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l~lgelllcci\ OH~I·I.icht.
Wanneet bet ","'eeller telegram , dllt den eiflch ,'aD
}uelaud inhoudt, juiat i8, dan is men eeo grufite 8cLrd~
de digler tot den o."log. geuadorJ eu moet de bOOI~.'

da.t door at D of andere nog geheel du:stere weoding
de zaken ter elrder Ure t-ulleu galicbikt wordep, bijn8
vaor goed op den . cbter~rJ od g. pl •• tot word.: . Y'ol·
gens dat te.1egram I Deb t Oil Ruelaud geene mindaro.
daD_ dez e ,.oorwaarJen st~lleD : 10. E en wapenstilstQ!ld
fan us weken j 2.1, oDf"oor waard ·Hjke sdmiulstre.tiev 8
autonomie vaD Billgarije, He!zegow ina en BO~ Die j 30
uitvoering der berv:.o rmiagen onder medew. rking ' "an
commiBl:ulrissen der groote mogendhedell . die door
eene niet-tu~k8Q be gewlf,pende magt t ege n bet Ulabo·
m6daansI.)be fanatiemU8 zullelJ beechermd worden.
Het is tuch we! niet Le verwQcllteD, dat Iurkijd,
mogt bet a) AI punt 1 en 3 8ll-nnE:UlBn, bet 2de tlsl
:..kunnen goedkeuren. Slecb.le·· in ge fa) werkelijlr de P\.lrte, door vreea voor de 0 rii;lke~ eo t' Oi)r de Rllweoit:re
daaltoe gedwoJJgen, all ee goedkeurL, wat IDeD bur
oplegl, flil (:!:eu . . . . uitstel intredeu. Want dan 7,al
Rasland Dieuwe eiecbeu ett!lIlllt 80 bet pa8 geweken
gefaar" zs) slechta Vilur eeu tioder de wijk ge oomtm
habben, De po.rijsche currt!~pundt'nt ,'8D de Timed
drllkt Jen toeatllDd DOg Let beet uit. De eischen. \ an
Turkije 'Jijaudeu zijo _dagelijke b()o~er gewordeo ~D
men vreeet, dat die eiilcJ.eu in M~a welleD, zoo iu dien
lijd, geeD oYereellstemm ing toL staud kOlilt, 1.00 hoog
lulleD klitnJUe ~) t1at Turkije, uoor I.e aan to newen,
~elfOloortl zou pleg~o. }tUtllftDU verlan gt than8 betg:een
• eElUige -weken geleJen niemand zou hebben dun'en
frsgeD. 'l'och zal he t turh;che Kabinet er w8orachijn·
Jijk in, beruoten . RiIoland verl~ugt de folkomen ouaf
.... bankelijkheid '
bet • kouingrijk 'f Senie; de erken·
• ning der onafhallkelljkbeid vaD M oateoegro, met een
uitbreiding nm gr~ndgebied eo de ha,'(m vall Spie88;
t

•

v'an .

P-ll

(1~ I'- t . "~ Hr l1f'! ,l ig n ~ !'.

~~:~i. ;' :;d :-:: ~ :·:,:

:-. t.~v ;-. ":; 'ii: v ;~ w.

B08oie, de Her1.eguwina eu Bulgarije tut. tlan de Jini e
van den Blt.lkan, dat ill tut aan de gran zen vaD het
oude vilayet van den ]){)nau. Daarenbovell verlangt
Rualand de in 185(; ferloren strook Vl!.D B el!asrabie
terog eIt, de vrijheid van de Dardanallen en den BOBo
porus, voor de 8cn ee pva81't. Turkije zal el' ?ich ni ~ ~
tegen vanet.ten. De op9ning van de Dardllnellea en
den BOBporllB, de teruggaaf van BusBarabil,3 hangen
niet alloen '(an de Porte ar, maar eV6uzeer van de
belUiddelende mogendheJeo. DU.itHcbl.nd, Oo.lenrijk.
... Italie en ]!'rankrijk zullen er niet tegen hebben, maar
de . Yrapg ·ie, wat EngeJtl.od op koulk eell eiscb zal
antwoorden. Pit Ie natllllrlijk oubekend , maar men
gevoelt, ·dot · ~eDe oplo~sing nio.t lang mear uit.g eett'ld
kBD. lVorde.n.
Engel-a nd zal' zich niet tegen den wapen8tilstan d
vau zeB weken verze't teo; maar aanbevelen zat het
dieD niet meer, en nog minder zal bet ooit g~ed6ch iks
tr~deD. ill ande·re ei~cheu yan RllSI8Ud. De Daily
Telegrapb dl'lflg t er zelf. op a8n, dat Eug. land dul.
clelijk .. 1 v<rkla'\,en, dat bet KOll8t&ntinop el en de
toegsligen t ot de stad tegen een ieder zlll '1 erJedigen.
.EngeJl5che belangen Jiogen Die't·- ferwllarloosd worden,
omdat het !w'ksehe gou,ernemellt zijn pligt niet deed.
,: D~I' Stan~ar'd zegt, dat er geeD d~, .UltDate-· grond is
voe:r d t:. vrees, dat de polltiek vau bet. gouvernement.
gewijzigd ..1 "orden. En al k.n de ned. nietbe .. aard
worden, -er 'is .'g8~n reden YQor dade1ijke ongerustheid.
Engel.nde pOBitie, in ge1al ,an oorlog, is Bt&Hi~ niet
ge~8,,:rlijke r dan ,'an 80mmige aDdere lliogendbedoo.
W.t er ook gebeure, Engeland kan voor zicb zelf
zorgen.
Naaet de .gele ve rontr.ustende berigten die ons
l
de ' oorlog.toebe,..,id •• len VAn Rusland en de Rnd...
vijanden van Turkije doen kennoo, kunnen de volgeo.
d. al ......dig. nevenbro.dero geplBatat "wordeD': Het
officiole rum.en•• be blad; dat teoBu.hare.t· verechijnt,
bef.t de norde de · batoiJIel ) "au het ru~eeD8Che legeJ
openbaar, wa.rover forst K.rei· zel( bot 0ppl?rbe~el

lal :;sIJlY8ar-dsn.

.

Kouiug HtlOrge vau (:}ri~k6nlaud \a, ~S.M aal)l~i
din g Van dati), olllv81lgen dritt gtHlde d ep ecbe~ -l4it
Albene, uit Weenen vertrvkkell, zond('r l,~lfB de I,~ ~
lugkowet VAn keitr.eJ' Frlma J UEef td hebben ftfg~w, ach t.
D~ t08si ac be mioie:tel' VIiU Oorlog tH.~eft lIe CODeeotratie beH.lun vaD bel) lege rk orpa811 onder opptH'bavt'1
van groalv-Qut Micltael NicoJlajevi c b. Dc generate BI~t'
\11 l'i:leds gef'orrneerJ.
D8 rumeens~he consul ts B~lgr ... do heeft· ,erkla,*rd,
dat tot [log toe bet gel'ue.ht, dtit 22000 RUlH!en de
rurneensche grenzen W'areD overgatrokkev , Diet beW8tlr~
hEid W88, II wan dat men elk oogeubllk e ~n derg dJijk
berigt kt.lD veriVllcbten. ' •
_.- Julius 1'00 Wiekede le.e rt in de Koln. Z. eeO
beo!icbouwing O'H het oorlogBgevoor. Nil betoogd t e
bebben, dot sen turk8ch'Jut:siBCh~ oorll)g ook VQor
Duil~cblaQd groot~te goYBrcn oplsYtJrt, dltll men
igeen
wei ge!.o;Jft, komt hij tot de siottlom, Jat ~·r cen zeker
JO onf.ilb •• " midd el b.otaat, onl den geu'elen krijg
tu!tseiten Ruelaud '~D l'urkije te f6rbinderen en aHe
VtloD81tlviatieche planneD nog in du ki om te ver.nikkoD,
ra-malijlr een becht, eeoig en opr~gl o f~ 60 defeDs' e f
.......·\.0 ... .1 t.u.,...--'l. ...... .Jo .1. <v .I!i' ........ , ... ~ .... --
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mttanecbe Stateu: DuihcLiand, OOIl~enrijk en .Enge)anJ.
DCf.e d,.il3 St-.teu, die aHe drie gelljke belllDgen babben ,
wat balrt·ft het tegt' ugllsn dllt bet elo.vendom io Europa niet nog lUllgtiger ,,"ordt dan bet filed" if', ge
ble.lau 0\''' '' "!Ilk !;li en kolo~ule Btrijdkracht te land eo
te tefl, eu o"l;lIr 7.ulke tiuautiele buJplOidJelen. oat dd
pausillvistisl! he partij zidl ¥leI zil lUoeton lerugtrekkeu
en hare verdere \'t)r.l\'ering6pJaIJnen opglH'en. O\lk de
vredetlpartij in Uurland zeJf moat t et stelling weuechelijk BCl.tdD, lIH~ellt \'00 ",Vickede •. dat ,teze dri e
mogendheden lUat sUe energie aeD l'eghaardigen vreue
tUL'lt1citell 8ervi~ en Turkije zagen te bewerk en eo de ll
vf'orJer~~ Btrijd wist en to verh ' nd e ren j want dan
zou
Je t.hftn~ kuntltmutig opgewek te openbll'e rUllsiscbe
meaning gt"~lBkkelijk en Bnel worden tot rust gebragt .
/I \Vij
zullt~n den dllg prijlen, zoo eindigt bij, die
nnll: ,, "1~ nMl \r, . .".J.,!;;:: !:--" .... ~~n '!! ... ~ ~ ~:' ~ : ::. l:
:! ~ :. ~ ;- ;;:: g:- ~-'.,~ ('
germ naCoscbe R ijken Dniuehlaod, 008tenrijk en Groot·
~r;ltllltje werkelijk verkondigt, WAnt wij zQlldtm daarin
de wHarh(:rging V80 ..Ion weroldvfede zieo,n
Nu cr t1prake 1!1 van de bezetting von Elllgarije
door ltuslaud, ie bet VBn belang, zagt het J Durn. des
Deb.to, ,ieb reko<Bcbap Ie gevon von de moeijelijkbenen, welke zich bij dele baQdeling zouden \·oordoen.
Om "Bul gurij ::t te bezetten, zou een rUBsisch lege r
dOD Donau bloeten omtr.lkken of oYerscbrijden. In
hat ee rste gefsl tOll een trat!.8portvlo!)t, beechermd
door oorlogsl'hep6D, tH98cheu dell B08}>lrus en d e n
Donau, op eon punt der Z'Narte !eek~Bt het operllotie'
lager mo~ten aan land zet~t'lD. Eencnijda bezit Turkije
eeD \,loot die wd in staat ill 7.ulk een ondernemiog
zeer gev40rlijk te doen zijn, en, van cen anderen kant,
kan bet den Bosporns ' O~1I' de 8chepen zijner bond·
gcnooten OpBDBD.
'B~n l.ogt ovet: .l and van een rUBlti'3cb be~BttiDglllog
~r
vo') rundereteliood e, 18 .de eenige weg dio door Rume..
nit>. !\'rnBr OOl!tenrijk beeft, om 20(1 te Bp:eken de
ele lltels: van dezen wag io handen, en het ZOll von
,hem afhan ge.u di en te eluiteD, door d6 bergenglen
yan 1'1'an~tly~\' an ie tZ e 'fenbergE;;n), die toegllng verleenen tot de ~iakten ven Wnlacbije l te bt zeUen door
voldeende .Irijdktaehten .
AlIlnnemonde, 4a~ Oo.s.tenrljk de oD6.crneruing 'fan
RU8i.and Diet teg"nwt'rkte en dat de BosBen. r.onder
tego.! .s tand, va~ de oeve~ ,de:- .P ruth I.l iar ~ie "aD
den DODOU waren voortgerukt, zon bun Bucces uan
ve~9kerd, z-ijn? 2ij ·l ouden .yo.oruKer z:>Dder · moeite
Te~hern8j e ff kunnen v8ntarken, door de ririer tusscben
Wid din en Orsova over te trekken, en t'eD legerkorp8
op cen of anderpunt vau,den Dnnau tuuchon Wid~in
'·en lJifHova to rigten; mur aen deun atroom bebben
de TlJrken ~terkten, diaJ ten 8pij~ ~&t.'- .d e '~rderiDgeD,
welke de artiHerie gew3akt beeft nittt. -te iuiD8chten
zijn. 1'e 'RUMeD wuden onder de oogen vaQ den
"ijaml" d~n .~r~m moet.en ~\' urt~ekkI!D, Wid(lin,
Routecl.lOuk, Siliatrai of Birsov. 'Boeten heles-oren eo
innemen; ,WUIl. Docb ~choillQ.I. zo~dan ongemoeid
J

kuun"'l1 gelateD worllen. Bt>vendien eouden de' englen
\' ttO de n B.d kat 1 , wallrop alle wagen die
va!) den Uouau Tlalll' bB~ Zuiden loopeD, ('ell erusti g611 tege1l8l.ud
k.unnell biedt'u aau troepeu, di~ zioh ver vau bet
huu fdleger b.vindeu. Eindelijk • u mi" chien het kli·
moot van L,t laud, zoo.l, de veldlog t. vau 1828 heeft.
boW61:6U, uog de slecbtate vtjand VttD de RU@8~ri ziju.
Hdt ill wonr; Jut cen gedeelte dezer hiuderp'alen
up deu togt nu Mil rusaisciJ I~ger !.o·u tt;;r ~ij'da 'gest~hJ worden, WIlDU6e r dDt lager r.teh 'in Servit? byeentrok, aldu6 4eo Donau eo bet BJllkaogeberg te
owtrok en d.iln ragtstr~e.k B over 'Sofitl nail Adri8[)opal
Opl'Ukl e; maar Il ier .zoo het niet minder eroBtige
moeijelijkb.,de n onderviudeo, omdat het ,TOOL' z-j ~ h zO u
hebben de elite der turkoche krijg81l1agt en ' het .ieh
dagelijks rerder ZI.' U ver"ijdBren van bet Ware llit
gangspullt der oper,l! itlD: de oe,ere vaD de P.-uth.

