j!D ,~eestdagen

Versohtint; dagelUks, Zon"

.

. R 00 fdbnrea n:
.te Samaran,bij 4e uitgeversO. G.'l', VAN DORP. en Go.

Portzegels.
Ofscboon do porbogols, waarV8U' .da ingebrnik.telIinl( i. bapaald op 1 April •. k., niat aBn bet !.>ubliek
gedebiteardwordeu, komen ta tocb dagel ijkB het pu·
bliek ondar do .oogon, en .a\ hat in den ....nvang
menigeen bij bet antvangenvan oDg.frank~eide brieven
IIlet reg! duido.1ijk " \in, Wli.arom d. aeue wol, de au·
dere .,iet van £ulk eeD porteegol is .voonien.
. Het mag ·dUB Di.t ong_po.t he&ten, onze lezers voor
zoo"e.i noodig eenigs.in. nall.r aaogaande het doel
en gebruik dier oegele in Ie lichten.
D. eigenaar<lig.· bestemming der portzegels ie bet
port aan te \\Iij.eD, door geadre •• Ei.rdell v.r.obuldigd
wegene ongefrankeerde, of outoerei~end gefrankeerde
brioven, . die binDen den kringvau een en hetoelfJe
kaotoor. worden verz.onueu.
Ala zoodanig dianen ze VOOl' de ambtenBren .dar
postom bet port van badoelde brie,aD te verl\ntwoor.
den', red
waaroID. ~e iJleen aan en voor die ambte,.
:Daren worden vt>rst.rekt.
Me.. zal zioh herinlleren dat de chef. vaD p.oot·
k&ntorco bij verzcntiing van .ongefrankoerde hriev8n
u· a a r ~ . l t.l e r 8 dka:ld ct' waderkeerig d9 te inDe~
.,ortgeldeD ;n ft'k c nil ' g LrcDge:r:a. De onderlinge ~on
trOle, hierdoor oitgcoefend, ie dd beets waarb~rg togen
,ergiBSing' of .oneetlijkheid. .
.
. '.
E~ne dergelijke cOl.ltro!e beslllllt echh r nit.t ten a~n·
zie·n "an ongefr:mkeerdo brievcn, 1/ va D d. e · pIa Q, t H
V 0 0 r ,d e pI n.ll t l'! ' I en de hulp,knotor~ ll, die dao.rondar sortetreu.
Het voor ·dOZfl t;d~vj~[~ verscbult.ligdo port wordt
binnen den kting mn bot k'.ntoor vaD af_eDding geind,
eD door dBt kantoor verantwoord. zonder dat hi.rop
van elde.. een meerdaD oppervlakkig toecigt te hon;
den i ••
Door de invoering der portzegelo wordt voortaan in
doze .leemte voonien.
Na 3l Maort e. k. n.ag geen kantoor Ift.al.tbodoelde
briefeo V"erzeodeo, zooder die teO·v.oorz ien fan een of
me.or p<Jrt.z.;geJs, w~arop het dOQr. geadres8cerden
.betalen port ot•• t uitgcdrukt.
Op de.e wijze :wordt bet k.utoor V.n aftenling geacbt bij ~Jorraad het pO! t vao elk dezer brieven te
veraolwoordeo. Het te olltvAogen geld komt den cbef
in rergooding daarvoor. lntu •• cbon i. hij w·ogene den
door bem ontvangeti Y"orraad van porlzegol. gedebi.
leetd; . Bij weigering of onbe.telbaarheid der brieven
he~lt . bij natuurlijk d. beroeg,lhehl. de daarop door
bew. geb~bte porbegela iSD zijna rekeniog aftevoeren.
B~ .euig ,nadenkon ovor I.ot doelmatigeun' da·
zen maalregel ,ald • . belang.tolle3l1e lez.r .iob mio·
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Uren van Tertrek "Voor den dieust,.

. Behien, ,orwoD~erer., ·da.~ . bet. g~ur!li k ~er portzegele

de brioren ter plaatee van bestolling vau port.egelo
t'" v.,oM':;pn,
Nn bet san!al ongofrankeerde bri •• en allenge min·
der wordt., kan dit ,dunkt On. maar \\Oinig be_waar
geven.
. De geheele. verantwoording . der porlo· •. kOD ziob dan
weldra oplos.en in de eenvoudige I.wijtiog van' bet
bedrsgder ontvangenejr."kffr' en ·port.-uez.. 1)
,
Wl>Jlr vanvereonvolldigdeverantwoordiog dol' porto'.
8prake is, . Dioet meuig posl'a wbfenaar \o.rlaDgeli .. aar
de invoering ' viln g.dwongen frun k~edDg, die dSaraan
boven aUas beoordelijk zou ,ijn.'
·

B.rVJ.It l'lIIN~JOENG, 8 Februari.
Giateren .-afond is er · hier een Ooncert gegevan, dat.
de .om.'andigbeden in ... nmerking genomen, nitotekend

Komtdeze immer tot otaod, ds'n hebben ostuurlijk
de p.rtzegels weer nitgediend: D')cb .iit :z.l · nog coo
8poedig bet ge,sl niet we'eo. · Mia.cbien io be~ tbane
vjg~.rende 'steleel, vao. ' ,begunsligdo frankeering" ', en
h'. ]"doelde rigzing.
, Zete. zol gedwongen frankeeririg, wanneer ook in-

Diuziek.
. tempel, .met de noodige . banglampen en lantaarne '001doende varlicht, debatoerden ·Bcbtereenvolgen. de mao
tiekkorp.en dar vere.billende balaillooe. ,benevens de
zangvereenigiDg, die met baRr Jage!' A68CM.a .e n Schwd·
... FoaZm o/lder ·de I.idingv~n de 1eten Luit. Kale·

gev.ord,aan,ankelijk bij oiet. weioigen Bntipathie vin·
deD·•. Toch felDoven wij, dat wanneer die invoering
in 1864. lIIet i.et deetijds zOO belaogrijk .erminderde
briefportware . zaamgeg""n, het pUbHek biermede thane
reedsvoorl ..ng 3.on zij .. verzoend.

de muziekstukken in
eene klu.bt door ' eOn drietBI offioieren voorgedrageD,
- welke. door de. komieke voordra.htv.an dat otukjo
den algemeenen . laobluot · verwokte,
.
. .'
Naatloop betnigde de Generaal van Swhten der

SODimigen zijn van oordoel dut het Gollvernement
lOet hetoogop ' de ;armeU;laode..'.' hier.Dimmor aan
gedwongen -franco .denkeu moat.
.
l;Ueropzouden'wiJ kn.n nen asnmerkoD •. dat. de
" mlauderi1niet eorreapon'd eeren; en. dat de meeetein. ·

.poeJig op eene herbaling van .ene dergelijke uihoe.
ringmogen ~ekenen.
Heden sijn de Brigade:Kommandauton bij den .Op.
perbevelhebber ' ontboden.
". .
'
.,

---------------------------Brieven van Atjeh.
ge~:a;~n ~~~er~~ij:~:'::~!;n·veuaardigden

bO±:t~~\~:~?i~:~:~~ ~:'~~n

~~m~o~i:n 'P::esl!~::d;~~e~~o~~ t:~~~~de_:o"d:ta:ij

111

_o~:: !~, ~:t .· g~i~e~~::ei:aD I~~:l::;
boorliDgen waareohijnlijk . meer gebaat zoaden worden .. ~~. b~:~:
bij gedwar.genfrsnkeerlng dan .bij ·de than. be,taande . den oorlog verder roort te ••tteni dat hij siob zou be.
Inrlgting. . WjlIlteoo he~ den Ja~a.n tegenwoordig ook
palen tot het hszetteu enveratorken van enkele pnDa! vrij ataat. nist te f,rankeeren, bij bekomm.rt .sieb
ten en dat hlj van oordeel was, dat dnn tan slotte de
. dlI ••biJ weini~or geadrea,aeilrda weigert_Yn. brier teo
bevolking ..iell weI .ou onderwerpen.
d bbo1
t •
t
.... t
.
W
h b
Er ill dan ook den volgenden dag dadelijk een be·
por .111 on van"••. e neman.
gen. 1lo.
o~rvan e
glIlde·'p,~mt~avk~nmde:.. bKet:':'own.•erpen ,eener verstarking cp
govolg is, dab ' 7 gelijk wij onlan!!, toevalJlgvernllmeD"'.. ~
jniab !;egftwoordig d .. gewelgerde briefen met InlandDagelijka Inllen.-daaraan drlebondardman Inf• .!t••
sehe admuen op menig pastkaDtoor in ongewone milSl'11;e8d' .~IJ,·gareBtb.aea1'dn." Dd.oor mlnen.." aappeura.en. gent. werk'IIl ' vaoihanden zijo.
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llll.dtien toellebro.cht.

E~ne politieke eind~eB.liElBiDg zou dUB meer door
don duur 'an tijd d..n door nieuwe kracbteinspunning,
d. L het oyerbrengen von den oorlog naar de biuTleD~
landoD, mocteD v.rkrogon wor.:len.
De cbolem blijft bier nog .teeds. hoe .. el in zoor
geringo mate, woeden.
Wij habben thans 14 Februarij.
E ergi.teren morgen O£:l 12doD) ten 'ijf ure ruhle
ep.uo koLoune, beatusnde uit het linlu;\f halvtt UJu ba.t.
(lDujl)o" Runmpol) drie kOWpU.gDic~ BariHsaoa van Mu.OUI'3. (majoor Gils) het rechter balvD 9do (kapt. ,'au
.A.t' f .1tW h ) tm . hd It H. 14[10 (UlRj G.lf ti t! Wildu) d o

Ecne ha.lf vol to oide ,·o.r sterkiug wl!rJ Dl;l opgeriund,
\erwUI de . twoe lilla'o (op het O('il" z'·.pondere) door
middel van buskruit eo , lithrofact\ ur werden vernield.
Eon godeelt" dor hooftll<olon .. e ward nu moer we.telijk gozonden, .IWHat' ,ulgeos bori"hten v..n .pionn en
nag eena vijandelijke ver.terkiog Z.lU gelegen _ijn.
Doze werd gevonden eo opgcruind.
De vijnud kODo overhanot in Wo.telijke rigting bet
hnzBnpad, en wtlrd bij zijne vlucbt door on?e Artil1erie
hevig- hcsC'hcteD~

Nanr de plants w.ar do groDaten .pronge!l en den

t elkeils m~er \·erhl1.a s tc n gan g dor Ylucbtend~n te oor..
dcolou, Lu.J dit \'uur lll vt..w..,iuig: uitwcrking.

1..L l u kuwp! Yt'I.U·ArLiUeriu (kapt. \Vagenor) beu~veutJ
een det.ohe.ment mineurs en .appeur. ouder de" latoo

Iutus.cheo ·wa. Toekee Nik met al.ijne hoofden bij
den kololloo-Kommnndant gekomen eil .werd door de·
zeo' met plecbtigheid de Kampong Bital nan hem
Cl:oeko~ Nik) oycrgege vcn.

Nik'. r ·' .rwerping san bet Holl, Gouveroetnent,
'l'en 41- ure we.·11 de terugmarech door Kamporig
Het doel van den locht WR8 bat nomen 'vaD aene
Bital over de &I.·alla Nasidji. w""rover .lecbta twee
ver.terkte kampong, .Bit.l geheeten. · die, nn genomen
gebrekkige loopbruggen waren. aangevaDgen en door
te zijn, zou bezet worden door mannen v~n Toeko.
Kampong M.n ..... in OOdteHjke riebting naar do Mio·
Nik, torwij1t wanneer er, nog tijd over WBB, de tocht
aigit voortgezet.
_ou w~rdan voortgezat na.. r eene maer zuidelijkgele.
Hietbij werden .wij (Hoofdkolonne) in onzen recbter·
gen kampong . Dempo.. 1tadjR Pakob; die eveneens
1Iank door den ,ijand beNchoten, ook de aehterhoede
was ,eroterkt.
had het harJ. to verantwoorden, - t e meer dnar de
De algeme.ne leiding der bew.ging w•• opgedragen
dniRterniso~eedp hand ovar band toen .. m en de kwalla
aan, den kommand~ut dor 1ste Brigade, den luit. kol.
N •• idji nng steed. door bnn. moa.t overgetrokken
vaD de, Hoijd.n, terwijl hem als. .tafofficioren "'arell
worden.
De. a.ond. ten 11 ure marcbaerden de la.tete troe·
to.gevoegd de kapt. Deijkerho1f, ehefynn den ot.f der
8de Brigade, do lote luit. Gobee, adjoint Van d eo
pen het bivak Penojoeng binnen;
.taf der 10te Brigade, de 1,te luit Otken. adjudant
Eon. ieder
z.k.r .eer vermoeid, doch vergat
van bovengenoemde .Brigade.kommandant ell de ' lota
zulke bij do voldoening, die bij omaakta, van me~ge·
luit. Beijer, adjudant van deu l<ommand,laut der 2de , werkt te bebbeD tot een .uceeo, dat ,olk,.mon genoemd
Brigade.
kon worden.
De voorboeae onder kommando v/ d.mlOj oor Ruempol
Wij hadden dion dag elecht. tien dooden engebles:
bestond uit het L.H. 6da ' b..tailloD, Moo •• ktie artil.eerden, waarvan aileen zeven bij de seht"boade.
leria, voorafgegaan , door een , detacbement mineurs en
l\)ekoe ,Nik was zoer It)laurgel:lt~ld, toen de Kolonnesapper... en C"De o•• tie bariosan. tot dekkirig der
kommandant bem op zijno vrsag. wanneer nu de hui·
artilleri.;
zen van Bital werdell .atbrand, nntwoordde, dat de
De hoofdtro.p. onder kommando van dell msjoor
Opperbevelbebber een streng beval bad uitgevaardigd
Git•• was samengeoteld nit eeo detacbement ka.allerie,
om dien dag niet te .brandon.
40 m..n .terk, onder kommaodo van den 1.to luit. ten
D"8rop zond bij OJ. zijnor boofden naar hetRoDfd·
Bosob, drie .ektHio. "rtillerie, het recbler halve _9de
kwarlier met verzoek aan den Generaal, omdat bevel
in t. trekken,
batailloo, eene kompagnie. bari.san. (d. kkiDg. ~er ailil.
ierie) onmiddelijk voorafgeg."n door do .a mbulallces
De Generaal wilde hierrBn even weI niet .t erugko,
der ,.r.ebillende korpsen,
men, en verbood 'l'oekoa Nik 60n enkel hui. van Bital
De acbterhoede, ond~r kommaDllo van ' dell mojoor
af te : doen brandeu'; H e't sebijut, dat de Gener",,! van
dl' Wilde, beetond uit · het '
H . Hds hat. met b" ",
Swiat.n hi"rwedo een politick dool beoogt . .
ambula""e..
lIIen beweert hier Damelij~, ~ ..f de boofden bunne
In ·dio orde begon ten 5'/, ure des morgen. de
minderen opruien tegen b.t HolL Gouv" daarbij . wij·
opmar.cb .vaD. sf de . Miesigit. iu ouid.Hjke riebHng
zende "p hot verbrande. bunner ' buizan; dat door . de,
tot Taman Goeooongan en van daar fa Z. W. rlchting
801daten van dat G01:lverOemeDt gt!'25cbiedt. Nu wit de
naar kampong Lamtemin.
Opperbevelhebber don Hoofden ook dit wapen nit · d~

w..

