IIxr~.Jaargftng.

Verschijnt dagelijks, Zon- ell

Eennieuwemest' voor Java.
III.
(Sial)

Mogl het ODS. in onze vorige artikelen gelukt zijn
devoordee14lf- van rloallpgelostelt. Peru-Huano in
hetaog te· doell sIlringen, toozij Let ona tbana geoorloofd eeni~e arlvyzeu aan te balcn, afk?IDstig
van nelbeltende chemici. Allen rOell)l11l het als de
bedte eigenschap van den o1'gelostell Guano dat de
stikatof erin besloten blijft en niet kan vervliegcn.
"De opgeloste P~ru.Guano, zegt Dr. de Laos uit
Leijden~ is Tloor de fabrijkanten verva,udigd door
"fermeoging van fijn gemalen l'aru-Guano met sterk
zwavelzuur. Door do werking van zwayelzuur wordt
het· phoapborzuuf, datin d~n ruwen Penl-Gunno
gtootendeels in ono1'loabaren toe.tand aanwczig iB,
geheel oplosbnnr ge~Jaakt, zoodal het zich gemll.kkeJijk in den grond ver"preiden en door de worlels
der planten opgenomen worden kan.
De behandeling met zwavelzuur heen daurenbo·
ven het voordeel, dat de ammonink, die uit den
rnwen 'Guano, waario ze dcel. il1 vrijen toeBtand,
deals ala koolzunr-ammonia aallwezig is, gemakke.
!ijl!. verdampl, nu, door bet zwaVelZllllT I-(ebonden
wordt. zoodater ?wavelzure 81l1monin (,ntstnat, waal"
uit zieh. de fmwonink niet];au vervlugtil-(en
l3ij
langduiige bewaring van dezen opgelosten Guano
zal meD dan ouk gC~l verlie. van stikstof or am·
monia te ducbten Lebben,"
Even gunsti!!, laat . Dr: . lloogcwsrff van RoH'cr·
dam ziehuit. "De .UkBtof, zegl 'J:ij, die in den ge·
wonen Guano voor ee"n gedeeHe in den ~ornl van
koolzuur·ammoniak, een.uilerst vlugtigc vcrbinding,
aanwezig is, heVindt zieh in den ol'gelo~ten GUlino
iD deD toestanJvan zwavelzU1ir amrooniak, een in
. water oplosbare, .loch onder gewone olmtandighe.
d9n, niet vlugtige stof. Deze GUlino verlicst dUB
niet door het vervliegen van de alnmoniak voortdureDd Van zijoe waarde, een waortlc - wrroindcring. die bij den gewonen Guanozeer 1,Jelangrijk.
en o.an, ieder verbruiker dier mest"tof boken(l is:
Dat dit verli~s aanmerkelijk' kan zljn, voIgt reed~
uit het feit dat nit een mouster genomen guano
bij het droogen ~% ammoniak ontweek, terwiJI pij
den opgelosten guano nieta dier ko.tbare stof vcr·
loren ging."
Ook Dr. GnDning heeft monsters onderzoiht en
is tot betzelfJe gunatige resultant gekomen. "Dc
~r~~~S"~.j.,..,- ~',~(',~n Z"'~ll;~t l,i~~ i:J f'lb"';jltmnti~ nit l'11-

wen GuaDO verkregen door dezen mechanisch. eu
met zwavelzuur. te bewerken. ,De bedoelingen vau
deze behaDdeling zijn: vooreerst een artikel te kunDen leveren' van' een gelijkmatige en constaute za·
meILlltelling; ten andere het1'bor1'borzllur in cen
gemakkelijk oploabaren vorm. ts brengcn en ten
derde, de stikstofverbindingen voOr vervlugtiging te
behoeden. Ik heb mij overtuigd, dat dit drieledig
doel door de 'firma (Ohlendorff en ·Co, te Rotter·

FEUILLETON.
Bet Amok.
,

II.
(TTer.olg)

B~acbonwde men de,· ofscboon reed a meer dlln 30
jaraD bereik! bebbende, BD . nAMA m,.t eeo opmerk..am DOg, dan baa.de g~wio deddft van dien DOJakker geene verwondering. Werkelijk was .ij, boswel
nlet leer Gjll Van welen, nag . eene . 8.choone ,rouw.,
die vooral de aand80bt boeide donr hare in
all<J deeleil ge/!venredigde, .slllnke gestalte ·.en
wier ligohaamebouw door . de. ~aluur . tot' de grootata .ohllaaktbeid was gebra~t. OnberispeJijk ·in
baar karakter alahuia.ronw, en eene teeder.e .steeds,
be.orgde moeder foor bare kindereo,waazij· ten de-

=~ ~:ig::a:e:e::o::::~~r;::ct~i:g ~~:lr::::~~~~:

lie weI eeuipiD' een' .woam van ..aes verWort8n had;
to811 OIij bi,j een pur vSflobiIJende gelegenheden. ge·
toOlld bad een IDaDDelljk eD moedig .haft te bszitten,
He~ WIll dan miuobien oak door die bij rrollwsn
100 lIIidlllam gevonden wordsnd9 hoedanlgboid haarl
Iw.k~,· dat ilj Dimmer de.· jlliosaie haars m8fJlop.
gewekIJ bd, 4001' hem de vereohillende pogiugen tot
f!!l'teld:lngfan·deDgeheel. cljn vertrouwen bezlttendep
~aelillg te. doeD. kellnen, Zij bebield dallromtrent
e811 IJtilllW\jgen, .dllhnl~~ veel goede voorapelde ~n de
madebew.QDel!I un 1Jag0ll;' die met den bllrteflogt van
911.. BAGAJE bekend wareD, l'lIadd811 hem tbD aterklte
1i~1I op lIjt.e hOIl.!e til- ~ en lit te sien nn·. pogin.
jen,dill .Q,p I\lb hedel'f kdndllnuitiO'Open. DaD, niets
., .WlIreta IroD bmn tob b!kear .brengen ell bij ewoer
bU ~Ilh Ipt,en,tin.lleedam~lJer W01'danden weJl80h

'
I

U

Abo nne III en liS PI' s
voor geheel Nederl. -Indie f 12.50 per halfjaar.

Ho 0 f db II rea u x :
teBrlma,..nu bij de uitgevers G. C. T. VAN DORP & Co.
in NftkwlaDd bij d~n Heer W. O. ,DE GRAAIIF, te Haarlem:

dam) in de Joor mijtoegezondenuionaters' ten volIe is uereikt."
Deze advijzen zijn zeker volJoende om aan den
""gelosten Guano de voorkeur te, geven boven den
boe.W. BllitenJien garllndeert OhlendorfI' en Co.
RRn den koo1'er het gehalte a"n oplo~bliRr 1'horphor11111r ell' fItIn '.tilrslof. zooal~ 'lVe reode" meermnlen
zagen, Je twee onllli,Lnre bestn.nddeelen van een
goede mest.lof.
2n.l mon than, 01' .Ia·la, vooml bij de "uikerclll·
tuur, proel'on nemen met den o1'golo.ten guano'l
Zal althans in tie eer,te sedie van hot aallstaanue
llltlisch Lalldbotlw·congreR dp bocllkil· en de hiel'
verdedigde ll1es~~t.of punt-oil vall oycrweging uilma·
ken? . Naar OilS inzicn geen IlYijfcl of de opgo·
loste Guano wint het ,Ian van den uoenkil,

•

ni tgezonderd,
PrijR cler

Advert~ntiell:,va~1 1,-.-10, woord~n voor2, PIRatR,ingen,f 1.-Voor iedere volgende

Shtitin", ,Ier l\.Iaihil te Bat.aviR.
de }~raD8ch'o ~hii
13'eo 27 FebrulLrij;
., Eogeleche "
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i\-IuuH",tnud. IJ:Cch:u-•• nde de
Inuand J:o~ebl-uarU.
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15 en
en 27

1
1;\

geno'moo-,

VRn beiden, alB zijDde tOemhs, die

ve ...ehtoode om·

stl\ndiglJeden niet in flanrl~erkin-g kODden komeD, maar

.1. de hoorden dL'r beudJ moe.ten be.chouwd wor-

l'ELEoRAl'nre, Gi.taren o.oud, no het afdrukken der
outvingon wo vQ,n deo cht·f van bet l'61e·

OUUrBtlt.

de Engel.eke Mail,

10
8
S
5

25
21)

18

'\

,
dell

in aaume!'king

zij
dOD,

26

12
12
10

gepll;:H'gde gewelJ

reroordc<;ld, <.10 Z[l,;'cn ,.-~r~t,~n f"nt At'hUien, jaar en de
tot Iwht jU,iH' JW~1JgRrh\~id in tlt1n keLi.. iug.
Kort Da die \'eroordeolill~ tiLiert" Kortodjojo in de
ge'l\ng'~tlb tt:" SamBrBng.' Van de overigcD' werden
So(liwerio fOn WorJgsodikrOIDL) bij arrl'st van be! Jioog
Glupt&hu/ ler doed H~ru()rdaeld uit overwegiDg, dat

grRaph-kBntoor albier het berigt uat er storing WW!
in dd 'l'aheran-lijo, 00 baden morgen am a~bt uur
dat die Iijn weder in ordo i.,

Batu.via., 1\l.u.ntoJ.(, Riou","v e,n
"
"
"

O.5~.

l",tt;~d

Postkantoor Samarang.
Mn

,woordell (

OMGA.u<D GEREO~. nen Oden December 1874 aton·
den voor het Omgaand geregt te Sam.rang teregt d •
kotjoae Sodi werio, 'Vongs,dikromo, 80g010, Sok.rto,
Djodongso, Kertodj!Jjo, PQlidiern alia, Modonss" ell
PA Ragie! .. Ii"s Singoijool\o, b"schuldigd van iD den
URcbt Vllll Jen 25i;:Jn November 1873 'tf,"- huize van
p,\ n"ira!i in de d~8a. Klitih, dietriet Grogof', voor
Oou~ wR.~d. VQn I 1200 in vel'eenigdu eu g.wapende
hend. go.toloo te hebben, Zij worden, degeriDgbeid

Sa III arang.
Sluiting

1)

:1

2~)

en 2·j,
(~n 2~

cn"J.2
flD. 19
cHI7

DE

R~~ident

\'Rtl

SfHlJ.14rnng lew8111 hud~n

murgen

Olll 10 uur,- VRn zijno intopect.ie iu hat. Demakscbe al-

hier terug,

SluUing va" de ,Franscke Mail,
..~in Butayiu. ell

IJ en 20

7cn21
7 en 21
'I, 18 en 30
].1< en 28
Jl-eu 25
~ en 2:1

Fehruarij

:Mn.art
April

Md

Junij
;11t!ij

BANJ)JUt. 'fen gcvo!gl.' van t1~n zwar~n regan Vll'n
gepa.slH>l:!rd::D llncllL fl:taan 'heL ChintHWhe kamp ,en alia
oenigzin3 llltlt; geif!g~u karJJpo~uge flUi' Samarang, voor..
o.l de zuilleiijkatt~; onder water.

~in"n.pore.

a, 17 ,. 30
17 en 31
H rn 2S
12cn2ti

l'ndn:n~ e l l

O:.\[TREN1'

.t:'-\jeb.

"relo": Beton", ltelll.:oelen. l.>aclu.ug ell

N,=,d ....lIul. ~' • .tonJ,~.-t\lunt.,",,('~hnl'_l)U •

..1\.t,leh,
Den 13den 1m 23~t.~n mn r:11ce mMnrl
1"llda.u~j

PriBDllllI, .t-\..Jor-Ho.u~ieHJ "Nutill.
Baros, Siu"kel, Nht.H. en
AuuJu.boe,
Den 2g!lt.en van elke mlland,

IIi~Jlslre!lelill!l

l\.lulltolL en l'Hlemba"U".
Dcn 17den ...an clkc maand.
Hurneo's W •.,,...t,luu'!lt. en IJilJit,Oll
Den !stea vau elkc m~nd,
en .JIt."",·~tlll.
Den 2Esten van elke maand.

Blt.utljer,ul~""in

,:rilDor-.Ii:.o~pft'J.g

en ,I ...

HJ
20

..

20

20

"

20

~~oluhht'ln.

Den 17den VAn elkC rnaand.
Atohi,D met elke Engchclw 011 :Fran!lchc mail.

"'lui Un", (ler .. akl~ett;ell btl bet I' ..... tl..a:~

....

r'o.""_ l·~ ..

w., ......~ .. _, .... :.~

187~)

Bol·

93

"

Baron Belitinck
~hlltok en Riolll'V.
Bal'OD ,\I,H:kay
JJ
KustJlI"at~cR en ,'"::aI111\fllog.
Willeln Kwoovrinll ner Ned. "f;oerflbalj:l"
SaIDartH11t; en KlIl5lplo.ahcn.
I\ooiflgio S(lphia
" U"tavb
'l'elok·Het., Arne, 13cokodeu eu
OYer die IJ\al\t~~n Ie rug.
I,uiteoant Generaal Kl'o~~rD
,,;,
Riuuw, ~in!!:aporc, Penang, }I;di,
Gigh~n eo terug,
W. CQfes,de Vriea

(,inglliiorfl "

Sotuhaijn"
Ihtuvia

Parl;\n~

3 ure, (de Zun·

Voor het frankeeren en nantetlkclten \'an bricv-en, cu'7." \"an 'ilmor·
gentl 7 tot J8nami~dag'" 5 ure.

Sam:uang ilen Z"clll)ecembcr lS7-1.
De "Postmeeater
II, A. KLERKS,

20

"

I'riu.'l AlnliUtlcr

21:S

"

:'.linillter van Staat Hochuneo "

1 l\1aart l\mb(JiOEt.
II
Batavia
K IIl1fpllla.hfD llD. Sawara.ng.
Willinm MnckililloO
If
Sr::('.rI~haijij

Samuaug
1

II

Aljcb

I:ll

It

Sucrttbaij~

If

Iht.avin.

