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Rotterdam, 20 Oct. Blijkens bet afdeeling.ver. lag
)ve. het boofd.tuk OorloJ, was mOD nagenoeg alge.
neen van g"voelen, d.t de.e begrootiog gebeel bet
,arakter drAsgt . eener tijdelijke ,oorz.ieoing1 zoodet er
n menig .. opziebt 8a'1vulling is te wachten en later
lon tweede onderzoek zal noodig 1ijn. ODdorscheide\8 leden gart'D den wf'Dsch te kennen. dat er toch
indelijk meer overeenatemm ing mocht ontstaiD tnsCbSD de Kamer . • n bet Departement .. n Oorlog.
let .ohijnt dat aUe Mini.ters •• n Oorlog, alvoren. de
'~ ortefeuille teo aanvaarden, niet Iltijd in aile opzieh! ~n zich voldoende rekenscbap baddeD gege,en van
\ .e n aard en den omvaog bu.nner taak en den to volen· wag . tar foorzieoiog in erkende gebreken. Daar..
-B' zou men, ·gauDe. van · den Minister eenige mede, !6ling oQtvangen, vooral wat de lelende Btrijdkr~~~

8.25
3.35
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4.58
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bet doll. wordt oan beid. zijden ean .tolnlketal op
ijleren . atoelen gepJaaht; elke ket~l werkt op twae
pompe"n, en het g~heele flt~ledl bt'staat uit vier pompeo

VOlg~DB Gwyone Zij zu ' lsn to z,lwen moetl.lD opw~r'
ken 40 M' . per minuut. He; ho~twerk worJt in rndie

geleverd.

_ Nor Hat Vader laud verneeDlt wordt Z, .K H.
de PrIDa ~&n Orlloje dete W'oek in de te& .dentie terugverwDcht,
_ Z. K. H . priml }"'rcddrik be~fl, ui.t ingt'Domeoheid met dd Ord" der HijLU~t~eIBrenJ tar ht'lrinnering
Ban zijn 60jd.rig jubile als grootmt' e~ter-lla.tionlla.l, 6~no

D. architekt Coyper. i. bezig aan de voorbereiding
die bij Velsen wordt opgericht; eene
medaille wordt geelagen ter vereeuwiging Tan bet
ftlitj verder wordt op 1 Nov. een feestmaol gegeven
in het Paleia Yoor Volk •• lijt, waarbij o. a. de diplomittie zal worJen uitgeno;)digd en in den .food vaD
2 NOf, wordt een 81olfee&t gevierd.
GeHjk wen weet, ie d" opeuing op 1 NOf. elechh
van beperkten aard. dat is al8 geeno oOl"oon.iene
oUl 8hndighedeD, ge!ijk het werk zoolang fertraagd
bebb ~ Jl, zieb thRD8 v"Qordl)en, zal het kanaal o.ladan
l.rmgB een geul in de haven voor &Cbepen met {)I/l
lD t;': ter toeganlrelljk .zijn. ASD de eiecLen der echel;'
p~
v8urt .zal bet dan natuurlijk DOg maar ten deele be.otwoo"leo, 8n da. zal ook het geut bluren, w.nneer de genl op den I•• tatelij~ bep_alden termijn t1
Aug. lS77) foor de grootste zeeBcbepen broikbaar
tal WdZ60. Het kanaal zal cent dan "oltooid r;ijn aJI5
ua geb€I3'e haven blijvend is ('pgele'Verd op bare volle
diepte eo breedtc, en ala ce verbreeding dar doorgr;~ vil)g 'ao Holland gebeel tot atand
zijn geko~
m~e b~pe~~~:"aA!m--:~~~aoOli heeft daartuo den tud
Llud met 8f&D!ling tegewoetgt''M"Qu. .
mede, dat in de Ooahett reeds 134 6cbepen hggen
met be8temmiDg nl.6,r Velzen.
_ Ter beurza werd dt'zer dagen voor het eelfit
aene cbarterparij vert-olmd van Bombay op Nieuwe
d ep of Y dl:leo.
_ Hel barkechip Vier Gebroedera, geugvoerder
O. vaD der Zes, beatemd maar Soerab.ayB) zal, geols
den met 8tukgcedereo, op 1 November door bet

f 8000 g schouhen aaD de .Loui .. a~sticht · ng eu
f 3000 BaD b~t. fonds YOor de v~f8preidiQg VIln de be·
gin.elon der Orde.
_ Z. 1\1. de Koning Groo1hert"g hahn booo.rod
tet kommandeur d ar orJe vall de E .keokrlJon de-n heer
P . Osland, iU8fekteur van deD water8taat ~D uJgemst'oen
dienat.
_ Den liden deter wdrd in dell te Keulen geVtHltigden Alterlb~tn8.,ereiu, onder voorziltersl'hap van den
h' '. d E
t I
-.-.
~::i~:~I'iO r~on~D~I1ID'g:~... ::~:~eU~8J i;"de;G;~~;;~ Wit;:D b~::fth:: .!ri\itreilA:;:~~g'!,~t~Yeg~:org~:i;:ti~,·.i~·- !CbeDg8.888 , een gedenkat.een te plll.ateen, en wei;~
Vondels gebJortedag. deo. 17Jen .NovewbJr e. I!It lJ
'::'. itazeroen enz. Aodere lddeu wilde.n den M1D18'
e 'DOg zoo kort aan It bewiDd oi~t drlogen tot bet
die gelegenheid tal in. het. Viot~rIa Lycet.utU~::t k~:~:;
' ·' ::.n von dergelijlt expo ••. Ook de begrcot' ng voor
do leiJing vau mevrOU>R ::;cb.n8lder st;.&. •
:.• t ,e.tingstel••1 werd al. gebeel tijdelijk bo•• holl"d.
(~e8tvieriDg worden a&ngeric bt .
, _ Het"Vaderland verzokert, d.t de rege.flOg .leeh~a
_ De kOUlmid8ie yoor het huldehlijk dar Nede r oorloopig bealoten beeft de ha.enwerken van 8.1&·la
land.cbe jaugd, op het grtif un dr. Heije;km::::o::~
oor eigen reuning uit te voereD . Geen ~er ~eda:ae
tc:rdag 11. het gello~gen hehben Laar wt) II 1 d k
180
te zien dOQf de overdrhcht van eeu 1:I~.a vo ga eD.
hrijvingen ia aannemelijk geat!h~. Iam,dde d. .. .NoordztH:keua al tee kiezeD.
oudt de regeeriog foi~h ,oor om in .geva1 VAn nleUwe
leeken Vlin Trie8cben undste-!n gebetteld,
.
,_ Bet gepantserde stuom-ri"ierva artuig le!.lla, in
~nbiedingeD die allQog in oferweglOg te nemeD ..
Os 'beer Witb. Zer\"a~, 8cboouzoo ll nu ~r. lh· tj ~r,
aaubQUW bij de fdobriek De Allae, il 1-1 O~t. te A.m ~ Eerlang z~l een groot aantal ing8niears, werktulgaan-yaardde, onder de h8rt,:lijkste bew.ordmg~, nB:
sterdllm in t~gen.~o:)rdigbeid .va,~ d~n M,l~~lIte~ . .va~
) l..,n~H"er'L o~1/iobt8re eD', h,er le lando w~rden be·
•• _
,.1~ .f,..... ;, ~ '"' ,..... t ,...n!l,:':nltt.f'!pkeD. c\aL Ver6wrJ. lit
UJa.rlU6 en t\nQ.~r'" HI.lvgt:l l.I.UIi .J(·li.o;li ~';.1..4 1.00
."_~1.. ~ ?"..........
, .i.~eJDd, d.ie in bet. begin ¥aD net volgeDd JaAr La8T
:~~"'d;.y z;~::b~~~den d:r dicbtkuDst cn d~ op6ch~lflen j
Due ,aartuige n wor ' en op ee n dwanhellmg ge.De 'Nedt'rlBndscbo Jellgd b,ap. den dichter ell klQ~er..')ata,ia zullon .e<trekken.
bouwd: w zijn lang 49 M. en de groutdt.e breedte l:
_ Aan be8te&' e3 teekeniDg "Gor het ~aken eo
vriend Dr. J. P. Heije 1809 -1876 Op d~ fLcbLert~de.
7.6 M.; e~n groot det:! iii O'tt!lrdtakt, sen 800rt ~8zema
~ ren ,an een ijzeren drijvend dok 1 ten dlenHto der
die mau eereb 'toorbij muet om filCh voor hat grat .
met. gep,uteerde zijden vormende. Huo ~lepga~g
:.~v:riDe . in Neder!' Indie, t. Onru.t op te .tellen,
plantf\Em, de woorden deH dicbter~: Een bed, een 1Le
mag, al.te a po boord zijnde, in toet water Dlet :ee.r
;;vaarvan de .,.nbeoted'ng op 7 November ". a. .&1
1
bedrflgen dan 18 meter. De machines moet~n 2._0 1.
pl.ota bebben, ontleenen wij de ,olgende .oorn~.~~~
IlW~e·;:o~o~: Direktie der AmoterdamBcbe K..n....l..
p k. Lnlwikkelen.
il"..,nderheden: bet ijzerwerk I. begro)t op ! 96~, , .
..
ni n z 0 te Velzen als t-jl Amsterdcuu
_ Met den nieuwen cureU8 Gijo 110111 leden van het
!" ioutwe rk en op8tellen in Indie is ~oor memorleh:~::
mutBcbappll wo t
kt
VJor
de
ftHJstvieriog
Lel'd8ch. ~&.lldentenkorp8 ingeschrev~n 184 studenten.,
groote tooDerei<i.elen. gema>
I in het Noord·
. ; trokken, De lengte i. 100 M,. w\)dte 26 M.,
'"
bij de plecbtige opeOlng VIII dt'!;: ~eu meter diep.ong.
ale: 80 in de rechteD f 23 in de genee~\uude, 10 10
'~ i~ 50 M. binnenbodem mide.beep. 8.80 M., op de
L-naal ,O"r ~ebt:pen met ., / 2
b
1
7' d
.......
L'l
hie eu 5 lU de letteren.
~
·'ei~d.n 3.GO·M. Het·benoodigde ii. er wordt berekend ~p ,ee
de tbeoloJiCt,
10 e pul OSop
"
Groote 'zeeechepdn lullen, 8ta IIoUel med~loopt, ~p \
_ De genoeakuodige Sta.takommle s\o te A ro.ter
;.
2600 ton; ten opziebt' der kwaliteit wordt In
November uitztHlen en bmDen~aUeD, en men OO~
d
1
eft
tot
arts
be,orderd
den heer A. C. II. E.
., ~~~. ~ der VoorwaarJen de opmerking gema~kt dot
dot Z, M. d. KODlDg de ultnoodlglog, om d... r 9
B~;m~:ijk, med. doctor, eo den beer J. P.G. van
er van BelgiBeh . fobrik ...t tot Dog toe .Dlet ... n
. . . ,.tJt
. proe,en heeft kllnnen ,oldoen. Boven op tegenwoord'g te z.IJn, ul aA Inemen.
uneti
" .de marme
eZIDd it!!. Sh[lk.rub~
Tllrk •• be b... mdame.. Hot w...
m;:l,u
u ,"Ima.kt
van bet w4Dstaltlg OVt:rk eed~e::\~;b.tl~ gekle i g~t'Q
ycr~Chllhg IS, en vo~~t& 8t~t glj be~ t~r::~ W~e~ te
ed
£il:r!~ fO::~:~~e b::,~u::r:an voot onbeecheidoo bhk~ de Vt'r.~ez~nl;:~:!n:;:::' t!~~~~n.
e
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FEUI LLET ON.

De Rayine,

e~l,e. episode uit bet Harernleven .
fTor'fJolg t:ttll[li&fer.

V,
Weini e dagen la~er ootting do kolonel een ~ng':.
teekend ~riefj., in h.... Tllrkoeh ge.cbrev~n, ... aarln by
werd uitgenoodigd tot eene bijee.komat IU een .\leen
"IItaaod hui ... dat door de WedllWO ,a~ een g?wo.e~
btetroar bewoond .erd. In de me~nlDg, ~t leman
am •. b t ebeim ...nige 'mededeellDgen WIlde doe~
ben1en opatandeling<lD, die .ich in ?et.. n~bl]
I en gebergte begonnen to .urmen, beg.r by •. ell
~;·~et. aaIlgegeTen nnr, welgewopend, naa. de bepoal-

::: de

~~~:~~t;":r·:t

d:~etz,rne d~c;ter

Korna~rt.

-

1'"t tandme.at .. H ,

a,

L.

N 8er

mon BaD bet Dagblad tnededeelt, is do
prdrnie van f 100), door de familie van me l'rOUW fan

dor Kouweo indertijd uitgeloof.! voor de ontdeklring
van de t1egcI1I 'an den dub belen wQord door de
,
heereD mr. van MaaOflD, adroc&8t 'beneraal, en mr
p$tij'l, officier VOD justitie te 'a-Hage, verdeeld nIB
~' olgt: aan G, F. Schall n, .IIpekslager te 's ·Hage, f 500;J. C. H. Janek, dlrektenr van het Nederlandech h.oafJ ·
bureau van ivfJrmatie, f 2GOj J. RoelfS magnetitJeur)
f 150; Tb. Manden, agent van pol l tie, f 100; de drie
laatsten te Rotterdam.
- Redeo uVJnd is rondgedeeLd de Memorie 'r&D
Beanlwo>rdin g op het afdeelinga-vereJag der Indi.ehe
Begrootiog Va;) 1877. Op d. . .oag of de opvotliog
der regeeringetaRk wet die v.. n tijn onmiddelijktn
voorgauger Of raenstewt, wordt door den minieter in
algemtenen lOin beveatig,md geantwGord. Zijee riehting
is die van gematigden vooruitgang. Niet afkeerig van
J

henurmilJgen , wachte men vall hem geeoe ingrijpende
ma.tregelen, Nfl ilL betgeen op adwiniatratief en wet"
gebied in Indie is ondernomen, Eftl thA1I8
;:Q~:;;::"
d~- ~oE'ko~fJt. Be;order![lg vall bande:,
landb)ow en nijverh.eid door ferbeter\:ng ~er k.omr.ni.nikatie-midde len t n wai;erwerken, eo ~ntwlkkelt~g VOi.il
't volk do ' r onderwijs, kunnen de illtddeleu 7.lJD ~~
aen betdreD toe~tand in 't leven te roepen en met ¥-TI 1
voorganger acht bij de danrtoe strekkende ma~1.reg;::.
len de task van elke Regeering. Als V\1crsHn~H
overigeLs vaD eene voorr.i('hti~~ 8~8at~unde te~ !l.'lD.~len
det lodisch.e f inanclen. zal hlJ met In gebrcboe blu ~efi
de fl?rzekering ran een behoQrlijk e\'enwi~ht tU~lIchen
de middelen eU de uitgBven near vermog&.~ te b~vvt
deren. doch .,.aar or6r11chotteD van ,.ori~e dleD8t-en bl
8l~hiklHlo\r zijOt schijnt bem 'c ge bruik ctaurvan, .~Uti
bestrijdiug van buiteDgewOne behoetlen zeer ferdeulg·
baar, wnder 't g"vuar om op d.ie orerachotten te z;~e ..
te eteullCD te oot-kenuan. Op de ant;..,.oorde~ ~ope!1a
de onderdeelen der begrooting wordt nader t~ ' t b~t:!.I!~
de terug~ekoUleD. Er bJijkt 0.:1 . 10. dot ultl;'Q,e nn g
der Bota.via.scbe ha-v enwerken SBn geen d e r gegl\dlgd~n
hall gegund worden, zooJ.t er niet and.erB. Ofersohl et
dan de werken ",an Gouvernemen hweg e tn e~~en .b~hHr
ui.\. te yoeren en te ~racbten fo oveel mogrhJk ktemer rl
·t t b - den
onderdeelen der werken in IndH~ U\ ; {fielhe d ;
20. Dllt de minister niet i8 f 0 0r op Ie ng. ~r g~ ~ d d
helmhoudmg fan stukken batret en e ~ fU\U 1e ldmg tut
d
den oorlog met Atjehj de openba.armak~~ ~Oll~:: e :
III 't .... I.g opg ge<l ~ redeneo, .,h_ e 'J

g~!.~d

~~~

:;-

J

_

_

HlJ

It! een

Bulgsar.

Is bet dan ::n d~~:~U:e~n .~a:

ver~oi:e '::~:e uoo;e!J.

atamlilen~

loo~gen,

~

..

.at u

18 It een miadaad \ilD sJaven Ilf
.

;~!l;'):~:~~~;~~~:~;o~;~;::¥:~!:=:o:&t~:~;o~::~ ::~.:~~~:::~:~:;,:i:~~:::~;:{~~:~:tenr~~:.;:::;: w.~h~~~i:;~~~fn~f.tEj;r:;~i:~;E:;~::~i;e:i~J
k~thol~eketeB:!g:~:~
gele":,'kolonel wa. een oogeobllk mblmd door bare

on~erwachte

,enchllnmg, bYI bad nOOlt ~l '~rtlS:oud~
merkZIUIoID gade gea ageD, maar 8

~:~::e~.e

\

k

h~:ftT~::~!OO~OU~~1:

e:n
riban. de
fefOUnng te vrie1!'d om bet SlaYlBChe e~eme~:
bea\ri: den De v~ce-koneul en gl) wor en

~£~:£:d7~!:~=!e:eni~:l~::~~::::~::~~!: :~~:f.~: ~:eu::E::~t;d~ti:.:~t
l'locbtenJ terwg aar a e
ge.teenten .oblterden.
~'o g AJv Bey
W
in kan lk u van dlen. tlJll. vr e
.'
oU: ee:,r.tibwggo nJ dat bem IIlDderhJk werd, to ver·
breken.
. ,
d h _

D\::~o~~:h ::~~~~

~~~ ~dd!~~~r~·~a.:vlec~

::::
ren,
el~t aanraaktec, en :tluIEterde:
.
de J:e:~uwe l.idae bem bIDDen ID haar helder verten E1JD \
18k e uW' ge&prek D\et LQu,ee Bfg&.'1k. he eergl r...l
hobten .elamlik, waar _ij hem aileen bet, met ver.oe~
to ".I' en wacbten. Weldra week ean gOt"
11l1~~rt'oloDel .prong op, al. bad oen ocborploen hem
een pOO'Je d
-trail eene vrouW blDnen van hoogo
.
dUn ter II) e en in een .omberen rerod)o eu een d,cb·
gutok::. h dt we! gelgk, hernam d. raYlno, met aon
ge.t~~' go:~dhaar gel ...t gehlel bedekte; m... r nit
~ .";r ~ ,telleD, ' ..men n.... Europa terug te koe·
~:o ·a::~~nr. d ..n ali ,ertlpreidde, kon men opm.'t. hier niet ••ilig .oor Il zoo mlP alD
k
:::r~' 18 .• . ,.
ken, dot .~ )ong eci,!"t:':l o;~~n divan pl""ta,
t
Zij !,a~nv:;:':'a. het ."are k!eed, dat bare .tre101l.en
:.
Turk •• b ale Ff.....C:
, waa,r:~ maakte . af.rierp, en I ..h .oan zgno ver·
r
\oeD ik ~aa1e-halloum P..... .~eJI ,_der , g
I
; ;.blikkoil.,e~ao
hot elepaw ' toilet de. ,
n

h......

in

Meno, med. doctor_ndu..

d~r tribune,

\

~~e;:t !!:~tr

e:s!'ld~'

ttl

r

h::~ bl~:~e~"':~;~:~::

!I::h' te Y:c: o: goduld, dot ZlJ
o?los8 er, maa; ~~:ll:m:::g )ft!l'lf!e bllk.ken o.en
G1J 8l' h oen me
,
-

ko~

~i£n~~u:;~ ~o~ ;1~:~:e~:::J1:~:~~:::~h~;~:t:~;::: ~~o~~P:~:C:l~

an!r:::;;: £
keneD dan op 180 ,an eenlge "
bO' n zoudeD
B " 8 -bou .J ers fustt!ti Ben hebte rt lDg eYmg
a'a hazen, en .iob waarech~nhJk ver rge
AI.'- ey " C ve:hoedsche be .. cgmg der vedeidelgko
J
del. Ut d e OD
baren boeze Il gekn eld
ho~e~en noemt lOU or ecbter esn, wl~nD mood In \ sch1;~~e
kh&.d 7>(11 d ar: ::: om bare euiderende leest
bol.d DIet genoeg geroemd kllnnen wor en.
Onwl e ellrlg e g.: 1 ~dr r 'an een .... cb,kkc l~.
ate
wh.e:t
:eiden
t ,i'ne YQoriogenomenbeld tegen aHef, wa
De ray .n~o en eon
stond a~ i!l eeln onQ'90f leer. da
a h beeft bewogen de l"oorateUen, dIe ltJg.
het voorQordecl ba.rer I;;flrowet b
Jen OEmalll
~u elmau 11. v:: de hand te WIllen.
.
. killIlellJk.e 8cneldamuur tuychen ·:-r'liC'~ ht:f"te:de~!l
Ik ~~dt~p..t deelnemen ..n den opatand, die bIn \
~'e kulone~ ,"":., d. ,.;:~.~~; :~t net, ..oarin oiJ bel
ort ..I nltbreken.
"
. Oln tr~ehtt. leO
m
neD k H
glj ontolet 1J niet bem te '.rt&de~ r .
d n g.,.ng~n ..ten
- ll<oe~ ...t tot wien ik opreek; 3n b .. end,ell.!" b\J \
.~ b I opverachillig' mijno auders hebben m~ I.~n~~! ~ij: ....oo~k~ni. m~t hem ~erloofd, maar

i~' h~~~O!a~o;~er~. m~:t~::!,:~ ':~~:~~\e! tr,~~p:l~a

I

Ii.~ :!!.!o::e~mint8ij

MlJno

belD niet f

~~or

::~e~j: ~:::~~:~ vr~r"::;

I

werken. .'
.
.•...•
..
. ..•............ ·lnrspreiden 'ran lo(>ver~preuk6n(d6~o.)deligtg.eenbe'~h~a9,nkt. o~etnldde1d. dame inet het.o\·
Bo. Dl\t:de Miniater den v~ollp;Yan8aO.OOO pikoliJ1oo,igegemeente ~ot ziolt lold up eene . oenlllllllogende 8igllalem.n~ • .f!'~. hrut~, oog:n donkerblauw,
grootte 5 voet.4/. dntm •. g~wtcbt I~6 pon~,bo~8tbreeJt.39dul~, breedt. am hot m ,lden, 28/. ~nlm,
.• cboenDu l11 m r I., hanilscbo'·DDumm". 5 i.· Bneven
weet, boe lang, daa. bebben plaat. gevonde.n. Dat
franko o!l:'er W .. 7?8 Tribnne ,?m.e." Ondervraagd,
begroot op'I,200,000 piJi'lIB.·
_ Het on twerp van. wet tot regeling van ,het mie. thans.:een 'eindo aan komt of gemaakt. iB, iB,":8.rom hg aBn. "go toeko.~ ••Ige :;ede.beln dezen
litair onderwijo oso de KoninkJijke Militaire A.kademie,
trouwenlniet door de pcherpzinnigbeid der amb..
el.sohen stelde, ve.kl.arde hy· ~.t "JO eerste, vr~uw
i. door de Regerring ingetrokken,
ten.ren,ma.r . aileen daBrdoo. dut de "aalzegger
nlet lang. gebuwd ~ewe~st t •• ~n. 0 oe bad van haa.~
~ Na•• men verneemt, beota"t bij de Regeering bet
in zijn afgo.onderd ve.blijf .:eb familiariteiten v,r
ou>lers eeD b.la~~rtJk ullset ll1~e.'~ekr,ged, w"~rvan ZlJ
voornemen to Vlio.ingeneeD otoomkannoDneerboot ty.
oorloofdein 8trijd met de pnblieke ,erbaarheid, en
dour hanr 0p'0edlgen dool Welnt~ nut ha~ kunnen

koffi~ blijft bandhaven tegen407.cent per .balf. kilo. Iplaate, daartoeapeclaaJd,,: hemingerigt! pit 1~~t8te
Volgens e~ritelegrapfl.oh .beriobtuit· Iridi., 'an den' . moot, volgen. de Bmbng-Llmoronlangs te Madmen
Bden d~.6rwo..dt de Gou••rnementB-kollieoogsttbanti
(toch niet in de liotla P) .vertoond zijn, en, wle

Uit d.e.

en J.
L. Swart, ,an de .rtillerie, allen ,vn bet O. I. leger.

luiteuBnts_ D, V.in Zomeren, van de infanterie,

De vier eertltgenoemden keeren vaD veri of naar J 8va

terug.
_. NSBf wij verneman bet-It de beer Mr. }'. E.
Karseboom l procureur.generaal bij den Boogen Raad
der NederJanden, wegen8 den zwakkf'n staat zyner
gCZiondheid,· ~ieh genoopt gezien tegen 1 Januari &. s,
Zijll ·ontelag ·uit die hooge rechbel'lijke betrekking te

vragen.

_

Men schrijft uit den Haag aau de An h. Ct.:

Omtrent ·het wetsontwel'p op het

lager

TB SOERABt.I,f.l worden tegen ee(le entree

.tel. wor van prof. Vetb over • bet landschap Deli
up Sllmatra'\ met afbeeldiDgen vaD de hoofdambte
Daren en .inric.i.tiogen der Dali.maatschappij.
-Uit een R,tikel van 't UtreehtBch D. blijkt. dat
Je heer P J. de Quartel .ich b..i!l: houdt met 't vor·
men eener combillstic} om d.e l~oncessie te krijgtm
voor _den spoorweg VBn Buitenzorg over BllnuD"g naer
'rjilat]sp. Hij zou dssrover in onderbandeliug lijn
IDbt
;Henry en Juan Meiggt, thaDs te Londen "'er~
blijf h-oudende, die even ala 11 ~, bij de spoorwegen in
Chili en Pern waren betrokkell.
.- Uit de wijziglng, gebrscht ill den lItaf der ka·.allerieJ is bij bet afdeelings-onderzoek \'aD de oorlogs-

begrootiog de gevoJgtrekking gemaakt, dat Z. K. H.
de ·:frins van OraIlje als il!spekteur van dat W!lpen
."l.aftreden
-:,.- De t06st.a,ud van den heer Nieratrs8Z, lid der
'1'weede- Ktt.mer, ge~ft weiaig grand om zijn berate) te
vt,,,wacbten.

Koninklijke Besll1iten.
Bij aon. beeluit is de 2de lllit.. E. Hamackert van
het :ide reg. inf., \--oor den tijd VQn vijf jaren gedatii.cbeerd } ij het wllpen der it'f. van het lrger in Ned.~

in die.
Bij k(JD. u"::fll.uit is Il_an D(m Juan Cullell \', Roka,
gezagfoerdel' '(an bet Spaan9cbe Bcbip Marti CodolBr,
s.ls blijk van Zijner Mnj'~Btcits goedkeuring en teHe·
denbeid wegene de redding der bemanuiog van Let

• erongelukt N.derlan·i.ch Hchip Cornelia in Mei 1876,
toegekend de .iheren medail e, .l.mede een !ofi'elijk
getuigschrift.

Samarang.
OFSOlIOON bet Policiellltrafreglement .-O(lr lnlallden
t!trsf br-dreigt op het bedrijf Tan waarzeggeD, voorBpel·
len en droom uitleggeD, en e"enz(to op Let vetko! pen
en venpreiilen van .zoogenaamde djimahl, 8mult'tten
CD d~rgejijke, lOO gelooven wij tOoh, dat er geen ar·
tikel i~, waArh~geI! tot. dUB ferte meer g(lzondigd wnrdt
dAn dlt, terwijl men elecbtB ~zelden verneemt det
(}vertreden wMuen aangekls8gd of \'OOl' de Policierol

gebragt. Vom""erre b.doolde handelingen - hetoij
dan 81 of D16t te goeder trouw-in bet gebeim gss('hieden, en dit la1 will meesto.l bet geral zijoJ laat zich
deze straffeloolhe-i,i zeer goed verk1aren. Doell wat
te denker, W8nneer sulk -een goeToe of' waarzeggt'r
••If &8n ,un bedrijt rnebtbllrbeid geeft, tn door bet

von

f 0.50 of f 0.25 voor de gO" geme.nte ten 1o, nge

steid a kameelen, zoo bet; heet, Ipeciasl beBtemd vo rreizig'ers Daar Mekah of Stamboel. De dieren tijn
afkomatig van Arabie, en natuurlijk bier nog nooit
fertoond. Ze worden beschreveu ale grootet" dan olifanten, met drie'edig beengewrich!! enz. eDZ.

DE JAV...-COU ...."T ,an Vrijdog 24 November Jl
bevBt 0. a. de volgende verordeni"g door den Resident
un Sam. rang v.,tgestdd:
VERORDENING tegen het bescbBdigen der of ap·
pingen (hydraDten) fan de arte·
.isch. putten ter hoofdplaat. ~a·
tnarung en bet mia\jruiken van het
welter dier put.ten.

Art. 1.

Het i. verbodeD :

om emmelB of .nder~ watel·vaten aan de kranen
of uitloopbuizen der watetreservoire en der hy
drsnten te bangen j
om dtl waterreservoira, uftep en sluilkrBnen, Ian·
taarns en a.ndere ijzer· en'metaalwerken beboorende

(l-.

b.

onderwijs,

ton gouda uan leges foor de ambtel;l-aren aan de drlp.&.rtemeDten van a1gemeen beotuur. Zooa!s men we~~J
gaaD· a1 de inkoIDaten dar leges in _8ea pot._ di~ portingewijb8 onder. de am.btenaren wordt \·erdeeld. Een
sek~eta:ris-gpnernllt krijgt 24- portieD. een reff. rt;;!ndllris
ol'hoofdkom·mies 20 portiel"l, cen kommiea 16 rortien,
eoz.. De opbrengat der leg?8 zal in 1876 w.6.alschijn.
lijk. ;.ll1eer dSD twee en een halve tOll bedragenj in
het vorige kwarta.al was iedere portie l 3.16
~ Ii! No. 4.3 "an Eigen Hllard komt o. B. cen up_

·.u.

tf

"

11

.

MaodbtSliDg

11

250

• 07 ,

Tezamen Iste ooort 7917 • 6'1 •
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genn.

tot de w.terleidingen der arte.iocbe putten t. be·
i!cbadi.ngen of lUll te maken;

thans bij den Raad van State aanhangig, kan ik u
medeueelenl dllt dit niet een wijziging 18 van enkf-le
ilrtik-eleD"1 maSl' een herziening van de gebee1d wet op
het :lsgei' onderwijll. Bij dit welaonlwerp is een lijvige
illemori"e ran Toelieht.ing gevoegd. Om de ask voor
d3~ 'R~ad ran Stat3 gemakkelijk te lUllken, beeft de
Regeeri.ng de stu'kken l!\ten dru~ken, en ieder der
leden van den Stafltsrnad een exemp'l(l.ar gegeveD, maar
o:J.der oplegglDg va.n geheimhouding.
Bet voorr,emen bestall.t, om een F.dne van den
bloede: te beroemen, tot voorzi1ter der Nederlandscbe
Kotrimissie--voor de internatioDBle ten'oonetelling, in
1878 te rarijs te houden, Zijne }'.bjeateit de Koning
heaft reeds een pllU adjudanttln r8 ~r Pm~B gezon~
dei1, -" om alde.sr '" oor Zijne ~I8.jeNleit in 1878 len geGchikt verblijf te buren.
De u-iHestedirg van de h&."\en te Ba!a,·ia is niet
gegund; daar de. smbtenaran aan ~e mlnieterien albie~
1(4 percent leges van iedere be,teding krijgen en 1 4
percent. l'aD -de · beh~ling. eu de begraoting ong-sreer
tWin'tig mi ioan bfidroe,?", is dit een_ verIic! vau een

".

u

lot.

-1-048· -tt·' 02 "
250,,· 07 .. "
Tezam~n·iate ··8oort·-74~8- ." 58 .:
Komt.'bij .2de -~.~,
161 u ·fiG I,
. ".

G.hcel. ,oorro .. d 7584 " 09 "
11 November. In's land. koffiep.kbuioen WaS tot
en met giateren voor do derde veiling . van dit jaar
ontoangen:
Uit deB~venl.nden, kofllo late s.Ott 6619 pik. 68 kt. •
• Angkola
• 1048 • 02 •

;:'~~~~~':'::E3:i::'mE ~d;:! ~J:~;r::~:~~ ::;":~;=~:~~::~ ~i:~~~~~~§,~E;?'~~:f.i~

gende jasr te ve.rvangen.
_ De 28.ton dezer 0.1 van bet koloni.al werfdepot fertr.kken een detacbement suppletietroepen, sterk
125 man, beneveas 5 onderoffit)ieren om dienze1flen
d1j! te embarkceren aan board van bet via Suet: I sar
•Ia,;o vertrekkende tltoomachip Priollea Anlliia. Het
