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Verj!lchUnt dRgelUILs, Zon- en Feestdagen oitgezonderd.

Hoo 'fdbureaux:

A bOlluement spr~js

_te &miwan; bij de nitgevers G: C. T. VAN DORP & Co,
in Nt<krZaruJ bij den Heer W. C: DE GRAAFF, te .IIaarlem.

Thans geen klllgt over Oll~ besluur mnar over
dal,' vlln ' d~ Strait,. Men , beeft ,lllar op uie uw ],ewe·
?oen , boe weinig ernst hel is met een vollcdige on
billijketoepassing\'an qnarantnine·munlregelen. Het
~ebeurde met deu .WltOIl Jigl ~og verseb ill het
h eugen; nnauwelijks is iedere gem oed danrover bekoold 01 er b\left weder iots plants dat vnn verre ·
gannde lIehlelo05heid, jn, vall I'oekeloosheid getuigt.

go.

. ZieMer wat gebenrd is. D~u 3en Manrt H. kwam
de Engelscbe 5100mer Tom J/orton, knpitein WeiJ;ter,
van Jedda met 700 bcdevanrtgnngers te Singapore.
Hilt stoomeebip bad pokkenlijders e n undere zieken
ruin , boord en 'Rnkerde vel'" op de reede. Gedurentlc
de, reis ' waren er ] 0 pas8,lgiers ge5torven; -IUIUI' g0~
conetilteerd werd: 8 ' nan dyseDteric en sleehl. twee
nail pokken. Den dag <!nnrop, den 4en !YIaart" kwam
een bevoegde geneeskundige Rntoriteit:>an hool'd die
kapitein Webster gelnstto voo~ 'lllaralltlline nnar lie t
St. John's eiland te ga1ln om daar voor nnker te
liggeil met het bevel tevens OIU tic drio p(Jkkenlijdere "- een ..man, een vrouw en een jongen - in een
achier bet sebip bevesligde boot af te bten. [n dml
namiddBg zOl1d~!l 'daD g euee!middelen worden gezon·
den en een boot OIU ze naar het Lazaret over to
voeren;
De kapitein gehoorzlIoimde ' en verlrouwdc op de
belolle van den geneesheor. De zicken werden i D
de boot gchragt, 1V1lehlt~n en lV:leht tell op g cneeskundige'hul)l, ' maar (e vcrgeelo , In plaats
dst Ar donderdllg den 4
!Ifaart ","utll. bcloolll
was, bulpkwam, hl;ven de 'slngtoH'ers t ot 21lturJag
onverzorgd in de, bOJlt dobbereD ,

e.

Het waren' mllllr bedevllartgangers I
Viij zunen, zegt de ,,strait. Tilll,e", g een hla~1U
werpen op perBonen, mallr het is het flunranliline.
et.elseldat veroordeelddient te worden; , '~ I\nt hoe
is het mogelijk dat hulplooze zieken meer dan 30
Ilren llnverzorgd kunncD blijveu e n bloolgealeld kuu·
nen worden SBn de willekeur, eu zorgelooeheid van
een eDkel anibtenaar?
In den regel - want dit j5 nu oenmanl een
menschelijke balzige zwak bcid die tot gowoonte is ge·
worden-volgen de goede maatrcgelcn f)Cr3t nn du re
en ?Ure ondervinding; maar ervaring, sehijllL hi er
Diets te hebben geleerd, en lVat met dOD Jliltolt is
gebeurd beeft de Reg,e ring niet wnkkcr gemankt.
Intull8C~en moet er ' de !legering niet ' weinig aangelegen zijn; en zal zij vcrpligt wezeD, nie t aUeen in
het belang ders~heepvnart maar ook in dllt der
; ~:'~Cb!~!'.: 1:--" !: : : t r: ~ ~l~:~ ! "7~r.. ' F:::.~."',:·:t ~:;: : ;: ';::; ',-c: ~
mogelijkverbetering tc brengen. IIet essentiiile
ontbreekt: er is ,wei eeD qUllralltaioe'station, muar
niets wat op , een bospit,aal of Inzareth gelijkt: ge·
neeskundige voorzorg voor hel minet. Bn iB dit
reeds erg waar het bedevaartganll'crd treft die IIUI\
het indiache klivaat gewoon zijn, wat zullen de ge·
volgen zijn, zoo eim boot met turQl'tache passagicrs
onder deze omsulndigbedeD quilfllntaine moet ,IJOu,
dan en overgelevcrd ie aan de wiUekeur van een
ligtzinnig ell roekelooe lImblenaar?
Het gebeurde met den MiltoD mage voor , de en-
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aDiloeg bekeud eD verdient ook alg~meetl'
g~l60f, dill de boet eaner vergillige slang dikwijle op
aall,e wonderdadige wijze door de opleggiog van deD
~mden', ' ,/onosnl/s... i. 'g8ne.8n. Er zijn voo.·
P.!!,','IIl'en"
,'. ' ,daiJ,-hel! bezeerde, deel vall h, et ,ligObaam de.
btl1eldtgeheel w.sopgo.woUen, d~t zijllJl 00'8D!1 ntllde holton puUden, dat zioh bet bloed Ilit del!
_4 a4l1 pallenta oll'l88tte,.ln een woord, dat de
di!~\t
prooi reede bad ."ngegNp8n~ -en da~ tDcb
'41lo.den' 8aDgebtagten Blangenateen ' Gfhe
'o~ekee" in de kwaill " deed ODahlln,
'.p~e'ele ,berste,Ulng ten gevolge " had.
.
~ .ell .l1li he~ , , olltfang~ , eener beat, den
bi me1Jr; ferverlllbLte hebben, op de

lll-

_
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~a,i~"de
, ~entelliDg , 'Ol, gt. De
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ell Jaab ~iet 10., daD aldlt ,
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KOORGEZET,SCllAP. Door bet prij.enewaardig initintiei
van 6"00 der aan.ienlijkete ingczetenen dezer plaate
en oan wie bet kunetroinnend !'ubli.k veol te danken
ho.ft; tal waar80bijnlijk bionon ko~t een koorgezelschap
opgcrigt wortlen . Naa. wij vern. men, beb~e o reeus een
twiotigtnl dames haa, werke nd lidfunalecbap toege ••gd.
Korot dit plan, wat wij van harto ' hOl'eD, geheel
tot etnud, dan zal na verloo p van lijd door dat ge.
.olachap ook nu en dan .ene oporetto gegeven worden.

POLlOTEN<EUI'S. De dief, die cnlangB bij mevrou w
B. 01' het ZeeBtralld 2 wogo nlan!.arene o" tvreemdde,
werd gi.toren in het chineeche kamp gciirreeteerd,
toen h~ juisl beoig woO de ge.tolen voorwerpen to ver·
koopeD.
'- Heden morgen liel' iemand geheel ougeklee~,
met ~o(~l miabaar, in bot ~h-i o oooLo ltAmp.

I1ij word oehter .po.dig door de I'olioie go iirree·
te~ru en bleek, bij Dader onde~zoek, krankzinnig te
zijn.
AnnEBT. De loomh van de kampoeng SelaRa hecft
1G dagen arr. ut b. komen wegone bet verwaarlnozen en
niot Bcboonboud. n der wegen in gonoemJe kampeeng,
IN d. mannd Januarij ll. h~d to l!ioemblan!J het
zonderlinge voorval , plaato, dnt coo vijflieDj arig maieje,
do docbter van den ueer il:, .poorlooa baro , waning
verliet.
Heden werd o~ door tweo inlandors, Karao on Karijo
te Djoemblang teruggebragt.
Naar men zegt, oou eerstgenoem,lo dezelfde zijn,
.or: ij !... n ..

~,~ ~ i '"1
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I

" ':':' ! ~_ ! ~::' _

MUr UfRR. Bij bet bosc hwezen in de Ite,id.nlie
8,,»1""'",9 i. geplaatet de aspirnnt-houtvesler A . .1. • an
Sen'rmbeek.
Ontelogen eervol uit ZijDC belr.kking de bOHchwBoh.
ler van M01/.gkanfj (Bfdeeling ifendal ) 1]['" Ar"}o tii lFerio.
Overgoplontst, van Sitlomoe/.:tj nBar Sitimendo" de
bo.chwocbler llade. Soero Trigoeno; van ,Siti,itendnk D8~r
Manflkalt!! do boechwacbter MOB Sa.tro di P"oro.
Bonoem d: tal boeehwacuter Le Sidomoekii M", Ard)o
DiRromo.

Ill" eon iDgozonden stuk in de Nidl,,"e Rotterdam,ene
Go.rant komt de zondeling J. N, Wiersma op . tegen
een opstel io hel Faderland waarin wordl bew.ord dst
de acholeD der zO,n<leIiDgen sleebte orthodox protes.
tan~,ehe chrietenen vorDl.n. ,Den bijbel leeren' lezon
en v"reLnan, wae het einddoel van dot onderwije; danr.
toe dien! , dan bijbelscho geographie e n geecbied.nia _
I. he, r"'",tand wei oDdorrigt, ' dan ie de eenige Ma.
leie.be wandkaart die er bostant eeoe kaart vnn het
Tleilige IOlld - en verdera hl1lpwotoneehappan, daarom
dient er do bijbol uiteluitend ale spel:" on leorboek.
:.Iulk eoo onderwije kan tot niet. leiden."
Hiero!, anLwoordt de heer 'Vierema o. a,
,Wij hebben ( dnn) in onoe echolon in de Minabassa
do volgenda, lecsboeken in gebrnik: Drie etukjee epol'
.n loe.boek] o. door GJt~.u'LolND; oen vierde sl~kje over
verschillende onderwerpen uaar WESTSR door LE
Bner", \·. rbelerd door GUAll'LolND, zal 81'0edig door
een beter worden , ,vennngen. E on aardrijkokundig
boekje
do 1I1inohneea, zijnde eene hnDdloiding bij
de waDdka~rt van de Jllinahaeeo, op aile scbolen in
gebruik, boide deor GRAUL AND. Een lee.boek voor
d. hoog.te klaseo o.er planlen, dieren en den mensch,
dour HnAolFLA "lI. E.ne , Bijbelecbe geechiedeni. l1Bnr

0'.'
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Eellig. vereierselen en hl.edorvn t.n bed rage van
f ;:;00.-, welke zij b~ bnar vortrek bad modegenomon,
werden niet meer in hanr beeit 'gevollden.
OIlGEYAL 01' DE , nEEDB. Een ' inlondseh vanrtHig,
met v~f kop !,en bemand, zoilde hcden morgen am·
streeks olf uur oo"r eeoe t. r reede komende Siameeehe
bark, en bad bij bet lange board komon, terwijl dit
.0Lip nag oen go.d. voort liep, bet ong.luk Ol!! te
elaan. Drie der opvar.nden werden golukk ig ,Iadelijk
gered door dOll r&nner fBD ~e firma 'l'lDceltuV8 ell vun
Brug!Jtn, met name Amazolle, die, met zijn ,;Ioep in ~e
,Toen NOTBNKIU.KBB~ vergezeld van H ENRI, h.t ge·
zelecbop verlaton " bad, om ' ,n zijo. kamer bet door den
patient met smart verbeide hulpmiddel te zoeken",ver.
baalden, de : Heeren nan TIIEoDoOBdnt bun , gastbeer
in, bet be.it W8S , van ', een alang.D,~teen. die uoor vel.
, wo~d~rdadige , koren, do ' ve~m~ardbeid eenor beilig _
rell~ut. bad .erworven. Men ,wae danrbij onuilputtelijk
in , bet ,verhalenvanmerkwaarljige gene,ing.n door
den alangeneteon, die door den 6aar wei , ie, waar elechts
, ten: 'bal,e wordell Ilaogeboord, danr de angeA' b~hI be,' ,
, let~ opeene bepaalde ~Qak 'ijne liandaobt, onverdoeld'
t~v.etigen, , maar van , "elke vert~leel8 hijtoobge:"
noeg begreep, Om weder 'e enigen moedbijeenleza.
, m~,len. , Hij twijfelde geen oog~nblik&a,n , qetgeenmen
bem , ,"rbaalde: mea 'gelooft ook ,zoo:, gaarn!'; dat de'
doeigeDde band, die ODS h.t mes 01': de keel zel, 'nog
zal worden ,afgawend of kroobleloos geolaakt, alvoren,"
de doodelijke slag wordt toegebragt. , ,,"
, "," ,"
" N OTlU1JDWOl1l behoefde in lijD~ bme' niet l~nR
zoeken, daar alles , op de tafel gere;'d was gelegd. , Wij
hebbeD hier.oor reede doen zien,dot do buisbeer en •
lijn vriend HIliI'm, voor den ' aanvug van bet ontbijt
te Eamen beraadalaagd bad den , oyer d~ koopjl6 die lij ,
deD , verwaobt wQrdenden , 6aarco llden geveD, Wij bebben den lezor ook reeds gemeld iu boe verre bet bllD
ge:nkt woe,' den .Diellweling te plagan, eli bem door
~ge.etJ.'ijka drlnken tebedwelmen. ' ODe blijf~ liu ', Dog ,
over om mode te, deeleD, Wilt bUll voornemon w88 ,met
den , zoogeDBalDden 8111~8ene~eeD. :Een, dnsdanlgo ~leeD '
bs.at N0rlll!ltllAUU nlet, maar op le'l~r erf .ijll etee','
Den ' genoeg te vindeD, "enwab ' .e~t een 6aar ' ,e n,
IlAn8eD.toene~~MeD .. bltl ' eeD , groob\! ,laton loeken, 4ie

to '

lil) ...,,:
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der A,dvertentien: Villi, 1--10 w, O
,ordell voor,, 2 Pllllltsiugen/, 1, '-,-,
Voor iedere volgelHle.,5 woordeu f ' 0.50.

1I1IUTolnu.. ,Noor mon one meedeelt, zol do Chef
fond 'Jn st.r in ,1.<.0, afdecling, de Kapilei n de r Infanterie do BUNT, binnen kort zijne betrekking noder.
leggen .
Ook do ecreto luitenaot S:ruTTEnitBHI dio , vrooge.
adjoint wae bij donoelfden otaf, on na oenigo mnan.
den Danr het oorlogetoon~ol te Atebin to zijo gewooBt,
w.dtlrom voorloopig bij don staf ie gepl.atet, waar
de botrekkiDg van adjoint door de bevordering van
den Kapitoin Kalff intue.c h. n i. opengekomen, ZOIl heb.
ben , verzocbt niet .ndormoal da_rvoor in nanruerkiDg
, Lo worden gebragt. •
- De albier geplaatete off. v. g"o. 1 0 . id. VAN
Sr})ENVl'lJ~T ie eergieteron gearriveord.

BORO-BOliD,OEIl. MeD oal .ich berinner&n, dat een ver·
diolletolijk ing •• etene van Samarling, de heer 'Vilsen, 22
jaren geleden een plaatwerk vaD den Boro-Boedeer m et
daarbij bcboo r. oden verklareodeD tei~ heef' yervaardigd.
De Regeriilg h~eft' de verdi.nstoll van 'dat work erk.nd
door den t eekenaar daarvoor een riddcrorde to. to ken·
Dcn . Wij vernemell thane ~nt d. R egeriDg ann den heer
Wil.en cen prceent·exemplaar .aD zijn ·werk heefl
ge,onden, n~dat dit reeds meer dan eon janr geleden
door profeeeor Lehmans te Leijden 01' kosten der
regering wae ui tgege,on .

