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",r ersc)JUnt dagelUks. Zoo- en Feetlltdagen nitgezonderd.

Hoofdbureaux:
te 8atMra';fl bij do nitgo.er. G. C. T. VAN DORP & Co.
io

N,tIe1-l4~tl

, bij den Hoer W. C, DE GRAA}'F, to Hoa,/em.

I
Een ,enkele opmerking over het
inlandsch onderwijs.
Naar 'e nkele eilcril geoordeald heeft het iulillldach
onderwij&, ,w edet een , stap vooruilgeuaaJl, Volgen.
hatjongsie verslag (o~er 1871) bedroeg het aant.al
echolan (gouverDemen!s.gemeente·z~nding· en , par·
ticuli;re seholen) over 1871: 56!! over 1 8 70:567.
Het aantal leeTlingen 11'33 jn 1871' 3349 meer
dlln in 18'iO, Anuerc 'lijf,)r, ~ e vell evenealla COil
[altijd betrekkelijk] gnnetige l·crgeJijking, Wan·
neer wij nalljelijk Ih~t aantal leerlillgen UleL rlat,
van de inlaoders vergelijke n dan ~i ~n lI'ij dat
Batftam e,'n leerling levert op
de 10951
illianders; in 1870 wu, dit 1 01' de 1452'1;
Batavia 1 op , 3:100. in 18iO 1 up ':1698; Kl'awaug
1 op 2834; io 13', 0: 1 01' ;; 395, l'rcalJg"l' Re·
geotacbappen 1 op 4,19; in 1 8 70; 1 01' 5:la: e h,,·
rib,'n 1 op 1926; in 1,37fJ: 1 01' 2172; 'fagai 1 op
1558; io 1870: 1 01' 1701(;; , i'. kulongnn l op 650;
in 1870: I op 547: Samarang 1 o j! 171:3; in 1870:
1 op 2026; Jap:lra 1 oi' 205 5: i n 1870: 1 01'
2025,: Ren.IJaog 1 op, 2(102; in 1870: 1 op 2210:
~oerahaija 1. op 297,;; in, 1870: 1 op :J14G ; !'ro·
bolinggo 2 ' up 5387 : in 1870; I 0/1 MlfJO; l'a, oe·
roean 1 op 2il15; iu 18io: 1 op 3146: B(;zoe ki
1 op 5350;.in 1870; 1 01' 6:c(lG; BUlljoell'angi 1
op 70s. in 18(1): 1 oj) 716; BlIlljeemuil 1. Op 'SSI:
ill 1870: 1
1110 ; Bng-aleu 1 01' 8\15 ; in 1870,
1 00 4a3; Kadoe 1 0 1' ;72; in 1870: 1 of' 1;8 4;
.Djokdjokorta 1 op 7174; in 18;0: 1 01' 13+58;
Soerakarta"l op 4345; in 1870: 1 op USi: Madio'~l\
1
741; in 187Q; 1 op 7~H ; Kediti 1 op 6,~,)
in 1870: 1 op 779.
'
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Over betgebeel·i;j het versc hil die!' cijfer. gl.lD·
sUg. , Docb ' mogt het aantal sct.ohm en leerlingrm
vermeetderd z~n. daarm' Ilgt eClller IHet r,et bcwij<
opgealoten dat het inlondsch onderwijs ,teed" m eer
"ruebten draagt. ' De inloodsche h"isbo,,,ling i; all"5
beba~v.e nog iogerigt oribet g enieten van ond erIVijs.
De mlnsten ontvangen om vcrscltlllel~e I'edenen
volledig ondcrwijs; oDwii, lnilt eid, dienatprae, talie
bij ouders of partictllioren en zool'ele andere r"dnocn
meer oDttrekken de jeugd earder oan het oodcrwijs
dan ,wenlcbelijk is. Op Ju ,I,! wuren er in ' 1871
niet minder dan 964 jongens di e de sch oul vcrlie·
ten om bunne oudersin den arbeid J e belpe ,, ; 319
leerlillgeu [jongensJ "'erdeo om Illiheid e n nnwil
onts1agen, wasrvan o. a. 42 in Bagelen; a2 we·
gens "oubekeudercdeoen" en 81 "nit eigell Ver·
iuezing 01 , iaugdul'lg weg;JliJ"eJJ ,
Ziedasr tevene ile redenen opgegeveo waarom het
cl8Ssicaal inlandBch onderwiJ" steeds zijo doel lJIoet
zr.iseen; blj het ongeregeld k(rmen eo gaDn der
leerJingen moat een goed underwijzer alla lllQed
ontziliken.

I

:Maar er komt nog cell r~'len bij die het onder·
\Vijs gebrekkig moet doen zijn. TJil het ver~lag OI'er
het inlamlBclt onderwij, blijkt maar nl to zeer !Iot
1m ooderwijzerd 1m ltulpmiddp-I eti voor het ondel'lVijs
v eel te iven~chen owrlllt<) n , Ki ezen wij nit de opgegcven I'akken ersleeht. (jell n it BIj aardrijkskundevindt
wen aflllgeteekend: "Het vnn bllilelJ leeren vnn narnen
en het aanwij7.ell op de kaurl: van de plautsen, enz"
waurop die numell lJetrekking ltebheu, was bel voor·
IlUlllnl'te, wanrllit het ondel"",jj' in dit vak bestoud.
Hiel' ell daar wern 1\\1 en dnn ook £OI1C globe ann
de leerlillgcll I"e rtooncl. G'~ i',k arlit gesehilte bod'eIL
1m .1u l ll[le /.:eu?! i, Urm dt! meN t e Ollr/CrlOijZCf,t maakten
.l il onuerwijs Ol'll r het algemeen nog vrij onpedui(lend.
llanlam. Set·ang. Mel de kenn;,! del' leerlingcll
ow!rent tie aartlr\jkakllnde lVa~ het, "eel' treurig ge·

,,[chI.
l'rcanger·Reg entschappen. Monondjnja. Dc begin.
selender phy,j,ehe aardrijkakunde werden onrl erCheriuol1 , InorRlIlaijJe, Uroot.llrieet• .!iclam"" ,
'J'agal, 'fagal. De loedingen moeMen kaarten nit
he!. hoom teekelien,
.
.Inpara, Koedoea. ]<]erot een lIltt' 1Jigen oof~lling,
dHIHna .:tnwijzing van land en. rivioTen , cn~ . of' de
knart.

PasOel'Oeall, Malang. Oak op de vool'lIJrengselen
del' landen

e ll

de gewoonten de .. volkercn word ,(elet.

Uanjoema., P ocrbolil1ggo. 1l.li1l<lcr waarde werd
g c hecbt aan het van bnit.eo kenn en van namen. dan
wel op hel. on thouden de r \'Ortllen en ge. teldhehl
of ligging del' IOllden.
Bagelen, Ambal. De k":lI·t IVordt eer. t beiwndeJ,1
en dnaI'll II g s vraagtl, wat ontboudcn is,
i\ illloe, Magelang. Ook oJ! een blimle knurl vall
Nerl erlondoch·lndiii werden de lecdingon geoefenll.
llC L'(,l;lliUtJ
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(Samarang,)
Madioen . Magell1u, De leerlingen mankten op'
"tell p'1l over gp.ographisehc onde rwerpen ."
Doeb vall Sumatra lezen \Vij: "PaiMo. Wegens
g emi s van barlen wa" h et ouderwij8 in (lit 'Yak
1.P.'JI' g ebrek kig.
•
13a.tocnr.ndoea, ' Het onder"ij;j bepanldc zi clt tot
riielel'en "'ogene ontBtcn!enis van knal'len
Kotla uapnn . ])e ]eerliugcn teekenden knarten 01'
de lri.
R:m, Behlllv ~ van BUIlllltrn liel dil vak allea te
wen_chen over.
Fort vall der Oapellen.

De

O nllt.~l' w IJ~ lil OI L Y~IK WU i'3 :Ge m:

fiutang Kapas.

toes!:lDd van
OniJet.luHielJu .

het

Geene kaarten waren voorbanden.

Ell omtrenl het oDderwij s op Oelebes worlit ge·
legd: "Het onderwiJ8 WII8 onbcduidend , omdat de
onrlel'lrij;er ~!f 'Va,,, aartlrdl.:Hkunde 'ni"t veel lL'i~l,
Vervolgens wordt in het versing gezegll oat o p

en ie dil ni.t 'I 101 van ons IIIl.o! paardeD die wij
.ijol terwijl or ond~r de meneoben hemel
oard.
wordt bowogen, indien voor eeo eokelen keer een kiod
, vao de moedarlijke, borst wordt gerukl; ik herinoer ,
mij nag du.idelijk boe ik, .cnige jareo geledoo, aohter
ooon 'B¥I<IZBLVBJII 'OBBUAALD. (.)
mij vaa ni.ta hoorde dan - .slav.rnijl - om.ncipa.
tiel - 'Uncle Tom! - Nc'gerbutl"- en meer dergetij.
lk bon 'fan aaniienlijke geboorte of, <ooal,s · ik mijo
ke uitdrukkingeo; bet'geim mij, ten boogste ergorde eo
. , Ijlteten , lIIee.tar ' boorde ' zeggeo: • uo eeo boogen
mij toen reed. de gedllohte deed foe den eeno broobure·
I:om-a~ I" Mijo vader was 't geHefJe eil edelo rijpaard
over 't verdrukte en onregtvaordig behBndelde paor·
'an deo baroo BUlsef.iend en, tolde onde. zijoe .oor·
deDra.'
io 't liebt to ge.oo" docb eeDsdeel. gobrek
oo.dere eea Arableobeo benget, terwijl ,' mijne lIIoede.
.ao tijd (ik W81, t08n bij ,eoo: .Ieper)anderdeel. de
Olle krlobtige . Ho!.teinsobe wU,nit sulk ~Ioed ge·
:"eea ': voor recelisie'bebbeo . mij daanan ·terilggotiouden'l
.proton; wu ik aatuurlijk .an eeoe .!'rige geaardb.id
Om op" mijoo jeugd terug 'te 'kolllon,dat was esrst
eli_og lie ik met genoegen op , mijne jeugd terug,
too dalt vuur nog nlet door zweepof sp?or v.rdoofd een beeriijke tijdlde. zomer. bad iktotverblijf 8en
uitgestrekt , gra.s laod, dat rnijn' gretigemllllg in, ,de
.... De ,lalig,te nren ,die ik geeleten, beb;waren , die
m9ur kiDdlIcbheid, en zoo e. mogeJijk ~a mij no, rilitilte , voldeed" ik ato.ide .eo 'mBilkte kopriolen' zoam6illo!ret labrijveode 'paarden oprijzen; die nog groa- • ,ee'l ik )uslbaai op't oelt".leweilaod graasde'~en '
oUd . paard; "'aaraan ik lIIenige nutte.tea' Ie danken
. te~ lllenBcbenhatera dan ik :ijnde, zonden willeo be.
beb,terwijl ,ik bem, de ,woieDsobap vQraobuldigd b~n;
",erab, dateenJlallrd geen eokel :gelukkigoogeoblik
op'tjni.te tijdatip iellland~.'.n lDijnrug te werpeo;
heefb' faD tljD8 gehoorte at tot .n zijne laat.te rD'~.
lijoe
,u ilgebrelde 'kundighoden badden', bem' daD ,oak
,
pIa$1ll , - de , ,lllera. werf! 0 I .1. danlllogs men den
, ..: lMIiorlilieli bi~drager de, toDg SDoereo, door hem dit' den IiUIII van • den sob,oolme~&ter;' 'veraobllftl ' Up
d'eigenplek wllarik met den acboolmeestergrllllade,
fIIdse1temljner ui$boelemiageavoor de pooLen te leg.
reBidee.de ook ,eeD jODg poard VDD, h"ogat a.atimeno
III1l1.Been II oak Ik telde boogtt golukkige <lagen ill
zid}1I o,erigel!l bi~r cuor le'~b eo ,ooral waren lij , teleu alll'd, da' , dikwerf met c:iij, wanoeer de avond
d.-Ide, boogBt ,.ympatbetiaob de mun beaobouwde , en
,~ ,!tO noemen,: VII.n mljD8n ,geboorte.tond tot op
'all d.n d~oomden ,wij ooa een ,gonden toekolllat op
~..dej••r. , "
,. ''IDlm,.eatell Ill
, , Ullermo~der wa,IJ seQ welKeleteo, poer, 'oell altijd groellonn weilana met e~uwigdurende boter·
mil ferlaten kon IODder ge. . . .oor bloempjel besa"id on alwaar ',t gebrllik faD , tOUIII en
' . ' .lOTen,hllU"Rn mij ollvnkte, w..rdoor , ik reedl· teageia verbodsllwas.Doob boe , 8jl1ledig , lOud. do
,,!reede werkelijltbeiddat Det lIo , 'droo0l8'1 rati e~n
, _ifl~Af'dtlk j~ngdli1ln ' ~lelven ward omgelatab ,
rijt8n; op cal,,;ren dag, ik ' WI' toen bij klnl cirie jareD,
, > ~~R gaplefoD rall~. Mitt"" ,W••lorUl.D OUI
~.m mijll menter met, '8D , memd beer op 't wol-
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Prijs der A.dvertentien: van 1--10 WO,orden "voor 2 Pla"a,t ilingen/] ,••

voor geJ.eel Nerlerl. - Indie/ 12.50 per halfjaar.

Vonr iedere volgende 5 wnorden f 0.00. , ','

verBch cidc'll plnatsen de scholen moestcn gesloteD
wordell "il gebrd: aa1i ",,,len<JV:e1'8.
Natl1urlijk ,lat· wanr dit eeu ell anucr kan wordell
gemelLI, het inlalld~cll school wel-en ollmogelijk ' kan
bloeijen, EI· is 81eehte ecn radicaal midde) da! het
iulan""ch ' .: ndcrwijs over den geheelen Archipel kall
verspreiuan, Aell llIidti el .. aurop wij reed" meerma·
lell aandrongen: ~ "erpliyl ollderwij," Men zal er toe
moe ten ' koinen 0111 te vortlereD da t ieder voor i iJn
18e jn:.!' g cdurende dtie j,,~ell min,l le,," 2 uren 01'
cen dag ondenvij. he eft g enotcn.
Voorts zal elke iJenoe ulil1g t.ot een ;;!:.ats·IJe!.I'e);·
king llfilank elijk moe tell gesteld g elVot'delJ . vall de
'Oraag' of de aspiran t lVe l'kelijk gedurellde lien vel"
eischten tijd het ond~r\vij, heeft bijg'ew,)olld, Z:d
daardoor uit uen "tlrd de r z~ak het Ufl.ntal leerlin·
gau toenemeu, dan zulle n ook percantsgewijs ,de ill"
kOUlSlcll del' onuerwijzero er iJijwin',)en IVier amu;.
til: daardoor grooter IVor<lt.
Ziedaar wel een dwangsysteem; maar bij allen
dwang dien men eeuwen lang op d~ll inland CI'
heert uitg>Joeiend i~ die tot heschaving he t m ch lHt.

Brieven uit Atchill.
ATom", I Murl' I Bn,
TF(l(lrdp.

