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Haadselen.

. Deze gefolgtrekki"ng, onlange door d~n

Time& ge--

m.akt, an 'leor andere bladen berbaald, werd in
' een nammer \ an den Spectator bestreden. Genoemd
blad b.taagt voore.rst, d.t de Fr.nscben w.1 degelijk
bewijs hebbp:.. :selev.rd to hunnen koloni •• er.D, daar
de eenige Franeche kolonie, door Fl'8DSCben uit eigen
b• ..-egiDg (ansfbsokelijk van 't Fransche gouvernement)
geeticht - Canada - eene eeuw beBh~'ln bech, en
ook thane nog, ondanka den im,~loed vnn 't overbeerBchende An:' lo,Sllkaische rafl, door· en· door FratiBCh ia

gebleyen. Ten twe.de tracht de Spectato. a.n te toonen , d.t or volstrekt niet ap t. rekenen valt cf een
-~&8t thaDe koloniteerend

aangroeieod, dit oak in
Tde toekomet wezen zal - I")f omgekeerd. Met andel e
woorden ; cr is voar de ~ gCBc biedkundige eo den wija·
SO OJ' a iot,. ,",co .. teQ "..Lwht.'cr,., .. .l,n" .-l", WAf; v(llaAnA ","p.lka
rassen groeien, sta.tioD8ir wordeD, en afnem en lD
811

getale .
. Sommige geleerden plachten alB wet Yileb te stelleD,
dn.t rassen aangroeien onde'r wetv8art ~ dat overvloed

van be.irijf en ov.rvloed van vo,doel merkbaar d. be·
vol king van een land doen toenemen. Dwaling! Fen
van de jammerlijket levende T86een, de Ieren onder

de !vroegere Britscho wetgeving, vermenigvuldigden
I z.ich alB ,liegeDj te rwijl een ander rae van deozelfden
bloed. cn onder I ~na dez.Jfde orustandigheden, de
Franscbe boel'en onder Lod.wijk XV, long.aaw weg·
etierf. De nogerel, Aven in de tuidelijke Staten vo.n
NoordaAmerika, bij al hun zwoegen en &t'melijk., "08
dingawij:r.e, na.men BDf'\ Hertoe rl~u hun mee B~erB. W. rovel'stroomen SpsDjaBrden en Portogeezen uiet

om

bunn. we.lderig. bezitting.n and.r eene lu.btstre.k
Jii '~' ...u h U :.J .ll;J 0 :~cT~';" ";1c:::':: b ~::::'=~'!:~~'. ? 1: ~ 'I'I""l'H·ntYi
au.n den' anderen kallt, vermenigvuldigen zicb de Bengalee zen onder vreemde heerschBp~ij, tot dat 't eene
zorgwekkeudo qua.eetie geworden is, hoe hen te V9 d'

vermeerdering

sterven uit.
Tot in It oneindige tOll dez.e r~eks van vragen kun.
nen voortgezet wordell . Bij ,'oorbeeld DOO"
De Grieken venpreidde n zicb eens c ve~' Klein-Azie
en E gyp!e. W 1l8rOm is en blijft t.bana bun elgen land
vee I t. groot .oor hen ? Niemand onderdrukt hen .
Waarow.. wor~(; een oiland 818 Samoa niet opgege-ten door C1JU vJgen kindereD, gelijk Ierland?

diger nit dan de Jagere; en cene der groote moei lijk.
beden vatl aUe lijden ie, bescba vi og ta handhuven als

e.rfelijk. gave. Na duizend jar.n van f.ud.lisme, telden d. ad.Uijk.. kloa.en io Frnnklijk (volgens Do
Tocqu.villc) bij 't uitbr.ken d.r Rero]"!i. alecht.
200,000 leden. De R omeinscbe pB:rtrj cii~rB Rtierven
tot·.a! uit.,

. Wa.rJm vindt cen ra8 alo de Hollander., die kolo.

Wa.r don zit d. koaop r
In gezandh.id? - Maar boe dao t. verkl.ren d.t

Dlsecre:D, va.r en ~.D vechten kunnen a16 de Engelacben
en DllliHchers, &IJO polders .Dog niet te eng?
De Franscben moeten eena snEI zijn n..ngegroeid .

een der gezondste rassen, d~t onde r alto bemelstreken
aarden kao, 't minst Tan epidemieeo te lijden beeft,
en reeds ,'o6r dertig eeuweu een S8nltair wetboek
be.at - de Joden - thana geen 200 miUioen t.U.n,

Waarom nu 't tegen~eel?
Portugal deed niet minder am d. wereld te koloniseeren, d:m Engeland. Wie hoort; er nu nog van Port

ge'ijk .ij zauden ged •• o hebben indicn zij Engel,oh.n
waren geweeat? De J oden werden onderdrukii.
Zeker! Maar dRt wer-:an ook de l erenj en dat w I'den nag heden d. Cbinee"en .n Bengaleezen.
['e Times wijt 't stationair blij.eD d.r bevolking

tugal?

Protestanlsche Eerediensl.
Z 0 N D A G
'8

d.n 22 Oot. 1876,

morgene ten 9 ure.

H. - A von d m a a 1.
Do. H.

VAN

A~IEr,fDEN

VAN DUIJM.

Roolllsch Kiltholieke Eerediensl.
Z 0 N D A G, don 22 Oct. 1876,
De vroegmia IS morgens ten 7 ure.
De Roogdien.t om half 9 ure.
Lof .s aronds ten 6 ur•.

van Frankrijk 'foor een deel aan ,·ltrbrokkelinfl' van
den eigendom door )t stelaei van gelijke verdeoling
~~r ~e~~!~e~!ch.!~~GDder de kinderen. De Times gelie

rno nag belledeD d. Amoriban acbe Hoodhuidoo stoan?

:~U~.~~ ~~~:J.~~,gO~.?,ir-"fI"-.6iro~. en La ~etit.

heencht in ycr8cheiden 8nde~e EUfOpeE'iCbe landen
oak in de Vereenigde Staten - oak in Bengalon,
waar o\'eral de bevolking weI toeneemt.
L igt bet alleo aan 't klimaat? Net on mogelijk.
Docb welk klim ••t workt dan gunstig, welk ongun-

die"

atig? De Engelschen en Duitaehers groeien en
groeien in 't Noorien, de Beogaleelen in 't Zniden.

slec.Me lang:aam. De Ierel!, daarentogen, in hun kit
en vochtig land, gt'oeiden totdat de natuur zelve't
verbroken evenwicht herawllen kwam door een ge-

duebten hangeranaod .
Is 't godsdi.net? - De snel.t gro.iende r ....n .ijn
d. Eng.loeh. Prot.stanten, d. Ieroche Kntbolieken,
de Dnitoehe vriidenker.; de Bengaaleeh. afgod.ndi.Daars, en de Ohineesche aanbangere van 't eVBogelie
van Manchester.

Is ' t dougd, zede1ijkh.id? -

D. hoog.t on.edelijke

met den elleboog op de kni., het poofd in de band,
en kijkt met een gebrokon hart, zooalo mannen gewoon zijn in de kerk te doen.
Des namiddage denkt niemand to Felton sr Ban
de godsdienstoefening t-e gaan waaroemen. Bet 1S een
be,el varr Sir Thomas, dat rijtuigen, p ..rd.n of b.·

De bank: der Gerards in de kerk, zoo ruim al& el'ne
matig groote- kamer, is .,·an le unin getoele n en eene
Btoo""pl,aata ' voo~zi.en. '8 Wi1:ters br. ngt Sir Thoroas
den halveh. tijd ·.d~r gQdBdien8Ior:f~ning do or met bet
vuur : nidrUc~tig op te poken en de aac h weg t:.J rakelen. Dr i8 nlii geen vunr, en hij mist b~t. Hen
booge; ~ roode gordijn loopt rondom de gewijde, van het
overige afg~8I otene, ruimte,' en do vrouwen en dochtere de,r pa~htr·, ·,~ ..~pannen hare oogen in, om door de·
ze een zwe~m van Milady's marabout'e veeren en Miss
131es15in,gtOps d.lkken goudkleurigen cblgDon .en kleinen

dienden niet ~eer dan eenmaal p ~r dag va.n hui8 mo·
gen, en de wandeling van twee mijlen is eene onorer ,
winnelijke belemme ..ing ,-ocr Lady Gerard en naauwe·
lijke mi nder voor CODst"nce.
Na bet lutlchoon ~itten de drie dam:- s in den buin,
met het liefelijk vC'oruitr.igt, Tier geheele urcn in el.konders gt'zelsc:hap door tB brengeu. Eenl~ menigte
caleeolaria"fII, geraoiums, lobelia'" I!chitterrn en wiege
len rondom haar - eene meuigte, waarin het bedorven oog van den modernen tuinbouw zijo .ideaal van
8choonbeid ziet
De natuur maakt in hare tuinen
nooit 1£ ·'0te; deftige vie.rkante[l, ovalen en cir~elvIBk-

ho.1 op .te. vang.n. St. John 80buift lI1eestal d. geel·
koperon ringen vau ziJn stukJe gordgn langs de !jl.ren
ro.den, om voor zwh ...If oen kijkgaatje te hebben,
v~n w~r bij .de vergadering ove~ien ~ De gedaan
te .n 'omvang . der bank . zijn soodarug, dat d.ge~.n ,
d ie .er' in :oittan, .ich tam.lijk vnj b.....gen k"" , nen..
G~d~nd~ . de g.b.d?n ataa~.l\ir Thorn ... orcroi.nd, ~.r:

ken van rood, blaauw eil geel, zonder tegelijk vela
scblikeringen van het teerote grijo en groen aan t.
brongen, am h.t hard. weg te nemon. St Johnkomt
over bet gra.s aanslenterenj ~ijn zoudagsche, laketl8Cbe
rok .it IJnder eenigen plooi om .ijne magere g.spier.
d. fignnr. Esther kan dat kleed ·niet .i.n; het herinnort baar joiot door deongolijlr:i.eid de zond.rlinge

(NAAR HEY ENGELSCH-)

I
:~o~.W,r;!;j:e~:J:'~:':~:;:n~~;~r..~::: ~;~t:.~~ I t~e:~gb.a~o..~~!oft":~::~~k;~

do ..,hrale gard.rod't .brll steke.n .bov.n d•.e r~ade !l0rdijn.~it to.t bewon. I,
.~ij mo.t woten, dat ik balf 'an plan b.n, d•••n
dlinng en .c~rlk .an u. rg kl~lIl. mel.)" mt do ~rnaouddag naar de kerk te Badly te gun. Wil icmand
meD ••baol, dIe daa., beneden Z1tten. Constanc. hlelt , van n lIlet mij gaan? - wilt gij, ConnieP" Duo apr.eh
up een~ mat,' en ' tondt oen ~oOt met i.oor ing.I.~d
bij, terwijl hij, """ den vorigen nacbt _ged... hti~, .ich

I

r::: t:~k:~:ee;: ! ~::l'tn

....oonend.ngl'ml •• b tot M, •• BI.solngton

b-I

dubbel' reokfl...,hjc met goudon st",p en ••~. 6jn!n
,Ho. ver is het P" rraogt lij, vadsig, t.rwijl hoar
m.rdoek8.hen~kdo.k•. !n.ertrouwen behJdt .y .aan lafkeer .an wandelen otrijd .nett met hare b.g.erte,

~e.t: :aa.:rd.dseC~:.. :.:\!~b.!:.:..·.

!~tte.t~.'S1.t'eet~ ~.e~.e;ijd~;::~

::..n
.re:.e.I.: ft
...
:.: .,.d.e§..I... ..tl\.e.•.
nu'.
';OO
.m
...JOh.n en Estber, dat'iJ.' in
en Qngedaan· Uet, wat ti.i behoora. gedaan te hebben ,
,Dne of vier mijlen; ' oier, denk ik."
terwijl .ij .iedere'·. ~..ee minn1;en berall.ige kl.\ne bni· .
Zij alaaf;.-h_ groote hI_wo ·o og.n kwgnende 01'.
ging,n .en., go
. hi.il.ge.n . .• ~ hoofd en hgehaam m
. aakt . . I • Vier mijlen ~. eo
mijlen _te~g! Zijt gij dol
Jrfrladr beljlrl.t. .
11 guD. s
. lapeD. t!.t. Jobn ueemt
St. John? Ult
etaf dellkt 8V lellUllld gemaakt
!D' bet .ge~ pen IHlhijn l1&li Yall te kaietea; bij 'Iennt, it P" .
.
' 1-

ft' "e.

ae

fRtHS en verfleft e~ot ·

weaer

Wflg~"'I"lJU"l;l».

auell

CIUJlLES LEDOCQ,

de gelukkige com Foniet rnn La
M ••

En zoolaDg wiJ die krachten niet kennen, zijn lriomf-

Le Mikado.

gezangen over eigen leven"toekcm5i; of tl'eureefmoenen
over 't ,enal "au and eren even ijdel ala ongepast..

.A.LIlIER IS DERIGli1' uit Batavia ontvsDgen, dat de
Hoofd.-Ingenienr bij den Waterataat, de Heer "res'
terbaan Muurling, plotseling is overleden.

Samarang.

