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Ret lsa.tsL vel'~cbene!l Dummer va.n het officieele
lieuwsblad is zeer rijk Mil GOtlVel'llelllel1ts besluiten:
del mindel' daD 16 sluks wOl'den el' ii! Raugetroffan.
)rie d ~1aryan vcrdielli3U ill'l.Ond al'L ~i r1 do •• ",u J ill>!.tt,
Het eo!'sta is dat,
de . tl'3 :;istent·reshlentie
leukoelen tot "elt.tandig~
der 3de klas,e
re rheven wordt, nad:\t ,,,n de residentie PalembftD g
!e laudscbappell Blalau en Batoe Brah, vorillenle -!fie $,t~!ee ling R!Lllon ·districten, tlfgp.tlOUle n en
iaarDR bij de nieuwe - resideutie Bellkoelen gevoegd
;ijn_ De Regenten va!! Boegei Leman ell Otlioe
8~mko eloe, . van Soegei Ituln en van :.Moklt.c~Mokko
van hunne func tiiin Olltueve n, doch een
)"n:~eri,n sl' llad is daar-voor ill de plnats gelredBll,
modat het cijier del' tl'"ciemente n van ambtenaren,
~2 amb ten en poliLia p~l';3011eel rool' BeIlh:oelen sl~cht s
,. 1000 '. iunr. w eer beJl'aagt dan Vl'ueger. De

i'oorganisatfe v,-\u het be.:.tuur van P alembang -brepgt
daarentegen eell meerdere nitg;aaf met zich

va. u

f 13000.
Ret tweede besluit, waarop wij doe ldcn, is de

mim

wijziging in - de forrr;alie van het pel'$Oueel vuu
den post- en ' telegl'aafdieI;,t. Dilarbij worden de

pOetkantOl'ell te Sllrunrang ~n Soer8,b~"J.i~ mel de
talegraafkan toren 'veroenigd, en gestelf. ,mder boord- ·
Imntoorchefs op een tl'aetemsnt \'an le o 's mannd,
.
buishUUl'.indemmiteit. Op ",va blijv eo
te Batuvia., UenarHug, Pame!ruSl!ll, Patjilflll
en SoeOlen ep n og uitsluitende p ostkantoreu oeolaan;
op aile andere plaat8Bll. waar telegranfbntoren
V0(;rkomen worden de eerBte hiel'mede ,ereenigd. Men ziet du ;, dat de dui z61ldwerf herhaalde klach;
tell oyer de tege n woorclig e werkilJg van den postdiclnBt
Cvolgens de verzekel'ing van ~ man nen van 't vakil
aileen een gevolg del' combioatie met_dan telegl·oaf.
dienst), weI vel'l'e van de regeering te Dopen tot een
telugkeel' op den elechten weg J nieta bebben uitgewerkt. Ret ctoOt'zctten '?an een beginsel" \,'elks deu~·
delijkheld gobleken iE~ vel'dient voorzekel' g08dken .
ring,ook a l moch l eeD tijdvak van ove l'gang 0";
tengewone moeieJijkheden oplevel'en, - illaar F!. Ue
onde,rv\nding van eeulge jaren op de mee8t~ove . , uigende wijze hoeft gelser.i, dat de do~voeriDg vel·der
-van eSD, oppervlukkig misacliien zeer rationeei, dod.!
nractinch omnageliJH principe, hoe langer hoe van
Le t doel verl'lijdert, df'" moet m~u zulk . een con·
~ eqnFnt.i e betJ'euren. Wie den dien,t op de 'poslkan
toren en de tel egJ'aal'kantoren to Samaraog ell Soe r.\'aia eenigsziils van nabij kent, Z1>1 moeten loe .tellnnen, dat· elk der Leide l:lkken de algeue~le
ioewijtlin~ VP.,H e~ll ze11;-;tun ulg'ell ell",,' gei)iet.i1oiud
ei,chen , yaoml amdal er on(1)l' de adjunct commiezen en klerke~; op de gl'Oote kon torell werkzaam,
zeer .volen -gev{)nden worden, op \\. '" men "i ets
kail b ten aank omen. Op het po.tk,.c< toor· te _camarang acb tte de 'Heer O.urriON zijne onaf~ebrokeD legenIVoordlgheid van ;s morgen. 8 tot's avonel. 7
uurvoJ.trekt n oodzakelijk, am den menst ger egeld
te doen mIW<lUeeren, en da t op een telegrual'kan.
toor _ala dat vari Soerabaia de cb ef . on<niet m in.
del' .ware taak te .vervullen heeft, zu llen wij niet
behoeven Le beloogen. Hoe zal dan een persoon de dllbbala dienaten Daar behooren kunn en prae.teeren,
welke ieder. op zich zelve reeds de physieks kra ch-

del1Z~lfde:: loe. tand Legenover het

Nede rbndsch

als dIe 111 zoo illlemg ander dLStrlCt op ,SnBorneo en GaleaGE!, waa.t' J8 weslet>:.Q heBOOvelew zlJue rec ht-en nog maUl: ..... dBI' flauwtJe-s kan
do en geldel1. -

Ih i: .~ro

Ito 5

I

,-,,,dng Clen lH~i' .l~VlO;m

.l!. OlOnei VA N DBll HillJDE;\ tot G ouvern e ur ra n bot
nienwe geoied oellUem~ heeft , is algem een me tge-

noogel! vel'uomen; . Uil
moed en beleid heert
men het tach
to dank en , dat .er than.
van eene vl'eedzame Ol'gfmisatie spl'ake lum zijn.
Ten aa.nzien dier vreeczaarnheid is het milituir de-

partement

~avenwel wat al te optimisliscu g!jslemd, dool'

J

ellkel~

,elf.
"eWOOll

LA FILLE DE MADme AN('J-OT.

Nieln.nd zal ontk61lne n dat ,hat Publi.k" een .e.L
boofilig JlllJ-ua",,,," - "
_ 1! .:l !~ .... YYI ,:{"'f: h At Tele hoof. .
den ~lp-~ft-;- ~en mOllater omdat het dol is op veralmden.
Wie nll da ·veelhoofdighoid., .niet overtuigd mocht
zijn, moat mi.r eODS een concert · of 0p6rl-rooretelling
bU.-on';n, eu in de pau.en niet op -tine pl.-ate blijven
zitt.D, maa' oit de comeJio-Illot;n d. ko'!n • • ka'lner,
yo n d •• e koffie-kamer-w&ar troowem geen enk.la kaffiebooD vertoBra warde - eens in de v6stibllio en voorgnllerij rond!llenberen. d llll cell kijkj a in de loges ne ...

I

o.

'l.ame woningen, geeu Bcbole!1 en men mist er nog
J

duizelld gerienljkbeden, welke
garJlizoenSl)laate word~n
en
te blij ven muet mell
en mag meD lich geen uJltiJel'iogen
lias ten del' hliishoud iog worden

elkefUldeJ'e groote
om er gezond
zicb goed voe den
oplegg'Bn, doch de
duurdoor ve,·Jub·

t"-l hel tractement,
wual'm e d~ tie geu uwde
~u ball el'll" omei~r op J ava ternauwernood kan rond-

be1J.

komen , is in At jeh stel!ig ontoet·eikend . .Moet gabrek-lijdeu hel loon

ziJn

VOOl'

del' 1l1ndBdienaren ,

:~:l:~;' ; Vaderland en Koning hun leven in gevaar
Met de onveiligheid

wordl hel ill Djokdjoksrla
eo o. week he bben daar
ke tjoe partijen plaats gehad, waal'Van twee bij
Europeanen! SOlnmi!!en brcngen dit tremige feit
in 'i'el'band met IIVee huwelijl!en, wolke dezer dagen
ill den hoogsten stand del' inland.ebe maatscbappij
ge810ten werden, eu \Vel als gevolg del' buitenge.
wone gescbenken en beffiugen die daarmede ple·
gall gepa.ra te g'oau; mocht dit jniBt z ij n, dan mag
men ditmaal Btel1ig wRuhopen de roove" in banden
te krijgen, want dan is 't zekel', dnt J arsonell van
lou loch wat al te erg: in

"fS

LW(lge gcuool't,~

bU

dezB lllllll'..luJiubeu

I'echb tl'e~ ks ·

of zUdelings betl'okken ZijD ; Intus sc~ell ulijkt bet
meel' ·en w eer , dat tle gewone wolten de Juvnan~CL 0 ~~Q~er~ eVen!!!!!! ::!cbrik inb'oer.emen fib inderlijt.! hnn Napel~cl;<e bel'oepsJenooten. Zoowel tegen hen, al. tegen <ie ambtenaren B O hoofden, in
wier gebied geroofd wordt, mllen meer afdoenda
m nall'egelen genom en mooten wo,deo, wil men he t
steeds in omvung loenemend kwaad nUroeien. W:1t
de Ia.atsten betreft. z!l1 men wede:om tot het ou de
-Javaa nscbe stelsel - ontslag en vel'banning dienen tertiI:( te keeren . Ren enkele zaI daa rdool'
mi.schiee onsohuldig gestraft wQl'den, maar in
nege n vim de tien gevallen . mag Wen aa linemen,
dut de inlaudBche hoofde!l direct in de r coverbenden betrokken zijn , of althsno de leden er van zeer
goed keGn eD, maa r ze niet willen laet.jg valleu.

