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~elijkgestelden.
inhet Staatsblad -::n dii jaar no. 9tH is een
n'ell'~ tar\efvaslgesteld 101 regeling van de seba·
deloo8stellingvan Inlanders en daarmed. gelijkge.
elalde. perSonen. diel9thet sflaggen huoner ge·
tui~nis ·voor. eene ·Enropesche of InlaudsehA auto·
rileit w~rden: opgtll'oepeo. Reeds zijn er derctg dagen
seder,t . de afkondiging .vidoopen en m~.:. (en de nio.~I'
we ' bepaliDgeriderbalve . here u\tvoering vindeo.
We moonen eehler ernsti" te mogen oetwijfeleu of
dU. overa! bet geva] ' tat e"::.Ja n we.en. Zelden toeh,
zagtin wii cen onpractischer ,tel v()orochriften dar:
het . bllvenvermelde.
\
Men hearthet· verk rijgen van getuigeDgeid voor
deo Inlander met zoov~le furmaliteiteo verbonden,
dat men bij ' oppervlakkige ' kennismsking zieh 7.en
gaan verbeehlen . dat de toe leg besloDd. om voort·
Mo .niets meer ' uit Ie betalen en derhah'e de
zuinigbeid' "8Bpiratieo van 11et O.p ....,amen t ,an
Justitia bare niliDg in dU tarief zonnen vinden.
WeI was eene. wijzigiog val het onde ,tari ef eeue
• dringende . aaDgelellet1h',id, maar ·"ergelijken wij de
vroeger,' " 'eerende regel' :, P!let de on}ao~ afgekondigde. dan kao het ' w'll nie t an ders of die
vergelijkiog ' moet ten vo' .. deele van de eerglge·
noemde iti!vallen.
Nog daargelateo de treurige redaclie del' . volzio.
nen,roogeo d~negeiltien artikelen van bet Dienwe
·sl.aa!.slliad on8 ·op. vele plaatsen ondnidelijk t~escbij
nen, . vo~rl\l . docl' . de minder stipte iDterpuneiie
waarn~\n he' g~ileel ~Ut'ii.-. 2\Jv i ~ '.,,;.1 ..-. .:. ~- ~. ::; ~: .: ~
te begrijpen: t~l1.ij men achIer de wool-den • moet
afleggen:' , een' · comUlapnnt zette. Edoclo hierover
.. ilIeti '. >'!~ ,den .ontwerper nietlaslig valleD •.
Qverwegende .te7..,,:aren doen zieh veor , '(egilD '
de . bepaU'ngen, ~elve.
Tol·.dunerre w•• liet oproepen van . inlundsehe
getnigen in .den regeLeene .ho g~t .eenvondige zaak.

FE1;JILLETON.
Chopin en Geol'!I;e Sund.
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Woonden deie binnen deresidentie dan sclueef de
inlandiscbe olficier . van Jnstitie het betrokk~n dis·
trictBhoofd een.oudig aan om die en die getuige
) laar de booCdpIa"te te ..... nden. Was het daarenle ·
gen e en getuige buite~ de reshlentie 1V00nachlig, dan
werd de bel ro~ken resident verlOchl voor z~n ver·
sehijnen zorg te dragen. 'f ooral voor de g rensplaa t·
sen was de?e lViize van handeler. doeltreffend cn
decht. 7.elden gebeul'de het dat door den een of
ander .. edono niet ""n d, opl'oepiog werd geheor
gegeven.
Bii de Ilieuwe bepnlingen kan het aldus Diet meer
toel{8an. Voortaan alle oproepingen door middel
van het hoofd van ge westelijk of plaatselijk bestuur.
Oit. toeh moet een rei,billet argereD, waarop ztll
:lQnget~e. kend staao: a. denmaatocloappelij ken stll'Od'
rang en beroep Vao deo getuige, b. ill hoeverre de
reis te land 'of te water, dan wei gebeel 01' ged.el.
telijk met stoomtransl'orlmiddelell moet worden sf·
gelegd c. hoeveel per dag deu getnige aI''' . yel"
bliJfkosten m oet worden uilbet •• ld Onder de bena·
mlng va? pl •• tsehJk beStUllr z.l volgens de gowone
beteekents aan dI e ultdrukk1ng gellec tlt, weI
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Van 1-"-10 woorden .'YQQr .t~ee piaatsiIigell I 1..
'Elke her~ng ;, de .heHt. "

Maar hoe dan aUe verei,ch tell tot Aj n , omen,lel·
ling Ie erl,'ngen ?
BO"eudien welke vermeerdering Vim 'chrijfwerk
en do t noll' w~J in .en lijd, \Vaal'in men leIkeDlllale
in de nieuwsbladeti lees I dat de Regering e r op ziet
io <lit Jaatsle t. ¥ol' minderen! In de min.t d"ukke
ofdee ling worden j ....r1ijksc,h minstsn.; 3Q OO getni.
gen gehoord . .Tugez. en pour Ie ,·e.t• .
Js de man ci nd"lijk zoo gelukkig dit rei. billet
op (Ie een of andu omslachtige Wiiz" vel'overd te
heb,hen, dan mOilt hij l'em" '''ltom 6eh~clel oos. te11ing.
D~arop wO"dt hem een m~lldaai vel'leend.
Oit latltste , al ,Ie groote "teen de. aan,loo!.
worden . L~esi wen die hel'alillg.
eenvoudig in
schijn, dandenkt men met rilling aan de 8utori.
tei len, die de m""da lt.n mocte" , !a~D, gelijk de
kla .. ieke uitdru kkin g- In idt. Yerbeei llt U dat Yoor
elke t .. illtig ce nt [g etuigell binnen de ze. paal
wo,)n ochtig krijgeo "'ets meel'] eeo lfiandllal 1II0ct
opgemaakt worden. r "oage l' het~alde d. dja"'" of
griffier bij h et. rechtellijk college degetuigengelden
u it;'., bijzijn vlIn twea getnigen. ZU denen daa r.
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anders dan de assistent· resident konnen bedodd
"t~te n en ,lasrmede woo lie ",k ni t· Wij moel on
worden· Od woorden "plaatseJijk bestuur zijner WOon'
bekennen dat de contro! • . in deze ge ring wlIs en
p18at;' zonddn evenwel ook aan het desabeslunr . aileen van de eerlijkheid ,' an die am btenarell afhing .
E euc eellvon<1iger lIlanier . I'an controle is echter
doen denken vooral nn uitdmkkelij k geboden Bisot
dat dit reis.u illet bij het. ,ertr~" s au den ~etnige
g ewen.cht.
moet nilgereikt wordeo . Hoe toeh een assist"nt·
resideot bij bet vertrek een reisbillet, wsarop al
bet bovenopgenoemde vermeld sl>lat. zal kunnen
uilreikcn is ons een raadsel.
Maar van een desahoofd, die dile,vijl. n iet Iezen
DOch schrii ;en kan. te onderetellen da! hij het reb·
~: !! ~ ~ ~ :=!:~~:,!:j!: ~:!. ! i~;l.~ ~!~~ , '7t'\l~ ?I J.'i.H,?r" wp' Hi~

I

Abof er nog ui~t genoe" ,verk; te "etrichten ware,
word! hi?poaId dat ler g .. 'me Y,lIl el k rechtscollege
eeo register dier mand.te n 1I10C, uangeh ollden worden. N8ar wij veruem en is tiit formalisr nog Diet
v~. tge.teld geworden, zoalia ! lod, ,Ie uitvoerillg
yan de nieuwe v0 1rschrif:cn ond'Jcnlijk .o n weZe o.
Oat dit malldateodlel5el den lanJe or aanz:enlij ke

aoni • .van de. toestanden in de. biuuenlauden .er' l .k03len:tal Jag.e n, b .. hoef~ geen . biJ t00g. vei.lig b .lI
radeo. Hel eenige dat eene rede' iik ziu op!eyert
men anuuernen dat .lIeen de blaoeo ruanda ten op
is dus aan de assisten t residenten Ie denken •. De
Java j.arlijb mimt.ne tienduitencl !\,ulden zulien
getnige zal derbahe moeteo kgi nne n raar dezen
k osten. En knjgt nn de go wone gotnige; die biju a
Ie gaaD ten einde voor zijDe eigelijke reis een reis·
~ond 1r uitzonderiog lot de oraog ketjil belloorl, na
bi;let te b.komen . . Dit ware eel,ler te voorkomen
zooveel ombaal iel. mc," dan loij bet oulie luri, f'?
door uan getuige lijD r.ishillet toe fe zenden.
Neen Imme•• welke and ~ l'e eoUl dan hct ,uieimnm
k.

moeite gello~g deed, om dat foor. zijne
ve l"bergon.

omgeving te

En Dn hij .ioh eindel9k. na bet .ob..e lDiddagmaal.
met de dicbterea aileen beyond. die bem ook bare
·v ormoed808 mAt
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en Feestdagen uitgezonderd.
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.Mijn vriead, ik teiJe u reoda, dat lftlria Auto uio
mij . yerzekerd bet-flit dot de UUl e kleine iu ejk ge ra l
door den WaantinDige n SIlDcho lUst b e,~.rei gin gen ge no d£aakt wurdt sicb eveDBls lrij in eeD Terburgen
boek ,'J:ln bet verv allen g~deeJte deB kloosterll YOu r de
welcu: de oude m lln
werolJ. rcrborgtm ta bot.:de llj, h~udt miescb ien aUeen da.u'om '~ :lac bta zoo huiiJ, om'dlt hij hoopt. ono d•• rdoor uit deze , .rtrekken to kun·
n en .,erdrijven, die.. Dur zijne meening doo :- onze 8&n~
wo? zigbeid ontheiligd wQrU.eu. Het m~i!l'je za. l bem zek.o r wel geaegd hebben. WIt . zij ODS te dll.nke1:1 beeft;
. maa.r dat sal bij a6n krani zLor:. igtJ, di e bovcw d' l'ID erge
ketters in ODS sietJ geen ge wicht in de scha al g~legd
bebb<'D; wellic.ht hetofc bij zelfa zijue klei rc dochter lllet

zal aan deo gewonen lan dboulver wordeo uiibetaald
en dil miuimlllD ocbeelt bitter weiuig met de no.,
gere tarieyen: Boveodien de 3.utoriteii die al. hulp .
ordo, ma lenr ~an8prakel\ik wordt ge. tald. 7.01 weI
oppassen ' te hooli: ie tuaran.
De kroon op .. \ de " Darga. nde bep.ling-en lO t
EVen wel art. elf, woarbij wordt bepa:,ld d"l. de ge,
tnige bij "ij n vertrek een voorechot tot een bed rag
van lwee derde van het rermoedeliik ei.adl)ijter tiel'
.chada]oossieJling kan vordN·en. Men .preekt ar
ViHl alsof in iedere desa een ka5 moet :J8TJWell,Q:
zijn, wHa rnit getnige betoli ng l.nl arlangen Gaarn~
wuelen lI'ij dall ook willen waten, hee de man Il e!
zon mo ~ ten aanl egge n om cla t. roo1'5r.hot 1U3cbtiu
lB worden .
~

Wij hebbe n hieJ"i.,o'f:n o,',le voornaalllsie gri.,on
tegen de Teaks ouuitvocrlijke bepalingen blno l gelegd .
In Ellrop" zo ud ell ze III isschien po.. eo. in Indip
waal' de \'" e-rvoermiddelen ill z111ken slechten at n(lt, ver-

keeren, waitr de i.l £:;t.ar.d VtLQ de ver~cbillt'nde deea. '5
tot ue boofdplaab zev ent ig' pa len k"n uedr,,·
gen , is C~ Il C regeling gelijk deze in een "'oord on·
~""''' a"Hjl\T,v, ....~lll , .. ;r.. ,, " .-li g 'Tnn ..... Q;Tl~"" t"'.l n n ''',I,..t-~::;II'.. l,,,
zin g;atuigen en zoo weioig met de bestn tnde toesbnden rekening houden, rnoaten vervnogaD ~'OI'deli
door andere n waarv'&o m en vcnekerd kan we7.ell !la.t
J

de uityo ering- lot de mogel\jkh cden behoor t.

