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en Feestdagen uitgezonderd.
PRJJS DER ADVERTENTmN'
VaIlI-lO woorden voor -twee piaatsingen
Elke herhaling de belft.

Voor geheel NederL-Indie/ 15.- per hallJaar.
• Nederland
• 20.-.
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SL UITING TE BA.TA.VIA.
Sluiting dcr EJlgel8clle ll[rtil via Batavia., ~:[untok,
Riouw en Singllpore_

In de maand Jan".ri del 4 en 18.
}~e brullri den 1 on 15.
l\Iottrt den 1, )[) en !W,
April den 13 en 23.
Mei den 7 en 21.
JUDi den 4 en 18.
J oli den 2, 16 en 80.
A -;; gusluB den 13 en 27.
September den 10 en 24.
October den 12 en 26.
N oremb er den 9 en 23.
December den 6 en 20.
Btuit iDg <ler Prrw8clte il[ail f ill Batavia cn Singa[ or,' _
In de Ill.an,l ,Tanu"i den 13 en 27.
Febrnsri den 10 on 24.
Maart den 10 en 24.
Api! den 7 en 21.
Mei den 2, 16 en 00.
Juni den 13 en 27.
Juli den 11 en 25.
Augu,t· •• den 8 en 22.
Sortembe. dtn 5 en I!}.
Ootober den 3 en 20,
N OHrn ber den 3 en 1"7.
December den 1, 16 en 29.
Het uar van sluiting i!l eteede des namicldag8 te 5 ure.
Intusscbon wordt .an belBnghebbenden vrij gelaton.
ook op andere dllgen hunna brier-cn BaD bet poetkan,
toor te doen bezorgen. De do()r~ending beeft flteeds
pla.t. per eer.tvertrekkende po,t.
l:s DRS

NAO·I1T VA.N JONOSTLEDEN

~-raandag op Dirsiag,
Boom,

is een w~k er san een der pakhuizen bij den
:';"~m et afg61Dedell bals fermcord
V OLGEN3 EEN

1·.A.HT(Kl:L1En

grBm uit Amsterdam, dd. 10

geyonden_
albief onhangell teleDec.mber WB. de prij.

KOJo'FlE Goed .tcl. gew. bereiding 53.
SUIKER No. ,eertien 3SY,
INDIGO Prim~ 'luoliteit O.
levert in een inge zonden stuk
eene krit.iek op f.-rlll t ICQhuulu., en wei ni t de pon van
een inlan (\ er ('{" iemand die Ills zoodouig wil doorgaln.
Het .tok i. ge.. t in de niet zeer behagelijke lij.t
eooer zamenaprallk
t nSf eben h O~ SoendaneezeD,
die op een b.l~· hal" uitg •• troH, .ich to g.ed doen
. - .an d. amfioenpijp, ter .. ijl da eene opdi.cht van bet
goon hij op den avond fin "Tjinlkolos" yoor ue
toko van .)Klapadin o" zoo al gezien beeft. Te mid den
der tnlrijke Dlenigte ·v an heerefl en dame!! die a16 u~
IIIoel door elkander wemeld en, hod hij zich bij .. ndcr
go.mns.erd met de alepende j_p.nnen der nj onj ~b njonjlh, en looraI met haar kapeeI, dat aan Bommigen
het vool'k() men gaf van satyrs, en anderen in verdonking moeat brengen V,AD met een vogeln efit tu pronk en.
,,j1.1. on •• vrou,\en 't "Bagden-.egt kritiku.·zelr. maar
DE Blf'lTAr-0'. BARA'l'

FEU I L J. . E TON.
r

De DillJllanten Kmring,
,dt lIe.t Dllit.elt
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Geen van allen haJ. acht g••lageo op dion eonen,
die all~un in 't groote 8810 D was u.cbtergebleven, Mgn
£oon een diefl" Die w(!ora.en, door z.tjo 'fader op zoo

kouden, •• rBchtelijken toon guprokeD, hadden den
ongelukkige verpletterd. Re.d. bij 't billnebkomen
bad de grij ....rd, door Emile in all.. ingewijd, met
zel dzallie tegenwoordi@hejd van geeet d9 situatie o'el'siende, Roberto aaDklacht tegen De Boer gelegen.traft.
De Terralsing die de ODTeTWachte v~r8 Qb ijniDg van zijo
vadet bem b'lteidde, had bem reod. v.n ,.ijn .tuk
gebracht:; mAlT nu waren ue b ~rdcn ,erhangen: zijn
vador wee. de ranklacht> tegen De Boer If, en Dam
Plot onnatuurli~. 1<oud. van hart die tegen zijn eigoD
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adat) 't zij ZOO; lllaal' waarom hobben de EuropeQ,nen dan
ov er ODS t oovtlel to zeggen? Vol gens hen zijn wij Koe··
r nH!l ((({iar, kunnen lezen Doch 8cbrijven, zijn niet t.etjes)
we teu yan geea blliBhoudcD , eten eirieh en rieken
n ... r ((ien!lko/. Zalf" oDze topeng.partijen heeten 0 1-

fatsoenlijk. . Ik Haag U, goat het d.n Ol' de bulB
der Ellropt'anen zoo beel and ers to e? Zion we
claar seell uCJlwrrH. ?IOJIlI(lfl bU'Ec·toe/': Slilll,,· j((II1 boc/.'all la'
r.·i/~i(/ hQe1.'(fI1. tGeillmtlailJ~i'/?" , Dot alles lind ik 1: II
Dog zoo v~r8chrikkelijk: niet ~ zegt 7.ljn kameraBd, di e
eirltlelijk ook e an s aan 't woo rd moe t iomen - 't
ergelijkst is als jonge vrollW"eJl, di d zoo pas de ISchool
ferlaten Le Lb3n; t buis den t ijll f e rb eu 7, -Jlell in baar
wipatot'l, e ll aUeen .dalfuit oprijzen om de bedien·
den d e huid vol te Beholdenj ,Darts alleo n werkruakeu
van hun toilet of anders 001: weI gaune een kQ.utj e
leggen m et cbineesche dSlUee, ce n en aDder tot
~. roote et:chling van hunne r e~pecHefe echtgenoottDj
die d8gelijk. met tokorekeningon worden verv.lgJ we·
gene uitgaven ,an I/ei l'jonjah, JJ dio voor hADl'
pelvpnil dU N p erleNid dan jJer lflJl, (jullfJ(lit vee I meer gued
bel oen, .dnn.i toe wan bij mogolijkheid ventre'ken
kan. Din 1.ijn Oll1.~ vrouW"on tocb iets beter, geloof
ik, zij werken ma de Yo or den kost, en zorgen yo or
man en k'ndere n j w.t zeg j e ?" eDZ. e!:H~ .
GOlCOOI::YOXDT.X eo V".!rdt L8 n:

Dat de inl and J:i ·?!n:: ondt'rw ij.r.er8 Dan d e kwoekscbo
len Yoor inlnndeoli e o nderwijzers in Nederlandsch-Indie,
behalve vrije won ing un de kweek8ohool oi hu;ahuul'
indemniteit, genieten eeDe bezoldiging, welke f 25.-·
(vijf-en.twintig gulden) ·.maond. meer bedr.ogt dan
die, v•• tge, teld of nader vaot te .tollen vo., de on·
darwijzere der eerste klasse san de open bare inland.ebe ocholen binnen de ge ..e.ten, w.lke door de
:" H d Q:"do..: ; I UV~ n i il u.uucrw ijwfa worden voo rzr eo :
d.t hun ov erigc nB dezelfde traktemco tnerho og ioo-en
voo; htltzolfue aantal jaren di eJlst word~n toegekelld; Den:
d.t do tijd, geduoende wolk en zij
go uvetnewent.
onderwijzer aan eene open bare iulandscbo s chool mog·
ten Ziijn wCrkZ$ftlll geweest, in rekening wordt ge bragt
\'o or de periodieke verhoogiDgeD, aan eene kweek.ohool te geniaten.

.1.

Is

OOEDO"EYO}{DEN en v~rBtnan:

E . .. telijk: Krachten. magtigiDg de.

Koning. t.

bapalen, d.t het aantal "focCinattUlB in de r6sidentien
Bsgele-n en Samarang en in de assietent·reaidentie
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WlIIem L. ......... _.......vortr· 1<...·..
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7.19
~'ig

met

eua

en gebragt

r .. spektiv elijk op nfgentien en negen op den foet

VBL.

Sta.t.bl.d 1875 No. H.
Is GO I<J!JOEVONDlI:N en vcr,d·o"n:
Kra cllteD ti lliagtiging ddS Koninge, de denle aline.
van ort. 6 '''an llrlt be8tui~ van 1 Ju.nij 1873 no. 2
(Stb!. No. 93) te lezen , 01. voIgt:
loon aGn; hijJ:elfflprak dat nee6elijke woo rd: een di.f!~ Wat zoo beet in hem gebund bad, wer d ij.ige
hoivering. net w•• duo dezelf,(e .trenge, ontoegeeflij
ke mall , di e h9W I Zijll loon, roor jaren zoo bartelooB
,·erstooten bad, die bem zoo onverschillig, zoo onvll·
der1ijk, aan de ellen de had prij. geg"fen l toen hij,
n anr 1.ijn meening, nie t meet van zijn vaderhart ga. vergd bad, dun ao?era r.oonl v6~r bem hadden ged.an _
En zond er e rbar llllDg eprak hid nlt dati vreesel ijke
W"oord Ilit, ill bijzijn van loijn broedor, den coullui saar is
en den man, nm w; ea hij juist de h"od der dochtal'
wilde ,·erover en hij, d io zl ~b te!fs niot ont ag, dian
111811 \'11.11 een Te rg rijp aan t e klsg eD!
Yoor h et eerst- kwam e reCD gOfoel 'an 6(; haaml e io h em
op. Maal' t egeJ ijk er lijll maakle htH'jgen 'Doro r.ich Yall
hem In(est;;:> r, tOt'l1 hij Uaor zoo onmachtig tegen t,n·cr zijn
"Idf'r stond, zonder een woord tot r.ijn verdedigiD,s
te kunuen aanvoeren. ~ijn \'ader iOlponeerde bem; bij
kon zied Diet "ftH'UJtteu, aon nieta tegenWerpeD; bij
J

boog zieb ouiil.k,ur:g. Verbitterd, de nagel. tog on
d. leuning "'n deo .toel drukke .de, eo de aodore hand
ball'Dde, .tond bij daar me t de oogen op don grond

11 . 1

4.l7

G.ooolh········1 vertrek
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Vn" KJWONG-DJATTI naar WILLEM J.

fl/,:z·.t

....

in hui. m;llol88 haren l..ieh zoe) beha&gzie k B:ln to etallen.
en bovendien
in t wijfd br.gten of h•• r hoord
mtt ramboet fljlLgOt!JI!/ of wei met r amilQl:t sQPoe·t!oek WilS
opgeaicrd, WEI gingen illmers dad elijk met haar naar
den pangboeloe en gaven haar leptls. - I t)der v.Jl ge Zijll
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"dat, i.ndi c D de !cbool Plaar dt\n Yijftig leerlingen
,f elt en bet niet lllogelijk of weI in het belang der
. school ni et \feDEcbe)!jk is, op do bov6Lb("Joeldo wijze
I

in het ollderwijs in het

teekenen

te

voo rzi en, ceu

,uftonderlijk ooderwijter dlarvoor kun worden lIoangers teld op cene m •• ntlelijkeche bezolrlig ing "anJ225,-

,(twee houderd fijf-eo tw in t ig g ulden), lilat j4arlijks\.-he
. ve rho ogiegeu · Van f 50.- (vijftig gulden) 't'! maaudd
,t ot dut E'e n maximum van I 375, - (u.ic b onderd
"vijf-en 1itln~lltig gulden) 's IDannds ~~ lil

zijn

bere ikt,

,l: ouevens vrije wOlling) aaH weI bij ge breko da.uvau.
I eene buiahuur ind emnite it V81\ f 85.- (vijf-en.dertig
II guIdeD) 18 maanus."
DE OPlIRl'lNOST ,.an het vervoe r op den Spool~Neg
Sem.r$ng-Veroteolonden-'Yillem lover de mund
OctobBr 187 6 is ge\..eee t·~a=I.:...'.;.;;·D.;:;l~,,-t.,...:~~~~
A:tutal of gewigt.