RlJ d(lct~ur

/

Voel is or weer toergcv~lIon sinda ik II ,Idll.at,tro
keer "chr.ef.
10 't zuideo. bobben we OD8 wodor ' ui~g8broid 00
weI .an uit de kortoiinge genome. benting Ie Man.
dars4·Poetih (Wit-Bedebuis)., Eenige bijoonrlerhoden
dooromtr"ut wil ik u medodeel.II,
Zooal. u weet, ligt ~Iaodar.a·Poetih teo " . • 00 den
kraton tegenovof de kampong LGmara, uit welke
kuml'ong e.retgenoemde veroterltiog oBnhoudvnd werd

be'l5i'tot1~.a~t WJa~tot

,len comlnonuant dcr bentingl
Il.n le I,uit. v, d. E" die io den nacht .an, deo 5eo'
}'6br" met e'me patrouille V8D 40 mao uitging, t~u
eiude oeoo ov.rromp.ling to' bepr"ovao ,
Dit gelul<te dan ook, dsar do vijand zoools dit weI
eent! mCtH' pluats . bad, 8f~ezig was. De vereterkiog
werd dUll g 9no mco eo de dllarin aanw er.ig6 lilla'lI t t} D
get.le \'00 dric, verDageld,
Olltnidd.l~k word 'nu ,len kolone! hie .. aD gerappor·
teerd, on .ood deze deu majoor Rom.wiockel met eeoe
koloone "it om <lit punt ta ' be_otten. ,
De vijaud die echter in dieo tijd was t_roggekeard
en zijuo versterkiug door ons bet.t had g",oDdeo,
WO" hiermed. natuurlijk niet. in .Yo eabik on gar dit
dua nanleiding 101 een ge,echt.

Tot .. oover het oorlog.ucbtige ge,Jeelte . ' l 'k ~a
tot het meer ..ediltieveDde niouwe o.er.
10 Februarij is hiar . op eODe gep.ste wij.ege.ierd.
De goochelvoliratelliog.n iu don kraton gog8~en door '
oen dar .1'aokfloufsJ 6x·goochelaar J droegen cei:9r v8el tot
h.t ~eno.ge •• an den dag bij.
·
•
Eijnige dllgen tater word,",n ~e, a.angen1lllm ,~rr8 at
dnor ri. IUdiag d.\ ouo. kolQa,,1 biJUaz9' tot,Gene.
raal·Maj oor wa. bevurderd,
•
Hierdoor ia vold.ao a.u het reede laog uitgeapro.
ken 'Terll\rt~ell fa.n bet lagd te Atchio. Eu waarlijk BIB
men uagaot wa" de (fen"raol Pol hier reed., h.oft •
g~d8"O, dn.n M\ iU;lt lliernll'nd vOfwoncleren dat 'wij balD
is g edflchteQ op " konings verjllarrlag g'elleraal-DlIljHor
lideu worden.
Ook de plaat. g"had h.bben,]e promotid bij de Bub·
nlt~rne ofJ.iolor~r) heeft m~~nigeoo weder "an riem onder 't hart geo(oken,
Bij "'o."e! vrolijk., spijt het 1110 U wI< moer treu,
rjg~ b~rigto n te moeton zdn~en on w~1 over den ge~
1.01Idhbid.to •• tand.
Deze toch i. "i.t .lIeen vrrr •• an gun"tig - mallr
ZQ1f1l boogst ocgu :J 8tig to DoomeD.
Het eterfte-oijfcr klimt op 8ommige ' d~geo tot 27
a ao .. D~ ·cholerB eitlcht weer mee~ ott~r8, terwijl koorta
en bUlkzleRten h.t cijfer vol maken.
1'10 welko koorhen! Ik beb nog nooit lulk eene
nijoige aangrijpend e snort geEieo .
E . n k Ol)rl~je; en de at.rkste 00 mee~t lObuete eo Ida.
ten wordea
oe~ gaknakte ei! tegen den grood [{e.

.1.

worp ell .

En nog geen brOOd. Brood" voor deD Europoa.o e.en Doodig "Ie .leesen. Enfio" ik denk dat
het .oorloopig D Og w.t tot de .romo weoeehen Ht
blijveo behooren. D. lever.ntie is on ,,';omaal voor
dit jaar oiet meor til .eranderen en begin ik er dU8
aaD t. wan hopeD in ·t j.ar 75 nog broJd te lien fer.
strekken.
:.r.a~ w.t pr.ot ik toob .au brood 'voor Eur~peanen,
zu'}en het aenld.ags niet moer noodig hebbeo,

w.

meer tulleo tijn. 0 vi.r een paar ru~andon ga~t bet
gedoelto dst zieh ":lIIIi.twoe joroo he.ft , geiingageord
na8t Europa terug. " " ,e" re!!itgagBillfmt van. . df!>t · gsde~l.
If! 'rJa U lIiet Ie ,oeken'.1"!!

Nu Z,IU ik gaorne eons willen woten hoe het verder
zal mooten gaan, on .ook ik bij mij.olvoo al naar mid·
doleo om so!,laten to krijgeo ma.r - te .ergoefe. Eene
beotolling te Nouronburg!
Foei! wot bon ik to"'1 dOTU. Er ia imlnora korte·
ling. e.n 18. Bat, opgerigt!
Ik wed dat Gij, die eeo leek in 't va,k zijt, nooi$
.ult rAdeo boe meD dit doet.

't ,uur gebrogt, de artitleri" ver.terkt" tot eiDdelijk d.
.ijand 0 0. de nieuw b.zett. en tbBns .ersterkte pooi .
tie liut behouden.
(Jnder ,Ie gewondeo aao 'on.o _ij,l. beyond .iou de
2. luitenant Popeli.r, die eoo schol io de k~ak boo
kwam.

Ik wed, dat g. d.rvoor eerot manaohappeb .ult
zien to krijgon eo 100 't blijkt dat ,tie er niet .ijn, .00
het, hlii~t, dat ... M ~ geon \7 h.t.ljon" kunt formereo.
er va~ af B.lt stappen.
0 1 maar dao .ijt go , op eon verkeerJeli wcg, ik .lie
man van 't vak ben zal u dot tach eene leeren. '
Reoopt, MeD neemt eeno compagnie van eeo ander
bataljon, doopt d.z. ,bet do bon.ming va~ 18d. B_·
laljoo en .iedBar het 'I.et;er een J3ataljoo st.rker.

land on oad.rde rnij, ik boord. uit bun geeprek, dnt
do ... emdeliog, door lIIijti uittrlijk ooboon getroifeo,
lIIij tot rijpaard ,oor .ijo ZOOIl best.nl'l had, mijn
meeater zO\l mij eebter eerst kiaar ",ak,n, op dot mij.
n~ doll. aproog,o deo jeugdigeo erfgenB.m niot deo
balo ded<IAPreken. 'Nadat zij het ovor den prijs 000.
~ar9n, vlllijderdeo zij EictJ; wBt\rop mljn·e boezenvric ndin naderbij trad eo mij mot traoelf i,n haar
schoone oogen een le,e", rUk uo bittere t"estaoden
toorspolde. Oak ik word ionig bewogcn en deed een
dureo eod, dRt ik mij:.lecbt. jen koete van menig pBk
slug, d.B noods .an mijD bloed, aan de dwingelandij
,"u', ooderwerpeo! ,Den .olgeo.den morgen werd ik weg
ge,oe~d ellmo.st .oor eeuwig, Ifscbeid nO,hOU ,vlln
mijoe gelieCde voiendin, ik h.b, ,baar nooit' wederge.
zienl- Lezer! overguD mij te dezer plllllt.e ooooilten
Iraan te iltortel\ op " t graf 'o nzer, vrieodoob.pL.;. ,' Ik
gllvoorll -...
"
~ijn ' aioester Iegdemijeen tooal io den bok on
1gerde mij' daarnaar teluistereo, m~ar! boe kao ik
'tafgrijeeelijk gevool ter oeder •• ebrijv,en, . dat m\j be·
siellie bij dit aerete bewija 'mijner dieDatbaarbejdi ,ilt
ilam. dan oo,h: de .rijbeid, ', toen bij bO,t , w&!lgde ,iob
op mijD rug nederte ' vhjen,belll~an ' die, ver~ev<!U
zitplaalsaftewerpen" ,dooh vloekende opslaoDds, sprong
bij op nieuwdaarop en deed ~ij maar a1 te zeer ge.
,oeleb, dat hij mijo meeeter WBe! JdijQ leertijd dullr:
de nij lang, dliar ik (bealoten bebbeude tot 't niter·
ate we&retand te bieden) ,olgena zijne speoificatie
elio koppig ·dier waa; Eilldelijk tooh besahonwde bij
mijala ' ,oBoerd en werd ik op ,een' heerlijken Junij.
dig nair mijn' aienwen , Hear 'gebr'gt, bet ,' 'verrokkelijkacboone weder atem,de lIIijtrotijk ,eu inmijoeopgeruimdheld liep' Ikd.rt.lend ell b\1ppele~d Ilugl

den weg, helgeen mijn berijuer, een dommen b~eren
jongoo, niet Roheen bevallen te ziju, altbane bij mijno
an.v.ring aaD d.n etaIkneobl r •• dd. hij d..en mij
.oo.. igtig aante'pakkeo. Nu opend. .ioh .eD nienw
tijdperk van mijn It'Vso, in workeod.n .tut ' nag weI
'. r!ikot •• an .genietiDgeD; ik leidd. e.n priDaen le.eo;
hoogotena drie uren por dog behoefdo' ik te ,werken,
en bij mijn. t.hui.komat .ond i~ 8teode :eeo .olle
ruif, terwijl ik bot ' mot, mijne ' medeburgel'll , io , deo
ruimeo en lucbtigeu .tal w~1 ~on vindeo; ' de jonge
Heer, dien ik tot rijpaard dianue , WIIS zacbtGord vall
karakter en of.eboon hU in zij ne .poren ' betmidd,el
had mij to pijnige'n, maakte hij'daar Doo't gebruik
vaDi elechte e60~J tluar ik , mij ·ber,lrioereu · ,k_u , door.
reteo de •• Bcherpe ' huiddoorprikker. mij de ,' .le080bi·
go londeDeo, .• n we! , bij d. ' velg.odegolo~eliboid.
Op ' .. kereo Zood8gmidJag ' op do go .. one w8Qdeiplaata
uit deoollltrek mUmereodop mijorug , ge~ten;laos·
laam .00rtga8n<lo, tagbij'vanverro bet vonrwerp oij.
ner Iiefd~.in "oeoelogllot, rijtuig. terwijl,eeoander
jOD~meo"ob (opeea allerl.elij 'at dier . zitteodo). baar
bot ,bof ecbe~n te inahn;· oP' eens 'oel "ik ,de eoherpe
sporeD in mijn buik, 00, ho,;; op,p'i~geo1e; wierp ill
mijri"berijd.rbijDa,uit 't laa'" hij beretalde oiob eohtor ~o als de,otormwiod vtoog i~ mot bam longl den
, ".g,totd~twij 't rijtnig baddeo ,ingebaald,ik wend·
de Olltuurlij\, Dlij!, 'kop beleafdelijk , Qa!ireene ,andere
lijde, om bun g,.pJek oielafteluiatereo" load.t Ik
,an ,deainboudooknndig bleof,lIIaa' de uihlagdaar.
'an Boheea gooatig, ,' altbanl bij bet nall1' ,hnlerijdell
klopte bij mij wi>lwiUsbd op don bills; 'oai mij VOOP
mijoe 'higbeid te b.loooeQ. TW,e e IOhoooe- oogen~u.
• dell mij tot ,erderf sloeijeD;daarmijn meester, 'I~m.
lIIende,voorde ,jonr 411luill't r~tlllg, met b.ar

:....:... ! /,,~ :;- '.: :: ~ ':" O: !~':::"•

•~,~ .. ~L~ n .", n ".:; .....n";:"" h"f' ~\ fl n in

'

m

.

'.

.