KIBt.plaat!ien,
" Hahn';a

Atjd\

'L'e1ok.Betoog, Henkoell'n, 1'ad$og ~11 over die plaGt ~ eQ terllg..
Ue M'arioe--Sullerintenlle:nt der NI:dcrlIlPdllch·Jndhdlt!
St()omv:l.lut.:l-Inahchappij;
8, VAN HULST/JN,

eD ruim vtlrtrek, doorgebrBgt ell allan die tot het
te . zullen bevredigen of hanr de ge.olgen baa.. weerbuiohoudeo behooreo, leggen zieh daario, zonder OD'
etaude op eene bloedige wijze te doen onder.ind.n.
de,scheid VH" kunDe, op kalasoa'. te olapeD, ,lIenen·
Geen gunotiger gelegenbui,l daartoe, daoht bij, daD <Ie
de d.t vertr.kteven. tot bergplaats der lovoDorniddo,
reede door ono beschrevene Bacchanalia. Immers dan
leD, wapenen en botg •• n de Dajakker 8au waarde be. was alles .eroorloof<l ell bij, wi.n~ huwalijk.bed en
zittan moge, waaronder, voornl gt~rekend lllool.en worden
gastvrijheid bij wilde acbendan, de beld van bet feest,
de ge.nelde melloch,'lIhoofdeu, . w.elke daarlll worden
dap. uitzijno eigeno wooing verwijderd, zisb badende
in wellust in de nrmeneener and .. re vrouw. Docb , o.ergebragt, zoodra zij laog geno"!l in den rook )le·
hangen h.bben om verOer ,e;llg .oor boderf bewaord
ook toen ~ekende hij blliten den waard. Te midden
te kurmon wordun, E,en wand, - e,ella dcur van boom.&n bet woeete gejubel had oene vrouw zichz.elve
oehoro waren ni.tige, lutt.le be.obut.eJ. voor 8E DAMA'.
ni~t vergeten en .v8n deo . hoop afgezooderd gehouden;
deugd. SE BAOAM. had baar Diet uit het oog vorloren
- e.nankel we.enbadw.erzio getoond, om gebrqjk
eD ... auw had .ij zieh met bare docbters. ill een book
te .maken .an de onstrafbaarheid, waarmede ~ij in die~
van het vertrek ter ruete ,gevleid, Da de flaauw brannacbt,wanneer . zij eone strafbareQeigiog geko.oterl!
deodelamp te hebbeD uitgebla•• n, .0C.ij hoorde .erot
bad,(He bad kunnen bot .viereo, - .eDdie vrouw,
een zllcb.~: ~erito.l, ~ daaraabet . krllken van d.n ,an'
.dat . wezen was SD· DUIA.Reed. in. den vooravond bad
eon geeoheurd word.nden wand en'Delde tlene golven.
zij·. baredochters .• denkring. .derdanBera doen.erlaten
de. b.weging \ an .d.n \lit' \, .allm geboo~.ue. boom·
enziobmet banr in bnrewoning begeyen, .alwanr bet
woest gedruisch, baar wei denelaapverbinderde, doch
de
.ooodevroemdeling
srliardoorlij Diet verl'ligtwasooggetuige te .ijo Vlln
t.k.
k.e.
1.1. be,st.a.a•. D
.... .. n
.,••. Vlo.• er.'b.t
..D.'.rtre~wa.
it. g. a. f. b.•.. a.r .•binoeogedronz.e. k..erhO.id... ,.d.a.t..••.
geD eo, reeti. lang hetL.ooroemen opsevat habben.de
de buwelijkasobennia .baars eohtgenoots, wllar.tegenlij
om aan zijueaanzoeken, indien lij .ioh· daaraan DIet
door'slandagebruik niets .ermogt, hoe zeer .Iij ze
meerontlrekken kon, een ge.oelig ·einde te maken, 1
met leede oogeo. lIanllag on teveos hoopte gevriJwaard
sprong zij mo'edig open vroeg, in het rood, tastende: .
te blijveo 'aD de. lIanslagon van BD DAGAM, die zij
voorlag, dat ontwijfelbaar van de woelingen.· dienB
,Wie i. dallr F"
,811 BAGAM"aritwoorddeqene zBobt ·fiui.tereodestem. '
nllllbts vebruik .IOU makeD, om baar ,op nieuwlastig
te nllen.
,Wilt wilt gij P"
"Vraagt gij nog P - hervatto bij. - Moet ik u Dog
EeDe· Dajaksohe kampoeng beltaat gemeenlijk uit eeD
herhalen Bl!l DA.MA, hoe lang ilt .DU reeds .uoht om u
twintig- of. dertigtal woningen,dioallen op . hooge
te . belitton, ..... boe inulg ik," - .mIlBr, eer bij de IRatstiilen oodor een aillog-alsng dau gebouwd en door
ete woorden uitgesproken bad,wllren zijelkaDderiu
wande!l .vlln· boomlohors van elkaoder gelcheldeD .ijn.
beb duiatar geDsdord 611 h\i 0lD, ..tt. ballr. eo ~ukte
o Aan de aobterzijde is. meldeD een oitg\ng en alleen
een"nrigon, wellust ..demenden !tus 01' hare. IIppen ...
'VIID VONn eene breede. doorloopendll galerij, die ge.
-Dan, had floenop Jat oogenblik . eenmen8obeDoog
dD1'~nde de.· dag flot . algemeene Zit-OD. werkplsa~8
door. die
omringende . duieterniaj kunnendoordient, en waarln voorelke dent. (lawallg) de efloak'driogen, daD 100 betontwllard hebben,boe aendoor
pluta II van ieder aflODderlijk huiahoudoD_De nacht
de wellDBb bijlla .IDDelGoce man, boe. ten8. door woeaileen wOldtlD de eigenlljke wonlng,.ijndo sen groot

d.~

broeder in huis, of hij eloeg

PRiem\'.

H~ullie[ru. "

Blllvcan.

woooaclitigeu

l'Zflmpi(alt

.llea WRt· h~ ondor d. hBndell koo kr:jgeo aao otuk.
ken, Ook de bureu w.rden 'loor hem laetig gev.Hen
e" .elf. trochtte hij brand te .ti"hten, 't gP.~h geluk;
ki~ tii,H~ v(}orkomen word.

l~atavi:\

StJi;fll!)"ija."

I

S'LUlftrollg.

KnAN![ZINNHHIKID, E.rgiste,,,n werd de Iolander
Sipi", die reeel. two. male" ill het 8tad.verbaDd albier
WOgofuI krunkzinflighei~ was vcrplcegd, dooruit al8 her..
ateld of uls niet gtH'aarlijk meor voor anderen ontBlag6n~
Naouwelijks cchtel' 'was bij .. bij zijn ill de kBmpoeng

Atjdl

SlJerabaij;1 ,

/I

alllier .iui~t k.wam uBorijdf'n' ter plaallw 'waal' het feit
gubuurde tH', o'Hcidth-dltjk uiL zijn wngeD gaaudt'f den

d •• rr,1I no" de. milll,,;ro potrouil!o over:.verden.

~l1Ult"k,

Mill. _Fransen vlln de Pldte

25

dt\ Wl\llrvnu We gititcren meld,ing maakt,6o, kwmen we
meedeolC'n, dut UI1 AeBiBt.ent-R;~8ident "oor de policie

LUoordtH1aRr door "ijrlo OpPQ8eers deed fatten, die bem

0

<';."",r: ... ,'

Om de Oost de.~ namiddng!4 tc 5 nre
.... West II
morgcni
te 8 ure.
,. .. Zuid (lntlt elkcn IIl)oortrein) del! Ulorgenil
64 ure en de8 vooftUiddas" tc 11 ure.
Vllar lJO~twiIl8e!JJ \'an 'BlDr)rgen~ !.I tot
eD. }'eestdageD. w()rd,en daarvoor niet

lier SIOOlllsclillIH!IJ. over· lie lliland

}"ebruarti

~ibotitu.J

l'Io,l(ftMbul.r,

de arrestatit' van don Boegioescben

dnat, die op den n",ljollgsclwn w.g.!en woord pleeg-

Den ;Jdcn van dke mud.

II~Jeu morgen wtJrd hij wt-)lit'l" lJu, voor tlu lierde
1nu,1\1- nBOf het Bta,dBrerba,~d g't;bragt; llij waa 1:06 ra·

zell(l daL men hem otovig geboodAn vorV(Il-rell tUoeet.
SA.MARA'NGIS RE:EHE. Hut, zwaro weder van gieterea
avoun h"eft 1V.~r meuige .cbade h.rokkend, V.I.
p.a.!!weu .ijn op het oo'telijk strand gcslagen en vol
wat~r goloopen, zoodat hare la,linge" gedeeltelijkv.r.
lor~n, gedeeltelijk .wasr beochadi!:,l zijo, Zeo proau.·
wen .ijo go"eel g•• ooken.

d•• terkte eo UlBllnenkr.cht vor'regen boob.ud •.vrouw
elko,nJor, ieder in den cigen gecst, omvutten; IlOO dia wan van ·verbazing' opktle-k, toeD hij,' in, !ted'o
vau liefkozingen 1:. v.,werven, eo" pallr .terke ar·

men zioh om zijne lendenIJri voeld~ 81nan en trachten
hem van den vloor op' te ligtoo {!u ter 'Dt~,er te' Wer~
pen; - hoe !iij .ieh t". ve,goof. van die oUlstr.n~ing
zoebt If)B l~ rukken; _. hoe, duardoor oOlle wOfsteliog
ont&toDd" "Borin be'ide 01 I1UODO st~t'l~S moef au: meel'

01.twikk.lendokr8chtun in.pa~d"n "')die·· niet se-,
otoor(l. word door hot lui<l., vr,olijke ,en wo.lige gedrui.oh van bniten, Jlooh door. het a~getige gillen en
Achr.euwen der in ha. en ,'o.. ten slnap !l.atoorde. doch.
ters; - hoe het ei"dolijk ,l.r. vrouwg.lukt~ den aao,
ran<ier ,harer eerbOBrheid- meGster t.a"

WQ~·deDJ'

te darB:

I'alien en boe zij, Bonder .ieh .".0 oogenlllikt.bedenkeo, hem eeno k.. i. ,op. do. bont .etto . eo· d.e ·banden 0.00 de keelsloeg eu die te zamen koeop, .t9t
dat hij "demlo~., do: armen olap . lange . bet lijf latende hangen en ge.Dkreet. ,)m, hulp kunnendeslak"n, bet
le."n.tioht BeheaD uilgebla.en te . bebbeD; - hoe Bij
toeD,. na .icheen weinig v.rademd te hebben, b~t,.r.
meuQde .1iJk.op de ar~eo oam,Daar blliten droeg en
over. allebolemmeriogon, ,~degalerij .iobvoordoende,
beuaard· boeo .tappende, h~t.naar beneden .wierp,
loodat het . up deo mudd.rig." "gro~d . Ile.rbooede, • .0 hoe lij veHoIMen.,even ala ware erLiets gebeurd.
hare ' legerste,jd weder. op.o.ht ~n met. hare . doahters
den 8aneobeu Jailbt goru.t dooJ'jlliep.
En toen de dageraad 8anbl'llk,'::'- en floeD het.eerete
haoengekraai een eiod. m"akte 0110 bet dartel .on
wellWltig fe811t, waa 8E BAoAM·s. lijkyerdwellen .en was
er geeD Bpi)or meer van te .vinden.
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.ltijdltief-I

P~~ Bill OhiuilObe lombardhouder ~' I "
R" iueollllll.ten der ziieull'e oorlogtlOhepeu
.:tillllobap, derkuul', de:_ onlllln1l ' Ilog
SOlrabaij. ,md yoo, eeziige dagan .In be' 0p9nbur' .611 en OtIrwd 11RIl de iIIatine-inrlgtlogte Soetabaijl.oedarlijlt 'bed~lde, eoill ruimll llut. · toe te ""ijdeo.
. t
moell, Ilaar :men llI.dedeelt, reeda 100 .er ge,ol'lierci . HBt. ear_be nUUlIllor dreagt dalto,fOlIO .ook reeda ' het be • .

'.

.erdaoht, ",II III de berekenlllg lijner ·ranten nle leer '.
lulYer te.erk 'egaan. Hij .erdedigtaiobdllllrop. in
d. BirlI<IIII1Ywor mat debewering dat degenon die
hem ,anoneerlijkbeid betiobteo .ora"g 6Qtlon~n, eu
..ker niat lip de .boogte ,ao lijo tarief. betgeen .~ob
ied_o
de deur.. vdb t ijn paodblli • . ten tooo
bugt.Wel yorre dat bij de daaropbekeudgeetelde
I'IlDtel\ o,eraobrijdeo zou, .,erzekert bij .p\egtig menig'
maal, d.... beoeden ta . blijveo, en ver~I •• rt daarom al.
I.a wat te d4lllen aansieu io lijO nadeel mO/lt· gelegd

,oe.

a.n

werden kort ..eg ,oor .' omon9 omtmg ko"onfl'
Niet oin.· ciD~' 'ill dlt geaohil te mengeD, .maar alleeD
om . to oouataterell dat ook te Boerabaij' Diet aile

o.z.:.\'

.dl' d8lle .bodemslpoedig te ""Iterkuooeo
dell- gelateo • .·
.

lijO,

"Ol"

-.~aar

wij ,eruemen •. i~ de Pri",,, 4tMli~. eeni;
gantIJ.d geleden te Maurltluo . ~et eO.bade . blooenge-.
loopen de ... r . dagen te ' Boer.ba~.. ."ngekomeo. Alln
boord "00 de.en· budem· b~vinden· liob de oieu .. e .too;.o;
kelela. ~eetelOd. ~oor .Z. ~. oorlogBcbip Bo.,."eo~ d.t ~
Boer.ba~a In 1.lmmeflog hgt "0. dUB Bpoedlg ~eder la
de ,aart. oal kunn.o gebragt worden. . .• (Indio,.?,
~ Met bet ~too~eohip Gou.........'Gsn.'aal. MU·',
/I.la/l', BerMbuls, OIJn bede~ oobtend oaar Atohon ,el'
trokkeo Mojoor do Bruijo. kapitein Korndorlf.r, .. 2.
ond.rotlioi ..... o dor marioe. 8 Eur. onderofEeie,.o •. 10"
Bur. 00 18 i"l. mili~airen. 30 op&igtore en 123 koo;

lombardbolldere aBO . bun tari.f gotrouw blij,en. oem'll
wij '110 dese oOrrOlpondeotie nota. Oolaoga maBkleo
wij do aoEoriteiten opmerk ••am. dat onder die 80~ijn.
baar rrijgevigoropteberekeDin/l bier en dallr .00 ge,aarlijke adder Hgt .erecboleo, in loo.arro die namelijk belnof' te blij.e!1 OOnedon bat Tarief. .
Dat ' larief 'oamelijk door de Negeria bekraohUgd.
• preekt lome van 20 A30 proet. '. mBand •. Maar de
obiMe. bodoelthet 000 nio\ _ legt . hij aao den pBnd.

li·~oor Po.loa Bra;' oijo medegeoo:oon 2 djOera/lant'
on 14 inl. matro.en.
Nog goeoe ijewachino PP
_ HoJeu .rri,e. r,le bet .toolO.cbip. Lui/. G.ntraal
kap~ de Hart, ' komoodo van Atobio, .ia Pa.
daog.
.
Het ochip heen III gekwetelen overgebragt. Bij heeo'
of terugroio wae or gooo quaeatie .an cbolera.
Wij bebben in baast eenigo berigten urzalOold,

gefer '- hij wit .lifoa goed ook wei tl'gen 6 A 8
'a maud. bel.eneo . 1I(aar wBobt. al. de tijd ,aD af·
relreoing iJ.pmt. ·De. pllndge,er b.gr~pt ar oietl raD;

gokrege~ door de le •• r tot BaD de ruggegraat, ia w....

dor ge.lukkig ill ,oo ....e herateld dot bij lich ,.It 100

't komt hem ·,Our dat b~ DU tocb wei 12 il16 proat..
. oob.alt. Maar ter.wijl bij 'ich Ilog ..... t of tegeDetrib.
belt. wij.t de cbioe •• hem op bet woUige Tarief. en
DO begt'ijptde ander dat h~ bet b.et doet ,an t ... e kwa·
dO~ bet miDete t.. ki •• eD.

wa1:e~~:~ek~:~ don officior .00 gezoudbeid Kat•• die
tti Padanii ie geduborkeerd. oen .ehot door deu eukel.
n""mt .OD bed " nkel~k aan,ieo aall.
Uet kaDlpement I. Atobin .iet er I, . orig netjt." uit;
men kan nu palon ver wondoleD Muder door een 'ij.

pr.>ct.

