort te ziju en nie'; een von onza rRrtij":lll·
I...n. Do groote beweging, die OU op touw wordt .€ ,,moet; ·een nationaai karaktor dragen." In antwoord

,e

ane soortell vall Gezaagde en ongezaagJ e
Djutie H Olltwerken b enevens Brandhont.
•
B. VAN STENUS.
Djokj oka r t a.

1820

Verkr~jPibaa\':
~IJN
1511

bij

ADVERTENTI6:N.

B11.iten- en binnen
te bekom.n bij
Me. NEILL en Co.

1487

op Domlerclag 19 October,

van koopmanschappen, bijgebrag·
te goederen en producten.
F. R. BOlJiIIA.

1804

in vaten

DORREP.!AL en Co.

FILTERDOEI{,

VENDUTIE

Commissie Vendutie

Hang- en Staande Klokken,
Regulat.eurs.
1<'. R. BOUllIA .

(lOG)

8. S. ];Jan de Cologne,
VAN ENGELHABD en Co.
Echte

bij G. A. WEIl)IUTH.

1801

De storm, in En2eland !l-3t'e7.:!D nnll" .nlPl,l;n-:r v .. ~
de gru walen in Bulgarije, neemt yoor~ur6nd
he~
vigheid toe. Het Parlemeot ia oi.t bije.D, mell .han

met

B

Op Vrijdag 20 October,

De antj·Turksche beweging in Engelnn(l.

Hout-Aankap

G 0 END I B.
ij dell oDdergeteekeode, Ageot van hovenbedo.lde Bout annkap, "ijn op aanvr ••g DI·
RECT verktijgbuar,

Dlmdcrdn.g den 19 October. In het locaal Y.Hn en
dOdr F. II. Boun\~ c o. Van onuitg~lo ste p!.ndgoeI1.:rcm
io d. malesch. Karnp door don pandhouofer Kob
logljosn.
Vrijdag d.n 20 October. In het loeaai TUn en
do or G. A. Wermuth en Van onuitgeloate pandgoe
€leren in de Gang Be88en door den pandh ouder 'rbe
tik sioe .

Bloem, \'an U~)tti: de heeren :Hartog, van d~r Linden,

::af

burgemeester

Aangeslagen V e ndutie n.

Duit.che bark Ta.quin, gezag.. W. T. Wriedt,
naar Eogeland.
Ned. bark Mr, Jacob vao Leonep, geza~ •. R. J,

z~t,

Elk aandeel ds ,. roan. ia voor onze beloo-

gan volkomen onnoodig en vcrneuerb OilS in de 6ch at~
tiug ,·tl.U allo Chl'istennat.i uu. l
De wanach van John Brjgbt dat iu eiko etad een

Rolti.
Ned. etoomachip Celebee, ge .. g., C. A. Bukker,
van Pseoeroeau.
Vertrokken Sobepen.

g.:ot~d:~:t,s.:ro::::n:~)~I::

~~. ;:,~f;::=;":.:~':':;n~::et~;::!:' ~t:;

~;.

vau die .tnd nit aU o ,,,oden in gediend.

