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Een nienwemest. voor ' Java.
"i.or

Een pleidoci tegen de oliekoeken en
opge·
loste Pern-(lnano.
. Jlet geldt .bier voomamelijk twee bestanddeelen,
eli. Ity .de~ eel'1lten mast niet genoeg voorbanden
zljO en ook niet zoo krachtig OJ! do) phint kunn~n
werken . als bet geval is. oij ' ,len' opgelost~n Peruguanh die ' t1'1l0S 9veral · in Europa wordt i ng e\'oe rd
en iD elk klimaat ziju lIi tstekeude dielldt kau Dcwijteo. Die i wee oestauddeelen .i,in rle .,/.i....lqf cn
depliOllp!lorru. 'Het kanwel Did ontkcnrl word en,
dat. die tlVee . elementen hij den olieko~k nanwe7.ig
.ijn maar ze 8chicten yoornamelijk in ~en Oll'·igl
• te kort.: . ze .ijn (en voora) de phosphoru8) moei,ieli,lk

aplo.baar.
Die laatate eigenschnp tooral beveeH den OJ!geloateu . Peru-guano "an den faiJrijk:tnt OhlendorfI'
en .Co teo z~ers6e aan. Zien \Vij met een enk el
woord wat bicrvan i8; lI'ij oIoen oil mel behnlp \' ,U1
de ' gero~mide bandloiding \' 011 Dr. A. ,';toec kh:lrdt-. (.. )
OnuQodig (vooral VOOI' lalldbo\l\\,kundigcn) za l hel.
betopg ·zijn . dat de etikstof gunslig "I' de plantclI'
gfgei werkt. · Niet aileen dut hot . bladgraen da"rdoor een ~alieden vorlll kriJgt maar ook de plan len cellen moe ten ~aardoor benemen. · lnventnin ""I
nader uHeengezet behoe;'cn te worden, dat pho;ph orU8 Sen tfieede_ Olllnisbnar beiltanddeel van cell goeden IDeet ia, zander welk hestandded de 8Ukstof on!00gelijlt het ' protopla81l1U en het. hladgroen klIu
uDtwikkelen .
'
Docb IsoJbuuwkundigen iii ~it te bckend , dan dnl
hierovet nog moest .worden lIilge\\'ijrl. yvi) moeten
voornamelijk het · versch il a8nduidcn Lu~ ~ch e u (len
meet dien 'wij willen ~rwerpen of !llthan ~ mindcr
wenocbelijk meer aeh teo : den otjd"l)e~' , en de n m esl
die eCD intensieven planteugroe i zoo hev Qrdeli.lk knn
zijD: den opgelo81en (jllan~.
Wat de oplosbaarhe;'l nm beide me.l.t oO·ell betreCt. •
"De beida . plantenvoectingi!llli,ldelen vall den opgelosten Guano, zegl !Jr. Stllekllarclt, kUlllwn dll~ in
den groDd, nls deze voldacndc "ucLtig i~., ,,]d l'a op
gelost en verdeeld, en, .a ls ar plalltell zijn spoedig
door de wortels da.arvarl worden ojJge~lOm e n. Danruit voIgt eene snelle en krnchtige o ntwikkeliug
dee w8lidoms_ Do plant beboeft in hare eerste j euild
voor &llea eene krnehlige vo edi~lg. want dit legL
de kiem voor de gaDsche lalere antw;kkeling.
KaD zij in die period.) kruchLig tieren, dauzullen
hare wortela; atenp:els en bladeren van den navang
al grooter en voller zijn: ~r ontstaat eenesle rke
eD krachtige zBlldplant. die niet alleen eenen aterken en kracbtigen groei daet verwllchlcn, maar die
deteD zel& waarborgt, daar eeDe krachtige plant
bij ougunBtige weersgesteidhedenen andere beiewme ringeD des w8sdoms,veel grooter wederstand bied!,
daD GeDe . zwakke ' ditvermllg te docn ,"
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Daar de opgelost~ Peru-Quano spoedig en te
geJijk krachtig werkt, zoo meant Dr. Stoeckhardt,
dat ,lie meststot Iveel mee r dan dp. ruwe) niet aIleen 01' ziell zeIt' mila I.' voornl ook gebruikt Jur.n
worden in ycrecniging met st.Jllmest en becnderm e~ l en andere langzat\Ul werkende mest-specien,
die, zooal. hU 1.egt .. ill de aarilo CCl'>ll door varrott ing en beder/' oplo.h;,ur gcmaukt ell sclreikuudig
omgewcrkt moeten worden, ' voordat zij een~ dB(\O'
I~i k werkende plnnteuvoedillg' atlnbicdeo.
In de tweede plants d ienl. do P crn-GuanO ook
to t ,1,:1'-, lln- q/ topoem ../.ill.q VOO I' zaden, dip, door den
I~inie~ bebben g elcden of bij ontLrekende krucht.
van dOll gl'ond of hoe dan oo k, ni et genoeg lVa~

dom hcbbe.n .
In de derde plaats t.ot lltOf}i hrn'tj belfinHil/iJ bij een
\,Ill'll1cnging. Vtltl de 0""" 0 met 80 tot, 100 deelen

water
Sl'oe.rlig oplosb"nr en ,poedig' werkend

moet. de

Peru-Qunno inet. of kort v6t>l het uill.na ijen "angewenrl worden .
" H oe otlvoordeelig de aall wc ndi ng VHn I'\Iwen
Gilano· tll"!1 !~;6/' het uiLzonicll i~. \'ooral in zandgronden, " Iccrlle ll mij (zcgt Dr, S toecklmrdt.) in het
.inar 18 61 g-edune praev eo, toen de oogstopbrengst
(ilal-or) van een 1":Id VilO cene vierkantc roede
OppCl' vlaktc, dat lIl et gelijke Iwcvcelheid Gnano
Ut,me'lt waB, in verllOud illg WliS ai, voIgt:
..1 weken vi>'Jr het. tlilzoaien : li.idcU8 hetzel ve bemest:
in uorren zalldgl'oHll aIL ...~" ... " t.ot.... 12.5 poud,

"
" kradlligen klcigl· ondal~. 2 L .. " " " .. " 2:1
Maar \'ooral madt .flr. Sloeck harclt aan de c ude
proktijk, yan eenige :inren YOOl' uit te me, ten, te latcn
varen : .te be w c's ting moct .iaul'l\ik~ herlmald \Vorden .
de~ Ie m ecr zc l,~rhei (l Zill de Inndoollwcl' hebben
van zijn oog ot.

Brieven nit Solo, (.)
l'ot the

Q/ lIut

buhoort. dat Solo tich weer
baadt in, modder en wlltor, en ft.'01 in meerdere mate
topic8

(.j'Q'! 1

daD den l&.ststen keef, dau flU toc h bot groohte gedeelte
cler europe6ch~ wijk!·u blunk tJll\st, en op het oogan ..
bi ik neL wRter nog ~t~!ed:! rijl.tJld0 i!4. 'L Laat. zich
aanzioIl daL we d lJ 1.uil tnOU"ILl U l'fot vuu ust nau,()
element zullen heb be D, en , wcll igt zull6~ dd 80l008zel. er uit leereD, d"t Ule tttlr tijJ hUt, littve stau IiBar
hoogere droveo, b. ,' . Dj ubbre. eu 1I1es,.,n lal moeten
word.n verleg", tOOlij
/;.hocbt blijft aoo d. blaou·
we fortmureo, of dot well or bijeonder op ge.teld

man

is onder boncberming te ' blij ven vau de enceinte
vaD deo .erbodeo kriog. En dat bet· baDdjirt, k"o
geene verwondering bureo, bl, meo weet dat bet hier
tHl IIJ ';11 OWl91·rtlKt!u ,j,*g tljiJ~tt rljgtjljL ua' lWI.o UtHJ iU~\i ir;;,
zoodat ou, terwiji maleriali.leD 81 batig .ijo bUBne
gooderen Op 't drooge 10 bergen, eokele,vromen io
den Heero" onder een biddeod opzien DBar bet uitspaneel, Hemae.weken Solo de aff.ire .an wijlen
Noach Diet deelachtig te Goon wordoD.
Zolf niet voor.ieo voo · eeo cerlifr'caat van .room·
Reid, helpeD we dit dien Homeo weo.cheo.
(. ) GUrD6 bad den wij dueu brief reod, mUl1uag geplaatd. doc:h
pl:.aClgebrek . verhi!!!leldli djt.

'
I

Prija der Adverientiiin: vall 1·.10 wootd.en vo. or2 Plaat8iJlgenf
.· 1.--

voor geheel Nederl.-lnilie f 12.50 per IInlfjaar.

Voor iedere volgellde I) woorden

Dat da weglb door -die ooophoudelijke rer:enl er
' HeDdig uit,ieD eo veal op .awa'. gelijken IVaar 1'8S
eeo "P80 karbouwen deo ploeg· heeft doorgebaald, beboaft niet. gozegJ te worden; do~h blijft men ' billijk,
dao i. in zulke tijdsomstandighellen· doauao weiDig

te , ,erauder~D.

Sa marang_
~.derlaod •• h-Iudl •• be

·!lpoo.".r-.... t •• h.ppU
LIJN S<\.MARANG-VORSTENLANDEN-WILLlIM '1.
Ure,.. ....... vert,rel,
de die .......

:vo.,r

......... VBII" uent811de

den let.II Alt.... ·l 'S "••

'~

was, cion wei of di~ tr"kpartij {n 'rijnn Ilrbeid i,tII go-

.1.

sehied
oell blijk ,." aebting voor onl lI"zag, "iet
oiemsD,t ona to f.1\gH~u. Dat een K ~ir.6r bij zlllkc OllgavelloD ou nog eeue loopt, di t dQargelatoo, .. : ... .maar
eeo ani8teut-U"eid ent., f00i ! ' f06i! waar ,OU one preeti.
ge blijv. "P!
Het Ohi"o •• 11U uieuwj ... r wordt door don boodjir on
H lj

de vele regeu.!l

waterachtig gevierd;

intus8chen

vorget." ,I. Ohine.eo niet bun gelieCkoo.d ,uurwerk
aft.stcken, t.rwijl hot ev~nmi" oan bedelaato on!breekt,
die hunn.., goatAartc natuurgeJ100ten mot de meeet
mogelijke en onwogelijk. vari.ties op ceo gelukweoseb
ollthal " " . Dioll . dag ontwa.r! men bet b.st, dat io
het odollijke Solo tal VAn mela$L.ch. javaontjee worden
gciotE'fut'~ rd . Et'li gt:sticht (desnoods mt'er) voor ' die
lijder., is dan ook all •• iDB weoBchelijlr.
Het UOlloert ft)O t dall bliL. ltgescbotoD f~86lier Rog.
hair Ii,,!, Ioi er io all. opzigteu goed af, en rest er riiete
daD . lo t' ,oor HIT. en Dames dilettanteo, die buone
kracbt.u &11 lijd teo . b•• te _gaven ten behoeve .an
• eo woarfijk ong.lu~kig.n drommel. 10 Mlaile Le
treden V~II hot programwo, daartoe ootbreekt ODB teo
eeoemDJe eeuig muzijkllal talellt, eo , wij ,ouden bij.
zoudor ve rl ouc l) zitten, hot verBchii aaotewijzan lus·
~chell e!. ! u Ul IJ } of krui~, ttHJtij "oorzi~il vQH ' die d,Olil
brutalill1'it, 111 \.1 IlltJDig niet- "fu8icu~ zich in zijn ev~n
brutllD.1 lI orlith"l anllm~t.j gL J)~ recet.ttl htwft bruto

f
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iu hut vervolg nog eeus couc~rteuJ dan
.d,-t zulktJ ~Il de komedie maar Diet

meer ill d. S.,cietdt gu•.chiode.

Immere, toen d. loat-

Yt'cru gebl,Jord, viol unmidd"lIijk yoor
eo n gt:iml)fOviaocrd ha l de bul-aillonttmutijk in, tnt

}'ebttl.uij

scboen dit ouk eeu •• io dat de .iel-teden dor . Societ"it H"rmoui,ulI., unt gubouw moe8l~n verl"ten. AI~h&nlllt
duor don ku\cieio w~rden een poor beoreo aoop, ••• gd
... :~ ~ ;.~ f, '- : ,,;,: :( ~ " r't :,,~ '.,; , ;~ : . ;:., ',-'
::.;,:~';;':~ ;::.;-:!,
_ . ,z ijntie hem . kaateloin <lit door h.t b.eluu. der
Societ.it bevolen."
iIet wator Blijgl Dog .teeds, en de mee.le ouropoanon Lewoucn hUODe bovenverdiepiog; ,..- de iolandBcbe .. ijkoll lijden •• el, op P.Bar Kliwoo eD BataogaD o. a. staat het wate. tot aOD de dokeD. Vao 00'
gelukkell werd nog o;'it. lIohoord. Zaken worden oi'e t
gedaRo.
be.tuur f.rleent 1.oof6<l1 wogolijk hulp. Hopeo
we van barte, dat, di~ loeetand njet erger wordtl
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Alle"n h·o p.n iro dat. nu ,Ie J.(eizer "1' eo" t ogtj.
ollor Laug811 ..ordjo Je ae va" zijfJ votlrtuig brak, en
dOllrop m~Wijll vontelijken 8toet DAal huiB terug kon
WaD{; l'Ic n, IfI"'"vefl ig 8tmu prenlah kome tot ,erbeteriog
d\!lr OV t'g(Hl eu, W&llf noodig, b6rtJt~lIinK fan bruggeu.
Oak d o atilt. Rt:Bioo.\t-. YBn bragb ll, dilJ op d~n Kroon ..
dag Villi ~ ' . H. Priol'l I\langkoo l'iogoro, alB een walr ..
dig li',J der Oiviel • • Iaf moest figurereD , (den civi.l"u
star noemt lOon ' bior den Resident met . ijo G asei •.
teut r ~~idontell!) land het ong~luk, op zUne roia , It~n
u. te br.I,en Oil word, welligt bij gebrek •• 0 paardeo,
triomfautolijk duor eeo twintigtal koelies on.. stad
biooooglil.rokkeD. Of dit pure liefbobbel·ij dor k~elie.

