Zaterda,g 12 . . Jan1J.~r~.
,r

Vetschijllt dagelijk8,. Zon- en Feestdagen nitgezonder<=..
. t.e-

BOOFDEUREAU,
Q. C, T. V AN DOR? &

SaJllfira~2: bij de. UitcoV'ol:'F.I

l?:RIJS DER ADV
00.

E 1'1' T S P R I J S (bi; voa.,."itbetfl);"""')'
VOO1..~ N.~IndiA f 1.15 .....-.1 -YOOl.' Nodel.'la.nd f 25.- 'pt;'Ir
A:B 0 N N' E

Redakteul'S M.r: P. Br.c '\slIooft en F.A.. Enklaar van Guericke.
Y:

II

Oak

va.n oen goede Bchool toeacheell, i8 nu, na herhR!l.ld
optreden, da v,rklaard. lieTelinge un het pnbliek
g¢wordell. Hore .tem heef1; geen groote sterkte, maar
I. in aUo peaeages ".ngen.am Oil helder ala gIaa, ha.
reo roulades en trillerB zuiver en correct uitCTe.&
foerd. Liel in den aauvRng het apal van Madlle Mns'
Iwn~ aan levendigh~id
gloed w~t te weoschen OTer,
tiOO toondell de volgende opvoaringen weldra, dat hare
~~!!ige~ins gcdwvugi'iiu huuuing ais EHida- in Rigoletto AIleen dnardim WAB toe te schrijven, dan de Heve
kuuBtonareB voor een .gaheel. vreemd publiek optrad.·
V,m Ilvond tot llvond zagen wy haa: zich nijar bewegen, en meer hartstooht in de geyoela-sctmes aaD
dan dog leggan,'Nu oogst .ij op jeder vsn liarehoofd·

de Keizer 'zijn recht.'J
ons voor dan geest taeu
wi!. nac het doorbladel'en de.l: lJ.oiH'anten. VR,n di) laat-.
om een Incliscl1e Kroniek to 8chrijven.
het nimHvs, dat daariu
ihui.beb'lprl'ie ditmual z66 bcperkt, dat het be-

.te week on"

z:al vallell ar eon

blsd mede te vuHen.

pa~I'

·'cllO_L'den

M.dlle Ma8son, die ons by har ear.t.· optreden
.1. Gild. in Rigolet!o reods dadelijk eane zangerea

IllCiische: Kl'oniek.

~waarl~ik

II 1'~

!>(

en

kolommen van one

•'

ahonnm:rienten

unieme" met bovalligheid en natuurllike frischh aid op,
wg bij de afscheidi-Bcfllle van hare

regiments-vader., .oowo! in den ••ng al. in de mar.
dracbt, w., Illeer wozenlijke smart hebben willen opmer·
ll
ken. Nu i:! h~t waar, dat ,het 21"te regiment B!eahts
nit 6 of 8 ollbehonwen .oldaton bestond, die door niel.
haegen•• md te kennen g.ve~, hoe zw•• r bun het af~
scheid van hL1'l oogsppel muest vallen •.•••• en
daze all,ogt'ij1?~:ude BCene alleen te moetell apelen is
€iell totale onmogelijkbeid. 'WannaBr -zich het regiment
randoll zijn liefeliUg verdringt - want ieder wil nog
ean laatstenbllk uib hare oogen opvangan - din is
het immelB Diets meer dan Dablmrlijk:, dab zij den een
of a.ndar~n sncrrbbaard, die ba.:at. bijllonder aan 't hart
om den nol. nit, zich dan weder van ~em 108en allen Rchter elkander ~ want zij tiijn·allen
bra ruder. _ de handen drakl. Zoo zagen wg Allot,
Luce. on Adeline Patti de.e ,eene 'pele!l, die door
dro.fheid alle om.tonders moel ovar-

mlilre"I,ultunr teo

-~,

hoop

va.Il. -

~OIDilll~en

-j-

uw.

gsstoord is geworden, ~ dan nn en dan door een
minder uaotal werkJieden
van heerschende

fabri·
daal' is,
zal trew

zoo lang
de rageling van 1870 in
dell, d, w. z. dat de ge,hl'ongeu' door
moat \YOrdell vervangen. Nu, door
ding van eall gei-btanoeerd-liberaal

ziektell of het- i.uvallen von
Zoowel de
Heel' .IYlu,1!solULK ,,18 de onder, hem diellende ingenieui'; hebben zich dan ook aunspraak op onver'
deelden lof
- Yolgens een zeer waar-

Sv:~J~~J: spoorwe&! verhoo:~e~;~:~::l~o~~I~eUVt:::;

tVL

van de badoelae regeli ng te
bodem is ingeslagen, zullen
kunnen oyer de
geplaui riet;
ondBrUemel'a

~....

lot de.r

van den
de
VPl'heZ8n ~t~ 21) dell geld~ch!t:Lers
en de
demQrahslkt,e waartoe zij den inlander gebracht
heeft ~ ten gunste van ·tie eigen teelt beslulten,
lk
h" t
we, en

1J

z66 _aUe~

minder op hue plaits.• Oha,sa'ez:- 1e natureJ, il r8vient
au gaiop.H
stammen toe, dst zij- iiicb. alie 1!llJ61tt}
gaf om de
in Boht tie Demen, en 8ene groote
dame te licb.ijuen, wan onwillekenrig veniel- zij met
hare ~likken ell gebaren in de minder gedistingaaerde

dat het nauWeiijks' meer d81' vermel·
is, - evanmin ala dat te J:)amarilOg,
door gebrek aan vo!doende politiemacht de veiligheid nog altijd veel te wen.chen overlaa!. - Ret
gerucht, dat het lllternaat b~ 't GymaBlUill ~Vll.
lem III nag 'loar eeil vnuepaaluen tlJd behouden zai
bhJven IB door vele mlllder gefortunee,de ouders met
genoe;en vernomen IV'lnt voor de sam voor welke
hun zonen In het ~tao.(tsko8thUlQ f .... tBo~nl1jk onder

- in welke rol .ij
Van SUlpice zullen wij maar lierer .wijgen; het iJ
overigen. eeu' mn de dlnkbaor.te rollen der operu,
wanna.r hlj me' friach •• en tJoh goodha'hge hnmor
word, voorgedragan.
Den hear Laurent,
was had cen auceei! dJestlme DIet
worden.
,
Aan hot slot i'an daze bescbouwlDge.1l nog een we1...

bewandelen heef!, om dilt
_,tot we.vaart van
de lllheemscbe zoowel ais del' EuropeeBche ill" ,~-

8chappij op -Java te t.:.oen gedlJen.
Utt dat oogpunt beecllouwd kon het "3de LandbOUw-OoDG'res 01' geeu guostiger tijdstip gahouden

e
worden, te meer n·u- h~t nit een paar door ons in
deze week gepublii!eerdehoofdartikels von Indii!chm
planter gableken ,j" tiai de R~eering - misleid
door r&pporteq van een der vrije indllstrie vijan•
dig ambtenaar, die enkele .opzichzelf-staande ban, delillgen van Europeanen en Chineezen 'voor~telde
als een, allerwega bestaand. roisbruik del' wette·
lijke '_vtijb'eid, eene zeer Yij.andi.ge bhOuding

tegenover' de . particuUere in auetrIe

,.

pla&ts

gevonden

J

is

egonl10u

...

1--

dak gebl' 'cht err gevo~d worden, Z!Jil

parLlCuheren
dIe er, natunrltJk "at aau verdlenen, en 81' lilet,
zooals het GouvlITnement, 50 percent op toeleggen

OlllW41J da.n ook de dronkenschap"oscene,tegen heteinde
der Yoorstelling, - naar-wij meanen- een if!prlJ1JijJtu
ran den Iltlsr Pel'rier""':'" geheel ltJTI de ~ai-Jon. DB of"engens ZQO vel'dienstelijke kotlli~k: wilde door dele

verra.. ing ..ellicht de slaperige Yoorstelling nog wat
raleveeren, dooh is, d.ar minder bepaaid in geslaagd.
Voor het overige vereonigen wij on. geh.al met dell
raBd, door XXX "'an den hear Barger DepI"oe g$o
geven tell op.lchta dar ken. fan zijn repertoire.

Gecachtenwisseling.

L

eenevereenigingvauilldividueo met be·

me op te . offeren _ . mMr aen bondgenootechap
van'DiaJIIlen, die oil! bel&ngender Enropeescbe landbonwuljverheid voors\8llneu verdedlgen, ~"nder de
reobkn 't\lr'dewel~rtV8DdeD inlander ' t$~o·r.tte
doe••. ~, lM$.geztI8' vlIII:.dell.8taat en. zijnc
diemi1'llll"~~de~atreven.Tothet ·in .• 'C levell
roepen"van mlk eene~; ~iidt·,heLS¥pongre8

.eU9,*_~~n.
Jlt•.~:_,:~,Oo,!~· 'fell.

H

BO~lUjUll.

A. kame in het Soer. Haillib!. van 9 Jau. op .tegell
hot stuB:, da-t onla-ng$ in'de Loc, ward opgenom.en, OTer

:::a:~~~:~~n~~ ::no;::t:i~llli:.~~~~r!! ~~j~.!~

voorbeelden aan van hun belangelool en' welwillend
gedrag tegenover de jongens.

he~::;ar a~~::~:' :;:~:!:U;"n;~: g~:oe:!N~:::='
toezirltt "elve eene korte, krachtige en duidelijke refatatitl
van bedoeld Blnlr het licht deed zien.;-In het 8oer. Handbl. "ft.n 10 Jan. 2agb -daarop ';'eer
de (alom tegenwoo!'dige) X dab hY een antwoord op "de
J
diat.. be in de Locomotief" niet noodig keurt, aange- •
trien met v-rij veel zekerheid bekend IS, dat de beachuldiging haren oorsprong vindt in de mededeeling Tau
et.lIl 'fOor 6 maooden wegens wanq,edrag verwljderden
pupi: ~n hel niet aangaat dnt de beatllurder. del'
inrichtTng .ich tegenover hel gezwet. v.n ied~ren weggsjugden jongen .ouden Terantwoordan,
.

