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Pnl'Ueulica'c hmdhollwnijvt'I'hcid.
E on van U6 l'oo r03amate bedoel inge n ran de agu ...
lebo wet van lS·i O is de bevordoring yan de Euro~-..be lan clbou wnij\' erheid in ludie. liara eerat'J be·
.. ,ling ..... 08 dan ook nao de \t i~gifte ill e r fr Bcht ..-an
.~. Jea l e grollden gew ijd.
Wil ruen over de werking y.m genl)eruJ.e \'i.'rorde· ng cen bi l. ijk oordcel volleo, dtlD behoort in de
ret" pin~ 'B in aan mrrldn g tc w urd~ll genom{n de
ioder gelnkkige wijze, W81lT ap de Rn.n gel egeuheid d oor
. Indifl::;he f ogfe rin g is gereg eld. een LnllstEndigheid.
laromt!'ent zij ze hTe. gel ijk w9 gez.ien bebben, in
'r.lf~l3l:l i~ is.
NieL "H een acbter de allzckerh eid der wcttelijq e
~'. paling en werkt ongunBtig, de uitgifte van woes te
~l onden glllLt bovenditjJ:l lJle~ g root bezwnsr gep.lltrd.
~~l '}w l: ' rd ni et slechta behoort de nnnvra,gor aan \'l-!le
~3tige forOlaiiteiten lEl volil o0D, ziju welslagen is, ook
'.: ~:"; ~ij daBido or is haen g6worstdd, vetre fe l znkerd .
~re n cel':3 t.e doet het bestuur een O1osl:lchtig ondt"r7.o ek

';~ ~ ~tellen ~f de. Rao ge vraagde grJl.dlL.ll v~ ~r ultgifte
.~·t lbaur Zl"Jll. Ht('rlll~do gRat. cell gerll1me hjd yerlor en.
h di.t ondertoek gUD~tig afgeloopelJ, da.n Y'ol: t in
· m l'egol con twe edc. Zijn natllf'l~k de. lJeg ~H~ rda grOIl·
.,~··~,m, gelijk. yed a.l het gU\,lll is, gclegen in eeu district,
:·nar de gouvern(om en t8k o ffiecultuur ged r cveo wordt
;10 moet de ilH~p ecte ur dier cuHu ur of een 1.ijn~r
: IjllllcLeu onderzvekeu of d~ uitgi ft,e do t"geuwoordige
f lueJrolHstige h el ao ge.u yan het g<,uvernernent zou
annen bt·11ftdeelen.
'VOL· Ion c 0:< van die zijde ~een be r..waren ge mllakt.,
: ~~ iB de an.DHager Dog ni et zeker
zijn6 zf\ak.
.' ./ant alsdBn worden de gronden wtil lllitgegl:H'en, docb
,. \~J.l deD hoogstcn inacu rijv er. Is nu de eel.'eto nnuvrA· .?-; d·) hQogste ir.: ~ c!lrijyer niet, d~\n ont\,!lngt
,:..~en wei \' erg013lllo g van Ul.l,IWSlo.::U, lli d l' ~'~(l
'.: ·. ~oeite 2:ijn r6J"loren en zijne verwBcbtiogen bedrogen .
'; bIen kiln dui'3 juiat niet zflggeD, dat de luftt om
.~~ oeate grooden nan t~ vrage n bij1.onder w o r ,l~ Bangf' _
·akkerd. H~t is waar, h6t Indi~wb bl!'stuur ?elf biedt
ok perccehm aan , die het 'rOar de ui tgif~e gesc bikt,
, ,cht, mAl1r in geJ'illg~n getal e en ,,"e eial7.onder rCB ulta .t.
.In we€'l'w il \T&O de opgt>5 0wde bind0rnissftn zii n de
.. .~ it.kollsteD Y!lD het erfpachtstelso! iIJ gdE.'llen deele
~l Dbevredig e nd te DOe-lll;;Il.
~ De ill bet ko !onj~l\l \'c rslBg vervntte opgnve[1 ~ 100-

pende to~ 16·Juni dr zes jaars, leeren dRt ~indB de
in\'oal'ing van den nieuwen mnatrog elon, dus ein(ll:l
1872, 99 p ercee len zijn toegestaan eo 25 geweigord,
t('rwiji nog yer8cheid ene naoVf.lgen aanLangig wartlD.
Onder de ~.l9 uitgcge veD p e rceel~n wa.ron e!' slecht 5,
\ysarbij b et in iti at:cf dl'r ujtgifte vnn bet beetuur WI,S
uit gegaan.
Reu jaar to voren b edrJeg bet g(lta. l der anngetra,agde
.tt fgeshne percef'len DOg "I t!chts 48 in het genee!.
De uitgp.Btrekt aid vall de in orfpachb gegercn
gron den bedroeg ci r ca 30,000 bUllwa t2 1,OOO hectnr ..·s)
en de Yulltl crfp3.(jht!Wlll VAn f 0 d er p .rtJeelun J die op
31 Dc'cclllbor 1875 in de regisLel:s waren ingfBchrev{,11 1
in .en rond cijfer f 100,000.

