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, W &Dneer men ~ich gehouden had Ban de instruc·
tie (?) Vf. n 2 Februari 1874, dan lOuden wij tot geen
buitengewone krach1sinspanning g:edwollgen zijn en
gemakkelijk: ODze vestigiDg in orde kunnen houden. I'
Wij bebben reeds aangetoond, hoe yeel inspanning
Let kosi en en hoe ZWBllr het ODS ,allen zal anze ves
tiging in orde te houden- - Dat oDwankelbaar vertrouwen in een mast-regel, die reeds bewezen is slecht
te zyn, i. inderdoad opmerkelijk. Toen generaal Knoop
verklaarde, d.t de 2de expeditie alecbt. , ten halve ge·
Amkt wao; toen Brutus den ,taf brak over d. handelingen van Van Swi€'t~n, en generaOll Van l\ierlen daar.·&an zijn adbaeaie gaf; toen generanL Booms aantoon;de, d.t Van Swieten zicb omtrent Atjeh en de Atje.hers vergiet had. en dat die vergiBsing bad moeten
ophouden 18 den val des Kratonj toen Een Patriut
W88r!chuwde tegen de optimist~sche opvaUing 'Van het
Atjeh-vraagstuk, toen hedte bet: Jrwacbt; slechts een
jaar, dan "",ult ge zieD, dat de Atjeber. wei in onderwerping kamen en dat Van Swieton gelijk bad." Eu
DU de 'ijand DB 2,112 jsar nog even fijondig tegenover
ODS staat; nu de ,Staatscourant" geregeld telegammtf.l
en rapporten van §If!leverde gevechten, lange lijaten
gesneu,elden en gewonden blijft publiceeren; nu
gebeel N ededand ziet en weet, dat Van Swieten geen
j!elijk had met hal.erwege to blijven staan; nu zelfa
:igeneraal De Neve, een ijverig diseipel en groot ver'
~eerder ,van Van Swieten, blijken geeft van in te zieD,
dat de llafw8chtende houding~' ta n. LJell geell anaer
resultaat geeft dan het leger te del!lorganissereD, en
hij aan de traditie van zijn meester ontrouw wordt
door Wiggers van Kerchem bet ofl'eDsleve te laten
hervatten - nu advieeert de beer Fr. v. d. P. in '8
lands vergaderzaal nOJ ee06, om ODze posHia terug to
brengen tot don toe.tand, w.arin Van Swieten bet too~
: neel des oorlogs verHet!
Dien toestand te bestendigen kan het hezet onze~
lwloniiin in de waagscbaal brengen. ,De eHende .al
niet te bescbrijven zijn," scbreef Een Patriot in Oc~
tober 1874., .indien thana op Java.of midden-Sumatra
110 ruet et"'Dsklaps verstoord wordt." Nog geen janr
later werd de waarheid diar woonlen te Batavia gevoeld, toen op zekeren dag de couranten berichtten,
dat ten ge.olge eener verkeerde bandeling .an den
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MIJNHEER DE BOER.
De Boer bield zijn . verontwaardiging in Om de
driestbeid van zijn oDUerg86chikte niet te zion, keek

I t~p~:::ee~k~~~~:

Zoozat

by

daar, en drukte de

"HOllmann". eprak bij ten laa.~teJ .je gevoelt zelf
wei, dat we niet meer bij elkaar paosen, In de Kasi"
kolonie was )t iets aDders; de diensten die je me daar
kon doen, vervallen bier. lit Dam je, ook, zooals je
west, slat· ht, of' je eigen verlangen, zOt;lder verdere
verplicnting vanmijn zijde, mee Daar Europa.
.G~ed. mijnheer De Boer,)' klonk Hollmann's kracbtige boriton-atem. ?,Daarover k.n tusschen on8 geen
mis.era'and heerschen. De moor heeft zijn plicht ge-

duD, en kan gaan.t'
"Aia je wilt, ja1 Maar om je niet te ontBlaan, Z')D~
de. iets voor je tc:-kolD8t te doon, ben ik g••roe be·
reid, jo vorgoeding te gOfen - ale j. die wilt aao-

Jlsmen,"

remident, in de bovenl anden van Sumatra een opstand
was uitgebroken. Dat bericht werkte ale een donder.lag en wekt. de bezcrgdbeid van het Europeeseh
publiek in hooge mate op; want Doch BBn ambtenaren,
noch san kooplieden, Doeh aaD oilicieren wns het
vl'eemd, dat er - ten gev-olge onzer usfwRchtende
houding" op Atjeh - geen middelen bestonden om
een opstaud te Qnderdrukken. leder wist, dot bet
leger uitgeput, machtelooa, Diet in staat was om een
militnire expeditie uit te rusten. De verslagenheid
was grootj reeds sprak men, als het eenige redmiddel.
olll Atj.h op t. goven. Gelukkig bleek bet bericht
onjuist te "_n.

dat de Nederlaodsche v-Iag werd gehescheD; men dacht
et' eyenwel niet BaD am zouder goed gewapend gelei·
do te Gighen voet Bau wal te zetten, en oJJtbield. zich
wijselijk faD een poging om - zelt~ bij wijze nm
proefoelDiug - er een post op te rich tell. Gighen
deed dan ouk wat ?t goedvond; en het vond goed om
otrijdb£re mannen, munitie, opium en rijat naar GrootAtjeh t -' StUreD, - niet ten 'onzan bate, mafll' om tegen orB Blmgewend t~ worden! Gighen, det onze
Yaza.l geworden WAS, vOlid ook goed dien tit~l te gebruiken om vrijelijk wnpenen in te ,oerenl die OD.:!
bestrijden 1l10(sten. Thana, in 1876, heeft Gighen goedge\~aDden am bet masker sf ta w~rpen en opBnlijk de
partij 'ian Gro .. t-Atjeh to kiezen.
're l\lerdoe, ~aUlbilangaDJ :~88aDgaDJ Telok Samoi,
Keday, Perlak-, Simpsng OHm. overal is de ontvangst
,,'an het iamerlid e\ren onheusch ala ts Gighsn; o'\""er0.1 we.chten hem klewangbollwen en gaweerkogels. Hij
komt eilldelijk tot de overtuigingJ d",t erret voor elk:
rijkje een afzonderJijke expeditie moet 11ltgerust worden, yoorlat er sprake kan zijn van eeD ,eB:iging.

Atjeh opgeven! Heeft de heer :I<'r. V. d. p, zich
weI eeDS voorgeaLeld, wat de gcvolgen dflarvan zouden
zijn? Bepaslde het zich tot prijl;geven van bet veroverd Japje grond, tot de krenking van onze militaire
eer, het l,OU nog ta overkotnen zijn. Maar wnt, ZOll
men dadelijk tien gebeuren? Al de vaza18taten, die
thana VOOf den vorm onZe vlag Vuerell, baalden die
zoo spoedig mogelijk neerj onze bevriende Vorst van
Eli zOQ ziju vtiendecbap roor Nederland met den
nile! f n:l"ilig" "'-l:'l'g" uliJIlL lluo roct'lr UlHl:lll1g lit;l' :ztJU.
Bovendien is bet advies van del! heer Fr. y. d. P.
dood ~oeteD; Deli weder onder het bebeer van Atjeh
"om ODS op verscb.illende kustplaatsen te restigtm
komen, onze Inndelijke ondern&mingen verwoeet en de
gebeel in strijd met zijn plan Jlom buiteDgewone
EuropeeBche planters afgemaakt worden; Si.k, Djambi
krachhin6panning te vaorkomen." Dat addes is zoo
en de meeate andere staatjes Yiouden het oogen blik
ollpraktiach mogelijkj WBL.t men z:ou een nieuwe font
niet nfW8chteD, wsarop de Atjebscbe klewang hell
begaan met onze I racbten - die te Gruot-Atjeh zoo
kwftm dwingen onze zijde te verlatenj Singkel, Baros)
hoog noodig ZijD -- over een aantal vij"ndige kustNatal in groot gev&ar komen. En dit zou nog ~lechts
plaatsen te yer~nipperen. het begin zijn! Hij, die eenmaal een doorbraak bijHetgeen de heer lfr. v. d. P. zegt over de opkOlliBt
wo nde, en ~ag hoe snal de dljk fernield werd, omdat
van het Ned. gezag in Indie is tot zekere hoogte
de middelen ontbrnken am h -t e~rste gat te atoppen,
juist, de toepasBing ecbter geheel verkeerd. Onze
begl'ijpt oak de euelbeid, wRarmede cen geheele kolo,
voorvadexs kwamen ala handelasrs in Indili en dchtnie in gevBar komt, als de macht ontbreekt om de
ten hier en daar factorijen op, doorgaan8 met tocstemeerste oniusten ta dempen.~
ming der hoofden of b2volklDg, om handel te drijven.
l1'Wanneer wij dssrbij. evetals op Pedir, oak op
Omdat zij geen lager B('hter zich haddc;)D, kwnmen zij
andere kusLplaBblen ot 8 vestigden om in die atelling
af te wHchten, totdllt d. bevolking tot ODS kwaw, I ~18 ~rie.nrl:n, en 't ~~~ .duB niets vr~eemd, dat er soms
Uuliut:1"li jAftl.l.l
~vv"jj~jg"jjgcJ.j, . '~;Vj,.L~~"
lliCi.l
J......j,\;;ii;:;tiilci'
gt"JUOI lK, (lA~ wu een yewgen wag :Gouden tJewanueleu."
werd van bet land, wan men zoolang gflstvrijheid
Laat ODS den heer Fr. v. d. p, eens nBoogen en
had genoten. Maar ho.e zijn wij te Atjeh gekomen?
zien, welke ontmoet:ngen hij op dien .veiligen" weg
heef.,.
Niet als hnndelaars of vrienden t maar als bepaalde
Te Pedir, j.! dan kaq hij thans veilig a.n wal .. vijanden. Wij kwamen met een oorlogsvloot, met
een innilsie-korps "an duizende gew8pendeD~ en lUet
atappen t omdat er eell bezetting in aet fort ligtj maar
een leger van p. m. 25000 man in .reserve_ Wij
even buiten den rayon der versterking blijft bij reeds
stsaD. Want ruoge de Voret nl op onze hand zijn, op
kwamen, bet hoofd omhoog, met puntgranatell van 18'"
de be\'o1king kan men nog niet vertrouwen.
c. en met snotkende proclawu.ti6Sj wij kwatnen om
Te Gighen belet men hem met geweel'fJchoten om
Atjeh met geweld tl;.\ dwingen onze 8oUlfeteiniteii:. te
aan wal Le fltappeDj de stemming ja daBr niet twij~
erkennen. En alB wij ons thana gingen Qpaluiten
felacbtig. 10 April 1874 wilde de radj. VODr 8000
achter een verschaDa~e linie om een onbeduidend
harJe piasters weI den Bcbijn aAnDemen vnu onze sou
fltukje grand, met veel bJoed gedurende 3 t/!! jaar nan
ve-reinteit te cl'kenen; man in 1870, nu de piast.ers
den dapperen vijand olltwetdigd, zouden wij dan geea
ver~eerJ. zijD, behoeft dat niet meer, In 1874 was lU~n
on·wif.!kenbaar bewijs geven van machteloosheidr Waar~
lijk, door hier in Den Haag redevoeringen te houden
van Oll7.e zyde riJeds tent:den, toen Gigben toestond
j

)

Hollwann maakte een kieiup, icooieche buiging. Met
de armen op de borst gekruit:!t, en de oogtm rustig
op zijo heer gevestigd, stond hij daar.
, We bebben elkaar altijd begrepen, mijnheer D.
Boer. U was io de kolonie ala gentleman bekend en
zull> ,.'ok bier zoo te bU1!'k etaa'] .... M"8r, wat ik ~eg.
gen 'Woll: hoe lang denkt u hier te b1liven, en boe
lang nog van mijo dien8ten gebruik te msken rlJ
• Dat bangt van u af, Hollmann! In elk geval.leobt.
zoolang ik hier btm."
1/ Well, Sir!" Hollmann Bcbeen in !t miDst niet
getroffen te zijn door dit ontal.g, - ,Ik denk niet
nau r de Kaap terug te gaan,- maar me hier· ergena. te
,e~Ligen III beb teo minet9 diamauten gEDoeg om er
een heudel mee te beginnen."
"Die je me hebt ontvreemd, Hollmann! Je herinner't
je tocb, det je niets van dien sard bezitten mocbt,"
Hollmann bllDlde .m.delijk de ocbouders op.
r lit beb n dsarvan bier geen rekeDscbap te geven ....
Kan ik 11 met iet~ .~ienen, mijn~eer De Boer~1t voegde
bij "r op on.ersch.lugHI too" by.
"Gu. bOOll~ en sie toe, dat ,ai. de goederen in buis
wor~eD gebracbt,H
,!rot 11 dienllt, mijubeer De Bner!"
Met de "ouvereine mine .an een ontslagen dieD8ar
keerJe Hollmann den ouden beer zijn rug toe, ~
glog langsa&m de kWllor nit, .loof by bat be,el sleohta
vrijwilligd volgde,
• Soburkl" brorude D. B ..r, enug hem woedend
ne. ,Nn weet ilt wie ,teed. de die&tallen" beging,