ee~~r ver~~nvoudigdo ·' administratie, aile' onge~raDkeer.
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mandaut het rnad ... am oor.deelde, de . v66r Bit~l gelegardetroepen don opm .. rscb . to doanvolgen.
Dit ge.chietlde, docb ni.t v66r dat de vijand, die
ote.d. en Banhoudend. opdroDg. begunotigd door het
zw".r begroeideterrein (nipa-booch) een8k1ap8tot op
oen tienlal p •••• n op de achlerwacht lo••tormde, dOGb.
door een wolgericht vuur, . da.t velsD ," bnnn~r· 'in' het
."nd, of liever gozegd, ' iu betmaera. deed bijtell, met
groot verlies werd larugge.lagen.
. ..
Oak bij den verderen opmur.ch door het nu . open
en goed begaanbaar torrein moeot de· achterhoede ·voorf;.
' durend .voor den vijand op baro hoedo ' zijn an door
. haar yuur hem in b6dwAng bouden.
'
:r.liddelarwijl had de . boofdkolonDe, . na op de open
oawabvelden, zuidelijl, ' , .. n Bital. 10 zijn gekomen,
.icb kunnen ontwikkelen on opend.· zij ' baar vunr op
den Z. W. kampongmnd van Uit.1. Da vijand beant;.
woordde dit met liila· en geweervl ur (waarbij door
"oIn lilla scbot een onzer .tukkeogeochut werd gede.
monleerd) en wnague .ich zelf. op het opene en drDoge
.awahvold.
De koloDne·komroandant. dit ziende. maakte van dat
gunstige cogenblik gebruik on lid het detaobement
l<avalleri. een hevigen UUDvul eD fourageur op den
vijuod ,\oeD. die ijliog. in den knmpongr..nd terngweek.
De Infanterie (6. b.talllon en bRriasan) was de
kavallerie onmiddelijk gavelg<l,oam het geveebt op en
beelorm'de; nu ' een ruorafgallnd i.evig vuur en onder.
luitl" hoerah'. de kampollg. die dall ook woldra in
. ODS bezit was .
Verse heiden Jijken van Atc hinezen en vele bloed8poron getuigt1en "ali de vwle "erliezeu, die wij hun

ci'~iaJ den oo~rog had v~rkh~Rr'l \V~gti PB zijuE! (l'oekoc

. niet io uitgestroH tot brieven 'an eldera .. aangobragt.
. En ook wij meenen dat het in' .bet b.lang zou tijn

'arni."
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ladere vo)geDde 5woorden of 0.60.
.

luit. Seibert. nusr het gehied der ,VI M<lekim., wier
"lioofd der XXV Moekime. Toekoe Nil•• nadj. Moed.

te ·1

"'I'

de ri,vit!r.

lntulloben "orde AAD helllghebbeuden nijge.l atn, ook. op ao .lq v.
dagen hllDDQ briefeo ~n het VIJ.lkaotoor t. ·dOOD buorgeo.- lie '
doonendiflR 'un hi.,. heen .teed., plaah per dent vertrekkoDde llnll
S,,"UA.WO, don SO December 1873.

o.auva.uff Ksuomeu den 2100 lUst 115')':1:

I
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.

opger1ol)t ,voor twee dni.end man InfaDterie, 000 ' det.obement Minenre. en Sappeur.. een kompagnio
Ve.ting-Arlill., benevens anderbalV9 batl.rij Vold-Artillerie.
Dit kampement, dat door eene zware pali ••ad".·
riDg .al worden omgeven, moetook nog kunnen be·
'8tt~n eene waning 'voor ,een opper-officier -- die, Yo'llor
.cbijnlijk · Mililair Gonvernaur zal worden -. on voor
ee.it Brigade.Kommandant.
. Ya" andere 'permanente ' ufstewngen i. foorloopig
nOI( geen Bprake.
.
'
Evenmin ie . het bekend welke troopen b'Btemd zij.n
om bier a~bter te blijven, wie Gouverneur onl "orden,
en wanDeer de overiga troepeu naar JRva ' zullon terug·
keeten. lk denk. dat dit laatete wei. ni et ."1 pl •• te
hebben. v66r d.t redonte en kampement geheal .k la..
zij!l . (dit kan over 2 maandeu oijn); .intuo.ebon hlijft
aile. hier rustig. ,
.
.
Veel toan..derin(l toonen de Atchinezen nOg ni.t.
WeI boort men nu en dan van ookelell, die tot het
Hoofdkw.rtier .ijn toege:.ten en gezegd bebben. dat
de kleiDe mtH den oorlog moeue is, doch du hoofden
eou ieder met den dood bedreigen. die ziob met bet
Holi. Gouvernenient in gemeenBehap dnrft stell en; doch
ik voor mij geloof hiervan niet veul en ben van meelling,
dat on do k.leine mau en de Hoofden (Tooral die van
de XXII en VI Moekimo) den oorlog willen voortzetten.
Bonernon wij uun Atehinee. daartoe de gelegeJl.hei.d
en nemen wij O"De .f\Yacbtende bonding aan, dao
mo~t bij ',- zoo i:l "tIe meening van .'flleD bier - toenad~rep, 8110geziec wij bern als" 't ware in r.ijoe bnrtn.der hebtien Rnngetaat., door OliS meceter te ·niakou ,,'an

Op de,e . wij.e wOMt de inlandsobe. corre.polldantie
voor b~t grooter doal oana fiotie, en blijft menig in',
lander vel'lltokeo' 'Van brleven, die. hem· andera we\ligt
'niet ,oudgn ontgaan.
.
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." .Torwijl nu de boofdkolDnne door kampoDg Lamte·
01 ,; hare omtrekkende bew.ging am kampong Bit.l
begon, bleven'twee. komp. van bet R. 14d. alo dek.
king eener .ektie srtillerie. die Bitalopeen 7& 800
pa • . in front beocboot, achter, . torwijl d.o. twee: overigo
komp. de boofdkolonne _onden volgen .
'.,
De vijand opende uit Bital een bevig vuu~. opon..
troepeD, die v66r baar front·stolling badden . genom~n, .

''tA'Docien.

~~a~~cl.:~o~i~e~~~~ ,~~~:::,

zocdlJ')u:~~ het verzet. doe D 0J?houusn.
..
Om d •.! dor ba'olk'Il/l bekeDd te maken "JD op den
toebt van .den 12den 1!'ebruarij j. I.a.o. den kolonn.;
~ommandnnt een gro~t aantal .proklamatiiin medegegeven, w•• rlD d. Atchl£~Z' O worden "angemaand zicb
t. o~derwerpen •. !Ich me.t to 'etoreo aaD hunne hoofden
en DIet meer Ult bunne kawpongs op onze troepen to
vuren. : a~ugezien dit de , l&at.te maal ••1 zijn. dat
buonebUlzen g~opaa~d .worden, zullendo tij in . den

d:::ri~iege~on::;eb~d!~:~~ ve~br~d

wanna~r

,en ;!n
twes . kavi..tlefi.ien
..
_}vorden, '
"
en esn Madureeocb oold""t bij den opinarscb. .
Gioteren on . heden., (18de~ ' en . Hden) . bebben de
llltnascbeu ondervond de maroch .door k.mpoDg
troopen ruot. '.
.
. . .. ,
..
Lawtemiu door . de binderui •• en ,an bat terrein, w~ar
. ~or~on goan ,.s batatllone (elgenl~ll balve) met
op verscbillenden ' pl ....t ••n de anppeurs eeret een . weg . art.Il.f1e en eappeure onder kommando van den Overmoe.tenkappen, vele moeielij:'bedEin, en vord.r,le d" om·
.t. Pel .naar Kolap.ug, Doew •• waar~cbijnlijk met bet
trokkende kolonne .ecr lang.a.m.
.
doel om Dempoas RadJ" Pokeb te .nemen, dllt wagons
Bovendien werd z~ in htlren linker flank uit kamhet v~rge,orderde uur den 12den DIet konde geDomen
pODg. Djampiet be8oboten. welk vunr .evenwel door den
word,n.
.
.
. ,
..
grooten tlf.tand weinig uitwerking had.
. Het pla~ . beotaat, em den 19d~n]j .b~n"fl~ :s Ko.
IntuB80uen .h.d .iob in d"!l rug !ier ' Robterboede
:;:!~ VerJaardag mot allen mogehJken lUIl3ter hler te
eeno . groota:nenigte vijanden ,e..ameld, .die.. ba.r,
Des' mor ens III
. 0 t ' . d'
d
b d
zoowel als de066r Bit&1 gelegerda maoht . fel beotook; d'
g . . sr gr 0 e para e wor en ge ou en,
ten.
.
• .
"
..
. ~~ d:~~V:~d:n~edne~~~~t ~u~~:~r:I~::::e~::~S::.QI~n
Van onze. zijde werd dit ,uur,' eoo . weI door ArtilNaafloop der pllrade gaan aUe . officieren · mefi deli
larl~ ala I'lfanterie, goed beant.woord.
Generaal Ve .. pijck nan het hoofd don opperbovelheb, '
.Ten. tlen. Drllong~veer was d....pmatsoh .~er omirek,
ber verzo.ken hun.n e geltllu,enBohan aan d~n 'K oning
kend~ .kolollll' :,loa ver savo.r derd, dat.de kolonne·komoverte brenson;
'.'
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".d:i:~::n.~" ~.~, ~~0~'~d:~::!"!'! '~~ha';:,~~::~!~ S~-:~~ =BCh~~:.\,fr:.ek~hl::

}JtJilJ-. . .2RFebI'll/lol'1J', :Nadaglete~n nanlllhiag
ten . II . uur . de Jolin Br_ll. &an · boord .vaD .welke
Bto\IImer.• icb seD gedselte der VaD Atjob teroBk ••rend.
lIrtillel'ie b .• neyon• . de I.gioenen van Mangkoe Negoro
ft - Pakoe Ala,m bevondeo,' zijn anker tar, reeds albie~
had iatoD . vaUen •• toomde hedeD morg.n re.do ' to.g.

27 D'DOmb,d878. .., ' .
. . . • .... "
. . .'
reo. Inl. Z. !I:. troepen en bailn;Ylllt"BlItavi.
.Door d• . Ageulen du' .....kamer .1e Amb....w~ In d. baodal. 'OD'
.
,
.
..
.,
wijl, • .-11, W.. CMmpf! eo . G. Rappa bi.n•• dri'. .....a... D' 9
'Ja..... IS:... .
."
,
8traatSundadool'gezeild~
Door. de co~miuarisloii te S9or~baYa ill '~b,..t.' bood61 'Vo,n' ,,,ijl~D
d•• kapll.i.do< IQfanlori. V-. F, T•. I. Fon .66r 1 M..rI 18.74.

.

.Wij~~rW~e~.~l'~':··ie!;~~bi:ll~% Sd':fea:::nj:nd: ::1:!uV:~

~~tn~en?~ar;::e:.aarN!:~~~l~:~~~:~::;~: ;e~'db::

..-aB. kwam 1874.
:~D g~~tl~~~ta~U~ma:i~r:.~~:I~~::er~noo:anO.a:~rB::;I~ '~'i&D~:D~: ~~:a::D~Q ~e~9~a~!Q;rnlM1~en

. m.eesten spoed en .in goede <lrde afgeloopen

l$nd~ wapena hun maklrers opwp.,cblten" t~rwijl 'de
ostailloDB-muziak eeoige op\Vekke~de etukken epeelde.

M.

KoeQ~D

te

Bat~

'Door de 'feesklimer fa BQtQ.i~~ in den boeael vau wijlen' T.
l)oig.llij ~iD~CD 4 Il:l8&.uJell ria 24
1874..

:po mana<;bappan w~rden 'op een dronk ontbClatd, de
officier~n · in tie knmer nao d,en Kleincn Doo~, bij een
gIaa ,ch~.~pagne welkom· gehecteD. Toea allen gela.afJ

. de~k:tpt~ed:r~~r~~te~i~~;.I '~~
Hi, Jilouari' 1874.

kW3rtierm~9t.er

Btrijd terugk,ecrende Dlakkers op militaire wijze te be~

.Am~iDa,

W. F .. Hardij ta

wijlen 'A. II. ''i'ijuke& binneD. 6

groeteD. Om aan d. mano.bappen aldaar bet waohten
eenigezine te vergoedeD .en wet bet oog op den regen,
die in over.Joed viel, had de eigenaar .... n het marine·
hatel de wellfillendbeid, na bekolllenverlof den ka·
valleristen eenigen draok te ecb~DkcD , die.D hij ·atmvankelijk. ook yoornomon's wae nan de terugkoerendeo
to ,ere.baffen. maar waartoe cle gelegenbeid ontbrak.
ODnoodi g te . eggen d.t de man,ehnppen bij hunne
komat io de kaoerne te W eltevredou niet min.!er
!oartelijk ontvaogen werden,
Onze Btr~Jd~rs ~a.gen er ov(>r het nlgeUl Qen flink en
upgeruimd uit.
Het heef!; zeer d. nandaeil t gelrokken d.t geen
enkele oiviele 8utoriteit door !mre t egenwoordigheid
.e n bl ijk van bel,Qgo telling g.f. Eoo adjuda"t 'an
den G . G. bll<l iu l •• t om de troopoll !la,neu. Z. E.
- welkom te heet. u.
(flU/i,,...)
- D. heer P.ddy, kOllsul ,1. ,' N e.t.rI4ndeD te Pe·
nang' heeft op K oni(\ gsvcrjannlng een . prnchtig: dill~r
gegeven ' aem de offioierell wdke !Lno boortl waren 'ran

~ijlc':l

dsn·

' 16 ' ' Luit~

~::!ri:~~~~er H~~ge::::u:~~k, a~~l~:l m:~~lto~::~~9.d~:~
en gebarst(;n is, heeft: weUigt eellmllal ditmBt kunnen
doenj bef; andere doet meer nan eene frllol1i vereierde

en kolosBQle gas-- of ·"-QterI'Up. dQU aan ee n kanon den·
ken, Oride, bet Engeloeb. koningswapen eo den
naa.m JacoblU Rex leest men ut) woordeo : 1'hom!u and
R'.qinald Pit made tl,is piece 1017.
1

- Gieter middag is de kaaimao, diu zooyeel a.ng.ten albier verwekt he eft, door iamanu van het In·
landsc~e telegrufp.rooneei gevangen in de 8ioot naaBt
h.t bureau.
·
(Aig. Dol. )

·l fl.1J71.1.! K'pil ••\;.. ... /

71.783.17

1,748,825.67 Da.nkbillettell
Be\egdret6fVefondia .;
7u.900 .62
in omluop,... 41 .8 ;,),5.417. 50
Speeieiu de kaS~ltD • 35,11.2~L219.06 Bank-a!lsigua,..