X,.......

wet:it~~ooa~~e~li:~8:r::g~::::,eJ;~;

avD 8cbot h'3eft

and r erontroet t6 worden.

Bo9BUII-OOI<CBOT. Door frieodelijke tu •• chenkom.t
lijll wij ia etaat h.t .oorloopi~ .aotgeotolde programma
&. pllblicer.o. dat op" hat copeert fan 26 F cbr. e. k.
ten boh.o,e ..0 den IU8eli.r Roghair alh ier •• 1 uilge,oerd. worden.
,
~e .... t., atd.,eIh.".
1. Ou.erture ,-oor orireet : Meereelillu ui,,1 gluek.
liehe Fabrt.
2_ Liederen .au D .. iJ ·voor viool ou p'ano .
a. Capriccio
b. Kinderlied
-c. Seherao.
8. Duos ,oor twee Hopmuen.

~r':!iglo.kch.n

tun lIIeodolo.oh" Barthold)- .

t.

Huit Maio •.
a . On.erture: di e lusl igon 'Vuiber. \' I1U 'Vindaor.
b. Hocb •• itemaroch
6. Groot gemeDgd koor uit ,Ie .Guillauroe 'rell"
1." acte.
'
T~eede

Rfaeellll~

1.

QoaIr.. main. _
Rbapaodi. Hongroieo .an F . L:e.t.
2. -Bolo ,oor Sopraac
GraDde ,alae eur l'Opera Boulfo . 1. 0 oeot ,iergee".
.baute'; par 1011. , Aooa .an Gbeel. muoiquo de
Ch. Leoocq.
8. lor Ooocerto flO Ct. . da Beriot 'oor vioo l CD piano.
4. Deux·main.
Boado caprioeiooo van Mendels.oltn Bartholdy .
6. Souvenir un Webor'e Precio.a voor orkeet.
IoteekeoiolJlijeteo li ggen bij G. C. T . van Dorp &
Co. de Groot Kollf. op de Societeit Amicitia eo bij
dea beerFol.
HET RII<lT II< N. I . Wij' oolviog.n .Ie eerote afle.
. uring taO bet op oieu .. .arsohenen Tijdsehrift.: B el
Rtgl in . N,tkrlondlck~Intii.i. De rodaotie (beet&aDd. uit
du beereo mra. Sibelliue 'I'rip en Ue Eoreoe) IDPeDt.
bijde geringe plaaternimte waarover het Indueh
Alatl "....
&fli kao beeehikken. met de beroieuwde
uitga,e 'lIDbaar Tijdsohri It aan een werkelijko behoeC·
be te ,oldoen.
. !! ': ~ '!',}.!: ::!:.r: ~ :::.! !:: '!.: c::!: ·,,: c.:~ :; :- : :. :::: ;:' ~ :i. ~ : : :;!;
Iche afle.eriDgeo .ao mivetane 4 vel boetaan; de ioritlting till de&elfdezijnale die vroager was; terwijl
de prija op I 10.- .oor ieder deel; uitmekaode les
.flevs.iogeo, i. g• • tald.
D. redaetie Jo.t bierbij seo beroep op de wolwilleodbeid en mede .. erkiog van aile beo.fenareo 'au
~t .regt e.D'der daara.a ,erwante weteoachappeD . Zij
.Ieit .ielt d.t d.la bare v.. ornamene lulleo aleUDen en
denitgifte van het tijdlebrift be,orderlijk .ullen .ijD
Diet .1I.cn· door ioteekeoiog. maBr tov.ns door d. in·
caodiog ."nbijdrageo. die door de redactie. oDdor
bat noodig voorbehond •• teeda met erkclltelijkheid zul·
len worden ontvangeo on geplaat.t."

I/).e"·

".t

De ramp te .Blitar.
BLIT.l.R, 10 Februarij 1870.
..un de Redllctie ,a~ het Soerabaijalcb Haodelsblad.
WeIEdeII · Bear .'
llr bob deeer . u. te ' ""!lakeo. am : in uw blaa te
willen publiooren. dat: .
.
.
.
: .. a. O,er. JII'" .eo, buit.eobecittingen • .'. ioteekoningalija.
ten circli.'eren . oC . lullen ' oirooloro.D. oro bijdrageD in
kI •• melen voor d.e . ooodlijdeodeD bij doo jong.teo
....terlnoqd te Blits.r;
6. . dat door . deD .re8identvan . Kediri eeDe com mi ••
.ie ia ' b~ooemd •..0111. die gi ften : onder de noodlijdeoden
, ,'
ttl f8rdealeD; ·:. . ..' . .
(. <lat 'reede ter . senDine 'aD de commiasie ie in.
glllchre,en: te '
.
lllitar . .
'.
I . 2.286.:"':·
Watersnood.folidil
, 10.000."R. E. N. d·A-bo. Solo
, 1 .000.Simarang
" 2.100.::";

, 111.8811.-;
eu beeftde kapiteill . O~illeBB
Ked}rie 800 . picoll
I~at 8eeohonllell.
. Met aUe aobtiog. .
U "dieDatw. ·dlena."
De ', eoretaria ' de~ oommi"ie foorDoemd,
. (Sow, H61.)
P. . O. HUI.1SEn.

Ie'

B.&r£~, 11 Februarij. · :a;$,16n of ' 1U0rgell ..ullell
lO .onlier-olilcieren to~ llellluitenllllt-kw.,'i.rlDllelter
"orden beuoelllci.
( ;Jig. D. fl. N. 1.) .

Er warAn twee lij der. fWO , cholers in bohand.ling.
Ecu ollicier ,lie te K oth·Radja feuoutie hield. maak·
Ie ,oo'r .ijn geringen iuboeJd I 1400. Of de moo·
b.l. or oak duur zijn.!
Meu oegt dkt d. n.arino beter zou ·gedaao qobbsn
in d••a.k \'au lIIokl,i ·Mokki. met &iohto bopals. tot
eeno btH,ciiielillg' met het gt:!Bchut, want dBt e;t6QQ laD:diu~ to gewoagd w••.
D. toeetand Ie Atchin io werkelijk 'eel bet.r ge·
worden ; oogget..uigen verzsk erden
heid geen gebrc k was.

008,

dat aan Yrolijk.

- De uit~e'ero 'Bn deo Jaoa-Bod. kuonen het
Djati-Meeticht met I 100 b.voordeeleD . Di e eom is
namelijk bij de uitg",ero vao het BalDoiaa.ch II.mkh·
61. 1 gedepouaerd door iemaud die oDb.keod weoscbt
te blijven. om ... n geooelDd geeticht gecondeo te war·
d on, indien Dan twee door hen te benoemt!ll porBoD6o
h. t t.• I.graw uit .den Haag. ioboudende do IBot~o,ing
vaD don llioietor 'an Koloo iuo Ran dt)o Gou.,erneur...

Genera,,1 om bet orit.lag uit de dieuat 'au officiareo
van gezoodh.id to wei~e"'n of 100 ••• 1 1D 0~e l~k te . be·
moeij.lijken. wordt vor Loond.
(Bal. 1161.)
80ERABUJA. 13 F .bruarij. .L uiteuallt Ruompol VaD
hot 14de bll"aillou i. o•• rgepla.t.t naar Atuhio eD 'ertrekt deo 16,100. ale ge leid« 'on eeo ige Iroepen .
:.... Het acbijnt dat f.l dn h.t illitiatief nameD o(
aange.ocht .ijn tot het bij oeubroogoo van gelden .oor
de Doodlijdenden t. Blitar.
Hoo zulk. OaD d. eeD" z~,je to jlrij.en is, staat
daart~g6wHer coht~ r hl.~ t gevn.l.I.r, w8srop one g~w;)zen
.. erd eo dat wij bela ug rijk gono"g « keoen, om daar.
op d. '''n rlacbt te. ve,tigeD.
Onde r de vijf .1~ete D, die 8an een ollzer · inge.lete.
nen wer11ttn nllogebodon, be ,ond zicb ee n, waarVan de
oOfe proog Ban geen unk",1 teeken to l.orkenoeu viel.
De rondbren !j~ r, iIi zalte gevrnagll zijnue, daeide
mede dBt die IIj_t afkomotig was '8n zekereo beer
'aa Loo.
N u io het .eer wei mogolijk dat. ofo~boon wij dien
beor oiat k~nnen. hij . ev.nw.1 beotalt eu uit ' edele
meoech,olioCUe liju b• • t doet om gelden voor Hlitar
bij. eD ta broDgen .
Ma .. 'het i. ook mogelijk, dot • hot hdlO,1 i. nader
d.n de rok" bier iu praklijk io gobrogt eo, zoo",.1 de
Jeua .Blitar", ale d" naarn • van LfJO" maston clien8D,
om het budget van elechto een pareoon te .tijvon.
(Soer. Bbl.)
- Hedeo morgo n i_ on . eon .morte.lijk IUdeD al.
hier o.erledeo de Heor O. L Romn.ier, ..si,tellt·reai.
dent .an Ban) l .
(8oer. 01.)

PADANG. a }'ebruarij . De majoor der artillerie D.
De Graaff. die 10 ,,1 .de boot van den 10don deser
naa r Atchin vertrekt, &al bier nls koauDADdant der
art. door deo majoot A. C. H. Wioter worden .er.

Kunst;'

en Letternleuws •
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iltul[ellteri-II'teratuur. 110 'obijllt
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'-r,:: .~