. ... . . . :. :. :...: ..:.
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,l,n ko mmandont van de WAcht toeg, .t•• n ender eon
gewapend geleide ,an een korpor.al en twee ooldaten.
Vol gen. rapport van den korporall, zau Nj.him
toen getracht behben te ontvlugton .n werd bij inge·
v.lge bet be.tand consigne dooage.chelen. Van dit
voorval ruaakte de benting·kommandillt, Ul8joor Me·
kern, melding a.n den Kolonel, di e deu gener..l
Wiggero von Kerebem te Kotta-Radjo hienan .ehrif.
telijk kcnni. gar.
Ziedaar nu bet f.i t, gelijk het werkelijk heeft pl.at.
geb.d. E n ziehier wat d .. r0l' i. gevolgd,
Zekere van ue l vijs1.ld overgeloopen arabier Said·
Ali , die ook • .1 . 8 pi.n dien.t dead l maar tijdenl bet
gebe urde met Njahim niet te IJ,mbaro3 W8IJ, diende
eene klagt in, tege n 11010ne1 Van der l1eijden, in-

houdende d.t Njahim
"o1\:-.t Y L"i l'RODES

DER

la,t van den K.lonel,

ZON'

YOOlt BEN Ol;L!..DEN Sl'UK

GI;-

0p

SQllUl' W A.f) UEOO.KDRN EN

Opbrcngst.

.

DOOR ])l!:Z;E..,."'- HoOrD-OE.FlCIEr..

In het ho ofdkwartier ... n don bev<lhe bbe r der
Zu·d-Oo.ter-liDi., don Kolonel Van dot Heijden, ..
de Atjenee8 Njahim die aJs gids en teTens
als mpion dieDet deed j n ~tuurlijk een peraoon ,'an die
l oort, 8aD wie lVei uig vertr ouwen kan worden geechonken, maar die in oorlogetijd mo ot word en aebrn ik t.
Len einde van den vijand bet Bt U of aDder ta ferne men; dat dergelijke lieden bij eene ruime bezoldiging.
ook onder zeer gestre ng· toezigt moeten blijfeo, sprecht
yan zelf; ook mag het verbrouw~'n in hunne roe dedeelmgen niet to groot zijn en moet de bebandeling
hoog.t voor.igtig wezen.
Te L ~mbar. e (b Dvengemeld 1IOofdk .. orti er) mo.kl c
Nj ahim zich am een belangrijken dief.t·.l ochuldig ,
en t oen hij .ich no.r KampoDg Dj.w., vermoedelijk
djne gewolle ,erblijfplaat., nabij Kotta-Ilodja gelegen,
wilde begeyeD, werd hij opge,at eo onderzllClht. DAlr
veracbillende gostolen f oorwerpen in zijn bczit gevon·
don werden. gar Kolonel Van der H.ijden la,t bem
gevsr gen te zetteD, eOQ commissie benoemend e om
do ..ak te ondertaeken, met bot doel den man d ••rn~
n •• r den ••• i.tent·reBident VaU Kott.-Rodjo, den heor
K roeaen, op to zendeD.
In arrest zijude, verzoc ht NjahiUl den volgenden
d_g, 20 BE'p~em.bel' jl., togeD 7 ure~ 's avonde, buiten
den b ent.ing te mogen gelaten worden om san eene
natuurlijke behoofte te voldoen; d it werd hem door

!!
W.arlijk een gruweldaad wa.r.p Turken of B._hi·
B onzoll ike, t.ro tsc b zo uden zijn !
I)p deze ongo boor de a.okl8gt nn, welke ole a.oi.tent·
resident Kro•• en al s eene .o.k ran gewigt behandelde
en den gelleraal W iggers VAD Kerchem ter band Btelde,
werd Kolonel Vau del- neijden, van geen onheit of
k\\'"aad bewust., een pa ar dflgan later naar K o tta-Radja
opgeroepen en fernam hier uit de n mond TAU zijn Chef
ala een erDstige r,n ak de Illonstel'acbtige beschuldiging
welke do.r den ,pion S.id·Ali;tegen hem wa. lngebragt.
,: at de w_"dige K.lo" el bij het boor ... vao £ulk
eene onteerende be::chuld..iging, ven teld was, en zoo
ieta m et "crontwaardiging vcrOllm, Inat zicb maar a1
te goed b3grijpen. Hem werd door den chef asoge.egd , d.t hij voorIco pig t o Nolta·Rodj •• ou blij,eo,
dus tIs ar.reltont, en, dat de zaak ten ern.!!tigete
zou worden ondenocht. Hiertoe werden in cc mrulaBie benoemd. de Lui tenant Kalonal Chef fan
<len Star Meijel' en de A •• i.te4t Iteoident Kroe.en ! !
Welk cen EER werd deo Kolonal Van de r Heij den
.Ia 'l' W.f.H-:nJl N .T '!nl:l()ON TE VRL IHl A, an t!eds ln !
Genoemde booge comll.1iiJsie begu.f zich Il ... r Lam~
baroe, hoofdkwarti ... "an den K.looe!. die zieh tban.
alo gedwongen g•• t bij den oppetbevelhebbor b.v ond.
De kapitein Van .aaer, die wege us ongcsteldlu>.id van
d en maj oor :Mek~t'D, waafllemeud bentiIJg~.k.ommlndant
WtlS, ha.d de f~rllleteit de c0ll1mi88ie .ui6t h orkennen,
te llli nder daar een burger a'e onderzoekend lid tegen
zijnen afwezigen Ko l o n~l optrad . Dele fermeteit werd
beloond lllet vier dagen ~ treDg arreat; on bet, bevolen
onderzoek h.d pl.. t.. Tot wij ,old.lon toe, 8cbrijft
de berigtgcyer , werden Terhoord om de llliedilad te
conatateren waaraau onze geee rde Kolonel zi el zou
hebben 8chuldig gamaakt!
Twee dagen hter, begaf de hooga COll\mt88ie zich
weder naor Kolta Radj. cn rapp. rte.rd e den ge". r..l
dat de be.chuldiging ,-an ,len .pion Said-Ali een klink·
klint' verzilHm · , en dUB onwaarbeid "WIll.
K)Ionel Van der He~den w<rd toen aange.egd
d.t hij on.ehuldig Wi. bevendeo .an d. beUl door den
spi.n Sail-Ali ten la.t. gelegc!e gru"elij~e mi.d ...d,
en kraeg l"ergunning nail' Lamb ..roe teragtekeeren, 1B

gerieht.
Toen daarop zyo vadur hem den t' ug t oekeerdo, Eonder Ztch. te verwa&rclig~o, hem een enkel woord toe
te voegon, hem, den wedergevonden tOOD, jegots Wi6D.
de vader uaAt' zijn inzi~n plicbten had. - toen het
pl otaeli ng zoo etil om hem werd, en Lij ziju yader in
de and ore .kamcr boorde 8preken - toen eent zag bij
op .
Met. t.e zaIDen g otrokk en wenkbrauwen wierp bij een
.chuwen hlik in dot vertrelr. H ij "'g zijn vader do hand
op De Boer· ••• bo uder leggeu; hoord., d.t hij De Boer
~ijn friend noemdei zag, dnt hij Doar diena ecUgenoot
tud, en baar hand yatt!!; ug, d.t bij de band van It
wei-j. bof(elijk u.n . ijn lippen brlWbt. E " JIll moeet
bij er getuige yall zijn, Due Sabine l.ijn broeder onder
tranen toe1acbt.;!, met een gemeent&amheid J die geeD
twijfel &an n oagere ve r&eering oTeTliet.. Hij mueet
,iCD, welke innigbeid l'lr u"i.t" die vt.lch~ige oogen sprak;
en h• • zijn bruoder d.t gevo.' b. autwoordde . ..
Een 'look ];".m op zijo lippe:a. Wat beduiddo dat
all •• ! Zijn brl'odor Jr.nd" S~bine du., hod hur lief,
en had ber.l ,Ut "rlwegoo, bad hnicbolachtig allee

unge bo.rd, .. at bij hem "An zijn bartotocht ,oor het
meioj. had medeg. deold! Zijn eigon broeder bod hew
in 't \"cl·derf willen st(lrten daar h.ij hem naal;' de epeelbauk hid tetllggevoerd, bern geld had gegeven, o!"
hom weder t!en ondoug,t in de armeD te wcrpen, die
he-m reed! ea::lmaal zoo nQodlottig 'WaIJ geweest ! En
tDen hem dit geiuk t W.', had bij hei rnelijk bU~ rader
lat~n komen, hem in de Boee. buis gebracbt. - .
Bedrllgen w.aar hy vertro ll wd had ala diet gebrandm erkt Toor allen. ~elfe ,"!)or het meisjt'J op welker
b:!tit by bad gerekenu, vcracht door lijo. fad~r be·
"p)t door "ijn brue der, .tond dur de ongeIuH.go e~.
nige minu ten in een toc.l;snd van ,"erwar.rlDg, die
1'=C~ sl echta in e.eD da8\1 Tan wauboop IOU kunn eu
opl o•• on.
Hij klampte beida handen 01' de bor.t TU t, .t~rde
nanr a.ija br~lt..\der en Sabino. zag ho!! "JDrtrc1l~rJIJk ~tJ
m,. t elkaodt-r p?aattsn~ en dit gez.iout "'i'~drOD~ lD
hem 81 bet ol"erige. Hij Witt bedrogen; I.lJD elgen
b,oeder .mudde. b••p,tte hew, Ji.t bom d_or ohao,
en liefi:C)08,l~ ma t e6n maisje, w&arop hij alle UI!.~
Ipraak me.ode to h~bbon !
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Kolonel Van ill\}' Heijden en (l(~
Atje1mccseltc ghls Njabim.

a.

aanwe~ ig

welke .tel!lllling, valt ligt nil. lie. glaD.
Do. arabier,Sa!d~AIL d.arenf>egiin \'lerd tot st.ar
.. ,... uitde bettekkingvAn spion ofgids .ont8lagon,
llIaar bleef op vrije voeten en hem werd vergnnd te
.gun wur hij wensohlie.. Van d~ze men•• hlie.end~
behandeling .maakte hij dan oak een nnttig gebruik,
door weder terngtekeeren tot degenen welke hij in ons
belang verlaten had." De brave Said-Ali be"ind .ioh
thans weder by den vijand, die vln oijne opgedane
ondervinding zeer zeker· groot voordeel zal trekken, en
btl lVien .ijn verhaal,· d.t Onze kommandanten .pionnen va or den mond der etukken binden en doodeebie_
ten, waarsehijnlijk e.en gretig aangeboord oal worden,
ala te Kotta·Radjl.
Wij ontbouden ana van, iadere :verdere overwegiog
over dit droevig verhaal. - Een ander berigt wacht
ODS,

nit andere bron

ODS

geworden, niet minder heu

rig en in zgn direkte gevolgen helaae onberetelbaar.
Het is het verbaal, hoe de voortreffelijke wapenfoiten
onzer marine en onzer troepen tegen ,Simpang-Olim,
het ds!" gevlo"ide bloed, nnLtelo08 gemaakt zijn ten
ge.olge van de leer om den vijand al8 vriend to behandelen. Dat de Radja naar het Binnenland ge.lngt
is, weten anze lezars in Europa. reeds, It heeHe, dat
hij wei torug zou komen. Men had volgens het officieele berigt in de J ayaBche~(Jourant "'an 1 DeceInber'
.den Goon van den vorat hnmere aItt gijzelanr aaDgebouden." Do vraag bleef .lecht8, wat nu met den gij_
.el.or gebeurd was. Daarover zwegen de Regering._
berigten.
De Sumatra·Oourant bragt reed. eenig lieht en
Bchreef:
"Men meldt on. van Atjeb, d.t do Radja van Sim
pang-OHm, die zich onderwerpen zon en V'ooraf
beloofdo "ijn zoon al. gij.elaar naar het Hoofdkwaltior te wilen "endeD, ploteeliog met dezen de
vlugt heart genomen."
Dit berigt is niet geb.el j II i.t, De werkelijkheid i.
erger, Ziehier, hoe het 008 ge.onden b.rigt luidt:
No de onderwerpiog van Pedir ie ongetwijfeld de
veNveriog van Simpang Olim, het belargrijketo feit
da, godurende den Aljoh-oorlog in ols voordeel pl .. ts
had, Do gun.tigo .poedige beeindiging van (lazen kleinell ycldtoobt walko;) Yoor ODze wapenen zeer belaug.
lijke guustige gevolgen kan hebben, is tc dank en arm
hot beleid zoowel van de marine nls ,-an de lundmagt,
eenigZiins gestcund door Toekoe MO.Jda. Angkaes8 met
oijne voor eon gedoelte door on. gewapende volgelingen.
Verblijdend wn8 dan ook het telegrofisch berigt
voorkomende in de Jnv8Bcbe Ct, van 1 December,
waarin het vo!gende vcrmeld werd:
"Kotta Lessong door Toekoe.Angk861!1B genomen,
Majoor Burgers nam drie versterkingen en Semanlow,
bi,sk te Tjidoei. Vorst van Simpang-Olim heef't on-

derwerping aangeboden. zal naar Kotta-Radja opkomen tot vernemen van voorwaarden. JJ ,Zvon VAn vorst
ala gijzelaar Alngebouden."