ropeKche oollegB'Y is be~ GltO~8 welkom. a !s ' tij ' bunDe
gedurond . 8"fUimen !ijd bet 1.lami.me haddeD . vel"
g&vcn sans kunoen lq.ten echiltureD, eO- WBarom IOU
koodigd, ward er 000 dag bepaald wBarop allen' v.n
ik or om jo!; keDP- ook bij mij apeelde de dui.olod.r
de and.noh.ideD · ploshen, waar oe .ioh bovoDden, op
eigenliofde w.1 ceo" dou boveulo"o, waDoeer ik aaD
d'eo Ti er/ill!'t' zouden z,a me'n :koultm, om " over de balaneen aoups of dine of bij eenige andere plegtige golegeo der godadienat t. roadplegeo, e1) 16,. Moelana .ou
g.obeid w.rd uitgeooodigd, • om mij eens te loten boo.ieh daar bij heo begeven. Allen wareo reedo op den
rO.D." Dan .werdmol groote deftigbeid de zakdoek uitberg .orzamold, maar de Seel. oDtbrak DOg. O.eD ver(S/ot. )
gebaold, ,..-een .eker manuaol, .vel.e npllblieken8preker.,
beven pl8ate . wae vnor . loom io gereedheid gebrogl,
Voo. daatant brandde bet vuur held.r on kneLterend.
tot •• Ifs daDafel"gor too,eigeo, -:- eo de man, op
geeDe toebereid •• loo,om bew behoorlijk teollt,aogen,
Ben Yijflal la.aneD later om ' heen, eo bield bet /lao
wieD alJer . oogeD. ge~e.tigd warili> , begon.. Maar mijD
waren gemaakt. Daar nad.rde . d. eerwaardigegrijeden gaDg; E~n hnnner was, op den dat volkjo sigoD
toekanl'anlo" was V&D die ijdelbeid gebeel vrij.
'
Q8rd; • Hij bevond .· oi.cb re.da op .kurteo : af.taod van
tooD, drllk . &an 't prateD. TOOD lij mij ootwaarden
,- ~lijobeer .,,1 er Diets ollD ·bebbeD -antwoorrlde
de Wali" .maar ni.m.a na' huoner maakte .ioh · .gereed
••egen lij, eli rwmden mij eeli pluta bij 't vunr io ~
Mj, - . datia good voor 008 donllbe meDsohen!
hem .eeoig·•• rbewij~ te geven. Nog· weiDig paseon, .a
- Waarou, hadt .gij 't 10.0 even7 .- Hoeg ·ik ·huo.
. De :to.A:an .l'anlon voldeed .aan jmijo . ,erlangen. t'olIoij was . oDder beD. MAar.ie - daor ' stort , de berg
~ . Oo~ - nleta.,... mynheer I ' .
. '; ,'. ".
gena bem i8 ' 'touoDgeveo"·. vier, eeuwen galedeD, . dill
eeoakIQP•. in; d. · vre.~selijke. ~iopte, di • . wij :tban • .voo·r
~ . -Ik board\! tooh, dl1ok,lIIij, druk prate~ r·. - ..; de. krater VaD deD .Tjermel oDtstoD.d·, . Sack '16" Moelana
. oeD :krater,.-bou,leD, wordt ' g~vornlll; eo ~ 0 wooder!
.,.... ilape Ripin ,erteld.e 00" aDtwoordde eeD : aode.-. : .was.· uit Ara6ie, berwallrtll ' gekom'eD, om .du .. la.BDen.te niemllDd .d er :W.li.heeft eeoig -leed ~~tvangeDi maar
- En .w ei ysrtolde bij? .'
.
bekeeruD, beo " 8110 88De pijolijke . kunatbewerking te
alleo .ilten opdeD bodem .·. der · diepte! ·ter"ijl . Steh
~ Boedltgatbtar bOVOD iii den berg ootstaan is; ·
ooderwerpen, bun bet WijD ' drinken te " yerbied"o; bet
Mo.lo"", op de ••lfde · plaatawaar . thaDI oo.elent: .ia
-Weet hij .datd4n?
buweD van .eel vrouweD toetestaaD - ' in een woord:
~pgealllge.D, wBs .blijven . staBn,en 'all da.r . op do
- 0 Ja, hlj Is eon toolan panton.
'
.eMobomedaDeo te mokon. Digt bij da staLl Cheri6on,
Walu naderug.
' .. '.
'.
:. '
511 'Q I fit n lIIo.ten zeggeo wat eeD to,"all panlolj
op eeo' heuvel Goe~81lf1 Djati gebeeten, wonr togeo- Zoo tooode Allab. door dit .woDder boe het _ijn
It, ••11 ill "e81 dab g1j 't niet ligt Boudt raden. 't Ii
woordig Dog lijo grafgevoodeD wordt. hiehl hij lijn
wi! W08, dot · de groote SoesoooD8n Oo."o'_p ·. Djati
8tn,,;dIqs, &it.feel heeft.van aW8nonderdaDIgen dieverblijf. NegeD andere vrome maoneo,' die den Daam
geilerd word door . de 'Irati.,. en wees hem . eeo plaatl
n• • J&rl1llllnut I eeD man, dieverbllloD w.et op te
VaD 'lrelil dro.lgeo, bielpeo bem dit plan ten ullvoer
aaD, verre bo.en ben . verboven. - Met dele- "oordeo
brengen. Maar . de geeetelijke hoogm~ed sCbijDt ook
~ en . 'er~1l kiln .maken: oell .dlobter. Gij kunt .
eiDdigde Bal'a Ripi.. lij .. .,.rhaal. Ik . laotu kie.en tU8'
b.. fDi· &
., oa,e.8.' genoogen.. 't mij deed., ble.r. 10.,00.0. t08D reeds een Diet onheke.od kWAlId geweeat te .ijD.
,~
,q <k oppervlakte der lee• .eeD ool1eSII to onto AlthaDS de HeereD 'lral;, beeoboliwden /!Jec" MoelaM
il'lrlUek8l,U'ig ...oboo! ik . wat d1gter Daar bem
al8 hOD geUjke, ell betooDden : bem Diet die · eer en
gat .een krllter" boemt, . eD .wei: de Bchoonate. eD r ..
·. vtrf:~!u;~Yrielldelijkal8 ikmaars.e . die. oDderdaDigheid, wUrOp bti aaI18praak ·· maakte. . Ze gelmatlgete trechtervormige bater 'aD dit eiland. Eo,
wierpe~£ioh ·. Diet,oot be~ tor &atde, ze lfelgerden
OfBOhoOD bij 008 o.er ·de vormlog ' 'an dien .krator gee.. III.
1I4¢ti. ·' ':0'1 . IOD goed, mij ' dat ook . be!fi krulpeDde te onadere~, 18 .ble.en io aijDenabij.
os bijlODderbeden verhaalt, . weet bij 001 ' · ~ob.
" mt~:Oesoede milD, wienl gellUit, voor
bel.d . 8tlan ~ · iD een woord'-1II8 _be" •• eQ hem nlet die
medete<leeleD, dat er in 1712 eeDe geweldige Dftbars·.
teekenen fan eerbled, welke de Javaao ·• .ndere nimti~g .aD jeil 1:;ermn plaatihad, Wat.op in 1806. eene
. .: _
' "~tl
licll~ d....td.,$ v1&Jooie.n Yertweede-erlJptie . ~lgd8_ Dailrdoor I\lliljDt de ....be 111111,
:'.'
. . ~$!t4aj~llJ ..etAleIr h",1 lIIIIuer mer .an mUDe booldm welgert~ :' . ' .
Nwt H,III f6rBobUl.lide . gedeelteD VIID CMf'j6Q";
.. ., .a 481811' be:g eobtol' gOllne ,eraaderi.qell te beb·
' . !Itlr._v~~'~i:_t~e"II' 'Yol;o~ ~.~lI,It Jlu.

if.
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8.11 ... 80
11";81
" .... SII

HI ... BD
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AtJeh .

-

Den 13deD. en 2Ssten van elke maa.D.d.

l'adau",. p ..iaman, AJe ...Banlrle.. , Natal,
!ijiboll'a, D ..... os. ShtlCkel. NJ_, .eo

Auulaboe.
Den 29,tOD ,aD elh~d.
l\IUlltok en Palenll.uu.AC .
Ven 17deQ

TU~

elite: mund.

Ilorueo's WeNtkuHt en ~111.t9'"
DOD httlD no. elite maand,

ben ondergaao . AIl.on •• rmo.dt . Dr, JM"p".A .., dab de
ui tbaroting van 1805 den plaDt.ngroei, op de boog-

8t. beHi,,/! vao deo kegel, von den krBt.rraDd at tot
op ouge.eor 800 voclen beoedenwoarta, heaft vernietigd, welke gedeultelijk be<lolreni gedeeltelijk door de
hitte der oit/{eworpen' 8toCfoo veroeOid werd en .erdorde. Van daor dao ook wBorBohijnlijk dat wij, Sfloo
Iijk ik zoo e'eD verboolde, vao oDgeveer400 voeb benedeD deu k.r atorraod oftotboven 'tosgeene '. vegetatie meer aaDtroffen.
• '
De Daobtwerd vorder bij b~~ .lielder 'brandeDd 'nlll
alprateDde doorgebrBgt. Mtine boidetogtgeDCIOteD,olgden weldralOijn voorbeeld, eo kwalDeo reerie
middernllOht 'weder 'voor dell . dig, ·doCtr..de koade zia.r
bet,riur . gedre,eD. Ik s.vaelde· .. me4"lijden ' met de
Here dame, die :den moed h"d:: gebad ,oB8 te .n rgeael' ·
leo ; maar aij bield ·.iob,- ofllOhoon ' v.e rmoeid · eD eenen ·
.lopeloozeo nacbt .. 01' eeDe bo.o gte 'lin 10,OOO,oe~

'00,

~f:r:~j"~::r"':::::r;ff·~~:d~~etW:~:e:le::~~i~;llk~:~

doeken, jasaen, dekeDB . eo ' wah ' biot III ' meer, haddOD
wij ' ve01 van· OOD ZigeuDer-troep,
ToeD' de morgenaanbrak,e.D de Ion laog.amerband
de wboon" laodoohoppeD beDedeD OU8 .e~llobtte. wierpsD
wij DOg e~o' l..atsteJ;l 'bHk opbet praobtig8 pllnoralDli.
Daarop . namen wij ' den .teragtogt .an en ondervoDdea.
dat lIIeD spoedjger eeOen b.rg . af- d.n opklimtl of.
BohooD ' ik bet er voor boud, dDt Uil"'M", nolijlref
gedacbteoil, als . bijbij bet afdalsn fAli het . gebergta
ween de, dat Diet aUeeli deed .omda. de ged'Qb~ b8m

:::I:~~!Dp~:el~r: ;ijt:.i~:\e!~ 8~:~~1:'':
ikYel1leker·. o,· dat hetDp . die , mea.bela .bij mllt_
geleg~_~id aankomt. •. .~.
'. . .

.

tweed. moedertaal aaD' be Jee~en1 - , d~,eeDen hilt , getelegraCeerd Jat btl. oieh ·op het .• · berigt ·.,.n· den., ,. D4'.VDJlIlI'.OllIIUVDr~XOllDli _ . '
Doltloil; de ""deren het FrllDaob, wede. andereD het . ~odd.8rvloed teBlilfJI' oDvefwijld .met deu boofd-ioge..
sClWlVlUl' 01' DB QaG. TAJI'III1I1 a.u.U4"~"
Eogel8oh 'ot .een. e aode. re. vo~.rn.~e. EDl'. 0. pes.aha taw,.. ..Dlenr . ,a~.. de:>.. w.a.tere6aat naa. . r Mo4jol:erlo aU.de greD....
verd."f. daarop. en lip da. 108./).brijTin.g.,. "\1&.11.a.·. • • . . . . . . •
..... lal Nederland biDDen kort -Ilob to~ eeo volalagen
,an }{Sll,n b~ge,en had.
.
.
... unuen vande .wijle WllllrOp de a.DIIIIJtt~._

Baod'.. a·... a ..l ...... Bawea....
n... D8aten .... ollie II1II&Ild.
c
M ..."' ........... Th..
Koop....'" en

o.....

Molukl~en.

·"B

DOlI 174011 91IJl elk. maand.
Ateh.ln mot alka l!Ingalooho en P'ran.oh. mail.
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BAT,6.vu, 6 ·~dbruarlJ· Heden morgen werd. aa"
boord vaD de.. st,,,,mer . S.ngapo~ ,!vergebragt d!'
peraoon Vau F. Momsen, besohuldlgd . vaD mo?rd 0l?
den oerote" "!uu:u:'an '~D.e"ED~~I •• ~ vAartUlg. HIJ
wao door d. JustJt.e. alblOr up vrlJe v.oeten geste~d,
maar .i. U1tgewozeo eO oou "P .ver<oek ,,,0 den Brtt.chen cOllaul naar. Singapore worden overgeme~d.
( lntlllr. )
DOli hoer· ~'. Hagem .. n i. aRl1gebod e n de betrek·
kiDg ron mu<ijkdi,ectenr der vereeuigiDg Aurora. Hij
b •• ft ... lk. • .. ng"nOmeD, ontler voorwaarde dat bij
.irh voore.rot maor voor .e. mAaoden verbiDdt.

kaotoor te Sa...a.raug.
Om. de OOlt des Damidd.ag8 te ~ tt.re.
.. .. West" .. ' morgena, te 8 ure.
• ' .. Zuid (met elkcm apoortreiu) des morgan8
6. ate en des voormiddage te 11 ure.
v.oar '.OS
OSlWtwisle.b vau. 'sm.orgens 9. tot- "Slmi.dd"!!'. Sure, (de: Zo~.
In ~ti&gm wordeD daat'\l'oor Diet gElvaceerd.)
.
VOOl het tr.Dkoeren en aanteekenen vaD brie,,'oo, eut. vau. &morpDt 7 lot '.namid~. 6 ure
SamuflDg JeD 96eo. December ,1&74
De Postmeeder
H. A. KL1i:RKs.
81u1t1n~

a. Pransoho

der MaUst.. Batavia.
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• Eagebob. •
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(B.t. HM.)

