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VersohYnt dagelijks. Zan- en Feestdagen \'litgeoz;onderd.
ABO NNE MEN 'r S P R IJ S: •
Voor geheel Nederl.-IDdie f 16.- per balfjaar,
• Nederland
• 20.- •

~IOO'DBnBIAOI: Ie Samaraog bij de Uilgners G. C.T. YAm DOBP;\ Co.
• ' ..
io Sederland bij de Rmn SCBILTIIA .t HOLIlIA Ie Amslerdam.
, SIRI fermier mluil des monteB de Prme II de Bellipe: L nSBACBi Panl.

PRIJS DER ADVERTEN1'I£N:
Van 1-10 woorden voor twee plaa'tsingen f L Elke herhaling de bolft.

N ederlandsch-Indische SpoorW'eg-Maat.81cbappij,Lijn !!Oiatnarang - V orst;eon landen - Willetn I,
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) Gouvernemcnls \Vooningen len
behoeye van de Europeesche
en Inlandsche Amblenaren.
Een dertigt:ll jaaren geledeD sprak e.,ne Vors lin

It eeD' der raadsIieden van de kroon deze verheene en behartigingswaardige woorden toe:
, "Mijnheer de Mini.ter, vergeet niet dat de bela ••
"tingen bet bloed des vo1ks zijTI',
Dat belastinge u noodzakeJijk zijn behoert geen
~toog ; de R egeering m oot hare gewichtige raeping,
,"cherming van parsooncll en goederell, ve I'ueedi·
ng van de eer en het groncigebied van den .taat,
i 1rvuIlen; om die roep illg te vervuIlen , heeft zij
Ilbtennren, rechters en krijg3lieden noodig; en de
\ g'ezeetenen, wier persooll en en goedcren zoo weI
' ;egen den inbeemsohcn als teegen den hlliten·
':'~:dechen vijand moeten wort.1en oeSCllc nu U, 1.1JU
" :,rplieht, orn tot de daartoe benoodigde uUgaven
<.':'J.a1' cvenraedigheid Y(lD 1lUn vermoogen bij te drag en.
, ' R et i. eehte r de pliebt del' Regeering, om die
~ ' Iga veo tot h et boog.tbenoodigde bed ~ag Ie beper·
.-lIt en de per. ve['vult eon' dur en pllcht, am de
'egeering op m ogelijk in Le voeren bezuiniginge n
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, ;aatsdienaren.
~ ~In dit arlikel stenen wij on. tco doeI om de
\aa g te be!lotwoorden: of de teegeuwoordige rege~ D" . nA rrnl'lcht.in~ van '8 GOllVCl'OCments wcoge van
:'o~ningen· te n behoeve .Je r staatsdiensreu, niet UOOI'

rep;eIing kan

rorden vervangen '!

S 20

Ann veele ksteeO'orien VllU sl .. atsdienaren Zijll
wooningen ver~ee k.erul en v oO l' de meesten
. an beJI worden de benoodigde wooninge o van
I !louvernemont. wega opgericbt, onderhondeo en

'lerateId,
-Dat die reeblslreekscbe tusscbenkolllst van de
legeeriog in vroegere jaren, loen de p:ir Likuliere
'tijverheid Zltlk eene booge vIucht nocb niet geuoo:'oe o had, onontbeerlijk WBS, geeve n wij gaarne toe;
' Illi die tusschenkomsi wellicbi noch noodzakeIijk

FEUILLETON.
De Djamanlen koning.
uit liel j)uiuc"h

7.30

IV.
EEN BEKENTBNIS,
.' fin

~:r..:~:~, .at;i~t dea;:..~em:~:t::: :::~:::'~:!

~,; De moeder \'"oeolde "icb onwal.
~ _.' S.bine "at &an't renster, eD tuurde droomig op
~~ bet frisscbe groen dar ae~ci.' •• welker teed era bIad.eo

~::':c:::r ~~! ::~Qd::~tj:la:;r:::d!:..:!t:~. K;:.:~:
~' de takke~ '1Iieg~len. -

{linen

Onrultig boot "9 oP .den tij..
kanten &ai.doek, waarmee '8 nu·en-dan heimelijk

~'eeD .traan ·aC.,eegde, die telkena wee~ tueacben de dOD '

&ollere 6Ogb.ren droDg.
,
'
, :' ,Sa!pDotje, jo bent £00 .t,l! Hot II me bug to
~.·moede> je
traurig te ,.ien!" &6i
matte en ner"
>'
eUle .tem de moeder, die op dl .ofa Sit, en reeda
, -'een ,wartier baar kind bad ged_g..lagen,
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de oorspronkeIijke opri ch lingskosten benoodigd is

III.
Wnnneer Illt de Regcering mogt kunn Bn gocd,
vinde n, om met wijziging ell uithl'eiding Viin het
reed. sedert jaren aangcoolllP,n beginsel [f], "lO de
den vervoIge geheeJ "ftezien, ell hnn lievel' m s te
to~"Jnge'in~ld '"'\fetfitlrt"-'Rcul!; ~~eF~f\~f'1J ......n 1;.O ., . " .A}J d e .. on

fl.) Er r.ijn meeT 8S8istent. - residen~en, m8~r wij
bebbelt alb!er slechta die alll!lstent- rel!lldenten In bet
000' aln wie het genot van nije woniugen is toege·

wooniog to Saialig"' .ijn begroot op f 54838,- ",e
Sam..angoc be Cour.nt dd, 25 November 1876 no. 281,
ad,crtentie no. ~07 8 .

~II het door de Rego;>ering vastg,e8teltl ~or
m'lal projekt ,"oor den bou 1V eener wedhana" W'oomug,
worden de koaten 'foor de oprichting van ~e:ne dergolijke wooning op J 55 bS begroot (B ••lurt dd. 10
Janusry 11>70 ne, 41, Bijblad op hot otaot .blad no. 2352),
r Ik ben niet
trenrig, mama, ik ,Del me maar to}
tHug g•• tooten u't het lo"cn! Ik .i~ , aile mens.ben
vroolijk", en wou It ook ZOO gaune. ~ ·.j D. Ik 'ferla~g
haBet DBar de lrolonie, want dan mlsten we ten 111' nfib niet, wat we bier allen zien geD.ieten. Dear iu
de afloodering en eeutonigb~id,. ontbeerda.. ik . nie~,
bebben kon: maar bier, ••ar .k. leder yroohJIt ue, II
het
dBt ook ik het ",enl!leD te
t die er
toch e,-on,eel recbt ala anderell. op beb!"
Met een .uebt g.r de moeder het arme kind gelijk,
. J . bebt alle reeht op d. genietingen van bet le-

ZijD

ven" antwoordde zij met baar IBche1p enge18cb accent
/lW;t mij betreft, ik. zou je g~ ..rne aUe ge~~eg~D gu.~·
nen .•1 kon ik er ..If don ook door m'Jn .t.kel~k
g~ltel niet un .dee! nemen. MHr Je zlet bet wordt
Ulot nw.ere att'llluling hoe I.n~er hoe '~~llberder. O?t
018 hij lij " bMt doet, opgerUlmd te !lJo, lIoemt :t~~
hypoobondrie t.()ch wefr de. oVerha!:ld, h,?6 gaarue b"9
ook 0111 onzentwil andera Wilde 8chlJDen.
, lin ~~i9t heden zoo plot8eHng, toen ik we ,erheu.g~
J

de S~bi~e bralr bur \'ol,io af, cyer zichzelf "rarra.t.
M.t kinderlijke op.nbartigheid .lond
op 't pllnt,
~en gebeim te \"erradeo, dat "foor de moeder geeu geh6i m meer geweeet ware, al. ze dieu middag op het
biOI.en ,nn half kind acb~, had geal ..g~n,.
"
'
• Je .prookt '~n don jong~n man, dIe on. !utat WII,
de au.prehn, en .iob door "de.. gedraglfl8 .e'er

t.

