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VerscbYnt 'dagelUILs, Zoo- en Feestdagen uitgezooderd.

Abonnemen t sprijs

H oofd b.n ren n X:
to 8-a,ang bij de uitgevers G. O. T. VAN D~RP ,~ 0 0.
iD U.","land bij deD Heer W. O. DE ·G RA.AFF, Ie llaarl'm.

Indische kronijk.
6

Ma~rt

1875.

De .berigten

uit Atehin luiclen thans wcdcr gecns ·
ziDa gllnstig. Volgc nsteiegram Vlln den oppc rt,e·
velbebbtir zijn in tien dagen 1 G7 ma D ovorl edBll
w8aronder. 97 aim cholera. Wei Ollt vingcn wij een
r · dagen daarop ilo iijding dat de g€wmlhri ds loei!tand wede r gllDstiger was, doeh waar den ",;rJen
dIIg de cb ?lera nog zoovele hardc oftim cisoh!.. iii
den snderen dag op ee n ge rnsltcll.m d tel eg ram wo·inig ·s taat t e maken . Va t onder z\ll kc omottl udiglte den beeh~H1' worilt nieuw" troepeu naar A tclii ll t.e
zellden is dU9_ allezin~ Yel'klaarhaar. E ven ecn. \' ~ r·
klaarbaar i~ bet clat sommigcn het o U I·l og.; t <lon.~p l
ootvliedeD. to Ulcer zoo zij gceuil ollander> zijn .
VerledeD week namelijk landdell drie dt'S8 rl eurg va n
Alcbin met cen bootje bij l'ekalongall na n wal, licp en
lange . de kust in de l'igl ing \'an li:.endal vn n wnar
ze. als eehipbreukelingen en onder frunocho n atn(' 11
nlUll' 8a!Darang werden o J'gezon<lco. }. en poar ,lag ell
daarua bleek bet , ·dai zc niet 'beeltcD woals ze haddon
ppgegeven (Edmorft\ P os tal , Alfo n8o T issot cn [.ou i"
Pacbaud) maar cenvo uclig Ma l'lin , ,Ie Uni g cn .b cqoard. Marl·in en dc Ruig hadde n H oeg er bij do 3 dc

vas

eJmpagn ie, 1a.te bntaillon te Solo gerlien d en .laogwi['(l
bij de com pag'nie mineufO ell sappeur, te Willetn I.
Ais .,zO,ldanig _Un ze da'l oak door ande ren die met
hen in Atehin waren herkenr]'
'!'t.
De 9tatis ti e k~ opneming van hva wordl lIl et uea
meeslen ijrer' veortgeze t. l iJ d ie l icit do. mocHe
willen get..oostenop he t sta ti. ticke bure:lll cen k ijkjc
te hemeo. zullen zien met. ?loev ecl ,,~ a u i"ke llf ig h eid
e~ nclbeid de di5iricts- en desal, aar te n wo rde n he
werkt. ·H e t zou ~oor de duitlclij kbeid nil voo r t .jd·
nitwinning weDscbelijk Toijn, zno de mccslc b:u'len
gekleurd werden. T erw ijt m en vroege r met. eeD oog·
opslag een sBwab-veld van ccn k ... mj lan d kon 0 0der.lcbeiden, moet, men I.hans tot in het m inulic1l5e
steeds ee n r egister bij_ de haml hcbb en Oln de loolic!JtiDg van de op de kaartcn voOritom cn,]e nummera te zoeken. Doch vergissen wij ons ni et (Illn
atond de af.challing vnn de klcurclI op hct pro gramma van den Ileer Molke. ~le ll bel'e kent, l ha m
dat de gehecle statistiek e opne mi ll g over Hj jaar

res englng toen weder m et verlol' nllat' Europa.
I n Inrlie tcrnggckomon we I'd hij h e\loe llld tot residenl \'an Bagclen om zij ne earrh'rc t o eiudigen met
de Jireetie van het binoenlautlseh iJe~ tuur - een
m an du~ YUIl 'Jrvaring , waR hij leve na een man lIlet
een Vll;t karak (cr e n wn r~ vlln allen s)Jhijnvertoon
WRartoe zooveel a ndere n om l, u l1 doe I te ucreiken
zieh h el aus zoo ·dlk\Vijls Inteo ver lok ken.
W ie den h eel' Vel'ploegh l.:l l opvolgen is noll' niet
bekend. De mecet aangewc7.co pc r~oo n is d e I,eer
))os.ch c r, dil'ccteur v"n . hot de p[>\'(ement van onder·
wi}•• eer edienst en ni)V erlJeid .
Wij kUlln en thalls uoet ze1-.erb~i(1 Illededeelen, dat
de ['e,idelll VUIi Samaran-g van ziJ u funetie wenscht
ontheven le worden. Gcen t wijfel of velen ill dit
g ewcst zu!len dat be. luit be(re uren.
Eo n zaak die vecl bes proken wordt is liier bij
de n Raa,l vau Jus tilie in bchaudeling: de moo.rd
g·c pleegd door 4. j ava nc n op du n g epensianeerde"
onder·adjllllan t Ii:. te Pauggool (l'atj itlln) .. De moorilenaa r. ware n tot die misu":ltl doo r
vrOl\W van
(lien omler -ntlju tlallt zelf aangezct. De bCdchul<lig·
den ge vell voor dat d ~ ve rmoorcle zic h -zcl f va n kan t
gc maakt. hoefl , terll' ij l desk ulHlig en dil: voo r onmogelijk 1I0\1(len . Voo r het Illlaste wo rdl g eloa fd <lat
de ll strot van h et slagloffcr een lat is· gelegil
op welk el' uileimle ll lJ1en loen is gailn zilten. 'roen
hij dllarlltl nog niet bezwek en wae word den ongelllkkige een kogeldoQI' de k.el gej tl3 g'11 en hij daarna
lip eell be,l gelegtl _ De U0 weri ng dllt or zclfrnoord
was g epleegd kOll el' daa rorn v(loml m ocij clijk door.
omda t h d becldelakea geen . IJJocdrlek ken ver toonuo
cn o\' e rig e ns oak \'olstrekL niet de "porcu ilroeg
va·1I . iC lmLUd die zel fmoord gcpleegd kon hebbell
(zie ooze num mc'rs va n 25 en 26 Fe bruarij en 3
e n 6 Maart .ll.)
Di nu en kort zal 00 '< de uelan g r ij kc opotand-za:ik
'l'l\n 'r agal dOOI' ecn daa r loe pas benoem den lJu iten- .
gewoQ Il , orugnand r egter i n de t \fcede afdecling
i ll ucltandeling worden gellom cn. Die zaak dateert
Vall 18G4! Geon twijfd of de g etu igeni5sen zullon
t.inteJ cn "an friscnh eid. Een n ieu w bewij~ dus dat
h ot gelal I·ogtcra nog nan zio n!ij k kan vermcerderd
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Nader' k"mi.malei.!! ; m8t · den Heel' NOTBNIUl.lKER,

Ret ie negen .ur8 i.n .· den . m·o rgeo· van. _deo; .*ot het
9illbijt be.temdrn dag' .,... De kamer wailriD wij ·. deoJ
leler rerzoeken, on • . t il willeD '"lgeD, i • .tllm.tij~ rUUII.
De· .en.tarramen ,oowol ala de jDIQuBi.i>n· .ijo .'iorgv utdig f~'loteD' om b. t bi.DDendriogen vaod.n . wll~mte.

r.!O:e;:.~~I.et::D~i::~~:~r ::.:o::::t:::~:::';:D.~~::

ilieriDg. of Ihmiiour in bet vertrek . to"gelateD wof.dt.
Demettemia .. It ons al Ilaoslonds e.n. oaoap" iD
het oog, "aarop de Heer NOTlINJUW[Ell in gebe~1 oij~
De lengte gelegen is. Zijn neglige heen evsoveelo,.r.
eeDlI:om~ llIet dat der .Parijeohe Dandij., a:. de soboonen'lIl1 PDlIBr Baro6 .met die VaD bet Palai. Roijal.
en baltaat 10 een ,a,o"o eo lea6aai vao bot gewooe mOdel • .dab ie. lond.r but miDste ./a.nion, . terwijl .Bene am

:~!,[k:~~~~~nra~I~:!:~. '{;:ta~:;;D tD::~~ae~

,erll'Uderd en oreleloo. oter be~ voorboofJ eo .bedekken
heDI ~U n• .daoog8D; ter"ijl de vocbtigbeid do. lokket
• bewu.~ .trekt,dat de.e. 8eoige Ur&O to ·vo.el·. nog
betw,,~rder . r.IV!erut.. eeo.er bBd. kU.'.·P i.o .aDr..
..
ki1iS ~ ·'UIl go,,4I. ,t. No!i'lmcl.LKElI. mag iD diloogeobllt
Qfl .~JIf#'llIrl#'III1, eOllbeDUdellJlw•• rdlam~D8Ch go' -
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,V aU

fie dadera ia reeu=, gevat.

De H'lgM il1g hoef', 01' h et a.l vies v.in de ka m e.1
van k oo ph:m,bl te Sam"r:lng om cle oude kal i niet
-:C"·:.":":·!" '::::: -:: ~. ,-;~ :-:~: ;; : ~ ::.. ;'~ ; ~ ~ 4 :: (; !...~ ~;
bevnnrbaar is, ufwij ze utl g ellll llvoo rtl. H et
zwaar, dat de praanwc ll" dikw ij ls in llel gebeel
geon tOJg:mg lol de stad zllll on I, cbben, ,loord"t
uij bandjirs door OpllOo ping va n den moclo!er v66r
de 8luisdcnrcn, clezen niet g eope nd kunnen worden,
l.lijft um IJestallll. Dc wate r.tallt is "an oo rdee! dllt
de ;;chonllen van de ou de I'; vie r jllist .ue oorzuuk
noemt! wordeD, Hij i. 0 00 gel ukkig en opgeruimd nls
of hij , tcc ht, lee f.lo om to gooi .tell; . ijoo borat i.
t OO ruim en onbeklt'.md ale of g eoIJ 6 zorgen ouit daar
biooeo goz.told baddoo. Ook ..... lijo levoD tot dus
ve~re eene 88neen~c h8k e lju g van geu o eg ~ D8; nt,'g nim ..

mer sloeg de .mart b.ren . ci,erpoo aDgel in zijDen
boezem, of zoo, YO r een oogt'Dbl:k o.l he't verdriHt or
binnen sloop, dan nog bl e.f hij ongevoelig Vo,>rdien
flllftllwen i.ndruk, welke rnooi g ander bevig moude, ge ..
troffeobebbeD. Beuijden.wnardig mOD.cld Doeb D.eo,
echorten' ,wij O~8 oordecl ap, ',begc~ron w,ij niot 'l'oeke ..
loos ODS lot met hot .ijrie te verwiss.lenj laat 0118
Iliet h.ken naar eengeoot• . d.t . wetl igt niet veel meer
i l'lJ .daD do.t
van .. h.,t :gt,.,oe l1 ooze di.e r. Er is zooveel
klatergoud , z oove~( ·sohijoecboon io del. · w.reld, welke
oiet .v""1 .anders IS da~. eeo bat m.,qut. d.t den toet.
dee p~der,z o.k • . riiet kqo .<'00reta8D . Slatl~ .. ij NOTlINKRAKltR n~au_w.k.el1riger .8ad tt.
.
Hij . r~okL .de, e.Demaoil ia aignar na de andere. en

~::f~i~~:t d~J~i::J;l r:~e:~:!:Ote0":t,,~~~?i

t. brengoQ

.,... KOIlPOII..!-AL! - dua Bpr.ekt · bij I n do Malei8che
t •• tlot den kleioen jongeo. dio waobt tot . hem d.
lont wedel' .••1 wordeD topg.r. ikt: ,.... is SPADILLE DOg
Diet . vaD Me ••ter C.rn,li. terDggekeerd?
- , NeenMijobeer, DO~ . Diet.. '
- Hij ia tocb reed. to resllQr llIet deDbr!ef aan
deD Sobont vaD bier gegnaD.
.- J. Mijnbeer.
be;;b'. :ij konde dU8de!! weg tweemalen
- Ja Mijobeer.
De .koaap. oieDdei. dat ..zijil .mee.te. ill"lgeziDd. il
het ge~p .... k te . vervnl.Be~; verwijd.,.t · siob . eerbi~dig.
waara. NOTBNlIll.AKEa .'ob · weder ~eellll'eode 01' de

Jllaftt~iJlsen /1.--

I~R<1lLn"

VOD f p ()! twi~,.!!eh van '~lD. 'j rKelhj 9 t ut ' IImiJ tl ~ , 3 lire, (de Zon~,
en }o'ec!!-(da.gen woden daarvoor n i!lt gevaceerd .)
VUOl' het fra.nkercll en aanteek elleu ra n bri cvco , eDZ. van '.mor..
7 t.uf, 'iln&middag~ 5 Ufe

ge Q~

Samarau'g d.e u 26en Deceluber 1874,

De

POltmee!ter

II. A. KLERKS.

DlEFSTAL. ·Terwijl gi~teren een harrev';.rder met eijD
grobak to Djoerubloog stil.tond om te . ruslen, moakte
een diof van d~ g ~legc oho i,i gebruik ow eeD .iiDer
"" I'i e~ t~ t& tole n . lI ij wc rd BpoeJig ge,at . -en d~
8!lpio ""n J~u eigeoDar t Ufugg6g8ven.

DI Bl"ST,U•. Gisteren mao.kta zich wederom 80D oa.d<t schUldig aBO dief.tal. D. bestolone eobter, eeD
handel.Br in kal"., z.tte be m na eu leverde bem over
aao do policie.
RET in 008 Dummer van 30 JaD08r ij It. voorkomen~
d. bedgt, dot eeo ont.18t::en .oroorde.ld. Europeaan
",agd alz ricb bij ioca •• ering VIlO ·geldeo· wederregto, .
Iijk d.arvan bet eeo eD ander .ou hebbe a toegeiiigeDd,
is v.nlgene terhloriog van die D Europeaao geh ••1 on'"
waar . Wij aa .. eleD daD ook geen oogenblik dit berigt
in tr. kkoa.