.
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Inzijn I....U" ,;m!ADBl'llglleghheUl!'1;l1Qlltl~I'llIIeb' G().~elwal deaterbteD In del8 .geweal'en ·.ont• .,
; Delsl' dagen werd eono .ijemaobina fOet een kon41~
mfJe<llQ, ,tooh, getton 11'&11 g •.~leVeb.A1III sijne ~oepillg. .
. de stlldie .de hoog6.en d~t ImnB..
gsn maohiniat derwalrtB gelonden, Waif.rdoor de :hlllt.'.
811. .!OO
." r "olh.rdeo
midd.len ,an do ·genoe.K11Ddlge dlel1it . tel' tieatnJ- . bleer opgaao. ·
....
.
,.
.
alDg .' aDziekten aanmerkelijk ,.rmeerderd zijl1j d....
Zeker wareo d<J Air. B""!rq,il voo·. Eroat , eo 41st
iot8ndaooe . slooft .ioh· af 10 het bedenken en ve.•, ,Ednrconoert van _ Vi~oxtemp8 "elbekeod ' ID 'de mu·
kriJgen . van al~~rl.i v.~.d~e.I " f~ora.1 uit het .:>0
. gpllDt. .
.iekale.'. . heter ge.leBd .In de .jrt~osen'IVer~; d,a.a.. b. BOO'
eeoer wenlohellJke vorlatle. Zg beert .chter oolt met
veel
meer waagt. eeng~veatlgd meetUl', waoueer
groote b.lwaren Ie kamp.o.
.
..•. .
bij . h~~""h?on8~~aer ma.eijelijkete inetrl1ment opoeemt
010 .dit onl.. . I~.era io NederlaDd e.mgscloa dUldeter ultvoerlOg . dler meester.tukk.n, w•.lke ~CI8d. 100
Jijk to 'maken, .ullen wij uit de vele . • 00rb.eldeD, wei·
menigwerf door de oorypheilo .d.r kunBt •.90 "ertolkt.
:.Ire.. wij t\?t sta,ing fan . on. beworen laudeD kUQuen
Vao d. b.ide g.noomd. DUlOmera was bet Edar
aaobolon, er maar eeo VO.tRtoOtS. opnemeo.
.
oonoert .eker b.t vooronamst. en. ~ee.t belaDgwek.
.De geDseekun.dig • . dienst. v.rlaogt terea.bt, ,oor~.
ken~e, o.'!"de?g.nial&o aaD"'g dezer.' ~ompositie "eo
.ieken in · .ommlg~ om.landlghedon eeD rUlm. gebrulk
de h.f.hJke tlUt . J, • . o.or · het geheelhgt • . m.RGrOp
vaokoemelk.
. '. . . ' .
.
'.
vele plaato~n v.• rraderlijke .t eobni.obe moeilij"~edeo
De Bsnnemer had om" 1D dl. behoefte te gemoet
bodokt: . WIJ rele.eereo aHeen· de .taobtu pOI.o .s.a 811
t. k,., me. o 80 m.. lkge •.eDde ko.eieo va.o elder. ' oaD.go..
do .afg.strek.n dUbb.18.r.p.n. io bet · ~ddgio,. die met
voerd . Dit gillg de e. .",te dag.n goed. ·maar omdat
ongeme.non gl8~a en blmte w.. rde.n Uttgo.oerJ. ,M anr
or io de door ' 00. b•• otte stre.keo een lotaal gebrek
b.t m.e.at zal bl) .00en d.r aauwezlgon nog n~khnken
ean graa ia, b.gao dit . vee boo langer hoe minder. de IUO b•• rlijko ell elf.c:voilleeohre.ene ... Uttg •• oer·
melk t. geveD. eiod.lijk 8tior.'8o de kalveren eo teD
d.. of b.ter getegd g..ong" ue •• ogpa.oag. op de
.loUe de m'llkb!".ton.
.
g·.nBar. ~a hot grovte tutti iu bet . Roo,lo. Di •• ang·
Door de.e om.tandighed.o badden do . Bleken al·
.. ,eoe 'eiaobt een grol)ten, bre.den tooD, e.oa zeer
wedor. g" ..n m~lk, de . g.o.e8ku.~dige dienst klaagde en
ontwiHelda taohlli" k. en voo,·II.eene path.tieohe .oor-·
vao Ult haor etoo.lpunt mogeh)K te o recht, maar aao
drag t. Hoo wnor~l.g h•• It de · .. oh~t d'~ elBOboo.. ,e~- .
.uld, door 'de Inolg ge.oelvolle WI)'O ."aorop hI) d,t
dou .uJereu kant lDag moo de Intendano. , .r .g.oo
verwijt VaD make .. , a.lo .• ij .d. me.~iog . toe~~.taBn ia
ged••lt. te~u~g.f! Na atloo~ daar.an oaderd~ bo!"
OlD den non nemer, d\o tulke kraobllg. b.wlJZen van
.eoo comml.ale, be.haod. U1t ledon . van .de dlt~ktl.
goedon wil en .' ~"kzaa~h.id gegev.II be.ft; bot am
.ao het orke.t•. eo. koorp.rooDool, die" bem bij mo.nde
zulk.one zoak nlet laatlg te maken. . .
.
von' den Prealdeot ..d.r . M.atsoh.PP'J .n Ult d,enl
.Na .. .."ij 'erne men lull.n oak bouten. borakken . war·
handeo d.o otrak.geooemdoo lauwdrkrao• •8nboad
dell ge.ondeo, welke .00dDnig ing.richt eullen . worden,
",or zijDe langdu~ige di.oa~en, in bet 'belaog d.r
dat d. plaokeo- vloer.en dier gebouweo oenig.e ,oet.o
Maateohappij .aD Toon,kuoet bewezeo.
.
bovon deu grond zulleo ' komeo.
.
Da .1i" Honqro .. , dIe de he •• Co.noll ~~ : b.t. twe.·
D•• cbadal.Uk. dampeD wel.ke Ult den grood op'
de gedeelte .oordroog. orertr.ffen .1O ~oe'l.~kh.,d vao
.tijgen, zulleD nu door d.n wlOd ·wordeu wogg~,oe~~
tech"i ..k verre' bet eerele . stuk. Dlt Dam DIet "eg dat
en de konBon O lD .i.k t. wor.leo door v.cbtlgh."1
juist .d it otuk . hel glauaput:I .vao d."11 a.ood W••. ~aot
vermiuuul'en.
voor vel.o, dIe Doch W,em.w.kl, oool! Joacblm of
aodore viool·celebrit.iteo d ••e Ai" haddeo. booreu ape·
len . eo voor wi •• e due geheel Dieuw waren. maak~en
T. r"llt·.zegt de Iod,:.r:
die' pikante ry.tbmen, zoo. geaocuee.rd uitge.oerd. een
W ij wieteo ' dot aile BohrinureD vao den beer van
oODgeoBmell eo . magtig.n . ioJruk. die nag .Iarkor
D~.I.u J,}or de haDden 'aD don beor assisteot resideot
word i" hot Andaute m.t .ijoe he.rlijke zongp88oage
voor, de policie JDo·ettt(.~D gaan.
io tiogeolet·tooooo, eo d. praohtig. dUNver gow.rkt.
D. bopaling da"romtreot is eohlur niot gemaakt Olll
variati.eo. Doch de algemeelle aandaoht steeg tot b.. ·,
• cenauur uit te oofl'neu, ruBor om toezigt t,e houden
wouderiug' iu ~et 3de tbema, b.tw.lk door dozeu artiBt
op helgeen ' 'eroordoclden Bohrijv.o. of de. Doods op
6rieveo. die zij outvaogeo. teo. eiodo ontvlugting Ie ' met e.oo ·zoldzam. brav~ur. porelreino zui ••rbeid eo
atoute atre.k word voorg . drag.n. .ooral in bet mid.
bel.ttoo. Dit bedoelt het regie moot.
dol.t" doet' met .estiende figuren. wllllr .ijoe octe.eu·
Ie ou h.t belett.n 8811 oou publicilt iu de gevaogr.peu met ·tremolo •• lijne dubbelgropoo ap .do .G. D.
. geDie Olll .~ne gedacht.n zout!tir voorafgasnd v.rlof
.n A·'Door . • n eindolijk in bet fioale. waor . de hoogst
door d. drukpera openb.ar te maken. legaal?
moeil!jke uitvoering .der arplIggio· figureu m.t daar·
Wij Qlltk.oO.D · dat eo ,eetigeD d"arop de aaudocbt
lueech.o .ang_houdeo fiageol.ttoouen. meeBt.rlijk wer·
van het hooge gezag iu N. derlsod.
den len gaboore gebraobt.
·
lIet drukp.rs·regloment wi! represaio. geen 0008uur.
Wij ' zoudeo in be.haliog ruoeton ,.11.0 als wij am·
Ireut de uitvo.riug dor ouverturee •. • an . deD prac~ti.
Dr. warioe is bier ap dit oogenblik zoo sl ecbt ver·
goo wala. uit . "I. Prophete" ~D de b.geloidin~, iets
legenwoordigd. '.KI bet A . .D. vau N. d. in .ijo mail·
lIIeor w;ldoo .eggeo dan wat DIet laug gel "den 10 e.n
overzigt ,ao 13 ])loart, dut de oftredeud. Gouverneur·
verolag over hot orkest d.r lUaatlobappij reeds io dil
Geoera"l OGar Siog.pore 1U0llt wurdeu gebr.gt door
bla.l is aang.voerd.
ou" ochip dorparticuliure N. I. Stoom,aart Maat'Vat Doe en voleo miod.r aangeoaam trof. waa dat
Bcbappij, un' er geen e[,kel rijkovoartuig beocbikbaar
de beer ' San. let. die bet orke.t en 'de koren leiddo.
io p,u den ni.uweo Landvoogu te Padang I.. gaal1
-

-
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z8lf .wel heUO. eo .I!O~ eOl, kuononopriglilln,

.
Jl1m'~er: oobt.., dat de op deBe . wijlegoformeards
. bataljou alleeo . op p.pi.e r \roBneo ". beatsoD, on .1
mallk$Q lIIen' h~t tll3er oak 40 bataljoos sterk," 000
blijl't op de...: wij ... d. . aterktesteed. ' de.elfde.
litrll~ogelpolili.k. Gedilld . ecbtor.. tot de ' wervi~ io
Nedarland bare reeultatao toonLI
lit ben dear waaraobtlg gehe.1 eo .101 'an mijo epro·
poe .{ged":aald; doob wilnog .oor: e.;~ oogeoblik tot
Alohin terngkeerso.
" .
llIeratdaaga loll en we weI naar Lohoog oprukkpD 90
,ullen m.t ·. bet oemen .en delekampOeog de .opera.
. 'ti6D ';':ef ,oor ·'e·. nigen tijJ' ge.lote~ wordeD. 10 bet: geeo it lIIijo, aCd"eliog n,o.mde 'indt gij de redeueo
waaroo 'we baata·. mo.l,n· ""ggeo.
Zal dan hler een komkolOmertijJ worden, . dioo we
hestedeo lullen met· de ,erdere be.ostiging uo h.t
ve.krege~e. bet aanleggeD ,aD wegeo enl. eno.
't Zoubijno vorgeton u te melden dot do telegrllllC,
draad' tuesohen .oloh-I." eo ,len kraton o,er oeD paar
d6geo volt<>oid .01 .ijD.o
.
De boo.e wa.ld .ertelt nU wol. det de Generaal
'e~De oommislie beeft b.lijlowd 010 tel.gralOweo
o'p te ' mak~n. d'a ar ' bij lelf niet weet · wat .r aDders ·
.,ru woeten got~legrafe.rd worden dan de aaokoID8t
der booten'
maar ik boud dit .oor een lasterlijk
gemcht en goloor ~'ot niet . .
De poat &lidt, he£geoo .mij ooodESakt evooeeo. t •• lui·
t~. Later lDeer.
Geg~~et.

Pet

To

Samarang.
OI48TBRBRe het miHeD der 'orige OIaond, werd aao
oeO lombudbouder tJ Karang Bid"r" e.ne goud.o k.ten
al. peod aaogoboden. ter wa.rd. 'an j 135.
. Kort (lAarnG kwam eo1 D zekera maBI!I 'l Jok ro, eohrij,~r van ,litO li 'Jofddjaitea, u it ",UIIB van deo Ad~iHlent·
.l:I.esident . ,on polici. hd I'andj •• h"ia ondert".ken .u
n.m genOttmJd Iteti'll met ticlt ~ui:ld t\,

'l 'ot ou toe heert dolo,ob .. " llo o.:,l o'· ,'c hter het paud
DOg Diet teru{ .on"Rugeo, n ! I{~ h eenig lh'rigt rls!\roIQ-

ire lit gehad, .ood.t hij mot r .'gt begiat . t·, twijrelen
uf -,Ieee IUl.Ddt.' liog wd op lIlt vaH don adeil!lteh t· resideot
i. geaebi.d,
TItR T"~Bl'It1'BRl:.r(l fBD httt giat.·rdD door one met;ge~
Jeelde dient, dat de heer Aweudaon (uiet Amazo'ne)
.Iechta .';a .oai.t drie der in ••• g.,all.noo beeIt
gered eD de g?ootste bulp verlee"d i. M'"r d"n beer
Demeut, ge"mploij •• rde van don I~.er Ih.d.h,,) ••• die

toan eon and '!f w8igt!rd~, met zijn tAmhang"" \'e rder
j"n "es· ging om tw·,e in h~t uLUgOl;la~ene ftu)r~uig rond·

."alkeode inlande .. te ro,I,l en. Do hee r Dowent was
door en door Olt bij hot aaa wol kom.n on .erdieot
den me~.tenlof voor tijne hulpvaardigheiu.
(aaofJfbo dea .)
Hat stoomach ip lioU'lnd .au de maat.ohappij JaM, .ertr.kt Dooderdag 8 . a: .an Soaraba'jo.
SroOIolVA.uT.

'l'or~liTW OE ' HXS!DBSTIE SA'
Gist8reo a,ond ' hiel.d _ Maalooh"ppij oeoe
algemeene ,.rgedariog.
..
Behalf. d. k.u •• eener commi •• i. vo~r het opne
men ,an den' Staat en het beheer der SpBar- en Bo'
leenbaolr. inaakte de ' oll/luoatiga toastand van de Her·
balingaobaol een .vooroaam puot vao be.preking uit.
N •• ele overwegiogaD "ord hesloten, det. · iurig.tin!!
"iet op te he.troo en nog . • eo_ proef vaD drie maandeo
. te nemeD.
Ter· bereiking .ao h&t ' voarg.st.ld. doel werd art.
I .an 't reglement dier ecbool dermategewijzigd, dBt
oak leerlingen uit do hoogote.kfasse d.r IlIgsro .cboleo, of Iii • .die volgeDa 't oordo.l der commissarieeeo
door leonijd' al. anderzina .daarvoor geacbikt. ,ijo. aao
1 April a. 8. van de lesseo kUDneo de.lnemeD.
~-O<.II'LJt ui Ott'tlllJu gCl~"6u,",ih:iJ. ~,·a.~jD "'~i'~UL.i /:it'g"'.
veo &an eall tiental jooge Iieden, diesoboon re.ds bier
of daar werk.aam geeo voldoend .alario genieten .010
idtgafeo ·voor onderwije te dooo.
.
Nag . werd .a.a !ge.teld. dat do Maatsehappij .al
trilobton be.orderl!jk· .Ie wezeo aan een ge •• llig· eo nottig ·lameDliio. Daartoe lal deo 16.n April a. .. bij
wijl8 fad pro.f eeoe algeweeoe . • ergaderiog ..plaato
bel/beo, waarin ladeD eO bnn gezin gelegeoheid .al
worden gege.eo om door . het hooren eeoer . • oordr, gt
eO bijdrageD, afl!ewilseld door tang ' eo muzijk, ' een
aaogeDameo a~ooddcior. te breDgen.
.
.MAA.T.caUPIJ

lIUlA"U.

I
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albalen. Al wat IO.iI h. eft kuooen doe " ia. de Zeeland
en .de ScnouUJJn van ODrue~ lJa8r ~u reedd t(;) doou
.I"pen, ·.ton .iod. daar bij de oaukomat vao deo beer
Vau LaDobarg. eeuig figuur to m.ken.
NAAR wij verDemen i. d. hoer C. Boascher beDoemd
tot pr.aid.ot der .Ned: IDd . Maatsobappij van Nijv.rb.id rll landbouwd.
UA.'l 'A,UIl,.