-ell

Ol.belc:ol'ourdceld bascllouwd, geren deze cijfllre ltd
re ch t toL de uitsf1unk, dH.t het erfpa.chts·elsel 7.ijn
lev CD8v ll tbnnrh oid. heeft- getOLind. Met h'Je ft t en g2\'a\~ 03 ten Ja:L gl'Q. rn~ m!\sr deugdelijke henc!H"pp ing van
on benutten bodern. ill yruchtbaren grand)' ,\,ul\tvan het
Ofi llt)Ol iig it! de hcilzame u itkomsten aan t a WijZfU.
O\lk de bclange-n der schalkiet zij o yoldoelltlo behl1rti g,l. \V'anu ecr meo in aanmerkiog ncomt, dat de
laudrcute va n den bebou \\'Jen g rond in c.o(.lrs ia.g 7 a
8 gulden par bOllW bedro.agt, dan is een o pbrengl!t
van plUS mir,ys 4 gu1den per bonw wosatcn g rand in
ge en l!' n deele l3Qg to 8cb:ttten.
tali t 0 :15 den wonKch uits?reken, dat hf:lt der Indi sc btl teg !erlng mage ge!ulikeo de uitgifte vtln woeet e
grondan in e rfpacht wat gelTl3 kkeJukc r i.e maken.

van

FEUILLETON.

De

l)iam~lI1ten Iwning.

Hans Wachenhusen.
I'll.
AA N DEN n.rVER.

Van \'eel meer bt;"IRn~1 althll.n~ wat de tegenwoJordige uith'mston 8:l.n g:latJ ·s d l tw( e :le tak uer Eur Jp!'f chc l a lJtlbr)u wn ~'~rhe id in Indio. nnmelijk di t.', welij:Q
op gro nden, bij de illitiudertl in. bezit, wordt uitgeo dend ,
hebij dO ·Jrdat die grllnden in huur worden ganomen,
hehij uoordat bVOreE'llk.)IDeten met de inlandec lie be vul ki ng over de teelt en JDVfr~ng vaD l~ro juden war·
de.n nllPge gnan
Quit ts dezen aau t·en berat bet koloniaa l versln.g
o ~;::;.,

i~rl;n~pn

bij, \'ool'dut zijn vader kwo.ru, nog ean dsg Ban RlJbcrt's
zijdo door~ o retf'.leu, uvell onrtlillig .. Is do ,'orige! Eij
mocht r.ijn broeder niet a ilee n laten; de pit=teit gebood,
he t OJg op hem te boudeo, tot .hij hem ann l.ija v-a·
d er kon QverLt.ten. Ell die bro erl er draigde met
moord, Hla men he m een kleint)od ontbield, waarop
Emile de re ch !nllLtiglte aaoeprnak meende te hebbeD .

den,
, Van -rader IH l'icp hij, o'/erei , d I:lpringenu, uit.
IIGoddllDk', hij komi.; L .. Margen vroeg al 1.. .. " Bet papie r '(loog in zijn lumdev been en w er. Dio telogram
brll cht hem .Ilea wnt den vorigen dag \HH ,ool'~evalleo, weer belder voo~ don geest. ·Wat bij gedroomd
ho.d, Wlift werkelijkh eid geweest tot op den &ltDl'lBg van
ziju broeder. die 0 k nog bewaarheid !ion word en .
1 \Velk ee Dvrees.~ iij;.e POSilic!1I pre,'dde bij, zich bijhet
apen reDl!ter plaatecndc, eO t nog verward, in de stille
8t'n:lt; n ~clenielld,', ' Dus mOf'BI;; ill Robert bier
weer
.,,· indcn, ;voe:s t~ r, oT!v('rbete rlijker dRn ooit 1 en boveudi en b~h':.' erscht doc!." e~n hartstocht, die hem en mij
vij:mdig t ege r:aH: er elkau moet plA.atseJ, als .... En
k en ik tcrn ~ ? Mag ik ~a.biue opgu fe ~, om baar over
te leveren aan 7.Jo'n w.)eetelipg, hetzij dat hij tijn b~
drcigingen t.egeu bnur yad er ten uit.Ycer brongt, hehij

;.~~::!, v;:~ ~~b~nr:D~:!en~::i~~::drl~~~lt~m :~te~~~:~::

~:~ :;::e~~kd=~rn .~:~~:~rw:::JlU~~e h6:ae!e t~;!~g:~

(;~.:""Vau Nll m00rd . . . En to~n

moord g~komen ":B8, \:juchl~~ Sabine in zijn
1'meD, om reddlng, bellcoermmg blj bem te toeken . . .
.t:.i;~ijD broeder greep hem ... hij za" het doorbartsto cht

o,J k geen ,·ijandige houding aaDj heb ik weI 't geri."dg.
s~e uitzi~ht? ~ ... R eeds bu;te~ R,obert' l1 noodlottig optrecl. eo t t tond · hat met m!JQ z ••k zoo lecbt ole bet
ruaar ken, en !iu .... "
'

.; :.:vertrokken, roode gezicht von Robert voor zieb, ug

Het blecf voc,rtw.elen in zijn :'oofd" en nU mocat

:1..• _."..•..•:.~fiien

bet in tijn

dr\Jom tot

ar-I

'Vij zoudcn t.e uitvoerig wuruen, f!.ls wij mededeeling
wilden doen vall al du bclsDgrijke bijzonderheden, in
hcb koloniul yerslng over de Eur Jpeeeche la.nJbouw..
nij"erhtid -r~nat. Stippen wij alecht:l adD, dnt d~
hhl,hllnnolPT'n :'nnin,:,p-n in If.75 wnd er behm!!rijk waren

H"t Indi8 cb. bestunr he 6ft DRlllelijk in zijne 'eror-

clenin" van 1871 &an de recb t.geldigheid dier ontrscten de ,(: t1:- waud6 Hl' bondeo. dBt zij bij het beetuur
in registrlltie werd en genomeD.
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J