,"!", 0 t: I'Y" j" ,,_

12.50 per ,hnlfjnnl.

'
Prijs

'nai"jbeid W:B! to.wijl , de twee Bnderen die op he t om.
gekRntulde vaortuig gekrol'on waren, daBrvon werden
, afgebanld door don rllnlt~r van 'den beer Rnadehoven,
die bov~ndien het vaartuig op eleel'touw nnm, en
daorm oc hel kanaal tracbtte te beroik.D. Hij kwam
oehler bel1eden 'a wind. van het havenhoofd op het
' ,Btraod leregt.

nopen slr" nge~e maalregelcn I,e nomen opdat. go·
vallcll a18 hier uCilchl'oven zijn worden y~o rkortlen!

KOMEDIEOEIJOUW. Sedert de laat.te vergadering der
Scholl\l\burg-Cowmo.eie zijn g.ene gelden tot '~ri g.
ting van een nieuw kom.diogobouw ingekomeD . Wanr.
ech~n l ijk ZIlI mon thane tot een buitengewonen IDnnt.
rogel, b. v. het uouden van ,'un loterij, mooten o.er·
goan.

f
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meeD. Verder had ik op lI!ijne ach olen oon bODdordtal
verhalen van SHIT, door GOIlOBIJl' vr~ b.werkt; op
enk.le andero acbolon ontmo ette ik .ene wiskun.tigo
aardrijkebeschrijviog notlr SonRii.lHm STEHUU}l'S, door
GltJ,HLU' ,IJ; .en pbysiBcbe geographie van dWlzelfden
ecbrijver .iot eerlaug het licbt.
.
D. geheele bijbel wordt nergens op ODZO eoholen
g.vond.n. 01' 'v~le sebolen wordt oen- of twe.ma.l
'e weeke in het Nieuwe Tee~.ment gelezen, 0(' andero
bel'aal t bet godedienstig ooderwij. _iob bij de bijbeleehe
geeehiedenia.
Do kaart va,n Paleetina, door wijloD ItoSKOT, wordt
01' ooze sobolen maar zelden aangetrolfen."

1'JU,EOUAI'JrU:. Ecrgistere~avond ria bet afdrllkke~
d~r oourant onhlngeil wij vaD den chef fan bet T ...
legraaph-kantoor Alhier' de mededeeling dat de hbel
tueecholl Amoy 0 0 Shnn!/I,.; gebroken ia.

kl:.~t

Bo,'

IN,oISOUE "PORU, Onder deloD titel
de
,.6"ila,ehe GO"tant Van 13 Maarl er te regt OTer dat
requa.8ten aan de Regering in dan regel coo tllilg op
antwoord w,)eten w8cl,ten. :.Iij cit.ert ' e~n gavill vln
icmand dio, ecdert 10 jarell geleden oueorY ~1 lI it l.ijoo
batrekkio g ontalsgeD, geet~lInd door v.ncbeiden auto.
ri teito n in Octuber 1873 eOD requaest h.eft iogediend
ws.rin vergill'. nia voor het gebeurde wordt gevraagd
en teven,s eerbiodig verzocbl evontueel io GouferDe.
menle dienol wrug te mogen, keeren. Nr i. op dit
rcquaest nog ni.t bet minate ,lIotwoord ingekomen! ,
D}: Nederla~d,ehe 06rr"pond.nt van bet Bal ••iaa••11
llam/ei.bllf(t Bcbrijft: ,
'
i De Haogeebe Opora blijft ook voor het tooneel.
, ••iBOOD 1875/7 tJ onder de uiroctie 'aD den lOedioiuae
doctor Campbell, die een subeidie von f 8000 Vllll
de Stad ••1 ontoangeD. Hoewel bet , opp .... I.kkig be:
~ohou\Vd. eonc ,onderling. combinatie ia, dootor en
ImpreearlO, gaan de oaken er niel slechter om, en
bl,]kt e" n E.culnap nog wei tot ie~. Bndere io otaat te zijn
daD tot (seJijk iD don Malad. imagi.aire) ,
Olyeterium dODare,
Pootea seignare,
.
EDouita purgare,
Re."gere, ropn'gare, et reolyeterilare."

BATAv;,~, 10 lIfaar~. Door den bandel te Batilvia
on uit Amsterdam is ten behoeve der Doodlijdenden
te lliitar, tot dusver eene eom van f 13,000 bijeen.
gebragt, weI keter b.scbikking is geeteld der Hoofden
v.~n gew.etel~k be',tuw" ,Met het oog 01' dataanlllien'
h]k bedrag '8 aan de Ultgevere der 'bier verechijaen.
de dogbladen 'etoocht, bet I'laateen der op dit onde ...
werp betrekking bebb.Dde advertentie te staken .
(.dig. lJag61.)
- Naar wij " erne men, zal Z. E xo. de G. G . Lou.
don, Dadat hij h.t be.tuur over dele gewesten aaD

a~:g~g7~,~tr;'~8e~n l>:l:ll!e!lll~"n~~?~~?~. ,~,~e~~_o~e.r~~
I

vnn den etoomer ,T.uit. Generaal Xroe ..n, gelngf. de
ITart, inecbepen, wolke be dem beetemd i. bem naar , '
Singapore over te brengen.
'
-'- De adjudant van Z. E xo. den ' G. G., de luite'
nant Nepv.u, heeft zicb heden morgen naar Padaog
begeveD, om , den verwa'OiJt wordenden landvoogd al.
daar te complilDenteren en naar bier tot geleide te
eLrokkcn.
(Indi.'.)
- Met d~ Will"" KrooN]'ri.. der Neaorlaftd... zijn
Daar Atcbin vortrokken majoor MekerD, , aa•.-re.ideilt
de Scbeemaker, :; Eurol" onderoffio ., 58 Ellrop. en
53 Ini. Militairen, benevenB 17G vrije koelies.
- 1I1e,t de heden morge n naar Atcbin vertrokkell
boot ie e.ne ijsmacbine med.gogeven . Oak een· be.
k"· .... ,,, t""! ~ "1"\.fo: . ~".~ ,1 .'.I .... .' ~":<to~~
t..

~ ':":: ::: :.:! -: ;:;
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mat deze machine te Blltavia e.n paar maal ijB gemaakt met , dc beate ,uitkometen.
Hijverkreeg ij8 van-Ho C.
(Bat. JJ61.)
- Heden morgen waren wij getuige van do doelmatigboid der onlaDg. bij den Kloioen Booln gebollw.
de troepen·loode; 'I" de.1 der vertrekkende troepen
kon tar D"Buwornoo,1 in die loode aaDtreden, de , reat
kon daarbuiten iD de modder blijven staao. ,
'
Kunnen de Waterstaat en de Genie de modderpoe.
len bij die lood. ' en b!j den KleineD Boom Diet ,demo
pen en den weg aldaar in goeden staat brengeo? Zoo.
wei burgers ala militaireo zllllen bat op &eer ' boogen
prijs ptel lflJlJ , ale men oioh op dc Ilndinge"laata ' van
de boord.tad van Nod .. fudi6 , IOU kunnen bewegen

noelUd., nadert den zieke, met de : vrug: -:- W.ar'
in het DOg van ,deD oilkundigo wei I'oor eon wonder·
he~ft do .Iau!! ' u gobeton ?,- h.tgoon wij eerat voo... '
et.eD kon doorga.. n. Voorte wae eeo jongen Dnar , do
onderetolden; dal namelijk bet dier aileen over n geapotbeek gozonden, om eooe ,verbo.enu groote epolnkrol'on 'ou zijn, ie niet mogelijk, olle 'i/mplomJJ6 apreecb. , vlieg te baleD. Eon en ander lag 01' de tafel
ken ,dit tegeo ; .eg, mij dua, ,waar 'ia 'de wond p, "
,
gereod. '
- Ik ,weel be,t niet, - ia ' het eta mel end , aDtwoord, .
Dadelijk gaan de heereli ann hot, werk; de , spann·
- Waar ge,oell, gij pijn ,?
ecbe vlieg "wordt ,ann den ,onderkant de. ' oteeno vast..
- Overal.
ge,trukt, en na eanige, oogenblikken loevena besevon
Dit ,a ntwoord i. le,tterlijk ,wallr, en ',al "wefdoor.' nie·
.iob onze ,b.ide kW'akzalvere; voor,ien van ,dit prepa·
mand in twijfel gotrokk.n wordeo, WaDneer 'meD d.
raat, Daar , do bionengalorij,. die thannen ,regt treurig
fatiguee in .anolerk;ngneemt, ~ie, de lijder ,beefl
ge,igt ·oplevert. . ,
".
"
moete~doorstaan, , Deok m'aar · eene ,: i.eret ' de '. hur
KA.1\EL ieof. lieve. eohijnt DOg Bltijd flnou.?, eD ligt
der tjab'r'lJJtt; d8nrbij een ,copieus ontbijt,bene,ven8
01' eeo, der , cBnapo', met een ; wit laken over ' .iob, om,
een etevig, gl88 wijo, WBarva.o ,de, r uitwerking, in ', Terzoo ale ' men ,zogt,. 'da ' muskieten,' te weren; maar ei·
band t~,t de ,8pijzeD. kaD geaobtworden gelijk I<>staall
,genlijk om eene lagcbebde':, pbysiollomie, , w~in,i,g , ,ove r·
lIan die' van de gi,et io,' bet, meel; ,enolgenl .o.. : !ieeeDetemmende ' met den ernet der catbaetropbe, , vo,o t
naauwde elaal', onvoldoende om hetafgemat!e 'ligbet, oog • vaD den ,', gow~anden ,"ieke " te , , ' verbergen.
obum 'tot , r,not : te brengen; ,eene ,koortBachtige eluim.. '
'l.'egeDover .. hem.. op de tweede ' canlip" heeft :'men
ring te midden " au do bedwelmeod~ atmospli..or, d,oor
TIIEOJJOOR. neergelegd, die' geen kr,oobt' meer been om
de ' k'm6a"U kentoBi v.rpeet. Voeg da..bij ' eindelijk de
op .ijile ' beanGn te !runnen etaan.ZijDe aroien bangeD
.onder veerkrlloht nRar benoden; ' - bet , boofd ie op , , doodsaogateD van de , la.tete voorbem 00<> , veraohrikkelijke oogeoolikken" en bet sa.! niemBnJ befreemdeD,
.de borat gezakt, en een . bl.allwaohtig wit heert oich
over :Bijn wezen verepreid : - bij aobijnt den ' ter Qood ' dat 'TUJlODOOIl ()fJ~ra,t ' pijn govoelde.
- We08 dan wo goed, u opoe4 ig '" onWeedetl;~
,eroordeelde iD de .laatete ' ure zijne levene. Rondom
vervolgt' 'de Heel' des bllbe.: - : teD ' einde iii; lolYe
hem ataude, tegenwoordige , beeren 'm et '1ver elkilar
de
pluts loeke, waarop de s.laogensteeD moet ' worden
gealagen 'lI~man of gevol1wen , banden Ie ouobten, nU
geiipplioeerd.
'
"
, ' , ' r;"
,
118DS nur ~oveD, dan wed,e r ,naar benedeD ,iende" lin
De lijd~r .oldoet uo ditvenoek mell oenebe~d,
&iob iotlliaoben onladig houdepde me~ beb aan' etuk.
,.ardigheid, die ~etuigt 'dab dellaallwe ',on/l: , VAIl boop ,
ken . bijten honne.onde.lippen. Degeheele groep heBft
lIiet vruobte.looa In zijn gemoed ia geworpllD.
~en regb ' dramatweN /Ups.t.
Na ,beurtelinga enopee,Do all..inl betamelijke wijlt ,
, Men , 0p8ntde,n kring, .ten elnde , NOTlI~KlWDIR en
ilile U~h:a,msd.ele!l ~lId8nooht tehobboD, tlmb Nt "
JiDBI tooS'lIgtot den ,patient te , verleaneli. B!It8tlle.
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IODder, lang. , modderpoel,e,D 'te mooteD' gaan ' 0,f door
Dis ,an de Dlltua,rh,~dl, ge' W?to!" schappen, Xij ,',ad de., ueupelhout w
, era be,de~ DIIO
, ' &6 omatreek
, ,i2 1Jz, IlU,'
morhlel' ge"orpsn, Dl.lllden eea elnde a.lldA~'a
· ·
wagolla en hrren .ma'~ moJder ' I;e worden beeplt.
leldillme gll~e VIID d,e kenu,~. ooder de aangeo~am.te
oD~a bezaLtl,ng .~!dllar vf'Jbevlg beaobo$eD; een karteb..
Door een. Yall: ,Koltll·4kltJf uI.ewoDJeu. ' ~~. ')0>:,
. '
, '
','"
' ,
"
ormen mede ,te deeleD, .eno'Jo T~M-G6Q1ogtl 's een , .s obot , deed 8 YlJande .~ur opbauden...
.oDtde/lt; dat de ~ijllid begoonen i. met op· ottll4' . '
- Per , Prius HeLdrilr tIIIrtrok , heden · oohbeod ,de ' \,olirtrell'elQk ,voorbeeld ',au BijO wernumbeid lode. " . 0"." . b.BeUtllg~e PormgIJi.Qla"P.'IJo8t· we~d . beie~. ' parsen iii. oostelijke rigtiJ'g dier It8rkteeeQeI0()~' ' . ;
blindgelllboten fuselier Roghiir. De he~r Brondgeeat ' 18. Niemlod" had de . olltonr .00 lief. al. bij, e,o deed
naoht am 3 nor gealarmeerd door .en hevIg 'Unr, dab
.... m,,~en, teo ainae gedektoole . ,$ellillg t& ~eD
heeR bem eonwi88el '1I1l 120.0, ':- ter band geeteld, ' 100 Yeel om ',Ilt Engels"be ~olk or toe te breDgenuit ooatelijire '80 ouidelijke rigting op die eterebe ge·
beeohieteo,
·,,·
','
.'
••.
om bij BBDko."et · ia Nederlllod dadolijl< gebolp 8ote
haar toeerbiedigen eo, volgoua har. wetten. te le.eo. . rigt . \.er~; 8eoige kaoo~80boteD, beoe'e08 en~ele door
10 8uid·oostolijke ' rigting ,vln ml ••lgitliotlg&did
.ijo.
, ,
..
. . . , '.
.
Hij aal iD ·Eng.laod ,liep betr~nrd worJeo.
.onze. Bob,ldwaobttn geloet~ geweer.oboten, wareD '01beeft .ao '. afoods ,0 '/. tot 9 nur epo be.lge "bJl1ld
_ Negon ,eroordeelden .ijn door middel 'an brnak
'.
.
doende om deo .ijand ten 8'/. "Dur sijD ,ullr te doeD
gowoe<l; 0 .. dieD tijd was de.ijand 'tieer oDrDmg 811
eo'. o.erklimmiog nit .de , gevDngeDie te BlliteDzO~g ont:
etakeo III! ver~er ruslig te doo~ blijven. '..
werd bij , berbaliDg op d'lll koehooro geblaseD, ge·vhig\, . lander dat bet waobtdoendo pere,meel bg , mag·
' . •Ollie be.eLtaog ,t,e
a.,u,d-uoot w~,rd b'J . berba· :'sobraouwd' en op oUla .verstarkiog ge.oboteo. "
.
te wal dit te ,arhioderell,
"
P.,.olf! ~an de, V8" igtilJf/;n dsr Landmagt.
hog ' beacboLen; eeoe : u'tge~oodeo patroulne ontdekte
ODIe sterkte ta ' Blang-'1jo8t w".dt nog berhaald.lljk ·
Tot hOdeD i• .geeil aokeledeser v.roordlielde!l weiD de lagune .eo praauwtje met eeoige vijaodeo, d'd
Ilit ooatalijke rigtiog door den vliSBd bea,cboteD.
.
de,. gellrresteerd :
'.
Verv~lg il Februarij. Eeoa gieteren VIIO So.,ian
de ' hot van loUt. op'"ereo; ,eell '. paar daarop geloste
Delell voormiddal!. werd oble sterk,t e te 'P081I/ft.
_ Na eeo I~are oefeoiog ,van de cavallerie op
uitg.zoodeo potruudl. um Biln/ te obsenereo b.,ond
se~~te~ dee~ ~.• Il de praauw verla teo en io het kreu·,· Blonfl ·1Joel dour, den vijaod nit IniJelijll:e tigtlng trij