1' e VEEL OEYBRnn. Z ijo wij goed iogelicbt, dan
wordt er van de YU8ltig dienttLbare m,a nnonio de kampoeng ' IJjaks. wei wat veel geiiischt, eD veatigeo wij
d•• rolll d. ..nuacht · v.n h. t b •• tuur op de volgeode
rugeling huoner d.gelijk.obe dienoteo:
Voor wachtvolk io die kampoous 2 m.o .
I' 00 1' tlo nacht.lijke p.trouili . 3 maD.
D ij den adjuTlct-djak ... 1 man .
B ij den locrab de r kampooog S man.
D c. · Diog. daga eO D onderd. g. moet 000 mao be~
r. pport. n-boek v.n· de n loorah drageo. wanDeer de••
.iju rapporl ga.t iodi enoo .
Verde I' hebbeD ·de Kamil?ewa. de Tj arilt en ·de K ..
"aijan dier killDpo8L g i f-del eoa maD te bUDner be-s ~bikkiog, maar de.o di.n.teo worden aCgekocht met
15 tot 2·t guldoD '. j.au; .an J OD lo.rah 10 betaleD.

28

I" o c]auu en ,i\..\Jeh,
eo

Oct\. l RJcn cn 23:o tM van elke Inland.

Fit Amburnwu wei'll .cergiote ren bet berigt ont yange n dal op Ng runtj" k gck ctjoed en ue udministratcur van <Iut la no! :Wll de ooor de ketjoes b e m
toeg c brugto wo ntlell spoedig daa rop overleden is.

Ec n

I

voor 2·

Voof iedere volgende 5 woorden t 1) .50 .

.

zijn v an ~e groot e nllnelibbing voor den mond Van
de ni ~ u"e kali, ter\Vijl hij meent dat bij verwijderiug der 8chermen, (w88rtoe de Regering dan nu oak
last g egeve n Ileeft). de slijk zieh Illeer tUIJscne!l de oude
en nieu"e rivler moet ophoopen en deze dus vrij
blijft. Doch hoe ilit ook ,ij, de radieua!.t c opmer'
ki ng bl ijft in t u. sc hen dnt de nicuwe kllli g ebeel verkeerd is. aUJJgetegd en, OlD vrij to zijn van
de groote ltoe vee lhcicl slijk die de weatewind Ullnvoerl, II!C01' naar be t ooste n had m oete n o mg ebo·
g en worde n .
H et lI otwoord va n Z. M. MIl Kon ing op hel
Bataviasche ad rea is hi er hoo,q"t O!l!!uJt.! li!! ontvangcn .
Geen twijfel of ve rlic!.te belasting"ueht ige lleclerland.cbe R']ge ringcn zullen thans niet de lUinsto
kans meor hcbben op de medewerking vaD d e l!lnropesehe ingezctcnen. ilier zagt men slecds: g een
cen t meer.

.h,

voltooid kan zijn.
Biorien kort ver tr ~kt.than ~, volgens on ze rocdeuccling van eenige weken g elede n, de d,recteur Va n
bet BinnenlaDdsch be.tuur n aar Ncderfaud. N:lar
vel6r iDzien verliest Indie I'cel na n d ien booll'g')pJa&tsten amb ten&ar. 1<.:.)n mall Van c n aring cn
v u J~ (t' iu'l~ ug J ..; lit;~f
;)I,;H Ul l
loopbasn in In die bij de uirectie
c ultures;
werd dasrop boof(\commies bij linaneiii n ell chef der
alge meene begrooting. Daarna we I'd llij , ccl'c inris
van Batavia,ging dfl[u'op met v (' rlof Dau r EIlI'OP"
en werd na zijn terllgkOlmt n,"istent-re,ident-m agistraat van Palemballg; " crvolg cll' assiaton t -rcs ident van Tangerang, daarna ill. pectcu r ·van c u ltn -

I Prij8 der Advertentiii.n: van 1--10. woordeu

voor geheel Nederl.~Indie f l2.50 per hnlfjaar.

Pudnu,;r, l:'rl u.m 11:11, ~~Jer-Bn.llgiO JiJ , Nntu. ,
~Ibo:.cn., Baros, S"D~kel, Nif':lW, e ll
Aunlnbo.., .

S TOOMSOHEPEN. not .tooIDsc bip r oorwaart. ia deD'
derden dezer, met den [le er L.08berge aao boord, vnD
Sue. vertrok keo.

HET AI!!. D. van N. [. deelt mede dat d. beer M.r'
ku. no afloop van hct la.ot6te coocert vao TOODkuo.t
£ij!1 onhl"g geDon e ~ ~ee ft al e o rc b oet.tirec t6ur~

Dc n 21b ten von elke mll4od.

WrJ ootvingon hed'm d. 2e ane.oring ·van
T ijdeoh'i ft: lIct I1eqt · in lI't'derl,,,,,hclt-Indi•.

1\.llln't.oh: en Pn.. letnbn.nu .
D eD 17J.eo ·u o t:lkc m:.a rtll.

bet

Den h te ll :vau db m:l.<l.D.d.
l J A.llltlerrnll.ll!tin eu

l\.l oluld'en.
Dr.D 17Jen van elke m:l.ll.od.
&
"'-tri hln wet elko Engehclte cn. l'nuuoh.,
~In..ti .. "

(l.:, r

l.,nl'l~ettell

lII (ljl.

hU bot 1)()lIId....

kuutoor te !'!iRlna.rRuu;.

6!

In do tor .ake gebouden te"eghitti ogoo 'an eergis.
t e r6f1 en giatcren zijp acb teroe nvoJ ge na goboord d8 ge-

nQJui (lJa.~ ! tc r) nre .
morgc n~"
tc 8 111 e.
Zu.id (m~t el kel1. .!I(loo rtrci n) dCi! lJltlr gt.D.:I
uro e n des " uormitldag! fe· ll nrc.

Om tie Oo d tlei
.. " Wed fI
"

De moord te Panggool.

U",,"'VV~"II .

l\.lH.I'R l!ll!ltnr, Thnor ... KoepRu,," en .10

to

lingen . ao v~ouwolijke atbleten, io .Ie bevallig.te atti·
luden . Bo.eo de oan ap~ baogt eoo grooto ep;egel, en
ter .. e,J. "ijde 'aD de.e i. do w.nd wet .n o,l. i . oort
v"n wope Den en jagtgere"d.ohoppeo geetoll'"ord ... In
oen' bO t1 k van bet vertrek zijn zweepen en karwatuen
•• btolooo Deergeworpen. Het I.dikaot wordt door een
JapaD.eh .cLute.1 voot' het oog verborgen. Vonrt. be,
.taat het meobil.ir der k.mer uit eeo twe.tal kasten ,
evcnved koapeo en .en half do.ijn fauteuil. . Het
eenige boekwerk dat NO'£:::NKllAKEll ba.it (wllOt hij ie,
geen vri end van lootuur) ligt 01' de t.Cd opeogealagon •
het .ijD twoe fraai ingeboroden deeloo met 1'1.lonIletileld :
Nederlandoc,," Sialme ..ter, 0/ IITondipe • • derrilltin!! tot lut kenn,•••.o. der paarden.
·D e ,erveliog, wolke reede illlovank"lij.k. 01' bot gelaat 'AD ODlen :· beld te le.en wa •• wordt hoo laol\er
ho~ . meer ·. zigtbast : iberhailldelijk weDtelt bij . ieb op
de oao.apo ·ro.d, bijt op.; d.i.·nagel. of ptukt · aan h. t
paardebaar ·d••: .opb·••.: wandelt dao·. weder do· kame I'
op · ~D ' noer, liat. op .de peDdille. werpt een 8ig.ar weg
welke · Diet soed : broinden wi.!, .t.ekt OeD Diouwe . a.o,
BD . • ooH oiodelijk nog .eenil geo.ziogofalthaDB laf.oil Voor zijoo ,erveliDgskwsa! op de geduldige rust.
baok.

De

IV .
Hst .Qesellohap komt6ij en.
JUt.t· ID ·dit oogeDblik rijdt eene Beodij bet erf op,

lib oDmiddelijk daarDa atuirt · BBNlIl, een der . gaB~e.n

tuigoen lJjojo Knrio J SetrQ ,Kwrio, van dt!r Moore, Imam
MokJfAi"t b/Jemodikto) Kario di, I mam, ~lo1Ja",!ldJ B . n601e 8a·
rah, Sural, Iln ten I.at,to h. t dochtortj e vaD don verm oordo.

De verklariog van .eeralgenoemde getuige atoint in
Doo fJE8o.k overeeo me~die Yan d e '] go wo £oo bedi. ende dar

en

l.ij ()Y tJre iod geflproogen ie,
dt'n biDuenkomeDd tt de
h~Dd gatlrukt he.ft. ~ r.~d. te 'ijf uur boil ik op·
gesto.ao, en h t! b e tm' .drokken IlH~ rgau gehad, . I&ooaltf
ik u .Irake. : waD Doer het go."I •• hap voltallig ie, oa1
mad.deelon. Ma.r ueem plauto, - v ~ ",olgt bij, teniJ!
ue ketjit sigareu 10m apt breng t .
- Ik· moat .eggen. - hervat HEN.BI : - .dat gij
eOD uitmuotood gRsth.er zijt . Nie mao" in de · wereld
sehenkt betMeD .. ijn
gij; .00 ga.roe · wil ik er
drie doz~o Ohamp.gue onder verwcdden, datgeender
oozeo bed." morgen bij het o("laa.o .. aarpijn · oal ge.
voeld hebben, ik ton minate w•• .zoo' lekker, . ~Is of
ik in. geeo wannd wijn gep,oefd bad; on ..to.cb heef,
mijo ke"l gi.te,on .. iond over geune drooMb.id ·te
klagao geb.d. M.ar, a pr"p"." gii. mo.et . bij . bet · oDlbijt
op ';';0 p ...ooo meer rokeneo "a~ gij.genoodigd· hobt.
Gij weet. . .ieod PIEr v. r wa.hUe een NeeC:uibi H.o/·

".0

a,on~ ' op··. da ~ed8, . en
b.don oobt.od bij bOlD aaD .h ui. gekomeo. PUT •• hrelif
mij dil. in .on kleiD briefj., ikboo daa.op, b~rwaart8 ·
(laB'lde, bij hem ·. ao huie geweeat. . .
.:.
....
. Zoo! -:-:- berv.t NOTEAI(IIUEit;' die. ir>middei'i,
zODd.r .iob om de .· Iegenwoordigbeid van .. RBNlIl te
p,,,.,en, .begoonon iB, .ijo -toilet to. ",aken " - bebtgij
deD . Baar· gezien ?
- Ge.ien, enwat mee. iB. den karol reeds door
eD. door. gepeitd. " dat.eroeker ik 0 ; ik beb .in laDg
100'0 karikatuur niet oDlmoet, .nmerk. met leedw.·
,eo, . datlle Vallerl.Ddach. producten er . ni.t betor
op worden .: gij Bult spaedig .el.f- k.unn8D oQtde.leD ~
., - . Pat iB. patent, en ""I on8 atof tot . lagcben ge· .
.en.; m .... :Hlitrnr;oeg mij, Wilt homt de : l\D...k hier

land; w8lnu J di&.·ie g.iulereo

i~ !:.~~:~e':o:D

hooge' b~

bem .gelooft, i8 er oeDe '
trekkiDg .. voor bern. • egg.legd, taD ·. minll.o IIIlII TOr•
.. w&llDdheid oDtbreokt bet don · maD Dlat. . ..
.
lo~~:a:i~ije~~:w. de biikkeri om Oil' bee~.])e Wit'8 ··· . t~b. m••• betlobijot, dlt gij Llmelijk .Iaog . gealapel!
: Hij i800k ni.t f erpligt,eeD8 ohiollderiD8 opden
algeDloenoD .rose1 te mlken.
.. :: _
. :
iIIllreo lijll lIlet eO,hllderUeli bebllaaellt .IUode voir.lel.;'
~ W..d~1r Dleb,' hotl,lllODlb .
'an den ,origen a,c,Dd. ·de .• Iaapkamor bi""eD • . ,.. '
- Bonjou, . ~c.!)k .daobt,. u . • eedD gekl.eed . t.B VID'

~1,un.II~~1I

'I.~N.

~'ver.rie

om~il!o ~

D~.

bet.b~r.

fa.
..

