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ABO N NEM Ii: NT S P RIJ S;
Voorgeheel Nederl-Indie/15.- per haLfjaar.
• Ned~rland
• 20.- •

ijOOPDBumUl: Ie Samarang. :bij de Uilge16rB G. C. T.
BORP '" Co.
..
in Nederlaad blJ de lIeereo SCHELTIIA Ii. 1I0mlA Ie Amslerdam.
8101 fermier mln.if des aonoms de 'raD~e el de Belgique: I. ILSBACH APans.

PRIJS DER ADVERTENTI:£N:
Van 1-10 woorden voor twee plaatsingen /1._
Elke herhaliDg de helft.

Nederlandsch-Iudische Spoor'W'eg-Muu:tl!Jchuppij, LUn !!iialDarang- Vorst;e-ulauden- W"illeln 1.

Do Eng_Iochemail brocht ODS de Europe.cho bl.d.n
loopendo tot 10 NOl'embar jl., wij ontle ,ne. d.~,. ..
h~t

,-

volgcndo

l\.lgjcmecn O,'cl'zicht.

D~ \"fede is \'t'l'tekerdl \'~rtekeren de optim:stoD."
R-ebb en ni eb Ke-i y,er \Vilbelm van Duihw'liona, Keizer
, .A.lex.a!idel' van llu :JllitHI en

Kei7.~r

FrllllS Jozc;f \n.n

003tenrijk, dew drie gl'o 0te vr~d~V()rBt~n di e 7.o() knllp
ztin in het oorlo Jen, elklJ.ndt!l' hl'l'b,alJe wnlen en
nog oulang8 de ha~ deo geschud en gedrukb, elk:mder
teed el' gi:'l'l)~rd o!llhel(!;ti, gekust J ger.o en d, 1.00 iat al
. de OlUstallde1'8 81' a~uiged!lol\n Viln wll.r~D : H oc ft lliet
de Keizer van ItuBland, al! prui5BtSch lolone1 , in eene
pruifl8iBche uniform op een pruif si sch paard gezet ..m
\. en eene pl'Uis!lisc ue orde nRtJh ebbend o met tijn sab"l

L~:i:::!, '~~~;~illni~~'S~~u~:~z~;e~~&: ib~~t::~t~:U1pr~:~':~

::J!,el zelfJe n e~ 8tHl arBo tll, nls nus:.sch kolonel, in eane
' rul::"Is isch p. umform, (11 eClJ .ru~$h: ch pltollrd ge r:eteu en

: eene JU':!Bi:l{·.he Qrde Ilanilebbende, jegeDs Kei1.o r A.lex·
\ ander gedBAD? H.eb ben Wilhelm , l.I J, Il xand er geen o
, oostenrijk8cbe uoifvr m &8ngell'okken om fa.n bunoe
Hympathie j agens K lolizt'I' l!~ ran8 Jozef te docn blijkell,
en haeft Frans J ozef geen c prui8 ieche en rU8siacho
~. uniformen aan5etrokken om td aDen blijken \'on r.ijoe
: sympathie.jegens Kej~er Wilhelm ell Keizer UexanderP
: Zijn, dit nie~ de me~a~ vredelie vende aJl l'r "lTl!delievende yeJ'.:IchijDBelen r Waur zJoveel entente cordiole
heerscht, zooleel il1nigbeid, l'oo veeJ go moedelij kheid,
'. burgel.'l ui zouden nie ~ inniger en gemoedelijker
Nezeu kunne[). - z~u d uar de Hede niet Dp de sUer·
II; 9tevigste wijze vcrzekerd zijn?
:i In €leo t akeren ZijDJ m'!Bchien ja. Ale: Ru sla.nd kaua
i"iet 7.iju <lo~ l b berejkcn zonder )rl,'g, zal bet geen

°

,oorlog ma ken. A'. Europo voortga .t to doeI! gelijk het
., tot nn toe gedliao he.·ft, 7.wijgeud en lijdza.aw zit ta o
'; t,(,: kijkefl , hoe Ul1Bhmd 'l'urkiie. ... t nk \'nnr .tnlr. I\r_
; breekt en oppeu.te!t;, WQfltOm · ZOIt H.usht.nd dan e n
oorlog bcginnen? .Bene needzatnu annexlLtle ell inlij\' ing
besF8Ari; Ban Ru.~land eeuige h onderdduiz6nd floldaten
en eenige ltonderd Dlillioellen roebel8. Er zija in de
geechiedeniB der .. olken \'an dez9 vreed.vBm~ vero\,erillgcn der zW:ikken door de sterken Toorbee~den geno ~g.
Miltou8 f~meua e atellia g dat do adon geen moorden ilJ
iB op menige llati oouliteit met goedt-ll uitt!lag in pra.k.
tijk gebragt. H et is hi!tzelfde vc rschil a la tU3$chan de
vocdering \'an een leeuwen "un eene shmg: c.l~ beuw
..,f~r8cheurt en do o:H zijne prooi al etcn de; do slung
. ve1'8cbeurt here prooi ni et, maar zuigt baar ley end in.
Doeh nu Zijll ~wee dingen mogelijk, dio oorlog ten
ge\Tolge kUlUlcn hebbf'n. Europ ~, v-erzadigd van k a·
toeD'politi ek, kan tusschen beiden treden en Turkije's
casus tut con CQ8U8 belli mak eD; of Tutkija, oyertuigd
da t bet ~ocb op zijn geheelen ondergllug gelnull~ is)
k r,n J met dt'l1 mJe d dar WAliC(I :")lJJ ht!t zWAard t~gell
, Ru ..) l~nd trekken , de sc heede wegwerpen en al wa-t
Uluzr ' 'l1Q,nsch en mahomednnsch is tot den heilig en
oorlog t~g' II de dngeloo, ige christenb onden oprJepen .
Da.n Z Li men eeDC nieuwd oosterl3che qu a.ost ie tien
verrijzen, die roor hu.re.,. rausachtige afmetingen de
-: ouderw~tBche ooste16cbe quaestie tot eene be\.7,eling
~.atakcn

zal.

Zal :Rn~laJld dcza kaul!Ien, en de laatste kans is
: voorat niet de mh18t gev41lrlijko, loop'eu en deze eventn e4Jl dreige nde ge,aren t r<Jt!erc-n dUrren P Zjl Bus·
lafulft gemoedel ~ k~. 'tredelie"f6nde Keiter niet·, heda0b t·
zaalU yoor do onoyerzienbare gevulgen van eenen al·
gem~etlell europcscben ocrlog of vQn eenen religie~ oorlog tU ~3c hen de tr'sunen van het kruie en de man. Den tau de halve maan , tU8sche n chletenen en muzelmo.nueD, het zW8ard in de 8cbeede houds:n en Servie geJ~stou m6t fjiju blaft6n t egen r.rurkije op te hOll

" den?
Wij Heel.en dat dit een stroohilim is OIll zicb aan
vaat t~ huudco', Keiz~r .A.l",sunder f!cbijut, zoo ver
men ,'an bet karakter 'Van oen f'u8sillcbsn autoeraat
uit de eou.rlllut0Qo gissen kan, in zijne ioort een goad)

ge mo,,<ielijk, rU8tlie 'lenu man f'-e zijn , bijna te go ed
VOor een rUSBIe- eft Ke-ik~ r, maAr d!lurbij vall een beeluitelo08 kar .. kter. Hti is, Bcllijut bet , de HamLet der
r egerend(\ hoofden, door d6 om~t8udighedBn geroepon
tob h€t uitoef'tm en cen9r gttl ote politicke en dipl om at ieke rol in de geB~ hiedonis der wereJd, doch steeds
lUet zich zelf in t!trijd, of hij het doen of' niet do~n
zal , en waQr en waonesr hij, als bij bet deed, bet z .m
Uloeten dl'cn. Turkije ie ziju Kouing Claudius. A8D
de geleg, nheden om OId.uJiu8 te d oode n heeft be t hem
ni et outbrokeD, maar sIs de gelegellheid zich Qs,ub:)od
kW:llli t eve n5 de weifeliog, de ge~nt:c:peerde wroegiog,
de angst ~oor d" d ~ Rd en Hor but} mogc lijke gevol.

gen.

Turkije bu'gt d. knie en bid"

jui,t aI, Hnm-

let (Alex8ociei') op'l·lledt. ~ Ht6 ! " r"ept hij uit, .11U
• it' bet oogenblik om be~ td doun daar; nil bij weer~
.looa kni el t en. bidt, en nu zn.l ik het do on ook", Wll ar, te gelijk komeu de bedenki og~D , en de
biddende Claud 'us (Turkije) wordt nog eens g spa.ard,
totdat Hamct hem yerr,If!Ben zn! r:welgeude on bra.e
sen de, te midd en zij!ler bijwijvetJ, d.~onkan in zijo Ha·
rem, zijo roes u it:iiapende, terwijl bij dabbelt of vl oe kt,
eD 1.0', gelijk Hamlet zelf zegl:.
- cOllscien ce does make cJward!l of
.And ;h ue the nnti\'"e bue of re8ol ution

liB

all;

Is tiickli ed o'e r ..... ith the pal e ca.st of' thou!{ht;
Aud {'n t~ rprist1.:! of grcll.t; pith 811~ momelJt,
Wilh this l· ... gard, their C:Ul.'reoltJ turn awrij,
All i los" tbe I a me 0 faction .

Dvch zdf:} dete Il ~rzeli ng 911 besl uiteloosheid om de
groote dooddoeDorsdn~d te doen, zelfs de tegenzin en
de cepsHlde onwil ow haaT' to doen. is geen waarborg
\'au den \'fode, W ant ocht~r Kei~er Alexander staat
Rueland, ds t vols t.rekt nie t narzt'lt en vol sirekt niet
bes'u iteiool! il!. Acut er Kei zer Al t'x·.nden humane
po!iLiek stn.9.t de rus~i'6,:'he inhumane nil-tionale politiek, t egen wie r ifivioed en overwigt z,6lf8 de mCleet
out. crdt·iHcbe oulocraat ~p den uuur niet hestllnd is
.R 1l:!luud weet zeer good wat bot wil , en bet wil het .
ff f'"t. ",i! 'T'nrklip vprni pli ~f1n . r'ftn l ':-I'I""I""H~,,~,., l "' ':' ~'~
rus:l:ische ijt.t.d, '"an den BJsp orus, de DarJandlen en
de Z,e van ~Iarmara ras8iec he biuDenwate ren ma ke".
En - het is niet te ontkeunen - uit ean uibsluitand
ruel!lhwh oogpunf., uit bet oog pun t der uiteiuitend

russi,e;e polit'ek be .. bou1\-d, moet Ru.land dit willen
en de gcweteuloQze tlo.ad dOCD, zoo dra de guuatige
gelegtmbei d om baar to dOt'll zich a:mbiedt·. In lluB
Jaud \ indt de se nti1D en tel~, buma.ue kato en-politit k
ge en geboor, Ru~la.i.ld ge voelt zi~" to st er k om niet
van de rcgteu van de Btertsten gobruik te makan.
Het 8terk, Il.uiohnd d021 t mot h t zW.II.k.ke Turkije \tot,
o nder gelijke oIDat&ndig hedeD, cen eterk Turkije met
sen z',\'uk Rualand dQ en zou, Gee:c kwartier dUB) en
Tae \'ldi 8! zij ml) g~ n de O\'ecwonncncn nu bet kru'~
of de ore rwonn en on der ba lve maDn zijn ,
D.l.ll." ligt !tet gty alr fa -r oorlag. Ret a.ntit·urkache
fa.nuti& m " der l{u8'dea dringt an drijft van aUo kanteu L0t G.lm oorlo 6 ) eo dit f" Dlltiilwe k&n zaer llgte.
lij!r, waDncer men 'Jurkijo tot vcrtwijfeling brengt,
eell tU"lilch funatism e tegen al -wat curiaten is opwalken, Ret is nIn we der h~t oudo, overoude getsl
van ('ou wen herwauh. Wl:lt voor dB cilrilltenen een
beiligc oo rlog tegen de heidenen en muzol mannen wa',
WI. 8 voor de IH;idenen en lllulelmanne[J een even bei·
Iige o')rloJ tegen de chr~~~enen, 'Vat voor de RusHen

en het b •• cha.fd Europ. een heilig. oorlog i8 tegon
de 'l'llrken en het mahomedan-3n een el'en heilige
oorl'-.lg tegen de rnlllieebe en

europesche chrietenen,

H et ••1 dan zeer ligtolijk •• n olirijd kunnen worden
van .A.r.i e tegen. Eu r ollQ \'"ao de anti..cilristelijke tegen
de c'triatelijk, elementc'l der Oude W ert!ld. Dit
gev. r tJII. men niet te ligt. Onder bet •• iati,ch
flegrna !igt eene Yt'rba1. ~~nde volbardillg ferbor g13u.
D~ I',liti,k dor~oJ'en wordtni.t ge .. gold door
de pltticuHere 8ylUp.tbie~Q en sntipatbiecn hunner
verst.n, door parade· en badpl ..ta·pligt-pLegingen,
J

door banddrukk:en en om belzingf'n, (lool' uitwio8eling
fan f,dicitatic:1 en fll dit Ipekt-nkel-'fertoon meer, dati
tit: lQlk~!l lid zien en te ho oren krijgen. Dit is eena

politleb fee;;rie om bet publi.k b.. ig te bouden ell

zijne aandacht af te leiden,

maar de werkE:!lijke, de

ern,tig gemeende politiek, de politick die zicb zelfa
aan de politi eke Yoreten, teD IIpijte van

tegenQ\'~rge~

.telde 'ympathi. en, opdriugt, i. de politiek die don

en N oord-CaroliDA.
De rep\J,blikeinen zegevlerden in Colorado, llIiooi"
Iowa, KaDsas, .l\:[·l E!!Iacbusaete, Michigan, MiDDeeota,
N ebuBka, N e",d., Ohio, Pennoyl ..ni., Hbode-Iel.nd,

g~eet f aD het Ia.nd en der Datie t erugget!ft.. De natio-

Zuid-C&l'oli na eD VermouDt.