waar die boer de arme. oDsohuldige kaffk'r.1f half
dood DIll liet elaan zonder dat ze wilden bekennen ! . . . En wat ik domkop nit:b heb willen zien
_ bij begeert miln kind. Hij' \'erIlleet zieh, haar
aan te blikken op een wijze, die reeds vold'oende
woe om hEm wag te jagen, dezen ellendi,gen avonturier, dien ik uit barmhartigheid opnam, dien ik
mijn vertrouwen 8chonk, dien ik vrees ik, ·oel te
diep in mijn kaarten liet kijken! Sobine b.speurt het
nietj !e wil het miBschien niet zien, of ze slast geeD.
acht op hem. Ze beeft baa. gedachten ook elders; ik
bob 't wei bemerkt •..
Bij de •• overdenkiog .teeg D. Boer bet bloed naar
't boofd; sijo roodbruln, dik gezicbt kreeg nag donkerd~r kleur; 7.~n oogen scboten vu~r, en waren leelijk van uitirukking, Bij gre.p de tegen zyn .toel
staande krok t &tootte er hefiiig mee- op den grQod,
en fftreek: m t de hand over zijn kul, gerimpeld ,oorhoof,\.
"Groote God, .Ist ik op de waanzinnige gedacht"
kwam, alles te verkoupen, en na8r Duiticbland terug
te keeren, wao.·· ik .. , .En dot om die vervloekte pijnen, die ik me by 'towar" dolven. op den b.l. b.b
geb.ald; die ik"""o langheb. verdragen, en nog longer !lad kuollen' verdllrenj en ter wille .an mijn ¥tQU.,
liie e~n gelond6r klimaat ,wenBchtel·... Maar, 'Toor
dell Jui vel. i. de wereld Diet . gr.>ot genoegP Moeat
ik me d<i<>r die kinkel., die. doktere, juiat bie~h ..n
hten .ouden, hier,wsw: ... W.t brandt mijn hoofd! ...
Vijfen twiDtig j _ io 't geleden .... En geen dronk
J

j

en te advifleeren voor "afw$chtende houdingen" en
'I d~fenBieve
pOBities", wordt ginds te Atjeh den vijand
niet diets gemaukt, dat wij IIuit menschlievendheid"
halverwege opbielden om hem ten onder te brengen.
De Atjeher i8 te een,,'oudig, am v'oor grootmoedigbeid
te houden wat inderdaad zwakte is. Zijn verstand is
te natuurJijk, om andel'S te oordeeIen (Ja.n DBaI' de
feiteoj en a18 met de snorkerijen ook de aanvallen
ophauden en de tegenpartij zich acbter verschaDsingen
verbergt, dan juicht hij in zijn onnoozelheid, dan gevoelt hij zijn moed weder herleven en. dan geloofb hij
werkelijk, dat de tijd voor bew gekomen is om .au
te valleD".
Wij adviseeren den l\Iinister fan Kolonien de.:-halye
met den meea1;en aandrang om het offensief Bl'del!tig
te doen hervattet, krachtiger da.n totuutoe, en bet ~e
bewaren tot het einde toe..
Zoo beknopt mogelijk zullen wij aangeven, hoe naal'
ODS Dordeel thsnB gehlmdeld behoort to worden.
In aanmerking nemende de poaitie, die OIJze troe~
peDmachb, ten gevolge van de afwiB:elende taktiek
van ' ..n ........U<rXl, Q.1·Wfl(~o'teU en uog eene aanvBlle~ tllaus
iDneemt, zal men moeten beginnen met een eantal
overtollige posten in te trekken, die een groat deel
onzer macht immobiliseeren. Wij bebben het oog up
die posten, wE'lke binnen onze positie- liggen en
ander doet kunnen gehad bebhen dan de
in toom te houden, d. i. de politie van het
beatuur te versterken.
Geeteld Jat tot ooatelijke defeneielijn wordt aangenOlUen de Koerong Tjoet en hast' rel'lenging tot
Bango, dan zullen een vierbll posten, bij". ]Uoaapie,
LamjoDg, Oeleh-Karang en Bango, met een paar .sterke
reserveposten daarachter, voldoende ziju tot beveiHging onze)~ stelling \'iUl die zijde.
Wanneer nil oak de posten Kotta·Alam en ·Pena·
joeng bezet blijven, de eeioite om meester te zijn van
den riviero,'ergang aldasf, de tweede tot beflchermi£lg
yan lW l...d.ll.lltlef!~nl!;"l
Lt;:!
:ll.:lHupUDg
_ dan kunnen in den
gevormd door
Koerong Tjoet en de Atjeh-rivier, reeds ejf posten
worden ingetrokken.
Bepaalt men v-erder. dllt de zuidelijke defenBielijn
zal loopen achter de mOera.B5eu. die tussellen Longbatta en T..Iohong liggeu, en zich zal u1tatrekken oo~t.·
waarts tot aan de ririer, westw6arts tot aan Ketapsng
Doea, dati zal die lijn met drie posten en een !"ei3er~
l'epost yoldoende gedekt zijn. Den poet te Pag~.r ..Ayerl
die Bengo Ban den (lVerkBUb ner drier beachermt,
aanhc,udende 1 kan meD hier derhulve vier posten duen
yenallen.
Tub 7.uidwestelijke defensielijn eindelijk oiene d~
lagune l die te Kwala Tjangkoel uitmo.udt'l rerder de
moerasl:!ige nips-ai-rook langB Bita.!. en ne lijn dirl ven

I

water! In de woeetenij heb ik Diet meer op een drvog
je gezeten dan bier, met al miju dagdieven, die den
goe,len God den tijd en mij myu gold atelen ......
En weder greep 'bij, door onrusi, gekweld? nllar bet
zilveren fiuitje, en Hoot weer even tJchel a18 te voran.
Op hetzelfde oogenblik ijlden twee kt)echten lie ka~
mer in, de een lllet ean b!ad op de hands de andere
met eeD koelbak \'il! ijB. verBcheideu [esifchen en
vruchten.
~
Dit co.lmeerde De SQ!;::"", Hij 1UPcQHe i!-en gromlllsnli
geluid van behagen) strekte zich in zijn stael achternit, en 7.ag tevreden, hoe de bedienden liich haastten
bern zijn lieve!iugl:!drank, den Sherry-Cobbler toe teber9i(ien.
Int.u88cben stond Hollmann zwijgend, onrenchillig
toez.iende, met de 8rmen over elkRnr, in de vel'!tibu:e.
Bet biDnenbr~ngen der goedeten intere88t'erde bem
vol",lrekt niet; De' Boees beslnit occupeerde hem.
Gri wlachende '~t'rbeet hij zicb; ,eretroQid liet hij tij~
blik in het rond dwalen. Vervolgen. trad bij in bet
hui~ l~rug, en stapte middend(lor de op elkaar geboop·
te k(,tfen en kiaten, om de locolit-eiten t-e jn8p~cte:;
reD.
H.ollmanD was iemand van 'n del'tig jaar, e;ank tm
fOll!Cll van bonw. Zijn Bchoonheid 'WM ibn' een 800ft)
die met aUe- regel@ spot. en juist frappoort door de
onregelmatlgheid de. trek ken. Zooalo hij dosr, d.~
hoed Tan 't h.);)fd nemende t en. m~t de, .hand ~,er ·t
korte, krullende zwarte haar .trij~end. door den gang
trai, d.e neuBVleDg1l18 v~n' onrultheftig bewogende,
J

d••~ Ketapang Doe. loopt. E.ndl'ie~1 poston opeen
pw· reaervep ..ten aeliter die Hjngeven . hie. genoeg·
z.m~ oBsoherming. ",

.

""
_' . ,
•.
Op de... wijzo onzo .telling bepalende, mobdl~••rt
men iii diodelijk de bezettingen 'an 19 posten, d,e nu
aetief kunnen optreden.
Voor bet geregeld bebeer .worden de troepen ~e008ten d. Atjeh.rivier tot tlen kommando vereemgd,
de troepen bewelten tot een tweed • .kommando, terwijl de hoofdmaoht Ie Kolta-Radja, Pakan·Atj.h en op
de gr•• vlakte over de ri,ier, het dorde kommando
uitmukt.
De pOBIen builen de .angegeven linie, die later in
aanmerking komeu om te vervallen, m.ogen niet op
""nl opgebeven worden. Eeral dBn kunnen zij worden
ingetrokken, wanneer met een offeneievB bewegiu? een
bepa.ld .ucco. b.baald en de vvand daardoor verl.·~d
i. of wanneer do be,olkiDg "il den omtrek •• met
t:t beachermiDg Doodig bee ft.
Zoodl'a de mall1d Deoember daar iI, wOl'dt el' een
4de exp.dilie - aameDg • • teld .uit de bezettingen der
"pgebeven poalen, uit de mobiele macbl te Atjeb ..n·
wezig, en nit .uppletie van J.,a - in hel r.uidelijkate
deel oDser IiDie, Baby Beloel en Aloe vereenigd. Met
die machl wordl de XXI[ Moekim ingerukt, n.ar
T"eoobg opgemarobeerd, en die pla.t. met kracht .an·
getaot. Zooal. bij elk ,roeger gev.cht, waar wij oen
beboorlijb macht ontwikkelden, ••1 ook hier de .uperioriteit on.er wapeneu blijken. Is wei den ..1 vau
Toonong de tegen.tand gobroken, dan trekken .terke
kolonnea gedurende eell tienta! dagen den omtrak in
veracbillend. ricblingen door. Waar de vijBnd nog
stand houdt, wordt bij uiteoDgej ••gd; ve'"terkte kaUlponge worden un de vIam men prijegegeven, 7.ijn voor·
raadschursll v-ernield.
Daarn8 keert de 6~pedi tlonnate 1U8 cht binnen de
postenlinie terng en loat de bezeltingeu der po.t en
af. U,t deze troepen trekt men een nieuwe lnobiele
macbt te z&.men en !aat daarmede een mili tairc ver kenning maken in de XXV Moekim, van de Koel'oDO'.Raba 0,e1' Beboen, P&kln~Badat, 'Djempit nllat'
BoeOkit.DarDe marcheerende. Dlin 18 hel geacbikte
oogenblik geiromen om die posten in to tr.!kken ·
Habben de t.roepen eeoige rust genoten. daD her-

h.alt men den tocht door de XXIT Moek iUl. De
tegenstand, die DOJ gebnden wl>rdt , tal ongetwijfeld
ve el geringer zijn.
Na afloop van het

twee d., bezoek marcheert een
kolonne Dsar Lampllgg e r, OIU ook dien p09t te l!lten
inrukkeDi eeD auderA UaBl' de X XVI Mo: kim, ",'er-

.. aaI'I. do eldero uiteengejaagJe .trijder. wellicbl .ii n
om. zich lUet hUDne maker8 t o yereenigen.

Eo zoo blijve men v (,I'~gafln , totdat de r~genmOe8·
8~n sal zij n aange brokoD. en daarm ede de tijd om
binnen de postenlinie terug te trekken en de troopeDJ
die '{'oor de ber.eLting o,e rbodi g zijn, nur hun g urni .
z06DeD op J·Dva terug te r.enden. Do p')eitie in bf)t
zuiden, waarvan de expeditie is uitgegaan, "Wordt ,u
nnk oOJlebevenj moet er 1 \ter nog een vijfde e xpedi tie

plaat. hebben, dan kllnnen de noodlge po><cu .poB<llg
genoeg weer opgericbt wvrdeD,
Wij \'oar OIlS gelooven even weI niet aan de waar
.!cbijnlijkheid van een vij(de expeditie, indien de vier·

de goed wordl. Daartoo beboort ochter de chef vee I
.toulheid met groote voor.icbtigheid te p.ren; daarloe
moot Lij .t. ed. met groote kolone., ,elfotandige patrouille8 en dekkingsdetachementen

laten

ageeren;

d1U\rtoe zorge hij bijtijd. voor een good tra.eportpark,
lUet veel pikal paarden ,'oonien, en va or georgaLieeerde koelie-korplJen . Dssrtoe herinnere b~ zicb
"ooral, dDt bij alke ontmoeting, Wla.r wij met eeo
flinke macht aptraden, de fortnin steede 8aA onze

zgde W•• , en dat bet niet genoeg i. den vijand tot
wijken te brengen, maar hem ook tal het niler.te te
Tervo]]en __ wil de overwinning vrnchten dragen.

dat .iid~ zittingen,
het '1IOf. bijwoonden 010"'0
de koelici . d,,,n &...d .dar : klaahlen . tog." hem Ie ver·
klMon,en .bon de gelegenbeid . tege.en,ioh to ver-

HEnlN ~NTVJNG&N wiJ por direkte "".tnin Sing.pore,
de Mail.editie der Nienwe Rotterdamsob;, Oomaut ~n
oLtleenendaara_n de Europee.ebe bericbt ·n loop.onde
tot 27 October, voorkomende in dit blad.

dedigeD; m.a.'t"· men beweertJ dat 'zij zeldoo · meer dan

DE VEBFRI8f1CREND1: llEGEN.BtJIPJN

welke gisteren avond

op onbekrompon · wij.e olioe naar vocht hnnkeund.
.arde b· .proeiden, hebben nog .en ander nut gedaan
dan bet oen8 flink nat milken

dar 'RegeD en d " nf-

koeling der temperaluur. Zij .yn oorzaak dat meD
weder eens m.t aandao:'~ kan nog.an boe elle.dig
bet met den waler_fvoer in onte .t.d geeteld is; de
uitg •• trekte roodderpoelen die ochier lang8 aile .tralen
ontetaan, l',)epen drjngan(om riol e) w8Brdoor zij ~Oll·
den kUDnen worden gedrainerra, terwijl nu Al die
modder onder den invloed van oon

tropisch

ZODm

tje

bare nDgezonde dampen ontwiklreleDd, la.g. do we
gen blijft ota.n t·,t dat zij door de bitte oal zijo op
gedroogd. Zoolang Samarang geen zic~~baar teeken
kan wa.ro~men dat or een aanvADg WOldt gewaakt
met den bouw 'An een geregeld stelael van riolen,
waardoor zich aIle onreinheden outlasten Runnen; zop
lrmg zullen wij dourop blijven Bon·dringcD, om.dat
ook !.661an,~ geen e inu zal wezen aan de ongezon,a.

fr

I eid de.er pl ..ta.