Kunst- en

80Jr0TBLIl1lI. De ban del albier ondervindt bet na·
deel vaD den oopraktiscbeo steod der echutsluis in het
Dieu.,e baven-kaDII&I. Door deD bandjir i. oooveel mod·
der tegen de slnisdeuren opgeboopt, dat deze oiet zijo
opeD te krijgeo.
De praanweo liggen DU voor de sluis ed kuuDeD
Diet gt'sqpnt wordeD voordat de modder is weggeroimd,
't geen wei niet 100 beel vlug _al kunoen geecbiedeD.

do~e~e~:Drw~~;~ ;:l~:r~:oe;e:e l:::8t~Di:o~~:el w:~: ~~
ca,' DaD .£eiden.

t'D

tooh

aBnseD

::~~~:~~ ~:!ij~~~re11lIa:~e d;le~~:I::i~~n't.eu7:;at d!;
meerendeels geti,,~e"rde karakl"" •. Een bijzonder ge.
Iukkig gebruik i. dasrbij getnRakt van de jongste on·
derzoekingeD oUitrent Leiden .... rsle en tweede beleg.
Het I... tete de, .trio ,.rbulen: Burgeme..t .. Stcanenliu'g"
is in zekeren zin niet meer dan eon vrolijk nastukjej
maRr des Ie aaugrijpeuder zijn d. twee voor.. fgoaD'
de. Moeston wij Ki.,en tu.schen d. Wraak .an JaB
~an Hout en de Batte van den ~-cltilder, wij Bouden aao
het lastste d. voorl,eur geven. Het tu •• chen dOD .cbil·
der CD zijue ,\'I~Ol1W' gorezen mievcrstaod en de d11.1uuit
voortgevloeide noodlotlige gevolgen "ijn een Dlse.ter·
hjke greep uit hetgebjlwde loven. Op bebelfde ge.
bi.d beweogt .ioh en muot uit, bij wat minder fijoe
kllrakterleekeniug, het verhaal der edelmoe,ligo wraak·
oefeniDg van deD Leidaohen sekr.taris.
De beer WolterB, l'rovger predikant, sedert jaren
docent aaD de Hoogere Burgenohool te LeideD, ia
een DOg weiDig bekeDd auteur. Eeo on andermaal
mud en wij van hem in dell Gid. goede. artilieleD: eeD
ov<'r Hugo do Grll.0t's apologie der chrietelijke gods·
dienst, een aoder,. miDder goad, over een schilderijtje
van Jan Steen, eli<. Hij be.or~d. eaDe nieuwe uitgaaf
VRn Geel'. prozawerken eo, qJet den beer Rogge, een
herdruk van Heemsk.rck'. Arcadia, met aanteekenin·

daardonr iu +~ 2 vadems watt}' in nen grand,

d'

In drie p,fzonderlijktl

vArbondeD ntlVo!l.D .erhault het de lotguvalleo VaD
hetgroote alt •• roluk: Ht/jongs/ege";gt, uiterlijk in
1533 voltooid door den yoder d"r NederlaDdsche .obil.
derkuDst. Bet, zijn I!ohttlr Diet de min of mear historiocbe bij.onderheden omtrent b~t bewaard· blijven dier

8A.ll..U1Al1&B-RBliDB. Gist.ren . middag geraakt. een
twalilftel prll&uwen op I ..g.r wal; drie . daarv.n oaten
beden oohtODd DOg op etraDd.
_ Van morgen gingen verocbeideDe praauwen bij
bandleam weder· nftar buiten, maar daar de wind weer
opateekl, i. bet te verwaobteo dat d& m~e.te heden
niet meer kunDen biDnenloop.n.
_ De Paul heeft het bier ter reede Jig~eude Ned.
drie-maatecbip Marie naBr eene geschiktere .. uke.pIBala
ge.leept. Het achip lag natnelijk Ie veel om da Oost,
loodat de praauwen die .ijn. ladiDg afhalell, bij teo
rngkeer steeds op het Oostelijk straDel t,eregtkomen.
'-. Heden morgen circa. balf elf kWRm d. pr •• uw.
ti_pre"g A no. 3, die het b •• telllde s"hip Diel me.'r
bad kunnen bereiken, met "uike. bel.don van bui·
teo. Een pr..anw-banleng no. 15,· met 40 balen
rijst, kwam van aeo sronmer Bintang. Beidan kwamen
in conflict. De Tjomprellg wilde !Iiet hooger opEluren
en de Banteng wilde nirt wijkeD. De laatete 'l'0r•• kte

BRAND. (}epasseerdon nacht tn" a ure ongeve ..
ga.en ~... ell ton!l-tlNl.q' het signo.l non brand. In
dekampoellg S,dda~ (](ar."r-T'.!lok) had men giste.
ren avond droog gras eo vuii .erbralld, en daordat
hetvuur d8ar"a niet . ..... uitgedoofd, gera.. kte een
ltoe-kraal in vlam. Gelukkig waa de kraal ledig eD
bepaslde tieh de braDd aileen daarbij, D. toogeBnel·
de braDdBpniten w..ren niet meer noodig.

~=

Letterni~uws.

gen en ecne inloitling.', Zijn vooJ:'iaatste geec!lrift was
een6 studie over DaDtvJ~ Beatrice. Eeret bet paBver-

scheneue av"nwel schijot hem eeno plaats onder ODoe
schrijver. V.D .nBam te zDllen ve.zek"ren. Het laal.t.
oordeet lian Luca& fJa" r~iden, wij herhalen het, if' .een
boek, dat in elko Europesche taol de aaDdacht trek.
ken, zijnen maker eoreo, en aan de beste 800rt vaD
(Alg. D61.)
lezers voldoenlDg schenkeD zon.

I

::cebg~:~:;eli;'eiijz:~::Db:::gte p::~~

.bi het iJ.Ig.D•. till. N. I. lezell wij de volgende be~
bl!lbigiD8IIwaardigowoordenl
.'
.Met ,efll'oudering zien wij nit ver.ohilleDde Hal.
I._be bladen, dat men bet jnf,r3nw Opzooms.r
kWlIljJk Deemt/, een treDl'epel ,iD .betDnitsch ge8ahre.
feD te hebbell. Of het trenr'peI deugde, de ,.der goed
deed li(,t YOOl' te dragoD, do "ooldragt loi verdiende
"egOIl, . .,oor 'Ilraehillende be&Dtwoordlng
~ .Ioob .het meitje te ,eroordeeieD, eD Dog wei
1U"i~oull1e·lDfipatbie. dat·1\j bet DDUaoh .tot 'foer·

.111....

tu'«'iln bare gedaobtobeligde'lltlllt II!~. ZOO
~ Bt4ulalldllllle J8~g4 ., Biohmet 0VO.legt, eeDe

d~, ~.tli.·n.

w:!:~gz~~:

- .Yan den resident val Kediri werd "it Blitar
een·· telegram onivangen ~ ..n. de.zelf,le dagteekening.in
hoofdzaak luidende:
.GistereD ,,,,,,iddag heb ik. Btita, boreik.t. Toetl en
,dezenmorgen .. de . verwoestiDgen· door· den·. vloed &a~'
.gerigt te"Blj1ar 'enomstrekan opgenomen. 80bade
'Dogoiet te berekenen, ·maar lIanzienlijk zoowel voor
• Gouvernemeot 81evoor par.likulieren ... Woningvan
,assistent-reBident, regent eo van vole partiknlieren
.vooreeret onbewoOobBtir. Op sommige plaatsen, bijv.
• Bobter de regentswoning .iet bdt er uit IIloof e1' BellO
• zameogetrapte deesa Iigt.Zoover berigten mij' bereikt
.hebben, Bijo 18 desBa's erg eD 80 deBslI's mindel' ge~
,telaterd, 2 ceMa's zijn gebeel wsg. Twee koffijtuinen
.erg besobadigd eo till van sawllh'.. Vele .lIfen~uben
• worden vermilt, doah vele _ijo, ge~lugb nur de over.
'Iijde .derBranttJI, derbalvc' doodeu lIog ..Diet 0P. te
'geven. Kommunikatie per: a. verbroken, . telegraaf.
.draed IigtterienAte VIIIl oiroa eeo pul gebroken te,
• gen den ,grond. Velo brnggell w9ggeBlagoD, ravijnen
.ontiat.an waar vroeger gelijk terrein· wla. Ook de' af.
,de~ling Kerto,_ ataat grootendeela onder wate:."
BOllBAB·UJA.

:QoOl' .den reaideDli van. 8Q~'Qpafl4 il.

olldsr .. dlgteekelliq

'all. 1 deler,. tIIIl: . d.

aegeJiq

oO~'.

"or~

.• en .. gObotld.eD
spau.e.lijkdeltll.leD
...liij.ode . &II
. fllll
....
..
I";.
Soh'l{ten
'IID art . '. 7to.(behalve
lllts.linea
§,
vanalinell 8); 1U't. 8 (meL ultlOoderlngvan §- .~,
arb. 9, .,t. 10, art. 12 ell art. 15, late, lIde, ,fide
en· 4Je alinea (met uitllonueriog van § 8 dllr 3d. '
alinea) van het reglemeDt op bet bondeD V40 _
bestedingen, ten beboeve ,an's lande dlenlf'in
NederlaDdsob.Indie (8tsatsblad 1870 DO. 80)'
/. datiDgeval twee of meer per.ouen, will1' bIUi'tt811'
ala geldig eijo aangemerkt, voo~ deo.slrden ho~g8teo
prijB hebbeD inge.obre.eD door bet lot be.llst Ial
wordeD,aaD wien. vaa be~ de exploitatie word!! ge.
gnnden d.t wijdera op dab ge.al tpepa.selijk: ••1
eijn aliDea .2 'aD art. l40 v.n geDoemd reglem8n\l)
g. dat zoo spoedig mogelijk nabetbekend worde:s der
ingesobreven prij.en door de betrokkeB boorden 'aD
gewe.telijk of plalltaelijk bestunr. &&1 worden ••r~
IIlaard of de iDlobrijver8 geaabt wordeD "I dao nie'
voldoende waarbargen te ge.en, om "Ia Hnnemer
te worden aangeoomen en of hnnne borgen bekend
.taaa .Is gegoed en· mitsdien ieder voor bet gebeel
der aaonemin!/, al. 100daDig kunnen worden allDge-

~;;ia:o:::e ::I~r;!:: heeft bij deo. gelegenheid niet
De wateratand is ecbter te hoog om den arbeid aaD
den Dooddam te kUDDeD voort.etteD.

:l':'e:je iedere in.~brijving, waaromtrent de bedoel.
de verklsring in ongll,oltigeD cin mogt Iniden, III
Diet geldig wordeo aangemerkt.·
.
.
Het met den eventuelen aannemer te elniten oon.
trnot 181 worden opgemaakt overeenkometig de daarto.
bestemde ooaoept-voorwaarden, welke, e""nal, de. boo
,envermolde kBart met grensregister,. ter 'inlage fan
gegadigdeo liggen te.1I reoidenlie,.kaotore te Samarang,
alw .. ar ook de. iosobrijvingsbilletten . moe.ter-oIIJrdell
ingediend.
'.

BJINKOBLBN. Van den assi.tenl·resideDt van Benko.le"
i. den 2den dezer hat volgend~ telegram oDhaugen:
,Een bandjir, oDtsta..n door d. doorbraak.van eODao
.natuurJijkeu dam, die ~en meer~;e in het, hoogland
,der aldeeliug Seloem • ... n h.t lagergelegen laDd
,af8cbeidtle, boeft groote yerwoe.tiDg allngebragl. Tal·
.rijke lad.ngs laDgB de ~'elo.ma·riviar .ijn verwoest,
.eenige buizen weggespoeld en ook eeu paar men·
.aohenlevens te botrouren; het jUiste aantal nog niet
,bekeud. Het meer is Diet I.dig geloop.n."
,Men vreeede 8eD tweede doorbraak,"
, Borataan wocdDde water.taot·a", btenaar en kontro·
,leur Sel.em~ zijn vertrokken om t. traohten eeoe
.onsohadelijk. allei/ling aaD bet water Ie bowerkstel.
.ligeD. Hulp van bestuurswege .... n bevolking .al oiet
.noodig .ijn, doar hooger gelegeoe lad.ngs ge.paard
IIzijn dD oogst daar en OOR:: in Bo.ugrenr.-ende 8treken
• gunstig Btaat."

IiiIteenkolen·vervoer.
Door den seoretllri. bij het de~artement der Marine
lal op Donderdag. den vijftiendenApril 1875, del
voormiddags teD 10 nre, ill eeu der lokalln van' bet
depart.ment .voorDoemdop GoeDoang.Sahari (Bat.vla).
eene opeD bare aanbeltediDg WOrdeD gebouden voor.
bet vervoer van ateenkoleD, tot vooroieDiog vaode
depols der Mariue. in Nederlaadsob.Indie, gadDlende
1876 tot en met 1880.
De .oorwaurden liggeD tar in.age of zijn te bekomen aan bel re.identie·bnroau te, Bandjerma.in, blj
de direClie van het MariDe·etablissement te 8oorabaija,
iD d~· lokalen der HRndels.ereeoigiDg te Batavia, Ba.
m.rang en Soerabaija, en aBO bet departement der
Marine te Balavia.
(JaD. 01.)

SpOOnWJllG-VltBYO&B. D. upb •• ngst ,uu .• at vervoor
op dell opoorwog Bataoia - Buitenzorg over de maand
Deoember 1874 is geweest 010 voigt:
Aa ..tal 0/ g,wigt.
Opbreng,t.
l.te kl....
787 /
1190,20
8141 • 5708,75
Reizig., gewone 2do .....
37660 • 15990,32
f 3da .....
~.
28,Reizigers met . 21 date kl....
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Be.telgoedereD..................

2669.
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648,89
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3d:

~ij~:i;:~~~~.~~~~.~:..:::.~:.......

185884~!