-li"'"

Wtt~

1/UVl"

u.t'

1It!H:t

vrlBOU130

Qer mu.

tijk en ...an d.n he.r " Coene~. e.o ',.rblijdend oienwe.
to. u do }ul"ekonlDgBIIJeteo en de D1eu".bl.d.o do.a
week bek'ud maaktan, dot d. w.rkeod. led.o der
Maatdcuaprij von,froookunat te d• • or plaatee •• n groat
vocaal (0 0 JDBtr~lDuntBo.I conce~t 6aD den eersteD \'ioliot Co. ,'en, diu •• dert acht jaron met o'lijd friaach.o
iivor eo onverJr,otoo liefde in bU~ orkest medew.rkt.,
gingon aaDbiodeD. Zi •• bij al bet. voortreffelijko dat
die I. den vooral ill den l.alatou tijd op muzijkaal
gobied mocbten pra~.teer.n, blijkt d.t 'de 1'"llalag ODder heD o,)k. getODd eo zektlrder. elQBtj want nidL zij
.ijn .ertolk.r.· en drage .. der goddelijk. Polyhymoio.
die muzijk mak.D, mBar .ij die d. kunst . too Dell te
vereerOlJ ook in de !JuD8teoaars.
Zoo dcaode vorkre.~ bet · geheclo co"cert e.oo wij.
ding. die met eun guu.tig diopaoon zoo wei bij ·uitvo.·
.tendon als to.bo)rdere golijk etoo,I, eo wI"rJoor d••e
re.elehjke avond deD h.er Coeoeo miodor 010 coocer.
liot dRll al. iubil"..;. onf.r".t.lii~ .. I bliiv,," .
0,0 .oer begrijpulijke eo'. goldlge re·lo';eo wao bet
programma te £amen gesteld uit het edel.le wal de
.orige Toonkuost-coocerten re.odo badd." o.ngoboJeo.
Do ork&stwerkeo en de koreo werdeo 01' .oortrefre'
lijke wijse ten g.ho~r. g"bragt, en do _oli.t.D betwiat.
too elkaoder ole het ware den palm d.r o.erwiooing
die ditmaol oodor de luide . toejuiching"n .aD aile
aanw~zigen. in den vora;t vao eeo zliverttD lauwerl(rana,
den beer AoLo:> CoeneD werd to'ge"o••n.
Want gotuigden di.u a.ood Diet de' beide oiouwe
.iool.uooertetukken, die .bet programma versierden;
bewe ••n oiet voordragt. mogielrale vaardighei<l, bui.
teogewoDe ' lui.erbeid io de grepO.D. benevano die
duizeode bezi~leode en vObk.lonlle toooll& da. bier
: 'leo jonger : der kuoet was opgetredeo. di.oreteleod

dien. t~.ngev olge al~

~gu de,~~o§!~ v~~,t~~r~~~~~8~:,Oz'},°odraob~~~beute:~d:~~:~
in het wiel koo worJen voor den ·beld van deo avood
(.ijneD kun.throeder) eo voor deooDcertg ....r •• wolke
groolendeol. ouschu luig aan en •• If. DOg niet op d.
boogte lijn van '8 H("IerOD Markus' 8ubjuct.ieyo opvat..

tin~i:~!~~~~/~k0~1:~:I~ijl[:ng:~~~:~:~~;'hcef~' ~chter' dit
voordeol, d&t; du werkende ledeD eo h.t publiek tot
bet antdl,kken kwaill un '00 e',u noeuw taloot. bij den
b•• r Sauvlet. diu buroidwilliJ deldiding b.d ooo •• ard
en zoo good aIs ;~ vista al de ot,(est- en koorliuromurB
met belei ll 60 eo'~rg,ie ~ir ~ ge J rde, eu druUdo .ll" tooo rle

,.in tiio~tig.r Kapollmeister" t. zijD. dia b•• i.I.Dd
op 'ijo orkest wo.t te werkeo.
.
Toen wij hi~rb \)VOIl zaiden du.t UI) SoliBloD ~JkalJder
dOD ' ,oorrllog b,·twitllteo, mOt.'st d~n blje r CouDon de
kraIJ8 worden tot'g6"ezdD; ma.r daar de beil1d dam es

Soli.t.n iu bllre hecrlijke .oordragt vao het Duo ilit
de Norma den . gelauwerdQ zao bttruidwiHig en waardig
ODth:rsleuoden, zendOD wij dt;&~ vordiem,Lelijku dames,
al9 ~1J11 &!lntl unkuu HItU Ut;Hl

o~... I4i~
.. ,.!IIt., 1n,..·'lk d. .8l\.i 4lI.b.' W.il ·eon ·. Bohaakp~tje
...._D.':IIl .lt:li lil,d geliJlI oO,klNa eell har,.GlUI'

tJf rUqelli)lftfll?'V' fOll' "fJle. ~I1~.D""onlll$ltaIu .

eu eteeg mijo' mee.ter · .af. ziob . tualoheo 't · geboomte
verwijdereode. terwijl de . atalknecht met ooe beid.1I
aohterbloef. met laet .iob... voolal 8tH to houdeD: ' Wij
~tood60 digtbij "ene hooiBchuur. waarvan de heorlijkeSoulen mij . coo oitlokkend . en :tfir.tond :. ·de ;reukor.
. ganeo etr~eldeo; dot . ik ~roliik '~egoD t~ ' hiooikeo,
I~etwelk ' eeo lui~ . gevloekvlin den ~Ik.oecbt uitlokte,
' welkge.meogd .· geratia k.o rtdaarop eooger.ommol .:eo
~eatomm.1 io de . w~oiog .ten :ge •.olgebad :eo IOU :ODS
eenAklap.doordrie · ~te.ill"boereo eo eene.ette Loeriii .
'omriogd oageo,., )Volko . ~p luidruchtige manier BlO d.n
otalkneohtvroegeo. Wilt bij ;,1001801 ,'oor boo hui. deed I'.'
Deze geraakte iit ,erwaitiog '00 .ik ugendehot I~~;
dat mij . pllatd gemaakt ' bad, . waardoo' ik bier "oor
figurant kon .peleo. Om de Vetwarriog te ~etme~rdtr
....0 • . naddrde mijo meeste: met eene dame aao deo
arm eo ,iel dood oDsahilldig in de handen der bei~ ;
deoso. daar. 't boerenvolkje de dame .ao myn mees:
ter berkende 'ale de jooge jufrrouw .an 't heerocblli.
. en de ~abaker. haodtalitolijk verbo~o, bUD oogwi~ te
" ol,oere.o!" torwijll~ In . onbegrij;'sliJk .korton lijd ds.
dame dedoo 'olipesren, "alrop mijo'meeeter 10 zijltll!an.
. bel ' iP'lfikkeld, trool~elo08 naar . btli, reed, .tloekende

0,

eilJ& ae!teo-. op de .warald":" op cija "ilkoeaht
...;. eo i>P ,ijnpaar-d~.
"
(1F9rdl

~~ffJa"d,)

W' M.,a~u' W~';'_,

voor

JJlUt.

IJlilir

mi ud~ r

scboooao avood, d. v.lg.ode <lichtr.gel. vau Alf..d
de Mus,.t op het debuut Van twee lat,'r boroeUld
gewordeo 'rou weD :

~~if:~I;~~~Ii;~~~;~:j!:~:!~~~.~:;:~!~UI
Que ,uue raUlIIDot dlllll .1l01

I

10Ul 1

-AUn! Clue 10 bou bctl r VOUI lui,, !
Ce D'est pal du hat3rd ' UD caprice iDcoo,tallt
'Q Ii ~' U IH ~t DDltre aU meml5 io.h.n t.
\'otn lO P.:O ici-bu, 0'03 t II) MU ~ 15 .lk:J~tivl
Q1ll ",ur 10 r~u SacnJ .. ei!lo oterllellemeDI.

tru.or",

Cbaolet, enlaD".

diro.

. R. L.

~ Uit h.t "ver.l.li : vall loot Bat"iaBeo'h

Preouwen
·,eer o.er 1974, -:- YOvr w.lke .too.ending · wij d.Di-.
. rokti. d.ank b.tu;~ell·. · ...... blijkt, ,I.t 00" de aaod~el·

k(,u,:

houderd 20 ' pOt,
wor{len .. uit :!ok~.er'a ... en .dit,.. divi.
uttad 'DOg Vtful Ga.r.I~:i~ulijkl·r ~ ?U ~ij(l gtHVaellt, 109, Di~t.
d.e ,prije der 8teeukoJ~~ tlltnk g~it~'l:'.gun w.~ .- Men . Ieert

.

ap .nie.uw oit doze k.pJ1alu wio.~, dat ooderoellingon
a.l . d.z" . biar. niet .blooijot;, · kuunea, toutij zij e.n mo·
nopolie beilit.te.o; ·.•.n bet ' verwondert ·011. ... Diet. ·. de..,'! ••
Ii.u.rtilfd. to eiei.... door person.eu .uit ·den .. haild.1 . celt'.
Van de vier kom·mles.ri .... D i. : d~ be.r .· Z.~·.rijn .obel ·
der firma J ," F. ·.ao Lee."o • .(In , Co" de. heer · .scbro, .
.der . V'oech.r lid' d.r . ~'aktorij, d .. heer:P.lairet . Hoog.
lan'dt ag.nt der , IDJi.o~e Haodelsbauk; eo" de bear
W . T. ~'raser lid der firm. Maolalne WateoD' 'en :00 . .
Wei e.n bowij." dat ie.onde begril'peu ' '''D .•. bandele.
ekonamie te . B.t.via g••n•• io. te 'ergeef. ge.oobb
wordeD.
(Alu • . Da061.)

WetgeVing.

' .

_II'

,

','

"

"l1li .

Re,

t.,

.an

10,-.

O,erwogeD"., dOli de getuig8 Soelall Salim, Djaksa .
vaD p.dang, ". :der eedo boeft ,erk/sard, dat ou rultll
een jaar g.ledeo. d. eiBoher bij de 'poliale ia komllD

~:~e~~r~ri~t1~g g.:~ag~:t~:~~ ~~oo e~::e:! :!::t:;

.oldaon; dat bij .iab h<:rinoert. dot er togO sprike
W08 ,a .. klokkeo 'en .dat de laW< vou~ bem . gelOlillIb
i •• doordi.n de gedaagde beloorde .telken moaDd. /lO,,...
t. lull en b.talen. kUIIDend. ebij eObtoJ'dl.u t ..Opg8Y1nl
...
•
hoe groot ~e ~Jm was,' wol ke door eisoher ,All' 8e- ' •
d •• gde word ge.ord.rd;·
.'
Overw.ege.Gde, . dat.•. io ov.e reeoelemmiog ' hiermed<l,
ook de getUlge M~ndlar•.od ollderte.de heeft.erkl••~.
wordeDde door d ••e altbao. b•• eatigd de . omslandlg.
beld. det de gedaagd. doetijds 'an den Djsk.. '.gs';'
bOOrd, olJ z~" v.r"e~ oed[' 1le106fd maaDdeI91i8/10,~· .
te zulleo arb-tal en ;
O.erwegeode. dat nil wei i, IVaar . doop deBe .et.
~Iariog b.ot .olledig bowijs niet isgele.ord .an des
elscbers oustooo. 'lao. deD aousren kaoteoht,r de
dao~zaak is geataofd. det de gedaagde . • an ef.oher
. eeoe .ekere ~om was . ,.raobuld. igd eo ••er soker eeDe
grooter. sam dan I 10. - •• ~o.ae bet toohredel"kBJo.
wijze oi.t a~o te . DelDeD. dat io .oodenig geval Yoor
geda.gd. ."u ;ijn ' op .iob genomon om I 10 _ '.
maandB af te bet"le,,; .
•
'
.ov"r~egAnd., on.ler d~.. ometllndigbed.o, wij,' ..tmlta WI) de ,or,l_"ng DId van aile be"ij8 olltblqpll
aoht.", term.n bebben gevoDdeD 010 d.n eilaher dell
eupplutd".u •• d op to I.ggen;
•
G , let 01' b.t advioa .aa dan ' Maleisohon . prle.tort
Gdel op rart. 1941 van bet Burgerlijk Wetboe/c
op artt. 9. 13. 101 .aD het pro.isioo.el reglem8lltfOOl'
duo Ra.d .aD J usti ti.. te Padaog;
Reilldoeode :
Wijzen ·de vordel'icg vaD eiiieher toe;
V. roord.eleu dOD gedaagde 'om aon eieober to betaI.n .Oll~ .om vall I 5\l,~ ter zake '00'lohre'8D, miflao. :
gado,. 10. de Ito.t.,,;
.
'
Mit. de eischer, ~oor ,O!lS. io t".g~o.woordigheid · ,ill
den gedaag,I~. of de •• o da.rto.. b.boorlijk opg&lOepso, '
zw.ro, dot h~ aan don. . g.daaKde, . ou ruim . een j •••
gelelleo, hcelt v.rkuoht tw •• ·klokkeu. 'oor . eene 10111'
~aD I 50,-. w.lke .om door dell g.dll8gde uog nlu,
D"eh bij w.ig ... rioO! 010 dien eed of te leggell:,
Outtoggeu d. vor,lerilf;
. VeroorJeulen deu ' eiacher alsdan ia de aoatoD;
Aldus ge,! •• o, eDt.
Het is bek.;nd, d.t M.leijers niet Gan . de . r8gf~t

dUDDl!l·l c'·D':UU;

IlIti a ~ e,Z-DOU'

".

J8 voldSB.D;

Obi i."u S~II' c~aiDtt "" 'flieR 'I!li fOUt inspire ,
Jgooret, ,'tl 10 pout., (Iue DIJIU ·1'b.tloDI de "JU •.
. Cal plliot ••, COil accord., co pleun, ' C8 dOli I I'oliriro.
TOlu flH

't 'buwelijk trad en, daar bij eeu buit.olalldsohe reia
onaernam, mij Ilan een' 'Iijnervriendeo ,erkooht. Met
deseil "ooode ik .eeo treurig .elodigeud blijep,elbij,
dat Iko oDder .gebeimbolidiog ..Imededeel.o;bet
was eeo melaDoboliek jonl! meolob. die•. volstrekt Diet
·'bu.ie beboorende io deoeg~ntiendeeeu,,; o'og al .
tijd .fall 'footnreo 1\ la dOD Quiobotte droomde.waar. .
door hij .oor mij ' eoo laltige patroou wlII;wijl by
mij '011\8 om , twsalf.lireo des oaobls. een tijdstip dat
ieder f.taoenlijk paard op 't 't~oo ligt. liet op.aUelen:;
OlD op miju rug ge.eten oaarde maao t.. gllll.o kijken.
· Slnds du lijdltip beb Ik ook een grooteo .fkeervall
deJe oaahtvor.tio gekregeo en vood ik 3a gloeijeo~.
denlpijker (d, i. de Ilntatlrn io doo etsl) vrijwat lief.
pnige~, Op 'ekeroll .avolld (om op : 't a.ontullr terug.
· tokolllen) werd la "eder· .an etal gebaald. 'doob ou
nleO' alleeD, dlllr er 'met mij een fraal wit paard ·werd
· geladeld. enwij wzamell (ons in . aller:ei gisaingen
fefllieponde) lIP 'b foorplein werd~n geb1'llgt. Weld~a
betteeg 110 ~ellw-m'odilche don QiJiobotte mij,terwijl
'" .NlltlleoblLbet andere paa1'alllj ~~toom ' Ieidde
. .«0 U . - . a)dua Ita-pyoet• . slob 'ill . be.waglog ~e~tel
, ~ddll'.g tld/_torde mijn medgeiel. (die sen dIIDoSI.-,-1

vivion d'nttaque en eerate viool

moest worden geml.t eu de b.er CO.Deo alwed.r
da.rdoor .icu dubbel IUoe.t. in.puoneo, wat op zulk
eon "voo,lhoog8t bin:lcrlijk en b•• war.od waa. Beide
b.er.D bebb. o den' nndeeligeo io,loed dezer tribulatieo weten uit te wijkon.
Verkiealijk ware uet on .... inliella geweeet. ·coo de
vroe~er. direct.ur · zijne ontijdigo gevoeligbeid bad wi!.
len ,b088uf,igon" t"t "'.d••• D ~vond. ZEd. w.a gebeel

'.