}Jew r edeI1c;;- ring eluit ni'Jt. Aen de ondernemera,
di e l.i{: h met ernsti gen wil ~v. met tact op het verkrijgen van Yrije b~nplaDt; nge !l toeleggen, gelukt
dit zeer goed . Wat wii JUen maer?
Wat de f dbrikanten bewegen, om nu reeds yeel werk vaQ
vrij e ll asnpl"nt te maken, waDneer zij veelal den
gou Y\l',Jem13 uts-nAnplant nauwelijk3 kuonen verwer"!len (
D d erostigo pogingen {1I1 vrijt:'ll all.uplant le bekomon
Eijn eeut Biln de or ~o io 1878, Rln de H eg~e ring be·
gio g t met hu('l bescbl kking O'ftlr de velden trdopsge"Wljxe te vl:'rminder ell.

boe hij de hand nan hem sloeg ...
Emile olJtwnaKte op ceDe. Dc tc iogramJUen bC!Jteller ttlnd ,>oJ r zijn bed , twhudde bem zachtjel!l wRkke r,
we-ns J hte hem beleofd goed t'n llnrgeo , en ovel'hnndi ..lde
how een depeche.
Slaapdr.>nkc ll, r.og beveud \' &1 d en akeligen droom,
slijf in at zijn ledcrnaten nm de I aaHlucht, die door
't open vt'o e.ter ,,"iLd biun cngedrongel:l) richtt~ Emild
zich op. Hij vena nelde z.ijn gedocbten, om tot bet
bewusb.ijn te komen. wnar hij was, onderteekende met
elup(>rige Dogen de quitantie, en lei dBllrop 't hoafd
wee. up bet ~ UBBen, oro, eerst gehoel wakl[ er b wor

ue

I rnr-

gem •• nleiding geyen tot klacbt n. WeI een bewij.,
d.t he' met de k".de trou ... van den inlander nDg
niet zoo erg ge.8teld ii, ale men wei eeD8 beweert.
ZODderling is ook de redeD, welke bet verollg op'
geeft voor de verwa8rloozing van hot wettelijk foor·
t!cbrjf~.
Va bandteekening van den verbuurder woet
door twee leden 'An liet deua bestnur worden galega·
lileerd, maar hat des8a·be3tuur kan yeelal niet scbrij,en ~
De bandteekening 'aD den verhuurder zelfen beslBlt
natuul'lijIs: uit een kruisje. Indische wetten tUIl niet
altijd op do kenni. I'an Indi.cue toelt,nden gebouwd !
Nog een onkele opmerking over dit onderwerp, Het
is algemeen bekend dat men den inlander geen on,
beperkt roeM van beschiklr.ing o'er l,ijDen grond beeft
willen geven, omdn.t men meende, dat ·bij ... icb lieht~
zinnig tegcu een oogenblikkelijk v"ordeal duarUlD ZOtl
ontdoen.
Uit de goachiedenis 'fan den 180dverhuur hn men
eenigermate opmaken wat hiervan ie. De inlander
beeft Damclijk de beyoegdheid, .ijne grDDdeD voor
twintig jaren aan niet inlanders te verbureo·, due zich
"foor geruimen tijd daarvall te ontdoen, all hij eigenaar
il! . Heen hij tdechh het indi,i.dueele gebruiksrecht,
dan is de mnximum-t ermijn ,erhuur fijf jareD. Dur
nn ieder t di e dat gebruiksrecht heeft, eigendomabrieven
kan aanvug en, is thana de gewicbtige vr.ag of vsn
die bevoegdbeid yeel gebruik it! gemssH, met be t
do 1 om den grond YCOr langen tijd nm de band te
doen. Bet Hnt-woord ill ontkennend. Het nrslo.g I6ert,
dat de aantragen om eigendomebewijzen reel minder
menigvuldig waren dan me n vet· ~achtte, in 80111mige
strekeD zelf, ge uael uitbleven.
Slechta in twee rnidentien worden talrijk.e aaDuageD
geJ ••n, in P kalongan en K.doe. In laatotgenoemd
geweat ulld de be\'olki ng erkend. dat tij met bare aln ~
\'r& ~eo eeo verhuur YOQr langen tijd, tar bekowing
c ollC .' !;]J. VV ~I,;;
i,)Vl.H sL:~ J...
:.i... ~ . . ::.;";, ~ c ~..J~~;;'~ c:;. :::::.::parliculicre ondernemera daartoe wu aangeapoord.
Zeer z . ker: de orgedln e onder,-indiDg in nog van
te korten duur om ont'eilbare gevolgtrekingon tit mao
ken. Maar h~t i8 niet to ontkeoDsn, d.t zij. die zicb
den inlander voortltellen aIs bezield met razende drift
om 7.ijn Jand "oor een appel eD cen ei van de band
t. doell, ,oorolsnog niet bet gelijk zijn ge.teld .

