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$.20
S.45
95
9.26
9.36
9.50
door
10.1l
door
10.45
10.51
lU2
door

1.3
1 33
1.58
219
2.34
2.47

2.58
3.15
3.39
3.53

STATIONS.

S.leDl ........... _ v.rtrek

KaJia.OilO......... " ,.:.

l

SoiQ" ........... :~~~k
Poerwodadie ..... ~ ....
Dcbngoc ....

Tjepper.
Klatt, u .

~::::T::~t~~~

SrolVot ..............

4.3

Brarubanan ....

4.36
4045

Ka.lassan .
Djokdjo ..... &ankoID6t

del' Dessn's Hoofden.

bel. tijdochrifl "Hel 11.'(11 ;71 Nedalalld.ch.
ii" 27 deet DO. 4 koml ondel' bovensta8Dden
~~.u .rtikel '\lor. waariu de scbrijvel', Ifadie
trat, ue loeuachelijkheid Iracht Ie hetoogeD, dst
eersl. lid vaD art. 122 van bet. "irafwetboe/..
I. la71ders op de dessa'snoq(dell , altbans zoolalJ~.
geene voord.eleD loegekend worJe n die in ver ·
ding etaan lot Imnne groole .verantwoordelijk.
l en vele nrpliglingen, nie t. toepa8,elijk worde
<la.rd, en Jen weusch koe,terl, dat. zOo d.artoe
. kt:n worden overgegfll>D, de regter als dan zoo
uQan zij om art.. 37 .vau dat welboek .teed.
: hen toete pa ..en.
.... ; ,let de ziell.", ijze deB eoLrijv ~ r kunnen wij ODB
i waarlijk vereetJigen.
' :let doel vun deo" wetge,'er do or de uitvaardigiog
.... trafbepaling was om de k oevelorijoll van all ..
,ndsche ambleD.re n en Lo)fden met kracbctegen
.gaon, ill voldoening .an deo nitdmkkelijken w;]
I de welge vende mag t io NederlanJ, bij art. 55
" het E"g!,,,,,,,l op hel ad.iil da Re!leri,,!! (SIb/.
55 no. 2) nede;·gelegu.
:'AI de ingezetenell van cen laDd behooreD aan
,elfde wg lten ouuerworpen Ie iijn, en "'ij zie n
: ,t in, waarolll len voordeel e van de de ..,'. hoofden
.:Ie uitzoDd"riog op di en regel zo nJe moeten wor·
' il gemaakt
De ,c1lfij"er beroePi zich op de om.lanuigheid.
",t de des.o·s ho;)fden niet Lezoldigd zijo, en dat

inkomsten ten eeneD male D.iet in 87enre·

-,;~eid zijn met I,uune groole verantwoOl delijkL~iJ
.: LUllne I'erpligtingen .
0-' Daorgel.len de klVe.lie of die illkolllsten werkelijk
o ~':!~ ! t~ r;r 'f.ijn , wpHrp
1"~ ,,, p r1n!j wi.! ~ppn 'l. in q
;,amen, en waarop wij strake zullen terugkomen,
Itwoo'rdeli wij dut niemind verpligt is oell de he·
'ekking van de~sa'" hoafd nun te nemen, en elk
'm rnil£dien Yrij is am ziel! de kenze der bevolking
'. of Diet Ie lilten welge\"alleD, en clat de burger.
"Ieeslers ill Nederland, met wie de de...'. en kam·
.,··lOgs boofden op Ja~a, 's Jaud zeden en welten in
mmerlting genomen, vrij wei vergeleken kunnen
'orden, insgelijks geene bezoldiging erlangen, ell
2.,cb, voor zoo ver wiJ wet.en, is nooit eene stem
pgegaan om voor de door burgeffieeslera eventneel

FEUILLETON.
De Rayille.
eene episode nit Hnremleveu.
I,
B<t'io .en boolJ .teenen gebauw, waar wij deD leter b i ItlH:!D leideD. opgelrokk'11 in den bev.Uigen
rurke.beD otijl, die than. meer en meer plaate m•• kt foor
den .Iijven bouwlranl, wei keD It.lia8nocbe met •• lo...
In Turkije h. bben ing;,voerd. De gevel ie nrsierd met

i:~ ;~~:~t;~!~;~ende~:~:~ ~:d:~~~:~tb;;~:

::: ~:~;~

uitepriogend pannen dak. Een elegant hQuten net~'erk
. maekeert de balken, en de houge venatere' zijn door
· traiie ...erk arge.[Qlen. Det. kioek be,.t de gal ..aal

_. van den baremlik di~ gt'stoffeerd j" met een breeden
di.an, welke tegen de .eooter. geplutot io. Het grillig
:' uitg.oneden plafolld i. hemel.blauw geacbilderd en &an
de rand"n verguld. De vloer is afwisselt!nd met zwarte en ~· itt. marmeren platen bel.gd, terwijl een aon·
tal 'Venotiallll8cbe opiegele en tweeormige luehter. de
: wanden' ver.ieren. Bet geh ....1 draagt deo 8tempel'aD
goaden omaakeo defligbeid.
Op · GOD tlhan wa.r~n drje frOU'lfen gezeteD, me.t de
beeoen op Turksche wijze 8uDig· vouwen. De oudJJte
kon nog ~eell twilltig. jlten tellen. Ben '''0 D80f was
na.r de Europ"8cb<l. mode gokleed; hare tame .....
,olank eo rij.ig, heur bau IlIcbbl9Ld, haar gelaalaldeur
blank en doo...,hiinend all ran . oe08 Engelle"e, BAN
J

Gomengde TreineD.

I

~alDarang-V orstenlanden - "W"illeDi . I. ;

·;~7:'~i :r~T..8

I

Van

WIU;~M 1 JlalirKEI)(JNb-m:ATTl

Gemengde Trci-aen.

STATIONS.

7.14
7.24 12.4.7
7.50
1.8
8.6
1.20
824
1.36
1.42
S30
8.47
1.55
2.6
9.2
217
9.16
234
9.36

3.35
U
4.17
4.35
HI

US
5.13
5.27
5.47

~:::~:~~····l··;dl~i:

I

8.61
820

Tjepper .....

Del«ugoe .........
Poorwodadie ..... 1/ .. ..
f aank .."
Solo ........
vertrek
KaJ.ie-Osso
Salem .........

'i'en Derde: Yau de Laodrenle, bel",tillg op Ioet
Ledrijf en bela sli"!; " I' de vi o,cherije n erJ~ngt he t
dess,,'s hoord ingelijk> achl ten hondel'd.
Blijltens de raming der middelen over 1876
[Stbl. 1875 No. ~05] zal dit jaar worden ontvangen
n.) Lsndrentc . .
. J 16300000. h.1 Vischvijfe rs .
266000.e) Belasling 01'
het bedrijf.
11 H I fiO. "aarvan ceblel' he t
aandeel der cbinezen
in die belasling betrek ken waren in \'olmaakte harmonia met hare seheels ve rac bijoin ..' . z iJ a·lemden dieD kalmao , it;tWKt
et·raf(en ernst, die 480 de noordeche nrietokratie eigen ie.
De dame.t die naut baar [laatB bod genomen, 6cbeen
kleiner en meer gezet to zijn, hare blinden en voeten
waren ongemeeu k lei o, h81'e groote oogen waren 8chitterend tW4rt en uit blre regelmatige trek ken b1eek
hara Georgillche afkoritst. Raar Turkscbe 6..ntb8r~ wae
van prachtige &ijde Ulnar jammerlijk gekreu tj haur

baer, ter boogta der oar'en afgekuipt, deed baar ken-;H~ !l alII eeDe gehuw "e vronw. Hoar kapt!i~ lJ bel; eenige
deel van baat toilet waarian eenige wrg itcheen beISteed te ZijD, we .ld door rijke diAwanten.apelden bij·
eengehouden. Zij was de • hanoum /' de vrouw de8
buizes.
De derdG droeg het rij'e en elegante kOBtuum ran
de Siavilche .tal1lmon, d,e de kuelen der Adri.ti.cbe
~ee bewllneD . Haur boofdbaar bad .lie n eigen uardigen
glan., die Paole VeroDeee in verrukkiDg bracbt.
.Kortom, d~ bcrJer P.ri8 zou n et; weioig verleg'Em
geweeat; zijn, iudit\D bij ~ad moeten beelissen &aD. wie
van der;e dria damee de prija der iJ(·boollheid toekwaw,
en nog moeilijker Z , ll 't bem gew •• et .yn den prij.

der welbesprol. aktbeid !lan eene van baar toe te kennan,
want geeD ,an drieen r;eide een woord . De stilts werd
Ilechlill aCgebroken door bet .. elluidend geklok .aD drie
Bar17hileha,. die e~ k eeD verl.c billeoden· toon ,erwerkteL
De ~oorat.ereebe d.mee stt-llen dit eveD geraaamak.end
amengeotelde yoo:we,p Oil bo,se. prijs, wllllrdoor
bet yoeran un ""n g .....geld gesprek onmogelglr, maar
to,enl tot op . ....ere boogte onrbOdig gemaakt wordt.
De BIIrop"~be bad b...... urghileh het Befit leeg

650
7.17
7.30

lIA3
8.26 lL49
8.47 12.6
12 18
9.31 1243
.
9.31
9.08 1249
1.10
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4.81 Sera.ng.
437 l\.!1:lwa....•
458 Gcdangan
5.14 Padas ................
542

5.49

l;J2
1.34

hoort Ie worden af·
gal l'okken pI. UJ· •

Ked.-Djatti
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Samaraug.... aa.bkornst

1

SOUl
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l\.1Urprocenten erlaogeo, dan kan men aannemen dat
de de.sa's h oofden omslreeks twee millioen " j asrs
uil 's lands k•• genieten .
1'<11 rierde; de veldell der de.sa '.
hoorden wordell door de be,olking kosleloos bewerkt, beploegd,
beznaid, beplnnt eo ingeoogst, en wordt de benoo·
di g de zaaipadi bijna o veral door de bevolking ins·
gelij k> kosteloo. veralrekt.

T,,, V{i!ile: de d"s:a'. hvoldell edang"" iu eve n·
redigbeid van de g l'ootte der de.... en mitsdien
van bet aantal lI'erkbare manneo e6n, twee, drie
en meer heerendienst pligligen (paoljeDs), die hen
·v.ri · brtmdhout.-en· gras voenien, water zoo noodig
VOOr be.. scheppeo, hnno en s tal on derhouden . hun
erf sc boonmakeD e n undere huisseli)ke dieDs ten
preetercn.
Wij noemen hiel' s lee hts de fooru aa.wsle "'kolllst.en
op, ilie ,,!lOll volkomen I\'etlig zijn, en dee I op .tellige
bepalingen gegrond ZijD, deel. slilzwijgeod erkend.
Doo r den schl'ijv el' Hadie Nillgril t worden alldere inkoUl;ten opge Doemd, d'e volgen. tijll<' be·
weting 01' de adat-gegrond zi)n.

01' zijn gezag willen wiJ znlks wtll 8anuemeu,
UlUllr hij zlll ous moe ten toestemmen, dill de adllt

eell vrij breeden eu sterken rug Ioee rt en nog.l
",a.t i.hagen moat.
Meo Ie .. o. 9 . in ,. D. f"orKlen!mul.;,., vall 7 dezer
No. 88, de .Ie korres pondentie nit "KFdolig Dj((ti.;
ee n oppass~l', l>ij wie ll ielUt1llt.i zicit O\' cr d(lll diet:.
stal l,ijner kipps n bella"gdo, an lwoordde eenvoudig,
dnl "ij1j1el1{li~f.latle" Oji Kelion!!- /)jali adal ".ateil;
en zulke fraaijighede komen meer '001'; ' cen _ambo
tena.r bij het bin nenlandsch bcalulIr verneemt er
verscheidene va n g edurende zijne amblelijke loop.
baan,
In elk geval of de door den s 0hrijver voornoemd
op gegevene inkomatell .1 of niet op de adat ge·
grand zijn, vermeeDen 'Vij te hebben :.ang-aloond dat
de·de8,.'. hoofde n "0 0 Diet alien, dan loch verreweg
garookt. De g•• t,·rouw hi. pte in de handen. Aanot<Jlld.
ver.echeen e e b vij flii . lljfU'ige nege-rjon gcD, d ie de

pijp

;"egbaalde. Het .teppenvan eeu urghileb i. een
leer owelachtig wark en d~ doarmee bf'laDte dieDaor
iJ een pcrsoon van gewlcht' die geen andere bezig
I,.id bee fl. D. tombeki of P.rzi,ehe t.bak, <!i. men
hiertoe ber.igt. wordt in bladen bew.ard. Dt'!S6 bladen
worden lDet de hand etuk. gewreven en Tochtig gemaakt, Diet t8 veel eu niet t-e weiDig, dit il!l de groote
kllDBtj daaroa atopt men de pijp en vot1rz:et de karaf
Tan "encb water. Op den tahak wordt ren aamden·
iijke ho...elheid bout.kool ge.tapeld, want de foeh·
tige tob.k heeft een groote bitte noodig om te verbranden. Een g;)ed gestopte r:argbileh iii i..·i.j na even
leld:t.!lam als een puntig epigram; bij \'er8preidt een
.an&enam!1D geur, die veel overeeDkomat met dien ,en
eeD HBfBnasigaar. Bet aanetekeo 'an den tabak is
ecbt~r een werk, waart.oe krachtige longen ,ereischt
worden.
Dll Leoum verwonderde ~!ch dan ook niet, dat de
j JDg'e Afrikaan eeni~ e D tijd wegbleeC; in 't eiDd ech...erd lij ongeduldig. an gaf door ee. berbaald blllld·
geklap baar onger.oi!gen te kennen. D" jongo neger
bracht de pijp wed.r biDneD, maar met dOD verwilder·
den bilk en de, w.ggalenden gaog vaD een b ••• bonkODO; in bet middeD der .....1 gekomon, liet hij de
hi.t.llen karlf "UOD, en broil ba.., in doioend
.~u"k n.
D t ... g.va! deed d. hanoum verbleeken van woed"
j""g baar gut oeD blOB van ..,bumte .p de .. aD·
gen. De neger .tond in haren dienst, lerwijl de
D&lgbileb _
b.... driflige glltvrvuw Ioebeboo!de.