op oen uit.coodigiog om deel .uit te ma~e~ \'an fen
cJwmi .. ie, ten einde d. Regeeri!lg tot bandelon te
"3:..t»,r. f
dwingeo, verklaarde de ex premier, dat hij met .gen,ekorut or 81 ...... ··weinig ' tereeht ... n do goode bed e· "gen .• andat plao had gehoord, maar d.t bij bets.elf.
·lingen. , .a n GJ'.l~e~emeDt en Legor.bestuur, :omtrent ·de doel .op eon andere "ijte wenoehtote blll"lliken."
da .omen.telliog eo bet bebeer vao , eeto goode trailS'
Zooa'e wijreeds vroeger mededeelden, . i. Gladotone
'I/ort ~in te . Groot-Aljeh .
.'
betig met een brochure o.er de gruwelen . in .1luJg., ·
MonlVerke d• .. kapitoinB-bebeerdor. oiet t.gen; in·
riie, . die io handen VIl11 ,dell oitgovor. lIfu",""y
tegende.1 moet . men hen in - all ... belpen, ' want behol ·
sal worden geetold 00 ........0 · men, de v•••e~ijIiin g
ve ~at bllu ' werkkti8g bij bet yoltallig .ijo von . h.t
due eerlang t<>gemoet bo. zie£.
toezlCht bobbeod del'BOneel, gedurenao de eerate •• ijf
Totnogtoo haa .lohn Bright blliteo het Pari" ment
of .z08 : m~·.~~eD reeds 'zeer lDoeielijk is, wordt die ~og.
gf" '~ egeo, doeb oen meetiog, . te-- Rochdale geboaden,
v.9I '1lloetehJker door oen groo~ incomple,t 880 bedoeld
bem . IIIIIlleidiog tot het IIChrij.ea v.u eeD brief,
pe~on~e1. . :.
: . ,
.
~
waariu bijo .. &; heL .algonde . zegl:. ". ..,
Gelukkig "ijn ,labier aanw~ kapilAio. bebeerdere;
.M.'.r dan t ..io\,ig .jaren geleden zett~ ik. mijo' lle '
op. eokele uitwnderingon na, 'bog .al bedeeldmetleen
.oolen o,'er de O""t.. racb. kweetie . uiteen. D. :It.
kl'1lObtig geotelen oeneu · "erIr..men . geeat. Menkan
g..eriog ,n_n .die ·. dogeo ."•..,hilde .yanalo de,meorde.
beld . d~r utie· van ioeeniDg
mij, ' eo ..mon b••lo.t
101 aOll ooriog ..,BoaIand. · Wij .ijo, nu ",at de
te pa .komen.
.
"
.
.
.. ., .
de ge.oigaa c1aamm belteodo · De oorlog . k~te :Eu·
De JU1N~he pd to Panteh Perak boepita&1 empl.~
geland 40 000 moo .... b.... I.'eDB en }(10000 000 pd, ,t
cement) i~ .goreed en lli8 meter diep; gooft goe4. ... - ' Wert die.. _mell on"" oitp-fen voor het l"Il"r la ...
,oidoendo .,ater, .
. ;
lij~ met 10 00(l 000 pd .•t.
en ~e I~ODingell \'ao

:~ne::

1J1t!QO..•~90.

venoekverachdften l.ijn r eeti:! bij den

SCU EE]I SolS EIt (C UIf MN.

~en

en in bunnon · dienet - onder de OrdE'1'8 van een jODg~r
offieier of liever - van eenen minderen. in rani, :

~lAll~"

