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Brieven~

Haagsche

De" Haag, 14· September 1876.
D~ ron van uoJtsteiil, de gewe!en ].[inbter "aD Ko

lonieD, heeft een brief gerwhre"f en as-') de redactie
van de .dj/M/erdmmdlfJ (,'Quf{{ni. H ij iegt daarin dat
niet, zoon.ls in dat bJad beweE-rJ Wftl, zij ue aflreding
buiten verbnnd 8to~d met het ~·e b€'urde bij de bebJtn

deling .ao de milici.wet; t.r.-ij l hem ook d. gel. gen·
bsid om 2ijoe taak ·neer to leggen niet welkom was.
De vcrwerping VRn h.et eerate a ' tikt-l der genoemde
wet was . de ef'nig:e reden foor de ftftDH&ag om antBlag, door de geznmen!ijk Ministe-rs op 16 Juni ge·
daRn, en, het deed hew, von Goltstein, leed, zij t~ e task
t~ant1 te maeten nE'dt!r: t~5gen,
Wu:orolm iR d~n lie Leer '4n G ~"'li tstein bIY"Em fol ...
harden bij zijn verzoek om ont.~:3 g, ter'.1o-ijl de andere
M Listen!, ( p (lien 'ao OtJrlog DS ! zic h.lieten bc wogen
om huon) p.H'tc fuill~!! ' t e beuou·:lerl ? - Z()U hij zirh
vtl-n zij ne ambtgenoJten nfge.!whe jden hebbcD, om later m et de vorm ing "U!] {'Cll n :cuw llillisterie belaet
te wordell? Ze ke r 18 h t ~t __jlliRt hij op da Qll."este

nieUW03 belaetingen van hen te beffen, m~de onderteekende. In d.t adre. werd afgekeurd d.t Nederland

zich

niet vergeuQegde met eene nate bijdrage u"t de
indiache 611.8nc i~ n. Zal er I.!U daB.romtreot €enste mmig.
beid b estaan lUBac-hen den bee r A.!ting ~reetl e o zij oe
consefvatie,e ambtgenooten?
Er wordt hier te lande in den Jaat.8tt'n tijd we-dn
wat m l~cr oyer Atjeb gl!e:~br~ve n in de Cour!l~t.en.
Sommigen zieu bet r.eer donker in en zoudeu ·wenschen da.t de R esee ring spoedig den etaat van ziken
aldaar ABn de Staten- Get.eralll blootlr gde en ID idde·
len beraa.mde om een ecrvol ejnde aan den ongelukkigen strijd tc maken. R et dezer dll gcn VErac benen
KoloniB81 Veralag ' an 18iG lant l.icb (b\.!~rentegeD 110g
al gUDstig uit over den toeet:md in A tj eh en zegt dJl.t
het doo r onze troep~n be7.et.l o gedcd te be-gint tts gelijkcn op andere plnate.en. \'filar ons gezag gevc.t;tigd
ifJ, Dit lokt ecl1teC' lllger tege!lfp,s!lk uit. Het 18 ,'eBl
te mooi gt-kieurd, zeg~ menj inderdaad zijo Vi ij er nog
niet hed ver ge \'"orJerd .

I
I

I

i
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krijr zal worden &&ngewez.t'D .
;k geloof Diet dot de beer ~ Iting Me.. daarme.
,n juist begionen .a!. ' Men lTij.t er op d.t bij bet

Hl:lt lU'l ken van de zeehayen te 1\;ndjong Priok is J
DOg ni e t geguud geworJeo . Men boopt dat Ul! u ie uwe
i\lillistcr TAD K o! oui~u bepalen tai, dat de door den
nmnemer te gebruikeo. werlit,uigeo, vaar t uigea e n gerecde ehappeo t:f.rdt lfa. voltoo;lo g fau be t wer«, rod
vijf percent v~rhooging ran de W"aarde zuBen wordell
orergoed j dnt de aaunemer Tomts. eeu waarbor~so m ZQI
moe ten stmtea van 2 '/J 3 milli oeD; terwiji bet ge·
dane werk en de geleverd.e mB.teria.len manndelijks zou'
den moaten t pgetnet-Cl1 wOrdtll eDt na die opweting door ~
den Staat bet •• ld. D o ingenieur de Quarto! hee f, er
iu bet lla;,de/s/;/ad ~)P gewezen, dat, zo oo. le llU de voor·
wBord e n Iuideo , de aa.ulleming eene 8pecu!atie ZUU zijn,
die altuos t en g U :l:st~ -rAn den aa nDemer u:tlo{lpeu zOU.
Over bet algemeen boriist m en hier in 't lumblijven
van mec Bter Hee makerk. Men verwt\cnt nu van he:)l ,
dlt hij de Zuider1ee drvoJmakeD, het kie8stels el her·
t"o!"nu' n p n ~ .. l" Zr.> ... ·'"'~'=' o~ .. ';i~ -,....':'~ : '.5::, "':7:J :: ~~.::;:: :::'!I ;':;.'~
de ei8c lJ.e n der elericalen beyredigd ~nllen WOrdeD zon·
der dot het openbaar onderll"ij. er ond.r1ijdt .... Wanneer hij dit allee doet, mag men voor hem weI drie

Adrea yon inger:et-;}nen

.tandbeoldeu oprichten.

eijmp.tbie in d. Twe.j. Kamer rekeoen Hon. Men
hidd hem ToC)r ge lDBtigd liberaAl, en 1 in el k gS'fsl,
voor bt> slist But i r !e!"'iC8ftL Thsos be-eft hij zicb, tcggen
de 1iberalfn filII Een ecbt; cODetitutioneci man doen,
kE'n~ e o , die ni et tcrug wilde kuru.e n ol? tie. eo~maal
a(~.l egd.

bekeoteni •• d.t het kablfiet b"t onrol.baa.

vertrouwen der Vt>rt,.,.genwoordiging miate. Nu hAt l\fi.
n:sterie &anbleef, bad toch de K!lruer eigtJDlijk ont-

bondeD moeted· w ord~D,
Het Haa/8~/,e Dagblll!l ziet dall heer ,·an Gllitatein
juiet ~ondEfr leedwelen heengaan. Hij litt, meont dat
bJad, d,,6r de liberal.n mt zioh .peleD. Nu bij wog
is, zou/ er ook meer kane; zij!J, dat do sluier-,. ni t' DOg
Bltoo/ o'er het Atjeh-drama nang t, za.l opgtbeven
worik"!l, en de ht')ofJe ch uldi.!!p. RAU df"'l e:] rr.m!,11.!li!!en

VOD

Batavia tegc n het p lan om

FE UILLETON.
}~stber.
(NAAR HEf ENGELSCH.)
.Ie er . ge~n andere we!!t om naar I aiG gaan?" \ rll.8gt
Esther, toen zij DS de dien~d: t8f1st elkander up het
hooge kp.rkbof et&an, nasr beut'.d ~m I, ~ken op de we'
lig gl'oeijend." d:1wutpfuimenbo)lU::'n . op d~n brijzen
rook, die elakvormig n oo rd"a!lrt~ stijgt onder bet zwak·
ke gebl8:88, van den: zuiJt!::Jwind oYer h t donkerblaauwe
groen van nQ knollenfe lden. .Ik heb or · ean afkeer
van, denze.lfden weg teru~ t e gaao l di e D m en gek'lmen' i3, bet beeft zn~k een gebrc:"k nan vindin.;akracht
to kcn:. en,"
REr i8 · een ander~ Wf' g." antwcortlt St. Jo hn, m.:-:t

