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Belgralu

vIm

meldt, dat de

)-to•. D. T.u rkeD bebben hun aaov al op het leger
, -il T.c~erDajeff berb&Bld eo bet ge,olg i. gewec.t,
~/

dit.. twee deele.D geeebeidcn en g~heel uite2nget!I~
1s; te Bel~rado i~ men radeloos;:' en nie-t zond er
.ien; nU beef\:. men de lang begeerde, in etrijd met

-'f

't volkenre cbt v~rleende RUBsia cbe h ulp, maar men
~: .~i ~t de RUflBieehe 8olda~en schier eTen frg ale de

; '" ke D, en helpeD doet d. hulp tach niet. Hoe .ter·
:": 'r bij de Ser ven de oV"ertuigiDg wordt, dbt de Bua~
A'are \' riendell niet 7iijn, des te langer kan meu
tOf:l.ko mst den frede vene-kerd aebten.

een ultimatum
r:'~'steld ~trcf[C!nd6 het aannemen van een wapeoBtil :Y;:nd binneD 48 uren. Het bericht i.e ecbter lDiotler
~:· .:08 ali! bet er uitziet; bet ulti matum. ge8chiedt op
~'::rloek van de radA-loote Sen'en; wanoeer IDe o de
~:·:!egr.6 .. he bericltten leeot, daD bJijkt, dat ;,r de w.·

m~~t~,~an

~'eigerden

te

Hehtan en

verbitterd op

\~erlieteo

Y ill

{rertieK

de

2M

~;g
g~3

I

n

wordt er nadruk op ge legd, dat di.1 bcsluiteu d~r
coromi8~M ill belangrijke punten afwijk en van hoL O...lt·
w'erp der bondsregeeri ngen; ar blijk.t uiL do troonrede
Diet, dut due laatet~ znllen toegeven. Vel.'Je r
wordt de hunde /eerisis beeproken, maar d f ze VO()(' een
olgeme en HrachijnBel verk18ard cn in 1,OOVer go~n
uihicht gege\'en) uat de termijn voor opu effing 'fan
de io\'oerrechten op h e t ijt:er zal word en verdaagd.
De eers~e geW'one t.itting van den Rijlud a.g was niet
gel ukkigj loen men ZOli overgaan tot de benoellling
van het bllreel, bleek~ dRt er slE'ch le 184 ltlden nanwel.ig waren, 15 min!le-r dlln er noodig zijn om
dat werk te vertlchteD. DJn \' 11geoden dag zou men

DOg

beproeven of het bet or gi r·g .

De buitengewone titting der Kamer ill geopend.
Do Voo! zitters fn n den Sen80t en de Kamer brachteu
in herinnering, do,t de bureeJ8 \' lJor dt) buiteogewone
tittiog anve rande-r.i biijven . De Senaat het!fli Zijll
oer8l;yolb ' ude zitting op 30 Odobe r bepaald. R et
ontwerp belreffende de a.dlllinislratie bij hat lager
ia hot ee rat Ban de crd6 geeteld. Door den presid· nt
VUD den MeDlu,t wdrd de verkiezing yan Dufaure ala

senalor voor hat 1e"",n afgekondigd.
De Ka.mer ,'a D AfgevRardigden heeft lOuder be·
r.ad81 ~ giDg befl!oteH bet Toorstel Ga.tineau (staking
dol' vervolg iogen ter lake van de Commune) aau de
orde te 8teUeD~ De zilting is hierna opgehofen.
Van die forwa li lei t - bet benocm en vtln een bu reol
_ a obite n de .FrAolch e Kamen zlch ontBlag~nj omda' de 1.ltting word t be.chouwd ala eeo buitengewon •.
D~ Senut giDg uiteen tot 30 Oct.. en lal het nete
lige punL VIW d. militairon geeet.. lijken ' t •• rat in
bebll.ndeliug nem~n ; in de Kamer.l81 bet parlementaire
Ip:egelg . . "eobt r~ed. den '27 eo begi oneo met bet voor
aiel over het atBk en ,"an de Co mmuo8fenolgingen ,
mel uitzondering Tao d~ gevalleo, die bebooren tot
I.t~ t gemeene Techt. Dd sfgf:vurdigJe vaOl Parijs,
CI"meoceau. beeft ole tegenhanger 'ran GRmu~tt.a oak
op £oeD. groLlte 'fergadcring gesproken eo : de politiek
dt'l' intranstg~ntel.} n~rdedigd j hij ycrlangde gebeele
amDelti •• n et.ijd te:Jen de clerical.n, d. bitterete
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van de Hepnbliek. De gemoligd. republiek eJtl en e n de ndjcalen zij n It eobter cena en in ~oover
kun.t en du inirilnsigentf'n in de Karner geen kwaad

Pak Botieg de. nacbt. omokeek. balf 2 ure oDr.ad
beppeurde, vJoog hij onbewuat van bet wezenlijl.e
gevaar d.t bem dreigde, ongewapend naor buiten, eo

dO!Ht .

bekwaw weldra een Bsbelhouw die hem de hand vet' wondde; zijoe hui egenooten oDtwaakt door het ala t1ll ,

De }~r.uac htl l'~geerirg is in venet gekomeo tegen
een bul van den PaUli, wauin df'ze bet aartsbisd o m ,

en ijlings ticu te weer lite-H en de, werd.en BucofBsievelijk

~:;o~~':;' b~~~n~::dgeOe~!~euriDg

°dP

der Uegeering, in twes

\T~lge~o het "Berliner 'l'ageblnlt " zou een gedl!ch t~ewll'8eltDg plaate hebbell gebad tusBcben den Duit::chen scc rctoti8 vaD legati o en den Minister Dacates
oyer de beleedigingen, woara:m cen jonge Duitsche r
op de E co!e des 13d8UX ..A r'~ v.m de zijde zijuer ka·
J

meraden

~oe.oing

bad bloo~gest:t.n . Do;! Minitllter heeft vol beluofi en den wenach ui tged ruk t, dat het

Op bot concert-Patldelotlp te Parijs) werd de gl'Oate

Duitoch.r, I" Pas d. lour tn ehtte d. ord. te horstellen; hij oprak bot publiek too en betooglle, dat d.

Van lu·t drie-keizt'rs\'erbond.
Bij de 'YerOl~lJing "All
den hoofJlw notel der tilting: de rechterlijke welteu,

I

3 a9

iti op

taken bolr~ft) kau men in d o, per t eleb rHsf rtleda ge·
weide u ii" lrukkin gen lJl d a alHier8 h,,;en dan hetgeen
"';j ,.,, " (.l.l pN .. P P llq wpl(';n' "Po nifol!wt"' hl;)vcl;t,igi1lQ
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nerian~o riq) cropo en flO onbtond groot rumocr. Vall
a\l. k.nten hoordo mOD' • HeUDcoe, "'"g. met d.

\.luOr RU:i8eD "'erd verdediud. Dezen
neJ erl aag,. Ulet T..whl·l'oajeff n een ge-
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De Servi,cb. artilleri.teD .

D~ lr'oorreJ~, w aJllI l;' e de Duihwho RURsdsg wed
g(lopt]n d , i9 voor~el f;"!zell dl)or dim nicnwen pr0aident
de)' Rijksknns e, ,,rij Hofm annj wat de bu i tenl lndBche

oDe Serven zijn vo~ r It; oogenblik er 't ongelukkiget

8 31
8 41

\

geacbeideD.

UU6liischeu cou8ul Kl!Ttaoff.

. ··gd houdeD, dat he'), bij Itu.land aileen de Haag io,
welken vorm 't l'urkije zal teo onder brongen.
~d.c1,i •• of kwaad.chi'e.o

t aank
t k

U1>

lIJCldOiJt geeD nadeeligen invloed zou bebben op bet
bcsluit van Duitscl:JlanJ om deel te nem t':l aan de

naar Deliglud li'\ een hevigen str ijd. totaal
vt'rdlagen en nour K ruj tH'IIC l teruggedr even . De po
sitie tier SerVt:'ll le Deligr:.:.d is thaus niet wee t' houd~
baa,r . Eor Le{)fdcilt te Belg rad o een groot~ pan iek .
Prius Ali ' an io naar d" Armee \·c.rtrokkeo. D~n 29
Oct. ha ll d., Prins cen la.ngdurig onde rLa(,ud met den

cba terugke oren, toe n de rerh ondiDg tUI!IBchen d en
:o.IlIischen am b.. iiladeur en den GNotvizie r zoo rriend',appolijk w•• , dat Turkije op den ralld van deD on
~~g&og was gebracbt. Inderdaad, men kan zicb o ver-

ill

Djuunia en dut zij di~ h ebben .veHHerd, Len gevo}ge
WDllrvon de eerviscb e Brmeo in twee gedcelten iB
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Turken eCD lUm val hebben gedaaD up de hooglen van

- 'ardelijk te l'e rlrOU weD ; het i. altijol bet doel geweeBt
. . j Rutthnd .de verantwoordelljkheid \'Oor den oorlog
. ;leel op Turkije ie wenteil:"ll, en er wordt thana o·
'III:' de aulonomie zij 't ook de adminiatrutie,'c , 1 de SlaviHche provir::cien beachikt, 1.I180f Turkije tot
keen afzonde rlijke regeling reeds 7.ijn toeate mming
' . .~ ·-gegeven. Niet dllt voor het oogonblik wordt gejfeld 6al\ die l:oestemming; de Sultau wordt eYen
...,delievend Yoo rgf'steld alo de Czaarj men sproekt
fd van een vriemltlcbBppelijken bri~f. eenige dagen
eden door den' eerBte aan den Keizer gerieht, zoo? men vragen moet, of de da.gcn van M a1woUli

te K'lnstautin()pel

.

den wapent:itiJ:!.tllud :utnoum en de vijH.ndelijkheden
etll.akle. Volgens P30ltlculiere berio bten uit. KI"J-:le tau,
t io \,l pJI wui:l d~ wap enetiJstand nog ni ot get" E'lend ,
tll~ar ward de ondert.eekeniog elk (0J:enblik verwach t.

" .;; of 20nder deelneming van rrurhije, heeft de "Nord"
:den moed; Rus!Bnu :t.lI.l, zoo luidt 'tl bel pncifi !/l- ,
:~ program van E ngel and d6rhalv ., uiet politi~ke,
>.': &.. adminiatrati eve autonomie -- Qud arbteunen. Dd.8r
:e ie men zekcr t;len 8tap over de b ~lft Van de nede,
'.': ar meD heeft r eden om Rusland niet zoo OllVOOf-

beaft

,. . I
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.: ~ opeeecbe .Farl t'm e llteu op den ncljter~ronci te trt!' ) want het uih.illht op den vreJc id lhsn8 z60 tltetk,
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Zan- · e~ Feestdagen uitgezonderd.

ABO NN E MEN '1' S P R IJ S:
Voor geheel Nederl.·Illdie 111>.- per halfjaar
• Nederland
• 20.-.
•

r evsbo1le niete met

Wn.gnH·~

De rUt' t werd ee!'8t

her8teld, toeu de p ol itie op bet

mnziek

tl:' lli8k e n

had.

PU';It eto ud tU8Bcbenbeide to Komen.

10 d e o OoetHDrijkecben Rij~f!raad i~ bet minerstand,
outshall bij het, ietW"llt onb scd ige Bii t wond r ao de.n
~:1io18l~r . 1-' re8id.ent fip de 'l 'urkscba inter pe'latie, uit
den we,! ge rui1ud_ f'~ ziltiog belooft \'oora1 d'Jor de
belust:ngulllw*"tpen bei&t1 g l'ijk ta zullen worJen j de
cOlllluij:[si" L:LIloNt ziclJ mot bet oDderzoek~ zoodat de
or.&lw ~ rpeu spoedig as!! do orde zulleD worue·Q gesteld.
Onder de onl werpen, die verdeI' de aAnda,(,ht verdie1len,
Ul\J~ L l'V I"J.:: u ~Vh";'U.l~ ..:. .. ~ :"c;:~.<:"!:''''l..O . .:. . : : ~""" ; l ~;~ ;~6 ', :. L.
dr onlrelJBChap en van den woeker in G"liric.

Eerltlng zal ttl! conft3rontic .. an vt'rtegenw oord igerra
uer Zuid-A merkll'" twhe S &ten met den Engelecben
Min!eter vun Kolonien weer wo rden hervat. Vooral
de aangf'ldgenh~den van Nahl zulle n die cO Dfe re ntie

bot-igh t udon .

Samarang.
PO:lTKANTOOIi
Sluiting dcr

SA.MARANG.

EngelscheMail vi a Bataviu,
Hiouw eo Singap r eo

~!uutok

10 de mund Deeenlbor den 16.
FraueeheMail vi. Batavia en Singapore.