LU
•. ·.8U.be.rg 9, R.D."'•.W
Ji ..J.it1VJ
w.. ienS!l.8IUige.ni.·
.S .W,ijm83·
inf• gaa';
ap'.1IiH!/U'"
Ii'"wat
ntdBn;.
'."'.al. d.i,.
,n .Dle·woordan
ODnlf. .
iD.dAoito
II,",.
... meo,
... i.e'b8Lro~ken
d. e. r . d%la.u.
u. it.. gao krijll.
en.' ... 111'','OPlW.
>out..'II.I.mla
g
_.JI..'
d .:' n'
ometllooig hebbau
~fg'~rd
w&1'd~n
Ion· ' . Ie medildlJ.sh.llJi"n
4Bn
bet
departament"
~flG1gt~!l
(* alJee.nB.S gawett.gd81.'.M.
••~.U.
lalf...Do6~
..
ODS D~er fan. oebl a!!, ' . ,
.'
.. '
'..
. . f"1 uit es"okeu .Em&o" Sarttlibleke1l, dllt ge.(u<dllde het tijtlvak 1871 tot en. met
1\1". w.I'!e .de regerJDgd. e"ped.t'JUBI,etroe~en II;UIj
gadaeld. Ih,endl'Jl heeftliij verlrlaard det,.toeo h\l
det bl~kell van dr?e bet<
g I d .' h' .
18'14' in de lelo alg.meen. pakhui.uo "lhI.rop de"au ecll totAle vernieliging door hOlli""'••iekte e'Q dBll
met. de drie "e_"IJigden1bIDikrom., MaII!I_Xar,o '. enh.op doobter gmgen toon naar en, eer. t ."'11, .toegestap.e spillage werd bespaRrd"
' .'.
vijaud biootsielleu.
en Pontj. l1idjojo indon nl\cbt van deu moord op
d& door ,1e. schoten ontwaakt. ~ Ran perstgenoomd~
4022 pikolekofllj eD. 7431 pikols rij.t, hetgeen, ,Ie . O~ troepeu komeoop de re".le. nnBatAvia; de
we was naar;s::.ueliberg'. waning, oij toen eerie pa- . Yroeg wat die te beduidtHi haddeu, .... atop IIJ
koffij, .geretend ~egen /55.- en da rijdt. tegen /6,50
.onderl;iogs(o geruobten. hadden rand. gegAltn, gerlloh.
t g'll b bb . I) bmOOt', die 'bUD .anrlep· waarop . antwoordde "an h,,~r. mees\~rJs .gehoqrd, te . beb·
per, p.kol, een .w.nst v~or 'd.n land.. mLmaakt. 'lin
ten vao zulkeo Bard dllt ••u ouderzoetoaar de wa.r.
ronl e ~ en"o. . '
.'
h"
d
.. h
K . dood.e.chote·. NBdat de
.' 'a60.1m;'
' .
he'd,. eeo ,ligt 'au de r.gering W8S.
•
door P"'/loWid,")o geanlwoordwerd; ~.~.rder dat ~
ben at mlJo eer, • w.a
. " . r"s woo'"
Hij bet I.dig .ar.uder pakhuiiell werden daa ....n.
D.e gernebteo w"ren 100 ange.eo"
Ponijo Widjojo, uadat de.e . d•.twe •• choten op Kal·
beer. A~/hony~~ .. gd had ~I~t nail K.
109 te
boveu gekuostateerd overwigten vau 211 pikol. bfBj,
.10. Men bad den kraton Diet ku""en .iodell en dol
Isobar!! bad gelo.t,in oijne vlngt heeft geyolg~ .en ~e
willeD gaao, voo~?at Uepolwle doar wa., en Em6.k
715 piltOl.t!n eo 2345 pikol. rij.t,ta z.. meu bij 00....
lUlten.Dt .Albrecht was voor do poor! gewee8t. bad dell
buis . ekomen van born beeft .. room~Il,dat. 'de drle
Sara" vao A,,/,,",,", nou.weeo brandeode . kBflr•. had
tige berekenlOg eeoe w~"rde faU f 67822 50 v.rte.
muur gez,oll en t a l . gew~pendell'~ da v9rla.
gekregeD, keord.n getulgeo. weAr. terug. De .. baboe
geowcor.ligende.,
,.
,
....
20. Do w08t'mo.BBo~ was IOgovalloD, vol~ons do 1'IIPO
bes b~ldi den hnll s:agtoffer' badden gewurgd en dat
o.
~'"
. '.
, d r oh~teodo atrooo.
van Malkild. heeft voortsDog het antwoord 'so Ma,
Oak op de martn,,,,.vre$ h"efl aunlIlork.lyke beep"porten waren de operallen d.ardo~roD~ogel'Jk ge .. o.deD
Ponti" ."'.,aJ~Jo, oa het lo.• a~n e e
,p
/kilde. naDdeD geluige imam Mokmin (zie hierboven
ring op du t.o"g~stan •• pill~geplaul~ gevonden, ~mdat
eo,. de <;l'oll,er~emeDI. Oomm,ssa" •. telegrapbe.rd"
I.nlaen OIt. bet· geweer genomen maar zo ODder weg
. "
kl
ddt h t k' d
gedurollde d,e vl"r Jaren Ol.t lIood.g bl •• k .plll,.ge
maar. Iraa', moo< weder.
,erloren bad. Voorts &ou Ponl}o Wid/oja op de ... ng:
diens ,er.hmng) bevoBlIgd on ,cr a",'a
•
10
in rek.ning to brengen.
30. Do communic.t'e m,tde r~~de w•• verbroken
oon ha.r laler hdz.lfda l,edtv.,t.I.!...
D. waarde Jor go,·dereu w"lko iu hot boJu.lt! tij.j.
e~ de c;~~~ vao den stafder,elped.tle m~.kte .'s&Ton,a
boe bi' in bet dOllker .00 juiot hadkuunen treffen, aan
etni! .antwo.Ord bebbeu nat hij ecrel naar de kin
Eindelijk nog g",eo Jeze twce g~tu.gen .eDlge ver·
vak io d:. lote alj.(emeene p"kh!lizoo werd,,,, geborgeo
OIJ~ par.,)t;e aaO boord. . .
g
g g
....
klaringen omtreot do vers!andboudlDg luesohen me·
onafgelo" r.J ell waaro!' duo J,e bo.varl1l[(g ••cl.,ed.
Zulke g.rucb~en, bondord,oudlg herhaald, mag geep
'aD
uw K met hO,l;' bedi"odo Ron. di .blro en met
de, bedroeg 100 millioan gulden.
ne ookele r?gorlD~ onopgemork~I.~e~, helwBB bier
vau Kalleub"rg badge,oeltl en toen de tro,m
hel gow.,·r d.aroodur had gobragt. Getulg. 1,101 0 Ka· .vro,
'
'b .
. . d •
( Indi"r. )
eene quaestIo raD b.drog. Vaa mleleldlDg.Het Neder.
rio B .eokt ocbter togen, dat ROllO d. drie beachulJigTo,mATomo, den wasohman. In bet eglO wae • om·
laodscb-Indi.cb Gouvoroemeot . heaft ook .009 &war..
foor zij KaUenberg's wooing
gaDg mn haRr "meastere. met Ron" nog.I
verautw,ordlng e? .ls dat
dat
tiu,'er den om van huu bOOF! plau -af te
ZlllI.Dlj zoo bad Zlj Rono eons 10 de k~u~en, ~rwIJI ~LJ.
bet door verkoe~ue. ber'gten-, ,e~rle, besiIs8lDg"hoaft gaebbe
IOU, b
n a, 0 a,
.
.,
k
met hem gckbeid lllankte met wQte: In het 0'611.rt_
dankeo VAn meuwe b~ID8tjngeD.
nomeD, zoo gewlgtlg alB den lust· aao, de: troepoo om
&ieD~ en dat mevrouw K. toen -bulten ~ou I:IJD ge 0e~ rankelJ. Later t!ebee~ die gemeenz&Bmbeid '"' mi~~
Zo .... wa.ken handel eD 6,cbeepvaa,rt 'gebruik van eOD
Atchin te ontruimeo en da.a.rdoor ,.080 d~ gobeele. ,we..
meo en tot Rona .ou ge.proken bobben om dezen te
g P
"
Ih
," h d E b k S
gebrekkig midnel om te 1••100 en lolos.en: pra.uwe n .
reId te erkenneo dat Nederl.nd '.10 IndIA tegen At.
doen hooDgaan.
.
,
, d e r te. ZllD; a. t aDO .me", ..... 11 e.~. aa~ mo. ,~.
Er besta.t bij deu Boom cone kl.iDe .Iuis. Meu wi!
chio een ecb.·. geled.n had" dan is die .regeting
D. tweede dor bo,engenoemde gotUl~en, Sell'o KarlO
raIl gezegd: ,'k goloof, d.t ROllO ,,,llof,1 I. 01' mlJ,
aluisgeld h"ffeD on .. el 25 cento per dOJrra.. nde ge.erpligt o •• r d. wanrheid 'an d.rgelijke. beriglen
uamelijk, wieDo wODillg .Iech(. circa dertig ellen von
maor ik wil niets van hom, woten, al g,f hij mij 1I0g
ladeu pra.uw en 20 cent. per koijaDg, al. de praauw
en geruchten onderooek te doen.
d
I f
1.1
1 zoo'eel geld." DoareDtegeD hlld mevr. K. ong",eer
ledig is.
Dat ondenook had plaots,' d. gernchteo ,oliden
die ddr Kalletlbergo verwijder was, lee' ,er Oaf(
.en" maand voor don moor,i .'oluri ., geheim.innigo
Dit oou eeoe nieuwe b".Bting· zijD . van ,b / 120.
bev.Btiging, hot wud.r was fraai, dec.ommunioatiu
h
dat hij io deD be"u,leu n~o';L door eell Bchot uit .ij.
0
000 voor den EutopcBcben haodel, behalve betgeeu
vau bet Btraod te AteltiD IDet iio oorlogBchepen was
08 alaBp' W"S 'opgescbrikt en dat hii tdch D:1011welijka
bij~t;;lIkomBten [net haRr waBcbmoD, den 'b~scbuldigde
Ohioez,-,o, .,nz. vC!or 'klHioe vn8rtuj!~ea te bet,dun zul..
niet verbroken geweeet, de iogezonden, rnpporteu be'.
hali opgerigt -tuen er 'een twcedo schut 'fiel. Door dell
TOfIJikromo, Ali!! deze hat WBB~hg{l,jJ biunsDbragt, da.n
len habben.
bel~den' onJuietheden.
regen .as bij er van, terL'ggehouden li!lOr buiten tt)
werden bllbllt) Sarah met het kiud_ telkens ll!lar buiten
Deze beisst.illg tou \1ionen, tOO lwL Led, lot onderZoo WBtr bet G ~fbj 187:3 geworden t nag 'wilde
b' I
of uitgezonden en bleef tnerrouw K. loogen tij,l met
houd der .Iui. \ .
do regoring banJelen. Zij wilde Jell gos.bokten wa.
gaaD om te zien wat (il' ge eUri.,.
1olO:"romo aIleen. Gi~A' mevrol1w eon bod Demen iu
Outdot er goon goede b...n bestoot, geb!'uikt men
peDroem von het Nodorl.nd.olt,Indisch leger beratelnet getuigeoiB
de'! beer r,," de;, Moon: b,.t,ef,
de rivier, dun moest zi]' h.t h"i. 1'8D Towikromo, dot
prouU.'CD, con 'gebrekkig oil koatbJa·1r bulpmidtld' Daar·
len, zij wilde hur preetigo iu den Arc.bipol opbonalleeo het leenen van "ijll gOWN" (8),.tcem L e f " u c h e u x ) r a " wil meu ItU eene be,'aal (rull'keode be lasting
den .ij wilde bet leger in degelegonbeid .elien. 6eDe
aall Kallenberg, met welk geweer
runord i. ,·.,I.i::·
digtbij golegon wns, voorhij, en giug daor doorgaGnB
~:;~~ng' ! Nieto is redelijkrr
billijker 'hn(;:;i~:.n)~ge
kdroaecob.tige re,aoche . te nemenj zij wild:, hIIreD pll&t
digd, 'en het co[)ato.lE'ren Vtl'-I
p.)g~ng vBn. Ul.C~
binJlc:!, I:!i(lat zij de babo6 met de klei~e Mathilde bad
vrouw K. om eeoige pruclOs.'o nao de ImeDta" •• t,"
v()oruit6o~ouUen,' met uet ui~drukkelij< v_rboJ baar in
- Me.n wil weteD dat tWAe Bdjudnnten vao Z.Exc.
De GouVerDeur·GeDer•• 1 lietden 'GeDeraai Vep.
,'o.n 'K!!) boedd te otlHrekkl:ll. G.,' rttl1gt! ,was (\BllieHjk
ToroilrrMllo's wooing te vol gen.
den G. G. mot de ~erBtvolgen'de bm.>t JlnE\r Padang
Bpijck bij zich ontbie.:!en, toonde bem 8un de onjW..,.
Het w", 10 vcrwachten, dDt hot indrllkIVllkkeDd gezigt
_ullea vertrekken. om den oieuweD langvoogd bij .ijne
beid der bel'igten, waarop eanige dogell froeger de

An"

deD~voD

binnangin~en

ell.
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bij don LnlHI,alld te
P.tjitaD. die deu 'Vedbono btj hoL •• ,st" ondenook
ten hoi.e vou K. o.oi.to"rdo, v,,,h),"art Jat hij deu
ocbLelld Da dou mourd, circa 7 ur., Ufet Jom wedilono
iD tie keuken bet rloohtortje van m~vr. K' I Mathilde
genllamd, oDdervmagd' heeft, terll'tjl I... t door hBar
II t k' I
l ld t
baboe SarQb geJrsgeu rerll.
Ill{
"er.., a ~~D'
dat de ,WBflObuuJ,t) (lowiklulilo) llH't b~t g:ChW~t'ld ;eDl
a
OOf ga..
dopr bur mlJeder gegev-eo, haar V" t1r
.oholen, terwijl &no di A,/ro Illet oen lucif..... bij.
ticbtte,en dol deze bddeo. door h.r.r ,moeder wr.re.
biufJongelaten,
,
SOlmodikto, mantri g08,1I1n.~ ViLll het district Lorah',
stond den beer fl. d. Moore uij,. toeD dtlze in zijne
fuoctie van "Agent der 'V-~c:JkIHn(Jr in K,'!J wouln/{ te
doen had, eo heeft nu ter terogtzitting hetzt'lfd~ a1s
de beer •. d M. beve.ligd.
Kariodi en imam Ma/jamar!, do zF~de en zO'i'cllde der
bov~Dgenaemde getuigeo, WartH) de pprsDoen die in
den nacht vtln den m<Jord de palrouillo uitmDall'ten,
waarvan wij zooeven bij Djo}o KariO' rerklariug melding maakteo. Zij heb\)en die vcrk!llring tar t:eregt ..
zittiDg bevestigd.
Embox Sarah, kokkin bij do KoJlenherga en Sarah"
baar docbter, boboe der kleine Mall,i/de, hob ben het
volgeDde me6,;edeeld. Boiden woren .edert het buwelijk
,.n K. met zijne vrouw in bun huie. Het .• er.to jaBr
vall, dat bn"elijk wao - BlthaDs echeeD gelukkii:, maar
later gillg bel mind.r goed. Meermaleo werd de \'rouw
door haar mao geelageu en mi.h.Ddeld, onder anderen
cou K. zijlle vrouw een. met eeo~chaar tot bloedeu. IDe
op bet acbterboof·j hebbell ge"IDgolt. By latere ecenes
londen aen schoen en een gendi de ,'oorwerpen z.iju geweest., "aarmee K. ZijDO WQt)do jogond zijue vrouw
• o~ bebben bekoeld, eO een. nog zou hij baar 101
"urgeDs toe bij de keel gegropcD eu met bet boofd
tegen eeD pagger geworpeD hebbeD.
V,ercier veridaarueu U~Zd, vrouwellJlirl geLulgen, (!lUi
ballr mee.ter •• in dO~ nacbt van d.D moord ollgoveer
ten' 3 a 4 ure met baar kio,I op den arm in de
keuken was gekomaD, waarin getuigeo sliepeD, en
de.An had ".kker gemaakt, uitroepende: Slaal op, uw
At" il doodgtlCho~en, gaat de" !teer Allthonij roepelt en
,tj

_ Roor verder, ik .al u _ijn portret Bcbet.en. Hij
i., denk ik, Lwilttig jaren oud, luog 'an gest~lte 60
tameJijk ge_et van tiguur; t_rwijl zijn gelaat, eVen alB
dat van aile Daren, wet enuen purperen gloed over to..
Plou ie .. Daorbij. i. bij ala een •• "t. da.dij g.kl.ed.
spreekt "Is de Holland.clt. Dulja., die n.ouweJijks de
koetsobool ,verJateo ·bebben, t'll is met hoar van oordoel, datde eerete I.tter van 00. alphabet al te ocherp
in de uitol'raak klinkt, waarom hij haar oooveel
mogoiijk .ookt te yer ..ebteu. Voorts iI.eft hij d.n
mood '01 vlln een oom die G"neroal, eeo n •• f die
Ambo.ndour. eD eeDe taDte dio Hoftlame i.. In 't
kort- bi.j is _ e'en wonderlijd: heer, met wien. wij ona do 1
zulleo amusereu, I •• t ODe maar bij voorra .. d bedenkeD
.. elke poeheD wij bem ope teD .ulleD.
De beide.nienden keu.elen over dit oDd.rwerp een
geruime poos voort;, tutdat pr, meer ~t;ndif8 kome D,
en mea' zicb, U8ar ,do 8,~bt~ru;alerij begeeft, alw81U' ena
fraaij biUardde heeren uitlokt.
HENIII. dieuwij leeds •• n deDI.zer voorgestold
bebben, is eenlengerbl"nd jongmenocb, die v.d geest
bezit, 611 eeo' regLe .plaag d.rbaren mag geDoemd wor.
deD.,...
.
,
GiDds .iet gij tweeQllicioron, die zooovell gekomeD cijn.met .Ikander .enparlij billard .peleD. De
een met tware bruille bakkeb."rd.~, die 101 onder
de kiu.doorloopen, willen wij }c'nu's, ende IIn~er, wieDS
wODdeo . zakerzoo t.lriJkn.et. oijn"ls, du reetes der
kindeniekte op _ijoaangezigt, zullenwijLoUIs noemen. Het ziju beidl> goode jor.gelle,mot wien 'wij
apoedig nader bake nd zuUen. worden, ev,\'I' als met
dieD Heer, dl~ in d.t oogeoblik de. gallerij met .NoTBN~ op en ne~r wandelt, 00 dien .. ij u onder
den Daam 'aD AUGUIff foor,telisD. Men kan het bem
lIali.iell, d.t bij bier te' laDde geboren .is.doob .ijne
bruine gelalll.kleur mi8staBt b(,m niet.
Nag tweeder gelloodigdeno: benevells de ~,e'!fa.ht
word'Dde Baar 'onbbrekeu I18n bet gezelso!top. He~ ..
dun.t Gllbter niet lang, of men boor~ w~.j(lr de ,wiele!;!
BiDllr ..BeDdij orer bet grInd ralilm.lell,
.