Op een banket te Saint-Amand in bet dep. du
Nord, waarop de afgevaudigdl:ln van bet departement
~n di" der aBngNDzeLHle departemen·te n Wlll'an genoodi j!d eD daaNnder oak GaOlb6th, ill, dan deze afge., .... ... ..
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ttt gaveo) eell brief fot}rgele ze n waarin hij (Gambetta)
daarvun k ~ nni 8 geeft en o. fl. bet vOl gende f.t"gt.: E,enala do groote met! l'dt) rh eid dt-l' nat ie g t1vudt ook de

pllltt~landdbev olking iu h e ~ depal'tt;!Jweut uu Nord,
dot
het laud alleeo ondi;lr Je boeds van h~t rcpublikeiu81.:h
G ouvernement, wit,il eerlijk gediend, tie fuuten van
bet vHleJ~n kall la:rstelleo en dat in ol'beiJ eD frede
de rijke hulpwiuue1eu vau uell boclem en van den
t'raueclttm geest kunne:n (}ntwikktdd worden. Maar Om
tut die ontwikkeling \6 geraken, lUoet de fnnsl!he
dtHDOcr4tia wijaheid en vollJ.IIl'Jing lJ e tr&H~!lten.
De
wij~heid lJU best-aut, zoowel buiten ala in bet Parlement,
in Let h& D.-lb ay sn van J~ es nge£indheid tlJ~schen aile
IIchakerin gen vao de republikeiosch e partij ; de volhar·
diog in het lUoedig onder de oilgea 1.1eo von iia moei ~
lijkbeden of belommer ingen, van welken kant ze kOUl~D,
........ rl "' .. .. ~ ,-, ~ :!..::,. :-:~ ::, :; : .~ ,; :."'. ... ~::.. ... ~."I,; :...£ ; h ;,',m, .:Ju
wi i.
van Fraukrijlt most geschiedeo. nat iB bet doel, waar·
uaar cl ~ vettegenwoord igera moeten 8Lrc,... en, zonder
zwaklleid en zl)nder gewelJ.oef~lling.
De :FraDBcbe negering heeft bealoten, a11e dagblade", welke het leger of leden da ... an •• mallon
eu beieedigtHJ . te ven-olgl n
Te CnaJillon bield de heer Ge rmain , "OCll'liitter van
het linker-centrum , eene rede wnarin hij vooraI de wet
op benocmlng de r matres besprak, maar ook die op bet
verleonen \-8U wetsu8ch&ppelijke -graden werd door bem
nang et'Oerd. Wat bet ee18te punt betr"ft, meende hij. dQt
om g~e do ,'erkiezingcD te hebben , y.onder uffic:ele kandidnt~n de waires in de kleine ge meenten uoodzakelijk
moose"n beuoemd worden do or de gemeenterade ll. Iu bet
yel'zot ,·.n do gee.telijkheid tegen het on twerp· Waddington omtr~nt. de grad en 7,ag bij t f e lle epieode vaD
den 3tr~jd tus8chen K erk en Shat," cen strijd; die
ovrr:.:.l bestalt, ·w.!.or de Staat · zich. niet aan de Kerk.
o!ldt l'werpt.
Ook den fiuantielen tlJeetand en de
fr;lDlcbe belrdkkingeD t,>t het buiteDlaDd bebandelde
Germain met oeu enkel woord. De fioantien beschouw·
de hij al. DaDr om8tlndighed cn gUDotig. Rij rekeDde op
cene toeneming der opbrengst van de belastin.=;tll' met
yjjftig miliioen par jalr en hooptr., dat men apoedig
zou kunnen o,ergaan tot amortieati e van de door het
kelzerrijll. zoozeer verhoogde oponbara sohuld.
O,'er h.t 1•• lst. punt li.t hij .ioh in der.er yoege
uit: Frankrijk moat GIlel!! ~ol)n om het uilbraken Y8n
dell oorlog te bel.lteo eo waoneer de oorlog toob
mogt uilb ... teD. er · .ioh 600 weinig mogelijk mode
bemoeijen.

Pasr de llngelscbe, Belgilcbe en N. derllnd..,he Re·
gering don IfeDBCh h.bben . geuit, dat de in bet protocDl

,,"an {} AugUIJtU8 aaogeWev.eD .b~ee·nk())net der
SuBtl!rconf"rellt ie in Oecember "a. 8. . mog"t. plaats babbon, cn de R.geringon van Duitochland, O'\6tenrijk
en l: .. Ee zouden wQrdoo u1tgenoodigd fAn die coafert'nti~ deel , te nemeD~ 1.00 beeft' de hartog nee.lae
gCllo""mde: Regeringen ;er&ocht, afgovaa!"digd6Q
de ~.t..... de conferenti. I. "illen buoemon.

De stoolllboot Europ'san arriveerde 22 Od. te M.adeirs, met bericbten uit de Kaap tot a de~er. 't Eeni··
ge lli d UW8, was, dat Secocoeni e baztg wu Ilardwerken
op te werpeo ten eiode de verdere 8sDvallen der
Hoeren _le kunnen afweren.
Ui t da b~ri(!ht zou ruen lUogeD aBdideo, dat de
BOi1 ran va.u vlucbtonde al wedel:' reeds aSDf.lIende partij Eyn gewordtm, en '.lit It mat de Transvaal tegenover de Katfer. dus niet z66 uopelooo stoat, ala de
Engel,ehe K •• p'cuo bl.den hobben willen da.n geloo ..n.

