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Vrijbeid ·vau ·drukpers·in ludie.
III.
Wij zulien. hi~r ';iel hefl,nien de · zwarle bena·
mingen waarme~ het r~gl. meu L op ' Ja drukper.
veelal werd . aaugeduid; masr l,eL is zoker da t .. de
.an daten .van o!i. geslacht heL weu,chen teoverler en.
..... Gaall We de · ~oornaawste bepnliugell er mn 1Ia,dan
. : springt d~ onhoudbaarheid van het. r.glement ~l.
. ·van . telfi" het oog . .Me.1l heef, zie h verward III al·
lerlei pr ~ ven tie.e bcpaliugell , "epaline:e]] die, JlIHll'
de '"llilapraak van Thorbecke, de vrijh eid Van (lJ'uk·
pers m eer alln . bonden leggen dan e·cn str enge censuur. Geven we intu8schen nietde geheele schu,l.!
"an den koni nkIiJken ,,"elgever van 1856: want me·
d"pli~tigheid rust ook I'oor een tlee! op 'll'tikel llfJ
. . van het Regcring5feglement.. Vergissen we om Diet,
. dau i. de ' on~werJler van de tweede alinea ,,"n·ge ·
noemd arLik ~f · de heer Macknij die in de recds
vermeIde commissic. zitting had:. het is dife tweede
alinea die naar ons. illzieu .Iliet te verdedigoll i• .
Want cell eerete {ont vau de wetgeving op de druk·
' pers is, .dat ze onder5cheiJing gi ng muken (lmlrent
den oorsprong van 5tnkkw · in .Nederlaud of .in Nc·
derlaridseh Indie. · "In Nederland gedrukte ., Lokkeu
worden onbelem·m erd toegelaten. behou(lens i cders
verantwool'deJijkheid yolgens r egel, hij alg . ,mene
verordening . te etdlen.'· Wat, " JQrdecl heeft .T1U de
Nederlandsch e pel's bij hot I'eglelllent gekregen?
Dit, dat van tijd.ehri!ten i n Nederland uitg'cg;el'en
(we durven de bcpaling noauwe i ~i<5 ovefsch .r ijvcJl )
geen eiclnplaar twee uren voor de "itgifte
het
boofd . van h et pll\at.elij k bostuul' behoeft afgeg·el'en
te worden. Maar de vernn t woor,lelijkheid is z66
geregeld dat de in Nederland gedrui<te stu:kko n
dezeltde belemmcring kunnen ondervinden a.JS die
in · lndic zijn gadrukt. H naaten we om . hi el'b;U te
voegen dut di~ laat.te DOg 'n iel Ollze groot.I•. grie f
i8; we gevell ' hier alleen to k ennell d.at lte ]lOging
om eeo ooderscheiding te llInken geheclmis.1u:kt i'.
Want voigan, § 2 I'an bot r egiclllCnt i. "ioder
verantwoordelijk YOor helgeen hlj· sehrijft, drukt,

",,,.u

uitgeeft, verkoopt of ver. preidt, w"ar hot dru.kwel·k
ook het }jeht heboe gezi~ n. De . vel,koop el', lIiigevs r
en ver. preider zijn , veranllVoordelijk, zool:mg z ij den
drllkker niet aa.nwijzen. De drukker i. vefunt wOO,.·
delijk; zool~ng hij den schrijv~r Hiet aanwijst. D"
aanwijzing van een peraooll , hetzij Ills schl'ijvor.
hetzij ala dl'nkker, die niet ann de regtsmagt van
de regterlijke collegicn in Nede rhmdsch·llld ii! is
onderworpen, is 'orivoldolinde om de vemntwoorde·
lijkheid VRn den .nnwij zc r op ttl heffen," lIit (lit.
arlikel nu dnt illyerbaud gil bragt moet. wordell
met d~ 2tl alinea van artikel llO va.n het Rege·
ringe-reglement . bIijkt dus dat de ill NeLlerlllod
gedrnkte stukken onder d • • elfd e voorwaarden wor·
d~n toegelaten ala die in Ned.·Indie zijn · gedl'llkt.
De2e alin'ea van art,ikeI 1l0· moet dan .ook woor·
tIe/ijk ' worden ' opgevat; de in Nederland g cdruk tc

. Btukken' kun~ eiL - dan ,,01Ibele')~:mertl

word ~n

toegelat'!H"
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Balineeschlllrhlla} 'lu verso (-)
1. Di.iee.nzang ' nujuiet 'gereed gakomen, ,op

deu .dag P~.nder. vijfdaag.eh~ week, oijnde .vrij.
. : dag ."n ,de"EIlv"ndaageobelV.eek Kowantil,. den
so••nden· dag ·... n de . afgaanJe maan. ODder.
werp cWa .gediobt. i~ d. wijz.e vanhandeIen .den
. meosch· be.tamende, ~i8 :tot het tijdperk 'lin d.n
hu ....lij~en .tila. i. · gekomen; . W ..t de .chriften
ceggen · .nU .·gij .olgon;. v~rg.et niet d ••• rbalen
u tot.;laeriDg:g•••honkeD." .
~. ,Gij beiden, llI.. n en HOUW.! . opda.gijmoogt .wo,
ten de .. rliehteD , van den . huwelijken .toat, IlUIt·,ni.t · ••rloren lias • . d.n .. leArrijken : inboud
van h••• arb.al. D. ·vrouw, <1oor . don · mon be·
mi~dt .br~tnge...i~_r~~ring;, ; : 4at t.ij ".-iijn 'aangeZigt
.... rne,m •• n · ham . ... n. ni~nd.lijk g.laat. toon •.
Z.lbet !load '~D, -daD moe6 .zij haren maD die'
... DeB, en . 1~ flUes oodotROrpeo , zijo.

8. ·Bla. ,..oord z~i bele.fd eneerbiedig. nen eob.;
.g.noot vereerende, 1l,0em. zij b.m beer eD ~.e
tor. H8tgeefteeen ..pae dot de .rouw w••rapan·
IIlg , i. tl!gen den maD; Onbe.obrijfelijk owaar i.
bet. aard....1. da.t :de .w.• der.pauDige nou" tron;
: .. $ij . word.t gepijDig.d ill . 4• . Ander. Wereld. ·
I
,. '.Do vroul'I;welke i. h.t· Tegenwoor~ig.~a.ren - I
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ken dat die iii geeri geval aen preventieve mBatre:
iolda! de verkoo~er, liitgeverof verspreidef~O<lr de
gelelllllogon o'n derworpen worden.
slrafbepalingen kan getroffcnwol'den .. Men Giet hier
R.V.
teven. dat niet cellS altijd de ware sehuldige wordt.
[ 1r0/'1l1 ver votfld.J
'
geatraft; want de ware sch'lldige zaltoch weI moe·
ten zij n degeno die .. nls ,·cdnetan r. het · g~IQ c rim i.
.....- - - - - - Merde schr.ijven overneemi· ell de?e · is noeh de
Billilenlalldsche Berichten.
schrijver, noch de drlikker; noell I\e ' uitgever, :noch
~A 1\.1 A ." .A.IS (>j.
de. yerkooper . of v el'spreider ;
So".karto, 25 Sept. Eenig.. dagen geleden werd
Met r egt kon eenlid van meergenocmde com·
albior in ~.e t h o~pilu81 gebragt· een Jafaansche 8uiker~
missie, de hoer Wintgem, 01' een · bedenking Villi
koker van de · f.bri.k · Bongak, die bet oDgelukhad
Groen v,ln P riuste re!' verklill'en : "l1i heh in dat
met het hoofd en · halve bo.enlijf in e en pot
met gloeijend heete stroop te ,allen . NiaLLcgenreglemen t (op de drukpcl'6. llIn!.) 1Iiot gevonden die
stlauda de vrl'eeelijke brll.ndwonden dl\ardoor verkrc .eherpe ondcr.cheidillg well.e nr t, .·110 van het reo
gon, beeft ineD hoop op· bot b.houd van zijn leve o,
geringsreglem'e nt vordcrt t.en aal)"ien van Nederland·
j,, ·r.:etfe vau 'eane Ilpoedige geneziug.
sehe en andere orllkwcrken, daarhtende of deze VOl"
- ,~a h eer .\·an (}ijen, v'r oege r eeretaQ.DWe&enU
ambtenaar biJ den Wa.t erstaat albier, (op.ziehttlr twaedt~ring rati onoel zij. ,De
diet' ondel'schoifliog
de
.klll •• e) en dio wegens oiekte. op waehtgeld heaft
wordt in het reglement
doorgetrokken en \lit
moetQn .gaaD, is thana wedel' be.u oemd, mot be'v ordede ondllidel\ikheirl k ill! vCl'wa~ring ge bo'ren worden . • rin g tot op.igter eerato kl..... WRQr.c hijnlijk zKI
De gonchte nfge vanrdigde ni t Leijdcn .egga Iliet,
ZEd. de vacaoto ploat.s alhi. r; door ·. ertrek v.n d.n
beer Ehrclicrou verrullen.
dat dil bezwaar is lVegge uomen dOOI' de vel');l,u'ing
D"... de ' heer vail Gijen ccbtor in dien tu.sche,,·
vall den Minister, dnt h ij oUllliddeJijk' na:lr lndi e
tijd btt illst werd met heli rooime estera nmbt; 'zoo kan
heen gesdlreven en .duar do autol'iteilen lLader om ·
ZEd .. da~ . w.dl Diet blijven bebouden j ?DZea inzienB
Mil he~ rooimeesters.bap zeergoed bij het Bmbt van
trent de .vol·e bedoeling h eeftillgelichl.l';ell "ilt
geZWfJf,6 n inudmete r kunnen ~eV" J e~d worden.
De'1.6
of I'€glement toch wordtniot duid elijk gemaakt d00r
co mbinatie zOoI wei niet in 't . nade lll , triBar zeker in
bri evcu of ci rculai rc,; he t moet in zlch zelf Yerl,e'
hei; welbegropon belang der · dienet .ijn. ·· Vo"r een
klei,lc plaa ts o.ls hier t<.Jch, ~ I1 D een 80paratie un '
leru worden : het m oet herzie'J worden: want M brie f
qei.le nlllb te u geen ~nd er ge\'olg be bbe n, daD de 00 '
die morgen om trcnt de h eleekeni s :naar Indic gaat,
dervinding, dot elk di or be(tiening.n op oieh oelr kali DVCl'lllorgell ltoor ceo "ndoren brief g'ev{))gu
om' eebe nlledBagsc he uitdruhkin g te volgeo, - to
,'eel op!evcrt OlD t l3 sterven, maa.r t e weiuig geeft om
IYorden, wanriu wedel' een geh eel ander gevoeJ e n
er Vdn to· linen; zoodat Olen, sedert de afscheiding
wordt voorgestoan. En ziedoa, .itl ist de hcrzieniug,
dier vroeger vereeu igdt'l bet.rekkingou, g ao.ndeweg zi~b.
I
welke de cO.I'IJlllis!:li c vraugt en .vcl'luugt. '
hee rt inoete n gewonnen ' BaD dt;) gt)volgen.l uo odwendlg
,~erb o nden ann de waarneruing dU8l'V&1I 0.18 6ij!Jaa"tJe~.
Men heeft duo olllh'en~de in Nederi.anJ gedrukte
W orden ze a"D con peraoon toevertrouwd, - eo hiert ue
stukkeu een liberaliteit wille n betoonen die onlliobee ft naar ODr.:e meening d6 t 6geowoordige gezworeo
gelijk in cell laud a10 Ind io toe te passen i.; lor·
lalldmeter de m eeate .o.aDspraak 00 regte D, - dan kan
wijl het toelaten van elders dan . in Nederland ge·
m'en, JUet ' reg t . een vollediger bebQ.rtigi ug dar b.elangen
vo;o' etad eu inwon ere eiach?n.
(PQrsteul.)
druktt1 stukkOll, geeD andere belemmerillg' mng
notavi«, 23 Soptember. Sluitkoeraen op beden.
onderrinden, , d~n tot· verzckering del' opcnba.re ol'de
op
Hollu1UIBanltwi
••
eleop
6
lIlaond.
ll.Io
100'/,101ge l'ordel'd . wordt. Zett.en we Ull de t.woe laalste
Pnrtikuliere
•
id.
10t'!2'
1..in.3llp.flen yan art. 110 R. R. nog cene flaa.st cllwer,
op Ellueland lltlnit I" op 6 maand . ft igt .l 11,75.
dnn lel.Cn we voorcerst: het. toebten van elders '
P.rtieuliare
•
G id
11,67 '/2 ll,72!
up Sin(l"pore Bunk. op zigt
, 2.48.
don in NederI llud g(ihukt e stukkell mag geene
op lIotigkonv g , 1/ id,
I:
2,48.
andere belelOmering ondervi:,den, dan tot verzeke ·
op Amoif
. , 10/d. zigt
2.53.
ring der open bare orde gevo rder~ · wordt"; en Vel'_ llij il'elegeuaeiddat de Sultan v.n . Pontiaoak
volgen s: " In Nc del'lalld ged rnk te stu':'-lcen worden
zijne Ol)WBcbtiug bij Z . E. den ~9Uvel'J~eur Generaal
mallkte, beeft Z, H" noar Oleo 1.egt, de ~ Land~' o.ogd
onhelemmerd toeg claten, behoudell8 ioder.ferlint.
eon pr'wb~ige' BAbel met gOUd~ D Bch~de' ~n vecluerd
woordeJijkhcid volgens regels b ij . nlgeme~lie vc'wr·
me.t diamanten, t . n gOBcbeuke aangeboden .
denillg Ie s tell en .'.' Naar die ollduidelijke, vage Ili l.
-:- Heden .ijn aan ·het reBidentie-kantoor aan/10'
drukkingen, vooral die Vall (!o eerste zin.nede, zon
bru" !t 'eenige ge8.c benken van den Sultan van ~ontl~:
rnen kunnen meellen cIat maleisch e stukken ui t
Doke." ~at~md vo or hooggeplaatste pe r~one[} aUner. Zlj
Singapore meer well(om in Indiii moestcn zijll dan
be~taaD' ~~.~ B:~~eo8i:ijaa~:,er:~'n e:t~~t~i:~e:'n :~~;
in stukken Ilit Nederland.

