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ABO NNE MEN 'I' S P R IJ S:
Voor geheel Nederl.-Indiej 15.- per halfJllar.
• Nederland
• 20.-.
•

HoorDBUmU1:te Samamg bij de Uitge!6f8 G. C. T. VAN BORP " Co.
..
In Nederland bij de Heeren SCHRLTBIIA &. HaLUlA Ie Amsterdam.
Seul [ermier mind des annmes de Prance el de Belgi,ue: I. ILSHACB aPam.

PRIJS DER ADVERTENTIEN:
Van 1-10 . woorden Voor twee plaatsingen
Elke herhaling de helit.

/1.-

Nederla,Ddsch.'X Ddische Spoor'Weg-Maa,l,schapplj. L .i jD ~a,uul,ra.n.g- VorswDlaDdeD- "W"illelD ~.
Vall SHfARANG uaar KEDONG-DJATTI, SOEHAKARTA ell DJOKDJAKAHTA .

Uc sluml dCI' SI)OOI'wcr,;·cn
in ludic.
(r,·" o/!!)
De spoorwcga.anleg "an f!taa,t')wcgo, hoezeor losgo-..g.1i:t "an omBtandighodf:'n die zeHd:, blijkeo9 11e op'
gouRne €'l'\'8I'ing, den p8dicu.l iercn u .nl(}g klloJufln ,.
oudervind1, ovcri go! 8 allo b ~z waren , nit d Oll Bard van
lnrul eu ,-olk aan elken spoorwegb(,uw in Indic vel'·
bonden. Ge ene Datuurlijko hindernisBen bohoeven in
Jlidie evenrniu nl s in andere werelddcel c D n.fte Iu.:lrrik~
ke n vnn don t>poorwegaa nl eg; maSl' dit belet niet dab
mon bohoort de terrtinbezwntclt goell oIlder de Dagen
t o zien ell dl1al'lllOdo hij hot \'Mtetdlt:n del' l'ichtingell
, rekcning te hondeD. I n de vhdd c lUoeten do wegan
81)llIS Qllbzicnlijk w(lrden opgohoogtl ow ze tegeu ovel':'; . t!L-roomingen in dell wcstmoeseon to) bO\'eil igenj du
:I wQgeu doorBoijdon el' tnl rijko ri dere - , heekfll, water ...
l lo:dingcn, botgeen het bouwen nm yele brugg en , dui·
kerB ell andero kUll~tw e:-k~Jl vereischt, Di t. is 81 aan,:,~tlliiondB 'Wp-dcr geblehn bij llet kicZOll \',lll het eIHplaC~llleut voor het hOll fdetntion t o Soe rnbRjQ., Hit station
" 7,0.1 wordoll gob ouwd up 6et lel'rcin \'flU de \" ocrlllltliglj
vt!slingwerkoD te Somoet nabij £11;\ Dil il!.brug, tU9 : cUetl
a e Plido ou do niouwe attd on in do unlllidde!lijk ~ [w"bijhei{l van het Chineesche knllll' ell de YolkrijkRto wijkon,
eell bochL van de kltlie 1\:fa8B. Voi gcns hot {'or.stem_
mig geY Jelen van dell handel, is dit turl'eill h ~ t
bfJste dl\t \e Hoorabaija "kaa ge\'on don worden. R ot
lE"lVilrt het voord eel op, dat de g'J elleren uok t o water
van e n naar bet station hunnC'll ve!'yocrd wordenj
het wns gou\loru c lllcnla.oigondoHl en heeft tlus Iliets
~\D ontoigoll illg geoo.at". M &~I' he t heart; d1tBrentegon
hot lHltlcbl <lftt het zeer lnng lS j het vnlt groote!:ll~el B
in de g rAl~h tp ll en in nndnt·jckommen vnn do voormnligo
9sLi ng, zoodnt de koetcn van ophoog in g nlleen ?,ijn
p;el'B ft 1!Ht up f 120 J OOO. Bij heb yuet stelloD v:m hot
·~lH:gIlDg8pllllt vall tlen weg i!! lerons ged aeht Ran \1 6
-. nllr8chijnlijl, heiu UHler verleugiu g t ot Hu.n de mood in g
:~:u 0\; 1..ali u :;:'I t4 aH I W,lUf lIli,;il piali ilu\~ i" Ul" lI .til'i ll"llL' J··
"pnlenhoo fd 1"e houwen. ·\ \r lit vcrd er de etrekki'lg betre ft
lovert de weg t.ot PIlSOC rOfft{l ni t' t:I bij tond ~r op. De
baan ligb meerellflerls watel'paB Ill' t, c~mige kor\;e
hollinge." onlier i / "!(J(J nAn weer!nijde '{all tW OQ g roote,
~ bolt wen ur uggon en Iange !'a "fan ~HO en minde r
. ..~ bij enkele t.e'l' ~ngolvin·gcn , die in,;rAv lJ'gen YOt(l~ron
.' rnn 3 tot G m :ora di l:' pte. ~'ot over de POtl'o ogriyiet'
' un vo orb'j Ge mp ol ia de bllan in ophooging, h:(J' cn
.'. uttar luujt.ienlljk, bij de 11ol'rong ri Yl(lr onder butleren
tot rlus minus i) meteril. 'l'ufll!(· 1(cn Otlmpolon Bnngil
."Qb vool'bij inal8tgonoc mde plaats kom en do terroin gol"ingeo voor; (It ch , order blijft de weg weuer goheel
'

..

FEUILLETON.

in ophoogiI.'g en de lantste G kllom f' tors loopt bij do or
.1,0 r lan.g gc legen t9r l'din . Dc boobl eu, die wei nig in
get;l,l en mccrenucols Mer klein zUnI 7.ijn oyer bet 0.1gemcen met gro Jte atralen b eechro,·ol van tWO tot
1000 mctcr$j de atrn.l van de kleitjj·o bochb is 450
Ulet u . 1:f otgeen bij zondor tlen weg nIB l!:.d; :;cben
apo Jrweg knrakteriae er b zij n do vcJ~) wr.l erloopen die
hij Jnoct doorstijdeu, wanrdoor lH t o,!lnlal kuuslwerken
HIUlzielllijk wordt. '.rul:!sciJen SO tl rablljH tIl Pa80 ~"],JC811
holrngen d ie ill het gehed 178, wfCl ro nd er do boven·
gtlluelde bru :~ gcD, een e ovo r de P ol'tongl'ivie r, m ch
drie opl"ningeu, elk )'1111 30 met~r, do av.dere over de
Ba.ngH r iyior l met twee openin gcD, elk. van 20 meterd
en n og twuo br uggen vall 20 meters op-3ning.
De ¥.ij li ,k van Bnngil llIUlor Malilu g is weutl l' cen
bel'sflpoorwcg zoollitt in Midden-J 8,\'11; du te bereikcn
hoogtt: (~ ll de ui lgcs trektheid Zijll oflgenoog dczdfd e
81s \'dD d("lI zUbtk welko Ambarawa met Salllarang
Yel' hindt AnDi',ienlljk grond,'orzet wur(lt ook hier .voroischt, Ofdchoon betrek kel ij k meer kuuaLwerken zijn
g~projec tl!ert1; die kUDslw erke n zijn I GU in getoL
wltllrODdt'r viji' viadu ck n on ee.nige vrij g roote bl'llgg~]' .
KUdbteri sfiiek is l)P ll ieuw de bet.rekkolijk
weinige ken8, welke de nlltuur uun ingen iem' in tIe
hoogo la'Hl oll vau ~Ta vn YO Dl' hot l:r,ll~ee rell £let s poo rw ~glijuell IJ cc ft gelnton. NtLtimrlijk 7. iju ] u~lli ng') n Yflll
1/."1) of 20 lllillimei;en pel' muLot' wed cr niet to vernlijd cni lUnar ju men uuite ndiell g"dwongen gCWOf.'tit
fun het ,.It-\' wetgc vourlo macht voorgeJ egde avaut
prnj6t "f ti t} wij kon , en den zijtllk op Bangil in 8~c"e
vall op N gtlm pit te rl('itLetl. liolfd hut s tation l\hlHng
wordt nid geplnatst., \fuRr meo l,et ft,l\n rankol\ik J. Ull
hebb l,.~n gedroorno, nalll l)i ij k ill hot centrum van do
aldus genot'lldo plants, Om he-Ii darrr to Ul'ijgen ilOllden kOi'I.ha.re onteigeningen en oen (Iul'o spo(;J'wegbl'ug
ov{ I' cie Hrant.as lloodig l.ijn gewoC'8L en duan-oor zijll
7.~IJ'1j fll;aat:!iDgtmi clIl'd t ;-'fu g-godoiniJd, ltlllJ a"t ili on zich
wol gdio yo te heriulleren wanneer de .B!au~L ()Jut'l'en t
lndi s<.- ilo SP')o l'wt'-gen te 7.Wl\re e i :l cl lt~U Dan part il~ulierc
ondernemers meen t to mooten fdell en, Het atrltion
Al alan g WO l'Jt. gcplaatst aau dUll ool!\llgs vo ltooidan
nieuwcn korrenwli'g, a cht el' he.t hospitnnl on tege noror
h"t t; rrein voor' hat c,-enineel to Mnlang to bou wcn
troep e nkampemont b~f!ll('lOid. Van de oigenlijko Kottn.
Malang is dit geech eiden do or d o BrantuB, over
wellea rivie r in oen karrenweg oehtel' oen goado brug besttlRt, Over het algemeen is do richti ng
VAn don zijtak vrij recutj 'loor een bergspoorweg zijn er
weinig bogen iu en geen bogen Jll et atralen kloiner
dan ":tOO me ters. O "origeDIJ is heL ()rer de goho ele
Jengte een kiimm(>u
dal en, gedeelteiijk klimmcn e n
d.len. lItt . tation Mnlang Iigt op
<H3 meter; do
halte Sing-oaari op
4858 Illeter; bet hoag lite of

or

+

+

7,iet, binnengei\lommen, We mooteo aunne men , dat
ock do beuieodcD onechuldig zijo, duar ze zooule mijnheer Do Boer l.eg~, door die ongesloten <leur in 't
as10n Imdden kunn~n komen .1)
:Dan golooft men Juie-sehinD, dat ik do or ilut reoster
ben geklommen!H jUlUmcrde zij we der, llltlt r.cnuwtrek·
kiDgeo.
"Neon, neen! Maar je kou ge1.ien behbo11 1 d.t ('en
\'l'ee t JB di ef neBr bioneD was geldomllltm."
11 Et' ll HeclH do dief !1t riop de
vrOIlW uit, eeul:lklapa
bed rowlr..;nt, den commia8aritJ Rllnzlendo .• 'I; Ie in't
geheel geen \'l'~etDde gewoeat, dien ik gititeren-4vond
na n egonen (1o or '~ venet er zog klimmen! Het WRS
mijnheer Hollmann! Ik daeht, dat hy ieto te doen
I ltd in de kamers Ydn den genadigen heer, toen de
kn echt.a de denron r eeds op ~lot hadden gedaan !II
) Zi u oo J nn Zljll ~'~ reedl eou eindje SHordord!»
ritp de commillBuis ult, op zbttelijk lacheode, om de
\"fOllW te bemo~digeD; t er wijl De Boer verKCbrikt- teo
l'ugdeiuado, en ~ r eeu" krcet yan vcrrapsillg uit hot
kleine u lon drong wan de lwco dames gespann en
hadden toogehoord. , Du9 is mijnh •• r H ollmanu gis.
tcreo·arond door d. t venster geklommen ? Zag je dat
J

Dc Diamantcn Iwning.
uit hel JJuillcll

hans Wacbenhusell.
D oe je s('hort van je gezid,t If! zei de cOllunielHlria.
Het arm!) vrouwtjc nietl JaIl anikken.
De gerecht8{lienosr h'tk hllar de Ilc bort rau 't ga
?ichli. DB stumper za.g er ZOO onteteld uit, (In bnadde
' .;~ Lrnnen .• Haar armen trokkell wede r kra.mpa chtigj
' bedielld had moeitc baar stBande te homl llll, Ze durf·
de...r1~ oogen nie ~ 0p81afJu ,
" De vrouw staat bekeml als doodeorlijK, ik weet het!1I
De commi~~ari3 schu·lde met hct ho ard. V rouw
' Deufcl buet te, nu ze vau huar goede fstl-m hoordc,
.: opnieu 'v in eell hart·verachcurend gejammer nit.
.. Mau. b~Bt~ Yrouw, maok t oe h zooln miBba.ar niet!
/I

lk ben overtuigd. d. t j. on.chuldig bent. J c wDrdt
maar geruepeu, owdat je mil!l:lchien den dief zoudt
; kunnen helpen onldekken."
IIIkJ arnie, ongelukkig e vrouw, dour de lJOlitie in
l'erboor genom~n ! " s~h re euwde · 7.e in den grootsten
'angst. D. gedacble, vall dier,tal yerdacht to worden,
~ was banr een Hee861ijkc tlJlIaud , cen onui ~ wiecb bare
. 8chandeL
i... Maar dot hn ied" gebeurenJ Wo mo. ten je
" ~ndervr8g'eDI want je WOOllt in 't ftchtcrhuis, en W81lrIICbijnlijk Ie do dief duJr dit. ,._nster, wasr je op · uit·

J

gO:(~;'t

miju cigeo oo;;en I" riep het oudje.
,D"o mijnh •• r B ollmaon .. . Wi. i& d.t P... Is die
in uw dieu.i\t r··1 YI"o og llij De Boer.
Dele was ble t!k geworden, on hevig goschokt. Hij
hcrstelde zich fen weinig .
.Hij .. a8 ?pzicbt:-J: ,an mijn beziUing in de Kaap
kolQuie, en glOg tnee naar ·.Buropa, W48' ik bom voor·
loopig .Ie koerier in dlenBt hietd ."