nit bengolijke berigt ..erd door den generaal Die·

gen enaanvallen, slecbts. geleid tot het .verkrijgen
van eenvoord.eldat volkomeD had'kwmell ·.ijn, en
sleohts half kan genoemd ...orden.
Trenrig was de verra8silig. nit hetregeringa-tele·
gram, hetwelk in de dagbladen vereeheen, te moeten v.rnemen dat do Radja .an SimpaDg-Olim
voortvlugtig ie, en onze tronwe bondgeneoot ToekoeMoeda.Angka.sa door huorliogen van dien radja vermeord' werd, hetgeen niet zon hebben plaot. golo.d,
indieD de trooosopvolger ais gijzelaar naar Kolta·Radja ware opgezonden, gelijk de majoor Burgers fOOt"·
nemens was te doep. D. Radja von Simpong-OJim
zon in dat gevnl het leven

ViJD

zijn zoon

niet aan

gev.~r

hebben durv.n b100t .tellen.
Door het boven.taonde krijgt men een blik op en·

kelo handelingen

V&D

civiele en militaire 'autoriteitcn

t. veldo, onder den invloed dE'!' leor, dBt ;n den oorlog de be.ch~viDg half werk ,ereiscbt, en kau men
teveDB te ontwaren hoedanig 'a hll}(ls balangcn op ",er·
Bcbi1lende wijzen kunnen beluutigd worden.
En verite, cee meesieur ont bien merite de 1a 1}1ltrie!
(AI,1' D({pb/,)

BATAVIA, 22 December. Eergister i8 het .toom·
sohip Koning der N ederlanden yan de Maat.chappij
Nederland,

hier tar reede

8flngeloDpen door

ern

Noordseh Gc!rip d.t aan 't dr!i.en was goraakt, Do
toeg.brachte 8eh.de is niet onbelangrijk, docb behoeft
het vertrek van den fraaiell stoomer niet te vertr4gen.
- Een bon mot van deR Algemeenen Sekretaria.
Deze!' dagen kWii.m een eollicitant voor eeu ~er8t
dugs openvallende bctrekkillg de voorspraak on onderstenning van den heer LevijsBohn Normsn inrJt'pen.
Dezo vroeg hom wie roor die promotie aun de beurt
was, waal'Op de nQ,am van den heer Desperoux, ambw
tenOR!' bij het DepArtement vnn Finantion, genoemd

werd,
- Zoo? welnu, daD staan de kansen tU8schen Des·
poroux en De.pe..at, antwoordde de Algemeene Sekrcta.ris.
De Bollicitant vcrdween binnen de minuut.
(J. E.)
- BATAVIA, 22 December. Bij vonnis van den
R,ad van Justitie to Batavia do data 22 December

1876 i, failliet verklaard de chinees Oeij Eng 'l'joaD,
handel ORr, wonende te Sindsng-Iuut, rcsidentie Che(Eat. flbill.)

ribon.

- M~n schl'ijf{; ons nib Banjoemasj van 19 December.
"Dd dez~r dagen bier vetbrande tabakioodaen of
sJhuren waren tijdenB den brllnd aan hun lot overgelu.teu J da"r de geemploijHl'deu, zoo wei Juvanen als
E.uropeanen op dot (ogen~lik in de afpakschnur tar

hoofdpl."ls bezig waren, Z ill het niot good 'ijn het
belang de.r order en der wet en tevens van de beurs
del' f'llbriekantcn, zoo de policie deze yerlatl'D schuren
€len weiuig in het o~g hield?

In het zoutpakhui. ter hoofdplaat. nabij do rivier
S~raijoe

is ingebroken. Het is nog niet bekend of er

zout of geld i. ge,toJeo

De landrenten moet in de

loop dezor illBBnd oangezuivcrd worden. En dot breDgt
men in \'cI'bnnu met de toenemende bruh1.teit der
dieveo, die nu op aIle wijzen tra(·hton SOD geld te
komen, te meer omdat dt7.;) belasting in zilYe:r: moeteD
betaald worden, en dit metaal hier slechts met grooIe agio hier te krijgell i •. "
(A. lJ)

mont in zijn rapport vsn 20 November bevestigdj o.
ID. lezen wij daarin:

MAKASSAR. Op den 6den dezer werd een inland.r gona.md B.:I.tjo of S.m.il. op de reede albie!'

.Den l4den (November) werd 'l'andjong Somantoh,

Ban boord 'an eene \'lerkpraa~w1 Komenda van de
onderafdeeling Tlikalar, door den £chl:ut ]{ozenboolll
gcorresteerd.
Dezo arrestaLie geschiedde up aanwijzing van een l
mede van Takalar afB:om~tigen inlllnder, wiens ZOOli
nu fuim 2 j8ren geleden, door Bollaljo vermoord wal!J
bij had echter door lliLbran.k uit de gevangenis aldaar
met nog meer andere g>3vangeneo zijue straf weten te
ontgaan.
Vergezeld Van twee oppaseers begdf de schoat zich
met de eloep vau den haYenmeefltf'r naar de PI'oiAllW,
alwaar hem de gezochte persoon werd asngewezen, die
bij It zien van den Bahout en zylle handlangers, naar
zijo badie gresp en doarJl1ede eeD DRlI.f:It Lem staanden inlander een steek aim de hand toebragj;j toen

door onze troepen stormenderhand vermeesicrd en

on~

middellijk daarna bood do Radja yan Simpang-Olim
onvoorwaardelijk zijne onderwerping aan."

,Ik verwacht den Radja van Simpang-OHm dageHjks hier,"
Van die onderwerping ochter, welke .00 goed .18
zeker was, kWQ.lll niets; de gun!tige uitkomst welke
de

r~geering

aUe reden hou te verwncht.en, aanger-ien

het niot te betwijfolon viol, of do Radja van Simp.ng.
OJim porsoonlijk naar Kotta-Radjo zou vertrekken,
voornamelijlr om reden zijn zoon de trooDa-opvolger,

alB krgg8gevangene in handen van majoor Burgers was
gevallen, werd alB door een tooverel8g te niet gedaan.

Door te groote voortvarondheid en te goed vertrou·
wen gedreven, had de a•• istent-resident Ka.tho.on,
l'fib gegeven den gevallgenen trooDBopvoiger In Vflj·
heid te 8tellen, meer dan waarschijnlijk in het denkbeeld verkeerende, d.t de zoon den vader zan gaoD

afhalun am gezamenlijk by den weldoener in aile nederigbeid terug te keeron.
De assistent-resident had alzoo de overtlliging, twee
vHegen in eene klap te vangen, maar wa. niet indachtig aan het spreekwoord: Dat een vogel in de hand,
beter is dao twee in de vll1gt.
Te bejammeren i. het .venwel dat deze belder
doorziene; hooge politieke daad, welke ons oog veol
geld en bloed kan kosten, zeer wrange .. uehten opleverde. -

Vader en zoon bleven voor goed weg, de

rrijheid nemende in het binnenland veraterkingon op
te rigten am on.. dapperen weder dllchtig het hoofd
te kunnen bieden.

hij dit op den ,eheut wildo herbalen, golukte het een
der opps8sera hem na (eDe heyige word~e~ing. VRst te
binden.
(,Ilal.', llb1d)

uu

buEild.uti.:iii.. ~il DtHJCW.Ut11·. '",'f-ij frl l"lldilidlJ, ll.UIJ
heer HeringB, apotheker te Poerworedjo, in de plaats
eal kornen van den heer N ageIvoort, fltadB apotbeker
alhier en er geen goheim van maakt, dat hij op f 40.000
winet 's jaar'e meellt te mogen reke-nen.

10 die betrokking thans werkolijk <00 lucratief, dan
is de regeering, wij willen lliet zeggen penny wis) and
pound-foolish, maBr dan t ell zeer roijaal tegenover den
stadsapotbeker van Soerabaio..
_ Afmranding. Eenigen tUd gel eden deelden wij
reeds een staaltje mede, hoe ver da brutaliteit \'81\

::~i~~t 11~~~t~~~~D~1 opditde~o~~li~~:~e~i~:;gen U~l~~d;~
over te gaan.
Men deelt ODS ·-uu mede, dat de7.er dagdn een pSIU'
dame)!:, in de BOolUstraat wandelenue; JOJr een pa8t'
aoldaten [Belgen] zijn gemoIcsteerd, die de verr~goon
de onbeechvfcheid heddell, een kus ~all die dOlUe! ta
eiBchen.

Dat marine en leger over zulk eene uitkoID!t zich
hooget ontevreden betoonen, is zeer natuurlijkJ want

Die soldaten hadden - zegt men - wat YJel godronken, maar ... dat k ,n en :nag o. i. hunne daad

dc " l' de te groote baodigbeid van den oasiatent.reei,lent Kaathoven, hobben aile met ,org en beleid vcorbereide maotl'egelen an de Ilink nitgevoerde bewegin.

Do Boomstraat sehijnt nu bij ,oorkeur door cl. Bolgische l!lilitairen te zijn uitgtko~en \"o~r bunne belden
- feiten.

JaloerBehhoid en zwaar gekwotste ijdelheid, dedon
"ijn bIDed weder koken. Onwillekeurig trod hij foor
uit, en stond middenin 't lIIalon, door niemand gade
geelagen, veratooten door zijn naaste bloedverwanten -die hyzelf zoo ver van zich .orwijderd Lad.
Wat hij nu zag, deed hem het hoofd duizelen. Eon
vree.elijke woedo greep hem aan, en deed hem sidderon, Sebine legde weder de hand in die ,an zijo
broader, eli Ionkte dezen zoo _innig san . . .
Zijn hand t80tte schokkend naar den bor.tzak, en
hij .trekte den arm tegen oyn brooder nit ....
Daar trad zijn vader tot die t leine groep, en zijn
arm zouk als verlamd neder, zgn gelaat werd wit.
M ••r ,lotsoling weder door wanboop Bangegrepe",
trad hli tot un den drempel. Twee seholen .... Two.
kreten der beide vrouwen .... Hollmann W88 op dell
drempel inoengezonkeo, met nitge.trekkon arm den
revolver vaathoudende ....
Onbeweeglijk van onl.telteoi. etaorJen allen op dell
ongelukkige, die stenand ineenkromp, lerwijl hot bloed
tusechen do "jnge.. vloeide van de hnd die bij tegen
-sijn borst dn.:;te.

Diet vergoe:ijken.