In d. mUDd Deoem ber den 25.
.
B er uur van sluiting 18 steeds d~8 namiddag8 te 5 ure.
IntuBschen wordt DaD b alanghebbenden vrij gelaten,
ook. op andere dagen bUfme brieven aan het pOlit.kantoot' t e doe n bezorgen. De doorlending heeft steeds
plB!ltli pel' eer atve rtrekkendepoet.

er

kbnuppe~16gf'D
oDtbadBld · 'lIe vergeefu
uren lngeroepenj e b orange in de

rerwB t.: htev,

aBD

.cbnppij g.Btelde elausul. op de Sluurwan.br·elj •.•
"I/ede.n U{W bfJottr' (dat illJ daags roor bet fertrek dt·r
buot), 7.0~ worden belangbe bbeoden verzocbt de g OB
deren Jie geladen moe teo worden op de boote n van
g melde MaahchapJ!ij, uiterl{ik ten caD uu.r, dan[!, l1 uor
het r<t:rek der boot Bon den He .. ZaaU/erg .• f te Ie·
veren en zulk s met bet oog op de dikwijls onguDstige

weel'sge,teldheid in den n8tnidd'g
~r..E.N iOnnI,n".r ONS uit A oedo{!« :
T egen het laatste der 'forige maand Wt';.;l de be\'ol
king hier.. weder e'clllL opgetlcbrikt tloor een ketjot'pll't.ij .
't 'Y&B de iulaoder, genumd P a k-B 0 tiD g, in de

dat and erco van uet geld niet te zeer
to bepro6ven, 'gelijk -d"D 'ook de ware

de~'e afdeeli~g

koljoe. t ot dUBverr. gelukkig bi.r Diet tb uio behooreu .
UI'l' RE }.Ol.-tNG SQ [tn IU''l' MEN" u N8:

Gop ••• oorde naohl (Zond. g) om 2 Ullr, heaft in het
b~ruchle dieh-iet Rembes weer een verra.derlijke mo or d

pla.t. geh.d.

.

B eD. J !Haan, die zich heert I.ten omkoopen ,
haefl;,
oen Chineeechen spio n lwee gev8B,rl ijke steak won den
toegebra cht, 7.o.Jdat cl~ mao ar reeds aac overleden is

V66" .iju dood heeft hij nog de noRm v.n den l•• tge ·
ver gcnoell1d, een smokkeiRar voO bel'oept die Iliets
Eaver zag dan dat diB SpiOll uit de voeten was) claar
de man llink f.ijn disusc deed en hem daBl'd oor bin

derlijk lI'ao .
D e moordenaar io reeds go fat; b8t illl nu ook m;la.r
"e ll up e u U!I[. O~ -\t- tlUUUU u~u ibt.Hlgt.H m ·

""'&'-0" i.e

~ a \.. "' ... .I).

en bew loon n aar verdienete gee ft.
Te }j(JI/!Jkit heef!; Zaturd ag jl. oak cen milord piaatd
ge.bt\d, \'7aarvan de oarzaax ol)k aan wraok wordt toegCBchl'ev e n wegebB amtioe(tl"ken. De llloordenaar
is door den We dono gevat.
De omga8od lleebter 7.&1 hier nog ve~1 t d doen
bobben, wanneer hij zijne r eie maakt .
Om onge yeeI 2 uu r midd erollcht, hoor dtt men ht!l l
brands igtaal eo zag men een fiinke ,clam, \'~rOOr z. "l\Kt
door eon brand te l'odJrlll. Doo r goad tlilngeb racbtt;,
hulp heeft dezen geen grooten omvBug gekregell en
heeft fii c h bepaald door 4 groote Javaaneche "Woni ngen
in den Bsch t e leggc rJ,
TE llinDEllWI.Tli: he~ft r;il.:b roor den lodiBcbe r..
dieuat ge t~Dgageerd
p ori!oon fan Abd at-Kader. g"
boren te Oran in ..Algieu, ean nfetammeling 'Ian bet

ue

bekeDue opperhoofd der K,bylen

VOLOENS

zoOV("E1. MOOEL[J~ t~ kunnen voldoen
de door de A geDt~ l der N. I. Stoom,'a8rt.~Iall " 

1 ' I::N Rlli UE

werd de hulp
omgeviug ran

het huis geplant, beleHeden hunne nadering. Midd elerwijl trachtten sommigen der ketjoes hinnen te dringen in het verireK waer P. B. zijn geld en k -stbI!81"
hedeu bewaat' .~e. Ditgelukte bUD even wei Diet spoudig
genoeg. En daar zy inmiddela door Let onf8t~n e.
gerucbt z~ l f voor onrRB d begonnen te vreezen, uropeu
1,ij allin gs 6.1', alt'cb18 een pur kJcedingst.ukkell fan
P. B. medenewende. Nog lU denzdt'den nacbt we,d
een tweetal d e zer rOOfer gelrreateerd. .Eli terwijl ik
dezen . cbrijf verneem ilr, dat .nog 5 anderen, der
Politie in handen zijn gevallcn. Hat laat z"ich Qldutl

niuIg n iet

Langkat.

van <iiemelfden

DE
STRUTS
T1:!tous ifl men tt> Pegerust Onltrent den stant van u ken ill
D.! G a.ioe6, :too wordt gezegll, .bebben t er

zel.fverdediging ,·ersterkinge n aa.ngelegd lange U~ gren·
zen van hu n gebiad l welke benting"J ;1; is niet meer

dan nat;uurlijk~ Diet bep:1ald er t()e kunnen medewerken OUl 8ange1l8nH!' ged acnt.eu bij de plante-rB op te
'wf k k.en. 10 den l'egel zijn de Gajoes bgeoo re r 41j
Rng elschc "Iauters vriendschllppelijlr gezind ; en .&0 ,'allen en moon.len dill hub ben 111Bate geba.f ...·ordoo
a.1gu.:lJ.een beechouwd alB .c.et gerolg te :lijn van Bltlcilte
b~hBDd eli ng der Gajoell door opzichtere en ond e rg.. chikte~.
Met bet oog op _bedoelde Ilioorden he eft de R dldent \'an SUDlatra~i:i Oocnkoet oni an ge de rertllcilillend"
boofdeD u itgenoodigd t.ot ee D bije~nkomst, d\Jc b. de
me £> ~t ~n w e jg~rdeD op te komen ; een geyolg ...·.0 dit";
we·ger i.ng was, dat a.lle EngelscbeD 1 Houwcn en kinde en "all bet di&t·rikt na.r PensDg zijn gtlyiucht.
p ~t go:: r ueht betre fiend en den lUoord op vier Ell*

de8l\ . .livedrrl onder Tj rndoHQ, op wien ditmaal de MDval cer rOOfefl:~ was gemllnt. Naar batgee n ik \'erneem,
mo, t d. benol. uit 8 ,,12 man b.etaan hebben. In
all11lt ~ r king genOlheo dat des' gaueche troep van oborl
ge!eeheD g~pleegd h.of. l ijD O"MBa" te danton .aD
t" QQ n:ien was, en behalve met etokkell. ook met bijlen
bet {.a it:, dat eeo"ige Chin&eHl!he koelie@ in dienat wall
eu ,.beUt gewapend, lijdt het geen twijfel of d. planeel! di er Engei8\ bel' hu.r.. oplicbter (bun m~nd o~r f)
nen de. booa,..i,·hwm .roalig gem.end •••• n. Toen •

g
bebben
.... ar_"6
.. val~fDc.:Qjlnder plantar, .erin 8laa d.e
• iob vlll"''';enig~4!W'·&1mvallers Dleester teIllllken .en
ben 881;\ de. lIoutoriteitover televeren.
..
De D.UMaatscbappij heaft onlanga a.an bed rag van
10,000 dollars verloren. Di~. som wardgestolan, terwijl
• ij .van Deli noar de plantage werd ovargebr.ch t ..
DE LONDONBOllB CORRKSPONDBN'T 'van de Bombay
Galette ~ewe.rt, dat in den boezem. van den Indis.hen Rand te London 000 goad alB besloten is, dat
dagouden munt in Indi ••on ingevoerd worden. re
aailmunting van rupeijen zon gesloten worden \'oor
particulieren, en aau de, Indiacbe munt ZOll lang-zBmerhand goud gemunt worden.
DE TWEEDE KABEL, die Britsch-Indic, en derhahe
llOk Java, lllet Europa in verband zal brengen,. ill tot
Aden gereed en met bet leggen van de .ectie Ad~n.
Bombav i. een begin gemaakt. Zoodra Bombay berelkt
is, tal·deoelfde maatscbappij een .weeden kobel van
Rangoon naor Pinang leggen.
(A. D )

SOBBABAIA, 12 December. Uit Ahiin deelt men
aDS mede t dat, Ban de overzijde vaU PetJoet, een hou,,:

ten kompement voor e.n Batai1lon Inf. wordt daarge.
• teld.
H.t ziekte-cijfer is .eer ge.tegen en geklommen
tot 1100.
Da .poor loopt thana door tot aan het hoofd .an
/)I.b-I.h; de wegen van den K,at.,n naar O~?b-J.h,
en . van r.kan-Bedak naar Boeklt·S.bong zlJn zoo
goed al. g.r.ed.(Soer. Ot.)
BA'l'AVIA, 11 December. H.t atoomBchi? Prin.~.
Amalia, komm3tndant de beer }'abritius, heeit de rt'?B
van Nederland via Soutbamton, Napell en PadsDg 1D
86 stoomdagen afgelegd.
Toen men te Port Said zou komao, werd den kotu.mandant van het detachement suppletietroepen gerap·
pott~erd, dat een 20tal der vreemde ,~oldaten~. FrBUschen
en Belgen, wilden deserteeren. H-U nam bl] aankomst
in die bav.n lU :atregelen en gela.tt. t'gen den $vond
de troepen beneden t. hlijven. Dit ~af •• Dleiding tot
Eenige (!oldsten, hndrien
1n hUDne
opgewondenheid den dooflJ'8ng te forcecren. Zij wierpen met 0.1 Wilt voor de l~nlld lag. .fen ond~foffi.cier
loste daarop dril3 schoten uit een re"VolYot' ell kwetste
twee mao. Dd otliuieren, onderoflicieran l.'n eell groot
deel der manschaplJen waren spoedig lIleeatf'r nm de
oprvermaker s . Ouk de bemar,ni[lg ·werd gewo.pend.
De kOIDID')ndant van het st,;;oJUscbip r 'llllreerde de
g-ewapende nlllcht en weldra vel'Bchenen e~n 50tal
'l'ulkscbe s,ldate·n. N tl wtH:d cen onderzoek lDgestdd
en be"Vonden dat reeds een paar bultzakken waren
Qpengetornd (·m ltJuten te verva.ardigeD, wunrmede
meD niet veel goeds voorhad, Een'ge 50Idaten werden
dssrop in de boeien g-ezet. Hie:mede Hep .de ta.~k of
en de' verdere Ni8 kenlllerkte zlCh door nlds blJzonderB.
De paasagiers wareD, terwij1 het borengemelde toor·
viel, aan den wal gegaan.
Bet is 01]! 8sDgens3m hierbij nog te kunnen voeet3'n .L.~"1'1el;;ma.""'iYl'eRw,a'~Qv!l] ....HgUBndty~~h\,-aJ~1l.lt.t QR
tot de goedgezinden beboorden, die de orJe hiel pen
berstellen en handha,er.
(Brrt. HOld)
-. Wij varnemen dat op hat \'"ool'iltl'l om oak: "Voor
de residentien Batavia en Krawang cen drietal Euro{-Banen aan te atellen belest met geheime politie,
vrij

GaD

ernatig

oPBt0otje.

'l.ich drank weteD te verBchaff"n en poogden

J

meer bepnaldeJijk met h.t tegen gaan van den .I";k·
! andel in opium, door den Direkteur

vun Finantien
in onguDstigen zin is gead,i@eerd. en dat dien over-

eenko",stig h.t voorate1 oal worden ged.pone rd
- . Een pa88agieres Mevr, A. aan boord vaD den
van de Beele kl"mende van 8amnraDg, stapte

~loet

den ven December jl. albi.r oao. wa1. Nu .enigan
tiji aan den Kleinen Boom D8Bf haal' bagage gezocht
t. hebben, .ond zij deze in handen ,an 2 Europee.che
militair.n die hal.tarig weigerden haar goed, b•• toande in sen ·koffer en een bult·zaK: 1 waarnD de adleseen

ber.id. waren afgeocheurd terug te g.ven; g.lukkig
voor h.ar herinnerd••ij .ioh dat buiten de papieren
-liu..I'e.siien ooii uog

lllfJlI

~t}6.r

liD

i1uill ... U

\),P

UI;>' JugugQ

stonden aaugegeven. Tegen d&ze mer ken wiaten de
militairen niets in te brengen, zoodat zij eindelijk

besloten haar de goederen af to geven.
(J. B)

-

De inlander Djaijan die op 't St. Nicolaa. fee.t

foor het cafe van den heer Servais, moord op den in..

lander A.man ple.gde; heeft voor den A.s.-Rer.•. d.
politie belijdeni. van echuld gedaaD, en zoo .I. hij
legt niet nit wraakzucnt maar nit z~lfverdediging gehftndeld, 8Jl,n~ezien, de veralagene niet aUeen zijn hoofd-

doek ontfuteeld had maa, hem ook eon. handtaslelijke
beleediging hiJef't Ban'ledaan,
Naar men ODS mededeelt. was Asman een doortrap.
te 8~hurk, die met eenige zijner kameraden het beNep
van· roover uitoefende.