_,l'I'C H IN.

gister, we,rd , de leot geg~ven Qm be~. kamp?,?eDt t~
bereikeo .door . o.vefZwemmtng ,ao de Krok~t-fl~l~r . BIJ
d ••e gelegenbe,d zou e~n' IolaDdeehe br'gad,er .erdronkeD zijD, lodieo Diet:. d~. Europeoche wacblm.oe·
ter v'. d, ,H. hem oog btJ L~dB wa. DB.ge.proogen CD
v
mot ~'geD le en8gev.ar had gered.
(J. B.
SoIlUXAnTA, 12 Maart. D. toeetand waario de
wegen ill eo om · de boofdplaaj;8 Soorakarto, ,Dowel taD
gavolge 'an deo baodjir 81 •• an do " .anhoudende !a.
geos .. rkeeren, .io waa~lijk allertreurigot. Na~uwhJk.
zijD or , eeDige regeudruppel • . ge,allen of d? gbhoole
bod em is berschapeo in •• u cbcc "lauckleulIgeD pap,
die bet gaab ooUaog.lijk maakt eo deo koeteier. der
rijtnigeo bel~t om de menig. ul4ige gateD io de wegeo

dat bet d.a. We r ruoLig wa.,verDa~1 'geen geluid va;:> '
m.osch~ oo~emll"'n ell .ag , geeoe ecb, dwachteo; •• I,s
werd geeD scbol 01' baargelost, toeD zij .ell waobthuisje verbraudde <)D ,icb aao deD ,oever der rivier
,ertooDde:
'.
'
k 1200
.

af.~o,;:·::~j:eD.~~L~~~.t:~ki~~ t:m~r:8~g~t Lo'flbal~::
deed d. vijand ''(In., pogiog om de padi te BDijdeo
en wog t. VI,e ..",; ,Ioor .ooige in die rigtiDg gelooto
graDa.tocbot on ",ud hij daarin verhinder" an .aD
da .. 'crdr.'en. ID zuid en 0llid,008teJijke ,figtiDg vaO
die poot ga.t hij \'lort met zieh te vQrat~rkeo.
ID Mo" d,mQ.Po6" werd eoo Amboinoesch fueelier
gewond.
Gedureodo d en nfg-oloopon Mcht werd ooer veel

~:k'i~::: e~~~ ~n ~~de~t ~~~~Dh:: g:!:~:~el;~~::r~::

~:::)(l~~e"i~:g:a~'"t;:~;;~];;:~tt~ ~~~!d:~k~~.:n~~ ~ij

hoe beuglij"° dit ,"oruitzigt ook ,voor de ,wagenma·
ker. mage weBeD, loude het meer in bet alg.lUe~~
belang gebaocield tijo, alo die weg'D in een bohoorltJ'

Kallo.Aiain, m ••U· l '}oet en ooot- eo zuidwaarto van
miaeigit Long6at/a/l; bepaal delij k ,orootrust werdell

~:~o ~ij~ti.~e;:a~! ;"~:~~tra::a~~j~~~ ~sot e:~a";laa~:

oo.e

po,t."

niet.

"

lag~~:u~e~~~:g:~ h,:;:~~e o~e o:i!:n~:.~ntog~~:,,.;~~:u~;~

waar bet zoo. modderig is dat vele . wngens claar blij"
o6e t , wolk vuur duur eeo grllllsa tworp . tot zwijgen
VOD stok.n . 1I1.t dOll ID ceet~1)' aau,tillng zij d."rom diu
we rd gebragt.
wegeor.parati. der , bev\legdo 811torit.eit aaD bov"len.
Dc groote vij."d.lijk" bontoDg io zuid.oastelijio
DJOIUOKUl'.\, . 12' ~I8art. Niettl!gtHtsta8udo or op
rigting van missigit Lont~f1tt(tlt uit on2:a versterkin g
't ooganb!ik hi .. Ler plaat.. drio Co in.oeho broo ll·
go,i.n kuoo ondo wordell, werdoD de beido kaDuno
bakkers ZijD, • .alt er op de boedanigboi,l V..I hct brood
to"d.nig geplaat." tlat deze bohoorlijk ds.rep go rigt
nog al steeds a f t t) diogon .
kondeD worden; IIH)t c() nigo g rnu aata uhobm wc!rdoD de
Er wa. eenigeo tijd goledaD oprako dot do(1l' Ca D
aarden waileD l. noVo' ul dooulijk plat geochotoo . 10
Europeaan .hif:f eon brootl fabrijk ill ",.,~rking "IIU wor·
w~9telijko ' rigtin g VIUI (litct post beprocfde do vijand
deo ' gebragt. Door die f.brijk IOU onder do ,bakke..
padi te ollijdoo, m8l\ r dit werd bem weder door eonigo
Datuurlijk eell cooeurreotio \Vardon " l'i;CwoH ow bot
granaatochoteo belut.
beate soort brood t. leveren, H et wore derhalv J t.
10 r.uidelij ke rigtiDg vaD on<c. verotorking to Lo,,!!wenecbeo dilt bier tulk eeDe iorigt.il'g word t ot
""Ita" wno d. vija,,'1 bozig ell ue bentong te makeo;
atono! gebragt, want or w,,,ut niet. • 11,,';0 over .tle . door e(m ige graD.at.choteD werd hij van daar verqualiteit van h.t brood maar ook Ol'e r but Sew'gt
drel'eD.
daarvao met regt gekl .... gd.
( POfltenl. )
III wi,1 eo .uitl·oo,teJijke rigtiDg van oDee verotor·
king to lJI.n,J-'lj·ocl word boofd.ak.I~I, 'a DBehts door
dell vijand ,eol gowerkt, t.rwijl uit 008telijke rigting
Dog alt'~d "p oozeo p o.~ word gescbOlen,
-j. Februarij. De nnel,t i. over het alge mee n ru.tig
TE .: Amaterdam ve"chijot tbaos I' Ech" del' Orient,
doorgebragt.
. .
die ..oeger tie D. jareD lang to £ruaa.I, bot licbt .~g
D. vijaod beproefdo de pint geschoteo wallan dor
en gewijd il!! allD do bevorder ing d€1 r beschlH'tog 10
beDtellg in euid-oootelijke rigting vaD miasigit LongRusland, RumeDie" Sorvie,
b.II.~, beguo.tig.i doo, do dui.teruid, Ie heretelleD,
Til Rome ' heeft meo wed. r, bij boL bewcrkeo van
maar d it "orJ bam door eonige grBnaatechoton belet,
deD grDod, voor df~D auolcg van lli t"l1. w(J 8trlteo, ceO
waa"," hij .ioh ru.tig hi ehl.
merkwaardigell fond gada. u. B ij hel af,; ravcu eCDer
H oden morgeo rukte oooe koloane uit, onder den
Larde aRrdlaag fond me n carat ceu marmeron vrou·
majoor dc r iofauterie J. fl. RI')Jn8lJ}1.~1lcA·el, ten c ind e e~ D
wookop, waarop d~ Cowmio.i" voo r Oud hod un lut
door dell yUanu bezetteo heu,el , 1,lI"'prit gen aamd, io
gaf dieper Ie> gr•• en. W.ldra werd ou oak OOD mao·
de eawab tuoechon LanY;" roek eo I..m"och in ullZ. lioie
nenkop ' ge,ondeo, beneyon. de ro mp en de b.eneo
~all sttlrkten gelegan, to nom en en to, b13Zdtten. D.o or
die tot ,het vroulVelijke be.ld be hoorJ o", Hot ,rouw"",
eeD goot! uitgevoerdo aunliOOuvr. golultte one dit vol.
beeld ie een V.ous io bot knrak tcr vall die van Me·
ko'meo; 'do I'ijon,l Du lll o,erha.. t de vlugt, eD de heudicie, maar fraoijor uitgevoerd. Het beeld ie over het . vol, lVa.rop vicr booteng. eo eoui ge hui zen stooden .
IIlgemeeo vrij goed' bewaard ge bl ovea, Ql\oen aao deD
ward genOLUIlU; ul\detijk kwamen de werker~ dar genio
hal., aao de beide koiee. 00 aon deu li nker ~O"t go·
met materialeu" Bao eD begonnon CODe verstl'rking to
banten, terwijl ook daDeue iets boec bad'gd ".
mR.ken, wo.araoQr w~ OOZe o.osterH nie bate r' beY'cstigd
MeD heert ook oog ,Ie buote ,an CJ mmoduo, ale
k~ge
u
dell vljaud h.at oogtltt!n ~ijoor ,Padi op die
HeroDles l'oorg88teld , /:evondeo en het rijkveraierde

Kunst- en Letternieuws.

eU

~!~~~~~~ .d~~:

..d..~.!'~}j u~~~~tO~~ege8!~~oJ('~1~~H ' z~~;gc;,d~~~

die .ermoedelUk voor bet o,erige vaD brooo zijo geweeat, daar ook Btukkeo daarvao work waweo, ell nog
meer ·k oppen eo aodere ligchaamsdecleo, waarvan eo·
kele bJijkbaar bij elkaoder bebooraD. Doze beoldbon w·
werken oiju alia nit den tijd dor Antaoiu8eeo; de
plaat. waar lij ootdekt ,werde n io d. ,ilia Palombara
op den EeCjuilijDscheo berg, w·~ar reede .. oeger overblijrseleo van antieke kUDat zijo gevondeD,
ElI'GELUlD baeft aen groot vediae geloden, dat door
alleo, die do Britsche letterhun.le eereo, ~edeo ld t al
worden. CnA.ans KlNG8Ly.y io n i"I meo r. Up ;jr;-jari geo o,oderdom ' is uij overledeo, aaD een , typhou8e zie k.
te, die bem ell BijD vrouw te gelijk h.oit aang_grapen.
De meeeta Nederlanders , .olleo b'em 1'00rDamelijlt kaD'
r.:~ ~'t. ~;j!1
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l.~ ,:, ~
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zander nOtl Ul 011 8WtuIo rdige \'erliezo[lj etJu Iulandtlcb wi.
litair werd gI1Lrofl'':D door ceo matten · kogel, Oll een
ko(~1i bok !Oflun eO Il 8cluuupechol.
Iu don o mf.r~k 'flll mio.i git J;ollgballa" i. de vijaod
den gauach l;lfl ,lag ru~tig gewdest.
Ouzo sterkto to PO~JI.!Jt'i-Bla1l!l-1JOt: t . werd dos na.
middago OUl '1 UUr vrij hodg uit 'o uidolijke rigling
door deu vijaod beBclwteu; t:UQ paar w~naat6chotoa
dodeo dat vuren . opbou~ell.
Oozo storkte te MandarfJa·Poetih i8 den · gsn.schen
.lag ,10,,. .lao vij~o,l beachoten; culfele malen 108tc hij
cell liiln.-scbut dDorop; ~D bekwatneu wij (!anr tweo
gewoD(l cD, c~ o Europe ~8ch fU8eli~r 00 een dwanglirbeider.
• I) Februarij.
Ged urelldo don afgaloopen uacht vieI", n "nlu~ln "i~A,n,ll.li~kn A{.hnt-"., " n~ n ~"~ ~;"" , .... ~ ... ~ ':! :-~

~

"'0",,...

pe G~~ur=~~e w:l:e:~r'gaburen werd frij he.lg go,uurd
up on.e beletliog te EoUiI .Alam:
0 k
d I
Ib
' .
d
d d
'd
dag '~ritt~~g ~:~~:rr~eoog'w~~d~: :,~oo:g
.~:;::~~
geloot 'op d. dwangarbeider8, die mot zBnJzakkeu eo
and. ro· mat.~rialeo naar ooze niellw •• terkto gin~oD;
.eeDige grauaatechoten dedeo hat vijanddijk vuur op·
houdoo.
!ileo hoord. duid.lijk 'in eene 008t"lijke rigting het
in den grond e:aan v. n palen, ooodaL · vormoedd'jk in
P,-"."!! Behtar dell knmpoengrand 0000 booteng gul .... kt
wordt tegenover ooz. heuvelbaDtang.
E"Jle 'an Soeria. uitgezoodeo p.trouille , ootd.kte
~:~a:~tb:~:~~:. iD Bital oleehts door eOllig waehtvolk