1: a::t ~::r zijB~::::~~:~~~ g::r~:ijlmo;!e l~:!d~~n·tl:~

a

'an de heeracbende

Intu."hen geloo.en de anti·

kerk af~ijkende,

leelijkheid

langs geverwde peperko~k·klt'urige deur deze zedige
aankondigiog staa: .Dit is de poort des hemele."
• Het treft mij." zegt St. JoLoJ nit cen gepei ns ontwak:endc, dat een kwartif'ruurll gedllurd heeftr - I het
trefli mij ale een van de weinige gelt'genbeleD, wnatin
iemar.ds ervAlir.g o\'ereenkomt met wat men in romans
leest, hoe meu de. lompe handigheid hf;! t! ft, iomand op
bet \"" erkeerd~ oogt"ubhk te etor6D,PI
11 W26t me~nt gij-~ ' vraagt Bstber t oak nit een gepeiu9
ontw&kende.
.1k. heb Dooit/~ ,er-rolgt bij, zijn botd tifcerucnda
ell zijno hand o .. er bet b!"eede roode merk "trijkende,
dat deM op 'tijn Toorboofd gemaakt heeft, .ik hell
nooit van mijn le'fen iemand hardop foorgelezeo ik hiel~ er 'ffoeger l!og al van gedicbten te Jezen, ik

~~~a~a~ ~it::rder~!i~~;::: :r~:::n :ie~ie~a:a~h:ijm::

~~hd~h:~e:·!aLj:e~!c~~ne

lel!gte i., waardoDr lij
Do·· ~o:rpl!t~at .• ~f•.Ao ·geeloteo .boele~-o;ri~keI8 en., de
vO<3i'bij en do!')r · fte·16 I~nge lun, Qngelijk met
ronde 6;teenen· geI,loveid. zoo!.le onse ' \·oortaderen in
eeniJ(C! ' n·~orde1ijk.e gtufdehap'p en ·41 flnvolmaak.t . pro
\;l;.eli .. h g•• igtop Mac ~ Adam . bet playeisel r1ag\.n
"'D, .t • .b"'"gen•. Heden, kn dagekr~nneD. erg.ene .

::.

f!ii.Hd!'!tij

kon tij 01.8 die uk~le Dlul niet met vrede Isteu?· Wij
mieguudim ·baar g ' l"D rea's ·van aSDgename droomen;
\1i8&1'Om IDot'l.IIt &ij ~n.e on~ aangeDame slapel.o oeb'eid

...

~:r·~r:I;~~~ge"~~X ~;tt;e:;:;'·r ~Det d=:.~~:~~.!;;:

.
naar de Oude Wesley.nlCbe Metbodiateokapel, in het
'liar I)II&eI JJ.eiea 1789 geboowd. d'.in eeo,ondige,

dienen Ft} KDlUeJl, moeten blij ke::a, of heli M illieterie
den ltoed beeIt om wat het r iJ cht en billijk Deh t, oak
met v:;,etueid t e verJedi ge l'!.
H et JJal1!/~r:ll(~ ])[1!7'dad nccmt Knppcyne ; €l~n po·
f
E~iekej wan .. 1t:lls· , J D.tu8SJ.tlt?~ Z!ll ht:- t n'Jg U1 oete-n
mlk.olUen of dez~. ~l!Ia~~!l15 1\1 'dan Diet cen (l plnc?t
om ~en DlellW lhn::ste rle b ,"O , ttle.: gek rege n haetc;,
en of bij 81 dim nie~ te ruggetred~ll i3 () mda~ bij zij llc
plrtij Di et gerO:l:ed Tond,
J •

Pc tliiti-revLllutionuirCi Slmu] fu:rdJ wiens leider, dr.
Kuyper, in Ocb) ber uit .'t zuide n terugve rwach twort1t,
b3d eigentijk de ~OtUk6u.r gegevpn sa.n 't vptredeJl faD
een raci icaal KabiDet. Nu h e~ )lini8ter~e-Heemsk.erk
noc \ hw s g~blef ;;-ll IS, ontraaJ t d'? Staudaard net in·
dien~n 'fAU een yoorat.el tot oplcssing t"tln dt" ouder·
~ij!·kW" e~tie. tnlk een \foQr~t ei, dat tiU]! ~en eiod nan
de be9t.an!id~ grie,en .tOll moden ma.ken, heeft geen
kan9 om aan geno men te w0rden, B.Jv cn dien zou de
behu ndeling ·"an zulk eon wetS ()c. twerp deu liberalen
gelegenb eid gCfcn am doo r am e ndem~nten e e n wei: in
hun zin te rerkrijgan. _
Ilet biad is "Voorts fan {.)()rJefl!, dat bet faorstel
Moens tot hcrzienin g nl...D d~ 8ch'.JOIw-d, deerlijk
mi:slu.k:t ~ /:i. D O Jl' da ti ;- miil!oe nen
voo r~t!?l "
en
a

gri13ven te erk~tmen. Bet ktiD ve l klar~n: dat het den
voontandera van bijbelMhe 8~holen niet te do£.'n is
te branden, om algemeene keLnie op t e doeD. Wan·
neer !.let toeysU g .8~, k""am zij biuoeo op een ooger;.blik, dat wODd~rbl!llr a. pr p('s of l ie\'er lllai :l prrJp,:,~o
wne. Vertf!l mij uen:-," zegt bij, nnar baa!" k.ut v.an
den weg ovtJut<'- vpende ~n r(JDd.bontig fragende oagen
op ha&.r feBtigend£~ .ik ka:J. mij vergi88t: n - het i~
een on gelu\r, WBartoo ik dik"'ij le· rena l - maar t·)en
diE; ou~ eluhkig~ keare g j8t~ren Iillcht om den hDek
verschee!', kon ik ni et 1J&[aton, te denkeh, d.t gij mij
ie ta gillgt zeggen - jets Om.tt~l\t u t eIre, Jk d1:l.cbt,
dat ik d!.t up UW' gezigt lns. Ill: ,-crheelde mij, dllt ik
de eene of andere .deine belocl.1ing \'etdiend !J~bJ om·
dat. ik: te uwen behoe"fe de a!3ch Ten he t · ~ u_nr opgerakeld ta: b, waara an ill TIlijue "logers ee ns zoo deer·
!ijk br.ndd~.:·
.
Esther blijft nog etiiz wijgar, martr oraait haar langen baltl rlliSt ~loos en gej;lagd Tan de e~nc zijde mutt

Ball

den voet fan den heuvel st8at, tawijl boven bare on~

Moore j maar Dc'oit be b ik bau, y.elfs de me!'it aaudoenlij ;e Jl8~!J8ge8. bijroorbeeld .Arthur's \"e: trek van
Guini\'cre (1f M.edora's dood voorgelezen - of ue knecht
kwam binnen. om kolen op het "fuur te leggen, en
ramm elde met tang eo aebop, een drommelsch leven
makende.}'
Bi!tb.er laeht.
• W~rop hebb.e ndeze 6anmerkingen nn betrekkingr"
,Op COllnie~i zoo uiterat ontijdig binnenkoruen ill
den . "vi)~igeD D' 8l~ht," antwoordt hij met nadruk, .Ik
geloof n;et; dat sij een8 in de 'fijf jt:.8r .!1I1k CClJ midf!ernaeb.teLijien t~gt doet., ··en bez~allrJijk .zou z. ij meer

g.ho'.~.o.e.O. Pt•.n.

l
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I!;.~:~~E~~n~~~::~~::c:o~c~:~~1~ni:;:~;::~~~:;{-k~:~

dieD8 luster op bUD . weg nur hUls hU1lne rooHen
omdro ageD, om Daar · ben te kijken _ de predikant
na8r~tber, de predikant8Z.ueternaar St,John-lack nao.r
Iill en JilLnaar Jack, zOolls dat in de were!d gewoonlijk
gebeurl~ • maar di~ ia een goed eind hnger en vrij wat
vochtige r, dan dian wij tangs gekomen zijn."
Ilk houd ,f an vochtlgheid:~ zeg. E.tbor ·HolYk terwijl zij ~en madeliefje van een klei_D kinder"..graf &an
har.t:! voeten ~fpluktj .het is myll oOl'lpronkelijke element; te' huil!l loop~n wij '8 wiuters tot e.an de knit'tln
ill·"de·o~moAder en '8 'tomera .tot 'over ODie enkels."
Zij ktezen den lango~~ .en meer lDodderigen ·weg.

. ... . n._Wiel..en. of r".mmelen or.
bre..• dew.age

revolut;(·nairUll (\r niet Aan , d!lt /.Jet H eem£l:kerk ge- ; om o verheerscb ing doo!' de geeateiijkbeidj dat net on·
lukken zd om tie 8cboolwet l oa te wij"igen dat aBe
billijk: is om sen !leel dc l' nalie ecn ec:hool te doen
partijeo t-ot zekt! re hoogtl) bevre digd. zouden :r.ijv. M~arJ ! bekn/jUgen, w~orvBD. het gee,D g~"ruik meent te ~oge!l
zegt ne ll deel 'an hen, .nu de ke1l9 etond tUB3cu en
maken ; dat o.e ant!-re volutl(~oalr~n en de k t:thoheken
een .Mi ;. isteriC-HCetna~e rk en e c .... .Ksbinet KaPP€-.,·nf';
Rtrij ;~e~ 'foar vol kom~n vrijh&id der k.erk en alge.heelO
zou de heer Heeml:!lH'r~i haL al h~el erg mooten wake;] ( SCheldmg ~'an kerk e n i!.tsat. Aldua Z'Ou, fO!OIU doo r 011a t e worde n bestredeo". O uk de katr. o1iflke
gaD8
de StandUllrd, de schoolkwcBdc op te }os8t'n
l 'ijd 7. iel. liever b(:t .1Iin isterie Bonblijve ;:. dllll een Ka·
zijn. Maar, zegt h e~ bJ.td ten slot te . L.e t Ministerie
binet·KllppeYD C op!redan. De verklaring vnn mr.
kan ook d,~ nati.Jnale (J ngerecht igheid laten voortdu~
Kappt'yne, dat d o! etenlluing over art. 1 der mHiciewet
ren, de goedkenri ng '\"1m de liberalen trachte!l t il verg~fm r t)den was 'YOilr ' t l\Itni.eterie om heen te g&aD,
werren, en zieh, t~r beloo ning, \'!.lo rtduren:: luten ~ ~b.(lp.
rechh audigt bet all!lbl ijY ~D. E,enwel, zegt de 'l"ijrl,
pen, tt)tdat d e legenpartij bet de teugeJ ~ nIt de bar:..den
,al het bij de gew'chtige onder .. erpen, die aan de orde
neemt.

~:~r:t?n

Ran ·

de •
u niet Andert
het \'erteH en krijgen
dan in bet gezel:ige .l"ollduurtj~ bij eell ·- -wslmendi!
1aDlli? Of ~Qudt gij bet mij nu even. ;oeci. kunnen
l"eraalenr I VrBC.g t hij me~ vrieud elijk-e u dca-ng in blik
en toon,
,1J \l'at
segt- zij, draDit zich "'lak natn
hem been en bijt hem toe. looala e'en. klrive k,ruHwn.n
nair de hielen der Toorbijgaogera bijt .. moet ik
iete Teninneu F"
.lij t: gij zeker~ da~ i:ot nood7.akelijlt is, ieTs te n~r-I
~inned· u vraagt hij, t.e~wijl hij he.t, b~koorlijke • .in u~.
ru~t \'erket'reud,;o gelut: met ('en ondert.oc-k~.l!den bli ~
aanliiet,
. , 11

"erha!eiiP!'

'::~. i~oe.~e t;~:L~~"f:~.yo::d.:c~~~~:=. u~~!:,'~

gr;~e I~~:!er:~n ~:~o·d.b~:;,Ot::

::;i::

::\V:i~.,t~~~;

I

gij kent d.t reeds; dot ,SlldryJa.bi"

~'~?·'.n

een .•0. 1.......en. ,p.'. erooon. er I"" W.)""h i . en . lIHeekeol' • Boe ' ••• rt.
d.t
lij~l~St'~tr'':b:;:;'' e.en op. , IkkaD .,iet I "..e ••perIi .. ':.:: i~r ieersl~ht_ d.n....cbting
IOggen, det ill er
,"a ben. Wt!lweet ilr, dat
!e!at:nrlijk niet dwin!!,>n , Yerll'o"w.lijk
het ~.ia g...oonle ni~t iI, de. 41idd.roacbl. o:ie ' jeginl mij te .ijB," ant ... oordt bij 'rij koeltj .. ,
W
.' an.n ......

.~ker

U it P . . !'ije verueemt Ult1ll, in \':?::-baud Dl~t de!! tOJt~:~
.D-Iock, dat de prins 'Van Oranj e d"nr nog .steeds itQont
in e~n -deugel Tall beb !Ii"P.iU! b.~;te! d !t. L (" !!fI't r ~n BY'
nog al op d J tong !:'ijdt. Onlaug ~ werd. ge mald. dat de
J

~:~ns~:~~ !:j:~:n_~ =aUa;a~~t ~h~r~~atr ::;tftd:~cbi'~:~
r.u~ ' el'

Diet be ve.stigd.
IIet weder blurt ilte~ d.s efen

nat.

Oll';fe:d t:n ~

en

ar.

regencu ieu ',fie-s oilen eikQ.tHie r
Verg::'Iten wij in J"uli
e-n Aug ustus Utlt we er PSl'i\ll'uiija op na hieiJelJ: t!.lal:B
Kunnan "ii"6 er g:3en Dogen btik lUae:" blliten. D ~ t.her~
m ometer k.limt eo. dt!3i t tn~schon da ii 3l) en 6 3,1 F .. h,
renh~it.
Oplllerkelijk is het, dat ljfij hier te lande
in de l:l1Iti!te d3g?n bij ft.!. die buien bijna ge eD wind
bebbl:[l. De l~ge !l doet i lltus5Ch~n goed :Jan W"ei\:D
en akk~,~ en beeft Ollk nag dit nut, d~t hij ~n AW4
~tt'tt1a .w. Q.e n~r.st-of)rd eri3 (.iet' 0pi-n o:lre rUE!~ nireePjS!igt.
In 1871 b.d de A!I!~ ~ei'dams~he geDlsenter&ni beslohm, dut, le begiul\en met 1870 de kermis ZOll af..
g{'sch»f~ wurden. Die K. t:' rmie
placht d.o?li t '.""fee-den
Maandag in Se ptem be:, :lIUl t l1 .'iHJg':;iJ, e ll till s:rni5hm
~ 'Y4:.traru wilt gij met aIl e ge weld: dat iii u iets
z~l toc\' l3 rlrou'ol"et. ? O m w:. t renell "\"ecmoea t gij! d:.r.t -it
jet.; hebr" rQ~pt :zij lUst t(iB Demende gte r!]f5torighe id.
.Om hO€gcnaUID(l g e~n aodNe, dan rUe pij zdre

;:00

mij \'erschafG hebf'
,II!"
,.JaJ gij; niet door uwe 'NlH)rUeD ; nH'~:- tlQ'H' il.';'i ge·
zigt; nu en ua L"\, H m.d mij ni e t l'oor Onb~,!H..!hl!.n llld.
Gij weet, wel~ e.ene ,· ngelukkigc r~ de n ik gehnd h~b,
om w8.!ltro'!J.w en te koe!terc-n , ~j a8r ~'er t;;'"l mij" {7.ij!l
b::-st Jt)ende Oll\ tBr .. ij Ie esn bilk te sl.i..lln (,p het 8f·
geweDdc: in rerw-8rri n£t' gf'bt!';.~~te gebat '"'~n ~ijne gezeilin) - :!Zi)g my, of er ll iel; ie h bef!o' " .. t ttl.@~~hen