~-_--~-

'~rnaaijre :~lle·k·:~.i~ . voge19~

Men gevoelt intuesehen wanrdoor men reeds iu
1853 lot rlie 'l'p,rwnrrillg kwnJl1; Illell had lqe3
reed. het oog op een preventief '-lelsel, hoc wei
nrt. 110, dnnk zijne ' g ehrellkige redactic, in
het voordeel vall een repressio! stelseI kan worden
bepIcit. Dc "verzekering del' openbare orde". in vel"
hand mot 'Jgcella ande're belemmcl'iu.I:t"maken ~e n
r epres'ief . sy.teem meer dall vol doe nde: tcrlViji · de
woorden " in Nederlanrl gedrukte ·slukken worden
ollbelemmerd toogelaten" zoo stellig zijn lIitgespro .

. heer. J. R. Kl eijn" pre.~d.ol
d~r Atjeh~cbe ft!eet.h. ·?mo.Hddh~, out \'1I.)g headil bew . \·? l.
geed .chrijvenvan _denkoIonoIPel, dd : K otta Had)o,
(j September 1 874:
.H
• H00i!EdcIGcatrenge . ·:~de van het tengo·
II De goade . ~QtvanBet , er~ell.n ... ~D 0 Juli' '1, per

24. Se t.

volga uw.e r ge~~r~~ lett~ren van .. . ' 08 ten Jb!hoeve
~toomec,hlp Komn;uI. SQphw. toeg~ zoDd e L '.~~. eD lan4del' alh,er .a c h tergeb]ef~ p troepsn de r z.., ..
b
.,
~agt, heb j'k de, e~r tI~ : . ~de~t~k~mmi89ie~ ()~l··.,~ ~:g::~

~:~:~:tab'~;~U~aD:t::d esnc~~rij:~:' t~it:ee:;~~~n~e~~a~~~en

pligt doot, da. zij oicb over .het Morgen Die.
bekommere;:. zij achte het ~t~ryen niet . .Zijt {!iet
berreeld, be.wa.rd vaD bart. (Dnar oijn ochter
die .. ldUB .preken:) Leef voor·.bet HedeD; __ ....1
makeo u de .. scbrifteu? W:i. · ... et er -van morgen
en .o,ermorgen? Den echtgeuoot dien gij in.. bet
Haden.. babt; . welnu, ,oekt bel\> (to beh.geu voor
zoov • .,1 of 000. weinigliall . "I • . gij wilt).
G, ~a:ar dat' ,is de 'overwegitig, ,n'o haar' die :om
DIet. of Dlemand' geeft; . die · zogt Iaat loopen
maar! - aiet · ophat .inde merkeode. wm d.t
tooh liiet na.olg.n ........ ... :, .. : ................ .. ;... ;.:...... ..
6.

gelijk .in .e.re., (Sedenk in. alice:). be. eiude zal
den last . dragon. Nu "orot het · vo.hnol 'A~ .en
man die twas ·vrOilwen had.
9. D. lDan h.eU. Hi Dj •• ir.go, .eer .er.t Itndig
. en wije, zicb toeleggende op de beo.renio g van
alle , d.uguen, io . aile. bet . goede .oak ende.
(Moor:-wat in bem t. varo~rdeet.nwa. - )
veel te gC?ed .was bij .voo~ zijlle tWtj tu .ie IO:(Hl. '1\' 1
die. ieer. ·trotsch, ·.opvliegelld . eu v~r~aand.
dooh zij .. ~erd- onhie~ om .hare 8choonheid.

Diet: slechta ~oor, het, H~den, maar ook il;l eene

volgend. Genera tie; __ d~n .. w.~erom 0.1 · zijde
geliefde vrouw zijn.
. 7. In goed of /twa.d, iD liar ent.ed, - wat .gi,i
oak , '(!on · aweo man : on~or'ipdtt da.t het u niet
op ' t ·gel.a.• • . le . I•• on sta. · Of gij de gelierdedan ·
w.61 . de , versmn:4e zijt (o~der . uwe Dled~v.rouw~o.) ,
ho:ud u dozelfUe. · Zijt .sJechte standv8stig)n

"an

~ ~ ~r"l).ek i~ .d at "w'ijneil m~n ' tacb u.ie~ kwaade
... ~ beJege~e op ~8:r:i · wog ; ~v.~l'8U }8"'~ bam ., oor ·
WBR... hiuutt e

12.

:~~~c~:: z:ee\~:!:nn~~td:~· ~~:rtf~m~e~~ed~le:a1~

s~~ .h are,. me~~vrQuw

·0l,>-te.zetten,

~ewe~e!lde

do.t Iii: in . ~ij~e ~~wez~ghei~ bet meeeta' en.,~w.a~r.
sto ·werk bad m~et.n. doeD, terwijt Too ' Porat
.
. er mee.terliji< a\ag .aD ZOIl hebbon .ioh allea
zoo gOlllakkelijk mogelijk .• e makeD .
. .. 18. Nn, ala . h~t er op .• aokw~m, wa~ li~~enlijk
'

I

i

rit;iY:~ i~o:rij b:~g~·i:~O~:':t::i;okpe~::ne.:~d~:r a~!~:

·o.• landmagt mijoe erksnt.lijkheid "W mogenbetuigea
voorda .elerhande geocheuken, di e op ·n ieuw van de
·b.rteHjke belangotelliDg' der govers . getuigen.
.n geof u daarbij de ve..okering, : da.t . de wij.s
waarop de 'kommisa:ie zich -van bare ·vrijwillig

8aDVBBr·

' d. tilak b·eeft gekw.ten aller .rropathi. , heeft ver·
worv.n, on dat de goed. ·· bedoelingeo ; en·.de beilwen·
scheo- . op . zoo beuecbe, welgeme'e nde '· W.ljz8.,· , in uw
scbrijveo' uitge drukt, op waren prije ,.worden :.g •• teld ,
de wI"rde vaD h e ~ gesc henk in ODB aller oog Dog
ver~oogen, eu hot 801~a tenbart. goed doeo ..".

- Heden cchtend · kwam de ·boot vaD · Aljeh on
Pad.ng aan, Il'edobrcngende een 50tal man.chappeD
V8nge'9~dho id Dr. Eisin·

en daarenboven den officier
gel', ~e~

offici~r d.~ r

Jii~er en

infunterio

den 2den

luitenant kwartiorme.oter Oaten , dio to. A.tjeh
kogot~e hot ill het been h.e komen beo n .

een

- N~Qr wlj verDeman, ia het onderzoAk der 'er·
schillende "oultlagten tegcn deD . Re.ident · van T.gaI
aflJeloopelt, en he e ft mon de iuvoering dar · nieuwe
wij.e VBl! rij,taunplant door midd.1 van dwangm.atregelen hem ·n.IH zijo . VOOfJlIln.rnste misurijf aallgerek ~ ud. Wanneer echter de regeriug , in etf"de van door
hroed.prakige eirculairc. me. dubbelzinnig. tHtdruk·
kingcD a18: " o ve rrediog" , .BaolDoedi gi ng U , en~ ., in
korte tr~kken to V13 rstilnn gaf 'hoe zij den een of
nnueren mOlltrege1 wenscht ingevoenl t e bebben, door dwang of do or vrije kcuJie der bevolking , - dan
kooden dergeli.jke . onaaugcnarnc on gezBg ' ' ondefmijnen~
de onderzoekingsn fo orkomcn worden. ZooaJB het
thane gBBt, etMt de ui tvo.e rder nm de . wo.nkelende
bevelen der regering nootlweudig · aa~ aBI~merkiDgeD
bl oo t. Vorde:t ue invoering vaD ceo Dieuw steleet
door middel van o~'errediog, in den foilen. zio deB
woords, Diet 8poedig gO[Joeg, dan vervolgt de regeriog

hR.r ambtenaar met oowal komane bo.cbnldigingen .an
onwil en tegenwerking. Worden. h.ebtig. r . midd.len
g.bruil<t, dan ligge n t.t vanvij.nden o,p don loer om
-bet feit als "misbl'uik van geza~:( te betitele o; en dj
die te weinig ta ot bezitte o om te · .8ohipporen, de pu~
blieke opinie door eon

mo oi ' prnatje

oi ~t in ·bUD be·

Ia.ng wetan te lei den , of ol1hanJig ·genoeg z~n om
t ich Yijoudeo tl3 wake u, kUDoeo ·ook zekor zlJn, de

dup e VAn dubb elzi uoi ;;e r egeringsmao.tregolen of be·
veltHi te wordeD, ' Iotusscban wil me u dat genoemde
Ite.ident zat wurdeD of.rgeplaatst.
Alf}. D. c . N. I.

'
23 Sept.

Met be. stoom,cbip iUad.ra vel'trekt
morge n ochte od OBar Nedorland de majoor dar mili ·
t&ire ntimiuistratie Hof~tedc ,

.

24 Sept, Gi.t~r ·i. nlhier per telci!r~af het i,ericht
on hangen fan het o\'erJijden ,'au den beer vaD Bloewen
W. oDders, Iaotstel ijk reaidenl "nn K.doe.
(Ind.)

24 Sept, . ~'ht hat . atoo.mschip Mhd8ter F1'anun tJlW
gezagv, . Jal1ecu zijn' bier v.aD· ·A.tchi~ . a~nge-.
komen 24 onderotlici ore n, 235 mlOde ro : militalreo,
vrouweo '
kinderen, bsneveos 58 koeJiee.

de Pl(.tte,

J

en

_

De Sa ra",,,kU,,ut!e von den

lade... September

, egt d.t door de krachtig. meililworking ,... n d. No·
derl~nd8che rege e ring non de vijBnrleHjkh~de~ tus9cbeo
de Dajal'.'ter., wonend. op Ncd.rta.ndeeh gabled, eo de
Bstang Lapar8 onder btl t : beheor \'80 SarBw,a k een OlD·
de' waB gemaBkt en dat ...le IUBt e"Q orde ., olko.men waren
he .. t.ld. E eoige vaD d. welgoliode N oderl1: ndsche Ba·
tang Lapars baddan tich m.e~ d."'r : \\;00'0 10 Sarawak
geveetigd ' 00 ~~u goloo t,d e .oat er In e.e ~ t~~t~n~~~1eD.

14.

Tao Pora. · de ••·••• t., en of.ch oo D dagelijko
a1 het werk doe ode word zij toe!. ~ao hardge.a.!leu, · Zij evellwel giog bij at 'di e .,t wisting maar
, . ~ lAare.n gaDg,. ~lechtB UlJt gedrag van bare
Btl.'
. '"VJ1 w. betre ur" ml e.
me"devl . . .,~oc bt gedrag eener vroUW is . zeer
Z\loclanlg.,
..~ t zuBen wij er veel van ze~geD?

(;,::"'!:;;!~ging : I~; . d~~ ":.a~r~~:rti~ehe:sd!::

den' elec-Late daze gn.'''.k...

"'1

en getrouw nan ba..

~~:: !~~,Zi~l:t'~:t~81~e~lJ~~~~~ke~(~~ P8dB~ j~e::

..

ma.r dan · ook all.e n ~ w~"
""Ide ziob niet
vrouw van ma.g t ooemen. Z.:I . ~orb .. l'!D over h_.
magtig te zijo door cleo .. b~as·. le epe.

1 G.

16,

~:Dem::~U" moo' ni~t boer.cbl'D: Alle.I5·~sd~
deele ' ~ii ·met ba.r\! madevrou"~vi Ul'aar ·voqrzeker.
dio.lac·bt. wi! b.evoler.e~ haren'<llan ·Iegen do
rued.evrol;lw opze~teD, -" li8~r ~!. h et berou·
(G:lij·i.·: Hi"D·;J~·~·~)··b~~i~~i·t~···~ij;; " ~~~~~··d~~
ech~geooot en ' m~ar ~it te ; ~oopeu ; ~at geeft
blijk "D groote .• • rdorrenbSld. Hoevoel .ob oone
kleedereo lij ook 'kra,a g,. zij w~e nooit .t e!redl.'U,

zij ~iol~ hem de voet,o D, t~ w8esch.t)D,

die met b~ur ;baron. af te droogen en to z.ggen: :., aaB. U al. altijd mijne bulde!"
:Maar daD ging Dr.man op de bal~ zitten(ter·
wijt tech eigeDlijk baar. 1'1.at, aon 's, m~Qa voe·
tUD to.l&: .gewee.s t: zijn.) .V or.volge.D8 .zee~ brutlsl,
i~ t.G.Jr~ . ontst.okeD, pr~beerde zij den lOan .t.·

0.60 . .'

' de ·:wateren .an 'AIjeh : heert plaat' sobad"

Bpo.dig zijo .":"';"' .En ·al. ·bij don tbui. ·. gekomen

UW&

i

d~r bemaDnibgvon Z. ·M . acbepen en die

der gouv.roemeDts·marino' ·i" , voldaan en· de, ~..rdeeling

waSj

10. . De ee1Bte .vrouw. daareutegon , Tau Porat (de
millgeoo",te) bragt . volkomon vereering; hoewel
veremaad, b~ndeI4. .Eij toch ~r zij zieh voor' de
BeboonBte, .·d . geliefdsto . d ol' vrouwan mog~ bou·
dOD. Zif " .. . goda.btig .... uuoc briften, godacb.
tig aan baa, m.n; . hij I.efde in baar bart. Be ·
.ond . hij zieh op rei. en •• n wie . weot waike .
gov~ren omringd, dBn gadaohtzij hem in. baar
gobeden,
. Zij bad Jan tbui. zijnd.: "Milgtige Godl mijn

Do ultnemend • .vrouw ot.1 u tot voorbeeld.. 1;Ia.
ra "~re,~ril)g ie .iDnig~ we'l'n~~jk,. ~al'telij~. D er "
.oodaDl gen betaaml .e .o "i. ndelijk · gela.t; di e.
n.ende baren· ccbtgenoot, · Zij .al .reugde hebbeD

.org OlD den m.n welb.hageJijk te wezen, bet
goed of bet. kw"ad u gelijk zijnde, Zijt gij d.
~~DgeliefdeJ wees Diet" bezorgd, ,gedraag , u of
. glJdo .mee.t beguo •.tigde waarl;geeuafbr.uk
8ao, d • ...uw.!l . ~ btgeooo ••• r~obuldi gde trQuw ,
8 ; , ;Uwe fereerJ!lg ..'van ,d,e n eclitgeooot 'if gel~ouw;
.g.~f . ge.n gehoor
kWdd • . inbla.ins.n, goon
~t.woo~d op ptlla.tj.~ . (van ,i buren or · ·niilndeD
bij •. , d,e .u teg.n uwen man .z.Dudelt willen .op.
zotte" ,of . van . ho,ll1 "ftr.~ken}; .word. niet tooIllig, met. b.areefd •. Houd ·QweneohtgonQOt boo:

D~

.le" ·op.igte

tn8r"r bIttef s~eeds een hOf)geu.:toon Q,ansll18n ",:

17.