I

den b~el . van wij\ell dOll lea LUlIe·

AHtuD .te Sam&.rRDg. binrlen ' lide maand,: a 0830

bO~~.::. W;~~'O:~rb~t::!~arn~' !:aD~::~:~'81~~D~=:~/t8;~~
' Door do ",ea.".lI0a0h; .Iu."" bo~1 vim' H.. J.
••• aobep ..I... lija • .

G,. B6Ich;'.hiu.

. DOD ,Aotioco, Y. Bodo, EngeJaud:
Pant.jal1an, Till. SOD Sit, Botie noeleI.
St. .Min. v. S'. Roch, C. VA':l Eek, BaDdjerwosin.

..

.. Asia, H. P" Mollon, SiDgapore.

.

. ,

::;: ,:

::.~~:~.~. ~b~~a~{~t!,aDI:~;y. :

-.

ZBdul 'Hair, S. A. b. O. fagie. Key eilnnden.

-"
-..

Fa.idul" Kadm, Said. lbr, ;Legal, Baadjermasiu.
Krabbe~ LaHp Pnloeroeao.

, rekenbaa. nut heeH gege,en, te be.ehermeD. '.
'
I~ ona J""d bJstaat tob. nog toe zulk eenB ·wet ni.t.
en I? l'laats~n Was" geen gem.eDt.lijkeverordeDingen
daarl1~ voor.Ien. otaat het als 't w.a re . Yrij ...Ue :eoort
'an, dleren ongestrnft te ..m!.bandeleD . ';0 .to .martelen;
dooh de open bare meening begint op. dit pont wakker
te worden; en vrij . slgemeen wensobt . w.n. vnrig. dat
binnen korten tijd ook bier te Jande ' eeDe . wertot ·bs,
aoberming van dieren in het leveD' rat _worden geroe·

1 ).Iaart St. Vice Pro l>riIl~ ~Y. 'Veltman, Batavia.
Stanfield. R .. CllmmiDS. ·Probo1iago.

BUITENLAN D.

Parijsohe Kron:iek.
,Er is bijD8 geen ploata om .iob to be..-eg.n in de
'00.DA8wste .tr"ten". scbrijft eea Parijzeoaar deD
4dell ;ranllari. ,De Boulevards zUn overvol met lieden
van allerlei stand, die inkoopen doen. De winkel.
stall en desehooue en ko.tb.re kunet..-erkon uit, wel~e
men ' in d.zen tUd vau het. jnor elkander len geoehenke
geeft, en de kr.mere biedeD eon ov.rvloed val! oeo·
voudig en goodkoop .peelgoed aan voor nog niet geb.el
geblaseerde kinderen. ne kramen oijn dit jaor. .veel
talrijker dau ik .e. ooit ge.ien heb. en t. oordee!en
naar de dui.enden. die .ze bezoeken, moeten .e goode
zakon doen. De buur von d~n gronil, wel.ken .e ge·
durende een paar weken b~.lasn, is zeer vera. bill.lid.
Ze bedraagt 'ao ~ 'I. franit tot 30 frank per. dag. naar
geiang van b.t )DIn of me.r voordeelig. der plaats .
Ter..-ijl in iteze goedkoope krnmeri veel ' geld wordt
omge.et•• ebijnen cle groote dure wink.lo der bouleuards,
of.ohoon ze veel hezoeken ontvangen. sehier niets te
. erkoopen. AI gemeen io de klaeht over stilBtaDd in
zakeD ."
Van vemuning derrijke 'standeD spreken anders
n iet de sOlDmen. ",elko best.od zUn op t..-ce belong.
rijke verkoopingen. \felke varlodcn week plaate hadden.
De kl.ille collectie werd verkoeht van den bekonden
be.ldbonwer Oarpoaux, en bracht 90.000 fraoken op.
H.t model in terraeotta van ,eijo bdroemd. (80wwige
li.den zoggen bBl1lallt.) marmeren gro" ]> in den gavel

de~:i:~~:reOP:;:ko~;~~t :~Odf:· ~~~ collectie van
d~n beQhlhuuwor Oor l'ie·Belluee wie". -gro.]> fa aa'"
ji.delWe" door den heer Debrouss6 voor 6000 fro gekochp
werd:' !Je g-eh •• lo verkooping bracht 69,000 fro og.
Wlj hetH)ou .. he~on . e.~D meoig~ft . uieuwtj es meile tQ

~:~~er~nb::::::kt:! :ae~~~~::i~~tal~~r::;~(\:~st!~~t~~

~:~e;:::d~~~jk::elk~:·nn ~~~r!:u~;~ e~'el;;"l, ~~w~';;

~::~,:e~~U~O~~~cii:(~::t:~ ~:r:ld(~ftJ .it11~::.\!~~;r(~~;:lf;~:~:~.
I., gekost. OlD dit sluk op hot too",,") to hrellgcH, Ais
een dramatisch lettu.r kundlg \' oo rtbro l\~5~i is het uleta,

te bebben toegebragt.
Da . . taaBgeDeesheer

H.t heeft noch nctie, noch Heho"". of geesti:(o dio·
loog. De Figaro he.rt _~Ie tweecl. aot. o':el'gedrukt eu

W&q

.poedig ".nw •• ig en •• r.

de dappere llieuwsgierig~

.
. . .' ','. ' ' . . '.

.

.
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.

,.:

'. "

·. . : <Aangekomen Schepen·:·
.
, ' . .( tel8a.tnar~fl. " .
". ·..:.N
...ed.ln. .•
d .Stb.I.Ui
. 'tenant G.•. Dernl
de.llIrt, vanBlltav/i, Mo. :Neill , en 00..

.

K~el8n,
.J .
..

:~~i::lf:~e~Joe:05::.~I~~:dl>~.. :"~el ~;::pr:~r~e~,i,"~:1:

ke moe~en di an eD, . om d~ vcrscLiIJenut] lable(T1Ix sa:)
clkander te biDden. WLLn~ het 18 mte piece (~ jl'0l1ntt8
en de toil~ttl!n Jyr yrouwen welke ~~t histlJriBcbe

treuIY .ijn gevolgd nasr die w.olke oudel' het Directoire

~:z::~e~:r~~:'k~;~:r~~k pf::~a.~:~ ~:~qe:el~gDl~:~~~h:~
Btuk Men bowe.rt. d.t . een .oer schoone, ma.r oube.
kwawe aGtric.e, die cr een, vo~r'DRme rol ill speelt,
'Sard?'u is komen vragen · of de 'ha"r toeb.deeld. rol
niet te ZW8Br ,voor hare krachtan was. 110 'neeD," ,W81J

::<:~~~~~:~al'~~n '~!i1:t ,~~~:1.:eon~~'

bor.hond .. Gij
Sardou schij.t .iob ont.aglijka . mo.ite te beobeD ge.
geven, ,'om de te.len en , ~ew<?onten vau /e, IJirectoin
te Lestud.eren. ton einde: d. aeteurs juist to I"t.n
spr.ken en .ioh te doen' kleeden alsdelieden rnn ·Jieu
~ijd. de MerTeilleu .... de MUJJcadi.. en delncro.:able••
De . vloeken .van ,dieo ·tijd b.eft hij beotllde~I'd en d.
gemaakte ui.tdrnkkmgen. die iD deu smaak war.n . M'Bn
. Bpra~ toeD v~n. •.une gorgB arrondie pa~ Ie! amortr,," OD

~:A~:~:"b.t::t~ri::id~a~:r:'~Cj :~ 8:::fl~~:~

Ret oliderata_iJde · w<irtlt in d" Arnbemeebe Oowt
gep!a~lstop verzoek . ~an de's Gra,eDbo!lgsch .. .. Vor~
eLDlglDg terbesobermlng van dieren.
• W reedbeid jegen~ dieren iii seD kwaad : da1i ·iII al.
Ie klnfsen d.e r maataehappij is doo;'gedron~en. 10 bij.

~~".:I!re b~:;~:!!e ~~n~:~d~:~:a~~~:~:~'ja'1~td::J::

.

af . na z'i~h ean 'ernstige, ofscboon ·Iiiet doodelijke wond

Het .SU;omochir. ( 'onrad. rertl'ok hedeD' .morgen
.
Aan boord bevooden zicb de narolgende paa.agiersi
Mevr. ·Dumont ,en 2 kinderen. Moj. Reijmaofi, ·1Ierr.
de Wed. de Seijff, :3 doebtor8 .en een zoon. D,Feike"
. mo, eehtgenoote en 2 kinderen, wojoor Ooblijn en2
kinderen,knpitcin · Gobin.; Jongeheero!l GraewiDkel' en
Campbuis. een ondereffieieio en twaalf miDdere ' mili,
tairon.

Door: de : eomllliaaariu6D in den. boedel van ' wijltlD den 2e Luit.
~ A.JtiUerie te Suera~ija ·A. H . .Hoc,dt, voo. 1 ..April lS7~ .
' Door het oolleai.c vao, bocdelmceateren t~, Batn'ie, in den boetlel
van de iniandsche , vrouw 'No,lt!lllj billneo. drie, m::.andcn· uo. 13 ,De~

-:b~t ~~~;:~:a:ijl~ ~oen.hai~.f' : in ' de~' ~~~er '~n '.7-: ~lijk;

' .~

-

avonden 500,000 franken in ia coi..e gabraelot h.eft.
Wij kome~ later op Jeanne d' Arc teru.; <lat \\"cI"kelijlt
een werkwaardig st.uk scbijllt te .ij II.
Mer.kw ...rdig. mw" in een andef. "· .in, ia ook hot

vall bier naar Batavia.

Del38JDbllr '1873.

cember 1873
Door 'de 'w:eeakamer to 8~ma(aDg: iD'. do" "boedal, " .~IU1 . :'J.;&~ :K.i~s:
:a!d~~dD~lr,~~:e!~e~~8;s.~e~llf eo, 11.', G. Palm" b,iDnell,: ,:dJio

van Soerabaia.
28 ~~abr. ~UDty .of Sterling, nalg:uoo. N.,derland.

-

pla.t ••• rriveerde. zich biDnen de woning b.gaf, ter·
wijl .ijne politi.oppasser. op eene eerbl.digen af.tand
blcven. en den onverlaat sommeerde .ieh onverwijld
in handen der policie te ot,ellen, waaraan deze niet
eerder ,old.ed dan nadat . bij getracht had .iob den

Tot nog toe. verdiept men .icb in gisoingen wat
, toch de aanleiding tot de.e · brutal. ' aanranding mag
zijn.

Oproeping van Debiteuren en
.
Credlteuren.
q.

Eene vereeJilging ·ter besoh&rmiIig
del"dieren•.

.VertrokkeJi schepen

.to;!';~~:I:~\~~itl,,:~.~p!:,~~~~~. I'll" de lIallla, toll ill
l'rankrijk ala iu Hogeland en N e deria.nd, iIJ mcrkwour.lig.
\vij .ien I>ot. ma.r begrijpen 't lIiet .
Beg'rijpelijker i. hali. dat Jean"e d' Are, d.. nk zij

menigte uiteeogallD.
{
De dader. Toenkit g.na,md • .wa. vroeger st"ljong~
'gawa,e st bij bov8ngemelden patt:ib, en heaft doh~"Jdewerk,ing van een der bedienden de d.ur der.1
•
bmer ' wete~ ,ts opeD~n.,

UitbestedingEm, enz.

da: commi$ltlriaaeo.· in

Soera.baia.

P.r. Prias, H ; Veltman, Batavia.
WyJtcrt'u n, J. Smith, :.
' id.
Zoe,
W. 'J. Le DaDe,
id.
u .

hunDer eebeen den moed te bebb.n daar biMen te
dringen.
10 allerijl werd van dit voor.al_ berigt /lege.on aan
den sehout Oooterwe.ghel, die onwiddolijk daarop ter

getraDoporteerd en kvn

53.u9 u.369.U6

Op 9 Maad1874. dopr den· reaidout t!er Prcaag8r~RogeD.t.cb.tl.ppen:
de buur '~D , vier . It~kke'n " oBate j!;rund • . gelegen in de distriotea
Me\ambooK .en TJimahi, der I1CJ.eeling · Soem;:.d3Dg.
Op ~O J~nij l S7·! dO'Jr 'den Direr.t",ur · no. Bj·onenla.ndsch BelitUUf
van de erfpacHo,er 50S houlYJ ODontguDDOD. grond in bet district
Kanigoro. !\1ailioen, V(lor ~~Q tijdvak nil 7~ jaar.

~ DOOI

te

1 J\,laa"t

geen plaats konden kr.ijgen. is het merkwaardi g, dllt
zoo .eld.n een onitorium wordt gegeveri.
Ret is in elk geval meer ter eere van het PIlrijscl1e
pllbliok, dat het Handel's meNteratukpoogt t. hoor<n.
dot dllt bet la .fille d. madame A1Iflot 300 m.. 1 toor

NadBt vaD bet gebeurde proce8 rerbaal. was' opgemaBkt ward de' amokmaker ·.naBr bet etadsrerbar.d

na.aidellt .eo Directeuren der Jo.vasche Bonk:
VAN DEN BERG, Pr...tknl.
· D. . If. VERSTEEG!!, D,mJ6U,..S."'II.....