Bij lie bebaodeling ran da gouvernemsnb- Iuikercultuur zegt het vereJa.g: ,Verscheidene fabrieken heb
ben llll.uwelijk.s de c~pRciteit om den gouvernemenle·
unnp}out 1l :J.l1r behooren en lij lig te verwerken, en de
eigeu nren hebbeu dus foorahulOg geen o.anleiding om
zi cb nan de vrije cultuur te wijden. Aan de ondcr~
nem erH, die zich me t ernutigcn wi! en blet tact op h et
verkrijgen van vrije Aanplo.nlingen toeleggeD, gelukt
dit 1,eer goed. Vel en echter geveu zich daar geen
mc cite roor, hetzij ui ti gemakzucht, het zij nit frees
YQor geldcllijke opofferingan, hetzij omdat ?ij de vrije
cultuur onmogelijk Rcbtev. Dnt op deze WijZB de
brst ndigiog ller ftu ikel'culluur nn de ophf:'ffing der
gOHvcfnements·bemoeienis kWlllijk wordt voorbereid,
baLueft nf1uwelijk~ gezogd to worden.

toegenoIDou eu der lhn·olking a,eral {'en zeer booge
be looning venE- kerdeu , waubij de opbreDg$t derzelfde
gronden all! rijst.nld en in geen vergelijking komt .
l:Iet is een z,jnderling ycnchijnuel, dal.. een groot
deel der ore reOOkOm!tdo van land"ffhunr. met d.
iulanders gesloten, r~ ol' de wet nit't·g zijn.

l'foonnJdd., •.

ringen, meldt het foreiag, wordt die bepaling niet
nagcleefd j er kan dUB geen rechtsvordering uit VGort
vloeietl. 'foc h zegt Jte ~ ,erJlag uitdrukkelijk. d.t %8

j

Vooral de toek l'm'H. der euikercultuur boeze wt groote
boJsngstl'l ling in, vermit".'l het tijJl'ltip nadi:.· rt, wnarol'
ann de besch ikking rau gOttvernement8W'oge oyer rid
gl'ondel1 lI er b~YulkiDg lralJ8ge wijz e een einde moet
worden gctrol\akt.
llet is derbalve belloedigend te 'farnelllE'll, tl"t
vrij ~ Buikerc u'luur legenwoordig reed!) gun8lig VB.D
zi c') doet eprekcn. IJ W f!!\r vrije fmikerfabrieken u, zagt
h et \'crsIBg, IJbeheerd word9D mct kellni8 en beleid
6J Jliet te strijdeu bobben met ceo onmatigo concur-

De dug brak aa~j bet sche merd o in Emile'e kamer.
.EIij lag ODTUBtig ~e droam ell. Dfll vorigell aYt,md had
. ~lij elecht. vl uchtig rum Sabine kUllnen denkcD ; wak.
·rer zijno, dlde hij I·U bij- de p.eda chte IlBn hsar, wilnt
:'-e lic.hte, schoone geBtalte ";in het lil~isj~ stond -roor
~·:~~"$~m, om ge"en door I:!en donkere wolk de ak olige
;'·~.ulll~Jltgen r&o tjjn broeder. Hij elolt den vorigen
~" , ·:·, vond-de <Jogen) 8chrik.kemle a18 hij hanr in deng€tlst
~ ;\:.~ag. Maar df8 nacbts, in tijo droomen, reneeteerde
... ·~tl (' tt, wat 7. ijn gemoed di en dag doorleefd. bad.
: ; Het weenien 1 8tl r.ijn broeder, dieDs . rerbittel'J ge~
~<',· i~i cb t, :lOool~ hij hem op die barlk gc"VoildeIl, kwaru
~1.·~ em wed el' ,"oar den gel'~t. Hij n g bem a.a n despe.cl'J ::,tafel, bn Irtle ~ijn W\Jf"lJte nitdrukkingco, 7.i.Jn Jaeterhfti
ter,en Ut! H d . T~a.r.t lBSt ~ r moest bp.t tn ch geweeet
...~).E1Jn , hoor·de belll z,~n wed crnren rerbe-llen, zyn harh-

;t

renti e, toont daze induatrie geooeg levc D8V8tbaarheid.
lIst bu.ren van grondeD, ze1fs van blokken aaneenge..
el oteD \"ddeD, ler-ert in den regel geen moeilijkbedsn
op, waar de ondernomera de 18al mtli.~htig, zich met
de iulan~s che grllndbezitters weten te vershBu." Al
}!Jcu het gemis over de bescbikking van het water, tar
be&proe iing der gelmurde gronden, le v-ert groote moei,
lijkheden 01'.

I

Gemenld'. 1'recl!!

STA'fIONS

Bij leer Yt>le verhu..

W.lko houding tegen Robert asn te nemen!

vij",er, en keek naar de r;waueo, die Rroote hingen in
bet water maakten, en op welker · witte vedel'en 'er~
blilldend de Lon BcheeD. Ziju oog vlllgde bet 'liegen
der dillde ra van bloeDl tot bloemj bet goncende ge·
zigzag der bijeDj het beeu en weer \'liegen dejt zwa·
IU'i"eu, die haar vleugels iu bet water dompelden. I!ij
r,ag het geepe el der rit!8chen aanj hoe te em Itrijrl
naar de op 't W"ster zwemmende ~nat'cten bapten, en
bijnl ruggelinge O'fer 1t water 8prongeD, dat da8rdoor
teJkens gele strepen kl'esg - Hmil~ \"ond geen rust.
Hij b:-ach t nu een bezoek aan bet tlilandj~ in den
vij"rer. Daar moeet bet kahn r.ijn, daar k)n bij "neeD
md :tijll gtdacllteD. wezeu. en .zich bedenken w.~ hem
dien dag te doen .tond . Met de oogen op den grord
starend, all telde bij bet kinel voor y,yn looten, trad
bij naar den groateD boom, die het eilandje beachaduwde, om (lP de bank", dio uien Doom om8ingelde,
een plaataje te -rinden waar hij ongestoord zitten kOD ,
Yerrast deinsde hij terng. Twaa dame8, in eemou·
dig morgen-toilet:, lladden \ J6r bem reed! dis kleine
hermihge opget'lcht.. De eene beag ~en erge kleur,
io ell za hem aa.nzag; bet gezicht der Indere leekende
lijden en erLat, maar OQk verrasling en nandoeoing.