De Opium-slllokkelh and el
in de Residentie Japarn.
Een verificateur nit Rem hllng, uela" meL J err
tegengollg van den . Iuikbandel in opi um eu e.n
Reai·
ueotie Ja p.r" , hebben blj den R esiden.t )'an Japar.

am biensn1' beia3t m e t dien teg ellgang in ti e

gezamenlijk: eSllC Kto.l:Ut Wg-etl H!lhl (age ll i:lp.u

01111'

ner kollegas in de nes'den lie Japlll'll.
De klaeht komt hiel'op neel', dat hun kolJ ,'gn
van Japara t 600 zon hebbeu ontvQngen ysu een
gl'ooten smokkelaar of Opilllll opkoop ende OJ! daar·
voor dri e pmll we 0, bev.lteode .ene rijke la ding
claude.tieue opiu m ongchinderd te Joanna zon h.b·

my

windt mij op en zou
ia-ogzamerban d in 'een 0
Vf'rp~ikkt:'ldeu 'ge molJd atoeshn rl bf"P.ugen. d ie i1en langeI'
\'i'r blijf op deze p!a.ta To or mij o ~ m,}gelijk Z t) U m8.k~n .
Laat ODS daarom Hev er dadelijk · do no odige man tra.
ga len nomen OlD. t8 ve rtrekk en!,r
G eorga ~alJd bawa&rde hear gewt)llO) k$lmt~ .
,AI W&8 i k: dat nu ' ook. &.1 llie ~ u eeDS, wat 'liIJU da-t
helpeD?" antwoordde zij achollder oph.lend. "G ij <lilt
u h erinnereu, dati do stoouibQot eerSt ~'. i Februari h8r~
tocbten tus8chen P.lma en Barl'·eloD8 hervs t, ~n G81\r
er DU -rerder ge en reiBgelegenh~id naar Spa[lj "::l ie,
lllo ~t~ u wij goedi!cbika of kWltl'dsc.hikd nog WIt · c'p d it
u
eilall:d blij,oen.
I. Last OU! da n DQ.8r een Ander de(\l van dit ' ot1he t~