~~in;~::~e:ld~.: l:~~::rt:t~~~l~rel:;:,,~:o:~·r.~ke:~m~ ~~SJ!~:~': :~:md:,r"~~jr~:j:l~k'·~e~te~!o t~:~;~enb::

,"n me gl'pote ..al wDarin eene groote, groBn beklwde t.fd met ••• uo in zw..rle toga'. ell met witte
beffeu gekl"ode Itaeren daaromhoen, 01' de klein.
Alalhilde oeD ovormeesterendeD invloed zou hebben.
Ret kind begon dan ook, toeu het d~ r~gtBEBBl werd
binnengelcid, biUerlijk Ie weonen en het - wa. te v_r·
geefs oat meD traohtte ha.r tot eprekon te krijgeo.
~ij werd weder naar bu'te 1 gebragt om tot bcdaren
to komen. Nfl eenn pOoS WGJ('i.' ~inll('nl{omeude, ,begon
bet kind andermfiRI b~ 8rhreij('n, maar nu werd het
een "orologo getoond en liet men bet daarme~

Uit de Iudische Dag,bladen,
"He, ligl niet 01' onzen wci'" (zugt hot dig. Dagb/ad
v. N. I. in· .en artikel: een kij';ie ;" de burger!1jke genee,lrfmd.i!l0 diensi bij !tel lieM tier roe{enschap) in de de..
tails to tevreden vau ecn·,;, gtlDtlesl\uodig,-~ reorgaoiea..
ti~" uie JIlV8 zoo driDgeud ooadig he(:flj maar zooveel
staat vDat, dot wij .eer mOoteD aandri"geD 01' een
goed goorgaDi,e.r,lgeceeBku.dig stoatoloozigt. Een
korpe geneeekundige ambte"ar.n, .aD wion dat toezigt
onder dtlD lJirecteur ~an Ouderwij8 1 Et:lredi~nBt en
Nijverheid ,is opgedro'gen, moat btllust' worden m~t de

een lVei"ig .polcD; De lolk ela.gde er eiod"Iijk in de
kl(llnt:l dt'l rerklating te onUQkketJ" welke tij op dltn
' lJIorge!1 OR den lUoord Bun dco weJhvno en den bo~

ii':tee~:~~d:;;~:!.~i:~~~~igdm:~O Ut~)tg~:~og::~t!:;:I!:!~:

,eng"ooomJen gctuige imam Mokm," had afgelegd
omtrcnt !t geen zij gcz.ien haJ, met flit ondersc!:wid
even wei, dat zij nu "iet verkloBrde, Rono'tli Astra met
een lucife'. te h.bban' .ien bijlichteD, terwijl Towj·
·kromo haar "aJer doodschoot. 'Vtll word luinr die om..

atellen eo Eelfs, in 6lJkde, zaer bu·tengewooe gevallen, waar, weifelen of dr81~-o Ilsdeelig en govasrlijk
zou worden, tot zelf;tandil( hanJeleu. Vooral op Java
zou aDders bet' geze-.;de wei eeoa' kunneo bewaarheid

wo~ije::e:el~;:~utegeS:::~~U~:~ii; f,:rQ:::~zigt tal bet
voordeE:1 ,worden verkregeo, du.t duizende gUlde!ls,
die thane door gehrt'llt aan koutrole verloreo gRan eo
duizende Dl~:Hlechenleven8, die tba.U8 door gebrek aan
Lygioiuiecbe eu pr0l'hylak.tischl) maatrogelen vernie ..

8tundigIJeiJ in hfrinnering gebragl;, maar' de kIaiue
zeide dit vergeton te · zijn.
De bcschuldrgdeD blijveu tc-genover a1 daze verkla..
ringen steeds ~ntkenneD.
Aaostn.Bnden Mllo.ndBg, wordt hot getuigenvethoor

