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ontl.enen wij hel ,olgende:

Aigemeene Overzicht,
De houding van de Mogendhedeu, ook die waarvan,
ten aan~ien van Rueland, nllar, bniten blijkt, geeft
geen otof tot be.orgdbeid. Zolfs de Koln, Zig. veraekert thane, dat VOOr een ge'iaoleerd nptredClD van Rus·
land geen beduchlbeid behoeft te bestaan. l<'rankrijk
heert de wysbeid belrac\t - Tbiero mogl met reden
die l..,fspr8ak. brengen aan bet tegenwoordig Gouvernement nieta te doen wat den argwaan van den een·
r.\me te Varzin 'kon opw-ekkell of dezen ook maar .~
mirst vat kon geven; en het blijkt nit de jongste
b3rigteD. dat, getijk Rusla.nd, nu ook Oostenrijk zijn
toestemming heeft vedeend tot Eugelande vredt'svoor·
Btellen. De reBerveB welke OOBtenrijk Jlog maakt,
strekken OIU nog iete verder te gaan iu de hekenning von het zelfbestuur aau Turkije's Christelijke
bevolking, terlVijl Hngeland zijner zijds_ in eon uit·
breiding van het grondgebied .auMonlenegro heeft
loegestemd.
D8ar ten doge waarop de temijn, van de eerlte
wapensc~\OrBing ten sind a liep, de -vrede8voorwaarden
vln de Mogendbeden nog niet aan de Porlo waren
medegedeeld} en doze over de at- of niet.allnnemelijk~
heid derbalve onmogelijk kon bt'slissen, is bieruit te
verklaren, dat de wapenechoreing -voorloopig Blechta
verlengd en niet dadelijk veranderd is in een formelen
wapenstilalan6; doch dear Turkije geheel aan de
prudeltie van de Mogendheden de bop.ling van
diezelfde vredeS'ioorwsarden heeft overgelaten, zoo is
'1 san te nemen, dat de Porte tegen di. conditien
geen bezw.ar oal maken en er due ook van dien kant
geen moeijelijkheden znllen rijzen.
Tot duaver gaat alles goed. Het zijn Engelands
.oorstellen, die tot grondalag dienen, en aan het
l.tuuiJ.bt: g illbcll '. 'ull. J.~,.t l.:vgci.'::"l;i:J.. ~~t.J.J:' ... ~:lJ.t'; i~:u.
Turkije'8 bestaan en integrileit in Europa wordt dus
va8lgehouden. D.t begina.1 i. door het Kabinet van
Londen geen oogenblik prijs gageven en 't heeft de
voidoening, dBt no. de koostmatige oppoaitie welke
men getracht heeft op te wskken, ten slotle de heer
Gladstone niets beler weet te doen dan te adviseren
zich te' vereenigan met de conservatieve. politiek.
Doch met dat al zol ieder weI willen toegeven, rl.t van
eigenlijke vredes.voorwau.rdeo, in den zin waarin men die
gewoon was
te ,atten, van den overwinnaar aan
den overwonnene, geen a, rake hoegenaamd kan _yn
in de. bekende voo... teJ1en. Zij lijken er niets noar.
J

J

0,

FEUILLETON.
Chopin en George Santi.
door
ADOLJ,' SOHIRMER,
Geo!~"S.nd, de geeotige socialiste, werd door de
ariarokratiacbe Pooll!lcbe dames beleefd. maar met eenige
terogbouding ontvangen; bet echtecheidingsprocel!l der
-";;;;~'iilUaaf~ vier en dertigjarige belangwekkende vrouw
bad .,.rat o.lango de Parijscbe ao~endbladeli .bezig

gebonden; verder was het bekend, dal mevr.. Dudevant
:dch d,ikwijla in mannen&leeren op plaabsen vertoonde,
die ··door ,men ••hen nit de betere kringen gemeden
WerdeDj, dat zij niet aHeen met de menscben iBn
wetenaobap en kDlUlt omging, maarook met werklieden, die trochtten het koningochap omver te werpeD;
eindelijk wilde Je Chroniqlle Bcandaleuse van PAI'Ys
zeer nauwkeurig weten, dat Sand in, baar ,erkeer met
jOFge schnjven en kn••tena..... verder. ging .dan zelf.
eenevan aUe vooroordeelel! ~ije vranw geoorloofd kon
zijn,.kortom, tV wi.selde met hare fante8tieche lllimen
ook fan min.......o; het_"aarom n"tllnrlijk, dat ve·
I. dame.s de genialiteit der zieh.de.s ondanke in de
haute yol.... bewegend...ohrijfBter ..el bewonderJen,
maar toob· ~ bur ......ige. telOghondin~in acbt
namen; •
Dit had tbanlI
piaata . . den kAnt. der jongegraYin Potocb, wier aaeht ffi!u ....lijk gemoedeen
~ekll1'eII IO'eenja fall 1De'll'. Du,deQlll> pvoe1U,
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En tocb ziet men hoe Bervie, hetwelk overwonnen
ward, op den koop toe nog gebBlgd is over vOorwa8rden, welke geen voorwaarden zijn, Raadpleegt men de
telogrllpbiscbe berigten, dan z&1 meo -ontwaren WBfU
men te BelgradQ heen wi!. Men is er telenrgesteld,
omdol de prij. van de nederlBag niet i. de geheele
onafbankelijkbeid van de vas.l,Staten. Het was Ie
'fJorzien. Al de zelfieraedering, waarmetl Gladstone
_ -nu bij het debacle voor zlch r.iet - boete doet
en _ich lerugtrekken wil uil de netelige positie (jnisl
als zijn geestverwant en vroegere ambtgenoot in Nederland thans ten aanzien van Atchin beproeft Ie
doen), dal aUes kan Diet be!etLen, dat Gladstone en
de zijnen aao dezen overmoed van de Serven de
meeBte, zoo niet de e~nige Bchuld dragen.
Wa' nn geb,ur., wao te voor,ien, Gelijk hel Ie
voorzien was en gescbied_ ie, dat d.e aanmoediging en
steuD, door ,- de Mog.mdhedoo indirect aa.n den opstand
in den Balkan .erleend, daaraan de bekende uitbreiding met bur afgrijsselijke gevolgen heblEm gegeven,
zoo is mell van lieverlede op dien weg tel kens een
etap verder gebragt en staat men nu voor het ongehoorde fait van bd verzet des overwonnenen tegen
een schikking, waarbij n"gtans feitelijk de spono
wordt geha.ld over al zijn ongeregtigheden en al zijn
nederJageIl.
Men gat' Servie vier vingers, het eiscbt thanB de
beida handen en bet zal binnen kort misschian nog
meer eischen. MedepLlgtig aan dien toeatand zijn r.oo~
weI de onberaden I\oitatoren in Engeland ali zij, die
de nat'onale hartstogten in Rusland hebben opgezweept,
z06 dat &all botongeling niet meer te denken sebijnt.
Van Gladlltone weet men nu dat hij ootmoedig
Bchuld belecd en erkent, dat de nationale strooming weder beslist i. yoor het Gouvarnement en zijn politiek.
Wat er in Husland omgaat, wij lOllden 't niet gomakkeh.k dUffen be.lissen. Zolf. de tegenspraak, uit
eigen b~weging, in de Rueoische telegrammen op de
ongunslige opvatting van gezaghebbende organon in
de Europe,che pe.. omtrent Ruslanda b.doelingen,
.iUAIII~~ ~';iI. i'~ili:.l!:;:c::. :~,:l:-::!:. "':':::.::.::::::
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Gouvernement zioh darmate laat galegen liggen aan
Ge nitingen van de openbare meening, moet hel weI
de overtuiging bezitten, dat de feiten sterk genoeg
apteken om al. overredingskracht op die publieke
moening met Vl'ucht ta kuoDen worden aangewend.
En wat Serrie betreft, - kunnen wij den indrllk
niet afweren, dat men te Belgrado zich zich een .acb·
ten dwang wi! laten opleggen in den zin ..n de on·
afb.nkelijkheids-verklanng op de door Tschernajeif
voorbereide wijze. MilD 8chijot daar meer van te weten
te St. Peter. burg eo 't wordt ganach niet als een
o:se1'8chillige zaak te Weenen beBchonwd. Te Belgrado
Ook LiB.t. die zieh aan de bakoorlijke Velph:ne
Het voo...tellen, we"u door de.. niet met dis wlllmte
onlvangen, waar..n bet huldobetoon der onderen hlijk
had gegeven.
De l.atst aangekomenen waren met het overige ge·
oela.bap .an geveelen, dat men best deed met den
stoffigen rijweg te yerlo.ten en de Heve eenzaBlliheid
des wouda opzoebt. MeVl'ollw de Rochemnr gar haren
jockeij bevel. met de kaleehe het rijtuig .van den vorat
to yolgen en m.gelijks aan het bek van St. Cloud te
waohten,
Het kleine g..elachap sloeg den zijweg in.
De lieve kinderen yan meTrouw de Rochemur huppel den naar gravin Potooka,. die van ben hield, en
trokken .baar laehend met zich mee. Deze wo. hier
blij mee. want "y voolde dezen dag een vreemd~, baar
..Ife ou.erlUaarbare belUemdbeid, ieta ala het road.elaohtig voerge.eel van eene gobeurtenis, die geoohlkt
kon ,go een Bchaduw· op haar. gemoad. te werpen. In
dez., stemming nu k08Bterde zij geen verlangeoJ aan
bet vraohjke gekont der o.engen dl>$lte. nemen.
I,iazt was door het vor.tenpaaren. gravinPlater in
beslag gtnoemeD, men'. de' __ Roehemur en Zamoyski
praatt.u over gebeu.-t.miuen. van lm. dag..en George
Sand. die sich •• h...,n te .ervalen. brachtelechtsvan
tijdtot tvd eane Korte o'pmerlling in 't midden, .ioh

~n'~~~d=='I~~::e~:e~~

..hap me. de kinG....... vclmm en.ich aanhare stem·
ming Gviugeseven,
'fOl1h ~ " - geen )'loon! van het geaprek,
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dezen Rusland, dat hem de handen bindt.
Prins von Bismarck moet toegeven, maar tegen zijn
wil. Dnihchland - de organen van den RijkskauBelier ziju in deze zijo echo - zau niet dan lieer raU
ter zijde bij de raken van net Oosten zijn belrokken.
Nieta is minder wsar, maar men moeb bet zeggen Ollldat het er op aankomt J de Duiteche natis -tevreden te
.tellen.
Maor al9 Frankrijk de hand vorroerde, zon het een
ander geul zijn! Dan zou het Duit'ch n,tionaal ge·
yoel, op llieuw gepr1kkeld, niet laDger oYer sympathien

Laat ana verder uagaan, wat Thien over den toea,-"...!!! .... l.!. £:I.uvt'oi i. . . . 11O'~ .. :g~.:u\;;,;.I..i..:J.i ~i~il ,A.I1 ~.i.-A>.i.;"~
rijk in bel bij,onder. heeft gezegd.
Frankrijk, zou hij go!:egd hebben, bIijft bstrouw B1D
de st.&atkunde van bcdaohhau.c onthouding, die door
mij werd ingewijd' en wasrbij het zich w'H bevindt.
lk zou er zelfa kunnen en moe ten bijvoege'n, dat geheel Europa ,icb daarbij wei bevindt en reden leeft
,ich daarover gelnk te wensehm, Elk •. andere politiek
zon nMr alle waar••hijnlijkbeid een algemeenen oorlog hehben uitg.lokt,
ED daar hij een ongeloovigen glimlaeh op het geI••t van _ijo. bezoeke ... meende Ie bespeureD, voegde
de heer. Thiers or met nndruk ••n toe: J a, een alge-

en antI pat-bien rBUt>.uereD. Mon ZOll aHeen oog beo!)en

voor Frankrijk, dat ,.eerwra.k zocht en doze op allerlei wijze, goede of kW8l1e, trachtte te verkrijgen.
Welnu, prins von Bismarck zal te vergeefs wachten.
Waarolll zouuen wij we~rwrllak zoeken door middel
van een &yontuurlijke staatkunde:'. Weerwrnak, wij
hebben _e reede. 't IB de gem8tigde, de bezadigde
Republiek!
Sir Theophilus Shadaoone, cen staatsmall n ltstekend vertrouwd met de Zuid-Afrikaansche .. ~gele~
genheden, is over Dartmouth nltar de Kasp "ertrokken
om de Brittlche Regering in de Staten van uen Tl"SLS~
,a_a1 te vertegenwoordigen. Deze zendiDg staat in ,er-

