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zlilak san den nlltullrlijken loop wilde overlB~Bn, man
tmt sll'cekt tech van zelf' dat z~n6 kracbbige verkla
rirg illylo.::d (IP dien loop uitotofenen tal.
Dell Hang, 9 Norember 1876.
-'Vij zijn er hier zeer benieuwd
~]u~:rtgell

Dasr, waf; Jonkheer

in de Eerstt~ Kamer zeggen Zill over de roem·

- ruchte verklaring van den MilliBter van Kolonien om~

trent het grondbezit,
De Eerste Kamer is toch eergisteren avond bijeengekomen om de Indische beg rooting te behandelen.
En nu is ar onder de weinigo COllBHvatieve leden ve.n
die Vergadering lllallr een, die fatBoeDJijk Bpreken kan
en dat i~: jonkheer Hartsen, die ze!fa wclHprekend. iB,
die dit ook weet en Jus zeker de gel€genbeid niet
"' ongebruikt zal laten voorbijgaan , on aIle politici den
blik "I' z~n lippen gerieht hou,l.n.
Ret geldt hier toch ltd beginsel du wegsterveblle
cODaervatieve party. lk t.eg IlPf. beginscl; WEnt ik ken
e1' maar geen ander. Dd cODservat~eve pattij stelt z.ich
ten taak om alle nieuwe rua-atrege'le'n, "oor zij in wer~if)g getreden zijn, te beslrijdeu te.r-&ijl ze er zich
dan nadel'hand Ban onderwerpt, jn. zelfd het nieuwe
zonder verdere bedenking aanneemt
,
Het begiosll nn der ConseT\'aLienm i ; "Gouyerne·
ments-cultuul' intde Oost') Zij willen communaBl grondbezit, omdaL de gounrntIllcllts.coltuur da8rop nut.
De Javllsn, zeggen zij OJk, kun bij geuleeuBchappelijk
. bezit zijn sawah niet verliezen ""en dus niet srm worden, daar. bij altoo. voed •• 1 heoft.
De voordeelen, bewer~ll zy verder, die vroeger uit
de Gouvernements-('ultuur in de schatkist vloeiden,
worden thaDs door particuliere ondf'rnemera genoten,
torwijl de be.olkit~~ toch gedworgen wodt om te w,r·
1reD 1 eil dwang, uitgeoefe~d door het GOliV. rnemenb,
: a1to08 beter is dan dwang door patticulieren.
I
Een T~inister van kolonico, die citltuur. en heeren
--1liensten BBnduidt ala belewmeringeu om tot een ge·
j
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BHva-tieYen dus wei een gruwel zijn.

V a~ hun kant, bij vooilJeeld in eea con9spondentie
; in de oude Ru/terJ(Jiilw:he UOlfraH/, wordt toegegeven,
dat de t\tBKomst del' COl servn.tieve partij in de kwestie
vail het indi-ddueel grondbezit ligt. Wanneer, zegt die
correspondent, de leiders van de cODBU'vatieYe partij
bunne beginselen op kolonissl gebied 1aten nl'vloeien
'in di~ der liberale pnrtij, dall is het voor goed met
de conservlltieyen gedaan. "BelJ conservatief Ministerie,
dat zich de toejuichingen yan de koloniale geavallceerden goedamoedt! liet aanlelloen, zou blijken ten
onrechte met dien naam asngewez.en te zijn."
_. Ook het kdholieke orga.sn rtf' 1'ijrl meent, dat de
optreding va.n den Minister Alting l\ieea een niellwe
stap blijkt te zijn gewee.t in de ricbting ran de Iiberale oppositie. D" :Minister zeide weI, dat hij de

~EUILLETON.

De Diamanten koning.
uit liet nllil!Jclt

Hans Wachenhusen.
VII.
AAN DEN VIJVER.
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llmile
overgolukkig, Enthu.ia.tisch greep hij
Sebine'8 hand, en drukte die, eel' zij 't kon belelten,
f

aaD ziju ]jppen.

"Sh bine, 11 riep hij uit, "laat me maer, last me alles
foor 0 zijn!, ik zou t'lken dag, elk uur meer van u hegeereD, ge zoudt me moeten terugwij&en, ais ik eieehts
uw "riend m()cht wer.en! Ik beh u lief ik &aubid u,
Sabine! jk yind geen rust meer ala gij me .fwijst,
~~:! ~e~l~rt ik-· u zag, zijt gij mijn wel'eM) mijo
J

J

"Mijnheer Schwar.&enborn," viel Sabine hem in de
rede, HIt is zeJr€r verkeerd Tan me, u dit te ontlokken.
Ik gevoel het, en vergeef u, omdBt ik mezelf oolt wat
tie y~~rgeVt'n bel: Ik ben DOg onenAren en link! in
deze mij zoo"nieuwe wereld, waarin ,vader me door
zijn zonderlingbeid niet tot leid·.!r strek~, en waarin
moeder me ook niet le-iden of raden kau, d.sr zijzelf
ba.r leven in ~enuamheid doorbracht, Mijn onervaren-

needs vra.agt men van verachillende kantell) of mees
ter Heemskerk nn ook Diet met een liberale lager o!:.derwijs- wet voor dell dag komen zal. En dit vraa!lt
men n;et nHeen, woar men dellld bet ook. De heer
Heemskerk beeft gedurende zijn twe.ede m :nialerachap
nog Diets ge :aaD, waurJoor hij zicb vierkant tegenover
de Iibemle partij zou ge.feld bebben.
Het geLeut' Je met de 881lsluiting VlLn de Ilpoorwegen
te Rotterdam en met de ycrhooging van het tniliciecontingeht had even goad onder een lih~ranl Ka.:binet
kunnen plllRtij grijpen. Als de pumier v~jaudjg tegonover de libor.lon h.d willon h.nM1en, dau h.d hij
een heel audor plAn moeten volgeu: hij had da.n een
ontWtlJp IDGeten indienen tot wijliiging van de kieBwet
op grond uat de Kamers der Shten Generaal niet de
uitdrukking 'lijn VlIll hetgeen de meerdf'rh~id Vl\n het
volk wi!, aangezien zij eigenlijk n.lleen de zoagsnBllDlde burgerij vertegenwoordigen. Ware nu die nieuwe
kieswet geva.lleD, dan had meester Heemskerk de
Tweede KalllE?"r moeten ontbinde.n. ZOJ de niellw6
11weede Kamer let antwerp dan aannn.m, had de ontbinding \'an de Eerste Kamer IBn r.elf hunnen volgen. H eb wu ae ~lr8ag r,iju geweeet, of lllen eene
Eel'~te Kamer ZOli hebben verkregen, die eindigde
met hd oLlwetp aitU te nemenj masr men had dan
tach in elk geval een n:ellwe Tweede Kamer E-,ehad.
Men mocb daarbij bede[!k~n, dut ook de radicale pfil'tij ontevredt'D is met de -rt.'rtegeuwoordiging. Nog 0::;'langB Bchreef meestf'I' van Houten in een stulr. go·
richt Icgen den Minister yan ]!linancH~n joukheer van
,der Heim: 1I0P ODS land l'Ult de vloek der onkunde
en zelt1,ucht van het meerelldeel del' te kWAder ure,
door vaetsteUing vall den bo)gen cenSUB, overwachtig
~(\m"\Rkttl "ollrrll'Oi:Jil'." Dat frl1.uscho woord wordt
gehruikt em nan to duidoD J dat tbaus in Nederland
de toeHtand heerl5cht, die in de laatets jaron vour
18":18 ondu G'Ji:mt en Louis Philippe in Jjl ran krijk
bestond. Groodbezitters, illdustrieelen en de gegoeden
in 't algemeen honden, vo~gen mr. van Hooten, ecne
goede regelillg van ons behstingetelael tegen. De beer
van der Heim WCiB veel te zwak om er yeranderiug in
te brengen. Zijn grootste fout ligt in het v8ethouden
aan de SuikeraccijDs_ Die accijns benadcelt onze kolo·
nialell handel. Niet aIle BOorten van Suikei' tach kunnen hier eene goede rnarkt yjnden, tn nochtans is
~lliker cen bijll!l onmisbanr elemellt voor soheepaladingen op ,Tt4va: het belang van oozen ha.ndel vorded
dUB in de cerote plash Ull Z lOveel
mogelijk vrijheid
te geven. Dit zag de beer van der Neirn niet in.
Vol gens den hee" VAn Honten kan hij nog miuister
J

heid vord~rt dnbbele voorzichLigboirI j maar dit wit ik
u toch zeggen: Ik ben bIij aIR go bij ons zijtj i!r zie
U Bltijd ga8J:'ne, want in uw geze1scba.p komt de wereid me zoo aangenanm yoor; dan is mijn bart tevreli.cll, eD heeft he~ geen antleren weuach dao dieo, dat
vader u genegenf>r mochli zijn; Wilt ik zal trdchten te
bewerken ... Zijt ge hiermee tevreden, zoo geet' m~ do
band! Sla toe! Voor moeder b"hoeft bet tutlschen onB
verhandelde geen geheim te r.ijn; door hasr hoop ik
ook op yauer te werken P'
Sabina reikte hew de hand wed~r. die Z6 aan zijn
ollstuimige kussen onttrokken bad) en zag hem doarbij
'1;00 hartelijk, zoo innig aan, dat Emile moeite had zijn
hartstocbt in toom te louden.
Weder bedekte bij haar hand met kU8sen, on op zijn
wellBch st!lk 1,e hem ook de andere toe. Dafl,rop rukte zij
zich lOll, Slr.mg over het gras we-g. en kwam op -de
plaats, WHat', ze de ZWRuen dacht te vj~den, die reede
1ang \'andaar waren. weggezw()mmeo. Lachend stond
ze daa:r, toeo lie de kleine grijt;e, loot reeds bij hel
eilandje r.ag. DAriel wierp ze haar moeder, die bezorJd
&ran den Defer l'.. i.lar haar uihag. klJ.sbanden toe. Dnarop sprong 1.e van bet gr•• weer op de klein" boogIe,
wae.r Emile 8tood, legde vrijmosdig, 11em kinderlijk
vel'heugd aanziende: haar arm in den zijnen J - eli 'trDIt
bew, darkl epringend. om den vijver heen.
IfBa-r moeder 1>tg dit aan, en IIchudde met bet hoofd.
Toch kwam er weder ~n glimlach op haar gel.at.
rZij geniet bet; geluk der jeugd in 81 de eenyon
digheid 'tan has1' baHl" rei ze in ~icbzelf. ...Is het
haar gelnk of baar onge!uk, det Ie deten jongon mao .

blijven tot d.t de schoolwetkwestia zal besH.t .ijo,
• Reikt de heer Heemskerk op dit gebied d, n liberowader de hand, zoodat hy ook deze kwestie oplost. dan ul bij onder zijne geeBtrerwanten naar sen
Minister yan }linancien moeten omzien die beter de
gUDstige gelegenheuen weet aan te gry'pen."
l~n

'VaaroJh de heer VBn Ruuten hier het woord f/1'B3t
1;('rwatlf&JJ heeft ingefoegd begrijp ik niet recht: Hij
kan er, dunkt mij, de eonservatiefen niet mee bedoe·
denj want wanneer de h(er Heemskerk ook de school~
wetkwestie in liberalen zin oplost, is er nog minder
redan 0111 aan Bcn conservatief rninieter:e te kunnen
geJooveD, Hat conservatiei' Ministerie zou IIremmen
in IndHf en zau de Bchool;vetkweetie in concilianten
:.dn, nuor t genr,egea Vlln aUe partijan, op~os8en
doet bd nu TIoch het. een, noch het suder) dan is et
ook geen redan meer om van een c.onserVAtief KBbi.
net of vaD zijne geestrerwanten le spn'ken.
J

J

J

In het zelfJe Btuk J waaro,"er ik U ouderhleld, toont
tnr. -van Honten aan, da.t W8nneer de koffieprijzen zoo
laag W8r~n ala foor IS I.1S, het defiCit veel grooter ZOIl
zijn dan toen. De uitgaven voor Nederlandscb Indie
zijn 7.00 hoog gestegen, dat aile middelen noodig zijn
om ze te dekken, en wanneer de koffieprijs niet yeel
hooger wordt, ul roor spoorwegen op J"ava, Toor de
haven Y~n BatllYia ell voor den Oorlog met Atjeh
moe ten [Jl'h!cnd worden.

nat de koffieprijzen zuJ1en stijgen, is dezer dagen
in 't Ilamlchblad betwijf~ldJ op grond VAn den v-ooruitgang der particuliet'a kofiiecultunr in N ederland8ch
Ir.die. Die voorllitgang is opperbest voor den bloei
van Judie, tnUrat· mir::Jder gcn~tig VOQf de schatkist.
De goU\-ernt'llHmte koffieculi;unr tach blijft stationQir
en de w3.arde van de koffia ZOll bij de yermeerderde
productie dttLm.
OfachooD ik bet zerr eens ben met hen, die wenl!chen
~l"l"
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gouden munt zon uitgevoerd worden; maar de Minie·
ter yan Financien moet hier handelen, dat wi] zuggeD:
"ijn amhlenaren moetm de geechikte oogenbJikken
voor dergelijko operati{;n kiezen, terwijl zij er yo'komen onbevoegd toe zijn. Nog wordt er op gewefien
dnt, terwijl voorge.teld wordt om tot den dubbelon
.tandaard terugtekeeren. de Minister het in de hand
zal hebben om de zilveren etandpenningen op te Juimen en het land duo feitelijk tot den eukelen gOllden
,tand.Brd to brengen.