:
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delii · ..lq , ~~
beurb leed_tot· ," gOlohIlf4hlnil ' tt b.boo_,. '~"
ver IlIeeD kuuatlbidd1llea hi·. lhllll .\.tII . bat. ,~ ,
. wlil . door het g".en '10 . aeD ..elge.laagde l'eproduotie
letten of te doeo berbloeijen. baar - kortltff8l1: .... ,'.
vaa R~ohllllea·. Pre.mlerBonquet•. Deo Fl'llngeliJIr .lUet aU. welb'lteede I"falll bet
i~1ilrf"
..,. .
. .
:
.
'.c
~~!e:a:~:Iti,~t~~~e:Y. =::ku:lij:end::ellb~';I'lIIIgege'ueunr' genoeg.
De 811m,.. " fJritnlaMJe, 'an Plet p ••ttjen. (l68J} . mallkt all b.ttopeoh i.M .'
. Ii .
~ I.' fig
d' J!l ' . . r . r a v. 1. e 0 r e . e alOe r.
stin onnll'olgbaar. Dab .lja en blijoett ooli: d. fIIIIIfp
00 er lobanon Vel'Vesr'. beken.le .ou~e IserobOOn."
"".typ'" van Kliklpaao (1830:""111414) Dat
dert deo des barer ' geboorte . (1811a). d. 4DildntIHTw I ~:.e~r:: ,~eo !:~r Eg:~h~\ :.~8!"e ~ooC~~t:~ e ~a~ ~:~
1d1l11Ml .an Jaoob 'an Leonep. Dne boodel'M .•
·
llIoalratiea door . Ob. RoohuoBen.O~kw.t ve~der 't
ioneriogeD, alaarin de nu ievo'lde Leid.obeoud.tnd4t
e"rat~ bla.d onl bragt, doet ono .erwacht.n dat ook ton
.aa deu Yroegeren. den latereo U don 111I6,J_
d~le ,~ig80. b~ard" .oor meniganboieelijkenkring
Iteotijd, oioh .el,eo beD_lings eD met ...Ige.allm ·
eo leea.ereeOlglDg lal blijkeo goud waard te: lijn.
.
"
. terug.inderi. Drie genrH tere ••• wa".lo de alndelltilllIitteratoDr aobter6eOf olgBllI if. opgotredetl ~n WArll",
. Onder dentitel E r 08 t i g ' eo 1'0.' beet\dr. E.
men de ~ieneteo. 'die ail hewe.en heeft, b.oordllllim
~~
.
Laurillard. bij f,. F . J . 8aesds albier. een bundel
oijoer gediobt~o Ilitgelle,ell, ,eroameld 'bepaaldelijk
HetDI1fI6lad ba.preekt deoe driebundel. 'an d.
mat bet oog op d. ,oordragt.
Aoadomie.be IdyUeo Yan v•.q Lent-ep . eo .egts
Het boekjo oal lijO ... ogwol .inden ~n verruoedo• Rustig meb . dab al eooo.ereboorbRr .• " ••h, boven
lijs, DUl" dt1u wense /. 'an de,l IIchrijver, II niemand
de eaturoalien '00 T,Ipsneo. YaoLl_, de . m11ilt· de.
kwaad. v~leo goed doaD." wanoeer ' meo io bet oog
.4.adt",i.cn. ltl~ll.... Oak dele 'er8en leceod ,raagl
boudt dat ole 1,oer Laurillor.! oi.t .ioi, nitl!eeft 'oar
men ongeloovig, ie dat jongeliugawerkl' _lit' ' 1III1l . ·
wat bij oiat ie. eo
du. niet meor fan lijo .eroeD
vr..gt hot .01 be .. ondering. cotS ·niet. foor . bnnne 111',.r .. aobte. dso wa.,,~ or zij l.heD will eD ... orden ge.
cbitekt6nisobe mee.ter.• oha p• .d ie tvrjj
.. 'elaobLig I., da,n
handeD .
toob eo ... r · oadrukkelijk ,oor ~oo ne\ · fijobeid YlII
gevoel eo teekening. DeXlde delor idylleD (Bd
&ilpla .. ) ie naderhaod door Van' Lennap Ileobta blj
Uit de Indische Dagbladen.
"nillondering overtolf.n. ante '~rgeef. &&1 . meo In.lgoa
latere dicbtwerken loaar meerbumor dan la de
De Intii'r bangt ' eeo tMereel op 'an de On •• iliflneid
VlIde eo VIIJst.. (de S'nli.lnl••~en de llpifl'""u
in N . Iodie.
.
Dri""iI'T) • .Daai' eeDe bevalli!!er .atire dan de IXda (.0.
,Bij de 10ling' vao bet bo,eostaaode. 100 gaat bij
Ri/""l .aro) lOokeD. Ui t hetoogpuot der iegelmatigll
. oort, onllen de . 'Dor.taodere .an den rotting natuul'
ecbooobeid ge.ien. ola&o deze varcen In onle
lijk' met een IriumC.erenden glimiach 0111 de Iippea
len .litteratuuroog.twijf~ld bo.en aao; hooger dan d~
one de "aag daon: boe wilt gij oooder .. fdoeode mid.
van PietPaaitjl>D.. booger ook dsa bet""Proaa Yan
deleo BaO lulk eeU toootaod 'aD on.eilillbaid . een
KI
ikapaan. Zij ooJ.rotellen meor atudie, getnigllD "liD
eiode lOa ken P Meo voegt ar bij, dat eene goed gaorzeldsamet b.eb~t.'t (\~(J i ft, wijlOQ 01' eeo Y~et.r ' eu' lu.i,er.gsnieaerde politi~ ontegeoleggelijk scbatto~ .al koeteo.
rl or am&air, en etrek ken in iii die np.j gt~ n d~ I'"dentea.
.66 ' eel dat dit onle fioantieele krachten 16 bo.eo
wereld. waaruit I~ ,oort~. kornen lijn;' meer GOt eor.
gaat. Ooe ant .. oorJ ia gor.ed. Wij et61leu de .. eder·
Daaronteg.o mie.eo lij •• el.ina het puntige ea boekige,
Haag : of . di.C.tal Diet ooeiodig meor io· Eligelaod
b.t bonte . eo eter~ aprekeode. dat d3nr d'ee
.oorkwam. toon meu den 'd'ef geregeld opkooopte P De
soort van Iitte,..tllur weerkoat.t wit wordeo. Ia.
geacbiedeuis fan hot lijfstraflelijk rocbt loert. dat ge.
dien de 8ni""en In Grimlaelli" de matheid au levens. •
.treuge eo wreede etraCren niot ,oldoeode lijO om
moebeid vao den met .ioil calC aoUtlnd.n ''''ijfel, de
eoo al.ehteD maatsebappolij~en toeataod to .erbeteroo.
Studmlon.typm deD o,ermoed · der 'op sioh . lelf 0."..0.11- .
10 IerlBod eo Z .. oden is eeo tijd geweeot, toen meo
weode .. elenaohap .ettegoowoordigen, vau de ' 4tJatUhet gebruik vao gedistilleerd I ..... r etrafte. Wie eon
mi.c :e U!J!len kan men zeggeo. dat lij do oOlobnld
kl"ndeotielle 'etokerij had, werd met den dood ge.
des galool8 ademen. Stlldie, ·vriendad.op eu Iiefde rei.etraCt. 10 etio jaar werdeu 200 menscb.n i n Iorlaud
keo er elkaar de IIl.terbaod. ell nergen. · wordt io
opgebaogen. De ge.angeoi8sen Waren io. leide ge·
,olleo ernet 110 bet droefgeeatig voorgovoel geplengd,
Doe lOde landeo tel ken. overvuld. D. ,erbodewett.n
dat aao due drie getrouw te blij.en. op later le8nijd
moeoten teu Blotte wordeo ingetrokkeo.
.trijd of telenraLelling bardn kan. . H.t .tndenten-I.ren
WBt wij naaet,erbeteriog vau het .politioweoeo eu
is bi.rdena'nnrlijke ,aorbofvan bet _ateobIlPPl'lij.
de tueht oodor. veroordeelden ,erlangon. is. dat het
eO wie bob e"oo wolleidt. siet or siah .. 0 aelf deu
ke,
Europeeoch beatnur eeD. krachlige band doe ge.ooleo.
weg lot h.t a ••de •• ont.uitdn. DJ jongerou i!i1:lenllog
ZOOlVel in Britsch·lndio al. in del. gaweBten i. meerlaog met Piet Paaltjells blij.oo dweepeo; de ietw..
malao geblekeD dat toast&ndeo, di .. eeu ,Ioek .oor da
ouder. n up ge... llige aV1ndeo bij- .ocr~.ur een . booi'd.
be.oliliog waren. bunoe welvaart bedreigdon of gru·
stuk vaa Klikopaan b.rle"e.n; de olldateu het.·. lief., hij
woloo meJobrscbte". door tinergiek optreden ,an bet
Vao Leonep ,er .. ij ;en en 000 er aaD de le,eodigEnroFe.eeh beetuur l ijll ."rbeter!. U. EngelaobeD
beid zijuo. ,ooretelling hier en doar 'ieta ontb,eekb,
baddan te worsteleu tegao d, 'fLugs eo hot verbran.
uit deo scbat bUDDer parsoonlijke herinoeriogen die
den vao weduwen. terwijl v.ij thane DOg kindermoord
leemten· aaovnllen.
..
moaten beatrijdeu . , Aileen bet laatste bestaot lIog.
Het ie (zoo be.luit bet D11fI6lad) foor de LaidlDb.
mur ia veel . ermind erd. Daarbij warou l ij goplaatet
oudetudenteo eeo groat ' foorregt. sulk ' e""e eigell Ut.
togenover de organiestie van gob. im. geoootsobappeo
toratullr te b•• i tten. waarin drie gealaohttln elk Ie"
of tegonover oudo . eden en gebruikeD. die io , erband
,an bunne @1IdiDg · vindeo · en die ,Iij kUDn.e u rladple.
stooden tot de godsdi e oati~. begrippeo van deo 00gall
al. e.en loov~le .deelen ' ..0 bet Ooa,enIHon••
derdaan. B~ Jo .ele gebreken .aD het E.geleohe
Le,ioon bunoer jougd. V•• I i, er in het le,eu wet
bestuur io da.rbij eohter wed.r uitg.komen. dat bat
door dat .woordenbo.k niet ve.klaard \Yordb, en IIOg
geheim vau oen kolon iaal be beer door dOD tegeDwoor·
meer w&arop het in onvo)lJoHade lUate of k"alijk fOOrdigeo lOiniet.r 'au ko l o ~ien goed geCormuleerd ie: ,eel
bereidt. Maar allee b~ . en g.nomen .ormt het toGh INIII
te doeo met' weinig middelen
ollderbondeodpn
gid. bij hat doorkraiaen . van . ei!(8Q
Ook I.i.r ;bo.tut w"nig voo,be.ld wat eeu fliDk
verleden . Wat ooherro. ponjk v.orbijgegllaD Habeen,
b. etuurder ,.rlOag. Wanoe.r het inlDude.h beetuur
ne&w~ oDder cijQ~ leid iDg ,~or seoe p .OOIJ DieD" le"e~
o,ortuigd io. dDt met den Europ•• eoh.n go •• ghebber
alln. en oaarmate he' lot ,1.arM onl gqnetlger.of on.
niot te spotteD .ait; wan o , . r de.. daarbij ijvorig i.;
gunetiger is gowe •• t. aoheokt hij ee08 ver!!osdlug Yoor
wann •• r hij werkolijk toont d.t het hem ernet ie deo
geledeo leed. of b •••• tillt io de blijmoedigbeid."
kleinen maD te boeohermeo tegen willekeur van wieo

",.1

"'"iI,'''

_11

,.den.

ook. - dan aoharen de goede elemoDteo in de inland·
so be maateobappij .Iiab rondom bolO' eo&iet meo aome
, orwooderlijk anel verbetering pl.ate bebben. Hoe
kort i. bet ·oiet geledoa. dat- in Kediri sabuurbr.udeo
tot da le.endigste ·klacble" aanleidiog go,oo? De on.
, eiligbeidwas dnar toen erger dan ooit. · Wie boorb
thaoe no b.t bo.tuur 'an don heer Boaeober VIIO
braodeticbtingoo io. het groot binne~ dat goweat P
E eo ';oergiek boofJambtonaar werkt b. :ieleod op
EuropeeBobe en iulaodeche ambtouarou. ·Hst politie.
pers4)neel .is on ,oldoenda; dat kan niet . Atkend . wor·
d.li. Maar wij ,ieD bet bijna 01' elke plaats. dat tieo

I E~::~i;"~lic~i~~be~;:~h;":; ,::~:t E~:o::eBovbt)i~:~~:i:;

ia de hoofd"aak om den toeet.ud to '~rbeteron. Te
dikwijla' eveowel ver80huilt ruen .icb aoMor demede;
deeliog, dat re.d. zoo laogvooratelleo ' tot reorgani.
.a',e eo uitbreidiDg van .Ie politi. .ijo gedoan. De
van gen.
beete poiitie .al oak Diet kunno .. beletteo.dat ar in
elk. maatsehappij een slecht clemant gevoodeo wor,it;
- In 'a la"da koOijpakhuiun was tot en mot giemaar &. kan bet k .. aad in bed wang bOllden en voor
te r~ n "oar de aerate veiling 'laD di~ jaar ontvangen:
oplporing 'an gepleegde misdrij.eo 10rgeD. opdat da
Bovenlandech .. komj late eoort 6792 pik. 69 kat.
atraf niet uithlij ••.
Aier·Bangie_
475 • 49 ,
Zoolang i.tuo,cl,e" 0 ,I J .vo een groot godeelte van
PaioBu
302 • !J5 II
den tijd vao bet Eurol'eeaoh ba.tuur .ereiaobt wordt
A"gkola
1298 • 93 ,
001 voor de gou,ern,emente.kl!lturea lorg te drageo eo
MandbeliDg
1622 • 22 •
'de .taat er· oiah · niet toe bep.alt "ouver.in eo belast.iogh. lfer te wuen. lull en .ule ambtenaren ofe'rladeo
Teeamen late soort ·9482 pik. 18 •
lijn met .rbeid en d•• rdoor hunna. taak ,ao beetunr.
Komi bij 2d.
2311. 70 •
d ... olaehte, op .gebrekki gewij.e kunoen ,e .. nlleo.
Wij b.bbeo tbaDsalhier .ilene kommiesie. beet".nde
Gobeele .oorraad 11793pik. 88 •
Git hooCdambtenaren, .die de zaken · 'an bet politie",e.
(!um. 01.)
zeu .• pe.iasl bebartigt . .Wanoeer &ij ,ao de regeeriog
6. Febr. De .st.. ~mer Bala.ia. gaoag •. Zuijderhoudt.
weet . gadaaD ta krijgea dat men tegeo de noodigo
.artrok giBteren . naor .d.e Noord~liJke Haveue. ODder
serate . '1itga.eo ".iet op.'et; d.t de goede ge. aogenis·
de . c1aarme,l. v~rtrokk.n . paeeagiera marken :wij deo
ee. spoedig .errijeen;. dat werlialijk . ord. eo tucbt on·
Offi.ier 'uo .Juetitie on een Regter~Co m'!liseorie uil;
de. veroo.dealden .....or.d .n in: Baht . geDomeo on. bet po.
den ' Road ·op. n ar .. ij vernem_n op roie oaar: Bingkel.
litie-personael biDDen ' .ekero gren.e I .. boter wordt i~
tot . h.t 1>nderooeken Van eeDi>(o . deD laatsteot~d .. air
gerioht• . hotge.o niet alHjd off... ... n .de .obatkiat
Ie ko.ten,~. d~n . zal oDeiod ig ., ••1 .. voor da
:~~w:~Z;!t::~"~:v:~:e~i'ob ~:: to~~retaailw; log. v. beboeft,
,eiligheid ferricbt kuoneo . . worden. Bepa.lt· meo, ~ioh
~, Aa.~ bet rei.eod pubUekm~~ten ~ij tot :ona tot h.taohrijveovau nola', ell bandelt men niet. dao
lal . de .' toeataDd eteeda 'l'rergereo. : de.' d.mor~lisaUe
::::e;:s~aa~;ri!!~ell . dbt . het Logemeot te .~olok: . ilie.t
fermeerdereo en 'wolliobb eiodelijk bet .getalvooratan·
dera
. ~on wederio,oor.ing un deo rotting . t~enemen.
. . '. Waaromwordt bet heotaao van ': ID!ke iririgtiligen .
VQorearat il; i.n ana . ·o"g. da.! middal :,ali' 'bedwang
niot door beb.~orlijk. eub.idioo 'ao 'b_ v: 1110.-. per
. tereobt. uit .de baodeo · ~an Europeelobe · a.mbte.o areo
maaod mogehJk gema.kt?
.
eninlaodsohe hoofdoo geuDmen:
Werkelijk, het algemeeobelang ,ordart . wei dat
Dlt il tooh ' leker. dab de Euroreeeohe . bsvolking
het Bestuur i.eta doet . am bet .. ziobo .. r de kn.t
DergeOI in de .wereld, 010100 te zeggeo, io ~e opeoe
be"egeu"eenigliDs weer mogelijk te .maken.
Iliobt leen lI!a · hier In Iodie, een bewij" Ilob 'Ilemlli'
(Pad. H61.) ,
ea der .inlandere Diet uit 'die,en beBtaat."

Bijd a be.e r e~ 1truil9m~o &; Tj e ~
W il.
I i ok lal ond.er den tltel.E i g e 0 h 118 r .I" een
weekblad ,eracbijnen, dat /l 0 ht 0 at ion 1\ Is I beloon
.ijo. De . beworken; . de heeren H. DaVeer, H. F.
R. Hqbreoht eoJ. H. RenLefeld etallen IIoIr voor In
dit HolllndICb flun :llebllld' D... t letterkn.llde eJlwo.