nale ru.. i,ch e politiek i" zonder t"ufei, bepaaldeJijk

l'i1den zitI due Grant ale president ller Noord.
Amerika,neche Republiek wei , ervaogen.

anti turbeh. Op TurkijeJe ondergangJ op den \"01 van
de g aD.ella t.urkth.: be hf'8rscb.ppij jn Europa CD in
Azie is Ruslands politiek st~l;Id8 gerigt en zal z~
gc rigt blijV'eo . Rualsnd rerV'ol e, t ~rurkije aiB de your
hem \'oorbeecbikt6 pr,>oi, met a~iatilch gedold en
haibaid, eyeD onverhidJ.elijk. &ls oQvermoeid. Het ill,
meent h t. Diet meer dan legiticm, dat (l, groote
vleescJetende dierrD huune prooi verV"Olge::l en ver,
acheuren,
Het zijn de egolilmen en dtl voaroordeelen der sterke
yoJke 1 die de wereld rc!garen eo den loop der ges cbie·
denis bepaleD, en d~t R!.IIl!~nds eigenbelang ill zijDe
he~J..tchappU san den Boap JrUiI t e veeligen en lijn
eeuw~nlang met volbarding vastgehouden en gevolgd
plan der sti chting van eeo p!luelav;stisch rijk te Ver.
wezenJijken, i6" san twijfel niet onderbe"fig. Wat betee·
kent het nu, d.t Ru.laud T",kije, 01. met de pi.tool
op de bont, tegen bet blijkbesr belang van het tt'lk:enl::"l
!.~t;e\T i e reDd Turkue in dwingt een wap en8ti letand te
flluiten lll~L bet telkeus geslagen en nederlagen Jijdend
Servier .Hu~land d!let nu reel meor dau pareren. Het
valt nit. Het dreigt Turkijo met den oorIog, als Tur·
k~e nie~ ophoudt oyerwinoingen te bebalen op dezen
bloobartigen vtiand, die Turkije, dour zijn t ~ rgen en

uitturten, tot dan oorlog hoen geprovoeeerd.
W.t beteekont dit dreigend geb18r, dot de h.nd
san bet geveet van deo degen tll.an, dit oorlogsargu·
ruent gebe.zi gd ala motief om tot een wapenBt1l8tand
te kOID :m?
Sywpathie kim hat niet wezan, want de Russen min·
3chten de Ser\~ierll om bunne g rootapraak en bonne

d •• ras gebleken lafnartigheid. Humaniteit ook niet,
w" n~ de Ruuen doen nOJ niet un de blllll&ne en
.. t;!"" ~;I.U-';;: U~\;I~ O I!v~~~i:~~" ,:...;~ ct:luven (laar VO Ol' nog la,ng
geene katoenfabriek en genoeg. Waarow daD trekt
Rus laod ZO j in het oog loopend parHj voor Servic?
Er is flleoMa eeoc r"ddn voor te vinden. TurkijB is
veel te fuorjpoedig en ttt etera: geW"eeet. , eel \'oor8p(le~
diger en sterker dan U.uehf.nd vel'wacht-te en wil toel,t-en . .Ala Setl~ie won, koo BUlIll1.nd veilig o nligtbaar
Acbter hem hlij\~en shan. Al wat daze fu!siscbe Iijfei.
gene WOll, "I.I.S tot~h ten elotto, 81 liet de meeeter hem
een dee)) winst Yoor Busland. A I Wrlt 'l'urkije verzw n.k.te
was dubbel wiost voOr RuBland en eeuig Btnppen \""~r
der op den groaten mUlCh naar K 1)nst6Lltinopol. Bus·

land beh,efde .ieh niet t. h... t.n. Elke .tap die Tur·
kije achteruit deed, was een stilP van Rneland ,ooruit
Deze speculotie echter i, totaa.l misluk.t. Turkije ""01 )
Servie verIaor, en het bij dit verlies ZOJ etfll'& geintereSl1eerJe Rueland \vil geene verlier.en lijd.on . Dalirom
beef~ bet den wapoD&till"ltand 8an Turkije ofg8dwongeo
en (pgo;odl'ongen. Ru,laod waa nog niet ga reed tot den
oorl og. Bet beert nu at den tijd zich tot eenen veld·
togt klaar t:t maken, W8uneer tea miDsts de europes(!he
diplomatic niet gottd. .. iodt HUII.nd in vrede t!t acbenaer,
wat bet anders tQeh door oorlog nemefl 1,81.

In do Unie .taten haddon d.

,.rki ••ing.n plaut.

nn kie~m'nnen ,oor de prc8ideDtskeuze. Te Nieuw·
York wae de beure g~eloten. Het allDtal stemmen .18
buit::J ogewoon groot. A$nvantelijk waren in den Staat

Nieuw-York do ropublik.inen, die Haye. kaudida. t
h.bben goat.ld, in d. m.. rderbeid. Later op don d. g
IIloe5' de k.ns nsar de zijde der democraten orer, die
,oor Tildeo tulle!) steiD!D.eu . Date uitelag wall voo rnalll.lijk te danken .an de democrati.che meerderheden
der staden Nieu,," York eo B.rooklyn . Het elude 'NU ,
d.t Tilden oen grootere m.erderh.id kre.g dan dt)
democrate . . .hen verwacbt hadde.,
Iu de .. rochillende SWen l\'al d. uihlag de.e: De
deUl (1 (' ~ateD hebben d.e mearderheid ,erlrregen in Ala·
b:J.oon., Arwll&8, Del.wAr,., Georg~e; Kentucky, Loni
.9i60&, Maryland, MiDouri, Nieuw Jerae.r, Oregon, T,,·

n....., T...., Virginia, Connectiout, Indiana, Miaoisaippi

Samal'ang.
\1 AN

RES

li'.!BSAOIE&

ver.

PSlN9ES-A1U.LU

DEIt

nemen wij, da!; bet ,oorge¥&llene lUet de milit&lren

te Port·Said door de d.gbl.d.n met tal fin onjni.t.
heden en onwosrheden i8 opgeluillterd. Er zijn nocb
50 Turksche Boldaten aan boord geweest ter allisten .

tie, noch schoten op de oproerige 801daten geloat gao
wordeD, zoodat er van verwondiog in bet miU8t geen
8prake kut.! r;ijn : Wei bobben de muitelingen, die

desertie to t boofddoel badden, bet foorn.m.n t. ken·
nen gegevcn 8et schip in bralld te steken, daL hun
trouwemt weinig gebaat en BlechL bekomen zt)u hebbBD,
aangezie n de stooIDschepen de hI ij. Nederland iu
\'"akken yerJtleld zija, zoodat bij bet ontlltaan van brand,
eeo deZier vak:ken na afaluitiDg, kan tJitbrandeD, zander ne.deel aln het Bcbip te "ferOOnakeD.
l'e Sauha.mpton wnr~n roeds drie 1I0lrliten gedeser.
t .. rd.
V AN

BATAVIA

deelt men on. modo, dat de Heer

Hardeman, lceraa r .an bet Gijmnlsilllll Willom 11£,

boog.twaar.chijnlijk .. I optredeD 810 Direlrteur ,.n de
aau8ta1lnde Hoogere Burger8cbool te Slm,rang .
O!> CETT)O}l zLjn 257 1000 acres met de koffi e b6plant, l"erdeeld in 1200 koffietu ineD, onder bet bestuur "Van 1050 adm.inistrateurl!, die bijna aileen Euro·
pe :m en zijoi 50,000 acr eS zijo te oud of te jODg om
\·rucb.t t e gevenj de llpbrengst. der 210,000 Deree Wai

dit jan 630,000 centen.""
r orige JUT.

tagen 873,000 in bot

DE .r.:fJllli~dlt: Ztihw!J be vat bet beriobt dat, de Chi·
nine-prijr.en ten ge\'olge ,an den Ooaterraben plniek
25 pCt. gClt.gen .iju en hel'inuert toven. d.t dit
rnerk'Yaa rd.ige v6ucbynsel z.icb eveneens in 1870
voor;;edBon beert, De aanvrJge Dlar dit htdlzlI.me middel t'geu koort.en, ,oegt zij or ton .Iotte bij ...lor
n iet op y ermiDder~nJ wanneer de ktijglloperatien zich
lang-a den DODQU f,UlleD l1ihtrekken.

ALS

EEN BTJ.J.LTJI V.,i,N DE WJ..i.KZ.U.l fnEID

der

in-

laudBche polit.ie t-er pIa6hle, jf\UlUen wij mededeelen,
dr\t cen be woner \'an Karaug Toerio, welke een gardoe
\'o or 'tyn huis h~lJft, Zaterdog.amnd de lamp ult de
y oorg&l~rij en de l~ntaarns n~Q t:6n rijlllig \lit dd n·
genkome-r, ontstolen ~n_
. _ _
DOOR ON VlCBGl; Y,ELtlKJ: BL'JR.lHGnnn iu de admioi·
8tratie y,n e: en der postk anhren, krijgen wli de Straits·
T ,W-:1 6 ueer onregelmltig; de lulHte BDgehl(!he mail
buchli er 008 wedel' geen. Wij moeten daarom bod en
het danin voorkamende aieuwd uit de B.tayin8Che

blade n outle.neu.
:HBT

1

J,u1UAHr ~. K • ••1

het dagblad d,' indi!'r

Of-

bouden te n:!'re cb ijaen en daar:nede de task ,an den
lJt' e r WiJaen ala rrd.'0t,~ur I1..,U einde Domen,

In de Vla.ts van dot blad wordt door den uitg.vor
.en nielll\' blad opgericht in , .t",lld. form.at onder
deo n&am van. df Indiu:h.rj GidJ .

N.ar wij ,ornemen ...1 de Ii.., Chat.lin .1. boofd·
cteur \'an bet nieuwe blad optredoD.

r~u'

\\r 11 LEZ:tS J~ DE I.oi4don and ChiN(1 P..rfrl'H •
De bertugin n,n Aosta, ex-Koningin \"1m Bpaoje i,
Jen Sen N o v-ember te Home geetorrtlD .
A !l B S p ~atHtche emigraDten CD refugiel hebben 910,
het .Porlugeel!cbe Gouverllement btn"el onhangeo bun

grondgebieJ te ~erlltfn.
A.lS ','·3

q! IJtd~nen wij:

Owstreeks 5000

be\\'Coners

r ln P OOO&

hebben deD

16". Nove"ber jl. hunne op".chling g.maakt bij Z.
:H, Jen Gou~erDe u r, om bunne grievpn aver den JODS'

lten,.n='·
..... . .·.~d. '.~. e. en g eS6h
......en petitio. on
.ijn~JD~,~[tir~ngen. ·Z.E.gllr dl" belon.de

'erl.. hardele:arti.
ke. I. van roOk. e.. n, i.e ll~t. h.unn.e.. S~h.Ul?"OO
~:fe~~~:u:~~O~\~jCv::. merkw'.~dig~~denru(~.'M·t

grieven.1ie.zii$~ .olldarwoken•.

'.. ' .. . .....
. '.' ,.
De koningin'h~:fi' bet IndiBoh beatUDr telegrafiBch
•
..'
... .. '
.
."
b t
han d,ep leedIVe.on te kennen 00. ge,en over e
..eeselijk vo.lies vannt~n.chenleven. ten gevolge van
den jongaten orbln opde kust .van Bengalen.
Door den Gouverneur".' van Bombaij is ten behoave
van de door bongersnoodgeteisterde.troken ingescbre.
ven fOor 2000 Rs.
Het was DOg-- onzeker of de Gouvernetir-Generaal
van Goa in staat zou zijn, de Dt!llhi uitnoodiging VAn

den onderJwning nan te nemeu, doell no wordt bef.stigd dat Zijne Exellentie besloten heeft do Keizer
vergadering bij te wonen.
AHe regimenten in Brit:J(lh~Indie zullen'

ZQ()

spoedig

_ De Locomotiefbevateenerubrie~! ol"erzicbt der
.ortik: len' nit InJischo bladen .. Doarin wordt so. m. ook
van "nge.onden stukken mold" g gemaakt.
.
Wij veroorloven: ODB de beBcheiden Yraag:
dert .
ma8nden in. bet Bstaviauscb Handelobl.d geeu eokol

'8 ••

~~:toJe~::~~~e~=:'h~~t ;~:::::ac~~de~.!e t:":~;f!~
gebracb.1r Kan. bedqelde rubdek, welke de per~oonlilke

verhooding van red.kteura moge.ijn, op volledighcid
a.n.praak mak~n P
. '.
.
_ NaBr meD wit woten, zullen eerlitdaags. van 111er
dria rechterJijird ambteoDren naRr Deli en LangkBt
vertrekken.
_ Er is sprake van eene zending van den beer
BeHe, kapelrneest?r van de Batavi81i!Che _schutterij, I:asr

~ouo:oPha~t tt~r~::ea:e~est:~o:~:~W~ muziekint;.u~~7;eD
BATAVIA 15 December.

Bij den cbine.s 'l'eu

lllogelijk gewapend worden' met bet 1I1artini-Henri
geweer. De wapening der inlandsche troepen- met het

Tjoeij, wonende op Paesar BenIn, t8 eeD boeveelile;d
\'6D 68 mata klandestiene amfwen acbterhaald.
Voor daze overtrading is de chioees met twae maan-

SDider geweer z81 binnen kort voltooid zijn.

den dwangarbeid geotmft.
.
_ Uit baloorigheid beeft de inlander EWAn, b.d,eDde

Wij vernemen dat het b.stuur vau Bomb.ij een
kennisgeving heeft ontvBngen om de verdedigingswer-

ken VAn Bombaij en Aden met spoed doo, to totten.
ABSIBTENT-REBIDENT VAN KENDAL de Heer Ba
gen, i. tot Re.ident yan Kedirie benoemd.
DE

TXLEG.a.unE.

De Direkteur van het Telegraaf-kflutoor .thier mallkt bekend, dnt er een lijdeZijk oponthond heeft plaah geV'oncien op de lijn 8in!/apore-PeIlDtlg.

UIT SOLO SOl{RI.TI''l' MEN O"SS dDt de goneeflheer Dr.
Ei3iJlger vall dRAt' biTJneu kort nur BO;1Jollllie 'ertrekt,
alw8sr hij sedert het \'crtrek van lJr. MJl lfeJl[JI'l, de
geneeskundige praktijk ".1 uitoefonen.
Solo heeft intcaschen een groote aanwiua" gekregen, in den onlanga na.ngekomen Ofllcier van getondheid Ie klass8 BClIfiJl({}l'll, lemBnd dio als een kundig
oeneesbeer hekend staat, en door zijne laJlgdutige
~ilitaire ioopbsflD, Ban tal vall hospiblea wel'kz:ullll is
geweest en duar tijk~illg Leefe opgellaAD.

U I'.L'

BO.ll.TONEUO:aO

Volgeus berigt uit, M
i 0 en warBU alde.nr in
de jouglStverloo~ene cnJen o:1derscheidcne per30non
aanoehoudcn met karu:'l1wan voor welke men op een Hi.j~
gel:ide had gereke-nd dror middel van paS's 'n die der
Policit~ al aanstonds :lOear yerd.a.eht voorkw"men. Be
doelde pa.esen herW:lart8 opgewnden, bleken drtO oak
a1 spoedig werkelijk va1sch te Zijll. Bij nadeI' onder
lioek is bet aan 'b Bestuur albier gelukb, eenige perJODen in hechtenie tc nemeD, die Vim deze IIpecuhtie
worden yerdacht, en daarmede welligt rdeds w60igen
tijd hun voordel ged •• u hebbeD.

BLI1'ARSOHE ZAKEN.

Uit uw nrtikel: Bliiar-

Iche zakeu, voorkomende in No' 289 van dit bIad, yef~
namen wij wie de Bchrijver is van de "Blitur8clie la.bui.:s-toe8tam/ell."
De infame, 1angs d01- rGmp der strafwet loopende,
laBterlijke en gemeene 8antijgingen licten we tot nu
toe onbea.utwDord. waut wij vermeennen, dat zulke
zaken, wanneer de schrij~er anoniem i~, geenc ~eder.
legging beboeven en op het ]ezend pubbek geen mdruk
achterlatsn.
Wij verheugen aDa thane te meeT Ofer ons stilZ'Yij-·
gao, nu wij we!en, dat het ge/3chrijf uit de pen vloeJde
van BR..lTA Y oEDA.
Die hem kent zal met ons instemmen, dDt hij geen
antwoord waard is en die .bem niet kell.t, ff'rliest e1'
niet~ bij,
'
AHeen begrijpen wij niet" dat een orgsl1n al6 het
Bataviaa~c" Hwtlddsblad zulke etukken, befiltemd om t;len

g.h.el pobJiek in de

milate verdenking te brengen,

ongeteekend opneelOt en ze ze1£8 tot reklAThe ~e:dgt
om het getal zijner abonnes te Ycpgrooten, (~'ile de

.<1 vertenti;;n desbetreffende).
Het toort weinig achting te hebben voor zijne Ie·
!:2t 2.,:,,:!.l:1; ~:",f:: '",,-,11, ::';r'R,..I'I"~f hpn h ""ij . . "

:~~~)

De Locomotle/ noemt genoemde siukken /luer belu1lY·
rijk en ae var;n u}aardig. lJ Compromittanter verklariug
voor zich zelTen kon de redncteur moeijelijk uiten.
BRAT.!. YOEU.i. kan garust voortgnan o...et zijne vuil.ard.ige pen tegen ons te rigten en Bommigen hem
d••rin te' bewonderen, !UmBoI' wij hebben geen p'nn om
iemand van zijn karakterJ levenaloop en anteeedenten
de ear te gunnen van zijne in fame leugens te weder-

leggen.
.
Nll cull.- eell ocbrijver bekend io, moge het pllbhek
zelf oordeelen.

,

Blitor, 11 Decembor 1876.

(So.,.. Hblrl).

G. Kramer.
J. H. Vijama.
H. C. '8 Graeuweu.
. de Biij.
O. L. Kramer.
H. Reuvekamp Gille.

in het Javahotel, zieh in de rechter kDle verwood,

zo d.nig dat hij in het stadSYCr~aDd mOfsb worden

oP'b:o'::::~~id;ng

tot deze daad moet

gezec~t

wor'!.en

~:u d~ebo:a!ta!~~~~e~:~e~B:ij:ewir:o~whU:ando~~:: ~:l~~
de oedik te brongen.

(J. B.)

Opium-smokkelcn do...' I)CI'~ont'lI
in diclist Viin de lUcssngel'ies
Ilhu·Uilnes.
De }~1raD.che lUailestoomer wardt geacht elke reis
miustenl!l 1000 thaila opium aan to brengen die fil~
hier ,VC'rden binnen geEffiokkeld. ODgeveer een ma·jnd
gt-leden ward bericbt ontnngen uit Singapor~J dat
weder 1600 t hails klandeetine amfioen zoudor. worden
ingevoerd. Kommissio werd .a.angeuRagd, drch by
onderzol3k san boorJ werd Diets gevonden. Hoe kan
h~~ 8nder~r Zulk een vurtuig i8 te groot om behoorlijk te worden onderzocht cn. er zijn te r~'el
schuihoeken die Aan vreemden nwt tskend ZUll.
Daarenbaven Ve1'dtoppen de Qndergeschikt)U de opium
in de hutten van de ofliciertln (,f \rUn pas8ugiers. IntusBchen werd anll den KleiDen Boom b~ho)r:ijlt. WLcht
gt.'houdep, en toen een 4·tal Chinezen van boorJ D1D
wal kwamen werden ongevee!' 600 thaile opiulU bij
hen gevonden.
Tmm Z mdag jL de F.ranechemail aankw8111, was
bier reeds bek 11 t dd weder opium zou worden geslllokkeid. De pr..e~t verzo.'bt den k"ntru:eui' Deyer
dat een kommhiBle nnnr hoard zou gIlSD, duch de kon
troleur meCI:de dat eerst dnn een kommil!Bie tut ondersoek moet overgaan WRDDee-r met zekerh id bekend
is dat er f,eamokkeld wordt. Dit is nnar oDze
lheenir'g _ een dwaaH.egr!p, een Clp,'o!ting die, wordt
er nan vast gehoudeD, hct smokkelen op groote schaal
slaehle bevord,·reu kaT!. Intu8Bchen atond de kontroleur bet v,'rzoek toe dat de verfikateur Nikolr.as m~t
J

~:: n~:~~~e~:e;d:en(o~I~~~n a;::~:~r2 \\~:~ltd~o~~~~~
Eergieter avo ~ld tegen 7 uur legdB een taillbangau bij
dtm Kieinen Boom ran; onmidde1 ijk spro3g een Eu~
r~peaan nan wal en verwijderde ~ich, d8!lrOp oen
tweeds, een der..le en een vierdt'. De gedeiegecI'tie
van de I acht veTZocht nen ve~ifik8.t. ur die men3chen
Ban te houden, d en lIe v~rJ{ikateur scheen niot to
clurveD en ging earst op herhaald en er!lstig aandriu·
gen nin den gedeleg~"'l'de en nadbt b~ '1i~Jf zllg d'l:t
de handing der yier personen Terdftc'lt WRII, cr tee
over. Slecbts een der vier ward ge..;rE'pen, de IlndBren zetten het op een loopeD, doch RIlen w'crpen
opium weg. Do t~en had zijn tlIDokkeiwnnr in een
lederen r il5ttlk, de anuC'r in dumenj de man die gc·
paktJ werd, b3alJe \'au oud r zijn klecderen eeuig n
dDrmen m~t opium te vo· Tfwtlijn en ....·ierp ze te water,
't geen horn weinig bnatte claar zjj werd£'n op..;ev;scht.
Het i[)dividu be'findt Zidh nil vODlloopig ill heehtaniB
in de civiele eil IO"lltu'rcl gefnugenill De p'Jli~io
tracht de drie overige I:'llllkke!ailrs op tc !fJ'Jreo. Ben
hunner echijnt htot gi.!'ter morgen vroeg geJnkt b :7.ijn
ean b lord van d~ Emirt1e te komen, docht bij moet
door den gezlI;ch \'oerder ziju Wf'ggfr.')ndeo, en il!l dU8
weder aBU waJ.

BATAVIA, 14 December.

In de Groninger Ct.

~::~~~ V~:n g~dr~~; ~eOr~~~e:::~r~~;e(~d:l,e( ~~:h e~~~~
kunetpraduct - de gebet>le zees-]ag stond er op Bfge~
beeld - hondE-l'c1vou:iig die waarde bt'7iitt· llde en als
nationale relikwie bO'lcnal teer zeker onachatballr.
Daar de eigf.'naren beslotcn bndden diell bekor van de
hand te doell, boden t.ij der fdgee: iug het praeht.ig
stllk van onz.en grooten zeeheld ,oar eene 80m \ an
f 50,000 Qan. ~laar de minister Reemakerk verk!llur
de, dat It rijk gc~ll geld had om d;t geschiedkucdig
'fo()rwerp Y'.JOr de natie ta bewaren en weige'fde den
koop. 'Weldra gera&kte de beker in de handen 'qm
eenig(t antiquaten te '~ Hage en to AlJuter.io.m, d ·zo

boden hem den handel •• r Goldscbmidt te Jrrankfort
•. M. ~an en in de vorige week kocht doze het prA\·h·
Lig otuk roor Aet! halve teu gouds om's daags dan· nn,
aan een parlikulier te verk{lopen yoor.r 80.000. '\,ie
tbans den hi3turi8Cbo'l beker YBn TrJmp Vtil bewo'::.deren - llij ga naar F.rlln\furt en vrage beleefd to£:gang tot het kabinet van &IJtik'witeiten yon den tatcm

Rotbojbild."
,De IiItrekking van dai; ber;gt scbijnt e£on yerwijt te
~ijn un de rlegeering. ODIiI tteft e~bter meer de
ttxorbitante pry., door "de- fam!lie R." gevraogd.

Wanneer d. e'genaara van Bulk. gedenl<!to\keu or eeo

A~i~e.:;:.md.:.l.'.&'I!.~·

hen.~

. •.' \
...d.".iDgSge•• hie.d.".ni".·niet looe.
van h.tKan", ~oll'Dd ~p' zijnSmal.t arkent,
dat daarIn een· b h •• md o,gen!>lik is .geweest toeo

graad bevorder<!'
- l\'aar men v('Irnermt;, 1.ull~il
')orlogs'l"(l1 flpen
Zilv,.'.r:''-l Kruis ~ n I.leduwarJ,t·n,
zij \ 0 r dd}
dieoet gereed ziju, nul' Lissnb('ll ~te\'l~m'll, nbnl.8r Zr.
Ms. schropfcl:t· olllHchip Van Galen, u t CUrfl(,~a.'1 kome-nde, hen zal ontmoeten. Deze divi:,io, o· d\·r k· mmando van den kap:t~in tor zeo \V. K. \'nn Go:nnep, bel.oekt de repub!iek Libel' a, t;t vunt \'<IU Gau.r n(l'.r ft
Vh;cent, vervolgens worden ecrdge }Jlaa.t~en op Je OO~!
kUBt Val..! Zuid-An erika a8ngedal1D, el"TI bewt k gt:b
Aan de Kanp de Goedil Hoop Nl YC!"\, .lg<'ns oyer
Helena de tf'fugt!Jcht uner het, v"dl't']tolUl owl l'n0111en,
'VslITscllijulijk zal d.~ze diviBio dus in het I!8j'lftr van
1877 torug zijn.
_ Do Stanh-ct. beheht een k('n. b.·e;lui.t wJlarbij ·8
b"'pllald, met wijziging van hot kon. hei!luit dJ 21 Od.
1874, Llli.t Ann s..lbll, die Hhir 1 .TilTlu .. ri
RIa ('adet nan de Koninklijke Militalrc
Bred", of w<;$l ala onderDf6c:el' bij ht-t
lande, DO, ht,t afieggen van
officie"·"",,,,"ell,
wora~ll a!\ngea~e:d tot 2den
bet; Nede ..laddach Illdiache l~g r, f.'lJtlC
uitru8ting wordt yerleead, ten lastc v~n
stuk der b~grootillg \'Iln Ned(Jrlnndsch-Indie, ad f 1600,
zijude dit bel!lult lliet vau terugwerker..de kracnt y,-;o/,
hen,
de du.gteekeniug YIUI d::t bes'uit wf'rJen
aaogesteld.
- Uit. Rosario, in
geLoolen. fum het Nieu9l6
ond~r daverende toejuich~ng
't, pe:.lbJ:H:.t' t-elJe
dracht werd gehouden van een i'5puunacbe
fan l\iulta.tub's "Vorstensehoul." door cen
bew(,l'Kt, In Buenos AYre~ vetschel.len iu druk
Vt rtolingen ran I:ltukk~Il uit Mu't!l.tult'o Ideib en
llebriere3, die lUt!de nogsl op ung lIl'l.ll..ktell,
~ Nederland heeft weder t~en ye['diellstelijk tO~lll
kUllstena.ar vfrloren. Davit! Koning it! den 6.]\-n N(,\'
tc Amsterdam onrleden.
_ Aan de I..reidBche hQ[lgdBChooi i:ll hevOiderJ tot
doctor in de rechte"
de heer B. J Polen9.lu·, VAll
Amsterdam, met een p oef"c!1riflJ, getiteld: Adl,Ota
tiout's ad Gai comrnentur;Ulll HI. ~
_ Het Spinozo.·c mit6 dUB leet!t men in De Ne·
der~andaci.e Specta.b"r, lH~efG zich ftany:mkelilk niet tt'
beklBgeu over den u:hbg- z:jne." p:~~itqenJ om bijdru,
gen foot het op te ricbten ~t8ndb6dd hl bekplnell.
Annga!l.nd~ den geld.C'lijkcll toestand is op de jnn,g
stt) vergader;ng (22 dezer) ill.~t n.;igellue nleegedeeld:
Door hat Hoofa.-comite 'Weden tot op dit3u dag- in8chrijvin~en ont-r"ngerl ten beJrligo van J 2lS;). (l~har
ttJe behooren de ft.!Hizienlijke fWlllruer, doOr' H ..M. do
Koningiu, btmeT"tH',i! HR. KK. H p". dn
j<,eder k en lluLdrik toegezegd, t rA'ijl ~.
.A..lt"l'sncier het cijfe: zijner t ij·ll'<J..;;~ llOg
dllen ()pg~ven).
U!t h"t Buitca1!lud \\'8nt tot du·yt'l'.e - iu rmde

,oar

heer J. J. A. SaLthugen-. onder cia lei,Ung VAn h.t
geaclltt'l 'liuie llcp9, &·00, door i:tgczet~.r:en der Btad
e~n 80m 'vall drie rnillioen guldldn 'WtIT t hijeengebraebt,
o III dsurdoor het Gemeentebestuuf io &taat te steJIen
d it lJedrag 818 subi,die voor de oliueneming ean te
biedenj de bllkende ,\,oorwliurdEln w~rtl~n ~J8l1:r8l1n toeguvo~gJ hot w\~rk bioDt'l1 'djf jtll'en moest zijn aauge.
fan gOD en do uitkcerir:g bij de \'oltooiing :ou geBCl1ieder. De IO~llmlllige samell-t~lIillg van de t':taten~
Gencrool ('n lu·t oorded WB'lr, nd~r Amsterdam ill het
O?~ d~r u'ttio gebuk~ gil g clBchte."l O('D dead, die dij
6cboone w~e' kh,nk op matericel gebied ZOIl mogi'D \
worden glllOt'md y n den Lt.'zielendeu uitro1'!p eellige
j"ren Horgtlr \'a.n prof llartil.u8 dHI Amorie van der
HOf;H·en jJ1 OIlS midden l't'J'nOIUf'[]: ~ !t>Ht ons levon en
)an.t OIlS toonen d!lt er levan in (Jus is". Van MaD. t
1860. dtlg'eekent b,t lijd\f.li.k (~at bet d~ Raadslieden
des Konillg!! !~D de N,. t u duidllijk: W.t.S d~t AJll:l.terdnm
,niet allE:(-J3 wIst .... at ~)I~t wilde", doch dRt. ook die
wil hllflr ernst 'nus. De n.kte (lie '{an dien ernst doet
b1ijken door de hf:'la'lgl'Ljkt'l ge1c.lclijkn opoffering welke
do olluCrleek!:lldl/u'd zith 10f'.:'ot.nlijk in bet algerneell
bell'll:; getrol)tlttl"ll met de orighH'ele hDcdt';O'ekt"lllngen
der V~l(HIJ"amBte deelneIllt'fd bIH'ond z:ch in mijn ar·
chief "IUl de I.JnJeru€ming; ht,t I'ehijat nlij gepsBter te
d~Z8 oirkunue eel,e plaa!~ bekumt in het .. rvnn do hoofd~ji:\J; lb:::.r ZR' zij df.urz:aam en v(.or
tOtlg,nnkeJijk, in de geBchiedl nis ,an .AmBt'erdnm
cone cmroUc t,lu ... t.:l RUliJBll ilHll lllOll.
I.u het vel'kouweu dat do R1\fHl met dit (ordcel za1
Hrourloof ik mij de bierbij gaand6 oirnan te biedf-"ll ('11 \'.;or bet gem.eente a.r·
te E!ta~n

1\.fot eerbiedige g(;yoe 1 tnm/' cn?;.
- De nil'uwt} ('urBUS naJ de krijgsschQol to Breda
id w.eder aaugevangen. Met per::lOtH:e! b~stllat than!:!
nit den IlHljOOt' V3n den gtJvert!len flbf Den Beer Poor
tn;arJ, dir~cteurJ do!. kaplt",ins van den genera.len staf
K. B'8n,], A. Knol, C. P. Van PommHen en W.
HO])ijBboOlll, le~r",are! aJ5111~de uit den lui!;. de.r inf. }'.
'V. Wtl\"o, de laitl:l. der lut. J, A. K. Yun Haeselt,
.F. Van lIus;wlt, T . ..t, HOefd, dtlil luit. dar info ,F.
H. A. Saul'lJll, dBn k&pt. de:' inf O,·L L9gel" O.
Derkcrhoff, cll.,.' luits del' il,.f,..! \V. v, d, Sluns, J. A.
Vu.n Eyberr.:en, E. C. ',\Tinckt:JJ: H. C, A . .NeetefwD,
J. Biueu, 'ltV. J. A. DJ O.:lmp(,H~:cr, O. 1. A. ~c~.lwarz,
don Ju.it, der csvelr-J'ie \V, '.E, ;1". \V!lppp.rm ,un, dell
lu·t. dar tid. C. Ve \Vit, den luit-o k;vart.iHmt'l;'~ter F~
'v. Hordtma.nn e-l den ku.pt. del' inf. 0 1. h·ger A.
S. H. [J,o"".

.......... -1,,"

.-l ... -I-
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"p,'n

blijk"-

geve VAn akti;iteit, en
meestt'l' lIlake nw
de drie EnropeaneJ"l, want daar'f"sn znl het w8~r8chijn
lijk afbangen of in den vervolge al dan nit t op Z'JO
hrutale wijze Jil't amokk-jlpu zal worden \'0 l'tgegllall
door persona 1 in dienst van de l\Iss!3flgcries 1\{",

ritimfB
Dat de J.rio smokkelaars 7.ijn

ontBnapt:, is alw,del'
een geyolg fan h,·t zoo verkel>rde alelt'lel, dat gpen
person en onder7. cht moge I worden tenzij men zl'k~r
IS (hoe knn zekerheid ol)i~ bel!ltatlt?) (ht de pet8'JllerI
bij wie 1ll~n E'en ol'derzoek wii in8~elJon opi um bij
zich hebbon. Zulk etelael iB bt'Lchel~k en ill onbillijk tegenover de Bcbatk'ot Bet cerbiedigen van de
persoonli. ke vrijheid i~ gewenscbt, mnar de buh&l'tigin~
der algemeene belangPll ia nog me~r gewenscht on
daareubov~n pHcht,
De maatechappij der }\Iessllgel'ies Maritimes Ml
wCl doen door tl'l bedenkcD, dat iodirOln een penwon
in haar dienst aan boord van de EmlrDo van slllok.ke
len wordt o..-eituig-d het vaartuig- geraer loapt \1\[1 t~
worden aangehouden, en dllt in elk geval onaange,
nasmhe:ien \Qor hau er uit kunnt,n v{lortviot'irn.
Bet Vo-ordt hoog tijd dat den kHptein Ban 't v rstand warde gebrr.cht, dab de Fr:m:;:cbe mailvaart nif,.'t
mng dienen om door bet pf'r.·oooel dec n\Ql\tSCh8ppij
opium te latt"n binnensIDokkelez\ op Ja\'8, en zooduende de Nedt'rland@che Bcha!ki8t te benadeelt;'u en de
6utoriteiten allerlei zo:-g to beroklumen.
_ Dd drie Fr8D~ch~n die zich bebben flchuldig
ge[l",askt nan het smokkelen va. 1 opium. ht'bben gl},.1genheid welen t:!l vinden om naar ho('rd T:l.U do EmirDe terug te keerC!ll, Reden ziju zij fOOl' den d1l01( r
van Justitie gcbracht, en hebben aBn dien ambtemt.iu·

hun .c;uld bokend.
In dezen emokkelbandel zijn percilonen bier tar
pl ••tee beirokk-,:n; de orium die door de swokkelllal"tI
wt'rd weggew('Irpen, was aan die person en verkacht. eo
moeet gelererd w rden.
'Jr(l)aboaf:'.)

~iell"'s nil l\i(~dt'I'lallll
ROTTERDAM. 9 No.ember. De ond minioler y n
kolonien,

de beer E. De' W Bal, is een 'llieuw re. k~

,an Aanteekeningen begoDnen, welke niet winder nan
zijne uoegere, werken de algemf'ene Ilsnd8c1t zull'>n
trekkeD~ De titel is! Onze Indiecbe ficaneiijll en !i(~t
aerate deel btlvat als inleiding: !fde Btaatkundige g-2!::(e
ven,,1l die gelijk' de 8chrijfer in de vtlorrede opm r~t~
,;n&!uur'iji< deD finan.i ••len toeetand beheer&~b.n.'·

<,

iu don a;:nv.. ng van 1860, op :' het ,on:tiatief van den
llet boofddo'el van den schJij' el' is, iIi dfza n:euwe
rtl'eks, een grondig onde,rzoek i:l te stt"lletl D.asr den
tegeuwfordigen toeBtand der ,0.-1. b~zittiugen door ont4 .
leding eri·, hiitorilSche verklaring der cijfers. By gef'ft
geen critiok maar fciten, hetg en echte~· niet uitslu.it
dat hij OJjuiste bew'eringen Olut"ent l't.'geeringsdaden
hiat lrlach za.l toelidlteo en b' strijden, ",onder daa. bij
echtttr perSl}Den te Doe men.
- lletl~n I.vopd., is iu de loge l' [J ni{.n Roplle te
's-G:-raVtll~Dge, Z. K. H. Prttls Al xlludl't' t~t, h oger

J

J

kom .. de volgende medeileeling voor:
"Dr £allliJie R te Leiden bent yoor korten tijd
den pl'Acbtigen gouden beker, die llnn sdmirasl1.'romp
us dell zeeslag Toor Ohatham werd aBngeboden: oeD

Dit deel be.at zeer belangwekkel\de "pmerkingen aver
o".e "rhuuling tot· hllt ·bo;tcniand in k.olon;ale nangelegenheden. vera~r .~~er grondgebiedJ , bevolking. :ever
;:~~ 'prestige).';, de . gedw~ehe.id ,van d.en, ill.~lldf)r,. aJ'z.

ill
ffill.ga.zijneu
gewereD, 17 ki!tell pfitr
~!,aghoedjel1.

Reb bcwij!'l is nus DU gelen~l'JJ dat do flch,,-ener
w~'rkelijk oorlogs~ontra.h:lDde aun b oru. had en In''ll
v<o'ronderstelt dat hot n.an de gelegenbeid
h~eft:. om op de bestemde plut:!l fian wal
Ook yer~ekert llien dat de I:!Choeber t!.U·J[' l:'en
anns~b. en eeu Doru.inicas.Ilsc-h O{lrlOg1'CllP
ia we-ggejallgd. Op de Yina.g 'fAn waar dio
afkoIDBtlg wa~f wordt geeu ande:r
dan dat de fc 110enH gPl'u;men tijd te
hed'~ gelegell nAn de werE \'An do firma

{.lehIJlII·te a ('II iiI)ootlhCI·li(~h'cn.

GEllUWD,

0,.
De bril!'fschrij\'er luidt uit £lit een en auuer af, tht
de R-)geering va.n V~nezuela gt:'cu ongelijk ho('ft 'NIL,,"
Ileer zij heweE'i~ dlit Cura~: ? ceu brueint!st ran l'~
volutie en ce-lle g(>~t8dige bedrei:!ing
nabUrf.".tl lS.
_ De CommisI!Ji6 lut nfnem'ng VIl.U
v n hf>ll die v 0.' dtl bdrekking n'l.'O.
weutlc1lcn in 8snUlHking te kOUl;;,n, hn:ft1 n1.
op
van het op den 23stdn Od. jl. en iol& 1JI1., dug,,-'n go
bouden onderl.Oek, het getl1igechrift Vtnt bekwaamiJe:d
bt d.ie bctrekking uit.gl"l"alkt aan de
II. A..
GO'.J8Bem~, te Amsterdam; J. ~fet3. te
H. H. D~ VUE, te Zutfen.
AMSTERDAlf.

Den 5den

is wl?dei" eerc

\"01;'8-

Hrgadering g~boudt.1n naar Ilanleidint; dpl' ongerew·llb~d'en in de week "an I t t ,t IG Septt ,rLwrgevall··n.

In het loh:8.8l EenoOJ
werd de ~a8k

WHdu

d~rd

:Hoe buiten de '"\Villerusp\)ort
uitYot'rig behandeld, en (10k t:B-

~f:o~~: :::; :~jn g;::r;~o8~~n, ~~:h:l1:o:~:~on,-':t:i':~:~~~

dsar hij door ht'n onder bedreigipg Tan onblag gewHarscinl'lnl wafl, stell niet Ban bet boofd der demopstr!Otio
te stelltm.
Onderl'cheideI'lf"u b~81tJt, n lE~ f llBIl{'ie{'cj
te onderdteunen alB h~ zijn (ntBlag zoU krijgt:'u. "Een
collect~, di~ I
36.53 op· rnc' t, werd gehQuden "lor
de slftchtoffers dcr ongeregeldheden, Het rflSulL1Dt
d:r "ferga(it"!"ing WRS I dat K. R 8 en A. H"fman eHi
klacbt tegeD dell Burge-Hlceatt'r bij den procur,'\.irgf'neraal 2.uHen indienen.
-, _ 1"'1.wt den oor8t'ronkel~ken t~Olice88ionaria, nut de
doeri\:!r.f\,i[)g van Holland up zijn Smalst: het OUd'Ift his
lid J. G. JaJeII is deler dogfon de ,olgend~ (\pmfr-

kelijk. brief v.noDden a.n den Gemeent.rsad You

T()tilbf>,
Werft~

Lei.hn}'. \':m

Beckru.!.hfi

der-D~lkslr-at z;.~

n._\).Tildt~

~:~1e~~~o~~~.

D"

Am~L

•

_ ia8i~;\~:,8~~~m~:~' Untt.

Gefken) .!..- Hl'ouwer, Z,: Hergen-oi Zi..'ow .

.Bene_eye 88n detachment Illppletietroepen groot
~30 .mSh. · w,~· on 1· r

n

oDdero~oifrenJ ' onder

Openbare· V~l '

b8ve~

vanden· koDim."d~,,~ K . M. A. '·Bot··er, verge.e!d nn
.ijneeobtgenoot; en .• 1• .medegeleider. de. Juitenan'.
A. J . O. KeU.e. en eobtgenoot, :A.. Gijoe.. en J. A:rend.en d. Wolff.

TELECRAMMEN.

OpOooderdag21 Dec~lft'!'
des .~orgens ten 10 uur"

zal de ondergeteekende;.in het come diegebouw alhierverkoopen hat landgoed

NGACELL,

. BATAVIA dd.GISTEREN.
.4.#jer flepa".m!' Het Fra""cbe achip Ai.deleille ,an
Aue ' rali. u.a. B.tavia.

gelegen in het district. Djaba-Kotta, met de
<Ianfop slaande SUlkerfllbnek, Gebouwen, Machl.
nerien , Woonhuizen, Goedangs, enz.
Oit de Strait, 1'im/!3 EztTa
Ret Lalulgoed is !lroot 576 b't11der8 of circa
LonJelJ, 27 Nov, I n een onderboud lu :': schen lord . 812 /;omo, berlant met snikel"riet, indigo en
Salisb nry eD g raaf And!8stly Lo 'Vee~en ve rkl aarJe de
paddi.
eers l~ . (ltot ED g~l 8. lJd bet n iet in beg insel m t?t .RU8 Op hetzelve bevinden zich 23 groote . dessa's
laud OD!)eDl'I wall. V.e houding vQn Engeland zou 2If·
He! Landgoed Jigt in de onmiddel\j ke nahan~rn viln de "Vrllllg, of de eiacben van Huelnnd t e
bijlt ei d vall Soerahaia en is BRngeslngen I'oor
g .. nov ... r TlI1'kije geformuletlrd werden op zocd8nige
f 584,000.wij~e,

dat de

rech ten der

christen:D

gewa.arborgd

wvr'!Qn zl)nder tie 80uvereiniteit van de Porte te f er·
Di ~ t i!Ze n ,

28 Nov. E on brief, uit do pon van C.·lyle ge.l.eid,
eprel'kt ill.t lot" von Hu, land. Uij betoogt d.t bot on
r.ioll 'g zau zijn, i.tHlie n E.ngehlnd. ten behoeve Tr n
~rurkij <i oo rl og tegcD Husland giog vot-r~o. Hij stolt
de 1 erd rijviog \' &0 do tJVerbee-scbcnuc: 'furkaehe "tanden uit Europa \'oo r E'D de vord eeling van T nrkije
tU fI8cli an ll.u!JAod en O.J~tenrijirJ terwijl Hogelsnd t iell
don weg D8:U' Indi e llloet ven';ekeroD, Hij W81l!lcht d u.t
Bi!'ma rc~ " Ie b ~l1li dd el8ar I usac hen Rllsland en E ngc.
I.nd optr.no.
St. Petersburg, 27 Nov. Reb RU!l3ische offi.!!ieelo
bIfid betoo~t d t.t de u;tell'lg van de zerrding van lo rd
S;diHbury DBlr Borlijn en Wet'nen Lee-f~ doen zirll'
dab de betrek lriD gcn tUBl!'cilen de drie Noord8che ata ten onveranderd zijo. 1~1l81tmd zll.i de beze- tting ,an
Bulgarije t~r kontet'clDtie n iet op den fO Jrgrond Btt'll~
ICIl, maar vtl'we r pt het plan eener k: ')Dstituti e iu Turkij e; he t hecllt tun wearborgen Ytlor de 'l.eifregtlrring
dt'r PI'Ol'iocioD en dau mor i8 betettin g noo Jig. Ruela nd geeft d o voorkeur 1 an gt!zf.l m~nlijke be1.eUing;
lU Oo r &IQ:lgf. dtlt 'o o r~fel r. iet: dan 1.1l!
bet aIleen tot
mil ilaire ber. etting overga8.D.
LUllUeD, 30 NOI' . Lord Salisbury is t e Romo nan
gek:om~n en hecfr. ecn ondel'h r: ud. gehad met koning
Vi etor .Emanu·J en .tijn minister lan bu 'tonlande che
zllk en.

~vu.

Schet'lts1Uding('n.
.ROTIERDAM G November.

Vt.jgent!

I'p~nve

'fnn

he t Bnreun Veritle '1.:. 11 iu do lll!llmd 8f>pt. Il V()rl' D
· geluk t 11 8 zoi lf cht:pe r-. "' )8: "rm "En ~e 18"Dd 40 }'rd u ,
k rij k 16 Amerika 11 , Uu itsdda.,d 9 Nonr.oVcge n 8,
·~~.'\J
itl ederl and G, Zwedeb 6, t'pafl j e, 3, OU.:ttt'uruk 2, D~
: n e-markeu 2, !talle 2, Brlt'l.ilie 1. Grie kenl t1nd .!., Busla.~ t.1 1 en 10 , An onbekcode n aticn.
tiedur. nd e d t-zelfde lllfinnd Vt l' I gu uktCll 11 stO:1m '
\ booten , aIs: VlIH E ngeb.nd 5, Arrwrika 2, ~ panj .., 2,
ltalie 1 en 1 W8afVAn dl' nntie n iet bekeLd 1f'.
BUEIiOS AYREi U Oct. H et Neder!. ,chip I!n· ge1inll, kRpt de Uruot:, dOJr LH·t; aft ·optm Vim het wa·
; ter op de rivier op 'l.ij ie gewa.!,len en ge~onkeiJ, bad
~ p. m. 35Q v. tllk sa.n boord, die Dl"'n lis l tl's eh ten te
loase u, ("lID daarna met b~hulp 'l.llll duik(IrB, hot gilt,
dat do or het !itooten op een wrak in het voor8ohip
was gektJme n, dic b.t t1 maken en het , ·hip \'Io~ te krij: gen en in bet droge dnk t e l~l aa.t8en, 1JUl to t epa-re ereno
• Ha "l'C 4 Nor. V-oigens ber' cbt uit ltio I n.nei r.l "1m
f 7 Oct. ) waa de
repal'l>tie un bet sc l.. ip Gault', kapt
; Carru, van LivfTpool DRllr Batavia, h:k Dl f, ie r bibL eu·
~ . .:$eJoJpen, gec indigd en het schip thans ~eiik1aar_
Hl\ndcl!Oht~ri('hte!!

van Reuter.
De ,·"Uedi go COllf!r c!l ti en 1.ulle n in de yol gende
WQt k l'bat" ! e bben.
Vo lJens dep c d~o '3n uet EDg~lfl c~e guu\' ~ rl1(:lll~bt
is Yil!lyot DOH den D onau gezond eo, ten einde de
P urt e i o ttl l icuten , Jat. RU~3il3ch agenten de Bulgaren
a.an'3,.oren l de i-u tati es lU.ll de Porte Ie zendcll om (lI>

c"'ne Rnssische bezc t.lillg ft.:Lll le driugen.

SCHE El' HI E:t i eli T£N.

li'r. bark Cbateaub ri a ~d, g ez. H erre, van Bllugkuk .

\.

Vedro kk aa Sc '·epon.

Ned, st. K.on . dar N e d erl audco , gel.. Bruijns t n.er B~t.
Nt!d. borit Stamn.t, geug'1. Gn.·evp, naar. Nederland.
N. 1. bark Cur filluncic, gez IIS''' ' lfeijer, Dear J apnra.
SW fc l. Lark Crlstino, J.;~ ~8R'" D.IDlsr. ntanr Neoerl.
1..\ . 1. l~rltuw , TO .'p, gtl r.sgr ..Mnhar~at, nnar Oe!IJues.
Ned. st. Kon. Willeill n r, :;et. J. J. de Kuo. mar not.
Ned. ~t. 8. S:Oi:t.•'/d . Deelt", gOt. Odem. n.a.a.r ~·oet".
N2d. EC 11ip ,TacnLra, ge z. n M. Di rks en, naa.r Australil:L

I:.OTTEmJAlJ, 9 NOVE;lIBEll.
Kuma met wcing hallae:, maar 'last. S~iJ.:ur i1.l guustlge stclll• ming 1.L.r [) hOW:ll OctolJcl'. Vun Sp CClll'ljo.m w(n',ien n,fgcrhnn
19 kistou Notoll en lil listen Poelic, ell TaU V:millu 27 dozen
'Vall f 11 no 19. en 23 dozen .yan.l 1-1. Do 2:·j. V.111 O OUl Dama.r

r

door de N, H M. 144i .st.ub O. 1. tot 20 a f 2 l ll~ , en ran
Amboillo, 'Yol'tolhout 27,000 kili o ,an. f S a f J 4:. :Kn.toen 1 c.
; .l\oo"cr. ra.u Ja:m Indigo werd~[! 23 kis.ten 'l' cri.; ocitt 'fin zOur
, Tas~ Banen J 44 I'~ a ·15, en J~il1iton .r 4.4. I' J. Vall Uuhlou bij

: itIK~i~rrl~. D~g~~~~~ i:~~ S~~t ~;~~a g~s~~~/" D:1~~~::~

~~ol;:~r{~n{JJ;~: f~cc;t t~e e~~~~~~~I~CWOOll S:ullnrang het minst,
Af(lcllaan ca 1000 1m Java P adalg' cn Laguayra

~(la~~~~l~~en~~:e~ v~s~~ 1~~~II~~~~;~~~d~C11~~~~e~~cct ~~ ~~Iit:;~

bcricht.en Ult het lHut-enh'tUlL ontr.t.omi e~lI l en~nclJge ~Tnrtg zoo weI
,001' behoefte al;; 0l) speculat.lc en is tLaus ll~ W(lRrJ.e [laD te
nomen 0» f 5 bOrtH Oetobllr-~\'aa.l'Je, D;j gt!brok nan 0p"'eslagcu p:'\,rtijcll W[l~ell de afdocDmgen uitslul~ollli in zeiJend, r.1at
1o\'andieu iDgcrmg'.! mate- wen! aangebodcIl.
Afge~!\nn wcruen in cerste hand: 4500 J1icols ChoriLoll per
Gcbr. Brnit, foctuur nO. 11112, (nitlc\ cnmd), f 2 boreD Oct

?:~1(~lr)e~r~~t~~I;~lj::~~rl~~f{~13~~~~'~~~~t~bp~f' :Jd1it

(nitleTCrellll), f 1'/~ b ,/vell October lcilollll; 2000
pic. dito per Minn, fact. no. 1:t U (yoet~t ooh) , f ~j 2000 pic
c1 i to PCl' Utrecht, fact. nQ. 14: JTo ctstoots), f 2i 4.82 kr:tllj.
Samnrang pel' idem l!:(>'~Jn. ('.n.. I J i:P/~ qual frani yerm o,I' 33 Yj
3500 lJi cols O ostho~ J/aCl-uur n o. 1015 (uiUe,erend' f Ii allen
Loren Oct(]biH' zeilel.ld· 1253 kr3.nj Oost.hoc"k per Hermes
fa ct. no. 11 U (foetstO(li.:il.r 32 ~'~ ; 1225 kJ·a. nj Soerabaya.
pC!' Sal ati g:~ ZCCIlI. no. 15 qual gocll Cll zeer gocd euk.

fact llO. 10 ;
~

,
,
.,
;
.

:.j~~~
I.t;~£·zlFi!:~\'.i}~~:~~~ :lli~~};~~~~~~l~a:E
rnu\ Por -n;,l.,·ou v. Pal •.
13.14, qual

R(\s(muael, tllelll 110.
goC{ ou Z Jet goell f a, 2[,{)() Ilicols OosthQ{'k per dito, fact uur
110. 01-1 (nitl cvcrClld_ / 3'11 beiuen llO"ven Oct. 'l.OilenJ; 1540

~j;n~:'~'J~;t J~li1~~e1:t:t~~iC
~L},~r~~:r"~i~r~
Wi~
f
Oct zeilend. 707
~~~::.lgi:.r~:~~gf;~~rt~;~~;l.~::~:r~:ke;~ft~, ;:.,,,l'~~: 14~~:
tU1l1' IJO. 11,1/11 (llitlcHrend)

·H~

Aan gt! komen Pn!lJsgiera.
Per Bnr01l 81upt t·/d. !Jeell?: kontroleur J. L. J lilllau
Echtg. en H ki n der oll . .kontr-oleut' Sieburg, Yroom, C.
A. fa.n l'rongt.11en, Ht.n Kl\twijk e-n zaoo, 2 dtJ.m es

J oHe ft , van D Qunn cien, ~ch tg. en docLtE' I'r Merr. ThepBII
en Z HD, Mul de r, l\ltlc Do altl.
noorlrt'klwl1d,~ jJflS&li.!l it!l's: oif. v, gez. Vriefiil, ing. Span
jfta rrl, f'choL' m'ik e r, eC " 'g. en doch ' ~r Juit. adj Maocko ,
.1 0 .u :t. i\hs ~o..: ral Dno; 2 ) I ~i ' , H_den Tj :mkro Negoro .
Brdmllns, echt!!. on 2 lU pi~J e19, Il utltm r eutc-:o, Scheij,
Jill'. ' an Ur eft 11, Klu uder, )ft..j. van Steaden.
RaTA-VIA.
A'lngel'(omen . Pa8l; Dgi !B.
op den 15den D com ber.
Yon 811gnpor-o, Rio'lw rn ~lH!}i;Jk, p~r stOOIDS.
Willi; 111 1\[ ekinuor, gez, \'1 J' lHllU6, de heercn.J. 1{.o/:!lJ
J. 1<' Oraig. vau dt'r C rft b en f'c ht g. U. de Mist, nm
Elk. paSIO)f de Yri{ fj; 1 Eu!'op. cmtierofficier , ~~ Burop.
en 1. inL ll1i!.itD.~r, 2 vrDu weo, 1 kind , 2 dWllllgqrbei-

uerti

Yertr ok kon P.a.~stt.gie,. l'I .
op den 15dcn December.
N II::tr Allj f'1.' en 1ji lat.jA p, per f!too m!',

13;j t~r~~1l1f~r~~ ~gJ:'~~f Kl'~Dj_ t.e~en2ik~1~ kr~nj. ~ 1~75.

DiugtJd ag 19 D ce mOer. Voor : ek~niDg el:! It:;n bU lLe vall Dr. "an Hengel weg eD8 verhek ill de Heeron·
strlu. t d oor A. M eijer en in het 'tm~uloc8fll van he t
ve odukantOQr ttlbi er ,'a n r enige p~rceelen Land 'l'jandi
too behooreode nun J. van Mannon , d oo r l\Ir. Vonto
pn \'( \() r rt,kf\ninl?" "~n .M oet8.ha.r vnn een I'pr{'(~el no.
352. gijlegen ill wijk:~ Jr_ O. door A. MeijeL' alamede
hat perceel Wue8 tc gNnden geDsamd Boel oeun toebehooreud ~ Ila. n de n heel' J. B. E'lge-llll'lD cl aor H.
VIlO

Groll.

W oC'n,dug 20 Decell1ber 1876
Vo m' rekening
"an d eo laod1,1 van houtwel'ken t·e Kedon gdja tti e e n
V an olluitgo!ost·· pllDdgo Nlert:>n to) P edere8@an doo r
den pnndholLder Tan K8.tll NgOSOillll.
Donderdag 21 December 1876. V All oo uitgeJost e pnodgot' dt'rtlU te Ft"k odj &n door den plllndhouder
Lieul Ki c lUljiug.
V nn IH'lulwe riren n~bij be t nieuwpkannlll a' hl eJr voor
reknl:n: \'f\n e o • oo r lIor.ou r.g t·u
<i t' ft Il\,o nuB ltlU 7 U L'd '\"' nn hoekwe, ken i n ~CD. l~e r
localeu del' Socieleit A llllciti o. t~!h i &t roor r eI, en iDg ra n
de G r Lot K o:tl' .:\:.. Co. Ul)()!' Bai. r.

sCoom!!
Dl'.

l\J .

Har t::l ~B \

Hollum.,

RIl jg'et'd

KEND.~L,

Re.i den~i e

SAMARANG, be

hoorenrle Ban den Boede l van wijl on den Beer

JE.ENG-ELMAN.
Nadere informalien te bekomen bij don Reer W.
0 • e woe
Wei. ri e, Kendal
en bij de GemlJ.,Jhtigden der benificiairo erfgenamen.
C. A. REIJERS,
20G4
SOESMAN en Co.

VEENSTRA te L

rz;;~

~

I)e

.

verkoop van bovenbedoeld stuk grond

Boeloesan .
zal Zaterdag 2!3~ d e zer
in bet L oe llaJ cn t en Qverataan van hot Venduk.antool'

pla.t. bobben.
SOE SMAN en 00.

223G

VENDUTHJ WEGENS VERTREK
Zaturdag den 23 Decem1m· 1876,
tell buize vQn den onde r Inte nda nt 2a kliis86

c. v. z.

Vissers~

Siebel'gBtraab (s'aUlan) nnbij het
geheel nieuwen IN HOEDEJ, .

8r.eeIl 8s1 \' au een

2239

A. MEIJER

Wegens vertrek
2adlen SO.J£SMAN

'-~

00,

Op Dondel'dag den 28 dezer,
Veud utie boud"n ten Lu;,.e van den ' VeIEd. Heer

~J.

B. CLARI{,
RAN DOE SARIE,

van ZEd. zeer netten en kenrig ondo rho ud en INa

van der Loet't', J. G.

hlellck'~r, D. Hllr~iDgJ
GrJeh itz. echtge -lco~ en kind,

ecld;go3.ovt en kind, J. n.
me1JOUW de "W..:J . 'V. D. J3 roo8 en tlocbte:;tj£.l, mt'juff ouwen RoelnHH~pn ~n Th:- b(>n'l'(,Tfile, Dr. J. A. V. 'Maier
ell ~L.lhtgenuot, de hec;, ,'a u Op 'lui:t.;n, mej. S. M. D.
ud e. de he ere J . Spruijt eta ec ht,Il .• mr, W. O. ran Benthel:J. Jutth g en echtgeooot, S, J. ~r . vau G~UD8 en e(·htge
Dool. 0, .A . Ktu 'singa, L . Sp ruljt,I'. H, 'Vc ub~ re, C. Be .
r:l~nd. 1 . P. t" er,areD~, ' V. SuidelllA \'.1m dt·r Wl.·ude.

o

lI. A_ ,'an der Steens~r. t.! D. ll. B. "ad Thiel, A.
H,. •• oort, j.' . L. Witt.nro.d , •• hlg. ~n kind H. H.

~
.~

BAl'AVIASCUE ME UBE LEN
Roode Tafele m et marmereD

,,...~ '.

c-JIll..'. ~!~~:~~n~~:ie~;:f:~o~:~tm~;_::_ •.~
Iller

blad . G Jae·, P orcelein-, Oristol- en Plect werke o.
Yo 0 r t B :

~ ~en ~and~uw el',
Lell Guup e,
Ben span. Sandelwood W agen· ~
pallrden, Valken,
Een
span~
Preanger paarden, Vossen, Bloemen, enz.
enz. , en wat verder te yoorschijn zill worden gebracht.
~. _~

~Kij kd .g den 27en de. voo rlll id dag.

...... 12, en 5 t o'" 7 uur

'tl

2~40

un Slot
ft voll ds .
SOESMA..;-';" on Co.

Op een nader te bepalen dag.
in tIe ..~nnrHl

~Tnl.l.l.I(\r i

IS?"?",.

zullen ondergete ek:endeo VOOt r eken ing ,'an bttlang~
bebbendon verkoopeu onde r I1IHler e goedken ring van
bet GOllvernement ran N e ·Llnd ii~, de Bllurrecht.,
fu br:ekcD1 g\;lbouwen en ,~erdereo inven~9ri8 'VdoD de
J

.l."'j:;;:-]J,ed e u

A

CourAfit van 12 December 1876, 110.99,

2237

I-lout Vendutie ,
AAN UEI' HAVENKA.N.AAL

op J)ollr\cnli:lg 21 December 1876:
A 2pC t~ Yendllll'alaris, door
F. M. HORNUNG.

Vrijdng 22 December,
zuBen worden YHkocht:

pi,~oI8 Hof/ie
ell Eelle partij SUIKER.

.iOO
2235

Mdeeling Boiolalie.
Dc \,oorw8srdun zulIen nuder worden bekt1nd getau,H, t.erwij l intu88 cben Qnde rband eld kan worden
over ouderhaudechen -verkoop.
In lichtingen te heAomen bij

8. m ar aln g,

A tout prix,

22;)0

en Pen:;Ch.l!..! ell Olld..'l"hoo·

gelegen in de B.esidell.tio Soerakarta.

anbiediug in erfpacht van een Per·
ceel 0: ontgo nnen Grond in de
Resdentie PREA.NGElt lIEGENTs (,TTll'PE)I,

Cr, .Ii. S.

mer Jr., J. D. d. Boer, J . P. Korthaul.

afdealing

h~n~alJ.:

.·Il!O!ll;·it'.'s Ilnn bilo.·d \ 'Illl het
De Leerflll
P. ",V.

EEN STUK GROND,
bel·en d o nder den nan," von BOELOESAN groot on·
geveer 56 b OUW8 wnarvoor door het G cuvernemellt edpacht i. to",esln.n, li geende in I,.t di.tri ct THOEKO

Suiker· en Incligoolld erneming,

IiC3, 5 veroorJeeld eo.

Ro~,t

nader Ie bepalen da14

zullen wij op .PubJioko Vendutie in on.
locaGl ve rkoope~ :

(Voor ;l.t Laud.)

:~ ie Ja a1\: be

B; f llD Ben-

~~~.c':t. g~Z~r;:,ll ./~nur~;,·e~~ :~ /~~~::~Iit:;~:!: f g~!)~~

b OTen

een

BOEDEL, ,.. •• ronder:

A a.ngeslagen Vendnt.i e n

N.d .• t. B. Sloet. ri d. Beele, ge •. Odem, van Batavi • .

.

rce~t~nst~~:~~~;~aS16gi() }l~.st~rf~!h~~a·V~~ll ~~l~~l~l~l~I~~akY~;k~~fl~

plenary l..'ollf6rences next week despatch gouvernement
vilo yet danuh e inf.Jrms porte rllssian agoI.Jt3 in citing
bulgariat: s Hond de putllt OIlS f1tnmboul IPlicit r u~si an
oC'cupat ioD,

SAliAltANG.
Allngckou' en Schepcn .

Op

in de lYlaan.d Dece m bel" a. s,

dd UEDEN.

AAN G.EKO MEN: het Bngelsch • • chip Glm "1IoU_
van Ad elaide.
ANJ ll R GEPASSEERD: d. i'~ach IV k.p t. Gome.
VAn R ot' erJom Dllar Bllbvia.

NU?Jle1l8 de ei!lellarel1,
MR. J. ,J. C. ENSCHEDE.

(2 199)

G. A. WER}W:rH.

DOilli.BPAA.L

2!} Sf;'ptember 1876,

Co.

1672

r~
.
Aile

i.J-f'

&;

bekende en onbekende

SCHULDEISCHBRS,

in den faillieten buedel "all den Ob iDec8 TAN BOEN
O.NG, toowel de niet. beT OOr rejr,ltc ala de baroorreg',*
cn pard of hUpotheek hebbend.n, ,,"orden
opgeroepen om

0[1

Donderdag, den 21en Dec. 187u,

(1(>8 morge[)~ t en tcht urt' precieH I
V ERSCHIJ.NEN l N DB TE RGA.DERZ.U.L
Y~N DEN KUD VAN J1.i:STITIE .ALI1IER,
ten eindt! o\'t~r tc gun tot de u e r d e fe ri ncal:lt1
hUll;)(' r l!ch llldn) rd~rj Dgen ten l u t~ '\"'80 diNl b Of'd ~l.
Nsmans de W eEskamer :
Samaran g.
De. Se("r et&ri8,
dtll 10 D u.'. 18i6.

TE

223!

l!. D i\

L AX~OY.

Per> ~ringtonontvhigen wij:

~ Bi)iard

laken,

van ODovertreffelijki> kwalitoit ook bijEoDder
geBohikt voor SobrijftafelB.
Berste tweede on derde Soort,

Christofle Zilveren lepels en vorken,
in Stellen ,an . 5 do.ijn.
BLIKKBN KOFFIJKANNEN vaD 2 tot 20 kopje.
inbo ud mot en ZODder komforen . .
SALON BN KAMER SPIBGELS met vergulde
Iusten ,aD verBohilleDde afmeting.n.
2288
SOESMAN en Co. _

.Per "Voorwaarts" ontvangen:
VERSCHE GROENTENEN

BLOEM-ZADEN.

Fijne en Ordinaire Rhijn wijnen.
Pas ontvangen.
1790

BOSSMAN en Co.

Pel' Ned. schip "Slamat" ontvingen wij:

twee net afgewerkte Bendies.
.lie, un
1700

uitgegeven en

ver!I rligbam'

..A..N;oC)~F'

G. C. T. V

woder ontvangen . by
2283

bii

.r

Ben kle'" r"()'lIu.~tje
Prachtig Speelgoed.
Dik SOhrijfpapior
l~EN PARTIJ PRACHTIGE SC BUIJFBEHOEFT}<jN.
Prenten boeken.
Enveloppea in Roorten .

Kleine l{alltoor-Almnnak '1877.

Copieerbooken eD Kwa sten.
idem perse n , enz" eDt.

2282

GELD-LOTERIJ
250.000,

gl'oot /

TEN .BEHOIWE VAN

SAMARANGSCH~JN

Pr\j. / u;o

Trommel,

KlokJe tl , Cnstagne ttel'l, VOlX CeleBtcs,
,
.. " . ~fct uitdrukking. .

~
~

enz.

~

~

bevnttende 2 it 16 (drs: Ncces~aireB, Cigaren- ~
.~ d OHWll, Zwi ttlel's{dJ~ 1:Iuisjes, Plitouraphi e-AI- ~
~ bUhls, Schrijfporte fell illcs , H:.moE{cb~endoozen, ~
~ Werkt.nfeJ~, Clg:l.r~lhauis, 'f abaksdoozen, Fles- ~
~ Sc1.WD, Bler.glrl~~I~ ~)or~~:~:::.njeB' ~toelen,

ij

~
@
~

zijn steeds t e beko- ~
.
.
• ~
.J. H. lillI,LER,
~
1l IO-tNB (Zwit~erland.y~1:_
GelllnstroerJ e prijscouranten 'WordeD 01' ~
nanvragc fr.ul co toegc7-Qnden. Om de e·chte :~
to be/iOIDen, m oct men zich rechtstreeJ~1! ann ~
HELJ.lER ncircBBcoren.
15l
ArtikeJen rnn dien
n,en bij

Bat'lI

.@

Franco per po.t J 0.75

DICKENS SCHEURKALENOERS

".

A. G R u [" B ERG,

f ~-·

Pracht AllllallakkeJllJlel fine .qelclelll'de platell, OJ! zwaar k'll'toll:' rR. f <, r G, f B en
Pracht Scheurl-ialenders ::l f 3, / 4, f 5, l 6.

H'eerIR"I&er.
werld tegen billijke prijzen.

r~

(1)

(2080)

DE~

to. L A BEINE DES FLE URS

Dr.J.OsboULrnEdwards,

LAIT D'IRIS

Maison fondee en 1774

I'uur 1.1 [raidh'lIf, !',;d;d d la 11,'all!," .]11 l"lul

Chirurgien - Dentisto,
op\olger van den H ee l'
J. S. BURLINGI-IAI\if

/ 100.000
20.000
, 10.000
5.000
10.000
5.000
10.000

l.

10 prijMD van / 1000
10
• • 500
100
. " 100

DAGELI.JK'i TE OONSU [,TFREN Heel'en Lo~eme ••t No.4.
.
2215

it'ot en Uo.

id.
D. Mnuritz Marten. en 00.
id.
Gebr. Gimberg en 00.
id.
Thieme en 00.
PRBsaroeang, ' den Heer C. Weber.
Probolingo .
K. Preijer.
Singapore , If
Bru8se1.

.1.

De trekking geochiedt
bij de Loterij vuor de
Bewaarlchool.
ONMIDDELIJK na sfloop der trekking zuUen
houders van wionende Loten over de hun toekom ende
gelden kUDO en beBchikken bij den The •• uriar cter
Commi •• i. tegen vertoon en ondet intreklring der af·
gage, en Loterij.biljetteD.
•
Do The.aurior •• 1 zich volgaarne bel •• ten met de
overmakiog der prijzeD.
Betalingen kunnen geBchiedeD middelo ",ia.el. op
Btlitavia Samarang of t'oerabaia,
De DirMtie van den SamaroDgschen Schouwburg,
Mr. SLOET v.n lIAGENSDORP,
President.
GEO HENDERSON, Thes.uricr.
F. BOESMAN, Secretari •.
(2099)
J

;'at~~~:~et~:nd;:o. be::;.~:~:~ ::nr:~~r!~~~

De
van aile 800rten van machinerion.

Net werk en spoedige atlevcring wordt verzekerd.
Tevene verkrijgb&&r: Stoomkranen, Stoommanomelere,

waterpeil8teUingen. Waterpeilglazen en Ringen, Snijijzers, RatelboreD, Koperenpijpen , plat en vierkant St-Aal,
Moerbouten, Klinknagels, Drijfriemen van 2-6 duiw.

India Rubber. van 1/,,_'/, dik. Tack. pateDt Pair.
king y,-ll/. en .lle mogeHjKe machinerie.benoodigd.
hoden.
R . W. DEACON & 0 0.
Fabriok ,oor .toom en anderewerktuigen te Soerabaia.
(18114)

De nieuwe COGNOSSEMEN'lTN
THANS IN GEBRUIK
bij de

Stoomvaart Maatscbappij NEDERLAND,
lijn te bekomen bij
G, O. T. van DORP on Co.

Rottercl8nls~1~~-:-IAo;.,\;d.-

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

tun

De loteo
op f ran C 0 asnvrilge tegen contan·
to bet-.ling 'an f 10.- ,oorloopig verkrijgbaar:
Samarang bij de H eeren Boeaman en Co.
id .
,
G. C. T. van Dorp en Co.
II
H . L . de Lyon en Co.
id.
"
id.
I
den Heer Ro08 vau Randshuven.
[latavia bij de Heeren V.n Vleuten en Cox.
id.
G. Kolff en Co.
id.
den Heer H. J. J.l.Ieortens.
Toeban •
P. O. Helman.
Pablongan . •
J. C. van d a Mandel •.
Tagal
R ...n Lawiclr.
Salatig.
D. P. Erdbrin.k.
Patti
• •
,
J. F . F. L. Cha.te.u.
Solo
• de Heeren J onal P ortier en Co.
id.
"Soeeman en 00.
id.
• den Heer Bu •• elaar.
M'agelang /I /I
l i D. J . .F. Laze.
Djo.djnc.rta bij Mevr de Wed. Kooken.
id.
bij den Heor Buning.
Rembaog I ,
Baaij.
Poerworedjo. ,
J. F. }I'isecber.
Jli~H rlt.t,

~

bevattendo " ,,200 air •.

~.~~~~~,~~~~

Javaansche AJnwnak'voor 18'77.

SCHOUWBURG,

2 prijzeD 'an / 50.000 .
1 prija
1 •

de Heeren

~
Il~l~llr~t~w~~m,~m~~~
@
.' 11=... ".
~ .d'll! ._ j

~
~
~
~

DAMES ALMANA[( 1877·

1'E SA-MARANG.

~oer 8bA ij& ,

I~

~
'-: ~

@

Gcplakt op Karton f 0.50.

Prij. f 0.65,

~ MUIIEKDOOIEN,
1If~n<lol!ne,

~

"

J

Nog per Amelia ontvangen:

MODK

.~"
~. ~'@~~~~~~m;;.;s'§$.'§$.m~~~~
~/' ~,,' '- .v .•-. .~A~ ,. ",, ~~~·~~,:;~:~~w

18'7'7

BEVA'ITENDE: Kalender met maanstanden en IHlssar dDgen , Ohri8t~lijke-, CI~illC'l ' J:!(:iH.! - ell ,Tu\'ft.'lnaclle
feeatdagen- Bestuur vaD Ned. Illdie.- Hoofden von go weatelijk Bestuur.- Tprief op he L binne ... en 1 uit-etllalldsche Brievoo'ferYoer, - Verjurdagen Tan het KOD, Huis, ~ Gedenk e n Verjaardagtm VIH1 de Vor!!t{'lijk e
HUlzen van Solo en Djocja. - Tijdrekenkundige opga.,en, - 1'arief' VO:'lf do \'erzend ing "nu 'l 't!legratiliebCl Leriobteu op Java. - Voornlta'llste gowicht'e o in gebrnik in Ned . I r die - Dj eD !ltr~ge ling de:' N t:l d . Ind. Spoor·.I,('gMaatsobappij, alamede bet Tarief yoor reizigers.
Op4t'pltlkt.f 1.-' onr pge plakt. f 0.50.

Ph. F. Voorneman, Sala t i gao

1086

LAATs'rE
1990

ONlIllSBAAR VOOR TEDER MAN VAN ZAKEN.
Dez.e be ken de Zak·Almanak bevat genoegzoam ruimte voor het doen vaD aanteekoniDgen voor eU't3n dug van
bet jaar, met opgave van dag en dato'a, vtrder 8tllatjcs YOC\" het noteeren van ont~ang8teu en oitgavcn. Tarief vaD commissieopenningen ale usance aangen omen door ds kooplieden .- 'UiUreks,],tI df.'t r,egel - ordonnantios.- Prijzo n dor 1.ogels. - Nauwkeurige renteber ekl'lning van 3 - 12% met kwart breuken, _ . Hp.rJeHings,
tafel van. duit-en in centeD ,- RaJlteberekening van o.lIe kapitelen a I/z. en OpCt. '8 jaars berekond over dageu ,
maanden eD jaren. - H e rl eiding van vreemde muntcn in Neder1. geld. - BerJ~itfjDg "Jill ~eDige ouoe en
vreemde mAteD en gewichten in Nederlan dBche.- Kal eudcr met IDnl\,DBlaod ~n, - Chl'istdijk e- , Chine~~che· en
Javaaneche foeetdagen .- eDz., enz. ·
Alles ge bonden in een net LiDDen bondje kl. 8,) zakfL1l'lllllst, H. f 2.-, franco per post f 2 50.

(AmerikaanBoh model),
heden bij ons te be.igtigen zijn.
SOESMAN en Co.

;

G. A. WERMUTH.

Levert EEN BOK .van het f~D!jte
-Zwart, CASJMmB, onder guarantie t 5tl.

Samarangsche Zak-Alrnanak' 1877,

KANTOOR-ALM .L~N.AK

n . b I ik,

1. H.Schmidt.

& Co,. SAJHAI{ANG:

_ .____ _ _S_OESMAN _~n~~ _

1526

York
:Hamm.en
·.. i

.

HET ST()O ·d SCHIP

i'JftlUl I,ara1tlt'.

- - - - _._...... _.._...

CoIl e c t i

C d. BUSKEN I-IlJ.ET.
Nalionale YCl'(OOg- CIl,

0 D.

2225

of
1e!lell vermi"derde prijs " f 1-

Wegens

per deel

Adam •. Sacred Allegories.
Ainsworth Tolbot lfod.Jld.

1
1

Dramatic worke.
The Dew Timon; St, Stepben's.

•
'rhe loBt t.leo of M ilelu..
Oarlyle. Frederick tbe Great,
•
Tho I fe of }<'rederich S.·hiller
Oh.rle ....orth. ~lini.leriDg Children.
Dixon, Her Maj "'!ty's l..'ower.
Edward •. Mis. A . .B. BMb,,.'. Id,t"ry.
,
.Mrs, Steven Lawrence.'
Eliot. Fel ix HolL
1'be story of Elizabeth, 8nthol' of The
"ili.go on the cliU·.
a •• kell. Cranford.
John Halifa", aUlhor of. Bread "PO"
the waters.
POOWiI.

eu

1

- - -- - - -

2

PRINSE8 A_MALIA
dan

j

Kommandant E. W. YABRl1'IUS,
1:3en Jnn unri 1877' ran Datasiu

vin. Padang en Nap e/a :.laa r Nieuv,:e Dic'p ve rt:rokkcn,
L:lriing worde fuw genoll.Hm YO:)T bijr.:n sUe havens
in d~ Middellnnd sche Zee WnarH,lor directe CODnoM-

1

•

Jeafl·re80n. A- book ab ut doctor •.
Kavanagh. E nglil!lh women of lettefP.

Holloway's Medicijnell

Bramleigua of Bish op!!! foi!y,

Longfellow . The New England trllgedie •.
Lorenzo Benoni, bij th d author of

HOLLOW.A:r's PILLEJIf .EN ZAL1!' , -

2
2

l/

V"ra.
The Hotel du petit St. Jean, bij the author
of Vera.
Wood. Verner', pride.
YateB, Heartieaee.
'rbe wainwright's patient.
Jo'ri.rawo?<i Po.t.ol!ice.
Buiten Samarang met verhoogiDg van port..
2221
G. C, T. v.n DORP & Co.

Kar -assen met pennen,
bij

HEI' Sl'OOMSC HIP

tBI

2

Docto:; Antonio,
Mac Donald. Annal. of a quiet
neighbourhood.
Mereditb. Poem..
Oliphant. M ... l 'be rector and the doelor'.
family.
Huffini. A quiet nook.
Schonberg- C",tta Family.
The Dniijton •.
00 both .idea of the B.a.
•
Tb e ,ictory of the ,aoquiahed.
Sbake.peare. Doubtful play •.

1IIfn~+~nl,n~~~~ l'.T.,.J~ " l ~_.J
.l.I-LCA/(fJlIuv'u'(.-\!.t'll-tJ .J.' VU.V.L,u",.u.u..
Geregelde MaaodellJksche Maildienst.
VVVJ.I..I.." -

HemheB -Sa mnrang.

1

Hawthorne. BDglish Note ·Books.

2159

_

~:;o l{~.::~.:~~i1~:J;2.b':!c~~~o~,::~o:~hn Fo~ Ie, Co.
Een Cirkelz9sg II
. idem.
Een Clrkelz8.l\g \'1111 RublD8on.
:
Een z8agviJ lruncb iuo un HanBome en Co.
AlleB in goeden toelltand met tlanrbij behoorer.:.d
Drijfwerk, ~ageD! niemen , en li,
Yoor info rmation a dr es:
2045
HUDlG,

1
4
2
2

.

;rlof:~i~~ ~~ A~~?S·O~a:nar~~~. SablVla,
,!+f'\ n ~~

'

I

zicu te won-

ode A genten ,

.

FRA8 Kll EA.'l'ON en Co.. Soerub.io

R'rnn 1\117, An- R;RLT

1
1:3

pse::HIge gr-l ieve men

201)8

Eene in volle we1'king zij71de

'01.

2
2
1

afgE!>genm ,
Voor n&chb en

den tot

van kontrakl;,

he.taunde uit,

King Arlhllr.

T~le

a1100 p

KOlllmanunn t BI,ACKLIN,
".1 rerllloedelijk EIlR S'L'I'; IlI.iLFl' JANU!1l1 lSi!
rillJ Batovia nsar RottcrUH.lll vertrekken,
•
Lading wo rdt- 3!tog enomen \'oor bijnn slIe bSri:!Il!l
in EUrOpR. W3urvoor di rer te cog no::;aemebten worden

wordt ter overnamc aangeboden:

lliiioii!L'tI. ~J ;' '' AL>g~; " dU<O'
Bulwer. Poema of Schillt'r.

Lever.

2 din ... f lO. Y vorhunrlen bij
G. C. '1'. r. DOllP en Co.

Vcor Hout-aankappell.

British Authors.

,

TORRINGTON.

_..- -----_ .. -- -

Taucbnitz Edition.

SOESMAN en Co.

Govaarlijke

D in-

rhee. - De oorr.aken d e~cr ,'cr zw.s.kkendo r.iekte 1000
venchiHend , en de wijz.o hartH' 8!1onvalleJ'l 7.00 ve.rrl.nderlijk z~nde, ge,'en een yoldoonde reden 't'.ln bet belltongrijk aantAl barer slagtofiers. Onder Holloway'"
bebandeling, &1 is de oorzBok dezer ziek~e in duister~

" i. gehuld zal de uit.lag even gun.ti g 'ijn, h.tzij
du maagJ de levt:r of klein ere ingewBllden de ~del
van de ziekte ie, ""DDt zijne -pilleD met oordeel
ingeDl'mOo, en zijn %ulf gtied op de zijden der Ollderboik ingewroyen, beteugelt'n de twelling Jer
bloedyaten en regelen iedere verkeerde w-erking,
WADtuit die ook ontat.aat.
Beide middeleti wel'ken
regtatreekst tot herstclling van het juililte evenwlgt
tu8Bcben gev-oelig-beid en prikkelbBarheid, ziekelijke en
gezonde afscbeidiD g, natuurlijke en bllitenapQrige loziDg.
Do<>.jee Pill en vaD f 1. f 3. en f 6. Potjee Z~lf
van f 1. f 3. en f 6.

Cberilwn W . GALlSTANS .!t.Oo. Tagal A. I. vao
der VOORT, Pek.longan W. E. KANA, Solo ARNOLD
en Co. en CORNAES, Klutten J. D. SLIER, Mage,
lang J. A. ZRIJDEL, Somarang GOBTHART en Co.
DE- GROO], KOLFl" en CO. WANNB1l, G. O. T.
VAN DORP eD.Oo. II. I,. DB LYON eo SOBBM.!N
an Co.
(74)

semcnteu worJen afgcge reu,
. Vo':-> r rracht en paaeage gelieve men %.ich te w e n~
aen tot
d~ AgenLell l
2208
J. DAENDELS en Co.
BtlLavi:l, ~all1arJl.Dgl Soer."baja,
-~---

Wordt tc hunl' g'cVl'aagd.
te Sam: rang tegen 1 Jalluari 1877:

Een Hnisje.
u i e t, g{.legon op bet Zi c (., 8' t ra n tl of in de
K 0 n ij nell 8 I, r a a tJ t~ene hunr nm rijf an
L1,~iDtig glllde-n niet te to\'~n g.ll81Hle-,
•
Verzoeke zich , me t opg nve Ya n i!tn:1 d of w ij k ~ ta
wenden tot uitge\-e r3 del.e r ,
2::!4t..J-

~',I'"·IUI1.·~·
Eell spun

F~'aaie

Hruinc

Sandelhouthoog\~ agenpaarLien,
yoet.
.'
~

Te beH.g~n bij den Beer
PREI.JER,
2229

op PdHo.l;'.!\!l

Voran'.ooNalijk YO<.'r d. wet,
• G . C. T. van DORP " Co.

