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een pliehtverzakiug gedoogde, "eell
kan neeman, erkermen wij niet \8 begrijpen.
de Regeel'illg, die de resident.en
voor s en menig'tEi Zi,ken. welke zij niet
r<GIlllell I!','ggall, illtml' wij misrluiden hd lwa}' no&,
!rassian toont met hoofdawutenaren
))leenell goed ta
en daortasteudheid

In{lisclHI Kl'onlek.

VRll

P.

tabakshauclel

ieverl de zaak weinig zwarigheden Op, Indien, door
de ,;eleidelijke ontwikkeling van de sene soorL van
org_ nisebe wezens tot eene andere, de - mensch aIlen" wel'd wat hij is doordat eene zebra apensao: ~ :~ich meet' e~ "!r.Ieer Y~redelde, dan laat

het

zwh booren, dar de ontwikkeling del' taal getred heaft gebouden met die vall de overige
f'elke vet'l'Bweg' de meas te fabl'ikant.en
van het dier. De klll~ken, woordvar,let uitzonderi!Jg -va.n:!!> 8euigen 1il d8
dut ue HesldellL Vhtl Hemuang ~ mlllg
Idemt:)oll} daL aUes zal zicb al~l'obo1ingo en Bezoeki, lle-bben de J
lllet April 3.. s.
denkt te nemen, bescuouw6n
Iengs hebben
naul' hetgeen wij taw
ill aHe gewestan met beduidende schade "
wij, yo Or dat geweHt dfm o.ok ala een zeg·en.
geuwoordig "spl'eken lll)ernen. Om di.t lllet een
J

aar- dorm een bHl,t slaat:! in de trt1urig'a

l

!DUJlwell

J

I

en aiR men
dat de l~at"ten airc", 19
nillioen A. pd. aan de
brachteo, dan kau
nell uag&E,il tot welke cijfers die vel'lje1.en l~iden . Het
daal'vau komt ten laste van Soera~

[ediri met (lV.. 71/ 3 milliuBTI,
nillioen ell Pilsoeroean m et ruim 1
~onden, Neemi meen dual'bij in
10k de twee of drie vorige jaren
val'eo, en in: 187'1 het

D00h, 't is waal': de resldeutie Hemb~ug "ahoprt
tot degene, diB Il16tS audem dan eenlge tOllnen

I

Jt

to maken' 1,0 en de mensch-asp,
inderJaad nog
was, zon ...

voorbeeld
de

aan

laudreute
en de meeat I' den
11mbtenaran
Regeering bij
hem
in de dietricL8u, ,Y~lke kofTie pl'od~ceeren
zeide: "vrouw,
V~n Lare leedere ZOl'g voor dnt Iroetelbnd gaf
;\lar\!' honderden jareu lalel',

gouJa

I

~Ll"."

ges]aeht
eens wat

de Ulela-

I

ge-

leelte - mislukte 1 dan kan
llitlt
dat
met cell df'Jicit van eellige
Zelfs uit de
83

I

kenwerken.

Immel'S zulk een oorspronkelijk ras,

t

!

I

die iedel',
beald. lI'ij bebbeo bet
ook de gel'ing:Jte dessauulU keuL, en nit
~ haal van vtuler ADAJl en
,at opvolgeo ••. Indlen Ill) voo,'
j

uf ZlJll arbetd en zorg behOOI'hJk be~
t,;ald
Thans 18 heL bevel met. andel's dan
een
illIddeltJe, om cten dlstnctsboofdeo
gratls eenlge plkols "lutgeschotell' boonen te be

I

volhtl.l:den bij hau1 he<!!luit van ISiD om
of andere geneesIDlddelen te verzoolang met offimeel IJet bestaan eener
gecoltstaleerd 18 En welk ambtenaar %OU

m oetrefL, verre van gunstig. 81echts de hoog gelegen
andeu.?,ullen zich over een redelijken
~en
mat\,' door elkanclel'
men

,~~~;je ~:st °v~;d~:::~, :ann~eudeecm::stee:n
laatste
prijzeu

is dit

gav.! met de indigopbnler" in ue VOl"

dB

I,

door goede p,'oJuctie
zak:en gemaakt. ~ ~Iiudel'

,tenlanden; velen van hen hebben zieb, tengevolge
der lage prijzeD\ ter[~auwel'nood staande kunnen
houdeu, en "j}a Bchijnt gebrek nun regen, in een
dat !let dagelijks regen en lL<Jest, vrij
te
gelaten naIl eene soort

.

0

om het

.lll.. uezen

tlJd van bezmntglIlg
gouvel'nement op eenige

dens kOBten te
wer8 aIleen illj,

dm~,e"den ~llldllrven wa"en

boven de

begrootmg, stalLt te 13a\aVll\ goed
Een paar buiteolander3 hebbeD J
groot lep.dwezen en .. ergel'IliB van het Sa~nawngseh kunstlievend pUbhek dezer dagen illlBorulk gemaakt van
J

~:n o:~:~~~~::.:~~~dDo:z:;'ia:~~!::~u~nO~ehet

die de

renin Cen fijb

pia.list

dert )nzooderh~i~. is dit in. het o.~gelukkige

zBlfa hun goeden nuam niet rues!'.

J]Odj()H

negorohet geval, -ongelukkiv, zooa!s nu meer
en· ~eerblijkt.door een jaren acbtereen voorlgezet
wanbestuuT, o~der e.en &8il'stent-rddent, die zie\l,
boezeero'l'erigenB in't bezitvan vel~ goade eigensclJap'
pan, k~'lmerlr.te ,d(jorbuHe,ngewon9 Juibeid; hOOgBt
zelde~.ill.pe~tie-reizan makenda (en dan DOg .zRer
op»\!ivlakkig).liet hij !lUes op ziJDeon<lergeeebikte
amb\elll!len ,aankomen"en .deze ","aklen. het zioh
ne.tmrdijkeven geme.lr.kelijk als hUll. chef. V oegt
melld!mrhij, ilat de ltegent een man i.van 70
jRar, Iil~t vel8Gbm~degeb~ekende. 0t!dertlowB. b,e.•
hept:oohMendiengabuktgaandeonder,huisseIijk
lead {de, weiDig. ,oppassendheid, zijner',.oneJi),., dan
k&nlJleBIlfIgIllll!,~t IllD", afdei!ling,.waar ze~r ,vi\el

tlidol!DIe.~Ii8:t.Q.11letb&lldmoest~blemitgaaD. H08:of

men~ter,r.opal.e ~e$ar, dageniDeen derdagbladen'
g*Hl.dde,·,ea.DQeaititWt, die'2"/. ··ja!lrl&lIg ;zulk ,

V,\!l

sLuk

ons opera-g~zelsehap zijn

wikke! \ en
doet sterv~n,
dat het product zeel' klein WOl'ut.
O-ver, een groat gedeelte van Java gevoelt illeu
nOg altijd gebrek aan water ten behoev0 ue,' pauicnltuur; de &anpiant zal dUB over 't gehed zeer
laat in den grand komen,- z.elfs t~ hal wnarschijnlijk om ereen goad product van to knonen vel'w:lehteIl..
Op veel plaa.tscn r~gent hat
DIll de Jaat
geple.nle djagong -voor een
le doeu mislukk~n, mall~ te weinig
sawah's
wodder
Ie veranderen, zooals de n"lle paditeelt

tie ilool'derzou weggegaan en- hebben nu voor eigen rekening eeu knllstl'eie 0ndel'l1omen. Hedeu
ge~en ze to Cbaribon een concert. De dimcteTIl'
van het gBzelschap is hen gevolgd, met hAt doe1
Olll hen zoo mogelijk · weder in ons midden terug te 'meren, maar ala l~ij weigel:en Jan schiet hem
niets "ndel'5 over. dan hen tot sChadovergoeding VOOI'
den reehter to dagen, wat nalunrlijk hopeloos is,
dan!' de vlucbielillgennieLs te verliezen hebben, - Un

41d::~ ~~;jeh

is Diets

vern~::nde~a~mtlb~e~i~~~~~:::

elf\1l
schen

volll'ukkeu ie, nalllelijk losdochter van den Gouverneur VAN DRR
ilr:W)];N en ee" ofncier van gezondheid.
E. Y. G
.

Humoristiscb Woordenboek.
IV,
W cordenboek.
. Den titel boveu deze kleine.liller~riBcbe ~itsP&t.
tingell nog eens nader be.chouwende, kwam plowa,Hngeene nieuwsgierigeopwelliog bijmij '~P. boe
tocb I'\'elhet~erat•. woordeDboek. of lieve~ woordell8lel ••1
deze w~reldke.n.aijn tot sbndgekomen.
Detheorie vaD DARWIN VOO1'jltlat ·lII\nnemeode. '

in

het

des hemels

gemaakt baJ, zoo bl'acht hij
tut ADA~I) om te
"ien boe hij "9 Iloemen zoude: eIl. zoo alB ADA}!
aIle lev8IlJe zielen uoemen zoude, Jut ZOIl:le hUD

I
I .

lot aankoop vau cblUme'l Imgeeu oliguu"uge rappOl'tell lll-

dient e~ weinig of geen ,geld uitgeeft

op

I

in-I

illurung en de Preanger wardt geschl'even over
tensieve koortsdn. welke een goed deel del' bevolking teisteren; waul' desniel1egenstaande blijft de

tnoeder

AD D[ Zlc!l beeft beZlg: gehcuden met bet
sumen.tellen val, een WOOl'denboek, heb) dau In
zlJn geheugen of door andele rlnddeleu
mag up geen redehJ1.en grand
w0rddll,
Irnmero, WI] lezen In Gen. II, YS,
,,"\\ aul als d,~ Heere God Ult de aurde 3.1 het

volksg'€zondheld laat lil den laH\sten hJd op
Java veel L~ wenachen over. Ult 8oerabma, Su- j gedierte des velds en al bet

"ebben in

een dictioJUwire
arlamiq,," bij

-

ik

vergis mijj

Eva .."ltoold.
was. Irnniel's, taen zijne gezellin door den Sqhep.
per tot bern wel·d gebracht, was Adam klaarklijkoEJk niet bet minst met de keus l.ijner woordan

verlegelJ. tt:b:fI- at!