u en - en d i ~ n knas l', die u het gebedenboek ten
g€'st.~beDk e he.eft g egiH'BI1:"
E3ther'~ hart ond ergflat eene groute b e.~ge klop ping.
ne~ dllone netel d.)ek r:li:. ha:l.r !deccl je -rerbergt ill t chts

ge~~e~~igb:~~et ~~:~kJe8~~11!! ~;~:Dhaar

lilU re

" p,
(lp t"ekerd B ~ t n OGcl. lot. g ~eft (Jn B OH'r her. as !gemeen 1wee
of drie k3n~e ~: reI' -het toe3hBt, dEt wii onherrorpelijk voor de honden ~~eWil t!? ~ n "l'o'orden. Zij had de keUi
tllsscben or, re gth~iti eLl gen::- iD8obeicL .Er 1IrU ("ene
r cndborslige- Hasg geflM.n, die rJ:rJdboniig. ondubbel·
tirmig b~allhrGord k...ln worden. - In of neeD: R'..lbert
af St. ] \lhn. De man, i\.'i~'U8 ge, preklieIl 118ar "ferl'eit'D.
.ien~ n.o.bijh eid en .-l ens blik hur kouder laten d~
de sneeuw up den i.;...:;vgen top Tan. een berJl e1!D uur
vo6t den . Opg 3~.g . ue r !?n.. en m.et wTen zij beloofJ
he~ft te le\·er;.~ t o:. d e dQod hen echeidt, (I f de man.
geer- e j:-; t Ol b ~t '"!r {if mooij e.r, wie t: B k:<)II; ~\ d,?or hasr

~::~·;~i!j;:~:~£".~~'·~eg:~i,~;:;n ~:~r e!::e~!~p ~:~~;.~

"Omkl~~el teo plukk:~~: n Wat moct ik ll· yerb~.len ¥· - ; hftnd dell ~p~.ier:e tril ~en , l'O~~ Wi~D8 oC'gen lij ,de hare
.I.e.gt sq, l08tre!;, t-erwIJ\ eeD· fermo~de~, ~at blJ {'en
~('.srhaa.mJ; d th!,tl rc U iSh\gtehJk. nedersht.at -:- {le man)
geru('ht "an hare yerlovin~ mogt gehoord h·:bben. don:
wl~ ~l loy, :ia df:-le wp.~k, n.o oit ltl(let we4en~t"n. tot d.t
baar b.r.c.in .~aart, . r d.~...'k . '.·O .eene o~.df." .rl!c~thO~i-e.
de d\)~d , he :~ Tt"I"('en igt. Op ,~~ . ~ij ..::, .~o~IB. .ei'Le
wuun m.. Wl)n broeder Jack eO ' dat WI) f. ' \ moe.te
HOU"- p' Mgt Ie dC
'en, p,ogt. ZI) d. moe.)elykbeld t.

miagunnenr "
I·
,Deokt gijdan, d.taij meloop!Ctk ... mr" vraagt Bother
bar. ,oogen in angaligevetbaaing '.0 wijd .pepalkende '. h.bbeU om -

l . ....1. e.n k. in.d'

G-enerilti.l n .,ijen 2:31, fBI z~kert m~n , met 1o. Octoba~
aiB 11iniater van Oot'log c. p t;reden ~ oij wild e lief,:!:t
niet ziju begrootiQg imlicmen en in de de baHen oyer
' t sdres van EI.Ii.twot)rd op de Troonrei~ ge mengd.
worde n, ';z n. daar bet uitstel Un .. ij~e beno8Il11ng. De
{)orlogsbagrooti f~g T.ft.l rl. u~ Wt1&T8 (! hijclijk ~el een ~rt!·
diet'ftot \ful'dan,
en hd jUit.ii!!te-rie 'tnt vo k wsl
Diet b eginnen rue-t de- rui liciewet op nif:'uw in t e dienen.

I ~i~':=

oDtwijken .

( Wer.:7 r,rr<,"",)

op den.vond van dien Maandag. den 11d88 dazer.
troepende stad al.ingende I
• Kermis moeter wezen. Kermie moet or oijn.
Of we alaan allea kart en klein."
ED oak:
I Hop, hop, hop! hop. hop. hop I
Den burgemeester. hangt hem op I"
En toeD begon het volk, ouder gewoonte. de glaze'n in to gooien: Dij den borgemeeoter, op de Hee·
ren-en Kei.ersgraobten en in de Anjelieratraat. OOrwijl elder. lantoarns verbrijzeld werden. Ongeveer
bonderd bai.en werden beachadigd. Ret garnizoen.
dat vereterkt geworden waa, en de 8ohattorij kwamen
o· der de wapen•. Dinadag-avond, toen de ongeregeld.
heden Itich herhaBLden, werd er verscheidene malen
gechargeerd door kovalerie, iDfanterie en politie·agen.
ten. zoodat er een dozgn gekwetaten .ielen. Een aant.1 belbamelo werd io becbteni. genomen.
Men zogt dat de Regeering met de nederlandlchindische Spoorwegmaatschappij in onderhandeling i.,
om van baar B&n to koopen den IIpDorweg van Batavia naar Euitenzorg, en haar daarentegen to vorleenen
30Dcessie om, onder rentewaarborg van den etaat, te
bOll wen een spoorweg van Soerakarta nBar Madioen
en van Djocjokarta naar TjiJatjap.
Nog een woofd over de thana afgeloopen Miniete·
rieele criSIS. Ik kiln het niet eena worden met de
Standaard dat het Kabinet· Reamokerk er olerker door
&ou geworden zijn. Wel zou dit oogenecbijnlijk bet
ge ..l moeten we.en, nu de oppoeitie het bewind niet
heaft aanv88rd; doch men denke om bare leu!: .OOD"
tr,)leeren thllD6 1 l'egeeren strake". Zij
bij de eerate
gelegenhaid d. belt e, tach haar slag alaan. En nu
heelt hat herhaald .ragen om onUllag door bet tegen.
woordig Ministerie zijne rerhoudiog tegenover de
oppoaUie eer slechtar dan beter gem&akt. De cri(lis
toch heeft de gemoederen geprikkeld; de .cbijnbare
of werkelijke maehtelooBhei(der liberBlen, die er door
san den dag kwam zal men willen bedekken of wreken, en bij olot "an rokoniDg zal de spanning du,
erger en de tOBI!lt-and treuriger lijn dan rerJeden
jaar. Dit is nlthanB te freezen.
P. S. De laat.te borichten uit Am.terdam melden
dat er thana ruet heenoh'. IntuBechen staan de open-

,.1

l

bare vermakelijlrheden en de taken er atit Oprulcude
plakkaten, waarin brand en plunderingen worden l.I«ngeraden, zijn hier en daar aangflpla.kt. Men is nog
beducht "oor den

ZBtel'dag-1Hl.chl; maar ook voorbe·
reid. De milit~ire m·aoht. th ,no in de hoofd.tad Fr·
eenigd l id o.anzienlijk en kan nog, zoo noodig. vursterkt worden. Door deze ong.;,regeldheden te Amsterda.m klinkt ceU tOJn, eigen ",n onzen m81lhchsl'pe
lijken tocatand; .pil\!lot!i von ODS, pNletariers, un het
banket van Jt leven! Ollk wij willen genot 1"

Samarang.
1'0S'l'KANTOOR SAMARANG.
Slu.iting de. Engele.heMail Tia Batavi.. MUllt,,'
Riouw en Singapore.
In de ma.nd October den
21.
• November den 4 eD 18.
• December den 2 en 16.
Frans.heMail via Batavia en Singapore.
In de maand October den 30.
November den 18 en 21.
• December den 11 en 16.
Het unr van .Iuiting i, .teed. des namiddago te G ure.
Intu..chen wordt 8an helangbebbenden vrij gelat<>n.
ook op andere dagen hunne brieven aan het po.tltantoor te doen bezorgen. De doorzending beeft oteed.
pl.at, per eer.t·ertrekkende post.
I

1'.r.)LEG-BA!'rt-:. De gemeenschap met Singapore 18 ver·
broken.
POBTEHIJEX. Brieven en nrukwerken beetemd voc,r
Darwin, te verzenden met bet etoomachip: • Egeron ll
welke den 3en November e. k. van S.erabaja ve.trekt,
kunnen alhier aan het Po.tk.ntoJr tot den 80en
October 's middag. ten 5 unr bezorgd worden.

Or DEN BODJONGS~eraakten gieteren mid.
dag tegen 4 uur de voor een wagen bespa!lnen pasrden van den M.joor-Cbinees op bol, en werden eeret
tot staa! gebracbt. toen de wagen tegen de boomen,
die VOQr het Ro.pitaal otoan, ve, brij.eld werd. De
koetsier viel v66rover van (len bok en werd bewuste100. met vrij belangrijke won den. "a.r het Roapitaal
gedragen.
DJ!l LmrnoN AX» CnurA EUREss geeft eene be.chrij.
ving van aene vergadering dar HQmerulera in Ierland.
"Er waren ongeveer !OOO pereonen bijeenj Dooit
hee't men zulk eene ougebonden troep lij elkander
gezie~. De President werd by het binnentreden der
•••1, van aile kanten met bet diebtat bij de band .ijnde
voorwerp gewOr!JeD en bekwu.m eene vrij belangrijke
wond •• n het voothoofd. Bindelijk beda.rde de .torm
•• nig.ints. maar nauwelijko had de Pre.ident het woord
genomen tilt bet houden van eene voordracht, of er
ontstond eene blgemeene veeblpartij die geen einde
••heen t. nemeo. Drie honderd stoelen werden bij die
gelegenheid .tnk geBlageD.
Het bl..d meldt nog .1•• ene bijzonderheid mede dat
men nooit zulk eene vorgadering heert bijgewoond.
J

DE LONDO" AND Cnn<A EUBE.. bevat o. a. bet
Tolgeude: Don CarLos is den lleniSeptember per stoomer
Brittanni. van New-York te Liverpool aaDgelromen.
Hii wao verge.cld van drie vdenden - de Marki••
de Velaeeo. de Marki •• de Ponce Leon en de Vicomte Monnt Serrato Er had geen demon.tratie bij sijne
landing plaat.; njemand echeen zijn Il8nwe.igheid op
te merken.
WIJ LEZEIi IS DB STRAIT.-Tn"",.:
De Heer Molicavi, de .peaiale Corr•• pond."t van

de Journal dee Debat. voor de tontoonat.UiD4l' ta Phi.

I.deIPhia, i. t'1 SarAtoga geweelt en ~ond het .fhoQlld
Union 'Botel""',ol~ '~n :Wsel'wil.
','de ..oolDmercjeele~
drllk ds. Staten. Voor 5 doUara per dag bad hij eeD
van de 2009 Salon. die het Hotel rijk ....... drie maaltijden per dag, met eene kelloe vlln 85 gerechteu by
het diner, een Ooncert ovordog en
bal '. aronds;
oijn lepel en vork werden eebOOr asn tafel niet verwi8
seld, zijn servet had veel overeenkQmet met een zlk.
doek. zijn kamer werd niet opgemaakt en oijn ••cho.·
nen - hij bleef hier twea d.agen - werden geeD enkele keer gepoetst.
Niettegenataande dit aile.. noemde men dit hotp.1
een voorbeeld van • Comfort.

I
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WIJ LGZEN IN DE STnA.1Ta·TIMEB:
In den namiddag van den 4 de.er begaf d, eer·
geant Harrison zion met tieu inl.nd~r. in eene boot
op de Roogbly.rivier, van Calcutta. ten einde bet
wrak v.n den lIngdaohen etoomer Viceroy door mid·
del van eeu der torpedo'. van kolo.el Hyde te doen
springen. De torpedo was met 400 Engel8che ponde,
krait gel aden. Op het oogenbJik dat men ze. wilde
n,d.rlaten. ontplofte ze. deed de boot .inken en .Ioeg
den sergeant en .ea inlande.. tot atomen. De vier
overgebleven man.chappen werden naar het h08pitasl
• ervoerd.

BATAVIA, 19 October. Men 8chrijft on. oit Atjeh:
Een op den 4 September nitgezonden kolonn. van
3 bataillons. ben even. artillerie enz. heeft e:ndeE,k de
noordooaterlinie door een 8 tal van nieuwe door one

opge:ichte versterkingen beve.tigd. zoodat het den vij
and nu moeilijk ••1 vallen binnen te dringen. Ve
meest hevige gevechten hadden plaate bij de kampong
Poeblllt en haar mio.igit. voorts naby Lamjong en in
d. buurt van de wi.sigit, Klieng. Wij verloren bij
al de operatien p. m. 200 man .au gesneuvelden en
gewonJen; onder de gewon~en Majoor Euempol luit.
van Dr,eet, de Neve. Verploegh en bptein N uij.ink
die san zijn wond reeda i. o'lerleden. De Atjehnezen
hebben zich wiler good gehouden, nieUegen8taande zij
VOQr oDze wapena telkens moeaten zwicbten. Allee
,tond onder de bevelen van den generao]. lJ~ kolonne ie den 4 Oct. teruggekeerd, duo i. oij j oiet een
m.and weg gewee.t.
In het begin wall h"t we(l r bij.r.onder gunstig, later
• Leg het lot .I.eht o'er. Op venoheidene plaateen
kon gegn goed drinkwater gevonden worden. De ge·
.ondoheiditoeetand wa. vrij bevredigend. De vijand is
in de Zuid-Oo.terlinie nog vrij ourustig. tellken. trocht
zij daar onze posten un 00 vallen zooale nog onlangl
Lombaroe dat zij op zeer kortan afotand nader,! e. In
d. IV moekiwi i. het vrij rWitig.
In de la.t.te" dagen hebben wij hier hevige regenbuien gehad, soo z.lf. dat de Atjeh·rivier en de
Kroeng noroe uuiten hun oever. zijn getreden. Ret
gefolg daarrAn i. dat de kommunikatie met Pakan