Sama rang.
f'OSTKANTO OR SAMABANG .
Sluiting der EngelscheM ail vi. Batada, Mo.ntQk
Hi ouw en Singapore.
10 ae lUaand December den 2 en 16.
FTanecheMa il via Batavia en Singapore.
Iu de maand D ecember den 11 en 26.
H er uor van 5lo.iting is atE:eda des nsmiddo.ga te 5 ure.
Inhis9chen wordt. aan b~langbebbenden vrij gelaten,
~~~_ o..~ ~~~~rel. .d..~~~~_ bUI~~ .~~~~~~~;J~~~ .~.e.t_ fo.~:~~~~
plaSh pel" eeratvertrekke nde post.
H EN TELEGR. B! llit Oal c Dtt.A, dato 10 November -meldt
l
dat behalve d. belangrijke •• had. eu hot .erlie. 'ou
meollchenleve nB veroorz£u,kt doo r de CYi!lon6 dia ('p
don len van die lDl\&od bea rt gewoed, varl1chaidsn met
rijst galaden 8chep en zijn gezonk-en J komeude van
Ohittagong en beotemll .oor d. ku,tpla.teen. Bij .. on ·
rl erheden ell nalllen vall ~li'hepeD worden niet ysrmeld.
l'OE"N DE ).(!.1L nm den 20dD DUober jl. TJondeu
verliet:, liep vO' ge na den korrelponden t JI3!t' Cerl~n
'rimes - flau het Deparle lllent. vall Kolulli eu aldaar
het geruc bt., dot inganll YflO een oorl og Ulet. Rualand ,
bel; GouverDement~ binnen vedrtien Jtlgdn in Tndie
500,000 lIIoha",edaauo cue vrijwilligero onder de Wi
penen kan bebben. all en !:!eo~fend e m8.lHl e n , die hl ijlte
~oudeD ~ijn in 1\ukije Jieui:lt te doen, at.rijdende t,egen
bun gezworen vijanden de Ruase-n.
DE STRAtTS Tnns, opmerkende d.t er krnitdam
p
in de lucht zweeft, verheugt er oz ich ove:- d.t geen
llU8Bischs gepautserde 8cbel'en in de nabijileid zijn
Olll 8yentueel het .weer1 oote Singapore a,n te
nAllen .
Slecbts twee Russische oorlogechepen waren te Shaughai, dC/eft uit de dagbladen Yan ChiDa blijkt d,t r.lj
\'an dQal' reeds vertrokk:en riijn, beste mm ing onb.:l. kend,

Wu LE Z EN in de 'l'ime-fJ (~r INdia:
Men beweert d.t Sil' Richard Temple het volgend
jaar SIr Philip Wodeho Hiie op nl volgen als G OUVl'l"nellr van Bombay .
Belangrijke L. o~eveelhed elJ g rnan worden er naar de
door den hongersno!Jd geteist-erd6 distrikten gez-onden.
Dnir.enden stuks hoornvee 1\'ol'den dO(lf het Weld.dight>id s.corl.li t~. voor slecbts wt>ini ge annae per St.llk, &aUge'o"h~.

Van ulle kanten ondorrinden genoemde di.tricten
bij.tand.
Men z.gt dDt de be roe mde bi.torie-Bchild er V.1.
Prinee? door den Sek!·etari.(I r ll~ Staat 8;lngewt!7.en ill ,
om 8chetl!!ell te maken yan de groote Keizel'8·vergad.r;u- te Delhi en dat uij <ia."ool' 10.(>00 p. 81
o~ha~gen zaI. De Gonv~rne\lr ZBl dete YergaderiDg
bijw"QJ.en, maar t.ars,tood n & dd lezing d e r Vt'ociamatie
we cler naar tijn pre$itlenh.c-hap terug. keere.n .
ER IS G'EMELD, dat te IJangk.t '-ler 'Engelllcben lijn
vermoord! nBmelijk de heercn A. B_ Thomson. Hobe,r t
Wa ller, Mefl'l.it> IJ. e n een wienB n ... m onbekend blee.f,
Een: berllep van de Straits Timet! op de Nederlaodec:bIDdiiH!be Regeerin g, om wet 81-h~u maeht d~ Ru~ .
peanen tflgen de roofzucbt en "d· n ~.oordl~t d.er
Inlanders to be8~b(lrlU ~D, blttef natuurhJk met Ultl
Jvch genOemd blad de~lJ~ in zijQ ~ummer ...0 daD
22~ n No.,eillber' mede, dat blijkeof! tt'lteg r &lII {"an
dien ulrden dag uit Penang, UleD bier met eeB t~lacb
geru"htto ' do';n had . Het t.legr.6.<b beriolt !lit
F .nang hiidde: • y.I•• b . gem.hL De otoomer ,uLang-

k.t bi~r a.Dg&ko: ";';~:
brie.en : de~ ' pl.nt~.. tijn
gedatoerd 16 November" All.. i. rUltig en nietl

'no

buitQDge"wooni is

voorgev.ll&li~ u
~
, ,~
' -,--

R:IT zOIJ billijke bevreemdiog moge,n wekk.n. dot ,
d. betrokking vanhmiJl;en g.hoofd.' ... aaratlll ge.ne
bezoldiging .erbonden i•• en die ~k bijna geene we";,:
tige .oordo.leo oplovort. ,bij vacature altijd weder door
Jelen geambieerd wordt, 100 men. niet wil~ dat de
functionoari .. oo ziob op .norlei wij,en •• eken •• b.,
deloo. te stolleu ,VOOl' de lUoeite en .eraut...oordelijkbeid. buo .i......g.; d. N.gri. opg.l.gd, .n ....rdoor
bun veelal' geeo tijd of geleg.nheid ov.rblijft om door
of ander eerlijk b.roop of bedrijf io bunoe 'behoen.o t. voo"i.o. Som. gebeurt bet, dst bedoelde
oxploitatie vou hun am'bt den, ,kampoeng.lie den er,eroi. geen " en .tob _ wre.el .t.mt. Iu het uite.. l.
"ov . I van de zen a.rd wordt tie loerab .angeklaagd,
;n ontgant hij de .traf dan ook niet, die op
~De,elarij of .tollioo•• t il bedreigd. Veel ka.. bij
c;icb ecbter ,croorlofen eer hat ,o6vt'r komt, en be*:
mo&t geEsgd . worden, dat uiet weinigeu "ao de~e .om·
• tandigheid gebruik wakon 0111 to boproe.oo, boo,or
ze weI gaan kunnen: zonder bunne oriderboorigen tot
oeoe formeele &anldagt t. nopeo.
Wann.e. d. assiaient-wodono ..... hot ondor-di.trict
WI/an .iji;.. kapala-kampoBngs eeno d. re'u. ..il
iaten paBseereo, 1:al bij onder degunon die nog
niet detinitief .ijn .... ug •• t.ld. er waor.ch~nlijk
.oeD aantreffan, Oief wiena handelingeD Zij08
o:adel"hoorige kampoeogBlieden aHell beba\ve tens·
den zijn, 10. Ve.t.lIon.Y .an helD, dat hij door
den kabaijan: kemito6 wa en modin dar kampoeng
te ontslaan al nanstonds met feel willekeur is opge
t ••doo, 20. det hij , ..n ••n badji in do kampoeDg
fl2.- "aogt, tot vrijetolling von ali ••• rpli~te ... ork;:samheden; 8Q, dat hij iBD aUe paraoDDu die geeD
,asl .erblijf .Idaar bebb.o t' 0 .25 'Im.and. vordert;
~D . dat hij Bene vergunning tot het bouwea ven
buir.em slechta ierleen60 ·wit tegen eeD dOUC9ur vaD
f 10--; 50. dat bij de coutributie nor het reinigeD
eIJ onderhoud eer~;- ~o ,Jt eigendutJkelijk van 2 1/ .. ceot
' am&ailde gesteld heeft op 10 cen h; 611. d" t Lij gar·
doerolk verpligt 0 iii zijne eigell€ woning to hew.keD;
"/0 , dstr bij p~l'tj {)n en die waterdragen lo~eer en tot

""0

J

j,iju eigen pl'oJfijt ?60& bellils tiog van f 2,50 'f,lm.allds
,)piegt en z.meer dan ge noeg tH bevelltigiug van h.,tgeeD
bOien werd bSW"G u i e n IrOUW I3DS vrij al gemaen
bekaud
l
.$~ ~ onde1" dat rrij tot dUii,err~ vp verbeter;ng van iuli
~£ln t,o£stanci mog en hopen.

BIJ

liE'l' WET·SONTWEBI' htludende oad~re

,)wti'E'ilt bet mUIltwezell

in

bepaHngen
Nederlslldsch -Iodio ~ijn

o7e~gelegd de iolgende adJ"iez;6D~

10_ Bella nots fan. den presiden t dar Jan.~be B4Dk,

'an 7 Juni 18'76,
2u.· aap r&Pl-ort

vaD . de

Kamer '&0 KllOph&ndol eo

N ijterheid al~ieri

.ch. Ba)lk ..n 5 Nuv,' 1B75;
40, sen rappol't iaD

JeD

dir~k teur

van

fin"lItisn

18 No. , 1875;
50.•en adyi •• voo don boofdageot dor N. 1. Han-

.all

de)!baDk, 'ian 24. J uO 1875;

60. idem ••n de direktie der N. L EocomptoMaat.obappij, vau 10 Augu.tul 1875;
70. idem un de faclorij der N.d . H.ud.llO .... t.ch.ppij, vaD 12 A.ng, 1875;
80. idem ,an de Kam~r v.n K , 60 .N. tit
Sernar&-ag,
.aD 23 Sept. 1875, .n
90, idew •• n ~oerab.y., faU 9 Ocl. 1870.

WIJ LIrZIlN 11' DE STB.4..ITS -Tnus:
O. Regent ..n Si.m wordt deu " 00 Doc. t. Siogapore '.· ....cht. ow d. ,ergadering te Oelhi, all
Tertegenwoordiger .. u deo Koning van Silm bij Ie
rt..:.L ~~ RUJ,.ig~V.LLg V d.l'clJuij.u~uu." dagai.a. !Jedy .t're ••
nalgt, wanneer er daD toch ten I.state eon sinda zal
~omen .. n den oorlog met Atjeb en ,oegt
do.ra.n
too d.t het al den .chijn heoft allof die oorlog eeu
wig duren .al. D. Str.i .. Time. betreurt bet. Diet bij
machte t • • ijn de Daily Pre.1 een belli.t antwoord
op hair Haag te gefeD, doch het bl~d is van moe·
Ding dat, indien al de oorlog niet eauwig dnren zalt
nag ve.1 man.cbappen te Atjeb zullen komen eD van
daar zulleD .. eggaan of daar voor a 1tijd .ull.n blijven,
,66.dat ge.egd kan worden dat do oo,Jog geeindigd
is. Onz. N ederland.ehe buren - zoo gut de Straits
Time! voort - wdton wAft,rflchijnlijk r;elf niet hoe en
'WaDneer zij met de .A.tjehnezen ,oor soed auJIflQ .f·
.rekenen, en iD.derdl48d~ bet meet giiicgu wordeD, 't
heeft ..Ilen lichijn altof tij or 1,jch weinig om bekommaran . . Voor den handel ia do oorlog met Atje'. in
~kel' opltich~ Diet onvoordeelig, co alles gaat nijwel
tijn ~ aDg .Ieof sr gt!eu oorIag gevoerd werd . Trou.eDs
"9 bebbea hier waa..chijnlijk te doeo met de oud
JlollaD(uehe manier van .lang!•• m g.~t leker", en i.o
alk geval moeteD de Nederlander. ma.r woten boe
bun· zaken te redderdD. Maar 't ko.t dat Gou,!'rnement een .eha~ van geld (om niet te epreken Tan het
verlie8 •• n menscbenlel'eo(IJ), 60 de .cboan begint aan
dien kant wei wat Ie wringen. De ja.rly'bobe bijdl'.go
vln Iudie .oor bet mooderlond bedraagt 10 millioen
guldeo, en nu ~it3o wij uit de Europe~~cbe . d.gblad(tn
dat, OIP die 10m te \'8rkrijgBn. .du OYsI'IChotteD Eijn
tooeten word~n ttallgeaprokeo. tot ,Ben bedr.g 'an 7 1/'J.
.,illioon. Zelf. ' het Nodorlandaobo flegro.. d.t ande ..
DOg .1 wat ferdNgall k60, i, ni.,t be.tand tegeu
· 't
verliee ian &Oo,oel. milliosnej en d..row. zal waar'{'\YQ.
iijk .poedig e.n grJoto .Iag g.. l.goo ...ordeo om den
oI.tj.bnee. cleo coup d. grace to ge •• D, ton eiode d.t
joarlijks terogseerend . ,.rli.. .an .oo .....el. millioen
to ' doep opbouden.
In elk gev81 i. he,t t. bopeo dot dit ,gOllCbieJ.n
.ai, ware het allee. in 't bel,ng vao b.t Bllropeeach
p:eltig~ l~ ·ie.:e geweeteQ .

B.aun DI ana d. Brugn; di~ekioil, , ' .~n1J;' O.
W. nllen. , naar wij vornemen, nog , ondera.heiden e
hoofd.mbtena ren tegen Iiet .u.l.llnde .oorja"r met
,orlor,naa, Nederland 'of pon.io,.. g.an. Mon noeml
de h~~I:eD. :Le,ys.obn N ortnali, Algemeen · · 8t"~ret~ri.,
Henny, dl .... kt.or ,ali Onderwij •• Ber.di.ll.t en' Nij,erh,id, de ~.id ..nton Yin B.ta,i., Kr.... ang en So.r~b.y.;
de loa,t .to 'zou b.p.ald .1 ••dmini.tr.teur ••n bet land
Pondo,k Godeb, opt.edon.
(11. H . hlcl)
BATA. VIA, 1 nooembor. Gi.t.r •• ond be, eiHe
ana hot .. ngename berieht, Diet dot ~impaDg Olim
genomen iI, maar dat die InlBud.cbo Sla~t zich ~n·