VOlbl •• kt .prong Emile op hem toe, Hij, die om
Sabine 2.-ijn hroeder vcrgeten had, die hem in 't egois
mo der lief,l, juist op 't b •• liesoode oogenblik uit het
oog had varluren, knielde IlU nanet hem neder, boog
z:ch over hnu, trachUe de hand van de wonden t J
nelllen, die er zich in den doodatrijd tegena~n bed

ge~i!:~r~~ .. ~~fIi~:~~~~d~:!"brr~:;n~ij. oogen,

,-,I

De ongelukkige bewoog .icb; alleon e,n blik
haat en ono(rzoenlijkbeid trof den broeder, een loat·
ste, nr,bUY.nde b\ik. Boide kogel8 hIdden het ta.t
getroffen.
Sabino bad zich onlste!d in de' armen van .baat'
moeder geworpen. De Boer stond daar nls een .tandboold. De onde heer Schwa,zenborn had zieh afg.weod.
de hand voor do oogen gel.gd, den· hal. gebogon h
de emart o.er bet onhetteod einde. van .ijn ZOOD, De
dood vermurwde zijn gemoed.
, Vader~ h-ij eterft! Ga niet -van hem wag, ,verge~f
hem!" liep Emile, naar zijn vader ziende; maar td
vergeefs, de.. hoorde niet.
Nil le8de De Boer ameekend SUII hilla 01' den

Gistereli 8vood,cire~ 8,nnr, Hep een onzer ingez~tenen door die atraat, -- .poedig werd hijdoo. twee
dler aoldaten vastgebonden en hem gevraagd, WA&r bjj
na..r toe ging; -: hijantwoo,dde .dat hun. dit ni.ts
aanging; dA', hij burger was en vrr" chtvrij .ijn8 weegs
te kunnen gaan.
Bierop gaven Ee h.m zulk em duw, d.t bij op den
g.~an~ vI81,- onze heIden bleren daarop nOJ eenigan
tud In do bunrt scbe!don en razen, lot dat een hun-

IllIier ge~."gd, Ik beb den.regter met· de. toedr.8&t
~::T=:::. Ingelieht en> rertroltw, dat mij regt zal we,,;
Soerabaija; 21 ' Dec. IS7e.

J;SA.FFIONAlir.

ner J door een patroui11e, door bed"elJ.~n iogez,:,tenen
88n de hOc>f.iwllcht gerequireerd, in arrest wer:i genomen, - zijn )umerfod woe gevlucht.
'Vanneer er geen kracHige, afd ende lUaatregelen
word\jD genomeD, voorz;en wo nog, cat de ysilie,heid
groot gevo.ar zal loop(J1, en ju'st door hen, die gero£'pen zijn om hiervoor te w&l{enj en burgers ntl en dnn
op eenzame pblatscn, door lllilitniren dt: wOJ~den zu~
len worden toege\'o 'gd:
La bour.3('J au If!. virl
- De vaartuigen, behoorendo tot den boedel van

:r~'(~I~te![e;;. v~~g:;:'a~f]J~~::~ 1~~~e3

morgen

Y;l'kr:cht J

Schocr.cr Katjong, tnetende 3 J t:)r, j' 1700. koo·
par Said JIie bin Moh!lllllt Alhadut..
KoLter
Littel 1'ot. lJ)etelld~ ] S ton. / G70. ~

koopp!' Secb A.htnat bin Aw.t MaharO(!B.
Kotter

Paulino., metende 21 (on.

I

1560.-

ltooper de Heel' }-;rar.qr,emont.
Krabbe, roelende it !osten J 2220.kool-cr de HI (lr van der Wielen.
-Men .cbrUrt onB "an Makas' .. dd, 20 d zer:
Kraeng BOllto·Bnnto laat nieta van zich hom'en t J·U

Kotter

speelt niet eens kikeboe en niet3 i~ lllCC:lr zekel', dun
dut. iedereen onzeker is, WaSI' hU ziah beviDdt.
Da.arentegen hebben zich op Suleijer V001' do \'!1rintia wedt:rom cens eenige zeerovvcrs vertoolld. JHl'l1
zegt dl1t zij vele YrOllwen !Jabben weggel'l)ofd, of bet
allo mangdell \..,.a~l;n wordt cr niet bij verteldj er zijn
twee Bloomschepen heen, de Bali t'll de Soeralmiajder.e k(llll8D waarsehijnlijk) zooals g~·woonlijk, O!lVTr
richter zake terug, want de lIeeren Z\:<'r..JOVt r, bob
be? !'ulm den tijd gehad, om hun f&ctuurlj~ in vviligheld t. br'lIgen.
(8. Ct.)

BANJOEWANGIE. Niet lang gel.den wed een
bij mij inwor:elld ouderlooi;! meill-je, dat nergena (!:'In
onder dak kuu vinden en duor mU in medelijden ap
genomen was, op zekf.1ron namiddt'g door een na.p du'l·
danig aan den POliS verwond, dut III 'n voor haur behoud Yl'eeadE'.
Rekening houdelldo met h!!t noeger Yoorgon,.11enD
beJIIIloot ik de verwonde r.elf te verbindeDj ceu an ler
had intu88chen Dr, :Ritsema ontboden, mao.r wie sr
kwam, ZEd. nit t en alB reden tijner weigering lot {'ou
bezoek werd tLliugevoerd: ;JZijn huit~ op htlt OOgl;lllblik
onbewaakt was en het dus niet te kunnen \'er:aten. l l

Een boodschap -

almedo bUtten JUijo .. "len -

bad

ten gerolgt>, dab de doctor liet Ha.gen hoe ond bet
meiflje wna en ben ZEd. ten untwoord onlvjng, db.t
de pationte (.ugeveer 15 jU·t:lll teldE', gaf onze meuBcbenvr~end te kennen: "dat men dllt meisje maar bij
bem Ban liuie moest brengen t'n ruen niet behoefde
be\'l"eead t~ zijn bij aan de eerbaarhe-id te kurt zoude
doen_"
Ik had inmidtlc-ls ter 'f1laling \ an een en ander mij
VOJr een oogcI!b'ik yerw~derd; bij t':"fngk(l('r v€rnam ik
dat de verwonde na.sr den declor geleid was en weI
door dell hier 1'oron reods genoelll ten heel" Kuhr, dip,
begaan met het lot van het Ilrme me-sjo, b!i het vee-lvuldig blced\'erlies, dat de kwetl311Ur veroorzadde, b,,greep hn'-,r niet JallgH \"flO geneesktuHlige hUlp ver~t kell
to moeten Jaten_ Vaur ward op lIet yoorerf de wou'e
onderzocht en hl t vcrbllnd golegd; de geneeBh or ae-htto
het wdl i gt b()neden 7,tch om de put cnte, dil:'J, wie en
wat zij o1k weZ(·Jl mogl;l, to('"h een llh:mseh, eell Christin
i-ll'J beho:rlijk in iHlls Le onb-B!Jgcn,
N og twee maten ns- dio;} tijtl IllOl't het meiBjo bij
den d.oclot' gei\-'E.'.:at ziju, doch Loeu Zttll\"s op z,:,keren
dRg mij ter Doro kWBID, verbood ik hRar ten Etelligste
ZEd. langer te hezoekeIl els wenBchende met ZEd.
uie!/i te cinen to hebb{'n, te minder Llt J DHar men ruij
mededeelde, Dr. It z'ch jll It pllbliek moest lwbben
Ietcn antvallen dat de kwe-tsuul' in . quae-elie niet het
gevolg vau eeD 9penbeet waf', maol' uitboofde vlIn Ill1Shandeling, door mid el vall een ec1u>rp werkt llig, onto
fltfl-Sn zOllde zijn.lk heb Olll die beschuldigingge'ugcheo,
want deze!le was t~ beBpdtolijk om het mij aan te
trekken, il'It't behu1p v III eenige huiamidllelen her8tel~
de de wonuo en nu verloop van eenigen tUd was dllarvan nieta meer te zien.
Maar wat gcbellrJe er verderr
Up zBke:r-en ditg (1nt .. mg l k '{an Dr. Hit6ema een
rekening groot f 40} zegge nertig gulden, wegens het
vorbinJen der w l1d~ VBll mijna dochter, voor vi.tf 10zoeken bij de patiette en voor yt\r61rokto gelieeEm~d
j

di'f'JL

lk weigerde die rckening te vold!1en en eon lede!"
in mijr. plaat. zonde betzelfde geda.n bobben, wauto
Ie. I:I. bid' geen sprake vun geneesKunclige behull
daling, Don een der laden van mijne familie bewezen
en eren 01B ik ht't meiej6 uit lUededoogell in huiB genomen hlld, ereIlzoo hud Dr. U. en alB geno{ sheer (:'n
als ::nenflca niet kunnell of mogen weigel'en OUl haH
kOf:td_os t~ verbioden.
2e. Is het eeno onwaarheid dat do doe~or de pa.tiente
5 mapl bezocht heen; geen enkele stiP heeft di€) gonecsbeer in mijll hUla ge-daan.
30_ Is van veralrckte medicijnen mij niets bekend.
En aangenomen eenB dat ik aan~pra.kelijk kon
steld worde'l voor de voldoenhg YRn 's doctor'~
ning, dan nag zouds het t~ b6liien staan af Dr.
weI gerogtigd is om zich voor de doot' hem beWeZflIe
hulp met f '10 to laten bet ,len,
Genoeg - ik bleef, ondo.nks dde oeurwaardes· BOm
ruatieo, weigeren onderwerpelijke pretentie te yoldoen
en Ziis u.:ij ter zllke thane ",oor den raad van justitia
schoud~r .. an den grijsBard, en richlte [., _~" r.ich doodtlbieek, siddercnd op. Waggelende nadcrde 11ij den
stcrvf'ude; hij knielde neder, baog zich oyer ht'iID1 en
eeD trean viel op Roberts bloedige he.nd,
Bet was te laut, Die hand was rot!d~ komI on stijf.
De oOJen. wijd geoper:.d J zag-en ve-rglu6d -re,dlliaterJ,
in die 'i"an den vader. Di('l-'!'lr boog zich de grij;$8ard
neder, H-jj drukte een .B.u.:5 op het met kowl zweet he·
dekte voorhoofd, Daarop .tond hij op, waggelde nanr
een stQel, bedekte het g~lant wedrr met beida bande!),
J

en snikte bittorlijk .
• Ik trachtte hem te verge!eL!" jammo,da
• 0, had ik hem Diet wee:g:zi:n!If

by

luid.

De zoo belangstellcnde but'en hadden elkander dien
morgen natuutlij1r schrikkelijke dingen te vedelle:n.
Ret nieuwB van den diefshl en den zelfmoord fan
een man, die door bet Bpa! tl t die gruwelijke daad
gebraeht wae-, maakte ?p iedi:lr een die pen indrllk,
..HI op hen, die de jaarlijkoche hooge diyidenden der
Bpeelbal!k~acti~en in rust van geweten vert~rJan.
Va liedoD ver.amelden TOOl het btli., toen dnelfde

SCllEErSn~UIlllrl'EX.
SH1AHAliG-.
Aallgekomen Schepen.
Nod. fo!b O. G . .o1ij(~r g"'' ', Fraussen ,an Sot>mbaja,
Koning 'Yillt3ill III get:. HDflll!Hln van'
Bata.via.

NE'rl_
b"j"
II

Eng, st,

Bando.
gt'"Z.

Ned. I
Amcr:k.

Coor.en mlar idem.
Moppelt l!sar Singapore.
HedJij nsar llaL~yia_
,Franssen naar Batavia

gcz,

Glbb~ ntH:,r Soer8~

baja.
Ailng€'knHlen

Per Koning Willem lIf:
r. d Endc; \'uH cler

bu-j,r,>:J1l

'\Tllfly; K1.itt:'rj asp
Dr. Hanllde-rerj \'ll,.'l
lerj J.\Ierr. Brev(lj kf!:pt.
Vfrdtr Z. 1\1. troepeu,
nezen en nr:=.bieren.

Per
lHijer; D~ lieNen Gonpe 1; \\'ethelmQII;
Gijzingj
e<:ht-g. e ,l 2 kindereu; Ir:speeteuT.' D
PIes; luit.-ter-zee \VnJdeck; de BrllijuCj KtirsttJDj: AJe~
xander; Hijlig,-nj Juh~mlles; pater Luiz Hnred de Mer·
quits; \'un der J\Ieer; lIJt.j, HO\'.fj MeH. l'-lagnin en
kiJld; l\Ipj_ Mjcbalof~ki,
Verdt'r ;.'. 1\1. troepe-n, bJlnne~illgen, inlanders,
cbiuezen en arabieren.
co-nmil5suI3
om de ZiU{ to onde!z') t'k~n.
- l'Ien ging
meer met.lezelfde nieuwsgierighnid
de wOtling ,"an den fl,frik!t8t>6c:hen diamBnte.n-kordng
voorbij, 1Il ar mllakte cen boog over de iitr~at~ aIs WB""
men bent'esd door et:'ll re\'olrEl';:L'llllt te word9n ge,
iroHen.
Niell11nd van de f'amilio was te
gorJij!lcn hing.:n Dl'er,
dt' bedieuJfu gencerden

~;~!wdo~~eu~:~gell~gte in
zenu.wkrfuDI\ die haRr op
opnieuw h",d b :H '8' gen .
Fcrst ben het donker 1KQa gewordo:a, hieldeD, dllor
wetnigen bemerkt~ t,,:"ce huu~r~tuige-n ,00r lwt hUls op,
die de fsmilie naar een hotel '\"'e-rro~rJen, daar het de
d8mltla tc ~eel aandeed, in de w(lning b blijYen, en
De Boer d~rbahe in een hotel qn:lrtll..'f b~steld had,
tot hij een andere ptl6send~ .illa IOU h,fbben ge\"onJt?u.

BATAVI,A..
AANGBKOMEN . . PASB;!'GIERS
op den 21sten neeembsr.
Van Atj ..h, per sloolDs. Baron. Mackay, gez.g •.

~~r.;::' H:eut:ffi~~:,::~m~:zo~~:a"i!:'i:~ .~~I~dol~::

Boemo, 3 Eu~p. onderoffioiercn, 7 Burp. en 54 in!"
. militairen, 4 vrauwen, 1 kind, 24 koelie8; van Padang"
kaptein .RUtette, eobtg en 3 ~inderen, de h.aren
Diamant, Helan., eebtg. en 2 kllldereu, 6 Ilurop.
oMerofficiren, 21 Eut'op. en 14 i~l. militaireo, ·20
vrOllW00.

7 kinderen.

, Van Tjilatjnp en ,Anjer, per sta. Baron BeDtineir,
goi. vall den Gevol, de beer v~n. d·. r Leouw, (chtg.
~n 1 kind, .2 Europ. ondHoffi cn ereD, 2 Europ. en 8
inl. wiiitairen, 5 vronwclll, 1 policie:oppasser, S fer,
.., oordooldon.
VERTROKKEN PAS9AGIERS
op den 23,ton D,oetuber.
Nan Muntok, per stoa Ola. Gcn.ernal P .ci, g~z. de
Hnrt. I Europ. militairj na.Q.r RIOU W, 1 officler, 1
Europ. onderoflicier. 2 Europ, militsirODj naar Sioga~
pore, de heer Roberls, 1 Europ. en 2 Cbin. sehope.
lingellj naar Deli. de hecl'an U l fcl'~, W. P. Groeneveldt, rur. Alberda, jonkh. 111'. BeijUl& toe Ki ng ma,

mr. ~R8S i nkj naif Uengkl11ia. wcj. LanbDu, (Ie heer
A. A, A. LiedermoJij, echtg. en 2 ki.cderenj [Sllr
P e dir, 1 Europ. o!lde rolli eiere o; lJ8&r Atjeh, 7 officieren,
55 EUNp. ell 11 in!. milituireo, 31 ffouwen, 2iJO nye
kOJlies; va or Poe!oe· Bras, 10 vrije koollee; nasr A...tjeb,
1 20 ciwAngarbeidexa.
NasI' Rionw, per ,.tooIUS. B ron ~f8cka~·, g ... ssagv.
Vellmall, 21 Europ. militaireo ; DaRr E:li, 4 oflicit'l'dD
~ Euro p. onderoili oit'l'l.m, 47 Hurop· en 93 iol. wHit.
40 vrouwell,
Nnllr Tt!lok-Betong, Benkoel E»lI, Kroc en Padlt.l g,
p er stJ OUlB. Prill!!! Alexi.nder, goz;agv. HuijsJ de bee ren
A. J . Pluij!jers, J. Burkink, R. J. Mehela.ltl' wed.
Damm en en docht -> r, 2cle luiteDBut de Hoad. I Em'L'p.
onder oillcier, 22 Europ: milit!lirsn, 100 V(lIO Jrdet"len.
Nau Mun tok en Patembang, }"~r SLoo w!. Merapi,
gez. Bee khuis, de heeren 13uij~, Daummer, R. Lal'ge}

J . F. Scheltem., P . A. Gijob.", mej. Loffman, ka·
Fl'OCSil van Gr~cnou, echtg. e n 2
kinderell, Viss cher, ec btg. en 3 kl oderen hte lult.
de Ve pr, Qfficier nm gezondh . WUBchke, meu. vaD
Weeld cren cn 3 kiodt:l\JD) D 1 urop. ondll'ufliei er en
7 Eul'op. ruilitQiren , 2 f lJ:oo rdee ldelJ, t policie oppalleJ'.

piteins l'engbergan,

eD aile ADdereD, die MaLom.danen·of ij.idenen zijn),"
tsuijl .volgeno artikel 9 dier ,bepaHngen,· bet ·burger.
'lllk en 'het handelsregt. in ' Nederlandsch Indie inge
voerd of in te voeren ia toapas8elijk ,op, aUe Enrope••he en da.rmede 'gelfikge.telde iogezetenen un N. I.
Dat .order weI is WI.r de Gouv.rnenr Generaal
bij artikel 10 dier hapaHngen .beroegd i. verkl.ard,
om ten a9.Dzien van de inlaodacbe christenen in bet
algemeen of van onkele buuner geme.llten . iijdeHjk
Zlodanige uitzonderingen op de bepaling van het .oor
g •• nd artikel te maken, al. bjj noodzakolijlt ••1 oordeelen en d.t , ingevolge die verleonde be.oegd.eid bij
arti"el 3 der O.erg.n; Bbepalingen i. v.,tge8teld, dat,
totdat diensangaande nader zal ziln Toorzieo J de tot
d. inland.che bevolkiDg beboorende chriatenen over
gebeel Nederland,eb Indio, met opzigt tot hot burger.
lijk en handeloregt, al.mede tot de etraf.,..tgeving en
de reghbedeeliDg in bet 'algemeeD, gebeol en al zullen

kent.aken !ier varsohlllende. 'partljel\.DeJ"akDbijliell
h~dden do , p.uik · v.rbanneD; doebdi~""lIiet , van
langen . duur•. N. · .denval yan BobeBpi~re i;>. . l1.94,
,er~nd6rda 't kDotuum met de Theimidor·reaetie. Deze
re.ctie"". he*werk,andePlirljtcbe jeugil, die men,
hoewel verkeerd, ,,1& jennesse doree" noemt.'t Waren
zonen nit de hoogate en: laagete Itl ••••n; der maataobappy, van rijke bankie.., grDndbezittore, .kooplieden,
handwerka!ieden, klerken, bodienden ••n apothfkers,
kortom lieden vnn· aUerlei slag, te zamen ongeveer
60,000mon It"k. 10 plaats. van de bokellde J ako·
b~jn~n muteen, werden de verdrevon

gozDoht en de ronde .nit van bet ha.. ,.randerde
weUra in groote gepoederde. pruiken. 't Haar werd
VAn ,'oren boog opgekllifd en Ofe. de slapen aobter
bet oor om, vau Icilteren eaamgevlocbten.

Van lieferlede raakte da.rna de pruik ala Bieraad
althnn., bij de mannen in onbruik. Togenwoordig
be.tnt de grootste kun.t .an den pruikenmsker, in
dabootsing van nalull1'lijk hoar. De pruikentijd ia in
nit:lcrediet, mogA ht t '00 blijven!

blij"cn in bUDD.en tegenwoordigeD J dat 1a in het jaar
.1 848 be.staBoden regtatoe8tand en znlks met dien ge·
voigt'll dgf:l 'oar zoo ,erre lij deetijds met de inlanders

waren gelijkgeatdd, aUe de in de oieuw. wetgeving
omtrent deze laatsten gem •• kle bepulingen ook op
hen zullen to.p ..... lijk .ijn
Dat ecbt.r, weI verre dat bet in de laatstgemel<Je
wet.bepalingen bedoelde g.val van uitzoDd.ring op de
toep8saelijkheid der Europ.sche wetgeviDg op d. inlsmlsche cbristeneD 81SDwezig zoude zijn, ook reede
"our de inroering der te t4 0nwoordige wetgeving WfU
bel'uld, dat inland8cbe chriijtenen aan de verordenin·
gen op d.n Burgerlijk"n Stand waren ond.rworpsD.
Oat toch het ·reglem.nt op hot houden der regi.ters
.an den burgerlijken .tand (Staatablad : 828 No. 60)

TELECRAMMEN.
van Rcutm'.

M.harajah Lela en tea ondrren zijn veroordeeld
De sebildwachtan von de ,e.ting

Artil,d 1. lJJor Ouze Minit!tcrs fan KolouWn t'n
'ffiU Oorlog wordt j.t\.l\rlijk8 in ge meen ofer:eg bepaafd
h06yeel offi(·ieren YAn lI et Ned fI'~and 8l'- -I tl diseho leo
ger tot den ni eu'i\" on cursU8 t~r krijg88cb'~ ol kuo nen
worden toeg e1 ateu.
Artik el 2. Ter beaordeeH ng wit> " Jor toelu.ting tl r
krijgs[chool in aDnmerking komen, wordt in Indie
je.nrlijlrs e:m eXam en !lfg ~n omen , ,ulgens een prJgram·
ron, door Ouze voornoerude l\lioisters in gewoeo over·

er gc ene yddo ~ ndo redenoll zij n vu orgflkomen, om
inlandllche cbrletJllOll op Java te onthetien van do
nak oming der Y<Jof8chriften ven" nt in hot reg lement
op den Burgerlijken t-ltaod eu Illitsdi ell ter weg-neming
van 8HeD twijfodl o~t.rent arlikel 1 van bet regldmont
is bepaald, ({'ib Han de ancgiften en inschrijviv g<!-o,
by voolBohreven R eglem rr.t bcvol en, zijn Qn de rworpea
al o christe nen op Java, zijnde inlanders of TaD inland·
Bcho afkoIDBt, on dat ten hunnen Ilanzien, W8t betren
geboortc!l, buwelijken en sterfgevaUell, ook moet ge·
bandetd worden 07er€"3U1{ uju ~Lig de voorachriften van

Alle gezar,{.en keuren ad rt'feren r elll Ig nstief s vo or·

De znak o mtl'ent de bezetting "An Bulgarije i3 hangoude.
De zotte beelis!1iDg door Ru!:!land Yoo rgel! tel J. 'la n
beztting door GOOO Belgen wordt door Die •• eli b,·
8~r ede n alB tijndo onvoldo8nue CD de aannellling door
llelgW lWljfelachtig, terwijl :lwitzerland het reall' ge\\"eigerd ho . ft.
Dieraeli it! ougelllaid.
De Tllrkst"hs rege~ring heart 23 Del!omber a.fgekon-

Dat di ~ bep olingen in volle kracbt ",arev, torn
hierbQyen bedoeld artikel a tler G .ergungsbopalingcn
wffd VJlstg~8tflld, da.t dos iDlf\l\d tic' e cbr:stenen d~ sitids

buiten .Ileu twijfol met botr,l'king tot den burgerlij.
made , nR . . luid nu hot bep~ald e tij Stoat.bl.d 1S01
N o. 38 en bij St.atoblad 186·1 No. 1'12 ill d.t 0l'/.igt
g.1eteld l.ij o

leger, diD lllin8teos vier j&reu ale I!)ff cier in O,;s~.
IndiC hob ben gediend, een gUDstige beo ..rJeeliug bti
hunnc rh efs verwierven (n gda ch t woden de tho l'eti8Ghe kennis en de pructi8ehe gd€l'l: kthcid t'3 ue·1.it
ten, voor de d~ugdclijke waarnem:ng d~r 8DD hun
' _l'ang ve rbondeu fll lJc ticD yeroisc ht.
Arlikc1 3. Behoudt1l8 het h · p&a ld~ in de Yoorgllandtl artik01en regelt de Gt)uv. raelll' (~ener8al ,dn N~
dorlandB ch·lodie at wat do tool.Hug tot en de lIfoeming
va') bet exaru cll bo'rl"fli, en wei de ; "'ij~e, dab de olfi·
cieUD door h0111) 11'\ nfll up HIH het oxa.m en t cr bijwonin8 van de n krijg8fchool CCl"lI'US aB U to wjjr.on, Ne·
derland IJJreiken voor dOll aa t! T'IHlg vun d~n nlt.'llwen
cU rSU!.
Arti ~~l "1. Attn o.e offlc;ereu, in het vorig arLtkel
bedoeld en aall hun weitig gezin ,Yordt, nu.ar de
du.llfvoor Yllstgeeteltle rege leD, van gou\'ernemeuts wege
overto{·ltt Vllll Nederlands h·lndiii naar Nederland en
terug. ~ij genieten tot un met dau dag ,an aaLkolI!st
in Nederland, en. ,an en met den do.g vall Vf')'tl'dK
, naar NederlandBGh-IlldiC, het Inditch r.cliviteif6tr14ctement aan hun rAn g on wapen vt'l·bondeD.
Artikel ri. Zij onhangen, b~j aankom3t ill Nader·
. land een gl'atificatie voor uit.ruBtin g , ad .r GOO (1..e8
honderd gulden), hun tractem nt bedrnogt "on en met
den dig ,'0. hunno annk ol1lst in Nederland, tlteD met
f\PTl
fi no , ,~,'ir hlln '(<"roll'"'' T:OII ro l' ~ .... ~~ .. ! ....~~? .. ~ . - ,,!"~ ~ !;'
I 13 00~ (df l'tio n bouder<l gUlden) 's j_ar" onvorsehil·
lig of ziJ tijU(.lD8 huu verblijf in N ederlantl worden
J

bevorderd.
Zij genicten tCVC118 geJurende het tijdsvt!rl oo p, in
tIe ,origa nlipea verm l·ld, cene t oelo.ge van I GOO

[ZfS ho.derd gulden) " jaars.
Zij forden .Is gedet.eb.erd gevoogd bOI'en d•• terk·
to yan het Nednrlu.ndticbe leger, l e ~l on builen de f..r·
matie van huL ~·-l)d er;nod6:h-I ud ;BciJ o leg r, volgen do
promotie der h~alijtverllleldc krijgtm.gt en zijn onder
worpen .&£In de regelen op de ~e.,.ordering, het ontelag,
de n,)u·lI.c Livi t~it en het peoai, cn, voor dat 1eger
vIB1;geetchl, - bchoudena de uitt.oDdering in de 2 ·1e
alines VOD dit artikel vermeld.
Zij zijn, tijdeol de detacileling, onderworpen aan de
bepa.lil'1-gen nop':'ns de r;amen!! tellin g ell de wcrkil:lg
der raden Tan onil.orzoek, zoo als die ge~den voo r het

N edorl.cdscha leger.
Artikel 7. Zij beh udon lijden. hUD detncbeering
de uniform der officiere n van hun wap<m bij het N e·

dcrland,eh Iodi.ch leger.
A 1'ti ke~ , 8. N. den volledigen driej.rigen krtigs3cboolcnr6U~ ~- . he~bcn doorl oopnn, kearen zij zoo ' ra lIl0ciea
lijk nl: . N<',lerlau dsch In di. terug.
Artlkcl !l. Allo uitga"en, krachtens de ,"orgBande
~.orHkelen

tc doon komon ten laate der begrootIng 'an

N ederl.ndsoh·Indlo,

A.JIllJ01IllCSclle Cllristcncll.
D-a ,3.rijglraad der KorpB ~ch.utte!'ij te Mac Btlflar
h~eft in zijue zitting .an Donde<dag 7 d ... er de alhiff
~nwez.ige Amb onnescbe ChriAtenen van
Sc!tutter-

ue

lilke dien.t vrijge.teld .n zulks op grond dat die men·

digd YeetigiDg y, n eOb conatitutioneel rtlgcerh1g, mini Ht erieple "erADtwoordelijkheid, vrijhaid van god!dieDst en gel~kbeid voor de wet Vall alle Tuksche
onderdanen.
Elliot ve rlaat KOUf.l;tantinopel den 28 De~ember.

geb) e v~n .

VolgeDs do Jtlrisp'udentie van bet Hoog Geregl,
llof von N. J. (zie W. v. h. RNa. 527, iB een Am
bo! nesche chriaten ecn europeaao.
Moeo".r, \0 Dec. 1870,

DEN HAAG 18 Docembe.
De eerete k\)lner hoaft de muniwet ,'Oat Nederland

Icts Oyer Ile Pl'lukell.

leg v.stge.teld.
110t bet e.I.81nen worden aIl ee n toegelu.ten ltt't onants
der vier hoofuwnp eD9 "an hot Ned e r' Q.Dd M·_-IDdi~cbe

ver worpen illet 16 tcgen 11 stew men en
etemming ,an die '1'001' Indie uit.

!JOOR

E. BEN'l'LAOE.
Wo.t zijn do tijJen trch voranderd! 111 de eeHlte
he!ft der "udgo fenw werd .l lilips V r.-Ul Spu.nje met
kaft!hoofd; g hoid bsdl'digd; de geh eele bofbouding WHS
er deo r ill de grootatu \'e rlegenbeidj do K Quing kaal·
hoofdig! dd W4 S ieb vcl'Ach !'ikkel ijua in den tijd del'
pruikcu! Drl Haag wile nu, W8ar Il1 d l han "ltudaltn
1.0U ha.leD, dat waardig genoeg WDS
om Voor oen
Konlngapruik ge bruikt te wordell? .00 hofrand kon
den D10ei lijke Haag nie t besntwoorden 00 el' wal'd
e ene verg!1dt.'riug bij (' oQgero~pen, aIleen OUl te berSRd..
813~on ""at men doeo zou, Om to verhoo d(>t\ d"t or
tooverij ;u 't epei zou kom en, lJn cLten de koninklijke
pru :konm.nkerlJ alloen Uiaar 't haar nm edeloll gebl'(d ken.
0v 't I•• lot van do 18. eouw be.cbuldigde de

k ..lhoofd;ge Paul I

};",l;,nd cen zijner ho,eliDgon

va n JUDj cst .:it!!!!lcbeD!!i:::, 1~'IH1 ,d hlj ~t wo ord kaalheid
u itgesprl>E.0D blld. Ho} goheel anders is 't nu
gestdd! De knnlheid is ni et meo r zoo Icelijk. integ:eLnee!, men heeCt yoorheelden dat, somruig:e kan.lhoofdige
per80nen er interrcasanter llitzien en dat zij meer
ultd, ukking in Lun gelav.t ht'lbb~ n , dan toeD EU nog
goe f.\ d ·k han hadd oD. Men ill :r.eJfd zoover gekomen
van te bowereo, dat veeldenkende weDBchcn zelden

dik b.ar hebben.
Do pruik is een der oud~te kosmetiBche uitvlndin ..
geD , du ch tIlen gebrllikte ze Vl"l)cger niet om ~. nal
;'vv;J;g;l oj i~ I.e i, t,,·uc t gt.li1 , d(J.:il a Jd art.l![('1 \'If,ll weelde.
Dtl eorste uitvitlder wordt niet geooetnd;: doc 11 verscboidene kla ssieken meldon OD8, dat de Medi f:lc h~,
Pe!'l'.iache en PnrCBcho kOllingen nit den ouden tijd
hunno logBlosnvoarders daarmode kroondeD.

Arietut..,les verll.aIt in zijo , Politiek" hoe Maueolus:,
konif'g vln Karie, de ptnik gebruikte om de gaping,
die do or zijn groote uitgaven in de 8chaikist I)nt.8tann
WAS, aOll te vullen.
Hij liet namelijk a1 't haor, dnt
hij in
nn burige etateo krijgen kon, opkoopeo, en

ue

liet di t in d. kOl\inklijke fabrieken, zooal. wij heden
ten dage zeigen ZOUd60 tot pruiken verwerken. N8
dat al z.ijn D10gazijnen tamelijk 'WeI gevllld waren, liot
b~ nal kondigen, dst aile ondordanen zich ka.1 moes·
t en Iaten 8cherellj zij die aa.n dit bevel ongehoorzaarn
WI!UOD, 1.Quden ter do ad gebracht worden.
Nu Hot
Maueolus al zijn ma.gazij-:en openen lllot dab gevolg,
dat bij(Ja ieducen zich ean pru ik aan8chaft'3 om zijne
kaalboofdigheid te vcrbergtHI. Dusr de pruiken zeer
duur verkoeht werden, was ds 8 ~ bltkiBt biDnen korten

FrADkrijk is 't pruikenland bij uitDelllendhoid. 't I,
z.eer karakteristiek, dnt tOEn CI', vis, de stichter ,an 't
}'riU!8l·he vol '·, ged oopt zou worden. hij met eeo gcborn echter zijn hoofdtooi.cl.f te leggeD. net wa.
.".oracbijnlijk in 8tl'ijd met de kerkelijko gebruikon.
w.nt oak. in Conetant:nopel is op c . n vergadering't
dragon \"an pruiko.?D Hrbodeu. Doch niettegenstaaIide

dit feit waa in ,Ie 12. eeuw de bios chop Bernhard in
opE!prauk wogcnl!l zijn kolofJu!e pruik .

.~eJd.

Pan II Alexl\D-

de kODingen vall FraIJ.krijk bekomlllerden llr zich weinig om. Heeda onder Lodewijk. XIII waND Jlj zeH
in de mode gekomen, maar onder Lodewijlt XV be-

r.ikt. de pr.:kenboud.1 .ijn toppunt.

Hij had niet

oan detelfd. aan dezelf<le algeme.ne, gewo.telijke en

lll!ndl:r du ~OG boi p;:uikonw1\kera.

gemeentelijke ytlrc:rdeningen en inlitellin(!Bn, a15 de
inlander! die bet Christ.endom niet belijden ll m8.o.r in

mode werd doo r 't rrouweJijk. eyen g ."'! ed a13 door 't;

artikel 7 do. Algemeen Pep.ling.n .an wetgeviDg
daarentegenC' wordt bepasld: D mot ellfflpeanen worJen
_'~.JijkgelJtBla .aHa. Cbrietenen, di!ar~nder begrepen di e,

·w.lke tot dIe ,ol.naBche b.volkrugen b.hooren en
• ndere pereolr.n (geene Arabieren, Mooreo, Ohil\ezen

Eenige Goudwerkeo,\ en Di&>...'
Te ·be.iebtigen bij de Heeren .SOEBMAh
2278
Mr. J". DE HA.

Or

onze Toko-vendutie

van Vrijdag den 2gen dezcr,
lull en wij A TOUT PRIX. verkoopen:
Een pas ontvangen Factullr

J apansche Goederen,
beetaande nit:
Helmen Cuir.Men, PiekeD, Sabel., Gereedlobappeo,
Dr.ken met kinderhoofden, Candelab.. a, Be.ld.n,
Handochoendozen met Schildparl debell, kleine Va.en, !voren Waai.rs, Big.ren Kokeu, Pijpen, Pi.talen
etc., etc,
ALLES VANAF' BEDEN IN ONS LOOAAL TE
BEZlCHTIGEN.
2282
SOESMAN en 00.

Op onze Vendutie
VI>ll

Vl'ijdag 2gen dczel',

zullen wij Terkoopen:

~M

3 ki.len in;'.

1/3.

J.JZElt VERTINDE KEUKENGERBEDSOHAPPEN,
l.eeb •• cb.digd ex .Noordzee Kano.l. hpl. L. BRON

twee Psyches.
V

n~.B 3

0

art

B :

Een kist inh.

18 Gonden Horologe.,
55 zil'feren

do.

teobe.chadigd ex ,PriD8.s Amalia' tot Bata,ia en
pro • \Villiam Macldnnon. tot Sam,,"ng.
2283
50ESMA.N en Co.

Nog zal Op onze Toko-vendutie
van Vrijdag den 2gen dezet',
worden \'erkocht:

Ca 300 pikols Koftij,
afkom. tig van de Landen der OOlt Ind. Mij . . .n
Admini.tr.tie en Lijfrente.
. 2295
SOESl\fAN en 00.

de

Op eell nader te bepalell dag.

Gouv(;)rneJllent f oort.
D il Ontlat\\'ijs.wet; il aangeboden; IH~t prin{'i pe van
neulra'll voLk:s·oul.iel'wi.jfJ wordt daarin beilv ude n; bet
flaJllril.'l der (lnd~rwij1:(,rd vt'l·boogd.

BEZOEKI dd. HEDEN.
Het DuiL:lCho Iwhip Christine, kapt. Linuelllall, is
lek te Hez0eki binnengeloopen eu op .tranu gezot,
omdu.t men het niet boven water kon houdeu,
Het l!Chip waR te S8lllarang geh1.l1 en wet beabemlniDg uaar het Ka.no.I1L

in (Ie lDo.o.ud JaHnerl 18?"?".
r;ullen ondergeteekenden voor rekening fan belang-

bebbenden verkoopon, onder n.dere goedkenring .an
bet Gouveroement V8n Ned .·Indie, de Huurrecbt,
fabrloken, gtjbouW'en en 'erderon in,ontarie .,.an d.

Sniker· en
'IRnltft.l~

Indigoondernernin~,

en Peul!i:luAr en ooderboo·

rJaheden

gelegen in de Residentie Boerak.arta,

Afdeeling 13oiolalie.
De Toorwaard.n zuUeu nader worden bakeDd gem•• kt, terwijl intu •• eben onderhandeld k.n worden
over onrlerhand8chen verk:oop.

IDliehtingen te bekomen bij
S • mar _In g,
DORREPAAL &: Co.
23 September 1876,
1672

-----pel' Prinses Amalia:-·---

Echle Decnsche Asperges,

Aallgcsla.gcll \'euilutif.lI.
D onderdag 28 December. Van diverso perceolen
etlnjge 101llle goederen be bf)orend~ tot
yerscheidece boedels in h ~ t ioeaal der Wees· en
Boedt'lkRmer 81hiAr.
'8 Avonus ow 7 uur boekenvenduti o in het ioea,,1
der Societeit AmicitiA olhier V (I()l1 reko lling vao de

opetB.t en

Groot Kolff en Co. door B.ier en
Voor rekening en ten huize val' Clark op Rando ~saric wegeDe 't'ertrek door · Soesmtt.n e ll C",.

Vrijdag 29 Dccember. Voor rekoning en ten huize
J . ~alomon8on weg-ana vertrek cp KRfGngtoerit',
Voor rekening van J, Meijer op hct Pnrodepl.in in
liquidatie en dft8rna
Voor rekoning van mr. J.. de Baaa YAn prefllo8aa
in bet Iocaal van eD door Soesman en Co.
fQ.n

dito

A.perge puuteD,

dito
dito

li'l'geoletl
" t·r oll fin.,
P e tits Poia

dito

Cble,i-KnolleD,

-

~;'·l.ljJJes fie .rerlgtl'l·tI,
Pates de foie gras de Strll.ssbourgin terrines,
alles buitengelOoon deHcaat.
(22DO)

G. A. WERMUTH.

-Edatc necnsche (;hel·rij·(;ordial-

per Prillses Amalia Onlvangen.
(2201)

G. A. WERMUTH.

-per Prinses Amalia Ontvangen:

Spoedig brok nn de tijd der .taarlpruiken •• n. De.e
mannelijk ge_lacM g •• olgd. De mode "erd eehter
.<rot alg.meeu toen KOlling Fr.derik Wilbehu I '8~
Pruieen, de ItaartpwikeD in 1715 bij zijn ieger iDvoerd.. Tijdens dd Franaehe re"olutie van 1789,
'I'eeld. de . t.. rtpruik een politiek. rol, lij
het

'W"

··--Krons beeren,·-.-

Vl egens vertrek
zullen SOESMA.N &

---Snuj e Bichbeeren--___ Auage_te",te Kireeben,---

CO.,

Op Donderdag den 28 dezer,

--Frankfurter Bratwurst in S r. hmall,
_ _ _ BrnuU!cbweiger Leb rwurat in Schmall:,
----Bremer NeuDRugen,--- -

___ Krammet•.Voegel,----Leiptiger Lerchen,----Hagebutten,---Ac:a Gurk.a.--

Vendutie hcuden ten hui1.O fall den WelEd. Heel'

J. B. CLARI\:,

ailes YOn Died. Tag.,Ier,

RAN DOE SAIUE,
van ZEd. "ear netten en ken rig {lnderboL..de n IN.

BOEDEL, w.aronder:

p8l'futneerde prl1ik VerRChOHD; d{.;l bilBCbop noodzs2lKte

der III (12e ccuw) on BernarJino van Siena (l~e
e{>uw) yerboden opuieuw 't dragaD 'Hm pruiken; docb

II ait. teu regte of ten onre8t~?
In arLikel 109 § ." fan bet Reg.rings :aegl.ment

et:::>ide

DEN HAAG 22 December.
D e vice·Adlltiraal Brutel de In Riviere is tot be•• Ihebber der Zeontacbt bon o.md.
lJ. 'J'weede .Kamer heeft do geheol . Indi,ehe boo
g rooting met 53 tegen 1) stommen aengenotH en.
De conservatieven zetteu de oppositie tegen het

Zelf. in 't land der kla •• ieke . eboonbeid,

in Hellaa, Bicrde u en zieh wet de pruiken, 't geen
men van ue E~ y pten lren h"d OyergeDOfl1en. Oak
bierop mankte Soaratell een uitt;ondering; zijn kale
f chedel J ingebogen neU!! en ui tpu ilt'nde oogen gaVt'D
: , Ulfi 't aanzieJJ van een Saleen.

8chen niet met ouropeanon kunnen worden gelijkge--

Ie zen wij weI is wantj J1 de inlandl!lche Chr18tenen blij·
van ondenyorpen aan bet gezag der inlandacbe hoof..
den, en met opz-ig t tot regteo J 18.8ten en "erpligtingell,

.van . bela~gh.b,be. nd~~l' "10
. ,erkoopen:
.,lC/8.

a

J

tijd gevu!d.

SOB S AlA N

rekeni~g

.t,1 gael.
Runne te fd f;tll en bcsluiten goedkeurend~, . . ~rwijet
bet Knbinet nnar d. oplo .. ing der kwest.ie,

d.t reglement.

g t' lij ~

.

voor

Bolgrado I,ebben

is afgetrcdan.
D. ofgevnardigden bebben vel'kla.rd dot lIalie h. t
Tr&kta&t VfLD Parijs niet verla.ten kan.

ua is «rklaard, dat

kl'n s!s!1d mt t .Europ:men waren gelijk esteld en daar

.K rijgssdlool Y;lU oft'icicrcll.

oal . de onderge!o;ikende teil"
iQlntoori.D het, Vendniok...

om opgehllDge n to worden.
op eon Oostenrijkscbe monitor gevuurd.
B et Serviseh.e Minieterie DBn bet vo orval echuldig,

was vaatgeateld uitdrukkl"lijk voor Cbrilltt'ncflI"en Jo-

dOD; dat bij Staat.blad 1829 No.

hoeden weer op ·

Op Vrijda~:den :

BA' l'AVIASCIi& MEUBELENa.t
.

R oode Taf..,18 met Jnarmeren
bladen , Lawpen in 80orteu, Le
dikanteD, Waecbtafe's met mar- ~ '"
-iller blad l Gl"8-, Poteelein·, Oris~a.l- en Plee twerkeu.
.

'-

Yo

0

r t

8 :

(2292)

Een span Sandelwood Wagen. .,.....6
paarden, Valken, Ben
span ~
Preanger p!lard~n, Vosseo, 131oemen, enz.
enz" en wat verder te voorachijn zal worden gebracht.

..-ft::s5d:~~ 2:e:u:~: ~~~~:~~dag.
2240

van Stat
SOBS MAN en Co.

ADSjovls,

Weder O!lha~gen per Priole. Am.Ii.,
(2293)
G. A. WERMUTH.

Zeer fijlle Engel.elro zwarte en ",iUe

~

Een Landauwer,
~.-m Een COUpe,

G. A. WBRMUTH.

·--Versche Gemarioneerde

REGENJ ASSEN,
(20ul)

,lie lIie! pIQli.I>~n bij
G. G. T. H .J.'{ DORP en Co.
te

Samarang.

Prach.tige:

Stalen meetsnoeren.
van 1 Ned. EL
10 Ned, EL
(349)

G. C. T, VAN DORP •• Co.

:,; Jas.tit1tD~ ' ;S_Dla.rallg."
Opieidiilg Hoogere ,Btirgerschoot ' .
HERVATTING DE,RLESSEN 4 JANUARI.
Gelegenheid totplaatsing ,van' .
DAG· en KOSTLEERLINGEN.
2264

..

KELLBNJlAG.

VuurvasteSteerU3n,
verkl'ijgbaar
2186

'bi/

Mc.-NEILL en Co,

Bititen-' en binnen

FILTERDOEK,
te bekomen bij
Me, NEILL en Co,

1487

Per ' Torrington ontvingenwij:

Billard laken,
fan ono ••rtreffelijke ' kwali!.it ook bijzonder
ge.chik! voor Scbrijftafel.,
Ee1'8te tweede en derde Soar!,

Ohristofle Zilveren lepels en vorken,
in Stellen van 5 ,lo.ijn,
BLIKKEN KOFFIJKANNEN van 2 tot 20 kopjee
illhoud me! .n Zonder komfor.n,
SALON EN KAMER SPIEGELS met .ergulde
lij.ten van v.rschill.nd. afmetingen ,
2288
SOESMAN en Co.

Toko PLIJNAER.
Reden ontvangen:
DAMES en KINDER

~Opgen:~~~:?a~~~~~~Oeden,
AIBmede:

"'iH6I1derdduizend ,Gulden
. ,teVerknjg~b voorH5:
Lotan tegell ',f 15

ve~27:'liI~

bij

Steeds voorhanden:
Allerhande,
Boterjanbagel,
Botereprits, enz.J enz.
Per gew'icht on per blik,
ne.tellingen .eli N'ogat", 'Taarten, G.bakken, fijDe
Sebolol. en." worden zoo .poodig mogelijk en met
de meest•• ccuratesse afgel.verd door
!287
J. J, VAN RUIJVEN,

Blik verlakte Handw•• cbfonteintje., Glazen Ponteintje. en ••• dbakj •• voor Vogelkooien, Grooto Fonteintj ••
'foor duiven anz., Zoutvaatjea, Botervlootjea, Sui·
k.rpotten, Cri.tollen CompoUe., Vingergl.z.n, groo·
te keus C.raffen voor Wijn, Liqueur en Bitter,
Cri.tallen D ••••rta ... ie.en, .tellen eri.tallen en balf
OrietaUen Gla••n, porcel.inon Taf.lservie.en, Kolllo
en Theep.ervieRen . Waeehatellen in grOOt'6 keuzs, we.ronder .zeer groot modelIJ. kannen in plcet en Terlakt,

2179

Import-Handel

li

r\

BElt G.

H'Nr",aker.
(1)

TORRINGTON.

J. H. Schmidt.
Leve7't EEN ROK van het fijnste
Zwart OASIMIER, onder guarantie t 50.
LAATSTE

MODE.

De ;:t:i~:~:~::nd::or be~::e~a~::

::nr:~~r!~~~

van aUe aoorten "an mfl,chinericn.

Net werk en spoedige aficvering wordt verzekcrd.
Tevena vorkrijgbaar: Stoomkranan, Stoomms'nometerl!,
waterpeil.tellingen, Waterpeilglazen on Hingen, Snijij.e1'8, Ratelborcn, Koperenpijpen, plat en vierkant Staal,
Moerbouten, KlinknagelB. Drijfricmen van 2-6 duim,
India Rubbers van '/,.-'/, dik, l 'ack. patent P.k.
king 'J~-11/2 en aHe mogelijke machinerie-benoodigd..
heden.
R. W. DEACON &. Co,
Fabriek voor etoom en anderewerk.tuigen te SQerabaia.
(1354)

..r--

D c ondergeteekende becft de eer h~b
......
pubiiek mede te dealen dat hij te
SALATIGA beeft opgerich!:

een fj'aai E6tel met bb'be/worende

NIEUWE
MUZIEKWERKEN
PIANO,

VOOR,

BILLARDZAAL.
Ko.tga~ger.

ZANG,
VIOOL,
HARMONIUM of OR,;-I',I"
GUn'ARRE,

Stoomv. Maatscbappij Nederland.
Geregelde MaandeltJksche Maildienst.
IIET STOOJ)oISOBIP

PRINSES AlVIALIA.
/

Kommand.nt E. W, FABHITIUS,
7.&l den I Sdn .)nnuarl. 18":"'7 'fan Batavia
via· Padang en NapaJs naar Nieuwo Dicp ,'ertrekken.
l.an.ing wcrdt aan genomeu r oor bijca aile havens
in de Middellandscbe Zee waar\'oor directe Connos·
!!ementen w(.r Jen afgl!gcvcn.
VOJr vracht en paeeage gelieve lllen zic-h te wen"
den tot
•

wordon do or bern tegon

J. JAUDAS,

VAN MANILLA

"-Catalogus op aanvraag Gratis!!!