:t

~:~itr~::::o~:J :::r ,:~r .!~~;~~~D . gSloboteD

gran..
.,
,
On.e vonterkiog ' ,te Mant/arla-Pooli" werd ook bii
::~~:;~:ge:!t d~~i::!~~:ij!~g~:!n'~:~ deo.ij~nd be- .
Vao o"ze beuvel·benteng werd DOg al ,eer bewegiog -van vijaridelijk volk wallrgenomeD iD .:"uidelijke
rigtio!(.
..
,
,:
10 }'obruarij., LaDg8 onze gobeele oosterlinie lot :
bezuideD miUigit ,Lony6<tUah" , is .de ,ijBD.I,den g&n8ob'e n
nacht "nruot'g gew"".t.
.
11 Fobruorij. D. gezoDdh .. idetoestllo.f is iteUenair;
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's Avondd omstfeeke 8'/. uur, nad.t de .ijBod roede
geruiwea tijd ooze paoteo t. miooigit Lonf!iJallah, Lon!!.
battah ea JJlaog.'ljoet .boac hoteo bad, werd ,uit 008to'

~~~:~~!~:~,ee:o:::trd;:r.tir :!~~~Ol~~~~~:de o~~::

schildwachten beaotwoord werd. Bogu08tigddoor de
duiate'rois, en het vuur uit oO<-itelijke rigtiDI( tot and·
ding dienon<le, wareD eenige 'ijaa,loD ' d. Aljeh-ri,ier
o,er~otrokken en dedeD zij eooe poging om Dit ooord·
oOlltulijke ri gtiog o~ze , ,' er~terkiDgd ~o Bllm'l-T.J;et t~
bek!ui"en; ~ij wer e~ eebter ont "J teo ' ver : evoD.
'. Mor~eoo omtr.o. 10 ullr wer . on;e ~te~ te l t.
Poe"!lfJi.B:ar.[/.Tio~t uit zuide~ijke rig~Otg 16~lg ~.~c 10ten, wei vuur oar twea graaaatoe a eo , )t .W~g.D
werd gebragt.
l'
Ik'
u. e
e
o
B1ijkeuo tie vure~ en .lchJeni,
e • a'f 0 d" • .
',ieo werdell, wad 0 vljaD
eElg. lDet ac 't~r eo
kaanpooog-raatl bentongo of raLtaogo aeo t. eggeo,
anaar D.,lat eeDO grauBat daarheell geschotell wao,
werdeo YUroo , en licliton uitgedoofd en de urbdd
gestaakt.
d d
O"te .tarkto te Mandorlo-Poetih wber b en geheel:~
dog door a f a D toe door den' .ijaod eec otoo, ' waar IJ
een dwaogorbeider gewond we,'d.
, '
G l>'ebrusrij. Do 'ijaod "ao getlurend" ,Iell arge.
loopeD nacht •• er ODtU8tig en lo.t. meermslen acboteo
op OD.e storkteo te L amara-mi,l·oosl, :£,"g60Ila", mis·
sigit Lo.g6all.l, eo Blan!l,Tjoel ; oW,oLraeke 4'/. wae dit
bet bevig,te.
Omstreeks a'/. uur beproefde een Atjehneee OU20
sterHe te i.uliti to bekruipen; tot op olOaLreek. 40
pas geMde.cl rUode, "ern bij door de 8childwacu·
too ontdokt on beschoten, waarop hij 'io de duisternio
verdwceo.
Eeue VaO Lam,jra-zoid oost uitgetondeD patrouillo
outd.kLa twae praauwtje., wsariu eeDige Atjebne.eo
warOD, die, dOll kant vau IAJf:k opvo(;reo; , do or eOD
dri otal ocboten , vao de patrouillo .ueu,elden ,twee
bunoer eo 'Iuglten de o,erigen io bet kreupelhout;
"eo der praauwtjeo viel .I" patrouille in haoden .
Het corvee, dat bet tcrrcin om ooze beuv~lbAnleng
openka pte, werd hevi g duor den vijand bt! t1choten,
zoodat nu en daD eGD pasr granaatkartetsen moesteo

:v

~6I1s:b:!~no~I~~~~:~i)tZ:: ;:r,td v~:sr ::wt;:~a o~~~~~:~

vijundolijkeu kogol ligli gewond.
.
Op' ODze veratcrking te Ma,.cla"a·Poet~h Leefb de
,ij and uf cu toe ceuigil 8chot~n gelost.
10 den nBlIIidJng, omstreoke G1/"l U·lr, ve rzBwehle
zicb eeoe groote rul1 "igte paJi .• nij rters op do. e.w.~
in zuidelijk~ rig;tiug '"au ouze post te .lon!l/;at/(1.lt, mot
het btijkbo.ro VOOt'U ~ LUen om, uesclwrrnd door ~erie in
huone Dabijheid zU nd. beoteng, padi te sn:jdul!; doo r
eOD · paur grn.llaat8dlOteo werd en zij eclltt·r verdreVf>D.
7 l<'ebruarij. D. DRC~t werd overal ruotig doorg • .
bragti .. hedtm mo·rgflll omstreeRS ~ nur werdeD uit de
omgolesoD kampoengB eooige ecbo~on geloot op on••
Btcrkte be JV rmdanrr.-rm:tih, eu iu duo loop van dUll
morgen werd bio Jlu u de recdttj rkiog W rniBtligit Long.
bnUnh eoDe vrauw door 000 vijandolijkeu ' kogal aan
b.t hoofd gewo nd.
VI)I~.~nt~ 'n~e h: flmt-\n hnri ~.t. iA

,t .. n

1,,',,"

,1 M

.&O " ;

I..jj

. ,Btilletin.
.

24 Janua.ij. O d .a.ogeo .an N. N. te ,Sotavia ee'n
b&nkbill.L va" I 2G.
.
G·.zoodeo tou behoe.e der Recon'ale8contall te
Kalupueug Makas8ar ' iu ,erpleging: 10 maodje. ,in.
lamloc he tabak, GOO po. Manilla-eigareo, 3000 ' pis jll-

,a·~t7:~U:~i/"V::Il~:~ P~!:~~Z.IBcb·ap

!~~~~::~rgwijeo~::: d::t~:r:i~e:~n

.Varia" te ·

•

pakkeb ' leci"'n,.

GelondenDaar Padaog teo behoe.e der AtjehlijdciNi
aldsar: lQ mille Java eigaren; terwijl, ivij om. iD ' dl,
veree uitga,eo Ie , voo"iell eell ,80m .ao 1 .600 tar be.ch ikki og vna on8 com it .. ,aldaar tar plaatse Btelle.
G."ontieo oaar ALj.h : 10 man den apolinaria water;
1000 pa, eij ..ell, 2 kisteu, elk .iob. 500 \1:, ijl.
26 Januarij. Ontvangeo ,tar ve'.eoding 'nallr 'Nederland 20 brievoo van de R ccoDYBle.oeoteb 00 Blltoe ·
Toeli. io , erplegiog.
4 ~faart. G.zandao aaD de RecorivalesoeDteD iii ver.
plegiog te Batoe·Toelie.
20 maodjes iDlaod.~he tabak eo 6900: sluka Java. :
ei garen.
.
.
. .
G Maart. Onbvaogen ter 'verzoodiog oaarNederlend
11 brieven va!l de Rocon,aleao.nten. te KampoeDg
M~k88enr verpleegd.
7 Maart. Bet Lid,Secrebaria braeht heden ' eeD be.
ooek a~n de lijde re t. ~mpoeDg Makae811l'. _. '

.

SGHIi EP S- BHRIG THN,
AangckOl'llcll ~chcpen; • ..
(0. 8JlIDllrah

m.~;tM~~bN~~rri~g~~
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tX.

We8~, vao

80erablija 18

Vertrokkcll Schcpcn.
von SRIDRrang'.

Eog, '(iark
Baogkok.

Ch~rlott"

Aodrews G.

Plaoe naar

'

Aangckomen Schcpen
te Do;t.a.vi ... ,
(l .\ 'rIl~'

v LAO

N. D. !lClltl'l:N

OU.

'AN

AOZNftM

. ~ij~~';~.::::~~~::.e~~~IIlD ~ S1elckea.

.Mr:. ~ ~1I~:~I~.tlI1ir~:~,~~:~~~~~:
"

10 N. I. S:.ml1el.. .............. SttD1.el....

P.

~Ddberg

& Zr?0D.

Vcrtrokkcn Schcpeu.
VIUt
JJ .\'fU"

VI.AD N. D.

Bu.[,.Q,via.•

!!CIIKP£N

o;:. z.

Hill

,\I:.rt:oN~J\~~~~:;~f;!;::i:!.:~::~::d;;~!~~:~~::~~~r~:~~~~Alj'h
Ai.Ulgekomcll Schepcll.

(jeo Bfloval op rulsBigit i.,OIiVua:tah, 1,)JQtt Pag!lf!r .J1ij~:·r
'te Pu.soeroenll.
gesllcuvold.
12 .l\taart Nf:J. afl . M AJ. u r~. gexogv. 8 . qrJemaa, no. !3&mar~8.
Eeoe vao Soaria" uitgozon ,len l'atrouiIJo 1I0ar Li·
8 ~hart Ned. lIeL if) (:u,q«lIl. ka"iteio II . ~roe,~ ~. ,~ Soerabaija.
na'!!Jri wllrd uit l,fln!J ~ja1lii beschoto·J.
\l Maart Nod. IIoloooll.~b ; p HuIlIlD 'I, . k3pt. It • . U. VAil dcu SpIiD.
, Do vijaoel heon )1\, 0 0 dan .onigo ,choteo , /:0I08t
kel, vaD SSlosraog .
.op mi.oigit LO' f!bntloh: hie rbU werd eell Inlandseh fu·
eelior binnen de ver.torking duor oell vij~lldelijken
kogel g~wond.
vnn Soera.ba.U~.
.
D~o gau8chcn dag door boochoot de vij~od ooze
12 Ma:lrt J~og. ,b. Villar, g8:-:3~'_ R: Barrow, u~u r SiDgnpore.
versterktng tu ' }'lrmdarw Poetr"4 tm bekwnmCD wij bin11 .AI ,,:~r' Ned. 81m. ,chip rnd ia. rtic~et, seu:.:". 'G. ~i(lp.riDg,
oeo di e . t. rkte dri" g" woll1leo, two. Europe,cbe ka·
coar P"J lta o. ; N; 1. ba rk UII1I8Pie, f,e1.a" • . 5ch Moht. biD Joeerop,
!l'JUiKRAKl!n de puot van .ija penoem~., iwtwc'lk hij
Den morge n na hot hiervoor beechre,eoe, werd de
IIlar S8I1dt'llbo\l'·~iland ; N. I.•cblJe.o. lJoeltrin, . ,eu :~ ,. Said 111.,;
non r,ie re on ('eo dwao garbo itit3r.
610 Al kIlt, IlIlr Ba~t1jarmllliio; N• . I. . b&,k St. Amide. llM:agf. :N~
oDgemr,rkt getrokkeo heeft, io de pa,l.. poalerio, .. 'an
wood vall 1'III!ODOOR in -bet bij.ijo van KJJlEL, B ENIIi'
Het korvoe ,oor 1.01 opoukappeo vun het terrflin
c. PauI UB, Usaf '!oeloe--Laollt. .
don . Baar, loodat de.e een fiaanw. gil Diet kao beeo NOUNK'nA.KEn onderzocbt; waarbij meo beyond dat
bij de b an,al· bu"to n ~ is weder he.ig door deli ' vijaod
do 8!o.ngcb8taen eeD goad eU"ect gedaun ~ad, of met
dwingeD .
,
, '
•
be.ohoteo, In de, namidda~ boproef,l• •enig volk uit
- Ha! - roept de gastheer. ,erh eugd, - gelukkig
actler. woordell, . dat de sl'aaosche vliog boveo ver·
PitllJnfl zuid waart. va n onze houv. lbe nt.og padi te
hebbenwij de wood gevondeo; de drllkkiD'g vao, mijn
wachting getrokkeo ·had. zoo .elfa, dat, de Bnar gedu.
eoijdeu ; eeDi g. gOlVe.raoboteo waroa voldoaodo om
finger daarop, beeft u eeu. weinig pijo verwekt, maar
teminen.-~
reode "eh~ dagen Diet oitteD koo, eo due verpl igt
bern te verdrij,eo .
aat ,i. Jiiets;- "00 metaeo legt hij de spaaaoache
wae ",.estal het bod te poudeo. Bij wa. echler ,I'ogt
8 Fobruarij. Gullurond. · ,1 . 0 Daoht wao de vijand
vlieg met den steell op :het ' be.eerde deel en slaat
Zeld.a~m waarschijnlijk , beeft· ,.eo · ~aardeobemmer
blij,le er daarmedu af t~ aije gokomeo, 00 Doemdo
io de Dsbijbeid ODzcr .terk ~o te Kolla·A/am oser 00eenige windeel~ ,Ioodaoig am het , IigeLaam de. oieuwemet zij!!e kuost 800veel opzieogebaardi leld••am
NonNKuA.KEU den redder oiioe '1eveoe. - Men boude
rustig.
lings, dllt • de steeo voldoeode ve ..ekerd io, eo Diet
iomaDd .oor hem dnilrdoor zulke eobijnbare ;"oderen
bierbij iu het,' oog, dat oti~niige nieuwolingen hier
EeDe '8~ l'o••gti iJla.y •.'l'joei uitgctoodon p'atrouille,
,"rloreo of verloboven , kao ' wordeD:
verrigt, alo de 'Am.rihall S. Ruu. Geell wonder '
aankomell met bet deokbeel<l, . dBt bet 'ootmo.ten vao
ten einds cmnluullic~tiu to v: •.·rkrijgen uist· Ma"i!ar~
- Nu ,'.onde . ik , b ' alioroden;-...,. .00 vcrvolgt hij,n,a
de~halve, dat 10eD , RumY te LODden , mot ,Iijo werkje:
tijger. op de groote wegell eo' ,orgiftfge .Iaogen ' ill
Foetilt, heart ook 11"..knll~pr)el~~: . ,'t! /O(! d('~'rzv'cht, .e~ bier·
yo\bragten arbeid: - u spoedig . ollar ' bet buio vao' 'de woohbuizen 'nieto buitengewoone maar . eor ,alloD. !run.1 ,om :paard", I. , lemmm.n a/ I. rioltUtc, yoor .
in i:iuid.oJijk v l)u rlru ~ kt.' n ~l ,.•,. w ~\ rJ I r. ij U l t. . toeD6 vij8D~e •.
uwen neef te begeveDeo u gednrende eenige dageu
daagoeb io.
de~, dOll kW.OI, diL .eoo verba.endea opgllDg , ,m,lIke,.
lijko bentenK opgem~~kf, ~n n.r f'!~ "ij QI.JlnidJe,Jiji&: be~
te bed te hondeo, . dao ' kaD ol.lee. zieh m.ogelijk DOg
bij du izeod~o . ,erkooht eO ,ollmiddellijk ill bijtaDBIlI1I
. Er zijn nu dri .. muodeo ,a.dert bet fa!l!ouse ODtsch·oten werd, ,ond ~r... l:'cL.tti l". ,,',· ";icZrJD te bek0ll:le~.
.ton beste sc!llkkoo.
. .'
..
.
and.re tale,o , overgeliragt, .werd. ,Eo tooh vond ,m eD
bijt voorbij; gegaao, ~ n , riog . beeft'l'nEoll,o on . geene _ De m8r8o~ · w.urd : yoortgezet, d.lt. : ~oer""~!I.Dqr:~B . overge~, Zon ik dao nietbehoeven ' te,otervaiD P -- 'raagt
olclFlla h.t· ,1.leo .. dasMao telenrgeeteld, waDt .'van
plaatsing verkregeD. , Aunvankelijkbad meDbem, op
trokken, Mandarlo·foeli4 ' bezocht ' eo over Kolto".ljoet,
' de geteI8tar~e..., .. '.: ' . '
..,
. . eene 'maaDdeJijksche beroidigiDgv8nbonderdgnideD,
. bet groote geheim .ijoe" kuoot, dat mdO daarill ' on~
tarug.",
:
. ""
.'
. - Er is eenige ,boop dat Dw ~ I.i>engeilpaard bJijft,
IilUijer,l boc pte :tazien, . werd dellr geen woordgerep,,'"
.
willen dooll beginDoo, docla hij: bad, dit @unetig 11110'
