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Salem

)' De. ~unslllg I.. het ~Iiddcl der
\ ' (·rpollding.
:~_Dezer dagen k~a,u iD 00. b.zit de Jav8scbe
. . Uoorant dd. 23 Iiovernber )1. No. 95, waarin twee
. ordonnantie n voorkoanen amI rent .ien .an.lag · in •
bEii middel der verponding over bet jsar 1877
voor bet GouveroemeDt SUII/atra'. W..t/..·II~t en de
Residenti. Ternat. (Stb!. Nos 't93 en 29b).
S~de rt eenige jaren .chi)At de Regeering al.
beginsel te hebbeo aangenomen, am dien lInnslag
jaarlijks te doen pl.atB hebbell ill.tede van driejaarlijks, 7.00 als het veoeger gebruikelijk w....
De redenen welke de RegeeriDg er toe iIeht.en
geleid zijn ODS onb.k"nd, maar weI lVelen wij dut
h,t eerste natnurl\jk g evolg dier jaarlijksche her·
, ziening van den """.lag iB, d.t de uitgavBn, welke
-);roeger eenB om de drie jaren plaa!s bad den, thans
; , telken jar~ terugkomeD.
" WU kunnen ee ne afdeeli'lg noemen. eu er wilen
weI m eer weZ~D; alwaal' de ultga\'eu, namelijk de
· reis- en verblijfkosten von den Gou,ernaments
Landmetel', die op de hoofdplaat6 van hel gewe.l
'wDont, en bij ai de verpondingskommissien van het
, gew.st als sekretaris toegevoegd is, meer bed rngen
dan bet bedra" der belasting .
WeI is wasr kan de R egeering de belasling.ahul·
digen i n zulk eene afdeeling bezw •• riijk -om die
reden or ~stelling verleenen , aallgezien eene belasting
bl' elkco n, elie ze v'erBchnldig d is, behoort te ruslen,
· maar het neemt niet weg, del die reden Daar ons
; gevoelen eene :llle, afdoende reJen is, om de le',genwoordige regeling al3 gebrekk ig Le doen be-

"snt&l belastbnre panden gerioJ zijn, wnde ,lie
komOlissie knnnen bestBaD nit den Jtesident of
Assistent-Resident als voorzitter en eeDige europe.chs
en inl.ndscbe .mblen.ren of be9mbten als leden, ter<vi)1 een der de Nederlandsche taal anagtige leden m et
de functi en van Sakrst.ris kon worden bel.st.
In bcldng rijke .fdeeling.", .llVaa" het kantal belesLbare pllndell groat is, is heL niet doenlijk om
van de nmbtenaren te vordereo , dat zij, wDde"
bunne he]"ngrijke en anenigvuldige ambtsbez;gheden
te verwaarloo"",,, io die kornrnissie VOOl' verpollding
ziUing nem en,
Die kom m iesie zo ude ald,ar knnneo worden' zarnen
g""tBld nit ftmbleloa ze per,o nen, parliculieren en
gepensioueerde of fe,vo l onlslJgelle ambl ena!'en.
onder ge nal vnn een vaeat:eloan voo r het bijwonen
del' l'erg" JHingen, door de Regeering naar plnalsel\)kc omslai,digheden en billijkheid te bepalen.
De lede n zonden door de Regeering of door de
hoofden vall g.westelYk bestnur worden benoemd
o u t.old.g o n J

Oll

E ene eenvoudige wade r in voering van de Jrie
jaarlijk,che herziening zoud e wellichL het ;leste
middel zijn, om de uijga ven aanr.ienlijk Ie doen
, verminderen, maar de Reg~ering ..I nie t ?onder
'. gewichtige redene" da3fvan bebben "fge" iell en nan
: eene jaarlijksche herzieniog de voorkeUl' gegeven.
Daarolll willen wij nagnan of <lie janl'lijksche
herziening niet zoodanig kiln worden geregeld dal
de ko.ten diu herzienin g "i el aanzienlijk kllDDen
worden yerminderd.
De jaal'lijksche Kommi8sien wuden r.eer gevoege· lijk door permanente kOUlmiRSiiin kllon en worden
J

ffEUILLETON.
De ()iamanten koning;
'Mit. het Ihrit6c/t

• Ha.ns Wacbenhuson.
,~Moedel' !" jammerde en IIDikte zijt bet gelaat tegen
den "c~ouder 'an baa.r eenige vriendin Jeggendo, I ik
hob 0. voor de eerate blsal belogen! Vergeof me,
dat ik bet deed; ik wiet· zelf niet wat ar in· me om-

ging! Ik heb hem lief t lhelf .erried bem dwaoe·
lijk, waar we been gingen! Nog i. geen woord tOIschen ODS geaprok.en, m.aar )t was zeker gelp:uken,
ala we g.legenbeld hadden gebad! Nu i. bij bier;
ilt weet bet, bi] Deaft mij ook lief, bij lal ona volgen,
waarbeen we 00& I!'oaleept worden door vader, die hem
niet lijd~n ken. Ik dent. dat bet Egn aomlt i., die
vader .. eer van bier verjaagt! Maar ii hob hem lief,
moeder; ik wil b'Dl Iiefhebben! Hg i. ""hoon, by i.
goed,. bij i. njt - wat ian .ader tegen. bem bebben?
Er korut een ~llgeluk vail, en u beeft geen kind meer,
ala u niet op mijn hand ia I"
eel bemoadipg en beloReD ,an de 'Yd. d.r mae-

rrol...-o

ui t ·

ABU elke komm i,gie wordt jaarlijks voar s cbrijfbehoeflen cene r.eker. Born uilgekeerd, insgelijks
naar pl .. tselijke orn,tandigheden te bepalen _
De kOlllmis; ie anoet bevoegd zijn om elkecn hetzij ambte"aar of parlienlier omtrent zallen. welke
tot liaren werkkring behoo!'en, sehriftelijk am in·
liehlingen of advies of berigL te lOeken; ean del"
gelijke verzoeken moet 1.00 spoedig mogelijk scbrif·

telij k worden vo!daan_
Op l((')1nmi~~ip. hondt. zoo dik wp.rf' het llood1.akel iik

is vergadering; alle be5lissingen geechiedc n bij 1l1ee1··
derhcid van stem men; bij heL .taken v,n ,temmen,
ge3clliedt de besli,sing hij dol eantien ten voordeele

\'sn den doJer~ nde, in andere gevallen
gp.voelen vn.n ih~n voorz.Utel'.

nual'

bet

.Taariijks op zoodanig lijdsti p als door dt Regeering znl wordell bepaald zendt de kOlUlllls.ie 30n
den Resiuen t in
fi.

eene opgo"e van de in de ul'dealing op dat ti)dst.ip
""llwezige helastbare panden met ver-melding'
VtlD het eljfe,· van don d OOl' de komm:8oie VO O" gestelden aauslag ~oor het \'olgelld jllar

b.

al · de bij banr ingekolOene scbriftelijkc dolean ticn,

''.

eene opgave der b\j InIal' iogekorne ne mondelinge
doleantien en

d.

zijn.

b,,:,u o o·o.. l

landrnatel',:j ot rOOlllleesters a.f\uwe~ig zijn, rnoet
lllinstens ee n ran hen lid der kommissie zijn

' Po

vervangen.
Op elke hoofdpleats van gewesten en a fdceli ngen
zoude eene dergelijke kommissie moeten ttanwezig

I"Q1'Qw;nic <>io

eigen boe1,eo do? n voo-l'7.ill.er en sekretaria.
Op plantse n, alwahr Gouvernement. of particliliere

: ~u·h onwp.n

en doo1' eenp beterp en VOOT den stnat
· goedkoope,.e "egeling t.e dGen vervallgen.

d ....,

. o

af"ciJriflan .ler notulen van de vergarlel'illgeu.

dH werden vereiscllt, om baRr kind eenige kal mte te
~e ,en.
Het waR middernacbt geworden. Sabine had
aUu 't rlield, nlets veuwegen. De moeder wist nu.
hoe dit onervaren, ontvankelijke maisje tijdene de
weinige wt'lken, die ze in Weenen doorbracbt had ~en
bartslocbt opgev.t en geko •• terd, die zij slecht. voor
de niet ge ..arlijke genegenheid fan een in de wereld
en .,meDleving debuteerend jong meilje had gehouden .
Sabino Beheen eindelijk gecBlme.rd ta zijn. M.t .eD
glimlacb op 'I gela.t was .e i_g. , I.peD.
Do moader ging weder oaaf oed, maar kon Diet
alapen. J)~ : b81s:~otenie8en van 't meieje bielden baar
wakker~ en"·boven baal' deden zware, driftige- flchreden
't p:afllod van ha.ar kamer dr~uoeD . De deuren wer- ·
den, ,onder dat men ziob BcbeaD te bekrauneu om de
e1.penden in hui., geopeDd en t,.g'Blagen, en altijd
wed •• boorde lij dat bee. en weer loopen boven haar.
H->llmllnn wae un sent te bui. gelr.omen~

V.
DB VAGEBOND.
Emile Scbwauooborn l , de loon JaD een rijken indu.iriet>l; die ~icb Bedert eenlge jareo uit de zaken bad
teruggetrok.ken, \788 de galukkigo gew6s8t, die in Wl!etwi] van aI De ' Boer's m.oocbenocbuwqeid.op rei. met

Sabine .n b.-r mO<tder 'IQ.~tig, kenDi. b.d geIDaakt.
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In minder bela ng"ijke "fdeelingen, l\lwaar bet
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Van D.JOIWJAKA-iiTA 11m -SOERAKARTA-;- KEDONG-DJATTI en--SA~fARANG. "ya"i,"WILLEMTnaarIrEIJONG-I}JAi'TJ.

DJOKDJAKARTA.

Zij ll.

naar

.:. .

HI

Zie d.ar de door 0116 voorge.telde wijzigin~en;
waardoor de u itgaven uanzienlijk znllen worden
vel'mioderd, I'ermils ze op kleill e ploatse . nimmer
meer zullen bedragen dan bet bed rag del' indemniteit 1'001' .chrUfb~hoeften, terwUl ze op veorname
pla.tsen in verhouding tot hel aa01.ielllijk b •.dr~g del'
bela-ting hoegeuQQmd niet. noemeoewaardig ..nllen
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Het ge,els.bap
bodeD ruorgen met d. boot our
SOt'raol1:i(l- vertrokken. teo einde dan 66nige foorskiling.n te geven.
).i:lme Percken, die gistereo avond in den foi vail
Lan.r;e weder goad voldeed, heeit hat VOOluameu iil
het begin van J6nuari a. 1:1. DIUI' Frankrijk. terag te
keers.!].; z-ij beeft DOg voordurend veei hinder ,aD.
koortaen.

D. H eor Berger Deplace beet', nit Frankrijk eeli'
Ie cbanteu@6 laten nitkoman, wier kOInat dan oak
ep oedig tB g6moet kan gc rtien worden.

SumUl'ung.
POS'1'K&NTOO.R SAMAB&NG.
MBiJ ,-ia Batavlu, Muntok
Hiouw en Singapore.

Sluiting der

Rn gelsche

In de mund December den 2 en 16,
FranscbeMail f iB BataviA an SingapI:1re.
h. de maand D""ember den 11 en 2~
Her uu.r '\>an sluitiug is steeds des natniddaga tE:: ;) uri:.
Intus8cben wordt aBn beillnghebbenden vrij gelateD]
ou k op andere dagen hunne brieven 8aD bet postkD.n~
toor te doee bezorgen . De doorzanding heeft ateeds

plaa.t8 pel' eentvertrekkeude post.

NJ.AB. AANLEID1~~ng6te ongeregeldbeden
welke op St. Niko18&8~avond tU63cben militairen en
burgHS hebben plBat8 gegrepen, kUlmen wij tbana
mededcp.len , dDt or reeds Badert aen drip-tal jaren eeii
georgl:tDiseerde bande roovers nit Indo- Europe.nen
beataande, K6rang-Bidara en omattekf:n onveilig mop
ken. Achttll' booman ge poateerd, randen :zij 16 a,oildli
op iignll!ll] wandelaafs aan en het iSchijnt, d.t ~ij- bet

rooral den militairen IRrstig maken. Iedel'een zat moeten
toe8temmen
h ... n..."r.

l-'roteslanlsche Eeredienst.

Hoomsch Katholieke Eeredienst.
Z 0 N D A G, den 10 Dec. 1870,
De froegmis '15 morgens ten 7 nre
De Hoogdienst om half 9 nr • .
Lof d:,s avonds ten 6 LIre .

Op ~~ond",g den lO do dl::2.til' des ua·
middo ;EI tan 5 nr·e 'wHen postpakeHen worden geslo·
te n ~' {}ilr Si ngap ore I'tI \'e rzenden per het daarheen
";, .. h,,,k~f> ; rJp ~ 1 ," (lmf'(~ hin Bonda .
PUSl!EnUES.

'\H,GE~d tlBtl al uier ontvangeu partikulier telegralli
uit. AlU~wrdalllJ dato 5 December waa '
ll.a.lJie; Goed ordioair JaVa. gew. bereiding 52
S,li!,:!'r: No . veertien f a-7 1/1.
huli!/o ; Prima qUl:tliteit f 5.