. . :,
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Aangckomcll Schcpen
te Batavia.
D,t.Ttl U VLAG N, D. BCllEPE!'f
F.'rr. II ~ I· L~G ••. Kro ... .

GetZ.

V£N .&O&N"tl1f

.... d. Harl .... Aljoh N. I. st. JIlij.

Vertrokken Schepcn.
van BatavIa.
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Aangek, en Vcrtr. Passagiers
te eu vau BlI.ta.'vJa.
Vatl Atjeb, par Nod. Io.d. aCoom •. LuiteD.at . Geaerat! Kro..~
I

kapittiD de Hart, de beeren Lnd"ieb, Luou, GaaJ, BafDab,•.Lautiar.

un Wijk, PUaar, Cateoilu, Deibert, •• Stceovelt, .bea.,eal Z.; Y.

troepeu .

.

.

. .

-.

N•• r Alj.h. por N. J. ,loolD,.hlp O. O. Mijor, bpi. BorSWt.
Korador«,r, H01110k tiD P._

elo beere D de UruiD, Woija., Mijer.

pUDdreebt, Mno.roDbrooll\r,

fOil

DoldeD. benlteo. Z. M. troepea.

Aangckomen Schepen..
12

~·.br.

to S08rabaUa•.
N. I. Itt. ·B..o. Sioel ./d. 0..1•• g...... If. G.

,na a.dlfl..

·

.

. Vertrokken

.

Bast""!

Scb,~pen•.

vao SoerabaUa. . '.'

, .

'ir~9 fobr. EDS· bark li!lloa L.~ilt .geDgY. W; lIu"!!, uu 1'... ~

HeriIineringen: lllijner ' laatste tn-'
spectie-reisover . de ' gede~
oheerdegeniewerken in de
d~rde . militail'e afdeelmg
op. Javain 1835.
• <tP'IW1lDlg.) .

.. Bodjob Nego~rob he.fGnlet. m"erkwaardlf/.: D....... .
.tang d.llr elldie1l7 ' palen 'erder te Ploe1ltolPUo .
It.lka iii: . moest iDlpeateron. wareli hab Inap.otO"~:
niet · ..aard. He~ eeDigemerkwaardlge, .da' UI ar feba
Ilg, wa.da ver.teening .Baer meolobelijke 88i1alll"
bestRode uit .den romp, aohterormen eDb,elleD! ~
arlaen en Bcbeenbeenon IlIg Ik er ulet bij. De~
WU .,lglioB ,ooro,er . gabogenl ruggenpd 811 •
&eo.; hoewel flNuw, wllreDo,en"sl dQidaUjk te . . . ...
nen. Naa.tdeo romi> iag op den grond .• 811kage~.
mige lteen, "aario meD' 'porln . koall.lI. filii l181li,
IDe8nde~ artikel ~.e; bet .Leidsobe Jllb.i1e'dg~ mOlld eo ooreo. Heb sebael WAI min ot meet !!let II8G
~oret overdekb. He~ lag buiteo do peudol'po . ren "dea
'. jaren de . glans ' der'" IIBsl,teot-l'e,ident(den beer Carl Got, ' dte '-ter8US~
Leidlobe Itkade.m ieDaar boltengetaan. moge lijn,
,erDeur ,an de Molquoba. Nodeo wa~ tlIi , ".er4
door bem beetemd voor een Burope8loh _ _ _ ,.01
lijbeefll In die halve .oeuw ',oor denllndgoooD. 66n
vrnobb gedragen, die zelta io . bet tijdperk 'In haar
bijilln lijo , Yooroemeu. 8e,olg gal, nn 1I1I . lIle'""
b~g'~11 bloei ,tli vergeef. b~ baar gmoh' werd: eelle
seD. MijQl'iliaieDl, " •• be. "ef waud t da' be•." ~

he~I~' !Ik'op~i~:eederbfijftlg

~'.
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.:,....
'. on.d._ . kerain.·
.
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·.0b.J:-:1l~~d:l~o:!:r~~~~ll~: ~:~~~k~a~ .olk geeD

arilll.rle bell_nd '11'&1; dat zij geoo andere . vuurw.l'e~
Den' k~den dID enllele muaaetteo; dat pijlen 'en bOo

·

~~!t d.ee~ ~::r::~I0:~~~ij~e~o:~.rri::n u~t~U :~~:kl::~i
bet er mee, kwarLierooeoster? H.t 8utwoord wao: . 0,
ik weet b. t Diet, ik. kGD het Diet .e.1 langer uitbou.

f:neb~erl:d~gm:~~8i~t:7::,en~0'::~:0 d~b~{~~:~ : :::~~a~!'Ob:atreO;!i:~:II~te:~td::::e L~ijo~~s::~fi:~

".0 VlIlontlJn'. 0 u d. en N i ell" 0 a I t·l n d i~ II),
daD moetmeDtoeatemmen, dat destijds tulae aralOU8

morgen op lastv&n dOD kapiteio . hlld opgeblacen op
de golvell drijf8D; ,0 God.1 kwartiermlleoter, d.ar is

:=::~~bl~\:~~~:':i~~~:J::i!~ 0:~:::~D~:ri1:"...::~~ ~:~ t'm·:~tt:ij' j:~~k~~oj;~r ~t:t ~:~ -:: :~~n:njec~~~

.0.

. drlelO8Bler. De wind ." .. even ' gean" lil(goD, en h.; ~
SOh.I..p bewoog liol, dDS .leer lar.lIllI8u door bo. t water.
Zij ugon de manotID op d_It, lagell don Irok uiG .·de
kombllis ·komeo en beapoordoc boe .de lIIatr~can bet
' .'orzeil besoben, dooh niemand sohoeneeDige
A.!Ddaobt aao blln aiaDalen teaohookoD, of.oboon
lij 0P. min. der. dan e.en ba.l. <e Eng
. elache '. lIiij. IHfotllnda.
waren. D. jS" werd op e." .tuk bout .1 elieD tlJd!D
Ilebo"g~ .. ~ehoudeD, doob . niot8, bantle, . 00... b."~.Ob'P
,o.d"eon · uithun oog, toen de .· wiLd aaDw.kkerde.
Tooh , "a .. hoopten de beide mo.digemannen nog niet;
lij .o·~dea.icb langoamerband 8terveu .-daarde .kollda
opkroop oooalo Ie verklaren _ doclo .ij ba'den ooop'
boudalijk, en Lamon ; apnk talke •• de overtuiging uit,
dab qod <lie hen .00 laog bebouden had, lOll .Iaatst.e
Dug ... ,,1 roddiu!: cou leDdeD.
. DeEe vrome o{ertuigiog gaf hun ;:roote zedelijke
kraoht. Zij g ... u cich ~ict o.er aall wanboop, docb
blaveo uio ~ijk.D. Tegen ,i.r IIl1r Ill' rl6U morgen van
Woensdag riop Hooper uit: .Groote God, a bootsman,
daar io eeD och'p.ylak bij ouo," en werkolijk WuS een
aobooDor, vaD h.t Noordeo komen,'o, reght.l' •• k. op hen
aar ~;ezeihl 01' oon hooderd el .fstands.Ofo.boOD hun
kracht tekartoehoot om hard,to roepen, wisten .ij to.h
00." "anboopakr.et te elakeo, welk.e .ij m.sud.n dal
gehoord worJ. G~.u kreel benntwuorddo de hunDe,
dooh zlj hoord"n III eeo ..eemdo to..1 up dek eprekco
en zagen deo .choener bijleggen, w•• rschijolijk in de
,er"aohtiog, dat cij, die I!:ero'p~n hadden, aan boord
loud eo pogen tekomeo. D,t koodeo .ij natullrlijk Diet
doeD, daar lij geen magt hadden (lv.r h.t 'lot. De
80boenor bleef tien minuleo lang wachten, docb iDtuS'
Bchen dreef het ,lot lij"aart. ,,".~, ,wnBrdoor d. nngetkroten d •• boide ochipbleukeli"gell ouuoo,b.ar w~rdeD
op I.at .ohif. Zij ZIlgO Il den Bcheener woder 1.,1 UJ~!'. ~n
eu buu hart werd ~Iolood in haD binn"n.te, t.~.o cij plot·
oeliog oou extr .. !lcht aBO d~n maot ••ge" h'J_chen, den
oobooo·cr. zag'm 18veroo en terugkomen. 'f ot dat het
daglioht k.waul, ,erloren lij do lantRBrn. VAn h~t schip
bijna geeD oogoobhk Ult bot, oog, docb to.o het hcbt
werd, kondao .ij . hot schip niet langer .ian. In
wBoboop oahuddeo zij elknudel' nu de ~lIud, ·om Bfscbeid vau .Ikaoder te nemen, goloo •• ndo dBt · hUll
laotole uur nu go.logel! wad, loen Hooper uitri.p: . 0,
bont.mao, danr i. de scboener ",ed.r." De mulro.cn
oaten iu de" maat "" .. ben uit te kijkeo eo het echip
kw.m tot Oi' 201) 01 .(.tallols van heu. De zeo wa.
Jeer boog eu de winll he.ig. Do selioeo" blld
gesD boot eo Lamont .eid. lot lIo"por: •• ij .orwacb.
too .natuurl ijk dat wo naar heu t Ol! 'womme .. zulleo ."
Lamont sprong ,).r.t in leu ou o(,.boo" liju ' ondorliif gew. llood ... e, wi.t hij tooh lijD beenen. eeni;;. iDe
te bewogeu ea klnIDpt. hij .ieh mst o.n een d~: h.m
toeg.worpen touwen. Do kapitelU greep hem b~ den
nak ell trok b••• . nan bo()rd. Hooper, wi ana baoden
magt.loos waren, klelOde zieh mot lijoe tanden nan
.Oll b.m toegoworpen tou .. , on zoo werdeo d.ze hel .
deo geNd. KUl'itoiD J. van Dorp, J. Vorboon, _taur.
man ell d. manochoppoo Vall deD Holland.chou echoe.
Der Will.m H.ukelstoon, die van Rott,rdam oaar
Vol_ncio . b.stemd waa 010 een lading SiDaa •• ppelen
te baleo, wodijverden in liardevoll. corg voor de aohip.
bre&keiiDgon. Twee der lOatro.en .teldeo hun ' sloopplollhea t. bu IOOr beschikkio~; braudowijo, koff<j,
brood en drooge hleederen "ord_o buo g ••cbonkeR eo
hUD verkleuu;de · ledemalen werden gewreven om d.n
bloed.omloop t. berstalleD. , De Hollalldsoho k.. pi.
tein," zegt L.mont, ,bad olkeo morgeo eo a.ond gods.
dienstoefeDing nan boord · en b.d .rnotig voor OOB
beboud."
Hulde aan " •• dolllloedige meDschlievende N.d.r.
landor.1 •• gt do Daily New. en met warme iogeno.
meDb.id herhalon wij deoe woordoD: Kapitein van
Dorp heef~ ,,"n riddurlijko, moodige daad gerlaaa, een
Hollnn ,!e. b • • "mao waardig, toen hii, angslkreten
meenou,le to hooren, op eoo kou~eu . otorruacbtigen
winternacht, uit zijn kooi sllrong ." op dok ging om
cija Idei"en echoener deD geh •• I"o nacht te lat,en
kruieen i.n d6 ~, o'f van Bisooyo, hop oode n.tuurge.
DooteD 'an tlieo.t te kuunen ZijD.
H et . moge den moedig.n me r.sch lievonden •• eman
en .lijn f1 ks" ho be,nanning tot voldoeoing atrekkeo) d.t
lij daD Holland.obeD 08am e"re b.bbeo &aog_daao In
den v. eamdo, e .. dat loUD h.u.Jgenootoo, bij hot verne .
men hunn"' edelo d.. oJ, die hartelijk zulien toejuiobeo .
Lam lmt en H)oper. die toone" wat moedi ~e god.
vrttozt1udo nltulfiea vordragl~ u kUDIiOD cn bOpOD dur fon
en kopitein van Dor!, met lij" H"llIlDds.he lO.trozen,
cija beerlijke voorbe.lden .ao die groote boedaoi~bedllD
vau hoofd on bort, die Holland en Bugelaud groat
h.bbeo doon worden, dank lij hun zeeiieden eD mo.
trozeu.

Aangeslagen Vendutien .•
Donderd.g 18 F obruarij. V oor rekolliog -an
belanghebb. u(lou io bet v.. ndulocaal tan en door

F. H . Bouona en 'oor rekoning .ao belaogbebbeod.n
van oDuitgslol'" paridgoeder.. n te Bo.jan 1 door de
pllndhuuder Liem Y~nbiDg Kalie-gaw ••.