geCtaag.4e doltbsd~I1iII\~'
~
tenijlll ~t4QIlit UI4C\Il'~ ~.• "'l .Jf!l~ .
Tweere.gbr.llik.le oit'pI"'ell~.ljiII
. '. . . .:'J
It b~ .
. de "l'6lg in lMIIIIIgem816eAe t, oppl~.'
0ll1'eg1e, ~od"hj llt. ••1 D~lIII . '
fIe<<ti .
'.e erata 'nitaprllak ·I.v"n 80, e08mb• .1888 'a ll' ! ":' '
. I~D bij '.d..en ad. •v.aDJIl.~tle . e Ma"'~r; . 1iJ
.. .
.
' ..••
.ulloo . 10 00. 44i ' .41\ dlt Weekbl.a. BIIa ·.
Cbine ... · eiacbtebietigverirlarlogfan eon:dool\ 1I!iIIi>
Bahoon.ad.o r gemaakt test:.ment ell hAd ten dl~~:
voor ~eo Raed' van J08titie twee and.ra Ohlndftl.
gerorp.D • ...,. waarscbijDlijk de ' ~xoouteDr. te.~ment!lb
dat blijkt uit het vonnie niet • . De eerete overweJd»f'
i~ r~gt.o lu!dt aldoa; . ,da~ .ermltahet hler. galdl (Ie
Dletlg,erklorlog van een ulterateD wit, gelDAakt ovete.nkomsti.g ce bopatingen . • ao b.t Boeg, Wetb; VIiIJ
Ne~. IndIa eo d•.gedaag<ion geeoe exoepfll. 'all onbB'
,oes.dhsid ,ratione pereonae hebbe.n foorsesteld, _ . r '
d.a~rellt.(!,e u m.~ d.ofdogbing' doordeo Read vqlua.
tltl" oohl)neo genGegso te nemen, .·de Read .Iob .· b.-·
voegd acbt vnn ' de ood.rw.rpelijke ..ak. keul, to 1)80
m... ".
..
, . .'
: . • ..
..
Opmerking 'er<ii.ot, dat in ;' het lI'eefdlad IIdIIl lid
&V1 BaD het boofd 'au di' ,uoDia ie . /lepl••tat Die' .
~a,o.gdb.i~, maar oDbo.(~gdb"id·. d.a regtera. en41l~
In hot roglSt.r .de "nag. dIe . bet ,0Doi, bet-emg.e od
be.ntwoordt. ontk.Doend wordt beantwoord.
D. tweede uil.spra~k ie eeD ronuls. gaweoen door
deD re~t.r COlbm •• ea". voor de afaoeDing ,all klelns
oaken uit den .R a"d v~~ Juatitie te P'ad.,ng. Mr• . U.
d? Groct~ dd. 26 .JunU 18~6 .. Het "ooni., da. ·Dog
olet III d,t W.ekbl~d i_ o:>pgeoomeo. mog~ thao,' fol.
gOn:
...
' .. .'
.'
Vonni •• in' za~e .de ·Maleijer 8i. Lmiel, sahool.
mo.eter, woneode te .Poda.g. eisobol'. ill ... Tall
s?"ulil,,,rd.,,og. coroporeronde bij •• ijooli · gemago
tlgd a O. HojJmaN,
.
....
contra
.
dan Maleijer SiB Kan.r. zonder beroBp, wODond~
te Padaitg, gedaagde' iD ,oorachre.en oas, . .
.
Wij, Regte,:Commioeari, ~it den B'4d
Jilatitis
te Padang;
"
. .
.
Ge.ieo de aetie .ao dag'8ardiDg;
•
O.erweg.ode, dat de vordering strekt am deD Ii~
daagde to '.Nordealeu aan den eiaoher ~ .beta/ell lene
eoru van I 50,':'" mot de kosteo, "elke '8am gedaalide Z'}U zijn ,oracbnldigd tor 8ake 'ao "eCoohte ell
gele.erde :kloltken; dot . d~ . gedoal!d•• oDtkeooendefoM'
mold •• om ter •• ke ,oorsohre.aa 'aan deo el.ober· gelt"
eclluIJig:~ te .ij.; docb alleeo "eDe '0111 'aD I
w.lke hI) ,.,Ie g"loblt•• r;I,, · lot8o foor den eisabeo'had
outvaDgen. baeft g.c.locI01eorJ tot oilL.eWag dee farod.ring m.t de kdsten; dot op ,eraook .ao ei80her ·eon
getuigen..,.• erhoor . ·b•• tt . plaate . gebod, *lit . atr.ekliiog :
bebb.ode d~ . g.PJeeerde feiten Le. bewijaBD, na afl~op .
"aarvan w\l d. laak ijebben gehouden in adfiOll;
Reglene:

:ij~.

I!:d~.:;ode;ue;~;:ij:: · Sij~:n~OI::!:~l(o~

dD:
d.lijk; de ragt.r.commiasaria · beeft olet; efen al. de
R.ad . '~.D MakoeSAr sobijnt gebad te' bebbeil, .denmln_
st.n tWIJfel . gokoaalerd .omtrent. 'Un regt'olD de booldlOak t. beaHaseo; . bij be.ft de ....k dan oolt !en prlo• .'
oip.le afgeda.an en dat .kan .niet aoder. ~n . pial,.

::~~~.~f~::0:!.~::::':~8S~~de~oe!.;:n d:r~:f .:H~

. Bwijge~ .a~ d.n .gedaagde. dat willl8ggeD, dlIIt dQ
exoeplle, ~Ie de. g.da.gd? ~ad EQoUeD ,oontelleo;· q .
. gew••st zuu,. e.eoe exoep ~ lo 10oompetentiaeraMOII8'pal'o
tonae, .· '....
.
,. ..
D. t.heb'aoJeleu qUlil!stia keD siob nietioN•
.
I.lld '"ordoeo; .oor aile illge.eleoan i.daar de . ,.
~.r de.elme. De arrondi8s8mentaoregtllaollen '. b~,. 11,/11

~o::::':!~:reeo~;e~:~~~td,o:'l::ha~d:~~; :~: ~~t:~

660 eo betaelfd. regt toe L"pa ...o. A$D dan geJ~
de i. aileen beb ,oorrest toasekeD<l <)tQ . ••joe. ""k _
doeo behaod.leo do~r deu regtep vall . ,.va. "oO.~. ·
eo ~llIks al.le. en to
. sijoeli. g.ri.... e e.o oief;, . OIO'.cllIt '.•
te~a 'V\lD . endere plaateen daarloe ble' e'en ·good fA
alaa' lOuden lijn. J!(aar 10 Iodie · iade .toeIltaDi'p ·
bee.llndere, qllotgen.,eatotiur,,:N
. ..rgelall~".III.~ ,
be.tsaD er ..raobillende I'8gtbanksn, die in delf"'siP
,lecBte dak regt hebben toe te pasasD, a t 881<b . ~

1tidi,,, ee.. ged.autle uilMu/tk .an -U.. landaard rti4/i, m;.
tknDortien DalJ d8 "glma;' .an d8 ' '016,."".....a"oor hil
. ." gsdag<aaid, mQ4I' hil U.'BII' qIllCfpl;, .an O~6'tHJ8fJdhqid
oplIJtrpt, i, d. reoter da" .".,1;1/1 ·.i~" amOt.lla1" 0116• ." .. ~:::;Db~~~:o~d~e a::~::~'I!.t~nd
bijv. "Ull niet "96 .~m8ll/lQteld.~' men
.D'Utl t. ,urklal""P '.
.
'. ,
De.. • lIn' ,het. boord.. vao .dit .kle. i.a e 0l'stel .gopla"tatj, , ne jlda" . oplouioi .vao · eeaaq.....6jo .
'fa., I, .envolld!s desel ' I, de tlOeptls, : Wal"l'II11 de re~ loa lIlDftID ,ontaohtou,Zio4ia. W .

.

/

NedeJlaln1. ~ ciI. io. Ii~ ' .ts8ll!ea~ . de

~v~e! wirkL. ... .Itet .ljo .P araisohe vronwell, '11.1$ naar
-: , ik ' huorde, in OOs<llll"illg iOmB den ' ltlU'opee';obon n.;
, blj komen. Jamm.r Mleobt., dllt sij .job, olUde eene'
of a.nd~re godedieD8tlgareden, elk.e n dRg parfumerell' .
me' dep•.• eeDer "oel . De Obine80he . dametjes,die
. men 111.. 100 gto..oteo. getale ta o .Sil)gapor. e Gaotreft, be(,.
lilUlJl VOOBDll4GT
. b~a dalr Diet weinig 80blk io. ' . Om bij de vnuraaa- '
Doon
'., .bldder~ te blijven, te Sinllappre kWaln ik toevallig in
aanrak.og lOet een rijlt Pauisoh koopmaa, afkomstig
.6., W. P. VERKERK PI8TOlUUS.
. vaa ,Bombay, en met lijDe 'famille . ol •• hl e tijdelijkiu
bet ~~rre Oostoa .,ertoev.",d·. . Uit.rs! w.UeveDJ, . atel:
(1"....olg) .
d.eblJ, .."an.tooda Da de :eerete wed.rzijoscbe. b.gr08Zijue geoprekkon b.antwoo.· d~en g.h . el oon olio
tllltl,.IU~ rijtnigte on.er besebikkipll"ofjuister, tor
Yo·ork()mcn ... TrOUW9D8, b,ij Azi~!t:t~n trt·ft m.en in tleu
b... cblkkiDg "an mijnen reiss ••el, eeo. Eng. Iso ben i'riead .
r _'gel tU~8cb j)o hat. ui ~ .. eo LA t. iDWp.iuli ge~ e()o~el aJi· .aa ·Bo.mbay . . He.t was 'eeo maa aiel londer amaak
tue98,~hen ' woorlli:m ep' dB,den, ,rnner : 6t1~hEd ll, meer
eD besobaving, ~ . . s.ook blijkbaar .ult zijne vrij goede
harmooie aao, dan bij d. European~n , bij welke
~fel - .die . zoo juiste boogtemel.r der beaobaviag
de t!oti trdl5teo ~utl8oh~n het "mm ·t'11 ht!.t ".nclt!r grilliger,
10 .ea Inuieeb ' go~.ol.
Zijn. opdl.rkicgea waNn niet
kara~t.r eo censequ.ntie .eldzamer sehijoen, naar.
"?Iden leerEAam: : 2)00 verbaalde 'hij O. a., .Iat de a.hmate zij ' beocbaof.ler .n outwikk.lder .ijll. 'Vlot Eat~.~g e~ bot .ertrouw•.o,· 'I welk eell Parli g.aiel, ge.
g. loch sprck.nd, ,>n,'.rbi.ld Phya SalDodtl zi"h m.t
h~~~aLJg ol'neemt met zijne v.rwijdt'ring ia Oostelijko
mij o'er e.o mOlligte Eaken . D3t ,hij d. gl'ootllebe
rlgllng 'vaa zijo Lhoofdlctel ia In.lie, 'an Bumbay.
ont,nngl'lt van IV 'I Hear te 8BtS\-iu, ell de heudcbbt."id,
Singapore was dan ook zijn Ultima 'l'hule, en de gedie hij er .elf, ."owel als tu Buit.nzorg, .mogt oad.r.
daebtu a11.en van Ie Bata.ia . m.tterwooa te verwijlen
vind eo, niet genoeg konde roe men, Bpreekt weI
deed hem ree~ .buiverGil. Ik .~oeg DBor de reden .
van zolf. WII.. hij h"t iicf.te overspr.. k, .I&S
16~u aolwoord b.v •• tigJo mij io d. meeniug, Jat de
echtur, rS":lnt cene'.. . . litt.e ru l·uur. L it.t eratuur?
Eugelecbman m.or ond. rsebeid moakt tuescb.n bet
Eea <'osterling o'er littorlltuur P' J .. , OVlar · En·
e?" • .?ostersoh. ,olksrDs ea . bet .andl·re dan wij, dat
p,els.be litt.ratuur. Jonathan t:!wift en C"oster.
b'JDl. t allo doakerkl.urige raseen over ".n kam
fi.lu waren belD 6vt!nlllin oub.kend al. Dickens en
ooh.ert, en · vonral, dnt hij, echoon ~.. I. hoogbartigor
'l'uackeray; doeb de · seb,ij.e ", 80a· wien ' bij d.. · .¥Oor·
eo vool mindor gemeen.o,am in dea omgaag met
keur gaf bovea aileD, w•• RichardpoD. H o. ' ee~ In·
tnigge rtl" dIn 'Hoilandl;}ra, toch immer de vormeD to t
disch .atroap tOO iogenomen kon !ij.mot . dien lor·
oek.r. boogte in aeht n.om.t. Zelfe wann • • r Itij eea
moyaoten geliefue ner l!'ng.l.ohe bunrgeosie, wa. mij
bruintje eeno arro~t, .pr•• kl bij hem vooraf aaa met:
io don beginoe niet klaar. AlI"ogs eebter meende
,ilir." En, lucbt zoo ge wilt, zelf. die kleinigbeid
ik die lierde t. valton. Wal Puy. S.Q1od'; in Ricbard.
i. vO,or d.n op hot otuk dur furmea 100 uiterst geson'. heIden £00 aaatrok, was vooral de adel bunaor
voeligea Indi e. niet !onder gewigt ... Doeh I.at one
gevo.lenB, on ;.... 81thans vaar .zijn. ge.pr.kken te oor.
Di.t te Vor nl'dwaleD. We laten w.der bet oog over
d• .ten - lOogt bij zel f op doa boogsten adelbrief
de esplunadeJe t:ingapore goan . Daor komen e.nige
bog~~, dien van een edol, goell bart, bij beboorde lot
iJinko, ' blozendo E"gel8cho jongoas op vurig. Macae·
de nobles •• d. coeur. or wat· dunkt 11 van d. volgcnde
ear.n en Sand.lwoodo aanrijden ! In hoL troloche go·
uitspraak? .ObesterSeld" - .aid. hij' mij - .raadl
vJel hunDer kracht w.rp.a zij minachtende, zelfs uitlijueo r.:aoiJ "uitdrukkelijk aDD, om ieder te waLtrouweo,
tarteod. blikken op do nederige, vuor bet meerendeel
tot b.ij hem "or r en" door kent." , Afaar" - ver\'olgde
~onk ~rkl e uri ge vooigange .., of uiteu hun lovenaluot
hij .... , i. b.t inderdaad ni ut ••• 1 beter, iedor als
met ' lnidrucbLigo, naa het onb.schaamde grano.nd e,
ni eud Ie b.jegenea, tuatij mea do tokerbehl b.bb.,
kret.n. H.lo •• lover weioige jarea ZUIlCD zij .allen
dot hij g.en genlleman i.?" • Wi., dunkt u,'
welligt, dank zij de iD Iudiij 100 dwcle Eogel,ebe
stoat., nsar d e . e woorJen . to ourd,·cl.c , zedelijk
levenow ijs, al huune kraobl en ' hoerlijkbeid h.bb.a
hooger, Che.Ierfiold of Phyl\ 8omo,1 6 ? Welko opvat.
vorloren , met dolt·", sto,ro oogen .n · gecle, opgeblacen
ti"K .ou maor bevorderliJk zija aaa waoraohtig 10'
g•• iglon zullen zij morronde n'odsroitten bij bunne
\'enl!Jgt!luk?
potte" porter en ale, h. t laad der niggers, bet verD.t Samod" o?erigeo B geen zin ' voor Thackeray,
weoschtu trupiacb klimaat, de despotieke kolo~iale r.laat etaan voor deD eeoig"n d~ au hall, "al wei nie.
gering, kortom,- deh gonscben Ooatcrechen boel, bartma"d bevreemdea. Om de diepgevuold • • n diepdoor.
groudig vervlook.od. Thaa. zijn b.lI".ehlor nog jol.
dnl' hte earCBIHoen vun den wereld· en meoechooken·
ly E"gl ish bOYB, aiet weiaig lIanlllatigead, duch '01
De r, van de.o wtlreld· eo n~~n9c !; e nv\.' rB.chte r, VAll J o·
van Old England'o le\'cnoluel, geeetkracht ca mood,nathan Swift te kunneo wftorderen, mOl't wen reke·
eD gelijk de jogar het wild, volgea ben , 8cbteloos uit·
ra . hoogleu d.r· lIlelloo hheid belreden en bare. Bomp.n
geatrekt in jJaar rijt.ui g, eeuigtj iat" at vex:bl cckte 'cn
doorl'l'a.d bobbeD, - hoogten en eompeD, dio Ploya
uitge blo. id. Eng. lscb. o.boonun vaa geen twijf. laebSarno" '; welligt nooit ~p zijll levelloweK ..1 boroik on.
tig gehalto. Zij kenneo de kaart' ,ae het land ea
Uit b'u.elorij, n leert men den m.,aech kennec .
overtroll'en ill fl. onbeochaamdh.id vaa bare oioehen
In .oke •• a
e"nig
belaag gedraagt .Iochl.
do JaOleo vaa Cr.morno ca Pimlico zolf•.
d. elumpert .ich klein ; Pliyo SRmool'; hod
(TI'ord! oer." lgd. )
mij eeo brief, t·er .inleidiug bij eeu DoedtlhistioeifCu
hoogc pri",ter op C<ylou . beloofd, met lI'elken hij,
tijdeDe hij cODsul t. Sio~.por. "a., mcoigmaol op
Rarey's kunst om paarden te
Jaet yaH zijn . vor'Bt bad gewisBelJ. van brieven, ter
erl,angiog vau inlichtillgen omtrent ds' zui ve re Boedtemmen.
. dhi,ti.cb. leer. WaDt g.lijk Siom wele.r tot lichtbaak
lJoe me,. een paard, dat. :eer wild il en /Joo8aardiye tJl!. etrckle aor. Ceyloa, i.' lege"I'I'O'>rdig ' dit eilaad do
brou der Boetld"istiecho wij.bo id. lk d.cht niet
Icool/len'hee/t, de.. on/wendt en flamMbaar mad t
mee r oan dien brief, en bevoad . mij r.eds"p do
( Veroolg).