Atjeh en Panteh Pera" voor voetgangers geatremd is;
om van de kraton naM luttltgenoemde piaats. te gD.an,
moet men even l'()or de brug over een breedte ,an
el3n 10 meLara zoo niet meer, tot over de knieen in
het water baggsren dit i8 &1 me'ar 1;00 geweeet, eD
niet'egenBtaande de verbt:tering hoog.t eenvoudig i.
(dat gedeelte ophoogen) i. . . nog niets san godaon.
Ook zou het wenichelijk zijn om den weg van de
kroton tot het einde Vall Pante~ Perak nog eenO goed
te begrint~m (in de Atjeh.ri.vier is ovenloed voorhanden). want dan heeft ze nut foor wandelaar•••1 he.rt
het dan ook .en weinig geregend. Want wandolen
is noodzDkelijk, YQoral voor hen die nog Bteed. in luI·
ke ellendige krvt:en wonen.
De 8rteailcbe put in de kraton wurdt op nieu", geheel nagezieD t dat waltl ook noodig, want zo6, gaf het
niets.
Ret oholerahoipitalll otsat nog ,10k bij de halon.
Is daar nog geen Bndere pluto Nor go ODden? T.
meH nu hot ho."ita&1 op Panteh Perak ie geplaatot.
Met htlt bouw6n in de krtt,toll gaat ht;L fiiet hard Yoor~
uit., f!dre8 aan de kazernes. Daarentegen verrijzen er
in kort.n tijd te Panajoeng toko'. ala andere g<bou
"en. To Oeleh-Lah, ie het een luot om da.r de bedrijfigheid t., .ien. Het neemt bij den dag in bloei
toe.
Talrljke "angkan. en etoomeohe.yjee lo.sen 01' de
reede hun goedert'n die vrij goed verkocht wcrdeD,
wenecholijk i. b.et ook dat er met m.er kracbt aan
het spoor gewerkt w~~rde, vooral aan de brug over de
d. lagune. I. dit eind tot aan het hoofd gereed. dan
worden er n~ld handeD gespaal'd die nu Dog Allee tot
aan de andere zijde f'8D ce la.guue moe ten pilolen.
Dan kunnen de gaederen en materialen ,au het hoafd
af, in eanl! naar de kraton gebracht worden.
T. O.leb·Loh lig. het nog vol goederon en materialen.
Dit is een noodzakeiijk werk, en niet 100 ~ls eeD
der dagbladen zegt, het aanleggen van tuintj.a cn
porkjes in de kratoD, m... dit laat.to gaat d. genie
lliet aan. De genie wi! wel, els ze maar goed en voldocnde werk<ol~ Ite.ft.
Maar t,och wordt door baa. aUerlang..amst gew.rltt.
Een araketokerij i. Ie l'enajoeng in aanbouw.
De l&atate berichlen over .Habib zijn, dat bij .lob
to .M ontesie (een me••igit) ophoudt.
De gezon<lb.eid.toeatand i. niet aJ Ie beet, veel koorl.en en bl1iktieklen. Cholera komt I ijna hiet VOO'.
Volgen. beweeren wordt DU Simpang Olim door den
vorat van Pasei booorlaogd.
(J E.)
PADANG, 7 October. Volgena gerucblen. "elke
onder 't me.ole .-oorbahoud medede.len werde" in
den nacht van Vrijdag. Ie Soeng,; 1'0••• {A gam) ver.
moard de Maleie. Pada Berdjoentti. zijn kind en zijn
t"rouw. welke laatete in geisgende omstondigbeden
Terkeerde.
In cijn hois miate men f 2060.
Daar de polieis oljn dorpsgenoot Bendar. Pandjang
in ecn hoocb. """tlOf, bloedonde uit talrijke wonden,
<0<' .......d hij ~<orloopig gevangen ge::lOmen. Bendara
Pa ~ djang .erILlaarde eebter de vermoorden te '''''geer.
nrdedigd OIl toen maar 't huenpad gekollln to heb~

"·u
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Ry Ion in ltaat.ijn de moordenaarB. l! ingetal.
teo wijzen.
Pads Berdjoentoi moet. een gOllvernements .pion

Nieltw-s nit Nederland.
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Wij v.ernemen, dat d" beer J. H. Ferguson,
mmlOter-rea,dent en consul'gene,aal in China. die met

d~n berg Berapi.

...

~c:.,;;,:.d~~t VM!~:e:l~e~~~::!:k~}· .~~ e~at~!rn J~::~

- Van· Fort de Kock 80hrijft men.dat in dan naebt
.an den 2den op den aden dezer alda.r twee enfo..

terng te keeren.

Padang aangekomen,
_ Koffie. De verbroken teJegraJl.oche gemeens.bap
rnet Java is niet alleen voor den handel masr ook
700r de Regeering nadeelig gewee.t.

- Rijk.ns een bericht van den Nederland.cben
oonsul· gener.al te Alexandrie, is in Elijpte eene beamotteluke ziekte. onder de paarde., buff.la en koeien
u't.:ebro~eo. Ollltrent den juioten aurd dier ziekte

~::ad:e c'::!i~~~r~~~r~:l::g~ij:~n

~£:~z~~~:;[~~::.e~Ee!~i~:m::;::~e:~~:Ki?~i~ !::~~~f::~E~;e:ij~::m:::::n a!:;:~~fd7::~e::
i:~~~~:::o;:::~!:::!~:~:rin~::::~o~~:b::i ~!~~~~~:~~:::r:i::~;:~i:h:::e ~e~~r·:::rke:.

Voor dit bedrag had men eon nieuwe lijn
daarotenen.

7
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H. prine ]redenk ont ...angen 'eo was dnarc.3 met zijnen tolk de gnot van den waaraemenden Fra<ochen
gezant.
Bij zijn 'e,trek vau het L:o heeft Z. Ill. de Ko.
ning den Scbaik, behalve het kommandeurakrnia van

kunnen

14. Oktober. De chineeache kerk wil weten, <I.t de
Resistent resident O. zijn pensioen ge'fl'aagd heefG

N.;der:~~

~;ij::=da::: ::~ef~~ i:er~:~~~i:;

::no~~~ ~:~o~~k~:!:,';;;f'

v:;ti:::
HD. portret ale herinneIlDg
Koet....~~ang. die.op Sumatra me~ allerlei middel.~
Prine Aleunder heeit den Hden met den Sch.ik
eeD famd!e regeertng zoe,kt te veltlgen an ~aardoor t
op het ramtorenscnip Schorpioen een tocht nssr de
yolk verbltterl en tegen t. gouvernement lnne~mt.
r~ede vB.n Nieuwediep gemaakt, ow een torpedo te
- ..Nallor men verneemt l~ de heer De ~ruln van
Zlen .prmgen. DUalOQ bracht de Prine met d~n Scbeik
BataVIa ben?emd tot komm.tes bo,khooder blJ dea ?nteen bezoek aan de inriuhtingen der m •• tacbappij Na •
vanger .der .IDkomende en Ultg8a.nd~ rechten .en ac clJr!derland en DaD het Koninkltik In lituui; der marine.
Ben albler. In plaate van den Dasr SoerabsJa vertrok~
De Prins en zijll gevolg n&.men by den kommatJdant
der zeemacht, aeo ."houtcbij-nacbt P. A. Van Reel
ken heer Remy.
.
.
- 7 Octo!>er. In's lande kofliepakhuizen was tot
het middagmaa'.
•
en met 6 October voor de derde voiling Tall dit jaar
- De orang-outan, door mr. J. W. Van Lanober.
ontvangen;
. ge, gouverneuf generaal von Ned. lndie, Ban de Bott
Uit d. Boverlande., koflie lste .O,lft 146~ pik. 91 kt. : lerdam.cbe Viergaarde t?n gescbenk'e sangeboden, io
• Angkola
'".
44.a. 50 II
met. bet stoomsch1p K?nmg der Nederlacden te Nieu~
---~--wedlep en vervo]gena 1n wels:and in de Diergaarde
Tezame~. 1.te aoort 1911. 41 •
aan(lebracht, .h~ ... hij in ho.t hok bij de aldaar aan.
Komt blJ 2de.
4:, 93 •
wezlge HOll wehjke oran~out:m gep!a~tst werd. De
-----wouw·wouw, insgelijkB door den GOllverneur-Generaal
Geheele voorraad 1916 • .34 "
ten ge.chenke toegczondeo. i. aan boord der
- 11 October. In '. land, kofliepakhuizen waa
8toomboot geBtorren.
tot en meD 10 October YOar de derde veiling van
- Door den Keizer van Oostenrijk zijn verleend;
dit jllar ontvangen ;
~i!.n den hofmllr.rHcb~lk 'an H. ],1. onze KoningiD,
Uit de Bovenlanden. koffl.e 1000 soort 1792 pik. 12 kt.
Jhr. Gev..rt. van 8 1 moashaven, het Irommandeurokrui.
, Augkola
445 11 50.
der }"ra.Da Jozeftlorde met de ster; Ran Zr. Me~ adju_____
dant IUltenant·kolonel baron ':raets VAn Amerongen en
Tezamen lste 800rt 2237, 62.
RD •. kamer'Hegr jiIr. Van Pab.t van Bin~erden bet
Komt bij 2de.
4. 93.
kommandentskruis der Fr8!ls-Jozefsordej ~ '8 Ko------nings opperstalmeester, baron De Posson, de 9rde der
Gebeele voorraad 2242. li5.
IJ zeren Kroon 2e klao.e.
__ 14 October. In 'a lande kofliepakhuizen WIB
Op het Internationaal Congreo van Orientali ...
tot en met 18 October voor de derde veiling van dit
ten, dat 1 Sept. to P<tera,nrg werd geopend, ia be·
j-.ar ontvangen:
~~emd tot pre~ldent ~an de Ind:Sctle sectie prof. H.
Uit de Bovenl.nden, koflie late soort 2499 pik. 59 kt.
Kern en tot Vlce pre.:dcnt fan de centraal·Aziati;che
• Angko1u.
"
447. 98,
Hect.ie prof 1\1. J. De Goeje. beiden landg"enootell
______
door ODS Gouvernement naa!" het Cougree afgeY<la.rdigd.
- Wederom heeft de generial-maj'lOr Smits, kom
Tezamen lete aoort 294'7 n 57.
Komt bij 2de
4 . 93.
mandant van bet K ,loniaal ~lilitair InvalideDhuis1
_______
gcne. 80m ran l.lOO t'_n b ..:lllOeve der zieken en geGeheele voorraad 2952 /I 50,
wOilden t~ Atchm doen t!)e!rom~n Ban den voorzitter
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(Sum. Ct.)
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SCHE EPS-B'& RIC HTEN.

Aangekomen SchepeL
Ned. St. Koning Willem Ill, gez. Do Koo} TAD
Batavia.
F.ran8ch. Schoen. M.rie llenriette gez. B055U van
Saigon.
Vertrokken Schepen.
N~ I. Brik Saodin ge•. Sech tlaleh. bin Oot!, nuar
Indramajoe.
Ned. ~t. Koning W,llem In. gez. Do Koo naar
SoerabBijllo.
N. I. Schoen. Madaiike g.z. Mo naar Joana.
Vertrokken Pa.sagie.s.
Per 8. I. Koning Willem lII, vaor Samaraog: A.mbwnear "\Vitbwaf, Hoekh. J{empensrs en Ech1g. Luit.
Gaillllr.i en f.ow, de Ht;:eren Gaepers, Tomn, Speen.
~l1ije.rs. M08selmBn en echtg. Aputheker Cowbn, J\.Apt.
Ke.ler on Eohtg. Vet.floateur Bette. eu fam. Luit.
Segboer, Meyr. .Rookwsker. Dd Heeren BIlX, Colmus,
van Holl, Mevr~ via. Heer~ De Heeren Henni;!
en L ...·mg. VP1i'CQ'Ii. .D\.4Cn~ni.\;;l1l ~ll "--~ill. OUVfthlger
G.revelagen en .:E'am. Lo.utenilogen. Y ollgd, .M~vr
Voogd, De Heeren Bernu:ei en lUlle Dul1.
BATAVIA.
A a n g • k 0 men S c h • pen.
18 Oct. Ned. schip Johanna en Margaretha, Ruh •• k,
Am. bark Horatio Sprsgue. AkinJ, BueIl.o!
A,rell.
N.d. • Kittij: Mulder. Soerabaya,
19 •
• st. .PrillB Hendrik:, Braat,
PADA~G.

Aangekomen Personen.
Den olden dezel' van Atfjin, per ,'oomer BIl!".Jll
Mackay, kapt. Veltmac: otli.ji~r Vall ge7.tHldb. 8cbijtl: '7
onderotliciren, 29 europ. en 2-' ini. militsiren, 7 yrlJUwen 2 atajinl!ezeD: 3 lulaoderi! en 1 C:hinec-s.
Den 7den deur. van AtsjinJ pH Stoomer Sindoro,
kapt. &rghuis van Woortmbn: hpt. Julit.m,. luits 8.mit
en Yan den Broek, 6 eurvp. ondt:rofficieren, 80 curop
en 23 inl. militslren 16 vrOll''f'.:;m 3 bedlenden en 2
dwangorbeidero. .
Den Sst.en de'!'!;er, !'an Batavia. per etoomer William
Mackinnon, kal't. Van Euk voor Padang: onder intendant 1: kl. O.ten met echtgenoot en 3 kindereD, kommiea Rocbel luit der genie Ten Ho~t
ecLtgel:.ootJ
mevouw Aarts, 1 onderoffi.eier, 8 europ-. tll 4 ill!. mili·
tairen 5 in1. ·uouwen en 2kinderen.
Voor Atojin: dirig off. van gezolldh. Vao Hengel.
luit. tl. Von Brakel .chimmel, bpI •. Goldbach, Du
Moulin en Willemst.ljn, off. van gezondb. SteeD.ma•
luit8. KompeeB. Van Lo.nen, Wtllemateijn en Knijk.
m'guijnme •• ter der geoie 4de kl. Aarta, meYlOu",
Zeehandelaar met 2 kinderen, 15 europ onderoHicieren
Tan dl> lend e!l 4. europ. cmderoffioieren \'110 de .zee~
macnt 1I opzichtoro, 69 europ. en 79 in]. milit&iren
14 europ. en .2 inl. Bchepelingen 109 in!. l'lou\\"'eo.