:
104.
2 •
•

P ..ardeD" ....
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Regeringsbesluiten.
POLlOlB-ZU:SN. Door deWat"r-poli<,ie werd gia.
teren avond een inland.r gllarre.toerd, die uit een
tid 2 Febr. 1875 (Stbl. no. 44)
Goed
ttl
keuren het reglelfl(.!lJ.t voor de V ~reeDigillg
der &an bet uiteinde van· ~et KaDaal-hoofd st..aDd.
MU8is Sacrum, bev6st.igd te lJjoltdjokar Dr zooals dit bij
lantearns eeD halve fleach olie had gestolen om dre
he.t ver_oek.ohrift i. overgelegd, en die Vereeniging
te verkoopen.
mitsdi6n Ie erkennan als reglspersooD.
- Op Karang-Tenga~ werd heden naeht eeD inlan·
dd. 2 Febr. 187(; D~. 14, (Stbl. no. ·~5):
der opgepakt, die oioh wederregtelijk een balkje blld ,
Krachtens mBgtiging des Konings t .. bepslen, dat
toegeeigend, 't geen daaruit bleek, . dat de man .. an
bij hel civiol bu.kruid.maga.ijn t. Samar.ng vier vaste
den baal giDg .met acbterlatiug VBD het balkje toen
wacbter. worden iD dieD.t gesteld, op eene. bezoldi.
gilJg van / 8.- (acht glliden) '. mlllln". ieder, en
de polioie hem naar de herkolFt Ar vall vro-g. Hij
<ulke iogMn/te met 1 Janusrij 1876.
was echter niet viug geDv.gter hqen om aan .ijve
.ervolg9rate ontenappeD.
Haudjirs.
- De ·Ioerah der kampo.v!! .Boendeiall i. '!let Hi
(ltapporteD uit lie Ja •. Cou.-a.t.)
dllgen krak./gestraft, omdat' hij clandestine opium
beart gekocht. Zou het niet raad.aam "ijn een hoofd
BLIT..n. Omtrent de ramp van Blitar, zijn van
Ked;ri ODder dagteekeuing vaD 2 dezer nadere berigsener kampoeng vo"' <0') iet. noexpir ..tie der .traf
ton oDtvangen, I uidende als voIgt:
onlf t.f:! ~nt.f;ll"f\Tl r
Ii u'::!
moaaerviO~o. Jill ter l1ooiupJaat8, iJ..'edlri a'edurt
I1gisteren niet maar wBargenomen. Bet water in de
8POOIlTll.BINlIN. De tweede traiD vaD Djocja en Solo vaD
"rivier .iet .• l1een rog 'donker. gekleurd en is DU
gi.teren kwam eerat gepasseerden Pllcht t~n .If ure a8tl.
.voortdur.u,( dslende. De resideD I is ZODdag oobtllnd
• 'roeg 1I81H' Btitu1' vertrokken. 8lldert is 'an daar
,door den a •• isteut·f(,.idellt bcrigt: ,,,Groole brug
DlII POST. De· post .aD de Weat kwam eerst bed en
,P.ko.den.D Ka,,cpoeljung lota01 we;;. Gemeenscbap
oobteDJ teo 4 ore aaD in plaats vaD gisteren mitldag_
"mtt lrengat \'i:ll'bruK(lu. W ~~et aHtlen Lahar in deBR
Die.ao Soerabaije Imn heden pas ten zea ure n. m.
,Nglobo (ODder) geloopen. Nubti ollderLoming Steup;
wordell ,e,wacht.
"deeea'e Djatinom, Djafilfmfje.r en Srengat en in Btitar,
II kampong
Kaoeman, Kfpandjen-009t, novrd en west,
• KaDoepalen, Karung-Sari eD Biilar .~r()otendeels v.r.
KOllOlDlB. De gistereo a.oDd door bet Militair Lief.
, woos" Ben:.lking umliggt.irtde desea's ~rootendeeJB
bebberij-Toooeel teo vcordeele van de noodlijdenden
,nllar Lodo}. gevlugt. Gevollden 4 lijken; vee I perao.
te Blitar gego,en voorstelling bragt eeoe recette .au
linen vermist. WaterJeiding, naar de ,,A.'olta ~eheel ver..
onge.eer drio honderd gulden op.
IImaod, -zal trachten water Ban te 90erau:"" Nadere
De beide etnkken: • Het .kind van den hui.e" e.n
"berigten van .BUtar lijn alhier niet oDhang.n, beden
,gevraagd. VaD hier zijn patj'llo eo emmer. gezoDden
• Wie ben ikP" werden goed afgespeeld eD scbenen
"naar Bilar, .die •• dert gi.t~r!'11 oohteDd ODder weg
&eer in den smaak van bet publiek te vallen.
ntijD. Van de brug Nooodiano i. bOg een stuk behou.
()ode.r de toesobouwera waren weiDig dames. Moet
• deD. De gomeen8cbap aldaar is .door middel vaD een
dit .mis.cbi..n dsaraan worden. toegesobreveD, dat men
.OVerv88rt bersteld, Vande ov.rille bruggen in dllt
liCb het inwendige vande loods, wa"riD <1e voorstel.
:::ft
ling gegeven. is, npg .oorstelt zooAlo dit WAS toen de
• veel m.rkblUlrDiele 'geleden."
Yedo-troep hier. Bpeelde, daD. diell.t te wordeDverlIIeld, datdaarineenbelBngrijke verandering is ge.
brast, en onder· andereD, door.dezitpIIIBtB~namphi:
tbea,teresewijle op te steUen,hetvroegere ongerief
is weggenomeo, dab lIIeD. nietgoed tie!l kon, wanDeer
. lIIenDiefi io de voorste rijenzat:
:Het is jammer dat. de opkomst ...n bet pnbliek
Diet groat was. Het geven vaD vooratellingeD met cDlli
eeD edel doel als de bovengenoemde vereeniging be.
oogde, wordt d811rdoor niet aangemoedigd.

w~lke

DO..
modd.or,
Blob .in.. J1.1D deD
'.r. .iviar
had unll'
lasL,
bad
duo ..
IIIsten Jlnuaru
...ond
beraikt en werd in den loop vab deD d"'arop
volgeDde~ dig door de K<llima/U"fge~oerd naar 18e.
De ~o.odlge .ma •.tr~gelen w:erden dadehjk geno~.e~ ~ot
~fslultJogder leldlngeD, die. water vaD de Kod"'a-rmor
tn.<ie .. fd~ehngeo Sidlloardjo en Modjo,t.rtohreDgen,
ter. be~oocillg ~"D. de aa.wabveldeDvo"r •. vernieling en
ter beveiliging 'lin de bruggell tegen afdrijvende
boomstammen eo houtwerken, afkom.tig van de in bet
Kediri.c~. verwoeste brnggeD.
BBZOIlKI.. Bij telegram 'aD 2 de •• r II door den
rooideDt VaD Be•••/ti g.rapporteerd, dat iD den oaoht
.aa den 1.ten op den 2den de weg vau Sito.bo.da
naar Bondaw(),O door bandjir .waar beaobadigd, de
passage voor karrao in lijtuigen gestromd en .eD groot
aautal bruggen in de biDnenlaodeb weggeslagen il.
Da aanvoer .an materialen naar Sit0660 .do 'gaAt met
groote moeijelijkheid gepBnrd.
De nooddam, welke op 18 Januarij jl. d'Jor een
.wareD baDdjir grooteodeel. wae· wel;geelagen, betgeen
den in aaobonw lijndeu permeneDten dam in groot
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President en Directeo.roa dcr J8fUChe aallk,

~---

'fotaal.,

.J'I:~ft.I!JOhe B.~k.

(107 ) Op deo 3'" Februarij 1876, des a"nba ~p.
gemaakt, kracbtenaart. 18 van hetOotrooien Reglement
(Staatsbiad 1870, No. 84), 01) ingevolge beslnit Vtul den
GODvernenr-GeDeroal, dd. 14 Angnstus 1878, No. 28.

/ 38508,53

VAN DEN BERG.

- De opbreuget yan htit v.rvoer op d~o spoorweg
Samaran9 - Poratenltznden - Willem lover de msand
December 1874. i. gewee.t als volgl:
dantal of [lewigl
Op6ren!1'/
tl42 /
3158,2(;
1sto kl. ...
Rei_iger........ , 2de .... .
2760.
7997,06
3d. . . . ..
07'034
29643,83
Militaireo ....................... ..
943
985,65
GevaDgenen" .......... ,.... , ,.. .
. 280.
302,92
16442.
4S3,7tl
Bagage ............................ ..
BdstelgoedereD .............. ,..
8446,
1180,18
Koopman.goed.ren .......... .
10156866 • 114180,53
18.
251,80
RijtuigeD .........;" ......" ..... .
57.
311,40
Paarden ........................ .
74.
84,90
Vee .................................. .
Diveraen ................ ..
8047,07'

D. N. VERSTEEG'll,

F,";.u..,.

DI,_...&.r.t.,/,.

Uit de lndisohe Dagbladell.

De Jaoll-Bode .e~t ill eoo a,tik.l: De "'iii/air II", ....
/tu.dige dien.t i. Jndii, dat <Ie tegoo,in "10 ala offioiar
van gezondhei,j b~ ~et N. I, lege.· te. dienOD ·sioh·
gereedelijk laat Ye,kl.r"".
,De be.oldigin~ ,I"
milil.ir. geDeeoknndigen is
niet in overeeDstemming uoch Ulet .beb wetensohappelijk en moatMhappelijk slaDdpnnt dat de~e inDemen,
nooh met de studieu dIe vereiaobt worden om dat
BtaDdpunt t. lIul'uen b...eikeo. Vooral is dit van toe.
pasaing op de j'IDgere .offioieren VaD gezondheid dl.
al. art, In Indie .aaokomen, eo·~ mlDlten. vOlgenl
do bepalingeo van de wet - hooger staab dan hun
kollegaa die als offioier van ge.ondbeid 8J !duBe
Totaal. .. / 166607,84'
de kweekschool t. Utreoht ,erlieten. Maar sleohte
bezoldiging Illet weinig .oor.. itziobt op een eenlgeGell:oudb..ldatoe .. tand.
.in. redelijkepromotia, i. uiet de .onlga redenvoor
de bij bet· korps bestaaDd. groote ontenedallbeid.
RBMBANG, (25 Januarij.) - In de afdeeliDg Blora
Zij die in bet be.it oijo van het arta.diploma, en dUB
is de Obolera opnieuw nitgebroken.
bevoegd zijn lot, de uito.feniDg der geneesknnsb ill
Van 13 tot en met 18 Jan, werden 18 persoDen
haar vollen om-aDg, worden' gelijk-ja soms .obta.gs.
door de .iekte a8l1getast, waa ..an 14 overiadeD.
steld bij hen died. rcchten welke lolkeon diploma
SU:w.TI1.I.'S WESTKU.T. - In het onafb .. nkelijk land·
,erl.ent Diet htlnnen doen geIJ.D. Zij,ev.eD goed ale
.~bap Kampar heerBcht. gedurel.de de maand Deoem.
de officiereo van gezondheid .i,t·a't...., moeten .Iob
ber 1874 de cholera in hevige mate.
onderwerpen aan d~ examiDII voor· hoogere raDgen,
die veelal afgenomen worden door examinatoren un
wie de .wet niet het reobt to.kent dat d. examlnandua
Hera .. nbestertln~ va..... Trl .. obo.
al8 arts be.it. Zij dieop Iuisterrijke wijee io bet open.
b.. ar bun diploma a1s arts verwierveD, worden ala 't
D. dir.ecteur Van Binllonlaodsoh Bostuur mllakt
ware in het gebeim later nog eODS Re~xamineerd door
bekend, dat op MaaDdag den 22sten Maart e. k., des
offioierellvan ge,oDdbeid die, als nie/.artlen,eigenlijk
voormiddags ten 10 ure, door den resident 'an Sama·
de bevoegdbeid eD doorg....n•. ook d•. b.kwoamheld
ra~ · ten ,ijneo burele .eene ~penbare heraanbe.teding
missen om hen Ie beoordeeleD. Aan de· mogel~kbeid •
bij insobrijving oal w....den gehoudeo voor. de exploi•
dat zij door .ulk .an exameD·kommissie. ongesobikt
tatie op den voet VaD art. 9 litt. a eDart. 10 van
worden verklaard .oor eSD hoogeren rang, willen wij •
het boaobreglement (Staal~blad 1865 no. 96) van he'
nieteeDs deoken. Wantook 10Dder die d""le mog6.
bosohperoeel Trisobo, gelegen in bet district Bodja,
Iij~"eid i.het eXllmenfoor hoog.ren ranelen ondlog,
regontsobap Kelldal,. rdsidentie .BamaraDg, ter uitge.
dab in. IIlIe op.iebte~· demoraliserond op het korp. van
.treklbeid V&n 7405 (oe.eu h~Dderdvijf.eD.veertig) bouw.,
den militair.geLeeskundlgen dl.oDst werkb.ln vroeger
nader aangedoid. op .de· daarva.n ·,erva8rdigd~ . bart
jaren moge gllih 8X8m~n Doodig zijn gew8e8t als (In•
met grensregiater.
derda..d.eer oovoldoeud) middal om bekwame offlole
De' heraaubesteding lal· word aD gehoudo!l op de Da.
reD.,allgezondheid, uit .. nooddwang ••ugeworveD, te
,,,Igende voor"aarden:
beletteD booger~ rangen te bereiken, zoodra de mill.
a.dat de exploitatie wordt gegund. aan bem, die zioh
tllire geneeekundigen iD IndiU het arts.diploma basil!verbindl deD hoogsten paohtsobl\t tebetllien eo
bedoeldboBcbperoeel in .of. binnen den.tijd van • ten,kunnsn ... dergelijke. voorBorgsmaatregelen wordSI!
gIiImiat,.
.... .....
).'.
.•.•
tien . aobtereenvolgeode jaren ledig te kappen, behon•
Enz66ver moet .bet komen. Ret .,L,o{>umeDworde
deDde de RegeriDg .iob. even weI nitdrnkkelijk het
,.erplicblend geateld,opdllt Diet langer de mllitair-ge.
~egt .oor, om deexploitstie 'niu~ . te, guonen, wan •
AEleakundige dienat ill India wetenlobappelijk aohttJ'o
neer .de boogste iDsohrij.iDg.door Haar TIC. LUG
.ta, . Maar daarooe kan. eer.t worJen ovorgegallJl, 1I'aIl:
WORDT 'GBAOBT;
neor een radikele v.rbeteriDg der posltie 'liD da Ie.
6.. dat de exploilatie gerekeod wordt.aan te vaogen
den van bet korps lal 'Yn tot stand gekomen. WAnt
met primo Junij 1875.
de onderviodiug heBft het reeds geleerd, dat de booD. dllt de in art. 18 der coneept.voorwaardeti bedoelde
gere wetenBchappelijke opleiJiug dar artaen delell. to
twee borgen reed. bij de. insohrij.ing .iob ",oeten
meer het bun onwa&:dige eD. beb. varnaderende dolt
verbinden, am bij de aveDlneel te alniten o,ereen'
geroelenvtlll de rol, die lij hier al~ offieler va»., 88'
komat .iob teD, beboeve,. van den ia.obrijv:er. borg
te stellen.
. ,
Bo.dbeid moeten .ennUeD. Oow.~ig en .ernederend,
omdati bun groote· en onrnisb.re dienet&D . ,,01'denbed. dat de eventueleaannemer .eioh .. verbindt om 100
tRald met .een bOloldiging, die ongeveel"gejlik da.~
.poedig mogalijk, na· de toewiJeing der elliploltatie,
met die YIUI een· opoichter over koellea oflmt6ingge,
laog.de lIIet Gon,eroements-llosoh camenbllDgende
gal'l.· Uit deD· tl/ll'd.· der .. sallie I. bet ulfrertrolllJBIt to
gren&en van de. ter .exploltatie afg8Blane bouohen,
beD die beVilegd ago ..de geneesil:une' in lulU' geheelilu
ODder contr61e van den betrokkeD bonhelter, eenen
omYaeg uit tie oofenen,groo'ar .dan dat taIlU 0.weg opente bakkell, ter breedte. 'an .tlvee Bbijn. landlohe roed'ilen vAllellde binneD bet tollgewefieND. d.Ie. b,!' IIrtt1.'diP.Io
.. 111". IIlet. beiIU.811." . ~
ulil _I ..II dell mU"Iir-,en...b D . GieDQfi ... \
lOll .perc".l,

-.-_.