;Io ' ooze " ,erel~r,kiDg t·. : Mandar.a-PoeUh ' wert! eeo
mllllt,ooral moet gij u .woil>ig bewegen om de wer< en · ·t .ie ·ook welmogeJijk, dat, indieo hij bet geopell- •
' .
bod ~.et.erootwa"rdigiogl'lln ae baod •. gewe'eti; om .
dwaagarbeidcr door oeDvijllo;!elijkell: liog,,1 ,gewood;
king van d1l1i alaDgeoBteen lIiet, tegeo,'be gaaG.
dot .'h'J, de ·N.eef:eeller ',HofJam& !" ,ermeeode .ten mio.
b",rd ~ad,. oiemllod het geloofd. • ou bebbeo !lo illig
'Nu :';D, dan loete de yijaod ,eenige . • (lhotell op onee
Een rijtuig wordt voorgebragt; 'l'uEollooa wordt er
8teaohtmaal zooveel · te · verdi, ene~. Bij , ie eohtervao
veel milidet" bet io tuopa88iog kUDDeo brengen,a.~
beu.elbontenq . . '
'
. ~ i,
. . , , " ,:,'
.
iD godtagenl . HSlIIll oeeml o.veoa .!I'hb pl ..ale: en geeft . dab' deDkbeeld tl1rug gekolDen, ' ,eo ,ou, :: waoDeer'. wij
zit , ,m i.ocbieo nlleeo eo gebeel in .ijne, peraoonlijkbQId,·
\I F~brnarij. :- GodureDd" , deo oaoht , w,e rdon.: ooze ,.
bevel aaD dell hoetsier om .atop.osta "o.aar, bet buis
in . eijoe otolltmoadlgbeid, in l ijll blik, ' SfeD alt wij; we- '.
ooe Diet · he,d riegeo, · ,staat bij op . bet puot, :om illo
posten tc; mi88igiL bngbattflN, Blany,..Tjoet 'en de beu·
,an KAReL ter~deD.
,.: : '
'. :' ,,': ','. ': . .
ten, dab. .ommige\iedeo '.0 volslrekt .bedwIDgezUleu ·
klerk op , een mllandgeld '110, 'ijftig , guldao . in dienet
velbeDLeog . ou eo' dan' doo~ 'deo vijaod . besohotea.
Naauwelijks :ziJIl de Heeren vortrokken, of de o'.er~
te treden.
.' '
eo bebeersc,h enden in'loed op de klVa.date hODIiQp, /) ,~
Heden ,is een ,aao v.a ng :gomaakt m,eL het dnar81elleu
blijvonilen lijll weder e.en vrolijk alii te voreo. KAnIlL
. SPADlLLlil is kort , nazijne . 71ugt gevllt, :eoDIi de '
op leeuwen 'en tijgera Illtoefeneo, door eOD '~r heitUl~ · •.
:::
Ie 'im ' zijDe Jlaauwte heretald, . en . korl , c!aaroakomt . welverdiellde , otrar (het " dtlbbelo VIlO bet door den
'ell eo daa oog ,eel meer 'oor ' aoderell . Ollft~~"··. ~
baar,oobegrijpslijk vermogeD, dataij sleobta p~ '
Ito.li. ontvangeo , aaotalelageo) oDdergaao te bebbeD
'langlrro.It-weat, ale oiet,' m~er beooodigd" verlal80" en
'
. hoef,. ':JD .. meeeter bem cp pDblieke , 'veDdlltie, leer .lllilen, ,oor moo,eul deBe :daartoe , te be.igen £ijo, de ' derT;!ndeliji kennelleD io ieder ge'a1 '1IIID g88#'''~'
kQnaleD o',erdoeD ,o f ooderwijlen. ,HOB, 'IlIUil~ _ _,'
g"angen' Xodolt, dllt , hil ziob doorbem bllu laton ODtwaarsohijnliji .ooder sohade, weder terkocbt,'
materiaIao VQO de aooive.ige , bamboe.gobouwen ' war·
kleedeo eli 0p' het ledikant , leggeD, :alll ee,D kiud, en
. NO'l'BIUClIAUR ,erwaobt , nog io deo loop ,ain dit,
,aij" . b<fe teleargeeteld · men siob. uabet-loeil ",u 'u 6 '
deD o.ergebragt' Dur de. op le ·rigtan•.poet.
datbU daar DU in dDi.end angeteD .Iag te weeoen.
boekje oak ge.oelo, .~8ker i. bet,.. at ar_r:rtel ~' :.
jaar bet nit. Rolltmd besLelde . footonrtje: .- eeoe soLt
GedllreDde den .volld ,an 8'/. tot ·1I 8/ • .Dur heert
" l\feo ' brllg~ deo avond, vrolijlr door . enlaobte bllrteVade,rlaodsobo Hui8hoodeter ~all . dnizeDd wekeD. ·
deVijilDd , uit eijoe .stelliog aao geoo aijde der lagnne
, le,er"imeD
,O
"g .U
"it
,te ,tra.kksn,
is, da
. ar:. h, e""ill
",',., \,"
Iijk OlD de 100 wf! sell.lsde koopjes, dill lneD della.
betsoeo
dagelijia
bij don
omgaUJlilat
B41'4V1A, Mei18tl.
MOll81'4i1L. '
bij 'berbalhig: onse pOlten ,t 9 lam....lI.noord·ooat eD , La-: tige
11l1li' ~egefOli bad,
~leQ lIao,. o'p!: oultijd. tab " aobtbef4 : .~ ~
',
lJI~r~'lIld-oo.~ ' beqOhoteDi :eo~ige gNlIAtell, ute deD

maDB, welke d • .Ellselocbe letterkulld o rijl< i•. ~ijn
Aoton Looke en Yeast zijn werkea waario hij 01' moedigo wijze, tijdeos de. bewegiog der chartieteo, partij
trok ,oor bet werkvollr, eo &anspoorae tot' bet erken·
DeD der regten '110 alld burgere van deD Staat en be·
etrijdiog van bet pauperiome. III do laalot. jareD 011·
dericheidde ziob de beer Kiog.ley, doe oel! d~r boof·
den WBS ~all de zoogenaamde , Broad Cbureh party "
en de Staatslrerk, door zijo grooto liefde voor. on keD'

tf', do beuvt*!-boultHlg, zoua~r 008 eeuig DRUttel te bt'.
rokkeoeo.
.
In do nab ijheid v.o Kolla·Alam wao de 'ijand .eer
onrustig.
,. .
Uit ODze aterkteD te lJl("g·1Joet , ell mieeigit LOllf!balla4 werd Ifilargeooweu, dot d. vijand :u zuid.lijke
en zud·ooetolijke rigtiog vaD daar bezig was ulot beo.
teoKo t. bOlllVeD .
Uit het 1I0ord-weotblijk van Ma,,,]a,,,,-Poet-il. gel.gell
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:i:odr:~ i:o~et ~0~~:I;jt~e:;d7:~~: v::'s;;;:i~:'~

,', ~
, .

eenli~

,rim '

in~ijn

w~a.

heid MIiI_t. ala de 8tii)ige 'mldde\en
de , gebre., vemonr
provlooie
va 1.,rlead
Naar,
tell
" ID 4et~
. . . t81' der PIIIIl'Cl.e.n . teo h.u nn.a overWIn.- bet . nltwendl g. a, '. gele.ek b. b ~.eel. "p...eoll ., gew.o.on,
Den.
.
.....,
. JavGan60b boofd,· zoowel Wit IlJne maul.ren, en gan.
; .Onder dfl menigte. ';11tgavea, die .in .~e~.blllenJ. tao .80bewijze van .~i!~, ~Is .~a.." klaedin g.. b.etl'O
. r.' • Z..i.jO
len; ~ '~ . w!rkJe veracbenen 51lO, 18 er eene I !-tel Bat wao,gahJk ID t algcmacn datd?r Olla~A"ate~,
, Dntt&ouo, die. mob In'lloover van alte aadere d ••rdoor
letwa~ te stomp en te pln~, hortom· OIet edal of fraal;
onder.ootldt"dat tij door eeoe mOD.igte. van ,o()rbee~:
.maar de trekkeo .()~ m.ood .en .~ollB waren Pjo, en
den · de le8rlugso ..opbelder.t ;. en get Ie . · ~lt deBe, dut Wll . eoboon Be ..sen weiDig oermoe!~beld uf; .fmattlog . ~&
bet eBD en · ande~ · wll.I.~n ov~roemoDd~lat omdnt het
. ~8.od. u ~hlj. wa~ .t.; .o~weu., gel1jk r~ed. cpgemerkt la,
ponton betrett, dIe · blJkaDa Isdereen, l\1e .met I'aarden
In dao ;bloel .'~ner ' Jar!o \ .... ,) ~erraad"aaze, ooo.-:,"el
omgaanmoet, Illl en dan .voorkomen.
a19. dat ,k.we.t-ole!;.wat 10. dd ultdrukk,n~ vno' "'Joe
.
(Wordt oervolpd.)
no .e odall flikkeren~e, ~oeb . gew~oDlijk Snteulende
ooge", den man. vao . lOtelhge oho, met don DIaD vaD
ole doad .
·
•
.
(Wordi ' .,..,"ltJd;)
_ _~_~___________

Het proces tegell de" Times".
BlI!!1I VOORDR4.0'l'

me~

en door aHeB at te , kellren, ·Doah hij , kfle£de de Illclit,
eAn goliUd 'lIljvlin' ".rht.fD01'.
d"o ook , .n.o,ol.b.. het hoofd breken. m
. at de
midden onder,' de . klelerl ontP.lloffeot!, Een 'ijf~l .levellklappers begon been eo t!hI'4r te sp' ....
.' d
m.
tri.b one tnt ·nlet. geduge ,e.balin. /ryan d;::'~:g.r!ob.:
uas .. e,eo verkeerd i8 als bet niet afksqren of lelfa
caDdi~aat,die op da,s 18raolie 'wijls ' v,,1f , olmiei-en
aaOprlJz80 van eea gewliagde zlIaK, wolke meer eeD
wa8rscbijnlijkniebverdaoht was geweest ~en drt
,veddlngech.ap voor .rijke liedan, dlln eeQ:geldbeJ.ggiog:
kruitdamp fUlda de- .."I weldra, en "~t gillen ge: '
~ao rentenlers ta noemOD i..
".' '
.0hreeuweD der bODdorden eluiJe"ten maakten .bet
'..
De E .ogelaobe ECOII;0 .. ;'t tioemt de mngt en i ~vJood
heal meer iodrukwekkend daD auboon . .. Het boofd ~
:. ao · .'~'l1.· ~ditora io EDgeland: , .."iou.'!!. "'perio~ .to
<Ie .G ibaonieten oo~er de etudeoteD, bad ·een zwareo
anylkl7g ..h,ck their social p08ition 1oo,,!d .,Ipporl" !loob
etok' in de hand waornan ' een. eketer geboad
het publi.k bee~ e.. niet~ 'nede te .rnak~n of die ,in·
Elken keer dat de vogd omboog . werdgewor;:n,
vloed merkwaardlg 18 of-DIet. De ' Econo"". t maaktdleo.
verueo de boara'. voor Gibsco eo "llobtte en k euad"
iovloed dan ook 'onmiddellijk bogrijp.lijk genoeg, door
men tot verderf .an don . freeo'.detfng.
.
r
'.'
teverklare?',:dat er . gehl WIl8. le bbtgeon de beer
net eeret · Lra~ pruf. Tram ,op, .die door de8tuden'
Sampeon BOlde.
.
ten goliafd wordt, 'eodoor nUe drifl . de partijeo 00'
Wanneer een ~an da mllgt b~eft om door . • ijn
der de atudenteo met aaodacbt 'w erd aangeboord. Docb
·woord. maate"bapp'Jeu . e~. ondoraelll1ogcu te makoll uf
de h"ereo Gibeon ea Miller kondea 'geea drie woor.
te rUIDeeren; wonneer bll. den k"flrB vao tal von fond·
den .arstaa·obaarliit&preken.
. a~o omhoog of omlang kan drijveD, dao ia bij de ~o.
Toeo M hoar Miller de trlbuae beklom, . eprongen
ulog op d. grooto geldmarkt der ' wl·reld. Enk.l . Eo·
de. etudeuten over dc boutoD baltua!radeo 'de 'aal biD'
gelsoh~ dagbladeo merkeo op, dat. hij die. ~agt niet
nen 'eo beetormden zij de· tribuoe. De cllodidaten )lad.
kao mlsb'Ulkoll, .oodor d~t I~et ultkomt. Dlt 18 ' ee"
den b~t hard te verantwoordeD. Voetzoekel'1l vaa grco~ .•gere tro"st VOQr hen, die lOtugeeh . n het .IRebtolr.r
ten omvan~ werden . bij tientalleo .op de tribuDe ge-
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Een bezoekaan Singapore en .
Djohor.
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vrug of bet afk6uren . v/ln eon goede . 'ondernemlng
we. lk~ nnttig bad ·kOri.aea · til.·n. ". '" .h et land, .niet. in:

':I'::': ,

De directeur v"n de 1';"1" ,i. v.roordeold tot h.t
beta lao van een hoete van p. at. 600,. omdot het blad
DOOIl
in ' oijn finaooieel · ov.rzieht bet publiek op do, dllideA. W. P. VERKERK , l'IS'l'OR1l!S,
lijk.te wijze gew""reehuwd I,ad tegeD Bekera Ii~do.,
die aBIH.iot'ltJll aa.D de m.orl(t hnddell ge bragt in 6~n
Peroolg.
door hao lehsn ve.rfaardigc.1" • dio.maotulijo", in Ari ..
z ~ ~a, 1m ou) llat: het zeker.c n hdc r Rubory bij . 1\8111e
. 'Hortend e.n . alooteod .beroiken ·wo "" .on vrij lanhn;1 IIno (1-> kank geslel«, nle II. ilion, <lio' de el 1on<1
gab ·rit,: deels o.Yiir 801np~lll, tln:ld ,ic (,r l~wRlij ( r~e
editor" jarel,l"ng g ~oote .g iften van bonkiar •• ari aau·
genomen
in de (/. lii8mn.ntaOI!\menzweriog, wftBrRBn
kende , Oo.terecbe "'ijken, hot· H otol de I'Eurol'o, een
nomeo • .,ntler dot llet Ultkomt.. Dat de mannen van
eaui gtjl dt.'f kDBpat" ttCb6lO1 ~ n tIar twea were;,lddeelen
.~8r ~roo.t8le Clil"a~8.DBuraH8 vat) ht't Oosten.
Bn nn
•• kou or spoe.Jig da lueht vall krijge;, is zeker. Doch
h8dd~D medegudoan". De Time. WIlS zolfs zoovor geono · mat · eeD stortbati. verlrwikt cn een kop komi te
eer d. r edllctlO .an het blad hat .alf.. hoort, eo a~ r
gaao
om
den
beer
Robery
een
/1 r.eeroover" te DoemeD .
heb6en !Jenoteo, . gaao we over tot de vaototolli o!! vim
bet pub~' o k h~t weet, . erl oopt I~ngen t lJd. De Eco.omllt
Het doel van de 'Iimf.f "WUCf cen onderoeming onmo ..
Begt: "E ~ 18 steede ec;D .. versclHl Vll~ me~DlUg g~ ,:"eo8t
golijk te lDaken, wetke than. erkeno wordt ee n sebao·
:::
boe de hee.' Sampson "IJn .groote magt .00 velo Jn~en
dtilijk~
o
pHgLurij
te
zijn
geweeat,
doch
ue
on'oor
oox-oolUb. 100B1s m9D alfhans lilt zijne p.igene woor·