. ,59 '

~~~~d:f~~"',

5.5 1

WIIle1l1 I

3000.-

1800.-

'sjtlU ra;

Sluiting del' En golache M.il

400 Wedbana8,
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.. 90000.-
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f 658200,-

en op ouw en
belaste

per80neel

'Vatel'st'iat
van den

,

. .'

e) Een d~r gevolgen "an de teg~nwoordige .reoge:.
liDg il! dat veele ambt enareu I!IOnl~ Ja.ren lao g1.,. "an h~.ti

~::ot8:e~~~8:U~~::~::~~~~e:OO:~:~me:r,rB!:::::n b~;~
bed~.· g in onze raming iit be grep6n.

J J Zi. Bealuit dd, 9 November 1867 nO. 21, BU '
blad op het at •• tobl.d DO, 2067,
zeflr gekwetl!lt heeft gevoeid/'

,Ja, Tsn hem!"

.

S.bine knaagde wedel' op h.ar z.kdoek ,
I,Jc) weet, da.t ook ik hem te ~eeneD gaarne ~oc~ t
lijden, W881' Lij Ziich "ooyoel moeJte gaf, 0011 gn II.lhg

.~:·'~a.lr \'8d~r

wODdL .~~~k

te
zi ch toen oo k zoo
aAn
8teld~! Hij brak OD8 \'f~rk.eer met hem plllt8eimg, Oil
r.oer kweuende wijze, af, en wou weer voort .... Houdt
U 't ,""oor een t08val, dat we hem bier weer Qntmoet·
tent" i"oegdo zij or bij .
. I
D e mo der draalde met antwoordoD . Sabine Ii vraag
bracht baar in Terleg~ nhoidj deu, sprak 1 0 0

lange-

daan op 100 Cllvuten toon, dat baar moedel' opm ~rk
wordeD, en meer ill die vra~g a.oek~~ moe8t,
daD wuri[)e het gelpr ek tot; uoe toe aall leld~ng b..,d

tun:.

gP~t;:D~eet,

kind boe toevullig meD8cLen elkaa~' kun aantreffent zei f,e met een .~er.orgJen bl1k op
baar docbter .• Pl ••teen a18 daze '1]0 Te.-u.melpnnten
\'oor de beete w-ereld."
• M.ar dat hij jui.t bier kwam! " .. Eu terstor d oa
onp! Hij gaf in Weenen toch
voornsmen niet te
J

nOfl

zijn

k-er:I~~n~b~it::::n't tem:e~~:':iD!t~

:;:)l,

1den

.r

woomngen

uit .

via B.tavi. , lIrunto~

oak op andere da.gen Imnne hrieven ~an bet; poetkan.
toOl' to doen be.ol·sen, n e doouendlDg heert .toed.
pl.. t. pe,' ".retvertrekkende poet,

jam's;

'Veshahe deze ll lOUWO lcgehng aan '8la.nch kas
eene bate van ruiru
300000,- ( lJdeh Ollllml ti,'"
zCJ/.d (h!tdt.u) '~jBa.rB zoude af'werpeu, ougerekend
d
b
be l ond.rho nd diel'

dat l~et met

nn.llnlm.TA

i!~~s~~~::n:~~~~n!a~ ~:tR~egt:~~:~:nd~~ij t;efa~:=:
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. ,,240000,-

.

,1""..

lliouw en Singapore.
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100 KOi,tl·oleur-..

12.30

In do tllaand December den 2 en 16.
Fran8che M.il Tie BataTia en Singap(llt' .
In de m.and Deoember den 11 en 25,

g~heel

. J 6\)000. ' " 1260~ 0,' " 1 332 00,~

wr

g.~

. ... , ..

SalllllJ'ang.

600,-

Residentell.
Assislent·Resident,
Regenlen,
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Nasr ons gevoelen "ouden die indemniteiten op
de oodervolg.ode bedragall aIs maxims naor phl'I~'
selijke omstandigheden te regelen, kllllll PIl worden

'"

I~

vcrtrek -

bestedl.Dgen 'Vi UI!V '- 'h'~_·_. --- kunneu w orde.n V'oorzien.

worden bezuin l6'd.

voor andere werken 'Londe kuonen worden gebeiagd.

~ eene "WootJing in aene delsa l 81wa~r koelie~
loonen en de prijten zeer- laag waren, ~erd omstreeks
tier jaren geleden rllim j' 23000 ultgegeven .

]\:c(long-llj:itb.

.r

9980000,-

of jaRrlijk plus minus £ell millioel/ G7dd""

stellen, Ie weten!
eell e r"Biden!. wooning , '
f 40000,ee.ne assistent residcns woonillg. 11 :\OO J O.celie reegenla wooniDg . . . , " 4-0000.- [b]
cen e k onlroleurs wooning, , • .. 20000,- [0]
eelle wedhan.'. wooDing , . , " 50QO.- [el]
en wij daarbij sannemen, d.t voor het onderhoud
en de zware hers tellingan del' alB noeh bewoonbnre
en den wederopbouw der als onbewoonbaar afge.
keu r d~ wuon1nge u ji.~liorli.j ~6 lju U LitlllUU g"C:~t;t~l~1J l '\U

~:§o

De door ODS voo rgesleld e cijfe!'s ,.ijn 1100ger dan
,Ie door de Regeering gewOOlllijk uitgeke.erde be,
dragen.
In het .i.ar 1868 of 1869 werd, lOa wij on;
Diet verg'i ~8en, afln den .Hesiuent. van Samoran.q slecht1'.
j 225,- '5 maand. uitgekeerd; de Regenten erlau,
geD / 150 of 1' 1 2 ~,- '. maand.; "an ,i. wedlt "n Q"
is nooit, YO OI' zoo vel' ons bekend, eene 5ndemuitei!
van meer dan / 2G ,- ·s maand. uilgekeerd; de
indemnileilen ~oor de Assislent·Resiuellten en kon
IroIeUI's zij n respeetievelijk op
100.- en f 75 en
f 50. - 's !UlIands gesteld [l.ie Besluit dd, !,llj 00'
tobel' 18 73 n o, 15 Stnatsbla<1 no, 212,]
De t bans ues iaande Gonvernemon!s wooningell
kunneD, zoo lang ze van bet bed rag del' illdemni·
lcit underhauden kllonen worden, door de ambte ,
Mren wordell helVoolld, cn daarna in het openL . ...
opgevond.
Op enkele plaalsen , alwaa r geene gelegenueioi
tot inbutrr van geschikle wooningen bestaat, zoude

bij de,kllTldigen geene bedenkillgeu zullen h.,taan.
De ko.ten raD oprichting dier wooDingen b.,
dragon alzoo :
920000,23 wooningsn Voor de residenten . . f
70
., aesislent " ' " 2100000,74
" reeg3nten, ." 29 6000 0.100
" kontroleufB. " 2000000,400
" wedhana's, • " 2000000,-

gesteld ,
een resident,
een assistent,resident,
een regent,
een konlroI eul',
een wedhana,

8,38
aank;mst
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oprk hting vall woolllDgen voor hare die1l81'en yoOr
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348 Lllwang. .
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drie - r n· twintig IIp.sidenteo; , • .'
zeventig A.,islent· Residenten (al;
vior . en ,ze vcnlig Regenten;
honderd kootrolenr5, ell ruim
vier honderd wedhllna's (distriktsboofden),
\Vanncor wlj nu de opricbtings kosten van woonin'
gen voor die ambtellaren op deoodervolge nde sommen

wijzen .•
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GeUlcngde Treinen.

1~'~1
' '''3 I' 5
T. 1lI. T. m T, ro.

i. ten "nnzien van kazernen, kampementen en ')ffi,
ciel'swooningen, willen wij op gez"ch van desknll'
digen gereedelijk toestemmen; maar die !us5cben'
komst teo nanzien del' wooningen voor de burg" r'
Iijke europeesche of voor de inland.che amhlenltre n kan nie t alleen zeer g-evoegelijk worden gemist,
dcch zelfs len mees ten voordeele van dell Lande ell
mitsdieD van de belaslingsehuldigen . oomeede vao
de beIangltebbellde ambteDarell ell benmbten d OO l'
eene andere 1'8p.geling vervangen.
Om de ju istheid dier beweering Ie "ewij~en, iB
bet volstrekt niet T100dig om aIle kateegorien van
:uubtenaren ell beamhten, anu wie b et gellot van
vrije woon ingen is toegekend, op tc 80ll1men; een
voorbp.eId is uallrtoe "oldoende, en bepllien wij ODS
tot de a mblenaa rcn bij het biunenlalldHch bestUllr
op JO lla en ~Ihul"l'a· .

Een del' !"kken Vall administratief heheer, waar·
n8al' ons inzien oene belangrijke hezuiniging
. iOgelijk is, is de tegenwo ol'dige regcling ten .all'
in van de voorzi ertlng iD de behoefte aan ge~!hikte wooniogen VOOI' de Emopee,ehe en Inlandeche

;eM , eenvondigere en goeJkoupere

I 6m~ .?m.
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I;aa~ SOERAKARTA, KEDONG-DJ,HTI ' en SA~JA,RANG, 'Yall WJLUmfnaar 1ffi1JUNG=~!!:

Van DJOKDJAl{ARTA

Gemeogde Treinen,

niet!" ....
D, moedor ' .... plobloling afgetroUon, eo .nt .. o o~d ,
de ele('bt.e om wat te antwoordeu . Ze belobouwde In·
t ....eb.n Sabioe, di . . . .r de grij ... avond ·IQobt bli~te .

2,H.. '- ......... :; -~ S~~:·;:-::: : : · : .\ . .1~,..:-::!:~

h,....,-fr

~ ; .. I-.~"'...

klDdcren der I_den eeo recht pretttge. .,0011
bezorgd Sl 1\Jeol .... komat, aangekoudlgd door oor·
verdoovend vuurwerI... en bongaalsch vuur, maal te III
den begmne meDlg ktDd~rhart .ng8tlg, toen de .':
dervriend echter .met rmme b:nd lekke;DlJlent en" co~
deoutjc8 rond.trootd., maokte oz• •ogs p aa ., 0

groote vreugde ~n bad bij op st}tnmige oogenbltltktlll
we}
hinder van to g roote liefde rOOt zijn perioou.
D~ H per OIUt'Jl on bet peraone-el der ~"ran~cbe Ope .

wat

rette troep door de opvoel'ing \'an h-'3t ODS zoo bek~nde: .
In bOlltte t!'eilja:l-;, brachten veel bij, om de lach8plereu
der g ronto en kleine kind el'en in b~" egi~g t~ i:etteo ,
E er, gei mpl' ovieeerd bal ~11 een II patertJe gm g lang.
de ka nt -, be@loten deze rllcht gcnoegelijlte I\,.ond)
waa r\'oo r de DirGctie der Societeit a llAn lot' ferdlent.

Nli.R WIJ viaBllmmr is d. ]Jeer R, ..~.ngevolge
...... .het :gevecbb ·.bi ~ . \oko van .d.nB ..... Boyer, nan

I

zijnbokomen· woliden overled"".
Dill BUR OALLB:<, ~i.terenteSolo aail het
.tation •• 0 trommel m.t 900 fraoc. bad lateo .• tun
eo· die oioh gi.ter.o . derwaart. b.geve~ heeft. om de
noodige ns.lilporingen daarvoor to "'~oent 18 b8~ .met m.o~_
gen geJokkeo, zijn pogioge. met een guost'go. Ult,
• Iag b.k.oond te ,ieo.
.
..
Wij bopen dlt die .om de Beer Call",. 10 z~n reoette va. heden avoDd .uimsoboot8 , ••goed moge
wordeD .
NA,A,U WIJ "EnNEME~8er 1). Zwage-r, aud ..
luitenant der IDfante.ie, oud-pre~ideDt vaD het JDdi.ch
LaDdbouw.ge.ool.oehap, oud.pr .. ideDt .. n bet e.rote
Landbouwkundig Ooogre., oud-preaident dcr @ym ••• -

t,iekscbool en verde... beatuurslid van tu.l van

gele.er~e

weldadige genool.cbappen, benoemd tot kap,teon
..
van .e. bataljon koeli •• t. Atjah.
Da.r .r to Atjeh nog .teedo klachton "J,"n over
het verlorsu raken VBn goedereu bij ver:l.ending, ~ep
llJovon wij, dat de Heer ZWft!/(Jj' d08r, ~D an.nmerktDg

en

qe tomen dat hij expediteur geweeat ie, de rechte lUau

he~de

ij8-fabriek van de
Heeren Horris en Scll-1lltt, die in zoo korten tijd wtd erhersteld ill, bezoob t en waren tevens tegenwoorili~ by
het op halon der enorme etllkk'?D ij~ uit de " Krli~t81MEt' OENOEGllIN

li8oerbak. Ongeveer twee dnizend k,lo pracbtlg holJ er
tin hard ijs kuunen g enoe mde Heeren in .een etlDa~l
,,'ervaardigen; W8 Dueer do tweede machme ook lJ1
werking treed t, bctgecn tlpoedig bet geval zu.l w cze~ ,
zullen S&lllOrang en omah-ekeD weder ,olop vall IJS

vuorzien wordon.
ORDEN verecheen No. 10 '(an het Tijdschrift van
hat IndiBch Landbouw.. Genootschap, met de'len 1uhoud:
P.dicultullr, door K. }<'. Holle.
Ovenicht van dell Landbollw t;:11 Nij,'~dJt~id iu Nederlaudsc~1 OuBL·lndie, over £I e jlll'en l S72,

] 873 t'l1

1874 door 'Ii'. W. von Eedon .
V:r::;1111l, ,'an hel \'erbllndeld~ up het. ] fet e Judi~f'h
I;QudbOllw.Con grct:t) 'l'weede S~c, tie.

l.oo w~i in die
afJeeling als in Bllnt10eng ell SoekuboetDi dt! k ilij 1.00
Echoou etaBt aJs ooit. Met tlflUl I?; in de afJeeJiug B n. n
{L0 eo n g bdIJot't het product rAll {lit jll.IU dat ,' AU
't 'rueger Bn gewtloulijk \'drre t'J {),-ertrt'ffe~. En dan~ die