"r'\I!::deg~:,;be~~n~!~1i_:~"'~~:TS..~l!ftnne~~;Ud.

oJ\\:aa:S'=

za.mheid etc. De llgewone tirade "gij hadt inIiohtiDgen
moeten inwIDnen
wordt hier weder in 't TUur
gebraoht. Wij tijn nlet ga:roe-pan om de verdediging TIUl
Dnzen collegn op ~e !lemen. Malr Yoor de pers in tt ':uge~
mean komeu wij teg-en rht eeuwigdurende: .gij hadt eBnt
betere inHch~iDgeIlI:::~o~te:o. iawiL!nen H op. Hat Iwordt- bij";
nil aUijd ~angewend DOll' periiOneIl j die in een d.. gbla4
iet. lezen, dat hun niet bavalr, Zij bedenken daarbij
yoletrekt niel, dAb mat zulk inwlnneu VAn inlichtingsn
dikwijle zooveel lijd zau verlo'eu galln dlt een of auder bariahl zijn acteIeal beiang genael <Ou fcrli.se~.
Ma&r ge.teld a1 eens, dab men immer am nad.ra infJrm,tw' ~chreef, ddeJJ IlQD~il b~ den gein::rimineer:~

I

persoon.

en

Zlll

an een 0611chb terug ontvsngen f

j~nreoht sla.t !e~ellOyer hat uoegers: ;;.~b~,~at 1111 een

I

ua bllld '(o~r e~ute munt s!l~De~enrl e .. llJ G&enroll.;
d19 6"ven Wl.JS fhfl v!Qeger 4l\u,"*"en lJ'\ "(l0r W6!V' 1;8._
die Il~dkreet fau de v-ermolJrde onnozelheid het onel'g"
denke11depnbliok steed. in de ovrell.kllIlken, Maarindi;1I
IIU di~ llo,dkteet in negen ,an de tien gefllUoD ' eens
g

W~8 dan ~e~n b~ehendi~e - zijsprong 0111
.all de ontdekk. mg un illlObrmken ot •• handaleu. t.
()otkomen ?
17 •••• ~ ~ __ c,~o _ 1_ L . _
_,
,
__
,.
.ll-O~I uo U AOUUlouuH iltlbutHl ht:1I recd5, LWAiIf gell;.)"g
to verantwoorden. Mon zij .00 goed .Ill hUll selre

niets andere

•

ten min'," de beoordeeling orer te laten, ~f •• ltere
beBohuldigingen '{an dien .ltd
d.t .iJ nad.r.
inform.tie €Brst wanecheHjk makan. Tallt hat bIll-d.
dan kan men imme.. eBn,QU1ig, zooal. ,!..' en X. in
een andoro kraut or teg'n opkomen, an d.t nogwsl

Opera.

gisteren-fivond, lllet hlu,r .Oliacun Ie la-iii clwGIlu- le dil"
en han.-c ,St1hd (;, lal'rlJ1Ice" wat eene oale iBYOOr den
dor~tigen wae.tijnreiziger. Wanl waarlijk, de res.t Tan

DIiRUl

de opyaoring had veol vau nlk een tNOIItelooza en
aindeloo, ' •.l!dylakta wag. Mavrou' Mel - I I I
merkte hel re"<!' terechl op -- was fOor de rol VIllI Ill.rkie.in ,an Orake"f.ld minda, ge8cilikt, het~ on
oll& zeer voor hair' .speet, d,,1Ir het aall hare overigen:.,
groota tolenten anreebt deed. Maar wij ,Ian nie' in, w.ar-·
am ov~r. den beer Mel '~ll SIllpico gezwegen ZOll
moete:t worden, Integend.aI, hoewel men on. waarlijk
niet ..l b••• huldigen, hltelijk in on ... oordeelvellingen te oijn, ",eanan wi) ditm ••l .,1. talk te IDaeien

LJ.ND1UJ.D, Hede.netond vo.,r den IAndraad alhier
tereoht do Javullsche vron", Sarinah ali... Bmbolt
K....n iu dienat by dan k.piteiu HRlkawa t. Pontjol
be.ohuldigd ..an di~f.tal ,1.00r eene lo>nbediende.
De Lsndra.d heeft de beklaagde Bchllldig bevonden
en veroorde.lde her tut de Itraf TOn dwangarheid
buiten. den ketting fcor dan lijd Tan Iwoe jaren.

nm:nv~;ed~:~gt:rlJ:~;:: ~pOgn~::t:~;e~o::Q:e:anol'e~~sotn"lmmOa.R~

ktolll~ell in1-ichten,gareed om.aUe •. ·.... n hllnegols.

I

WEl£Z~R.INlUOliTING

JONGENS.

Zooal. wii zeiden hebben wii een paar opmerkingen'
,
,
o.an de gew8iardeerde kritiek "an ont~n vriend x x I.
toe t. voegen, W'ij stemmen ten volle iu met
.ljn gunstig oordeel OTer MIlB ];1a880n. Zij was one

een~:'~pl&~,~~p_¥:tijf: ,:vor~ne~-~ ni~t
nameli~

.

aaD-goe~om.en.'

Advertenties

de steedstoel;emende blijken van terugkeer tot cell
. . •
flOrroalen toesta~d III dIe gewesten, stemmen _de
officieele en particuliere berichten ge~eel 'o~ereen,
E. v_ G.

Aall de Y~igellJa beao,deeling der opvoering ••n giste_
ren, dia onB vriondschoppelijk door een bev.egde hand
ward tOBger;onden, ruimen wij de eerbte plaat. in. om
.r d.orn•• nk.la Qplllerkingoll v.n on•• olv"· bij Ie voegenl
• V. rnime comedie-ual maakt. giBteran we~r Mn
hoog.t oc.angen.men indrnk <loor de taldjke onba.e':
to pl""t.en, ,oowel in bet parterre al. in de log...
Tech wa. het. weder gun8tig, eu de lieft.llige .regi-

eene,. ala wi~r
bestl!an . men ~n onrecbte. wtl eelis ondeIstelda,

,

gtH!Je~D.de raao. aaa uen dU8.otBur, den heer Bergur
lIepl.ce, d"t hl.U ZI.·..CIl. na. m. e.liJ. k.' mel hel · oog op hot
kleme en~o:ubI" vou, oyn g~oel8cbap en de totale ~b~

willen . . . . . niet genegen H.eves van 't Gymnt"tsium in
~e::~ett::: ::ul"v~:de:~~::'~~:re~~:~t een
o;ou~:;
llUi. te Dellen, - BlijkenB achterstaand telegram
p.. .
.,' k
bl'
g h ff
•
'. A. . h h f . h
d"
,.'
twytol een t.lr~ -or pll lek .al T~rBc a en, en Han
mt - tJe . ee t ZIC we mom een vOlstJe aan O\lB
.ijne hs 1iot anders don voordeo! kan oplevoren.
gezag oadel'worpeo; ovel'igens schijnt daar n i e t s ·
_
merkwaardigs te zijn voorgevanau. 'ten aanziell van
x x x.

aan te new.en. Zander twijfel beeft zij van die
gezindheid oak ann het Opperheslnur doen blijb:en, en
of.ehoon men alB zeker
veronderstellen, dataa
Nedeilandacha regeeling eena circlllaire, ala de door
ons b~prokene, '; niet minder - zal laken dan
sehijnt het ona toe, dat het de plicht. van
COn'gTeai6,. om"overal waar . dil pa,t, . tegen. een,
dllSd....1g ond,eronijnender nijv~rheid van Europe.
anen 'm' Ned,.lndiemet kracht op te' kowen. net
wordtmeer.'dan tiid, dat.· zich werkelijk op Java

mag

;!~~::Il:e:::V":;:;':;k ~~rore

I

e

::::et~;:r, :::~~I!Il~~:1~:ceher4::~:ez~~

terrein

C"

van Z. Exc. den GOllVel'neur~Generaal.
is er , zooals wij reeds zei~en, :n.iet
yeel nieuws, warit te v-ermetden dat er in de
hu~tste week iu DjokdJokarta weer_ twee ketjoe~
hebben

en den wetgever den weg

h~t

.......

OLl

snnifdoQ8 te trakken, gr',.,.as.en Ie maken, te ltennenl
en te kreunen, op dwaze wijze te h06eteIi en ta
ween en, kortom .icb geheel alB e610 olown san te .tel~
len, Zijn Hee!, voor sold.ten io het aenige, wat
min oI '!near oVel'drefen zOtl mogen worden. D-.r-

~r~~IB ~:~ S~~jr~~:hti~o:P~i:US.l:8~ill~ar~utoev~'~"~~~::~
Slechts lI.Iouden

"'''ENTI];J:I~'',

:-_0 woorden YOO~ trw66 v1aatf.!iingen f i . Elko hel'hulinJi: de heHt.
.

LA. FILLE DU R];GlMENT

'
digand 01' d. opoler_ werkeQ, SOD weinig .ympathie en
lierd. voordekuD,tbij b.Hudi~ohepb1iek .an t. treffenP
OnQphondelgk hOOfl men da nitdlUkking gebruikau,
.Hier i. nooitiat. te doon"; moar, biedt .iob da gelegenhaid aantotbet .~.lIari vaues·, of ."de'Uluzika.l
8'11lot, do'} .ohi~tert bet publiek.door .ijneaf~ •• igheid.
De. t. onbegrijpelijker i. dit.v.rlchijoB.I. daar men
toob. ,van te voren . weet, ho•... weiDig. maanden bat
88113egen donrt,eu deli m&n weder "l'oediggeooegilt
ti' d ••entoo0igheid ,a~betalap8rigeplal\tel!-le'<iok~ '

,.,a11ell~waarnitmendoor8eeDelieltalligeG'iroll~.gee,

,ube_elljke ..~~ ...18enkt$rdQ~:

optl"Od~ll dor algemeene ontofledenbeid. Zoowel het
"ubliak al. de haar Bergar.Deplace, . die siel, groote
~nko.ten ,oor sijn g...loob.p gotroo.t, heert at recht
op dot een actaur aan het oerate-,ereie.hte foldoe:
eenige notie .ao .ijn reI te hobbeD. De heer Mel
IIlQl\IItgiol<>reD, doordat hij oyn...oorden niet kon 'in den
berhaaldelijk Mtjn'Ma,.eon, bij hnllns dllO'" ill dQn
&teek I.ten,HY .al:nlJ8.t door .ll.rl.i ~utoepa•• e\ijka
g.:baren '''.n bewegingeD verbe,sen, dat hijn •• r h.t
v..volg vall het lo.je,ooht. Kortom;, "ilne e. moquait pill mal~etoitt lomonde."
Debeer .Perriar, _.1" •. Hortenliuo,ging g,ebeel
bilitenlijn rol. Hortenoin. baeft hOlgen8lU1ldge.n
red_110m .,oor"i11l'8Ild .dw"le ..aklbteD ~on 'VII,

'un,

toonder, evanah: de redacteura onler dagbladen) ziju
bekend te makenr

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

SAliRA.:NG;

IN DB n~GROOTL.,!Gv.n N.d. Indio, voor 1878 foor·
k"mend. in de Jae, Ct" van 11. Dinsdag viDden wij o.
a,: dat de oporengst dar .t.atskoffiecultllUf geraamd
wo.dt op f 46,120, '701 en de L:oaten dutun in In.
die op J 17,G4tl,680 en ill Nederland 01' 5,708,189,
tolaol f 23,249,819, <ood.t die belestin!! ..liver opb1'8ngt

J 2.2,870,882.
Sle,t men, . dot de GouTernement•. kofli.ta;aeD bii
open~e llilb""tedi;'g Oi'08,7 millioen '. j ..... lO~den
o!'brenge'b, diinwara ean hoofdgeld .•~r de manllelijko bevolkinipan .16 lot 60 jaril!,eD leef,vdben be- .
drag. ,au .•l.ehbe . 4 .'. ja~, Dl~ ~.~G!~nd8'WQ
fOO, de opbrengat der dwanacultllll' eGIs. UC!!;iifIl1811',

.r

t.yormeu,

'

.