Atdu., nauat lij go.am.nlijlt . • ekeren tijd met
dienman getrouwd wareu, w•• :r.n Porat gehe.len al ODd.rgaochikte gewordeD. Zij di.nde
met onderworpeohoid, : daar ~ij zion gd~rouw aall
de' iozet.tingen hield, Zij vcreerde b~~I3 n- e.e btge.
noot; blijvon<le geh.~l de.elf4e or . b~ tbul. dan .
wei .of bij · ofwe.ig , was; ~",,~.kond8 . '. Heme!.
zegeoingeo . VOOl" ·hem ..af, ~Qo. ~ij zio~, op Tell
· bevond.Bif .ijuo :. thlli.koI\l8tonelde IIJ bem te
gamoat, .hurkte . voo~ hem ned.r ~D bragt bare

uulde.

.

28-sepl Bij denb_

-

kb~Dd

'W.~. .an

de PutteD"1 .ob&idell

e~

~ ltell~ WijfO~ op fl't"~koope!l daai-,.~
,.r~. ate.u~.

I

_
...1111&'-.·
000 ..""'
. .. ' .".,"""
. . ' ".
0, 100 d.IO . .nog ' Iliotb.&:
.
• • ' ;~ .
EJgaatr. Heor A. A. van ·Blomme.teio, oft,. 'all bet . : Moo be_rt, ,dat, allee~ d. : maoD~tJe8.f.rgtftj,g I~n '
N I Lager · Do kompooi.! b.o'" dOD lDaraoh opgo- · . en de vrollll'lj ... ·fen die " •• bloort nlet. maar dl.on·
d;ag~n aan 'bet )NDISOII L~GKQ. ·.n ., uitgege.eD ten . derooheIJingi • . f,yn '1I8noeg.om de ·verkoop .an·beide .
• oordeel. van d. nsg.lat.n betr.kkiogeo derte Aljebgeala~hteD t8.erbieden . ,
.
.......
geullen krijgere,
"
. "
.
'. Weer Inderen ••ggon; dat b.ldenle! Bobad.lykoyn,
Zoodra wij met d~ kompoeitie bebb8n kenni. SOlaO .ijmaarto •• meo ,,:orden ge.angen.
. Waler .an lij, .eo fit~k~ ,Par.Dtan beY'are de ge·
maakl•• uUao wij gaarne .een beo<>rdeel.od wJord daa...
o.er uilepr.k.n, .
.,
me.nte . ,oor . vorde~o .erglfttgtngon va~ dlen urd.
- D. ebioee~che vuurwerker Oen Lam.an, In gang T' -: .Ee~ cekere. tnl.nd~ob';.ll"ou", III de kta~p~n~
!:~:e:~~~:cht~gdo~ri~st deter dag.o mtod~r aange. el~~~~I:~: b:~~g~~:~:nbado:n :~I::'::' ::~d d;',":k
dood tor werold kwam.
(Sow, B~I.)
Torwijl hij gd. Pvuurwerken .oor Iiet fooat bij den
Luit. der Oilioe.en Ko.w 'r jeng TJ'oan io geroedh.id
R
bra t k ..am do . olili. io den .raoon vaD scbout De.
25 Sept. M." moldt 00' utt d• .ReaideDti. .mbang.
iIl.WI
. · ie
.MARSen•..laa
•.... albi
.•r.",• .i".':
.e." .•...he..o. .0.. 00.
OTT.A..
:tk
........
Dh
voor
·P...
gebmpolloerd
doorK.dOD
WeI.

goo~ 'oijn

,·uur ..

e~k

om~at•. oooals ~:;e::, ::~I ~~~~e~~.~~.:~~r:::::~ g;:lld~n "':~~

io be.l_g :.m.n.

he~, ~~.~. hlJ •.~o ~uu .... erker. '~ borkbo.;t b't"

.0:

erge IJ e . lO
on •
vlamb ••e of ont~)lofbar. .torfOD.. .n ver2t1lmd be.ft
daar9a~ de poltlle t. ~o.u k.nn.ts drag.n.
S.hrlken ontot?1tenl. ,,:~r.n bter~an bot gevol~. daar
b.t groot.. f.e.t blJ d.n rlJkaten cbtnoe. van Bato;,.
door bet lUb •• lagnam.n d.r vuur .. erken .oou worueb
bedo"an.
.
Ad.ok.ten, en P~okureu... drio ~.g',lijk. werden eo
aan de.n. He.,deat en .an deD A.... t.o~.-R."dent .oor
de poittle afge.onkden't om t~t elken P~j~ de III b.alag
lie Ie ,

eD, Ul rug yeertne en

gC~:::'~~oI:"~~~:~lric~ndee;ijj ,:,,:a~~~g~~t :u:r~:~i. moest
wor~onont;r,o'en. en oer.t 10 deu lat.n ayoud werden

.i.e 10 · bcaJag

genoUJ~D vuurw~~e~ o~

lust van dew

e~~~s·".:r.':,.~:~;:n .:~ n:· \le~1 :tDe.ebeo .uurwe'.
ker wordon ~ang&Eegd, r;ij~ ateli er te verpl4ataeu Dair

eon

~e~r ~eltlalef"rd

~oor

terrel::!, betgeen

ne l'elllgh'lIl dan ook <eer r.ad,aam

lB.

dd algemeeJ. D

(.

.)
24 Sept. Hedell morg~n ollt" ingen wi.j cen r.:eer
barteiijk echrij ven l1ameU8 d• •,orl orolliei.ren .an
het N. I. Lflger te Pillembnng, NB in den JatJu.·BQde
to hebben gelezen ov~r het lot von de wednwe von

don te Atjah gebleven otldel,.• djudaut. meoDden zij
ook het hunne te moeten bijdrugen Oln de weduwe eD

de kiodaren nm uun voorlU~ligt1u krijgamakker tc o~derateuuen. De r.eer belungtijka "Otu ,·an l 120 18
In d.nk i. dit

dan ook door hell bijeengeurar.ht.

ge ld ontvangen. J~nn do oudt.!r offioi eron r.at worden
gescllL·e\"eo, ook om hen bokolld te makon wet bet

gebtui" d.t vun de gelden ,al geru"okt word.D. in
overl~g met den edeleo ga,er der .f 300, over ..-elk.
gift in hlln brief g • • prokclI wordt.
HeL bij t! tmbren g tm

bet

VRa

beJ8ngrij~ bedrag

tW O

un ! 120 is eeD be~ijs voor de k~marad e rle welke
het korp. ooderofIieleren beoi elt; een blijk ook van

~e~o~:~d~~~g~~~:i~i: c~i~n~~~ta::dek~rpv:nto~:;e:;:~
atrekt.
-

Men 8chrijft

G126

uit

dato 19 de.er:

T J ILo\T J ll'

maak d.r ,aadbeddeD. 100 .• oor portleull.rea all ' .00.
die dar bovolking waarvaD ·men geru~t ka~. aan~emeD
rI.t 2/3 dier bedd.n .oor t.b.~ o.rlo~en ")0 g.g•• D;
_ blij.en de rogo08 aa.boud.n dan ctet 'bet er b.dro.·
••od voor bel 1/3 uitg.plaat. ged ••lte oit.
26 Sept· H.t "001' nfb .. ak afg.k.urd ~. l~, .toom·
aobip .den Briel" be.ft bod.D morg.n bl) ••rkoop op·
g.br.cht I 14.400; koop.r. d. H.er O. Blairoo.
(Soer. CI)
Padanfl. 12 S.pt. De op gi.teron t.n kantor. van

ling van aile vlagge n, .wat. de Kustvaart betreft,

t~r.

I'.

wijl m.t groote meerd.rb.ld .an .t.mmen •• k.od
dut de ha.del t. p.dang zioh t. beklag.D had o•• r
wiliekel1fige bandelingen en de groote o.chteloosheid,
w.armede de N.d. Ind. Btoomvaar! Maataebppij bij
bet ver\'oor van goed eren te werk. gBato
Juichen wij de cerate deoisie toe, eo . stammen wij
met het twe.de beeluit der vergad.ring teD .011. in,
hoe van het eer.te .bn gunatige inwerking op de

handclwijze d~r N. · I. Stoomvaart Maatschappij kRn
worden gehoop~, ie eo blijft ODa een raadsel.

Moge. 'ad mogelijk d. Hoog.Reg.ering ten .aD·
zien van bet lao.tlltd punt, na.ar kracbiiger geQee8~
middelen oonian.
19 Sept. Op rei. v.n Aljeh herw.arts ie e.n Mi·
litoir over ~oord ge.proogen.
Op d. rei. derwaarh be.lt e.en ...r .en Soldaal
van bet zellde BatatlioD zijn dood in de golvall gezoebt.
Redding
oDDlogelijk.
(Pd, HbI,)

11'.'

2 Sept.wbe.. Het v.rdwalen.n •• rdwijn.n van
d.r poet toev.rtrouwd. brie,en .n dagblad.n i. tbaDa
spr.ekwoo.doiijk gewordeo; ,net 000 ookuur ~I. de
po,t" i. hie. eedert enkel. waken ~. IlltdrukklDg •.~n

lijk ooetuimig w~er, en heeft

~!:~ :'iv:~ ~~r·~~6t:l:e/8t:7:aitet:n:vDa~e;;~ m~r:k~~!.oofd.

de n

w~chtbeb4

a ldllnr

beDde •• old ••t op de vluoht gej ••.gd. Dit Iaat,te f"it
betee k\!nis. :rtlet hun moed

::8 t;~~n:t~:~g~~t~l~v:.n 1\¥::;t '~:8k:~e:eb~~::~e:r'~!
cngenoo.je

gnat bOg bier aan d en vasten "aL rendtW"~rft. Dit j~ eeu mintier luugenaal1l nieuw8 VO(lf
eer.zame posten en z;i;,lf.. voor 01:.8 . "\Vant onza veiligbeid slnat in r~dlt~ rode.u tot <id oDver8 chilhgheicl van

hen die daarroor wtloken

-

luoet~D

en barer belugers.

De berucht geworden INSilNi noemt dOD re-

Jakteur van dt'n JavawBodf! ;

nLct wnterig red~kteut'lje raD den Jafia.Bode, de
man, die - nom.f']l e&t om !!n - in zijn naaID een.A.
t8 v~el heeft.jl
Weliicht d.t de liefelijk. rr.rmin. (8. v. d. B. ?)
dit iu Las·r speciat~ Voc"lJUJaire zat willen opteekeneoo

INsilNi

"e~t

ook iD bet P adang8che
[[alld.l,blad: dat al/, N, d"landers pioerlig ZVII. Weiliebt
laL hij iu een volgend bummer "an dat bind zicb
",.gen ao" 't betoog dot ltij' OEES N ed.rlaoder is.
(J, D,)
Soera~llijat 25 September. Wij verDomen, dat de
Juitonnn t ·koiofiel A. J. Diepenbrof'k, oolanga van bier
naal' Alj~h vertrokken, pldlur i" ;ngedee!.t bij bet regterba 1f ae batailion, loomedo d.at dt' 113 hlilel'~ntB Ker..
-

Dezelfda

1'ebi,n en Dt'~kerhoff van bet ~Brnit;oe nM·bi6tllilllm der'

Zui'der en O~&tt'r.a.fJeeling van '" BarDeo, naar SoerB·
b8ija lullen wordell gedirigeerd. ter naderd indeeling.
- Van 10 tot eo met 20 Augustus jl. teld. men
in d. regeDlscbappen Soerab.ija.. Bidaijo. 13 cbo·
leratijdera, WS8fvan 10 overledou eL. 3 berataldon.
2G Sept. Gioteren kochtan tw... meiejeo •• n •• k.r.
,ischao·olt. mimi gcosamd, op de passar.
Daze .bleek \'ergiftig te zijn, waot Uti . h ~t eten da8~"
van is het cene kind , G ju.rcll Dud, overl e deu en btleft
bet BUtler eene verJAmmiIlg gakregoo.
D. Iolanders zuUen die vioeb weI weten to onder·
18.

0

•

•

•

•

•

h•• r. Hi Dreman, Zlj ma.kt. zijn r~kuolll op,
ali.a maar nan n,ooijo kleeding en I.kker eteD
be.ted.nde. D. mao .. t t.n I.al.te goheel on·
der· de plat(, .hij WAS b~~g voor baar eu wi8t
niet meer ·w.t te b•.~i.oeD. Dit bad zoo langen
tijd geduurd, toen .Dreman ziek .werd ; zij kon
"iet eten; (du. wa. zlj . weI erg .iek).
20. Hi Dj.tiraga ,woe .ou .rg b.droefd; b.t .obe.n
toen wei o~ .ota.. en to ,ull.n . uitloop.n. Eo .. nu
Raf de goode Tan Porat .ieb .g e.n ru.t. maar
liep ov.eral Qm geDet'Bmiddele~ voor hare med.SHOUW te pRIeD·• . ~ij w.e08cbte- oeb, Jnogt ~ijQ
geliefde · jongere lUfiLer io .'t :It;ven blijveo; ocn
mogt ik "00 g.lukkig zijo.~n goed geneeslUid.
ael voor hallr te krijge.1
21. Tuhuiegekom.n. haa.tte. zij .zieh hear g.oo.emid.
d.len op ae hnid t. binzon (.prito3n, noar inland.che wijz.); zij bliee bn.rin do "oren (om
de levensgeeaten op to wekken), wreef bafn de
beaneD met· aromatiscbo kruit.ien en 8me~kte

::;:~~~~~:lt:~:I~?D~r:;t~a~;dJi~e:~~d:2~:;
••00 met rriij de.lt. die m.t ",ij d.n .ebtgonoot
dient. 0 God, weee on. gen.dig)."
22. De:.• iokto Darn oeM.r . ia ~eyi8b.id to.: de
Iijdere. w.nteld. oieb .. op . baar leger her .. 'en
d.rwaarls; lij gloeid. onr ·t. geba.le liaobAam

.aartuigea driftig geword.n. of bot ble.~ dat d•• cbro.f
.an bet stoombootjo oDkl"ar ..B',naar men wil; t.n.

dat oogenblik kapten d~ prauwen de touw9n, w~arml:l~
de .ij aan bot ·bootj. v.rbooden "areD. beeebOD de
z.ilen e••ett.n koer. na.r d. r ••d., D • .dIeM. e.b.
ter dreef m·e er en meer ·af en ko.rt

dBsrDB

bewezeo

het .1i.geroD tan b.t .eb.epj., h.t geroep der opva.
rendeD, de alarm ton on van den trompetter eD de op.
gebovon armen van den .kapitein dat de Atc!l;n .eo de

tro.pen da.r .ao boord ,i.b in ge ••• r beyondon.
.Door va. d.n wal uit BOngebraehte bnlp g.lnkte
het loter de Atchi" met t,?uwen uit de branding te
Sle{6n, en eo.n gedeelte dar .t roepeo in sloepen eut:. to

lo ••• d...aarbij meDige.n o.n nat pak opliep en m.nig
geweer, ransal enz. te loor gillg. ToeD ecbter de boo~
VIO

de branding nij gekomsa was, dreefhetBtuurlooze

aobip bijD. t.g.n den Wal,i.eh a tn, .an w.lk g•••• r
bet .Iecbla o.tkwam door d. tijdill. hulp. w.lk. d.
Han.woeater. wiens aloep juiat .an de ro.d. torug.

ke8rde, aaobracbt. Zo~d8r. die .bulp waren wa&rBcbijnJijk eGD 8abzienlijk aantal 'men!chenlevoo8 en de 4t.
,h.in .elf een prooi der golo.n ge .. ordeD."