Welk

een kwelliog, IllHU t e mo ~ ten uoh oo l'en, als hij wad er
ran Sabi ·.e sprAk!. ... "
Al OD1'u8tiger en banger werd het hem tusltchen
die vier wanden, Op 8~raat ward het allengelevelldig.
H ij ?Bg de badgaetoD bun m.;)rgenwa.ndelin g Olsk.en, en
dRoht dati J~et gor d fopr hera zou zijn, ook .- ..... le uit
te galiTl. Bij hoopte door 't zien van audereu, die
ook bUll zorgen lU et zicb amdroegen, afiei ding te
vlnd e n.
B t'nige min~ten later bevond bij zieh in It plant.
/Joeu. De morgenk o~lte deed hem goed. Dd lijster
10[lg nog in de boomen; de ,inken en meezen ~logeo
zoo Jut!tig V811 b.k t ot tak. De rozeo wat'emden haar
geuran uH j over de fraaie bloemen en planten der
raba tten hg frilll!che nll cbtda uw; !oe ecbitterdeu in den
ffP.:tc n 'l.o)nlle: chijn.
Ginder kwftlJ)en de Knr·gaaten bijeen mee.!!tal nog
gee uwendc, en met 81aperige gezicbten. De jo~ge
mehjes hiDg~n nog de loctate droomen in de Qogwlm~
p ~rg, de oudereIl Ii open met haar beker in de band.
D~ tIJiletten waren. DOg niet gemaakt; wat ' 8 middaga
als vracbtige lokkeJ prijkte, waB nu door eOD grooten

,Vergeef me,

y;ijn oogen di ~ ,an Sabine ontmoettell. It We doen een
morgenwaodeliog o lU 001 afteiding te ge,en," l'(,egd&
~

op ~' tleurd..

dw ..lde om in de .cbaduwrijk••lleeo, ..... rin .l""hta
enkel. wandel ___.. drentelden, Nu ging bij na.r don

Emile nam den bood ef,

, We Bijn heel blij, mijnheer Sahwanenborn. Q te
zietLl Nieta kon onl 6Angf'nlwot rerral8ing ,yo!"
boo,de bij in .terk engoloch dialect .eggen, ter.-ijl

.troohood bedeH, en .en alnier ombulde de bl ...ke
trek hn, die blanket.el en l'0eder nog niet hidden
I:!IliJ(\ ,·.• nJ niet in hsar mldden, wat hij z~ht. Hij

dam~!U

eerot bleek, daarop rood wordend•. Bij .tamelde aanige wllorden, die niet verataan werden.

r

moeder ~rbij, .~n lijD opgetogen o,'er dit lie,e
.'<ille plekje hier."
, W at f>BIl geseg~od too,.I. menouw, dat it juilt
oak hierh~n .iwamt zonder d.t it

IrOD

fermot'deo ...."

1!mne w.. Zoo be ...ogen, d.t bij bl~ WI', '~n fol-

I' 8 .0, 15,
_ ._"-'-'Sa.m.a
.•

-"'

~.-.. ' -"':'~---,-----

.. morg~n dadelij. bad 'plaate g.bad, dan Z1umen den
"ongelnkkige Ie. end . ter alirde b.stold ·bebb.n~ 'Wlt by
. • de JaYftne.n ·ge.n zeld, ... mheid . il."
(V,ml •• I.)

. .' FrUBoheM.i! . ~ia

Batavia .e n Blngap~re.
SOBRABAIA; 14 Decemher. Gister,·.. middlg .... rd
ID' de maaDd Deoeuiber ·den . 2fi,
eeD Europe.soh ."ldaat · (Fr~ri.cbmao) door de politifl
Her uor Tan .luiting i8 .te~d. ·de. ,n8midda~ te 5 ure.
gearreeteerd e .. .B.n · de b·oofd.wacbt alhitrg.br.(·ht.
rntnB.chen wordt ..... bela .. ghebbende... rti gelateD,
Dez. · man werd in h.~ hank,iDnigeD ge.ticb t rer
oak op audere dDgen hurin. brie.en asn het pOBtkan- . pleegd en
daarui~ ee rgisleren o.tTluobt. n .len
toor t. doe. bezorgen . . De doorzending been st •• d.
morgen werd hij per prauwweder n •• r genoem,l ge·
pla.tEI p.r .... t •• rtrekkendepo8t.
8ticbt ,erfoerd.
WiJ begrijpen ... iet, boe 't mogolij k is, d.t · k,o"k
zinnige n kunnen o~tBD8ppen en moebn onwHieke urig
DE 'RE81lHi1NT VAN S4MARA.NO heeft zich gieteren
lijk Dinsdag . .. ai albie" terugke.ren .
De Assistant- Resident VSll P olitie i8 wader ooge ..
steld .
TRLE GRAMM8: N' OJo,[

~

MINUTBN

'aD

Bat tlvia

"'tl.r:1.0nd eD, komen teg enwoor dig i n bet be1.it van go-

tldresseerden, ee nt des avondl!! teo 10 III uur.
Aan \~rmeerd ering Vl\U lijneo, waar een druk \'erk ~er pLaats heeft, 8chijn t maar nie t te worden gad8cht.
ZlJJ DU ' Ui ST KU-gN A. YO'XD ;"bet

C oneert der za~gver.