kleindocbler ,an den vagabond me. de kleine oDge·
luhkige koordedao.ec.... Qie~ onthouden had, w:uo bij
nie~ lange. in .taat .icb te bobeerooheR.
(17.NJOlg.)
Tarwgt bij ' in bet . ysrtrek op eD Doer liep,. DU un
daD een nog allijd min. of me.. r •• buwen blik deor
III.
bet veDster we~pende, naar bot tOGneel der vuechij ·
. Den '!.olgooden namiddag b.',oDden George ·Saod en
ning. d.t in den door de zonnsBcbijn vervrooJijkteD.
ellopill .loh in de tot woonver~rek iogeri.btecel.
al ••maragd ochittereDden en met blo.oem bed. kten
, . De kindOlen "aren met Maria Antonia en.de fraaie
~Ilin .olatrekt geen apook•• bligen indruk mnaktti. beAfrikaan•• be g8i~ n&l!l' de ..eidogegaan, . die lioh' teD
g- " bij . _ijn triendin deelgenool te makeD van .ijne
den do;)d gedrs!gd, 100 "ij . ~ei; waagde met ODS . ill
lende Majorca trekkeD!'}
bekommering.
Nosrden ".n de abdij nitatrekte; 't wag · weder een
verkeer ~ treden ~D dan is ook. hur 8cbuwt"'l houdlng
I/ Ja J alii dat %00 gemakkel ijk gi[! g . In dit j~a rgetijde
. • Gij .ijt dan ,ut overtoigd." hegoo . hij eeniger.
en bur manter v,a n doen g iaterl:.aebt YLJldl'Cnd" 'erl'ijn de bni telldien ge,aarlijke, primitie\"e Jabdw~gen
m""ie dag 'e n de Ion bad n..",elijlta eon UW' . noodig
kl&al'<l:'
.. n bet bergacMig eil.nd geheel
,I o.begunbaar,
mate beklemd en ........ I.nd. , dat be~ bericht., 't weill.
gaba.d ,om hetweelderige graatapiit· ,all bet·. hooggele,.lle~· wij we~n dan ~ok,'j" Dam Chopin e rnetig en
ook: zoo ik niet wdeoD, waatheen we 008 om fa re WO ~
ill. inderlijd o'er den dood der klein. kooldedaDoe""a
geu :be....rraa "Ie ' doen opdrogeo;
'De' 1m1llte1iMr was den '~olruk .van den ·in deo af , Pilqnita in NIL on.er bt.d.en las, · ODjlllst . is ,g6weut, : mat eomber gelaat . h.e t woord; . ,,"'s,rop wij elk- oagen·
Ding ~oudeD moc ten w~mde ; ,,~ i~t 9 groe it hie r niEtl
endat het arm ....hep••
Uoiudochter . • an. dieD
bli~ ,erd.aeht ' ~oeten' .wete.n;. ,- ik, dO!lk, . dat .d e ~Dg
in ' 't \Vila, zo:oah d€l vijgen- en oranje bol)won . E!l d8&r·
geloopeD necht doorgeatan." oohrilt te bo,en.w ".D~
, zij1ie Tl;endin had reeda dn..lfden IUIcbt;.onmiddeliik . onden .doUelllAD ie,. die ' bier sao dik"ijIB ' OOZe nlebt·
sti,e 'jlr8nXe;n 'an .b.a t , ruei8je . ~>na d~idelijk gen o~g
bij - beken 'het mw - f, 1.) U· bet to~b trcourig "ijo,
ros!; . otoort i' '
' Allnduideu, dat de oude dwaae eo n g8welddaa~ t.~gen
dilt wij Toor .een ,(\orl ~opi~ Dog ms ar ' iogeoopld ge.
n.a dd,.. bet. haar gel."kt wa' i Oh.OPin .d. oor eenige bll.i.• "
middiil~ .poedigwader
.bewnatzijn te breDgen,
Da,u. .ilI . bgo& Diet .len ' te :t .. ijfeleo .... an~ .. oordde
on8 in den lin heeft. Van seD godsdienstdweeper, die
"aar klakkelool de duch t Eouden ne'U8n! '
•
'
George
Sand
.
~p
een
toon
,an
zekerheid,
.
het
i.
ook
ijt1>rlg h.... beatgedaan, bem het ,isoon. da~ , hem
bov""dien . nil eDda, kranksinnig io, kan bten illl.o
O, opin blooad •.
"el lIIlIlllemelijk, . d.a t bet . mellje. ofB.booo zij en de ; Yer.""bten. Aorom, ditvorblijf i. go, ...lijk voor on.
. &00 bad doen ' o!>l;iteileD, op ·de ~tnurljjbte . wij... too
.GYhebt gel-;k, w.arde Auror.. Maar gij IOlt
doUeman' met geen mensch in Valdemo. . . .hijnen ~ alaat 'Il('r ~UQ8 .achL op uwe kindereD, 118~ 008. BOO
mij tach ook toeatemmen, dat bet rijolijk iL'l, in dtuit
.erkiaren, w-,!ijaii hem' door dell. nood gedningen,
ontll1l1d bad. WIt oil- voome'!'8Jl8geweeat WlIII,voor
·o mtegau. op: eenigerlei _ija -ODZe u.~en : '~rDar~j . zicb
spoodig mogelij~ H~ekk.nI"
o,nzame .bdij beotoDdig f,P 'gn hoed. I. 'mo~teu
:: daardoor, &00818 Ya.n lell ap18ekt. !terinnerdd, weI keD
De dichtereaglimlaehl;e.
aijn, .:.... uiij althanB onto.cmt d.t d....lmk en bel
~~~~: ':.ndu~~ndededi:,:::~s.:::;
wij baar een.,te St.· Oloud bewe&en "hebben en
,Hos. leide lij, gij ~~M:t &e~ ~~ij~ •.rd ?1t
s..-~eppiDgsvermogen ~. ik wilde bier kompon6t' ren -eozijuakielndoqhtar l'aqoitameegedeeid ....
D. knnetonaarmaakto _enft .r af"ij •• nd gob"'-.
dorh 'O'OdN lu!k. cjui.lllldigbeJ~Q .... ..
nu traeht 0IIII .te nad.n:en. .
'. . '
.. ~_ !IIll:hnUing ' had den ..... uwachtigeD k>on
.Dan , lOg aij. toch -waar:.glceoa:.erJ!_etdes weg .daAr- , . ,N~ i.k h~p, .. ,er!'A:Cbli gij " u.~~t 1n allen .eroat
No/' Tiel GdOrg'6 Sand bem Jucbtigjee in de ied"o ,
kon_ten... wei ".ortuigd, nt' hij in '. dat· ontoe gek_ kebbeD, .' ;~It;hopin lwIr. boofdeohuddend ~ 9&0 Jilij ..Auror~~·, ~twoordtle bij .m et oonige ..g~voelig~
.11ltlt 'o ne dan eenvoudig alle~ io bet wark steHe-I' , ,1 1ft
. 1ii1fg' Diootlllijlr · 1!'Ilr , ' BOOb onder dOl1 iii>1oed ' in de. ~ .'$ _
in.. lIOOdanisgevai .t .ch homere . h.~,t in Iijn ' ~IU,~ ~dat jk.. Y".o~ ~eD . ta.B.tba~r : ~f~r
aa~ de&e~ .taat. "fan u~.eD . een : einde ' te IDII),keu. jl8llerbed~ siiatIegilIiabeling~ledan,;,ooh
nMiuirljl;oe qn ........... aij ·ooa 10llder. eoDi~ terl>£" ; &idolet'8lld nit den . ..eg 000 ~ •• u: : Z"lkeen ge<ur . D~'" ge",,~ied.n, wann_h.t on.' ge!ui"deti Irr.t,k.
Wonk.~
dt!JllliettelJliJj _ howling k·...m ,opMtlkeB eo 0118 bared"llkb....boid Ie
... ik "_ eu MIlD: . en &o~der ., .,.~eea .LPgen te tr~~u_ l~lii8&ri·.· .~~anebo ' op ' ~~ " . eeOe' ~\ f .lid~~e :WijR l1neeb&....... Sa(.daDtW." ...... ,dat gioter,. gobelU('e, , ~ ~'-.D ' li.D: 1lD ).~eQ. d,i~ ie~an~ i~. It ~er~r..; . d~lijk ~ ~.. ~ ; . . ~.~die~ rua t t~'" lIW~h) pti ...1bi,
~ .... ..IIt ~ tie . , ep/lel4erinpD ":.Iijuer•. uIeadiD . op
,
•
,_
~.oor mij, kQllltopdoemeD; ,..,. waa.rlc.
zriIUW. in_~"" o~Ding ~ clie
geu plegd wordell, i'>voel ikmii......,h~l'! .., ~n do g"'
op Ot ••. dat Ie d""D; in ·.ted" ,u nu aeb"'l'tlit te t,.
all.. _ _ ~Iliet e&II gobeiUl en ,etA
~ data.:011,,,,,,aeht ~.Dig : leed w8d~"ren kon, : deD, ""lUlt wi 1II0gen Iocb niet het .rm. we.~u, dlt
'. hem.IIIlII~. !~ bad to alapen. en .heUl daam~
P'IU ,_ 0lIl HboiiCf" •
~e!,llA"lmI ....Iddag peD rIIit, hat, OffOb~blJ
-.let ,daUIt iQ~t 1011. o§i1be' : 10 '~ID"""", . "\i, teodI _m.~ . OIlINI bijMud . ..,boobo, ••"Jon
ADOLF SOHIRMER.

.0

I,de

pt

diast

gm,"had,_

,.dit

~:~!~)::nte~ · ~;~~~:ta::~~!~·, · f'. · -.

S,._S.

.

·m-.a-ra mIld :1 ;, ,\': ': . -.; i.DJ.D~.M~~.i2:~~W
. orW1.ti~t.I:~=~dl:
'.:.3.

. 1he~

-~ .~;._.

Ret is van aigemeena bekendheid dat bijna oU.
Chineesche officieren in die Residentie op grooten

em~::taa~: b~;::~e;:: i:~!te::~::ga~;k v~~gd::

pacbter zeker oabij.
Veel zorgwordt besteed 8an het bewaken der
grenzen aan de '1andzijde, zoodat de opium van de
zeezi)' de bin.n,e.nge.b racht, niet in de Reeidenties
Samarang en Solo kan ingevoerd worden. Ret i.
achter duidelijl< nat- daardoor weI de pachters van
Samarang en Solo gebaat worden. doch niet die
van Japara.
De goede zorgen dat. de opium niet Samarang
of Solo binnenkome. benadeelt jnl.t den pacbter
VIlli Japara. Wanneer vau de zeezijde niet hehoor·
I~kt gewaakt wordt, tegen den invoer van opium
Ollar wel de grenzen van Samarang en -Solo, moe·

I========~c==?-=d;::;;::i:i:===
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M U Z I B ;-~-I---;-V
- O-E R I N G.
Z . A T B R D A G, den 11 November 1876
PRO

1.

G RAM M
Ie, gedeelte.

het. onLw.rp yoor het Serang .kanaal en ••n aanvang
:gemaakt met het ont .... rp van de groote .tn.. in de
Be;:: t~:k::~e~~ i~::'~:!:i:le;~: ~:~:,::a.::~.~:n::~:
kenur bij de opume werkzaamie •• d.rt den lOden

Duppler Schan.en Marsob . . . . . PieEke.
2. On,erture Die Zlluberflote
Mozart.
. . •
BertI.
s. Souvenir d. RigoJletto So!o .oor _Clarinet , Liezt.
2
d It
(
e. ee ee ••
6. Sobne.glookch.n Wab . .
. . . Strana..
G. Ony.rlure SOl La Paup •• de Nurnberg . Adam.
7. Air do Ball.t de Robert I. diabl. . . Adam .
8. Ama.onon Marach
. . . . Hertel.
3. Oavallerie Polka.

Z 0 N D A G, d.n

~e~~jm!:; ~~t '=:~:?i:d:":~ !:n s::r.":r~:gg::'ch~:~

,'inden. Door een drie-- of viertaJ der
inland •• he opnemer. wordt, voor _oover zij niet of bij
d. metingen belloodigd zijn, op het boreau geteekend.
. Aan h.t in het net teekenell .an de pr06el.n 'an
d. leidingen io roortgewerkt. Ook il- een ver...menlingkaart .• van de afde.ling op de schoal ..n 1 A 50.000
ontworpen en bijna voltooid, waarop de ontworp.ne
kanalen en leidingen, de trancbe. en de Ilitgebreidheid
::~g:~:::':~d~it elk der I.iding.n te irrig.ren, at&an
tSL. perll'JOD to

ten de Jsmokkelaars hun waar s1ijlen in de Resi·
denlie apara.
Wij m eenen da! ieder Resident in de eersle plaats
moet waken voor de helangen van deu Opillm pach-

12 November 1876
1. Styriano Melodi.. . .
. Kubner,
2. Potpourri opera Martha
. Flotow
3, Polon,iae . . . . .
. Kubn.r.
5. Polka III.... . . .
BertI.
-- _ . _- l
de~~::pNB:::n~B~:0~"0:70:;:c~:~gUi~ii:'~ in :::r::i:;
,
m.t .en der dijkjo. op den Bodjong.eh.n weg, ter
boogIe VBn het Militoir HORpit&aI, wa.rdoor de wogen

: j O;;;o!:~k~ij!n '~:ge~:~~~ro tol G oeb.ok werd door
Ook deed ik een voorstol tot aanBt.lJing van man·
tri'. ojer bij de waterw.rk.n in de afJ eeling Demak.
Bij dit .oorstol war n ge,oegd een coneeptregloment

ler in z{inc Residentie, en dat dan ook het Best nur

::::~~:PBvi:~lIloeg

~:rde::orbf':::o~~~~a:·~a!ed~~t1~;eD~i;:r,lH~a8fe,~:~

en de binoenziltende beer op den

Oak een co pie ,an de kurt i. in bewerking.
Na oDlvangot ,an de beecb.iden, b.hoorende tot
het. ontwerp van een kaDllat in Grobogao, werd door

;~o:i:tg ~~:i~o!~:i:o::d::li~gn::!e;"D~e~~.n,::,.n.

be-

Eon conoept'reglemeot voor bet beheer en bot too,
zigt o,.r het we.telijke af...atering. kana.1 'an Demak

.-

H7

18898

1066

IS!

16795

1426

268

22438

Te amen
Rest ie ontgra'.n

beb:::'~:~ri::;~~~:~~.~:~:!;e::r~ voorlgewerkt aan

A.

814

Ontgr.'.D in September 76220 kltb. m.
Vroeger ontgraven
446946..

;::~:i~d;::vv:!::n:rn::elrij:el~::m:m~~a_.:~::e:: S~ I'gnt·g:e~n·:krl'd:ootenl;!oerne~een~gn:.erbb:e~r:e;k~e~nnl}n:gr~g:w~e'=rddi:ng.hgmO:_b_~tat:.ian:
.....

schaal opium smokkelen of met de smokkelaan
heulen; ook al de d.ssa· hoorden, onder welke ar
dan ook velen zijn die prachtige huizen !JebbeD en
geschat worden een vermogen van meer dan een
ton goude te beziUen,

1

a"'ate.-in~.

.
P08TKA.N2lOQ.&
ill uiJ;'Qer4!g .gndewealHlliju
datBlniting de. EngeilObeMaiI ,ia Bat.,I., l,{unt.>Ir:"an nomak OJ!- ..rri~e d~ $e,orderde opmetingenlHl.n
de
Bion1r eidlingilpore .
'
belloe,en. ,an de o~telgenlDg ,oor bet. werk: het. " er,an
Ind. rnaandNo~ember den 18. • •
~~.~nA;:,::~:~d;:; :~. gel\ReslHlerd bij het b41alnit
eer
• • • De~.m.ber den .lIen 1~.
..
, Deiogeiiieur Hamming ball het toeaig.t op bet werk
FrUiloheMail VIa Batana enSmgapora.
aan den dijk 'an -.Djeketrg,.tot' Goeboek, gearre)teerd
van hUD stand opkomen,
In de ntalInd Noyember den 18.n 27.
bij hetbealnit'.an 19 Dec~er 1874 ' no. 12. ,
Nadat, ten' gavolge . vlln de veiachtelijke •. h~nde• • • Deoember den 11 en. 25.
. . Den 27sten September oatTing getloemde iogenieur
lingen vall den · ambtenaar, die hetsmokkelen m08st
Her uur'an sluiHng i. Bteed. des namldd.g' t~ 5 ure.
eea rei.ord,er n.... r Oenarang ro"r de . opoame van de
.
h d d
J
lntnasoh.n wordt aan belang~ebbenden ..~ gelaten,
kali DOdol. Rat toozigt op het werk ' .an den .,'oI'ilk i.
legengaan, de rljke- lading oilga in ar . .te · oanna
o,k op andere dag.n hunn. brl.von '!"" bet poatkan.
door hem itBO den ingeni.ur VAn der Worif <iTe; geW88 binnengebracht, ondal'vond depaohter .van de
toor te doen b••orgen. De doorzendmg heeft ateeds
ge.en.
Residentie Japara, dadeJijk de noodlottige gevolgen.
pl.ate per eerBtvertrekke"de poat.
Door de ingenieur van der Worff en Hamming ..... rd
Ret debiel van den wettigen pachter daalde bijna
gewerkt . 'l ao ' d. ont ...erpen -,Yoor de dArnmen in h.t
tot nul.
TnSGIlUIE, Siota den 2';n No,ember io 'or eon.
Seran-hoaBI gerord.rd, ter ... ijl door laatetgenoomden
derzoek indez8Il Ie doen. _ . . ..... .
Met oelaugeteUlngliell ~j denuitslag lvall
onderzoek tegemoet. · Wij . waardeereD het in
klagers, . dat zij niet willendat, onidezon~e
een, all". veroordeeld WOrdeD, ds.t zij voor, de

622165 knb. m.
' 272836".

Het maximnm ko.Ii." op ""n·,dog ..... : 2019; n\.
op den . 270ten Beptemb~r.
1;n September 1875 .werden . ontgra,eD 16841 kub.
M., grond, bedragende. 01000. de boov.elboid ontgr•• en
_grond in .September 1876 ru.in 2/'. maol looveel .Ia
in dez.lfd. maaDd . vaD 1876.
D. ,270te, 28.' e en 29.te termijoen ~ijo den ..nnem.r uilb ....ld.
.'D.ma\!,

Acm

8den October 1876. _
De lngenieur.
G; VAN HOUTEN..
(J. CI.)

BATAVIA , 8 No.ember, R eed•• d. rt eenigentijd
bee,tond bcl .oornemen de Batevi.sehe Scbntterij met
tlobterlaadgeweeren to wapenen.

OpVrijdag 10 de •• r zuU.n de.e· vnnrwap.na un
de keurkom.p.gnie worden uitg.reikt.
- In den loop va.n 'don · yooriniddag ie hier BADge:.
kowon het BtoOruBChip Gronf vau Bijlund, kapt. van
Emmeri., bchoorollde .an d. N. I. Stoom ...rt-Maatlohappij on beatomd omal. ziekellsehip dien.t te do.n
lue.chon Aljeh en Pad.Dg. H~t i. een prachtig geboowd vaartuig, sebcel

volgeD8 de, nieuwate ei8chen

van den lijd ing'I'iebt foor ziekenv.rplegiog. tot ...elk
doel einde er genoegza,me rnimte. is voor 175 zieken,
dWl m:go:veer VOar _eea 50 tal mee r, daD er,op de thAD:a
als zieken8chip dieostdcende Sindoro kunnen wordo'u
ferpleegd. Bilyendien is dit schip voorzion _van eOD

te' ontw.rpen en d. uit.oering 7&n de water ....rken
in· d. ofdee ling Demak.