'

ZOlwel voor de kllwpongft ala de eurapeescbe eD chi·
neefllche wljken geltlt de ei8ch eener behoorlijke drat
nee ring. Berst DH.lat bierln 1&1 zijn voorzien kan Olen
l.egge n ie tll ·degelijkB ill het beluug van den a 1gew He·
nen gazoodbeidl!J toeetand die tegellw oo rdig treuri g ifl,

re hebbe. verricht.

leggen.- Toeo de beEr de. buize. d.. midd.g. veel
geld op de .,.eel taf.l. zag, deed bij .Ifof hij dronken
WR! en smeet aHe tafele: en stoelen llOlver; voorna.meli.jk
b.d bij bet gemunl op de spe.Uafd., 7.Oodlt al bet
d.arop unwezige geld o·p den grond vid.De geinviteerde dames, dit ziende nameu ijlingll
de vluobt en lieten haar geld ach ter, dDt toen ,org
\·1l1dig door den gatltbeer eo de ga!tvro,~w opgel'd.8Pt
en weggeborgen werd.
Gla'l'F.REN ie een begin gemaBkt met het wegkllppeo
van d e aanboogte te Gom. b ,~l. 6 pa.a~ van SU"IJl(tnt1f.r;.

Dit i. ge,chied door oen p.ar bo:derd d wangarbeidera
ondel' I:el toe.iebt ,an den Patib.
Or EI!lNIGE z.ic htbare piaateen T~ de chinermhe ksmp
ulbier zijn billette n Bllngeplak.t gevonden , waarin. de

cb ine •• B. J. S. met dood.lag bedreigd
dcor l.ijn toedoen d" cb inezeu

bela.ting op
wij~

~et

\Vord~,

omdat

zeU

bUDne

voortaan

bedrij f zuUen bebbeu te betalen, t.r-

het bedrag duat yan

Hoeger gevonden

w.erd ult

d. opbreng.teu .au de po en to pbo tof.I • . rE" l".l!Hl.UUU)JIi.Ll",.K.Ll't~~\. III til" uhl.ll

.... ..,OLh.U-

Mende Re uttt'a t..:iegram, dient:
dat in Zuid·Oarolina reeds sodert lang groote oneenig.
heden be8tu.an tU88cben de M UI/k eu (democuten) en de "lt e·
f/pr.t (repubJikeioen), dot PreeideDt Graul (republik6inllcL
ger.ind) reeds ('c ns ge wapendt'rhund de l"ist teu 10 01'
deele der negE're heeft b , eliat, 1,oodat bet hedun Ohtfaugen telegra m omtrent de tijd tlDS de prelSidenh
keoze voorgeyalien ongeregeldbedE>n, duaruit Ji gt te
verklaren ie.
Men weet dut Reuter ecrst pertinent TiM,.)!, de
demo~ rati8ehe kandidlat voor den pf("identsz~teJ, 81~
gekozen annoDceerJe, t rwijl a.derl. bleek, dot die
verkiezir.g nog lang llit't zeker WI8

Bet telegram ,sn bed.n beve.tigt di t laat,t. nog
.bl.• JZV ~'i lJ.I:H.U; lJE.fW.;' fB.'Eli vaD

( ...1"8 "on

d~n

1~1artlD:que

gDven een

toeotand del' Indi.the

koeliee, die toebehoore u Ian plantara iQ die kolonie.

POSTKANTOOR SAMARANG.
Sluiling der BngelocheMail via Balavia, l\funtok
Riouw eo Singapore.
In de masnd December den \l en 16.
FranscheMail via Batevia en Singapore.
In de masDd December den 11 en 26.
Her uur van eluiting i8 steede dee namiddage te 5 ure.
Intu.scboD wordt aan belanghebbenden ,rij gelaten,

Ten gevolge van de hardheid. der wetteu op den· ar·
beid en de g0atrengbeid, waatmede zij worden uitge~
voerd, zijn de gevangenisl!Jen gevul<l met IndiB chu ar·
beiders, terwijl men zegt, dat de toeetnnd vuo due
gevllngE>u:ae:en
afachuwlijk is, dat de H egee,ring
onla..ogs aan een kommlsslo het!flr opgedragen ze W 81Ul·

zoo

delijks te be.oeken. F.r .ijn tolken .ange.teld. wier
plicht men , ou Termoe:ien dat dll3rin b, stasn m.o e8t,

met de oogan flikkerend onder de zware, ineenloopen
de weuitbranwcD, en den mood tot een grimlaeh 'er·

voar aile partijen weoscbelijk J dat de familie alleen
bij de maaltijden bijee nkwl tD. HoIlma.nn was Hfge me

Irekkend onder den gekrulden .warlen board - zoo
w•• bij, met zijn trdhcb, bijna koffiebruin gezicht, do
pr~!otype "an . een Bvonturier, van een vagabond, dien
.elfo bot noodlot niet ilDpon~ert.
Met groote stappen ging bij door heen_ N u sprong
bij d. trappen op, hetrad de tweede verdieping, en

len heleefd legen De Boer" en beproefde te vergeof.,

",jerp zi"h in eon der voor hem beete mde fercrek ken

a;".n.

op een
• W eggej ..gd 010 een bond, nadat bg mo hiorbeen
heeft meegealeept, terwijl ik a.a. toeh mijn fortui n
had kUllDen makso L .. Bij heeit me niet meer noodigj
missebien bemerkt hij, dat ik zin hob in zijn dochte r,

SaLine te naderen, die nie t van de zijde harer moeder week.
Deze was en ele:oke dame, de ty pe eener engal,che,
met bijksDB d ooracbijoend, waakleurig vel, groote blo.uwe
oogen, en buit-engdwooo Vtoog- grije geworden ban. 't
Was fen frOUVI' van 'n veertig jaDf, nerV8U1', liekelijk, .door
een oogezoDd klimaat onderD.lijnd, ~wak op de borBt
d C'"," bet jareL. lang inademen vaD Itof, Btillwijgend
gewOrdftD in de eeDzeJ\"igbeid vaD een Je,en J datI .daar
De B oe r dikwijle jaren lang vsn cie zijnen geweest

waa, hBar be perk I bad tot den OlllgA"g mel boar do.b·

die me op de lange rei. toch zelf beer, •• ngemoedigd! D. jichtige dwaa. vertie.t uit het oog, dot ik

ter, . SD eenige verd.tandeiiji: ver beneden haar staande
iDboorHngen, bedienden. Haar teedere· Iicblamsbouw

zijn gebeele verleden

had langer .lIe. getrotaeerd, den .ij ..lf .er .. cbt had.
Maar baar gemoed bad de. te meer gel eden. Zij miste, in de Kaap.tad, in rort Eli.abetb ,.rkwijnende,

uit den

maod van oen zijner

vroegere coUoga'8 heb , ernOmODj dat
woord van mij noodig ia .. , Maar ik

alechtti een
wit dat niet
uitepreken J zal 't voor me houdoD7 dat i. te ze/gen,
zoolang ik verkie.. Van Fal>in. bODgt aile •• f; wil
zij. dan wil hij ook: willen 18 me niei . , , goddam,
dan zullElD £6 zion wie HoHmann is! Daa.r wa! hij
diamantenkoning; bier ql 't van mij ,fbangen, root'
fr

wat de menscboo hem zuUen honden !"

III.
SABINE DE BOBR.
ne eerste dri. d.gen alwo zag niemand de fo.,ili.
De Boer, tot groot leedwezeD. ,an de nieuwl..:l c" rige
vrouwelijae . bu.ren, die o,er het toilet del" aclw3ne
jonge dame in · de grootele .panning war.n.
Ten bui.e van
familie gmg bet EeP.r 8til toe.
O. B>er .bld e~ D conlerentie mel de d,ie dokte,. gehad, en Dam ,de ,erordond. baden in z'jn woning.
Zijo builengawooD prikkelb.re toeetand maakte het

<I...

~e namen der geVlingenen . Of geY 'n: .en bun bet ,0Dnllll

meded.elen .
Het .cbijnt .a.t den

.
gevaogeD.~

no,it · bet woord

gegev~n wor~tJ en zij. altijd fan · Bchuld ov~rtuigd wor·
don . Voorbe~n beval . de l!'ralosohe W{t, datin rodetwiet
tU8:Joben dioJlaar en beer de verkJariog van den rnef'i.
ter altijd al8 volkomen . waarbeid moest b ~echo uwd

worden. Die wet werd door d. Republiek

af~e.cbaft,

maar daar zij nog besta-at in de Franscbe k111oniJD,
z.ijn d,:. koelies er Datouriijk Dog aan ondf'r~orpen.
(.T. B.)

V.N ..08TRnEN bekekeu bebben de Banl<briefjeB
aene wijziging. ond ergaan . Duar men ge wo ;nlijk doh
met ean blik op de 'f'oorzijd I YUIl ht t be Bogwek.kend
papier dat bankn{ot. heet, tcvredeu 8 l'It, zuBen mtH·
eellien niet velen DO it h ebben opgemerktJ dat de Btraf·
bedreiging tegen hen, die b;mkbridjel vtJrvo.lscben,
namaken en valBcbe brief]"B uitgf:H'en, bt nog toe
• an t.ekere g rootBpraak luBnk ging, door met .. den
dood , Ie pronkstelling, eo vt"rbaoninglJ te dreigeIl,
ofscbo vn Bedert de invoering vnn hd atra.fwel boek. ill
1866, die bedreigiu~ niet kOD wordeD gestnnd ged aan ,
Dezer dagen zijn er nieuwe ba nkbjlj~tten gelllf'lakt, en
is de Diredie met den tijd meegegrum, door de straf:·
bedreiging overeenkometig de w~ t ta ruakeo, en baar
te doen lui don ale voIgt; "met tlwaugarbeiJ ill den
ketting on tucbtbui8straf '9'an vijt t ut iwiolig jlll"~n
word t g€Btraft enz" . - Adviee Ban wie 7.ulks mo)!;t..
aan gaan!

Cuorg aebijot
Vi'rtoV UQ
te hebben, die misschien /:!IJecntB tijdelijk en eoke! 8An
invl oed van weersvfu.nderiug of droogtc to wijtcn kAn
zijo, docb anders van ze~ r er[\~ti gen aard is. l'c
Indian ,~griculturi 8tJ een te Oo.lc:uttu verl!cbij nend
moanciblad i.n den vorlll dcr Eugel::-iche Weekechrifteo,
Bconomiat, Spectatur em;., dat hiCT, verwonderlijk ge ·
noeg, weinig ver8pre id sch ijut, of:tcUVQJl het doorg~and8,
mededeelingen beu.t. voor uDze land~ouw-olldernemel s
van belang, schrijfli omtrent den k.oille.oogat iu Coorg
IN HET ENGELSOn INDISORE .DI.S'l'I1.IKT .

Gl8TSDEN KWA.M.EN op uitllood ig ing \'an de vrouw
deB uuizeB, verscheidene damea in een bUla vno. een
Europeann te GenuingQ.n bij eeu~ om tien kanrtje te

~edroevend

Samarang.