;~;~::rd~i ;:r.~iJo::~eD~o~:! o~: :e!oe~~~:

lijkH;:r
••
d.n br, V.n d.r Wedden, in b.1 .lgemeen grooten
lor wordt toege.waoid.
12 Sept.mber, M.n .ohrijft OD8 ODder dagte.koning
8
Aier-Bangi8:

nn dezet van

de:~oDl~~!:t:~/~R::~~t:!.:ib~~~ :.·t~!le~a:~~:k~~.

En het .ijn niet nltoo. kleinighod.D. welk ••• rdwij .
neD, Sederl j 0 Dmmb.r 1873 zijo tu••ch.n de..

~~::~:e e:a"~~~:~~.:tii~~ ~~~i~e::::o;:e~Ov~ ~:i~~:
maar tot beden zonder vrucht; geen enkel pskket kwam

in haDdon vao den goadr" •••• rd •. - Het i. wol1ioh!
]laBt aanleiding hiernn, dat de Agent. ~er Javasr.b~
Ba.uk alhier in de .Nedorland8che, Malelscbe, Arabiache, Klingaleeec'Je eo Chiaeeeohe taleo de

ondervol~

gende RB"be.eliog .oor b.t bankgebollw beeft doeD
aanl'lakkeD :
L~e8 Mer!! I Wegens bet aanhouamd verloren roken
van . brieven, en geldew4ardige atukken hij nrz8ndin·
geo p~1' pOB~, wordt den nemers van 11.l!t·gnatiln in hun
eigen belaog 38obevoleo, om dez~ etukken Di~t 8ao
de pilat toe te vertrouwen, a18 · onder Ila"pete.ekmd
cou(:ert~'
.

tor niot .1I.e. in dorgelijke omstaodigb.don, Zoo
beAft o()k een Kontroleur toea maatret;~i gellomeo,
wluutegeo veel te zeggon volt, do~b WBarover dan
ook met date post eeD aaoklacht bij deD Ollici er vIn
JuehLie te PBdQog itt ingadiend.
tum. Ot.
MooaD, Gi.t .... n namiddag vroeg eo ,erkr•• g eBn
hetti.ggang.r vergu.nlng am .oor eenig. oogenblikkeD DBBt' de woniug zijner vrollw te gaao, ten eiDde

airib t, haleD; .en mo. door van bet . kettinggaogcrokwartier verg.,.lde bem, Te hui. komend., vood hij
ziju vrouw ill vertrouwelijk:· gezelacbap van · een onder
iolander, De k.tti.gganger pakte den iDdrioger bij
d. k.el en koeep die ,oolling digt totdat de laatsto
een lijk wa.:

Dit I!8nplakbillet IoekeDt door .orm.n pllats .en
toestand vao oDzekerbeid

00 wantrouwao, waaraaD in
bet belang VIlD 't algemeen zoo apoedig mogelijk een
eiode dient t~ };omeo. Dd Regeering bahe1ort, ook in
haar ei~eD beJang, geBtr~Dg eo lalfd onge~oor~ . ge·
i~l'tHlg La ouuel'Zoekoll W"l e On waar dt' oorz&a.k IS vau

zooo.el kwaad. om dit ••• nmaal oDtd.kt, tot ooorbeeid
van anderen vOQcbeeldeloos te straifeo.
- 5 Sep" II.t po.twezoo io ana niet bijzonder
dankbanr voor de moeite die we nemen om zijn gebr.ken ann bet jebt t. brongon on al.oo t. v.rb.le·
reno Wij ont.iDgen loch met det. mail !leen ","Z
Europ.eeeh tijdscbrift. lerwijl ook ditmaal de
b IVa- en Sam.arano,cn e Couranten in ODze pakkelten .wer·
den gemisl.
De •• nda.bt .ali don In8pekt.nr · der Po.terij.n
wordt bi.rop bij herni.owing g••eatisd,

>LU.""

I"EB.onSID&N
bebben "ij hooron kl.gOD ov.r
een bedrog va. d. Obi.e ••• , die ,ark.no,l.eBOb .a..
de deur .erkoop.n, Men z.gt dab .ij. na heb Blagte ..
der varkenll, een groote boeveelb~id water ic de .ade.
ren 'BO het beest blazeD, waardoor ~et vieesch meer
gewigt verkrijgt. Het .I.each krijgt dnardoor .en •• Ie,
bl.B'Bkl.ur en moet d.n ocbadolijk zijn voor d. g•• ood.
boid. Bet .ou goed .ijn dat de bevoegd. antoriteit
biBrop I.b eD d.t bedrog •• rbindert.

So".·

V.rvolgeoa ha•• Lt. oij .icb bem .d. voeten Ie
wBsschen, droogde die nf .wet haar slendang en
groette dan teu af.. cheid (om zich weder nan
haro bezigh.den to bOg ••• D.) In lief en leed
was zij nldulJ dezelfJe iD h~ar getrouwe vereering, ~:Iaar Dremu.n ward don al8 uitzinnig (van
toom ••p~t, nijd; i" doeb) mot 01 baar groot.
spraak on .eigenroem.
' .
P
At WBt de man verkreeg wal goed genoeg· voor

::d:: nt;ri~~~~n~!;:;~:o w:;:ns:'::~:~~~ !~::i:~·r

lij, Julij en Augustus. Daarmede nog Diet te7reden
sluit bij h.m deo to.gang tot ZijD bur •• u. waardoor
;;e .:.~:::~~a~ .~:b~::i:~e.':~it:.i~i!:t !t:::nb~e~i::~~

eu audor bllOkp"piur of nn dagbladen le spreken.
Dete wBQ,rde ill door of nam('-DS den Gouverneur de.
zer kust v~rzoDdeD anD den Direkteur van fin.olien,

en ru~te .n plukte om .ieb b•• D, daa. tij bui·
ton keDni.
H.,ig ijld. r.ij. om .ieb be.n
t.. teod. al. wild. zij ••rg.wi.t 'ZljD ....r 'ij
lieb be.ood. Eind.lijk was oij ale zieltogende;
1•• eDd noeb deod. m.ar gloeij.nd : van buid in
st.edo toenemond. bitter tot .ij ten lailtste g.,
heel en "I buiten bewcdtzijo Was,
N u wordt v.rh.ald dat do oioke.tierf; da.r
lag zij uitgeetrakt, love.!oos. De man .... kla.g
de en weendE'j zeer murmureerend was zijne
.t••l. ,Groot~ God! boe b.bt gij mij mijn eie.
• raad Oo.tnOID(fD j mijoa jongere Euster is weg. genomen, g.lijk .en 'bloem, .di. juist baar heer·
,lijk.te g.ur.D .erapreidt. vao baren .t.ng.1

11',•.

23,

, wordt afgertikto'~

24.

Ton Porat ... eend. ·.n . klilag,le luide baar I.ed;
vall woge :Je ' liofdo die aij ' blre m.d.vrouw
to.droeg. baren•• ij ·in klagtao. uit, .Mijo jon.
' g.r. zuater, grooto Godl '00. tijt gij dan tocb
,v6.6 r .1Dij ge:8torven, · acb waarom beD i~· Diet U

: ~~~;g:~::O~n~:k:~t bf~e:,~,~Dtruktal •• Bn.;nog
25.

d
.
e

~

Olf.'' .

aDd ...? O,er.l verDoemt men klaehtan zander eiod.

°

19.

n
.
lI

Ban~ gebollden •• rgadering ••• baDde· ~::Ol!: ;:rn.o~e~nss~~p~::-. ~:::e;:r ..:~~st :r~a!~. b1~
i~~~h~n::~~~.g~r b!~I:i!i:,:e!:: .:0:' ,~~ ~:m~;.:: . at.oolD wa; b~iten em.en .terk en d. br:Ddio ' e •• n
Ragt:>eriog ootvarigen. ecbrijven, !leaft .. met groot .U.Ov
baiten de waDdingS der rivier · Diet zander gevJr. .
ceo pl.at. gebad.
d ,'1. oen treu'ig~ ~e~war~iog dr.y.n k0tt, d.~rn~·tde
Re!::~i:~ea~:e~:u~~u:,:;dQe~8 g~~~~::::eo~· d:~lti'st~~ b;~:!d~:~::!een'&a~lui o:~Je ti::e~D·adeto .bra:~r~g. a~r

~!:~~o~:e:V:;H z::e~e:!e~e;::een~ l~~::g~a=Bll~ Z:t~

is trouweUB VBn minder

~.

d. Ja.asche

H~den nacht ill \\o·~dcr eon tijg e r van It cHand
NOt!8n KatnbanO'sn naar de zOGf' cnaamde kU8lbaUerij,

op den il.l.udto;g, overgetWOlll~eD, DO~ wel bij tame-

:...

~ iI~'T~'illge"'lI 4811 ..obO\\d~d8D "gll1.~ ' / haa ~'hilo'&" &all, ~§
"
iI""~

. ·nngaklualan,
b.et. "d•• jaren
be
... apto
. n.n.gNlO6
gem.;1dool
." ..neyao
behl10rlijlt
.• '. '''
. .. ..'.' . I. .' .piii.n.·ell ",.11' . , haal
. '. b..' ·.~
. . ....~. ....
.7.1
.'..... . '......... ;,_. ..... •.
· bo.1'b
eell
PM.Dg
,er)e-"
'
. deD Zaterdag en Zond.g weder olld.r water ' 8&ltau; · ". DB minilihir "'D' kolQ-;JB;; ••1 b Deil ' ko'~~
Het Oblnos.obe bDlp en omligg6ode bUllrteD bebbell
. d
t
bioi 1 . d" .
..
het ·lDeeat' gal.denlhot water etroomdedaarmetlolke
"o~ "0 me eell .. e ...n
tedr t'Ioq.~ ...
kraoblen Blondin IOmlllille strnt.n loohoog, da.1 er
va,~Dd',. ".arlll hem op bet hart g.drnkt.~1!df;)1
&an.en doorkomanrn.t et.rka purdon Bleb 86n8 .Ielden kolllogeslI goed1l'oordte · ~8a.,ool' de imdel
Ie de~ken. Voor l~ofOr bekend, ·b.bben bij dell gele.
teekeours fall het bekende adrel. Ont.geawggelijl
genb.td geen ern8tl¥. ongelnkken plaat. gebad.
mll.t dit op d.nmlnlaller Indruk malr8D 'en ten
III
Bat:'il~:' :~~r t~:o:~~1 b:a~=~~o~:~:~~~:::.~:~i t~~ gebobb.n dat hot adrea, bet"olli denreda6~.u:":a1
do •• ar.1 . ~oDda:mldd~g v.rtrokk.n. D~ iDlobo:iag
d80';a~..6.od' 8cbij.*gep".leerd '- olJn, 8811 f1" krijp
.an goederen .0 begeleid.... re.d. den • .,rl!loll morgen
b.gonDe., mO.lt ",egenl bet .,I""blle .... r worden geMft bo~ meelto g.ooegBD mak.ell wlJ. Dleldmg .fAJ
.tAlkt .n doD '?Igo.de.n morgen ber,at, Maor ook to.o
.0D prijlBuo",aardige d..d ·fau onlen It&dgell~, dei
oDtetood ,.rtrogl,ng. Men ' ....ekert dat .de troepen 8
be.r G.ib, die' n. III' de helD toBb.hoorende lood., ga
D
legen . aln d.n ",eg nur beb .'poor." '.glta.tlon · albi ••
g.OD atOom bad •• de noodige prauw.n ;ie! ... nweoi~
gralil aln do direkli. de,: Oomodle tot het gefen
wareD. Om8treekll 7 Uur was men met eeo GO aoder
voorot.llingen baen afg••taan,.
.
.
gereed.n begon d. inaob.ping. D. ltaf m.te.n E.rop.
Dia direkli. to tbauo drak . b.,igom du .looda II.
kompagn.ie . b.g~r .ioh aao board yon . de .dteM.. do
o,.rigen .. erden verd ••ld o•• r drie prauw.o. welke
hoorlijk in to rigt.n tot tijd.lljk toon ••I, .wa."oor 001
door~ot bootj •• oud.n worden g ••le.pt, V.n betgeon
D.i.uwe d••oratieven. worden ,ervaardlgd en "IWOft1
tooo vOlgd. geoft .en ooggetuige d. oolgeode beaobrij.
denkelijk maandelijko.en. voorat.lllng ..I kODoen ge,
ViDg. '
g.,en wordeD.
, Nauw.lijk • . worea de. tro ••• n . 10ageworpoD . oo d.