voortgewt.

~~~r "~O:d~~'ru;oe~~h~~ltu~!~:~~:~~e:nl bh~:tO;~l::e~tl~:~?~

.

etaatatoezigt uv~ne~U8 Bchoo.lt.' Huchtell orogan. Toe ..
zigt up. 8pijz~n e? drDnken, op m~rktent op vleesch .. •
8Iagtt-rIJ~1I, op r!oolJ:jLtliBtis, op prlvllleD, zullen zaer
Eaker nitlt llalaten guntltig$ resultateu te goveD, terwijl
eene goa de geneetlkulJdi~e atu.tietiek, eene ziekte·en sterf..
te·kan.rt vooul vlln dC,drie hoofdpiaatscn van Java,

BA1'A.VI!, 1 l\I8art. Op Zuturdag den 27.t.D .Februa.rij Wfir..:n nlh coucht\Ltol:l op t~eD ca, voor de te ..
rugreiB noo.r Nederland op den stoomor Konir1g del'
Nederla!lden blJsprf)koD, Jlt'!t schijllt een £link ,ptoom.chip t • • tjn, waut het feit heer, plo.1e goh.d dat het
in 100 dogen de rei a IlI1:l-r Iudie en terug ueeft .;:tedaBD.
(Bal. 11b1,)

i.der ingeoetene in do gelogehbeld .al stellen, lIlet
den Yinger op d~ ko.arL oan te wijzen, in welke wijlten
eo strateD' bij do meeate kaos za1 habben, voor zicb
en de zijnenJ OIU guzond ttl blijven.
Aan het tl:iuJ,1) vau aLB vl.lrtu(}~ uitlju w;j tlen wBnscb,
,oor. da eer ran den gen.edkundigen stand, dat bet
init.iutief door de g130eesheerell zsl worden gtmomen
o'm een einde t~ maken anu ..Ie (U'archia, dtt wanorda
eLI. ,,-\;;~i.""~\JUil:w;J, ,;... ;.. .. i..... ~L_, ~~i.J..-6'" ;:;j:.:v b'""i.C, ... .:;:..J. ... ~:6u
dieDst vttrz rokoo is, en du.t, niet BudermaBl doctereB
juris noodig zullen zijn, oro even alt! 81\00, de rigtiog
aan te gevu;], uie wij geueeBheeren le voigllo hebben,
om tot heil va.n land en volk aa tot vt:rheft'lOg val)
on~en eland, wn.arlijk lIut-tig te zijo_
Wij !tebben in dit orot.t oakeu en geeD perBoneu
besprokeD; wij bebbeD ODS op eCD objektiof sl.ndpullt
geptB.teti b"bben alles v.rmoden, w.' den Bchijn •• n
een 6trijdechrlft Il~U ooze ve~hlindollng kon gevt'n;
bebben het .fort'ter in re, Buliviter iu modo" betrachb
habben de .voorharentlhei\l VIUl onzeu geest en de
hartotogt.lijk~eid van ODS g.moed zoove.1 mogelijk
gete01perdj 00 bOpl\ll uat iu dit op ... igt~ de woor,i';lo
vaD Matthia. Olau,liue, op on8 toepa••• hjk zullen .ijn:

- H6~lon wortlt te l\Ie'..!ster Od'rae1is een 8aDl'8Dg gemaakt wt't het eX!ll.Uen voor dOD rang vau oilll!ier v.ao
een :l.llota.l onder~)fficiereo bij de infllnlerid en ko.vallerie, deels vau tlo Bchool, denls VRn de botuillooB.
- In den nacht van 27 op 28 Fet,ruB,ij werd den
beer J. do H., op Kroelcoot woou",chti~r, t't'n gouden
cillllder-boroiogle onbtoltm, waarallD eeu zwao.r vergllltlen koLting.
Het uurwerk he.ft tot nummer 205(l,~, De beetoleDe ricbt beleefdolijk het verzoak lot ben, bij wie h.t
horologie ter koop mogt worden Dangebod.n, op bovenBtoflnd numOler acht te willen Blnao eo dttD houder aan de politie over te lev.reD.

- Ha! .i.daar eind.lijk on'e goode PIET! :.- ree.
pen eehigo .temmen
t. gulijk, 6n verraden daar·
door niet ondubbehdnnig bet oflgeduld, wallrmedo zij
de binoeutredeodon verb.id h.bben. Of nit ongeduld
uit nieuws~i.rigl"itl. daD wei uit bonger Ontllpr?ot
. i" m"etjelijk te bepaleD.
-'- l'Iijt gegro"t. Heorenl - zcgt de .oieuw aangeko.
me~l gaat, en zich da.arop tot de:l, heHr d1j8' huizes
wendeIldt', vuegt bij er onmiddelij!(, bij: ,- ik heb dB
vrijheid gebruikt mijnen zoo keroversch nit Bolland
aangekomen N'lOf med. te br.ngen, v.rgun mij h~m
aan h.t g •• elechllp voor te etellen. - Miju Neef TlIlw.
DOOn. vau' '&Grfloolhage, m'ijne 11l'erC!{).
D. koele bnigingen der . allowezigen, worden door
deo Baar met veel bevnlligbeid ell herb.ald. horeu
bealltwoor,I, terwijl hij, oogeuldi'kelijk het woorot,attende, aldu. op eeo. hoogst gemaakten toon .preekh
-- M~"e R.ereDlnog moar eeDige uren deDgroud
van. Nederia.d.ck Indi,' betredeo, hebbend., .tr.kt Itet
mij lot een .•• nsib.I.· genoegen. al 8aDBtond. mot de
bloem der BDtaviuche jonge:ingschap in kennis te
komeD.
.
EeD on.er.Iaanb~ar gemoOlp.l· i,ltet .enig" alitwoord opd ••e w.lsprekendeultboez,ming, dis wij
vergoef. zouden b.pro~venill denoor.proltkeJijk ge_
maakt.n toon, ~ 8arop zij gesproken werd, aan' deu
lemerteru" te geveD.
.'
.'
. - .Dio kWA.t! - fiuiatert Lours.ijll "iend FRANS
io bet oor.
- Wij .• ullen dien parlemelltspreker wei inrekeneD; .,...aotwoordt deze, en de beide Heereo beginne~
Ingoh~nde eeoe walldeling qoor de gllierij.. ....
.
- Mijne Reeren! lIantaf.I, aan taf.1l - klinkt dea
gastheere _ware bas.tem: - wei olltbreekt K.uilllL nog
mnar ik weet de reden VlIn zijn wegblij'en. enlal OIl
die a4netoode mededeelen.· maar eerst aan tuM.
Hetge.elaobap begeoft .•ioh DlIar de k.1elebinnen.
lIa1.e.r.lJi' •. ·. Willi.r.' e.en.s groote tafel IIOb. b.erei.ds bu. igton.
lIer 40I,l )!l~t der keorigste 8pijceD.

.1.

.

(1I'01til

,,,~ol.ti,)

Und \·00 11~1l Kleinen Ierne daon
Wie mlion mit Ebre fechte4 kilo 0

C

Onder het opachrift: Een Ii,,/] .an dnl ,Iuijer opg.lig/ scbrijft bot Bat, lIallfiJI,bi:
,
,OolangB deelden wij e.no gebeurteo'B me.le, vonr.gev.lleD in eeDe vergaderiD!l vao deo. raad van NederlanuB.h·Itodie.
Wij waren oiet geheel juist.
D. Gouverneur Geooraal, aile leden VaD deu raad,
de KommaildnDteD van Land· en. l'Io~maoht .stellldeo,
n. kenlli.name d.r I.ter oltjuiB' goblekene berigteD,
vd6~ 4e ootruiming vaD Atchin door on~e troepeD~
De Generaal V.r.pijck bad .ijne stem nog Diet uit.
gebragt.
.
......
.
No~r zijo oord.el gevra.gtl,meeDde d,e geVle~d.
,eldbeer. dat denood •• kulijkbeid .' .do.rtoe . door bem
Dog ,niet:- word ,iogel'i~n.
De Gouverneur-GeD_ranl I,i.lt! hem dud.lijk bij het
woor<!' ,end •• d. hllmtlo vra.g:
.Duo; Generaal,U
D;leeot . het ernatigdal i.k d.d.lijk '''rsterking kDO zellden ~"
H.t antwoord . was: ,Neen. neen, u ...... Elcellentie,
bij rijper na.ienk'·.n .• tem . ii, tooo '!Qk' voor de olltrllimiD~t !
Het b~'el .tot de o:.truiming vaD Atobinwerd gege~
ven,hoofJoakelijk op groud d .. , bionengekomen 00'
guo.tig~b •• igt.u. D. weBtmoe.son,w"s ingetreden.
de ."e.deretond des, 'ijands v.,rscbrikbolijk, de kratoD
waslliet te viDden. en d. oommuiliootiem.t de. reede
onmogelijk.
'.
......,.
.
.
Ge.nleg.r kan ,band.leDal. bet geeDe gemeonsuba.p
m~\ zijne operatiebasia heeft. als bet "fgeslleden II
valliijnllll1l18l1ijUQlI, all .hebgeeneoevoer meBrklll

Atchill wilde gaon.
Da Gelleranl Vf"pijck oag da.r de mogeIijkbetd
~~::p::Dt~~' o~:are.:c;~:~g~: ~;::R:~'Odtijd om de
De Gouv.-Generaal wsrd drivgender, de eer _'an
N"derland stond op het .pel, bet tcbeo moest gewro-,
en word 0 h t oranj 'Qnd l t d
K t
waaijen. U
e
e- a e '010e8 VAn an
l"a on
,.Neen," z'eid'tt de Ganeraal Verspijek, "ik. '. vorlaog
niaL ailf'l€o ·eene maand uitsteJ, maar oOik., de Bobriftelijke verzekeriog .an Uwe Exoellentie, dab de weatmoeBaon n.die 1U8and nag Diet to Atcbin lal illge.
treden .ijn'~1 . .
"
J

In bet Aig. Dogbt. van N. 1. !czeo

,',,;j :

De .County of Sutberlauc;t,
.Naa. aanleidiog vaO b.t ortikel, ,00rkoQlende, in .
de lIlail-editie lIer Nieuwe Rollerd'mlca. Courant ,an
16 Januorij jl. en door Iodie.h. bladen o,ergeoomeo,
b.tr.ff.ude de skoblo nitlcveriDg io Ne<lerlandvlID de
ladiug vao hot stoom.cbip Oounll/ 'of SUlhtrland,heb
ik d. eer, UE.1. optemerkeD: dat h.t daarin medege.
deelde teu "ellemale be.ijdell de waarbeid is.
Wei werd een kleir. gadeelt. 10B.o komj uitgele,Ol'd,
docb w.e dit aileen bet goyolg ran een door de 0""...
Iy 0/ Sutherland iD d. Gal f van Biscoye opgeloopen
.Iorm, waardoor ongeveer 200 balen, Dabij bet Behter.
Iuik gestuwd,dermate be.cl.digd. raakten, dat lij "bij
lo.sing uit elkand.r .prongeD, eD' d. mhoud - ge./l.e
auaere zakken ~oorhanden .ijnde - lond., emb.flag"
in de ligter. Illo.st worden overgsbragt.
O,erigdU" we:d d. ltiding io .0ortrdi'dlijkeD slalt
uitgelevllrd."
Mot de"e regal en io uw ge.cbl blad op te D1fII19n,
oult UEd. ,er~ligtoD, die .• icb met boogncbting teekeol,
Uw. Ed. dw. di.naar;
W. AULD.
Gezag,oetd .. van bdt Btoom.ohip Counly oj' S.tA~/••d.
BATAVIA 3 M.art '1875 •

Mededeelingen

Landbouw en Indnstrie.
',[lAIU.K.t:I-CULTUun IN BENG-A.LIOS,

(Ie Rungpoor),

.,11

"Iet pla.nten
de bebandellull' po.
bet planten,
In 't begin 'an Ootober i. do plantgeB.bikl, OlD
verpoot te wordeD en heeft .Is,l.n vijf ohe. bladereo
gesclloton. H.t plonten wordt tot' bet midd.1I . '"n
D.eelOber roortg ••et, lI:oor w.t latdr goplaotwordb
gt'~ft nirnmer e~h' ,goet.ien oogstl dUo.f ue grond t&
droog wordt on darhnl ve de jODge plant niot· toola.t,
wortel te. ochi.te.en .ooroit. Ie komen. Op lage,
vooblige akkers h.b ik. g•• ieo. d.t bet plaoten to'
J'dlluari ,al.nhield, mo.ar zulke' gronden kllnneo bOot'
tabak van .olf. 'lUiddolll:atige qu.litoitopl ... ren.
dut d •. Dkkere, gelijk boven .gemold i., behoorlijk met
iudigo of koedrck ,.ijn gome.t, wordt de grood. fik.oh
omgeploeg.1 en nolj"s opgew.:kt; moo wijdte~dezelf.
de zorg eo,babalHtelioga.n al. DOli guede fro.hthare

N,,'

~~!~:,~J~·~.~:8t~t:n::~wi7t°~t:~I;;. r;!~~I;afus~~ihe:o:!
plant." iD de. reieowornt gel.tsn. 'Illgoval'degrood
ergk!ijerig ie, moet meo de plaotea_oolallg water
geveD, lot zij wor' el he~beD guv.t. Ook is bet raad.
,.,00., d. planten voorJ.ezonnestr~I.Q Ie be8obermen,
tot ... lk eiud. de bBstvalgroeoo piaangboomeD, iu
Btu~k.eU van een vocl loog gesneden, bijzoDder geaobikO
i., om da.tc.dere p,laDtgedllrrndede. b.tte ran don
d.g koel boudeD,NaSrmoto deplQtt\en opgroeijoD,lw~rdC
de 'grond voofalgoed I~sge~.akt en. Borg,uld!g .,ao
nile oukruidge.uiverd .. Dil kangomakkelijkgeaoble,
deo, door eeD k.l"ine hark van w.Ar.kanten. oamelijk
van 'I noorden osar 't zaiden.n ...0 'c oost.1I naar
't westen. door .de reien heen t. ~a!o~,waarbij lDen
aileen eeu kleine ruimte ro"dom .de wortels door de
harkona~ngeroerd laat.Deze beworkirig wo~dtdikwijll
herbaald. t .. rwijl eiade:ijk do. paso n (handbanweel)
gebrliikt wordt.om. bet DOg omgoblovell onkrllid. iteg
te rui men. IIIge,al de groDd Diet goed. gemest
~ordt h'j. mell oliedik. eD koedrek., to! eeo pOBder"ge,
UleDgd, aangemaakt;. ddze mest wordt, random de Will'.
tela ilangsbraoht .•n terdeeg Illet deo grolld%l'm&nglt.
Zoodra. de plant: 'Ufof z.s groot$ bl.deren· beeftge,.
8~hoteD, worut de gro.i·. eenigerIllate .tegBitgeholldell
door de bloelemkDoFpell ,f
knlppen; mdt ,~,

'a,

w

•

~prDI.

.

:. ~ la~ ,oort, '" , i~l~,lJ. ~~.

r~~, 40~,ge; , ~:tau ~.t.r.~1liliil.': ~. Dd,@ ~

a'~'4li;' I ' ~e: beeIQi~lo.

·die
hleD&"
de Pla.hiBu.w
q,.e18 en, ..:.ren
. ..". . nJObt .."erd
'. 0'."....'.al ...
.. r
..
utlll."..
OO.6.;.,d".if,D.·'
I. 0 lb.elD
,.. :de SB,bou.;,. lelia
. ',"'';''',.'
lIC'litel'· bij I:un T8l'11UblJ1l8U lorg,u!dlgllloeien wOI'-tiragt. , .
. '
,"
. . 1l8mer. '.n ,de topogJ'npblsolie dleillt, die hel>tefrein
.
. .. , P pg f . . , tV • . ,010'"
den ~uo lieu. H'elitoordeel deler be~.udellog II •. In del! '4,00d werdde · tijdiug . oDtv,ng8n" clat hI" , lI1oe.ten ·iDIPbelilaD, r.vP0rteerde . biJ teragkoma6, dat tot hat. t~lrIBteD .vang4lnl.oen8dredD ,It !~lie~ltItI. _. ....