0,.,

. ,.te
de verdeolingdor
Het .pr.okt van zelf, dnt. men strengeremaatregolen . too- blikkeo ~o.r ~Ioeht 10; de eene. 10 dalj'oo krlJgt
genomen he.rt, dan men bij derg.lijke klo:ne diofatal·, : mon b. v. DIets nnd.ra dan ep.rgle-booDtJ •• en do
l.u placht te doen om de dade•• . 01' bet spoor to
volgend. 10 dngou DIets aDders dan kropela. C?ro?U
10 dagon nebtereen de.olfde groonten t. eten la DI.t
komen. Tot twee malen ;too heeft de politio, op aan'
lVij_ing baror uitgezondell , ·.: apionnllQ~ . · hni.t.oeki'!gIW
aangenaa~, . da.rom .. ,vorvnlle, onkelen dlUl ook "og
daan bij Mertowidjojo der deaaaKalie.Kotsk, ond.r
w.l · eono , tn duro bhkken ' nit de .teko..
Sleeman. Het laatet ingeatolde onderzoek b.eft gel.id
De Bpoorbrng o~or dolagune b'J OI.b,leb IB gereed
tot de onldekking van bet gezochte voorwarp, w&arap
.n .2.al da locorootlaf ou .aratdaagB weI va', bet .e.hoofd
meu den huisb ... epo.dig beoft gebrncbt tar pla.tile,
k>t i.o d. X:raton 8QOrr.n.
.
GI~ler.n IB d~ vlagge.tok voor de Generaala,wO"'~!!
waar hij gelegenbeid heeft over ;'Un al te liberale denk.
heelden omtren~ . het eigendOJllsreeht ns 10 den ken,
o~ge ..cbt, de drtekl.ur wappert dsar .oebte.., nl'v I'lot .
Wij bebb8!l reeda'-- meer/llolengewez.n·. oP do 'on·
~an ml\llr wacht.• ek.r op de terugkom.t de •. .Gener •• I.
oeiligboid in- de de.sa alhier. Indien de inland.cbe
vaO de ageer.nde kolonn..... .
,
politie niet oroedig op betere. leeat geBeboeid word.t,
Dag en nocb~ booren W1J Iller tn de K- atou ~et
dan iaDt -bet zicb ILanzien, dat , geen inlander weldta
8cbi,eten ' en sprlng,en o!.:z_er grsDataD. El' ,,:ordt It da
in zijn oigen woning met..!r veilig zal Zijll. He~ rooven van
Ji d . .. ~?od gepo81erd. De Generaal 0,0 Kalonal vnn
vee ". behoort. ginda, evcu nle i.n de andern regentscbap
. dot He1Jden m.~~tcn dORr m~t gaell 8uceeB ~.gearelJ, .H et '
pen, nog sltijd onder de gewoDe 1'8chielijke ,oorvaHan.
ware weten wtJ evec.weI met, dat lezeu WI] 'eerst lnter
nomiog dd. 1 'J dezer:
.Eergisteren nacllt Itlonk hier wedor luide bet sigoaal
van karbouw..en die. ~.s. taIJ w~lke ditmaal. o.p groote. 8.Ch84!
pl.ate bad in een ranT dee as, niet tot de oDderne·
. miog beboorende. Yijf der .. eggevoerde huffals ont.
BDapteD eellter, die naar hunne kronl tet·ugkecrden.
Een d r eigenaars zat de die\'on ~e~ r nllbij Bchtcrna,

~
.' ~. ~!l

.' ;ih
..
.. .den. Bl1ltJID .. :. . . , E
. !DIl' il .
ioo
,000
. '!'.' P
maar.k vo,klaardat deze h.e~ U1tstekend Z!Jn en m I.t. gekoat .. '." "", ; ~~'Ii';~~."""<.•,,,~ . T:fJf. ;' . . '
m!er . dan voldGonde. hoeveeIheld. wo~en, v..retrekl. Do :
. • Het MifEiil wal toanmaalS populair. 'Ik werd
W
. YIl. eOhtsr. met ,oode O.PIll.lee .a. . mUlde, goed .
. . ' in en door ." .all.e ..b. laden. ...in Enge..land .aange,.all.e..Il,
.
'. Ook. nu klaagt ,men no. g. willI: ee~. e, . maar. ten . en bo.aoh.im: 0 0. ,m,da
. ,t .ik. den 00. ,10& argo.ak,e.urd. ".n. d.e
OII1"echto,~" die ][lagers. en. DtoPpe_1'8
de . ata.tkund., :a1o·.daartoe voerde, geglBpt ' had. ' De tavi,,!" verdleuden woaraohtlg .hun geheelo lefen gabr.k
genwo()rdige·~,geering ,- he.{t de staatkllllde der Be.-

F. H. BOUMA.

(107)

0, 1. Zee- en Brand

Vendutie.

Ass. Maatschappij.

V rijdag den 27 Oct. 18'76,

8rllndTerzekering MlIstschapJlij

Hr. C. Ur. de Vos tan Sleellwijk,
te SALA'l'IGA,
Vall een netten !nboedel, be.tsande ;n: TafelB,
S toelen,

Kuten.

Knapen lUet marmeren blad~n,

Schrijftarol, Tapijten, Alcati,en, Spiegel., Bull"et met
murmeren blad J ijzeren Leuikanten, W o,t1chtafele met
mal'Dleren blad. en Japausche WaschtoeBtellen, Hangen staWlde lampell t fijrr Cristal en Glaewerk, Ser~
,jesen, 8(!K.
De Notaris telens \rendumeester,
BROBRINK.
1817

Publieke Verkoop
Op Vrijdag 3 November a.