lang gebrUlktc, .00 vorocl,,1 w.arvan we nu overtu'gol
zi gtigo wijr.e waarop V3D • zeerooveu" aoz. gt:ft!proken
den moet opmaken, u:m . baa·r te \'erwiasf'icn (1I't'0..I1"
mog"u zijll, (jilt hot gciii!1 uig ,1 j8!~ In !lodera, wo?r-~
wa rd, ell de vorg i81:1ing welko, \·olgf.:'na do me t!Jling der
obe.uge ,,(' (hlair"), .. I.lk r.i.ig. r bij J e aaoko,"st ill
den: velo Ol.D~,u.n van •• keD v"rtro uw" . ~ 01 .elnde Ja:
jury, IUBt ·bet.ekking tot 660 persoon gClDaakt werd,
ee~ v~tmd land zich wdl ,,(j.jr Qlll~ tJ dll vraag awll cu:
ron do onpa.rttJ ~hgheHl von dtih Clty ..E(hto,r DIet meer,
deed ole Tim", niottomin' hot pro • • o ·verliu"en. De heer
.at ~eo8cht ge van Ilet \}ord,. WAnr ge n o(llrou..lt,
PO wlj kunn~n lu ",delle6J; ~, dn.t w,ij jn .Engcl~lld, ,lan,g
Rubory
erkende
..
een
vergiesing"
te
hobben
bug.ao
te weteo • .en boe kon riie w~t~1\80h8p Ill> II~ b~8~a en
g~~edt:iD al,. Dlet zce,r . w alll,~g eerblOd oVer d iU h~BfJ "
door te certiflcocren d&.t e r ean reserve van 70.000
snal"ta WljZ6 wor,ltul verkregou P
ut; bet lao.tEltd be·
Clel~ ovortlgLol,l ~au J,e [bmt~s ,h(wr1bn ~pre!wH. ~ocu.
p. e~. nan diomaoton woe, welke foitelijk niet ' b('stood ;
~r~f.t, "'dosrlr ik · hU wijle v:to itJl ~ id iJJg tJon6 0poH.'r·
wordt de bootdr"".ctlO en dlroc!.our tere!!t va" nll o
en
ofaclwou
U~t
u
vel"gisttin~
£sutidligor
was
dan
,lie
! king mede te deel';n, VRn leer n)ge lneencn en i ~twat te('·
m odepligti~~H'Ii d vrijgi!A proktt.n. Zij ~6 bruikon eon magI;
dor 1'i",,,, ie bot do heer Rub.ry dio de GOO 1', st.
deten .aard - eene 0p'Berkiu ~, WI&8r ge we lli g t o~
. waaro.er "J d? ~o"'role nl1olo ~ . }lAIOPOOIl kon .• token,
echnd • • ergoedil'g ouhnngt.
lagcboo en do 8cboudare yoor ophal en oult, doch wol'a
m.ar do mach,nlsto" der redao"a koudoo Dlat r om·
H
ot
\Vo ..1 erkeod, aat de
Times
l
er
goeder
trollW
nittttem.io BBQ itdt: r diu iu het O ,JtltCIl wil reizon to
lIlon.
~
gelllp roken hl\rl, en bet was Run geon twijfel ~nderhevi!!1
• stade kao komen. Zoo h.e t u, in hot Ooaten, in:lnclio
E en. andere ,huling, welke onkolo weokb1.adcn in
dut hot blad hot publiek een g roo~u o dien.t god nan
,"ooral, om iic&enlijko, . i(J~' e mfJ ke nni s VBn uwo omdazo · moeijlijktl quaesti c. b~gaan, 1S bUDOO ver~e lijking
bad,
tloc
b
do
z;ward
procc~k"ijtH
ll
on
4d
boete
·too
nOD
, geviug, .iutoQderhOid ,all:.Jet buvolking, to d060 it!!;
vao HUl"lhciole vt, rBloggc yera tllet r~g ter8. Evon ga·
Ban, w ~l k t3 gcvaren tlttU billd Joopt, u.at in finau ciiHe
begin dan
allee - iodioll lU ij altlu&Uif tH~JJ~ naJ·
ma\kelijk als moe o<tomkoopba"e regtors k"o kr ij gon,
tak ou het publiek wil vOl' rlic lo tuo.
gaving verguntl is· - m.et ~l in nnaU','fiJ b ~, trll idt i ng' t e
kiln men ouk onomiroopbaro finn.nc Wlo s . ecil&liteiten
Doell op nog sodoro en g roott~ ro g eVAreo · he{]ft dit
stellen mot een jong. en lief ki~'I , eeno dochto" vsn
.krijgeo. Ul t!UIWU r.ij . Et'" itt nidt du mitl"t~ overoeokomet
proe.e de aanuacht !~eveet igu. De h.e r ltubary be't laud, dAt spreekt 'aD lelf! - eeue vrouw, dia ni et
tu •• eheo b.ido ooorten van veraotwourdolijkbeid. Een
B
cbuld
igdc
de
n
finBnc
imeu
redac
teur
(d
e
ioogO[!8amda
aao . UID. lippaD. blijft Uongon, waot .ene De,demona
regt er I[ao sleehts om~o koebt w<> rd on dogr brutal e' BBn·
,. r.ily.edilor)" van .de .1'.itn.e!, Vfln op last \'I\n vo omgo·
i. walligt . oi.t io b.t gausche Ooote" t. vind. ,, ! OJ .. Br
bioding van een geldsow of dionst. Ouch ·d.• Ulla nkocht do,)r den beer · Grant, de artilwle n tog-en bom
_ "ie gij .elf Diet moede wordt t •• ieD of t. hoaren,
ciel. vortegen\voordi ge re va~ eoo uagblad kan op d"
gOtfcllreveo
to
hebbe
u
..
De
bea
r
Sumprwn,
<f
a
gO
l.lOC([Id.
8
.)thane foor eOD paRr wukeD of mnande n. (Tartuife
bL., vulligtlttJ wijze zieh zolven, zonder dat ietnnDd tlr
rt1ti aot~ur, is reeds eenigen tijd gclu d~n onle!agen uit
f~on8t ·ds wenkbraouwdo . Stel U I!crust, mijn bravd
iets vao weet, orukoopen. Wanneer hij bet . in zijn
lijn betrekking, E: D voord8t nan 11" Times <lit prO(; C8
Tartofie. Dour dd OlJsterdohtt ~O {l ~ D L,,)t z c k ~rd_ bl)ogt~
mogt h.eft ronn •• o omboog of omlang ta •• nd en, dan
Wd. aangedaan· Aile blod en epreken do :tiIM., - di·
ta volgon, behoe!\ meo .ieh Diet ann do zed .lijkhei,1
behooft hij . IDeh t' ee n cnkelen keer zlch l.elf in plaato
rtcti" on r.d ae lie - don ook op de edelmoedigs te
. te oergrijpen, eo wt de betrekkiDg, die ik bedoel,
van bet publi,,~ voordecl te latll n trekken vaD t ijo
en
meo.t
vleij
ende
wij
••
vrij
van
modepligtig
te
.ijo
wordt goane Bobikkiug met den H OUlel vereiBeht ..••.
kentdfl, ow reeils orngekocbt te zijn. E(.~ u fioanoi eltt
geweeat 8f110 .d", baudeiinge n van IJO:1 h~er Sllmpl'iOn ,
roductL\Ur kan ·u lleen VerlrOUWuD vorditmc n op voor·
dnch· bawl~zon id ui t!ttemio, l!rat d~ he~r ~: BlUpBon, ter
wnardo dat hij nooit zolf Enk oo doot, no oit doo invlo ed
wijl hij dB fiuBDci510 rodacteu r \'an de Time! ,vfle,
leeren dan van de kundig.te mannoo io eve o 0 0 0 vel.o
o"d~rgr.Q,t vau ·d" groote mao non van do beur9, die
grotl t o gcsohenkeu in g~ ld oohing vatl ·dell beer Gran t,
weken of maaoden. Vanda.. r dao ook dat 01100 Iotli·
born jui.t 01' de boogte houden; nimmer direct of
e en r,~er bt1 kend mao in f irHl.Ociclu kri ngeo van Lonio(lirect gt.":lchenkeu nanneomt en ~te eae ue vorl6iding
acbe 8mbtenareu, die Eich de we~lde tener bu ienyrnph
a. .. , die maatscha ppijon bij do .Ieet opri ~ t, e~ dat . w"ederstaat · vau lIl ~er aall zich !elf en zijoe vrienden.
,e.roorloveo - \"na •• uit · boogor o"gpunt hC!:IcIIOUwli,
bij bot eooe j •• r 1>. v. eeo fooi v.o.r ao,ooo en .en
overigeJ!~ zeer ramp~alige w eeltf~. - tiat- IWf)dBni ge
dan •• n Ioat .pllh lioko bolan.: te d"ukon. WaDo eor
,ul gu nd jaar een keratmi'pr. a"ntje .ao I GO,OOO vao
ambton.r~n io deD regftl veal botor bok'lllrt zijn met
wij de nkt3tl fl&U al IJ e tgee o 'Yij Z()O some i ll Ovstaurijlt.
b. ,n ootv iog.
de iolaodec!,e huiehoudiDg, daD ·.ulko per.,noo in Iuecho ~ o Duit:iCill! dBgbl"den, Cll zeJ fa in do Times ge·
1)0 dirdctia v·n n de Tt"life.~ verk.18art l}ooit iela tc
die, wien bot on.achathre voorregt verleecd . ia dat
lozeu he bb • • , · zondcn wij wei .. na willoo woten.of die
bubbeo
goweteo
vno
de.e
,·aleehe
.
•
erbouding,
en
wij
Ilene Iie,e Europe•• ohe hemelsche rooeD door bun
fina"ei ol" epeoialiteitcD ooder de journnliijt.n d.r
berhale n het, dat de "Con cur-re utoD van de Th'le.s de
leveD ol.ebt.
staatkundigo dogbl.dea Diot ooeiodig . m_er kwa\d dao
eer8te zijn om dit volkomen te gelooven en hot hooge
Gllon we over wt mijn program. net e o,.l e nowloer
goed Bod.au hebb.D.
kara.ter van oobreukbaro eerlijkb.id der direetie all.
was .... doeb waartoe die nommsre v_rm eIJ ? Ik ben
eer toe te kenneri.
tach niet va~ oi&8, bij d.ze gelege nheid veol 'Bn uwe
Up
e~
ll
uitdrukktng
vao
'
de
vcrd.edigiog
~er
rou
aeaaadaelit ta vergeo. 8ieehto· eon paM i"drukkoD, een
p."r tnloreelon van Singoporo zal ik u ",od. lI •• le n, .. ti e fOO het groote ' Engelecbe bl.d wordt oehte" voor·
D~ dwnze gewoonte om caodidatao voor de Volka·
al door de vooroaamste woekblndeo, menige aonm er. en oeoige aantookooiogefl vaD weer zakelUken aard
t ortegouw oordiging eij~l tlag VllVl' dH verkier.ing io hob
king go mnokt. De redacti e varklaart, dat do Ir ee r
omtreot het in oijn t.~gonwoordigeD toestaod too weiopeubao.r t e , uoeD l>eoocmou en han ·f(tor lUlU OY6rtu.i·
Sampson. sieda lang oDtalagen waro go wor{l£ l) zoo zlj
lIig bekende DjohOP. Zalf. de wainige f eileo co eijfer.,
giDg to tloan uitkomen , is d oor he t Po.riout tlnt tw ee
v ~rm (.od halt fl dat hij het on b e~ ret~ 8do v ~rt rl) ll~cn dat
die. ge van ILij lult vernemOD, deal ik (·..:hter Diet
jo.r ",clcden, ge lukkig .f~ee,' h.ft . .Doc h fo or d. Uoo·
zij in hem stehle verried." l\I"'n moat niet in ie, :r;.Juder ,oorbeboucl Dledej claar ze tot dUtI\·N' Di et v(! r·
geech ole n, di e haar £ligen ,'orttlgeuwoordiger>:i Z611duo J
w.od oobepc rkt ver~ronw" u .tell en, lerklar"u Srdlfrday
geleieo en aangevuld "ijo met hat~e"n nnnero .ehrij·
flt!vif:10 en l!;cuno",i~t, dnch 1.00 do schrijvcra zt3lvan Vt.~ rir in d ~ 1. tl . t!l:'O uiL1.onderiog. I~dereen dio cen aCl\dovers eo offeiele beooJeideo' ooe omt,ont dio Mnl.iech~
miech r. o graau Ih\e ft mag ~Lernlneo voor dO~ caodidaat
8otw~ordelijke redaetcur~m . waren van ·eon dag blthl t
bendeIBpl ...~ leeNID. Wat 8iogopor u aou,:oll!., -do
dor hooge, uho"I, aan wolke bij promoveerde , en de
z(l udnn r.ij zekar mind er fl ~ B ol uut .gesprokcn he-.IJben.
o')()oomiaobe vraagolukkeD, ooar•• buiolel.ijk verbolldeu
eludenten - het volk ach to r da ki c_ere - bob ben dUB
If ,;t i. tocb juiot di. onlUol;alijkboid om oon fillao·
aan de b8llcbcuwing 'an dit ala met de lamp vuu
met de vcrki."iog bet .llermiusto to waken. Niett".
cit; ie n redacteur, di.e de bil ure en ·al hAre gebeimen
te voorachijn ger•• pen omporium, welks
A1addio
miD l.Un 7.ij · hat die deze UoivertlitoitdverkieziogoD
kent, to cont.rotateu, wc!ktJ IIHHligo courtlt~t stoods
,erval (tot · leker peil) .welligt 'e,'on ' achielijk ..1
steeds tot too ooalen van ruw g_wold en • practical
weerboudt om io Iin<1nci;;l. taken het publiek tot gida
sijo al. oijile f"belacbtige opk" llIot, mak"ri 'hot led.r
lokes" mllk en, WBllt"voo r kr1f~i w~rk rl r~ "idl "oml ~ n
te v"retrel,keo . Indian muir I!it w"rk olijk en 01' nut·
tot .pligt niet dan na ~'roodige atudia over don togen·
tlgu wlJr.e wit ziJ n, imlien men zi c h nie t met eeu leu ·
'schn.mcD.
wvVrui~"1I ataq,t Oe£6r iirlt.Rt! he kOloni e Zij!l no rdeol t."
ter.praatjo over de fondeen vergelloegt, gelijk de cer·
'1'rioit.v Oollege, .Ie boogesehool van Dublin, boo ft
.eggeD - ta meer, daar wijlen d. beer lJ. C. Stern
zieb in . <lit op.igt .teeds onderselwioien door een
P""6 v66t 8enige jaren ziju ~elder ver.tond, (zoo ate de baste commissionns1r iu ejr~c t"en zou kuoo on
woe~,hehl dio olloe . overtrof. In bct jaar 1 8(;;; WBO
le.oroo, doc!: bet publiek op goode grouolon wilar·
belder, ~aoneer bet oiat docr utopi;;u . werd ·mooog.·
er C(ID 8trij lL tUBi!chbO ee u 1i boral en en cUDtJorvBti e·
schuwt tegtm de eelJe onu~rneming en aanmoedigt tot
aleept) me6 dit ooderwerp heaft bezig gohoudoo, en
ven clluditl aat;, wao.rdoor do hevighe id van het
deelnaming io de aodere, don otaat meD v"c r moeijo·
in eea . vad~rlaod8eh tijd8cbrift de uitkom.t van .ijo