A.D VER~lENrrI~N.

t*fllht4ll1' ll1-aen laat.'eo FraDBcb Dait.cbeD · oorlog.

naar hot vlot, ell Lamont . volgde bem onmiddelijk.
DlMaton ,,,n Pierret, nabij DJoojokarto, wae. onge.
Zij yond en dat. de .beide bui.en. in goed.n toeetllnd
,ur qp deselCde wijzegebon"d. nit moet plants .ge. waren engeeo,lnobt ·doorlieten. Zij . • ateD neder op de
ltepeD bebbeD 1'66r Gnge,ear400 jareD, ' ns de.a. val eiga arv ormige buis; die . bet meest met lu• .bt ge'lIld
tin. MadjohP"hi. eo ,66r bet ontetllaD vaD bot .MaWDI; eo die door een met ljnnen bedekt~ bootell lijot
~amlllbe
Wijdera beert meo ten . • u.idwe~teD
a8n . de andere buiawas faltgebeobt. · Zij bieldeD de
taD Kla'.t e.u, onder ddD Adamspiek; GoeD08ng.Ado.eDg, . bieen tegen deze. tweode buie·. aan,terwijl de v()elell
~ ..,....laleD kohta, mede in dillUlelfdeo b<lnwtrant, 'boe- ,ru.tten· op b~t ia bet water' ge.onk.en linnen . . LamoDt;
~
. • 1"~.·D!lm
· kol~inll~Ored,a.nIDI~tlOeo'dlDe'g'g-ele,,'eepneWnel ;~geelll'l.i,g~:npgeer- ' . ""s gokleed in zijn .nniform en bad e!!D" overjas ua,
...un
•
..
~ d,
doob · "aI .barr.• • oeta ... HooFer ·.bad .Ieobta eeD . he.md,
onderbr~ek,pllntalon e.o ,e~t IIl1n; ·. dooh waa zonder
• ~ ~milterl"lIl. pleiater nooh kalk, eo met .u1ke
<hlllDe ~ .dab meo met geen mogolijkbeid eeD · jaa of o •.erjae.Lamont .bebield de . overjas ' Diet voor
,lIlIkmn er tllliaboll' door kilO workeD.
.
ziob celveo, d"Ob bridekte het boo~d en den rug vaD
, . . . .~ addda'g yertrokkeD ". naar . Kedlrl, ' waar
Hooper .en siob nlven er mede, . hrwijl .ij die vier
••. 0111 119/1. dO YOlgel1den dng met de genngeD vilob
kOllde winterdagen en lIaobteD, tegen elkaDder llaDgeN ~Q"'t'II.B.t lOagenaamde blokbula aldll~r wal ;.drongeD en. met de .arllloo om elkandel'll hal8 geslagen,
Di.tit 'I!id.itdllu ee.n geprolOlIlIleerde ringmlllU', "aar- op . Ie~ rODd."iervao.
gebouwd "aren. Op .bet bjanen'.
Bome Bliepen IIlj eeD " "aIDlg, ateeda ...an . .,.oedeel
plitA. tIlOJl404.ko_DdailtlwoDing. Hetgehee'l"g88n
droomellde, dooh zij onderroDdeu geull Yall beiden ..e.
, . . . . .,8If6,' . . . .
..
dorende dieD langen tijd ergen honger .of dont. Berat
~g em nlinlwe. brng o,er de Brant."
toen Ie aan board vail deo Nederl; sohoener "aren, eo
kIIJt 1iIlI-' 1Il\II:1GI0khtM: t&boowen.Het"er" geloble.d. be. eer.s tevoodsel DlutlgdeD, beljonneo lij bonger ell
~om1a. !Ilf.i' 18ldia ,,~ .~.eu. .reildenb, door l.ree~~ . ~dorrt to lijden. · Hilt weder bleefatormacbtigeo de lee
0 ..:.~ iI=~gel"" froeg. ~ ni~rl' tam!~ ~ber. bol,. den ODophoDddeldij.k eloegeD de gaiteD .O'er ben
.....~.. .---' .... a...nr ,," . moea. • e....
eeD, tOO ... Ie etae. oor eD door nat "areD, ter~Miteuf ' '''f\ ~DlObte "'I'8I11der ."aarb&ld wljlse bovendieotob"D bnll middelln het "liter
.. . fIII :II~• • do'lIi : lIc.¢1rOoI!dde, · dat .:s "00- lltell. Zij ligen sokela .0bepaD,daob de . meeate . WII• .;.....~IQe(\r. . f,.".e.~ .11; H .d" itoOtltO. ~1'UB ren te Yel! .t 0111 hell til · stlll, .Dol Zondaglnamiddagl

tV".

".-4-.
"'til ". ....,11:"'1"'''

·
.
He
.

\

:.

.

a. !~ .

.dO.a. b d~. I I<.,ad. aga "..aren.... 11'8.. dllrende e.eo. paa. r liar..
1111
d .. onmiddellijko Dabijheid fan eell Amerlk.aDlobli

bbeDkut ...." .e
. g bad, .bield. Ik . •oor · m.ij. Ik ",.o.g. boe "iap de :.
meer glad .palen iD deDgrolld ' gobeid wareD, ell ,erDam Ileahta
,
btlg. lIet keD Diel 'aD BrabminisobeD ooraprong
tier .,oe'. .
.'
'.
•.
.
~W""
....iltnOllld"de be
. elden "0 . andere ,.trllohllur . . ' -. Zal dat '0IdO.Obd. 8 "Mont h.~'atte ilr, .om...
iUII ... · S.bouw811 oit vuloanilobo rotabloklroD, porou dell' baDdjirstroom 10 wGentsan, 'ter"ijl di9 etr-lom
"ilNIIII, Daarom '8l'moed ilr · dat 'to.een. ,er•.WIlDiDg !ware bOGmen met "ortolB en takkeo Ulode,oort, wei·
_ , Jll'l'88dsijo. Lyell, in .ijn • be"ijceDover de
ka benedeD ,Kedoh SOODO!>, diep io don gt'olld · 1.18
OIld&.i}l. \'all beo meJlBobelijk lIoelaoht," heoft gewroob. ankers grijpen eDlioh 'llot metten, .wBarachter de I
to Ma. klultt enover~lijfleleD. vallmeo. 8ahelii.ke ligeba-. st. r.oom b.aDken oP.".e.rp.t. eo .ilandeD formt. P z,)u. bet
Qlen fR bo. ·d.1
Nijl, dolld:iaBi.lppi, de Somme,
tiaarom o!.t ~a8dzeam we •• ", It.t b8h~udvall dH br.~g,
l'![MatftO~ OD 4Ildert ge,oD. deo; .d oob. d. it wareo nag
veSeSr elk Jllk ..eeD .Iroombr.. ker te belen. Opdd "IJle
IIe4D wweteeningeD. Hij boweerb dIIlruit dat . b~t .oor- als . meniu Enropa ij.jllkkeu heeft, waartegen de afg8lIRh~m1l11oeo6Q eell"6D baltaan beeft. Hoe .ele
drij.ende boomeD tornonkllnnen."
.
IIllllio._ _ _en moet het daD geledeo , oijn, dat
'-:-' .: 10 db r.geDmoe.on~" kreeg i~ teo alltwoord,
d_ TepleanlDg . to. de le.enden behoor. beeft P
.oal .een bond.rd man Lij de band ." .Iell om de afdrij.ende boomen van de jukken .C te ·bonden.: .
. Vu Bodjoh Nogorrob reed ik naar .Ksrtoh SODooh
<Hmlngio, ftar ik bait bield am miju purd wat
Ik .weeg . wllnt die groo~ beeren kunoeo nle. fer ·
: tt laND alth\asen en .oedefell. Terwijl ik bij bel i.n· dragen dat lIIen hun bunoa mi8slageD onder de oOllen
~a.ab hoofd
"wam de politie-palrouiUC1 .an den
brengt; waar d.wbt, ~et ook 5~ tn.D, .00HieD '8D
dreggen eo aDkerkethng~D, .pllleD en Ira.polaodero,
· 'orla-- . IIsobt berigten, det IIj eon . roo.enbe.ode,
.Hu ke\joapartij, die eeo klldde karbou"on ge,ooCd
tocb Illilen Ie een telleo een Jnk aaDged.e.eD .wareo
iuId, dien .Ilsobt,enolgd bad . bot o'er de grenlen;
boom, er Diet .an ~f k.lI.noe!1 krijgeo.
det de IlreDtbewoDer••an gene sijde baar gewapOD' . De brng hoof, rUlm eou Jaar g.staRo, duo ~..dor.. oderbaod hadden'.· hruggudre'eo, ~oardoor de roovera
de een regeDmoesoD deo baDdjir getrotsoerd, die toe.allig gedt:rendo dat seiloon niet erg was; maer met
onbkomon waren., oDI. Het inlandeob1,oofd noeg mijo
se1'08lea oye~ Je .•uk ..·. Ik.ei hem, dat . Ie naar de
de. .ol~eodo regeomo;aoo bezweek ce. Niet "llreD.
aloude' adat w.. bobandeld, volgenl welke .men . geen
de arbeld der beoradlen.tphgt:geu tot bet bouweD
reg' " beeft iemanel tot over de greocen te .,.orv918eoi
vao de. brug;. ma.ar bet. d.ortoe geb.ligde hout, ·do.o~
det bij "ell"el .erpligt wa. het v.oorval .te rapporbeeredlens~phohtl/{en Ult lie boaochen eo ~aar Kedlfl
torep nil dell a ..ioteot-rosideat, opdat ZEg. ma.lre·
geoleept glOg aldna te loor.. Zoo rookelool werd duro
gellIII Jwn De\!en am clliks iD den yervolgo t.. . meJe omgeaproogen. Aau de door h.t .olk geleden
,oorkomeD'
..
.
schade "erd .. iet gedocht. Imnlera bet werk ba.d dO~
De. lIliddagt ooge,eer 010 ',alf 18a ur. arrlfcerde Staat geen geld gekost, or behoefde geen rekenlng en
Ik . ~ Kerbob ~"nnoh, waar ik deu reoident van K,·.erantwoording te worden gog •• oo'
dlrl, deD .lIirlent-re~ideDt 'eo deo con'roloar ont.moetToo.allig word by mlju '"anwe&ea t.e K r diri d? •• ~.
te, ell, ' daDI' .ereeoig.! waren 001 88n· Danol_g te bou· .ote vlagge.tok voor hd pRO afgebo.ulf,le reo<deotl~hUls
deD. D~.r il< Dog oooit IQO i.te · bad bijgewoond, wa.
. opserlgt. Aile Europe •• che eo Inlaod.cbe ambteo.·
mij di~ eer, ..elkom~ lJolegeobeid am miju Dieuwagi~reo, ~et d.en militair~n co~mandaoG, "'areU tegel1.rigbeid te benedigen. Den ,0Igen ~len oobtend .. S Ik
woordlg blJ bat pleglt!1 b.,scheoder e.rote Nedorde penaoppo ~et gllirlaode. vers.erd; deD gebeeleo
landsobo vlag. De reoldopt .prak een gepBet woord
dagdoorlpeelde de gamelao eo voor do aan.lag b.·
te •• ere v~n de dri.klel1r en de dag word beslot.n
""D"werdeo de des.·boofden op eao aedekah onthoald.
lOet .eon dl?~r.
. .
.
Toen do .eaideot eiDdelijk .oortrad, mallkte do con·
Van Kodlr~ vertrok .Ik III g•• elsoo8p vlln den reollroledr bem opmerluaam op het voorzeker ooge." one
dent, den aaslatent.r~s.d . nt . en"controle~r oaar Ngrogeh.llgen
eeo der Javallnsche hoofden, d,e .Ie
wah (later berdocpt m Tamladjlog). Hler bad don we
ooouole taD lun dietrict geheel vnn blliten kon. Om
bet.ellde tc oneel van f.....t.hjkon 8anslag. Daar teo
dU te be.i,jlen gaf /aj, soodr. bet bedo.lde boofd aao
yeos de .~erote percent.ng.ldeo .no de deBahoofJe?
de henri waa, Ileobt•• 00 oummerop van d. controlo,
w.rden ultg.d.eld voor dO~ .0nl'laDt .ao bosoh.kofl"j'
eo bet · boofd Iloemde zonder .aarzeling den naam vao
tuiDen, zOo w.rd er ·meer Keur 88ngege.en, door paarbet d_boofd, . • an de de.sa en de aa~gealallen be·
denreoDeD, waijang, toppeng, roagengB, •• lfe bedoijolaating. De oonlrolear •• id.. '8n een Ander d•••a
partijen.
lIeobba deD nUm fan bet dessa·boofd, "'aarop bet boofd
De pas afgebollwds' a~sistent-reaideutswoniog was
bet Dammer 'aD de. olloL.·ole, .leD naam tao de deBa
keurig, oaar ·alle regeloo dor~ bou .. kuuat 'algebouwd
en d. belaate .om liet folgen en, boo of ook de Vr.·
door den &esioteDt·reoi,lent, den heer .an Herwerd...
!leo ..erdeD gedaan, nooit "ali hij .erl egen am bet
D?.e heeft" lijn earri u r~ b. gonn en al •. zeeman, oen
Juilte .nt"oordte ge.eD. .
.
.
b~IJk dot, hlJ dIe berr.d.g.nd blj de marlce heeft ge·
Na afloop 'ID don UOBlag, gmg bot gOlel.chop lilt
dl. nd, .. ~h overal weet door te rodol.o eo nergellB on.illebell iD d. Kali Beoiog. D.te .rivier h.ef~ b..ren
geeobikt IS.
(Wordl .ereol!1d.)
Da.m ontlee!!d Ban baar krielalbelder wate: . Zit onl·
...._._ _ ' ___... _ ._ _~
.prlogt ID bet Nangoeloogo~h.e eo onlJaot tlch. b~ Kertob 8000Gb in do BrrftltaB·rlVler .an SoerabalJa. Daar
De sohipbreukelingeil
de
de BrautaHi,ior ee, bestendig Iwaren stroom beeft,
L PI t "
100 keD de Belling slecbta Zeer lang_Dam tiobdaoria .
"a . a a.
ootl..teD ell heert aij .aa~ bareD u,jtwateriogomond een
Omotreeks b.alf Ddcemb.r brngt de telegraaph de tij.
*'I1IdNDk ' gemgeD. die.Da de regeDmoeeon droog loopt
ding, d.t bet Britscbe otoomoohip La ' Plata, met eeu
eo dlla geduteode de 'drooge mO<l8on bur ft.lder wa·
telegraapbkabel .oor Brazili;; aao boord, met maD 'en
ter all " "nre opdamt, terwijl in do reg.nwoc80n . • e·
muie verguo ..... io' 'da baai rau Biscaye. E.n boot
Ie ' .ieaob811 !lit .de B1'1Ibt.ftl in de Bening trek ken:
met .oht man "a8 gored g. "orde o, en eokole degoo
:Bet .ilI.aheD g.scbiedt. door d~ vioacben. te b.dwel· · lat.r VeroaOl man d.t do N.deri"Ddoobe ooboeuer
men door middel .an het loog Ult de dl.,nnoewortel
Willem BeukelsllOon n o.~ t"ee moo gered had, die
got...kken. M~o plaal8t eeD prnaow kort b'J. dun oover,
van 12 ullr op doo midJoll vuil :4ondag 29 Nov. tot
w.ario da kort gebakt.e en gekD.uade djlnnoewort.1
Woenodllg 2 D.c. zond . r voeJaol of beocbatting, me~
de beunon in bat watur h"ngeod, hadden rondgedre.
wordb gebragt; meD loat dien wortel 00g •• eer·24 ureo
.utlogeo.. "uraa m~o de praau w daarbaeo .'oeib waar
.en op •••. Do geroddo scbipbreukeliog.n worden
IDeo de Tillohen wll bedwelmeo. MOll stroolt b.t loog
oaBr Gibraltar gebragl, yao wa.r lij m.t do O.tboy
met een hooinet over bet wllter, klopt en rocrt het
,,,n de Penillslliar and Oriental Oompaoy, io Eogeland
om 't te .ermepgen. Ongeveer een uur later, kom~n
aankwameo.
d8 ,iuaheD, bed"elmd eo spartelend, boveawater, dUI . Do Daily New. ha I een .ar.lagge,er ooar Soutb.
mell dall. met lobepnetten gemakkelijk kan opbllien.
amptoD gozonden, om op· de Mnkomet der boot te
Sommigen do~reo van de d~a '~edwelmde "eo~ heD nlet
wBobben. Toen bet aohip 01' de reede .was gekomen,
"teo omd .. SlJ ... voor verglftlgd boaJeD. Dat o"d.r·
giog de reporter in eoo sleopboot er been, ell maakte
,ondell ,!Q erenwel Diet. ?Da geheel geoalaohap . IIUI;,
kellDia met de twee g. redde loeliode8, IIenry Lamont,
'Ipe dalinaD 10Dder eonlge ollgeateldbeld of biDder
bootemao; en J obn Hooper, kwartiermeeater vau de
to we<iertaren.
. .
La PI.t... B.ide maouen l ijo in tweeen g.bogeo dlior
Te . Ketto 800nob belocbt. Ik .~ed~. den da,r nog
rbellmatiek eD kllooea do b. enen bijDa niet b""egen.
beilaaoden onden kroboD, die In IIJO tlJd een .ollo,,,r:
Te. . ijl lij in een hO ·.• I. t.e Sonthamptoo deo veroillg.
wlun.lijke V.StiDg moet ge".eot .ijn .an . het .oorma·
gto'g'teropheclee.eedMIaulod.erdedendl' n'g",n hda.ddacebnip'l~r:oUmk'abau..nnlv' walelr.fo·
lille rijk VaD Modjob 1:'abit. Alo meu in .aau~er~log
,Ph
,.
Deemt, datde ••1 van dlt eenmaal lao maghg "Jk WleDa
~"o ,0Ddragel,ijke " pii" . on zuohtton en heuDden lij in
:~:~.!~~:..:~~ :.idi .::,'7;:'; J,: o:. b·:: ~:;'; :'; !"::i. ! l:;! ;:;'; !::, ~~ .!..::!:[
UUVU.~I.iU~O" .,,,a"'J' Utili ZiW I.H" i. ui!u V1' U~1. 'O f}rnOUIU
pel he .. Dltg~Btrekt, moet hebbon pla.~I.gegr?peo
parelde. Zij werden oDopboudelijk gewr.,en, en bun
lDat d. II)Y081'1llg 'aD den Is!"m nU rUlm 400 jaren
buitengewoon kraobtig gestel goeCt hoop dat lij gebeel
geledaD, d.1! mo.t ,!,en allnnemoo, ~ot de~~ kraton
geneoan 1111100.
tl'el veSeSr tolm. 500 JareD word opgerlgt. H'J W48 ge.
Toen de L. Pla'n lonk, werdeu beide ":annen, een
boll"d ,ao tegele .clli.ur in ,erband opgetrokken, ooge.
van welke reed. noeger o'or boord geapoeld waa, io
de diepte medegesleurJ. D. b"otsman Lamont zag .on
pleleterd, en beeft deD tand dee tijda gedllrende &ooveel
e.oll'lIII getroteeerd . zonder eenig ooderhoud. We
reddingboei drijven tooo hij weder bJfeu water k""10
lDeete'!· 't bewouderen boe ver .de Ja,anen d •• t.iJde
eo het boord eo de /lrm •• er door beao stekende,
in de bon..kllnat gevorderd woren eo ~ betroureD,. dat
dreef ~ij tot in de nabijheid van oen dor mastbouten
1iIj, ua drle eellwen onderwerpingaan ~et Nederland· van het eohip, w8arop hij Bobrijlinga ging litten . Hij
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( 1700r