ii\'6nloed ook den kl eioen man , schoon tD bef!J.;iJelden
lllutB. ten go~ rl o komt., ,·erheugen z,ich reeds }'clen in~
Jen oogst rau rijksdaald ers di e J.~ bere ids genote-n
of ,'oor al6 nog te wacbten he bb en ,
In W8t'rwil bien"n ontbreekt het ouk ill de1.e
llegrie niet, lIao de zaodanigen dio eeDe meer
winstgevende jndustrie najageD, ofecboo o dan ~ok
ten koate vall anJeren eu met yo lkoml!ll \'ern chtwg
,'an d~ leer f an het , miju en dijn. In,~ollderheid
,, ____ ... . ~ ....a ... ' C'Ql 1.tl
orUtBlltClt lllen dUBrbu te wark
g6Bi.. kau bJijken nit het ("it, dat mall onlBngs loelfs
de buff.l. tot de Gouver nemento pooterii beboorende
en ge.t.tionneerd te D j e III b • r (dietrict Tjipo.!.ri)
U ,'£

IJ'Jl.l.NDJO l-m

ii.clll'ijft

11160,

dll.t

'J

uit de kr.al heef' weggeka.pt.

De

dieren ziin nog

altijd te zoek. En wie ~i('!h vleijen mogt de vierroeters
te een of ander tijd wei .on hUll brandmerk te zullen

berkennen, heeft te bedenken , dat hij-zelf mi,eohien
reeds een dee} daarvan ferorberd heeft,
Te P. t jet (tll"cben hier en Tji·pana.) heert .ieh
wdde~ een noodlottig gev.1.i, van vergiftiging do or chaw~
pignons voorgedaan. Von negen inlanders die zich aan
deze lekkernij badden te goed gedaan "lin or sleeht.
weinigo uren daarnB acbt overleden.
SOERABAIA 5 December. nen 9den kwam de
llieuw benoemde Besident van Ternate aldaar aan en
aanvaardde den ToIg6Iiden da!l het b eetll11r.
- Men •• bryft ono uit de hinnenlanden:
Kleiob,mdelaren in de binnenlanden mak.!3n de opmerking, dot bij de koopJieden t. Bot.avia, Samarang
en Soerabnija geen onderecbeid wordt gemaakt tueschen
ben en particuJiereo, terwijl zij toch ale widd enpereoon moeten optreden tUBl!lchen den grootbandel e·!
de in de binnenlo.nden verblijf houdende p.'lrtkulieren
eo met weiDig winst t evredeo, hun beetaan zOtlken.
Wij touden zelfs "foorb : t'lden kuunan aflnhalen, dat
ftRn particulieren, ook waDneer zij b, v. 1 kist wijo
of 1 l'st boter kochten, daanroor mindtr betnnlden
dan weI een kleiDbandelatr, die 10 of 20 ma.l zoo-

. ,eel koopt.
Daarbij 1iijn er zeIrs, die Looit handelasr zijll gep
weeat en zich op een bO\Jfdpll1ate dssr\,oor uitg even
f.Gnder een cent te be zitten; ale Ideinbandelaar of commislJioDair anerlei akall! bezigen, met Bon heel &Qrdig
praatje voor den dag kamen, ju. wie weet t;elf8, of zij
geen eigendombewijzl}n VNn underen tooDflD, um maar

.

Ellr.)ra bet red en bad, r.ag teleurg6steld, daftr llQnr
meDsch en8cbuwe vader baar aile vr.:rmank onthield.
En D1\ bad ze in d ie schoono wereld het 8cboon8~,)
'g890nden, -·:aarVAn een meifljesharc dro'Jmen kaD! Ook
bi~rvaD bid ze onder tranen afatand moeteu doen,en daar ook bet ploteeHng weder 'roor haar op, lo tte
het haar weder in gloed, op 't 7.elfde oogenbJik, d&t
baal' vader weer van n ls uw{'J roieplannen Iprak, die
opnieuw .1 haer vrellg de zlluden vernietig~n.
S.biD8 W.fI verbitterd, baar batt lead onuit8pl"I,kelijk. h.:IorreDde Over hnar lot, vel'ried zo in kinder] ij.ke
opbrllieing, wat 'to zoo lrmg ge beim h"d gehou den.
liaar moeder lUot:bt alias weten - det loon hur nict
• chelan; baar mooder ruocht Dn wft8ttl chuwen zo oveel
r;6 wilde ja ~ ze had 7,lCh door een \"'Iuchtige ~en
niemakiog laton inneruen door grlvoelecd, die baH LU
~~heel beb98rl~bten. ~e eerate aanr&kiog 'm et, Hen
Jongen man, die haar benel , bad oeD diepe&. illdruk
op haat' gelUaaH,; waar3chijnlijk door de wijzt', wa : rop

hij baor naderde.

,.bann~l¥Dp'~:.'-:t .:,~ _~',.. ' _:. J~ \.'.. ~__

.

10 haar was 8ties nog Daier, ou r-

Ipr()nkelijk, eD een Qieuw geToei ale dl ~ , WIUI tJ {e h
winder dan een revoiutie in bSdr zie1. Het, onlhr .. k
baar aan , wilskracbt, en ook achtte zij het Diet Laar
btlar plicbt, die te keer te gun en te o,erwinu~n-,
d.ar.e dit gov ...1 voor """htmatig bield, en or n ieto

kwaade in zag.
Eo toeb bad lie ~r haar moeder

geeD

woord

uu

lIe.egJ, en bur .lId~~ er ·niet o,er kunnen .pr.ken,

.

'

. SOERABAB .

tban at Bata,iil."

. -Niott.r~en.ta~nde den ' ~nlijdelijk';n d;ukdie aan .1
here dieDaron i • . opgele.d doot de ongeboord) rii.ing
.vAti dali·.:. wiBBelkoers;- ni"tt,gan't.li"d~ d. bandel

A .. nge kom <fn.· P a ·.8 .6 g i e ro.

op ·den 40 en. tldon· Deee:" ibe r .
Met het Ned. Ind .•Ioomo. llill.Frana.or van de

,un

Putttl, k~pt. Lindeman, van' "~ on ondj~r.u~flssiog. via B,~
Wf'an: DIt' beeren Rena~d, Hogerl!nrl~n en .raw" P~I,
Klllijte en fam.; Villeneu.el . Bdhru D:8, -MUll1(!k; movr.
Dumas ell dochtcr, mevr. ~" Hulstijc, ,}"redtlrickl!l.

meermlll~~ totB.l " erlamd werd ~oor de k~er.8.uctuatien,
.d ie bin~~D: weiDig(; '#1I1Buden,>ja wekeD,~' -- tot 10,15. en
meef percenten : blJ,d roegen, .' eD de wiaselbandel in
~er ~ aud binwede: :' sa'Ji:l& io l~u,tcr dobbel&pel outaa,r J-

MAKA.$SAR.
ian g e k 0 m ~ : n ,p ~ '! 8 ' ~ g_ i 8 r a.
Per Ned. Ind. stoomsobip ,Gouvern ~ur Gener8RI
M ijer," de hh. Stolk, Couperull, BtLrk('Y, 1J~.litg" en 4
kind~reD, Rozanraad eo ecbtg., }"'oub(:I •. SUIJZt~r, Wa,,gen e:;.:. echtg'J Guijkeul3" ech~g. e!l 2 klndercI!, b l;!Du·
vens Z. M. troopen van Ja.va.
Do 0 r t r e k II; end ePa a 8 a g i era.
Per Ned. hd. s!oomacltip "Go u~'H'DeuT Gever.aal
Mijer," de hh. Selles, A.ldenburg llll eohtg., A.cluUe
Raffrsy, Maurice ~laDdonJ Jt,)ukm~d{er v:?" tlcuLg., V i:l e u ,
Jens en ecbtg'1 Huisingh ou 0l?h tg. , Bai. Rtmn·.r ~ll
cchtg., JJllitjeB, Bijhchroe f, B.ijf~o ~c \: Leu oe~~e:l, .M:~.
!i ON', , 2 dnlllt's Versteegl.i, ~J eJuf Il'uuwcn Vll~8, C.
Leunt'8sen, W. LennelUJ6D, bem;"' ~ Il! Z
M. troepc n
van Java Dfttlr de lfolukken.

dienen, dat meo werkelijk: kleinbandelaar is.
Doch dit zijn maar w6Dken om de oDgezon~e verhou-

dingen te doen ophouden e~ ·den han?,el.ar 01' ~e
hoofdploataen te doen begrypen, dat "J .wel deaelyk
onderlcheid mosteD maken tU"8c"en k!elllhandelaara
en -:~~!Cr~ie::~~, dat er reeds kleinLandelaar.l!l zijn,
welke wisseis nftar Europa bebben gezobden, ow re gtsBtreeks bUDDe g.Jederen va.D daar ~.1 ont.vangon en, ua ar

hun leven 8wij~e goedkoojJ IS en 1,IJ zelf hun i!8keu kiln·
adminilltreeren .1s d,a n die bu.rang tl~ge~ h?\, fd~

IHFl

plaabprij'len dan wel daar beneden 'Ban partlcllheren
van de band te "etten, 1,oodat dall ap' de hoofdplBat~
seD miDder verkoc·ht zal worden dl\n wei tot nu toe

de; -- niettegon,taande dit &lIe. bleef de Brit.cb
Iodiache RogeerlDg dlw loop van 1.8ken met de meeata
lijd::'lI amlleid nBuzien, mecnende da~ aliell ten 81 {Jt~.,
wei wc;d er vun ze lf zou tc rec,ht komen
D"of v · o~ de ,ertoogen van den kundigen Etneet
Seyd van den gewe1.eo muntmeester te Calcutt.
cn MadrAS, Colonel. S.' p, ' SmitL on fan den DOg
fuugeereuden nllmtmeeste.r te .Bombay, Lewis G.
Hynie doof
voor de ,erlOBDing vau een tan
L i H~rp(1 01's
haudehren
dnt de ingezctenen van
.rudie e\toU goed de _ono.et'llanon zijn vall Koningin
Victoria, e ! zij rd ",t llllUdl3r tlt!:t.en recht bebben 0l'
b t- schermiug teg"D de noodlottige gev-olgen vau eeno
op g[~br~kkige groDdslag"m , rnst .:nde mUDLrcgei ngjwees ue Eugcls4..he Reg ~f'riog schier al s Oli'tIDoig
ft.f elk voorste1, dat de strekking had ow. ook in

HANDELSBEH.IC ilTEN_

het ge.aJ wa..
.
_ Men .cbrijft on . . .n Bang,J, dd. 4 dezer:

"P de .ochte plaat. is.

dering · vand.';~beb6ers diar. Blink gelDaaH, .that_.
there wa. no ni~e .!lDb.staotial;€lo,.r. Qmenbin the world '
thon that of H.Jn\hd,. or more·"enn'ely ·'for .property

en·

Doornewoord 911· .Boht., Mulet ••
Beht., ben~veDS
. Obin ,Arab., In!., : ·!lchepelingen~ ZM. · Troepen . 6n

credit tekuoDe,, · .1trijgen ...Dlltde gt"o~th.~del door hen
.wel ee•• klapp.Ii krijgt is mll1!dt,1 .~n olgen too~08lJ.
Een kleino IIlOeite &Ondebet ' ~ljnwal1beer . dll b.~.
del ••tande. q de handen ineensloeg .eo door wehullendo t ....obenkom.t dercrespeotive re.sidOllten in bet
locaa! dor handel.. erecniging eene opgove deponeerde
ter roadpleginll : van : elk, . o~ . te w.te~! welke en ",sar
kloinbaodeJaara in ..de binnenlanden
g ••••• gJ . met
opgave ' "on , n.~m en of ,zij. ter goe~e~ naaln b"kco.~
.taan dan wei. :of zij eigeod~mm.n be .. tten· e~ of d,e
o. q 1.ij~ bezw8ord;· dit zo~~e o?k op ArabiersD, en
Ohine.en moeten worden toeg.pa.t en werd . het I'gt .
vaardig crediet verleenen l;l,1iSllcbien te~en~('~8t~D .
Jammer, dat de ~ateDtwet Diet .~or IDw,lhgmg v.tbaar is, da.ar die andera in dat OpZl.~t zeer veel goed
£oude kUDDen doan en ook ala bewgs zOl1de k~nneu

PRIJSCOURA:N"l',

,10 dE"n nacht van den 2den op dcn 3d.en dezerj
liet zicb op de in daze afdf'eling gelf'gen I!Ulker onuerneming B"bl\t hrt brandsigDaal hooreD, De brand
brak: in de centerfuge-kBDler nit en sloeg de v1B.m

opgcru8akt door de H8nd elB~Ver ecni g ing te Sa.IIl~ra.ng.

7 December 187 0.
KOFFIR, Gewone b~r:

I

Dog_tell

boog bOHn het dok uit.
Aan do opoodig .aDgebracbte hulp .an het pe"O·

S~dKBR, VI. I. bereldlDg.

neel en de tlinke, en doeltreffende maatregele~ van
d~n eer~tcn geihnploUeerde, den heer H, B" dIe r.elfs
geeD geyaer ontzag, is bet te dauken dat de brand
zich uiet ,erder 'erspreidde en bet boo ft1g ebouw van

INDIGO, f 3.25 " f 3.75 nominaal.
._.
KOEHUIDEN, 1e .oort f 0.34 .~ per It
BUFFEL , 10 ooort f 0.14 a 0 .15 1'"' PO Uli.
RI.JST, .Tavu·soorten Ie soort.r 7 76 2e Hoort J 7.2:3.-

het pnkbuia geapa.rd ble.f.
De oo rzaak moet worden toegf'achre ';en aan de
onvooI1.:cbtigheid van een der 8toommandcors bij bet
uitl alell der vur.n".
(S. Ct. )
MAKASSA.R, 21 Novemher. Vao Bond. ,ernemen
wii dat den eeraten no\'e mber des IllorgeD fI on ge\'eer
te~ 2 ure, een hev:gu I!cuok VAn lI a r dbevin g .met
ondel'ftft,rd8Ch geluid, di e ettelijke eekoud en ~a.nl\teld,
rele lieden uit; den sJaa,\l wakte en hunn e hu'zen deed
uitlo :l pen. H et heefe ec oter g~ene verdt,re g.~volgen
gehad. 't Is tor.h niet alles in dat noton-paradlJs, waar
ruen ultijd een vnlkuD tJt naaaten buurman heeft!
28 Novt\mber. Hebben W6 in ons blad a1 eene mel·
tling gem nnkt van het ~?UWeD ... v~n pakbuizeD en wo nincren waarmede de lIlJ vere Cll1nezen 6U InlllndflrB
Tan 0 de~ hand')l de ata ll Makossar verrijken en ,in
aanzi en doen gedijoo, 001£ het Bouwdep8rtem?nt hler

laat .i cb niet o.betuigd. Er i. dit. j.ar me~'g f.rm
.tuk werk t.ot .tand gebragt (cok In het bmnenlond
en d e ooderboorigheden), w"ronuer we ook. .'~veD8eh.en

