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V 91"Sohtjnt dagelijks.

HOOPDBUBBAUl:. Ie Samarang bij de Uitgmra G. r. T. YU DORP '" Co.
..
ill Nederland bij de Heeren SC8lLTIU " UOLUIA Ie Amsterdam.
Senl rermierelmliBjfdes anDODteS de Frme e! de Belgique: I. KLSBACH a Pam,
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werf voOrko01en , J ell Iol anderd en Chiner.en vooral
l

l nlun del'~,

kn n in geva.l vnn

l'Ui5-

dl'ij f oro vertreding op heele,' dalld ee.n ieder den
verJachte ::wnhonden (tH't. 4}) kun nen de dol'J's-

boofden buiton hel geval V[m ontdek kin g op heeter
daad ook den vei,Jachle aanb()l] \h~n, zoo zij g egl'('11
de vrees k oasleren ,lnt. de VI'I'ChlCllLc ziel1 doo r dl~
vlnc ht Aa n de ve-I'vo]ging zal on tt.n~kkell (nrt. 11.1 );
.. de IIldu, a.ogehoude oe per;cnen blij vc n me". " I
. ill voolloopige lieehten j~ t.ot dat ue zatlk du or de n Re:,: i-

:\s~i?-h'!lIt. ,'p.sidcnt

onrter7.0(~llt.

den t of
is
e n woroen
dan all een op vdje v !)~{. eu " ,oleld. "':].flneer hpt
fei t tot de bevoegllhei,1 llel' l'ege nlschaps- ell dist.l'ilct,ge.regten belool'l, da n weI knnnen auk in vrijh ei.\
worden ~e'teld w~nue el' . bet re, t "en e overtrc,lin g

in vrijh eid berst eld werden .
Die liedeu badd en duo . oor ni ets ma"lIde n lang
buon" vl'ijheid moe ten decv,," , ware n a l (lien
tiid aan hunn. fa m ilie·-betrekkingen en dagelijkseb e be l'oep. · b"igbeden uoodel ooo olJttrokken, eo
hun!1e vrou wen eli kinilerell hadden ",ellicht
al diell I\id n oode loos Dan " 'moede eu wan hoop ten
[s bet zoo moeilijk am

'tlU

Ji,'n Il'eurig-en l08

dt und eeos voor goo d. 8e n ejnll~ le mi:~keo, door de
wet zoodnnig te wijzigen, dal aIleen vo rloopige
nn.uh Indio,; ~ n ;Ilhechleni~;.~tdn ng geoo r1 (Jofd wordt
Vaal' l1litilll'U\' en, waul't.egeTl de dood stL'ul' of' LI ft:
st. l'id· vau dW:1I1garheiu ill L1~ 1I ketting zrjll bedrl~igd,
tel'evijl Vaal' ol'ert l'edin gell ell VOOl' Illisd l'ijl'en, w"ari.egen lidhte1'8 ;; t.rllffen z~l ~ iJedreigd, in geeu ge \'a l

~~n~:{~~~~d~'t~1 1~nv~~l'h':~1~t~~~it~~sl:fd:l'~agOO~1~,~~~~:

"oor

eu thl.lI

""-U ti.; .1

I ......Il

t1~" ~ t.;' ~ ,1<

dnt or g c&;roude v rees voor 7.ijll e ontvlncliting bes taat.
Het neerot eeliler nie! weg dot de voorloopige
gevaDgenhoudio g nog n ie t voldoende be perk t is
en er VOOI' de v rijheid van den lolander nog geene
voldoende \~a:\r borgen bosh,"n.
H oe dikwcrf gebcmt het niet, dat [ohmiel'd VOOl'
overtredingen tege n policie--kel1.rc n van hot d.,,", ·
naar he t (li.trik ts-·hoofd en V:111 daar lIaal' don J{"gent en dj aksa worden 0Pciezoo Jen en dan nog ceni
_ ge dagell of bij deu djnksa of in de ge van geni'
verbl ij veu tot d~t hunoe zaak door den R eside nt
of AS5istellt-·Resident is onderzocht en beslist.
W ij l,tebben gevsUen g.kcnd , en die zullen dik·

FEUILLETON.
I' e Diamantcn koning.
{(it ll el

lJ lli'~cll

.an

Hans Wachenhuseu.
Hmile'M

,

steeg- mal:; elk e second s. Hij liep
bet :tweet gudate langs zijn gc ..
denkbeeld, zijn man" t e hebben verlorell ,
troubl ee rde tem nog roeer, en verblinude l.ijn oog
delwate, dat b~ zic·b onbewnet, ploheliIl g voor eeD
man bevond, dIe, op een bank \'tID zoden gezeten t zijo ,
door aen grooten at.rooboed ovefsebaduwd gezicbt bijna
tot op de o1er borst gekruiete armen bRd lateD l.t"nken,
en in gedacbten v6rzonkeo , Emile's schredan op het
bardo. kiezsl niet hoarde.
EmilG d.in.d. .chterui t , Er ging be rn . en .tee.
door hll t hart, die hem naaT ad em need hijgen, Lam
eprakt'lao8 en a nbi:1rscglijk Bti.l deed Rtaan, met de
oogen wijd geopend op dien man gerieht Hij nam
onwillekeurig zijn hoed in de hand, om zijo glaeiend
voorbGofd wa.t te IBten afkoelen, en was in verLegeu heid wa~ te zeggen, ma.ar Apreken kon hij niet.
H~llm.n bemerkte hem neg altijd niet . hoe,.ol bij
... d.e zwore adembali.D1Z; van den vgor hem ataande tocb
. moeat hooren. Zijo bont bewoog . i.h onder de over
elk..... geBt.gen.armon h.. ig op en noerJ "ijn hoo fJ
ovarat

DUg!!t

r ond,

.... zicht. Hit

veL'ldn rttig

.... vertrek I

• ••• • . . .. .

11 81
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\'fl.ll

het de5E~l":5 ' or

Kampnng'"3- tlO Ohl ge·

kons t.ll eerd e retienen, aan eeno strar" cchterlijke Yel"
vol~iug wegens weerbal'8tigheid [\a,l den wet blo at
,taRn en als dan hi) opvaWng iu voorloopige heeb ·
le uis 7.1I11en worde n gesteld, dan roa! w en bevi nden
(].,l het nanlal voo l'tvluehtigen zee r geri,'g 1.al zi,i n.

Salllllrang.
POS'CKANTOOR SAMARANG .
Sluiting der En ge18cbeMail fitt. Batavill t
JHouw en SiDgS.p }re.

In de maand Decembe, den 2

Mnutok

16.
Fran!cheMail via Bat&"' ia en Singapor!!.
In do m ....nd D ecember den 11 en 25.

hing z;waar ned t.> rj de

vOOI.' ~:eh uitgt'str t' kL

I

...."

Gocndih_ .. ..

S.31

8.47
19.3

~.~l

. 8

12.6

12.18

l'li"4,,~)

12 43

Gn
5.1-1 l'.ecj".nsg.."..n.. ................
5. 42 Kcd.-Djatti
5.49 T.ngoeng .... \ vertrek

458

9.25
9.40

JlDo·.~ ~ I

~~~:r~~:~.~~~~k~";~i

1.54

l':1

\"oel cn had Lij o\'er elkand ~ r
In die ho uding was hij ~otaul

.wag:.
I HobrrL 1" riep ('iudeJijk E mile, met zulk een krAchts~
iDep'l.unil.g en zoo geEchokt, dat d e drooOl e r in eeo kroulj), mot de hand ouder den hoed greep, dien Ot hteruit in den lLek 81O ;}ltjl) , ell met opengespalkte oogeo.
neaf Emil e Opl,ag.
Bet li c ht vau den blauwen hc m e l ~cheeu ttl verblinden. Ollwill e-keut ig kn eep bij de OOJleden te MilleD.
Hij u g de n t'i. or b~m staB- ode , nam he lD va~ top tot
tee n op, eO za,g: bem dllu.rlJp met- groot~ oogen sirek
iD 't gciaat. Hij Iiet de a.rmen zinken, IDDar hief Ztl
weer op, e D b e dek~ met be-ide -bafJdec zijn buiverend
ge,ieht. Hevig begon hij to aebokken. Met de ellebo~en Or' de kni ee n, he'J gelaat steeds met de hande D
badekkende, pT~velde hij in zioh v.elf:
, Laraard ! Begin j e Wi!er met j., oudtJ lDQrsels f 'r at
Ben, (lie je tOt!Jl zoo mOJi in den steek hebbeo ga.
laten.
'Vaari oe je di e Dude ftmilie-vuilni8 in 't hoofd
gehaald !.... Je bebt verh1l'en 1 Dat bad je kunn e n
voonien! U e dui\' e l heeft je weer in . ~ij o k.lauw6Dj
w8ttrOm gin ~ j ~ h · m ul..,t uit den wag !"
HoUmao, ~ l,H"ertuigd in . zijn vc rtwijfel ng MlechtB luet
een ,izineD te dt>en t-e ne~beD, ,en:m k weder in zijo
Ulij meru. Z!;Q Iippen m,m peldeniete, t e rwijl bij toor
.ich op bot ki ... l Btao.:do.
"En had ik geld zoov..,1 alB nud hier .an mijn
vc-eten, de Bata!) 'L O het me tocb wOff afoemen, juiet
omdat het del dui.ivel.!"
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Da geweenschap
't'.lok-B etong i. Leden heroteld.
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meer lu.t hebben om

Ul"J'

1'JI.A.NJ)J O£R

wordt gemeld, dat

eell

i..olalider te

r eeds ge ruimen tijd heeft onder~
eeo zeer ijv eri g kofli eplanter, en van door

BonJofllf/) d ie zich

Bc heid e n

HlS

he m vrijwillig aau gelegde tuiuen reeds t:!e oe hoeveelbeid van 253 (zegg e: freec /rond.prd arie e1! viiffill) pikoels
io 't! Lands IHtkhuizeD geletcrd beeft, dezel' dageo door
h at G IJIl\'erne lllen t is \' ereerd met een !loft)!.: lit"! [1m! '
de,l !!l'I:f'."Jt 1'# s4)/;.ede. D eze "eldztme ondersobe iding is
z:eker ",,' a.ardi g ter kennjslJ€l ya.n sU e mogelijke inl8ndiicbLj
koffijpl a ll l~rd te worden gebragt., e n ~Oll he t daarom
ni e t onJ udlllutig ziju uat "fdU Reg ea ringswege aan
bet deabet reffend besluit de noodige pnbliciteil werd

trein

Po ~tk.ant oo r

men a l apoeJig dllt er oittrreeiJuli,l:J had p ilU lE! geaad.
N ie ttegiH;atannd e d " D8SpotiIlg eu bij de \"drdc bi Jlende
Ln {.~ie r ,,' all J u@tit·ie
\'/1.U

~:~o

8.as

makeo ,

a. :nkwllmen , b~ Ulerkte maD hij be l tJ p eoUlakt:m der
zakkell t dat in eeu Jeze r ziclJ va.n onJer;m een Ope:l1 iDg
bc\'oud. DO.tlr ou!, de udde~ brie f ontbra.k, b dmerkte

ijlnlio na a mb ~o uBr au . moch ten do 0
eu U~ Honfd· Sehoul , ' Iill Vinnen

~:~

Vunl{m.>ONG-DJATTlnaarWILLEMl

gedaau he bbende Boldaten ,

DE B EER S Oli~BI'l:' zdl ala waarllemend Veodum 2.e @t~r

het

i~d~~gC~~J.it; :~~~k",;;t::::::::

's avoods H oeg nur bed t e gau.n, da.n de straten t e
doorkru!~€ u en vreedzBIDa burgers het le,en iastig te

A:o:er en
J

da a r d~ E ee r Too r'Jp die zich te Batavia
be \'itl dt, verl~ Dging f au verlo f beeft ge kregen.

Alil.ba ra/!·a ve u..oud eD t nlbier up

B~g::.~:::: ~

d e mili tairen over da.g flitf!.- betOig gehouien worden;
door t-Iel'f!er e u 60 Z., met bet Gog op Atjeb bo,endien
zeer geweL/3cht, die gedurende den dag fiink dienst·

o ptt'~deDJ
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d~~{9
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Her uur van sluiting ill eteedB des n amiddags te 5 nre.
Intu8:1 c hsll. word~ 8AD bel"ng hebbend e n vrij gela.ten,
ook op andere dage n h unne bri ev en Ban be t postkan·
to or t~ doen bezorgBn. De doorzendiog heaft steeds
plaatB pel' e t1 rstl'ertrekkeDde poet.
~r"ELEGR J.l:~ i "; .

door
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fl1uEN G1STt:UE N )(oHOEN DE l'OS'fPASltl'Tl'lN

proo i gest.uan.

Diml'!egen 1,,\1 Ulell lI'e1li<'IIt. ft\Il VO.l'<~n, oat vele
Illl an ,l e ,'.; zi cll doo " ,I e vlll cltI. (13 n oe vervol g ing
7.11 lie II lra"hleu Ie onlll'ekke,,; niet (dt eell
moel"U
\Vij "ulb. enke! ,' h oogol ".ldz" IDe n it7.UlIueri l1" en
is bf-boorende tot. de kelini:m:une va.n (len LandJ'aal1 ,
dtHll'gelatell , ten zee. rslt~ trelwijfelell, maar tr vens
m aar sTechls legell behool'lijl, en itorgt(,gt [artl.
vel'klal'en d.t bet tocb waa dijk lliel "angan t., am
/ 9-85].
ie!Ollllds st!'id' cill OI' eell" voo1'l0 o pig~ ge" 8nge ohou
WeI is wna r l,ijll bij koninkli,ik be,luit dd . l~
d ing Ie vel'7,W(lren, alleen nil vrees VOO I' eeue ont
November 1875 No. 1:1 [Indisch Staa l,blad 1876
Villllhli og; wnarnau de delinquent wellicht in de ver• No. 2 ;,J eellige \tr\iziglngen in die bepaHngen gest.e "r,l't.e ni~t denkt.
bracht : o. 3 . is de bovenbedoel de borgtocht geen
Bij .I Jien aan de \'ardacllen behoorlijk antler
veraiseht. meal', en voor fei len welke tet de kO m - , het oog wor lH ge braeh t, dat z\i, bij nie l I' er,ebij oing
,c pele nti e "an ,lell llolilie--rec hter behoo rDn, kall de
den rechter oj> deu bep".I<1en dag 1.ondel' aa unemelij ke, door eell e sehllfte lij ko or monllolingc
• b eklaa~de slcc~! s .eM. dage~, voorl oopig , gevange~
g;e uuw..t~ll \\ VLU~II,

1111.'9"20

u

3.25

fe rcc btel'S (Raden I'an J u,tHie of lloog-Gereg tshof )

dering onde r de

Va" WJLlU l

Tar,.inon. 8

j

m

in cpi ulUzaken mnnnden lang })l'cventicf gevangell
zaten en eindelijk k ra chteD s uitspraken va o hooge

Elk mensch heeft zijne vrijheid lief; de weh!
""':ln nr v rijheid is den mensch aaugeb oren.
Waarom deewege doo r d. weI een onder.chein
tu •• chen den .Eul'opeaan en den Inla nder is gam aakt, hebben wij uoeit kno oen hegrijpen.
Bl\ik ens het Regle men t op de uitoefe ui og del'
p olitie, ,Ie hurgerlijka regtsplag ing en de s trafvol'
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STATIONS

PRIJS DER ADVER'fENTIEN: .- ---... -.
Van 1-10 woorden voor twee plaatsiDgen f 1.-.
Elke berhaling de belft.
.

Van,
"DIOI{D'.IAKi;r
.. -.- , .KEDONG-.DJATTJ
- .. .
A
A na Rr . .SOERAKARTA

Van SAMARANG near KEDONG-DJATTJ, SOERAKARTA on D.lOKD,JAKARTA.
Gem,ng,]' 'l'r.inen.
~. 4,. ,. 6," , v 7

Zon- en Feestdage~ ui~ezonderd.

ABO NNE MEN '1' SP R IJ Sc
Voor geheel Nederl-Indie/ l6.- per balfjaar.
• Nederland
• 20.-.
•

J

Samnrang eo

geg ~t e u.