Iliet atreeu, aat.eGDlftIter ' ~l&t! ,,:ordt fertregen, maar
dell ,af~~loop9t1nclit een 4i00tel 'ij80deo in POIJIJg,fbnb BRn den .liolreroe.erde.~ Eo.aong-Daro, gelegeD. Ean A.1ll91lhmoh oorlogeobip ia te Batavia ,~111'"
dil" het OOk.,. ,all bete.re q,uahtelt.18. da.ar. al dU4.PP. en '.111. oet '.I\lO 8.e.weeet•. e.n. h~ , ,oom.em.•.•n beeto.n.d. '. om den ' , '. godeelte der.....mpoeng BetlJ'., geheel .,erl.llte.nw.e.. He' gekQmuD. "
".
. '~ "
dill' plant naar de bladeren wordell geleid. Kort daa",
&aDlt4aod.D nacht ODIe po,ten in Marana ••D Le val.', ,erl.ten dier ka.mpooog woeh eell g81'olg geweust mjll
,_,_ _.
.'.
na .Ordoll ook de alaDogoDder de groote b'aderenlell en Blang..,Oe Le .,erbrandeD . .
' .
overgeblefeD .k1elner.. afgeknipt eo voor eenige dagen
In. Kofta-Radja word eaD. koloDne gereed · gemaakt;
op den grond . g.logd,om te droogen, v.nolgeD. bil)dt
0111 nit t .e rnkken, loodr. de .ijand aan dat .o~ne- .
mOD Ee in klein • . bundel. bijeen. en haugt oe onder
men gevolg geoft. In elk geval werd den volgendenooh·
&en .dak op: De.e bl.a deren worden door de ",indere
tend e.ne .erkennlog DAar Poe-oei. gela.t, teo einde '
klillell gerookt;
.. ,
daar eell puntte bezetlen . . ' . •
'.'
•
Het con'oo~ n""r deveraobillenoo post,'n io Lonl"
6at(p~. werd nlet ferontrwot,
..
.'
.
'.:
l1'ebrmauu'!iI P_rdeDspaar~ee ...
tro!fl~: :::d
~~:t :~D!7:::a~dO~:r"i~~:f~~~~~!;:
EtIt''';'''''' .mdielom den .ora,ili. der . p••ram Ie .er,
poeng 'van ' dieo' .DRam twee ijoereo eo eoo bronsen
lig~,;, hI.He .6rtliIr6aa,Ii.id .oor het we,It Ie 'erl'.gm, d.
kaoon, welke weggehA.ld werden.
.l:oIle. ooOr All· ... tkrA~utl der tuigm I. oesparell en d.
U it· de kUinpoeng Mm.!!" of lIit Tjonaej werden de.
ItOO/dOlW••1<£1I Dan rUIII. a.Aa.doling !D'II t. · nemen.
zen morgen twee zware soboteo geloet op onze st.orkDe ~IIBID Palenl.P/,rie"t.omr' is in het \;~it{o ,ao
te te Lamaro no,.rd-o"oet, wnarop drie' graoateu daar·
18710, door · de.. ingsoieu. FKUR1{A.NN in rot.,181D
heen geworpeo "erdeD; daarna bepaalde de .ijand
.'n een kleio ' toe&teiletja . gege,en, dat kurt oa d~
.jeb. or too, af ell toe aenigo goweerseboten op d. 00'
nit.indiog ioDuit.ohlaod · reed. algemeen in gebruik
zen t. loeseo,
i.' gekomao, . loowel bij de voerloigen der . rijk.pos.L,
. 00. onze post te tamara ~id-oo"t we,d beschot,en;
de omnibuB.maat.ebappijpn en de l .. a9 Iramways te
,ht mur Dam loe ' to.u ee,,6 vao da". uitgetonden pa.
Berlijn, .Is bij Nlo. f.. brijke~, oxpdllitours ~"z. Men
ti'oui!l. een vi.,·ch.r uit zijoe sampaog sohoot 00 traebt;.
~aI1~e e~:I~~~g . lUet bel ,isch-goroo,loebap aaOl' deo
i8 .bezig •• . in Doiuehland t. beproftveo, bij bel ver-

0:::

::~: r:d:::~:~;e;e~:k~:n.:e~o~:~ei:nenm~:r d~!~:
den velda.beid, bij . ros/DQlens.maBimaebilles,

rolioD

enz.
De ,oordeolen, die lij voor ano trukpoarden aan·
bi.deo .ijo· .66 ·groot. tlat meo Bppcdig ' de tOtstelJdn
ook in iete gewij.igden vorm verlaogde voor ligtellB
rijtoigen .• an w••Iue.
.
.
Voor ligt. r~luigen beslaotde 10eet.1 Uit ·ecn aao·
ta! rhigen van bij<onder . vr"mldig bowerkle caoul·
chanco' met daarlos.ehen igge"de met.I .1D Bchijvcn,
welke ill eeo ijzer.n koker liggeD. Eon ii_eren otan g
,it "aD deo' la..tBM, sobijf b., •• ligd, goat door all.
ringen· beeD· C!n t'iDdigt iu ee~ (.!aaruit ett.'kenden haak.
De ' kok3r is d."ren1ieg.n 'an eon oog . oorti . n. HOlldt
maD nil dit oog vast, daD worden ue riDgeD te tameQ
gedrukt, waooeer mon 0"0 deo baAk trekl. Dez. toe·
stel nU wurdt tueeeh~D d~ Btre~gen eo ·dd CVt'>Duars of
knuppels ing.ltaoH, zoo.lal men ,oar i,d·.' r ponrd tw.e
SPOalTere,. ~8c"oner) bahneft. welke. Als bet waro, de
ati-engen of reepen elastiek maken.
H.t duit.cbe woord .So t ooor" . dlu~t •• r juiot uit
• ",at dele elasticitcit VOOT bot PQard te wl'eg breJigt.
Ret ",onden (drukkclt) . tier b",.t en se'lou ~ er •• do"r
BIooteo en he,ig 'aaotrekken wordt geheol rerhoed.
daar de grout. en kraoblig.. el •• Licitait ,Ie etoateu 01"
vnngt"en bunne ",.. kiog wog"oemt.
De Irohlr.ogeo blij.en gob ••1 ge0l'a l'.nen, ,o('gen
• icb naar iedere beweging VIlO het p •• r" en het tuig
blijft, .ook bij bet wendeD, volkomeD , ,, al liggeo en
kan de bnid ' niet' scbureo.
,
.
lP e('11 brief van d"n beer Y . V A:!! D OODNrNCK vnD
Boxbergeu. ooderOlst. 2 October tot B . eo H. gerigt"
wordt 7an d;'t t, •• t.l bet vOlgende ge.egd: •

Ireir~~~~n~:-::Y:~·:'~~~.~~Pfe~d~.~:h:::~,Dd!~.g a~,~:
woord op DWd Vfo.Sg 'daoromtreut.· Wij gcbruiken de· .ohe tot nu toe·boofdzakelijk bij don gra.· ,'0 graau ·
muijer. Yooral bij eeratgoooem(OIl· komen iier . dOQ~
de vele moI8boo~~. 8Le~tje8. enz . .Dog . al eons Vcr· aioppiogeu ,oor, wa8rbij <Ian de paardeo allijn eeo
he.igen scbok kregeo eo.dikwijl. machinedeeJen bra·
keD~ Bind. bet gebruik der. Irekkers beeft ."Ike geh •• 1
opgeboodeo, er is niet. meer gebroken 6n .6n Bobok·
keo geeD qua,etie mEer.
Bij gereg.lden g.ng der pBarden. lei f. .oor zeer
tware laeten, weantasD de veereD nageDoeg: .geheel
aan de trekkraobt, docb oil deo mi".teo· sloot. b . • .
"en steen. ,oor het rail Vau CUD "wanl'; gdadtlD · wageD,
seven zij toe en neutralin('lr~n de Dadeeli~e we ~. ki[!gj
nib is :vooral bij jooge, dragtige of driflig. paDr .. en
en bij het ongelijk aantrekken vun zware lasle o. . . n
groote waarde.
Wij h.dden dezen zomer een .terk voorb_old bij
bet grll8omaaijen. De p•• rden worden. daal"bij meL
• terk geepanoen reepeo·· opgelnigd . Toe,allig had het
oene een Ie ki.io b.am aangekreg .. n, Irok zieb bij
den ;'trslen omg&ng uit den adem en vi. 1 dieulellge·
folge ollmiddellijk, nlltuurlijk de 1I00dige verwatl'ing
te weeg brangende. Er .... echt.. boegonaamd oi.18
gebrokeo, . doordieD .de trekken •• er hunoe geb.ele
langle uitgetroktton waren.
Om kort Ie R"all. zij .uldoen hier uiht okcn ,l: wii
.ijn be.ig al de trekknuppel. van hak.-o t. doeo voor~
cien en. tullen' dao gt en peard meer .ol,der d •• elve
• aDspanoen. Ik verb.eld mij dat de workiog op d.
paarden bet beat te v.rg.lijken is met de seo.aLie die
meo onderviodt bij bel bard rijden O'er een straatweg
io een· rijtnig met of zander .eeren.
Over de duurzaambeid kan ik oatuurlijk nag niet
oordeeieo, : daBr '0 alocbl. e.u paar m.ao<!eo i 0
gebrnik . cijn; ik kan . ~o oebter I,I)!: Die,. de minsta
fer ...akking der veeren .WIlarnemeoj .boYentlien Ilta8D.
sao ik lIIeeo, de fabrijkant.n daanoor io;
Op de ioternationale , lacdbouwleuloooBtelling io
Junij 18741 t. Bremen gobondeo, ontviog de beh.nde
Firllla BOllKli &. HI1IDEKOPRB, laodbouw· en werltluig.
kuodlgeD te Grooingoo, er den oeretoo prij •• eeu gou·
den, en op' de algemeene. tbnloonBIcliing der bolland·
ache maatlcbappij .ao landbonw in Septe.wber 1874
te Djirdrecbt eeli .•ilvereo medaiile voor, al. eene
arkonoing . tao bet Jlnt en de gl~ole belangrijkbeid.
Te Mublbeim a. Ru;, te Chemuit •• Bnr~.t.iururt, AI:
tellblU'g en .Ohrdruff (T~iiringen), werdpn •• eveDeens'
met ·med.ilIea· en geluigs.brifteD bekroond.
DtI firma bi:dt de .toesteilen aGn; onder. ' tweejarig a
gllraotie roar 'd e duurzBAmueid, bij eeDebelastingmet
6000 kilo,"
'.
Zij wordeo . gQmaakt . in de volgendesoorten. eD
tagen de dllilr IICbter goatelde prij.eo.
. " 1. Een paar t.oeBteUen,oor .w..r werk 18.20. ,
J. Een atel
dor toeatelleu foorligll' rijtuigen,
.te~bla.Il" gepolijBt I 46.20.
•
8. Eeo st.1 tan. rier toe.tellen,oor idemgeel gapillijat f 46.20.
..
. .
4. Een ..ltel 'An vier. toeatellan,oor ligte rij'nigen
met nikltelen ·pl.~ina leer elegant "fgewerkt, (~ene
.aueone "1I~rglttn., die loer ~uurl4am i.) /57.75.
Op bij.coodere beetelliog wordeo de toe.tellen ook
tobt ve~Bold of. yersil.ord geleverd, tegoo Dader te
beraleil prIlJ8n; ' t.rwijl aan weder,erkooper., en .aan
• foemers fan minatepl 6 paar te gelijk,kurllog wurdt
~8gntA.n..
.
. • .
•
..

,&II

t

ATCHIN.
0"& ~t.ld..,..fttdoO~b~rbaaldelijkdoor d811
~:QD..•d. bi,Jim,q
.,. $lit,; .1~f41~· wijeell . gewollde -I/ekw..
....

E one .ao Lall!!4rook-oost uilge.oodeo patrouillebe.
fond, dot 10 kaUl!'oeDgLoe" weinig of geeD meDseb.n
WAren, m.aRr dat de benteoge eu verdterkte huizeu
goed bewa8kt werden.
10 den avoDd worden· .an de sijde van Toekoe Nan.
la eeDig~ -schol'eH op ·Olelt .. lth gelo8t.

O"ze poat te me'ig it bligbalta. werd ' daD gan.eLeo
da,~ beBeboten uit het luid-oo.ten.
OJ) een .roote mOlligto . gowepende vijandeo, die lich
op

C lI D I~

de ~roote (\6wu,h gttlugen . hCl.:'.,el v ~reenigd

Ii.d, ".rueu OIt OQze pOBten Ie Langh.ttan 00 meBigit
Lon!lhatlah aeoigo granaatoehotell geda8o. wolke oeull
goode uit .. erkiog sehenon Ie holiben, .Ithans de vijanu
ma .. kte dat hij ZO " spoedig mogolijk uit de vooton
kwam In de verBte.king meoi gi t Long6attah word eeD
inlsnd Bcb fu~eli(' r door ocn vijandol ij kon "gel ge,,'-ond . .
23 Jununnj. Ovor bet olgemeen wer.1 <I .. nacht vrij
rUBI' g doorgebragt.. In de kampoeDgB Gil}iet en Mihou!D
w•• de ,ijaud zeor luidruebtig.
lJulf , morgen8 om 6 '/'4 uur rukte euD e kolunu e ,au
150 b'ljoDett en flD ' (len s{lctilJ kRllOllti onJ"r dUll 1l6~tij

nanl·kolorol van Dell/dom nH tot het verkenMoViln
POt"!lei eo . POf1lgei-Blang Tj oet, en ow de d8ar eV6D4
tU61'1 flauwezi ge viJandeu La "erdrijV8o eu verder io
den I.u.ide!ijken fuo \l VIID Jaat.tftb c melJe katopouog seDe
p'aatB te zoeken t ot oprigticl:( f an •• 0 post.
Om 11 '/. ollr kwam de k olonna terug, zOllder e.ne
ontwo.liDg ruet J en vijand le hebb on geLad; eeo gooe b,kt punl wus gerond.u eu bo •• t door bet uohlcrgo!.aten dotuchoment.
.
O,!, 12 uur werden de mate.;'!eo •• ngevoerd, he.
uoodlgd .,oor het bouwen der v, .. terking, waarmude
al d~deltJk eell .an,·uog werd gem ... kt.
U.t kAmpo eng totlc wil.l " d. vijund w,-der padi s"ij'
den, blaar w~ rd do.ario door eeoige geweerschotea uit
Lan!!":..."·oo.t .erbioderd.
Bij bet opoukapP"n vun bet t • • ruio Olb me.igit
Lo"goat/alt werd een Europ e.cb fusolier der ba,: ck.
king 'VaD dat corves gewood.
Uit ODZ. st. rkte te Long6atla4 .a ~ men . in zlIid·
oo,telijke rigli"g don vijs"d weder IUln .ijne buntoDgs
werkeu, btJtgt:on ·ge8tae.kt ward toen men aen paa,r
granalen daarheon geBchoteo had.
Op onze sterkte Ie Blan!!Tjo"e word.n nu en don
eeoig. vijandelijke scholeu g.lost.
TId DatLr OlJZd paa in BllUbouw zijudo sterkte gtlt.onden cone <in werJ en door den vijond Itoeganaamd niet

ano-

Tjo.l. . .
nn het be.eLt~n 'IIn . POlJ1Jgei:..B1
..
26 Januarij. De ge.ondheidstoeatandis iD de lallt,.
.te dagen wed~r minder guo.tili·
De. cbef oter degeneeakundlge ' dienst rapporteurl;
dat b~ de 01' 1 .Jannarijjl. onder bebaudeliDg g.ble~
feO l~dere,t8ngetale:
van • . . • ""
• . '. . . . 5 7 4
tot 20Janunrijd. a.f. lijo bijgekomen ' 866, waar.

van B

.

ezoe

I.bade.i.....i'Dlij..

(Reedo

•
T o t a a l . 1440
Hieroan berste!den • • . . . • 640