Liezt eprak drn& over zijn verblijf te Geuave dat
George Sand. de gravin elf Agonlt en eenige vrienden
met hem gedeeld hadden. Rij verLa.lde van de paradij.·achtig loole nachten asn helmeeren de water·
tochtjea bij tooverachtig maanlicht.
• De goede Chopin, dieD zijne leerlingen helasa
eeuwig aan den Pargschen grond ketenen, benijdde
mij, toen ik hem gister· onze Zwiteerlche Idylle bel!'cbreef zeide bij glimlacbend, ticb _tot George Sand
wendendej .ind~~aad had 'hij IUI:U onze nachtelijke
u tstal,j~8 kunnen deelnemen, dan zou by _,OLI! zeiter
met eenige wonderbaa.r Bchoone barcaroles o,dukkig
gerna:akt hebb~D, die wij nu miSBen m068ten,- omdat
0l:Z8 geestenziener Fr~detic zijn ollderwijzers-ambt te
nauwgezet opuoemt.
De.woo:den .anLi.. t.ioegen Delphine een ylneh·
tigen bloe op de wangen. Haar glansrijk oog wierp
een onteHaden blik in de riohting van .den spraker,
die 't, gelaat zywaarta ,wenddp, ,oodst zij zijne trekken
ondenoeken koode.
M~
lag,nieta in dit__ ed~le,gelaatJwa~~aar,een
lichten trek van Bpotternii zw.emde. Li .. t behoerde
.ok indordaad tot. de opreehtste vereerden . van de..
geDi81e~ __ jftUg~igen ,~nz~tterJ in ,wien by geen lD~eding, r &ag,'
.
.
' .
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,Bet i •
ld....."tQefalt bogon George San'l.
{Hll.end, .dat . Chopin .mg .toldit ullr; ::,uoonlijk
J"
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Qleenen oorlQg! Ziet gij dan nieL, Jat de eenzame van
Varzin ona bespiedt en bewaakt? Ren Hnkeche bewe~
ging, een enkeJe sLap, die .eenig voornemen van Frank..
rijkli! zijde deed blijken om een werkzame rol in de
OOBterscil-.;} verwikkelingen te spelen, eD, weet het wel;
men zou van die fout gebruik gemaakl hebben am op
Frankrijk aon te ,.Uen.
Ja, Frankrijk heaft geen font maer te begaan en
het zal er geen meer begaan. De "Vogelau ran Yarzin
heaft kunnen waarnemeD, dat wij onverecbiEig ge~
bleven zijn voor het zoet ge:tluit van Hngeland 7-oowel
alB voor de 8anbiedingen van Rusland.
Dos isolement is onB behoud, en Goddank, wij heb·
ben geen IUBt om er zoo spoedig van sf te wijken.
Deden wij zulke, wij zl.mden een te groote dienst Ba.ll
den Duitschen RijksKaI!.selier bewijzen.
Gedwongen om door ongeloofelijke en -- ik 'ioeg
er zachtkells bij ~ door onvergefelijke onderdanigheid
de dieuBten te vergelden, door Rusland in 1870-71
ann Dultschland bewezen en wllorvoor Rusland zlc.h
schadeloo. geoteld heeft door gedeeltelijk het P.rijr.er
verdrag te verscheuren, velkropt de Duihche Rijki;kan~
selier 'Un leed, Hij weet dat Duitochland Rusland
hast) verfoeit CD vreest, schier evenzeer als Rnsland
van DuitBchland afkeerig iB. De positie van prinE! \'on
Bismarck is dUB zeer netelig. Niet alieen gevoelt hij,
dat hij de open?!lre meening en hat hdBng "au
Duitflchlanu tcgen zich lweft, mo.ar zelfs zijn eigen
sympaHen zouden hem veeleer dringen om met Enge~
land mede te gnan. De K.eizer is echter daar en m,a t

lJeroept JIlen zich op de llloeijelijhheid OOl bet leger
te deSI:I.VOUereD. Uit St. Peter8Lur~ wordt hierover
reeds een vri, ndachal pt'-lijke rand gegel'fln waar\'an
het Sl1cl'es ecJ.ter vena van zeker is, aangenomen uat
bet sdviea lUet opr()gthehl wordt gt'geven. Maar te
WeeneD ~hret men zich krachtiger LlOuren. Van bijna.
offieii;;le zijde wordt ullar vClklanru dat OoslenrijkHongarije in geeD gQ\'aI ,oornemeD8 is den Vorat van
Bervie ahl eveulueel lioning te erkennen en dat aIle
feitelijke gevolgtreltkingen, wdke men nit dl3 up'lngt
van bet Koningacbap milgt willen atieidell, e!ellig
verzet zOllden vinden.
Wah zal er I!.U gebeuren J indien de met ktacht in
Servic aangewakkerde a.gitatie in den zin van 1'schernajeiI's pronunciamiento veld wint en zegeviert dur
Ie Ian de en zioh dan natuurlijk uitslrekt .ls een verzeng.mde vlam over gebeel Turkije ( Zal Europa
kuonell en willen toelaten, dat hetgeen het ("ollectief
verk'aart Diet te wel1Bl,'hen, tod, gebeurt) onder de
schijnbare Lenlraliteit van hen, die feiteltik met Europa medeg8l'ln, en hetgeen daardoor wu bet ten te
gescbieden zoo"enaamd zelftJta.ndig door ServlC zelr?
Met andere woorden, kan en zlll hot. zich door dat
V oraiendom een vrede laten opdriugen gelijk men het
daar begrijpt en geJijlt men in het diploruatiek overleg
tut elken prijs heeit willen verm-ijden?
Zou I~ngel8nds beginsel ill schUn kunnen zegevieren
en feitelijk, zoogenaamd buiten toedoen van de verachillende Mogendltedell, afgebroken en vernietigd
worden? Zou de verbrokke'ing van Turkije ten ,siotte
tach, a I. barbe van de bemiddelende Staten, plaato
hebuen l'
or tou Eur.)pa zich verpHgt achten t-en Iaalite zelf
het z-waard &an te gorden om zijn internationale uitspraak te doen eerbiedigeo} Senie tot rede te bren·
gen ell Turkije tegi:'-D de aanmatiging van de Tscher,
najeffs to beschermen on to beveiligen?
Zietdaar vragon, welker overweging ODB belet met
volkomen gsrustheid den toestand in te zien.

J_
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wei bekennen, dat ik het er Bomwijlen reeds op 8an~
legd-eJ hem in een onur salons te ontmoeten, maar
tot duaver was dat een nuchlelocs pogen;- "'3&r ik
vencheen, dear heeite het, dat hij er gi.teren go ___.....
W8S, of voor 8cht dagen, of ook weI, - yoegd6 l,ij er
schertsend bijl dat hij &ich in ge('ll duizend jardil
ergene had laten zien; bij gelijkt een koiu •• t, welker
baan en tijd van verschijning zicb lllo~ieJijk: laten
berekenen."
.En wat wilt gy met onzen -beminnelijken l!l.(mJ_er~
ling. die nu en dan .... oorzeker het gezeUig fer~
keer mijdt, omdat lijn inborBt zich waar a1to ,dikwij~s '-en het ove.rige - menschdom
afgeslooten v-oelt, en· bij zonder twijfel inziet, UAt de
meerderheid zijner bewondero8ra hem en zijIJe 8chep~
pingen niet begrijpt, 'Wathebtgij dan met hem <oor?"
vraagde devo...tin .. oolijk en met een zweem "an
_nsme. ,Hebt flY plan hem lot het sQC;&li.me to
bekeeren, dan kan ik u vooruit zeggen-, dat uwe mveitt'l
vergeeflSch zal lijU. Fr;'d';ric Ohopin is zeer konse!"vatief en bovendien van een SOil pr--kkelbat;I' zenuwgest"l, dathij .11... mijdt, wot hem eell "Dge"'''"''
gemoedsbeweging veroo"",ken kau of "ijn ~.~yenwi(ht
Yeretooren.1J
George Band 'la<hte,
.,Ik sal my niet v.rmeten, '. tra.hten dut te "rbrek.... r· .antwo.rdde lij, .Loat ik maar e.,lijk b.!k.n..

I:: ;:;m~~~~ ~~:,:II:t"tmiijD ~7.J= ~a:kn~;~~

l'arijebij d. klUl8t en I.., belle.s 1,,_ ,. met Chopin pereooolijk kennie te maken, om hem te
.i~b aaneeD .. Iii: wi! • dwingsa. reehtvaardig jogena mij te oijn:'

....- ' . IOOkt eJbDder oDainU

I

band m~t heL vo.langan: ,an ,d~. Roeren; :, om oodill'..de f , leis. ov~r ~.t 1'a18",bang.ob . MaleiB.b,doo~ . F, S . 1 0 OKTOB'ER..B·ijlr~n8I1!eded6eJingv&nd~nle,
A. d~ Olercq. . .'.
. . .. . . ... . .
'.
G:ouvernement•. Sekretariil dd . .'1 ·d .ze! i.e 'ee~ nadere '
B.ritll
.. 0..heKoIOnien!e worden...:.•.: opgeuomeo: S,b. •. Pl.' 0.• n.e . .
glft .,a4 1100 ·door. de,,: Gene~a~l ~"Joor. ~ml,", .Kom . .
Aanleokeningen bettelfend .. den ' economi ••heo toeheeft In .ue rogering.oongelegenheden van tOld-Afrika
tinv.ooral .in den omgang met da inboorHngen een
.caljariga ondervindiog; hijheeft iudit opzigt vu
·,eel · kenoie en' .eel to.t blijk gage.ou. gednrende
de 41 j.rendat bU op d.t gebied works.am w~s. De
uonferen!ie. welke bi.. geboodon · werd met bet ~og
op eeo .op t. rigteo bood ...u de Zoid ·Afrikaanecbe
Stnteo en K"loniiin riop bem Osaf Engelud. Die
oODferentie .al wa.reohijnlijk io Ootober haar warkIa.amheden hervatten, welke no.tuurlijk zeer vergemak.

kelijkt tullen worden indian Engeloud •• u den wooacb
.ao d. Trano, •• 1 gehoor godt.
De Mobo. een blad dat te Petersburg uitkomt, ont'"ing baor tweede waarduhuwiug o'e.r eeu artikel legen
Eogeland,

POS'1'KANTOOR SAMARANG,
t'iuiting der EngelBcbeMail via Batavia, Munt<>k,
Riouw en Singapore.
In do maaud November olen 18.
~
#
December deu 2 en 16.
Franacbo Mail via Batavia on Singapore.
In de maand November den 13 en 27.
••
.. December den 11 en IG.
Her our van sluitillg is steeds d~9 namiddag8 te 6 UTe.
Intu6eclien wordt aon belanghebbendan vrij gelaten.
J

o,; k op a.ndere dagen hUllOe briefen Ban bet poetkan-

roor ta doen ba.. rgen. D. doorzeodiog be.ft .te.d.
plaat. per eerstvertrekkende po.t.
POl'TEBnBN. Op tlinsdag den 7en dezer deB DamidJog6
ten 2 Ul:n~ r.uUen po~tpokketteD \'forden getlloten vocr
Singapore t. verzenden per Eogel"b Btoowscbip
PenRog, kapitein W.d.l.ij,
'VIJ' LUKN in de 'l'i'IN !!S of II/rlit/"
Er heeft deu '.~ October, op do H0 3;Jlij eeoe ver
eobrikkelijke expLsio pl l: ntB gehnd aall bourd Vllll cell
uet.

VBn

Vl'.llll

v•. UI!Jl

eeo \'~t iuu uuJenuo ~oo kilog rnm buskrui t. D l
oorzaalr is onbE'lcButl. YerB~heia lJne per3 0nen Labheu
bij dezeD ramp het leven verll>reD, t~ rwijl Rudcrou
daal'entegen he vig e huuJwvndeu lJehboll gckrc.{ eu.
"8.U

Er w( rdea oy eral !llI:whrij"ingu.ll g-cLouueu voor de
inwonerf3 van

B e ngnl or e

rlio dell

hongerdoou

"oor

oogen Lt:lbb~ll, annl' bunne grnang:ewBBfen, t(mge~olge
vnll ue droog!'e (·n nutle r s lllylo ede n, t otnnl mislukt
t iju. Vau Madrne en hot Tnnju:"D' distrikt worden
Dsar B.lugalorc e o l\1ijaore behl1lgrijke hocvcelLeden
grann ingcl'oerd.