DB B..NDUCIIB BUDBBl1, un welko de Egeron
bebcort, heeft aali de Zuio-Auetraliocbe reg.ering eone
8ub,id'e gevr.agd ,.n £ 2000 gedurende 6 jaar en

prachtig ,entilatie-Byeto.m en _be~ft Bau · boord eene
machine .. t~ t' vervaardiging van oDge.veer :SO pond ije
p.r dag, 't geen een .. eldaad m.g genoemd worden

Domak werd door mij be ..... rit en voor oen groot de.l
.oltooid.

opinm uit de Reeiuentie Japa ..a vcrvoerd wordt naar

~:~:e 1H:e:.~i;d:::nd::':Sd.~iX:C~eoo;:;b~:~::;-::::

terHbe:~':~~ij~.ugcBteldbeid

Samarang of Solo. doch men echijo! het minder noodig
Ie vioden, ook Ie waken dat geen opium van Samarang 01 Solo de. Residentie Japa ra hinnenkomt.

echen de Ned.rland.ebe OOlt Indiaehe b•• ittingen en
P ort Dorwin lot Bland brngt. Tot b.,ordering 'an
ds' doel b.ef, d. b•• r van den Linden inopdragt

Zoodr. het project in zijn goheel voltooid e:l het
on twerp VAn de sluw en d. inla.tolui. 'an bet Serang.kanoal met d. b.grooting vao kOllo, en d. uit

ment, dat dit zieken.chip in dienst zal stellen, oal
e,eowel te zorgen he.bbeD, dat zicb aan board een
de.kuodige bevindt, die gehe.1 op d. boogte van de
b.handeliDg der macbine en der ij.fubrikati. ie, indien
men namely" wit, dat deM uitvioding zal b:-antwoor..

Gedurende de laat" e vier jaren laden de opiumpacbler. vau Japara belangrijke verliezen; vele
paehters, de pachtoohat niet kunnende betalan, moes·
ten met het verli... hunner vrijbeid boeten, omdat
de Regeering hen niet beBchermde tegen den smok·

van den
reederij,
meeting
m.eting
met hot

en de Politie van de Residentie Japard de belan
gen van den opiumpachler te Samarang en dien

van Solo gevoegeliJi< alln het Be8tuur van die Residentie kunnen overla(eo.
Ann de grenzeu word! zeer gewaakt, dst geen

I. ,,1 h ..... .-l ... l

Ook de tegenwoordiga Op'um-pacbter lijd t aaozienelijke verliezen; indian niet .8poedig ,l oeltreO'ende
Illaatregelen worden genomen tegen den 8mukkelhandel in de Residentie Japara, is de val van den
tegenwoordigen pachter o>lvmnijckl{i} en nlhij,
ED wie zal er dan nag gevonden wordeD, die eer.e
•• Digzins heduidende pacbtscbat in die Residentie
d ndt t. hieden ?
De RegeerinJt wijte zich zelf het geldelijk verlies.
waRr zij het .ital"iulld recht tot verkoop van opium
in het klein verpaahtte en zij de pacbter onbe_
sebarmd liet tegen den uitgebreiden smokkelhandel
in die Reeidentie.

Gelukkig io h.t daarhij gebleven.

............ ,tPo Zuid ~ ustra1iacbe

RC 2'eertuQ' zal

beboorell

beloofde ,oor zijne relu.ming

uitleYeren eo dan ..I die Paqnita tach ...el te ~oorooh!jQ
komen, en wij .tellen baar dadelijk onder on.. b.o.herming, in ge'al -ii door.an daD ~og behoefte beeft."
De Icbrijfster .chud ~e het hoofd.
• Van de politie van dit land ,erwaeht ik g.en Lij• tand," antl'l""ordde oij. .Z.lf. g.loof ik, dat zij te ·
genover de in den ban gedane kette.. party zou kiezen;: de oude

i..~u!l!Ichen

zou, zoo hij weder frggelaton

vaa,tdienot per m.andelijk..,h

VBHSLAG .an h.tg.en geduronde het kwart... 1 1876
verrigt is YQor de verbet.-riDg '.0 de irrigatie en den watt'raffoer · in de DfdeeHng

~~.n r'he~t. p~r8u.n,~el, in de af~eelio~ .Dema~ geplaatet.
~ ..,

. jJ.6 ..... .o.j~" .....:.

•

a .....

v

f lOl, t '; u.l.,w

gtlUut~lllle

o.~

omlr.~t

den foortgang der we-kzuwheden aan hat
bij bet besluit v.n 20 Manrt 18'75, nO. 3,
.an den 8Q,uneUlor Schonbal8 t 10egewezen
werk: het' gra,en van be t westelijke aftap.
plDguanaal van Demak, etc."

D.mak en bet diatrikt Singenhidoel (.eeidenti. S.m ..... ng) iogovol,;e het bealuit van
2 Jauuarij. 1873 no. 22.

'j

E,.en aIrs in de voorgeande maand ill "ok- in Septem~.r , be,t ,get~1
tio

~ ""' .. Q~~

koel!el gaa d? ....g toegonom.n; aileen in

-;"'''''6'clo.l.

\,4 ,", ':

w"d.l..i.1.l ... ;;1 11:1"

,,' ~Ilt1r

e..,u~

ge -

maaDden July en Auguetue te Mageleng voor herat.1
nn gezondbeid. Bij .ijo terngk •• r 'an v.rlof werd
hij in Kendal geplaatet.
De ingellienr Herckenrath Terkreeg den 5den AugUllul jl. de opdragt om e.ne opname te do.n voor
den weg .an Karang-rajoDg n&ar bet atation T.lawa;

riDge vermindering. De koeliee lijn bijna a1!en ,'au de
omliggende JeeD. afkomatig en keereu DB afi tJop 'an

de daaraaD verbondtille

in rleze mund verrigt ward en vaD den etand ,an het
werk.

werksaambeden ziju

llOg

niet

eigenaardig"D apotbeker nog nooit geziol'!"

.Ik ook niet,

Wannoer by uitgaat en .... der hu ·. ·

waarta keert, neemt hij zaker uen anderen wog dan
dien wij keuueD. W ttLnu yan delen monnik iB my

,erder verha&ld. dot hij
gehleed, de. nBcblo het
ABDtrekt, en in de oud"
otill. mi. leeot. Waagt
naeht geen der

dlcbeon over dog ala boer
,.rbod.n monnikken orn.. t
kloostt'rkerk in 't gebeim

68n

nu ook al midden in d.n

b -~ gel..,o"ige

inwoaer. 'fan Valdellloe&

d. abdij te b.troden, de ,oormalige fratet Bue.binl ...:.
.00 beet bij, - ..I tucb ook .lOi.t geheel .onder ·g.tui gen zijn godftdieD8tpleebtigheden verrichten!"
. 0 , gij onderstelt duo, d.t Sancbo en Paquita d•
nacbtelijke mia bijwonen ?

.Jo, want ik b.n o,erluiga, d.t d. tot god. 'i.nat·
waanz1'- ov~rbellende oude het zieb tot IOl!de IOU

DYerWOnneu werd, lOOa16 wei 1e veronderstellen ie.

,.inden.-"

.WijP"
.En treffen wij daar ~en rumoermaker eo Iljne
kl.indoehter oan, dan - verl.at u op Iaijne olimheid
- .00len wij door goedbeid wei .erkrijgen, wat mel
gew.ld niet t. b.kom.n ia - nlIt ,oor den ouden
man en eeu beter lot t'oor de armo Paquite."
, Welk een aYontuorlijk plan!"
"Gij weot, ' dat het .,ontnllrlijke mij .... Iokll .. ,
• M .....· ik , ...... , dat wij .eor· aile andere dingen zul
len be",iken daD 8811 n""d.. me . over,enkomat,. .wan,
neerwij gab..l "".erwacht io de kerk TinachijnoD;
ik ,ootao oen , harlatoebtelijk tooaeol. ~ Broeder En
oebill8 oBI blli.... .ieb ...lven lijD, dat wij -ona mel
zYn. geheime •• ken inlateo 88' hem. .in zijn godIdiftst
oelooing . otnNn - Sanobo.-"
. . .. . .. ... " "
• Maar wi oollen jlliat ni.t on,ernebtnH8bijnea/
"'~ Diet 011. . . . . '" .ow den pater - h~ lDOot

, Herio/lert bij u niot, dat men ana.dad"l~k na on ••
aankomot io de ' abdij gezegdbeeft, dat . e.eo dar voo..
malig. monnilr:ken .an.dit ,klo~, aeblHlrgeble.en " ..,
••ne tamely" ,.rborgen :igg8llde eel bo"oont, en lijn
anderboud vindt doop ..... de boenon 'an V ald~mo.a
gene..k.....tjge kroider te ,erkoopooP"
,Zeer jw.t, ik berinner mij dat, maar iii b.b dieD

(J. C/. )

RAPPOltl' o.er de maand September 1876,

NeeD, mijn vriend, wij moeten &an .ndoren weg inotnan, I~ h.b g.r!1im.n tijd aI ,.rgeefl in .tilte beproefd Soncbo'e .chilboelt. waarin hij ongot ... ijf.ld zijoe
klein· doohter ge.angon houdt, opteoporen; 001< Maria

van Sancho konnen kenneD."
_q Wie i. dez6 perlOonr"

I

kunnen verzt'ke ren.

do
ordo heefh opgehefen. Welaan, mgn vriend, ook wij
zullen zood8.llige mi. bijwoneD, - ingeyal wij bet gerueht •• n d. r8Cht~lijke god.,i ien.toefening be,e"tigd

.nag een ander pereoon g.h.el af.onderlijk in de abdij
'voont, - en de.. ba....oner zoo bet gehehn ,orblg!

De Iugenieur
G. VAN HOUTE\, .

de nieuwe etoomrei. £ 26 "aebt te

werd, in Ita.t zyn door zyn ranatieke toe.praken bet
dom-vrome land.olk in den omtre~ .tegon anI op te
bit.en, En van een nacbtelijke ontmoeting met San,'
oho .tel ik mij ,ol.trekt niehl ,oor - h.t .on zondor
twijfel tue•• ben n en. d.n grijaaard tot een h•• ig ge,echt komen, waarvan de uitalag .elr. dan oogeluk.
kig ,oor ana ziju ~UJ wanueer Oble lllltv.rltoorder

!:I~o~: ::::r~~i:!:tm~arW:~4~ni~0 "~ljk i::;e~":If::, I:~

Herckenrath. en in Demak alleen de c bef dar brillade

met den iogeni, ur Menoingo werkza8m blijven .
Dernak, den 4den Oktober 1876.

aiD

afgeloopen.

om tot rede to brODgen, hem ontwapenSD, mij van bem
verzekeren en bem morgen aan de overbeid "an Valdemosa

maakte mij bet werk ecb-

boer G.' C. L. Hartog, de~ boekhoud.r der
~::~"!:r.t;k~::..;~:.~~~t dZeul~~:,;!r~~:~a:~: :t:;~
onlangs te Palm.raton in Auotra-i. in eene
de inlaat.luio en de eerete 4 1/ . kilomot.r van het ka·
het plan toogelicht en aanbo,ol.n. Dez. , Daal over t. gasn,
.erklaarde in eeD. moti. bare ingenomenboid
zo~~d~~o d:oe::!t'.::" vz'::i~.nd:':t~~::f~~el~;b:~~~
pia•• n bar. o ••rluiging, -dat do onder •• ming
trekken d. iogonicur. van d.r Worff. Hamming en

onderoteuod te word.n. Durna werd nog een Yoor.tel
ung.nom.n om •• n deputatie an d.n Gou,ornemonto.
ltcoid.nt I. zJI.d.n. Do "0 .t, lIer dier la, tote motie

~ i,;~ ... ~~ ..

willekeur ,an e.n krankzinnigen grijoaard en een ramp
zalig levenslot ten proai lateD!"
/lGood !" riep OoopioJ n., zicb een po:;eje bedacht
it> b.bben. • Mooht de rllmoermaker weder de.en
oacbt in onzen korridoor komen, dan zal ik hem op... k.n

'8~edeto~~f::~~.g e:a~e:et ::tte::~;o::oi: d~:e:~:!:rt:~

('a lieneD
d~rHjk9

met zijne kleindocbter
minen te Terzaimen,

proteaten Iljn

,tegen do

eeD

die

deller won
uenigerm.te

Staatamaobt, welke

b.t· w.rk buiewaatte.
Slecbh zeer we' Dig koeliee 'fan elders houden Yer-

hlijf in de lood. op het ....tk _
D. ,olg.nd. etaat geeft oen ovenigt van helgeen

Yooruit "steDJ dat wij 'Yoorneme{;B zyo aan zijn kerk·
dienst deel te n e men; DOg !Deer, bij moat onl! er toe
uitnoodigeo J ooten wenBcb. voorkomen,"
• Hoe kllDt g'j den ken, dat hij zoo iel. doen '.al.

Hij w.et t >eb beel goed, dat sijne dago!l iu do abdij
g.t.lld zoudeu -tin, zoo hem duidelijk bewezen kon
wordoD, dat hij in 't geheim d. prieatrulijko fUilktien
waarneemt en bet 'ferboden monnikegewud dr4sgt.
Hit zal .zieb. inlonderbeid in acbt Demeo om one,

diem.n ,oor kott.ra of althanl .oor Ilecbte Ir:athoJieken boudt, in het gebeim
doen deel.n."
George Sand glimlacbte.

'0

.lk Jisl booeD, nog mijn but doeo, " zeide zij, .om
het vooroordetol .,.an broeder EIl8ebiu8 te Gverwinnen.
en bem un mijne plaoneD dienatbau te nu~keDt Jonder dDt by mij'De bedoelingen 'Vermoed t ."

, Hoe?" vraagde Chopin .erhalld, ,Gij wilt bem
opfoeken?"

.

,D.deljjh l"
.Gij woot dos, .&.ar bij zijo verborgeo .-Deat beef~.H
.M.ri. Antonia we.. het mg dezon morgen . Hel
be'indt .icb in eon krlliagang 'an de t ..eede binnen·
ploat., die m.t wilde ,Ii.r en doornatrnik.n Tolgroeid
'0. Naap ik hoop .at ik den vromeo man tbano te
huii ,indeD;"
• De irater 1111 n '01 ,...otronwen ontvaogen en kort,

ofocbepea."
• Zoo, 100; maar .Ie ik hem

den .an het voorgeatelde doe!. N 8at' wij ,"ernem~n, z&1
de regeer~g, door inbl1ur faD dt! zen atoomer ala :dekentranllports: hipi t ~r ' 8_vangiD g van de Sindoro, goen

booger ~ourprijB te betalen hobben dan ,00r laatltgeno.md etoomBcbip, boe ..d de GrBAf -.-an Bijlandt. '00-,
.16 bo -en gezegd, eenc meerdere ruimte foor 50 per-

lonen aanbiedt.

(B. m id.)
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~cn

bc't'" c.lb c bbcr

VolgeD. te :

MiLITARll ,
te

Atjch

dd. 2 det;err

werd de ollieler van ge.ondbeid P. J. L. Doring licbl
~ewond-

Gee vsC:l!eerd near

P HJaDg:

de kapil.

van

Puff.len, .n d. Ie Luit. ~\djudant J. W. fan Voren;
Id. m DBar Bate, i., de ollieier van gezondhoid S. H. A.
Bege man, de Ie LUlte naots d~r Infanterie C. D. "an

den Berg en J. D. van Alphen on do I e LnitenBnt
kwartiermecster B. N. Tuijnenburg.

- H eden morgen had in de Societeitetraat albier
een klopparl,ij plaah, t08!CaeO den koetaier ,.an oeu
d uA-8~do8 ell eeu zijoer Hollega's van eon hu~rwageD.

Do hUllr ...agen otond

.tiI. ,jet op bet midden van

den weg, maar dicht lange de buisen,- do dOB-a-doe
menn~r kwam in do:le V88rt tegen den huurwageG
icrijden en ontving van . zijn coufrater natuurlijk - eeDe
niet malBohe berispiog, en toen bij ziju Bcbold nog
nit1t o;riIue e rkennen . €Oen sIfl("r in hpf; "RTI'!I\'II!ir.hfDie b ~atcafIbg schean hij wat kras te linden, nam . .
een litok ijzdr uit zija voertuig en bracbt aijn kame-

raad daarm.d. zulk eeo g.ducbten 'lag lip het voOr~
hoofd toe, dot hi.rdoor eeDe ernetige wonde
ontatond.
Beide koet~iera .ijn door de politie, die door deD
gew<nd. met dit onge •• l in kennil .a. g••teld, in
arre8t gE"DOmen.

(S. Ct.)

• Wat , "u dot hinderen r Wij dank.n er

loeb

~iet

nan, de krnicien van den waardigen man to beproev8u.
't II natuurlijk loo'n loort van geleerdei bij sal due ydel
Wd!enj beb ill: ~em eeret in aijo-&.v;a.k getllt, dan l.Al iklija
v@l'trou'II'en ()ok: wt'l winDeD; h.ij aa.L b"bbeien - ilr.
ate! mij dftt. volstrekt niet moeielijk: ,,"oar."
, ~Iaar gij wilt tocb Ditrt aIleen, tot bem gasn pH
uWaarom nieL? l

• Hij kon vij6ndig !egen u te werk gain -

en "I.

gij bo,"endien den dweepr.iek.en Sancho in de cel mocht
aantreff~n de tw-eede p!aats il vrij vet "an OOt;O
woning verwij:lerd, wij zouden u .. mooi.1gk ':"unn~1l
hooren, W&llneer gij o.m bijetand ~ooht riHIpeDj laat
mij daarom met u gaan."• NeeD, o ';?en, gij t tiudt my mijn .pe' b~dW'f~D.
fl ier geldt bet sen Kleine vrouw~nl~"t, ~D d~ v~..

digst. manuen zijn dikwijll bet ongasobilttst, om die te belpen uit'08l'8n. G. naer d~ kiDdoren, die op de
w. ide .p Ion. en .og . bun, d· t ik . oan 't werk,ben -8Il
niet gea'oord wanach Ls woNieD. Woos o~treDt mij
niet betorgd. ill: g~ niet oDgewapeQd op. ~eg', mel.!_&al

mij lliet sooder grond nag.gev.n , hebben, dat i.k on-

,aD

der aommige omatandigheden ~n 800ft
manyl'{ioUW
beD; o'ferigcl:s ~il.ik bezwere " r. dat ik uit}t Doodig