·D.IUlt ·K.

Aangekomen .scbepeil
28 Febr. St. Vice

mede .ij het moordtuig omklemdo. terwijl .ij e,eo als
bare beide vrouwen luide om · bulp riep.
Het gemlg biervsn was dat de gebe.le Luurt in een
oogenblik in rep en roef W8S; inlanders, . met lans8n,
pisken en ••bels gewapend. verdrongeD elkander v66r
de wOlling waaruit bet hulpgeroep kwam, waar g.en

bond de ver.cbillende ..-onden. terwijlook de Hoofd·
djnkea tegenwooruig waG.

MOIltmateriaal. ......
876.6,66.54
tiiin in om\...
976.988.29
Gehou.wl,ln en meu.
Rekcning--cou.-.
.
ranhaldo's. to · 3.6:H .MO.71!".
bilair der llank ,. . ·i 6Z.,itlO. 01
Divenerekeoiugep,. 1.7.tO.·.l82. J,G Diver8c relr.,. l.08 3.6-l0.2815

1

,

BA,TA VIA ,.. 2'1 Febraari. Ned. .~lp Bl.roJ1 nD Pollan',U V~D
ROlMlndaal j· Vrijman, v. CheriboD i egt. , G. SuermoD.dt & Co.

voor het a.rst ill Porij. is opgovoerd sinda het oroto.
rium 132 joren geled.n geeomponeerd werd. Het
orke •.t en h.t koor b.stondell nit 400 personen, en de

Staatuehuld .... "

j'53.59;i-:36!j.US

Eug. raleathle, Grigg, T. · Shangbao n.
0.. Liverpool.
.

Aungekomen.

eO!
wor.telicg ontatond.
Radon Aijoe ontting daarbij twee krissteke. in de
zijde •• GIl aau het voorhoofd, ou een in deb.nd waar.

hals af te enijdeD,J 'b geeh bem waarscbijnlijk 'wat al
te veel piju deed, altbans hU .ag van dat voornemen

n.GOO,QOO.-

:!.S~UHH}. ;!l I lv.:.~c r·.'(;;r!Jt;:. di,. ..

S8

do. Baniao, ,AlloYDe, v. Manilla.

~:: ~~: :::ai;~~~:le:a:::a~~i::::o~r~:ng~ :~~::i~~ ;:::~~~f~::~~;:~~~;t~·v:~:::~::~t~~:;;~s~:a~£t

Verkorte ' balan. dcl.- Javnsche Btink.
Op den lSden ]<' .. br. 187ol., des avonda opgemaakt,
kracbtene art. 18 van het Oetrooi en Roglement
(Staatsblad 1810, No. 84). en ingevolge besillit van den
Gouvtil'lleur-Goueraal. dd. 14 Augustus 1&73. No, 21!.
/

1au.

Eeue groote meni;,;te Hep heden morgen ten 4 1/ 2

Zaterdag al'ond ten
6 ure bad er een oploop .plaata .an de Rood. brug
do!>rdien twee iDlantlers in een bt)vlg~n woordeDstrijd
waren gewikkeld, die tot . handtastelijkbeden dreigde
overtegaan, ware niet een der partij.lI . mindar strijd.
lustig gew88st. Aanbolldend werd d..... , lant.te nitged ....gd door .ijn tegan.tander om jn de ruimte aeh ·
te. het Kalilor 6e8ar zieb met hem to meten. · totdat
op bet geziebt van -een "i.t klein kap ille. de ru.ie·
zooker, DOg Bttijd uitdageude, afllro'op, DAt er van te
voren reed, feitelijkhedeu hlldden plaatB geh .. d. bewe·
zen de bLnodvl ekken aan de It'uuing dor brug, maar
• pmerkelijker nog ..-a. het d.t dit knbaal ten a..n.ien
eener groote menigte een half uur D8gC Doeg kon ,aall:'
houdeD, ' zondt"r dat er iett! nu.nwezig Wll8 wat naB~ politie gel.ek.
(S C.)

Discon~rekeoin~ .

na ' 17 JOOllari

- nur to zameo Yl56, het hnio vau deo pattih R.den
Noro So.bodie.
Gen 02 mue plltt:h \t9.S op CQno' in8peotier~iii uHlir
Goeboek, en.ijoo oudste dochter. Raden Aijoe, slie~
io bare ke..mer met t\Vt'8 borer vrouwelijke bedi.end~l"

Sa.,.baia, 2 Maart. 1'otzic1tt.

BeleoniAg-rekening ..
Hypothcku en

masnden

,Bij de . hns, die .iob wa.ro.bijDlijk eerlang voor
• Europeanen zal aan bieden, om de biunenlBnden van
,Atehin te onderooekon, kna !let zijn nut be!Jben. ter
,zak" petrQleum, een berigt medo te d ••len, dat ik
II bij cen ec.h~ijver nit ~e vorige ,eeuw
dienaaogaande
"aautrof. Het luidt als voigt:
'
, Men "iDdt in de Indien .en .ekere olie of lie.er
• napH., welke uit SUDlatra wordt ovsrgebragt en mi·
"njak tanab genoelPd. 't welk olie der a.rdo beteekent,
• wUl dezel ve, evenals bij ons .d e naphtll. nit den grond
.opborrelt. Dczo olie is zoo koetbaor en gencht bij de
.inlanderB) dat · de koning van 'Acheen ' het uitvoeren
, daarvan op . lijfstratfe hoeft verboodeu, lVa.rom dezel·
li ve ni et dan tel." eluik ' kan· worden gekreegen door de
"schepen, die ten <lien eindo de. nachts 16nge de kue·
"ten kruisseD, cn dcczon schab in het donker fan do
, bew()oners del' kuetell weoten te bekomeo. Deze 'olio
"be.it eene wonderbaaro pijnhtillenJe an ' do~rdriDgen.
,de krtt.cht, waA.rdoor Jijd.ers, uio.rmede ingewreveu, niet
II ze1den merkelijko verlicliting verkrijgen, eO'r.,T!
, Er sebijut dus in Aehin toen ter tijd v~el petr •.
II leulD to zijn gewoDneu, en mogelijk" zQuden diu bron·
Jfnen ook thaD8 nog . weI bij exploitatio rendereD,"

- De twee 9-it A.tc hiu. :1nl1gebr~lg~e sLukken geachut,
welke tbans op het t urroill der OitadQI liggell, zijn

D. 4m~tcrdfIJD.......

Mont~ll1j

voor. 1. April 1874.

In de beden alhier onlvangen Allevering ran bet
Tijdeebrift voor Nijverheid eli LandbQIIW in N.· I.
geeft de .6."r ;r. H . iI. Wiselius eene b••• brijving von
d. Minerale· _n P,.troleumbronnon t. Tjitrs en Lan·
toeng' (SoerabaUa.l waarvan .· volgens bern . gnnstiger
resultaten zouden erlangd worden coo do kunst .cler
Datuur te. bulp kwam."
De eebrijver eindigt aId us:

• de Jolm lJmma it en "nU de N e clerbnds che .ingezctc lle.u.
De g&stt.oer ste hl e ec n dr-ouk in op Z. AI. . dell
Koning, terwijl zUn broader een tonB~ uitsplak op den
generaal van Swi·~ton en het dappHd Nederlnlld~ch
.TndiBc:he Leger e n lie N!:,lerln.Q\le:che l\fnrint).
.
Ret zal wet Diet behocycn gozegd te worden dllt
de !l8nWel!gen, n.!!~!.l N9 derla. :td~rs> niet nll~on de
ga.tvrij4eitl van den heer Paddy op prijs , telde".
maar yooral ingou(}!llcn \l'nt:.cn met .de wijze wD:n.r~p
een Engelsclnnnn , n! ::; !w;;::;ul \"uor Nederlnnd. den
v-crjaardag vau Oll zon Iwui Dg ri erd e,
(J. E.)

.' v. . ~o.

Jannori

I?C)o r de oommit;Sl'Lri.uen in deu"b:oeJ.t1 'van'

;:~~.n ,' v~~:~e~~:n dee:e~:~~~::er::o~~eeP:~I~~a~:e~ij:

2G 2~/~~~;b~' ~tt~:~~i.N:.'hRo~ie!i:~~.!~. j : :"&~:h;'

~~e~~:~:;, i:i:::~~~el~·::d=~j\::

die ,bier in garnizoeD ~WB8 ncbtergebleven. Voor bu.
v~~~ijl::~it:m;~~~~r~:~: ~~ti~~:~~::t.e~~:~e~ced;i~' :::Dd!~e~e~
afmarch6erenhield de l.g.rkommandaDt oen kerDaeh'6 l '.b,n..rij 1874.
tige too.8P.r nak t.o t offi~ieren a n ma~sob8ppen, di~ de
Door bet vendu.ksutoor tIS Cheribon, wogens onbetaalde vendu.
hartelijke ' woo,rdeI:. me~, ocn luid I7boera." beautwoord·
rekeningen over de Qlaaod,Novembl'.f 1878.
. den.
Door de WeeakAwer te Soernbaija in. dell b~edol. vaa wijlen r.
Voor bet warine·hotel wns d.ka,·.Uerie en un de
F'. Schi.del..
.
ovenijde . de infanter~e opgeet~ld om bunna ui~ den , Door de Wee. en boe:delkamer te Makosger in den, bor.del van

,

I

y;;:

,emaine ~ TtYJM!I.C"OT~," enz. . .
'. ;
nit alles beef> LRtnorlijk .ijD '· bsIang. en voor v.l.n

l}(JI'

~~ot:~s:~~~:~~~~ ~Y:e::::!Ukw::i.~~:n'j~::' ~~k~~

l'i ••rd .ijn;' mallr vermakelijk is' bet,',.Diet, 'OD ware,
knnat .i.>bet nog honderd.m.al winder •.. : Lieve~ de Ro~
weinenvan Oornem• .met lang~ pruiken, dand" mer.eiU...... vnn mUlIheer . 8ardou,di~eyea , onki.8ellge-

I' ~:o~d t~~:D=I~.~:b:;eir;.:~i!;:ke;~D~:2:'~~~irtk

: de .op,oering 'an dltatuk een .aWnre bep~o.'ing voo.

.T. '.....vrouwen -~i.r ' fl.&normi.nder. ochoo..D,iS da.n. ZlJ.·.· ·. m
...ou.d.".n
. wenecholl. Wllnt IIllk eOD atull; iJ/,m"", geejhlt~d do

~L

•

Do.e bes~b.rming is een .veel .ermogond middel
tot be.orderlng van weJy.art. Zij is ,een pligt. Oak
de god.dienst 8cLrijft hanr voor.Zij i. tevanB .een. bron
van winst, daar de d!e~.t,en. die de .dieren o'!". b8wij.
~~n~):::~e=::nd~I;.ermlnoereD' nallr':1:mte meo ·z~ guad

De dieren;zijn . ge.voeltmde'wez~Ds, vatbllar voor vreugde .en smart, . bonger en dorst, V001' ~lJt.~ ~n "fmlLtt~ng.

10 v~rotand .ijn zij on.e mindaren; doeb ' daar zij .ge.
voelen en iijden als wij. moet men hen . niet martelen

of misbandelcn. niet .eggen: het i. waar ~"n ,bee.t
- docbt . daarom juist en "ITl<lst .ij hull'beboeveu\l zijn
m.oat men heu ,goed bej~gencn en verzorgen. .
.
La.t regtvaardighoid ell ba'mbortigh.eid jegells aile
levende schepaelen UlVe I~U8 zijo!
. Bemin uwe dier~n e n belooo lwn voor Ini'n."t;l. dien~
sten, Laat uwe pnfl.r, ll~n y.o'rgvu!dig " hestano en zorg
in bet aJtemeen .,ovr · ~r. 1I 0 goalie be hRfI{~elin(1. La'a t
hen niet Boms geheol lI o(ule luus ;'.1 de hrandende hitte
of in de koude etaau 1 tL'rwijl gij iu U~ h~~rb~rg zit 'of
UW8 zakon verrigtj
overlaad uwe Fa~rden of. andere
dieren niet; I....t ben bij bet oprijden van bruggen!'f
hoogten eens ru.sten en moedig zo met Uwe Bt~m, maar
niet enk.1 of altijd met dez.weev ..~n; geef bun dikwijls gelegenheid tot drink.n, en '"Is :I1W pn..d ond
wordt, verkoop hetdan niet om d~or nog .waarder
werk afgemart.ld te worden; dceb brong het n ..... d~
paardenslagterij; of Innt het . op eeno of andere wij<e
en zoo mogelijk zonder p ijn onouen .
' . .
Harddrav.erijen zij wreed en 'moeteD met a~le kracht
worden tegeDgewerkt, d.argelnton zelr.dat 'U te •• ns
kostbare tUdv. rspilling ,eroorzaken.
,
Van eze~B krijgt men · door zachtb:eid veel meer gedao door ruwheid. Do hond is des mensohen vriend:
niet aile honden .iju ill ,1.'0 streken geschikt ow ·16
werken; io . ge~n gnal mng men h~n overladen, of bUD
bet noodige voed,el ontholldon.
Zorg zoowel voor. groot alB voor klein veej '.want

at

·ge.