. , " .'

W¥r blijft nn nag een fiinnotnel[ic, motIe! ')ver,
de ~chande der. hand having ,au ee:, in on~e!l tijd
nillt meerte hni. b.hoorend bBllISting.tdsol, VMl eon
Term V4n .lorernij
de .t••t.koffieeulluu. feitelijk i.?
DID

.1.

DE Ol'!lil>tl'AOll'l"ia rOar 1818 gerumd op eene op·
breug.t von I 16,411,140, of no .ftrek de, ko.tnn nd

l 1~8481288 op een nettobedrug ,"n f
Onder '. land. iulwm.ten Momt deE. pOBt
den rang iil.
D., LANlm ....DIIl'{ te Bozoeki on SitoebolldO (l:'"nn~
'Cookan) ell te
(Moau,") worden ,oorge_.ten door
aaarto6 te benoomon rBch~as;un ..
lliet dien veJ:'stand6 t dnt 'roOf do hmdraden t~
en SitoebGlldo (PunAl'oehn) Mn vOO1'"itte,',
gerestigd te Bezoeities znl benoollld worden.

J UBTli'IE. Onder VOOlOLitt,er",hap
hehandelde d. Road '{fin J a.titie
de .,.k VAn den bee. Sloat, beEchuldigd 'lUll dell
waamemend 'YOndUUleeater te Solo uitge8cholden to
hebben voar ploert, bfiIlgsat en. mBar
woord6n. De uo",,,• • ;o",,~r,"
eeLl padg
heweerde ulloau
satRchtig en..
v.
boete eu de koat..,n TOIl het proees.
ZiJ.
Rll1l V J.:J.{

Pa,~e

nog ill wat bedrageu, w~nt voor niemendal !snt

daar die IllOord de ,olgendeoorEBUn baa:
Eon Joon vroeg Iyn vader ,om gel!! dat hem geweigerd werd met de woordon; ga geld ,erdienen 100ala ik,
gij kant worken. _
D&- loon bi~rOl'~r TerotoQrd r6lliet de 'Wonil'lg Aijns
.. ders. De.8 had' tUn geld in do loemboeng, onder
de paddi, verborgeD; de .oon 1'1.' de e.nigot. die
dil wist.
, Nu twijfeido de uder ni.t of d •• oon .ou wol eon
.amal 0p do loelliboeng doen en bewukle die daarom
de. naoht..
.
Wit hii r.rmood had, geb6urde. De .oon kwam de.
nl\ohts 0;;" de loemboeng 10 bo.telen (geen pilddi
IDlll1r geld,) maar ward d3arip, door zijn vader verhin-

~:;S~iki~t:ee:Ar~:~~~ijhO~e b~i:;:r ~ ':~e:;fl~;;li~1
bij ongeluk - (dot zol bet gorecht nag nit te makon
hebben) met een kapmes werd afgeUlAakt.
De mocrdenaar iB zeer JPoedig ge~i.rreflte Jrd en is in
volle confessie.
LAifDB, OONGRFJB. Ret Engelsche echip, met
t13ntuollstellingshollws rOar hat landbouwte Soernbaia ia reeds to B1taiiia_ gea:oriveerdJ
w61d:rf~ met den -opbouw ~a! kunnen wor:don
CauJ'ant killagt er ever dat

de weg van

Ul e!!
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"fiI~h~;~J-,.~_

Hoo-fJbe.eture!l. --'" D ni"'~Brsiteiten en

' •.:'

3n£i1Jeripp~a~gi~,~eJ.enlJr~~n<;>~~n :M~(!I1i~"HJ a~~BQ~1;:t3Ji J~~

SBminsria. """'"

gew6.8!3t ~ijn, dual' ,deB nacht al~een fane Wll.cht vun

Te Batavia iff sen officier del'
c1lo Yr.lerie, met zijn femilie pas a.tdssr nit Europa nan-

praoJIJerits !.iich bevtndt; in de Blnnenboeien, een Eul'Jpeesche cipi61' l1-1!'!nlJch behourt tot de vrome wen ....
~ehell, 2<oolat van een behoorlijk t08zicht gedurende
den dag in die gevl!lgeni~ w~inig 8prake kan :z:ijn.
L.itu8tlchen dBed de wakkljre inlandsche p olitie

enz.
DIEI';!lT.lL.

voor f 110 bo"'olen.

alhier haar be., de vlucht.lingen weder opt'.poren.
Nu W!lB toeva.l1ig Janmaat bier aa.n het p'lsBli-giersn,
wilurschijolijk m~t!'Ozen vln Soerabaia; en claar in het
Dao.rop

even

j

eeu ,last

zag hij hat taB"': ~lie '7erdwenen,
door een jQ:J.gen -in de Bla~pkam6r bleak

gebraoht. maar teron!! de f 110 niet maar bevltte.
In Btede fAn den jongen oumidd.lIiik YoDt te hand en
en te onder~oaken, deed men eeriJt Ie avonds aangifIJ6
den jongen thana in bt}w.ring

heeft. Dooh
bawli- zijne. schUld ul tbane eTen
mooielijk te yinden Eii"" ai, de f llO.
IIi den n~cht van 8 Jan. iB be Batavia wedel'
songeYaI van obolera Illet doo(~elijkell .Hoop bij een Euron"''rl.~;r1 \?(1-oJ"P'eg(lmI'Hl. I n do VOI"it10 week hom-d.an wH ooh:
;Rn een de;gelijk g.ya!. In hBt ~g'Bthni. is oehter thRnB
sleQnts ea [i geval van cholers en er is gGf.m .kwestie
van d"t de Il'Bnoemde gevaHeI' iet. and."rB dan 10E
voorkomende .ouden "jn. D" pokkenloodeen bij .bet
O:a:OLERA.

It.dave.l'band zijn reeds eenigan tijd led:g.
(.d. D. v. N.l.)

:Moo:&p :Eli ROEGE;llSNOOD. Ben in~endel' in de
Soe1'aQaia Courant ze-gi:; da.t de cOllclueie, door de LocomotieJ uit e.en IDoord·b[;richt van Malaug g6trok...
~eetaan

onjui.t i.,

FEU ILL E TON.
Schetsen nit het Studentenleven.
Mr. P. B:aOOSHOOFT,

III.
DEN BRRSTEN DAG STUDEFT.
N.tuurlijk gut het ganscho tooneel met veol ge.
Ilohre.aw, gavlo.It, geetenn en [i.loch gep.ard. Tach
i. het niet in .I ..t, aan dik indi,idu, dat de canape
'foor de heHt inneemt, af to l.i,:,oD van hel genot eaner
, p' ted e f ~ i e g r a I. M.t (len •• rv.t onder
'Vn kin ,it hi hot gehe.!e looneol te beacbollwen
alB oon rijkaard, die .ioh tot opvroolijking gedorende sijn di"er e,,~igo kunstemaken he eft be.teld. Dat jonse men.ch heet Kee. Broekman, .8 20
j.ar ond, beefv op dien leertij>i reeda Eijn bor!ogeketting nit hel ge.iobt verloren, e" h.d dientongavolge
nallew"Hjke den Irein Ie Leiden verlaten of bij' was
:reed. berdoopt in • Bait,"
Alii Jan Karel binn.ntroedt heef, de groep juiet
dian graad. volkomenh.id bereiU di$);l men van een
werk, door mens.heo handeD gemaakt, redelijkerwij.o
,.erwaohtoo kao. Heinlje wringt -vo geElohl olD' baar
dedenr en reoit.!ert bij heb lien ,.n Van N oord op
ltoogdioTslll\en 1000:. . ' .
.
.•
•

lie Nerterlr'nd

l' S

en de vor-

Nederlllnd op oene an~ere moget:.dh~ii.

Kort en bondig.

h .Ovat.n,,]k wordt boote bedreigd tegen het .gla·
op de welhekende .Ne _ i?r18t:.dt>cbe mani~r

Dezer dllgen waren ZElB
ma.tro~en van een hier tel' reede liggend nchip, nu.ar
de Binnenboeien geb1'3cht, op verzot:k VAIl den gBZfjgD
hebbar, bij wijze van uitel'sten maatregel tot h&l1db&~
vin[)' dQr tuchb [\.1m board. Vier die!' v.rQDJ>gasten ecb t e

ken, alB ,ouer levenEmiddedelen

tUEBchen

shoall zij v.oortaa.u bekend a.liS • de Zwammerdll1Uscbe
tweelingLustera 1r•
V."ia (hot Illitoori van Biomllrck) en Berliju Eijn
VO!gcDS de Kolu Zeit. tlit:t dlJor een t_,Jephon varbonden.
Drl Af'IHan.d ill ~.;, grOlJ!. Ret uiterl!'t£·; tot Waa.rtoe meD
h6t beeft gtlbrac-qt, if;' dat IuI:lU v.. n ~dr1ijn nd.llr Bl'&n~
denburg l dtlt liS OVer een a.fsG~nl Y",n 61.3 kllow. mBt
di6!l telepbon beef't g~8pruken.
Ben
Engelstlhe da.me, rolle. Blanche Edwards,
beeft; t",
met ZGer goed ge'volg examen afgelegd
your het bll.cc!l.lllP-!'6Ba.t in de letteren.

PASO!m,O;ANI 9 Js.auari.

die

l'etplichtingen

sten van Atjeh 1illijk zijn en zooalB wij ZL J.den w;,;lnsehen)
auk Wf\nneer h~h geZiag .Q \'er Sumatra moc ht orergfi.L,n fan

Ta Zwammerdam Ziijn twee kinderen _met de hoof..

BeBtuul" in

bij den

"{an de

den aan elkaar geboren, doch Dft eenige wttkeJ een pallr
uren .ohter elk.nder overloden. In de wotensChBp

iter S~ •• tB,chuld op 1 Jan. 1877.
IB77. ~ Idem ,on
koloui811 ..........
l.ud.ch Oo,t- en

hAh,m"i~H ",ii7.e

Btl\r~knnde

oyerwegen 'VRLi den Stlli"'!Itaspoorweg. erbarmelijk siecht

Tweede Kenner van de 3taten -G j!li;lraal. ....,. Algam~e ~
l!e H0keo.kemer. - Klibinet dt;s
- Bedrl1g

:ff!.NDIGE

moat de

Frankri.jk heeft 9,948,070 kiezera, "van welke' ieder

EE1'l lWTTWE A1'.t:?iI.o.\Nl.K.