foorwaardelijk ooderworpen heef~. Dsar wy lodert
ruim twe' ja·en onophoudelijk "P het n.men ,.n
Simpang Olim hebben ••ngedrongeo. b •• chouwen wij
den uilBlag ,on het age.ren tegen datRijk .1. nag
al van gewicht, en weI waard dat mf)D de Regt ("ring~
me~ het r.su · bat geluk weo.che.
•
00.0 korre.ponden t te Kotta-Radja ocbrijf' onl omt rent Simp.ng Olim ' ,oorloopig Ilechlo bet ,ol.ond.:
Kou.. -BAnU. 20 November ,1876
,.Zo.o e,en · ·verlieem ik uit de ,akerate:. brorJ d.e
tijding, dat bet .oor on. zoo belaogrijk gaaehte!:lirupang .O lim zich ODfoorwaardelijk hrefli oaderwol pen,
n.dat To.nkoe Moeda AngKa.saod e storkle I •• "ong
heart genomon, en OOtiD troopen daarna ettnige kJeine
,el'lterkiDgen bijTlfl zonder tegelletano. te ontlDoettn
h.bben be.et,
IIPer jonilt aaogekomen IItO(l UlOr kregen Wlj bie!'
het berioht. dat van uit Batavia troepen OB$1' Simptmg
OliUl waren gezonden, onder kommaodo yao den ·majoor von deli BU98t·he Ippenbure; .
1I0fficieei wal u.arvan bie!' ecbter Uidh bekeud,
doob hin' houdt ml·n beL ar on \'uur JaL Ille" ODS te
Bata,ia ( ....t men nooml) "en ,Iieg h.eft willeD of-

vangen.
De lending ,aD den majllor ,~n dum BUlflcbe
lppenburg ,cbijut dan ook al. zuodBoig door gOMraal
Diemont te 'l.\jn opgouoman; .. 'tbane genoemde majo\·.r
moet order. bebbeo gehegon om oa: r KOlla-Radja
te komen .
.Tot wljO (en ODt!! alIa) 8pijt mod ik U meldeD,
d.t de ·~er.ondbeidetoeata.bd albiel' hoogat onguDstig il."
Ook de Str.it. Tim •• b~v.t bet bericht bolr.fiende
b.et nem0D van SiUl.P8Ug OHm; bet t..lad i. vaD mee·
ning, dat de ondt'TWf'r"ing va·o dien staat veel kan bij
dragen tot hot apoedig. r .indigau der "ij.nd.lijkbed en.
__ De ter dood .eroorde.lde inlander P. Molek
hssft., DBaI' wij ferlJemen, deb tot de-a GouferneurGeneraal gewend met verzoek ow gratie van de bem
opgelagde 8traf.
I

Reedtl vroeger had Pa ditJl~k t..ich .an 1;D..oo~d Bchuldig ge1ll8akt, voor welk mi8drijf bij 8veneen8 h)t J,,,
stT'af dUll dooda i6 ver,)ordeeld geweeet; doch toeD be·
kwaw bij graLit!J met '~ro.nderjDg del' etJ'Ar in 20 jAren
d wan ~ arbeid in dun ketting.
Deze st..f nog ni.t uitgediend hebbeud., pleegde
hij een tweeden moord. e.n werd bij fOOl' de tweede
maal t"t de .I"s£ de. dood. voroordeeld_
or hij DU, met bet oO:.t op· deze ouutandigheid , een
gUDetige bes chikking up !ijn bl)venbecloe! d verzoek tal
ont,vangen. mo.teo wij betwijfelen,
(J. B.)
_ Van wege de Kampr van Koophtl.udel en Nij~erheid is een bunllellj~ etukke.o opollbaar g8 lDAtt.kt
,o\"er de geprojecteerd e h.. ,.enwerken te rrandj ong ..
Priok ." De'le &tukken ziju.
Brief fin den hten· Gouverllomell ts Secretaria aaD '
de KaOl.,r· '.0 Koophandel en Nijyerh~id "D 'l:1 M"ei
--N~t;I~·~ ;~~ ~de bu·tdngewone vC!r aderiog tier &:&
5
ruer~' gohouden den 2lJ M.i 1875
Nola ,an bet lid der Kaaler A. Fra.er, dd ~n
Mei 1875.
N otul en van de vergadering Jar Kamer, gehouden
den 11 Ju' i 1876.
Nota . an den Oud.rvoorzitt er dd. 11 JUbi 1875,
Brief van de Kamer Dan :G, E. dt'fl GouverIJflur.
GeDeraal va~ 30 hui l876. No, 45.
N ta van den OudervOQr1,itter dJ. 4 .Tuni It-i 6.
Brief van de Kam er Ban Z. .E. den Gouverne ur·
Genera.1 "an 3 November 1876, No, 51.
In laat.tgenoewd en brier komt de rue.,d.rbeid met
nadruk terug op bare be.w.reo tegeD een haveu t.
Taodjong-Priok.
(B, Jlbld.)
_ Esn gerucbt v..-il, dat de oprigting '10 ean nit'u'N
blad en bijbeboorend. d,ukkerij .lbier aanstaande is.
De naBIIl van den ondernemer ZOU, legt tuell, weze n:
M. de Leon en die van het blad, De Batui •• ch.
ABmodee. Het berigt :H niet OQ"•• rschylllij"k, dellf dd
~e~~,. doe. Le.?D t~genwoo.r.dig ge~n ander middel meer
0..11.."-, ... .. u ....... "!j.u.t.:

-o ·o.·....... rw g c: uoWOe;r;e llJlrtgell onoer

ni!lg.fliei ~&~rg..ri'bikt ,om .en h.lOg denkbeeld to
ge,eo , TAn de eigenaehappen '60 atgl en gee.tigbeid
die het toekoll18tige bladvan ,den h,·er . de , LeoD zul.
leD ,eroiereo.
(..i. D ,)
BOBRA.BA.JA; 2 , De~emb~r. Gi.toreo morgen p ••
searde. sen onzer mBdebu·pger';, de Heer S., .d e .HoonIlloon; de artillerie, b ••ig '.gllde met e.ercitie-oofdningon. bloef bij ee .. oog.nblil< 'dnoro •• r .taao kijken 00
, .o egde eeD der trompette~, .die af",~~cbeid8n ~an de
traep onder een boom .toIid, · ~eD paar ' woorde.~ toe.
De offioier, belaet met bet. toe.ziobt dier oef~DiDgen,
.choot daarop naar. den burger t08, hem op ·Ot>D ru·
wen to:)D afvrage.llde: wat (f hij daar deed, daar dio
trompetterH in di~n8t ware D.
Op bet belaefd antwoord ,.u den H.er !I ., dat h;j
zulka niet • .ist en en op zijQtJ excUliel dellwoge vcr
volgde oficior - een lste lui t~ nont: .:..... Maak 1U8'1r
dat ge wegkomt, anders lu.at ill u. door ile politio
v~pak.en eo dan zulloD wij zien wie gelijit Ile'!f,,"
etc ,
Boew81 . meergenoemd e Heor otn die bedreiging
laeben moeet, zoo kool:l hij r,oc\.bD~ de wijete party

te Padang wordt \"~~eld

on vt>rwijderdo zioh.

Naar wij veroctneo, bed'" de llt:~r S. kr· z.k., zi ... h
go",end tot den Kolonel A fd.eling.-Kom m.ndant en

,job over die bej~geu'og beklaa.;d - eene banuelwij
'e die wij _ altbaDI vau eL'O ol1lt·tt!r ~ nict verwacbt badden .
Iotus8chen atrekke ltd gt!belJrJ~ tot waBncLuwicg
vau ben. die oaar militaire manoe uvres eon .kijkje
gaan nomen,
(S_ Ct. )

50~~ ~::;::.

Besluite n en Benoemi ngon.

""!.

gt..'zo'1dboid l.u kIo.!!s" D. J. D", Leeuw.
V ~ rtr it teo behoe 'l " der verpleegdell te Bato,,Toet.s ecne ptll'tij UaghtaJen eo illuatratleD door IDevruuw L O"Y88obn Norman.
De2:e W"erdeu ten gt'8chenlre ontvdogeo ,aD de 80·
cieteit te Buiknrorg.
D N 0 _ H.t Lid S.cratari. br8jlt bed.o e.n be.oek
&au de ,',· rpl eegdttn te Kllmp()ng M .. k.tt.88Ir.
6 No. 1180 gevQlge V'IlU bOVetnet1580d bczoek der-

L>~P _A_ R'I ' Ii;M~N;.·_

VERLREND: Ren tweej"rig veri..!' Da.r Nededood,
wegel;a 7.1oUe, .an dan B 6kr~tHoritl bU btlt daparte ment
,an finaneien .ror. :h"'. Yan Old e n eu d n ambtellasr 01'
w_chtgeld A.,. ds Bruin, laatMtelijk tIVtJt'lda kowmies
bij de aigoUleeDe rekel.ik8.lli~l· . El~n lWtl.~j .rig ,·erluf
naar Ned rial.ld , W'egene zi ektt.', Ukli den griUier Lij

w8orb'J g~.zonden.

10 krandj. InL 'I.bsl<,

deu landraad te Probolinggo, H . K 'au dor Woerd,
OD den 888istent resident 'iAll Raweon "SJer4haia),
mr.
p, Deketh.
ONTSLAGEN : Eervol, uit '. Llld. dieD It, d. Uork
ter algeweens lIek"retMrio H. M . .A.odr~e Willens,
SBNOElJD; Tot '~:ljtJlcDt·reaidellt VtlU B:1We!lD.

30CO Roll. ciga .. n,
6000 .ig."ilton,

1 ki.t, le.tuur,
72 8pGI kaarte-D,
1.0 ki atj e8 zeep,

Van de ,erpleegden te Ihtuo-Toeli. out.aogen W
brierljD t r frauco nnending .,.al· Europa.
7 NOI(. In dank onh.l lugen ,an deu Heer Graahuil,

h,H'aDS Y·dIiJuw.~.8ter aldlll1r, J", 8llJbt.eoaar
op UI1I) aktivitt:it jhr. IJ . .F. GoldmuQ} tllll·~teIUk ~8iat~Dt ·
rlsideot van Liugga (itiouw). Tut grifli PJ' btj deu
landra.!ld Le Proholingo, de caute kltlrk op bet OSeititent
rt's:dentie' kantoor td Kf"llka:1·, G. I'. !. . .Ju Pui. ']'ot
d8. den 8Ubat~tuut gr~ffier bij .t.et u,Je g geI'~gtijho( ,·aa
Naderlaudecb Iudie, drl arubt~u tu.r vuor de rrlgterlijae
wagt aldan .Mr. S. J. Lagrrweij 'l\)t adju(Jkt IlI.ndmeter dor dorde kl8BI6 bij hel k!.lutlr:.L l:} t in Ned~rl.nd.oh 
.rDdi~. de g~6mploije8rde btl t.lieu tuk van diebBL
G.

u~mEHle het Genoot~chap van in- en uitw~ndige
tending wl"dereru 25 eX6wplar.,o ,.ao het Maleiscb
We.khlad Bintang Barat.
Al j bvl'tm door vrie nde~ijk lnl-ertue di.ir vaD IDefNU'fIf

E. Lt'fyedubn Normao, gab. Z,..elelief eene kiBt Lei!·
tuur Vau ht: t Leeege1.e1scbap ta If:iandjoer.
o N?v. fller dispJs'tie gestelJ. vou den oft'. Yan ge-

tUo d 'e,d Dr. R. A, 1. !:Ioetb llge, die op 11 de ..r
Steamer Brumo, 11 ,ar :\.tj"h V"Brtl'ekt t ,t hijt 8f-

E . L . Bloob_ 'fot komru io. der d.,.Je kl, •• e bij de
puet- e ll tt;) l~gfabf'dioDlt, d~ lulju nkt-koUlwioa 11 . .1:'
N euluann. ToJt butppredikt'r it'll dl ..:nat., de!' inlandSCUtt christen gomeonten otJ
net eilanJ HartJek od
(A.~boin8 , de hulpprediker t~n di elJsto tier inJandacbtt
5 ............. ~ .................

A.llftLJf!i

\;.

[Jt'I:'

htil e:l

•.

too~tT~:'A~!~~eDE~:Y;! ~i:e~~i~~nia~;::'Q~' (tt~o~~~

J

(Wortil urco!yd.)

_ __S_CHEEII S-8K Ri C,_" _TE_N_'._ _
SAMAltANG _
Aangekom6u Schepen.
Nc.hl. It. ~ouing dar N",derlanden, get.. Bruiult,
van JudramaJoer.
lln~ ot. Bonhng, goz. lIfoppelt, vin Oheribon.
~ B.I·k Southes k. gez. Henrij St :-Rton. 'In Beokok,
V"rtrukksD Sche-pen .

I

..

bOH'6ll p ijp ~ n,

Bpe! kurt¢ll.
ki,t lectuur,
en 1 p.k. daon nip..

A. d· Bllat, 11. van K let:i~ U Doe!:lberg, J, \V. }'.
Tao BruBBeJ , G. B. Berkhout en G. O. J. Bruin. met
bepaiiug, dat de . OptoigtBr '''0 B. ull~el bij het d~par

de
BENOEMD, Tot buitengewoo,-, .ubslituut grilll~r
oogon fan bt:t publiek te brengen, dan door dasrfoor
bUlten be.wa.r van d.n lande bq d,e reglbank, bo_
.peciaol een bind eigen op te rigt.lI, Het middd i.
niet gaedkoopt malr afd.oende.
:~n:'~I!:rd.:ahn b:,~:~~e:id.:~pir.nt-konlro l eur bij het
- 2 December. Plaatsge brek norbiedt 008 heden
Door den ReS ld€u& 'AD 13agelt'u ia
uitvoerigo mededeeling ts doen VIII den inhoud \'11.0
B IlNO BMD: Tot eeroten klerk, teveu. gril"er bij
bet .dr•• d.t onder datum van 3 No.ember d or de
don landraod to PoerworedJ o, A ..LafulltQine, earvol
Kamer i.an .K.ooph . aan den Gaul'. Generaal gezonden
~~::~~g:~da::rde komm:eit bij de pGat. en telogrAGfil in zake de bau\nkweetie, en waarin hei Diet door·
gaan der •• nbe.tdding YOu r bot wed: te 'l'ao'" jong
Priok door de - k-ameral, a.oleiding g.bruikt wordtom . Door den H?of~.ingenieur, cb_el van den dieoet, tI e r