kUD.en mij het niet uitdrul<ken, zij hebbeu ailen
foel.
'
Beut:luk uat flcuapen Ii \"Jeden eo kleeflenj Jaa~· ze
zorg vuldig t!cher~u . zc.):.Hitlr ze voofaf g't'w888chen to beb . .
bt.> u, w&nt daa.rmtHle wordt huune ,l(8lWDdheid zoer be·
na~teehL an men kau itnmer3 gt}makkelijkttr e8Qe : n.~ge.
schorcn "Q,cbt dan een scluiap wnssebeo P Bewerk dot
kalvercn en "arkens "op wogan. usnr de slagtpl8at.
worden vervoerd, dat zij op di" wag-OUB kunuen staan
en dnt .ij op de miust pijllliji<e . . wUzu worden arge.
maakt.
'
Zorg. dat \lwe etall en'Iicht, Inchtig en zindelijk .ijn;
bind niet de stn.arten lier kocij~n \'"tlst -- de natuurhueft hun den stsert geg~vall UlD' :dch tegen jeukte
eu ougedierte te b~ veiHg~n; lH,at he~ ,:"(l6~s~l · v.n: -uw
fea gezond en gC'll()eg~aBm zijn eo op de geregMtf;t tijdea

worden·ver.trekt. Het d.each vao 0 •• misbaodeld dier
is. schadel~k Het is onrergeefdlijk wreed, dierente
laten doodbloedeD, om bet ,Ie •• olt op <lie wij.e '0.0ge~amd wit . te doen .ijn, Het is .r.obuwelijk nutti·
tige v~gel9 uit moedwil t~ doo<1en 'of to .v erwond.e n,
bun oogen uit te branden, •• in ' enge kooijen op to
.Iuit.". 'of hen bij het . ,ink.nnet tv lDishaodel<in. om
Bndere. vogel" ond.r bet het te lokken.
StoOl' gaeu yogelncsten ; B.d.,ok dat bijna all\! vogell
den lan~bollw cioUI' verriif)ling " vou tupsen_ ala!lkau
eDZ., groot 'voortldd ll'mbreng~Il' Zo,~g voor uwe ho'eD-

der. en ander gevog9lte; v"rv.end bet in groote kooijeD of bokkeo; .n w.1 zoo. dat zij bet b'oofd' niet·1mn·
Den doorstekeo, WBll,~ dR~rdvo~ 'wQrd~~ er .vele gewon~,.
betzij op spoorwegen of op .chepen . en . wagons.
!3ij Int .er.chap.n van v~. · moet,.' voaral ge.orgd
,,"ordon d.t bet Diet ' door.jouwer. : of •• eli.den worde
mioh4ndeld, on dat er ruimtegenoog .ij tot ataao en
liggeu, en dat gedurende . ~e reis, . beboorlijli: , en g~
no.gz.... m .oedsel "1\"water .worde volabekt. We.,~ob
nooit.ooBI •• ht en ... read om levend" voge's .t." p.luk.
ken, levende paling t"villeu, of levende ,isoh to 8clrrap"
pen •• Inat, .e .erst op den..kop doad; - als .gij 'ilob~.
gel!ruik geen levende worm.en - doeb . • s8.D-"ni&r 'die
eveD zoo goed is; laot d~n ,isch niet lang.aam iD 1I\Ve
mand stervon. doeb doodbon dadelij~.lIla bayeD ~
geduid; '<:Ie eOl8ak ..I· daarJoor ·betet . oijn. wanb boti
zou u een lung.aam geotorv.n .kip of .8eDd ·. amakenP
Kroenen en garnalen wooten. o,!, marteling te .voo~
.komen, dad.lijk in kakend , water : WOlden.: gedMD; in·'
eeo.t en moet men door smoring .:.doodeD, .en liiet met
naaldenof spelden d~orprikken; ~18 b.t onvennijdelijk
is om op een levend dier. terbeYordering von wete1!~
ecbap. 'proeven ·te n.men, ,wlll.'k . b.t . dan eerat door
oblo1\J.form of.•andere middelen govoelloos. "
Wreedbeid moet · in ee.!! besobrul1:~ land Diet bestaRD;
::n:::, is jelleDs diereD.i. bet gewOOOllijk ' jegena . '

Zorg vooral dat. in de .cp.oeding dfll' kiD.d eren do '
liefde jagonn diereD eene eerate plnate bekleeo.;;;eeD,
kind dat dieren goed b.ba....delt, ' uI zijne natnorge.
DOoten ookbeminneD, ..nvergeet Diet .dab . kbide1'8ll
van bedeD l\inde mal!DeD .&nffl>nwell . der ~eko~.'
De 's G:ra'e~baa8sob8 y ~reeDigiD8' . tot .~

mi~gJ::eti!;7.'i878.

.
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.
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maaam..