ten· der Diee~len Ie boven gaan?
De Heel' n N DIIII HEU h eeCt het bestt<ul' del'
M&t meer sYJIlpathie vermelden wi] hel beal llit,
residenlie Sumarang met veel opgrwekthilid aanvaord.
Naar men zegl h e ~ft hij ala zijne mee nig ttl kennen
bij 't -walk, in · afwBcbting aener definiti£ve orl' ~ nisatie,b8paald wordt, dRt Atjeh en onderhoeri:;:
g egeven, dilt dit gowest vrij ,....t gem akkolij kol' ts besturen is, dan Madioen of- een andere re.identie in
bedeD. to~. · eeil zelfstandig .g ouvern ement verhe~ en
de b innenlendeD, wila r he t hoofd van gewestelijk bewOl'dt,' ';ode- G ouverneur vau det g ebied tevans me t
bet .-lIliiiiair ·.commr.ndo belest · z&l 19n . . n et is een . atnur met velerlei zaken bela.t is, VOO r welke hier
niellW8 eUAeef belangrijke 8tap 9P den weg rue
peciel. 11mbtenaren ~ijn uan gewez. n. "Wij Vl'eezeD,
tOle9Il,~ :aJiebeeleonderwerp i ng van bet rijk- van
dilt de heer V.... N DJm fum, in deze IVel watvoo r
Atj~ liriden: m08L; zijzat nietalleen denAtj ahers
barig oordeelt, .en hij apoedig el'.~ren
dnt "ijn e
het · b6wljale'f~\'en, dat af geen . zweemvan hoop .
verhonding legen ov.er he t tahijke EuropeeBch puiJl iek
'foorhan. meer .beetaat om de Hoiledera wede r
eener hoof~pl .... tB, _. dat Opt gepus!e wij"e ~ij" onn!tbQDaelaod.t:eken leov~rdr~jven, 'mau zij zal . ook afuan.k elijkheid _gevoelt en 'Ment te kunna" vol.laaD
een': ~,: ~k uia~~n in bet buitenl&lld, waar . mi\t den re.ideiltde 6e,r to bewijzen . die m ell in Ne. mell(Vf)Jsell8ouli1.npIn de Enge~che bladen verscb~
d_erla~d lULn een burgerw.ee.ter vemhuldigd i. - moeielijk is te vergelijken met die, welke ill d~
. nea ·a.tuk~aog t!,ijfel ' 8obijnt tekoesteren, of
NedWliIlltl.'. wel'. 1n ataa.t . ralbliJkenlezijn bdt binnenl&oden tU~8cben' bem en dol iDg~.eteneu WOldt
Ati~, ;.r!lktct onderwerpingbj~rengen. J)B, vr~rgeDomen. Hoe meer: bij dU tooDtta'.~eaeaen ,
I&lII1UI!tI.e .v anllateebiedkanID&n- een.t
de8teaangel\Bmer 8o. pmak~el~ker zalllJlt werk·. t~~""811;de:> lIori~ ·,etzetdting be!'l villen .. ,
E . .v. G

zat

B. ,Ller.. '
De •• vol~lOe~-b.wond.ring .an Madm~ Laurent
k:omt A e,6mgsziD B overdreT6n VDar, en fly gaat een
landje . erder; t ot C:
6 Wel, wa
1 £eg ja van Mndme Laurent PI)
C.

II ZJO ,

zoo!"

A. Zo,o? Neen, ik bedoeld Madille LUTon!.
C, "Nu d.t ko!) wei beter."
A_" Ziet zij or d~n niet eog"lachtig niH"
0. , EJg81aohti g? 't Kan
dat zij iets weg beeft
vau I'.ug" msar .ij iB in i.der ge,al ge.n goedo

<un

Lange. "
A . , Hij is goedl Maar zoo bm jp

.1'

niet af,

aiB;.b~~e~~:t':~i ~~d~~~e~:erl:d:'-;':::\Il~:d:~'~e
is . • ij Iliet up haa. plante in de Salone,

he'1t.

taodighed.n ••• n Him •• t, -.-•• "chijnlijke

bellllllgett'Hing v.e.n bet.

:;n~e:i:!:~;k r.:e~:r~~t:~: P~:~~l:e::i~~::~e~ek::~.

wen in v.. ~de' lijd waal' de gehuwde ..offlcier zijn
vrou~\' en kloderen brengen kilU. Er ZlJfI geen voeg~ .

_S

,>aDne'm enten OJ;> .A.dveL-te nties a'Wl<enomen.

I.

de officimel! te Atjeh de elllolu wenlen, welke a"o het
l obill.nd. d.elen van het comedie-gebonw in prllktij k
op voel vail oorlog ziju plegell verbo nde n te WOI'h,·engen. Deli, end tagen con, dat hij eveme,>l criliden, groot encleels te ontuernen. Reed ~ in ee n vOI'ige
~ob e opmerkingen oyer de voorstBlling Tlernen ,lt ,,115
lndi.che Kroni ek bebb en wij da.rove.· bet een en
hij men.ch." ontmoet:
.... der g-ezegd, doch wij zijn g elloodzoakt in ons teA . (de rondio oper,) tot B: ,Hoo .indt je Madame Laurent TO n avond 1"
genwoordig ovenichL der week er nogmaale op terug te komen, nu he t nog dagelijke :Ian vel'ocheiB. , D61ioiouo."
dane dagbladen stof tot u<schouwi ng e n ge,ft. Hat
A . ,Ja't mt"kar b~," spel?"
was voo!'ul de Javabode van 16 uezer, dl6 een zeer _
B . ,,1Jl e e end.
' b8l.ildigu J.uGb J.i:;gel~jk f~rtlkel leverde, teD
A.. ,E~ "hj~IU' zo.ng?P ~
dot g. eet!.
plautd irr
!liel. beBcbonwd ka o worden,

F. A. :EuklRn.l' van Guericke.

Elke herhalinl<

Op e ra. .
'

I' ll

· ' r.'·"

PEIJS DEE .A.DVEE1'ENT IEN,
woorden- voo·, ' ewe" plantain""n f 1..-

Ook we

l)er h alfjanr.

zynde vorsljea worden duardoor van oorlogvoeren - I
de parhJ tot oproelJgen gedegredeerd, en geraken

Indiscbe Kl'oniek.

~. .

.

, 1 -10

'den
il
~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~
V·oor ,.N .-rridi.A -f iti._, '\-~OOl' Nedorland f 2 5,-

~

-

.d fd

niet

in d ie van het Direotoire. Zij heaft or geon .lag va n
b.at gedistiIlguBer de wdr te geven 'un ee ne dA:tl!..a, d ia
.icb in de boogere kringen beweegt, verlllengd mot
bet. ridi cule, dat . teeds zulk' e~lJ uit>l1.wb,kken bigl,·
life kenmerkt."
A. IlJe kunt gt11ijlt bebbeu;"'maftl' han I:llngrH
O. 11 Die deugt "olstrekt niet,1'
D. (invnllende) ,Jk Toor wij kan ook die bnitG_.,
g~wonB .sc~~o.nbei,~ van Madme L aurent Di e t inzisll
Zy ueen ... <"J 18,.,.
A. "Korn, j ij bent eeri oDl'erbeterlijke !''.opparliar j~
Leder is bet e!' over" eenl, da.t zij er lip bet ~oonee l
uitziet om heiligen ten vfi1 ttl brengan."
t). {l Op het toon~~l. Boit. Maar af)bter de SlJuermell? .... EnfiD J cbaCUD Bon goQt/1
Ckaciln sort !J-(Ji'd, jUiBt leter, claar ligt de redan
der veelhoofdigheid vac het l'ublieke ",aoBter. En die.
smekan f,ijn zoo enorm l erBcbiHand, dflt men OJ) e6Den
svond in -een VOlq OOP va n drie uran t ijds over d~ damea
Lauretlt, MAs50n~ .SiiHlon, Mel, de heeren Perrier, Mel
Ferrier, Laurent, kortom over h et geheele opereperson eel de schreeuwefid.te tegenstellingen zol v€ .·
nemen.
Ii hicrin nieb iets versliodends gelegell ? N aal'
onz-e' meening wel. Wti geloof en d at in opzen
tijd, w.ar 0p allerlei
gebied
.olk een ont·
uohelijke cOlltJut['tmtie ia ontgt ;Hlll, de lust van het
publick am te criti..""" hyn. geheel de atrekking 0111
genot te sInikeu of fiich te amUlle6rell vel'dtongen
heeft, Ook z.lf. bij op¥oe,illgen in hot comisoLe genre
Wij houde!l 01 a over lnigd dat de onde Grieken, bij
oen8 opvoeri ng ."n Ar i~toph.ne3' blij8p~leD, de waDd en

v'an bb... amph itbtaer deds.n lI'f'~rg.l m en fan bun
homeri.ch gelaob. Ook tban' wordt :er, ja, gel.chen
M.a, wi. oal onthn"en dat menig. gnll. uitba, ." jng
van vrolijkheid wo rdt legengabondon door de kOel"
berek.ninl', of hel .pel dot or aanloiding toe gaf weI
onberispslijk isr :1a, wie r:al niet Bomtijds meb een
.eker. ..18.he . ch84m!. "Un I•• b bobbIn inge.likt
uit angst van tegenofer het Moni ter Pu blica eeD
sak figuur Ie . laan P En t och , '>'II.r;ijk j het zal Di. man".leehter of dommer waken \lIt bij .en•• ,oHjkel,
bij.al 'cbenkt aau ' . tl dot, op den kep er b080houwd,
t ulk oon .pplolll weliicht niet gebeel _w.. rdi g ..... !
Zoo boarden wij d.D oak _.giat..ren .eer de m... t
uiloanl •• penda opwilrkicgen Ofer d. ,oo,.t.lIin g van
d. Fillt . <k Mada_ .Jugal, .n d...ro!od~r menige .f
keureilde. Wij foor 008 . -illen nn een. niet het
.l.obtoffer .iin lO. b.feob.clo,lda .. Iech ••• h18l11te, en ~r .. rond vQor uitkom80 ~.t wij Olll' uit·
.tekend geilwu ••erd b~bben.. Wij ..ogan tbanlni.t,
~oe aere opvoering n" de, Fi1/8 volgenl de .tot . folmautbMd opP.OBrde kllDltl lOuwoet.lD &elll'-' oijD
Wij ' '~D .......88 WIVn"':&.orge' -:DeP11O,e,alIe