S,

dee i/lorgeJl8 te li1l!j liell Mell

Publieke Verkoop.
(lell

geyes tigd te B il/aria.
De olldergete~kellden tot ..:.\geDt~li benoenul zljuue
van genoemd.c M:lahcbappij, ziju bereiJ ~ir!<:(>'~ tegeH
Bralld~ ell ZeerreYl\ar .fl!Ulr L'WHlltJD tegan Ul?" :litHer ge-~
bruikelijkc pre~lli(in en conditi~D.
(2607)
.
E . MOORMANN en Co.
TO

Depot van J avasche Raffinade,
00 G S T 1876.
r 4 ' /., "oor terugbezorging der tmmmt-la wordt 50 et. vergoerl ,

Iu Irommel.
1789

SO'ESMAN en Co.

November a. s"

deit lOvrgens ten 10 UreD, Kullen ten O"feratau.n ~"'8.n
het ' .... d"k""!;"Qr en in het Vendu·lokul van .' de
We•• - en Baed.lkamer (" Semaraog ,'.rkecht WOlden de p."",elen geleg." in de ' Chineesche K.mp
alhi .., "ijk La M·. no., 631 en 6aS, .tsande ten
• nama Tan ,Ie OhineeZ€n OR TJING LIAM. TAN
TIKl'JIANfl, ONG SOB OEN en ONG SOEDJIN.
1818
llr. stOBT VAN HA.GENSDORP.

VERPLAA'rSBARE

Bn rra lI- ~linistres
lsn

eluiten steeds venekeringen tot gewone cunditidll
en premiilD. Kantoor bO" en bet 10ka.1 van de R oore"
G. O. T. VAN DORP ;\:; Co.
G. STBLLING Di",kteur
(126lJ)
en ag.ot.

Tweede Kolooiale Zee· en Hral!Hssnr. )f:tatsdlappij, .

Van cen :!tuk. grand ·uebou\nl met cen groot
Hee ren h.uis. steenen bijgelJonwim, w!lgenk<llllcl', stal
Hog: eIl '~. 311es mot paunen gedeld.) gelegen ano·ue
zuid zij d~ Ya u dell weg V~ln Kal'ang 'l\:.nctah ll;.i.fi.l'
Bodjou g- wiji< L3 . A. No. 901, (hailS bC1\"OcIlcl door
dell . Well!;delG e;trengell Heel' VAN S'l'HAATEN,
1~02 lIlr. SLOET YXN IlAGENSDORP qq,

Op Maetndag den

De Samaraogsche Zee· eo IiraoHssoranlie Haalscbapplj.
De Nederl. lodiscbe Zee- eo 8ral!d-,~ss. Jaalsthappy.
De 2e Nederl. Indiscbe Zee- eo 8Ii1nd-Ass. laalsr.appij,
De Ned..rlandscbe Lloyd,
,
De Zee· eo 8mnd-,\ss. Baalsthappij Oosterhog,
De Brand ,\ss. laalschappij de Ooslboek

To o r D.\~{ES .
G. O. T. YAS VORl'

:

ESQUISE HAVANA SIGAREN,
1786

.i n kietj e8 Tall 2:1, 50 10m 100 stuD.
r a tl ("I U t v & n l! e D.
SOESMAN en ('0.

Fijne en Ordinaire Rhijnw~jneil .
Pas outvangen .
1790

00,

eo CJ .

Soda Limonadefabriek,
j.'j ·~~·e(j;~r !':)or.:.ien

&;

~ORSM!.N

179il

r.~at:

I.J S .

VAN RODB en Co.