".t Lqnd. )

orllt
.bO.k.end . g..egotrokken
m. aoH . datop
.... eo.den
n •. ". 21
i.••• I,Janua.lj
groo.t
f 811!ij5.1876' onder No: · 4 dOllr den R.aidsLt '8n
S06rakaria 0p .~8 · llInds Kas alhier, tOQ b.boe,.
'"n H , L·. DE LYONen<!p die.n datum a.• n .bet
poetkantoor ·t.. . 80ITakarta .bezorgd door don hpiteiD
der Inflnterie LAUER, is verlorengerd.a kt.
E.n '. iede" . ariowieD' de ."i8sel mog't wordeo ilangeboden ' ,,: rdt beleefdveroocbt daorvan aongifte ' te "iilen d~eD . aiD het Residentie-Knntoor albier.
De R •• idont, bij afw .... o,
D~. Aisiltent Re8ideDt,
J.·DEKETH.
(262)
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lOP.Inv.·ne .v.en.dUtie.. va.n Do.D.• . rdag
Een.e. partij
5.0 . .tjes.. . '. :
Ho'II' B 0 ·T E ·.R'

hii
.' ' . . 1". k ' derY."ra
. teeD.lago
.D , ..flillteriem8t
VIID.. J .' ,. l1li
.. D
."dmllell,
.e ell .bata
.•.. klHlDeD
IOIl . lll'.. , . eell
PO
.. og!e
•.•... te,..erll•. eer,Hohoener
. de." _... d'O.ht
.d ..
e.r . be
.. IIUIDnl.ng.'TlftD
88I1geWfOohh).·r
hOlt 1011
•• .100
la kolonne-·' er o.e"OD
.• 0<lrbugRanden
te ·trekkeD,
1IeII MuD'
.
Wtrjjfel 'kleer, omdali meo d _ n . marohaNo. Da~ bet "erli: . Ned. in het 'midden 88D
d.,. logen ••• boolObooteo eo seillchepeD III de T.rte. .
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F. ·H . . EO.·UMA
'.
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,.n D1'e~.~KoDpmaolob.ppeD eo
deren.
(289)

b.ijgebl'liobte · Goe-
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elk .at !Ilboudelldo 8 bhkion a. 8 I. pOlloi.
[240]
F. R. BOUMA.

mu. . n. e.• vend.u.tleva.n Don.d.er.dap'

Op

..
.

181, ik nog verkoopen, .oor rekening . "'.0
belangbebbeoden.:
.

B, "1

klS"t m'
·· ho"u'den
' de.. Tn'co·t,·
door meewllter bcsobadigd.

F R BOUW

(241)

;.. .

•

Op bovenstaande v0ndntie
.ulleo oog "ordoo .erkoobt, .oor rekelling
.an beJaDgbebbeodeo :
6 vaten Zout.lee.ob.

1 partiJ kop. Bouilloire.
1 •
Album. me' Mozijk.
1
Zijden Parapluien .
I
,
Klokkan.
1 ,
div. Draoken.
I
,
Banket in fiB.
eDI.
[250]

enl
.'
F. R. BOUMA.

Openbare Ve'rkoo''p. !
011

Oingsdag ,I!:II zesllen April eerslkonreode,

,i.a voormiddag. t.D h.lf tieD ure, .ten_ o'.r8ta.. ~ 8U
io het locaal van hot ,endukantoor Ie 8am"rang, '.0 .

10 een Stukje la.nd;
.gelegoo in bot Zuid".eten 'aD do Stad SamaraDg .an
de westzijdo van doo weg van PanjangaD na.: Warlengin tiga in Wijk I,a. F. peroeel No. 616, io dll
w.ndeling geoaomd Panjangan koelon, oppertlakte
H5"/12 0 Roeden, bij de verponding aangeelagen voor
f 550.

20 een Stukje land,
g.legan in het Zuidwe8ten omirent drie .. p..len 'ID de
SIGd Samn,ong, " )0 aan de Weot· al. aaD de Ooebijde.
van deo weg nn het 8 1angongat na., de de.a Wa.
riengin tiga in Wijk La. ]" ., peroe.1 No. 617, ill de
wand eling gaoaa.md · Priojangan wetsb, oppenlakte 9
morgen en 960 Roode'n, bij de vorpoDding "angesl".
gon voqr 'I 3500.

30 Hetland Zoetendal of Simoengan
lOet de daarol' stuand" gebouwen, .ijnde te SimoeDgao

een huh; metbijg-sbouwen,twee
groote 'Pakhmzen en een
Koffijpakhuis;
te PeDgiliog

EENHVIS,
en te Boeloe
een groot Heerenhuis met bijgebouwen, stalling, enz.
geleg8D teo ' zuiden van but Goa,ernementabuia Bo•
djoDg en eonuur gaans buiton de .tad Samarllng io
Wijk La. F. perc.el No. 619, bij ,Je Verponding UDgeslagen voor f 200.000.

40 Het land Karang Modjo of Mlojo,
bebou ... d met een

steenen huis enftbijgebo'uwen,
golelle" bewesteu eo bui'e" do stad 8amarang, UII '
d. Zaidzijde 'au don IlNOlen poatlfeg oaGr K"liewoengoo, tll8!cbcu de 2~ eo Ott paat ,an · SamaNDg
Wijk L •. F. per.oel No . u20, opporfl.akte . 880 mor-.
gen, bij 110 ,.rponrling aaDgealagea .oor f 53.900.-

5e Twee slukken land gcnaamd
I\, l'aplllk,
met het "".rop sllland ateenen • met paDDeD gedekt
Hui. eo Bijgebouwen, beneyeDB Pakbnls, golegeo be.
we.ten de stud Samorang Ban de N oord- en ZaidGijde
I no den grootoo pootweg naor Kalie-woeu~oe tl\eSObell
de 4e
5. paal vun S.warRng io Wijk La . . F.
perceel No. 621, 'oppervlllkts 624 morgen 440 0 Roe.
den, bij do .erp,nding nRnge.lagon 'oor f 100.000.- '
De .eilcoDditiOn !ull.n 'an af Woensdog 10 deler
bij het ' vendu .kantoor te Samarang .ijn gedepoDeerd . . .
Inforlllftti»n te bokom en bij deD oDdergeteekende
(205)
SLOET VAN HA(}BlISDORP qq.

0"

,

-- - -- - ..

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

Voor

Suiker-fabrijkanten
EN

Ii 0 fllj- p I a

II

tel' ii, voorbanden:

PHOSPHATIC GUANO.
SUPEHPHOSPHATE · of . LIME.
BONE BUST ' MANURE.
(76)

. "" . ...... _ b_i!._.

H!\].·i-.O RR, ·
H(J~T~~ .
(1880)

I

.,

_-',,~~. ~~~L· " 00. __

Meth,o de .

voor deP. ~ tWo,
G . O.'f.' VAlI'DORP en Co. '.

G.O.T. VAN DORPen 00.

F b ' '"

in het ,endo-loaaa! •• n
.
.

..

' . . i . bJik .
.
n . . ' .

.

Taka... Vendutie

Op .Donderdllg .den . 18en ·. e rUBrlJ '

VIlll.

Perry &·COo
lIotltle '.

Boe~elJ, met, rerguId
I 4.- · 8D .· I &~-- c'

bealag 'an

....etlerenPo..tereilllles. van fSaflS.
( 1 2 1 1 ) G: 0. T.vloB DOap 8nOo,

.'

Yoor •. 'denW.estmouson.
. PERRY &00 Londen.

.

"I

'.

B.BQBBMAl'ITllL8,
VVuterproef

BBCIHIASSEB, '
Gotta

krBgen

P~l'Ohl\, witte en Iwarte, Ie Kwn!iieit met zijo"n
AD

(1376)

aao, dOD binnenkaot 8TOFJAS.
G. O.T. V.I." DORP& Co.

PARAPLUI E S.
vau !Ware zijde .en met 12 Balainen,
V AN

uit d. f.briek

G. C. T.

V.l.N

DOR!' "" Co.

Per Pri,ueM .-I.lllalia- fmlva"fl ell :
witte en 'zwarte

BngelscheRegenjassen,
van verschilJende grooHe.
~ecr

(123)

io Bakken Tboog i> /10.- per picolmkrijgbaar'
bij

•.

Hchte en' dunne.
SOES1tfAN en Co.

E. BORNAND··& CO.
•

rtlaugoe Sliced Chutney.

(245')

P. VERSOHUU!?, &00.

SpetH'haken, £:10.1·

ley,,"' patent vtjzel1!!, But.."l, Port·
lund Cetnf'llt ellz.

en

GUS1:AAl<' WINTER

Y o,"ch "PI"

. STOOHVAART·IUATSCIUPI'IJJAVA.
Bet stoom~ohip

-

lVl anilla Sigaren,

..I..

Corlado. en 11 abano. van Puike Kwaliteit.
(20)
. SOESMAN en 00.

IN

H,ET

OJJ Dingsdag den 23en l'ebruarij

de. narnid(log. ten .2 uro in bet Locoal
de r
HANDELS VEREENIGINO.

Weder verkrijgbaar:

nUl.JVEN.

YUn

Groeillenzadell. en Bloemzaden,

I :nnlcet Hold<e,'
B

0

I)

O"~!ijt

JON 0,

Samara,,!!,

(l!)~)

1St.j.

Direct van Friederich Adolph Haage
tc JMurt.

(2':1;13)

lVillem Kroonprins der ·~eder·
land('n,
' .

JOU V IN.

Ontvangen:

aile

Numl'r[)!~,

I';c~ht l't1,\.~U,I;.'·
}:);'

Deli- TABAKSZAAD.

India Pale ale,

de certolte IIlMt.r ill d(l KADOE gs\\'onnen, v('r~
krijgbao.r to .M8gi~1:lTJg, met (ranC'o br;t~rt!ll hij
(228)
.J. E .•J. JANSEN.

G-rnoll~ pui!w

(luSJ)

I

45,-

VAN RODE,
Sam arB n g.

(231)

R.

HAM1IEN.
}'. H, BOUUA..

va" d" wed. HEl.fEHS "" )lOON te I'l'rkrij~"" bij
(i4S)
SOES,\lAN ell Co.

J

CfJNTIUFUGA.T, IInd.other MAOHINERY hyMAN·
LOVB ALliIOI '1', & 0,)" ,)f lYott11l!l"am and
Ro,u'1l.

CEN'fHIl,'I]GALS of 32 ins. or 4,0 ,illS diameter,
driVl.HI by twist
bt~1t C[lll[)t(lr-gear OT directstt-'u,m ~Ilgjnefo!.,
pu!!ies

"

p. VERSCHUUR & Co.
S'~heep.,-'evc"fI,u·;eI·."

Z:ijn steeds voorzien van

Geteerd Touw in verschillende dimensiell.
tteteercle ~n ongeteerue 1~rwn,
Hollandsch en Engelsch ZeiJdoek
Hollandsch en Engelsch Zeilgaren.
Zei1~naalden en Zeil platen.
Pomp, en Pinkleder.
Blokken een· en tweeschijfs.
Verfwaren in blik,
IJzermenie.
1l.aauwe en gekookte Lijn·olie pel' kelder en
par ilesc}]. ,
Traan.
Groen Zeep inblikken.
Cotton Waste.
Lording.
Hennep. enz enz·
[242J
P. VERSCHUUR & Co.