0'"

pu!>lie k

ele,

in

T'-"rd~eltin,
aanmerkm g

genomell, onl een nnr of d.ie lang baeft g.am ....... rd-.
En d.t heeft Itij, of Iie fe~ .ijn gezeIacllap. Madau.e
Laurent mag nu geen id~a1e L."ge zijn, maar wij
beIVeren dat men or meer ·aloeMer dan beter .,1 aa,,~
. trtu,' c .... , .. vv~ ... .u.5 ~ ~- - :. .• ..)~ ~; .. ,..\, ..:u, -"telt . ,an efn
P~'ij .ob, Bruseelscb -of Haagsoh theat~. Vooral in
bet laatste beilrijf, toen- -.ij in hat Tolkeo".tQQlU T.'soheac, .ol<ieed . ij nilm ontend. Etl dan . Siuon I W ij
Behenken bur 9,10 CI.irelte on.en ooyerJeeld.n .bij •• l_
De 8C eD e tUB Bohen de twee TtOegere !lchool-rriendinnei ~
r A.h c' ast dono toi, mada m" Barraa ell I Maia VOv.eL
done c' f.,' ingenuite" kou men nlar onze ·meaning ~iet
beter f erl:tDgen, nocb wat Laurent, noch wat SiNO:!
betreft. Ook mada me Mol handb ... fde b...r oudan roe.u
al. ongoknuetelde en " lent.oll. &ubretie. Het algemeen
bekende doch shf- sds zaer flge wilde" lied /I Marc"aTld~
de maree etc" .e.k.te, door hair yoorgedragen, d ~ n gro,,~
bij,.l van het publiek.
Mi,ndor dan met de. da m••• ijn wij jug.nomeD n:eb
. de wij.e, w_atop de m.nnelYke penon.g.' . werden t04
tooneele gevoerd.
D. heeren Mel en P errier .old.den, Ill. Larif.u
diera en P omponet , t.melijk. In beidon meenen
'iVij vlJoruibgang op -te merkell, io den heer MeJ
'~ioord !\t hij titlh m~er llloeite geeft om zioh IVIlt;j
.fallen eigan te make..], in de.] hee:r Parner, doordat.
hij z.ij Q b.e &t dQet om de olo wn .. Bcbakeering in foiJn.e
komiacbe toUe:n )liet t e ve~l den bO?'tmtooll to Jaten
YOeren. Me t den beaten
de, wereld k~Dnon 1rij
ua.reutogen den tenor van het ge ••Ia.h_? ook de.en
keer onzen bijval Diet scb.eflken. l)sa.r Wif .• ,.nwe1
van vertrouwbaN liijde ,ern.weu t dat de b~-r LID'"
l ent giateren ongeBteld WBfiI, willen wij . ,erde)'8
kri t ; ek laten rusten.
~ SUII£ma Suwm.!lYlun eindigen ~-ii l ooale wy begonnen..
zijn : Wi! m en gaan oritiaeeren, d. i. toeteeb.
het
del el der kunet, dan .. l men boel w.t wijlbeid .iln
den mon kUl1uen b,eDgen. M.or met bahaltd. r~ht
k5D m5n. in ontevreden ge moppsl'. de SamartUJglKllie
mn.ki.ten ell d. Sa,." ,,"ug6ob. " .. mt. bij bet 1!llrop.. ch
k limll~t fel'g alijS:811. Gsnt men druu.'entegen Ilaar de
('Jm.die mat he' doel am enkel. oogenbliU,·lI -.-au
niet a1 te vermoeien..i !lln u aemel!t c.e smak·en 'd an !."I
wen ditj zoo mE: n n ist c.l t e 15:itig wi! ~ ij n . b ~ net
g,J z;ell chap Berger Deplace vindeD, en op prije. BCellon·.
a·t ac tde men tusE cilen de IDn l!lkieten en dell ' lO!-i'le·
glved ill, dankbanr ia ron de enkele k0 91~ . oogell~
b ~ ik kell, die OilS, na eane l'-2g~Ilbuij . onder 1. raJ,

'.n

.vii

'.h

4

bvmel worden gft~e hoftkeD .

De , ••1 wnB giste,eo-aYood t.welijk wel be.et. Z<><>al.
wij boc rden lOU ook on ~6 Il ie Uif6 R~si cleJH, d.. beret
"Ull de r Hel!,
lUtlt

u n pl.n -tio geweest de Toolltelling
Z.H BdG'I:!. tegen wlJot'digheid te , sreeren, doeh

auG den ingang ' van !Jet gebouw lij n telagg.keerd.
D!t was deB t6 meer jamm.er omd3t du h@e~ Ber~

ger D eplse., ni.ttegellstl$ode hot pUbliei: •• ar hoorb,," t. ke nnou gar dat . het llt.•r Ol . i,ette en L ing'
ve:lR ogde, de ·opening vall bet iche rm zoo l ang mogel~k verf',r,u gd h ad om het H oDi'd ran o nll geweet ' eend
be,eefdheid 19 bdwU,.n. Wij ho pen hartelijk d.t geeD ..

p!utselinge tmgeateldheid of lindere trecrieo con-uk
d. redon i. gowe"' · van de. Residenta plottelhlgen
t erugkeer.

SAMARANG.
De JaNl8che Or;'uraut van 1 5 dezer be-rat.,
b·,I .• ll'e de reeds in on. a IndiBeh. Kroui ek -be.proh.
.Dt', nag d~ folgeIl d~ or donll attien~
i... Eene ordonDsntie cid. 12 de-ler, . 3taatsblad no.
28, wasrbij in vet-band mat de indienBhtelliDg TAD.
earl a ~c rotGri . der r66ideD-tie Benkoeleu •• In de be-trekkin g f an lIetlretaris de uiLoe teuing fen -bet not.ri umbt wordt verbouden .
2. Een besluit van 4 dozer, no. 32, ...."by de
be ?')ld ig ing der landr •• dToorzittefB te BezQek:i en
Sit bondo en Ie nangkala" wordt ••• tgeateld op
BESLU!I:&N.

/eoo '. ml.nds.
3. Een bedui t .. n 9 deze·, nO. 13, ... aa,bij bep.. ld
wod t dot het l echni..,h bouwkundig -perao..:... l bij dim
k'llB liohNi"n.t bier I.• l.nd. beal.at.nit ~6n ' bouwkuodige, op oene beloldiging van f 450 '. m..... d.. met
j8.riij k.cbe ••rhooging.n ,.n /' 50 '. maud. tot eeu
n16xim uUl fQ,n I 9qDj
d ri~ .djunoii-bouwknDdigeD, iodor op oon DI~ande

lijl"oh. be.old iging ,an / 300, met j ....lijk •• be 'er·
boo" ingen .. n f 25 _lo t .... 0 mu:imnn f.n- f -4W;
fier oplieoe~, .o p tieD maandelijkuh~ ink91D~D: :. n ,ll
J IGO m.t j ....lijklOb. ferboogiogan ..... I:all to~ O eD
mal:.imun "an / . 800, '., . lUA,cd ••
4_ Bon l>ealnit fin 9 J·.n"..i, nQ. 17, "'....bii kraobton. kODinalijhlDJlobtigiDgYOOr dim Mo!~Ii.~
arobipel it;... """Ia 1"';11. ' worti., iD 'd!eaa_ l""&elcI, .- -~~,

eea YtiH iDkom811 ,1IIi /3\1 '• . IDIl'Iti!a 'pckuINI.i.

~

~ gg.l.(i.'~

l'ij(l}L~OI
.. dRt bij
Die.t Ran
boordh~otd
ill, oen
0. 1m...d06t.
d.•
. V6D '
;f
WBnncar
hii aan
dien.et
[) Een be4luit v;n 10 dezer, nO. 3, -.Taft,l'bij Qc- fur~
n!atie fAU bet perl'JOn:eel bij het hulpkr('nk:riin~igengil"
Hbicht..ttll Soerab.ain en te SallJlrang WOldt v-aetgesteld.
no. 4 .. waarbij krach~
ten" koninklijkd
~en arnhti!ll,.r 'tOOt d8
beoefening' dar
in dienst worcH ge-,
wi;~ld op eena b9£o!digilig Y-IID f 750 II rnaands: lliet
jtUl.rJijksobe verhoo -ingBU 'ian f 50 tot 3an maximum
VAn j 1250,
'-'
6. Ben be!lluit VflD 10

dt}lifJr~

t!~g 4~'. 2.~a·.~. I'.ttll D"eer)heer.
beIOO.
~•.. b.~:" d~,a
o. or m•. t ....ld·laD~
..d.n ".1. '. ~.' . Booret.,r.,'.
aa.d'IIJl
•. ~. '~N."~.• 'r.Ia
..... IIdd
•. •. .' ".1.~:""a
hom GOd
en ..
z1:Jn
hUIBgeril~;
zlJl1..loren
~At de ,.~o..•., d •...O R...van
S{;cret,tU''',.~a
.....'.~ d~n.

I =de. 37810
mund llce"illber
8uiker·"n
N8~r

wurd

saw. lua. ftjuonden
2,.8 9.Iyt:i
. ito'
derW8art.
1~u86;683, nssr NAI11nd

1)875,177 en naar Batu,via 734,508 kilo auik~van.
hit)::.' vtlNonden.
!
LByg »lQ MI£!TArn-; wEr! Eo':!. BoegiDee1:.iC i ] 210:88tf
TeY'e gen,uulld! die in de vorige mnllud op de p~lIor

I

'i.

=:lV.

5; wBurbij, IDet

Eleu lu.!J~ntlelijk:BQhe

8,

bszoldiging

~=c~.'d-eald

Zoo zij het.
._ _ _ ~___
'Un SOEf:B,:BHA. AlB AfjsiHtent RBSidtll'.t vtJor de
_.
d
fd
S • \.. '. d
PolItIC ll!hler w.irdt godo, Vllt
onte
ecr.e~arlB a

atal;tud ambt gewec8L iD;

40: Q!t tot o[J 29. DeCf:>~ber _~71 nog geen bei:ol,ligLug vQor.. ~_en. ,8ecrdt.tt.rIB_ van ~en ,Haad' , ·n ,~ed~,rlfUld· cl'-Inctle . WBf:l . v&itgesteld,' om. de.: een:voudlge
r~d~l1 J, -;t hij .~ie ~IH £ooJllD-i~ werkt~~'m -W88, d6'-8ttD.
zU ' :r~ng van d'ouY,emements-StlCretarIB verbande.n be.o
'r; !ldigwg gOllooLj
5,0: dzt de beer Dr. de ROQ, in luli IBiD tol' Goo.-

tieU:~~B::!-b:r:elfo:s~:~'cir~~nt;3~~~~~s ~'t
amfioen Q(:bterhAft.ld, welkp driB iniEddende mn.tn-matu
den pllcbtet'j per ka.r-i

besluit

wolke claat' ~ulle):l. Duica.::den bouw-EI I!!uwah,

d~n nllar

ger tot

liot tWOd jt\rQn

geeD lOI"{ma w&ter gf:brQ cht kan w'.)rdllD, liggl;;1I1l!Og

ahmede voor Bchrijfbeboeften

g'(..lhc:wl bml1H:.
.
Op de pf!.BSarS zijn de ru;;tprijzBn in d~ llli~tHt<'l ageD

en te Priaman worden

Mogtl liijn opt'olger te' Mad oell op' hem gdijk()fl

det~il.ie.