Doch d. Pro\'en9alen graeieu niet in bun he.rlijk
Iandj en de Italiancn, in 't paradije van Europa) groeien

J

"all ....,

Het nlll' van slniting ia steeds deo namiddaga te 6 nre.
Intwr••h.n wordt aan b.langhebb.oden vrij gelaten.
ook op andere dag.n hunoe bri ••en aan bet pootkantoor te doen bewrg.n. D. doorzending beeft .teede
pl .. ts per eer.t·ortr.kkende post .

Po STERUES. D~~n9ng n&&r Plllnt de
Galle vertrekt Zaterd.g_ Opgaaf van tijd.n v.rt.rek
lat.,r.

Esther.

~:la;.

-W-illelll I.

Verbazend anal Dam de bevL,lking van de Vtlreen;gde Staten toe. Waaram bleven in de eren gunstig
gclegen Kaap ·koloni en, n8 veel lange.: tijdul?rloop, de
Europeanen 100 dun gezll&id; dat men thans noO' be.
zorgd is be n op eeo fruien dag in de zee te zie~ O'e.
j.sgd door d. Koffen, die toeh op bUDne beurt ~I.

FEUILLETON.

~:b~:::~t::~J:t i::~:'rekrh~:ft·:ij

Vorst;enlanden

Inderdaad, 't is hoogst twijfelachtig of otaff.· ; Chineezen overst:roomen de wereld. De Purite:nen

lijke welvarendheid een factor zij tot

van b.,olking: want d. hO Dger. klassen .terverr .poe·

De be,alking van Engelond en Duit.chland ne.mt
suel toe; die van Funkrijk vermindert, of blijft .tati
.onair. Eng_land en DuitBebland kolaniseeren do wOI'old;
~:::?I-ankrijk niet. Ergo: aan 't TeutoaDs.be rae beboort
.: d. t.ekamst.

"'r

d~n?

PRIJS . DER ADVERTEN'l'IltN:
Vall 1-10 woorden voor . twee plaatsingen f 1.Elke berbaling de haHt.

IN EEN DIm SOlI:SA.1U,JAItOH:E :BL.\.D:B~ lecst men:
Men ver.w ekt ons het volgende te pllat!l en:

P08TKANTOOR SA.MARANG.
SIIli~ng d.r EDgelB<>heMail via Batavia, Muntok,
Riauw en Singapore.

In d. mund Octob.r den
,

21.

November den 4:

eD

18.

• Deeemb.r d.n 2 en 16.
FranBcheMail ,is Batavia en Sbgapore.
in Cle mun ci. vcwiK,r .leu ';0.
• November den 18 en 27.
• De<ember den 11 en 15.

• Wilt gij dan m, delijden m.t mij hobben, ~Iiao
Craven (" vraagt bij, terwijl bij ~zich

haaslig nllRr

Esther ....ndt_

Zij lut baar hoed lug Ofer hoar .k:leinen, r~gten,
Griekscben n.UO oakken, kijkt met bedeoode coquotte.
rie onder den rand DNar hem op, maar ant,,""oordt

l'Iiet.
.lk zeg. dat een maD. die behagell sehept in de
eenuambeid, c,f f'en wild dler of een god moet zijn.
Ik maak. er geene aanspraRk op, een "an beiden t.e
ziju; ik Leb (en hekel aan mijn eigen gezelBchap.
Kom /' (IIlet den toon der overreding in zijne vcolijke
dtem) , gij moeet bet maar doen."
"Wece tach 10) dwa:.ls niet, St. John P' fO l'pt M.i~8
Blel!lsi ug!on gemelijk.
r lliu8 Craven ZQU yeel Jiavor
met rUBt willen gelaten worden."

.Zoud' gij willen F" (zich op han beroepende.;
.. Ne-eo; dat i. - ik meen - ik denk J dat ik W'el
lust in de waodoling IOU hobben, indien ik mogr.
M.g ik., Lady G ..a.d ? vindt gij het goed?" (bare
roode wangen en flogge oogen n ,\ ar bare gaet-·"'''''llW'
keerende.)
"Ik, mijne lie,e 1 Waarom son ik het niet goedl"indeo f'-I achl'oordt lIV"iad" achterorer ICDDeode en
tiel met een groot«:n ~aij~r wuil"eode - (ik geloof,
d.t dikke "OUwen ' dikWijl8, wat het pnnt van hilte
bet,reft., ef'D rooramlak van de pijnigingen der Ter "
doemdeo lijden) - .al. gij m••• Di.t vergt·, dat ik

m.t u ..I !tun" (met een glimlaohje op h.ar mollig
gela.t) . .Bn, St·_ John, larg vooral, d.t gij ~ij tijds
vaor bet dine terug .ijt, doe dot alB eon beote )ODgen!
Gij weet, ....lk .... 0 rum""r Sit Tboma. o1tijd Zondagaayoods maakt."
,Ik weet, d.t Sir Thoina., zoo hard
hij bn,
"jn gr.f met lijM ""ndeD graaft," antw.o ordtSt. John
eerbied.ig_
'
•.Zlillea wi]' niet i>rij lutind. kerk komen, .Ie ,..-ij
ner mijl~n ta wandelen hebben P" rraagt Esth.r, J:;U
zij vlog DaaM bear . medge.el · ,,,,!rtebpt, terwijl hart
en go""'- _
·t.ri!Mieke ·, .. menspraalr: 'in bar binD.nete houd.....
•.
• Bel ' ie ~
mijleD; hetcijn or · m...~~."

,,1.

"eO

_ Dozer dagen werd mij •• n kwit.. ntic sang.bedau
over September nn den .tadoapothek.r Nagelvao.t,
groot f 4.
Op de aehteuijde st-ond de epeci6cstie en de •• bedroeg .Iecht. f 3.50Op mijn ,-erzoek om inlichting kreeg ik het volgend
beocbeid:
.Dit i. eon der vele scbrijffDuten van miju 'lerk.
' .. £i.t):'I:~~; CI o:I t-'~~~~\..o,,~ _Co:"',",...:..'::,: := ";:.:;;:: ~:. :::::;::
..dert ik anderfond, dat mijll 1.,on hier te So.r. 50
pOt. duurder is dan te Ba, mo et ik oak myna genee"

;1Gij hebt toch Miss Bleilslngton ynn Tier geaproken pit
, Dat deed. ik oak, maar de extrs-mijl haalde ik nit
H
de rijke rO(l rraadec buur mijner ,erbeelding.
t Waarom deedt gij dat pI vfasgt zij , en keert een
verwonderd rooBklenrig gc-zigtje, dBt. in de lijst: un
eGn kleinen ritlen hoed gezet IS, nur bem toe.

.R, bt gij ooit gehaord

van

den Ilitnoodigingon, die

de Chiller.en eillider doen f !' vrnagt hij lagcltend~.
terwijl bij met een kleineu l'ara801 den kop 'fan eene

vareoplont afst,at. , Ra, dring.nd die oak gedaan
warde n, men o;erW'aeb b niet :'Iuder!ll, dan dtlt zij f.ullen
afg.olag on ","orden. Mijne uit.noodiging .an Connie
was 2ens Ch.ineache: ik "Was niet gebeel zeker, dat 7.ij
hl!ar 018 Modanig zon Op,,"Bttt:"'n, en ik: \t"aa zoo bs.ng,
dat zij !loRn mijn dtingend. lerzoek lOn gehoor ge\'en,
dat ik len afB1;and Ulet epa borduuti!eHje moeet Tt'J'lengeni begrepen r}~
Ret heeft ' 15 morger:!! geregend; nu hebben de wolken zich Yan ee n gf~che ~' rd en zieh in groote glin&tercnde rct.5ell, pic-ken en kf'gela ~'erdeold, Bnlke ala
er niet '101k.omen op aard.e kunnen gevor md worden.
JB18!tUwe eibndcn lagchen er tOIl8chen.'·
Dd wind k omt frj~scher a fer de voeotige graa,elden
en bloemen, en bls.Jit in .k.1~i!l.~J oube8t~r, dige rukken
tegen St·. Joboo brons- .n~.tbers vleocbkl.urigo "'8D~n.

Bet hart ,an het mOll," klopt von eeDe levondlg • .
innige Trf!Ilgde .
~ I k: .ul hem dri e- uran laug gebeel fOOl.mij t&1'f8'
hebbt>-n," ~('gt" zij bij l.ieh zelve; nhij za1 tot nieI!l&Dd
dan tot mjj opreh,,; h~ tal g.on and.re .tem boo~n.
dan do mijo. C.ij "rgeet don geestel.ijke en. IIJ nB
dienHcu.) Zeker kati Bcb mij deze drie uren ml~DI
en BOg wel · wat langer, eer. ill het laDg~ le'8~ begln.
gedurend~ het..-e,lk ik tnoptr.p ..n "vne lI)de ,al
{<88n. Dru~ U1'an;

Laat dan komen wat wil.
!.l raakt bet boofd op bol,
Ik b.b mij!l dag gebad?"
• Laat mij u .... ·!r.erkboek.. dragon:'.'
.,Neen, dank u;' het is niot ........n (bei ierugbood.ncle, oindat. lij .ich ...ker opoohrift op het ",butblad
"'rinaert) .

,

.

••..... .

.'

.• ..

;

f

.

• ,'

> ~

... . "

middel.n50 pCt quurder v.rko~pen;"
onpgrondie; Die lJloorWeg iiaang.l08l\qp~k~e
hehatW~~~.1/. /len. dag yond men he~ Jijk VAn het
teoldenb ,an ~o
. .
( . )' 1'l&.i..lyoort'
,,.;;....
. m.at ud.oleidiD.g der. Oh.ili6!@li~. "P#>~n; ell
b.'!Jl .fiI. '!\fIol l11in, ... . . . ..' .' '. . , . • •.. . ... .
a1dul'J'de. kontro " .
"" tekennen.
. . ,'.
".g,.~B' C
I db
_..dieIaballen
. 'In. de. n .llwa
. t.~enzijdi.e.
rre.~~ker.
edB. mee.rniet_po
gs.klaa
... g.d.o,e •. . ~''cler··~tit'e·
Ja
..ndJlOhbeBbnUt. op. X ,. ".n..•
, <'&li
M
.. "duia,WMnnenlanw,cb
. . V. oute.'Totf
D..aro~.'.,c"gafik
dab
ikmiJ lie,s.. .aan....de
1r...blj . ten ·min Bte 'sen ' nropelc ' o . . onln . e....• m!iie
btWl'll,he~
liet
IpeoiJl1!RI'e._tmbtidlCnideil epkreeg nn tlit
lidjtt httlp.."'. Itandlleef"geJeenc!;blj liio~er.gd ihtrljtl na.m we."" 'oorde bewoneuIDdlenald..... met '.r, beltul!r oP/"• .en MAdura, de ambtena.r , ilp non'd.k, .. '. '
, '•. ' : .
, .
.'
; met de. wetten val/. het land en ; met Alle •• "l!'elen ,..n • dllbbeldeijver door de poll~ewe.dg....IIIIkt,. .
aklll.it.it, . U. van ~gel'l~t",lijkdle b.tr.k,
_ 'VolgenB. zaggen 'vanlmijD rekenblJloopilr. wenaoht
intern&tionul v.rke••!' .10 m.n nu . nog d.' Oblnezen
Ret .dtzenden van pstroiilllel .on wellicht tot eenig
kiugbaklead hebbende.. Tot p;kbur, te.ensba.enni....
u f 8,50 te b.tal.n.
dwingtroor veel geld te loopen, wat. •• · ni~~ : h~bb.n · reBuita8t leldsn.
(J. B . ) t e r ·te Bandi. (Amb.ina}.de kOIDmies dar de.de klq.
We., ~oo goed ' iuij oiijne medicijilen teragte g&will.n. • n 'niet ge/)rniken Imnnen, dan nou mon .oioh
SOERABAJA. 1'8 October. ' Hed.n naeht is de' bu·
•• . bij de poetd.i.nst, 'ohef<van b.t .pootksntoor aldasr
h"".t ve'pl...tat a.hten in d.n· tij ·j toen de · drag.n ' reau - opp..... bij d. spoorweg di.ectie albier, op
H • . P. Bolt. ~'ot p"khui8meest"r te Mabuar, de amb:
van. 1k ben g ••n kloDtong. (
) Nit
de,EuropesctiebeBchaving China door kracht .• an
heeterd.aa betrept, nil eene ·mi.lukte poging am golte~r op .::.acb:g.~ A, Barkey, laat.telijk kommie.
w. g, . age fOO' .
iap.nen to.t bet atlllllemen ,an een ander, maar
den op dat . bur.au te ontnee.m d.n.
01' . • 1 reBl .Dt•• ·. ntoor t • . Siboga (T"panoeli).