,an

ook op andere dagen hnnne.~rieve" san hel. poehn.
toor Ie doen bezorgen. De .doo~l8nding beert .lteedB
plaato por e.rlt.erlr.k~_~ post. '
,
-

bet ouderlijk:e hu.i.; zij ontbeerde, in ruwe &aor.king
met bedienden. laDgen tijd den eteun van bllsr f'C!lt
geno . t . Maar bur wil, hur ener 6 ie, \'entaald door
de gedlcnlen a.n den o.nlzaglijken rijkdom. dien De
Boor in de claim. bijeonbraobt, deden baar alit s ,erdureD, tot bot haar golukte, bem ,. bepraten, aU,s te
V"erkoopen. en met haar haar· naar Buropa te gaaD,

w.... zij gene.ing boopte to ,ind.n door geneeak undigeb.bandoling, die ook hij beboofde.
De Boer w.. alo een arme gelllkooeker in de K.&p.
kolonie gekomen. :Bent bad bij e&n tamelijk reodeorendeD handel in plif.ntatanden, en voord""lige .goDturen gebad. Daarop, Ioen _lie. ·naar de diam.ntveldeD melds, .&8 bij sen der aeraten eu'gelllkkigswu
gew.eel, omdat hij een dor v1ijtigaten en .Iuw,ten
...; omdat bij, .at de meesten Diet veretonden. Icel
de rliamanten .nIt to ondenebeiden . en Ie ,cb.tleo.
eD wat b~l8lf niet .. ood, ""de reD goedkoop afkucht,

iich op de kome aaoplanlingen eont; ~icktt:

het ,olgende,
n Oe koffi --oogst in COOl'g zal di t jaar onder bet
g emiddelde blijvcn, en op t-orllwigt'l l~ndell z~er geri ng
zijo. De oogst aa.n den bllom zit'i ~!.. tH' eO geed ui t
alB in vroege re jaran; maar nls we ll eeu paltr beaaen
nfp)ukt en te opaDt, ,indt me n va n biunen ni ~t6 dan
zwart e booDeo hal f vo!g roeid eo half rot. Dit i.s het
geYll1 wet z~ker vijftig verc"Llt Je~ booUien en op
somruige landen zeIt's meer. .M.H ~ j ,)oge koflie, 4ie
voor 't eerlt vrucht du,agt., is bet al e\'tL.l erg a!s met
de oud.e, eD de olcerder of mi ~ dl'rd zo rg Lij d~ kul
tuur 8chijnt er oolt al gee:J. ven~ ..; bil in te mak eu .Ale
de andere diatriktcn e'lell erg lHt.DgetU,Elt zijn &Ia Ctlore;,
:.'i ll.l men d en iuvloed Jefer t.iek te a'\o de milldel' c

ho,;.,.Q"lI..1t;:id. h::offi.;.) dio

\'CU.I

ll.idiu ,or.tl!Jbocp~

den, 1eer bemerken. u

iH,l

D~c_ Red~n

SQERA.B\;T\.' 1
I\lorgenrolde eeil_
Madureea .de'l!<ken van:een .Javun, die :op de ,.n-"
::!i.e ,.n B,e~a!l o••ral het· mooi. .tond te kij.De~~ .cb.ter beopeu,de het, toan debehondige gasuw- ~
bUlt beet bad, .. tl. bem na on bad de vol·
nadaL · dt:z·o· in de ·ri~ier woe g~8pl'oDgen, hem
aaD de aDdere kant ge..t teo.ien en z.ijn geld terug
te krij~en.
.
- Ma.ndag . en Dinadagzijn de Burope.sobe Bold.-

d,ef z~n
d~eniD~,

teo van Semoet overgeJ&a.n in, de Djotangan-kbxeIiD8,
waa r beter op hun kan worden. toegexien.

Dot zij dit Doodi" hobb.n, Lewijz.n de aan.lagen,
die in den la.tlten 'tid door sommigen

waarop zij werkten, in x·e a,

grootete ,,\<)om- ell zeilschepen ?' ullf"n kunnen word en
opgeno.1 en.
D.3 g rondborin gen zullen gescbieden voor rekening
van het Gouvernemenl ; - de Kaart vaD de kUBt i8
reeds, op lust vac d~n vire·admiraal, door de !1.1:arina

foltooid .
Het plan i., om twe. doH D D••• t elkand.r te
plas t t1eD. vun 500 yoet lengtej missebieu nog langer.
Blijkec de groudboringen · vol ~ oeDde te zijn. dan it!
de d8arateltin~ der dok1ten b ' nnen korten l:ijcJ. to ver':
w8chten.
(S. Ot.) \
801)0, 1 December. D~ dir deur yan bet operet•. ~
teDgezelschop beeft een leer onaan genSlBl1le onderVi,!.. .
diD g aalJg aBnde de eerlijkheid de r Inlandffcb e bediendtm
moeteo ofldoen . Hij hud Ill. een paard -rerkocbt voor
f 150 en eOll bediende g~zohden om die 80m te ont·
vDDgen. Deze yund ecbter beter om dat geld voor
'l.iciue1f te bowleD en er mede op 8tuE. te gun, da.n
bet aan zijn beer af te dragen, Er is aangifte van
gedaan bij de politie, di~ n1!. tuurlijk aUe moeite doet
om dell d ie f in bandeD t.e krijgeo. Men t wijfelt er
echter aan of hare pogingen mi:<t cen goeden uihlag
'lullen b:,kroond ",·orden.

-

wOr-

WiDst D81t.r Elll'L' pa t~ 7.end en .
Vormogend geworden, had De 80'r g roote strt! keu
gronde aQug~kocbt. en bet geluk: overlaadde bem met
schatten. Zijn groDden bracbten steed. bet meebte
op. Mietrou\,end zelf o.rbeidende, tielE o~ sHu bet o.og
houdeD de, ondermijndc) bij zijo l;er;ondheld, om 11ll1lioenen bijeen te Bchrape n. Jartm lan g letit'de hij in
tenten, etdde hij zieh .an het wi sselv alligfl t u klillaat
bloot. Zelfl! Dam hij maatrcgelen om gedu.rende den
regentijd J als al ee "lood , den arbeid ongeatoord te
ku.onen voortzeLtfD.
De Boer &ag ds rbo.lye zij'"t vrollw en J.uL:hter- SOffit!
in juren nit:t. Hij had ook geen heilUwee ' "'!H' basr,
wallt ei'n goede -rondst w~s bem. eeO rijke ,'ergoediog
voor al wat hij ontbeerde. GallIk en win8t mak en
hebzuchtig, oDverr.adelijk. Did Boer werkte lth~ cell
IIluf, en eeret in de laatstd jeten, toen hij ouda de
diallunt-deh'erB een duitscher tle.ntrof, die nicts l Jna,
en dUll ziek", ellendig, deD bongerdood priji:1 gege"~n
WBoII nam hij dien als opziensi" a ~ln.Hollmann nltmelijk, in 'of'ien hij ieU:dolld van goeden buile zag, di (.~
door de echipbreuli des levene aan· gindwhe kU8t was
J

g..linge~d .
])rie jaar lang had D. Boer over Bollmann
niet
te klagen, k)t bij meende te bomrrK.en,
<!al de.e bew loch bedroog, .oodr. by ~em de ..
te

bezoeken. ~. De

Bo;;r telde .ijn rijkdolD n8, ,erkocht allea, h,.ld
.iell eenige mlUUlden in de Kaapatad op; en ecbe'ple
sicb. met vrouw en kind, door HollmauD begeleid,.n& r

Buropa i!l.
Onderweg reeda b'gon bij YoUmaun te bateD . De.~
man, dien bij van den bongerdoo~ bad ge red 1 vergunde lieh IfOmB ef-ll fsmiliaritoit, die hem in 't
beel Diet pal'e. .Alo mon hem ".cht op 'Yn J,I.at,
xeit<o, mrvoPlaofJo by .Iic? uitdrokking.en, die "P zijn
minn genomeD on....rbled,g woren, on De Boer lelf.

Met den van Dj "kdjakarta

komenden mitldag..

tr ~' in i~ tU:Hl("hen d", t Ifltc:n Ddllng oe en Poerwodadie .,
eergisteren een javsall oVt';'l'red ~ o. Hij was midden door
gesueden .
- De cige nna.r van bet Nijvrl!'beids-atelier de beer
K. F. d·) JJij n beeftJ t p de Jagen lIat 7.ijn werkvt1lk
bet-aling ontvangt, blj de n iD~ang eeD bUB doen pJaa t.
seD t waarin Ben ieder in de gel egenheid i9 Om ?,...kl(1iuigheid te st a rteD, welke gplden beu! erud zijo f Oul
het bedelaar8g€-ati~bt ta KedQog Koppie. Uij is daar
door in de gel egenheid gewcest om ,~oor eeu paal
dnge n f 10,50 Dan het .Betltuar l~ zenden. Moge dil
voo rbt!el d navolg ing yin ·len!

(.:I. D.)

de tijnen

8cl:.ip,
-

Twee ziju opgevi.cht 8D wear bijgebragt.
De derde i8 ve rdronkell.
- .E ~ n va.,t dolr: Door eon oozer ingezetenen iu
cODl'eseie geHao gd CD is deze hem verleend, tot het
dasrdtellen van ('en vas t dok op MAdura J waarin de

om het meL groote

toe.keerdd om

ben zij n

~ Drie Ma.durezen vielen giBteren "an ee n

BArra."VIA, 30 November. Gi 8t~ re !l he ft !.let Ht.·t1J
geregtshof alhier uibpraak ge:h .tHl III hd be roep in
~eVielt1 vun den hoer (JhtloteliD I lh·l! u.k teur del' Su rntlLraCourant, van eeD. v(janis Villl d~u R't.aJ. \'U.u J·u:!ti t e
te l'e.dllog, wttarbi.j hij """.".:g: IJn la ~la l eg-en de li G ou
verD eu r vall Sumatra's 'Vestkust W.:.iS veroo.:-dtleld tut
vier wisndcn gevangeni!'l en lW e~ g~tdboete[l, (j et
Hoogg~regt8bof beefc bet \·uuL i;t \'lUI lltm Rlad "8D
JUlititie te Padallg vernietigd on dl..'lJ Appel :P..It \'rij ~
geaproken van bet bem ten laste gd egde misd rij f.
N8sr wij veruellleo beru8t deza uittlpraak hoofdzaKeJijk
op de overweging, dati in de g ei n.Cl'lIllinecl'Jc zinsn.edu
der S umllt rs. Ct. Diet fervat Wad het ten la!Jte legge n
van een f~it, ddt Zv O het WlI.ar was, dun betrokken
ambtenaar eBn de hast ~n d~ "V" rachting zijn~ r made
burgeI'd l o a blootatellen. Wanneer ouze lezers zich
herinneren. \Vat wij omtrent het P .. dnO !!8Ch voJ nnif'l i n
onl nUDlwer nm 2 Okt..b er ge.8l,l;hrtwon hebot!ll. zu ·le.o
zij begrijpeD, "urOlD wij de uiti'-praak v","u het H oi"
wet vreugde begr eten, til" een ondub elzinnige \'~r'
kladng aaD gll&nde het onder8l.'heid, uat lU86cl.Jen Yer~
melding en kritiek fan Uegeriogi)liaden en r crsprei·
ding van persooele foit~D, die den betrukkene .lUll
haat en veracbti r:g b:ootstollen hestiat, en in de I'egu plegl1 g scharp ill het OJg beboot't t e worden geh vu ·
deo.
(.1. n)
B eden ie bier ter plaahe ceo ABll\'nng gl?wankt met
bet td'llemell ' au bet k.le in Ambtao8'tl'aeXawen waa.r.oor
r.ich yeracheideo .k.audid"teo hebben a:t. Dgemeld.
VB.)

rug

VRn

gopleegd.

ge. ,

DJOOJAOARfA. -

NaBr wij VeI'cemen, .yn eenig.

onder ffl cierel'J t ooneelliefbebben, albier in garnizoen
van plan eeretdallge, . de dag is DOg niet bepanlJ, it
het lokaal der societeit eene vooratelling to geren
wasrvan de opbrengsli Z:1I 1 strekken t ot de opricht.i ll ~
fall een eigeD tooneel in het fo rt. Van den gu tlsti
gan uitslag de~er v o ors~elli[lg zal VAal at'hangen, of zi
uaui u a1 dan oiet z l]lI l' ll !'l!1gen, eo irs h ~t dauo!!
well~chelijk dn.t het pubHek dat atroven t!teUll~ doD:
cene bdrijke opko Dlf! t. J\Jen deelt 0(;8 w ed e, d3t he
13 .. stuur \' no <nIus is S.II. C:-UUl 1'~e J~ een DR olgenswuar
dig \'oJorbeeld heeft; gegeVt~1l raIl de meeste wel wiU e~o:1
heid., dool' gra tia het IHwwezi ge tooneel in de aoci e tiH
Ler bei;!chikkiog te stell e n di(,l' taon e£> t \'0 ~ r3~ell in g.
- E De ell-me bczo(:hb on long"} ill een haunl"lf, g ~j
g~feteD , bet chineescfle kAIlli' om inkoop ~ D te GOen
Het rijtuig- l1boud YO:lr ec ~e c hinee:!lche 9,rQoing etil
waar tie da me waH afgeat.a.pt. Zg zQnd d ~n leoper ui
t ot het ve rrichl t!:ll cener kow uliuie, terwijl de li oer
8:er intu8S chen deu bok was uil g~!prong~ o om zi cl
datt.r te retlt:iuree ren. E 11 gau wdl ef bud die gelegen
heid spoedig benut OI U 7.eer b :hendig ,n.n·acbter be
rijtll ig eenige VQ01'A·erpeu w~g te k3.pE"D , welke di