ecnigi Dg Cae cili" Il it!t hebben b ijgewoond, hebben vael
!o!:em1et.. .R et duo tusBchen jl[e,i. B. die g is!Men de ·
buteer de en een lumwinst \7oor het geztlJ.8c hap bleek
to etin en ...ll rol". S. 'ioldeed u itmuoteod en \' crwierf
cen alge meen applau8. JUevr. J'. kwijtt.e zich u ifs teke nd
van hare task j bare ]j'antaele uit de Xtloiee yan T hQ.lberg " erd p,·. cbtig ui~geyo erd .
Dtl koren waren 'zeo r goad.
M.ana~g morg\!Jl j l. liet
U~ mili to. ire ID ll1,iek zi c h hor-ren op weg n ou ' hat
8poorwflg st.at;io Q. -Eo ;) t roep lUilitair~ ll, meer-~nde elll
.Amboi ll eet.en J verl l'ukk~ n met den tweed en hem naar
SamaraDg, met bctJtemming nonr Atjeh. D~ geest der
ve.rtrekk ende troe pen WB8 u itm u , t end.
~ M e n mel J.t ontl VRD een e lan delijke ( UdN'n em ing,
JQt de luJaudache po ~ iti ., gedu r ·nd e e eni gen lij..t in
\' crsc heidene dia lr' kten met ldfel ij ken ijve r bf'7,;g iB
Je opa~.. ba.fe w egBn in cde te brengeo, Wft31'1lV e r e ~n
ia der zicb r erhe u o-t dio bet l iut c o het \'~ o rtle .· l van
goed!;) middelen ~8D ge llleen sl' hop had'!; l e~ reD op

aan oDvoldoend toeziobt gun d l'uksD; -

nenlan d , ~,h

patfente n, mag geen onk,-,Ie kaDa b ('8t.IID, om d o in·
ricbting, w&ariJl ze verpl eegd- W ()rd~D, te kunDt.·1l O!ltB E Hr.J.JKD.EJO .VAN EEl' I NLA.N))EU.

:o~ ~i;' r.~j:n~le~:~a:~o~~~e:~b~~I ·i: =~~n~I~\H!~nl~:dobi~~
van den innon d da' n nfl l wtH~r or; dn' zi ·- b J 3 0 in 8p l·c ie
beyon d, verdwce n . tJ ebeol be l; pe rso;).:el en d e wac htkerela warOn dct!wcge d e n \'olgenden morg en in re p
e n ro e r, maar de dief was : er g en s te yin dan,
_ V an Solo Ul~l dt ma n ona dst ee n d a r ~:e'fes ·
l ransla teurs al dnHt i n d ie betrekki ng nllar b ier Ofergeplaatet zal worden, ou! iD d e be, tallnde \'aclllcro t'3
Yoor? ien. Bi e r Vt~rn ee mt men ecLter d at e eU ander
smbteD 8!lr "foo r de j av8"nsdlo taQI t ot di e b~nuelDiDg
yeel ka os heefr . And eren wedel' gdooven, dat een
derde kandidR at eord t.>l: in 8anm crkin g 7. 01 koman.
W ic van de d r ie den voorrang r..!tl \'c r wen-I:u:, zulk s
7.&1 ev enwel spoed: g biijke.l ni t het t el egram van Ba.tavia.

- N i : t la.n g gel ede n wns eeo e koop uo uw in b i o s
op de pa8saf a lhier d{·or eeD onhekend \'loUw aper8oon
die e en utuk k nin loeri k bij haar kocht, op behcn dige
wijz.o h outoleD . EeDige d ogen dll s r ua on tmu ctte zij de
bedri egeter 8a-n dl'll pub li Aken wog; liij gi og Da~ r hsar
t lB, grae p hatH' en nO Od7.Bakte de di et\' ggp, bas r t o

:~~gez~~hH::::l d: D y~~c~:r~~l1~~d~a:o~t ~:rz;ij~r ;!et k~~~!
HOUW er schi k in had r at zij d e bedr i "gs t t:'r "P die
J

wijze in handen der pol itie kon epelen.
A DD ee n schl'ij\'en van 8?n ad mi m: . tfll t€ ur ee li e r
landelij ka on de rneming on Uee n en wij d e volgeude
'liinsue de:
fl Op zekel'en morgen ree d ik te p a-Ilrd r Qr::d om mijn
" dage lijksch wfrk te ve rriclaten, wat lU eD h i or p Jot ETdn
11noemt. Ecm·k l8fS hoc r de ik i n cene Daburig e de Rs"
.fl.anboudend 01:1 bet rijBtblok Idall D; ilr iJs8stte mij' er
" toe t o gun o m to zien W8~ c: gaande W ~8. f' ll voro&m
lIikl al daar :gokomeD, spoodig, dat de titir ui e ta tlobdt' r d
~pt ",p"'''1'T1 rh~ rJrm d8t el'n bekel dt' l' de 811&, een zee ..
uopPa!!Bend k e rel, aan do gOfo lgo n "an KIl .J1 tS CTI,
"w'aa ra8n bij r eeds m8ande n bad g es uk keld, o ve rle·
"den was. Vol gens do J avaansc!; e adat llla.ak ta men

: t;:8:on,,~ac:~!:

s~~~~::ei~~el::n t~~oed~earw!:~r~fi~ln~8~

"cen e andere deau

WO OD d e

en d ie bet Iijk mede grflf

,waDrt. mo •• t geleid.n. Bij het tilleD 01' de lijkb lar,
M wsar np bij zou word en godragen, bS(lp eurde men echo
ffte r weder eenig teek e n V"an Je rc n bij de n rutin, di e n
• men reeds ' 001' do od biehl, h-:- tgeen een u it:\te: van
/I de plecbtigh e id ten gevolgs had. De Bcbijnd \lode
• werd weder op de hal~-b de nee rg etegd £I n ver p ecgd,
I' m8.8 r in de n 7,()lf ~ en D8Cbt b el wde k bij t. le I! voor het
If gew-eld der ziekle. Indien de b8~r afe [li8 011 ! ien