Staallaapoorwegen op Jor5 il!
nogmsals hare bee ••ren uittollpreken tegen bet uitB1J DEN 8POORWEG AANLEG WERA.BAJ Agt-,en van to )o'·ele millioeneo, ,ooJr seD werk, walk,
PASOEROEA N - MALA~G.
nut waarachijnlijI in de \'ert'J Diet zat opwegen tl!geo
AANGESTBL O, AI. op< iilter der t .... de kl .....
die onko.ten. Sleebto lit\D lid aehijnt in de K.m ..
de oplagter der derde kJ.-"M, E. H. ·W·, CUVeHu.8 Ala
Tan Kooph. met dit gevJeh,n niot t. hebben inge.ternd
ol'oig<er der derde kJaaae H. J. Tal . AI. bet ... lme •• Tegelijk met dit .drAt!!e :;'u den Gouf.·Gene..",,1
ter,
de klerk op h~t bureau van den 8ectia~ing, · niellr
ge-zonden eene lIota 0 er dit onderwerp it! Junij
der twe.de Iectie J . B. roup.
san de Kamer lIloD .K.oo1-,b. gerigt door baar waarneBR!:I1UUR OYER VREilMDE OOSTBRLIN GEN.
lDond voorzitter, en waario met name op bet foorbeeld
"*,D Calcutta en den koatbaren nieuweri
haven Aldan
••
gewezen wordt, welke ondanke II hare "ferdienate , en
Oei HODg Kiat .
ondank. de klogten o,er den vroegoren toeltand al·
BENOt.MV: Tot Iuitenant der ebinezon iu d'J ar·
daar. een.oudig ongebruikt blijft. DOle beide .tul keo
deeliug KariIDon , Oei SOl!i-a" .
zijn godrukt eD to .amen met de Not"lon der bu;tan·
Gewore Vergf'lderiog VIlO do Kamer van kooph. in Mei
Departcl ne!'lt ,vu .. Oo'-'og_
1875 en yon eene ,.rgadering 'an 11 Juni 1876 met
ONTSLAGBN : Op ,e.. oek, earvol, nit Zr_ M,_
bijbehoofoode nota'. en mini,s. verreeoigd in fen
wilitaire dienet. wogene. volbragteo d i eD~ · tiju, met
bundetje onder den tite] Stukbn over de Gap,oje •.
beboud van regt op peneloeO J de luitetlIlDt·kuloD(,>! d~ r
teerde Ha'enwnken Ie Tonajong,Priok.
iuf.t:krie E. V . Jeltos. Eenol. uit '. land. Ji. ·n"t~
- W ij oDhangen bot vOlgeDde tel' pl •• laiog.
d. burgerlijk .obrijver der vijfde kla •• o by de roil;'"ir.
Mijobe.r!
genee.kundige dieu.1 C. 4. Coolen.
Ik Ieee 100 .oren uwe courant fan gi.te .. en d.t door
BEVORDRR O,
mij IOU worden uitgege.en .do B.ta,i ... bo Aamod ee"
811 HET W APEN DER IN}'4NTER1 E.
Daar U"S bov8ngemelde courant ,an ·af bare oprigtlug,
Tot k:apiteint d", aerste iuitdnantl ~.,. ·E. · Hartmann,
door het Publiek dllodanig predikaat bek ...arn en onder
J . .1.. E. Saltzmsnn, H . Beg_ruann, O. P _ lio.k<., B.
dien na.m alomme bekend i.. 000 be.obllidigl gij my
L. R. de Sturl6r, eD J. A·. Vink. r:t'ot aeraten luit~
eigenliJk 'aD oene onregtmatige da.d . Ik t",n wet
boot, de tweede Juileo .... to .1 U, llo, .. on, J. ~' ,
dial. au,.J niet gediend en '001'.1 ni, t um tat ow
B....ij.r H, C_ Moorre •• , }'. A. Ie Grand , AI. K J,
blad .ijn ODtl~ to dan~8n en oDderBtcuDi~g. g.-novan den Bouche, N. tun Broek, H. n"mmes, J. If.
ton heft door eone .om .an I 3000 . .nteoemen 00,
A. Kroll on S_ L. Barr. rna.
daarvoor 'de Jndi.ebe drukpe.. vrijbeid to breid.110,
Fi done!
Bet roode Kruis.
Onder weraij&i.u g IWU' bet bier "gerend" · Dru"p ~rs
Reglement Doodig iff u uit vorsoltaande reelama bOal~
bed6.D in u. ...e eonrant op te nemen.
NEDEllL .1.NDSO H - INDlE.
a
Ik toeken wij
BUr;LlI:TIS.
M , DB Ltm'
, 1 No''', Ten ,anolge 'an het Touri o mends in Oll~
Bo'enataande byd,-oge ia, ONr 00 •• b..ch.ideD Wi!<! '
,ori, Bo.lI.tin omtreDt de v.rrigtinge .. fAn het, Cuwito

e e ll trcUl!Jp I't 7.i eken eu gtwond.en.

5 lll .. nden selt l·r .. w.ter,
HolL .igor ••.
cullies luI. tablik

/:IIJ ()/:IN WATEH STAH' EN '., LAND5 BURGER_
LIJKE OPENBAlm WEkKEN.
Tut upir.nt-ingen ieur, J. \V. O. n. Bueuiuck co H.
H. vau Kol, dl.rtoe geeto::d tel' belo! bikkillg t61l den
~ou'ierneur-G_ nera.I r.n N ed rlr~aud~cb-Ind/tJ. Tot
up
ugter der t.weede klaBse, d~ ('iJl.Igkrj d.~r derde klaslfe

temeot ~~r marlne ~ed~tac :, ~·crJ ~Iljft en bij 7'ljn
korp. bhJft g.v.erd a la .ulte. ] ut opz;gter der
derde klDue, G. J. L. Balltidt'l, C J . KOltt' l', Hartu,
W, B. vaD Poeteren, D Munjo ell J. M. Letbe.
d.art.oe ge.telJ. ter beecbikking VAn d~n G OUferneurGeneraftl 'an Noderlandllch ·lDdie.
Door den Di.rekteur yan JU8titie i8
GOEDGEKE URD,
d.1 door deo Landraad te t;idboardjo il.
(~NTS~AGBN: Bervol, al. buitonge"oon lub.tit·lUt.
rt~ v::I~'!,!~:~ r van don Ilodo bij die regtbBnk,

"fIlD

3000
2
672
24
1

(Ull>vc» 11o. Dul'u,,:,.1.

Q .

aelte rS\\Bter,

480 boutenp'jpen,
ell 4. k' uten I~ctuur,
Vool'sl nan bet aelt craw.ter dat van zeer ,eel nat
is vo.)r de zi ekeu en gsblt' BseerdtlD W8! beboefte en
£Oud~n wij danlOm bovenabDDde belangriike boeveel·
IIi;;id (IP HpBl:iule aanVfl1gen van OlJft. onlang8 .fgetreden gedeJ egeerde te Atjeb den Dirigerend ofiillier fan

Bij btli3vhikkiog f80 den M llli.t.~r van KulvD l\!U,
"AU 30 September Ib70 Lu. D, 110, 36, ziju
de clviel1
iugenit-urs A. P. Mel~bior, J . 0.' Uuuij, J . \V . O . .If
HU8nincit, D. U. HavelaBr J . K. ~. Tritlbltrt, U. U.
t
vaD Kol ea A..
Hoin, geatd d tO I' belidllkkin~ van
don Guuv«l·u~ur.(:hmcrftal van Nedel'1audlillb ·Indie oJll
tu "ord"o benoemd tot aspirBnt il, g<m ieur bij ,'tm ,,""iI..
tentaat en de burgerlijke openbarIJ Wcrktlll aldaar,

.... \J •• ~u

,werd ,er-

2 Lee.brillen,
2 1I1 ••n"e brillo",
, 3 paren 'h outen, bukken(grat i. aangem •• kt door
den ne.r Bruuo)_
'
1 bandkruk:
'
2 krandj.og. ,tabak,
96 houtonpijped ,
GOO cig.retten,
1 echaakspel,
2 lottospell.n,
~ 8chimmelspell ",n,
!J damb rdoD kompl •• t.
en 8.brijfb.boeft ,· 0.
krwijl Ba~ een ,ijrdgtal brje'· ~D V8'1 lijder. franoo
,drea naBI' Europa werdfon vt'rJeend.
Van bet Co Itranl Curu1t6 we den obhangen 6000
Cigare teo.
.
G dam borden kotopl.et,
G lottoapellen ,
6 aohimruellpel' en,
300 bouteopijp \I _
Van den Oontruleur vau Horn op Poeloe FeUa ward
ut:lh&t.Dgeo een uolect·iu illustratltm.
AB.'I deo S~r~a~nt Vln Ceram met geamputeerde
arm '" hut u.. fltdlr hos?itaal te W c:lterreden .,erpleagd
IOt'g 6 :t:ollden 2CO tnlluilla cigaren.
3 Nov. Ge,ondon ns .. ! Ijeb aan
Ged.legeerde \'au de LllndQ18gt olJaar .

f

C1Vl~L

dat' .I".~r ..d~r;

Ih'J~t; in het Milit'air Boepitaal, -

~~di. 8~a;~ml~~~~~1 ~:·irS;~:':~~. D;~~ ~a:.~~:~

IJro•• bin Kbab naa .. p.lembang,
BATAVIA.
.c.\.aDgekome'l Sc hepen.
~~ l'\m'

,

N Pl rl

,
N.·I.

bto

.('''; ~l ()"' ,:,~~ = , 1.·':''':' ::: ;; '1 ~.:...; ... : .

Eu.ropa. Y. NouhuUIIJ P~naDg.
Merapi. Beekhui" Palembang.
Vertrokkon S"hepell .
30 No\' . Eog. bark C.li mplie Glen, Smith S.marang.
N~d. st. Koning del.' N ed. Bn.ninil, Tndra-

ao

•

.t.

maj o ~.

Padang,

, Graaf "\. Bylandt, .. Emmerik-,

Ve rtrokken Paeaagirrll.
P~r Koning dt>r N ed., 3 zu!tel'8 U rall l: nnen.
.A ang ell:, en \rertrokken PA8iJ8gierl.
Yan PalcmbBDg en ~[uDtokJ per Ned. Ind. ItoOln.achip r.J t"' rapi , kapt. Bdekhu:8, de he('r~u J . M . '"'.
-:B.a.ekel, kontr. l ~ kluse, R. D. M. Verbe&k, log.
mijnwer;:·u, }'. H. Ukena, .A.ulhtenaor, A. M. C, y.
Beven'oor 'e, onb' anger Mangkala, AIenollw de \Ved.
Rge.6 J. }'. de Co rt, mijnopti ch&al', F. P O:l l part it
JulieT, nIerr. v. d. Bent, bene-rdn9 Z. l\I. t:'.)e-pen .
SOEll.AB.UA .
Aangekomen Schepon.
28 NO 'f ~mber. Nederl. bark Pieter Adolf, gezagT.
J. G. d tl Poevt'l', \",n nlt.v-ill .- Gou\'. stoom.chip
A .. gus. g....g,.. A. O. Bijcken, '-an il.t ..... - :F'"nlobe
bark Angele, gezagv_ B.srbrijnoll, van SaluMang.
V.rtrokken SobepeD.
J

'v~~o:o::.be;;Lo!}!:_b~:d .C1D~~V~~~o!:~~f;· .Ji~

uie te r }'ranlon Tao de l'uUo, gil1,lg-r. LinderruNJ, uaar
R .. udjermaltiog .- Nederl. 3/m. Icnip SU1.anua JohooDa, ~~zag\'_ M . 'V . d. Yalk, Jlaar Panaro ~ken.
•
20 No,·ember . .Amsrik. bark Hti! ' n ADg~~r., gell.gJ"_

J . B. Staple•. oaor het Kon .. 1 '-oor Ord .... -

:~~=n~ark. Aurvuta. ge1.agr. 8. Thornton, nur

DeenPalOS'

Vt:'lrolrken Pl8aagit'rA,
Mt't ht'" t N ~ d. Iud. eLooU)"chip MiDiater }"r~D8en \'aD
Putt~, kopt. J , R I .iud.mlo , nur Bandj.r.".lio
,.j. Bawean : dt' heert·n ~)ffi-.': . van ger.o)udheid 2dt'g
kl.e." E. de Wolfl~ ... i.l.q/.r<tiden t Mr. P. Dek.tb.

d.

:\iell\t's •• U ~c.ad('rlRnll ,
AMST,ERDA M, Vulgen. bet Ni.,._, ._, _ l h
g
beltoat er 1'[au om de -kldo lang. de NietI'tIT ,Yaart

'foorill tlpig te

be.temDlsn "Ie loJ8pt&ata " .... or · .t.oom.-

rcbepau! dia d,-'Or bet Noordzee-kan aar ... uiien I:Omt'D.
Men kan niet b.t.r doen. Die aarle ~ ,s"e aao-

~

Iijke I.ngte.n de Nieuw8 .,a•• t i . een diep • toa te· pasaen op een dr:ew.kelijkaoi,en dien.t. zoowol
, oht Om er . t. Iromen moet .d. O".I~,dokelui., hot
uit Nederland
nit Indi;;.
..
,
oat" , 10k en ·de Kattenburgor brug w.orden gep0lil!'erd.,
de r~Il•• nd tn810ben Ned.e rland ·.u Indie .ia N opel.,
1 op .lIi!·n weg ~ehoof~ .Iochta 66n .wenking gemaak.t
Tot be,ordoring van de ·geregelde paklretv.art .Lui'wo"len am den hoek, door d. Landswerf in bot . •eben Ja,. eo .·Au.troli;; · beeft de 'Regeering op ·nieuw
D. u," .. _. m......., ..
o.n Ollb.idi •. •• n I 100;000 .ange...... &gd; do.or · bet
,.'" eil"nden KnttenbDrg, Wittenburg ,en Ooolenburg,
Parlem.nt til .,Adelaid9, i. daar.oor · 'oodo . • eo 'gelijk
WBH in gebruik voor tUintjes en erven en ,erkeert due
bodr.agaan de· 'N.d . rn~i.cb. 8Ioo111,aartmaat.chappij
toegest• .,n.
[;.1'.' zear prim
. itieven toeatand, zonder eeni g.6 beeobo.6iio g .
Nn. i. in ' het algemeene plan van geme8?tewerken
~. Het schroer.toomochip 30 H . Prinse. Maria,
.~Jgenomeb het maken vao eell atesnen kaalmuuri' be
kommnndant jbr. B. P. E. De SteDro, vertrekt in don
I·oot op / 200.000, doch op de b.grooting .au 1877
loop dezer week U'u r VeJaeD, om ', tegenw-oorJig te
';JOr dit werk niet. Ditg.trokk.n, hoewel de .erfpaobt
zijo bti de opening van hot Noordzoe-kanaal op 1
,n de reeda vermelde tuiDtjea 00 srven 18 opgezegd