regthall'
Jeell.buIIegd • . ~ kd)lt teUtlDoo ~l\ll. d? ..ken
. .all '''''' . _ n e J i·.e!I .aij dbOl' hare · .nr18fli11~ 0011:
de lIIiddIJleQ; illllitteD '1m .11~ ~eleb&neD tendien8te
tD _.~.oo .VII do · rlllJfhinken alblern;",tbestemd
,YOO/.' aile 4DgeieteD8D; maar is l8a alkeo laod.oro Iya
e\SoD reater HDgAeloa.· Beb :' getal del'. 'l'Ogtbankeu
en' bare _eneteUiog llijll vaatgesteld DIet bet oog op
de. behoeften taO de illllividneo vaa ieder~a laadaarJ
tilii. gmgeMe gang fao ' saken so\lkoooen ~oi'~pn
flIrIItoord. de openbare ' orde bedr.lgd wordell, lodlen
het lilliill' aan partijea ~ij stood .iob tot e~n nnde1'8n
dan den. bur . aangewe.on regter, te weDdeD.; een reg·
te;; bij wien dekennis vnn but voor pllrtije.n: galdead
l'e~ oiet, ,ooroudereleld wordt. I~la[' d~ohe uk, n. mo·.
gt1l niett bij Elll'OpsBcli1) regtbaDkea wnr,l.n ·ov~rA'~~
braglr, omd•• . dUB oiel in bet algem.eo de dag.lijk.
BObe. regten lijn vaa inlana.rs, 'ea Enr';peeobe z.ken
"unneo om deselfd. reden Diet bij . iDlaudsche ragt.
bankeD worden bebaadeld. · But is. dorb.lve d. aard
van de ullk, het toe to. passe a regt, ~ .. t lie quae, tiu
ultto.akt, . uiet oamiddelijk de landfl"rd '00 don pcr BOOO; het is derhelve eene ware onbevo.gdheid r.otit) ·
De matonae, niel poreoaae.
·
'
.
Indien eao Europe..n · met . ~on inillad.r voor .e ea
laodaard gedaagd ie; ' zan de r. gter _bij . bet . atihwij ~e~
del' ·partijeu .i.h amtahalve . onbe<oegd moet eu ver·
klarea, op grand van IIrt. 6 Regt. Org.; houdend. dat
perloadn ,an ,,"raobill~ad.n lan<!aard, io eon .!aak betroltken, voor de boog.t. 'd er r.gterlijke lIutoriteiten,
dien pe:1lonen ·aangew.c" n, . mo~ ten . t~r.g t 'otaaa . . De
. Europeaau kaD .in dit goval door. z.ijn. stilawijgen d .. n
ialandsohon regter ni.'bevoegdmRk.n. En i•• r nu
eenetedan deakbaar, dot hij ' oul.. wei "OU hunnen,
- jadieD hij . alloen bij .eae inland,.he regtbauk g.d.agu
waaP
,
_
Hoe kan au de dwaling, 'ia de b.ido medegede.lde
nitoprakea gereleveprd, worden .erklnard ? Indien. men
ter 'opsporin~ 'au bet uader.eh.,d lu, sohe .. ',:o u ph~u.s
iooompeteut":aa ratioDe peFeooae ell IJH,tenae hcht
~aat loekea bij 4e Duteuro, die' ovc'r Holland.cb (If
Fraosoh regt. ge8cbrevea hebben, dan haa meu gpmak'
kelijlt.op een dwal\lsp,)or gerak .. " . Z 'j beltaodclen die
qnaestisn mot het oog "P huno. toe.taad.n, ,en spr.••
hen ateeds 'o.n ratiooe ·prrSODaf'. · I tlndcr te foUn U1t·
kOID~~ wat 'ook nit~ t 'Joodi~ waa, rlBt er nu niet hi}.
monder op p.rsona .. m ') . ,~odr'nkt 'wordea en dot ra·
tiooe domicilii. r.i een juistere uitJrukki"g ""u ge ·
weest lijn. Miso.biea zou die uitdrukkiug de ferke.rde
op.atting h.bbea · kunDea verbiuderen.
Het bie,bo,eD medegedeeld , ... ,.nis i8 ook nag mer.·
walll'dig wegen" de wijle, wa~rop art 19H, Ilurg. WeIbOBk daarin. wordt ttJ~C;~pa'6t, ruaar ec:\c

. ..

b~ 8pre k i Dg

van' de vr.~g'Dt in die ll'.labep.iling bete.kellt:;,
niet volledig liew~.::'~ all ., 'aiet g~h.el van bewij. on.tbloot" ligt buitea dit be.etuk. I .Dtae8c !um 8oiJrOO[1l lk
oi~1 ala mijn g.vooleu mede le .du"lou, dat "'." ~~I
gal doeD zieb· dat vounis uiet ten I'oorb.ol d te Bt.l·
leo.
J. ' W. S; VAN DEn AA.
P~., F.6ruarij 1875.
(It.d. ~••. A. )1.)

TELECRAMMEN.
•

Batavia, dd•.heden.

f 0p' .ome vendutievan Vrijdag . den-

Een bezoekaanSlrigapore en
Djohor.

.

Benoe.mingen enz.
VERLOF . VERLEEND: w.gooe litikte aan don
.kontroleor Piul'; I8D dea o(>ligter d.r a. klasse .bij
don waterstaat .Reijnek.; .aan· den kolootl der G oni.
Bgtor vaa Wiasekerk. en aan d. D apotlll,kcr dor Ie
kiuBe Warna !s.
.
'
. PEN!IIOEN VERLREND i oauud hooed commie.
zen chaovignij de Blot ea Mi .. ro en aaa den scbout
,aa 8prew.
EERVOL ONT8LAGEN, de deurwaard .. Ruijtca·
baob. •
BBNOE~D: to'procnreur-generaal lOr. Custer; lut
hoof4-luepeoteur.· der suiker ea rijatcullnur vaa G urkom; tot Reciid..ot van l'ero .. te van ' HeOlorl; t~t As·
eiltenlrReaident '8::1 Lemataog 0.108 Meijer eu .aa
Sambas Siethoff; . tol aepirant-ol,ontroleur tor M<ul .n;
tot kootlll>lenr der Ie klal8e ,JJ.eel de Sobeppor
en tut koot,olent d.r 2. klo~s• .'an Dissel.
BEVOJll)ERD: lot Kapituin der G "lIi& Dingemons.
VERGUNNING VERLEEND : tot terugkeer aoor
Nederltl1ld aBa de. le loiteoante Roell on Gramer
De ohole~ to Pa~embaog ie toeQomeode.

I

1gen dezer. .

'.

. ,olleo' wlj

IIO,?

50 kisten
(894.) .

verk~opell'.

Lengkeng~

.

.

80ESMAN en 00.

Op VrUdag den 1gen dezer,
101.len .w9. '0(1 oDie . vecdotle verkoopsu,

30-0' picols KOFFIJ,
WAjlrvao de mon8~r.. '1" be'igl.igeo . Ilja in: ' bet · pak.
buis vaa dea Beer C. A. REIJERB.
.
[306]
. SOJjitiMAN eo Co.

Verkoop Van Juweelen
en Preciosas.
Op Vrijdag den 19an dezer,
lull.n SOESMAN & Co.

a tout prix

~~et::~~l~ti~i;~r~;~~::a e~r"rn~b::~=~~k~!;~~ga~~:~o:::;
Diamaat • ." Diamaat.n Kabaija-knoopsa;·· aen groote
partij Zilver-werkea sl.: Lepels eo ·Vork.a, preaen.
tcer-Bla.~.a inet zilveren raad, Glazea d.ksel., ens. .eol.
Thaa. bij bun te becigtig.n.
_(261) ~' _ _~ ._. _. ___ __ _ SOB~~& 00.

Pnblieke ·'Verkoop!
Op Donclel'dag den laen Maarte. k.
flo.o voormiddag. : .a l.alf tlen lire,
teo overetaan eo in een der
Loclllen van bet veadudepartem.al.
te
SAM ARAN G.
V .. n de Nederlaodeob-Indisehe Bark

FATAL

HAIR,

ook wei gesebr.ven

. F.ATHOLHAIR,
liggonJ . voor anker t.r re.de vaa Samarang, metende
200 last ruim, met baar eompl.ete . iaventarie.
De verkoop-voorwoarden liggeD ter viaie vaa geg..
dillden ten kanlore VaD
.
(303)
Mr. S.LDET VAN HAGRNSDORP.

, OpenbaT'e Verkoop.
Op Maandag den 22en Maart 1875,
.al door de 1Vo.ekamer alhi.r vendulie wordea gehouden teu bui '! ~ van den gefailleerden W. F , VAN
ERP vnn Qndorscbeidea. tot den . faillietoll boedel
behoor"ade 10Bal! go.deren.
Samaraag, 15' Maart. 1875.
Namea8 de Kamer voorn.
(402)
F . W.MAOARE.