.n
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9.2
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11 8 1134
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de meesten die inkomolen Diet behooveD, en dergelijke atpersingen als kn.velar\i !lehooren Ie wor·
den lIaogemerk t. eome Lstrengbeid Ie keer gegaaD, C")
De wel gehiedl. bet., de Regeering verlangl bet., de
ambtennl"en moe ten gphoorzllomen en de bevolking
zal er wei bij varen en on. gezag zegenen

1381280.-

Wanneer lDe n bij dit bedr.g vcegt hetgen. de
dessa'. hoofdeo aan koffij-, 'lliker- en indigo - kul"

J

. .-

. ~.

Tcdong::rrjam:::::Tempocr.D
.. ,
.
Gogodalem.
•
.
Brwgon .
• .

4.21
4.41
5.6

Alooo in het geheel J 17 266000.over wellr.e bedrng ann de dessa's
hoolden tlitgekee rd wordt een e

•

1
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J 4074150.- " 700000.-

vertrek"

aaukom.t _
VanKEI)ONG-t);JATTI nalir WlLLEM. 1.

\

10.42
11.7
lUH 1

I~

STATIONS.

7
1 I 3 I 5 I S 'Vill.~ 1.........
m.1
Iv. Sm~--I.~:;;:---:-::;:-;+-'-~;7,"1-:::~~::+~....:.:..
.. 1
v. m.
___-+v.:...::::m'J..:.:T._:Ill::...L T::... .::m:'j ..:.v':..,:m::.: ~~:;i:g· . ·.;. ·
1140
7.56 i
I doo.r I
Gogod.leJlI
5.2
325 Djenkilon . ... vertrek
u~fml
8
- !
25
Tempooran
11.56
~~!:~~~:::
:
::::::~.~r~~
5.22
8.48 La.-wa.ng· .....
8:31
~.34·
Ker!ong- DJ RttJ .
7.51 1120 ' U
12.14
5:43
G
·""ndih
...
12.36
3.25
1131
U7

Ie plegen k~ev elarijen of andere mnlveroatien
straffelooaheid Le ,'erz oeken.
I. de oDtoere! k··ndheid oer inkomste n van den
aangeklaagd. ec bler hewezen, . lbu 001 die omstan·
digheid uoogst .. itHdcbijulijk lloo r den reg ter uls
eene verligtende olOstandigheid worden beEeholllV <l,
en zill de regtl'r volgens ambt en pligt, do"rin aan·
lei ding vinden om a,t. 37 vao bet welboek van
slr"frogt op deo scbuldige loe te paa.eo .
Maar i. de bewering fan den Bchrijver , da l ole
voordeelen Jer d",sa·. boofde" ontoen' ikend "7.ijO,
altbao. voor de meeetoill vol~omen juisU
Eveo al. de hlll'gemee;tero in Nederlaod, wor den tot dessa'. hoolUen (loorahs iu lIet. Samarangeche,
poling"i. io het Rembaogsche, koo woe. io bet Ob e·
tibonsche, loemus in de l','eaD!;(er, ah \Vij 'hel weI
bebben djaro'. in de residentie Baotam) meest.1
geforluneerde liedeo verkozen, die 010(11' l,uuDe ge ·
goedLeid invloed 0Jl de bevolkiog bebben.
AfgeBcheide" vall hel Lijzonller vermogen der
des.'. uoofden, "ijo aan hunne behekk :ng voordee
len verboDden, die I'olko lllen we.tlig zijn; en voo-r
hel geuot WatU'V3 1l men . nimm er eeDe vel'volging
of veroordeeling bdlOefl to "reezen.
'f en Kerate is I,et de,.B'. hoofd I'rijgesteld van
beerendiellsteo.
'reo 'l'weede iu de deesa'. alwaal' hel kommllnaal laudbezit aUlIgetroffen wordt, (ell looevele de ••••
zijn et wei op Java .Iwaar gemeentel~k bezelen
gtOndeD Diet aa nwezig zijo? hun gelal 1031 loch
waarlijk zee r gering r.iju), e l';allgl JoeL de..,,'. boord
luinsten. aeht ten hcuderd van de gronden ell liel'st
van de loeste .oo rt, die niet aan de gebruikelijk e
periodieh verwi.selingdll onderhevig zijll, doeh in
r.ijn bezit bl0ven 1.0 0 lang bij als dessa'9 hoofd ge·
handhaafd 1V0rd l.

.1••
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DJOKDJAKAR,),A naarSoERAKAitTA,. KEDONG~Di\TTI'~n SAlIfARANG.

v. 2m. v. 'm
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~lnne

I

Vu~

PRIJS DER ADVERTENTIEN:
1-10 woorden voor·'iwee. plaatsingen ;/1:Bike herh8li ng de" helft.

Van

(') De 8.hrijver noelDt ecbtel' eenig. on8Chilidi~
' Qordeelen op. te weten :
r oor bet l.:mden Ban het desu\, hoofd ;Qil .ijeten toespijzen hij galagenheid van alamatan. ?f
•• dekab. ;
b.
de u itnoodigiog aan de vr01HV ,au het desea:6
hoofJ. om de r ~ p ge wordeDe padi het •• rat Ie
komen snijden en het door bsar verkregeD.9 foor
zlch te bahondeo l en
.
het erlangen door hel d6~sa.\S boofd Tail 6en
geri ng aande el in den oogst -vau p :>]o \Tidj o: ian
een stuk. \'"80 een geslagt dier of HiD eenigevis8chen .
Ret aannemeD f an dergelijke geechcilken of beleefd.·
hedeD. wanneer die ge heel vrijwillig geschicden~ en.
niet door het dess.'. boord worden gelast of gevorderd,
kBO nimmer tot eeDt' admintetratieve of regte.rlijke
beetrafling termen opleveren.

Samalang.
POSTKANTOOR SAMA&A..'<G .
Sluiting der

I..n de

Ihgelsoba Mail vi. a.t.,i.,
Riouw en Sjnga.piJre,

Muntok

Decem be r den 2 en 10
FI'aJl.8che MaU vi ii Batavia en Si ngap {)l'~'
JUullIld

In de maaod Novembor den 27.
f
Deaember J en II en 25 .
H er ~ur van sluiti ng is Bteeds des namiddagB tiJ 5 wi!
Intu,schon wordt aan bal.nghebbenden vrij gelaten,
ook op a.ndere dagen Itnune brieven 'BaD het p()IJkail'
to,r til uo~n bez,)rgen. De doorzending heoft 3teedi
plaahl per eer"tvertr~kkt3nde post.

. POSTE.IJ"".

Or Y,ijdag dcn 24eD Novemb.r lS'76

de~

midda.S!'::! ten 1 2 liN prr't! i f'8 7.ullen postpakkethm
word ~ Q ges] Ot.e ll r!J ar 8i r'.'If1potr , te \'er:i'.eud en pef hst
daarh een vert.rekkend stoomschip .Penan g~ ge.zagv~r

der O. Hedle)-.
TliL"EORA..FIE. '.rot morgen ochten half j.W83lt' uu..t
beataat gelegenbeid, teJegramuum mede te ge.'f&D fO Of
Eurupa, e nz. per flur Singapore ovei'b-ekkend soom·
Bcbip: "Penlng.' ·
l 1ELEGll.A.FlE. l\lf:lschen Away ell 8hanghai
telegfAfieche gemeenaohap bersteld.

Domkop, ril'p zU den e,)asf h1e,
b8ndig . ijn·
Go ede

bo~

ie do

kuu je zoo on·

uanoum,

antwoordde
de .A.frikaan, dat
heb ik aldn, ged •• n, on tegelijk den nftrg hi!eh
van de vrouw des baizes opu;;, mende, Het hij dezen
op de.alfde ~ijte ,,1180.
De DBnoum kQn h a.ren toorn Diet bedwingeu eu
8tond op. om den bepchonkene te oslBan, maar de Eur op eeeche ToorkwBIll bau en diende hem eel} gevoeligen klap toe. De neger ac haterde lan lacben 8D
bield z ijne mee6ter ea de andH~ wang toe, met fer.r.oek ~
ook op due te alaan. D(! EUl'opeesl.!he herinue rde ¥ich
he t yoorechrifc vall bet evange lic en ..k:on aeo glimlach
lliet onde rdrukken; maar lij vergeuoegde zich den

moor, die sl;eede blee-f lac hen, bevig te
a.budden .
llij is drollken, riep dt! Turkin en wiel' p hem baar
p,utoifel in 't g"zieo t.
De neger maute zicb. drift.ig lo~, on dreigde de
hacoum met de vU1 5t-s t·erwijl bU uitr iep: Ik ben je SIMf
n iet en zal je verwor gen als j~ me wee r t8lJraakt,"

jOD gl3 D

_ Elle-ndig-e 818.8f 1 was het SDtW'OOr.lj zoo zie t men
wanr toe een ~muzelman kan dalen. wann.:!.:!r hij in
die tlst d~r ghial1~i! \) ie. l"i'ij fatlt nimmer het· paradiji
betr<de~ .

_ Wat kan mij U¥i paradij s ecbe1e-u, i II wenach
daar t-e gun, .&ar ruijn goed e hanou m sal r-ijn en ik
~k i drinken un ."

DoJ Buropee~ehe wist hier de ' woord t:- u;a-i8!eling te
dOt- D afbrekeD. Zij uam den jongs::: moor bj d~ ooren.

en ",ankl. ~.m to> nrijgeD eD b""n t~ g_. Bij i>e])~D~a.

.
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Den 22~n· i. 8, ·...1· hie~ · ene groote .. Gonferenti. o,er
Van d.~r due dat o~den;oelr. .
. .
Onder. de weinigen, _die.ioh tot de rol •• n lijd'..
de IImtioen.aken gehondell worde~ door de ~ooiotent:
Be.i~';nten cie. Afdeelingen .8n . de Regeuteu; Aan
Jijlren toe.~bon\\'er ~pUJden; werd .een .Buropean';o!>.
.~~ ~~:rgp~::e:!b~:~~~!k~n 6.~r~~:e::°:ij:.'nb;~::~; ;
gegeveul en v.,oreteU.n . om den omokkelhan,del teg.n · gemerkt, dIe do.?r buna; gebeele absentle van .kJe&ren
ge.n· be'Gog; ·evenniin, datOOD'n onderzook .noo.dzake.
te gunzal het uiet ge1lreken i·het · ia! echt(l. den
on· tW'''Lhwappnioi' !edera : aBnda.bt tr,!l<en niet
Iijk is.
. .. welnig de .apotillst der Inlande •• g••nde mRakte,
Die . buia7.o.kio·g: Jiop e~bter' vruehteloo•• f.
Regent van Toebau laatig ·. vaUen, deie te volgell' daar
De mall wn., ' optijn .Iaapbroek nR, gehcol'" .kt
de man zeer doof i•.
·8n .tond ·.i n dit bevtllig koituum .n gewapend met
Jjank der. opionuon, die goedbezoldigd .';o.den,
ATJEH.
een .cht~rlader,wa.lIOl' een bajooet prijkte: de vorde
hebben er in'. den laatoten:.tjid niet zoo v.el aa~ilaliugeu
plaat. all vroeger. Men "al wellicbt e~ ,oor oiju,
r·ng.n '10 den brand gade t~ ol.ao, ••"der ~r oo~
\0 f r i
I.)
sleoht. ~.n oogenblik aan te denken een .'bandj" t.
am de .erifioateura .n de ·. ambtenaren belaot met bet
(V e r Y a I g e n 8 lot.)
belpen.
tegengaan der opinm omokkelbandel, op te rnim.en en
door javaanseh.f tlpp...... te doen .ervangen, die de
lJi dit: pl~.t.j., d.t, YOig~D" .egg.D ·,an d. In, ·t1i.
Na dE'S n8.chts in , h;,t bivnk vrij ltevig te zijo
bevoegdbeid bebben penoneo en ka••an te visiteereo.
hier jar.o gewoondh.bben, Hoeg.r een toonbeeld wa.
bCllchoten J atotidt!n de troepen, - b':3t regterholf 3J.a
\'10 goed:e h~rQ ' on.i;, oIlde[' do inwoners, be indt 1.ieb
Het ware te wenscben d.t de Reoidenti. Rembang
bataillon, dri e komp!lgnieo von bet J2Je l'atailloo, het
tegenwoordig eeD element, wsarvan de n.fkomet- in I;et
••n de leekost tw •• krni.kooten besehikbaar bad, t.n
J "Ide batai!loD beneve:::a 2 sektion bergltrtillerieeinde den iuYoer te controleeren en vooral eeD WOoA,k.
dni.ter ligt; dat wei i. Waar door ieder fal.oenlijke
inge£eteD zoo veel mogttHjk wordt gomedeo doc~ ' gaIUlIlm oog to houden op de visacberepr8uw6o. Boven den afmarscb pereed . Eeu detaehemont \'80 50 man
d'p'-Q ,moest men deze Vi81c'h ersprauwen eene Nrsle aan noog llitv~~rtJ o~ be~ vrouwe 3u titia lastig te mst en.
iofanterie ,.n bet 14de batu.illou met ecne tie ktie '
legplaats aanwy·zen ; ik twijf.1 dan niet, dat met een
Het is ~e hopel'~ dat b.,t door de ijverige pogil,gt·n
~!'lillerie eu een detach'e meot mineuftt en 88ppeur8
goed toeoicbt ....n de landoijd. or bij. de opium smokder politi. 101 mogen gelukken, den dader of d. dokregen io last 180gs een liukeroev,er der Koeroeog.
ljo.!t te mu.rcbe~6? t ilt t6geuo~o!r de kBmp oog L8mar~
kelhandel, voortaan weinig meer t. beduiden zou
dera in bandon to krygen. waat'door boogstwnarschijn.
en
aIda .. de nog gedeeltelijlr beotaand. brug in bruik·
babbon.
lijk moer andere zaken, die nu DOg in het duister lig·
bnrelJ N~Sa.t t.(' brcngcn. '.!.'~~·ee komI. agoie u V:W bet
geo, aan het Iiebt zullen worden gebragt_
regterh.lf 3de hotailioD eo twee kom"agnieJ fan het.
MEN 801l1UUl' ONS VJT TO'B.u~.
Bde b.t.llon zoud.n den ,ij.nd in ooBtelijlrc r;gting
Als oen .taaltjo boe 80m. javanen flink on beradeu
terugdribge.J, t rwijl het 12de bahilloD inf41lferie
BATAVIA, 20 No.ember. Blijken. ees door de
te werk gaan, dient beL. voJgeode: Ben javuan WSB
agenten ontvaDgen - telegram is de etoomer T()rri~glon
in noord o08telijke rigting 1.0U uvu.uc eren .
der Rotterdamoobe Lloyd den lOden dezer Sn ·z ge· At 8poedi~ waren deze troepeD in ..,en he vig ge~
.1' zyn land in bet district JODOO oan den arbeid,
paseeard op de, reia via Pddang herwaarter.
yacht g wikkeld; de vijand werd uit cene re~~ e fRn
toen bij een matjan toetoel met een gedeelte I'an een

:0

i" .