0'

Ik maak geene commentaren op argum.Dtatie en
behandeling, led.r · mage dat voor .ich do.n.
SnANuiu.l. 23 Septemher. Zooal. reed. alom per telegrs.' i. bek.nd gem.akt, h•• ft het den Engelecben
gezant mogen gelukk.n. de qneltiee tU8ichen zijn.
regering en Ohina op minnelijko wij .. uit den weg t.
rulmen, D. pomiek. bijeenkoIDet te Ohefoo, ", •••h.en
Sir Thom.' Wa~e zioh teruggetrokk.n had toen hij
te Peking sijn zin niet kon krijgen, ill opgebrokeu aD
zaow. 1 d. Ohin.Boh. govolmochtigde all de Engel8ch.
ge.aut _yn naDr Peking te,uggeke.rd om dAar, in 0verleg met de regering, nog

eenige

eindachikkingeD

t. tr.eCen,
Wat or ochler ~e Oltefoo ba.loten ie, blijft nog ete.d.
cen diep geheim; wei t,racht men'geen er naar t. ra ,
den en brengt zloh z.odoende in d.n ...aan, dat bij
er ook ietB van weet. m.ar men behoeft de ,erechit·
lande mededeelingen uit deze bronnen maar oven na
te gRaD, am zich _ttl overluigen dat men Sf niet veel

ata.I op wakon kan.
Sleoht. van e.n ding . ohijnt m.n vrij .eker te we·
zen en dit i. dat d•• tad Icbaog AII.I1 d. Jangste ri yicr foor d.n Europ •• ehen handelz.1 word.n geopend.
Vroeger konden de Europesebe .toemscbepen niet ve'·
der ga •• d.n Hankow, maar ou zullen zij gelegenhoid
behben hUDne ladingen tot bij ds weotelijko provincien van Ohinn t8 brengen J en doar er bo'Vondien ZOI!l
andere plslltaen lange de genoemde rivier zulieD wor·
aen Ilungewezen, waar
goederen lUogen IOl!6en ot'
l.nnemen, varwacht men in de 8toolll'·aart op deze rid er een grooten \'ooruitgang. Met net DOg op dit alle!
zijn de actiCn VJH~ de Shanghai Steam Navigat.i on Com·
paD.\-' in wei nige dagen nm 50% tot 77% gestegen .
Met gro ot rerlangen zie.t de handel er n8:l.r uit te
Te rnemen wu.t er beeloten ig omtrent de doorvccr- en
rerbruikln:6chten op EUl'Qpesche artikcleu in net binnenltmd: oen punt- d&t a1 lang iu behandeling is eo
ditmnal oak z~kerlijk: tel' sprake ia gekomeD; cene VAllto
regel ing VRn deze mo aijelijke queBtie zou meer op
prij:.ol ge.1Steld worden d,m de opeuing van uieUW6 hA.reJJJ
wan.r;tlln men \\"einig behoefl:;e ge vo~It.
I\fet den Bpoorweg bij Shanghai heeft zicb weder een
nienw incident ,"oorgednan. Korten tijd foordst bet
verh.eer op l~st "nn den Britechen gezant w.a gestaak t~
werd een OhineeB door e8n werktrein overreden eD

In

gedood. Aigemeen erkende m.n dat de machiniBt zyn
best god.an bad am het ong.luk Ie voorkomen en dat
de ChiDee, zich ale het ware mo.dwillig io d.n dood
had gestor t, en men verwachtte dUB geene verders
ge.olgeu Vfln dit oogev'!. Groot was daarom da verbazi.ng toell men eelligen tijd daarna 'fernam dat op
last. van h.oogo!' hand

chini.;
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eeIl~

vervolging tegeo. don m ....

inge,teld. Die v.rvolging h.eft dezer dagen plBRtfl geuad, maar de voorzitter van bet Engel. eb. o[lpergerecbt,hof Ie Sbanghai heef; den b.klaagde
onmid.l.eliijk na het eer.te verhoor van verdere recht.·
vcr\'olgillg ontslagen. Daardoor beeft hij echter tevene

h.t wettig . karAkter v.n di.n 8poorweg erkend, want
ware dit niet zoo, dan ZOll dB machinist met bet drijven van den trein eene onwettig. hand.ling hebben
verdcht., en wie da.arbij iemand'e dood veroorzaaat, ill
.c'uldig a.n nUlD.lag. De aand.elhouder8 : in d.n
sp lorweg, die door de noeger geboden staking van
h.t verkeel' d.crlijk te neer ge.lagen "ar.n. h.bb.u
hierdoor eOD goed dee] van bet
teruggewonnen.

froegere ve rtrouW6D

Th.nB Bpreekt mell or van dat, alwedor folg.n.
~ 0 C~"' ~V"", .1... CL.~,j,C\;'l>.1;' ''' ..~g~A.. :..ug
de geheele zaak zal Q,-ernem6n. Laat ons "oor de:eer
vao den Europ ••• ohon n.am hop.n dat dit gorneht
..:B v\6"~~il!:vili.~ ~

"lit g"lijk wel "'at op eeD jagthond; ik draag goarn.
iete" ( het haar me t Zicbt gewold afoe::nendeJ.
IIEsther. CrareD van Robert Brandon. Wie is die
Robert Brandon?" ;Yrij kort spr.kendo).
Ester'. bart schi.t hoar in d. keel. Zal zij bem nu.
op dit oogeoblik, alles ., rtelien, zond.r oic. den tijd
J

tot 8I~der6 gedachten t o gunneD, die

volatl"skt niet,

altijd de be.t. zijn r Z.I zij het gewigt .an wrooging
Bngst en Behnamte "fwerpoo, dat in de laahta ve.rtion
dagen op ba.r gedrukt beef'? - het laten nede..al·
len, tooall5 de doode 8tormvogel van den Dsk dea oudon
zeemaDa
IIO.li

yiel -

load in de zee p"

Hot onderwerp heeft zich zolf natunrlijk, gemaltke .
lijk ingc: cid. zander dat ,ij. tot gernohtelling .an haa,
gewetcll, er zoogenaltmd vrijwilHge bekentenis.en ale
m.t de baren behoeft bij to Blopen. Zal zij m.tkrach ·
ti ge, dadJe re hand aile hoop op het fraaije huis en
de uitgebreide l!u~.derijen. up de Tijluigcn en paardoD,
de rozen en ana:l88ISe D, de dODzen kn.ssens en geneug--

ten deB kren. den bodem inol ..n ?

Zal zij moedig,

€dcl t en tach louter tolgenB haren [lligt. "icb afwen·
den van dell tom'er~ prics, en tot hare hut eu hare
wasebtobbe terngkeeren? Zal zij, flf tal zij niet r
"Wi. i. Robe't BrandoDi'"' h.l'baalt St, John, .rij

g.m.lijk.
In de Beconde dit! nu vol~t, wordt de bestemming
,an E~the'8 lel'eo bepaald. Zij weigert het goed. en
kie.t bet .leohte 'lee\. ( " fiij i. de man me~ wi.n ik
vedoofd nen," zi.d""r wat .y moeet gezegd hobben),
.Hij ie. bij het voet\'olk" Ziedaar wat zij blo.end.
,.egt. De trAnen . kamen ha .. in de oogen; sij \V.nd~
bet hoord sf, en weet. niet, waar ~ij 1.id, yau schumte
borgen ••1.
"Hen UW(lr bloedverw8lIten:" Yraagt hij levendig.
• lit heb hem mijn geb.ele I.ven ".k.nd;" ontwoordt
zij oDtwijk.nd.
"Na.r de,," proel 'an lijn fr ..i .chr;ft te oordeolen.
dacht ik, dat hij .en .oar jong kind w••," m.rkt
G.rard uit de hoogte san, terwijl hij B.oha aparta·
Jende,bo1!letig,e Jatton . ,an na<l.• rbij bekijkt. ,Hij IOn
e l1liata Ilechte•. ~ toe sijn,wanneer bij ••n we;nig
l

II
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noodlottiger g.schenk b.bb.n owgeb ••ld,

~

(A ,' D.)
BA.TAVIA. 16 October Vangoed onderrigte .ijde
wordt ons de ,erzekering gegeven, d.t de brand van

tabak••• hnren in Po.rbolingo weI voorg.kowen i. in
den laattt.n tijd, maar ni.t v.ehuldiger, dan overal
gewooolijk dergelijke gevallen pluta .rinden. De .an·
leiding tot ~it braDden ie mee.tal wra,knoming doch
dikwijl. over kl.inigh.d.o. ja Bomtijd. over d•• nkel.
t.l.ur.t.lling wog.nl d. weigsring der ondern.mer.
am tot den gcvrugd.n prge . tabak te koopoo. dien
de inlander .omtijd. 'an verra weg op ep.eulatie
he.rt asngehragt. Intu •• cben hangt voor e.n be·
oordeeling ,ler schuld natunrlijk .Ue. af van d. bij.
zond.rhed.n van ieder voork.m.nd ge.al, wBarin wij
on. Diet willen bog.,en . Zoov••1 wordt ana .cbt.r
, .... k.rd. dot d. voontelling allof in b.t Bnojoemu •• che ce brandatichtingen . tegenwoordig buitenge.
WOOD

talrijk zouden zyn, ~8er overdreven ie. OVdrdre·

•• 0 .ij a oak de klagt.3 gow•••', die in den la.t.leo
tijd over Ilechten tabak. )ogat v.rnom.n zljn.
'.
In Blitar en Kediri, is weI is waa.r op den voor..
oogat 08, die daar goed wall, de andere ooget voor
twe. derd.n .Iecht g.w.eet. - In Loemadjang i. do
midden · oogst d or d. droogle .I.cbt geweeet, doch
b.looft de naoog.t .,.n good t. zullen worden .l. de
vooroog.t. - Ook in Bezoeki lsat d. naoog.t .ioh
good .anzi.n, .n zal bel nadeel op den vOoroog8t
gel.den igo.ddeelo v.rgood .. orden. - Op Middeo
Ja,a bebben de reg, nl van September oak d. donk.r.
vooruihichton •••r v.rheld.rd. - En in het Banj".'

mla8cbe kan de oogst goed genoemd worden.

- De noodlotlige geoolgen d.r champigllon.v.rgif
liging Ie Tjipannae, welko wij onlangs .ermeldden
hebben zich niet bij d. vier off.,. b.pa.ld; tot ti.n
is hot get.l der orerledenon nu r.eds ge.tegen, waDr
onder eeoe zwaDgere vrouw. SlecLte:! vier aangetasten
kondeo worden behoudeu en zijn ale gered te beecb·
\Ven. Het wae in hunne zi l}kte een oprallend verdcbij.
nel, hoe 01 dez. p.Iienten in hunno h.ld.re oogon·
blikken weinig beael .an bun g.,nsrlijken to •• tand
hRdden en zicn niet nabij hun eind. ge.o.lden.
- M.n ....oskt oos te m.ldeD, dAt Mil. LaurA
MHria zich hier tar plastl!le bevindt en voorn"mena is
met de ••rstvolgende Fran.chemail oaar Europa te
.e,trekken.
- Gi.teren a,ond to 9 uur i. op Tanah Absng op
dell zoog.naamden p..... Kambing bet lijlt govondoo
van een jongen Cbinees. Het ligchaAm droeg v.rech.i·
dene wonden, tweo kri81tekeD, WaarV&D een doodelijk
io Jt hart, eo eene wand veroornakt door een .zwaren

Blog op h.t hoofd. De AlIs.·Re.. vao Polit.ie en de
8ehout vao rrl\oab· Ab"ng bevonden z;ich wtJIRtge o!Jgen·

blikken lat.r op de plaats, eo

00

eenigen Iyd werd

een persoon gcarr':lIIt.eer.:i, die nan het blcek dien
zelfden arond den ChineelJ bij zijne aanataande vrouw

go von den bBd en den modeminn"ar gedood zou hob·
ben. Na. zijne \vraakneming, die onmicldelijk door het

amok·slaon op de ton-tonB gevolgd w.rd, wae hij ontvlugt en had ..If••ijn toedoeng in d. hauden zuner
vervolg&rB gel.ten. Eenigen tijd later- w"rd hij eobter
gevooden, en bet v-ermoedcn, dat men den sebuldige

in hand.n had werd beve.tigd toen hij "yn Blibi wil·
de b-dwijwo, doch de door hem aaugewezen getuigen,
eerst een paar vrienden, en daarna r;ijne tiud ers' zijne

verklaringen vi.rkant legon.praken. Het v.rheugt ono,
dat de dader zoo .poedig ontd.kt ie ,
Wij kunnen echtc!" Diet ontveinzen, dat eene exec utie op Bta3nden voet al8 gistere'l avond plaa~8 yond.
bier, waar door wie mallr. meant macb.Lig te zijn door
ziju geld, 8om8 zeer lichtzinnige begrippen worden
gekoe~tard over huisselijk geluk van den inlo.ndor f-ll

over de deugd .ao de Inlandscbe vrouw. wellic"t sf·
sehrikk:end en he ilr.aam werken kan en meaigeen den
foat zal doen t -:'r ugtrekke 'J die gflreed Btond om eens
andere huis binnen te tra:den.
(.1 lJ.)