d.-e &CmCf£~--

-&tIo-t-wOOM-

de hij
is
been Van mijne
beenen en
van mijn vleeEch~~' liooals 'men ziet.
was Lij uiet aileen met de v\'Dorden zel~e, maar
oak met vel'scheig.ene' taalkuudlga regeh1 zooale
de vorming van het meel'vQud verbuiging der
VOOl'ua:amwoorden enz. enz., reeds in 't reine ge-a
komen. J£u Jat bij ia zijn vak eene groole mate
van geoefendheid had verkregen, dat hlijkt nit de
snelheid, 'narmede hij ook voor Eva eeulogiechen
tilel
had: "Men zal h~ar," zoo sprak" hij,
heeLen omc1at zij nit den mati g~enomen

er bij. aan zijne gezellin dUidelljk ruaken en in bet
geheugen stampen. Eva stond tuen, wat vatbaarheid.
tot !eerell
nag valkomen gelijk lllet eell
doofiltdU
(:;ij had nog noait een klank nilge.
braeht of hOD/ell uiten. Adam moest derhalve delel?
de methode volgeo J die tegenwDordig voor doofatom~
men wordt
De vroegere GroningBche
kinde-ren door teekeDB te leer en
spl'ekeu, schiJnt hem miuder verkie8e1~k te zijn
voorgekomen dan het Rotterdamscbe aysteem, om
I.e ook klanlj:ell te tloen voortbrengen. Immers,
lladerbad hooren wi] Eva zoow~l met haar echtga.
noot a13 met
en de slung vioeiende gespr.k.LU, die ooit een doofstommeUr
bewcht en
was van het
dat door
v81'dienste1ijke on ....
buune ta-ali \yordt aangewelld, kall
zich een begI'ip vormen van de moeite , die Adam
noodig heeft g~hud DID Eva tot zulk Ben hoogte te
baar I1&del'hand 8antreffeD~
hoe dikijls bij hfl~r b. v.
een Blak in de poazel" hand beeft moeleD leven
en daarnu
lJerh,lalJeiJk de letrel'B S-I,,~.A-K

dceld, Illet de ern<3tige
vuldige hewerkte pep:nieres
{.iednal·, een reeks vau vool'iJebl'iften,

'If· - h'
d t. t
.
ne t vau et -pro lie van De vorlge
k f'" 0
k
h. t I l
hl::::1'

A..dvertentie~ 3anj[eDoznen.

groote Vl'Uchten van krachtige [;aomen kiest; een ~,~,'
mijn
paal' weken v66r net lliLpoten moetrn de dessa- ~
zwarigheid ontstaat dus eerst, wanne-el' men
boorden de noodige hoeveelbeid or van bij bet
mel j)r.ClfENll,l,C'H en . nnderen eenige
jaM worden dan de kleiue
l'aS,en BUllneemt, met hunne
ciistrictshoofd

eenmf~al in de werfld_ geworpeu zijnde, moe~t z~n
taal ab 01'0 [v au het ei afJ
samen5tellen.
t Ncmen ,\yij de 01]8 meBst
-van
ze op vool'af zorgzulk een ourspronkeJijk, door -de algemeeue
te poten, enz.
penda kracl,l in de ""reid
ras, tot

OOg-Stl

abon:a,01nenten oJ?

is."

!
1

!r aan. Ie over een

AD·VERT1~INTIEN!

10 "Woorden >,oor t-wee plaatfil.nK@lu. f 1..Elke he:r'hali:n£ de heH't.

zij uezer
nog wader een aandoenlijk blijk, . rnol'phose als het ware haar beslag bau gekregen,
door de
eener ciroulaire met voorsohriften
zullen
organon zoodanig geeolldHio)'eel'd zijn
omtrent de keuze van zaaizaBd en den aanleg vall I
hij voor ieder onZ6r ve-rsta:....nbaar zou
kw.eekbeddingen. De all1uteuai'eu moeteu ZOl'getl} ~I
kUllnen
dat men voar zaden slecLtts de volkomen rype en ' pla-ats Vaal' aut

en minder rijpe
nitgeschoten, en de overige
van Bchil eo sHjm OiltJti.~LUJ en in de 8chadllw
gedroogd; een week later moetell ze wedel'
aan de lOBrah's, naRr ieders behoefLe, worden uitge.

ran den aanstaanden

enF. A. Enklaal' van Guericke.
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001.. vader G":\'l'~ vel ~~kert bet OllS,
ala IJlJ lU ZlJU "Houwe]:rck" de mtbu!lage dames
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mag
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zOQal;, klkvor::;rlien,

LaZt3ll BDZ.}
hi]
lJelieudl!s!nau In mHldeu

wet at sl-ec 1!t.s J.JO~'

ld

he

•

bren~

ult;:;preken, [ i l l bail1
geu Yd,ll llt;:lg88n hi]

I
va e,

t. ook Illt de

Met gCl'lI5theid

Nu wuchtle den hekwamen taalknndige eene
t;ieuwe en voorwaar geen lichte taak. De woorden)
die hij zich na lunge stu die ell oefening in jet
boofd had gepl'entJ moest hij, met de betaekenis

en

1 tt
I;;U Jt!

m?n un "unnemen,

glvvto

knnnen krl]g,", G,' zul
zDn gevallen

,ilem~

ncogtt!:

ta

'ht, nlll"UUrl'Jk n°it

,,,wspl\\ak uu, dIe ~;m tot
. ,~~aj ohjkL dl.i.L> LI}1 hBL>
tileL a!leen de

~.;,r

vo!komeu "utt,

ADA" ~zielj niel aileen bepnald heeft tot het
vau IWillen aan de It'roude zieLe,tJ maar Zij11
oak lieefl llilgestrekt tot <le tel'en!oo;e
W2.JU'lueJe hij in aanrn.king kwam.
De

van bet goudeJijk verbaal i5 Juidelijk, al komt
lett"r lhm ook met deze ondef8lelling . niel valkomen overecn. Immer5 Adam zou sr Eva en hel
verderc gef31acht niet veel illBe gpllOlpen bebben,
iodien ,hi) slecbt, Je beziel"e wezens mel T1allleu 1"',1
lijd de Berste mensch TIU VOOl' zijn nitgebreitlen arbe~d heGft noodig; gehau, k'hn men
!Hlgaao, wnnneel' wen den sluhkengang
nian"," w<)orden boek del' 11. Hcde Vries en
to lVinkel in nanmerking neemt. Wei is W'j'" stellen
daze ta"lkundigsn z10b ten doel ook de
spAllings,bij"ondel'ltetien del' woorden in
stellen, t.Jrwijl Adam Blecht. de Darnen whe'had nit
Je denten; maar Rlln den ander'cn kant moet llIen be<lenken, dat de Vries en te Winkel de
den ftjngeBneden of opgesebept vaor zieh
lerwijl Adam niet "ll€e.n nooH eell let.tel'-

had gr;zien, tU'Hl.l' oak nag nlB01und had
\1001'en spreken of' zelf ooit zijn mond bad open
Alles wat boatond l\'a8 niellw voOr hem;
de gave van Dpmerken en nadenkenkon hem uit
den Hard cler zaak nog niet. Z'1el' e.igan ~ijn. D0 nli~
men, die hij had "astgest~ld, nwesten hovendien
voorlJurend door Lem gcrepe!t'erd wordeD, daar bij
het8ohrijveunog lliet lllachtig W'li. KortolIl, aile. iu
8aDmerking gelltH",n, mag IneD ,bcslllitenual de
eerato commi~.3io tot sawen~telllog v~n' een WOOl"denbcek ongeveer j 00 jaren VOOr haren arbeili zal
bebben ,wedig gebad. Zooveel ill &~kerj dat

geJaan.

kU-Il men eenig3zin,
voetBll
sameD8telling V!ill d.
woorden verzarn£loliug ill de aard~ ..
Makeu \Vij ten slotte de op'
0p verrll,senele wijze een tot uu
worJt. uitgemaakt: of !la'

eenige voorzorgs-mi\11tregeJe:n hadden te
Benew, b., v. het inpakli:en vun sen doziju sl!hoone
vijgenblllrie-1'8ll, bet pJukken en inmaksll van - eeue-

noeh

behoorlijke hoeveelheid vrtlcbten en groenwn,

hel

inzouten van een pal'tU vieesch en -wild"" etc' J dan
komen
nog lol de sJotsam:. dat mins!on. 200
jaren
zijll, vooru .. t het Paradijs door ben
ward Yerlatell,
Hiermeue meenen wij eene bel;ulgrijke biJdrage
tot, de kenni3 van da 8chepping der Wereld ,ttl
P. B.
bebben gelevel'd.

.

.

.'0<1'

VI.
14 l!'eb.uarL
D~

run op d. Spur bonk acbijllt niet u~ .eer ern.tige beteel:auiB to lijn geweaet en iB leeds ·.an 't"
.!loopen . 'Jlrotlwe .,IJ, bet m()e,;'\it .1 erg zijn g Cl~'''U ,
".nne. r het m.gnifiek r •• ervefond., ferollJe .. tdd, d. t
bet h~d mooten worden •• ng.opralien, niet aile .er1i.~en·, . 1 wed.", ,.roud.raleld, dllt die or '!l.w.O"t
f~D, h';ci k nnnen dekkel!.
•
~t Z.)O mij niet \'erwOUdereD t wan nse r tle Dlrtlctie
dier bank .elf. blij w.re ovor hot terugnomon YOn
cen god.eelte cl~. ingologdo geld.n, w>nt het i. hoog.t
moei.lijk, dio thanB . olide beh'gd te k' ijgen . Er i.
geld te vael, of, zoo gij rioyer wat, er is f el' tr ou wen
9t' orozet te woinig.
I,d.r, die wat bpitMI heeft JiggeD, traeht d.t
tegenwoordig ui t t. tetten op • VI.tigh.,id", die .Ieoht.
in beperkte lUi\te yoarll.aden ill 1 en mi~s¢hieJ1 is dit
ook ",-at de redlw, dat lIoovele hui:t;en in den la(\taten
tijd lau d. mark, kamen, "paoula.rende op de goldeo,
die i:6D~clooe zijn ~n hunkG'eu

J

om

IT

of meerde.re gQud~n, Eilv~r ,jn of broDten

tu!\~ea

V!t.ll

in geeuen deale.

Docb laat ill ,"order maar gean e Wij1i B il)8Ben meer.

nitdo.lo,,; de Directi. weat z.l,e opp.rb o.t, ... at good
i. te I.ten. Mijue foorlie hting kan .ij bost mieson.
Op Kooillg'. Verj.ordog <al teD ,.ordee le v.n het
8ohoolfoudB, d,,' d. Loge in 't lev.n ri.p et; Yau all.
1;ijden ondel'!!teoning ontfangt en verdient, een lllili ..
t.ir DefiBu t wo rden ge g(H'eD in beh koruedio -geb·)ll.·.v.
SQ!3fabf..ia- )13 pI3Bts,~lijk:e kommtllldAnb J overEte Haus,
Dam daatloe bet inibiatief, en bah I... t zio'1 annzien,
dl1.·~ G0U
uits'ug dnAraftn: mob oDtbr ek6D
Zood,~
bekend i~, maId ik hem U.
IUlllid.dflls 'iicekenb t;ich uw Oorrespondent:
i3-

,.1.

van

]leo paal' dageu geleden. Hap d.)o? de IItnJ h6~ ge
t' uobt, dat nu lJok Mi.,. G-oti . leel'llllr . an C.6 lloogerB
n

BIAROIIUS,_

illata I', l/:,..,11 nv.lPlt;lod.m "'ga, duob6 'iT~ hl('1ii

B 3.

bla,;k het tegendeei. ·W01 i. hij em. tig .iek en kon
hij 81 sedert w.kon geoD lee geyen, "'fiar .1 i. bij op
bevel fRD r.ijn g3neeshoQr Duar hoogar13, SD, zoo wij
bopeG wi1l6.1, voor bem betere, gewesten (Mal.n g)
vertrokkeD, bij he. ' t d,.rom deze Mfd. nag u l.t v~r

III it

r

It 11

g.