K.rijg.!u'a.:!d

H50,
dB

fnll

besluit frm ,10 der;or, no._B,
900 en f 100 re!lpectivelijk 'i/'oot'

m~t de s0hltternnde ord) van d_ea Nederlllf:dt>lcbeu ]f.!e~",.

i •. 'i.".'
...
' '. :
-3D:
oe,.rt;kklflg
'f8J':' N der!and:wh 1 die tot r-u ,he-- gf.:6n-op- '!idl_ . . S~Jf

Ullj' DE In:S'l'IHO'Ii!}N tell Ooaten ';'DD Ss,mar3[,gtwa
ill ' ~ klnchtt:lll t.ot 008 o\'er de zeer unl'olduendfl reens,

dAn

l.ntrekking der bestttf\ll1e fiJrllllitie J een havenmeester
teveUB pakhui!llmecster te Band. in -dienat wor It ge-

.lteld

TIID

ee e VtOUW van eenig geld ber.oofda (z;Qoah, de byerkadatl! d41gelijsii! plegeu la QOI'Jn en desw Ige lIt 1
tot 3 IDB.!lllden tenArbeidstell~nggusLru-ft wordan) Hour _I 8cb.e6IDIlHef.

J

7. E e'1 besluit V(\n '10 diJ.';;sl',

dure

bern verwijder,! blYvo 'ieder'8 ,;i~kle;_ hli z-ui
Tere Sama~ang van ontnig en warde 81' ,edlg hokroond

'ver

wtrop

ie Pt\lmr Se

derB e:J dtl
is ml)t zij'1 kar

o~ hetjonaste
iB; en
1
•
b"noeming in Jun! 1811, VI\U lio IIwa:
Alg?mean SdCff;:t.uid alz,;o een eciJendio-g is

VdtnelO.ellh·Secretarili benoerud; dit trlt
6 J:

1

beL Regapritl'g···R~g!emeIlt,
Hoewel de heer VtVJ Daj)l~n het- ten zee'lsL-e op plija

aangeh IlIdeui

Val.;

st. H, van'

RecJeering -

tegenover twee ~chte'k-eaD-'

M~n::t:~:,f;:.!~~:;;e;:n J:ll::':~:;~~!i::

sttigende.

volge;.• do

DE AT.um~oOnLOG. Zij, die nQ,g Lwijfelen mo~ter..E.!l.li dtl noodzakelijk 1lAid, \ylitlkB beBtond 0111 teger het
riik van
den ooriog to bBginnBfl, verwijzen wijHUl-r
de
;an een dtlr knndigste beotfena
Fuetal de 00.-

heer Sprellger

blijfli hij er t.,ch op wijz<!o, uut m t dat
de ol;.wetli 5 hl;lii d .... i' benoaming fan ddD
v£tn BlJk. en de aan !lila' handelingc;D

al~ Algem-3en hjecretarh~ kiaYl3ndenieLigheid~ niet iii o-p'
goheven. B·ideo biijvon vOvrtdar"c, welke u;tleggingen
da Min ;sters van Kolonie 1 ook g'Jedyifiden nit te denken'
En want eer de he~t van BOT'se intIi~a:chl?n de ge- ..
plBegdo - en thans door de R ~geeriDg uit,irul{kelyk
el kendo w-ell:lcbeuuis me~ Uf.'! l nsaID van onregeZwu.
tt:..,;,.~.;.1
vreest de heer v. D; da.b Lij
imI:I:lcarii lloch m2ef

zijn ~t:lllg~eHjke
CJI:,ShtUSlOoeeie begrlppeu.
facti. wa:uueif"i 1 w.-;;t en recht,
,

en

zijn

;;:j~;::~;!: ~,:~?~~t

ong6lijk. De bC3cha.afde
hunn er kreehten aan den vred.e en d~n
baren besteden 6nn den OOl'~og al hun handen en

h6e! bun tiel. Het kan dus gebeurt.n dat

iiRD

ZoeI'

belegraaf~direCLie

erll intt;;:rnatioDaal l'UJht
hebben; msn heeft nageDoeg dezelfde grol]db"gri,IPon,
wllu.rd Jor de ooIlog loy~~iJ wordt
el}
hijna z;ekei:' ja. N wtfl van dit altes met een barbuul'. ebe
of
iYLm kill hul'e voornelllens
V6rnemen, d'l&t
er zelve geen \'uatbeN.deu heeft. Men west Diet wasr hare Btrijdmilcbb is,

bestaau·je hid l}t'ac~'ouw L De tO~6Jhouder'~
de
ell een vervo'ging in reebtea
Dam .In

OpP&,SSd' \'ull

den sohout Beven-

MEJUFFROITW MINA

KRUBEM.i.N

een onbereikbare vijand; tegeu wien

b-r.at r Jllet wien g~en tracta(~t
Is het niet also!' die regtlJtj gesoLravfll Wlueu met
net oog op dol verhondiyg tU!lechen Ned. Iudie en
Atjeb?

zal bi:ur.eu kart i.e

S~i'R!.A.1J1 .Emm.ON, Wa.t giste-rell
het siland Timor, heefu, volgeL!S
king op IJ..'imor-Laut.

VERDIElm'" LOON, GiGter-en bevrs-ohtte Jan Chinses
~an 't deponeerpakhrris e6Q liar met dive~'iJf\ :,oBderen.
~oen

d8 karvoerder (een lumkomende
dan
JhineeB ta kenI!en gaf, de,'. de lading
~ns
I.n:r hij vervoeren mocht of het paard tNkken kon,
naakte de bftVfachter tiel. zoo boos l dn.t bij d~:n jeug.
kat'Yoerder eenige
oOl'Vsgeil gaf, ws.t
bea.ntwoordd8 door den
met ecn nij
Hij trof
UIB de man
la&rbij op'iep Witlf .zoo erDl5tig. dAb de dJaka& - blJ
rien by den knasp wal!l gaan verklagen - bet n~}Qdlg
'ond~ hem naar bet Stadsvt"l'ba-nd te zsndeZl ,
--~-

B ..NDJIR. Dot het in 't gebergte gisteran nog ,,1
link regen de, blijkt daaruitJ dat liich gisterAvond in

~:r't~::::~~;8;~:ee~:i~: ~e:d:ri~n ::~:i~::~d.
'lIEN BLIJJ[E

baudjlr

da.t de handel op Aush'ii.lie lsngU·lller..

laud VAn meet beteek,mis wordt, kan

dit'nen, d&t in

FEU ILL E TON.

Schetsen nit bet Stm'entenleven.
DOOR

Mr. P.· BROOSHOOFT,
II.

DEN EERSTEN DAG 8'1'UDENT.

XI.
Ret is YOOl nuchtere menflchen in den l'/Jgel vera
roland of unamakelijk; getuige if> !:ijn ffln de d wass.
laden en vreellld8[)()rtige uitlatiugan vau lui, "die 'm
lebben Btaan." Wij zullen dan ook OllIe ft.lestvierenden
~een gesebcbap hODden op hun tOf:ht DRat de plaats ,
HoJohan van
1Il8kerkpn. in 'Un. natayi.aobe
l r 0 a d i a be.chrgf, al. ,'. Huis; d.t den Hoof,ehen
Elaag en 't wijlheidlievende Leiden van malkandereIi"
tchsidt, en dsarom 1t Rieis tOn Deil geheete ~." De
••nig. BBntrekkelijkheid zou fOOt one kUDMD be.taao
n bet tratiditiooeele nnichtJ-a/ (!at nn eene in dezen)

a ••

lan weer in genen VOrm daal aanwetig is, 6.0 de in'10b\iogd,," ind.. bbelon .in den nsa'll van ,pl.ist •• ,)s..t." ..aard.ig ma.k'·. Doab bet niobtje ,ork ••rt op
,et oogenblik to.faliig ill het It.dium VAn by eene
iBote in D.n' H •• g of eld.....it lugeeren te 'Yn. Wij
,ull. n do. de beeren ongebind.rd latoo ryden, ~ing.n.
lrinken, galeo in 'I Derl •• be bilj.rt stooten, de Sobou..
'p".bappen, ko.tom ,,\I •• doen .. at by &ulk oen rijtoobt
.nYermijdelgk i., OlD beD bij hUD t.rugkom.t - .... t,
• wonder, ••ij .ijnniet doprgereden .Doar 't H ••• hiel
- ~roF te "lIOb~en. '..
.'
&:j il tllllebeo t,en an elf nreD 10 den ••ood. De

~fe'lbraat,

di••io'ltoobre~daz~ld.fI lilt bQitI!DBe\Vo.

werd omtrent
CL. b trek-

_~~_

HOE DE INLaNDERS met de stroapkw8.stknnr.el1 ",,'erRen,
.egb hot Saer H. B, bewijBt de BilliallJ Tintor, wBarin
Poe-djodurma van Magettan oYer den resident vall der
Hell nagenoeg bet volgende mede~e-elt: - V"li, Bchl'ik
vloog ik up en Vil-ll droefneid rJotefl. rnij de truneQ

over de kakon, toen ik boorde, dat p.doeka Kandj.fig

II

toewan W. H f~n der Hell de eer te berut WilE g8~
fallen y&u verheven te WOrdtlll tot ResIdent lstfl klBss6
te. S. nmruang; want lk kra~g h t govonI, ala )f eeD
v.,D ona tOll
schoon V8E.
a'a de r;oll. door
en onhr,2ukbare recht..

v... digheid,
De kleine

8looht~ e~!JJ woord belden moeat, IO'u~

!tIl;;lll kiln n:et met ba.ar onderhunieltHl,

omdat de 8utOf'ite~te!l met wie lllen zou onder hand den
uf 8tabiliteit of _goerle trouw LlisBen. Er
met baa.r
gcen Wf'tten. ollLiat zij ~elve- er go;)ue
Ht3~ is

m"~

bRd Older zijn

kwam

~weBjuigbeBtllur eten

genoeg en wat

plnntte

geen tweede
waren bang toor
flnchts lustig.