chinees Kaauw Senkie, 8 kinderen. 1 mando~r en
109 koeli, •.
Voor Po.loe Brls, 2 Afrikaan. (I CbiA'BlIen, 18
i!l.hmders en 2 nouwen_
Y e r t r o. k ken p" r 8 0 n e n.
De liden de.er, Mar Djidda. Jhlr eng.•teomer Ab·
bot.fOld, apt. Cbs. Patterson. 828 bedevaartgaoger.
hede.aartpngero met 32 kinde....n. U. klinga~e •• 'n.
1 vronw en II kind. reno foot Point de Galle.
J

J

J

J

J

;;i~e!:!t~:~:r~~fj~~~ ~;dnde:e!e ~~::~.

J

Kruis den
RO·IT.EEDAM. De in aaubvuw zijnde gemeen.
lebrug Ie Rotlerdum voor yoetgangero en .oertuigen
over ..de Malli, zl}l mat het dek Qngtweer 2.5 M. hoo.
ger lIggen dlLn de l\Iaas·Jerer. Da.ar nu de Boompjes
Diet breed genoeg is om ee.!l Inngzaam heI1ende:l toegang tot de brug over te IHleu; IS door het DagelijksCb
B.uiltuur do Qomocnb..., TOQrg-e~teld in de verleng,ing van
de ftB der. brug lcne '¥erhooglDg van de BiJomp';ea: to
maken (dJe dAU Dlltuuriijk tot circa 2 ~L hoogtt/te~en
de huizen, kontoren Oil pa1dmiz2':::;, ZOU Btuiten) eil ~dt).
zen rug of heu'iel la.nglDam g-1ooieLd nBaf b~ide z11d.:n der no~mpjl's te d 'en nf.oopen. Tegen dit p!;n
z~Jn hethe.~lur;:lUk: p<'oteste:l Dp~eg-l.u.nl .zo.J""·~! ¥'8D> de
elgenRrdn der be-rvkken pltJ.den a18 de ex~.editeur!!l,
I!Ileepers. enz.
..
Thana heeftr de Handelsvereeniging bij den Gemeenteraad e'fenz.~er baar .pl'Dteat ingedien.!. Bij dit pro.
test he.(dt ~lJ ore:-gelcverd een ZIlft.¥tijk r.lpp,nt von
haTen technllJcben ild¥i~{ ur, dr. St!eltjes. ~t ver:mek
a~n den n, ad ~~ . vQ;)rgeatelde apboogin,3Bp1lPlnen in

-

dten geest te wlj'l:tgen_
De heer Stieltj,s ketHt aile plennen, die litgaan
r-an het denkb e:d eeller .erhooging .an de Boonpjes
ten 8ter~Bte l';f~. daar€'nl;oven e.cht hij dr:ngend nlodj~
~e('~ rutmte bg ~t'll .toeg!ill; vlln de bruggen! z·"nder
lia" t.H.H gu 1'1. 1)J.j .' uru.a.iO.e ,'er<{Cd' :n ue bt)t)lllPJt!'i! 'o\'1tde
belemmerd
Om het eeIJe tc vermijdcn ~n het a.mlere te bere·...
ken heef!! de heer Stieltjes 1oorgesteld. tB-genover dell
laatl!ten pijler a··ll de si.t!:di3zijde cen bnd. o.JfJ te bUll
wen. 12 M. ~'ooruit8prillgend~ en daa.r b[j te doen 88114
.eluit.ll een muur, die gf b ,uwd zon w\}rJen "fan 106

fol:~or~) '~~:t~ao;a~ d:_e~~:~ar\~~rn

het 7.{JOgenaamdu

Aldu\ ~;ou tlene f!llmfe verk:regen Z~:ll Y.sn meer dan

~!f3ze~r~'laX::::a:n

men

{te~~c, 8~) l:!~;~g:~ ~d~;

geer. b z,W:Htr m~er ziju terwij'i de seloone we:g laDl's
de Boompj.o>i'5 blijft Wfit hij i8.
~
\\:-ordt !lit phtll rerwez';;"Dlijk (wJ.&.rop {"'eel uitzioht
be8,:a~t, dllar "'de g~meefi'era.ad.8leden te.!:~n het h~ U+
f'e1l'lan zUn g€'stemd) dl'!ll is er te\'ena - rU!lI!.te foor
tramw,:lys DBBr de orerzijde v~n de M &.:J.
J

t:

VH~ ~;~~tw~;;::J d;~e ~:~ra: ~e~,~~¥;;~~l; :~lt~::::

i~df~~~i~;;:::;~t:~~::::~~~~;:~C~~~.i1:~~;::;~e:

huiB, ge·.n~.ze-ll as~i8t~nt Kiln de P. t;eheol, thS!lB belast lllet de r;;:sttmratre v:.n den Dom td Utre~h:-. wet'd
bekroond. E('.n twe~ae p:tl.ll, dat uit8~ekt'nd voldeed t
block feruardigd t_~ ziju door den heer J. ll. De
Kruijff, al'Cihi~ect te Am!teT(lam, die. dS8rtl.'le dr~Dgelld
uitgenood-igd t aan drl beoorJcelear.j tues-tond zijn nan.m
mee teo de~len
- D.a tegenwoQrJ~g-) "\ f:'r~8tler;ng der St=tt~n Gener~~l w-ordt Zater-lag 16 Sept. ge~loten in :naam de.
Koning-s, do.)r den Miulster fan .ll;lln~Illa!:;,dAChe Zake-u ...
1:e Vef~.dt·ring d·'r Sbten-(j.;n~na1 aJ OtJ ~bsTI
dag den lSJen St"pt:ember 1876 ,.lour Z. }1~ deq., ~_

~.iD!~e~Oo~:a;t~:Eit~~~: t~;~~~;~~~·~.:C;eo::::~:
t:2 ~;~~.:'i~:o!~':·~~:~'J.1~~r~::~:;ier~:E~~~~

van ~.teenwijkJ lid \'sn die K!!imer~ (Sr. CL)
- ~.ar men ons uit do~ U""g' meldt Z.·U de E."
geering met de Nederland!;Jh - Iod!5che Spcorweg
ma:tt5Chappij in ond~r:1andding' zijnJ om Tan dt>J.e
Jf""t.oh.ppij &an t~ koopen den 'p' rweg ,au B.ta~
ria n8&l' .Builen!org; daarer.tegen z:}u de .Regeerlng
san ;;el?nema~ Maat8chappij COnl!E88ie \·erie'enen om,
onder ren.te·garantie 'rAU den Sta8tr aau.te leggen ee-u
.poo...·eg ...11. So.mkarts naar Ma.iioea ell van !Jjocjo.

karla _

Tjil,tj~l"

~' Blijkens een bij het Dep.rtementvan Marine'
10k heb d. mees .00 fijn gekregen
Thaaahondt bij sieh beng met't pooten op beag.
ken' nur deongeloWgen mocht nlet doorr<!dding YU
,
o';tvangen ber,icht i. Zr., M•• lohro.r.toom.10,hipKijk- .1
Door Boet gefluit en BaCot gequeel.
!!,".l,e. e~e .an~.,gr, o~. de~.a,,: d~.ooge.,n,.aamde ,Kaop.ilc.he
~.m, enk~le, btllll1er bekroond' worden, Deheden mor.
E.m vogel liet my nooh ..rlegen,
duin OlIder bevel van den luitenant·ter·.ee der 111.
",andwtlg. die. blJ nIt Sile'le .n MeokleJlbnrg h.t
gen alhler aiUlgekom.n plsa8giere Van de .M:enpi
Jri,";. jhr. J. A. Roell, cien 2laten Augustus jl. te
Die. helpt de kip my ca8ueel.
komen.
'..,
roomen intns.chen .e~r het gedrag en de kalme bou.
CuraQao a.ng.komen" Aan. bnord il aUel wei.
Ick mocht weI ge.ren beijen winnen ; ..•
Het
Dagblad
meldt
dat
do
,beer
NierstrlUl',
lidding
van den kapitein BB.khoi. tijde.s den brand en
- Met den 16len Bept. worden I ..n boord van Zr.
Wie weet of dlt nooh 8t.." ni.t luckt!
bet inmiddol. vonrgevallen ~ngeluk. A"n .gn beleid
van de T~.ede Kamer, door eeDe vrij ernstige ziekt..
.M:8.arLiIlerie-inBtructie·aobip . Het Loogopll.tat de
De nering kan nn weer beginnen,
8anl\'eteat
18;
de
toeatand
WSB
echter
den
lldsn
wed,.
en
jniBt
aaugewende pogingen i. bet te wijten, dat de
luitou8nt.ter·.ee der, 2de kl•••e J.' J. De Broyne en
Al i. die uyf 't verbant geruckt.
rnstlg.r.
brand ziob 8leoht. tot .en zeer klein gedeelte van het
- Ultr.mont&an •• he eerbied voor 'a land. watten,
de dlicier van adminiBtratie de. 3de kla8.0 P. Gallas.
- Den .5den had ~~ eer8te va ' rstelling .an beL
achip heef. bep&ald en kan men het a Ie en betreuren,
- De luitenant.-ter,zee der 2de kla.se L. P. D.
"Wii b.bben oak eerbied voor d. wet, maar
~ezelech8p d.r Veree'lJglDg: H.t Nederland.cb''l:ooneel
dathier door eigenwijsbeid en onknnde van pSBi!agiera
Op ten Noort, geplaatat in de rol van Z~. Ms. wa~ht.
.door DE we' .er8to.n wij heel ieta ander.
III Den Baag, en drie dogen later te Amsterdam
weder mens"benlevena zijn verlor.n gegllllll.
s.hip te Willemsoord en gedetaeh',erd blJ den mann.·
.dan ieder product op .ich .~If, dat door drie
plaato. Beide keeren werd opgevoerd he" tretirap.1
(B. Dbld.)
torr_dodienst, wordt met <fen bten Ootober aanstean·
.eonatitutioneele factoren in Den Baag wordt s.menSopboni.be .an Goibel, vert •• ld door Scbimmel. De
de op non-activiteit gesteld.
geflm.t.
,oor.t.lling i. zeer tegen gevallen, bet .tllk girg de
- Na voldoend examen te h.bben afgelegd worden
• Waar zou men andere al niet eerbied voor
krachten Van bet Gezelscbop ver te boven,
1 October B, s. de volgende officiaren bij d. krijg..moeten hebben."
.ohool gedetacheerd: de Ie luits. A. W. Van der
Z66 het ,Kanton van W.ert" in zijn nummer van
Sluya, van het 2e, en J . .4:. Van Eijberg.en en E. G.
3 September.
Winokel, van het 3e reg. mf,; de 2de IUlt•. H. 0, A.
- In The Express and Orange Free State Adver.
BATAVIA, dd. 21 October,
tiser, van 13 Julij 1876, lezen wij:
Neeleaon en J. Bruce, van het Ode, W. J. A. De
AANGlSKOMEN: d• •toom,. DrelIthe van Ne.
EVEN BENTOONIG ala de berigten aaug•• nde keljoe.
Kempenaer, fan het 7de, en O. J. A. Schwarz, van
Nederlandscbe Hsnde:maahchappij.
derland.
partij.n in bet Vjoei .che .ijn die hetroff.nde dief.
het S.te reg. inf., de Ie lu;t. W. B. H. Wupporman
De heer 0., Nortier A_n" noeger lid der firma
van het lste Mg. buz. en de lote luit, O. De Wit
Dortep ••1 & 00" te Samarang cHand Ja.,., en presi
.tallen .an bout in de bo.schen van Rembang.n
..n het reg. rijd. art,; de hte Init, kwartierm. l!'.
deDt der Handelsvereeniging ald ••r, bragt onze hoofd.
aangrenzende fttreken. Slechta eene kleine Qfwi88eiing
:Batavia dd. heden .
W. HorstmaDn van het late reg. info voo, den inslad dezer dagen een bezoek al • •fgev8.rdigde d.r
trof ana zoo p.. in I""tstbedoeide mededeolingen,
AANGEKOMEN: het Noorweegsche .chip Jobanna
tendanoe CU'SU9; terwijl aan den kspt, der info A. S.
Nederl.<tdsche Handelma.techappij fan Amsterdam.
maar
h.l.o.
juiot
ge.chikt
om
bet
bowy.
te
levereu,
V$b
W.dinoBtok,
Hansen
H. BMm. Van het 0.·1. leger, tbana lot he .... tel .an
N. het belangrijk be_oek van president Burgers in
dat tegenover het ZOo roenigmsalonbelemme:-de etroogezondbeid, wegens to velde bekomen wonden, met
Holland, is dit nu de tweede afgevaardigd., dien wij
ANJER GEPASSEERD: het Eugel""he schip Rrah·
verlof hier te laude, vergunning ia verleend om den
hiet wogen verwelkomen, want lIlen zal zicb het kor.
pen en BIuiken, de eerHjke houthandel nn en dan asn
min vun Cardiff; het Amerik •• nscbe .chip Cborle. J,
tacti8chen cursu. aall de krijg.school bij te wonen.
te bezoelt van den heer Tromp berinneren. Het
de groot.t. betwdfen i. blootgest.ld, Een otaaltje
Rus.el van de T.folb.ai, het N .derlandBche achip
- De heer E. Verwije heeft verklaa:rd niet de
grootB~e doel vaa de zendiDg 'au. Jen heer Nortier is:
daarvan wordt ons 81lngeboden jn een chinef'6 die op
Jaca:tra van Birkenbead, het Fl'UDSche Bchip Angela
achrijver t. zijn van bet Oer. Linda Bilk, aan .. elks
het mo.derland en de repoblieken van Zuid-Afrilra
eene vendutie- te l.Ygalci eene groote pllrlij balken gevan llordeaux, het 'Amerikaal!8Che lIchip Fleeijin~ van
tot beid.r beil en voord••l nader by elk.ar te brengen,
echtheid hij 9 jaren gel eden geloofde, volgens mede
kocht had, wurV$n hij er 700 .tuks naBr Soerab.Ya
N ev;, York, bet Deenoche .chip Harpuen van Cardiff,
deeling .au den beer L. P. Over de Lind.n.
door handel en nijvorheid te b.vorderen. Wat loch
wilde tranl!lportceren. V oor deze ills tete verzocht bij a4;'r- Kampen heaft zijn meeater gevo:tden in Winstremt .nog den verderen vooruitgBog van den Vrij.
d. [lnitBche schep.n Christine van Algoab.ai en China
terswijlr; men z(ll Da de lazing van dd Yolgende fJtaal~
stadt 11.18 bet niet is ooze afbaokelijkbeid om alles te
halve sen pas, <Inch kon die elechts bekomen tot BOl~jO.
Inn Cardiff; allen naer Batavia.
tjea nit de tN. Bott. Ct." Tliet meer vso KBmper,
moett'n invoeren langa de engelBche customhollsell,
1I.egoro, om llldaar voar bet v-erder vervocr zich \-'an
maar van Winterswijker streken kunnen spreken,