lijkhodon, welkd h.t ,onrbeel,1 Van de 1';",.. wedel'
partijtrekken dc r . tud_n te n ecnigszins bogrijpcl ijl[ wCI'd,
onderzc.k in bet lieht ' b • • ft g.zouuuo. Voor~"aDds
bewijst, dat oooverkomelij k .ijn. Do eenigo man, diu
doeh oDlange toen 'or weder aen ferkie. ing . pl ..ats
bapaal ik .m·ij dna, w..t de.e wel'alJstad allDgant, tot
had, don goo \Irie cODservati6ve cn.odjdaton
OIU
zulk een linaneieel o,orziJ!t koo .chrijven, ie aen dee.
een paar·· taf.reelen. · Buiteodien otel ik mij vcor, u
de oenige opon plante, en niettomin waron bet geweld
kundige, aon man van buitengowooa 8eberp io.igt,
in kencia te breogenmet ceo pasr 008torl;ogeo van
die tieh groote moe ito gutrooat ,om t o oodcrzoekeo
en
opw inoiing erger dao ooit. D. ' oor.didaton wa·
naam en · betaeksoi., 9f diealtb.no eenige bo:angen die 1'.00 oDtzagl ijk hoog get!o.!aricertl "QI·ordt, uat meo
run dr. T,ai ll, prof.seor liao de hooge.obool, de heer
8teUing ' waard djo. Ik · roep ,Iuz_ met to mear vrijde buit<l n8porig groote Snan'ei,;le . f.rl e id iDg, wnora.n
Gib • .,o, oou regtoge'eerde te Dublio en de herr Mil·
moedlg'heid in, omdat onze Illdiocbo reisbe.cbrijving'lD
hij onopbolidelij~ bloot otO<1t, eenigs.in. vermiodert.
Ibr ( . tlle lu,eig',"'" al. de atud"Dten bom nounidun)
juiat ton aaasien van inlerea.s anl·e peraoonlijkhedcn bet
eon Ellgolouh regt_goloerde. Er WB8 aaovallkelijk DOg
Da invloed van uiteluiteud lioBoeiiile dagbladoD i.
Jobetete. ~ijD. Portretten, vlugtige omlrekkoD vao
noo;t ceer groot en kuo uit ook u()oit _ijn, duch wan·
..eo vierdo eaodidaat, dio v.rrowog de meeste kaoeeo
mA.D D8D . van a~Dig8D Daam, vintit mon ill tlie g"'bad, nnm"lijk air ltioh .. rd Mac Duonell, olld.gonver·
I5Chrihen . leer sel'doo. Dee te meer de beeebrij fi Dg
Daor eell dagblad a.la de Tint" zijn oordo.1 ui.t-l>re~ kt
over deze .o f gene gelJbeleg~in g, cndervin dhlo circeneur van HougkoOg, oeo bijE"nd"r verdion8telijk otaale·
'an IQi,kIl'USeD. ED de bekende uitspraakvan Pope:. Pro·
mOD, van ~eer goehuD .huize, wiens valIer welepr
taabeu ~o 'o omiddellijk 'deo wecrslag. De Tim" . hn
per stndy of man 'i8 maokind", ', moge zeer juiot .'jO;
' 1"orolt" (hoofd.profeseor) .~n Trinily,collego woa,
wol i. waar dc Engelscbo otaahfondaen .of do. aBoda.niet mioder juiat ia Carl1.le'• ..wo~fd: ,Prop"r study
of mllll BreM e D."
leuia de vool·n.p amete .l!lI ge~ eche epoorwegen niet
dueh die wegena red.n en vlin ge.ondbeid oieb moest
turugtrekken.
mftrkbaar vau koers doen vemudereD, docb zij kan
Laat mij .1 aJll1Jltoride . eeo Iudi;;r ano u .ooret.Uen,
Do nOD1inatie dcr candidaten door hUODO foorstol·
de bODderdell ./Iodere· maatschappijen en cnderoemin,
namelijk .den Siameeaebell gezant Phya Sa,,!cda. Dat
lura bad' !llBlordagmorgo n plaot.e. D. grqote PJoeMigo
bij op ' bet titolplaatje 'aD dit 'geactirift iDbot midden '. gen, . wier .obligoti on en Roodeul.ail varbandeld wordeD,
gehGO-~£aal' was in staat vno beleg verklan.rd, cu n·l ~u
balf ,ruiDereo; Eij kan do oprigtilig ..,,~ nieuwe moat·
1'110 eenigevertageowoor.liliera der . veracbillende te
ecbappijeDzno goed alsonmog.lijk makco c oeen bijoa
voorzorg~n ,!8reo gen.o.men. om van de tribu~e, waarSiDgapinoe WooeDde volkaraseea geplaat.llt ie, mogo
01' do red.oaare .oudeD etAan, oen o;,neembaro yoa, ing
onwedereta80;boreo .inv.lood nito.fonen Op .bllitcolond..
to maken. De b.a.-reU_I_ roodom de. • aal .11 het standBolle h,enirigen, die ..... " .d" . Engelee.Ioe baure ·worden.
be.IJ van Baldwin io het midde~, 1\'aron IDot houten
lijb wIIlll'<ie te oord'e eleo, da.r gebeetop 'Un plaata ;uitg~brag~: D.ze opOl erk iri ge n' tijn ,aD . deu Engel.
omscbuteele bekleed, gelijk .m enop buitenplaatoeo dee
il. Iaderdaad staat hij bcoger . <iao ,errewei! ' ,'e
acbe~ Sp.clat~r: Tijdeoa het. r.gtageuing kwam . uit"
wiutera some .beeldon en koetbare vaECO be."hermt.
dat . waDDoerde . geldmarkt eou . wainig ,ie ( " ..noili••")
111111.16 OoaterlObe 8roote01 die i~ "ltbRns, op mijrie
de . Tin". bijDa Ikan .' doeo ..wnt2ijwil, .{ .al",o,t aily ' nu ~r.ie · groote ; k~onen waren .. · \'yogg~noriH~n . en zwure
.l'ei_. o!ltDloet beb. Belangwekkend ' W8a hij zon-:
tiling '~e pleam.") Het is vocroamelijk iD ..d~ : pri>';n" . eikanbouwn balluotraden wl>renopgorigt door . welke
-'de~ eeulgentwijfel. Me'n oordeele celf. Toeo. , ik bet
de etudentan baiten het · miolden vaD d. zant gehollden
geDoegeo had me~ · hem . keanl. te maken, .was · hii. .cio, <il\t de invloepooo Rroot i evaneeo 'blad, ' hetwolk
veel gelezen ·wordt; en' dat, b?e · bet .i~b ·:.ook. ' eorne ' .wei-rieo. De 'candidote,,! werden Bcht.reelWolgene fOor,'
op &Un terugrel,it vao JaVA, waar bij. op last 'lin
Ii.i".tlq'l.t, een ~apeteQ olifant, ten geaobenke aao de Dloge vergiesen, ~oor aU. onp.rlij ,Hge menschen ge· gestdd, . wOl>roazij beurtelinge ill eoo . red" de b.laDgpre.en wordt, omdat .het . eedijk eD opregt .ij~ ' I'hl!t
rijkate .r.agatukk"o v.audell dog·behandelJeo. Zoodra
de Baal geopend werd, .,etormdeo., eeo .vier- iI vijflloopoogt te dooo,eo het . pubHek · belang trlcbt t.e bu' orc
nl:t
dereo~ .
derd atudeot~n , nBar bin.e" en namon de voor. beoio. knn.lltuk lila. . in bet mUlllnm ,.n bet . B4.taviall8oh
Geuootaqhap : voor KWl8teo ea . W eteoacbappen, daar
No ia in 'moer uao : e60 ~p.igt de '· •.erantwoorde: . gerigle ruimtein ba.it. Zij haddon zieb · in ,!e dIVaaete
coetumen gekleed en werdeoallDgevoerd door twee grocte
ae,o~.terij 'lID · bet residents-hotalop hat KooiDgS'
lijkheid,welko tialk eeil blud op.ioh · laadt,. door .ijn
breedgescbpuJerde etudenten, die oomiddellijk ·boyeo
pleill.· . ti Batavlll, ..wa.. bet /Ie ret Geo tijdlaog geataal!
·meaoiog . aaogaandc ·60I\DO;6Ie .. • okeo: teo ~eggoo, al ta
op· de balluatrade plaata Damea" en · due · regts .en
groct. De redaoteu., 'die ·de . meeaing in b.ureoak8n
Iioka van .detribuae zateD,op welke de redenaara
nitspreskt, bD .':niet geollntrolelird \fcrdoDdoor : .ijn
bet woord ' vo ••den. De sludenten Waren oHea ' gewa·
Sam0\!6 i . op bet oogll0,8 geen . de.lIg jaa. oud.
ur.dered.lcteoreu; '. wieo het aao ' de . ooodige kennie
pend .met dikku Btokken .an' bet meereude.1 wao .09 r•
Eo. .n . ~r :bij mjDeopieUliDg ontving, i, lDij ge.
daartoe ,onlbreekt•. Hii . moo.t de goode oodernemiDgen
gieo van ratete, .trompetteo,. trombo~.8I'drommel., /lui • .
he81~d. 81eohl8 .bariaue. Ik . mij vaD bem"to
aanprljzen .80 de slecbta · ·. fkeuren •. Icmand die .ijli
teil; ' aooordeolieen vourwerk; Noallwolijka ' etcndde
hebb~' .~h'IImJ. ~. hiJn. een tijdhillg bet Siameeeob
,e..r aatwo.·.o rde. I.i jkbe.id. niet w
. el begriJ.·pt.' kla .. meeDao
eureta spreker .p,of .OOD dertigtal ~oet'~ekerB door·
~D.lftUttlSetb.pOre tehebbell fervuld, tllllu. SOllo
het .Ioh lolf 6elll"kkel~k to mllkon, door drAoollilO~O

;;;ary:~r~:~1 ~:~:I~:I:~:~:t~~n ~~~o:::.af~'e ;:n,tei~;~ ~:r~~~; ~e:7:i~:oee ~:~~:.t:Ote~or:~~~e~~d?: d~a:~=::

!::8:ft:ttti~a:! ;~::~n~:I; ;~ij~i~eg~~~do'~I~;~~
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foor.

!:~~~~·tl:~:~!:e SCv~~~~ ' ~~;'~il;:·. J:g . ~e n:~~

drang der hond.rdeD, d,, · caDuidatan werdeu w~ggedrongoD, do stoelen ell t.f.l. gebrokeo. Toorn ofverbitte.
ring werd iliet getooJ,d an geen peraooDlijk geweld werd
jeglma iemand ge bruikt, ·.egt de correspondent van de
Daily lI'elD., ofooboon dit eenigeoioa in etrijd ia met zijil
medctltH,liug dat de belir M~lll3r "was roughl, ' b,lI,odedu
dat gront? .tukken vUllr ... erk, die twaolf moal ontplcf.
ten, 0P "'Jo kOleon geworpen werden en d"t bij van
de tribune werd gedroogen .
T,m I~at~te kwam or n~.id i Dg door het geroep:
DTIlunes ia comIDg/'
Deze boer ~arm e8 is sen opgewqndon mao" wieD
do stu(lantull Wljd. hebuoD gemaakt, dBt hij de meeBte
kana had om vorkozen to w(trdfJn. Hij ,.as de caodidaot der stu<lecten - die echter helaaa! bet Btemregt
mitlSdn 60 ·t06D hij io zijo rijtuig· kwam :aanrijdso,
werd bij io een handkar geplaatet eD in plegtlgeo
opL')gt do gohoortaal binnen goreden. De c.a ndidatt.n
had den intu9IJcb en !:m nne redavoaringeD uitgesproken
en lieten de ual on vrij aao de· etudeoten, die den
bet!r BBrned tot afgev Aardigue . verkozen t waar.op hij
ill ~U l\ frGf\ijo r tludvoeriog l.ijn .dank bc!uigde.
De 1');1" v,aroord,clt bot goilrag jler studenteD, die
Doell gttastig, nooh fGtaoenlijk . handelduo, OD . al ceer
we;ni g tot eer vo.~ hUD hoogttscbool te werk gingeo.
Do aDdere dagblauen deelen bet gobourde' met- korta
woordon mode, maar beschouwen de ..ak "Ie ieto dat
van zelf spraek' bij eec verkie.iog aaQ de Ienabe
Alma. Mater, en berispeo hat gedrag 'der opgewonde
j onge UlanneD uiet.
Heli is DU .eeDmal\l Ij", g~woonte .een staodj,," te
maken .bij eon Iarecha verkie.ing, eo die gewoonta
moet ge!!andhaafd, al bebooren 11110 ollndidatan ook
t"t detalfdo .tantkuDdigo partij .

Aangeslagen

4

Een verklezing met bindernissen.

A.DVERTENTIEN.
NHD. IND. STOOMVAART-MAATSCHAPPIJ.
Het stoomscbip

:fll!:-

d"

Willialn Mackinnon,
Ge.ugvoerder SOE'1'ERS,
don 1 8.0 da.er dao morgeoa jj uur n&Ar
Soeraboija, Mao80adr eo d. Molakken.
De A g _·n .t s ' n,
Mo. NEIT,L 'eD 00.
(403)

vertr.k~

VENDUTIE
teo liuiza ' vaQ deDWelEdelG. 'Heer

Mr. DENTZ;

::~ijk :U::~. t:~fe~b:o:r!::'D:erD~~:d:ijri~.dt.~~:

:ri'~'m~:~~!!di~e~' o.:cl~~::

.

.

..

. .

,J;"t,·"",,, dim 16er, · ,Uaai'l• .
tt:' lJoclJ('nror.

op

van e" Deo. zou .go.ol "I. ui.uwen ·· ioboedel, waarond~r ' ...
M.ub~I", uit d~ ' rabrijk vao DE ' ZOET eo Co; . te S.o.e·
rabaija,
....
:
,....
....
Eoli praohtige.PIANO'ao PLRI~EL WOLFF en po.
te : Parij.(i"~h.e~toon). E.n Myl()rd eaeeo . spao "it·
monteDde Paarden. ·Een parLij fraaijo .Bluemer. en.:. .
(364) :
'
B •. KARTHAUS e~ ' Oo.

:'~r t:!~l~~

Qp
.

. ..

.~

.: oa1; den .WelEde!(}. Heer

:M:r.:DE N T Z.

~~aCt1!ietgr:r~~t;:~t:a~od: ~lj::!I;~rdpb~Z

~

VendutH~n.

Dingadsg 16 Unar!.
Voor . ",keoiag en
tan '
huite van denheer Mr . .Dentt op Bodjoog door B. Karthnuo, cn vuar rekeoing' v"u belanghebbandeo van 00ui tgoluste pandgoedoren La · AlIlb. ogao door daapand.
bOllder 'l'an Hiug IJoe.
'Vueosdag 17 ·. JlIaa.r t.. Voor rekelling vao R.
U c ijc r in bet ve ndu·locaal v a~ A. Meijer, en : _,oor
rekeuing van bolaDghebba"dcn van onuitgelcete pandgood.ren te Kali e-gaw". door deo pllndbouder Liem
lJao BiDg.
DOllderdug 18 Moart. Voor rekeoing 'an . beInnghebb.noloD in but veodu·locoal .ao bet veadll'
kno tour vaD do N, T. Bark Fatltol nair door Mees~or
Baroll 8100t van Hoge nsdorl', en y"or rekeDing van.
belooghebbon llen "nn onuitge laote pandgoe,lereD in de