- Iu de oacht •• n II, Zaterdag op Zond.g h.ef!; een
dief getraoht iu te brek.n bij den k•• t.lein,.n den
Planten~ en Dierentuin alhi@r. Door hat tiidiP.' o8nl!llnsn
echter fan den bond en r an het breken vtln- een gltii.

ruit w.rd de dief in .ijn w.rk g.ltoord. Uit n.ak
schijot bij den hand te hebben godood, ten min.te bij

trA~~~' :~~a!~~~r s(~:'~k::n:::: :;:t :::~~~:~l~:~~

T!It~!o!~~Jd!~w~~E~!!~~I~!~~ChSf

mjn plan o.e. te bal.n.

der d rd. kl ••••, G. V.rburgt, Tot'kommiead •• ee••te

.ch~"::, ~~~b:ijn:O~~=tr!;:le~a;:~~no':.e~e::r eD~~:a;:

klae•• , de kommies de~;::::~~ .kl...... K~ l!'. Sto.lman. '.
Bij de otatiatiekeopnome van Ja,a (opn.mingea.ctie
M ,dioen), de ko"trol. nr der two.d. kl....bij h.t
binnenlandaoh be.tuur op J a'••11 . Modnra. Ph. Met,
mao. met bep.ling dat ~ bij het kade. der ambte- naron, .....,to. hij behoort, wordt gevo.rd a la auite .
Door deo Direkteur Vall O.l1derwij., Eeredi.not
en Nijverheid i.

ft.grant d~lit te .n.ppen.
To.n de di.f. be.p.nr.nde dat hij b.t slot d.r geldkist niet kon openen, ziju plan opgaf en we. wilde
gaao, werd hij door twe. politi. - .. <pp ...... opgewaebt.
Het Ipol i. d. oorzlUIk van de,e misdaad, - bedoelde bur•• a - opp•••• r wa•• jar.n lang, elder. in d.ze funclie, trouw en e.rHjk werkoaam.
(S. Ct,)
- Den l5den etai op de pasar vall de deBsll Saeroengan een inlander ee:l r.}l chih VBn eCD Chinees,
die zulko dad.lijk merkte .n den man met eenige ra.
genooteu nazette.
Nadat ,ij hem bDddeD geval, e'oegen zij hem lOa
onbftrmbartig, d.t bij voo. dood bleef ligg.n.
Naar f1e t bun van den A.ris van SOeri)egoD g~brBg~,

kwam hij iu 'oo".rro bij, d"t bij kon. med.de., •.n, .. at
wa. v.orK.vallen, waarns hij dell geest gaf.
De Ohinezen zijo in hecbten is genomen en D8.ar
Sidho Ardjo gebragt.
- Morgen Brond zal tegen half ZSB op de PGlIseerbaan eene groota pararfe worden gebou.den, bij welke
gel.genheid aDn ov.rete Haga de ridderorde von den
Nederlaudcicben Leenw zf!l worden nitge reikt.
_ In kampong Karang heert eenige dagen geleden
een diefdtal plaBta gevonden bij een iulGuder, die Rail
lr:l~eren eo kleinoodien op di e wijze ruim f 300 i cr..
loor.

Besluiten en Benoemingen.
By KoniGklij' beoluit van 17 Auguon.. 1876, no,
18, zijn beraoemd en Bange8teld tot offi.~ier

va') ge-

zondheid d.r tweede kl ••Be bij het p.rsoneel fan d.
gent·eskundige dieoet der landDlagt in NederlandschIndie, de heereR Dr. Th. Arntrenius, arb; Dr. L.
MOL~klJfiC'8, ciriel geueeabeer; Dr. H. Broltensteio,
eervol ontslagen get . ee~kundigo der ra8en-d van de
Oostenrijksche armee. en Dr. 1. Stork, cifiel gcnecs·,
hcel- en rerloskundigc .
8ij bt6t!bikk!!lg van den Mioister van Kolonien V8'n

~~z~r~g;;~D~.l~:: ;.~. ~o:;~, 6~e~:.;!: !~O~!~:~~::
king van den gGuverneur~ generaal fan N edljrland8chIndie, om te worden. benacmd tot onderwlj~!?r der
di.na~ ald •• r. Blj be.chikking
'on den Minillter va!) Kolon icn, "aD 26 Auguetus
1876. Lilt. D, no. ,1, ziju F. H. Woute r., M. Dank,
J. van Balgooii. G, J . I. i'.,tide, H. J. nn Roo.·
ll\!\!en K. ITa-gemmo, L. M. Pijntlo "-' Pbl, O. 1. Koate r-,
J, P. Serraren., W . A. Rarle, R. A. de Eoer, A.
D. Jan •• n, W. H. van Poeteren, L. Spruijt, D. Mor,je.
IJ . S~c!.ler, G. J. t en H-.lguni!!, J. A. O. Hamel ton ,
J . M. L.tkti en A. Bre •• oorl. goeteld ter beschikking
'-an de -. GouverDeur~Gene·a.a1 fan Nederl :lD dacb-In die,
om te worden benoemd tot opr.igter der derde kIB8se
bij den ....terstaat eo de burge.rlijk. openbllre werk.n
alulUlr,
CIVIEL DEP'_"-RTE ': ! EN-i',

derd. kla.,. <oar d.

J

8£NO~D:

Tot hulpondcrwlj1.er· sa.n de opeobare lagers school
te BanJ?emoDe, J, B. Kamp6chr.ur, beooemd hulponder.WlJzer Ban de op"nbare lagere school te Ngawi
(~&dloen), aan de openhor. sohool t. Nga .. i (~ladlOeD), A. Roo .., tho ne bulpon<lerwijzer aan d. op.n.

I

baro lagere .. 8cho:>1 t3 Wono/JobJ (Btagelen). Tot 2dol},

~UIPO.'der,,:~z.r' Dan d. open bare 3d.• lagere .chool
.e.. So.rnbalJa, M. P. BoogD.rd, thone 4de bulponder-

wlJzer aan de "pellbare 3da lagcrCl 8"hool te Batavia .
a!,D de opeo bare logere school te Buitenzor~ (BatBVIa), A. BaRra Wzn., thana 2de hu'po~dcrwijzer san
de C'lper.bara Jate lagers 8~hool te .Bst.avia, Ban de

open bare 3d. lager •• c9001 to RatavlD. A. R. T"ij ••1
thB'l8 2de hllJponderwijzer aaa d9 opecbal's ada la:
g8.re school te ~OenblJjB, 8BU d: open~ara lsielogere
scnool .~e Ba ~avlJ~, H. D. J. Byn en berg, tbanl hulp_
o [jderW1J2;er aan de open bare la~ere flchool te Bon.
tba in (Celebea en onder!worigheden). nan de open bare
5de lagare IJCbOol .te B"tavia, F. Veuem9, thana 8de
bulponderwtizer Ban die flcho)!. Tot bulponderwijzer:

aan d. openbare lag.re echaol te :';umanap (Madura).
H , W. L. G, Brouwer, tbaD. 2de bulpooderwijzer
aan de openbarc ade lagere school to Batsvia.
Door den Direkteur van Juetitie is:
OOEOOEKEU.RD:

Dat door de~ raa~9 v:~~of::~:litie te Soerab&jrl
l'ot buitenge w?on. 8ubBtituut-griflier buitelJ. bez\',aaT

d~;d d:~r~·Db~· g:9m:;!e:·~::~~k,

Tot buitenge .. oon subeti 'uut-griffiar buito.n b .....ar
v.n den lande bij die •• gtbanken, A .•. r,. Winter,
ambten.ar ter beecbikking van den re.ident van
'Madioan.
Dat door den Lnnd .. ,d t. Padang.
hi Hf.NODtD:

T ot buitengewoon 8ub~t[tuut.gri.ffier buiten bezwaar
ven den bode bij .die r egtban.!t, H. F. Matbijeeen,

klerk ter gr:ffie bij die r.gthank.
Dat door den Lflndraad te Poerwalrarta
Z[ !:.N 111;]..OE:JrIJ!

Tot buitengewoon 6ubstituut.griffiers buiten bezwaar

.ao uen l.ode bij die regl b.nk, B, A. H. Wolterbeak
Muller, kontrolmr der lst.. kJ ..Be bij het binneoland.ch
beetuur te PlJerwaanrtaj 'V. F. M. ~traeter, kont.roleur
der 21. kl.,e. bij het billuedand.ch be.tuur te Kra.
·Rang • .en _N. W __ .R... QO"S5r;,tP-' "Ulble :' ~r vp wacnvgeld, toegevoegd san de n reeideLt Vall Krawang.

lNLANDSCli BESTUUR.

n.E.L~_.END :

Ben tweejnig naa: Nederland, wegen! :.iekt e, Qf1!l
den tw-c cden kommi cJ!I b -j de a lg£' meene rekentamer

A. L. D. 40deweg en un deo kQlnllli.; op bet bu
reau van den assistent-resident van Anjdr- Re:ngi8 en

R.n (Sumatra'. We.t~~~~.,!,~., F . Sobotel.

lI'E'!i C ~ ]tD:

Il'ot patih VaH het reg cD tschnp Temil.nggoen~ (Kadoe),
de wednn'l van na ndo~glln (regentach.lip Magelang),
raJ. e ~ Saemo Dirdjo, Tot inlalldillch offi(':ier nn jIflt-

tOE(lEKE ..W:

.BUWE.lID :

Tot aS8istent·reaident van B enkoelen, de a:osistentr. sident ,·an Bondow080 H. G. G. Peitz:e!'. IJ.tot 8 $ , 18teot-reeideot .an Bon do 'If 080 (Bezoe!Ii): de e.mbteDIBr
op wacbtgeld H. J . Tijdem9n laatstelijk asaistent·rc
eident van Grlssee (Soerabaja). Tot assistent-resident
4

J

~~:'·a:~~::~~:p{:::~:tJ~~j~~~~,~ ~~~~~ · ~f::~~~:~~~~1
et. lijk konttoleur d.r eerst. kln"e bij hot binnenJOYS

in h.t

de .ehlijfo, bij deu hoofddjak •• in dat regeotoch.p
mil! Wirjo Redj o.

t."OETkOK'K EX!

De benoe ming van J. J. Meijer, uesil!tent·re8iden t
der d'\e. ling LematA·Oeloe nir en de P •• o.mah-Ian·
den (Paiemblmg\ tot asaisteot-resident van B~uk:oeleD.

beatuur op

adjunk~hoofddjak88,

tine, met den titel "an

regent!lc hup l'rob oHnggo (resider:tic 'fan tlieD DUll),

Efffol, nit !oijue betrekkin g wegens ziekle, de pak.
huil:Jmeester te MRkaaaar H. G. Baumg ute.

la~dsch

J. J. Ve.n,tra bee. ·

dat d'lor de Landrn.d~3tl B;:O;~~orQgo en So~ morato

en MAdura. Tot 8Sdistent-

les ill bet achrijvl!n nam,"
maar ilt gevoel mij Bltijd, 81eof lIet zoo is.: t
.Ratber is een lattgbattig mei£lje; zij Bcbaamt zich
"Ik: gl'loof, dat oude mensch en er, alles weL overover ho.ar armen minnaar en &ijne bo.nepooten en ha·
wogen, hat best Ban toe zijn/' z~~t Estber e.~n weinig
ken, en toch !tan zij niet uit.taan, d.t "'t. John met
"an hare be:laardheid teruJ krlJgendo); u ZlJ hebben
zoo reel minac hting o'"er een en auder 8preekt.
zeker minder verdriet dan jonge. Ik )'; f'! \l. zeggen llat
.Het gaven fan zulk een beelderig present i8 W8tlr·
Sir Thomas zeker een gelukkigi!r man is dim gij 7.ijt.'~
lijk wei eeD feit, d.t geboekBt8tlfd mogt wordent
• Ret; gel uk van fe n man iI, d~I!k ik, gee,\tenrcJigd
gant hij aoh •.rts.od Yoort, terwijl hij h.t boekdeeltje
nan de eenvoudigbeid van EgO smaak/' antwoordt
St. John echamper. ,Het geluk van Sir Thorn, i. io
tusBcben duim en vbger, dili!! met .zijne lavendelkleurig. glaco hands.ho.nen bedekt z!in. boudt en het
een notendop gelegen; bij heeft twee bartatogten, die
m.t een min"",tenden glimlacb bekijkt. ,Ik baud het
hem rege~n - eteu en ra7.eD j uij beefri een beste.D
er Toor, dat hij er heel 'Nat 6cbellingen voor moet
kok, om den eenen te voId oeD, en m,ij?6 moeder 18
uit2egeven hebben."
altijd bij de hand voor de bevredlglng VBil den
H Zoo
gij nleta betere ta deen beht, dan mijo
andereo."
, Wii allen hebben harta toglien, die ODa rog~reD,~ '
eig.odom te be.chimpen," ro.pt E.lber drif<ig eo bet
uit .ijns hand grijpende, "kunt gij b.t mij torugg•.
her'-at· .Est her rod cen lachje, .. doch zter dlkwijls
willen wij Ie niet ala de ooze erkenneD. De mijoe
ven," terwiji z;ij lrijkt, alsof zij weI zou willen 8cbreijen~
blukt vaor gebrande amandelenj welke it:! de u..-e PJJ
If Ik vraag ver@chooning/' sntwoordt St. J obn erostig. _
Tk bad geen voorne:r e-c, u te beleedigeDj ik geef u
.Om naar de kerk te gaan, herneemt hij op .len·
volkom.n .ergunning, dit te wi.band.lev, zooveel gij
""Ifd.n toon • • meal. gij kunt bemerken uit de kracb·
verkie.t; (een zeer klein in Ru.eiach I.der gebond.n
tilSe pogingen die i k aangewend beb, om V,,!l miidag
boek uit zyn zak b!!.iend~ '. • Maar mag ik vragen, is
d.ar been te ga.an.'·
De kerk ta Radl., .t·ant op een heufOltje . De ge·
M" Robert Brandon. of Brandon, of hoe i. ziju naam,
uw peetoom ?'1
.
meente-ledeu Tan R:{dley moe ten naar omhoog, om be,Neen; waarom ?"
graven. te worden - e.n g.lukkig ~oort .. k.~, ll ....
men ten min9~ hopen mag, voor de beetemmlDg bun·
,Omdat ik nOoit hoard., dat iemand een kerkboek
r.ler ziehm . De kerk he eft een· kle'nen, grijseD toren.
kreeg, dan aileen ale bu .. elijkage8. ~ enk. of bij Iyn
8ardi~, ODd eD eeo gega1m van klokken - dit . ijn
doop van peetoom. en p"sttu.tee. n ••r I',ij oi.t g•.
bare &anopuken 01' ondel'6ch.idi '· g - een vrolijk getrou"d oij', wiet ik, dat bet eerste ni.t bet g •• al
galm, s:.lOale de menechen zeggeD; maar mij schijnt
kon ,.ezen. eo aaarom beeloot iI<, dat bet laatet.,
moest zgn."
h.~t tot"
d.t er ODder al de too.D8cba ' t'.Q. van narc
kJanken ' niebl naafder, treurig~r js dan klokkeo, .Jie
.ll·)bert 18 Diet <,ud genoeg. OlD mgo ~etoom te
Ji.f.liji< en plegtig d')or de lucht beijer.o,
.
~ijn .! ' &eg ~ Eeai", door Bene groote in~panniug h..:l'
Door
de
etatigeJ uitnoodigeode muziek Daar blDDf'U
afkeer overwinnende. om den noodlottige'l naam, nit
geluid, treden St, John eu :Bother .,erden drempel.
t •• preken; • hij i. nog jong; ve.1 jonger dan gij,"
E< i. geen enltele kerkeknecht of · bank·ontelwter, .en
eindigt .ij tam.lijk bit•.
lij eluip"n du. in de. eento open. OItplaate: d? beata,
.Dat· kan iigt &iju,"be.neemIBt.Jobn. koeltj....
die .ieL bun aanbled'. De geeet..".!he . ta Jong eJl
tIll vroege!- dagen, 't ill nl)g n,iet zo~ bijlmnder veel
...<Mig; hij beef, door aijne ' woo~en de bOOf!" worm.
j rOil g.:eden, wa. ik, in . welk gesel ••hap ik mij oak
e\ekige, eihenhonten bonken - mlno.lIld. ~
b... ond, oltijd de jongste der aanw.'igen;· nu. intageB~
di.DgeI> .... . beeetclDholt eD ~n-bank , - do;m tril~
d681, in weIll ge..laoh.p ik ook . \It.n, .p.oel· ilt mij
a1tijd de ondtto. Ik geloof niet, dat .ik he~ al~d ben, . , ICD,lUjmAi
J