~~~ ~.~~i6~:'I~t:!~~~~e~~ _v~~ _Ao~~~~~w~~ . hetoni~t gel ukt e zien.
In Zt) 6r kor te o t.ij d ;s dit

tba1l8

8oJm. ULADEN : A la eell gfiillticipeerde Siut Ni colaaa
,errn ssing w{'rd d ezer dng cD hat beri c ht Ye rspreid, dlit
binnen kurt een nieuw dagb Jad 1.81 worden uitgege\dO
oDdel' de leiding n m ee n wel beke nd ingezete n \-ao dezd
pla.to, Jen heer' M. cla L"on . n eze ZOll op dit denk beeld gekomen zijn, uoordi en de hie!' ter plflBtse tsr ...
t!lchijnende courauten in den la:1.tstcn tijd bij berbalio g
gew~ige rd be bben lioor hem ingezonden stukken op t'!:3
n elDen. lJ ~ hee l' d e L ooo lijdt Ban een gloeij en deu
ambteD&l'en haat, nu en daD ook tegen part ic llii ere n gekde r d. D il k waal is \' AD zul k een kW8lt.da~rdigetl
aard, dat Dan h are uitbars l-iogen den \'rij eu loop te
laten llel eenige middel ia om het el'gs te te voorkomeD.
Vinde'1 dezc-, zooa18 than! uaar 't iJc hij nt, door

l ~ll t. ..... t::"Je1llale dll t

postpllkkelt,eo o~ h::: t t raject van \Vill ~ Ul [ nllar ucrwaa.rt~

on hrc!euld zijn.

GllnlmlK

A.. ,aND

hadden

(;> 1'

weer

ougeregeldbeden

plaats lll sscben burg(,1'8 e n militalren on wel a c·bte r
bet H os pitRa : op BlakLlo·Keboo. Een de. beW'ooera
van di e huuri, gaf een verj aarl!Jpar ijtje, waaro p hi.)
e e uige kennis8en ,-erzoc bl 'md, dat dan Qok ~e er tJreed1.aam zo u ufgeluopcll zijn, ind ien 111et de or.fe door

de k l)U18t VllG eenige militairen, waarand e r nog weI
een korporaal Hlrontru~t werd, en waarbij de ga!~he er
eeo rer lll p¥k sl aa. g moet o11gelo open hebb tl[1.
Me n ~iet bet dat het ruet de ord~ on ru ~t ter
~~v .... ~'.!~: i. ;'~~':' ~~,,:~.·1~ 6 .:. .... ~;.~J ;..;, ':::L .:. ~ .::. :':'~~ '-J. :.~ l ;;
j ol1gtlte onge . . egeldheden W l t ge'\-"olgen van St. Nicolo.as
.. vond 7.ich herinnt" rt, dan rijst onwillelteurig de Traag,
of de lJoJi~itt daaraan geen einde kan makenP A.1B men
u it ail e boeken en gaten opium kAD balen, mag me n
tac h oo k verwach teo, dat sa.n bonmgeno emde baldsrl igh eden cen eiJlde kan worden g emaak~. Wij bop..,n
d. t het hoofd un B• • luur d~" ook degeli]ke m.a t·
r egel en daartegen zal weten to tJ'effen , ah-o rens d e
bUl'gels de onyeiligheid moed .. , :r.ic'J genooclu akt zullen

~e

.t,oegeefli~kheid
t.l. 1L .. Co'

.... ... o..l.

1

d.,,~

U~ C '5"

~a~avi.a~~be red8 t'~
U""

.. i"'~"""

L~o.oIo·

blad zal d ua den <lie ns t Yel'ricb tan ee ner reili gheids·
klop op l.ijn to dih·ijl . oved oopend gemoe<l.
A A."X EEl'Il) comn!}S:I?ONDE~Tn;
nit Maeaef.iAr drl.. :!
D ecember jl. aau d e So~ r. Ct. on tlee nen wij het fol,

gende, om tren ~ de zaak Kraeng Bonto-Bonto:
D ew lul.rdll s k. kige o pstandeling bev indt zieh, \' QIgeu!s

dial1sten, dan zullen zij zich zulktJ zel f tE'l wijii~n h eb·
bpn. }Ien kao ook ,rciHg ftan nem8D, do t dear wnar
nR'j berl;! K en j e me ni ~t?" M e t dCo6 woorden
sto ord e hem nr.Lgwaals de slem , Ulaar ditUl aai kalmer
d oor dr ingcn der, luide r ell me.t ge bi edende vutlibeid
H ollman sprong op. Nogmuls eharde hij Emile
titan. Zijn gez~ ll b t ~ag er ooheil8p811 end uit.; 7.ijo oog
schoot \'uu r \TAU haat en vijaDdigheid .
,Je .... j e b en t het werke lijk!" ri(>p hij , in de zeH'de
boudi ng, de 8rlll~ n w~der I.ruis end'-'J e n het 0 0t:: ~ teeds
stra\. op Emile g eyesti gd. • Wat wi! jo \' ..n me ph
J

sn8uwd~

bij hem t oe.
• Niels! AIleen wit ik miju brueder zien I" an bwoordde Ewile PI' e ~'en k81men too n.
• V reemd, d.t je daor begeert. naar bebt! Ik ge 10,.£ niet, dBt je in mij bet.r.elfde vcrlllngt'n bemerkt !"
.1k " g jo •• n de opeelt.fel, en .olgde j. hierheen!"
,Dos bob iii me zoove.1 ongelnk ••ngebrachH Jk
wist weI. dllt, de dui tel er zioh op de een of andere
wii,e mee bemoeid moeet hebben ! . . . Heb je geld,iJ
geef op danj ik moet mijn verlies weer te rugW'illnen.
"Oaano or he b ill: geen geld, Robert!"
,. Dan had ik li~n~ r, dJit j o me n iet Iaeger met j e
J

broe,lerlijiIe te genw.;o rdigbe id laetig \·iel1 ')
Holima nn li t:!t dete woordeo door een 8111ai elijke n
tach t"erceld gaan.
Bmi.l e oyerlegde eenig6 6eeo Dd~D .
~ I · wil je geld geyeu J zOoJvoel alB ik t-e miutln heb,
ma. .. r op
,"ootwaATde."
. (sat hooren!"

oon

oo:;: cU..oI

binnen fo alaan .. .. De lijder, van dit ha Qhlijk gevaa r
volkomell bewu~t, zoekt &ich ze lve n to helpen . Zijn

zien zich per r eksst to t de Rr-gc ering le wend e n. D e
p\ igt ,'an don ~l Ji tai ren KOnt lllall dant i l:1" des &vllod a
ttleedtJ gewapend e pa.t r ouill es de wijken t e laten doorkruiscn. Al s de militaireo daardQJr klilgell over ZWare

, Oat. jtl 'f andaag niet .an mijn lijde gaatlll
, G oed, aI, jij san de mijne ·wilt blijvenl"

weini ge

,,<;:u~·~

berh:hte!1; i n be t :iU :mdbat iH~hc en !.I)ll, u Aar i k hool',
door {len 7.00n van den v. . (lrst ~an 8idenl'i ng worden
opgo~oc h t. It I s te hopen d at ' t gelukken mag de n
oproe rlin g i.e hande D to kri.jgtm en i ll: gcloof dat· zijn e
beid.e l,one n hiertegen ook nieh zou den hebben in te
brengen, dallt" zij DOg steeds bunn a vrijbeid miseen,
want de eene zit ge,'angen hier ter piall.t86 en de an·
, Dan za l jo we er naar de speBlbank gaaD !"
, 'Vis I3U w8srachtig, "[8 je me geld geefd Ik h~b
mijn l aat;ste vet:panrl j io ririe d a.g en ben ik. tutuL ge·

s pr ngen."
niles moet je me \'~ r t.t'l1cD, wat je iu dt} ~e8
jBren \'an je afweti gbeid be bt u itgc\·c ed. J8 VI~ etl ik
was loen Dog zee r jongi jB "erJwijnen bracht onnit-

"\' oor

8prdkelijk e

droefb.ei d

il1 Ollt e

faUlilie . . . Vraag je

niet eaDS nan O~S?H

R obert zweeg, en ~8g eO.::!letH' v o cr zi ch n ede.

Moeder i s gestonen. Ook OI.j z e zUBter sHed'> "erleden jur, in bet In·a ambed.."
n 1k had er nieh
t 'm kUD ueu rloenl" waa Let autIl

wo ord .

E mile b.d nnost hem up do bank pleat. genomoo;
Robert. ",a. opg .. choveu, . 10 wilde bi] .Ik. a&nnldog
m(.t hem verlllijden.

'-Vader lil n je Alles lergeren, R obert, ala je u r8t8Udig wilde r..ij n, maar ,k zag j ,j IOOel'eu., :1
n"Ben jij je bNeder~ hoeder: I.!a: 11&d. me een P»ii8.b et kapi taal te l.amen ge-biBch t; ik b ad Jel u; niet mefU
nO(ldig. Nn is al1E'S \"I;~rp &nd , doordat ik veriiefd he n
op ce n meiBjB, dat me den r ug toed.ru.it . lJet lall~~~
toe grtl:lntj e ver&taud is weer Dsar den duifel, en mljn
geld 00& . . . M•• r ik heb j e niet n Jodi g, daar ..It
me iebl andere in . .. Of lie,el': Le~n me man tot
tn.? rgen, er i! nag e- t:'D reMOurco, waartoa iir mijn tOe ·
~h..icbt san Yle men/'
Hollmann kn"•• tacddo bij d. ged.ohte, die hew.
liil in 't hoofd waa gekolDen,

dOl'6 teMaro.,' .,... Behalve dese ~",ee zonenhe.'t B.
B. er nag .twe.;.· w.. r d ...e ·';oh bevinden "eet ik Diot,
:maa.. Iii. iohijnet. .tob niet. bij. hnn vader.op te honden.
, De troopeD, die bel •• t zijn met. opoporin:rvan B. B.
. genieten de rnetig.te ruBt op P.nkadjsDe,'Y8tl tijd tot
tijd wordt or eene patNuille uitgezonden, om de.
muiteling op te op.reD, doab de vogel is oteed. ge·
,logen als men hem denkt te pakken.
Er is dan ook geen land in onzen lndilcben Ar·
ohipel 100 ge.chikt om verotopp>rtje te .p~l.n 01.
Oelebee.
Ondoordringb.re hOBeeben, stoile bergpa,len, onbe.
klimbare etoonma8sa's, doorBneden doOr rivieren wier
steenaohtige beddingen, in den Oootmon •• on met groot.
tlloeite zijn to doorwadeu, terwijl hevige bandjera u in
den Weetmou9son den overtocbt bemoeielijken; !iedaar het terrein waarop ooze troopen zich maeten bowogen en dU8 de graotste llloeielijkheden oplovert voo r
den vorvolger, die meeetal den wag moat zoeken eu
wasr zulkB, den vervolgde, b~ ter bekend zynda met
.lIe .cbuilhoeken, d. gunstigste koosen tot ontko men
••nbiedt.
Men ie dan ook .lgem.en bot gevoeleD taegedaan
dat list of vorrARd nm zijne zoogenaamde vrienden,
one den man in quaeatio in handen zullen moetoD
levereD;· met goweld gRat 't, zooala de ondervinding
reeds ruimecboota bswezen beef~, tach niet.
' t I. overbodig te zeggen dat de scbuld niet moet
~eW'eten worden &aD ouze troopoD, it geloof dot zij
~eel Hever oen pnrtijtje zouden kloppen, ala or ten
miDsts maar eenige kane bestand dat zij bun doel
louden bereiken, dan zoo ala tot werkelooaheid go·
dwangen Ie zijn.
IN lO},)N SCltRTJI'EN UIT P"NTEH -P~R"" dota 22 November aan de Soer. Cf;, lazen wij:
Nieuw8 valL er op dit oogenblik weinig te vertellen;
aHfen dat het mUit$.ir- en civiel gezag to Atjeh, "'an
den Genera&l Wiggers van Kerchem op uen Generaai
Diemont ia O\·ergegaIlD .. die zijne

nieuwe

bet.rekkiog

met eene iuspec ie ,Her de voor uitrukkings- koloDne
bestemde t,oepeu ill den Kraton, op Pakon·Atjeb,
PBnteh -Perak en BerRuw, wast' het lOa Bat. Inf.
liampeert, heeft l1anvaardj wij hcbben nog geene beurb
gebad zoodat ik .Dog niet kan beoordeelen, of de Generaal zijne frocgere pijnlijke Ioepe ctie.. moth de \'s.uwe] haeft g~zegd en bcssft, dat bier te felda niet
slles 166 ger egcld kun :dju ll!e m~n zulkB vall eeo
fiiuk Bataillon in ga.rllizoen kun \· ~· rw8l'hteD.
Een ma&;tregel Leeft de nieuwc Bevelhebber ecLt{)r
getroff~D, die mel den meesteu bij\'ol
'fterJ begroet;
hij hat!ft; onwelijk den l'erdi pu etelijken koloneJ vnn
dt?n Heij de J.! "Il.U zlirie functie Ids komm1ndant Jer
Zuid-Ooaterlioi a uD trllagcn, en dez en hoofdofficier in
den Kratou gepl"l1~ t, 1i.:kel' a m vlln 'd mans meuigi'uldige ervaring ten b-este gt:brnik te tUaken.

en fricallsee wer.:l go.bakt, en tooh bB~ die Ber~e&!!~

beeldig,

lOgew.p~nde en 30 ongewapende maDsohoppen onder
kommondo, terwijl de vgand .I.c~t. bestond Ult ette

.,... Militario. Overg"ploatst nBar Atjoh maja , der
Genie Carlier, olioi.. VOD ~ezoDdbeid 1 kla ••e Vries·
man, btu luit. kwartier.m. de Jocg van Lier, jd. JlaO:r
Fort de Kook, l~te I~it. info St 'r) ' gil.
Volgen. telegram vaD den bev.Jhebher te Aljeh zijn
gellYacueerd n .. r Padong, de luit. der iof. A.. Wij ·

lijke Atjehneescbe iuaraudeur8. AlweAr sen eelataut
voorbeeld 'an den yard -rfdlijken, dOJ r de omst4udig
beden eohter' dri:lgeDd gevorderde m•• tregel 001 ka·

der .aD te stollen, dat niet logen tgDe verpliohtiugen
ie opgewa8l1en.
~ MEN BOunIJFT, ons van TAnNA.Te dd. 23 Nov

j. 1.:
Op Jell 18don .it. i. de .toomer BBnk. met 100

man troepsn, deD nieuwen .R.eaident., Overste Mi9dd.
Iaer, Ie Lllih . . de Sturler, Habbema. Adj. Ondt"r-oft'.
dd . off'. Knoep, Daar HDlmabwira, of litHer gezegd naar
Maha, YertrokkeD.
De Pontianak kwaw op dato Ijprug 'nn Gorei)talo,
_ontving order ow, oa kolen geladen te hebben, de
Banka te volgen en vertrok den 20Jten d. a. ,.j tot
baden hebben wij nog geen nadere berichten.
Ternste is, zeer ingenoIDsD met dOD niou« ge:irri-

veerden Resident.
van ;'e.chuldigivgen, hem ten I.. te gelog(l door den
gep. Re.ideDt VOD Hemert; dooh d. beecbuldigivg
wordt duor alia ingezetenen vau Ternate, middels af·
gifts faD ,erklariogen, tegengeeproken.
(S. Qt,)
HeaCt goedgsvonden en vl'ntaan :
Hetregle ment van de verseniging ,tHudit'fondl'\ voor
onbemiddelde leerJingen van goeden 8an ~eg'" gelijk
dat bij bet verzoekechrift -is ovcrge legd , goed t~ keo
reu, an die vereslliging mitsdien Hie reg ts peraooo
te erkslmen.
Heeft goedgs\'onden en verataBD:

-onderw'o1rpelijke order heet,

rieht,

hl .eding,

Plet de oefening,

vaeding OD

onde!'

brnikbaorheid t. velde,

.fer yoor 't uitr ukken b;!~temd e BatailloD5.
Deze piU.!)t8il1g do ,t; verwacht.en dat de kQ}one l v. d .
Heijrleh, bij dl! eeralv olger.d e opnatien in 't groot
een belsllgrijker uandeel 21\1 n e m ~u, miailchien weI al8
kolonne· koruma.ndnntj - het -rt'rtronweD, dat ik in

kolonel ,aD der Heyden in d.l op7.icbt .tel, i. ODbo
grensd en wordt door de meesten godeold.
Tot mijn leodwezen moest ik lIit eeDige uwer laalste
DUmmer!!! ontw8ren, dat den nu reedo vertrokkon
m"erste' van Benoekom eene onverdiende blaam is Ilan·
gewre'.-en; e ~ne bloam, die deze even beda&rde, ala
dappere

hoofdofficier

waarlijlr.

niet V'erdientj be.t is

,",ar; d." OYCo't'Clt:(I 1'An .Jjcnnekom de Koloune up Ka-

djoe.

tmZe

InatBte en buitcn .. te post, heef~ verlaten

omstrE:ekB 4 dager.,

rOor en

nlee r de

tr()ep~n

naar

huls ke erd en, maar toch verliet bij de troep niet voor
dat Ollte posi ti e geDoegZQ,9ID geconsoHdeerd wasj wat
hieruit hlijkt dat de aldaor apgeriobto bontiDg in
v.lablen toeetaDd werd gebroobt.
Mogen bet nu r~denen 'Fan particulieren aard of
dezulke zijn ge,,:eest, d :e me l; zijne betrekkiog ols
bivak · kOblmandant in den Kraton in verband slondenj
~{)oveel staat vast-, na.t hij do or zij oe honding_ in bet
heetot. fBD liet ~ev,cht geduroDde deu gebeelen tocbt
de achting vim elken soldaat hee-it e.fgedwongen.
Alles doot verwachten dat binnellkorL wed·r groote
ding-en znlleJI geschiedeuj ook zijo twee Eogelsche
eta.f-officierell gearriyeerd, die den volgenden tocht,
bij den stafJ l.uUt>n made maken .
De Ie Lnit. ad.iudant v. d. Swan i. hun 01. 11100tot' s n Clc erulle toegHilegd Bll ll ee Ili Z ne !!lueLle utI:!
Bat. Adjudnnt [14 Bot. ] voarlonpig oon den Ie Lui •.
Muller oycrgegevell.
Welk doel met de valgoDde operatien beoogd wordt,
is voorloopi g nog geheirn, waar.ecb ijnlijk richt zicb de
aanval tegen Pedro pUDt, de debark.menta·plaats der
2e Expeditie.
Kort gelede n is 001 (;'eue koloune van bier uit per
• toomboot unlr Simpang-Olim vervoerd, alw8ar onlnl·
ten moeten tijn nitgebrokeu; wij bebben reeds eenige
gewonden ~ao <loar geliregen,- dus zijn er reeds klap.
pen gevallell; ook hier- blijven tie bewijzl'lu van toe ntl~
dering ODt braken hotgoen hlijkt uit het .anboudond
zwanr gellchul:;vuuf van 0: "' ~ pORteu; trouweDB ik vermeen dat el' ook veel kruit en kogeIs voor pJei:t.ier
,"ordell ve r8cDoten.
Van het a·iO valleu ,'ao traollporlcn hebben wij tegenwoordig winder Jast; tocl. jll nog VOOI' eenige da.1

Wit jB me jc lotgovalleu llift vartenen, Robert?"

vroe~ Emile, hem willende .~a1r.ueer(Jn~'Wat g B8.1J j ll u die Il-anl"
II Mnsl' je zult tonh Ban
mijo verz oek voldoen. oaar
vader te t' !?en. en .... "
, Da oudo phrases weor aa.n to booren, waar ik toeD
a1 genoeg v&n bad," vicl HoHman hem in de red ") .

. Ala j o kolmer bent, Robert, zal je anders spreken !
Je hebt geepeeld, bebt var1oreD , bebt een hartsto cht
voor een meisje .... mag ik: weteu. wie 't i~?jf
I Ren
vrouw als allen! Ze srneerc1e me ccret honing
om den mond, en koerue rna \'errolgans den rug toe

.... 'Maor Goddauk .... "
HoHmann bralde weder ziju sterke vuisten, die (·ent
tsedert kort, nB- jaren lao?en . harden orbeid. het ee lt
badden vorloren, en s taarde droomig voor zicb h~en .
Bmile za.g den wodergel'ondcn broeder in ceo stow ming, die het nauwelijks mogelijk maaKt-:1, hoo oak,
eenige ma cbf; over hem tl'l verkrijgen.
~Zet die iJomberu gedacbten uit je boofd~ culme er
je wat. Korn. ]~Bt OilS een ,wandeliDg ma.ken d8~ 7.&1
je goeddoeD, je afl{oeieo;' zeide hij 01) hartelijkeu
tooD, . ter'iliijl bij . l ijn broeder in di&DS r ertwijfcli ng
angstig gBdealoeg, en up he~ bruiD~ gel~at zijo I,l\'cntoren tracbtte t'J leten.
J

, Geef me 't. gold, dot jo me beloofd

bebt, of loot

me alleel.' !" waft het ci roge antwoord op die zoo broedl3rlijke toeBpraak. ,J'e weet, we raf:l3~n niet meer Lij
.el~aar, ~n' IJet zou 7lle tWB.ar rallen, iets voor j~llji in
me'te -r inden, dat .... lang verd"eoen ie.1J
-

"Je hebt geon harl. R,bert! '.
"Hob, jolut badt er geon, toel. j. me .. .0 myo lot

,I.

fe r van bet II·je bOl)fda~uk der begNut,ing VDn Neder-

lan.Beh-Indie voor het joar 1875, ge wij.igd bij de
weUen van 6 Ap ril eu 8 September l876 en vau 18
Januorij en 28 J"nij 1876 (Indiscb . t •• t.blad van die
j.,."n DO •. 141 270, 101 OD 23 5) en hij bet Kooiok·
lijk besluit van 30 ,funij 1875 no, 19 (lndiach atoilla
bl.d DO. 209), t. openell;
1. een krediet van ( 64000.- (vier-en zeslig duiz~nd
gulden), I;ot B!lOVul Jiag van do
(n:Iijnwe7,ell in h..,t Bigemeell ;

678te

onderafdeetling

eeD kredi et . au / 3400(>.- (vier·eD derLig duizeud

gulden») tot aan t nl ' ing VAn de

69iitC

Herstt'ld

9 December. Men
zero
Na i', m. 14: dngen

Ii

24
] 15
~bl'ijft ODS

16

11

ollderafdeeling

lSte~nkolen);

bt':iden b ·boore.ud.., tut. afdeeliug V. (Del arteUltlll t
faU Onderwijs , Ecredienet en Nijverheid) van g~meld

hoofd.tulr,
Is goedgevonJen en VdrBtn In:
Mot wi.jziging in zOO"er vao de bij het be81uiL van
15 Moart L861 no. 6 (Staat.blad no . 10; v•• tgeetel.
de klu,saHikatie der g vuvrlrnemente pe,ps.sglers bij o ve r
f ()er met pnrtikul !ere stoombooten in den Indi6chl'lD
ar<.~hipelJ La bepalell, uat de opzigte n dtlf uerde ld1l8 sa bij den wAterstao.t en IS lands bur5e r~ijke opellbare
werken worden gerangeehikt onder de pas8!1giers der
eerete klous .

Besluiten en Benoemingen,

11

D or de n MiDi~ter ran Kolonien is het ,erlof OQar
Nede rland, ver:eend aan d r n 8lllbtenall.r W. ffln der
.Pijl , lsabt; boofdkol]lllliea bij het departemect nn finandea te Batavio verlcngd voor den tijd. van zell

a.
Solo dd 5 d~~

J

lUu:ltldol', ell dat aan d e n kllpitein del' iofanterie S.
G. Prit.s, den u[.ootb ekcr del' eerate klasse J. ' W,
S~'hn~ider en dt'u ambL-enaQ.r J. B. H. d'Arnaud C: -, ~
k~n~~ lllats li iIJgan:eur d er l weeue kls8se bij . do bur.
gt"1' lJke o penbare werkeD in N'eder!andsch-Indie, nader
\:edengd, voor de twca oer"tc! u met zee eu voor den
la ahto met drie waand e n.

drougf;t~ ell

fell " wal"Dimt:}J kregeD wij heden midclag eeo flillke bui rogeD, g~PQar i
meli sterk ooweer en be'fige w'ud, Z :lO tH a D Vernee:n
ik Jat dOI· r dien s torw bet petroleulll. pakhuitl: t :ebehooreDde ean dtl firma S~Q8nHl.n & Co, bijuu geliec l
tegeu den groud is ge worpen, een gedee lte dl;'f z-n ken dakbedekking 'IAn het perron (HtatioD Solo) iH weg·
gewoaid, de!.!ren eu veoaters van hC't stl1 tiou-gebDuw
erg beacbadigd ja sommige gehef;ll t$tuk geslagatl (HI
p. ru. 20 javaan8che wanie gC'n geheeJ onbf:'woonbaar
iiijn geworden,
,
E enige d"gen gdeJen Wl:rdOll bij ~eu Illg~ van a (m
H~er U., ill bet Cbine(!sche !ramp u.Jt,i el', Ie wijl a! de
bewoncrls zieb in de Opera bel'OnUtPI. tWtlO rin genJ lor·
waarde vau f 400 nit :r.ijn kame;- gtl ,tutIo'Ll, de pol ititl
deed den volgenden oc hten1 dHdelijk uud t:l- rz!'ek l d('(~'l
dd dader w~rd niet ontdekl; den viJ!ge nd~ o. l.hg w-erd
6~n der riugeu in do kalDer terug g~'Tolldt: n, eEl hoopt

1

OPGE1 REDEN: Ale wDsrnemend \'ice-konsu!

SOEItABAJA 8 D ,"> mh.r.
ghlt~-r

mlQaag:

op

o[.z""

di ~

Met d. Mena, ;o,

reeile art';vel'rJ9, Qotflngen

A' l)

noe liassan op to z.oe ken. Met dieD bo iem zijn
modegegaAn de ui eu w-e rl sident rRO Tdoattl, Laging
Tobias, de Militaire KOmW&3dtmt dar l-Ioluh6c be
eilaoden, een kapito il1, twee luitenaota, enD adjudnnt
onderofficier, dieostdoende ofiicier en 100 WBIilwh ppeu
met eenig hOBpitsul personeel,
De onrlogsstoomer Pontio-IlAk llll'de op dienzelfden
dag de-rwaartEI vc-rtrekkl:lldt>., Dam op sleeplouw 30
groote prasuw en, de 'l<")ogenluud e Kruiae18, ieder bo
mand met - 100 maDscbBpP:!1J, zijnde troepen VIlIl
l
H. H. de Su!lb~n~ .. "an :re~?8te. 'l id,o re, ue ~e lf't lU e t
g~ WGli.·t;h

t:u

~l<;:l

11 ~~ I't.

Ill'l;: '"

"IQ n .. u g~ ... 9 ... .,. p.,.,! Ill.

De militoiren ziju VBn AmboiuB gekomen en zull~n
vergezeld \'an ecoe landingsdevieie VR."1 de Banko. en
PontianBk vuo het straod (lprukken . terwijl de troopen
vBn Teroate en Tid ol"e onder sa,"Jroerjng van eenige
Prh Ben en he L HuofJ der 1\1 acaua.reu op 'reroute,
tavens kspitein der ~cbutterij, VAn uit het gebergte
Ha8sau met, zij c. e benden zullen opdrijv6n: - z; o
denkt. wen Haasan i n handen te ttl ltm krUg c o .
Nog nrosm ik , dat, ,.01ge08 ge rn c ht op 'rernat~>1
Hsuan- weder een talrijken a"ngBn g beet't; gevondeo
in de bergetrt:>kt:m '·4-0 Halmniluira, WaarODl ik vree!l,
dat het expediiietje Hllchteloos zal afloopen.
A!a oud·bewoncr van Terl ate, weet ill: ook wat te
l'er!e1len vau de bHgstrt'ken VAn Hnlmuheir-n. Zie b
daar met een grQoten QSUhRng bovit'ldende, ~a! het
BatJuD noo it s an voedingsmidd eleo ontbreken; men
beeft daar "e~ 1 rijahelden en "eel ..... i!!.1. SJecbt:l H fl O
overliet!"
"Vad r heef~ oDuitBprekelijk OUI j~ geledenj hij is
oud geworden foor don tijd, Bil mocder .... "
Emile Hi'estie ht' ll) te irriteeren , en zweeg_
• Heeft mij.t11oer onze pspa nooit vorIoren in zijn
epeeulatiesf en wat wa;l het soden, dan z:Jlko Hfec u ·
Jatl('1 , ale ik ,teed, weer aa~ de bank t rachtt.e fortuio
te maken ?"
• Om LU weer to t dien on~aligen bartatocht to Ter'fallen!"
IIJe kuot je het preeken beeparen! Ik zei jP', de
bank danr is me va.ndaag twint~gduizend fran'cs ac~ur

dig, die ik met zwaren arbeid bob \·erdiend. (Hollmann bekeek doorbij zijn bandeD .) Eu voor deD dei
vel, ' l,e zal rno die teruggeven, en met rentel Ge ~' f, of
laaL me aaD mGtelf ov_,. En lalo je den auden beer
8chrijft, zag hem dBO, dati ik foor jelui bekron-pen
verboudiugen niet meer deug. Mijn ziel zou sfkK: rll
tUIIBchen jelui vier w8tHlen; ik 1011 overaL met ee e-l~
l~bogen tegen aaDrennen, gevaarlij'k zijo YO(lf jalni
porselein. De nicbtou, die; me vroeger een lQsbol
noemde~l soudan me nu eon lomperd noeman kort
en goed: ik P8S niet meer in dien ma8tsch appclijke u
scbroefetokj Jut me dus ook vdrder mijo weg g:uu.
nat ia oak weosc belijk' vOOr jelui ! Heeft de ouda heer
me nog niot onterfd, of me vo a r dood gebonden, dati
doa ik nu afstand van mijn e-rf~nfs; jij bent don do
eenige erfgcu&am, daar ouzo r.nster, zoo ale je 7.t'gt,'
dood is. - Leen ID':: dU8 eenige duia.eDde fraDcs VOl
J

,

:Ilijn geld lerugtowiunon; uon msa' j. altijd eev goa ·
de .. ak, ..If. 01. ik ' t ongeluk maoht bobben, .a je
Diet· te knonen teruggefen."

Vfln

Gr.Jot-Dritt!lnje en Iertl1ud te Soet'ubRoijll, de beer G.
1:l~Dti~l'30 D.

.

--

OlVII£:I... D .f<:::PAR.'l'EMENT.

I

\r ERL~END ~ ~cn twel;'jar ig. l'~rlof

naar Europa,
kOlJlllll ed d{'r el3rs ta kIQg~t:

wege :t'. 7.1.! kte, flRn de n
l.I ;j d ..\ postliene-t I'. \V vun HogezBnd

Een verlol

~i:ak\t,~~~:rl~~~1 e\c~:;'e~e~O~!ir~~nn bije&h:tj~~';ka~eg::~

l'eu pL't>kurBur·genertul Lij bet hOflgge1.'egt~ uof van Ne
d erlll Ddsch Illdii\ Th . J . V' )D dcl.· Vliet.
..
ON1'SLAGEN: U.t ' d landa dienst. de !lew{)z~;!lt
Zaterd&g II. had de H tle t J. L . P . het ougetuk eon ·
Bi8t~Jllt-r~!S iJel1t (' dU Allj l3l' (B!tOt:lm), H . P~F. Hl)ijer
JavaauBcbe H oUW en eeu J"vliau ter h Ollgte \'Itn bet
I NGETHOKKEN, Ar~. 1
het b•• luit
I
Rcsidentie - buia is overrijJI1.D, !natst ge m Id e werd
Oc : ob~ r 1 S7G no. la, waarbij do ci viel ganee~hefl!
ds.delijIt DBH de I n firtn eria uVt'l''';l!u t !l;J l.t. Er bestaa l.;
C. L. Heij~-cl is bBlast met de w8a.rneming der ci\'ie
\!eel hoop op een epoedig blJrd~eJ V'In de zen, niettegetl ~e 8kuudige dioDHt en he t opzigt lJ"vel" de vdcein(
gelllHaaude de wagen over de onderbruik \RU den ISin de nfdeC!Hng Indrnmaj ')r, (Cheri bon).
d cr was g~gaan e o zijn lo~t'!tQnd LLiD t' sukelijk ZOig
BI.f D·; POST E), TELEGRAAF DI8 r;'$·r. BE
baarde.
NOB.llD: T~t k~mlllie s de! eerste k!ssea, J. H. Buij
Ten Blotta tied ik U nog med~, dat bel; d~r palit.ie
lEw J I&al st.::!!uk dIe betrek klll A lJek'oed babbenda than!
nog ni t is mogen gel ulrken den '·~ ru, oeJelijkeu moor·
belA"i't met de waRl'De miog der bd;rekldng fan kom.
denaar "an zijne vronw, wi er IUk hi"' r ill 8tl n Jrollg e
mi e:; der twcede kla s ~ e .
pu~ werd ge'fonden, ell wn-arf8n in N ·) :!3n ~' ao uw
blad dd. 11 Octob er j l welding werJ gO.J! aakt, t.e ar
B &LAST: Met dg Wi l'ae mill~ cia betrakking 1'111 •
r.steere,'.
(S, Ct.)
k') lllmiea d:-'l:' lWt;3edd kleg~ e, d6 !llllbt:1Il881' op ooD.-nk
men dat de dief of di e feggIJ oak den nnd!~ ~'en ring te-

rug zo.l brengell.

"It

L., ; t~ t A. N. KO!lllllB, la tl-ts tolijk
'I.rln d 'eo st d~ belredkiu g rau
klO SSG beklet> d hebb eudtt. ;\lo;}t
cj\"i~ [ g eD e~ .'Jk(mdig e die :lBt en

BA.11AVIA, 8 De e ~ lnb e,r. nO.tull lUl))'!.{in\ kWRme-n
Padang (oD Atsj in I er Jt:para h i lJ t t •.' !' reetle de
Ju.it. ko l. MuHar. do) k!lpite ir.s opz;c.htc rs dE' I' kO:1 ii e~
\'eU

een brief van Ternat" o. a. mededeelcll de, do.t op dtn
18 November j L 'rao daar is verLrokken Zr. Ms.
Stoomscbip Bauko, mf t bestemmitq Daa.r Galelu, 'Tobello, Kro gn Dja.lo·o Crernantsch Httlmtlheiru) en
vervolg~n~ van claar lllt naar Mub.ll. Weds, Patn.nie
eu andere plaal,en IT,dotceB0h HlllttlHbeira), om l'a-

dot- .... ' .'

tie billeten van de 8cht~A~e Loge, gerh,t 8GD do kiDd~rcHi welke do '8 lUlJda acboien beZioekon.
7.'2
N og eef1~ : wij z('ggcu n:et· dat die berigteD, die
geruelt'en • .pertinetJt waar zijn, maar wij betreureD
t "n Z0USto dan er hier of d$ r aenleidiog is gegevelJ,
om veel vn.n het zoete vim den pretJ welke on Pa:
dan gsch kindf'I"1{olkje zie b voor8tel~e -"td Zlmso te geuieteo, ooor 0.1 die geruobtcn te- v~rzureo.
(S.",. Ct. )

1L
".in

geY~D,9n

D .:ch wat wy me4edaulden iB nog Iliat sUea wa~oD3
gOlIl,ld wo,dt. E, 1"qpJn . g~ruchton - a d vrije stork
- dat cen dar hoofdocd.~!!wijzera vall'S gouferlJemeot. 8cbolen geweigerd zou ··;' hebb.e n . zijue, medewer~ing te
n rl(.'eDfn tot het vera~)refden of uitreiken dar invita-

Enrop. mil. Inl. mil. Burop. lIiet mil. 1:11. niet rui·

39

te

verbod hauden lullen I
Maar kOlldat ' berigt geboal juiot zijD ~ Moeteo wij
\'011' te - dtellea dat wij in
SFa"je of Italie z jn ~
h het berigt _ echter wllu'r dan 'ragen wij: ,boe
~~~~n wij ,oo'"e j eugd 'leereD wat vordraagzaalUheid

ue

lit.ir.
In 't hospit.BI gebr.gt. ]
Overladen
]

ge~o,lg ,

Plld.u.ogers, ons be~inno.J

J

Onder nod ere bekrachtiging der wet, bovon bet cij.

H.

brandi en J . W. Stoutjesdij (, naar i3atavi" Juit. -kol..
iDf. O. H. J. Muller. ofli,:'ereD vaD gewndheid J.
Timmermans. en O. l!'. S. KraiC!tz, luit der inflmterie
D. K. 1<'. van U.efrell en
M.dur e.~ehe it,iL Ra·
den A~'~ati :NiH Ncgoro.
Opgave der (.'h(1lernlijdere, die in hat groo~ miJitoir
bospit.aaL te Simpllog werden opgcnomen 'e ll ~'~rpleegd,
gedurende de lIlaanduo Juuij, .fulij, A.qguetu~. ~eptem
ber, October, Nove mbe r, d~ · e:a jll :IfIL
D6 eerste gcvallen dedt!n ~iC'l "oor in
tweede
week van Junij eu de lantlSten ill de eel'ato helft van
Novemb. In'tgebeel haddeu er p!uuts 77 gevftUe n )
wnarvan 48 oYerie(len en 2H herstalden.
L:ij waren

geachte loge

:~~::t~~;t:n::r~:eD~:' . ~:~ ~.:~:~::8'~iete ~~~~i

verdoeld 018 voigt:

De Kllp, Milit. Komm. Pern" i~ ,ervangen door A.
J . van GiDkel; eorotg"Doemdo i. ofgelalt wegens t.l

J

Voorloop;g " \'., H. E. G. zO Dd or bepa'lde betrek·
king, orer het ge hed speda,,1 belnst, zooala bet in da

d, ~

geoeeD SergeaDt [Europea.n] . tra".l'ort.'om~nd..nt
vnnrwapenen .alhij ,gebrJk . lijdcn, eeD geval, dat ala
gedegradeerd, die: toen . z.ijne.·. ,f aarhoedo; conder kom~.' • .,n gelDk ,: "ka•..w~!,o b...h.. uwd foor ODO: ik ,pro
mando .van e~n '!lurop. KOrJlllraal, aing.Tallen werd, ..zeker ·", ·dat de ·· !letg.lfoeren va. H.lm"b.:ra zeer
kalm e,B. ~o.n4or ' ~8"i8tpntie to f~rl~eD6.n. bij do b.ooid..
goed : 8~bi~ten en met vQurwap .'ne.n . go~~, .. we~H om .
troep bleef, en bed.ard mede .on.og boe de voorhoede
to· gO.D . . Hunne gebardb,id i. :daar.Dbo,·en vaor·

f\ ~ ", ~ _~

...

_ _

ll~_~L_

....

ol_

L~:

... ~ __ _

TbeesiDg, ben e vece 30 Dlind6re

.,. .. _

)llilitll : r ~ n .

IJ ... .:rf'~ ... t l

Ii": :;,:!i~:c d::::rdgoeeltd:e~'r\~,,:~~:g::~ ~:i~ ,~~~gO:':~kj~
:r nu" habban wij re~hm on~, Mcht9 ~g~8prok~1I1 t..,
bodroeveu,
IlllLIH'rs, DaElr wij ~' o r DeUlell. zallen n iet ,di e kilHlc'
l'e n ,'an aile godi:ldisnst gezindt.on aan d'lt fe est in de
Loge kunnen d~eluemenl tt'n ge"\-olge der bomoeijingtlll

CatilOlit!kt3 geestelijken ilier' ttlr

wortlt nalli c lijk berigt UIl.t dtj ht'l c ron p aL'i t.Vor3
zo u .i en nrboden bebben ann do kiud e reu tot, iJuune
kudd~ boilooramle om oau. de w3'1.r lijk g uIl e in v itsti~n
OIHJ

Hollmann eprak het lnatste koortBig; het slH~ell'\ulr
tliklo-erde wederin zij o oogO l], en h~ t:rBkte d~ haud uit, ab
,'erlsngde hij '!; gel<.l reed.:s te hebhen, a!s ~ 00 hij niet
lan ger 1.00 werkelooB -zijo, als llltJesb Emil lj HI het
V'o ordeel van den voors tag inzien, en :dch 118llstcn,
vao 't aanbod gebiuilc: tc lliaken.
Emile zag, dat hij Dog me.t de(j zt1lfd en onv~rb"te.r
Hjkeu SIJeler te docn had, dIe om d · ze p:l~!'!te met
ziju onders brouiIJ eerd e, toen de~e de baud
hem
moe-stan aftre "ken, nnuat do) Hpeolwoede hom
had gebracht, dat bij Y81",che WiS801s op zijns
uaam maakte, en aIle maeite Olll hem
den
wag terug te br~llgetl te \'(~rg~efs WS 8 g~.w eetJt. !.l.,!d
razernij dezer ond~ogd bleak b~ill It etUlt, dBt f·Un
broeder hem ziju b..~ beo! e e ideal wil de afdtaan \'001'
s e n lir)'l.eng4"ri'c hL, A13 hij 81l'chts vOoJr 't ooge ubfk in
oe gelege111H~id wc:-G. ge e-teld, Weer naar de f!peeltafd
te kunnen ijlen, en ook dt' ii6 door he Dl bcg eerde ~Olll
aan het hazard te offt!ren.
Hi] ijsde fan ~e oDgenetill.'lijkheid vau, ~oberts- kn,r_kte r , die te blllB. Ondan k-8
7.0rg VLIIdlgate O-p"'-ve

or

!i:;;te:iet;o

ue
h::chk~D:l~~a~~:nh:d&ng:::;,w~~td~D e~r;':~:

de, dor.; ruWdD, bArd~n arbeid; een kapitaal bijee n l{'
krij :.: en, om het liU weer, teruggekeerd op dot) p l r.&t~,

w.a.AllD hij zijn aDgeluk had te danke., op hot ' pel
te z~ tten! 6:ehe~l zJnder invlo~d -op zu lk et!ln k::Hl'!.kter, d.t van gee~ broederlgkfln ,ban'; m"er · \',etp-li
~ilde; I.ouder eemga . macbt over d·;r ondeugd~ ~:e
Bollmann !:vo dMml>n18Ch behe.er~hte, be~'eDd Ellll1~

l ic b in de pij~lijkate potitio. Op zijn. broedere g.moe.! te workeo, aohto bV ' Datteloo., daor hij nooi t

1<>c. li'~5

bij

den ~elfdeD tu~

kommieos de.r eerst!
de w~lI.rllomiog co.
h,,_·t op zigt Ofer df

P ••U. i'Ot;;~ ~!t , neii(le!ii)J de ci

q.::l geoeeabper C. L . Heij13e.

D ecf' mb ~ r.

PADA.NG, 2 De l·i:Hl lie r. r ec~.rl;eiJ Ibtgen ge l ~d~T\
d cll" lde n wij in oos No. 93 rod g~ lJ.u e:g:~D. llliJ d e dati
de vrijm et Jelaa.rsioge albi ..,,., doo:, I rU ""ll1lgl::} b:jdragt'H',
een no!ij ken R\'ond wilde bl-Z \rg~n a!1t1 rl.., F('h .' Ol!.{.Q.IH1 .
de kindert'n ter dE ze r stede, en dlJd ou t~ve llS hu!dc
ann dJ\t zeer prijz:oD8WftlHdi! ¥tJo:n 9 m f:ln d e r logt!. ~rlj
rerbeugden (IDS over den ton vt.Tmel.lgden pret die de
kindereu op den o.vond "an 't. St. Ni eoltU18(~ee t zou
de ll hehhen, en ovp,r de getegeniJ.eid ad PadrlIlg'~
j eU(d durdoor hoe la nga r l.{lO mel'l' Z:1 U b,.,keld t'iik enO met de ve lerlei g~ ooegans 'n~lk tJ buu -I g-clij k:.·u
III net llIu~ li.l:l· ii.J. u Li. v p v~j/,v d~'i "",,<;: ,;j~ d u S'-Ll ; .... ~ ... -' . ... , 1._ '
Ria dit bij u·t'.t'll1Ud erl l1g kinderfaest, kil ll Den on:l;~ in
diiwhe kin ieren leeroll geuietell dt3 pl' dtjes rUG kers
mis en IJl8s0hfee8t we lke een ieder ollze r ons vlln
£ij[Je kindache jaran nog altijd even ver ~ch illc:'t ge·
hflugell hlijven.

Van de ltoomecb
pl .. t, e!

.... :. ""': b O i .,. 4", At

.... ...

(A. B-i

E'n 0 IS g~ "or.len
ll'legra Dl uit Baoj,.H:l f.OIl8 \':In T Jelet· iu iJ :
,,::,\l:b uurbrilnden gil an alee 1:; \'0 tl; gie l91' &\',)nd 9
ure weder eenG loods vernidd."
(E. Hold.)

..-. BATAVId J 8

fa.

BIJ DEI RAPAT

1'''

(8UMATR!.' ~

fie rU~h'. ::SkeA~E~~~tt:~n-,'1J

l! ALEI ~8LAS':\'
WESl'KUST.j

uit

"'~IlB

betrakking, de grit

HENOE " D: Ta~
d~ orn !lleland~n van

griffier. do optiener der ...geD lr
Pd.da. ug, A. O..J. van-Eats!.!l
INLANDSO H OND ERWnS.

UQ r d~[i tlourBrn e ar \·a il S umatra's Weatkust id
BIJ DE PLAATSE c.IJK ll INLAD30HE ~OHO OL
KO'J~llSm" Tbi S'lNGI~EL.
0.NT.::'LAGEN: Wegt:! a~ ver t rek, et-'l'foJ, al s lid, A
Lf. Westra e :~ A. F. Sc'lf naer, ODder daDkb etuigiDg
voo r de door hsn ll i ll 1.oodanig be ..... ez.m diaDsreo
I

.~n~~.? ·~~~::.J._:~t ~i~): ..,~'.. ~~. J;n~\uk\ ko?~~~~~ur _b_!

:~~g~-r" d~-r- i~- -~n uit;;~;~~gt~~~ ~~ ~~cij~3;n~"~id4~'r~'
l.)",pa."teulent van Oorlog·
VBRLEEN D; Eell tIVt:'!l'jdorig- \·erluf D81lr Ned~rhmd
r;ieB:te, Qan ueD ee ra:ten luit.=no.nt der inf4n~
t er ie l. H. Pare!\ll.
ON 'r6LAGEN: I~en' o l, uit '8 Iduds di enst, dt! bur.
gerl ijke schr UI't'l' de r YijfJe kl:l88:) Dp bet bureau ,':m
t.l~tl kOUlUlBodltnt rnu hd g:~ rn jzo)ens-bflt"il! on dt'r Zui·
dl't' eli U o~ter-I.\ fd <;lcli u ~ van 13Jrneo, C. Pa tiwa.{i\
S EVORD~R.D; Tut. kapite:.u van be~ wapeu d~r .rtit
ICl'ie, d~ eertSte luitell3ut-.f. C. GaillIJrd. Tot militai~
tE.-ll ap oth eker de-r twe~ do klJ's3~
bij tle militaire get
UQl1Skundige dienst, Je [Jlliit uil'e apotheker der uerde
kla.8E!8 j(, BroB Vim D u r~.
w~ga D8

\" 11 gemoed bij
hem l>t'spt?lt·d bad; lllAar 'l ~U
'f erbit~criIlg III \e~t in elk gel' u!
Wt·ggE' u·meu.
Dit hali z-jn Dtl:S"t'!ukkige vI',wler
aangogeV()D.
" I k houd wo:::rd, t~ obe r t! " zei
eli t,t.!Jnd up.
,Koli ia.a t OriS gflll I ,llij1 kn:, is tot
belle hikkiug,
Illi ts ju er \'er15t:l_dig Q\'er Ji~po ne\1rt~ Oil me niet lUet
j e ill \'e rle-genht'id b r:;\ng t; \>,·fttut j ~ w£let, da t ik hiorvp
n iet gt'.rekend. h~d. ~.l~H.r (b.n llI Je~ j ij o:.; k de eet~~u
dl1gL' u JC 83.n illlJU ICidtng t'NVo r [rouwen, Illfl r ruun
!'B ld hooten , t'U die rr el\e ~!ijk8 stclllillin; bdh e~n!!ht) n .' 1
.. AId ik k-n! Maar a Jt!!: l!eeft k~eH lI.H.l E!lnteu·
gC8p lDDe!lJ om me t{lt h..:t nhor,.te l~ bNDgenl/1
Bollmann Bpra.~ !'E'eca btdsllrdt1r. Dc be:o t'te fill
liin broeder bjT!eiiigde be m - hij kon llC1lt'de groen~ t;llfe'l tcrugk-ecren, waarh ecn bij {}nweJe ~ !taanbaar

iet.s

J

-wcru getrvkkeQ.

••

. Ik wil met je m eeg3il:J, bij j-e blijr-cn en oppllisen
do t.. je Diet allt>..l!: l Ot) k!'t..n~T.il1nig op eun l.:!1art· l et)
:w on18 ik zQoel'en zag."
TIeD madelijelende gHm lllc h \{".,s h~t nlltw oorJ. 'Emilo
sloeg een wcg in. cii ~ \· tl U b .. t K.uT-huis nf''i Oerdll. Ala
een '- ha.1eetarrig PQ9.rj bleef Hull mann s.bUln . Zijll broe·
dt} t· bcgreep hem,- en g ~ f t Oi> .
lk aUecDJ J4C-~t B;U li~, strUll t~gell Ji;\ze IHi.tuur tc

::;g::I~e!H::2:~8tV~&~:t ;~l~~ ~:~~~:~mi:~~:~:~\~~:\i l~O~:
zijn l)fl. tl.t-iE.-, tijll 6tJeelh ongel", brok lO,1r br\ll- l ien te
boCne'digen, en- is l'Q.der hi~r, dAn kan del ~\ t iin autl!'

riteit doaD geiden.

-•

VERSLAGder ,errigtingan vande ';'emagt ter. OOBt.
,
"-- kU!lt, faD Atjeh. VOor_'ilOt,v.!ire die betre~.
king hebbenop .delaatste krijgabeory'en
in het l'ijkvBU SimpBng Olim, als. een
vervolg op het voorkomende in da Java·
ache courant van 1 de.er. no. 96.
De 6erstvolgende dagen _nn bet verme',de gevE>cht
op d. Araooendoer·rivier werden beateed aon de op'
name vaD het terrein. dat gelegen is tuaschen de
veroverde en dadelijk dlarop gealechte banting, byge·
• naamd het • versterkte huis" (radja Amin) .en de nog
door den vijand be.ette benting Le•• ong, was.om he.D
zioh de hulptroepen van Toekoe Moed. Angka •••
onder aanvoering \'0.0 een jongeren broader van Toekoe
Tjilik van Edi gelegerd hadden.
Op aanwijzing van den chef dar J! .tille, den luiten.nt·
ter·zee der lete kl88se T. G. J. ~pllnj.ard, werd tegen
over Leaaong eene- borstwering met banketten fOOt 3
mortieren a. 12 c.m. opgewOrpti'D en eone m(lrtit-rbatterij in de vroeger veroverde, thana door de Puse ij,'''r~
bezeUe benting I bet veraterkte Luis" opgerigt. Com
municatie wagen werden tot etand gebragt en "er
sper1'ingen in de riviereo met veel ll1oeit'3 1pgerui~d.
De op de Aracoendoer-riyiel' geposteerde Hotllie
werd met 2 gewapende sloelJen vpn Zr MA stoofllBChip
Metalen KruiB en Bamba8 versterkt,
Den Saten November, juist op den dag dat men
Lsssong uit ooze morti~l'en zou ga8u bewel'pen, viel
daze Bterkte in bonden del' Edirezeo, na du,t do b\3
zetting de verdediging wagens gubrek aan amuuitie
gestaukt had.
lIf)oor die inDame werd da s~rdek bewiden de door
OnB veroY-erda benting, ' bet veraterkto buis" tot !lao
Semalltoh geheeL vall vij .nden gezuivord en koud!:!D
t
ODZO troepen (bestaande uit Mn compag·nie infllnt~rie,
die inmiddela tel'reede was anDgakomen) gedebarkeerd
worden en het eerste kampement (lP een bBWt'~t2D
LeBBong gelegen heuvel woden opg{,8~8gen.
Zr. Ms. c;toowsebip Bram,) vertrok in den namiddag
van dien zelfden dag' naar Edi ter ufullling VRn eene
t\l'eeae kompngnie, terIViji de beide volgende tlagen
·besteed werden, ofschoou de toestand -mn de zee n i ~ t
zeer guustig WDS, am de miLlairen, koeHes, OffiUDitlO
en .erdere benoodigdbeden te debarkeren. At dlJ go
wapende s!oepen waren gedurande die dagell op de
Arucoendoer: en Tjedoei:rivieren gepo::lteerd , om YO or
de veilige o;utscheping zorg t~ dragen, en de com:
municstie met het I(ampement tr; vtll'zekeren.
Den 12den had eeoe verkenning der rivler Toorbij
Kot.ll Batoe Rsdja 1119t gtlwapende sloepen, geateund
door den G(HHertH~Olentti ijtootner Boni, plu6t8, llRdat
de chef ut'lr flotilla de vorige dagen, ht:t vuur uit die
• benting met eenig' welgBl"lgte granaten tot zwijgeu
had gebragt, Die ,'erkennitJg gelukte volkomeni ·dri.,
gawapende 610epen r . . eiden onder beyd \'tID luit, 1fT..
dar 2de kl"sBe J. H. Beucker Andl'eae onder de
fuurlijnen vall dio st::'l'ktc do~)r,
Vlor ZQOyer de l'iyj l' a'stoeu opgenOme!l werd,
werden geene ,'ijaudeltike bentiogB mfer gez'sn. wab.rop
de sloepen ~'eder op de zelfde wijze, zonder eeLig
nadetJl van het hevig lilla en 8I::dt-l' l'uurte onder-vindell,
den terugtogt aannllUlen, Dat \'llUr werd zoowel J oor
de slo~-pen ala door de Boni lllet eenige ,r~lgerigte
gra.naah!:choten be.lntwQord.
In oyerleg met den bevdbebber der twee gedebllr
keerde kOillpagliien, den majoor F. C, Burgert!, h8
den laden November een BC ijnaanvlll op genoemdtl
banting. pl.ats.
De Gouvern~menta stooUler BODi p<,,,t:ltr..ie zich t.ut
dtlt einds \"001' Jllwt versterktJ buiB," en hragt met
uehulp \'!!!l een PfllU gewap~nde sloe pen e, r~t I:.d:~t
vijandelijk ,Illll' nageno 'g lob zwijgan, W$QrnR 3 gewll~
p6nda BID ptlll UllUl·r de vuurlijn'll del' benting do! r
roeijende, de achijomanoeuvre Vdn een landing bew rkstelligden, Wij bekwamen a', chtj ee~ \rij zwaar en
een ligt gewonde onder de windereu der Enropesche
bemanning.
De hoofd aanvnl door de troep..;n tagen SeOJautoh,
dien dag ni£:"t plflsts kuuneude heboen werd de EchijllaonvuT op Kolt" Batoe Rarlja den folgenden dag hcr~
baald en rukte de infllntcri" met de strijdera "lin '1\)Ckoe Moeda Angka SQ gelijktijdig tegen Sema~~toh ('P,
met dat gelukkig gEVolg, du.t uie beLlUgrijke kampollg
(w(lonplaats Tan Tot-koe Pllij'i) beuevelcB 2 andere bea
tings genom an lIerdE-n,
Onzcl v€>rJif;'zen waren betreakelijk ~e.er ger;ng ell
bestonden uit 1 gesuenveldt>, believeD6 4 Hgt gekWtti
ten onder de mindueD] terwij! \'RU de lan-:ima 5 t 9
buiten ge'fccht geraakten.
lit::t:u" ~\)n tlJg lila- tlezlj \.~l g(jjUJiLC upel'.;d,ie) iNUt!
een t:impa.ng 01im~ch Hoofd, a.Ja afgE'zunt en gevulmagtigde van 7.ijcen VorsL uit diens IlUUIll de ohd~r
werping Vlln da.t rijk nan het Nt-derlaudscb ger,ag Dan}
en werden de vcorwB.arden, na gemeenEchappelijk OVt'l'
leg met de rerecbHlende flutoriteiten, door bemiJdeling van den ufgezant, aaD dtll Vllrat van 'l1impaug
OHm voorge.legd.
ABn eene voorwanrde, TIl1meHjk die ''"8arhij bepilald
"erd, da~ Simpang Olim door de troepen bezet z~m
worden, werd als reedt! den 22aten November in ZOOa
verrJ folduul, dnt ee. e zeer sterke beLting nabij
eene zware v,'rspcrring in dt.\ Sirupang Olim.rider
door de infantorie be-zet werd} zO!lder dasrbij tegen.
stand ondervonden te bebben.
De [,tations kOmUl8ndD.Lt ter oostkuat, besluit iu
~ cen nadu schrijven, deJ,c 8n-ngelegonheid verJer mot
de volgende wO.:Jrde(l.
,Dell 23elien November is de Gedei "an SimpllllJ
/I Olim door de
troepen be.r;eli gtJ-wtll'den. Bet binnen·
"komen was zeer indrukwek keud; er Btonden G :'t
,,700 wee-rlmre manneD} a.llen -met klew40gil en kria/JDen gewapl..::ld lange du huizen geachaardj geen 811IIkele vrouw kind was efgen~ te zien.
Een zeer goed aali de livier gelegen terrain 's duor
ODS uitgezo::ht ge w: rden, dm aldaar de benting in
het kampement voor de Iroopen 01' te rigten. (J. Ct.)

SAlIARANG.
A. n g e k 0 men S c h e pen.

•
Ned. bark: Confisnce gez. P. :Meijer Yan Batavia .
•"Ned. Ind. Seh Kiem Hap ge •. Tarij Apot van
at"

Bands

gel..

'"au

Loenen

van

Soe-

labaija.
.Ned.

W. H de Jong van Lier, leLuit.tlter.ngn, Lindemann· en. Eohtg., Verder Inl: en Arab. .en Z.
M.· troepfJn~ ·-Bannelingen en vrije werkers.
Per Banda: Kapt der Inf. B. van Erp Taalmann
Kip eD a.btg. kapt.der Iof. C. W. Klute, Ecbtg, an
3 kind~reD; Men, Bouwmees,t_er en a kinderellj 6 Europ.
65 101 Militairen; 22InL vrouweD. 9 kiuderen, MeVl'
Hroun, mevr. Frederika; Prins, Brender
Brandi-s

a

op den Ssten December.
Van Atjeh, .per stooms Japor., gez. van Eck de
officit'l" van gezondh. Tiwmermana, kBpit,ein ChevallefOUl hte luit. vau Heerten 2de luit. B. A. NiH N..:gor,', gope· s. kapt. van Overvest en Gerritsen, offie.
v. gelondh. Krainz, 2de luit.·kwart. Thesing, luit,.
kolon. Muller, 5 Enrop. opderofiiciere~. 7 Europ. en
3 iuI. militaireD, 3 EUrJJp. acbepelingeo, 2 L vrije
koelies, 20 dwangarbeiders, 2 in!. vrouweu, 2 ALjehnem'clo gevangei en; van PadangJ 2 Europ. en 1 io1.
militair~It 5 n uwen, 8 kinderen, 2 bannelingenj van
Benkoalen, 1 Europ. oDderofficier, 3 inl. militairen,3
gecondeDlueerdl:lD, 1 politie opposser; van '11elok 13etong, de heer B. F. Andewt:'g, 1 vrouw I;;'tt 1 inI. be.
dionde.

J

TELECRAMMEN.

st, Prins Altxe.noer gez. D. Buijs van 80e-

rab.ija.
V e r, r 0 k k 0 n S c h epa n.
Eop. st . .1'orington gez. Blaclikn V£in SoerabaiiB.
~ A.angek-omen Passagiere.
Per· P.rinR - Alexander: MEHOllW Frederiks; mevr.
van H.J(lgerlinden ell '7 kindHetlj Da Hr. van der Wie.
len;.De'inBpecteur "fH.n FiT"oncien L .. J. J. Michielsell,
inspe"teur Ie kl. G. P. A. Renaud; ollie. v. adm. Ie
kl. W. J. }fadenbach. kapl det Inf. J. Tijl; 2e Machinist de Munnielr, Villeneuve; van Bee.t Haile,
Bebtg'. en 2 kil'lderen; Oootereee en Fontein; do Groul,

2205

OUI

l\&.r Kott. Radj. te li;omen.
De tlh\Ull van Z ikeu op de Oo~l ell Noordkust is
bevredigend; (,\'~ral lustig.
R·.1den Togoe. de kletnzoon '1\'.1 -\Vidikodjo (den
vermoorden zondeling \'au Gene1'!!al van Swieten) is
door RlJdj"
Mengkoeto Pt:'dil' \'erlost en overge-

De ge .mndbeidstoescand is vnguDstig.

220~

SOESMAN en Co.

uffiuier in de 2t} Milihire

KEDONG~DJA1'IE

~D.a8gS te \"oren van

8 tot 12 ure 's marge-ns
t:tI 5 tot 7 uur's Domiddu.gs te bezichtigen.
Met C'ommissien beltHlteu zich
2185
SOESMAN en 00.

,350 kuhicke mel"rs '!j:ltie Bralidhout,
en de la KBDONG.DJ.Al'IE, KALIHATAN, NGQ ,1~
BAK en nahij TE IIPOERAN liggendc

vief 1);lftlJell IIjaliehonlen llolken,

Op Zaterdllg den 23 December 1876,
deB yoormiddngs ten 9 ura, zal door den }Jerat.
aanw('.zend Ingenieur te Samara.ng s.r..nbef:!teed
worden, bet wark:

"Het maken van eenen weg
van de brugno 13 te Tam"
ba.k Sarie tot de woning
van den opziener der
Recherche te
Torbaija.,"
WB._rvan de maximum 8SIJnemingeocu J 3741.- bedr.t\sgt eo, bij 1l11"lukking daarvaD, I)nmiddelijk ·da8fna:

VOOR DE LEVERING DER VOOR DA'l' WERK
BBNOODIGDE IN'S L!NDS YOORRAAD
'ONTBREKENDE MATERIALEN.
B••tek .n yoor..-aarden liggen ran af h.den op bet

voor DA.MES.
G. O. '1'. VAN lJORP & Co

VOOI' kindel'en:
a.r 4.-

LeerzaIlle Vlechtprenten,
per stel van 12 .tuks

o'p BOD.TONG, ,..n ZEd. GEBEELEN INBOEDEL,

NiellW verlllakeltjk Ganzeuspet
ii. f2.Nieuvy leerzaau:t verrnake4jk spel:
Reis DID de wereld in 80 dagen" f 2.-

;,de

H. 0. T. VAN DORP

in de UllLu.ud JAI1lHLri 187',7.
zullen ondergeteekenden voo!' rekening van be'ang.
hebbenden "'orkO(lp~n, onder nadere g-oedkeuring van
bet Gouvernemeut nm Ned. Indie, de Huurrecht=,
fabrieken, gebouwen en vet'dere~1 inve:otnria van de

Zeer fijne Engelsche zwarte en wiite

REGE~JA~SEN,
te

I~EU!mENIlE

'an Dr. J. G. POPP, K. K. Hof-T"ndart~
fan Z. M. den Keizer "fBn Oo.atenrijk tJ Weeneu} Bognergnese Nr, 2.

gelegen in de Residentie Soerakorta,

A.fdeeling Boiolalie.

,

~
;V
G

Bazar.
Eeu gebruikte zeer solide en ruime

!

p). -

Bloempotten op

611

Dak,

in het binnenste van den Inensoh.
~=-:3:

0111

_____ I.J"lWW~'"":I'""

"it den Sch.del, hot Gel •• t, de Handen; Houding,
Gang en Gebaren J _ j~_ zeirs uit het schrift, het
karat-ter '".a:n iemand te leeren kennen.

1963

it.

t:11

L~.U,

~o

het voortrefl'~lijk~te middel tegen rhumati·
sche b:mdpijnbij ontsteking, ~v;ellen en zwer·
en van het tandvleesch: het lost den aanwezigen tand:lteen op en '\.'oorkomt de nleuwe
vorming uURrvan; ma8kt losstftande tan den

e

[

ver~

Dit middel geeft reinheid en fl'ischbeid aan
den adem, en dient boye:r:dien om de bmden
een LeIder witten glans to doen verkrijgen
hun bederf te voorkomen en het :amh·leeBch
be ver.terken. Prij. f 1.20 en 60 cents.

f

<>

0;.

woolllijk zoo Jsstige tandsteen vel'wijderd wordt
llU'ar ook het g1uzuur del' Tanden in helder.

haid fijnheid toeneomt. Prij. per Doo. 80 Oent.

Tandborstcls
•

"olgens aanwijzing ¥on Dr. J. G. POPP. K. K.
Hq/,.
l{/}u.l{Jri~ t;aJ~

z. Jr.

rim Kei~er
If} lfTP [,lif'}[.

['Ull

•

008tt'll~

1, ,oor Kinderen 80

co

W AARSOHUWING.
Aile be~tu.ande namsa.k~ela VB.n Anatherin.Mondwater ziju aIleen op de ligte geloofwaardigheid "an het Publiek berekend, en h.bben

b

l

~et'r

veel schade ten gevolge gehad, of he"b-- (
ben gcheel geen werking te weeggeb.ragtj claar·
am w8arsehu\T ik hierlllede het geeerde Pu. i
blie-k YOl)r aank(lop van zulke naruaaksela .

DR. J. G.POPP.

door

Deur

-tJ

K..g., R{}.r--~;;~~)~~:ltf)l ~;·h~;~t:~;~Jldff

KIJKJES
V~ enster,

.L

PLAN1'.AAIWIG TANDPOBDER.
Bet I'einigt de ':f.1anden zoodanig, dat donr
een dagelijki!~h gcbruik niet aIleen de ge·
•

B. KARTHAUS.., 00.

H•

i~

Zwaal' vel'zilverde Lepels en YOl·ken.

0 0

l~gljlJ

J

A tjeh - 1\1.1 edailles

e dk

liJ.J.'VI.H1~

AN ATHERIN-l'ANDPASTA.

ruet Lint,- Atjeh Geapcn,- Order Kruizen.
2012
B. KAR1'HAUS en Co.

0

.i

. ANATHERIN lHONDWATER.
ill

lilond eel:. aaugeua.men} frisBchen reuk, I:erwijl

a

2010

..,

verder bederf behuedt .eu. de. piju . ve.r d.rijft'

bet den onan.ngenamen reuk weldra qoet

B A Z A R,

van Dimorson (g

':

~

dwijnen.

en HanglftlUpen, waaronder prachtige met groote kappen,~ Tafelhunpen wit porceleiu en lUet Bronzen
Bedden>~ Echt StQb~BaBer IJsmpenkous.
2011
B. KAR1'lJAU, en 00.

Schutel gebloemd en Blaauw J.apanscb.

'

:~~~~;tVB::~iOa~Icve8r:I::~:~ij~ev8~ohft~n~a~~:~~e~e~:

Kv;r~~d~i~~pe~n

met en .zoncler J\'Iessen.
ZilvermQdel Koffie en Theeserviesen met en i<uL,ier
Bouilloir. - Praehtig pleeten Pres!"nteerblAden, keurig" Olic en Azijn en Zuurzetjea, dh"erB Pleet~
werk,- Prach ige .Albums met gRlvanop1D.stiqu8 ban
den, - Zilvt'l' Oxide Heeren Horologie.kettingen,Necesss:re8 voor Heel'en en Dames, groote keus~
Dames Werkmsndjes en TaBcbjee, Couriertasschen.
8poorwegmandjce, - Zeer Bolide Leeren Wat('rproef
Koffers in aHe grootten) Japanache geelhouten
Koffers, Dameok.:Qffere,- Fijne rrQitetzet'p~D, Huarolie

-j

..'..,

:;;:'fk~~~lI~!~:!~~~ij:~~t:r~:~I::I~Z::~

.

B. KARTHAUS en 00.

BAZAR.

<:>

kan plaateen, dat zich dan aan den Tand en
bet Tandvleescb vut hecht, den Tand yoor

(,

BAZAR.
~

~'

'1'0'1' VULLING VAN HOLLE l'AN DEN.
is er geen heilzamer en. beter middel dan het

j

1672

.~

26 mEN BfPROEFO i

Anathel'in-Preparaten. .J;

ri~hedeu

2-3 September 1870,

Samarsng,

~~",O"..-++~_OOj;"',,-/-+,~~~~

I Jan~3k en Peo~in~ en 0 ~dea.-hoo

De vuurwsarden zul1en nad·sr worden bekend gemaakt terwijl intuBschen onderhandeld kan wod.en
oVer onderbandschen . . erkoDp.
Inlichtingen te bekomen bij
Sam a r 'Iu g.
DORREPAAL & 0".

,lie niet plakl;:en bij
G. C. 1'. VAN DORf' en Co

(20lJl)

Indigoondel'l1elllin~,

Suikel' - en

a

&. 00.
Samarang

1982

Op een narl er te bepalen dag.

voor rekening van het

melde pla.t. opgest.pelde

BUl'ra u-lVIinistres
1821

CEO HENDERSON,

Wagens, Paarden, wz., enz.

G. C.l'. VAN DORP eo Co.

VERPLAA'rSBAB.E

voor rekeuillg ell tell hllize \Un den I']eer

Op Woensda.q den 20 December 1870,
Gouvernement in kavelingen publiek worden verkot:ht:
Dc lang8 d", spuJrbaan in de nc.bgbeid van ge

2098

VENDUTIE WEGENS VERTREK
Op Donderdag en Vr~dag'
14 en 15 dezer,

DE HOl1VEllLHEID ROUT,

A fdealing op Javo,
V AN DAA.LEN WBl'l'ERS.

Prachtige groote K A ART E lV, op een
schaal van 1: 500,000 betre:fl'ende
de Nederlandsclw expeditie naal'
MIDDEN-SUMA'l'RA.

a

dar•.

(2135)

Ontvnngell:

Op Woensdag 13 December.

(VOOR RBI' LAND.)

Gellie~

door C. SPIND·

187D-187L

~I~LORD.

100 ill3, instede van 220 ill3.

Novelle door H. WITTE.

'l)endutle

1890

op 16 deter allnbest~ding ltill
gehoudell worde D, bedrl1l1gt:

door JU·

vnn planken soba8lplauken ribben en nHe !oorteu V8n
guzaagd bout uehtel" ~ Gou 'l: B~holen op Karaog bi-

A DVERTENTI1!:N.

w~arvoor te NHAWIE

LO NDEN ti~~n~~~~~~~:G~nlicht
HET DRml(LI~URIGE VlOOLrrJE.
DE JOOD. ~~ti~c~~n~olllan
EDMUNDO DE AMI CIS. ~:;~:n:~u

A tout prix.

..1'", angeslagon Vendutien.
Di[lgsdog ]2 December V..,or rekening van Mathieu
Vltn houtwE'r~tnn op Pe[lgapon door P. Buijf;!, en Van
o :uitg;31 Js!,e p"!1dgelea~n te Kalla K(Jlldllng doo.:' d.j
pRndhouder 'l'a.n Piknio weduwe vaD Oeij Illgtjoan.
vroeDsdug 13 December. Van houtwerkBll nabij
de Gt u\'ernements Sl,holen alhie-r ,oor rekening van
(·n door Bl'devoort en van onuitgelost.e pandgoederen
in de Gang Pingelr door d~ll pandhoudtlr Beh Kwat
Kong.
DOIJder-lng 14 Decetubt:l,. Voor rekening ell teu
huize vnn G. Hf'Dderaon wogens verlrek: oV Bodjong
door Soesmlln en Co en veor rekening en ten huize
von Cl.lppellen ill rle Mtirinestraat door A. b-feijer.
Vrijdag, 15 D~celUber_ Voor rekening en ten huize
VBn G. H endereoo, weg IH;I Hrtrek op Bodjong door
Soestnan en Co.} en Vllor rekening van den lande in
'It lands .1l1gomeen pllkhui8 aihier van Vogelnestjes.
Zaturdag} IO December, \'an eenige perceelen in
het loc.e.ul V'.m bet ,~ndu-kantoor alhier voor rekening
Va'l Tjoa ~io HinI'} en Tjia Mahjo.

EDWARD JBN!UN8. Naar de" 12en Engelschen
drok door Dr. J. van VLOTEN.

den, kapt. A. G. lVI. BRUlJNS.
:1<'. H. BOUlVIA

I,~

woden

door HERMINA, 2 dIn.

hebbenden.
241/16. 5 ((i.len ieder inhoudende
50 Stukken 5/4 gobleekto Shirting
266/85- 20 K i.ten ied.r inhoudende
50 Stukken 6/4 gebleekte Shirting

Hout

HA'l'A VIA dd. gi.teren.

mankt bezwaur

Trr
NIEUWENHUIS et HENRI ORISAFULLI. Tme I.

door _zeewater be8cha.digd, gelost uit
het Stoomechip KOlling der Nederlan-

80ERABAIA.
Aangekomen Behopen te Soerabaija.
7 Decemb€f. Ned. Ind. schoener Noach, gez. J, C.
PuulufI, van Poelo·Laut Ned. Ind,,_ flts • .Menudo, gez.
M. \Yijthoff, van Macassar, Enga, stOOIDBChip Bentan,
gez. \V. l\i('ppel l yan Sowar8ng.
Veltrokken Bchepttn \·an SoerabaYl1.
7 December_ ]}'lg. Btoomechip Vidur gez, .R. Bar.
:0 w} uaar Singapore; Eng. Blm. Bchip Cza.rrick CQstle,
gez. l. DJddfl, }j081' Cherib,m.
8 Dt'cember. Buga. 8~ooru8Chip Bentan, gez W.
l\Iuppt-ll, l1S-at 8 ngajJon~.

koning.

Zal ik in lllijn vendu'locaaJ,
ten negen uren prccie:;-,
,'erkoopen, voor rekening VllD belang-

L•.1. B.

2 dIn.

HANS \VACHENHUSEN. :n~~~
MAX HAVELAAR ~:~ti!ult:!uliA.
LEAM DUNDAS. ~:~:.l~~ ~ij~~S~in;~~
KLEIN DUIMPJEN. ~:~::fl~:~pe!~!.

min lVoensdag den 13e. dezer

J

"l te

sc.brij'er van: ,Keeaje Putbus" enz.,

Opmijne vendutie,

~angekomen PQ.ssagierlt,

De Eprsfaanwezena

prix, DAR VVINI A. E:~r:::,~~ ui~ ;~n. ~~~~A:~:

,'an HOUT,

k k a n Soh e pen.
8 Dec. Eng. st. 'l'orrington, BJacklin, Samo;rong.

IV.l!'·ill I.
II D," 1876.
2210

Ontpakt door

G. O.T. VAlV BORP en 00.

IIchter de Gouvernementsacholen, a 2 pOt. Vendu·
salaris; door
2201
P. BUIJS Hz.

0

De Rudja \·-al.1 Simpang Oliru

a tout

Hollandsche romans•.

op Dinsdag den 12 Dec, '76,

A a n g e k 0 man S c hap e n.
8 Dec. N.1. ot. Japara. van Eck, Atjeh.
Vel' t r

De Iaatsteuitgekomen

ver4er nlle "inlicht.inge·~ tar z$ke te, beko~en zijn.
I:lamarang,.
De. Hoofd.Ingenienr 2e.kl.
9 December 1876.
Ee..taanwezend Ingeniaur,
F. H. VANEGMOND.
2206

Vendutie

,

,

W.terotaat'bnr~an te Samtr8ng ter in.age, .lwaa.

Kroea.n, Rorteveld ell bed.
BA'l'A-VIA

slleD mede in de nabijheid van de spoorb.Q.an ill het
di.trikt SINGE1\KICOE[" afdeeling SAlIIARANG.
Samarang,
De Resident,
a December J876.
VAN DER KAA.
220n

SCHE EPS-D ERIC HTEN.

X.oetei.
Ned.

!W; d~e~~/~~;:~; :oe;;.;.~:[~nfe·~u%ie~"~:I~~:

Mot. ""htpl.ten .. f 6."":"
G. C. T YIn D(,RP en Co.

dlur!fierh!- i'

~

DepOts '·an alleen echte Anathel"in-Praeparaten beYlnden zieh: Te. Bl:ltByia by teo C.'"f8.dlnv
en Co, bij .?tfeut~r ~\:, Co, t~ Soer,,_baija, bU G.
.Ellinger, te Solo, bij _\rnGld & Co. to Djokdia
'. ) _bij T. an:dc~~ :Emelen, te .Sam. aran... g bij Goethart [:'
~...
& Co. N. A. W·annJe-~ H. L. (Ie L-yonen bij _
"Q

\'.'
~~.~.~~
, SO<Bman '" Co. Hoafd Dep;;t

VOQr

~i.:;nl

~

.; '. 1 'VuUft'aste' Steenert,
verkii]gliaari liij ,

btl

env~rkrijgb88r

uitgegeven

Zak-Almanalc 1877,

ONMISBAAR VOOR IBDER MAN VAN ZAK.EN.
Deze bekende ZakAlmanak bevat genoeg~a.m ruimte voor het . doen van asnteekeningen voor elken dag 'au
hat, jssr, met opgave rau 4ag en data's, verdei' etaatjes 'foot het noteereo vaQ onhangeten eD uitgaven . ranaf van commi8sie~pe~Dingen ale naBlloe aaugeno~en door de koopliedeD.- UiUreksels der zagel. ordoDoonties.- Prij.en der .egela. - Nauwkenrige renteberekening .an 3 - 12% 'met kWDrt breu.keD . - HerJeiJings ·
,.fel van duit.n in conten.- Ren'eberekening van ~lle kapitslen a '/. en 9pOt. 'a jaar. tierekend over dogen.
maanden en jaren. - Herleiding vaD vreemde muntsa in Naderl. geld. - Herleiding vIm eenige Qudu CD
.reemde IDaten en gewichten in Nederlsodsche.- Kal onder met maaustand6D.- Cbristelijke-, Chineescno en
Jo'aaneobe feeBtdagen.- 8D1~ ., "nz.
.
All •• gobanden in eon net Linnon bandje kl. 8 •• akformaat, II f 2.-. fraDCO per po.t f 260.

KANTOOR.ALMANAK 1877.
BEVATTENDE: Kalender met maan.tanden en pa.aardagen. Obristollike·. Coineeoche· ell J ••• ,n.ehe
feeatdogen- Be.tnur van N ed. Indie.- Hoorden van gew ••telijk Be.tuur.- Tarief op het binne.· en buit,en'
.Verjasrdageo TaD bet Kon . Huiil. - Gedenk en Verjaardsgeu van de Vor!h'lijke
Hni zen vaD Solo en Djocja. - Tijdrekenkundige apgaven. - Tariof voor de ver.ending ,ao Tel_grati,cbe be
richten op J.,a.- VaorDBamste gewiobten in gebruik in N ed . Jndie -Dion.tregeling der Ned . Ind. Spoo..·•. g.
M ... tscbappij. al.mede bet Tarief .oor reiziger..
0p ~'l'lakt .f 1.-, onopgeplakt f 0 .50.
inn.d acha Brj e'~n vervoer. -

Kleine KantooJ'-Almanak '1877.
DAMES ALMANAK i877.
Prij.

Snrnnrang,
{) Decemher 1676.

tavia via P~Ir&long8(J, Tagal en Cheribob.

.r

0.76

~ -~--- -- ~

wordt ter overnamo aangeboden:

BET STOOMsomp

STOOMZAGERIJ.
beataande uit.:
IJ.l wea LocoIDobiles12 PK iedljr, van JuhQ Fu~l d r eL Co.

E e n Itaamz&ag vau Fawcett Prl'si.uu .
Een Oirkelzug If
id ~ l.Jl

KONING-IN SOPHIA,

Eon Cirkeha,o.g VAn K" bimWD.
Een ~l1ogvijJma.chine vall llsnEiowe tIl Co.
Alles in goeden toeetand met· d8.srbii

bebtJOfec.d

Drijfwerlr, Zagen, Riemen, ent.
V oor ill formatien adrea:

2046

Soefft baia

De Agenten, 'I
Me. NEILL en Co.

2207

Rotterdamsche Lloyd.
RET STOO.llSCHIP

Elk kooper krijgt 2 do~ijb waal': vol.e nSllldeIl, 'It"it
en ZOT&rt macbinegaren.

a f 3, l 4, f 5, l 6.

,/. H. SCHMlDl'.

TORRINGTON.

Ontvangen:
Heeren, J ongen8

en

Kommand.nt BLAOKLI N,
.. I venuoedelijk REHSTg HET,Fr JANU!BI IS71

Meisjes

Bottines en Schoenen,
tegen zeer hilfijke prij zen te bekomen bij

J. H. SCHMIDT.

LAIT D'IRIS

J. II. Schmidt.

Parfulilerie speciuJe -;-'bas 'c d e I ..a.lt d'lris

I.lBN ROK vau het fijnste
Zwart CASIMIEH, onder guarantie t 50.

i'oul' l:;.frlll.:heur,l'i!ch.l l't la b'! 'lutc·du tt'int

f/:.~VI)~~~~~~)\\

Gezag roerder JANSEN,
ndrekt den - 13'en dezer. dES morgeus 8 Ilur uaar

R UDIG.
llemb ea - SIlIDarlil1g .

2166
Maison fondee en 1174

Ned. Iud. Stoomv. Baatsch.

Eene in volle wel·king z{jnde

2167

DICKENS SCHEURKALENOERS
a. f 2 .Pracld Atmunaklcen met /line ,geldem'de platen, 011 ZWaaI' karlou a f 3. f '. f S. f 8 'u f 9

A L A REINE DES FLEURS

ne.

Agonteo.
1fc. NllILL en Co,

2200

..

Wegens afloop van kontrakt,

heel billijke prij,eD .

f 0.65. Franco per po.t

Pracht S c heurkalend ers

Ge.ogvoerder BUIJS.
den '12 dezer des .morgeDs 8 UUJ' naif 'Ba.

'I rtrekt

V()(H.0 Hout-aankappen.

f 1.50.

(2080)

Me. N1m.,T. ell Co.
(2202)

HAND-NAAIMACHlNES.

Javaansche Alnlanak voor 1877.
Prij.

Prins Alexander,

heeft van sf hedell onze Generale Volmagt.

Ontvangen:

f 0 .50.

Geplukt. op Karton

-

De Heer

Jean Gillaume Plate Junior, '

G. C. T.VAN" Dq;A.P & Co., SAMARANG:
~amarang8che

'., . .

__2_18~6~_·~
· .~,~_______ ~~~__~

VERITABLE SAVON AU

sue DE LAITUE

Levtrl

LAATS'l'E

Lt! mt:i/{el~j' des :iavo;/-S .de Toilette.

vall Batavia na8r R.otterdam vArtrekken.
Lading wordt aangenomen "oar bijn8 aile havens
in Europe, wa,Sfv-oor directs cognO!!l3ementeD. worden

lfgegeven .
Voor vracht en pa88sge ge1itH'e men zioh te wen·
den tot
d. Agenteo.
• 2008
Me. NEILL en Co., Sllmo.rnng.
MACLAUIE WATSON en Co,. B.t"i•.
FRASER EATON en Co .. Soerab,i.,

Stoomv. Maatschappij Nederland.

MOliK

Geregelde Maandelgksche lvIaildienst.

1990

HEl' STOOMSOBIP

PARFUMERIE ,FASHIONABLE

L'OPOPANAX

V ~ rit a.b l e ES S01"1 C";e ....
'Ea1.l de ~.r o ilett e ... .
Savan supel~ fin. .. . . " '_ "
p o n :1..rn.a de superfine.
Ruile su perfin e. .... .... . .

C05r:n~t ique

~Up eT'fi l~

. . . d'QPOPANAX
OPOPANAX
OPOPANAX
OPOPANAX
OPOPANAX
OPOPANAX
OPOPANAX
OPOPANAX

.

Po-udr>e de B iz ..... .. .. . . ..
Co ldR C l.~ e a.n"). S Up e l."fin.

PRINSEB

PARIS -/0. BoltZe.a:rdJ,"iSt"·aSbi"tj·". /0 PARIS
EAU .DENTIFRICE ODONTALGIQUE, Q",lito illC<l"'parahle.
Depot chev.les prin cipaux. Pal'fumeurs et Co ili'eli l's du In. Hol lancle et de l'etl'angcr.

-

Ontvallgen:

- --

- .

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

2208

VAN DE WllREJ.D.

G EREG ELDE MAAN VELI.TKSCi!E MAILDIENST"

HE'!' sromfSOHIP

SOESMA N en 00.

Pe:i.' "Yuul'Wtl,fhrts"

'C::~~i~f(f~t

Gllt7~ngcn:

VERSCHE GROENTENBLOEM-ZADEN.

Fijne en Ordinaire Rhljn wijnen.
BOIISMAN en 00.

Per Ned. schip "Slamat" ontvingen wij ;

twee net a,fgewel'kte Hendies.

en zor!lvuldig vel'pakt voor verzendiug.
V oor elke schaal wordt ingestaan
DEP6TS

v all

a f heden bij

1700

ODS

3~

te bezigtige n zijn.

.

SOESMAN en Co.

VAN

King William St. London Eogland.

FABRIEKANTEN

E· & T FAIRBANKS & CO.

B t) VeD8taam.l werlr, een vraagba'ik voor al 'e8 wat op
hee t't" behandelt Diet aileen ou:e
tw-ute vestiging, en do natuurlijke gesteJdbeid vaD
J.e n bodcm, maar bei':lp reekt ook het Algemeen
bestulIr, R egtH 1m _F inanti e We1.en. zoowel in de Goo.
ve rn ementij, "Ie V ntllt.enlandcn, Hoodel, 8cbeepvaart en
krijgMwezeo , r1 e verschill ende l'aRSen der inboorlingcn.
Indi ~ batrekking

ST. JOHNSBURY, VI.
(1630)

--···----j3 A Z-AR~ ----·V e ldbe dd8Il a l25.---

de tij dl'e.kening, de vert1chi1l ende talen, de vermHken,

r 8 t u k IJ ... en Ledikanten.
1815
B . KARTHAUS on Co.

de jllegb ghed en bij feesten, on geen eindelijk een
ovenic ht oyer iader Residentie afzooderlijlr.
Te bekomen in 2 din . ,\ l 12.(2009)
bij
G . 0: T. VAN DOBP & Co,

BAZAR.

Ii,,,,

~toonl\'aal·t

Maatschappij
"NEDEHLAND.'·

2 Milk Street, Basten M ....

Dr. J. J. de HOLL.A..NDEU.

De , opkomst van de NF.O£RLA:NDSCRE RBPUBLIKK.
Borote afdeelin,\! ~ din . . poatf.
Tweede, Geschiede.is TaO d. Vereonigde N eder.
EUSTE"
landeli s.dert, den aood "0 WILL""
l"OT R8~ T'WAALP,TUIG :BS8T.J.1fl) 6 dIn. roij So en in
S dl.n . paoti.
(20~O)
G. C. T. VAN DORP ell &0.

Kommandanl: .i. G. M. BRUIJNS.
8.8., van Bat",ia ,ia Padang
en Napela nQ-ar N. Diep \'o,trekken.
llld in~ 'lfordt D.illgenomen roor bijlla IIlIe hS'iens
in de ru. iddellsodscLe ZeeJ wannoor directs CogDOS.
semcuten worden afgegeven.
Voar vrac!.it en pa8sage goJiove men zich t6 wen·
den tot
de Agenten,
.r. D .IENDELS.n Co.
201)4
BalA,vill, SumaraDg, Soerabaia.

FAIRBANKS, BROWN & CO"

DOOR

John. Lothrop Motley.

(1)

Koning d er Nederlanden,
~lI,t d~n 24en December

311 Broadway, New York,

If ederlandsch-Iodie,

Van den beroeraden geschiedschrijver •.

n G~

HlMrtfta"er, .
werkt tegen bill.ijke prijzen.

FAIRBANKS &1 Co.

Lan d e 11 Y 0 tit; e n Ie u n de,

de p!anteobakloeding dea bodomo. bet ui~rl ijk '·oor·
komen, de kle~ding, hat knrakter van de.n ioboorling,

A. G R fi r~ 8 E

FAIRBANKS &1 COo

(Amerikaan.cb model),
die,

It

aangenomen voor den standaard
van aIle natien,

SOESl:I.AN ell 00.

Pa. ontvangeu.
[790

~~~7:~5~~g~~~~~i~

WEEGSCHALEN

EN

1.<;26

J, DAE:\'D8LS en Co.

Stoomv. Maa.tschappij Nederland.

Kar -assen met pennen,
bij

Ba1ftwia

_ _ _ _ _ _ _ ~~~av~~~~~~~~.arang, Soerabllja.

JAOOBUS HUMANS en 00.

2159

ffin

de AgeD~enl

De B ta.ndaard

uitsluitend voor dit kJimaat vernardigd.
Oii. de beroetude fabriek van J. J. HOPKINSON.
2203

.1nnu ari 1877

13en

via p,.daDg en Nbpels Ilallr Nieulf8 Uiep rertrehkeo.
Inlling word r. aao genoruen \' oor bij rR Bile havens
ill dd MiddeUII Ddsche Zee WB~lrvo or (lir!:'cte 00nn 06.
lH"nte nlen wOI' l an afgegeven.
V{l , I' 'Tllcbt eu pnsflage gelievu lIl e n zi"h Ie W6D~
den tot

Fairbank's Weegschalen.

KEN PIANO [Iron COltage grand]

A~1ALIA,

Komm.odauL E. W. }'ABRITJlJS.

'.lfll den

p

0

B1migste lmporteurs van Pianiuos.
Vlellgel. f.. brikaat Gebr, KNAKE.
bier zoo gUD8tig bekend, onbaDgeD b iDnen k(\ rt weer
PIANINOS en SALONVLEUGELS.
18H
B. KARTHAUS, It C...

Bazar.

Poike Sigaren Princesses,
i.n ki.tj';' van 200.
Oevitaa Sigaten en Manilla Habana·. no: 1.

1887

B. KARTHAUS en Co.

Holloway's Medicijnell
HOLLOWA.T'~ PJLtEN .EN ?JAt,. " GtH'iil'U'lijlte Diar.
rhee. - De oorr;aken de er fer1.wakk-end~ r.i ek LQ ?iOO
verecbillend , en de ' w-ijze hare!' A!!DVallen tl)O n 'rn DderHjk ?orinde, geven eeo vold(lende reden Yn TI lH't belangrijk aantal barer Klagt,. frers. O~dt'r H().1lo~\' II.r'tI
behandeling~ a t ie de oon8.l:lk dezer zlekt~ in duil'llcr.
niB gehnld zal de uitalag e"en gUllstig ZijD, beh,ij
de maag, de left'r of kleinere jn ge\''''' i:d~D de tet~1
van de ziekb8 iB, wont . zijno pi!lon met ocrdcel
ingenpmoo, en zijn tnll g~~ed op de zijden der onderbuik ingewteven, beteugelen de zwelling der
bloedvateo en regaleu iedere fcrkeerde werking,
waaruit die ook ontstaat. Beide middeler. wtltken
reg~k8, tot ber.telli ng van bet juists 6veowigl
tUl!8cben gevoeligbeiJ on prikkolba.rbeid. ,iekelijke on
gelondt- .f8cb~idi~gr natuurlijk~ eD buitA?Il!p()li~e loting.
Doo_joe PlIlen ,.n f 1. t 3. eo f 5. Potj.. Zalf

'aD f 1. f 3. en f 6.
Oberihon W. OALISTANB.I; Co. Tagsl A. J. va.
der VOOBT. Pekalangan W. B. HANA. Sol,. ABNOLV
en 00. en COlL.'i1ABB. Klatton J. D. SLIER. M.~
g
iaDlI.J· .A.. .ZRLJD"EL.samaran 601lTH.ART .en Cu:

~!NG~.J !~~.~~ ~. L~~Z:U~O~S~'J

IK!

Co.

(74)

;,\1 ~t; de
lege.uheid
8 ell I c,
Mid de

StoOlllers dt';o:cr ];Jatttschsppij besh t er go
tot het re rl ellden f aD I::ding D3!1ir l [ B , .
T ri o s ~ en "n d ~ l' 0: haveu8 id de

l I.

tJ

d

S

aj

h e Z il e

J

WRarfGOr

door

Don·

nOiJeernenten worde n afgege\·en.
Goeder2-n worde.n j:~ fo rt-Said o ve!'ga3dli!e~k ,
Voor vracht ~ n verllere conditieu gelier6 men

!.ieu

te wendeD tot
1784

de Agent ru.
.1 . DAENDELS 'n 00,
Biltarillo~ Slimarsng, SllerabBia .

Gebor·~~Hll'N.:I.

OOR,i.\"llLIA n:GSBlls.

I_

Sam'.tang, ,! Deo. 18,6.
_
. '

_ .__

.V.......tw
. oordeEjk. Toor de ...t,

.

~DeIpendtaikeri,-G.

.' . '

G. C. T.
O. T, _

2181
___.....:...

nn

110M .teo. <'

DOBP' Oo- ~