OPERA.. Terwij! d. heer Berger DdpI.co pogiDgen
doet om cie vOU1'tfluahtiga, tr~nwbr GnkiDg a cbanteuee

en pitmist \fall Oheribon (w it.ar za dO ,)f hem zijn gesnapt) naar 8Billsra.ng terog te f oer eo, bebben. de

lsben en IDillschien weI lails op e&n £69r la.ng lev~n ,
volga~1 de tuditie, die zulks b6waert ten opzic bte vau
iem tlnd, welk~ ten onrecbte dana. w.Jrdt verklall'd.

da.mes Mel en Sisson, de heeren ~al, Perrhr en Sil!·
HOD, Qua bet Wlohten \Vat mnkkelij k gemaakb, d.,or
gisteren een driet&l k16in~ com6die.-l!tultj0a vp t1
voaren . De z!l.sl was beklflgoD~waardig leeg; booge/ens
vUftig per60nen stuken hier en daar LUll Loof'l of hun
obigtlOll nit de woesLe ledightlid naal' omhlog. Wij
moeten dA" ook hekonnen, d.t de prij. TaD 1 5 entree
om de opv lsring van 3 zu.l~e Btllkjel by te "Wonen, nu
en dan met een coke1 tOOlltj~ van do piAno geillull'
treerd, onH eX·lrhi t!l.ut voorkoint;~ De ac~~ur" en aelriot;!8
bebben oYdrig-ens -verdienateJijk gJspeelu, en ,oors) in
bet I.at..te .tokje : la ccrrJe r8mibi. het publiek .eer

't Z.)U .Iu.!der~ zo )'n wOlller Diet ziju r ir,dien ik {)
Benige treffendc· ste rfge 'fMllen had t~ llletden, WS'lt
hiar beer BcJ.sn perlli<.deusa kOOtt·HHI, ten gevolge van
het pel'Dicieo[le, geheel e:'l III anti,w6strn ollSBon It! weer.
Eene dame OF Itl(oScijd, maar die tl)t weinige d~gen
'(vcr hlat' dood nog vol h,.,'enslust was en b~ pud em
jong bekend en geliefd, beeft Let, Lijdelijke met bet
e ellwige ., e rwis 3eld

Ik badoe\ Mavro u"N "&n dar Eb, de Bchoonm oader ..
"ian eell ODMr genees beofeD, bij wiell zij inVo'ooude.
lk m''IoK van hest' heeog&&Il bief meldiDg, om ·i st ik
maen, d~t ook be SHwaratlg· relen ZijD , die ha.!'t t heb-

ban gekaDd en lief gah&i.On,. Di.uwe A,si.tent-R •• ident roor de politi.
beaft .ijna betrekldDg raed ••Rn> ,ard. n geloof, d.t
dit de 2<1. keer ia, d.t ik u dle Bchrijf, manr d. e.r..te
kon ik o. dan oak !J; Diet bijYoegeu , dat
men vr •• ot, dot Soo, abaia ala "Clbtenaa, weiQig Ran
hem hebboD "l.
Nieb d"t de in dd liiltste dsgeD " 00 toeganomen
o Dvei!iJbeid hem !.;on. mogen worden geweten; __ dit
~ij verra. D4nr,OOl.' bestlmn andere redsDcn.
. Mal! blijkbsar is hij niet vau 't gab. lta, w!l.arait
men uitmlllltende po\it.:~·ambten&'t'en lIlllsedt.
B01"endien IIcbijnt hij :;ijne ~eg6nwoJ r dige betrekking
me~r te besc'lou W60 aleiats tr&nsitQilll en dat ie in den
regel voor de a mbi tie n iet be?orderIijk.
N ieta Hever ec'l t.,r we!!sch ik1 dan dat ·da ecbijn ill
dit goul b.drog tal blijken, "Yn6 &mbt.lijke boed." ig.
~eden die des peraoo D1J::
e,enaren ~n Soerab aia

med"ina,

uitloveD, 't geen d. k,o•• t.n d •• DireOti. aacmerke
lijk ,arstefken <AI.
't Wordt tijd, dat zij hara pl.nnen 'omtront beh"o·
niDg.n open baa. ma"kt en lijd i~ do med.ill •• be.t.lt,
ten eio do zoo mog.lijk d"daliji< na b.t Dongres tob de
ui.troikitlg te konnen over g."n.
Dit to doen na· jaftr en d"S verboogt de·"wJar.!e fif

kindeE'en te krti~

go.", .ooula de Inlander h. t proQ\lctief
rond,.n pl.egt t. r,oemon.

Bur,ga~Boh ool

.

Met · bot oog .d.. ,op.ou ;t mijc lli.t' ~.r"oDd~.
i~di.b de Directi. in.taat · ..1 ireND, ' ......d~UUo
prijten .Dit ·to lo,en .00• . l'et'.Uaigoll,: :priHl... k.'· en
, .• •. Van .de Regearing b•• ft oij
datd..,1 :11 . , ..t
de t ,,,,.egging un t ..ee ·pl'll<lhtige .pring_tiereD g.h.gen en monig gefo,tuoee,departieillie, ..I ... el . eeu

Soerabaiasche Col-respondentia.

f ermma kt .

.

de. kogel .ijn. ·linkorb.oddoo ....
b~d.; hij). ·l8r · ·, .a rplegiog · io het eiek.ngeetio.h t
albi., opgenomen ...
-(Oo.~t.)
c

c

en Bondig.

Ko~_~

H~t Yadtr2a1ld en de .drnAemlr,he ~Oflf(mt hebben ·!·ich
bOOB op tllkutll' gem.~ktJ ·omdat. do Anill. cour. niet
goedkeu,t dat het Vad . perso.enicilten g.eft.
Aln jufv,ou... Eli •• BOart, i8 ,oo'ge." ,ld 'ioh aan
bet VI •• mBche tooneel t. vorbinden.
Te P6iij! is Meyerbuers l'A/ricair<e he Jr het ec: "]t
in de nieu W'I) groote oper, epgev uerd. Allee n h !~c
8chi p, dat, op de wo :}rd~n. van N elusko: ~ 1'ol/F'ile; \ 1£1
nord" w.:kelijk d,o beweging op h. t tDoneei ,. ·tfo.rt,
beeft 8J,000 fl'. gek "t.
-

Ovt!l'zicht del' Iudische -.:lk ,;blaCpel's.
Nallr •• nleiuillg Vall eon hem toegezLlndcn o,erd.ruk.
van cen &rtik ~l in h(;t .llmuje18blad geef" het Algemeen
D flblad wm N edrlalld,clt 11laie aenigl1 o~merk.iDgtH. o'er
de Ptm~iOefl8ferhoo!/illf/ voor Induclu! qfficiercn.
l>~ begrooclDg, vllor 1878 feraauenen, i. zonder eene

' eeus regeliD.g of verbooging fAn die penaioeneD.
D.I e.enwe! d. Fla.ts gebad hebbands verbo Dging ,an tr&kt ·" llent doot' verhoogillg 'an pansioen
gevo'gd !Loet ",orden, lig. iu den ... d der ••• k. Er
beab.,t toch een zelerd ver!.lOudiDg ~QBa " hen de acti·
viteill:l·Loelage en bet pODsloen. Nog erger WOld t
het, W8DUe&r van een ander d..,el der in NederlBc.dBchen
die.llst wd!'kzame milit~ileD de pensioenen weI -ve rh oogd
.iin g.worden, gelijk met hot N.d"rlandsc h" leger
gebaurd i B. Va.n claar de vreewddte verachijnselen.
Niot* a'leeJ, dat een kap ,tein, die f 4800 traktem ."t
had. gepons:oDeord ... orJt op f 1600; eel 1.t. luit. unt, die / 2700 hal op f 900; eou 2Je lu;t., die
f 2040 tl'aktement b.~d; zich m Jt ./ 700 penSioeIl
moat te Haden ~toW:Dj !DaULt het veL:"JhijlJ'H~l Ylo'rtoont ~
zicb, dat een Neder;and~r.:h .ktJ.p;!.:~i!l; ~ia ticu 2 lOu,l
l"oor vijf j ·lr"n bij beo rlll.lii!:c;h~ leg~r heeft j 8~en detache erea, feu plo'l..Isioeu krijgL Hill l 2310; terwijl d.j
kapiteiD, d '. .ijn gah.e!en dionBLtijd in Indie been
doorgobraoht, hot iliet verder dan f I GOU k.n broDgen.
Wa'ln ee!' de velooj moeilijk1.eden in uanmtrk ,ng neemt
die da dienB\; van e<6n Il)dioche boveD di~n v In een
N ederlandscb. offi ,ier opie"ft-rt wordt de t.c:lt~rl!te~JiL!g
b;J het Ne:derl6udeobe ltlger t .;.Dopzicnte thr penai :;ens-