+

v,rJeelpunt nnbij do". K.li. G oteh op
53408
uletc rj do ba.lla L:l.w&og, Sing-on en ~oek&t'edjo respee·
\;;cvellik op
·.1 0),
310 en
2383 rueter; het
stution Fangil op
05 met.er; gel'~keD(l boven bet
yoor!oopig anugtln omen v·ergelijkingsvlnk, dat slechta
weinig kan vou('hillell met bet Yoor de lij n dtl Iinit.ie f

and e re, welke yoor den spoorweg moesten olltruimd
worden. Vijf' 8anbcstedingcD 1 waaronder drie ,oor
dWill'eliggora en and ere houtworkeu, mieluk.ten door te
hooge in schrij vingen. VOOl' de drie andereo J voor
den ondel'bol.lw Van kUJlatwerken, tlie het laatste ge~

!UDgenOmen P :l8oel'uolJ lI-pc il. Bergfll'oorwegen, zooals
(t e zij tllk kon vnn l\Iid(lell- en Oost·Jt\va, zijn niet in
In die to ontlonpe n, wit men 1~!thanl3 de nijverheic.l in
do hooge stl'ekeo niet \'lm dit uitBteken d rui ddel tot
vt\rdere ootwikkoling l erstoken doen biijvo·n. Z ij
6iscIJcn echter zwaro offora van uonleg on n og maals
() ft'ere gedurcude lan gen tij(l hij de exploitatie . die

QRoge meJd .
't Is oen oigeuBardigheid van Indie, dat, zoo daar
aannemingen by openbara bestcding in d"D regel
pl.egon te misl llkkoo ) men DOg wei ecne terecbt komt

+

+

+

+

echl er door het doel vDlkomen geroo1llvaardigd worden en welke Ulcn tlflarolll o)k uie t aar:r.elcn moet te

1rengen,
D e ingenieur, zoowel al s hij roar den 8taat . J..a n wannoer hij )' OOr pnl'tieulierc werkt, w Ol'steIb verder in In~

die mot het gcmia aRU in dllsbri oclen bu kend onder tl ~n
naQll\ \" au nann9JJ1erfl, die door hunn o orglllliantien va.n
pctsoneel en mu.teric el, bem diJ uitvoering van grouLe
Wel'kOll wo gemakkelij k knonol.} tuo ken. Iedereen beg"Lil'~ da t ~ijno p o.ait.ie niet weinig \'erzwnard wordt
Wii t1HCer liij allt'lS zeIt' tot in ue geriogste bijzondel'heden moet uoeu uitvoNen en he1, weri(en en regie of',
zooaltl Dl I3Jl heL in Jmlio noolld" in eigelJ bellee r hcm,
bij a1 do tec hn ist.'h€l zorgon die vall hom verwachL
w(}l'dou, llOg oplegt de coutr,"ile over gl'lJ oto mnB'Sa'il
kieil1 ~ werkferkllv ol.iDgen, uitb~tnJingcn v:~u werkloollen en hH·Ct·antien. Evenmin al9 in dar tijtl in .i\lill~
J ell Java, vnit sr thane Han aBOll ewers 111 (J ost-JavA
to d t-nkou., d ie ue LaRk. tIer ingenienrtl ZfJUOI."ll kLlnnen
\·t)rli l~ uten. Eone poging om t e Soe rabai4 de aard eW~rkllQ in 't gJ'l.Ioi; d oo r €leu Eu rop aeach aQnuemer to
doen aann e wen iaJ mi8luH. Om den SQ.lmelllll l' de
golcgouht'id tl-l ge ven het werk goe(l to leeren kODD on,
\'oor dat ilij 1iil~h dcllnitier tot nut uitvoereu yan een
beduiliC'!ud godeol te Yall de aard(liJ.aan vt1 rboud, is hom
nallttllijk bcgo8tnau OD.\ vool'af een ::1.= 6l~ U kilolU eter
lhn g g-edeel to or van fll~ n rllf'r t"ltlrl" T, hnnrl"n h .. nr."' .... !" ,
ell boewd helU vuor flit werk cene h(J ogero beblling werd tn egezegJ dan dcsLijus in het onm iddeHijk
danr nfinsluiteut16 blarn'&\k bij nit\'oering goheel in
tl:igen beuee r Wtl Tll betQ.alJ, it! die proof Bpct:'dig door
hem gestaakt en hot begonnen . werk weder VAll hem
mooten overgcnomcn worden . Eldera langa do lljn
hceft men zelr3 niewand kunnen yi nden die Den g oJijksoortige proc f bcefti willen onllernelllen of oenig
ccnig tins belangrijk gede el~e vnn het tla rdewel'k onde r
It! uandl! wildo aannomen.
Ylm de 10 bellt.edirlgon
7. Un @lechca t wee golu kt, namelijk de levt"lring yan
2,t, OOO dwnr6liggera to Pusoeroeoll on hot bO llwe n \'an
t wee FBsserloodeCll aldaar, ter verv anging van t.wee

hoe untsteld ik: :~cn!

bij ondorhnndscbe ltitbe8to ding. 700ral al. er '01doend. verkuvold wordt. Te Soerobaja werd wode cell
uitb"teding van dWDr. Uggeu beproeft! en ... el fOor
26,000 stuksj <loch cIe iOB cbt'ijringen WAren 100 o,erdreY eI~ hoog, dab yon een vcrnieuwde poging om de
levering dezer houtwer.koD uit te bel!lteden l nieb! goedl
wae te verwachten. Men heert t oon onderLand.ohe
contrat~ten gRan 81 ui ten en men is daarmede !daar
gek ornen voor de levering van 10 0,000 stull. tegeD
den m.ligen gemi(ldoldeu prij. van I 2 pel" otnl<.
Na de mi.lnktc uitbestediu!( voor d. levering un
dwarsli ggc fiI be Soeubaja zijn· aldssr en te Pasoeroean
nog openhara aanbestedirigon gehouden voor hel leve'
rell \' an wi.8BollJo nt en vsn hon t your de wageDmakerijt
ol;lide eehter :r:onder g nDstig ger olg, daar de inscb rij.
vingon t e hoog waren. In <Ie behoefte aan dit bOHt
is seuert roorzien door gebl'uik te m8ken Tan bet
Ranb od vall eell La Soerabaja gevestigd h.ndolaar o m
at het bc ooodigdo !.lout op hesteH ing te leveren, tegen bedllidend mindel'JJu prij!'3 dan bij de miBlnkte
nnnucstedin g was gOHlagd. ']~e re (·.ht , olgen ook de
staal8ingonieur8 het yool'heeld dat in Midden· en
We8t· Java word gegoven door als r['g~l Ian to Demen
om allt:s wat in eigl:!n beb~er wordt uitgefOel'd zool'sel
ill.ogelljk al.thaul! onder 's hanoa to doen aannemen, behij
in het groat betzti iu uud erd eelen, en om 'verder eleo h!e
np hnk te doen wt)rken , Zoo 7.ijo de mstselwerken
,",}PI' 11 n kunstweT'ken in tlen zijtak , na mlalllkt-a openh :lr ~ annb estedillg, onder '8 hands door twee vursC'.bili 0 U IIU :l.lA II IH;· IH" rs nnll gtllt omen, en woru on au In 6lgt'll
beh l~('f begcmllcn aarcloworken in kleine gedl!elten san
£len mand oor or ee n l)loeg koeliey onder ' 5 bauds ui t u(lBtee d, togen eSIl nast' den aard van bet wark gerogelde prijs per kubiek o mete r, dan w~ l tegen bet aling in een::: van eene ~o oraf overeengekolll9D 80m.
Da betl\li l1gen nan do w e l'klie<l~n en klei ne ftSDneluer •
g(lseiliedcn op de plontiJen, wau\" gewerkt wordt, recht: ,
streekB aan de rechthc bbonden do or do betaalmeettere
(aie tlan rt f'9 lla~eJjjJ\ B of om do tW 6 8 dagen langl!l de
lijn gasn), OIJ b illS afgBg eytin cl~or do (Jpzichte-rs, die

d.artoo door do .ruo.ling.~chef. gerochtigd 7.ijn en t·e
dien ahalo YOU een gepnraphcertl bonboekje lijn ,""oot'l,ien. Gr~)oterc be!;aUngen )'oor bedangl'ijke le,.eringen

k~8te · "·h~-;'-;~~e~k~~:i do hand) (In- bad z~Jfs

• Acht it bem tot zoo·iets ill I:Itaat ?"
, U zie t, mijnbeer,

houdoll werden, haddon ziell zelf. geen inecbrij,erl

Ha(l ik

he m verdacht ... Hij i& yan goodon hlti,~, In do kolonic zei men me, dllt H oH mann ui et .ziln wn.r o naam
i,. JIoe Ilij cigo&!ijk heot, heb ik niet te weten kunnen kOJlleD."
• Eon "aleche llaBW u1zoo! Dut zou verzwarcntl ziju 1"
De cOuuuisBaris leidde De Boer tor zijdo bij 't ~·on8ter.
"Vader. 8paar hem. lfl riep Sabino ui l; de zijku.mer.
'Vii u 't er bij laton ? M.ieschien is d ie r "llman
no.~ in 't bezit van de /!10m, • • Jammer, do t de be..
dielHlen van d!3 t aak weten!1I
• Mij i~ hat wel yc oTal danr ik hom reeds uit mijn

traDeD in
de tJog~n, toen ze bad, den mam te spareD, die l 1.00'
al~ haar vader zcif toegaf, hem zoo lang t.rouw gediend hall.
Ret zij zoo!ll eprak De B oer .• Maar op foorwaar{leI c1at hij D Og tle z;en morgen rertrckt."
)J
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dionat ontelagen h.b !" an~woorde De Boer. , I. beb
er .Diet u p , hem ongelnkkig te IDaken,"
.Is bij op 't oogenblik in uw huis eH
, Ik: dODk dat hij nog boven is, op zijn kalllel's If
.:J·La.a.t hem dan hier komen J"
De Boer gar den heoM, die bij de deur stond, 'en
bet oudje nllg 8ltijt1 fiuietert"ud trooato, laat, IJolImann
t e hah'n. De CODlUlifJ88.ri8 ging lie k a.mer nit., qIll) IC '

ker . ijuda yan een welwillende schikking, de tI,:oe
agent-eu ,an het buia te ,'erwijdcrc.D. e n daardoor op'
zieD te \'ermijd.en.

Sabine eli haar moeder ijlden ~ij

Met. oen door h!1rtat{)ch~ l'ert·ro.kk cn g8zicht, waarop
grOl)te droppeJo 7.weet par dhtl3 n, ZlIra!.r eon !norkend
ad eni balende, met de handen op bet hoofd in elkaar
gepreat., e n de breeje bOfet zW(legende, lag Bollmann
nog op do.elfde plaate, ,..nr bij lang na middernaobt
eeret in alaap was gS"f"alien. Ziju trekk.")u W&reD. hard,
rnw on hoekig; zijo t'hpen waren bez;aaid met 8proe ten, door de ;ton ill 't ycl gegraveerd; llin mond "AI
wijd geopend. Do .Iup, die oak het Ju .... t bewogen
bn.rt rnet geeft., had ge~n l'uet kUllnen brengea op dlt
gel ••"
D e ,panning, door het twulf nren lang .pel~n te~cBggebracbt, en d o Yertwijfeling li fer l1.Jue \'erl~~ze~ !
hadden dien aUe mora.l veracbtenden. aTQnturler lD
reb.lli. tegen .ich cn d. wer.ld gebracbt. Telentg ...
eteld in .gn .t,ut.te .....acb ti ngen, t<>rned.rgOllI;;ge"

dCnB ne afwetigh cid "an den commisaa.ris natr De
Boer, ell baden
:.iwcekten hem, bet er bij to laten.
in ~ijn .,.erm~tel.t~ planne D, verbi tterd, wve dend, dat·
De B oer had, nu 1.ijn eersle drift l'oQrbij
~e·
d~1ij len met den mau, die lich 'l!)O li~bhillnig "ffr- _ hij dwala gt!"noeg was geweesf:, De Boer nut Raropa
tc volgdn, had Holl mann del!l uaeh t·s ;r;i~D laat.ate. baar
gre-ep , 'Ret verlics fan't geld deerde hem niet. aIge-Jd a&n chftmpagne uitgegeren en. tlJ!ld Tel'volge1l8
leen w.rok o,er zulktn ondank hield hrDl Dog ill oen
metziedelld bleed in het plauhoen om«floopeu, r Uit
o~1gevrtJnden toep,hud' Do dam es gllVf..n. lich alI c · m~i
A<>ekendo, 111l111r niet , jUllen,l.. Telkon. ""0'" boItde
te, hom 10 calmeeron. Sabine viel hem am den halo,