werd geiivocueer:1 . • . . 102
en overledeD . • . . . .
66
80B
waarood er (I aBn cbolera

rabt.lJa.

6EHUWD:

C. R. nlltlolp~ eo J. J. 08mwijk. Bat."ia .
H. J. Promt on C. Ph. 0 . hI6r, B.lavia.
P. J. Gerards en J. D. van Hengel, Boijolalie.
L. H. Oli. en E. J, Pol ...I" S,lerab.ija.
A. H. E . Duu ... s Deklter, en L. M. N. umann, Soorabaijll.
O. A. A. J. Keij,.r en C. O. W. Ke.aiog, Soerob.ij.,
O. J . A. MUDters en H. J . ·A . Willems, Salllaraog.
B: N. ~'uineDburg en K, }'. vi ti. Veo, SamarllDg.
B"val'len'
Eo OliBlu.ger, Oo,been. Zoon. Batavia.
S. A. Noor,lboek Hogt, And.we", Zoon . Buta,ia,
L. C. R. Zi.d ..·• De.pl.nt •••• Verda. Zooo . Batavia .
G. Suikerbuik, l'eloro, Dochtor. Batavia.
H. C. ScbuH,. , Benjawio, Zoon . Batavia.
J, Gillinor, Wileeo. Docbler. Butavia.
P . A. Ev. re, • . BereBt'YD, Zoon. Batmi •.
E. M. St~kinlln, Sexauer, Zoon . Bala,i".
A. J . A. P e. ch, Beojamit8, i)oebler. Batavi • .
J. S. P. de. Kock 'no Leellwen, Zoon. Batavia.
T. A. Jut, v. Book. Zoon. lIfodjo AgooDI(.
Eobtg.lI . v. E. B,eeJv.ld ', Boer, Zoon. WinongaD.
]If. J. Peer. boom VolI.r, Turk. Doebler, Soerab.ija.
E. F. l!'rappie r, EngelB, le.enlon •• Soerabaiis.
E. Nunniok, Wilkens. Docitter. Probolingg~.
11. A. U etli~r, CollirJ8on, Z llOD, SoerBbaija .
]II. P. Elia., Laulonslager. Zoon, Probolinggo.
G . Suveos Coup ,,,us, Doehter, Soekadono.
Schaeffer, Kuijp, Doeitter, Banjoewangie.
J. W . P . P cel • ." Reu,e, Doc hter,. Modjokurto.
A. A. H. L. Wilkens, d. Lacouture. Doehter, Sam ••
raog.
,
J. Je Comte, Broox, Doebler, Ko.doe •.
H , Ledeganek, Vereluij., Doebler, Samaraiig .
M. A . . O. Adena. Tneeben, Zoou. Tagal.
L. d . . van Rijn, Emman, Doebler, DjokJjo.
J. Jo'. de Blouwe, de Jongb. Docbter. Ambarawo.
G. E. d. JonK, Bosecher, Doebter, Plauor.
S. P. Duv"r£ ~, B.kker. Zoon, Kedoog kabo,
E. C.•ao Krieken, Deelk eo, Do.hter, SamArang.
A. H , Diederilt.. Wioekelha.gen. Kouppel. Zoon
RembaDI(.
S . S. Townseod, v. d. Vliet, Zoon , Batavia.

O,"eriedeu.

24 Januarij. Gedurende deo efg. loopeo D4eht wo.
d. vijaDd vrij rustig, aileen werd in lJandcj en Lam,J!la nOr:{ 0.1 levaodiglteid waarge'nomeo; nu eu dau w~rd
von dosr een ecbot gelo8t oJ> ooze sterkte LQlflflra
zuiJ·oostj er werd veal geschree uwti en d6tan morgen
zag men bO'eo eeo. daar " 'rmoedelijk aang.legde b.n.
teD~ eon v,lag wapperen.
Hat hadeD -morgen u\t~etoridAtl COD'Vooi ward tU8sehec de pOBle n Ie Longbatal, eo B lang-l"joet door den
,~~~d beecholen, _ehter op zoo groo!eo af.taDd, dat
WIJ er goen nad •• 1 van badden.

K. Take., mann. a/b. Prins Iloodrik d. N.d.
J. H. J. Behreijoer. mano. !l5 j ., Poerwokorlo.
H. L . J . Pau",.I •• 'r. a/bd. Oonrad.
C. Helfric h, IURDn. 5t j., DtLtada.
D. A. L , ij IO.D, 22 mo.odon. Soor.b,ija.
J. G. Suvt'ring manD. , 38 j ., Oenarang •
J . O. G . Kij llsmeir. mann .• a/ bd. Madura.
N. L. Wag".r. mann.,13 md. Soerebaija.
C. J. Olmer mann .• 1 jaBr Soerllbaija.

da~":.e vij~o~·::"l~,~:~ ~:zog~;~t:~;~ui~~:rbe:!r:~:~:t

Pro to s tan t s c11 e E ere di en s t.

had .
E . no faD d. POBt te Lamara .uid-oool langs de
lagune gaande patrouille werd door de ... ijaod besebo.
ten, zouder eenig .erlies Ie b.komen .
Eeee van L 9m6oeA noord·oost · uitgesondeo 'fJrkSDoingspRtrouillo aot-dekle, alvorells aao Ilan ooet.lijken
rand Ie komeo. oooe vijaodelij,ke .er.tarking. welke
klaRrblijkaltik 's nacbta door den vijand belet wordt
•• rmoedelijk met · bet doel am de padi ,oijders te be~

Z,,:Jl." fUAlt, den 'itm lUla.rt.

Sch~pen
.

.

fa.

Ii.,.

lJ:eW'~ei~~ch Stb. Augut Lerner J. ~'. Bjorck nn Singapore
Ned. frld. Sib. Ahdur~

Tu

n. Ordeman 'no Batavia" Murt · Moo~

Ul8nOeo(lo.

Ned . Ind . Stb. PriOi Alullnd~r Uieriogt VOD l:3oerabaija· 6 Mpn
Mo, NelH en 0o.

Vcrtrokken .Schepen
Ned . 8tb. Prill He.n.Hk M. C. s raat nur Nata.ia.

5 ~hart Eng. Btb. Danca H. G: Reijoolda Daar Siogapnre.
6 Manrt Z w e~d$cb bBrk Cb rcDuardP. V. Bredelin.uur AUltrali••

Aangekomcn Passagiers.
AangckomclI Schepen;
t.e 8oerBbaUa.
2 Ahart Ntd. 8/m. •ehip CorDelia, gezaS'. H. erOele, fill S ....
tllfia.

Vcrb'okkcll .Schepell.
vall @JoerabaUo..
2 ~faart N. I.•choeo.. Maria DiDII, ge;agz, Soclt .Salim biD. .leb...
mat .Bi,l N.l\ ri aln~ naaf S odethout EilJod; Ned. &tID. S.~.rau@: Stear.
0 . A. GehmllD. nA."r SllIDnORpj N. I. bark Tolkool Amoedie TaDI••
~ ezR g \" . .Sttlb hllllll. bin MohuM AhoDiuie. D~r Samanap; N. I.
kutter b gkiet, geu%,. T~n Tbaij TjDeD, nur Belie Bdong.

Aangeslagen Vendutien.
M.ondag S Meart: Voor rakeniog yan belaogbeb.
bon:'eo ,un. oDuitgoloete pODdgoedereo te KrangaD
door den pandhoudcr Koh rog l'joaD .
DiugBJag 9 1I1.a,t: Voor rekeoiog van bel~ngbeb
beodon .00 onllitg.lo,te poDd~09dere.o io de Maloiaohe

Kamp door de. pODdhouder Kob rog Tjoao.
WoeD"lag 10 Moarl: Vooi rekeoiog en ten buii8
vun den K'pit.iD Baroo v.n Voorst lot Voont in I,et
Milit.ir Kumpoment Ie M.laten door A. Meijer.
Oonderdag 11 Maarl: Vonr rekening eo teo bu;s8
van don LuileuRRt Gobbe. te POllljol . door A.Meijer.

V rijdng 12 Maarl: Voor rekening V80 belanghebbeDdeD
oDuitg.loete paDd~oederen te Krangan door
dUD paodhou,ler 1,i,m Kim Tjing.

'0,.

ADVERTENTIEN,
(roo, hel Land)

p WoeD8d'g deu 31en Maarl e. k. del voormid.
dogB ten tien urB, "I Ion ReBidentie kaotara
to Somorang "DO uitb"teding wordon gehobdeB
voor hot lrooeport vaD 6~ [.ier In .ij/tig ] stuka
ijz".D brugl.ggors on IS [ " hUi,.] atuka ij •• ren boi-

O

zeD waarffl.Q 0 va.o 0.80 meter diameter ter go.amenlijke ,w.ort. von 4806 an 9 von 0.40 lOoter diametar
tei ge,amenlijke , wn"t. vi. 7191 Amsterdamaeba
pond'e" uil de .lg_meeDe pakhuizen .Ie Samaraog nsar
Rombaog 8" af t. le",eD oan dea. Re.ideDt· ..Id•• r.
Debetrek'elij •••oorw.ard.a liggen ter lezing voor
belaughebbondeD op It,t kantoor voormeld, alwllllr ,de
ioeobrijvingBbilieUeD moe!eD wordon iogadiend.

B.mcreog,')~e~t:~~~~aQrt

1875.

[843] N. D. LAMMERS VAN.l'OORENBURG.

_

DOOP·· BEDIENING.

Maandag den Ben l\Iaart

Da. PRINS.

VENDUTIE '

Roomsch Katholijke Eeredienst.
ZONDAG, den 7en Maart.
De ,roogmis 's morllens tun 7 ur~.
De Hoogdioost om I"'lf I) ure,
's uonds teo 6 ure het LOF.

aehermeo.

olr."eid. )

Samaranll•.
'/d. Ep....k.1

be

'>o'er g.,heel N"derllLud .. oh··Tu<,UI!.
vnn 22 Febrcarij 101 '6 Maart.

uro.

olaam

plaal..lijk.

I,d, Stb. Hoiland R. Bork.lbrch

T ! ·ou"w-. Gt>boorte .... n :Doudberigteu

I)

.

gul"". 'ina.

Aangckomcn
N~.

zoodat op 21 Jau. in beb3ndelio" bl:;;;;;-S32 lij.
ders, wllaronder geen eok.le cholerBlijdor.
Onder. d. n .. rledeDe~ Lehnoreo 4 pereonen .au Z.
Ms. marlOe " 0 1a niet.milit"ir.o .

'. margeoe half

Ie.

SO KKKP 8·8'1 lU GTRB.

ood.e r 6 AAn oholera.

verootruBt.

k'

Hal gat in. deD nood,tnwdalll Ilgedigt.
De opD.aui, d'.r ramp Ie . B1I6ar I. a(g.loopeD, d.

in hel '.ndu-looa&l vao :

A, MEIJ ER.
Annvang precies ten ,I) ure.

Uit de beotengs Van Toeko. NanIa werd mear dao
gewoonlijk ap onze b.terij t. O.djong.Palang!1anan ge.
sohoLe"; dil vuur werd du or e.nigH granatan to ~ ."ij'
gen gebragt.
MlJZIJH:-UI'['VOERING·.
Uit EmpeTong werd tegeo midderoacht een kanoo .
dchot golost op oozo pOBt ta ·Po.-Oe; het t.ruggevon.
Up Z.lurdag den Geo Maatt 1875.
d9n projectiel w•• een 4 Ii: kogel.
, Onder leiding,ao don Heer
Door .an liotrian · uilge.ooden palrouiUe. 'kwalD m6n
W. naSEL.
te weten, dBt Bitol eo Emperong eleohta ."ak be.et
Ji~r~·o, LangnjRmi ·dallrentegcn sterk . Omsireeke 8 UUt.
,·Preciolm" 'Veber, • Groot. Duo .. v·oor Oornet A
d.eR .. ,oud. viel eeo IilIa-schot uit lang"jami ~p 'Olile
piston. uit de Oper.: .Die Braut 'am Vrijnast" (eerete
po.t te Soe..ian; .• het projuctiol k"Am binuon diu sterk.
uitvoering). U~ori J,itloUr.
t.e t.r.gl, .zouder .Bebter .• eDi.ge scbade tOe te breD gen.
ZONDAG,7 Maort,
B'lhe! plantenvao randJoes ' en'. nndere e.hioan.es
Bij gonslig'weeropde Aloon Alooo.
om ouze post te ma.igil Lonflhalta, \V.rd . eeo Euro.
poeach fuselier door , eon vijAod.lijke k6gel gewondl
w;II!!2A£iW "75 5lJJt L
binneo d • . verste,kh'g "eruentwee inlao"~cbefu •• lier8
door. 's vijandsobot.n guw~nd. D.o gana.heD dag werd
de •• te~.k~e door ~.~ n . vij~Dd .. ~erontl'u.t; klaarblijkelijk
le,llt blJ In oOBtehJke"uldel~keenweslelijkerigtiog
beutengeaao.
.
.. ..
. '. Batavia,dd.gisteren.
~ . HetvaD on •• poet te .illangljo.l. uitgeooodencor.
vee ,oor het openkappellvao bet ·terr.in .' wo~d · be.ig
door den . vijaod besoboten ; nu eu ' dao werd . Jat . vour
dbor de dekkiog ', vau · d~t · eorveo boantwoord, 'eD lag
BE. NOEMD: totofli.oier .,,~ Juetit.ie 10. Makas••r
.
.
men 8 gebles.eerde vijandeo wegdragelll toen eobter
de 'ijaod ook uit ooatelijk.· ri~ting .ijn vUllr opeode,
Mr.J •. H. VerbaiBk, lot · ohef vaohet kadaelraal 'buwaH men genoodzallkt h.t oorvil. tu doen inrukken.
rean te Tagal Bi$eboff. tot opaigler d~rda klllese bij
Door : eone .an un.e post te Lo.g6a/faA uitgesondeD ' de waterstaat Joost.n. 'B~ de T.legraphie tot kantoor·
obef 8e klaBseA F, A. Zeijdel eo.. tot kOiDluies der•
patrouiUe werdeell gebuohtvlo vier builien, waarin
de. v~aod sioh 's nilobt opbi.,dolll . .de onzen te veront;. . d e klasse H. F •. 'Pelt.ar, Tot onder.iospe.teur bij
rusleD, •• rbrand; verd.r doorg8Aode kWHIII . due po.
.'
'. ' .
.
. .
..
•Irouille langB bot sago·boloh &an rebe verlaten hili.
de bebak8?lllg L. O. ~oltu~~f~t. Tot boekbondD!' blJ
poeDg, wAariu.14 groote huioeD, .waarond!!. vereCbeide-l .de magaeyoan te Balan" M.\jer.

TELECRAtJlMEN.
. BeilOemingen .enz: .

A. MEIJER.

(348)

Op bovengenoemde vendutie zal worden
verkocht
"lor rek6niDg

wie. lulke ,,"ude mogen
n.ogaan,
HP G & Z gOij. 818. 816/819 9 kisleo ~ 50. pe.e s

R S R

laU

328. 324. 327;

1
MADDA~:LLAIIIS,

1' kist iI 50 peee 5/4 :
1 MADDAPOLLAMS,
door •• Bwater b,echdigd e1 elO(nDScbip !ici I ia nd~
[340]
A. MEIJER.

Nog zullen worden ,verkocht:
OYK
NHM

P 55. 25 B~l.n • 1 pioclGoav. KOF F
, 67. 1 ' . • 1 .' ,'. . . ' . id~ ... '" .
doole.ewoter be,ouadigduit "a ,terug, 'baBtemdg"
weest 'OOr hBtN.d .•ohip Preaident .. Bijokevonel; .
.•. (350)
.
'A. MEIJER.

II.

.!.

~.::.~.~~,.,£:.:.e,~e;om.,pl;.~:.j:.!.~.•~.~~.:.n~.·.n:.~.;:.t:iJ=.ez::~.. we:.!~. L~.I.!!.D'.a!:n e.".n.e.eJ.~'~:. ~:.~. n.:,.a:O~:.~:,'d.rl~e~

.nden
d..: ... patrou:!l. ontdekte
.
..
io deD omtrek eboolijke verla.
teD . bentellga.·
.'.
'

25 Jall!!AtiJ. D8 Daob& ' werd om bet 1188111.ln frij

..m'is door8I \1:IIII.

..

.

. . tweede klllQe J. R.. H.
: .. van.. So~;
i.e:e.r.. een t"eeJarlg
..
.. ·
'er
Iof aBn dekaplteinBderinfaDterie M• . F. H. PerelftOr
ell W. de ]troe'

.

de lnib~a~ ~1!\1I~0l\, e~ Stoop,
, ,__

.

lulioD SOESMA:N &I 00;11 tont ptit
op vondotie",koop'u Oene beJangrijke partijpreei~
be.taao.da nit: Goliden A:.lllbaodan, Bnlk-banden mn
DiamantaD, :t>i~ml\DtaD. Kabaij~kDOQPon. een . groo'"
llar\ij lIilveHfPrkeuIH:' Lepel' en Vorllan, preeen·