I

1111
Op. den chi1ir teI'bolld8ll ,&g.en, " lOodl'6. be' belaf
bIj hem lenodi, wordt d.t hi! DIet bebaodeld ,wordt
o,eiellllkomQIB h., booge welenBebappelijlte 8nmaat·
, aobappelljke ' .taodpuntdat bij door '\joatlldiiill8niijn
oplllidiligmollemt,ea tall welk atalidPllotbij bet reobt
bellR .lob 0P 8epalle wijle te d080 geldeD.
Ben· Diet geriDgellD te'llm ' 111111' re,oMmatige grief
die a, offiolereD .ali geBilodbeid doeo geldeD. is de
io .lIe rell.
verpliobting welke ' bUD ia' opgelegd
dllDtUID op J."a (lID Madura) eo de bllileoboaittingeo. bebalfllte Dateria, Samarang eo I'loerabaija (eD
dill. wall. plrtikuliere geoeesbeereo daarmede belaat
oVn)doooiriel"Beneeakllhdigen dieDBt; waar t. "emeo
8Il het opliobto.e. d.'ll8olne te .. hooden •... tegeo
een ge1delijlte . toelage die, ook Da dR. belaogrijlte
vOl'bOOjlill, welke s1j .eeo j ... ·geleden . been .. ODder·
gaan, Diet e.eoreciig ie aan deo til " errigteD arbeid,
800m die bij Staamblad 18117 No. 68 i. omaob.ev~o .
Heb ia Diet te . ontkeooeo dat die geldelijke tegemoetkomiog . nleD ••ogeoallm ie. daar met de 80briel.
"elOldigiog "ao oill.ier '.n gelondboid oiet ie ,,,od
t. komeo; mu. dlt ne~mt oietw81t, dat de toelage
oie' io ofereenatelDmiog beeteo mag met d. dieo·
.teD dll,' 'aao daD Staat be.wel8o wordeD . Daareobovea
sIjo de joogel'8 aUlitaire geoeeskoodigeo Ilecbt. lei·
den io de . gelegenbeid salk \leD toelage te genitten,
daa. bet altijd d. olldate 'officier ¥aD gezoodbeid ter
pi_tile i8 die met · deo . civiel-geoeeakllodigeo dienBt
balBlt wordt.
De ..raag ia nu, io welke mate, up welke' wij.e.
..~ .de Ob.f tao den geoe.oBkandigeo dieost bij bet op·
~ faD cijn vooratel gelet heef't op de 'griflveo,
die 800veel ateIPmen ,ao ODt<i. redeDbeid doen oprij.
'leo bij bet karpa ,da! 'orider .iio leiding .taat. Ia ,:e
grondged.abte .• an dat .oontel dele.: d.t met ge l ~
all.o te·':hi;;geD ... Ilea te verbel. renll P Of beef~ b~
ook rekeoiog g.hou,l.o met diep•• liggonde ooroakeD
van .deo tIIgeo.in, di" .iob bij 100 ••le ollloiereo
ge80ndbeid apenbaart am laoger ala militair·geo.e..
kUDdige te dieoen P,"
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(4Ig. Dbl. D.N. I.)
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K.umAlU, II Mel 1874. Ik beglD ,met. bet 'er,trek
vao . Makllllar. DeD 6811 Febr~ beo 1& dea Avonds
Besluiten en ·BenoemiJigen . ..
BaO boord. vall . de prall" geguo ' Het . ."U . •eeo ond
R;i Koaillklijk bNlolt fan ~7 . Deoem~er 1874. DO., 89, i . de hOer
ge~urtll vIa om.t .... k~ 70 tonaeo IDboDd, ov.. rigeos " A. . .. Har.. lijdel~t , " !aId lor b...JUktiag na de;' . Goo,er.ellt,
gelgk ..o bet ,aar~ulg, "aarmede W allaoodo ~ig
Geaorul "~D .N6derlaDcl.ah·!adie, om t. word.oD lept••tli ..I. ' 1000010dood;'D'" de :A-~.llaod~a. eo waarvao 111100 oallw,
U·t:,~~h~:n.~~'it;~;:t~~ ::Jl~~l~D~:o ~:a h.~~O::~:' D:rA~~.h~r:i·aDd.,: fer'
"eorlge beaobrlJflog 1,0 Z~D boek.te 1~.teD lB. 10 dell
t"od ,aal:
?obtend .• "0 d~n , olg~od?a da141UO wlJ ve.trokkeo. Ik
::~a~~::i-~~ ~!;::l~~~ f:~l :~:;:~D ,
' La~uno,
••1 over de .el.geb , urte~ll •• ~u . ha.o.tappon; o.moiet
•• r~eleo;d te wo.deD (b~ . .w'J.e ,ao.p.eke~), In . we.·
t ie d~o~:bjhll&&r K. W. F . van, dar Eb. lutat •• o r~' ..rl. ,der' relidenkehJkbeld. omdat hot mu r ~i" e"lte. o'er t~ IcbrijvoD.
d~D .~bteoa.r W. :A', UD der G'D~~ Inht opligter der derd.
'l'egen deo . Ilvond Vim deD SeD dag trokkeo wij door.
k.... M b lJ bet boaob,,!I'zou' ia . NDderJaodJOb·rDdie, 0 0
8~raat .SalaJat. Op' de Hollaa~a.be ·kll6rt ia. mijo be.
dea beet A. J . Kluppel. liIolarit . t o Kodi ri.
Terleo gd 'OQ ~ .100 tijJ " fill zet me.aden .
,
alt (Oo.tkllat C!?lebe. duor A. O. ~. Bd. hog 1865,
eo d.c, ferieend .'n den l\littO RDl·ka lonal dl r iaf.aterie P. A. . A.
,erbeterd en blJgewerkt tot 26 J UOI 1878, eo etraat
Collard eD. deD am bteaur F., J. H. L. baroD d.' AttL oiade BouroniU.
~gkaear blad II 1871). h•• ft .traat Salajar op baar "Ili.
laatlt kontrol enr der ',,"ood.e kluse bij ,te ID. odelij ke iakoms'en en
dellJke!l doortoobt, die ~o me •• t beooobte . ~a.oiet meer
kaUures tip JUI, Dader ' ~ rleDgd mot zea mu uden .
dall eeoe leogte 'au .drle ge~graflB~be mlJlea; op de
i V tel
De p ar 1; e men t; •
kaart 'an de Eogelaube . admlr.l ,to,t No. 942 i. bijpa
T&IlLIU~H D ;
bet dubbele 1160gegeveo. welk ..Iaat.te Ui ij .oilrkomt bet
o.. .. t lao de waarb.id Ie .ijo. De l;:IoJlooder8 . lateo
'e.G t:I:... ~ ·~~~ e::::~~::~e ~ijde~~D~ia~:!~::d:!~k~;rt::r ~e: ~::~
Ilob 'oel op b,unno ~"8rtea 'u".taaD eo .cbatteo de
eQ ;.ladurI. J . w. O bd.lll .
E0l!alooba gerlog; loderdaad moeteD buane eig~o.
DENOEHD:
gerlDg geBobet wordeo, omd.t de Eage lBob~ kaarTo* yoo!ziHcr faD de · laq~r.detl tc Me.. ter· UorD.elb iii Ito~6Iii (Ha·
teo v.. a del8 alrekeo Blecht. DavolgiDgeo .ijo vao
ta"III). de omgaude 'regter in de ,ierde .rdeeling op Jan lIr.
de HoUalldaobe. loodat de dWllliogoo · op Je.. .ijo '
I. U. Bergsma.
Tot TOorzitter no. de Ja ;. d ra~eD t tl Mid oardjo (Soerabaij o) CD Baagil
overgeaomeo .ao do oerote. waarol' oiettemia rekoniog
10 ge'boudoD vaD d.
I•• tate · v.rboterm~.D . Van· lie
~~';;.tJr;::~b!~ I ~~oll:t~ep raad
jllfl!i ti= te ~oenbaij. Mr.
alraat eo reeoe .an ' lI1akaaar be. taall .eer uit /oerigo
Tot yoonitt u n o de l ~od ra.d e D te Rembao g en tU ora ( Re m baD g ~ . de
kurlen e~ op groote aobaol. ~~! do Holland . clte
omgaande regler In de derdft . Cdeeti ng op J.,. Mr . G. C. C
Spocbl G'ijp.
.
~ ..art.o mlode. doe,t w....rde.r.o " . ~u de vole dwaling~o
Tot , oo rzitter U.~6 landtllodeo te 'l'oebln eD. Hodjo oeboro (Rem~
10 de nomenelatuur. d ie. zoo ZIJ \' ~rao h oonbaBr "IJn
bang), het .1L (1 ID. deo rlbd I" anjilitit ill te So cfa baija, Mr. J. C.
voor de Eogeloehe. DIet geoorloofd tijn .... 0 .I. ruee.Mulock Houwsr.
ter•• an bet land, eo w..t dit pUL t . aaagaat i. de
Toe l'oorzitter vao cl.ell inndraad t6 B.'ebo. ( I" gal). ,do griillor bij
den omgaaodoo regter in de eerate . afdcohug 0P " In Mr , J . }'.
Eogel.cb~ ~aart z. lf• . o.. uwkeuriger dau de 6Ddere,
Phih iDger .
oataarl~k ID aanm e.klog aemend . do ,"ro.hill eode
l'ot , oorziUef np de laDd ndeo ~ Sim llrao .! eo Pam·akauao ( M ad u ~
ortbograpbi a.
ra), de officier vaQ JUI !itie bij deD raad tIlQ j Ultitie te Mah.·
Het 50U in dit opeioht te weoBcbeD zijn, d.t de
n r (Cdebet en o oderboarigheden), Mr . J . W. H. de Moulia.
,Dr baboor<!11 bapaliagen I·e ,belta.n (.egt d~ Lollellaod~r. bet ,oorboeld . olgdeu tao bet E ngelBche
T ot. IJ re8ideot vaa ~ e ll r",ad VII O ju~ 'it ie to Binda, lie "ritUer bij deo
r.ed flO. j lu tihe te AmboiuB Mr . U. H , va n Gelder.
,_liif) die deo i".nvrager .~a 1V0•• te gronden . • erbydrogralioch bureBn eo Kape. i •• ijoe Iooi.;.n; maTiTo t derJ eo kommi e. b ij ,de o.lgemotloe rekeokameT, de klerk C. F.
p'iohteD, biooo.n , .Iekeren tijd!la .de toewijziog eeo
lime. en d. Ilalieanecbe karaktero aannamen, die .ieh
Meiflter.
reitelijke ootginoing te begioaen. De .aovrager ve.·
.erwonderlijk good leenen .oor detraoooripti. dor ta·
Tot o p ~ iKte r der derdA kla8llo bij deo l'Iatflreta8C ell ' e IODde bllrgerlijke
1i~le zijo reob~o IOnder eeoige Bcbad.loo.stelliog. io ·
len eo dialeoten vao den Mal.i.oheo Arobip.l. 0, • .,.
openbRre werk eD, l'. W. ,vaa GulJen. daart oe door dcD Mioillter.
'i an Koloni eo gedo!d tOt b e~ cbikkiDg nn 'dbD G oU Y" rD tlUr~GeDe
dien ·bij Diet de gronden tijdig goed en wei babollwt.
rigeo. IOU bet ••er · outlig zijo. bij bet ~ev.ea vao Da·
rial Vl O Nl!derlllodlcb·IDd ie.
De . aitweg am bier of d.... r eeo oluk vee te weid .. n.
meD aaa plaatseD, . e ilapde~. Ha.... die er D<)g gee "
I N IJ F. JlF. S tf)~ N'C'J F., WESTE R-HDE ELI !<lG VAN BORNEO.
0 0 dao de grond~o :oideg roud pn to lIoemeo; de lureo
babbeD, D8uwkeurig Da te gaa, ooder welke'; n'oam
'r ,;t kommie,; op h,~t 1I!l. ht ea l·ret identie kilnt f)O r te oSiatug, teYeDI
010 bier or dur , 8EjJI tieDtal pla" ljea te .eUeo, eo dat
.ij bij de ioboorlingoo bak.od zijn : al keooeo d. Eu·
ve n(i!\ml!< ej tt f AIdAo. r, de k" ommi(li up
fu irlentie-lmreau t.
Illil eeo b&gio lan ' uploitalie te qualitioeereo karl we.l
rope •• cbe 8obepeliogell de.e Diet. zoo zija die plaatPontian l.l k H. J . ,C. VIL'!l tIer Star .
belet wordeD. De Bageeriog gela•• e b. •. , da! jaar.
e.D toch ~eer good bekeud bij de iDboorliogeu. eo
'rot ~~~::::~:t:~lt . ;l~ej\r1:~:~cukt!~;t:~~~';~ ~~ };::;ia{~ ~ "0,' \~,'ft~~:~
lijka een twiotig.te der entvaDg~D gr~nden ontgonDeD
.0udeD dlkw.rf met .ekerheid door <1.8 .tuu.liedon
.. 0 bepioDtof beboorlijk gobl'Ulkt ino.t worden. eo do..
kilo Den gebrllikt wordeo.
Het is daarolD ,erkioolijk , dat Eu.. peanen en iner op toe.ien. dat.an bet ,o( rschrlf, de han ,1 worde
gebolldeo, te.wijl bet .teed. eeD puot' vao oDder.o.k
boorliogea met deDz.l fllen oaam uokele plaatBeo IJOU '
kan , blij.eo, of omltaadighedeo. ,ao den ootgihoer
mep en dll6r de iDboorliugea £r mo .ilij~ to. o,e'gaan
h G (l£ n rH'.: s.:::l; f!. ~ ·
onaEbankelijk, ,Ie ootgianiog ,erlraagol ea. ~60 ,oorkorut
de oameO der bij hen beteD,I. plaateeo te feraodeD:~ ! lb'j) IItil :.! :)IV~. ;lf;. k
i" Jlj~.~ (ik.n fsU1 J,
meo 'peoalatiiln die h.t algemeeo .obade o . ~ ~
reo. ~ en lOa zij J it al doe o. h"t oiot kaolleo. zoo ·
Is lJESOZ .!.I. l};
S. i. Dug _oer .waarop .. ij weoachen te wij_eo. In·
de. op onherkenbar. wij •• •:. niellwe nameD te fer·
Reaomeo IIle wij Onl aleeds bebb.o botoood met de
miaken, - iB bet beter de inh.emacbe oamen aao te
Tot ~~~:~g::~}L~~n g~~~:lt;:1\g.gJr,ii~~r y):,;'~a~~~t~J
beforderiog vao dell Pl'rtionlieren onderoemiugegeest.
oemen .eo te traobteo, die zoo naulVkeurig mogelijk
bijhetbinneD1A ll d.obhes tultr.
door Ilitgifle •• n woeote groodeo. ' e..ett"n wij ooa
te sobrll,en,
Door ·den Direcleur \'"b Oud erw ij l, E6r eai c ~H t
Ik zelf hob dikw~rf onde.,onden,· hoe , oo.deelig
tegen Bommigeop.at\iagen der .bet.ek. niB '.ao ,niet
io gebrllik sijri4e, ni. t ootgoooea of wee.te groodeo."
dit is, eo de oieuw. k .. art van Oora ( ;k hob de oi~u ·
::~t~. b~t IPrlUe~{len:;1::~e~~np:~i~~i~~a:6D~::;~;1.e~re~:o ~~~t.~~~~~~
, Beaobeii/"o "elke' ODd .eratrekt· . ija w.ttig. o bet
We oorepronkelijke kaart niet ge.ien. maar aileen di . ,
( Hat uia),
f ermoeden. dat de peret>oeo, bel.. t m~ t het roder.o. k
welke io de . Ocoan Hil/hlDay. io gepublioeerd) 'ao de
IS T IJD EL IJ K WERK l AAM GE S'l'E LD •
o.a. de vatbaarheid voor oitgifte 060 ... ngevraagde
.traat G .. I.wo (Papoea) I.vert mij d"."an eeD over·