DE AanaTENT-BESlDlONT , oar de politi., yergrzeld
,~n den Hr. de" Dekker en d. sohout Seven,torD,
br.cht giste!'el eeu ;,o",ek .an den Hee. 1., woonaohtig in de kompong Der •••• n, t.n wieDB hni., elkon
dog een menigt. dohbal"N . i01 ve.umeleD. Aange.ieD d. spel. u Yan de !lslering der polide Dericht
ontv8ug.n badden, yond en tij aile. gelegenh.id te

b.,

vlachteo)

voce

dt7 paiitia zich aan de woning

VAn

dS!l

Hr. I. vorLoonde.
G elukkige r wae zij echter op M ..... ten, war.r de A.BBiatent~Re8id6Dt venolgena hene~ toog. 10 de wilDing
..an den Hr, D. "lam men 4. bnnkiera eo 5 ":e: epelera
gevangen, eu !egde La rena befI.g op een beJaogrijke
.80m gelds, dat zic h op dit tijdl ip t ar ta.fel bevund .
Ais tJ t ukken va.n o1ertnig:ng werdeD dive n!! belloDa;gdbe .i en bij 't spal medegeaomen.
Do Hooflopp •• er van den . chout VianeD Lam
It g~iter~vond in ~e Ga!!g.Bell~ ell. 7 persojJen in hec\tB~
10 ham een twaade ?"f!.!l
moge v lIld Gn~
nIB, die du,r In een koetsh£l lS om !leer grof geld
.Hel ontbreekt 2;~er :;ek.er niet arm de gele.genheid, . apBelden.
.om z!oh hier IBIlDwerBn ta Terwerven, \, ~Irtoe de
AlB nu de Rechter maar goedvindt bet wlu.:'muw
hij bed t,
straf op te legg<ln, "w.'k d. wet to.l.. t, dan •• 1 er
r eputatie u n DOBronkhre 6Briijkheid,
JOO Bunstig oal kunnon ID" 6werken.
wei Wit lobrik onder do dobbelalro komen.
l~iettegan.t,an de de .I~cbta tijd.n eu iedore lD kl.agt,
. t&at de lJijve rb eid bier ni~t etil.
RIJR:SINXuYdTEN. GadnreDde de ja,ea ] 8 77 en 1876
O. a. h.bb.D d. me ub.lf.brikooten de Zoete & Co.,
werd in de b • • ittingen buiteD Java
Mail.era ontdie onll net work leveren en meer b3lt.lIingen h.bYangen •• n :
1877
1876
ben dan zij hUlet kuonel af mak~nJ een Btoomt.ftl\';"
Invv.rrecb f ..................: ...... 1 62764 1,79/5667 18.09'
m&~bine in werking gebrleht, t cneinde goedkooper,
!Jit;~c~=::-echL ....
~ ~53480.81 I: 8 239B} ,96~
1::.H1i.i bl' j;J.Ll e;t:od\;~~L~':)J" J.1:l U,\JovJ. ;bo ~L'u.:.J.ti~0[ r.ituoJlJ ~· viJ:i.'
~acijns op tab.... ...........
12737,6 1. 17560,17'
d. band h h.bbeD.
P .. kbui.buur........................
8706.81.
6592.87
Zoo· is hior eene Biooml<alkbrande,ij tot .tand geVergoedingen Yoor baw6komen, die, met bet oog op de velo woningen, die
zen diensten ..................•
2506,2521,- "
hier gabouwd "orden, in Oine " •• enUijk. beboone
Baeten en verbeurdve,kla
,ooniet.
.ingen
...
...................
...
.
.
6301,25'"
921,83'
Zoo word.n door v",seLillenud atelie,s ~oortdnreDd
Anie.o landasonflngaten. "
128,40.
237,60
de nieuwet", proefuo£ldend bavonden wer ktrrigen uit

I

c",

I

I

.n

ande,e we,eldde.len olltbolen, hetog voo, eigen gebl'uik, behij fO Ol veri:oop .an anderoti.
Oro kort t9 ga.n, men .OU aan hen niet z:r~gg6nl
d.t
alai.. b ,ataa t .n tooh i. dit beb g. val en

.r ...

Tot..\. J lO06577,U7' 1 9 i 8528,60
dUB meer in 1877 f 88049,13 5 .
D" bOfeDTer.lletd., ontvanga·e :1 b~dt'oegen voor:
1875 f 85563~.97', du. maar in 1877 1151012,70.

Dietl toont .an, d.t '71 .. I goed m.ken, 't geen .ijn
VOlorg.nger bed i.rf. Dat .ijn van die 11." heinl'ielle tijden,
die periodiek echijnen terug te komen.
Zoolang
ik bier ben. en d.t is terna.auwerno ud
het 101. gedeett. van •• n eeu .... , beb ik al t woema.1
"u!ke tijdon b.I •• rd.
Op 't tentoonetelling8-t .. rein io men douk bedg
met .fgr'f~n en ingrav6n "foor den aanli:!!::" en Eiet
men .en kl.in op.ichterahui.je op de pletr, ·....r oYe.
weiDig. d.san h.t k-l108lHI. gobon w ,errY.en .. I, .IB
dwer"gje, dat de pl.at. ha ef~ ingenomen, wellre
·t.oekomt aan een r&DII.
ZoOAlI n bekend i., ..I de cong,.a-loterij ea .. t t,okken togell 't eind. van Maa,t. M.n mogo duroftr
p.uttel.n, ni.maud i. gahollden iot. t8 do.n, dot onJIlogaIijk iB .
.
Dieloterii ..I·eell • .,dig limfido winatje at .. orpo. on
dit,1!avoegd bij d. Jermoedelijk. entreegeldol> ;,b ar der.
inkomaten, kall der Directi. een. fry _ekere finan.ieel.
ba";' ge,.n. Imine".1o .ij 't getal .ong,ell.dellitelt op
d.t 'tweill .Dj~~dj. by ee"ecelfde gel~genbeid be,oobt,
fin bn oij Eake._ijD Diet te oy~rdrij.eD. Nu di@Dt
eii'in de .,eratopl ••1II te 10rgeD,
~r 110.,0 d·8.it
komt;maar: aan den and.,••n kant te.eDl, cJat .ij Diet

,1.

1874 • 87(;573,70', •
UIl'SOll:B.J.B\Il.

a.t

,eel . .••erbod •.
met.. o;~ .Ij,me~ . 8ooiet~HeD, .• ij moe..... .da foDdleD opmu,;.., oIie .IV b.~beD":A1IDI.8' w~r
~eD' 'Oor~ ~"'bt.
.. ..

E ,n

ODler

" 131 00l.!.97.
In l .n d .c~e ·

hlliJ!jel!lmel.

kerB vertrek.,p eerstdli4gIJ near Mekk.,

H ij he.f, d ••er dogen een pracbt:ge lan~.u er gekocht, w ... llled. bij bij te ·ugbmot vaode O .djang
moet ,<""dell .fgch_Id.
W.., ald ••• op Java rijd en ambtel"o .. 1oJ .. do"
io oulke ko.tb"e wag.DB'
(Soer. H 'J!)

&en

" 'H.

~.keer~ ~••I~ . .~· ~:;·.~r~i~ eD ·I"qo~· ~·· ;~ ;~ie~, :·giDi DIe\. l~Dt"r

""I .o~u·t- af, ,!f."n.1I

U,T PAH >1I80UN. Men de,,!t ouo mede, iiot godur.,d. het vn .... d.' in do" .. midd.ll' un Z.terdog j '. d.
Qit~ijk al hie. dermato door den blikkea w"d gefrof.
fe n, dat het bo ,enote ge~ .o lte in broketukken tereebl
kwam nabij en in de .oorgolorij .. u bet Rech.rche
hntoor ,,'da.r. G,lukkig h.d .nlka pl •• 's op eeD
oog.nblik, dat niemand to, pl ..
ig w... tood., geeD onge:u\k",b r.yn f onrgen,lJeD.
Hoe on~oo!'sichtig inlanders m()oigma".l omgalD. met
,u.urwapens blijl~ nit het na"olgeo·de: 1Jdro W"on9'(},
MU"'fjDQt;'UJUH (l\mgtH), negaf li,,'t, in den at'oni ·van
Ks.odag, jl. nur zUn djagooag, .. ld, mot o.n gel.~.n
g....~. lea ehld. een ... ild IWijO le.cbi~teD. Onder
...g wu li,jn ....FenDat E ...... Jeo ... k. ..aiobg .op
be. bng.luUrigodenkbeeltl; in d. pondok op "iin ...ld
""",uQrtje t. ~,!I.t.keoe,,: b.t It"."; . d~rianto
drogen, .....r"ti bij,ergal .d~lIba,," bodtr ~· lateu. T .. r-

t., •• ,....

c

wijlbt;, met . d.m~.1I!IiDJ .YlII ~ ·, 8e1! ..er clI'" .iob

verhoogirg" dllbbd oUbid':,lk . .- .Me", schijl.&t

I,:Vdl"

'~

gehed da overtlli,5lDg la t)dZitteD, dl1t hat Kleiner lan ia. l
diens"jom;:Il 't w:;l lll: in heL IU?ie:obe leger tum den

r ecat op pon..i,en g<ef~, le"eo ~ll., oabiJl~kb.id
of karig:,eid opwoegt. Die berekeniLg is ech~6r geil.el

om";dr
ell

at onja.iat, want d:t k..le ne aalltlil jarou

is

aidu~

b;p ••l.J, omda! bet in w.rkehJkhei,i gelijk st •• b met
het grollt er i.fillt"ll j are.l iu N ede rlADd. En ·nut c.i
gelijkstalling geeu fi..:t16 is, ~an ui~ de \ olgeud-6. op:"
illbrking HUl d",n Scbrijver blijkdL: .T~r-wijl bijOA elk
N~detlaudseh oflicidr rns tig 13.1 golcid",llJk to~ zgu volJe
pcn.l!ioelJ komt, IOU llet de moaild wd belo ...n e u, om
door f ergel\jking van de ranglijat d~r IniilHlhj otfioier t)n
van dit jaar eo di d ,'a il 15 a. 16 ja.rCil gdledeu aanll
nt~ te g.:.aD, bue betrdiie:ijk l'i,tLigen vall holi dat

volle pellsiUf:u ·verkrij gen.
Bet vtvegtijdig bJglll yun hat Vuill3'

p~n8ioeD

mag

bO"endien a lleen da n eeD. voorrecb.t heotell, wun !..€Jc:lr
dl\t peneio6n ?uldoencle il'j ande:a i~ het u&luurlijk
e~n duhb ele ramp. De t ~gtl.tl wooroige t06Btand hetift
ann het lager reeds kWflllod gedlum en door ha t onaan ..
lokkelijk. vaD d." die. 51 h,t iLcompleet ran officieren
biforde,d.
10 hl)t 'f olge!l ue .etuatjt) gef:>ft Ecnry--er t;;,~ ~lotte de
cijfere op der ptlnl ioo neu ZOU " ~ tij .sijll, e ll z: oonls zij
nlar billijkh eid bdho.rd.n t. WeZOL:

Your

(t~n

a. Luitennnt gane r •• L .. ,. .................. I 8000
O. G~nerai,l ID.I!.jOCf ......... .. . ..... . .......... . " 55UL
c. RO!f)"(!td ... . ,
.. ,.,., ,/ 4000

.r 10000 .
I

~

0000.
d. 500

d, Luilennnt ·hIon .1.. ......................... " 3000,

3800.
e• .M.joor .... .-................ ..........
2600 y 3200.
I. K.piteiD .......... ,................ " .. ......... " 1600, 2100.
fl. Ie Luitenn!]t.. .. .... ................. ·•....... I) 900 _ 1500
h. 2·, Luitc"mant ...
JJ
7(0 •. 1200.
In holtellde bl.d goef' de heer C. D. Bu,k.n II uot
het volgtJnd oorde61 over dell nit uweo. l'OUlf.iJ. van '.A..
S. O. W.lli. (Mej. Op.oomer): b'dugen vaa ,',-ijrl:
D it i. 10 ye te op1iicbtea. bet. buitengewo:}nate boek,
hetwelk iu ge ruituen tijd i~ NelerilUJd Ie ll!tgekom en;
c .............

u

"

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

bet e~u hi~lori8(:h -'j r om$n \"In
tw..lf· .. dertioLbo~d.r ·l bl.uzij ten io, n it do d'gel>
fan hl2!t Vcr lond der Edelen, van de .B Jelda ~o rme"
rij ·en ,an den Btag bij Heiliger.Bd) ms.\r omd&t die
rOUl6:l li o~dt; aa. ngd kondlgd a18 «he t wlOl,k Vtln 81:l0 n •
Diet r. OOleer owd .. t

. . . entian· of t W ;D ~i gjilri'g
desttifi gelt}~en bebudn.

meit'je. ..Men moet de dcie
z.ieb. eBne "foorB~fllli[l~ .tt)

OlU

FunneD "ormell VaD hot v~rr688end groot :: '·'nttll ftj t lU,
t06atandel, kara.kte- rd, garol.3 1-ans e.'l begrippE' ~\, ·wttarover de lcugdigd 8cbrijf.tt:r louder kompl,menten be-

Echikt. De WiDtfte t\ eder!lInd1ch e prOfeiikl- rL1D in de
•• dc'Dudigo "u.bageerle. to.gap.at op d. g"chi.d.de eu op be t Ie {ell, lij Q t OO volleerd alit lij. En
allBII uit boek.£n. Zy · .~lIildt.· r.geen hartitochteo, mlar

gee!. b ,0piegeliDg n or o,er.