~~

g~beuren,

mineteuB twoe 6tembriefjes ontvallgt; de.e stelDbriefjes wegen Ie zamen 39,682 'Uogr. Leg! men Ee op
elk:andBr dan louden zij eene zuil vormen van 7e58
moter, teIwijl zti n •• st .lkander gelegd 583,358 vier~
kante moter konden b.dekken.
Een der ReEidenlen op Java heef, een zwarte Kokatae (een
,eld'4omheid) n •• r natavi. fenonden ter
naar Rome a.n den Paus.

'foor heb jmll' 1878 \"l\.n hot
y{ij- kl..111liQM dit bcekd~ t'ltj~ nm !:~inB
een iede1' r0commn.nde:..ren. Men
Qe volgeilde za.ken) die 61' in
Het
en de

~,

zoo ieta mooht,

Btitsche Begearing 01' daze geb6U.rrikll~id nu l eeds
bedaoht zijn ell dus to(31.ien, d j de ,,,trekki.ngell en

Pnr!:looraean , op twee of ada pla.ntsen, bij

fl1t [ L'

geen 9 Em'ope:;tuen vnn 8010 komen.

SUi'}.

',·n lUIDUB,ro.sJ.'ljeaerJanUBOne-VOrl3teuJl':e IaDlItle m¢obt

nilgestonen 'yn, 11'.1 folstre.kt geen. onwaar.chijnlijke
gebeurlenis ia, weel on vre.ot bet NederJ.ndhe volk
d.t er gova.r be,taat em bij Dui' ;cbl.nd Ie worden
ingalijrd. Wij hob ben h.t ind • .,lijd ge,,-,oorborgd tagen
gewelddadigeinhjving bij eenige ander vreemde'lDogendheid, ma.r de mogelijkheid tar zijde stelleod., dot wij
niet in staal zonden zijn, den plicht, dion der. garautie
on8.oplog', n& t. kamen, 1D0eten wij toch hel oog
Yeatlgen op de kanll eaner .oploBsing U (aQ8orption) in
U
t~genBtelliDg van eene "inlijving ; fleze na,melijk t dat
a18 de Nederland.abe konioklijke fami'
ontbreekt,
het volk .r. 100 gebracht wordt ,ioh vrij 'lig te vere,nigen lDet Prnissen of eanigen andere Staat.
.Nu is bet zeker niet wensDhelijl', dab let opper("F
za.g san de enna zijde van de Stra_t vrm lialakkr v~~~
HoUand ovel'ging op eanigen anderen Staat; m.a, alB

..Dill uadort Enmon in 'elandl vergi.de,rzw,
Alom bUaugell met der Britton w&' • .- ~ ; •

-l>oeb. de 'It'apen~l 'der.Brittenblijfb aohter'lt'ege,
trant eV8llm bij de trOll'lt' van "oth ,olgt de.tref
oopIIlllikkelijk op cle mi.dljld.
hel omqko.n, "p,.

,.11.

oog Yfln dSll inLmder de sene dronken matroo8 op den
u-nderen gelijkt als twee waterdroppels, werJen zij ge-

bonden yoor de ontsnapten nit de Binnenboeien, en
nie-ttegen8taande hun pruttelen en tegenstreven inge~

rel:eud en derwltfl"rts gevoerd, alwau de cipier echter
de dWl>ling bemer.to en duo die niellwe gasten terecht
niet in ontrang.!!f: wilde nemen. Nail! men on! mededeelt i. het der politie echler golukt de ont.napte
ma.tfO~en weder in handen te krijcen.
. 003tPOSt.
BRITSCl! GE1llAABKAL. Wij le7ien in het At!. Dagbl.
het volgendeo~er ee-nige diepzinnige beaebonwingen van
een Engelson blad: pe Londoi~ ami ()ldna Telegraph heeft
een urtikel, 1I'••rin bet, blijkhaar op grond van klacbten Ofer de hlokk.de v.n een .deel der Atjehsche ku.t

en den iangen duur van den oorlog, te kennan geeft,

dat Engeland m.ar lusschea beide woet komen. De
.rgumenten foor Eng.land. rochb op lu •• chenkomet
zyn bijwndor rroolijk. Het een~ ii, dat Engeland
vroeger eon tl'nJr.tsat liOU gebad hebben met den 8ul~
tall 'tuIl Atjeh om zijn onat'h8pkelijkheid te waarbor·
gen. Een ander is, dat N ederlanda yolk.best.an tach
slechta door den w8arbog der mogendhedeLl, epeciaa-l

Engeland, veiJig i.: (Het bl.d he.ft blijkbaOl' eeno i.ts
geboord omlrent de Bolgisohe gew.orborgde neulrnli·
toit en ve,wart Bolgie mel Nederland) Een derde is
in de Tolgende woorden verfat:
op!" r,ept Gij.hert Kuilm.n (de wij'geer), lIlaar hii
bad beter godaan met te roepen: ,.t. opl" want d~
geheele boel iii. r.ed., na .,en etuipaohtige w.nkeling,
in duigen ge.tDlt. Iedercen komb er goad af behlYe R.intje, die ~ijn ribben met eeil etoel-'leuning in
a.making heef, gebracht. Hij wordt vluohtig onder.oeht,
met dit gevolg dat, Krom hom ovo. de knie legt en
eell fi~B.h palt .la.g geeft, omd.t hG niet wi! toege'en, .leh volstrekt niet beze~rd t. hebbeD,·
Onder .lgemeen gel.eh .et men Reintje in eon lnien
.Ioelt eu sbelt hem met een gin sberry ,oar do ondergane bell.ndeling sobadelooH.
,Weet jum. ,...1, dat bet 'bij drieen i.P" vraagl
Kuilmah flU met .iin hodoga in de hand. • Moet er
nag een boodBch.p naar OuI baaoje g•• enden worden
om to_ l':eggen, dAt wij van ruiddag komen pn
1
IfNeeo) hij wacht one.1}
.
I Vocruitj
laten we aan beginnen."
"N eem c.rob B.~t die ••uwig.. p~t6 aU
,»Nee leg," broddelt Blflt met een follen m.ood, .laat
m. dit op miju bord 001l .eret nog opeten."
"Om den donder niet, 't h.. ft non lang genoeg
g.daurd." Govorl en • het EnJ" tr.kk.. hierop aan
den eeneo, Baot .an den aadoren kant 'an 'bet bard.
Jan Karel bosli.b bet pleit door de p~t. "og to grgpaD en uit net raam te amijlen 'por de voete"o van
eon oude juffrouw, die d••rop vijf mioute. lang ill d.
lnchl blijft kiiken om .to onderzoeken, welk. olOutervogel hIM aardriik m~t een dergolijken over,lood van
meetotoffon ""vo,r.ileelt.
•.wat mooteD 'It'e eigoolijk bel!p.8ke.'''.
•
• D.I beg.ijp ik ook niet," legt Jan Karel, die
loml Wit ratr III 4.n mOllel I., ,,_I. w. mll.t. no-

de melllen lltlt o.ubeleafJ;.)te J8131 hUGS iichaamo
buitB'll de raIDS.l na.ar de vourbijg8ng~rs toekeeren.
O-Iflungs i8 te A.msterdam op die wljtie nog een meld
up Btaa~ d )od gt>yu!len.
"\'-1' ij verneru8!l, dut de minister- van oorlog fie telepa
hon :r.~i lnvoereu bij het leger, hoof ir.akelijk om lich
deansn ttl bediensn blj dilD dlenst op. de voorpostan.
Ovk in A.msterdam wardon proeve!l genameu met
\'erlichting.
Parijs
groote schaa.l ba.nuel g~dreven
in. padJen,
DUa.!' Engeleche ?armo6zeaier6 ell
tuinliedf)ll om Bcl:H!.deliike inA-p.~t."'tl f:", u-">",,,l;..,.-lL1T) n, "'-

padden-murkt is geveatigd in bel Quortier du Jardin
de. PI.nte •. Honderd podden brenilen geroiddeld 60
en 70 francB op; te Londen 80 a 70.

~:~e:s~rC.a~~,I:: ~:~"~~~e!ni:ed[~~:ed~~'
kamer gew.kt en genome:u. bee:uit nm vfrwijzlDg.'
Om die reden io hat eyeneang zoo. yerkeerd, dat. den
bekltlllgde geen· betero gelegenheid wordt ':ege"en .
om -vne bezwareD tegen de . iostructie bij. de .. Bud·
kamer io to brengen. Volgena het Nederland.oh
on N ed. ~"d. lecbb b:ijft de .erdaohto, eeDIIIIIIl
in bo.htenia, aohter d. traUaa. Zij. advokaat > UI
de eeDig~, van wion bij de tegen. hem ingebraohte
beaobuld'giDgen katl ,,"nemen, en me~ "ien hi 81'
over km .preken. R.t .enige wapen, dat )leu{ wordt
overgelate" ia er e.n 01' he~ papier, n.melijk hoi beaw...t8cbrift tegen de inotruclie, b.k.Dd ood.r den oaam
van ,Memorie van .ugge8ti~." De beklaagde· )leeR
reoht pe.Boonlijk gehoord te ..orden, Is hij Ioob we...
ktlijk om ,uldig, zOo he"ft hij er het groo!eto belang
bij deh te . vertooneni zijne velBch~ningt zijne 1fijse
Un antwDolden zijn in den regel lOovele factoren VaD
een gun.tigen indruk.
Iutussehen he eft de uilro.rede wacht in Nederland feilelijk een dementi gegeven un .Iit .tei••! VIUI
wotgeving door oO'k hatt:rzijds un ta newen bet aaD
de inter!:ati'onale goedkeuring olfderworpen geword.n
wet boek van olraffordering bij' de< gemengde reeh,,"
b.nken in Egypt..
.
•
pe heer H •• kman h ••lt ran d.t welboek de ,01.
g"nde artikelen aan, welke atrekken om de, bedoeide
,erkeerdheden logon te ga.n:
.Art. 182. A.n de .iltingen der ...i ... jIlogen ruet
deal nemen de raudBheereo, die, uit welken bootde
... ook, noeger van de taak h~ben kennill genomeu •.
Art 158. 1)e rechtbank ..1 •• meng ••teld ween ai;
dl'ie .~6~ht~r~, clio gil~il d~t'lBi geUQwtm n600sn ~ d.
verw1J:r.img der RiAdkamer.
•
.8 rt. 107. AlYorens de inl!tructie te eluiten, _ge~a
de rec-bter~cQ[[JwiBS8ri8 hiervan kennie aan den Jerdac.hte 1 die ~ijD.e opmefkinben mag doen bro;Dgen, in
vorbaal en beo reoht beef" de opro.ping en h.t hooren

te vordereu van nadere getuigeu.
Art. 117. De instruoti. wordt der Raadk.me~ oyergelegd, &'I!.n welke de reehter"Commilsari. reIBooalijk
rapport uitbrdngt.
Art. 118. Het openb •• , mirii.terie en <Ie verd...,hte
zuHen by het doen van dit rapport le!:enwcordig sjjn,
en oyer en weder gehoQrd worden, mat dien ,el&tUde
dat de v.rJaohte he, I•• tot het woard heeft.
Art. 119. Tenzy de verd.chte bet nage, za} de
zittiDg doer Raa.dk&mer niet openbaar We-zeI!.
De per~oo~lijke ervAringt dOM den beer H .• ais J'echter.
van instructie in .Egyp-be, vam de beeptQken inteznationale straf'{orderi"ng apgedaBnt doet hem getuig8n~

dat de boep.s.iDg d.,nan op geene hinderp"len limit.
Daarom meenb hi,] er op te moge!l aandring-en dat de
dallrin gelegtm waarborgen J ook door Nederland &aD

all. Europe.nen in' Eglple toegeke:cd, oy.'genomen
zulleu worden in de natioD.llle wetgering, soowel in he'
moederland als in de kolonien.