en

",I;,

J

October den 12 on 26.
';'oveei · m'og~14k op de · .
November den ' 9 on '23.
but'eAui: del' lecti~-ingellieu;'a en door mandaten op 'a
Deuembar dea. 6 en 20.
landa "kailsen. · .
'Si~iiing der Fr.II";" Mn.;/ via:' Botavia ';n SiDg.por, .
• Einuelijk heef\; het totduaver veel in om in India
In demaand Januari den 13 en 27.
het w_crkvok . steodB
genoeg'aa~ .antal en nog meer
Februuj den 10 en 24.
,olgeuB een voorafberaamd deBkundig werkplan aan den
Maart den 10 en 24.
arbeid Ie houden. Dezelfde verBcbijoBelen ala in Midden·
Api! deil 7 en 2l.
Mei den 2, 16 en ao.
J ltVa doen .ich oak wedel' hier voor en de Btaate·ingenieura
Juni den 13 en 27.
zyn almede verplicht am die.elfd~ redenen mindel' wenJuli don 11 eo 25.
Bch el~ke, <loeh praktiBch aileen mogolijke werkplanneo
AUgllltl8 don 8 en 22.
te molron . • In de reaidentie PaBaeroean", alduB wordt
September d,n 5 en W .
gel·apporteerd, "bleef de opkomBt van het werholk
Ootober den 3 en 20.
N ovember den a en 17.
(koelies) aanvankelijk beneden de verwacbting, dccb
December den 1, 15 en 20.
JI& cenige waken kwam dsarin
verbt\tering en in de
Het uur ,an eluiting i. oteed. deo namiddags te G ure.
llI,a'Hlen februari on maart 1876 was de opkomel van
Intus8cbon wordt aan belanghebbenden vrij gelatonwerkliaden respec~ievelijk in de afdeelingen Malang
ook op andere dag.n hunne brieven aao hot postkaD,
I'n Paeooroenn zaer bev rcdigend. De toename van wark.
toor te doen bezorgen . De doonending heef\; steeds
plaate per eer.tvertrekkendepoat . •
krachten en het vool·uit.icbt dat meer alg.meene bekondhoid bij do bevolking in Java'. oost,book en op
hot eiland Madul'a von het hoar tot nag toe onbekeo·
Ile middel, om door . . 't werk aal'. den Bpoorweg geld te
Z 0 N 0 A G den 2 L Dee. 1876,
. vorclienen, den toevloed van w-erklieden nog voel zou'a morgon. ten 0 ure.
,1e bevordereD, deed daBromtrent deotijdo dan oak de
Ds. H. VAN AMEIJDEN VAN DUfJM.
gnnatigate l'erwachbingen koeBteren. Deze zijn sedert
MAANDAG 25 Dec. I KERSTDAG,
niet verwezeDlijkt, dowijl op den zij tak vao Bangil
De. OVINK.
n aar Mala&g reodB in april, eD op de boofdlijn van
P ABoero e811 nnllr Bangil en Gempol in mai, de werkDlNSDAG 26 Dec. II KERSTDAG,
.

en >aaimeming;~ : gdlcbiooen

in

Protestantsche Eerediensl.

kr nchten belnngrij k zijn 'v o~llliDde rd , zoodnt bij voorbccld

oJ! den zijt..k in de ma.nd maart ruim 40,000 en in
april niet meer dan 17,000 kubioke meter grond zijn
,·ery.et, ell op hot gedeelte Bangil-PoBoeroean in mei
omotreeh 400 koelies het work hebben verlateD, H ot
]!)"af"i.;to Bc.hijnt dU.,Wiiflll te moc1ion worden toege?chreven, dBt tleze koeliee in ae 8ui kerfabrieken z5 n gn.n
we rk(:,ll, wasrtoe zij zich reeds , rooger hsdden verbondoD; verdel' heeft ook het padi'Dijdon v.el werkers
Anu don s poorweg onttrokken, t erwijl

ne

YermiJ!derillg

MALElSOHE DIENST.
Do. H. VAN AMElJDEN VAN DUUM.

Hoomsch KalllOlieke -Eeredienst.
Z 0 N D A G, den 2,1 Dec. 1870,
De vroegmia '8 morgena ten 7 ure.
De Hoogdien.t om half 0 ure.
Lof des avonds ten 6 uro.

l\f.n.

COJ1EN S~'UAltT

mede·Red3cteur van de [udisclte Gids optredeD.

we rkers YOl'del't.
11 111 (le rosidentie Soe rabnj a ia de opkOIDst van koelies ove r bet nlgemoon vrij bevred igend ge weefi;j weI
is W881' hccf t men ook duar de n iovloed van bet pacli su ijdcn ('] 1 "un den maaU ijd del' snikotfabrie ken
I lutl c~i'vndc n) doch aanger;ien de hoereelheid te Vel' ~

ie het opneruingsfaBl'tllig J{!J~
dtofJf (lOj gieteren YaU nBta,ia nur de LtI/JljJOJJf/s vertrokken, ten eindo proe,en in bet work te otellen,
om door middel van duikers [06 een en ander ,au

?ctten grund \'"001' hat in die reeidenti e ~e Jtu ken gc<
<leolbe ,-an den apoorweg (b et stat:oD Soorabnj, uit"gezondCl'd) belrokkclijk gering ie, zal de voltooiing van
bet. gchecl dnardoor niet veel wo rden r erl;rallgd, daar

het zwnalsto punt hier ligt in de kuuatwerken, waar·
v ~~ r YO (Jrtdured weI
koeli es genoeg te \'erkrijgen
ziju terwijl aan ftlllbachhliedell dAQrVOOrnltb ans in llczo l'caidelltie yaD r alsnog gean gebrek
achijllt t o beBtnan.
"Het is overigeua te 't'crw8chten, dat wanneer bet
p,diBo Uden en de kaillepluk "ijn .fgoloopen, en na den
lll saltij(l in de afbriekeu, oak in d e rosidentie PS8oerot'nD het santa.l koalie!J 'w eder reel ta] toenemeu J ter ", iii Olll ,.,," allo pl.atselij k beocbikbara werklrrachten,
al ' 7. ijn die ook n og zoo weinig beduidend, zoovee l
:r.ulIl~n

j

Iloenlij!; part-ij te trekken, tot begino.1 is ... ngenomen,
0111 orel'nl hmgs de gebeele lijn te doon werkeD, zoo ...
a rB het trace uitgebakend en de gronden onteigend zijn.
'Wel i. dicntcngcvolge moer op zichthehbend perBoneel
noodig, en do tank: vnn dit p orsonael zaer verzwaard,
doeh deze wijze mn werken heert bet gilnotige ge.olg
opgelevel'd, dnt botrekkelijk reedB veel iB verrieht
ell - W8nneer het verder niet bij zonder tegenloopt ~
geg ronde vooruit"khl bestaat, dlt de lijo Soer~baja
Paooorooan ·lIh llDg binnen den geraamden tijd geroed ZQI komen. "

Samarang.
POSTKANTOOR SAMARANG.
FrnnecheMail via Batavia en Singapore.
In d. m .. anil December den 26.
1877.

Sluiting dcr B'lfll'l.~thr: j.11({il via BatavinJ 1\funtok,
Riouw en Singapore'.

rn d. moand Januari de::. 4 en 18.
lfebrllnri den 1 en 15.
I\faQrt den I , 15 en 29.
AprH den 13 en 23.
Mei dcn 7 en 21.
Juni ' den 4 eo 18.
Juli den 2, 16 en 30.
A~gu .tus den 13 en 27.
8eptember den 10 Oil 24.

Prochtig vuurwcrk, illnmiuatio, ceo kCfBtbooIU lUet
tombola en lchutterijmllziek en Itat not {('(1 st r.ijne
heerlijke ververo!!lc bi ogett, zuBen hat hunna er t oe bijdragell, om de BTonden van Z 0 n d a g en ?vI a 8 n d a g
tot een wsa[' t~e8t te lllaken en een aantal bezoek ljl'iI

to lokken.
DOOll IlET ONS'.runUGE WF-ER, d"t beden op do Reede
het'lrachto. hneft do Residont van Sp: lL de boot \'o;)r

Bnta\'ia, niet nndore dan met re n redJingoboot kunlieD bereikeo .
De blauwe "l ag woei echt::-l' 'l it!!.
CHINA

MA.Ii,

VAN

DEN

7_DEN

DECEMnER:

De minister van JUl!ltitie yergc:r.eld van -reI'scheiden zijner ollicieren, is nan I' het 'l.lltdelijke gedeelte
'fertrokke o, ten ei ude de hoordon der gevangen op.
lajlfln.

.tandeliDgen te ve roordeelen.
Ze,en etoom booten van d a Mit8U·Bj3hi Compn.gnie
rijn door het Gouvern . gedurende den tijd dos opstand.
afgehuurd.
Hr ... ordt beric~t d.t twee oorlog. chepen mot Iroe.
pen, op reie om de Zuid goo!rlnd zijn .
De toeloop van otud cnlen in do keizerlijke Bch",,1
~e Toko i. zoo aro c,t, dat de e'ftbonwen mp/: rlp 1~,.,.1",
zalen to kloill worden.
Chinll. De 'Voosu ng 81>oorweg iB op don I.tOD
December veor het publ iok verkeer goopeml.
Sir Thomus Wade ie naar Engeland vortrokken.
Het i. nog niet zoker of Lij weder terug znl keert'll.
De A11leri k alneche sc boener J?ranccs Lerwe y woru
in het li 8-n881 van Fornos8 door de atoo mboot LeoDor

aan gevaren en zonk bijoa onmiddelijJi:. Do ecrs te steward fD f6l8 cheiueoe Ellropeaner. en Chinezen vel'

dronken hierbij .
De Franocbe Mini.ter R esident te Poking heeft bet
Chin. G our. lli~gen (lv dig(l o m ean de to Parije te hou.
den tentooDlJteIling, ueel to DomOD.

hij de vuisten voor 't gezichL, stee dE! wilder vloekte
hjj . Met do razendete YOOrnemeDS in
hij eindel ijk zijn woning op.

DE HEEn VAl' ll uI'V'" maakt, met het oog 0]> het
BBDstaande Kersife e8t alie mogelijke prep~rDtieYOD,
om r.Qowei de ton ge D ala de Doren der bozoekere op
eene aangell8me wijze Ie streelen; hij h.Ddh •• ft duo
ziju ouden roem.

OVEIlLA.NJ)

't ho ofd, l oc bt

te it·eden.
Hollmann "ag to; altUd n••• 't plafond.

I'aarop

naar de zijd-a ziende vanwac.r de stem kwalll, staarde

maakte, zijn heer in ~leiDigb6den te bestelen, de a]ftilp
van cen man ZijD, die zoo"n groote 80m goatelen bad.
Een zucht deed juiet B ollmann's borot oprij •• n;

hij den klleeht ..aD, tonder hem to !Jerkenncu,
De droout moe.1 Lom fer w g hebben gevoerd. Eij
wist niet, waar bij was. Nug ha.lf in ala-apI trnchtte
hij zich te Terge wieaen, waar hij WHS! Een brommend
geluid makoode J It,reek bij Dlet beide handen over zijn
gozicht, wischte het tweet van voorhoofd cn wargon,
en Het het hoof.! acMero,er vallen, al. had hij pijn
in den nek.
W sl1n:cbijnlijk door de berinnering asn 't; g epRsseer.
de of door den droom getrolf.n, ricbtte bij .iob ee, s.
klapo op, zelte z"cb op de ean.pe, staarde weder den
bediende aIm, en lag rond in <Ie kamer.
"Wlt wil je. CD wsarOlli al oor je me ?" anauwd e
bij den Knecht too.
I Men ver1::mgt 11 to sprekeo. benedoD
in de kllll rr
t
vau mijnbe( r D e Boer !" nn t woordda deze Inngzasll1,

2ijn

Daar de denr r otireerentl e.

:Ben ding bleof hem nag overig, en dat Wit den
vo18"nuon morgen ton uilvoer worden ge br.cbt. Hot
kQn lIem' nu Diet schelen, of dit bedaard en met ov-er~
Jeg, zr.'1als eel'sb 7.ijl1 plan was, 7.0 U geac bieden, of in

g looienden toorn.
~J.10 0[\ n u de bcdiende dien morge n bij den di van
hem trau, diensde de UlaD terug, ontsteld vaD
het a fscbuwelijke ger.tcht dat bij "-&lr zng, met gc slt)\--OO l'

ten OOgOD, gen pendcn mond, gloeieod en met zwcc~
bedekt.. De stem bleef bem in de .keel eteken, toon
hij Bollmann wilde wekken. Bij otood voor een m'.
dadigel\ en zoo slechts kODJ zel~ nl~ar do moen i!l:!;
\TAn eeD

k neoht, d ie er zieb geen

lippeD:

bewogen.

gewotanazaak van

en proTeldeo

onvel'8(;u,anbare

woordon. H~ wentelde <icb op de sofl, en knar""
tanddG, door droomen gopijnigd.
De knocht kreeg het wedel' te kwaad. Maar moed
scheppendo, boog hij zicll Of or hem, echttdde hem
h.brd : linn deL. schouderJ 8chrcsIlwda

j.n .' t

DOl',

he~

l.ijn naam

en tru{I dan-rap voorzichtlg achteruit.