•

De zilv-eren medailla 'f,·or burscrlijke rerd 1enst~n l
aan mas ngab ehi Pr~wira Di \Virjo, gewt'ze!l hoofd.
djaksa in het regeilts ,; !U\P Soerab:lj:l, en zun a alB
blijk '"an erkenning der getrf'uwe d D 1j,crige pJigtsbe .
trschting w&ardoor hij ~r.ich het!ft onder ISche:den fZe~
durendt:! zijn ruim vijf- en dertig jaren dienstrijd. De
b ronten medail le 'foor burgerlijke verdiensten, &an
Singo Drono an Me;-to Dipo, desl!la.boofden VDn Wono.
sari en Bowongso (diBtrikt Sllpileruo, afdeeling Ledok,
~(~; ~;; .... ~ : ... ;; ... gl.j ;uu· ~ ~ Il I:. Uli\d 1I1~ ecn ~i.lj K: " s a erk:enn ing der do or heu b eWf"len 18Dgd u!'ige, trvuw-e en
goede dieuBten. aet pre"dika!lt van KranJrga," aan
udea. Karta Koeeoem~_ wed ana 'fan Ind~h! t\ng) (8fJ

"dierbare ,·cltj -·;:;
in hng en keurig wit ge waad~ '
grkleed en bel' roeft DU zichzelf in het br(lnunen te
on derwijzen. Hij bl"?ngt op het ooge nbl1 k B!t~c utB een
langgcnkt kerw cnd ge.krenn ~-oort, maar het 1S ei!B
8bl p in de waro .rigt iug .
Ru.st is gl)od £8 intotp3-nning. f'a.~ denkt Father
OD ic. De zn iden wind heaft het op ucur zwart! t1, don_
ke.e h'Hll' rO :i'rtl.e n !!e~Hla. De D8t uur het:!fr haar r\Jetbrui.u cllder oe gr(lcte, htdde re (J;)ger. ct'ilerge-ieg;:i en
een geheelen pot 'f01 'ran ha-ar r ,)od op bet fln.weolen
(·irke1rlrtk \"811 hare Wf ll.~en geled·lgd. Zij ~e in bet
g~ hee L niet in de pnntj es fQ\)aie rij er nn uibi'et, en
toch tre~t r;ij aBet: aandacht, .)1 iemand, die van
r~ rre k orol:.
IDdien Jil!ther iem:md rermoord ; ad en hare mil!~
d3nd even heider san bet lichb was gekomen, ala de
ZdD ~8 midd,ge aan den. beIl:lel scbijnt, reg-tere en g&:
I!;fforeneil zoudon gewe jij rcrd hebben, om haar nij te
j

~p t"eken.

• God 2y geloord. aat Hij iDOQijJ) UDuwen ge.acha:~
pen be~ft!" zegt de Bedooio,J en Gerard: galmt ~n lich
::;elf die zegeni!!.g- n3~ zoos1s hij daar staat m ~t sijn
grLloren la,.endeld.kleurigeu du-i m Pp den ~D:en ka.nt
van bet geuugboek en haar dito dito V'epl kleineren
~p den and~ri}c , terwijl dA f dierbare .liettjcB" bemlig

e::1 h~T·eDdig z~ng~n~
-, 0 Hoa ~c iiig is mijn
In uw hand: alm.gt;g
Hoe onwBfirdil! ik- m.ij
Heuwig .ult gij Vod..

lot

God!
IchijQ,
s!in.··

Y t'Tbel'en ~~rdt?~ , dio makeD, dat men sic.h bijna ,

go.d en bijna ge!nkkig gorodt, aileen door

lie

op Ie

'~gge n.

Er, is .ol""h!JI e,(n g.hngbee' in de ~ank en St,
',T"hc i. er blijde ow . . Br ie iet. verrakk.lijka in het
ge·yo~l van- v erec-nigiD~ em .\"E~nnooteebap, iii iDoge het
o.J!I: maar eene t"enn-oolscbap, 'an

p..llllboekmet '181~r.n .ijn.

me

mlnu~

i,a eeJl

' i1~eling Tuik.Malaja); uo mu Wira Sstja; inlandt.h
ofllaier ,".0 J,,,,tibie, ,me. den, ,titel 'andjana, in de
bl\le.lingTa. ik Malaja , (l'reauger.Reg~ntsebapen),en
.'If rade!' Wangl. Negara, wedllDar van Wan"'arta,
e~ dat f811 ,lrandroe'n,":aan malWira, .Djibdja, _i..
tc .t.wedana ,ail: Tjibatoe (afdoeling LimbAngen, ' resi.
dentis Preang!ir~~g.nt8ahappen), en .n!kB ,alii beloo.
ning voor hunne ,yepljarige uvere pligtBbetraohling;
met vergunning mitsdiell om 'ziob voorta&n te noemen
en te Ich'ij,en, de drie eeraten: Raden rangga Karta
Koeloema.ma a rangg. Wira Betja en raden rangga
Wang.a Negara; en de laalotgenoemde: mas kindrooan
Wira Djibdja.

Departem.~!~..-::~n Oorlog.
Een tweejarig verlof naar Nederland, wegenB ~iekte,
.an dell onderintendan t der tweede kl ..se by de mi·
Utaire adminlstratie, E. J. L. Heren •.

BIJ BET WAPENBDE R INFANTERI B.
Tot lnitenant· kolonel; de majoo ... B, M. Terateege.

J. P . van Lier beiden met vorlof in Nederland, H.
O. V. A.. Demmeni en J. H. O. Godin. Tot kapitein,

de eerste luitenant H. J. Kngfr.
Door den Kommsudant van bet Leger en Cbef van
het Departemont van Oarlog in Nederl.-Indie zijn

MILl'l'AIREG·:tD~hnSTRATIB.
Bij hot burean van den onder·intenda nt der 1~
klll.so in de Ie mHit.iro afdecling op Java, de kapl.
tein-kwsrtit'rm eester F. Cortenbsch, onIangl van verlof
uit Nederland. teruggekeord, Bli het hospita8l to 8amarang, de tweede IniteD.nt~kwartiermee.ter F. F.
W . RQmer, onlanga in activiteit hersteld.
MILITAIRo;"ADMI'; ISTRATIE.
Bij het burean van den onder- intendant der 10

klaslJe in de :'~ milit1ira afdeeling op Jars, de tweedo

luitenant kwartiermeea ter H. Kits vnn Heijninge r , van
h.t bo.pita.l t. Pelnntoeugan .
IN]<'ANTERr E.
Bij het 400 hr.!aillon Ie Djokdjokarla, de kapitein
J. ]'. Tetar van Elven, vnn het 10e b.tailloD. Bij
het 7e b.taillon, do kapitein A, Backer, laal.telij k
adjudant van den kommsndaDt. der jnfauteri~ t.e Wil·
lem I. Bij h, t linker 8e b.t.,lIon, de kap.telD. W.
A. A. Visaer. van de militaire varkenningen (3e brio
gade,) By het linker 13. b.taillon, de kapitein S. p,
Oudker. Pool ••an het aubsi.tentenka der te Soerabaja.
gESnLD

OP

.NO,. AGTlVTTEIT:

INFAN'1·ERI E.
D. majoor J. H. 0, Godin, onlang. van verlof uit
Nederland teruggekeerd, an ."Iks te rekenen van "r
den 27sten September 1876.
f-I~llSTELD

i N ACTlrIrEtT:

INFANTERI E.
De eenle luitenant R. H. Sieringa.

sell EEPS-B ERIC HTEN.
SAMABANG .
v e r t r 0 k ken S c h e p 0 n.
Nod. bark Siamat, ge., G. R. de Gro~e nur Soe·
raba-ia.
Eag. idem Aurigan , Alderton naar Nederland.
,
BATAVIA.
A a n g e k () men Per 80 n o n.
Van GreeDock, met ht)t etoom8. Generasl Pel mevr.
J
de wed . Velda en 5 kiDderen.

Het maken ,an dat register ondernam ik indcrtijrl
in oferleg en onder goedkeuring VSD de be"werkers
der evenbedoeldo nieuwe edilie, de RH. Mr. S. C.
H. Nedorburgh on C. de Waal, destudo residenlen
van Cheri bon en 1l&ge1enJ en meermaien kreag ik de
yerzek:ering, dat voofal, vaor minder iogewijden in de
~y8tematische verdeeling ran wette1ijke en Ildminiafratiero voorBehrinon, met dat regiater de bruikbaarheid
der l:ieuwe uitg8af niet weinig is fe.rboogd geworden.
In 1868, all ufzonderljik bookje, groot 30 biz., yer·

8chene n

bij Lange & Co. te Batatia (nag weI voor

zien van onderleekend voorbcrigt) is het Register nu
nog in den bandel en zelf, afzonderlijk verkrijgb •• r

geeteld bij den boekhandelaa r W. Brui!ling to Batavia.
die, na de liquidatie der evengeo.oemde firma, ale

houder van het fondsartikol ia opgetreden.
}linderde m~ de nadruk, bep ••ld ergenis gaf't me
evenweI, dat men 't telfe niet noodig beeft geocllt in

den Ind.:%: mijnen nao.m als bewerker van dR.t tlagedrukte aanhnngeel te vermelden.
Zoo iets gaat, dunkt me, wei 'Kat verI
Bij g~mi& aan bescbermende wetevoorscbri ften, trek
ik dU8danige h.ndelingen bij de.e dan ook muwelijk.
vaor de re gtbank der publieke opinie.
Indie, - trouwena men weet dat gelukkig \ ooru;r,
- is aJtijd nog het land, waar een aautal schrij vers
on~r maer afgetrokksn ondenrerpeD roor hunnen arbeld 'ticb. v6e}al nog moeten tevreden stellen met een
weinig eer aileen; welnu, men late die kroon ten
minste nog op bet hoord van den reglrhebbonde.
GIlIeSEl<, 3 Oclober 1876
L, Cll. KRUIJFF.
____
J

H:ST A. D. bevat in een ingeEonden sluk, het vol
gende D8.ar 8Gnleiding van Drall d i,l !au((!':sroodaen·

leg~:~eru~a);:ert:~:~~:,e:::r~::~~!a~e:~~:~nee~~~ ~~

das.r bit,np,n kurten tijd zeB moedwillige echuur\;r3n~
den baddeD plaats gehad, dat de toe stand onboudbaar
was, waarna ten elotte werd gevraagd, of aau bet op·
perbestuur dssrvan gcene kennie behoorde te wordeD

g e:a:;i:!~a~::!:v.md~ ~:~r~~oK~n:e::piK~:~· eV~ I ge~~ve~ 'ik dat bericht lad, dacht ik onwillekeurig
:
Z. M. tro~~:~ t r 0k ken p .a I a i e r s.
I ~!:ndi~h:~::~~. de menBc3en toe .epO~dle Ii OM
.
'"
h

bark Zodiac. Ramsdale, Manritius,
•
,Carrick Ca8t1e, Dodds, Liverpool.
15 Oct. Z. M~ st. Prins Hendrik, Ko ··ptt Cberibon.
Ned. bark Gt't~iDU. Mllfie. Ridder, Cb rih on,
Am. • Cb.ttoDo0lta, Freeman, P.d"
16 Oc~. Ned. scbip L. J. Enlhover. Boon , Aruboina.
16 , • bark Orteliu8, DU1nken, Pa.dang.
Am.
,Battie G. Hall, ellrte., Mauritius,
V e ft r k ken S c h e pen.
15 Oct. Ned. t~~reld:~8 8~::~~t:~8, de VOGgd van

0

16 Oct N ...l at. Koningin Sophia: Jaueen, Soerabaya.
• Merapi. Beekhu)s, Tjil&tjao.
•
, L. G, van SwieteDJ Tbolen, Sumanap.
17 Oct. Ital. bark Oompagnie GenerJole Scbi8:iue KaDaal.