..I b.bben, dit bier to. bewij.en . . Wanneer .... ij e1kaoder over oDgeveer eeD. Dur w8dert.i~n, dan zal _ik u.

'

nlllU' ik <.rtroll.. 'an bet welalilgan van ' mgnplan
ontaJ(~et,- dan iI ' bij

mijn?"'

,.Bn ..elk voor ....ndael · .i1It gij .aogrijpen om bij
hem toogelaten te worden. IOnder arg .....n to ",.kken?"
• De sa.k i. heal .eut oudig :--- ik doe eeD beroep
op oijne ganeeakundige kenoia, ik veliang esnige krnidoo .... bern, sen IOOPf;ftII afkookael; .dalJde II8IInWdB ' .doM bed...... ; ..-annesr ikbem ·gondl....i . n, dan
.., ,b9 "'ij IIet .....angd......1 geY'8llI.'
'
,'.n ~w dien· 8panjoolniet - , de geWdOD
IOU in oCaat zijn,naiftige pianlAoa of. NIl at·"
......1 claar......, '- ......~tIII!" · .. .
.
. D. dieh..-e. I8ohle.
. ,

.GIIJIik

voor den zieken en ge w-onden Boldaat. Het Gonvsme-

bt riftht kunnf)o geYOD. En on -

III;

r6voir, mon, c~~r..

onele Obopio!" .
'. _
;Maar gijheb.t 8lV Dog, ni.~ gueg8, ..at II~ ,denU
Ie doen, "unneer "ij ......k.lyk in .den noe' t
'.r7
lijk ga.pNlken, mijin znlk eeu ilur ..- w.1 eenige ......
.....j.gendeklooaterkerk...... "
.
. '. .8ti1 myo niead, break n .~orloopi"t b,'-'l: .'
"""'erDog Di.t, ga' Chac. eo IW-mij Ii", 001.......
mijo"" teak O'''f; het overigevl'dt ueh .n .seIf!"
De ~naarnam. met eo~ - -.edea l1li
*''1!d ~ .aijn .boed .n .erliet de kuDer.

w...

("wdl · ~1

..

GemeDgdeb
..i~hten.
., . ,
': ....... ' _ ...•..

' ... '

".

_~ wordt.dooreelllgbAto\e~ikIl&liBch~dllme(

I, ..,.reb'J.• ;M
.•. ~~:~,·.l.al.:;!.;t_t.fn. ~~._'. -.=.... :_!.ma::.·~~
. ··l Comm.'··
..•.. -..iSi.. ·, ..I.·..e
. ·. '.. ., ,·ea
.·,. '..- ,.A.,
. . .·..,. ,~. . *-=
'~.·_•.A, ...•.1.
helJl: heeft z\l-.en·.~~ta
ve,u; '1-" .' . ,....
~
,·. :,I.¥.·'···
·

Het is Diet o~"".IIl'I.I.ij!,li.ft,.dlIti bladl>J.'e~flUIEu· .
Op Vrjdag17 Nbvemb&r; bij
fr.'ed.tom '. e,n .... p.ro. 8t. aMI.gete.ete.ndtegen d. e tl •.annie .."
~RI1P.,tua e •.D. §elij.k._.... ':'erk/Dg.wto..e£.•n,en
....o.p m.ng
...... gen. en
1999
GA ·,W.dRMIiTH
der Parijlohe modes; sij hebben sich .d"",om onafhm'
andere, dergeliJkeWtige be._llS Olll!<l~ slll/lP-vertrek• •
•
ken
ge~tI,eDde d~n .omer. ~"':8Bh.blader"n .nllen
kelijk Yerk' ••dell,- wAaromook.n:etr- e.n_bond
opgecioht, de. Americ~ ,Free DreB.B League gena.md.
oD~etwiJfeldde morkenr .erdte"!en .' .boven •ge~""gde
Een. paar weken geleden Meld de bond, inPhiladel...
bl8 en en eon levende plant, die weI. niemand door
pm eon algemeene~ergadering. In ' Sden oproepingo.
hal' b...lsemgew:hind.rH.ik~zijn, .•al ~oor.eker nog
Op . Di1l8qag. den 28en·.· dezer,
brief ataat fermeld dot het .doelvan den bond ie,aUe
kr.ch~tgerwerklDg kunnen nttoefenen.
vendntie tenhuizevan den WeJJ!ldelG.Heer
onge.onde· en. lutige l'Qr~en Yan. kleeding arte
- Er. W88 ,aprroke van,ci.t Richard Wagner, nade
Ichaffen en weuwe drachten aan te nemen, die in
opvoering van' iDer Ring dar Nibelnngen", lijn vroe·
overeenatemming .ijn met. de natunrlijkewetten der
gare werken min of ~eer al. niet gesebreven Ion be·
aehonwen; hij ~oor 'iob althans ron et <loh niet meer
hygiene. De heer M. D. Allon, nit Obio,opende d.
.ail ZedG. zaer netten en oompleeten iaboedel,wur.
zitting ..an 't congres; er' W. .en ongeveer '25 afge
mede bemoeien... D.t i. evenw.l het gev.1 niet. Men
onder:
~
.
beri.ht toch, dat bij eerlang bet toezicht ••1 bouden
v.8rdigden aanw.,ig en, eenige dames droegen reeda
Weener Amenblementen. Batal'iaBobe en Soe.ab.ibet vrije ooetuum. dat men: \fH, irivoeren. De noodige
op. de opfoljring 'Van zijn Opera , Rienzi" te Bologna.
asohe Rottingbanken en StoBlen, groote .onde Tafel.
met marm<ren Bladen, Prachtige Mahoniehonten Con.
::~~!~';;in;e~:~n {:tOr!:=~I~e ::ra~~~o~;~::~ig;e ~::
"- A.rti.ten kunnen vaak in neemde omotandigheden
so\e. en Knaapje. met marmerenBladen, Groote en
mea worden aange.poord tegen de vooroordeelen d.r
getaken.Wie had> bij •. ooit aehte. Adeline Patti gOo
Klnderledikanten; Wascht.fel. met marmeren Bladen
wereld moedig te kampen, doeh er was eeo tweede
zocht, dat .ij petemoei waa van de reddingaboot te
en J apansch Wae.hatel, Scbutsels, DivanB, prachtig
dag nood;g om tot eene conolullie te komen. Den
Dieppe P - Toch is het zoo, en LeDey, -van Parijs, i8
maesief Mahoniehouten Kleerk ...ten, Gla.enkaaten .n
volg.nden dag_waren er 50 afg.....digd.n en 8 dame.
peetoom. Verleden week nog sehonl< lij een bela"get
Botietten met marmer.n Bladen, vergulde Hang. en
Mnn.lampen, Krio.tallen en Bronzen Kroonlampen.
d:
Taf.Hampe, met Beelden, greote Schildergen in stelle~~ waaronder: een atel V&IJ 8 , etuke Pracbtgravures
~e8de dab het nieuwe coatnum baar in den ~_eg
door, rijke oogsten in&amelen..i.e, maar ook zAod etrooi
E,t-, Thee- en Dejennerserviezen voor 18 perBOneD.
zonde staan, maar .e had aile eerbied yoor moediger
ende, dat rijkevrnchten voortbrengb; A.n znlk een
fijn Glas', en Kriatalwerk.
dames. Een vurig voeratander, dr. BriJWD, begi~g zelfs
menscl. .evonde opwelling van Jenny Lind heef~ o. Do
ver•• n en de villcht .ii.er mn.e h .ld gelijke tred mot
D.en Haag .ijn Maat.ohsppij ,do Toekomst" te nank.n.
h.t onderwerp; men oordeele slechts:
- Den 6. September i. te New - York met v.el
tAuiNuntN
,Freedom of epeech from what we tLink
pleehtigheid bet .tandbee'd van Lafayette onthuld,
And freedom, too} in dress,
dat do~r de Franech~ Hegecring aan dtJ -V ~reenigde
Sebrijftafel, een g.beel compleet en bijgewerkt .tel
Slave maater, }'aahion, now-a·doya
Staten ten ge"chenkei. goge.en uit erken;~lijkheid
Staat.bladen OJliciiele Uit.qa<e) en dit. Bijbladen, nienwo
D098 thd ladies Bore oppreSB.
voor de (lndersteuQing. di~ lij van Auferika he, oft ant
Rottillgmatten, eene zeer zeld~'dme collectie fijc.e JaHe binds their legs in petticoat I.
'angen ns bet beleg yan P,llrijl en DB de ned .. ~laag
ponsche en Chineasche Bloemfotten op hooge Stand.
Putt. 'hunches on their hips,
der l!~ranBche ,traepon in de provincieu in den ooi-log
.~rds, Pyramides met Europeesche Bloempotten, proch.
He cramps their feet in little elioes,
m.t Dnitechland.
tig-e eollec:iee bloemeD: Rozen, Varens, enz.
They cripple on the chip....
Het .tandbeeld .ia ver.aardigd door deo m.user
Poe.ie w•• nag niet ~oldoend"; de geeetenw.re'd
beeldbouw.r Bartholdi.
V 0 0 R T S:
b.g.n .ioh met den reform in te latec. Een d.me
Eene Europeesche
kondigde aan, dat Stephen Girard, William Penn en
"

til.

A.angekomen Silhepen.
N. ' I •. BatltAlmutol!. g.,•. Daing Swedievan Blie,.baia.
.N.r.pranw Badja.K.langez.Loodin ....n G~iasee.
N •. I •. Bark. BodolMoebarah .gez. bin. Mohamot. bin
Magie ....n Snmanap.
Ned.lIlII. Marie ge •• v/dTijL .an Batavia,
, St. Baron Sloet .. v/d Beele g••.. Odem .•an Boa·
Vertrokken Behapen,
. N. l .. Bark Inghoat gel. Leim Kang Kong .an
Re"li~g.

:4..angekomen Pas8agiers.
. Per B.r~n . SIl.et v(d Boele:. de mil. Apoth. 2e
klasse Schroder, echtg. en 2 kinderen, B. O. J. van
Zutphen, Rallt en oehtg. Mev'. Ran en 1 kind, Mevr.
Dunkle Jacoba en 1 kind, .an Ste.nveld, Teulem, off.
van geE. 2e klasae J. A. B. Masthoff, aaa.-Res.dn
OIonx, e.htg. en 3 kinderen, onderwij.ar Scheele,

D';!;~e/~~o:: t~~~:~ ;:~:~e{~;!:~~~l:~d:::~
ohinezen.

"W'egens vertrek.

V AN STRAATEN,
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Kieschheid van de Amerikaanschc pel's.
De bevolking moge b~trakkelij!t kalmoijn hoawel
binnen twes maanden de keus

VBn'

een president moat

zijn afge:oopp:~, in dOe pera wordt. een verwoe~~ Btrijd
ge.treden. Van de heftigbeid waarmede de partyen over
en weer elksnders candidaten bestr den, hebben wij

N ederlandersnanwelijko eendenkb.eld. Een o,kel
Btaaltje wille- wij ODzen' -Iezers niet on:hou,den t"n wij
nemen daartoe' den Ne ..·York Times, een der hoofd·
orgnnen v.n de repnblikeinsche parij. In d. eerate
plaata valLhet in 't. oog dat men nict .oozeer zijn
eigen candidaatd'ijft, maar eenvondig dien un de
tegenpartij laakt,. of lie.• er uitBr"eldt.
Tilden, de cand,Jaat der democrat.n, moet het na·
tuurlijk ontgelden. De Time. begint met .an 't hoofd
"Van . zijn blad, onde, den liafalijken titel .an: ,D.
valBohe aangift. van Bamnel J. Tilden ,an zijn inkomen over 1862. Een facsimile van de beiledigde ver·
klaring- van den candidaat' der demoeraten, met eene

'1pg"ve van verachillende posten van zijn werke1ijk in·
koman daartegenover. Eens overtuigende, dQch Dog
onvolkomen _~~or8telling, die bewijst dat Mr. Tilden

Ichuldig is aan meineed en de Raileering bestolen
hooft."

r

Dan voIgt het faci'imile, door photolithographie vcr·
kregen, ,van 't bP~a:, -!an &IUlgifte van Tilden. Hij
had daarop ap:.vanke 1):' zijn ink~me, opgege.en op
6338 dollar- en 11 cenleli (die elf centen zijn o. bet .. !ba.r), dochdeze sam he.f, by doorgehal>ld en er
7l ,8 dollars .oor in de plaats ge.teld. Tilden wa.
durvan 3 pct. "rsahuldigd, dua 213.5~ dollars. Da.r·
nasat geefG' de New York Times eenige posten van
Tilden's werkelijk inkomen I p, eenige: want, zegt -bet

bl.d, wij hebben nog m.. r een oppervlak~igen bli~
kunnen elaan op het veld, d.t ,eel grooter t. dan w~
dnrU 'ln vermceden.
D';' pOBten b~dragen met elkaa,. 1~3,OOO . dollars.
:l:~

bH"t op dle- pOBten geeft eemge lnhchhng om·
bent ~'" eu -ieuse vraag, waar toch weI bet geld van

de Amerikaansche spoorwpgleeningen gebleven mag
zijn. Zoo h•• f, de Pitlsburg, Fort Wayne en Chicago
RaIlroad. Compagny ann Tllden ill 1362 niet minder
dAn 2!,OCO dolla's opgelev.rd .an foes,,<fooion,. be·
I~oningen) voor de di.naten d, or bem b~ allerl.,. fl'
n.lnoieelo operaties bewezen.

Do St. Louis, Alton

and Terre Haut. Bailroad Companij le.orde hem op
dezelfde "9,e 20000 dollars op, de Chicago and
North Weatern 20,C(10 do!lars, de Toled., and Wab ••h
16,000 doUar., de Cb;cago and Alton 20,000 doll ...
en.. De Times is nog 100 goed om van de 103,000
doUars die hij zoo bij elkender telt 12.500 doll .•f te
trekken ,oo_r feea w'l ontvangen maar niet ,geoogst"

in 1862, en 6,500 «all voor onkoaten etc. Dan blijft
• er over inkomen von 76,882 doll., loodat Tilden, want
~~j SJ::~t -~!',~_t'<:'e~ r- -;,nf:, J.. .. l-,h~Yl hFOh".lll, },pf. lAnd
o.er 1862 bestolen heeft voor 3,986.46 doll. Voar de
.olgende jaren wortlt de doopceel van Tilden gelicht
h. '. eeD hoofd.tnk, getiteld, .Hij maakte honderdnizen·
den doUars in Wallstreet in de jaren wasrin hij _woer
.!.ohta een .Inttel inkomen te hebben. - Een man
die oltijd geld won op .Iraat. Hoe hij zyn vrien·
den Hat varen en ben ten gronde ricbtte. - Hij ver·
bengt .ieb over da overwinningen der rebellen." . In
de jaren 1862,'68 en '64 heet ~et . da..in, maekte
Tilden niet mind.l dan 2.. 300.000 dollar. en by
beeedigde een inkomen van 7,500, 15,000 en 10,000
doll. Iemal}d die .00 grof .pecilleert, moet ook grn·
welijk knnnen ver:iezen. Daarover bandelt het hoofd
otuk: ,Zijo voorge .. endeverlie.en." Wij vertalen
dat, omdat het 'tkl.inate. ia en een goed denkbeeld
geeft van de kieBehhe:d waarmede men in Amerika
• ijn politieketegenpartij beotrijdt.
.. Bij verloor nooit, want zijn voorzichtigheid (aommigen noemen het, lafoartigbeid) behoedde bem altijd
geld te atek.an in fondsen waarhij hij niet tnt de ri g
behoorde. Ik weet tal van voorbeelden waarin hy grove
winaten beluialde behalve op ••ndeelen .an maatochappij'
en, waarbij .iij c~u1l8el was, maar verlieseD deed hij nooit
Zijn win.tan in ] 862 - 64 in North WeBtern moeten.
.eer groot g.weest· ziin. Hij kocht dikwerf' .tnkken
tegen 5 .fct.. am .. voor 25 en 30 pot. wear t .. Terkoopen nil. de reorganisatie. Bij was de aUmste, vosaoh.
tig~teopeenlantvan gaDich Wall·etreet. Ala hij in nw
kalitoo. kwam, .t.op bij binnen alsof een deteolive hem
op de hielen ~at. Zijn geheele honding wa. een meog'
eel· v.n onbesahaamdheid,laegheid en dubbelhartighei I.
zooal. men.leoh" zion kan bij _een rakkenroller op 'I
uagenblik d.t hijbetrapt wordt in eenaan.lagop .ijn
buurman'e horloga of. benrl!. In gewetenloolheid had
hij in de geheele atr.at lWrJI.treet) zijn weerga niet,
en ....t zijn vrionda.hap betreft , . .. ik weet bij eigen
baste menden Ion Bitkoopen,
ondervinding dab ;hij'
ala hij .maor daeht dat er wat bij te verdienen viel."
Zoo gaat het ..oort, rnim 4 kolommen metparell.tter
gedrllkt.. over den. maIl.die morgen hat hoofd ,,,nden
Staat Iran zijb •• r..d.... lohate Yal1 Tilden Blechte balf
w...... :- wat mototmen .!eeken van .de Amerikaanllche
ltaate\ledene En .i. all.. lengen, - wall kan men
dan bo)lWeflopAmac'''aDache jonrnaliatiekf

+

:e;;g::,~te;:~e!e~:~w~~:d!:ir7t~;:~~;'e;:~::~i:~s~:~

gediend .. Zij hieven de Zitt'Dg op, om die no den mid·
dag te bervatten. Zij hadden even weI buiten de geeaten
gerekend. N. den midditg manifesteerd.n .ioh de gees·
ten nog kr.cbtdadiger; Henry Clay en zelf. Demos·

~e~~: ~~~i~;nv~:.:~::~e~e:a':,::. ::~e:':t vl:~::r~;ij:

TELEGRAM MEN.
Batavia dd. heden.

De nienwe regaling van het beheer der post. en
telagra.fdienat ia

afgekondig~.

----,~~-

aBn en verklaarde zich voor dezen reform en voor alle

VERLOF VERLBEND: voor . den tijd von twee
j_ren na~ den 2e kOlhmies bij de fi nancien M 88S,

:~~e~~d ~i:re,,:~::e:::~.t~.::,:tpi;:n n::r~j~r t:i:~ ~~

aa~~~:~ti~~~s~~~e~~, P~~Olp::tk:::~:sak~;·eijen.
WillemB~n.

bergh en de griffi.<1r te Brebes

de Datllur had ze maar altijd wee' do en groeien. D.ar·
~~~·:e::ip~oegegeven en DU in geen 40 jaar zijn