dowe op het ku ...n m o d. bauk hlld nf ergclegd. D
kOJtBier, die l.icu in de nabijheid be fo nd en de n d iel
s ' a l ontw88rJe, "at te den kap er bij dt! .kraa.g, juif'!
to en hij h~t achlerba r.kje wilde-af:!hp pell en zich "et
w ~ de re n met zijn bui t. Hij ont nam bern he t gestote n
goed wedt l' en zond he m w6g, OB. tH'lll bevorens eel
paaI' oor\'egen gegeven t~ hebben.
H e~ ill bi~r sedert de ke tjo putij te Kami dj Ui..
!: ~ ) : ~: :!.::: :. :~;~ ~ .__ .,- !~ ~.; <.: :u,;, . . ';:..;. VJ:l ,~ c ..... :..,,.;... ... '::'. ::'-:; v<.
Jr. de ge\f"l)0nte, om g av;ln gen geno rnen ketjoe s me
Bh.u.hie D8ar de hoofd!Jlaats op t'3 brengen. Dikwe.

~~~:l~:tu b~dn~~;i d~e~::::t~

a:

et

o~~~~~~,t :~~~a%:

::n
g alln en gevolgd door ceDe re~ks van met pieken (n~e
dj anoor koening ol11buugel1) gewa p end volk: en opg~
luieter d do r reok~J gelij k.t. we i een bmilofstoe L. DI
eer komt o. i. don Lee ren ketjoee in geene n d e~t
toe, en of zulk eene Yertooniog op de meoigte WCI
kelij k ill pn·8~j e mn ak l', ~re kc de politie dat.nsn sob ijn
te ver;\""a chten, wagen wij niet; ta be s~i8 eD, docb al
zeker mag men Ql.I.nnemeI! da.t dergelijke eerbewijzi nge
aan boo8doencrtl d.: n eergierigen java8n nooit zulle
"'eron tru8tten, want h et wa ren to espeliu ge n, op :c
Boe.'::; ve rled en in r:urC'pa., J U f'eos dreigend, dao ~
ti.riek geuit, en boe o?k ingekleed, baa.l' angel ni ~

gebe.1 . erbergende.
De Boer bud, yoor zijn \""e it-rek: van dE Ka.-,p, H oi
manu Tcorgel:ltel d , hem ala intendant na.ar Europa t
Terze!len, en voorli.lopig by hem in dier.sl te blij vel
tot hij ie te betelS xou heb ' en ge,ond en. Holllll.!lD
ha I dit D8ngenOID0I1, bad zijo he-N vsn ziju aan ha~
kelijkheid zijn da.nkballrheid gtH'prcki.:n walll' betoona
die op reill geennlIlII. B ij waagde bet !.~lt~. r
Bl.}er'a doohter bel.-efdbeden tc zeggel', die ,'Dor gee
tweeer·ei uitlegging vatb~8r ware~ e ;}.ba3r met "e
liefde oog~n aan te zieo; W ilt De Boer, "I. hij ;t g
WBor l'ieTd , het bioed naar bet hoofd. de 13(i stijg~j
K ortom: Hollmann flam ee~ bouding aao , die ee
J

brenlt omermijdelijk wa.H • .
Zoo 8tond~n de z:ak pDJ to en Hollma.nn z\i n on r£I cbflsmdbeid zoo "f"fr dreet: zich an d e.r w~ in 't g
beel niet om tijn beer te b ;. kQn'm e ren ~ t'o ee-,p. ona
hankeliJk • ir &"n te nemen] dat met de in de Kaa]
I!Jtad getrofttm o n~reen k ow~t ni emendal ~t r oQ kte _
Hollmann. bad nu ook: d("t') drie dagerr in zijn g'
drag geen verande!"ing gebra cht. Hij W8.8 afge.l::le re!
bt'leefd tegen de Boer, tn. dro<g zich op aan Sab in '
die hem des te angstig e.r re rmecd, eo vermoeddD t
wat hij wilde, er zi ei) een ·v~ rwijt vall mu ktt': d.t, ~
op de reis tegen dezeu llnn miliJchien niendelijkl
was geW"cnt, daD. verlltandig 'Rae,
(Wc/rrii ;·rn"J/,r!d. )

, doen ,.flohiikken .. "!Bin het ..'""Dlg -lin eohandolijk
.. • . . ... .'
. ....
bodrijf oit te oef01lon.
ij 'prakon oolaoge met 000 ge.eht iolandBoh politieho, f1 over· dit onder,,_!,!,; ook bij wa. . .n : m"ning ·d•• t dit ingo.Iopen mi.bruik afgolebofl; diendo to
wordell . Eooe tere.ht"y.'ng vao do.ijde .deere.ideota
aao de . betrokkeoe rogooloo .In :politio zou in d.t
geval niet ov.rbodig ,ijn.
.
Par.tenl.

:w

mBa~

vaate etsmmlng.

SUlKER Ruwe. De .temming heert .ich io d.
laahte veertiso dagen bel8ngrijk verbeterd, 1.oowel voor
Bllwe ale Geraffineerde Suiker heerBchte algemeene
lev6ndigbeid en klimm6nde vr4ag.
'zeilende .werd D Og leer weinig Ba.ngebodeo, terwijl
de voorraad zoowel hier als ttl Amll~erdaw twta.al is
opgeruimd. Dientengevolge waren de omzsttingen on
boduidend. Voor loco Buik.r werd I 1 a 2 b ,ven
Oetober-waarJa betaald n::;ar qu,lIlit;}it, terwijl ook in
die .erhouding eenige traD6nctl~n in nieu we oogst

pl.ato vanden.
Sedert Olltoe vori ge opgluf werJen verkoch ' : 546
.,..,kranj. Soerabaija per Oount)' of But., no. 14'/,. qual.
zacht; 218 kranj . dito per ~operDicijll, hO. 13, qual.
goed jetlJ yor.btig beiden prij!l gebeim opgesJdgtHl; 995
kranj. SSlllftl'ang per Dorotby, zee lIl . DO, 14, frMi,
f aO%i 153 kranj. dito per st, J,no l fllclllur 1.:0. l3;
658 kronj. dito per ,to Java, f.ctuul' DO. 12/14, beiden
uilleverend f ·l bo,en 0.,,; 1083 krllnj. dito rer Jan
Van Hoaftell, ~el' m

Cft,. D O,

16 1/1' gre;l en r.eet" go e d

eDkel •• eht, f' 31 '/ .. aile. "i1ond; 269 kraDj . Soera·
baija per Couty of Argyle, no, 14, Z63f g,\ed, f 32 1/ 2 ,
opgcslagen; 16 ;) krft.nj. dito pt'r Albla.sserdaul, zeem.
1
0 (1, H; :1/.. , ~eer vochtig en ext,ea \'ochtig, f 30 /.,. flO
bool'dj 835 krsDj. SIlIU!lJ'dDg por 8~ Javs, fu:tuur no.

11'/" f

29'/ ..

z."o,d; lO ll kr.'j. dito pel' Utrecht,

zee m. no. 12 3/41 zee-r goed en fraai , r 31, zBl}endj
394 kran] P.eiiUofocaD per Jacob.Roggoveen. ro.15Y!,

goed, ,omm. VGchtig, f 31'/, opgeel'g' n; ID6 kraDj .
Soerab !& ija. per UI8!1iB, Z~t:lIJl, rIO . no. ]5) zeer vocbtig,

.. r 30 l/.",

Van boord; 182 kranj. dito pel' O<:>rneJia zeem.
no. 14;1/41 Tocbtig en extro. vochtig, r 2B;]rt i 1098
Batavia per 'e Gravcnhaps, zeem. ca· DO J21/21 Blap,
f 29 ~!:!' beida ze lendj 255 kra f j. ~oerllba~a. per Couoty
of Bute, no. 15, goed en zeer ~oed, r 32 1/'}" opgesla
g.n; 264 krani. ragal 1"1' S!.d Middelburg, .e. 'u .
no. 121l.tJ z aeht eo goed, f 30;l/{i 2GG2 krsuj. 8oer.
Pass. per Ribble, 7.eem. en no. H.I/~, z.efl' goad en
i'rsal, 32 ~/{I beide z ~ilcnd·
Aauroer \Ta\'R. Suiker
J

>r.

Bij de N. H. M. 29,948 kr. tegen 1.445 hr. in 1875
• Particulieren 268,3 13 ~ JI 207,872 , f
Tot.al 298,256 kr.legen208.RI7 kr. in 1875.
Voorraad Java Suiker.
Bij d. N. H. M.
- kr. t.g.n 207 kr. in 1875.
/I

Pad: c uli~ren

-

If

8

lO,a!)2.

If

Tol.ol -. kr. teg.n 10,7:lG kr . in 1 875.
De ,oorraad "\'ao Ruwe Suiker in de veuebilleude
E Dtl't"' V0~ij beJroeg volgeolll Rijklllli gave op 150ctl)ber
II. 7 .~00,265 k log r. t.geD 8,893,893 kilogr. r p 15
October 1875.
AMSTERDAM, 26 Oc.tober.
KOFFJE. D. veiling , erledeue week do,)r d. Neder·
Innd.cbe Ban i.lma.l,cbnppij t. Rotterdam gehoudeD,
werj coulant verkocht. De eeil!to nummers. die io verbouditag ie hoog (" t'taxeerd wa"cu, moeBten icts onder
tax8tie verkocht word eo, terwijl good url. bleek grl1onaehtigvao 50 tot50 1/ 2 koopers vood. fIe blanke ID (lIte n
bedoog.n taxati. en cl .. rhov.n S.der! dion blijft de
markt zeer kal m, doc.h Vftst. De accephm vnn bet I uitenland zijo b.vr. iigoDd eo blijft er tot d. tegenwoordigo
prijzeD eeu geregelde aftrek be.ton. Gr eo bliitt taeed.
gez:ocbt teng cvolge Vln don kleinen voorrallod te londen
v.n kl eurlge Koflie'a. Pa31.11rOean vaD den nieuwen
oogetl kWBD\ nag niet voor, de eer.st.ankoOl ' Dne booten zulLen daBrentegcn nSUf aIle waarschijnlijk.beid
echter verMhilhrnri A p~ .. !~ ,.ro fI~n hl'''ng,:,!!
Van particulier.:n aanyoer werden Ilhier urgedaad:
24 bu. Menado, per Prin, van Oraoj" 540 boo la ' o,

per Tromp; 251 boo dito, pOl' Prin. 'an OraDje, 593
bn. M."a ... r, 50 vn. dito, boido per Rio de 1. Plata,
200 boo lava, W. 1. B r. en 399 boo Jov. (Ganeiran),
beide per Prins van Oranje terwiji b"'endien nog
b.keod werd dc ofdo.ning VlO 1050 bo. Maca ...r
per Rio de 18 PJllta, dewel ke reeds vroeger, zeileude,
tot geheimen prij, verkocbt ,ijn.
ID TABAK ia niela omgega.n. T'Ceu begiD No,ember worden diverse partijen Java, zoowel by in..
Bcbrij ving als in publieke veiling, 8aD de markt verA
wacht, De voorraad in de eentll h"nd op· hedeo

be·

d.-aag: 18,004 pk. Java, 385 pk. SUlDatr•.
H UI DEN. Gisteren bij iD'6b'ij,ing ,e,kocbt 15273
Ooot.-Indi.che ru,der, 3529 dito bulTon; 6 dilo I"r·
tenvellen.
JAY A INDIGO. Tot ,orige p'ij",n werden nag c•.
400 kn. verh~ndeld, t erwijl ook 25 kn. BengalI ne·
mercJ vonden.
TIN. G. lij k te voon;on wa. kon ,ich de v.rhoogde
prije noch all ile r, r,OC3 in EngolaDd lltaaode bouden
eD werd Billit"" ujt de I.,t.to voiling lot f .12'/,
afgegoren, ,.ijnde thana niet meer dan / 42'/, t.
bedingen. Eene kleinigbeid B,neo ,ond nem... tot

/48'1.

~:~~e;:r:~~tto;e.::! a.o~%~· d:"::ndc;tC!~glt~e:~

in veiliDg 72'1. bn. m••at opgehoudeD,68', bn .. Gu.·
yaquil tot 74/ a 81/•.

'1'rOI.",-, Geboorte- ell Itood-

Handelsberichtell.
ROTTEROAM.26 OOTOBER.
KO}'1<'IE oodort de voiling ,til, m.ar vast.8uik.r
in ,eel botere stemming. V.D Peper· 862 . bD. ..r·
kooht. Van Thee zoo hier al. te Am.terdam io ,eiling
eo bij inBcbrij'iDg gedeeltelijk .o,ko.ht circa 30.000
• kn. Ja,a. VaD IDdigo 37 kn. Jaro verkoohl. Voor
C.chou werd f 16"/. behlld .oor S. M. en 00. KatoeD
8tH op vorige prijzen. TiD veel etiller; Banel f 43 1/ 21
eD BillitoD f 43 a 'I,·
KOFFIE. De markt vdrkeert thADB in eene zeer

kalme,

eD prY.en nageoceg on.eranderd; flO.. m., 2 tea., 12
•jl. en 5 br). Plantation . CeyIoli.erhebt t?t .ferme
prijzeD, kleinboon .97/- a lOa/6,ord. miMel amiddel.
108/- a llOj6; fin 681 ·bn. .Guatimala oogereer de

KOFl!'IE.· Afgedoan 10.000 lD.trun Padlog per
B.hrend.
SUIKER. Ruwe. In ' e"r willig. .temming. Tot
f 1'/, a 2 boven '~ctober hcbbsn belangrijke afJoe
ningen plaats gevonden, W8arftm ecbter de bij~oDder