YOOR 1!P,~ TJ.LIUJK orOEICOM:El:1' Pll'llLlKK werd gis·
tereD 8'\'ond in de Societ~ih-zaal z If( .fitle de ll[mt' A;i!/ot
door het :Frnnsche OpureUe·geJmlachap uo g eens g~gE
yen. Ret werd vlug 1 somll ze.lfa ',\el .at ( e opgewon&fgBspeeld; de

art.isten

blludhaafden

•

.-t...

~~lft··~

een dergelijka toest.an d "foorai op
nug6rijmds moest be·

•.

~

.... ~ _ .... ___

_:: .

, ..

..... . ... A"-fS

U1J

alood d e buurten t e doo rkru i !!8il
H et ia dan oak
te hop eD; dah sr kra cbt ige mnakagelen genomen ..or
den 001 sen einde Ran de i'oofpartijen ,an d.ie be:Ut1€;
etrsat3chendefB] Wa&I'V'in !lamell ganosmd ii"o.d.6u~ t;:;
mak ell
dol " t{jdel{ike ma.at regel keunm wij de ga.i'ili&oena--ordec
van den mililn)reil KorumBndant, waarbij den miiitaireu beneden den ran g i'!W officier f erbodea wordt
de wijkeu "K81'ang -Bidllra, Nieu.w-IIoHand en o mlig·
ge nde kamponga te be7.oekeu 1 dan ook goed . Ret ;':;0(&
echtet' sene dwaa.sheid r,ij u op dell dnnr doze oI'~er
te ht:t.nd.haven; men ;lOU er op het laatat toe k-om_en
den militail'en aIle bezoek oldten de kazerne 1:6 ve,;·
p

z 0 N D ! G den 10 Dec. l B76,
'8 morgeu5 teo 9 u.re .
D •. H. VAN AMEYDEN VAN DUIJM.

den vlug

dat

sen der /roo/aplaai8en , tot ieb

hun

ouden roem.
De Heer eD MevroD.w (.'all.!!1/- ~ullen over DunDe
b~nillce.,oorstelliDg die ongeveer f 1200 opgebracbt
hceft, weI volda.all zijo. 1'.1 van bou(luetten bUll toege worpen gar wederolll het bewijl!, hoe bet Samar.ng~
sehe publ-iek met dit tweetal ingenolli ~n ill.

Door de eigenaudige Bcbconbeid van I t meisje bekoord,
en d.... r b.ij nieta b..d t. ve .... imen, begel.idd. bij de
(emilie vaD Soutbampton Daar WeeDeo, had dasr meer·
maalJ gelegenheid 1 de damea to spreken, 6D~ seLoon
en illteru88nt ala .hij W88, spreekt het Yail:. ·If dat hij
't meiflje Diet on\'erscliillig was geblofon.
De jong. man trok ziob de bijna bel.edigend. hou·
ding aau} die De Boer tegenover hem aaDDOID, al6 hij
de dames weleeJls ' t buis -bracht. De Boer wos reeds
ODniBDdelijk, ja Donch geweeoat, to~u de jonge
Plan, zi ch.
aan hem
'foor"tellende.
ziju
num
tad genoemd. By bad
bem loon den rug
toegekaerd en van Soutbampton af, op het. ..bip,
elke gelegenbeoid nrmedeD f -in aanraking met bem teo
komen.
Yoar 8abine'a eigenzinnig meisjcahart was dit ~en

redon g.we..t, d. handel wijo ."n baar .ador door b...
minnelijlh.id wooer goed te m.ken. Dur De Bon
zijn int-endant Hollmann steeds 'fooruit zond om Iwar·
tier ta malt.n, wi.t Emil. SObw......Dborn onderweg
bij , .... beid." gelegenbOOen de dame •••n dienot te
Ign , op :t gefaar: af er door den vader booe om te
WOr l! t:U aaugezieo. Sabine get'oelde inatinclmatig 'tf!ll,

.at hem in boar nahijb.idklni.lerde; en d..... by
;uist de'tI!'Ierete WU, die op baar frillcb, o.uet1'aren bart
j.eM maakte, w.. bij, zoo ale altijd .' t ge.al i. bij jacb$
op oner'aren wild, deo Ie gelnkkiger,

Liede-u.
Ret

Illeedt afdoe ode middel om uit de.ten tfeW'Ige.!J
~ '"'~., ~ .:. ~ ..: .: .:.:: .::.:: . . ;:: !:~~ e-~~ h ,. ;-<> .. ~~"'n ;<':, ri n WIIt ?",q hnnfrt.obaldigen op te .poreD en ,oorb.eldig te .traff.n .

EBNE HEU(l};JLlJJ(i: TI J1)lNO.

Op den I5en dezer

warLIt

te Salali.qa, onder leiding va.u Mejufvrouw Gerling!, iu
Nederland gcih:amineerde hoofdonderwijzefss, oon mais·
je-8 dagschool geopend. wBRrop boven en bebal'9 in

de gewone vakken
derri cbt

VAn

wordt gegeven

Hooijdlu't8r'ft;: lah')l,

in

bet lager onderwij., ook on·
in de .EnNtZ&cne, F'1'a,,~che 611
1I1mlb()erJ.:eil en m.lI~;ek.

TIllor de opricbt-ing
in sene ledert lang
gevoelde behoefte "fOQT1,ien, wij hopen dBt do ingeEete.

nen te Salatiga 1,ulk8 ten volate zuBen beeeffen en
die scboo! krachtdadig oDd.rateunen .
H ot leergeld is . eer billijk ge.teld .n bedraagt '
Q..

o.

VOOl'
-I _

6erstbeginnenden f 10.- (:l'iejj GulflfJl.),
m~er geforderdeu \" OOt cen l{ind f 15,uit behelfde

( Vi,lI'tit:Jt {-;-uldt'-II.1 en ,oor twee kinderen

Emile W8S, g0lijk zioh begrijpen last] Diet toeval~ig
in de badplaato gekomen. S.bille-1.elf had bem in b~
zijn ran uaar moea~ r eeDB o.P de wandeliug medege·
deeld, W88r 1.e heen z-ouden reizen , ell. eellige dagen
later was ook hij d.llar.
Der;e elegant" jo~ge man -:- schoon van g~ St8!te en
gel,~cbtJ met leTendtge; qOedlga oogeu, op~Qbartlg vaD
uitdrukking- had cen ULtetekende 0[JVOodlDg genoten ,

en leefde nn on.fhank.lijk van de rente, die beUl
door sijn fader

v{tml

uitgekeel'd, en hem i!l

.tnt

stelde gebeel naar r.ijn begeerhm to levt'!n (mit.a, '01·
gells zijna, vaders uit·drukkelijk vetlangen l aijn loven
nie t Ian den lcdiggaug gewijd wae). Emile Schwar~
.enbom w.. dil.tt-ant, had minder tal.pl- voor d.
S0b ilderkunet, dan wei . ge voel f smw eli kenniB 'oo.~
het .cboone do. anderen hadden voortg.b .....ht. H~
besludeerde o'{era~ de museums, deed unkoopen voor
t.iju kabinet c :rel-sde VIUl de eene etad nUl . de andere,
ow de antiquaren te bez }e~~n, en fond 10 daze ,be.igheid •• lop ,·oedo.l .oor ''In geea~. H"":,,. plo~h~g
gaC nu d. ontmoetiog met. D~ Boe~. f.m'~'~ ~an 'U n
le ven oeD geht'el andere rl~htlDg: dle} 9!aariD sgn ate"
de hevallige Sabine, hem voerde.

.rammer genoeg .t<lod tijn .,aak .bij a.D oude~ bee,
'00 .l.~ht mogoJijk. Geenerle, pOgll.,g. ge<loul •• '.~r.
komeDdb.id hoe .. brander
Ultg<>daobt en bilge.
bracht, kon
een .treep nader lot Sabine'. ,ade.

'belli

00.

hui.gelin f~~.'-:'"(irrjf en /TDi..tigGtlltkn) , "71t!UI"d.••
Wij aohten bet ,!liet: ondiellstig om ~et be.taan d ier
";hool door , middel van eli! blad bekend te maken,
, ten einde op' ;";aer;, "plaatuen ge.elItigd. ' oudere in d.
• geleganheid te 8tell.n, om .an die inricbting voor
hunne kinderon deiovorki• ..,nda gebrnik te, make •.
BetkUm_at .an 8alatiua ia allerbeerlijkBt, on g.I....
genboid tot buieveotin'g .al woUicht bO ' de hoofdon,
derwijzerea en bij onkele familien te bakomon ziju.
Bn ST.-NlaOL.l.ASI1I1EBT Tm SALATIGA. In don Dyond
"an den Sen dezer was in bet Societoitagebouw eono
keurig iogorichle tombala, te bezichtigen van ve.ochil·
I.ode .oorten van apoelgoed, welke allen in de b.ute
urde on naar alphabetiach. rangscbikking onder do
kiodoren van de I.den en van eenige tijdelijk alhier
aanwezige en nieuwelinge aangekomeno ouders Werd{\D
nil-godeeld.
Nil. de nitdo.ling worden de kleinen op gebak en
Ifuikerwerk gotrakteerd', en brachten ze zoo me de de
"olwa8f1enen met: den dana den alond verder verge-noegd door.
Wij brengen gaarne hulde aan leden en direktie
\'i) t"lr de goede £orgen en moeite.

welke zij zich heb-

ben getroost, om dat kinderfeest zoo aangenaam mog<Jlijk te organiseren.
A.lleen moeten wij het betrour.D, dat bet re••t ni.t
atgameen werd gemaaht, door ,,1 de europeeche kinderen
uit te noodigen daar88n dee! te nemen.
Eene afecbeiding bij de volwasaenen in de dagelijkBche zamenlcving is mi~8cbjen DoodzakeHjk) ID8Br
bi; do kindel'oll moest r.ulko althano op eene kleine
pi'aata al. 801<111:1" Diel plaat. bebbeD; wij achlon bet
voor hun jeugdig gemoed boogst verdorfe4jk.

drenk.,
ling, wien. drij,.end lijkje- zoo het hoette - op won
;lerdadig. WijZ6 in de nabijheid de. .poorwegbalte te
.P 0- e r W 0 dad iJ eOIl6klaps midden in de rivier 'Woe
blij.en .til ligge n- beeft met .1 de d •• r ••n verbon·
dSD drukte en bewegiog weken lllug aa.ngeboudcD J ZuD'
dat. bet BeBtunr bet allenge faadzanm en I.oodig vond
eon wflkend oog op al die bedevaartgBngerB ttl doen
honden. Door cen leef eCD'foudig middel is ltl ech-

ter s.dert oenige da,"!! het getal di er pelgrim. heel
wat afgenoDl cn. V ll.tI ",ian bet dl:!lnkb eeld is uitgegftBO
is mij Diet bekend; dvch bet vE."rdi.ent asnbe'leliug en
1\1s ~"odaDig deel ik het u rueda, Dc Polici fj nam9lijk, gewapeod met ptlpier, pen en inkt, heefc; zich de
moeite gege-reu R8.nt~etre-n i ng tc hondeD, YBU al degene~.·· die op het bedoelde graf kwsmen bidden en
offdreo , D~ trgwaan wH.a.rin deze moatrege1 zijn oar·
sprong Bcheeu le vinden, verwekte wederkeerig wantrouwen bij de meer of minder gafe:cerde bezoeker8;
en ni t wetende vsn wat onaangenBm8 gevolgen die
;:aQk in het eind nag zon kU!lnen worden, aClijnen de
meesten healoten to habben, ~icb liever niet meer
dlar te vertoonen, tEfWijl andereu, die t"o urnemenB
waren voor het eer.,t derwaarttt te gaan, oDgetwijfeld

g~p~:::er~yz~e~cil: ~!ge!~~~~!. u~~o !~. :~~!~~el':~~::
opgekomen, en last bet "ich

dUB

aaru.ien da! 0: k daze

'011 In ..-COUR£NT .an 5 December

behooren,

~evat ,

het Verolag der Commi5sie, belast met het afnemen
van bet Groot-. Ambwnaars· exsmen en een
V.ralag .an de padi. tentoonotelling te Blora, op
M.sndag den nen September 1876 gehouden.

BATAVIA, 5 December. Onder de arbeidera werk.oam 'bij het graven van bet Krokot·Kanaal heerochen
woeroskoortlen en dysenterie in vrij hevige mate.
Giater kwftmen drie eterfgevallen oDder ben v or.
Dit alles is een voorproefje - op z~er l eer k1eine
i:.~i.:. ~;:
'·,i u 't 5u'::U. i.~ n"l.;o.Ldi! i. \"i;~llUl"lUl' eellmasl met de werk~8ambedeD van de ba,en te Tao-

djong Priok cen begin <&1 worden gem.akt Wij koee·
toren oehter nog altijd de hoop, dot de Regeering
van N , I. bet Oppe rbestunr 1.a1 willen bewegen, vao
den a.oleg de. bedoelde haven at' te • ien. Die Regeering dDartoe op te wekken. is bet doel fan aen
opetol dat morgen in on. bl.d .01 worden opgenomen.
( J, B.)
-

van

Naar wij vernempn, beetaat bet plan de lijneD

Nederland8ch-Iodi.ebe

Stoomva.rt·Mnat.ohappij

wader met eene te vermeerderen en in het 'iolgende
jan doze havena aan te d08D !
In de 8f'-tste helft dar maand VOll MRklBaar Duar
Koetei en terug, en
in de tweede ht:lft 'an "Maka88ar nur Bonthaio,
Boelek.omha, Saleier, Sindjey, Boeton en oyer die

ploataen t.rug D.ar Mak ••••"
(Bat. Ilbld.)
- Wij veroemen dat bij bet Gouvernemen, bet plan
moet be&taan om kweekelingen voor de Indiache Talen te benoemen, dot wil zeggen, jonge -Europeansn
die men naar die landen wil zenden wier talen zij
zicb DJ l.l cten eigeo maken. M e n heert dit reedB ge

brcn gen, Hij W61!1 nu zoo feratandig, een be8li8sende
terugwijr,ing fan den Duden beer to ,oorkomen, en
tevreden to ziju 818 de damea hem toutonden, haar
no en-dan op de wandeling te ontmoeten en te ,'erzellen.
Sabintt:~ moeder h&rerzijds zag bierin niets onvoeg.
1.88mB. Zg be merkta wel, dat al de 8ttentiea van den
jong~n man slechta haBr docbt?t golden, mllar de ga.
draglog der laat,te gef haar Diet. te vreazen, Sabine
sprak: gaune met Emile, had welgevallen in zijn On.
derhoud, mar.r gnar gemoed!sf.emming bleef dezelfdej
ze gBf v~u ge~nerlei onrue~ blijk. Haar stemming was
ilelfs gehJlunatlger dan anders J en 81~ er van den j on"
gan mali gelJpro~ell w~rd, .prak to vrieodelijk. over
hem, maar zonder inoiger belangstelling te dOBn blijken.
Doch de e:l"plosle van Sabine's gev()~len8 maakte
baar moeder nu all"" duidelijk ,
Emile Schwftrr..enborn, die ' 8 morgens waa llangcR O
wen, .had or op gerekend, dat hij bot m.i.je met haur
moe~e~ in den Kur.tain zou vinden. Het was haar
derate waodeli.o g; het toe\"al wes bern gunstig. ]\[et
een he.ig · kloppend bart .ag hij Sabino .ankomen ,
maar· baal' vader was bij hasr. Ze ~cheen bem &coDa.
ller dan n"oit to..,.
DaAr bij bf4ar in ~~lli~e d8U"en
. lJiet ~e!ien had, b:Ond ze in 81 de bekoorlijLb eid ~aD
jeu~d en 8chQonbeid voor ~ijn oogen.
Ook \faa I e
iDderd""d . be •• Uiger aln ooit, waot haar and or. nogal
bl.ek geiaat blooede nu .e hem £ag, En in dien
J

SOERA.BAIA. 6 , Deoein'ber. AI. fragment uit een
brief van Tern_to. geven wij bet volgonde.'
Bij .verscbillende gelogenbedoD worden h,e. Alfoeren,
aangsbragt, die niets .ermoedende de T?rnatanon ,of
Tidorozen in handen .iolen. Zoo b. , . hep een d,r ,e·
tal bet fortje van. Dodinga binnen, waRr de Tern&tsnep.
wacht hielden . Ook gingen eenigan aan beord der
PontloDsk, om de familie van Dance Hal6all t verwel komen, dOB zoo naif mogelij~. De ~i8halldelillgen
det:e liaden aangedaaD is geen' pen 10 staat to be ~
scbrijven.
.

Zonder dat icmand het hart brerkt, ka~ mon h,.r

de inl. gevangonis niet zien. · -

Die.rlijke wree heid

kenmerkt d. hnnd.lio gen '00 do inland,ee boofdeD,
Do argelooze gefangenen

we~den

alhier zllodnuig

gekneveld aaogebragt: dat zij geen lid konden ,".rroeren. VervolgeDB In een ,.eor zwaar blolt-, op rolen
geklui8terd waren de handell en armen gebondeo zoo
J

dat de bloedaomloop vorhillderd werd. Steeds op
dezelCd" plaats gelegen, worden ze op eenO bijzondere
e~J zonder een

wijze gevoed, mls8chien uitgehongerd

enkel verboor to bebben ondergaan, zlJn zeer velen
geatorfen.
De wd. rel3ident weet dit miBschien niet, doch ~ou
tot d~ waerheid bobben knnnen komen J door e-en paar

landra.dzit\.iogen te boud.n,
Wij ' haddon geweosc ht, dot

de~e giwangenon, {}veD
ale de zeeroover9 en de getuigen in dergtllijke zakeD,
op ' If la[lds ko~ten waren ge,oed, daD war!'n die mlB;
hande ' ingen voorkom en, en wij b;>grijr.-en niet,. waarom
dit nieL plnate vond. De zeorooveril en getu1 w 'n \U1'
ren inltnertl 'Jok ondtl rda.nen des Sulthane.
_ Nog IchrijfG meD uit Tern.to>;
,
Door de benot·ming van. den klerk van net resIden·
tie bureau. wd. venduscbrijver, tot kl)mmie8~ is de

cbeC van het poetkootoor tot ,'oDdu.cb,ijver benoerud,

UIT SOLO achtijft UleD OilS:
i>~ to.loop na .. hot gr.f van den kleinell

..mO·rame wei dr. tot de geechiedeni. <81

daan door eenigen nanr · Ohina te .enden Om ' he~ Chi- '
·neellob te leeren, nu Wil·1D90· nnderen .' n~ .:' Borneo.
. Oel.beo, Timor, e. z. v.•endan., Zij ' moeten 'later de
elieDet va" Tranalateura doen, ",en, coo ala dit reed. '
in do VoreterilAnden met d. Transl.teur. ' in het Ja.aansuh het ge,,,1 il.
(Indiiir.)

_ Zonderlinge wij ze faD betrekkil.lgen te vere enigen .
Zekel' za 1 bet Gouver.oement uu weI benmen, d8t
de bet rek.kin g Vl:n vetJd umeeettl r en uolariB ni ... t. door
den eecreto.1"is kiln worden waorgenome n . D eze 18 DU
wd. reaident en kaD toch nitlt nan dd plaute gabon

den zijro.
_ Ret I!cbijnt nu zt'ker te ~ijD, del o:Jze Resident
spoedig weggaat, wij vernemen, dot lijne vendutie op
den 18den eo 19deo bep ••ld i8,

Ann een rapport

l'aD

den militairen tevenB civialen

bev. lhebber Ie Alj.b, gedagtoekeod 20 November
jl., omtrent den stand nn zaken aldlUl.r, wordt be t

Pak.b, in f.g~n"oo,digh.id YOn zijn. "onen . en rijks- .
grooten;
Nadilt ,inde ' kampong van den radj., op ongeveer een
unt ro.eijeoB :van he~ g~mvernement8'-~t.bli88emo.nl;. gels
gen, de .. toebereideeleo tot onze Dnt\'angi.~ door den 8jacb

bandar Nja Btong, bijge.tsan do ' r den klerk van Daalen,
waren geregeld, kwamen omstreek. half elfure radja
Mengkoeto en radja Oebin, daart·)o den forst afgezOnU!3D,
ofbaleo ..
M et den atatioDB-komma.ndant,' .dt!-n Ill;litf.r~n kotnmandallt en beeren o.fficieren e n ~en kontroleur, bega
ven we ODe in drie sloepen vcrdeeld, nnfir bo en.
Bij &ankoruet in de kampong werd en wij met een
snluut van ('If schoten ontvsl·lger>.
De radja "an Pedir,jocgere zo)n van d tn ,"orat, geleidde
o·r:~ ussr den paMer, W8ar in een [lieuw,. V"oor toko
bestemd chineeE.lch gebouw,· rle rs.dj& · wet zijn Ol1deten
1.000 Tongkoe t;le~a~ t'n l. ijoo rijktgrooten , e l'eenig'ti
"'areD.
Om eene met wit katoon gedekto vle-rkante tafrll,
narnen we p1e.ata.
Gebruik mtt.kecde va.n do et-ilb·, die Da de gr.:-ote
drukto volgd e , veroorzaokt door de mal:'.BIJ. mcnre1ien,
die ZiC~l voor en om bet hu ifl bewo0g", stond ik op en
re lkte me~ een korle toea.praak, ws,vill ik d~ geechie·
delJi B zijner onderwerping er· r.ijre nrpUgtir.gen jegetis
het Gouvern ement herinnerde de ft cte YBn erkenniIlg
uit, hem teveIlB mijn gelukwenf!l.'hen aaobiedende. met
lijoe be \'estiging do!)r b::t N~dc.rhH!.tl::;!h·lcdil:!ci Gou·
vernonlent ale vorst van Pedir.
De voret da8rvorr zijn dank balui gll nde, lifl t tevers
door den 8jccbbander Nju. B laug zij •.1 weose h v ·rtolken, dat bij 2.ij u evcllhleel overlijuuil, tU n oudtlt~ zo un
TOflgkoe SIemon hem in zijne w.Dordi gb.('id mr-go opODe

rolf:n~ntwoorJde,

Alj"b ,

De VOl'I1t WI1S bijzoadeC' gun~1ig gcstewd, eu ocodig'
de OllS uit met 'Jem, :.ijDe flimilieled en cn r ijk@gro 'l.
teD hct middogmaal te gebruiken, wel ke u t.u oodigin g
d uor r DS werd aangenomen.
Do tafel wa'$'· gaheel blami:!ch malar s wakc li.j k t ebereid, tel"wijl aUf's cen zind eJij k a:mtien had.
Na afio "p biervnn maaHell W,', VtFgezt'ld ,·A U tl~u
rsdja. met gevolg, cene waodel il'g i n d,., kampOD:! ril "
hoofdzakelijk uit een nitgcbrc idd marktplBnll! b ~s ta!1t
Het volk, dlll OllS steeds v(ll gdp, g~ll r{)eg z.ich zeer

ardeJijk,
Al wsndel ende aan de l'i\ i~r gek'JDlBD. waRr ODze
sloep sn lagen, namen wij (;.f~chei d vun den radje. 0n
keerden huiBwaorts.
Ret was ongeveer zeH uur, io thm tHoml, tllun we
op bet etabliJ!semeDt oankwame~.
Door de w8.firdige en hBrte~t ke wijle 1 W8tH'o)P de
fOr t ons oot\·ing. heeft bij aaO vri end ell vij~ndt een
nieu'W:('p t'nl~k bewija \'BD erk e[il.:in~ vau Nederlandsch
2011 Hl'eiuiteit geg~yeD.

dorr de troepen van Toengkoe Maeda Angkasa geE.omen en bezetj den 14den werd Tandjnng 8 ~ mant()b
do or Ollze troepen etormenderband verlUeeaterd en on·
middelijk daarna bood de Radja "flU RimpltD5 Olim
onvoo rw8orJ olij k zij'le ondrfworpiDg 8SU.
Ik verWltc ht den Radja van Simpang Oliw dage·
lij"ksch bier eo \"" ertrouw dat ODze tro ep.c o r~ed8 zullcn
zijn overgegaan tot bet bezetten van dloJ laLJdst ·eek.
Van Ma1$boeh werd etn 8chrij\'en van den Kl'aDi
(\"j. ~, ......... "., ............. ";1 . hlljltl:_
ITAf". tnJ'n ftld$ar verlRDp.md
Is Dallr de komst ron den s t!IU8lent reSide t Kr oC8 ~ .

De Radja van Telok KNet heroieuwtle 10ijn aanbod
tot onderwerping, door sa.n een chinc eec h hond e lasr to
Kloeallg zijo tjHP (blanc (ieing IDt!<ie ie gev~n ,
10 Groot-A tjeb viel I p m!lih.ir terrein ni etf4 hijzlIn·
ders voor. Tongkoe ~'jihiq 1 amnga maukt bd ge b -rg-

t. tua.ch.n de IV.n VI mo.kim, .te,d. ,nvBilig
Patrouill 8 worden uitg ezood ~n, om die Bt.rek en \'f:iJig
te maken, t erwijl genoe mtl i.oJfd in zijn Vt"rsterkte
8chuilplaata door gos chntvuur Wtirdt \'e rontro .:lf.
De berigten omtr~nt den vgand inge wouoclJ. Illelden
dat de benling9 te.geno\Ler ODte Z. O . 1i!lie mil!dl'r
dan vroE>ger ber.et zijn, en dB) de hoof. im Bgt dee \'ij8llds
zicn bevindt in de XXVI mo ekim8, UIWaBl' (.ok H$bib

Abdoel Rachman .iob bezig houdt met het ,'",zamel.n
van geldeD, maar meer ell mger Il I'D in vh)ed schij', f:.
~'J
!:0",.,j.u.
De broader van het hoofd der mo. kiw Go i (XXVI
.; . ; .

moekim)J jmam Nja MohBlllsd, kwam bij den nBl!i !ol t en t
resident zijne onderwetpirlg n.o.nbieden,
In de bBlat() 14 dagen zijn ruim 140 l·hinescha
koeli eo alhier aangebrngt, die mel het, oog op de .. de
werkzaamheden Ban de weg ,u'l1 1.ger welkom Waren.
Dd weersge8telJhei d is l'egen acuti g; soodo.t de Aljeb .
rivier herbaaldelijk buiten lIare oevers tra I.
Er zijn veel zieken voor ,,} koortslij deuj de sterfte
ie betrekke!ijk geri'Jg.
Den 12den dezer werd de si1oor.weg Ict nan het
haveoboofd \foltooiJ en \' oor het pllbliek opeugesteld.
~CD 2laten worden de ".:rpacntingen ge bouden
Yoor 187"7. Er was wi<inig konkul'rcntiej d e 0lJiutn
bittef genoegzAslll etntionair en bragt t' 8310.- ' 8

moandl op; de dobbe!apelen f 7550,-

's maR nd " duo

mind( r dan bij de vorigj) verpl!.cbtin g.
Van den 88siatent resident te Pedir if! bet folgende
berigt ont\'angen:
Op 6 ~ovember had ingev olge de oprl ragt, olltVlIn
gen bij mill!8ive ,,"an dl:'n ~rilitD.i"ren OD Oiviele.n Be-yel·

bebber <an 16 Oktober jL no, 619, de ple~t ige nitreiking p lan ts, van de acta fan erke nning "no rJtdjllo
h. . oa lag VOOl' hem ~ijn gebeele toekome~. Muar h8ar
yader was bij hear! Ho!) bet .an te leggen, Om haor
oan te Bpreken, :!ondcr eell beleediging ·. . an den ouuen
beer te pr()vllceeren! ....

Hij bad geen t ijd, .ich lang t. bedenkeD; de dame.
te ontwijl{en, IIchijnbaar onverschillig, koeltjes groef·end
haar VO~'rbij te gaan, WiS heUl (,nmogelijk ,._. Zonder
tot lets te besluiten, ging bij ba9.r dus te gemoet. on
_ zag ploteeLing, boa De Boer, hem ber"enne;Hle,
recbt80mkeert maakte, (n dat de dames hem volgdt'n.

(J. Ct.)

Bes}niten en Benoemi;:;gen.

vole:eode ontJeell.d:
De operl> tien op de Oootkust werden wet een gnn·

stigen nil.Blag bekroond.
Den 7 den dezer werJ de Kote. Leeodl.lg au Me rbau

~~lU

dat ik ',ijo v: )';;.)( I{
o \' H brr.l.licn nan den l\IiJitairen en l i\"i, len B~\," flhe bhDr tc

Bij Koninklijk b•• luit .on ~8 September 1876 no

22, i8 de t'",eede )oitenft.ht C. U'. fro \"sn _Erpe),8 R ooij&ardi1, van het 2dt3 t<>.giU!l·n t rrda Lterle, voor deo
tijd ran \'ijf jft.ren g~detf!l~h'2.e rd bij het w~p en n", r
in!'''Dte rie ," ,,11 h.:'l: t leger in N t..' Je:-ld.Dd~c!.J-[odw.
Bij Konioklijk besluit van 2- Oato~)a .~87(j , [0 lU,
is de eerate luitenant L. ran Jel' HtHJdeu , VIJ,tl het
5doJ regime .. t infanterie fOOr deD tij.i \"'!.It!l .rijf jnreo
gedetaoheerll bij h{!t w6pen del' infan terw van oet
leger ill N ederlandBt:h-Indie.
Bij K"oninklijt. hpalilih vQ.n ~ OHoh .. r h)"i6 no .. 15.
is d~ tw e ed~ luitenant L. VOl', \""an ~e t 3rle f('!gimt>lIt.
hUSfireD , yo or ot!u tijd nan \'ijf jMtOn gOdeln.C'H:lt:'t·J bij
het wAp~n dar ksvallerie "an bet ieg<'I' in N~d e rlnndBl·n·

uit:'!:: z~:b 8irkm::~.v:::~k~~~ ;~o:r

::

;a":ro:s;':l'~J

Indie.

J

ICbion in 19n diamantengroe,en wat ver"i1derd, d.t

J

J

J

J

Depu,·telnent d e I" i\:Iarine
ONfLAGEN: Ing •• nde met 1 April lSn , eervol,
uit '~ lzmds dierst, met beholld \""an rt' gt op pell!! ioen,
de kl\pi teiu-tt'r-zee bij bet In·i!l!ch Sed\!otair ZeeWl''f.eD,
d;rel\ t~ ur van h~t Mtlrioe etablillsem en t te Soe r'8baja,
M. L . J, van A.spereu .

OlV.l8L Db'aJARTI':; ' !ENT.
V.ERLEEND : Eon tweejarig verluf n6ar .Ne dt:l'iand,
w06eDB ziekte, aan d~u 0p7.igter del' t1.~rde klnssa bij
den l\'aterstaat en '81andB bllrgerlijke opt'llbare weI'
ken J. J, K1Ave .lijn.
llENOEl\fD, 'rot r ..d',cer ill het Hoog-Geregl.bof
,.,,,"", ~T,:, .,~D .. l,, ~'~ c l'~ !h.4;:. ,.1 .. '_ ! ? n_:, ~,:, ,;,~ . , " 1-: '-.~.-' .~ :~ ~~::.:: . !

van Justjtie te
8t:krt"~ t ~ ri8

Datu~'i,a, ml'. J. van der Pant.
'llQ t
d ev .:: rtcUl~Jlt vun .l!~; nlln~ ; c ; l , dt! r d'

vnn bet

ft'l'endA1" ~ bij dut depul;ement G. H. Pllhne.iuck,

BlJ BE r DEP.aRl'E>1EN'r VA~ BINNENLaNDSOH BESTUTIR.
1'ot tweeden kOLlmiils, de derde k.lilltnit!s C . .::t.
Nic ulau. Tot. uerden kVwIlliee, do Iderlt K. A.
Groenewald .

llIJ DE PLAAT3BLIJKIl SOHOOLKOllMJ-Sll,
Til A.MBARAWA \SAMA1UNG).
ONTSLAGEN: Ee .. ol, .1. lid, L . },' .•• 0 der Up
wich en A. J. J. Stanl, ondt?r dankbetuiging foor de
door hen de zoodanig bewczen dier.sttlD.
B!,;N OEMD, 'rot lid, R, ,V. O. Je Bruijn eD 111r.
O. L. BreYct, re~pekti evelijk U18jOOT.' dl;l r infilu t erie en
audite ur milit8ir bij den krij g.Brnad to Willt.'lll 1.

Nf' d

Bl.

SInd

SAMAR.!NG,
Aang e-ko men SCh t''p~I]'
AUlstt!l'dalll , geza~ ",oe1"flt:r Bo oD fau
J

Depllrtelllent vnn 001"log
VERLEEND:

BOll twe_j.rig verlof no.. Eurvp.,

k::ln t)ch n it!t ill dien graad ~ijn; tlc ger.nee~i!te dplvi.'r
z.a u zijn kamt:nad ni~t ~oo be,b ande len!'.: . . "
Emlle .~ cbw a Zienb .)rD zag z·ch ~et zu : l~~l: ~ de t"O d r
b&t'rJe:~. 88ngeland) .dIC oIlO\-crkl.lwe.!Ik £chet'~.

Dot het we' sl ", bew ook .hofhad, had hem bur ny·
m(ledige. 11 et~hJk n8lu~~hJkt= m~.~ler vau sprekell ge :
D(!eg gezegd, eu ktlU by nog tWIJfele~IJ het rood, dat
baar "'angen kleurJe , t oen zc ht'lll dIe-, ft.fll lUg, 0. ",rtuigde h.!m . O..,k de mo~dcr 8~h:>eJl II.~ ~ gaa:'D c te
lUogen llJden, Ie b,~d hem t en nl1n~tc me." bet tegG~'

I

dig zelf~. ~eker bad hij. andere plan·nell met l,i~n
kiJ"HiJ ~+.lar"h~ de vreewde JUDge man hem .ale0hbs IU
atond Emile Scbwarr.'>nborn

JaM'

itI gedacht--n ~~rzollk (\n, ~n trok de 0t Ul,:',rkuHmheid de-r YOOrblJgaDgere, dl e, . ~&t bet hoot\l e('J;~~~ .
d~de, hem ~ o~ r cen gedeca\ eerdtm speier h~~,de~. Want lUl8t aan den hoek "fan 1 h e. ~ .h.. (1TbUtll, waar hlJ stond, lag aen der. r()u,elte·tB.I~n ,
[>D daar tel' p lla.tse plaeb.teu dilrwijls d.e 8pe~eT". ~ .-;~ch
op te bou,1eDI ow, r.H.b &an d ~ opmerkr.&ambeHl uer
ga.!erie oDt~.rekkell.det de reet "JiU bUD geld of LUll
winflt, te tellE'n .
• Ie woord. stllan ~cet.. hij ~e
wlDete ee~8r
Bierm"do beeloot Em,l. Z~D .. anhop.,. overdenklUg,

te-:,

E" g. sl.."hi p Cllll'It., ge7.,\g\·. ~ui ra:,c :l,
\·\·l'lrQkken Sehepr:n.

\'an
•

Bnu H:ok.

ll o~. bar!< ·J~ s;.: i u SJ.mi ~ e e ;'l , g€Zag v.
G. 'Vest,
nan N e- derlzmd.
N . T. schoe -· , Djiu g ,Jnen Ho ut., gel. lItem Kiemet,

::~"t~j::~:~~~!;g, W lilem

IV,

gezag', de

Koo,

schip Ot t tJ li ~ f.L., gezagyoel',ler Ouw ehar d I
t!allr N eder lahd.
N e~: stoom, Sbld Amste-rdl1m , gel':8gl'Oerder Soop
Ne j,

Vfl·i.rokkeu passngie J'IJ.

PEl{ ::;'rAD AM~l'BR D_~ 1.1, de beeron 'i'j.s.on"
e('h tg~n oot ull 2 kill ieroD, l.,lmgenberl!, Scbuijer, de
G el:r , J. Tw . t mar:ll.

W ERABAU.

A~ugekomen St.;hepen.
En g . sloow :-w hip Yidar. ge'.11gl·. It Es.rrow~ vnu
Singapora.- Ned. Iud stoow!<1.·hip Egeron t geug\.
F. p\)!., van r8 lmere toll - Nl'fl Jud. eto· ~ ;ns . Bauda,
gef';. van I,o eut'Il , "11'1 Miief:lS3 t·l'.~ FI'. bark Aristide 1
g~Z3.g ,;, . Bri.ard , "so Pbaiton,
Eog.

~{Jill.

Vel'h,,)kken Scoopen,
iw/;ip Rr:l~t()n, g l?Y.. A1nm5, naill' Engel.
Allng l~k o tUen

Patillagior,

op d ~u ;J(len December.
het Ned. Ind, stoome. Ba. nds, kBP h. VIlli L")e nen .
van M a cat!ser. Peq.t!)o r VBn l\Ieur li, k:lpt. der info J.
W flllgen, Offil'. V!ln adm, nle di.H1Dal.!h t offic_ \-an gel'.
Fo nt~in) kll iJi oi.., d~l t' in!. ,',\n .Erp Tdfllfl1sn Kip eo
t:'t'ht g. Maoh in. H . Prine d o H.e e r~ 1l \'an dec Zijl, H.
Oo ;. tht, ;,k, 4: lIa':1f e:o:, (Singap·) re) .
Me t

wegens ziek te, BUll dt: n kRpit~ in der infanterio A, D.
J . J.~ Mun. Bcn two~ja ri g verlof nBAt Nederl",nd:
wrgeo8 ziekte, aon drn kap ·tein der arbillori e C, Kaela

een

sCUE EII S-H ~ nICHTEN.
Pas/! J\ roe a!l.

Door d~n nfinister vau K. JLOliien i~ htlt I,""Ql'lof [HiH I'
Ned erland 1 "~rIBend I\'ln den oftl.cier v:m gcz\wdLcid
der et' l'ate kla. Fse J. J. van VvgdiJl.lnI, \"6dt::ugd VO<1"
den tijd \' an zes maacde n.

t::~: 1:nngdeo~ ~e~e:~:e st:~~teo

., Nooit heeft iemand me zoo I!Imadelijk bejegcnd ,
ala d.eze ~aD, e!I wel van bet eerdt? oogenblilr. ODl.CI'
kenDiemaluDg at. l it m8ftkle keDDI8 !or.)sI8 men op
raia roo dikwijls keDuie m8Bk! ... Was ik. indringend?
Vol8trekt nietl .... Beb ik door 't een .. ,f.ander ,""cr. a
deD, d.t ik t:ijn docb t~r lietbeb? Oomogelijk! .... Ii:
W8.a .lechts 100 voorkomend a l B isder cavolier be hoort.
te zijn; en waag ik het, hem hier te ontmoeteD h",b
ik dan. minder recht bi.ertoe dan .1 die duizend~ aoderen, die, om trelke rede~ ook, bier lijnP Ie bij mil

J

J

bin~lan:e~o:t:d~~el:e:t~:tl h:~r~':::;n~n ~tp.arde . ft~ ~p::~h~~!O~::h :ilf&: ':~~i~~ ~~:~de~:: b::n~ar:~.lJ~l~:

de bij haar, en zag, d.t de familie in een
en wegreed.

en ' nnn deneerlite,n luilenant de, inC.ok'rie S. ' M..nno.
l'entweojar;'g,,'erlof nur Noderlaud, w:egeD8 twaalt
jareD oDafgebrok.en ·dienst in ;'e~t~l.ndl!lch-JnQie, SaD
du~ eer,ten .i.Qite_~8nl; .dt-r inf~ntf rie. N . Th _ Stenr.
OVERGErL~ATST, . Bij rl.n general.., . alnf, de
kapit.'n. C. H. O. M. vun Winning en H. Helb"
beiden . van bet. wlipen ..der iof.. nterie.
BIJ DE II!'FANTERII'l " AN DEN BANIgaN
TE PAMAKASAN (MADURA).
BEVORDERD, Tot eer.ten lui tenant, de tweede
luitenant Prawlro · GI eno.
B I!NO E M D, Tot two.de I uitonant, de .ergeanten
Wangsl1 L.lmB .en TIlde n aria Soemo tii Poetrl).
Door ,den KornlllRDdnnt TKn · hat L9ger en Cbef van het
DepartemeDt von Oor!o1! in Nederbndscb Indie zijn
GEPLA.A.TST:
IN];~AN'rERIE. Hij het 7d ,b otallon, de e.rate 1--;
t~n llDt D . ~' . Die1.zJ 'an het N cderlBDdecbe lel!er; Bij
het lldo "ataillon, de kapitein J. ('. P. W.llfer on
de eerste IniteD8nte F. E. Hartmann e n W. Van den
Pot· s, ol!en oDbn~e van verlof uit Nederland terugge-herd; Bij bet 18de b, tolloD, ae cerote luitenant 0,
C. H. Smit, OllluUgB uit N ederland flaDgekornen ale
ged etucheerd b ij het leger liier te lande foor dell tijd
vun ·vijf jsrer. j Bij het g'arnizoeDs batallon yan Palem .
bong de knpitei n O. H. Visscber, onlangs van ,erlof
uit N ederfand tt)Jug).!ekeeld,
ARTlLL HlUE. Bg d. lOde kompagnie, de k.pi.
tein W. Droese. lan Groer:uu BIt B tl de 21stH kompagnie de kBpitoin J. i~. Bro €'ll"e '{aD Groc.n ou} beiden onlongs ,"an verl af uii;; Nl?derlaDd teruggekeerd.
OV":RGliPL~A'l'ST, lliFANTElilE,
Rij bet 5de
ba.laiJi.on, dr;, eente Ju itenanL G. "H, A. B·. K.empel's,
vun het lioker 1M" bat-ilion ; Bij bel liD'er 8, le bo·
taill .JD, do kapi tein H. S. Schultz, laatetelijk adjojnt
bij dOll Star der expcdilion.ir" troepen te Alje h; llij
bet lid. botoil!on, do kapitein ,I. M, Jnda en de
ee~ste luil"t'll8.nt H. Berail , reBpcctic" elijk "fan bet
garn:t>ecs batuil!on der W es te r afdeerng van Borneo
e=l ·,·an het ] Ode bataiJl.onj Eij bot linker 12de batnilJoo 1
de t·.veede luitenant F. ~c!lret zmeijer , van hat llde
bat.itl ,) " ; Bij bet Ih ker lade bal. lI, 0 , de cerate
Juitenant W. J. I.J . \Vijm!lu~J Vtill bet 3de bataillon ;
Bij het j 5de b!itailk'D d~ kapitein A. Hl.Imakerfl en
de tweed~ !uitt';uulIt H. G. Barteus, respectie
\'o: ijk "au he t garlliuens batailloll \'o.n Sumilhs's
We ~kullt Pll Or!tlerhoorigheden en
\'an bet lOde
hatn.illollj Bij het 1711e bataillon, de eerste luilensnt
R . K . Stcr1ugu, vall b£t li(;k~r l3de bafail hv ; Dij het
lSd e b8t8ill(\~, de rnajoor J. ViFser, "faD bet Cds be.·
tail/ onj Bij hat garnir.oena bntsil!otJ) Ul1 Sumatra'8
We.\'litkul'It tD Onderhoorigheden, de kapitein J. rim
W l'ssem van he t 16de balilillvn; 8ij het. garo izof..'! ... . .
\;a!aillon del.' Zuider· e-n Doster afd.-e ~iin!! \'&n Porneo,
de CiHste lui te DD.ot J . Speer bolT, viln het3de buts'l1on;
Bij het ga:r.r:izoeo8-batlliJ1on d~r We!-tor·afd.t>elilJg van
Borlleo r!e t'Reecle luite ntut G. J. H. van Onsenoord,
VAn bet 12d. b.t.illon,
A.RTILLERIK Bij de 22.t. komp.goie, de eer.i e
luitet:a.~L t W. M. van dell Brot k . fan de 3de kompagn ie.
GEiSIE, Bij de IYde af,leeliDg v. n het departement
van Ot)rlo,; (hoofdbureall) de 8e rste iUltensnt J. B
Bik "don d ~ J1 Sttlf d"r Gen'a t il 8~1ll8t8ng.

lI.Hij mod me 7.egge n ~ wat hij t t'geu Ul P. heefU lk teat
ni~t ~ at} hael' !tf, al lU 'J6st"ik blillr- fwbn"lien: t}"l ik \'olg
hem, \'t"aa~ bij oo.k h t~ enhaa.t, &1 KeerJI! hij lJ 8Rl'" r.ijo
afriknaG8Cbe WOf-stellY t0rug! lk Z31' LOg un lhng hUT
woning uit rimieI!, ik woet I:nor w~erzi en, h2.!lr fP I' ~
ke:Oj za heeft een ';\""6rm, kinderiijk gellJ.oed. en hood
zij me ~ftn, l.ij b.f't oak in Mjzijn Ya n ha:w rnoeder~
wijst zij me n iet .sf, dUll tAl de cu.d e mij !l iet ill d~c
W~~ staaIJ!"
G ello men te!!lluiten zijn nooit. geru~t8i.p.-i!end , omdat
de daad er gao ontr' r~ekt. In de groot l!te l'plnning
mens-de
Emile zid\ toucb en de tllen~(·henlUaSi!(l .
H een en weer W"sIHIC' lcud c, Zft g hi] de bonte tnileUen
:strif:elillgs 18Dg3 zich hOf2n gRiln. De gez.rchten Mb t'
nen he m mssk e :.I to"'~ hd; gep r.:lB.t ulD helu haen H onk
hem Il ls bel .!!onzen ~' n u eefJ bijen~\"ferm in de oort"!n.
Du.!zej ig Iiet hij :r;ich op een f.topl valle n; rerlegeu
bliktel:li t:au de m !', PC1WII. Bij zag \'eel j or.g i! lll~i~ 
j t' B 0 0\ btm heeo, IDallr zij W i., ~r niet. bij, DC'o"4
om·u8t gedreren en RI:.r.gelokt door hf:o t gedrang der
meJ:8cben in de flpaC'll.!llen, di~ lrij do or de (lpell yen·
8t~.ra \';111 lI et Kur·hu ie 1- il~h d v('ll' elkaar }~lI:g b e ·.¥e~l"n,
stonn hij {)~l (l m biDnen afieiding. te 7.t't'ken £on dan,
als hij rustiger ,;ou lijn, nog ee-nB te ofel'legg~n, wat
bern Ie doen eton<\.
J

Methet Ned. Iud: atooms. Egeron, kapt. F. Pot,
van Palmarsllln. J:leR~erenJ; vauf'eeu en bediende
v.':A~ Ji!e·van DUijm~,W._?,. Brien, J. _LaulB_r, O.
Slater, h, Slltherland; M. Be<ldie, W., Mitohell. W.
Dimrs,ij. J. Willi.ms, W, Ram.aij en echtg. D. Sturn,
Ph, Ne . :,n, 9 inlanders en IVronw,

Ilichal'd Brinslcij Sheridan.
De wandelsal door, Ptlete'(Jorner in WestlDinet,er
Abbey kan moeilijk een gevoel van eerbied' en' weemoed onderdrukken, wannoer bij in de nabijheid van
Shake.peares en Addisone monumonten en naa.t het
graf van den grooten tooneelspeler Garrick de plek
,ontdekt,waar Riohord Brindey Sheridan'•• t(-ff~lij~
oversohot een ruetpl.at. gevonden heert, Geen men·
i~henleven was zoo vol tegenstelHnguD, geen karakter
zoo vol licht en Bchaduw, Op twintlgjarigen leeftijd
een arme drowmel met kale jas, h(llle maag en le6ge
beuri, die aen schomel broodje verdiende met verLaa1
werk, was Sheridan rijk genoeg van geeet am het hart
te veroveren eener schoone musicienne- Miss Linley- ell baar weg to kap-en voor den neus vall een
dozijn adellijke en rijke bewondersar •. Dit haalde hem
een duel op den hals, waarin hij zijn tegenatacder
ove.wOn. De aondaoht van heel Engeland werd door
doze geBchiedcnis op den Ierschen QVJnturier geYdftigd,4IRant Bath, wa8r hel; f~i~ VOOl'v;el, WilB in die
dngen het brandpunt van de :Engelscbe aristocratic
van geboorte en van geest. Vaar zijn vader tooned'directeur was en Bath een uitatekend scbouwbllrggezel.
8chap bezat, wtlar de beau-ulOnde van de lUode~
badplaats de a.volldcl1 doorLracht, ia het niet te 'ferwonder(m, dat de geestige H.i0hafd geld ell nanln
trachtte te maken met het tlchrij I'en van tooneelspeleu. Ailes gelu.kt-e hem in het levan. BinDen cen
korh tijdsbest6k schreet' bij vele en ye-lerlei werken.
Bluapelen, opern\~) kluchten, trtmr~pel· 0, gedi('hten
vloeiden uit .~n pen. Al wa. hij d. loer \'4n Sh.kespeare en Moltere tvegedaau, nL ja preuds muD
bien (lU jc Ie lrouve, wat hij scbreef W.tlij in t.ijn 600rt
het beste. Zonder eeo CCLlt te b _zitten werd hij medeti,genanr van Drury Luut:) rl'heatre) maar van dat
oogenblik of asn wlkkelde hij .ioh in allerlei liLan·
-.cieele mQeilijkhlldell, die e,en ander bet Jt:ven zouJtJn
verbitterd hebben, maar diu yoor hem \'oi)rtdul'end een
rijke bran Wi ell Vd.ll vermaak. Ziju handelingen eD
gadragingell tegen zijn s_'huldeiscbers vormen een
bundel anekooteD die even zooveel on~t~)rfdijlte geeB~
tighedell zijn. Sheridan veretond de groote kUU8t Zijll
hardvocutigste echuldeischers zoodanig te bi()logee~
ren, dat, wanneer ze bij hem lnvamen met het doel hem to
manen, zij bij hun vertwk ettelijke bonderden ponden
armer waren. Zijn geel5tigbeid en beminnelijkh~]d waron
zoo buitellgewooll, dat z~lf$ geen C1Chuldei8cber er
tegen bestand wail! ill) VDOrnQallstB kriugell in
Londell stondtm voor Lem Opdl. \Vetdra, iJego."l ziln
eerzucLt van de ce1l6 comedid u&ar de sndel e t~ ha~
ken, De pl~nkell van Drury Lane Theatre wt:nschte
ii, hij toe verwisselen met de plankeD van het Parlilwent.
Spo8dig was hij _lid van bet Lagerhuis eD tool1de zicb
de evenknie van een Pith. eell Jt~ox:. een Eurke. Ook
bier weder kWBlll by, 't. ~g en 0 Cl'WVU .Als een Yorst
veroverde hij de pla ts, die hem hlijkbal\f toekwftllt
par dNit de naissance. In zijn Bdelmo~digheid, zijn
onpartigheid lag zijn Kracht. Zjlfcl de geleerdfl, e.rnstige en welsprekende Burk"" luiss hien de groohte redenaar dren Engeland had opgelevc:rd, tnoe8t zijll spotteruijen onderviudeu. V ooral in lwt proces tegen
'Varren II as iugs, den wreedell en eer~oozen knevelGar
en ont.lel'koning 'lan Br;tsc!..i ludic, was Sheridan in
zijn krncnt. Ziju s,peech let bet;eh(-'t'rning vaD de Begum»
I
(prinsest:len) ,'au de Oude Wl;lreld door yrielld en vijand
beschouwd aia gahesl eenig ill. de geacLiedenis der
welsprekendheid. Burke noemde di*, redefoering "the
'-- most astonishiuJ effurt of eloquence. argument and
4

J

, Wl1, lluili U, of w'ui...:~ ~:ltl:t:' l~tioS o..u.\ l'du-Oro. U1' Lru.uition." Pitt 1.ei er flill} ,that it surpassed a 1 the eloquence
of ancient and ruodern times, and POBS seed everything
that gertius or art could furnish, to agit:.;.te and control
the human mind." Daar de speech niet van t~ voren
gemaakt was, i6 er ZQO gued ailS Diets VBn. cpgeteekend
en dat weillige nog te~r gebrekkig. DJ indruk, dien
bij 01' de vergad~ring maakte., W~N Ilooit geeven8ard.
De ]cdt3n, do lords en de Lueboor-ders konden zich
niot bddwingen en klapten en juichten, toen de spre
ker nederz!lt. Niemand kon meer aan het woord komen,
r;oodat de zitting werd opgehe'i'en. De motiu in de
redevoeri[]g \'oorgeateld, w'-'rd lu.ter met 17G tegen 68
-. stemmen aangenom n. Nn het overlijden van zyn eerate

1.0-,

vroUW en toen bij reeds vierenveertig jaren telde, toh
over do Doren in de schuld. atak en door het vele
bourgogne drinken - den wijn van dien tijd - purperkleurig VAn lleUB ,en wBugell WIlS, oiltmoette bij bij
den hett Jg van Devonshire een 6choon joug mei~je _
Miss Ogle - . dat zijn hart in beroering bracht.. Bij
de eerste ontnl -eting yond zij Sheridan II.fschuwlijk,
maar geestig. bij de vierde reeds was zij verliefd. De
vader was tegen heb huwelijk, t~DZij de oude pretel1dent
een hnwelijkagift Viin vijftienduizend pond medebracht. Ofdchoon Sheridan geen cent bezat, waren den
volgenden dag de geWen bij e.o b.nkier gedeponeerd!
Met veel gu.to deelt Henri 'l'aine dit •• rh ..1 me de.
I Quel que fut l'homme at queUe que
mt l'aft'aire, il
pe,Buaduit; nul ne lui r~8ieta.itJ tout 1e monds tombait
sou. Ie charme. Quoi de plue dillicile, Otont laid, que
de faire oublicr it UDe jeune flUe qu'on f'fIt laid?"
Eyron beweerde dat hij nooit boeiender prater in
de sBmenleviog bad ontmoet of zich kOD voorstelleu..
Den geheel~n nacht Ion men naar hem 1uisteren,
V oOl'aI Han een S!H.iper was Sheridan onQvertrefbaar:
zelfs wanneer h'ij dronken W&.8, ~prak bij gee~tig e~
ad rern. Bekend is het antwoord, d.t hij den naehtwacht gal' op de vraag, wie' hij Was! I WilterforceH
zeide hijj men wete. dat de n8chtw&c_ht, hem in d~
goo~ vond ee Wilberforce een zeer eerwaardig bis6ohop
was! ,Raad eeD8 hoe ik ean diG' laarzen kom?H Hoag
hij een collegsf terwijl hij zijn niec.w 8cboeisel toCtn(ie, AllerIei giaingen werden gemaakt; bet woe8t Da.
J

tllnrlijk,ietsbijoondera lijn. "Ikkoohb lie en .... heta.Ide oa," luidde het antwoord., Toeh w.s Sheridanuite..t
g_e;oel,ig. Toen ~oor de eerate maal 'eeu dienl:lar d.or
wet, do handen aan hem ,Bloeg,ten eiodetot betalen
.. n Behulden t. gorak.n, bar.tte hij in tranen nit.
HeI"." niet omdat' hij s,ohulden bad" maar 'omdat, hij
meende, dnt die, aanr"kiDg bem oDtoerde. ,Lord Bvron geeit een belaDgwekkend. bijoonderheid insi]n
d8gboeir: ',J!'ox v.,telde mijeen opmerkelijk st.oHje
van Sheridanofijngevoeligheid. Onlang. wisBelden wij
v.n denkbeelden over den 1.alote. Mijn opinie over
hem "'8. dez.: aile. wat Sheridan heeft gedaan iB
immer, par e-xoellenc6, het beste in zijn 800rt geweest.
Hij beeft de beete comedie (The Sohool for Scandal),
d. beot. opera \'l'be Duenna), de beete' klucht (The
Critic - eigenlijk veel te goed voor een klueht), het
beste treurdicht (The Monody on Ga.rrick) geschreven;
en oln de kroon op .ijn werk te .etten, heeft hij de
beste parlementaire redevoering (ztin verdedigillg Vltn
de prinaessen van Oude) gehouden, die ooit geboord
ie,. Iem.nd ve,t.lde dit Sheridan den volgonden dag,
waarop deztl in lranen uitbarstte! Arm", BriDsley! in~
dien dit tra~en vs.u vreugde waren, dan zou ik nog
lie\'er deze weinige, maar opreeble woorden gesprokeu
hebben dan de lJias geschl'even of nw eigen beroem
de nanhl cbt geiIoude;'. Zelfs zijn eigen comed~e gaf
mij nooit meer g enoh dan te hooreD, dat aen lofspraak
van mij hem een oogeublik geluk bad venlCliaft,"
~!Jeridan behoorde tot die Eeden, did het JaveD als
cen t'..:t sb bt'SCltOUW6U. ZUn buitengewone gaven hud.
den hem t:e vcld vertrouwen op zich7elf doen st.ellen,
op zijll kruchten, die hew een blijvond kapitasl toeschonell, waaryan hij dtlgelijks de renten kon trekken,
\i oorzorg kende by Diet.
Zijh Bchuldt:lD \·el'mee.rderden dagelijka. Hij vtldoor
Zijll plonts in hot Parlement. Ziju sc!-iouwburg bULdde at'
De pltlt-~i1.en der grooten werden niet meer zoo

wijd voof hem opengezet,

Zijn gezondheid begon te

fAlen, Op
ztekbt'd werd hij V()or I:lcbulddD gell-r~
feateerd. De
,,-orklaarde t:e~t8r, dut bij in gev81
Van venoer onderweg zou sterven. Zijn trellrige to, ~

aland werd rnchtb.a!' en plotaoling he< nnerdon de
groat u dor a.arde zieh, dst zij een groot man Bchan.
de1ijk "e-rw8urlo0",d hadden. Zij kwamen te ItUlt l1er
gerusttalling van hUll gewelen t poogdell zij nan den
doodou SheriJun ttl vergoeden wut z!j Bu.n den levenden ontLloudon ba.dden, H t.'t uudo verhaal t dat steeds
ni~uw blijfl.! E~n open bare begrafeni~ van staatswBge
-.,Yerd -gehol1den. De slippen werden gedr,~gen door
den hertog VAll At'~yie, den h3t10 8 van Bedford, den
g ••

or

vnn L,udel'dale, Lord M u'grave, Lurd Hollund

eu den bisRChop van Londen 1

Dtl {;wee broedf'l'S des
KonifJge, de hertogen vn.n York en Susst'x, Cll een
twaalftal flndera:graven tln edel~ll ,::!dmarden zich ach,
ter he lijk. terwij! een groot llll[;tal aristocraten VaD
beL Vel'rltallJ dell Iltoet \'..'lrder uitmBllkten, DeurwaarJefl~ o.an Shel'idllllS doodl;ed, vor~ten naliBt zijn liJk.
kods: het klillkl. Als um sprookje Vim eell tOLne~l
sCchrijver!
All the world itt B stage, BId all the lUen and
women lIlerely p'llyertJ.
rot"pt ~bftkespea.re 006 terecbt toe.
Dit is de korte iev"D.eschetB v.m den 8chrijverJ die
ona I1he ~c)o(}i for ~'t~andol (De LssterseLtool of LaBt~r,onge-Jl) ge~chol!ken heeft, iD welk stuk hij met
itujg gellOl:ge I zijn ~jgen tekortkomingen, zijo zwak
heden ell ondeugden trachtte te l"ergoelijken. en wei
ill zijn echildering vall Oharles. Afton bet slot van deze
beschouwing valt ODS nog een gezegde in) dat Sheridu.n een zijaer opponenten t.)Bvoegde. N adat deze een
redevoerj-Ilg gehou(ien had, maakte Sheridan er deze
criteili op: "De gea.chte spreker heefli ziju geestigheid
aan r.ijn geheugen te danken en r.ijn feitenkennis aU,n
zijn verb~eIJingskracht;" moorddadiger maar tevens
geeBtiger aanval is wdliebt ~ooit geduan!

IEngeland'!j

konill~ill.

"\:oor koningen en volken, die op cOllstitutioneele
wij"e regeeren en geregeerd worden is een OI:lWllllrdeerbuar boek uitgekomen.
De lev-engescbiedenia van prins Albert, den gelllaal
fan kOllingiu Victoria, kan, dunkt ons, do r niemand
gelezen worden, zOJuer den indruk na te latan niet
aileen dut pr:n~ Albert cell edele-, ridderlijke, on't.elfzuchtige \Torst W6S, een man onder de mannen, mJlar
ook da.t een COTIstltutioneele aouvereio als koningin
Victoria. een positit; kan iDnemen, 7.00 hoog, zoo o. r.-ch~
tig dut de meest oei zuchtige aUeenheerach€lr die be
nijuen moet. l\!Cll beeft. wij wcten niet waarom. bi~r
en du.ar wt-l cellS de hebbelijkheid om cOlistituLio'nede
vorsten te beklllg(lD 1 omdaL ze nie.t lIIs dwingelanden
bandelen mogen en omdat 1Jun ree-Uen door de reeh~
ten hunncl' onderdanen bBperkt worden. :Ean ger.egender ids z owel \'oor cen \'orst als ,"oOr ht:t yolk
d£l,n deze b~lJerking van 1ll1lcht is hiet denl,ba.ar. Tel'
w:ijl ~.t::n "~l'anlwo' rJtllijkheid, wt'lke get:lll stervel;ng,
die zun pl1cht w 1 doeu,. a.lleen kau dra.gon, va.n de
schotdl'rl1 van den ~J:}averelll 'Hordt nfgenomen, behoudt
bij t~,. benijd!;lnewatlt'dige macht en bevoegdheid Olu
ziju yolk VoOr te kUDnen gaun ie lilies, wat tot den
bloei va'l het vade:rl~Ild etrekt. Wij hopen h" r~elijt"
dat 'Theodore MB-rtln'", ler~n5gt'schiedeni8 van prill!l
Albert (~Plith, Eld.r & Co., Lodon), Wa.rvan het twee,
de deel PRS Yfr~chenen is, in Let U ollandsch vertaald
z:l wortleDJ en dllt in ~lle gi3val onze maBudschrifcen,

dIe moer plo&ts be.chikba.r hebben dan dagbladen,
er 01.S lezend publrek med", keDnie zulleo d en ill.ken.
Lange uit.trek8eJs z-IT I] _ dabrtoe onontbeerlijk-, ,,"Goral
ui.t de brieven do"~ pr.ins Albert met zUn \'r.Juw geWlS6eld, want bet h:l nlet te veel gezegd, W!lnneer wij
verk!Breo dat men door deze brieven en do Dr de ton
dHde feiter., weike de heer Martin zonder zweem
vun vleierij, eenvoudig lll~dedee:tJ l.oowel prill! Alberh
als Enge14nd'a Koningin leeren liefbebben,
H'jt b~,ek beef!!, ona niet aUeen ee~ zel'r duidelijk (tun
scbouwwtJk oYt'rt!('ht Van de gfs!Jbledeuio van linropa,
geduren~e llukele der IDerkw&vdigttte jaren van onze
eeuW (het tweede dct.l behandelt 's prinsen leven van
bet hoar der :F~bruori-r.volutie in Frankrij~ tot het bo.
gin yaD d~n K"imoDrlog), dO<':'b bet oyertuigt teven8 ieder
eeO noe moeielijk en werk!iaaD! het leven is van een
c\}Dl!titutioneela Toutin all! koningin VictOrie. Ieder
d i~ iet.& weet vao Bngel"cbe bJestanden eo BngeJand'a
g~i!chiedenilJ gedu!end,e de laatate dOltig juen, behoeCt

Diet mear olertlugd re worden van de bewonderona.

w~ordige, wu"e;"Aarop pl'ine,' Albert niet aileen zYD.
pl~cl't, ""uld ',"o:f~,maar. oneindig meer dan ilijn
pilcht gOd.an beeft. d"llr bij yoor zijn "'Ilgenomen
vaderland .lle8 gedaan heeft, wat,een. bnltengewooD
bekwa.m, onzelfznobtig, .cherpzinnig man, die een liefbebbend, v~rgevensgezind hart heeft, in. eeD.eer in. ,
vloedrijke positie voor oijn land doen· kan.
N a .ijn dood kwam dit herh••ldelijk oan het licht,
doch bet verdient nie. '. v,ergeten, te worden, d.t hij
tij lene zijn Ieven bloot heeft' gestsan Ban, alI.s ' wat
door lieden die door nijd of kwa.daardige vooro~rdee.
iell tegen j·em als vreflmdding, gedreven ,werden,
kond en bedenken om hem t. la.teren en verdBcht to
j

, ADVERTEiNTI1N.

Voor 'de Armen.

n·

rie maandelijkl!che HUISCOLLI!OTE ,oo".io
Armen der Prot. Gemeent., over het 4, bar.
t.al 1876, ~p a. B. Mundag de. Hen dozer en vol.
gende dagen,
Namens het Dioke'e. Ool'gi~,
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LAGERS,
(Voor het Land,)

makeu.

, ~; i( t z-nder wroeging ,ullen enkele EngelBebe .t.. t ••
11ed~m, edeh'D en journali8te1 dit boek ,kunn n lczen.
Moge be:., hoek dsarom ook in ODe land gelezen worden n.1s een w8ar~cbuwing tcgeu haa.stig oordeel, en
:ogen de h~bbdij~be~d van li.der;, die van kolliepra8t.
)es en SOcletelten dlBcours houden, am reputatiee weg
te oabbe~eu en 0L> geheei onvoldoende getlligenis ze
deme?stertje ta epelen over lieden, wier beweegredenen
e~ 'lgen61~rdigen toestand zij volkomen onb voegd
ZlJ n to beoordeelen,
D leh, gelijk wij zeiden, prins Albert's hooge
fa am ten et'r., om bckend en geeerd te zijn, deze
leveI1Ltl.ticbt'ij'Ving niet meer. Wij e .. konnen ('an ook
fdu; t;: in de twee tot nu- toe uitkomen deelen der
leveJ.s;oschiedenia (welke in drie deelen vo1tal1ig
z.1 'ijn) het m.eet te zijn getroffen door den adel
"on karRkter, het Bchi!terend gez')ud verstand en
den .1 eminnelijken. liefdevollen sard van Engeland's
KOJJlllg. De heer Martiu heeft gebruik mogen rua
ken V1\D 81 de br-ieven tUluwilen de Koningin en
haar genual gewisseld; hij heeft met feel tact en
ourdc31 gebruik g~l.lJnllkt van zijn stof; niemand
znl hem bescllUldigen to hebben gef!eid of iets
te. hebbcn ter.uggehouden uih hoofsche voorzichtigheld. Eenvou(ltg en on(Jpgesmukt '(ertelt hij alles, wat
den lezer in sta~t fit H prins A.lbert te w8ardeeren.
G'eheel also bijpersooD t uiet alB boofdperBoon komt de
Koningin m h t boek \ O(\r. en d!1arom to meer IDoet
men getroff~n worden dear h!!r~ persoor.dijkheid. ~fen
It'ert hur kennen &li3 een innig lif'f bebh~nde echt
genoote-, een iro!l,,'e verfltandige maeder, en < en modelKoningin. V{ij veatigen v·loml de aalJdacht op d~ wij.
Zf'". w6flrop zij lcrd Palmersi;)D op zijn p 1dat8 zette,
toeD hij alleeldleer~cher Wou {(pelen t'll gehe~l op_zijn
eigen verantwoording den bedI'ijver van den CtUp
d'~tBt, Napo1fO!l III. de· tevredenbeid der E()gelsche
regecring o\'er die flchan~elijke misduBd te kennt'u gaf.
Voor ieder, die "eten wil, welken mBchtigen invloed
Cf1l1 cOGstitutiot.eel T"Ol'.s~ kin uitoef~nen, Eln hoe hij
werkelijk boven de partijen klln staaTl, ie dit boek
onw&llrdeerbaa".
Wil men wetell h03 de KI)ningin in heb huiseluk
levon hasr plicht \'erI-' uH, hoe zij Ofer godsdienst
dcukt en over d.e opvo?ding harer kinderen, dan
kUDnen reJe gr-decitf n van brien::lU en vele opmerkin
gen in het hOt'k eaarftm eeu nenkbeeld geven. Men
lezB bijvootbef~lti hllor klacht, Jat zij des n-vonda zoo
gt bowlen is dOJr haHr plichtt311 als sOllvereill, da.t zij.
wanneer haar lH1.d!!te docbter (toen 6t;-n jong meisje)
naal bed ging, niet a'Dovezig klJll zijn ale zij hoar

gebed zeide,
IHet komi; mij Bta_ui toJ hard yoor·', sehrijf(; de
K"nillgln, • dat ik niet m~t baar kiln ztn ale zij bidt
Ik bt!ll Yl,lkomen DvertuigJ, cu.t wij haar it'eren luoe
ten innigen eerbied te hebben VOQl' God en voor
god8dienetf dQl!h tevens duL baar gojs,iienst uie toewijding En Hefde mod too-c.eD~ welke ·ouze Hemelecha
Vader ..-ijn kinderen a8.nmosdigt. \"oor Hem te gevl)e
len, en dh, niet Cen godsdien9t moet zijn van ueezell
en heve!). Ik ben ook vast; vertuigd. dat de gedach
ten RSU dood err aall het 16n~n hier nall1lHl]S niet bij
hanr moeteu opgewekt worden cloor ISchrtkwekkendo
en o;eror:tru8telltie roorstdlingen. en d!l.t llleD haar
nog niet bekend moet maken met het verechil ill
godsdienstiga op,·aitingen der verlilohiUende gezindten,
en niet moet IBten denken dn.t zij enkel kau bid fen
wanneer ze tnielt, of dAt zij de liedeD, die niet
IllieIen! lllinder vroolU en innig zijn in hun gebeden
dan zij}
EYen aan_doenlijk, in ren besten zin V!'JD het woord l
even zeer getuigend van helder nadt'llken, wnm gevoel en vLortreffelijk gezond -'-e: stllnd z!jn vele woor~
den der Koningill, welke in het boek, dat wij bespr",.
ken. worden aangebaBld,
Wnnneer wij wenschen, dnt- dit boek vertaald wordt,
ill hftb voorftl omcht er Your ouderdnnen nog' rueerta plltten zijn dan dOIH' YO:L6ten, 111ell kau
er
andel'en uit leeren, bOil eerbied voor het
gezag en yo or de wet gepao.rd kiln gasn in een trij
la£ld illet illnigen afscuuw vonI' het gebruiken von ge~
weld, wanneer dit eenigtl-ziDs kan -rarmeden worden,
daar het steeds nrkiealijk lS} kleine onger0g('ldbeden
vall burgers niet door militairen, UHlQ.r door de burgers Z!;llven te doe-n onderdrukken, l\len leze b. v.
wat pri' IS Aibert scbrijft betreffende
eenmaai go
ducllt geachte bewegirg der Cb8rb~8teD, die dreigden
in de stratcn ran Londen oproer te JU!lken YOigC1JB
het voorbeeld der werklieden in de Parijsche faubourgs,
eu die Lier en daar tOL veeJ t'fDshiger geweld.dn.digIwden oyergingen dan het inwt'rpen van ruiten. Geen
n~.ilitAirt'll stlliHI.m dez8 \' e kelijk geduehte beweging,
geen Babel werd getrokken i geen ~chot gelost.; geen
bsjor.et gere-ld
De bllrgerij van LO::Id,:n verklRllrcle
op kalme, doch krachtige wijzt' dat ze geen oproer
dnlden wilde-. Meer dan l'70,COO bur ..:er~ baden zich
nan 81s rUijtbe\faarde-r!!!j cuke} met Btokkel1 gewapend.
handhaa.fdtlD zij de ordo en onttUoL·digd~n dUd volkomeD tl,~ optoer.:nakers, die zagell dat de kern del' berolking ben be-~trijden ;:;Otl. Men leze in prins Albert'a
brieH'fl de betuigingen fan hat geluk de.r Koningin,
die er tier op was dat geen droppeI bl(ted vergot;en
w!.;!.'d en dat dit. te da~ken was flaIl de bedaardheid
dt r Gutoriteiten en aan den public spirit der burgers.
Ie. }'raukrijk, WaD)' men met groat geweld llHlL 3chie
ten en houwen oproeren onderdrukt, komen oproeren
en r,,),"Dluti~6 telkens vvor, terwijl man ·n een atad ,
die nrillioenen telt als Lonlen, Dooit oproer heefr-,

Op Woellsdag' den 20s/en Dec. 1876,
des

IIet VeI'Voer van deu gedurende net jaar 1811
mel de Stoombaggermolens op te 11a~~e-ren ~ronn.
Voorwaard.n liggen op het kantoor fan d.n w.·

terehat ter inz8ge, alw.or verder .11. inUehtingeu ter
zake te bekQb1en zijn.
De Hoofd lnge.ieur 2e kl ....:
Eerehumwezend Ingenieo.r,
2197
F. H. VAN llGMOND.

Vendutie wegens vel'trek,
Op Maandag den 11en Deoember,
voor rekening van

J. H. BIK,
Ie Luitenant dei' Uenie IrIl.IDpement Pontjol,
f

Va.u een zeer netten ~D goed oDderbouden InboodeJ

tnattcn spiegels: Scbilderijen.
~~

cl""' don

ook elk 01"[;> ,tje, elke ongeregeldbeid

nothings and the feeiing here is good.

Eut I .1.0

feel that one must not. b~ llerrOU8 or aIRrmed at theBe
momente~ but b~ of g00d cheer, s'nd mUlSter up courage to meet ail difficulties.
Is blt geen mOt'dige kalme, ve-rstalldige vrouw~ die
deze woorde!l flcbreef, en hebben wij'in deze enkele
regel~ niet reeds l'l)ldoende aangehssld, om den eerbled i~ w~ti:;igenJ we1ken wij voor Engeland~8 kotdngin
gc-~'l)~~1€'n, en om honddrden landgenooten te doen
\a~;;,.tl:_gi'!l ie-nnis Ie ma~en met .de levenegee-chiedenia
Y.'In I'rins A.J bert r'
I)

VOORTS NOG,
Een MYLORD (100 goed
meuw.)
Een DOS-a-DOS
(idem),
Een sp.n W AGllNPAARDEN, T~i~
gen, St.lgereedecbappen, Di'pe.,

.1.

uk, ent., enz,
SOllSMAN en Co,
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VENDUTIE WEGENS VERTREK
Op Donderdag en Vrijdag

14 en 15 dezer,
\'001' rekellillg en ten huize van den Heel

CEO HENDERSON,

op BO[,J"NG, van ZEd. GEIlEELENINBOEDEL,

Wagen, Paarden, enz., enz,
~ DlI:;s Gt:otvo7re:urv~n n:mi~~a~ ~reb;~i::~~:~~
Met Comrni~t!"ien bel[1st£'n zich
2185
SOESMAN '" Co,

Op een nater to bepalen dag'.
in ..'I.e nU'uuul Jf\uunri 187'·'1

zullen ondergeteekenden voor rekening VBn be'ang
hehbenden verkoopen, onder nnde.. goedkeuring ran
het Gouvernement van Ned.-Indie, de Huurrecht
fabrieken, g~bouwen eu verdereo inventllris vQn de
j

Sniker· en Indigoondernemin!;"
. JUll,!!all: en. PeU:l;illtl: en on<lerhoo

riu;lleden
gelegen in de Re8identie Soerakar-ta,
_A_f-l,,:,r;>cg' :B~~"!?E~,
De vorrrwaarden zullen nader worden bekend ge ..

terwijl intusechen ond.rha.d,ld kaD word,n

rn.okt,

over onderhandschen verkoop.
Inlicht.ingen te bekomen by
S • ill a rain g,
DORREPliL & Co,

1672

2!! September 1876,

Bazar,
Een gehruikte r.cer solide

ell l'Ililllf

MYLORD.
1890

J

bedwingt door po'itieagenten, die noch met zwa8rd,
nileh met pi~tool (allean met· een korten t\:ta.f) -gewa~
pend. liijn en door de burgndi, di£'l 1i!eh onmiddellijk.
~!lnbi-edenJ um de politic te helpen,
,Olll" little riotfl,U 6chrijft de Koning-in in 1848 san
kor,ing Leopold yan Belgie. haar oom: "were mere

j

beslsQnde uit:
Yierkante en Ronde Tafel8, BankeD, ~toelan,groet.e
Kleerkaeteu) DispenskMh, GlazenkBfI~, Buffet met marmeres bled (nog nieuw), Vi 8schtEt.fel met ':llarmeren
bllld en toebehooren, gewona Wascbtaflli, di~ hOllten.
een perSJODS Ledi~8.nt, Speeltafel, COl!soles l Schuts"I&,
lJanglamgen • Maholliehouten dnmesRchrijftnfel, rottan

ue

en

voormiddags ten negen ure,

••1 door den Eerst.an we.end Ingo.ieuta" Burg....
Iijke Open bare Werken te SAmarang word.n 111'be.teed:

~

B. KARTHAUS en 0o,

BAZAR.
KV;~~;i~:pe~n

en HanglolDpen, waaronder prachtige met groote bp.
pen
rpafellampen wit porcelein en met Bronr.en
l

-

Beelden,- Echt Stobwasser Lsmpenkoua.
201.\
B. KARTBAUd en 0o,

B A Z.8. R.

Atjeh -l\!Iedailles
n>el Lint,- Atjeh He.pen,- Order Kruite"
2012
B. KARTHAUS en 00,

BAZAR.
/:W(W'I'

verzilvel'de Lepels en ]lorkell.

m~t en roomIer MCBsen,
liil \ct'!rmodel Koffie en Theeserl"ii:"sen met en r;onder
BOlllHoir, - Pracht-ig pleelen Prcaenteerbillden. kSIlrig~ Olie en .Azijn en Zuur-zetjes) - direre Pleetwerk~- Prach ige Albums met galvauoplastique b&li'
dent - ZilnT· Oxide Heeren Horologiekettingen,NeN'slilaires ,0or ,Heeren en Dames, groote kena,Dames WerkmanJjes en Taschje8,- COlJriertaeacben,
~poo::;regmaDdjefl~ Zeer Bolide Leeren Waterprosf
KQffere in ..lie grooite.n, Jopsnsche geelbollteb
Koffers, r'slU..koff..., - ]'Une Toilefleopen, H_Ii.
VAD Dimarijon (g 0 e d k 0 0 p). - Bloempotten op
:;:"],utel gebloemd en Blaauw Japo.,ob,

2(liO -

B. KARTHAUS ,. Co,

Per "Koning derNederlanden",

J. ·H.,Schmidt

weAl'· ontvangen,

uitgegeven .en ·verkrijgbaat····bij
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G. C. T. V A..1SfD_0:a.P&Go., SAMARANG:

Samarangsche Z~fi:-Almanalt 1877,

tafel van duiten in centen.- Relllieberekening vln aIle kapitalen 8 1/2 en 9pOt. '8 jaars berekend over dagen,
maandeJil en j~ren. _ Herleiding van vreemde munten in NederL geld. - Herleidiuf{ van eenige 'oude en

,,"emd\! maten en gewichten in NederlandBche.- Kalender met maan8tanden.- CbriBtelijk'l.-, Chinee,che
:enz.:, enz.

KANTOOR-ALMAN A K

1877.

Tsrief voar de verzending ,an ~L'elegr86ache be·

TijdrekenkuDdige opgaven. -

richten op Java.-Voorn.am,te gewichten in gebruik in Ned. Indie -DienBtregeling der Ned. Ind. Spoorweg.
-alBmede het Tariaf voor reiziger.. . . , . . .
Opgeplakt .r 1.-, onopgeplakt f 0.50

:r.r....tacbappij,

beel billijke pry zen.
Elk kooper krijgt 2 dozijn w.orlooze noalden
en l,tvsrt macbinegaren.
2177

Boenkil,
tegen b i I I ij k e prij. bij
llUNDOOR

~ALAK,
Knli~·

Paroe.

be:::::~ei;;eDBe~~~;j:~~ie8en

gekleurdo rBUdeD,

met

POl'celeinen EettJt>r~ieseD van 12 l/tn. 100
Zeal' net-te Petroleum Kameratolpeu.

Ton:inglon

PCI'

~n

lIl~t

Prijo J 1.50.

Pracht Almanalclcen mel jijlle gekleurde ptatere. op zwaal' kal'lon& f3.
3,

f

4,

f

f

J.

f 6.

r8

SOESM~N

in kruiken
1716

ell iu

mandjea

\'RD

6 kruiken, bij

SOESMAN

Co.

&

f9

FIJNE GLAZEN

5, ( 6 .

(2080)

in stellell van 6 en 7 doziju lllet en zonder karaffen
en Vingerglazen porceleinen Eetserviezen.
SOESMA.N en 00.
_ (1369)
J

BAZAR.

Fairbank's Weegschalen.
De Standaard

OhineescheVloermatten,

VAN .DE WERELD.

Rood met Wit Dambord.
1.37 ned. duim breed ;; 95 cent :per amsterd. EI.
1.14
92

"
,

,80
• 65

en zorgvnldig verpakt voor verzending.
DEPoTS

Savoyekool, RaBpetelen, SellerlegrN·n. Sell ... riehoofdeD.
Julienne voor Soept Macedoine, Knollen t KruiabeSfile·1.

peper, Kalfogolautine.
OeBen. Ka1fagebakt,

E· & T. FAIRBANKS & CO.
ST. JOHNSBURY, VI.

onthijt.
Bitterkoekjes. Tbeehanket. Plum, Cabinet, Beoelouit
en oman del PuddlDg.

Met het inkoopen van'

Artikelen,

Rolpens, Rookspek Kettings&Wlijs in tleBscben.
1953
B. KARTHAUS en 0 ..
J

bela.t .ieh

E. ELBIlACH.

GROENE POTTEN.

Correspondentie in de
826

-

8TO..l.IC~.

fl. 4.'i.

2178

.cx "Koning der Nederlanden:"

dit.)

dito
dito
dito
dito
dito

BIELEFELDER HEERENHEMDEN

2179

4S.

dito

BAZAR.
Eelligstel;nporteurs van Pianil;Os.
Vleugel. fabrikaat Gebr. KNAKE.
hisr zoo gwtBtig bekend, ontvangen binnen KLl-rt

l8U

Keraen

W~er

PIANINOS en SALONVLEUGELS.
B. KARTHAUS &0 Co.

- SNOEIMESSllN. - PRUNING KNIVBS, - BonTE RODGERS. oijn than, verkrijgbaar bij
2189
G. A. WERMUIH.

I

--. Per FranscheMail ontvangen: ---

ECHTE ROEDERER CHUIPAGNK
2190

BET STOOl>IWIlIP
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HOLLOWAy'B FILI,EN EN ZALF. Ge\,Anrlija:6 Dial'"
rhee. - Do oonsken det-er ycrzwakkende ziekte .100
venchillend, en de wij-ze ho.rer o.anvallen zoo veranderlijk z~ndel geven een voldoende reden yan bet be-langrijk 8antAl harer ttlt}gtoifora. Onder Holloway's
behandeling, ul iri de oorz.a.f:!k dezer riekte in dui.eternis gehuld zlll de uitslng even gunet.ig ~ijnJ hetzij
de lll&ag'J de lever of kleinere ingewanden de zetal
van de ziekte is, wnnt zijne pillen met oordeel
ingenomon, en ,ijn salf goed op de z.ijden der oDdarbuik ing.wreven, beteugelen de .welling der
bloeavaten en regelen iedere verkeerde werking,
waarnit die ook ont.tast. Beide middelell werken

De door de Heeren
Me. NEILL en Co. geannonceerde

25.--.

NED. 1~Do STOOMV~URT :\lAATSCH.

SOESMAN en Cu.

2019

Eijer.Pruimen

Bartlett·Peeren
K ...ee·Peeren

B A Z A R.

e r' 8 t u k JJ"ereu Ledikanten.
1816
B. KARTHAUS en Co.

J

J. B. A. BRUMSTEEDE.

GOUDEN medaille. en p-emie van 16,600 fro

Holloway's Medicijnen

fl. 4S.
f

Pelroleum Hang-, Kroon- en TafelL.A:M::PEN" ~
in aile so orten .

Persiken
Abriko.en
Reine Olaude.

dito
Appelen
per Stoomboot, zeer Verscb, hedeu gelost
2177
G. A. WERMUTH.

Veldbeddl3n a.
1-"

NameD8 bet Beetuur:
De Secretaris

J

SOESMAN en Cu.

in groene potten. - Manloong. -

- Californische Drui yen -

met EFFEN en LANGSCHE voorstokkell.
Klein.ote tot grootBte N ummere II!

Famaraug
8 necember 1876.
2191

Heden per Stoomboot ont.angen.
G. A. WERMUTH.

EEN AANZIGNLIJK FACTUUR
ZEER SOLIDE GEWERKTE

per dozijn".

d~D.

huisclijk

-.- KEIZB8LIJKE PRIlIA STE11·(lEMBEIl, ...

IMPORTHANDEL

Gelost

~u

gebBkken Paling.
Gerookte Zalm en Elf" Leng,ioch. Oeoterd, l.obater.
SardijntjeB.
Pate de Coie graB eo Truifels, Ohampignoll8.
Gerookte Ossenbus, BBUCij!:!l de Bologne.
Koek 2 stuka in blik, ala Soipper, SU(~ade, SecretGril'l

(1630)

Gebr.

Ol'lsen en

tloUandsche en Uoiit'Qrniscbe dtoomulUl, gestoofdu

FABRIEKANTEN

Moedertaal.

K8:lf~&chijf,

Ossenlappen. SnippeD, Patrijzen, Tu.lingen. Vinkt;D,
Leenwerikken, Dniven, Eend...-ogeJ2, Lijl:sterft

FAIRBANKS, BROWN & CO"
2 Milk Street, Bo.ton rnas •.

18 cite Malesherbes Parijs.

OSBen en

KalfBcarbonade.

all Broadway, New York,

Par~jsche

Peulen, Roodekoo1.

8childpQ,dBoep~ JulieneBoep, Ko.'fs80l!P, OSStHJS .;p.
8aucijojes in Bouillon, Hilts pot met "lee#3ch, Hazen-

84. King· William St. London England.

F .llRBANKS & CO.

~~ He~ !leatuur fRD .het RoomBeh-Catho·
..,.....
heke Weeehu18 betuigt weI glinen
dQ.tJK Ran lIe milde geveri!; di., "het in shat hebben
ge:steid Ban de weezen van "foormeld Ge8ticht twee
drrgen van blijdschap eo . .'reugde te kunnen bereiden
W86rfCOr cok den dank der kinderen wordt Bangebo~

verkrijgbu8r oud belegen prima Kwaliteit Koffij, in
zakken van 10 en 25 katjes,
1388

Peereu en Appelen in Wijn, Appelpent, alles in hBIve blikken.

FAIRBANKS & CO.

huishouding'j bij voorkeur in do BiDnenlanden.
Li1tter A., Bureau 8ama1angaehe Coufanf;-,
2198

~ebruik
b:(j SOESJVJ:AN & Co.
VOOI'

j

voor elke schaal wordt ingestaan

00 G S T 1876.
In Irommel. 14'/" Voor terugbezorging der trom·
mel. wordt 50 ct. vergoed.
1789
SOESMAN en 00.

aLi Jufvrouw "lln GI:'1.Bi£w~:QP of ter ASBiBtentie een(:)r

in kistjes van 25, 50 en 100
P B a 0 n t van gen.

DQperwteo J W orteltjes, Capueijnere, Scharseneeren
Asperges, Stoofasperges, Tuinbo(mtjes Snijboonen.
Bloemkool, Andijvie, BrU8seispruitjcs, Spergi~boonellJ
PoeteleiD~

Depot van Javasche Raffinade,

1787

pas ontvangen:
Spinaeie,

EENE EUR,OPEESCHE DAME,

ESQUISE HAVANA SIGAREN,
sluka.

BAZAR.
Provisien in blik,

WEEGSCHALEN

aangenomen .voor den standaard
van aIle nati~n,

•
,

RUIGE VOETVEGERS.
B. KARTHAUS en Co.

1888

210~Og nie~ plaats hebben.

zoektterstond pllJatsing

en Co.

Echt Japansche Soija,
.n

.CAE('ILIA •.

kao beden avond

Franco per poet J 0.75
f.~·-

Z~NGVEREENIGING

GO tltnks.

Z. M. KAAS in blaas.
.-.

hil ijktl prijl,cn le hagoman' bij
,
J. H. SCHMIDT.

Ret Concert
van d.

SOESMAN en Cu.

(1367)

DICKENS SCHEURKALENDERS

~oel'

tegen
2166

rood geschllderde ,BordjeB

219i5

J avaansche Alnlanak voor 1877.

f

Bottines en Schoenen

p~r:.. ~uel1.

Japnnsche Salnbelbu.L.ken.

DA.MES AUfANAK 1877·

Pracht Scheurkalenders a

Heeren, JODgens en Meisjes

vel'~1:1eht :

in kistjea van 25

wit_
I

J. H. SCHMIDT.

Ontvangen:

Hava,na bigaren,

Goplnkt op Karton I 0.50.

MODE.

HAND-NAAJMACHINES,

NEILL en 00.

Verkrljgbaar :

Kleine Kantoor-Almanak 'IS77.

PrijB f 0.65,

Jl:r"

2186

Keulcenge1·eedsc!v!ppen.

S:mVATTENDE, Kalender met m.an.tanden en pasBardogen. CbriBtelijke., ChineeBche· en Java.nocbe
feestdagen- Bestour van Ned. Indie.- Hoofden van gew•• telijk Be.tunr.- T.rief op het binnen· en buiten·
li.ndBche Brievenvervoer. _ V.rj ••rdagen van het Kon. Hoil. - Gedenk en Verj.ardagen van de Vorot.lijke
J{uizen van Solo en Djocja. -

LAATSTE
1990

-

Vuurvaste Steenen, Ontvangen:
bij

2194

Aile. gebonden in een net Linnen bandje kl. 80 zakform ••t, " f 2.-, franco per post f 2 50.

Levert EEN.· ROK.van .het . fijnste
Zwart CASIMIER.,onder guarantief 50.

G. A. WERMUTH.

veI'X~1'ijgbaar

ONMISBAAR VOOR IEDER MAN VAN ZAKEN.
Deze bekende Zak·AlmanBk bevat genoegzaam ruimte voor het doen van aanteekeningen voor elkendag van
htl:t jaar, met opgave van dag en dato's, verder I;!taatjes VOOI' het noteeren van onhangsten en uitgaven. 'Ial'ief' van. commissie-penningen ale ut~8nce nangenomeli' door de kooplieden.- Uittreikse]s der zegel~ ordonnantiel.- Prijzen der zegels. - Nauwkeurige renteberekening van 3 - 12% met kwart breukeD. - HerleidingB'

Javaans~he: feestdagen.-

Pickled . . Mushroom B.
Champignons in het Zuur,
Dried Spats.

reglAltreeka, tot ber.telling van bet jui,te e<enwigt
tuasehen gevoeligheid en prikkelbaarheid ziekelijke en
f

gesonde aC..beidiog, natuurlijke en buiten.porige losing.
Doooj.. Pillen van f.1. f 8. en f 5. Potjes Z"lf
van f 1. f 3. en f 6.
Cberibon W. CALISTANS & Co. Tagal J... J. van
de, VOORT. Pekalongan W.E. HANJ.., Solo ARNaLl)
en Co. en COBNAES, Klatten J. D. SLIER, .1I1.g•.
lang J. A. ZBIJDEL, Samarang GOETHABT en ee"
DB GROOT KOLFF en CO. WANNER, G. C. 'r.
VAN DORP ea 00. H. L. DB LYON ell SOESM AN
l1li C<>.
(H)

TEK..OOP:
Een Galloway- Stoomketel.

'fall ze8tig paardenkr8cht~ geheel completlt, lang . . 32
vott, diameter 6 'foet, in twee etukk:n, met handvoe··

ding ponp, stoommeter, t:ln~.
(1327)
Te bevragen bij

• Me. NEILL & Co.

Te beyragen bij de Agenten,
Mc. NKILL & Co.

----------------------------Gebore~'OHAN2\A

CORNELIA TJ.EBBEiS.

Sam .. t'~ng~ 4: Dee, 1876.

Verantwoordelijk voor d. wet:
'. G. C. T. van DORP

2157

&;

Co.