ZSB~

nutt.i
ii, het
Band'An
vooral ,erf.iBso~ender parfum voo'Btellen. Door mid- ~
,ve.,rao,p rei.,
del van d.stillatie met wijngeest nit aromatis.be
nithoofde ,an
planteD getrokken, heert het eene weldadlge en ~
zijn ,erfri.soh~D
farsterkenda eigensobap verhagen, welke in
d. geur,waardoo
velo omBtandigboden van betgrootBte DOt i8. ~
een aang"en, 8am g,e".
Het b•• lt dat teedere, Sjne aroma, welka bot
vaal wordt opgawekt
dagelijkBob gabroik ar van bij do toilet..
vooral wanoaor het z.o
t"Cel 000 ....ogeoRam mnakt.
~
warm iB. Zijn praktiBohe
Het EaD d' Anve'B iB vooral nuttig
wa..da iB oobet.i.tb"".

18
BUITENGE WONE ·V()ORSTEl.I~ING
VANDE

Troupe Fran9aise '·d'Operette.

tot inwrijviog der.ledemBten van kinvoor 'personen die 'Veel
dereu, jonge ,meisjes en grij8ufds,
~
denken, voor sobrijvers, ar·
wie bet verBterkt en wien bet
tiaten enz. omdat bet bet
••aobten ell g •• oodboid schenkt.....
verstand ,er.te.kt en de we.k
Ook wordt het nungewend bij
~
dadigheid vao het geheugen ver·
boofdpijn, W,olke geheel verhoogd door sterke inademiugeD ."Is
dwijot en bij rhumotiek
(WflJVlDg).
A
UltgevOnUt1D 611 gecle~
~
Bhlee,,1 deor Aug.
tie l):1p.~-baix.
.Lfn'."'pen, Rue Salllt
/ ~
P,or.e at Panl,
~

ook door bet voorboofd er eeDlge

malen mede te wrij,eD. Op de oak·
doek versrreidt bet een z,eer 800gename
geur, die iedereen be:slt. Hat word
ui!Bluitend verkocht hi) gerenommeerde
kappers en de groot.te handelaren in
parfume.ien.
B~.onder wordt annb.volen LA ROYALE en
LA DOUBLE.
(48).

no. '1.

/

/

Opera COUliqlle in 3 bedrUveu:

D

0

0

h e t

r

g e h e e

Aallvang tell 8

1819

Thans
BAZAR.
GeiimaWeel'de en fjzervertinrle Cassc ro lies,
Geb:lRpannen. Soepkctcls, Waterkdela-, Koffiekanneu)
ijwren KookopJl.tlO(ln, kopercm ell ijwPetroleum ko()kl:t)eat~lli:ln, retlnkt~ IJBkaunen,
Fles8chendrBgorB 1\feluwubakjp-s, Sp{'~('rijd()J,€ln, Sleu-

Bodjongsche Banketbakkerij
ONTPAKT
Speelgoell vrl1 Cho"0181&(1 en Suiker
Chocolnnd en Suikerwerk.
Demo.nues et Reponses

J

BAZAR.
Bronzen en terrakolla

:-<~iilillellen,

Mal'IDe.l'ell Panllules llJet loupes l !Wl'iw!cinOll 1J'tt.fel·
en ~\hee- en Koffi~- t~n Th(':e~er\'i('ije1l1 Wnf1cilfltellrHl,
gl'oot moued, fijn geJt~('orcel'd., \\r.'Hwh:>.t(~l!en,

potten Itlet deicBol, Uril'!lalleH en l.l&Il" ('ri8~"l!en
fen \'OQf Wiju, I\.ladeirn r-o BiUer, tlito meL
Stellen Gln.z8n in kristal ell hal f kriNt'ti.1 1
Compotteu, Bot:&r\'lootjra~ Zfiuhaa1j"fl,
@erhwrvieaen, enz.

llen

Biu'erc en zoete bakamandclen,

BAZAR.
P n ike Bot err. d. I.lERC"." nllerlei Dranken

B A Z 1\ R.
k IJzfrPll JJcdikanten.
B, KARTHAUS en Co.

-Hofljongsehc Bankethakkerij
Dage~iks

Versche Bot e r 1e t t e r s
en

St. Nicolaas gebak.
J. J. VAN ]W1JVEN.