, te r ekenen di e werkeD welke bu ena vOlt001Jillg dlgt
nabij zijn, zoo ale hot nnttige ijleren IsadhoQfd achti'l'
het • ha,endepR.rtemente·burefLll, en vo~ ral ?ok I~et
hllskruidmBgszijn te Plinnaboeugao bez~tde D L?!B~~e.
Dlt mnuieve, uit deD fut,rd der ~88k. DIet door ~1 ~.rl 1J~
heid, maar zek~ r door doelmo.t'gheld. ~n BolLdletel t
uitmu(Jtcnde gebouw, dat onder de 11!1dlDg van . den
opzigte r Eair..k ie opgotrokkeD 1 waarvoor hem all~ eer
toekomt, za1 eeret ~a8g9 in eene lang govoelde behoe fte
l1J<1 op allerlel wlJzen tIeelt lllOf t~ n behelpen .
In nanmerking ne-mende dat er bier imru r I'e kort
1e aa n BUlbacllttllieden "an all en asrJ. en koeli es ool\nooit in overvloed te bokomon zijn, moeten wij toggen
dat het "Bollwdepu lt-ement hi cr, \'{;,da bewijzcn g eeft.

van groo ten ij\'er en

fik8~he

werkkracht.

-

De ,'oratiu van Bflrro;, heeft hedeo morgen op
de geb ruikelijke wijze h~Ulr oilicWel b ezoe k gebrdgt
bij den gouverneur van O. en O.
(Mait. llbld )

sCUE EPS-8 ~ RIC Ul' EN.
SAMARANG.
ABugekomenSchepcL
N edl. .t. KOD. W. HI goz. Soeter., van n.ta via.
Nedl. bark Aigatmec. gO". tlaid Sechbiu Alloei
VC1D

Bat.,,·ia.

N edl. v/ scb. Slamat gez. O. R. de Greev., van
Tega-l.
l!Jug .

V e r t r 0 k ken Soh e p 0 n.
Nedl. st. Awbollill gez. Soeters, Yan Bo.tayin.
Eng. bark Maranda gay., Sam es r,Pijroe van ObetiboD.
Duits. brik Diana get.. Jacobsen VI\U Bauko!&: .
Nedl. I . bark Joedulkarem go •. Sech a.o.nbi n alio
l\Illkaram Yan GriBBfe,
A

Per

0.

0100

n g

0

k

0

men P a

8 8

a g i ere.

cer Koning Willeon HI, kapt. Zuyderhoudt,

Knptl!. l'etar \'. EIH'IO en fa!ll, Ho arse v. Groouou
BUl·ggrao.f en ,Kievit"l, IB Luite. Dit}t~ ell fam. , ' an
Gorkum en fa.m., 2de LUtts. Berghuis v. Woor t wllnn,
Momroel! en 011'. \'. g~loil dbeid '\Vaszlnk on ];cbt" De
Heeren }"'abritiua en fam ., - de Vink ell fulU. en ac itsch
Me\' rouw Strtllendorff.-

VDDR SOERA.BAIA, D. HeereD v/d. DenL en
Schnl'lrteu Mevr. \\rijtuor ell kin dje en · NiggenburggeIl,
De Hr, Scip:ol Kos ~ er. 1a ntl 8tid~. Dotlk ('11 E cht.,
claar deze, zeIf" in goede. genQ.akblltc, bafLejijke oOgenblikken, alt,ijd weH t ot ontust v!lrrioJ, en door alecht
hunner werd ol'ervaLJou,
'Vat Sabine DU vnor het eent haar vnder ve rweet,
af~l ' de moeder pijnlijk lUlU. Zij7..elf m()cst hUfir go
lij k gevenj zijzelf bad d e "oor haar zoo hoog lloodige
ruat niet; en fe £Q.g in, dat door ' I!l yaders to ':mBDlcnde
l-'rikkell~ ,unbaid en teruggetrokkenheid, Sabine's ,itlugd
bier nog Briner a8n vreugde zou zgl1. dan 7.e 't ill de
kolonie geweest WaB.
"Laat ona a11e8 go da van de t0ekolllBt hopell,
kind!" Dat waa de eenige troostJ dien ze Sabioe kOD
gev60 .
Zij brak bet geeprck af, omda /; te Vl'lJolulc, bck"nteniseeu te booren, waarVOOl' ze nag millder tr,lfst
zou hebbeD gehad. Ze riep dlarom d t~ ksmonier binlleD; droeg dez:t) allerlei huiselij !ce bezigheden OJ', ~D
tracittte Sabi~e daarin te bet,rekkeo, om haar aileidtng
ttl geve-o. Maar zij bereikte baar do~lllietj het n~ciFjt'
blcef in zi~bzelf gekeed. - S~bine ontvlood bet lil!h!
dat d~ moedt.'r in 't. Balon deed aanateken, weDl!1chle
go eden nacilt, lid ,iob zwijg('lnd een kua op llet vom'~
boofd dru.kken. eQ ging n3e.r baar kamer.
;: Dat oDlbrak er nog aan !" lei de moeder met OCID
znebt. bear belor~d D8tiende. - • Ginda was unze
beme.~ ten miD8~ onbe''Wolkt: de een,ormighei'd t!' zer
J

omge,W{: w....01 dikwjl. on ..rd .... gelijk, mlAr t<lch
weldadlg, .ergeloken by dit ollrDItig l •• en. aet i,

1!:=:.:. l~ =~. ~ic IOl'tbre,

voor eomsumt,ie.

R01'~~G, ~: k:. ~

..

Wiaselkoors op Boll&lld G rnd. ""to, part;;c . 102 'Ie
102'/•. BANK 11.)2 FACTORIJ ~Ul"L

kt

a

J)e hervorllliug Vi'.. het Indische
munt",ezenZoo beeft do.u eindel tjk na lang bel'asll ook J8
NederlandBch-Iolli5c:.e Q)untkw~Btie vOOl'loopig hare
oplo8Bing er-langll. \ rm'l'loopig, 7.e~ ik, wfm1, h(':.t geloof d.t de regel ing, wu.urval1 R~u- el"'s I t' !~griJ,u\ OTIS
eenige bijwnderhedeo heoft d.}~ n kc<-!n en , np den l.11.n,
gell

duur prvefhoudend zal blijken, beLit iii niet.
Maar dit J2eemt niet wag, dat wij, wo III niet in aHe
o() zicbl:en \'olda&TI J toch dnnkbullr lllogon zijn \'oor het·
geeD. de wetgeve r iu Neoerhm rl tell beh oeVd .va n India verri cut ueefli. of, am de :.: ~ ' t·.i te K"m ~ l' llIot voo;bij te gd~n, e erlllDg zeker verrichlen ZJL lI~t g ro t?
b(~!!itJe ~ 1. wear Let in lie el!ere~J'9 t e !,laQ.l s (lP flHnk<;\' ·. w,

bet b )~iD3~1, dBt het de plicht deti
.
~tl Jhet
~:~:~t~;nd~: :~):':lli~'~:iJ~~1 ':::tetu ~:~"'Io ,:,~m~~~~::
kiiiif'l- de"gf",lliis1Ilg"zff[i"'v~;n'lh et"" Iujis.!l~~
0 11 de waarborg, die bierdoor' a:li1 a nd
van de1.!)

ge WJst .Hl gdschtH-;l\: ea ia,
hoog duor h~n wo rden aange 31a6~'''~ .

lDun~wutetl)
lu·!~t.ete nen

km !!w Jilijlt te

Of iii bet gCE'n w~ldind VOJ!' t tlUel' d =c ,AO etJ:J l"tHt
illkoffil::lLl Ie'leu moet, het.'!. ij hij
zij op den maa lsch QPp ~lijk~lJ.
geld,
wsarin hem zij n 1(J;')J1 of ~lin inIr.O) I.a~i1 w'Hd t uitb..!t;~~ i u ,
g~ Yl'ijwl,al'l is voor de verlllind.~; hs "an koopkr,,-c)\;·,
die htlt TJ O ldwendig "' Oll ill l et ~ !l oU llt:trg~.; n ict:i iorl
aIleen bet zib'er to t wfta.rdemerer war~ blij\'en di.;onen r
Is h t voor den k'))pm;J.o Ui d~ e[}tto) wey,eolijku u:t·
komst J dbt hij voort,a.!Joo m et gro ot;) nilu ,.... kaur ighc id do
gr8nzen 1'. ,,1 kllnn ~n ber" kenen b:onen w~ l ke de flu:}
tUlltioQ \'!l.ll den wisselkoers ll10 et en beperkt
_ en is het "foor gehed Nedi!r!nn~hch-Indi(',
in
ht)t bijzo nder YOO!' z;ijn o pro,iUC~3.t~ll uit)!i ee::l o:lscil ato.,j,.iH'

o.. tk t'f,mung gez, HcdLuij "au UheriboD.

,nogcnoe g (Ipgeruiulli.

\ \JV(k <;;~:"' ~,

~~I~~

~o

\fu~a

IUJi"

gU <:H l

g<'Wt! MHi

l~

de opcitJclling en wegvlo8!lDg \ au ke t bi ~r u it,
at:lllud e Ned orl an ascufl kapittL9.!, ie ts W;\,t op m:·er uf
VO'Jr

minder rUlmo SCh:lll lli ot 'lJll zijo kU'lIl en u:tbtijv(w)
in dian de regee ring VHIl gco' e \'oorzi e uiogcn t un opzichts van ouS lU untwe;r.o;,r. hal willen afw~ten ?
Men moge omtront con ~u nnJl:lr Illugen t :J d ill
O!l7.ekerheid hebb en verieet"J , nnn die on ~ckeo:hciu is
thnns yoor goed een ei nJ gelllfl !, kt, ell W.<l Hn B..' r lueu
de op dit gob ied door ouz') r ;Jg-e0ring g e,-,11gde
dr&g~)ijn Vl rgelij kt m t' t de rJuuding die En~c1·md
81lugellomen met betrek kiIlg tot de aa ~i zijrl0 r.o ... gen
loe'V~! lrouwde belangl'.''l vau Hl'i t~c~·Ill ~ i t", d II Zit]
iet.!er onpllrtijdige onyoorwal!rdc: ijk: Illilet eu in~ te.1llUHm
m6t de juistheid cler oplDerking d:)or den yo o;oz.iUe r
Villi de I.JhartlJred Bana: of India, Australit.. aud CHina.
in e0U op 18 October jl. g8ho :den Hl geJUee no
nlaof, 8i.> del't we bet ra.eteland be trad f! n, een
geest ~iell 811n DI;} "B;Jer'ij Yoett'Jl hccft \'118
die heUl a1tijd weer OpjOltgt" a ll! hij werk clijk etlns ru sti g
8chijnt tc 7ijQ, on ~k ee.n ptullh meon te btlbben gr.r on·
d~~1 w&ar ik llliju Bllia:rtl'lijke zen Ul'/en zal1 kunn an 1..',1 1meeie ll. Zoo waa bet te WeonellL , \\l'at had bij t\" ~~ln dien

j~:g~: ~~~e;:eo;,.nbe.ds:'ht~~~:~en:ij~~ o~~rt~ent~~\ ~.~:
Zoo ill bet hi(· r weer, Ull dia jonge lrlaD hem ll'ccr
ouder de (oge·n il! g (, kome[lj want ik zag het du.id \.lijk-,
bij ging 'lug uit den Kur-tuin Ol)t hem tre oDtw\ji~tl.
En nil woet ik tot de olltdek king k.(lll1 en, dat hel
le"endige gemoed ,an nti:jn kind vatbaar \faa r Ol' r indrukken, die bur zoo J ic uw ......
De atJU!'l mo edf~r lion tr,mr:g de , handen in d&ll
flc hnQt r.inkcn. Lsug Z ilt. ze da.r aJlc en in 't a:llu l1 ,
IUlfjt~rE'ndrJ

of ze liaBl' echtgeno ot beJlede-n nag h(l(lrtlc,

die den gehee!(!n u.vond ~ich ;l!~t oro de -zijnoI.J OBkotom erd~, ell, zoo.Ii! d e kl!.01en i€'J' rertelde . de bediend-en de strengt't<.: order gegeven bod , ni~maml , ~ ; 5
men naar hem ",rag en moeht, bij hem toe t6 laten
elk belocK, vao wien ook, af te wijzC'u, daar hij "\'h
onlAel ,"oeld~t en niemind wilde ontvang~n.
Allel'l wail etil bened~n in boil!; aHeen hilord c r.ij
j

80ma doffe lreden op de ••ehte trap?enloopel'll. 00.
begaC r.ieh Tl'Of"gtijdig ,t er Juste, do c.b I~ndor . rust
want nauW'elijke le bed, hQorde lij ih de
IIIUlgrell ••n<ie 'kamer haar kiod zaohtje8 anikhn; on

zy

~ ,·ir;dell ;

BritEch·lndie ann bot go ud do ploat. weder in to
ruio;.cD, di e het vroegrll in den gddsomloop van ~~_~
nitgoatrekte gebi ed hl.Ld ingellomcn , cn zoo blijft InUle
YOOreer3te gedoom d orn zich te bellelpcn met een
ruilmiddel. dllt nls :to ~oduuiS z.ijlJe vool'uaamste eigens ch ap, Yll~thcid "3ll wRarde [5], ve rloren heeft, omdltt,
n}t8r h~t sehijut, ue lUannell vau de LondelJtlcue
ge ldml1rkt "iell beVEl ad maken dat dio mnrkt mien,chien
oD0'8wen8chte stoor n:Baen 'l Oll lmnnen ondergflsn, indien

eel~e

nieuwo vruag 'na6r go ud t en behoeve \ran

Indie

woc-ht geborea worden.
L:lten wij oes gd ukki g tlchlell {b~ men in NederIa.r.d to t gar-o nd e r

Inzicht.en in d en

sbmd VBn zaken

ge kOb! e O t!n er reed" vroeger zou uer 8~:' zeliug toe
i8 om dtl fifunt V(\( l' lIen V t' rder~D MIl~'un zil vCrtll standpC'ulIingen te aluitell. AI!
uadelijk govolg hjtt"rafl it! het ziln_'rell betllUl'Gli~(le·
~ n in N ed erl!lDd t~n in Iodie In waardi3 gclijk gewor
Jen Ban het go ud. en de thRDS v88tgestelde regeling:
(lie bestemd is ODl met It) Jallllari aanst. in w erkil1~
La Lrede n, heefc uids mot'r of nlintlel' len doe I dUl
\Jill onder aile Ollll!tnlldighedea ook de Indische zil rc
ren mu.nt op h:lrB tegenwoordi ge fi duci aire goudwRar

de te handlon.D.
Ala miG del (lID dat doc! te yerwczenlijk en had ll et op
perbestullf Ban den Gouverneur-Genera.l de b~,'oegd
heid willeD tQek e nr:en ow , zoodrll dit J(jOl' den !OOI
\·an t.:lke n nOudi g 7.-' U 7.ijDI ~d"crell staurlpeuniugen t,
O!.lllluntGn f'H te doon \' ~ rkoopo?- , lJit lteuter'a bf'r ich
Illot't echter \\"ol'dt;fl op ge rna:!ht J aat ue Ka mer vao d
t lekljUlli ng 1.l::· 1.'3r bevoegd beid aan bet India~h Beatuu
nieb: h~ ~fc

z,)oaltt

de

z!Lak ...

wozen of Ind i
1.i ul \'l:r i,j ~t wnrJeu duor ont
ID uu tiIlg &.lh 'c J', of dcor g.::'!l~idelijke wegylool ing er r aj
n Har N ederlund,
~Lal [,1 KBn
r /ill

OUS

zijn oyerl;oWg

Zo ulang het i.lg~n \\'oord i ge iu Nele rland om lvvl'en
'4ilYer t'Jt elk bed.rag 81a s~llndl-cunit1 g moet wordel
de gelegenheid btlhoudeD au