De katoen·oog,t ill Let ~uidelijk Gedeelle van Mabrat
ta, belooft weinig, door ue HchnBrstc

VI'"

~~:~I T:~~n~~i' :a:e~!~I'~~:'d:n~:~!:n:~n t~::t!~l ~:::~

"I

Samarang,

tor'pedo boot tin wid len govillge

. . .ta~d end. eth~ograpbi" v.nhet rijk ••~ . Sum-:..~t:eiv::nb:!t ~~~:8"L!~h~:lTlnr·I~:s:~~:k~~
baw". door A . .L'gL...t"
..'
I on ·wordt dit bodrag ·dour lusocbankomit
Let Gouvernoment tar onoer 'beaehikking geBtsld.
Opmerking . ten .a anlien .an dah.r-pak. rOll eden
He.r Boolim•• door R.den Kart. Winot-,
12 OK~OBER. Aan den eeni.werkman Sawir ••n
AtJ.b gee,akncerd met .on randloewood. teDge,olg.
", •• rvau h.m in b.t Militai. Bo.pitaal h'e l r.chter.
DE JUA-COOBJ.NT .an 8 Nov.inber be VAt een R.been werd geamput.;'ord, verifbelden wj !rJ, af'A'8oLting
P(ltt ,an dt·U· ioapekteur dar ~urgerL ge[leeakundi~e
dat h. m ran R egeering.wege zou tijn tegemoetgekodie~lt... oor .Java .en Madura .omtrent de koort. epi.
demie in d •• fd. BuiteDzorg (Bata,i.) ,
hl!eD in , aaDmaak is ,gegeyen.
Ben verelag omtrent de -verriglingcn del' zeemacht
14 OKTOBlIIR. 'l'er di.pooHio go,bld ran dell ofen een dito betre(f~"dd de .. erhaarnb.dcn der
ficier van G~zondbeid 2e k! •••• D" K: A, Z. Snetb.
geogr, dienst. over h.1 derde kwartaal 1876.
lage, d·j.. op hed~n met 8tj')OIDSc hip Bromo, r.o&r _.A.tjeh vortreJ,t tot het afbu.lea v~u eell trantllJ1rt zitken
Nog is bijgevoegd ee~ Gouforn. beel. (edraiJt) O<!l
en gewondon: 5 mandan mineraA.lwatcr, 5 : k"Hiel1 inl.
bawilligiog te v~rleeneo op de acto von oprigtiDg der
120 bouten pijpeo. 3000 hoU.nd.eh cigare., 'I, 8'.'
DBaml oze vennootachap ,Societe dee COi(lIJ8 explo
8peelkaarten en 1 til'l.t !",ktuur~
..teur.... zoo al. die "1' 29 J uuij 18'16 i. vorl eden,
Gezondeo naer ' KstUpong-Muksesar tea behoove fan
'an M . T. N. J . J. H . Brau d. eaiut Pul·Li ••.
de verpl. egden aldaar: 10 koHi.o (p. m 320 a
in' .
tob.k en 3000 hol1.cigaren.
16 OKTOBER. In dank Qutvangeu Vdn Jeo R esiIs GOEDOEVONl)~N en verstaRn:
dent der Westtlr·afdeelh,lg van ilorneo een pOBtwie~el
llerstelijk: Met wijz;ging in zoover .an •• tikel I •• n.
ad f 83, zijnde een gescbouk aon het Roode Kuis van
bet be.luit van 1 Augustu. 1872 no. 15, te bepalen
tIen fhint"es ')'j'9 Li8 rna to P (.lntiltoualt.
dat de vla.teel'jke inlandsebe ""hoolkom "i.si. t. Allibal
180KTOBKR. Vall D., Ruleman Vogel weter(reBidentie Bagtllen). mel. inb~gr'p vaD dt:1l voor t itter,
kent-eHjkheid ontvftl; ge'l e f"n IHlrtij o.flr.)matig \-'ac het
L •• !gezelsc~ap.
be.t•• t uit 5.(vijf) led.n.
19,OKTOBER. r.n .Ie •• rl'le.gden to Bat l. l'"e-

- - -_._-

IN '~!'f -portikulier ~ uit Nederland dealt
men one medt'1 Ja.t de beer MarcU!~, op uil-nood ' ging
van den beer Stumpf in cen zijoer con(~ertell in de
maaud Srptewber uls g ll tft zou ofltreden, en 'fer8 c hil~
lende l,ijoer kompoeil.ii!u, ontler zijn persoon lijlre le iding
ten gehoore brclDge'll.
ffegt!u b~t eiulle ron September do.cht. d e hel'[, Marcue

7,OU

wetle'· naor J.m te v~

(J. B)

BATAVIA 2 No\'"mb.r. Heder.zijn u)Ottie sto ' mer
Bromo "il.D At!ljio hier afUt~ekt)lU e D dl:! Ma;uor8 Mc kern,
Lubeck en DekeUla de ofl'. van gC7.. S(\ ~mellflge en
Kroon dc Ie Luito. der Ie f. Vor.t eo ole 1I1.n 2.
Luit. Jacob •• Gijl en Hendrik. bene'ene e.n 100 hi

milit"iren.
_ Beullh'e tIe reeds d "or 011e gcmeltlo kOlllpngnie
un bet) 2 Dat,lj .n zulle .. nog llaar Ydi vertrekken
1 aectie Veldnrti1lerie. do offiri cr va.n G ez. \'lin tier
Eist en uo lste luitensnt. kWIll. Dorel terwijl bo\'enuien
door den Vorst van Hdi 160 man hulp troep en zijn
gegeveD, die allen door ODS met een b l'!lUWQllirg- o \y6o!r
gcwuponu zijn.
CA, 11.)

Hoode Kruis.

Pe.h.wure en omstreken wordt door d. Cholera erg
geteisterd,

NEDERLANDSCHINDIR
Hat Gl>uvetne tn~nt; van I,ratira8 moot nan let In·
dische (fouv-ernewent zander uihlel eeno opgavo u{)cn
\"an tie ui tgnnm J \'eroorz!l!lkt door bet bezoek van den
PI'lp8 van Walef:l nen dut Pr..:-aidentachap.
J

Lange de kusten vall M"dras beefli een zwart) llrkaal4
gewoed. Vizagapl\tnfttll staat gehecl onder water. Yer~
8cheidaue menachenlevene zijn e1' door omgekomcn en
veel is er vernield.

1e EN 2tl J,.:r-r~"£'·!;RI~'G 'VAN DREL XXIV Villi
bet 'l'ijdaebrift voor Judi..,he taol·. land - en ,01kenkunde, bev.t:
DE

Geacbledeni~

Vall

Yor6LeDbui~

l\Iadoereecbe

bet

(door Dr. W. P~lmer van den Broek), vervelg
vau pag. 310 van deel XXIT,
[Ie kand VELn 'l'jiela of ~rilhbanganteD. door K. }'~
Holle.
De plautsnaam Singaparna, door H. F, Holle.
Nota

betreffende den ekonomischeu

bet rijk B.ngli (Bali) door }'.
BN J)J!I

5 EN (j

Al'LRYERING

j ..

lot.>si;ft,Qd van

Liefrinck.

VAN DEEL

XXIII

fall

betzelfde Tijd.cbrift:
Historiach onderz oek usar de geejl,l61ijke eo wereldlijli.e Buprematie "an Gri~fie oV Middon- eu Oost

Java gedurende de 16. en 17• •
B. Wiseliu•.
Eedformuliet' van

de

AlfQere!1

UW,

door J. A.

op Gruot Ceram,

medegodeold door }" A N ieuwauhuizeo.
Verklaring van bet Pobi.Spel, door F. S.
Clercq.
. H·oe moet dl1t

V.:re t liaD

word eur' l '(ra-agde de vorf't,

terwijl op bet golaat .nn Delpbine, ohcboon 'ij met
de kinder en e.peeldc, ecn 1:ekere pijlllijke otJruet weer
,Hij b.en my,' om .00 t... , eggen, beleedigd!" antwoordde George €sud bl?-daard .• Ik verlJftm gister van

d'Ag . lit, die in het Hilt.l d. Frenc. WooDt eo daar
hare joor fixe! bvudt dat Cbop:o morgen 8vond bij
baM ZOll komen en haar beioofd l!ad, tijlle nieuwe
kompoeitien foor.tedmgen. Goed, ik verklaarde, dat,
ik iDsgelijks wilde kom~o an fcrzocbt mijne nie~din,
mij bij d •• e gelegenbeid mot hem bekend te !Oaken,
En wat 'denkt gij, d&t ik teu .nt .. oo,d bekwam? Aar·
zelend bekende de gra'~n mij, dat (,bipin eerr3t onlangs
te kennen b!ld. gl:lgefen t lie\; t.e W'~D80ht:!l met mij
h.enD16 te mali-eD ."
Over de trekk€n VBD DelJihiue doog ieb, wa.t op
eon kep.tielijk~, liehte sohemering van fr*,ugde geleek.
Merrouw de Rocbeutur echt~,r :i:tiide gl~I1'i!l\ \!hend:
,dat is lIiet leer ga1ant r'
)' nat is l.mre'!bb-aardig !" "ulde Ge,; rgd Saud droogjea SaD .en . gi~g ' .dA~r~a kalm lOurt: .lk bon ge~ooD
J

of ftuket-t-erd. of la:!lUJeib(J..Jg

BULLETIN.
3 OKTOBI!:R. 1'e,l vervolge op h. t voorkomen Ie
in OD8 ruHetin oyer de ~R.alld Sept('ull.H>r 7.ij omtreot
d~ verri ~ hlingeu \'nD Lt!t KOlliit~ to l'1l.aaug rCrIneId:
oat het Lid Sekretari. de te p.ija Komllo geev.kueerden bezocht, ten geyoJge waarn.U ten Lunnen
beboeve derwnsrts werd L:cr.onrieu: 1 krnndjllng tabak,

600 cigaren. 6 dozijl l'ijpen, 2 lot epoll'" 2 Damborden komplcet. en ochrijfbeborft D.
Verder wer1.n ca.r F u,t do Kock dive,se . cbrijfbeho.ften ~ezonden, tcnvijl in het Militair Hoepit&al
werden ver.trekt: 25 dozijo pijpen.1200 holl. cigaren.
1 krandja.ng tabak, 1 8\}baakspul, 1 U:lmbtlrd kumpleet,
L dominuspsl. 2 triktrahb:,rdcD ]£OlDplcet., bOlH)Nens

8cbrijfbebceften. Ann d(\ landingsploBb! en R8n bo~~d
der zit·keuecbepen werden verslre kt . 260 pond en lJB.
'len e:nde aan de landingllp~l1at8 l.Iij ~aDkomllt VttU
:I t .::~::::..:: ..:~::,i.:c::, '::. ~ ~~j : ~~ : :.: ~!:~,: :.: r:. ~..;:.::!: ~ :.: !; ::!~ ~ :- ~ ::~

nen HrloeneD, werd een geBcbilrt p'!rsoon daartoe op

een maandelijkoch lraktem'e nt van f 15 aange.told.

~ren bcht)6vo dar biblioiheek word van het Leeagezelschap HPudangU werd('r, weeD belaugr.ijke ho e v~el~
beid roun.DS cn il~uetr ties ontvangt'n.
Aso kontanteu wl-rJeu I 55 olJtvangen.
4 OKTO BER. Gt'z{)uden 88n den kapiLein der At
Adw. "an TLieu(ln, Direkt nr vnn het Ho-pita~l. ta

ge.prezeu ~e wor~eD _-

het een en het ."d.r i. bel.," flijk: Sowruige bladen
bouden· "ieh aIleell lOet mij Ldlg, o~ mij ala een
monster \·&D .uDvro\l'n~lijk:tleid ,:oor te '8ttd len f~ '~m
mige goede ..ielldell doan loet,. lfde. Uit de lie praat·
jes sehgnt Chopin r;:ij~ oorJeel ~"fr mij gevorwd beb·
ben . . Dit te. wijligen ben ik- "D Diij sel,o verpliebt,
want ik ...... de.r hem . '. kllt.tan&.. t. hoogen bell
9vertnigd. dat Jij "I, men.cb t.. beminnelijk en ta

v

Gezonden llsar Ioatstg enoemdd l'htata ten b ~ hoere

'0',1' de old •• r .. rpleegden: 20 kistj .. ".p, 20 kol.

~~:. ~c:o :i~~r:I~~n.i"~6~·~~:i.;00~ij~:~~~e;:: ~~go:.
nips, 2000 Enveloppen, 2100 ,·ellen fQt;tpapier 2 grQ6

pennenhouders en 24 kruikje. inkt.
20 OKTOBER. Von het Kemit" te 8oer~b.ia.