terwijl een goedkooper weg langs Lorenzo .. eldra ge·
een nicDwen 'Yrijbrief te vcorzien. Te Borljonegoro of
Aangeslagen ·Vendutien.
Kort geleden ward een nieuwe brandspuit bes.teld,
opend zal worden, _en het gemis tot nog toe aan fa
Hever te Pareft!JaJI' IDRakt.J de Houtvee1er oehter beergens in Prui8en; inmiddeJs wl,rd ook een Dleuw
brieken on Duttige inrigtingen voor land en volk r
zwaar een pas V(lot' den verdercn doorvoer der balken
spuitenbu;. g.metseld. En toen de opuit kwam, bleek
Alle inform.lion, Olll d.n beer Nortier dit doel te
DinsdBg, 24 October van twee percee-len in wijk Ir_
h.t d.t het nieuwe gebouw te klein w•• VOJr de nieuwe
belpen bereiken, znllen gaarne door ona ontvangen en
te verleene[l, om reden dit hout niet nit dieD! d~8
C no. 210 en 2'71 toe behoor.nde aaD de kinderen
Bpuit. Toen on!nnga een openbare leening tot vnlling -Ban ZEds. adres gezonden worden.
trict afkoIDstig was. Ten g<wolge bienan moast do
\'au GOBen Bon en cen pcrceel Jr. a no. 54 ,An wijlen
der ledige gemeeDt.kas w.s nitgescbre<en, dro~g een
- Aan de firma Chri.ti., Nolet en De Kuyper, te
W. T..I. Lammerrling in het loesal der weeekamer aihier,
chineea terug nuar .1.'~q{lfLI;;· doch wijl men daar eu
der ruad.leden er op aan, d.t m.n bet groot.te bed rag
D.lf.h.v.n, i. d. vervaBrdiging opgedrugen van 3
van onuitgeloste pandgoederen te Karan't Bidara door
eenmlal
van
gevoelcIt
waf.!,
hem
niet
te
knnnen
of
aan diegenen dar mededingers zon toekennen, d'o bet
stoomkstlonneerbooten groot model, genaamd Wodan,
den pandhouder .Liem Kiem TjiDg en OJ. in het 10.
to mogen helpeD, moest hij nolens \-'olena zich wederlaagst badden ingescbreve,;: .Di. deden het tocb bet
Tnor en Frey., bestemd tot bet vaeren van .chterlasd·
ellal van en door Soeeman Co.:en VRn twee afgekeurda
goedkoop.t." Bet mocht Diet gelukken den man van
ge.cbat .. 28 centimeter en ten dienat.. der Koninklijk
om bij den HQuh~ester te Parengan, vervoegen, Ook
postpaardon,.ijn dwaling terug t. brengen. Een andermaal was
Nederland.abe Marine.
deze echter vo hardde bij zijne wc-ig£ring loodat er
W oensdeg, 25 October in het locasl 'Ull en door- Den 5den October zal te Brns.el een congre.
een &drea van de pl.atselijk. acboolcommi •• ie bij den
van het te-rlangde tratJ8port der balken ten sloU-e
A. Meijdr, 'fan onuitgeloste pandgoederen in de Gang
Baad ingekomen, 1I8Ddringende op "oorz~ening op ver·
voor geodsei3 worden geholldcn. De zittingen zullen
Be'een door deD pandbouder Th. Tik Sioe eD van
niets kon kamen, Hoe rlikwijl. de teleurge.telde h.n8"beiden punten. De Voorzitter bracht in rondvrnag,
een week dure.]. On. land loal daarbij door den hoogu
houtwerken BfkoIDatig van S~baunabijheit nieuw ha,en.
delair we! been en weer gereisd iB, wordt Diet geof mer.. het stnk ook IelEen zon (1) Daar men dit niet
leeraar Stamkart worden vert-egenwlJordigd.
kanasl alhier door SoesrDan en Co.
noodig vond, wert! bet terzijd. gelegd; IDaar h.t even- De Stoompo.t melM, dat door de heerell Riet·
meld, weI dat deze 'li8sk nu reed. langer d~n zeven
genoemde rSDd!lid wenscbte tach eerat nog ,an dEn
!lohoten en HouwenBJ ta Rotterdam, een nieuw werkDonderdag, 26 October .. n twee peroeeien gelegen
maanden hBngende is, zond-.::r dat nog 18 uitgemQ:,kt
Voorzitter te verneman: J of dat 1 U dat stuk Tan
tuig is uitgevondel!, tot verdieping van rivieren en
in wijk lr. R. no. ] 25 en 128 f oebehoolende tot den
wie der hierbij betrokken autoriteiten voor dit op1\-loen8 was, d!l.t in de t Winterswijksche Courant" had
zeegaten.
boedel van wijJen Secbaliebin Safang Adje-m in het
W.arontboud
verantwoordelijk
moet
worden
geBteld.
gesman." En toen in de jongsta readzitting een keuze
Het beg-insel, waarop het toedal bernl!!t, ill, dat
locaal van het vendllka.ntoor alhier door M.~rle.
8cbijnlijk heefl men hier met eene leemte of onduimoest gedaan worden van zettsrs voor het patent, vroeg
aene schroef met snelbeid ronddraaiende op of nnbij
Vrijdag. 27 October in het; loeaal 'fan en door G,
deze zelfde heer, IIWBt dat eigenlijk waren." Dit heletden zandbodem eener rivier, aan het water eene zou
delijkheid in de beataande bep.lingen Ie doen; doch
A, W.rmuth in bet locaal van en door F. n, Boumo,
te niet, dat zyn n~.m mede uit de .tembns kwam,
a•• zienlijke 8nelheid kan mededeelen, dat bierdoor de
waaraan moet het worden toegeechreven dat eene
van oDuitgeloste pjn1igoederen te Torbaija door de
Uit een kent men de soort. Ziedaar het gebalte .an
op den bodem der ri.ier ru.'ende zanddeeltjes in bet
pandbouder Sic bok Keh,
dergelijke - nssr het acbijnt - eenvoudige Kwelltie
zool~ng onbesliBt moet blijyen r Te ....geef. atolde de
ZaterdagJ 28 October. Executie ten huize van de
van
;::
bet
Bak op Kedong Djot,e door den deurwaarder Behrendl,
eigenaar van hl!t hout aan het Beetuur te BOf[jom:poro
Deif.ba,en aan Bebag'el, die lI'et De Jong en Vergeven, die zwevende st ffon mede te vo.ren, om .e
'foor, bet geheel en al te confi!queeren. Dit zou ook
liDdt verdllchli werd van d~n moord op metro v. d.
elders benedenwaarts, waar dit minder ten ongeriave
al _te erg geweest zijn. Niets anden scboot hem
Kouwen, en die thana in Delfehaven woont, Damena
~~:: t:t~:~:::vaart strekt, in eene of andere geul to
ADVERTENTU":N.
derhalve over dan formeci protel3t aal:teteekenen
::~ ~::fJt~~~~8S:;;~e::~tOlitie te '8 Gravenhage een
Proefoemingen met het werktuig zijn van Jjijksweg.
teg~n de
onde:gane
bejegening,
em
z-:et
hij
met
(Vaal.' bet Land,)
_ Nlnr men veroeemtJ beeft de Minister vun Figenomen, tat verdieping van den rivierbodem van het
vel en daarvaD thane d!;} uitkumst verlallgend te
nancien niet aHeen aan de brievenbeetellere te '8 Bosch,
benedendeel der D(lrt.che Kif. ten einda te onderDe Re.ident van SAUARANG m.akt bekend d.t
gemoet. Intu .. chen I. at zich wei hooren dat de Chi.
maar ook .an d. pOBlboden ten plattelande van
zoe ken, in hoever het oak ge.chikt zou knnnen zijn,
de 'fetpacbting- van 'f! lands kteine middelen VOOt de
Noord.BrllbaQt, gratificatieo doen uitreiken wegenll
om klei-en vooral veenbanken op te ruimen.
neem gedurende a1 dien tijd reed. enOl'tn ,"eel Mhade
ReBidentie SAIILHU.NG gedurendo het j.ar lSn
hun maeileTollen arbeid bij den jongBten watersnood.
ze;ad:e~t::;:~~~e beschrijving van de proefneming,
zal gebouden worden op Donderdag den 9 November
beef' gel. den, oogerekend nag de boote die bij all
1876 dee voormiddagB ten 10 ureA
leverancier beloopt, wE"gens niet; tijdige levering der
- De sergeanleu R. Vrede, van bet lote, S, O.
•Uit het v,rkregen resullaat bij de genom.n ~roe.
SAMARANG 20 October 18i6,
Holland, 'Bn bet 3da, J. A. NeuwieUer, van het
ven scbijnt te zijn of te leiden, dat een werktuig, be.balk.n te Soerabaija. Dat de •• a.rdigbeid het Gon·
De Resident,
vernement, zoo niet een zijner bo\"eDbed~elde dienaren,
•
boorlijk •• "mge.told naar bet door de be.ren Van
(1840)
VAN DEli KAA,
alsmede de sergeanten J. Brunt en J . M. Van B~ak,
~:;;8~:~~~; ;:lp!~:d~n~a~a~~;,e:: i!e::~e~l::Bll::~ 0p eenige duizenden zal te -staan komen, is veor velen
dan oak aan geen twijfol onder,orig,
ven .bet IBt.~ en 2de reg. veetlD¥:-artilierle, welke onder·
zsndplaten en drem: ela in r:vieren door 'ferplaateing
Arlllen.
officle~e~ ~'lJ den ~e~eIlBC~ai"p.~hJk:en ~ursUB v.oor he~ ~8k
minder Bcbadelijk: of b~lemmereDd voor de scheepvaart
Ten beboeve der Catholieke Armen, zal der;e wee-k
der mlht81:e .~dmlm~trahe h.g bet. 10Btruche-batn.lIJ on
te doen tijo.
Wu VERSBYEN van eene zeer geachte zijde dat
colectie
gedaan
worden
over
net 3e kwartnnl le76.
to Kampen zlJn gedetacbeerd, znl en deD. 2den der
, V oor de beoordeeliDg van de waarde van het werk. .
door Z. M. den Koning zijn beone-IDd:
Samarang, 23 October 1876.
volgende lD&8nd deel nemen ran bet examen foar
tuig ter opruiming van klei~ en veeobankell was de
'l'ot kommllndeur \'sn de Orde der Eikenkroon, de
Het Lid:
2den luit. Aw&rtierme('s~~ hier te lande, d~t te 111'1 gedsne pro~foeming Diet ale voldoende te bescbonwen.
neer Andree 'Vi:tens, !'sad l"an Indie. Tot officieren
18H
p, J, DEN OUDEN
Graven"oge, onder pre.ldlUm van den ho?fd mtendant,
,De proef he.ft echter de mogelij~heid aangetoond,
van deze Of de de heeren "an Schreven en Brondgeeet,
geDeraal· .. o)o"r H. Hardenberg, .al plaa,s bebben.
am met het bedoelde toeitel veen en klei op te ruimon,"
en wel in de Zu.Ke het bestuur van het rO(lde krui@".
- De ~ta"tscomm;s'ie •.oo~ het genee.kundig
_ Den l.ten September i. op '. Rijk wetf te
exameo, die te Amst.erdam Zlttin~ boudt} bt'eft tot , TTp'hnro",t~'nll11l riP, .,p.yt.,"n."'1'" Aj~ ;!t A,,~ ~.:'!"_~t-f\!, ~. .--f.-l-?l"
art! bevorderl1. cien ~l' er- U. U. tl. 1\1 untmg. cnndldaat·
iH aa gebracht, beproefd. De proef is uitstekend ge

f

&"

I

TELEGRAMMEN.

VEIIVOLG DEB NIEUlVSBERlCBTEN.

J

W;e~r::~nke:m~e:.~e~~::.t:::·BnrgemeeBter

:~~:{;;:t:rtr::~t:~ ~:~r:f~::n3:1:~~:'::'eti a~~r~:

:!e~e?~.:ilt~iai~~~ it';: I:::~i~~~ :a~. be~e:de ::!'.' in~~

Vaar de

Toko Vendutie

JI

:~!;'er!:~ ~:~I~:c1~:!:e:°':r"o:.e~. 1;~eV::d;:!t·EY~:~~ :~~:~!k~~o~~ :.~.n~:~~~nd:k8 o~~:~~::d·v::o\:;~:

med ... doetorandulI,.J. Vanden Berg, mt'-d. doc~r8- -dUBj
J. Byleveld, cand.ldaat.arts, en B . .4. BeekhuII, med.
doctorandu8,

- A.an de univer.1teit te Gronillgen heeft mf"juffrouw
J.cob. met het b•• t. gevolg haar doctoraal e".m~n in de
geneeR&unde nfgdt-gd.

- Naar .snleiding van den brand &an board der
Madura wij,t een in.ender op e n eentoudig en bek.nd
tniddel, d&t veel to weinig voor zulk:~ ge'fBllen Bchijnt
to worden toegepast en dat locb uil.tekend. dien.ten
zou knnnen bewijzen.
Last in het verlrek vau de:) kapitein een gewone
eleetr:!lche Bchel geplaatBt worden, zooslll die tegen·
woord'g bijna in dk groat woonhu:., logement, eno,
gevollden worden, en Jaat op bet scbip een draadgeleiding gemaakt W - rden} in verband mft de IIchel en
een pur 'gahanibohe ell"meuten. Nu wortlt dB8rmed~
vere~[jigd een loort 'an grove kwikt-her!Jlometer,
geplBatst in het kole-nmagazijo, en evenzoo op elke
andere pla.t~ in het .cbip w""r brandgevaar te duoMen
ie, Deze the mometer bevat iii deu kwikbol het eeDe
einde der draadgeleiding, en in bet bovendeel der bui.
het and.re uiteind •. ne tontel is dan 061 fwerkend.