~nllrd;ti ~:~1:~gv:~~~:~~~:~:~g ~:v;:~ne::~ t:;::~~Gl3~t

jonge lapp ie, eene in .ijne nabijbeid zijoda grot .sg
binnen gun, . ten einde da.ar lijD buit oDveretoord to
kunnen ver.linden. De javaan .poedde .icb eehler
hier boen; in een oogenblik had hij den iDgang met
, steaneo "en hout dicht gemaakt en bet la8hte Ban
ge8token, ten 6inde den t ljger d() Qr den rook te It\ten

atikken,
No. twee dagen k".m bij terug, maakt. den loogang "eder vrij en vond den tijger dood, Hij braeht
dezen naar het kantaor 'lao den
en ootving f 10 belooning.

A8sistent,...Reaident

de flouwelijke form van ,rayo," is de
~erm. waarmee meg in het dagelijksch le ven de chris
telijke onderdanen va n de Porte aandu'id, In offioie Je
stukken woraen d~ tlJuzeimanr.l6o .OaIDK!llis tl en do
cQl'iste,n en, a Roma'ilil 1l gtnoetnd.
!! RAYINE}"

M.t het oog op de Oostersobe .angelegeoheden,
:al de nOtelle, waarmede wU beden in dit bind een ,
oaAv8og " msllkten, en die een treurigen blik doet Blaan
in Turksebo to.stand.n, .eker veel belang. telliog
....kken.
A.N BENB COB.lU,srOJ.·W~liTIE 0['1' BANJIlEw,t..N Gr aao
eDn der Soerab&ijasc be bl.den, onlileenen wij :

Op den avond van den l uden dezer omstreeks half
twaalf brak albier ee n brand cit, die voor een oogen·
_ blik -dreigde eeo god.elte 'an d. pluta onzer iowo
ning iJi de aseb te leggeD. doeu ten ge,olge . van
...indstilte .ieb gelukkig tot 2 Europ. woning.n b.paalde,
Ret d.1r un bet sinto eenige dogeo lelig .taand
'B urop. schoolgebouw werd namelijk, boog8twoarsc~ijn~
lija- moedwillig, in brand geatok~ll, 't geen door een
del' bedienden van den uQar r oust woncnden ambte·
naar van deD ,wateretaat werd ontdekt, waorop door
dete; met eenige kamponglni, wier woningen me de san
bet luboolgebouw grenBden, alboe wel vruebtelo08, po,

ging io bet "erk werd opstold, om den .Iam to blUR
lebeo ,
De Hcbool, de woning van bovengenoemdeo ambte·

our, welke beid. met alang·slang waren gedek" .too·
den al tpoedig in lichtelaaije Tlam, -

zoodat' aaD

blllBllchen niet meer fiel Ie denken.
Door den Reg.nt, den Paltih en verdere lol •• doebe
, ambtenaren van de boofdplaat., geholpen door .er·
Bcheidene Europeellcbe ingezetenen, die al spoedig 01'
de plash dOli onheils aBnwezig waren, werdoD de meu·
belo, bot arcbief, de kas enz, - in den kortst moge·
lijken tijd in veiligbeid g.bragt.

't Was aangenaam om to zien, boe eeu ieder zicb
beijverde en de familie vsn den Regent weI Diet bet
miust, om t"e redden, wat er Ie redden viel; en is het
dan oak aan bunne ouvermoeide pogingeo toe to Bchrij.
veD, dst er nieta van den inboedel word 'gemist en
de bewooera er met den ecbrik, eeu alapelooze oacht
~D eenige gebr.)ken patten en pannen zijn afgekomen ,
De dader, bet zij om eigen reden, of door dezeo of
gen.n omgeko<ht, beeit dientengevolge geen e.H.facgreep ba.ren wpnk, cn liet tich zonder tegoD8praak
buiten zetten. , Daafo4 nlun liij bare plaate nU8t de
gastvronw weder in, en vf!rontschuldigde l.ich, 1.00
goad "ij lIon, over bet gedrag "'taD baren bediende.
De banoulll trachtte oen vri endelijk gezicbt to zetten,
maar kon niet \ erbergen boezeer zij oDhtemd 'R'as.

Gelnkkig schonk het binnentted.n van den mir.. la'
fJenige aReiding.
D e miraJ.:': ~) was

U'

et de

jODge

Turkeche

frOU W

gebnwd; bij kommandeerde eeo regimeol topebi. (ar.
tillerie) dat in den omltek gekantonoe.rd lag. I'ijn
DBam W&II Aly bey, Uij wal een sohoone, jooge m'ID
fan omtre'ek. 28 jaar, groot en Ilank, en met vol·

maakt Europ .... b. trekken.
Hij droeg de d.ga~te zom.runiform van de TurkIche officieren: een wilten br,o ek en mantel, met gou·
den kwaeten in plants T80 ep8.uletten, ZijQ ,oorkomen verschHde zeer Tan de achteloQze houding, die
den Turkschen militair ken merkt, Het WIS aanatouds

merkbaar, dot bij in Frankrijk .ijne opl.iding ont' lIO'
gen bad. Bij gro.tte d. vreemdelinga np Buro!'.e.
sche wijze, I!chonk de r lyine een genadi~ boofdkDllcje
en nam plaats op J~n , divan. Waren do betoekeleu
dame8 geweeet, dan zou zijn binneotreden in den ha·
rem zeer oD'oegzaam ,geoordoe:d zijD, mallr de schoone
Eutopecscbe wes de daJchter 'an t.ijn boczemvrifnd,
den beer de Vere8c, tic&-ko~su' van F'f'ankrijkj ' en of
~chooDe de far ino de docbter w~ 'an ,een 'sch'otrij\en
Bulga&l", een tieovcudigen miUionair, telde lij, " wat

bare .maatecbappeliike posilie botrer" .olstrekt r,iet
mee, De 8.batrijke .rfdoeht.r mocH bet al. <en
groote gllDot beRobouwen, dat sij, niet alo gelijke maar
i) Koloae! i. Ta:rkHblQ din.t

- Wij veroemen, dat olbier eeb een Pore Vt:.(~ci·
nogime zal opgerigt "orden. Deze fraDscho ianam beteekent io Buropa e'eno inrigting beata.nde uit l an
etal met een p&ar kalven &an wier uijer men de koppok
heeft ingeent.; d8srbij een loklal met een bijzooder

d •• rtoe iogerigt. bank of tafol, waarop het kalf gamal<ktlijk ken v••tg.bonden worden in zood.oige ilg·
geode bouding, d.t de pl •• t. w.ar de pokken .ich
bevindeo gemakkolijk toegankelijk is; eene wlI.cbtkamel'
,oor (Ie io Ie enten p raonen Dlaakt de inrigting; fol-

ledig, Het doel i. om uit do pokkeD 'an bet k.1f
steede eene ge1.onde onverbaeterde eo wcrkiame ko:..
pokatof voorbaoden t" habben. BO\'6h"t'londe korte
beschrijving is genomen oaar de inriohting te' 's Graveohage, Bier te Bata.ia Eal oaar wij vern'e men, oeo
8tuk woide,gron 1 'oor de knlvev, die uit 'Bolland zuBen
lIarigevoerd w(lrden, aCgetonderd blijveo, en een ofIioier

'an gez,odheid aan het· huofd der inrigting geo!eld
worden, Zoo me o in Holland Diet ver V80 bet centrum
der groote etede n " weiland o6echikbalt.r had, 'Z()u mf'l\

on getwijfold da';'an ook gebruik mokeD. Dot eoo af
t'lu derlijk

geneeakundige

8311

de iDri~ting hier "er·

bonqen wordt, i. bij de groote inl8ndseue

bevolkiDg

en bij de groote moei~, die men tot nog too bad,
om de geregeJde v8ecinatien hier op Batavia in te
voeren' en te controleren, niet te verwonderen. Het

Pare Vaeeinogene .. I a!bier in eene bep-.alde ·beuoef·
te voorzien; gebrelr DBD poketof is bier eeo doorgaand
verschijoeel, oog ver~rgerd dODr bet vooroordeel van
vel e EUropeeacbe ouderd tegen het beecbikbaa.r stell en
bUDDer onlangs ',ugeente kinderon voor bet fifDelll~u

van pokotof.
- AaDat,8Dden \Vasil dog zal het Dr,:,ogdok (ler
Droogdok ·Maal •• bappij, ..n d . . . erf oV bel eiland AOIsterdam, ·te water gelaten worden. Z B, de Gouverne ur·
(JeD~raal b~e.ft eeoe uitooodigiog d -:, r
DroogdokMa.t<ebopP9 8angenom.n am do plegtigbeid mot zijn.
~egenwtJordigbeid

te

vereereD;

oene baot d i{\ r Ma:tl-

!cboppij .01 Z, E. mct de Roden van Indio . n ·verder
gtlvolg naar het eiland Amett!rdam ('Iverv areo. De
Marine,Superiot" ndant der N~d. IDfl i~c 6e StootUvuftrtMBot sc happij he ... fr., nsar wij \'ernem c n, voorts ler
beschikking van ferdel'e booge A rubtcDAren een l.J{)ot
der Stoomvaa,t-Maatocbappij geet"ld 00 eene onder.
voor een aant-al ge.noodigdso nit deu handel eu de
vooroaamate in-gezeteneD .
(A. D.)

SOERA:BAIA 21 No'ember ZODdag uaniddag kw.·
men by den kommis de. 2de kL bij de po.terij.~ v_
d, B. de afticier VBD jU8t Hie, vergoleld 'fan den regler.
commiasaris Wichers, den po,~ tm~e6t~r Bloem 80 den
Bebout Blokland met 0f'passeu. na , \'OOrar oodcnoek
op 't poalkalitoor t'3 hebben i ogE"ijteItJ, ten ei, de eer:e
hoiezoeklng ts doen bij hem en den bij bom inwonen. den het'lr .P., almeuo pOlJtkomwiee.
'!' . . t t ,:,,,,li n t :~ ~ ::,; ~:'':: '::.!:i. t:c:=;.;u ~.:i~ -; ... :gu.u.l tJ.
Op den 14en dezel', ns het vertrek der oostpoa t
werd un I'. d. B. alo ambt·naar bel ... t met d. 0 01vRngat faD aangeteekende briev~n op bet pU8T,kanlo or
alhier door den ka89ier van dd N. }, HaDd" sbank. tt!r
aanteekeniDg afgegeven een brief aan h~t J\dres van
dan heer Jbr. de Mey ," ,.n Gerwen te Banjoew&ngie,
waarwor in bet e.x peditiaboek werd afgeteekeDd en di~
in bet reg\stt"r werd 0pgenomoD.
Die brief werd op den Hen nfge.tempeld en met
de ee rst ve rtrekkende po at deo lOt}o natu' Bezoekie
al6 oorrelfpoDderend kaotoor van Soer&baija. getondon.
om door dat kant oor nllar zijoe bt'6temming 13anJ'oewangie te worden gedirigeerd.
op cen voe~, die weiDig .. an dienstbalulieid fonchilde,
werd toegelaten in bet Ige.elecbop der docbt'B Yan
den kairuakao 1) der "ad en van den kOD8ulairen
agent ~oDer vreerude mogendh~Jt.lj __ di.e , gJeD van -bei,l~
huone kinderen it't8 ten hU,welijk kon,den meti66e l-en:
Nanw.IUks bad Aly·boy pleato genomeo, loen twe.
kindoreD T9.n vier en yijf jaren, eon jongen en cen
meilj,e, de lIat binneDetor~den .
8eiden waren schoon ala engelen, mAAr morsig als
Zigeunerkindcren, Hunne handen en lippen waren
b.dekt met e.'n dikke laBg gebak, d.... r ••j juist van
eeo plundettocht naar de spijeumer terug kwamen .
~ij Iioten zich daardoor echter niet w,eerbouden van
een .an.a! op het ooberi.pelijke toilet van m.juffrou ...
de VOt8:lC; maar zy wilden wel wie zij \'OOr zicb ht.d ·
deD, want deze nam ben op do knieen, wlecbte hun
met baren .akdoek ge.icbt .n handen of, en li.t ,.If.
toe, dot de kleine .loeiere baar hpsel geheel e. al
bav.nden, De kolonol nam bet minder luchtig o~.
hij .endde ,.ich to~ .~ne .rouw on ftui.terde haar toe
in h.t Turkoeb:
Jl Lieve Nallle, 't is scbandolijlr: z>Joale ge ODze k ;n·
drren ,er"aarloOllt, za lijllen wei kleine Tscberk t'elS ID.
- Indieri' go 'de gewooDtoo ,an UWE; vaderon volg·
dot. ant"oordde de banoum eeberp, coudt ga u Liei
bemoeion m.t .alleD, die · op dil kinderkamer lLui.
tebooren.
... - Iodien ill: de gewoonten mijoor \'SdereB ,ol~de,
&8ide de m'rala'i op niet minder acberpen tooD, (oudor·
bield ik te ,K onBtan!inopel vibr vrouwen, die Olij aile
,ier even oDt'eracbiJlig lOaden lijn, en leefde ik ' bier
met &etDe Bla,in, die io waarbeid mijDe YrOUW BOll ztin
1)004erpr0fek._