.
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.
..dalaar 'Gt9r 1leD NltIpra.
beeS. fA ilea
1II111 BalleDI, 811 iw on.l, ean
lijntr ~~!181!• • ~.,:"r gIlVOllden. Do". bepaalt
1IIl.\" bij¥ WiaAJrlial...r'J Diet tot.eoDWIIIldehngover
denJirill8~~endeDwatemll,m.ar stort &Ioh 'au ea.D .
b9ligte f!I'1 100 voet in het koken~ BO~.O~m. De Lo~.~ .
tJDrl .· ~ "o8ft de .olgendebeBohrtJVlDg . no die
ij';~eonderDlIIDing, 100al8 .dle· .0P lekeren
WaeDsdagplaate had en waarbij de waaghal. ~ijoa zijn
levell inboette., .
, . . . . .' .
.
.
..
,Te,lOD vier nnr in den oam:ddag . • erliet B.Uen1, .
na van lijo .ronw ell ki.der81l afeo~ei,l . genoman . te

~~~)~nd'j,!:"r~jg'~:h'~;:: r.ra~~~~g~le (::: l!:::~

van.1600 voat bad.
.
.~a e.uige miuuteo g~ru.t· te h.bbon, om •• n pho.
tographie .van · cicn t. luten ·O.lIIon, .•• tte .hij, op d.
.
..
. m""~ . d.r . muziek, ·zijn tooht.oort.·
'De o,ergang duurde 16 minuteu on daar do koord
immer stijgt, moat bij zeer, vermoeid zijo geweeat. ,
, .• N. oeuige minuten ruet ve;'ecbeen B~neni op .nieuw
_opde koo.d en had hij baar lellgte. 10 8 mlll'uten
tijde, tol op . de helft doorloope •. '1'o.n bield hiiataud,
zetta .i~h op Jo koord neder en maakte <loh gereed
om deu.re~aolijken aproug ill do d ., ier te ~aeD. . ..
• Allero'gen waren.op hem gerwbt. en hae\\'el h'J
d.n .tour reod. lweewalen bad volbrocbt. .erWI1Chttd
men,. dat bij .i~b in den .fgrond EOU .tort.n, am . er
uiet we~ r uit ~ forecbijfl:.I : n .

:

glbWteu4111m Q'"emfc

tI ~1iaoit

her-I sij',..1/
M;'k~ook '00, Joige»;._.~" · " "~$~:'
Iij ~!l-qI'l. ft;'DraB
• en

varmingp-eu vubeledDgeD d_~I~~aahl.

list onlbreakfl 'Tl'II11W811 aan iliitial~/" IiiIiI vep~ilt
lIan moed om ~'lnlagde proaveD h nemen, om iem
!liauWB til pogen. Vro~weD zijn geboraD eon.ervatlavon
en daarom. brengencu .O? walclg tob sbnd. ·. Voor
vrouweD, die de '6tnauolpa~~ predllren, moet or ILl gaeD
olltseuella.~ aohoowapel IIJU daD dat v.a n h!!nd~rden

~~rtbl:~:~;t8~::~~gr~~k~~le~ :~~::~~.~eb~~:!

welke

IDOO

&an dit . vo<!rtrt:fFelijke voed~l. 8cbe~kt, is

.Een.kl.p....g m.n de. ge.taitt> VRn BalleDI plots.·
ling'; dalen,' met de voetcn l.tflU benedEtD., ell de to e

op te \fijz9n, 'Welke tooveracbtige uitwerkiog een goe..

schouwen beerden ·\'on. 8"hr.>k.

de keukao he.fl vp de gezoodheid

Spoeuig ,"erUAul meIt ,een dof I;t' fu c ht, _d~or eon

oo~~~~\~kni\''::or~~;l:f. g;;0~1di.8

w~ter

zijn o.fllal e~ wedcrvnrao was. De kcord \' all kaDutch o~c,
~ns.raB.n llij ·bevea,ti.:d WIlS, wus gebroke ~ .~r; h~~ Zl ~~
tnasclJen tij':l heenen \'f~'r"Y.nr{l, wfillrdoo r iliJ lD ZlJD vnjhe~ :l van ~eW(!glug ~elemmerd ward.
..
,_
or Dat ougel:blik wns voor bem \TeeEl~hJ k,.. w:mt, ZlJII
juiet.e toc~tr.nJ ,dd; kCJ)ue~~,de, geloofJo. I11J tut4Bchou
w~terplfLL.te ll rerwarl~ t.\} 1,IJIJ. lId geluklc hem ~~Jhte r,
zich nit dat eluat.it:'.k t"e 'wc rkcJl eu 100n .s!ceg hiJ r'nnr
ho\'en; m~ t; ' p~ht,p.rlr.! i_ 'l ,!~ '\:l l~ epn T.ijner, 8H.lldalen.
.
~· ln w ~~f\\"Il ,11:r _c~\':\ri.·u nnn d llBtlt\ D I~t! n ~ pr~~g vcr·
ho[~4eIl) . is · l1allt!l!i .v ~ rr" \'IUl · outlOoe~\lgu_ 111J s te lt
:dch ·, 'four 1,1jn e.xcl'citiun H)~l·t te 7,e1t:~ J1 en er nog
llleer versCh eldeu:le:d lUlU blj ttr l.dl .! I'1 (H n do vreem·
delingen'to l'Okkeu. •
.
II D~ . ar istokmtisJ.!he
lwr:on~ r.s \'a n ..Ci wt,o n-Hollse
brachten he m f-ea war rn ~ ova.l.w t~)., n IIlJ op ,Jen 04·

geD

00

~:~e:r :"~~t~e:~~~~!·~;de~ew~;~:~1 bo:8sbu:mi~~u:~ef~:
doen op prijo .tollen en hun to ve,hinderen in do
club to gAlln din.eren, dan door zorg te wijden ann
het diner.
D. ",.arbeid von de .. opmerking v~n den prof.s.
90r - welke ran diepe ma.nenkenni. getuigd. werd met algemeen knikkon van vrouwenhoofden be-

m8~r0I1W

De

"'"'"" "::':g::,:::"::,:k.n

WanIic.!3r meo, Dn iu l'l.uij.3 gL~fh'j uneS l'iI to hebben.
loo.ala men d ht aileen. in F.:t.ukrijk ,it.let, UH:~t de U\iu~
uagboot ' an Oalo,is nDllr Duver o,crl;i t~ekt eli WRfLr.

I

::;~!~Ws::n~OU~=~de;o:~B~e:ij:~d~2k:ee\arl:!~':n'
was, las de heer Bori.. alaof er niela gebeurd · was, de
mis ,oor bet i¥Io.r dat. hiL.z,o acbaDdelijkoDtheilild

v~:.mdeli~g tCC11l _bit~u6, t~16ur8~ol~

IJ . v'Y' 1.8 u~ tan. ~':' om h~ .
d? IJe/!.t_
d cr ~;or eu :u~ Id~~ en . Ii
o~ a .; >1J e l'~ t V~Tl .' c d mer ~Ief
a r
eSC waf • te ~·d '~1l III 0~k rego! ~;

ling Ie andergaau
de Eogolsehman

kan niot eten,
kan i".Jikken.
1
Meerig om eenige lengh vo.n hJ d .o~er: ~u e ~ rl h
zinnelijkc

genoege~

o.ls

~t.~n ~n r~n

to

van ge

u.~ ~

~~:rltrk ~~~~~e:t; der IJ~:~ml~I~}· g:i:r~~QI;: '~~D Wt~~~::~I ~:~I .

De · professor keerde zich nu om usar de modelkeukclI. Met iuge8pa.0I.: en aandacht zag men boe ' op
de vit.1r kook-kacbels vio!-" ijzeren pauDen standen, half
geVl.:Jd met kokend wat0r. Op melkwitte tafe1tjes, weike rellhts van aIken hachel stond on, In.gen twee bOfl~
son -Ulacn.roni, cen, klein bouquetje kruiden" on twee
l,,,;d.o;; , !.J~t CO D. met !.:hl.j'!en gcudgelP.l botcr~ bet aunere met een pyramide bleeke geraspte P6(,lDe~an·
Kans. DBar klinkt de stem des prof~sBors: , breek de

marcAl'oni in stuk,ken, en warp die ill het kokend wn·
ter.'l Onmiddellijlr togen 8 handen nau het werk, ell
met twee. knappen '\Verd de mocnroui in Btukken \"UI
zes lluim gebrok~D . DIl doksels w~rd eH van da pan nen
ge nomen eu de ma.caroni er ill goworpen. Nu OloeL

\va,uoeer

Aangeslngen · Venduti6n.

ADVERTENTrnN.
Hout- 'Vendutie

;:.ar~::h v~~, e~i:'ina~p .:fd:ai~·ew::e~eg~~~e~;jn

ill di i:t YtU3~e hoop wagen wij h~t ODS te teekenen Uwer
l\1uj , teer geboorzamo onderdoben (volgen de hondo

het grootsto bela.llg is Ltet, 't jU!ste oogenblik te kitlzen
de macaroni genoeg gekookt if', ·want " Ii'

:?;!~~l";~:;;;~~~;:';;;~~~;:;::';; I ::~:'::!;7.:~,;",:..~ ,:.•,·;.~::;,~,;:·,~;;:~ ;::
I

~)l!nubl!udo guuwdte~enid d16

Op Vrijdag 6 Maart 1874.
Tagen 2% vondu-oalaris
op Pene'flpOI1~

door
(306)

, .1 de oudergot.ekeDde in d.azelfs Illka.1 verkoopen.
l\~C No .. 4333. Een kist - inhoudende

100 stuks

Shirting Stripes.
Zeeb •• chadigd aangebragt p. r het Nedorl. .cbip
NOACK I, - kapit.in BIJL.
(30-7)
G; A. WERMUTH.

Publiek.e Verkoop:
Op Vrijdag den 13en Maarl e. k.
des voormiddags ten tien ure,
ten Ol'erBtaan en 10 elJu tier IQkalen
fun .bet V€uc u-kaDtoor te
SAMARANG.
Ba.del V(iD Wijlen den
Yaor rokening .an
WoIEd. Heer

tlEln pe"-soneo best~J,
Wel OU zed vt'roor . ee
en Vl:r l'rlJgcdp r lJH.c:U .
eo
JODgehng v~m 24 Jaren d16 to.. zeven Jallr .tucbtbuu!-",

den}

beuchaveud6n

il.vl ued \'tl.ll H OUWl!H

iu

t ,':-OIU

wordt

;::~~:en;oti,p"'!::~.;~.~~i~'~~:~f~~'••\~~ir~lt;~,e;~i~fgn LOo~~~~:

De reebters en· ver81aggevers -der 'bladen traehtten fer-

.en lob ku oJlook bij.
,SIe'cbta oen lob!" zeide de professor, .want .. udera
zijn de 8lU,,~k en geur te st~rk. Kuofiook iB een 'oor~
tr l; ffi.! ijk bestanddecl in elke keuk(-D docb wij zijn '. er

geof. den woeat.ling tagou
riop tosu den direoteur d.r
kwam opdagen, den razende
no.o.r d~ gevangallia sleepte.

j

ill b!!DOmen- in ons laut), omdat wij bet nooit

proe \' ljl\ ill

kleine ho cvoelheid; zear weinig is genoeg.

;:::tj'~:lJd~:e:ij ~f:~·:ev:::;n ~~~d:k m:~n1:'pa~~~~c~~!

d...

u

te boudeu. D. pr.Rident
g.vang.nis, die mot bulp
overweldigde 00 geboeid
De z.waar verwonde vrouw

is in het hospitaal ' opgenomen.

A~ ~:~w~~~!: ::a::'oe~nl::!8 tO~~:loue:~k:,~::t~i:.nde~~

v

".

u

;:':e~:edo8f !~:~i~!~O S~)ij~~e:~I~J~ ~~:~II: i:~h esuet~a:~ ~aa~:~o:t t~:!B;~S v~::e~:' ~:::ebne:nwl::e!t:~ z:~~tL;e~

~ea~:f~:~~~~:e:e:~:::~;;;~:~d~;e :r::;:~::o(:::

E

I d

k

b

I

d rn

Cd

rechtigheden,,,u d. Engeloeh. keukel!.

ZiJ w"elda ·

geu _en jawmeren ale !i t1i1 t;Il . z~'ll,I ~ I' 111)(1 1:, 8.113 zij

teerbnar ~.Ol!r liedcD, die geen Engohh: he
zitteo.

dag

studel1tuu bezig,

D~ mei l!lj1:!&, -m et roods kleuren van bet lange roeren,

be-

noeg. De professor vertelde nog eenige tQBpa!aelijke

Voor' boo, die--in den vooruitgnn g- ~!II do olltwik ke.
ling der me.D8cbheid gcloovep: i~ -er HI g (: CH nfwgena·
mer teek~o des tijde, dBn tiut de Engeh(:l4clI - die
toob .koppig ·,,10.- de l!'riezell ·.iju - . il"ldij k.. zelveu

dedcn, .t· n dap toan weder: . Probe~rt het Dog tJ8D,B!"
hoof.len 6chudden ja. De macaroni was gaar.
11 Werp1j nu
onmldd~lIijk goud water .i~ de paul om

hebben ingezien, dat bun gCbfl·k IJlln

UHlgcD

bCi!churing in

anecd o ~o •• die

vooral de keukenmoiden zeer lach.n

Vier

hel kakau t. do en ophouden, .u doet de macaroni in

~~i~I~:~~j~;:~1:~: ~~e~i;~d:~OnUe:e~a:er~:U::r~:~e ~::gea~:

~e~:~~~::;i!-k~'~:e,!~~~:~' .!~;C~r.~~:~:~~:~~~~ .:~:; ~~~a:~\V~~!;~~~k:a~

ffuchtelooa in grootu • .,ermcn ja.rl ijk8 op but Le·
sehnaMe Frankrijk n.dor, ,"ouder do t de • •" ••• drr
zoete.bonig: in· de Parij~ch6 reslaurantlt gcgnard, ben
~:~;:a~i:~k:e:nJ:?~!:~n~~orn~:~:t· Het gOllvernement

~.uo,,~:' i~' ·e~n regeer.iD'gs~88k, en ·~<?o.l(kuust ook. De
dirth!t.i9 ·. V~U · .Sou~h.~eD~ington~~I,:,eeum, . diu in naatn
der

~goeri(jl (le~eel~lijk ~~o;;

~rg i e~

0: ert~;~r

.ooz:e

L

d? b~:nkog~u d~r tkunot
Jaar
°d
IJ oe ".In er~~.

~~!~~.Il::~:::i' :!~:~hb~~o:~:ekn~~:~:c·i'::':~~~~~E
li:~a:en~D:'S:.~~.~:~~~~,b~~:rl:~~g·::k:~"i.an~e~!~:

t ·~e g~f.gk"~·idg~ot.ld. IeeD · l.er ieri , ~~ch
ODW~ an .P\ Ie . de e~;'8 e refe ell eo;;~rl·~rB1."U ~g~

den

g

gas ~D,omlt

.9 .on ~r~IJzen. d n. ee:: lJ,a~h ran e.
'ff:,,~ . ·.Jt,e /;w· ' ..• •~ ? .r.edslO IlltOI. ~." 't'ern~
. . j,~ . ~ . d"r ~o t :~ ·:n. . et•• U ern~ lOD~ .. ; 00 1
:aa~ . .; .: Ie .~n e. . Ir~o DI.,j mnr Le~f JUIS we·
De :e~ e i ~pIJ~eD. l!l h~uOl mo\O .. d " II" {vanI .e~n
':~f'IlIS ~ng~rlck a a .en m"b • . eu ;n. u a
b

gr: .
_d:o r;'n voor7: rit:de:~:.a~rdd:: ~nv~o:l:ar~'~::

u:::~~ ~~~n

i:.::n d:'n°l:b;;n
e::
ijzeren •• Iamander, die roodgloeiend "'as. Ds prof<asor
be~' al: , Doel ooua iu d.u achatel; legl er .e.nige mI>·
cn.ronl'" ,of, -dan weder een 11\~g, ' sa.ua, en dan 'een

!~~e ~aa~~~t::·~~eu k~~•••I~~e ~~:o~a~a~:~~nibo~::
ap.'_' D~ cbt!f nad.c rJe met lijn eBilawsnd.,r, mo.akte

den achotdl bruio, eeret .ophoudcnde toen eon donkere
Cit~O:~!I~~:c~,~:~r:Je~",:.~:~ rOlk en witte d.... dien~eD
d. Bchotels nu rond aan de atadenteb, die verklanrd.n

tlooit ,ulk. wacaroni gam.akt ofg.proefd te hebben.

Gemengde Berichten.

I~ dacht,

d.t
.eido ".11 man
tig.t.n als h....
Dat dcnk.D

.

w.ar~,

gij op den .Ifden geboren
_
tot zijn .vrouw, dis den een en twin.
geboortedag had opgegev.u;
al mijoe vriondinneD, ·~ · 'eide d.

frOUW

.IIoe komt het dot ... ij daaramtrent zoo ·.enBt.m.
mig d.nken? _ no.g d. man, diezijn· vrouw wild.
besthebben.
Wegens mijn keus vau een · echtg.noot _ was

et

gezet.

In de gevangenls. te Gloucestor (Eng.land) is op
deo,12 Januarij bet dood\"onnie voltrokken f\n-n dr l{4 perso-

=.

2e drle stukjes LAND,
gelegen n!hier Bau de N aord-zijde van d.n algemee.
oen weg van Karaug Tonga naar Bodjong iu Wijk
La. X. (vrooger F. No. 50S). E. F. G.

3e twee stukjes .LAND,
gelegen albi.r aan de Noord..zijde van den algomee.
nen wag van Karang Tanga naar Dodjong in

moord. Beida mi.daden waren, gehed onafhankelijk
van elkan,der, gepleegd op 17 Augustus te voran.
Men heeft veel moeite gedaao om gra.tis van de dood.
steaf te bekomen, ,ooral voor Butt, den jongen paobtor; maar de betrokkeD minister h.en niet g.wild.
_

De

v_erki~ziDgen leveren

4' Een

gekomen. Iu do Vere.uigde s.pten was hot nog .rge.