EUl'opeesch Niemys.
- Te Borlijn is een Chin.eoch ge.~nheh.p ....ng&korner. De KOln·Mmd. spoopwegm •• tEchappy had sen beE~hikkiIlg van de vre2tUae g6f!~ ge..
HfstlOn beg~v~n de Ohineezen zion n86l'

,Overzicl1t del' Indiscne DaglJIadpers••
De heet H"akillan be,ptee~, iu het Bat. Hal/del",Z",!
naar de opellbare tereahLoittiIlglJ volgene
.N .,1erl..·ln,1I.c,tle .trihora.ring. Het lot V~n den
iB niet .elden geho.1 afLfiukeliji< van '. Road.
kamel'S bealiBsing omtrent dt; in::ltrucj,),
dien zin,
dat verwij:dng 'naar - niet zeldell beteekeljt vel'oor.
deeling ter openbara terechtzitti.ng.
D. ':eden hiervan Jigt in de oII'et~ndif;heid dot
declneming Rim rl::¥' Rsadkamar niet uitsluit (jio san

a"

de openb.re b.h.ndeling en son het eil1dvonnis. Zoo
komi bet voor, .elf. in hal ••• ken, dat do"elf. parao"
nen ala tu.aeohen~ eu ai:j ailli-rdcht~ra fI1Ilgeoren , en
hicl'llit ont-wikkelt - zich fwtllwijlen het gevolg dnt hat
oordeel del' .Raadkamer zich openbaart als een dan
eind·reohter beheerschend voorDord0<;l!.·
Dit noemt. 80lll'ijvdr hOOg8t
De mensch,
en dua ook de mensch-rechter,
san. :GUll sen::U""L- uitgellprokell meening. De wetgever had dua
hloeten YoOrkomeIl) dat hljt ,fjoeken uaar alarheid H

onturdl; ill .'Duffeleu l1.ar schuld."
Wie de,gol~ke .ittingen kont 'uit d. erv.ring, en
dn~ wer': boeveol ill }oite het MIDS kost om het accusatoir pro.:e.s 101 te maken yan zijne inquisitoire her~
innet'ingen~ neig:ngen en hebb~lijkheden, zal geree·
delijk toegevBn dat he~ 1JYruarbepu'llt der'BtrAfrec~terlijke
ten bebben dan ZeaL de rt'lst I{au z61f weI kOllieD."
Bast i~ tt v-olkolllen met deza opvatting Elens.
, Wij tnoeten looreerst het unr bepalen, J1 de-creteert
Kuitmanj , dan o¥el-' den. w'ijn "pl'ekeD, veno"lgrlDS lafelwetten eli boeten insteiien .... lJ

.Ju, Op hllndta.'elijkheden!" roept Hointje.
nOp 't bezuipen!"
11 Op gooien I"
"Op IIchrokken!"
"Op 8chollwiteiten I"
60p 't openletten van

zoo.doel ieder, &1

de zVilliro achfer-registehl pi

aohr~euwende,

.tin opvatting kennan

va.n betgeen m..,t een sIIH1-kelijken maaltijd hat minBt
i8 overeen te broDgen.

nOp die manier komen ":,8 niet veel verde!'." cegt:
KBti ~ik atel your -eerst een preflident- te b..,noeme::l
en hem .een lijstja van de boeten to

doen opm""Ien,

die wij d.n hnnen beBpreken."
• Uitet.ekend J lab n wij KuillU8n president lnaken !I~
"Ik bedauk ,oor d(J eer."
IjGak:heiJ," i'oept Vau N()ord. ,je moet, je t.ult, jij
,bent "f met je leuke sDuib 'rOQf aangawe:;en."
r, Nee, waerachtig- t ik heb' ur geen lust in."
!I FAk 'ill hodl" roept Reinjjc) tlit!l er ill groeit .AtI~
neef oolt een BlJdQr gewoltlsteetd w(Jt'dt.

Kromwtik heoft 'dan nek .. n Kuilman re..d. tuaBehen yinger.

ell

dllint.

"Wilje!"
"Ne.I" (bet. ghi.ht un deo wij.geer .welt 0p).
.Wiljel"
.N.~ .61" (bot g•• iohl wordt purper).
,Too, .og lui, help jullie eOIl be.tje!"
i~nburg palr.t Kullman. nelulIA ,oreol het End

'w..

YOO1' ben gehuurd ';l;s,&: n., hoofd.
pe:rISQO):l ;,13 i ;;'UHHlU Yin aanz:ie'h. in net OhineeI;Cbe rijk
e~ dr.aag"L' ~e kenteekenen f.ijner waard gheden op den
2;gde~_ :mantel, wali:rin hij gehuld 15'_ Zijn ~ •• m ia Lin..
Ta.-JlIl. ZUn !!eKretuis beet Li-Ta-Jiu, 86.Q D due

ho tel, d!lt

minder.
Dez;e G,-8fste geregalde Ohineesch0 .mbuaade ill ge..
heel op Europ'eaEche wijte iDgerich~, zelia da miliW1"e

atta.che ohtbreekt niet. Het dienena per.onee1 beakat
uit 8 penonen, woaronder 2 I<oks, 1 barbie. el11 kJeer..
makar. Er ~O!d~ll !log 5 maud:!'ij ~Il- ye~w~ht. :Baa
der lOltacu.'. fung.ert al. talk. 1iij 'pre.kt Du.itaOh

~rans~h en EngelliCh. De wOLing' 'All bet gSl&Iltaohap

IS

kostbaar, en gehe.l

£P Europe.Bche

llIex:.e:NNIN'C!: "f.ll{-llr"!.T

"ijoe

ingeriaha.

LO"!TJJ---'D.s-WAm..

raeders en commtssl01l.i?s to Mareeille
moeilijkh.den gehad met de ...nredell,. ov...

at:u~~~l~i: t~~Y~~~~~:::~~:~r h;~::;k ;:!;::=~-

leuending 3Uiar Mexico, Gn~tellala, VODeaue~T
en ande e oferz:eesche landen. ~et "IS de vraag, ODder W'31ktl t.u.briek het op het tarie( ~(}est worden
geclassific8Hd. D~ afrenderll meenden, d_t het te

bm.

bBhoorde onder de minl]mia W'A-te.'en ~ge!! versohll.
lande !;iokten €ll kWAteD ~ betgeen de fxpel'ta ~~ ate1-

ligate ..-eigerdell. Doar deE ••• n bet w.. ie. Yolat.eldJ
goen wa.rde, ,to"karden, ziJn na lang beraad· heid.
portij.n eindelijk ofertengelr.olun, aileen de II'aarde
dar ftes6chen te verzekelen.
~
>:'n de Kat trakken hem ieder &an een

001,

en

a.in-

tje tikt hem met satanisch.n l."bop lijn kop.
,~Wii je nou!" .
..
'Eon geroohal doet Eiol hooren, dat algemeen aJ.
I1ja H w\).tdt uitgelegd, en Kuilinan berust in zgn ,loti~
"l'er ..opera ad ",Ira," roept Krom. "Ad {llDdUIII
op den praeses!"
Eon b$lf ne.chje aherry vliegt door nageD keeJaa.
ten naar binnen.

,Als de aa~ra .00 helder .ijn ala de ... pere beUlll'lt'G
waren, dan &al ik een goed postje hebben." . 18fP
Ko.ilIIlsn.

De nienw henoemd. prasses m.akt nD "n.1ijatje
TIn belastingen op· die handelingen,di. geachi kuBo
nen worden de OOTen, deoogeo en den nou .YUUI. .
etend mensch .1 to .eer t. k",.taen. Nil eeaige nOkaf.ling wordt bet met algemeelle etommen·&IIIJ8IIIIO"
men, am wa.".hijnlijk binnen een week voorg0e4 iii
onbroik te geraken.,

,',

'_,

_".,

<

"Nvu, hoe laat luUen we 'I stenIDur bepaleo P" ftUIII\

'

de Yooni\ter.

";fa mIlAr, seg eena, boevool geld heefldekONlaolc
g\lYfaagdpll

;

:

> __

,_', _

'-'~~,_.__ '''':

• Om d. to., ••l ~ijdmoet or bebWd.~ ,..':
,Oob cud. wijf, wi. deukt ar ,000 iii u&1. bealel:f'*
Haa~t H.ibtj. ,er,ntwa.rt'.igd, ,.. arop . bet W
belli
sohler dadelijk uit.1Qi""'1 g.... door· in te...uaa. .•

r'

.Roy ,1H>p ,.h'lPJ hop hol? 1.:>pl
Eeutbetalen, .•
',0

••

:'

-

.
"

.Menee. De Waal, m.gikllm-ooHe"D,4e . . . . .
slagingen oiet door.dergtljjke He_&IIte~
of ilr. lIIi Il mo.teo b.b.olien."·· . ..•
'....
.. .
•'0 X. bier ..en l6(el, Iii neb bap lOll •• , . . . .