Noorw. loh, Doctor Mezger, J Janss.n Kanaal
Ned
• Candie, L f' clercp, SoerllbaYII.
Eng. bark Lldy TUrner, Vincent, Au.tralie.
N .. I. st. Billiton, Meijer, BiJliton.
SOERA-BAlA ..

Aangekom e n Bc~epen .
17 October. Frauache bark Gaston Auger, g e
:llgv.
Gail.ard, van Saigon.
Vertrokk en Schopen
17 October. Amerik b .ra M . E. Ro.sell. gezagv.
W~ S. Nickel", nsor ProbDlingo.

VE"VOLG DER NlEllWSBERlCBTEN,
BET JONG8TO[ _·',') UDEN e::tamen san de geneeekuDdige Bchool te Weltevredon had tot uitolag dBt aan eeu
tiental inlandera een diploma .an doktor·djawa kon
worden uitgerefkt. .Bij een o'Vsnicht van do Damen
der welgeslaagden vinden wij ... inlaudlcbe ebriste·
nen uit de Minabaa.a van Menado e. ee~ .an AmboD
De drie Oforigen lijn inlander. van Midden-Java.
EEN EEn ..."''' KODu te Bolotiga had de.e
week
bet genoogen door tijne echtgenoot met drie soon.
~elijk te worden .e.blijd. D. o.ergelukkige vader
,oalde .i.h genoopt aan dit ".enement zoo .poedig
mogeIijk ,de mee.,t o rncbtbaarheid to goven, en be..1
daarom, de, drie jonggeborenen &1 a.natond op de pa. , rol)d " te dragen. Bet IItbijnt eehter wei dat de
wichtje. tegen eene derge;ijite pnbliciteit niet bestand
waren. Imm,ere den .olgenden morgen hadden lij bet
aIle dria reeds algelegd.

•

Wu ~&N h'!t publiek opmerkaam op de laatate
opfoering ,v an.la' fIlIe de Mme. ABgot. ",elk.op
])inIdag 24 Ootober a. .....astgOlteld la. Bet geseI~
JIOpp Is <rID piaU; na .Donderdag dea 26eo, de krahle

Ik bob naruelqk een goede kenmo, dIe dat .e]fde

belaDp; bij inlanders en yerna m men ook al eens, dat
een of andere kJeinig~eid WllS onmeemd, dan kon wen

zeker guo, dat dit ge.ohied WSB in eon bnil of wa'
r ng lang. den groolen weg en niet door Poerbolin-

~;e~8~~m;~~~~:;r ~o;rt;:~~~~:oP~ki~~~~ar~~~i:l:er~~:~:
uitwnderjng waren.
Toen mijn goede kennie zicb. in Poerboli 'go l'eBtigde bad daar tot oog toe nimmer een particnlior Eu·
rDpea8n gewoond; by kwam daar natuurlijlc. om zaken

Ie doen en olaagde aanvankelijl< zeer goed; aileen de
dood van den man waarran hij afbankelijk was, maak·
to daaraan •• n minder geweu.eht einde.
Op vexloek der bevolkiDg had hij de gewoonle .. n '
genotnen om J Wl\nneer er veel geld in liju huil was,
wat in den oogattijd nog al eenB gebeurde, eenvoudig

bet naal!Jtuijwonende desillhoofd kennie tc
geven· hij kon daD t:eker ZYIl dag en nacht rond If.iJn
daBrtOD BaD

of filleco haddon gemaakt, zag mon, en ziet men nag;
tabaks -coltuurza ken oprreden.

Gepen~

sioneorde officier.n, verollgelukte schippers. g_failleerde
tabaks-makel&&ls gewezen doctere cn tut~i quanti

~lic:~~ ::n:::k: : j~:~s~ d~:~:t;:~e:~o~e ef;~t ':'~~~n~ie

En tach behcort een man die aau het hoofd eeDer

kultuur-7.lak in ue binnl'n Janden 'fon Java moet etaan.
caargelllten n og de kennis van de betrekkeJijke kultuur

en van landbouw in

'L

Blgemeen, in elk gov,.] grondig

~:k::~; l:a:~:nb~:!nhe!o~~I~ijlt:~,tex;.:; d:o~~~~n~:!