Toko Plijnaer.
Zooeven ontvangen:

Prachtige gedammouseerde Stofjes.
e de;

Zeer Ii,in wil ORIl.Hllm

ell

TAIILmt

1734

Toko Plijnaer.
Heden ontvangen:
Wit Brooke Garen, no. 10, 12, 30, 40, 50, 60,
80 en 100.
Zwart BrookB Garen! no. 30, 40, 60, 60 en 80.
Gekleurd Brooke Garen, no. 50.

id
Naaizijde
en
Witts, zwnrte en' giyze Perle dlAmour Knoopt
1674

ZOOeVeJ~ olltvangen;

Gehor<humle en effen

Linnen Ilallies KrJgell en Mallclwltefl.
1805

liIEUWE

MODRI.I.JI:N.

Uit Pal'ijs ontvangen.
Eene Dieuwe sortering

HEEREN en DAMES ARTIKELEN.
1-:-l:tJH!Jerwern,

~'al'1Ull.H:!rlef

eeu

~~ C. T. \'an Dorp ~\: CO.

IsVoorbauden~
Bijdragen tot .Ie kenoi. van llel lan(leiijk stel8t>I
op Java, hijeE"n, rerzam.&Itl d:)or

S. VAN IJEVENTER.
in

;l dIll.
f 10.De ...,.rJi,.g an het .tel.~l
d.....rkin!' ran h.t .t.l.ei n. 1836,

m

·I,5

dell i" IIcht

VQar

lwmaak

elJ

Jouvin' Handschoenen iualle Nos.
EUZIERI!.

(1428)

Ilevronw C. M. PLlJlABR
EN

bluk.tucht~

g~bn~k aan
t~

limg:.amt

LA~ICc'aE

Bloedaandoeningen, hluk{ucht, huidontsteki"Gm.

rerval,'u:hiNg.

_t. -

. . .y.: st, ...
Balallu., VAK DORP IT Co.
Hoofdd';p3t Mid den - J a va,
213
DE GROOT KOL.j.'l>' en Co.,
Salll&rang.

.10do!~!~:~\\~Jfo,e:~r~e.:li~ ~

SELLT, die rueu \\aarbor~L
213, rue Lafaijelle. Parijs.

IN

408

II

it A~, : ~:,~;~::

II

(1)

Groote
V oorhanden bij

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

Pr~elltige

TOOlleelk ijkers.
1682

hcveelt zich voortdllrend nan voor het
LY.YEHEN

8py$.t'~J·ttYiJt9.

YZERHOUD'ENDE

9, ,'te tie la P!li.r.-Pari.r"

lIeme

hewezen teg-en algemf'ene zUJaklui.i,

~iI

grou1.

,,".odiment Odeurs 1 qualiteit voor Dames (uit het
Mngazijn dn Lonvre) eene klein8, collectie Peignoirs
van lijuws"d en percales, p.achtige Kammen, ]<'antaisie nrtikelen, Cein\nurs, Colliers, Pamree, BrsC8letteD.

CHUBB

Papier- ell Geldtrommels.
1823

G.

c.

T. VAN DORP en Co.

Stoomv- Maatschappij Nederland"
HET STOOMSCIDP

MAKEN

van

Complcele Bl'llitlsloiletlen,
Gekleede-, Bul-, Wandel- en ReisCosll1llles.

CELEB:mS:=

AIslllede:

l{ inder-eoslullles en noopskleederen.
1782

jJcr mail, dOH wel jJer

worden tegen de lIlee,t, hiHijke prijsberekelling,
geleverd , 'door de boekhandelaren
o. c. 'I'. VAN DOR» & Co.
te SamarfJ-JI,q.

~13ns.

utiu.-;t, ..;/tc-hlt.

~:$It~l:!:: w=:~i:~ ~~b~J~ Ft:bb~~e.n; wt"tke a:m de

ell. :Ja.';l
Mt!1l

DRTEDUBBELD kmcbLhel'stellenJ,

:::l~~!lt~~c~tz~~f~d::'~::llg.I~'S~!li~ i=niIleed;~O~~i~~:~t~l~t'~

bneid nit Bi$i1l1(lh, hijgerolg raJl- eeu neitz/WIlli
im'loed t'oor (Ie Huili.
Zij no/ull op hel aallgeziehl er. M onzicklbaar;
rij gee/I. dll,' Im1' tie lmi,l eelle 1tatuurlijke fri,Ychheiil.