D. h.at· .. o.dt bij hu,

C61e tio!.i. u.ndige . tnd i~) ower d OD bait. 'V6t t ij ,,11'
Herda lanbiedt, ziju werke: ijk eleebt. met.tY~ i 8~bo
jlirt(tliotll . kokett~ri en zouder conBequ6ntil:"} kostEch oo lM
tn'aringeo: ~.fU.' t,y wet.t er tutk.: et;"!u gliwp van dit'p
z;nnigheid en r.:oo ~eel I!cLiju· fan kuc\t Bllll bij . ttl
letteH J dbt men er .au val.l8.clijk en m~t wa!ge,.llen
dupe un i • .. AI har~ bQof.lp0rlooon h.hb<.n.ent\
~igan 1",el!8be8ut:ouwi, g, in Q eNenstemming of in
etrijd met d~ chrollologif'; en toewd bet m•• r . be.d: ou
wingeD. zijni I OU well IwereD. dat bet Itnen· flU. ·M ·n
be.iDD.,1 'iob, d.t d .. ~lfd •• cbrijfotor eOL- en ond.r
mul ....11 l) u ;t8cb
in bO\ ·licbth.-e(~ gu",dei>.
N R .~ eobt., IIlel ' 'd it groolo. Noderlandlcb0 1rork ·i,

ar.....

opgetnd.n" Dl'l.·

"V .G lar ~i$l .."

.wakke . pr;",~

;~deU; ;. ~:~~;"' · IittS'"

·beo.,r4ee1d
leeren, d .' : .... rhlijk ' in . baar~e~. "'ee<Je , ~ :.

·B""boumochDit,w.t b';'ld,nd ;~~~ ;:~;..~ '~ia
..e.r .. 1 un h••.~ . gr ...t. · b.l ••.• "h.ld .• Un ·.r. lI~g .-n ..

merkeI.ijke I.elllten . Inh.re IektOIlf: . _
.C1le '·!li ;.r.,g.. oa.. SlriicJ ten einde h~eft ' geb.&ObO· m C·, II.h .• • .
s.hap t,dt. t. g •• conn que ind1'll"ken, ..~ir..n, ~
met ·,e,w.ndering,det in dit Iij'ige. "8r" .loo,8el rill"",
te iB . • rgaBIe lQ IIan. de Bcbildering .de• •· tooamauge
m.,.n ingen, en 000 weiDig .an di.e 'lUI · bet ,bOJite.1e,en, oich openb.r.nd op bet ·.'gebied . fI~ lIJItioail!.
fro.i . letteren, nationale "riiibiteoto,,'; . na6!OD'aIe
lobild.,- .n beeIdboll.wkllDat, o.tioD&:e · baDdel ~en
nij ,.,beid. B i ijk~•• r cijD
belderi en h ·,ldiDDeD
.ohrijtte••1:o6 Ider eeozijdig -ontwikkeldomeo ••
menscnen VOOf 1Vie gr:Jote lefeneqqogt ien . IOlldet ait;a."
lond.rin g, .iob oFius.en in b.g.ippeD o •• r til".eo. ~i.ig :.
heid, O.e. -ienlijk ell onol.nlijk, •• er deug'\" en ol1deugd;; .
o. e. ba,t en g.el> hlrt. He! .... k.t .n t.~k~oiiiipiin·
de bistoriacile perSOllen, wien weiDig .of. ni~ta .k le.eDen
.:.1. Maar d•• Io~.om ••l altijd .g., d.t jofr9u"
of boe .ij het.n mage, eenB fBnomen.l. Nederland•• be
jo;ge dame is; fenomenaler daD balP boek J doch d..r~
011 ni.t "' iud", b~l."g\V.kkelld, e.De landgenoote, op
wier bez.it wij r·)em. mogeri dngenj Dogmaal. eeB le'~nd
en beuobelUk prote8t, t~gen de .ldwa1iogen Van .018".
mig. NederlaDdeehe .o,t~... in ••ko de vrou"elijb.
em ancipatie. L •• t Ons hopen, det Iiet d .... t~,. jqoge'
pi_at geg.. "n mag •• ijn. veor d. . .tioDale le~tereg '
d. :V'DouteD t. drogan, wolk. bur o,e..lo~djge bl ....."'"
belo,e • . E el gnr,8tig voo,to, • • " ii, d.t · elk .olgend
deel fSD 111 d"getl, Vall Strijd b~ y Jorg4ande o,~ett..
in bet darda en la.tote blehijd.n ,eo:.omeo, die .
met h6t BchooDate kUDnen wedijveren J Vi.at 0,]1. litt~a
luur in dit genre'lol heden. beof, yoortgebracht..

d.

der

ben;

wan..;

.1

c

UIT D~·BA!r'rAKH1<lIl1". Om.[r.... driew.ken gel ...
don i. in' het onafilank.lijke l~nd.ohap· Si'i.~dueng
flap. dIg reifian. -D(!()r'}~lij~, ',.n 8ipirok' ten- 'd"Bd, V8D
",,)ord ell.roof gepleegd, wolke een dr.evig lichtwerpi
Dp don oot'l,etbtrenden t,).otond in. de onofhBnkolyke
Batt"klonden.
. ttl Was tGgen d.m. niorgt-lD ometreJka 6 un" dat.
.",', pur dook ..e 'CbBduWJo' geltik nachtspoken In

h\il~.'Dt. R. :i'..h1ij$ 00 P. C. ron Galen._ r ••p. HI! het S. ell'

he~!2set!i~j~:; ,b~!lchlkkillg vim -de~ Ch~f-<>yel'~en ._--~.neera~
-kUlldiKe,n dien~t, de dirigeerend omeicr rau ge-zoudheld %" hlassll'
P. O. van Goens! vall net hospitaa,l te Weltt;'lTl'adell.

den Dtntrek van cen der' twee dorpau fau bovonge~
llo8ltld landsohap rondtiwierven.
bewogen .,;ich met
!rrootu vlngheid en Tooobten blijkbaar nesf' onbewaakte
~pel1i 1gen in d.m ffiuur" en d~ palissodeer:ng, welke
den knmpnng bel!ohefmsn: maar op bet oogellhlikju i 8t
lliet zeer I!tt'rk waren.
HIl! Hivr is ee:u gunBtige gelegenheid om binnen
,e .luipen! Op h~ndGn en voeten Blopen de g •• ',lteu
nlar bin nell. AIle. bleof &tiI; geen geluid
d.zen
of gen€lD olltwakeuden Wlchter, zel£s gran hondengeblaf -wprd vt\tllomen. De kampongbewonere wareD
blijkbaar in diep" rust, onbowu.t van he' gevallr d"t
hUll boven
hoard hiog

Zu

Vervolg del' Nieuwsiierichitlu.
-~----------"

PO~T~E:i)E!>r. In 1876 werd-en ~BrzondeD

vau Battuia

en \Yeltf,vreden iH41,89t1. Vllll SaillftYdug _'134,824 1 Ylin
SQe~~haia 3671757~ v.n Solo 24662~ van PSloeroean
7238, van PN~olinggo 6616, vau Foaling 18650, .. n
M.k&•• 6514 dagbladen.
Merltwaardig i. de clObbering van hot maandel\jka
vilrz;ndsn aan tal cl3J;b16d'1flJ namelijk:
18S,934
J.nuari
139,392
Juli
154.528
Auguetl1f!
]?abrutll'i
147,067
Beptemb"r
Maar~
151,6'17
Ootober
April
NLnremhdf 152,574
Me;
December 155,552
Joni

,.n

a.

. AangeslagenVendutu5n.

2do

804,867

h.lfjur

h.lfj4~r

Ad verten ti en

PRIX REDUITS.
10.

ten hui.e van dB" Onder-Iutend&nt 2. kln.s

F. van den Steen van Omme1"8Dt

h2eft

kor
gaau, en zond<;lJ:' dit er wtHl.r uitkomen.
vOOnTE-;E:r.lN

'~~~~elU

de

inlanderD

scheen em ollde 'fl'.JUW, die augsbig randkeek. Maa.r
nauwelijks bd~ zij door de dlkke dUlsternis he~ll overEd
gawapenJe vijanden
of' zij WtH~k terug met
den uitroep: .,R",t dllrp 16
v~Q!ldtm! '
Het tortoeel Wilt nu
kan men :uicb beter
Vv;.Hstellell dan bJschrljven.
den il.'lnv&ille-r cn d~ noodl:reboU Vtill
oY~rrornpal
d{-n~ vermcngi met. het gelui.d Y&n so;,hieieu en houwen, en dasrtuBl3chen hot kerman en rocbelen ,nn
gewc.Il -loll en sterv:;nden, - dit aUes duidde genoeg!";aam aap, welk treurt)olJeJl hier werd afgespeeld~
To en de e:tand dar zon ongeve-er 8 llur in de morgen fU\nWees, flpiA6elden haill' stralen r,ich in ee~j vree~
BGlijk bloedba1; een nautal 'Ferminkte lieham01 lagen
v6t'spl'.;!id door de kampo'l-g, die geheel verwofl!t WaBj
en rijk met bait bela dell trok de be!lde .ran Sing aMahar.dj, a( om naar aile waarschijnlijkbeid, bij.ldien
z;ij do,)r ee I wilitaire mucbb uiet tot !:!hau gebl'acht
wordt, h.or blo.dig handwerk elJer. te her ,,,'ten.
Aan eaniga mfl;unen w"a hat gelukt nl.hU' Sipirok e-n

bet

hedall ochtend om 10 nur in dA kampong Pa-toe~
gebe:Jrje. Bell Ohinee6 a1daar wa6 voorne~
foe.~t te

menE eell

en nn O&kOlllen verlof
e6n afriaa bouwon

der Ooden en

DE ZWKRMllN K!.l'£LLRN.

welken

v0rto ~n9D, ~iju ~
~

de

~ielen

in d

3

laatste

d~ III :0ning d~!' in-

clel' in

oJrl
Turken , dirq hier La Illnd€ hun twost
nu bun vaderland bijna g;;h66\ d')Jl'

geslltuvelde
zoe!um,

bezet is.