zoo jnist n oe mtJ ,.810ell" dAti ie fiegmo.t.iek, kalm, 'fan
goede formeD , rech tvaardig en roijaal.

~~~rzd~n ~;rod~a:nJ~::~o:" v;:c:::nd~

1,00 a! s ill: 't reede

Bezit een adrui ui.tr~teur do gonoemde goel. eigen.
schappell niet. dan moge lrij gesclIikt zijn \'oor alle
andere fu~ctieD, ala zoodanig de ugt bij oiet.
Geen Ja\'80n, uit de onbedof-ye n bergdistrikten , kan

~:gllen z~:ol~·ij :~cl~r~~le:t be~:~en!:f~g~~~:~nd:a!ij et~:

aanraking met den Europea!ln, des noods door v-er brekiag \'"8n zijn Qvereenkomste n, en wil men hem
dwingen tilt na ~ oming zijuer beloften eu ziot hij geen

aude re uitkom.t, dan i. hij tot aile. in .t..t.
"Von den suderen kant is eHn adminiBtra.teu r, die

'~~:~s n~~: z:~: d~:r;:ijl:e!i:~1 t~~I~:k~~:Ol~~:g ~:ho'::e:

ell van elders 'Wo-:-den geworveo. l\.Ieestal zija dnt niflt·

~:ll ~e::eJ::::::r:~z~~:: zi:l.d:.:~~:;:~r~g:; !~~J~t:dee~

die dorp en familie terlaat OIU elder .tijll brood te
zoekcn, is ll'lgell en uegeotig IDael van de honderd
een schelm.
Di en individnen gelukt It reelal, bunue bazen door

een popul.tic Je\'en met bY.ondere ge woonten wier

taal zij niet kennen, zo)dat zij nur voorkomende
kwesties ook geen onuerzoek kunne n doell, gelooven
zij aUee eon acnuive n aUes op d·c , adat" W8Drvan za
wei cena hoorden praten.
Die mandoors·glad akkerB profiteer~n "an hUll invloed
en faD de onbedrevenhe id hunner heere!l en persell
in naaill fan den base den kleinen mall zood.mig. dat
h~ lot bel niterote wordt gedreven.
~chuurbraDden _
en dat is mijne o rartuigiDg en
van \'ele 811deren, die met mij op eee. ruirue onde r·
winding kUQnen wijzen zijn yeela!. except enacle

nitzonderi og"n, bet gevolg van:
Ie. Ruwe en onbt>8chofte bebandelipgen fan den ad
lDini8trateur of zijn Europescne ge~ mploijeerden.
2e. te ver gedreven eiga, bel8ng en zuellt tol 81 te
spoedig ryk worden.

3e~e:~:v:l8~;~: ::w::~:~~:~~~va~:::de~ :Oh~~~~!~' ~:~'

Reo 4e oorzaak is galegen in de om8tandigbeid ,

J.at in elka tabak88cbnur foor bet boesen en aortee-

ren van de babak een aantal vronwen en meilijalJ wordt
geoccupeerd, die door het goede loon, maar tegen den
vDak geheel andere diensten doen} dan Wa81'\'"oor zij

te zien boe
Irat. urcn vestigen; en, bij den rijken .oorraad g..chikle
mannen, die jar?D lang ale opzicbter werkten, zijn de

eigenaren von ta~ak8 laken bunne keu7ie van admi i.: le·
C1genaren, als z:ij dupe worden van hunne

~ul:i~:::t~:. ::k:~nde~:~.:~f:I:;,::!u~:I:~rl:;:.~~ I ,ol;i~:k?tl'::~: .~geb~~~;~:.
Sk~~::~~~:

VERLOF VERLEEND : voor den hjd van twee

Aau boord der heden von Tjilatjop aangekomen
Stoomhoot Mcrapi he.ft een bevige brand ploat. ge.
hod; de logie. zijn uitgebrnnd. Een paa ••gier heeft
zich met .'1 Kinderen en andere person en in een sloep
van board gelaten. De aloep ",erd verbrijzeld en aile
13 persor::.en zijn verdronken.

Batavia dd. gisteren.
MAIL · TELEGRAM .

D. Am.terdamec b. woeHngen onder het l uh",.".
Hop 1 H OI) I Hop 1
H~ ngt den blu'gemeester op
door krachtdadig opt.reden der mHitaire macbt g~.
t'nuikt.
101 Perceelen zijn billdadi g bescbadigd, onde!"ech ei~
den l)er8onen gewond.

Het koloui"'l verslag over 1876 i. ve"chenen.

De stoomers Frie!lr,nu. en Btad Amsterdam hreugeu

ied;E~~E;'~ ::ip~~~:::.o:~:n·gezOndheid
H et is

kapitein

dWD Z!!

keus,

I r:' d:o~a~~::kiD" v:~e .~:r~e~o~:~;en~~e

o;;'a~~ol:!

Boorne,

(Reed,! :liatetcH JJ!?deeld{jl.- 'rer8jJffi(I.)

- - _ .-

A A Nf.l"F.KO"l..LJlN.

JaTAlDsche

=::e:~~::"t ~::,~:rah= :':2!:~e.::.t,::~

gelegonbeid te openoo tot tal van malversaheu, die
don !andb1uwer henadeelen, hem irriteeren en bem
drijven totwrukoefening.
Mijn mend QI de ....umaD . , de .Ta.aantj" .

Weitenad~D en Bij~.ijk de Tersiersl'len

,

Vendutie.

V riJ' da!2.' d en 27 Oct. 18'7 6,
c..-;

II CB d V S ".,
II r. . D. e OS van leenwl.lft
,
ten huir.e van wijlen

te SALA'l'IGA.

R'":~'::' :en...- c_~~:~~n ~~~:e,~\~~~ot~:::~"('~: ~:!:~:

Sehfijftaf~l, ~r8pijte!l, Alcaliven , Spiegel!. ,BuifBt met
::~::~:: :~::1 ~~e;:; ..;:ct:a~~:~~ht~~:~;~~:~'e~::;~

en staande lampeo, fiju Cri ~t-a.l en G lnsw erk. Ser~
ri ezen,

De Notaris ter-ens Vendumeeill~r,
ERDBRINK.

1817

Platte uI'tslaande duimstokken.
von CEDE R·HUUT,

die zoodanig kunnen gebogen worden dat men e-1' k I e I
n e 0 m t r e k k en mede kan meten, :l /2. -

883

G.

C. T. VAN DORP en 00.

KIN I)EHSP.ELE (~.

Triktrakbo rden,

verscbilleod-J glaoUe.

teren. dambord in

a. I

18-.1 26

Nieuw Loterij Gezelscbap -spel f 2.-

Lefs~:)arten.

lu

M~:t~. T.

VAN DORP on Co.

De Idieen nn Multatnli
~ijn

van den l en tot en met den 6 .n buudel, in praoht
band is. f 5 .- per bl!Ildel '\""erkrijgb&&l" bij
877
G. C. T. VAN DORl' on Cu.

HAND BOEK :
TOO"8 »E

Kultllur en bereiding der ,Koff".y
IY

0081 en

vau de orde

van den Ned. Loenw doo! den ploatselij'eo komlll.ndant, bij afwezigbeid va1 den ofdet"lings kommandant,
nitgereikt san den majoo' A. G. O. E. W . von d.m
Bueeohe TppeDbnrg.
_ Nut .. ij ,erne~en heee: ean d.iefstal ,an ;tie~
schoitj •• tin uit de algem&eue pakhniuD , ill...,. gehad. De juatitie d""t onders.ek.
(B.H6I.)

c,.;l!lp Jl' b BWla

ADVERTENT~N.

J

i:;'::~!~.e~ v:::'k~a':~ ;ijl~I":~te b~ic~~o:i~ nr:~:Ao~Ih~t ~~t.~~!~~:r~ vo~~t: g:'~~::oe~n.a:

h o~ Noa~d .... uJ.~ ... l.tc

Margaretha en de at{)ome-r Prine Hendrik; heiden ran
Nederlnnd
~'!!:"""'!!""!!~:!'!!!!'!~"!'!!'!"=""""~==~~~

J

uitsluiter-d op bet etandpunt vaD kooplluin t6gcoover de
bovolkin'!, ma... wiat waar 't pa. gar te ge.en en te
Demeo. Mandoora werden gekoten nit de omwonenden :
Die lieden beboefden niet to knnn6n 8chrijven met
latijnsehe br"kters en g...n Maleisch t.l IUllnen spre·
ken) want miju niend kende de
taal leer
goed en bad du. niet noodig, dat hy .ioh ollljl&f 'an

Crebang;'
met rerIof in Nederland,

vergund de bijwouing von den tao tiechen euraue aau
de krijgei!chooL
III Egijpte is eene bes mettetijke veeziekte uitgebro.
ken .

,in "on eehtgenoot ot aan.toande, gelDkt worden, en
kwamen.
Ret i. w.arlijk verwonderingwekkend,

Pcerholingo ge.told, '., weet
de de ...•• waa van tileening, dat hun eer d •• rruedellk m et.
- we! "eet i~ d t er cnkele, mlJ b.1reDdo onge·
gomoel.l was. want d.t het voor hen allon tot aeban·
achllrte odmmutr.teur a, dIe elder. llerhaalde f ••Beo
de zoude .trekken ale hunne ~ Toean" wat kW1Jt raakte ~ maakteD,
door Bata\issche firlDa's worden geem plolje~rd,
::
h:!t
vier of of "ijf der naburige d.... hoofden in commis.ie bij
een 8churf'ig schaap d. heele kudde bederft.
hem kwamen om hem te zeggeo, dat zij alechte bericbten
R et ilS te we n8cben, ook in het belang der zaaJr,
hadden ontvangen omlrent de eerlijkbeid .. n deo kok, en
dat bel be.tuur er in .Iagen tal de d.d... .an de
zij niet 'ldraotwoordel ijlt kunden blijven rO:>r ev ~ ntu eele
wunbedcij"tm te VB· te n niet alieen, ma.ar tcrene op t e
diefatalleo 0" grond W&4rfan zij vertocbtcn den kok
sporen \'IiBt de drijf' ~cr bunner mi&daden wae, en U.h
weg to zenden .opd.t zij daarvauge ene 8chan de t:OU·
nOllr be rind van 3aken IiBI weten te haudelen - des
LIen hebben.
noods door Tcrlr ijdering van degenen die de oorspronBij al wat voor zijne .. ken noodig wae ondelvond
kelijk. aanleiding gaven, ten "oorbeeld un ondere
mijn goede kennia de meest mogelijke medewerking;
leden der •• lfde kl .... 'an personan, die de pionia..
maar bij had dan ook niet te konkW'l'eeren met He
d~r bese.hatbg in de binnenlanden moesren Zijl!, doch
den, die zich niet met het dagelijkscbe gouden ei
die . daarent~geD er in ,~b. ijnen. te s!.gcu 000 in ettewildon ye.genoegeD, mo.r d. kip wilden slaehten om
lijke joren onder een bOl'de en eerlijke bevolking een
den gebeelen ,oorraad in eona te hebbeD, zonder
aantal brandaU.hte.. en dienn ,te doen ontstaan.
werk of moei!e. Hij betaaldc goed, W88 billijk, recbt·

h.:;:h:nr~it~o:'~~~~ e~et~~, v~~to:~

D8teur Astro WidjcljQ.

jaren aan den k-apitei n der inf'ante,ia Nit.
EERVOL ON1'SLAGE N: de 2_ IlliteD&nt kwartierm ceet-er Eerdmane.

Ee'l oprliegend, ruw, aan kart of kommandeere n
ge'ifend perl3(~on wor<lt door den m·Dsten inlander, die

:I

voLkje uit de afdeelingPoer lwlingo dat lU braodeticbt
gekend h : eft 111s bedaarde, een.,.u~dige, wt.'rkzame e~
eerlijke liedelL. Die goede keDDiB heefr; gcdurende 21/2
jaar te midden ,'an hen verblijf gehouden op cen plants,
die naar aHe winditt.reken. ten miDste 15 palen van
nodere Europ~6Cb.e woningen verwijderd was, in een
hu.is van bamboe, gesloten door deuren en veDstere

.an dezelfdo grondatof on ..... rr.n bet hong· en Bluit·
we rk bestond nit tat:o dook. lIet ie gedurellde nl dieu
lijd niet bij hem opgekomeo, de deLuen en ,eneterfl
t t) fluiten en nooih heefli hij o(lk slechta het min8te
vermi.t. Nimmer hoordo by van dief.lallen van aan·

liaden, die in -rrcegere betrekkingen hadden uitgediend
a19 rJbeflS van

:~~ll~=r; e~:~t~:di;h:~:nLe~:~1J ~::~;~tk:llJ::eD:U~~~

de

L:E'GR"" MM
" . EN

hem omtroot deo bJd, e!1 de lDl'Iehting; drelgde
" "
: .
zlekte In den euplant ,metnuegewll
.'
II, de .Toea.n" , !"
mo.et raad 80h.ffen. Hij WAB huo dokter bij .iekts;
,
' ,
•
.elf. gebenrde het, dat men hem ,de functie ,van "e'
'Batavia
dd.
'
heden.'
eoucheur wilde opdragen bij eene befalling, waarbij
de kenni. ,an do .doekoen." faalde!
BEN 0 E MIN G E N, E N Z.
Bij wa., zoo noodig, hllDne bemiddelaar bij den
VERLOF 'VERLEEND : voor den tijd van twee
by den Padoeka Toean AooiBtent ' en den KaDgdjeDg
Toean Kontroleur. Hij ws. bevriend ,met aile ambte·
i.ren aan den arohite.t bij 'den watentaat Prins en
~~·~'o:':~·:::b:e:ln ~e~~op:.":ohedegr~~!:t:~i~::D~o: aan den griffier Dunki Jacob•.
ONTSLAGEN : de opziener bij het BOlchwezen
rijlte on langdurige ondervinding hem tot wet gewor·
F olkeriDgo.
peD, dst de inlandero, zooal. zij oorspronkelijk tijn,
een goed, Hjd.a.m, en trollw slag vlln menocben uitEERVOL ONTSLAGE N: do ,eritleateur van Oordt
maken, w.,rvnn meu door zacbtheid en vriendelijkheid
en de optiener Sikman.
PENSIOEN VERLEEND : aBn den aleuteldrager
en H~:t ~:~~::r~i~v~~:~b:~:~oh~e.~~d·:~ekI!j!"dO~t de
Streithorst.
eenvoudige'berf!javaan bederft door de aanraking met
een zt'ker 800rt va.n Huropeanon.
BENOEMD: tot griffior te Bangkallang Mooijbart;
Voor 61.6 betrekking wordt een zeltere mate van
tot Kontroleur der 10 kl •• ae Tromp; tot 2e klaose
kennia , n onderriuding geei.cht; bet zal b. v. iem.nd,
Derx en tot aspirant kontroleor Eerdm.ns.
~!~o::~!~;::ot:n:'or~!:~' ~i:tJ~~;!~~~:~d e~~:e:l~j~
INGETROKK EN: d. toevoeging to Atjeh van den
gebeerecht to hebben en nog steeds t o heerscben het
kantroleur der Ie kla.ae van der Waarden.
dwaalbegrip, dat iedeleen g.acbikt is om oen puti.
GESTET"D: ter beBchikking te Atjeh de kontroleu.
culiere tobakBonderneming te admbiatreare n, al heef!
der I e Itla.s. v.n Bercke!'
hij nooit eene tabaksplsuten gezien, en at verstan~ hij
Tot wae.rnemend onderBchout to Samarang B0811.
:!~~k~:;J d:8:8.r~Je~:w~oijnte:e:k~r~ig:,:::.rdil~;:r~na:d:
TOEGEK ENO de bronzen medaiHe .an den v.cci ..

~eO:ij~~tenp.:;~o:!~::n:~e~e:~;:!e~i:te~no~::n~Z:;

.

&

.
g
M'
Naar AnJer en TJl atJapi per etooms,
e riipt, gez.
Beekbnilll, de ? eeren Lodewijks, J . ~ .. Kamp acb ullr,
ecbtg.. en 1 ~l?d! 1 Europ. onderoffi~ler, 11 Eu AOp .
en 8 lnl. IDlhtfuren .
A a. n g c k 0 Dl e nS c be p e D .
14 Oct. Ned. st. Conrad, de Ridder, Saruarang,
Eng_ f.l:chlp County of Bute, Craig, Greenock,

I

::O:~:=~B~~:~e~:! ::!:f~:!:::~~:~I~a:r~:~ ::r:~:~:le~;ei~:e~~rb::~~~8fe~~~;1D~:~~~' I 'TE
O,
,p!e.,gd~

BaJllar,&n"ga,ohepnbliek geduronde d~ beidelaat&te avon.
,
"'
,
' ,
. '.
den ".iII de. TrQupe FrADY".. d ?p~rette .kUDIlen d~o