O p den eden

hand ge.t.ld, waaronder 4 van /' 100 el k.
Maa Pl'l1wiro R e djo gi ng m et dit. re l<i heen , zag
oDderweg de bao it biJlctte n eenl l:a, hetgeeu hij up hu t
krmtoor net ge daan had , om d" t d ~ k8u ldr he m ge zpgd had , dnt hot gflld in orde Wt&6, foIl be "0 .Ii 10"0,
dat hij in ~tede ,",a n 'i billetten ad f 10 \ onlve ng en
had, 3 bilieUeD . an )' l ' 0 en .ell . an I l COO.
Zoodra hij deze vl'rgislling van den k8 ll e i~ r beme rkt~ ,
was hij eerlijk geuo eg, dezen de te vee l o ntv.t, ·gen
f 900 t. rug te br.ngeD.
(8. Ct. )

i:'AM A RANG .

A a n g e k 0 me n s c h e p 6 n .
Ned. In. bark S.ijer Maskor, g ••. Ih nji 'lIoh . Arip
bin O (" dcr, "fan B anjermaB~ing.
Ned . .. t. KOlli n g W. lIr, g r Z. d., K oo, \"1m Sllcr.b8j :l.
N ed. at. K :.m ing der N e de rlande n, gt'Z. Bl'Uij DS, van
P)'Jbolinge .
N ed. bark Cor a e lutJ B1lli t

J

ga z. Oein II i· d,

A Sll ge k o ;:!le~!

p .:u ngiers.
P er S. S. K o"i ng W ilie w III. K.pit. :n de Koo.

VO OR SAMARAN G. KOll ' rvl. ur van Halten, De
H ee ren vnn Denn I n f$m ., eu Gi ll, M f'j ufvl'ouwj Y.
Masn e n, ~ u8ter3, beerc!u KutbAu 8, P olak: on v. L eeu wen .

J

SOER .l.BATA.
Yertrok ke: i Cch ~ p e n.
13 Dec. ZN. barB. G.I"i.cs, gezu.g \'. J . 1'. N uu b lu d'
van Algoa n"ij, Ne d. I ud . brik Vl , Uew , f(~·l.ag 'l . Hl.!e rJUan, \'a n Handa; Zr. l\ ~l'J stoom a. ~{:(Jll\v, g cza g\~ . J.
A. Waldeck, V"tlr Alje bi E n g . atoom8. U t. 8 1 . gezllgy.
' V . C ho rard, van Sing':. por(>j E ng b 'l rk CaDt pi'i~ G len.
ge tag". lJ . 8mit h, van Sarna·ar g.

d er; i kzel f b en 7,') 0 'mat, dat daz,e kle in e wandel iog,
d iE'l ik S:lbinc zoo g aarn " ver gun, me reede lH»C maskt;
dCi.~h we will on IUtlar hOp~Dt dat het bet er r.al gaao. H
M at de tweo dallies spl'ekende '8rg8.~ Bmile · t~r
etl)nd zijo k o m mer . Babioe wa", zoe oprecbt, zoo zo n ·
J

<\er terughoudiQg Hiendelijk, ja hartelijlt tege. hem;
Ite li et

ZOD
dooratraleD, hoe blij ze was, hem wee.
te bebben. near oogen, ~a() kindeuu or dig
nijm oedig lioo hly dg g la:nzende , Jieten he~ vrti t)en
blik in Laar bin nen(lte a!aan, e n , de taal van l,yo hart
-.yJiIl zoo venta anbaar, dllt a1tijd en a ltijd weer die

ol}tm o~t

J

veriaderlijke kl<ur op hair wangen kwam.

Zelfl baar

OYEllG EPLAAl'ST: Van J~ e lO ball g nM r TeI'Jjata, de o J iz i g~
ter aer l stc k l as9~ J . 1.. - Smith. Van . SOl:rab:lja naar Rionw,
de opzigtrl' uer lstc klass6 J. B. HCllstedt. Van Arljibilrlulg llaar llrmrljat·negnru. (B:l.ujoc llla ~) , de op zigter del' lste

rsl:lt;l~u~d:.~ud~eo~i~t~r ~~~u 2~~'11~~~~ \~a*~Hk~:\s;;I~~roV~;
Patti nnnr Joana (Japan), ae op zigte\' Jer 2uc kl\sse J . L.
P. Lapta
Geplantst: 'l'c Ba.tavia (f oorlool,ig). de benoemde aspirnnt-