hede .. op dit oogenbli~ nog niet bokond "ijD.
LON DEN. 24 OOTOBER.
• SUIKER. ID .eiliog werden niet miod.r dan
ea. 3700 tODI5 aaDgeboden, meeet bruine Ooster
ache 8oorton~ waarvoor eenige vrug waB tot de
vorige Doteerinr) doch forderde meD boogere prY
zen, zoodat bijD. alles werd opgeboudeni gekriftt,
cooanmtie.qnal, bedong eehter grif de volle ,orig.
noteeriD~ .. a d. avansi West-Ind. ratr. ,oorton eer
ge.ooht en we.r· i.t. ,..~r. Van Br. . Welt-Ind.
703 ,no verkocht. gebi.t Oemerory 25/ 6 a 27/.. In
veili. g van 3080 zk. en 693 kn. ISalive Peliang 1110
zk. v.rk. tot 16/6 a 17/6; 82,218 ,k. good gekieid
MaDilla opgeh. a 23., 12.820 ong.U. Zebu t.t 17/6
a 18/·; 14,400 ok. Chino ••,kocht tut. 16/. 8. 18/.;
:1'60 hjo. eo ·145 motto" Jar. opg.b. lot 25{.6 • ~7!-.
Gerotl'. Piece. geregeld begeord en good prijeboudeDd.
Say'. Parij.obe brooden ,erbandeld a 31/6. In .eiling
~Hat. R.B. brooden opgoh .• 29/ti. KOn'IB'I8\

berichten,
GBBUWD:
B.... la8r M. J •. , G" wedr. von O. De Jager, eo J.
Heijink, Rott.
Geelen, J . .1. B. en M. J . O. Hafkenloheid, Hilvereum.
Weerdt, W . Van de
M. G. Tak, Oversehie.

.n

Boer, N.

9D

M. F. Van der Zwaan, Bott.

!los A.D, M. J. en T. De" Hoed, Ridder~erk.
Diekerhotl', C. J<'. en B. O. Meijer, Arnst.
G••aD, D. I. eD J . A. Van GeldereD, KraliDgen.
Hartong, P. O. eo A. 0, Molijn, Rolt.
Heos', '1'. C. VIO del' en R. Vao deD Berg, Amal.
Kup.r, H. O. en M. O. Le Blano, Amat.
Leef, A. V. en B. Cohen, Scbiedam.
Nooteboom D. en S. Houtmon, Rott.
Pluym, F. P. Van der en E. O. J . G. Seboulen,
Wijcb.n.
Pot, }'. .n G. A. Van del' Kuijl, Slikkervoer.
ReuterJ H. W. en E. O. Meogerhaule, Amat.

Zuylen, D. Van en G. Regtdoor.e. Am.t.
BEVALLEN:
Avi •• A -:rip. D., Zaandam.
BJtlggeukate, M. E. Tso-Spruyt, Z., Oostbuizen .
CoheD, S.-Ve Miranda, Z., Amst.
Damme Ja1iJlir, J . M. L. Van-Timmers VerL08'i'80,
Z., Amst
Henle, A..-Davidtl, D., I,onden.
But.t.ijn, s. W. Vau-M •• niog, Z., Arnot.
J·ung, W. J. De-De Klerk, Z. eo D., Amet
Meura, D.- Ef.ak. D., 'I'eg.lea bij VeDlo.
Peater8, ..M. De-Van der Bruggheo, D, G roosheea-.
Pull, K. Yan der-Gorter, D.; Amat.
Rad,us .. 8. P. A. J<J.-}' abticiue. D., Arnst.
Sioot, S. A . Van der - Van 't nof, D., Brouwerehaveo.
l'hijB8en, M. -'V iibbe, Z., Nijmegen,
Verhagen} J . tT.-timitt M., awet.
VitlWaD8, J.-Petortl, V " ltott.
WurfbniD, J. E. A.-Lootz. D., Amot
Zwoanenhurg. G.-Smelt, D ., Am.t.
Abae, R. -A bu, D., Amat.
Bllso, M·. Vall der-Vroeg iD de Wey, Z., Middelharnie.

Bt'rg, M. Van d~ll-VQD Mou!.fuort, Z., KraliogeD.
BlaBk, L -Leenbeer, Z'I Zuid Beierland.
Blijden.tein, B. T. W.-E,ero, D., Am,t,
BileI', J.-De Joog, Z. . Am't.
O.ntero, A. A. I.- DijkmaDs, Z., Rott.
Dobbeo, A. VaD-Uyt den Boga.rd, D., Amhern.
Dockum. O. Van-Von Herwerden, Z .• We.op.

J'ud~la, A..,

73 j.,ADlBt.
Xampf:SDt",J, · O~ Gi,.: 65.j., Am.t.
Kooy, A , 68 ji,· Vreeland. .
,
Koster, J.R.-G.bauer,42 j., Arnst;
Lange, O. De 6 m., Rott.
Lang_, W . De, 86 j .. Bott.
M•• " C. Van der, 72 j., ·Amat.
Mackenzie, . E.-Batame, 69 j.; Breda.
MarkllS, E., 64 j.; Loeuwardon.
Matthes, M. A.-Vall HlrteveIt, 26 j., Rott.
M.ijer, H. 0 .,· 16 j., Arnot.
Niemanaverdriet, G,-Noordzij, 56 i., ObarloiB.
Nobel, W ., 82 j't Bo.teI.
Op.choor, A., 29 j., Onderkerk a/d !Jael.
Rijnberk, 0. J . Van, 66 i ., Zo.'mood.
Rijst, H . H . L ., 67 j., Rott.
Roaenkotter, E. B., 6 m., Eerbeek .
Roy. M. E. De, GO j., Arnot.
Ruye, T . M., 55 j., Kampen.
Scboy, ·W. F., 76 j., B,u... 1.
Sdliit~. M., 40 j., Amat.
Tie.ing, E. J., 66 j., Old.b,oek.
Troo.t, A. G., Rott.
Uyttenboogaart, W. 0 .. 85 j., Zevenbergen.
Vrie., Z. J, De, Am.t.
Wartman, J. J ., 67 j., Arnot.
Wij"., J. M. VaD, 92 j., Zwolle.
Z. uanehaI., C. V ., Prinoenhage.

lhtmann, M. -Van Drecht., Z., L~ ideD.
Keij, H.-Drost, Z., Zevenhuh.en.
Keijzer, J'. M. E.-De Voijlll, Z., Amet.
K ip, A. B ,-P, tor!!!, Z., AlUHt.
Klloppcr, H F.-Munnik, 11., . Am.t:.
Kar.y, J .-Reyne, Z., B eemater.
Land, M. 8. Van der-Brouwer, D.. Amst.

M.", P. 0 .- Vou d.n Brook, D., Rott..

Mett.~ll, J.-felJer, 21., Amet.
Moll G.-Van Buit;tHl , Z., Barendrecht.
M08t~ t, J . O.-Kr.lmcr, D., Baarlem.
NnTD~n van Son, A·l .- O omaQS, Z., Bott.
Pnilip.e. J1.- Van Vri.sl.nd, Z., Hollevootalu·s.
PriDe, S. S.- Sp1Djaar.l, U t Dt'n Hllag.
Ret!!!, i\.l. L. II. Van-Dd G~nt'Btet, Z., A Wilt.
Ricardo. S.-Witsbuizt', D. Amat.
lloienhuio, .E.-Adler, Z., Arnot.
Rood, A. C. Van 'to-St •• n.k.n, Z.• Rol t.
Uo.ooktm, L.-CJemen, D., Arnst.
SIlB, H. 1.- Bol!lklaBB, Z., Rott.
Schaik, G. I . Van-logoohoea, Z., Rott.
l'hal Jr, L. Van-Leeuw, Z., Londen.
Wallig, H.-Coat.r, D. , Am.t.
Weening tt. -Uontellli, D., Amsb.
W.Uioghotl', C.-Holltmann, Z., Am.t:
WerJ"wanD, O. J . E.-Stumm, D., Bussum.
OVERLBDEN:

Ack er Stratingb, G., Gronningen.

Am.li.w.ard, D., 03 j., Winkel.
Ilijloard. 'l'.-Van K.... I, 71 j., Rockanj •.
Brlol, wed. H.-ScholtiDg, 79 j , Amot.
:Frieewljk, wed. C.-Ten Cate, 70 j., 's Rage.

Gerrling, J. A. 16 i., Hlli,eD.
Groot, 0, De, 68 j., Bott.
Groot, J. De. 8~ j, H lIegelBberg .
Hamming, G. A . 6j, j., neyonter.
Boltiog.. Raven ~I B . O. 3 m., ' • .Hoge.
Jobao, D., 76 j ., Rolt.
KODing, G. J., 71 j., Arnot.
L..... bot, O. G . Van de, Efoarlem.
L,euwen, J. D. V", 78 i, Ambem.
Ma.ldrin~, J. A. M., 60 i., D.v.nter.
Majoor, G.-Bau ie, GG j., BU88um .
Pekelharing', J. B .. 7

01. ,

Liden.

Poll, W. J . Van dd. Graningen.
Pot, H. Van der, 33 j., 1l0tt.
PrinaeD. O. H. 65 j , Haarlom.
~alb, l i' . - £l, uller, 44 j " Veghbl.
Schey, W. F. 76 i·, Brus ••!'
Siork, W . J.. 86 i., Deoe~amp.
VIP, P. 71 )., Leidach.ndam.
Vlug, R. 95 j., Rott.
Vogel, wed. H.-Ruit.r, 63 i., Rijp.
Wiebeogl, G. W .. 70 j., Nes-A,neland.
WdlemsteiD, P.-Ll!enheer, .64 j., HeerjanaJllw.
Au.termiihl., J., u·k i., Volp.
BaDgert, J . R .. 61 j. Amot.
Bosch Ke"'p, r, jhr. 1. De, 68 j., Am,t.
Buuwmee.ter, J. J. DeD, 51 j.,Middelbllrg.
B"Dne,oeijer, wed. M. L.-Rulstkamp, Rott.
CrolB, Y. 6t m. , Bo,I.!.
Dorp wed S. 8. Van-J,eopold, 65 j ., Rott.
Gan7.oni, C.-Vit&!, 58 j., Zurich
G.lder. J. L. VaD, 56 j., Nieuwediep.
Groot. A.-reeo, ~9 j .• Edam.
H.... , wed A. K . De...,Wind, 90 j. Nieuw.iep.
Hatllming, G. A

I

64 j.t De,eoter.

Ro, k, ·C. C. Van · d.r, 83 j .. Leiden. .
Hnij, J. H.-DOD Boeatert, 67 i., Rott.
Bul.teed., H . W., Zaiat.
J.eger, L. A, sa i, Valp.
Jore.. D, H. Vau, 89 j., Donab',,"e (bij ·Olr.. ).
Jo.. hiw&tali R.- Willing, 25 j., Amat,

vu .

.1.

Er is van · GortscbakofF een

2 dames Vautier, wej. Coulet · eo · J kind, P .•T.. A..
Sa)umoDB, O. A . v. Drongeien, A. J. O. E. v. Bt>ij*
cop ten Ha.m, F. A rntzenius enecbt , G . H . L. VrieD8.
B. van Deint'e, M. K . ts:ntborBn, E. Fabius en ecbtg .•

W. O. B.rkhout, G. F, Rocbnt, J. W. J. Zuur, mej ·
S. E. WijD .. eldt, m.tr. v. Katwijil.mevr. de wed. v·
Oordt, D. E. Archeobach, 1·h. A. Ament en Ed.
Ament, mej. M ..Mlltanburg, men· Mouhewiu8 geb.
~Ionbem;ua, men. R. M. J. Francken ell kind, O.
]i'. Reittig, J. v. Kah·ijk, C. W. v. Oordt, M. N.
Wij t en ,Ie Jougehe.r R. Huijgen. de Rut, J. de
Booij. D. Ji. H.vd.", F. Twiso •.J. C'. Riube", G. A.
ecbouten en echt,. H . Droijer, ecutgenoot en 3 kjnderen,
E . F. 1. Draijer, J. }'. (j obel, ecbtg. en kiod, D. Hou t
mau,
en 2
en 6
VO D

echtgenoot en 3 kindere n, C. F. Ddibert, ccbtg'
kindereo, J . J . Grampre Moliere, ecbtgenQot
kinde ren, T. }'. Markus eo echt'lenoot, L. van
en ccb tganoot, A. .Maij68, M. L eijzertt C. vao
D ••len eu echtgeooot A. W. Palt., ~. G. Khndert.
BaneYOJlB eeu detachemsut 8uppietietroepaD , groat
130 mao. w&8Nnder 4: off. onder bevel nn den
komOJ. G. E. C. Guffroij, ,ergazeld van ziin. eehtg.
eD 3 kiDderen en 11.1111 medtgeleide ra der kapls . W.
Tengbergen en J. J. BlJ]~veld1 fergez4;)ld vau zijoe

Lord Salisbury

Pa1:!sagi~rlll.

Van Aj au, per atooma. Bromo, gez. de Jong', dlJ
hLe iuit, .BouriciulJ, 2Je Juit. Mas Teroiuata, 1ste
luit. Mortier, officier van getOndheid Sneth!Bge, kap.teiD Engelbard, kept. Burggra, f, kapt. Krek, 7
En rol'. octleroffi deren, 37 Europ. en 40 in!. militairen
85 ,"ouwe" 20 Ohin. en 127 i.!. koeli.., 37 dweng·
~ arbeiders, 1 Europ. timmermauj van PillBOg, de heeren
Sluit, G. H. Droop; van Edi, luit .. tj z. Val ek, maohiniet It"~erling .Elli ot, 2 Rurop, eebepelingen; van
Pedir,. sergeant schrijver Hofmao, 1 Europ. scbepelingj
van Singapore, de beeren de Baa en l'ritech; van
Riouw, lot. luit. Mul,ler, de heel' Wi le, 2 Europ.
onderoffiaieren, 4. EorJp, en 8 iu!. militairen, 2 vrouweu, J kicd, 2 iul. scbepelingen, 2 polieie dien31lrs,
6 d wangtarbeidarlJ.

TELEGRAMMEN.
BATAVIA dd. 2 December

AANGEKO,\lEN, Het Engel.eil Stoomschip 'for·
riugton k.pt. Blacklin van Ned.,Iand.

:neuter.

V8D

:tijn

OODs~4ntin(lpel.

A angeslagen Vendnti<'! n. ·
Dingl!ldag 5 Denem bel'. Van onuitgeloste pRnde-oadereo te Krangan door dell pand~onder Ho YamlQfJ
en four reiIening en ten buize van den heH H, ,1
Grir;oel op het parauoplein wagens vertrek door A,
M"~ijer .
Wo e D~du g 6 D.;ce ll1ber.
V!ill onuitgeJoete pa·n dgoa