teer.Bladen me\ ailveleD raDd;Gld~n deuell, en.. tI1lI.

~;:;) b~bQQ Ie

botigbigeD.

60iSW,N& 00.

AlmanakAslDotlee 1875_1 B~tgnldeD .Buisboek, .•,

Or.tvangen :

Solitle Ijzere~ Ledikanten,·

. . 'Uilenspiegel 1876.

"

Gedecoreerd.

. Verkrijgbaarblj
.
.'.
G. 0.'1'. VAN DORP eD 00.

(847)-

des.erkielende met BULTZAK ....en KLAMBOB.
(3a6)
H. BOUMA.

J. J. van RUIJVEN.
io II' .9·

Witte Indramaijoe

Populair

T a f e I· R ij s t,

\Vetenschappelijl{e 81aadjes

in Bakken 'l'han3 it / 10.- pOl picol v.'krijgbaar
bij
SOESMAN en Co.
(1649)
..

__ - - _._ - - - - -- ---- Pas ontvangell
eeDe groote' factuur . sell 0 ENE N
yoor Heeren- en yoor Kinderen
/j

Pas Ontvungen:
Pat e s g e ii S S 0 r tee r d,

tot 15 jareD,
ze~r

eterke

Jagt- en Expeditie-llottines.
Zeer goedkoop.

E UZIERE.

Fransche Stroop en,
SOESMAN eo Cn.

CENTkU'Uo.AL ond other ALlCIHNEltY by lIlAN·
LOVE ALLIOT'l' &, Co., of Nolli"g';am antI
Rouen.
CENTRIfUGAT,S of 32 ill~.
,10 in. uiailleter,
driHn · by twist b~lt counter-gear or direct-

BAZAR,
Prachtige zwart Marmeren Pen·
dules met Coupes,

0'

acting'st('am engines.

AI.o over bead .bafting, pulli.e ote. forBOrne.
Addres.:
DORREPAAL & Co.
i:! a ro a ran g.
Agents.

Gll udeD Heeren-~D Dames-Horologes, Zilveren Ree ..
ren~ eo Damos·Horologes; aIle uurw,-'rken v'o or good
geguarandcerd.

(32)

ELi1(.(Jya a!M op .lll.VA ~ ig e ~HV(,J
i. steeds. verkrijgbaar bij
HULSlIOF.b' & Co.
Samarang.

i")teelitl

"Holland" en "Harrington"

Per Stoomschepen

Ontvingen wij:
blikje~,

(122·1)

B. KARTHAUS ~DOO.

SOLOSCH

'TUlG.. en •ZOOLLEDER,
Inbeste kwaliteit.
(8,5~)

108

noodl ij<lcudcn 01'

lell voortlcelc del'

Prins

(340)

Het stoomschip

~~.

:~

.

MOSOH & 00.

tn

f 8.-

Commcrcinl Steam Navigation
Oompany
-

Nu afloop:

BA .L .•

G. C. T. VAN DORP I< Cu.

van ParUs,
Een assortiment

(LIMITED. )

.:2;~~:-' -

Christoffel zilveren

Kanlool·.
Voor geheel Ned. - I 0 d i ii on E u r 0 p 8 .
B elaet .ieb te.en. b1et het hond.II ·•• n V.ndutiiln.
(5)
P : ZWAGER.

EUZI.i;RE.

Voor den · ·Westmonson.
I\BGEH'AISIItr~

Gnttn . PerohR,wltte eD zwarte, Ie k.w al\teit met zijden
kragen en aan deD binnenkaDt STOFJAS.
'(1876)
G, O. T. VAll' DORP & . Co,

'"

PARAPLUIES.

,aDI~arelijde ell met 12 Baleillen,

nit de rabr.lek

V AN ·

PERRI' 4' . .Co.
(1630) .

G. O.l',v.P DOBPeu 00.

n

BAR KINGTONi'

KnpitoinW EST,
.
•• 1 in d.· •• "te lIelft .. n Maart ·e. k. van Bata,i.
naB, ROTTERDAM: •.• rtrekken.
VGor nocht en pas.agegeHeve men .ich·· ie ~I¥en,.
deo tot
Pe Agenten

~~c~t~~~ ~f~BON &.Oo.:::~:~g·

(202)

.k'RASER EATON" Co.

8oerabaijl.

at!

TeKoop!

If!

Een praohtige

Hollandscb.e.·.melkgevettde ·Kos.

. PERRY. & Oo.L()nd~n.

Jlll
$tBlIKA.TB:L~,
'.. .
VVaterproef

k~

~~.~~~-

o.

A1g~,nce~E~I;~(iitic~-;-C~;,·~~;Jssie~

voor' Meisjes:

-

'~~' / ,

en ! 0.1'. VAN DOR!' on Cn.

sterke Schoenen ,
[8.Gl]

Bet Engelsohe Stoomsoblp·

DR JEER,

KINDER· BEI{'El~S.
(f .

JAVA en ROTTJlIR)l~.M:. ·

Gorege ld. mart t.".ehen

De Secrt1to.ris,

_ __ _ __

(299)

.

KOQJ. R. BERKI>LDACiI V AN DEN SPRENKBL
.al ongereer medio . l\hart naar Ned.rlaod .ertr.Hen.
Voor "acht on pas.age
·A dre, .
De Agenton,:.
(1~8)
E . · MOORMANN& 00.

Ni e t of Grflng,

" ! n

"'-

.If 0 ,jl.JAN D ..

kluchhpel in 2 bedrijv<n;

(a5_2)~_

Mo. NEILL " 00.

STOOHV,UIIT·1IHl~CII!'PI'IJJ.~ V\.

.r A V A,

De lieCde op pensioell,

I-lAMERS,

A1exa.ncler,

•
GezBgl'oerder BIERINGS,
vertrok t den 7 ~n der:er · dee moraens 8 unp ria.r
Batavia, Beocoeleo, PadHog, 1'elok-Obetong en Atjeb.
.
D. AgenteD

1.

'/'J'

maken.

STIIOMVA,lRT-U\TSCHAPPIJ:

A N.)

2.

-------------------------Ontvangen per laatste "Mail":

als:

'I.

-

(1

OJ) Woensdag den lOen ll£aart 1875.

die z4)odanig kunnen verzet worden, dbt men ulle
1;I(.'hroeven, .elf. ~agen-Bchroeven
gemBkkelijk kar.

. ,

. ~EI). 1~1l.

tc '" i I I c an I.

SOESMAN en Co.

of 5 .-

D0J>-erw·ten, Cal'ucijners, · . 'Vortelen, BIOf lJl-kool,
Andijvio" Spergie~boon{Jnt Snij.boonen, T~i~booLtje8,
Schon.Ileeren, : Peultj ••, Chicorij, Krop.la, Bruss~l.cbe
Bpruitjes, Appeltje., Peartjes, AppeipeDt, ABpergie.,
Vlea4Cb i., blik vau 1 011 . 'I, kilo:
08.en~rollade, . O•• en·lapje., K"lfachijf, Kalfs·karbo.
nadA. Keulsel,e fri.adel, K"lf•. gehakt on O•• ongel,akt
'an
·kilo. Kalr.-galaline; Zwozerikken.
.
Oss.Dbut8pot inbHkken . • an '12 ~1 en 2 kilo, Boe·
ren-Koo!. met ., Saucij.j •• ; . b·p ruili.s met· . Rookw·o rst,
PaIMj.en, · Lijeters, .Villken:
. . .Schildpad·ragout;.oo.eo-; Kalf.. ·en ·Schilqpad·soep,
Vijgen inblik.- Z.IVit•• rsche Koae.
O"tbijt;., Stiiloade;, en Soipper-koek.
AmllDdel· en .·Th.e·banket. Biltei.kQckje.:
Gerookte Zalm, Gerookte Elft, gebradan Paling,
Lengviaeb, Znurkool, Andijvie, Bloemkool, Soij.boonen,
Bpergle.boooen . en ; Boode Kool .i.n grIW,te neBs.ben.
Bozijnen, , A.ouIlIdeleo, Peeren, Appel8,Krenten,
Boltabe. Rozijnon.~ Hollandsob · Ta(oJ.uur., Kruiden,
ArlijD eu sewoDe eohte Wijn-Azijn.

(269)

A

~.
m b 0 .i n··a

a ••agvoor,l.r V AN ECK,
,",trek! deo 70n dezer d". l:aroiddagB 12 nnr· na., .
Soe,ob.ija.
De Agenten
(aH)
Me. NEI~L 8DOO.

VOORSTELLING:

met
T,,'cc lIefhoomcn,

GBOENTEN
Halve

Al·~

8 .•

Officiers- Liefhebbery-Tooneelgezelschap,

~
Depot~ouder.

v8cKrijgu"ur iu "I'vtuuwia /

Metalen

B A Z A R.

en

(G E () A:S

SOESlIfAN eo Co.

(27)

u. n g.

I"

Het Stoomschip

n . , .If)

K1I8It:l ~iD . Awicjti~,· ~. a ~. a

iEn:INlf STOOMVAART.-iilT8vliAppli

B.e8telliogeo " P .811 0 800,ten van DJATl'IE·HOUT·
WERKEN wordell .ang.oomen door den Admini·
.trateur
(f. U. OlUm.ING.
Adre. p(Jr. spoor /laUe G,d'IHfjan.
(970) .

Raffinade, Oogst 1874.

Haut-CanOll,

Heele~

IrAN RODE,
(l7lJ6)

kluchtBpd in 1 bodrijf.

Batavia geimporteorde

in

tot he~ •• rrichton huoner. Commi ••itlo te .SBmarang
van hu .. llOu,lcJljke benood'g<lheden eo bouwmaterialen
tegon een zel'r billijk bonorariuOl.
.
'

Bout- Aankap

Edammer Kazen.
(247)

EN

ADMINIST RAT EURS,

Verkrijghaar;

EN

T~

Landhuurders

BALKEN fu n ,,110 afmetingen, KIW~[11001'EN I'oor
water wielen en Chineesch" K(U'.FIEl\10LRNS; PLAN.
KEN. SPAJ."RIDBEN, PANLAT1'EN, HOU'r\vER.
KEN voor karren enz.
Ook worde n hO':!t werkell up rna.".t gczl\llgd.
Nadere inlichtingen te be komeu bij de ngenten,
1'. BUIJS H1. . te S".III<lrll"11
(9H)
J.BUSSELAAU t" 8u /a.
BOEItS "" 00. t e lijQcd/akllrta.
enbij den ondergeteekende t(J i!""b".
HUDIG.

Mo K a z ·e n

E. BORN AND & CO.
(1349)

il.,~ ~

.1.1 E ·Jrl .B

Overheerlijke

De door de firma

be.eelt zie~ be!eefd aan
bijH. n.

buitoo 8dmaraug m ~t vorhoogiug vOon l'ort.
(334)
G . O. 1'. VAN DOllP & Co.

en Co.

------------------------Per "JIarrington" ontvangeL.:

Haut·"CanOl'l.

(!OO'ifl!J in

KARTHAU~

B.

BOUMA,

..- De ONDERGETEEKENDE- __

Oo,,;t-Indic,

Ziekbed harer Kinderen /' :).•iO,.

Sla-oli., Vruch b n op Waler eo op Brandewijn, Caper.
Ij'S etc, eto., a~'~E;;~O~~Ef~7nommcerde merk

(267)

BWAVING.

1-1. ni svendnti8ri.
. e95.)

aBn be t

Or. F. C, \VINKLER.
G een lak 1an .indu.trie, geeD voodillsomiddel
is in dit "erk vergeten.
E cn .Ipbabeli.ehe lust moakt bet zoaken nBar iet.
gemakkelijk,
K curig ingebonden i f 9.Buiton SamnraDg met \'erhoogiog va~ port
[:335J
G . C. 1'. VAN DOIW 00 Co.

Uit P A RIJS

-

De taak cler Moeder

II .. 11'J'

A.lgAmeelll'~· B8(!te~ril

.Deo

~F. ·H,

b.! 05.-

ood.r Redacti •• an

ailnneming ., .n bnll'et en •• fel

re r ommDndttof.t &j,·b 9o,:,r · IJet boodoD ran

Dr. ter KUILE

practi,eh Handboek,
voo r all en di e in d. kenll i$ vall den Wijn belaogeleU.n,
met houtgravuren
.f 9.-

de

, (841)

H. van den Hauvell.

"\VI.JN.

De

Gegadigd~n ~oor

benoveDa de vt)llrnllam~te zieJc te n, diu aldaar bij hen
yoOrkOIQCll, lUet hare behllndeling, op practi~cbc 00"
dervinding g"grond,
door

Tar.l-wijoen van PI,ATON, GEO WEBRI,T
e n d. weduw. REIJERS & ZOON.
Steed. io voorran'd.
SOEBlIIAN en Co.
[300J

a Fl D!J

W.

, I~inderen

'.,,""

,. .. : : ' . ' ;

. .· G.CJ. \VUDOR!"~ . 9o. '

~::n:ij de Congr.s.dagon knDneD :IDllohtlngeil bob•

DEll

Verkrijgbaar bij
DORREPAAL k Co.

met 2 bauken; zoo goed a18 r.ieuw.
(296)
MAJ:IOTA1'.- l ' a 10 a ".1'

'"an

·De 'leefregel, . Hygiene

BOURGOGNE,

een · prachtige

zoom c de

Y orkrijgbnar' bij
G. O. T. VAN DORP en Co.

(94)

Extra fijne Rhijnwijnen,

In· COllullissie Ontvangen:

Y 'L

'

Oognac Otard Dupuy.

van ,'erschillende grootle.
Zoer liehte en dunne.
SOESMAN en 00,

D.' Boiearts.

. Prijs/8.G : O. T. VAN DORP& Co.

Tooneel-jrijkers.

en
(846)

. idem. '.

!blOo.~(!lI.

..

.Twecdelndisch- Landbouw.; ·
Congres.
. .' .

g;:~ tt~.ui:!o~~~~~~ow.

•

[888]

'W ijn irl vateIi

·Bugelsohe Regenjassen,

LAND-en TUINBOUW.

ar~:~~g.

...

(1884.) . . ..

Tn eeo huisbouding i. dit een oomi.Bbaar · bci.~k.

Verkrijgbaar . bij
,
DORREPAA.L & Co.

(845)
·Samaranp. _

Wlt to eD zwarte

1\1.1:

Der~e

EN

Pel' P'''.ue., · ,:'".alia ollfvange,,:

. (123)

.

(Zw'cedsche Teet.

Uanket Bakker
BOD

t · . d .' R ' ·h . d'
..e ' .ulsar.. s, . . . e . UIB ou lng,

I 1-::::e

B'aluijer Matten,'

·Portemo~ee, .
..

D . H'

, .
_,

Groote

F;

(lOS)

.

: Houo'tt'6i's. PJLUM. kR . Zu, . .~ Go,aa,lijk~ 1:>;I\r,bea, --' · ~o
oorzaken· .deur ' yoriwa\i.kaode ziekta zoo "er!ehil1oD~, eo ·do wijh
hUo·, aaovalle» · &00· .nrandolljk zijudB, Koven t:~ o vu.ldoeode re.doD
van :boL bt:lap~rijk aaD tal ha'o,. . • la""u l.·r~u , . OOI'('.r ' n ~ lIo"!Vay·• .beh&Q:
deliolJ•. alls de oOr'Zo.nk:.i1uor ·.zit.lde in· .d.lli'lel"oi' .gehuIJ .zal. de
. oiblag- eYOD gUD.ti:; J.ija, bahij de malg. ~C! lev", or kieioere logowaDden de 'Zetel van de i f.:kto i., waut. ,iJoe · pitleD met , o~rd..et to·
geaom80 1 .0 zijo :'Ulf Koed op ~II lijtl~u
det.. oodel"bllik. iogewr..
YOO. be'eogeleu do . ~"'tlIliD~ det .b!(J~d\· lIteD tD nlgeloD ied.ro • .,..
borde werking. waarlli$ die uuk · oDt ~ tao. ~, . H,ddo mlddelC!lo . ~erken

~

rl:'t?I~!:!i:r.~I't~II.0
"aD bet i"iete. ItVtlDwll!{t tOIl\,\bo.D ge'(oelig.
t.Q gnoode ar.ohiding . uIQU.
rbeid. liekalijke

'ge IOling,
.. .
.
•
Do..j.. fill •• .• •• '/ 1.1 8.•• f& . P.otJ" Z.II
f ·l . /8
on I~' .
Cberibo. W. ClL1S'l:4NS. " Co, T.gal · A. J .. 'an · dor VOORT.

' ..

.

.. '

n.
..

•

Ptikal.Di!"u W.K. HANA SoioARN.OLD ·. n <:0 . . on CORNAIII8:

~T\:' 8~. ~illl~II~O~IK~t;/~.Z~.D~~·N~iB:""I. ~~mf.:

VAN DOtU' •• Co. H. L. DII: LYON

(07r;

OIl

(317)

-

(B ijz'oil <h r g r~: ~:)R.

BOmt8~

G.\iS\\'\$\·~1 Een : H UIS; ·,
.

. in de B I I " deS p e k. t r a a. "
..
(712)
RQBOOQ.
L

p don oden Februartt 1876 o.erleed to A~
in den ooderJom .• ah ruim 43jareo Hr.JAOOB.
AREND, MOURITZ '89 OAl'8 ~
RAET, . in le.en uonlrolour 10 .klaB8e ..~ · de afdoleliDa
AmboiD.. ...
..
' .
DOUAIRI~llE,aD CATS . BaroDesaaDB. BABT,

O

....£l.!:~N~W~~

.

DB

L4~.:.:;.

Verantwoordelijk ' Redaoteu.r lfi.ltVOH8~. '

-iuJ~lIdrukkv1j-

G,O.T•.VABnolU'.'Oo,~