Heerscbt er Ilamelijk in de rnimte waar de tht"rmometer
deb bevindt e n normale temperatuur, den is de
eledriscbe .troom afg<brokeD; wordt bet ecbter doar
warmer tenge,olge dtrlemperatunrsverhooging, die elk
begin van brand voorafBaat, dan .tijgt de kwik in de
thermometerbuis, de atroom wordt daardoor gesloteD,
de electriecbe achel geraakt in werking en bJijft luiden
zl..io18Dg men ZSl! baar niet in Tuat brengt. Door
.meerder. 8chellen in het vertrek te plaat.en zoom en
teven. teratond te weten komen, w.lk punt van het
acbip bedreigd wordt.
- De Haagoehe corr.apendent van d. "IndependaDce", maakt er den heer v, Golt&tein een grief fsn,
dat hij nag niet een maand been (willen aanblijven
om .ijn begrootiog te verdedigen. ,Het achijnt," achrijft
hij, ,dat de oorlog met Aljeb dozen Minister gebe.1
heeft ontmoedigd. De Indi8che batige saldo's _gn dan
ook gebeel nitgepnt en op het werld'pot te H ..rder"ijk ziju op dit oog,nblik slechta 19 man meer beBchikbaar."
Wij belwyfelen of die correspondentwel goed is
Ingelicht.
- De .Ned. Speetator" ltolt Heemakerk voor ala
• en lOge1aer en le8 t bem het volgende var.ja van J.
O"t. in dill I&ond:

teer enz" verwijderd. Den volgenden Zsterdag Btoomde deze monit-or nur de reeds om te bepr.()even, of
bij aanwending van aUe 8toomkrachteu oak de ,.~~
bouaerH in werking kan worden gebracht.
- Op don 27.ten September z.1 te Botterdam
overgaan aan boord Tan bet via SlleZ nsar Java be~
stemde .toomacbip Friealand een deta.,hement puppl ••
tietro.pen sterk 105 militairen onder welk.n 5 onderoffideren.
B.t bev.1 over dat detach.ment wordt opgedragen
a.n den kapl. der inf.."terie J. O. P. Welff"r, terwijl
tot medegeleideJ"8 giJD beetemd de late luits. der in.
f~nterie}\ E, H~rtma.n en W. Van den Bos, de late
luit. der orti]'erie G. A. Van Steel en de 2de luit.
der iLf~n!erie J. U. MUUlan. De d'ria eentgenoemde
officieren keeren Y8n verlaf naar Indie terug.
Nur men verneemt sal behalre dit transport den
30sten dezer nog een detachement ,ran 105 militairen
nit Nie-uwediep nsar Indie vertrekken per 8toom8c~ip
Stad Amaterd.m,
~ Onderstaand lijotje geen lan, hoelang de elk.ilr
opvo·c,ond. ministers van OOrlog bun portefeuille
behielden:
Baron Bentinck 1 jaal 41 marmdeD, Mollerus 81. ~
m' l jhr. Jnnsens JO m., graaf van der Goltz 2 j. 9 m.~
Pieper. 7 m" ~ ... f d'Aubreme 7 j. 9 m" Z. K. H.
Prinl Frederik de. Nederlanden 3 j. 6 m., d. Eer.na
3 j., 9 m., Trip 5 j. 3 m., Scbnnrman 8 m" Li.t 7
j.:l m., baron Nepveu 2 m .• Voet 1 j. 6 m'J jhr. van
Spengler! j. 3'/. m., baron Foralnor van nambenoy
I) j., 5 1/
2 mOt .an: Meu1"8 1 j. S mOl jhr. de Caeem
broot 2 j. 5 m., Blanken 4, j, 5 m., \~.n den B08ch
2 j" van Mulken 2 j. '1 m., Booms 22 dag.n, Engel.
yoart 1 j., Delprat 0 m" graaf van Limburg Stirnm
1 j. 3 m.• Weitzel 1 j. '1 m,. Enderlein 8 m., jbr.
Klerck 6 m~
De eers~e titularis trad op den 29n november 1813,
bij de veBtiging van het Koningryk d.r I'ederlanden
en WSB, m.t zijn opvolgers tol in 184,3, betit.ld als
eommi8""ris'goneraal van Ooriog of weI directeur.ge.
nersal van Oorlog. Beret toen ....rd de tegenwoordige
titulari. ingei'oerd.
_ De beer A • .T. V.rsleegh te Amerongon, die
zie), verdienotelijk mulde door lijne proeven met 't
bemeatingoysteem van prof. Ville, heen miu.bien
hierdoor dell' elentel gsyonden, om weld .. 't ~roole
nad..l _ de ontgiIlnlng OIlSe~ heidevelden _ op Ie
lo~n,

va:t;~A;~t~;k~~c~~r~~:r. t~~~:~1 w~i-:n ;e~ g:t:~!:~

Op DiIlsdag- clen 24 deZe1\

Prins Bendrik Tan nit HBrderwijk nsar Hatavia zijn
overgebracbL :Ren onoverdekte 25 koijangspTatUW kwam
lange_ zy van den Prine Uendrik; de 100 solduteo
werden danrin gepakt, en ferbleven 11/2 nur ter reede,
btootgeuteld 80.n de brarr.dende ZOD! zonder dr:'nken.
Het komt OD8 Vllor,. dat d teen ontnmglilt is die
weinig bemoedigend mag. hetlten. Men verlie~e toch
niet uit het oog) dat d1e (ll,lld"ten, zelfd dlegenen
onder hen die me~ tegenzin hebben dieDi5t genomen
of op reie 1erw£srfl be-rouw k~egi'.~ over .-: en. stop

van KoopmaDschappen en bijgebrschte Goe-seren.
j 835
SOES)IAN en CD-.

fJp de J7 elltl.,tie
van morgen Dinsdag den 24 dezer
zullen wii DOg verkoopen
JO HV R
RlB&C 348;359 12 ki.ton " 50 pr,
6/4 Clllicoh
- - , - - B33,34,7 15 ko, a 50 pro idem
gedeeitelijk door ";fe water beEichlldigd gelost ex. AIblftBSelda.ID
1846
SOESMAN ," Co.

~::n ':::~:.tb~b::~ ~~:~:;~ ::~~ ::;~ijdd~:;~~.ruk

d:ij
Moc11t bet mogelijk ziju wat bater ,our die lllHitairen te lorO'eD, w-ij ~-l1uden de aut-oriteiten b~8cheiden
in overweging geven dit ~1)ch ':1iet nlll te laten. Wij
ziju overtuigd, dat men meta h~ver wen8cht dan den
eer~ten indruk ook fOQr de 801daten een go.:-de en
8sngename t-e doen zijn; en bet is juillt de.r;e cter-tniging die on8 den woed ~e~f~ het bOwenltsRude neuer
te .cbrijven, d,t, ns .. WI) 11Open, door belangheb?en.
den niet als aen aanmerking maar alB een bellcbelden
opmerkiDg zal word.n opgenomen.
(J. .II.)
- Aan boord van het N. I. f!.toomac~.ip l\ferapi,

Vendutie.
Op 'Trijdag
1832

Commissie vendutie

;::f:::~::h~;;~h~i., !::hJ;~enad:o~:n ;;nNde~- .;t~~:~
deter in

h~l

yolk.logiee brand onlst••n. Genoemd

op Vrijdag (len 2, (J ct.,
bij
G. A. WERMUTH.
d
bId
Op een na er te epa p,n ago

vaartnig was in den morgen IBn dit'n dag "m Tjilatjap nJl:a..- B.stavia vertrO':i.k~Dj toen men dee nvondiJ
brand in het. lo~ieB oLtdekte, die r;eer Inel beUBDl
en zich dreigelJd liet aanzienj eene spoedig aange·

1824

bracbte bulpC do,t officieren en scheep,vollr ko~ eve,:,weI niet beletten, daL het geheele logleB .poedlg mt;-..
gebran1 wa~ en men eer~t. nllo ruim 2 uren door in·
spAnning "{"an alle krachten den brand .~eester was,
waarbij gelukkig geen met18cbenlevenB zyn te betren-

in de Dl.ft&ud ~TRnUft:ri 1B7""7'J
Bullen onderuet-eekenden yoor rekening Tau be'angboo d
k
d
•
oodk'
~:t G~u~~r~:~:r~:ln o~:~ .. I:~~:~e B::;:!ht:~
0

re~e

vreea 'fOOf het yuur m~e8ten evenwel ecnige
p.....gi.re ~lroopen mot hun dood in het waler.
Verbijaterd d(H".r den schrik b~j ~et uitb.rekeJl~ der
vlamu..9D} girg e-en del' pll~lIIaglel1l met 'fler kmderent eenige l'tonwen ,.~n matroz.€'n en. een Paat: schepe

a-

Ie

fabriekeD: ~bouwen en rerdere':l in'fentaria vau de
Suikel' •
Indigoondernemin~,

en

nftugak en Pen!IlfI~ en <Jnderb()o-

ri2'hedcn
gde~en in de Residentie Soerakarta,

~::: ::eh:;"'!"~:; l~e~::::~::,~:gw:r::tde,.~;~
un boord hem dit .fri.d.,·. In plash nu van op do
gewone .g~e de boot door b£t TIereD der takele te
*ijlu."o, we~den dete eom oudtg In de ver'&8:rrlng lloQr~
ge6DedeD, met het ong.lukkig ge.o1g d.. ~ .lIen d~e in
de boo\ waren in d. golfel'verdl1'enen Hetonmldd6'
l~k
lIit&etten oau booten en het langdurig zoe-

27 Oct.,

den~
in het vendulo{'Bal van
F, Ii. BOUMA.

J

~

i

- Afdeeling :Boiolalie.
De yoorwaarden Kulien nader woraen bekend~....
maakt, terwijt intueechen -onderhandeld bn "-flrde.n
oYer- -onderbandseben TerkoQP.
Inlichtingen te bellomen bij
,
. ~
Sam.tsng,
DORREPAAL"" \.:0•
23 September 18761
1612

.

(1 ireotvan

MalUlla. niellweaanvoer in
kistjes . van 2008tUk~ · voorhanden bij

mark

G. C. T. VAN DOBiP& Co.

. . tweenet afgewerkte Bendies.

Adrea ~"" bot depot bij A. JAUS~AUD, .fmnBohe
.
Broodbakkerij en bij

(Amerikatlllllch model),
<lie, vlin af beden bij ' aDo te bezigtigen .ijn.
.
1700 '
SOESMAN en Co.

1829

SOBS1I1Natco.

Eene nieu we Bortering

HEEREN ell DAMES

rnn Holland8obe, l<'ran_che, Engelscb. en Duit.cha
prOYi9i~n alB;
Soep, Gevogelte, VleeBeb, Rook· en btoomzalm; O... n·
h.as, Rookvleeeoh eu Bauoij_ de Bologne, ·Aoperge.,
Groenten en gcetoofde Vruobten in heele en ~..Iv. ~li~.

~!~~:el~~e ~~8~~:;ti::'~,O~:e:,r~:i~~W!:C:~:~
PaM, Sardines saDS arete, Olives . au lei , Olives
farcies, Huile d'olive, CBper8~ etc .
jue et

a.

J'eau de

"ie, Sirop de

EuzrnRR.

Beotelling.n

do Age n ten,
D . A. PEREIRA te Se.;narong.
A. U. BOONEMMEll te S"lo.
B. V AN STENUS to r.i .-,kja, en
donr den A.dmi nir.tr ,4teUl'~
11), A. IlIERLEE,
Station G 0 0 n d i h.

1 fL 11 d geWIJ:tl~'~n er];: t dt) 0r ·de hllndt.eekeRill~

lI;}: r ~~; i r:I~\:?;;'~~~7,ui::~~<I~~~~i ~i~

1820

... d elen is z~e i· gl' .Jt1i"-: Ul ~Ulr :tall d:J n 0 E ••
BO Y V E A I f
!. A 1" l' E 0 T E [J 1i .kwn m nltijd deu
rnng dlUt rl1nd e1
t o.e, zoo weI !"IHl hn r~'
mee r dan drie
vi ~rden cener (·e ll'.' rllrlic:t.! e weI'-

~;

~

MlJ~IEKDOOZEN,

I 180 5
I

--}·lowers A.le,--

=

~~ lW~'~U~~W~~mi~\'
N~ces8Aires, OigareD~ !
~

~

~.

~

bevattende 2 it 16 airs:
doozen, . Z~t~ers('he Huisjetl, Potographie.A1.
bums, SchriJfpol'tefeuiJ.1eJ!lI Handschoendoozen,
Werktafel., Cigaren.etuis, Tabakad<>ozen, FIe.·
scben, Bjergl~l~:; ~or~:~:.aiee, St~elen.

~ Artikelen
~Ulen bij

\Tau cHen H.81'd v.ijn eteeds te beko·

.

~

~

~
~

~

~

a~~ ~;~~~~~nd.)~

GcilluBtreeL'dt.,

prij~c(Jurant-en

worden o p !

~ annvrage franco toegezonden. Om de echOO ~
~ te bekomell, moot ruen Eicb reohtstr:eeke aan ~
~ HELI.BR .dra... eren.
161 ~

NIEUWE

thSD8

._------

.~..:~"t:.,~

1SH

lSn

en zorgvuldig

ver~akt

DEPoTS

FAIRBA.NKS & CO.

Een Factu1t1':
Pr.chtig Pleetwerk, waaronder Preoenteerbladen,
Koffi e· CD Thp!CAP.rovi l:! /ilIPll PT"I l'hp p.

dinm!6 ~roo He.

Bervicsen -met en zonder bouilloir, Olij en Azijnatellen,
Zuurotellen, IJekanneu, etellen Lepele eli Vorken,
prima Berlijoach Ziher, eI:z.

DONDORF Speelkeorten, Brandk •• ten in Boort.n.
H18
B. KARTHAUS on Co.

BAZAR.

BAZAR.
Vlongel. f.b,ikaat Gobr. KNAKI!,
bokend, olltungen b ·nnon kort weer
PIANINOS en SALONVLEUGELS.
1811
B. KARTHAUS &; Co.

hie r~l}o . I!On8tig

Veldbedd-eu a.

311 Bl'lIlCIws.y; NewYo~k,

r "' • t
lSlD

FAIRBANKS, BROWN & CO.,
2 Milk Street, .Boeton Mao..

hedeJ geloat.

Puike Baring.~76 .
i,/vaatjes van 6 StUb;

E, & T. FAIRBANKS & CO.
ST. JOHNSBURY, VI.
(1880)

f' 25.---

u k IJ"r~n I..edikanlen.
B. KARTHAUS en Co.

PER "eEL EBES"

. F ABRIEKANTllli

.
1779

1845

~ . DoorMi~~~~~~;.:IL~.: ~\·l~d· ::nn ~eBe~ bO~
A pot h e e k geduTende a c ht
ii! Ot.E'fi

d a g •

ge-'

11

zijn.

.

1827

GOEl' HART

~nCo.

,,~Nederland/'

Stoornv.-Maatsch.

GEREGELD;; ,lIJAANDF.I.lJKSCUE . MAILDU,: XST .

BET STOOY8CHIP

PRINS HENDRIK)

G.

D.\~IBS.
1'. YA~ l.ORP

o.

.\; Go .

:'~}:~I~~F~::rr~~;g;i~~~:n (;,~~~o.~~::n~:: ~~;;::
\' OJ r fricbt (on