Ve -bterk:ngen verdr~ ve n; O!lg6veer 13 stukk e a g~lSe but,
wu.u.ronder eeo cllronoade "an 30 eo 2 kullon~ vao 12
pond werden ,'erDugeldj do vijao(l liet tal n~o do ... deu
flchter eo, vlngtte n~ar aile l.ijden.
Ooze "erli ~ zen bedroegen 2 dooden en 17 geW'onden
waarollder 4 met ~cbampseltoten, allen miudt'ren,
De gehecla kolonne mArl!beerde , ds1.rop "~r8t in
no Jrd·oosteJij Ire, '..-errolgens in noord-we8t e lijk rigt-ing
D8ar kampong Lamar8, Jiltuite eehter tegf'o f'4:'nen nog
Qob , ke.n len nrm der lagun e die zlch ongeveer een
kwartier nur gasD8 oostwaart.s uihtrekle ~ D otngetrok·
ken mce"t wOflfen 11m Ban de ov('rliijde ttl geraken
wnarua r iodelijk pB~8~r Ko era Dg-Tjoet , gele-gen daor
waar de groote w<'g van Nja-hlong tegen de K,:eroeg~
TJoet etuit, werd bereikt, Hier wer d het bin.k OpgEslagen, Je plauuen werdoJo uangewezen wJ),tlr \'ereterKingen tDoesten worden aa.ngeiegd en oliU'liddelijk eeD
aan"8Dg gewaakt m~t het dfl.arstelien fall loopbruggen
voor de gemeenst!hap mf:;' t den linkeroever,
Den 13d:m, 15(ien, IGden en 17Jen September liet
de djaod nieta "an zicb hooren. Voor zoo-ver bet
bO\Jgat onguu tige w~ der zulktt toeiiet, werden in "er·
8chillende rigtingen verkenningen gemaal<t, d 'e16 tot
bet ~oekeo vao geschikle ge ruee DlIchapwegen met on ·
ze weatwabrta gelegeu e poJsteu.
In dien ,tuB!'cbentijd werd lDt't kracht vovttgewerkt
aau de op dit pUllt op to r:gten versterkingelJ, waRr\'an het: ruuital op drie W8 5 n,8t.ge at~jd, t.e wetaD: eeD,
'Pungah llO rd up dell linkeroe\'er del' Koer.:.ong.tj'joeti
eE'U Lawara. dautt<gl.! nover op deu legtt'roevar. b~iden
t er l.,ascue rm 'llg "uu de daargeBt elJe bruggen, en (Ie
derde, Pokao Koero o!lg, 1J.1joct l1ubij den pustn,r ran
dieD naam en d u grooten \\' 0& va.n Tjclde bet.eer ·
8cbeude. Ook de GBnl elg van bruikbar l V<'L bi dings.
wegan vorderde ,'eel inspaultiog oDze rzijds t \'nora! ullar
d,e werkzaambeJe~ berb 1l1(\t!I'ijk d·)or dc!1\ \ ij:tnd 'Kcr·

den bemoeijelijkt.
Zoo ,ge rdllkt e op den -15dt!ll

Sept~ mber d~

J. H. Nuijsink, komruauriat..t van Lsmprit,

kaiJ itt'lin
da' i

~'ien

~let

verbe tercn van den Wt~g tuiJJc~uti d on P l:lt en
l.dl.mjollg was opgedrA,I!en en dallrl u., ,'e rge zeid vfln
de!l 2d,., Juitenllnt }'. F. U. Roer f!ch en ~c n ige maa.
Bchapp.m . eeDe verkeoning maaltte, op d ~ h JOgtc van
Lstlljong in eene fuurgerecht met den \<ij and, uie da
corv-eere di~ r ver8t~rkiDg \' uO uit het f.uiden ltetlcho t.
Versterkt door eenige mumWhappi!'ll 'fuU de bJzul·
tiug VBO Lamjong rukt~ gennetude kmpitcio lang"
dea rcgterIJ8ver der ']'joet \'I)orni t, \' i~l den \'ij~tld in
dien8 l'll'terf!ank alln en joog hem op de v'ugt, d~[lrb'j

14 dooden acht.rlatende.
Van onze zijd~ 'A"enl~n bijdic g e lege llh ~~ d gewond:
de k'pitein Nuij.siuk (7.Wl1.al) en -I, Ullll,lere militairtln.
V urmel di Lg ve r~icl.t t; Ll t gedrag "an deo e ur,Jpetlcben
fus elicr I{ ukenbrink, algemeen 8to.mboek n-', G!)546,
die, hoewel fielf door eenige klewanghouwen zw~ Ar
ge woJod, den gebleuccrden kapit e:u Nuijdink builCU
hn!" h n l" /li ~ .l,.,! " ~~'!.n rl •. ..,~;_, f. ~ '" h:, ':,"'; - ~~

Den lSJ<;>n Septemb l"r warCH de werkr.alliueden a l'l l de
dri" hi6l'i''{'rf1D :;edoeld~ \'el'ster kinge zoo-.~r gevorrlt:rd,
dat tij tien \'olgenden dag do r de dauwo!' Utlljge·
WeZetH) k{.mpagnic \Tan heL reg terhnlf oJ.s blilu.i Jloll,
uiimakando de ol:'zt"tLing d ~ r P06t,:,O 'rlb! u , d~ bt'i du
La.llla ras i:l'!3 ,L1I.ngkr r.~ k·O at - wdk0 l' (l":; i(:;~'. '.r(' :,{t0ll
opgeheven - konden wDrJen bet ro~ ken, ;va,aro!! UG
operaticn i n de rigt,iflg v~u Tjftd6 Zlll b J I n U, n at
worden .
In den morgen vall den lOden S eptembe r tegen 71/~
unr, rukt e o dan ook de ageren de kok·11Ut!iI 10 Jloordooatelij 'G rigting op llRal Tjide, (It;u we g " an lllang}'andjsl1 g folg&nde.
en alleen mijn e geD l'lgc nheid ZOll b e~ itteD , Zoudt ge
Vlecseher' 1 dat ik mij san de geW'ooJuten \'8n UtijllU
voorouders hield ?"
,
Nasle-hanoum z.w~cg, ma ar zij ,o nderdmkte {'e n
8CD.artelYiru ZUQbt:, want r.ij bad blu eu mao i nrt:ltochteHjk lief en ofschoon zij vol at ekt geen r ~d~n hu d om
zieh OVer hem ~e bekiagen, WAS zij t\jngcy.:el ig gen:ll:lg
om te bemerkeo. dat bart'! lieftie niet b('3i:ih II Jrd
wtlrd. Zij wll'rp sloe!agewijr.e een blik '/01 baut . p
Louise de \" eriBC. Middt'1erwijl vertllolld Maritu , tie
r8.yine, 100 dikwijh l.ij dit ougestrafti kon (Len, den
kolonel met hare groote v-ufige oogcn, di~ ;dj Qo tu) ')edig neereilleg, loodrdt . zij zicb. bfS~i6d wOl\ode.
K rtom, de l'urkin be nijdd~ de EuraJp""L:c: ih', en de
rayine was op beideo afgunetig; op tll1 eer6te Oll
dat z-ij de wetdge echtgenoote van den H·,'lOO llen UJl18191 Wit!, oj.> de ftOd " rd o mdat diens bar~ haar
lU 't geheim to ebahuord~ Dele tw et\ half bescha z: f',ie
nouwen b.adden beidd oeD gebeim dot rg whd , ,i.t
de kolonel nil1.tmer Ball zicb zelven bad dur yrn bek ~'n·
nen. Zij die bet voorwerp un deze geheiw~iDnige rereering W&8, bad lich nog niet rc'kenecbap gege\'en 1' ':jU
de gt:\"oe:le~B, die zij vl)or deD 8cboonen d1i~ier ll.,"l~ ,8
t<>rde, .Reeds in bare eel"ste kinderjaren had zg hu.rtl
m.oe-der 9'8,10reo. en W~8 opge\'oed io. Moe gelled
:manot=Jijk.e omgo,iog. O'feral zou Aly bey de be won
dt>ring der vrouwen hebben opgewekt; maar in d~n
td.eillen kring, wUI'in daze drio mededingsteu leefJ"D,
""bitterd. hij .1. eeo · god· ••n den Olympu.. ~'. ""
..an Den uohaden hem ale z('(lianig" en ~e , d.,1"Je
b<>och.)n .. de he.., DOg . olechto ala baar . .. i~nd,
Zij mgeod. nIb · aitholl8, maO(.ii b.mi.de ..• ijD~
kinde.... an ..... belede bon mot oene teed.erheid. die
blUl8e 1Ued8l' .niet miaieidde eD aDD ,ader ,er~lIt :

In ,er~and · ~
· ;dit.eb''''~gin& Vetllet bet E
bata.llon Ulfa-te .. onder den · majoorvan' Teij:'
walk batailloo ree
eenige dog"n te · 'oren nit.
onid.\lostel"linie ·.·uaat . Kotta'Radja waa : ·opgernkt
den l8den 8ap~.mb.r mot eeoe seetio artiU.rie n
K~ala-Gigben wa~ gedirilOerd, . - tog"n- .e. uu.
den morgsn laat.tgenoomde pinata ~n bereikte, zon:
· ~g.nst8nd te ontmoeteD, omstreeeks 8 nur de a'
.rende, k~lol1n!6 op. de viakte; :. gelegen . tuoeeben
. kampongs Imau,Tjod" · Tjado .tjcet en Tjade R.
alwaar i8~lling ~erd, gdnoDle~;~

. : On~.v~~r . . .n 800 .pas ooord:oo.twarts von dtt p.
had d. "Ja" d eeDO bor.twering · loodregt op den •
opgeworpen, ."elke : met 5 lilla's . was be"opend
waoruit ~ ij onte troepen , beschoot.
'eane : omtrekkiog door h.
D.)or granaat\'uur
kompagnWn, w6:-d d9 vija::Jd ged\'fongon dezH et:ll!
te verJflteo met llchter s t ing vun zijn geecbut, (

en

door ODS vernageJd w· rd .
Van ODze ~ijde we:den geene verl,iezen geledeo.
De pia ts werd nu bepasld WA~r een venteJ
kampetnent zou komerJ 'voor een bBtailion iDfanler
dat. voorloJpig Le Tjade zau bJij.en out de commUI
catletos8cben de verschiJleDde pD&t.,n te ondt'rhoudeo
dele streek nog verJe~ van vijarrden te zuiveren.

OUg werd het Doodig ge.ch! o:u del 4.00 met•.
oO.8t~a.srh \'.ao bO,t gckole ne eruVhc-cment gelegelll
m!s8i~g~t Kh.eIlg bezctlt3D. Daartoe werd on;, di
mll'!lJlg-lt eone \'erste rking getraceerd van voldosn
groo', t \ tot opDame van 1 pelotan infanterie.
VOJr bel: bezHtl en vao het &ampcme nt met d(
vooruitgeHchovenea post werd be~ r~gter 8~ b..taill,
infzHlterie aallgewezen.
IJl 6 I, 2
ulJr in den morge n VAn d~n 20sb
Septelllbor verJil!ten tot bet, nemen ell bezeUen ,VI
d~ meer zn;dw.8R~I~ van Tjadee gelegene kampol
Sllaog met m 881glt: twee batailton8 infanter;e h

o

regterhulf

a.

eeo ~ aectie
p~!Jrs.
bet

en

bet u,Je

bal.illon,

.Ik

'U1

8~tm~ rie

eo eeD detsc bement sa]
blvak.
0v den gro 'lteo weg VI
TJade werden di e but1il10118 me~ divisif!koionn'
opgeateld front DRAr IL,t lui den, met een 0 ,
derli.ngen afdtand ,vali p, lll, 800 pSfl8en , J n die (I
st?lhng wt' rd io zuidelijke rigtiog op~erulrt: na dot
tHn sOlal!e atrook lrampocg, daftroa ov~r eene klei n
8ftW~. vlakto en ver\'o lg~t,8 werdt.>ll d?or eene ksmpuD
t;t) uJ~ g"tl"okken, oerulkte W9D ol»st"eekl'
71/~ uc
sen llitgestrekt 8aws .veld , dat l.ioh op l!ircQ. BOll mr
ler \"a~ dell m16.iigit van Silling io O.Jst· eo zuidwsnr
ache rlgtio g uit6tr(·kte , Bij dez )..t 0pm<trsch wdrd he