a. a. en wordt da.rn. buiton dien·. t g.otold .
• deze dan ook reed. grootendeels .ijnopgeruimd. . - De officior van g••omlb.id der 2.do kl. IJ . . B.k.
.... i. al.of . bet Gem.entebo.tuur bij het opmllken
k· r. beboorende tot de rol van Zr. Mii BcbrQefatoom .
\II de begrooting .oor h.t vulg.n~o . jaar gemeend
.chip Prinee. Mario, worJt met don laatoten dezer op
,ert na al d. werk.n, die reed.' zijn tot otand gilnon4ctiviteit geetcld en met den llllteo November aonaebt, weI wat ta kUllnen pau,eereD.
at.ande vel vaogen door den benoeluden uf'ficier van
Bij dezell stand ' van zakt'D is hat mi81chien nu wei
gezondbeid der 2de kl. J. P. G. Von Mens.
mellJllt doelmati ge W(lg om er flinke bouteo auu- Uit Vli"ingen word~ gem.ld: De .uk der san·
gplaatoen to mak •• , en or io b.. edto geno .. g ow or
uring d, or d. City of Bru.,.I•.i. bij minnelijke .chik-

.1.

•_,' " p'.'.'

i)

~D apoor langl te leggen dat lD ~t be:rekkelijk weiDig
"sten OfQr , bet }"ullon met den 008t8t'~poorweg in

"rbinding kan worJen gebraobt. D. doonaort.n toe ·
. ~en de 'Qilanden )Varden :tiCer weinig gebruikt; Ol~U
in er dus . .zonder binder vasta bruggen o,er)o J gon.
- ·lle yoormalige Botermarkt, tualiR R~mbr.ndt

.in,

b~gipt

langzawerhand <ijQ .oltooiing al •• quare

;:. nadereu . Na(iat ,oor gerUlllltm t.ijd ~itfr en dtlar
~-- aaperke\ zi.jn aangelegd tiju daario LU dUlZ80du
oembolleo in den groDd gebraoht:, en beE-.ft meo
~ .anOoneen

W

a..n.ang gelll.akt m.t hat pl.nlell

YOIl

Naar aanleidillg van Zijller Majt'lJbeite bes 1uit
;n 18 dezer, to. 17, worden de kapitt'il:'-B tH zee
r. O. Klie, ll, D. Vsn Tl'0i~n en W·. :Eualie. wet
:,u laat.ten. dezer 0"'01 oalheven un bot be • • 1 0'·...
:" . Ms. scbroet'tltOJOlRCbelic n late klass8 Zilveren
ruis en LeOl,l\f8tdcm eo it,. M'tt, w... cbtlichip td Wil ·
msoord, eD wet deb iBteo Novembf'r ~D8ID"ndf;.4
!rvangen door de kapitein8 ter .zee W ·. K. Van G~n
l~

'p, A Dronke .. en A. Ri.tveld.
- Naar men aOD de Held , OIl N. D. Ct. verz()kert,
in de s'c'br\)efatoomachepen Zilvoren Kruia ell Leeuw·

}!~we~~:~ed. ~:~re~~e~e:::be~a~er:' e:e~:~a9vaa::
:, I van laatatgenoemd ' eiland l ill foreeniging mtt de
aD Galen, lang. de kU8t 980 Amerika naar KaRp de
; oede Hvop, om VtlD datil' de ' e rllgreia Oa8r bier to
:-~D.v8arden.

: - D. luit.llaut ter zee der 2de kJ. K. W. H
, oets wordt met den htl;lo November uDetnande goa&tot. aan bo: rd •• n Zr. ~!O. opleidingBchip Admiraal
WnS .5 9tlaer.
- D e (lflicier van adwiuitlt.ratie del' lete kJuBe J ,
, .Lagaay, dieo enoe ain boord fan Zr. Ms. WQcht bip te Ameterdam. wordt m~t den laahten deter

In

kiog der PlrttiOD ufgadaBo.

Mary BanHdd; die de bulp von den ro.bt.r bad ingeNepan, was nu .ochter ongenegen de gemaakte ko~ten
to betolen, W88rOhl gistsren door den deurwaarder op

l""tatgeno.m,\ .cbip op zyo. beurt be.lag w.. rd gelegd.
Men i. b"zig met Bng.1Bche duikera to bepro,voo
of .r nog e.n gadaelte der lading van [,et gozonken
stoowechip Grebe tu redduD ii.
- Aan de Leidaohe Bpogelchool il do he.r L . J.
Dubourcq. g.boron te Amot.rdam. bevordord tot doc·
in dtj ·r ecbteu.
.
- 'l1ot directeur dar Hoogere 8~rgefAchool te Tiel
i8 beuo'titnd de heIJr E, \V.ijohoff, en tot dit'ecte-ur der
lJur:;ernvi)ud.cbool de heel' L. Van Zanten Jz" beidtl.D
lr'lf'l'l1SI' A.U d6 H. B, lcbool aldllar, Tot leeraar jta de
cheruie en Dutuurlijke bistorie werd benoe mJ ue hear
dr. l\J eijerinlr. ter ,'e rvanglng van dr . ' N . Van de Wall,
bouo~tnd tot. I~er""r BaD de B. ll. Hchoo l t~ Am8tH'
tOI'

dam.
DJ bee r W , J. l:IofJijk yiel'de eergis1ereu zijn
vijf·en twiuLig jllrigen diens& ulill leer,ul' in de NederL
Stdddlijk ' Gymnasium te
Awsterdalll, bij wul ke gt:>lt!gtmhei 1 bew fau vcrechilIBode zijdon gea~beDken werden aaDgebodaD.
~ D ~ o 24stt'lu is 8UII dtlo Mioi8ter "aD }t~inanci.en
een a 'res vau de Kou , Nedt!rl. IItuocobootwaatecbappij
B.D vela auders reeden,
halJdul.r~ uJ cargad.oon, eoz.
verzobdelJ, DIet Let verzoek-, dat ook ta Alllsterdaw
gelegsnbeid worJ~ gega\ren tot in-eu uitklaren fa" de
8('hepen, de lange hat Noordzde-kllDaal allukorue'l of'

.teal Bn IBttt>-rtuDd", B·n hat

vertrekkt'll.

- .Aan de LblJecbe hooge8(ll"ooi ie (lP stelling-en
bevvrJerd tot dootof' in de reobten de !Jeer J. E. En
Itla8r, geboreo to Velp.

, non·acti,iteit go.t.lo.
- De lUl~eDaot tar tee der lste kIa'l!Ie A. De
ruy-ne en de officier van adw.iuidtratie der 2de kIa.eu
, }'. Van Wage. bdiden dienende aan b hud Zr. Ms.
hrl1efdtu-omschip Prit..8es Ahr ;a, eerl!tg~LOl'LUde ale
:' Ite dlici~r, worden met den laateteD dt'-1Sf op Don ...
;'.:tivitt"it- gnteld. eo lllf't deo hten November d"ar~
l· .11volg~nde geplaatat saD bllord vaD fOOl noemdell bl,'
h,m: de iuitenanL ler zee del httJ klatlile J. }'ic bo' ,
: !!I i8 ~e officier. ' de luilen8nt tt'f zee d~r Jde kl:&81!18

::;r ~de V~~~:;Y;~llJ_.e~~:9t.()ffi~j er

van

adwiuietlatie

-- De Minister van Ma.rine breu~t t~r kennie van
,langbebbtlndeD, dati op 8chepeu kotnende V:t.D Ch8r~
ston e ll Sava uD uh de quuautaine-maatregelen zul o worden toegeput, vnwitB aldaar d" gele kourll!l
ui~ebrokeu .

,Wy

Ya-ruemen, dat de oefdDinge.dlviaie, die olllol1gs '
Indie is ·t eruggektw·rd, Diet apoed wordt g~~
led gemaakt om weder nllar zee te gun. HI.. t ben:!
II worden ·opgedrag.n .. n den knpt. 1/•. W. K . Van
ennep, die lang n tijd bij bet ger•• d waken en don
:'ervOttt' van bet ramtoren8cbip Koning der Neder
. nden ill gedetacheerd geweest, e n un .. ien tbane
·at 1 NOfomber a, 8 , bet b~vel over bet 8cl~ rouf6t\ om...
· loip Ie kl. Zilvo,en Itrui. i. opgedrogen. De .cbel~nJ zrogt men, zullen gaan krui.en ill den AtlaLt.tischeo
jceaan, l\'aar de Van Galen, die te CU1"8c;aO 1S ge'~ven, l.ich bij ben zal Toegen. Zij zullen ook ue
aap do Goede Hoop aandoen.
; t West

:.- Van doorgaaDs uitmuntend inp:elicbte zijda ver·

,e mt bet Dagblad dot de beer dr. J oe6 Maria Roja.,
'.litengewoon gezant fn gevolm8cbtigd milliliter der
-'.'iml)!ip}r- "M\ rI", V_ ~ . "I"'~l\ V':'''' ~ ''IT'' !'': ~~ <:,~~~~ ~!~ ~..~ i.~
m Europeeacbe boven, VPD Oarac ae Daar ParijlJ ie
,rtro]i")[en eo daar op den 25 dezer maand tal aan·

,men, ?oodat hot herstel van de di plomatieke betrek·
ngen ' tusscben Nederland en de Venezolaaoscbe
epubliek zeer epoedig kan worden tegemoetgezieu .
;. Volgens uit Caracaa oIltvDngen officleue6 bericbten,
: de verk.ieziug 'an generaa! Hermeoegildo ZanuBo
;·t president der RepubHek, ter l'crvanging van ge·
:!raal Guz.man B lanc-o, verzekerd. De heer ZavarBc J
.~ tbOD!II gebeel hereteld 'Von ten e-rndige onge.teldbeid,
'.ar.an bij lijdende wa •.
- Hit do Krupp k.nonn.nfabriek te E.oen i. to
11ege asngebracbt eene a'nzi cnJ ijke . bo yeelheid ar·
leriematericel voOl' de marine l -be.taande nit projl'c '
~len en zlfl'uiten, butemd om Daar Nieuwediep t~
0rdell rel'foerd, ter bewapenilig OD~er BehepeD .

'. -

AI. bijlage tot do lIie.,. van Beantw. op d. be-

:ooting voor Ned. Indie voor 1877 i9 eeDe recllpiIntie van de k08t6n van d en o.)rl og mc:t Atehin von

l73-7G ov.rgelegd. waaruit o. a. blijkt:
s. dat ,Ie uitg.von, welke alo een recbt.troek.ch
')volg ... a" .den, oorlog zijn te bCl!lohou'.'"en, zijo aangdezen op deu P'lRt t>xpedition der begrooting vau het
epart. va;:. Oorlogoin Indie in 1873 f 5.807.003 .60;
1874 f 8.152.956.10; in 1875 f 8.270.425.68; t.

,mon f22,~30.385 . H.
; b. Uitgav.n m.t den l1IIrlog in .erband, wellro "ijn
...mgewezen op ander~ pOl!lt"n dE'r begrooting voor het
,~art. •. Oorlog. m 1873
~1)587tOOO;·in 1875 (n'lg niet

f 1.167.032; in 1874
opgegeven), te ramen

., 2,754,082.
c. U .tga,en met den oorlog in ferband, welke ZijD
jobraebt teD la.to der b.gro ting .au het. D.p.•an
Jarine in Indi:;. in 1873 r 2, 138,122.68Y,; in 1874
1.648.381.96; in If75 (nog niet opgege,eD,) Ie qen f 3.786.504.6"'/,.
: d. Uitg.,en met den oorlog in •• rband. welke zijn
.bracht, t.n I""to van bet lote Hoofd.tuk (uitga.en .
: ~ed ... land)in: 873 f 7,773,400; in 1874 f 3.893.258;
~ 187;) f 5. ~48, 300. te .amen f 16914,950.
I· Toteal · gen~r... lov.r J S78-7G f 45,685;87208'/, .
i ln 1873 06.885.568.34'1,; in 1874. f i5.281,688.06 ;
, 1876 f 13,511,725·68,
: _ IsIjjkenB de nota', ~.n "ij.igingen 0p do Indilche
~grQotiDf.t - w&ar'an in de Bijlagen It .warnaaDu,to
i/lrdt ·medeged.ald - beotaat bij ~e Bege.ring bet
bornemeo, om df'. regaling, w€'lke ten V"ol'igen j"re
:ot de 'etoom.aarmt...techappij Nederland i. gelroifo/l
or ....,. rosollll.aiige ,aart, om de ,ier weken of om
~

r

De aauge,areu 8cboener

liullink.lijke He!OluUen.
Bij kon. bealuit ill htlL he81uiL faa de n 30:;!ten Oct,
Ih75, nu. ail, waarbij 0, &. de .2de luit, J. U. 'l'eldertl,
no het Napeo der it.f. bien tu laude, ,"O()r den tijd
"ao fij1' juC'u w"ru g d~talJbcenl bij het Jt' ge r in Ned.
Indi il, \'lIltr l.oov~d genoe~dtm official' bctrt:t't buiten
wer kiog geetdd, on gemelde 2de Init, in ('aug au
8ocienn~tl'i t overgel'lllatllL by het 1;Wlpen der -ini'. VoU
but If'gdr in Nad.·ludit".
BrtllOewd: bij htft wapen J~r artiUuriu bij deu tltl1f
n,n het wapen, Lot · kolonel ue luit--kolonal -A. .. E.
Reuther, van dien et .. fj by bet hte reg. yt}ldl·art., tot

kOUlUlaod.nt v.n bet korpo de Init·kot. C. J. Vau
Orsuy Yecrt'D, van het 2de reg. yold·art; bij het Istd
ug. veBLing·art., tot lulL.·kolouel de majoor G, G. U.
}', Ising, "aD dtJ D ataf van !aet wapen , tooguvoegd aan
den iospecteur der art,; tot ruujoor de kapitein H. W.

A Ollhmp. van hot korp.; tot kapiloin ~de kl. de
hto luit. H. J. E. De Vogel, Tan I,ot 2do reg. veld ..