g •• teld; doar komeD no;; dikwerf gevall.n van moard
Yoor, maar P~ru wint
het nag van aileD Dejougot. v.rki •• iDgeo in C.rro

en doodsla.g bij verkiezingeo

:~Bt;:~~~_

::::,

tl~:~~~~n d~:r!!~~p~,r:!d::i.re. de· Tullos
\H~&.r.. officieel pl'oc6s-verba.sl van 't sebeurda wttiilt

d!ilnaangaaude be, volgend.: De h.e. Sori .. , pastoor
de.:·. :hoofdk.rk, ruimde ni.t aileen de pastorie in, als

:~r~Jl2~i::~:~~~~~r~~eF::!;:;'e:~:~~::2il~!~o:~:

d. boofdkerk .tor hUDner besobikking. De 'laatole be·

stukjeL~ND,

g.schikt tot den aanmank vau metaelot.enen, behouwd
met een steenbakkersloods van ste.n m.t pannen gadeH, gelegeu aan · de . Oaot-lij<\. van den weg nur
Pontjol in W~~. ~O~.-1l.f'.gor F.)

bier en.- daar nog al. aeDe

~]:~~m~~~l:~ij::::~nd:;E:~;t::i:;:o~:le=:::~~

Wijk

La. X. (vroeger F .) No. {l99. K.en M.

jonge pachter van 22 jQar) ee.ne volwasBen vronw ver..

De zea I"atste p.,,·eelen makenuit de zoog.Dasm.
de

I~ebon'

. (280)

Tjina.

..

D. g.maobtigde .au. de Erven
C. ANDREAS.
SLOET VAN HAGENSDORP.

Publieke verkoop.
Op J'J'fJtlo,g den 20en Maa," e. k.
des voormidd ..gs ten tien ure,
,ull.u .oor rokenin~ran don boedel .au ",ijlen den
boer O. ANDREAS, ten o.erstoan en. in een. : der 10calen . von b.t . ,eDoukantoor t6 Samarang publiek .0... ·
kocb~. wordeD :
•
.

he:;;:h~a~~o:~:k:o~nv:;i~:;~13/:oB~:~~i:z~ij~,e;~~~~~r, .DEHUURREOHTEN,

. beval mij · gcdur.nde dall Dacbt .an 19, October in
4e .~.criati. te btU'en . . 'Tog.n 1 uurin den ·ocbbend
klopte hij oan d. deur en bo,al mij · vijft!g mannon
binneD t. l.t.D; onder de ••n bevond .icb Jostl Mal. ·
partido, did .elf do hoofJdeur op.nde. Da mannen
waren toet stokkeD, bukaen · en revolvers gewapend,
ben .olgde een troep mu.ikMton; die in bot koor
plaits nomen eo mnracbeu .eli lieJercD.8peelden . .

I

re.u en .~..men .an d. kerkeen heftig vuur ~P hen

- E.n oubeJch~i~en jObgwe~.chvroeg ~eD ...an
~:~~obt~t~~~ 1:;t~1: :~~~r.hd·: J:::~ S:~d:~ti~~~:
pl'oeven. Liliks eD re.hba vaD den ~Itheder staaD ijze.
de spij.eu .gekookt·. worden
:don broeder . vau .~n ,. moeder:,
., . .
. :.. . .
wije~ID, :on.opboua.elijk .hunne kog.i. iu den .granwen·
oild.r ~ OagaDder atudenten. ·· . ......
~?m ;J~kob, . hoe · ~~mt bet .d~t gij entanlle het . m6rgeD~e ••l : .rZ9Udell·. Er "erd.en _ ODk ni~'.nen
. Vrollweil,die BO!llll klagan d~t de ·snoodemanneollool. "".t.l~nAr ~en~ 'IJt p .... .
..
• . . . g.datin, ik lag boe .. · ",an . van de Dla,kt twe. · lijken
1i.lllirlteIDGlmatig·in aile. bebbennchbernitgezet, mpg~n
.~mda~ w~ be,d • . maar . tltln . gedacbte . bebben, . nilar de. kerk. terl1g.le.pt~. !!~" .de b.urMrB D.iaz en
wel·.rleD& vol sohrmmt&·.8D bederigheid dS8barten Ill>·
m~D .jongen, .n . dat :.wel vaD. den . dag van ODB hu"elijk . Herrera 'WB~r vorwond nlla •.. GUB toe . w••nkeldol\ eD
a~.tz~~rn~::ta:.•ek~:!o~~~e. ~Il.~o~!~.nptle::: :~~ ai. .. ... ~ . ... . . . . . • .
. .....
aao deD ~o.t .atihethoogaltoar, ."wemmende ID blood,
,
•
. Wel,. oo.m
. ,'k .beb a1U.ijd.. g •. boord,dat; het. jlliB.t.· de.". laatiiteDa.demtiitb.lie. zeli, t.ef w9
.·lliit· <l.e .!iaBto.rij
. itokte bulp. I)i~wilI98geD. dab ill betvak, . betwelk goad 18 lI\.aman eD Vl;OI1W de\ljjlfde gsdrwhte hebbeD.vo~rtdureDd steib drIIDlr werd aangev~.rd."
. .

~ . ko~aobel., w..arop

genaamd kall1.pong Pesaidan,
gelegen albier aan de lfoordzijde van ceD wag '80
bet lIIilitaire HOBpitaal naar ' Karaug Tenga. iu Wijk •
La. X . (vroegor F.) No. ~06.

gClloeg!"

-

=::idj,~V~~~=n::t.1r::dr:u~~~0!:e~'O~~~!~r~;~; h9b::I:ued.~~:~o:~~ g.~pr~k w.rd Diet .m~er voort~ v,,~ I~!u::~t~~Zi~::~:f~l.~iCilo~=eJ:~oaw~:d"~~ ~8~r.~~
gaeft,elke lespraoti8ch ell oangenaam. lIlak.nde door

1e Een stukje Land,

don raQg voor Den Helder. De chef gaf Laar e.n

af niet?:..... ,B.gin j~ zoo? Dan ga ik met een . an·
daren spoorweg E r, binnen
teugenswooruig

I .

van:

iu een "enaterniB. Het publiek ontvlucbtte v.rsobrikl.

n.ar de . "d.ra. Jl.let derg.lijko au.cdaten hield .bij d.
to~cat bij,op zijD horloge "iande,
eenoldap. uitroept: .ziet of d. macaroni gereed iK,"

D

C. ANDREAS

baar op den grond en sleurde baar III worgende, tot

:O:'·.:dei~rl";:;~O:,ed::n:.::wIUI_JT,g,~. pgZ"Ubn!,ksePc~l :o"On.t~:18". r;:: J:e~:;;~~ z:~: :~:~e
t~.~~~~rn::to;~~ ::e~fI~o.~: e:ie~~ ~~ ;:e~~~~::: i~!~D;::k::~~~Ui.::I~s::.~~::t~f J~~7~tb:b~;D
sl.cl,l. enkele keeren van de eene lijde d.r keuken
ge'o,~~kI~o :e~e :ijzij:P~:nen\"~o:=::)~D o~~ /r~~m o~~o~

P. BUIJB H •.

Op Vrijdag 6 dezer

Ult

no.dat de noodige hoeveelheid .meol er uit geoomen was.
• Blijft roeren. IVcrJlt de kruiden in de pan, (herb, ie
bet woord . wij weten hel"aJI niet welke) cn voegt er

..e,~l'n

•

•.Donderd"g 5 · M8ar~. In .en · der . 10caleD . ran de
We.skarner a!hior ~an eenige tot ·vera<hillende boedell.
beboorende 1088. goederen . ·en van 1/. "I>odeal.iD bet .
peroeelgelogen in .Wijk Lt. F. No; 266.
. Vrijdag 6 Maart . . Voor rok.ning .vaD J. HlIdig
van.· Hautwerk.n te Peng_pondaor P. Buijl Hz. '
Zalnrdag' 7 lIIaart. Voor ierkelling van .B nroke
.an. bij wege .all execuIie t. ferkoopen goederen door .. '
d.n advocaat on proour.ur Mr. Piet.rmaat iD de
"'Hd u" •• tra&t.
.

~:tl~~o:~:n ~;~~~ ~:~ftOl:~:r:~~'~i'; ;, ~;O:;~:ll o~~~: :?£:£n~~~;l~':::?~~:~j~ ~!;E:~l::::!::~~;::~ '!:i:;~;~i;;:~!~i;~:ei;r;~~::~nl:E?~,~ai~::i~::::;
"komt, h.seft meliig

.

b~

.A.an wolke tooneel.e" ook · gawoon,het gebenrda WI.
·de ,Iuwoners toch te aterk. en · zij b.bben lioh tot dlll\
biaBchop van Huanuco gewend, met. de d\oiDgeDde bede
den. paatoor tot verantwoording be · roepen.

zij
fronlY, met wie bij niot ze.r gelukkig leefd., op de
been h.lpende, daar badt gij bijna een ati.fmoedor
san uwe ltioderea bezorgd.
E<>u wo.dende blik w~o bel antwoord van m.vrouw.
_ De damea von Taulous. (bet waord dallles .chter
in zeer nlgemeenen zin op te vatten), hebben tot den
grauf van Chambord het volgoDde adres gericht, dat
in de Echo de la Prof)tnc~ is opg~nomon :
Aau den Koning. Sire! Mot eon bloedend hart,
omdat toovele Franschen uw grootmoedig ka:akter
misl(enneo eu u viet in hun midden bob ben durven
terugroepon, prott:stoeren 'wij, Franache vrOUW6D, tegen
die IwillooEd bcsluiteloosheid en leggen aan de voaten
v~n uwe doorJ41c!.tige persoonlijkheid do eerl:Jiedige
buhl o van OC Zd bewonderiog 011 toewijdiDg, en uiten
d en wt~nech, d':lt wij u spoedi g ~p, den troon uwer
vI)olvnderen wogan bdgroeton . .Met de politiek houden
wij ous niel; op, \val bidden Wiji en met die wapenen,
Sire, hopen ' wij van den hemel dat rijk van ISt'loof,
~urochtigbeid . en geluk te etichtt3D, dat aDa door uw
Knniuklijk W'oord en uw .odele gedrsgslijn wordt VAr.

groet.

de s&uspan lJ Blikst!ffisnel Terschenen Yler zwarto f!la\l.~
pan Dell, ",uarin scblJvon boter geworpen werden . "Roert
lnngza.f\ID lll&Jj C3<l houten lepel," waH bet tweed tt lie-

had illgarioht, la8,m v" !nCrrel(leD!I..11JleD~
dronken lIaden
meb bUllDe geworen; t.erllijl · demWdk-.
teD · doOr he~ blaliell 'fan-stormmat8chen den boveli\ooll.

aau8cbieten, wa~ · mevrouw D. zoo deed Bc.hrikken, d&t

:::~ ~!:I::~:1~~~~':.i;~';~;:~~~:~~~~i':~ ~}I~ ~~~~~g. o~~·~~ ~:~~!ti:~~:~F~!~n :~:i:';~=~::~C;~~k~i\::i~~~:~ ;;~;:::.~:}Zi~jg~~~~Tab!~~~j~~;:::v~~t~;~u:~~r:~:
I'eo" het moat een .gerl~g _ lG O !! wm7.c n~, \ co r de scurlk.
barende gtw!lren, . dIe blJ l?.Jp t, om ZI)tl leve n op ta

ded~giIlg8p,unt

&.1

tevr.denbeid der

g~tiODell. Zicb tot 0.9 dames wen~ende, verklaarde hij,

.

aan boord vond.

boer. en
D., btonden 'op het perron
dV~e·uD lttr·et"ns,p'l",rew~~·llstaet.inonlotgee,Wa.Oabut. ellaaOnPbr~~gQe"nn. koEm.eenn.:
Wi u..
....
....
klapB, daar kWl1m de lokomotief enui.end en hijgend

_

werkt. hij op het gemoed .der studontendoor er b.ar

M

vro~w,

.ijn
die nooit
- Ais men op mijwacbt, _ anl.w oorddod. vronw
- i•• r immor. g•• n . haut bij. Wachtbe · men niet,
dao " .a,. . bet jet•. aDders .
._ ~.enig.n ·· tijd .g .leden is · be Podsmou.tb ·o.n ar.
tiU.rist, die mot d. Haatinf/8 uit Indie . in Engeland
was te'ruggekeerd, ernetig ziek geworden, 9,n heart v66r
ziju .daod •• n.. sl.a.og. oitgob.raakt te. lengbe v.an negen
duim. .
.
M
d
I
kk
k
. d
di.rtj:' ;:~~\:~o~o~· ~~terd~~~:.~",;, ig:an"ilb:~~~·r v:!
d II,'
'1 h . b'
l' .
t d' ht b"
b:t 6;:~';!~-:~:~j, v:!::n'rert~~g~I~:d~r" :~I . d~inke~
.an water beeft.· ing.slikt . . De ham.roads . toch. van
deu o.v.rl.d.ne ven.keren, d.t men d•• tijds .••• l.lan.

vantiouesls witle o.oatuum dar hoka, en zwijg.nd wijat
hij .de .vrouw.n · !er.cht, wanneer· .ij de bevel en 'an
den professor niet gOBd opvolgen. ..
. .
Collego wordt dieD dag ·gegeveo . in bet toeb.roidoD
V8D macaroni, een der vreedzaamste, : gQedkoopBto en
lehkeroto spijzeD.w.lk. goon Engelscho keukenmeid
echter ooit good weat to. te b.roiden .• Nieta ie ·toch
eenfOu,lig.r;" zegl prof. .Buckm ... ter. Eeret . beschr.ef
hij de wijre, waarop macarani in Haliii van bloem van
Turkoche tarwo geu .• akl warut. Hij tooude op · begrij.
f',lijke, doch degelijke \Vij.e aan boe macaroni 01 d.
voedini\astalfen bev.t, w.lke de mensch noodig .h.eft
vOOr zijoe dagelijkecho voeding. De weinige wmdacbt,

f:~~t~~:te~ij ~:t80;:!~ ~:~b::. ke:.~n·:r~i:~D'8~~Od~::;

loet ond".
inet
Jen daod. \Ve:dr. kl<am hij we&r bovo n water "ll . do
boot nom b"", op, te · mirldon d( r IIl tgelllten 10cJul.
cllingeu d~r menigtt1.
_
..
• Eerst later ieerd. men .hct ge'an, kenneu, <lat I"J
h.d gdaopeo, toen hij zelf m,·dedeeld. "at hem blJ

f.:~o:~~:d ~g~::d::.h~e~~ j:~

chef met eeu grij.en baard. Hij i. g.kleed in bet coo·

.

sa•• Dit!\I.

hem· ·,erdedigde· . rlep meb groote overtuiging ·ult,
..
' .....
.
..:.
. . ~ Neaa, lIldolaohtbare. He~ran. WlJ "!J.n nlet scbnl"
dIg; "ant ~~ het oogen~.hk"w"arop do .. nb:aak InO?t
geplae~d ZIJD,. lagell'l'IJ d~cnken oDder. ~.n booln In
het .I..ldache Bosob.
.
.
- Maar haaot je · dan tocb wat, Botoy - .oide

vroowen; dIe yau 6&0 manmoeten lasreD hoe _ij ko·
ken mOlten!
. '. . .
. .
. . . . . ..
De profeasor Deemt bet woord. Db atudenten.kenkopmeiden Iniateran , met inBponning. . Acbter de vier
kooktoe.talieD staaD vier vrouwelijke amaDua.n ••• · van
deu professor...Uell geldl'9d.iD bruin linneD Il!loi.keo,

8tu~?:,d~~th~~~ b:~~i~e~~::~t'd~:~~~t~:n~~:~o~ ~~~
II

beldllrie IliIu iiIDen m,j1i. ])Itt

_ J'QJlge IIdvokaten helill&ll 16111.1 nn dWlne maniar
on{ zloh meb hun kliilnbon ttl tereem:elvigen. Z;.O WliB
ollianga eoD indi.ldu besobuldlgd'ri!l .hibr'lak Ill'
paobt iD e8D bewooDd huis, .liIaar . de :aihokal!f'.di!

1.

0p ' de in de UosidenLie

Soera~.rla

g.log.u llIldoD

Karang Ale, ·Dari, . Kamassan im ·onder. hoorigheden. graot _ blijken. ()ouf~rn.mento Basluit do. 27 Juni 1871 ne. 31, drio Solaaobe DjoDkon
of 2195'/2' bOUW8 .an 500 rijnland.chs rooden.
Deze verkoop gesubi.dl b.houden. de nad.re goad.

~oU:!:~n::::n.~ev~:rl~:~:~:·D!-':;1 gI~~~~uT:~e.:a~~:!
worden v.rkooht .oor r.k.oing vall. de.slfd .. . boedel.
Ie. Hen ERF b.b"uwd met een - Kopita.l steAnen
Huis met pallnou godekt en dnarbij b.boor.n.de bijgebonweo. gel.geD . alhiar l1a .. d. euidzijds van deD . wl'g
nanr Bo(ijong in . wijk La. · 6.: peroeel no. 670; en
. 20. E<>n BRF bebouwa mat een steriDen Hula ·met .
pannen g.dekt .a ndaarbij behooreDd~ bijgebouweD;ge~

~~S~D;:~~erWij~a;':IG.·;~;:~~1en:'~7:D
.
.(291)

:·

weg V1ID

De GemaobtigdeV1!!1
1;)e ErreD O.

#dNo!a

. BLOlfl' VAN. HAGBNSDOliP.

'"

-

_to T.E'j

',

Late~t~s~~h~:S_V:: f!_~o-,.
' .' huis .ta Sruna.r~.