Hoeden. IOSile Boorden in groote Bartering, groote
kellze van Daesen. witte en g,'klenrde Hem.]en, 'l'oiletarUli:rllL'U,

Een klein padijtje
El Sola, Coquettes.
Unanue HermanuB PreCi08&8.

Sfooillbo{)~lJeTpgeJ/heirl,

L
II en

Oil

207

"D

(.lFTKEi:SBL ORR oRIH KII"~S~OkTH:') is tH~t vtllk.OIn~u:slf! en

Oordeel uilgesprokeo door hel Tribunal de Iii SeiDe den 8ruei 1875

Toko Plijnaer.

It~ I ~ [;1

vOt,.kn,lcn koortsvcnlr·jjvcntl ELI Ii: S rim.

DE 'perial.
VELOUTINE
POUlJRB lJE R1Z

i" ,eHe

en ontbijtkoek van Scbalenk,ulip.
LikouNn van 1VijnanJ l cokking
enz: euz: enz:
AlI;:;9i er }tls1ste stoomerB J~n;~a;~~. RUIJVRN.

'4' il1Iij :l~

GOUDEN madaille, en premie van 16,600 fro

GOf'd"l"li.eopd tloo .. de ~"e.d ... n . . . .
Ge ..... IJIL.unde In FranlLrljka

F. H. BOUMA.

Snippers

Mode-Journaals 1877. Fijne Havana Sigaren
'r ij (lscbriften1877
per Celebes onlvungen:
l~er::eJJd;jJ/J

1779

IJrac.htige glRCt!S bloelOen, ArnoLl's, trollwgro~pen
Dragnlltbladen, gi,uden) rilveren en gro011a blaadJes.

Veldbedd'C'u :i f25,---

!ll

hede;} geloot.

Puike Haring .~76.
in vaa!jes van 6 Stul-s,

en Kl'enteH per ge~

B. KARTHAUS en Co.

AI.

Sneade,

S OESMAN & Co.

I

PER "eE L EBES"

Su(·ade·

Versl'h AppollinarisWiller,

1792

anz.

'J.1hee-

J

II

1773
BDZ.

Ossenlappen, KQlfeschijf. OSBenen Kalfegehak,
K ulsche hicauellon, Slier en puntaspergeBJ BchorBcnelen Bruiselsche Kooltjes, PeereD in WijD, Appelrent, Doperwtjes l Worteltjes enz enz'

~"zijnBtellcnJ

per f! t
1815

PUI KP UI K

nooit zoo vroeg hier aangevoerd,

llollandsche provlsien ale:

Zuul'alellen, J.hknllueu 1 sb.dlen
or. Vorken,
prima Berlijns{'h Zihcr or'7"
DONDORJi' Spe(,]k8D.rt{on, Rrandbl~ten in Boorten
lS13
B. KARTHAUS 011 Co.

en Provisit:n.
] 814

Pistacbes surprIses
SurpriB6S van carton
Zijden, fluweleu en ivoren kistjes
Legkaarten ,van Choc()laad..
E:It.r!1 fUne likeuren van ;.j6 Bont en LEHJlen

~ ;;;Col~:l;=l~~l~ 118a~:'ij:ouk:'en~::enn:,a~~1 f? 9~::~~:i::~~:

j, 'aetllu!':
en

1876

.vBnille Chocolaad in pakken.
Cbocolaad poader en fle.seheo.
Letter. vaD ChocolaHd en Suiker.
Chocolaad Sig.ren.
Si~rfuen surprises me.t oueur.

SIBiflpcb en Vor-

B. KAR'l'HAUS en Co.

g e 10 s t

NIEUWE HARING

EAngro.)t en prachtig faeLuur

Gele,ivDJ'men,

,ren

kim, cnz.
1812

ure.

liZ

Ook lerkrlJgbaar bl) RL~!~,~~~!;cr.~~~~~~A~'~~ES~P~~~~~!Ja.