dt.lr.en te Regang do .:r den pnndhouder Lien J&mbir: g
en. voor reke ning en t en hnize yan Luiten8n~, Bik
wegcD8 vertrek do or Soesman cn 00.

DODdedog 7 Dece mber Von onuitgeloste pandgoa
deren to K ..ang bidara door den pandhouder Liem
lJ,mbing en In het Ioco.l van bet .end~kantoor al·
hier van eenige peceelen door mr. Sloet van Hageil8 ~
dorp .
Vrijtlag 8 Dece mber Vlen onuitgelollte pandgGede ~
ren te Kaliegawe door den panchouder Lie-m IJaU",bing en 10 bet IOi!aal van bet veDduklintoor alhier
,'Ool' rekclling des bocdels van wijlen de chineeche vrouw
Tian Sio Knie door ru r. Sl oet van Hagensdorp qG
Bel. Tjing Swi.

ADVERTENTIEN.

ZQid·Oarolina bebhen

de kri,i. be·

reikt.
Het bureau van at e m.opuewing (\'ilOr

den

.De levering van 200 m3 djat~ eho ut a.la al", /1
worden ferwezen nB~n' de be t rekkelijk" annonce in d-a

Java Cour.nt dd. 28 November 1876, No. 95 en 1
December 187G 00. 96 .
Worden ~e 8U ~Ut gcmaokt., dat de voorw8lirden ook
Ion bureele 'an den pl .. tselijkeo Geniechsr t. NGA·
WIE ter inzage liggen.
Willem 1,
De EecstsallW"ezend Genieoffio.
deo 2 [J.c . 1876.
in d. 20 Mil. Afd . op Java.
216t
VAN DAALEN WETTBRS.
(Voor het L1Dd)

V.r~:~p .~e. ~~~A!~~::.~~. v:A~)'~.tt:~a~5~~~~:
KOB (DJOKDJAKAR'rA.)PJ.TJITAN (MADIOEN)
.n IlANDJAR~fASIN (ZUIDER cn OOS1'ERAFDBELING YOn BORNEO)
(Zie Ja\'BSche Courant vn.n

2162

Ie. DeQember jl Nu 96)
De R e . i d • n t.

VAN D ER K.:I.J..

Openbare Verkoop:
Oil Iliusllaglll DeccmhCl' ·18i6,
zal de ondergeteeke!lde, 01' nad er te ann ouc e.r~u
l'~"" " b, ttl ltek upen o~nr \'~rlioopen, uOt landgoad

NGAGELL.

27 NovrHlber.

Pres i-

dtHJt~zet~l) verwierp de 8tembrietJell vau twes diatric-

ten .la niotgoldig; .ij ,erklaard. dat Huijes (d. r.publikeio.cbe kaodidaat) geko,en wa •.
De Wetgavende vergadering w~igerd6 zitLing te
ferleenen un de de c.cc!'tl.tisohe ledon, 04 in getsl, die
de ual fe rlieten eo t.icb tot cene afzonddlijke ver·
gadering cODet.tueerde.
Pr~aident GraDt atelde trollpen t~ r beschikk ing nltu
de c Gouverneur ow de orde te bOWartlll.
De democra en protOltteeraD zander de Qrde te

v&ratoren .
10 Louisiana en Florida ie men met do atemopneming be gig.
1 December .
De Tweede Kamer zetlo haar debat over de Kolaniale kweetie yoort.
De opposivie Tiel bet Gouvernement hefig aan, dat
lei klaarde eons te lij1.'. wat betrof dtl teu li\tvoer
legging .an de agrarioch. wet eD de instandhoudiDg
,an d. Kollie kultuur door bet Indi... beatuur.
De Kamer heer, beloofd h.~ wot.vGorslel op het
Onder"ijlllJ voor Ker.tmie te zullen afdoen.
Zij ootkent .eane ·meer otiansieve politiek teo op..
ziehl. vau Atjeb bo,olen te bebben en kenrt de be·
Doeming VAD. Goner.a! DiemQD.t goed.

28/ H allairo ""nth carolina reacbed criai. returning
rejectiog votEI!I two countries ddcJared bayes
elected legi!tature refueod admittance democreatic
members elected two couut.iea demoorat-a numberiog
64 with d, ... constituted •• parotely graDtplaoed troops

board

di.poaal go,ernor prese"o order d.ljloerata prot.at
p.aceable counting,ote, louiaian.. a.rida proceeding
'/Ii aecoDd .bamba. prolODged debate colonial que.·
tiou

van de led8D

den aanbested ing, voor :

op den 1.Ien Deeembor.

De z,ken in

vergezeld

__G eg~~~::~)e:o~r87~e t:P ;G~~~~ ~:oho~:

BATAVIA.

V~n

J

Btaf, vertrekt den 20e a .. s. no.ar

ecbtg. en 1 kiod. eo d. luitenants.T. L. Swar t, D.
V. Zomeren .n H. F. O. Koppelman.

A,angek:omen

circuloire verechfDen,

die deze mlatregel toelicbt, in overeenatemmiog met
de to.epraak van deD C.aar.
D. Porto m•• kt mililaire toeru"tingeo. Eene
di.i,ie Turkeche gep.ntserde ecbepeD he.ft ooder Hobar~ Pasha koeregezet D8ar de Zwarte' gee.
Londen, 15 November. Een koninkliike magtiging heden uitgevnardigd , Yormt een nieuwe fang in bat 1&·
ger, die .an 2e luitenant bij eer.te beDoeming.

Pdsslagiel's ailll hOOl'd vall hl·t
. stoomschip Prinses · ""'111 iliin.

Es, M. Van-Zaaijer, Z, Meliseant

Glahn, J, }'. Voo-~cbulte, D., Amat.
Hu., J. W . O. De Botticber, .~ , Amat.
Remert tot DiGgehntf, baroon. Vau- Van dar Wijck,
Z., A~~Em,
Ht"lltzen, J. E.- \ierwaijeu, D., Rot t.
mldt, J . V . u der-Oo,tboek, D., ZevoLbu;,eo.

nit de Straita Time•.
Loudell 18 . November. De · ,pe~. · beachouwt de loe·
dan Czaar Ills eonantwoord op : graaf
aproak
Beaconsfi.ld'. opmerkiogeD te Guildhall.
Hot Griekiilh gonverneinent . been 'Une , ata.tknwle
gewapend neulraal aangekondigd :
De n.di,.e beef. d. f1naDeio.l. roontellon 'van
dOD Heer GoeeheD ·.angenomen.
Londen 14 No,emller. D. tOeapraak 'aD deD Olaar
io in Bu.land met geeetdrift oot.angen.
Conetantinopel 14 . No.embor . . 'De Porte .... igert
harD inzillteD betrerfende de ConferoDtie b100t tii leggen voor zij Qmtrent de punten vaD disclltlsie is· io ·
geliebt.
LODdon 14 Novemb.r; De C.... r heeft de mobili.
aatie ,aD een gedeeite van bet Rusai,che leger bevoleD;

opposition atrooglij· attached government who
Ja~8 gou·
.oif.... planting edocatioo bill promia.d be·

&lfrt.'ed reape.;Ling 8x8Cu' ion agrarian Jaw

gel~gen in de u.,' ij beid van Soerabaia, meh dB dfUU{'IP
stRande Suikerfabriek, gebollwen, kampongs en verder
Macbinerien, aanplant. enz. ent., aHes to e beboo r~od e

aiD de e"eo .an de wed . STEENKAMP, geb,

RO£'LBf<.

iYameus df! Eigen(l'rt'Jl. ,

Mn. J. J. C. ENSOHEDB.

(1905)

Openbare Verkoopl
Op Donderdag, den 28en Dec. 1876,
zullen door de W eee · en Boedel kamer aJhier in ha ul'
Veodulot'ad verkocbt worden dt: bier
na te no omen percetJlen:

EEN RRGT VAN OPSTAT. yoor eODen onbov.al·
del\ tijd gove'tigd op eBD stukj. GOllverneruente grocd.
bebonwd met een plaok en bois lO et ~ann.n gedek t.
gel.geD op een af.t.nd van 101 Nederlaud.ohe ellen
.. u de Ooateiide 'an den weg van OENAUANG
naar SAMARANG io de kampooD g PAT.JERONGAN
TEMPEL, dis,triot S ron dol, Re,identie S a OJ • .
ran ~ wijk La H. Ferceel no. 1S.
EEN STUKJE LAND. gel.gen bewesten en buil eu
deze atad 880 de NooI'dz ijd.e \'an de middeJato Iltraal
." de Moors.he Kampoong alhier, .. iik J,. P . No. ,n.
BEN ERF, bebouwd met twee eteeneo Ped.kken mol
paollOn g.dekt. gelegen buiteD dete .tad dan d9 Oo.tzij .
de van den weg \"ll,n de avondpB8aar nsar lte Chineecbe
Kalllp ftlhier, wijk La 1. No. 6·7a,llinde een ged eelt t!
nUl het geaplitete pereeel Ko. 67 .
E&N STUKJ·E LAND, gelegeD .en de W e,t.iide
.an den .... g
P .HJERONGAN, wijk L. E,no.
4S!), thao, bebouwd mob H plankeD Illet ponne" g • •

M"

dekte

Hui r;eo, sijnde

5 dier huizeo , st:aaud", op htlt

vo'; rerf, ,e,hUlud aan INTJE DJES AL ADJOIN BIN
HOESIN SAl?, terwijl de overige op het . "ht.ror f
etaHnde buiaen ~Pedakken), Ian l'eracbiltende per8on~m
Vl r huuru zijn,
en
EBN PLANKEN met PANNEN GEDEKT HIT1S .
gelcgen in ,Ie KampooDg P:lKODJAN, ,ta.ode 01'
het perceel van de eHeD un wijlen DAOOr BIN
MO OSl'APEfA, wijk La P. no.i3,

M;:~e'k~D~if~·~ooi:~~;'~f~~ ';I;,"~~~~uM~~

v.!nmon~

KS8}M.

r"r. chri.t.... dO.Died ordereil more offen8ie~e poliey
a\:b o.b eonftrmed D?aUution diemont.

don 80 No~. 1876.

~.mar.Dg,
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NameD. de Ka.mer 'nd :
De 8ec l e-taria,

R . DB L~~QY

--- Verwacht per Ktminf1derNed~rland~-- morgen hier.arriverem:le:7

GELD·IJOTERIJ
grootI250~nOO,

,--Echte Muet ·· et.· .Chandon.-

SAMARANGSCHEN . SCHOUWBURG.

LeB Bou•• ign6B MOET et OBAND0N n6go<i ,nt.
eo vic ... Eperri-yd6portement dela Marne oert,fient
que les troi. cent neuf en. 61S/2.liouteilleB de vin
contenue. ·dan. viilgt .il Oai•••• elpOdie a
marquee.
contz.eIDsrq ue.
dee a.iaBas.

T~

f 100.000

2 prij ••n TIID /50.000 .
1 prije
1

•

20.000
10.000
5.000
10.000
'5.00.0
10.000

•

1 •
10 prijzen van f 1000 . .
10
• • 500
II
II
100
100

c

•

D: loten _yn op f ran C oaauvrlige tegen canton;
t. betaling van f 10.- voorloopig verkrijgbaar:
Samarang bij de Heeren SDe.man en Co.
id.
"
• G. O. T. van Dorp en Co.
id.
••
..H. L. de Lyon en Co.
id.
• den Heer ROOB van R8sdehoven.
Oatavia bij de Heeren V rin Vleuten en COI.
id.
G. Kolff en 00.
id.
,den Heer H. J. Meerten •.
Tt.leban , ,
P. O. Belman.
Pekalongan.
J. O.•an de Mandele.
Tagal
B . • an Lawick.
Salatiga
D. P. Erdbrinclr.
Patti
J.
F. L. Oba.te.u.
de Heeren Jonae Portier en Co.
II'
,
Boeeman en Co.
• den Heer Bussslaar.
Magelang, ,
,
D. J. l!'. Loze.
Djocdjacarta bij Mevr de Wed. Kooken.
bij den Heer Bnning.
id.
Bembang. •
B8aij.
Poerworedjou •
II
J. F. Fi88cher.
SoerabaYs. de Heeren Meerih, Fol en Co,
id.
D. Mauritz; Martens en ('0.
id.
Gobr. Gillberg en 00.
id.
,Thieme en 00.
Pasearoeang, den Heer C. Weber.
ProboH-ngo. II
K. Preijer.
Singapore, "
BruBsel.

STOOMZAGERIJ,

Mr. G. A. "\Vermutb negoeiant a S8m~r8ng Bont
d'orginine fraD9siBe et profiennent 'de Is Cbampagne
(WG.) MOoT et OHA.NDON.
Vu • Is Mairie pour la IOgalisation de la ·signalUl·.
de Mrs. Moet at Chandon opposes ci-drsBuB et 18
sineerite de leur declaration.
Epernay Ie 29 .T uillet 1876

Suikerwerk,

La Maire,
(Getd.) G. 1I1AUNEZ

G. A. WERMU1'H.

PER AMSTERDAM:

Puik-Pllike nieuwe

KinderhoufJ~[J,

H.A.RING,

W 8aiers, eDr;

(2151)