R-1Bid-~nt v. d. E. De

op; a18 pollhieman
dL uJnieten
en ~ijT.le olld 'rdsnen sliepen des

ne lIl;arJJ.ch~lgheid verl~p,gtt begint gcheel tot .mat te
kornsn_ Nu en dan glfjdt (::s~ dien~lme;Bje, dat zich
om ean of £UJdere reden verluat heeft, lllet suelle
!chreien ~ver de kleiD6 stJt:ntjes • .R!)n patu' wirrkel~
jongeDs, di€l fan oell party je .komen, loopen U'wt een
8chol"Te stem te acbreeuW6n en verbo(llden faoh, dn.t
zij etudetiien zijn. Ult enkele denren, in den omtrek
V&ll de Kroeg.
koru.t fAD tijd tot tijd cen wezenlij~e
etudont in eon - hu!ajasje, op pantoffals, illet een
PUP in tijn mOlld en een tb.bnkszakje Qan zijn ia8~noop,
te voouchijn, en f!t~ekt 8- t i k u mover nllar het brand~
punt dor gC5611igbeid, waar hij van tienen tot drieeu
beloooing gan.t zoeke.'l foor !ijn work en van neganen
hl tionen. De l&ntftrens 'fan Minerva ell Amicitiu (i) kij.

ken elk.ndor dan uit de verto gLmlaohend aan, &I,of
op vergoolijkenden tonn wilden zeggen; ,Zij weten
IDe andere een Itwentje, da!i

III

~~!j~~~e:HetleL~id:~~r Pt is

DIll:i.r hoorb men va'll do Noordeiudabrug 6en garatel
aJso! er-'teUS meti groot geWtlld de jaloesite 1 werden
noerg~l:::.ten. ~r(!lr"ijl bet in T1i~gende -ar.elheid na.der",
blijkt Let echter sen foortrennend l'ijtuig te lijn, en

w.l d, dro.hky, die onoe S.. felnienden van den Deyl
tfirugbreIlgt.
,
Op den bok, n .. ~at den ko.toier, ,it IIeintje, d .. teng.l.
m·~t 'cne hand v&etboudende, en m"'~ de, andere cltJ Iweep
voortdul'erd opde pAarddndo9nde Jjederd~IeIJ, Dekneobt

v." Stallinga, die .iob in de kcnken un den Deyl
ll:(.,t onbetuigd hce(t gela(en ~n bovendien rekent op
ae.n fikecbe fooi, leist, hem gdt'D ,hilld~rni.etlD' in ,'dt!lD
weg. D • • rme afgejakkerde die.e" boll eo dao' cok over
d \ s~ra.t. en geren. bij sen bijzonder gevoeHgsD ilag
vsn· de zwe.. p. e~n' let-aan seller g0deelta 'on bt~n

(') D. ,tud'fI!.on- 'D. d. bnrgor.8oei'teit, ~ op kOri~D .htand
V'D ,I~dr in di IIrolBtraat ,.leg-.D,

M.Qart .18'75 eon

Tan dit jaar teil eilJde ge~

van de efgenlijke twiB~naag -of
LW6e -of drie wQQrden gerewerJen drie beeed;gda ""'pert.
it! eE'Il uitvoBri6' schrifte'ijk rappor"
conclu!ie kwzun6~J dat het woord

orudat ~ij dch gmtsdig verplaatst. Men kl'lll haar niet
ill hsar centrum, in hsar hartader trefftm, omd&t zu

Ef!ln

bad DRmelijk Dntd!;..jtt, dat dja t~l~:";"

21 wooriien bevlitte~ om1at ,Zwei.Uluugl I uit
b ::stond, terwtil da Almbtenaar, die de.
in ontnlIlgBt genom~nJdit ala urt-· t1f'&tt" <

steeds een ige
de.rband~liIlgeD,

OPIUMZAKBN.

n.n

"-llat 0 '~r een~ waarde
uit Giessea geaehrafen: lDo
. begiu vun 1875 d.~n een. p()&lier een telegram; Wlit-flu hij hem orq-er gaf n'g dien
dag ill t den. izwei-Ubrzu ...;" (tl'Blll van twee unr) yie-r
kapoenen te Btur~n. Htl't telegram ward doo:.:- den t.elegrafie:t a!\pg--,Il.omen 14ls uit tw ntig woorlon b~!!t~aD.,~
de, en vo!gens- tarief be i\~I1. 1Senigen t~d later ont~
ving ~e af'l.eL\der- to~ ZijU6 :Diet gar;n!e varbazini t;~n
eiSjh tot b6ta.lir;g V;.in nOg 25 pf.: -de controlerende" ;

goIdan-

:tel'Il ontmoctte heden Dnoht oij de dessa. ProedjHa'!
:en visscher, die mat flan 'Yraolit
W~g
lIar Sarnarflng Wd5, en yond, hem
neb
van
Hm darm met 2 thai! opium, welke !.jorgvuldig onder
Ie gSfl1hlen WRS verborgen.

::t:~::~n) w~t e~ne h~t

~ Umtrer:;.t efn
25 pfeOUlgd bepl
hotelhouier zood

in dianst

of' die !Jiet bezit.

kunnJ:

. Gcmcngde bel'ichten.

S8.mardevingen ft1jt81~k. OV6rwonne 1 worden door ~eer
zW'akkB
IetE! an -i.erB iE! het ts woriltelen

;va.arts
Barkor.

ZJU

• 8&.l

G-oeverll~tnentf.l

in pla21ts van 2l} Diet rue_r _d!ln'19
Dd teI't:-graftcf d lrectie werd dUB niet
in hare eil!cb en tot de koe':':'
veroordeeld J die huha 500 mark

.Secf..:taris13ell

1
VUU -ti e c!'et~ris nm t en .Rtlad \RU "'e{l5rla.nd."b·I,.,die
tot een z,·lfdts.ndig ambt gemaaH h!1d; hoe ei delijk
de opyolgl1f Vllon dell heer Meet;! llir, \':1L1 BfJ8fle, erkende dar,
do b::llUGtrling VAn den heer Sprenger

geen Zijil
muatr'tlgel
Nl1 HI de
yun Daa~t;ll en

he~r

OIlS kOlllell

Vl;!l·rZlSB~lJ.

bealuit mn den GOeveruBur-ltsucr,al,
AHuleidiDg eener rni1:lS!V6 van den ill'uister VIm KulanHin dato 17 AUciustl.S 1877, en krfHJ'lteus ffia-cLtiging den KoniugB, bt;p:tshf werd:
A: dut do f'r!I1atie von bet persoiled Jer AlgemeBne
S~eret§rle werd v~rm1r..derd !Let 6JU
tilemtl,->t~
Secretal'18 en,
B. de
van Ne(led""d,ch·ludie
z ,u r 800 's m!1 t dB
De hlOet' \'£tll Dan-len cO'lstate1;)rt dat de R~)geeritlg
door dit bealait "rkent;
d\:'ll hurdig0D oogenblik,

I

GUQT

oat

ell
VilU 1875 afgekolldigdd
tien, er drie GOUVf:lrn;ll1 'Iltt'i-Secl'durtfiSen
2 : dJ.t een d\er (/t-ie G",,,erne!IlOntB-i:5,,cretaril,.en
tot hierto_, belElst goweeet is met de wel'k:lilwmhedeu

in

1 Chaff.Hl, 6Yl;lua16 frolijktl' kUI;:lU;lllj d·t> pUB in de W~l ko~
men, Btnllen·in staIlot de K"t ID,-')t -z~u lullg-811 ba.1Ud 1
omht'Jlting met Jun Kal'el l het l/:lloIl'B
nOI! .lrux!lJte bulderen, w..ltirmel\;J het
viertal daVl'fOnd instemL. .V ooral da
van
End b~'engt eon geluid voort, alBof de 'oornl-

deren hem, voor bet verkOI_ digen van

bUll

oDsterfelUken

r"'ew , tof; hun a.pecitili;;'ll omroeper hu.dden benoernd.
.B:eintj-a amueeert deb te wei om voor de .B.rO'lg s'il tt)
boudon. De kast lliegt de Bree.3tu,-lt lu,ug6 r 1 et zu!k etlll

geweJd, dut de Jlgeutt'U van de l\,,ftcht en de &\ Jnd-lui Yan
Le,ed"g (0) na., buiten kOIDen loopen. 'Velke
vnHve~el.~ hot dull", l), euwtj;1 zijIle vrionden !aat
!.jOll by z:elf niet m~t zekl;:rh~Jd 'kunneu bep,'$l~n.
wannefr h~j vc,or de tw . eje lllaa-l dt\ Wilcht
~H1ort, scbteeuwen de agenten b~m toe,
den; en ale het welbekl-1ude gerEotel f:iuh ten
m·~l~ doet floorell -ktiJgon .l,ij hem, nu met
ki[)g VAU den Aoeti5ier, op ti~ hoogta van
p.'ken_
• Meneer, u mag zoo hard niet rijen, daar komen
ovg lukken vaIJ. H
, \Vat, secritltie.. wdL gaa l; jon dat cam, rna foij uit
d",n weK YOll!' dt II dlJnu.er~ Ult den !'leg tllje, of., .... l!
lleintJe liobt d€t riwr:lep op, dooh de koetsier _ W,:Hn.
s<lhijolijk vreezende ill dtl verwarring t.ijn i'ooi k"ijt te
raken - ooudt $ijn artn YIUlt. 1)0 age-lit uyenwel beef,,'"
de dreig611de b~weging opg~llleril.t., Hij p.lst tlen paard
bij de" kop en ••gl, meL .chuio~ehou bhk "P het
TIabijtijndt.'! polilie"bure.au: , Mer; per, ik ln8g U -Diet
verdI ~ IllttlFl rijdooj U llloet hie!' uitBtapp~n.lI
),w.r yerdollld. dat liU!l13Q W~ :,;ieltl ' kll11kl; h~t, faD
bin"en, en op h.halld. oog.nblik ,Hogt bt>t .lind uit
bet rijtnig, en handllA"ft ~" 'g.oird immortdle de

~TIi"
"le~s(lh ~e~aRn I

op

a. Br.~.troJt.