BEN QEMD: tot Chef van het St.tistiek bureau
te K.doe .an der Kemp; tot griffior te Brebeo Fran.

Mevrollw Merriwether" uit Tennessee, wierp op eena
een -bom in de vergadering. Zij verlelde in een warme
redevoering, dat een vrQUW 't meeat geacht wordt om

seDi tot 18ndmet.'-'r der 1 Klasse 'un der Beet; tot!?e
hoJponderwijzer,te Amboina Luitjens; tot ontvangeIEI
ta Bantam Cobet _en te Mangala van Bevervoorde; tot

::ldda~e;:::te~eb:;c~!~:e~!:n·~a:·:alt!: ~~s~te~:~
digde met de woorden: ,ik b!ijf er bij. ik heb Oleer
invloed in de wereld met een Bleep-j.pon." Maar
mevrOllW Merriwether bleef aIleen staan,-, .Uet algemeene B~eDlmen op cene na, worden de resoluties
sangenomeD, en de Parijecbe modieten zullen ddderen
VO!lr de nitdaging IJaar van Over den OeeGaD toege·
zonden door de Amedcan Drts! Reform League.

- De grondelagen voor een algemeen wieeelncbt.
waarmede de Vereenlging ter codificatie eu hervor
ming van inte-rnationaal recbt zich in hare vergadeneg te Bremen hed" vereenigd, koijn de .volgende:
1. Wie8~lverbinteni88en kunnen slecbta worden 8an~
gegaan dOJr hen die zlcb door overeankomst kunnen

milD;

Samarang Bllllt; tot boekhouder Piekhaar; tot 2,
kommies Douw6a en- tot 3e ,komu:.ie8 Nettekoven.

ONTSLAGEN, de ontvaDger. der in· en uitgaande
rechten Verweijen Hendrik.
EERVOL ONTSLAGRN, de kapilein der chineezen
te Madioen Tan' Goan Ik.
Te Bt\ndje-rmassiJlg is de rust ongeetoord.
Aangekowen in EuroplI: de 1 8 GrAvenha,je.
A.lJjer gepa88eetd: htlt Amer. Bchip Nonpareil van
de Algoabaai naar Patavia.

Sniker no. 11 • 16.70.
• no. 18 " 15.60.

4. Uao wi••ele worden Diet toegelaten.
ut~d'" ~j:UJ. C;ltMiUU:I tluUl' O~ll

DO. 1~

uitdrullZelijk verbod op den wiBlel of in bet endoBse·
m.nttdtge.loten worden.
6. Wmel . . .n • honder" worden niet toeg.l.ten.
vereilohte

vo~r

trekker en de voorafgaande endo3sBnteD..
lO~ De acceptatie moet uchriftelijk op den

zijn num of zijn firma op den

wissel

voorkaot van den

I

ADVERTENTIl1N.

vo.n een eenmnal geschreven acceptatio is nietig,

Vendutie

12. Raspijtdagen worden niel toege.taan.
13. De D.Luder van een wie8el is, wannoer bij lijllo

op 'Voenscla~ den 15 November,
in het Vendulocaal vlln

+

F. H. BOUML

2000

Op Donderdag 16 November a. s,~
lullen wij Vendllti. houden ten hui.e van
den Heer

O. S. van Geuns,
BLAKANG KEBON,
vJIll ZBdG. gehael ~i~llwen loboedel, beataande nit
Nie,,". SamarangBche Meubelen, ala,
S-1eiI; Tafel.". Banken, Kaaten, WaoobtafeI-, Sam
pirane. Rottingllllltten, wee pereeono ijeren Ledinnt,
Hang-en Bjoaando Lampen, Bloomen in. potten, Gla.·
.....k, Set'n-n., .en , WIt verde•. tnt den Inbeadel

behoort.