Balo. Toelia eeo bed rag "an J 129,10 ter b, .lrydlDg

\'an mu:r;iekuit,>oering.-n geduremle hd .8~. kWBt'taaI
en vOOr andele ten laste ullzt.'r ve1eemg'mg geJane

uil~::eDde n.IJdB.r verpleegde lij\le'rfJ onhllngeo 32 voor
Europa be.tamde b' ieven Wei,. amtd.ago frauko ad res
worden verlae[ld

in

~:~ ~~~t~ite!od;~~~lui~e n:~::18b~!:t il~:~:~s~t~gp

van in en uitwendige zen ding wedCft1ID ontvaugoo 25
Exsmplaren van het Alnlciw 11 Weekblad Bin ' sog' Barat.
D Jcr tU88chenkqmet ""n lIet R(}ofdkomitt! te ~d~
Gravonbage nit Nederln.nd ou!.va · gan per stoomer
Pr+ll8 Hendrix, ~ 8cbaaftspellcn, 6 Lriktrakbvrd l ll
komple. t, 40 dam borden kompleet, 4 dam· en oehaak·
borden, GO lotto.p"lieu, GO dominoBpellen en '1 b.legeringspellcfI, beneveDs een plrtij boeken, nfftom8t.ig
van bet Komit6 te narderwijk.
23 OK'fOBI!R. Hel Lid Sekretaris brcciot hodrn
een bezoek ann het tijdelijk hospit ••1 Ie Batoe Toeli •.
Ook dilmaal v. .. tre"t. hem d. Direkteur de kapt e in der ?Iilita:re Adm inistrntie J. Vl ,n Tbienen do
noodige inlichtingen l eu bleek dat ur) nr lIe 'fcrBt rekking g dsan Oil 19 dezer ten bahoe'fe d er rerpleegden
aldaar, wederom \>oorloopig in aUes W8B vovrzi e u.
Von den Beer S, Dunlop in d.nk on',I'angen een
rnrtij lektuur.
26 OKTOBER. Bij WiEl'yO van den G ouvernem e nh
. ekret.ria c!d. 24 dezer no. 2'157/8 mededeelin g ont,angen dst ten bchoe re "fan bet Roode Kruls ('en
80m van f 400 beBcbikbasr i~ gestcld, 1,ijllde eE.n bij
het Departement von kolonWll ingekomen gift ya.n de
p-oviliciale korumiesi e t e Zwolle fan Lle t fundJ voor
de \~erminkten en nflgelaten bOlrekkirgen nm gesDeuveld en bij de vcrdedjgicg ner Ci tfHlel 'fQll Autwcrpen.
~S OKTOBER
Vall zijn }:scelientic dell K ommandnnt nm Ilt~t Leger, dd. 2·1 de!.er 2e Burean DO.
17 t~n ouzer diilpositie geeteld een som nm £ 151,
zijnde het bedr.g van een van den Heer De L.
Yieter in Nederl!Lnd t en behooY6 "all d tJ zi e ken en
gewond en in den Btrijd tegen £, tjeb, ouhangen op·
brengst .an den verkoop .an het phot"g .. fi,e~ pot ret
nn wijlon deo Gene'R,1 majoor J . L, J . H. Pel .
Wij .egg.n de" mildell gever hirrbu openlijk dank
voor deze belangrijlte ~ijdrage.
al OKT ,)BER . ['e ro orzilter ell bet Lid S~kre·
t.l1ris b .}zochtcn l:eue!J b e t militBlr Hospit.a'll te Welt<.!treden , epecisal tot outmoding vaD den St'rg~aut
fall Ar.J :l l '-;;.n het 120 Bataillou, die olliangs te A~j{'.h
(' en bdangrijke eebotwond in de liokerarw ontviul!,
t en gt!vDlge waar\'an bij d J"-f.er d"ge "' , llil t~ .!.Ijl;;lh den
.. r U.l I.e '; ~H gI:lAll1}l u..';~tll·~ I ;:"i.l. ut.:l. l tlfl'o:)iu g-.:!-<;:\':i. ~ u .·el'U
werd.
M .. lrr gelen \<o,den getrc·lfon ew aanHO Aram
een kUllstarlll te geven.
l'eveD8 werd fau on-zeu onlangs van
A tjuh tt)ruggekeerden Geddegcerden V'lior de LaudOlfleht den
l)il'igerend offil~ ior \'an G~ zoudh ~ id }", kluBo P. J.
De Leoe uw VerIJ Omell dat tc Atjeb. nog 11 snd eren in
"f!rplegiDg wareD, W88rfBn a cen arm t.'- U 8 ceo be-in
Iiju geamputeerd eu hopen ~ij bij wachte t. ztin om
\'\Jor d~'U vt'rmiukten, na.dat zij gt:'e"Jiku ~ erl zull~m
~ zijn, W.lit t:) kuuncn d,?en.

8('htenBweardig ii', dan d8.t Let mij onverecLilJig tOu
kunneD zijn, hOd hij over ruij delt.ilt. Hij moet mij
due

l~eren

~~~!!!!"!'!~!'!"'!!!"!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!'!!!!""""!'!"'!!!!!!"!'!!"!'!l!'!~

Sell ~; ~ PSoB EIt Ie" 'I' F. N.
- _._-- - -- - -_._.
SAM~RANG.

Van don Heer G... hui. wedcrom

Weekblad Bidang-Djohor.

kennon,

Illijue zWl1khedtln~ l'll ' -- ,ook met de go de eigen·

m.·t

\loegrla zij er lachend .bY
•• bappm, die ik wclliebt hebben mocbt, Worpen
d~z'3 iu zijne o(l,g en maar ge'ijk gewicbl in do ecboal,
dau r;8~ .bij ~tor over wij dCll kcD, - da~ ver~acbt
ik 'faD lolk e":'D \'erher~Jl gelliE> &.1B Chopin i8
.Hij &aI, bij moet u vereeren!" riep de l.e vendige
g,flvin ·Plal.er. en reiktd Je thane 6.er op;zieuJt' genia!e
dici.tt=r8A de hal d.
De diplomati6cbe vorst eu zijua 'gewalin vergeuoeg·
d€TI zich met een toestemmend IBcbje, de averigen
btijt'~fden licb bonne iostemming met de . w{.ordeo

'ao gra.in PI.ter •• 0 den da~ t. leggen. George
fand braebt ecbter. door den t.ktvollen Liozt bierbij
g•• teund. met e.n 6jDO ..ending bet ge.pr6k dad.liji<
op een aDder gebied o,er.
Aileen graviD D~lphi';u, had ~a're tne'~Ding nldt uit£
geeproken, zij blear thanH met dd kinderen een . _,eir ig
achter .bij de o,eriga wandelaara.
Hoar uiterlijkta.kende droefheid en .verotrooidh.id.
WAt . ging baar tid ow?
Vreeed • . aij ~oor' Cbupiu( , Maakle' .ij . zicb .eh.
didl., d"t de b..o1oorere"de i~.lo.d;. dien da geestige
en be.llllige. diehlerea o~. oil • . manne.n ·en ...,)fa op
't:!'ltl nOQ_e-n ,'ierm(.(::ht uit te (Iefenen , den l8c:htwGedi,.1,eo ea. aweependen kianetclluf te~ ferd.ene loOt!
J.unnen .trekke, f
En "aarom , ......d. ly? BOlligen tijd WH oij een.

oian- van Soorabaio.

A a D g e k u men S c, he p Q n .
N. I Schoener MadolikB ger:;. M,) van Joona.
ijyerige leerling \-all Cbopin gewe.:at. thaD8 werd zij
roor , .i jue \'_rien~in in den ed~J sten 'tiJi de. woords

gi:1H.-uden.

8<.thuilde in de dier,ste ploQien 'fRn bnu
hilI t wtJllieht m' S "e~n WitTmer gEi 'f"oc-l dRn dfr ni t! nd
IiIchapr E~lle Nke t aHll-a hartstocl,t'r Zi )O zt.rg\,utdig
ell nng@tig verb orgen gehoudeo, dat noc-b Chopill, Loch
iemand 8bden er ieh ,an bespeorde.
Wie kan dat J!,~ggen. RU8tte zu ik sen , scnat
van Hefda iu bet· bart van Delphine. dan IOU
d:e toeh IloQit opgedolven worden door 'hemJ
die er namelooB gelnkkig door geworden E OU l-ijn.
De wandela81's ~ er~ikteD, ond(' r vroolijke geaprek.
ken DR gero:imen tijd deli z() om ran -he-t bO:!l!h. Zij
g~n~an de btl1g oter, d ie over de- SBine Laar St. CI9Ud
v(lert en kwamen d ~l('.r ee~ zijpo('lrtje in bet pfltk: '80
het· palei •.
Pur' klunk ·. bun "R'n l ,iet 'Verrim afetaud (aD wonderlijk ger ••• te g.m~et.bet "lUI e6n doll., menge·
lin~ van h'Oll~D, vn~ .. tamb.mB, · guitargetjingel, t: Qm·
g~ro::.ffeJ, tro~p~tge8~b8l . g~hnil \'110 tlait~.D _en Yi... . ieDj
4.. artuS8cben ~'e~rklcDk In.\ d gelae'b, geJnl~h en ~at
.. ..')f.t gesebreeuw, waardoor- ' (\? de p~aat8('1l w-a~r "
1'.;!k 11C'.h {~n~a8kt,-.de r;nenigte ' Daar de kralDe!l en
te[lteri de~ ,er"toonare en Itrame.r e g:e io.k t ;· .o~t:
.
,Wat bednidt dit goraaor na_/ide de Tll"hn.er
bued. .
.
, .:
cEn in btt ana.r. ,oo · .'iile i' ~ ...lige.pa'" (,' .'''''gd.
mt;.trouw de B ccbemur er .b~.
, Waarlij"", merkta Lint lR-iJhend (P, &ene too'er
- maebt h.eft o~. naar de Champa Blrlefll gebra<h.;.",

aa...

. ..

.

Dnit., Ii.rJiCbisti&n;' gez. Lindeman v~~B~t"'vi".
Nedl . 9.tuom.P,ins. Uen,irik' ge,. M ,. O. . Brut' 'an
Probolingo, . '
.
.
,
va:)D3~t~:~:~ ' Wi lli&!D. Peler.on ge., 'L; ' Sullawaij
.E ng. StOOlU. BantufJ .' gcz. W~. l\S uppelt van Sin.
gapora,
Ned!. '" St,Jcnn : ,JJ!p~rlt ge,. G. VBO dt~ G6vel VRn

Boel'abaia.
Zuij~.rboud

Neil. Sioom , Geo . I'd ge,. G,
Batavia.

Ve r t r 0 Ir. ken 8. he pen.
N. r: Bark CooeiBul ger:. n.I~ijan "'a!l BetH·i~.
N, I, Bark . J.gil M•• hoo;· go,. Moh.me. ~ftlcb van
Batavia,
A.bgeko~ ~ n

PaaB~gier~

l'~r jt.

J'''plrll, g03 ' , \'. lJ. GeveJ:
V oor SamarAtlg V cri'6 t: ateur, Bt:ijerinck met fa'w iHe
D~ Hct: nm Buijs. ru o li ~ re, Till) dH .!:. ee UW, ] ~ a!- bQk
en Vatl J er Lecu'''', de B en 'fiaU dtr er.;ek en Zoon
1 Rurop. lUiJitllir I;! 8 d!(llel :oger} 8 BlIJnnelingen
1 Pradjoerit, ,Cbin,:ze~ e ~ Inlauders.
Yoor Batavi. kopt, k ... rtw. R E. Ebb'..uk en kapt. .
G. D. Ebell, Ie IUlt, k ...,tUl . Br,'ek met fsmilie, onderwijz era Twijeel md falliiHt:- ' e lJ Uri'..Ii8, .As.'). Resident
Peltzer met fll.wHie 1 ~e Reer l'l!l s tr(lilomenico. mejllfr.
ran Steed en, de , lIeerou Arend lOel Bcht. en Kolff
met echt' J OhJVfllUW rRIl .Jel' ,,\lllgt, de ilecren l!.
Smith en van 'li Wout. ~Iilitairo lJ, Hnnn e ~ingeD, vrouwen en kind . b ~ Dt!ve(jB Chin ~ ;,:eu I n Iuland E<rs.

P ••, St. Geil, Pol, go.. Zuijdcrboudt, Onder lot.
\'i •• er., Bobt. en 1 kind. I luit. V/d. Loeff en Eoht.
20 luit. H~mming en Schtnel' Doefd Insp. Plee. de
Geeren Heoderi?,u, B ernnrJ, H6:11, Betz, Hcht. en 1
kind. S UHuhIDJL, Alld" t:Hl.d nl Bllga, Dnd ..!.dj. Ge
J

l'ard 1 Rout .• e ::" 2 kind e re n Z. 1\01. tr<lep cDJ
en BftDnt:l ingeu .

Tnlandeu

BA.l'AYI~.

ant aogen ter ~erdere doorzending Ran bet lJoofllAljeblijuers

-~---

in dank ont-fongen 30 ExeDl}·Ia.ren van 'IJetJ Ahleillcb

N;~·..sch".o~r Bi': ,bill ·!le•. .Bong Soong Lien 'van
Bata'i'lB. _' :', '
.,, '
N.r. ScboeDer N.;l... gez,
~ bin Abdnl. 0.-

A..an g ekOl11 QD PIIH s agiers .

kotDite te 'd·Gravenhnge 81 brie ven van

iLl

6 OKT,)BER.
A. de

kampong M.k,.sar en Botoe Toeli..

,oltooid .
Het' werk 18 door den h'Bp ~ ctI:!Ur8 vao den W'aterstaat. in lie ado afJeeling opgenomen en goellgl$k~uJd.
(J. Ct .)

rtlgen.

a8ll

VE'l"zcnd ing IIAar Europa ontn:wgen 35
brieven.
Fer stoomer COllrad frank\.1 adrea ll F- or EUTOP!l ver·
leend 64 brie,e n, afk~mBtig van de verpiee9:Hen te
He tar fr&nko

_ Br...UKENS een van dt!D resident )'00 Bes't:ki ont,.ngen telegram g.d.gt ••k.nd 26 Okt"b r ji.. i •. de
Bodert 1873 in aaubouw 7.ijode tiluwdJUH wet tllu ZGn
in de ,s~mpeaD · ri'ier te SitoJs boo'do tbat:tI gelJeeel

ch!~':icho.r,~r F4t~~OI·. Raoh""", ~~: BAke. vlln

\an S i:l gil p ,rf) per N. J. 8 t

Bro mfJ, ka r t . de

I f)tU.

Jnng, de hh. IJoc "Jbait, Pahflel", '". d.. B~rg', Sch ulten,

Guill, Kuc!dill , BiU.] , ll ijr~k TI, lUB'f'. Heeke.
Scholt~ en 3 kioJe Nu belie, en Z. i\! 1 Pro~p e~.

lU 9 Yr.

Aang e kolll o u Pas8sgi o re.

op den 2Je.n Nov e mber .
Van. Atjeb, p ::r sto') ws,,· if' BrlJIDO, gez. ll~ J. ng,
Bpoth~ker DekcnuB. majQ Jr Lubeck, dfij;jer V8lJ gezond.
beid KrOGD 2" luitena!lt l1end,i kf z l e iUitt:'lIHtUtiJ '8n
Vuuren, Vorst. J l tli ci r \'f1n getond heid Snelblag e J 26
luiteDant Jecol.ls, Ie luitcnr..~t de M!lD IDojo .}r 1oIekern, 9 Europ. onderoffic lereCl 2G Hurop. eu :38 inl.
ruilitl1lren. 8 vriJu ·.vcn, 2 kind cren, 3:1 t,:IJill. en S:S inl.
J

J

J

j

::rei~~tpli1:, ~~n~.E:;~:~e~i ;;~;~ ~~\Je~~~:, ~r~~r:)~~iCohn~
deroffi eieren, G Eu~up. f;dJt~peli ngo~ , Iler karl. Neif.
marin e; van Ed:i, fURc hin :et BiJou, ie('rling mac hin ist

~~~:,7B:~o \):~t~;Jrelfll~~~~ l~ ~~~~!~}i'r,e~ T~tn~-~r;:~~'~~~
:Europ tlchepelillg.. nj ,'un :S ingnt-0 re, de heercn 'V. 8.
A. L :ckb,",rt A. P. _P:.:1 W~ l"\ r.;n den Ber.Q:; l'Il D Ri ..
OllW, 2e iu;tenBnt G~m , gez.:!1ghoLbor .1 . W. ScLolten,
ge persioneetd luitenllJ)t kolurwl \'1\.0 H eij ntngen, le er.

~~:£i~:1~:f~.~7r:~~~'· ~;"~~t"~r~d~:~~~~·e~E;P~~~i:
1~~ckeD,

1 Vuror . o!.id~ r(;ffi(! i (J r , 1 Eu l'Op . en -.12 inl.
militaireu, 10 \·r ouwen . 4 ki n d ~ r ~n , Inen ouw R ex ke.
Ule,r,lllW 8clHllteu en a kinderen.
.

A.ngekom e n S c hepen.
1 No\-,. Am. bJrK ltainbow, R owell , Kaapatnd J

2

•

s~.

N. I.

Bromo. de Jong, t:Hngapore,

Y e rtrokk e o Schepen . •

2 Nuv

~~~: H~,h iP~~~;~ij~l~;~: ~j~;::;~l,~~~~:~~.
N.~I.

Eng.
jI

btnk 1': 0 Jr tutD , Oom kpQ:,:. Da:t ka.
11
Grani e Cit.y, Ellie, Kanllal.
Behn . Lottery, GibiJon, Australia.

Passllp;iers nan boord vall het stoOIllschip Star! AllI~lel'lblll.
De be-eren A . N. K () lmlls, ec btgeaoot en 5 kindereD, Cll.erersz, J . t\ It Lo Rutt:l, M. J. P. Sfruick,
tl. K. ~' Aa 'Vennekl'IHlo:J(:k, ec htg\~ n0 ot en kind . .1.
"au Bal){ o. y. edd gL' no o~, e a 3 kiudcr80 mejuffrouw
A:
Crt' Loeul'l mC'fI'I) U \r E. D. K',k~ gt'b ,.\ lbere en
kind. de hef'J:'t"ll \\'. O ;!!I(H~: rt!t].:'3 co ecnl;gcn o('I t, N. B.k·
ke r, }'. J. S ! O ,. ~ • .1. \V. Ii'. Cr.1ID I,H Utl , tho Wenn i;' ken·
litw('k 1 J. M. d~ l\ fllij tf J. F. .l lltlij~ , N . Dri e ~ ~ eDI
J. '1\ }'. ,Bruiju, F. H. C. CumHu5, P. W. van
Exter, t:clltge r; l:ot. ell 7 l;: i nd ~:-r e D I .R. H . t:'cborue'ns ~
ec~lgeT\ O ot eo 3 k i !:j d ~retl, W . .f. Yun H !l!'en NomoD
.h ll. fl!.!l 8t )!k) H 0 E~nbuit <! [)~ mej ufl';"ouw 'an
ZwirihtJ JlteVr(;'UW D. Jau sen, gc)b. '\V!er~, mejuifroQw
J

.r.

J

D . d. Buckh olt, mejtilfrouw ' A. 'l.delhuf, de heeren
1>. f.". CJnuB, Jr. cn c ch tg ~ Iloot en O. W . F. Dekema.
B~l1 e \' e nf!l een detIl-CllDUlellt
8u p plf.'t i ~tr :} ~pen groot
105 WaD, W'HuI'ondrr 5 ou deroBic-itlfen. oune r bevel van

r

Pan mage de ha :.e1 lwe~ fijoge'Q::,lige ooren gena-

dig zijo[" sch",rst e ZtlID oy ki.
~ Ma!\r io ~I kp eT!!8t, Wilt katl dtit

t:~ ~lu i deu (

cou

~;O)koe:i:gk:t'~ehnl~Ct13~!k ~::~;~n~~\';:1~\:; JedD ~.;~~. ~Olk

. Gij r erge?tj" alit. ~\"oQrdd; l~ e orgd S&nd ".too]ijk.
I dat h~t &pwlnb r 18 eu · d~t de goede l CW\)f.C'l·. : ; ....u:
bet dorp st. Cloud. zich rerheugen in het o,.roude
,·oorrecbt, bun · berl)al1.\d~ j.u.rmarkio in net park te
mogen bondeD. n .
.Ra. de j"!.srm!l.Tkt, juiai!" ~prak mpyr,)uw de Ro·
chemnr.
I! Uaa\' we luHen ' toch , huop it.:, niet· dl)()f'
dit ge:\f~met · b ~ hoeT e D te q~6U, OU1 asn bet. h~ bij OllIe
rijtugeo to), lromeo ?"
De li@ve kioJeCt' n_ ;'8. 1 rue:-rOli iJ,' de Rl)cnemur .· 4r.~n·
gen z.icb te.~en huu u; ,)€ ..f. e~ nn.
'( llama Clog-eo wij de j't.:\rmarlt-- lli~D :: Oon kle
ma:l, fH riepeD' r.ij. , vrooJ~ilt 'in de handeD Irjappende~
• Lat~n a i.j. dltln' t',eu s.-: b dflr ' kiDril?r~u \'eryuilell P'
le i,t~

Delphine lache 'I.J.

. JIt, · iaat ul}8 \tUil, -d i t 'f..:·tk~flJ L8-t, in een: ari'atok1"&~

tillC!'le Hj.t --h~ nit"t. - on.a ar.iig ~b' ·tamelijk, origi~~l !f~
·mer!tte GiJ['r~ ..:. Saud .uu .
~

Z.»:l

~.f

1D ..~ t)

~il~h

dan ' near Jat dee)-,

vlUi 'iler

Ir.onblrlijl< dO!D.inbe8ullll da!;jaarlijb lMHrclaikbaar g....tr.ld
~or.it ~OOI' de ' S~pamb ; " j"'rtri:rl~:
sen.." z~r gewaardeerd ill~

Jie J ( or

ee

Parijo- _
•

•

den: kommilnd8llh T,Per/>'aer,vergelliild';4I1 &ijna$oht. ..,'

lIenoot en , 8 kinderen,en .l ilBmedeg leidera c\e Inite~
1I.nt8A.J.F.J.vau .deu Bergh. J. 0 . . Lindgreen.
J . p, Pietors Granfl."d en 0 .. Po R. Smit. de I...tsts
v.'rgeoeld van zijne eohtgenoot· en. kind.

VEIIVOLGDERNIEUWSBERlCHTEN,
DB LBZING, DOOB DEN ' LtrIT-~OLO.NEL

J . J.

Ho.

Dill

OB"'M1UI~, den 22eo Soptsn, be, te '. Hage gebouden;

met het .doel om . hulp te v.rlee.en
.
cier, .brocbt I 26.80 op.

AO ',

eeo oud·ofli

DB .nlNDBLOVBBBEl'IIGING to Soerabajja .eraprdidde
dd. 4 de.er oen. VERKORl' Markt •• rigt waarran de
aanbef luidl '
, Of.choon de tijd .oor de prijo conraot Ja'r ia,
• zoo hebben wijJ ltelaaa!1 [66 ,weinig tu brrigten, dat
, .wij voor dezen mail weeDeD te kunnen 'fOlstSSD met
.de mededeelingen, hieroDdor volgeode. 1I
Daargelaten It mooij e H{,lllnndscb, is dit berigt eene
tr curige bekenteoia 'fsn ge ~·oa lde • malakse." De groot
bQndel verkecrt, voora1 Wilt import bctrdt., in een z.ecr
dbgezonden toestall.d eu de halidtl.18~'erteIJigillg te 80erabaijA heeft wei gella8D, dit onvt' rbloemd in baar ve-r
korl morktberigt to crkeJmeo.

(AongebodeD).
DE Loons t,e Malahn, best.emd

t ot hospita8l V\lor

pokkenlijde.., io d..er doseo gereed gekol1len.

Veel

bnust bccft men met de oprigtiog dr.arv an Diet ge ~
mnakt ,lllisschiell Wli'l vermooJeDde JJlt 'lao de1.';' in~
rigting toch niet veel gebruik '!o() geD1aakt wurden,
Gieter verriamen wij dat nog niet meer dan vier lij·
dere waren opgenomen. Niets zal f.eker het publick
aungeDBmer zijn dan te vercemeo, dllt eene ~poedi: e
.fuaming- of verJwijlleng ctt'r ,dekla "arderl' waat·re,
gelen van wege bet Beetuur c :erh.dig mitRe. Mogt
het ecbter oD'ferhoopt Doodig zijn nog meer Jtlodsen
tot afzonderiug van pokk6ulijdera daar te stellcD, dan
geven wij in oferwf'gillg .. daartoe ee.n eenigstius hoo ger galegeo terrei" te beotemmeo . H et tbaos geko.
tene tooh js \'&n dien aard dat b<'lt bij du minsle baDdjiere de potienten aall al de nadeuleo van voehtig ~
beid blootstelt, en daar.DbovCD .,k moeij.lijh zal t o
naderen zijn.J

BA'l'AVIA, 2 NOI·ember. ,VelwiUeDu io aDO iuzage
gegeven v-an con Bchrijven 'fan Langkat, dd.

a Octo~

ber jl., afkollstig nm den aumi nistutcur eener IQ,.
delijke onderncmiDg aldaar. "Wllafnau wij het ,'olgende
ontleenen :
w

meer~Rl~n\ot-~., dloi

Dietl 'g eeft;dllt lelik
jongec
a,oUlB ongedaldiger Is dun .ik.De gebe.re· g.!gcbied~ni.
~Iepbij mij binoen .oen .nur . af. Ik begryper nlet.
VBuhoe Uloer)k ' er o,er dank. Hoezerr .i k tot k.a lmts
ben'gekollleD. i. 't me alB een droom.
.' "
.Opelka ond6rnoming .Ijn voorloopigeenige sol
d.ten geplaatat . .. Voorloopig geloof ik niet dat .. e
,.ooreerat last van de bandioten zullen bebben
_ Naa,r wij varDemen beeft de kommi_~sie voor d~
Bata.iuahe SoboDwbnrg-Ioterij be.lotenbet getal
prij.en te bcpaleo op 1 ad f 100,000, 1 Rd f 20.000,
1 ad / Hf.OOO, 1 a.1 . / 5000, 6 ad / 1000, 10 ~d
/ 600
50 ad I 100 en 300. ad I 60 D. me•• te
adviezen door de kommissie uaar aanleiding vaD 4le
polemi.e k,. daaro~er gevoerd, ontvangsn, luidden ~~t
men bet g tal prij:ten ear disnde to Ysrgrool .eo ":' ." D

te vermindereD.
(B. H61d.)

_ L I. WoensJag io te Buiten.org. d. Landbouw·
sobool op Tjikene geopevd goworden in het bijzij'l .,,,n
eeu 'Jiet zeor talrijk maar uitge2iocbt gezel8chnl? ae~:
kundigeu ell btthmg8tell~ndenj en van Cl~n re,add Vr·IJ

•• nzien!ijk aaotal

~i!gn~~t D!:~::eU~n~f4K~i~~g;:cu~kb;;!d t~oDto:~~:r .1~:~g~
ward door den Oirekte ur der school, Dr. Scheffer tot
de aanwezi"e moer' ds d-::llr school in het l\IaleiBch een
gepll8t woo;J. geap roken. Da8.rop werden door de uau"ezigen gezamet41ijk de grondeD, die !oor de school
bestemd ziju co. de gebouwon, waar zicb reeclQ e.e n
b claogrijke verzameHng voo rwerpen vo.o laud en tUlD
bo>uw b Jviudt. betigtigd. Op de veltlen werd met de
w oeste belangatellin g keuD18 geno meo, v~n d e pro(·.fn emiogen met padi·uit.zaaijin g op ver8,,11l1lenilo boe·
veelbeid zaad per zeJfde uitgeBtre-ktheid, on ook fll'
rijen met \' crscbilleode tU88chenruimten geplant. Ook
de klt'i 'le aaDplant .au Liberia ko(fijbot}weo, t~ ,Ile
in hun tweeJ.~ jSllr w9kte zaer v~el bclangstel hng.
Na atl;wp ran liit sIles vereenigue men zich op I:et
lommerrijk plein togenover het g.ebollw onder de
Bchaduw der olieplaw en BRll eon deJeuner.
(A. lJ.)

TELECRAMMEN.
van Reuter.

.

~~~ !~r~a:e::~:.j ~~e:\B:~i~~~:;a\~~:n~ ~i:~:j!:~::!:

11k ga nu over tob een verelog van 't geen bij mij
plaats vond.
"in den morgen Van den 18 Soptember kwnm ik
met S, tegeo 11 nre ns eon bezoek 88n eeD der

DI) E~r8to Kamer heeft

8angenomen.

Idlen terwijl, ik roij weder kleedde. DaQ,r kwam
{'en tandil met 2 tea, n('n (orang gajoe), die op
d. onderDem' ng bout. hplen, en vroegen of een
aant.l hunner kameradeo werk kondeD hijgen. F.
&Dlwoordde toestemmeod. lk eprak t'Jt mij Eeh'en:
die landil i. !•• Iig; eergieter kworn hij blet dot
vplfllI'! r1'A"tj~ h~ "1;': on 1r r0"'Z ~ ~ " ?:o;o lf,l. .
:: :: ~ ':~' ':''-' :'~~ ,

EOIlBkiap8 hoor ik een gil. Een dot' kerelH ~lIS
de trap opgekomcn eo brAcht 8. lUet cen lang
mea een bouw aan de Jinkerzijde van Let hoofd toe,
woardoor een stuk uit den schedel werd loegeslogen'
B., zich derwijze aangevall en ziende, liep de warande

ron.d en 'prong op den v!.kken grond. vervolgd door
de kerels, di'J hem nog EeD 6 di epo woud in de rechterzijde en twae lich'ere wooden Ran den recht~r8choudar toebracbtev. S.uprong nu in de rivler, zworn ('r
een LuH uur rand en keerde toeu tnug.
tJel is eell
wonder dat hy bij t.ooveel bloed,uliea niet ferdrunken

is.

Ik waa in een oogwenk bui ten, maar S. W.I verdwenen en ik tag het hUl! (loor ~o a 3 0 gajoa's met
lansen en meSl!lim· ge;vspend, om!!linza'd.

~E'n

paar

kregen mij in - het oog. ee hoeliee war~n in b~ t bosch
ann den ar! eid eo ik atoud .1IeeD. 1k greep "en ge.
weer en een refolver, een 8anfal \·erwlichtt!t;de. Ik
wilde terato.nd vuur geven, Joaar bedacLt dht dau de

geheele bende ,mij zou kom en aanvall elj. Op (ellB be.
gon de rooferbeude ts gillen en te Bcbreeuwen en lrok
tandakkeode den grooteo wug n • .,. de chine.ebe kedeh
(toko) op om die uit Ie plooderoo . Ik m•• ht. ~an
die nfieidwg gebruik om nchternit te soan en mij in
,. 3 .. lang-alang te , .. bergeo.
Kort d••rna keerde de
bende terng. In het bui. werd alleB .toK geslageL en
onderBte boven geworpen. Men poogde de geldki.t
ope-'L~,.b... Ir=,·moar de.e was to . olied . Men nam
geweer _ mede, dat late'l' diende om een jongeD

=ee:n -

den Haag 28

Odober.
Ind18che Begrooting

da

ue

1r;t>- - Meeil,
~J ini. t.ar van Koloniell, heeft (IP de
no r ,i.t~.jijkheid gezin'peeld van eene veraoderiog in

he

::~\~oniale t:usttlem , t;)Q

gl lritoezit.
,ooratel tot

aansien van het commnnaal

.erbooging van de tractementeo
d r 8!!!8ietent Residl3ntdD is 'ferworpen.

I!Icburen te hulB. lien half uur Jater gingen we cten.

~::r~~ g:ft~~=::6:: ~:!lm~~de~U8:~D'e~'e~O!i::e z~:k
:~:k:~in~Oeode z:be~~ ~:~;.n~· ~~~:t ~:t;V~~e:a,:;

. De oprichting 'ltn eene Baogere Burgerdcbool to
Sawarallg is goe dgekeurd .

"an

n

r

I

19!O,· a

first chamber adopted india ...buJget

I

mee. alluded

: '.\ . •

0

dn ' t i

1949

a-.

.

VENDUTIE

Ponderdag, den 9 Novelll bt:)r. Van oDuitgeloete pand.·

goederco Ie A mhoQgoD door dan pandbouder Ton Hiug
Yoe. Van houtwerken ('p Pengap()u voor rekening vaD
en door P. Buijll en in ueL Iocaal van en dOJr F. H.
Bouma.

Yrijdug, deu 10 N ove.wber. Van onuitgelo8t~ pand~
goederi"D t e 8ebandsran door d9:) pondbouder Tan
lng 1)8.u. In het lucaQ l faD en dOQr G, A. Wermu.'b
eo HID cer:.igC' perccelen toebehoUl'ende ftau wijlen

in eon der LocateD van de

Factorij d6r Nederlandsche Handel Mij.,

als:

Wetenschappelijke 81aadjes
or.

Werkt.feltj,",
lCnoapj.a,

~een tak.

Rorubtlr en Theedoo"/len,
P orceleinen ~ Bzen en KIJI'j t'8.
1\Id eouu:aias:ell beltWt deb

19H

WER~lUl'H.

-'-JAPAN -

d ,,~zer

VOOR

tigeu

iPlelsjes

Woensd(f!l en Donde/'dog

DOOR
H. A. KROONEMAN,
HO OFDONDERWIJZERES.

G. A . WERMUTH.

De vel'koop do'

In prachtband /6.-

PERCEELEN
i'l ~]

~.u

b.t

l nl plopts tinJ en vp

Jlulled(q theo1'etl8cll en pmdtsch

Vl'ijdag den 10 Nov. 1876.

HA i\; DBO~K
voorhet;

MERLE.

l ko: tusBchonh1lllsL

bet Vendutrantoor
te .lMIH.HAWA, .,11 deD
\"1m

lIaliaansch of . Koopmans· hoekhouden.
w-nario " lIes tot Jat·) wctelli!chnp betrekkellj~
uitvoerig eu op h e ~ duidolijltst vut iikkeU 'Y>Trit

ticlItlen, en zoonoodig rl en elfllen
November aallslaallde,
door Soesman en Co.

DOOR
W. OUDSHOFF,

P. J. F. EOUNIN,

(1957)

Co.

&;

VAn ~ijc completen en netten Inboedel , bestaande uit:

Nieuwe Fransche Romans

MEUBELAIR,
grootend.f:cls Europee-sC'" h lll llskeel, Tdpijteu, l'af~ l k l(le
deren. Zilfer- e n PJel!i,werk-, Gla9~ e,l Kristalwerk,
R e t-, tl'hee- CD K offieserv iez6o, Kroon-, II4cg-, .M uurell TafellaIDpcn 'fcor P~trole:. m , w eest ul1eD nieuw,
Spi ege l!), Schildt'!rijenj Platen en T~eken iDgen, :Frf1Rijo
Jppausch e en tmdere V~l;eDJ Pcnduiefl. Kl okken, eane
uit~ ebreido Bibliotheek, mccrendede klatlsieka werken
in prachtbsilden,

pas ontpakt
DOOR

G. C. T. VAN DORP en Co.
Arlaude~. Th. VerD es. d l'roie JUoie en ItlJlie-.

f ;j.50
r.. lettre J ochire..
'n 8.00
l'EncbRotere&ae.
3.Audouar.l. Lea nuita llus3 e.
n a.50
Belot. Folies de j ~une88e.
f
3,Bentzon. Un chRtiment.
, B.50
Berthet·, rlncellditlir~.
fI
1.Billaudel. Cleuumtin e Lerawbe rL
t
3.Boisgot>ey. Lee my&terea du n OUVeAU Pllr;i:! 2 ru! _ II 6 . Brobat. L. mari d. Mme Co.at.
, a.50
Capendu. La cbat du bord o
, 2. Cborot. Jacq.e. Dumofl\.
• 350
Dehaut. 1\ialluel de mcdeclnc clutneatique ,
,2.--.
E800llier. L. vierge de M.bille.
• 8.Ga gneor. L t' B droite dn mari o
~ 4.-Giron. La pant.h~re.
II
3. ~
Hen- illy. d'. Il istoiree divet'tii!sant~9
f
3.60
J-i"ou ~tJa'yt'. i:ji~"l'lr~ t'rra!!ge li unt:! IJlle Ili! ltH.Hitie ., r: S,Joly. Les aHnrn ei!.
il
3 .~
-Koi..'k. lieQry de. L \ f'utu r de ma cuudine.
bitJtoire"bourgeoise.
.
f
a,Maral. Priltr • .
MOD8~lt_t . LeI:! ressus!!i("os.
• 6,~
Montepln. I ,ll 6oniero NU,,:e .2 ToL
{j ne pagSioD .
" 8.La wa r i et J'tJ.U1&.nt.
o a.Noir. Je an cb8.cu.l.
,1.50
P er ceraL L a Bo?crat d u ovtlenr.
.3.Perre!·. L u b.lle Reue• .
, 3.]th" heb ,)u:g ~ Lee. deux warqu.iae3_
: 3 ,
Les eXl,loitfl d o 10. mere Ls,cg-Io19. ,3.Richet', Un maTiage hon teu!".
3.Saint Gen est, L& bride 8ur Ie Ca ll.
;; 350
Vautier. L e crime du Bubst·itu t.
, 3.Ver.c.e. Michel stl·ogoft' Ie part.ie.
,3.Vinepeare. Tourwcnte.
, 3.50
Zaccone. Lea ! uitB du boulei'n.rd 2 -roL
" 6.(1959)
J

Audebrand.

Een Mylord,
1922

SOESMAN en Cn.

Open bare Verkoop:

NGAGELL.
gel{'gen in ,de fill' W!leid van Soe·aba\1l1 met de da8.rop
.taaode Su~kerf!tbrlek, gebOll'Ren, .kaIRpvDga en ve rdeI'
Ma ch ill erien, a8np1ant. enz _ euz., · alle6 toeb&hoorende

un de erren I' un de weo. STEENKAMP, geb. ROE. ·
.NameilS dp .1!)igre,loren.
MR. J. J . C" ENSCIH:DE.

(10(>5)

Op een na ier te b9palen dag.
1ft de luu-tt.nd Jl,u ~'(l ri 1S77.
""uIle n oudergetec lre:ndeo '-oo r rckeni.u g \"110 be'aughebbenden \'erkoo pen• . onder ...nader&.. gocdkc ur iog \'an
bet Goul'ernem~nt \"1m Ne '. Indie, de Huurrecbten,
fabrieken, g t'!bou~,,·eo cn verd e:.:e·J .. iuventa.r is \'~.n de

Suiker· e:1
!

f au;..!';'ftk

('0

:j

jJ

zoo goed ala niemv, ei-n apan W ngenpuarden, Tuigen,
I'cetaot Dranken en Provisieu , euz.
Ire bcz!chtigen den 9dcn November fall's morgenl!l
n('gt!u t ot 'a tlQtllidd ags twee nur, terwijllOet, comllliBsi~n
zi eh belasten

IndigoOlld e rn e lllin~,
~:;~~;':~n~u. ol1derb~o·

de --Rf'sid'D~ie Soenk~~ta.
Afdeeling Boiohllie.

~ gelegen_ in

Dalnes-Necessaires.

De t"(!ortrearo,en zuUen_. riade~ :wa rdeu , bekend , geD.lsaH. terwijl illtusschen ond~rl~ac.deld kan worden
. OVE r ollde- rh8nd6ch~n l' erko op.
.
l nlic,bt-insen te br-B.{lm£'11 bij
S o rn a r 00 g,
DORREPAAL &, Co.
23 Septernber 1876,
1672

Vendutie 7 November 1876.

Haa/l;schc Beschuit

(751)

R'erner
dito
dito
dito

SOESAlAN en Co .

dito

Oaff.~

=

'rhee
Zucker =
eitronon =

Eel. Al.b um.
(1I)

Ganzeilspel
[1376J

Nilawo ' u1igavl,

l\tax' 'Bavelaar.

Deae. ,It j t g 8 ·T 0 is . doo~ ~tD, .~~eur ~~·,,~~rderd
met ~ J' " t- 'an -~nt~k(lriiD~8lt. ·
llpbdld£ringi!I! . .

"

(89)

a

d IJ.
G. O. T.

V!~

DOBP en Co.

-in niellwell u~r'm.
.' --.oorbaod.'- ;, l 1.1>0, bij
G, C. T, Y AX DORP ,l

c.J.

De Romans van \NIlsen;

n d .e

en

G . O. T. V AN DOllP en Co

RET NIEUW VERM.AKELIJK

Zwieback • •
dito
Kri02el,
dito G . A. WERMUTH.

. _ -Y. 8

Co.

Oil

20.-

inhoudende 25 g~ kleurdll platen van lllerk·
waardige gezichten in Indie.

M acroneD..

1928

r\ l 30. on ,. 1.5..
G . C. '1'. V~" DORP

. VOOR SLEOHTS f

Gutvangen:

100 .picols koftij

SOBS MAN en Co.

ZesJe: druk
in pr4chtbaDU .I' 12G . O· 1'. VAN DOHP

Luize van wijlen den Heer

per D r e nth e.

Op ODZ~ toko Veodutievan morgen zul~
len·wij tot shilting van Factuur Ii . tout
prix verkoopen prachtigJapanech Lakwerk ileer ge~cbikt worSe: ~icolaa; Cn~
deaux
.

aanmerkelijk vermeerJerd,

op nieuw be werkt eu

Vendlllio wo,den gehouden t. OENARANG,

ADVERTF.NTIEN.

tout prix.

G. O. T. VjN DORP & OQ.

[!958)

R AN GAD J E H

19GO

.z~e~en

Uitspnnningsboek

t'erld!cLt wordl!lllio Je.palleche goederen zijn te bezig

"'ijlen

indu~trieJ geen voodinJ;!8middeI

GEILLUSTREERD

Dc op order vun den Ageut der F. ctorij

(1956)

VQn

~:ndi!I~:r!.ti:~~~e~ij~t

G. A.

Op Vrijdag 10

onder Red.ctio .an

F. C. WINKLER

is
ruaakt het
nnar iet.
ge makkeiijk.
f 6.·Buiten Saruft.fA-og Olet 'ferbooging van port
[885]
G. C. T. VAN DORP &; (;9.

- - ----- - ---- _.. - - - - - -

--------

(10Il4)

Populair

goede"eu)

Kabinetjea,
Present.eel'bla,adjes,
Brtlodmander.;

Sech .lie ben Sarong Adj.m door Merle qq . . in bet

v-enduirantour albie r un een afgekeurd ka,allerie p£.ard
en drie geiten e.n ExeC'ntie t en buize vaD dell cbiot!u
Tun G oa n Tik in de Gang W!l.rong door den deor" ·Barder van d(·r Wm.ll.

Sonnets, r8 ~ ImB eto. 1 rol

I

vaD ·eone fraaije en gro ole psrtij

,Japansehe

vonduJumtoor alhior.

a

::

Bov. nslaande 14 deellje. in zeer gemakkolijk" forrna,t, keurig gebooden io .erguldeo otsrnpelband Ell
ge'nt io "tui, .uo verJ,rygb.ar f oor / 26- bij de
boekb .. ndelaaro.
,,1906
G. O. T. VAN DORP & 00.

Vrijdag. ~O Noyember ~876,

6ingadag. de" 7 No.ember. Van onnitgeloot. paQd

W oeoadag, den 8 November. Van onuitgeloBte pand~oed~ ren t·d R raugan door den p9.ndbo lj d~£' Tan Ring
Yoe, Van ee n partij a"fbro8k Your de kOlliedie d oor
E. tt SU8 60 io bet locla) van eo door:A. Meijer.

Th~i~~~t:~d:~~~t~:~ ' l vol

MIJ.TON,Paradise loot. 2 vol
•
» regaioed. 1 vol

A. WERMUTH.

lal ue ol:lde r~e teeke!lde, op naIler t e annoneeren
olf\f\ttl, in bet \.,tH!!!bp~r YcrkQooen, befi IBndvt'H>'ll

goetlercll t~ K"nliegnwe door den pandhouder I.J1em
Yam Bing. Voor rek8niug en tell huilt! van den luitenc.nt Godin wegena vertrek in de weduweBtraat door
A. Meijer eo in hat loesal van en door SOf.'eman en
Co en van vijf afgekeurde pO'BtpaardeI!.

V erkoop

;.

;. Sea Bide aod ' fire oide: 1 vol
,: , -Evangeline ' :voices etc. 1 fol

op Vrijdag 10 November, bij

Oil l!in,da!1 19 Occenlber '18T6,

._

Aangeslagen Vendutl<3D.

(1955)

BUlmS, Poetical w,;Ii~: . 2 vol
; . oongs eo baIlSd.;. 2'·· ,ol
LO:qWFELLO W, Sptoioh .a ll/dent.l · .01
i., Golden L.egend. 1 .vol
1'. The waY8id. inn, and

in bet Veodolooaal ~.o
F ; H. 'BOUMA..

0

CommissieVendutie

01 .... ocbool Sam'orang Bppointed.

Zaterdag , den 11 No.ernber. In het locaal

oil

>.

.•

expoolc;"cy cbange 6010nlal SlJstaem communal properiij i.ncresse pa~ AsslsteD" resident rejected, middlo

koelie .o eder ~ scbieteD; een andFf ehineeB kreeg efD

kep io den nek, een man nit de kedeh .. n slag op
d'en lehollder en aan een Javaanschen koelie werd de
linkerband afgebakt .
. Na verloop '80 eeo half oor trokken de ""hork. 0
uit . .. ijn bni.; U kll,Dt begrijpen I oe ik te mo, de w•••
toen ik de aaogeriebteverwoe.hng ••g. Ik wa. d.areDbOfell doodelijk ongerao. over S. Ik ging bet h, .eb
in' om hem te weken; eeret ~-egen 6 ure Qvond ik b6m
in het hoi. teroggekeerd. Ik verbood hem zoo goed
ik.lton en &Ond. omhu.lp .. 'fw.~ dagen later kwa ..
daltor F. '80 Mew; die S. Daar bet bOB it••1 to
Med'lll deed '."oeron. S. w•• · ... rot. "elgem.~; lokr
kreeg bij wOcdkoort •. De :boofd w nd wa •• an eroati.
,gen .....~ 0Il' t\!' moeat eeoe operatic.geacbieden;
• V_gtgij ~ WM de aan.leidir,g tot dasen ' aU.'
. "Ii\toob . wei ge.ea.t kan oiin P.
.erdiep. it rn~ in
aUerlei giIaingeo, IDA&l' weet .geeo ant.. oord 'e · gevel>.
bab ·S - ... oem • .."., .ongen.egen met . eeli der
1IIIIlvall815 ~ha<I; de me""ebon ..aren meIi. mij .• ~.
tonedeDi ' ili ban met bon aard bekend; ik w' et Ie
.:lIt Ie languam ft,ken en dat ,Ioeltell of .!au

.

t~n

tember. Door de ol·erha.. t . vlucht l'aD wjja bUllrman

~~~m:~~~ro geotoleo. Zolf. <Ie paarden van P. werden

,':

Nadat de Dlrecteu r ,

llr. ~c heft'ar wet korte woorden de vergaderlDg wei
kom gebeeten had au Zijll hooge w&ardeering betuiNd
had fau het v.)orregt den Direkteur van OnderwIJl",
EeredienBt eD Nijvorbeid ter plaatse t~genwoordig te
zien, eu V3D de ba18Dgataliing ·door hi m betol)nd .door
~ijn verlangen om bij ceze plegtigheid zelf de Op eD1 ~gs
redo to honden, 116m de D irekt eor ~aD O . B . .N _
n18~1.'l d81\rtoo het woord, en we eB in een behmgrijk e
en ~ie rlijke rede bet hooge belau.g vpn land~ou w
onderwij8 ter versprci dio g van ratJOneele begnppeu
u\'or plantengroei DU landbouw, welko een bater en
veilig~r grondeJag loar de welvaart VitO den l~ndbl1uw
en VOGr de voortrh: rond voordeeHge bewerklDg yon
den bodem bieden, dan voorvaderlijke gewoonten en
orel'loveriugeu louder inzigt iu de Latuur der zaken
onhtaon eo eteede voortgezet. Den heer Levys8,;lhn
Norman begroe tte de apr. alB dengeell van wien,. 'o~n

'1 Mijne onderneming ligt in het
midJen van hat
viertal. dat dour eillie ben de rooverd en 8luipmoordeM
lJ aate nangeyallen \IV :rd . D . was he t eeret 9 aan de
beurt., toen P., de batsto ia dell aV03tl. ~'an 12 Sep-

werd meue zoo verwond, dRt hij d ien nac bt stierf
Daar w,,-ru ,'erder " Ues wat vervoerb.o.ftf was, rueJegevoerdj de brandku:Jt \l"erd opengehakt en oogeveer

leerhogen.

!' . :.

;,Dondeiodag!) _Nov~mbei',

:

Noar Borupa 231.
Elk .ijo de.1
poor tour OD · , ·.ter
Uit d~ Kcuh,gi~ -n·D bet." O.}~ te [; i J L
De DIl.ive1 ;.\F Ja;a
Njollja KOo) :2t\ to;ntil "L::Crl

(21511)

G. C. T. Y.' 5 j]':",p

r 8 .-

• o'i .5.r

~. S , 'f

.;:l'.--

.: ,3--• ..

..

:

Ie .QUALITEIT

CIGAREN,
CORTADOS-PUNTJES en LONDRES. .

GOEDKOOP

bij kisten van 10000-500-100.
1881

EUZlj)JRE.

- - - --- - , . - - - - - - - -

•

ONTVANGEN:

FJG~~d~e'T~fei;ij~g

merk St.

& B~RGASSE.

MARGUERITE

Te verkrijgen pe. vat en per do.ijn ne .. cben.
12 fleaacben ............ /8.- en /9.Adrea aan bet depot bij A. JAUSSAUD, fraoacbe
Rroodbakkerij en bij
1829
E UZIj)JRE.

SOES~AN

BORSMAN en Co.

Bo.d.~ol.~gscheBallketbakktu·ij
Dagelijks . •. •. ., . '

Verschellotsrletter s
6n

E5t.:Nicolaas .• gebak.
1792

. J. J . VANRUlJVEN:

'

Passagiers

J. H. SCHMIDT.

. heveelt zich voortdurend aan voor het .

Sioolllschip Prins Hcndrik,

Voor7.ien van Lakens, Zwart' en Blaauw. OaBemiereD, Tricots, Linnen voor Pantalon8, l'ijne Hamden,
Bo~rden, . Zijd6 on Vil · d'0118S8 HDUdBcbo8nen, R egen-

I.EVEREIf EN OPMA KEN

AII!IIllede :

KommsndaDI M. O. BRAAT,
worden verzocbt op
DINSDAG . 7 Novewber a. a.
te embarkeren, "'Bartoe O. a. gelegenbeid tal be. tun
met bet Stoomhootje OORRIE, des · mo,geoo. ten 6
ure ' .an bet Nieawe BBf6nkanaai vertrekkende.
neAgenten,
1967
J . DAENDELS eo Co.

Doopldeederen en I{ inder-costullles.

Ned:Ind.Stoomv. Maa:tsch.

vau

Compleele Bruidstoilellen,
B81-, Reis-, Geldeede- en WandelCoslumes.

j.silen, F ant... ie Manchet Knoopen, HoeJe", 1<'ourni·
turon eo Borduursel voor Civiel en Militaire Amb
tenaren, enz., enz.
Elk. be.telling wordt billijk en .ccuraat uitgevoerd.
1910

PLANTKUNDIG lOORDENBOEK

J92{}

Nederlaudscb-Indie
en Hui.boudelijk gebruik der PI.nteD.
EN

Vermelding dar vel'BchiJJende Inlilndech'e en Weten~ch8ppelijk8 benawingeuj

G. J. FILET.
Een woord tot illleiding
DOOR

(Am.rikaauBcb mod el),
diei7~~1 af heden bij OD8 te bez~ggi~~~ij:· en Co.

H. WIT T E,
Hort.ulauuti aln den Aklldemiacben Planteutuiu
te Leide".
1 Boekdeel in 2 kolowruen gedrukt" geb onden
in heel linnen band.

SDESMAN &c CO.

Pr~;sJ

zijn -w-eder ruin} voorzie n

GINlftAAL

:pas ontvange n:

10.-

- - -- -

van Hollandache, )~rn.nBcheJ Engulsche en Duitdclle
provieien 0 18;
Soep, (levogelte, Vleettch, Rook e n ~t,oo Jl1zal HI. OS8cnbRae, Hook¥le6oc h en Slwcije .Ie BuloglHJ, Aapergc.l'l.
Groenlen en gt"stoofJe Vruehb:m in heele en ~tu.lve blikken , ell in fleSBCb el1 , gt'u roogdc V rnehten, ~facaronie
Vermicellie en Soepfigureu, Koek, ~nikt'rwf'rk en7..-

J

Ned. Ind. fltoomvaart ltlautschappij.
H et ft oomschip

j

J

JAPARA,

J

J

rat~, Sardines aallfl flr.Jl.l:~J Oll\'es au fle l, OliveB
Huile ct'olive, Caper8, etc .
:Fruits au jue et :to l'enu de vie, Sir(lp do gro86eiJles,
ramboises. capilaircs, rotJC8 CerisefJ u'orgcat etc.

Gezagveerder v. d. G EVEL,
rcrtrekt den 7en dezer dt!8 morge 'l!! te 8 uran , nur
B.tavia, Anjer, Tjil.tjap, Patjit8n, Muntok, Riouw,
Singapore en At;j~h.
.

"" .1

f'sr oies,

PBL~

Gezagv oc,d.r ZUIJDl';tWOUD1',
\'srt.rekt den Ban dezer, des morgeJl 8 8 nn r naar Soerabaio .
De AgentclJ)
1951
Mo. NInLL en Co.

Doperwten, WorteJtjel, Capucijners, BcharilEneeren
Allpergee St.oofllspergea, TUinboontjes, S'nijbDOn ~ tl.
Bloemkool, Andijrie, 8ruIl8~Jflpruilj~ l:j, SpC' rgiebooD eu,
SpinaE-je, PosteieiD, Pt!U1en, ltoodekooL
Savoye kooJ, &aapetaJen, _8elleriegrC't>D, Sel1"rieho()fden.
.Tuli..,JUl8 voor foep, Macedoine, Knulien Kruiebees e:1.
Peoren on Appelen in ·Wijn, Appelpent, all • • in hal~
ve blikken.
~childpadBoep. JuiieneeoepJ Ka1flleoepi Odsecsoep,
Saucijejee in Bouillon Hntepot met ' leue lJ, Ha zen peper, KaIfsgalantine.
Oeeen Kalfsgebakt, Oesen en Kalfi!8('hUf, Of!se n eD
K olfBearbon.de.
08Se! lappeD . Snippen, Patrijzen, Talingeo. VinJren ,
Le-euwerikkeD, Duiven, Eendvogels , Lijdtere
Bo11andeebe en Califoroisclle Stoom%alw, geatoofde en
geb.HeD l'aliug.
Gerookte Zalm en ElftJ Lengvillch, Oeeter". L obster,
Sardijntje •.
Pate de fOl e graB en Trufl'eis <;)b8tupignoDB.
Ge;ookle OssenilaaB SBucija de Bologne.
Koek 2 sluka in blik, alB Sn~ppe r, Sucade, Secretaria
.ontbijt. .
.
'
BltterkoekjeB, Tbee~anket, . Plu~"CablDot, B~chUlt
en arnandel Pudd'l!g,, : . ;.). , '... : '
.
t

Oud·Offi"i.r van eezoLdbeid van het N.- I. I.eger.

Per Ned. schip "Slamut" ontvingen wij:
twee net nfgewerkte ~: elldies.

I

RET STOOilJ :3CHIP

BAZAR.
Provisien in blik,

M'et tmrte Banwijzingen van het Geneeskundig

Fijne en Ordinaire Rhijn wijnSll.
Pall ontvangen.
1790

At.·.,. .. ...,... ,

Heeren·. Modemagazljn. levroowC. M..PL!JNABR

Per "Voorwaarts" ontvangen:
VERSCHE GROENTENEN
BLOENI-ZADEN.
1526
.
en Co .

IOOI . Pl

Arahisch'e nachtverteliingen.Naar de nieuwste bronnen bewerltt. Metgekl~urde platen,
in praohtband 02.....
.
. . . .. . ... .. .
GUSTAV AIMARD. Dezwarte hondo Zonderlinge lotgevallenvanMICHEL HARTMAN, in
in prachtband D. f 6 Idem.
De . weerwolf. inprailhtband
a
.
f 6.1941 .
G. C~ T. VAN DORPen Co.

RO~~~~.i Rookspek, Ketlm;;~ui.:.~~,~:~~e:n C~_

19 14

.

Me.

.

DNE:l~nt::, Co.

J

Heeren Modemag'azijn.

Pickles, Sancee, .lam8, Jellies, Herrinas itla f!ardine,
:Bacon I Hams, Soup, 1'Jumpnuding.
Siluerkohl, Carrothm. griine 'Erbaen in wein, in waH·
Ber und gestobt, Cuampignons, Brechispa.rgel, Bouilloll,
Cerv elatwuTst, :Mettwurst , L cberwllrat.
(1370)
etc.
etc.

dit.' n ((l1: op Iilm
m(lt ::f! uiet, of s/('cltts :eel'

~l'J,
./.-('1/1I-('}/,

If'Tlcijl

i 'tJligt'

li/rertlere kenui... lam

G.

Bazar.

(J.

prijzen.

1'. VAN DOUr en Co.

Ronde, Vi erkante-, Ovale,
in grooto keus en diverse grootten.
Aleative •.
Prachtige Suweelen T.felkleeden.
1889
B. KARTHAUS en Co.

BNGYGLOPBDIB.
·VVOORDENBOEK

In

Maandag 6

HANDLEIDING

B A Z A R.
Veldbedden

af

25.---

tot de
GESC81EOENIS DEtt LEl'l'hRIWNDE,
Yoord voor cieo nitmw e ren ... iJd,
doo.

Dr. W. DJORENBOS,

Fairbank's Weegschalen.
De Standaard

188~

MUtt"JlttJ

\]li".i'!&t!u

ne

Hi berman Echoes
Eutree per peraoon f 5,-o~-

1'Iaatoen te bespreken Ii 25 ct.
Entreekaartje. te bekomen by den Hcer V AN RODE.

[1933)

door
WIT K AMP.
Met 600 oor.pronkelijke hOlltgra,uren.
Bovenat&anue

H.

!ee~rkeD ltin
by

vuorhandflu

G. C. T. VAN DOR.P en Co.

Uit Parijs ontvangen.
.Een. oienwe sortering

F.A.IRB.A.NKS
"
811 Broadway;
Yorlr,
New

HEEREN en DAMES AR.TIKELEN.

COe

FAffiBANKS, BROWN & CO"
2 Milk Street, Boston

M....

FABRIEKANTKN

E· ~ T· FAIRBANKS & CO.
ST. JOHNSBURY, VI.
(1680)

Hoeden, I088e Boorden in groote sorie,ing, groot~
keu"" ,"au Dassan, wiite eo gekleurde I(emdeo, ToiIdtartikelen, . Scbllijerwerk, Parrnmerie. een . groot
u&ortiment Odeors 1 .qualitait voor Damll8 (uit het
Magazijo du Louvre) eeoe kleine coU.clie Peignoirs
' .&1) lijn ..aad · en percales, pracbtige K&Jl!Wen, Fan.
taisie arlikalen, Veintuu";, · (Jolliers, PIU'IlreB, Brae&-

JetteD.

Jouvin Handschoenen . inalle Nos.
(IUS)

,)FRIESLAND,"
Kommandant A. BlK,
..I vermoedel!jk llAL}' DECEMBER e. k., "an Ba·
tavia naar RoLtt'l rualu \-Brtrekkell.
Lading wordt B8n ge num~D ,,'oor bijna aUe havens
in Europa, waarvoor ditlJ~ te eogUQ8se-menten word en
afgegoyen.
Y oor vro.clit e o passage gelicf6 men zich te wen·
den tot
188:)
de Agenten,
M~_ NEILL en Co., Samarang.
MACLAINE WATSON
Co., Batavi •.
FRA.SER EATON co Co., So.rab.i • .

"ll

ZIMMER~fAN .

GESCHIEDENIS
der
zeventien Nederlanden

llWl

~!1i

Ronville.

von

P.

HEr STOOMSCHIP

eene uitvoering op de piano geven van:
Spinnlied
.
Littolf.
Pasquinade .
Gothchalk

naturwunder

Dr. W . 1<'. A.

Rotterdamsche Lloyd.

~~:;~~

und

se

de 19.nten,
1<fo. NEILL en Co.. S.m.rang.
'MAO LAl~}]

WATSON en Co., Batavi •.
FRASER EATON en Co .. Soorabaia.

De.. Erdball

VAN DE WERELD.

en p••••ge gelie,e men zieh to wen.

--0-

3.

N ••r bet Hoogduitllcb bewerkt
door
B. T E R H A A R B.n.

n8~:B~~·~~e~~:~t \:!~~~::~n

r ove bijua :ll1e hsxeIlf'
u: in Europa. WMrroOt dirt~cte cogno8sementen wordon

don tot

TuucheD de Ie cn 2e en Lua,cben do 2. en 3e acte
••1

De Geschiedenis del' we reid,
A.dolf St;l"eckf'uss.

J K"mmandan t KRAilfERS. ~
tal ,"' moedelijk JIl EDlO NOVElIIBgR rsn natorift

Nov. 1876, l', .fg;~~;e~~.cht

MARTHA.

Ie
2e

p • r Btu k IJ t . .en Ledikanten.
181/i
B. KABTHAUB en Co.

alhiel', d;l9rtm:l:~~e :' !

UITVOERING VAN,

LeeTllflT milt de H . B"Ilrgersc"ool t tJ ~lmlterd{Jm .

door

,.DHENTIIE".

van dell- Uesi<lellt,lapt

hetSOOI}i~(l'~~J.TSGEBOU\V

A. 'V INKLER P .H,INS.

Rood moL Wit n.mbord.
1.~7 ned. duim breed • 95 cent iper am.lerd. EI.
1.14 •
• so •
92 ,
• 65 •
RUlGE VOETVEGERS.
1888
B. KARTHAUS en Co.

190:,:~n~ ..

uoa r de Direcii e wehvill end afge8l~lall

voor

Wetellschap en Kunst, lleschaving en Nij.
vtrheid.

Chineesche Vloermatten,

~

··

Met toesteJlllllin~

door

BAZAR.

HilT ST(lOjj SCHIP

- - - - - - - - - - - - - - -... p,

EngeJschc _~Po~~cttt:'n lI'O(~

Geillustr'eerde

OARPETTEN,

Rott.erclnmsche Lloyd.

,

NeeUlt nile bestellingen ann tCQ:en zeer hilliJ .i .

f lI(;1tot J jf(. 1;aak r:oorc/rel ~Oll kl11wen
.,ouderheid iI/ ope (lit but'k telt uu!/e

194.2

,

J. H. SCHMIDT.

BUzmRB"

Holloway's Medicijnen
HOLL OWA:r's PILL1Ui li:N ZA.LY."Gevasrlijke Diu·
rboe. - De oor&aken deter verz 'i'; ·-L!rende ziekte BOO
l'ereebiUend, en de wijze harer aanl'allen ~oo v~ran
derlijk z~nde, geven ceo voldoende reden van bet belangrij\r aantal bar.r sla~tofl"rs. Onder Holloway'.
bebandeliDg, .1 i. de oonaok de.er .ieHe in dui.ter·
Dis ge.uld tal de uitBlag eveu gunstig zijn, bettij
de maag, de lever of hleinere inge ... nden de .. tel
van c!e zieHe ill, Vlant zijne pinen met oordeel
iogenomoD I en ~ijD nif goed op d& Eijd@D der onderbuilr - ingewreven, beteugelen de swelling der
bloed,&teo. en regeleD iaders yerkee~e werking,
waaroit die ook ontataat. B.ida ",idd.lcn werken
reg"'treelut, tot . beratelling V,D bet juiste .venwigt
tlL08chen gevoeligbeid en prikkelbaarbeid, .iekalijke en
geoonde af•• heiding, n.tuurlijke en buiten.spor;~elo.ing.
Dooejee PilIen · .an r 1. f 3 .... f 6. P"'.Iea Zalf
van f 1. f 3. eo f 5.
Oheribon W. CALISTANS" Co. Taga1 A. J . ,An
de. VOORl'. Pekalongan W . .E. HANA, Solo ARNOLD
en Co' . en OOBNAE.."I, KlaUen 1. D: SLIRR; Mag&lang 1. A. Z8IJOEL.Sam...... g GOBTHA.R T en.Oo.
DB GROOT KOLFF en CO. WANNBB, G-. C.l'.
VAN DOBP
00. H <L. DE LYON.n 80BSMAN
011 Co.
(7.)

en

TE I{OOP:
Eelle. HOllu.udsche Koe,

zes maaudcn beze t., U1QU8 nog g e.Yer,de \~ijf i) esachen
melk daage.
Informatien te bekGluen un het . b"?~...~u der Sam.
Couraut.
~ l ~H.';

I

~'::,·
}

1""

HUWELI.JK

)

A. } ' ..\. ";CIPIO

o. W .

BEER.

:~~r-

V_twoord~lijk Toor. de

'wet, .

G. C. T. no DORP .t 00.

8aeI-~-'-.-"-.-&. -. O. T.... DORP.~s.-.ac