art.; tot hten lui t ., de 2dc lult. A, P. HulslDan, Tau
bet kotp.; by bet kotp. Konin.klijke BcberpBCbutteu
von de Vduwo (aCd. Arnbern). lot loto n luit. A. M.

Duiten•. Havens.•

Vergund: aan 'de jo.ffronwen A.. Lewin, geboren tu

Wend,bl (1'roi.oo), en ~I. W. K. Wirtz, geboren te
Wyler \Prui.on.), ow bi.r t.. lande lager onderwijo to
gevtJn,
Onllliageo: J. DrabOO. 00 l.iio · verzoek. APt't'ol ~IR
pl&atner.'. kantonrechtar te -L . eDen.
Bij :lor. M •. ·b.oluit zijn d. ocbeep.klerk.n H. P. M .

V.n Altena en H. A. G. 1'. D. Rant. op bun d.artoe
geda.n vorzoelr, met de dagteekening van dit beolDit,
eervol uit de zeedieCBt ontslagen.
Bij Z•. M. bOlluit i. de heor J . P. G. Van Men.,
art., met ins.ng van den eerl!lteD November aanat&an.
de, beno.md tut ducie r van g.zondheid der 2de k1 •• ee
bij de t •• mach' .
Bij kon. beal. i. de ht. luit. H. aering. van h.t
lste reg, inf., en E. J. Geldt'rmau, fan het lste reg.
hur., .oor d.n tijd van vijf jar.n gedot.cha.rd by bet
leger in .N.I&die.
BenoemJ: tot on hanger der reg. en dom. te Werk.n
dam A. F. W. Jordaan, Ibano Ie &alto; tot B"b.t..
off. va" juetili. bij de arr. r . • htbank Ie Appingedu m
mr. H. U. Van Ketwicb Verocbuur. than. griCf. by
het kBoton g. to GorillCbemj met ingang ,an 1 Nov.
1876, tot griff. bij bet kautollg. t. Gerineb.m mr.
D . J. Vau Heuldt\', ad", tJ 'II f3ravenhagej met 1ltgang
TaD 1 No f. 1876, t ... t Bchoolopz. iD h~t viorde school..

dietrict der pro,. O.erij,el W. Middel.old Vierd.o,
to Almelo; tot bDrgelU. der gem. Be.oll C. D. Van
L, dden llul.. tolch; met ingang fan 1 Nov. e. k., tot
I....~r a.n d. Rijko buoger. burgencb. te Winterewijk.
dr. Jl. G. Slot.buuwer, dUIIVC'r tijdelij~ 16tJrur aaD die
I!Ichoo!j ~. J . F, r. L&118ing, tban8 ontv. dar dir. bel,
in- ~n uttg . recbt~.n en ace. to GramBbergeo t tut oot
,anger der dir. bel_ en ace. te KDijpo j tot brooder in

i" de orde van den N.d. L,'e"w Karol Eldero, burl(.
der gem. Bergen (bertogdom Limburg) .
Vergund: .. n Dlr. W. A. Reiger, ag • .,t · der Ned.
Bank to GrIJoiugen, bet aanDelDen 011 . dragen der
olJd r~cht:idiogst.eekencn 'an ridder van de ordo fan

do Kroon, hem .door den Koniog .OD It.li. ge.cbonkeD.
OutalageD: m·r. W. J. Van Welder.n baron Rengero. ·
op I>ijn vrno~k, e~r"o~ nn d8 waMDeming d~r belrek·

king van rjjkoadT. in }'ri••land; C, A·. Vri.so"dorp Jr.:
eer. al. plnahferv. kantonr. te \;ul."borg; mr. C. W.
AruULt, op liju .Y fuoek, eenol, a18 burg, ,'an Ooststt"l
liugwerr.

Op BOD - act.: d. hte luit. R E. H . :M. Gelder,
lDan, .ao bet 3da reg, iof" in afwacbti'ng da~ uader
uw : rent bem qJ worJen b~tlchi"t,

Zcetadin@'fll.
TEX' L ve.hokken 20 Oct. Eli •• both, •. Hilten..
80er.

OlJZ~

.Vendutie '

door ••owater be.ohadigd; gelo.t oit. bet Nederl. .cbip
"Noord.eekanaal", bpt. L. BRON.
'V
r to:

NEWYuRK .aogekoruen IS.. 0ct. William D. Seed,
Proctor, Rata.i •• ertrokken 7 Oct. Bcntfid•• , Anjer.
MARSEILLE aaug<lkomen IS! Oct. L -rtingllon, It-,

zunon ondergeteelrenden ,oor r.k.ning van belang.
b.bb.nden verkoopen, onder nadere goedk.uring ••n
b~t Gouvernement van Ne L·lodii;, de Huurreoht,
fabrieken, gdbouwen ell Y6rdereo inf60taril ,an de

8atayia.

BORDEA TJX .ertrokk.n 21 Oct. O.nooore, Lafitte,
Batavia.

Bij D.UNGENESS 19 Oct. Jan fOn Bratel, de
R~e\'E~r~ Awstardam D. Padang 21 Elisabeth, f. Bi'tfan,

'. van Woensdag 6 dezer.

c
zuilen·.;wij •• rkoop.n: ,.':: '
'.
'
WJM No. 120, Bon ' kilt inh;· 20,. groa bliHen

,

LucifersEtuis"

0"

2 . vaten WijO.
2169

~amar8ng.

Hij EASTBOURNB 17 Oct. Catharina, Kimmer.r,
NeVocAetlo o. J .

L:VERPOOL . • eilkl.ar 21 Oc~, }' reocbn y, R.id,
Bntavi.Q,
.
GREENOCK •• rLrokken 20 Oct. Coltica, Plag.,
SuriuBIDd Cuuuty of OaitbncBS, Bata,.ia.

~Chet'I·l!i·ijdilll;ell .
MAVltE 17 Oct. Hot .chip Gaul., kal't. Carro, '. '
Liverpool 11. Batavia. DIet ijchaJe te Rio·Iane:ro bin~
nen ge loopen, heeft 2a S~(Jt" U8 \'olbraohte repfratie,
de uie voortgezet.
ROTTERDAM 26 Oct. Vol~.n. by de Ree.do,y
ontvangen telegrapbiecb bericbt is bet barllBcbip Groan
\lOU Priosterer, kapt. tie · Jongj heden van Newcaf!ltla
\ ertrokken, mot bestomming ollar A tjetJ,

SOESMAN en 00;"

Op een nader te bepalen dag.
in de

IDD8Ud

Januari 1877",

Indigoolldel'llelllin~,

Suikel'· en

IJII.Ds;ak- 811. Pen~io:;; ell. ooderhoo·
rJ~hedeD

gelegen in de R•• identi. Soerakarta,

Am"llt.. n. BBtavia - - Shidoaw, Borland, Amftterdam

n.

Afdeeling Boiolalie.

ma~:t,vo::;:ij[d~:tu::!~~eOn D::;~r;ao;::l~ ::!~:!rf:~
oVer onderhandscben verkoop.

Iolichtingen te bekomon bij
S • mar a n g.
2a S.ptomber 1876.

DORRE!' tiL & Co.
1672

I IIlJ1 ott· Handel

Gehle. STORCK.

GelWallide SChep('Il.
. t.i Sopt., op 280 40' ZBr. en
~oll.

280 80' WL. een
.chip, toooede P. N. 1'. V • • , k.e r.eod. om de

Zuid,

14 Oot. op a)o N.Br. on 17u WL., Noach I , KrDit.
v, RotterJaw n.

~oer&baija.

Po~!!!agle.·s.
naar B.!.TAVIA.
Per .t. Torriogton: De heeren R. C. ,an der Palm.

VerH·okk.cn

cchtg., 2 kindcren tHl b4bot', J. R. fl. "an Son en
eohtg. J. P. O. H.,t... lt en echtg., M. O. A. Seyfartb, M. J. A. Ma.t~of( Jr., G. A, Romer, A. Tbe·

Gelost ex "CeleLes:'"

NIEUWE MUZIEKWERKEN

C.tt.nburch. J. H . B. Oomen, S. E. Cambi., ran
Noolen. A. }'. • all 1',.110, J. J. Dekker en J. W.
i110 Steni8; men. Doyer en .3 kindereo; mej. Hill eo
jonk". M. E. Vaubert d. Pui •••• u.
nur SORRABAIJA.
P.r EIi •• bel.h. ~al't. Y. Hilte.: D. h....n H. A.
R Haye en eehtg., Ph . B. J . Marcella on W. Palm;
. ,oj. A. Grebn ....

"TELEGRAM MEN.

VOOR'

PIANO.
ZANG,
VIOOL.
HARMONIUM of ORGEL.
GUlTARRE.

~Oatalogus

op aanvraagGratfeiil
1937

')pt.ile PoubloD, A. N. Brugman, E . L . R ouveroy \'on
Ni e uwaal, W. }I'. EngelbHt van Bevervoorde, 0, van

IMPOR'fHANDEL

Gebr. STORCK ..
Glace Handschoenen
(J'

0

U

v a i n.)

ZIJDEN HANDSCHOENEN.
2168

Ned. Ind. Stoomv. Mij.
Ret Stoomschip.

van Reuter.

2 Nov.mber.
Ignalieff ,ettegeowoordigt Rueland o p de 00nfe4

rell tie.
Kei:ter

lieoi men

N ikolaas heeft KiBc~1l1eff uoan vedrekvermoedt om het leger anD te roaren

2/12 Ignlitieff represents Bussia COOftlfdDCe DLcholae
started kischncff aSBume cowmand armij .

Koning "W'illem. III.

BA1'A VI.!.. dd. GISTRl!BN.

vertrekt den 8 der;er dos morgeDe ten 8 uur ~ •• r
Soerab.ij ••
D. AgenteD.
(2171)
Me. NEILL en Co.

Gezagvoerdel' Z(!IJDERHOUD1:

ClItJpiulI, thans 2de Juit.

V6rpl •• t.t: mr. A.. L. P. baron D. Conot.nt R.becqlJe, secrutal'iB fan legatie te Brueeel, nsar Weenen,
en rur. K. W. P. If . baron Geriebe van Herwijot'"ll,
l!Iecl'etaris van legatie te ",Veenen, Dear Bru!lssl.

Op

SIl.ANGH.!.Y v<rtr"Kken4 Sept. W. Molthnioh.
Jsv..
.
. . . .'
.:' ,BOL!,O tIlOngeilumen.13 Aug. John W~..tor, Wino, .
SoerabaUn.
.
' .
. .
NEWCASTLE (N. Z. W.) rerlt. l8ept. Bremon' tier. Matelot, So.rabaij •.
ASTORIA .angekomon 20 S.pt....!lJidaie. Anjer.
.SA'I'GON vertrokken. 18 Sept•. Mari... & Elillabeth.
Bonjer; S.marang 16 G.aston Anger, GullJird Soerab.
!i'l'. HELENA aangekomon· (P.ttol. ,an Mador.,
dd. 23 Oct.) Cle.voland, Bovan, BAta.ia n. het Kana.l g.p....rd. Krimpen ol d Lok ••. d. Stoop, Bata.i.
u. HoLterd'ln Iodia.Oloen, Soo.. b. n. Palm. Een N.d .
• cbip. to.on. P. S. O. J .
Ja;'~FELBAAI .~rtrokken:l8 Sept. Railibow, Relfell,
M~rgoo

De Stoumer Prim r;{r)t OrOJlje il!l den 25eD Norem·
ber herwaarts vertrokkcD.
A.ANGEKOMEN: h.t Deen.cho Scaip Edm,lIi11la un
Sunderl.nd.
ANJER GEPASBEERD: De Eng. l.cbe Schepen
lJ1I810Jl r(llt' en Jlf(lc'l uar it· van Fernatnbu('v 60 Free·

Tl'oupe

Fl'an~,aise

d'Opel'etle,

Donderdag 7 December 1876,
ID bel:; lok.,,1 der '::;oClet6it JAmi citja " ,

AANGEKO.l!lBN IN EUROPA: de ,';oreIlO,
jtliddellmTpt EII/ma A'li::abdh J..lla.ria Hamplo}l,

SIIlJ

ERNIGE EN LA..\1'S'l'8 YOORSTELLTNG
ten benefice van

Mr. en Madame CalleD.

DA.TA VIA dd. hedeu.
aNJER GEPASSBERD: het Eng.•chip Mf1lira.
VAn

Uio-Jan~ir o na~r

VAN

Bat.vit.

La fille de Made. Aligoi.

AANGJ.:KOllEN : het Eng. echip 'I"."rltme yon
Sydney.

Opera Co miqne 3 actee,

.'si eo el hme Bamhou.

Aangeslagell Venduti8n.Vall onuitgelo.te pandgoe
deren te Hegang dO l r den pBndbouder Lien J.mbing
en {ocr rekening en ten huize \'an LUltennn t Bik
,wegbn8 . vertrek door Soeaman aD Co.
Donder;\ag 7 Decembor Van onuitgeloot. pAndgoo.
doren te K ..aog bidara door den pandbonder Liem
IJ.robing en In het lo •• al van bet .endukantoor alhi.r van· eenige pece.len door Illr. Sioot ,an Hagenodorp.

Sc ene c reole,

WoenBdag 6 December.

AD VERTENTI1!lN,
(Voor het Lllod)

•.

ve,~~~p .~ ;~~.!.~~~!.~~ev:?k:·!.t~;~;: ~~~~:
KOIl (DJOKDJAKARTA)PATJITAN (IiADIOEN)
en BANUJAR!IASIN (ZU1DER en OOSTERAl'DEELUTG 'an BORNEO)
(~i. J ....che Courant vao Ie. DeceDlhor jl No 96.)
De Re.ident,
2t62
VAN DRR KAA.

.....G oga;!!~~~.:0~87:e ~p ;~~;~gR ::nho;~
den aanbesteding;, -,-oor:

•n" ley.ring van 200

gezongen en gedanst
do or

Dr_ en Madame Cit II en.
Enh.e./ 4.BERGER DEPLAClI.

2172

LOTEN

BataviasclJe SChOllWbUl'g,
to .erkrijgen ".r 10.-.
A fuemere

2079

VAO

100 loten genieten 2% rabat..

SOESMAN en Co.

VOOI' kindcren:
LeeFL:allle Vlechtpi·enten.
per .tel van 12 otuk. a f -},N ieu:w- verlll.akel.ijk Gallzenspel.
• .f2,-

N iel.l.",,' leerzaanJ. verlllakel.ijk spel:
m3

djattiehout aldu",'

""orden "erwezen nur de betrekk-e:1ijke annonce :- in de

Ja'" Courant dd. 28 November 1876, No. 95 en 1
Docemhor lS7~ no. 96.
'Vorden Je altent gc.m""kt, dat de ,oor ...rd.o ook
te .. bureole •• n don pllaLo.lijlron Geniecbef Ie NGAW J r; ter· iOUge liggen.
Willem 1.
ne Berslaan,..e ••nd G.nieofBe.
don:! Dee. lti76.
iu. de 26 Mil. Afd. op Ja,.,