thana don wag nu all.

nes a!.:ux door lut)t ziju btli'~;llilla.nB.knui8tan
e :l opstOpptH' te gevan.
..
H

den

zijn de poppon aan-'b dOt BeL! U,t het politi ••
bu..'eKu fHUl ae'1 ovt"iknnt komen de klc.-b"k-ken t-oegescuoten a~s jacbtponden op het [dgeja~gd8 hert. ~et
hAl ali doet .zieh hool:'en in hft geluid ".n eell Terk..:oe-rulj[l klep. K r OWl Jan Kuel en GOfert 'tin bet
End uageEprongsil en l!Itaau U)et drDI.kel1m!inl-':".OeM~"
ht)id Oill 'Itch been te ala-lin. Ee:ntje is balf f~ den
bolt: gi3Ydllen en wordtJ evenal. de Kat ell Baal. . dOor
toegeacltobm "Duwe lui" van L~Yt'dBg - die bij hot
Zi>3ll ThU den stortrlced kfHhakkeL z.eer ve16taodi s bet u'ltra pOisa nemo tene-turin (*)toepusing'bren ..
gen en Heyer nog redden w.at t.,; redden Is-by sijn knag
gepakte naat bln"en getrokkrn. De «vermacb. beoJist dan
ook weldra h.t plei., en Krom, Govert, het End eD Jan
Ra,el w",den met grootg ... eld iII de wacht geaJ8ept.~

m

"e~kel.~~t:k<::~~:k i:~~t~re ::~.~~~~J~~~.~::i=

indi ·ddueu even ve:rachiUend, alII 4ie van hat,oferrlOedig drulvonnD.t: lIomwige-n warden ar B,ttI, anderea r.
tBud dool'. Krom eu G,Hert 'beboorcD tot de eerate
loort en l.teu .. en talIlolijkbed.ard op.luiten ifl84RJ
dOLker hok: waarvaIi de eenlge meabt'le be8 f aan in
el;lll bccten britd~ .6n een ooo(lglijk machine ill:"Un dor boeken. poeb J.n Karel en hot Bodontl!tek~1>!l4oor
het gefof'l hnnner onmB.l.lht in .vreEt8el~ke, ..~e. ,811 ,bet
ttl fliet daQ olld~r bu~te_oo';6 w'orstaiingeo eJ;l de, '6r8ahlik.
kelijk.b.dr.iging von bet gob •• l. klabakkelU'UlDtN
nuuwan en kmdeten, te CUlleD .ui\moordeD~ ·dat. &9 d.
'''0' hon beot.mOe ~ p p. r t e me" t e" bekekkeu. De
gOf"!r.t>n SYII I. voonien, N.dat de. agealen. buo 1liP: '

p "tUD ~ deo ~ nacbt-in.peotellr .'. h"bbeft.qi'!I"br~"

worden. d~ Ooide eerlte ~ "manaobappea': aoII~,,,'J
(') Niemand is s.!iouden. t~t meer dill! bij. k~
(t) Politkburea~.'

•

I,ord Northcote voegde ee bij, dat de regosring

op llel oogenblik geenerle; voofe'!el deel, omd~t "lij
onbekond is' met de bedoelingen van Ru"l~lld.
Gladstone keurde de door het. GOllvernem"nt ge-

lOp. onzc fl):w Vendutievao. Dio5daf{
....,

ZUI-LEN WIJ VERKOOPEN '.

Eonige Za.dels, Hoofdstellen; Shabrakken etc. etc.

.7

BOE9MAN eD 00.

141

CO:lllmiS8ie

enilN"e

Op Vrijdag 25 Januari
144

bij

G. A. WERMUTH.

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

,7,-ijill,g 25

ile~el-,

zal worden verkocht:
EEN ENGELSCHE

~JAG·TWAGEN.
(Ph'.eton) Second band.
G. A.. WERMUTH.

145

Vendutie van Huizen,
Op Z"lIerJag 16 Febl'llari,
zuJlen or dergBteekrnden als dautoe gernachtigd,
ten 0, e1'!:~tatlll van be .. Venduko.utoor, in hat
loknal van bt:lt Vendokanloor ¥erkofll'en:

!~;~gi~ ~~ n:e~si~bij\. ~~:lt
.r 10,000 en bet laatlt be

1 Woonhuis,

voor

HENGEL

VAN

W0011 buis, j:l~6~:f:ra:'1~~r:t(~~:e;~~
wijk L. C, DO 262, bij de verpoDding ....ng.
voor

f

36CO

B. KARrHAU" en 00.

rn den loop van Februarij aanstaande
ve1'J~ocht

zullen publiek

worden

de pHo,aJ<n No] 29U en No. 361 fe0p"ctivelijk g.
legen in de Bl'H m8~taaL DRut de t.)ko V.!in den beer

Dp

BOIJER, bewoond door den heer KALFF eIi
P"ng&poTI

DR81i1t de

sch'JUtswQolng, aldaar bew -and.

door M,nonw de weduwe BROUWE.tt.

by. de

,. Ganoemie perre;}tell resp::,ct:velijk

."ngoBI'g"" '"vr

l 8iJOO -

verpondiug

f 2280 -

en

'iln ill-

t UHichell OllJrl'ua~.ldB "tie vark'Y'5en; lI- tormati"n bij

Van Reuter.
E er
i8

Jan .

Bourran-Wijnen

ted e p t: c he.

5

Het

p~r Erauwhe Schip

Pudement
zoo po~
genueg fl-"!.Jbovelt"ll, :;:;u,;iwel

j

beg'eerte had te kennen ge

Departement van Ool'lo"'.
Ern

tw.~,-'lal'.ia

t't:l'IM

llaal'

"F'\l!~)l)a~

W('D',!!l';:'

::~~;~~~(;}:tt~~:~~~fil~t~~i~~1}::rr~~;~~;~#1~~::;

;~~ ~~jol~~~l:t:~iJ.t1j~Di~I~:ii1~ -:J~eje~~hj~2:~~C\~1~;tl~h~i;-~r ~l~~;~
.

b t

kl'

d'

1

I

d"

ratieveu te treffeu .. Ret gouvernement vertr.onwt
op de welwllJendhf'ld van het Parlement om In de

I

noodige

ill

iddel;~v ~~i~OI':i:np' eo

FIJNE\VIJN EN.
Ottfiteau Clt,tbo[ nieux

Chatea.u Leo.,dlie

M~~~~te

In de heida

HllL~eI1

~~n V~~n~~~~::;O~:o P}:!too:deren

J

,.da..;t ol1eng. het rumoer, en aUe. keer' t.rug tot
01 een diepo "tilt>, die doel vermoeden da! de beide
lieuwe leden 'aD de , hoop .dea vaderiand,," zioh op

,unne barde legerstede aan de veltw\jfeling of .an de
tl"men 'an .~rpbell' hobben o,ergegefen. _ _ _
Den .olgeDden morgoo t. ..ht oren' goat or een
,idderiog door Jan Karelol.den, al. bij h.t geluid
'emeemt, waaro •• r bij r ••d. drie oreD lang emaobt.nd
,eeft .'USD ,erlaDgen, bet weg.•• bui,eD 4.. greodel.
~eD"Doltik" agent, die de korko.deur ,Oor b"m opeDt,
'raagt gekaobereod
bij goed gealapen beaft; eo
&laear 6ebben eDIie!" Dre.. van op.luiting bom vor.
~derd,dilt hij I'oh .o.waardigt, bem, dien bij den

0'

~~:h='IIIa~JOD~:t ~=:8r::::1 j::ij~~~:;r~:~:
D

laudedeeJgeroot.., i. lUll" g ~.k,W'·Td' hem d"", den

Idfdea gr"l'l'.ell ..alf.er lIIoQ"8.dee1"' ,dat I~ !lIIOIl bot

TIt

door ~

Dinsdag 22
laate ,all de

B,:, 'sell

J

op

In

~wor

het joc6ul Viin- en door
ui'gelvste punagoecieren te .r·.a'ruaraD, ,ooor
bouder Koh. Sloe Dji~n,

G. A. WERMU"I'H.

ELASTIEKE SANDEN,
om bundels b:jj elkander 1;9 hou·
den of 0= portefeuilles ie doen,

de z e s stnks voor f 0,50.
135

G. 0 T. VaN DORP en Co.

SPPcps- en J3eleenba,nk
S

/I ill Ii

r

Bleek, dor8~ig, met verwmrde haren, fl'Jt~chG aogell,

ting ontfmapt bem a18 hij de deur tyner foork&lJlt'r echter

.ioh t oetrekt. Docb ook claar ""' oun ont,tomde ,iol geen
rust ViDdt'D. Naa.st 6en berg photographiecnliJstjoSt hera
door: den ODBchatbaren 80merwil loegezondan, ligt een
brief, 'Op welk. ad,.s hij d. hllnd ztiner lu.ter horkent.
Cioen kracht .on in .taut oijn, hem 0p di, opgenb1ik

tu, het 1.len er v.an te bew.gen.

])" Pr-:lid-tf;f,

JJe Secreiaril 1

Octobor, 2 peron .... 1025.
Nijdig rnkt bij een·lade opeo, smijt er brief en cabier
in, en gaat usar lijn 81aapksmer, om lijn b bberend

Hop IlIW JlIlllltke, d.D"D,

YAN

KEDONG DJA.TlE

or den

2~en

Januart . is?&,
vail diverse Djaliehoutwel'kcll,
Inliantingell te bakornell op het Re~iientie kav';;oor
H. r a Ii g elL bij den opziener van het bCBChwe,en DOELiTZSOR
Sllmarau£"J 1~ Januari 1878.

t e S .. m

- De
136

BULTZAKI\:EN
EN
ANDER BEDDEGOED,
hOll(l( 'zich beleBfdelijk aanbe\olen
134

(>,OOR HRr LAND.)

to.Jnen! ter oyorregistrstie.
Balllllrnng, den 10 Jauuari 1878.

. De R.,ident I'd.
NamsDIiI uenzr,lva,

D.

MIDDET,BURG.