ke .ij. boofdoloes .ijnde, mo.ijelijk bad kunD.n
verwezen worden}.
26. (D ...op •• uobenen weder andere bell_ge.st.n;
dienaren vaD Jama., de God des oor..!eele en
der .tr.frend. g.r.gtigheid.) Zij grep.n d•• i.1
aan en sJeepteQ bRar,. rukkend, trekkend, nll~r
de hoI; zij waH m.t .t.rkp 10Ul'i'en geuoeid. Z~
word dnar .er,olgen, bov.n bet · groote ,i"iD' I
me.do vuur aan don vr ••selijken k~po.b.r.ng
doe boom opgebangeD. Zoo werd DU de .iel
gepijnigd. 01 maar. op .n neer getrokkell wor·
aondo. DU bov.n dan w.d.r in beb op dubb.le
hilto g.atookle vuur.
27. Wei dr. w•• zij geheei geblaherd en zw.rt; g.en
wonder d.t .ij. bet nit.obr.euwd. van pijn. Ja,
ou had tij wei b.ronw en b~weeode ' zij bare
'olfave'bdFllig hooeo b.r.n m.n;· Doeh 000 'g ut
hot; daD komt bet b.roow t. la.t eo w.ordt et.
lildu. g.ba.d.ld met do: zi.l.di. hi.r 100 . fan
. allo.loi , ... on om zlob .m.ar t. .e.beffeo,
28, Sprekon wij nu ni.t Dloor 'an d• . • i.1 .boyen
bet halaobe vuur opgBb..ng.n on daa. .mart.o

faD de droefbeid .an mlln en vrouw. El" wordt

~i!e:::~o~~::~kw~ie~e~.r~:n.t~:~f::t~~ ~~~

•• rbaald van de oiel · van Hi Dr.man (iD d.
.andere wereld) I •• r b.ireead.n b.v.nd •. {in d.
verwacbtiog 'Q~ wat on wol b.ar l,t zon .ijDJ
Danr komt Sang Djogor Manik aa., met .• en
knods gowapeod, Met •• 0 .Iaat hij .r op loa
.n. klooft dr. liol. UD Drl!man bot boofd. 000'
dat d. he.re.ns na.rbuiton kom.n.o .eropr.id
r.keo. V:.rvolgeoa .k".rn SJng Tjikra BalD; die
raapte olio. bij elkaod.r .en ' •.Ite. aile . de.I.D
w.e der sao in een a]8 be.t . ~.~boord~, znodat d.e
ziel wed.r· levend . w.rd; {Iij moeat taob d.
tlraka I. ,.rmelden stralfon ondersaaD, tot wei·

HjdeD kwam. De S.ng·. Tjikra' Bal • . kwamen,
~ropen bem .an en .lev.rd.n bem naBr do groo·
te b.l,
D•• oet.o aBDeengebo.id, "erd lijne .ielio
ae" ket.1 g...orpon, het vuo. w.rd opgoatookt.
b.t . water ra•• de g.... ldig. De aldue gepijoigd.
oi.1. sobreeuwdO bot uit . van ,smart. ;ra. de man
... de 'rouw 'beide worden ' aliar nu g.pijnigd,
vinde~d. bel loon, huoner londe.
Nil ' wordt ,an" d•• iBI.n .an ,man en nonw nlot.
meer I!.sprokon; e.nerlei .wedenoer hUD . bel·
den. Tan Porat waa oitermato bsd.o.rd. Tban.

Nu wordter (.oo ••• rat) ni.t· · m ••rg.oprokon

29,

: '80,

,.11

TWEm 1••enUl.kera, Alb. G. en K., loop en 8ed.1'1
.enige avooden gewapend ind8ltad. rand; en wekkBI
door ' het DO on daD 108len .an eeD piatoDlsObot d.
ru.tig • . bllrg.r. nit bun". slaap. nat . ge",ap~n.d · r~nd.
loop.n b•• ft tot oorzaak eene v.eto · .an die lwei
Iiedeo ·Iog.n eeoig. .od.ren, .. olke .eato lermoede
lijk op e.n of "ndoren ' avo.d· op 'oon , •• btpartij, ..IO(
niet erg.r ..I uitloilpBD. 000 de polioieniel op bali
hoed. i•.
SINJO. LOUIS. die coo glillrne ••n eone. I(eleg.n,
b.id am .ebRndaal Ie malten protiteort,moot, nair ri
,.rn.meo, pnrtij gekozon. h.bben .oor de twee Ae:
noemden.

Nu& .. ij .eroemeo, moet be! B•• tollr .a lbier oeD
t.l.gram .an de .R.gering to Batavia ontv.ugen · heb.
b.n. berigt boudende dal in Ar.abiB de POlt i. uilg..
brakeD, .oodal maatr.g.len dienen g.nomen · ·t e· WOr.
d.n tegen de o.erbrenging di.r .i.k~ alhierdoor.aD
M.kka t.rugk.erende badjies,
IN DB Boer. Ct. leten w. b.I volgende .. onder. dell
'
titel .ZeZ/6'o,••in!l."
• In de d•••• Djatra Timor op Madnra le.fdo nOg
kort gel.de. e.o maD, Bendar. Kari. genaamd. Roe.
wei bij reeda bo.en bet gro. d.r dOllab.wonera ,erb•• en
in de kenni. van Koranapr.uk.nen zelfe
w.t I••en .n .chrij •• n &00, doratte ' cijn g.e.t nBlr
m •• r. Hij wenschto li.b t. verh.ff.n bo.en bot . poil
d.r g.won. etcrveliog.n .n etr.efd. nasr de boogore
ilmo.. Zun gemoed brandd. vau .erlang.n am die
geh.imzinnig. en .11 •• omvattende ... tona.hap ma.btig
te worden, waardoor men door een enkel macbtwoord
.Ieobt" b.rg.n kan ....etten en ri.iereD .an loop
doen .erand.r.o, in tl60 ",oord, waard!)or de ingewij.
de allea kan wat e.o ander ni.t keD.
Sptja .11 dl'!lnk v.rlmudde Kari •. Geoetelijk .oed.
eel "'•••Ueen ojjn bogoerte: bij moeo! ell Ion in' het
be.it Komen dier beoger. Hmo •.
oni 011 tot di.n trap .nn ge.etelijke , ..Imaking te
komen. beeloot bij ton la8t.ta om lijne t".,lucht Ie
nem.o tot do Aloewat. Met nndero woora.n bij lOll
ziob levend do.a b.gra.en.
Dit Aleewat ge ••hiedt natourlijk vrijwillig.De ,oorstand... de •• r mij.li.ke praetijk be.bton er eet/. on.
voorwaardelijk ge!oof aan eli' meenen, d.t i8mand die
dcb I•• end laat begra •• n en na eeD bep.alden .tijd
uit b.t graf b.rrijet. onbetwi.tbailr in bet .becit I.
der
r ge"eneabt • . i1moe.
.
00 •• mijatiek. beld Bondara Karie .d.lfde .ieh '&elven .en graf. pl.atet. oijno I.gmat daarin, bonnanl
e'De g.ndi met wator. ~eo einde de .oorgeaobre•• n
wasaobing.n to knnn.n .olbreng.o bij oijn. gobeden
en I.gde .ieh kalm neder in afw •• hting fan . de din.
gen die kOID.n zouden. Zijn broed.r Pa Mina . en nag
.en oriend woonden de ....eenld. begrafeDla.plecbtigbeid bij. 'vol b.wondering o.or den to.komatigen bei.
ligo.n in het at.Uige g.loof cijo., aariatalDde be...
rij ••nie. Pleobtig b.loofd.n .ij Xarie da~ ,IV bel graf
londen b... aken en ' b.t Diet loudon . OP~!I0D dan na
•••• n dag.n. Dil "a. nomelijk het .er.i8"bto .tijd,aIi
wsarin de metamorpbos. mo.at tol otand. "Kamen 'an
'. oen d.... .m.n in e.n · bo~ger .bega.fd ' ~eo.D. De II,

11'.'

,.0 ...

"'0

m~o.t tij ook maar .to~.eD; wat
aij nn nog
naar b.t I...n omli.n ? bot lov.n,. dat bur
olo.bt. leed kon b.den. baa, Ii.rda . 110ltolool
eijndo (daar imm.,. geell" .oorworp, . harer Ii.r.
de " ••rdig• .me.r aan"o.igw&8.)
31. H.ar h.rt WI8 van IpraR.loo16 omart . • ennld.
• Wi. mintll!ij tbana.1" .• o~ froeg cij in '. ha...
.inneDete.• Acb God I wannoer &al ikmijn .ohtgenoot mog.n wederlioD,. den gaUefd., dien mij·
ne .i.1 bomilld •• W.lou, neem mij thana ook
maarw.g; I....t mij nil m.... Ion .0Ue ramp...
lig worden;wat nlll mij nog bet I.oen p"
82, Lang bleer zij coo io tr.llriDg eD wilde · .ieh
niet I.ten tro081.n,,- totd.1 oij oindelijk otierf.
Ma.r lij ali.rf .• 'obl, .lOnd•• omlrton, oeo' .aob.
ten dood.ToeD werd d. Olltbondell .iel (in de
andere we,eld aangekomen door , ... boone . bOo
..naardseb. wezeno ootvanga" eD) urao'e·on aij .
. da.r in all. Icboonb.id, ·Iagobondo. .riondelijk
glimlagob.ode met die baar dill omringden.
J'a, 'er daalde .ook eon. oedor; .. bOOD 1111 de
Maangedin. drag.odo .eae wat.rkrnik op de
ballden (al• . bewij,; .an · .ereor.Dde atBllaie.)
Van Too Porat'a weg word! .order. geen gewag
g.maakt, totdat zij in 't boerlij" God.nrijk wal
aallgekomen; zijTao Por.t, die dell .waren bood
(der opr.gteD) .was g.atorven, .in •• ~uringvan
bar.n .ohtgenoot (eo die dna .. rder g.en.m....
teo. pijniging.n of ·h.rsebejlping8D boho~fde .to
ondergQllIl' ( .p ) . n••r .enobeen len .e~rti,.
tal nrmf.n, die ill laa! gekregeo bedden hau to
g.m•• t-t ....g.an . on in·I .....lon. . ". . .
' .. '
" . .. . ('rtwdJ OI_/gd)

83:

·.
l

ftII'dapJl·W&re1I·.

:e.~.
'. I. Qkl...' . K.ri
~1IIIara

blOea.S'

open. Vol hoop enverwachlling

r opde'proet lie lteJlen,.1i:01l behijn onBte~.rdrljven·l·

en.. ......dI'm.d•. h'"
'''.et. dg. ra,.d en.... ~m8et
'0.,,. Od.eo .....
Kn.OOI..0:.'~
.• e6.ps&m.
aI. h..::
... ~..h,:!;~··d.r:~.'dd~.ijk.6~~. • man.
. Oded,
o i:
.. L,:m
. D.............
_ijo gelateo,.aijn stelling knnoeo veraterkeo en

,,'
e.
..80. ongeroogea
~"o.
~~. ~Lhl~_~ -dee1oo dla g:en 8p r°okJe maar
8811 ••.., -.p-~ von op an ..eo epte mb..r v.o
bet j..rome. lileeRn 18~4."
Gr.

II

uitbreid8D;bij beeR "I d. aanvallen met groot verlies
akllO de lij~_~~8 vijaoda en .oohrl gering alln' de onle
t1tIll80 .......... eD, ollar m.. o er. maent te welen,
d,.eornW80aohbtooookt
."Ib.il~egdg.etnd." vijand . apoedig bet hoofd io

s.

~

namiddag ten
ore had. op deAloonoaloon
de plegllige overglllV\l p1l],ta.
bet korps der l::ebuttel'ijdoor den afge'-.~ . '~ .IID don .oieuw beno.. mdeo
kommandant.'
BIIDD

. DB

,an

](unst- en Letternieuws.
Emile de Girardin treedt op ~i. hoofdre-

d.oteor vaD L. Fraoce.

EBl'T ENGXLSOIlB

nil

voezde band.

MXILIIAC EN HALEVY hobbeD e.D oieuwo compooitie loeeo badryf nfgewerkt, getiteld: • De doorgaDg
van VeDua.

TQe.9!and van de Jayaoobe Book en vaD de geldmorkt op Java.
De voordee!en .al.den Staat bij particulieren
leg en exploitatie der Iud. spoor we goo .

DAM", die oDlangs te Pa.ijo eeo

b••oek bragt .on het atelier van Guotave Dore, geeft
daarvan de ,olgende beoehrijving. Het i. een vierkan"
te .aal ,an reuBaebtige afm.tingen, verlicht door een
boo8Yeoeter en ,boog g£lnoeg om een plaate te va·
laeDen aaD de ,erba.eDd groote do.keo, waarop de
k)lDBtenaar gewooD is lijno genial" gedacbten nit ttl!
werken. 10 het middeD der zaal b.vinut zich .en ,ierkante, beweegbare eetrnda op raderoD, die DSRr ver~
langen hooger of lager kan wordeu gemaakt. Daa. be·
.,indt :zich Dore, ala bij nRn oen dar koloiilBsle BcbiL·
derijen werkt, die ooder .ijn vlug penseel zoo onel in
bet leven wordeo geroepen. Eeu t.fel, overdekt met
penleelen van ·afmetingen, een andere bezaaid met

TELECRAMMEN
Batavia, dd. gisteren.

BESOEMD: tot Plaateelijken kommaDdant te Wei.
t.freden de Lui!. Kolonel van Thiel eo te Soerabaija
de Luit. KoloLel de Ooeneno; tot Kommoodaut .an
het 7de botaillon, Majoor RomswinckeJ; van het 12de
bataillon, Majoor Perie; van het iOde bataillon,
llojoor van Heijningenj tot Kommand"nt te: Deli,

boakeD, papieren, briefeo, viBitekaRrtj~8 en teekeDiugen, eenige 8~oelen en een Bofa maken het meubilair
uit. Geen ODds wBpenrustingen of antieke meubelen,
geen ledenpoppen of bontkleurige draperien, eVeomin ale de Bcbilderach~ig~ wBnorde, die men ge'Xoonlijk in een atelier aaolreft. D. voet dreigt uit Ie glijdeo op deD grpolijoten parketvloer, die door geen ta. pijt .w.ordt onlsierd. Reusachtige groene gordijnen,
beatemd om de Bfgewerkte stuhken aaD de blikkeo
der bezoeker. te onttrekken, hangen longs de
wanden; overigami G!!.tbrak. aile i'eraiering, zoodat men
eeo ernatigeo, maar grootschen indrnk bekwam.

M:ojoor Demmeni.
- Alhier an.ngekomen de stoomer Konin!l der Nede,l(lndt'n, kommandant Bruijne, van Nederland.

SIi HHIi PS-B HR I GTRN•
Aangekomcn schepcll
te SalDarsDt:'_

N.d. seim. Sorie Muntok, Tarniu ,an Tagal Heim.
Ned. sIb. W. Oores de Vrieo, W. Vellmon vao
Batavia, Ye. Neill ou Co .
Ned. bark ConliaDee, A. Ill. Berest VIln Batavia,
Heim.
Ned. fregat Kana,;awa, W. P.Oarst Van Singapore,
Me. Neill eu 00.
Eog. bark Cedric, S. Milbam van Oheribon, ,. d.
Broek. en VeeckeDs.