1. 1. hulpooderwijzere!l laD de openbl!.re SJe lagere school t~ Habrill..
tuigend bowija.
grondoo, betaij ait te . lergedre.eo iogenomenheid
mejuhrouw L . .Eo M eijer C1uwco.
m"t Ilitge.eo, behij uit zuol.ttot guaatbetoon. am
Op d. beatoande kllort Iigt teo noo.den ,.n Sal.·
Il oor llea Directenr no Ju.titio
bet kilif de ko. voorbij .ien. Zekor i& bet. dst vele
w.. ti bet oi!alld Jackson, wao ..aO do ware ooam Poe·
19 u [!wt)ln !
uorngera,- il bet brlltalitrit .of onooo" ldh eiolP IDe Boap.. n) a., T?eo DiLenp. , deze ku.t opoam,
T ut eenteD. kl.ork bij d.t depbr le ment, J . R Le idelm eijer,.tbaoa ee rill e
kInk bij bet deparkwtll t U ll flolnei.n ,
bonoe .aoftagon uitetrekhen ' tot groodeo . w .l~ e d.
t.ekeod. hlJ dlt eliaoll oallwkeurlg "aD; maar. io bet
denkbeeld 'erKeerende, dat aoderen er nag eeo aoder
. befolking al. weidegrond' gebru' kt. eo DOlt weten wij
Depar1; 'e m e n1; del' Ma rine.
met zekerLeid. dat io 8ene. lIaburige l·eBideoti. nit·
eilaod !JedeD haddeo. acbreee bij op de kaart den
REN Ot: V D :
gifteo ••ft grondeo bebbeo rla"t8 gebad, wolke, voo r
Ila.m JackBoo. laderdaad oijo het eil.ad Jackaon eo
ilIJ DE GOUVE KNtlllENTS MA.RINE.
Po.loe Snap.. n ~.a zelfde eilaod. Al e gevolg daar,all
eeo gedeelte teo , minoto, moei.lijk "Dder dan alo wei·
1 10t P;t:t. ~ I .~be 'r! ber der t weede klane de ~ez R gh ebber f: rier derde klaeae
M, O. K~lfkc08 ; met bopalio!o\, dat bij %11.1 bel"t , bHj'eD In.et her
degrandeo kooden wordeD beachouwd. Tegoo dergelij-.
moet bet eiland; dat op de k•• rt . van Oora Jackooo
geu!£ Oler bet (Cou peroeruentl etoom ~ cbip Dtuk.
•
ke, teu opliohte .ao derdeo hoogel . onre.htvaardig"
iB geoaamd. verrall . o. Iodieo de peraoon, die B.. O
Tot gczagheober der derde kJIIP8e. de eent" ehtU rm3 I1 A. C. Rijcken ;
wetsioterp.etati. moet men opkomeo. 't Ligt ooch iD
Poeloe Soapall deo oa81O VaO Jackeon gogeven b.eft.
met bePII. IiDg, dllot b,jj ,II it- ood.nig t al wo rdcu gepJaatet UD
de bedoeling Y80 cie regeeriag nocb op deo weg der
J. o warea oaam b. d opgeteekdnd , zou deze 'c\waling
boord fa ll dell gonn rDt mCDh .toamer Argu e,
n i. ~ begaaa cija.
bomalliteit, d.t do recbteo nn de bevolking ·,erkort
wordeD ten kOlte .ao deo iodnBtriec!.
Ik . ,beb gelogd, dat .de oOlDenklaluur eu orthogr.·
Met het ~e z g o' er du, rnideatie-lltoo mer BOllor, de u re1e .tu ur·
mao bij de ·l(Oll'H1Iement·, marial II.· C. ~rtij er ,
Het .ie eeo bakelld feit, dst bet J a,aaoBch. ru'odphie van de kaart ,vao de zllidkuat ,ao Oelebee oooallw.D oor den KomtD aod;,nf der Zeem'lgt .en Ch ef fa D. bet Departement
keurig .ijn .. Gednr.eode mijoe rdia o.. ~r Kanda.i. ' a.
.eeras leer ie aebternitgegaao. Wij eobrijreo dat ,oorder Mori oe io Ne!lerI8odlch·Indie i. :
rOD~. m.~ IDboorltagen . vao hot land. beb ik de DB'
ollm.lijk toe .ao b.t Diet voldoende aanwetig oijo faD
BI,T DE GO UVERNEMENl'S MARINE,
u"umkt. woidegrooden. Ook de wording.o lfitbrei- meo der plaatsen die wij voorbijtrokken, kuooeo ver.
dmgdlM:' GOllv.foemente cllltu.eB b.bbon tot· deo trell'
betereor en oak eokel. aDdere, die me.r verwijderd,
Op , en oe k, eer ~o l . uit zijoe b,treikiDg • . " egeQI dekle, de urate
mRsr goed bekeod warea bij mijao roilgenootea. · Het
ril1;eD toe8j;&od medej!ewe.kt. - .Wij .ijo te meer van
l taflrmao .J, lV . Nil .
de geldigbeid deelt redeoen oferLuigd. omdot 10 80m· , ei low[ IU net mldllell faD et.aot "alajar. 88og. ~e •• o
JDige nt.ken - o. a. io de wildernia, W8a. bet rae
al. daronlolU. wordt door de Bo.gioee.eo Sin·Kam·loe
lijoe oo••pronkelijkheid beef't koooeo bewareo ~ op de
gobeeton, De oaam vao Tan.·Do ... i. op de .kaart ge·
plliataeD, die weldegroadin o.er.Iood aanbied"o, ook
g. ,ea aaD een klein eiland. ten ooord.o v.u Salajar.
Dit i. illist de ware ORam vao bat .ilaad Salajar, eo
de "eeatapel . iob guo.tiger vertooot.
De l.vaao i. o.er 't gebeel iogeoomea met ieder"
wordt bij meoige gelegenbeid uiteillit.ad voor Salajar
Bata.via, 9 dezer.
trije dultollr, door partionliereo gedre. eo, omd.t oij
geb•• ig.l. ~oo b.•. ale eelle pr.. aw de ba'ell wi! · binbem' io staat etelt, in tlid ,.n oood of wBoileer bij
oeuloop.n. en meo deo o.aam Salajar io plaatlv.n
wil er DOg iell ' bij te ferdieo.o. maDr bij ia ' .lIes be·
Tania Do.a gobruikt. beeta"t het fooroord ~el. dat m.o
hal,e tenedeo, II klaagt bij oiet. dat cijo weidegroo.
tegeowind oal krijgeo en ri iet oal kuaDeo ankeren.
VBRLEEND: eeo ,tweejarig ...rl of "a.r N.derdun ' helll word~o ootflltaeld, dat sijo ploegfee in plaate
Str... t Salaja. gepa..eerd· .ijDde. , bebbea wij koera
I.lld wegen. ziekle aao den Reaident 'an Amboioa
fllD twee sea lint ooodig beeft om vo'elisel te viodeD,
genomeo lang. het ooorden Van bet eilaod Ko6aina
Boee Lutjeos eo BBO de officiereo Vau ge.oodhoid de
10Ddat er geeo tijd . ofe.blijt'b voor werk en voor ruet.
(aiet K.",6oello of KambYlla). Het kleine eillnd dat
Jong en Goaliogs, Een tweeiarig ,erlof aan Beolt
Het Gonve.oemsot beef't daaraan . gedllobt, mallt het
teo noordell .an Kobaiaa wo.rdt aangetroff'D, ligt oee'
griffier, eo aBO deo kapit.io kwartiermeeater B.rgb.
diobt bij , ka.p Lora. die waarschijollj k mee. weotelijk
orerWeedt "90 eigeoe bepaliogeo •. wanneer. bet weide·
ONTBLA.GEN: oervol de kantoor"ch. r derd. klaB. groodm> '.0 do \Jefolkiog neemt tot uitbreidingof io.
moet geplaaL.t wadeD . Bij kaap Lora zijD wijvoor
ataodboodiag der , goo,eroomeotaonltllrea.
aoh;er ge~aan, 00 be bb.o· onB voor.ioo v.o bOIlt- eo
Ie d.r Telegrapbie Spior.
lileA beeft dikwijls de baweriog 'gellit.. dat die water; w.ij aijo va" daar l8er Iangzaam door de sttut
BENOEMD: tot aS8isloot re.ident '10 do oompla• weidegrcirideo .olf koft'lelllopllntio;Jeo bebben beahan,
bij bet eiland .Mo.n. (.iet O",a) gezeild eogroot To .
bilitait Ie Boerabaija vao Le.llweo; lot kommi •• .. te
eo Wit till in'llillleling die. groodenoofermijdelijk. iB,
6.aeo . Tilrola voo rb ij ~ . trokkeo, dat oiet oeD ' eilllad
Aijer-Bangieo Sobotel ; . te PadBog Bnrgemeeetre; tot
&lllIen de op boog gelag ingoatelde oallnre. io at.nd
maar . eoo sob iereilaud i•• d.. a. or geen doortoobt beGiij'f8o. Wij willen a.nnemen. dat zij oi.t .gebeel
ataat . om bet neal'deo van Tikola, cooal. op de kaart
admiDi.trllt.llro . d.r tiol1l ijDeo Soeogeialoo Kl.ncke,
ongegrond i!, maarbeb blijft e80 .· wa..rheid .dat de
lOll sch.iinen. De. klei,!ere .doo.toont, door 011. gevolgd,
Tobolili Webar; tot olevea bijde tiomijoeo Toorop
gOUferueDleor.·.aDpl.DtingenzijnuitgeOreid •. •• lfs op
loopt. Ihe.t droog. zoo.ala Il.hee\ verkeerd is.opgegeveo ;
eo Micbel.
die pl_tIIeo w &a. r e e da g e b ,o .k &a .n wei d. ~ . Ofe.. go08 beataat .de bodem v.o . do gebeole str..t ait
BEVO&DERD: Lot magazijnmeea!er 2& . kla.a. bij
' grood 'be.ato 0 d.Dat .boroodieD eeD verlateo k.f·
madder en , indt 'mener geeoe blinde klipp.o. lOodat
de Ar&illerieMulier.
fietuUa ." au ,deaelfde oltge.trektboid , io de . eera~ jareomeo Of era I ,ka,o 'BU,kereo. 10 het weateov.o ' Tikolft
Diet gelijk staat met een "erl.ten kOft'lelllio waa.op
Ie a.ogeteekeDdrle Kolonob.lii: . dat .lB. Ionter . e~npleoATCIDN .3. FEBRUARIJ.
reelil twintlg 1\ der'lgjllreo bet vee il gew.id. bebo. ft
Daeme• .la.. kolono. bet ' Bo~gineesobe woord . "oor . bam
28 JaDIlB!'i) · werd. Miladarsapoetih geoomeD, wa..'001' doo hlloer geeo betoog.
r.~
.,. . ',' " ."'. , ' ., ' ,' ., , De Dietd.nkoode 10,0 wellioh~ tot ,de meening fer.; • HeteiIaoIlMo,na.alabergacbtig opgegeveo.ia goO
bij 1 i miodereo werdea gewond eo waarJllr lover.alleo,
de weidegro~.deo "'mig waarde. laebbeD
beel vlak. eo do eeoigzinB bQogere : heDvelwbebbeo
le.d; Luiteoa~t Beoet · werd bijbet mllkeo ·eener ..pa.
oiDd.t lIJ.ltued•. kaal IlJo. All bll.. llobter wlat .welk , geOD tien1iallsD 'metere booste; Het is Ofer , eeogroot
trollill6 . gewond.
grQC)t\I1' IIAlltai, vee, op die ~Ie weldeo gev~~d · wor~t:, deel met kollie baplailt. die op de flakto gOQd .g.dijt,
De gezoodb"idatOe8taod is iee. ~~guDstig; er bee..
. d!III '01" de. "srI"teD 1u1!l~~wneD, d40 . • ~n bij e~lg,' . 1. zij mllll1' .ebaduw beeft. De I, g. Bo. toDeohe koffie
~. e11J18 ~dere ,o'II,r811g1l1g ger.keo. nle kale ~"ldeD
Itamt .lIe .an . M0801l. Er beataat eeo (loede doortoobt . ioberi kooriseaen ~y.eoterie. . Er dodeo oiob 16 obo.'
&!J~ ."e1.\ elln b"wijl ,. oor deooseDoegsllllmbeld det
tu18oben , kleio ,Tobe. eo Moeo&, de , ,trait : 'ao , Pia"" . lera-ge'lilleD voor,wallrvao '14•. lOeb doodelijkeoaJIoop.
".ldp¥eJ.I. ,. .' ' . ' "
geollllmd. Deo 22eo Februari kW.m80 wij io de, boi.
Te Poeogei Blaogtjoetwerd •. de •NoderlaodBobe . vlag
~ttl , .al we of 8 00e joogeambteoallr fragso:
tonballi Villi Kaodari. EeD eilaod dicibt bij den io.
lIebelcbeo. De v~lIati . 18 ill grooten getale oabij OOI~
ho, 4. Q~lInllll to mlJdeo en toob den koninklijkso . gang de.. blnoeob••i, Ie oorzaak, dat meo ' er op bet
pOlteolceten a!lowelig.
.
" .fIt 81411': , '. .
. ,' '
. '.
' aerate gRiobt oie.t in Ilaagtd8 , pus.ge to ontdekkeD
:U;P :~c1. ilIIcU: Door oell.8 eerlijke loep_lDg
waarvao •• lleen de nO.o.delijkale ' dlop ganoeg il
KEDmI
6
FEBRUARIJ.
,a. . .~. ~ t.; 400. Ire .akeD voor de. oom . toe",..
e . planwso ,811 flllrtoige'o , "'D., ·. meerdereo '
Ded •••·e MoiiroD, ' Lapitoe . eo Dj~tileogger lijn .
U8ll1lde~ be,ulkill8o .door ,,,"0 ltukje wei.
g. Befit ,deo 23.u ani:erdeli wij 10 de bioD811de . . ~ dtIan 'I'M! die 'DO! den lol.oder 10
,
rel.,ao lIIabe., nur Xandariheeft dUI 17 . gebeel rerwoeat, aodere bobbeolwaar geledell :
Dr lijn 18. lijkeo , gefondeo.
Cag&n geduurd, fOOl' mlj te meor 10rvalend , omdnt ik ..I
rill "~. , ' ••l1AftIlg , lUeo,t te .ijn. docb , 10101 iD
gl;ip:.,:~ Jllllfwesig ii, ,,
' '. dlso tljd siell: bin gewen!. lit beb een aao'~1 gehild '.0
D.' werklaambedeo aao de kottaBlibarvordereo
WI, .~~ .fltlll ,wen.ob· nDg, dat de Begeeri!,glpoespar bllrdnekklgeremltteerendll koorte, mehl de ooaao.
goad.
•
. ~
... ,.,,
. ...
... • tIWl
.' III . -.11 .d. .... O.~
.. elmati
.. ghedell,
geoam.s .ge."0.1,811.." dio dUlmede. gapalud :,P.IJI. .D.ole. WIll:
Kendal {P)robb\okkeo gevondeD 8 e\ hoog.
~j"'4IIQ_~ onder,de ' llogio
ieedJ· be Ha",~ op vel'lObUieDde ~deD olll:ltaan"
(BHtllplll'M {a d, phuliutfj , ~/Qdmfl".",.,w.J
,
.' "." " .'." -; ,
.'
..
'..
cIur d, letfri,el to h.t .l opmeot nil' 10"' :

'

0""

..

lnit.oaut O,'J.

e

van

,"0

Aangekomen .Sc.hepen
1:eBatavla.
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Aangeslagen

VendutU~n.