Stoomv. Naatschapplj Neclerland.
HET STOOllSOlIIP

F. H. BOUMA.

, ~~~G:.

I

I;)!'<

BLOEl'i-ZADEN.

ISOES.llAN .." Co.

f""·,c,o,,,o~Z.,:z-..o-'~"~" 5:" " ':. ' ·';C :C ZC:;:: ·''''C-- '''';O:"'''''."""'7.'>~

werkt tege.!! billtkt r.i,' ;;en
il

~

I

eEL

B

~E!:"]

E:C,mm3ilaarrt C A

E

S,

B ~KKER,

za l f"E'rUi oedel \Jk tl 1 !.I (I ~ 0 c t 0 h u r fan Batav la nl:l.8r :l)JnrB~nll e en ~ederl!lnd. l"""ertl'ekken
r OO l" pasf;ll\~~e $cheve 1i1en ~l\... :1 te we::de n tot

I

!. UWI ·\ (; ,::~.,r:"~:':r~i\; !
;.

me:'} ltCn te weD -

d e Ag enten,
.J. D~J\NDEr,'j en Co.
n"tr..da, Samar3D!?, Soe.ra.baia.

G. C. r. Y AN VOR l' en Co.

VERSCHE GROENTEN15,6

p l~::O:lge gc.l ie 't~

1~28

Per "VOOl'waal'ts" ontvangen:

Stellen Glar. on in kri.tal on half kristal, Vingergl.zen,

B .A Z A R.

FAIRBANKS & Co.

e . de;

III

.

1682

Compotten, BotervlQotjen, Z{'utvaatjee, cnmpleete 1'eenz.

84 King 'YiIli"ID~~.~ndon England.

Is

Prachtige Tooneelkijkers.

8~rtaer\"'iee;6D,

If.'enigste llTwp,·teurs van PianiMS..

yoor verzending,

Compleele Bl'llidstoilellcn, .
\VilridCl-, Heis-en Geldeedc(;oslullies.
A

VoorhslJden bij
G. C. T. V ~-,-"Ij DOR P on Cu.,

'v

u ike B ot e r <. d·. LBKU W, "ll.rI.i Dranken
en P.rov1siio'D.
1814
B. KARTHAUS en Co.

Voor elke schaal wOl'dt ingestaan

·vonr het

1\ inder-cosll1l1les en Hoopsldeederen.

GOUDEN PENNEN,

Mnrmeren P endd etJ met loupce. porc~leinen Tafd~
en Ther.- en Koflie· en 'l 'het'serfies6D,
8sch8teHeu,
groot IDQndl, fijn gedeeoreerde WBschetellen, Kam~r·
potten met d eksel, Criata.llen en half critl~!illen Cartiffen roor V.1ijo, Madeira en Bitter; dito met" sterretjes.

r

WEEGSCHALEN

B~II-,

die zlch v~n de sta.ten' door getoakkelijk tl C h.rij\",~ll en
groote d uurl,BIIDlheid onder8c~l;!i den.

Bronzcn en lerrakolta :':'luluetten,

aangenomen VQor den standaard
va.n alie natien,

·.311

\'aU

ON1'VANGEN:

BAZAR.

' -erseh Appollinariswl.ller,

..'.

heveelt zich voortdurend

KomlhundaD t ?,L C. BR~;\T.
z:: i l() Xov, n. fl , van !3J.1IJ. r ~.& \'i ll P;lda!! g en Napels
nan r N, Diep "fertrekke!l.

de A!:!,c!lten,
..I.-;- t.. i1

- --

.1

Batadlt,

-

lJ~ _' .LI.DI.J:;enl.' o.

Samarlm~,

8oerabaia.

-- -- - ' - - -- - ' - - - -

~_ 0 f . ii):~.~{~;~

Fen HUls met Kampong,
g>:"'l eg~n

te Kar:mg- Bid81a

perc e~l

no. 418, aebter

dtl Wa gE'nl"erLuurciel·U "fiU! .Mer~~mi;'" de Weo.uwe

:!~~~~.r:=~~~-:~o(,~·G~~~~:~'?:::~;7: ~'

S MIT.
b~~·rag e n

Te

bij

lSH

- - ---- - -- ......

':JO l'HII

TAN GIE SORY.

- . -. -----~ --

Te Hunr!
BEN HUIS op den weg nau K a I i G a

den

H"",

Holloway's Medicijnen
HOLLOWAY'S PILLEN EN ZA,LF. Gcr4ArlijR\'!' Diar-rhee. - De oon.ken de ~ e·r verzwn.k~ elldt) ziekte wo
r crschillelld, en d~ wijze barer 'l-171\"uile.!l:tOo V"crao-

derlijk z:jDde, ga,en een voldoen ae r ~d [ln VBn het belangrijk aantai barer .Iag tdf<ro. Onder H cU u...ay·.
behandelillg, aL i., de oorzaok dezer zieltt:e in duister· ·
nie gehuld zal de nitelag erell gun.til!' zij a, hetzi.i
de maag, de lever of ~ ieinere ingewaud{'l o de lett:!
'ran de 'Liekte je~ w:t.nt zijne pillen met ..::c rdeel
iogen(\mon, .e n zijn Idf g .,; C!!d ~p de zijdcn Ge i.' onderbuik ingewr~V"en, bett-ug~len de Iwelling dar
bloedvaten .en regele~ iedet·e v('lrke~rde werking l
"aaruit die o<>k ontetaat. B~lde mhldelez;. werkt'D
r egt.6treeks, tut bereteUing 'Vit~ het ju;ste .ereowigt
tu&aehen gevoeligheid en prikk.l baa,heid, .i.k"lij~e"n
g~'.:m·de .al8ehei41ng~ ilatUu.r'ij~e· en blliteDl'p')fige loz;ing.
Ooo.j... Pilion · vanf 1:. f 3 .• n f 5. · Potj.. Zalf
,an f 1: f 3. en f 6.
Oheribon W . OALlSTA.K S .I; Co. Tagal A. J. " ...
tier VOOHT, l'ekaloDgan W ~ E. HANA, Sol" A:R.~OLD
en Co. en OO}$SABS, ~I .. tten J.D, SLIER. Mag...
lang J. A..Z8110EL;Samarang GOBTijA1iT en Co.
[IE GllDOI' KOLFF ..... 00.. . WANN£1l, G.O.T.
VAN· DOBP en Co. H. L. DB LYOK 8JI SCBSMAN
8iI C...
•
l7.) ,

VI

-=-, naaat

EO NSEr.

1407

BAZAR.
S;'

Entreeprijs f 4.~nvt\ilg ·ten 8 1/ ; are:

1830 .

VERPLAATSI3AltE

J

19

donrbet goheele G<'zeloebap. .

- -- - -----

G ebakpan r; en . SIl..;pkctela, Waterkete!8, Kcffiekllnnen.
Gelei vorm~n) ij.tt!rcn Koe: kepannen
koperen en ijze·
rt}n Petrole nm kooktoeat-elleD , verlaktl! IJekannen,
Fle8schendrager8t Me88enbakje8, SpecerijdQZeDl Sleutelmandje~r ovaJe Vliegendekaois, SJaiepeld en Vorken, enz.
1812
B. KARTHAUS ell Co .

VAN DE WERELD.

6~era Comiquein 3bedrij~en.
lrJ .uz i e', k: ·, · a n L ·E .· C · O ·C Q,

Bu ..~all-NJinistl'es

bij

Geemailleerde en ijzervertillde Oasserolles,

De Standaard

u. wl~m 1~IJ~iHHY~

geleverd, door de boekhaudelarell
G. c. 1'. VAN L>ORP & Co.
te Samarlwgo

G. -A. WERMU rHo

~M.tm-~~~~~~.~.~~

Fairbank's Weegschalen.

g:

Mode-Journaals 1877.

MODEl.LEN.

wedel:" onhangen

l88u

~

~

.V.ui
m • 'r an

Knud,'uur. Kleeuing. K rlle p.- Kro~p! (l"a~@c he].

,' oo r

I,jnnen Ilames Kra!]ell en ,Hancbctlell.

I

llif •.

ging. - ' KoIiek KliereD.~ Klimaat. -

GeborduUl"de en effen

Mandohne, Trommel , ~
Klokie~, Ca6til:tett~~~r:k~~g~ele6te6' en,.. ~

bevattende 4 a. 200

B

e6uterie -

Zooevell ontvangen;

-

te IS

.
. INHOUDSOPGAVB.
.
Aambor.tigheid. _ Aaramaden. ~ Alcobolieche dran·
ken.-: ArBeni.um vergiftigiDg.- A.thma.-_.Ba.den ~
Beenbrenken.- Beriberi.- Bleektucht.-Bloeding.--B!oed.armoede. - Bloedopnwing. - Br.ndwondeu. --'.
Buikvlicaontoteking.- Cbo!era.- Con.tipatie.- Deli·
riu~ . tremen8 Di~rr~ee. --=- Dipbtheritis.- . DotTlig;
ging8verete f.- DoHohondab •• t - Drinkwater ...,. Dr ·.

rroko Plijnaer.

~~f@::'~~~~@~~~~r~~~'-M~I '

I

J. J . VAN UUIJVEN.

.1792

ken van lwL li.I'.iltmbc·d. nm (ten kritische1l
en van de 6chBI'pe yt)~llten. IJeze R 0 1: ..
il~ fo oral nanb eveJem:w:lurdig t("geu rle reo

___

er

jJl;i" mail, dan ,<ell'eF
Stoombootgelegellheid,
worden tegen de meest billijke prijsberekening,

ct)Dte hf' SOle ti:plijltc ~ '.-c ron denl f! of bardnek

_

0

' ~AATSTE ,-OPVPBHiNG

.

,:er::el/.dill!J

en

neord.
Depoth.owlerB te SaDl.D.!'Emg: 0-. C. 'J
VAN DOR.P &; Co., o.n W ANNEE .
G~nerAill rt~P()t te PitT ij @, 12, ['ue
Richer.
..
940

b

fllijdsc hrit'ten 1877

St, Nicolaas gebak,

ziek teu w:m rtegen de copabu , he'
Itwik Cll de iodium l!ota88ii lliets verlllO•• gen.- Fnbrieks·m€lrk in Holland gedep(ln.

8

DagclUks

Versche Bot e l' 1e t t e r s

::~;.'T:~~ ~tillg~l;ln;':~~ t, P~~f~~l~~~L:~~:~eJ:'~:~~

ltige

u d S t .. d og e n e e

Hodjongschc Bankdbakkerij

zilv cl:', d~ :1 ftlldoenlngeu nm den huitt, dm)
hniduitsla g, de kl icrgL' ztV!.:l!etl, cle Ollge mllk

:

01'

alle sOOlten van Gezungde en Ongezaagde
mA 'l'JE HOUl'WERKEN, benevens
op BRANDHOUl',
worllou SQ.ogeDomen en ten spoedig8te r eieverd door

ROBBOYVEA ULAFFECTEUH
•.•.. ~ijt k~e~~! Ig~~d~~~l~~~~ :l\~~C~ ~n e! ~~~. _

...

D".J. P.' DOZY

Le'Verziektf!. --.. Lichsamttbeweglng. L intworm . Lijst \'au genefsUtlddelen en verb3tJden.- .iUjgrain~.
Mh (keu~e van een~) - J,1 ineralQ zureo . vergift!2ing
met) - M06raskoorts. N8gelbedont~teki ng .-- Nflgd
in bet \·Jee.scb.~ O ogziekt~n - O"f"e~8trol)miDgen.
Outwrichtingen. Ontsmetting'. Opium \·ergifti·
ging. - Patek. - ·Ph c-sp~orui3 YcrgifLi gj' g. ~ Ra· ten
krnidv e rgifdging.Ito ode ~ond.- R·)~ken - R ~Hm
mlltj13l11V . Ringwor m . - Sehu ft - S1 uap. - SIn;.:.··
getibeet.- 8pijevertering (81echte). - Spruw (IndiEchej.
- Spruw t hy kj nderen .).- SteenpuistGn - ~.tu ) p'en.
l 'a nd eIikrijgen. Verbete ring ,'nI.l den algemeeu eu gl?r.or.dbeidstoeBt·and.- ,7erdtinken.- Vergi fdgilig.- Ve!'·
on t reiniging van den bDdem . .:....- Ver:stopping. - Vcr,:
stuikir.gen.-Verwondingen.- Vloeiingtm .--- Yoe d8tl .~
Vreemd4! lichamen, (uitbale n v,.r.). - Y;uchten. Water.- Worme.n.- Z:;eziekte.- Zenuwjlijn.- Zonneeteck.- Zuigelinge n - Zuiper8w8a!:"zin.~ Z"'HelJ.
- Zuur.[ I 842J

GOENDI

G. O. T. VAN DORP en 00 .

HINDlE;

Jouvin Handschoenen inalIe Nos,

J

CEUIIII

0

U;VEREN EN Ol'lfAKEN

Hout-Aanknp

Papier- en GeldtrommelA.

o

DJJl$dag,~'()ctobert.87()'

VOOR

E .&L A N»:OB!3

r~e;;;iD~!~~P~~~ R6!i~~:~e~. i~~~eh~de~:~~r:~~~i hl~·

(1428)

~_~~ ____e~
~~.__~______~

. , ..

levronw: G.II.. PLIJIABR

groBseilles,

Sauerkobl, Carrottell griille Erbeen in wein, in was·
ser und gestobt, Cha.llJpiguOIlf!, Brechtitpargol, Bouillon,
Oervel.twurat, Mettwnrat, L eberwnr.t.

4

ARTIKEL~N.

.

NE .D

Dyepepsie ..}"18uwte. - G eZ"DI.!bel delel'T,
tindividu~ele>. ~ G i ft.6D dar geneeBlDiddel('n '·oor
vcrschillende leefdjden.- H~rleiding8tt,fe l.-:- ~ .o.e&~,:-
Uygiene. - Ioge\l,sDduwormen.:-- I!,j(.>e tiea. - Ked·
aandoening (eatarrhale).~ ~l"eJont.8tekfl!g .&wBl:l cs!l.r,H-

Pickles, Sauces, Jams, Jcl1iSl:l, Herrin gs ii.ls SArdine,
Bacon, Hama, Soup, Plnmpudding.

1823

,

Hoeden, loese Boorden in groote .ortering, groote
keuze van DR88en, witte en gekleurde Hemden, ~'oi·
letartikelen, Schllijerwark, Parfnmerie, een groot
assol·timen! Odeurs 1 qu~liteit VOOl name. (uit Let
Magazijn du Louvre) eene kleine collectie P.eignoire
van lijnwaad en percale., prachtige Kammen, Fau·
tsisie sttikeleo, Ceintuurs, Colliero, P"ruree, Brace-.
letteu.

rambo18es, eapilairee, roses, Oerisc8 d'orgellt etc.

Grooto

EUZ[il;RB.

Uit, Parijs ontvangen.

zijnweder ruirn voorzien

Q,U

St. MARGUERlTE . &Bl!RGASSE.

Te ve.Iuijgen per vat .n ' par dosi]1i fle •• alien.
12 f1eOBcbon . .... ........ 18. - en 19.~

Per Ned. 30hip ;,Slamat"ontvingen wij:

}"'ruite

.

ON~!~;~e . ......~.li fl.C~~.~~(Jp. i. ;B:~J=g.
.' Goede. Taf~lwQJi, . GeneeSknndig~·Gids ... ,. ro~p~' ,sa~~lS~ '. .."tte· .

Primakwaliteit .
CA V1TA8UG!RRNPBINGE8S!8.
1648

.

HORWO.

GETROUWO.
O. H. E . DEE LKEN,

.~

H . ~. J. PAEELlG,
Gr8n"!lhage, 31 AugUl~t [!1l: lSi6.

1843

GETROUWD ,
Jhr. G. ff. Or.IH'(I)/D

T. A. LA)DIERStAN T(JORESBURG.
Soeu.karta.

:'.!)

Oct:}ber .lb7U;

1S41

VQ~::;!ii{~~~Z;:~~~~~t·: ;·iu3.~~~~~~~i~\~R~;~

G. ri~ Q,LIFFO ~RD .'1 :'l ..~. l'\,,"'~;,lell, b.:'.t uige-n .'iC""ij
D.Tt ~lij ~ex:'- fla!;.k.
N. D. LUnfER" Y:.Di lOOR):;1iBUHG.
O. A. C. LA \DlE;;S \",I,X TOORE~BrRG,
Soerakart.; ~
.2'i'b<}-~n ~~ ·nia ·Dol.a .
H Octobe, 1876.
18.311

file t

.TUR .

(IIl 7,,,!l

• .r.lltw""rd.Wk ·.TOO• . de wet,
.
G. C. T. ....... DORP .Ii. Cu.

beI,..;d~~.O.l'._:I)()JWlJo...;;;;;'

.