Jn den loop van FebruarU aanstaande
zullen pnbliek ve7·kocht worden
du pt . c.olen No. 296 en No . 361 re8peon,elijk 118_
legen in de Bl. JCmB~ra.t n:ul " ~ du toko Y.ilD den beer

~~Ig~~~~ ~••:~~n~e d~~~o!~':.o!~:;, !t~Fb.~OO:~

Reed" gedurDndo 15 d.gon .ijn two.
I..piOnneIl 'fA!] MfiM 1'jokrodipOero (it'ij zulltm net, !'.OOala Ollze btll'ichtgeve r, hun DiU!l~o. lIoomeu, dan be
h'ndo spiOn"ell hl\n t uk bezwa.rlijk vervullen kUllnen)
KUJOE'B.

cAptured

pope

hl\ ~ bles ~~ d

door Mavrouw o. woduwe BROUWER.
Genoemde perceolen respeeti,elijk by de T.rpo~di~g
. .angoslagen voo. 18900.- en 12280.- .ijn. intU8iohen onderhBnd. ta verkrijgen; idormatien bij
(68)
H . F. AGEItBEBK.

tU t

B. 11.

An.n geslagen VendntH5n.

in de uJdeelingen ::3wl~t.i g8 en Ambarawa ••n It zoo.
ken geweBst nair tw . e penoneo, dis, y",lger.&B dour
de polJtiu iLgtlW u1.1.LlI,)LL illturm~tleL1 Illt3t udt leeJ.wl;ln-

Pel' Oonrad:

M.:JanJag dtlfi 14 Januz.ri: voor f'lkeninr; en tell hUlze van 1.Ieuollw
de weduwe Kerllcrt, wcgt:ns vertrck. van de inboedel van wijlen
harcn echtgenoot Dl'. J, J. Keruert 01' Blakan· kebon· door A.
Mcij.:r.
.
Diosda£ den 15 JaD.uul'i: \'0 01' rekelling en teu huizc van Stcon4

a a.Bdt'el ill d~ll te .hfll'r.ng-tool'i behuuld.r3!l . bui!i ~ijn
gti, :l D etrijken f name!ijk~ MQnguen.Pr~wiro, uUitS Ka·
tan-radju, ep SlDgodlme djo. Eeiden hadde.l Kort te
Vll.rED ook: doei· 061..0Ul 9Il .,U! de roofpartij bij den
I era~ • • n LQ' i · K~ lok ill Bodj •.
De 66rs ta der gllnoemde roovare is do:'ll apion nen
uen 9 :':!l dezel' in de desiia Gembaj&I1g (Ambarawa) b.
k:m ue.u gevtllJenj

llOt6

Julienne
Os.en
Kllf.
T4piooa
Londonderrij
Schildpad

borgen "egeu ~ Y~rtrck. op Kolloug doot' .\jlon.
Woonlidag den 16 JauUllri: VOOl' rekenillg des bocdcls VIlU wijleu
Mevrouw do weduwe ADdreas gebcren Kes~h'r op BodjOllg door
Soeuunu lin Co; ill het ,10clla1 ven en door A. :Mcijer en VtLll onuit~
gelo$te pau~go e dele.ll ill du lIfaleischo knmp door d~u p3ull houder
~:g 1·~O~1l.

blj de inhecltteni811e!QlDg b ~eft; de

( 170DR HET LAN]).)

I

dugs ta 10 uro ten Reeidentie kanboor alhier,
voo r de leVeling nln benoodigdhdtlsll te u dienebe dei
Borger lijke O?enbara WetB:en) i u u6 R5~id 6 41.tio J~

Er

01' mijne eerote Vendutie zullen op Amerik.. nl<lhe
~

giBt/jftlll. il.HddlJ.lg

tlI.!H1Jit.:U, l~

[).og be11lDg['~ki:'r dIm

bet zo o gewilde

B eTlin81' Tivoli Export bier •
Bwten- en birmen

lli.tlef op goeds VOOI'uit,icht&u dlUl op u.n-

Fl LTERD OEK,

1!D

S,,'£aYH
.u. al.l go komen · P:\:Hagi e r ii
dtol\ g J ll.ll UaX-i.

~i;£~,~i~~;:~l~i;:t!l;~:f:l~ioK:;~i1~~c~;I~~\~:I~c\:r~;ti~ t:~~

~;~fi~~1~~~1.t~r~~:~~i:~~srf~:~;~~;~~:;~~:~1~~:
pelingen.

Yervolg del' Nicuwsberichten.
MEUoUOLOQI,OIIB 'WU1lN""'t!>G»l!. In eeD ..,tikel met
.eGige opmerkiDgen o'er de publi.it,it fin bov.nge.
noeUlde wAlltnewingen .egt de rd~.otie Van het .d.

n

'1_

F_

r:

Ten ilottt) eene vr ..g en eene ppmerking:
Wann .... de j •• rl~ko3he opgavon op. umrage bij
den Directeut' Yen heb obserYlltoric.m b balidschift ~"
krijgan zijo, ".s8iOIll worden.ij dAn niet gddrt1~tt en
bij •. in don It .gering.-A!manak opgolomen P - Die
aImaoak 101l.t beer dun word«lJ wanncer in alld uken

,oi.taan wet~ met de kenn'Bgo,ing d. t men aU. V6r·
langde opga,en by d. bo.Cden der b etr~kken depart •.
menton kon ,.rkrijgen.
Bn de opmelking: De J'aflalc'he Ct. ,an gi8teren bevat
weder .en. m.horo!ogiecbe weekopga,. • . D. 8bte De.cemberj oude j."adag. komt d"'ltop foor 5 Q D d e r
reg e n. lode" lntu8Ioheo die dieD. dag een viaite
je boeten!' _ .
• d• Meneer Tiolenburg, ik bebo,! U foor oen kwartje
wegeD! 8cboQ.witeitell, an ad fU!1dum .'7
"Ad fuuduID, 0 met pleilier; oJ> uw gotiondbeid. dteDeer Koilm,n,.ik .o~lJoh U eeil, lang leven IDLlleer
KnHman. is hoop d.t hot nog .0.~ .• I. ng mag du.r6D,
meneer Kuilmao, .voordat D. een man iu de Ruil wordt."
,Ajakke.1 God ..g.n mel K.r.l hoa opl Flallwo
juiaboer! GOui 'm de deur uit!" i~ bet rJg~lIleen wraB.'
gorG<lp ·Of.r do .a traatai.
•
.lk , ......11: atilt•• ui.o.oron, Mag ik nn wotan hoe
lut we coUen e~n, ,~f. uron. hal f•••• balCfuf, ik ate!
'oor .. ~~"
B.~~:'d:I.~:,:,Ob~n k.ijgen wij i.deron dag P" faIt

• Boa je '1DIlit, walgoliike freshat::."
.Ooh "a~ dGifel", me<lut Van Noord•• latell we life,
da~ goldek"f.' die tatel nonmaa. 0"houc!8Il."
• Nee W....oliti,l Diet, de ' bool moot oeret g.regeld
worden; ~~. ~t~.. tI , '
.J~!l Karel .ta&top"n tr.ktaande b31.
.Wa~m ...t je hebben, wur . bel j. '00' P"
"Oat "eoIiill niet.'" .
.
. '
. . . ,Wol doDd.nohek..el,dQ bob je" gel.all·om Betje.
• Bra,o,. ai_tllllend . V ~Noordl "f" mooten ' Belj ,
. tien 1" . ~'" de . heele. lr ...p.
" " i k boli,oIatfekt .1J8OD' bocNIeODap ,oo•. d'r I"
..r'::pe~~mlleu"e1"t f~rafnn.II,we IIlI1'Dje

C"'ordlilmolqd,)

b~dtlch~J o'Jr-g ~ij alles wat een ige w4Qrd ft hud eiken
avoud in e~ll t "''tia-e gro6ok on bond · dan sleutel t!1l&rvan "un haar butkott.!. d vast: Ouk tergil;teren bfld 2iij
cit!; gedaan, tJ6n - zti )'.icb t df ras.te giIlg bede"eIl en.
don dio! schoen z~lb bekend te <ijn; wanb tuen hij
'; z; u.g dr..t de VJ'Ouw in dlepen Blaap gevc.Uen wa.e~ sloop
~ hij na'J,l' bare 1I.lge.r8Ledu, fml;J~d. de 7 /31eatel va.n de
f. bl1 ~ kba.nd lo a, opsu ue !.iOt;;ll d;;\ grobok en n&m daaruit
or St-lle ~fil1rd0 vun f 77"d "a~ Juwu~lon, r1ngen en an.
dere) f 61"iJ!tasuiijn W-'I:;' - OpUl~!"k.ulij lt
h ut dat
'M bo~ Mlll'lIah r~6dd ' bij hot uf~.<Jijd en van den sieutvl
I

,

Specialiteit Vlin Vscom toe 8t e i~ ~m1 Double et TripI.
lUfelB, Oentrifugei Von oUe 50orte!l, St"omketel..

Oll

bij
81

worden aa7Jgenomen.
Eenigate Agenten VOOl J .fl:
It. W. DEACON ell 00.
So. r~ . :0 • i
1956

-TELEGBAMlfIEN,

veIlll utie
d(u

Bestellingen

G. A. WERJ\:lUrlI.
•

!:terfhuize en

l'ekening

VDOl"

OP ALLE SOOl{'TEN VAN

Djatti HOLltwel'ken en Brandhollt,
worden aangenomen en ten ;;poedigste gel.verd door

'J

van 1-:IevroTIw de Weuu\le

. P. ANDREAS,
iJp

13 v J j
boetaande

U II

g

Verkrtig,baar:

ni~:

1511

Twee CaDa-peS, vier Fn!ltellill8i~J twaalf Btoelen met
&r me n en tW8tllf londer, aIle oak-leed met r ood geblaemd Velo ur!! d'Ulireoht, maholliehouten ovale Tnfela met tnllormerell bladeD, vier groate Spi'ig~lIII met
d. dn.rbij bd'CQrende platen .llen in ',ergulde lijsten.
vi er mlhonieaGuteu 8paaltafele, be·£! BOlJ.haur du jour, .
mahoniehoutan Kle erkast eD , wAurondtlf een met drie
deuren ~ een 8piegelkast. een..Bureau de Miuiat.r e, Hoe ken-

BATAVIA dd. giBt.r.D . .

kasten, een Buffet, U.kist. Gla.en eil Dispenako,ten,
l;,ewerkte F"u.uteuilles, wDhunie houten en ijterell Ledi·
k.&nten, een fuahonieboute n Wafilcht:lof~l met mecaniqu!3)
BatAyinsche Staelen, KDZlupje8 t Tatais, Pe'troleum-,
Kroon-, gADg- en TufeUampell, f:nr.., 6UI,

YOORTS:

•

Een Piano (vleegel) ,au P,eijel, een ••liedo P.randka8t, eon .w •• r ,ergulda Pendul& mot Caodel.bre.
onder gla.en etolptD, Hoeketagero met otages. oen
Etenat.fel (8 bl.den) voor 30 p...onen. Goedangrekken
en k.1~ten, eeue groote collectie Vormen en Keuken·
ger.ed.ohappen.

tot zout.erkoop. en dopotpa,buiau:ee,ter te Panla
van den Brook.
.
TIJDELIJK tor be.ohikking gestald I>e Atjeh' d. controlsur 2e kI. un Swieten.
A tj ~h, 2 Jouuario Tooko. Nja Malim beoft lioh te
Blangin "'n · clen b.felh.bb.r ond.,worpeD.
.

"EIIDER:

BB'l 'AVIA. dd. heden.
Do Bnge!.obo moil ,an den 7doD Deoember kWBm
alhiar hed.n ..n,
•
D. hand.lsmarkten ·t e Rotterdam on Amaterdom
waren ~~,endiger.
,Buchner i. al. lid der Beret: kemer toegelaten,
De t"eedo dillOu..:. Of.r de begrootiDg i. voo,\••

g.....