14Je b.'aillon op zijne liulrerfJunk nag albes.bote
ell bekwam daardo ... r twae g eJwonde mindere wilitaire]
lJet 3,1e b~ta~l.lon leed ggene verJit"zeo, Op de 8~·:
vl.llkte 08bij .sIla!1g olltviogen wij f'enig gew6enuu
Ult de .omil~geQde ku.mpongraudeDj uit het zuidweste
b,ove udlen Ult &en lilla, W'IlBraJm e~ n peloton inf8;ct{
r1e onder den kapitein F. W. Beockman werd uitJe
zondeo, om den ~.ijand .\'Rn .daRr te verJrij'eo, 't g:e'
gelokte
.wfta,b'J de hila tn ODze bonden vi.1.
Na de keuz6 vaJ;l een ge!!cbikt emplacement voo
een e versterking Vah wasruit men de geheele saW f
vlakte bebeor.cHe, wed he~ 14d. bat-ilion mEt d
twae sectieD artillerie in de nahijlu~id 'an dat ernf'lf
cement gel.g.r~, t"wijl het 3d. baloill.m met d
ambulance z:ch in en nabij den misaigit van Silan
~ti~~
.
Onmiddelijk werd m?t IlOt ope D~oppen V:in het tra
ct.'rdn van dt'l verdtt>,r:{ing eOD fuwvlmg gem'Utkt.
Tt!: Tjade 'tnr.{ !QtufSe uen yoodgewerkt aAn he
k"rupem t'" nt en d.,o \'o.Jruitgesf;hcH'en poe t. Di t l a.at,~b
punt ~e:rd v(.o,tdurend door d . . u vg-t.ocl bft3cboten b ..
!Jam d,t \lJur gedurende deil ulleht '1'"11.0 20 op 2 Sep
tembe f in hevigbe id t ue, t etuge\'olge ....'asro&ll twel
Inla'1dBehe fUfclier8 st.Qu \'eIJen en Ctlll Inland.3cb(
fuselier, all e n \'an ht::t Sate uulail!ol1 infanterie, at
h\ee dwangarbeider3 gewllnd wtarden,
D~ Wt2tkr.tRillueJen aan de \'rlrJc !lil! e,:l de verstt!rkrll·
f,eu ..... erJen echter geuul'e ll~ deo 21dten September
~e.t k.raeh.t voort.geze t; de \'erBt"crking om den misEigit
Kd·UUg kwam die 11 dag ge reetl ,
. Den gauscben Dscht cn ook den 22aten Septe mber
bleld bet Vuur des \'ijandlJ aao op d~ i',en post en OD'
r.e \'~t6 terkiD g te Silang, op lsnt6te genoemde in he·
vige IDste, lolf.:! ui t lill,,'s, 't ~cen one ep. n r erlies aau
gewtJnden 1'8'1 drt e minde're miiit.,i:en ber kitend e. Op
laatstgenoewde dlilum werd <it) post Kli~e n g do or

.0

~;i:r:t~~c;:~~t ,~e:~i~:~ngS~~::c~:!~~~f:Ug b:~r~~:~::
~:~~t1::~e~:i:I(~ij~~O~:~d:: y~::e~e~'o::n;::~,~~~d~oemder:
'::,

..:.;

~;J ~.:;

.::i-el! lieUlO ~r

DJ aet de

n jand.

ste'JUd'

;;~~~r:;;n 6~~Z~e~I~:~ti::~ t~e~~~~~~en;r~:g Si;~ngbe~eaal~:'
IW'l i,')r i;,f ';.~(! :'_'~0",'ot)d e winue. ':! :lliIit;!.;rf. nr
IntuHBcllt:'lJ Wa _li:ll .:lv ";'I,)i"k""IlHi'Jheden z66v€l' gi- ,
tlerd, dat OOZO n :Tsterking t~, Silang reeds op ~en
24en kun wm'J ~n bezet door de kO::Il111gnie 'fa n he t
J'eg,t:~rhill ~" DJc balaillon infantt"dc, Yrc. iigel' uitme.i.ende
de lJe zethng nUl Kotttl. P3~lama, welke post werd in-

getrokken.
Den 25en \\'.I!:!'3 di .j fl l'l5t~rk in g gehect g reed ell
bcwllpe !ld DIet 2 kanollil S c, Dl, veld., welke be V:fi~
p:'n i~g :"eneella \\· ~ td aaog .:.nnzen voor 'h 2t kamperuen t
te 'TJ!l.de, 'W el k kampemen t nu COg 166Ter ge'forderu
rustt e. Zoo b.l6n l.et no.)dlu r., zon d~r d~t ! 015 ooit eeG'
'l\'oo rd Over dit o!l.d er werp gew 's~elcl Wa' tU88cben da.
d,rie "Tou "'en bier de boU\~atoffell
Terz8weld t ot een dra.ma, wll ... tin u.an hen, buitell l:uu
wete n, de rollen , "a.ren t()fgev'cr.en. Te midden e~nel'
meuigte sIs die, W"el ke in de ho ot'deteden ,;Ill wt'lete·
lijk Eurupa is siIll~ngcpakt, badden ;~ij K:uun e:I outsDappen nan ' t bu.n \'oorb ~,schi ktc lo t; maur op de
eeDJ':aUle pIek, W'ltar;,ij te umen leefd l3ll, kon niete
hen d,~en nfW'ijken fan den ,WJ;'g, die our de on tknoo ..
:z.~j] man en deatl

j

piog lei dde.
ToeD de beide kw el geelStf1n gen )e~ hadden van '~
etoeien mt·t Luane ec nooDB \'rioDdio, li~ten tii ha n
me L H ,Jde en lIprJ Ilgen e.chrijlings op de kniee; ran
bun vader. N .YBt~h8J1 0 Um liet huI\. echter niet den tijd
0?l_ h.~m de ruaagdelijke liE!'fk ~3ingeIl Qyer tc brengen,
dlO %lJ hadden opge-'Angeo , R et yer~'ijt, d.t lij vao
haar llliin had moden yerduren, I~rerde, baa[" cen ge~
8chikt V u Ul wendtiel, om zt! naar de fvnt~in t a b:-.engeD. di ~ io 't midd eu \7an den 8~lAlll!ik Was a:lnge~

~:a~~;~l~~n:~i;' ~.;:d:ter:: ~:~r 1;t~~ei~7;-d nlJc~i:::) f:~
elke 8anraking met de 8C'J()One Loulsi'j d1larna b racbt
lij Z~ oa-l[" hun Y!ider tarug't tcr\\' ijl Ze hem een f.lHIt
~(lew,ierp. die di'ze ni~t kou d;~o staau. 1:1 5 .!it-uu lop,
nnm afllcheid. "an Louise di~ in haar IJD&(~: ,uld nietd
b U QP~emerk t nm ~r8t. er was \"('torgt:H'"allen, e n het
('t'zelecutl.F g in g uite en om de:! ,.. olgeDd ~n UlClrgen
hebelrdeJ Bl:hijobau 100 f!en tolJni ge, maar in ."'~rke
Igkbeid soo oor1l!ltige I<'.-on til be".tteu.
J

.

.. . , '

.

wordenbi.alo~ ~

~b...ira~D:. iD

D.e.. Ch. eeze.

le..11." geen·.'s'p'·Oo",". ·W
' ' A.;~.' ·f':..:. d~b.a ~.b..ie. .

WIII,ib!l;
eelleyoorlzettlng
De' drie kolonn.l!.
m..nnr ••" .. :g;adjoe
deli af;
morgen
van
Ii.
.1Ie.t
..t.' .•.h• .e..
b.e.a•.I;.,.
. .·te.l0.;'ibe.ld., 0.·.P' "..' '.'
der
"p•••kon
t,en op daD. ,olg&ndend,g,
al. · wanneer het .\ ... 4. October
tegsn 6 11..
hetnver.
... "0 ·.•..
regterL.lf Me en bet 14de batallJon in den .. vroegen.: trekken de. - bruggen bijPekan.Koeroeog-Tjo.et en '. '
.. . ,
. ' , ' .' ~ .. ' ... Het Mb;liJltetl• .u,O'lt 4e inll.hteli .an Me ••.
mo.gen · nna., Tjad,!, iDoden oPru~en: om, in ,erbaDd . La~lIra I~v~~d,! .eer-eeIbezwaar opvo ' r de a.tillerie;'
Iem~rui, die siob~tuy, teekent, ••ndl;. iI/in ~D .
uie.t het 12de batalllo.n, de beweg.'ngto openen tagen
,de marsobvtlo Tonga No .rd n...r · Kotta . &adja wu
Tlm~a ee~ bri.ef, waariD hi! ;;-el niet ~beeIe, . waal, 15/11 Obamberadopted indian budget meea reoli&ra·
eene 01' den ' 2.6 . v.rkanda . belallgrijke vsandelijke
uiterat}no.jjeIijk' gaweest, : d••r · .het geheele.terreil),
ao~tlge hlstoroe van den eerateD OhiDeaaoben .lpoot~
. ted .ieuw. te[egrslII 28(10 £urprised agitation evoked
in.

..
w
. ... •.
i..
l

---'c..2. .-

~!~:~:!:~.g',;1e~:;e~i:gi:D£i~:~:~oor~o;o;:~

tell noorden van dell . wag, B[a' g.Pandj&ng, . in den
rand eeller kampong .en w.aruit <le .vijand.deweat.[ijk
durvsn gelegens aaw~...treek b.eheerschte. . .
•
Tegen 7 uU,r. in ~en morgen .an ,den 20.ten .Se~:
tember waren de blenoren genoemde bata,lIons DablJ
Tjade opgestold. Het 12de tat.illon k,eeg In. [a.t du
Ba~a-~l~kte voor 'J1ade in Doordelijke rigting over.te
ateken, v...olgen. door de. kampong. in oostelijke' rig• ting , op ' te rukkeD ten elDde de blerboien bedoelde
vers~erking in de Bank. aan to vallan. . .
'
In verband met de cmtrekkellde .beweglllg 'fan bet

. ~~::d\le\~eD2ar:f m~~~::;!~::: ':::b~:;c~:;:! : water , . w.g vert.lt (dieoou Ie ,.el I'I&8t. innemen), .dooh
.' Eeret tegeo 1~ nor bereikten de agerende troepen
waar;n by enkele der voornaam.te . feit.n .allgeett.
Kolt. Badja. .
.
.. ."
. Die feiteD intoo.abeo: ' lIijn' voldoende, om .te : dotin
. 1'ijdens de hiervoren omeobre,en operatien buiteD
zieD, dat, wenneeruitden· Wo08ung'-Shangai .poorweg
OQoe N~ordoo.te~ linie plaat. vODden, viel er weiDig
eon oonftiot ontata.t,. bet niet. twjjfe[achtig is aan wie
belarg'gk. voor In' of aobter 01100 andere !inien.
de .cbuld OO[ Jiggen.
WeI .... de vijand tegenov.r ODze Zuid·Ooster
H.t [ADd, zoo dee[t d. s.brij.er mede, waarop de
poetd:nkoten ~u en dan oorWltig en moeB~ zijn

,u~r

8~?,S . tot zwijgeu gebragt worden, doch vedie•• n [eden
"'J n~et.

spoorweg gebonwd is, !igt, met uitzonderiDg mi ... hien
ran een zeer klein stukje te Sbangai, geh.e! · bui;
t·' . '·.t .an de vreemdeliogen geeonc"deerd. terrein .

WIJder. werden bij het doen v n pat,ouilles tu.ethen en aebter onZB pOlJten bier en daar en kala

Vrot'ger h"d tUBlJoheo Shaogai eo Woosu.ng een rijweg

~2d:u!'a\~~sn ~~~te':..~e~l!~~' e;";d~::gba~:ilI~~o:d' " :::;~a~~e:~~!:~:e~~:;.a":;:~o:~::~!e:.:::dn~~ n::~f::
Aileen verdiSDt vermeld te wordoD, dat in den
naoht van 12 op 13 September omst•• oks elf uur een
benda maraudaUfe van. ± 15 man de tien man· sLake

bestaan, die ecbte, door ' veronaobtzoming verdwenen
ie. l'oeo due aabe Engelecbe maatscbappij cOD~esBie
aanvroeg om eeo rijweg aan te leggeo. werd door d",
[oc.le ·Obineeache autoritoit, de taot.i Van Sbangai, de
toeetemming gegeven. Het plan c>m eeu apoorweg un

batsiilon ber.et.
Intu.seben vorvo[gden het 3de en 14de batailloD,
bet eerstgenoemde aan bet boord, buunen marsch.
Op do dakte van Kodjoe deboucherende werd het

onvoJdoende wll-likmamheid waB oonank oorzaak dot
d. tUand niet tij Iig was ontdekt. Ook in de kloof
van Beradoean werden op den 4den Oetober eenige
bevriende Aljehers uit d. IV' mookims door unkel.

t.o [eggen werd .aalong moge[ijk gehoim gebouden en
nog altyd. Leot de mo.atdcbappij: Tile WO )8ung road
com pony ([imited), voor eeo .poorweg.maalsohoppij een
toeh wd wat zonuerlinge Daam:
.
hotu.s.hen werddoor de Chioeos, he beambton dat

?nde~::~!!O:O:::8:dr::hd:~:D~~a:i!~~: ~::r::O~::c::~::

~:~r:~d:::8 p:~:::~I/:D~!~n:~oi~m~~~~:kee!8~rt:~ h~!:

ontviog dat b:.-to.illon order eene otntrekkeDdu b o weging in zuid ooeteJijke rigting to makcD .
('
De VijSDd werd hi~ rdoor uit zijue 8tellingen "eretorkipgen vah verscbillende grootta, w8arin zicb
overal gescbut beyond - verdreven t'll moest onder

ner gcvoDgen te nemen.
De a~nhoudende atortregoDB van .o.f den laten tot
en met 5den October zetteD b~t terrain op ,-ele

o08t~Jijke .-~-igtiDg op.
,
De vijand de .omtrekkende beweging van bet 12de
bataillQn bemerkend., ,ertiet zijne .ersterking . met
aehteriating 'Van twee stukken gescbut; cen fuselier

;::.t!:~i:;t~ii~:~

t::' ':.~~r ~·r~:t~:::enm~:::~:~e~~

lang vonden geen plaats.

;~j~.~~:~~~,:::: :~n d:f~::~t:·1 e~ t~::ji:~r:~:~l:~

plaBlssn nabij en achter ODze poeten-keton ondt'r water;

tosBohen ·OD'. poatell te Koeroeng-KIlba on BoekitSt=boeDj hevige rukwindeo bragten vee I ~cha.de toe aIIO
de ,enchillende gtc·boaweo.