216L
. VAN DAALEN WIIl'·l'BRS.

"de Reis om de wereld in 80 dagen"
1982

ai2.~

G. C. 1'. VAN DORP .t l'o .
SaBWBBg.

u,er fijne Eng;>lsche zwort. en witie

REGENJASSEN,
(:lOul)

die niel. plakt<~1l bij
G. C. T. VAN DORI' so Co.
'~~Ul~"Di ·

·' '.
ft

Tapak.
A. GRiiN8E UG.

· H~~.oker.

. .
•.

. .... werkt tegen billijke prijzen.
(1)

EENADMINISTHATEUR,

in" den 008t~oek,_ w~~se'lit rap: 8~~ndpID8ts- te veranderen.
Bellrijz,ep van bakwAolllbeid en de baste getnigschri,ften' kunnen ,worden gepro.luceel'd.
Adre8, L. B.:uitgeyers 'nezer.
2148
-- -,-" ,-." ---.,- ..
.--..
---- ~

,

~ -----

......Harris en Schultz,
'~odjong!H'.he Bankethak kcrU
Dltgcl~iks

bt"ubt'n h~t ger:oegen bel[end te filfl,klm dat zjj door
fle yele hulp von het pttbliek reeds in staat zijn, bun
j

fi:l.briek vv-eder te openen,
en dat vanul' baaen bij hun op nieuw dsgelijk-s

Verscbe Bot e r 1 e t t e r s

K rURTA LHELDER I.IS

ell

ill aile verlan.'lde. hoevce1hedell

St.. Njcolaas

Fairbank's Weegschalen.

Damessctwentjes.

De Standaard.

Me.r. Y AI\ RODE.

(2155)

VAN DE WERELD.

Groote rrOIIlbola!
f 1.-- bet lot.

ELEGANTE
~091

l\ti\NILLAPUNT 1\0 1.
[216:J)

~-.

..

- -....

Mev •. VAN .HODK

J ..1.
-

l.~ell

aangenomen voor den standaard
van aIle natien,

-~.----

en zOfyvuldig verpakl voor vrrzendillg.
V cor eike J'lchaal WOl'dt ingestaau

DEPo'I'S
34. King \VilHnm St. London .EUgltUld.

~070

2.20 per ,.atje van 12 peoe.
VAN RODE

Vrijers en Vrijsters.
J ..J. VAN lWJJVEN.

2078

St. Nicolaasfeest!
5 en 6 December,

Y AN RODE.

(2151)

BOI.'e Jlemdeo.
Met hat inkoopan van:

FABRIEKAIH'EN

Parbsche Artikelen,

ST..jOHNSBURY, VI

belaol zicb
18 cite Malesherbee Parijs.

Moederlaat.

(1680)

IllullIillalie

VAN RODE.

(2152)

2 11ilk Street, Boston Mass.

K & T. FAIRBANKS & CO.

IIET STOO:MSCHIP

GROO'I'~;

:B:A.RIN"G,

----.-~~-

FAIRBANKS, BROWN & CO"

B. ELSBAOH.
Oorrespoudentie ill de
826

ell

Muziek.

.J. ,T. V AN RUr.rVEN.

Rodjoogscbe Ballkelbakkerij.

it illIJO I1V ,,4 ,
Gt-'zagyoerdel' SOETE1{S,
-vertr€kt thm 7en dezer, dt!H tUotgen-s 8 nul' nAar Ba.taviu J .!.njer Tjilatjap, Pa1jitan, Padang en Atjeb.
D., Agenten 1
2165
Me. NElLI, en Co
J

Stoomv. Maatschappij Nederland.
HET

te doen ufbalen

J. ,T. VaN RUIJVEt·;.

2092

STA D AIHSTERDA.M,

Suikerwerh:,

Pistaches Surprises,
wa81oader'

G. C. T. ~V...A..N DOFlP & CO., SAMAI{ANG:

C~~~tumeS1

iUutsen
Beestenkoppen,

Zah'-AlmanaklS 77,

nlenf:!(:J.eu\

ONMISBA.AR VOOR IEDER MAN VAN ZAKEN.
Deze bekende Zak Allllu-uak beval gelloeguam l'uimle VO(IJ' Let duen V8ll 8lillteekeningen \'001' elken dug van
het jssr, met opgnve VRll uag eo dato's, verdeI' staatjea voor bet noteeron \'un ont'iangBten en uitglnell. _
Tarief van eOUlmissie-penningen als usance aBngeDoOlsn door de koopliedoD.- UiUreklh·Js d",,, 'legel. Ol'dQDDantiee,- Prijzen der 7.egela. ~.-. Nallwkeul'ige renteberekeniug van 3 -- 12% met. kwa~t breuktltl. - Herleidings.
tafei vaD duiteu in centen.- Renteberekening van aile kapitalell a 1/2 en 9pCt. 'Ii JiUlI'6 berektmd over uageu,
wBrmdan ell jaren. - Herleiding vlln vreemde muuten in Netter!. geltJ. -- Herit'idiu." van eenige oude en
fi'eemde maten en gewi('bten in Nedel'landsche.- Kaleuder met IDan.us(andeu.- Chri8t~lijke-J Chiuee~('he
JUrBanBcbe fee8tdagen,~- em:., aDZ.
Aile's f!sbonden in een net Linnen handle kl. 80 zf1kfor maat, it f 2 - , fralleo pel' post f 2 ;'lO.

Kolender met mo.nstanden en p ••oard.gen. -

Vanillc,
Citl'oen,
Safl'I'aan.
Choeolaad,

fee.etdagsn- BeIJtuur VAn Ned. Iudie.- Hoofden van gitweatelijk BestllUf.-- 'llsrie!' op het bhme - tm tuiten~
landache BrievenyeTVoer. - ,- Virjuardagen Tan het KOD. Huii. - Gedenk en Vt'-rjaarJpgen vaD de VOTstelijke
'iIulzeD va') 8010 en Djoeja, ~ 'llijtlrekenkundige 0pgaveD. Tarief v-o:Jr de vel'z6nding \'flll 'l\~legl'otj:il'he be
ricbt€ll op J'a'iR.-Voorllftamste gewicbten in gebruik iu :Ned. Iudie -,Dieuetregt"Jing der Ned. Iud. Sponrwf'g.
Maotschappij, .Iomede hel Torief voor reiziger..
. . ' , . . . . Opgepl.kt.r 1.--, onopgeplakt f 0.50.

Kleine Kantoor-Ahnanakl8 77.

"'Jl

LTm~\'elh~1l

lllel deviesCll,

.T. J. V AN RIJIJVEN.

1978

•J.H. Schmidt.
Levert EEN ROK van het f\jnste
Zwart CASIMIEH, onder guarantie f 50.
I,AATSTE

MOD.K

Franco per poot .t 0.75

===------=~---==

SCHEURKALENDERS

,iI,

/ ,2.--

PTflch./ AlnwlIlI/dum met /ljne .gekleul'"de platen, op zwaaJ' brlon l. 1"3, f 4. f 6. f 8,n f9
PI~aC"ht Sclwurkalenders l'l
(20RO)
~----.

f

3,

r 4, f 5, !

6.

- ---------

De ;nBt:~!~~:~:n~::or b~::~e:H~~:!: ::nr:~~r!~~~ Ontvangen:

van all., soorteu van lliiLchinerien.

Nt'. \Verk en spoedige atle,'cring \Vol'flt verzekcrd.
·Tevena 'Terkrijgbaar

Stoomkranen, Stoommanomelura,

waterpeilotellingen. W oterpeil!!l~¥,!, en Uingen, SuijijC;ift'D J RQtdb~,re!l,

Koper6Dpijpen; pl.at en vierkant Staal.
Moerbouten, Klinknagele, .Drijfriemen van 2-6 duiw,

India Rubbers .an '/16--"/' dik. Tack. patent P8~'
king ~~ -1'/, en aUe lllogelijka ~achinerie.benoodigd
heden.
R. W. DEAOON So 00.
Fabriek roor .toom en andere werktuigen te
(1%4)
Soer.baia.

I l~olling del"' Nederlanc1en,
Kommand.fit
1.&1

Jr>l1

A. O. M. BRIJIJNS,

24en December

A.

fl.,

VJI,ll

Baiav-ia via PI,dang

en N:tpela naQr N. Diep "'~1"t1"ekken .

Lading- wordt anngenomen voor hijna sHe hav6Dr:I
in Je l\JiJde!louJscbc Zee, Wllafvoor ilireule Cognol!'
~ellleld,~l1 worden afgegeyen.
Vt1 0r narht en pasBoge gl.'.lJieve men zich te wen'
U~tl tut

de -J.>, \genten1

J. D.;E1'IDELS en Co.
Batavia, Samsrang 1 Soerabaia.

"an zcstig paardenkracht:' geheel cornpleet. lang !l2
V()(-~tJ dIameter G. yoe!;1 itl twee stukken, m:;,t handvDiJ'
ding ponp} stoommeterJ enr;,
(1327)
To bevragen bij
.
Me. NEILL & Co.

J avaan.sche Alnlanak voor 18'77.
D~CKENS

Stoomv. Maatschappij Nederland.

TF.K.OOP:
Fen Galloway- Sloolllketd,

DAMES ALMANAK
1877Prijo f 1.50.
Prijs I 0.65,

--- ~ .----,--

Borstplaten.

19\10

Gcplakt op Karton I O.GO.

KommHndant BOON,
fial \'erltlOedelijk in de EERSTE HELFT tan Deaen..
ber Hlll Batu,via rift Marseille near Nederland ver~
trekken.
Gedurende het oponthoud t", iVoraeille suunen
p8$~agier::; k05te~OOf! R&n boord verb!ij\·en.
VO(1r Hacht en passage gelieve men zich te wenden tut
de Ageuten,
2028
J. DAENDELS en Co.
Bat.ayia, BSlllaraDg, ~oe1'"tlblijll.

G IWEGELDE MAANDELI.JKSCHE lIUILDIENST.
BET 81'OOMS0.HIP

II "fr.~

Versehe

Cbri.telijke., CRineeocbe- en JaYa,n",he

oofdeJl~

K lHJerho~)fJen,
\\Taaiers, ell';';
J. J. VAN RUlJVEN.

2088

• • ·u

KA.NTOOR-ALMANAK 1877.
BEVA1TEN DE:

per g"wicht.

J. J_ VAN RUl.JVEN.

2090

uitgegeven en verhiigbaar bij

STOOM~CHIP

~__ ond~:g~~~;~i~~;~'~~;: o~el~;f~n·~
D~cember

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

8amaraJ~98che

BOESMAN en Co.

Ned Iud. Stoomvt Maatschappij

Suikergoed.

Kranige Hemden

FAIRnANKS & CO.

voorhefU W A'l'ERLI'.:LIE.

Tl..f,lJ·UHttien hij

en

RODE

Puik-Puike llieuwe
(2150)

- - ~.

Marsepaine Hartell

PER AMSTERDAM:

/

FAIRBANKS & Co.

-

VOOIUIANDEN:

verpli~ht me tot een goedkoopell omzet

v AN

- -.-- -- , ~ --,-- - .--

Ni('olaa~leesl!

Sl,

E

JIIaoudlllijkeche Banvoer

12154)

11:
s 0 0 DIN,

.1 .J VA;II lWI.JVBN.
_...

HAVANA SIGAREN.

WEEGSCHALEN

bii

N IWJJVE

. , ~ --------.-

2089

is.

VonI' Vracht en Passage naar SOERABAJA, wordt, aangehoden:

Cignren Inet Odeu ...

VAN RODE

E X QUI S.II F I .f N

v.~

verkrij~ba8r

216:3

leL N. I. SCRIP

op 5 en 6 December,

Damesmuiltjes.
(2156)

!.!:(-~bak
J. J. ":-I.N UUIJ';EN.

1792

ELEGANTB

Heeren, JOllgens en Meisjl's

Bottines en Schoenen,
tegen .eer birijke prijzen Ie bekomen by
J. H. SCHMID1'.

2166

Ontvangen:
HAND-NAAJMACHINES,

beel billijke prij.~n.
Elkkooper krijgt 2 do.ijn wasrloo.e naalden, ... it
en zwart maehin&gar8D.
2177
J. H. SOHMID:!'.

Holloway's Medicijnen
HOLLOWAl:"'S PILLER EN ZALF. Gm'!larlijke Diarrhea. - De oortaken deicr verzwakkende ziekte zoo
verBohillend, en de -wijze harer &1\DV811en zoo veranderlijk :l.Unde, geven een voldoeride reden van bet belangrijk aaDtal harer slagtoft'ers. Onder Holloway'S
bebandeUng, al is de oorzauk dezer ziekte in duieterniB gehuld z31 de' uitslag even gUD6tig zijn, hetzij
de mug, do lever of _ ileinere ingewanden de zetel
van de ziekle iS I want zijne piHen met oordeeI
ingenoIDon, en z-ijn zttl£ gvod op de zijden ~er onderbuik ingewreven t beteugelen de zwellIng der
bloedvaten en reg:elen iedere verkeerde werking,
waaruit die ook onhtaat. Beide middelell werken
regl;atreeks, tot herateUing van het juiste evenwigt
tusscben gevoeligheid en prikkelbaatbeid, z-iekelijke en
g~ronde aCacbeiding,"Datuurlijke en buitensporig.e lozing.
Dooojee pmen .. n f L f a. en f 5. Pot.Jeo Z.lf
van f 1. f 3. en f 6.
Oheribon W. OALISTANS & Co. Taga! A. J. van
der VOORT, Pekalongan W. E. HANA, Solo ARNO LD
en 00. en COBNAES. KlaU.n J. \>. SLIER, Mag.-

J.~. ZBIJOEL, 8am... ng GOBTHART .0 CQ.
DB GROOT KOLFF en Co. WANN;;;1!:, G. C. T.
VAN DONP·eD. 0... B. L. DB LYON en SORSMAN
au Co.
(h)

lang

iang 24 "oct h~ 6 yoet diameter met GalIowRY tubes
baudyoedingpomp, e!l!'" gehei3l compleet, thans liggon
de te SBmarang.
•
(1328)
To be ..agen bij de Agenten,
Me. NEII,L & Co. o ·

N 3~,~£~~~igl1.l~i~k~R~\~~tbe;~r(;~~e~, :l:~~~~

DQrhtl.:'r nm wijlen den l")l~ngoran ARlO TJONDRO
NEGORO t nalatende zes kind~ren,
Koedot'sl 5 D cember 1876.
217(
Eelligc kennisgovi3.

VOO~l;~l;:~a~~nB~~~;~tEl~~c~e~t:~~M~(i~~~:
gelie-fde eebtgenoot "'fflU
CASPER HER~UNFS WEDDING,

Verant",,,,,rdelijk voor de w.t:
-•
O. C. T.

nlll

DORP .t 00.

--