Donderdag 11 Februarij. Voor rek.oing >'liD AmeiJ•
dea v"n D"ijm .• an hOlltw.rkeo Ie Peoilpon ~oor P.
Buije eo ooor. r.k.oiog faO balangbebbeodeo f.n DD'
l1itg.loeto pandgoedereo Ie KrangRo door den paoli,
boudor Kob IDgtjoAO .
Vrijdag 12 Fab.uarij. Voor rekeniog en ten bnl ••
van.deo heer E. Boijer in de M•• 'ne8traat doorA.
M.~er en voor . r.keoing .ao belaogbebb.oden,au
!)oaltgeloste paodaoedorea in do Mllioiecbe kamp dOOl
dO~ paodbouder Koh Ingtjolo.
Zaturdag 13 ,Februarij. Voor rekoolog 'au den
lande eo bet ara.oaal alhier ' an oeoige yoo. de dieD8'
afgekeatde goedereo .

AD VERTENTIEN.
Hout- Vendutie

het

i68 0P

Batavia dd. he4en:· · , .>

OmGEPLUTBTlbij heL2debdaWOU .411 hat.
teoIlDt-kolooel. DII .. Puvw; . bg . beb 12debatai!to4da
majoorJIILT.lIS 80 o ..r l'alembang de majoor P8&:O,
OVERLEDENI de dlrige~eDd ollieler 'lib gqaollcl.
Ileid late kl ••ee HBtll'aroH.
,

tegeo 2 % .eDdu-salarie

Op Donderdag den lIen Februarij 1875.
op Pengapon .
doD r

(204)

P. BUllS, H •.

Op den 15 Februarij 1875
lullen io het lok$al .ao bet , veodudepart. awn\ albi.r wordeD
. .. kooht:
de .".Iigh.deo loe b. booren,Ie aaD ' de Erveo .an wi,jlell
dOD Beer

A. H. Heidenreich,
O:eed VD~ r i;.; omllO lt revs n

bij

MHi Oil c 6S

in . de LoCO"'D~i"

16 en 17 Decemb .. 1874 no. 294 on
in do Samara1tgsche C(mrrl'n t van dt'n ]5
"" IG De.'2",i>er 1 87,. no. 29~ · en 295. tallende be' .
Lo Cb £ll'tJ i)TI , ~ eJ~ g e n P~ rc~ ~ i nl d.4st' worden ,erkoobt

·; nc.

,lBV

i1 0 , ~O .3

0[\

op (;l tf n er.

() Rd ~ r bt' k ~ n(l
lO . . n,1.:

t.e mlllt!'Jn dag in

hdft "e, er
(1 71)

de laatat.

•
G. A. WERMUTa

Vendutie wegens vertrek.
Op Maandag 15 Fe bruarij,
teo buice .ao deo WelEdeleo
Heer

J. G. SEVERING
tegeoo •• r bet

Roomsch K'atholijke Weeshu1B.
vau e.o zoo goed ala Diollwep ioboedel bOlta.ode Ilit:
~ c ~~ ~~ B'll8selsob d.mi Am.llblement 'met rood rip.
, E. n demi Ameublemeot ,ao ooteobout id. id.
Bon Ween.r AmoublemeDt b••tunde Ilit III Slo.,. '
leu, 4 Vouwatoeleo. Twe. Baokeo en eeoe Tafel. logelegde grooto en '.kl eiaeTarol.. Eeo dalBes Bobrijf.
tatel. Mahooij.houten TafelB••. aarood"r Eteod·lafellDet
ioleg-blad.o.
Eeo ooteDhooteo Etagere-Katlt met foorwe.peD
waarondar VaO P.dapgBch Zilv.r. ,
Groote Spiegele eo ~: .... Engellcbe Gra' oNa .ill
lij.teo.
Oooaoles met mArm~r. Wasob·lareimet marmer, Brnl'
e. lecb. Tapijten. Eeoe peDdule Plet Spe.lwerk, djatti·
houteD KasteD, L'. dikaat.n me~ toebeboo.eD. Eeo hI.bouij.bollten Poyobe le.onll Kleerkaat. lDulijlr-K ••tje •
Haog- .eo Siaande LampeD, Petroleum, Ori,t,l.eo
Glaswerk, waarondor oen atol oompleat 1D0uelin.
Glazeo. Oompottee. eo£.
L ep ~la en Vorke!' ,aD Berlijoech ,Zilver; U.bo,
Tbee·aer.iee,. groote preeeDte.rbllideu ..
Zilveroo Thee.lap. l. in Maboilijbcuter. Etoi.
Eeo Melodhimmot 14 Regis.t.r• • • n Ales.odar
pore ·.t fils, bijzoDder ges.bikt ,oor 'Ingv••eeoi,lugeD.
Djotibouten PI.nkeo oD .Balkeo, EonnieDw Kippellbok
met grf)ote ombeiDiDg van Djatti·bout.
Eon .gebeel . oieawe K"nst-draaibooK lDet groote
~ollectie .Geroedacbappeo.
'
Ve r de r ;

•

wAGEN:.P~RDiN.J!f

Ee!] zoo goed ale oieawe Europe.obe . TelltwlaeD
met Eogelaob On~eratel. ,.. '. . ' . " ,
. Xalkoeolio, Klppeo. eo Beodeo. . .
Bloe~eri" wl••rooder mooij. RooeD,' 'eQo.' e08.
B.~THAU~ " 00•
(180)
.

Op bovenstaandeVendutie
bij Ileo Heer

J. .G.SE VERING

·
..Chronom~tres~R.·oo.d. ;bt8V
.81.8;.8.~b~. hJ' e·. s,' r
Bagelsche .Begenjassen, IDemi
a
I
Op nieuw ·OntpakW.;>- ·

Per PrUNell .fmoUa ORI.,aDgep:
•

.w ith en.warbe..

, EleRllate vierkaote

.'

mel ·en !ondtir wekker. io atui, vao/ 60:··· tot' 80.c- .

(52)' • per do.ii

R f.

I

II j ·O !f If

... ...____ ._ .._.__ . _..J

PERRY & Co Lo.n den.

.

aSQBBKANT:ELS,

.0. aan

Ondule,
Eenvuudig g~lini tje rJ Wtot wal.erlijueu,
Ge he"I effe".
(lOa)
n. O. 'I'. VAN DOHP en 00.

PARAPLUIES.
(1650)

~,.

G. 0. 1'.

YA.N

I101tP "" 0,1.

VERMOUTH NOillY PRATIe CO.
"

r. u.

,ralkc~r

I)elicieu~

J.,ij
H . A . ·'VERMU1' H .

(l MI,j.)

Metale n
IIcfbofllnc.~II.

'l'wC('
8(:hroeven,

LEOOCq'S.

n~ t"Zd wor ilen , d,d; m OH a llo
~\·- aa'e, ,-;;; ~'h.I·oeven

.elr.

.l:J os l;;L.

gelllvkkelijk OM, 100 Ill.ke n .
( ~ .-

:1 ( 5 , -

(122 ... )

G. C. I', VAN OOltP

Prachtige echt

'T~

a

rho,

,I\:;

Meerscbuim

baks~P~jI)eTl,

verechillende . oo rten, a llen
m Hll dst. uk

ill

(!J6)

(95)

fll (: t

l il" ~ bar n

I.~"

t:tu i.

G. O. T. 'VAN DOUr

H

t, (:

f'

n

Zadelmakerij
.Mosch' & CO.
ALLES tot minstens even lal!:e

..-.

prJ,Jllen 81B el'J{ellM eluel'l;

komen.

.

"tl

"e·

(1916)

(!J7)

VVf'df'rolIl verkrljgbaor btl
(60)

F.

n.

BOUMA.

- - -- - _._---_._ .._---_.._ - - 0ritvangendirect uit de fabrieken

Cbristofte & CO. te

Par~h

Zilveren Eellepels ell Vorken,
af 3

ill· .tollen vao
(1096)

het stuk.
6 Lepel. en 6 Vorkeil

,·erkrijgbaar bij
G. C.T. VAN DORP& Co.
. .. "._-_ ...

- ---- - -_

- _.

-._-- - -

Dames-Necessaires.
rus;. A l 30. ell
G . :C. T.

v AN· DORP. eo

Co.

Petroleum·
Kook- toestellen.
: Wederom ·,.erkrijgbaar.
'
.. bij
F. H. BOUMA .

(92)

DAILY GOSSIP

j
blj Jane.• Pl'6pared for the proas. bij E.boije, teacher
the Englisb Laoguage lind Literature Hanrlem.
f UiO.- p. p. I 1.75..
Dit oieow outtig werkje voor het onder"ij.io bilt
Bog
.· eliJob, I, oolllng. te·. Batavia II. an ·h~t. ·. GymoIlB.iom
Wlllem III iDlJevoerd.
(98)
G. O. T. VAN DORP Gn 00.

01

.

. a

~ehilde~jGlazen,
. ~t de grQDate 8fme fii1i,J.80" •• rk~ij
:~ . G, O. . VAlf ,~1a¥, eo 00.

(flIO)

4 .-

H. C. '['.

Y.U;

.lIe 800rlell

VAil

nn,Il flfm r' m," )

lectllur

~"~Jr

/I

Baron Be ntin .ck,
Gezagvoerder D. BUlJS,
v.rlrekt deD 12.n deoer de. morgen. 8 oor HIU'
Botavia, PecaloogaD, Togal en Cheri bon.
De Ageot.eu

20 .Zij m .. eten v60< 1 Ma8rt 11>76 ont'DDg"eO <ijn
door den vooroitter van ge lloerude Lege.
3e. Zij mosu" uiet ond~rt e6 k6nd zijn met den

A,tlm;ni~

U M Hi III

.trAtelir
G. M. (;HtIBLING.
Adr_s per opoor BaU. G,dan!lon.
(970)

,iuu

;ll l. U1 H;\.:!',

U, .. ,H

U1 VI.'~,", "

0nmmf'r('i'AI

~vv,j "" H;". vijl'

Ilo~:~;rili v(~~O\~:I:tl!;~:~:\~lp~,~~~II;:~~lrlJ 7:~~E~~II}rtt;~j~·~;llhAe·~'~'~ :~~e ~~~~:~

n9B

zu~~~i ~;: ~;:;;:~::~~I(; ';,if~'1 ~~I:Il::':i~~"~ ~)~:I ~ij :~ij I;~' tI~lj~II~;~~'~ l~~" h~'j::~ke ~, C~ll;1:,,:

i
i
k
1038l!it1iju ,Ier ,IIunCI l:1I j \lII;;l ~ m {; i)ljt:~ 1,'11 n' ~ clt Ilc IV'Jrkilig cler IU c D s trua~
tic ( lII ~ il oIJs lI) IHlen ) ,
Rij khHl.cr tlll ziju f lell<~l r& tl i t wc:rki n;;'~fl lI ito rmaLr. V'o~rtr ...frchjlr.
er.nj~e lepclll l.iju \" (lhlllcnlic Un! 1I\IIIn11 ~'~t. (Ul llhCi l l, krll.t llt I:tl .'~terk
tc t f~ ~ll'.' rs I ell en,

Geregelds ,aArt tUlecheo

Kapitoiti W EST,
zal in de eerote · belft ..vaD Maart
k. : vIIII'Bata,ia
Door ROTTERDAM ~erttekken.
.. . . .
.•
Veor vraeht en pnseage gelieve men ~tob te wen··
deo tot
De Ago.teo
Mo. NEILL &lJo.
Samaraog.
MAOLAlNE WATSON & 00. Bata,ia. .
· .(202)
FRASER EATON & 00.
Soel'a~l!.

e.

Secretan'8.

ell IlooM·

,~erf "uldoentlo om de OrlflPOemdc ' pijn~n It dotn n 'rdwijoen, de ~o .
lIe~, leDH .100 hecuchel\de ~iekte in -warrnc 'Ande.", Ilerl buik. en roo~eloop ie g~n(!l8u . ."
" ....

f.."1~.~\,,~\\t~v!e~ !~!~t:!

Spijsver~ering.