I

Overheerlijke

M., K az e n
EN

Edammer .Kazen.
SOESMA,N en Co.

Pas Ontvangen:
A.LS:
Dooble Crown, Amontillado and Trible. Crown-Sberry
SOES~AN en · 00.

.,

Goud- cn
p,

Zilverwerken.

~,If·"ti"'T' T'ti":n

~''':-: ' ''I

S tee Ii 8

"",":".Jt:.~--~_,\')_,~;~.'i-,.

/) ()

(J

e

l' Z £ Jl

a 11 "

Orishllllj1- ell I'orct:l:einoll voorwprpafl,

Odeur. en Zeopen.
SIi".lgoed.

(212)

Raffinade, Oogst 1874.
:-llce,l. vorkrijgbaar in tromu..,le f 4'/"
Depothoude .. 8
(27)
SOESlIfAN en Co.

BA Z A It
Caoutchouc Tand borstels.
fijne <loch
gQedkoope 1.'oilet zeal', f Jilt" Odeure, prima kwaliteit
Eau'de Lavande Ambree, Eaude Cologne H. tl. van
ENGELHARD.
(3u)
n .. KARTHAUS en Co.

Risico's tegenBrand- en
Zeegevaar

Regeerings-Almanak

-

II>

worden oangeD<lmen . door
~ •. O. T. VAN. DOBP ~n

. "Merouri
US,',
Zu...
Brandge-viSar

lUaioo'a tepn

00.

'o.u~

De natad~Jlehe Zee- en-'Brllnd·Aesur. Maatu;h9.I)~ij
Be Kolomale Zc~ en Brand·Alltlr, M~at8l!halJP j
Hel 8,rand-A~8,arAntie Genoota,chop.
Oe" Asauranlle-Iifalttachap!tij tegen 'araIlJ84~bade,.' ~D
de AIlllrantie:Mft.8Uchlllppij te~en, Bt8naf4ch~de .de Ntlder~
laodep."
Ion kanwre ,aD
(317)
DORII.EPA.AL & ~.

Brllndverzekerlng. Mnntsohnppij

(lOO4)

'Ii

Mod"·\Ia,·en (luatHte smaak.)
Galanterien.
GOlid- ~~u Zil"erw~rktHJ.
Ja;)onsche- en ChineBcile Goedereu.

O. I. Zee- en Brand
Ass.. Maatschappij.

1875

Kamel'S Disponibel
voor doortrekkendo peraoneo en familien zoomed..
voor vaste loges,
~Ievrouw ABRAIIAM,
(1567)
Towonu·

._---'l'e Ko opt

Uit de .fabrijk van de Heeren

B. O. ROB'NSON & CO.
Londen

mJ,

RlDI v.. .oornoemde Ma.tachappij.n
Sam., 1 JIII1, 1871,
{liB}

en

STOOM- SUlI{EHHlET-l\10LEN

Holloway'S Mediw.jnen
HOJ.LOW.H'S PIl,M;N EN liny Ul!raarlijkc Dintrhee. , - De
norln.K!',n dl'Mf ~'''.r1.w!dd(('1'111('. 7:irkt~! zoo vf~n,.hiIItJTld, t:1l lie wijze
h».rer aanvaHcll l,()u ver:,IlIr\l:lijk l.ijnl\t, gn'!'u t!O'll \'otdofn!\e rl!~l~n
van het. hell\.D~rijk !l.ltDh.1 hnrer li!ilgloITcre. Ouder Hollowny's behan.
dtliu~. a\ is de uorzank llcl,ur l.itdde in duhlernia ~eltlLIJ'ul de

uiblllg even gnu~tig 7.ijn, hett,ij de m!l.[I~, rle lever of khlioere ioge·
waoden de 'tete! van Ull zit'.kfr. j!l, W:lut zijne IJillen met uordeel in~
p;eOOMtlO, co ziju r.alf gt)e(t {II' de 7.ijrlcu der onderbuik i0!i:l'lwreVen, beteuilc!tlD tlt! 7,wt:l1ing der hlot',dvatco en regeleo ielillre ver·
keerdll werking, "Bll.raH die (jok onhtilOlI" Behle mi(ldeien werkeD
regtstreck~, tot hcra'tellen VII.O hill j,d~je tH'cDwigt tUflBchen ge·Joelig.
beid cD llrikkelbaarlieilt, ziekelijke en ~i'zunde BfBcheiding Datunr·
lijke eD bllitetUporige loziog.
J)O(}~jtl5 PilieD vaD / l. f a, IID./ 5, Potjee Zalf van I I. f a
en / •.
Cheribon W. CL\L1ST,\NS.\ (JI), Ta[l:ltl A, J. VRO der VOOIt'I'.
Pekalongt..11 W. F~. lUN .... Svio AltNOI.n ell Co, cn CO.INA~;S,
Klatteo J, ,J), Sr.H~R ~JIlY;IjIn.u~ J. A. ZEJJDEL. Samatll.ng GO.1n\
HAUl' cn ()n, HI<: r.U.t"Jt)'I' ,I\OI.F_F t1D Cu~ WANNF;E, (;. U. T.
VAN UOllP

IHI

CU.

11. L

JI~:

r,YON

!'n

"-'F.ll. BOUMA,

III e t
CY LI N D ER S,
vaD 30 X' 60 on buitengewoon st.rke zamenlSeatolde
0', erbrengiuga .. beweging, Horizontale Stoom-maohine
1

~

... , . ~
':-,"

H n is

V

,1~""h.:~~
---- '·"---0

,,1-

~~T"~_~:~'.

,--

- - ' _ . ' --"t:!

...

'

b" ... ••

-r··~~'·-···

vaD
Galloway,
Yoor nadere information om trent prija enl. geliefe
wen zich te ver~·oegf;'D tot
De Agenten
life. NEILL on 00.
(183)

.. _,.«._,-_.. _ - -

Te ](OOp gevraagd:

Een Sandelwood Paard,
VO~.

boog ·1 voet 2 duiw; zeer gestrekt; nie~ oDder dan
8 jaar.
:Franco brieve'u.
G. O. T. VAN DORP &; 00.
(217)
~~0..

- --

-

:..- - - - ' - - ' - .

Het HUIS . op den wag

'-""\~ \\\\\'", van B e r!lo0 ta, thaDI be..
.~-- ...... ",.....

e [}( 111 Lie n.

(187)

(95,j,)

woond' door !en Heer'
LODER, te"ar/harden pri.
mo Maart, adree
DORREPAALell Op.
.
~~ -. ~ -.--~~--

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

Commissie-Verkoophnis
en Expeditie-Kantoor

,

te·Solo.'
J. F. VANLEEUWEN.
(178)

S P e.k

iude Bl'iu de
(712)

II

a t.

HOB~OO.

K. F. VAN DEH. VEN;
Samarang, 13 F.bruarij 1875.
(Wl4t)
pden 14.0 de.eroverleed Baoht ell kalm de.Re81
.aDAS,E'ER CAROLUS TIBER itt"den oude~1lIII
vall rnim 50 jaren;
,
B. TIBER.

O

OASANOVA.

'.~

in leverantie bij de Ondergetee~enden gani.Ien belllDg,
rijke Rablll op bet benoodigde DRINKWATER,
P. VERSOHUUR &; 00.
Soheep81e,eranoier~

tr

B. N. TUINENBURG
an

~ .. Tegen, bil.HjkO voorwaar. den bola.a. t. ZiOlt.
. . . . . . de Ondergeteekende met· de inbuurname en
bereddering, van zaken ,ell kwestiesbetr.ffendeLande,·
Hjke Ondernomingen ta Soerakarta.
J. F. VAN. LEEUWEN,
96er6...lr4.71.
(174)

(248)

~

Ondertroowd:

Beerena.'raat.

....... 'H. H.. Gezagvoerders
b1j
O. A. BEIJEBS

n...

~-

Luchtpomp en OondensJr, beoBvBDe Stoom-ketel

'W"aterboot.

worlleo .... n'8aom6n foar reke

Glasgow,

Eene complete D Size

EN

(.Inluntcl'it'Ii.

Be s te Iltu g e n
op de

Militaire Kantine,
der leyering vlln ;JENEYElt voor bot jaar 187"0.
Voorwaardon van uitbeeteding'liggen ter im~Bge bij
den pluat.selijkell Komm.IlJaut. un S.lIlaraug en bij
oHiciljrPD Commis8ari!:!8(Hl der IHil. Kafltio(; te -Salatiga,
Gegadigden worflon ve,z"cht hunne BilI.tten in te
ui~men aan
De officicrcn ClJmmissBrissen
J. U. VON MIOHALOFSKIE, en
(23i) C. U. BEN1:FOR1' VAN YALKENBUltG.

Mode-rnagaz:ijl1.

wordell Ililngenomen,' voo~ ,rekeuing

Echt.e Engelsche Sherry,

(150)

DE

NBg~·1.borsteI6, !~h~h{jf:r-kw.ailL(·n,' Schocne(~p,

"Harrington" ontvangen :

(247)

VOOR

"HARRINGTON"

Kupilein WEST,
zlll in de eerst. helft van ]Ioraart •. k .. vaL B~tavift
n.ar RO'fTEUDAlIl .ertrekken.
Ycor vracht enpno.age geJieve'men ziob te wen,
don tot.
De Agenten
Me. NEII.T. & Co.
,Samaroul/.
JlIACLAJNE WATSON & Co. Batavia.
(202)
J 1<'RASEREATON & 00.
Soe~abaija.

A~enta.

(HI6)

1<'. II. BOUMA.

(1671)

Bestellingen OJ' .110 800rten van DJATTIE·HOUT·
WERKEN, worden oaugetfomen door ~ deD _Admini,trate'lr
G. M. GJUBLING.
Adrea per spoor llillt~ e,dall.qan.
(970)

etc. for BRUle.
Addr.,. :
DORUEPAAL & Co.
SalOn.rang.

VERMOUTH NOILLY fRAT Ie CO.
Champagne Roederer.
Moat et Chandon,

,~~~-

Uitbesteding te SaJatiga .

Dc alom bekende

lldin~

JAVA eo ROTTERDAM.

Bet Bngelscbe· Sto8mscblp

Op den len April a. s.

81. Esteplie & Chateau Uarsac

A!fil,'.) o\'erltcad shafting,

(LIl\:lITED.)
Geregelde vaart !ua.chon

II. C. 1<'. SCIII,OSSER, Pre •. CORlm

(GEDANGAN.)

pel' dozijn.

BDlard- Laken
" 9.50.Petroleum
" 7.50.Boter6 kilo merk v. d. L.KlmW.f20.00~

Commel'cinl StemH Navigation·
Company

Bout- Aankap

J<'!,OWElt & SONS.

\'Bn

YOUr

Prachtige
Overbemden f 38, .f 40 en

(207)

I·orter "lUI 'lI'ennen.!o!.
\' uBk('I' & IIInnll(J(~!,! niel',
en
Heliciense G U, A ~ B 0 fl' }J

(210)

Ge'.g,nerd'r DE WILDE•
.ertre~t den 18en dozer de. morgen." Q-" nur Il',r
BataVla.Telnk-B.tong, Kro,', . B.nooelen, .Padang
]Io~untok, ralemh,:n~', l'en.ng, Edi, Highen, Riollw:
81D'4'~por~ en Atlen..
De A"eoten
(23~)Mc. NEILL en Cu.

OVBrlQgging der baIB:~B over het ze;~do boekjnar en
b~nooming .ener Com1Die.i. VII .. a deelheilber. om de
balaI\ll DB te zien nrt, 'J6 de •. atatul.eb.

Namens Commissarisssn,

(;nrl!iibenn~r IIIU~Il.

Handschoenen- Glac(".
Voor Dames
,'iif} het paar.
., ~.-Voor Heeren'

Punten van behandeling.
Vel'kie~ing vaD een OommisBBrie in plRsts van den
heet P. II. SOE'fEUS, welko wogons vertrek' voor
deze betl'ekking bedankt heeft.
D. balana ligt voor deolhohbero ter in.age ten
kant are van bet Veer.

SOESMAN & Co.

LAlIT

~

1875,

"----,--~-----.---~--

•J••' ..

~

Bet•. stoomsohip

Nicuw Salllarang's- Pl'uauweJlveel'.

Groentt'll in f1{,t'-1e1l~lwrt en blikken,
GeslHcht in st-opfl. f'n
Portnrico 1'ABAK \,B .. PI,OOS VII" AMtll'E],.
•
I;', II. BOUMA.
(1291)

&rS: n.

(188)
E.MOORM~N~:'~~:
NHD. IND. STOOMVAART-MAATSOHAPPlJ.

van Deelhebbers

W ATBlt

a

Korn. R. BERKELBAOH VAN DEN.SPRENKEL
oal tegen botbegio 'an Maartna6rN.derland vertrakklUl:
Voor vraebt eo pasaage
.
Adrea

..- - - , - - - - - - -

Aigemeene Vergadering

Pas Ontvangen:
Rook8pek ill q,at,j ~'t.'.
Hllok'l'I~e~ch in nllkkeu.
Snllcij8 de Boulogrll'. •

f

B.last ziobtevena.met het bonden fan Venlnti&i.
(5)
:
P. ZWAG~.

Batii~;\e;c~~!e:~de

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

Co.

I

(zGowel in.EUROPA nle op JAVA afgetapt)
16 et"~d. verkrijgb.ar bij
(1849)
HUL:a!~!!g~ 0".

PaS fJ"tvaogen:
Aalnllf~ .. lden.

AlgemeenE.xpeditie- en Commis&~"':'}.
Kantoor.
' . ' ',' ",!
Voor gebeal Ned. -I nd i lion En 0";" ,.:

'TE

SOESMANen 00.

(1549)

(251)

PEHH"t' 4' £'0.
(loaO)

Wittelndramaijo~. . . .• ,-. ?au t· Canon;
Tafe 1- R1J s t,
De door de firma
.'

~16 Fe~~arij

L. J. PIJLOO.
J.. PIJLOO.
Tmlm.

Hl'ljr:

•

t2-!!,

Verantw,oordelijk Redact&ilr Mr.B.VO~ ·

-' S;;~iP;~",m,j-

G•. O.T.

VAl'Il>OBP.Oo.~"

-