De Nederlandscb.e Pers• In het P. va"N. 1. lezenwe

.

0,8.

.Het gebeurde van 16 upriljl. i. io het telegrum geresumeerd juist zooal. het heeft plants gehad. Kolonal
Pel leDdt een patrouille uit, gelijk dogelijko pl.ats
bad, om zich te vergewissso dllt binnen den rayon
'an veiligbeid geenerlei werken worden opgericht "och
zieh vijanden ophonden. D. palrouille goat w.t verder
dan gewoonlijk en wordt uit een kampong beschoten;
maar keert wij.selijk t"rug. Op het hooreo van het
nog a1 goed gevulde gewet'Nuur des vijands, zendt
Pel eetl' oudorateuDiog van 100 Ulan om de patrouiHH
te degageeren. Majoor Romswinkel, in stede "an zieh
aan ZijD last te boudon, gaat .erder en tost de vereterkte kampong aan; zijn middelen ZijD onvoldoende
en hij vr"agt versterking. Pd, die niet weot wat er
gaande is, geefli die versterkiDg, meenende dat zij
noodig is, ,am den terogtocht te verzekeren. Romswinkel valt anderonnal Ball en zou de kawpong genomen
hebbeD al. dapperheid aileen had kunnen doen overwinDen; maar hij heaft met groote overmacht eo ducb.
tige verhakkiog eo dergelijke te doeo en moet eindelijk met aanzieDlijk verlies terng trekken.
.Zijn ann val waa een groote fout om Jot "ij hem
oiet Wa. opgedragen; ook omdat de knmpong eeD onderdeel uitmaakt .an eeD aanlal om de Euid gelegen
ka~pongs, die gener..1 va. Swieten wijs •• lijk ong.moeid beeft gelaten, orodat we ze niet bezetten kunnen en bij ons Diet in een oorlog heeft willen wik~
kalen, die,_ODo groote •• rli ••en zou hebbell gekoot
zon~er een e'~nredig nut er ,vao to bebben; vooral
ook omdal het ODS zoude afgeleid hebbeD van ODS
hoofddoel, bet. ,ersterken en in good .erdedigbaren
st..t brengen vandeveetiging, die bij het invallen
vao dt)D r~gentijd uan een goade bezetting zon worden
toov.rtrouwd eo den terngkeer der hoofdmacbt moest
mogelijk maken.
.Toen hat oDgelukkige ge.ecbt van 16 april bad
plaat. gebad, deed .ich natuurlijk de Hang roor wat
te doen om de feilte herstellen? D. kortzichtigen
dacbteD, dot de oppetbev.lhebber op de bewusto kumpoog een aanv.l met groote overmacbt zou doen om
het .oogeoaamde IIoheo te herstellen; mnar dit .onde
onl ,eel bloed geko,t bebb.n en onze milit.ire positie
geen step verteterd bebben_ Daarom band.lde genern.1 van Swieten ander.. 010. de. moreel.n iudruk
aan beide kanten te neutraliseeren, aan kolonel P"I
groobre defensieve en.. ' zoo noodig, ofFliDeieve kracht
te (leven, besloot hij on.e ri.ierstelling vaD Kotta-Radjo.
JIIIarlee te. voraterkeo ec Pel 500 man troepen, dat
i. eeobateilloo. inf"nterie, meer acbterle loten. Dit
Wat een yeel beter heratel .dan belgeen de kort.ichti.
gen gedaobt badden, en ilt moet .eggen. d.t 'ij, toen
betbosluitvan.deD opperbe,elhebber bekend werd,
bet scheoen te. beameo eo beter te vinden dan een
ni&!Iweo '. noodeloolen .aan,al, al .ijn er weer later. tut
bnn ee..te meeniDg lerugg.komen.
,Hetgebeurde van 16 april wasniet onged.a~ te
maken. Het was gebeel bnitenl.st,ao goneraal '.an
Swleten' geBohied en· kan hij er dus nietveranlwoordolijk voor g••teld.worden .. BeG te wreken door eOD
tweeden aao'al w"re gowee.t een Iwe.~e fout opoeo
..erate te stapelen tODder eonig 'oord.eol· en met bot
8t01llg voo.nit.iobt· bet leger wed.r met een hoodordtal doodso engekwet.teD. te vermiod,·ren.
.Kolone!. Pel bad order, na bet ,ertr.k der hoofdmaoht, ._Ioh niet met offenBieve bew.giogea in te la.
ten; _maar al'eoiaal te letteD . opbet b.houden zijcer
etell.IDg, en·WlIOoee. de 'ijand OOu aan.allen hem de
;verbel9n .toe te breDgeo, die wij Bulleo te lijden habben .1. wij de zijoe aan.all ..D. Z66. is gesohied. Meo
moe'daarbij in'boog bouden, dat.dit "lies is berekeDd
op ,de wetanBohap dat binnen eeo nie.t verwijderden .tijd
de vijand in ooderwerping. moot komen, dat vele
hoofdeD er r.ods. toe geDegen zijDmaar door d. oorlogpartij worden ternggebouden en er'alecbts op bet vertrek
~'r 1I0ofdmaoht gewaobt werd~ om OIUl. defenBieve krllcM

Vcrtrokken Schepcll.
van SaDlarang.

Nod. Iud. stb. Baron Bootinck, D. Buijo,
Bat,avia.

Ned. Ind. schoen. Biotaog Sumanap, Ong Sie Hiong
Indramaijoe.
Ned. I.d. stb. W. Oore. de Vries, W. Veltman,
naar Soerabaija.

DBaf

Aangckomen Passagicrs,
te Samaro.DK.

Per N.d. Iod. Stooms. W. Oores de Vries, gezagv.
W. Veltman de bh. Dibbetz, echtg. en kiod, Kampscbeur en Echtg. Carolus, Dooruik~ Dennigen eil B~er.

Aangckomcn Scbepen
te Bata.vio..

~e~l. ~ ~:!: ~~~::~~t::::~~~~:::::::.~f:::~~~~ ,~j::~.&D~;:~~'&Co,
/I

Ru99.lD.dia ........... Fontel.. .... AlgoD.baai Diimmler eo Co.
23 Eng. Oriana ...•.... CoUios ........ Carllift' MartinI Dyca en Co.

, ~ Ntr~;~fi~t:~;p,~~~:f~:;~~;.~~~:~;~lps~

blij

Vcrtrokken Schepcn
van Batavia.
VLo!.O

N. D. 8CBEPEN.

~.~t. ~ .~:d'~~i:;:P.:::.i;:::::::.:::::::~:!:~~.::::::::::.~J::~~ij~g.
It

-

•

-

:"

-

EDg. PriDcel Loui!l: ........ ,}~olter................ PaBoeroGlln,
Eng. Somerset .•.• ,...............Morri8 ......~ ............ Au8tralle.

~ ~~·d.N:::;i~·~~:::::::::::::::::::::.~:v;:~~~:::~:::::::::::~:f:~l~~~.
-Am. Kit Canon .................. Spcnco ................... Soerabaija.

Aangekomcn en Vertrokkcn
Passagiers.
~e

en vaD

Batavia.

Van SiDgapore~ Eng. atoomacbip Some,set, kapt.- Mordl. de

heeren Bogaarat, FranquemQut, ;'Edgar, Moorman,' Urll~,eiwood,
Ducrot.
Na,ar PalembA_ns, met ..het Ned. lod. Ito'omschip Singapore.: leapt,
Or~e, de heeren ,BordewlJk en f~un'j Slnklnez We8t8nborg, W08dij",
meJufrr. Atoken.

Vertrokkcll Passagiers
van Batavia.
Naar Singapore, per Fr ,toom,,' Neva, kDpt, Ravia. de- :beeren
I

door een. ba\£-gekken Japanoer vermoord_ Eel! ... ee8e.
lijk.. typhon woedd.. deu 19deo . Aaguot08 18ngs de

dron8,86 batterijen metlllG kallonneneo 8 com.
pagoiect! pioDDiel8; In de Arablsob&provilloi& Y&men
20 batGljonB 1 8k dl.'
3 II It"
. t IS
bnonnen. '
,e a 00 en
A.el'\1en me .• '.

io gedRobteo v.rdleph, te Passy . wandolde, werd bij
gatroff.o door eeo balk,di.. een. aindweega Illtatak
ov•• den w&gen, Waarmee men hem ,e.voerde. In
een nabnrige apotbeok. werd bemde ooodigehuip
,erleend en men hoopt, dat de geviords aohrljrer er
Dlet een opzweUiog van bet gelaat af .al komen .

Het Tijdschrift van Nederlandsch.lodie, (de aflevering van' AlIgu.tus) bevat:
Javasche volkospeleD en vormaken, door V. de Seriere.
D. familie Daing Mabella.
Bij,lrag. tot de keDDio der gesehiedenis van de
kampoDgo, door J. E. H. Kohl ...
Varia. O.er· bet ..Icbec" vao 16 April door eeo be·

WlLK.lE· OOLLINS is bezig een nieuw, werk te
aobrijven, geliteld: ,Tbe Law and tbe Lady." Te
begiD"eO met deo 26nSeptember .al het wekelijks
bij ge.walteo in de Graphio versohijneo.

IU.......

eo klaar te komeo. De geoobi .. deoi. van . Nederlaudsoh.
Indl§ leert ODa dot Boders. Immer.,hoewel. we oDder
80dereD ,in 1666. Padang op den Sultan van Atjeb
,eroverden eo in be.it namen, ia tooh eerab in 1888
het aao/Jrenlsnde XIII Kotta .onder on. gezag ge&omen. Moeteo wij don nu wanhopeD dat we met GrootorgaDi ....rtl volk, waarbij .ooveleo stem hebbeD en
daudoor zoo mooielijk tot eeD unanlem besluit i. te
breDgeo ?"

Ol!lBllBAOR beeft bekend gemaakt, dal hij voornemens i. elk jaar twee prij.eD vao 1000 fraoos ieder
uit te 10,eD,.eovoor een blijspel in. lien bedrijf,
dell anderen .oor een' Qpera-oomique, waarvoor hij
b..t librdte ••1 venehaffeo.

Japan.

De beer Habor,' Dnltacb,..'. k.o· n.'-,' te."":-Loda·dl',. I'S

om'~::~:I:~r:~~:~:a:!:~e:: ::'flj!" :\~~~ e~~~ ~:;~.:~r::r~~~:::!e80~n p~;~o!::k:rl~~a:d::~ I!~

~:jd:/;o~ij~::a:.".~e:.~Ogao~~~t ;:~de~e:~:~::~a~h ·:e~

lIBBa

11116 kaIIO.llll,\Ill eo 8 compagnlel!nplonnierfllln.doprao

Buitenl31ld.
,r:~:bV':efl~:~:t:u.::D~:~o:!I=:g:!!:::.
__--.---...:......--'7----~--., ooat..lijke distrlotenvao ArabiD 6' bat.ljonl, SOeBIla-

Landberg en'fam., v. d. MijU Dekker en, fam., Sneach' 'ell ecbtz.,
Ploo,~ v. A~~tel, Hoak!' Boao en echtg • SimoD~' Tjelmstrom on echtg.,
klnd~ran, meVl. Becker fill
kindereD, jl_lCvr.

;::;b.HulstJJD en 8

8

Naar "Nederland. per Ned. Itoomi. Madura,' bpt. OrdeDlan. de
beeren ,Hofstede en 1 kind; v. Poll, Hekmeijer en ecbtg" Krott,
Voormoiep, 'Euthoo'6n, Groeneveld, ~faijer, en eohlg.~' Wiliers.

Kampacheur en. echlg., 'Pntmal1 en Cam., v. Braam. }I'abrUiu8 eo.
~aOmM~~~:;;8~an~J
den Berger ~a 1 kind, jongb. v, d. Stadt,

men.

Aangckomcn Schcpcn
t;e Soe...abal'a.
2j Sept. Eng. :8jm, ,Chip OUUDty of Bate, 'bpi. J. Commong.,
no. Batavia; N•. ,Ind. Jtooma. BaroD BeDtiook, kap&. D, Buij.,
aa.taria; Ned. W. bark Aesah, gezagy, ' Radjie Ab41l1 Karim,
\faa. BlD.djarmaalia.,
-.aLI.

~::~d~~nf:rpadnets:d.800kvean.retDu,~g.m~t:rn""t.a8tt ••."'d.eAr,:,onwedbeer-

w.

•

...
.Iot gera.kt. Do Brilaobe .toomer E.t pana. atootte op
o.ne rota · nabij h.t .. Hand Yokoaima, dooh werd er
la~r afgebragt. Bij aankom.t in het' dok te. Sbang-

~;~o~ekflob!): !~tb :::,e:~t=;!~~t::·:i~o~aa wbii.e:e~:

gedrongen, dat de gemaakle opeoiog volkomen ge.uld
waa, docb de reia io dien toe.tand vellig !Ioo teo
einde gabragt wordeD. OmtreDt de expeditie naar
Formosa is niols Dienwa i1ekand geworden.

China.
To Wnanng worden nienwe starklon aaDgelegd.
Men verhaalt dat muitende ool<lat.o .iob .aD de 'r••
kuforlen hobhen meester gemaakt. Kolonel Oooke
houdt .ich ooledig met bet drill en der troepeD te
Ningpo met het Qog 0J' deD oorlog met .rapan. Men
deelt op gezag van jniBte inliohtingeo uit Peking mede, dat de Japanner. bealoten hebbeD Formoaa te
oDtruimen. net berigt zegl verd.r dat de Ohinezen, onvoorbereid tot het yoeren VBn een oorlog, er
in toegestemd hobben d. ko.ten van de expediti.. te
betalen. Er JoopeD geruohten van een opotand onder
de militaireu te Amoy; ."oalo gewoonlijk hebbeo lij
het VOOl'oemen de vreemdeliogeo nit to roeijen. De
vermoedelijke dader Van den oeeroof, op de stoomer
Spark tu.schen OantoD en Macao gepl •• gd, heeft I.regt gestaao. Zea andere lied en, gevangen geoomen
alo verdaoht van medepligtigheid, zijo weder op vrije
voeten geateld. Drie person en, in de Dsbijheid van
Oauton opg.vat, .ebbeD volledige bekentenio afgologd
omlrent huone deeloeming in den roof. De Spark
is weder in de vaart gebragt, maar .01 op die lijn,
tengevolge 'an de talrijke protesten, door d. Whit •
Oloud v_rrangen wordeD.
(Omland Ohina Mail.)