TWE ~ y'E'.l"l'!N G-G!lWEn§., op TllWUVg teD RrbeiJ.

stt3-ld, liep~n haden morgan stilleljes vvn bet
weg. Reed. bndJell zij (ngoLinderd de kalntong Pekodj \n befiakt, toeu eell politie-opps5ser hen ontmoet
t€l OIl in "nest naID_

den Sillungamha.n

te..

vAN

jluu; 258 j. t n 105 m. var; 13
un 14 i~ar; 1i4 j, en 11
43 j.
2
Vlio~ 16 j'l.a,~j tatA-fil
1606 m.i.je,.
Op de plol'licntierJ lagare !'!cbolell was de verbou·
dina dele:
7~3 j. ;n 73 m. van 6 j.; 53 j. eu 92 m. mn 7 j.;
78 j .• 0 lOB m, van 8 j.; 65 j. en 135 llt. Vill 9
jiar; 93 j. en 153 tn. Vlln 10 j.; 119 j. en 142 m.

e; m.

I

..0 11 j.; 94. j. en 154 m. van 12 j.; .93 j. en 153 , ..Aon de Am8ter.d_om. 8."..he_ ge.ld.benrs bearscht een vro13 l! 59 i. en 147 ill VAll 14 j.; 46 j. en
l;il~n
V~o-P Rl}g"!£I!l il! '1]'(,(,1 kOOp!llstl Hc-Ililt m. VAn 15 j. en 3l.
en 120 rn. VlIl 16 j. l~ndBl3he
onvBranderd.
Het getaJ mei'je. naln ill
toe met 103, d.t <ler
'. Land. g,ldmiddelen verkeeren in r008kleurig3n
jongenB &let 31.
toeshnd.
-----~
Prins Hendri. beet; h ,t EereVDO,.ltter.ohp dar
UI'I" 'l'OEIlA.N s,Jhrijft men ona dd. 14 I;'dbr.
VereeDigicg fOOr S!lrillftme: aa.u'Yaard.
Den 13eu ~es.:er zijn des morgen. C- 'JJ. 7 uur alhier
Edt bouwen ran het Noardpoola:chip fo:rdel't goad.
drl6 graote m'o"Ordenaare opgehang9D; _'oIo. 1 heaft ,~e.'l
Alia Nedetlanderd worde 1 opgeroepm tot bbt geIIpion. VAn den opiumpachter te R-nub<;l8 Yel'lluQrd , en
ven - \~n een nieuwu g6Iijk.~ b~ lra.ge ten beh]evs (L~r
letter!ijk
verdiend
.orat io
lUsnigte

Noordpaol.e~peditie.
L.euwarden ..1 een tentoonotelling honden van VOOl'worpen, doo". vrouwen verv.ardigrl.
De- nieuwe Bagell5che gez!lnt, de Herr Stuhrt, is

bruta'e

tl!lugekomen.
Do r:organiJ!atie vau het deputement -Van Oorlog

te ~~e8c::::e::b:a:a:r ~~jn te:l~~:nO()~:i~'en twaalfden te J. H.g~
beeft in het. disttict fing&han eat);

om 11

Dur

deB .vond. dede.n

.::: :;!:~~ r;:::r:¢:~: ~:n~:1 ~:!.~~e sbe:i:::n~::ij¥~:

i~ ~:p~e~~l::!::r~.bar

heeft;. etrvol ont.slagen bekomen.

Aan denH ear 8uiokerbuij.J

kO-1pman

te B4tav'ia, is

greDe ,an D(Jdjooegor·.... Ec:m I.,etal del' nJoven bel~n')rw

~::!::~.h6t nanneml3n de_r l'tiedriehs·orda ,an Wur-

den te .B.dj.neg;jro It! bllis en two. in het Reoglleehen; .• y bobben ,Uor een waarde .an rUlm /13,)0
&,~r-oofJ. maar· hie! goell zijn zij er
afgekom.t3n,
want door den loon der buill IfOUW id een fan hen
mora-'flood gsecboten l eeia tweede g6yaor:;:ep. genomen,
en .'Dd,rJe
r g.wood, te.wijl d. LAman der vijf
~'8rig.D b.lreDd -Un. z~ Inllell dUI alien wei go,lt.pt

net Enge1.cheleger lelt 200000 rna", .1•• olu"tee,s
1'15,000, militia 115,000 on germ.my 14,000 man.
Eon uitvoerig ,enJag der afdeelingen van de 2de

!Jo.deD;

net bureau Veritle heliobt do" in Nov. 190 •• i1schepeli. I-ijn y-erong-tlukt.
De markt, i. atil, ~om"t

"w...

Vir' 8o.l1U.B:,uTj..,' Wij V8rDimen seret heden, dat
opden 10ieFebrusri opd. boogte va. de" k.li. Apit
K IlIi 'll8o ,8ell JaV4all, uit .de d888a T.m'>llkeegaraD
(MoDgk"e NagArall) do " den .poo.! •• in i. overteden.
- I," t"tWoac;giri.,he ge,o.lt meD talken. nog
•• hokkeo'....~fdbe,iDg.di. boo,well"" • •oo ... ak
da'.m611 Dietl 860. deri<btiogkoo l1epaleD, t~ch een
t~ft"': .iJnda~deL8II08 Diet gelleellnrQ~t iO:.
- ' I>,,~.~j""rJag
,den P •• so;ran Adipatie AriD
Alongkoe· ••J~ i ••e'iedeo. Dilladagmet de g.brlllk....
lijb~heidg<lritml.nde, opkom.t drr gutell
• oa.iIl • . cIs lalillldlobe ~wuoe.... bela'Ogrijk. Set

'.0

fee",~toII.ilIr D.H In

deD·aallliddas.(Yor,Hltl.)

KaID'3r oyer de met de N. I. Spobrw£lgma.!e.chappij
uit.ge.gefan.
De Reoi,w geoft een gunat'g ver,log Ov.r b.t ['6beer H' den .taat·der Nede.]. kolonien.

g~81oten over~enkom8teli

is

Hed,n middag br•• ht d. j{onillil der N,d<rl."dm
berlchten aln tot H, JaD.
D. ]00.10 vorj46rdag rln he\ oforlijden nn den
grooten botan'cal Li"nean. i. Ie Amsterdam pl~"htig
. geTierd.
De goud. en .ihermarkt toonde •• te.o'ommeli<ger.
De Hr. Jager is b.noem~ tot ollioi~nalt g.JQndbeld.
.t,ome• ..ila,~, va.. , V.'parai" n ... OaUo.,
ie,erongelllkt. V•• dflllOO pas"llie.. werden .I""hl.

.oj

~88~'d.

PR1X' DE8 PLaCES.
Loges et slaUes ....

WOENSDA.G 20 FEBRUARI,

CD 1/30 30 ki.tje. POillm,r.nzen Spiritus, ieder inVP ho"dend. 100 floSBCbj ,•.
CD 31/60 30 ki.tje. B,JOD.,kfimp Bitt"r iedar iohonVP dond. 24 fi""chj~ •.
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A. MEIJER.

Op

Parterre ..........................................

wy

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

J.Commission
F. llIULIJER,
nair Expediteur,

verkoopen:

7 Koebeesten,
wat;rolidel' 2

m8

I

kge<rende.

SOESMAN

3·to

Co.

e:)

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

DE GEANNONCEERDE

belast zich tegen billijke VDorwaarden met alIa Commissies en
Expiclities.
1269

Per "Celebes" gel9st:

TOKOVENDUTIB
Op Maandag den 18 dez

Eenige prachtige Geweren

~r,

•

15 verdaagd tot

Donderdag den 21en dezer.
348

van SAUcR & SORN, SiiRL, wa ..ond.r,

TROMPLADERS,

SOESMA.N' en 00.

350

Op onze toko Vendutie

Branches en .A.gentschappen
fan de

vall Donderdag den 21 de:<cer,
z u 11 e n w ij Y ~ l' k 0 0 pen:

Cbartered Mercantile Bank of India Londen en China.

38 vaten Flower Ale
Z60Wlltd' bes~hlldigde

efquetten.
1 kist illhondende

200 stuks Oambrics No
~l;Ic1ad:gd

(!9g Streetl Lond,Gll, B. 0

24

bij

WE~

G A.

In den loop yan Feborual'U IHll1f:',(aanJe
zullen publiek verkocht w01'den
de perceel-;;:n No. 2DG e 1 No. 361