. . .' .

.M.;rouw d~ wed, ANDREAS . gab. KeeBler.
.
Movrouw DORREPAAL · ' . Maouel .
FRAiPPIER
' . Engele.
KL0ESMEIJER • • •Tanilak.
•
Mnvr. LAMMERS VAl') TOORENBUP.G geb.
vsu

der

Doell.

..

.

SNOEI-SOHAREN,
11/15.(208)

'r.

G .. O.

VAN DORX' en Co.

Reis- Inktkokers
van
.f 4

(300)

:BAZAR:
Carpetten en alcatives gewoon soort in kleine en
groat. Demensi en, goedKoop.
(117)
:B. KARTHAUS & Co.

Goed velinPAPIER.

./ 5 en J 0.G. O. '1'. V.L" DORP ell 00,

(~oct1 IOOI)(;Jl(IC lIa1Ig·· ell Staalldc

I~I..JO I-{:'I~Er--~.

(72)

scnl~unK}\LENDI~ns
1 874.

F. IT. BOUMA.

(250)

G. C. 1'. VAN DORP & Co.

(1668)

Gouden Dames Horlogies.
:'/ 65.ZW~~3,r

'\"'er'gnltla

Reis pendllles,
(~n zo'ncl~ r ,Yekl~t:l r,

mot

Ronde,

iu cl ui

a, f 60.-

staanueKLOKJES,

de mi· chronometer ", l 60.-

om roeat van sta!en yoorwerpcn t.e deon

~

f

~~o

(:] 96)

en

KLOKJES,
f 25.-

BAZAR.
Reisko:f:fers groot 8oort,
do. voor Dames met losse
bakken.
B. KAltTHAUS & Co.

(1847)

Puike Zoot. U elk,cue !Cllr.B.
Californiscbe Zalm, Abrik vzt! Jl, pcrsiken l)eeren,
Oeaters eo Lobsters, Challlpignons en Trufl'els; SLlmrlo i
gr-vencen van Schu.it;:~I\l.u}J :
VJ~e ,e b. blikken, keul.clw I 'fi endel, (J.aeu on K,dr.
gehakt, zWC1.erik, gebnkken pa.ling, LeIlgvisch, gerookte
en veracbc Zalm, Harin g.

Rookvleesch io he,le ,n bul,', blikken, geraokte O.s.n
Hnas.
Rolpen., SoucijB, kettiug Soudj s, gerookte Worot, Sl'ek
in .topfl.,c b . .' .
Saucijs , ue BologlJ&, i3aucis0s Lruff6, pate do foi cs gus,
S ecrotaris Sucadc, S nlpperB en de\'eote r Koek, Dauket'l
Suikergoe d, \'ermi'Jslli {'n Mncnrl')!ll ,i n trommels e ll

Zuurkool, R.oodekool, !Cropsl _,

snijboonen in k~ulache P ottc u,
Ai~man.rI:JCLc Gort, VogeHj cs Zilad.

(%0)

B. KAU1'ilAUS & Co.

PI·lid.title

· lIA . l\~1

ON Ie A'S

Zak-Machines,
a /S.(301)

(20l)

G. C. T. VAN DORP en Co.

Echt .

Tabaks-pijpen.

met Barnsteen Mondstuk en
ohristoff.l oil.or boslng.
in utui a / 20.(295)
G. C. T. VAN DORP en Co.

Uit de fabrieken van

Perry"

:JEl)~'I" _ _ AIto..

00.

BBQEHIAISEHlf)
(H06)

BALKEN van aile afmetingen, KROllfHOUTEN voor
water wielen en Ollineesche KOFFIEMOLENS; PLAN.
KEN, SPANRIBBEN, PANLAT1'EN,HOUTWER·
::rEN 'vovi~ k"ri';u Clll-.
Ook worden hOllt\\'erken op ma"t ge •• agd .
Nadere inlichtingen te bekomen bij de · ngenteu,
P. BUIJS Hz. te Samar.lIg.
(034)
J. BUSSELAAR te Solo.
BOERS & Co. t e DjoClljakarta.
en 'bij den ondergeteekende te Bell/bra .
HUDIG.

tevons stofjas, met .~den · krBgeu
G. C. T. VAN DORP en Co i

- -...-.!-

,.)
-V

.....-.,.

Stoomvaal:t-lllaatscllappij
J A V A.
Ret vertrek van het Nederl. Stoomschip

lIet beste Ionise.. ..'iddel.
H~t ijicr en de kina 7,ijU twee hel! ~b ll nift' d odt rcrrende , !5~II ('eslUi~.
deltll~ hd conte togln allo zleUeu dIe uit blucJ~rnl:0~dc voollsl,rul·

ten~~le~e;;:!d~~~t~:~IU~~' \~~a~i~.. eA~u.tl,ekers

""-":~~

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

.9

Verkrijgbaar.

/20 / 2 5 en f 40.

~Ieerschuimen

onderwichten.
R et uitvoeren \'an K ommissieo en bet in en nit;..
klaren vaD goedoren togon .Iecht. 2 '/, %.
Rekommandeert zieb beleofdelijk ,oor hot houden
van Vendutien.
Samarang Heeronatraat. (284) P. ZWAGER.

AA~IiAP

BB JJI. BE 8

Passerdoozen
VRn

G . C. T. VAN DORP eu Co.

.IOUT

-------------__ EXPEDITIE H:V KOJ!llISS!E K,~VTOOP'.
----~--------

Expeditie van .Ile goedere" nBat de binnonlan·
den vau Java, naar an. plaat.oo d"arbniten zoo wei
al. Daar Europa volgeIls be kend laag t.rief.
Vervoer van producten vau Rf het station
naar de pakhuizen op de sch ••1 per picol Suiaer /0.12
" ,andere product.nj 0.13.
Bij weging aando Spoor, aan.pr.kelijk~oid ,Oor

KLEINE

llJ

Parijs

)lCu~lt!n ~~n

ook der geoeclJll.Uod ts eelle w~zeDhjke dlcnst b(l\\'c~,~ 11 110ur t.h~ belde
m\d~elen' onder lhHl ,, ',am vfln lJZEHHOUOENDE KINA-STROOP
le vcrecnig'!lJ; Jil b l~kt, uit het GUlIst.iKC KC,ol~ belwclk 1n!!11 door
h e~tel ye te~clI IJlec k7.l1C~I. m63gp~ Deu vllrlic.s vau \'etiu : t, \11I~~gelma
ligbeid lIet metlaltUBlltl (roaalldstouden) bl uetlar~oedll vcrknJg.l, eo
hoor..l u lrkelijk 0111 de oplwikkeliug Villi ji)lI~e mel ~jea te bCQlfdcren,
HetzllIlJe gencesmid del hcstaa t oudcr den Dtlllm van lJte rhlmdendEJoo
Kina wij!l ~' an lo! qtaljti. (Vin de 'Iuillquir,a ferru gllle llJ .m ~Ial"g:e .)

Geneesmiddel voor kimlel·elt.

MADURA.
Kommandliot ' B. ORDEMAN,
zal vermoed~lijk t.)ten Dledio Hanrt ,.an SAMA·
RANG naar NEDEUr,AND plaats hebben.
Slechta weinige hulten DOg n-isponibel.
Voor VRACll'1' on PASSAGE goli.vo mon .icb te
adre880eren aao
do Agentcn,
E. MOORMANN & Co .
Batavia, Samaf'atlg en Soera6(jija. '

Het

Sea," vijrtie. jmn d. ·GEiODEERDE PEPERII'ORTEL STROOP
(Sirop ' de raifort iove) vao dp< Heeren, GRIM4\ UL11 en CIO Apothe...
, kers ta Parijl op eon a steeds oaow<lsaeude Icbaa l io de pJ"ats

met hoole cub.l •• '1'oonon. " / .60.:-

VSD

PRACR'rIGE

b.I,klenHlJ or it'gen do , blnnkbellJ

Holloway's' Medicijnen

eo

d. wee~beid nn het vleeseb.

den uihlag op tJ~t , bo(l(~ en 8l1:Dgezi,cbt. verhe.a van ,eeUuat, eDZ. Het
hi dan ook eeno uoodzakelijkheid ia de hUI,boudlng geword.n en
iedere !ooril-ame 'moeder geo£t -in do lente en in , d,cn hullt t~ee of
dria fies!cben aan h"re ,kim}tlren. ' Aldu~ 'voorkomt mon. do ziekten,

":"'otdt do 'ont'wikkoliug bevorderd en den oetJUlL &QulJt prakk('ld.

1).

William l1ackiDnon.

Een 1.leuw UOI'stkoelije.

ko,kj .. '''0 LA~'UW~ EN LA URIERKERSSAP (p~rtille• .~.
Laclucariom , e~ Lallrier·Cenll8) yap de He~r8n GRlMAU~~ en ~IO
A~lbekeMl teO P.arijs 'zijo bellen ,de, ,meeet gezoobte lekkernlJ del Iteken eo leDeesh~eren tegon de geuzing \'~~ de~ boe.t. verkou.dbaid.
zink;uG", gdep, heoscbh~id. keel-, en IODBrlJ n, kmkhoos\ ell&. Zij Veleenigen : m~t .eeot!n hecrlijkell sm.at bet voordool de meest onschtl_
dei'ljke {l1l'Vel'ZBchtendr bptanddeBlen det artsen~ te bUltten zunder
can t'okel sl'oor Vd.n oplum.

De Aamh9rstiglleid genezen.

G •• agvoerder BUIJS,
.vertrekt den 7en d.zer des . morgens 8 uur . naar' Ba~
tavi ..; Plldang. BeD.oelen, Kroe en E~gaDo.
D. A80uten;
(808)
MC. NEILL &00.
av.allen van ean Docbter

B
:r::t d~~~~:~~~eQ~;:!~~:lj:e~~:::::S~1:~I:~!,!~:~~i~pD~9,O:~~~ ,
DIt CiG'llrettcn D~\ Cl! liabill lodi~a ' (tDdit~bo Htnnep un de }Joe..

,en ORIMAt:LT e. CI. Ap,~h.k.•", te ·.P.iij.
ell

aaogCliobts-teDu"trek~tuieD. _

,

'Vo

Stoomsch~p

•

Levertraan: I\~bruikl. 10 dc, ~i~derpraktij k geert dez~lv~ builengev.:<>ne IUDIlige RevolgBo; iD pjr~& aileen dient DIU dctelv,o per jur aan
meer ':dOD 20,000 klodereo lou.., bell ij. lOKon de vontrt>ppiog der

Speeldoozen,
met Trom eU'Klokje8" ii ' f 300.(297)
G. C. ct'. VAN DORP en Co.

(951)

l!\ H . BOUMA.

(232)

zelf violet-inkt t e mnken.
G. O. T. VAN DOR.P en Co.

te Londell

Andiivie, . Bloewkool,

HuisvendTltien.

Hammen G T H P.

om Yeerec Pennen te vermaken.

stopfle.cb.
Peeren, Appel el1, Krentec, ~ozijnen, Amanueleo,
Sucnde Snipp ers, Augllrkell; ge me.llgll zuur.

-"....F. H,BO:UMA, '
recommandeert zich voor het houden van

Goslagt in Stopfls.

Prachtige , Water en
Olieverw-doozen.

B A Z A R.
pas Ontvangen:

e Heer J:H. GROOS heeft 'an
Df !Jellen onze Generale Procurnlie.
'
BRinvia 1 Maart 1&74.
J. DAENDELS & Co.

(805)

5 en f 6 .G . C. T. VAN DOR.P en Co.

Z. M. en Edammer Kazen.

worden.

Sleko.

VERMAESE & Co.

D

Overheerlijke

ook
(293)

Sarnarangsoh Str.aa.tepoor

(289)

F. H. BOUMA.

& ~I

Inkt-knrton,
Ow

ATTENTIE.
Tor bespoedigi~g .an. aaevering \\,ordt
- 6an lI. H. "ogiLU'''gers . boleofd ver.oobt de vrnehtbriev"n Jer - door ona te exped ieeron
- goedereu te Rdreaaeeren.

~

KINDER·BEKERS.
(299)

IS .

met
SCHUTTERIJ MUZIJK.
Samarang, 3 Mnart 18'74.
De Secretaris
(303)
H. WILKENS.

Christoffel zilveren

Prachtige PeJ."rij violet Inkt

G. C. T. Y AN DORP & Co.

Voor de Leden

____

N. A . WANNEE.

Ban de Gologne ,BII S.

in .t.llen rail vier .tuks di e in elkander
geschoven

Extra Societeit A yond
op DONDERDAG, n.

EN '

GAUVINPILLEN.

lioperell vierkanle Linialen.
kuon en

r.onde, staande

STEED'S VERKRlJGBAAR:

verdwijuen.

V8IIl,

SocieteitAmicitia.

Hollewaij Pillen en Zalf

per .tuk '" l 1.G. C. T. VAN DORP en Co.

(202)

Agimteil

(M4t)

Rotterdamsche·Apotheek.

(25~)

S ti I be in e,

II)"Ire.k.te"nren •

. en

u

va.n ENGELHA.RD & 00.

lets Nieuws.

als op Hnizen,

De Nederl. IndischeZe(loo eo 8rllod~Ass,Mij.te Data via.
De2l;Nederl."
"
".....
De Nederlandsche Lloyd .
. te Amsterdam.
De Brand Ass.llaa~cbappij ·" de Ooslb6ek" .leSoerahaija,

Risico's tegen Brandgevaar.

(464j

P.· H. SOETERS.
.. ,

20.-

G. C. T. VAN DORP & Co.

G. STELLING.

•

Worden voor de Afdeelingen SALATIGA en AMBARAW A, nangenomen voor rekening v~n de Samarangsche ·Zoe· en BraDd Aasllrantie Maatechappij door
D. P. ERDBRINK.
(1520)
Notaris te Salatiga.

iI. I 3.25 de Hielll.

PERRIJ & Co.

DORP &00;

G . Co T. VAN DORP & Co.

(1823)

Agentaohilppim; . . .'
. • ' .:..... ..
.. .. . ,
II .BfJ/1lIJla de!£n. TllDDBMAN &v.ufKlffiCHElr.t
1880wa6ajja.
• F:a.ASEREATON & 00.
te Maktu,ar • • J . F. v. LEEUWEN & Co;
t. Pl#iMlD ..DUM:MLER 8t, 00".
De • Sama.ra.ugsche Zee-. en Brand-AssuraDtie Mnat80bappij .• Init . verzekeringen ,t egen . Brand en Zeegeval!!' regen prewien en oO\lditien foor Ned. Indie 'vRstgea~ld ~oor de ,ereeniging van .lIBsuradeuren te .BAtaVIa en ' Ie door oveteenkomaten met de onderiltlia.ude
M\IIIt8chappijen in staat gesteld ieder bedrag te t!Hi-

d:c6::~dS't:;r,.:: s!:t t~~~p~~r;f.'~~~~':!.Pt~

Verpakt in kistjes van 50 stnks

af

...

Het !mntoor ' isgevestigd in het lokna! ¥toeger ge-

Inerk REGALIA FLOR FINA.
per kistje

w
·: . •
,· · ...
. ..

~::~~k:~~Wp~o:!~:e~~~o:de::~s=~::.n

ECHTE HAVA,NNA SIGAREN,

HR.OOrrE
om Pagger's te snoeijen.

,

G.·O. T. VAN DORP & 00.
.
Prijs 'Rn het Lot J ~ .....,..

Wederom ontvangen eenklein partijtje

Mevronw LAMlI1ERS, Preaident.
N OnTIER, Secretari•.

.

··l.-.:
.•.. :
IIW~; ""'.....

te ..S A:M:1.:lfl!l':S-.

ten behoeve . vanhet
zjjn te . bekom,en bij

lJrij~en ()b\'crschHlig groot . of kl ei n ttl willen medewer. ken tot hct dnarateliEm van ceno LuterijJ WaarV81'\ de
ophreLgst zal \Vorden' l:litgckeerd pan het B~8tuur '40
bot Prot"stnntech WceB- en Armbuis alhier.
Zij sta llen ZLcn nJl1r, d e trekking dozer Lo.(;eri~ te
doan pleats betben iu oen loop dE'f maAnd M el ()f
. Junij nnoijtRande eu -vcrzoe"kcu dt;' rb8i-re om do in te
zenden prijzell ~~()or dien ,tijd bij ot3u llllnner te docn
bezqrg'on ten einde gCBrr8ngeerd te worden YOur de
d~ryan te houdeu TenlooDBtelling.

(1140)

.

'

Protestantsch W"ees... en . Armhuis te ·Samarang.
. (246)

tI.........
· splla,pl•.

Zee"·&tt .r~

'.

Zlotery v.ftD,.me~ Btl/II'" mer,1reif., ·

Movrouw NEtJS geb. Versteegb.
•.
NORTIER , .
BiBchoff.
Mevron", d. wed . PIUNS
•.
Walterfang.
JlieH'lUW RTOLL ge b. . Timmerman Thij.en.
Mevrou,,: SOES101AN gob.
\"&n Groll,
wenden zi.Ii tot 'de dam.B van gebeol Nederlandsen
Indi, met hot bolcefd ' verzoak door hut in.enden vau

.

. >in · de

het .i••wsw ..

"
'
,

.'

Hoord.Depot . liD de Heeren Gebrs.LOONEN te
Batavia, in de voornaawste '4potbOl<en 'an ~"&erlandsoll.
IndiG au bij G. 0, To V4N DORP & 00•. te Bamarang.
(488)

F.

SBmarBDg,
8 MaIIr~ 1874. •.

Vel'llntwoor!l.elijll;
, .8I101p.nm.kkorij,...

.

;p...-".JruA"~ .'

' BUmrnS:

/

, ~F'"

VQ,..r d,p

G. O.of.

. . .. '' (804;~ ) '

wet, de .UlTGBVERB.

V~ DOllP. " Co. s.\n!U'&Dg.