OJlmidiftllijk dllarop oeatelde de vijolld zlch weder
. d
stwft8rLa gelegeDe kampong boutte
rd
~~nee
~Il~~j den weg BlaDg-PnDdj'lng 'gelegene

uleta bijzonders Vt'rnomen_

alda::

Op den 6rien

H t 14'

b t 'U

d

d
tu

~:~!D, ~:~~~j7el~:t

a'

3d:

bataillon eene omtrekking lange'• • ijond linkedl.ok

.LJRIJ~COU&AN1\

f.'iO

RIJSl\ Java.soorten I e 800rt J 8 2e saort
voor COID8umtie.

StadDitshij . die met deD vijond w•• baDdge'
meen gewordel', werJ door een 80lboluee6cue fusditc'f
.ericst.
Weldra ecuter waren de OllZ ~ U Ill e eti'et full de
v.rsterking; de ,ijsnJ Ii.t in en om do benting 23
;~:~:~s a::t::Dz~o;:~dC' ~. etukken geeehut Edric 2
I n 't gebeel wel'den dlOD dug 22 atukkeJ) geschut
door ouzo troopeD vcroagdd .
De verlieLcn aau OlJ7.-J zijde bed rot) .cn sao gesneu-

~~:eenn~n! ~iP~(·~~n~~:it:~~...,eDn ~r~~udge~r:~n~:~e~:D;Sl~
paatden.

Hot bi,ak werd in laoopong KadjQe b.trokken en
de pIa-at8 voor de aldaar op te rigten venterkiog bepaald..

m8~~: ~:~g:cl'::er~:~o:';:'~:nnv:::ijl~.::" v~;;~~rkf:~

en met bet slcchton dcr 'f~andt'lijke

benting! iD de
nabijheid der kampong Kadj oe gelegeo; meL e n en
aDder werd den 2~steQ Sept e mber vOJrtgegaaD, _. docb
toen onder bet steeds toenemende vuur dea vlJ8nda,

t'

!g;:~lD.E~~ .~:r:o.7~ {"'O :~ls ~";r ~ond

':'ci.

III voer

ijzerwerk. Order.

eD

~ok

SCUE EPS-II ERIC UTE N.

met

", eenige tuB~obenpoozen gedurende den nacht nan .
"'iau OUto53 t,ijdo w{,- l'Jen f;ewo nd ti ullnderO mi itllllren
• en 1 offioiersbediend.. Om dan ook den vijOLd uit
de'n omtrek fan bet bifAk t o verdrijven. werden op

:::ge!~~~: oS;:pt:;b~:t>riJ:t~le:~:P~gu~it~~ ~[Jef:u!:~ij
zijnden kampongro.ui b·nneD. te rukken, dell vijand
dl1sl'uit te verj"gen ~n de huizen t e ~'L_ )randso. Te
gelljk.?r tijd zou eea deta cbement .. ail fiO lllau in
oOliltwaaltsche rigting oprukken om tc trachtcn de

SAMARANG
..:!..:.:.;-, !:.:;:u:.::. ~~~..Jile.L4
N. I. St. nanda ger.. Loenen van Singapore.
Vertrokkeo Schepen

N;:~r~~u!.oI8Chip Albl~.:~6rdilm ~'::z. "'~YiHt'):'hEJn
~. 1. brik
£... bclI41;:a2:f.t llil~1.'
:Macassar.

N. 1. st. BaroLi Sloet ':i~!'
Soerabaija,

AaoSoo~~!!:!;~epen

: : t:nne::':n,Njo- Blang gelegone versterking in den
Deze bewegingen werden n; et den beBten uihlag
bekroond; vijf veraterkingell w rd(,ll vermeest('rd m~t

Beale gez. Odem naar

~: geea:re:~:i

nr;ttoDnie enObiDa . en woordle viuden over .poor;
wegeo , zelf. Diet. dat iDre verte gelijkt op de toe·
! stemming _ der Chinet'scbc Re gee:ing ,in de('g~lijko
i , ondernemiDgoD _ Nu hee f... d e taotsl van Sh8ogfn, op

des voormiddags ten De-geu ore, zal

door den Er:otataonw ezend-Ingenieur dar BUJ'gerIijke Openbare Wet...
ken te SamD.rang aanbesteed « orden het werk ;
,Het bOUWl"D v"n sen Reg'entswoning met
p•• ohbao en bet her.lellen dH be.taaDde pon·
~off:3~~~,a 1 at i g a; ~8Iimum aanne~iDg8om

t~nge n

ter z dfe te beRomen zijn.
De H oofd·ln geni.ul· 2'; kJa ..e,

.

EerBt8aowe ~ Bnd

Ingeoieur,
J . F. F . MOET·.

2078

Op LlIaandag 27 November a. s.,
bebouwd met een h&lfsteene n en balfplanken Hllia mat
pannen gedekt en Bijgebouwen. gelegen buite.n. .SB:marang aa:n ~e WeBt~ijde van deD weg ,n8.t.r ,het ZEE--.

STRAND, WI.1K Lo A., PEIWEEL no. 60, · ~f&and.
ten nome van .T. P. PKRSIJN.
2075
Mr. SLOh'l ' VAN HAGENSDO , P qq

()pe11.baI"6e

baleD deo .poo, weg Ie koopen. De taotoi protestee ....
de, stelde de ol.lbillijkheid 'fan 't gcen wn.aron men
aa!ldrong in 't oog1 doeh , geen ka.ne zienue zich uit
de moeilijkhedeD te redden, .t.mde b~ eindelijk toe
den apoorweg ov~r te Demen voor de 80m die hij van
aonleg
gekottt
{laD ook, z-oodra de 80m be·
taaid WISS, de geheele bftitling onvoor-waardelijk !IBn
hem zou worde n overgegevAo . Maar de -firma die de
Maah chappij vertegenwoordigde, wilde van geen yerk.oop weteDI tenzij de taotai zich yerbond den spoor.

had

J

wit,s

weg to blij"en exploiteeren en de leden van de firma
roor cen uutal jaren alB ageot e n aan to sleHcn. Na·
tuurlijk werd dit voorstel met yer!)lltw:.ardigivg van
Na dien tijd werd het werk alln d~n spoorweg m et

£al

ondergeteekende, op nadl!lr te &nnone ere o
bet l1penbaar verkoop en, het landgoed

de

plaate

ill

J

N GAG ELL.
gel~ gen iu do DI' ijhoid van Soetsbaia met de JQurop
Btaaude Suike rftlbriek. gebouwen kampoogs en verder
Macbineri ~n, l1unplant, ell?;, an z., sHes toebeboorende
.on de erveu vun de wed. STEENKAMP, geb. ROEsLr,ll,
J

J

J\YtiH e)f~ (Ie Eigt)iarl'l1-,

.. die klh!lponge to nrdrijven. geraakte in een 8cherp
gevecht, ,,.,oodat 0.1 spoedig eer.e verBterking van twee
kO.ll\pagollm mOfltt volgen. De vijaod word nu tung
· gedreven eo bleef de kampungrond vooreerst door

tw.~eij kde~~'1!;~~:e t::~t;D wij 1 gesneuvelde en 11 ge.
wooden, alle n minde~D en een dW8r-garbeider. terwijl
de kapikio "an het tranBportpark Coben in het bivak
~een scbampsobot ontYiog.
·

Gedurende den' leten, 2den en derden Ootober werd

:ott~j::. f~::tg:;e::!p~~: 0::: ' n~:~~:rr:~~·t:~k~~~
kappen nrn een weg naar O1lze ,ereterking fe Koea!a
Gigben. Had m.o gedurende die dagen weinig overlaet van den vijand, wij haddeD VRn sf den Is_ten met

~:~8tba~~gu::!~g

b:!e; ~o:·~:e::a:::ti:n~; ;~e~~
scbaa[ 0001' Katta Radja dunden onze gelederen.
~
Toen dan ook op den aden OctolrH onze fereter. : killg te Kadj'Je ,oo .'~r roltooid w•• d.t d. be.etting.
: -de kompagDie vaD het regt.rhalf ~d e bataiJlon ..0....
: ger gelegerJ te Mo... pi, Xotta RtIdja Bedi! en Peoa;•. joan'g, . Co p "elke posten t~ar,s iD b.,etting lagen d.
!'. beida kowl'agn;i'1l van . bet 3d. b~taillon bari..u
;' (f8mad. ~ ...)-m.t geruot.beid alda.. kon worden aeb"'ie'gelaten, we.d b8!' l ot.-n det de .ger"nde kolonne. den
;: ,olsenden dog n.~r Kotto! Blldje lOudon ~rngkeeren·.

BAllA VIA,
A a n g. e it 0 men S c h e p e D .
Ned , Bchip G ebr. v, d. Beek, v. d. 'VouJe, Sama.

ra~~_ bark Alice .Reed, KeJlerln, Cberibo n, Dummler & ('0.

den d gewone I ieuwsgierigbeid, maar de oppositie
der regeoringektiogen i6 vols:t:ekt niet. t"crmiuderd.
Groote verantwllordelijkheid, eindigt Justum zijo Bchrij , en, rast op d",n Engelsche n G ez,ant in Chin f\ als hij

N. I ot. Vi •• .\dm. F.bius, 1I000ter, Aljeh,
PriDe Ale-xander. Buija. Sinc;8por~,
• BiHiton, ~:IeijerJ BilliloD,

in gebreke 18 ge blenn zijne Regecring rolk omen op
dt! hoog:e t e stell en vl'n deze salk, of op de HDgelBohe Hegceriog, al. ,ij, folkomeD op de hoogte der
feiten , de houding '10 den GeZlln~ heeft goedgekeurd.
8ijua elkemail brellgt berichten aan van nienwe

Vert r Q kk en 80 bel'. n.
Fr_ at. Avenir, H4chelerie, Mceu-veobaai.

.laDdjea in .orband met den spoo,weg, en het stalion
van Kungwan ill bijo& geheel door't gepeupel vernield.

II

• • Emirue, Pi.bat, SiDgapOro,
De-cuBeb sebip flavfruew, TroJlE", 8oerabaYII.

e.

A a D g 8 k. en V e r t r 0 k ken P & a Bag i 0 r
Van Mang... per N . I . Blooms. Dillit.on, hl't
Meger, mevr, B.iedel,5 kind. eo ,2 bedienden.
Van Singapore p ... N. I . • tooms. Prine Alexand<-r.
kapt. Buij., de heeten Spanjaad, Glide, Hartog, van
der Linde; 'an Lehn.p, Witte 8n e.btg., maj. genie
.J~I. _ ond...... TwY •• [, •• btg. eo J kind, me ...., d.
"ed, Fubender, 2 dames Kartbaus, de beer Bornand.
Noar Singapore per .-Fr sOOom •. Emiroe, Piebet, de
h.>eren..Demmeni en eohtg., Prooper v. ,d. Broekd'O .
ilrOlJalll van Moo ..el, J . Crurd, Moo ••ee., E, Peooult .

TELEGRAMMEN.
va.n Reuter .

Op een naier te bepalen dag.
h.l (l e UlfLu.nd JnUllan.· i

J

fabri ekeD , gt'lbouwen

Afdeeling Boiolalie.
De ,oorw8arden tuUen oader word en beke.t1d ge ·
m.akt, terwijl intu .. chen onderhande[d kaD worden
over onderhandseben verkoop.
IDlicbtingen te be,omen bij
S. mar an g,
DORREPAAL & Co.
23 September 1876,
1672

Bazar.

o ARPETT EN,
B onde, Vierkantec, Ofa!e,
in groote keuR en di verse groot.tell
Aleatives.
Prochtige llu'<ee[en 'l'"felk[eeden.
1889
B. KARTHA US OD

Cv.

BAZAR.
J.\tlarn'ler, Oa.rrara.,
lo.ee bladen voor,
f
Tafel., 5~
eng. duiUl
do.
48
.
IT
do.
21
•
O"ole do.
3S bij 4.8
,
Waechhf.[e
is
36 .
,
nuW.tlen
2-}
48 .
2-1 I 42
4
Consoles
B. KARTHAUS on
I SS6
l~ onde

70,
SO.

15.
50.
lh .
25.

25.
Co

BAZAR.
San I

bet doel

6

inventorie vau d,e

Ilnll!oto-k eo Peugint.,: elJ oo4'lerhoo·
rjg;beden
gelegon in de R eeidentie Soerakart.a.

eu tlmt'n.

Odober.
Ycrbueode bewf>ging ontataan, .&arrAn
Diet i. maatregelen 'I an g....ld t. P'm'D,

en verdeTen

Suili:er· en lndigoolJderncmioll.·,

D " Tweede. .Kamel' heart . de lnd'ecb • . begrootilll
~g

1.87-7 ,

zuBen oDdergetee kenden voor reken ing l"'an b6!~g
hebbendco verkoopen, onder un.der e goedkenring van
bet Gou v ernelll~Dt "au Ne !.·Indi c- de Buurreeh ten

den Haag ,16 October.
.al~ :

Mil. J. J. C. EN8CHIIDE.

(190:;)

~:~2::~~~:~g~~:c;l~:~~:;:,~~~~ez:'~;:n O:mb~::g~: ~~i:t::~~~~i.~::~~·~:~:~:~~~::~ ~::'F~::~::~~~'~ :::dlte~:t::;~:::;e~jl::~xvP~:i~:::~a~:o:o!::gt::::
'i

V "erkoop:---

Op Vin,flag -19 December -1 8i6,

op

krocbt voortg@zet, eo een poar m.onden gel"den werd
~en gcdeelte geopend. A~n bet ope ningsfeeet tlAtn de
13ritsche Consul te :Shangai een werk'8am deeJ, maar
de Bril8cbe Gezant, hoewel bij een dar agenten 'an
de Maatecbeppij gelogeerd, woonde bet Diet bij. Over

Arist~::t;.~~e~. ~:::~~~

VOOI' !tel L ~md:

Op Zatel'dag den 2 December 1876,

lie eft op haar gewone

wani ... aaD de locole au\oriteiten den laot ,pge[.gd
de zaak tot een cinde te breDgen. Dit zijll: d e taotai
Vab Shang:!i en de vic ~ · Koning \ an Nankin.
De
Britscbe G.zaut in Ohina, die reeds lang
d. hoogte,
der r;aak was, zond in 't begin van dit jaar eon ape·
e-iulen gemachtigde. den CbineescbeD secret:lrie der
iebstieJ naar Sbnngai ,;;1n de zaak te regelen. Deze
had van oen Gezaot., die blijkbaar begree p boe ' zwak
de •• ak d. Eoga[.cilen i., in last den isotai over t.

ll·r. bark
Daar Probo[ingo.
-Eng. etoomscbip Vidar , gel . B . Barrownaar Singapore.
-Ned. Ind. RC·lip So 00 ban, gez. D. :F. Varkevissfr,
nRn !leeuwer.baei.- Eu~. bnk llione, gel,. J . GrL,·
eilhs, nanr Enge land.- Eug. stoowBcbip Rosa, ga r..

J

ADVERTENTIEN.

dee morgens ten tien ure, in bet Vendnlocasi de."
Weea, en noed. lbmer ol hier, vaD bet . tokj. r,AND,

Van OU .e djde 7 mindere
milit,a lren gewond ; in het bi \· aa: k-regen wij 2 gobles.
8eerden.
In .deD loop vaD den volgenden morgen dMDg de
vijand in d8 verbnnde kelll Ponge langzamerl.1and meer

badab

Zaturdag 25 November. Exe~utie teu Huize ,ao
RadoD Q,dipatie pandjie Soro Kesoemo van roerBDde
goederoo dODI' den de uwaarder VaD dor WuLf .

I

de band gewozoo.

Ba~ijg'd:~er~:~e:J~;b~ae~~~o

~:n :a~e!:::ieK~:i: ~ohram:~nbinde~:!:r::,.cg~~ ~~
'Bebteod•. -

Publieke Verkoop.

Eng. atooIDlIchip H08a gez; W . .Chofard ran Singapore.
-Eng. 3/ m. •chip S •• bm' n, ge •. J. L Barr, vau n.tavin.
-Ned. Ittoo~cbip .Erieeil1nd, gel'.. A. Bik. vall Samarallg.
J

Von oLoitgeloste pandgoe.

~j~::, ~n P~;:::~:n v~:o:o~;:nS:ngd:d:::~ ~:: bBui,~:

I··

geschut; de ksmp, ngK Tjot PBj_ eD Lambehoor~nde tot Let gebied van Toekoe .f'jlJo

o .tnkken

Vrijdag 24 Novewber.

enduti~n.

Bij mislukk ing onwidde[ijk do.rna de levariilg 'an

vat~D a7.ijn, 2 tiO manden Wo.te l·, 150 kD . en 1 vat! autwoord.
cognnc 50 kn. likeur, 15 xu. was, 200 \'aten t-..'er,
De Chinecschu Regeerillg

Idem. van Nederland per Stad AruatijrdaUl kapt. Huon
422 collis koopu,"u ochapv en , 18 colli. IDacbinetieu
3ti3 collis U.1'!I!.ufacture:n, 127 ' kn. pro\'i cien, 37
::: :~~. ~~eer(::li" ijzerwerk, 189 coHill kaae, :37

Aangeslagen V

de voor d it we r k benoodigde in 's IfI;nd!2 voorraad ont·
brekende materiaien .
- ~ '~
B e~tek ~~n v, orwDarden ligge n op bet kan·;oor ran
~'en Watentaat ter i~; zage, BlwlBr verder .Jle inlich-

Samarang.

:'~1~01~~. v:~~o;.~~,!:1~";;le::I~~:'ij:~~c~9s;e:~~~;

. Reclame.
BAU D'ANVER8. AI. men bij. het eerate ge.08 .
len van Rbeumatism. z:'ob ' met Eail d'Anvere .an
Mr. Auguote de Marbaix inwrijft, gebeurt het oeer
zeldon d".t de kwaol niet na eenige ."rijvingen opboudt.
Rheumatlsme reeds lang be.ittend., i. dikwij[s zeer
verhcht of gehoel verdwenen door zioh eenig.e dagen
.onder ophouden met bet Eau d' A nvers te wrij,en .

g roote weguD IIfge,meden, wAt(!rwege'u ' verstopt en

ROTTING, Ie k w. .f 14.- 1 .f l ? - p. picttbro,kt
uitdmkkelijken [•• t van oijne R egeer;ng berh •• lde[ijk
Wi •• :lkoer. 2:p ;[0Iian~'6
d9~;:;- ·pa:.ti ", 102'( a I b'J den EugelocheD. C"n~u) te ShaD gal gepr~te.teerd
loa. BANI:{ 102 FAC'l'ORIJ vari .'
:.l.
! "tegen den etcuD, dlen hlJ DaD dez.:l ondernemmg ver.ebaflo. . .. .. woar verged.. BindeIijk dreigde de
tao&ai gewt;;Ild te zulle u gebruiken om het werk te
Ie
\1 doen . • takeu,
w••rop hy ten ontwoo,d oDtving, d,t
UI~n In d.t g9val de berelbeb.bc'rs der iD de bayen
Aaugebragt van Ned~rl"nd per Pre~id.ebt · frr&kran~u . . liggende Eng~1Bche oorlogl!lchepen fe bUlp 1.0U roe pen"
~~~L. e~oe;~lr~n13!~jn~'..II~i:oko~;:~~:cuiltn. c;l~i~ ; Op ~en (.fficjeei IJCbrij ve D. ~~~iu.de ta?,tftl_ de gron~
UlallUf!l.clureu. 050 vaatj es blJter, 150 kn. bier 16
den vall zijn verzet opgef. o~lnDg bU heel geen

die "icb meer en meor soh ·en •• men t. trekkeo in d.

teg~~0::!~g1~:~e :,:m~~~~cl;2~t ~~~~d

f 7.2 5 _

deb"telea,ea sospense qoeltlon whether cuti,e, (P)cabinet :sbarea view. mee•.

overbrugd ' met zulke 18~e Lragge-n, dat zij de
¥oart b"lemruereD. en dat .. lle8 over eene lengte ,-an
negeu mijlen i~ een dicht be,ol-kt. streek W&ar paden
en kaualou
telb
..
Nu is eT
trddaat lusecben Groot-

BOUlS

23 NiJv e m\)er 1870.
KOll'll'II!, Gowone b. 1 46 . -

binnen te driDgell
De lete luitenont J. P. ,smith. eeu dl'T 6l'rste in
de vereterkio g , ger sakte h!l.ud.~cmeen Cll Q'Jtving een
A. H.

wetten. Nu ie op de r.achten en privilpgid der belen·
deq.den eige naars ernetig inbreuk gamaakt, muar de
\\.... eg- maatechappij deltk t or Di..,~ aan en. ~eeft er niet
.au gedooht daarvoor schodeloootelJiog' .~. geven. Er

opgewa.akt door de Uandels.Ve.reeniging te Salll&rllng:
'd
W r b .r
I
. d
SU~K:KR, . . erea 109 , I Dagenoeg opgeruuD
INDIGO, 1 3 .2G 13.7 5 nomin •• !'

~;~i:;ns~t~:: ~~ud:ijl~:~·~::~~;o::n d:wl~~~ll"~:~~·n~:~

ondel'wopeo WOl'Jt a8D de in zullt een land beetaaode

HANDELSBERICHTEN.

~~~~~~~e. ~~~k~e ~::o::nd:en:ij.!~~~~!ni:elV.~:rk:;

zou mniteo _ Door de beuekt!leid fan het terraio, waar·
door do vijn.nd de beweging van he 3da batailloll niet

til

October varminderden de reg~n8 in

d.o"~intend force meolare

4

we,kou aODgelcgd ZijD been d. Maatschoppij dan ook
DOg geeu, eigeDdomsbewijzen: 't ~al nsuwelijk6 noodi g
Zij1 er op te wijzen dat, wav[J.ee r men land koopt in
eon neomd laud , lOon , Wilt den ejgendom btotreft, Qok

!'!!!!~~~!!'!'!!!!~......~!"'!!!!!~~..................~

::o~p:;d:e d::~:~~::D vrij hevig gescbut. en geweer-

verB~:~kiD~ein t\alfr~:t; :::

Voor cen Banzienlijk deel grand, waBfop de epJor\\'eg

be~;:e!~z:n m71~~·I~ir~l(l~e::;7.a~~~i~::~ ~:er~:~~~in;::d

en door CDze tro.pen nogni.topgomerkte , ersterking

.',

a::!::;

!:r~:e~~e~~l~D;::~p:lld:o:::ee:::~:~:,i:r:~:r

Het 12de en Ud. batailloQ verz.m.lJ.en zich ou
wader op den wag YAn Blang-Paudjan'g; ook bet 3dt'
batsillon, dat den oostwaarte van de vlak.te gelegone
kampongrand bel,et hart, werd uit zijoe V"o"fwa'lrtecbe

ow zichbij de Bnderd ' stailioDS

die de l\iaatschappij Doodig had, op de gewono wijze
waren overgedragelt, eo 1& die , ontd kkiog - weigerdeu
de Obineosuhe ambtenaren verder tut d'ie overdracbt
mede to werkeD, op grobd van 't geph~ f'gde bedrog.

een buiteng~woou ho;)ge waterstaod in de At.jeh rivlt'r,

~:!r w::k:~:~e,f:~rn o~;e~&l t~::~:~ a:ehte~~~~:en~:~an

:~li:eg s~:~:::.eroepen

plan om een epoorweg' !lan te leggen ontdekt, voordat
de yor8cbm~Dde eigendoniebewijzoD dar fltukken grond ,

;

'

0 II

j

n e

'fiK'r kind~reD \1m wormen

1592

t.;!.

K 0 c k i e s,

fe rdrijt"e n

B, KARTHA.US

.n

Co ,

~porlr.Bandel

VaniUe•.. ·

Gebr. S TOR 01:. - .' SaJfraan.
Gelostex Celebes:

FIJNSTE' BmLEFELDER LINNEN

\\let EFFEN

~~:~~~E

I"

··

I voorstukken,

DWARSE

in drie qualitelten. '
20!lol)

Koffij,

Gebr. STORCK.

P odjongsche Ballketbak kerij
1)agelijks

Versohe Bot erl e t t e l' S

flouden Manchet· en BOI'stknoopen

Gouden RINGEN

a JOUR,

om naar verkiezing ateenen to laten inzetten.
2050

Theeserviezen
met gro6n6 en roode randjes.
Jap.no.h. WBech.tellen, prachtige Biocnitbeeld.n ~~k
en demi OrioLal Gl •• werk in .t.noo van 6 eO 7 dO"Jn.
2017
BOESMAN .n Co.

Havana Sigaren,
in aHe soorten.
SOESMAN en Co.

2018

Petroleum Hang·, Kroon- en Tafel. L.A.:M::PEN' ~
"in aile

.~ool'ten .

SOESMAN eo 00,

Bel t • 1. 1 i n g • n

'i oowel Tl'oru p ~ls Achterladers,
201~

SOHSllAN en 00,

Directe

aanV001' nit 'Manilla:
De eenigste l'ookbal'e

Manilla

Sigaar,

(PUNTJES,)
i 'e •• rkriJgen teg.n billijken prija, bij
SORSMAN eo Co.

0

p

Fransche, Duitsche, Hollandsche en Engelsche

PROVISIEN,

i ,

~,~~~

VROBGER

H. 0

B. KARTHAUS en 00.

BAZAR.
Ullineesche

V 10errna-LLt·aJ,

Rood me! Wit Dambord,
L iS ? ned, duim breed iI 95 cent per amoterd. E1.
• 80 •
i.l4 •
• 65 •
92 ,
'R UIGE VOETVEGERS,
B. KARTHAUS .0 00.
1888

BAZAR.
Pian'il;O.~,
Vleug.lo f.brikaat Gobr. KNAKE,
hie r 1.00 gUDatig bekend, ontuDgen binnen kurt weer
PIANINOS en SALON VLEUGELS.
Hn1
B. KARTHAUS & Co.

Eell£gste Imp01·teurs !Ian

BAZAR.
Provisien in blik,
pas ontvangen:

Doper .... "an, Worleltjee, OBpuaijners, Schareeneeren.
A8perge!. Stoofasperges, Tuinboontjes, Snijboonen .
Bloemkool, Andijvie, Bruiselepruitjes, SpergiebooDen,
i5pina8ie, 'Po8telein, PeuleD, Roodekool.
Sa,oy.kool, Raapetelen, Selleriegr('eD, S.Il. rieboof'Je •.
.Tlllieune voor Soep, llace doine, KnolHm, KruisbeBfe'.
Pearen en App.leo in Wijn , Appelpeot, alles in 1.1-

•• bUkk.n.
Sobildpadooep, Juli.nesoep, Ka .f8Boep, O.....oep.
Saucijejce in Bonillon, BHts~: ot met vleeach, Har.cnpeper, Kalf.golantine.
Oooen, Kalfsgehak t, O..en en K.!f•• cbijf, O.oen en
Kalf.carbonade.
088e~lappeD. Snippen, Patrijzen. Talingen. Villkl~n,
Le~uwerikkeDJ Du..i9cn , Eendvogele , Lijbters.
Hollaodoche en Californische Stoom •• hn, gestoofde en
gebak!:on Paling.
,
H.rook!. Z.lm en Em, Lengvioch, O••ter., Lob.~ ..;
Sardijotje •.
P.~ de foie gras en Troftelo, Cbampigocn•.
G.rookte O•••nb ...., Soucg. de Bologn •.
Kook 2 otuke iD hlik, 01. Snipper, Sneade, Secrela,i.
oothijt.
.
.
,
llitterkoekj88, Theebanket, Plum, Oabinet, Bee.I,u't
en amandel :.'Ildding.
.
Rolpsol, Rookopek . KeUingsaneijo in fI.... b.n.
1968
B. KARTHAUS eD 0 • .

MAIlGUERITE

& lh:RGAss ~"

Adro. aon het depot bij A . ,JAUSSAUD, "Bosche
Rroodbakkerij .n b'j
EUZIER.E.
1829

1\. G U ti N 11 E IH~.
Hle~r_t~ke,',

dUllble eu triple uff"te, benevens

werkt t:lgen billijh yrij ;;i.'D.

aile soot'len van MachiLel'ien
de

. . - Eene Hollandsche Dame,
W e·d u we, van g.oeden buize, W8D8cht 7.ich met bet
op1ilcbt o,er eene bui8hoadiag belaati lie zion.
, Off.rten worden franco iog.wacbt ooder I.tter M.
burean .andit bl.d.
2077

:By sene Europeesche Familie
ill de Stnd,
bel'ltaat gelegenheid to t koet en inwoning voor &en
pilar jongelui.
Ru : me gelegenbeid voor stalling "an FaarJen en
wftgens.

.A dree: letters AU . W . bureo u deze r Courant. •
20l.8

De

Tevena verkrijgbaar Stoo(J)kraoen, Stoommaoomeferll,
waterpoilstell ingen, Waturpeilglazoo eD Ringeo, Soijij",r!I, Ratelboron, Koperenpijpen, plat en ,..ierkant Staal.

India Rubb.r. van 1/,,-'/, dik, Tack. patent Pak.
king y:' -11/, en alle mogelijke macbinerie·benoodigd.
heden.
R, W. DEaCON & 00 .
Fabriek voor aroom en Andere werktuigen te
(1354)
Soerabaia.

Voor Vracht en Pa~sage naaI' SOERA.-

,11

meeat

BAJA,

Indieu geiorderd, wordt d. ooodige guar.ntie verleeDd,
J. W. BENNETT, Inllenieur
Soerabaija.
Agent.n .an bov.netaand. firma :
MAOLAINR WATSON
00" B.ta,i •.
Me. NEILL en Co" Samorang.
FHASER EATON en Co., Soeraboij •.
1980

Voor Hout-aankappen.
Eene in volle wedillg zijnd f

lIevronw C. M. PLMNABR

ell

vau

Compleele Bruid:;loilellell,
Bal-, Rcis·, Geldeede- I'll \\' undelCoslumes.

Doopklccdercu ell I( illder-{'oslulIlt's.
J92['

- 'II.

'.A_"

Sl. Nicolaa~leesl!Marsepaine Harten

Vl'ij el'S en Vl'ij stel's.
2073

~ .O

"Mercuriu8"

(28)

Vo ()r Tra cht en

"'orlitll u11iOUUnl \>1t TOOl

rdke

bij

C. A. RElJERS

De Samaraogscbe Zee- eo IIraod-.\ssurantie Maatsthilllll~.
De ~ederl. lodiscbe Zee- .80 .Brand-Ass, laalschapl'Y.
Da2e Nederllndisdle Zoe· eo Braod-Ass. laalscbal'llij.

Oe Nedeilaodscbe Lloyd,
De lee- en Brand·Ass. laatschappij Ooslerliog.
De Brand Ass. laalscbappij de Ooslboek. . ._
tet g."ooe a.ODd'lIoa

an ptemii!O. Kantoor bo.en bet lokaal ,an de R .... r.. n
G. O. T. VAN DORP .t 00.
Q. STBLLINGDirektel1'

(1168)

~

...1 ZE~ DEOEMBER • . k" 'aD Bata,i. naar R otterdam Y6rtrekkon.
Lading wordt aange nolUen \'oor bijnA alie hal"ena

pa8iu. g~

gd ieve men zi-:,u to wan

den tot
1885

geve.tigd te Batavia.
De ondergeteekeoden t<>t Agenten beno.rod . ijnde
van genoemde Maateebappij, rijll bereid deico's tegen
Brand.. 'eD Zeegevaar aantcnemen tegeu de ",Ihicr ge·
bruikelijke pre mien en conditioo.
(11607)
E . MOORMANN en Co.

.Wed. •......keriogen

ti ltt .B.V l a .

in Europa, waarvoor directe cognolsementen warden
afgego,oD.

Tweede Kolooiale Zee· eo Braud·Assur. laatschappij,

elalteD

0 u.,

;,lFRIESLAND,"
K OIDmaudaot A. BIK,

J. J . l' aN llUIJVEX,

G. A, WERMU'l'lI.

le,eh Zu~ '" IInmdg' I'Go,
.ooru06m.ie Mut5chappijen

en

.i',oi~~" ,.::

GROOTE
WER~1U1'1l .

Cu., S.IIIw8rang.

nET STOOJ\lSOHlP

Snikergoe(l.

rOD d e r;

ell .

A l.' LA1 .NH W..d. T~ U ,:\

Rotterdarnsche Llovd .

ell

Bralldvtll'Zllkerlng MlL&ticbappij

Ri.lto',

Afc. NEILL
j\j

Ass. 'Maatschapp'ij.

S....... 1 Jan. 1871.

Lading w(lrdt aangeno wen voor bijna aUa haY·eo.
io E01'"opa, waarvoor dirt:de cognoBsemellten wordeu

afgege ven.
•
Vo or vracbt en pau&ge gelieve weD zic h t e wen den tot
2008
d. Agent.n .

FRA.SER E ATON eu Co .. Soe,ab.i •.

O. I. Zee- en Brand

oillie

TORRINGTON.
Ko,umandaDt BLAOKLIN.
tal vo"uoeJelijk E IlRS'l'E HIlLFT JANU A.RI 1877
tan Hatavia n 8Br Rotterdam vert rekken.

AlsDl.ede

VOORHAND.EN:

OutvaDgen per "Stad Amsterdam":
~::::::jili
l in blikk6D VUD 2 Y:. kilo.
Ook in fI ....hen.
2055

HEr 81'OO.jSOHIP

LEVEREN EN Ol'MAK.EN

Pri;8ters.
G. A

SOElnfAN £ll 00,
--R~~tt-e-r-d~a-rr. -J~-~c
--:-h-e, --:L--lo-;5-T-d-_-

bev eelt zich voortdnrend un I'oor het

-.. Prachtig St. Nicolaas gebak.. -·
W BB

Informatien bij
2070

19t1O

lie undcrget ~fkeude 0111 vallgt pel' Sloomhool
S T :\ II AMS T ~ R II AY"
in trommels eo flt"8scben

voorheen W.A.TERLELIE.

f 50.---

ALLES LAA'fSTE MODF ,

idem.

Ean Cirkehr.a.ag vaD It,,,binson.

Een ,aagvijlmaohine ,.n Ransome en Co.
Alles in go.den toestand m.t daal·bij b.hooreLd
Drijfwerk, Zagen, Biemen, OJJr..
Voor informatien adree:
H U DIG,
2046
l~ ... w:; ... &1 ' ~li. :::", ;,,~,: :: o.

S 0 (rD I N,

onder guarantie

een Rok

Wegens niloop van kontrakt,
wordt tet overname aangeboden:

FJ'yer8

a8ngeboden:

a

J. H. Schmidt.
Levert:
Ret fijnste Zwart OASUfIEB.

.n

2C54

wordt

ht N. I. SCHIP

lJzel'en Bruggen. Bl'ugge hoofden.
Uaken, enz.

II

bij B .H .
eD repareereo

Nd werk en spoedi!(e atlevering wOI'dt vcr·zekcrd.

loomedo:

Een Cirkelzsag

un-

onderge teek enden bevelen zicb
FBbrieH:anten VOOr het maken
van aile eoorten van macbinerif.o.

gunetige voorwaarden afieveren 60 oprigteD,

bestaande uit:
Tw •• Locomobile. 1.2 I K ied." .. n Jolw Fowl.r eu Co,
Ben Baamzug yau li'.wcett Prcetoo.

• t n k JJ.Hon L.dikantoo,

merk St..

rJ.le vtlrkrijgen per vat fD per dozijn fldscuen .
12 fle .. chon "..
.. f S. - en.r 9.-

Suikerlllolens
en vacuum. Instalatien
Suikerfllbrielratie ala anderzio8 op

Co.

Moerbouten, KlinkosgeJH I Drijfriemeo ·van 2-6 duim,

B A Z A R.

Veldbedd-au a (25,.--

EG~~d~elT~fei;ij~g

ROBINSON en Co.,

S"rOOMZAGERIJ,

Ifl16

EUZIER.E.

blij.eo voortdur.nd buone gUD.ng bekend.

Fran.cho Stroop en eo V ruchleu op Wat.r eo Brandy,
2016
SOESMAN .n 00,

p • •

GOEDKOOP

ON'l' VA~6EN :

2016

Rum voorzien van

CORTADOS--'-PUN'fJE8 ell LONDRlb.

'.

e n-s ":

THQMAS WILLIAMS.
G.zagvoerder Schip .O.ptain Dan._
Agooten: Me: NEILl. eo

2076

bij kisle n valliOOOO-EOO-100,

op BRANDHOU'l',
worJen laogenomen en ten epoadiglte S~leverd door
de Age n t. D,
D. A. PEREIRA. te 8eiDBrang.
A. U . BOONEMMER t. Solo.
B. VAN STENUtI t. Djohj., eu
door den Admlniatr.teur,
.111. A. BIERLEE,
StBtioo Go. n d i h.
1820

w~ ~I i@mU~~~oo

QUALITEIT

1f 81

aUe soorten van GezRllgde ell Ongezaagde
D,TA'rIE HOU'J'WERKEN, beneveus

,oor

JACHT-GEWEREN,

Ie

CIGAHEN,

G 0 END I D.

EINDELIJK ONTV AN GEN
de zo o lang ver-wach 'te

VAN MANILLA

Hout-Aankap

~ :::!:!~!;:i.l~():~:::. Obrannmeter.
B 's-D. e v

DIRECT ONTV ANGEN:

J. J. VAN I!UIJVEI'.

1792

elaetieken .'.band, inhoudende;
. 2 brlevengeadr~80eerd · ••~ Ond..rg.,t.;ekende. ·
Eenige 8!lder~ doaumeDt8n.

Bataviasche Schouwburg,

en

' ...

1Ir'~e"'f1r_'
:
Een geel lea~renPort~feuille :met

D~ eerHjke,iode.k.,; op eene belooniDg rekeneil.

to v.rkrijgeo Ii f 10.-.
Afoemor. VAO 100 loten geoieteo 2% rabat .
2079
SOES~lAN an Co.

St. Nicolaas gebak.

Gelost ex Celebes:

IlJORBEI
LETJEsYoorGondkioderen,!
Bloedkornal
II
J
lOel \ MaiachICt,.

LOTEN

Ie J. VAN RUIJVEN.

1978

,

heeft .vllli~fh~den o'nzegener~levolm&gt;
Samarang,
. Me. NEILL & 00.
22 November 1876.
2074

Versche [Tnevellcnmet deviesell.

Import·Handel

voor Heeren.

Borstplaten.

ICbocolaad. .

HEERENHEMDEN

r.' JamelS BucharianClark:
De Heer

Citroen,

en agent.

de Ag.nten,
Me. NBTIiL en ("0 ., Samarang.

Holloway's Medicijnen

MAOLAINE W A'fSO:S- ~n Co., Batavi • .
FRASER EATON en Co., Soerab.i •.

Geyaarlijke Diar-

Stoomv, MaatschaDpij Nederland.

HOLLOWAY'S PILLE R BN ZALF. -

rhee. - De oor!aken de~ cr verzwaklren do ziekte zoo
veraohillend, 'im de wijze barer a"nvall ~1l "DO vel'1lnderlijk z~nde , geven een voldocnde red en van het be-

langrijk ....Dtal bar.r slagtdl'or •. Onder H olloway'.
behandeling, 81 i. de oorEaDk dezer ziekta in du!sterniB gehuld tal de uitelag e'len gunetig zijo, hetzij
de maag, de Iel'er of kleiners i ·gewandeD de It; t.t,l
van de ziekte ie, wont zijne pi!len met oor:l~el
iDgeb~moll, en zijn zulf g.)ed op de zljden ~er underbulA iDgtnn~ven, beteug~len de liwelhng Jer
bloedvaten en regalen iedere ·verkeerde werk ing.
waaruit die ook ontstaat. Beide mid~eleL werken
regtetree~e, t.ut beratelling van het juiste even \I" igt
tu&eehen geYoeligheid en priltkelbaarheid, .iekelijk e en
grsoode af•• heiding, natuurlijke en buite08porige lo.ing.
Dooojee Pillon ...n fl . f 3. en f 6. Potj88 Zalf
van f 1. f 8 .•n f 6.
Cberibon W. CALISTANS .& 00. Tagal A. J. ~an
der VOORT, P.kalongan W, E. 1lANA, 801 .. ABNO L D
on Co. en COBNAB8, KI.atten J . D. SLIER. Magelang J. A. · ZlUJDEL, Bam.rang GOllTEJABT emOo.
DB GROOT. KOLFF eo Co. WANNJ!:E,G. C" T.
VAN DOlU'on 00. B. t.DI! LYON 8Q 8Ol!8M AN
etI

Co.

(''')

':aitv'btL

RET STOOllt~0t11P •
_.

.

.

~"
t-.
1.

".

STAD AMSTERDAU,
Korum.udant BOON,
oal ,,'rmood.lijl< in de E ERSTB BELJo' T .an Dooem·
ber van Bata,ia via Mat8~ille nlar NeJ~rlaDJ ve r·
trekk.o .
Voor Tracht en pi886ge gelieye men zich te wen·
deD tet
d• .A gent~D,
J . DAENDBT,S 00 00.
2028
Batafi., fam ..,aog. So. rob_j •.