reepe cti velijk ge-

~~~~~~,d~e~~~~::s~:oart ~:~!t 2:e~,to~Av~~;e~n

he:;

Amsterdam
Roil,rdum
Ir:dis.ll Branches

Oeylon
Strait. &0 Jova ,

rAbaia.

I

eenige Exam planm
THO de

Hollanclsche, Bazar
'de Graoieuse
De ~:~~:~et1~ee~!:u t.:ezbij~n vl~pg~~ Mode illustl'ee

MAoLAINE W AT80N en 00., Bat.,i,.
Me. "",BILL en 00.,
Sam.rang.
FRASER EA'l'ON on 00..
S.er .. b.i •.

George Fletcher & Co.
Speciali'teiteIl voor

SlJIKER MACHINERIEN
LON!lON & DERBY,
bevelen tl\!b beleefd,jlijk bU Heeren Fu.brit-konteD

Ban

vcor de lev-arillg VAn do nieuw8te Boorteu van M"'c~ hi
Su;ker~f~brieken,

sIs:

SiiikermoiclIs, Trip/If efi'ets,

Cell{rirugc~

elc.

HUlll.e uitg~brdde werkplullhou in De t b r s'_ellen
hen in -tita..:I.t dtc! g...-oohte orden m{'t den meesten
spoed en d~ [neBS e .c~u_ratil9F,1e uit'O'i'O~'rBn.
Iugenieut Voor Java de Heer JAME" FORSTER
Voor volledige illlichtingen gelie"76 wt'-n r.ic~ te we1i~
delld(lTI tot
D~ Agenh~'1 voor JllY.,
341
MAOLHNE WATSON en Ca., Batsvi •.
M~. NEILI.J ~ll 00'1
Sa UHlran g.
FRASER ]<] lTON en 00.,
Soor.v.i".

Importhau(lel.
_ _ Om "1'916 anl1vl'ogsn te genos-gen, zullen ',v:jj ·"OOl'la.all oak

IIUURI)IANO'S

ven3tre.kken, tot "w'slk doel e..euige
Njell."ve IJiauo's
zullenworden afgezonderd .
2\19

-

\1

18;8,

om per mail te veryolgen,

Heeren H. O. ROBINSON & W A1'E.RS.

Ile,rieu voot'

Hongkong. Fooohow, Shanghai, Yokoha1D!l, .
~
JUt's;;;?";;!'. Wnl. G. Hale eo 00.
Messrs. Bey do toil Co.
Melsre Pie'kenpaok Thies en C~.
Me.sra. Me. Neill en CQ.
353

Ccina

Pt}:'ga.JJon nall.~t de il13UOuf:Bwo1ing, _ a.ldll .. f bawoonl1
door r;-tefr IUW de weduwe BH.O U\-Y Ell..
GolllO:JlI1d P 'neel ~'ll respectievelijk bij dq ver~ond~r' g
unu""I .... , vo" f 8900- en f 2280 - zljn llltUB~'ro(]hello ond~rhaud~ te rerkrijgeDj IllfIJ!'matitn bij
(68)
n. l~. AGERBEEK.

342

Bank of Eoglacd.
I\-Iafcnard Anure ell Oa~
Lar.,yolte 31Meslto. Hop~ ~n Co
Th, B ,nk d Rotterdam.
Bombay, Calcutt •. MadrA,.
Colqmbo, Kendy, Gaile
Peuang, Singapore} B-~tt'!ia, Soe-

R'lDgebracht per SteRnlf;lr

op Yrijdag 22 Fehruari

1-'::·

tun a1!! yolgt:
'''5 O:d Broad Streeb, Landon E. O.
The L'JndJn Joint Stook BanK J Prill"

nead Office
Laudon B"nkerB

SOESMAN en Co.

_346

Lefaucheux: en Oentralfire.

PriJzen ultent la1fJ.

SORSMAN en 00.

met door
BWG 1096.

OD'

......,.- l'honneur de prerenir 1e public que lei
capte.entationa donnees par eu:.: .ont en dehOti d.
celie. donnees ~ar Mr. BERGER DEPLAOE, et que
to U! lee .hoDuemer.ta Bont !ugpe-ndul.

van Dondel'dag 21 'dezer,
2ullen

10

843

rrokovenduti

OllZe

J~ 3 /J
2.-Eur.uti .................... "................._...... , 1.On Com men c era a 8 1/ 2 he u r" e.
~
Mrs. MEL, SISSON et PERRIER,
H ..........................

COlnmissie Yendutie

BATA. VlA. dd. h,·don.
De FI'ansche ma.n 11 Jan. kWllm heden aan.
'1'e. besobikking nn del G. G. zija gestdld om
baDoemd to wDrdell tot leeraren s!:I.n ha~ GymnaBium W!llem
III de Heeren Onnen, Van dJ=r
Kd. en Van der Mlaten, on Ban d. Hoogord Bur·
gersehool te Sam~ung de H -Jeren Ten. B!'ink, Mertens en W'agenaar.

IrI. VB.'1

No.2 en 3 b.bb.n·'een Java.n to Bundj"
geal ... b!; •• ha-iden hUll .Ir.f due ten volle
B~ d •• e gel.g."ldd i. d. meuw. galg het
praktijk gebracht, die zesr goad voideed; een

Operette-Bou fr, en 1 acte, Mn8ique d. Oh. MA.LO,

z:a.l worden verkocht:
i{oor rekeniog vall w;ell zulks ~oude mogen aangaan:

349

g~b.d.;

Souviens-loi de Clementine.

Op de Vendutie

b

ro.ofpartij plash

30;

Tuig.

A. MEiJER.

YluchteDj~ maa.r d6R-rentegen

vielen ongeveer 25 ¥rouwaIl I lll;llsjoa eJ kinderen ill
handaD Vll.ll den vij and, die Je meegev-oerd heeft
(Sum. Ct)

._---

der.er

·.
I

Op",elte en 1 Hcte,. Mns;qu., d. J. OFFENBAOH.
2.).
(OFll'IOIERS KA.MPBMENT PONTJOL 1:~) 5.)
van ZEdGeatr. gQp.d onderhouden L, BOEl. :alL,
PAK.,IE CONCERT.
waaronder:
; 1. Le, brigands ~ ,cece du caissier. Mr. PERRIER,
Engel,che IJ,eran Tweeper~oQl1a en Kinderleu:kan2. Comme ca pou,ae e"tlOin ................ MlDO SISSON.
tell.
3. J'.dms ceB amour! la..................... ~ MEL,
BelleVenB:
4. La.coupe de Lise ........................... ]If,. PERRIBR,
5. L. j.)lie Pa,fumeuee, couplet. do
_
fraaie Mijlord met losse bok,
Brn.cambille.Mm •. SISSON"
1. soheele Dos-a·DoB,
6. L. }'Ille de Mme. Angot. legellde. , MBL

llllt3SFY ?Im

Wel'd6J. met .tan niB vsn z&ken afge~et.
men hie-rillede IWg b-edg Wl8 werd de den,.
van een dar- i·u~zen.ge('pendl en 0;> den drf'-illpel ver~

pill

op MAANDAG 18 Februa-'i,

..

ste B~ilte in de
den dOI)'rtocht
De bui~eri van de llOg .eteB1S in diBpe rust gedom-

SI~}:()HT

don"~o

900,332

ongofeer h.onderd wet gelaofon gewapende manteo
en v81'dween met de groot..
die reels ann de VOOl-g!lan-

ms.

2e REPRESENTATION
Mr.·et Mm6, 'Mel; Mr. Elt Mttut'.s Sisson, Mr. Perrier.

1 flink Bendypaal'd met Tuig,
1 zwart Sandelwood Paard met

ten zijn.
nen d·mkere

EE.N

Dimancbe f7 Fevrier

Vendutie wegens vertr k

334

18

Opera.

M ••nd.g18 F""brnari; . Ex •• otie ten 'btl'•• enl.n
last. fa~ Stuten, OJ> het .eedtrar.d,door dell d"urwal.d.r
:an der Waall, foor rekeni.,ng en ten hu.il8 v~:u v~n
der ~St~~n van Ommeren, ' .. ogene 'fprtra_k ·op Pontjc)l,
door A Meijer, en van onuitg.,loote pondgoederen te
PddllI'lfH'm» door daD p.ndb.onder 'l'''L Kan Agosam .

G,br. STOROK.

;;trijgbsar ·bij

G. C. T. V AN DOEP en 00.

Holloway's Medivijnen,
i:.:~:::~,::~ij~:~~~~r :~;~:~rek:~~~~!:~I~i~~~fij;~~t~tlf.

~::e:ln~~~of~~~~or~~~e;edH~l~:'~ll~~:t bhe~~~~Yi~g:a~~i~ h~~
~~;~aa~n~~~~~ ~ije;,te hi~~zijd~~st:;l;~l g~~Ul~\.e~81otek~~~:~
illgewaut1cn de 2etel yan de zleke 1~.: waul t1Jue p.~en
met (Hlrd.~i'l i!~ge~G::::UGiiJ till zijn wIt goed op d? :;~d.ell

dPT ouderbuik ingewreten, betellgelen tIe zwellmg d:c
blotdvnt.e.n ell rcgelen ~edere verkeerde werking 1 waarmt
die 001 ontstaat. l3eide middelen verkeu tBcht!'!t·reeks l t?t

;~r$;;n~~b::~!d: ~i~k;lij~:el~:iCg~tz~~~~c~~;O::i~:~~h:~~

tu-urUjke en bnitens{lorige lozing.
Doo_Mjes Pillcn nm f 11 f 3" en f 5. Poije! Zalf .,.Ill
£ 1) f 3 ell f 5.
Cheribon '''. CAUST iNS en 'Co; Tfigal A. J. Van der
VOORT P"kalollgan W. :ill. llANA, Solo ARNOLD en Co.
en COENAES, Klllttcn J. D. SLIER, Mllgelang 1. A.
~EIJDr;I" S,nllHfang GqETHART, ell 00; DE GROOT
N
DORP

t~?FD~' J~~b;"~~~~isflA~ ~; 6:.

.n(~)

BAZAR.
:Rrachtige G rEHP Hammen,
Gebratane Sausichen,
BrauDBchweig~r .W uTat,
Cervelat "Wurst,

Westialische .Metwuret,
Sauoija de Bologne l

no

.

.

',..

.

...

.13, K!RTE!1JS ~l\(''''"

. '

.

ti
~~Gfl\lln~~Cn~olg:~
U.U.nM

lj6

VIlRTRRl DRR .BOOTK~ \lAN ' DEN. I. .STOO.!lUART-IIAATSCHAPHJ.,

VERTRRI DER 'rREINEN
... ·ft:Q(deN. L SPOOItWE6j MAA'tSCHi iipiJ.
~~

l"::

y~ ' B...'f.....,:~ l'i,-.g~~,raug · :.~e,;' S~_~n,~j!" ".J;l.otngekee~d,deJl
!:~, l:nio!~~I1j~~n~n 2~&nD 3~~~n~Che~~~n~&~:~1"~: bp:~:~

I~~k~~~J)fe-~:l~

10~: ~;~II~a

! Van BA'rA-TIl. via _.\njer naar Tjila\'jo.p . dOll laoD "Van 61k~
1[nlltClnd en ter-:lg. Om de andere mSlI.nd "Wordt ·de rei! l'erl en~ d