Openbare Verkoop!
011

Oingsilag den zesden April eerslkomende,

des . voormiddags ton half tien' lire, tea Oferstuo eQ
in b., locaal 'ao bet v.ndukaotoor te Samaraug,
Mea neme eeD der voorbeenen op, buige bet in de
koie, tot dat de hoef naar bov.a gerigl i. 00 aage·
11.t oogen blik un vertr. k
genaderd. Bood.rnoeg da n ~uik raakt; . alsdan bindt;) mea dOll voorarm
den liedea van aile kl enren. rA ••." . eo tongen: 'gelegen ill
UD
mot de knot met .en 'slrik aan elkooder, en dra ge
Cbin ezeD, ~8~ar~ner8, Iod it;r~J o egl~ rBJ Spsojaardeo,
d'e .. eahijde van den wei; von P .. njaDgtio naar Wazorg OlD cl en etrik om . het kootgewriebt nog ivede,
Hollaoders, 11'rsIJBcbeD . Ilaiiaueu. J~ DgeI8oheo, ' Tao.
riengin. tiga in Wijk La . l!' . p.rceel .No. 616~ io d';
met
ee"
.fwoderl
ijken
ri
.
m
zoo
te
v,
.
rbind.n,
dat
do
k.o·~, Auotralit'rs en de H emel weet welke natioo •.
wond.ling genaamd PaDjoagan koelon, oppervlakt.
strik niet van dit gewricbt losroken ' of .erochuiven
litehea 01 Diet - verdron gen .Ikander op bet d"k,
lu5' '/,,0 Roedeo , bij de verponding aaageelagen ,oor
kan . Nu otaol het paard up ririe beenen, eo men kan
eommi g.n om- aehterblijveod. vri.adea ef a laahl
/ 550.
.
er mode dueo, wat men wi'; waot · het il3 hem onmo-vaarwd toe te wui voo, do meeatea, om eea blik
gelijk gomo .. kl om in dien etood .cbtaruil t. eloao .
0p ' do Inn·d strc.k · te Werp"D, die L.t · huu OF do pol.
In
de
••
halld
elwijzo
vaa
co
n
boea
op
Ie
beureD,
is
grimsV8Brt d 'lor hat loven f:H'!l oogwenk verguud W8.e
gelegou in bet Zuidwestea omtreot drie paleo vaa de
een mid del gel.gen, dal eea pRard betor temt dan
gew ••• t te aans·c houw.o. llUgend, gillend en razend
. tHad 11omaraDg, t OO aan , d. West· al8 aan de OOlteijde
ied r r aoder. Om verBchilleode redeoun is dil het bee·
oot."apl · reed. de .tOOfll; die!," ell aang,ijpend. touoell
van den weg Van h.t 8 10ngeagat aaar de den Wa.
te
001
een
paard
het
elaan
al'
leoren
.
M.n
kan
ia
't
rij1.00 , op uit de borst vah h.t .d.· I.. eo al. ungeduldig.
riengin tiga in Wijk La . .ll'., pere.el No. 617, in d.
Blgomeon "Ie groaJbegine.1 aanuemen, dat, indi en men
voar.tuig ; bri e.eher.d en stamp""oI, .ehijol het, .l .. og
wandoling genoamtl P.njangaa wetaa, ' oppervlakte' 9
van
,,6n
lid
vaa
eeD
p.ard
ie,
mea
geheel
Dle.oter
ea tre"e mood., hot oogea blik ni . ,. t. kllaL.n .. r-.
morg.a en !lao Rueden, bij de verpoading aangesla.
,.ul:," ook is van het gohe.le dier. Op deze wij ••
beiden waarop de t t ugcls zullen gevj(JrJ worden,
gea vOor I 3500.
·
.
m.der",erpt ".eil zich een paard v.el sneller dan op
woaro!' bet, steigerond tip d. ochuimeod .. baruo, o,or
Q"
lTot. lrlnrl ~"otonrlol n.f' Q1""""n" ';'n ...
eeni l!!l ftnd~~r {o. en loont tln,nrhii IYp'r·n r"f'lVA",r VII" 9.i t> h
~A a indeloo'1.B vlRkte dar 7.r!~i;n 1...1· !" .... .. "'!.,; _ ' J~ro"
_ ...., --..., ... - .. ~' .. . - _ ....................... ""... v ... ,.." • .LI.4VVolr.AOW.&.L
•• lv.n of bet paard \6 kwet.e,; . .. :il iet- Olen, dat i,.t
: scin :... 8.U v e rlr ~ k worut gt'gevan, een donderend
met de doarop etaaude g.bouw.a, .• ijnde te SimoeDgan
pa.rd .icb ov.rwonnen · gevoelt, roo gaot mea er bij,
kano',Hchot br < ng~ b.iad" I" vcrre oazeo laattit.ea
maakt Olon d~n v,)et loa, etrijkl met .1. band laDgs
af.eh~idogroet over; ik oie nog occo ow mij hoen eu
hui~ .
den scheDkol, liefkooot het en laat het •• 0 weinig
v.rtook in gedachten,. waoneer ik oen.klapo opg.wokt
uitru8t.", waarna mea d.a v.o.t op nieuw omhoog biode.
word door oeu fljne Ii~ uur, die "ie!. a80mel"t alo de
Dit horbaalt mea meermol.a, altiju aan deazolfd. a
di.aaar van den Siom".ocooo g.... nt, ea mij ijlingo
. voel en weldra ul bot paard gele.rd b.bben om ziclt
diene phutografi.ch porlretj. ter ~ .."d otoll, I.omed. eea
op 4ri. beenea t. beweg.n, .• oodat mea bol .en klein
te P.agiliog
iil geel. zijde gell'ikkeld.o brief aaa dea R.v. B. D . S.
eiod we_go op do •• wij.e kan lat.u gaan. Is h.,
'l'issa r 6ruoaus8.
paard
hioraan eenige'ias gewoon, daa .pant m.a hel
Nemea we hi.rml·de ·af.e'lCid vao Phya Samod 6,
VOOr eon ligt . eenopaanig voertuig. 'l'oont het luet
en t. Boeloe
.
eO werpen we ~eDS .en vlugtigea . blik 0p d. Btod
om t. gaon, zoo han men ~ot geruot do tcugelo geSiaggopoerB.
feD .e a ook de .weep lat.a voelen, wont h.t gaat op
Singapore etoot den maa .an sma.k af. Hot is
eea .otod zoader karaktor. Wat d"" r.ijkdom en de
en~.
~~iee:·;I~jef~ l~t=le:i~t:il::r:.~e:i:~t :ra:en~ig ;;::;
,.erscheidenheid barer elemeutea '. betrefl, b.eft zij
gelegen tea .nideo vaa h.t . Gouvemerneatebuis Bo·
d... methode ' ·kaa. . men : e.n paard ' voor eeaea ploeg
weUi;;t ia b.t gansehe Oos.t en haar wcd erga 1Iiet, ea
djoog
en
UeD
uur
gaans
·.
bnit.n
de
st"d
Samlll'ang 10
of .eni g lIodor rammeleau voertuig .paD11ea, boo v.r·
biedt. zij d on otbD<lgraar eon olluitputl~lijkea broo van
Wijk La. l!'. perceel No. 01!l,bU .Ie. Verpondiog allD'
.chrikkolijk bet er ook \'oo r bet pao,d mog. uit.ien..
genotvol ooderBoek 8an - die wereld · jn het . hl.in
.oor
I
2.00.000.
.
.
g.olaaeo
A8nvankelijk is het p.ard .miss"hien angsti g, naar h.t
vormt c;:bt.r .g een harmoniseh . geh.er, alles oehijut
kan .nhit · slaon of i~t. an·d er. doea, waardoor bet .ieb
.r in b~t wilde opBI~andor ge&tapuld, woest. door en
k~·.teun
k1l1;
h.
t
.al
welJraontdekken;
dat
meo
'
!!leo.a
o•• relkandor g6slingertl: """'e i. slechts e.a . b.oijert.
boboUlVd m.t .en
.
,
voaritemeD beart bet •• er te dOf,O, en ziob verJer 'orn
Uit ue v.• rte g~.ien, .pHlalzij.icb i~ twee oode .. cbeidea
nidi. b.komiD.i'en. N u kao ",men het been .w ed.r loe·
ged •• lt.n. V?ore.r.t bst, .in 't wlddea g.l.g~a, .. door
<
latoD, ell bet "oader ·beawasr: verd •.r. d~en ' g·a an.
zijne ': glao~eud ' .witte eD '. Btntige bui.ingen, in bet
gelegen beweeten 8a bnit.n de ilIad. : Samarailg; ..aiJ
oog apriogeDd • .Europeescb kwartier, achler, br.idt
de l!\qidzijde van ' den ~rootun poetl'l'eg naar... , Kalia~
ziob • in ' onof.ienbare reiea de. Oost.roche . w.ijk
Aangeslagen Vendutien~
oil;. Van nabij . ge.iea, ' oijn; de . verecbilleade . da .... to.:
woen~oe, tueeehea de 2. ' en Ge. pllOl . 'aa /!!imlftng ':-' .
Wijk La. F . porpeel Noe. 620, opper~I"kte 380 .morbOboorende , kamppa zoer . van eikaDd,'r versohil\&~d"
Wo.ned~g : ·17M~~~t . "Voorrehariing van It. geu, bij de verponding aangeol.agen,oor /68.900.~
• en .p.. osen . tij, sohooa eaa-"eagesl~t.n, aiet bij elk.a nder.
Meijer in ' bet .veDd)l-loeQaI~lIn A.. Meijer, ea,oor
Uit de v.rto.. do.n . zij . • ich ~voor . ala eeDe ·e.",ormig.,
stuk~en
rek.nillg -VIIn . boll1nghebb"~<!ea van . onuitgeloBI.e paDd~
aschgraauwemassa, ' die ziob , aondeaiteiDdeaiD . klap.
perb08ohje! : verlieat. Do' foyer Van bet aristooratieoh . g·ood. rea Ie Kalie-gawe :door deo ,pa,!dbouder Liom
IJeu Bing.
'.
.
ge~ealte ':der .atad · wordt dour d••eplanade ·gevormd.
met bet uaarop slallad steoaen : l:<J.t paaneD ' gedeb
• Bet · ia een uitgeBtrekt. door breede wegen do.o ranedea,
. Dori.rerdag : 18 Mallrt .. VOQr crekeniag"a be·
laagbebb./ldoa ·, io . . bet vondu·loeaal . van bet vendo· . Bui. 'en Bijgebouwen, beoe,enB ·Pakbuis, g1>legen . beea weI oaderbouden gazoD, ' 't welk Ala. de scne .ijdo
weete~ de stad Sam.rang ~an; q~ N oo. d· eo Zaidsijde
door de. des "vonda voakelende roedo,' 'aaD d.n tog.n • . hato"r vaodo .N. I. Bark l!'atbol HairduorMeest.~
fan '. dea grooten p08tw~g aaar Kalie-wo.nlloo tu..obaa· .
Boron Sioet vallHagilDedorp,ea .V..:Or ·. rekoiling . vait
overgeatelden k~ot d.~or bst br•• de H6l.1 d~ I' Europ.,
belaagbebb.ndeo,an onuitgeloste pandgoed.eren . in de.: :de4ro ea 5e : peal. van SamQraag 10 Wijlr La. F.
eo: aaa de over.geluden door hnoge ea frallije gobou.
p.rceel No. 021; oppervlakte 524 morgell440 OBoe..
Gao'g-Pillge~r door den pan4houder Beh Kwat .!tong.
wen, zooda bet etadbulB, bel · pal~i8 vaa justiti~, bet
deD;bij de . v.rponding aangeslagea voor I 100.000;_
poetkaatoor enl. wordt bogrontld . . Wiloueer ge te~eD
De ,eilconditiun 'sullen . van of Wo~ii.edag ~O deler
lonBondergaog voor bet genoemde b6t.1 op.il ~.del' ·
bij het ·vondu·kaotoorte SalOaraaglijn ged.poneerd.
gll.t, ofa iD .de .voorgalerij .vao· bet leeak.biaet ·neder.
InformotiiiQ Ie bekora~o bij den oodergeteelleode
cet, 'BtlDIOhuilwt g.eeae der boolSte ' mask'e raden tej;
~(201i)
SLOm .V ANIUGBN8DORP qq.
w&leld. De equil/~ge8 .. uuigeu ·. hi_. ollde~doen voor
d'I. te Batavia, bun fubolld werkt in hoogere mal.. de
.. .Klelne ·KASBOEKJEII!I.
belaagat.lling .' op; '. H.ie • . trokkea ' eeo pliar . 81110ke
Op .
19m
Met gedr\llitelloo(t!en, en ' golde.D8 . lijoen,.ell1'
vroa,rengeatalten
·.bet cog, wier
wier f1jle
' gelaat
mO.t . ....are
'. ' . in bet 1'8ndnloollal van
'''arto
alu!en , bod.ik~).,
ell . welgB,orllld~
.m
,. akk.e.lijk voor ·.hu.i.ae..lijll: ..1!ebra.ill . . ... . ... ,
.
(808) . .
SOESMAN 011 Ot'.
:1.. ..' eohtot , :roed• .ot' Il~h ••lYo 0111 I1lUp.thetllob
(1006) ;
. . .:G. O. T. VAN DOBP eD, Oo•
boot, die mij nanr mija. land van beloH.?, naar Uami·
seran, • bet oord der 'etille vreugd " , zoude brengeo.

11'' .

~~. z~~Rre'!~:9~e~~a~~!marang

'611

20 een Stukje land,

een

SOBRRP8-BnSIGTRN.

metbijgebouwen, twas
groote Pakhuizen en een
Koffijpakhuisj

EEN HUIS,

Aangekomcn .SChCpCll

een groot Heerenhuis met bijgebou, - wen,stalling,
_

te @ ...n~raDg.

Eug. atb. BontaD,W• .Moppett
Singapore,
Tau IJoe Gie.
Ned. bark Jenoer.. Said A.obmot Bin Alie ' Sabab
. ,aa . Oberib~u, Hoim. .
SI= bark l'roape~itij; E. Moller vaa Baogkok Heim.
Ned. 8tb. William Maokinoa,:' A. K : Soote.. van
BajllYia, Mo: ' Neill e! 00.
.
'
. '
.
N,d. .lb, Arnboillll, c. vaa Eck vanSoerab.ya
Mo. ' .Nom etI 00; .
.
" .'

40Het land Karang Modjo of Mlojo,
steenen~uis

AangckomenPassagiers; .
te SaUla.ruu&;,.

Por Ned. IDd: Stoom8. William M.okin'OD, '·g.U~~.
A. l!i:. : So~n debh. Kobler, Lapra, Soet.r8, v. ' Eosel,
YilrkeVu'BI', 'd'Abo, ' Zorab, BuI8ao, . Buie en • .Eobtg.
Batet, BOOD!)lUmer, t:!.1oot, Mevr. KIelb ea loon, me~.r'
. llowaid de .Walden eo 'kiud, thia.zeo, inlao~,'r8,
arsliietell, 2'. M. troepeu en b,aoaelingen.
. ,
l'erll\ed. Ind.~tClt!ma. Amboio", gelOg" O. 'Vl>11
&k. debb; Pareir.,Ollffordt, eo van Spreu.

. l.aQickomen·Scbepen
te oBataTla.

en bijgebouweri,

5e Twee
I1md : gewiamd .
. . . : l{l'upiak, •... ,:: .,..,' ..

'ADVERTENTIEN.

i~i~:~~~~~s~~~1~1

i

I.

· T6ko·veud utie.
tT7-Vdag den
dezer:,

ga

.
.

""

. FOR SALE, . '.'

t

OE~TRiFUGAL aodo~er

I

mOIDNERY by MAN·
. i0u!.~ ~LI01'T, ' & 00., . of " NOltiflgA,:", GIld jo '

CBNl'RtFUGAL& of: 82in8. or 40 .iDs diameter,
driveo by . twi6~ belt dOUllter-gear or directIIotiog abeam eogines.
Aleo. o,erhead sb~iDg, pollies etc. :~~r:::~' ,

OECONCIN';"~C"DI ntRllK!UA~

De heer Guy,o! heon lie! midd.1 gevonden

DORREPAAL & 00.
Sam Brang.

smnak. lip

eo~cenlrl':erdp. l et'r!lkellr . "'~Ikc in

lIIeit

:,'~:n3~~~~:g,~::~~!.~.,!; ~~~:~~i.k~~:~! n~~1 ':~;
ALS DRANK. -

Batavia geimporteerde

fen I"eelel >el 01'

.1.

(EoowcI io EUROPA
op JAVA afgetapl.)
i•• teed. rerkrijgba.r bij
HULSHO,FP & Co.
Samoraog.
(184.9)
- -...... .
... •..-..-,~ -

AtS WASSCnlNG. -

Ontvangen:

I II .U

re'OUh1illaDd~ett ziob ', oar ' bet. buuden 'an

, Hl~lisvend

'''''UC V<lU hf't ItandR

, . (91")

mL~~:(I I:;\II::'~::~~~~tl~l{~~:li·;;~~;;~:!r\t~:c~r~r~~:;

~en !I/a. ,,"o.ler, nr(wee

ALS INSPUlTll'IG. en KLAMBOR
DOUMA.,

Jr. H.

Een

N ederlander,

ecarpet. pe,' f/esch:

geheet oP. de hoog~ zijnde der Koffie-,oliltuor, . hi de
gelegenhel d .Woeste grondeu . .iD . erfpacbt Ie ' krijgoo
die allezin •. aan het doel zullan beautwo!lrden. Boek;
een geldschletertegen
sandeel .in de zilaIE.
Reflect.nten onder franeo .briaven Lettero. L. D. M.
Burean vaD dit Blad.
. .'
(400)

'I.

,--

rio

AI&~mee:n

Srl1nlUa"ll ·

war t

J?i.:...~ ~·':. , _·. t·. JII_3,

6

Engelsche Regenjassen,
vaD ,'erechiHt>nrl e g rn o ttc .

Geoagvoerd.rSO El'ERS,
vertrekb den 18eo deeer dee morgeo. 8 uur'.. oallr
Soerabaija, Maepe8~r en de MolokkeD.
De Agenteo.
(403)
Me. NEILL aoOo.

(1728)

I.eer l ic hte en Junne.
SOFlM AN en Co.

(123)

Uit P A RIJ8
ra~ ontvangcn
eene groote factum IS ClIO }] N )~ N
voor Heeren- en voor KindereD
van G lot 15 jnreD,
c (lom6de zeer nterk e

Jagt· en Expeditie- Bottines.
Zeer goedkoop,

Euzr:ilRE.

(B97)

S- A Z A R.
Naf(el,borstels, Schoer ,kwasten, Soheerzeep, fijne . doch
goedkoope Toilet.eep, rljDe Odeurs, priwa kwaliteit
~~'ct~er'~~R:t~ AO!brce, Eau . de Cologne H. S .•s!'

U. KARTHAUS en Co.

(3G)

Tol.;o Y}~RSCHUll H &, CO.
Overheerlijk gezouten Vleeseh in vaten,
ook bij 5 pond verkrijgbuar:
Hookwol'si.
. \
Peke Iworst
, io
_·
S ., .
1'-cUmg· , aLw!lsles
Holpcns,

p. VE~SCHUUR & Co. BOler,
Z.M. Kans.
S(:heep.,·'m:e,·u ,w;e,'.,.
Z Ijn s teo d s v

0 0

r z i en van ;

Heteard Tou\\' in versohillende dirnansien.
Geteerde .en ongeteerde "Ltinen,
Hollandsch en Eng:elsch Zeilcloek
Hollandsch en EngelschZeilgaren.
Zeil·naalden en Zeil·platen.
Pomp· en Pinkleder,
Blokken een· en twee;'ohtifs.
Verfwaren in blik.