- 11! de.lil1amtioll horlioolo" leeat men~ .dot do
beel' lIIigDud, op ~ van eon .ijne~ bekenden, een
lJneaJ~. ia'
_£lbmer beef!; gaplutat tot
;~m,:d~~,:et milldel b_twoordle

Een prachtl'ge
( h

0 0

Koe

,

g b e z e t ,

en wat verder te voorschijn zal worden gebragt.
~
Duge te ,~oren van 5 tot 7 UUl '8 na..
~

2005

middagB te bezigtigen.
SOESMAN en Co.

Op Donderdag den 7 Dee. 1876,
des morgens te 9 1/ 1 uren,
zuBen ten overstaan en in bet lokasl van het Vell'

dudepartement te Semar.ng verkocht worden:
A. 18/72 onverdeolde aandeelen in een stuk land
met daarop 8taand Ruia en vijf Pedakken, met pannell
gedekt, gelegen buiten en be westen de stad Bemarang
Dan de Westzijde van den weg va!! de voormalige
militaire school nsar de Moleischo Kemp, wijk La,

F. no. 231.
B 18;72 onverdeelde anndeelen in een erf ge·
It'gen ale bo\'en wijlr La. }"'I., nt), 2-70.
C. 18/72 o!lverdeelde aandeelen ill

.i'J.OV

Maanda'" 13 NOTember. Voor rekelJiDg en ten huize
VaIl Rade; kesoemo di poetrQ door Soeeman & Co.
Voor rekeniog des boedels voor \\Oijlen den chines8
Kweek Wi"han door Kweek ling Haij en van onuit·
geloete pandgoederen Ie Ambeogan door deti p.nJhouder Tan Ring Yoe.
Dingsdag 14 Novemhrr, Voor r.kening de. b~.dels
v.n wij'en den beer __li', _Nagelop Ged&cgatt; ID bet
locaal Y&D en door t)Of-8UlSn & Co. en van onuitge~
loste psudgoederen in de Gang Pingeer dO(!f den
pandhonder Bek Kwatkong .

wils.l plaotet.
11. a. De betrokkene k.n de aeoeptatie beperken
op een gedeelte van de g.tr"k~en aom. b Doorhaling

rechten doet gelden, niet gebonden aan de volgorde
der E'n:do!sementeu of au een. eenmaal gedane keus.
H. V Oor 't beboud van reeht .an ve.hIlIl ia. pro
teat of aanteekening van protest verplichtend.
15. Het gerzo.im van beteekening van non-aooeptatie cf non b.taling heert niet bet verlie. fan de
geldeom in den wiuel uitgedrukt, maar wei de verpliohting tot eehadevergoeding ten govolge,
16. De termijn voor het prote.t mag weg~na over.
maoht ..el gednrendeden dnnr der hind.rpaal,. maar
nooit boven eene kort door d. wet t. bepalen tijde.erloop word, n nitgeetrekt.
17. De actie wegena wiaselverbinteni ••en kan tegen
all.. aansprakeijke peraonen, tegen aomwige h"nner
of tegon een ookelen worden ingeateld.
De vergadering drnkte. tevena de "vertniging nit,
dat. ingeva! eeB gemeenschappelijk wiuelreoht in. het
leven mncbt worden goroepen, er tnuohen partijen
nMene ofbe.ende dawait fOortvloeiende wet .. gw.n
=-181 worden "egekend II8D 'Ioeaal of gewpOB-i

wet

Harchementen en Stlllgereedschllppen.

eell erf,

L03SE PASSERS.
VERDEELINGSl' ASSERS.
COMPLEETE PASSERDOOZEN van 118.-,
f 25.-. l 40_GROOTB KOPERBN en HOOBNBN GRA·
DRNBOGfu....
DUBBELE PALMEN.
G. C. T. VAN DOBP en Co.
884

Aangeslagen Venduti<"D.

den

g...hieden. Het ia .oldoende wanne.r de belrokkene

Heeren ..

drie krukken.

van 3ARlF MOHAMA'l' BIN JACHIJA BIN ALOEY
ALSEGAFF.
G eschiedende deze verkoop door den eersten fi.Ubandhouder krachten. onherroepelijke \·olmacbt.
1992
Mr. L. G. BRODIE.

Passoeroean I 48.28,
Preanger n 54.59.

8. De erkenoing ,waarde genotentl is geen 'ereisohte voor den wiBsel of het endoasement .

7. De d'stantia loci is geen

Paarden.

Tuigen, een Engelech

"adel en een dito weinig gebruikt Dameszadel

wijk La F., perceel no, 229, aHe st&ande ten Dsme

AJ,'LOOP

ge~

Wi8sel. (M. a. w. de wiosel behoeft niet ju' It van de
eene plaats op de andere gelrokken te worden.)
8. Blanco endosBement i. geldig.
9. Door het endos.ement van een vervallen en niet
wegena non·betaling geprotestaerden wis.el verkrijg.
de geendo.8eerde de rechten teg.n don acceptant en
teeht .an verhaal tegen de volgende endo.santen. Is
proteBt gedean, dan heert d. geilndosaeerde olechts d.
racbten .an .jin endoeasnt tegen den acceptant. den

S
pan uitmulltende

2

bebouwd met steenen Pedakken, gelegen .10 boven.
veiling Batavia.

0I"'''.u

kleed, een Mijlord met voorbankje,

tot 2e Kommies 1ij de-n postdienet Gronoviusj

tot 3e- KOIqmie8 Hoff; tot lid bij de wt!eskllmer te

schrif. voeren.

;;. :;10 u,~,·U."A;';U~

11

boekhouder Gottin; tot verificateur der 5e KlaBs. Gold·

verbinden.
2. De wiai1s1 moet den Dosm ,wieBel" in het

H

Victoria Tentwagen, .
ryk met zilverpleet gemonteerd en Maroquinleder ba·
1 Kinder Rijpaaru,

natuur gevoerd; hij placht zijn haren te knippen maar

mes do.arin al hun invloed louden VI rliezen, Bierop
ontetond ctm geweldige storm, maar de moedige vrouw
week geen boar terng en sloeg e~kf'n B8.fiVa.l moedig
sf. Toen eindelijk (tok: de geesten te~en ha::r in hElt

0,

..

zen haren, die bij, ale de vronwen met een kam Dasr

a.bteron droeg; hij had een ongeloofelijk vuil overhemd

~::~ ~~~~!a;~~~~~:e:ijn~\m:::tb~j:enni~:t~e ~~~

p

Voort.:
Tweeprai>htigaHontenKaateil.
Benaol. iede 1In g.el".La. RlIIS. WAGBN.

AC
.

1893 -'

:sngellCh. Zlde\.

.

BOllSMAN en Co.

Werken over Vrijmetselal'ij.
G. Fin del. Geschiedews der Vrijtnet·
selarij Bedert haar ontolaat, tot op detl
tegenwoordigen tijd; benevtin. een Alpha·
betisch regiBter. Uilgegeven wet toeBI"mtniug van het Collegie Van GrootOfficieren van het Groot.OoBten der Ne·
f 15.derlanden. In prachlband.
in eenvoudigen band.
,. lil,'r. 01 a. e 1. Gesehiedenia der Vrijmetsela.
rij en der geheime g6nootBchappen, van
vroegeren en lateren tijd. VerBierd en
opgehelderd door 25 fntaije Staal.graVltn.res in_ praebtband.
G. 0 li v e r. De. vrijmetselarij in wezen en
strekking, . IDel een woordenlijst a.nwiizende de voornaalllSte zaken die in dit

j.

werk besehreven, de

VDOl"TIeamets

peJ"~

sOnen die in dit work genoemd zijn.
"S.In Nederland he.it dit werk om haar
degelyke inhoud-:ecl opgang gemaakt.
Vij f maconnieke preeken of kijkjes ill de
vrijmeteelaarswereld.
• 3.G. O. 'r. VAN DORP en Co.

DB. HEIJE'S
VOLKSGEDIOHTEN.
!! din.

1081

/.9.-

G. C. T.

VIUl

DORP en 00.

'B*....

~'.~n(l
B,n$\h.~~~~iu~ ..~ Dr£iLI~"-.;.. .
en GT"gelWd

tsJijyAW."·· ·

Df.tJJniM8°V~GB~•.... ,..

......

J~

NienweHari'ng.

.

1998

G. C.T. VAN DORP&:Co

DOlldo:r'f.SPE:lelkaarten.

Bazar.

I·

Eell gebruikte. zeer solide .elOlruime

1\'1 YLO RD.

ron~:k ':ergoldef\oeten;

Bazar.

Puike Sigaren Princesses,

U60ig eo·· Ebhardt··le HaoDover,

inkistj ••• aD 200.
Oavit"" Sigaren en Manilla BBbano', no. 1.
B. KARTHAUIl en Co.

1887

Prachtig:
~::;:!::'r~~:rii':;: PAP I

J

BAZAR.

B R.
G. O. T. VAN DORP en 0 •.

VI.ugels fabrikeat Gebr .. KNAKE,
hieJ zoo gunetig bekend, ()ntv6ngen b:nnen lr.ott wder
1811 PIANINOS en 8ALONVLEUQELS.

van -.He soorten van machinerHSn.

Net werk en spoedige aflevering . word t vel'zek crd.

ren

t~lmaodjes,

ken, eo7..
1812

te bekomen bij
Me. NElLL en Co.

1487

O. 1. Zee- en Brand

(23)

0, A. REIJER8

'rweede Kolooiale Zee· eo Brand·Assnr. Maatscbappij,
geveatigd to ~ata"'a.
De ondergeteekenden tot Agenten benoemd zijode
van genoemde, Maatecbappij, zij~ bereid ricicq's tegen
Brand' enZeege,,,ar Bantenemen togen de alhier ge·
brnikelijke premien en conditien.
(2607)
E. MOORMANN en 00.

De Samarangsche Zee- eo Hraud·Assnraolie Maatscbappij.
lie Neder!. lodiscbe Zee- en Brand-Ass. Maatscbappij.
De 2e Neder!. lodiscbe Zee- en Or-a od-Ass. MaatscballpiJ,
II,

HU

~1.~ ••
l.~I.iu.'iA

'q".I •• h, U,,,J
......... '''''''' .... i.I<.I

"''''.' I

~' .

Zee·· en Brand·Ass.. Maatsebappij Ooslerliog.
De Rrand Ass. Maatschappij de Oostboek.

ve.rzekeringen ttlt gew~D.e condition

en premi.n. Kanloor boveo het lokeal .an de Heeren
G, 0, T. VAN DORP & 00,
G. STELLING Dirokteur
en agent.
(1268)

BANDA,
Gezag.oerder VAN LOENEN,
vertrek~ den 12en,- de_zer DRar, ,,Sj'ngapore,

Peeren en Appelen in Wijn, App.ipent, aile. io bal,. blikken.

Ossedappen. SnippeD, Patrijzen, Talingen. Vioken,
Leeuwerikken, Duiven, E~ndvogeJiJ, Lij.jjters.
Hollandsche en Californische Stooruzalm, gfstoofde en

gebukken P.li,g.
Gerookte Zalm en PHt', L'1ngviach, Oesterfl, Lobstt'f,

SardijDlje •.
Patel de foie gr.a en Truffel., Champignone.

Bitterkoekjes. Theebanket,

Plu"P, Cabinet,

-

n1.pt, lOllnp.<I'

nn","p,!p,jnJ;\n

rr. . ft>l

en l'hee- en Koffie~ en Th~e;erv'it"'~D, WSBchstellen,

groot mod"l,

f~o

gedecoreerda Was.bsleUen, Kamer-

potten wet dekael, Cristallen en balf criB~ullen Cafof
fen voor WijDl Madeira en Bitter, tlito met sterretjes,

Stall en Glazen in kri.tal en balf kri.tal, VingerglazeD,
Compot~en, _Botervlootje6, Zoutvaatje8; compleete L eaertsernesen, enz.
.