t~~~I~!~t~~S O~·zi~~·erO. \l~t~ l~t:o~I~~S~uE.~~:~~/' s;~~,~O~D dt1C hb~=
noemde opzigteri del' t ile
Y. l>.onlr, U. J . La Ba!ltidc,
C, J. Koster, W . A. Harte W. II. -.,-1\11 Poettren D. MOJlje ~ It
J. M. Lethc. 'f e Serallg' (B:lutam), de htooellldll op li gt,; r~ lief
::hlc ldasse 1. nn lJ:o.lgooij en J. A. C. Jb milton.
IJI.f DE POST- E N '1'ELEGRAAFDlf.NS'1',
llenocrud ; Tot arljllOctkomruiez.("1l J U. Schipper t e Batav ia,
P . H. den Hartog te .Amboilla, L J . Wiggerink t.e B ata;fia en
,T, Oh. A. n n Gils t~ Soerakartaj met Lcpaling dAt tl~ eerstgc
nocmuc on de decdc
het t cleg r1,afkantuor t o.) WtltcYl't!(ilm,
de tweede hij dat to So erab aj B en rl~ luatstc bif het post· en
tolclTraafbntoo r tl1 Soeraka rb zu llell WOI'JCll wer r -z aam gcstehl
G~plnat~t: Bij hct t.eiegraa(h uloo r t.c SUlllar nHg , de kor n_
mieil rl er Bdc ldasse H. E. Hoff. ll ij het, telegrMt'kanl.oor t
cltevro ucll. de waarn elIlenu kommies !lcr 2rle kl a6sll J. H

bij

,r

]~u ijt en

Ol'crueplaltst: " an Chcribon naar 1'jiaoJj ocr, ,le kOUlmies
ller 3d~ klassc U. W. llisschop. Van Wclteu cdtlll naaT Cberibun Jil adjlmd-koHnnic B P . W. H- R on-dng Vau Welte,.rr.d~n
J13a~' PoeTworedjl\ de kOll1mi es ~lcr 3,10 . kbsse. A H. 1'. J
ZCljJ cL Va.n S:u uar:l.Dg flll:lr BnnJoew3ugl, (I e adJUlld.- komnncs
H. '1'. Neuwau n. Van Ha oj oe\~angl Dn:\r bet telegraafk<!n toor
te SocralJaja, de kOIllmi~s dcr Hue Id asse C. Kuitert

DlJ~cl~~VA~~N'~'~;"sO~I~~~AJA
IlIJ IHN
STAF .

ziekte, de aer. te luiBenoem\}: Tot b reeden luitell;lut-k wflrt iermeestcr, tIe tweeJe
Jui teuan t 'f:m b~t korjJs N. Cardinaal
BIJ DE KO. IPAONI E,
O Iitsla g~n : Eetrol, wcgem TCl'trek:, ,]e CCl'stc luitenan t, Yr.
K. A. de JIJIl g-h.

De,\oruc[,L Tot cent.en luiteoftnt

J

d~

gc wezen t 'ifeelle hlil;c-

lIant der Scma.r::mgsche schutiel'ij D. G l'Ocn~,ehl.

df;~ij:~~t?~Hti~~:i:~:t~~~i~tl~!- :~(I{Eijenf'l ~f~;'j:W

IllJ DE l' !"IATSElJJ KE INI.ANDSCHE SG HOOr,KOlfMI;S IE
T E lI!ODJ Oh."ERTO (SOEUABAJA) .

O"NTSLAGEN: E errol, a.ls lo! L

~rr.

J. P. K riim cr, ouuer

dt\j~}~~i~llf T~r 1fl}, t~.r ~~I~)h!~s~~O~~~~i~c~~W~~ll ddei~lll~:~\i~
rnall :1hlaa r.

BTJ DE PL HTSELI ' KE INLANDSCm; SCHOOLKO!IMlSSIE
TE ll GlTt: NW IW.

d·~~~m~~i~;g:~i~t:l~1;:~ii1· i~::~,~~~~;~ii~; ~i~":Ef;~y,~~~~I~:"

Bosluiten en BeUO(1 m ir.:.gen,
C1VI : .'; L

c.: ::: _-",,-J£l

J."

' i T;

Ontsla.gcn : Eerv(ll, uit '8 b nds dienst, met behoud un regt
Oll pemiocn. de r esident ~t\ n Soerabaj& P. W. A. van Spall
Ecn-ol, 1lit 's lands die nst., \1~ klerk b~l het tolegrna(knutoor
to Wcltt:'fl'cli('n, A. L. ,l ,~ Val
DenoclwJ; 'l'ot rcsitlcnt Tan ~h!-rablJ.j !\, de resillcnt f"tlU Kediri, F. Bclij erinck Tot hooHo mlcrwij7.er ( ~mJ erw ij 'lc r der twetlde klassc) nan do openbar£l Jllger e school t e Banjoew angi, ue
eerst~ h u l l l o uder\\' ij ~ er aan de opcnbarc Tltmle bgere scboo l tc
Datal'ia. . J K nat.-p . Tot eerlitcn hnl pob<lcr wijzer (omlefw iizer
der twecde klasse) nan de opoubarc de rd e b.gere school to Soeraka-Ita, do tweedc hulvondGrwijzer an. n die school W_ H- A. van
'Meerkel'k 'r ot ~ers t cn hulpond er wij r;cr {ondenvijzer der tw eedo
kla.8se)nall oc OpeUb3.fe Tien l\lscliool te 8 attl.,-ia,tle hnlpooller!.ijz!~ ~n ac vllcnbnr9 l a g~ r c school ta Sitoebondv (HllZoeki)

~'nrr ~~fKAMER I' AN

KOOPMANrm !, EN NlJYBRHE ID
'l'E SOERABHA.
Ontslagcl1't; E Cl'l'ol, als lid, A. P. Cameron, oullor da.nkuetui.
ging . oor J e door hem ab zood anig bC WEZ(l(l di un s~ cn.
Bell ocmrl: 'l'ot lid, A R :lliowaij . ch('f der finun Fraser Eaton
cn co. "ldaar.
BIJ DE PtA A1'SELl.TKE SCHOOLKOMMISSm TE
BODJONEG OnO (REM BANG I.
Ollb lagou: E enol, als li<l. G. A. C. