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Haagsche Grieven.
Den HaBg, 19 October 1876.
!~pe Tweede Kamer zit nog altooB te zuclJteD onder
'd e rflgeliog van d~ cooperative vereenigingen. N.d_ t, •
'het wetoouwcrp andel'h.lf j.or long bij de Klmer ver·
toefd had, werJ het gedurende de eindelijk SAQgovan·
gen open bore beraadslagingen gehel'll gewij~igd. De
I'raa. reea loch: wa.,.o,er men had eigenlij~ haa? B~t ontwerp aprak van f \ en"'ooi8~h8ppen met versnderl1jke kapita.al", terwijl de bed.o·o~iDg WIUJ, fegalen
,te eteilen, w.Qrdoor eoop~rati,'e vereenig ' ng~n l'ecbtsper's oonlijkbeid zotldeu RunDell ycrkrij ge n. Ell au gebeur, de bet, dat een DiellW rerahg van de CJmmi8Kie \'an
;tapporteuts, gedul'~nde eene Bchorsiug "'an de opcobBre
beraad81aging, m'l'lr het gewijzigde wetsootwcrp opge'mn.akt, den Mioist!?r. van Justitia niet bercikte 7 0mda t
::de bode, die het kOiJ bare Bluk bez(\r:{e~ moest, he t
~ad

laten liggen! Van thar nieuw uitett'l. To ~n ruen
. eindelijk. weer met het op8nbao.r debat beginnen kOQ,
i, had men een tal va.n 1l1I1endementen, d vor de co mmit!sle
,1\'aU Rupporteurs Yoorgt'Bteld, te doorworstelen, en nag
, is men niet Ban het einde gekomen.
Het ·lid o["zer Rekenkamer 'V. A. van R2e~) vl'opger
, oiBeier van adminis!rG.tie bij It Indi8c~e lager, die zoo
l goed Indiscbe tijpen CI, t&freelen uit Jndi.l5tha oorlogen
:' placbt teo, ge\IOD, kotut in het Vader/ollli op tegen bet
. ,adviee van }'rammn van de Putte om ODS in A.tjljb tot
' een defeDsieve howling t.e bepa.len. D" .1Y i eUl,;e R() ler ,(/am$c/le Co'/TWltt eh,lt zicb daarentegen io do bres voor
: het lui8uz I((ire \"'80 ran de Pllttc, b!llr patroon.
(I'"
De overlulg1Q;< VAn de ,oortreff~lijkh6id van olle
r:be.tuur, .egt de N, R. C., .al fan . elf veldwiDnen
\'~ ~eD. is nu echter offt'n£li~f gaan optredeu j men heef&;
.~·~e UniOn ZOJ uitgebreid dat de onderlinge gemeen·." !:'.c1w t' ~o i- <i.':i.i.' l'j0 pt .:.r60~.Lv;;'~Lo. ~u \"; .... r l"" I,. 8:..... ;: ;:. :~~ •• ..: ~:
·'1: tOD zullen daardoor worden uitgeput.
,
Neen, zegt de heel' van Ree~, juist het stakeD van
~ , 't offen!ief bandelen tou ons uitputten.. Do bet r vau
de Pult. at.lde het voor, al. of hij. reeds io F.bru.ri
[' 1874 de iDstruetie zou gegeven bebben O,Q de Jinie
, ' ,an Oleb-Ieh lot deo Kr.ton en die lango de ri,ier
. ts "er8t-~rkeJJj maar in F~bt'ual'i 1874 WBS die liDie
.: . vau Odeh-Ieh nog niet bekend! D" beer "an de Putt~
i vrocg voorta: of men Dog verder in de oobekende
" XXII lIoekim wilde doordringen; maar die Moekim
~:·.;; k8D niet gr.)Oter zijn dan drie nren ga.aD8 in tt vier~' : kant en grenllt Ban It onbewoonde hergland, Wij moe
;..teo Cll! juiet dat terrein beheerachen.

De Diamcwten koning.
u;t ltd l')lIilsclt

I.
GROO'fE NIEUWSGIERIGHElD
Nit'mai.Hl wiat wie z.ij war~n. toen 1.121, door o~n
twe~det hoog mel; k~rer8 on ki8ten beladen, opon ·
nacre gevolgd. voor bet prachtige, . in renait!s"nce at.ijl

landhui. in d. badploat•• tilhieldeu , Aileen

seer voordame families placbten dit bni8 voor It eei Z0811 tc

betr"kkl·n j al!ei:;=::' zulke waren in etaat, ~en zot) hooge
huur to bete.leu, ..&111 door dell eigtmaar \'oor die w~i
7 niga ID88uden
verl80gd werd j .Ueen zulke kondell
zi~b, in de met gobelins belegde 8.&1008, tU88cben de
cware damaeten barok-meubel8, to buis g'evoelen,
wa8rVo.n Bun, met vorguld mobiJair, broD.8kleu.rig be·
~.~gBeI. k.Q~tbQre kronen, apiegelll, urnen en , ~ar;en van
~Dy;r en alba,st, een vo~rW'erp van bewonderiog , was
v9~r ft~I~.D, di61 de eer had den g~hacl, bet te mogen

b.t,r eden.
;De bewon~re der Dahurige hui~en - ook ie·e r aantienlijke vr•• mdelingeil
badg oat.n, - .trekten d.
bal~en uit, t~n lE:' dur, dtl aV~Ddko~lte geQiete.n d,
. in d~ tuioeD v.o !)r bUD huia ~at;e~ . Zij IAgeD twee

'..i

),ifre~hnecbten zi{, ~

en

de b.grooting va" 1867 bobben ten

uitvoer gelegd,

beboorr: volgeus net Vllder/rnul, bij cIe wettelijke va.ststelling van het slot ,' au reBening t~ wor.1en uitge~
maakt. Wat betreft de Diet " e r~ntwoorde ontvnngBtcn
eo de te korten. zoo zijn de Uekdukamers in Nede!'~
land en in Ind it5 de gewone .rcchtera tegenoYl'r dp
rekenplichtigen . III elk goval zon de wet over de Hitgaven, in strijd met de be8taAode ,-erol'deningen ge8chied: llfkenring mo ~teD uikprek eD J bij wijze vaD
mor~ele beatroffiog. Dok zo!.! de wet Dade re verant
wo ' rding moeten voorbeb.ouden van b.etgeen ten bate
valI ~rdoBnq,tt'llr8 etl comptq,belen gebleren is, en
iU8gelijkl!l de uitgQven , IIi" nog IDoateu betnttld wor·
deo, beh'1oren ann te wijzeD , opdat latere aanzuivering
geschiede.
Op de bezwaren der R~ kE'llkamers moet r cht wor
den gedaa:l 1 want ar heef~ grof verzu:m plants gehad,
en er ID:Jet gezorgtl wordeD, dat de later te vera.ntwoorden olllvnngston en vcrgoedi ngen "aD 1867 niet
uit bet oog word en vt.l rI Orell.
111'1 Vader/an d hoopt dat 01. T weede Kamer niet
Ilchtvaardig 'al ta werk gaao en het repressieve 81ielB~l nit:'t {oor 't; vfr\".))g badervoo zal door O'7erhaflsting
of gemokZllcht.

Ik sa o'er 'ot een vroolijker onderwerp,
roormiddag van den
:Y:: ~ ~2.::t:;::~ 'l~:::-::. ~ ':.'

In den

16deu dezer · vertrok dcor de

'.!" ,..,.I,.•"·,,;,, ('"?"" n,, ~::~:' Q:::,i:::;:~=.

Ret is ht't aerate l!!Chip. dali uit de nieuwen Amster
damsche waterweg naar een Buder werelddeel vertrok.
])e opening ran de gaul \'001' flchepen van 5 1/'J.
1D~t6t' diepgang moat op 10, November plechtig ge~
Bcheiden. De Koning zal or bij tegenwoordig zijn.
VUUfW'el k
lsI er ic Amsterdam op 't y. ofge8token
worden, men zsl er illulDiueereo en vlaggen. Een
medalje zal er tot vereeuwiging .an 't feit gel!lagen,
en in 'li palde '·oor Volk8vlijt zal er gedinoel'd worden.
Eeo rijkalelegra.fklnt') or hij Velzen .BI op den zelf·
de" aeraten van !ll!:lchtma8nd geopend, en veertien
dagen later zal er de eerste WBcht geveBtigd worden
tot Let in·en ui lklaren van scb e peo. Eeret later, al!
corpul.nt~".

g helll in w t pique gekleeden

Qudt'n. heer t die den kneubt, Ow. een klaine onhaudig~
heid.. met twee groote, ronde OOl!~n ta recht· wees,
zicn op de lippeD beet, dat de eindec vao 7.ijn gtijztlll sno! baard over den nog eeo wejnig met zwa.rt
geweleerden didn~n bakktlbaard oprezen; cn i)p· hat
troltolr gekomen, zwaar op "'ijn kruk steuodo, ow nog
ef>n blik in bet rijtuig t e l:llaan, daarop b.et huis van
beooden tot boven opmerkuaw to bakijken l en dAn
door de tuindeur td Ir"deD.
,,0, die is schoon!1I ri epan de goeJe buren uit,
toe eeO j~ugdigt11 sluke, bevaHige geata!tc, in een
ge, II theeroz~k1tmrig r.e iakleed, met een ·Ucbt zomerhoedje op de ravenzwarto lokken, zich in het rijtuig
verhief. Met toenemend@ belangst.dlliug z.gtm, zij.
hoe de vl'68wdelinge, alke aaDraking van den kneebt
,'crmijdeodt>, den VOdt op de wagentrede z~tte. met
de ehisticiteit tl.t: r jetigd op bet trotloir fl}1rong, en
zk·h daarop omwendde, 0111 een oudere dame, van hare
gettalte, zaeht te belpBD .u itstijgen, bll in den tuin te
geleiden.
,.Ja~ wie zonden dat t:ocb l.ijn!" b!eef de VrBBg in de
g,eheele nabuur_·cbftp, tl)~n ~og ('en evenzoo gekleede
knecbt-..:..... bruin m~t zih.,ren boorden n&melijir -'wet
813U dei-de fia(~re B.lulrwam" en aUe drie, twee bestelleJ'e
kOl.uwaodeerend, lJp bet uitl.dvn ~er · ,ijftig koffers,
k:S1:dD,. k~eD · en. ~o az6D .bet ~g bielde-!l, ~()[ldl·r ~~lf
j

Hans Wacbenhusell.

,: ~cre bewegen,

af. Er lOU alzo o \rerantwoording behooren get'orderd
te worden vaa i\1inisterd eo ,'sn den GouverllcurGeneraai, en "ooral vall de indische ordonoateurf!,
ontvang0Ts en ka~ houderd.
'Vat mocht ten taste kowau van de Ministers, die

t.meliJk

FEUILLETON.

~.bouwd

en b• .lonkelijke hnndolingen, die blijken uit de be·
ocbeideh, hehoorende hij de eindelijk klaar gekomen
algemeene re keninJ ,·o;>r ~ederl andselt Iodie over 1 8 67.
Ouk bet buhl'cr in X t dl'rland komt er Diet vlekkeloo8

lUNCben de. k~trt1r• . iu de tweed",
er uitlpriDg~.Dt ~m de r.~ilie bij

het, uit.tapp.n , b.bulp.... m t. 7ij" , Zij .. geo, hoe
d ••• n , bet e.ral" d. armen onde..teund... ,...

..u

ee" hand oit ' te .!.eken.
"De .kneebt~n 1.ijn ~~d.e

-

too :voo~Da8m"t

"
zei

men,

,,·.a t moot !liet do ~eet z ·jo· ! .... En · aJ de gOed~ren
Yfan btuio~ittBIi 8~rikktio ,oo~zieD; to:t. her~~nning.
,enoer . op den ~poorweg!" ,aegde men
er bij. Ret moet ee~. rtJu.i sobe· yon,t·-1 etm magDalt.
een boj •• r of iota d.rg.lij~ •• ijn .... Nu, _e zull.n 't
f

tyu

l!I~ek8n bij 't

Villi WHDI~rT lIani' KEIlONG:Li.JAT'J'I~

EEN ADVIES

ook de haveD geheel gereed 'ijn .al . hoopt men de
groot!te zeeechepen in drie ·uren tijda nit zee l oor
A IDAterdanl te lullen zien komen .

lnlu •• cbon .cbudden nog .ltoo. zwaarhoofdigen deo
kop.
Zij bawt:zeo dat de stroorniogen, die lIngs ooze
Roliands(: be kUilt gun de (nooden yan de nitni.we W8terwegen van AweterJam en Rotterdam ftteeds door
oalJ~libbing ondieper dreigen te maken, z»odat de
8chepen n ooi t zeller zuBen zijn van te kunDt'm binnen

komen.", Yochten deze pea.imi.ten ongelijk bebben!
Eindelijk beeft voor aDZe s(lhoone, maar, balsaft!

AA.N DEN

Millislel' van KolouiclI
DOOR

lV, A, V AN REES.

1.
Acht m.antlengeJeden wen.oht. het Vnderl.nd Neder
land geluk met het herv.lteo dec operotioo te A.tj"h.

6tillkende fffJid entie, een rioleer.ontwerp bet licht
J.:ezien. Ret werd door d"n architect diredeur aaa
bllrgemeeater en wethouders ingezonden. De koateu
worJen bereke nd op ,{,jer miljoen en de lijd fau aan~
leg op vijf jaren, lk wilde ... el d"t II de leden •• n
Ot zen gemeeotcr .ad in ·elke zitting voortdurend aan~

Genrl'aal Pel, beBcbikkemle over e en mach~ nIl 8000
man, was onts 1agen VaD de boeien, die hem.bij het,aa.nvaai
den der nnJfltenecbnp vaD generRal Van Swiettlll w:mm
opgelegd en twee jaren lang tOt werkell)()8heid hadd~ll
gedocmd. In aDze \'en. .·:lchtiogen w~rden wij ecl, i.l:'r

drongen op bet tot .tand k'lwell van dit werk, d.t in
de eer.te pla.ta nood.akelijk ia. GroDd. lucbt en

teleurge.teld.
De stcl'ke stelling van Tookoe N'n ota werd wei iii

graehton worJen toch dagelijke meer verpest, en de
eente regel~n dar gezondheideleer door OD~e onm o·
gelijlre riolen en .en' uilde grachten en dooten in 't
B8ngezie~t geelogen: ··Wat heIpt hat, of me 'l al fraaie
etraten m&akt, koetb8r~ bruggen bouwt, wandel paden
en parkeD uulegt op een bedol'ven bodem en lange
en over stinkende waters! - 't 113 de hisliori e "an

w&8r door een omtrekkende bew-eging, met eon onbB·
duidend verlies yermee~terd, mBar in stede nUl 7.ijn
kolonncs eenige duizende meters in znidelijke richtingte laten opl'ukken em Toenon g te berei lreD, nrdreef
Pel den "ijand uit de VI en IV l'Ioekims, !Let daar
aD in de IX - 7..lf, op de gren. der XXII ~ro.kim '
- eenige posten- opricbten en bNidde hij zich daarnK
in oDstelijke richting uit. Niett eg611etaande het verlies
V811 tijd eo de t'ersnipperin g van macht, dllarDlut!t.·
geplWrd, lag het misBchien in zijn plan om later nlJ~
het brandptlut van den tegen s tand ann te tBltenj lijn
plote:eIingo dOOli maakte echter eeo oinde BBD de OPt"ratien on sloeg aHe hoop den bodem in om lllet deZl'D
reldtiJcht- Groot-A.tjeh to onderwer pe n.
Generaal \\riggera l'an Kercbem, 8Bnge wezeo .olQ den
boadpl van Pel te aft.m' 8ardpu, hervaUe Diet de gd '
staaktc operaWin. Hij bepaa.lrie zlch t-ot ~e~ verbetcren
dar gemeenschap 'lan de tal rijke poatE.lD,
het 01'-

,Ie geplei.terde graveo.
lUen Hprie~ took va.n ecn plsn van particolieren
om cODcessie te Hagen voor ('en Spoorweg, die Setaria en CuiteIlIOl'g. zou verbinden met Baodong en
Tjilatjsp, en VQO daar zich zou aa~8luiten aan" den
Spoorweg van Djokjo naar Samar,lI ng om DBar Soera,baija, Mltlltng en Bezoek ie dot. . rgetrokken te worden.
Moge n de uonkertl oorlogswolkeD, die in 't Zuid·
oosten .an olle werelddeel samenpakken, at daze en
undere t'ci1oo De plannen niet in duigen doen atortelJ!
Ecn groote vnag is intusschenJdeze: waur zal RUHland
~ ", 4- ~,,":n;,... ~ . .....

~.~ !'

...... ,I n

,...

~':"'~ ,-",:,!,..:j". ',"" :; ~~ ~'"

~ .. 1 6 ~. '..l

- Het SiQt~Micbiell5 zo~~rtje h::;>e 'ft o·n s ioderda~d na
de natto September-m8Bud Log .eenige trool!lt geboden
en zelfd eeu p ..... +zeer warme dagen gebracbt. Toen
zijn de Odobef~neyel\.Ifl gekomen en zij dunnen bet
brui.ne'lud loof'.

weI hooren!"
Uit la.tete WftS te waarschijnlijker. daar zoo iets
r.:.iet vcrborgp.n pleegt te blijv~n, eu toch werd de
nieuw8gierigheid dilmBBI vier en twintig nren lang op

de pijub.ul< gelegd.
}olen verDant ' nu, dat een agent het geheel~ buie
gere8erve , rtl bad. voor eeD voorname, rijke tiuniJie,
wit.lr naau) hij niet bad genoemtlj dat hij de geheele
bilur voor drie w&8odeo Yooruit betaalJ had, daar_die
agent de gel"olmachtigde von den 1.ich op ,.;~j8 bet'indenden buieeigel!8ar WBS; en dezi! bt>kommeru t: er lich
weinig om, welk.e familie het ·was, die foor drie pe rBonen en dri~ beerenkDccbh een hllia Van vijf&ien 11:".
Dlt'I'i! eo sal ODS wilde hew-onen.
EeNJt op den derdcn·· dag, toen men nog weiD ig·
van Cd vrsemdeling-en gezien had, kiaarde bet zich op.
Ret was " ruijnhef'r De · Bod me~ ftl.miJil' en bedicD den" , zoo ,toud iD.' de vreemdelingenlijet, en wat men
hieruit niet vernaru, dat klapten de kne(.'hta, di" op
den tweeden 8vond reeds hadden rondgazien, of niet

in de nahuurocbap met eenig. knappe ' di.ilatmei.j ••
ken Die wal te maken.
•
Mijoheer n. B)er, hadden' zij de 'keuken· eU kamf rmeiden vcrteld (en, door desen werd dit na~uurlijk
~oe. confuQa en . dui1:'t~r 6.~r':er~ld,· dat lll.en ' t · groo·
~en;\ee18 maar moeet to zaman ·' rijmeo), tnijobeer D~
~wam uit d. Koapatad; bij i.... een groot lond-

·Boer

. ~e~e . ~eiDig ~ ~m.ntiaebe, . I!ur at wat
me n er 'an wist, maar "eer beete landstrook:.

·eig:·o'W' .in
O ..r

' dit, bei'ioht'·, h..lde men 'de ·lieboudeni 'op .

J.n~d~i~~~r .'.~~:-··g.~ote · atr~ken

a.frih:&aru:l c ~ &&nd !
oogen ! ·H i
W it' ll kon d.~ !~pODeeren! Zaod · in
mi"n • • ftik ... ICb. 3nd·, met · welke · inkomettiD ·'Dike

·oe

uitga,en .eIi.r ·oi.t ko ..den worden be,ireden .

Ner ·

~nni"pprpn

l'.i5nP1'

t-''''()fl~p.n pr.

t.(Jt.

h~t.

'

:~il

net POSltiC. 'Vant leest men al in de taleg r8fii!cha
berlchten over geleyerde gc'\e chte n, dan bob.oort men
.... e1 ill hat oog t~ hOlHien, dut die aJleen tot doel
_hebben Qnz~ inwendige gemeenl!chap te b e \'urd~tt1ll
en dat er rolslrekt geen k~e8ti o is VQU
rolgenB een vast plan ondernomeo, die tot
ein di~
gen van den oorlog kUDnen leideD. Ho.t Jallfste o fth~i
eele telegram van:!"7 September bij r , handl.'·lt. uver
ootmoetingen lllet tl.en vijand op terrain, tiat alech t=,
een- :1. t weedu.lzend meters va, he l; St l·.&Dd it! ge leg~ ll
en wsa.r de kol nne'e o~der geu araai Vel'ilpijck in tie
eerste dagen Uti. de laltding in December lS'ij up
korten afstand t'oorbijginA~n.
gens zijns zooteel a,"ontutlr:ijke t"x:ietentic8 ie rzame-Id
!lie in de b8.dplr·!lt~en; nergena O\uet bien met, 1:UU
Olllj{llng zoo \'oGrtOichtig zijn ala io de Kur-stedtm.
Hoe yauk komi; !Jet VOOT, dnt men all ercharmantete
buren heeft, di.e me·l1 eerat slechts koeltje.e hegroet,
man wnarlllee mon meer·en meer b<: ftienrl en inti~Ul
worM, want men OL.tmoet dkBllder aan de tabl& d'bole,
in II n Kurtuln, bij de bronnen, e n~" an teD slu lts
,"erneemt men, da.t di('l lien, beRend ell itChll!rit"ll ge
mallkt, hun huu~ niet betaald, of tl-ndcre teo!' IllRkbard
diD~6n gad.an hebben !
Hoe v8sk It!ert meu in bet Kllr par k of san tat'tol
cen 'fri'e mdelillg ksnn t'D, wien s uiterlijk het l'$Cbet
hr cft VBU d~ r~b ~e nob les8e, wieoB maoi eren np honded
j:l(·breden afit.lide reed!! den voornamen ) Sjn opgevoedeu
mnn kenteekenen. Bij i8 een duihohe r, nGemt r.irh
mijnheer yoU Sa unJ·so, I!prof:kt boacheiden, · eu aH6~n
alll het te pas komt un 7.iju be ~H:t i ngilll· (laar en dur.
Bij is reeds ge-introdueeerll bij vel e Bfmr.ienlij kf! fl't)."b1de families,' welker duchters gecharmeerd taD heUT
zijn . .PlO'8~IiDg kumt het uit: Lij ia eell wogen8 een
le kort in de gas ontslagen r(\gimonhkAft.!lier, een wee '
gr.j agde boekb.oulier. Men is geblumeerd!
Of men l~et't, een eng~lacbon kot o.n el keDDlm~ ('len

r~~:~:: ~~ij~r:::r :~:~~:~.10~ h
~·:l~leo~ t~~~,t h~~l'~r~~~fl:
op· de wandeling. men prallt me t hem , m{'ll etelt haUl

·.luJal'eD roor-; op wie hij denlelfJen goeJ~D : indruk:"
maakt Plof.seliog kumt It'lIland eo rr~gt · oDI: . • Zeg
lt
e~ll8, hue komt ge · toeb aau di en s._'h~ lj~ i
.; W' !It l' .. '~ i;) ee:J ··f:'U~eI8C he kohlne!. ~t' u ll1YIH::ne
fHit·!" --!!. . • Et"D bedrieger it1J ~ t. t~.n &Cb d m~ die dallr

flU daar 7: heND h~pers neeft gt'ft'.)!eo I . : ,II
MeD kr.bt lirb. a;:bter de oo rell , ~n nee8]t tie l-

.'

'.en · ~~p~~nQB ... :,uee~l'I~ .'.atgellagenwerd, n"dat
,,_
e'J bet GOllve~bdtihbel beoadeeld. : ........
·er . o!,~ret kWl\m opd&g~nell '. er. reod. 0.' . man Wl>.';D
14ell . du~yett~og ts bewee'~n, .dat philleezen niet
renorn &Illdo. b8~0~.rte.r"!l- Atj~b~~voldoeb.; koroom ' ·omge~,?~~n7
,lier 1••tig~jQ.
_:
.'
_
:
. . . .. : . >: .. :.... : :.r' :: ',_ : . ..~...
dat bet Indiach log.r een · ecb.daw geworden is no'
Dlarom, berbalen. ...g, il ' de voo·uitgang . ,t.ehtl
iobijnbaar. Legering,logiea .,.If., riati'aokeljjk alecbt,
betg"~' ~oeg.r ' "'a•.
WIl lUlClUfJllW . ~~1JIIt op.merkzaam op de kenrige
In 1874 badd.n' wij is pOlten buileu Kotta Radja; ' Ia na '2'/. jaar nletvoel ~.rbet.rd. D. spoorweg ,an
en .'omaAJ<yoUe6taIage '.0 den Heer.an RlIij.... te
ia ·1876 teUen 'wij .e r 46.
trook grand., to.nmlli. .. I;>eleb.leb , nur K0tte ·~djri, nryg . g ••eil 5000 motero
Bodjong. Koaten _noeb moslten- beeft··de Boer .an
b,· •• t,hedroeg ·.eiloppervlakte Tan tlen ·nur 'gaan. in
lang, i. :.niet ,oltooid, .de gez.fldb~id.toe8tand bolaal
lluij.en . , ge8paard, . ~ni : door middel~an bel'Dgrijke
't .i.... kant; tbilD. :i • . die tot ap ·onge ••er · drie u~r " even oDgnn.tig ala altijd·.
. .
bert8ndiilg~n ?it ·. ~ilr.op~) d~ · S!. : ,NicDI~-.atJMd to~ eon
g.ana uitgobreid. . .
.
T•• argeefs 'zoeken We Daar een liebtpunt (bebal.e
/ ..., vaa.r g.root.n en kle;nente waken.
Voorbeen wit. bet "'rrein buiten ODZO poaten t· taai
te Poel"" Bras, w:.ar 001 .oudor . landing
de kust · .
E.n • . lambola .met pracbtige ·prij ••n, zal .en ieder
onbekend; than...eten wij . -r ·.venmio ietil ·.aD. N.
,an. Groot.Atjtib eO·1 liobttoren had opgericbt k.u!ln.n
in de geloganheid 'IteUen, .ijn · geluk te bepra.,en, :
een 3 '/"larigea krijg bopaalt onlci topogrofllcb. kenuil . worden). M.i8Scbi.n kan de onderwerping vau . d.n
terwiil oene muziakaitvoering met . ilIumiutie op de '; ,
fin Atjeb oiob tot bet lerreia, dat web •• eltoD, en
R..djil iran ' P.dir or een ..orde n. al. b.t blijkt datdi.
sfanden 'an 5 en 6 December weder een paar pri:~ .-weton .... z.lfo nog. niet .... r 'foenong, bet brandl,uDt
gameend il: maar aedert den uf ; a1 V.lo· den yurst van
tige uitapa.n ningen beloven.
van den oorlog, ligt.
Gigben, die in l!i74 - hoe dan oo~ - de Nederland·
Ebn bezoek .In zgne rijk ge.orteerde toko b.loont
.8che ,lag beeacb. is ODS vertrouwen I·p die onderw:er.
81.1ezj08 de moeite en ~ur;'~n wij 'd~.JolIl vrijmoedig
Voorbeen wiateD we nieil!ll van de · sterkte OIizer
ping niet groat.
bet pubJiek d.artoe a.nb.,eleil.
tegenpartij, .van de "ii.e waarop ·zij . b~~r g.led reD
Uit den feitelijkon toeotanl "I' dit oogonbl'k Hijkt
aan,oIt, :.an de ••teun dien 09 by de .... I.tat.n vind~,
MEN 8CHBIJFl' ONe U~'l' RE1I8 ... NG :
dus ten duidolijko ·e. lo_ .d.td. ~fwochtonde houdin/!"
tban...citen we bet nog niet. In bet .Ig"meen weten
DIJar den verineateur · Houdtzagers zijn den 24en
door
Van Swieteu gewild, onmogelijk vol t. ho~den
we, dat zij ziob buitvn.laDua van oorlogalDaterieel
de".r I. To.ban 4 tbail kl.nde.tine opillm aangebaald
wau en tot gee~ ander redultn~ t hc(>fli geletd dan tot
,oorBiet;: maar bepaald Wall', met wolko vaartuigen,
eo den 27 en te Remb •• bij een grcot omokkelaar 60
groo~ verlies van me~Bcbenlevol !t1 "an ODze zijde en tot
hooveel, : w.nn.er, dat .11ea i. <>nl nag O'en onbekend
tbail. Do·')r den ambtsD8ar Rozenber!J te Karang d6uro
opwekking
van
bet
mor~ol
.del
,·ijauda,
.
20.
dat
bet
ale Y'roegel'.
il op den 2gen jl. ao thail klande.tinc opium gevon. i
offeo8ieve, door Pel hervat, opnif'&\~· hewezen beert
Die onbehndb.id met de macht, die lage. o.or
den bij een _Ohineee en ~el verborgeo onder een hoop
dat,
wast- wij met ernst· aanvaHen , d ·, ,ij.rJ d ook ,er.·
one Btaat, wt!irkt onguDlttig op elite opera tie ~~!Qt met.
paddie,
.
•
alagen wordt m~t gering verlif- fJ van ODzen kalJt.
.a.theid ..nig plan te m~ken . en . bet .onbes.braomd.
. Het is jammer · voor den . ambtensar p~·ltlllr, dat door
nat a, n Pel'. off.nlief de noodige krar.bt ontbrak,
uit te fOerCtO, vorlamt onze bewegingooj daaro·n tegaa
eene
.
Oommissie
g!Jco~eI6tl'~rd
18
geworden
, d.t de ._
:.88 ·te ,erkJaren uit den iD,I ·e I, dien de voorecbrifil de 'ijaad volkomen bekend met anle oterkte en
208 tbail opium door hem aangehaald, !I~lm opium -i;'
.ten VaD Van Swiet8D oDwilfciltmrig blefon uitoefeneD .
met de · .polI!itie OD:r.er troepen.
maa, ket.ng brao. Beklaagde _erklaarde dit ooor obat !
Bij .telde zicb tevredon met het uitbreide\l .ijner
Wij ~eteu do Damen van e8nige boofde~ ) maa!
voor de paarden te willen bezigen.
;
vlaugelo on bepaalde ,icb tot bet b ••• tt.n van het
bun ouderlioge ,erbouding, bun . neigingen, Ii"" be~
terrein, dBt bij den <yand bad ofgenomeD. Toc" dankMEJvFrnouw BETsY p~:~; i,-;eft een nieuw drama 1
langen, de middelen Om eon of mecr hUnDer op OOze
·t'; bij . aan d. t off"neief reedo de onderwerping der
g•• cbre,·on getitold : "Elis.betb, de jonkvrouw van bet I
.ijde te brengen, .ijn ani. nag gebeel vreemd·. Wlj
XXV Moe~im en de loetreding "an den yoret van
keoted V.lkcnburg." Te Maa.tricbt heeft zy dit'
giBBon wei, dat er sijn die naar vrl3de baken) mal~
Pedir - een etaatje bijna 6VttQ groat 018 Atjeb~ proper
,oorgedrage~ i~ de. eeretta verg Bdering. van het Nut.
welke boofden _dit zijn , welke prel.ie men 000 mo.te~
- en weerhield hij den afval laO audere !vazalsta.t·
B.t dram. rs .In d'cbtmaat .en opeelt IQ de .oertion.
zou moe.

li.,tvaitni~t gem~k~elijk' .ioh .. enjui~t a.~nli:b~.!d .. iDo.rsljJi :~omp&gniekent enda~ i'!~ alii... !iI~!ien,
die IlIIJl geeden troep kenmerkell; heeiO 1l\oel.n apse-

te-tiDomen .,ndentegolt\woordigentdilBtl!ndte Atj.h,
'lVlUI1Ieer men 'Ue~nc uit ere g8",ollebrODllon IuIn pubten; Dog moeHijkeriB 'b. om ..,lI'ameb de bart
'yoor liob .,...eonbelder begrip 'tekrijgell ~"n dere~
deneo, w:aarom - de .tegeowoDrdige •.politie.66 i. ell
niet anderl. Op de kaarb ,i.tmeo 46 roodeYlaggetjee,. alil .oovele be.ette poatell . op de grilligate wii.
aangeteekeild. Die pooten vormen geen keteo, geen
I inie, ook geon Kring .om bet oentrale punt KottaRedja; zij ligg.n bi.r op 1100, elden op 5000 m.ter.
un elkander; lij .ijn bet lalrijkat dur ,waar men oe
b.t min.t noodoakelijk .on aehton, nabij ·on.. hoofdverlterking en b.t atrand; kortom, aij . maken eon
vraagotuk uit, mo.ilijk op te . lo •• en ... If. voor hen,
die g.wo~n .ijn op topografiscbe harten te lezen en
militaire pOlitien te beetudeeren. De oenige oplol.ing
i. te vinden in de g410biedeni. 'ao bet ontltaon yall
elk.n po.t; d•• rait blijkt dan te.en. bet .tel ••lloooe
eD onzekere in ODze wijze ,.-an ovrlog. vool'en" en bet
gebrek aan een ya.t plan am ""n ba\f,oltooide ex.,.
peditie tot een goed einde t. brengen.
Genera&! Van Swioten acbte bet ,eder indriDgeD
in bet .ijandige land Diet meer noodig, toen de Kott..
Badja ge.allen ""'; bij .erwil••lde bet .waard tegen
de opede, gaf d.arn. bet kommando o.er un den
jans.ten kolonel ,an bet leser, r.add" bem un het
dofentieve to bewaren met rnim 3000 man, die bij
ter zijnor b.aebikkiDg liet, eD k""rde met de re.t t ..
rag. Pel andervand Ipo.dig bot mo.ilijke, ja bet Onmogolijke am oen afwacbtende honding te bew..eD;
want de ,ijaDd, die aanvankelijk op 1200 meten ,.n
Kotte·Radja .tond, .cboaf gedurig dicbterbij, naderde
tot op 400 meter. en wierp zyn doodendo projeotielen
in de Kolto-Redja. HoelTel buiverig om af te wijken
van de iutrnct/e, die oen ond·generaal ,an gaeden
naam bem glf, liot Pel tocb II opaedig hot ... aar ge·
ecbnt v.n Bata,ia t.rugkomen, dat Van S .. i~ten al.
a.ertollig bad weggozondeD, &n wierp bij oenig. bon·
derde pondeD ij'er o,er de muren am lucbt te krij.
gaD; hij ontbood eD verkreeg oak seD ,erlterkiog 'an
twae bataljonl iDf~nteria, om eenige pun ten te bf'zet~
ten, · wier bezit noodig WAH om zicb. in de hem aange-

.. ezen po.itie te kunnen bDndba.en. Toenb.d hij tijd
zich gemeenzaalll te waken met zijn belangrijk ko :n..
manda, k"am weldr" tot de overtuiging, dat Bt.ilstand
acbtoruitgang was, en Yroeg macbtiging om h6t offcn~ieve te bervAtteu. ID den loop VQD 1875 die machti·

ging verkrugonde, trok bij togea bat einde de. joar.
tegen den .ijaDd op, .Ioeg hem bij elke ontmoeliog,
en weenda het veroverde terrein door bet oprichten
van DOg maer posten to moet.eD bebouden. Uit tyo
operatien blijkt niet, dat. bij YOLlrOemeDB was den atier
bij d. boron8 la valten. Waarscbijolijk bleef hem ge.n
macht genoeg over, nu een groat gedeelte zijner .Btrijd~
kr"chten in die beze'tiogen was opgelost. Daard ..or
w•• bet offen.ieve ook ditmaal niet kracbtig geuaeg
eo I.idd. tot geen afdoonde re.ultatan. Voordat Wig
geN van Kerohem zlcb in zijn kommandement te buill
ge.o.lde, W.8 de regentijd iDgevallen.

Tar beoordee1iog ,an den toeat6nd, wa.rin de oorlog·
vQorende partijen op dit oogeobLik verkeeron, zion
wii geen beler middel iD dan den toeltand van Apr I

1874, bij h.t vortrek van V.n Swieton, to vergalijken
bij den tegenwaordigen, en daarnit te belluiten of bet
door di.n generaal aangepre.en .tellol van .afwBcb·
ten" vruchten heell gedragen en of d. in.panning,
die de oorlog onl ko.tte, nut evenredi/lb.id reooltat.n
ople.erda.
Den 26n April ISH m.ende nn Swieton met
ruim 3000 man onze pOlltle to kunnen handhl,eD i
- den In Octob.r 1876 blijkt bet, dat da.r t oe ruim
6000 m.n noodig .ijn.
I .n April 1.!l'7~ h~d , ~e~ t~ .-Atjeb goe~ .fgericbte
tWHlli~U, ULL uOCilUtiU

U uu

...:..u.;!l£t.:~ i~i, ~;'

::':':ijZl~C~': : -;c~ !:"

'/, ait g.ocbikt. manocbappen, gareed am op kommando
I~r Iflo88ing nur Atjeb te vertrekken. In O.tober
1876 b.staan ono. troepen te Atjeb ,oor de belft uit
ongeoerende, ongediaciplinoerde manacbapp.n, ait rokrllt.n, wi en men op bet oarloglterrein ,den wlpen
bandel moet loeren en die dna in gobalte ,eel ,erl.billen met de rroeger., torwijl buiten Atjeb bijnl geen
euk.1 geacbikt 'BOldaat to ,ind.n is, die valid. kan
genoernd worden, ter .. jjl .de barioaan ,an Madara
uitgeput geraakt, '/, van bet ooderofficie..kador ontbreek! en bet zeo.er gokomen iI, dat ge.n enk.r offici or
,oor, lederen nieuwen kennie · te ,ermijdeD, die niet
miusteo& t.".ee borgen Toor ~jo eer kan stellen.
De ... mijnbeer De Boer al.oo komt daar uit bet
,erste Afrik.a met vrouw en docbter, hourt ooderwog
in Duittlcbland drie dienaatlS eD een k:emenier, en
betrekt bet groatate en duur.te buil III - afrikaaolohe .teppon eigena.. ! - Zeker; al. bij de huar niet
voorni ... bad bet&ald, zou niemand hem opgeQomeo
bobben '~et de.e a.nbe,eling !
Intu •• cben ont .. ikkeld. de .aa•• iob tocb in mijn
hear De. Boer's ...oordeeL D. dienetm••gden 'ertelden
reqd. op den avond 'an d"n derden dag, toeD hftar
familie. ait bot Kar-cancert kwamen, dat de vreemde
bebr met den grooten, ruigen baurd en de ,choone
doehter, toch een ontzeltend rijk man m"eBt oUn. Een
der bedienden b.d .iob een woord o.er diamanten
laton ont.allen; de hter .... nan,elijk bandolaor in
diamanteo!
• Bah!" werd er ge.egd, ,m.n bandelt io diamant:~d:~o~!1 men in katoen, o,erscboeneQ en haringen

De bnreQ Lt;,JJen t;ich nu eeuUlaal .o~rgonomeD,
don: zoo ,oornaam oplredenden Yroomdeling, die nag
met eeil. bet topJe vau ziin ueue uit bet ven.ter had
geatoken, te beviUen.
Den vOigenden mo~gen I.~g mon 6en 6~cre, wHariQ
eon bekend bankier en eeJ;l liijner bedienden Eat~n
.oor b.t buUr 'an den vroollldeling opbouden. N. oe~

unr keerde de b~nkier tot b.t rijtnig terug, ge.olgd
door· kneobLen, ~he ..n twee band'II ••11 ••n ko.Lbsr;'

groote caue~e. 'an neemru;ourtig hout -drtJegen, ...

d

de booken . ote..g mot etasl bealagen,
. Eo . bsnkier bel!eleid~e~. ki.ll met t~tseben blik,
h.t .~a.. lD. het r\ltnlg beffon, enr.od ..eg., "a-

dot blJ do bedleaden oen fooi bad gegeven, ' waarm.e
ze ••er teYredao IObeoon, wlnt lij bedaQklen met een
buigiDg.
.
.

n••

"P

uitoefenen, welke wagneten en hoe mon die

ten opbangen, i. anI nag raad.elacbtig.

E.enmin

W't'ten we, in hoever men. vertrouwen kan op de befolking, die binneu on1.e poeteogroep wooat, en hoe

jee, die bij langere wef keioo"b ~id van oDze~ · zijde on·

getwijfeld do partij d•• oorlog. wedcr ,"uden geko,en
bebben.

we aet mo.ten aanleggen om dat ded .der bevalking
Ie beyrijden, dat door den .ijand gedwongen i. zielt

Sam a r

in de XXII Moekim torug 10 tr.kk.n. D. vijan4
daareotegen i. ,olkomoa bekend mot de n.m~n en
milit.ir~ eigenl5chappen onZGr b09fdun,oerdorBJ met
b~t karakter der

oiviaJe autoritf·iten • . met

ODzeD

8t!. .

zondbeid.toeatand, met de oDopboudelijke aonmlling,
met bet groot Mnt.1 offe.., met on. ,erl.Dgen Dsar
bet einde .an den krijg, .elf. met bet drijven van
.e" de.1 der Noderl.ndsohe IlOtie om tot elke" prija
frede te IIlui~ en.

In aon

woord,

hy

weet van on.

alle., ook d.t wij van bem nietl wet.n.

ie,

POSTKANTOOH SA MARANG.
Sluiting der BogolecbeMail via Batavio, !{uutok

J!iouw eu ~ing.p r •.
In d. mllnd December don 2 on 16.
FranacbeMail ,ia Bata,ia
Sing.p"re.
ID de maand December den 11 en 211.

.11

Her uur 'In sluitiog iSllteeda del! nawiddags te 5 ure.

:::r
~~ ~:~:rdb:z:~;D~U~: l~;~~:::<!~:; ~:~ft:::::~
pl.ato per e.r.tvertrokkead. puot_

broider terrein vsrlieet aUe .aarde door de ,ooveel

op on1.e gelederen te werpen of zlcb tu,lchen

Pl'olcslantsche Eercdicllst.
Z 0 N D A G dcn ~ l ee•. 1876,
'I morgen! ten 9 ure.
DoopBbedieuing.
Ds. OVINK.

ODze

palten te bewegen. Taen bij later ontwufde, dat wij
tot ge.n kraobtig offenliof meer o,ergingen, werd hij
gaandeweg .toumoediger_ Tbans komt hij zondar

HOOlllSCI.

z

Ralholickc Eerediellsl.

0 N D A G, den ]!l Nov_ 187G,
De vroegmis '15 m()rg ~ ns ter, 7 ure .
De H.ogdien,t om h.lf 9 ura.

Ie broom tU86chen onze pOllten, legt zicb in hinderiang

bekruipt de I!Ichildwacbten, vermoordt niet alJeen weerkoeliee en eoldatenvrouw8n, maar werpt zicll
ook 0i' gewapende patrooiHea en valt .zalff:l onze po,.
ten aan. Wil men nog ,oorbeelden P Ik bebod .Ie. bta
te berioneron aan den nr.cht "SQ 210p 22 November
1875. toeD de vijand zicb Voor een oogeobiik meaa.
termaskte 'nn on~ nraterk:ing Misligit-Longbatta,

Lof d ~'8 fH'onds ten 6 are.

100le

docb galu'kig werd teruggeBIIgen doar

~e

be.etling,

die reeds naar buiten gedrengen wali _ Ban de cakapitein Van Swieteo op 18 Februari
taetro!Jbe
1876, waarbij 2 oflioieren en 46 man werden afge•.
maakt; - aan den oT8ual ,"an OUII biv .. k Lampag-

'.0

SIlDZRT "BnsCH.:IOE~:B .H.n~N \t"{'rJen de pschten op

bet .Iachten fan rund •.e. en bet houden van po· en
topbo ap -len yoor zeer geringe sommeD aangee!sgen,
- om daarna in de ChiDet8Che kawp aan de meest·
bieder!den te worden afge3tS8.n.

Zijn wij wal ond.rricht, don

werden de me. rdere

opbrengsten, welke uor aanzienelijk ware". in de kae
van den K.ongko8o gedepoaeerd, waaruit de belaHting op
0h inezeo werd ge~·onucn . - i~a anreK
biervon moeat nog yeel geld tijn oVt-rgtlhouden, welke

1 bet.bedrijf der

ger; - aan den to ••tand der b<zotting .an Lamba .. ; toon in Masrt de gemeen.ebap .fgelnoden en bet

tot v.rlohmende doeleind.n l.ija gebetigd geworden .
H.t i. onh,'grijpelijk, hoe de.e .. ken zoo Ian!! zijn

noodig was een kulonne tot ·ontzat te zenden; __

geheim gebleftln.

.an

de binderlsag tU88cbelf ooze p .• ten Pango en Kotta.
Alaw, geen 2000 meterl van elkander gelegen, waarin
in de malnd Jnli jt. .en patroaill. 'iel .an 22 man,
die vaor bet grootete gede . lte werd gedood of gewood; - &an den aanval op eOQ andere patrouille .
weinigo dagen lator, In.lchen de poot.n Boekit Daree "
,De dialllantenkiet, die bij den btlltkier ter bewaring
beeil; gege,eol U zeiden de buren, die allen hun hoofdeD
D~euw8gierig uit de ,e~.terl on over de h~gen etakeD. .

Onmiddelijk t08n de p,cht.cbat gedaald wa., bad
men eGO onderzoek Da.r de ware oorzakeu bebooren
to doeu; dit .cbijnt eeltte • • itt geo.bied te lye.
Ter .. ijl man in Nederland allorlei ploDnen berauwt,
Om 008

meer belalting to doen opbrecgeJl, -

Chine.on alhier bunne belasting

".1.

hebbeu

ja,en antdoken

wereld :1.00'001 maeht over de pbantalie ,".n ear.
meDsch uitoefent, als een diamRntenveld, en indien
d ... ze neemdeling groote elreke-n van zoo'n veld bezat,
dan moeHt bij zoovoel diamunt!:'n bobben 818 een ander
kiezolsteenen ver!.8welen .k>t.n,
BijOB . delolfde D.i~weri.ing bad vrou .. Deufel'a lIchildoring f"an De D'Jer's dochter, dar alanke joogeo da·
we, die men uit do fiacre bad Eien ItijgeD ) en sedert
niet meer .guzten had. Fra Diafolo b( 8cbreef de
Beboonheid Tall dit meiLlje E06, dat niemaDd l'r uit
wij. kuu worden, ja de . damea (Or .zicluolf uiel. Jl8ar

Een groote kilt '01 d 'imanlen! Zoo iet. hall men
nog nuoit gesien!
. ... .
D. Afrika kundigen in d. nabauncbap logden nu
d. dam •• uit, d.t er ongetwijfeld op e.nige mijlen
af.teDd. ,an de K ..palad, het land in, onmotelijke
diamaotvelden. zijD.; dati all mijnheer Da Boer gro",ie ,~
atr.ken zanda In glndacb .. erolddeeJ be.. t, daarin v••1
. :..,sel moeat we,en;: d.t de diamant 00'-: een kOBl bur
kond.n afbeelden, en dat werkt dubbel.
ki6..,1 ie, en dat er in de wereld .eter nieta -wenecbe.
Sabit;.e De B(}et had, beweerde de · I 8 r ~ter. ill zeIuker on b.uijdeD..... rdiger ii, dan in s.ne afrikaan.
ker licht geplutst, dookerblauw haar. H iew,er .Ioescbe wa ..tenijen een me, diamanton betlaid riddergoed Ie be.itten.
gen de dames in de nabuurilchap de bandeD in elkuD:r.
Fr. Diavolo belderde .rut op door de bij_oeging, d.t
Door deze geleerden w<\fd de eor der zoo pretenis to zoggeD, 't il audell pikzwart, er ligt m~8L' r.oo'n .
tiell!l optredende familie gered. Oak kwam ben te bnlp
beel vreewde, di~pblauwe glAns Ofer. - Nu wall lDen
een io .d. buurt wonende boodlehappeDloopater, eeD
in 8t.aat, lich dit hlAl' voor te I!tellec.
overal Ul de .tad bekende perloonlijkbeid, die daor
Fra Diavolo bescbree f yerder: z~ had dien roor~
een der bedienden gerequireerd ...as, am de boodschap
gen de ScbOOllEl jtif,rouw aaD hot toilet gel.ien, bOd
pen to ,emobten: ,rau.. Deufel, door don . volkemnnd
baar ryk, dik b.ar o.er baar ontbleoten hal. golfFr. Dia,olo genaamd. Nanwelijke bad de.. b.... IVdrk.
de. een bal., een boezem vaD zoo oogemreDe, fri8C\
kring ....ge'&ngen; of ... liep reed. fUnd, •• rte:teodo
jengdige ""boonbeid, dlt . r" _er.tijfd g ••toan had
de ungeloollijkato, wonderlijkot. dingen 'an den .ijk..ao ,erbaloing, en Diet gewetuo bad, "at te st!gdom dar vrf/em4e1iDgen.
gen 'aa oen teiot w~rbg &en pas oDtlok~o apVolgane hur .onkelde en gHnaterde bet in. 't go.
peibloeeem :c.i~ta
ED de~e darne kwam nit Ah••I. hni. 'an mijob.er De Boer TIn robijnan en
f,,~i~ Waal' aod8r1 toch aile menschen Iwart waren ! .
diamanten; d. gondatukkoo lagon ap tafelo en Itoolep,
I., telft haar oogco wlren niet eeDII zwart, ve~l6dr
jl ..,Ifo op de tapijten '.r"Preid, en ni.mand gahich
ook bla".,. donkerblauw; .e bad dit beel good gezien,
de mooite, SO ap '" rapen; nit allo I.don en . " ..len
toen de ""boone jafffouw oiob onder 't kl~e" tot
IChilterden de seldsaamate jnweeleo en edelgelte.nhasr gewend bad, om boar oeit bo~b"p'op te dragen_
ten; _
maar ""!' dohe! werdopgelicbt, weld"n d•
De goede TrOU. uS duo, . • ,8ar h.t aebeen, .110.
koetbaarhedel) . er Ilit, en al. ,men oen .tuk rapier
100. . .1 m:lgelijk bll"w.
Aileen de lippen b.8OC l, re.r
al,.fltte. bad mea .88n . baoktiiljat In de hand.
SO ala 'an d••cboanate koral6nkleur. en de onthl""t.
, Po bIlren !I!Wterdon, .
kipp~,el; do HOU
arme.D W.,.ell, .olgenlJ h~r, ,an tteD .b lankbeid eu be
wen ~1' mellJe. hU! ••rden bij de ,""..telling 'an lulk
~oorlijk. ra!lding. d. hllnden 100 (_i, soo dooni.h ·&en 11kdo.... Bet '. .,.n bellond {.it, dat nit to "'"

.'ft.
l

ell.........

i. gedaan; om te Atjob Biskom:uand.nt der artillerio :'.

In go,al bet yoorotel wordt goedgekeurd, zou de '.,
O•• rete Kilian
kommaDdant dor artillo,i. te AtjeIt .•

.1.

optreden, en Majoc,r Arlltzeniu8, ook derwaarte \Yordel~

a.ergeplaatst. - Luitenant-Kolonel Boumee.ter wordt
dan actief en komtnandant der veld· en berghatterijen
op J ....
Blijll de formati. zoo al. zij i. (2 Mojoor.) dan '
wordt MdioQr RfJwawinckt'J, kommandaot der E~ pedi
tionnaire artillerie, met den thana te Atjah aanwezi-

gea Majoor Meijer onder . iju. be,elen.

,terlere troepenmacbt, die noodig ie am bet te dekken, en door de groc·tere kwetabasrbeid anzer poeitie.
In April ISH had de .ijand allhane zoo.eol eorbied
yoor onze . wapenen, dat bij 't niet maar "aagde zich

I

___

VA?f OEA.CHTE z[JDE vernemen wij dat het TOOrBt~l

een Luitenant· KoJonel te rlaatsen met twee majoorll
onder ZijDo be,eieo . Door de regeeriDg zou dat... voor.
atel in banden zijn geflteld V4n den Civielen en l\Iili~
tairen bevelhebber, Generaal Die mont, om ta rappi~. '
"taren of werkelijk die uitbreiding ooodig of gewen61.!bt is. '

H IIg.

Intu'Bchen ...ordt uan belaDghebbenden vrij gelaten,

Dd lioteom 'an daze vergelijking
dat onze poaitie .edert 1874 ongun.tiger i. ge.orden . De .chijn
bare vo lfuitgang toch door bet bezetteD vall uitge-

de eeuw.

(S_ Ct, )

Is GO"EDGEVOND·EN eU veretaan:
Kracbtens wagligiog des Kon illga, met wijziging in
2.0 )"fer van het in Staahlulad 1873, no. 1:32 opgenomt'-~ '
tar-ief DO, 45, bt!hoorendt! bij btt" algemaen reglamen~ ..
vaD administratie voor do landmagt in l\~ c Jer14nd:'l(,}i~
Indie, te bap.len, dat aan den gewe8~elijken militairen l
kommRodant en den kommaodaut der gsrn-r.oeua koruJ
pagnie 'fan Beokoelen wordt toegekend eeDe indeml
nileit roor 8chrijfbeboefteu fespekti,elijk 1"an f 2.-·'
ltne guldeV), f 2 - (twce gulllen) en f 1_- (een ;
golden) 'I ma"nds - met ing.ng von 1 Oct3ber 1875i
- en aan deo geweeteJijken militairen kommandant '
van l'alenbang, zulk ee-no indemniteit Yin f 8.- (Bcht
guldea) 't maand!_._ _ __

Is GOEDGE'· OSDEN · en ytlutuan ~
Te bepaleDJ dtlt •• n cleo kqpitein der Arabjeren te
Batavia. wordt toegcvoegd een adjunkt, met den titel
'fan Rluitenant.

co. sg~~~~~~~:, :~. o~;:; ~~f;~:~ ~~:~;o}"~o~G~~~:\I,
kolijlt ecbouw8pel op, ,an cen

wedron

tUflschen

CeO

politie .orpuler en een Q:rmen cui neel!l.
Laatatgenoemde was iu het be.ttt v.n een kleine
hooreelbcid opium, - de argus-oogeo V3U den oppa!leer
hBdden zulks be~peurd en d88ro, begon een wodloop,
wa.rbij de cbinees het onderspit delfde.
ToeD wij den oppll~8er ,o0 vo~ij verig be~ig tagen
om den armen drommel te achte.r:la ten, dltchten we
oD",-Wek eurig : indien alle 0pp:lSserll, niet sHeen b\l
Ac hterhnling ran opium, ma.ar in aIle and ere Dmstsu'
digheirlen, zulk een ij 1er aan Jen dag legdeu. dan
z udl'n de ofertreding.:.lD (.l\getlif~jf~ld veel ,ermmderan J
tig, ala men in Eur()~" n ergeDs aadrof.
_
Hat alterme rkwaardigfl io Ban ' t w~illje had de frOu.w
gevondeD) dat bet geeD enkelcn diQUlant &all 't lijf
h ad. dat deze JODge dltme, zooals Zie meende belOe,kt
te hebbell, zeIt's fermoo;;!d zoo'n diam.ant a8tn t""'3 raitell,
en in baar g~ hee]e ziju zoo 613nf"oudig PO beschei.den
was a18 lllet.hll8.r rijkdom in -'t g~beel niet orert.'enkwam.
• Maar de o ude Leer, de Y4der?·t vroeg men nieuw6'
gierig.
F rs Diav·Jlo had dazeD nOJ niet gezien. Hij be"oonde, Eel ze, de parterre-kamers, daar bij wegeDs
zijD. fcht geen tuppell .kon kllmmeD ; ecn hedi€,D.d~
iltond ate8da in de foorkalllel'. ·eo. Iftis~rJe atg8tvaUig
Dur de etem fan den ()ud"o heer, die (on:rigaoCf. eV13'
nale de dochkr. in weerwil '-an 1.iju ui the emschen
naam. 7.a~r luivl"f duitb~:1 I!Ipr6~, naar t~ hoordeo, • wo
good al6 zj en ieder Bnder_" EVdnmin W.I haarl Toegde ze 6.t bij, moeder o3der de oogen g~komeDj .. tv
kreeg haar bo<"decbapp6n door de .knaechtll, die o,;;k
het eten uit een h.otel w ':Jesten balen, pn de ddcbter

had baar .Iecbta eenl bij .icb lat"n roepen, om baar 1811
oen boodscbap op te dragen_
Da f.milie De B t..);, r was 61&00 plotl~liog het V"OQtwerp gewordea . fan eon dl10r baar lelduambeid ~n
'reemdeoortig!J.eid eigenaa.rdig geldeurd~ bewondering
en nieuwlIgierigbeid. Niew$Dd ging bet nui. V"oorby,
zonder n •• r d" VdnsterJ5 te kijken, of men Diet ergens
een ~ilmanten8ierdad "kl)D :tien ; en ala (1) het met
oranjekleurig kieze! be ickte pad. in den tuin ' f'or bet
huia, &en dar kIe-ue prisma'@ in de Ion glinsterLie .
dacbt men, . of ~at .g&eD brillant Z)U kunn e n lijn die
uit het ,eneter . Was gerallen , l. oDd~l' d~t ieruand het
beapeurd bad, of het d. lUo.ito \nard b.d g• • ont, ~om
0p . ttl .tap-an; ".nt.• Ie! f~ de bed.ienddD, m"eo@nd~ mea
m3f'.~en Ilcb alle lak.lum vol diarnant~n kU!luen ltvpen.

-:-: 0JlliimAohterba\itlgilllBCbijllervnochlou. den.

u,er

nGglr ap to wekk~n;
'.
,
.'. ' "
~ Ko",edie-g6houw. 011 Vrijd_g · ••• " IIlldoor
~8 nr eniging · Oonstantia :.¥lI.D yoonteUing wGrdon
geg.y. n, wur.an do opbrenga~ , B~r~kken ..I 'Ion ,oor,
doolo \' n het Komedie-gebouw.
Bijeenedergelijke gelegenheld, ten .;origen jaro
drukken wij den we.n80h uit, ' dat er eindelijk eenl .de
noodige hentellingen zond.en. ·, worJen .aangebracht en
bet am.rige•. onoogliike aaneien .del.-. gabOn"a · oon •• er,r"ijnen, - ' die wenochi. nog '. altijd on,enuld geble.
,en, - onl Koroedie·gebouw i. ,llGgimmer o.on am.rig,
e.en onooglijk, 100 binnen ala , buit.n.
We willennu nog niet. eenl spreken 'on de . nood·
,"keljjke verb.toringen aan d.coratief, Ideedkaroer. Onl,
, De .oor.telling .. n Conltantia ia dua blijkbaar •• er
noodig. - d. kaa der direktie .an het Komodie·gebou"
aobijnt slecht .oor,ien te cijn, - eene styving i. alcoo
:,. ,::'
gewon.cht.
Wij hopen diit elkren .gaarno de.e gelegenheid nog·
maal••al willen .nn~rijpen, om het .ijoe bij te drag n
tot het doeD b• ..,trketel igen der noodig. vetboteringen,
eD - indieD da.rbij de ·zekerbeid kOD "ordeD g"ge,.n.
dat de opbrengat inderdaad hiertoe zou worden aan·
gewend, - dan twijfelen wij er Diet aan of de oaal
l1li1 Vriidag a. e. stam.vol zyD.
_

Misbruik

fan , gezag.

.!an dat' euvel Ichijoen

de m.ndaors bij d. dwang.rbeidere .lbier ook al mank
to gaan . .,
Giatoren lUiddag toch veroJrl vofJe 'zich een dezer
heeren· de vrijheid. om een gest raften abioees, die om

d. et.:. of andere reden niot meil wilde gaan, op den
w.g .anKramb&ngan , e"rot oon olog me~ 'gn otok
~egen bet been ' toe te brongen, eO dnarna eO:l in den
nek, wBardoor de setroffon. op den grond vi.l .
- Omtrent deD rooord, waarvan wij in ODS nummer van den l Sde n deZier bereids met e~u eokel woord
ge".agden, varDemen we de ytllgende bizonderheden ;

D. aanleiding
den in de

·to~

die miadaBd dient g ••ocbt te "or·

omlttandigbeid llat de Inlands"he

vrODW,

Ida gen •• md, ,ekeren MarkimBn eonigen tg4 gel.den
de belofte mo.t g.d •• n hebb.n . v.n ziob met hem ill
den echt te zullen begeveD; do.h welke b.lofee z~ Dog
maar niet Bcheau te willen nakomen uithoofJe ook. hij

• an .ijne zijd. in geb,.ke bleef aan boar herhoald fer·
, oek oro geld gevolg te g.ven.
Zolka verdroot Markiman rieer en bovendien b ~ 8peu
r.nde dat 'ijne ega in .pe in d.n laateten tijd zieh
nog 01 druk ophi. ld met Sidn (de ,erelag.ne). r ••eo
dien8s ngaande kwade yermoedena bij bem . op, waArom

hij dan ook bij .ekere g.leg_nlt.id Ida vrij duid.ltik
...moet te kennen gege.en bebben. Sidin weI te sollon
l'inden wanneer doze nag sen" bij baar of zij bij bem
Dlooht aangetroffttn wordeD; de vermoorde hiovan
derricLt, r.oude da&rop 'an zijll voornemon ow Ida tot
,rouw to nomen, hebben afgetion,

on-

Of het in d. bedoeling van Markim.n gel.gen heef'
om zijn mededin ger vOar goed uit den

weg to rui

meD dar weI aileen dewn eena flink sf te ropsen, tol

de r•• lttcr h.bb.n uit te mak.n, do.h .eker is het.
dat d. teleurgeateld. minn.ar al .poedig op e.oe
wraakoeming bedacbt WAS; e,en epoedig v~nd bij daartoe e e n helper in den persooQ VAn W olo ID <!t wien,
na overleg, belilloton werd Sidin in den avond vaD

Vrijdog 17 op Zat.rd.g 18 dezer op to waehten e'J
hem - altijd v!,)lgens 'ft'rklaflog ,au de beac huldig·
den - een flink pak slusg' toe to dienen.
Op dien nand dan pmlteerden de bOUiSwicbten t ich

in de nobijheid van het Batel Wijn.eldt, ieder .cb,. ter eeD tamariudeboowj Sidin bodiende a]sdo8n in ganoomd ho~~l zijll beer aBIl taCdt en en zaude dllarna
dezen huiswaarte volge[l; - dat wisten beide schelmea zee r goed.
Ongeveer teo 9 uro bevQlld de niets k W8 fLde vermoedende Sid in, zich met een fle-sch w i~n in de hind

op eenige 8chred.n af,tand, acht.r zij, meeat.r op
wag DBar diana woning, toeD hij, lange den boom waara clltef Wolo stond, p088eere ude, "latae-liog eon 81ag
op hetJ100fd kreeg eo onder bet ro epon van .ampiJo!"
bewu8telooe Deeneeg don volgellden morgen be&weeJi:
hij ann de ge,olgen van de door d :en 81ag veroorz••k
te wonde.
Volgene vc·rkl8ring van den moordellBar
we rd een stuk bout tt'r volvoerLng van die a.fdchuwelyke dIad gebezigd, doch de jllltlltitie t!cbijot et Diet
. in geelaagd te zijo- het corpc8 delicti to vinden.
J

4

Zooala wij b.r.ids med.doeld.n .ijo de b. id. mi.·
dadigerB in volle c ·nf~B8ie, en kunDPo we eerstdasgs
buone veroordeeling to gemoet zion.

- De kODt,cl. ur Obdam, than. te Ojember. ,ia
, geplaatst te Becoekie.
- lie .M.ajoor Mekera i, overgeplaatat nllar 8ingkawang.
BATAVIA, 28 November. De in den nocht '8n
Zondag 19 op Ma.ndag 20 dezer uit de boei ont.n.p!e
ge vangeno Quast is giftteren oDlstreekl 6 ure door
den tIIcbout van PaStBf Baroe go, at. Zijoo .rrest.tie
had plRat8 in de woniDg van eeB Europeaan in Lm-

pong Kio nabij

Pa.a.r-~eni Dg H~

had .ijn bard .n

knG'ol afgescboren, en was iD tenue n,n ondero.ffi.cier.

-

Verleden Zakrd.g werd.n by den Ichout to

Pa88ar·Baroe "an BuiteD~o'g aaDgebragt

ZeJ

veroor-

d • • ld.n onder g. leide .an twe. politi • .• pp....... ,
Zooal. gewoonlijk gingen de opp •••• re na afle,ering
der gevAngenen · eeD prlt.atje mak.en met de oppa8le18

van den ecbout, Juist puaeerde ar een inlsoJer welk.e
hbun bekend voorkwam. teuijl ook de inlander de
oppa8sera 80beeu t e h. rkeoDen~ hij gevoelde zich t~o

min.to ,niet .eor op zgn gewak. zetts bet op een 100·
pon maar werd ttpoedig ingeb&ald, na wat tegenweer
gobonden naar de po dok gebragt en berkend fOor
een wagen! die fetal yeroordeelde. van BuiteDtorg. dia
t o 8oera.bftija zijD8 etraf moeet oDdergaan maar van
dan de pl•• ta gepoetst h.d. H ij W81 Toorzien van een

pao van Bat via en bad op die wijze ong.d •• rd .ijn
vroeg6r bDndw. rk. kunnen v ,~ orzetten indian dit ouge·
Juk bem niet overkomen w.e.

- Men .cbr~fL aD. uit Banjoemaa.:
In den loop de.er maand ,ijn 12 bouw •• uik.rr;e!;.
'.olden in het di.trikt B"ekaradja afgebrand docr
kw,aadwilligen. - AI", r.d.n wordt opgeg.v.n dat de
tijd ,an · .. wah bewerkun dur i. en de aan d. be.ol
..king. toebeboorende gronden nog niet konden worden
torug gegeven, omdot, niett&g.natuode d. tijd der
afmelir.g Van bo~, luikeniot lang verlltrekon W&8 de.ze
d'oo. g.brek un brond.tof '.Itraagd ia geword.n Zou
het niet goed we •• n om bij het begin ..1\ v.. maling
~8atregelell te Demeo, ten eiude, h~t 19 door de be·
Do.,.minj' eener kommiuie nit delJkundigen, die be ;or~

d •• I.n kunnen of er' voldcende brandetoffen .ijn om
.oorden geheelen ..... ltijd te .trekken, 't lij op andere
wijze ta v~rkomen, d.t er te ,eel bQi~Q. afgebroken
.wo,den em tot brand.tof to ·dieDen; ·zoo alB 'an dit
jaar in de BDiker fabriek albier heeft plaate ~had.

Heeft de ambteDaar de., I..tete bijcond.rheid weI
gerapporteerd ?
De ' po~k.rr.n voor tranaport 'an por••nen ciin hier
~n in Bagd.n .rij ,llendig. Men rijdt in den tijd •• n
16 ur.n 20 ~ ...I. Dc brief.n·karren · .ijn niet .eel
. b.tor. Rij.t kolt f 9.
•
- Bewoners 'an Mr. CorQolia klageo oyer bade18rij ,
Een Engelaehuia"n kornt gedurig, op oog.nblikken. d.t
II. heeren der' buil6D af!resig .gD, op de 8"8n 100-

;pall en omg~ld . n.ge~ m~t~o~t'8&1 vubbi)~!ltindbeid,
d.t het eenliei!I., tij~'erll8B :, ~eGt" dli 'beliodnatero i.
.~m den indringer, die, sioh door wQordejJ.lliet,erwij- .
:. , ' :
SA.IIABAN6'.: ,; ; ;,< . '
.derenaat, in hatoog te bond.n. Ook alidere p.nonen
. .
A.an gekQllle!iBo :h '~ pen.
mlken bet 0p. ' d8.elfd~ wij.e de ~'1I'oon.~r.v.n,
r.~ij:: St,. KoniDgin, SophIa" gel•. Jan•• en, van So,",
Me•• ter Cornelillaabig. •Onze .berig~8.er ' v~egt, by
.ijne mededeeling deopmerking, datal. de A.I~
Am~rik; . Bark 8toCII~d,: g.~;KaoB~~r! 'an Saigon.
Re.ident ,.n 'M.e.terniet '.ulk e.en i>induit d. bU!llrt
• ' V e o:t r ok k 0 n 8. b e p e Ii.
.
... conde, bij h.m . mon,deHlig op de .hoogtoderbedelarij
' in . ijn afd.eIllig ~on zijn kom.n brengen. .' ,
Ned .••bip LiberaaI • .geIWiericx. Da.r DAta';...
- , 'Vij vernemAn dat de mee.te bewon.r. vali ' het
' AangekGm.e .n, .Passogf •••.
Koning-pleiu, 'opgetogeli' over het voorb.eld bnn d,ocr
Per Koningin Sophi.: .1.t. kol .. Bouwmeo.to" .Tbo.
don Wat.,.taat ,g.ge,.n bij den bouw .. n de nienwe
maa, H@r~chei, Me8ritz, Goul en ZaoDI ·Andrew, Moor.
Oouvernement.e.hool un d.n hoek .on ' het KODiDg"
. ltieS, Me~t~18J .
on~k, L~bgevelt, v"n H.e mert, en
plein en d. Willem.I".n, .i.b ,.rboDden hebben om
fam 'lio,Rappard enfarome lIl.i. Brown, Mehrn .en
oak .... den ingang . bunn.r .... n .Iak .on den kant
flmilie, 'fe,r Obdam, fan lJaeften, bfavr. Tbo~p.pD .
.an den grooten weg aCconderlijke ,huiaj •• " te doell
~~~:::.nZ·en~~Iat~~:~:.n . en bannelingeo, Arabieren.
v.rrijzen geheel gelijk en gelijkvorming Ban die welke
,oor de toekoMatige bezoeker. en bpzoekster.8 van de

y

in aanbouw sijnde Bcbool worden ingericbt.
Wall fdO bcacuur8wege anders zoo weinig gedaan
1'ordt ter verfraaiing van de plaats on r.or inwoniog,

kan het pl.n hor.r ingezet.nen om op het foorbeeld
door den W.t ...t.at een dor fraai.te ... ijk.n met een
doorlooprodo reeks van zulke paleiejoll t a veraiereu.
niet geDoeg toegejuicbt worde D, te weer daaf deze
gebouwtjea 8an · de eerete 'foreillcbte eeDer goede
archit ektuur voldooDJ in zooyerre ieder dadelijk V&Q
buiten zion .knn, wao.rtoe zij beatemd zijo.

ll. · (J.T.van: 110RP~rf?o .
heb'be~(v60rhiuill~n' :""

;.

H a ri.'q,le i 'd i ng
tot de
'
Kenni,; ' Yan hot' Spoorwog,1I'';zen,

Totzelfond~riicllr
VOO~

Spo'"wegambtenaren, a.pirant.n vcor den, dien.t dO,r
opoorweg.D en alIen, dio in dit vak belang It.lIen.
DOOR

S.Ham.elink en A.B, Wentin.q
Chef. de Bnr.eau bij de Maats.happij tc.\ Exploit.ti.
v.n Btaatsspoorwegeo,:

Geschiedenis

TELEGRAM MEN.

vln de

nATA VIA. dd .. beden.

.
in de
Hoofdtijdp.rken der . architectuur
Do.OR
'

D. Tw.ede · Kamer hoeft het "et.ontwerp op d.
c oo ~t:ratieve Vereenigingen, O(1t,!}fRo m en 8D bet contract

mo . de HoIl.nd.che Spoorweg.Maatocbappij VerWQ7'p'N
De diacu .. ie ov.r d. Indie.he Begro.ting i. aan-

- De 11. Zat.rdag door d.n mak.I•• r J . H. Grooo.
g",vAugeu'.
gehouden .ffekten veiling i••1. ..olgt .fgeloopen:
9 "auleol"n J ••••cbe Bank, ...rkocht a 200pCt.
D. uitg_v, n --ten · ko.te ,van den Oorlog root Aljeh.
4 aande.l,n N. I . Etkompto Mij .•• rkc.ht 1 i> 160
b.d,ag.n, ov.r d. , jaren 1873, 1874 en 1876pO' , en 3 • 162 pCt.
,
,
f 46 568.872'.
'
5 a.ndeelen N, I. Z •• en Brand 4..,u'Antie Mij
D. P~rij,ch. Suiker.con.eDtiekomt' in D.cember
.erkocht 1 " ! 93 pOt., 4 a 193t ",Ct.
a nandee!.n 2e N. I . Zee on Brand Aa.utanti. Mij . bij.en,
v e r~ocht 1 ~ 140 p l·t. 1" 143 pCt. en l a. 146 pet.
Op ·de I~niocn.t.lling te' Philad.lphia i. o. B. oen.
ri aandet'len koloniale Zae. en BraDd ASBurantie
medailla. t Qegekend aln Pr iul Mangk"oe N egora on
t.Iij ,crkocht 2 " 80 pOt. ~o il ;, 81', :' pOt,
d.n Be.r Bern.lot Mo ....
3 aaDd.el.n Brand A.auranti. Mij. de OOlt.rling,
lIedetacb.erd: de Ie lu;tenRn' Hering.
Spoorlreg Mij" opgehouden :l '
Ov.rg.plaatot: de gedetloh•• rde 2eluitenant J. C.
100pC't. •
Teldor•.
80 allod••le n OOlt J.v. prauw My. 10 a.rie, opgoBenoem'a t ot ....te kommi •• en bij d. Sta , te.poorhouden i 155 pCt.
wogon: de ·Wit, .Raroouw en ·Vlierboom.
1 aanded Oust .J ava Prauw Mij. 2e: eorie, ferHet Oefc-uiugs ... divieiQ wordt weder · uli"gEruet voor
kocht voor 14~ '/, pOt.
a a.nue.len VeIi Batavia Mij ., .erkocht 1 a 132'/, een tocbt ·naar den All." ti8c~en Occ!a&n .
Ct. 4 opgebouden a 102 pCt.
(_~ . D.)
De Oorloglle.toomer Prinsee Maria vortrekt oa8r de
L.vant.
Beslulten en .Henoemingen .
De Raad van State heelt een ver.lag uitgebrach t
Bij Kodnklijk be81nit .an 11 Augu.tuo 1876 no.
ove-r de wij 7. ig:ngefi op de wet von het lager On·(lerwijs
18, i, tUlD den officier . van gezondbeid de r tweedo
kl ... e J. A. a , Ma.thoff.n .an den .djudant onder ·
Uit de Tunav..lbe. it men goru.htellellde berich·
~ fficior, dien.tdoend officier F . C. H. E. K. Stolt.,
ten ontvangen. .
.
b.iden van hot leger in Nederland.cb-Indie, to.gekend
d. bij Zr. Ma. beoluit van 22 Septem~er 1855 no.
AAI'\GIlKOMEN: in Europa h.t Zweedach .chip
G4. h,ge.t· Ide .ilv ron medaille met loff.lijk g.tuig.
I!I cbrift voor menllchl\evend bulp be.tooD.
Indi., d••chepen Ja.a en Krimpen aan de L.k
Bij de Koninltlijk b .Iuit .. van 21 Sept. mber 1870
de s ' o~mboote n Conradi Medura en Java.
006 . 24 en 25 ZijD du bij bet legor in Nederlandecb'

van Reuter.
tw.ede luitenants J. C. van Dijk. H. B , L, Kuilm n
eo D. '\'i/. Binkhorst, allen van het wopen d.r infandenliaag,
November.
teri. in Nederland, in hunnen raDg . bii dnt loger
De Twe.ode. Komer boeft btlt Regeerin gs-Toonttl l
overg.pl.ntat.
bt'trefi'~d8 be~ MUDtwezen AADgenoUlen ; zij.. i1and..
Bij Koni"klijk be.!u.it van 8 O.tober 1876 no, 2G
is banoemd tot ridder der ord e van deo Nederland· , b•• ft h:et b•• t.on van de" dubbelen .tond.ord in N.-

2"

80hen laeuw. de dirigcrend e officier YDD gezolJdbeid

eerate Itl ••• e bij het N ed. rlandsch Indi,eh leger D.
J , de Leeuw.
Bij belehikR.lng van den Minister van Kolonieo
van 29 September I b76 LA. D., no. 22, 'ijn de boofd·

onderwij.ers B, J . StoCberg, G. Olierhook, W. }O'.
F ol., O. ~tolp, H . Sonina, }O" 1. Uanjoel, A. Bo.nder,
0, Ad.m. en U . Z. de a eijl en de bUlponder"ij.er
W. F. Endert, gesteld ter be.chikking van cen Gou·
9t'ro e ur·G~J: er&\l

'an Neuerlandsch Indie, om te wor·
den beDoemd tot onderwij,or dar derde :t~ ualle 'oor
de dienst aidaar.

CIVIEL DEPAT.'rEME:ST.
VERKLAARlJ: Dat t.t eervol ont81ag uit '.laDd.
die08t van den gewer:en klerk btl den kontroleur te
Bar:l8 (Sumatra Ie Weelkullt) D , Hee8en, moet worden

beach ouwd t•• ijn gdpa ..d geg ••n met .er.ekering
Y&o · be ; ~oud

v.n regt op peusioen.

ON lSLAO KN: Eervol, uit '. land. dian.t, de Itl.rd
bij de algemeene rekenkamer L. E. BrUckner.
ONi'HEV.EN : Eer'fol . taD de WB ltrne ruin g der fUD elien van advoknat generaal bij h.t hoog gerogt&bof
'&D

N 6tlurilluddch Indie, dd vtlorzitter "fan de

der~and', maeht igt

het aenkoopen van zilrrr en bot
Terkoopen van goud nair olIlBtllou4igheden;. wil de
goudeu" en zilveren 8tand~rd op Jav& ingevoerd heb ..
ben me:t ··heli goude:l 10 gulden et uk to: grou,,}ag
on ont&egt de Jndieche" Hegee·ring den verkoop ,an
het zilVE'r.
·Zij y·erwerpt bet vooretel tot invoer YIn vreemde
specie .

ADVERTENTIEN.

.Eugen Gugel
school , te Delft.

Met 500 in , den tekst

W o~~~ ~:::e~.g~~D"~~ :::. °fe:e:e:i~:::i. d:::~
tore alhier, eens openbaro inecbrijring
gehouden vo!>r de le\'ering fan:
een veoduzeil

1&1 wordon

'.ndutaf~1

met acbrag.n

een koperen b.kken .n een
en banken.

~~MA1? ." \ A ~ .. n

den te Me :.ter Cornelia en Beka••i (Batavia) 1II:r,J.
in d•• fJeeliugen B.ndong, Tjitj.l.ngka en Limb.ng.n
de civiel genae.beer P .
Eeftinck Scbat tenke:k.
BENOKMD: Tot lid by de pl.ata.Jijk. 8choolkom
millie te P8s'Jer.:tfan. L. A. M. Leman, tijdelijk
wao.rnt meDd notaria aldaar, 110t advokaat·ger.erau.l bij
~ . t hoogg..egtBhof van Nederland.ch·lndie. de .mbt.n ••r op no" .kti,iteit OJr. W. de Gelder, laatstelijk
die b.trekking b.kleed bebbend.. Tot kontroleur d.r
•• r.te kl •••• bij het linDeDlond.eh b•• tuur op Java
en MOo 'UfO, de 8wbtenaar op non·aktiyiteit J. L.
Jarman jr.• laat.t.lijk die b trekking b. kleed b.bben
(Pr<an ~ er· Regento ch.ppo,,),

de. Tot admiD i 8traL~ur ,au. bet klein liegel te Batavia
de et-r8 f e ko mmill bij he t departemeDt 'an fipaDciull .

H. Ie Cons.. 'l'ot griffier bij der, landra.d d.r !fnd
en voorat~don \'ao Batavia, de tweede k' mmiea op
het rf>8ident:e· bufeuu aldaar ' h. Knaud.
BIJ lJE IN ES UlTVOEUIIEGTEN EN ACCIJNSEN.

l)ll/'I'. ""l, l.\ !" 1~" r,-

De Relident,
VAN DER KAA.

(214ii)

IIlDdra~

D. Ptlereboom Voller. Van do waarneming ner civiel
gedee8kundige d·i enst en bet opzigt over do vaccine

t

(Voor liet L aNd.)

W";;;;! t;.:~en~o:J=k!n~~f~:l~ r:~t ::~ b:~:~a!~
'.0 pho en topho taft! le in de ReaideDti e

Sama rml!1

v.or het jaor 1877 h.... rpaebt .al word.n op den
96 tl~zer del voormiddage teu tien ·ure iu den dalem

v.n den X.gent albier.
!lAM ARANG Ie December 1876.
(:1146)
De Re8id.Dt,
VAN DEll IrAA.

Wegens vertrek
zullenSOESMAN & CO.
Op Zalerdag den 2 Decemb(w,
ten hui'le van den Overstc

C.G.H E I J L I G E R S,

Tot onl.-ang" te Tandjong·Po.ra (Oo.tkuot van ,
.
op KARANG·BIDAIH,
Sum,lra). de ont,angor Ie Tandjong-Ba!e: H. Th.
Wilten •. T. t ontvan"er te Tandjong Balei (Oo.tku.t
V.ndutie houd.n .an ZIlEdG•••ernetten JNBOEDEL.
\'aD Sumatra), de ontvarger t!;l Barol
(Sumatra's
Een Elegante TENTWAOEN (Vi. a Yi •. )
Wo.tkuat Tb . .F. B.ijnoD. Tot onlvanger t. Ranbu·
Een .pan hardloopend. en flinke W AGENP.!AR·
Pandjang (Oo.tku.t ,'an Sumatra" de tijdolijk. v.riDEN (Valken.)
tikaku." der .ijfd. kl ..le. A. A. A. Liedermcoij. i 'ot
Eon apln WAGENPAARDBN, zwarte. '
boekl'ouder, d. gewezen Iderk bij d.n ontvanger der
Een goed afgericht TROEPBN RIJPAARD,
in· en uitvoorr.gten .n accijD.en te P81.rohang J. A.
eDZ .• eDI .
vau Bosmalsn .
SOBSMAN .n Co.
2128
Il ELAST: M.t ... wa" ro.ming der ci,iel gen •••.
kundige. di.Det en bet opzigt over de v•• cin. in d.
• rdeelingen Bandc>ng en ' 'Jjitjalengka, de civiel geneoaheer R. Ellerman, aijndo hem tov.n. opgedrag,'n
.uIlen op .. n.n WIder te bepolen ,dag in pubUete
d. tijdelijke " ",,,n.Dlio·g van de civiel gonoelkundige
veiliDg of bij ins.brj.iog, hetwelk tijdig Inl
dieDst. en bet opriigt u'er de vacoins. in de afdeeJing
worden geed,.rt.erd, word.n .erkocht,
Limbang.n. Met d. waaroeming der bet,ekking van
k.mmi•• d.. t .... de H .... by de pOlt .n telegraaf:
di.nlt. d. ombtenaa. op n~n · akti.iteit J, H. Bllijten •
g.l_gon in bet dietrikt BODJA. Re.id.nti" B.marang
la.tstelijk bij den.elfdan tak .. n dienBt de betr.kking
en
'a, kommie. d... eer.te kl •••e belrleed h.bbende.
Door den Direkteur 'an Jn8titie i.
~IM
GOBDGBKEURD.
geleg~n te TIU[A~GOENG r .. iden,i. Kadoe,
dat door ~en Landrr.ad te Tji.ndjoer 'Yn
,/.;; ·,.1. inmidde':. uit de : bandte .oop,
.
ONTSJ.4.GBN , Kenol. al. buitengewoon aub.titnnt·
- UfferleD "oraen in ' oDhangst genomen bij d.n 0."•
griflle.. buiten' b•• waar '&0 den lande bij did regt.
dt-r~et&ek_de,· bij Wil'1D oak tiadere inform.tien a~D
bank, A M. · Repelin.., mr. 1. D ...h , Kuijlr, G.,B.
te b.komeo.
J. Homme. en p, O. 'an Vrijbergbe d. Coningh.
(2IU)
G. A·. WJ!RMUTIf.
(&101 wei.)

I) e Ta baks-Ollderneming

Sa.......,.·

figureu .

lets meows voor jODgeDS:

Jules Verne.
DR KINDBREN VAN

Kapitein Grant.
Gustaue Aimard.

In de Wildernis.
Derde Afdeeling DON TORRIBIS.
Vierde
DE WILDE VALK.

Gel·ard Keller.
G.illuatreerd Uitlpanningaboek voor Jongen •.
2184.
Bij G. O. T. vnn DORP en ('0

GELDwLOTERIJ
gl'oot

I 250.000.:

Tlm REHOEVE VAN DEN

SAMARANGSCHEN SCHOUWBURG,
TE SAilURANG .

r

2 prijzen ..n / 50.000 .
1 prijs
1 •
1 •

10 pry,en van f 1000
IO

'

100.O·)U
20.000
10,000
6,000
10.000

500
100

,.

100

"

~ . 0 0(l

10,000

De loten tijn op f ran c

0

aam'luge tegen conta n

te belaling van f 10.- voorloopig verkrijgb •• "
Samarang bij de He.ren BoeBman eu Co,
id ,
f
G. C; T . , an Dorp en Ov.
id.
, •
,
H. L. de Lyon en Co,
• den Heer

B.tavia bij de Heeren
id.
id.
,den n eer
Toeban , ,
Peksl ongBn, ,
Tagal
Salatiga
Patti
•
•
~ . .,.'"'
::~ ~! z...:.:..:;:.
id.

••

van Baadahoveu ,

ROOB

Van Vleuten en COl,
G. Kolff en Oc.
H, J . Me.rtcn•.
P. C. B elm.n.
J, O. vau de M.nd .I.,
R. v.n Lawick.
D. p, Erdbrinck,
J. F, F, L . Ob .. t •• u,
J~;:..:;. :; :!:'v~ t~ u~
2 ..
Uti

Boeeman en Co,

id.
d.n H • • r BUI ••laar,
Mag.lang r . '
•
D. J. p , Loze.
Djocdjacarta bij Merr d. Wed, Kooken.
id,
bij den He. r Buning.
Remboog
Bauij,
Poerworedjo lf •
•
J. F. F is8eher_
I

Soerabaij",

•

de Heeren Mearih, F ill

e ll Otl,

id.
D. Maurit. ]Obrton. en 00
id,
G.br, GilDberg
00,
ida
•
Thieme en 00.
Pa,uroeang. den He.r C. W.ber,
Probolingo, "
K. Pr.ijer,
Bingaptlre , -.
B.tu8I!e1.

.n

.1.

De trekk ing ge.chi.dt
bij de Loterij VMI' d.
Bewa.rachool.
ONMIDDBLIJK na . rlcop der trekking .ull~u
houders van wiDDende L oten ove r de hun toekoru~ nd.~
gelJen kUtlD 6n be~cb i k ke n bij den T besBut'ier d~l'
Commillie tegen vert-oon en onder intrekking dar (I t',

gog •• en Loterij·biljetten .
De Theeaorier zal zi ch volgalrn e belaaten tact de
o\'"ermak.ing der prij~6 n .
Betaliugen kunnen g eschiedt!n middels wi!,,,!!! up
Bat'"ia, Samarang of t: oerab .. ia.
De Directie van den SaDlarangscben

8cb(}u\\'bW'gl

1IIr. SLOET van HAG EN SDORP,
Preeident·.

GEO H.ENDERBON, Th •• aurier ,

F. SO.KSMAN, Secr.t.ris.
(2099)

BAZAR.

Iii den loop def maand l\1aart 1817,

Dc Tabaks.()n(}«!rnemiog F.O.M. .

ge~rukte

(2188)

id.
(Voo. !tEL Land.)

.

Hoogleer&ar voor de B O.llwkl1oat a8D de Polijte~bni81! L ~

ve~ko:::d:.II.~8'/kPft.

I cdie gedetacbeerde eerate Juit enan t G . H. Blot en de

8 , I j Ie"

IJ OU W

S a
'fOt." r

11

ton

I

n e

I\. () e k i e s .

kind"reD om wormen t.e Terdrij1'en
B. KA.RTHA li S

1892

.n en

Bazar.
CARPETTEN,
Ronde, Vi.rkant., O,al• •
in . groote kEtU8 JtU div(4rwe gronlt c.u
Al ..tivOB.
Praohti~. 8u.....I.n T~ f.lkl.ed.u.
li!" ·
..'
R. KAR'iBllJ8.11 C. -

....rYtJiwdcktper/IOniny d"'fl,e3Jrlah~~~~:·;
~" M?rgen ; hi6rarriv,*!l~4e:; ~ .

TQkQPlijri;~er.

[VOORHANDEN:

·-Echte .Muetel 'Ch~ndon:~
-Certi/icatfiOrllJirle:-

Moaeartdcele>n; DameSriouiJe~~te~
. , enSurp'fises.
.'

-Exportation des ·ProduitsFrsm,lIis. -

'S t.

Lao louI.igotlli . MOET . ~ty. ~A~PON negoe.i •• t.
on ViDO A Eporn-), dtlpartemen.t .de I. Matne 6el·t'fie~ t

~::~:~e.tr;~~.o~~!gtn:~r ~i!!~/:.p~~le,~oo

i

de . . YlO

Ni(JbzCAgirSDA'DE.L\UX.
2038

•St. Nicolaas! .~
,M.ode'lnagaiijl~ell G.alanteriiiu ." . .

marquees

cuntrewsrque.

. OotId" en Zilvel'wel'l,ell.

del ·caisaee,.

R. Meijer.

a la

Mairie pour la JOgaJiIJQti on de la siguatU;e

de Mrs. MoEit at . Ohan',don app{)stie ci-deS8!l8
,iucerite de leur declaration.

~
.

Eperos" Ie. 29 ;ruillet 1 876.

,"l',:R .V~.r

'~ 'ii1~

St. M:colaas gesc!;enlcen.
207.:.::1_ __ _~ ________ _... _ . --

G· 0 END I II.

G. A . WERMUTH .

B e e t e l l i o gen

:?1 41

Per Stad Amsterdam:
-·)lEER VE RSC H Ontbijtkoek,
Sneado koek,
Snipporkoek,
Sanataria l_oek,
- iu tron.:amelB van 1 petti.
- V e r d er:
Blloket,
Bi tl erkuf:llijes,

f),]A'I'TIl HOlJ'!'WEltKEN, hcn cvell~
op HRANDHOU'I',
worJen 8sn'g enomeD en ten spoedigete geleverd door
de Age n ten,
D. A. PEREIRA t. Sem.rang.
A. U. BOONEM ME j't t" Solo.
D. V AN STRNUS te Djokja. e n
door den AdminiatrAteur,
M . A . llIl RLEE,
1820
Station Goo n d i h.

~~~nu~~~ ~

@f

V ROE G E It

'Veespermop pell .
Jongeul!.- ,~n i\Jei&jt!s-Ml.1itl.i ~8 ,

FL 0

:F li kjeo,

wtJ ~~~~

ROBINSON e n Co.,

bl ijven voo rtdurend hunno gun.tig bekende

Demand.a et R epoo••• ,
Bruidsuiker,
Domine klontjea,
ell ander e IJoorten I rachtig Suikerwerk.
211R
G. A . WERl'tIUTH.

V001' Hout-aallkappell.

op

aile soorten vnn Gezaagde en Ollgezaagdc

~~

'.J' b ~e rau Jje8 ,

- - --

Hout-AankaJl

~ Vorkrijgbaar bij
P

.'

Een . groot factuur Bolide en dpgelijk
Speelgoed, allen geschikt I'oor

(oot<1 .) .o. MAUN.K:6 .

~~

LOTEN

G alanterien·.
Goud· en Zilverwerken.
Glas-, Oristal· en Porceleinwerken.
;JapBDsche .en ChiDoescbe ArtikeleD.
Toilet tlpiegol •.
, Odeurs en Z.epe" van PIVEU. Parijs.

Le Maire,

~I

MAlHm

~

.

.

.

et la

Suikermolens
en vac uum Instalatien
donbl e en triple effeto, ben evene

aile soorlen van MachiLcricn
roor Suikerftlbriukat16 ale anderzi08 op de mee&t
gUI16tige 1'oorwaarden aReveren eo o pri gteo,
zoomede:

Wegens afioop van kontrakt,

wordt ter overname aallgeboden :
Eene in volle wel·king ,;ij1/de

/.Jzcrcn Bruggen. Brugge hoofden.
Daken, enz.

STOOMZAGERIJ,

Indieu gevordord, wordt de n oodige guaraotie "erleend.
J. W . BENNETr, lngenieur
Soerabaija.

bestaande uit:
Twes L OCODlobiles12 l'K ieder, TaD John FOl\o) l' r eft Co.
EeD RaaID zaag yon :F awcett Preston.
idem.
Eon Cirkeh:allg /1
Een Cirkelzl1&g van Robinson.
Een zaagvijlmochine van Uansome en Co.
Alles in gooden toestand met daarbij behoorend
Drijfwerk, Zagen, Riemen, enz.
Voor inforDlatien adres:
2046
H U DIG,
Rembee -Samarang.

Ao-enten van bo venato8ude f irma :
o
MA CLAINE WATS')N en Co., Bat.via.

lIle . NEILL en Co., S8m.rang.
FRASEU EATON en Co., Soerab.ij •.
1936

~:.. ~. ::"~::: ~~~ h !:, t. ~"":-"' '' h:;.l

r5 0.---

.l~. l. T ~~A l:r n .

r".l'l~f"h ~

Broodbakkerij en b:j

1829

A.LLES LAATSTE MODE.
1990

EuzrilltE.

VAN MANILLA
DIRECT ONTV A NGEN:

10

Kilo'sIJs iu5miuulell

Ie

door de niellwe foest/llell '1'0
.-

Gclnsl ex Crlel'es:

('li'TJlrS""OI'killll"I'I'Ii. i
OOI'lllr[
, I ~ j j 1 f ~ Gllilil
1111'1

(~il

GOlldell Mll11 cltel.-

\

ltij

2140

J. J. VAN RUIJVRN.

Punch it la Romaine.
Suikerwerk,

per gewicht.

De eeni!(e die volkomen
geer!••• If. ,;uDe maand

llet Stoolllschip

Costumes,

Recaten Kllppen,
n-IeDBc henh oofdeu,
Kind erhollfdcn,
\Vaaiers, enL
.I .•r. Y AN RUJJV.IlN.

2088

I'otijongs('hc Bankdhakk('rij
DagolUks

Vanillc.
Citroen.

J .•1. L\N HUJ.I VE N.

l

~~~~~'::~::'~'I

IW . .... TOIIW ..~ &.

.J. J.

VA N lWLI VEN.

Sl.Nicol:taslee,~t !
VOOIUIANDB N:

Marsepain8 Harten.
en

~1~

.J

~

~

.

- •

..r ;';

1

l,

GF.ILEGEJ.DE

MAANllELlJK~CfIE

MAll,TlJENST.

HET STOOMSCRlP

J. J. VAN lWI,l VEX.

IConing cle]-' Necle;·lauden
Ko ruruandaut A. G. lIL BRUIJNS,
1.Ai den 248u Deeember 2. lI •• Pan R:otavia vill P!:!,tllog
en Napela naar N. Diep \'crtrekkcn.

Havana Sigaren,
all~

in ~:di~q(t:r~~~!d:efll~~g~~':~~~n~~~;o~li~~reS!e C~~:~OD:'

8corteD.

5 en 6 December,

SOESMAN en C ...

(l'UNTJES.) .
Te .erktijgeli tegen billijkoo prij., bij
2015
SORSMAN ' en C".

!

ST A D AMSTERDAM,
Komm andant BOON,
1.1\1 \'cruh1erlelijk in de EERSYB BEIJF1.' VAn Decem·
b['r \'nU Blltl:L-ria via Mitri'eill e n lar Nederland v ~r'
trekken.
God urf'!1!I1" het. opor.~houd t~ ldar8eillo kunnen
~Jlui ~ a,gie!' s kO!! te'oos aan b90r,j ,·{';:-b!ij ven.
Voor ''Ta<~h t I;' U pll!3$age gclic ve lllC'n r.ie!! t6 wen'
Ut:'lll tot
df' Agent~ll,
.f. DAHNDELS ell Co.
2028
Bl1taviA., ~aUl:trallg. Soerabaja

Stoomv. Maa.tschappij Nederland,

SOESMAN en Co.

De eelligste l'c)okbil1·e
Manilla Si!2aar,

D~~6"bij .1 d" \,>qrD"ul~teBOekhan- "
delaren eu Paplel'wiokels ran :Ne-:it1:'
derlandsch-Iudie on du guh .... lu werelJ

~!l~~~
';1~:;""=:;i\j:J~

~"M~,~~~

GROOT!>

2073

JANSEN,
s., dt'B morgeDB S 11m

ft. .

Stoomv. Maatscbapp.ij Nederland,'

( Borstplaten.

in aUe sool'len.

n.

~.~••• l~ P.u.(~6.

Gezagvverd~r

Vi.'r!uk t dell 2en Dece m bE' I"

natlr B"t'avia, RilliloJ1, l\mti nnsk, Singkawar:g. 1U.untvk,
[ iouw, Singapore, Alj~h en ,· ia Ku~tp1a at.g~n.
De Age!Jitm ,
2 13 1
Me. NEILl, eD 00.

HET STOOHSOHIP

Koffij,
.. )
Versche l Tnc\'cllcn mel. deviesl'IJ.
1978

r{oningin Sophia,

(

L..A..~PEN~
2019

duideJijke oopit;
bet .roohrift.

l'lWatt b<i bet ..,brijven en' altijd belder.

~

1\lut8~n .

Ihdm "vooI'ziell van
].'rsllsche, Duitscbe. Hollandsche . ell Ellgeisei, e
~'''D..,be

2016

PROVISIEN, .

S!NOreD eo Vruchteo op Wat..r on B' and r.
SOBS MAN en Cu.

sernentou wonlell Il fgege\'6l\.
Voor vracl. t en pa&iilage geJicfo Ulen :;idl te wen-

den t.Jt

Directe 881lVOer uit Manilla:

E N (: RIM 0 D E R 11 11.

Ned. Ind. StOOIDvt. Mij.

waarollde:o :

Petroleum H ang-, Kroon-. en 'l 'afel-

2918

Copieer-inl~ t.

De Agen tcll)
Me. NEILL eD Co.

H. H. EUZI.ERI~.

2125

in

ENCRE JAPOIAISB

des morgens te S. ure
Proboting-o, B~z.oekie,

Banjocwan gie en Baliboliling.

Pistaches Surprises,

Vrijers en Vrijsters.

~~~~~~~~~~

SOETER~,

213G

EUZllnw. _

diversesoorten Goedererl.

G czag.oerder

vertrekt don Ben Dec~ 8. 13 .,
naar Soerabais, Pa~saroean,

J. J. V AN RUIJVEN.

2000

Mijne nieuvve FactureXl

A. U. BOONEMMER,

Amboina,

J .•1. VAN RU lJVEN ,

2141

'rRI80Bo en GOENDIH

agent faD boyeubsdoaldsD HOD t· 11 a n II; mV 18 mede
•• rkrijgb •• r bij b... t~ling: praobtig ....... r Brandbout,
droog en niet rormolmd.
V 0 0 r tIS!
D j at i e · b 0 u t, 'an aile afmetiDgeo, gezaagd en
-un~e zaagd,
rolfe 'in de zw&aute dimeneien.
Le.ering gesohiedt zoo opoedig mogolijk.
BrieveD fraD()o: Solo opBcbrift H 0 n t- a & n k II P
(622)

st. Maatsch,

HE'r STOOMSCHI P

ZONDAGAVOND

LONDRE.,.

vo" "EPrEMBFR en O CTOBE R, VaD:

Ned. Ind.

geprepareerc1 IJB tc b e lw m en

Sllikergocd.

.

De SecrelarilfJ
W. VAN DHIt H AAR.

(t. 8.
gednrellue den gclll:elcil dag

Van Parijs ontvangen:

B IJ •.

des :i.vcmds ten :1(!ht uur.

Vana.f h ec1en

Hout- aankap
.

is 'l~e'·'ltlff,gll
tot :M:aandag It December,

101 6 December

GOEDKOOP

Age •• tschap Vorstenlanden.

n\'of!J:-r.
DE DlRRCl'lK

Maan C/ ('lijksche Algemeene V crgaderi~,g

Hloetlk"l'lIal
Mal achi,,\..

'~/$!

IJkftJ, ,p//JIj\

11u r '~

,,~'I

a JOUR,

Gouden RINGEN

(j 1:.1,

AltAM",
\ a/
A in hetJ,oge0 .. va'1NI'Djokjakarta
A

om nair verkiezi ng eteene tl tc luton inz··It.··II.
2050

bijkistel1 van 10000-t.OO-100
1'81

Ann,·nng

2143

Bllrsi.kJlOopeli

vOOr ilrf!l'f!1l

QUALITEIT

COR'rADOS-PUN'l'JE~ eli

213. roe LaraijeUe, Par~s .
408

Me. · NEILl, en Co.

Op ,/\T o("nsdag 6 Dec. 1871)

.

Gebr. Srl\)ItC R,

C IGA REN,

SELLI, die menwllarLor~l.-

voor koru.planter., I••tot.

IIIII,ort-Hauliel

-

en

onder guaralltie

SnOeilUeSSen,

.. PRUNHi G KNIVES",
model.
2189

Societeit Amicitia,
KINDERPARTIJ.

c

St. Nicolaas gebak.

Te .erkrijgen per vat pn per do.ijn f1e88chen.
12 flesocben ............ I 8. - en I 9.-

,

te .erkrijgen a J 10.
Afl.lewera van 100· lote!! goni('h:n 2% rabat.
2079
sO E~~' AN OD 0 0.

1792

Level·l:
Het fijnste Zwart OASIMIER.

Voorha nden: ·
l:ij onucrgtteekenden '01' nieuw ontvlIngen:

Bataviasche 'SCbOllWbUl'g,

Versche Bot e r 1e t t er s

J, H, Schmidt.
een Rok

'

SOESMAN on Co.

c~

Modew&~e".

Mr. O. A. \Vermuth negoei_nt a Saul.rang aOTlt
d'orginine rraD Q8188 at proviSlloeut de 18 Champagne ,
(WO.) MO;;TotCHANDON.
Vu

~,iow~l 'l'rom p ul. AelttcriaderS.

2014

-----,----~-::-c-----

I

Ruim voorZien.van:

M&O
Ssmarang.

,JACHT-:GEWEREN,

'. '.'~.

'.
-...:-.._

EnWELIJK 'ON1W1NGEN
de z061a ngvc I·'ya.c h 'te

1I1uIlIinalie ell MUlie".
2087

J. ;r.

v AN

.BodJongsche ' 8ankelbllkkerij.
....

ondr;giit~~;:'~ii{~~~~o~·I~f;n·~

D.""moor te noen .(baleD.
2092
J.. J.VANRUlJVR,\,.

Cigal'en tUet Odeui'
2()SiI

de Agt1llteu,

J. D .\ E NDHLS en Co.

RUI.TVEN.

J. J. VAN R UIJIEN .

Ralari!l-, Sn marang,

2094

.. -D'i~t~·i~~d~\~·~~';n
lIl.

is

Suer"baill.

_._--------

\'L' HLI UHH\ \\

U, dllt In~l7-e-~ Dii'.tbl.!'~n

tkn Pt't:!1' ,I . .l!' . WOLl"~"" l~ KtlJltl ~
ill d~n \.' . ti erdom un 78 jareD.

l, V l)O\)'\'r

o\"f'r lil d~:m '

W. J E LLEMA .
J. F. JELLElli,

lIIBgelBtg.
21U
'fdrantwoord 31iik
-

geb. W oI. rf .
YQt1r

dfl w'e t :
G .. C. 'I' .• an nORP .t 0••

Ibtel
-pe-..a.ua
- ·- 'er-ij-.--Q , O. T, viii DOW;,t l10. s....-!