Vanille.
Citroen,
Satl'man,
Chocolaatl,
Koffij,

VAN RODE.

.

ONMlDDELIJK n8 8floop der trekkiog zullen
houders van winnende Lotan ove], de bu'} toekomenue

gelden kunnen besobikken bij den rrbee8urier Jer
Oommissie tegon vertoon en onder intrekking dar af·
gegeven Loterij-biljetten.
De 'llhe88urier zll zich vlIlgnarne - belssten met de

I~~~~~~~~~

~"q

iuimKDOOZEN,'

y, ..

~ bevatt~nde 4 il 200 aire. M~ndol!ne, Trolllmel,

~

I

~

!W'~~m!'~~~1~m~l~i
I
a.
Oigaren~ B~

bevatten<le 2

16 airs: Necesssires,

~ doozeu, Zwitsersche Huisjee, .Potographie-Al- " ~

~menbij
~

... ~.H. HELLER,

~

b.cil.tJ.~.c;

"
I

~~
.~

te bekomen, m.oet me~ zich rechtstreeka aan ~
HELLER adree.eeren.
161 ~

:~~~~~~~~

Bazar.
Eell gebruikte zeer solide ell rllirne

MYLORD.
1890

.. J\
f4tW
oil-

B. KARTHAUS en

Podjongsche Bankethakkerij

VERSCHE GHOENTENEN

Versche Bot e r 1e t t e r s

BLOEM~-ZADEN.

en

.

Dagcltiks

1792

-

op 5 en 6 Decembel'. bij

-

'T'oko Plijnaer.

-

met Lint,- Atjeh Gespen,- Order Krnizen.
2012
B.KARTHAUS en Co.

BAZAR.
verzilve;rde Lepels en Vorkell.
met en zander Messen.

ZUfermQdel Koftie' en Tbeeacrvieaen met eo zonder
Bouilloit.- Pr~ehtig pleeten Presenteerbladen, keurlgeOlie .en AZij.n en Zuurzetje., -divers Pleet"erk,- Pracb ige Albu1D8 met galvanoplaatique ban.
~eni -,.ZUver Oxid,e Heeren Boroiogiekettingen,_
Necgesalres ,oor HOOron en Dames, groote' kene, _
Dame. WerkmandjeB on Tascbj •• - Conriert&88rhen.
Spoorwegmandje.. - Zeer solido Loeren Waterproof
Koffer. in aile grootten, JapanBcbe. geelboutell
Koffero, DameBkof'fers,- Fijne Toilet..~p.n, Ha.r"lie
van Dim.raon (g 0 • d k 0 0 pl. - Bloampotten op
Bcbotel gebloemd. en Blaanw JapanBoh.
2010
B. KAIU'HAUS sa 00.

A l\T J{~n"!V~N"

Bodjoogsche Baokelbakkerij.

J. J. V AN RUIJVEN.

2089

ELEGAN'I'E

Darnesschoentjes.

Holloway's Medicijnen

(2155

Me ... 'VAN RODE.

ELEGANTE

HOLLOWAY'S PlLLBN EN ZALF. Gevaarlijke Diar-rbee. - De oorQken de1-er verzwaklrende ziekte &00
ver80hillend, en d. wijle hareraanvallen 100 veranderlijk z~nde, geven een. voldoende reden van het belangrijk . aanlial . blU'er .I.gtolfero~ Onder Holloway'.
bebandehng, al J8 de oor.aak dezer ziekte in dniole",

Damesmuiltjes.
Me ... VAN RODE.

(2156)

Societeit Amicitia.
KINDERPARTIJ.

:~. !~;~~e"':~v!: o~i~·!n:.:eni~~:~:~e=ijje h.:~1

van de zlekte is. want zijne pill~n met oordeel
ingen?men! en .Yn zalf goed op de zijden de, onC
derbulk IDgewreven, beteugelen. de .• welling der

oensdag 6 Dec. 1876
~':'!;;:~~e e::"kre~:::",,:~de~:id:er:rteien "~:r~e~ Op 'W'Aanvang
7 nur '8 o.yonds.

regtotreeko, tot herstelling. van bet juiet. ~venwigt
tus.chen .ge.o~h!lbeld en p~~kkelhaarheid. liekelijke ell
ge.onde afsoheldlDg, natuurhJke en buiteneporige lozing.
f 8~nf ~~ f 1. f II. en f 6. Potje. Zalf

DB DIREC1'IB.

2143

.:':1. .

80ESM·.a..N

A. BlK,
van Batavia naar Bot.
voor bijna alIe havena

cogno8sementen worden

afgpgeven.
Voor VfBcht en passage gf'lieve men zich te wen

den tot
1885

de Agenten,
lIIc. NEILL en Co., Samaran~.
1IIACLAINE WATSON en C,;'., Salavia.
]i'RASER EAlON en 00., Soer.baio.

Stoomv. Maatschappij Nederland,
HET S'l'OOMSOHIP

STAD AMSTERDAM,
Kommandallt BOON,
oal "ermoedelijk in de EERSTE HELFT van December van Batavia via Marseille naar Nederland vera
Ll:tlii..lU;lIl.

Gedurende

J.U. Schmidt..
Let'ert:
Ret f~nste .Zwart CASIMIER.

I

onder guarantie

een ,Rok

f 50.---

ALLBS LAAT8TE MODE.
1990

het. oponthoud te MareeiHe kunnen
verblijven.

p8B~agie!'lS kO!lte~oos 8.an bl)ord

V oOt vracht en passage gelieve men zich te wen·
den tot
de Agenten,
2028
J. DAENDELS en Co.
Batavia, Bamarang, Soerabaja.

J. J. V AN RUIJVEN.

2087

Cigaren luet Odeur•

OblllibonW. CALISTA,NS & Co. T"gaIA. J. van
der VOORT, Pelralong&ll W. B. HANA SoloA.RNOLV
en Co. en OOBNAES, Kl&tten J. D.~ SLIER, Magelang J. A:.ZIllJDEL. Samarang GOBTBART en Co.
DE GROOT KOLFF en 0". WANNd G. C T
VAN DORP eu 00. H. L. DB LYON en
en Co.
(7")

,,,FRIESLAND,"
Kommnnd8nt
zal ZE:; DECEMBER e. k.,
terdam vertrekken.
Ilading wordt 8angenomen
in Europa. waarvoor direde

Stoomv. Maa,tschappij Nederland.
GEREGELDE

]lIAANIJBLlJK~CHE

MAIL DIENST.

RET STOOMSOlIIP

' . . . . ond~~gitit;~t"r,;;~O~;: o:ele;t:n a~
Decembar Le doen afhalen.
2092
J .. J. V AN RUlJVEN.

2033

BAZAR.
Yergulde en Bronzen
Kroonlampen

Atjeh - Medailles

:r .T v

~I:~)!

k ~~',,~~~:~~;~~~:~e:,!

(AmerikaanBch model),
heden bij OD8 te bezigtigen zijil.
SOESMAN eo Co.

St. NICO LAAS-CAD.f::1JA UX.

BAZAR.

dir~ete cogno8Bemcnten worden

J. J. V AN RUIJVEN.

f 1.-- het lot.

VOORRANDEN:
Modeartikelen, Damesnouveautlfes
en Surprises.

00.

Rotterdam vertrekk:en.

waBrvoor

Voor vracbt en -passage gelieve men zich te wen.
den tot
2008
..
de Agenten,
Me. NEILL en 00., Samarang.
MAOLAlNE WATSON en 00., Batavia.
E'RASER EATON en 00 .. Soerabai •.

Groote Tombola!

SOESMAN en Co.

tWM n~t. af!rAwAl'htA " Alli1iA!OI
Bf

D8ar

Lading wordt aangenomen voor bijna aIle havens

~I;g!~VO:n~'

St. Nicolaas gebak.

SOESMAN ell Co.

Per Ned. schip "Slamd" ontvingen wij :
die, van
1700

Kommand8nt BLAOKLIN.
zal v.. moedelijk ll11RSTE HELFT JANUABl 1877
vau Batavia

J. J. V AN RUIJVEN.

2073

zeer ge8cltikt Your

en Hangl ropen, wBaronder prochtige met groote kappen,- Tufellam.pen wit porcelein en met Bronzen
Be.lden,- Echt Stobwaeser Lampenkou8.
2011
B. KARTBAU<s en Ou.

Zwaal'

SOESMAN en Co.

Per "Voorwaarts" ontvangen:

Paa ontv&ngen.
1790

(~Wlliflerl11nu.)@

~ aan~:~!UB;::~~~e t!:;:~;:::~en O:o~~e:eh~ ~

met pennell, Vleijers en Vrijsters.

Fijne en Ordinaire Rhijn wijnen.

~ bums, Schrijfportefeuilles, Handschoendoozen, -< :
~ Werktafels, Cigaren-etuisJ Tabaksdoozen, lnes-' ~
~ scheu J Bierglazen, PortemonnaieB, SWelen. ~
~ Z
.
Alles op Muziek.
~B

~ Artikelen van dien ....rd zijn steed. te belro- ~ ,

Suikergocd.

VAN RODE

1526

TORRINGTON.

HET STOOMSCHIP

GROOTE

I

RET STOOIISOHlP

Rotterdamsche Lloyd.

en

verplicht me tot een goedkoopen omzet

~ KlokJe., C.et:.::,e~~:~g~ele'teB' euz. ~

Rotterdamsche Lloyd.

I

Marsepaine Harten

Een maandelijksche asnvoer

bij

verktijgbaar is.

VOORHANDEN:

HAVANA SIGAREN.

2159

ill aIle verlallgde ltoeveelheden
2163

Sl. Nicolaasfeesl!

VAN RODE.

Kar -assen

KRISTALllELDER IJS

J. J. VAN RUIJVEN.

EXQUISE FIJNE

,2154)

Borstplaten.

1978

MANILLAPUNT No 1.
[Hua)

overmaking dar prij7icn.

en dat "naf heden bij bun op Dian ... dagelijks

Versche LTnevelien met Jeviesen.

VAN RODE.

(2152)

J. J. VAN RUIJ'1EN.

2088

per , .. tje ran 12 pees.
VAN RODE

Kranige Hemden

bij de Lote'ij voor de

fabriek 'Weder te OpeneD,

g~wicht.

wao.ronder;
Oostume!,
1\lulBeu,
Beeatenkoppeo,
MeD8chen!tn(ifden,

2142

(2150)

____Harris .enSchultz,
h.bb.n het gefiOegen bekend te msken, datzij door
de vele bulp van bet pnbliek reed. in .taatlijn, hun

Pistaches Surprises,

Verkrijgb.ar Lij

.r 2.25

ver

Koetganger. worden door bem legen
4 per dag lIangenom.D.
'
. J. JAUDAB.

.r

(2160,

J. J. V AN RUIJVEN.

2090

BeW4afocnooi.

Betalingen kunoen g<,ebieden middels wi•• el. Dp
B"t.via, Samarang of :'-:oerabala.
De Directie van den Samar8ngocben Scbouwburg,
Mr. SLOET van HAGENSDOBP,
Preeident.
GEO HENDERSON, Theoaurier.
F. SOESMAN, Secre!ari •.
(2099)

b.etaande uit:
Twee Locomobiles 12 l'K ieder, van John Fowler en Co.
Een Raamz&ug van Fawcett Preston.
Een Oirkelzaag ,
idem.
Een Oirke1za~g van Robinson.
Een tsagvijlmachine van ,Uo,usollle en Co.
Aile. in goed.n toe,tand met daarbij behoorend
Drijfwerk, Zagen, Riemen, eDt..
Voor infol'matien adree:
2045
HUDIG,
llerubes -Samarang.

M&C
Sarnarang.

II

De trekking ge.cbiedt ala

Wegens aHoop van kontrakt,

wordt tar overnaillC .. aangeboden:

hiJ t.

BILLARDZAAL.

Bout-aank~tppen.

Eene in .volle werking zij71de

I·"

Solo
id.
id.

Voor'

de~len <!at

een. jraai' Hotel met bijbehoorende

in·: d~n Ooit~'?ek, wenecht van stand pJailts te_ verandersn.
Bewij.en.an bekwaambeiden .de beste getuig80hriften kunnsn worden geproJuceertl.
Adr~_~-=-,,~.'."~,:.~ez 'r.
2Wl

-Exportation. des Produits Fran9ais. .,-

SAMARANG.

SALA1'IGAh •• (fu:~;:ri~~~e te

EEN ADMINISTRATEUR,

-Certificat d' Qrii;ille.-c-

TEN BEHOEVE V4 NDEN

_'De orid."rgete.ke~dehp"ftile~.r b~t

.Tabak.

Koning der Nederlanden,
Kommandant .l.. G. M. BRUIJNS,
zaI den 24en Decetuber e. fI' J van Batavia via PadBng
en Nape]a DRar NT Diep vertrekken.
Lading wordt aBngenomen 'Voor bijna aBe bavens
ID de Middellandoebe Zoe, w.onoor direc!e COl!Do•.
semen ten worden afgegevGn.
Voor nacht en paesage gelieve m*,n zich te wen~
don tot
•

de Agenhm,

J. D!ENDELS en Co.
Batavia, ::Samarang. Soerabaia,

2094.

Te Hunr:
Het goerl gelegen H UIS
te Blakong·Kebon, I••t.t bewoond door den WEdG.
Heer CARDON.
Te bevragen bij
2157
O. A. RBIJERS.
oorap:>edig beullen •• n een Dorbtertje UOSALIA
CATHABlNA BLIZABETH HUMMgLGBNS,
geliefde ..,htgenoot van
CASPER HERMANUS WEDDING.
Oenarang, 3 December 18"76.
2164

Y

V 8I'IIt1hroordelijk

VOOf

de wet:

a.

O. T.v... DOJU> " 00.