r~tll1i~:r.~Jl :a~r

D.10Kl:JJO 1 14, 12 36 e ll 0.2,5; van IGatbm
U1. A.ako,,,,t·. te Djokdjo 9.aG. 2,~4 on 5A.7·.
VAU DIcOla nu.f SOLO 7.14, 1051 en $.25, ~.n llJ.H,n
j,S6, 11.01.9 en 4..37. Aunkomst t. Solo 9. 53. 12,49 ell 5.49
Van WILL!.:K 1 Dfh1r K E DONGDJ1'l"l'I 7.12. A :lukolllet
t. )[,d0';1:djathl 9.20.
t e ~le~Dr2~~~~'1'1'1 uaar W1!.!'J"~ , 10. :25.
An.ll kOlli t1t.

Prob~linggo, E~Z06k.i, 1)an~

;
Tia .PMoero"'ean;: joew&ngi BaH-lloelf}liug e n ~rug tit!D lOcu. T~D ~lko maand .

ViU SOLO D9,~r S.UU.ll.AJ{O 6.50- 911 1.10; Tan G06ndib 8.41
•• U O, Tan K:odQag-<lj. t ti 10.13 00 3.49. Aankomst t. SnmR-

1to~!~ti:!~~~u.

',.SO, U,' ."

j

;

I

-ria Telok-Betong

Kro~

J

IH~ar

en Hl;mkoololl

Pndang en te.rug, in April dOll 24.~11...

_

Van Pl ll .U W yin PriSU1!lIl, , .!Jur-]JaJ1g1s~ Nutal, Slboga,
Baros, Siugkel. (joenoellg Sitoeli, 'l1rOtHUQD, TilIlW!l.t- 'l'oe~n,
.&. uuln.boe en terug, den aell va.~ e.1ke m~alld.
.
Van

BAH l"lA

"t"ia Mnntok,

filO[fW,

Smgapore , Peoahg. Edl

But ten- en bt"nnen

Het Sto01llSChip

F J L T E R D 0 IS K,
ta bekomen

hij

Mo. lS BILL

1487

eD

00.

Reeds gearriveel'd

J AP ARA,

t e koop aangeboden:
Ben massieve StoolllrietperS-lllolcn,

GezagToerder O. ZUIJDERHOUDT,
vertrekt den 17en dewr des mor~en8 ten 8 rire, DA ~r
Bli-tavill, T elokbeto"g, Beuk oeleDf Muntok, P.ai-embaog,
Pudallg, Ana lllboe en Atjeh.

met dubbel overbrengeDd e be weg iu g en da8~ bij be boorellti e i.lOrizoDtale mr t condeDBstie werkende 8tOQlU"
Ulll.oh ine YQll 40 paarU9l.:k rnch t , en

G a ll o w a v

VERITABLE
SAVO N AU desue
DE LAITUE
LI.! lIIt'ilh'lJY· lit'S
Toilette.

S too

SUC,(JiIS

L~OPOPANAX
J'OPOPANAX

HET STOOMSOBIP

."

A. en W. S1H T, te Glasgow,
I n fo rms tic B te bekomen bij

,

OPOPANAX
OPOPANAX
OPOPANAX
OPOPANAX
OPOPANAX
OPOPANAX
OPOPANAX

~(aatsch.

Ned- Ind. Stoomv.

Stoomketel 21 x 6' 6".
Vervaardigd do r de H 8.

' PARFlIIYIERIE ,FASHIONABLE

De Agenten,
Me. NEILL en Co . .

il3 9

k e t e 1,

ill.

inwe ndig 'i'oonie n vaJn 24 t ubeR, ftfwetingen ull! voig t:
R'et Oyli n de r 2G" X 54",

.R. W. DllAOON en 00.
8 oerab. ill.

481

~-

William Mackinnou,

1

'd?f44voor f 60 coutant: I
Gezagroe"der FRaNSSEN,
' I D' 't' t j" ""rt,ekt J~" 18en deze, des m·L3~t'nt,oek:R,
>r~.D8 :.n 8 ute, noa.
'
E en moule,
gen ee
Jat l.ehcu en
Timor- OI3Ii, B.\nda. Amb ,,.i~ftJ B )e '·Q ~l
Go-G EDOGAN
K "'ma
Menada
SoerabaiR. ,

j

Moclls ur,

Bims)

KOep.1Dg.

TaL":l8. te,

1-

ST OOMVAAltT MA A TSCUA PPI,]

~

b

eel'

l'

Iuforruatieo

\,NED~_RLAND.lJ

e e «.i,

een

011-

I

r ou1 alo,

p

&.

a r d.

by
ARNOLD
Cornmi~8ioDollir.

243

Geregelde dl'-ie-wekelijYseile lllaildienst, vin. N apels
del.' contract llle t d e Nederlandsehe Regeering· .

,

9~

liI-<>ht"n,,"j,

16 M allrt

B April
27 •
18 Mei
8 Juni
Illl •

('"I,~"

/lolling del' Nede'-/YIlJell'
Prin, .. Amalia
•

,
•
,

O. !. RA K [{'RR,
PJ;JNA'N(l. A'rJE!..!
a, G. M. BRUIJN S,
E. W. }I' ABltITIIJS,
R. BERKELBACff v. d SPRENKEL •
T. AUKES,
J. l!'. GRAAIiT VAN R OGGEN,
M. C. BRAaT,

en

772

p.i~I.I'2·O~) ng;\~;;!d~:~e~·;I~Il~n2UO~n,~c;~ld~I'~3i;~~~n.

Ret pmchtig ingerichte nieuwgel)Juwde

I

STOOMSOHIP

II'

ARNOLD.
24 4!

WIJBERTON,

OOlllm!s:.iollOu.ir.

T~
- _. lrol)n
..... .. .r

NAPJ5LS.

hong 41 voe t 4 dn;m, Scbi m.mel, oud 6
i'iOl, Jer ge brekell en [oed gedresseerd.
luformatien bij

jfillf,

ue e e r 5 {; e d B g 6 n v lit. n M.,. f t
nS.tljV:n ilC!!i' R"j !ttH'Julll 'o'e rtn;Jk ken.
Voor VfMcut ,en paBllRge golia f6 men Ijon te WOI1-

ul in
li:!L;

den tot
183

prachtig,

AF'~~:'!~.i.uu.ir.

24i

Kommandan t R . .T. BLAOKLI3 ,

i

~

voor f 4 00 con tan t :
Een Swanriver HUpaard, .

I Sto omvaal't lHaatsehappijuNederland.
H ET i:lTOOhlSOB IP

----_ ..

Hautes Nouveautes!

R. W. DEACON &00.
1029

BYOUTERIEN

SOMBRM~IJBB.-T ••

te I-Coop

ver trekken .
Lad ing wordl na ngenomen '\'oor bijnn alle h.,ens

OIl de heeren

del' Middelland sclle Zee, Noordelijk Europa, bene'·

Dmt, ..

bij

in vaten

DORRBP.AAL on 0 •.

SOClET.~JIT AMICITJA.

TH£.DANSANf,

EN

Dinsdag 19 Fehruari.
298

PRETENTIEN

KOlllUl~n danl O. A. BAK KER,
",1 den 23 FEBRUARI a. s. ~an BATAVIA via
PEN.:. . .NG, Al'JEH en NAPELS nur N:EU~RLANO

LUXEARTIKELEN.
Verkrij!!;baar:

BULTZAKI(EN

R. VAN STIG1,,- . ' lllarang.

en diver",e
FRAN'l'SJ,Lg MASl'RODOMINICO.
Ad ,." LOGEMEN1' Ie IJJOCJA.

1511

.. houdt zich beleefdelijklWlbevolen

CELEBrES,

een psaf k( ar geb ruikt.

VAN

'1 ANDER EEDDEGOED,

Ruthn .

Bij
297

~IJ:I'W

VOOR RET MAKEN

a Vis,

d:) i e lluin~ eD 'Hll

Hen ecl!le UIEHIKIi\SSWE MlJLOHU,

IJZE
It GIErfERIJ
metaalgieterg, kcle1mak('rij.
smederij. kopersiagerij, dr!laie·
aile soorten van machine·
rlcn gemaakt en ~erepal'eerd.
Aismede vcrkrijgbaar aile
machinerie benoodigdheden.

Nieu""ve :!.izeren

TENrrWAGEN, Vis
op Enge l!!ob (\ Dder ~ ~el.

. rU,1

De Agent.D,
Me. N3lLL -\ 00:,
8.108.. og. '
hlAOL AINE, W J..1'80N .& 00., Bat.yja.
FR ASBR, EATON &. 0o.,
-·-·Soerabai •.

Geregelde driewekelijksche Mai1dienst.

SOE£lABAIL

186

I

Batavia, S do1u&l" ll.llg, Boerahaia.

FABRIEK KAL1MAAS

Agenteo,

ilic. l:'EILL eD Co.

Te bf'£lobt igen by

De Agenten,
J. DAllNDELS en 0o.

- ----

J

re
847

Tont·)Ji en

. Oentralfire ctubbellooll Jachtgeweer i

La.ding- .... o.t'dt au.ngeDolllsu VOL· b9 Jl~ IIoUa hav en" van de Midd eU a n d.cbe ~ae, NoorJe lijk Europa, beD e "ieD6

A.meriir:&, waarvoot directe cogDO.3SBmsntctJ " orden afgogeven .
V oar Vracht en PS1iI.Suge gelieve men zic h te wenden tot

P s los ba!:: .

Amol:ll'vug,

- - -.-------.----- I Rotterdamsche Lloyd.
EEN llUITEXGEWOON F JJ N AFGEW ~ H. K'i'E

Ten gevolge eener n ien 7e regeling lllet de H egeering -word en
de v erhekdagen del' Stoo=sehepen dezer JYlaat s ebappij
!liet lll.ser- na aank om.st ter reede Batavia. vastgest"ld,
doeh zal voortaan iederen Za.terdag a m de d"ie
weken een del' b~oten van Batavia naar
1,q ederland ver-trekken, en -weI op:

of

De Seo.eto.i"
JI'. fjOBtlMAN.

Am edh, wa"'roor dir~ete c()gno8sementeir
afgeg-e l'en.
•
, .
vrach t ell passage galie va men zleb Ie "tu·

P. A. OETJENS VaN W a VERE
PANfJRAS CLU'FORD l'Iotaria: te Pattie.
,d f
j·i 8.GO
BRAS 1 vroege r te S.mllfIlDg t. hana
te 11rankil.
" 113.}'. P. M . A.. DE VIS EIJBERBEN
.
vroeger J .parR.
23.GO
£. v. DI!LDEN Hatavi • .
23.60
M. M0 1"1'A
• 109.GO
140.50
J , W . ERNST Batav''''
VAN MARION Probolivgo.
17..r. BROUWER nalJgkal Pro" " li.),]o.
6~ . 56
M. O. K BIJZER l'o.n ck. ,t--.
40.'-W. F . K. ~ILLER ·Or.ic hle. W.ler.t.At M. g~ltlljg.
60 ...-;r. , R. EILER S llj ,eja
' .
,14280 .
826
G . O. T. VAN DOHI' eo O.
S,meumi·

den tOL
d.• A~.lIte.II, .

151

J. DAENDEL'l " Co.
Bat.,i., Somara~g',SOera~ .

H" d 'OS~::~~ ed mtin j.)ngolo lie,.ling ,LaURIIN8
.T. G. V AN

DBB. GRUG'fBN.

/hmauug, 15 J:'ebrua.i 187 8.
.Jlg... e~" , . 6ij'Gndrre lrm.j~....

'\' elan\"cordelijk "oor de w.e~:

.,'

(li¥)
.' ...:.'

MR. P. BR008HOO",