Een Factuu1':
Prachtig -Pleetwerk, waar'onder Prseenteerbladeo,
ZuurBtellen, n.kanoen, st.lien I,ep.le en Vorken,
pri ma Berlijnech Zil ver, el: z.
DONDORF Speelkaa.ten, Brandk ••ten in !OortaD.
lij18
D, KARTHAUS eo 00.

J

J

-

WEEGSCHALEN

en zorgvuldig verpakt ,oor. veneoding.
Voor elke schaal wordt ingestaan
DEPoTS

~'AIRBA..NKS &;

Co.

34 King William St. London BnglaDd.

}"AIRBANKS. &·.CO.
311' ~W8Y, New.York,

FAIRBANKS.BItOWN & CO"
2 Mllk.$treet, ~.l\{as..

ABii.lI1MITh

K IL T.FA,l,JijJANKS ·leo.
IT.J.dBN$BU1lY, VI.

I···

W""chtafel.
Buffetteo
Consol..
1886

J

loB.e bladen . voor.:
54
eng. duim
48
21
S8 bij 48
18 • 36
24 • 48
21.42
~

•

..

ken van het kraambed, van den kl"itischen

·
I

voor kinderen om,
} 892

11

wor~en

e

f 70.
, · 60.
• 15.
• 61l.

• 25.
• . 25.

KARTHAUS en Co

BAZA.R.
San Ion i

Ko c k

te verdrijven.;

Gezagvo.rde, ZUIJDERHOUDT,
ver-trekt den 13en deer des mor/rene _8
Soerabaia.

•
nUl'

.uan

0

De Agenkn,
Me NB!LL en Co.

1994

V:. •O.~U~:::~
~ .U_'.:~ ~:"'.ildeig. D.::::Il.
~.eor:_·I·.··
ziekten . :;waartegen
e.opabu
het

odnte hesmettelijke, verouderde of bardnek-

ron..
kige

J

... kwik en, de iodium' potaSBii

••

gen.~

niets vermo-

Fabrieksmerk iD Holland gedepon.

neerd.

:

a

Depl>tboudere te Samarang: G. O. 1.
VAN DORP & \)0:, en WANNEE.
G~nir.... l delp6t to Par ij a, 12, rue
-·940
Rieber:

_
Met de Stoomers dezer Ma"tochappij boots t sr ge·
Iegenheid tot het veroenden van· bding »aM . M B •
Be i-II e J -T'r i e 8 t en 8. n d eo r e---baveus' in' du
Mid d e J la' n d 6_ C b -~- 'Z e e, waaryoor dOor- Coo·
ilos.ementeD worden afgegeven.
GoedereD wordeo te. Port-Said ov.rgeeeheept.
Voor vracbt en verdere' conditien geliev6 men lie.h

17~~den

M ..

<

J.

DAE:~B~n::nOo.

Batavia, ,8'am&l'ang, Soerab..ia.

• Ill.

•
•

~~-

KONING \VILLEJ\f Ill.

te

1\1 armer, Carrara,

aangenomen. voor deustandaard
'Van· .alIe nation,

-

toe J soowel om hare sedert meeT dan drie
vierden eener eeuw erkende radicwe werking, uls om hare PLANTAABDIOlII SAMEliSTELLING. Zij geneest volledig, zonder kwik·
zil vel', de nandoeningen \'8n den huid, -den

BAZAR.
Ronde Tafels
d(\"o
"
do.
O,'ale duo

l
~~

/ ' .·c.<

huiduitslag, de klierg•• wellen, d. ongemak·

IJronzen ell lel'nillolla ~'ialllellen,

De Standaard
VANDE WERELD.

Dr. GIRAUDEAU van Sa i n t- __
G e r v Do i B. H et santal zui veverenda mid
delen is gear groat; maar aan de ROB ••
BOYVEAU
LAFFECTEURkwam altijd dell eeraten rang daaronder

Bf'8CiJuit

BAZAR.

HET STOOYSCHIP

__ ·~r_ij k, Bel g i e, 0 0 B ten r ij k en Rue· •
1 and gewaarinerkt door de handteekeuing _

van

eO Co.

Ned. Ind. Stoomvaart Maatschappij.

ROBBOYVEAU
LAFFECTEUH
hete.nig goedgekeurde miMel in ].' rank·

en amandel Pudding.

Me. NEILL

1970

Adre8aan het depot bij A. JAUSSAUD, franocbe
Broodhakkerij en b]
EUZrERB.
1829

oolbijt.
U'Jlpene, RookspekJ Ket'ingaausDs in fieBscben.
1953
B. KARTHAUS en C,;.

De Age.ton,

To verkrijgen per .at en per do.ijn fle.acheD.
12 flea.eben ............ f 8.- en f 9.-

Ge~ookte OSE:enha!l.B, $aucija de Bvll}gne.
Koek 2 etuks in blik, ale SnipPH, ~ucade, Secretaria

Fairbank's Weegschalen,

(1880)

BEfSTOOMSOB.lP

EUZIERE.

J

diverse grootte Koffie' en 1'be~Bervieiisen en TheeservieB8n met_-en -zo'nder bouiUoir, 01ij en Azijn8tellen

. ' 'F

Ned3 Ind. Stv. Mij.

J

f\-fR"'Illprp,n ll .. "rlJ~lf'<I

110

aiuiteu steede

GOEDKOOP

bij kisten van 10000-500-100.

pas oil tvangen:

Kalfscarbooade.

"Merourius"

1909

DOi-erwten, Worteltjes, Capu-eijners Scbarseneeren.
Asperges, Stoofasperges Tuinboontjes, Snijboonen.
Bloemkool, Andijvie, Bruflselepruitjes, Spergieboonen,
Spina@ie, Pr-stelein, Peulen, Roodekool.
S&voye~oolJ Bilapstelen, SelleriegrN·n, Sellf>-riehoofden.
Julienne voor ~oep, Macedoine, Knollen, Kruisbessen.

peper, Kalfsgalantine.
Oflsen, Kalfsg,ehakt, O!lsao en Kalf.ttecbijf, Ossen en

ftisieo', '6fep Zee- t!lt 8rlmdl~VGar "'fordea aanaenomen 'oor feke
CUI&" \811 9aotooemde ~h3ticLappijen
bij

Nee?lt Rile bestellingenaan tegen. zeerbillijke
prllzeu.

CORTADOS-PUNTJES en LONDRE:3.

1881

Saueijejes in B,uillon, Hllt •. ot met vlee.,h, Hazen-

Braudvcrzekering lIIaats!lbappu

J.H.~CH MIOT.

CI GAR EN,

3. KARTHAUS en Co.

e'childpAdsoep. Julienesoep, Ka'fS80CP, Oal!le08oep.

Ass. Maatschappij.

Sam., 1 Jan. 1871.

!JokaDnen,

Specerijd('zFD,-'Sleu·

BAZAR.
Provisien in blik,

DORREPAAL en Co.

bij

J

Heeren Motiemagazijn.

J. J. VAN RUIJVEN.

V.A N MANILLA.
DIRECT ONTV ANGEN:
Ie QUALITEIT

ovale Vliegendek.ela, Slalepel. ell Vor-

"lODE.

1990

St. Nicolaas gebak.·
1792

f50.---

ALf,EgLAATlrr~

en

koperen en ijze·

Pelroleum kookloe.tellen, \'erlakte

Fle!IBchendrager8J 'MesBenbasjes

ondel'< guarantie

eenRok

Versche Bot e r 1e t t e r s

Geifmailkerdee7lijzel'verti1'ldeCassel'olles,
Koekepann~Dt

Ret fijnste Zwart OASJMIER.

Dagelijks

GebakpanneD. Soepketela, Waterkel.ls. KoffiekanneD,
Geleivormen, ijzeren

Leve1'i:

F odjongschc Bankelbak k(~r'U

BAZ AR.

V e r k rij Pi baa r:
~:rJN" in· vaten
BUlten- en binnen
FILTER D OEK~

~affraan.

Chocolaad,
K.offij,
Versche [T nevellen

KARTHAUIl & 00.

ll.

Fabriek voor .800um eon andere werktuigen te
(1854)
Soerabaia.

1511

Vanille.
Citroen,

1978

Eeni9ste 171lopl'te'U1'S van Pi'mil.o.s,

::r:~~r!~!

Tevens' _yerkrijgb88r Stoomkranen, ,8to~mmanometer8,
waterpeilatellingen, Waterlleilglazeo en Ringen, Snij.
ij.er., Ratelboren, Koperenllijpen, plat en .ierkant Staal,
Moerbooten, Klinknagela, Drijfriemen van 2-6 duim,
India Rubbere .ao '/,,-'/. dik, Tacka patent P"k
king y, -1'/, en alle mogelijke machinerie· benoodigd
heden.
R. W. DEACON 1< Co.

1997.

B.. KARTBAUS en 00.

1890

llT DE FA13RIEK VAN:

De ~~t~~k~:!~nd::or be;:~e~a~:~

Z.·M. Ka8B.
Leidsche' Kaas.
B.ase"gonever ·oogat 1876.
SucBde. enOlltbij~ . Kosk.
Vrucbten opWater.
GOEOKOOP!

------"-----"--------'--

GDe4koop~.ohte DONDORFSPBELKAA.RTBN ,oor
S••ieleiten en Kannn ••.
U9
G. O. T ... n DORP ~~_c~

(208)

·~~C=";'l-A-~g~~~~u~

2.0
.•. . ·.·. cerits.. p.'•.er.
:..
.'.
Verkrijgbaarop ELKuur bij.DAG en NACBT.

I.doro c1ll'81ls bo••t 18 brien...

Praohtigeechte

~q;jl,~.~

p,·.'.·.o.n.~.

B:aUl.N...

g:~~:':h':t::tl.

in .stoi, met

, P :O-ill",.

... .

VerschlllatIJ,g'

VolledigeLeerourslls om "onder ondel'WlJzer, Ult.
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B. KARTHAUS eo Co.

Holloway's Medicijnen TE •. . KOOP:

'I'wee Perceelen,

naa&t. bet pakhni. van denbeerANDit.8AI:!;. bij.,);,der

gesehtkt voor b&t op.etten.an een, pakhuie.
InFormati"" Ie bek0
bijde·· n~Y5"8' de..,r.

HOLLOWAy'BPILLJIl'i lIN 'ALF.~ GevaarlijkeD.iarrhee. - D.e oorsaken d.. 'er verzwillend. sieste 100
men .
287
vereobiI\end, en d". wij.e harer BBDvall.n· 000 . •eran~~----~~--~~~~~-----~
d""lijk.~nd., ge.en een voldoende.. "den .an het beoorepoedig
be.aUeo
.;Ie &htgefW<>te ...... Gvsu.u
langrijk .....tal. barer slagtofi'e1'8. Onder. Holloway'.
bobandeling,· al iade oorza.k dezer siekte in dnillerSEPHr:~~k1'J~~:!I'"""BRNj:lSTINE. JO.
nie gehald sal de uitelag even gunatigsijo,hebij
VANilPRBW.•
de mug. de le ••r of kleine.. . ing.wanden dl> &ate!
SaIaJ;iga, .8 Noyember 1816.
1077
van de . ziekta ia, WIlDt RUDe pil\en .met· oordoel
A1gemeene ·1Ieaniage.iag.
ingenomuo, .n sgo •.If goad op de sijdWlder, 00'd..rbnik .. inoowre.en, beteogelen de oweUingder
p. den • 7· No,""'be.· o.erl..ed ten ge,olge .,"0
bloed",ton ~n regalen iedere ."rkeerde·. ..erking.
laagdorige liekte. _
Vldar:
waoroit die ook . ontataat. Beid.lOidd.l.... werkeu
Ma. ROBERT BRLAND, NIOOLAI a'A1l0.
regtatreeke, tot herotelling van het julete . even..igt
-"00 gevoeligheid en prikl<albJiouheid, ~een
g<DODda afaobeiding, natuor1ijke en buitenaporige losing.
..... eIlMl\be& MetaleD -Kmia.
Dooaje8PiIlen,'lUlfl.fS,en f 6. P~ZaIf
Solo,
Jl.. B.Il'ABO.
.... fl.rS.ea f5 •...... .
Ohsribon W. CALIBTANS & Co.TagalA.J;~ < 8 Nov,ltml.
G. C. d'ABO.
1995
, Renige.n algemeeDe keaniege.ing.
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