··op ONZE TOKO VKNUUT IE VAN lllNSOAG
~Ur.LEN

WIJ

VlmKOOVEX:

OPERA
SPECTACLE-CONCERT.
-~----

1.
2.
3.
4.
5.

late P a r tie.
Les SeriDI
Mme. MBL.
Dorm; Pnre
Mlle. MASSON.
THQli.llne d". 4, .AiBona Mr. PBRRIBR.
L's Tie Parisieuue
Mme. SISSON.
L. DMenaeur du ,rB
MEL.

1.
2.
3.
4.

2e P.
JQoonde
OarIlB.l&l dt; Vanil':;
Lo Ooupe d. Li,e
Vale.

~.

Rimol"oll

KW 33g/4G. 7.1 baal .. 20 p••• ru~o drills, door •••.

DVK

o

3.

be.chadigd aaugeb,acht ex Ulre"ht.

I.

284 5 bal.n
KHM lIS8 8 ,
10 b.Jen b••obadigd G mY: kollio.
286 2 ,
.
'Ian de Be.a. door , ....&te. be""bad;gd t"rug gobraohl,
be;::;Vm<i !!ow",.",t YOOT' d" n~uri'tte AdJaD&,
14fJ, '
' ....,
SOl!:lM.A~ ~~ 00.

I!m;:.

Dimanche 20 Janvier 1878.

l ..i.tenl.Reoident v/d polHie,

150

. . .101'

SOMERhlEIJER -" YAN

R~BidBntJ

V AN DB1I BELL.

De Rei>idfnb 'Ian Saman,r g Iloodigt Bell leder, >:.+le
in het be~jt mQcht tijo yan koffi('lpll~3:en of (Jontra~
paesen verle~n i door den on'::vanger d~r ill~ eu
..
re.chten on aC(lijnrH~'l alhier, nit om (he raseen
of ui~erlijk op ultimo, :F'~brunri 187.8. ten k.fintorB Tan
den Al:!sil!tent·Resident v{)ot' de polIlu alhler te ver-

licbaam e:n zijn ontrust geweteu onder de dekena te
begl'Av8n Een~ ...raOhOQIliug en een bartige teng uit
d. karaf govon helll e.o weiDig lafeni •. Dooh op bet
oogenbhk dat bij zijn hoofd d,ep io b.t ku •• en dtukt
8D de weldadige .laap hem in eeD oo.t••• rgetoJbeid
g.at dompoleo, wordt hij DOg 'oar d. 1.ltet. !B .... I op'
. g~.ohrikt door bet klukkenopel uo b.t ·.t.dbu's, 'dot
b.m met dol ••blobtig geweld in de ooreD 'golml,
Hop Ulijn Janoek"t\ Hop ruiju Janneke. j

YOo It l-I ET MAKEN

Open bare Verkoop
le

D. C. DE BRUIN.

lf8

(V 00r hec Land.)

Bij wil hem du,

weglluitt'n in zijn ilchrijftaJel t dooh htlt eerste waf; zijn
oog dailrol' onttnoet iii &8n gcwpanri. cllhier, w,_arop hem
de .. r.aiti,oh. woarden tegengrijn.o'n: WoaD8d.g 18

bet
lUll

D e D i r , () tie:

Lord Sali5bary zetde, dat de

vuile hand en en lllorilige kleeren, treedt hij tijne woo
ning binnen. Eel16 poging om de vrveger beElchre\~ene
dien8tma&gd, die in den .. winkel aan 't werk 18 1 met
opgaheven hoofJB en .ltdoo~ een triltiiC'h"-"ll blik nit het
veld te alaan, tnhiukt et'barmelijk} en hij BohuTft, h'tlu'
voorbij a18 een bBtr8pte dief. Hen zllcht van verlich.

TOo,l

O. A.. RE1111R8.

worden, het

.iob t6 laten.

n g.

morg,ns 9 tot 12

a B.

heeft de

lor;emeDt reeds hebben vcrla.ten om op hunne zakell
Jl
u~t t6 glllo'1. Eij lD'JDJI,elt der~alve een .. goeien mor~
gen" en hS8st 2!ch, het tooIJ,.eel zijr:.er ellende achter

R

15

~if.~i~~~l~~~1~~~i~~~~¥~:~ §:;::~:':d ""de"'::2:~::;':~" ,:: ~:.:t;~
ten v60t" hem gevoerd geven hunne Duman 00, BP.
.rijgell ,etl(l~ zich to vdwijderen. Iu dB vef1lra~hting,
loor de andere vriilndeD_ ge70Igd -of reada buiten op;ew~cht, .t~ w~rdeD, geven riij .an dl t vetlof wet grcote
'~r81d~uhgheld gehoor. Dach oyer de twee oIlgell1k:~
:lg~~ lB sni.tor" boi!o!:zikt. Er wordt verdet even weinig
IOtltl8 van hen g~nomen, al80f vij in" d-~ mHdeleeL!wche hrkerholen det jnqni,itie aan de vergetelheid
",ren ptijsgegeven. ~eI;l tijd la.ng t,racb~l:Jn zij hat I,;eteagen vaa de dien.ren der gerechtigheid te hc,lp
fI ko~en door d.verend.e elagen 6I1 t.mppen tegen
Le d~u'en hunner hokken. Doch n&uat door- ver.
,chillende ni-eI!d9I!. va.n buiten vergcE-f'sche pogin:en zijn aaDgewend om hnnl!6 bevrijding te be ...
varko .. - waarblj Reinlje door .ijne bru(aliteit ge.
'ear loopt inlgeHjko in d. dor. te worden ge.topt c~_

to ~r.ADg

i

147

Graftf van Beaconsfield herbaald, dat indien de

i;x/~;~:f~~~}~~;3~~~:f~~{J~?:;K~f(e~;;;:;:j~:~)~O:a:: :~t~:;:e~:!~n~;~ ~:~~:~:: z~o~~t~:
Gt:PLA.ATST

Riflng; In het OumUl';.lllElaleuhuis .YIHl dUD beer Houman, te Biakar;g kebon, van J Ilpantlch porcelain en
lederwerk vOJr rektlUing vall L. Hurrit<, door ,a., .Meij.-r;

G-a"lg

12"~eel.

\ , ••••• ,

EL~cutie

.

van het Pal'lement

(

d" Roo"",
tan hui):;e en ~-ll
lUI!!'e van tia.lkt'lllt, op 't Zeesbind, dour den deu!'waarder BehNnci., en ~Q.a.rr,j).. eeu opatul 'iun Tem T!lg
Ma!ndsg 21 Janullri.

te

b e.

hllolfe dit-O l

Oha!e,u Ja Oor!e St. ElliiliOD/
Pontet Oanet
Pdpe Oleme~t
Rant Brion
in kiaten'

Het 'gouvel'nement vel'-

or

fieBBchen,
811

g::t~a~a~:~rran b6eler~n h:~~e ~i:~:

illeL J".n::;elllnll s welwillende illGdewerking

Ieiden tot eelle vredelievende
oplossing,. en verzekert voorts dat tothiertoe g-een
leI' oorlogvoerentle mogendheden inLreuk heeft
gemaakt
de voorwaarden Vaal' do Bl'itscile
bou·
neutraliteit, maar clat z\j beiden de
ding van Eng-eland bebben
Deze
handing zal onveranderd blijven; slechts '1001' bet
geval van lang-eren dUll!' del' vijandelijkheden zou
8enige onvarwnchte g;ebeurteuis bet Britsche gou'
v~rilement kunnen noodzaken om maatregelen van
V'QOl'ZOl'g le nemen} ten einde de noodige praepa-

J3!ucb.,," heden w-eder ontr"-.ngen. ~

St. Em.Jion
Raut 11&lence

op
etiquette lett on. To verkrijgo de apotbekell.
127D

nernen in nntwoord waarap

II

TAFEL WIJNEN.

mtstliKonJe Ult-verJdng ale: ow. zijn6
Elke fl con 'fun tel:'l'llQpaulea toch
YiJfdg centimes en bevat
beaandeliug kOlht d us
en eBD halve ceLt d,tags en
van afko kiW!S, pates en
ZlJU dut m u de ecbte capsules
dridihmrige haLdtoek6uing van

Y e l' 1 e r. II jl:

H. F. AGERBEBK.

(68)

f

tie.

Mr. LAUBBlIl'l'.
Mlle. MABSON.
Mr. PERBIRR
Mme. SISSON.
MEL.

Par li e .

Le Mailre de Chapelle,
Opera.O"m;que en 1 aote, MUliqu. d. F. PABR.
On Oommen.er" A 8* hOllr" ..

E1'.'l'R~R GflN~RALB

US

I 2.-

BBBGBR DIPw.aJS,

..- De ~~:~et !'d;'~ l~!~~E~g~~':;;d~~
is de :.Jp hem
dat Agen"ehap

Haut-Canon van

DEHEI'JHEX

,

,1. R. EILEHS,

A~on t,ah,p te
S 8 mar a n g 'Vim da Irteron.tionnle CI'ediet~ en
H;q,ndt?ls ..Yeresniging II R 0 t t
d u. liP en dientert-

sergto geemployeerde te .ijn bij het

Chateau du Roc.

J

De Hoofd-Agent Dp J II
Orediet. en Hatldcll,-V ,oroemgllll(
t,R 0 t
f; l'
W . SUERlliONDT
Bat"i" 17 J SIlllr<ri 1878.

J AOOBSON Y AN DEN BERG

129

G. O. T. VAN DOHP on 00.

PCl

00.

Buitengewoon Versche

.lLanbiedUIY·
'L

8

Commis~ionnair

Reeds gearrivoord,:

Bataviascbe Gandarias.