-:o~e~e::~::a!~e~~~::·;f:to~·H~;.~hT~r!ijfbe~

.,... ID Frankrijk is onlanga een wet afgekondigd,
waarbij een prij. van 300,000 franca wordt nitgeloofd
voor de oDtdekking .on een doeltreffend en weiDig
koatbaar middel waardoor de Pbylloxera Vastatri:t
(wingerdillis) hn worden Ilitgeroeid of de verwoo.,
tingen, door dit insect aangericht, kunnen word ..o
,oorkomen.

Aangeslagen Venduti6n.
Ding.dag 20 Sept.: Voor rekeniog van vrouwo
J. L. W. Yod.gel gesepareerde huiovrouw van J. P.
Brouwer Va" de per.eelen io wyk La. A. no. 41a en
42,. in bel loksal vao en door de Wee.- en Boodel.
Kamer alhier

00

voor rekening en ten buize van den

neer Idzordi op Tawang door SoesmaD en 00.
Woen.dag 80 Sept. Voorrekening van Hudig
van hontwerken te Pengapon door P. Buijs eD ,oor
rekeoiog van belaDgbebbendeD in bet v.ndllloka..1 van
en door A. Meijer.

ADVERTENTI~N.

Vendotie wegens vertrek
Op DINSDAG den 29 September,
.uUen SOESMAN & 00. Vend"tie houdeo ten hoize
•
van deD Wei Edelen He.r

H. IDZARDI,

Gemengde Berigten.

TawaDg Daa,t het Arsensal,

B •• a1oo beeft eeo be.oek gebracht aao de ex-Kei.erio te Areneoberg; dit heeft ploats gehad op de
reia van Genua over .Mila~m naar Keulan; de KeiBerin
was zeer aangedaao; dd kleine IJoulou niet mindt'fj bij
omhelede Bo.zaine 0.10 sen vauer; en geen wonderj Bo...
zaine was het d~e de belu.ngen VBon de dyno,dtie, wa,,\r..
aan hij zijn booge Fo.itie had· te dankeD, voortrok
boven de belangeo vaD zijn land.

troleum L.mpen, Spiegelo eo SobilderijeD, St...hbladell .an 1816-1845, met repertoir, een partij loose
Bijbladen, Keukengereoa.chappen, eDO., ent.
(1395)
SOESMAN & 00.

- De kioderen vau Bazaine onhingeD terwijl zij in
bet hotel du Midi te Spa met hun gouvernante het
middagmaal gebruikten, de tijding d at bun mder odv~ucht wa •. Ik zat in hun nabijheid. De gouveroante

zal nog worden verkocht:
2 GOEDWERKENDE

Terbleekte, toen zij het bericht in

he~

Par i IiI-J

~::ta~!~~ ~~:: 'i'!:::ia~~h:o:: ::,t:;:o~:~b!~b:,e'i:~:

Op boven s(aande Vendutie

NAAIMACHINES,

0 U r~

o al las, en fluisterde deo oudstenkoaap (Achille,
meer hekend onder den naam vaD Paceo) iets in het
oor. Het kind beefde van ..eugde en begoD toen op
lev8ndigen toon met zijo ·broertjes en zusjes te spreken,

systeem .1<'loreDM', links en regts werkende en .ysteem

If

Singer. II

(1396)

echter met een gobaor alBof hij .oggen wilde: ,Wij
zijn Eeer blijde, maar mcigeo er niets vao laten mer·
ken." De arma kiudareo verbeeldden zich dat bun llSBID
te Spa onbekeud wae, en met een voor hun. leeftijd
verwonderlijken ernst hielden zy hem geheim. He
joogste meioje liet .iob iet. van bet eHand St. Mar.
guerite ontvalleo, OD daarop zeide AQuilla met een
zokere heftighoid: ,Als ge dien naam hier herbaalt,
zal 't u aleebt verga"n." Het geloat van den knaap
drukt veel eDergio uit; hij gelijkt op zijn vader.

SOESMAN & 00.

Op bovenstaande vendutie zal nog
verkooht worden:
Een .eer goed oDderhouden

P
(1401)

I

A

.

AT O.
SOESMAN & 00.

Op de vendutie

- Het DEENSCRE fregat Jyllalld met den Koning 'an
Deoemnrken o,ao boord is den 16en Augustu8 in de
golf van Fortb aaugekomen eD liet het anker vallen
in de Leitb Roads. Den 10 Aug. h.d de Kooing IJo·
Jand verlaten, docb werd door .Iecht weder een dag
longer ,'pgeboudeD dan verwacht wao. De Prinses van
Wales, van de aankomat van het fl·egat verwittigd,
begar .iob aaDstonds aao boord am baar vader en
broeder, Prino Waldemar te begroeten. De vorstelijke
personen hebben,' in Btrikt incognito, een gedeelte vaD
deo dag aan wal doorgebracht en Edinburg met een
bezoek wereerd, waar zij door een ta.lr~ike menigte mot
Inide toeju!chiogea werden onhaDgen. Des a.ondo
keerde men naar de J y I I a 0 d terug, terwijl eeo
koninklijl< ealvo van het fort Laitb word gevuurd.

bij den Heer H. IDZARDI tulleD oog worden ver·
kocht .oor rek.ning van den HEdG. Heer

- De mi., die den ISenAug. Napoleonsdag- te
Parije in de kerk van St. Augustio gele.en werd, werd
bijgewoood door een groot aaotal Bonapartisten. Ongeveer gelijktijdig wa. een lijkdieost be.telll en toen
de kist bij de kerkd_ur veraoheen, merkte een spot,ogel op, dot de viool·ridden voor de begrafenis van bet
Booapartieme waren gekomen. Een geeatigbeid, die
trefL, kUllnen de Frans. ben het miost vau alles Verdragen; de Bouaparti.ten werden kwaod en maakleD
aanmerking op d. bijoa gelijktijdige beBtelling van den
Iijkdieust; een der priesters, die het Iijk volgdeo, trad
een etap vooruit en antwoordde: , Zijn er no Sedao,113
Mete nog ,zooveel FraD8cben die mee willen do en flan

Op W oensdag 30 September 1874.

J. B. DE GRAAF.
lIajoor der Administratie.
18 Bataviasohe Stoelen,
6
id.
Wipstoelen,
4
id.
Kinderstoelen,
4
id.
Bonken,
2
id.
Koaupje•.
(1394)
SOESMAN & 00.

Rout- Vendutie
oJ, Penaapon.

van pas aangekomeo praohtige BALKEN.
(1402)
door
P. BUIJS H •.

Veudulie wegens Verlrek.
Op Woensdag 7, Donderdag 8, en Vrijdag
9 October 1874,
in het Re.ideotie-buis
M a fl: e I a n fl:,
voor rekeDing van den HoogEdGestr. Heer

te

een maoifestatie teo guoete van een familio, die zoo~

veol bloed eo .ooveel troD en aall one. vaderland hilert
gekost! Het ie een .cbande."
Deze wO,ordeo maakten op velan der ~'*~ w.;:o!;t;!~n eer:.
diepen indruk; deversloggever .an de R" pub l i '\ u &
Fro 0 9 a i s e zag iemand het viooltje nit bet knoopsgat oemen, De Bonapartistia.he bladen ontkenDen bet
feli; de R'; pub I i que F.r a n {1 a i s e .egt .oor de
waarheid in. te ataaD.
_ De Daily News heeft een hericht uit New-York
waarinhet volgeode wordt gemeld: Het ]<'reemooJournal deelt alo liutheotiek eeo uittreksel . mede van
een briefwi.oeliDg, ge,oerd tusocbeD de Regeering'van
Madrid eo den admiraal Polo de B~rn"be, Sp.onsoh
gezant te Washington, welke. I",atote in de maaDd
April instructies va.. 'yD. RegeeriDg IOU hebbeo onto
vangen om de Regeering dar" V ereenigde S~aten te
polsen, welke bouding deze 0011 aannomen to ga.ol
Portorico'san Pruis6n werd afgestQ,an in ruil voor de
medewerkiog van de.e laahte Mogendheid tegeo· de
Oarlisten . eD voor de hulp tot .bet .slageD van een
le.ning te LoodeD. Geooemde Spalloosche, g••ant· weigerde eohter oioh tot diA samen.prekingeD t. leeneD
en werd daarop teruggeroepen:
_ Blijkena eeD offioi.ele opgave bastaathet Turk·
sobo BOtieve legel' thana uit 169, bataljons . iufanterio
en Jagefs, 170 e.kadrons caval erie, 75 batterijen veil!artillerie mot 450 getrokken kanonneo en 7 oompag·
nieeo pionniers. De.e geregelde troepen .ijo tegenwoordig.alduB verde~ld: in de Europee.ehe· proviDoiiln
stalUl 85 bataljons, 89 eakad.cna, 86 b~tt'r~en met

P. L. van BLOEMEN WAANDERS,
van ZHEdGestr. Ir.oieD ioboedel :
waaronder eeD pracblig Ameublemeo~,· met Donkorblauw F.uweel bekleed, een dito met li.h, blaauw
.ijdeu Ooteline en een Boudoir-ameublemenl mot groen
Damast, o.ale en roode Tot.ls en Knaopjea lIlet Mar,
meren bladen, Mahooie·bouten Speeltarels, dito LinDenk.oten, Pale!llbRng.ohe Wipstoelen, Toilet-tofels- en
BufCotteo mot Marmereo Bladeo, groote Spiegel. eo
Scbilderijen,Hang- Kroon- en TaCel·lampeD, pr8chtigu
en goedloopeode Pendulesen Klokken, Mahonie·bouteD
Etens"talel voor 86 person eo, ij •• reo en hOllteD Ledikanhn voor een en_ tWtle Personan, eenE'l PIANINO
vaD DE RUIJTER, poroeleinen Eet-Bervie.en, pleetwer,ken, Gl~s en kristalwerk, ,- restant Provisien, was ....
ooder13 kisten diverse Rijnwijneo vanD. LEIDEN
t. Keuleo, alo· Ausbruok- Mooelwain, S.barzbergMuscuteU en Pi9portt+T, enfJ. enl. ·
VOORTS:

•

WAGEN-PAARDEN, •

(Sidneijers' eD Kadoeers.)
RIJ-PAARDEN.RIJ-TUIGEN, (waarooder Vis A·Via
en TENTWAGEN.) Koeijen en Kolveren, eeDe groote
oolleotie fraaie BLOEMEN .in PotleD,·. eD hetge.n
verder tevoorachijo ...1 worden gebracht.
'
Alles op Z 0 ~ d S fl: 4 Ootober
lS7 4 ~e beziohtige~.
(1408)

Verkoop; ~~~stigJH;dbDI
o

6OUDBQ I '.DB'i "',&'01:0'

EN .AR A NO.

Op een . nader .tebepalendag in be-.
gin (jctoLcr ' >

na31:nst.en .·scherp~n.el\

OP'OSbaar "1

t.:.. ~n. - ' .. r ,r . (I.~ondron de Guyt'l) ~Zlt

#tel~gen digt bij het Lo~ tl lneut ti~u d :- n .'_ groottlD wag.

ALS DBA.WK. -

E... '''eelel'd '01'

Ii! IURR tld.8.

.SOllS~lAN &; Co.

Zaad,

van Portnnlal door

l~

·WAS&CHING.

.

van ' geno.em.de Maats.., c.h",.,PP. iJ,·'.' '~.·,n,.'~.,~. r ,~. ~c\,.. 1ii~,!C o'~ tegt
Brand- en Zeegev.a!' ,a nnt.nemen .tegeli lit. albler g
bl'uikelijke prel"iiin en eondiWin. ' . _ ... . ] ~ru
(2607)
'
. , l!l: MOO;nM.ANN ·.&Co.

.

Vereeniging
tE!

water i

~Ogi;MAN .\0 Col,

CllO'!)

De

Tecrlil'(~I~.· ,,·n.n {~u:roti.'i

/JI' oefil ill. il"

Binnen en Buitell
IJL T It k~ J, 0 Jf).I.l..
1IIe. Nlur'L

(1357)

&;

NI1~~:~rCa~6[I'A6~.

'

.. ·

".c~b .

G. O. 1'. V AN DORP & Co.

1~~:per~~ot..
1 'f.

( 1728)

2

2'f2
•

TE PARI.JS

fGt;nANOAN)
.

doo r

den

bet blad,

bekellde heilzaamwerkende IllcClicijnen.

.Ad mini·

G. :01. GJlTTlLING,

Adre!! r e r opODl' Hal,;e Oeda. il.'!mJ.

(970)

S 0 E SUA N & Co.
hebben weclerom lie!' Mail ont"l"nllgell:

GROENT.EN-ZADEN,

~t~~E ~~~~~h~os~~ de
Phosphate de fer
Elixer de pepsille
Fer Gerard

p. 11. .;

2.50
, 0." 3.-

HoofJa~pot

(1675)

, 5.-

Indiennes

(I'oor 't A.bma)
per doosjo

Snmarang
G. C. 1'. VA..." DORP

&;

II

Bloem-Zaden.
SOESMAN So Co.

(1254)

Co.

Compleete Gedichten
van

Palemballgsche Wip-sloelclI,

Jun van Beers.
2 dln .- in pracht.bonr! J 1 .1-.-

in cOllllllissie oll tvangen;
b(i

G. A, WERMUTII.

~Iallilla

SIGAnEN.

CavilOS Rubano en Cortoe!
(666)

F.

n.

DOUMA.

EE T S En y 1 ES EN,

De Schoolmeester
VAN IjE~NEP.
in prncbt;band 1 10.bUH:tHl Si:i. ill ilmug wet \'~rhoogiDg cler port.
(543)
G. C. 1', YAN DORP en 00,

\' oor 12 perS OI!en .

~Ievrouw

lVascbstellcn .. compleet.
1". II. BOUMA.

(665)

van lIeerleu.

Kinder-Bijbcl,
of

B AZA :R.