Holl mann floeg met de Ill'men OlB t.i ch heen.
Nogmaal. riep de knecht hen, bij '~'Q naam . 1l 0lJ
mann Sl'llkte de oogen \"ij~l opaD, on staardo naar 't
pl.fond.
,MijD heer H ollmann, u moot bonooen komen bij
mijn!Jcer Do Bver '" .lep de bediendo, zond. r nader

eu Takashima, van 11 dIicjeren en

llrijerinek was overgegeve ll
•
A fgBandc op -de antecedecten van den nieuwen
titularis, vertrouwon wij dat Illl de te agels van het
bewind met krach t igo hand voareD 10.1, on hoopen Wij,
t1a t Soerabl\:a z.ich onder lijh bestuH t' zcl Jlllgt"D vuheugcE:
1. Dat er nfdoende lHilatrrgeioD wo rd er. genomelJ, in
het balsDg dt>l' Lij~ico('j
2. dat de wegen, oJsruede bruggen, yoc·rat in en bij
de ks.m pong8, in een gew~DBc h tan loc~t .llnd zullen

vela civic}", en

mil ibaire commieelonnirB c. z. v. uie de zijde v~n het

Japonache Go u,ern. gekozen hadden.
De stoet was omgeven Ilcor zee K Olllpagniiin A"til
leri •. Op denzelfden dag werd het BloUillijk overoc ho t
van den GOlw.Gener. M. JOBuvka., \"e' gezeld vnu
tr.~e bondf' r ,j ombt.enareil in groot coetulllIt ten grav e
gebragt.
IN :BENE

cO nm;Sl'ONlJ.£:N'l'IE

TIIT

BAT.AYU nan

"Wie -wil me beneden in 't salon BprekoD P" vroeg
Hollmann met een .cborre stem.
nIk.... ik Iren dien heel' niet I...• lIIijnbeer 1)e Boer
laat u oak verzoeken I"
-,IJaat mijnbeer D c Boer me verzoekenr ...• Zeg heUl,
dat ilt. bi~nen een uur beneden nl zijn!" R o! l nlann
had rust noodig, 0 01 geb.el tot . ichzelf te kamen , en
iiich. aileEI '\"oor den goost te brengec. wat '8 1!8e a ie
eEBCbicd ....; ... aut dit ging hem al].. wild .loDr 't
boofd, zond,r d.t hij de details nog kO<l Yatten.
,Maar ik geloof, uot er h .... , by is I U llleet ter,toDd 'komen! E: ia een beer '~n .... de politi.!"

SOERABAJA, 20 D.cember. Velen deden hedeD
morgen den heer van Spall ui tgeleide tot .an boord.
Aan de Oedjong liet de .,hut'erijmuzi,k .ie" booren.
- Het kanoDgebulder vorkondigJe giBteren middag
aRn Soerabaia's ingeztt!men, dat het bcstuur dezer
ResidenLie door den H eer 'fBn S pall, nnn den Heu

wordon ge bucht;

een

del' SOJr Ct. lezen wij bet volgellue :
Lllat mij b ierlilede vnn dcze question bJlll ant o on·
zer boofdplaate of,tappon en ten uwent overstcken.
Soerabaija "eeft lIen heer B4.:ijcr;nck ala resi dent gek egen. D aze booEd· alllbtenanr etaut b-ij de re&cering
zeer goad aellgescb revcn en. nasr he t 8chijut., zeer tan
regte. Zijn ijver on energie wanr borgen eon krn cht:g
bcstuur en ill: gdoof, d"t men awe re aidentie mst dl~l\~
keu ze der regeeriog geluk meer lIlag wenschcn, da u

indien go. olg ... are gegevcn aan bot ~uorstel van den
RRad 'nn Indie, <lie, naar mij von zeer betr vuw bare
zijde bekend hi, den resident Schill' van Ri oHw te r
verranging van den beer van Spall bet)ft yoorgedca gcll.
Dc beer Schiff Bcbijnt 'der ll1a.anden gel~d en niot uit·
alui tend in he t belsng zijner ge zvu dh eid DSAr Sindntg
L aja eD, in het voorbijgann, t u Batavia. geweest te
Schill' ziob de6tijd. Barhtolu genoomd. Aan dim nan ut
is de traditioneele preCAuLion inutile verb lln den on du
roil! llssr Bat avia hoeit de

VEHNEltEY

de L lIiteJllJfl t G(,ller (f((t .A-.,.oes{!Jt to redde n.
Vorder" is het zie keDlcbip de Rim/oro na"r ..lljelt
YertrokkoD .

UIT DE

(vijf hond~rd\jjftjgguld.D)" i>"~n.d';, Dlet drier;er.
jaarlij~eche verh~giDgeD, olk val! (100.-' (een ~on";"
derd ~ulden] '. matinaG.•

zijo . N omen est amen. Niet ongestraft r.eeft de heel'

zal, naar wij verne men, iliet ale

del' werkkrachten in de aMeeling MnloDg voorDalllelijk
is te wijten ann den kolliephtk, die dit ja" 12,000

NA!.n WlJ

-Japan;: Dozer d&gOll b,;d debegrofe"io' pla.to van
iii diegenon, welk.aan de rijde ·yon heb Gouverneme"t
tege.. de.. opotandeling6o geenen •• ldzijil. De. Btoat
.erHet het · hoofdkwartier bij Kumam oto, .oorafgegaan
door drie Compagnion Infanterie, waarVO ll ~)k .· man
ten tcek.n van rouw, een wit vlaggetje op .ijn gewcer
droeg . •
H ierop volgden de Jijkkielen v~n <le geaDeuvelden,
namonliik van generaal 'faneda, de Kolonel. Oohima

oYeI'leveri ng niet gel(lgen

3.
4.
5.

dat or eon goed rioalstelsol t ot stand komej dat
dezc ve.!!'e oinu olijk door gee warde vorlicbt, en
dat er J in Btede van bet ondoolllllltige, slechte

po,lk.nloor, oen ge,ch ikt I"kaall 001' den postdienst
warde aangowezen.
(S. ('I.)
BATAVIA. 18 Dceonber Dc O:lderdtsflnde hCfl'en
hcbbeTl r,:Cfl nn'lna boo('f'min,g tQL ngo nt door he t be.
st unr van het f:!tudiefonda \'oor onb oUl itlticlcle Leerlin.
gt311 vall goerl(·n aanl dg laten welgc\'allen: •
To !tjch N. C. Kro28CD, _te Da ta \'ia A. A. llooUeJ'1

te Buiten1.·>r1i H. ter lIhracb, to B.mdong J. O. Ber-

uolet l\1o ,m~ . ~o Bojola li A . den Hame r, tc Indrnmll:;"'"
C. va n (ler WendeD, tc J OI1{:l C. B6[!f;Zan , to Kedirl
E. de J.Jan~ E V'erftunl, le KI~tte ll J. J. Looge, to MR'
gol uan J. C. K umme r, to Pl1dan g J
R1elof<'i. to
Pl\s')f?rvean n. H cering, t t:! Pokalcmga.u J. H. L. Brui-

.r.

nier, te j1.iou w J. Dekke r, te Su.W9.r3ug B. vnn RQut.
hU~1.oll, te ~oe"b.ij a M. Dttrgerodijk, t e Solo H. K.
H. 'VilkenB, te TO f.l ls ng-Ago8og It A. ~faurenbrecher,
to l!'ort de K_ ck, Dr. H. l\tI. D. nm UiC1lI3dijk
- Reden lUorg,n (e 11 UfD werd t .m .!ronbre nt.n
den lllQkeLmr ·Tr>..-ell i de illSebl'Dy ing ges1 0ten T"Oot

3;)2,067 bahc kilo '.o divec.!!e theeSJo rLen .Ilfko mst.1g vat

straft,
Int ueechen wil men, dot het oDtdlsg van dE.!D. resi dent van Ppall den Algomeellen Secret.ri. LOopt "ijn

h.' naIf J 4\'tl~ cb> theeplantagoB on in ve r.scheidone l'nk

Toorgenolllen vcrtrck nsar Eur opa )l og t:elligen tij d
uit te stolleD , d~nr DU zijn kan e:e n om lid in den Rilo ad

3 UOOO hahe ki lo's 7.warlc thee ic YCf.5cb iHende mer·
keo , no .l/! l '~/2 t vau dt) VU~JillJ,: afkoIDstig iBn PIll'&kan •• i.k, welk o <lG CIB. gellliddeid opbragten,
Del»lIve d.t is No. l lJ del' v<ili ug. 3000 hal ve L .. '
Pe koe VllJl S inaglt l' tt 100 et gag-und. D it i:i bet eenig.
Wilt w~rd nfgedal1D. Oud er limid was inW~8dJ re\'el
roor de ovel"ige tbee van Sinagar n a.m el. :1. 4-1 de
gC !lllddeJd \"001' ]5.600 L. kilo, geJim:trcl'd op 50 ct~
50,,0 h. k, goli m op 35 ct • . In 7000 b. k. oj> :J
ct8 gelitlliteC'_rd. VOol' 55 ct. gDla:udeJd WlI l.i ingeilcbn
veu vonI' de thee 'fan Bagehn 14000 h. k. galimitecr
op ..15 ctE!. en 3'7500 gclimitccrd op Uti t t!l . VOQl' d

van Indi;; te worde!! aanmel'kelij k verbuterd zijn. Do
heor van Spall wa. zijn gedu cbl.te en "'Barscbij"lijk
ook zijn eenige co ::w urrenb. D oe h de beer Le \'yiH!U'J U
N orman vertrek t ll11e driB IDaDnden naar Europa en

bJijrt t U8BCbeli.tijds te Buitenzorg den GI)U\'drneUrGenernnl ijverig ter zijde staan. 10 hUB\' er hot evenbed Del de berigt vortroltwd k.n worden, la.t zieb du,
moeijelijk bepalen. De tijd zal bet mooten lo.ren.

~~~zset~g n~!li~rQog~~~~g~~g~~10d ~~l~~:~o uCh'o~':!J~~~i~B ~.:~

thee vun 1VHf;l:pads, tc :.'.lUlen 123UO h. k. die
Is goedgevonden en vert:lJaQ.n;
Eer.telijk: Te bepalen:
A. krncbtens magtiging des KOllillgS, d"t lle fo rJU8.tic ran het peraonepl voor d o post. en teJog raa fdiensL
in Noderlandoeh·lndie, va.tge.told bij de beBluiten VI\n
17 Maar t en 25 December 1875 NOB. 9 en G (StAalsbl.d no. 72 en 296), wordt vel'lIleerdord met.
10. drio ko.n t-oorchefs der 4de klasso, iede r ()p e~ne
t ezo ldiging van f 2610 (twe. clui.end ze. uon·
derd veertig gulden ':;3 jaar;
20. Een kantool'che f lier ode klllE! IH'1 op eene bo?ol.
diging van I 1800 (een duizond nelJt hond.rd
gul den's ja9.rs:
en ;I,IlIks met lnt,rekking dn funkt ien vau
1l\lIJ:lpo8tkoll\ mi~s te .Taparil,
Sidt1·Ardjo, Toclocng-Agoeng en Gor!Jni;!ll o;

B. onz.
C. dat, met opbeffing del' alclaar be,i "ande hllipposbpoetlrsntoren, worden opgerigt:
10. post en telegraafkGotoren te J,HpRTa lTl's ide nti e
van €li en naam) , S ido· Ardj o ( Soorahaija ) cn

Toeloong-Agoel1g (Kcdiri);
2(1. eon postkantoor to Gorontalo [Men ado].

h

Q('IEDGF.VO'NDKK

en YerSlllall:

inopektell rs bedo>ld bij Stb!. 18'75 No. 151.

Is G )EDOEVONDEN en verstaan:
K rachtens ID Bgtigillg des Konln g, met wij ;dgicg in
in zoo \"e r yan de ~~ artikel 2 § b Ya n het be ~luit n m
7 J ulij 18G8 no. 27 va.tge.telde formatie \'nn het
pCrBoneel allon bet Gymna8i um 'Vil 'c m III te B atA via,
te b :. psl on ; <1st bij de tfdeeling "Indisr.hc t lllll " land,
en \"olkeD~undell dier inrigting vi e r Icersren ~D ll en
werkt nnm zijnJ iader op eene bozaldigiog VRn J i350.brncht Lla bediende or nit, en vt:rdween door do deur .
Dit woord werkte al B eon slag op Bolllllan'n. Zon·
der zicb te b eweg~r'J bleef bij tlbten. Toen hij ten

I..t.to de n arm ophief, am oyer het pijnlijke l;o, Cd
te st.l'ij kcn, beards die arm
De politi cP ' bl'omde hij in

zichzelf.

Dat woo rd

.cl~~f:n hem i olkornen nuchtfr en wakker te ru!lkoc.

De bedwel ming weekj hij g8Toelde een rree.e~lijko
Terwoeetiog in ztin somber gcmocd, en k wam t a L het
volle b e ~ u8tzijc , dat. hij een strijd hsd '1 'lng'm-ang{m

t-egen een

ma ~btJ

wa.rtegen de r!.lWe

8elll'~r(,lL

1'001' de thee van Bol ong, geliot:teorJ, UOOO n. I
£'lB . 1UOOO Uj> 70 d .,. IDOOO op GlJ cts. 400
np 50 en ±-C>O!J op ~J O etB} is 51 cLs. geruiddphl ingl
f(' hrC\'CD, rvor lj~'3 1 h. k. \'1111 Leell':ficmnllj ie np (j
ge lilllitcerd werd Y\lo r ·1:5 (· L. ingcschrcfcn, "oor 7 99
h· k . vau Nangoe ng op 5 -) gt> limiL(lt:'rd WUI'J ingeet:h_t',
ven \ oor 30 (-t
Op de over igc p '! r ti)j ~a Vit I} Naogoor:g bij na ·1-01'
h, k. en L~uwi{' rnnci.ii e ;:1 U> Ii, k. w,e Diet inbe~l'hrt
ven 1 ook Jl ;e ~ op 2-J500 h. k llo's VAn Parali: sIlsal n.
niet op de 4 ;)O·!~ h k. mn Tjisuiulr, ::.ociJ op ue a2;}~
h. k. mn ...:ll'tljoa.ui. de Si~LO h. k. \'un I:lill.ga Natlgol;oD
de -: 12:W !J. k. vlLn Dramagn en de 7SG7 I!. k. Yf

op 00

Tj:omas.
- Bij het ycrll'Jk dt I' fl.lDs (; ilemail gi6tel'BU oel
tend wilde op Let laa.I~Lu o')gt! ub! ik ~on· frallffcilml
in bur~,orkleeJing zkb nog illlll llJord hege ven. lwenl echtrr ill lijds nerkend vO'Jr een frnns{:h 80lda
ell in 7.ijn plnll DIll por fran8(.·,ho mAi l te desertct'f'
gest uit. :rt'rwiji flU n den mlln Ivede r D&s r de :;tatl \-(}l' r,
hield hij op l.~·kq· puot elil mdt verzoek nan zijll, f
leidcI'a Dill van 8cbter eeH lJO:J1U l.ijn bll odei tje mi ht;
re k~l:!erDI1 te \-,jo ti5chij '\ tc /I.le11 da.t h ~ d:ur op WI
nanr de Boom had weggewo rpell.
- lie-don bij hl~t na uurL,ken Va n dan d og had '_L
d t>Jt Koalpollg Kl ent€lng- nabij de beu edcnBtad ecn iT!
I!lel ijkc n.mok:pnrtij plf1ltls Wnlll' \' fUl do oOl'1.1ak of a~
1..irl ;n,'!' "n h ;~lu~ n[t -j"

K rllchtcD8 IDngtlgiIlg dl':'l Ko nillJi-i i.o bqll,It:lIJ, U1I.t
bij het illlllDdsch onder wijs in N iJdf'l':llndfH~h·Indi~ Cl)ll
vierde a djunkt inBpekteur -wordt in di enst ge\teld, oJ)
dCD1.elfdcn voet aI H de reeds in .lienBt zijndc !1t1jullkt

VUi8~

Dj ~t~

kon

uitricbten.

"De Boer is er gauvo bij!11 .Hij zag, de ha nden rp
de kniec.;). klum1ll3nde, foor ZICU. .. lk kOll hut ¥ cten want elk en . slin d en elkf-ll morgen tea hij l,ij :1
baa~ geld .... I~ denk u riiet Ban, a16 een sc=hoolkuunp
te ontkennc!I , hoew el niemn.nd het zou kUlluen b3
wijz;eu _ Maar ' t war e bot r geweestl ol d h:j de
zaak onder yier oogen had afgedaau, ,,"at nu be1.W'aarlijk gaan 'lal? .. Maar ik wil hem sparen, !'(loals
meD verplicbt 1ft een schoon vader te onhien . lit. zn.l
bem verzoeken, me e(~r8f; ecrdge minnten met~ belJl
• Heen to 1at n, voor we dien heer van de politie j n
onze faUlilie.n8ngt'llegenheddn it wijden, ...-at in elk ge
\'s l zeer onveretaudig zon ·zij[l; en llloch t en we't, nit't
eeuli 'tfOrdaD , dan zal die neemde boer.,,"
Hollwan sl lJ nd schi~lijk op, rektr. zich uit, l' n tro d
foo r den ' :;piegel. H et yoorh 'J ofd frolls~nde Of ~ r O!;l
"'O~8te uitdr llkking en verftrvngen tr.akkcu "an zijn
oelh::ht w.enddc hij lie n van zijo beclteois a f, en iit', p
:i'nige 'malen enel in ~e Kamer heen en wooer. D ij

..... k&lmer geWQrdon, sooer~ h ~ zich all •• wed. r reor

;)

ct. gemiddeld was gei!mib('crd, is \UJl' 42:1/, d.

1;'"" T~ ',!,, ' ~T'''' ,I", \,."" 1; ,,, ;":'-:"

t3IlJI'0eJl, tli{) ~ 0 "('1' TndJl w ee~ den nacbt 111. de e:''-';1
lijk fl wOlling hud (b01'5 Chl'iLgt, is tL!~(Jn [i Ilu r opgpshu
lw :.-ft een m03 gcr:'O!llDll en zieh !7.\~ lv en in de buik
lag8r ufJrij~ ·lijke wond ~n (lH.\gl'bl'llgi-j ill dll'fi t ''} ('sta
is hij door pijn nog mrcl' nm zinnl~ll, op i'en :lL'~
Koelic !'! n.~mg('vnllon, dil' ill dt::' nnbijJleia onder (en

~i~kg de~e~l ~~en~~fl~:;t~~D d~~~~;Yli~~ng\~:vu~l~n \~~~rv:eil.O~
o\'(\l'igen wcrtic:1 or l ,,\~~

~: WiAr ~n

BI}e gi O O~ d~ n~rbijR '€I; lug

drie !iglt>l' gewol
\'nn CPO Cll103: lUak:~r •

Wa';l l ble·elv. l' ~ir!'l co pijll !il'(~g~ ll WL\ ldl·il. du overba
~II tl edctl b!.'1U ll,:, cr{ llinlt~l t' 1\ Hii 7.~l f ell z;jn vij f n
!e lo' eude !'i hgt ffCl'8 !iggl'1t 0. 11 in bet sts dS\-0rba
b:-ocdcrlijk n nl st elkand L'f . Da) til s(:and \"An dell !I ~ ::
d~n HQr

den

nen.

zeH is hop

kl..~iI .

gee5~ gCl'vl'}lL'tl
Hij kl'~e-g ze!fd

hnrJ , j', ij n IIH'8lllnd en
(en geYilel v:tu ze-k£'l'

pi

te '/.

len "peien.
r Dat gdJ ... nah, 't. i:! niet de llio~ it.e wiliUtl er'
t:e ilpteken, nl kan geeD reI sf-clcn in (Ie zall]d
bank h~~eft het r rsJondan, zoowel (118 't mijne en ,
van mijn bro cum! Het gc·rocbt za l wd da acho ud
ophalen t alB h ~t hoort, "'" aarom ik duf.: geld a18
mij oe t.rE chouwj en De B:: er l ~ inziC'n) d:1t h!i, dw
hecft; geua-n, om z.oo'n baga tri z,)Q\' ~('l beweg:ng
ms.k e n ltl
Holhnnnn \fll8 mrl: ~ i i~rl.eJf ti n 't reiDc. H lI ii
rangof' f(le.r.ija )dccdiDg t.: l'!OOpi', lud llOglll BQ.1 II· r
den Bpiege'~ llflm f.~ ll hoe(l, en ging nil.\:" de ~1
ITi E'l' stllnd hij oren ft iJ, en str(c~ h1j zicu O\'el
\" oarho0fJ.
•
li Men w rdt on\'oorr.!f;~ltig in ucu schoob .(I.~I'
vilisa tir. 't I 5 dtijd rBadz:l s m, z.ijn cigen politio
7<ieh tc heb D::,u!'-

ota~~;;m;:: ;!~~h\:~, d:t~~'~~~n t~~U~ijnna b\lrs~::k,
verliet het lar~r~k, he t ll!t.l'kot 0ndot'zijn zwnre

trC'L

doeude hak 'n .
Geen lCYende f.iel kWIlHl hij legen in huii!. -" In
Bocr's- JuHll '.'r: " pru\' .;:lJ.~ hij, t,O JU hij op <Jen Nt(
sten eorr:-dor b:W_tu.
V ai!to.'raut'll 1.~gl1o Ilij , l~ hInd C\? hr t ~lot ran

deuf;

h~i. h ~) u fJ ti~ r

op;;ehe\'c-u, tra.d hlj d:)tl' de \'

~~:'~;'~~~,:~~'~:>H::::;'~:~'"~l:~~:::!~~; :!~:~~:~
die anf,,.b~ k t~,ij~ft) i. t .idcu, t(l{l~ h~jl.',,~~:~n:~;;';~~d,:

- U t Depok Bohrjjfb lllen"nB'
. .. .
'
Vrijd :'. zijn bier dria karbouwen .J' B'olen. net daarliSar. g' 7••n onder.oak hoeft ten. minsto dit gevolg ga·

::~~en~:~e~n::~ t:~u~eg~~;~;el~lr;'o~e~l;;~~d;eb:::

,l!.D ~'l'.iimongies v8stgebonden aan een boom'(A.

p.}

~

Op Trouwer., eHand cit een "chip vast. VJag en
noam onb.kend.
.
_ To Anjer hoeraebt nog altijd de cholera in vrij
hevige mate. De bevolking van ,erBcheiden hmpongs
nroet zeer gelede. habben.
(.T. E.)
_ N Bar wij f~rnemeD, zn,l de fontein op Parapat
tan boven de arte,i,che put aldaar .arvangen worden
door een uitelSt BU1a.akvolle en veel grooter fontain
en zal aene saodgeLijk.e op het Koningaplein verrijzen.
_ Glster morgen vervoegde ?itCh blJ dan Bebout van
Gloodok d. inlander Assan, bEI.,t lllet bet rondbrengan YSll rekeningen voor t~ee bekend~. handl:'lschuizen
alhier. De maD durfdo ZlJ[!8 cbefl5 nlet meer onder
de oogen komen en kWllm zich in arre~t aleI.len, omdat hij den
dllg de Bom van tweedulzend. eu
'lijfhonderd gulden ba.d verlorell. Assan was Zaterdag
morgen om zeven nnl' van de Harmonie nASI' PaeeRr
Bal'oe gelooprll en yan daar naar MeeBter-ConcHs

vorigen

Aldnnr ontdekt Hj de, m'ild"g. om twee

gereden.

_

Bii den heel'S. op Pasf!ar Baroe lweft cen be ..

~:~ve~l~:di:~''l~~~:~~~:e zisccbhfWl:n~e e~:J~:::~ka;~o:'e:f~

aB]~:;;:;~i)~:~~

hebben wij den tijd b"ateed om do weI'·
ken Villl hot nlemYl,;' Kl'okot·kanaal to bezichtigen l een
groot en uitgebreid werk l dab den Walerstnut eer
aandoet en onze pIna.ta van bnndjirwa.ter moet verlassen.

~.

vioed is dikwerf zoo groat, dab men

-j<

terugzenden.

a.

500man Uloet

een

onYooTziene oms~nndigheden over
jaar en dus even zoo\'e~t tijd binnen do uOrSl)ronke'
lijke rllmi1lg gereed to zijn.
.
. .
.

nlen

hoop~

8a~lc;e\::::i 1~!t

aa:ene:::, j~l:~~:': O~)IV~:~v~111lQlllee!

spoed berekencl. Dc keeleo zijl1 Jelterlijk pril1litief.
Het it! te w6n!3cbcn dat men '·an de uitgegruven
Barde een gurr,tig gebrllik. mako en den dijk gebruike
om lang6 het; gehcele kanaal {;it'D weg to maken, <lie
rlan eene uils~kBnde kommunikutie rnn Djali tot de
v.ee ZflJ VOtltlen.
l\ten heeft van de gevolgen del' uiLgrni'ingen geBIJl'oken en beweerd dat lle gezondheidatof'stanil del'
nrbeiders niet gil' aUg WI"!. lntllsschen bl'bbet1 zich
aileen ziekten voorgedaan, to en men door eon inIflndfl:ch kerkhoi' uit Hoeger tijd moeat heenwl;lrken.
l'..el'!lUlg "-at

t\lit>

uell

Well"

At:lCh. Bij hot hospitaal tf: Willem I, u.c officier "an g~zond~
hei(l ecrilte kbsse S. Hartog van hot rccoJl\'nlescentellgcsticht te
]'hlang, de officicl'
gozolldheid cerate
J. A.. Eintho~
YOIl Viln het hospitlUll tc WcltcVfeden. Aan boord ran het :r.ickcntrn.nsportsuhip Gmar van Bij1:md, de iJfficier van gezondheid
curste klllsse A. llc Orung van dc genecsk-uudige dicnst t~l

Tan

leis van den Gau vernenr Generaal.

llatuurJijk

HOg

l\Ioerkerkell Yan
h~t lste batailloll. Bij hot Ssta batnillon. de kapiteill J .. G
H. Scllieffelers Tall hot 6de IJa.taillon. Bij het linker l~de
b:11ailloIl, de kapiteiu ll. L. R. de SLuder \'1m het gal11izocnsbatuillon der :Molllk5ehe eilnuden. Bij 11Ct 14de ba.tailloll l de
tweede luitenaut J. R. Jacobs van hot lBde battlilloTI. Bij he-t
15"c1e lmtailI()ll. do twcede luitenilllt N. 0. U, I\Iasman 1"all het

brec\.lt VRU het IGdc lJatailloll Bij hd gal."nizocns·hat.aillnn
V~_1.l Iltmku, rio kapitein H. Bcgcwann van het 4de hab-iJlon
illJ lll;\t grlmizQI.ms-iJatuilloll dcr Mulokschc .eihmdcn, de eerstu
1uitenm1t l. Broos van het Gdc hataillon. ~.3ij het gnrni.zoellsbaLailloTl ,all Groot~Atjdll de kapitein F. II. de Vogel Tilll hat
~hlo l.mtaillQll

van Samarnng.

-

Honder van Cognossement

IO

KA

Ned. 81--. Kon. del' Nederlanden, gez. Bruins, vauSsm.
J!'r. ba.rk M.deleino l gez. Mo.rino, ,ran New Cn8tle~N8'V.
Eog. lu.rk G·olden ..Fleece, gez. Wolshire, van Pndang.
Ned. Ind. ,t, Sindoro, gaz. Bergbuis, van Atjeh.
N cd, Ind. st. Prin, lTendrik der N ederlanolen, gez.
S,.ndmsllo, va.n BiUiton,
VERTROKKEN SCHEPEN.
Fr. Btoom. Emirne, gezngY". Pichar:;, van Singapore.
Ned. st. PrinseB Amalia, g6Z. Fab£'itius, van lndram.
Ned.. Ind. Elcb. H~lena, gez. Pyloo, van FamBlloekan.
l!'r. bznk Ca.\cnthJ, Coignard J ...... " ••••
VERTROKKEN PASSAGIERS.
Per Emirn6, Kisring en echtg., Cohen, nfatak :I!"onIt·iu Tellret en LeOllatd Mevr. Roo!!, JUfH. Bruno.

ciroa 3 mder. De tweede buiB, die nog water krijgt
als de eerato;] reeds het peil in It roservoir uitsteekt,
is de ingung cer leidiug door de Laan Secreta.ria, waar1'0.11 wij spraken. V oOl'dh8ndB is ("t 1 ul uurlijk nag geen
sprake VBll, dat Ben di l' pijpell Goit "n~tr te weinig
Ko

nings·plein ook yerder geleid en b:j meerder gobruik
van 't watrlr moest V"oor aHe e.,.entualiteit de inrigting
:r.·JO gemilald~ worden, dat bij Inogelijk gebrek, het Iu::\: C-yerbI n k van zelf hl"t eerst op Z'l.l houdtm.
. Bon derue verbetpring eindelijlr dezer dagen lot
shnd gt-komen is de doortrekking van het verlengde
van Gang Holle, dat {loor Kam(iong Lim" leopt, over
graEiland, waBrin hat tot nog toe dOl'dliep, en met een
behool'lijke Bteenen brag of duiker o\'el' de sJokkan
tot op den fraaian weg ,Tan Ba.li, die ,roor het groot
sto gedet-lte tlHlfl.B bt'grint en in perfekten /;ueetulld
Jt:1. EI..'rlltdaag8 zal er ook ga~ langs dicn weg gebragb
worden; tIe nieuwe camnlUnieatie weg on de yerlic!.1·
ting zijn eCIl groote wt'ldasd voor de hew-ouel'i'! van
bet bellede~ gedeeHe, Iud: wefltelijk uiteinde, van den
wrg van Balij en het Jijdt geen twijfel of in verloop
Va'l tijd 7.a1 het Bant.al Eur'opel!!che huizon lange: dian
w('g gesh.dig tOBtlemen.
- Eelllge dagen ge1eden werd door den Bchout
van PUl!!sar llahroe in oen yel·dneht l.1ll1s te Seuen
achterhal\Id ecn pak lnl!itaiI'e kleeding en iu een ander een f1tnsnue A.merik. klok RRn de hgden yoorzien
vQn vier vergulde· ornUllenLon . Do Lealolene kan
hil'rop 1'; iiekteren.
(A. D,)

j

2 Side rollers.

1/2 -

W
1 Top do.
3 Piniono.

3 '1/6 -

7 -

1 Box,

1l
ill het Frllnacbe Schip .GauIe , i:apt. CA.R~
RU, geliev. "ioh ten spoedigsta beke!ld to .tellen bij

geladen

de Agenten te Snmarang.
2274

j

(Voor het Land.)

4!i(';'t&,iu
>&n den heer L. JAUDA.S te Sal ati g a,
2275

Z. M. KAAS in blaas.
SOESMAN en Co.

in kruiken en in mandjes van 6 kruiken, bij
1716
SOESMAN & Co.

FIJNE GLAZEN

De ~::;~e~!nv~:lan~l~~e~i.~l~;e~;i~;j ~t"e ':;~-

in stellen van 6 an 7 do'Un met en zander karaffen
en Vingerglazen, porceleinen Eetserviezen.
(1369)
SOESMAN en Co.

Depot van J avasche Raffinade,
00 G S T 1876.
In trommeJs /4 '/2' Voor terugbezorging der trammel. wordt 50 ct. vergoed.
1789
SOESMAN en Co.

ESQUISE
HAVANA SIGAREN,
in ki,tjes van 25, 50 en 100 .tuk •.
Pas

302)

uitgevaardigde

v e r bod s bop a

Voor hUiSCI!ik geb\'uik

blJ BOEBNIAN ~. CO, . .

verkrijgba.o.r oud belegen prIma Kwabtelt KoffiJ, m
.akken van 10 en 25 katjeB.
1388

Petroleum Hang-, Kroon- en TafelL.A.JM:PEN~
in alle 8001'len.
SOESA-I.AN en Co.

2019

KeukengeJ'eedschappen.

J i n g van tijdelijken a.rd togen den
IN- en UITVOER en BET BIN.NENLANDSOB
VERVOlm VAN

Porceleinen Theeserviesen met gekleurdo randen,
benevena Presentkopjes.
Porceleinell EetBeniesen vQn 12 tim 100 perdonen.
Zeer nette Pet·roleu1U Kameratolpen.

VlIlIl'Wapenen, Buskrllit en andel' 001'-

Per Torring·ton yerwacht:

.

log8l1wterieel,

anders dan ten bohoove yan den lande.
SAm8rsng,
De ReBiJent vnd.,

2J Decemb,l' 1870.

Havana Biga,ren,
in ki,tje, van 25 en 50 stnks.

.:1 a,pnnsclte Ba1ll.belba.kken.
met rood ge,childerde Bordjes.
SOESMAN en Co.

VAN DER KAA.
2195

22G8

"iju, ~'i.i.I.r~i.'Jvj
l'~\"if?ren, die bier uit·

ontvangen.
SOESMAN en Co.

1787

DONNANom V AN 30 NOVEMBER lS7G (Staatsblau n().

Me. NBILL en Co.

Ret groote huis,

.

Polelllbiflg.

BATAVIA.
AANGEKOMEN SCHEPEN.
Eug. ,eh. Glen AJbyn, ge •. Hu,tings, von Adelaide.
N ",d. J nd. st. Billiton, geT,. ~Ieijer~ van Billiton.

\"t'J'I'icillJ

ZatunZag den 23 Decembel' 1876,

C. V. Z.Vissers,
Siebergstroot (.tBUlon) nnbij hot arseno.1 van eon

j

geheel nicllwen

(J. B,)

Steede yoorhanden: on~e bt!kende Bjne witta en roode Portwijll en Madeira.
op halve f1efHwhen.

Voorts:
Marsella Wijn voor bentellende zieken.
(ISm)
B. KARTHAUS en Co.

': Hen. prachtige PIANO,rIf
"SSistellt··resir!e"

van BERNHARD1' nine fIla, in de vorige rutland
uit PAlaJS ontvaogen.
2239
A. MEIJER

BAZAR.
San

bekend onder den no.m van BOELOESAN groot onuevecr 56 bonwB wan.tYoQl'door nt'lt GOUVoJi '1ellIent erf-

;;ocht i. toogest ••n, lig"en~e in .het district T~OEKO
afdeeling KENDAL, Rosldenhe S.A:t.1ARANG, be
hoorenda .on den Boedel van wijlen den Heer
"s;i,;tent,.re,i,1C1;tic-b.'tr",.+
,"

op

huuri kent, weet, hoe l.ngs de huizen aldear bij not

Schllttel'ijen enz.

weder cen 800rt van moddersloot, of modderver
zameliLg te ~ zien was en aUe afl'oer olllltogelijir

DlJ DE 8UnU'.I'TERlJ 'IE IJATAVIA mf DE INFANTERIE

bleef. ~Aan de buitenijde del' defensi.iij. leapt een

]3

(~~:~f.g~~1l3~;il~~~i'~~~;'T~~~~~jn~~§~n~al~edf~1~\a~l~ ~~it~~~

tlrm

fl1dirlt~iti;-Iilriforlll

t'J l}lijYcn ctmgcn.
Bcvordcl'J~ Tot ~apit(.1iIlj dl; eetilt.c Itlit~ujtnt .T. J. van OOilterzee: TI::.t {'.::r:;ten lqltemmt, de t,Yc(.'do Init8ultnt U. ~'. J. n()e~c:

l]eit'~:'J~~~L l:r~t k~~~I~~·aCll

lultcnant dl} ilergcaut A. F. UeIl'J

lllann 1 ,:In h\'t kOl'pi>

l)cparCcmcnt

"Ull

Oorlog,

U(.01' Ul'll K0llll11aIHlnnt Tan hct Leger en Cbef Tan hd·
D'~I'a:rt~m('llt T;"l.ll 0u~!p1~h'l~1~lerlandsch~lndic tijll
~ilit:"w:~ .i(hillni5tmti~;

Als ~lh·r:ct~ul' TaU htit ll\\sl.lita~l

tt,;

J. B. ENGELMAN:
W.

N.der. informatien ta bekomen bij den neer W.
VEENSTRA te L 0 , e woe
e .1 ~ r i e, Kendal
en bij de Gemaohtigden der b~tfi:.al;E~1~~n;,men.
2064

Boeloesan l
zal Zaterdag 2,3 dezer
dE-B VOOl'midn.ngs ten 10 urt"!-, in bet Lorsal en ten
o«rsbum van flet Vendukontoor ploat. habben.
2236
SOBSMAN en 00

0

c k j e s.
-..... '--'

IOOndo, Vierkante, Ovale,
in groote keus en diverse grootten.

Alc.tivee.
Prachtirro fluweelen Tafelkleeden.

1889

b

B. KARTHAUS en Co.

BAZAR.

Benigsle Imporleurs van ~ Pianinos,

Vleugel, f.brika.t Gebr. ~AKE.
hier zoo gUDetig bekend, oll.t.vangen bmnen kort weer
1811

PIANINOS en SALONVLEUGELS.
B. KARTHAUS & Co.

BAZAR.

SOESMAN en Co.

i-r=D~-;~~~i~::n g~::Jnbe-

Ii

Bazar.

loc.al verkoopen,

EEN STUK GROND,

i n e

wormen to verdriiren -_ ..

CAR,PETTEN,

fiullen wij op Fnblieke Vendutie in oml

verbetcringen op de hoogte te blijven, en de meel!!
f;.~n Onzel' ~palen hun 'liwerfwgten, tvt den we;; nft.&r de
Etad en verde)' NoorJw~k en Koningsplein benevens
lIen regten weg ]1'1o.t' den hoek, wanr ieder thuis be
hoort. 't .z~l £Ius 'biet oyc.rbodig Zij07 als wij onze Ie·
~er~ zoo gaande weg weer eens op de hoogte .houden. E~n
goad werk deler £lag en tot stand gekomon J8 de voorZle·
ning van de Defensielijn van den :Bosch 8chter Goenong
Sahari op de hoogie "fan Gang Cornelius over een
ao.nzienlijk~ lengte van een panr dui~~end meler met
een p,oot waarin stroomend water. leder, die deze

tOil

voo.r_ki.uderen om

Op een na<ler te bcpalcn dng
in de rnaand Decen). ber a. S,

::: 0cv~r~~~~en~~l~~e::: :ij~, z:~l'v::n dft~~: ::~::~a;:~:~

Thana i8 een goot gemukt met

HiHOEDEr,.

BENEVENS,

- In eon Ncderlundsche G('tnP~ntJ wedi, dank r.ij
de beraadslBging in den GomcsntcrBad, en in grr·ote
planlson, dank do bohsuleliflg tler pu\)Jie-ke ZB'lk in
de dl\gbiaden, ieder (lie bd!uq ate lt in zulke Range
legellhcden 7 welke werk~n van puvlkh uul. .... u.:l ... ~ "'":". . _
derno1llen worden, en In del' loop i"au ';len Jllf1r tot
sland komen. Rier kOll1on n.l z.n'kc zaken bij YET
rasBing. Onze bekwame eer3banwtl:r.elld Ingeniour de
heer A. Ve: burgh werkt nls heb war,;, Bub·roaa, mB.Ql'
daarnlll met n!c·L minder ijrer en vooral met niet min·

dIt

Forster Ale en Tennent's
P 0 R T E R U I E R,

ten bnize van den onder Intendaut 2e klasse

- J.O December. Do Bssistect resident "oor de
politic heeft gister een kraukzinnige (Europeaan)
ge.3rrcsteerd l hij welke gelegenh.picl ~[JEdg. w rd aangevallen en 7.11"i verwfwrende 7.ich do rechtrrknie ver·
zwikta. Dien i n gevoJge wern de rol beden ten kan~
tore van den Ilss:stent-resident ttJ rranah·Abang ge·

plokkao, doch die Ileeltt ten g8volge van het waterver·
b!'uik '."0':;1' de achterliggcnde sflwahs ",elf gean overvloed
van water beeft. Toch begl'eep Cle ingenieur met dat
weinilte te moeten woekeren. Door tijdeJ~ke opl'ltuwing
van
water WAe het mogeiijk bet onder den weg
door nsar de olerzijde ","an dfn weg te brangcD; en
• waar fmJ. mogelijkheid op stroomend wilter lange de
huir,en in een minder get:q"ude buurt beeta8t, can men
r,eker z.ijn, uat de eerstaanwezende ingenieur deze niet

BAZAR.

VEN1HJTm WEGENS VERTREK.

(E. Il/'hI.)

ongebruilot la.t,

gelegun teTlllMANGOENG reeidentie Kadoe,
zij .de inmiddels nit de band te koop.
Offerten worden in ontvengst geno'!1.en bij deD Ondergeteekende, bij wien ook nadere inform.tien zi1n
te bekomen,
Sam.rang.
(2114)
G. A. WERMUTH.

Ned, bark Algaf Meer, goz. Said Scch bin Aloel,
YlI.n

de fonten "an weleer met de
loop !ll, boga.nn, ten deale hrrslelJ 7.\11 "ijn en Halavia
voor bandj'rs beveiligd kan worden gracht:.

houden.

e:n

De Tahaks-Onderneming Lto~.

Echt Japansche Soija,

SA.~IARANG.

VEln'ROKKEN SCHErEN.
Ned. t3toolU. Kooingin Sophia, gez. Zuiderhoudt,

DIJ fontein moet

nm 't

Dc Tabaks.Onderncmink F.O.M.
gelegen in het distrikt BODJ!, ReBidentie SamaraDg

_ (1367)

SC UEEP SoB ER I CHTEN.

op de uitmor ding dcr pijp gepJa.tst

hebben 1 doch laler Vl'ol'dt bet wat'.:"l'

op eenen Wider te bep.lell dag inpnblieke
veiling of bij in.cbrijving,h.twelk tijdig' .a~
worden gead verte.rd, worden vorkocht,

~~~setk~~~ia!~og·nd~.i~o~~~~h£~~i~f:U:;1~~~'lV~1{~n~~ls S~J:.l~~;S

wordeu; doch gisteren bij de proefneming sprong het
water nit (en provisionele buia tot eeu hoogte yau

'T.OU

lnll~n

kIass.::

SUf~l~~~;ri: es~tnst:~l 5~m~~\~~ilI~~~lC~~I\all

hoogat nitstekende bui. boyen water en die buis blijft
leeg; d•• Jt het nog verder, dan gebcurt he!zelfd. met
leeg i" " Jllden ook de uitvloeijinge-pijpjes ophollden
te loopfn. Van die beida e::dro.-pijpBn nu voedt de
eene, wier opening It ho 'get in het ro~el'V"oir staat;, en
dio dus bij schaarschte van water 't CEr.t ophoudt te
vloeijeD J eer.e ,folJtoin op lH·t err Vlln het nieuwo pa-

7.1j~i~~~g(r;iew~~:~:~11~Sa\~g'~a~lS;c~~~U~:1~ ;;~e~~~~,l,l~:~

d~l.lkf.~~o:~~e\t. e¥:~~ l~!hl~~l -~~a;' U~e~~J~~e~ktl~ai;~ekdi~l~~e:~

gietel'en voor het eerl!lt in werking kWBm, onder "boe·
zigt 18n dell myn ingeniaut' ran Dijk, die de put geboord heet\ V"crd:ont beBCbr~ying. Vun bllit'n g.:ziell

de tweede opstaande bui~; earat sIs 'r:; reservoir gehesl

Djambatan Doea tot nnn zea, oYer 3400 meters go·
h~el en a1 voltooid. De AngkB rivlel' is reeds opge·
nomen. Reb OV"( rtollige water rAn do Bacbarac1}tsgracbt li!tort zich nu in zee J in de 1\forar.B ~arang,llit.
HeL moeielijkate gedeelte vun den arbeid IS n.fgdaan.
IIet g!'Rafwerk gSFchiedt ten deelo door weeke m08~
rasgrond, ten deeltl ill hanle klei.

dienst

de g(.2_G('.skulldige
va.n Sumatra's Westkust en Onderhoo~
rig he den, de officior mn gczon(lhcid eerstll kInase F. Rogier
en die del' tweede kIllsl!I!: H. W. Sa-ndberg vau de gcneeskl.mdige
dicklat to Atjeh. Dij het hospitaal to 'Vcltevredcn, de officier

komen loopt bet WAter met gemak door de goten der
laao terug nllar het Koningsplein.
Wij nocmden bet hoog,reservoir van de pnl op het

V.n Djoti [po"er TaDah Abang] wordt de rifier

~~::er:eljl;ol~:~gka~~ftf~:o~:;~d:~1~8!~~1~~:~kto::r n!~~e~

.l\Iilitaire adminish'atie. Op het bureau van den onder·intonda.nt der cXlJllditictionnllire troepen te Atjeh de on.iel'-intenda.nt
der twoede klasso C. V. Z. Viasers van het Bureau van Jen
onder-intendant in de 2Je militaire afUeeling op Java.
Gcne.:skllndige dien.!!t. Bij de gcnecskundige dienst to Atjeh,
lIe officieren van gczondheid cerate ldll.Bse H. L. Benjamins,
H. L. N. Vricalllan en 1). U. van Goena ell de apotheker der derde
kl:J.sse S. Bleekrodc, de twcc cerstgenoemden nn de gencmuncligo diclist tel' Sumatra's 'Vcstkust en Onderhoorigheclen en
dG twee la.atstgcJ1oemlien van hot hospitl'.al to W'clten-etleuj bij

daartae overvloedig drukking, en een moal daar ge-

over een kanaal·dorpel in het nog nf te wfl'aen gedecIte van het kanaal geleid. Zoodrs. het water boyen
peil staat, wordt water in .'t kauanl ingele.ten. Van

dit gedeeIte, het eigenltike Krokot-kanaal, 4000 meters
lang; is nog Diets gereed on is mcn oHeen bij ~en
grooten wcg na8f Tangera.ng aeht~r G ang ()hau~.8.n
aan den arbeid begonnen. Over dlt gedeelte krlJgt
het kaDual eeno breedte van 20 meters.
Afgeworkt iH het bE'uedcndeel, waar een ruim kanasI tor bl'eedte Vfin 30 meters tich nitetrekt Eene
flinke sIuiE', die in aanbouw iS j elrekt (jill den afvoe.r
llm watf'r in deBacbarachtsgrachtto temperen. Veracheldene g:ooottl bruggen liggen over hat kllnaal, .van hout,

do

Inn(ie. Dij het lGdo bat.illon,
kapit.in· H. C. Ecnhuijzeu,
.nlong' nit N.derlandOWElf9E~itAl'Sl"

tarie l.an gebrngt. De hoog.te waarop bet in het hoog
re,ervoir I.n de put op KODingBplein stant geeft

bestaat 1ij nit ef'll groot r(scrvoir of bale op den beganen grond welks vier zijden met een ronding aier.Jijlr uitspriugen en un uitstl'oomings-buizen gelijk de
Lyrlranten voorzien zijn. Uit het midden vall die bak
ycnijat een "ierkaut tor£lntje hocger dan eenig andel'
arlosisch fonteill of reservoir, daar de put ('I) 't Ko~
ningsplein vall nUe putten It hoogsb springt }}enigzins
vers:erd hebben de riar zijden van dit torenlje ieder
ocm bnis, waaruit water neanalt in den on-ierBten bak.
Doch in dit torontje Rehuilt een geheim.
Boven innnmelijk is een reoervoil', en de uit-vJ.oeijJ.ngtJpij[ on bevinden zicb op den bodem daorvan. In dat
reaervoir f'taBn (chter nog de uitmo ,dingen van twee
nndt't,.} buizen, de eelle hooger dan de andere. Is het
reaervoh vol, dan 100pt heb water die beide buizen in.
DaRlt hot cen eindweegs, dnn komt de opening der

bendige . dief uit ren goed ge.loten lea., f 1200 b,mk·
papie~ GIltvre{md; terwijl de hewoner niet te huitl was,
Een Ollderzoek bij de dienst.botlen hei.·ft tot go one o .... tdckldng ge:uid, terwijl de be.sbolene, .. GlU ztch in den

uit Nederla.nd aangekomeu, ala be.etemd, voor de dienst hier to

burgh geen kanaje op at-room end watt r ongebruikt
laai;. Secretarie Isan moet dat water krijgen van Je
zoo overvloedig stroomendo Artesis"be put O;J het
Koning!!plt!i~. Maar, 0 jammer, de belling va.n Secre·
te-rie-Iaan is in de rigting naRr het Koningsplein, het
water van daar komende· eou op moeten loopen om
lange Secr~tarie~laan Dallr de kali te kamen. Hoe is
dat bezw8ur overwonnen P Men heeft het water uit de
put door gealote a buizen, eeret DRar 't boogate einde,
hot digt,t bij de rivier gelegan einde, yan de Secro~

~ae\!;~lv:~~:;l ::~n:~er!~j:~8~~;nz!~8a;e:~~kht~tJ:~~
DR genl.men informotien blijkt dat hij nooin speelt ~n
zoowel in 2iju klllUpong nis z:jne chefs yoor ecrluk

.iI~:f~ijt"t!t' l;::{~~~~ob~~!m.;~nd~~a~:!r:~g· wne'j/ip';
l~~~e~~ °t~~:(f: l~it~:a~:I~H~ ~~rul.g;~~e:: 'd~~ hJ3!r~~e o~i~i;

b.d. De toestand durtoont we), dat deheer Ver-

KoningBplein, en ('ok de daar geplaatBte toestel, die

In dcnloop der maand Maart 1877,

So".,

orde gebragt werden, gonot van s:roomend w(l.ter ge-

uur eerst het gelNlen 'BrHes. Omtrellt kar en karvoer(ler knn bij niet de millste inlichtirgen geven, zelfe
de laatate nie~ herkennen bij eventuee'c ontmoeting.
Natuul'lijk moest bij den schont lId lermoeden rijz~D,

r bekend ,tuat.

Samarang, de k.pit.in-kwartierm~..tel' C. Th. JWi,ig, onlang'
uit Nederland teruggekeerd.
G.nec.kondige, di.nat: Bijhet ho,pitaal to Welto.... den, ao
~~~~e~s ~~ ~:d:l'~::~d t~~~~t:~;d~lasBe dr. 1. R H van

ruims dnil<trB aan 't eind· der gllllgen, die aldaa. op
de Defonsielijn uitkomen,. en in di~ goot,. wordt 811n
lijn zllidelijk tinde een· p••r ;n••1 per dllg .d03r 01'atuwing water uit. den BJokkan ingel,ten, dat lang. de
erven Blroomt en ten slotte ombu 1gt, nair. Goenong
S.bori geleid wordt, en daorin bij Pintoe-Be,sie
uitmolldt.
Gisteron heeft oak voor bet eorBt de Secratarie,la.n,
w.ar eenigen tijd geleden de goten bemetsald en in

Geihllailleerde ellijzervertinde Cass€rolles,

Gebakl'annen. Soepketele. W.terketels, XoffiekaD~!,n,
Geleivormeo, ijz:eren Koekepannen" koperen en IJze-

P.t"~)enm kooktoe.tellen, .;;t".kte~ IJ.k.nnen,
Speeerydozen, 81~u
telmandj".' oval. Vliegendek&ele, SJalepel. en ~ or-

ren

}"'!lesoebcndragere, Messenbakjest

~ei81~nz.

B. KARTHAUS en Co.

.A.LQge ."Mataralll,"~ "ersche,lmwethader'.·ltaas;
1B.~4~n· ~ordt eenpaBonhangillie VERSOHilKAAS
aanges.neden.

in hetO:.vnll DJOCDJAKAU:rA.
REOEPTIEINDEN laten GR.,.,

2'1l3

01' DINSDAG.26 DEC ... II. 8.,

Impol't-:li~uclel

des ovondo ten 8 UUl'.
De ;Secretaris t
W. V AN. DER RAAR.

2273

Gebr.

8TO'RCK.

Homlcl' vun Cognossement over
ML 50. kisten BIEH,

J. A. F. Rijken Rapp,
Jlcnocmll Organist bij de Prot. KCl'k alhier,
bovoelt zlch a.an tot het
ge'v0Il y""an.

~opge~~~~~ft~~~~F.oe.den,

VOOR:

PIANO,

~~gL,

AIBmede:

Chirurgien -Delltistc,
opvolgcl' van den Heel'
.J. S. BURLINGI-IAM,

MODE.

"l'rlercurius"
Ri.8ieo'l tog-on Zff'I'ltl

eene

N ctte Zwarte
(Eng"!sc")

bij

J. R. SCITlIITDT.

de

'-l,IO' reke

Brt;rld!if-vaur

nUli \';l.n voorutJf:mde M;utschllppijw

C.

(23)

REIJERS

genoemde Muntschllppij, ziju bereia rwtco'~ tcgen
llrllllu- en Zcegev:uu· uautenemen tcgen de allui'3l' gebrllikelijke premit~n en conditWn.
(2607)
E. MOORlI1ANN ell Co.
"IUl

A..~Ttt.~~ '-~

N

REGENJ ASSEN

[cHell hill~i"3~

]lrijzen,

bij

KEllS11 i\VflN,ll.
ZONDAG, 24 December a.

i",l

EN

7"'1(Ji'lIIOL it

EU>6IERE.

factnnr Heeren en Dames'

C 80 E l\T Ii N,
h'g-ell vel'lllilHkl'Jc Pl'ijZCll.

Hoedcll J Bemden, lloorden, Scj~uierwerkJ 'Vaaierp,
Porlemonaies, Kamnum, eD¥.., enz.

P AHFUMERIEN ED. PINAUD, ale:
It'ijne ~o('pon, Colu~crel~m, Poudre de LYB. Pompadour.
tle NOllY"oa;- Parfum, Opoppona
Ixora
OdeUI S brconle,
Nieuw Hooi. en vele andere aoal'YJ

len Tau het gcrenommeorde huis
.P 1 E SSE en 1.1 UBI N, LOll don.
ALLES V AN DE EERSTE QUALIl'EIT.
2207
H. H. EUZIEUE.

Ontv[tngcn:
.1:Gene uieu,...,-e zending

Goede Tafelwijn,
St.. MAHGUEllITE
CO'l'ES DE BLAl.TE,

To
12

per rat
. .

ell

BERGASSE

bet Loi~.
J. J. VAN RUI.JVEN.

en

HOLLOWA.Y'S PULEN liN ZAL1~. Gevsorlijke Diarrhea. - De oorr;aken de~ or verzwokkonde zickte zoo
versohilland, en de wijze luuer annvallen zoo veranderlija zunde, geven een voldocnde redan van het belangrijk Bantal harer olagtoffera. Onder Holloway'.
behandeling, al is de. oorzBok dezer ziakte in duisterniB gehuld ...1 do mtala!; even. gunatig zijn, hetzij
de maag, de lever of hlelnere mgew8nden dv zetal
van de ziekte is, want zijne pill en met o(lrdcel
ingenomun, en zijn zalf W1ed op de zijden der ODderbuik ingewreven, beteugelen de zwelling der
blocdvaten en regolen iedcre v(irkeerde werking,
w8aruit die ook ontstaat. Beide midJelen werkcn
... '-" .... t~holh"\J,.<I

hpl"~tpllil1~ VlITl

hnt

';,d'''/-o

BORDJ~AUX.

Door toevallige omstamligheden

Arm.1

en bij den ondcrgetcakcndo in COllunit3Bie Old ~'4ngDn:

Twee E'I',qelsclie Zadels,

I

Een span .fijn IJc;'la'kt le~l~re;! '11 Ta.ljentuigell,
geheel camplcet met brof'lio!l
li"ijn blank Garn:tuur,
I

Een span dito ZW[/i't ledel'en,
hcbben de eOr to berigten dat te .
Zwart ijz!?ren Garnitllur, Ztler compleet.
~wginnen
1e Jtu',lllnl'i 1877 de Slompret Melaijoe
Zijnde niet r-o~r den blcnde~, mnar op order verm Vel'gr,iot fOrlll:1at tweamu8.1 '9 weeks znl verecbijnen
vanrdigd voor particuli€'r gebruik door den Zia.delm&ker
nn weI op \\'oensdag en Zaterdag.
.
en Levorancier der Kon. Milit. Academie te Eredu.
Tot bedoelde uitbreiding oyergBonde oJl aeny-oek:
R. M. KHIERLING.
van vele nbonne', openen zij aldua teveUA eene nieuwe
2250
G. A. WERMU1'H.
gelegenheirl tot het plantsen van Advertenties betrelren{Ie l!"Rnd~l (In .. Nijv, ttheid, Venduties, Uitbe~tedjngcn
e~l aJle mD~e-luke anngelcgenheden, die men ter kenDe

~;~~:ij::.~ e~~I1~;~~~et:~ ~~i:.g ~~~s~~la~:e~~~DCh~:~::~~:
De aboronemonhprijs is f 16 Isjaars, f.raDco p"H
post; bij ,\ool"ilitbetaling per ha1fjaar.
Adrertentiekosten': YAll 1~10 woorden root' 2
plant&ingen ./' 1.-, ElIw her haling- d~ halft.
1\.Ict de Yel'bling van · adverte'Dtiee beloBt zich de

HcilQ,cLie, zonder verhooging van kosten.
221m
G .. 0. '1'. VAN DO}{P & ('n.

Zeer fijlW Bng'elsc1lC z\varto en witte

nt~Gt~NJASSEN,
(He 11let ]Jlak~E-[1 'h~i

G. O. '1'. VAN DORI' ell Co.
te Samarang_~

VOORTZETTING

VAN DE

TO"IBor:A~,

dn.a.rnn.

"",?T1,,:":~"'.j-

gezonde afscheiding, nnLuurlijke en Imitensporige lozing.
Dooaj.B. Pillen van f 1. f 3. on f o. Potjos lIalf
van f 1. f 3. en f G.
Choribon W. CALIS1'ANS & Co. Tagal A ••T. van
der VOOItT, Pekalongan W. E. llANA, Sol" ARNOLD
en Co. en COBNAES, Klatten J. D. SLIEn, Mag•.
lang J. A. ZRIJOE[" Samarang GOETHAR1' on 00.
DE GROOT KOLI<,]" en CO. WANNRE, G.C. T.
VAN DOHP en Co. H. 1,. DE LYON en SOESML"l
en Co.
(740)

per dotijn itesschen.
. J 8.- en f 9.-·

il1aleisclte C'oumnt.

tnt;

I '",I.Alli" liV lt7'1/~ 1~1\7 j"IIZIl~/~
vall de Snmarangscbe Schnttel'ij.

tU~Bchen gevoeligheid en p~'ikkelbaa, 1}C"'id, zielrclijke ~~

CD

Slompret Melaijoe.

25 December a. s.,

Holloway's Medicijnen

AdreB .an het depot bij A. ;rA USSAUD, Fran,."c
\J..':..J.Wi9}kkcrij en
EUZIERE.

1,:?Ulil)

11

Kerstdag,

G<>EDI'1:'OOP
10000 - 5011 - 1i20.

1 t

S"

Z lJ11( ;
"LI. . Uill.11V11 'l~' .JiJ1,7
Pracht.ig vcrlichte I{EllSTBOOl\i,

22'1!2

bij kisten vall

illPl'k

OVJmlfBEl\,LIJKE

hij
~~w-!X.~.-'[~f""""~~-.[~SA7SA7.:.:?"",.~"7~; Kersth::ransen.~
22tJG
J. J. VAN RU1JVEN.
"W'~'\W"JYJ"~~iYi-""v~~~vi'~-,,$

direct olltvangen:

Os

$

PANUS.

ell

Ie qualiteit . ClGAREN,
ECIl OTOOt

(1)

~
~

Boekhan- $
Papierwinkeis .an 1I<e-$
derland8Ch-Ind~~1;) de go' 0010 wcreld. ~

VAN MANILLA

1881

n ti r~ BEn G.

HP.oorilftaker.
werkt tegen billijke prijze~.

Depots bij 81 de \ OOrntlllIDste

delaren

J. H. SCHMIDT.

2218

""I ....M, ic

A. G

$

MOD ERN E.

eluiten steeds verzakeringen tot gewollo condltlen
en premilin. Kantoor boven het lokaal van de Heeren
G. C. T. VAN DORP & Co.
G. STELLING Diro kteur
(1268)
en agent.

\VeslmOllSOll.

ma&nd nQ. het .nfschrift.

Zwart bij hot acbrijven en nllijd helder.

Ue Netlcr\. IIlIliscbe Zee- en Urand-Ass, MaalstballllU.
De 2e Neller!. Indische Zee- en lira nd-Ass. Maatschallpij.
De Nederlandscbe Lloyd.
.
De Zee- en Brand-Ass. Maatschappij Ooslerilllg.
De llrand Ass. Maatschappu de Oosthoek. .. "

Ontvangen:

213, rue LarilijullC, 1',II·ijs.
408

~

---~-

ne Samaraugsche Zee· cnl!l'aud-Assul'llnlie Maalsdli!lJPIJ.

1!l00

Kilo'sIJs in5miuulen

doorde nieuwe Ioeslrllen '1'0·
SEIJJJI, die lIIen \\'aarbor~l.-

lUi

ENCRE JAPONAISE '~

geeft, z?'lf$

Tweede Kolouiale lee- cn Br~l;d-,\ssllr. illaalsciJappiJ,
Do OlHlergetceI~~~,{~:~g~)tte A~:~(~:~' bell?e;lIld zijnde

T,ellert EEN ROK van het fijnsto
Zwart; CASIMIER, onder gllaralltie f 50.

;,

~~~~:OO:~

E NOR E

mont No. ,~,

J. H. Schmi{lt.

.

Oopieer-inkt.

Sam., 1 Jan. 1871.

2215

[15 10

HEHVATTING DEit LESSEN 4 ,JAl\UARr.
Gclcgcnhcid tot. plaatsing van
DAG· en KOS'l'LEIlRLINGEN.

O. I. Zee- en Brand
Ass. Maatschappij.

DAGELlJKS T}J OONSULTFREN Heeren I,oge-

VO!)I'

Afetl1leme zich in ac1itt,:o(;rna;~aaJ.: en 1jerval.<lchillg.
Oortlcel ~:I~esprokell tloor hel Tribunal de la Seine tleu 8 mei 187

2264

....Catalogus op aan vraag Gf~~is!!!

Dr. J. Osbourn Edwards,

JJ

9, rue de ta. Paix.-Parit.

207

Zilveren en vergulden JEANE D'ARCS

Cl:. 5a.

~--------,~----.-----

GUI'l'ARRE.

2211

2217

.

Opleidillg IIoogcre Burgerechool.

NIEUWE MUZIEKWERKEN

J

i1Wlof1d, ' flOor, de Intid.
•
Zij houdl op het', aa1l!lczicht en ,is oil.zic!dlJaar;
zif geelt "". aau de huid ..lte "at"",lij'" friac!theid.

Instituut Samarang.
Gelost ex "C~]cbes:"

HARMONIUM of ORGEL,

Piano·lcsscn.

Heeren Hoedjes,

DEVELOUTINE

i.eelle ']ieciale .POUlJRB JJE.llIZ
bereitl "it Bismuth, . bijgevolg . v,b, eell lMil.am",

olltv~ngell:

en Geklellrde en Zwart Zijdeo . KOORDEN ,oor
W AAIERS.
2255

a.ngebrncht .an Nederland per Zenaebip NOOBD·
IIIlEKANAAI" kopt. L. BRON, gelieve zicb te
,Tervoe,gen hij
de Agenten,
J. DAENDELS en Co.
2272

I,AATSTE

TokoPLIJNAER.
Redell

f'BAt:U!IJl:G

En tree fIde perSOOll.
J. J. VAN ItFIJYEN.

2243

0;....... I)c oll.(lCr g ctc.e.k.c.ll!lC zal ill
~
. - JANUAHI, a. s., 01' ~ij.
ne PHI VAA'r-MIDDAGSCHU OJ.J cen
CUltSUS Ol'EK],N,
IU:T

TOEl,ATINGS-EXA;1U]N

VOOR

DE

TEK.OOP:
Een (;alh}\vay- Stoomkctd,
fan 'Zeetig pBardenkrad\t, gohcel com pled, lan,g- 21
VOt-t, diameter G l"O(!t, in twee atukken, met handn)('R
ding ponp, et-()()nl1ueter, onz.
(1327)
To bevragen bij
Me. NEILL & Co.

Qr]'cge1(lc MaaJl(lelij ksche MaildiensL
HEr STOOllISCHIP

lIoo-

GERE 13UllGEHSCHOOJ,.
T.

n

l){\T.I\J<!ll:\LA.N.

Sfunarn.ng l 22 December 1876.

Ne(l. In{}.

2271

StoOlllv.-M~lats~

RET srCOMSCHIP

PR.INSES AThf.L-iLIA.
)

Kommandant E. W. FABHITIUS,

\'1st den l::J.on JnlluUl~i. 1,~7'-;-' Vali

Batavia

vin Plldang en Nspe]5 nRal' Nieuwo Diep yertrekken
Lading word'f. 811,Dgenollcll four bijns. sHu h!1\'et13
in de ru idde.llandsche Zee "'sQr\'OOr mrecte Conno::; ..

.

0',fla 9

(l ezo~coerder V AN LOENEN,
yertrckt tlt-'Il 23~' deter DRat Soerabaija en ,i.\fucBsHnr.
De Ag'tmten.
2202
Me. NEILL & Co.

Ret St.oomschip

---.'--~----~---

Stoomv. Maatschappij Nederland.

TER VOORBBRE1JHKG TCT

Ned. Ind. Stoomvt. Mij.
Te bevragen bij de Agenten,
Me. NEILL & Co.

VUl)TRV~fE'!RK!;

~~
,"Villin1ll Mac-kinnon,.
Gez;ag\'t1erdt~r

LINDEMAN,
Yntre~t don 2:3en dezer Jt!-8 morgene 8 !lUI' nsar
8oeubaiG, Dawfan en BRt1djel'mS8sing.

De Agentcnl
2263

)k KEILL en Co.

sementen wvr ~en afgegevcn.
J.e~T ~~~ yr.lcbt en passage gelie:e men zich to wen-

2208

de Agenten,
J. DAENDELS en' 00.
Batayia, Samarang] Soerabajtl; ,

~~lil'.':~~
!Iet Ie JANUAR.T te befrckken:

RET T:lUIS op

P.B~DnLi.X,

loal,t bewo"nd door dun Ileer PIEPER.
Te ben'agen bij

2224

SOESM.-\.N

en CQ.

VerantwoQrd.elij-k vnor de wet:

.G. O. T. van DORY <\ Co.