:BINNENLANDSO·R BEwemwhende te vorhtten;

E. CONtSTANJ'.

122

Expediteur,··.

belast Zi0h tegen billj.jk'e voorvvaarden met aIle Corillriissies en
Expidities.
1269:

Amersfoort-Beijersch Bier.

vroeger 1;" KENDAL
lerzocht hun adl'es op te geven aan

1~lULLI18, :~'

J F.

vanHANAPlCER,

Champagne VYE CLIQUr 'l',

_ SEELIG,

yolmucht tot ie0ke

.fLATON,

Ohateau~Laubiere,

DJOOJA,

vroe'ger lie

te koop aangeboden:

---~-----~-------------------

Stoomrietper8~moIeD,

Eon massieve

Holloway's Medicijneu;

en

met dubbel o.arbr.ngond. beweging
daa.bij·. be!>_
reticle horiz:ontale mf.'t condsJ:lutie 'werk:ende StOO~'·
Gevaax1ijke Diarrhee.
machine' V&n 40 paAldenkrachtJ JO'ID.
De oorzaken dezer rer:lwukkendc ziekte zoo verschil..
G a 110 vv a y S too inket'el,
lcnd t ell de wijze harel' aunfullen 7.00 verallderlijk" zijnde,
geven een vold?ende reden van het belungrijk aantal hain'i:;~~i~~~:~:i:~6~:X245:1~.be81 afmetiDgeii
"olgt:;
rer dnchioffer s. Onder Hollowais behandeling, al is de
oorz.-aak aCZel' 'liektf' in dnisternis gehnld zal de uitslag
8toomk6tel 21
6' 6".
even gUllst-.ig zijn, hetzij de mang, de ·1eve1' of klernere
Y er ••• rdj~d dJ ~r deE 8.
ingewandctl - tle zetel van de ziekc iB,
zijne pillen
A. en W. SM1T, te Glas$ow,
op de zijd~ll
met oordeel "iu genomcll, en ·Zijll zalf
del' omlcrbuik ingewl'C-vcn, _hetcugelen
zwelling dct
Iuformatie. te bekom~.-w: DBAOON. en '00; >
bloedvaten en regelen iedere verkeerde -werking) waaruit
481
!!oo...bai.a.
die ook ontstftRt. 13eidc middelen vel'kcn reGhtstl'eeks, tot
herstelliug van het juiste e ~'enwicbt tUf:'-schen gcvoeligheid
en prikb~lbaarheid. ziekelijke en gezance afscheiding na- ,
tU11rlijke en bui teusporigc lozillg.
Doosi es Pillell vall f 1, f 3 ell £ 5 Potjes Za!f yan
van.~32··
f 1, f 3 en f 5,
~
Cheribon W. CALIST &NS ell Co; Tagal A. J. Van del'
met bovenbe\fe~ing.
VOOlt'r, Pekalongan W. E. HANA, Solo ARlWI,D en· Co.
482
R~ W. DEACON.nCo;
ell COENAES, KlattenJ.D .. SLIER, Mugelang J. ~A. I '
ZELJJ}J<)L, Samflmng G'..!ETHA1{T, on Co; DE liJiOOT
g·.e,;rJ'~a··a"
KOLFF ell CO; WANNEBJ, G. C. '1'. VAN DORP ell Co; I
~"~
H. L. DE LYON en SOESMAN ell Co.
(74)
nOLLOWAylS PlLLEN EN ZAbF.~
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Uill
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Eet leven en d e lotgevallen van

ROBINSON CRUSOE,
UlJ'GEGE VE~'

DOOR

A.. GOEVERNEUR.
8

Met 190

gelithogJ.'apheel'da

Prijs
f
VAN DOEP en

A. & W, SnITll

Oll-

Een Toko-lokaal

VDn f 150" f 200 '. rna. ando, g.leg."~OP.(led,a.:.~iIo
... ~r. . ·
geoc',ikte .hna in de .t.d.
.
.'
Ad, •• lette,. A. B-2. dtg".'" deser;
1409.

Ned.. IUd, Stv. lliJ.
..

!

He· t

T 'engevolgeeener nieu~e regeling =et de Reg-eering ~orden.
de vertrekdag en del' S t o o ?Ilschepen dezel' JYIaatschapptj
niet Uleer na aankolllst tel'reede Batavia vastgesteld,
cioch zal voort.aan iederen Zaterdag om de drie
weken een del' boate n van Batavia Daar
Nederland vertrekken,
'wel op:

Pres. Oomm.

OPNIEUW

.d
·.·.• •.

I

Gereg;elde driewekelijksohe LllaHdienst, via Napels
der contraot met de Nederlandsohe Regeering-.
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'lIe I1ll(,·.II'.
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"NEDERL.i\ND."

". Naill !,;
het B esbuur~
C. l~R D IJMEL,

d.l1itn.,·

'I

STOOMVAART MA -ATSCHAPPIJ

Samarang,
19 ;r.nuari 1878.

! l\vee Centrifuges
I

DOl<UJ!PAALen Co.

Komdt.
•
,

2

23
16
6 April

27

,

•

18 l\iei
8 Juni
29 •

O. BRAAT,
A. BAKKER,
G. M. BRUlJNS,
W. FABRITlUS,
E. BERKELBACH Y. d

.r

Prins Hendr;!.:

G-et;ugv.oercier KETTELl
22en dezer des morge-D@ ten 8 urd,' Daal
.AJje·~ ,·i.a KU8tpla!\t~enr
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HE'l' STOOMSGHIP

. .,..Lading wor-dt aangenomeu YuG:" bijrr-:... .. tie have-nB van da MiddeUandilch!'l Z",d, NoorJelijk EUfIJP-Aweriko, wa!lrroor directe cognossementel: w~.rden afgegeveh

Voar Vracht en Passage gclieve men zich te wendeD tot

I

bQ-rJeVI;lPS

De Ag011 teu ,
J. DAENDELS en 0 0.

J772

Houtaankap
~ toolllzageJ'ij
GOENDIH.
Bestellingen

OP ALLE

SOORrr~N

VAN

Djalli Houtwerken en . Bnllldhout.
worden aangenomen en ten spoedigste geleverd doo],
" den A d ill ill i s t I' a 1. e u 1',
.
Bll£RLEE.
Iu]ichting'eIl te bekomen, bij de Age nt e n,
,
D, A PJ1JREIRA te Samara.)!]"
A. U, BOONiiMMER te Solo.
701
B. YAN STENUS te Djokju.

NUTTIGJ~ EN AANGENMIE LECTUUit
GEllONDEN IN EEN BAND.
IJE ONIlEII VOLGENIlE llMIAN1'ISCHE WEilKEN
VAN

C

I }lABHIEK KALlN!AAS
!

SOEI\ABAIA.

1

iJZEii GiiYi EiiiJ

.1);'"11

a·f

If

t;r

8-

tie

H)29

BAZAR.

lit

PRINS HENDRIK,

Kommandant U. O.BRAA.T.
MI den 2.n FEBRUARI •••. van BA.TAVIA ....
PENANG,ATJEllen N!.PELS naarNBDBBL&ND

EEN PA1{TIJ'rJE

graf.

Lekkere Havanna Sigaren,

010:

Villary Villa Culebrap.: gedl'Ilcid6 3 :u 1

f 11;.-

pak
EEpBrIln·~e.J reg. Yi(l~oriH.

B

Io""ey Olub, reg. fe,1
U~;Q.no Hermanns, brittanioa.
IntilLidad, reg. Land (hi

rninnozRngor.

10
dichter ell Zljn dl'oombeeld,
11
kens des harte.!].
] 2 Everarc! 't SOl'da(l.:i

..:RojjaUa patr1l.1;lI1l.
HiOlHIlw., elegft.'J.tl's

•
~~lur de M !)'fi8Bj. princi pt'f!

13 Eene' VeT warde zaak.
G. O. T. van DOBP en 00,
1109

R'pLier, re-g. t'speeihl
Caob!'} (reg. Landr('f)

-.......;...

~:'lct:lr Cubal1o; InKgn-fttlul:l
LoHt.~ reg .."f ijIJe(,~itll

BUlten~

. en binn,n

FIL'r Ell·DOli K,

.,&, ; ·te

b.kGmen bij

~, NBILLeri C~.

de Agent-eD;

R. W. DEACON & Co.

J2.~

,-,_._.---.-~~
.. ~.--------'

trekkeD,

eU

Pas olllvang;en: . •

n

DRENTHE,

KQmm.nd.nt W. S. KRA~jLRS.
..1 in dell EERSTEN HELP\, d.. m..,,,d FEBBU.,..
ARI R_ B' J van B"tavia. natU' Rot t- e r d a m-' YH'-

Me. N EIL~
Co_~
S~m~g;,
tllelaalgietel'U,
keielma kerij.
MAOLA1NE, WATSON e!l. O".,8atana.
FIHSER, !lATON en O~.,
S""r,,_iL
snwderij, kOpCfl'ilagcrij, draaierij, aHe SQorten van machine- Stool\)\'aart M (wtsclwppij N~derland.
den gcnwakl en gcreparecrd.
Gerfgelcle dl'ie\"fekelijksche n:~aid~elnst.
H ET STOINi\BOHIP
t\ Ismcde vCikl'ijgbaar aile
machinerie benood!gdheden.·

CONSCIENCE.

'" e J e

De AgeD-tap}
Me. NEILL on 0,.

--~--------------

RotterdamsGhe Lloyd..

~PRENKEL

; U : : :ADT VAN ROGG EN,
iii. C. BRAdT,

Lonrad

S too m • c.b i P

G.G. NIIJER,

PENANG, AJ'JEH ell NAPELS.

M.
0,
A.
E

c

.,; t

'~d~
], ~.;

;=:

40

FL d. Oreta, reg. ro.1
B sito r g. E'mptlreLri'lo
C.b.nn08 Tr.buoo·.
Prinob reg. J't"ijoe
C"8.i~8" in_War: corriellte
Predelil'lta'Londre.'
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I tt.-

" 111~60
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" 12.-,
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9.-
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• 8.~
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/20 ...,,,-16.~
, 1'..;, 12.-~

B. KARTHAUS en Co.

VrrLrekkt<n.
Ladin!Z wQrdt 8&n '- enol:Uen vOOr bijna aile ,'Ita.....
de, j)Iidd.Jland•• he Zoe, Noordolijk Bar'polHl.'"
A.mt'rika waanoor' {Lrecte eog(!:('86pmen~8,' wordea
JofgdgerVn.'
, ' ,,~_" .
V 00[' vracht en pnsBlge gelie.e men sioh ,.te, .,!6BaeDW~'
de· Agenteto. .
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. J. DAENDBL'l & CoBala.i •• S.m....."!!, .. ~

VJO~:o;t~b~;~~E;;.D g:~~ ~1~~·j6Ho.r~
~.~

SAm.rang, 19 Jan. 1878,
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e.allen
......n'..'VAN
·.•. en Dlm
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geboren
...........••
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.a.boEgar. den 12"n
1878.
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