-

Sedert ean geruimeo tijd Woi'rdeD

d 1 iDW0ners

van Monga BeSBar dert llochts door dieveD verontrustJ
die men nooit kon te pakken krijgen.
Gedurende verscbeidene a,onden stonden eenigo 10IDndera en EurOpeBll( n met 8tokken en gcweren, op
de loer, d,'ch de dieven waren hen te leep ar.
Eindelijk Zaterdag morgen j.l., ten 5 ure heeft men
er een in d,: wncht gesleept, jUi8t t080 hij bezig WIlS

op Pa •• ijoeran een hui. te oDde'grave-. Dat hij ~oed
ontb1Ul·ld werd, Jnllt zich begrijpen, want hij is daddijk

naar dego8uhiktileid. vau. -diall inham v.>or den aaoleJ
van .tl.~e .teenl<oJen.; enlllllldeJaliaven.
Helaaa!van djezendiog zou I ij niehme.r . terugkeeren.. ZatPTdagnvond, d_n 24enJunil876. werd to
Bata"i. van den R••id.nt de, r,.mpongs,·he di.tricten
het. telegraphischo bericht 0, tv,ngen dat in den .. ,ond
van d n 21eo het Itooms.hip Luitonant-Gcneraal

HANDELSBERIOHTlllN ~.
PRIJSOOURA.NT,
opgem....kt door de Uandels.Vereeniging te Snm.rnng.
14 Deoembe, 1876,
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K~FFIB, Gewone b~r:
S-d.r~ER, W:. I. bereldlDg.
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BUFFSL .1e 800rt f 0.14 a 0.15 per pond.
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Wis•• lkoer. op Holland 6 md. dato, partie. 102 "" it
102'/,. BANK 102';, % FAOT(1RlJ pari.

SCHER PS-B RRIC H'r R~.
SAMARANG.
A.ngekomen Sehepen.
Ned. I. ~cboen.r 'fop Panjang ge•. Mobamet Hazar van Singapore.
Dnit•. Bark Emanuel. ge •. Schomdt YOU Ba~gkok.
BATAVIA.
Aangekomen Pa8sagiers
op den 9.ten December..
.
Van Singapore, per :F'r.nBch stooIDscblP Emtrne ~ez .
Fichet de Heeren van Dommelen en echtg,l Gormg
Safll, n:evr. Thepsa en docbter, mejuff. Lillie, Ueineke,
van Denverper, Schuijmer. LUT[Je.
j

G. it... Pet en de outihedell op hc'
nien~'-pillteu II.
De n88m VBn den Hear A. G. Pet is gedurende
een RBntal jar.,n verb'-,nden geweest an.n de b~~oeie.

nis, die de Regeering en het Genoots.bap gewlJd hebbeD san het iu goaden staat houden van de oUdheden

op het Diiiog-plat •• u. Ook toen de Directie in }'e·
bruari 1876 z;ch tot hem wendde vm huar nog een·
maal met zijne undervinding en plaatlJelijke. ke~nit'l Vf n

di.c.' t. zijn, waH hij .Is allijd tot voorhchtlDg be

reid, en hat op9tel,1 waarin hij zij~v b~vindingen
en rsadgevingen neerlegde, beboort mlB!chlen n.lmede
L. . t zijneo In.staten l!duiftelijken arbeid.
De Diredie meende di9n, bij het openbuar maken 1
te moeten doen 'fOorafgaan door een kort woord van

herd.nking.
Gerard Agricola Pet werd den 17d.n Juli 183·j, te

Hoorn geboren uit Jan P~tf Burgemeester van Berk

hont, en Suzanna B ,Idingh. 10 1855 tr.d hij in di"~.t

ale opz:chter 4e klu8se by ;t Rijks w8tsutaat, om dlen
twee jaren daarna. to verlaten voor den Ptlovincialen
waterstoat, toeD blj Gadeputeerde staten van NoordHollan I benoemd w, rd tot opzichter in d.t gewest.
Doch niet lang daa.rna rijpte bij bem het voornemen
.tich naar IndW te beg~v<JnJ en werd hij i'l December

1858 door Z. M. don Ko"iog benoemd tot A.pirant-

~;:~~:~: ;~r:::. '::;~~ta:~ :~~B i~::8 :8~1_e1~;;
met de Maria Adriano, kopitein S. fan der Eeld kit.,
uitz .. ilde en den 2en Au'.!ustul! te Batavia aankwam.
In Juni 1860 ontving '"'bij zijne plautBing, en wu(l
de D.irecteur bern DRar Bagelen, waar hij, na in 1862
kl;sse gew~rd;n t,~; Z{l~ ~;e~kz"q~ bleet' t~t"D~celllber
vall dat jaar, toeD. bij wegena meer dan lwaaJfjnrigen
onafgebroken dtenet in Ned. Iodie cen ver}, ·f r:.aar
Eut(1pa vroeg en vefkreeg.
Gedurent.1e dit t"-so.lfjarig ve;'b;ijf in hetzeifJe ge·
welt} heeft hij, meer dan de menten zijner ambgenooten. gele-genbeid gehad, 7.ijn r:Lftm to \erbL,den
Dsn bet ontwerpe:IJ uilvoeren en ,,,It.o'eu rau gloott'l
werkeD, waarruder \T{}ornaruelijk bebo rem de steenen
boogbruggen, die hij heeL laten maken vau de ttjf
plaatsB voorbandene bl uwst(lf: de rhier- of ZOJt:.,e
naamde r018teenen. Hij JeerJe den wcrklielcn die te
bebouwE'n in den VI-rLU, waarmede tij in het gf1welf
moeaten passeD, eener maoier die vo·,r Java 1.UO g ,ed
all nieuw wal en die omstreekB 1u50 A. D. zelfs
den grooten b uwmN'sters van het "Rete laud in In·
die OIl bekend wafl, waor men geen boog op et'llo 8n~
dere wijze ~on vormen, dan t,ans nog aall. de ruines
fa~" ~~r().Boedot'r, ~etjdo~t er"z. to zif!I'...
.
Vi:]

,' vul-Il.l.l.Ali'l'IltJ i.l1t";(.t:"i:
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bruggen zijn' die \ nn Kedong Mellja\\ ak, met twas
spanniugen, iedt:r van 20 mett'r, in den p 8lweg van
WO!lneobo naar B.tI.udjarnegllr8i die van Malatiang en
Kedoeng.,goeng, iedtr Vdon 20 m. spanniflg in den
postweg naar Kedoe; Kemit, in den postweg nRar
Banjoemas met l'ijf lIpsnningen, ieder "an 15 m, ook
maakte bij bet ontw~rp VI or de brug orer de LoboL·lo
met h'ie splluD1Dgen: twee nn 20 en de midd\ IHte van
34 m.
BOfendien t af de ge!\teldneid. vaD Bagdf;"H bem
Banleidivg zich aan den eigf'nlijken waterbonw te wij
den. en op da.t gebied vee' goede tlJt stand te brengcn.
Bagelen toch 11 een zaer sterk. geweet; groote cultuur~
of DijverheidtJ'Jndernemingen worden er alechls wei
nige gevo~den' Da 1865 drijfti het GI uverneme[}t er
geelie andere cultures dan die dar koffi . ; het verkeer
kan aileen over lund plaats hebben, danr de zeD hoer,eer
de zu·dergrena besp,)slende geen haven vormt. M ear dan
elders is de be\'Jlki g dUB bier afhandelijk "In baren eigen landbov.w; is de rij-sthnndel, nu. de kt.:ffieeultuur.
bet eenige wat geld in om loop brengt, en ZOll bij
mieiuk! iog van titm of'gsb het verschaffon _VRD tij,lLe
hulp veel moeielijker zijn dan in merdge andere rt.'si·
j

~~~;i~iu ~:!I!~~!;U:~~::

::8 o~~;r m;~t,~ubl~~~~n:O~~

had. ar op KamaijIJran

er inderdaad daar.voor veel gedasD, g.' tuigen de Iln~en
Kedoeng poetri, LODi, g, Reboet, Kali koetes, hi de
afdeeling Koetoardjo; Badegoian. J'esoetjen, Kali Gen
ding, in Keboemellj Kedoeng SamBt in Karslig8l1j'lr,
en de raws Wawsr, ovei' al bet betwelk men tneer

Aan de weg.n alda.r werkton eenige kettinggan-

ltadtl Atlas vermald vinden ko.n, wasr Pet'! werk met

gers onder surveillance fan eenen mandoor.
Zooal~ ~et gew_uonlijk gaat, werken die' menAchen
zeer WelDJg, en loopeD meestal rand. om het een of
ander op Ie V8n~en Yoor bunnen maaltijd.

groote ingenomeobeid wordth.rdocht.
No nanwe)uks cen balfj •• r in Bagelen t. zijn ge-

daarop nuar 't Stadaverblnd gebragt om van· zijfle wonden te worden genezen.
Ret schijnt d.t hij •• n gedro.t.n kettinggsnger is.
~ Een pasr dogan geleden
eeB ,treurig roanal pl ••ts.

bijoondarheden in '. Reeren Von Schmidt auf Alt.ll-

Zoo w•• er een be1.ig zijt: keteltje op het vDurte letteo.
Intua8ehen, zond de mandoor hem uit om iets te' koo
p~D, en ziet .... , hij bleer lang weg.
De min door was
hlerover gebetgd cn 7.oorJra ,de ge:r.ondene keitinO'gan
ger terc.gkw81D. en. tic~! hij bem '!ervoegde, n8~ de
mandoor het keteltJe van bet \'\tnr en goot den koken-

den iohood over het ligch •• m van den kettingga'ger
dio vaLl. pijn, vreeselyk 8cbreeuwd

p ,

eo.)dat vele p"rso-

nel?- oJ? dt" been kwftmen.
EeI. hoofdaOlbtenaar" voor, wiens buia dit"gr8pj,~ gebeurde, zag het vo()rgevallene' en lie!; onmiddeJijk (tien
mandoor door de andere kettinggangerl v8stbinden en

o.or deD .cbout brengen',
W at b8~den die kettingganger. eon pret, toen rij
h~nnen

I.,den.

e.gon mandor'r aan een

touwtj. moe.ten
tiluii...)

wee8t, mocbt hij re, de vele en goede dien8tf>U bl.'wijzen toen in 186.1 een waterfloed ook dit gewest
teisterdo, en nlemaDd betwistte bem het wel verdi en·

en D~rowatiJ:·d~e·~p BttIi'terrdin ,'dtaoll, d~t nimmer
tLoeraseig ia. geweest .
Volgena ontvangeu· IDededeelingen was dat. onder
water staan vall den bodem in df'u, omtrf>k der, Ardjoentl tempels toe te scbrijven aan het, verstopt gerakeii
~\~an de omstr'eeks 1864·' gegraven:' &Beiding DRsr bot
lUl.'or Balikambang en de Kuli-toeli-l.
Spoed'g kre.g men zekerheid dat 00< P.t a.ll boord
Tijlen. n,ijn be •.,ck op 28 on 29 Maart jl. wa. die
Waa geweeet, doch hoewel hat aantnl gereddtu lat~r
8d~iding weder g~()pel.d, strool1lde daardoor Let wag~lukkig . grooter bleek te zijn - in het eel'.ilt bJch
ter met kra"bt Bf en was dan ook het terrein, waar
was 'bericH: dat op een of twee kiuder'~n ~a a.lle pos·
de Al'djoeno tempels en omgelegen olltgJ8viagen zicb
8sgiers Ie kla!S8 eu, vermoodt'lijk: cok bijoB aUe pas·
bevindelJ, weder droog gevall Il, lIlur de 8'hirling
80giera 2e kissee omgekomen ",s"en - de verbijsterend
tischte verdere verzekering tegen nieuwe verstoppillgen
pijnlijke on ·ekerbeid, waarin Pt:tt'.d betr~·kkingen Y't'r·
en d.t' ontgra.yjngflu, wa~J'in de vUf Artljoeno tempeJe
keerden, ward niet dan door de bt·trdkkelijke, zek8r~
en de fUlidamenten der IJabij gelegen tempe Is zijn ge ..
heid opgehe . . en dat ook hij h~t i(H'etl mOt~6t verioren
legrlr; by mijn vertrak in H'13 Dog droog en zindel~k,
hebben bij deze geweldig' rnmp. Moor "DO lijk werd
wart'n nu grootendeels met eere eliblaag bedekt.
niet gevonden.
Noeh de tempc!s nt;C~ de ontgr .vil!gen, voor zoo·
De 88nrftkin~ van Pet met bet B.ltavin.9.sch Genootver zij in 1872 tot stond war~1D gekomen J zagen er
achap dagteekent vao bet j.or 1866.
dUB op dit oogenblik zoo ntt uit nta in den goaden
In de Bestuuravergaderin! van 7 Adril werdon d~
mousson van J 872,' edo,~h ~'eel mO('ita kost bet niet
directieleden H. Rochu6aen , H. D. Levijssobn Noro 11 bll~t! weder in 'den vrocgeren bet reD toeatand
men en N. P. Van den Berg io commissie geetell
terug te· brungen . en men was dan ook: vo· rnemen8
om op bet Dieng· plateau den shn.t der ontgravin~en
biunen kart dsartoe het noodige te verrigten,
,D8 te g8aD, en daafovef verelag uit te, brengen ~et·
Alln Y~rdere or.tgraviogf'tt was Minds 1872 belrek:welk zij deden in de verga~eril;lg van '1 .fuli 1865
.,
kelijk veel verrigt.
In hun oDde~zot'k waren z~ do If Pet bilgetlhtan en
In 1873 schijnt dsftraan nlt't veel uitgeV"oerd te zijn,
k ..... amen zij tut de elolsom dst het plate, u gt'~',\liverd
manr ill de jllren 1874 en 1875 zijn in den omtrek
mo at wordell van slijk, plunten eJJ wortt'ls en lot op
\'JlH het puntJ wasr de Hl'maurde tunnel fiaar de Ka
gelijke hQogte afgegro.ven nls de v)nkte On) te temIi (lulug den we.;- nllar Batoer snijdt, vijf tempelfunpeltuinon, die doaf den H!'er VB'l KiDsberge~
dBruenten gebeel en lwee t~n deele ont'graven.
in hare ware gedaante waren '·!outgelegd. De leI
De nIdus opgedolY"en fundamenten en tewpeh.taenen
ding dier WerkZ&Bmbeden beh or e, na .. r de Com
zijn soorrgelijk met hetgeen vr<J{'ger iB opgedolven,
miseie meende, opgedragen te woru n fum a, n in
lk had dt;;n t.ijd n'et die niellwe olltgravingen in
lancl.sch hoord, terwijl de lngen-ieur Pet. zieh beroid
k8t'l'~ te brengeu, docb de ingenieur l\HjerJ die op
nrklaardo da&rover bet oppertoczicbt te houden. r De
bet oogenblik oL(ler den eelat a'lnwezenci ingenieur
Reer Pef', zoo zelde de Oommis!'lip, .. hecft one iu
ill Bagelen met bet toezigt op de Ol,tgravingen
ieder opzicht zoo gruot vertrouwen ingt·boezemd, lLt
van het Dicng-plateau is btl last, heaft mij beloofd eene
wij hem gaorne ZOOVf eL mGg~lijk carte blltn(~'le gege
ka.o,rt te zenden yau het plateau DH~Ilg, waarop aUe
veD zagen, er niet aan tw~fdlouJe. dat alsdan met
ofltgf'sving€n zijn l',angeduid en onmiddelijk na ontdUOiZ~cbt en m'erleg en met dtl t,1 oJige spBarzaamheid
,·angst hoop ik U die koart san te bieden.
zal ·worden te wark gegaan."
D~ laatB~genoemde Zt.V.;,D ontgr&1ingllputten lagen
De mededeelingen dar Cl\mmissit' werden tot een
b~hoorlijk dl'.:wg, de afwateriug had pI oats door den
uitvoerig VOlJrl!ltol na.n de Rigeering \'"erwerkt. en nog
in dicz~lfde vergaderilJg werd de IJe\r Pet tot 111 Y .. n~~ slouden tunnel ua.ar de Koli-colog die h··ropend WBS
eu w8ardoor nu weder, e\'e.:l als eeuwell wtdligt gelehet geDootschap benoemd.
.':"....
.By. HSkr BC81uit van 4 M aart 1866 No 8 beschikte den, tH:.t wl:.ter met krllcht afi:ltroomdc,
D", verz:lmeling beeldhouwwerkfD bij de paslingraban- "
de ltegeering op deze Yoofste,lle;1, en YO d o. &. goe:.i
....!B.S nog BaDwezig ge.lijk weleer1 maar nu zonder bete bepnleu:
8chutting bloot,2;e:ateld Ran weer en wind en bet ware
dat bij de rooTlzeUing der arc~aeologi;5c!:lC naapozeer wem;chelijk die onder dale tc brengen, at ware
ringen op bet plateau \'an Dier g, gaarne IiOU worden
het i Uefll ter wille van den zoo pr:tchtigen doaronder
gebruik. gemaakt van de b~reidwil1igbeid des I.Je~reD
aanwezigen beschreven steen'
Pet am het oppf>rtoez,icilt te houueu over de verder0
IIet ft!itl W:1t het meest .mijne aandach' trok b'j mijn
opdelvingen op het t.latenu.
.,
jongsts bezoek waB, dat er Binds lS·j2 eene tempelHij dieude in Juli 18G6 cen \erB~8g 11', dat 1ll
bGu~v.al is yerdwenen.
A UgUStUB V"an dat, jl\ar do.)r ecn tWl;'ede g~volgd werd.
Uit bet bovoo.t.ande b~ijkt dat or nu op het plaInmiddels bad de Resident van Ke.ioo III It\atatge+
toa.u Dieng nog s!ecbta acht t~01pel~n oYereiud stauD,
noemde llltland bericht gezorden on·r een steeuen trap.,
terwijl er in 1872 nog negen werden geteld.
aan den voet va.!:!. den Sy mbiI'g rn clen fendoro, bij
Met i~ tempel Parakenit, ni~t "erre \'an tempel Do·
de deal. ~'labap uitgegrav~n, en a JK dst verslllg Wl'rd
rowati , in den noordelijken u:thc·ek ,aD het plat au)
in h£mden geeteld van. Pet; . sIs g\'ed bekend md de
i~u ik tot mijne niet garinge l erbazi.ng miste.
overblijfBelen van de gro,}te steer en trap, di· eenmaal
Ncch de 8IDht~tflren ftW d~ B. O.
die tegenll:t het laaglsnd van BlIogelen JHI.8r het platt-flU Yun
woordig met het toezigt op Dieng oudbeden zijn beden Dicng leidd~.l) Zijn Y,JfBlug vl1.idt men 0p:s:enolaat noch de in d· 11 omtrek woneJl.de inwonert:., TIOCa ~.
men in 'a Geo. Tijdschr.ft dl. ,VI. bl. 472.
.Lv • • ., .... E'-"' ...... ............ ,~" .. V.I~ ..... Au..ol,,;,th:tl op 1,~;L n;v..,~
.. ~ [-i'.. hO!:
d. >."l <;tl p ,"*'J. VQ,U clo in de onmitldelijke nabijplateau ~lt·yen c kallder geregeld r.p,·olgen. In dut,
heid gelegen deE-a, wist n my in den bGgiane mede te
deelen w4t \'an den \'ertiw(Jnen tempel waH gewor.1en.
he!.wdk ter t[lf~l kwam in de vergadrrltlg Van 29 De·
t"ber 1867 vindt lUen belQngl'ijk~ .tUpdedeBlingeu OfBr
Wat dt! b. y,mgenoemde nmbten7l.r~D de, B. 0, ,VT
b'~trfft is dit z er Yd'klH~rbaar; het is t eh eeret sinds
de zoogenllamde buiten-Boedhllirap en maaltt P t
melding van etl!1C .ci('uw· do Jr hcm olltJekte trapl
d~'ll laatst n tijd dat de woncer-,u dl'r bou!fkuns~ nln
Die~'g8vlaktc tot huntlEl bfIDoeijeT,is behoorcD 1 maar dat
nabij d{'n rug ean de n lvrdelijke hc!f:;; ""In den Pag·
gar .KeoJ"ng en di~ het be lnan 8l I er gCllleenschap
oolt meb hd midden v,'n Pe~l1!onglln bewijst.
otlmidddijke
I a,1··ijheid worc::Jrlc Junmen zoo goed alB
In 1808 de·)d hij door den, oll1.h'r hem W l'kZlllll ~Il
Atlp;ra.llt-it1g~nie.ur, J. Asnn.E DE L.\. PORTE cell Ollten eer:enmule L~ u tgewiscbt, 18 een Juidclijk blijk \"8n
de Y rregsasnde OIl\'CTil:chi"l gheiJ van den Ja,8sn ell
derzoek inBt~llen nasr de !-po-en rall wegen in Lpduk
eeil nieuw be\\ij~ i.3 geie\7crd wat men beefll te wachoit den Bo.dn. tijd.
EeQ 1.ieuw verillag vvlgde in Jult lS69j in Jann
ten ~·an zline beIRngft~'lling in en ~rrhied ,"uor de wer.
ken der ond!~ei.d YilU zijn land.
sri 1870j in Novernbtr \'An datzelfde j.'lnr, iu Augustus IS7l.
Nn. veel u:lyorschen ben ik tot hct be,shrit aekomen
In 1872 w~rd de ontgrs'ng gc.staa.kt, bij gelr~k
dat tempel Pe.rdkenit bij et'~e Burdbev·ng, di; in den
BIlD fondB~[l; lJl(n \\". B t lell gevl'rJerd lot t:lfilpel !lO,
j!1r~ 1873 heeft phat8 geba.d, ingetltort moet 7.iijn,
B
Op nieuw W.lr.11 wegen met trlipfen ootdekt,.
He~
\'aU dien teffip~~l heeft op zich .zelf nieb
N ~,ar Pt;'t's \'oorstel werd Ban de Regeerin~ bet betemoel Paraker:it to(>h WAR slechh '
sollikbaar stellen ran nieuwe foud::ten verz;ochtj die
en weI cell zeel' bouwyallig gedeeJte) dac
dan ook in October 18·7:2 werden t ,e-gd.ta.I1D, mBDr de
te redden wall, maar tocb da.t de herinneleiding der 'Rerkuamhedcn bleaf hem lJi~t lJmgel' toe
Dan zulk een b lIwgewrocht 7.00 Bpoedig is y.. rvHtrouwd, daar hij weldu Iudii~ tijdplijk en Ba eh~n
stf]nt tot Dsdf'l1ken en nil t minder bet feit
vnor goad verliet-. Z Jodut hij dan ook (ver ';llili ring'''ya.n
in een ttida\'erloop 'fan s!echta 12 of 13 ja~
17 Di.'oamber 1872., z~n ontsl.:lg als L:(i nsUl.
r~Jl twee V!111 Diengi'l tempelen zoo goad ala spaorlooll
Nag eenmaal tt'fwiji h-ij ale Hoofdingenit'ur bet
zlj, verdwencn. IUlmeri'l is in F",bruarij 1861, tijd~n8
gewee.t bl'reisde. waur hij als Aspirant tijn loopbaan
den wQiennood, de tempel NoJ.ogareng, dien ik H10r
begoonen W'18, W'nar hij Zijtl beste en Il.R'l \'l'Uchtl'n
di n tijd ken Ie in de nnbijb~id ,au tempel Gb:t'.let lio·
rijktlte le·.'ensjsren gesleten had, b~zocbt hij hot Dieug
dj-~, alln (' en Yuet der P4.lIgollan, onder eene ge~eldi
plateau en van zijne bevinding gaf hij in den hieronge a"rdstDrting ~'n.n dien bprg- bedoivcn.
der yolgeDdsn brief versla
Uit bet bOyellstusuda blijk.t maa.r a' te duidtllijk hoe
Buta~-ia, den 22:5tcn Ai'ril 1876.
onzeker het is dat Da 'b irC'kk21ijk korlen lijLl wdligt
Tel\lg!:tekeerd va.ll mijne r, is J aar en d,.or Bag-elen,
Dog iet} '-an de bouwgew:roehten op het Dieng-plateftu
heb ik de eer in 6ntwoord op 'Owe mi~8i\'e dll. 9
meet' oYt'r;g za.l zij:::l. en taur rnijlje bes:cheidene m~e-:
Maart jt. No 17 het navolgende mede t" deolen:
ning is het drill ,end Ht oJig krachtige nutat.regelen te
Uet plateau DiEing en de aid:lar s8lJwez';ge ourlheuetlH'll. \'oort'er,dt om tOo UlJ)g(·lijk de nog oYerelnd
den eu ultgravingen zijn door ruij ,ezucnt op 28 ,n
ab18lJde tempel Y. or verd~r verYat te behoeden en f,)O:29 Muart jt.
al de teeke-ninger. en besebrijvingou van DH~ng8 tern·
pelell LOl'g\·ulciig te bcwll{'oc;'n.
Op het pb.teau "'ijn t;t>ganwoordig nog llanW"ezig £.cht
Ol)k: met het Of g dlla.r,lp it! dOQr mij in der tijd. ver\'a8r~
temp~'ls als:
digd eene ka; l't \'llU het Dii5ng.pi:ltt'llU 9.'lIarop a11a
te-rnpel Ardjoelltl,
Sema.r,
tempeI011 W"aren lJ, -lugpger-cn, alt:mt~d0 pll:l.tte·grondtee·
S~mboa.so,
kl;mill~en '~,m hl die trmpels.
Srili:alldl,
Die tCfJkel.liugetl w]crett bij mijn
llit B.il,g-elc3n
Dc-rIno kt:sQcmo,
'VcrkcH:loTo. nan het zuidcinde rUll 1tct ylateiw Habij
in ]872 tlaui\'ezi;- in het &r,:bief \"3,'!
B. O. ,W. te
hd tileer,
WotoMbQ; nu zijn zij daaruib qmlw\l!len. .Meu dee}·
Gatoet kodjo, :ian den voct der P~ll1gvllallJ
de. my mede daJ zij wa.ar5cl!ijnlijk W! len opgezlJnden
~
Dorow3.ti ill Jen lloo:rtlelijken uitlwek "Van het
aan het B2stuur '·tin hat Ba.taviasdl goncIJ{s.-hllp tan
On)T het algemcen Wa.B in dt'ln t~~e8ta.nd d~r
kUDl3' l·n en wetenE.rl'Unrpe!1.
'.
genoemde tempels sinds mijo laatste bezoek in
.Mogt dit HeuW'e-1 het gE'\-al Diet tijn en ik de8?,·\O"ge
woin·g of geen veraudering te bf'~peuren; up ae Inn
eenige
meledeelioq(lnf;nlljen,
da.n vh ije ik mij weI
ren vertl}onde zich mos cn plantengroei in no]' a1
a8tli::fl8.nd~ die teekeningen alanog lladere berigten te
ruime mate) eeDe olllstandigheid die w J daaraan HUg

Kroesen oP, z.DoS reis van Atjeb t'n Pa&"ng nnat Te~
ll)k .BeL,oug ,en Blltavi. veroDge 1 u'tt was, terwijl van
d~ zie" 'anu ·boord bavindendo ,I el'~ouel1, wi"r getul
op 300 werd- ,geecbBt, 8lecht.s ruim 60 gerci.1 waren.
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J

~llcr~riB~Bj:;ee: ;eij~~~lelf~i~eh:ter~ne~:~~~na~:ne~~ ~~u;;

J

J

T.

zijo toe te f:e '~rij"~n dat TOGn tijd ;mB mijn b,=zo~k juist
stand Ban hat einde vt<.n d~n wU8tmonS[1on, a B wan
nel'r gebOUWf'1l er lmmel' het Bleeht9t OIJdHh(1ud~fl
uihit'n,

wear hij .erkulIW bleel, ook nad&t hij ill Jlillllari
1875 tot HOlfdingenienr der tweeds klass0 beJ;o'rod
was. In dese boodenigheid zond de Regeering hem in

Ook was men roDrneme(:8 jij.:st nn krachtig de b:rno.
laD bet onderboud.
Ook de ont~raven tempt'lfundaruenten in den om
trek der vijf Ardjo:mo tampels WBr~n llCtg i.n denr;..,.a·
den toe~tand B~ii! in 1ST;!, 1111ar oolr dt:"ze (Jteem·ll'Z·~
melingtm waren m@t D Oil en, eQ, plantengroei, lIleer
dan ,wel wen!-chelijk was,. ,bedekt
Reooe op het eerste gezigt, bleek mijl en jng-ewon
nen inli('htingen ben~8tigden betJ datzoowel de oT,tgra"ring .&arin de yijf Ar.ijoeno temp~ls BtAsn aLs di~'
Tan de nabij· gE'l~geJ! tempdfundaftl6nten eenigeo t~d
en we1 niet lang geledeu, gebeel ond~r water .ill "")cten

Ma.. t 18i6 in commi..i. met den Heer Edeling
naar d. Br&lId....ijn.b ••i, niet ver zuidalijk ,an . ra
daog gel.goo, len einde ten Qndeuoelt in te .ieUen

J)., m;d~d"'ling fOn dell A•• i.t.nt·Be,ident van Le·
dok dat iijdo~ ••ijll be,o.k in October 1871>, het ter·

de de. onderocheiding, wolke hem te beurt .iel, to en
bij na h.t volt,oi.n van een .ijner grootst. w, rken; hot
tot Ridder

'AD

~ugultu~

1872,
den Nederlanrueben Leeuw beno, rod

beeproeiingllkanaal uit, de Lobnelo in
werd.

Na zgne ter.~bm.t 'an verlof is hij korto" tijd
eerataauwese,nd Ingenie'nr in Cheribon gew~eBt, doch
werd spoedig dsafoa &1n de technische afdeeling \'don

het DeplIJ'tement der Openbare

'V. rk.n

gep',a,.t,

r.in waarop de t m~·.18 rt."o ~enmoora"'tas,i. dan
ook inloo,err. joist. a .·d.arm.d.. · de vij! Ardjoeno
temp~Isen .d. Dabij ge ~g.nontgrav8n temp,lfundamen ten bedoeld: 'Y·n, m.ar';; .. mededeelinlJ' is .niet van
toepming op de .t.mpels W. rkodoro, Gatoet kodjo

te !plean

T

hebben -gt::;faan.

j

kunnen inwinnon.

•

Vo 'rtJ heb ik ..Ie eer me de te dt'den dat door :nij
in 1868 met het Gog (\1-' een dest.ijtlB 8:1-s'na.nd bezoelc
"VllU Z. E, den (j.,)UV"erllcHt' Generaal, v-ruchtelco~ pogingen z.ijn aa.ngewend ter nrhijging ran ecnltel der
in der tijd. vervQ,rdigd~ pb{,togriiphien van Diengll
bvnw-wcrk,en dO(l"p ti.~n HepI' Yan Kittao ergen. {It I,mtving de a:ededeelir~g- Gat fen dergelijk Etd p~ot{lgraphien
ni,:,t meet beEl.."!j.ikb.J.~r

W,Q,S.

.MI:.,t het (log op

1111

hflt

boveustaBnde zat het we! gl.'!cn b,;-toog beho::wen "fan
hl)e\te~l g~W"jgt- het is dat ook die phorogrspi.i15rl worden bewaard.
Naar men my med~deelde- was ook in de' 13&ht9
j u~n eve3 ..18 r.;"(lf:ger cene kleine ':wm I'}n bi!rlOen~
"an de ont;rs.'rin;:.o:en.op he~ Dic!l.g-plateIlll bbcOlkbaa.r
geeteld VOQr E'-lk del' iarell 18·74 en 1875 bedro~i! d!e
S{lm r 5(:0.- en van '" -de "00[' lS75 ~.~i-!"0.$b:D~ £"~lden
Wid tijden8 mijn belQ~!t op 28 t:!D 2~) }1aart
no&,
onger ••r ,I' 130.- in k...

Jt.

Voor.•o, ver degeIdentoero·kmd••ijo,wordeJIlIlzoo do Dlltgravingen leer. J.ngza;a~ VI)(utgeset mat ren
13 a Li tnl arboidors tegen een daggeld v.n/ 035.~
De. Jhli-toeli., dieiuden 0 ordeUjkoo. uithoek v.n
het pI.
uil.prin~t, en h<torer derolle Jengte
doorstr. ;11wtJ totdat die rivier e'en voorbij 'deo·tempei
van 'Verkod.ll'o D,eDg. bergvlok verIaat,vormt d.
greDB tu •• chen de Residentien Bagelen en Banjoema•.
Aan den linkeroever, op BageIens grondgeb·ed,bevinden· .ioh de· PasBngrabon en de bekleeding.muur met
, .en paar temp.lfundamenten in de nabijbeid van de
Pa158bgrahsD, mlar al de overige tempe)s _eo foodamenten stasn aan den regteroe.V'df of Banjoemsl!!cbe
zijde van de Toelis.
::_ Tijden. de noer Van Kin.bergen de pbotograpbi;;.
van Dieoga bouwwerken vel'uBrdigde ziju op aeDUlaal
de vijf Ardj'leno tempe18 ontgraven en is de afvoH

l."U

leiding asngelegd,

W Jardoor

Ie. Het toezigt op . de oudheden .en ontgravingen
op he.t Dieng-plateau eo,omotr~ken op tedragenaan
den •• rolanwe.end ing.·nieur bij del:lllrgerlyke Open.
bar~ Werken: in de Reaidentie_ B_a~eJf."u, 'op r'eu_ voet
a'. beho,,,de dot tOJzigt tot.yne gewono ambtspligteD.
2e .. Op b,t houden. vau dittoezigt 'en bet op.maken
en bewaren der- betrekkelijl,e bssobeiden: eenige rege-:

len T•• t te .tellen.
Be. De ••m, die jaarlijk. wordt toeg.otaon voor bet
ollderhoud van de Dud· eden op het plateau Dieug en
nBa~tpn

omtrck aldwl'de vuor bet voortztttten dt·r ont-;
te .tellen 0P I 1000,-.
4e. Zoodru lU 'gelijlt te zllrgen dat de verzaineHng
Lij de passngraban Ilanwezig tegen den inviot'd van
gr.viu~e",

t.et klimaat worde beo.but en de d.artoe noodige uitga,en te be.trijden uit de sub 3 bedoolde gelden.
1\1 at de meeBte boogachting beb ik de etior te zijn.

die ontgravlng afwaterdo

G. A. PEl'.

hand, _onder toezigt yan den Resident van Bagelco.
Sedert ward door m;j OF ver~oek, 'an het B.!ltsvialeb genootschap yan KUlJs~on en W t'tenscbappeo, steeds

bet toe.igt .obouden op Oiling. oudheden eu ontgravingon; boewel dit etrikt genomen niet ambtsbaive
geschie Ide, heb ik immer, het voornoewde toezigt,
eenvoudig beschouwd ala eeu. onderdeel van miju ganschen werkkring. Bet was steeds 8.m myner Bange·
naamate brz1gbeden en, zij het ook met e.,-,r..ig ovorleg,
heb ik er immer den tijd weI roor kunnen vinden.

twe!it~;::8er:aen~::~:i~~a~~!t t:;::~e:ne~:8~~:~~:~e:~

Hoqlr:liJt,f/~nie1tr

va;t den
Waters/aut en der iJur.f!, OpeJl.b.
(/Jat. Gell.

t>.

Tr~rke#

""al. ZEd. beweert dat 'an eene sp·;t.. ng bij het be-

Kamer gewend hebben.

De mc'ening van den eerstaanwazend ingaflieur dat
de Residont van Bllgelen de bewlking V8!l DWng6

oudbeden .an den W ot"r.taat bad opgedragen i. duo
minder juist
De bovenV'ermelde regeling is tot op den huidigeu
dag in atand gebleven, en fl itelijli wordt hot flppertoezigt op de oudheden en ontgradngon te Dieng liOg
.u.ltijd uitgeoefend door den eHat Aauwezend ingenieur

der B. O. W. in Bagelen of edn der aan bem onder·
gelchikte en door hem ARngewezen ambt.,-naren

by de

B. O. W.
Maar eene eigenlijke opdragt tot dit werk .ohijnt
niet to beBtaan.
Volge118 mededeelil1g VDn d~n Eeretaanwezend ing,~
:~nr werd tegenwoordig bet voornoemde t lezigt nog
al bezwarend gescht voJor bet pt'rso: eel bij de B. 0 .•
W. en achtte hij het rllBdzaam dat dit gebcel aan de
zorgen van het Bcst,uur werd orergelaten.
Met d&t geyoelen kan ik mij niet vereel.ligen.
Mear welligt dan e~nig bouwwerk eiachen Diengs
tempalen deskundig tOI;'z.igt.
Het is een dwaalbegrip wanoeer men meent dat
die oudheden stevig en folgena de regelen van de
kur.st zijn zamengetltelcl.
...
N een hct zijn voorzeker zen fraaije, m~ar teven!!
uiterfllt teedere o\~erblijf8elen uit Hoegere tijd-an.
Die zoo prachtig gebeeJdhouwde maar siecbt yerbonden, zwnk zamengeyoegde gedenkteekeLeo, zijn weinig
geecbikt om de ecuwen te bravereIl; aIleen eene door
en door kuadige hlUld kan ze voor een steeds dreigend
en Bnel verval behoeden.
,_ Ook· is het van leel belang dBt het bewaren e-n
. rangElchikken van hetgeen gevonden wordt met 0 rdeel plash hecft en Iliet nIles door een gep~aot~t wordt'o
Aileen eene oordeelkuudige bewariog en IJet vO:"Jrkomeu van vcrwllrring. zfil t'l' toe kunLen leiden dat
later welligt "an aIken tempel de b'l'tdmming enz.
ko. ... worden aangewezen.
Hoewel vcrreweg de meeate oudheden op BanjoemaaBch grondgebied zijn gelegen, is het to{"h gemakkelijk, r en doelmutiger df,t de bewahirlg geechiede \'l1n
u:t Bageft'ln dan van u't B.-DJoemae.

Het Dieng.p1atenu

toc~

ligt ru'm 50 palen von

een

•

waken nieh goed is te verwacbten.
Dat het hewaken tan Dienga oudheden en ontgravingcn tf'genwl1ordig eenigermbte b('z\larend zoude zijn
)I.JU1· .11..1 lli.i.lU:l:UU,l. t:: ll
J~ i :D. 0, ~'.~_ iu ~tJ~llll ;~,-:r.,~
wel zi1n, maal' O\terwegend kan (lit dezwaar niet W( zen.
Er is geen wn~ of rr is immer eenige m eit" {On
cenige bezwaal' aan verbondcL, maar geen werk dat
meer aaDfI~lraBk hf'eft op de toewijding van de buuw·
kundigen in Indie dan ju-ist de touwgewrochten uit
den 'oartijd,
N&ar mijne ofertuiging dua zijn de ambten!.ren hij

de B.

o.

W. de eenigen, wien bet toezigt op de

ol1dheden en ont~ravingen ~ Dieng ksn worden opgedragen, en z.ljn Ban ,die opdugt in geenen de~le
overwegendo bezwa r ,-o verbonden.
Ter wille van eeubeid en regelml tigbe!d zal wel
-i1 t be~te wezen dut hun het onderwerpelijke toezigt
eenvoudig werda opgedragen alII behoorde 11et -at die
wt'rkz&nmbeden waartoe r;tj uitboofJe van hun ombt

verpligt zijn.
Het 18 WASt': de tegenwoordige

oer~t"aQwezend in
genienr bij de B. O. W. in Bagelen en de ambteDll

ren bij de B. O. W. wien ZEd. wlks ileeft 'OrzOC'lt
hebben nu dat toezigt weI op z.ich genomen, ook ~on·
der eigenlijke opdragt, alleen tcr liefde YAn de z skj
en in den l'·rgel zal wel immer op dergelijke medewerking kunnell worden ~:el't keDd, maar tocb hd i8
niet wenscheiiJk dat men ooit afbankelijk il!l van de
meerdere of miu·rlere voorliefde voor eene zaak. die
door den ecn met geeatdrift" maar door een ande:re

welligt met onver.cbi lj.gbeid zoude worden begroet.
Ook ware het wen8chelijk ZOo ten dete eenige YO Jr..... schriften werden gegeven en regelen vaatgesteld, zoo
bep.ald "'erd wie de be.cheiden .. 1 bew.ken en w e
vel't'ligt is van ,He bijzonderheden kennis te geven,
ope du.t het niet meer kunnen gebeuren dat niet aUeen
belrekL·lijke teek-pningen, maar zeUs de bouwwerken
zelf verdwijnen, zonder dat iemand dpswege met ze·
kerheid inlichtingen kaD geven.
Eitldelijk ware het w6I&8uhelijk den toezigt hebbende
up te dragen een naauwkeurig onderzoek - nsar den

toestand van elk de. b uwwerken

J

Zij verz.oeken in de aerate rlaGts aan do Uegering
om scbadevergoeding, dnar zij zich eeniget"mate mede~
~'\~:; l-.:~,":,.ft- ;;;n-.-.~ ~ ~ J,.t "':~ . . .
1:> ,:,, " ,",;: ... h"~';I:r-, ~''''''''' ?0()
eXtlmplaren TAn hell in Nederland nogedrukte werk
\""oor-bfl.r~ rekening te neUlon. Ik geloof dat rit moeije ..
lijk i.OU gBan; maar in de tweede plaats vragen 'iiij
wettelijke bepalingenl waardool' in het vervolg de
nadruk in Il1die van in Hollan l en in Ned~rland ven
in India verilcutmen werken onmogelijk zal gemeakt
worden. Dit is een biliijk verzoek, en vooral in het
belang van de Hollandsche uitgevers zelre. Indien
hierllsn niet wrr 1 voldaan ZOQ men bet der firmli van
Dorp t ch niet kwalijk: ktlJJDen nemen, wannear zij
de weest gelezen Hollandsche rom.nll in Indie nadruUt'l t1n VOur een minderen prijs verkoopbaar stelde,
en mieschieu ~t;'lfK naar lIoU.nd terugzond.
Het i. d.,rom, d.t ik de aaudaebt vau den Mi·
nil!ltt'r vau Kolonien op dt'ze zaak: vestig. lk hoo.p,
dat de l11niater hierin uQI:i1eiding ul vinden om bepalingen aangas!ldu dit punt te doen ge-reedmaken.
De he r A LTI~G ~'-.i'S, -1liiuistu tlQfl- Kvtollien: lie;
weuch nB bet gesprokene alleen dit te doen 01,merken.
Bij ~ 0 Minil!!tere VAn J usLitie eo Hinlle! laodsche
Zaken ie, ,olgena z<.o even ontvangen mededeeling,
in behnndelirg ('eo oL.twerp 'fan wet omtrent bet
kopijrt'gt.
Hitn-ran !a.l mededeeling worden gadaan UBn den
J.\Ii!lister van Kul.mieo, ten eiude df;ze zijne detlkbeeldeD kuoDe te kennan gay-en om trent den nadruk tUI!I"
lichen :Xcderland. en Iodie.

Wagans, ~aarden,

tegenwoordig het toezigt op Dienga oudheden en onto
gravingsD op zidl heeft genomen~ ben ik van oordeel
dat ~et om de bestaanlle- rnonum.enten en Terzamelingen g')cd te be waken en te onder~~nde~ en ue Otltgravingen ,ertier met kr8l'ht do(l\> te zettt\D, wenacbe·

Jijk ware d.t de som die d.'l'Yoor jaarlijko wordt t.
goed gedaan .. ","de geoteld op I ]000,-.
NnBr ..nloi-ling u.n het bovenstoande heb ik de [or
bel•• fdelijk in o,erweging te genn:

(J o. U v a in.)

ZIJDEN HANDSCHOENEN_
2168

Hazar.

Verkoop~

Op OOllderdag 21 lJecemOt'I'i876,

B. KARTHAUS en 0 ..,

1890

4t

BAZAR.
KV;~~;i~;pe~n

en Hanglampen, waaronder prachtige met groote kap-

zal de ondergeteekende, in het cJmediegebouw alhier verkoopen het landgoed

peD,- Tofellampen wit porcelein en met Bronzen
Beelden)- Ech~ Stobwaeaer Lampenkoul!I.
2011
B. KARTHAUS en 00.

BAZAR.

NGACELL,

Atjeh - Medailles

gelegen in het (listrict Djaba-Kotta, met de
daarop staande Sllikerlabriek, Gebonwen, Machinerien, Woollhuizell, Goedangs, enz.
Het Lal/J~ijoed iR groot 576 bUilders ~f circa
812 bOltllJ, heplallt met suikclTtet, indigo en
paddi.
01' hetzelve bevindcn zich 23 groote dessa's
Het Landgoed ligt in de ollmiddelijke Ilabijhei(l vau Soerabaia en is aangeslagen voor
f 584,000.NameJl8 de eige7larell,
(2199)
rrlR. J. J. C. ENSCHED:£.

Op een na1er te bepalen dag.
ill dH ulau_H] Jnll. fUlri 187"'7"'.

zullen ondt'Jrgeteekenden voor rekening van beTang.
hebbenden verkoopen. ouder nadere goedkenring van
het GOllVerl)ement van Ned.-IndH~, de Huurrecht,
fRbr~eken, gebouwen en verderer) inven~ariB van de

Suiker· en

MYLORD.

enz" enz_

blat Commissien ·bel8sten zicb
2185
I'OESMAN en 00.

Openbare

Eell gebruikte zeer solide en (uime

:eb~~i:;;~::~

11

et Lint,- AtjeL GespeD,- Order KruizelJ.
2012
B KARTHAUS eu Co.

BAZAR.
Zwaar verzilve1'(le Lepels en Vorkell.
met en zonder MeBsen.
Zihermodel Kolle en Tbeeeerviesen met ell zonder
~ Pr8chtig pleeten Presenteerbladen. keurige Olia en Azijn en Zuurzetjes
divers Pleetwerk,- Prach.ige Albume met galvaDoplaetique ban~
den, - Zilver Oxide Heeren HoroIogielrettingen.NeceSSa;r€B loor Heeren en 'Damest groot-e kens, Da.mes Werkmandjes en TSBchjea, - Couriertas8chen.
Spoorwegmandjetl, - Zeer soli de Leeren Watarproef
Koffers in aIle grootten, Japansche geelbouteu
Koffers, Dameskoffera,- Fijne Toiletzeepen, Raarolie

Bouilloir.

J

BAZA.B·.
Nlarrner, Carrara,
lOBse bladen voor

Ihl,lJ.!.:H.'!" en P~ll!i:'ifl!r en onderhoo·

ri:rbeden

gelegen in de ReBidentie Soerakarts.

Afdeeling Boiolalie.
De "oorwaQrden zullen nader worden bekend gemao.kt, terwijl intU8iJchen Qnderhandeld kan worden
over onderbandschen verkoop.
Iulichtingen te bekolllen bij
Sam. r Bin g,
DORREPAAL
23 September 1876,
De

Co .
1672

&;

~:t~!~!:e!~nd::or be{:ie:la~~~ ::r:~~re~~~~

van alle 800rten van machinerien.

Net werk en spoedi~e aflevering wordt ve.·zckcrd.
Tevene verkrijgbaar: StoomkraneD, Stoommanometere,
waterpeililtellingen. Waterpeilglazen en ,Hingen, Snij ..
ijzerfl, Ratclboren f Koperenpijpen, plat en vierkant Staal.
Moerbouten, Klinkn&.gela. Drijfriemen van 2-6 duim,

India Rubbere van '/,,-'/, dik, Tack. patent Pakking '/,_ll/, en aile mogelijke machinerie·benoodigdheden.
R. W. DEACON & 00.
Fabriek voor "wom en anderewerktnigen te Soersbaia.
(1864)

m~ ~, m~m~~~~~~l

i'~y~~~

i

VROEGEK.
H. 0

R.oBINSON en Co.,

blij"en yool't,durend hunne gUDstig beksnde

Suikerrnolens
en vacuun:l Instalatien
dllUble en triple

eff~h,

I.Jzeren I3l'l1ggcn, Bl'lig;ge hoofden,
Oaken, enz.

NOll1an editie.
V oor l anden bij

Ontvangen:
Prachtige groote K A ART E N,

op een
schaal van 1; 500,000 betreffende
ele Nederlanelsche e,vpeditie naar
:MIDDEN-SUMATRA.

Boer.baij •.

G. O. 1'. VAN' DORP en Co.

2098

Voor kindcl'en:
LeerzaIlle Vlech tprenten.
per stel van 12 ,tuk. a J 4.~
Nieuw- verJ.lla.l!:eltik Ganzenspel,

a /1.-

Nieu-w leerzaan1. verlllakeltik spel:
a f 2.-

"de Reis om de wereld in 80 dagen"

G. C. T. VAN DORP &; Co.
Samarang.

1982

zwarte en witte

Zeer fijne Engelscbe

REGENJASSEN,
die niee plakls:en bij

(20lJl)

G. O. T. VAN DORi' en (Jo.
te SamarsDg.

VERPLAATSBARE

Burrau-lVlinish'es
1821

J. W. BENNETT, Iugenienr

G. C. T. VAN DORP en 00.

2120

Indien gevorderd I wordt de noodige guarall.tie ver-

leend.

70.
60.
15.
50.
18.
25.
25.
Co

Staatsblad 1875.

beneyellB

Suikerf'lbriekatie ala anderzios op de mee8t
gunstige v-oorwaarden aJleyeren en oprigteD,
£oomede:

~

Ronde Tafel., 54
eng. duim
f
do.
48
"
n
do.
21
•
Ovalo do.
38 bij 48 •
•
Wascht,fel.
18
36,
•
,
Bulfelteu
24
48.
Consoles
21 • 42 •
•
B. KARTHAUS en
1886

aile soorten van l'lachiLCrien
voor

-

van Dimor.on (g 0 e d k 0 0 pl. - Bloempotten op
Schotel gebloemd en Blaauw J Rpanscb.
2010
B. KARTHAUS ell 00.

IndigoolldcJ'llcmi[}~,

voor D!.MES.
G. O. T. VAN lJORP

L a Ii den

Agenten YB-n bQvenl!llaande firma:

V 0 Ike n k

11

&

Co.

n de,

VAl';

MACLAINR WATSJN en Co., B.t.vi •.
Me. NEILL en Co., Samorang.
FRASER EATON en Co., Soer.baY.·
1936

1m port-Handel

Gebr. STORCK.

j\ ederla,ndsch-Indie,
DOOR

Dr. J, J, de HOLLANDER,
Bovemtao.nd werk, een vraagbal;! k vovr 81 es wat op
India betrrkk;ng beeft-, behand0lt Diet aileen oDze
eetste veetiging, en de natuurlijke gfsteldheid van

den bod.m, maar bespreekt ook het Algemeen

bo-

etl!ur, Regta en -Fiuant1e wezen, ZOO wei. in de Gou~
vernemenh a18 Vorstenlsnden Handel, scbeeprsal't en
kr-ijgawezen, de verscbillende r8ssen der inboorlingen,
J

Jk zal, hetgeen de geaohte spreker Leeft doen 01'-

de planteubekleeding deo bod.m., het Iliterl~k .oor·

mer leD, ter harte nemen en te tijDe.' tijd, da.rvan
zoo eel mogelij I.; gebruik maken.

komen, de kleooin'g, bet lrarakter van den inboorling.
de tijdrekening, de rer8~billende taIen, de ,ermaken,

de plegligbeden bij fee.ten, en ~eeft e~~delijk een

alanog 01' bet

D:eng-plat€au aanwezig, en, zoo naodig, voorl!ltellen
te doen wat tot hun beboud moet worden verrigt.
Mut Jen et:"utaa!l7(elCn 1 icgenieur in Ragelen, die

<

Glace. Handschoenen

RODJ 'NG, van ZEd. GEHEELEN INBOEDEI.,

des morgens ten 10 uur,

Zittitlll 2e A-a.mer 28 Oct. ,il.

Poerworedjo, 1Ilechte 14 \'811 "roDGsobo, doch 64 van
de boofdrlaats BSfljoemfl8B en 32 vnn BundjarnegBrsi
zelfe zouden 81llbtenaren in Bsnjofmas, bijaldien die
.met de bewakiog ~fdcn bt'188t, zich via Wono.obo
naar Dieng dieD en te brgeven, en de ambtenaren.
waar ook geplan.ht, dienen allen tocb
Staat.
VooJZeker heeft de Re8id~nt '·an Banjo61ll118 gelijk

last.

0]1

,,'ool'dcnboekcll.

L'le hel'r DES :·YORtR v.-Uf DBa H01i:VltN: Het was
mijn roorr em eo. geweel!lt teeds bij de bebandeliDg VAn
bot vorige buufdstuk t~r gelegenbeid van da algem ene beschouwiugon 'esnige opmerkingen te maken
over do Zlll)k die ilt nn wOllllCh Le behsndelen. Daar
die geJegentlt'itl mij toen is onhnapt, venoek: ik cler
Kamer larlo!' nu te wogen Bi,rt:ken O'fer eeDe leemte,
die <r be8taat in de (om hl;1t ZO) fen!! uit te druk ..
ken) iuternlltionldtl wetgeving tUBl:lChen ~ederland en
zijne kolo~ien. III bedoel .bet- gemia san bepalingen
umtrent nadruk". Guillnge IS door de firma van Dorp
te Snwaraug ('eu \'H'zoekscbrifc bij de Regeering in.
gediend wBarin die firmm l-lch bek:oogt over het feit
dat een Javsaol!!ch-N'ederlsDdac'l woordenboek door
haar uitgegeven, eene zeer koetbart! ondnneming,
dour de firma J ohunnel!l Muller te AmsterJam voor
hd grootete gedeelte is gf-aunexeerd en vcrwerkt tot
een .TaYluui5ch-Holiandsch woordenboek.
De 8chade die zij dllarJoor he eft geleden il nog
v~rmeorderd, doordien het Departement van Kolonien
200 exemplar en Yoin dat werk der firma M-uller yoor
zijne rekening geoomen en llallt Indie heeft gezonden,
wlsrdoor bet veel duurdertl werk, in India uitgegeveD,
onverkoopbaar mag beeten.
Hct i! eene bekende z!lBk dat er dik.wijJB door nitgeyen hier in Nederland over wordt geklosgd dat er
in Indie zooy""l nadruk plaatf!l hef.;ft. zoo al Diet n l l
werken, dan tach van tijdschriftartikelen aDZ, Dit i.
inuerdaad eene zeer algemeene gewoonte. De feuilletons van lndi!ehe bladeu zyn steeds gelultl met de
meeat gelezen Hollandsche no veIleD, die zonder om~
Blag wordt'n overgenome.,. Mi61cbien heb ik mij ~elt'
in der tijd daardan weI 8chnldig gemaakt; ik ben
redHcteur vun een courant geweest, mORl heb mij
nooit veel met de feuilletJDS bemoeid, zoodat ht"t zaer
goad Zijll kOD, dat de feuilleto[\(t eenvoudig nit de
HollADdtwhe tijdl'lChriftcn werden overgenomeD.
Tot nu toe even weI waren bet aileen de Holland..
ache uitg~\-'eI'8 diiJ klaagdeu. lk h -linner mij daJ onder
anJcrell de beroemde mejufvrouw Kruseman in Laa.r
hoek m-er kun~t en kritiek daarover k180gde en zeide:
d:.t bet een ge~eel ima.ginair gevoar waH, dllt ooit
een werk, da~ in InJ.ie gepubliceerd werd, in Neder·
land r;oU wurd~n overgedrukt. Ret is nu echter ge
blekeo, dat dit niet ll!l een imaginair gevalr, tot zeer
grllote geldelijke !Schade 'Van de beeren van Dorp eD Co.,
die z!ch daltro,er te I'egt met een ~dt'es tot deze

voar de be waking Vtl-ll de Pasangrllhan hndde I te <'Jllren tevena onder mijn to~zigt met het onmiddclijk
·opzigt ove-r de oudheden en ot/tgravingen en lll~er in
het bijz~)nder met het onderhoud daarv80 wuren be~

..un

cOEi)"'HENDERSON.

K. ell. W.)

.Jj,VUlUlIiIChc

I.·.. JMPOaTHANp~I- . .•.

VENDUTIE WEGENS VERTREK
Op Vrijdag 15 dezer,

_ _ _ D"::8 5t:otvo;'e:U:~8n n!m;~~81g~

UtcEd. die-}Mlw. dienao-r.

op de Toeli •. Dit work ge.,hied(le op la.t fan hooger

~1II;u!lijIlIl'~.

--------~-~----,.. . Gebr. BTOROK~' .

TELECRAMMEN.
BATAVIA dd. HEDHN.
Dd St~amer Prius Jlt"lIilr;k is 10 dezer te Suez aangek. meo.

ANJBR GBPASSBBIW, bet Fran.ebo eehip Agau.

overzic.ht over ie-der R.esidentie. abondt>rl1Jk.
Te ht'kolJ1l"n iu 2 dIn. S, f ] 2.-

Gelosl ex "Celehes:"

NIEUWE MUZIEKWERKEN

(~009)

YOOR'

PUNO.
ZANG,
"IOOL.
HARMONIUM· of OIlGEL,
GUITARRE.

W-Catalogus op aallvraag Gf9~~iS!!!

by

G. 0. T. Y AN DOBP & Co

Kinder..verwdoozen.
Ouh'aDeen t'en faetuur, "~r~r-dooten Toor kio.derell J
met ODB~iJadeltj!cd Yerw, Porcele-iueo 'VeJ'w.potjes,
gekleu'I"d krijt l:'11 PHnB~lenT
K f 41._-- f 6 eo l 10.
(370)
G . C. T. Y AN DOHi' 00 {;o.

Od.HUSK:m~

BJJET.

J.u.Schmidt.

ve\'too~en,

Natioriale

Levert IIBM BOX vah het fijnBte
Zwart CA6IMIER,onder guarantie t 50.

\I din . .. flO;

VoorhBDdeD bij
G. O. T. v. DORP en Co.

2225

Tauchnitz Edition.
CoIl e c t i

British Authors.
vel'lJlinderde prij$ a t j - per

deel
'01.

l

1
1

1
4

2
2
2

1

~

OJ) '-r~jdag

15 December a. s.,

'" do Groolo Z,al der ~OCle:1EI1' AMICITlA, d ..
8 1/'1 lire precieB.
Entret'.
3,-

In' (luJM fe

.r

H 1:1 r en IJ~H{en en hunne D.ames he bben
gltug-, en vuorkeur op I'ha1ee ll.

87 '7.
lIur

vrije n toe-

DE DlRECfn:.
N . 1l. Plaals"n te beoprekeD "I' VRIJDAO'9
' . morgu, 8 uij deD H eer J . VAN RODE.
2216

•

DAMES ALMANAK fR77.

1
2
2
1
2

Heriuneril!g.

Prij. / 1.50.

con~:~~~:lbe~~:t nl~:t, ~.~ H::r~!~el::~~ed:88C::~!itb~:~;
over het 2e 8em~8t~r Ynn dit Jaar 08 ultimo dezer
maand illet 50% worde verhoogd.
a 111 n. ran gJ
De Kapitein Kwartiermeeeter1

1

DICKENS SCHEURKALENOERS

it

ProeM Atmlluakkell me/ lillie .geftleartle pia/ell. Oil z\\'aal' kHItIlI < I:!.

Pracht Scheurkale nders

af

3,

(~080)

l

l

4,

5,

.s

/ ~-

11 December 76.

22l!J

l

N. JURJANS.

Rotterdarn sche Lloyd.

I •. I ' • .- S '" f '

Hill' STOO >I SOHIP

6.

V(lor Hout-aankappen.
Wegens afioop van kontrakt,
wordt tel' overname aangeboden:

tt

Een e in volle werking zijnde

STOOMZAGERIJ.

The wainwright'B pat.itmt.
FrJarswood Post-ollice.
Buiten Samllrang met ve rb ooging \' an port.

G. C. T. ,an DORP & 00.

De Ideeu van l\lultatuli
1.ijn
nn den len tot en met den 6 en bundel , "I 5.per bUDdel verkrijgba.f bij
877
G. O. T. VAN DORP en Co.

GELD-J.JOTERIJ
250.000,

bcatannde uit:
Twee L ocolUo b ile e 12 PK ieder, va.n Jobn "Fo wll;'f ell Co.
Een Rsam7.8u g van li'tIowcett Preston.
Eeo Cirkel1i!!'og n
idem.
Ren Oirkei:r.aa.g van .H.ubin sol).
E on z.aagvijlwnchiDe vau Uansome I'll Co.
Alles iu goeden tocstuo d met (iaarb U belJOortu.:J
Drijfwerk, Zagen, Ri e )uao, en".
Voor informatieo a d1'l's!
2045
HUDHl,

A. G U

TORRINGTON.

u [~8 EUG.

KommandaDt

H~r ...a"er.
welk~

SAMARANGSCHEN SCHOlJWnmW,

(1)

fl.fgegeven.
VO J I' vracbt eu pae8age gl."lien, men zicn te wendell tot

de A genteD·,
1\fc:. NEIL'l en Go .• Samarang.
MACL AI NE WA'rSON en 00 .• Balafia.
FRA.SER EATON eD Co .. Soerab.i •.

2008

Dag- en Kostschool
VOOR

Heillbe~ -SfilllHt'!lng'.

TE SAMARANG .

5 10
"'

Stoomv. Maatschappij Nederland.

JUNGE JUFFHtIU\vEN

Gt'regeldc Maaodel 'Jksche Maildienst.

De sehGol

lv.DUu ..

I

C. Weber.
K, Preijer,
BruBecJ.

De trekking geocbiedb 01. bij d. Loterij

voor de

'Bewaar8cboo].

ONlI1IDDELIJK nu afloop dor trekkiDg w ileD
Jl0uden van winnende Lotan over de LUll t·oekomer.de
geld eon kunnen be8cbikken bij den Thesauriar der
Ooro mlssie tegen tertoon en onder intrckking der Df.

gego,en Loterij.biljetteo.
De The8aul'ler zal zich \"olgaarne belaat·en met de
o't·ermak.ing der pr~izen.
Betalingen kunnen geechiedeo ulidde"; wisaehi op
Batavia} Samarang" of ~oerabaill.
De Dil'ootie Tall den Samaraogscben Schouwburg,
1oJr. SLOEl' van HAGENSDOllP,
Preoid,·.t.
GEO HENDERSON, Tb ••aorier.
F . S01!SMAN, Socretari • .
(2099)

t

ond.
f<lll

PRINSES AlVIALIA,

Kostleerlillg-e u.
p"Ulve~'Ulleli ,~

8aintiga,
15

i

7. 'I !

e. a Jo:]{ LINOS
HoJufd-Ond cr "" ijZt·l'I!S .

1876.

2222

ro r rra.oht eu pllssage gelieve men

Bg.;~,~,;

i

De()~lDber

Knmmand.u t E . W. FABRll'I US,
J ~n 1:31;1 0 Jnl.luart 1877 \'an Ba!hla
"in Padfl:Dg eo N.peJs Dllar Nie uw e Diep ver t rekken .
Lading wordl: aang t!JIlOnten f OOT bijEa aile ha.veDs
in d e 1\liddelland6che Zee WU.rvoor directe CODnosscmenten wor ;en afe:ege ven.

"el.'omen .

ll. W.

De eeDij.{e did volaoruen duiJeJijke uoJpiti

De toteD zijn op f ran C 0 8snvrage tegen contan·
te betaling van f 10.- voorloopig verkrijgbaar:
Samarong bij de He 'Bren Boesman en Co,
id.
/I
U
II
G. O. T. f an Dorp eo Co.
id.
• •
•
H. L . d. LyoD eo 00.
id.
den Hecr Rooa van Rsadebuf cn .
Batavia bij de Heeren VaD V leut.D eo Oox.
id.
G. Kolff OD CO.
id.
• deD Heer H. J. M.ertens.
'foeban
P. O. Helman.
J . C. vaD d. Maodel".
PekaloDgan. •
Tagal
R. ¥SD Lawick.
Salatiga
D. P. Erdbr·incK.
••
•
J. F. F. I,. Ob.,teau.
Patti
Solo
,de HeereD J ooa8 P ortier en Co.
id.
II
'
Boeeman en Co.
id.
I
den Heer BU8selaar.
Magelang, ,
"
D. J . E. Loze.
Djocdjacarta bij Me" de Wed . Kooken .
id.
bij den H ••r BUDing.
liembang" •
Baaij.
Po r"woredjo M,
I
J. F . ]'i88ober.
Soerabaija _ de Heeron Mesrih, }'ol en Co.
id.
D, Mauritz Martens en Co.
id.
Gobr. Gimberg eD 00.
id.
Tbieme en 00 .

i~ gteO!

Jill" II! hellell pele!Jellheill tot plaot8ill!J

'108

.LUll

HE1' STOOMSOB[P

SALA'l'J.G~'\ ..

Kilo's JJs in 5 nrinnlen
door de nienwe Toesll,lIen '1'0SELLI, die Ul{In waarborrL ~
213, rile l.afalJelle,larrJs

/'100.000
20.000
10.000
0.000
10.000
5.000

BLAOKLIN.

verlllOe(lel~k EIlRSl'll HIlLFl' JANUAlli 1877
van BataVIa Daar RotterdaUl vert rekkcn.
Lading wordt olDgenomen voor bijna sUe ha.vellll
in EUl'opa, waarvoor directe cogno8sementen worden

.al

tegen billijke prijzen.

'1'1>:

TEN BEHOEVE V AN DE'"

l)ssliiarOeu,llg , den Heer
ProboJingoll 9
SingApore I
•

Zungvereeniging CAECILIA.

CIIIDOes(l ho ·

J

&

Gcp!akt op Karta" J 0.50.

I)'he Holel du petIt t-l!.. .Je-uu, Lij t'll;l ftuthor
of Ver • .
' Yoo d. Verner's pride.
"YRtei!. Beartsease.

500

DAG ELIJK~ 'l'E OONSULTEREN H.ereD Loge2216
me, t No.4.

(Jude Bn

f 2.-, franco per pe..st f 250.

it,

Kleine Rantool'- Alma.nak

1' he fictory of' the vnnquil!hed.

••

HerJeidi.n~ .~!lU ceDi¥tJ

Kolender met IDaanRlanden en pll58ardegen. Oh.riatelijke., ()~linc(·t'.(:h(! . Cn Ja\'lI.t·nscile
feestdogen- Bestuur van Ned ..Irldie.- Hoofden v~n ge we~to lijk BeatuUf.- ~nri.ef op het biune · · elD I u it.~ n
l&lldache Brieyeuvervoer. - VerJlJ.nrdagoll 'l'an het KOD. HUll. - G edcDk e n '\ erJoardl.lgon VA.ll J e \ Ilr ~tdlJ ke
Huizen van Solo eu DjilCjQ. TijdrekenlHlDdige opgM'on, - Tari t' f V,):J f d e 'lerzending 'uri '['t!legruthlcbe bl!
rlchtren op Jav&.-VOOf naO'tl l3te Aewichteo in gebrnik ill Ned. I rdie - D ie nl:lt.r:egeling <Ie:-- Nt:d. [nd. SpcJ()r ....·f·gMaatsc bappij, BI8fllEHi c bet l.'arief yoor reiv.igers .
• . , . . . . OpJeplakt.r 1.-, Uu\ pgcjJla. h f 0 .6U.

Hak e.pe.fo. Doubtful play •.

),0

Nederl. geld. -

KANTOOR-ALMANAK 1877

Ver •.

2 prijzen 'au / 50.000 .
1 prij.
1.
1.
)'0 prijzon van f 1000

vreemde munten in

BEV A.l'11.ENDE:

neighboul'ilOOd.

-,R;I'OOt /

UIUrelttt,·18 d( r .,.ege~.ordonoan .

vreemde maten en gewiohten in Ned~rlaDd8cbe.- Kaicuder lUet wD9.uslaotlen.- Chl·!stttlrJkt:-

}(eredith. Poem •.
Olipbant M r~. The rector and tbe d vci 0"'11
family.
j(Uffini. A quiet nook.
~ cbonberg. C.U. Fnmil), .
The Dratitone.
On bolh sidea of lb •• , 0.

2221

Her1eiding van

Javaansche fee6tdagen.- enz., e DZ,
Alles gebonden in een net Linnen bandje kl. 8) 7. okfurmaat ,

13
1

DiJ:on. Her Mejestia Tower,

op"olgcr vall den Heel'
J. S. BURLINGHAM,

~~i-;.:t~~end~~ 1~e:D·::~.= ~:~:~:~:i~:n;:;t:::r:~:D~:~i;:I~na a-,/~2;" ~;~tk~:j!a~:e~~;;k.:d ~:;~"~I~;~~:
maanden en jaren . -

1
2
2
1
1

lUwBrd •. Mi •• A. B. Barb.ra's bistory .
•
Mrs. Steven Lawrence.
E riot. Felix Holt.
Tho .tory of Elizabeth, author of 1'h.
village on the cl ift',
Gukell. OrAnford.
John Halifax, author of. Bread upon
the wat!!rs.
,
roema.
Hawthorno. EDglis" Note·Book •.
JealfresoD. A book ab ut doctor•.
Kavanagh. English women of lettere.
Lever. The Bramleigb. of' Bi.hop'. folly.
Longfollow. The New England rragedie •.
Lorenzo Benoni, bij the author of
Doctor Antonio.
}lec Donald. Annal. of • quiet

Chirurgiell-Dentistc,

ONMISllAAR VOOR IEDElt MAN VAN ZAKEN.
De~e be ken de Zak Almanak bOfat genoegzaam l'uimt e foor bet doen v.n aanteekenivgoo "foor elk~n d8 g "nn
bet jaar, met opgafe van dag en dato'u, vt'rder t'taatj eu. voor het no~eeren van . ont ·· a[jgat~D en uttgav eo. Tarief van commieaie -penningen al. uaBneo &8ugonomao door de koophedco.-

MODE.

Dr. J. Osbourn Edwards,

Samarll1l;fJsche Za/{.'- Almanak187 7.

Adam•. Sacred Allegorie •.
.A.iDBwortb Talbot lIarlaDd.
:Sayne•. Lyra Anglic8na.
Eulwer. Poem. of Schiller.
KiDg Arthur.
Dra.m.tic works.
The new TimoD; St. Stepben' •.
•
Tbe lost tales of Miletu •.
C.rlyle. Frederiok the Great.
•
Tbe I.f. of Frederich Schiller
Cbarle.wortb. Mini,tering OhildreD.

I

LAATSTFJ
1990

G.C.T.V.A..N~Q~-,~&Co., SAMAHANG:

0 D.

of
1~qeJ1

uitgegeven en vel'l<rijgb'I81' bij

;n e

:D: n;.; ;.C;if;.·

N

A~TUI~lil!:

&

FIlA, te PJdn.Tl:I.

---UiLUlunt.ende kwaliteit.--'

0<1-0" bij .1 d. l oorD •• m,le Boekhandelaren eo PlI.plerwinkels .an ~ ederiandsch-Indle eo d. geh.ol. W6r.ld.;
1

Stoomv. Maa.tschappij Nederland.

Oul vangeo bij
2223

wen~

de .Agcnten,
J. D.A.ENDELS en 00.
Bat."ja., 8&IllA.raDg, SOBttlbaja.

2208

.. - A seE R 0 S. ---

ZWclrt b~ bet 6chrijvdD eo alliJd neld~r.

:dl'b te

den tot

Manilla Londres.
G. A. WEltltUl' U.

(J

BIiEGELDE ~UANDELIJKSOHE MAIL DIENST.
HET Sl'OOMSCHlP
.

(419)

~~~

~ ,- =

O. I. Zee- en Brand

l{:oning del" N ederlanden,

Ass. Maatschappij.

Kommand.nt

Rr,,,,drerzekerlllg liaatHchllppij

Holloway'S Medicijnen

"1liercurius,,
I\hu;o'. 'e,CII Z(t w ,rl grlHldgf' l!t1.tlr l'I"ordl!11 UII¥I,uomou '001 fete

till" \!fl foorn')6wJe Muta chappijtn
8.UI., 1 .Ian. 1871.
(28)

bij

C. A. RRIJlmS

Tweede Kolooiale Zee- eo Grand·Assllr. MaatsdJapl,ij,
g.vestigd to Bala.i•.
De ondergetilekenden tot Ageoten beDoemd zijude
V"n genoemde Maat.echa.ppij, ziju bereid rieleo'll tegen
Brand- en Zcegevaar aantenemen tegon de alhier gebruikel ijke premion en condition.
(2607)
E. MOORMANN eD CQ.

De Samaraogscbe Zee· eo Ilraod·As3uranlie Maalscbillll').
De Nederi. lodiscbe Zee- eo 8raod-A,ss. MaalschalllllJ.
Oe2e Nederl. lodisthe Zee- en Grand-Ass. MaatschaIII,ij.
De Nederlaodscbe Lloyd.
.
De Zee· en Brdod·,lss. Maatscbappij Ooslerhng.
O~ Orand Ass. Maalstbappij de Ouslhuek
elu.i ten steede l"enekeringeo tot gewoDe ()oodilien
8D l- premien. .Kantoor bo,en het 1ok••1 'AD ~e He-t>rtm
G. C. T. VAN DO:RP & 00.

(1268)

G. 8TBLLINGDirekteur
eD tgent.

Lllding wordt Aalu gennmen r<.lor' bfiIJ8 aIle hayen"
in de .M iddetlandl:Jcbo Zoo, WllI.lrt' uor directe Cogno&.
•
8ementell worden afgegofsD .
Voor Hache ~n pa8sage gelieve men !iloh te Wen·

HOLLOWA.Y'S PlLLEN Eli ZALF. Ge\'8arlijke Diarrbee. - De ()ouaken de~er Terzwakkende zieltte zoo
vereahillend, en de wijzo harer asnvallen zoo fel'tlQderlijk ~~nde, goren oen yoldoonde reJ..;~ faD het b&langrijk .. ntal boror olagtoll'ers. Onder Hollo,,·.y·.
behandeling, ..1 is do oOl'Zaak dazer ziek~ in duiel ernie gcbuld zal de uitalag eve n gonat-ig zijo, b f:l l ~:j
de maag, de laver of klein ere ingeW8tidon de zt"kl
Tan de nekto is, wont zijne pill en met oOT, I\"el
ingen()mOD, on .tijn Zlllt' g..:ed op de lijden ~ e r ODderbuik ingewteven, beteugelen de zwelhng d,)r
bloedvaten en regolel). iedere ver.k.eerde we rking,
waaruit die ook ont.taat. Beide middel.~ workeD

den tot

rIP

Agent.n,

J . D .IENDEI, S e" Co.
2094

Bata.,:ia , S:!mBrang. Soersjbaia.

HET BUIS

~:!~::,,:k;~~Qt;I~gb:~~ot:~i;~ik·:~b~:h~ttz~.:~ij~:i!:

Op PEl'DRLl.N,

1.01., beWOC,Dd door den H.er PIEPER
lIe bevragen bij
2_2_2!_ _ __ _ _ _S_O_ESMAN cD Co.

gelondc afecbeiding, llatuurlijke en buiteoaporige lozing.
Dooej.. Pi1Ien .on f 1. f 3. en f 6. Potje. Zalf
TaD f 1. ( 3. eD f 5.
•
Cboriboll W . OALISTANS &; 00. Tagal A. J . van
der VOORT, Pekalo';g= W. E. HANA, Solo .A.RNOI,O
ell 00. OD OOBNAES, Kl.tteD J. D. SLIER, Mag.long J . A. ZBI.IOl!L, Samarang .GO~THART ell Co.
DB GROOT KOL1'F eD Co. WAN NEB, G. O. T.
VAN DORP eD 00. H. L . DE LYON eD SOBSM.iN
an Co.
(H)

,I . G. M. BRUIJNS,

zal (lell 24en Decem ber n. B., van B_tavja via pJ:idang
en Nap<.'Ja naar .N. Diep If ertrckk..,n.

.Befallen ,an eeo meieje: C. K~:;8~~1:l:.SSRE~~li.
8sl!larang, 13/ 12 ),871).

I

2220

Verantwoordeliik fOor de wet,
•
G. O. T. n il DOll .t: 00.

.

.s--.

8Delper..Jtullsri,·.-Q. 0, T. Tan DO:aFj; Co>.