:::u., .1.. }:t.;a, ..,.t"''b'''4iill!iJ,!:
"'~~~
:~:;~;:W~;:'::::';:'!
' ~~=~~~

Oaoutchouc '-.rand bOT'stels,

(215)

'

"Mercurius"

Suiker-fabrijltanten
EN

Ii ofUj-pl n II t(~ r!", voorhundml:

PHOSPHATIC GUANO.
SUPEHPHOSPHATEnf l.l ME.
HONE nUST MANURE.
(76) .

Me . NEn~r, & Co.

bij

.Witte Indramaijoe

T 'a

, f~l·R> ij

s t,

in E8.kkoo 'l'han~ . i. '/ .'10.-:- ' per.. pieol v'rkrij~ba8r
, ,
. . • bij " ,

(1649)

SOE9MA,N en 00.
,- -_._ - -

BA Z AB.
Solide Koperen' Hangsloten.
•

Koekpaooeo . met bout60 SLeel, nllerlei Keuken·gere.d.
.chap, ij.er· vertind.
(116).
~. KARTIIAUS Oil Co.

,

BAZAR.

MUitaire WUlein8orden,

.

Thenstkruizen xx' en 'XV
Lint.
(81)
'B: KARTRA.US& Co;

..

ntrl~is~:~~ vt~I~~jC~~c~;I~~ r~~,~;~~':~~;:;" or~ert .unib:jmerr
Sam., 1 Jao . 1871.

vertrek t
Batavia,
l\luntok,
pore.
(398)

' tlOT rcke

C. A. RE1JERS

(23)

Risico's .tegen Brand- en
Zeegevaar

STOOMVHRT·MH1SCIUPPIJ J~vt
Het stOOmsohip

IJ rand- A~ Sllrfl.lltie

GCll oo h c"h:ll"
, Hct
Of;! AlI9\t ra l1tll:· M a:l t ~I:IIIlPVij
teJ~t\ u ' Brll utiAdl:lllr
1;'11
ue Auurlllntie:MRRlschnppij tegen Brant1sch:ldc , lite NtI (J n.
landeo."·

tenka ntnraVHfI
D()RR~PUI,

(aI 7)

p, VERSCnUUR & Co.

Pa.oeroCBn8che Asrtlal'polen.
K eukeu-Stroop in pUIlOD en !le••• hell,
'Vit eo zwart V ogel.aod per fl •• eh.
Provi8i~~ n in blik"o

M."r(luw . ABRAHAM, .
(1567)
rT'

ENKLAAR V AN HUE1W J I(B,

, ' BAIAB:n

Prachtige verzilverdegroote

kleillc

Louden

(GEOANUAN"

StelleD Berlijnacb Zit 'ereo Lepels eo Vorken, H".
gUllrnndeerde Etuis met · z"aar . vcr.i1verde Lepela 'en
Vorken,Me8seo, eoz.
' ,
(80)
B .. KARTHAUS aD Co.

Houtkap· . Onderneming
(TEMPOEHAN.),
Ho'o lwerkeoverkriJgb_ar bij, eDb~stellingell ' op maa'
wOlde'! /IIIog90omeo door J . Tb. · MEULE.M.ANS,
A: m'b a r a " fl.
, De AdmiJiiltrataur,

(182)

IWlEBZUL.

DO.lj" Pili ... ...

eo /6:
Charibo •

.w,

/1.

eu ' 8uo~de ,ahebc.i~iDg ,aatoor.

/8, •• / b.Potj"

CALISTANS

/I;

Z.II .aD f

(183)

ft

Cu, Tagal A.. J, ••• . der VOORT.
(;0, en . COKNAE8.

..

~:~T ~. g~, SJ'iE:R~~~IK~;y:~.Z~~~.Il:~·N~:::·"J. ~~E~:
(;0.

H. L. Ill!: I,YON . n

(87r :

:401tS'P.1AN .'•• ,no.

'.,.,.

Algcmee, n....Expeditie.. e'h · Com!nisSi~. ~
Kanlool'.
. .. ' •

I

Voor 'gobeel ' Ne·d. ~ I D d i ii' enlh rci.pL
Bel.lt .llob tuena 'met bet boodeD' .. 'flO VeodD~il!lI,
I
(6)
p, ZWAGBlt

,_,_,_, ___

,_" ,_,,,~~~~~_._ _

1'e R:oop /

eene

hi.ding van .1350 Tons

Cardiffr,· Steenkolen.

(l'qwell Dutlfy"e pouble S~r •• Ded SWam ' Ooa..,)
L.,.o rb.ar gebeel of gad •• ltelijk iD eoolge bavezr 9ftlI
Java:. Noord·knst, tegen siude . dner mI\llDi!a!titc~
.ariOARDIFF .verwacht per ~1aa.oijmpb. Adr4lll1
[882)
E. MOORMANN e~

ec;.

U\i\\i.%YEen HU I &:

I. /8

r.kol.DKaU .W. E. HANA S.I. ARNOLD ' on

,VAN I>OIlP ••

GIas·gow.

m .e t
,
CYLINDER'S,
van ~10 X 00 ,'n buileoseIVoon .\erke IIIIUleogeetelde
o·. • rbrenging •• beWl·giDg, Horizontale S.toolll-_ohine
bODge <lrukk'''g . lOetreveraing en expanaioD ·. gearj
Luehtpomp en Cooden.or, beneveo. Sloom-ketel ' vaa
Galloway,
Voor nader. infurmatiell ' om trent prijsenl.l!'foll.,.
men zicb ta vervoeJen tot
. . De Ageoteo
-"Me. NEILL en 00,

barer .: &aDvalleo ·. z~o '~on"lItelijlc_ tijn de, ge\·.I,D f tl D Y.. ldoe&ll~ r~e ~
VItO .bet. helantttiJk 'Illutai hater .lagl o((e~l\. Ou~~r l~ ollo",,~l" behaa" de~;D~. , M' i ~ .de ,Donuk . den~ .·. z~ e.k(o io :dui"tel'li. gebIII J " ul. d~
aitllatt evep ,' gnD,~ tig lijD,· ~e'~tj.: do, ~ Ratt . .do ley .,t ~r kleiofre iDtte-~
,~ "aDdellll de , z.e'el ·. 91.~ ~e . 'lekte ~" ~ao' :c~oe_ pi ll~D ~nf!t' ~rd.el, iu·
gooDmeO, lIIn zij~. '~.If goed op. d ~ . zijden . der ' ~Dde.r hu.ik . iQge",~
reghtr6~ k., lot b'ra1eUeu. vao bot ' jui8le _evenwlp:t tnl~ub6D , g67ooll".

en

STOOM- SUIKERRIET-MOLEN

Holloway's Medioijnen

~ij~~ ~: t~i~!:!~:~~:it~,:~:elij~"

_ .... •

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

Eene complete 'D .8ioa

Be.tol liDgen op .lIe Hoorten vsnDJAT·fIE·HO (Jl',
WERKKN worden aBn.l!enom en door don Admini.
.tratenr
G. lIf . GRIBUNG .
Ad .... I",r .poor /1 ,,11. O.d" Hgnn.
(970)

~:~;.:~d~Zi~:?;:'u' G::::=~o~f~n,Sar:~~~::;e:~~:;~'; ' ~::;~~'~~~:l ::,"::ar:~e1V:.~oter~~~~:!t6.t.t~ei~De ;~~~te~CI~~~~~~'r~~~
~:~e;:o:~.18, Koffij-enTbeekistjee, .' Frniimalld~n,

.

....... v

Uit de fabrijk van' de Heeren

our~~~~n~~~:~: !~rL:::k:'~·d;.Azli:kic~ I ,~;t~;:;'~;!ikl~~n~:~r:~e~~'~,,~: ,

PreseateerbladeD, .iJoulllolrs,

T 7'"

B. O. ROBINSON & CO.

B 0 S chen V elM..
Overa l.
Lucht en ''W'ater.
Land en ~ee.
4 ,lo"leo . 1I1et qne platen i; / 20,per deel aftondoriijk .. /6,G. C. T. VAN. J)ORP en Co.

7'aurmg.

S')(';retl\ri~ "I'r Sl.Ib,co ll1lnil'l!Ii c.

Hout- Aankap

Ontvangen
Versche MakasGaarsche

(404)

.T.; .~..If.N D l*

Your

(a7!l)

E. CONIS'£ANT.

Ie a rta,

nom en door dell .Pn·sirlent der OommiS8il!, dt'n n~ e .r
SOESl\:lA.N, md twt VOO r IlH !Jl an, o'm utt.anan
de
ver,aoding naar Iljo kujo eeDe '£ en t o " /I • t. I lin g
vao plantse lijke Ilijverheid 10 honden.

Per "Prins Alexander"

------------------------DEGENHARDT.

0

<'I,a;:

Kow. R. BERKELBAOH VAN DEN SPRENKEL'
<al. ongeveermedio Maart naar Nederlaodvorlrekken.
Voor .. aeht en pas8agu
Adrea
De AgentllD.
(188)
E. ~.lOORMANN·& 00.

Drj Salfulrrrn,fJ,chc SHb~co m mrl8ie ," oor go n (Jp. rll l \(~ t\,n·
tooDstell ing m.akt beken<l, ,Iut . ... sf ,I. n 15deo to t
ell .m et deo 30.:::tun dtj tsr, \' o,)f~erro~. bp-ster;:.d VQur
diu 1,' e u to o n lot te ll i n g, ", u ll.t' o . word e n a.ao ~e·

nf!

Roode Viscbjes.

.II 0

r:o.

TE

D j u kdj

P. VERSCHUUR & CO.

&:.

o i· n a,

Gezagvoerder V AN ECK,
den 1'; en dezer des morge,," 8'; ~urWlar
. Telok-betong, Benoool en, Padang,ACjeh,
Palewhang, Edi, Oighan, Riouw eD SingaDe AgeQten
life. NOBILL eo 00.

He l!ft t;lV i.8!Cl1 cZer.-eli Ur., ntl-;hl1u r. M.aat. ch'p:! ij
Ue Ko)oUl,,(o 9.ae- ('Ill Br'md-AII!!l r . .M"lIt ll~ h'rr j

10 stllpf, tlfilNC hen.

Suiker le tm 2e .Ioort iu trommela van 25 Amfit. pondeD.

(406)

Voo;'

A In

worden aangeoo·men Toor rekeniug' Tan:

Toko

f

Het Stoomsohip

RrlllldHlrzekerlng M.aabelt8ppij

!J~ oi w 6Hici.

Raauwe en gekookte Liin·olie : pel' keldel' en
Traan
per Hesch,
Groene Zeep in hlikken,
Cotton Waate
Lording.
Hennep, em:: el.:Z .
C242J
p, VERSCHUUR& Co,

_____

NBD. IND. STOOIVAART:, MAATSOBAPPU.

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

~ aaqe8 vsn . 10 ·it: oU

- -- --.-.---

.... .

Willialll Mackinnon,

uoo,rflc1epol ee POI'IJ •• I., Frere. t9, rae .I.cob.

Ct. C. '1'. YAN DOllP & Co.
1.

--

/iliti:

(8L[NNORNHU . )

Pel' '-r;,uel i'III,dia fJI.It~I"'1Ie,.:
wit t e eo

.. ----:.--:----.........-~." ...

Het . stoomsobip

De T(,..,.Bk","· "nil {' .. yu., is 111,'/ lid meest !/t?wm.• rhle gevnl!! be·
prof/il 'i " d" I'I'Ur l/Wlll/sle hosl,ilolen lion i"1'II I/krijk , He/gi l ell Sp"l/je, Hel
IS belt"';"" ,101 er g"CIl 'I,',·nwl,.,. drallk 1'<'8/(111 1 li ij "'rtf/ll !Order, ell vooral
tijde"8 Irel h" ,T,, ('II"I/ l'rrll IleslIIelteiijke ~iekte". EII;e pacon is .vall eene
{lebt'lLik.wfHIWU.Z;"y ,!oorzien,

UUIJVEN.

Hnnh:.et· J3uli:li: .. r

' -

NBO. ·INO.STOOMVAART·IAlTSOBAPPIJ.

Een deelle""'i/..,,r m "ier d<elm vJa.ler

PAS ON.TSTANE OF' VEROUDERDE Vl 0 ED
BlAASK AlAR ~ E·N

n.tien.'

\IVoeste .Gronden.

liruid(lU,

HUIDUITSlAG
JEUKINGEN
ZIEKTEN DER. HOOF'DHUIO

Gedecoreerd,

Q J) JON

hl'l 011,1

/Ie teerli!;eur 0",,"·III.1I9d, of mel ten weinig waler:

Solide ijzeren, Ledikanten,

H

I'll

LUC HTPIJPONTSTEKING
BLAASONTSTEKING
VERKOUD •• EDEN
HARDNEKKIGE HOEST
BEZE TTING OP DE BORST
KINKHOEST

Hant-Canon,

(1911)

It'

Gu1ol '.lecor word! met Iit'! gnn>:tigste gevol3 aangm\'f~tH I bij II~ "'ol g~nde zieklen:

TE

van

een

• :~,:;: :!~I;\)~,~ I'~~~~\~!~~ ~li~~;,'S~::~t(~Tae~ ;~~

E. BORN AND & Co.

.J ••J.

prF.H.Boun,

~n1n. _ I.. r ,r (Goudr,on .(I~ GU!'ol) ~~Zit' l sl l! kin(; '!.~r 1\II:h:ldjp . (I, rnnchfre). Iloest

De door de firma

d8B,erkiel~nue lUet BULTZAK
(33 6)

om oogenhlik-

~\":';k~;'I;~l,~'~~~s:;~;7 )~~~~f.'e hOt~Vt~el.he,i~ ' 1('.;::r~.~~:~'~;.~'~I:.:~I:Gr~':!~'kOl1(jl,eden onl

,Raut- Canon.

--~- -

••rmengon

kehJI( een, II,~ s l~k"lId goed glas teerwater
Ie "ekomen 7.,l n4I1' (' den minshm leelijken
d"l 7.l~ wiizl;! knn it~dereeJl. zelf

~~k~~~:~ ·h~~:lfiii~~~.(~;~e~it~t:,I~f~~,:;;: ~I~~ I:~r-~:J':II::~" ~I\ \~I~II~llll ~~I!:~trl~l)~~d~~~

(166_).,---_ _ _ _ _ _ _ _ _~Ageota.

.

gla~. waT~r . I ~

om , alln de ,leer haren allt'ronaan~enaamstr~ scherpen en billeren 'smaak Ie
onlnemen , en hll<lr t~\'cns XE'er oJ?losbaar

in de B Ii 0 deS p 0 k S t r 1111 b. .~,;'
(712) ,
.
. HO.qQ.O.
- -.-:-.- .. 0-'----·- 7·------"---:-··-- - ·-·--. - . -~~
evallen v.ao 'e80 Meisje B.. 'M.• BA.KB'UI.TS,

B

.'

. Kil.U.G. ·

.

:" .

'Djocja(.~rta, 18 Maar.1876~ .
[899]

"

.' ,.

.'
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