/

telman(ljes,- oV1\le VliegendckBBlsJ

G e ze 1 s c hap.

e

EI (BUsta Regalia tie 1a Reina.
EI Barrunta Regalia de la Reina.
Comme:rcial Lina Hortensia.
Villar en. Viii .. R galia de 10 Emperatri •.
Villar. en Villa,lIeyna fins.
Tn ki.tj0>8 fan 100 en van liO otuk•.
1 "OS
G. A. WERMUTH;

BAZAR.
Eellig.'Ie. imopl'te!trsvan. Pz"alli7:0s,
Vleogel. f"b,ik ..a~ Gabr. KNAKE,
hl~r

'l,X)

lSIl

gunatig bekend, oubangen-, b:nnen k,)rt'.~

PJANINOS en SALONVLRUGELS.
B. KARTHAUS &; Co.

Holloway's Medicijnen
HOLLOWAY'S PILT.EN .BN ZALF. -

Gevaarlijke Diar-

rhee. - De oor_.ken de, er .enwakhnde .iekte zoo
verechillend, en de wijze harer aan,allen Z'oo veranderlijk .Jnde, geven een· voldoende roden Tan bet bl>\angrijk' aanlal barer B[agtoW.r.. Onde.. Hollow.~·'.
behandeling" &! io de oo......k de_er .uekte in duielerDis geituld · ...1 de uibtlag even gun.tig zUn, betoij
de maag, de le••r of k1einere ingewanden de oetel
van de .iekte is, want oijn" pillenmet oHd.v\
ingenomun, en zijn ""If g.>ed op de zijden ~er onderbuik ingewre.en, beteugelen .de zwelltng der
hloed....ten en regeloo iedera verkeerde . ....rking,
waUllit die ook ontataat. Beide middel"" werken
regletreek.. tot· beratelling ....n bet juiste e.enwigl
tn... ben geT08ligbeid en prikkelbaarheid, siekelijke en
gelOnde afseheidiog, natuurlijke en buitenapori~ loSng.
Dooojeo Pillen .an f 1. f 3. eo f 5. PolJ611 Zalf
'an (1; f 3. en ,f 5.
Obnribon · W, CALISTAN8 &; Co. Tagal A. 1 .•aD
dar. VOORT, PehH>ngan W, E.. HANA, Sol.. ARNOLU
8B' Co...00 •.OOBNABS, K _ _ J. D.SLIER, Magelaog J.A.· Z8I.TDEL, Sam~g GOBT.BART .... Co.
IlE GBOOl' KOLFFenCo•. WANNIi:&' G. C. T.
VAN IoOJU> en
B. L. DB. LYON eo BOUMAN
8\t Co,
\.
,(U)

9""

KomiDandant C.A. BAKKER,
tat v~rlUoedelijk e, i 'n d e 0 e t 0: b e r vao Batavia n ••• M ....ille on Nederland, ~ertr,)kkeD.
Y uor paesage gelieve meti zieD. te wenden tot

de AgeDten,
.T. DAENDBL8 eu Co.
B.b,ds, SaBl&ra.ltg, SOerabaia.

17;16

Te, Huur!

D_"

EBN HUIS opden wag_ K ali g & we,
den HeerBONSBT.
1-1<17
HOBZQO~.

HeoleBAioJ~;too ml~N~=I~, ?n
duo onrtenlom ."'" 8~ jaren.

R. .T: R.DI! V08VANSTBBNWIJK,
geboren TAJI BBAAK TAli SON.
~aDIaNIIg' d..~.6 o..tobef1876...
- .'..
ISIS
Benigo kenni8g.'~
W &g8Il8 builenlaBdeehe falllilielletn>kkingBn ... r.t

bed-

geplaa~

Verantwoonlelijk .oot de ..et:

G. C. T...... qQlll'& .~~
iI!Iel~k..ij,-G,O,

T. _DOU&rilo.a.a-g