Bijbelsche verhalen
voor

Z.er I ~kk.r . · Zoetc lllcll; ~ flloo ell KomUuo HAAS.
(686)
B. KAH'i·IIA.US S> Co,

- - - - -----,_.---"--- -- -

BA ZA R.
HAIUIUEN, pni. o ·\Yc8tt' ,alscho.
~ARING-, pui!w ill \'a nt~~B.
ROLPI'!:N8, h, , to pfle,,,h. ·

Jonge l{:inde ren.
(754)

om roest rno stalen voorwcrpeu to doen

it j '7.- . G, C. 1'. V A.N DOlIP on 00. '

eeo Gemeubilecrde Kamer, met of · ion d e r koat, to
OENARANG; of BALA'rIGA, ·oLBOIJOLALIE.
Adre.: HIT. raDDORP & -Co.,S.'.;{arang, franco

oncer

S til b e i n e,
(202)

N~~e.._er_. ~ .-- .... ~-~~--,cs;.~~ ---

ABELS' Sr,

rerdwijoeo

U Gra.veert op Steen en op 0
Metalen.

per .tuk a I L G. C. 1'. VAN DOEP co Co.

; (672)

JAVAANSCHE

1.50

elI e :

B 111

GEVRAAGD
voor eene bejaarde : Dame:

tabnkspJant,

ploeg, H ol.lenllOimsl.!b model, eeo Iduiten
brel.wr, draBgtoefitel, eeuige tAbnkr:!loodt:ren, c n eeDO
tabnkb •• 1
it J 2.50.(1536)
G. O. 1': Y AN DORP. Oil Co.
oeD

.. 2.[)O

Injection matico
Si.g~ret te s

~:;;;

If

Capsules de matico

van

}'RIEDRICH ADOLl'll ITA-HE t. Br f1l rt.

Chaux
,

I.a ngdre ler·

qo.

TA.BAKOP .fA VA

mot ge lit.hog rnfeo.r d l? teekoninge o van do

,
(OOr

~ACLAINE WA'rilON en 00 . .Balavia,
}o'RAsEU EATON .Ii
Soerabaija.

(1202)

•• no haDdleidirig voor plnnter. en fabriek.oten,

'HRIMA.ULT & CO.

BeetelIin gen op· aiif' .& oo rton vnn 1)J A.1VJlIB·IIOU11•

van do

11. KARTHAUS & 00.

3
maand.

Me, NEILL en Co. Samaraug.

Cultuur en bewerking

C:o.:-polten .s n "lcntivC's ge woo1l 800rt iu kleio e eo
groote Domcol:Jic n, go ed}:..J0p.

Bout- Aankap

~ijDeD.

Verkr1jgbaai' "

BAZAR.
(117)

WERKEN word e n ftn!1 gcL1u tn ~ n

'f,% '.

met vethooging 'an

Sll hltrrlltt.'l'-

.tmlotic

~.~~-7~.~:;n~ lIi' 00.

yevolg be.

i.a'; j,illlim Vtlll Frllillirijk, IJd(Jie ""Sp(lIIje. Hel

A.J;:enaecn Donltldepo' (e Po .. IJNa .... Frere. ID, . roe

Sam.rang:

O .T fJ N G.

(198 )

(HOO)

li :~t IlIt!e:;1 gewcu.<c!tle

gebl'u.;/t:w llllll:~j.~:i ll!l tl(l{J r :::iell .

13n.nliet B ·n.lilo:e...

a I

1'Q(J /,/W It/"" ",

U!(!(

n.lJIJYEN.

Vall

no

te' CI.lI19tRle-ren. do')r hunna :' bnndtaekaning, ala., A,eil1'8D' IVaD bovengE
mulde Verceni\f1ng rpoelen worden gowlJarme.rk.t•.. '" ..'

.1

00.

I-------.--.· -.---------,----~

J. J..

!~I~ a:~wi~~E'1)E::~~i~r II~e~itI~~aS,~rl;lr~Nm~~kl~~~~e:;/l~eh::~·ek:~

",CO
,

is b{!We;'fll dol· (,I' !I('i", .,":·zo1U/e1' drank beslall,t bij warm !valet:, en vQoral
tij(it-lls het lrcasriJJ'1I VJlH {r~s lllelldij"e zl<I.·/<'I(. Ene {laCO II is t'QI( eelle

bd

.·verkl;?J'.r;liaal'

A,msterdaf1l 'crzckerd 'eo' allii. tli·' .aang~braBt. , de o,urlergiul ~_n m
Oetiat3toir .. door flen -als '''zonlen' "An bOl&1l pQ1eJ~ ; .Vereenijfing :
tege.,en '{lIKens hel da:lulu f heslllllude '-OD ten , bWlD,oot",vElrkrijgoa;
model; dllt voorts ~lIe 8d~ri.nuren, Avary-gruB ,,Rekonin,en OD vel

BLAASKA.TARREN

Eer~le en 'l'w eede soor t 1.JZi'J.It JJ A K .

!l.'

,'

V~ROUOERDE VLCED ISLENNORRHEA.,

or

van.!S~nradeUl·el

Amsterdam. "

~~';:~f~e~~lA i!d.~E~ij b~~~::;~II~::d~~~cI~~:i:J~:r; :~~~ te6E§~~~~dl
~

(wc7,enllijk al!ltrheihaamst .•

Weclerom Ontvangen:

.

he onderjiJeteeke.nden A,8oteo '; ~ari Lo'e.qi ~and~ . .V~ree~lin't be

lieu r/"cllecrlik. II,. en "ier rlec/~" waler

PAS ' ONTSTANE

: .:~.;;;, r.. l~.·

;:. '

gevestigd te l1ata.ia. " " : . '
De ondergeteekenden tot :A.genten. benoemd' zijn'

HUIDUITSLAG
JEUKINGEN
ZIEKTEN DE!; HOOrOHUID

ALS INSPiIlTiNG. -,-

,

Tweede .Koloniale Zee· . ~nOrand~As8~~. : ~~lschapp

w, !lIas tval,r, 0rlwee eetlepels per flesch;

~ II• .1«"Woell.. ,,,,vc"IIIeIl9,1, ofm'.! .ell·weinig

den Heer CO.LE NBRANDER

ald.aar met ~e m ~t!l!l:e r.urg YOl ·z;l.~eld c n Fer.mall an!!
ODS gezonllt!u t h U!H ont"" I~~eU en Fer k R ttl 0 t~ be ·
komen
bij
SOE~l\lAN en Co.
(9" 8)

G. O. T. VAN DOBP en .00.

. (1688)

slekinR der lI!chrpUr, (hronc:llte). hoest

LUCHTPIJPONTSTEKI NO
BLMSONTSTE KI NO
VIRKOUDHEDEN
HARDNEKKIOE HOEST
BEZET,TIIIIG OP DE BORST
KINKHOEST

No.der~ inlicht.ing:m t.~ bcko me n bij

Versch

I

ZIJI) oll ~wlI g(~lIamcu slII'lal\. tiel is \'01- kruiden .
dOt!flJI! eel) IIwc1cl'ci ,dez~~r likcur met eC'n
Gn:o,.'_ feer wordl md h,C! .gtlllstigsll! gcVoIg'il,m'geweml bij de volgende ziekten :

Ee .. fJi~oot 1:-;11 If,

,

-

~!.~IS -~~I,~:t):~:~ ,I:~~JI~~~~~:~~' ~L~~,~~~.c!:;Jr.I~ ;;;;~ riJ.~k.C~a~~~~~~r~~~~(il~~;'::~}I~!~r!;:;~l~f!:~:;

bebouwd mc~ eeu Kapillfool- \V lJotl lllli~ ·. lilll t bij.gel:ouM
, WeD, groote Klapper l\anpIIloUt, gC!.l~g~D anlj det;L gro~ten
weg, 'rink bij Pa~1 no. 1·1. Bij de \'erpondiug g('!nxeerd
/ :9600.- . en t·hnu.::l \'~rllUurd nan lIet GouverM

(1352)

,.

,.~. oPie.e. ~
. , e,.r,..s~D "in verschillenc
" "~"aftDetinge:
opieerboeken;
',; ''''1 th
opieer inkt, .• ...
opieer kwasten.
.~ J

~!~~.~II~I~ee~~H,lt~~~~lel~~rc:~II~~j (i~n~~~ . ~~'~~~.: ~le~~~~~~;3~~g~·~~~et~~~ 1~e~il~~~~
~:I~:~~!~~l.~nl~~ltl~s~I~:~-I;~:~~I.te Il(lev~clh.eitJ IC~:~I;~ :!~:'~=sl:ir~~~k~ud"ede:n onl-

Bij de <erpond\I,g get.x.,erd 01' .I 6610.- laat.t
rerbu~rd foor f 6 0 . - 8' moa.uds ,

80.--

hil,leren. sl1l;'\ak Ie ' re, bcl.onwn londer den minstcn tt!,p.lijken

onlncmen, en, ~~I~:tr levell,S l_I~('r
,!lltl.i1nl(. -Op'-dtlZ{f wUze kan iedereen ,zelf
.e ~.:t~..('n ~ . T.CII .1~I.n_ I'{\ df!lC' gelul.;~igl~ o. nl_-, . Ziin. h~e.rwa(er .ber.eiden Q~. h. ot 00. ge.llhlik

fl. Bell E II ,,~
b.bouwd met e.n Kapi taalW VOllhui. met bijlfebouwen

Demp.nt fOOt:. ),

'~, J~ ,j

or:~~:~r ~~y~~,.\~e.~,~~i~1~~:~,~~ 1.. f~rJK~e~~~i~~(;~~r£~~~::!'sc~::r!!~;

Ths, von FRANQUIJMONT.

b,

'.En.
, ·CHl.~M:0;':.>':~
'M'evA:GI

arcoNc!lnAiER~E TrtAl.lQUR

zallenSOESMAN & c". ?p 'endulie a.lhier verkoopeo :
de. 2. Pt)rceelea in Eigcndom .' toebeboorende · aBn
.
.
d~r: -Bee r

Een splintcl'nienwe

.HANDBOEKJES.

~

Kleine Jo.vau."l"Iche Spra.kkullBt door P.
J'ANSZ 2e druk J .3 .- franco pe, poot J 3 ,00.
Vel'zo.meling

"3D

apreekwijzen en e euige gcsprekkeo

tot ocf.Diug in de Ja~' nansch.e Taal door
J'ANSZ ! 2:- ' frauco pe, 1'0.1/ 2 :50

Nederlandsch- In.vnal.'lscb

Zak.

woorden Doekje do or J'ANSZ e ll KI,INKElt1'.
f 4.- franco per po.t! 4.50.
Bovenstan.nde

prQ.ktitlch~

Boe/teu, oUlnisbnut"

foor ieder dio ...Jllvcl.anscb moet le~ren spreken, leezen 'of schrijven, ziju uit.gcgeven
bij .d. Uo.khaurl.laren.
G. O. T. Y,INDORP & Co. $"111 II r" "g.
eo' verkrijgbaar ge.told bij ano.· lloekh.urI.loren . in
Nederlond.eh-Indie.
(712)

Voor de Westmouson.
.PERRY & Co Londen,
RcgellJ·n~nt."ls,

"V~~tel'proet:

1<1 kwolitej( witte Gulta' Perch. REGENJ·ASSEN.
id. ' zwi1ite
II
:
"
. me.t ' :~ijclon ~ragen, .eD alln' den biDll:eD~ao't STOJ.!'J AS.
(1370)

G. C. T,

VAN

DORp & Co.

PIANIN,Q:. •

te .koop voor f 1100,van de ber081llde fabrijk . van CAVIAU.
l.'tt be'\'rogeo on :p.r Jetter C ..
Oour".t.

bet . bureaiJ deter
(13117)

DBn

~ F.

l{,,·B'OU:MA,
_EI n is ,reLl du·ti en.
(06')

. . EXI'EUITIE I\~ .KOymSSIE .KA~T008.
Expeditie van all" goed.rel'

d~~ Vl)n

.J aVR,

nft9.r

nile

lI ... r

pl8l\tseo '

de binoenlan.
daarbuftMl loowel

.1·V:;~~;;Q~a;;I~;ri:~~;~~I~:~~;i.~~

.tation
n•.• .r de I,.khui ••• op_ de .schnal pe'.·piool.SI1iler J:O.12
" " an~ere ' pro'dbctenJ 0.18.
Bij weging aBU de S·poor. aansprakolijkbeid foor
onoer\. .·ilJhten.
Ret uit,voel'~n van Komwiesioo ' en het "ill- en .uit;.
klaren van goeJ~rel1 tegen;~ aleqhte ' ~ '1~%~

Rokonlluandeort .ioh be(eefd.lii~: .oor bet · bondeD
vau Venduticn.

"

r. ZWA.IJBR.
'~_i}I~/Eeu..!~) S:
88marang H.eren.tra.t.

a.

In'·
(712)'

B"l i

D

d;'.
.

(liS!!.)

S p' s ·k. • , t r ' a a ·t.
.
HOEZOO.

Prunes d'ellte Fra.nsche:
n.

(560)

KARTHAUS & Co.

, M. A.

BAZAR, '
Carlsberger ,B I

~

R,

Ree'l s· en Hah'e fl eSBchen.
Dorlmundel', Stein LI"c ~r ;)icr e n Iud. · C,:)Oper ~~g:.
;' BIER en VA·L KBIER VoU ell ho,oll.
(1230)
D. ' KAltlHAUj3 en Co.
----- -~--'-.

SOLOSCHE

Tongen-· enAngnr~es.
rr. 'B'JUMA.
.:.--:..--..- ;- Eau de (Jol()gn~:)J'I. ; S.
. ENGEL.HAHD &- co'.

(42'1)

- - - - .- '

(SS4)

F. ' U,:aOUUA.

~_ OTTENHOFl!'

V·

o.orapo.dig b....Uen V8De8QZOON '
. .1'. Po K;A.LFF,
(1398)
gob; Visser.
Batavia, 25 September 1874..

H

in '._

~deu morgen .t.~n ~ .nr~ . ~~e~l~~d
' d~m

'au' '66

d.en' oU.derjar. " 'den .. 'W1)lEd.·. · B,er

STEPHANA1~ATOON. " "

'"

Namensde .tlitDilie

)~. ,~~M4Rl·4~Rl1S.

F.

-~--.---: -.

d.

O. 'Po .M. VAN - OS.
Palti, .27 S,. ptember 1874:
"
(1399)
&oig. en, .•~eme6l1' .." ....up•••.

. Samarang, 24. S.pt.mbe~· 1874" :...:
Verant ..oordeiijk
~

Reda~~n;. Mr.

:a:

"" . (lSS7)

,VOiBTMAN,

hll~k",'l . - 9.0' ,T• .,~: ~ .. ~, 1IWn...

.