zij n l.i1IJer al~ widdc L n Ul r emi;Jo nal\r Nederland t.
d~

l\fl.ng~lloUlell, blijft Iudi e

bezigBn, e n bet fJpreek t V.lll i'; 1 l f da.t di t middel liie
onbenut ztd woru~n gel ~ten z :'o lrtl d e wis3eJ op Ne·
d.erl tl nd cf op Engcl.snd dn ud 0r m00ut worden dill
100 p C-t. , VOor (j mn:mdi dab) l)!lpi cr op Alllste rd':Hl
of / 1:2 fO;)1' G m':lU!lda zieht papie,· op Lan deD,
'

de gram, on hO\'~D welk:o de InJ isdH
ill dell eel"sten tijd onder gewono on
stumlighedrn onmogelijk etih,en kunllell. Aan den an
dereil k:mt 7.ull en zij no ait lan ..; t\('. utt'l'ClOll belledEt
." 11 f,,~ .... I' 1,~
ar\ ,:,~ '.!:.
~ " 'J; :.I " " "'" '-'j
A 'mtc r d3.!ll kutl.uon t er ug loopHu , wijl t\pc cie ontbie::ling
nit; Nederland op diell " oe ~ voord~elig wonlt en teLttij
geheel lJui tenge wone rmetuudigheclen, e r bij ill hei
Dit zijn

du~

wi8selkoer~eIl

s pd k Olu~ n, kutl'nell d e kO l!1'3CU dU::llJiUlUte r ,um gro!J
tel' af ~ijlt:ing dl~n ,'an bo(.) gstent! 4: pd'c ent ~ij bh,lot
gE s~olJ,

10. 2.0 0\"('l're is {l:} zank der Indlscbe llUllJtregelio!
dU3 Tolkomen
maar l;nrt"l zwn.~ke zijdtt 7. t'l
Z:(: \'
ge\'o elfll, jrti13t WollJue.er ,het el
()p 3:'liJH\l lU t om t~n b .:::hol \.~ (It>r ctrculAt,ie aill ier ape
oit) ui t X('d~rl a nd Ie oll t',leJen. Het ill toeh nie
Wafrl'3 uhijnlij k Jut W-iHm ee r III Nederland U(l:'!g oo t
tit-nuL 'UIHi.r G rc~i e- \' I)(), uitVoJ<!r 111\31.' Jndi lt , de Nr <lrrl
j

B"flk beNid z-al worlen ~(H'Ond ell Dill het onder baaJ
b::ll"usi'eude gLlUd ips to l~t~u, Zoolang de CiNli~"th
Diet onl h\st is \',9,n het or ~rt.o lligl1 ziln'r, Jat d(.lOI
tn~u

zo opB-tonn en in Sabino's ~!1ftlFre rl rek trad, z,,~
in n3chtge w&au "oa r a~ !l flpit' gel ziLten. (h
Inmpctte!J. b'audd~n al1e li(:i,l \,tcn .
8sbine hovrd c haBr' nie t:. M ~ t. bt~jdH hamlf;'f! oM!
gell'Hlt b l;' ddkke n rl~, :tAt ze dssr jHdJt~rui t in den stoc
geleund.
nau ZWJ1.!"Lo hUt"t bij het kt!ll!siir ut blllu,w
8C:1tlg gl'l17.ende :tIs r~ v~n,\,TderB , hing lang Oi'l~ r d(
leun10g \'an den fltoel Rfi IHlmen en hnls waren {1n!'r
blo'Jt: oo k haal ' T'oet:m waren bleot, en ru ~tte n op ee~
I.og(J t.a.bcuret. ' Zucht k ermer:d ~, :;: ~hudJ~ ,..ij lan g; &&f':".•
Jllet het hoofd. Nu w:crp Zt'l ploh:dill £, met b:d dt
ha l1dcn he ur ll:1ac I!!lar achtereu~ ~t\l.'~mg "[I I en *rllkt~,
(l ID naar '01 .e:emoed lu ! ~ht te geren
h3:l! Dnchtgewn.I\ d
opou op de b ,)Tttt. Haar 'mo('der ontwfll'ende y l.ft g' t:e
hasr met groote oogen dtr.ak B4n, Du.arop Tiol ze
bur om den ba l!, en w e enJ~ luid .
t:e

Il!lM

d~

J

. den Minliter inzijnjonglteM. v.~.

·v.'·I'-"w,"7' l'()(i mi!lloen '~elial!at.

og'

den d.od ,an. de: lieke, en dan ,bogint eeret ae ei,
eon, bea~
"
.
;>'81,ft;' 'tar de,' :Rank" 'genlijko IOUW.

~ar

v@mo.e'18., lijk., au. e. e.n. " in". Zilv. .er . .blijv..,.e n. bet.". .'.en. ..e. n ...d.
h~ vO,:rpartionJieren' .lj'~ie~ met: ve.' ~.wlLt~n :: g" •.
p4/lrd : !il1etgaatl om gebro,k t. lDaken van j{e. ·lJe'e.
l5~b.itl tot .bet d'len,,&,nm'P'~l' van goud ~ :t!~""bt, :
k:n al.· .eke.. worden . BangenOmen ,dat men 'w~inig of .
inbetgeheel geen ioudri"•• India 'rial zienkoman,
wanneer de .oor.ieiling in dehier beataande behoefte
luin betaalmidde!en uitaluitend ean bet vrije bank- en
h~Ddel8verkeer mocbt . worden, overgelaten.
Alin dit bezwailrkim':obrl,opig ~lle.n de Reg•••
ring op afdoende - wijz~ tegemoet kOrll;en, en bet. is
dan ook ,te verwacbteo, dat zij in ha,re behoef,,~' oan
• " betBftl~iddelen ioor eon goed deel vaoI-zien zal do or
ruimen aanvoer van gaud nit Nederland. Te~ge,olge
van bet minder bed rag aan wissels, list aij zoodoen'de
aan de Dlnrkt .01 hob ben te brevgen, zuUeD da koer·
sen wellicht weder opoedig otijgen tot het Blondpunt
w8srop hat voordeelig wordt om "pecie uittevoereo j
maar wijl bet voor de band ligb dat ten b.hoove van
zoodaoigen uitvoer ook h:er allee!l 7.i l\'t,~r beschikbanr
z61 worden geettlld, zal dlH~ lnuga d ei',eo weg bet doel

bereikt worden dot d. Regeering op hot oog bod lUot
haar voorslidl om zilver ia Indie t e out munten en to

doen verkoopon.
Nag eene andere zw&kke zijde vlln de niouwe re&
gelin·g is lie oIDstandig heid dat zij door eon behen dig individu onhaudLaar kRn ..... orden gemoakt
!W'Wanneer bat gelukken mocht om te Singapore, in

Ch:na of eldertt

e~n

fabriek op te rich ten

"lin

valko-

men wi chtige en met het wetteJijk voorge~dlre"fell
gohalte D7e reonkomende rijkildealderd J da.n wordt het
aene volstr ekte onmogelijkheid om Olla zHveren cuiI·
middd op do t~nns aaDg~non,en g 'l udw&ard o te hand·
hlH-en J want bLe U~ invo er van del'gelijk: geM ooit zal
kunnen ,wordell tegengcgaaD ie ruij ttlb II iOMte niet
duidelijlr. G·een auder middel om in zoodallig geval
muntverwarring te voorkolllen beeLsst dan in de b e ~
paling, Jilt he~ :::ilver "oortSGU aIl een zUi\·t>rie paeruuut ?ijn '1.11.1, en YOOI' geoen groot6r bedrag d '\D b. \'.
J 20 of f 25 in bet.1illg 1.«1 beho6\'eu te word en
nangenom etlj Ulnar zoodrj het hiE'l' too kon:en moat,
kan nat.uurlijk van ct'ne v (, l'Jt.~ re ha.nJhaving Van de
·thaoB flultgcste!do lIluotrege ling goeD spra.ke ,"eer zij . . .
T'!.aten wij OIlS e(:hter in <l it op .... il.:ht niet oDDoomg
onger-list ma.ken orer de Jingen di e gebeuren kunnen.
In zijn borcnaongehau.lJ. gCHchrift heefb Col. SmiLb
het duidelijk gemal1kt, met wdke Bchier onoverkoWEIlijke be2>wa.ren de :\llllwaak van rolwicbtige 1.iivel'en
atandpenu ingen door partic uliere fabrieknnten moet
gllpanrd gaan, 9n d~ Vf(\eS hier\'oor be!lOeft OilS dUB
voor~hanth niet terug to houden \'au ~ene betuiging
yan daokbaarheid aan de! l1ogeerirg, dat zij er lHLar
haar bt'st,e 1'ermogen .naar gestreafd beet't om de wRard e
van ,?U8 l'uiJJililldel VOOI;' noodlottige etoringen te vrij.
B..."AVU"

3 December 1876.

N. P .

T..iN DEX H ERO.

lIe!;·.·u 'cniSl)lechtigh eden
bij tic Chlneezen.
Alle beW-OLore van bet Bijk dt:r Zuo Zijll zonder
uilzondering fatalisten CD gelOO\'Cll nan do '7.\~1 8v el'
huizing. ~et onsterfolijk deel Vau den mensch gil at,
volgene hen, DIl dicDS o\'erlijden, cen lsDgdurigen
tocht dllderoemen, doorl oopt in eenige eeuwen tijds
vele etadi en VUll ontwikkeling en 'find . eic.delijk: al8
geloutcrd, rein wer.en cen eeuwige woonplna.ta in den
bemel. D e .. ~ h.atB-atman8.k t: beyat ~ell hoofd8tuk Ofel"
de zielsverhnizing, wuarin gezegd. ~' ordt, dilL hllar duur
• 8lechts tIofLltllgt \'oln de cleerdere, lllnte van belADgItelliug' dClr levenden jt'ogens hu~ne doad ·n. In begin·
scl dUB korut deze merkll.·aflrdige leer ove rl';!en met bet
begrip vso htt vagel'uvr bij de catholiekell.

..ooral Btork komt het geloof un het be,tuur van
het blinde nOJdiot, bij ons toeval genoemd} sterk uit
bij sterfgo\' l1Uen. Zoodra in China. iemnnd lOO gevBar
lijk ziek is d,t de genee-sheeren, die onder s'renge
1'el!eerin!lflcQutr6Ie flbulD . 8AD '/,Iin hp-r... t.fl i a!'l.pn w"'.....,_·
bopen, ';ordt eOIl iam ilierllad 'ge bouden ~1U roor de

vcrtrekkcndc ziel te bidden .

De nnn,te mannelijke
bloedverwant is daarbij voorhBnger, nooit cen HOUW~.
lijk lid.
't HaDgt van de mnte van welge.teld beid van den
stervende oJ, hooveel bloe dverwanten

deel11emen aBn

de zondorlirge I'lechtigheid, walke v.ak weken lang
duurt en ongelooflijk ~', el kOElt.
De d ed nemerd zijo

'!-

in feefttgewllad, bouden den bond bel!cbt't! \'en gebeds
staf in de hand en pluu.tacn ZiC;l in een krrng om den
zieke, maar zorgen zeer bem niet Ran to raken. Ze
beginneu Illet dringelld te bidden CD onder wocet-e
klachten en "de trflnen bet wijkcnde lc'ou tot blij't' fl.I"
te bewegen. Met be'i'onW'en hand"n en smeekend. ap
geheven oogen bezwersn zij knielend de n dierbare ziel,
bun lieftite op deze werel d, v om ffilldelijdeD cn zij
Bmeeken hnar der trt!ur cnde f~mil i~ niet zulk oe n
J

bitter lijden la herokkeoen.
Nanrmate do z.iekt9 erger wordt, DeDint ook de be~
vigueid toe W"ft8rmede do trenrenden aan hun over-

kropt gemoed lucht go.eo. Men vlait de onbarmhar·
tige c:el, welke onder dit alios waarschijnlijk ... are
folteri:.. gen doonhat, mell ge efL h&&r de zoetste woord~

jee.

roemt ho,geJijk bare voortreCfelijkbeden cn doet

belofteo die nomt zouden kunnen verwezen.lijkt word e n.

~:;ld~:~~en .an rijBt en thee opelen daarbij a!lijd de
Wanneer de ziel GbdAl:ke deze bezweringen onverbiddelij~ bJijft of .. anneCr z~ reads ' bet a.rdocb on'.
" hulo.l v.~rlaten heeft. dan beginnen de bloedver .. a.ten

haar \'r:::ea &<lD te jagen j de Obineezen moenen , dat
dergelijke prakttiken .• oor.l '. D.C~ts, a. de geeoten
slapen, ean goedo UltwerklDg hebben. In atilte W6
pent men ztch met kIluppela, dol ken en sabele, W8br .

van de kliDgen ,oorEicbtigbeidshal.e heilige tee keno
be vatten, bouwt met woed e door de lucht, steekt nu
eena de 8rluell, dao een been uit, aleor men een on.
zichtb~ar wezen kastijdt, in 't kort men stelt, aUel in
het wt:rk O lD de ziet to beletten zich verder van bet
lichaam to 1;erwijderen . . 'l'en slotte b . ft lD,6Il bij de
,..oordeur ,an net ater Cnu.ia: eon oou~rscheurend ge!'JJbrceuw san, b ~gelejd door een "oest geetaDlp vp
op bolll;!J vaten, werpt iu alIe richtingen harde erwten
rood en ateekt vela yoetzoekers at: alles, om de r.i el
achnik in te boezemen.

Macht niettemin de . fervloden levenlgeeltoioh niet
in aijne rUBt. lateu otoran en otij(boofdig bij ,ijn.
dan i. men .,.rtuigd

~cbeidiDg "iUtl! ,.lharden,

,all

1n;.te6der8 ' woorden, 'ond~r verliilftige.toe.p~lingen
op de fl;milieometandlgheden van .den o·erledena, be·
klaogtmen .zijn te .roega B.beiding, _,; Waarom ·.elf.
de goden ..treur~D:.' en ·men tracht ~Jka.nder _dQo~ vrien· .

:delijke "woorden te Iroelten : ' 'Eeil ,'dael ' der rOQwdra·
,genden blijft nog bij den dood. vertoeveD, de aDder. ,
.b.g ......n · .zioh .na.r den n.... tbijzijnden tempel, ·w... r
zij rouwgo:wlLad an.n trekken, betgouu· 1J~,epuwwit i.B. ,Bij
rijken ..\s : I~et .: van ~()stbBr" zgde r btl armen \'an , een

·v'1udig linnen. De kleedercn hdbben den vorm ~ ,aD
een ,~~Dtel, . docb worden om h"~. m~ddel .d..,~r eon

witten"·g"r.el ... ,mgehouden.

Bij 'bet kOltuum 'be

hoo.r:en , ,ook sierlijke witte BchoenoD.

UijkefomiWin I.te" al dierouwklaederen

vaak op

hunne kost~n ID:Hkeo, maar het gobe~rt sows, da.t bun
fortuio er voor goed door g€tknnk' ,,"orat. Ret nanta)

kleodaren haDgt of van bet getal goncodigdo rouwdr.·
garB, maar bedraagt 80mB o~er de · duizend; die wor·

den dan gekocht on weggelcbonkell, opdnt ied. ' zou
bespeuren hoezeer de aChtergeb1ovonen · den doode in
e re houden.

Ais in een Chineeoch geoin

de

vad~r"

sterlt, gaat

zijn uudste zoon met een porseleinen schoal, waArop
twes kleine .koperen wuoten liggen, lJl\Qr eene rivier
of braD om daar ~water .te koopen ." Terwijl hij de
(chal61 rol fchept, wendt · hij het gelQ.8t af, zegt eo n
kort gubcd op, on gaat teretond daar . p met 4it "hei
lig elemont" het li cbaaw VaD den overJedene WASBcboD. Niemllnd mag bij dote hnudeJir g leg~nwoor 

dig tiju .
11 Ohina houdt lUen de lijken zool.ng mogalijk by
zicb. Men acnt; dit een bewija: vtln \·ereering jegeti H
tlen doodc, en de mindero man mnn .rl"kent de mate
\'C,n gobed,t.hold aan den doodo uauwke urig naar don
d~ul' van ,.,ijn ve::-toef in bet sterfhuifll. Nf&tuurlHk is
daze gf.lwoonte bij Let klimaat VAU OhitlHo streng af te
keureu, en iu ha.n mo at men toYer]!] de GOrZ"8sk ZiBD
vau d ll vela epidemWo die dDsr' bij ' a elk jaar duizen·
de w6n sc hen wegmnlit. In fOlk aanti e nlijk. huifl . be. "indt zicb ceo gocd iogeriehle "' D81, WaOl" de lijkeD
tot de begrnf~lJi6 op eon pf8Alblld bewlar.t bJijven.
Bet tijde ti p Yo"r de tcrftordebeetelling stelt men 1.00·
lang ui~ Rls het llIHar ecnigezins kaDj tUBschen hut
overlijdcn en do begrafeuie verloo pe n 8om8 meer dAn
twaalf mQ.!l.ndetJ. Men beddit, om dit te knunen dorm.
het lijk met een la l~g ongebluschte kalk wBarbij IllleCll
het gulnat vrij b ijftJ ell WMpt er Irog kosLbll.r() reukwerkon omheen. Niettem iu itt de Btank in die MIen

onbe8chrijfelijk.
Nadat de geneesheer de' gebruikelijke lijkechouwil" g
vrrricht hee ft, wordt het lijk in een dOl1ukiet geplaatst.
wel kcl' ?'&uJe bij rijke falllilii.':.n d ikwij Ls een ge becl
\' ormog e)} ,,·prtegeDYioordigt. Zij is "in de fijnete st&en,
floms van porselein vervaal'digd; op eeo glad gepoJija..
te ploat op het deks el si<Lan in groote letters nam en ,
l!I~and 011 ouderdoUl. yon den overledenc; de plaot is
ge woonJijk leer groot, want van de t.i tels mag geen
ontbreken. Arme Chi r:ee zeD, die hunoe dooden Diet
lang kunDnen bewaren, acbrijven Miles op een honLen

bo.l~.• kl."rd papier; tar _b~.cberming tegen mogeHjke

':::;e~dl~;·ja!:::::ded~:::bd~:!:t:to;:rtr~:;.l
~a.rhij haar

op,

8Dikken ..m

doodeDdnns nit, welke bet 'eindo dei', :pl.echtigbeid i•.
Nag hebben de Obineezen de zonderlinge gewoonLe,
bunllen dooden jaron lang~l s en dronk voor ta .at·
teuj dit 891whiedt ovenwel nrl! ,met het een of ander
bij ~ t'l.tJ~vJg dpel; ~a~~_;- al~een om i den ~oode te toone.n

dut man bem nog liefdevol gedenkt en hem nog gaar'
ne als lid der familie 'Zo!l terugzien.

t.gen het boo fd eo do bijge.de borBt.
Die tcrllg8!ootendu picc btig heid duurt nagoooeg eon
\'"01 u~r. H et ~lagend gomurmal
is voordurend l u.idcr
ge'\"lorden, totdat de voorgo.nger eensklapa: als om te
bl'z,welen de arineD uilslaat j - een dofi"aJ rochel er;de
kreet ontBnapt Ban zijn borst, ell teretond houdt het
ht'h.rh 11\ \)81\1 on. de t.rf\npn VPl' (lwiin pn '--n "lln lI'l',,(\ l i;\r
lacbje vc r8cbijut op iederB geiaal. ~ Blijkbaar vvldaa~,
tcq kQ IJJ1 als of er niete gebt urd west keelt men nur
de woon kamcr terug om het geflprek van Birake weer
op te va.ttt3n.
De begt"of"nis geEchiedt op eeoe wijrie welke in
prach t nergens o,"ertro(f~n wordt. Vele fdmilion Acbt.en
bet dd hoog!lte csr, r.ich roor hunne doodon totaal te
ruineeren.
Voordat de lijksto.l&t8ie zich in bcwegiDg zet, stNoit
mon eeaigj mal.den \'01 vierhoekigo stukjes wit papier
op den w~g lang! weJk t n ze rno~t trekkl;lll, om dSRr·
wedl;) de ~ ijAnJig t'l dlli\'f~I~ te vnjagcn d·e , nasr do
Cbir.eet Cll go!oU\·en, '·00 " ~Ik lljk zwervoD. L:i o duin.ll s
nl:l.merlijk zoudan die pRpifrtjcs voor bankbiJjetten hou~
den CD in hUll ijver om ze machtig te worden hun
offer rerget~n. Tot venIer beecberming van den dooda
f!~lieten de lJriel!li:.e rd krait tm vo etr:oekord IIf en !laail
ook ID et hu n'" gebellsata'l'o n door de lucht,
D" m { hlen pi&at, wdke dan grafstnm vel'nmg t,
wordt vo ... rd.uu ge J uge- n en ouk op allerlei wij l.tm tt.'·
gen booze it.rloeden beachermu. Op Je lijkkiat, doJur
gee knms of blo .:'lll g o~ierd, vol gcQ de ill )t \"'it ge·
kleedc, gehuwde, jnlumerliude Yl'OllWen. Zooura de
eloet zieL in bewegiug s:cl t:. boginne o zij m et hUH
oo rverscneurend gcjatnllltr. 'tgeea met de vooroptre &:.
1l'udc Obineesche lllu~jek cen ver8cbrikkclljk gl!h~el
vorlllt.
Op eenigau afstand 10\1peo, bont uooreen, de wezenlijke rouwdragcndell, de lllAnneD met oIlgeschcren
ho vfden , de l'rQuwen met; witte k~ppen en man tols.
Docltterdl, die reeda gehuwd ziju, wordo·n in Onina
gert'kend niet meer tot de fsmilie te bebooren en
mog~n .~n' vok bet liJk niet voIgen.
Ker.kho~en . kel!t meu in China Dietj elke welgeatel de
faru ilie koo p~ ':0 .r zich eeoc begrJafpl 1atll, gewoonlijk
op t'tn :)n~' ruchtbaren akk er, en o~ de afwosfeer zoo
min mogeiijk IDf"t slecbte geureo te hezwangcren. kieet
1U.~n hoagland. of bergland; relden komen begraafplaa.t.
sen in Jage streken VOOf, daar is de atmosfeer tr u·
weDS reeds sltcht genoeg.
}. rm e Dle nscben k.ulInen de kostt-n voor cene btl -

uit; en op ,dezen dag voor"l zet meD dt"n dooden
hunue vroegere lieve~.lng8gerecbteQ VOor .
R et ro~wen duu lt ~~oit !angfr dan dri~ jaren, ma&;r
re~ elt zicb ovorigenlt D&ft,r der. s tand der fsmilie. Wio
d6.1 rouw: niet stiptclijk .uBkomt of ~'r zelf8 mede spot,
staat aan de har~llto straf~dn bloo ·. In zekere gel,'allen
eeht i3 r, kan men gedeeltelyke kwijtsche'ding "an den
rouwtijd bekolllen . Dit vOQrrecht genieton do rO(;l1 t8Bmbtennren per file, want wen is IJiet zonde r reden
brducb{., dot die laogdurige rouow stor~lJtl werkt lJp de
lJitnefe uing ~1Unner plichtan. bIen scbe:,.kt hun negen
lll8:l1lden fry, docb voor de.n, overigen tij(l lOoeten zij
hU:.l 11mbt neerleggen eD ook "an bunne bezoldigiog
lIrfZI n, I edere ChinecB trouwen6, die een bloedverwant
door den dood verlordfi heeft, moet 1'oor den gsnlfchen
duur un zijn officieeJen rouwtijd van elk op enbaar
R~bt af'zien, hij moet in stille afzondel'ivg JeveDt lUag
nl~ruAnd bezookoD en lI.11een orugaan met zijoe nal\ste
bloedve rW8t,ten.
Waoneer do Zo·)n dee lIomeillJ, de Keize r zelf
Itedt, be r!::ht; eenige jar"D lang rouw door bet gcheole land, maar windel' etreng wat dl] afz:ond ering
betrcft uit den Bard ner uak:, dan hg gewone st.;orfgevallell. Met aIle recht evcnwel berschouwt men dil)
gebeurtenis als een groat ongeluki gedurende den
rouwtijd bijv. mag geen <. bin~el!cu onderdaan een
huwelijk Rl1ogA"n !
Intu88chen zijn tegenwoordir, nu bet verkect' met
de Ellropennen zoo toeneemt, vele bOllggeplaatete perS\lDeO tot andere iTl zi chten gdkoll16Jl, en zij trachten

den rouwHjd bij .terfgcv.l1on a'''lUorkelijk te be per
keD

TELECRAMMEN.
BA l 'A VIA dd. bedell .

Overladen Soetan tan B.Qtoen. Toeu!. koe Ran djll.l1nT.8

,au r.dang.

BCholet,

OD

a..rn.

beltruoit hij dOD gr.fbeu.el mat

:. I

.'

.' .'.. -14-'enl5: ·Ii'ezet? ; -.

VOOI'

rehnil)g ~n. ten huize van den Heer

CEO . HENDERSON

Wagen,Paarden,

enz., ent.

t:ot:;et~urv~n n:in~~~a~~ t:eb~~i~~;;~:~~

DFDa:;sll
Met Commioaien b.la6ten zich
2185
BOHSMAN en 00.

GELD-LOTERIJ
,2;1'001,

I 250.000,

TEN .BEHOEVE VAN DEN

SAMAHANGSCHEN SCHOUWBURH,
TB 8AMARANG.

.r 50,000

2 prijzen van
1 prija

.

.1'100.000
• 20.000
10.000
6.000
• 10.000
5.000
10.000

1 •
1 •
10 prijzcn van.r 1000
10
• • 500
100
, " 100

De loten Ltin or t r R nco nu.h9rage tegon ('ootante betaling van I 10.- voorloopig verkrijghuro
SftlUarang bij de Heeren Soerunan en Co.
id.
• G. C. T.••n Dar" eo 00.
id.
,
H. r,. de Lyon an 0".
id.
• den Heer R ODS van RSRdehu,en.
Oatavia bij de Heeren Van Vleuteu en 00 •.
id.
G. Kolfr en Co.
id.
• den Heer H. J. Mearten.,
Toehan
P . O. Helmim
PekalongHD
J. O. ,an de Mandela.
w

•

'ragal

E, ,an Lawick.

Sal.tig.

D. P. Erdbrinck.

Pa tti
Solo
id.

J . F. F. T.J. Oh .. t~au.
Jonos Portier ell Co.
Soeeman en Co.
BUlIsalaar.
D. J. F. Loze.

,
H
• de Heeren
".
/I
,den Reer

ld.

~

Scbokken van s,ardbeving ziju aldaQr wader gcvoeld.

Magel ang

Voorraad kuffio: n073 pico!• .

DjocdjRcarta bij Me .. de Wed. Kockeu .
id.
bij don Heer Buning.

1/

II

Rembang r
,
Poerworedjo,/ •

van Reuter.
Biomarck yerklaard. op den Hijk."ag: do, Ru sl and

Soerab&ijR..

Buaij.

.J. F. }IlisBChel'.

•

de Heeren

id.

Me8rit~, Fol eu 0o.
D, Ma uritz Martenl:! en Qo.
Gebr. Gimberg au 00.
Tbieme en 00.

geeu groote "eroyeringen begeort, maar aHeen Duitf!chland Yerzo~kt om lO~de te werkeu tot hat ho uden
cener Conferentie, om het lot der Ohristenen ill ~rur
kije te heJpen "erzacb ten en om ~t;) n dritl Kei zer8&ond
t~}t stull b brengen, dear Duitfcbl and's goede \'erhouding ruet Efige laDd algolUeen beker.d is.
M en gelooft dat hot getlchil l·usschen Engf!llllld en
RusJaDu gl'BChikt if!.

D. trekKiDg geBchiedt 01 . bij de Loterij voor d~
Bowaarscbool.
ONIIHDDELIJ K no unoop der trekking ,cllon

net is Duit,chlalld '8 t •• k om alo bemiddel.ar bij
de l\:[ogendhedcn op te treden eu den o-or~ og binnen
de g r. Dzcn Tan de shijdc nde part.Uen to houden.

honders van winnende Loton oyer de hun toea:omendr
gelden kunnen besoll ikken bij den Thetlallrier Jar
Commissie tegen vertoou e n oodal" inbokkiD ff J2t al'·

)Iocbte n de pog in g~ n van DuitE'cbland fru e htclo~s
zijn, dan kan lUen Diet gissen Wit er rerder geschie.

den •• 1.
Bi:,marek .r~ ieb8tog lllseia seeks not great COliqueet5
88ks us only coopente confHrcD ce allleli Lr.~te ChritltiaDS triple alliance eub8isls germllu ys fri~ndsohip england exuHlly traditional believed differance engl and
rU~iji& be arranged germanya. tas k ineuiatc pOWel'd localize '!far if effurls fu til~ caunot conject.ure fut ure.

id.
id.
Pa~saroeanglJ den Heer
~

Probolingo.
Singapl,re •

O. Weber.
K . Preijer.
Brnsa:e!.

II

gogeven Lotcrij. biljetteo.
D e ThelHlourier zal zieh volgaarne belQ6t~ u lUtlt tl~
o"ermaking der prijzen.
Beta1ingen kunnen gcschieJen llliddel i:! wisilel~ op
Batavia, gamarsng of ~oer",bajn.
De Directie "an don Salliarangscbell Schollwburg,

lIfr. 8LOE']' "an HAGENSDORP.
Preaideut

GEO HENDERSON, Thes.uriar ,
F. ~aESMAN, Secrelaris.
(2099)
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J a a r g a n g' 1876,

ADVERTENTIEN.

Ven{lutie wegens

vertrek~

Op Maandag den 11en December,
voor rekening van

J. :8:. BIK.,

compleet in 2 dln.
No\' elleu, verhalen, levens- en reis besobr.ijvingsll,
populaire gesprekken oyer natnurlijke hi!torie, ",rd·
rij tr almnde, kUDst nij\'eroeid, sterrenkun J.e en z. ep!!.
is de inhoud van rli~ keutig u iLgevoerdo WHir '.'f8Brin
bovcutlie n 600 oo. spronke.lijke gra vuren nan de be8t~
teek on anrs tU!B rhon den tekst worden aSDgetroffen.
Voorbanden
(2192)
bij
G. O. T. ran DORP & On.
J

1e Luit.enant dor Genie, kawp ement Pon tjoL

BAZAR.

V"pn e en zeer netteD on goed onderhouden Inboede l,
b~Btl\ande uit:
Yi erkunte en n.l)nd~ ,:eufeh~1 Banken, Stoolen l g roote
Kle t>r.katiten, Dispeueka'3t, GlazeD.k~stt ButIet IDt!t mnr~
m£>l'ea blad (nog nieuw), ,V' 6.eoLtn£l3! met W8rlll~t~n
blsd en t oe behooren, gewone Waecbtaf"J, dito IIIJuten
een perSIJODS Ledi~ant, Speeltmfcl, OODsolos, Scbu t~e!s,
Hou gl amgen, :Maboniebouiien duwesschrijftllfi11, )'otL!lD
matten spiegele: SoniJderijen.

~
"

.

. . ~. ~ :...:.=-,
rek, eOl., anz.

VaORTS NOG:
Een MYLORD (zoo goed 01. nie uw.)
Een D08-a-D08
(idem).
Een .pan WAGENPAARDEN, Tuigen,

Z' 5S

Geifmailleerde en ij;;eroertinde Casserolles.
Gebakpanncn. Soepketel8, W.terketel., Kofliekannen,
Gelcivormen~ ijzeren Kookepanneu, koper~n en ijz~.
ren Pelroleum kooktocstelleu, veriakte IJsk.anneu,
Fl8l!echendragere, MeHenbakjea, Specerijnuiten, Sle u··
telruaDdjes:, ovale Vliegendeksels, Slalepela e n V (Ir~
ken, enz.

,' e erren ..n de

op bal .. e ftessl.'be n
St-t1ed6 voo r hantleu : OD r:~ beILen·
d!.' fiine witte au roode Fortwijn en MQ.ut."i r • .

-

Yoorte:
MIlr8sllft Wijn 'Voor hfOr, ~tellend~ ziekt'~ !
B. KARTHAOS tin 00

(l891)

".d. 8'l'EHNKAMP. geb, &BoLBB .

Bazar.

Puike Sigarell Princesses)
m klstjse

..:''Q~ d~ ~igetU1re. ..

(19l.)l»

lib. 'J. J. C. ENSCHBDB.

00.

BAZAR.

NGAGEL:L.

~eil ~e n in de na'ijbeid ¥an Soerabaill, Inet de I.inarop
;ba lie Suikerfabriek, gebouwen, kampoogl! en yorder 1
Me: cbi nerien, aanplantl eDZ. anz. ! aUee toeb~boor~nd~,

.n

Forster Ale en Teflnent's
P 0 R T E RBI E fl,

80ESMAN ell Co.

zal de ondergetceke!lde, op nader le anoonr ere·n
pllf.lI.t', in het upenbaar verkoopen, net landgoed.

D, KAR'l'lIAUS

1812

Stalgereedschappen, Diepens

Openbare Verkoop:
Oil Uio,dag i9 December l8ili,

••0

~.~ '--'

J ongens en meisjes:

van 10 tot 15 jaar.

Beb Tjing Swi.

.

,

_f' =
...... ",~
............ - ",co"", ,,,,
...... .

.1 . , c ul ..l. <HJ.Ul -

bing en In het lo~nal "au he b veodukantoor "Ibier
vo or reker:ing des boedels van wijle n de obinesche vrouw
Tjan Si() Knis dool' rur. SJoet VHn Hagenedfl rp qq

gra.fplaal8 niet bealrijdan. doch aHioM krijgen _ij er
een ran goedhartige Heden, of antiera !.ctten , zij hun
doo,lki,t maar e-rgtme "an den wag.
WaDueer h-=t 1ijk ill de grllcve neerg.,lateu i8, boudt
eon van de prieete.ra een kort~ toeapraak, waario. by
Dllg . eeDm.~l het- lefen f&II den
o'8eiedene vlucbtig

VEN.•DuT.m
.w
.•. •. ..~
.'~ HE.'.ll.S. VE.R.TREK
op~oncijlriagJil Vijdag

op BODJt 'NG, .an ZEd. GEHBELEN INBOEDBl,

Dc Allerzie'endog wordt in. China·. mot ••• I piech·
ti~heid geviel'd_ Weer bestroojen zij . de ' graven met
bUllte papiersnippvrs en gieteu" er, reukwBtertjes Over

plank,
Elken avond bij het ondergaau del' ZOD, wordeD bij
bet lijk pleehtig~ doojeugebeden vcrr!c\~t, Wlla1'4an
alle le d{'\ n van lle~ tfeurende gez iu dee inelllen. Baiten
htH"J mogen alleen de vertrouwdste . vricIHlell er bij
tegenw oonlig ziju. Men komt vaak reeda tegen den
IlliddBg bij elkllnder, rooktJ .!:lchertet en brengt OJ} de
geuoeglijkste wijze deu dag door. die meer ala cen
vrooHjk fcost: beae houwd wordt. E ers t wannesr de
vO')r~anger, met)9tal de ou(lIte f.OOU van den ()vetleJe
1l(J, ervatig hot leeken gceft, begint de
lijkpJechtig
heid, waa rbij mannen on YrOUWtn elkander afwi!!s eJeD.
Acht r el k&nder trekken zij O? nn"r de dood · m~afil
W"8Sf bet lij lt sloat, gaan recht8 en
liuh er van op
ecne rij stnan, en bere iden zich do ~r eell etil gebeci
(! P de " oo rnRllmsto plechtigbeid foor. Het gelBa.t der
blilsd\' l!l' want D, k ort to 'fonn n og zoo vroolijk, wvrdb.
ernetig. diepe plooien vormen zich op hUll voorlloofd
en uit hunne oogen !c'.ijnt cen opre<lhte Bmart te
stralen.
Aile hAMlen zij gevOUWl."D. Op eon teeken van den
voorgau ge r begiDllen al do tumwe r, igell, ai80f zij door
kramp 88vgetaet waren, eenstemmig te soikken, tlat
!e een stt:6n zouc1en kuunen vermurw enj alB WlulDzinnigen wr ingen zij ue bilUden, lllaAn ZJ weeklagE.-nd

h8nden'wringen~.t . t-p'

pur.t oHreiken, ~D , daarn. .. r.oore.ll :.zij .._eeno .. ~oort .. van

1887

van 200.

o.ritu Sii!'&l'en ell M.oiil. B.bano'd nt>· 1 .
B. KA]l;TH.A1::S en Co.

..

.....H

et

1~~U~";::~i~e~et!~::n~~·~ij!:ri

dAnk.an demilde geve.., die het in .tnt hebbeD

gesteld 8a.n ,de weezen' van. voormelJ ,Oeaticht twee

b~j

uitgegeven en verlu[jgbaal'

G;C.T. V'..A...1.'W :OO~~ &0°., SAMARANG:
Sarnarangsche Zak- Almanah· 1877,
ONMISBAAR VOOR !EDER lIlAN VAN ZAKBN.
Des., bekende Zak Almanak bevat genoegzaam ruimte voor het docn vaD a8nf;eekeningen voor elk~n dag \ au
bet jaar, met opgave vaD dag en dato's, v('rder atBstjea voor het no~eeren van. onhangsten en Ultgaven. ~rief van eommi8sie.penningen sIll usance aangeoomen door de koopheden.- Ulttreksels de.f zegel· ord?~IlIU14
tif:8.~ Prijzen dar l.egela. -- Nauwkeurige rellteberekerllug ,'au 3 - 12% met kwart breuktm. - _Hel'leuhuglil.
tafal van duiten in centen.- Renteberekening van aile kapitalen it, I/'J. en 9pCt. 'ti jaara berekend. over dagen,
maanden en jareD. - Herleiding van vreemde munten in Naderl. geld. - Herleidi,D;( .yan ~enI~e oude tm
neemde, mate~ en gewichten in Nederlandsche.- Ko.lender lllet maanslaoden.- ObrJateiljke-, Cbmeel:lcbe on
llfunacbe feftstdagen.- enz.) anz.

dagen 'van blijdBchap en ..eugde t. kunnenbereiden,
w.sr.oor ook den daok der kinderen wordt .angebo·
don.
8s'flsrang,
Name". bet Beotoor:
8 December 1876.
f'e Secretarisl
2191
J. B. ~. BHUMSTEEDE.

donnee par

La Troupe FranQJ.ise d'Operette.
pour Ie Benefice de

)),Ir. et; Jl:IIlle. O.,\.. r .. I, .. E~N.

KANTOOR-ALlV1ANAK 1877.

La Fille de Mme. Angot.

BEVATTENDE:

Kalender

met maan&1tQuden en passardogen. -

yan

Cbristolijke·, Chinee8clte~ en Javaan.6che

Bestuul".-

Entre Ie 2'11>" l"t Ie 3"""·'

Javaan.sche Alnll:l,nak voal' 18'77.

B e B t e l l i n g e n op
alle soort.en vall GeJl;aagde en Ollgezaagde

YranClo per pOtJt J 0.75

D.JA'i'm HOUTWEIlKEN, henevcl!S
Oil BRANDHOUT,

=,~=..,.:;.-:::=

DICKENS SCHEURKALENDERS

a,

Pracltt Almanakken met lillie ge/deuJ"de platen, oj!

ZWili'"

f

kal'lon-

(2.-.

f3. f '. f 6, f 8

4,/5,

f

,n

f9

6.

(20S0)

-in blik,heden gelost.
2176

- Californische Druivendito

Persiken

dito
dito
dito
dito

Abrikoson
Reine Claude,
Eijer·Pruimen
Bartlett·l">eeren
Kwee-Peeren

dito

Kel"Ben

dito

-,,1uurvaste Steenen,
vel'kl'ijgbam· bij

~9 @: ~@m~~~~~~

-

SNOEIII1}>]SSBN, - PUUNING KNIVES, - BCHrE RODGERS, • ijo than. verkrijgb.ar bij
G. A. WERMUtH.
2189

ell

Co.,

aile som·ten van Machil.el'icn
Suikerfubricknt.ic BIB nndor2ina op de m~est
gUllatige vQorwaarden afleveren f'n oprigten,
:womedo:

I,'zcrcn Brnggen. Brugge hoofdcll.
Oaken, CIIZ.
Indicn gevorderd) wordt de noodige guo.rar.tie

wor\ten aangenomen en ten epoedigate J.~eleverd door
de Age n t €I U,
D. A. PEHEIRA to ~eiDa,ang.
A. U. BOONEJ\1,,1 ER te Solo.
B. V AN ST ENUS te Djokja, en
door den A dminlstrateur1
M. A. I'IERLEE,
IS20
Station G 0 end i h.

4 per dug IlnngenomeIl.

J. JAUDAS.

Het StoQmschip.

Koning -W-illern III.
(iezagl'oerder

ZUIJ DERHOUD1:
ten 8 nur naar

\'ertrakt den 8 dezer des morgeus
SOHabaij 1.

De Agenten.
Me. NEILL en Co.

(2171)

NED. IND. STOOMVAART MAATSCH.
HET S'I'OOMSCHIP

Vcor Hout-aankappen.
Wegens afioop van kontrakt,

STOOMZAGERIJ,
beslaande uit:
rrwee Locomobiles J.21:K ieder, '·au Ju"'hn ]f'o'~:ler en Co.
Een Raam;Bag vall Fawcet.t Preston.
Een Cirkelz!l8g
idem.
Ben CirkeJzaag van RubinsJn.
Een .uagvijlmachine van Uallwillc I'll Co.
Allea lD goeden toe stand lllt't daarbij behoorend
Drijfwerk, Zagen, Biemen, enz.
Voor informaticn adres:
2045
HUDIG,
Rem'bel!! -Samarang.
J{

Suikerrnolens
vacUUIXl Instalatien
double en triple effete, beneveuB

voor

De door de Heeren
Me. NEILL en Co. geannonceenle

i l I~~~~

ROBINSON

blijven voortdurend hnnne gUflstig bekende

Cll

dito
A ppelen
per Stoomboof;, zeer Vench, heden gelolJt
2177
G. A.. WERMUTH.

KOBLg8n~era wnr4len door l·ern legen

(2160)

BANDA,

E'ene in volle lIm·king zfjnde

VROEGER

H. 0

BILL AR,DZ AAL.

wordt tel' overname aangeboden:

Me. NEILL en Co.

2186

G. A WERMUTH.

d~atee~ij h~

Ned. Iud. Stoomv. Mij.

G 0 END I 11.

'l'weede bezellding ""
-Gecrist.aliseerde Gember-

KELLIlNBAG.

De p:~fi:~ge!eetent:e d::f!
3ALATIGA heeft opgeriebt:

2.~

Prij. f 1.50

3,

2181

~_ _

Hout-Aankap

DAMES ALMANAK 1877-

f

Instituut Samarang.
Aanvang'Vacantie 18 December.

.1

M'sieu et JYranle ·Bam bOll.
Entree.

Goplakt or Korton j 0.50.

Pracht Sclleurkalenders :3,

(1)

~.cte

ON COMMENCERA slt'/. PHECIsES.
f '.... -. Officieu f 3.- Fnfants f
2184

Kleine i{alltoor-Almana.k 1877.

0.65)

llWrtA,.ker.
werld iegen •billij.lte prijsen.

' '.

een fraai Bfilel met bijbelworende

feeetdagen- Bestuur van Ned. Indie.~ Roofden
gewostelijk
1'ari.ef op bet binns::- en bUlt~n
landeche Briev8nvervoer. -.~ 'VEirjaardagen "'ran het KOIl. Hule. ~~ Gedenk en VerJlUlr~8gen van de Vorl'l tellJke
Huizen V8,0 8010 en Djocja, .- Tijdrekenkundige opgaven. - ~rRrler vo')r de verzendmg van Te.legra6Bche be
richten,op Jav8.- VOOl'Daamste gewichten in gebruik in Ned. Trdie ~Dlen£<.treg~ling dar N/:!d. Ind. Spoorwf'gru""tsobappij, aismede het 'I'.rief voor reizigers.
. . , . . . . Opg,'pl.kt j" 1.-, onopgeplakt f 0.00.

Prijs f

G RuNll E II G,

A vee la permisBion de llh·. le Resident.

J eudi '7 Dece·~ bre 18'76,
Unique Hepresenlntion

Aile. gebonden in een net Linnen bandje kl. So zakt(,r.na.t, ii f 2.-, franco per post f 2 50.

-------

:j'. A.

Ge.agvoerder VAN LOENEN,
vertrekt den llen dezer naar Singapore.

Voor Vracht en Passage naar BOER!BAIA, wordt aangebodeD:
I;et N. I. SOHIP

-:A
S 0
DIN,

"n:"

~~~~~Jotg.
Kilo'sIJ::: in "minuten
door, dC.llieuwe Ilicstl'lIcn TOEN
SELL!, die 11\1'11 waarhor~l.:213, rue lalillJ1lle, J'aflJs.

10

Yer~

408

De Agenten,
Me. NEILL en to.

2188

0

voorheen W ATERLELIE.
InformatHjn bij
2070

SOESMAN en· 00.

RotterdaIDsche Lloyd.

leenJ .

J. W. BENNE1'T, lng-anieur

HEI' STOOMSCHIP

Soerabaijs.

--. Per FranscheMail ontvangen: ---

Agenten van bovenataonde firma:

JlIACLAIN& WA'l'1LlN en 00., B.tavia.

ECHTE ROEDEHEH CHf\MPAGNE,
2190

Ecbte en Onvervalschle fune I:hillesche Thee.

De ~::eh:::ebb7::z!:t ~~hievr:r d:~ts~~it::1e i~e!~~~~
6cbiDgen voorkomen, behoeft geen betoog. Dour Ul\tigeknoopte relatien met de v';C1rnallwBte rrheeplantel"s
in Ohina, ontving de ondergeteekende E{:hte Zuivere
Onvermengde Fijne soorten 'fhee, aId:
- Oongo. - Souchon. - s. W. malon. - Orge Schoe. -

2173

Mixture.GunpowJer. Imperial. - Hijsant. G. A. WERMUTH.

GROENE POTTEN.
--- KKIZERLIJKE PRIMA STElI·HEI\IIEH,

21·78

Heden per I':toombo()t ~ntvaugeu,
G. A. WEIlMU'l'tl.

Pel' "Koning del' Nedel'lamlen",
weer 011 hangeD:

Pickled Mushrooms,
Cilampignons in bet ZUllr,
Dried Spats.
G. A. WERMUTll.

De. ,Konil1.g der Nededandell"
~

bracht mij weder en. werd haden geloat:
- lI6e6~uine de fruita all. jus, idem
.. l'enu de Vie,-~
]'rambQiIBe

-

Fraices
Rein. Olaud ••
- Peche.
- Griotte.
- Allneot"
2174
~

'fI{)"P"P TNIlTIl"N'
..L v ... ,

au Jus
@t it 1\ au de Vie.

G. A. WBRMUTH.

..L V"..LtJ.A.Ii..L.Lt \,JI

Komruandant

- in blik, heden weder onhangen
2181

';'sn Batavia DBRr Rotterdam vertre:kken.
Ladi ng wordt 8angenomen voor bijna alIe havena
in Europa, W&arvoor directe cognoaBemeoteo wordeD
afgegeven.
Voor vraeht en p8ssage gelieve men zich te wen-

WERMUTH.

D

aan bij H.B.
on repareeren

den tot
2008

Net werk en spoedi/{e aflevering wordt vel'zekerd.
Stoomkranen, Stoommanome(ere,
waterpeilatellingen. Waterpeilglazen en Hingen, SDij~
ijzerl!!, Ratelboren, Koperenpijpen, plat en vierkant Staal,
Moerbouten, KlinknageJs, Drijfriemen van 2-6 duim.
Indi. Rubbers van '1,,_'/, dik, Tack. patent Pak.
king V,-1 11, en aUe mogelijke machinerie·benoodigd.
heJen.
&. W. DEACON & Co.
F·abrielr vour etoom en andere W'erktuigen te
(1354)
Soeraba.a.

Tevena yerkrijgbaar

MODE.

1990

Ontvangen:
HAND-NAAIMACHINES.
heel billijke prijoeD.
"Elk kooper krijgt 2 dozijo waarlooze Daalden,
en j',wart IDachinegaren.
2177

wit

J. H. SCHMID'I'.

Ontvangen:
Heeren, Jongens en Meiajes

Bottines en Schoenen,
by
!egen .eer billijke prijeen te bekomen
2166
J. H. SCHMIDT.

de Agenten,
Me. NEILL en CO' I Samarang.
I\lACLAINE WATSON en Co., Batavia.
FRASER EATON en 00 .. Soarab.ia.

Stoomv. Maa.tschappij Nederland.
G EREGELDE J\1AANVELIJKSCHE MAILDIENST.
HET STOOMSOHIP

Holloway's Medicijnen

J. H. Schmidt
Levert BEN ROil van het fijnste
Zwart OASlMIER, onder guarantie t 50.
LAATSTB

BLACKLIN.

"&1 vonnoodelijk EERSTE HELFT JANUABI 1877

e ondergeteekenden bevel en ~ich
FRbriekanten voor het maken
van alte soorten van IDachineriOn.

«.

in groel1.e potten. - Manloong. -

2170

SawRrang.

HUSER EATOS en Co., Soerab.ij •.
1936

IJrlllw Cahtorl1lscll 1\1 eel,

THEE!

-

Me. NEILL en Co"

halve fle.schen. G. A. WERMUTH.

ZA.LF. Gevaarlijke Diar-De Gonaken deter verzwakkende ··'eUe !iOO
versohillend, en de wijfie harer aanvsllen zoo veranderlijk zundel geven aen voldo~nde reden van bet be~
langrijk aantal harer slagtofl.r.. Onder Holloway'.
behandeling, a1 is de oorzaak dezer ziekte in dui8ter~
nis gehuld ,al de uitelag even gUD8tig gijoJ hotzij
de maag, de levH of kleinere ingewanden de zetel
van de ziektt>c if!., wanl; zijne pilleD met oordeel
ing6n("lIDCOn, en zijn zalf gued op de zijden .~ar onderbuik ingeW"rel'cn, beteugelen de, zwelhng , der
bloedvaten 6I,J. regelen iadere verkeerde werkingl
waaruit die ook ontataat. Beide middelen werken
regtstreeki', tot b~rBtellillg. van bet ~UiBtt: e'·~.nwigt
tusschen gevQeligheld en pr.l.kkelbaar?eld, "~kehJk~ en
geoonde afoeheiding, n.tuurhJke en bu.tensporlg.e lo.rng.
Doo.jes Pillen van f 1. f 3. en f 5. PotJee ;r",lf
van f 1. f 3. en f 6.
Cheribon W. CALISTANS & Co. Tagal A. J. 'aD
der VOORT, Pekalongan W. E. HANA, Solo ARNOLD
en 00. en OORNAES.Klatt,o J. D.SLIER, M.~.
lang J. A. ZBIIDEL, Samarang GOETHART en U".
DE GROOT KOLFF en Co. WARNEll, G. C. T.
VAN DORP eQ'Co.ll.
DE LYON en SOBSMAN
HOLLOW.\y't3 PULEN EN

rbee. -

I,.

an Co ,

<Ul

Koning der N ederlanden,
Kommandant J... G. M. BRlHJlSS,
zal dell 24en Decetuber 8. 8" van Batavia via Padang
en Napela nor N Diep vertrekken.
Lading wordt u.ang6nl)~!ll3n 'f,!1Cl!' bijna aUe banna
in de Midd.UandJIche Zoe, W8QrVOOr direct. Cogno..
c

oementen worden afgegeven.
V oor 'n'scht en pU8Age gel ieve men ziehl' ta we&.-

den tot
d. Agent.n,

.T. D AENDELS en Co.
2094

Batavillo, Samarang. Soerabaia.

Gebor·~()HANNA

CORNELIA TJEBBE8.

Sam' rang, 4 D.p. 1876.

B

21S7

e,aH~n

.. an een Zoon ~
A. M'. BIJMANS - GORIS.
Sam.r.n!!~ 5 Dec. 1816.
2180
~
Eenige kennisgering.

VerantWoordelijk yoor d. wet,

• G. C, T.

t&ll

DORP " 00.

Sll8lpendlillerij..~G, 0, T. no DOD" Co. ~