be.lulten" b"ar ,ooroemon te wlJugen ~u nog "enlge
, nieflW< voor.teJlingen \VIIaronder de ,(harul. ])''''.'''',
'
tan beete te geven.
,
IN HIlT U.i.TBT VEnSO!IENlIN No. van het Weekblad
'an bet Regt '1eest men de volgende Idagt:
N~DRl1K. Bij het doorbladeren van den lvdex op
bet Btaatsblild vao Nod. Indie en bet Bijblad op dat
Bt&atobl ..d, bewerkt door don beer B. Bcbagen van
Boelen, tbans Lid dor Algemeene Rekenkamer (Bat.·
via B. M. van Dorp & Co., 1874), werd ik minder
&angeneam ,errast te bemerken, d.t aan dien Index,
alo ."nbangeel en Iief.t in zijn gebeel is toegevoegd.
eeD door mij bedBcht Register op de bekende en zoo
genaamde nieuwe editie van bet Bijbl.d op het Staat.
bl.d vlln Ned. Indio

JYest- Inri/I!

DOOR
B. J oh . SlIID,
G. C, T. VAN DORP & C" .

903

Prima kwaUteit

GAnUS

~IGUB

PRISCKSSH.

direct .an Uanilla,. nieuwe aanvoer In
kistjes ,an 200 stuks .oorhanden bij
1643
G. C. T, VAN DORP & Co.

D::~oe~~, .BPdJQ~1':~~~l~
EenBP~~7y=c:~~~;. ~::~tuur .

LA.ATSTE 'QPVOERING'· '.
fAN

\K\~"

IHI

!iVilIE4\!IDMO
ill»llI"~.'H

;1; ill

iIItIW

OhiJlllllaad en 8I1ikerw""k.
Demande.·'et :a~POllBeB
Vanilla Oho.ol~d in pakken,
Ohaool.lidpaede~ enfle8Bchen.

I ,.'

Entreeprijs ' f 4,1830

Met toestemminJ_~! , den Resident.
Vrijdag 20 Oc·tober 1876.

7e Abonnements- Voorstelling.
VAN DE

THO UPR FRIN ~ AI SED' 0PS RETT R.

.

Letter. b::~o?~d~~j.:~ ,S.n iker.
Sigareo snrprises mel odour.
pjgliaoh.. $lI'p~i.,es.
Surprises ,van ' cartoD
ZijdeD, I1n"el8n en ivoren kiBtjes
Legkaanen van Chocolaad.,
Exira (line likeuren van de Bont en Lellten en.. en••
Hall.ndsoh. provi.ien ' a1.:
•
Gerooktvl ...eb, Gerookte Os••nb ..... , · a.rookte . zalm,
Veraohe zslm, Sauoij. do Bologue, Kalf. ,.weaerlkhn,
Os.oenlappen, Kalfs.ehijf, 088on·
en Kalf.gebok,
K, nlsebe fric.dollen, Slier· en punta.per!!e., Bchor·
senelen , Bras.e.lsche KooHj.es, Pe.ren in Wijn, Appel.
pent, Doporwt)e., WorteltJe. enz enz:
Bittere en ooete bakamand.len,
en Krenten per ge~

EERSTE AF DBELING.

Une Femme Modele.

Sueade,

Snippera

lIfu,iek van VILLl"'ICROT.
Gospceld door
Mr, en lIfme, OALLEN.

Su. ade · en antbijtkoek van Schalenk.mp.
Likennn VRn Wijnand Fokking

--0--

enz: enz: e nz:

TWEEDE AFDEELL'i"G.

AIW9ier Jaat.te stoomer. JOn;~a~'i~ RUIJVEN.

La Bonne d'Enfant.
Oporette Bouffe, in een bedrijf. ~ruzi.k van OrFB~,....oH.
Ge.peold door
MUle. V E R 0 KEN, Mr. VEROKEN en
Mr, BERGER DEPLACE.

Dagclijks

--0--

Les Pantins de Violette.

St. Nicolaas gebak,

DERDE AJWEELINH.

Toko PLIJNAER.

- - - 0- -

Entl' ee ·p l'!js f 3 -

[)irect uit Par!js ontvangen,
ell h~den ontpakt:

AI\DVRng ton 8 1/ 3 urea
'(18 26)

Zijden Ceintuur koordsD,
Oeintuur Wltsije-r bakeD,
FlulI'celen en lederen Dameetascbjes,
Metalen CeintuurB in ver8chillende kleuren,
Chatelaines, ver.g uld, oxide, en zwarte met en zander
porte montre en epiegeltjeB.
Br.weleh Waaijer kettingen.
idem
,ergnld, oxide, metaal en bloedkoral en.
Oolliers, bloedkoraal met rergnld,
C9int1l1ll'8, Jeanne d'Arc.
ParureB, blauw. zwart, oxide, en met gekleurde steenen.
BI.uwe Kinderbelletj ...

To verkrijgen per vat ('n per dOlijn fles8chen,
12 floaa.be n ......... ... f 8.- en f 9.Adrea aan het depot bij A. JAUSSAUD, fransche
Broodbakkerij en bij
1829
BUZLERR.

bela.t .ioh
d~

Per laatste Stoomboot:
Deensehe Boler in blik, Gr&8 Doter BVM 'an de.
uEEIJW, Provisien in blik, fle'Bchen en potten.Zoomede: Een f4ctuur franl!lQhe Provlsien, IPatea in
terri.e., Vruchten op Water en op Br.ndewijn, Olij,e
in zout en in olie, Siropcn ge&88orteerd, Ohampagne
:lI1o.t en Ohandon, Roederer, Vermouth •• n Daugl..
Selveetar, tijnde een overheerlyke drank, Vermouth
Noilly Prat echt merk. - .n •. enz,
1.788
SOESM:AN en 00.

PER "CELEBES"
he de:> gelo.t.

Puike Haring je76.
in vaaties . van 6 Stuks,
F. H. BOUMA.
CHUBB

Papier- en Geldtrommels.
1823

G. C. T. VAN DORP en Co.

Mode-Journaals 1877.
Tijdschriften 1877
l:erZCiUliil!J per mail, daJ/ ,Del per
Stoomboofgclegenlteid,
worden telien de IDeest billijke prijsberekening,
geleverd, door de boekhandeluren
. G. C. '1'. V AN DORP & Co.
te Samara,,!;.
--------------------~

VERPLAATSBARE

Bu.'rau-Ministres
roor
1921

DAMES.

. G. 0 , T. VAN lJORP &. 00.

Toko Plijnaer.
IIeden ontvangen:
Wit Brooke. Garec.. no. ' 10. 12, 80,!lO" 50, 50,
so en '.100.
Zwart Brooke G erell, ' no. SO, 40, 60, 60 eli 80.
Geklenrd, Brooke GareD, no. 50.
id " NaaiJiide
Witte, .warleen er~ae Perle d'Amour !CGOopen; 1
1674

.D

Steeds voorhanden:

dio ' zich ,an de .talen door gemakkelijk echrij.en .n
groote duurzaamheid onder.cheiden.
1831
G. C. T . VAN DORP en Co.

BAZAR,.

neD.

Percale peignoirs van J 6.-, 8.-, 10.- en hooger.
Gemaakte Wandel-costume. van /30.-, 4.0.- eD
hooger,
B eDe\'eoill:

nne n

B A Z A R.
f

Veldbec1den a

I

25,---

per • t u k 1J."on Lcdikanten.
1815
B. KART!lAUS en Co.

Uit Parijs ontvangen.
Eene nieulI'e sortering

HEEREN en DAMES ARTIKELEN;
Roeden, 10886 Boorden in groote .ortering, groote
kellze ~an Da8llen, witte en l5eklenrde Hemden, ToiletartikeJen, Schllijerwerk, Parfmnerie, een groot
assortimen t Odenr. 1 quallteit voor Dames (uit bet
Magazijn Ju Louvre) Bene llieine eolleelie Peignoirs
van lijnw ....d en percales, praohtige Kammell, fantaisie artikelen, CeintuUfs, Colliere, Parures, Bracelelten.

P u ike Bot e
en Provieien.
ISH

r

ElJZIERB.

- - - ----------

lIevronw C. I. PLIJIAER
beveelt l.ich voortdurend ann voor het.
EN MAKEN

vau

Compleete Bruidstoileuen,
Gekleede,., Bal-, Wandel- en RcisCostumes.
A,lsDlede'

K inder-cosllllnes en Iloopskleederen.
1782

Toko Plijnaer.
, Zooovenontvangen:
PraohtigegedammolisBerde ,stoljes.
Alamed. :
Zen 6j11 wit ORGiND)S en TARUTU.
1?84

Ned. Ind. Stoomv. Mij.
Bet Stoollischip.

Koning Willem ill,

d. LEEUW, allerloi Dranken

Y.

Gez8g'oord er ZUIJDERHOUDl',

B. KA.RTHAUS en Co.

ve rirekt den 23 dezer, des morgens 8 our naar
rBb!lia, Be.wean en Bandjermossing.

BAZAR.
Bronzen en lerralwtta Sialuelten,

S08-

De AgoIiten,
Me. NEIT,L .n 00.

1832

Marmeren Pendules met loupes, porceleinen Tafel·
en Thee· en Kome· en Tbeeservise8n, Waecbetellen)
groat modol, fijn gedeeoreerde Waecb.teUen, Kamerpotten metdekscl, Cristallcn en half cri8~QlIen Caraf..
fen "oor Wijn. Madeira en Bit.ter, dito met Bterretjes,
Stell en Glazen in kristal en half kri.tal, VingerglazeD,
Compotten, Botervlootje., ZOlltvaatjes, compleete Deseriservicscn, cnz.

Stoomv.-Maatsch. "Nederland."
GEREGBJ,m:: MAAlIDELIJKSCHE

M AILDIENST.

BET STOOYSCHlP

Een PhctuU1":

dive~;:c~;~l!l,ee~:.t~_ :~ar;~~:ree:V~::::t::rbl;~::~
aeniesen met en zonder bouilloir, Olij en AzijDstellen,
Zuu.r~tellcn: IJakannen
stell en Lepels en Vorken,
prima Berlijnsch Zilver, e~z.
DONDORF Speelkaa:ten, Br.ndka,ien in ,aortelJ,' •
1 na
B. KARTHAUS en Co . . .'

BAZAR.
Gebakp.nnen. SoepketelB, 'V.terr.telo. Koffiek.nnen ,
Gelei¥ormen,· ijzeren Koekepannen, kopcren en ijze.
Ten
Petroleum kook.toesrellen, rerl akte IJskaDllen,
Fles8chendragers, M ef!8enbakjee, 8peaerijci.07.eD, Sleutelmandjes, oVlll e VliegendekEela, Slalepeld en Vork~n,

PRINS HENDRIK,
c.
Kommandan, M.

Geifmailleerde en ijzeJ'vel't-inde Casserolles,

B.fgege\'E~·L

roar rroch t en passage gelieve men 1.ieh te weD-

den tot
de Agenten,
J. DAENDELS en 00.
Batavia, Sam.rang, OOerabaia.

B. KARTHAUS en Co.

A.

GR

ii NnE II

HJeermalwr,

G~I~

Stoomv. Maa.tschappU Nederland.
HEI' STOOMSCHIP

;~r1~~

werkt tegen billijke prijzen.

I

V oorhande-;;-"'-bij G. O. T. VAN DORP CD Co.:

Pl'achtige TooneelkUkers.
1682

BR'\AT,

ZIli Hi S o v. a. e. f"an fia.!M \' !a via Padang en Nape!e
DRar N. Diep rcr trekke~l .
Iiading wt... rdt B8t1gonomen 100r bijna alJe ha""enB
h.l :Europa, W8.llrllH- r directe CognoH3emfnten worden

18 28

eD7,..

~~·i;!$~~~~- ·~

CELEBES,
KODlw.ndant C. A. BAKKER,
zal "f~rmoedeIijk e i n d e 0 c t 0 b e ·r Tan Batavia n2.lll' Marsei lle en · Nederland~ vertrekkdD.
Voor psssagt' g~lie.l""e men zich te wendeD to·t
d• .\gCDteD,
1736
J . DAERDELS en 00.
Bataria, Samar.ng, Soerabaia.
- - - - - -- -- --

T E K..OOP:
Ecn Gallowav- Stoomketel,
ran ze'!.'tig plI.arde·nkrucbil;' geheel complel:t, lang 82
vo <!t, disID<!-ter 6 {"oct, in tw ~c Ftdrke-n, lalet band,oe·
ding ~np, etOO1JlDleter, em:.
(1327)
Te bevragen bij

Jouvin Handschoenen in aile Nos.

LEVEREN

.

BAZAn.
Versch Appollinariswater,

NIETIWE MODELLEN.

(14.28)

d. Beele.

I

1812

Zoo even ontvangen:
Geborduurde en effen
~if1llell uaulcs ilril~CII ttl lallCIWlittt,

- - - - - - --

Y.

·Kapite'in ODEll,

~ertrekt

den 22cn dezer, dee morge-De 8 ur J
Vleugel. fabrik.at Gebr. KNARE,
Butuv1 a via Pekalonga.o t T gal <'D Cheri bon.
hier liOO gUDatig · bekend, ('o.ntvDngen .b :nnen kort weer ,
De AgeoteD,
PIANINOS en SALONVLEUGELS.
~---"'-,Me. NBILL en Co.
1811
B. KA:RTHAUB &0 Co.

Ran d w e r keD.
1678

Toko Plijnaer.
1805

Baron Sloat

Ee',igste Imop1·tew's van Piani1;os,

I

Bloemen.
Dames en kinderhoedjett van etroo en ftuw-eel.
Zijden eD 61 d'oco.... Dam•• kouaen.
Kanten On gebordullrd. Zakdoeken .
ji"ijn Orgaudie zeer gt't!lchikt voor brui:s en baljapon <

0

Het stoomschip

i

J

Gekleurde zijde, oto!]e•• n grenadine.
Wit en gek10nrd tarlatan.
percale.

B • g

Nederl. IQd. Stoomv. ' Maatsch.

Gouden pennen,

Dvt..~ldoek ,

Met het inkoopen van :
Par~jsche Artikelen.

•

ONTVANGEN:

J . J . VAN RUIJVEN,

1792

S OESMA1'l & 0 o.

.1773

en

Opera COlUiqu~ in t30n bedrijf. Mm',iek vaD AnA:\{ .
Ge8veeld door
Mme. SISSON, M \', en MD1~, OAJ,t.BN.

Groote

PU 'I K PUIK

nooit zoo vroeg hier aangevoerd,

Banket.bakkf~ l·ij

Hodjongsche

Versche Bot e r 1e t t e r s

1779

I..••.. .· NJEIlWE.· Il':i~l1iNG'
1876

Prachl.ige glae •• bloemen, Amon •• , trouwgroepen
DraganlbJaden, gouden, l il,eren en groene blaadJe •.

Saijnetto.

E. ELSBAOH.
18 cite Malesherbe. Parij.. Correspondentie in
Moedertaal.
826

W}}; .~';lt~:~' g, e"+rit8'·1:~·t<t"" ,·:, :.1.:,;;r;?

. '

Holloway'S Medicijnen
H OLLO......y·S P,LLEli ,,,, ZllF. -

. Ge,aarlijke

Diar-

rhee. - DIl· oonalten derer ,erzw~ "r>nde ziekte zoo
vemhillend, en de wij_8 hBrer aaDfIllJ ~J. EOO veran-

derlijk .:jnd • • go,en oen voldoende recl. D ..n bet belangrijk aantal barer .Iagt<lll'.... O~der ~ollo~ay·.
bahandeling, al i. de oorzaak dezer lI.lt. In dUleterniB gehuld ial de uitalag even gun8tig zijn, ,betzij
de maag, de lever of . kleinere inge~anden de ~tel
van de ziekt·e is, · wllnt zijne pillen met oordea1
mrren(lmOD, en ..yo sulf .gJod op .de rijden dar onde~buik ingewrev.e~, beteu~alen de zwelling der
bloedvaten cn reg.len iedere ,erke.rd. , werking,
",.arnit die ook ontstaat. Beide midd.len workeD
regtatreeks, tot herst.eUing van bet juiste efenwigt
tu • ..,hen gevoelighoid en prikkolbaar beid, liekelijke en
gClonde ,afecheiding,' nBtuurlijke, en buitenspori~ bzing.
Dooojea Pillen.an f 1. f 3. ,ell f o. PotJ" Zalf
•• n f 1, f ll .. en f 5.
.
OheribcnW , CALISTANS ,t., Co. Tapl A. J. wan
der VOORT, Peka!onganW. B. HAN4, Solo ABNOLO
en C.... en OOBN'&''BS; ,Klatten J . .D. , SLI8B, JiJagelang J. A. Z,B lJ01!L; SamataIlg GOBTH.A.RT en 00.
1)R GROOT ltOLFF 8lI Co. WANNl!:A, a. C. T,
VAN DORPen 00. H. L. DB LYQN ell BOESMAN
811 Cc>.
('1')

Me. N,B ILL & Co.

Uit de fabriek .an de Reeren R.
O. ROBINSON ok Co. LODd.n:

Een niernve Stoornketel,

lang 2"' ~~t by .Ii ,.~~ diameter .met . GallQ."~y' ~~~~a,
. band"oedingpomp, on•. genael compleet,thana hggeDde te Samar&ng.
Te beuagen ' bij de 'Agent<in,
(132Sj
~ie:NBILL & 00,

TeHuurl
BEN HUIS ,op den , "~"""" ,K. l.i g. we•. DUD
den R""r EONSBl'.
U07 '
.

n,

avAllell "'an eenedccbter M ~w_" SToLLSohukking.
Samill'lmg 18 00t.olin18'l9,
.\ J g e .me e Iie k~"·Di.ge

ring.