GaDg-Pingoer door den paOuholldor neh ' Kwat Kong.
VrijJog l!) ~r.art. Voor rok.niDg vao Reijerti in
het \'e IHlu ~lo lJna l laD c n diOr Soeswan en Co., eu
voor reke ning vun bela~gb.bbendeo voo onuitgeloate
pan,llloe,lcrcn t. S"baodaran door deD plladbouder
'1'an log Tjon.
!ll,.lurdag 20 Moart. Vaor r8kaniog .an
deli
Lnnd e op het Geniebu,'enll to Pootjol voor afbraak
vao do go buuwen golegen binnen d. etr.aodbatterij iii
de luoette 00. 2.

.

op morgen 16uezer zalncigw'orden
.
verkocht:
. . '. .,1 gOed.
ged...r e..aerd
.. SanueIWo. QdRIJ-PA
.. AR
, •..D
.
zondergebreke.n en een HARNAOHE-

~
(401)

MENT .

.

...........

'.

iB.JU.RTBAUS

ell 00:

Toko-vel.ldutie.

o

Op Vrijdag den 19endezer,

, .Alge.mee." . E¥fJ8. d
. it.i&'. en. . " C._ . . ·.'~i&-i

1

Kantoor.

(398)

( 5 ) P . ZWAGIm.

···Op onze vendutie vanVrijdagden
Wen dezer,

VVoeste Gronden.
Een

eullen .wij nog'· verkoopen:

50 IdstenLengkeng.
(394)

.Nederlander,

SOESMAN en 00.
hij

OpVrijdag den 1gen dezerj
lullen wij

.

. .. , ... .

gehssl Ned. · ~Ind'll!ell; lht:roj_
Belaet .iob teYenl met heb hoqilen Y$n VallliilijiD,

Voor

in bet vendulocBsl.yan
SOESMAN en 00.

beR/uilvanden 27 dr'.ember 1849

geheel oP. de boogte zijDde der Kotlle-oultnur, lit de
geJegeoheid Woeste gronden in eripacht te krijgen,
di e !IUezin- lIan' het doel BulleD beantwoorden,loekO
oen geld8chieter tegen."I. lIandeel io. de zalllc.
Reflectanten onder franco brieven Letters L.D. M.
Bureau van dit Blad;
(400)

op ongc vsudutie verkoopon:

De B.,IIo"kooi (Charbon de Bel/oc) is hare uilnernende gcneeskrachtige werkdauigh~icl vooralvcrschulUigd ann hnre bij uitstek
opslorpemle eigenschnppcn. Dit onschntbare genecsrniddel wordl
vooralaanbevolen legen de volgende zieklcaandoeningen :

300 picols KOFFIJ,
waarYando monBtera to 'bezil(tigon oijn in bet psk.
buiB vau den Heer O. A. REIJERS.
[36G]
SOESMAN en 00:

NBD.IND. STOOIVAART-IAATSCHAPPU.

MAAGKWALE"
MAII:;ZWAKTE
HARTWATER
OPRtSPtNGEN
MOEIJELlIKE SPIJSVERTEERIND
MAAGKRAMP
VERSTOPPINO
KOLIEK
BUIKLOOP
ROODE LOOP
CHOLERINE

Verkoop van JUlVeelen
en Preciosas.
Op Vrijdag den 1gen dezer,
zullen SOESIIIAN & 00. :1 tout prix
op ,endutie verkoopen oono belangrijko ~artij preci08s8.
bestaande nit: Gouden ArmbandeD. BUlk-banden lUet
DiamanteD' DiamsnteD Kabaija-knoopeo. eeD grooto
psrtij Zilv~r-workeD alii: I,.pel. eo Vorken. prosen·
teer-BladeD met zilveren rand. Glazen deksel •• eDg. eDZ.
Than8 bij bun t. bezigtigen.
(261)
SOESMAN & 00.

HetStoomschip

~

Amboin.a.,
Gezagvoerder VAN EOK,
~er~reH aOD 17 en ,Iezer desmorgen8 S· uur Wlar
Batayia, . 'l'elok-bctong, BoneoAien, Panang•. Atjeb,
Muntok, Palembang. Edi. Gigbeo. Riouw en Bingapore.
De Agenten
(398)
Mo_ NEILL en 00.

GEBRmKSUNWIJZING. - De Dello.knol wordt vonr of nn
elliPn ,nuwltijd ingcnomen, hetzij als poc{Ir.r, hd'lij in tipn vorm
van IH"I~~UPll. In ue m(!t~Slf~ g~\'~llen fmlw:l;:tl'd 'men oogcnhlildwlijk

Open bare Verkoop.

en

I'e(~ds

~---

n:l de eerste doses glJ)H'uikt Ie heLium, eenc gUllstige 1Ii1-

werking. Elke flacon poeoler en elke

Op Maalldag den. 22en Maart 1875,

ol~os

uilvoerig en naauwkeurig bericht voorzien.

"al door de WeeBkamer alhier vendutie wordeo go.
bouden teo bui,.e van den gefailleerdeo W. F. VAN
ERP van onderBcbeidene tot dell faillieten boedel
behoorende losse goederen.
Samarnng, Hi M8art 1875.
Namens dll Kamer voorD.
(402)
F.W. MAOAR.E.

.

--'---------~---,

..--.

Stoomv. Maatschappij .Nederland.

tahletten is altijd van een

Het StoQmschip

Algemeeo Depot: L. FRERE, 19, roe Jacob Ie rarijs.
G. O. T. VAN DORP & Co.

Samarnng:

BA Z1'I B.

Puike zeer leldi:t~re Boter,

Koning der Nederlanden,

in vRatjes en Blik.

B A Z A R.

Appolinaris Water.
!l. KARTHAUS en 00.

Ul!JO)

"Hollaml"
rington"

Per Stoomschepen

Pas Ontv8ngen:

Ontvangen:

Solide ijzeren Ledikanlen,
Gedecor~d,
desverkiezende met BUI,TzTk

cn KLAMBOE.

(336)

Ie. H.

BOUl~IA.

J. J. van RUIJVEN.
Banket Bakker
BOD JON G.

Somarang.

(19B)

rc,'

B. KARTHAUS en Co.
.. . -.-.

P"llIlIell lima;;" .,II'VfI:""elt:
wi t to en

ZW.8

van verschilleode grootte.
Zeer licbte eo dnnne.
SOESMAN eo 00.

Pw;k! Puik!
pond verkrijgbaar.

(j

&;

00.

Bandjer 'Matten,

Pas . ontvangon
eenegroote factuur S C
E N EN
VOOl- Heeren~. en . voor· Kinderen

no

~anotot

11i jaren,

100 m e d e z.e erst e r k e

L. F. GEERLING.
INUOUDENDE:

Brieven en andere opatellen over de meesto ond~r·
werpen. die ill bet maatBcbappelijk leven gelOeenlijk voorkomen. met vooropgaonde bepa.
tingen over de geschiktste wij.e van
80menstelling en inricbting der Bri~.
veD; betitetingeo en opochriften. benevens allerlei
•
KOOpmo.uBbrieven;
ALSIHEDE:
VoorBchriften bij Gebcorlo, Huwe!ijk en Ov.rlijdoD;
lets over 'l'eetamoDton. Oontracteu van onder.eh.ideu

lJJ.

(345)

},,~

~5iViJIi

BO"I~ANB~
Kom. It. BERKELBAOH VAN DEN SPRENKEL'
"al ongeyeer medio Maart Daar Nederland vertrekken.
Voor vracht en passage
Adrea
De Agenten,
(\88)
E;MOORMANN & 00.

COlllmcrcinl Steam Navigation

Company
·(L.IMITED.)
Gerogelde . vaart t,!sechen

•• rpli~L•• di ••.. bij reclams va. b•• chadigdbeidoao GOEDEIIEN te
Amsterdam verzekoTt,I: en alhior aODsebrast, de: ovedogsing 'YDO',een
,Deciaratoir, ,do~r hen als Agenton va n bDven goruelde Voreaniging at
togeven volgo08- 60t daarv8n bestsaode en-ten bunnent Yorkrijghaar

Verkrijgballr bij
G. O. T. VAN P£)RP en Co.

Op de Zee.
Gediltlki'[lIardige besobrijving van de IIvontuurlijke
reizenvan .WItLIIIM. IJsB1I4:Nl1TZBoNTlilKom, gedaon
nllar de Oost-Indien,bevllttende. vele wond"rlijke . en
gevtlllri ijfte . voorrallen, door

.07.8. 'Van LENNEP.
•
Geillnstreerdmet .1S platen 1\ /0., [8S']
G.O.~. VAN DORP en 00.

~

Grootmeester N'ationaal. Holloway's Medioijnen

Zeergoedkoop.

Tooneel· kijkers.

~

van'uen

G. O. T. VAJ.~ DORP & 00.

te . Amsterdam.
il)n~~e~;~~~:e~~~~~n:e~~'~:hs:b~t::de~~~ d~~Vs~~!~san~:o'rv~~ee~~tnegkerl~l:!

model;' dat voorts aile schriIturen,. Avary,,:,gros Rekeningon en ,',verde~e,bowijzen. siMer tor ,plaata8 opgemaakt, om de Icbade,"'zoowei .an GOEDEREN
"0 SCREI'E.N tailm".r4am ....akard.
to constatoreD, door bUDne' bapdteekenmg, ala Aeen&on 'lao 'bovengem9~~~~~a~:~i"ng m.o')teD worden 8:;;:~aa.l & 00'.

.1.

November 1866.

(1946)

JAVA en .ROTTERDAM •

Bet Bngelsobe Stoomsoblp _..

in breode zwarte lijst

sf 40.-

lJ B .II,

Het s1loomschip

Gro.otePortretten

(G39)

D

STOOMV HRT·II'uTSCIIAPI'IJ JAVA.

Bard;

Minderjarigheid en Voogdij.
Borgtocht. Volrn.ehteD, Geldleeningen en ilYl'otbeken.
Wiasels. (oluintuutiiin;
:!\,1LI:I oU~'-·IJ~ri.t.Jiiji~ Ju ;"-IoIo~;(J~;V l,rii~~~ d ,.;u ~:Ufiliu.iil:a'e,-,
tot bet inricbten 'an Scbrljfboeken en Rekeningen.
Modellen voor 'l'el.grammen, AdvertentiOn, Aanplak·
on Strooibiljotten.
Benevene eeoe LijBt der mal"Bt voorsoweuue verkortingen. lI.me'! der Maten en Gowichten met verkorta 8cbrijfwij ••• n ecne tabellarisehe Herleiding
vande Ne,terlandsche JUunt in onderecheideo. vre.m·
de munten.
" / .:t,~
BuiteD Samaraug. met verhooging van port.
[:385J
G. O. T. VAN DOR!' en 00.

Verkrijgbaar bij
DORREPAAL & 00.

Jagt., en Expeditie- Bottines......... .. .
EUZI:ERE.

A

Komm8ndant B. ORDEMAN,
vertrekt . tegen medio April naar .. NEDERLAND.
Voor paBBage
Auree
De Asenten
E. MOORMA--~N &00.

Z,,'ecdsche Tecr.

Vereeniging. van Assuradeuren

(94)

'. Het Stoomschip

DOOR

P. YERSOHULJR en 00;

Uit P A RIJS

(~97)

StoomVaal't-•.Maatsch~ppij· Jaya.

BRIEFSTELLE.R,

EN

'

Passaroeansche Aardappelen.
.(388)

Verkrijgboar bij
DOl{REPAAL

Groote.

Gezouten Vleesch
per vat en bij.

-

Cognac Otard Dupuy.
(246)

Toko P. VEHSCHUUR en Co.

. .

en

Bngelsche Regenjassen,
(123)

~

V C::::t;Uv.L1.

rto

De Nederlandsche

Halve hlikjes, als:

Dop-erwtnn. CnpucijnerB.WorteleD. B1oem-kool.
Andijvie, Spergi ....boonen. Snij-booneo. ]'oiaboo~tjeB.
Scharaeneereo, Peu1ljos. Chicorij, KropBla, Brusselscbo
SpruitjeB. Appeltjes, Peertj(,B, Appel!,eot, ABpergies.
Vlee.eh in blik Yan 1 en '/2 kilo.
Os.en-rollntle. Os.en·lnpj •• , Kalf.chijf, Kalfs·korbo.
nade, tool.cho friend.!, Knlfo-gebakt en Osseogel,akt
van '/2 kilo. Kalfe-'galatine. Zwezerikken.
OBR.abut.pot in blikken van '/,-1 en 2 kilo. Bo ....
ren-Kool met Saucij.je8. Sl'ruitjeB met RodkworBt.
Palrijzen. Lijoters, Vioken.
Schildpod·rngout. O.Bon-. Kalf•• en Scbildpad.soep.
Vijgen in blik.- ZwitserBcbe K •••.
O"tbijt .• Succade- eo Snipper-koek.
Amandel· en T~ce·banket. Bitter-koekjes.
Gorookte Zalm. Gerookto Elft, gebraden Poling,
Leogvisch. Zuurkool, Andijvie, Bloernkool, Snij.boooeo,
Spergie-boonen en Ronde Kool in groote flo.schen.
Rozijoen. Amandelen. Peeren. Appels. Krenten.
Sultane Roz~nen.- Hollandsch Tafelzuur.- Kruiden,
A.ijn eugewone cchte Wijn-Azijn.

(2G9)

(G EO A N G AN.)
Beateilingen op aile soorteD van DJATTIE-HOUT·
WERKEN word~n aangenomen door den Admini·
strateur
G. M. ·GRIBLING.
Adres per spoor Halte Gedangan.
(970)

GROEN TEN
in Heele- en

Per stoomer "Madura"

Bout- Aankap

"Har-

ontvingen wij:

Prima kwaliteit Geribt gegalvaDieeerd IJoer voor
dakbedekking van G. 7 en 8 yoet.
80ESMAN .\; 00.

(29S)

Pro,i8iCll ill blik eD flea.chen. Likeuren eD aodere
Dranken.
[3G3J
SOESMAN cn 00.

en

Komm8ndant BRUIJNS,
.
zal ve,moedetijk tegen bet laatst van Maart door· het
Suez-Kanaal via Napels naar het Nieuwe-Diap fer.
trekken.
.• '
Pas88gi.rs kunnen te Samarangembarkeren.
Verdere. inlicbtiugen te bekomen bij
•
De Agettt8n
J. DAENDELS & 00.
(288)
Bataoia, Samarallg en &81'IJ6ajja,

UOLLOW_AY'8 P'ILL:.~N IC'N ZAL\J, -' Gnaarlij~e Diarrbee • ....:... Do
oorzakeD dezer'ver1.wakkende ziaktll' zoo ¥eractHlluod" eo de wijz:o
harer aanvlIolltln' zoo vtlTnodtJlijk :t:ijnliu, gt~"t:n' 1.:,(',0 ' v()ldooude reden
VBO bet :,bolaogrijk Bantal' ha.r~r Slbj(torrtlt", OOdt)f Holloway'S 'beban·
deling, al is de oorzank dll'.e,r :.dekttl ~8" d,lIi,~lerDill' gebuM z~l, l\e
oitelog enD' gUDltig, zijn, betzij do WAIlI!t., de I,ev,ef ()r kleinen log&waDdeD de zetel vlln de zlekte iI, wBnt zijne p~lIeD met oordeeljugenomeDi' en ,zijn ZQJt"-goed op' 'de :zijden do" onderbuik ,iagowruyeo. betengolen, dt!;- zwelling der., bloedv,lLteD en regelen, iedare VIll'"keercle-, 'werking. waaruH die ook o,nhtnat. Beide ~idd818D, werkeo
regttlhcek8. ,tot ~ her8telleD ,VAn het juiete eV6owigt,tu8Bl,lheD :Kc1oelig..
beid eD ,priikelbaarbeld, ziekel~ke. en: -,g~zon~~ aflcheiding patll~•
lijl::e e!l',boiteneporige lozing.
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