-

, ne · SPI.iSVERTEItIlNUIl · (p"lille,) . You . BURIN · DU BUISSON

.Holloway's

·".oornaIHilBte· hO'pitln1s ' :VAo Parijl uitgeoorcnd,.' b~ijkt dot ~ij to vcr..
kieten zyn hoven de loogeoaamtie Vichij pastilles, met ODder. t.lpa-

~.orukeo. dezer

l polheke.r .le Parij" . tn · I~ II~eal (gekrootl.de) .der . A~~deUJi8 : ,an. Perijl
!'t'fee niKeD) II : ~eD , orm' . '~n. teo . aangeDaJlD bue~Ja de ,oorDQ.amst~
· be.tand~ue.l en. Ilie .110 ',pUIYort.eri ng in de roB:'S b8wer~en.
" Door nrgolijkende pnltl',eo door .venchcideolB Kenee',beeroo in lie

barer

"traodelijk

n.

geBoQleo, 'eo ' zijo zalf .good

ge,f'.D

op 1:.0

de zijdeo '. d.or

berateUea vaa he& .jof.te .e yeawif't tU'ed8D ge1oe1ig.
~ijt~ :: t~I~:!~::::lt~.i~~~elljke e. ge.o.dear,oheidl.g .&.Io.r:

::~:~~~:~. o.~·~i.~·~~~J ~t '~;::I~k!~ ~:'~~: .:::e:~I:!d:~:;:

.

Dit I'm•• va. 11: 18 .•• / i .• Pulje, Z.II n./,I. I!

Oherlbo. W. CALI8T&NS .\; Co: Tagal A. J . •an de, VOORT.
Pekalollgbu \V. E. HANA 8010 ARNOLD •• (;o . •• a COIiNAIliS.

~T';'; 8.;. ~ill:R~~TI~~tF/~.Z~~.D:~~::'&lIJ: ~Oll~:
VAN DORP •• .0.., II: ·L. DB [;YON eo

'.

1"'/ ..

.

____._..:.. __._. . _~~~~!~~ eo Of.

in de
(712)

Qodorbui.k i08ewl'~

r~b&reeb •. (o&

ell

tt:•.w:!-

......... -- . woood . door dell.. BOllt:'
LODER, to oaov.ardell .pl'l.
, mo .Mutt, .adrea

voldoeode r&dea \~\\\\§\§.~ , .Een H uti:

k:;d:'~::::::, ::ar:~o~I::8ootBroD~!~:!:.a~~B~: :fd~o8~e!o~'!:rk~~ ;

De ONOER· PHOSP1WOPWRIli KALK STROOP
de He&· reo oaUSAULT e~ Cie. Apot bDker. l8 Patij. is niDt .18ch&. eeo
door weteolCbappelijke oruriaiJ beieDJ lj.fJeiamidcJel om dOD' boe.t"
'8r~oudheid, zlokinglo to 'geoDzoD; maar e6n b'eilmlddel .der ondaL

Hootd.d.opo\ bij d. H.eren Geb". LOONKN · Ie . ·O.Ia,iII• .i. d.
: .....,HDllIe t/'0lhekltl· '0' . Neerla.daeb·lodllo eli Ie 8-.n, bij
'.O.T, VA •.DOBP IlCo.
.
~m)

~

PlUtH ·' _N. Z"i.,,; .· -- ·. Ge,~a'lijll:l; · Di~ rrhee<~ : De
ntlw"kkeodo: .ie~lc .t OO _ :ver~o hUluQd, eo de :wijze
nao9Alleo 100.
aijode,
eeo.

~~~:t a~o::O!~ij!orftz~!~I.. ~:~:~ .l:~t:t~ur:~ ~:~:~er~~~I;::~;d' ~:~D:;
~:~:D e~:D z:~l'!~~ Zd~D" l~kt:eij ::.~~g~~:e 1~~rt~:f~::e~~~~~e;Df::

Genezing der borstkwalen.
D~~~k:U:;:,~:~~:::nD:·~:end:: t~:t'!;,n~~tb~::I; ~:h~:~~::!:
e. 'do. lij~.r ,orkrUg!
. .ep.odlg·'Unn.s....ndbeld
,en go-

~ed,icijllell

a:OLi.O."~"1

!tl: ~8aDa~::~:~h'eo v:r!:~~e .~Dij?V~~~~~ine~Qe:l::t::~:~~~ .,',,'nkoOI. om

IIlhold,

en . ROTTERDAM.

"HARIINGTON"

r Qor;il/.,.

Bericht. aan .Zenuwlijders.

Ie. boud! op

J~ VA

Bet Ililgelscbe Stoomsoblp

l~o nUAUASJ\ .\I ;tll (jlU~~AlJ~/r (·n. ej~ ~l)~thektr~ . te'; I'arij ~ It etl!
IHl reilua"~ l'enemn~IIfIII ~1 '·u~r sJ h.elehuufdIJlj~. lelJ~~U".)Ilrhil.l .
· pijll j tieD eok.el . I).kjc m ctlllig . wei;,.g IIII.kerw&ler ollgeJul t it ,Hie.

, Slechte

U

(LIMITED.)

J. J!' . GoHEL,

(lB22)

SIP.:lOl NRViQ"Rlion

Company

'.I. •• Zij meoten vergezehl gaao v.. n een v.roegeld
biljut waarin dellaam en de woonplaots van· den
IIIcbrijv~r geno6md wordeD, en waarin tt,fvens
bet sub
2 bodoelde motto i. v. rmeld.
D o OommillfJio, die O\'f!r ' ue antwoorden eeD oordeel
0.·1 ,elloo, .al b. olaao o.it minet..".· drie leden, door het
be.tuur der Log. uit d. In' pect.urs .oor Ioet lager
onderwije en o.udere ingezeten~n VAn Java te kieB6D.
R.t b.krooDde werk blijft het eigeDdem der Loge,
die .ieb hut recht van uit.~ift. voorbehoudt.
De uie! bellrooudc aotwoorden wordon deD inzeoden,
indien zij zulk . .. rlangen, teruggezond.n .
Name,,,, he' B ellluir df:r L<l.qe VO Q1110fm d :
C. E. VAN KES'l'EREN,

Nut van bet IJ·zer.

ijl.t.r

"l Ull

Mo. NEILL eo Co.

(206)

van ee n motto.

li d ijr.c r m;ll'kl lied uit vim Iwl Bluc/I.
Verdw ij ll t hch:d\'(, 1)"" unbl :lat. Vtrlft'Aklli oj.;; tu.!.l u;,oj{f'zicht I'l'ordt
ltl ce~ . de t!cUust vcrg3at t il hr t bl ued nr lics t l.ijllu l'iIo.i kl ~ uriKekle.ur, '
Dfl piHfll, l'Otfll!l'~ , IIwpje4 ( 1Ir ;I ~~'I! ~ ) tl ir. ijl.l:r tul hUIJMbeatiillldeei
hel,llw u hN,itten I.ul kli iu C(!II' (1Il(J ,'~rln~l(' u !<,!AHt I' ll gt: \' j~n ij7.(!f tc \·er.
tefCU n;UI eClle n: c, h 7.\\"llkkr: mallJ!.

~11:(j:r~a~~ 1:~~~~:ltl~tz'O~~::~.:~(j:~I~:I,~~ 1,1,~~~III~t:;lc~:l It~~,;.e!~r.~j~.~;~~

L('g~

Pres. Corum.

merking te kOlUen, BaD de1.6 voorwasrclsn voldoen :
Ie. Zij moeten fran co f{lrzonden worden.

DJA.'l 'TIH-HOU'1'·
,I"' n

Het s1(oomschip

La Co n~ talt t(J td Pit/lite' ) t ~ 8amarAng 100ft
eel) prija Vfln v ij f h 0 n 1..1 0 r tl g u I d 6 0 uit, vvo r hat
best gusdut'veo lJ~e~bo('k OV(l f de Gelwhieti("nie van
N.derlando. h O". t-!",lic,. ge,chikt voer de boogste
klaase dar lagero ~ c hol o n.
De , antwoord c n 7.ul1eo, om voar onde rzoek in aan·

D"

I 15,DO.UP e·D Co.

,I no "

SOHJ~OSSE.R,

I ' - PRIJSVRAAG.

• GEn A N (1 AN,
B c "t" lIill g6 11 01'

So"..cajJ".

NRD. IND. 8TOOIVA41\T -MAAT8VBAPPU.

NallwfiB CommieB&ri8Sen,

H. O. :1<'.

(207)

Hout- Aallkap
" ,. W,ll.lr1?N w f\1'"ll"n

ue

bala"" na te zieo art. 46 rler otatute •.
Verkiezing vR.n eC.n OOmmiBSo.ril1 in plants van den
h •• t P. H. SOETEHS, wolke wegaDB vertrek voo.r
(Ieza betrekkillK bodonkt heeft.
D. balan. li gt 000 1' d•• lhebbers fer inzago ten
k,mlor. var h.t Veer.

DE HUISVRIF,ND,

Echtperzisch

Rozen""ate:r

Overl.gging del' baIB'·.• Ofe r bet '98de boekjaar an
benoeming BeDer Oorumissle VBII 3 deelhubbers om

G·oedh::oop!

Sntn'I.I.·UUU·

BeBtellingen op Wagcntuigen ,d. "nd~rzim worden
met .poed en ,.ecuratie•• c gcetr"cLu~"rd .

Punten . van behandeling.

G . C. T. VAN DORP en Co.

Bell t gruo tt~ Ljl!il lustrce r,l c d H~l en, g e m en g d fl
"oo r burg-en ill tltt& d e n lAml
to V.OIUC U ;1.

Kommandant M. 0 . ~BRA.AT,
ul vermoedelijk in de laa~ste b.lft vau Februarij e. ·k.
van Batavia door het Su.z-Kanaa( via . Nap"l. dar
b.t Niouwe-Diep ,ertrekken.
Pa•• agie,. kunoen te 8ama,.,ng embarkereo.
Verdere inlicbtiDgen te beko~en bij
D. ·~gentoll
J.DAENDELS &. 00.
(147),
Bala.ia,,, Bamarang · en'

HANDEL SVEItEENIGING .

Girofla,
arran ged for tho piull o forte 'il- f 3.Nege rlUsrac h. Potpc)urri, nnfLr Chri~,t.y'8
l\-(jn ~trdR li el le re u , gl'nrrar.gecrd ., oor ~iBno.
fort..
.f ·2.;;0.~
G. C. T. UN DOUP en Co .

af

Prins Hendrik. ·

d•• oBlUiddogo ten 2 ure in het Locoal
d a I'
.

Popular Opera-bouR", Girofl . -

(5-10)

II ET

Op Dingsdag den 23en Februarij 1875,

Groot" I'uik.u H AMMEN .
.F . H . BOUMA'

Om kill rle Nm gt,'l lllRkk r lijk TJettera" e n Cijfera to Icero • .

Ruim. voorzien van aile J ..lt'i'IK};LtiN,
hun vak betretfende.
.
~

IN

Niellw Salllal'ang's- Pl'aauwenveer.

OU ASH 0 rr E R.

IJeeR. ltekell, en Kubiek
Uoozen. '

Cu.

ell

Het. nieo.w gebouwde, voor pallagie •• ',eer
doel matig ingerigle fjtoomilohip' .

van Deelhebbers

& IIIIlIUl(h's Hier,

:MUZIEK..

mel,

Stoomv.- Maulschappij Nederland.

Aigemeene Vergadering

'I'elllllmt!!l.

en

i n Cll f,\m i.d5l ir.- nnt.l"!lu x cD

zoodanig kunneo

A braDch of thie bauk h•• boon opon ed At P.nang.
Me. NEILL & Co.
(201)
A g a nt a at S 8 m 8 ron g.

"nll ]<'LOWER & SONS .

VUII

· Voor gebeel Ned. - I II d. i i! eo • E o . r " p ..
B.~;~t zieb t.veD. met het houdeo p~a~.J;G~~D'

PENANG~

( :aI'l!<ihcl'~(~" DU~R.

• ·ortc..

(9/1,1,)

Aigemeen Exp:dilie- e.n ' c~~;i~~~~
Kuntool'. .
.

Chartered Bani, of India. Australia
and Chinn '

! 15. -

India Pale ale,

V err e k ij k e r s,

Ji~

W~~teu 8chn.p .

"an

H.ll.jS ven . (inti~n.

VorkrijgbAar bij
G. C. T. VAN DOUP en Co .

(04)

Ontvungen:

BOUMA .

reoo~manJ8e .. t tioh fOur i16t houJen

Tooneel-kijkers.

J 7.-

Q,

(lJ,dlw SrllllarIlJI!! met "trhooging. tlf' Portgeldell,. j
(fHl7)
H . C. T. Y AN DOltP en Co.

/)ri" pmc/t!ip"

(203)

D j () c j 8 cur t

i\IIHlclllll "!)or Ni,tullr, Jenuet t;'JU
10 ,lin.

Champagne Roederer.
Moat et Chandon
(1611)

t,~

.Praktisch Volksboek.

( .:0.

___ F. JI.BOUMA, )

van
GeneeS II(,!l'r

He".",,'raat.

. . . . . . Togen billijke voor..aa~d&ii ·· bela.b · clob
.,...... ile Oodergele.kende met do inhllol'llama en ·
baredderillg van ... keo en k",.e .ti •• bet,effendi. Laude.
lijke Oodero.mingente 80erakarta.
J.1<'.V AN LEEUWEN,
(174)
nll,.,.,e,a t.

Quadrill';,

door J. GRONEMAN .

._(~__ .__~. ~'3~~_~~Hr &~'~ ..

pf<;Rn ...'

J.F. VAN LEEUWEN.

"3atonn-:,

.-,en Indlll!4ch (~"4 ."IH!ltt!","er..· .

nit. dt' f"brif)k

te. Solo •
(178)

Comiru~rcial,

81adell oil hel Oagboek

den biunenkant STO];'JAS.

,.n Inrare Eijde en met, 12 B.Rl ei tlt:fl :
VAN

en Expeditie-KantoQr

In LlA ISWGo.rsto lmortAo, zoowe'J roit 8JeIJlaauJO,

l'orh'rico 'I'AHAK va" PJ, OO:S •• ,. AM:Sl',KL :
F. H. BOUMA.
(1291)

~ ..~

R

Gommissie:Verkoophais

Co.

00

Post-papier.

Saucijs fie BIHllt'lgl!t!. ,
Grotmten ill tlH8~dlt~1I e u blikk~l"
Geilltwbt ill ~hlo pf) . ell
~

Gutta Peroba~ wiUe . en ~wart~t I e k~Rlit,eit met l.ijtleu

.k rageo·

H. O. 1'. VAN DORP

,

(199)

BAARSCI-IERS; 8, f ' 5--

" ' uterproct

ftBQEmtIJASSEHr~

voor db
EN

(92)

V8rtO&V~{J~

N. nv.ST'JWtlO~1 '

.. .

diu iete te vord.r~" ·bebbao 'aD deo H~.,;r;
• .
VAN VLOTl!lY t. Padjarakau · lIshev80 bttutiell'r,l,teo,
ti;;o io to zeoden v66r ulti ..,.o 1!'~"rlla.ij'1$7G.pli·
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