Dr. J. Osbourn Edwards,

Ie qualiteit CIGAREN,

Chirurgien -Dentistc,

GOEDHOOP
bij kisten vall 10000 -

nnvol!"p!' vnn fh~n Hp:P:!'

500 -

Dr. J. Osbourn Edwards

KLOMPEN

Chir. Dentist,
in de ee/'ate daflclI va" Jai/ltari l/aa'f

Ambamwa.

01.1.tvangen:

•

EG~;d~mT~fel;ijri,g-

merk St, MARGUiWl'l'E cn BERGAS8B ell
CO'l'ES DE BLAlJE, BORDEAUX.

Adr •• aan hot depot bij A, J AUSS;i. UD. :Fron.ebe
Broodbakkerij en
1820
EU~lilRE.

Beooemd Orglllligt bij de Prot. Kerk nlhier,
beveelt zioh aan tot het
geven van

DADELIJK,
bet BOiS,
B~1JIN,

~l\\»'&}\S1-/

lqO .

Te verkrijgen per vat en per dozij" fic.schen,
12 fles.cben , . , , J 8.- en J 0,-·

2289

'~~:k~i

l.atot bewoond door K.pitein VISSERS.
229'1
D, C, DE

~T_T ~:!. ~:~~ ~

100:

J. S: BURLINGHAM,

'~

de Agenten,
J, DAENDELS 1In 00,
Batavia, 8awa.raog, Soerebaja.

2208

~$\{\§""\

dh'ect ontvangen:

1937
-~~-

v~ rt)'e/.:t

Ko,uman~aDt
BLACK LIN,
zal vormoedelijk BERSTE IIELFT JANUABI 1877
van Batavia noar Rotterdam vertrekken .
Lading wordt aangenomen vt\or bij08 RIle havena
in Europs] waarvoor directe cogno(lsemcnten worden
afgegeven.
Voor vr8cht; en paesage gelieve men zich te wen·
den tot
2008
de Ageoten,
Me. NEILL en Co., SamarADg.
MACLAINE WATSON en 00. , BBtavia,
}' .RASER EATON en 00 .. Soerab.ia,

f 111 per dng aangenolllen.
(2160)

BAZAII.

Ret g'l'oote huis,
"an Jeo heel' L , JAUDAS to S & l at i g a.
22i5

TEK.OOP:
Galloway- StoomkcteJ,

l~cn

van zcstig pB8.rdollkracht, geheel compleat, lang 32
roet, diameter 6 fo et, in twee atukkell, met handvoe·
diDg poop, stoommeter, onz.
To bovragen bij
(1327)
Me, NEILL &; 00,

Een groot factuur Heeren en DamesL

S C B 0 ENE N,

Piano-lessen.
2211

tcgen 'fCl.'llliUlleruc prijz()u.
- ..- -.- ..
Hoeden, Hemden, BoordeD , Schuierwerk WaBlerfl,
Portemonaice, Kammen, enl,.] e Dt .
- -~.---

Ontvangen:
Nette Zwarte

Heeren Hoedjes,

(EngelBcb)

bij
J, H, SOHMIDT.

2217

VOOI' de 'Vestmollson.
REGENJ ASSEN legen billijke prijzen,
bij
2218

n

1990

Gebr. STORCK.

RotterdalllSche Lloytl.

werld tegen billijke prijzen.

"Koning' der Naderlanden:"

II. 45.

t

HET S'l'OO'llSOHlP

IMPORTHANDEL

DAGELIJK'l ,TE CONSULTFREN Heeren Loge.
me" t No, 4,
2215

J. A. F. Rijken Rapp,

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

21G8

met EFFEN en LANG8CHl'l voorotukken,
Kleinste tot grootote Nummers!!!

8upCl'Iin .. .. . , ... . ........ '

d' OPOPANAX
OPOPANAX
OPOPANAX
OPOPANAX
OPOPANAX
OPOPANAX
OPOPANAX
OPOPANAX

PARIS 10, J]o1<ier;a'l'lt
10 PARIS
EAU DENTIFRICE ODONTALGIQUE, 4)nali!t' illlllllll"",h]r,
Dc pvt chez les I'ri ncil';lU"X V;i1' rH IlH~ \II'~ .~l Co in',~ tll'~' d,_! 1:1 ll ulla ntll-' d de I't"·" ·:m gcl'.

(J 0 U va in,)

KenkengereedBcbapp.n, ..er geae.orteerd, cene zeer
mooie collectie loktkokera,
2285
B, KARTHAUS en Co,

met leder besl.g, doelmatie voor de regenmou.son,
2286
1l. KARTHAUS en Co.

'=' L1p '~ l""'filH..-:' •. _... . .

CU l::i l"J"). ~ t i qu.",",

',; d , ~t l"li:.-: ... , .... , •• ,
C ' _' [d - C['"c .arn. lSupcrfin ... . .. . ,........

]-' (>\..11..11

ZIJDEN HANDSCHOENEN'

Gelost. ex "Celebes:"

BAIABe
Vogelkooien in groote I,euze,

lluil t...::

Glace Handschoenen

45.

E :':' :':'.;J n c.~ .

Rll VOl l fo'1. 1 j"lL.! f"'fin •.••• . • • • • . • • , •••• , •• • •••.••••
]·">lYlliL;"\.. l !'_·' :-<11l1vl'l·ine.

IMPORTHANDEL

per dozijn".

LAITUJil

L'OPOPANAX

Enn {".I e Te .il 8 tt.o . . . . . .... .. " , ... ,."

Gebr. S'rORCK.

BIELEFELDER HEERENHEMDEN

sue DE

Lc 'iilcillc,ltr deN Satons iiI) J'oilcUc.

-V ':· I~ il c. t b J. :)

A. (;

fl· 45.

b iJl'alllc Ull it'iut

PARFUrt1ERIE FASHIONABLE

bestaande uit:
Twee Locomobile. 12 PK ieder, van John Fowlor en 00,
Een Rsamzaag van Fawcett PreBton,
Een Ci.kel,aag •
idem,
Ben Cirkelz..ag van Robinson,
Een zaagfijlmachine van Ransome en Co.
Alle. io go. den toeBtand met daarbij behoorend
Drijfwerk, Zagen, Riemao. enz.
Voor iDformatien adres:
204li
HUDIG,
Rembes -SamRr&ng,

Gelost ex

1' .] cJa~ cl

VERITABLE SAVON AU

Ih~~lI~~!i!~~~~;fj"

Eene in volle werking zijnde

in bJik van 1 en 2 pond.

Allerbando Provisien en Dranken,
2284
B, KARTHAUS en Co.

I'our b fraidwu r,

STOOMZAGERIJ,

8TO.lIC.I.J.

p e r p qat 16,50,

00

G, C. T, VAN DORP en Co,

wordt tar overname aangaboden:

~.ehJ".

/ 6 , - F ran

PaI'r"ln~J.·ie ~p~ch~I(~ ~\ l.as~ (Ie Lalt .('Irls

·voor
Hont-aankappen.
Wegens nHoop vallo kontrakt,

Overheerlijke Boter in vaatjes 12 ponds,
dito

a

~al.on

DORREPAAL en Co,

BAZA.R.
Puike Hammen,
Zaer vertlch Appollinariswater I

_ _ _ , '. . . . .dIIo.;~_~_

'-~A~L~A~R=EI~NE~DE~S~F~LE~U-R-S-----L~A~--I-T
' --D--'I--R' -I--S-----~
fondlJe en 1774

Vel' k rij .g b a a r:
~:IJN in vaten

EEN AANZIENLIJK FACTUUR

Bodjongsche Bankelbakkerij.

DOOR

DERDB VEEL VERMEERDERDE DRUK
2277

Kas.ier W e r ' m u t b.

1511

."
.... - ";!i

, OEIJ , BOEN GOR,

bij

"".

NEDEHLANDSCH-JAVAANSCH WOORDENBOEK.

Loterij Jongens \Veezenlnrichting.

Zilveren en vergulden JEANE D'AIWS
en Gekleurde en Zwart Zijden KOORDEN
W AAIERS,
2255

Van :de'Pers .r;ekomen: '"

J, H. SOHMIDT.

DE VELOUTINE

i. eelle speciale POUIJRE DE R1Z
be,ei<l "it Rilll.oth, bijyevolt/ va" WI hei/zamw
invloed "no, de ""iii,
Zij Roudt op Aet aa"!!,,",ht en i.tQn.ic~tbao,;
• ij yeel! dUll aan d. 4uid une na/llur/ijk. f,;"chheid.
e&,.Ht :lj
207
9, rue de fa Pai",.-Pari•.
Men. 'llemt ZiCR in ach~~ak en !,erViJI,c4illg.

~ljegprOk8D door bel Trihunal de 10 SeiHe den &mei 187;

J

Holloway's

M~dicijnen

HOLLOWAY'S PILLBII' lIN ZALF. - Gevaarlijke Diarrhee. - De oo...kon de«r .e.. waHende ziekte zoo
veraohillend, en de wij.e harer unfallen zoo vor..nderlijk _:jnde. geven een voldoende reden VAn het beJangrijk aanta! harer Blagtofl'er.. Onder Holloway'.
bahandeliDg, 01 i. de oor... k de.er ziekte in dnisternil gehnld z,.1 de nitalag even gnnetig zijn, hetzij
de mug, de levor of klein ere ingowanden de ... 1<>1
'AD de .iokto i., want zijne pillon me! oord...l
ingenom"n, en _gn lalf goed op de zijden der ~n
derbuik ingewrevBD, be.tcug('ll~n de Ewelling der
bloedvaten' en regelen ,edere verkeerde werking,
waaruit die oak ontataat. Beide lDiddelen .... kiln
regtatreokB, tot herstelling van het jniate ovenwigt
tuaechen gevoeligbeid en prikkelbaarheid, ziekelijke 00
gesondo afscbeiding, uatuurlijke en buitenoporige locing,
Doo.jN, Pillon yon f 1, f 8, en f 6, Potje.e ,ZaIf
fan i 1, f 8, en f 6,
Ohoribon W. OALISTANS .t Co, Tagal A. J. "ID
der VOORT, Po~ongan W, B, BANA, Solo ARNOLD
en Co. en COBNABB, Klatton J. D. SLIBR, MagelaDg ;" A. ZBIJOEL, Samarang GOETHART en Co.
DB GROOT KQLFF en 00, WANNB1i:, G. c, T.
VAN DORP en 00. H. L. DB LYON en BOBSMAN

en Co.

(V')

PARFUMERillN ED. pmAUD, als:
lfijne Zeep6D,

Oold.cream~ Poudre

de L ye, Pompauour,

Odeurs b~~o!:U;:~e::~~llo~' e~~~l!:~:/re :::rr~
ten vaD het gerenomweerue bLds
PIE SSE en u UBI N, Lon don,
ALLES VAN DE EERS1'E QUALIl'ElT,
2267
R. D, EUZI.ERE,

Neder!. Ind, Stoomv. Maatschappij
liET Sl'COMSCBIP

Te bevragen bij de Agenten:
1\1c. NEILL &; Co.

voo"po~dig bev~i:~r:::6~. w;.~~8{i:i~t~G~o:J::
geb .•JONK \'"R Ol l" "}l D}J SEnt~lU'.: .

Sawarang 23 Decemoer 18-;6.
..r\..I ge mecne kenn'sga,e.
Beyallen raD eell
E enige

Get a

B

e ll

~oon: MtWro~:·b~·i.og.:~~:~un.' ~

aJ gemeenc ken-oisgefing.

19 Dec, 1876.

Hed:~n O;~~!:J:r

2270

:: ~:~u~~~~~):t(f:.:i~B~~;;R~~

WILl.BM OL1" 111 den honp"oiJcn
blioa ~O jareD.

ouderdom ran

K.

SBUlllra" g,

KONING WILLEM III,

2280

-----~-

26 December 1876.
2281

OLT.

T H.

C, OLT,
T .\ 1i 1.'RAl'PE •

Gezagl"oe!der ' DB KOO,
,erirekt den 28eten dHer,
B'o~ra:'.i •.

2279

deB morgeus 8

nUl

De Ag.nt.n,
Me. NEILL en Cu,

Verantwcordoiijk voor de wet:

•

G. C. T.

~a.n

DORP

&;

C-o.

--------~.ri,-Q. O. T. 'fUi OOlll'ACo.&m-.

