.~' ,De' ~erel.d, ·wa,ari# .:wjj ge,r oepen ,ziin :t8. 18v~ri,.~ wor~t
.ood&nigopgev"~. dat ,all ,aon . bet ,,"oord, "",lJe groote des harten I.id.. . wBntandere
word.n deze elecbla
nog te veel beb••raci>t •. door d•.n ·g..e.t .. van.' oen lang : piaat&! worot
,toegekend; .er ',an de .zsak weiDig .over.- . i BeDe f\Uletia van
het orgalln .en· cntaarden zij in de
verrlog.D tijd. · N og. te ·zeer g.ldt de apreult oit de
b1~ft.
·1 .0og.Da.mdo go_dbeid van .. d.n botterik ef oonoo.elen
middeleenwen: Indien d. w.tan.ohap iii .eil.woning
D. go.db·. id beer, groote hind~rp'len . leoverwin- ! hal •• di., gelijk
La ,Bonte. Dnvrage couroliDo .
Laboulay. ' te recbi b.eft opgemerkt.
vr.agt birineng_Iaton U. worden, dBn krijgt ~ • . ten ant·
Pll' l'Ao.id.!ini&fran';aise·. Siiii",ie
nen .en , .er.i.ech..t g.r?o.to ho.a/.I.aUig. h.eden .. TO.·.t die . hin· ".'1 dikwijle
waord, da.t d. ' h~.; dee hniz••• r ni.t . i8; . klopt d.
wre.dbeid · wordt. te grievender, · omdat zij
derpal.n . moet g.r.kend. "ordoo: d. .ueht naar rijkoIdition. Par· (Jharles Roz"". Pari ••
niet
ala
zoodaoig op.nbaart.
;'ijsh.id aon.. d~ deur, daD blijn die ge.loton; . vr••st
dom Dc _,eratandige .rijke is ·als de . 9uurhaard. Zijn
"
. .' ". '... DIl~ro<q187
Alzoo, wie 108 is .van do" zncht naar rijk-dom. van
de eer ·toegang • . zij kan : bBa.. weesa gaan; will.n d.
f\)rtuin · is' -bet VUIll". De haard wordt ' er niet 'mee - ga'·1 \ ·'GOedbeid. is er onde., afgezaagder ond.rwetp
de VTeell 'VOOl" bet. belacbelijke, van de genietiogen der
liefd. en tronw, die boid.n oen zoo go.d · g•• ellchap
voed- OlD - zich~'Ze1f; mar om warmtcO
, t~ ··Y8rapreiden
de'. :\t?:.tenFran lch aebrijver.ge. n onbekendo voor
zinnsn, wie toegernBt . is met eene lovendige begeerto
louden vormen,," binne,n treden, nieiDand ontl'aIJgt z'ej
tot .wel':ijn "va~ anderen. lIet. Ego'isme: 'er ..is ond.ronl••
bet. b.wija gele"r 1. dat oen auteur ' van tIl· ·vniol.gtde wairlieid g.lioof,
om. wei te ·doen, 'mot een onoitpottolijken yoorroad
zij kari . aBn d. deur
sch.id tneBchen 'go'ism. en .goisme. Er is ~en redeliik
lent lilt !/lkemijD. boe ookgeeiploit eerd. Diellwe
toegev.ndh.id
en met g.vo.l v.n .r.cbtvaardig,h.id, i.
bliJ.eL . wachteo; laton d. recht3chape nh.ide.n
egoltme, op de natuur gegrond; dat , de· iDeDBCh efen
Ichlitlien kan opdel ~en.
een bon esprit. De voorwAarden , van l'Ier;enlijke goed.
'. \.
reohtvaardigh.id· eon. h.d•. Om hui8v.oting . .hooreD.
weinig :kaoL· ale. hndden al •••Ifheivuilhijn·. · Een over'
De, h..or :·-..;.... ·- .oemt · don m.
h.id
oijn
in
bem
a.nw••ig. Hij boboeft die nu 8lecb t.
lij vinden d. poortcn g.grenoi.ld: maar itdioD bet
oali biI ie.
· dreven -egoisme is
ziekelijkheid .v.a n' ~en gee~~J
d~n m~nsob van alIe d~g.n.-gelijk bij ziob' do.t ke.n ·
verdeI' in' - 2ijO leve.n · te ontwilikelen ; "Om eon goad
geld binn.n· wi! . kom.n. dan spring.n 811e d.uevenzee~ al~. fan '~ hart.' , ,_ ,_~e _- 'egoie~, ond~r weI ken
noli bij ' ,••ne . wolwill~Dde; :maar tevens""ndac bLige
toon. een good echtgenoot, een goed vader, een goed
reD: : op~li. D. duiv.l.h.eft de' humorist Hoffmonn
vorm
~ it ~i.~h _opeDb~8rt, 't zij hij o~bescbofti8, Daisf,
~bouwing,..die .ieb nil\~ .ve..ebalke,n l""t door eon
burger te aijo, een mensch, eindelijk, die -diep door·
gez~ild ; . i. overal met, .ijn .8taart bij. Ho. ' nioet do-.
beminnelijk i is . een • fgedw • .,lde, iemand .die. eene
masker. Bij . voigt bem tred voor trod en tracht .hem
drongeD is van bet bo•• f, dat bij door eeD nao".n
de v.rotandig•• n. b.boedll\m. man in zulk . eeD we·
sleehte kellO gedaanheeft · ,onder de ver.cbillonde
zoodoendede n ·w.g te wijzen, die tot aile mog.lijke
band is verbond.n m.t ieder .n met .llen.
reid handelen? Hij moot mioh h.lpeo. "· zoo : goed h'j
m:dd.leD. die tot geluk moeteo leid. n. De' ~re.. voor
gelnkleidt; Bndie weg. men heeft het reod. bogro. ·kan . Wil dit ·.eggen. dat de otork.re d.n ; ."akke.e
Maar ho. · in .one analy._ .en d.nkbo.ld te geven .an
peD. i. g~cn Ander!> dan die der Goedbei~. Het bo.k moe,t .to lijf 'gaanl' B.t I.v.n il. niet. mind.rdaD e.D • . het belaeh.lijke: in het drama heeft bet balaepelijk. den gload, van de b.,ialin ~. die uit elke bladoijde van bet
de kraeht van to doodon. . Maar apotters vindt m.n
van dEi~ b'-.r Bu••':' is g••n langwijlig•• uitgeaponnen
boek des heeren Bozan 0 t.gen.troomtP Ik wil niet ·eindi·
worsteling tus8chenbege erig.n . "aar de.elld. prooi.
allerwege, .dat soor~ insecten wrieroelt en iaddert ov~r.
V8"htwdtiling• .di., ;naa. ;aanleidinl' -.Ii all••• de lak.n
D. goodheid oDd... telt oen•••ker. mate vall. opti.
gOD ~onder een klein eitaat, 81 ware bet all een om de ma al rondo Beoht op bet · do.l ·af. i. hot parool. zonder
zaer bo.o gophaalt/ Ge.n spoor "vindt • m.n er in van
nier van b_handeling .n den,toon de. ochrij'.rs te lat.n
misme; dat door de leven ••rvaring.D nie.t ge;echtva...
.i.b
om
hlinn.
beten
t.
h.komm.reD.
Do
•.
".1
.n
\ de 'even ·dogmati.cbe all knnstmatigem anier vao een
I
•• t
.ieD. Ii: heb ge •• gd. dat de wijee waarop de lessen opge·
digd wordt. lij is ' meer dan ••ne dwaling. Zij i. ee ••
and.ren ~hen; heen' de dicbt. r GoldsmIth g•• egd.
"Laroohef'oncan1.d. g••Ii :-epoor van d. Bom. al. te weel·
dwaa.boid. Zoo oord••lt .r ied.r . v...taDdig men.eh
luisterd worden door voorb.eld.n uit de gcecbi.d.ni.,
B:o\'"endien . mag men niet vergeten, dat
meD de
Jerige: phoirifasi. van •• n la Broyer•• :g.en spoor van
over. Zog van i.mand .1I••n dat hij een geod m.nsch
een ~er uit6tekende eigensebappen van bet bosk iB.
belft , der wereld beb~geDJ_ ~en gev8ar 100pt dd andere
de pasklaar . gemoakte, ' dikwijls pedante of holl. orati.
Men oor deele uit de volgende regeleD, die een f) W'Ai '
ip. en gij h.bt bam te .eel of te w.inig aanhavolen.
helft te miaha;;.n. Riud.lijk: de ong.tewd. luent naor
in . lebool of k.rk. Gij hoort <>en I.ek, die .anvoodig
Dig b.l<.nde biji ond.rbeid uit levon •• n Diderot. den
Deze wijze .yan zien is ..niet jw.at. '" 'I s eeQ ,an die
,ermaken, die tot wBlging, veretomping en -rerdierlij ·
• 'tot lilpreekt." ,,·w . undaeht prikkelt. 't IS of een
gangbare meeningen, die diaper 'geworteld zijn, naargrooten danker en 'odelen mensch, san 't liebt brengen .
king I.id.t. Zij moet teg.ngegun worden door liefd.
mo.darn. Ulyss.avaD buohaafd. mani.rsn alln ·t.woo~d
di.n zij op .eo' valscb.n · grondslag roeten, en' de we·
Sprekeod. van de goedbeid. die de liefd.digheid
tot b'e t nutt~ge en ware. De mecsto menschen jsgen
: i •. .:aij · sijt in gowl.ohap "an i.mand, die yeel. gezi.n
nahij k omt, zegt . de heer Bazan: Diderot heeit onl!l
t elischoppelijke formule, waarm_d. ·•.en··.ek.r••ehool,
de \Term~en n.) omdat. zij dtc verwarreo met het ga . ·'hierf'3n
";n .'opgomerkt heeft, die vee\. ....n de . wer.ld on d.
da.. bij nog e.erdrY,.nde. h..r b••ft opgeluisterd, .kan
het voorbeeld gegefen. }~en jong mensch over·
luk. en dat i. eene groote dwal ing.
, ..k~ ' weet: en tooh in den , omgaog~et h.t leven
handigd. eon habdsobrift, met ,enoek h.t t. lezeD
niet b_Ietten. dat de dwaling or van doorzi.n wordt.
Wat d. kenm.rko.. de .ige080hapl'en der goedneid
' &en goede,'dom optilDiaine boon bewaa~d. Het boek i. ' De men.ch kan ni.t besehouwd wordan
en
.goe
aanroerkiDgeu san de kant . to sehrijven.
al. de opper·
aangaat, een onuitputtelijk_ .o).raad to_gev.Ddbeid
· Ilen geede ~n veretandige raadamao. di.n iod.r in . al· ' 'sto · recbter van 't · lev.n.Ter . nauw"rliood kent
B.~ bo.k · W88 oen bijtend sch.toehrift tegfD jen
hij
bebood er in ds. eerste plao.h ' toe. Rechtvaal'dighei~
. leom8t~l1dlgheden dee .levens bij zichmoest hobb.n,
.wijageer.
8ommig~ _zijne~ ·uitingen. ZijD"waarll:em~Dg8veld iii ' nitar~t
komt in' .de . tweede pla.t.. Die toegeveDdhoid i.
,<Het ' boekapra.kt• .'gelijk ·" ·a~ ' acbrijver gov081t. Bet
Toeo het jonge m.noeh terugkwam. riohtte Diderc~
beperkt. Hij is onmachtig e.n enk.l d.r govolg.n t.
voll!ltrekt .&list een laisser all~r van het geweten. Inwerk .Is deme.~.cb ;.Vandaarde nihtekend. .n per- ' ,b.he• ...,b.n. waarv..,. de oo.... k iri hem ligt.
de yolgende woorden tot bem: ·,Ik ken u niet, ik beb
. Hij ia
tegand
••1. Zij is •• n gevolg van een. groote •• If' ~oonlijkeho.danigh.den. •"8tU'd~or h~t . zioh . onder·
u Dcoit · kwalijk hnn.n bojeg.n.n. Kui:'t gij mij .••g.
nageneeg .lecbla ••ker van ·tgeen . bij .voalt en : onder·
kennia . en 'an kenDie - 'Bn hel; la.eD. D" 're'cbtvaar· ioheidk ()ng.zoeht : ge.nb.tle.ae n. opg.luiaterd door :: ·. indt:. 'in . oen "oord, van 'tgeenoyo
gen, WBt u bewogen heeft, mij \'oor - bet cer8t yan
·g .ir.t.,n h.mg•• . d;gh.id O';.titie).