.

Te Utrecht · i. onder. voo.. jtte_hap ,an Pllin •
Henfirik .one . oommiuie g.,ormd tot bet plo.btig
,ieron ..an·het derd. Uni.t••at.
Er ia Hne Bt..tloommi••i•. b.Doemd fOor . de , ....
beteriDgno den ll.otte.dlUuohon ...te."og,
. Do filaelie. Y erb~nw ie b8lloolDd ' tot ridder de.
mllilaire . WiUollllorda.
.
D. lIenolllon prGeYeD .mel den telep~OD iijo gnnllig

..

.

Een rra.htig ge.lepell eriot.l Sor.ie.. goboal .0Dlplo.t wat daatbij behoorellde criot.lllon glazeD in .teUen
~n karaHeD. tw". pv.oeloinen E.teoni ••en wet vergul·
de rauden TOor 36 per.onen, GI ..-. Ori.ta!- en PI •• twork.en.

ZILJTEJRJlTER.Et:
Ron TheeeervieB. 6;)n Bouilloi••• on Drank •• tj. lb.t
-4 lor.fCeD, two .. Olie en AzijDlelje., een Znnuetje.
twee mabonidhoutsn :£tuil inhoudeJlde liherefl l~pel,
00. vorIeO, eo.n orist.lI.D Uston eu Ta.g Dlot ,iller
gemonteerd, Pruu"ntverblade u, gIalu!:! Deklel.) ValeD,
FI,N.honbakj •• on Kurk.D. Lopels en VorkeD in ,tel10D. The.lepel. en." elli.

PRECIOSA'S .

DAARN.A:
P... btig. Japanaoho .n Obin ..ebe Blott'tll.p ot\en,
,....i" ...Id .. me . p!anlje• . _n8n op Tooul.uklioD, J ...
~.lIIGb8 en Obill88Ollh. ,.I&..te'8OOQ,.
.

EINDELIJ.H:
Bee Koete-oollp4. een

y;.-a-Vie

den A d mini st rat a nr,
BIERLlill.
I nliclltillgell te bekomen, bij de A go e nt e n,
D. A, PE1U,lRA te S"maranll'.
A. U. BOONeMMER .te Solo~
ll. Ylu'\ STEJ....FJS te Djokja,
"701

"V'V"IJ::l.'W .in va±en

t

Een ma.,ssief mahoniehouteIl Ameublement. als:

TWEEJARHJ YEItLOF vo,l.e~d aan, G. Bel •• hap,
leeraar: Ebrenol'on, commies.
GEPENSIONNEERD, StoijnB, ondor.ohout
BENOEMD, tot ...i.tent·re8iden\ va. Boelel.ng
Vrie,wanj
.
tot I""r.. r II&n de landbonwBohool t6 Buitenzorg

biletwageo

A,

HOlltaC'nkap ." :itoomzagerJ
GOENDIH.

zullen SOESiYIAN & Co.,

o,ergdgeven.

.

B

Op -Woensdag den 16e n
Donderdag den 17(''1
en Vrijdag den 18den Jan. fj , s.,

die giBtorWJrgen op bot erf vr.n Pair
Mail in de hillpong Menjan,n ••n ,kain w.g .... pte.
welk.s d~lllr t6 uru~ell bing} i. dOQr l,,~ t ku.mpongvolk
in ' hecntljonie. gduolllen eQ - na eout oeQ duchtige '
ka. tijding to hob ben ondergaan &an de politie

.ell_ad·

I J aeren D !\kbedek kiD g~n. ijzeren BruggeD t Bpoor- en
Tl""ummaterialeu, IJ zerlll&ken.
.
e!!tf}llingen vall Illle 8Oorten. &n yormen vln Ilur

D. N. TEl!lNG9.-

SAMARA.NG, ·den 1200 Januori 1878,
Nlmens de Kamer vd:
De 8ecreti:riB,
R. DE LAN NOIJ,

Op VJ;jjdag 18 Jannal'U

EBN K.l.DB'l',

W',

:;uHon door de \Veeakaroer 31biar in haar vendn 10caul verkocht word en de Jansa goede ren ba boorende

olltW.1lUkte elf

.Rijkolll;

te Glasg.o

Commissie Vendutie

de

en 00. •

SUlKER-MAOHINERIEN,

(70)

up ' 0 g ~rucut,- d.t de dief de [ltobck
opellda en plunderJe, mldkee!. om hltlp g·.roepon
heafe, duch dat geen IUI",er bUl eii i~ komon "p'
d .lgeD, d.n nad.t
dief met ztio buit hot hui.
r<el. verlaton Ilad. Tot hun .oronl •• llaldiging .eggen do bur.n. dol lij het ge •• br6'~W we! golloord
bobben. ni ••r dochteD, dilt'9 we.'l: tog.n hur kind
u -r;yoer, z)?al~::ij 'ilnlchta _wel meer pIeegt te doen.

•

~JnLL

Op Donderdag, den 17 en Januari 1878,

DOR T H

j

bij
Me.

A. .& W. SmTH & CO,

tot d. boedel, YOo wulen de nearen J . O. VAN

...

is

t. bekomen

1487

1

d ie bet boL'') l;'p Vqll b~1\.uW f~~WdL tl r tLitoefellt ell
Mbok M.:.rliah ll b~L. titeedtl op llI.ogelijkl;lll. dlefl;ltAi

SOESMAJ.'" en 00,

L20N]

..... Openba1 8 Verkoop!",

W),
I

nh~~lh~_

.IU~"'~ll .- tjl!J.\1J.\jUill,

Thans in voorraad:

Brieven franco letter A. bureau Sawlirang80he Co n ·
I'on t,
(8 4)

tUlllfULlkt'llijk uekt'Jud WJrd. . ilt' oerl1,.oleLle is bell. wedu-

1_.!~.L _ ~

volle kisten en on,erDlsngd, .z.uivera kisten ?fordt
gegua.. ndeerd.
(77)
G. A. \i'EIt.l1U~'H,

fl,nkeIij\;: g r 0 Q ~ e 0 I a r i , gelet wo,d. n .
. Bewijzen omtreut ACTIVITEIT en BNHA.RTIGLNG
de. K OFPIEKULl'UUR kunne n gegeven worden.

wa~! VUll

nl'l.n

.l.UUU

!lAMA.RANG, den 12den Jao""l'U 1878.
.
D. Residant, bij . f 'ozen;
De Aeeiatent Resident Yoor .. d Politis,
MID DEL BURG.

z ~l

G. A. WERMUTH,

order. zond er r eeene wordell , erkocbt:

PARA·

(88)

flU>

PETROLEUJJI.

Eon s~~~R~~t.:d~ bjie~;~I!~!r~~~~S~e~l~e~;
Jeugdige Koffieonderneming.

wij

HOOGlIKS1'1IllUlf.

.

• oekt pl • • 'sing op een

1'j t:)r bo.L!B.ll,

Hoend er
Erwten

inchrijVing op den 19 Janunrij 18'18 de. t oorwid-

Aallbieiliny.

D~'p.j'1'AL- i~-:-;-' Kawpolig

en '/, bWd,en

~7 6 )

lJuatss1ijke p ili titl h~n Illnt onde!ilt~mnd.
t) logoctiwedjQ i~ DUg stt eL!.a Y-Jortyluc!i1tig, eu volben 'S gel'u c.'! t t'li te Surang ·o\'er de Solosche grellzen
gt:>(;r ukkeu. Of Qt' umt.1~a.uuigi.l~iu, dti.:; dt:. t.:.:h,tg~!J:!.." ...·t~
van dien b~hd!et een ;r.u13tel:' is UD d e vrouw van Z6k~r dlstrict8-bovfJ., ~r tue bygeJragen bet;1t Oill heill
I Gt o!ltsn'~ppen. gef!l~k le lijk t.e mARell, - dieua.angsan.
de ku.n men denken wat men goed\~jLldt, daub weiuig
lUet Oiaktlr.heid' zeggazt '

11}l

SOEP

Vermioelli

,aD

bij

DORR.1I.PAAL on 00.

VERTREK DER' TREINEN

SLmTING DMIAll

van de

N: L 'SPOOItWEIf-MUTSCHAI At
ti ;;!~~-~·.~~;rulti~;~ri~1~PI&~~ :~~L:r~!:;k~~~tj,fe-ij~~
lSJ4'e115,1
'
v." SOM naa' S'>(A~"<G 6.50".enMg.1.10;A.okom,tt.
Tan Goen<lih 8.41'
on '40. van
SamaK.dong:dj"~tiC.O,IS

rang 11.35 en 5.5:

. .

Hol1a.ndsch~_'"

en

-

WILL:iK

I

lO.2b.

Aankomst·

II

.. _
Nitmw'~' maan

_

•

6 April

27
IS

•

PENANG, ATJEH en KaPELS.

M. O. BRLAT,
O. A" BAE:KEB ,

A. G. M. BRUI.JNS,
E. W. FLBRITIUS,
•
R . BERitELBAOff v. d SPRENKEL
'r. AURES,
J._F. GRAADT VAN n OGGEN,

DAE~~;l~":~"'Oo.

men zion ii-e WMnUtHf' Loi

J.
BatAl'ia, S~ll1araIli, ·Soer&baia.

1772

~

Per CONRt\D;
Zeel' puike, versclie AnIJjovisch, in
flessclzen.

te Samaral/!!.

Pe,-

BrieV-UD fnneo j

KAL}lSI.
OSSENl

Dimanche 13 Janvier 1878.
OAF·E.OONOERT.

BAZA,I.

-

adl'tHI T e mba. k 0 • Sam-arAng-

soh. Cour;;nt.

CRISTA L, ME'!' ZfL VllR GElI01lTE.EKD;
Z I L V E R'W' ERR,

2160'

.BAZAR.

JCOllllnissionnair
.. 11. lllULLER

i

EllN PARTIJTJE

Lekkere Havanna Sigaren,
Es~:;.n

VIlla Oulebu••, ged'"'lde 3

III

~

~

belast zich tegen .bi14jke -voo~
w-aarden met aile Oomxi:rissies en
ExpidiLies.
1269

:" 13 50
, 13.• 12-

c~ ) :~::;~faJP:~:;::~Hes

Rotterdamsche ~loy~

: ii:=

I

\ JnOl' de Mllrllls, prtn(.Hpes

" 10.-

.~ ~:~~~~:i~i:£~;£~LlCO'

;1~,=

~

Expediteur,'

fil.,

1

ig,=

•• , reg. Vwtor i a '
Jockey Club, reg. te.l
Umwe HerlIumuB, bnttamc"a
\ llitlmldad, reg. Lond~e5

.r:!

te reel om op te IiOi!"men-,
". ~
B. KARTHAUS ... Co;

1940

Pas ontvangen:

(82)

OPERA.