De Minister van lfinancien komt in eene i.atate
nota van wijzigingen in zijn wetsontwerp tegen dete
hewer-log op. Door art. I, zegt hij, wordt de zuivere
dubbele Bta.ndaard 'nie! gevestigd. nat artikel yoert
de gouden standpenningen in, en voor loover het be~
plaIt d8t die gouden zullen staaD llaaat de zilveren
van 1847, moet dil beocbouwd worden in ~erband met
art. 13, waarbij aUeen 3anmnnting van gouden staDd~
penningen toegehten wordt.

Ook moet niet vergeten worden dat &an de regaling van ons muntwe~en daarom weder een voorloopig
karakter z:ou gegeven \Vorden, omdat er nog een fl.auwe
hoop be.t •• t op aanneming Yan den dubbelen .tandaard
door alle beach •• fde landon. Gebeurde dit, dan EOU
Nederland zijn zil ver niet met groot verliel behoeven
te verkoopen. Het zou du.s alletu;inl toejuiching verdieneD 1 ale onze Regeel.·ing het vooratel deed om eene
conferentie o\,er deze zaak te bonden. De ll1ogelijk~
heid bestaat oak Dog, dat de Vereenigde Sta~en) bij
het herYb.tten "an betaling in klinkende munt, gehruik zullen willen maken van de lage zil'-,:,rprijzen
en den zilveren standaatd tuUen iUfoereD. Een voorloopig regaling in Nederland opent dus de kana om
of het zilver te kunnen b~houdenJ bf wei er betere
prij:r;e.c. mee te kunnen maken.
Van fina.ncieal en politiek gebied kom ik IlU even
J

00

k!;'rkeliik tel'rein.

afhankelijk blijve, ZOi) kan ik echter
frees voor het
dalen der prijzen ten gevolge van vermeerderde pro~
due tie In N ederland.ech Indio niet deelen; want tegenover die vermeerdering staat het flteede ,klimmend
verbrnik.
Of ODze l\linhter ran lfinuncien vgoea weer" ltrij~
gen 7i1l] op zijn jongate vooratel omtreilt ons Muntatelsel, is ock de vraag. :Meu nomllt bet een invoefen
van den IIdubbelen standaard." Men zegt dab de
Minister van :Finsm:ien geen speclliant mag :r.ijn in
gelId en 2ilver, niet zelf het oogenblik: bepslen mng,
waarop bij ~i]vel'en staudpenuiDgen \'al versmelten en
in gDud omzettell. De heer Alting Mees moge e~'
sIs Dud bank!~r, president van de Jnvaf!che bank niet
teg~n opllien om zi! '1eren standpenningen tegen goud
te verkoopen zoodra de wissel zoo hoog 8tijgt., da.t

De Sijllode van onZe Nederland81!he Hervormde
kerk heeft de modernen tegen zich in 't harnas geja.agcl. In den laatst.en tijd ia de meerderheid dar
leden van de hervormde gemeenten ml;let en meer
orthodox geworden. doordat vele vrijdenkers zich niet
meer met de kerk inlieten. It Gevo1g daarvan wa.,
d&t eerst de kerkeradeu en ~illdelij k de Sijnode llleer
on meer ran mode-rnen gezuiverd werden. Dit moest
eens nBor buihm werken, en zoo gebeurde het dan
ook, daL de Synode een be.taand reglement bekrachtigde betreffende hec 8~nnemen \"an lidmatan ~n de
doorbij te stellen vragen. Terwijl Troeger oogluikend
Aau de predikanten werd overgelaten om de be1ijd.enievragen te stell en zooale zij dit mcenden te moeten
doen, we1'd thnliS door de Sijnode nitgemaakt, dat Z8
zonder eenig voorbehoud, letter/Uk geateld mo€>sten

ter~tolld bij haRr intrede in de wereld ontmoet heeft.?
lit weet het niet."
Mot een opge:fuimd ger;icM, geanimeerd door de
korte, maar gewichtige w8ndeliug trad Sabioa \"'OOr
haar moeder, liet Emile's arm lOB, en msakte tot darrk:
een flchalkBche kleiue neiging voor hem.
• Mama, ik alel u hier den eersten frien,1 \foot', dien
ik in myn leyen heh gevonden!" zei ze uitgeia.ton van
vreugd. 7JMijnheer Schwarzenboru en ik, we hebben
daa.r vriendscbap gesloten .... Uiaar aUeen vriendschap,
mamB, u hoeft niet bang te zijn!JJ voegde 2iij et met
dezelfde echulkachbehl bij, terwijl zo ondeugend naar
Emile zag .l\Iijnbeer SchwarzeDborn heef" gezworeil,
dat hij l.ich cnz.e niend~chap waal'dig r.al betoont'"D,
en ik heb ht'm 'tzel£de verzekerd j daBf heeft u tach
nict~ tegen, wd, mama?"
Hasr moeder glimlachte, en gat Emile de hand.
"We keDllE~n U Qerst zoo kort., mijnbeer Scbwarzen·
born," zei ze .maar toch ben ik overtuigd, dat miju
kind bij instinct e~D waren -vrielld beeft geyonden,
aan wi en we in ODze sfzondering ZQOzeer behoefte

begeloidd" hij do dame. een eindjo. Bij het af.. heid
menwel stelde een warme druk: van haar kleine band
hem Elchadelooe, benevtlD8 een blik, die toch zeer dui ..
delijk de grenzen der vrieod6chap to buiten ging, en,
sans gene voor basr moeder zoolang op bem tuette,
tut ze eindelijk wei genoodzsakt wu, deze te ,olgtlD.
.110t weerziens! .... Morgen zoeken we ooze zwaDeD
weer op!" sprak !~ half luid. J:let de hand gaf ze hemnog een afscbeidegroet; da.arop snelde ze baar moedf,r nB.
Overweldigd van geluk. en ala san de plaate gekluil
tml, .ag Emile de bevallige ge.talta no, In gedacb.
ten keerJ.e hij naar 't Kur huie terug. Hij zocht DOge
maald de plaa.ts op WBg--r hem de liElllel beloofd wal,
v<rdiepte zidl in elke bijzonderheid van zyn gesprek
met Sabine, r:ep zkh elk woord, elk:en blik voor den
gee8t., en. . . daa1 kwam plotseling een sombere
schaduw in die !;onnige gedachten , . . Robert! Zijn
eigen broader begeerde dit m~iilje! Hij meen~.e de
oud~te en grootate rec1ten op bur te hebben; h\1 - ..
tot- alles in i§taat, had de Bnoodl"te bedreigingen u!tg~.
8prokeu, en een kamp met ZOO'!l verloren, onstulmlgen man} die zijn g~heelde bestaan BSO dje~ p~ijl ~d
vadgeknooptl kon geell 8vder dan een nOJdJ.ottlg- elD'de nemen~ moe"et eindigen in e8n daad .an geweld.
en Lien"oor terug te 8chrikkeu 1 dur wae Robert {le
man niet DaSl'.
EmiL~ !:loot de oo)gen huiverend ,"oor hat oufwendbare.

j

J

J

hebJenr~

Emilo kuat. eerbi.dig de hand der dame.
vDe zou fltaa.t r~ed8 hoog, Sabint'! I;llat (}t!s taar
hnis ga.so, vader mooht naar OD8 vrPgen! Morgen vroeg
ka.n je on£en niend hier weerzien. We moeten ditw-eir.ig:e ,OOt lief nemen, mijuheer SchwanecborD. De
to '~t&n-d van mijn man beperkt ODS tot dit korl.tondi·
ge wed~fZi~n, maar ik hoop" aUes -'ran (le toekoll18i-:'
Emile begreep haar. Wei wat ontstemd. door de ged.""ht., tOO apoedig van Sabine te· mooten scheid.n,

j
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J

wQrden. Demodel'nen jnmmerdenover geloofs:en

.geweto.'III!1I."~ ortbodOl:~n beweerden van. bnn

.Jr;~t: .. t.lI":-iiin:.d~·wetb'ggeb.ndh.afde belijdenisvrage~; .hl!t is' b.t. 'Lastbouden . aanbet minimu,m ..•anbelijdeni., ~onder welke de Nederlandsche 1Iemrmde
Iierk zon ophouden t~b.staan."In. verg.deringe~,
bij v. van den Proteatantenbond, die .iob. ten doel
8t.lt te protllSt",,,, tegen de .ortbodoxe riobting, heefe
men . ,erklurd, de heilloo.e strekking van de b,alniten der Sijnode .te b~l~euren,"n beeft· men adres.en
geriobt tot die Synode am baar op die besluit.nte .
'doen. terugko~en. O~k_ werd er: geepro~en over- een
({t:'fc/lcitiing. D~t zou zeker hat __radelijkste ziju; maar.
art .. .168 d.r Grondw.t staat bier in d.n. weg. DRt
.,tikel spreekt in d••erste pla.t. van de trnctem.n·
tan en, peDsioanen tliaJ/s- dot is in 1848- door de
leeraren . der god.dienstige gezindbeden genoten, en

wanneer men zich, ,~U6 van, het Rervormde kOl'kge·
noot8cha~ afscbeidt, heeft men .die tractementen en
pensio.n.o nag zoo spoedig niet terug. Oak hier
wordt een ge.st.lijk vr....gatuk. door fio •• eieele redenen bebe.rscbt, omdat de normale toestond· het beooldigen vao de g.e.telijken uDor de kerkelijk. ge·
m.~en'ten z~lvEn:~· nog niet in 't leven is getr.eden.
De ,ask, w.arover de strijd 10opt, komt eigeDlijk
()p het volgende neer.
Sadert eenige jaren a1 waD door enkele kloBsikale
vergaderingen op we,;:hwt.ing of v61'sndering van art.
39 van 't regloment' op bet godsHenstig onderwijs
sangedrongen. By dat .•rtikel waren de belijdenis·
vragen yoorgerichreyen~ en in die vragen kW8Dl onder
anderen Yoor, dnt JezuB, de /'Uil~l/ fjebo1'fJH won van
God is. Hiar"8sn stootten de lllodel'nen 1iich lnzonderbeid. De Synode, eerst geneigd ow het doen der
nagen focultatief te st.ellen, eindigde met het verzoek
om vsrandering van do hand te wijy,en. ,Een modern
ho'ogleeraar, Rauw611hoff, stak daarov-er de klnroen en

riep zijn geestverwanteu ten strijde.
'lit besluit met betgeen WftBrmee ik begoD, met de
\'erwarring llnmelijk in oozen polibiek'en toe stand. De
conservatieven, 'aHhallfi tlOmmigen. llltnner, beginnen
te begrijpen dat zij IDoeteD oppal.'.sen en dDt zij
reed,s teo fer g~gaan zijn. Reeds is er een brug
: gey-onden om het ,,'erBtroaide conaervatieve hgel' neg La
redden. De Minister yan Kolonien moet III ar beloren, dat llij geell enkele dam! zal Yl'rr:('.htel1 io den
geest van zijne verldaring. D,m is 't vaderbnd geredl
Da l\:[inister zou cr bij kutloen vroegen, dat bij oe
Regeerillg in IDdi~ zal Waal'BCDUWen om zijne verkla
ring ~iet: te besebouwen als cen indirecte B.aDsporing
OUl pressie uit te oJfellen op a~ stemming der bevol"
kin~.

M."

Doet de heer Alting
.Izoo, don behuoven de
cODservatiev-en hem huu vertrouwen niet gob eel t~
onbzeggen. Zooura. son zijn persoonlyk gevoelen OVdr
bet grondber.it op Java .Ue praktische boteekeni. z.1
ontuomen ZijD, kunnen de conservatieren hem duIJc-ll,
zonder een. beginsel prijs te geven. Eu da.n zou hij
nog altaoH beter zijn, dan een Minister die wl·l preB
816· ZQU doen uiboefenen op de bevolking.
Zoo redeneert r-u de RoUerdu))m:lte Courant, blijkbaar
verscbrikt d001' de gedachte d&t bat aftreden 'i'nn den
Miniater van Kolonien zan leiden tot den val vau
het goheele kabinet. 't Z.I ecbter de vraog zijn, of
de beer Alting M.ees met r.ijn rand karakter vreda
zJl.1 kunnen bebben met een def'gelijke struolen pop

rol. En, zoo ja. dan !:II de positie van het Ministerie er _niet lIterker door worden. Wannear de he"C'r
Alting Mees de libel'alen moet d.o.vouoe,en en ploch.
tig verklaren, dat zij zich in hem bedragen en een
verkeerden uitleg aan zijne woorden gegevt'n hebben
- dan is zijn pre,tig' ,"oar goed weg, dan zal hij
nueb bij de libN'alen, noch bij de cODservatie\'en stcun

vinden.
Wij;-ztillim zien wat het in de Eerste Kamer geven

beurfe.is.en •in 't Oosten van Europa . weerklank .vin~
den in' Britsch-Iodie.
Het ia .te hopen,dat Hngelands 000.0,:&1; tot b.t
bonden van· .eene .• Con~8rentie .in .. Konstontinopel
mogen' .trekken tot b.veBtiging von denvrede.

,.1

Samar a n

g.

POBTKANTOOR SAMARANG..
FranElohe -Mzil via Batavia e!J Sin:Ja'PUl'e,
In de maandDeoember den 25.
Her' nur van Bluiting is steeds des namiddags te G u're.
IntnsBcben wordt aan belangbebbendeo vry gel.teo,
ook op andere dagen hunne brieven, Ban bet pOtllkan"
toor te do.n be,o'gen. De door.ending heef, .teedo
plaat. per eerotv.rtrckkendepcst.
De Kllbel tUB;ft~ht)n NaJQsaki en \\"'Ia~
gebroken en de gemeen!Jch§p viu Bioerif!

TEl.EGIIAl'IE.

diwoatok

i":1

daardoor gestremd.
DE lh';SIDEN'I' .vAN

Delll(l1.~

•

SA:MARANG is g~ateren alhit'r

18n

terllggekcerd.

NAAR WIJ VERNEMEN,

mede-Red"kteur van de

zal

:Mr. Coben Sluarb ala

Imlhw1le (-(ids, den Heer Gh:·

teUn ter zijdo ot.an.
HtT Kr,EIN-AMllTENAARS EXAMlI:N, dat nlhier gallouden werd en drie dagen geduurd heeft, it! Ilfgetoopen.
Van de 21 kRudidaten, zijn de 16 OlHierstti,nnden

ge,I"gd:
P. LnntermatlB. Uitmuntend.
J. H. Guerin.
Goed.
O. Agerbeck
id.
J. W. BODa
id.
J. A. F. GOI z.leo. Valdoeude.
l. A. M.urits
id.
W. A. Guldenaar
id.
J. Be16scl'
id.
J. 0. C. von Ranzow
itt.
H. J, Schwab
V. Linkll\er Arriens
C. Pt'rJijn

id.
id,
id.

M. C. ~'lIHer
.T. Van de. Kamp
H. E. O. Leijdenroth
M V.n det· Pl.o

id.
id.
id.
id.

T}: AMnA.UAWA. hebbell dezer dagen vijf jongfllieden
uet klein· IImbtenaa[B eX~lnen meb goad gefolg o.fge ...
legdj een van hen is de Z)on vau den luitenant dar
Ciinezcn ttldaar.
Dd g{.]ukkiglJ vader gllf daarvoor ('en fdest, dut
door vele Europeanen van Salatiga en Ambara\fa

werd bijgewoond.
TWEEMAAf> binnen kol'~ is te SoelOJw(jo onder Slllo~
k{/!oil (Kl'ndlll; eene a,nhaling geda.t11l van c'an,jeetiene
o.mfioen: de eerste maRl dd.6 Novemb, jL ell de tweedo
III 111 op 1"7 dezer, beide keeren duor de Polici!;l in
veteenigillg mot den gewagtigde der P.llcht to Kendal.
De hoeveelbeid dier aangebouden sluikw8sr bedroeg
aanvnnkelijk 25 thai! en later 17 thai!. Beide lIeeren
WAS zij den PUBU van Simpoe.Jg (Kalis11nkJ gepstl
se~rd, d~ eerste matll vcrborgen in een Mk Hut rijst
dio door k8rbou\\\'LlcrJers bij wijze van leeft~gt werd
merged llgen. Blj nader O~ d,'rzoek is deze smJl en
geblt.ken afl!offisfg te ziju uit de reHidm,tie KIIAoe.
Welke kanil,lon zich aldaar in den j(}ogstcn tijd Yall
den sluikhaLdel gevormd hebbeD 1 Zil nog nader aan
bet 1;cht moeten kOlllen.

Va ,e Mahommedallen in B:ritsch Iudie bebbzu een
adres geteekend, waare!l de .KQuingin vaIl Eng-elaud
verzocht wordt eell vrielld8cbappelijke i3taatkunde La
willen betra.chten jegens don saltan, het erkcnd gens
telijk opperhoofd van railiioBnen ondordnnen der Keizarin yan IndiO. Ret adree is weI niet deor Muzalllla~n~jt_ zelven opgeateld, lllaar drukt toch bunne mee_
niog nit, ·en 4e indi~ning e1' van bewijsb h08 de geVIII.

J

herbergon, 16 kunDell oplQBseu.
Veratr'aoid, van geheel andere di ',gen venilld, dfln
tlie_ R~bert hem zoo fraai uitlegde, hield Emile zijn

1iwetBenden broader balf, onwillekeurig bedalLrd. Vlill
wat bem 1.00, confune in 't oar klonk, was d it
eene hem slechts kIa_ar, dat de r~st van zijn baar gelJ
fil' nu aan blo~et; tint hij g~noodzaakt zou
zijo, v...:or
.iell ,.If bulp bij zjin vader t.e waken, om . nu de
pa•• ie van Robert Ie voeden, en tot de kOlllst van
alles

in

1. dab hij de dienst van h . . t mijnWBl,en
Neder~
landaeb-Indh wIJrdeJl Bangesteld dr1c to!,ogrnfe[), ieder
op eene bezollHging ",m./ 25~) (twee I.onderd en vijftig gulden) 'd lllllands, me~ Lwee tweHjru\rlijkl:lc!le Vdhoogingen va.n.r 25 (vijfcn t;wiuLig guldt'D) 'SH1111JJ{!Sj

b, 11. VO;1S cene indemuileiL VclOr hlJishllUf Y n )' $0
(rl.ertig gulden's mllsnds:
II. dat lllet wijziging in Z 0 \'('r § U vlLn de Lij art.
1 Ican bet bc,1uit von 81 Decu,",ber 1878 no. 38 (fn.
disch t;,1iMitsblad no, 2(0) val':t~eat{'ld, reg-ding var, de
diellBt van het mijuweYi"n in N ~de .. Iu.~:dseh·.IIIJid, Let
verduI' pefl:lOneel "an de mijnen besl~at uit
die ten getuJe va.n hoogsbene: vier (n
worden in disl1st genom(m, W4IHV,lll
vier opzienera der eerate klafue,
t:en ()pzien~ts der tw",ede klessa, fn
tien opz:euers der derde klilsBe,
onder genot; \'8n de bezoldigingen ell "erd~re rooroeelen, welke dllarbij Y')lJr die opzie:ners 7.iju vn~tge!:;tt!]d

Ie goedgevonden en verst"S"ln;
KrachtoDs illagtigilJg des KoningB, tB bepale.n, dat
r.all het personeel fOur het vtlk nm scheepl"lbouw, gedelischeerd bij de b09(j~ ex~loitati" to
(1'13 i
dentie l-{€mlHillg) de \'olgt:nde tuelagrn
n loege ..
ktlnd; als;
aan den ingenicHr,f S \ - (Laeht.ig guldnl) '8 Ulutdflj
JI opziener
,50.- (vijnig gulden)
" de kOllllll'lnd,mrs J Mi.- lvijf-er.\'certig gulden)
'6 mannds ieder. Afdchrift el',z.
Is goedgevonden en versta!J.D:
EerBteJijk: Met t{)~pB8;1in{ Hill Let b{~f Rillde bij art
1 ran het besluit, van 2U D;;-cdubt;'f 1861 no. 1
(Siaalsbb\d no. 121), de gewone rotJtribut.ie altU h~,t
weduw·eu- en weoton fonds van btl g l"ijkt' r.m1Jlena' e '
in N:,df:'rlands~h-Jnd:e, YOO~ Ll't. j Il~r 1877, V-8S~ tfl
Btcllen op vier ten IWllderd.
en verstaalln:

'VrJ LEZEN Hi DM TIMES OI~' I],ToTA ht't \ olgcllde
omlrent den toetJtllud dcr (HiclerrJll in Britsch Iudie:
Ii Bij JUjJiter, ik ben niel; begeerig Dallr goul, zeidJ
dtl gala:.te "ofa~ HC':.:drik de \'ijflip. En locu kan ik
niet na.lllten tJ lfcllschen dat ik wat ropijen per mRaud

kommer ik mij uiet., wi,:, ot' er
ten mUllen ko~te
"'erl'ijke', b:m ik het niet langer lll~t hetn e n~. Wad
iedere lHannd wo1'dt het levcn dumde~, (Ill niet lrupagewij5 UlanI' bij gro'lt~ foprongell, En de militair ge·
voeJt bijna meer dan anderd 8'nndell in tIit Ja,d bet
pijnlijko dezrr ·-erhooging. Hun tracieUlollt is ral:\t.
g~~tcld en kan in geen geval vergroot worder. Zij
mO'3ten een ",."kpte ~tand Hp~on {en, en ya I geld ui~
geven op indil'::,cte wij'l.C, om de apr hUllDel.' regimenten
op te hondeu: on ~eI:!oten gas1vrijheid wederkeerig Ie "..1'_
Ie-enen. :ManT uiet tiit alleen. Dt-' prijten van wiju,
bier {'ll n-c.de"'e dranken. en aHe provil;Ji~1] van Buge·
Jand zijn zoo bulangrij~ g~Jt{"geJ!, dlo.t a1 is iemllud
Dog zoo matig in hot \'erbruik dozer art kelt'lll, hij
to(;11 ziju maandrekening dar dagelijkscho hehoeften

EEN GROOTE SJ,AG.
De dug bracht wat hij brengen ruoest, wat Emil"
met zekerbeid bad verwaclt. Zijn br.Jeder was door
een spe.elwoade bez:etenJ die hem koort~ig lll!),akt~. 'l'oe.n
hij E~i'o in den Kllr tuill ontmoettc, greep hij djeu~
arm. :~~eI'de hy bem ter zijde, en Yettelde, dnt hij 'B
nachtfl bijoa g€en oog had toegcdAsu, en ecn eysteern
bedacht bud, d.t onfeilb.ar Via •.
Zoolang de speelurm"ketl, was d ze uteta tneer weI
kom, dan de uitviDdiog va.n ~8yiJtemenll, wanrmee men
baar 'wu dacn springen. \V'ant nl die bonde.rde sy·
st~rneJl, die door gdeerde en oDgf.>hera~ ep"leI8) door
de zoogen8~mde profe8iicIlrs de jeu, ~n de habitue's
del' groena tafel H;rzonnen werden, voerden ~lechttl tot
de rUlae van uitvinderil, en van han, die or hun geld
aan gaven. Wat zelfs de rustigatc, v00rzichtigB
te spele!'s Diet. gelukt0, meende l{obert, een
heethoofd r verliederlijkt in lien om'gang met avonturiers ~n vagebonden by gemeen -dobbelspel, of an.ll
de gcheime fllle,ett:",t'<':'ts van tranflathntische tripots co

en verat.an:
Rerdtelijk: K,a{~ht6n.fI _magliging ~08 KlJnings te be-

nfJPh 1l.1~

hi!

"n ,IT

h.,.

zijn vader a!ie. ecla.~ td \It:'!hoed~n.
D \\'.lit iit DOg heb, is tot j.", bel'C:hlkking;'
zeidl, bij
nl'el.s!ucht,ig, toen Ro~ert llI f ge8proken had. lJJ\h.or
je ziet, de bunk iB Dog niet op Dj jt' bel t tWllalf uren
tijd (lID vanduag te ape1enJ als bet jd v.>or dt'll wind
g~,
laton we er -dUB ~en tijd '"fnemen, Om Ie ontbijteo,"
Rubert

... ,

_,

'

,

;

-'r

I".ge.ord•. v~.ad•.·. p.acht.h.e.bbec.' <Icb .. bijo. n.lver.vo.eiil
om ODS opmltk"~m temaken up .en onjaistbeili..
vOf>rkomende.il\ollB op.tel·ov.: b.tsmokkelen .an
opiuw door bot pereooeel vaod•. Franoche mailboot
Emime. De pacht beeft, zooblijkt nn uit de; verkla"
ringeo, den kontroleur Beyer niet verzocht om den8toomer te doen' onderzoeken ' - zoodat van een -.o;vei.
gering van dien"ambtanaor geen pprake knn zijn _
ml\8r dj heaft _den vfrifilu~telir verz,)cbts of in over.
waging _gegeven, :bet, mindere Eur~pee8(~be personeel
van de Emirne te I.ten visiteeren W3Dneer het nan
wal mo~ht komen. ,De verifIkl,l,teur moat dasrop,'" nao.r
bet BchUDt, over dot ""oek gesprokeD bebbeo met
deD kontroleur B,ijer, die geantwoord zon bebb.n dat
zullI oDderzo k van eell EUrOpelL'lll behoorende tot het
pars meel vaD de Bmirlle Zcler !lliollig veN<rloofd is,
W.Doeer men zek(·r w et dnt die perdoon kIBDdestit~-~
amiiooJl bij zieh nf'{dt, (loch dnt wnr;neel' men die
:-ekel'lleid njt'~ h.;eft zulk olHltrznek ee:;ligazi' Bgewaagd
lil', en tot onnangenafImhed!ln hn lei den walllleer het
b!ij.k dnt de pera on die wo:dt Zl.imgc!lOuden en ge.
vlI!lteerd gcen ntn1l1en verbcrgt
Aan der,e rektiflkntio foegen wij toe do vel'zekerir g,
dfl,t het nDa altijd anng.Hl!l.1nl ZQ,! wezeD, bij voorko.
mende OJ juiIiUrt.·dell (lU v9rgiBaingen in ona blnd d&srvoo op geplli!te
JIl'~dedeeling to ontvAngen
On ..
ze bedMHng ill
u!wn Ilaur w ~ar:lldd voor te stel~en, doch bet Inllt zich l.eel' g[)a~l bcgrijpen dat vergissingen bij cen redakLie kurmen voorkomen.
(J. B.)

1\ 'I'J

am

4aTI cen rapport von den milit8:1'~n t.evena civielen
btyelhebbe; te Atjeh getlllgtcekend G dezer, omtri,3l1t
dell etand der z ken aldanr wurdt hat yolgende oLlileend:
lIit nIle. blijkt d.t d. inueruing YOn CPandjoang Se
mllnton tHl de bezet ing van Simpfmg OHm ook buitf'nef e' n gewehligen indruh: het'ft to weeg gebragt.
De konil"Jieu· cler 1~t'3 klliHRfl van Heuckelulll die
oll'anrS e~ne reis langs de Noordkust deed met Zr.
:Ms. stt)')mscbip "Aart VIm Nea" l"flpporteelL datI ala
eeu uitvloeIsel der SimpuDg Olin'lJciJe Z.!IkC;D, de radja'a
v~u Tdok ~emflw6 tall \'an Kloewpatlg Doea persoonl~k bij h~m IU~U boord zijn geweest. - een I'erschijn ~
dd, Jat till'h tot l10J toe, me~ uitzouderifJg van Pedir
op de 1\l{l!llkmt, niet !leef!; voot'~e[hnl1,
Il'en einde dio stemmiDg tH'njg~ins t.o onuerliou.den
tAl ik \'e'7,(J'ken om Zr. Ms. fIlmtoren[l:chip .PrinB
Ihndrik del' Nenerlanden!J ter l'.:'ede
':Pelok SeIDb.WD te docm statiolloer8IJ, in
\'all nadel'
op de Noordkuat to nemen
In Pedir is alles rustig.
Dtlor bemiddu: llg van Raclj \
alJaar, is
h~t cindelijk geluH !len kleinzoon van
vermQOrden zendeling mas S(lema 'Vididjo/ met Dame ral1en
l1egoeh in loiligbfid te brengen',
Van de Weslkust zijn geen ulldere tijdingen geko.
men.
Alleen beef~ de Imam van rr1cnom middeh T. LalllJ

11lPf'T' h'lIL

J

Ie: goedgevonden
palen:

Is goedgevonden en verstullj
Tel' vervolge van bat besluit van ::10 Okbbor 18;)6
no, 42, te bepalen, dat op de Ar~)e·eilllnde~n ,r<!sid'_-ntie Ambonu), bablllve te Ilj;) rdjr.ltl, te ~leikor en ttl
Wokom, ook ttl Waugil [ejJ,md ",rammcr] eO~,{l rpCTI'
bare in ltmdtlChe schotll w(>dt 0pW I igt;,

7,~l

!
Intu(ljscben vragen wij 008 weI eeDS af, op we] ken
grond de Mini.ter van Kolooien het individueel grood·
bezit tot den Yroegeren, normnlen toestnnd verklllBrd
heeft P Tot dUBver llioenden velen hier, dab bij de
invoering van het cultuurstel8el het communaal grondbezit op Java hestond, en dat dit 81menhlI>.g wet de
iDrichting der oo,tersche m••t.chappY.

bijna dubbelzoo bo.~ viudt ul•• enigejar.ogele.l~o.
D~nnog brenstde . ~1I.I1dige .. wi •• eJkoers,an. d.n
I••tsten tijd, g~bn,,"dc oflicipr.n. m~t f.milieo . .te bui,
In .een, toe8hnd die. n'!uwelijke goloord . ,on wordeD.
Ik heb ... g.k.nd die. .icb· inkriwl,.en eo' r.ich het
ooodige ontzeggen, ten einde iIi Indiil u'tgav.n Ie
bestrijdtlll 6"l' tegelijkertijd het noo(lige ~oor vrouw en
kitideren in '.t m09derIand' (If t~ zondereo: lk ben
vf:rzekard vaD _uwe militair~ le1:er ,dut l.ij g'8arne mij zul~
IOD toestemmen alo i"z.g .M de,e bij uitotek 'ijo:
" .. l~chte Iydeo/'

vand (lit goed. Hij WilS ~prnakll~"Ul on
vricadelijlr, en Echeell zijn butst cht \'oor De B ,er\,
dochter ta hebben vergeten'; "lthans was die, door dlJ
gedachte, 1:Un verlies terug te wihteu, en oen btOJ~
kapit.aul e1" bij, tijdelijll: vt'rdro' gen. .Emil" YAn Zij'l
kant Will! er !.ao van vervuld, dOJr Sabine bemirlt Ie
worden, dat geen offer bem te groot 8chren, om ziju
bekl-Ilgenswaardigen broed<-r, zooveel in zyn vermo!'en
zou zijn, schadeloo8 te stellen.
C,
Hobert was een der eersten Ban de Bpet'ltafel, 1;,)t'J1
de croupier de has voor l!.ich ni~get1preid bad, t:n de
eerete taille begon. IIJe zult me van daag zien wer
ken!" flU!8terde by Emil~ toe, de som t~lleDd'J, die
dey,e hem gegevon had. .Het is wei weiDig, dril'dui
zend fran~i!!, maar It is genoeg, om dan I:ftrijd te beginnen,"
Emile Bloeg hier geen acht 0p. Zijn gedacJ.ten
wart,n eld.ersj aileen ,ond bij dil; zekerbeid Van zijn
broeder klllder, ebtig. Veretrooid zag h1 in 't •• lon
rand.
"Let op.' daL wordl; sen groote slag!" boorde hij op
eens Robert z~ggeD. _ Hij_ k~e~ up de tafel, en ~,8g
,00;", Robert ee:l htiup gaud hggen.
Bet zweet kwam
01' Entile's foorboord. Rotert Iluielerde; "Een mi.!

burg was
Clairetttl
Lange (M.d.
geheel werd
Onder d·,
S::ln&g0 op, hier
B1Ltaria
gc'llllUl het'fv epr van 00 nllbo
een zwijgellde figuur is,
gename to on en "oorat
cn kil'scho brie!slijl fan de

her, taoneei
meer oj.) tlit

eff~kt
d~'bui;f

Illskun,
dnt een waH

EIH'l'O~

(Bul.

Onfeilbnnl'!" En slag op slag hoopte fa-to geld \tool'
hem op, l'.JIJell hem fl·) }ollllltl'UX: t HL
Emilt>'tI SplHl'liug werJ met; eJku l1it'U\\"~
ter. l{ubert WllS konel;
,
ziehL tt} \'ertr<:'kken, lUet
JU'llHHl over ulkur
tafel, ZRg hij op zijn ma.mmon neer. Btl
hoopte het geld Y~or hem op. Bijg J,ooyig, fl.l::! ietloro
&'tontur;cr, ha 1 hi] 't niet begr~pen (lP 't. g{Jnl ,~pr
tien, b&llldo 't, grlld naar z:ch t :0, en begon na kL,:L
ov-erleg opnienw.
In het bewilsb;ijD;' dat R'J~ert YOOl'dhnn':fl
r.('Jeg wa~, Oll de siJeclt.eL·l nif't to v-, rill ten,
mile een luchtje ~cheppen. llij geyodde
aHeen to :r.ijn, lllal~.tc eeu waudeling l en
Boer's huia \',orbij. 'lJij r.:ag naa.r llle yensl'~rB, maar
Sabine was !liet to zier:. Et'rdt t '~en den mid lag
ktlcl'd.e hij in den Kur-luin terug. Robert stond op
het teru,£I, nur gewoonte Illet de arm~n op de lltlraL
gekruist-r met ecn trotsch air.
"Het was eeD glorieuze seance!1> r;ep hij Emile
toe.
f Drie
dagen ZOD, en' miju f(}ftuiu irs gemaakt! . •. Kom, ik wil je je geld teru~gey-on/J
l"oegdc- hij er by, met -zijn broedel' Let terrae Il10gs
gaande., f Of . . . neeD, Jt is beter dat ik bet nog
wat boud; geleend geld I rcngt geluk aall . . . ~I~'r
gen doe ik by De Boer aanzoek om ziju dochter! lk
heb geld! lit. kW811l mertelf all ee::t 8chooier loor,
toeD ik den l&At.ten hell" v... pedd had. Geld geeft
moed; morgenTlliddag mag je me felic.iteeren! lit t, i~
het beste. dat we elk.ar v66r dien tijd n:et lief'j ii
1II000t aile .fielding ferlllijden,mijn gedacbten bij .1-

~:~c~ e:f;~'):~:~de~~t OHr zijn onderwerpillg

spoedig

lk znl trachten een ool'lngschip disponibel te krij.
om den kontroleur d'EDgelbronner n81lr de \Ve.st:te br>.iDg,m
Atje'l viei op lllilitair td:'rein \ftliuig be~

·ge•• geld ,oo"~;' Bedert ' hef iaatit mlNdiend veralag
kwamon . er w.der 128 : .on:
. , , '.
Zij w"rden hoofd.,kelijk.. tl> . 'work ge.tl>ld~aD de
verbeteti(lg dar commu"n ie.tie mi4delen.
pJor het
aanhon lond work.n in de aarde is bet .iekte cijfer
ecbter " er hoog .n bereikt . , ma 50%.
D •• t oOD,.er Blue Bell ... rd · voor 10.000 dollar.
voor de dien.t albi.r ingekooht.
Het. wederw •• in de 'Ia,tate 14 dagen ,,"t beltl>n·
dig.r; asnmorkelijk ulinder regol).
[J. Ct.]

Besluiten en Benoemi ngen.
B ij ]{ouiukIijk bcsluit

Tllli
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39 zijn tel'

ilO.

:'~:de:~rCl~l\T:Vkl!!rel~~~l d~g~~lit~~~~ {Vill~~j~~l":en ~~~~I!d~

~

de hpitoiu dt!r lste k ll1 ~se J . J , Korlldorffol', de hto luitennnts
JIlT. W. F . ClilforJ KQcq T a ll llrollgel en J 1..1 . ead ~ t., de ser~

~:a!!~~~i~'l~~rd~: ~i) Ckl:~~l~J' ~~d!~I~rl}I~~O~~~~~~Ot!'t Il~~I1~fn3i~;' d~l;

1stl! kl a ss~ H. JrmsllliL _st,3.mbook no. 1292G, allen van het Korp'

Mer.pi.go•. noekhuis, .majoor G, D. Krallierl, echtg.
eliS , kinderen, 'lato .Iuit. F. W. ,.B,iike., mojulfrouw
Nelly Abke. 1 Burop.ollaoroffioio" 3 Europ. on :I in!.

in

~J~~tM(~c?~b;:egl~\'6n]\1'~\~~~~1k h~rl;~~aJ!l~h~·c,t~l' l{~ij~tet r~tI~~~lijk

koutrolcur del'

CIJl'.s ttJ

klnssc ~)ij het hillll(n;la.ndsch besLuur op

:~~t~ ehll~:~~I1:;~ile~~ T~~'1~~~J~~~~I'rl:I~~!~.~~~j~ucteJ~f~~1~:lt T~~

de laatstac:: uoemdcll met zcs

mal1 UdOil.

da~r~~~;:l~n~i:;;::;E~!tr~~~;;~~~f;(F~~:t~~~hnfcr:~~e O(~~;
C1V.lH:I ..

OEPA'U' I'l;;:-'iEN 'J'"

~~~~~~~~~~~'b!:~i~:~;k!~~ ~j'~~:I:'~I~~r~~~~f~atW~~"!: l:~~~t~n~~

BenoomJ : '1.'ot ,ice-preSIdent b!J dell raall Tan JllStItlo;< te
Bat a:rin, de grifficr bij net ]1Q(lg~ger cgtshof TaU Ncclo1'lalJd schludic ,Mr. W. F . C. de Ecl'eos
INLANDSCH IJES'l'IJUR

~~1~@~~~~{~i~~~~~
lNI,AJ,'IDSCII ONDEHWIJS

"Door den Gou yerncllr "all SUl11l\t,ra'~ Westkust zijn
lJIJ DE PLAATS1;LlJKIC l NLANDSC1U; SCHOOLKm[-

-

M1SSlE 'l'E AIJETIH ANGlB
Btllloellld: Tot, lid, A. Lllarhllis, kommies t~ n bnre1e

~~~~5rteT~:;~~~~~n~\~~~, 1~1~~~~~~uO~:t"~11 1 fjj~l';~llit~~if

~{\.n

•
den

Moh:uuatl

J.:>epurte lu e nt Van Oor10l.:".

na:~{~~C~~;'st~~~'Jt~i~~I~~~~~le~c~~~{ll~~i~· p~~;~~.o~?~~wi~~~I~Q~~~f;~:

~f~~~~~~~1~~;:':l~~r!: JI~i~~I:~~\~21~~i:~I;li~~i~,~;f~~:~: ';I~gk~'~
DrJ DE MIJ,lTAIRl ~ AI'.lliNIS'l'RA'l'lE.
Tnt onclC'l'-}n tcudant tier c.('rst~ kla.sslO', ~l oJ onJ el'int~uJ3~lt tlel' twcede klasslJ IT. W. G. Brodl!l'odtl.
};CllOl.lllld; Tot tweC ll cn hl itt~ll:l11t- kwar ti erm e est!.lr, de
gewezen

BC\'orderd:

tt

)1:lc,:~~k_~11~~~1~ ~~ ~~n~rk\~kt.NR~~~]antlsCh(} l'ln riue H P.
Door d~1I Ktl~;~II~aO~~:fo~v~:: IN~f?~~r.1t:~(f~~I~~~~ili~1l ~ij~' Dep3rtelllcut
GEPL A AT~l' ,

;l~1~¥;~1~J~~~~~~,:~~~~1;';~

aangcKolllt!l.1 :tIs gc detacheel'J roor .-1 "" 1 tijd \';l IJ Z jal'en.
1llfanteric. l:lij liet l ste bat-aillon, ~lc 2dc luit ~ nallt J. u.
ll[aSlJlaD; Hij hct J.tl c b11t1ti llon, de 2l1 e luitenant .J. U. Linl1g-

~~:f:~~iri~~~I~~:~~~~~::~ ::Il{~l;~:~t:~~~~!Ji; '~~:.~~~
ge"keenl

oVEHI.iEPLUTSl' ,
nn!~~!~~'i~~~::~e~~r h~. ~nW;~ses~h~~. S~:!~ti~:, lllitta~~cO ~~~t

Jl1strat-itJ to Atjeh; 13ij de miHtnirc adlliinjst rntic tc Atjch, de

l~~~a~i ~~::!~~~ \~~~~~~~~~I~~~\l~n~V ~1~Y.· 3~'lc JJ~t't~:L~fd~e~~ngb:,;

, tli~~'.~~c~;{e~CJ\gNl:Il~~fl~entu~e~~~:I}~~t {~ll~:;~ l~I;~~J~~t-~~d~~~
inteudant
~' an

Jel' :3de mllitaJrt: nfJeeling op .'n\'llj Op lu~t hu reau
dell onder .. intcndallt cler 2dc mjJjtairo afdeeling op Jam

.·.ri~;i{t::t{:;~~;\~t~~:f;i~&:~:~:: !i:~'iii~:~~'€~:t\:~;
VredeDj Hi'; de gCIl?Csklllhlige dirnst tu Atjeh, do uJIi oier van
gczondhciu Isle Ida :;~ e F. !') Pauli 0 11 110 officicrcn ynu gezond·
heid .2!le };lassc D .J , Viilschcr Oll J. J . .P. La.1H\man. ecrstgellt)cllhle , an hot llOspitn;tl t.e Will em I en ttc twee lnatstgcuocllldfll Tall lint te Wclknede!.1 .
l ufallti.!l'il:!. Hij het Ist(! hnt;ailJoll, dil ~~lo Inittluant r . A. . P .
j
x:rk~~:i~~Y~sV~,r.

I{\.~ ~~tl~a~~~1,~Jri~~fl~~; ?!i

l\V.2i~ (~Qa~~~\d~:

!illcn van hut garl1iwens- h:.l.taillo}l vuu GrMtd tjeh; Dij het
3dc bat ailloIl,. d.1 'ktLpitei n W. (i. \"an dell Bergh en de 2dc
lult:llnaut j,', 1'. 1:1. HO~l's dl, l'eSpcdi e,clijk ,':1ll het ilde ell
tlde ba.LailloD; Bij hct Gile bnt,aiIJoll, do llllljC'Ol' W. L. E Stolle

)~j~~~~t "f~~llC l~~ltt~i;~~lltaY;!ilfo~~; !~lif ~,~:aP(~J~' ~~t~~~\~~iUrl~k;~

. ~~;?~1~ti~~~~!J~~~;~ji~~~(
~ ~~~ru;a~lle~te :~I:l~:~l~~~I_II~~:n~I~~ ;~nn~~~11~~a;~~;,~cc~~eCv5~~1~st.. ~~

': Ou ~lcrho orig-he (lc nj lHj lwt lOde bataillon, d~ l sLeu Initenan t
: J . ~' . J.e 1Ilaire nm !let sulJsis.tentcnkadcl' t.e Data-vi lli n het
. lSJc hntuilloll de 2de luit.cnant 1,\ U. Thomson vall het ij l 3de
bnbill on; Bi.i h(;,. gnrn 1 7.ocll s~1)atni1lon Yflll Snmatra's W 6stkllst
e ll ollderb oorigl1l!\l(>n, de 2dc luit-eo:mt H . J
. Uicrstcdt Vall het
J

~~itl~&i~~l~~~Ar~~~

{let 2dc blltaillon . Bjj het. S1l1JSi!5.lenten kadcr te- Batavia, de lstc

.ls~;~~i;1~!t!;k~J~;ti::1~1~~~:~;;~,e ~1~il~~~~ \~tf01~~:~iJ}~lJi~~o~:~

~m) het G<
le hlltailloJI; fllj het k()flHi P npillcn te G(lJ!lbong~ do
~. ttt·e luit,€nant C. R. \nnDijk m h bl!t .subsistentmih.dert.c
::hlU:l~

.~ ::~lf~ :\;!i!~~~d c hij al s zoodallig l)ij 7.~n wnpen wonleu geforrd
G e8i ~: Bij (len sta.f tc Atj eb, de m:.jool" J . G. M. A.
Carlier
~ j.~~tt:t~~~~k l;:t ~~~~~~~~lJg en de 1stc Illite1Ji\ut·3dj nd<1ll t E. 1I1';u-

SCBEE PS·B £RIC HTEN.
~AIIIA.RANG,

llioJlillkl ijiic B(~!iOluiCeli.
Bij Zr. M•. beeluit i. ,[, he er P. G. Philip.eu srk cnd on t >t'g~ lnt6L nl8 cODllul VAn DeDelllnrken te
tot het 1l!.tJlD f' men d I' o ndors c beidiDgBt ~ ekl;n.,n van
offioier der Ordtl \'80 de Kl'Jon van Itni1f', bern door
Z . M. d un K oning 'Vall Italie gescbonlreu.

noooll1,'ll dieo,t (art,en) P . Adri.ni
ting.

Bij konink li,; k b,' s:uit

1,ijn

"0

(1.

C. H. Hun·

bij bet peraouet>! van dun

geneeBI"lIldig eu d er,s t der landmacht ill N.-Indil:! be·
no e llld t ot eiL van gel.. 2e kJ., de heere n dr. J. If.
.coon', br ht. eD d r . J. R . .Blazek, civiel genel?sbeer,
Benot' Dld: t ot r€'chter in de ftrrendisl'Jt-mentl:l re cht-

bank to App.nga.l.m mr. E . W . Oulje. lhao. k.nlonn chttr te Hont; - met in !8og van 15 Nov e mber tot
plaata\'eTY"lmgerd lillDj O f1rd~hter te H euc!den P . T. A.
Sprenger!!, 8 or!;'!'. dier g emoent£'; - lll"t ingang van

16 Non::tn bcr, tot Tottl-ds binD~ll het arrondiflement
U tr echt, ter B'llUdp1tu.. tl de genl conte Bre uk 3Icn-N ijcn·
rode, J. J. St:halij , candic.Joat·n·Jta.riB aldllD,r j tJIi
direotl'lI.r \'. n li et p stkant(lor to Bergen ·op Zoo m A .
L . Nag e l. lba.DB C lmnie8 der postn ijen eerste ~lllss e.
Vergnutl, .. n 2r. A's . •djudact, den luit.· hoI. C.
lL ..F. grAof fu M ot CeRu. bet Ali lln emo n en drngen der
\ erdi ers t:ien l'au rid ul·r 21 0 kJ. uer l:rde "1\1 (14..ID UIlO
d (> n Ad e las.r. hem dO(lr 'L. )1. den Koning \'! n Fnli·
De

~

iu Kavelingen 'an verachillendo boeveelbeden,

r In.n Oorlog het·ft o. n. 8. h !no : m I tot
k.pit. in 10 hI. d. n kapiteio 2, hI. E. J. D, )' . 'fun·
net.. , ' an Leb 7e l'dg. ill f., a ltl: mede de kopilcius 2e kJ.
A . J l" utink , J. }'ab:uB f'n P . 0. Koul. all en V4n de
gen ie, laats' goD ocmde werk"U1JH bi] ht3 t De.p. Ylln Dorlo g; tot Qdjudllnt bij het ko rl' s dell .l o~ . lnit. C. ,Yo Q.
.b'iill (' ~. \'an bet 6e en de:. 1e ;) !u ·t. U. J . Do
n dlel!lHl
VI\TI D · oro, VDn het 'l d l' e~ . luf j tot kommandant
roo
spectiHv,:Jijk iu het 2~ In 7e g n· e·kommoullt;l lnl"n tdeo
tui t. kul, fI, L [' I:} Wijs e n den 1lI1joo r }<', fl, AmFt.,
baiden vau de g e l ie, ceftta:cnoe rnde k')mmo.[Hlttllt in
bet 5ti kOlUlUandorn ct.t, )al\j8tg elJle~ d e ee·stl\anwo7.end
in gen it' ili' Ie Ame'erdllffij
" op n O'I~a 0 HYit e it g ell tt' Jd , op hunne IW·\\Tra g e, in
afwa cht ing van Ladl're b :;> Ecui.kkili g, de luit~nfl ttl S.
8. P . Oc La ng ,EY erts eJ1, 'faD het 8 1.1 ' r.·g. in f, ell :F
E . huro'} . Van Ilter um YUh het 2e reg. v s' .-art.;
C,. iu tlctitH·cn diet st
hertlteld: bij !Jet 3·J reg. iIl L
J

den 2, u luit. 11. Veen; bij het 80 reg. inf. den 11"11
I.it. ,1. 1' . Srnilb;
d. 0," r;epl.at. bij bot Ie r 'g. irf. don len luit. J.

J . V U.ll !~ovell, V;ID b ~t 4 ~ 00 den 21'o luit -k w i'l· ~ · er m.
J. H . J\ ii ekelbn ch, "aD het 513 reg. inf; btj blt 30
reg . info de i] 2 ~'n Juit. O. 4 . ~ prenge r, vall he~ 2e l'eg.;
bij ht,t 4 1 re q d~ n klt pitein :r. H . P . V, 11 Guer!s van
het OF; e n den . en luit-. B. 'V. F. TJ.'llwbnrg van II et
7e r~~.~ laM-hit.).;u ot)u~ de ged lacbccrd 'au het Je,gcr in
Ned. Iri/L ei bij het 5 a reg. info de n 280 lu it . F '1'.
barou d' ~-\ nlr.;s de Bourou ;I1 1 va'1 he t 2e reg. inf.; etl
d~ n 2 en lU l l; - kwur ti erru. J . J. fr. Va n <1 -- 1' E!st
\' 00
bl't 30 reg. LUla rdll ; bij het 6~ rf'g, int'. den 2e nl Iuit
R . WIJi e me , TtlD bt t 36 reg.; bij hot, I e reg. yest.·nrt.
don 2en luiL. W. L . Uroex, 'fan het 2e rag 'f est .- art ,
e. eerro) oflth l YJD: van r.ijne be t.rekkin ~ tot het Depi
vall Oorlol! den k:rl ni ~pi~ V 1\' 11':-.:1 !):.:. ; . ~:. ;. \, . . u !,;.UUU
V.:l B -1\, van de .'! ~ niet v.n de fU'lctian van ondtlrwij2." r bij den hoof'Jcu r.! \lI der 81'(;;11,1':0 (ten 20n iui t,
n. B . G I~ler, \'un bet 2e l'c3g. V ...t.-Rrt., beiden op het
dORrt.. B do or ben gOdllflH venoek, zijnde eerritgenofJ m'
de lor ene bel!temd tot eetsfaanw£z end ingenit'ur t e ' 8
Rag e; v..ort a va.r.., zijn o belrekkill~ bij de normaf11ec 1liet-

VrUdag 22 December,
zullen worden verkocht:

ocbool do" l on lu t. W. B. J. Duyc k. r, '"" den ,t, !"
der iuf., Lt'r wijl deze oHider, io "crband met. die onto
beffing, o Y(' rg ' p!flKtj~ it! I ij hel 5e reg. iut'.; VAn huL:.na d t t'~c!J(erjt'g bij de krijgs9cbool VOM officieren: dt!
kapital Ds F. Pl,mpe Viln Meerd or ro l)rt, ,an bet leger
in N . 1.; 0 .0.. Nu! ero8DiJ ,'an de g dlJie, de 1elu;ts.
L . SWtl rt van h e~ 5~ fag. i , f; A. !t. Kr.ijt'nh~.lr Y41l
de ]~f' ur, vall !:f' t in Blr. bll t aljoll, ,\r Orol, \'an de g. ni e,

terw ijl voor 8 de b ei de vO!irla,. tRtgen ewde dlicl oru .o.
in bunne n TRn g l.·~n ort'r?!eplsatl'lt bij h e~ 41 on lie
reg. int: ; \'nn it llllD C de i8chee ring hij de mHit.ai re ver
k t'nnin gen, m t 1 Nor. j !. de Ie luit. H. A. llus~ er
van het 40 e n A. B . A. H u ber ta, van h e~ 30 rdg. inf,
zijnde iDaht;genu,' mde to e n~ , te~en dien datutn , in
zijnf>ll rang oVf>r~e'.'In.e.I" '; bij bet 20 r eg . inr. t'll einda
lijk lJit do bel r ak .<i ug \'an eerrt..flllWeten d-ingt'ui eur
te Ar.mi ngdo dttn kapt
S <: huur nAil, vall d ~ g r ni Dj
f. weder bij h~~ It·ger hier to !ande ingede81d: bij h ~t
8e , ego ;.. f . den I. to luit. r W. ,r. Buya . gede tl che"rJ
ge we~lt bij het leger. in N. Indie;
g. gedetA~b eerd bij de m' lita:rc vt'rkenuiugen d~
0 11

OP VER ZOEK l!Eln' OL ON'rSLAGEN : d.

Hodenpijl en J. Dr ,bbe, eo den l en luit, L. J . H i"o

l en, yan de genic;

to~ge,oegd

aan den .inepecteur dcr
geu=e de n k.pitr.in A.. J. Yoorduill J va n d.t wapen.
7.. M, heeft benoemd tot ridd.r der orde van deD

BATAVIA ,

bu.tgerlijke o;>enbare werken in Ned. Indie.
Z. M. be.ft met gedeeltdijke wijz;gin g ,an bet kOD.
bealuit vau 29 Maart 11. beno.md lot Itteu luit. der
iDr bij het lege. in Nederl. Iudi. S. D. II Par.,
eervoi ontalagen 2Je lui~, <lor info bij d. l.ndlD.cht

boo fd.inge..,ieur 18te kl. bij den wateretaat en 'e lands

G . A. WERMUTH.

···-KOFFIJ-···

Boh.1 ve de reod. geBnnonceerd.

500 pi co Is

op VRIJDAG 22 dezer.

in bet V_ndul oca.1 van don ondergoteeken de,

- --500 picots koflij in Soorten--·(2247

VENDUTm WEGENS VERTREK.
Zatu1"dag den 23 December 1876,

te n blli.o van d.n onder In tend&nt 2e &l....

C. V. Z. Vissers,

~jebfrgBtr88t

BENOEMD: t\ t Kapi te in fnn 008terzee;
'!'ot Ie luiteDont Boese en to· 20. luiteoBut H£'l'-

m$L n.

Tot. luitenan t oer CIJinezl!n to BlurB Lilli King Tie.
Gt:.PLAA'1's'l', aJ, D ir< c~ . ur van het bOBpit.a! I.
Snmarang de kopilein Resing
Het Departt' ment 'QU Onderwija is ve rme erderd
met een adjuI:.c t Ifli1pe(·tdur.

vau Reuter.
D e n'hl'8blll'[J Herald bewuer.t Jat cene neutrole bezetfug van BUlgorije, de uiterdte grene 'so BUlilland's
Dl: eBSl t' ia, ofilchoQU d~ Purte i c! do re \Tdewde be
zetting vl l'we rpt.
T urkij e gUlt t sle",(!s \'o ort meb krij gtttoerustiugen te
maken; \'eel geel!ltkraclit wordt san den dag gtllegd.
Er itt nog gd ~n va~ t bt!8luil; g~ .. oJll~n .

geheel nieuwen

I gu"tieff beef, L ord Soli.bury modogedeold dBt Ru••
Engel and hedt oeht. r op di t ,"oor.tol ;,og niot go·
untw oord.
P eteraburg he rald stites n eutral occupa.tion bulgaria
extrt!lllO 1 wit rU38:al:i eOnl! Clhlio n p o . t.1 how~vcr 1'ej , cls 8 1 y for dgn occup;lliou tl\rkish armaments pusb ·
e(i forwarl grcBt ['ner~y no formal rellolution drAwn
up. iglll1Liff informed 88lisbury ru(!sias w ~ uld accept
:Swis:t vt' belgi an occupation bulga.ria en glaud not yd
replied 8uggetltion

Aaugesl ag e n V e nduti e n.
\' /'In !It'll J ~ nrl p

\'/11'

Docember 1876.
h".d·T,·.~ ~I: ~ ::::

~ ..:

1'001'

re'ening

!': ';': " "' 5 ";j " ~ ~~,,

,.n

iD de vorige mund
A . MEIJBR

Op cen nader Ie hepalen dag
in de maand Decem ber a s,
zullon wij op Publioke Veodutie in
loc8al ve.koopen:

0111

EEN STUK GRON D,

bek end onder don n.am van BOELORSAN groot on·

geveer 5 6 bouw8 waarvoor door heli Gouvernemen t erf·

pnchb i. toe ••• laau, liggonde in het di.trict TROEKO
afd esliog KENDAL, R.Bidentio SAMARANG , bo boorende 8an den Boadel VAn wijlen den Beer

J . B. EN8-E LMAN ,

N.dere informatien to bekomen bij den Heer W .
VEENSTRA te L o •• IV 00 W 0 I e r i., Kendal
en bij d. Gemaehtigden dor benin.iaire erfgenalDell _

b.

A. REIJERS,
SOESMAN en 00.

2064

iii"~

. . . . .-

I)c

verkoop van bovenbedoeld stuk grond

Boeloe san.
zal Zaterd ag 23' dezer
in het L ocBal en t en ovetetaan van het Vendukantoor
pl.. t. bebben.
2236
SORSMAN en 00.

uli

V,m o D uitge lo8t~ pa.ndgo t3 /ter~n t8 P~llere8i!no d~) o r
den ptmdho'l·jer Tao KnUl NgoBoam.
Donderdtt g 21 D ~ctlm bet· IS·7 6. Van onuitge·
ioste pa.bdgoeut'rco t~ Pt:kodjt.u door uon po.ndhondcr..
Lif: lll Kiemtjing.
Vnn houtwe6en nabij net ni euwt:kanRul Q'bidr veor
rekolliH; van en ~ OOl' HOrI;ung ('1}
d t:l!l livo u(ltl t en 7 u rd vlIn bot: kwerkeu ill eea (' ur
loea-len dt l' 8 oei~te i t Ami e.itiu. a1bi (; t voor r"" ' ening \'aD.
do G re a t Kol ff & Co. daor Bili r.
VrUriug 22 D ecember 18 '76. Voor re ken ing
en t.an I uir.e \'1l0 L ui t,\'naLt Ji'!)ck .~ in iwt officien
K ampement tti r llll tjol doo r A . .rrJuij, r (·u
V nn olluitgelotito pilOd~jul!ll{"rcn t t3 Krdngau tlo( 'r
den pn.udbouder L i .! lU King 'l'jillg.
ZR~urd8 g 23en DEcew l» r.
In het \'\mdtt\\ cll at van
~ o ~ rl..~ndukanboor alhi e r
het P b r ce~ 1 woeste ~r..Jl.·
dctJ. gCil aB lid Bo(' loesull gelegen in wijkfi Lt. F . No.
28 loebeboonmde aan wtilen J . B. El'lg(> I!llRll door de
firma Soettman & . CJ.

areenaal van eeD

len prachtige PIANO,.
'8n BERNHARD T ame fil.,
uit PARlJS ontvaog.n.
223D

land eeoe Zwitserech" of Belgi8ch~ be ~"t.ting van Bulg lU'ij e zou tlanoemen.

(slaijlan) Dabij hat
JN B O.EJ)BL.

BENEVENS :

o

21)

G . A. WERMUTH. '

~. _

p : t~j u bij do Bllt"vint~c he ecbutterij Bouriciu8.

Wegens vertrek
zullen

SOES~.I.AN

&

Co,.

Op Donderdag den 28 dezer,

Vendutie bOllden ton blli.o .an den WelEd. He..

~J.
vaH VJEd.

B. CLAR.I{,

RAN DOE SARIE.
r.eer ne tten ~n keuri g ondL'rhouden IN ..
BOEORL. waorond.r:

l3ATAVIASOHE MEUSE LRNa.
ROfJde Taf~hI met marDlereu
bladrHJ Lluupen in eoorteu, Le
dikallton, Waschtafe,'s met mar-oo.;_ __ .
mor hl.d, GI •• ·• P"roel.in·, Cri,tal- en Pleet ...rken.
v 00 r t s :

io.
-~

j

",

~
.'
Een Landauwer,
~.......m Een COUpe,
Een

A tout pl'ix.

J. W. L.

Verweijde van lId 6d reg. i uf.
,
h. bestemd OlD d tofi niti ef hij dt.l Iron . milita.ir a lI eldemie wcrkzaall1 t e zijn d .. o 2cn luit .. \V. P. A . Brocx.,
"an het Ge reg. inf., bij did' inri cl,tiug go !etcc bt)t' rdj
lot instrllcten r bij de l. n(Jo fJ c nrsu8 t·o Maastri cht, deu
] en luit J. l!~ . Vlr(1 de, van het 2e reg. inf:i tot ondur·
wijzf·r bij den Loufdcursu8 d~r &1 t. den 2e n luit. K.
J . Van Us ven8w8ay, un bet Be reg._ vel!t, art.; t ob
eersta.au wezenci lU&611ieur relepect.ie felijk te nt~arlelD,
l\f... tricht .n Weo.p d. kapiteins T. H . J. Gij.b.rli

en Eene partij SUIKER.

2235

zullen nog \vorden verkocbt :

"T.

I Eto Illi te. S. P. LiIlJhout ... n h" t 4 .

.iOO picols Hor-li e

do Slltr Of Peace.

Woenodug

w.ariaD

de rnonetor. than. bij on. to be.iobtigen tijn.
(2246)
SOESIllAN & Co.

To t griRie ... to Toeba.u Du!Jj te Cheri bon Siootman.
'l\)t hulppl'~dikt'r te RJ i P..,nning8 .
'rot onlvllnger bij de it.- en uitvoerre",ten te Bo.rI B vau ZllijlcD.
'Tut tijl1l:ll~k vc-rifJe;ltl'Ul' Stui!o.
l~ot boekbutd r Briokhuijzen.

M i Dj s ~

N.d.,!. Lo.uw, A. O. CI., .... no, bi .. cbop, 'an Tran.
t oli i. p, i. apoet.urs;;;b )'icarie en pasteur "an Bat,yia, t.haD8 met "erlaf i n Nederland; en 1\1. J' Schram.

op den 16den December.
Yan Singhwaog, Pontilnak en Billiton, peratoorne,

zullori wij in veiling brongen,

BENOEMING EN ENZ.
F.ERVOJ, ON1'SLAGEN : de grimer van Vel .. D.
BE1I'OEM ": tot Re.ident van Kedirie HageD .

sen gC=l(:hJnken.

A a r. g e k 0 men S c bel' en.
Eng.•chil' Olara ge •. Suire.n nur Bangkok,
Eng. brik tl6onore g e~. Crichton naar Soera.bDij.).
Aangekomen PUlagj"rI.

Ca 1000 pI"cols .Ko.fD:..J"

BATAVIA, dd, HEDEN.
AANGEIrOM EN: bet Engolecbe Bchip Goldm ]q,..
a VI\U Padang.
AANGEKOM EN IN }'UR')PA: de Cel.b", dr ('fl·
CD.

MR. J. J. C. ENSCHEDE.

Op DONDER DAG 21e dezer,

TELEGRAMMEN.

lij'nrJl il'

576 6ftMeril oj circa

Namen8 de ei!Jenaren,

(2199)

8at"da.

Rij kon. u08Jui t i8 n II dOh hacr A. A. Bruy n han·
delaar t o Ternato, io .Ned. Indie, vergu[1DiDg v ~ r! ~end

1J1'.00t

812 OOUIO, beplant met suikerrJet, indigo en
paddi.
" ,
,:. , , ..
. "
.
Op .hetzelve bevinden zich,23 ·groote dessa's.
Het . Landgoed ligt.in de onmiddelijke na.
hijheid van SoerahaiB en is Bangeslllgen voor '
f 584,000.-

~~~;),t' !~e~~~~~gob;:~d!ud~~~ij~:~ai-t:s; ~~r~~I. !:at::drag. von / 450 's JBSro; W . Illoll, ~ew. boofdonderw.
to Putte", t. n 'bedragc van / 450 '. jaaro; W. De
Jor.g, ge ... hulponder .. . te H •• rlo, gom Wonw, ton
b€' drdg e van f 284 's jaarsj en A. V flD Wicb en, gew.
!~j~:.~~.rw. te AmBt"d.m, ten bodrage 'an / 734

militairen, 90 'rije koelie8, 41 vrvuwen, 10
5 Eul'Op. ecbtlpeJingen.

g ,)D ces kun d igc Il diellst vnn het lege rin 008t Indie bt'
noemd tot oil'. van gez. 2e kl., de studon te.n voor ge-

Vcrloollu; Eon t w-el!jnTi g "fed oi' u:tal' Europa, wrgcus zicktc,
aall den twc0l1ell kODlm ic~ bij (te algulllccll Ll rekenkamcr ..!. J.
L. Wcisheck\!l'.

Het Land.,!oerl is

•

VO~~O~k:';'p~~~~\c~~v!ne::iJ:~; V~~::~~:;~ g~:

w\ ralieJ e ll .

Bij k'Jn ' n, lijk be,luit, tijn bij bot per.o ·,eol van don

cel'ste kla,;se W.A. Arriells.
Bl.luo (,JUd~ 'i.'ot adjndaut. "au den Gourcrnc11r-Goueraal,
de
',hlit.cnilllt-tcr-Lee tIer twecdc klnssc Jill'. J. C. L. VuH S(:hlllidt
alIt' AIt.enstaut.

. : ... .. .

Wezan boo.fdondt!rwijzer te Zandeweer, gemesntid Kall,
to op, t en ~.d .. go van /267 "j ' er.; H. ~Jeglk.mp.
gCWtlzen LOBfJonderwijzer te Sandpoort,
gemeente Vel·

mal'inicrs.

Door dl3u MiuiHter van Kolooit.:n i9 bel \'el'lof nnar Nod~ rJ !lnd ,
\"~l'ICClld a:m de :\1llhtcUlIl'im H. C. \aU Hou tcn. laatst.elijk
as·
sistent·rcsident ,-uu Sambas (West.cl'·nt'decling van Dorneo], en
G. L. YtHl 'f ubergcn, laatstclijk gl'ifficr blj dell 1nudr.\:\d td
Mnntok, yed englt Y(l{ll' den..tij ti ya ll :l;OS 1l1llall.ucD, ~n dat nan

.,

lerwaard,.IB blijk van . Zr. Ms. goedkeuriilg en teftedonbeid weg_o. de rsddiDg van dr/e met eene,, boot
omge.lagen pONonen, behoorende tot de ' bom.Dning
vlD g.noollid Bcibip, op 4 Angn.tuB jl" tor
Oo.tknlt
;:~ !~~~\;k ~:~~~;:~:i!e bronten- modaille, &lImed"
Ge.teld: Je ritmeelter j~r. M. B W. Do. Tombe,
v.n h.t 4~e rog. bllz.re", op non·acti,it.it in .{w.ch·
ting dat omtrent hem nader .al w rdon b••cbikt.

VertrokkonPa ,"agierB.
op .den 16den December.
NaIr Telok·Betong, por Btoom.: Japar., ge,. von E.k,
dn heeren A.. M ,' O. • an Bevervoorde, F. H. Ukena.
macbini.t F. M . Vermeer, 1 v8roordeelde; naar Ben·
koelen, .2 Europ ,. oilderofliciereD f 4 inl. . DliHt&iren, 3
vero crdo.e lden; naar Padang, majoor Verdooren, echtg.
en 6 kind t·l·eD, officit'r vaD gezondbeid Gramp re Moliore. echt:!. flO 6 k1od e ren, a officiareD, a-piront.kon"
trolellr J. l!'. de lio y en eoblg., do beeron Cbaloli"
en W. Mtdjel', 3 Europ. ooderofticieren , 2 Europ. eD
6 in!. militairt'll , 15 koelies, 13 ,aroordeeldetlj naar
A tj~b. de he::- r 8choRd, eel tg. cn 1 kind, 4officicl"PD,

15 inl

'!.itI.die., _ . .-

dio~!.n~~n·::·'~r~·v:~~ ~;~:~e!~o=~~f;·B:~:~

Ini lihirtlPJ 8 vrouwoo, 8 veroordeelden.

I·lout Vendu tie,
AAN liEl' RAVENKAN .AAL

Op I)onderdag 21 Dcc-cmbcr 1876,
a 2pCt.

VeDciu~alarie,

dQor
F. M. BORNUNG.

2230

Openbare VerkOOpl
Op Dlillder,dag 21 Oeremht'l" 1876,
dcft Dlorgens

t~n

10

spnn SandeIwood Wagen·.r w-6
pa3rden, Valken,
Een
span~
Preang er paardell, Vossen, J3Ioemen, enz.
enz., en wat vErder te voorachijn zal wor-

dell gebracht.
~[(ijkd.g

den 2 7. " de. yoormiddago van 8 tot
~ 12J en Glob 7 uur 'tJ A\·ondi.
2240
SOBS MAN ell Co.
- - - .. _ -- - - '-_._ --~-----

------Echt Deli Tabakszaad---Regt.treekl van Doli Ontv.ngen

·--Taballszaad OogslI876--in fl e S B C hen.

v e r k r ij g b a a r
(~ 2,18)

bij

U U l"J

G. A. WERMUTH.

zal de ondergeteekende, in het comediegebouw alhier verkoopell het landgoed

··:}:,' ;ch"te Knap@ lche -W\jnen ··-

NCACELL,

SW6!t li"routiglJaD
idem Pontac

gelegen in het district Djaba.Kotta, met. de
dnal'op staanJ e Sllikerf~hrie k, Gebouwen, Machi·
nerjen, W oouhuizen, Goedaugs, em.

----Prtma kwoldeit----

in klellle

\22~ 9)

Cop" Port
Cape Sherr,·
Jeori P OCQ
Vaaties Yau 24 tlesschen.
bij .
G. A. WRRMUTIf,

~ee~billij;k

J:II.Schniidt

. LevercEENaOK. vauhet
. LaATSTE

MODE.

Nette Zwarte

Versche Hmmethaler Kaas,

HeerenH" Oed.jeS,(EngelBCh)
2217

BBDgeanedcD.

J. B.BCHMIDT.

'

.

G .•A. WERMUTH.

2Z53

Weihnachtan,

bij

7"OlPf.BOLA

J. A. F. Rijken Rapp,

Weihnachten,

llenoemd Organist bij de Prot. Kerk alhier,
beveelt,zioh aan tot het
geven van

Zur verzierung von 'Veihn8chts-Baeume, empfl[lg der

J. J. VAN RUIJVEN.

Kerstdag,

Untergezeiehnete:
Wachskerzen in allen Farban.
Cartonnages,
GI.s-kugeln.
LnmpioIlB.
SiIberIle Sterne.
J.i'riichte.
BieneTJk"rbe in w""chs nod viele Qnd ra (\Jegl,nte

Piano·lessen.
2211

Bazar.

Puike Sigaren Princesses,

25 December a, s.,
IL.LlJillllVA Tll~ E1V 1,,.I!ZIEH

orllnUlClJte.

2251

in ki.tje. van '200.
Oavitas Signren en Manilla HobaDo'a no. 1.
B. KAR1'HAUS en Co.

G. A.

van {Ie Samarnngscbe Schutterij.

WER~lU1H.

York Hammen
i n

VOORTZETTING

b I i Jr,

woder ontvangen bij

CARDIELITEN WATER

VAN DE

TOlVIBOLA,

daarna

G. A. WERMU'ff!.

2233

f 1 het Lot.

2242

Elegantea und. Zugleich Bolide. Bpieloaug.
2262
G. A. WEl{MUl'lI.

J. H. SOHMIDT.

1887

EN

Heden wordt •• n pas ontvaugena VERBCBI!I KAAS

Voor de \Vestmouson.
REGENJASSEN tegen biU(jke Ilrijzell.
2218

ZONDAG,24 Dec8111bera.s.,
I LI~lJ LJlllV~4'TIE.E1V zrf·lJZlJiJI.(;
Prachtig verlichte 1(.J:1:RSTBOOM,

Verfwaren lijnolie.
Bloklood.
AND~EASen DE LA OROIX.
2245

Ontvangen:
bIJ

R;ERST;i\VOllD.

inprijs:

. ·.•·Gegalv_niaeerdij~er ,vQordakb.dek~ing, vau 6,·7
en 8 roetlang,
KwikoUver .
i~~~t:aa~e Steenen [Rams,!,ij).

fynste
Zwart GASIMIEB.;onderguarantiet 50.

van BOYER
DE EENIGE OPVOLGER DER CARMELITEN

it

14, rue Taranne, 14
Te PARIJS.

A. G R fi

r~

B ERG,

Entree f 1 de persoon.

HWr..aker.

werkt tegen billijk:e prijzen.
(1)

J. J. VAN R1JIJVEN.

2243

Dr. J. Osbourn Edwards,

l~L~IAN AKKEN

Ohirnrgien-Dentistc,
ojl"olg;cl' vall den Heel'
,J. 8, BURLINGHAM,

G. C. T. "V..A.N'" DORP & Co.. SAMA RANG:

uilgegcven en yerkrijgbaar

DAGELI.JK' 1'E CONSULTI'UEN Heeren Logemel t No.4.
2215

Sa11l11l'ml;lj8che Zllk- Al11lanaR: 187'"
ONmSBAAR VOOR JEDER :lI1AN VAN ZAKEN.

Uit de f.brielr van de Heeren H.

t:ED~~HN'IJE ~~~~~

•

r

Anatherin-Preparaten.

..

van Z. M. den Keir.er van Ooatenrijk tv "\Veenen, Bognergassc Nr. 2.

,

TOT VULLING VAN HOLLE l'ANl.,EN.
is er geen heilzamer e.n beter middel daIl bet
TANDPI,OMBEERSEL, dat ied.ereen zeIf zeer
gemakkelijk en zonder pijn in den hollcn l'and
kan plaatsen, dat zlCh dan aan den Tand en
het Ta.ndvleesch vast hecht, den Tand VOor
verder bederf behoedt en de pijn verdrij ft.
ANATHERIN l\WNDWATER,
in flacons tegen Ii. L 7' 5 en fl. 1.20,
iB bet voortrefl'elijk.to middeltegen rhumati·

van Dr. J. G. POPP, K. K. Hof-Tandarts

l

~
o

~
Q

~ ~:he,. ~~n~~p~.~~/l~.~.~.~~~~inE~l' ;~~p~~~e~~ ~~~r~

~
I

,

o

•

I

.,

'

.,
'

vorming dallrvBll; maBkt lOBstaande tanden
wedervast door versterking VAll het tandvleescb:
leinigt van aIle sehadolijke .tofl'en: geeft den
mond ee:c. aangenamen, frisBchen reuk, terwijl
~~lJ!:~ onaangonamon renk woldra <loet ver-

t

Tandborstels

J

volgens aanWIJZlllg van Dr J. G. POPP, K K.
Hoi·

.~,~!.:g,~;b~el gee~ wer.king te w~ggebragt; daur

!,~. -___ K.

llOJ-.1'm.'.d.,arts.
~1t UU.'Ci.l!d.f.!1"
PmqJf1raten
te J'-ee1H:tlder AI.'/ath.,er£1l-

Stoomv. Maatschappij Nederland.
Geregelde Maundelgksche Maildienst.
HE1' STOOJ\ISOHIP

I

I.eANTOOR.ALl\1AN A I.e 187'7.
BEVA1'PENDE: Kllle:nder met m::;lundolldetl e·tI plll'5sa-rdngen. Ohristelijke., C!~ine€'!!clteT ell JavaanBche
f"3E'stdagen- Bestuur van Ned. II die.~ Ho,dden Y~n geweBtelijk Be.13tuur.- Tnrief op het binnen- en bllitcnIllndsche Brievenyer\'o~r. - Vii'rj.'l.urdagen 'nUl het KOIl. Hu16. - Gedenk en Vrrjaoru8gen ·van de Voratelijke
Huizen rau Solo en njocj~. - Tijrlrekenkundige opgaven. - 'Parief ¥{):Jof de vert-ending yan rr1elegrafit:!che be- ~
richten op Java.~VoOrrHla'l8te gewichten in gebruik in Ned. Icdie -Dienatregeling cler Ned. Ind. Spoorwegh1a&hicilai'pij, alamede het Tsrit:f YOur reizigers.
. . , • . . . Opgep1llkt.r 1.-, onopgeplakt J 0.50.

Kleine l{antoor-Almanak 1877,

P.RINSES AMALIA,
Knmmllnrffltlt:

\lJ
i

:f

,

F"

_in Padang en Napels U8ar Nieuwe Diep verLrekken.
Lading wordr. a8.l1genomen voor bijL8. aUe hl,vens
in de Middellalldsche Zee W8ftrVOOr directe CQonos·
sementen wc>r !eu afgegeven.
VO;1f vracht en passage gelieve men zich to wen·
den tot
de Agenten,
2208
J. DAENDELS en Co.

or

G "piRkl

w. l?ARRTTTTIS
.al dell IHen Jnuual'l IS77' .an Bala.ia

_)

Karton f 0.50.

DAMES ALMANAK 1877·
Pru,

i

1.-~.

J avaansche Alnlanak voox' 18'77.
Prijs

J 0.65,

}'r:mco per po~t J 0.75

=.- :~===------~=

DICKENS SCHEURKALENOERS

It.

Pracht Almal1akkell met /I/lle ,qrklellTCle platen, op zwaal' kal'loll"
Pracht Scheurkalenders :'\.

l

3, /' 4, /' 5,

f.~.-.

f'. f 6. fS on f~

f

6,

(2080)

0

~~~~~~~~~~~~~-----------'

i

0

Holloway's Medicijueu
!TtlLLOWAy'a Pn.r-Elf EN EALF. Gev&nriijke Diarrhoe. - De oorzaken de: or ver7.waklrende ziekte zoo
verachillend, en de wijze harer aanvaHan zoo veran-

•
,

'0

heb'l

orne ~l'aehuw lk Inermede het geeerde Pu,
, bJiek vo'or -aankoop VQn zulke nnmaltkeele.
DR. J. G. POPP.

D{Jze b~kende Zak Allllanak bevaL gelloegzlul.Ul l'uimte \'0('1' hef; uoen vall santeeireningen voor ellren dag van
het jaar, met opgnve Vall dag en dntu'!'!:, Vt rder etu.nlje-B \'oor het noieeren van ont"angsten en uitgsven. Tsriof van commissie-penningen Ria usance aangenomen door de kooplieden.- 1:ittreks,ls ut-'r z.egel~ordoDnan·
ties.- Prijzen lier zegelB. - N8-uwlwurLre ~"~llteberekening van 3 - 129~ met kwart bl'l;:'uken. ~ .Herleidings·
tafel van duit~n in c~tlten.---:- -!ll'ntl::'ber~kentng \'f\11 a.lle k.spibl.2en a 1/'2. ell
berekend over dagen,
maR-UdeD en JareD. BorlcldlIl,g- van vrecmrie muuten:ill Nederl. geld. eenige oude en
vreemde lllaten en gewichton in N ederllludsche,- Ka!ender met maanstandtlD.Chineeschc· en
Javaansehe feest.da,gen.- eoz., ('DZ.
Allt's gebonden in een net Linnen baudje kl. ~tJ a. f 2'~J franco per post f .2 5~.

{.I

rijk, ie TFeenen,

..er

Een nienvve Stoornketel,
\Toct diameter met Galloway tubes,
hnndvoedil1gpomp, enz. geheel compleet; thane liggen.
de te Samarung.
11328)
To bevragen bij de Agenten,
Me. NEILL & Co.

{.I

I

V oor Vol waase»en / 1, rOOr Kinderen 80
Cent;
WAARSOHUWING.
Alle beataande namaakael. van AnatherinMondwater zijnJllJeenop de ligte geloofwaardigbeid van bet l'ubliek berekand, on hebben
veel ".,hade ten ge"olgo gabad, of

00. Londen:

I

ANATHERIN TANDPASTA.

Dlt mlddol geeft rOlllheld en frl.chheld aan
den adem, en dient bovendtell om do ta.nden
eon helder wltten glans te doen verkrlJgen,
bun bederf te voorkomen en het tandvleeBoh
te ver.terken PrlJ6 I 1.20 en 60 cents.
l'LANTAARDIG TANDPOEDER
Ret remigt de Tanden zood.mg, d.t door
een dagehJkBch gebrmk met alleen de ge·
woonbJk zoo laatlge tand.teen verwuderd wordt
maar ook het glazuur der '1 anden III helder.
held fijnheld toenoemt. PrlJa per Doos 80 Cent.

&;

Illng 24 voet bij 6

I
.,

;~e~h ~ta;Gdst~;" ;p~ ~;~ ·;~~rk~:Utie ~l:~we ~,

i
•

$~

O. ROBINSON

Lii

~o

,

)
co.

DepOts van aHeen cchte Anatherin-Praepa,.
'
raten bevinden zich: Te Batayia bij te Cavadino
en Co, bij Meuter &; 00. te Soel'llbaija, bij H. 0
~
Hlinger, Ie Solo, bij Arnold & 00. Ie Djokdja
bij,va.n~der Emele.n.:te s.amarang bij Goetbart ~).
o
& Co.. N. A. Wann6e, H. Ii. do Lyonen bij :,Ie
Soesman & Co. Boofd Depot voor N. I.
(, ~ ..' ' .
(1361) ?,;,~

~-~.~

derlijk zJnde, geven een voldoende reden van bet belangrijk .antal harer B18gtoJfers. Ouder Holloway'.
bebandeling, al is de oorzaak dezer ,iekte in dnisternia gehuld zal de uitB18g even gunstig zijn, hetzij
de maag, de lever of kleinere ingewAnden de zetfJI
van de ziekte ]s, want zijne pillen met ocrdC(ll
ingenQmon, en zgn- Z!Jf geed op de zijden der onderbuik ingowreten, beteugelen de ,welling dor
bloed ~ate~ en regelep. iedere. verk~erde werking,
waarult dle ook ontstaat. Belde ml'ddelen werken
regtatreaka, t~t beratelling van het jui.te evellwigt
to •• eben gevoeligheid en prikkelbaarheid, oiekelijko en
gezonde afB~heiding, natuurlijke en buitensporige lozing.
Doosj .... Pilien von f 1. f 3. an f o. Potje. Zalf
van f 1. f 3. en f o.

Oheribon W. C.!LISTANS II; Co. Tagal A. J. van
der VOORT, Pekalongan W. B. BANA, Bolo ARNOLD
en Co, on COBNAES. Klatten J. D. SLIER, Mag •.
lang J. A. ZIUJDEL, S.marang GOBTBART en 00.
DB G1WOl' KOLFF ell Co. WANNB~, .G. C. T.
VAN DORP oil Co. B. L. DB LYON en BOEBMAN
en Co.
tH)

. .,

Door t08vallige olDstandigheden

TE.K..OOP:

Arra1

Een GaUoway- Stoomketel,
va.n zep;t-ig _paardetlKfacht, geh~el compJeet, lang 32
voet, dia.nre'ter 6 ¥oet, in twee Btukken, met handyoeding poup, stoommcter, eUi:.

en bij den ondergeteekende in COmmif!Bie on!r:\ngen=

Twee Engelsche Zadeh,

(1327)

zeer compleet met toebehoorell.

To

bevrag.nMb:~ NEILL

& 00:

Een span .fijn vcrlakt ledel'en HTagentlligen,
geheel compleat lllet broeken,

l<'IJn blank Garmtuur.

Een span ciito Zwart ledereu,

z .. "~t ~znren Garmtuur, 'ee.. "0 Ul ['leat.
ZlJnde nlet "oar dell hunde!, milar op order vet1iAardlgJ voor pa ·ticulirf gebrulk door den Zadelmaker
en .Leveraneter der Kon. Milit. Aca.demie te Breda
It. M. KAMERLTNG.
2250

G. A. WER.M'OTll.

J'-

-4;I.W;at uii
i

Een span Fraaie Brnine

Sandelhout VIJ agenpaarden,
hoog 4 Toet.
Te \Je'l'8gelOl bij den Heer

2229

I

Wordt tc hmn' gCYl'aagd,
te Sarn:::rang tegen 1 .Ja:mari J.877:

Eerl H 11isie .

U
•
.'
n i e t gclegen op het Z e eat r R n d of in de
K 0 n ij n ens t r a. a t, t'~ne huur ran vijl' en
twintig gul.!en "i.t to 1000en gaattl •.
Yerr.oeke zicb, met (lpgllye yan etand of wijk, ttl
wenden tot uitgeyers ut'ZL'r,
2::41

Kar -assen met pennell,
2159

bij

SOESMAN en Co.

-.'

Verantwoordelijk Toor d. wet:
•
G. C. T. van DORP & Co.