,diu "niet t. r~de gut mot bedo6, ""!Ie, gelnkkige ·kell8 . van 'ocrb.elden . en anecdote!! • .: tnigt. Zijn geweten no zegt bem tel kens.
mijn I...n eens eatire .t o latoo iezenP, Gewo~nJijk
al. bij eene
'},,:,:;~:::.
~.::, ~;'~~;.:..i:6~';.~ L...iJ :.;. ""; Q ~ i",~tl~W~",l'ti.lg. :(J.is - werp He geschr lcoe n r an dien
O~ ~:~iVU. J 44u .;." Oill'lvtitl. lj~ fJ&~j > UIk:~JlS pantlg, begu;";'e cia.1i .ne.te ,erricbt, dat by wor beeft g.h~nd.la .
aard iu mijn enipperlD~ucl.'·
bet 8WDmQm·jus, dat ·het -ao.mm.a iDjuris yoordt. Eon
· hoOn tot de best. sohooli Meli kan~ek.r " tijo, dat
Ilk heb' geeri broo'd /' a:ntwoordde' de ,' ongelu.k.kige.
Hij ·he.ft de Item in lijn binn.D8t•• d. inga.ing £ijner
boo .sprit is gana." · ... t . andere dan dan e.n bo l
het ,0!,deog.ndegetire.WliiIrover Heinrich Heine geen
.Ik hoopte dot 'gij my ..nige KrDnen .""dt ge.en.
natunr. gevolgd .... lI1JIaakt h.t <uiv ... " n eenige geesprit, zod hij niet het tsgcnovergeet elde , er raD ie.
: geks.hereo , v.rstoDil~ door den •• hrijver v~rm.de'.' ia. ; . Ink. Jnwelke l",ens'niatand 'gh.den hij dos
om de Batir'e' nie"t te laten drukkenP
g.plaatst
W~t "if- togenwoo.r dig .~.nd.er b~l eeprit verstaan, 'i B
.. Hl.heeft leerzaam w.ten te zijB. 10!lder vervelend to
Gij sondt niet de e'erate ' 3cbrijf ~r ~ijn," h e ~nam
iB. het' betraehten,a n. goedheid i. ' voor hem ·d. eerete
eeD vuurwerk of een lc."end sarcasm6. De bon esprit
worden. D. benoning der Fraus.he Aoademie. ..n
Diderl>.t ,. _-,w~e~ etillw-ijgS.D men . gaarne !:ou k0i!pen.
pliobt
oOk.' b.t · h"ogste. belang. · De .goodb.id . i. de
Seoft, in woord .eocdaad. getuigenis "an tact,. dOGrzieh.
' si!rio 'drUk; in kortentijd, ind.rOOad. hehegt 'genoeg.
Maar gij knnt me.r profijt treld,en u!) uwe r"apodie.
onv.rmijdeiijk. · voo~."'rd. oijuer ont)fikk.llng; maar
en kieaahhaid; De' rede ' mcet ·altoood. heweging.n
bro.der ·v.n don bertog ,aD Orlean. bBat mij.
..rgane ,ba\kon·. opgedoomd. en ·· van ·dlaf · spoorloos
.
de
-.
koeDe'- ··eieeotrieke --f"rOUW onwee:rat&ailbnar aan e· - gangen
. .
weer. ,erd~eneJl I'oman~i~cb~ varschijning ..n ~et ~.rg~.~8
.. an ·:bet ·klooster waotrouwfmd 'e!k ~ 8cha·duw.
6
trok1rell
' wel d. OM- zel£. &an het Ul6eet on"";"oonieno
_in een ,de_t ouds kloo.~rg~welven. te- vind~D. zijn" dD
Op oen _vroolijken namiddagj dia een liefelijken gen.vW:ltb:;>~en he b hoafd te bieden.
loond. het niet moeite, "80 h.t Ili.t minatellB eon
' rigou lenteglanB .· O"fer do wei d OD "fan hot bergterrl18
Maar
al
har.
navorscbiDgen
baJden
Iliet
het minste
werk "D barmhartigheid, het m.isj" op t. zoek.n en
uihpreidde, maskt. de diehtere. met hare . kind.ren
gevolgj . aij gafdaarom ha&r. voornemen weldra weder op.
het .. 8&D bur somber )e.enalot te .0nh'.kk.D ?
eeo toobtje · DO&r een kleine, door eecig., oude mODlJi .
Liet :r.ieb .het geileimzinn-ge 'ineisje ook at ]lt~rgen8
' Voor Goorge .B• .nd gold b.t a1• .eoll,an zel f oprs·
ken bewoonde hermitage, die \'orwonderlijk romantiBcb ,
. ADOLF Sc:ilriRMER.
zieo • .zooale Maria· Antonia bare _Uleeateru faD '. t~d
kende zaak, ' dat .M aria .Antoni_lliet een .pook •• 1 barer
eenige ·". uren · ,an -de abdg , verwijderd; op een steil0
tot tijd venekerde. de .pooka lhtig. oodeliet .iob dq.
verbeelding, .IIlA&r -ean levend . we_zen . g~'ien 4~d, t' en
rot.., di.ht aan het strand d••• ee las· ·
.
na. bt.s d~s te meer hoereD, ..hij niaakto loyon iu de
ougelllkkige, die door d.n invlo.d .vaD de .. w...nzi,,·
Cbopin had tegen den 8le.hten weg epgezien co \IIa.
; G~dnielid. de ' ;,er8tvoig..nd~ niicht,;n ·. 'iel iiietl voo••
gaogen, song's9D8 Htanieo, 'kloph; verwcQ,9cbingan nit _ d88rllm
niga.
of·
""J!.ige
andere macht, wellicht .doo~ een .....
te Imis gebleveD.
wat, d. ruat in de. abdij . lOll h.hben lion 000 storen.
Btootende,
aan
de·
deur~n
der
cellen, . ·en verdween
aelijk.n. zadeliiken dWBDg. tvt ••n .troostefo ••• .• CI.on·
Uur op nur ,erJiep,- de avond bt"gon te ysUen en
want aoncholiet .ioh n'. rgens 'beeponr.D . ..
meo8tal ~erat Img ta middernacllt uit di t'n korridoor,
de we.ndelaars It:eerden nog maar altijd niet terog.
, .;0. rlie.~~s ·. w.• rlite, e.enille nrendaagB
880 darling Van de" "ereld"g.dwoogen w.rd • . En .dit ....
waarin de wonin,J der :vree.m>ielin",;en u lt kwam.
_ . Cbopin·· was naar den tuin gegaan en a!aar:de dar Van
nieuw:werk. do kind.e,,!n~,en . sieb onhe'9~gd . aan hnn , .oldo.nil. om d. moedige, a.ontur.n zoekende •• hrijfter
Hoe
mowg
,d.
diebteres
ook
..
w...
ai) aobtto het · .en kl.ine hoogte, di9ton doo1<O' m.t di.b'e Iftur;"ren
,BaD to spo~n • . om .to . traohten. het .i.h hi.r
gewone ~oolijk. "Peleno,er•. C~opin, .die . .iebwe~r
,oo.r ·
tocbDi.t raadzaam. den gr. ijsaord, .lea "acht8 to . be ,
doende. raadoel tee doorgrond.n.
begroeid ...... over den munr heen. d. ri.hting ..uit un
nt ~ter lIefoelde, otid.~ lomwijleno: ala
.
end....
epiodeiLon :bem.- beiDl&l.1ik B&al' . • ijo \'erborgon schuil· ; wsar
de ,laDg verwaebteD ·kowen !Doesten.
~e.llbg6Da.gen · van den tropiaobeuwi ntor voor ~.oige
En IIB ·mj tot dit' beolnit gekomen wB8,;eroor.aak~
hoek to yolgen, wannee" · hijDa .lang gonoeg geraud 'l ,.Maar
· hij zag .e lliet; d. kro~.lingen 'au. dan weg
.1I1'en400r lIet aohijneli d.r IOU afgelfia0814 w:erd~D.
haar ook de g...alddadige Sancho en' zijn kataloniaoh
kleinenitatap ja. naar 'deDabij , gelegen,in .euwigon
mea goon J;org meer.
~eb:~:"b..~chw!~:,h·;':rb~~chV:~derded::'~::~':."~ .,' .:n al;:;!:~ ~t~ct":' :::~::.e~ Di.t,
'. _. .
.
. de~ \feg over
Z66 bormelde mj... . ioh.• in h.t geheim.. tot .hare . teak .
zoiDer!1oa prookeude \do.en an hoo~ll. of. ""t!'e ."ich
h.
o
nner
mood.r
~be.1
tot
"
r~ga
..
ton
O
. ntwikk
. ald.' 0,'/ '.
oo~ ....elto huia in be.;eldeatemm i/lg Ban oijn klavi~r
voor; zij , 'ferried haar .voornemen niet .' 68DII .. .n ~e
Bvc.nd. WU .""ho~... dd maar. scbesn hdder, lDaar
had bet doeo: en lat'll van. den oode aUeen .dit 011
"
OIlJlOD knnstenW Hep oen Zlohte rWing o,er d. leden,
en Iimtllloerd6 of.ont1ri""P !IIb.teenvan· nieu ..
ondimks . h.... '· ••bijabua . onbevre""dheid .. erg . bange
"aangen_ ge.o!g, dat lij'savonde niet.' me.r a1le.o ' .toen bij .·no
aeracbOOD~ kOmpolitieD..
an.1 . voorbij ' de graven der Kartb"i ....
Maria Antonia.
.. ' . . . .. ,
.
in dOlI tuin en in. d. gangen van de: Abdij .moehlen ' ; ging, . om
Or.eb<!O'l .ll<l!'1'8" ..&ndDiet.., .<laarvan .liet blijk •
cio?; DM!' SijD • .-oniDg t~ ~eY.D.
OndilrTOOPir.ndael, dat Zjj o•• rhaar ..erk ong.'
rondloopen, ..wat .Iij · "" gaarDededen , . wannoer .de ' i
On ttoerd
E. toen hlJ zoo toevalhg .en bhk 19"~• ....ndd.
..hi~ z.ij .• 100 . ~h '. in ,. 8ti1te..~.tig on min '.. of lDC18r
. m~ ~8l\. verliet de diohtere8 .- dikwij!.
regs.. ophield ' iI!l de, maanh · .... too,eraehtigl ioht 0 • ." , DIUIr de
verweerde, til.,.. door d• . maan be8cbeoen
: op~yOhden!'t!~m,.. · ~t aij d~~MariIi . Antonta
'haaromgevin g . en WlIllDe.. zij . aileen was, IID.hia.g,
be~/aQdoohap oitgoet. .. ....
.
..
. .
jmQleD, die ~ hal OIl<Iste gedeo~ te u.. ~~ij bah.,...·
' Oyer de- gahauDe ' be1JoDerI ·00r· 6bdlJ ..room.n . had.
door .dtin . in' halCdoiBloar geIw.lden deolbof...., . bogel! abopiu echter leedcloor .d.... naohtel~ken , raat....- : den, toenveroebii
Biet, m ~ . m~,of de. rijke. Jerb...ldingd~r gugen en '&alOD, ....... helio.oronile deel .d.. abdij,
kto hij hevig, waat hlJ bMpeurde
~dese . berooCda bemvan dall ,1Ilaap onlijna..
Ilnidolijkm eeo
~'*' 'ai9blierelloh iq Uitda -.faelach'ig elnenn9ze .OID .daar hoaI!ilIl .n...us de .reeail/gbto giI'8Dg..-MOleD
bclogvenltera " aD bet gsbODW sen
aI~d
pUB• • _Ide hem. de mODot......ootig · .' , Yl\111weli)ke. ,in 'tder·
iMI'douOl1den.J!aDdho en lIjjne Ideindoohter de:.vonwi,gekleede godaaDt •.
en· Ond..-.daobe gawelmn .to·. do<I:lOO~en....
. oor a.OG
· tb~ :kO~l!iI; .gag . dMHn. deatof,die
:~ast;kn~~.bij'OLall~il!tJB8DdeD. rumoe,. ; ~e:.
' yer 'zij ' DOg nie* dOO1'pnin , en.wi ,gahee/ , onteagan·
'~'~i;!>
;::'~~:!¥~h- to
.¢oJt·W.~oh~tnt. . romanllot
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ill .de opar.eht eteUen ",:oet."·
•ea sitten, iklalllll vooru mallen.".
. , ' '.• Blijkt nit dioopbrengd • zelvereeIQ. ditdeheer
Didero» Ichrijft de oparaoht•. het jonge. men.ell
Peltzer meer)lemind twat dan opmerktngeliefde.te
abeekt het .tuk papitll'bijsioh, gut naal' den Prine
d~.nuikomen, IJOg ~eerl!!e.~. Inlile uit de vrollJ~
en krijgt .!ijf en twintigLouis. 4'or. . . '... '. •. ""
Toen hy na velloap van eenlge dagen .• opmeul\' by
Dide.rot 1£11''''' om he,m sijn dank be. bahlgen, gaf de
wijageer. hem sacht vermanend dan raad, een minder
vernederend .beroep be

~ezen.

gOb:' harmonie•. die upmerker ala ellendig· beeft afge.
maald,liet tijdeBi het verblijf albiel'vao d"D,vertrok.

Sa ma fa n g.

~:;., ~:i:~e!:~i:.~M::r 1~1~f.,te:;:ne:~d~f:: ~~

POSTKANTOOR SAMABANG.
Sluiting derEngeIBcheMail.YilIB..ta.ia. Mulltok,
Biouw eli Singapore.
In de ma&ud November den 18,
•.•
• Deoember deu I en 16.
F1"IItIIIoh.eMail Yi" Bata.ia eu . Sing.pore.
In de maand November den 13 en 27.
"
, . Deoember den 11 en 26.
Heruur vau sluilingis steedsd... DllJniddagB te 5.nre.
InIUIIsohen wordt aan belanghebbenden nlj gel.ten,
001£ op andere. dagen hunne bri<!ven aan het poatkan·
toor te doen belOrgen. De· doorsendiug he.R steed.
plaate per e"..tvertrekkende poet.

Protestan.tsche Eeredienst.
Z 0 N. D A. G den 12 Nov. 1876.
'8 morgens ten 9 ure.
Da. H. VAN AMEIJDEN VAN DUIJM.

Roomsch Katholieke Eeredienst.
Z 0 N D A. G. den 12 Nov. 1876,
De vroegmia '. morgen. ten 7 ure.
De Hoogdienet om half 9 ure.
Lof de. avond. ten 6 ur•.
TELEGIlUID. Tot;morgen middag half vijf ore. boataat
gelegenh.id telegrammen te venenden voor Europa
enz. per nllar Singapore vertrekkende aroomer

]JaNda"

het bericbt uit
nnmmer van den Sen

ALB BENlD NADERII TOELICH'l'ING VOOI'

Patjitan, voorkomende in

ODS

Novemb.r jl.. knnnen wij than. mededeelen. dat de
vermoorde pereoon. de onderpachter van de op'nm
(bandar) is en waarscbijDlijk gevallen ala een alachtoffer van de wraak der opiumamokkelanr••
MET

GENOEGEN

KUNNEN

W1J' BET

::cl::nr::aW:ljkte:;'~:~in:ep~~~:: e:ea'!:ot~~~'!:~~

parti?ulieren all . ambten"ran, Inlander.' of _emd.
oOlterlingen wedijYerden,' om de. vertrekkende fanlilie
de ol;ldubbeloinnigatebp1!ijlen hunner sYlllpathie te

S.lM.A.R.olNGSOHE

PUBLIEK YJ!IDED1[RL'EN, dat de ijlfabriek ,an de Heeren
Verm_ssa en van Rode op Bodjong, gisteren avond
begonnen is met ,oil. kracht te werk.n.
De twee aIda.. werkende machineo sijn in .toat
± 1800 pond.n ij. per dag te produceeren. soodat
wanneer de fabriek van den He.r Harria Qot ...eder
herstold ie, Samarang opnieuw volop van ijl zal zijn
voormien.
Bovendien znlIen bovengenoemde Heeren te Bodjong
eene inrichting openen ter verkrijging van versohillen·
de Boorten van limonade, wa.arroor de machine! reeds
nit Europa be.teld zijn.

MEN BCIIRIJH vlIn Kotta-Radja, 19 Oat. jl.
De ove....te v. B.~ .. bivak·kommandant albier, Itrafte
den gepensionn.erden kapitein v. 0...... eerat met 4
duma met 2 dagen eanyoudig arr.at.
N 11 ia die gepell8ionneerde kapitein weI geplaato.
in eene milit.ire bet.ekking, maRr die Orerote i. in
g••n geval een hiererobiek boven hem g••telde macht.
Die Overabe toont dna 81 lee. weinig reglementaire
kenni. te beoitteD; in de 2e plaata toont hij weinig
begrip van de militaire reohtapleging (crimineel wetboek) te hebben. ande.. Ion bij weben dat het regIement un krijgatncbt in geen geral, en het crimin.el
w.tbo.k .Ieebta in enkale gevalIen (b. •• te relde) op
(S. 01.)
g.penaioneerdeu van toepaeoing is.

vieltal inge""t.nen tenopzigte van den ABot. Relli.
dent opdilobten. konden niet b....erken. d.t, die. har:;::~ onder de averigen een enkoI~ m~~\verbro:·)n.
Het Ichijnt. det opmerlcer nit wraale duroverde
courant beette te b.at genomen.· ten "inde sijn gif
uit te 'puwen,. en i., hetonnoodig te z.gg.n, dat ~ijn
..rtikel hier .de grootste veI'ontwaardiging' heeft . te
weeggebragt, en de. afloop d~r rendnne het grootate
dementi is, dat. dien laateraars kan. worden ,gegeven.
Ten opoigte der oneenigheden tUllacheil den Aooi.t.
Reaident Peltzer en de Europ. regterlij~e amtenaren
il men algeme.n van oordeel. dat opmerker, me.r in
het belang. de.r laatatgeuoemden' had· gehandeld door
dit PUllt onilangeroerd te l.teo. Zijn artikel mogt an. deren eena tot e.ne openbarebeap~eking ..n b.t
voorgevallen6 u.ifokken, h9tge~D, zoo :de- '·waarheid gestand wordt geda_an, welligt niet Teel vleijend8 voor

Bohraden en ofsohoon h.t hem nn will. alaof hij in d.
nabijbeid aohter zioh I"are yoetat.ppm hoorde en een
zonderling geritael en gekraak. dat nit de naaate
atruiken ooheen te komen, had hij denmoed niet meer.
om op £ij of aobteruit te· kijken.
Ontsteld bereikte hij de eel r.o Maria Antonia.
Hij vond haat echter niet; zij had van de af"'.ligbeid
van baar me.stere. gebruik gemaakt, om met hare
kenni.sen in Valdemosa wat t. gaan pr.ten.
De knnetenaar hll88tte zioh noar de woning,. die bij
met d. Dndevanlo d••lde. want de ruimbe bestond nit
drie afdeelingen, die tot een groote kamer. en twe.
kleinere kamertje. ingericht woren.
Hot grootste vertrek vormde de gemeenechappelijke
woonkamer; h.t had een enkel, reneacbtig, met t,.,.lieo
voonien boog,onster, dat nitzeg op d.n znidehJken
hoek van den tnin, waar zioh, diobt bij het ve..ter.
de vervalIene hnt vau de Bbdij beyond, de ruine van
eon voormal'gen regeubak, "aarboven eenhoog steanen kruis en oen overande oranjeboom_zich ,erhieven.
De takiten Villi dien oranjeboom alo.gen steed. tegen
de nneterruiten, wa-Dm'e[' -eon etormwiod om'- het

Idooaler builde.
De dieLteres had getr."bt h.t· oahuioelijk boog· en
gewelfd .ertrek een e.nigerotate bewoonbaar aanzien
te geven; de weiDige monbelen en de.· tapijten' maalEten ecbter een sonderling kontraat met de zeU. op
sonnige dugen een1gzzioll, Bombers ruimte, en-benamen
haar. nanwelgk. h~t zwaarmoedia karakter vaneene
eel, IOnder eenige rersiering,";' de ernetige bOetedoening gewijd.· Slaahta depianino Yan Chopin' die
by hat. gatraiiede yeeror· """nd, ver..obtte den .:.._
ti ••hen emot· Y1IIl bet verbrek .•
Daarom vertoefdedekllllJttenaar. opaomberetlageu,
het liof.t bii ziju k1ane., dab bij dikwijla uran aehtet.
eao ",iet yerli'" in' bitt rglE der tone, die bij !lit . •

ring van

hUD:

eigeD gezondheid.-

.

Den 16 de.er heeft de gepeneione.rde kapilein
Getl'iteen albier,· .yn 'ontalag gerraagd als behee.der

die beeren zonden ople.eren.
Zij mogen .icb daarom wAcbten roar ••n onhandi·
opm.rker.n liever h.t b.ol. bopen
gen vriend
V"" een reg.eringebeachikking, die boogat waaracbijn·
lijk binnen kort kan ...orden tegemoet ge.ien en waar
van wij u per' aangeteekenden brief van nit Bezoekie
ap,edig hopen mededeeling te knnnen doen.

.1.

dar dwangarbeiders) -wegens de wantrollwende, verne

dorende en krenkende bepalingen. wel~e men hier
voor die Bebeerdera in het le ••n heeft geroepen. Die
bepalingen ad.men niets <!an ...antron wen en Be' ijnen
g.maaltt te zijn voor dieven. De kapitein G, wil
onder die bepalingen .ijn fanetie iliet meer beklee"
den. doeh moat nu van den . Leger-be'elhebher zijn
ge.,eagd ont.lag ofwscbten. Of dat nn maar '00 m~t
e.n Jantje van Leijden oal aHoopeu betwijfel.n wij
men .al te Bataria dien kapitein wei een....iIlen
hooren en wij zijn er teveDa van overtnigd dat bij
behoorlijk gewapend i,.
De kapi1ein van Ovene.t zegl men. d.t twee dagen d.arna ook zijo ont.lag indiende.
Zoo worden dan de goede bedoelingen v.li Gouvernemeot en Leger·bestuur tegengewe.kt!
E. i. reeda veel gedaan. im in het be!ang van b.t

KOl'TA.~RADJA. 20 October. Den 17 October
rukte de Ie Luilenant Hoogwinckel met een Sectieinfanterie uit om verkenningen te doen in denabij-

heid van het terrain wallrop den i!!en_ dezer door ODS

een overwioning (P) i. behsald. De vijand sloeg op
onze naderi"g ecbter op d. tOng tong en begon ons
met geweer- ell lilla Ynur te b.acbi.ten. Hoogw. trok
terug en rapporteerde den linie ...komm. zijo wadena-

Het Ichijot dna ton Ooet,u eD N. 0 van Kadjoe lang niot pluis te zijo; maar, vraagt een onkun·
reno

Gouvernement im in dat dar dwangarbeiders. Goede
voeding, goede verpleging, evenredige verde~ling van

dige, hoe kan men een Luitenant met een Sectie .pt
zen den om verkenniogen te doen op een terrein waar
twee kompagnWn eenige dageu te voren eene over-

w..kkrachten en de uiterote ziud.lijkheid in laune
k~artieren, dragen v.el bij tot het mind.r ,iek mel·
den. De ma;n geroelt zich 8' erker en 't gouveml3ment kan da.rdoor over meer le,ende werkkraebten

wiDning (P) behaald bebbenP
De nieuwe yeroterkirig t. Kadjoe io den 16 dM.r
voltooid en de onde geelecht. onder, dekking de.. kom·
pagnieo Van het 8. Bat.
Pinang-boomen dlnft men DG on:;& Qverwinning (r)
niet n;~r te gaan kappen en gebrnikt men nu voor
atijlen van 1I•••rne. en buizen ol.cbIB bamboe. die v.n
Kotta-Radj$ moet ... o,den oangevoerd.

disponeereu.

V••I blijft er evenwel nog te doen over!
Weinig .al er ecbter tot otond gebraeht worden
(8. Ct).
met won t.geowerkin_g_!__

Nu dien ill- u toch nog even onle ontmoetiDg van
den 12den dezer te vermelden WBar ik eigenlijk mee

BOBLELENG 30 October. W.t op 't oogenblik
voor OIlI!! hier 't bclangrijkst-e is, illl tocb voor u geen
nieuwa met'f, anders had ik mij gehaaet _bet u eerder

had hehooren Ie beginnen.
Bij den aamal der Aljebers in den n'cbt van 11

m.de te deelen. Door .de Soerabaiasebe b14den tocb
venamen wij den 25.ten de••r. d.t een as.i.tent-

op 12 deter op ·K.adjoe verloor onze bezettiog twee
doodt:n en drie gewondenj twee gesneuvelde Atjebers

resldfjnt vcor Boeleleng en weI de . Heer"Voute, con·

troleur 'Ie kIssee, a18 zoodanig benoemd was. Eon
goode lijdiug die in .Ik geval aan de bestaaude on·
vonden wij den vo'genden dag by onze ,eroterkiug.
Den 12 rnkte do m.joor V. T. ten 5 'I. uro de. mor· , z.k.rbeid een eiude maakte. Allen hobben d. beste
gens met 3 kompagnien en een 8ectie arti L nit ten -;1 wenachen yoor hem, dien wij sla hoofd VAn plaatseeinde in de kamp lngs ten Oosten en N. O. van K.lijg, beetuuE' zullen leeren kenDan en zien optred-;D;
djoe pinang boomen te doen kapp.n vo.r de !>ieuw op
voor zijn b••tuur. dat bet tot hoil van land en volk
to richten gebouwen en tevens ow bet terrein te veren van allen daarby op onderscheiden wijs betl'okken,

Na onge,eer een uur marcbeeren8 etootten onze
troepen op een Mis:ligit (tevens norOl\alschool voor

strekken mog~; de nieuwbenoemde 8Bsi.tent·resident
wordti teer spoedig verwacht.
In my a vorigen schreuf ik u, d t w~ het ergste

hzdjiea) die ten N. O. van Kadjoe gelegen ia. 10 de
onmiddelijke nabijheid .iju benlingo nangelegd; daarbij

van de vuurwerkprot IlOg wachteude wa,en. Laat
my daarop terugkomeu door mededeeliog. d.t 't fee.t

beyond zicb ook eene met lilla's gewapende prauw.
Tot op een r a!tr honderd paslllen dier ,.erl.erking
genaderd zijode. werden ODZ troopen in een teer scherp

der Lebaran of einda der mooammedaansch vasten
bijzon ~ er kalmpjea i. yoorbijgegaan; in "erhu-11r!~ng tot
andere jaren en andere plaatsen heefli de lrengde

kennen.

t

;:::::::~:~ g;e::kc~~~!~ o:~:.~:~:le~:.rbe::~::h~?de~: I lli~·~~h:no::e:ic~a:!g:it!';~ve~lr~a..a:oe!:':."k::~rn~ij~
onter puntgranaten in de vijandelijke versterking Tie·

len en sprongen.
De kapitein Got.ling ViDnie werd terotond mot d.
le kompagnie uitgezonden om eebO omtrekkende be·
II'egin!( Ie beproeven. welke ecbt.r mielukte door. het
te veel geaccidenteerd en zw...r begroeid terrein.
~~.~~

.tIIENIGB lliGRZBTBNEN UtT .dmfDoW'oso, ecbrijven het
volg.nde aan het Soer. HandelablRd:
Teregt .ei opmerker in de SoeraK Oourant, dat. bij
bet v.rtrek van ona hoofd van plaataelijk bestour de
mee.te ingez.tenen dezer .fdealing hem 't bellige krui.
zouden nageven. Maar hij had er even...el knnnen bij
voegen, dat het eon krttia vsn waarde zoude zijn, want
werkelijk bet i. er e.n geworden, met diamanten om·
zet.

klltten.
c ,TwAs. oru:ef .doodet/!' •• <11. Be&uJfItn.i;.geritelt ble..eli
in'. ~andeh.nden;-def;wee dQOJlenlag8$te dil!~
bij debamdoe doerie, Yande ..yIlIldbJijke I'Ilr8~rki!ig '! een
om Ie zOnde~ v.e.elverlie,en te ,kllIlUen w~ghalen. ... " . ger
• ?eoverot.e M. en.fta8is.b••rel.Kr~zijn naarde Z. 0.,
hDlege,,:ee.~om alda1l1',naar men.egt, gedurerid. '
de aflrr.ezIgheldvan denkolouel v.d. H. en dielll
a<lj"dant eenige arbi_ire handelingen' ,an dian' koL
t. onderoo.ken. Hij 1(111 nameHjk een gide, die geII'ij
stolen bad. in de kalie hebb.n laten mandi.nof
het
..
.al bohoor_n.
doodscbiettin.
'
• Onze" gelicbtl!''mid"ti!V'mA~''
•. VOI~en. a~d.r~n.on diegide· verrud .. gepleegd
over 'tenand Bali, tot bezoek. in,ZEd.kwaliteit van
hebhen en in dlit ge,sl 18 't maar "t beste ooo'n vent
comI?issqrie 'OOt, de ~"ken' van .Bali en Lombok,t _' ABD
dedelijk ·ne.rteschieten.
de ~mnenla~sehe., vorsteudommen;· op terog,em na..
Heden m~rgen kwam de Majonr B. Mekern van
BanjOewang, .ve..b~. f ·het, hoofd van ge"..t6!iiJt'beMtunt
l1it d. Hnien te. lrotta.lIadjo omte tracbten. daar
oak.· nigS"dagell iD,dO!••fd~ling BoeJelen/t. , •
beratelling te vinden r.n aanhondende koortaen.
Verder nienwor8naaD~elangva!t ervopr heden
De Majoor· v. Hengel (Geneeak.dienet) heeftbier
Di.t te melden; ik hoop _cMer spoedig wO\lbr 't een
den O.ente de·Leeuw opge,olgd, di.. met de' rorige
en ander, . mag ,'t wat good.·zij"; .ili6 . dit> .~eW!Jt te
bootnoa. Java is .ertrokken; 'hwerd moe.,., dan,tijd
vert_lien.
. . . ..
.
(8. 01.)
dat ZEd. be.n ging want, ,elf ziekzijode. deed. hij
m.t een etelen yver "ijn dietoten galdoor zijn.zelf:
SOEB.ABAiJA;8Nh;ember.ltf~~ SOIIBJ:.TFTONS
opoWering een voorbeeld un. zijne . officieren .ooala
ran Grlssee. dd, . 7' 4eZf!r:
.,. ... . ':
misscbfen nog weini~ chefs bier gedaan hebben.
Den Uden Sep~emb.r j. 1, werd de. ontvAAger, .teOver .' b.t alg.m ..." £ijn de offioieren van gezondbeid
ven." tunger. lid " havenmeester albier,·· b."oemd. tot
hier niet te benijden 'Van den f)'o 'gen morgen tot
d.n 10 ten •• ond en nog. zeor, dikwijls des naohts,
~~:::i,rr 4dekl,bijdein_ en . Ditv~erreohbente
bebben zij dienst.
. Op. di.n,.lfden datl,tm werd de , He.er T. .v..n PamaAllen dden echter hun plicht, j. lelf. met opoff.-

~~_~

l-,........,.":_~_;~

~:'"I.

:..~':;_~

~~_

l-,:""_",,h .. _

kommandeerde van zijn kant storm. ,
Twee 101. kompagnieo, moedig door hunne offioieren

geleid en voorgegaan, ded.n een bajonet-aan.al, welke
ecbter met enormeverlio.en ....rd afg.ol.gen.
instroment wiat te tooveren. aile. om sicb he.n verget<>nde.
En toen bij op den bovenv.rmelden arond don tuin
ont,lood. IOcbt hij iogeUjko tegen bet buirerig g.foel.

Igo

Q elligt ook dat het
waarlijk wao geL.k i.mand beweerde. dat namelijk de Chineeocbe handelaats in
m~. jono door omatendigbeden niet genoeg'aam voor

zien
~~ ... _

wijd;;.t b;;d; b;~~-';;~; ;;; ~it-d~' ~;;ja;d;iijlo:;; i,;';'ting een b.vig krijg.geocbreeuw aan te heff.n. De
majoor v. T. dat hoor.nde. en dank.nde d.t dit goIcbreenw de jubeltoonen der komp.gnie van G. V.
w.ren - duo dBt dien. omtrekkiog gelnt 11'•• -

dat hero ovelViel, vrijwaring bij

sondere reden ,oor WIB I weet ik niet; mis&chin een
vuudig dat er nog mazelen WAren in ,ele' gezinnenj

pianino.

Hij zette zicb daarbij' ned.r en begon te _pelen,
met eell bartatoobtelijkbeid, die lijne buitengewone
innerlijke opgewondenbeid deed kennen. Wilde, hij
meb door 6t1n warrelenden tonencha-e bedwelmen. ,of
liraahtte bij de stilte, die in de' ruime, -eeDzame klooe.
ter rnine heel'8chte, en die hem angst aanjoeg, door

Iyn kraehtig spel te verjagen.
Wild" bij .'chmoed inboezemen, waals menig een.
"am w.ndelaar dot
poogt te doen. door '. naehta
luid zingend door het boach Ie trekken! Dlar waa
Von dit aUea wei ieteiu de baa.t,waarmede hij met

0.'.

aijne danns vingera nu e6n8 krampachtig de tooten
ale doorboorde. dan weder ,in atonte· "prongen Ie er

overbean liet vliege.. De piauino aeheen onder d_
onatuimige jaobt van doUe en vermetele grepen ala
met leven bezield te wordan eo kreten ran bcyige
emart ·uitteetenten. Maar· ook de kunll"naar.lead
met .gn ieatrnment, want. Chopin'a unge';obt was
vertrDkken••ijn gallIIcbe liobumoidderd", alsof het
door elektriaohe .tromon g•• ehoktwerd On lange Ein
roorhoefd parelde bet .ngatlweet.
Langzamerbaud kwamziju gemoed . tet . l'Il8t en
aearmede oolt aijn spel.. De' .obrill" diswnanten en
verll'onderltike, tlllJ.armonuobe illuorden, di" dOor en
met elkaader aangeelagen . werden •. ·Iosten, . ziob opin
.... r .....nderlijk aoboonetonen.;uit den verwarden dort.
rioed .... vreemde . overllangen en . toonverbindingen
ontetoad een awaarmoedig lied, dab hethart 1IDh.......
ale eon diooom yoo....nefde· en ' deD . hoordei' i n _
1IaII1IIIooae verruklring bra.ht.
ladit eopnblilt.lObiep Obopiu oen fill di.o_

.. '~.f.-
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yan dat artikel om
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J.;,og~; bij-~tji; be-t-;;i" u -';;hte' a';",g~D~~m '~ij~
geweeat te vom.men dat wij bet bier OOven verwa.h.
ting looveel rustiger hebben g.had dan rolg.ns de
bladen te Soorab.ia 't geval moet zijn gewee.t, Veel
I..t. veel meer dan gewoonlijk hetben wij nu n$ d.
IIlDgdurige droogte, van de warmtej een enkele regen
bui even weI -geeft alvast hoop op meerdere, en die

mogen dan bet hunue doen om 00 •• baven - en ban·
aelapl.at. eene goed nit te spool en. De onverachmig
terlijke mDzi.kotokken, die later onder den bescbeiden nae.m' 'an , rretudieo

U

de geheele muziek.le we..

reid tot bewondering dwongen.
Terwijl de gODiale knnstenaar zoo ope.id.. ,.t bij
"en _ einig achterovergeleund en hield bij d. oogen
gealoten; het WI8 al.of hij olilimerde en de beelden,
die zijne droomen hem ,-oar den gesst tooverden, in
amaltende tonen en zoete klanken -"orm en levan gaf.
Toen hij de kam •• bionenotormde ~ad hij .icb den

tijd niet gegund. e' n kurs te ontatoken, maar .iob
dadelijk ha ...tig san d. pianino g••ot - tbano . had
het .chitterende moanliebt .ijn weg na.. 't vertrek geyonden. on beecheen dit met bare bleeke en spook.
acbtige stralen bet aangezicbt en de geda!lllta van
den kun.tenaar, die in de••n oogenblik reel had van
een nacbtwandelsar, die do .. een raadselllChtig in·
atinkt aan het klavier gelokt WaB, "1} den rouw. z~ner
siele in tareD te Jaten weerkHnkeu.
Maar nn opende Obopin deoogen en list _ijn blik
yol' weemoed door h.t veneter woid6li, .Daar den tain.
en . de rlline' van den regenbak met· bot witte kruis an
den oraD ieboom ar bo.en
Ben plote.linge .obrik deed Onson knnetenur on\;.
atelle'l; sijne handen rustten eenaldlpe beweginging.
1008 op de toetsen. Zijn baren rezen len barge, hij
otaarde olit.et voo•• ieb nit. want wali bij daar zag,
leon oleehto sen bovennaR"",lijk sinsbegoooheling ...eaen.
'1'egoo h.t witte kruie lennende. jni.tdaar,·. WIW'
bet maanliohthalder enapookaobtig dont het loaf van
den. oIijfboom naar beneden ""been, ateDd, sen· ia. 'b ~t
gekIeed. bleak. meu;e, metgElvonwen band..... met.etille

::T,,=:,:r ~:=goo~bo<=,'!:
lit-fde gloeiend en tech·. bopelooe·· te.ana,op.

seriGht.

.'

'. .... .

En den' heriende dV lirekkeu

;

fill da

Ohepia

ill bet _!I-

kassan al8 zijn: ,verv~nger aangewezen;_ -:- deze verzoobt
~n bekwam ecbte. mtrekking en i. er 'dientengevolge

de vaouture te.G.,totop heden,nog nietvo,orzi.n.
D',ontvanger zit DIet ongednld . lijn . rervanger .af~
t.wachten. Ten einde '''are logeme.t.kosten te roo••
komen. bij 8ankom.t te Bata.ia. heeft bij aldaa' op
] 5 Ootobo., door tus~cbeiJkom.t van een zijner menden. een bill. doen buren. - hield ,oj> 4 Oct. vendu.
tie. in bet denkb.eld oerkeerende den lOden d. a; V.
naar ..sijne n!euw&_- ~~8telllniing -~ '.kunn,en I'e,J'trekk6n .
HIJ .ag "lCh noehtans deerlijk bedrogen dewijl hem
laBt _werd gegev8l1,;niet te ,Yertrekkeo" v6.sr d, ~_
ko~t, zijuB,: verva!lgers.
Bet doo'Jelll albier bewoonde hai •• iBreedsdoor
een ander lOgehunrd, 100datbij nu genood ....kt ia
opnienw e.n andere w.Ding te betrekken. _ of dit ten
roordeele tij ,er. bunrs. mal 'YD,. wordt betwijfeld.
In

Wa-uom_ wordt er z~Iang gewac~t om een onhan...
gor ,te benoem~n, - iS'de betrekking B'lma v'an zool'eel
gewl~ht. dat blerroor ge.n geschikte perBoon te vin-

den IB?

(S. 01.)

Besluiten en Benoemingen.
. By Koninklijk be81nit van 1 Augusto. 1866 ne. 21,

18 de ~ew6Zen eer~te holpJDderwijzer san de openbaro

derde lagere Mhool te Batavia L. H. vaq DiD~atee
laat8telijk met verlof in Nederland 0p r .... oek ....oi
nit :fJ lands dienat ontslagen, n:et toekenni~g vaD,
penBlC6n.

Bij Koninklijk beBluit van 20 AugU8tos ,1876 no.
23, is rle lweede Juite.!l8l:t H. C. Moorrees, van het

~:p~:::a~e:i~ ~::n::~e~n i~e~aDi~f::te~~:i~~~et~!: ~::;

in Nederlond.oh.Indio.
0
Bij bescbikking van d.n MiDi.ler van Kolonien van

~~i~~1!;:!~{;D~87;aoL~~ t~:.c~:g:~;::: ~:n~. b~:

tdn Haghu1B, .. te worden. benoemd tot opzigter dOl
::::ew~~k::

~~ ;:~e;I:~:::~td~e~e borgerlijke open-

CIVIELDEPAR.'rEI\IENT.
ONTSLAGEN: Fervol, uit's Jand. dienet,. de Iderk
op bet o••i;tont r.sideotie kanto" te Toeban {Rembangj
K. W. A: von Mau,,:. Eervol, uit .ijne botrekking,
wegens zlekte, do asPU'iDt eontroleur bij het bin net.-

landBcb. bestuu. op J4.a on Madur. A. de Ouparie.
BEYOEJllD, Tot boekbau!Ier bij de in- en aitvoer.
::!t~~ i~ ~~~Y:::ri: de, k' erk tar algemaene_ sekreta·
BIJ HET VENDU DEP.!RTEMENT TE BATAVIA..
Tot aerateD af!:§IBger, de tweeds aflliager W-. Jai!obB.

Tot tweeden of.leger de derde afolager H. F. 'Haniball.
GOED3EKEURD:
dat door den Resident d.r Preanger.Rogenetsebappen
IS BELAST: M.t de waarnemingd,-r funktlen van
rooimeester voor de afdeeling TjiandjoerJ, d,e ingenieur
rlpl'" h .....~6~'? Ir!,,;::~<>- J..ij ,:!,:,~ ":'"'::~2':::':::~:'':~ :::: '..: !.-i:;,,;!~ :"l:.:.>
gerlY'. openb ...e· werken H. G. Levert.
Door den DirekteDr van F nancien sijn de volg.nde
beschikkingen gflDomefl.!
INGErROKKE~: De ov.rplaat.ing van don boek.
bouder W. B. Meijer. van Soeuboja naar Bata,ia.
De plaalsing van den boekhooder H. A .. F. Wulff,
te Oheribon.
OVERGEPLAAl'ST: Van Soer..b.jaIlaar.Batavia;
~ boekhoud.r C. B. J. Loc ••. Van PekaloDgennaar

licbt cp een boven.ardoche ve""hijning g.lijkende gostalte - het was die 'an de kle'ne to St. Cloud ver.
ongelukte Spaanscbe koordedanaereB, . 'an . wie ge.egd
was, dat .ij in o.n Parij8ch bo.pit&al g•• torven was.
, Paquita pi atamelde de kllnst.eD8l!r en wOlstelde,
ala verlamd, nuebt31008 tegen het gevoel van ont&et-

zing. d.t hem beyangenbad.
D~ verscbijDing moost, zijn tOBstand bemerken; zij
bield thons de bonden op a10 om ••ke:ul en. om .. rgif.
fenia uagend. Da~" echter, viees r.ij in de richtir;tg
'an de see, eo, schoen den, dfJor Behrik overmande, te
bOlweren ~'et eiland te' verlatell'.

En nn hielde .Yllede•• de hand." Over de:, boe-

~em _krweend, m~t: ,vt'rdoring, '~e'fde en.' suva,at-moedig;e
~lfrerloochiDg in blik. en honding.

nt'pin zag .dit alle. buiverendaan,ma.., bijUg
nn ook, dat plotselingeen rel¥'aebti.ge in"'Iompen gohulde ~rij ......dnit bet diebtbijoij"d atrnikgew.s te

;:T.~':,;n~;::mj,~~ I~:'fdel~:~<l~~:'~:~:a t.~
...ijgond wede....lr!>vende meisje onetoimig . moetruk,
in bet .".rwiIderde .truikgeW8. va.nden . tnin: • Van

::",w;::otllti~~~n,d= l':;d:p.o=~::~

lier en ....,bter, t;ot bet eindelijk gehe~l ....egsmolt.
D. kllD8tenaaraat veratijfd an etur.le nog steads
doo•. h~v~DJltH.
~. toen hij <>indelijkniet. mee' ... a· of 'hoorde ran
de vreemde versehiiuingen, e1eakte hijplo!Belingeen
lIOn kr.:e~ en Bonk bewuetel_va"ajll zelel op de
at ...nan .•loetvaD, dacet
.
_
In hel.salfde ""ljIenblik .word •. de denr .. 0pengernU.
.C)h,opin! CboptD tOm G~wil. . .t iali"m ooer.
:~~1d9 G
Sand, die .cle kindaren

eerge

("'.,..tt~d;)

at~~~"'::ff:~~~JS"~.·~~~I'~~
c~fIlt·, . . ' • . Wn!)elliillt boekO hehoeduamheidteb~lIrachteD.aomtijWoimmer8"ebltld8·' ,. .rt.DIfa!ij s,r.)"
.. "
.....
.. . . . . '
. . . . . , .;.' ' ..
....
. -_.',-,...,---c-'
de .IOOfiI end& ben"':Ql.due1ll.~e\'Qgenenh@llegeltl1dell op de eenjl of aDdere WlJle
Is GOIlUGIVOImIl1Un tIl1'llt.an!
.

houde~1.~:W~&AAIItll!'l'l!,:T8Pad.ngj~'lMIoell\'

d.boUhowet ll'S.

llkatellt'.{er ri,ifde ..wae, .r.Jlt.~l\tD. Tel:loera'bllja,
.... flJ.ttl
.. e Watse J •. R,'
d.,aben.DeilideTe.lill!ka.·t.:fjur. GU
Pietera.Te Blltavia, de he!lo8lllda· boeIt&ouderlt. A.
~. W"Dlff. .' .. '. '. ,'.. .... ..... , . .
.,..

I>.eparte~ent;)..a.n Oorl~g.. .
C?~!GEN: Op ..'feraoe'lr, eervol,.ll.lt Zr. Ma.

I:IliW!IIire\l!.~t,de9fficier ... geS9!l!ihelddertweede
Wa8ie L .....aas.
'...
. '.' ....
..
..
Doqr den Kommandant vall het Leger en Obef
'.. nm.. het Depattem.ellt.'~n c?'0rlog'in
Ned...lan<!,oh·IndlelllJ n
G~PLA.ATBT: INFANTElUE; Bij bet linker 13de
iNltaiUon, do .oerste.luitenant R. K: ~ooring., onlaoge
in akti,iteit .herstelll.Bijhet 17debataillon, deeo1'llte
~~t;.n:;:rJ!;2~~r~~::~~lUln,.nlang~.an T.rlof
ABTILI.ElUB.(PERSONEEL). Bij de 13de kompagoie. te· Batavia, d. tweede luitell8nt J. C. J •. van
Vrijberghe de Ooningh, onlanga Ilit Ned.rlaDd ungekomelj, alsgedetacheerd bij bet leger bi.r te lande
TOO" den tijd YIn. tijf jareb.
......

W:!:!~.·e:ijO~d~r~~:ri~~~d~~ (~d~n~~ ~~:.~::;

te Terach~lken, .lOnder~t

DOg

tet gel¥~ld~

jIf

bOOlurdi.·
.
go 'll11ddelen h1UUl
.... e. toevlugt Le.lI.emell•. jj.ooh.,
oak T8nditlutste komen .omi gevallenToor,Ven
diell • d i~o;
'hetgeeIimen ons b.rigt uitn~jo'
negato omt....nt eeo geVaDgene· die . ,an ..daar . naar
Blo.., moest worden overgebragt.. Op wegderw~arte
wiet hij de beida polioie.heambtell die hem,bewaakten
leer vertrouwelijk over. tOhalen om te .nuttigen
.. ' .
. . ; ..... • .
. ' ..
t1ID eene.v~r~nape~,Illg d,e h~ blJ. ~loh had of.. .,.h
lOopuhad uug~.ohafll. Vr~ otelhg .. wordt.heweerd
dat dezelekkel'llij vergift D!oet bebben ingehouden,
blijkbur uit de omstandigheid dat de beide kadjineman! kort na h.tetendallrvan bedw.lmd nedervielen
eDeen hu~er ditconth.al I~lf. met den dood. mo.a~
beItoopell.Dat de .arreatant wtusaohen. het h••enpad
koo. bebo.ft b§naniet .ermeld te word.n. ,Jammer
maar dat hy tot duav.rr. der Polioie nog niet weder
in haoden isg.falleo.

..-r

I.

")' ".•

."t.

luitenBnt 1. H. tell Hoet,oulanga uit NederlaDd un..koman, ale be.atemd, Yoor do· dielllt hier. ~ !ande.
Bij den al1af,van bet wapen In dellde ~htalre afdeelingop Ja.a (Willew 1), de tweed. IUltensut H.
W. Scbeuer, onlong. uit Nederlaod aangekom;n. al~
te
: : ;:;:nd':nd~:·:d~ie:,i:~:::d:fdee~~g o~n :~..
(So.rabaia),de hvo'Me luitenant· H.,R. de V-c, on·
langs-uif Nederlalld ABDgakomen, alB b..temd voor de
dienlt mer te lande.
OVERGEPLAATbT: MILITAIRE .:DMINISl'RATIE .. Bij b.t· bnres-: van den onder-intendant der
aerate klas•• ind. 3de militaire .fdeeling op Java,
de onderiot.ndantd.rtweede kl•••a H. W. C. Bred.r~e, vlinhet bll1'ean ,an den onder-intondant ter
kuat en Onderhoorigheden, d. ollder·i.tendant der
tweedeklasee J. Manrer, laalselijk ter be.cbikkillg
,an deo ch.r der Vd. afd.eling ,an het departement

Indie Woll wei teg.n va.rtuigen, per_on.n d go.deren,
die sich op het .eeBtrand of in de oDmiddelijke nabijheid daarrao ophouden, worden die handelingen met

::':g
I.erlingen .ijn moet. Zeer iuiet jade opmerking door
den Sebr. in de voorred. gemBukt, dat juist door het
bY.o.gen van eigenaardigJ en ,pr.kende bjjzonderhe-

:::~II:~n 'r:t~~~er i!te~:!~r~,::i~~=::a·.B~:s~~ :~,':,:d:rt~~ l.ieg~i~:r~:!~~: v:: r;:~:~ian1.c~~

;i~i:o~~ttie~!e~::e:o: lt~~1 E~b~lte:::d~:t

::d:::
Iings-kleedingmagazijn te So.rabaja. Bij de intend.llce
te Atj.b, d. eerate Initenant·kwartiermeeeter P. Bran·
w.r, .n d. twe.de luiteoant-kwartiarme9lter N. J. Van
den. Bent,re.pektievelijk ,an het hoapitaal te Padang
en tan deD rAad van admini.trati. te Muntok. Bij
dan raad.an . admillistraLie te M,wtok, de t ••ede
luitenant,kwarti.rmee.t.r H. J. O.·en, van den road
.an adniiniltrati. te Lahat.- Bij den J1IBd vao adminiatratie to Lanat, d. tweede luitenant·kwartiermee.t.r
G. P. ~an dar W.art van Gu'ik, van het bnreau van
den ond....intendant in de let. "ilitaire afdealing op
Java. Bij het bureau ,an den ',,,der-intendaot in d.
late mililai.." afdealing op Java, d. twe.d. Inltenant·
kwartiermee, er.H. P. E. E. van dar Smi •• en, van

~::.::.~i:a:!..::d~u~':."~t k~!r~:~':::!t~~H. ~~~:

Conperus, vaD hoapitaal te Batoe ToelilJ.
GENRESKUNDIGE DIEN~T. Bij d. gene••kun.

::r;::! 1:lijo~::::!~~i:~n;~d! t::':;~g g~~t~~e~tr:::

galegd.
Hetl.lfde geldt omtrent de hier om8cbr••en d.den
v.. geweld, wanneer zij geploegd .ijn in of in de onmiddelijke nabijheid van rivie••n, mit. die rivierroof
g••chiede door middel van vaartuigen voor "ee'8art
g.bazigd en uit ••e in de rivier geltom.n.
.A.rt. 3. Iudien de in de beida voo.~ande artikelen
om.cbr••endaden .an g.weld deo dood van een der
opvarenden van bet aange.alIen .aartuig of v.n een
d.r aan&.vaUen per.onen tengevolge bebben, wordeo
allen, die aan d. daden van geweld b.bben d.elgenomen. met den dood ge8traft.
Art. 4. De faiten ledoeld in &rLikel I, .ijn niet
Itrafbaar, WanD.er het v_tllig, dat geweld pIe-6gb or

:::~:'a: b':~~:~:h:d,b:~o~~c::u!e i~Orl:!:,,:~~:. ::;~

h::g~i:~~f!~~u::~ee~e:~·rn~~~;::g~:f.n~~go:::t

TELECRAMMEN.
:Batavia dd.· heden.

Amerika begint de Nederlandache bevrachting.n
Ilit te aluiten en wei te I gevolg. on ••• moeijelijk be.
raikbare bavena.

ti~ing eener oorlogvoerende _mogendbeid.

Het ramtoreoscbip Konin{/ tier J..etirrlanaeJl is d(lor

Met het gemia van magtiging wordt gelijkg•• teld
bet overachrijden van de magtiging, al.mede bet voor
.ien .ijn ven magtigingen afkomotig ,an tegen elkand.r oorlog,o.rande mogeDdb.den.
Art. G, Hij, die voor eigen of 'oor eens ander.
r.k.ning een vuartuig uitrust m.t de in de a.tikelen

d••lui.eo gehaald en ia t. Willemacord ••ng.komen.
De Minilter vao Oorlog Begen heef, .ijne functie
lanvaard.

van gezoo";'aeid der eerl5te klasse D. 1. de Leenw,

1 of 2 omechreven be8temming, wordt,

van den Burgemeeeter deo Tex.

nan gelang

van zijnen landaard, ge.traft met tuohtbui.. traf of
met dwangarbeid van vijf tot twintig jaren.
Art. 6. Hij, die voor eigell of voor e.ns and ...
rekening, middellijk of onmidd.llijk m.dew.rkt tot

to Atjeb.

het verburen, veruachten of verzekeren van een vaar-

INFANTERIE. By het 6de bataillon (A'j.h), d.
de kapitein p. H, H. Routs, van h,·t 3de. bataillon
bar;'an te Me.ster Cornelis. Bij bet 7d. bataillou
(t. BalllarangJ.d. kapit.inJ. H. B,rghgro.f, vsn het
12de bat. ilion. By het gamizoens-bataillon van Groot·
Atjeb, de kspit.ine W. F. de Wild. en M. W.
Goidi!aob, die eerste luite ant K. C. H. Sade., en
tweed. luite.ants W. F. K. Bi•••boff, Yan Heomskerok,
O. J. L:B.hnller, H. r. W.l:ematijn,H. Kuijk eo
C. A.' va" Loenen, respekti.veJijk vao b.t 15de en
~~de ba~a!lIoo,.ub'~Dten.k~er, ~ ,Ba!a~ia,..de 4de,

tnig, wet"nd. dat h"t de in d. artikel.n 1 of 2 om•• hreven be.temming b.eft, wordt naar gelang van
_Yb laodaard, geatraf. m.ttuehthniastrafof met dwang8J'beid in den ketting van vijf Lot tien jaren.
Art. 7. Hij, die cen Nederl.ndoch of N.derlandoch
Indis.h Turtllig opzettelijk in de magt 'an ze.roo.er.
brengt, wordt ge.trait :
indieo bij d. scbipper i.. met deo doDd;
in aUe andere g.,all.n, naar gelang v&n deD land·
r&ad der b.Bohuldigden, met tu.hthuis8traf of met

8.te en .lato, bataiUon.
ARTILL'ERRIE. (PERSONBEL). . Bij de4de
kompagnie t. Aljeh, de eerete luitenant J. L: Gran·
pre Moliere,Van de 2Je kompagnie te BsoJobiro..
Bij .de 3de. kompagnie. te . Atj.b, de eerste luitena~t
J. J., Mnuuikad•. Jongh, van de 22_te kompagme
ald_.
BARISAN..·Bij het 2de gemobili.eerde bat.illon
barieau. te Atjob, de .kapltBin J. vau Marion "an linker 12de blltaiUoo.

daarvan moester maakt, wordt gesLraft, naar .gelang
van.ijnen laDdaaM, met tucbthuiostrsf ofmetdwBng.
arbeid in d.n ketting 'an rijf tot tien jaren.
&rt. 9.' fie ..bipper van een Ned.rland .. hofNedorlanda.b. Indi""" zeesehip, die bet ·achipaand.n
elgenaar of de reederij ontt....li:t en too .igen bat. ge.
bruikt, wordtgestraft, na8J' g.lang .an oijnen land·
....11, met tncbtbuieatrafof ·m.t dwangarbeid in den
ketting van vijf tot vijfti.n jar.n.
,
Art. 10. Bij .cbuldigverklaring aan een d.r miBdrjjven, hedoeId in de artt. 1, lI, 3, 5 en 6, wordt
d. ,erb.ll1'dv~rklaring uitgeproken lau let aang.bou,
d.n nsrtllig met toebehooren, b.boudena de geroofde
goederen, die aan de regthebbenden word.n teruggegeven.
Onze Miniater Yan Kolonien i> belast met de uit
voering ,an dit beelnit, waa..an afa.hrif, wordt gelond,'n UII Onoe Mibi.tera von J ustitie en van BuitenlaDdo.he Zaken, eu aau den Rud van Stat••

d:e~:e:ul::t;;;~~o~~d~n ;::,,~~~ev;iijk v:~~Qb~tlink~~

SGHERPs-BE RI GHTEN.
BA.M.ARANG.
Aangekomen Sohepen.
Ned. f!obip Ottolima gezagv. Obwehand van Bota·
.,iA.
Eng. Bark 10dao gezagv. RauwdaIe 'an Batania.
V••trokken 8cbepen.
Eng. Bt. Bentong gezagv.Mopp.t naar. Bin~por.,
Franeoh, Sob~iier .Marie Henriette geoag'. Rosa
Il!lar Maku....
BATAVIA.
Vertroki:en Pas_agier•.
N ..... BiUit3'nPontiaualt en Bingkaw&llg per N.l.
at: Merapi, bpt, Beekhnia, Ie luit; Godin, ben.Z. M. tr.

VEIIVOLGDIlB NlEllWSBERlCHTIlN.
Momn. 1111. BlIlIIlTlII

'aD het EngellObe
Opera-guelachapbij on. geen aI te gorutige indrnk
aobtergaIatell .b"bDeb. de opvoering WI de: "l}l'IUlde
Dnchelle" . haeft dien giater&n geheel weggewisoht en
W•• lietpubliek -noldaan0yer het.epolen, den
z8ng .VAIl de aetri_ . en """"lOOI" Vooral .Mm. E/cia
1b/l1fe~d bQl'ba&ldelijk geapplau.m-d " en. teroggeroepen,Wli .beUeoren hot. ceer . dat het gezellohep
nietgedebuteerd.beefI; met~ atuk Us ..deGRode
VOOJ!SHI.LUrG

1)Uoh_, oij Ha.J.m.dusekv Ben nOg bete, beaette
~.allllet tIlIIb~ gehadhebheBdan giltereD "Dud.

dw~~;eidr~ o~~~:~~~t;~.;;~:;~f~~~;~;~;~:~~N~~
Nederlandeoh Indisch seesohip, die. zich wederregtelijk

Hebben belluten ~n b.elniten:
A,tikel 83, 2e d.r a1gemeeLe bepalingen vall wet
geting voor Nederland.eb-Indi., vB.tgeat.ld bij Kooinklijk heal nit fan 16 Mei 1846, no. 1 (Indisch· .to.tsblad 1847, no. 23}, wordt geleten alB voIgt: .ing••e.
tenen ,an Nederlandaeb-Indie die .i<h buiten ' lando
oove1'lchil ig tegeu ,"en, en ..... IlOk ollgeke.rd alleo,
wie .ij ook zijn mog.o die .'.hbniten N.derlandBchIndie tegen ing.zeten.n ,an die be" ttingeobohbeo
sehuldig of medepligtig gemaakt aao moord, br&DBti.b,
tmg, ..eroof•. diefataI, g.pard met braak of· met mis
handeliDg, !l"""penderhand· ·of· bij· fe.....Diging· van
meer dan twee' per8onen, - en met verzwarende 'om:
Itsndigheden gepleegd, mitsgad.rl· aan . het makeo .en
in. omloopbrengen· van in ofllitl.ndl.he ,al ••beol
,ervalBObte wi..elbrie.en".
L

HDI", GoIIGBVONII1Il!I .n Terata"",
)fet llithMiding ftIl art.· 2 d.". bep.linge,., ...tgeateldbij I. dar ordonnucie 'an 27 April 1865
(Staatabllld ne. 42', teyerld.....Il!
da' 'aD de helaeting vae. de Degorijb••oll!ing
dar Beeidentie Amheina en onderhoorigbeden,
ui(;g.......Mlbijalt. Sda. ordo_ie· van:!
Dee&mber 1868 . (Slutabiad DO.16\}),·. ookoijn
~d ,aile iulandaelw amhten.....n en beaml>!all, in· dilIDP _ d8ll Iadp' durollder besre~n

."".'

Eene Ameterdamscbe meeting van 2000 persQnen

verzocht bij tel.gram oan den Koning, het ontol8g

1.8...7.6:

.n

Ge.ebied~nde

de.e verkoop door den •• nten ver-

ba~!~~uder krachtenl onherro~:~ij~~ ;;1";~~DIE.

Op een naier te bepalen dag.
in de .Daoud Jnnuori 187'7..

zullen onderg:eteekenden voor rekening va.n bc'angbcbbenden verkoopen, onder noders goedkeuring van

bet Gon.emem.nt van Ne '.,Indie, de Huurreebt.n,
fabrieken, gttbonwen en verderen infEmtaris van <it!

Suiker· en Indigoondememin!!;,
iJaufjto.k en Penginf!' en

onderhoo~

ri[Zhedell

gelegen in de Residentie Soerakarts}

Afdeeling Boiolalie.
D. voorwaarden ouUen nader worden bekcnu go.
moakt, terwijl intuaseh.u onderband.ld kan word.n
oyer onderhandseben verkoop.

Inlichtingen te bekomen bij
Sa mar a 0 g.
DORREPAAL & Co.
23 September 1876,
167:1

PIatta ill'tS1aan da d'
Ulmstokkan.
van CEDER·a01TT,
die ooodanig kunnen gebogen worden dat men er k lei
n e

0 tn •

r e k: ken mede kan meten,

888

a 12.-

G. ,C. T. VAN DORP en Co.

KINDERSPELEN.

De eerate palen voor het llijklmnoeum voor Behildtrijen te .Am.terdom .yn geslagen.
De Proeureot-Gen.raal te '. Hertogenbosch heeft

Triktrakborden, te ••!!s dambord in

aene formeele berjeping oQ.tyaDg~n.
burgoche proc6s8ien.

Nieuw Loteri,j Gezelschap-spel f
Legkaarten. In _oorten.

in take de Lim-

G.d.""ch.erd, de Juitona ts Rooijaard., van der
Heijd.n 00 Vo•.
Ter be.chikking go.teld: 10 'onderw!jzer •.
Geponsionneeru: de inapectenr do Last d. Kanter.
aet .taudbe":d te Lux.mburg yoor Prios Hendrik
opgerieht, w rdt 30 O,,(;Qber onthuld.
.De af.leeling het Rood. Krui. te Rotte.dam beeft
f 1500 ter be,ehikking ,on Atjehgeeteld;
UP!

inrln,,'t;,·jp' _

lIt!"ll."",!"l

"",('I,.,..

n"l,<>1Jj:;,o1lll

to

'_t;!-

'J-Tn,.,.,..

onder bescherming van H. !.I. de K~ningin,. i. ;._
opond.
De v.ldLocht teg.n de Sioux in Am'fika i. VOOfloopig opgegeven.
A.ng.komen: bet l'I"ederland8cb 8toomschip Stad
Am.terdam; kept. Boon 'an .N edarland.

00.

_ . . ' .. . . .
" ..
Op'Dinsdag i9 . Decemberi876,

da. morgens. te 9 '/. uren,
oullen tenor.ret"an
in h.t 10k...1 van het Von·
dudapartoment t. S.mars~g v~rkocbt. ~orden ,
A. 18/72 onverd.elde ..odeelen in een 'Btuk land
met durop 8taand Hui. en vijf P.dakken, met pannen
::~e:~ -fVi:f:~d!ni!:: e:..:e:e:;.:.!e;!adv~:::"":~~;
mllitair. achool naar de Mal.is.be Kemp, wijk La.
];', no. 23L
B 18;72 onverde.ld. aandeel.n in eeo .rr go.
legen als boven wijk La. F., no. 270,
O. 18/72 ,mverdeolde aand.elen in een erf.
bebouwd m.t.teen.nP.dakken,gelegen ala boven.
wijk La, ];' .• perce.l no, 229, aile .taande len name
fanSARlFMOHAMAT.BINJACmJABINAI.OBY
AI,Sb:GAFF.

::~d:lij~h~rd bl;;:k~:~n~n~i!.: .~j~:::ii:~o ~::'t o:~

het boekje niet voor. Docb. de Bchr. .rkent d.t .elf
in 'Yo voorwaord, en voegt er Diet len onrogte bij:
• My dacM, dat men be" kiod een taal nooit .gstomat... h ken aanlceren, in ochool evenmin alo in bu;., ,
(A. D.)

digo ~,en.t t. Aljch, de dirigerend. "fiicier van g..
• oudh.id der eerste klaes. A. L. C. Stildtkte. van de
geneeokundige di.nst ,an d. hte militaire afd.eling
op Java. Bij de geueeakundige dienst in de lote
militaire oCdeeling op Ja.a, de d rigerende officier
TaU de g.nee.kundige di.D.t te Atj.h. By de geneeakllI1dige dien.t van 8umatr.'.We,tku.t.n Ond.r·
boorigbeden,. de <ffieier van gezondheid der tweed.
, dn. J. C. W. Fischer, van d. gen.e.kuudige dien.t

"

O,p, Don,d..;.er.dag. ..d·e:n 7.. D
.

~~~~e:a:IslI:Ol~~:ij

1876 ao. 7 te wij"ig.n en te doen
,.Leel'l'ngen, afkom.tig v,an een aLderehoogere
• burgerscbool in Nel.rland or Nederland ••,b.Indie,
,worden lOader nadere e,"men Loegelaten totd •• e'fde
! kla•• en, waarin oy, .algeoa eohrifte!ijke ,erklaring
,van ,den direkteur der inrigt ng die zij v.rli.teu,
:~r:!:n w"::!~~ plaata nemen, inui.n zij a1d,ar ge·
______
BATAVIA, 7 Nov.mber. Mel genoegen maaHan
Ilij kenni. m.t Onz. Taal, Pra.tisohe oefoningeo voor
d. boogete klas8e der volkeB.hool '.erete otllkje)daor
A. C. Tjobb.e, hoofdonderwijzer t. Samarallg.
Het boekje b "at een groot aant~l meest.1 karakterieli.kHollar.decbezi<nen, wa.rin eigen08rdigh.u,.n
van allerlei woorden, die Ander. onopg.me.kt blij.en,

e:

b.hO.r~. "

0

nESl.OTEN en be.luiten:
Art. 1. AI. o.buldigun, ze.roof wordt geotraft:
le. met d.n dood, hy die alo sohipper dienst n •• mt
of dien.t do.t 01' eoo ,aartuig, welende dat het beatemd ia of h.t gebruikende om in opso .ee daden
:::::. ';;'a::~~ ~e~i~~:~d~g;:.::::e ofa~::~~::n~f teg.n
2e. met tuchthuieetref of met dwarigarbeid in deo
ketting van vijf tot twintig jaren n....r gelang VRO den
landaard der beschuldigden, by, die b.kend met de.e
b.atemming of dit gebruik, in eenige onder. b.tr.kking dienBt n ••mt op .oodanig Toartuig of tot d. b.·
mlll1lling dannan beboort.
Art. 2. Zoo h.t vaartuig beotemd i. of g.bruikt
wordt om <laden Tan geweld te plegon tegan andere
vaarlDigeo of t.gen .ioh daarop bevindendepersonen
HlmBElI'

werIi;8el'Vt8SAII,'IIn _,~.l'tot<den .Inboedel

.. .
'. . - " - V 00 r t I ,
K1'aohtelli< ~igi?B' dee ' Koniilg~:'
' . - T ' l fe• IlrullfigeHqnteJI -Kal~n. .
. '''' ~ .twee alin
....e.6., .. waarmede· bg art 1 §.:i>-...•anEeJi.olieae..,.Sng.el.oha l1EI.aWAGBN.
bet be.lwt vJllllI5 Jul,) ·1~'l6, 110: .7, art. Ulan bet
Ben Engelseh Z.deI.
~t::.e~t ::: ::: e.':'n~S1::ir~.:;.~·::;r~~~
1993
.. ,." BOES¥AN en
1, en opgenomen in no. 2084 .anbet .Bijblad 01' het
.taatebllld~an. NederlandsohIndie, io.,aangevuld, te
p~n.bareVerkoop:
wij.ig.n,ente doeu luiden al.JoIgt:'
,Le.rlingen, afkomstig van eene and~re hoogere
• burgers.bool in. ~dde.Jand nfc Nederlandooh.Indie,
..I de onderge~eeke.D~~,op nader te .. lIDDonoeren
',WOrdell.Onder .x"m.dll toegelatentot.de..,lfde kl""
plaats, in· 'het openbaar,·verkoopen,·.het ·Iandgoed
,Oell, ~alirjo zij;volg<'us .•chiift"lijk~ mklari"g·Vl)lI
, N. G ,. AGEL L.
••de~ Idecle ur der inrigtiug die .ij verlisteo,badden
g.legen)n de, nsl ijbeid.van So.rab"ia, lJlet d.daarop
.mootonplaato nemen, i"dienzij a'c08r g,ble,en ,:"aotaao,d e Suikerfabritilc, goboowen;. kampongs .n verder
.ren.". .'. _
Ma.hin.rieo, aallpIant, en•••• en •• , all•• toebeboOrende
'ib:gt~.~~o.:ie~o~iS;~~:rig:,::i::n.V:;:::rl::~~;~~ :~~. deemn van de w.d. STBENKAMP, geb; RoEo,
.Indio met Yrlloht tehebbendoorloopen,kunn~n..,nder
.
Name",! de Eif1"'IrII1I,
.el&mentoe~ng bekom.n' tot de .i.rde klass.e... '
(1905)
MB.J. J. O. ENBOHBDE.
. b. de tweede alin.a van
15 v.~het r.gle'm.nt
van de hoogere bnrgereohool met driejarigen' CIl1'OUS
c.C.•.•
te Boerabaja, , .. tgelteld by 8J't. 1 § a. 'en bet be-

.. f 18-f 26

verocbillend. groott..

2.-

G. C. T. VAN DORP en Co.

(678)

De Ideen van Mnltatuli
_van den len' tot

en

zijn
met den Sen bundel, in pracht

band .. f 5.- per bundel verkrijgbnar bij
877
G. C. T. VAN DOR!' en Co.

HANDBOEK: ,
.n::fu~uur tOll utll'tliuillg tiel' ii.uf;~j
IN

Oost en West- Indie
DOOR

H. Job. BMID,
G. C. T. VAN DORP

903

&;

Co.

Nederlandsch Oost·Indie,
BESOHR.EVEN EN AFGEBEELD,
door

Aangeslagen Vendutien.
Zaterdag, den 11 November. In bet l.eaal vao hot
vendukantoor Blhier van een Ilfgekeurd kavalleri~ paard
en -dria gaiten en Executie t-en huize van den chinees

Tan Goan Tik in de Gang Warong door den. deurwaarder.an der W ....II.

Mr. P. A. V.AN DER LITH,
in pracbtbsnd met prachtig geklourde platen
oorspronkelijke teekeningen. iI f 15.(2002)
G. C. T. V AN DORP &; Co.
BCHT BNGBLSCH STAAL.

Tuia8 cit are ••

TO ~r het 8v.oegen 'fan boomeD en h6f'et.'}rs.

ADVERTENTImN.

(676)

Executoriale verkoop.
Op ZaterdagEIf. November 1876,

me.,

deB morgen. ten Degen
zal door mij deur*
waarder ten' huie en ten ,laste -van den Chinet'8

Tan GoanTik
in de GANG WAR-OONG lSamarang\·· ten behoove
va" de firll'a SCHNITZLER en Co.,
worden verkooht.
Spi.gelo, Scbilderyen, Hellkl •• p.o, Zwe.peu, Pro,isien, Dranken, Lampen. Harmoniea's, Horo!ogien,
Kettingen, ens .. enz., enz.
De, Deurwauder -voo~noelIid :

1989

J. Th. VAN DER W.!.ALL.

Op Donderdag 16 November a.s.,
&Ullen wij VenduRe !waden. ten bui.. 'an
dell Heer

Geuu.s,
BLAKANG· KEBON,
ZBdG. gebeel "ieuwen Ioboedel, beabuuido nit
Ili. u.a all m II.' •. U II ac h a. M 0 u be I an, •

G. C. T VAN DORP en Va.

NIEUWE UI'l'VINDIl'G!

Kisten-openmaker.

Met dat instrument opent men kisten ,,_ ge:.ak·
kelijk en aUerepoedigot, heaft het voor....gt de 1'lanl« n
'an de dekoeIs gaaf.n ongeschonden blijven, terwy[
meo de 81'ijker8 regtlijnig. Lot weder gebruik geeehikt,
b.houdt.
Verkrijgbaar bij
[1302]
G. C. T. ,&oDOR!' &; Co.

Kinder..verwdoozen.
ODLfugen eeD faeLunl' _ '-rerw-doosen -"'oor !.-i~re-Dj
met on8C~adelijl.'e Yerw. Porceh'inen. V (>rw~potJ-e8,

gekleurd krijt en PeDaealen.
(376)

af 4.-/6 eo / .10.

G. O. T.VA,l" DORP ell Co.

UlT DE F ABRIEKVAN '

KAuigeaEhbardlle HaDIIOVeri
.Prachtig:
~:.:.=;: I PA P IB a

ftD

(l!O8)

G. O. 1'. VAN DORP eo c~.

st.N~...

(Jo!'~,',~'
, ", IiU~·,X
'.,', , ', .,' :~..ieedmh±a.
.IDp.....
i,"":1"~
' :,

van

,

,

Ptwa· ,~1rW8JttIdt .....

fiieuweTIfANSmGEBRUIK
COGNOSSEMEN.TEN
'.
bij de

Stoomvaarl Maati!ch811pij NE:PERLAND,
zijn'te bekomen bij , .
G.O.T. n.nDORPen 00.

GOUDENPENNEN,
die .ioh van ' de stalen .doorgemakkelijk sohrijven en
groote dnnrzsambeid onde.scbeiden.
.
1831
.
G. O.l', VAN DORP en ,00.

VOOR '..SLEOHTS .f 20•.,-

li!eu.Albu/lD.

inhoudende 26 gekleurdeplaten vanmerk·
waardige gezichten, in IndHi. .'

groot, mod.l, fijn. gedecoreerdeWaBchstell~n. Kamllrpotten met deksol •. Cristallen en half .erist.llen , Caraf
ren voor .Wij". Madeira en Bitter. ,ditO.met ,stenetjes.
Stell en Glazeu in kristal en. balf kristal. Vingerglazen.
Compotten,. BotervlootjeB. Zont'lIBtje8,co~pleete .1'88ert8ervie~en, ,em.

voorhanden a f 1.60, bij
G. 0 .. T. VA.N DORP & Co.

De ROIDans vanWilsen,

Een Faatuur:
Prachtig PI~etwerl<•.. WlOarond.r . l'reBenteerbladen,
diverse. groolte; KoJlie- .en TheeBenie ••n en Theeservieseo. met en sonder bouilloir. Olij en AzijnBtelleo.
ZUlU'8tellen. IJekannen •.. stellen Lepel. en Varken.
prima Berlijnscb. . Zil.er. ens;
fs~:DORF Speelkoa'te:: ~~~~~ne:o~~n.

Naa. Europa 2dl.
I 8.Elk Eijn deel
• 5.Door fuur en water
, 5.Uit de Koni.gin van het Oosten2dl.
• 8.De Duivel op J,na
• 6.Njonja Koo en lanle Leen .
.6.(2165)
G. C.T. VAN DORP en Co;

Bazar.

Voorhanden bij G. C. T. VAN. DORP & CO.:
Inctische> belangen

o ARPETT EN,

ooBl'rokendoor

Ronde~-

Vierkante, O,ale,
in grootekeuB en di,erBe grootteD.
AlclOti'e•.
Prachtige lluweelen Tarelkleeden.
1889
B. KARTH,~ US.n Co.

0.· C .. L,van ·Ooeverden,
Ond-Resident derPadangache Bovenlanden.
1540
Prijs f 6.-

-UitgozochteJom baij UIJen.---

BAZAR.

- Versche aanVOOer,heden gelolt.

Ohineesche . Vloermatten,

G. A. WERMUTH.

.Rood met Wit Dambo.d.
1.37 n.d. duim breed a 95 cent ;per . amsterd. HI.
1.14 •
• 80 •
92 •
• 65 •
RUlGE VOETVEGERS.
1888
B. KARTHAUS en Co.

.-Emmenthaler Kaas.-,- Verseke aanv(}er."bij
G. A. WERMUTH.

-.-He~lJ!i~ag4}}·o~~~.•-a~
ontvegeu

'~~:::

I"
I

BA ZAR.

n IS s ell en .-'~

Veldbedd811 a. (25.---

':'!~~~TT"'-'!,

bij - ('. L

r,

p e:...~!; t Q,k

:::

MlJ%IEKDOOIEN

~

bevattend,e4, 8 200 airs. Man,'dOlin"e,' Tr"o"tm",e'.,'",.,',I'
Klokjes, Oastagwittes, ,Voix.C6lestes, en••
~'
' Met uitdruloking,
.
~

]

_

, '

-

"

" ,

'"

U

~,,'
~;
~

•
2 a 16 airs: Neces811ires,(li,garenZwitse,rBche HuisjeB.FotograplrleoA,,1-, ,~
~ bnms. Schrijfportefeuilles.HandschoendoozSn, ~
~ Werktafels, Cigaren,etuia,Tabaksdoozen, .Fl1.F,~

~ be~atteude

~, doo.e,D"

~ sChen.Bierg'it~:;.!';~:~:We8' ,Stoelen. ~

I

~~ijlen

~

"'"

;

_IJz~reJ~l Led~.~~r:!!.!.~~

::: !::.

FIJNE GLAZEN·,

in
en

stehen~~nO e~ 7 dozgo met en ~~der

"

,B~~E-f~~:u.d.j~

,I~~:~~~·I

.

Voor huisclijkgebruik

bij SOESMAN &

00,

verkrijgbaar oudbelegen prima Kwaliteit Koftlj, in
zakken van 10 en 25 katjes.
18SS

.EchtJapansche Soija,
in krniken. en io mandjes .an6 kruiken. hij
.
1716
.
SOESM.AN & Co;

IMPORTHANDEL

Gepr.. S'J'Q~QK.

!.1!a

~t1~
De pillenvlin QUINA';'LAROCBH Bijn
zaer ____ k_o~o_r_t~B'_w~_e-.::-

ren,den verBterken4~r dJ)

\~!:r.'l :V:.Hr'it'tJIh~'"

BLIlE"M&-T AA. A :1'.:

1T~Ch~t~:1:~~~~!a~t::~~~:

maag

en het bloed:
Zijzijninalle .....rkomend~· ge...nen Y&n
la nge enb a rli'
iI.e k k i g e koortsen
aanhevolen .~eJItI iliIar.
dioQUijUDe ftto.
keJO\lB h.' geblevs!!;

ww.

ed~teg~ '~."
'.• 11.'....,
.•...die ·iA.'
...•... '.'. f).... o.b.,~.!. g ".','.' ~
, ' ...
epulewilllh.,')
.
. '''' · ...1 '.''.'':!~
PrijB per hean Fl. '1.50.
Parijs, . ~ .rue DJonot.en bij alii! apoth~.
lfoof~pM voar ¥idd~~1! bij D:Q GBOOr,
KOLFF 8D Co;, ~gi
. lUI

I

Vt'ikrool?1iIU' cop ,EJ,l(uu,r pijnw eiJ.!tAp¥i:I~ SC;~~~~r:~::::s~~~ulJ;nnpen ~Iuni~
1991

J ... ~..DE .:LYq~.

YAN;M4-NIIiliA ..... .

;J. IJ.Sclt~'.

DIRECT O:NTVANGEN:

Leoert:··
Het'fijpstlf Z~arttAsIMllilR.
ondergttal'atttie

eell'Rok . , 150.-,.;'
ALLBSLAATSTf!:. MODE: :

1iee1'0tl · lIod~gi~~n.
~.. J:{.• SOHl\iID~.

Te verkrijgen per vat. en.!>er d~~ijti flessehen.
12 fleBschen ............ I 8.- en 19.Adres aan het.depot bij A. JAUSSAUD, fran8~he
Broodbakkerij .. en bij
1829
EiJZrERE-

WOORDENBOEKEN.
=:~!:gSG!'2.~~::Iia;~I~~eWri."..~~:~oek -:l~:=
Jan... Javaansch-Nederlandseh Woordenboek
met Latijn8che karakters.
.' 10.Morel. Nienw Laag-maL-Ned. woordenboek .',8.• . Nederlandsch-M&leisi:he gesprekken , 4 . Niemann.BloemleEing uit malei•• he geBchriften •. . 'l.~
Roorda. Beknopte JavaanscheGrammatiea
• 10.Roorda v. Eij.inga. Mal. en Ned. woordenooek. ··8.•
Alg. Ned;~Mal. woordenb.2 ·do .• 18.Karmar8ch en Heeren.' Technologisch woOrden• 20;'"'boek. II dIn.
Kremers. Woordentolk
, 2.Kroon. Mythologi.eh woorderiboek
• 10.Servaas· de Bruijn. Bistorisch en GeografiBch
• 29.woordenboek. 2· din.
De Vri.. en te Wink.1. Zskwoordenboek d••
Nederlandscbe taal
• S.Jaeger. Diet. de poche
. ' 4..Thieme'. zakwoordenboekje ' Fr.-Holland.ch • 4.~
•
Viertaligzakwoordenboek
5.Ja.ger. Pocket dictionary
• 3.50
Picard...
" 4.Webster'. Englisk, dictionarY revised and enlarged by Goodrich ..
• 19.00
•. prononncing' dictionary
• 8.Campagn.·•. Scboolwoordenboek der Hoogduitoehe en N ederlandsoh. taleil .:
•. ·4.50
Kremers, Taschen worterbuch
.4.50
Mnller. Nienw Duitsoh-Holl. en Holl.-DnitBeh
woordeilboek
• 10:=
8" ... ".· Dni"'eh"':"'Uoll: en :Ho!L-'-Dnit."h w~
denboek. 2 dIn. .
• 8.Thiem..·.zakwoordenboekje Boogd.-Ifollandsol>. '. . 3.Voorbanden bij
1255

Voo~zien~anLak~ns. Zwart en Blaan""CaaeOJ.ieren; l'ri~ol•• Linnen .0orPlI!'ta!ons, . F:'ljlie 'H8I11den,
Boordell'z-yde en Vii d'00B8~ffiindseluilm~; Regenja.BeD. Fanta~ie ManchelK:iloopen, Hoeden, FonrniInreneD. Bordnn...l voordi~iel en MilitaUe Ambo
~nare~;,- ',~nz.~, enz._
Elkebestelling wordt billijk en IICOIUlIBtuitgeyoerd.
,
.
1910

. Heeren . Modamagaiij'n.
J. H. SCHMIDT.
NeeIl)t aHebestellingen aaritegen zee{ billijke
prijzen.
.
1909

Nedolnd. StV. Jtlij.
BET STOOMSOHIF

-

B ANDA!)
Gezagvoerder VAN LOENBN.
vertrekl den 120n dezer nssr Singap""e.
De, Agenten, •
1970
Me. NEILL en:. 00 .

Stoom,'aart Maatschappij
"NEDERLANn:~

kualfon

(ia~~rgla.en. porcelaioen Ea~~i~~e:N en 09.

van dienaard zijn steedsteheko-I
",

:

..IJSHnl8.- ~ ·

.en. Thee-: en- Koffie-. 'en: ~he~BervjeBe~, _iWa8~hstellent

in nieuwen vorm.

12~;der

1978

M:armeren Pendnle. ,metlonpeB.poreeleinen Tafel-

Ganzenspel

·-Ila;! VI

'Ver-sch~·Vneve4len:met de'Vi~gere.9a

Bronzen eli ferralwttaStaluelten,

HETNIEUW VERMAKELIJK

heden gelost

~O~~fttt~l'

KQttt'J,: : ;j

BAZAR.

Go C. l'. VAN DORF en Co.

1972

,.:.,."." .. , ..

0. 8.s.e. ".l.aP
. . .i.·.n.·.ken.
. P, e.n., s.nippen.• 'F..." t.,ij'~,n.,: :ra,Un,g.'e.n. .,',: ..v
Leenwerikken,c.Duiven. Eendvogel •• ' ~~~ters.
H()llalldB.b~ .en.Galiforoi~cbe SIj>,om,~al~ •.g~Btoofdeen
g.bnkken~ J'ahng.
Gerookte Zalmen :mrt.Le'1llviBeb,. o~Bte~.,Lo~.t.jo,
Sardijn tjes.
Fatede'foi. graBen Trutl'cl.; Cbampignons:'
Gerookte OBBenbaaB. BaucijB de Bologne.
Koek 2 stuks i~ blik.a1B Snipper"SueBde•. Secreta.i.
ontbijt.·
....
.
Bitte~ko.kjes. Theeb""ket•. Plum •. Oablnet•.. BeBchuit
en amandel .Fadding.
Rolpens•. RookBpek.· Ket:ingssnBijs in fteBBchen.
1953
B. KARTHAUS ell 0".

ONTVANGEN:

1971

"

..capuoijnera••·S'~\ijr~enG<!l',!n;
.4.~p~ge8, .Stoo!ll.perg~•. Tllipb~on~~~,S!,ljj~Q\We~
~loemk~ol, And~"e•.. '8ru~~eI8prui.tJeB•..l;Ipffi'gi~Jjool\~.
'Spln.sie. Fo.telein. Fenlen. BoMelool. ' .
: .'
l3avoyekool.Ba.apotelen. S.lIeriegr"~n. liIell~~\eho~!den.
'Jul~el)n~ voor Soep!..~a.e~~ille.,Klloll~n.;K~uUthe.;,en.
P~.renen,\pp.!en in'\Vijl',Al'jt~I~~'jt.al1~~ iA , ~al~
ve blikken.". . " : , '. .. '
Sch!ldl'adsO-'p.Jliliene80ep. Ka'r~~Oep.O~8en.O~p.
~an~ijBj~,~ in .B0uillon, B:lltSl'O~ m~~ vl~~~.h'. It•••n. ~ peper. ·Kalfsg~ti!le. ": . .'.' .' .... ' . ". ., .•
rPB~!e~~!:.t~t, . Q~"!l ~1'~alfs~qbijf!.98Beue~

G. C.T/V:A:NDORP&O~~, :

[1376]

",;:"

pas 0l?-,t~ang(9n:".,.' .·. '::

direot" v!UiMartUIa.,t;lie~w'~'laa.'i\yoer J~
kistjes ,van. 200 stuks vOOl'handen bij

(3)

_ _ __

j)~.p(!r*,ten, '\Vo~leltje"

CA'VITAS jSUnIU~N./fRtN,C~8A8:

1086

'_

, ; ·Fioirl={1;·:itii~·"::'::'
;.,

" ' ,.,2dlilJtb· t>r~hl>o'6tin\l11Jl4i;...;;:,lj
(5408) 'c,, : ;,:~.,o,. ~V.A1f:pORrenOo.

De,

'.~.:,.mi.'.·. .~,kri

'.Tt.,.!. ~/
... ~"f'L
. .... '.".1
•. ,.· ."."....
'0 : ....:•.. .'.J. . . . .'......'. . ~.... '.. ,'.... '........,. . . ~,....'.

'. '. .'.•...•.'.•. '.......... '.".'...........'.l.1 ·.· . .

'Jan 'yanBeers." ",'

1643

.''':,@~_)'',~

"'1'192':
1 n. ':". ·"""·:. ·.·.I,.·f.:i!Pl.·
.
,'H~~H.:"_,}~l ,""
,P' co'n'"
u· 1 __ ' --, "

MetdeStoomers d.....r M....t.lehappij
Mar
Iegenheid lot ,hetver ...ndenvan loding
• e il l e. Tr; e. tena nd "re bavena. · inde
Mi dd e 118 nd BC Ii e Ze " ....ar",or~Con
nos.enientim'· 'worden .-afgegeten.
Goederen worden te PorI-Said overgeseheei».
Voor vraeht en. ~~ oond~ gelie'l&_ ·oich
te wenden tel;
, .. . ... de Agenten,
1784
J. DABNDBLS en Co.
~ Batavia, Samarang.· Soerabaia.

»....

TEICOOP:
Een Galloway- Stoomkete!,
Yan',,!,tig pssrdenkraobt,gebeel pomplee~ Iang32
voet, diameter 6 ,~et.in t~ ~kken. met handveeding ponpJ 8toommeterl -ena.
(1m)

AIIr

y'NlfUiL,w,co,

T8'.be~

=rt<UiIi4<f~nm de Heeren H.

r'~PO.ROBINlJO'N' &.Do. Landen;

Gelostex;.pelebes:'~

Een\riieriw.e

Nieuwe Iuziekwerken
PIANO.
ZANG.
VIOOL,
. .HAJl,MONIIJ!t 'oi'ORGEL.
,QUl'l'ARBB;
>.. ' :.

·S~k:etel,

lang 24 Yaet bjj6 !""t . dialJl~q~!t.uo-lc IinbN,

.•

:nt'~,e~L geheelOem~ee~~lfggen
(1828)

. Tebe~

bii .de AgenteD.

.Mo..:NEI~:r- ~Oo.

__C.atalogu~opl!any~aag{iralis!J!
,

"," ... ':,:

0 : - ;. , ; .',

i , ....

JQ1J7

aW
• n.

~fGorle''''''';; ,
~.c' ....... '.- .•• .••

o;."l',:.

~ .•.&.

~A1.i\ . . . .~~