() h i r g.
n t i • t komt .net de boot.au 'den·:.15eh
en zal gE- ,ureode -een- 14tal ~,d8gen'-te .,samar._ol
tertoeven.
,. .
.•. (67} . ,

b.ke' dmet

j

:&1

GE:VRAAGD~

il

plsslsing op een dergelijk6 ondBrneming.

Bij eene famnia op B 0: II d jon g kl)/3t en inwoning
yan een j0ngmenscn.
Ofl'ertea l ,tber R.f"noo btl G. o. T. VAN DORP & 00,'

WERMUl'il.

(74)

lIDDED GEEMPLOIJEllRDE, volk.;m.

aarplnnt, opkoop en bereiding vim 11~bH.L voor- tie Eufl'peellone markt WBliEcht tar varbB~eriug- ~ijl!er 'poblti6 J
djn tege-n'li'ooruige betJ;'ekkiug ~e . verlilten en zoekt

VIl~ary

•
, M. O. Bll,AA:I';
Yoor bYn. olle h"ren. van de Middellandlohe Zee, NoordeUjk Europa, benevens
ccgloo",omenton worden afgegeven.

8
29 J
L"ding wordt

deB 19eii

Laatste k,wartiei' ~ _ ~~ ,

I'

Tengevo1ge €lener nieuvve regeling met d e l~egeering -worden
de '\7ertrekdagen del' StoOlllsohepen d,",zer Maatsehappij
niet Uleer na aankornst tel' "eede BatCbv-ja vastgesteld,
doell. zal voortaan iederen Zaterd:s:,g; om de drie
weken een' der b o a t en
B2.tavia llaar
N ederiand verl~rekken, en 'Wei op:

,
,

MAAN,s'r,,ulD '_IN JaIl.
den'S~IJ~
Volle waau

Eerste kwartier • 1200.

J.08B6fr&rEnwift1J${~
ftIIIrTABAK ... ~ fJfIt!!:!-.
b ,;

Iemaud, t~anil nog i!t bebrekking D1 eene l~aba.tlj·
oode.rne!ning, Hede~t 8 jaren we, _.7.n ~rn. ' .,yaarVA-D. 5 all

Geregelde dI.·ie~ekelijlJl:sobe. Ulaildienst, via. Napels on-,
der contract llI.et, de N ederlandseb.e Begeering.

Kpllldt.

.-_

Na8.l' 'Bllll~on-den_hm 'van 'elk'e--tl1M.nd.-' ',-, --.-: ,- -_: "':" ;,

"NEDE~~:AND."

p,';", Hendrik

3 e' ,I•.
I'. . .
,':

N&llr:'Padangt"P.riaman,· Ao)er~Ba.~gi8,:'NataJJ' _~ibf/ii, :Bar~'

~~:~'.~:.nM~i!k~~~e~~~~;;:n ~~:Ii e~~~!d~_~~,m~"

STOOMVAART MAATSCHAPPIJ

2 Febrnar.i
• 23 ·Febrnari
16 Maart

.-"'_P".:'_'~~.
_ ~

M=
. .r~~t~~e~:n:.tjB!Di~:le~.p.;;.·oo.ma&u4
.•.·.• A!i~
. ·•.•. d, . . ~.·'.·.l.
23ett'vanellwma.ahd:'""':--..
,'.

Si~::'~r~~tok. e~np!~:~~a~g~'d~:~17v:v~t;e~ik:-':~d;. ',.,";" :~~

Va.n DmKDJQ- nasr SOLO 7.14",,-10,51 en 3.25, v8Jl-K1atten
8.26, ll."9 on 4.37. Aankom,t to 'Solo 9.33,'12.49 on 5.49.
Vl\n 'WILLFM I naar KEnONGDHTTI 7.12. Aankonist

~e V~~I(:O~~~~:;:~~'I

. Uoo~ir •......... 1.0021 ••

,';_ i ,';',:_'~,,' _,::,_,'

'"

' _- ' "' _:: '-SLUl;t'lJfO DEB POS!"_ tB-_SAJI~4.Jre-~

Va:n,801:,0 !Iaar, . D/oUlN 7_14t _12_.36-an .3.25; Vli.Ji KIattQu
S.30, l.4Z eh .4L Allukom.t to Djokdjo 9.36, 2.34 on 5.47.

to WillemI 12.30.

17=~m;"')1::~';'/ '

Engolocho
Frans.he, . .

IIET STOOMSCBIP

LolIta reg especial'"
" 8._
rod
, 8B,-sIto tl;b' eruperetrlze
II
8C.banno! Trabuco's
120.Princh reg. r eijlla
tI 15.Casi3i!do., miltli!l' corriente
, 14.Pt.delicta IItmdres
• 12.B. KARTHA.US ,en 00.
]1. de Orets 1 leg.

DRENTHEJ

Rommand.nt W. S. KRAlIIElt:l.
EERSTEN HELFl' dor· 11Ia",d FEBRU"
fl., van" Batavia naar --R 0 t t e r "d:'a. in~.

.&1 in 'den
ARI ft,
trdkken.

, j

..

VOOl' Yl"Acht en ptlilB8ge 'felieve men ,.ioh te --WeD.
den tot
;- ,- ,
2206
d. Agenten,
Me. NEILL en Co.,.Sa~.
MAOLAINE, WATSON en 00., Datan..._
FRASER, EATON en 00..
SOOrabei..

r-1ABRIEK KALIJVIAAS '
SOERABAIA.

IJZERGIETERIJ
ketelmakcrij,

Ned_ Ind.

StOOlllV.

Maatschappij.

HETSTOOMSOHIP . , " " -

metaalgieter~j,

81llcderij, kopel'slagerij, draaierij, aile soorten van machine-

71

rien. gema""kt en gcrcpareerd.

FBI{ CON RAD:

Stoornzalm en gerookte zalm"
72

'

TAFEL AMANDELEN EN MUSCADEL RO ZIJNEIi 1N Bur:
G. 'A. W E RMUTH.

Opera-bonfl·. en 1 Mte,

Per Conrad:

[75]

8D

00.

StoOlllYaart MaatschappijNederland.

f 2.-

GeregeJde driewskelijksche ·LfaidielnHt.·.
HE:r

~:rOO,\ISOfrIP

~O.NJ'.iln:
Wate~.nipr8n in blikkin '.an
3.,"k.
Patrijf;6o
Talingen
Vinken

in
in
in
in
in

dito 'ran 2 en 1
dito van 2 en 3
dito .,an
50
Duivf'tn
di10
1 en 2
Eerdvogels
dito van
2
Lij.ter8dito van 12 en 6
Plei-vieren
• In
dito van ;. 4 en 2
Hu;enpeper '/, en 'I. blikken.

!e

Hermitage,
Volnai' ,
Oerton
Oharnberton.

id.
id.
id.

id.
id.
i.d.
id.

..1

G. A. WERMUTH.

19

G.

D. A~enten,

Ye. NEILL

(60)

beLl'el!.

PEn

Een ·ZeeF ··klein partij\je
fijne HourgOgne.·

Ohablis,

/",

BERGER DEPLA.OE.

Per··CONRAD:

NUlts,

1

Entree Gentrale
(69)

G. A; WER l0.UTH.

Santenaij,
Savignij,
Pornlllard,

a. 8

(Je,.g,oercier BE~KHUIJS.
18 dez er des morgen. ten ;3

, ,l029

muoique d'e, J. OFFENB!OH.

On Commence to.

KARNEMELK met GARST,
BOBRENS'l'ROOP.
SO

chefi lui le.'i!<*';;·

!el3~er4

Baron
1tlc. Kay
~
- ,
~~:~:::1.d6n
Ilre .....

.
-, .' . II
R. W. DEAOON
& Co.

Monsieur Choufit5uri

PliJ.R CON --'-'jIB:
78

Als~lle(l~ verkrijg:baar aIle
machmerIe benoo{LIgdheden.

3e P n r tie.

G, A. WERMUTH.

n

G. A. WERM ITTII.

73
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VAN ELEliANTE

TOONBBLKIJKERS
18

t!9
8
:.e

;..- .

!i

I

met z(3'lJr sterk bijtl'ekh,ndri glazeD.
' G . ~" T. VAN Dollp

&;

00.

Stads-Apotheek

=.
.....

Bodjongsche A.po,tb,eek.
Ontvaugen per "iloekv. HOlland":
Het gewenschtevoedingsmiddel
vaar Kin de r en;

c

""
;;

rtrekken~

~

LB-din~ wordt aanQ'ellODJOll voor bijD}' aHe _ha~e!ltI
det MidJeI!nnd'ehe Z;e, Noordelijk Europ. bane._
Amt.'rika 11tH&r,Our d.tcct-..., (lQgilPJlBt:lmenteD_---.oid~
t:fgegevl"-D.
V Qor uacht. en pn'~ 8I1og,) geliel"e men zicb ~ we~'den l,cK
.
, ca .A.genteD,
J. DAENDBL:I <I: 00.
R4
BataTi~, BAmarang,U Soerabaia.

KISTEN GEASSORTEERDE GROEN TEN·

A WERMU'rR.

2"~o~~~~rRr~. ~·!~~~;;.iVIA

den
,ia
PENANG, AT.rn!! en NAPELS nBarNEDBBLUD

Per Conrad: ..

GOR1'HARl'

"b

en

te koop aange boden:
Een massieve Stoomrietpers-moiea.

met dubbel oferbreng.nde bewegivg .... du.'bi;jtleh_
rende horilOvtale met oond.naa". nrkepde· tItoemo
maohine ' ... 40· paardeok...,bt,·en

G a 110 W'a y

S tooxn'ket .... ~

.in~~::i~r;~:~:~.~;.~\2~;~bes, .rm~aIAJ~.,
Stoomletel 21 x G' 6". , •
V...naarJi~ddoQi de BD.

,:~"

.

~,

A. en W. SMIT,teGlaSgow,
Iuformati...· te b.komen

Farine Laptee .Nestle.
.30

R,eeds gearriveer~

4181
--.-;------,-

.BOEKDEIlNAtUUR.

Algemeene b'~gin8~IEm_ del": nat~_~~ e~ dampkringikund&, eterrenkunde, .ebeikunde,' aam· ell delf.t9flitmde, plant!;;und. on di ""kund~.
(184i)
G.O. To VAN DOBP.&Co.

..

.

. .. . .,'

R. W. DRAOON II~,::~
,

",

TE •.KO·OP:

Co .

Schoedler's

~ij.

~~-'"t > --_,~-i<-->!

Twee Cefltduges van ,3!.dtWd;,:=;;,
me~-bo.eDb••egiDg.'

4811

'_ -'':

'~i

R. W. DBAOON

ell

,.:.i-.') .... ~!_I,'·

"~:'~

1>.'<·
, . .... ........ ")b.P.D~:~~:"I~r'

VeraBn'"Clriel" ; .~de'w8t~

''''''''"nc.

0 ....

~¥6liBQlW •• io.\=~.