'Jo;wel over [st detacbew('nt is opgedragen aan den
majoor der artiLerie vall het O. I. leger G. E. O.
(i uffroij, terwijl tot medegeleiders '_ijn armgewezen de
kapitein der infsuterie W. Tengbergen, de ritmef:'800r
der kavallerie J. J. Bijteveld en de J .te luit. der
infAnterie H. T. 0. Koppelmann, olomede de 2de

B~'"
. . .•. <.koJr.... 'i•.t.•. . . ,j,~rt . 6l2'G....pilr.440

"Augko:la .'0
Mandating

t'

om de zelfttluitende afta~-kr8nen Vft.bt te bind en of
of eel.liga flud('r~ \\ij,e te bewerken, zoodanig dat
did nQ gem8akt _gebruik oren blijven;
d.
om onder de kraLen of uitloopbuizeu cler water
re~ervoin of hvdrant~n te baden of aidaar goederen
te WBsschen e~ and,·re dergelijke werkz&flmheden
to \'errigten.
Art. 2. Overtrading van het voorgaaude artike1
tot vijft"en
,,·ordt gut-raft met eeoe geldboete 'all
gulden, of ge'fangeniesttaf '"oor ho{)gstenB tea dagen,
Art. 3, logeval van hethaling Vd.n dezelfde over..
c.

een

trading binnen het jaar kan de .traf worden verhoogd
tot e.De geldboete van ten boogste vijf en-twict;g
gnlden, of lot genng_ni ••traf van ten largste acht
dagen.
A. 4. 0 ,vermlni.lerd d~ slr1'l:fi't:ll in dt.'za va ... rdcring
bepaald, wordt de loegebragte scbade op ko.teu van
de o.v6rtreden door het plaatselijke butuur haut.t'ld
En opdat niemand wien zulu aangaa~, hiervdll unA
wetendbeid_ yo.::.rwond41, zal deze in het ~fflciele ~ieu ws·
blad worden geplaatst to'D, VOOI' ZOOY, el noo fig in de
Inlaudsehe eo Cbin(oe,-~be talen Word"D UllfJgt'plBkt.
Geds&n t~ Sa.·oBrang, den 16deu Neveillber 1879.
De Resident van S .msr4ng,
'A.X DEll K!A.
De Sekrt;;taris der reeidt-lltit!J Samnrimg,

W. VA!'i DER Vt'N.
WlJ

].RZE~ IN DEN

JAV.1.-POlH':

dutl) 23 Nove·.ub r

o. a. het v, 1gende :

Door een der ButaviUi!cLe bladen werd eeu paar
MdageIi geJedeu bet bericht medegedi aId du.t dIJ
~dirigerend olli(·ier 'fall gszondneid 113 kltisde de
, Leeuw bet voornemen hod den geneei!kuL.digen

BATAVIA., 23 Men scbrijft

0110

den oQrlog, dat de R.dja geeindigd is met het aanbod
Df te wijzen; waarop den oozen niets .!l1lJ.Jre overscbootJ
("1. J).)

dan de benteng te slecuten.

SOER1BAIA, 25 Novembe ... f.:ebrtk Ban I..mcieren.
van gez 'm dbeid, doat 1.iob ook hidr tor plaatse gevos-

len.

OlD hierin geda ltt'l~k. te ,,"'JOT?; eo, is Dr. Fubri
een jan, tegeu eone 1eg~moetkomiDg
van f 300 '8 maande, als gen~ethet;'r Dan bet bospitaal
nlbier toegevoegd.
Indion de positie dar l.'flic& v. gez niet aanmerke ..
lijk verbeterd wQrdt., Ie It te \'oorzie-n, dat goandeweg
ve!en bunner den dieo:t zullen l. rlaten ~n de Regeering. ler unvuUing, niet la.nger de n odige eiscb(ln
zo.l kUllnen, maar t.ovr den zal tnoeten zijOt met hen,
die z!cb. asnbieden.
- Mt"n aohrijft Ot;S vQn Ambuiua, -7 de:r;er!
\Vat 't; verb:ij f albi~r ook zeer '·eraa.[]genBl!lllt is:
dat de harmonia onder de luitjrs Ol'er 't algemel!n zeer
gped is; er worden h~er dik\\-ijllJ van die kleine par·
tljljes gegeren en dan goat't dltu recht vrolijk toe.
Verd~r ka.o men. h:er prettig wanddell en naar bet
zeehovfd gaan, waur men een ,r .. chtig gezicht heeft
op de mOJie basi VII.n AmboDi ilJts s~h~ OnerS bab ik ter
were1d D(lg niet gezien.
Heden Vf'lt,'ekt van hier naar Trlrhft,te. om den ka·
pitein Periti ala m·lib ire kommund .. nt aldaar te vervangt'll. du kopt_ van Ginkel \n'1 he gn.rnizoen. Ook
de o.erste goat dosr teen ,"our zaken terwijl nog der.
wtta td vertrekt et3n detilcnament van 60 mind'eren
onder komruando van -luit. - RllblJema, om bet gar"i
zoen --te T.nnate· voorloopig ~E'nig&inM 19 -.versterkan.
S('d~rl de la!ltste maT~oot hebben W~ ge~11 heriohtoD
meer. t8D claar onh'angen, dt)' h naBr ik hoor il5 de
loeshmJ nieta: nrontrustend. O.k lerhht heden de
reede, om koerB te zetten naR.T i\'Hep8e.ar, Zr. t'8.
Stnow81.·1ip ('ura~BtJ. D~o 25l:!t~n S ·ptsmber nrtrok
dot t'chip met d n Resident ell een ktHllroleur van
bier nsar Lettij en kcerde den 24"3ten October van
daar wedt'r tf'rug.
Nan ik Loor was deze t\lI:ht d:ent'ude 01ll een ul·
tirnlltuID te stellen san eene door bet GOlL\'. SilO de
be vol king opgt'llt:'gd~, Joch duor ·llaar LOg nid- Yoldane. oorlogEl8cbllttiug, -wegene i",t 'pleg~ II Yd.ll zeeroof of
plundering van ('ell gt}strun L 9 ·h1t'; dat weet ik niet
j'liet.
bebbe!l go voldaan nllsr n:.ell
De 30 t '1ftil
Snetbla~e roor

('.".",~.~ ,.,

/, Wij ZijIl echter in eta at tiit- bu:c~L tegen tIJ
spreken. Zuodra. Dr. de Leeuw ht'rateld is zul bij
,zijn dienst wedt;r waarnt'Ulen met de'o'.elfde ener~ie
lieD voibardiog ala -voorheen."
I

Het i. bespottolijk te moe ten

lezen hoe de H er

de IJeeuw steede opgebemeld wordt en thaDsweer eene
aanaporing krijgt om met de::e(rdl' t'Jwr,ljit' l'"Ji ·rol"-lwdiH.'I
als roorlwm 2.ij.l di~nst lcoaT Ie n(,IJI-l'II. Vooral-de laatet~
woorJen vaD den lof dQor den Java Bode aao Dr. de
Leeuw toe gezwaaid, komt ona verd8cbt voor eD geeft
allen ~chijn of de man va~ tijtl tot eeLiJ behot,fce be~fr,
een riem onder bet hart gestoken te worden.
Het. wcord u:aarrtl'mfH doet andere vrij we1 dank en,
aan iets bel andelen .. 18 bUz[Jak.
"''"lJ LliizEN IN DE SUMATIU. COU.RAXT,

het volgendu

ingezonden etuk (lver df :(1('/,' iYirij8iJlk:

In den Indier vlln den 12den Oktober jt. .chrijft
(0081) dat de kapilein Nuij.ink noeh de troepen
in een toestd.nd waren in welkeD men den vijltnd
tegemoet moet gaan.

Dat berich, te Kotta·R.dja opgevangen

GUO

op een

afstu.od van de plaate der 8cbermuh"Ung', ia vat-.)aar
,"oor asnvuHiog.
Toen tot den toeht be8loten was.! werden militulren
die un 't korveen waren, geloot in .Ie rukken. Dd.nrno

werd nit de weerbaar8ten hunnet' de door (C081) be
doelde patrouille ge.ormd.
In de onotelteni. van 't oogenblik, ten gevolge van
het buiten ge •• cbt .te1l8n van officieren, beeft men
.ergeten in 't oog t. bouden, d.t Je kl.ine troep
met glane u~t de (!l}herDluteeling ill gokolOen, De: doo·
den kunnen niet roeer aprek.en; maer 't ill de -plicbt
der levende g.tuigen .an die .ebermutseling te pro·
t .. t ••ren tagen .aloche voototellingen. Dat de pu.
trouille goed aangevond werd en Itrijdnardig W8~,
beweel!l de vijand, die iw.mera sonder ducbtige redt'nt"n

niet"i' devll1ebt .ou ogn gagaan, lief.t mat achier·
Jatillg 'an veel'tit'n d"oden.
KA}iiIJOR van een te Chicago Yerllchij. end
.ve, •• been onlangtt Ben man' die de plaat iog
,erl.lIgde.au d. ~volg.nde ad •• rtentie.: "Huwlijk •.
fOOrlt,,!. De iD_der w_h~ inkentii, te. komenmet

Op DEl'

~.agblad

uit Madioen:

Reden ie n.lhier aangekomen de luitenant·cbine€'B
van Pn.tjit In; men zegt, dat de Illo'lrd op den pachter
aldaar bedreven is door a~tl chiIJ(~e~, die daorvoor
I 500 ontving en voortvluchtig is; de opzending vaD
den LuiteLant m et daarms·e itl vl'rband staan.
De onvermoeide, flinke AMt. Resident von PatjitaD.
last zicb geen rust en zlll de z (Ilk wel tot klaarheid
brengen
(J. D.)
N8~r wij vernemen, is bij den komwa.ndant der
zeemagt een berigt onhangen, dat weinig geachikb is
om hooge verw8chtingBll to ... elb gen van onB bODdgenootechap 1Ilet den verdrevt-'ll Radja van Pasei to
gen den vorst van Simpang OHw, d '.e zijn land ver
overd beeft. Volgens dit ber:gt beb!1en onze marine
tro(lpen in de bllurt der Ara,eoed t'r rivier een be·
Iangrijko benteng op den \'ijno,l ,·eroverd, en din
DatuLr:ijk Bnn de Badj, van PllHei willen aBnbieden
a]8 een nst PULt vJl.n waar hy zijoe krijgsbedrijven
tegen oimpang OHm zou kunnen voortzetten. De gef'st
VAn zijn volk WOII (cLter zoo weinig opgewekt voor

T "-1-/-;; ..,,,,,,,,, ...... c-;\.

ro""'"

~~b~'a;h~.~ ~~h~l

ig aan m~;d 'g~pl~('g,l op ~ scbipb~eu~
kelingeu.
Zaterdag heeft het Lf:Juv. 8t o:nscJ.~p A· j'.l' Ire-de
ooze reede varlaten om' l na ib vlag te 1 imor en Soe_wbs vertoond te hebben, I u.ar J anI terug te keeran.
Nanr ik hoor zll deze boot, ·alnirr in
verA
vnngefi worJen door de '.regal.

PAD.!N(}. S Nov Uit At'jin, 30 S ptomber .... en
blijl ik w{'gt}Jijk nog eenigen tijJ hier f e K.otta Radja
in gatnizoen.
De k,)!oune tal w.. l nog. gedurimde een dag (Jf·
"'eertien, blijven ageer. .'D. Ik verneem van elkeen, die
daar van dRr~n kOlllt cat de tegenstand bij d8n dag
toeceemt, eVc'n ala bet getal geemeuveldell en gekwet·
aten. Van hahJtgenoemde zijo heleu tUiID 160 h~er
aangekomen, wsarvo.n aUeen bij negen amputBtIes

m·):t:~nik\·o~r~b~jVe~:nv;::~~:~· gelegenh~id geschre't-en,
dnt d~ Atfljine~ zen te hoog Bchieten

I'U

J

do en ze het

Geheele voorr.ad 8079 • 23 •
D. geducbte storlDwind, welke te

achtergeJaten .
Zoo beef' bij o. a bet grojlBte gedeolte van bet
dak der wODiog van de weduwe K .•an bet plein van
R(l~e .. ~eggerukt, en, Daardien de zWare l:Itortregen
gehJktgdlg wet die wind neerviel hebben de bewoon·
.ters een allerellendigsten ~acltt moeten d[]orbrengen,
Naar wij vt',rp.cmen is de inetorting van bet dak
vcoral toe te Bcbrijven Dan dt!lD Vfrwolmden tOE'stsnd
van den kepI welke mao r niet gerepareerd werd, .,iettegenetaande berhaalde en dringende ver~oeken daar~
toe Ban den eigenaaT \'an het bl.\is gedaaD.
Voornoemde weduwe zou, naar men, zegt dan oak .-:;..;...
zeer groote schado gel.den hobben door <lit ongeval
en voornemens zijn \'3-D dea eigenaar S. G. eene
Bchadevergoeding te eiscneD; bet ZOll, donkt oos, niet

andere dan billijk zijn, dat bij tot .oldoening aan dien
E'isch overging.
Het bedoelde huis is nu onbewoo boar en dll dame
iB verpligt geweeBt if< allen blnst eene andere woning
te t;oeken en wij zijn in eta,at met geDoegen te aun.
nen medeelen, dlJ.'i zij i'Bdelijk er eeoe gevonden heeft:
in deze tij len, wGarin men wo mhnizen zoa zelden te
huur kan kl ijgen. is ht't weI wallrd dat M evr. K. ge~
lllk wordt ga'" eDecht met dien geed en uitBlag.
Het ander onheil door bedoelden wind veroou:aakt
is hat omwaaijen van een (sommigen ~eggell lwa,:,) lood.s
by bet groot miHtair b03pitsnl all.ier, iD welke zieken
verpleegd worden; gelukkig d'lt er echter g~e[J letssl
aBn de verpleegden is toegebragt en datI duol' Je
goe-de zorgen vnn de miJitair geDe~6ku[ldige dienst,de zion in die Ioolisen ba'i'in·iende patientun z~er spos·
dig eene geschikte pInAta elders in dat etabliasement
ferkregen.
-..- 18 November. De alhier gefealigde YrijmetBe.
laBn loge. Mata Ha.ria'; trAcht naal' vele zijden wel~

dadig te werken op ome Padangdcbe m.atscb.ppij.
Wti meldden pa. hare pogicgen om on ••jong volk·
je" een genodglijlt St. Nicolu8s avond te bewrgen;
van harte wenscb"n wij ceD gelukkigen uitBlag dsarV8n!
Nu v~rnemen wij, ·do'", binnen een niet ver govo!'<
derd tijdstip, door d·e L'>g@ een VOLKSBIBL[Q'l'llKEK
••1 worden opgericbt. De verwe.entlijking ,an bet doel
mo~t zelfd vrij nabijzlin want, zlin wij goed ond~rrigt,
dun zouden de boekE-HI met welke die bibliotbeek ba
re werking z.--.l doen bdginnen~ reedl:! uit Nederland
8STJgebragt zijn.J~ hat noodig bet NUT van zoo'n bibltotheek vOor
ooze Dlooe Inge'£ctenen uit te m~te~? ........ .... .
Masr, voor sommig m. mogen wij wijz6n 0(1 - bij
het~ ___ beBtalln Van -1.ulk een
bibLoth2ek - h;)t ,oon
nSllT ·L.tlt'fl"elh: -llengeDCJJ {en er -ZlJfi
er Velen) zullen
ten deel vftllen 1 die hoe gJl,a'"ne will~n nu nag ni~t
kunnen volJoen 8an bUOQI;'I p:,ijz)nswII.Qrdige begeerte
om atl~idingJ voeding, hlftmitl ook prikkeling t.e bezorgen aan hUll ge- st, door midJet ran nuttige lectuur. ABD tIie velen olltbr~ekt het MEDIliM, om san
de bt;lhoeften des geesks te voldoen......... g~dj dit
is yoor ben in de caret", pta:lis noouig om r.il!h z~lf~
~ n,sk ja. mesat ouk daarbij e D gelin, ttl
foorzien
van betgeen onmi8bs!l.r is, om he~ vloesl.:'helijk leven
te on':!, rhouden: ws.t er llJl, die voC)uiening noodig is,
zou (YDOr een naar b£'scnl\'\'ing hunkerend mensch)
dan llloeten diem"n om zlch iectul:r te bezorgeu, ten .
beboe' evan zijn geestelijk Itwen, maar bij yerra de

~:~~t~;'c~l~s~,,~~t~ ~~/-~~o~e;~:~~re~:, m~~~~~t~en ~.-,~e ~~,~iCI-:?~i~t
De a.chtenswaar,lige loge mats bllrie,ll bier gefes~
tigd, kOlllt den zulken te g(.'moet (iQor de genoetnd~
volksbibliot/1eek tot stand to brengen.
't Is niet noodig dst wij onf.e duelneming betuigen
in die zaak; miustel1B kun-c.cn wij onze rnedewerking
- en ,'an gsnschar harto - aanbie.-le-n eu tut hetvC.8tigen 6.1. tot de voortdurill~ 'Van dezelve.
llet \ o\lrregt tach, door die bibliotheek cen ie ~er
bezorgd, vm z·ch voortduNnd leC-tuur te verf!cb.ffe~,
zonder ge·delijlre op~fl'rlrillgen, k&n door ghring ga·
.saladeer en Diet: ger.ocg geappredeerd worden.
\Vii men hier (en boe Islen willen maar kUllne~
njel? j lid van een lecsgt·sdlsebap zijn, Jan is dit te
ko.tbur (coIltdLu~i£', bed;endcn ell, , , ., c. '1. boet'9!n)
vo)r een zoodaniga om er aan te dcvken.
- Wij ver. emen dat de kapu. A Hamakere overgeplaat.t i. Daar hot 15" b.taillon lr.dang Pandj,ng)
en in ziju-J plaats, ale militJ.ire KlJmm·n.ndant tc SJ10k is benoemd de ka -itein J., van 'V. i:l:sen.

- Ono wor.!t gemeld dat de ofll(·ier.n '~an ge,ond.
FITD en Hoss en de
officiu 'ftlU sdminietratie
Brouwe~ morgen per st omer S,nuoto naal .!.tjeh zul·
len f"ertrekken.
- In's la.nds koffiepakhuizen was tot en met gisteren vo r de derde \'eilin:~ va11 d't jl\3f ontrJ.ngen:
Uit de Bot.nlanden, koffie 1.t,0 ,ao,t 7626 pil<. 61 kL
Aijerbanies
203
, Parnan
,
201. - J
, Angkola
'I
iO-!-S ,02 11
, MB!ldheling
250 , 07 ,
heid

Jag~:

vijand beeft echter insgelijka zwnre verliezen
geleden, an ik hoorJe dat w-ij :!lOO WBt 17 belltinge
moeten genolUt'n hebben.
Het terrein 18 hoogst moeilijk, gOO dat van een
rekoneeutree-rJ vervolgen van den vijaud geen aprbka
kan zijn.
Hoe verder wij komen boa grooter de tegenstand

wordt.
Ieder hUls ie een verdoorking elk stukje grond is
in een benteng nrande.d. Waar moet dGt heeD:
J

Galukkig houdt .ich bet

w<,~r

goed en zijn oOle

oflicieren e.'l minderen opgewekt en dapper. zoo als
het bra1"en militairen past. De leverancier8 bandha.ven
met den (luden roetn van La1 ge e.n Co. maar volgen
het gro8 der amatt'rJnIllsche joden. Ze eten Damelijk
"..-een lipek lll~ar boudrln Hever van boter ... _ bagrepeD!
'" Bchoorvoetende ga ik er toe overt om U medete
d';}61en dat men elkWl.r hier, onder vier oogeo het een
en auder, omtrent de laatate scbermuts~ling ~erteU,
die onder bet kommaodo Tim kapit~in Nuijaink beeft

plaat. gobad.

.

Noch b~ noeh de trol'p~n waren In pen toee{and
in welken men den vijalld to gewoet mot.. t gll.t1n,
Ik wit niets me;:'f !:ti~roT~r Hggen, weI wetende dat
men van de dooden geea kwaad m.&g ~prek..en, maar
it wije er op daar ik· de verz:oa.keriDg- h:b. d.~ men
dit Tan hooger band even afkeurtngawa..dlg zal "nd.en,
en dat dan edn~gz;ina daarvoor ge~org L kan .wo.rdfDl
opdat Bulke draul&aa nii:!t meer yerto~Dd worden.

_ In '. t..nd.· koilievakbni •• n w•• tot on met gi ...
kren

15 November.

dezer pla'itt'e woedde eCH. 7 ure in den avond van
eergiaterl;}n, haeft bier en Uttar sporen van vernieling

'OOf

de dera••eiling

00

dit j - ~nl'&DS~Q:

Te1.amen lsw 15()Ort
KODlt bij 2,J. •

9328 , '70 ,

Gebeele morrasd

9521 • 16 ,

192

!r
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(Sum, Ct.)- 8 November. De he-er L. E, Marten~, Hoeger
SekretaJis van Tap,moli, ven'olgeDs \'.n Sumafra's
O ..IC,tkuet en da.ar1l8 (iP wacht-geld gesteld. ie, Daar wij
,et'nemen, -tijueHjk kege-roegd Ban den Gouverneur
van Sum. W. Ki a 18 buitellR"ew{)on 8.ekretar~l:I.
- Eergi8ter-~n m!dulJg
a I/! uur had den hrae
h?rizantale 8cbokken van nardbeovilJg plaa!.6. l)" bewe ..
gmgen waren gol1'enJ. en duurJen kort.
De oortaken Van- dit in den.- 1Ilat~{en tijti. dikwed
voorkomenJ :nBtunrverdChijr:sd, (lcn.rijveu -fauatieke )1 ...
leiers t~ Padang &llD talrijka nederlagen toe,. wt>lke
de oUIen in. ..\tj~b mllet"'n n-.dergaan h~bbeD.
It Zou IULh te . bevelen Ign, indien d.e Re-gecrring van
j

om

de~l~~e ;!:!:r.no*;~~~emen

dab Singkelml
k,DI hC!e1\ door de. met goed. gefolg' lI,tbrekellde. ~e.

J

.IangutJIer.llal1t1. ~. wordeu. opgB1\bkf!; •. Oiup«rkbut wi~b ·. 'I·di.trikf; Kapong8D,de)Veil..~a ,.Ii Mlandingllnregento
.cbap .on ' .OSid. en.tie Be.oe.I d),.,"d_n ...•,"i", Tj.kr~ Ni.n.g. taL.
IN RET BEGBNTSOHAPPATJITAN ' •

de o.n 'e.rm
.. ijQen.d
. e .see.. 'ooer. wlnnin,gen o.iI ,' bet.. land en "
blijt\ h ·t .00 doorg_ IOn .worden di. civ~rwiDDiDgen

~:~eia.~u~:l::::; ;::;!':~~~i='ge~~~I~!I':n~:~'Si~~

kel, zo"der . tijdig te nemen voor.orgoD, spoedig nit
de rei der 'plaatsDamen geBobrliptworden..
- Dat Singkel en koo.t. namen .~n van dezelfde
en van eon veelzoggende. beteekenis, :bewij.t •• n onlanga Tan dear naor Padang .ooargeplaatate beer, die

' . . [RESIDE~?-'IE MADl?ENj. '. .
., Tot~edan•. v.~ .P.tJ:~n, ,de •••I.tent~wedaD. '~D
WonodJogo (d'Btrtkt Pa Jltan , mat .ProdJo Ad1!lodJo.
BE8TUUH. OVER . VREEMDE OOSTERLtNGEN.
Benoemd, Tot luitenant der .bin.zen ..te Tjilatjap
[B"njoeDial], Poa Tjien Tba..
.
.

:

;:~~ih~~:::rn::~ trJg::"!:n:ij!··it~ij~~~ g;ij"'::~~

Departement vnn OorlOg.

i

burgerhelden, antwoorde: ,Ik bab . de kr'orts van
Singkel."
- De btu Init. der info Beiche i. o"ergeplaatet

ngt op pon.ioen, d. majoor de. infanterie A. P. W.
Mei •.

Noord bodro.g d. hoe.
• oolboid ingokocbte kollio g.dur.nd. de maand Ok.
rober jJ. by oommig. gon.ernement. pakbnizon meer
! dan 60 pCe. en bij ander~ pakbui.eo ••If. meer d"o
100 pCt. van dio gedul'1lnd. d. negeo "erste m"",,'
'; den van 1876,
_ D. grilli.rebotrekkingeD, welke voo. het v"lgeod
jaar zullen worden gesciapell, komeu ton goade aan
Pau, Solak, Palembaian eo Fort van der Capen.n.
_ In tijd.n tao cvidemien bebben de Nia Serd ~e

Tijdelijk . bol ••t: Met do wasrneming der betrek e
king." chef van bet te Batavia ....d•• op te rigl." bijdrog.apbi.ch-bureau, d. booCdambtecsar op nonakti.iteic A. O. J. Eueliog, I••t.telijk cb.f va" de .fd.eHng hijdrographie by bet doparlam.Dt d.r marin •.
G.d.tacbeerd, Bij bot d.partomeot dor marine, d.
luitenant-:-ter-zee der eer.te klaaae J. 't'. F. Bruijn,
belast met bet overbrengen van N ed.rland n88r Indi.
en bet ontpakken te Bat..,i. van bet arcbief' .on bet

·

..!""_Si;t;:o;:~~e~~d8;:·d.

weinig

bek:eode gewoooto om . bun

polson en hun

beenen (b ov~n de vost) 090 baud w leggell, die zoo
sterk mogelijk wordt toeg.b.ald.
Dit gescbiudt ook wanneer .ij door vorgiftige olan·
geD gebeten zijo, maar dan wordt de band onmiddel·
, lijk ee .. ig•• t-ropen boven de wand aan;:elegd ; bet.elfde
geechi.dt by b... ba'ing oen band breed booger. Het
· verg~ftjge spec.aol is op de wij,e van hot overige ge"".It. van het licbaam algesloten, en de terugloop
van net voelAt geweerd. Vervo!gene w(,rdt de wond
i myt water on zout of, indian dit Jaatato ontbreekt,
,: met urine uitgeW8B9Cbcl1, en blijft in dien to(,Htand
8E'nige uren rueten. Daaro& worden d e banden afgenomen, en bet gevaar is verJwdUOrj ook de zWdJling

i. spoedig genezen. Zou een derg.lijke behandeling
VOOT den beet vall een doUe» bond ook Diet met nut

zijn aan te wenden?
'fot welke uitkomsten bet strak binden v.. n polaen
, en beeneD gedurende bet beerscben b. , . van de cbo~
lQ.ra leidt, ZOU, dunkt ons, weI eeo genee.k'lndig ODderzoek waard "Un.
- , Men h.eft voor .enig. dagen geleden de T"lang
· •• n .uur.puw, ndo berg i. d. oabijhoid van Solok,
van bier duidelijk geducbt kuncen zien rookeD.· Mon brengt die ,ulklni.ch. .rbeidzaambeid on will e
keurig in verband met de joogste elkaar soel opvol.
~de ""db.ving••.
- Naar wij vernemell is de overate .M eijer in
Atjeb bo. toleu van .on , o .n geld. on~e'eer 5000
guIdon bedragenda.
(Pa d. N. ' >I .lbM.)
PASSOBROEAN, 26 No,ember Don 21 d... r
heeft in de d ••• a Lekok di.trict Djattie olbi.r een
l. ware windhooa gewJed. Dartig zoowel met pant'6D
als met Ii! ap gedekte woningeD zijn omvergeworpen

' en eenige ellen ver geelingerd.
De Reebercbe-eloep ... an Pauoeroean ~el!re te dier
·tij d daar DIIDwezig WBB, ~o wegeDs den It\gen water~
stitDd niet Daar buiten kon, wcrd met digt gemaakt
zeil V(1O: 80k er liggende faD mast en t ail beroofd .
De plank woarin de mut geplllahlt 'Hal!! brak e o
· er n der ban.ti.e n eeheurde door middtm.
• Rad de watonhnd een uut' vroeger toegeltt.ten EBO
.,. te .ki~z.en. dan waf; er w8aracbijulijk vaD dat vasttuig eo
~e z:ch daarin bevindende persolleD niets teregt gekomen.
(Pa". N. en .lold.)

Besluiten en Benoemingen.
Bij Koninkl~k be.luit yon 3 September 1876 ver.lof in Nederland aanwlJzige majour der iofanterie VMQ

!' bet leger in Nederland I.die W . J. Vorvloet, op ver{zoek, eerrol uit Zr. Ma. Ulilitaire diellst on 8!age n..
: raD pen9forn ,

By Koni"kl iJk besiuit v.n ~l September 1876 no .
2B, i. de tweede luiten.ut

J. C. Bnl, ,su het 3d.

regiment infanterie in rang en ancienD itei t 0' ergeplaatat bij het wapeu der infanterie va u bet leger in
j

-', ~ederland.eb.lndie .

•

,OIVIEL Dt<~PARTEMENrl·.
J. Verleend: Ren twe~jarig ~erlof nour Nedeo:'lr.nd,
legena ziekte, aan dell kommies der derde klass6 bij
"de post- eo t.legra.fdienst, J. L W. G . Koch.
~ . 0 ~ ~"!~ g{' ~ : ~ !? " "" ' , ~~ ;':"

' ."!

' :'.~~ ~ :: ~: '::; ':~, =':' ~

~S~~ ~ ~:

' Ding va o pen8ioen, de glJwezell eerste klerk up bet
residentie-kZlotoor teo Soeraboja W. C, Ward eo Dar.

Uit '. land. di.nst, de ge.chorst., klerk op bet pork.t
~ vlln den offioier van jUdtitie bij den laod van juetitie
' te Bnt"vi. W. L. P. HRnib.ls.
Ontbonden: De benoemd. kommis,i. tot bet ofu.·
: mOD van he t groot alDbte na.~B-( xamen in het jaar
'1876, pnd er rlankbetuigiDg voor de loffdijk e wij7."
. waa:-op zij Etch VBn de haar opgedrtlgen tasi: heef'
;ge'weten.
~ lngetrokken: De toevoeging aan den omgaanden reg
ter in de \ijfue afdeeli';g op Java en MaJura " 'UD
':den regterijk 8~btcDaal.' mr. J . N. A.. Lion, ale bui.

'teDE;ewoon ·griffier.
: Benoemd: Tot kommi •• der dord. kl.... bij de
jJ"08t- en telegraa'dien.t. de adjunkt kom",' es P. W.
,H. Hornung.

BIJ DEN WATERSTAAT EN'S LAND
BURGELIJRE OPENBARE WERKEN.
. Tot op"igter der eerate klasee, de opzOgters der
.t w.ede klasse G. D. ,an der SW8agh •• ]\1. J .
'jY8srmsu, en .de opzjg['er der derde ltleese J . de YiDk.
•.:T ot opzir l'!;r del' tweede klasae, dt' opliigtere der Jerde
'kl.s.e J . I •. P. T"pr. en J. E. Scheffer. 1'ot opzigter
der derd. klssso M. Donk, J, "an Bsigooij en J . A.
Hamelton, d.artoe gesteld t.r beBcbikking ,an den
Gouferneur·Geneia.I "uo Nederlandscb·Indi •.
·BIJ DEN R.!.AD VAN J USTITIE TE AMBOINA .
, Ontslagen, E.rv01, all lid, D. N . F. Kiehl, onder
,.dank betuiging ,'oor d. door bern aIs <oodanig bewezen

': 0.

:ii-enaten.

: Benoemd: To~ lid, A. Bor.e, b.v.n en pakbuism.,"tor ald.ar.
INLANmOH BErUUR.
Toegekend: De bronten ' medailte voor burgerlijke

· vel'dienBten, aan den Y8ccinateur van het

laccino

,'·diatrikt. 'l'ji~rep [srdeeliug Buitenzorg, reaidentie Balots'in] Ce ... , en zulk ••1. e.n blyk van erkenning d.r
~.langduTi ge
~ tande

eil gocds

~ieDeten

door hem san den

be" ••• n.
~ Ont"tl ag~D. ~ . Eer~ 01, uit '. land. die.itat, . de regeD~
lvan Be.oeki~ raden adipati ario Prawiro Adiningrat.
,~
Benoemd: Tot regent 9&Q Beloeki, de wedana van
( hot di.trikt · Kapongan, (regentl ·hap Pan.rookan,
~ r••.identie 'ne..,.ki) raden ar;o Soerio KO.80emo, en
~'Idk. onder lo.k""ning flD den . ambt.. litel ..n to...
~. menggoeng en ' m~t vergunningc,mitadien am .iob
,00r188n t. noemen en te .obrijveu: ..d.n roemeng·
i~O'11i ..io . E!oe~o KOfOoemo. Tot wodana VBD ~.t

i'

.,'

die~:;'81~~:~~80~olb~:E:t:~ ::;::!~9~:t

::t:~:h:~~t~~:

Depa.rtelnent .der Murine.

weder op to rigteo hijdrograpbi@cb-bureau, en vorder
met het geven vall de noodige ioliclttin gen

Dl

sCUE RPSoB KRIC /I TGN.
SAMARANG
A a n g 0 k 0 men S c h • pen.
Ned. boot Prino Alex.nder ge • . D. Buijs van Bat.via.
Ned boot K.oniog ",VillelA 11I. gU7,. ue Koo v&o
Soerabaija.
~. I. brik Joeserill g get. Set"b lz!l Muh AlwaDi
van Soerabaija.
N. I . Schoen. Djill IJ'o6n H Q,lt ge.~. Diukimer \ au

So pet.

·v • r t r 0 k k e . t! c h e pen.
N. 1. br:k ~uodin gez. Sech S.lot Bi n Oeu
Iodrllmaijoe.
Ned. boot Koning ~illelll Ill. .Let. ua Koo
Batavi •.
Per Stoomer P .. iDtJ A.leltlildc r.
Dd K OIDmieB A. H. F. Zeijdel en Ecbtg. K ttpitt;}iL 8
de Bo"delJ, Pompe von M~erde~V(J~rt en Hchtg. en
Pevelaar, echtg. en ii Kinderenj 2,j L~itd Lindgreou,

f:i~~r~o~~:O:I~U:c:~. ~8~~:~~n t'~~~~D~~u~g,lti::r~:

• _
.
Do 00 're.pondent van de Daily N.... bij bet leger
en in de hoofdkwllrtioreD,telegrafe.rt dat bet Ser,ll.be
leger trij wei gedemoralizefrd 'i••
, lI.rlijn .· 7 No,.mbor.,. In . zijQe .... o.praak in den
Rijd.dag, " .erklaarde BaroD Billow dst ·de ·politiek '''''
Duitlfcblaod die 'an nede en non~iDter¥entie waR:
Wa.bington 7 Nov.ruber. De. 'domohati.ob. bnd:daHL Sa",u,1 J. Tilden io tot Pre.ident ,.rko.eo.
L"nden 8 November. 1!i i. b.sloten tot bet bou·
de" eener Conf.r.nti. over de ' Oo.te... be kw••tie te
COlltltantinopel .
Po Marki •• 'a~ S.li.~ury ,••1 Eng.land v..tegen·
W(:-o digellj bij wordt tar zijde geataan door Sir Henry

Elliot.
D" 81J11ere Mogeodbeden &ulleo speciale gevolmacbtigden afY"4Brdigen.

Coo.tantioop.I 2 November.

d. Vi.s", Luit. !:et ;:ee 2. kl: de Iiuijter de W,ldt
D~ H~br Tuijem m,
Uuogu Goduidetl L :H!ude di
Caetella Mevr..Juw AlicLidet'D en kindje ObinezBn ,
Hadjies, Inlanders, nije koelit·s Z M. tro('-p n cu

Bannelingon.
'
AANGEKO M1!N PASSAG. TI<: 80ERABAB.
Met bet .Ned. Ind. etoomscbip · Koniogin Soph ia,
kBpitein Janel-n, ,an de Molukken: de beeren A. Ve rateegh en familie, mejufvrouw Versteegb. mejuf.(ruuw
Negelen, de heeren Andties, Douce, C. NegeleD, ID evronw van Heets, de be . . rt.·n C. MH.lakIHe8, J. N Jhwloe,
W. O. E . Hendrlksz. i n~pccteur J. B. Teijawsn, A.
Loeu, luit. ttlr I~a de Ruijtur du Wildt. bulponderwijzer, Rjnebberg eli lchtgenoot, inspectellr vau fieanc.ieo MichieJeeD en eclltg.

1'8

~ATAYLl..

Van Siugalora per N. I. stoom8. Raro J. M.ucka y,
kapt. V.,ltw8u, de b.e~reu VAIJ LeeU w d " , Toutle.monde,
de Hun, B.ludewijo.

AANGEKOM I<:N PASS!GI~R'.
op den 2:J.t en NovolOb.r.
Van Patj ltatJ, 1}latjap tm Auj ~ r, per lito

·U13. !n
boina. P:"t::Z. ~oeWr8. d~ h~,~ r T.ll!H·:' pn ? Ido 'I\I"""~ , !
adj. ondcl CJ Uicier, -i FUlOp. cn 18 iu!. Ul.i tllirOD, 5
YrOUWSD, 35 bannelinger. 1 policie dioDaa ~.

VERTROKKEN PASSAGIElttl.
op den 28 tden November.

NasI' MUlltok en l'alcmbsng, per etoOtlllll. Merapi.
gez. Beekbuid. de 8spiraDt-kontroleuf' "lV. vau
dereD, 2de luitonant-kwartiermet'Bter VJ. D der
van Gulik till ecbtg., pastoor J. de VrieB, 1
Bchrij,'er, 7 Eurvp. onderofficlHeu, 6 Europ.
inl. wilituiroo, 1 inl ,rouw, 3 k:ndere o, l
dienesr.

Militsire atiacb' . en

Turlucbe gedelege(rrdeo zijn D!!ar Alexinata gegaan ,
om c1.,0 neutralen I!treuk vast te ItaliaD.
I,oode" 10 No,ember. In een sp.ech t., fluildhan

en ona fh ankolijkbeid 1'an Turkije en de naleving van
hot V, drag 'au Parij. moe.teo opilouden. Bij bad
daaro~ eene Conferen tie Yocrgea tf' lJ, die door de
Mogend l.leden aangeoumen weB. Engeland '8 poiitit'k
waH bet me('st "oor de n vredd gelttlwd, Ofdcboon geen
der Mogendheden meeT op den oorlog WSB vo tbe eid,
indie n de trijbeid faD het Rijk bedrsigd werd .
]~ond en 14 Novembt'r.
Latera bericbten owtrent
lit! ,·erkiezing, doeD d. ie vali frllden betwijf.alen.
Cairo, 14 No ~·tlmbe r. De MiDistE'" r van Finsl cien
,aD de!l Khedi,e is o~ talBge!'l en gfH'Soge(! g~no men.
beschuldigd ,o,n deeluewing OnD eel e s8me8nwer ~ Dg.
Lon den 12 November. In eeu speech do or (len
K eiz..'r nn llulland t~ l\foBKOU gebouden, ze ide bij: Ik weolch vU!'ig J dat de Conferentie het eene worl· ,
lIHar indien wij geeD zekere waarb Jrgen kuimen 'ierIk beBloten '".Inafbatckelijk op to Ireden
ktijgen , beu
en 1k beD ,erzelrerd dBt goh.el _Husla.d op lily.
fO ' pstem aotwoorJeD uL

H ••r Voet, De Ooderwijter M. P. BJogaart, 2e Luit.
Jacob8 en vn.n deu Bergh, Ofliuier vaD lJ e1.h. Bre~teD'
eteill, Dell lIeer~ n SalowoD, YM.l HOrtlD NomaD, da
PenoS8e, van Leeuwe D, Noorduij u en de BalUJ, 2
Heeren Gerard, Mevrou"," Vo llevitli. Z. Ms. Troep6n,
e o Rano e lingen, CbintE~D, I"ulan ,len3 eo Auble-re n .
l'er S. S. KOlli ng Widem Ill.
Mevrouw vaD Beer", Rewij en tWde dorilh·rs, Ger~
ling en dochter, D" He-erdD LigtH mot!lt-, Hl,u::tddcn
en ecbtg., Rijll~nb~rgeD ul1 Va~uellJ 2d L .it. KW8rt m

PA.g~All.

.dar. ~r.oote , Mo-- ' I

van

Reuter.

LONDEN, 21 November,
Huellt.Dd h 'eft 84 armee-korpsen mobiel velklaard, ..
De Turkp,n oT.trui1ll(,o Herzogewina en vena mel en
bn uu e t roepeD aau de-.n Donau .
De uitalag der Amer.ike8DlJcte 1'erkiezing is J og
oDl.ekerj bet santal etemmen is .Dog niet opgemaakt.
Lord Luftu. had ' den 2.n No'ember een zeer
HienJijchappdijk o.uderlJoud met d~n Clar; die op ec~
VI lko lll&D overeenBtemming tUBBche, RUBla~d . en Eogt'llBod nandrong, en gaf plechtig ~iju eerew oorJ, o.at
Hij geen 1'oorl.:emen had Coustantioopal te rer.k rijge ~.
h!dieo hy verplicbt was Bu16Btije le bezeLten, zou
, dit .leobts tijdelijl< zijn.

H ij betreord. Engeland',

wan:rouwe!l en verklttarde dat bet .dendb eeld, BualaDd
toe geschn va n, als plun hebb,mde Indie te verover en
Uhl>/lrdr: en O}J1)lO[ld{jk la.
t-

VOlgeu. de Aimaqacb ~ Gotha hteft llud<l.ud 40 -1 a.rmtl.korvlt! lI

RtdaClir .

21Jll Uu •• i. io tUob ili7.iog 84 arlOY corp. B. turk.
are e" 8cuating hinogewina and rua~81ug tbe;r troopa
on the d .. uute lord aali8bul"y visite .. the due decaije6
At paris and theD proceedlll te berlin and viena the
americ an election uQcdrtain the couo till g ie nut y t!lt
eonclud~d lord loftua had 011 t he 2nd. a moat cordial
int-enieuw ':'Pitb tbe Ctar who urged' eompletd agree
meat between rUB'ia and Hngelnr.d whose aci o8 Wbre
I'd uti cal and he IWlemnly gave hid word of honour
that he bad no intention acquiring constantinopiu i f
0 oecnDV buh!'Ar ia it "' tlu l,l· hfl ~nmorA ' ,

Hbli'.! t'd.

hp

depfH re.J. e ngia.l!dtf distrU6t aud da iu thut Lilo id- a of
r i.H~6ill intend ng the conquest of india is absurd and
impossible.

burger
en BG
policie

(Uit tie Slroill.Ph,,,,.).

Mysore, 1 NIlV"ewber. Et !le"uleut alhier gJoott!
ellen de, het grQ1D kOlu t ttehSHdCh voor.
L()Dde o 0 Novembt'r. Vo"r dat de wap (; n~t ii.stand
gealoten wtlrd, bebOOn dt) Turken ~ ic h n-eetlter geUla.kt 'aD D.ligrad, dot zij gedureode den tijd fAn
den w8penstilatand ,.tweJ ruoaoden) zull E'D bezeb hood e n .

D. vijand el ijkheden h.bben even".l opgebouden.
De schepo.n de. Arer.cbe expediti. zuu te Ports.
mouth sang.komen, Zii .ijn in Let Noord • • 'ot 630
20' door gedrongen, of oDg •• eer tot 450 mijl.n . an
de Pool, en bet verste puut tot beden bereiH.
Lond.n 14 November. 10 e.ue to spraak van deo

Dillsdug 28 Nuvembtr. Voor reken ing van Radben
Pandj e 'V drio KOe8 Jemo t p KedolJg djatie wegeus
vortr(;'k I;! lJ ""o.r rekening l8.'l den tl ee r van StraBten
op Bodjong door SooemaD en Co.
W t enedag 29 Novem.ber. \:'oor rekc-uing ,au Chao
Boijer iu h"t ,enduloeaal Yan en Goor F. II. B o uma
en voor rekol!iug "faD Jacobua Hijm Inn · en Co.,.in ~d n
der lo,ait1'u van A. A1 eij~r albid.
DODdt'rJag 30 Noy-ember, 10 een del' loc.ilen der
lVees en BoedeJkamer alhiar van drid perceelen ge~
legen in wijk La. 1'. No_ 269K. e o. L a. P. No. 54 e,
5., en teD buite Tan ~en Boord-Ingenitur Moet up
Randoeuris door A.. Meijer wegeua vertrck.
Vrijdag 1 December. Voor r,k ening en ten hui:r:~
vIm den HI!.l'f P. Zwager in de H~erenatra8t slhier
wegen ver trclr en voo~ rakening u\n G-t-broederw :StorlJK.

Prachtig Speelgoed,
.

waaronder gekleede en ongekleode '
- POP PEN, .. eene partij tan 'de bernchte nieuw nitge,ondon
- 0 R I 8 0 R 1. 8. 2097
G. A. WERMUTH.

Vrijdag 1 December,
Japansche Goederen,
zal ...orden verkocbt, eene partij

ge.ohikt voor St. Nicolaa. Cadeaux.
2115
G. A. WERMUTH.

V.·ijdag1 December,
zullen worden verkocbt, zonder reSE:r vg

wile T&I1 eene absolute neu'traliteit ill hat heden en
,er:eden en Iy eene eroatige we, 8{'.h roor bet babond
,au d•. n t"reda ,erl4Dgdt.
LondeU 6 November. De Gttallben de, Groote MOo
gendbeden to CDn.tanlinopel bebbeo d.• delll&r•• tie-

, ..tgntold foor de Turkocbc eo S,rvi •• be legere.

,..

G. A. WEHMUTII .

-Open bare -Verkoop :
0,1 [!in . da~ i9 Ueccmber t8i6,
zal

de

oDdergeteeke!lde, op · nader te anD oncereu

pl •• ta, in Je\:~r:taGerE°!:'

L~

tandgoed

gel~gen in de na' ijbeid van Soe lIobaia, met de d8~rov
abaode SuikerfBbriek, gebouwen, kampongil en 'erder
Mu c hinerien, KSDplant, enz enz., sliP! toebeboorende
aon ~ . erveu von d. wed . STEENKAMP, geb. HOE.Ln.
Name", de Eigenaren.,
(1905)
Mn. J. J. C. ENIlCEl \(DE.

Op een na-ler te bepalen dag.
in de ..1ft.Bud JaDu .. ri IS?'?',

zuUe n ~ndergeteekenden voor r ekening "an be' ang bebbenden verkoopOD, onder nadere goedkeuring van
het Goufernement fan Ne _ludic, de Huurrechteu
fabr :ekeu g~bouwen en verdereo inventaris van d~
J

SlIiker - en lndigoolldernemina;,
"o.)).,:::- ak eu Pella-hit.: en oDderhoorla-hedcu
gelegen in de Residcntie Soerskarta,

Afdeeling Boiolalie.
De yoorwasrden zullen Dader worden bek"end ge~
rnaaH, terwijl intuE!sehen Qnderbandeld kiD worden
over onde rhandaoben verkoop.

Inlichtingen te bekomen by
Sam a ran g,
DOllREPA.AL & Co
23 September 1876,
1672

In den loop der nHHlIH.lMaarl 181'1)
lUlie!l op een en nader t. bep.l en dog io pnblieke
veiling of bij inlllcbr jving, betwelk tijdig fal
wordeD geadverteHd, worden verkocht:

Dc Tabaks-Onderneming F.O.,M,
gelegon io het diatrilrt BODJ A, ResideDti. Samarang

lJe Tabaks-Onde .... emin~ ;-a-to~
gelegoo te TEIIlANGOENG ..aidentie Radoe,
zij ude iomiddt'ltl uit de haod te koop.
.
OfferLen word en in ontvan gat genomen bij den 0,,dcrgetet·k",nde, bij wien ock nadere Infcrmatien Eijn
te be-komen.
S.maranl·
(2 114)
G. A WERM UTH.

FijDe Panama Stroonoeden.
2109
G. A. WI<:RMUTH.
-_.
_.. _-- -- ---_._--- -Echte KR}l.!),~r.hf:l WT..JWEN
-io

2113

J

vaatjesG. o4 . WE"M U~rH.

Stoll werk's,
- B r u s t en Gummie·Boubon4.
erkeod probaat middcl \'O~: " i.WAk borstige, verkoud heid en hoeBt, ke el alndoening foor volwl\asauen an
kinde re n.
2112
G. !. WE lJMUTB ..

Portland Cement,
- K1i'W l' BEVAN &
P's gelvst

211 0

S'lt'RGE WWRlI U'l'H.

Engelsche Sprot,
-groote
2J08

delioates.lls . -G. A. WKltM UrH .

Toko Plijnaer.

bet klaedi ngmagtlz,iju alhiur vaD en. voor
de militaire dienet lAiot weer t~ benutten goedt'Nn.

t\ Tl'Ei\JTIE!
Yan

2107

If 1 t/m G D l;!cernber A. 8'1 Zl1 de lloko du
Blond. ge opecd Eijll.

'Vor:~ o~·:7:!g:''':~:lle~a:a:o~:n h~tui~~:e:::r Per Stad Amsterdam:
(V 0

0

rho t

L. n d.)

bet band.l,hu;' 'an de firma PABBIBA en Co. te
Kia&ers, zeide hij,
S I • k 0, de ;>,."ge d.. "vor v!ln al Zondog den
dot bij de .taalkund. ..n .enige gon,ernement.ele
. 26 d... r g••lu!:eo ..I lijn.
mastregelen betwijfdldu, lU~..r d.t. h ~j er I1iet op voor.
D. Hoafd Ing.nie .. 2. kl....:
ber~id wu te ,erklaren, . dat bet folk de nlgemeene
E.rBtaanwezend IngeDieur,

D.c.... in de Komer goho uden, veiklaarde bij . dat
d. Franecbe politiek in d. Oo.tenobe a westie, die

a a do.ijn

2116

in hot Vendulocaal van .n door G. A. W. Werwuoh.
December. V cor rekeuiog van bet Gou-

l\'Iarkies Tan Hartington ,.an iijn

politieke gedragsJ~n do.)r het gouvcroement in do
Ooateracue kWl!stie g~volgdt kon afkcuren.
Parija 4 Nuv.mb.r. 10 e.n apeoch door d.nR.rtog

50 ai.ten

Norway Ale,

~~t.urdag 2
V~rn j m8Dt in

ADVERTENTIEN.

' December,

.al .in het 'Veliil!'!ooaiIl . 'tID dOli . onfl.erget&ekende
worden yerkooht, de vrooger reedage.nnon.eerde groote ' party

Aangeslagen V endnti';;D.

Weel .

W Bort

TELEGRAMMEN.

I~n

I

gis'"r.n geboudon ,erklaarde Lord Beacon.field dat
bf't Go u 'ernemeDt etreefdc llsar bet bandhavcn van
den vrede en Let verzadLten 'ran be~ lijden der Chris
t.nen in Turkije. Hij v.rala.rd., d.t de integriteit

wij.ingen betrekkelijk dat .rchief.

AANGEKOME:'I

.-Yrijda.(i f

Lond.n . 7Novo ber.1rtenber••d.laagt op !tlenw
. ~e;Dt.~ . RlgQmet'Jlc - .q-o],f~r~ntje
t over
gondh~don.
. .
'.

.'

2086

V.ndutie in het Veoduloc..1 van
}'. II. BOUIIU.

CommissieVendutie
Op Vrijd3g 1 Decrmber. bij
2096

-

J. MORT.

)Voensdag29 dezer
20.9 5

-ZEER VERSCHOOlbijtkoek,
Sue ad. koelr,
8ni pperkoek,
.

G, A. WERMUTH .

in trommele

-

V8.D

Seeretaris ~ oak,
1 pees -~

V e r dc r :

Boc'et.
Bitit!rkv~kje8,
Tbeerandj~ltt

We ..permoppou,
Jongene- ~.b

Meilljt'i~tWu l @jt-:iJ;

Fliki ...
Ikmaade8 et Beponl&'~
Bruidsu.lker,
D,)w.in~ kluntjetl,
't-n a!td.ere so..lrteIl. i racbtig .Sulkerwerk.
211~
G. A . WEBMU1'B.
Of

:' ~y . :eena'~~urtlpf3e~6htlFamme' "

.... Dr.WRNNBK~~D9NK,a~L' ~, ;.,..1

geo.on~ee,d

verbui.t ,in bet ,begin ,van - D'.,e mber ' nB~ dewoning ,
in , <!e Beerenstraat; tbana ,
door den ,Heer '
~WAGER" en i8 tot dien, datnm , te, ~ntbieden of te
.preken" ten buise van aen Heer VAN KESTERFN.
Bodjollg,terwlJI boodaobappen tot '8 morge~.. l2 unr
worden aangenomenin aile bier aanwezige apotheken.
2100

I. . . .
uitgegeven enverkrijgbaal'bu
G.C.T.V..A.NDOR~&Co..

Samarat~lJ8che Zah:-Almallah:

Puike Zoeremelkeche en Komijne

K

A

A

S,

van Weduwe HEINEKEN en Zoon,
-

i n dub bel e k i 8 t " ,n, onhangen per . St.d , Amolerdam,'
G. A. WERMUTH.

2082

In Commissie ontvangen:
Een My[ord van Hacine, ell
Ecn Vis it Vis van Hermans.

levrouwC. I. PLIJIAER
beveelt. y,joh voortdurend aall voor het
J.EVEREN

EN

1S:an

RotterdamsclIe Lloyd.

ON.MISBAAR VOOlilEDER MAN VAN ZAKEN.
De.e bekende llak A!m.Dak bent genoeg•• am ruimle VOlt bet doon van a.nteekeningen voor elken d.g van
bet jaar, met opgavo' van dog en dato's; vf-rder etantjes ,00t' bet noteeren van on.t "aoget"D en uitgaven. T.ri~f 'An .commiaaie-penningen all .usance aangelJomen do"r do koopliedeh.UittrckBRle dt r zegel.ordonnanties.- Prij.en der ". gel., - Nau .. keurige rente.erehaning .an 3 - 12% met kwart breuke~ . - BerleidiDg• .
tafel van duiten in eenten,- Renteberekening van aile kapitalen & '/, en 9pn. '. jaars berekend o.er dagen.
maanden en jareD. - HerJeiding van vreemde munttl n in Nederl. geld. - Herlei.jin~ ~8.n eenige oudo en
vreemde maten en' g8wiobten in NederlsDdsche.- Kalender met moa. ... standt;lD.- Cbri8t ~Jijke- J Cbineeecbe· en
Jsvaanache feeatd8gen - enz., enz.
Aile. gebonden in een net Linten bandje kl. 80 z8kfurmaat. it f 2,-, fraLco per pe.t f 25Q.

BEVAITENDE: Kuiender met wasII.tanden en p9 sBarda gc n Cbristelijire·, lJ!~iDc(·H'he· en Javalnscbe
feestdngen- Bestuur fan Ned I"die.- Hoofden van geweetelijk Bflstuur.- l'nrief op lId biQne ~> en t:uiten~
landiICbe Brieveot"ervoer. - ' YerjD.ordagell ,nn het KQn. Hui!!. - (jedt'uk e n Verjaardagen vltn de "orstelijke
Huizen va ') Solo en Djor.ja.·- Tij .ireksnkuodige opgo.ven_ - Taricf Vlnr .Ie verzending \Illi 'relegra6li1cbo be
ricbten op Ja,a.-Voorna& 1l ate gewichten in gebrnik in Ned . Irdie -D :enatrfgeling der Nl'tI . Ind . Spoorwf'gMaatecbappij. a)ewede het Taril!;f roor reizigera . .
Opgeplakt I L -p on l·pgep1akt.l 0.50.

OPMAKEN

Kleine I{antoor-Ahmmak 1877.
Gcplakt op K.rton f 0.50.

COlllp[eete Bl'llidstoilellen,
Ba[-, Reis·, Gekleede- en WandelCostumes.
,A 1

2048 ,

1877,

KANTOOR-ALMANAK 187"7

G. A. WER1I1Ul'H.

2083

SAMAHANG:

Rotterdalllsche Lloyd.
HET STOO ~SCHIP

Javaansche Alnwnak vool" 1877.
Prij8 / 065,

Franco pcr poot J 0,75

DICKENS SCHEURKALENDERS

a

TORRINGTON.

f~, -,

H'ucht ,41mmlOlcken mel /ijlle ,qelcleltJ'de platen. 0,1 zwaar karlon "3, r 4, r 6, (S .. f 9
Pracht echeul"kalenders

af

3 , /' 4,

f

f"D

per dotoijo flel:l8chen.

en /9, -

Ad"•• aan 'bet depot bij A. JAUSSAUD, fransche
Broodbakkerij en' b'j
1829
E UZIERE.

VAN MANILLA

Outvaugeu:

CIGAREN,
GOEDKOOP

Pistaches Surprises,
BeeeteokoppeD,
l\'leDBchenhoofden

EUZIERE,

LorlEN

Groote Tombola!

Bataviasche Scbouwbm·g,

t. verkrijgen a f 10.-,
Afoewer. vaD 100 loten genieten 2% robal.
2079
SOES~'AN eo Co,

:\, G It ti

i~

U E H (;,

werkt tegen billijke prijZCD.
(1\

J J , VA.N
--.._-------_._--_
.. - .- ..

RUIJVEN,

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

...

~

E,

2 103

O::!!:;;~~~~~i,~lN'~~~ 0~'!25';n ~~

.k

Gebr. 8 T'OHOR.
f

Gelost ex Frt"esland:

Prachtigste Ecbt Berlijnzilveren
Thee· en lioffij-Serviesel1,
'J'h eebladel1,
Erood=anden,
COlIlioortjes,

Hln

Generale Gemachtigde
J, K ROE M K R.
Pj ,,·jakarla,
K. A, E. KL~RING.

!!Jv~
":C'LT"__
STAD AMSTERDAM,
"i.

f 50.---

ALLES LAATSTE MOD E.
1990

en

Suikergoed.

V(lOr Hont-aankappen.
Wegens afloop van kontrakt,

wordt ter overname aangeboden:
Eene in volle werking zijllde

STOOMZAGERIJ,
be8ta.nde uit:
T woe Jjocomobile. 12 tK ieder, .an Jobn Fo"ler." Co.
Eeo Raamzaag van F.w~ett Preillton.
Een Ci tkelzaag /I
idem.
R en Cirkehaag "fan Robin8GD.
Een u,ag rUlmnchine 'an Ranaome en Co.
A Ues in goeden toe.tand met daaibij beJ.oore"d
Drijfwerk ZageD, Biemen s enz,
Voor iDfQrmatieo adres;
2045
HUOIG,
_ _~_ _ _--,-_ _
R.embe8 -Samarang.
J

Bazar.

k

Stt Nicolaasfe~st!
,

HoudeI' Vierunte, O,ale, .
. in ~roote keus eo ~i!.eratl ~ grootten.
Alc.ti....
'
Proebtige · dUweelen Tafelkleeden
811

2087

J, J. VAN RUIJVEN .

I! odjongsche Baukctbak kcrij

I

Dagelijks

Versche Bot 8 r 1e t t e r s
en

II

St. Nicolaas gebak.
1792

J, J. VAN

Vanille.
Citroen,

1978

HOLLOW.A.Y'S PILT'-ES R.N Z.A.LF. ~ Ge\'aarlijko Diarrhea. -- De oouaken de~er yerz~akk- e!1(le ziek.te.zoo
verocbillend, en de wy •• harer aanv.lleu too fcranderlijk .~ode. geven .en voldoende reden van bet belangrijk .... ntal harer .Iagtolfe... Ooder Hollo ....
bebandeling, al i. de oorzaak de..,r .iekte in duioternil gebuld .al d. Uitol.&g even guo8tig "ijn. bet.ij
do maag, de lever of kleinere ing_wandeo d. ..tel
van de tiekte its, ",'nnt zijne pi1len met oordoli'l l
ingen~m"D. en .gn zalf goed op de zijden der onderbuik ing.neven, beteugelen de "welling der
bloed taton en r~gelen led.ere verkeerde
wt'r.king,
die ook ontataat. Deid. middeleL werken
rogtotreeko, tot bC\8telling van het juiote e•• nwigt
tuascben ge.oeligbeid en prikkelbaarheid, tie.olijk. en
gelOnde .rocheiding, natuurlijke en bniten8porige 10ling.
Doo.jee Pillen •• n f 1, f S. en f 6. Potj.. Zalf
..n f 1. f 8. en f 6.
Cb.,iboo W. OALlSTANS & Co. Tagal A. J. van
de, VOORT. Pekalongan W. B. RANA. Sob ARNOLD

y·.

"aarwt

RUlJVE~,

Borstpiaten.

Koffij,
Versche LTnevellen mel .deviescil.
0...,

Holloway's Medicijnen

5 en 6 December,

. . .. IlIllminatie en Muziek.

~~~~~~:~d,

CARPETTEN,

Te Huur:

J. J, VAN RUJ,TVEN.

2073
2081

STOO~I:lOIJIP

Kommauoant BOON,
zal rermoedelijk in de EERS'rB HELFT •• n Decem·
bet vau Batavia
Marseille nlar Nederland ,er~
trekken.
Gedurende bet: opoLthoud te l\fartteille kunnen
pe.e.'!ag-iers k08te~f)0 8 un bQord verb lijyen.
Voor VTacbt en passage gelieve men tieb le wenden tot
de Ageniien,
2028
J . DAENDELS .c Co.
BataTia, S'81D $r8og~ Soerabaja.

GROO'l'E

Az~jnstellen.

B. IUBTRAUS

2094

Vrijers en Vrijsters.

~'i'\Tijn-Koelers,

1889

Marsepaine Harten

de Agenten.
J , D1ENDELS en 00.
Bats\·j", Samarang, Soaraba.la.

))1.

een Rok

d , G , 111. BRUrJlIS,

Stoomv. Maatschappy" Nederland.

R et fijIlste Zwart OASIMIE:L
onder guarsntie

VOORHANDEN:

.

Kommanda~t

zal den 14en December 8.8., \'80 Batavia via Padang
en Nupela naar N. D ie p ve rt·rf:kken.
. L&din~ wordt aangenomeo f"oor bijDS aile hav~n8
lD de Mtddellandscbe Zee, W88noor directe Cognott8ementen worden afgegeven.
de: ~~~ vracht en passage geJ iave men zich
wen-

t:

Levert:

SI. Nicolaasreesl!

"

~ ~~~~~~
Koning der N edel"landen,

J. H. Schmidt..

Dicember te doen afaalan.
2092
J, J. VAN RUl,TVEN,
- - ' -- '- - -" .. _ - - - -- -

IMPORTHANDEL

~~-

U ,I,

·v el·",,"f Java.

Bodjongsche Baokelbakkerij.
ifiiiB

~~: i~:. tir.Y~~L~G~EiCMV~~T~ij~en

1(, A. E. KUiring

Ciga,ren met Odeur.
2089

At

p. jI. C. _ _______.__ "

J, J, VAN RUJJVE " .

-- ~

HINr. .ake,',

HET STOO1l1S0HIP

K. A. B. Klaring.

f 1.-- bet lot.
op 5 en 6 December, bij
2091

is '' 'itgesfeld

gelievc zich te -vervoegen binnen t w e 6 dagen
bij ond ergeteek~nde ill bet Het-ren logemen".
a,marang.
B, LIGT'~R.\lOE'l'.
27 Nov, 1~76
2117

WaaierA, enz .
J , J. VAN RITIJVEN.

2088

Stoomv. Maatschappij Nederland.
GEREGELDE lIfAANlJELIJKSOHE MAILDIENST.

~

J

Kinderhoufllen,

.fgegeven,
Voor vracbt en paaaage, gelieve mett---.J:.icb te wen~
den tot
--..:-..../.......---- .2008
d. AgenteD,
Me. NEILL en 00., Samarang.
MAOLAINE W ATSON en 00., Batavia.
FRASER EATON en Co" Soerab.ia.

De repetitie van he den avond
tot morge n [Di•• d"g] len huiz', 'an den Heer J,
B . SOIlSMAN, Pen d ria n,
N arnelaS de n;recLie,
2118
TA.U8END.

Codumes,
Mutaen

bij kisten van 10000-000-100.

per gewicht.

J. J. VAN RUIJVEN.

Caecilia

waaloader:

CORTADOS-PUNTJES en LONDRK3.

ISSl

2090

G, 0, 'F . VAN DORP en Co,

2098

DIRECT ONTV ANGEN:
Ie QUALITEIT

Suikerwerk,

Prachtige groote KAARTEN, op een
schaal van 1; 500,000 hetrefl'ende
de Nedel'lalldsche expeditie naal'
MIDDEN-SUMATRA,

Kommondant BLAOKLIN,
zal vormoedelijk KERSTIl B ELFF JANU UI 1877
fau Batll1'i8 Daar Rotterdam vertrekkeo .
Lading wordt aangenomen VOOr bijna aUe bayen.
in EQropa~ W'aar foor directs cogn~emeDteD worden

5, ( 6,

(2081))

"" /8. -

"FRIESLAND,"

Kommandant A. BIK,
oal ~E8DEOEMBER e. k., van Batavi. naar Rot.
terdam vertrekken.
. Ladin.g wortH aangenomon voor bijD8 a11e havens
In Europa, waarvoor directe cogno8sementen worden
afgegeven.
Voor vracbt en pResage gf>lieve men zich to weD
dm tot
1885
. "
do Agenten,
Me. NEILL en Co" Samarang.
•
MAOI.AINE WATSOY en Co" Bata.ia,
FRASER EATON en Co .• Soerabai •.

Prijs j 1,50 ,

e de:

1925

12 fle.echen

BET ' STOOMSOHIP

DAMES ALMANAK 1877.

Doopkleederen en I{inder-coslumes.

T-.; verkrijgtm per rat

iftde$tad.

bo.taa~ gelegenbeid tot . koot enlDwooiilgvooreeD
1'118< jongelui·
'
Rnime gelegenheid, voor stalling Vall ' purden . en
wagen ••
Adres: leiters A.. ,s. 'W.bur•• u: dezer Conrant.

:.~~. ~. ~J::E~:8~~:::g JGgBT~~;- !~

I

DB GJlOOF KOLFF on Co. WANNB:&, G . C. T.
VAN DORP .,...Co, H. I.. DB LYON eo SO_MAN
ell Co.
('16)

BEN RU1S, .oora.n op Z...trand.
T. bevragen bij
2106
PLJJNAER.

TN HUUR:
Tegen menio Di!ce.mber, .H ET
door den lIeer RAKE1'.
2105

Burs,

thaci bewoond
•
D, C. DE BRUIN.

GETROUWD :
K

A. E.

K18RING

S!NDIEJAH,

•
den doop gen&&md: J!J7Hunw. .d.iitk.!n?ia K a!d-1: .
Algemeene .kenlliegeving.
2102

by

Hed:ri~~:ttva:!e:n;t i~:~gte:!t~:~e h~a~:ur;~
Bebu"d ••der J, 1'. WOL1<'F i n den ge.egenden
derdom vaD 'is j~l"fU t~ Kt:diri i8 oferleden .

011·

Namen. de Kind.ren en &buwdkinderen:
S.morang,
J, A. W. KBMPB]!<ERS,
26 No,ember 1876.
B. F , KEMPBli,SRS.
2101
geb. ,WOLFF.
V......nrootdelijk ooor de ..et:

• G. C. T. ... DOKP " 00.

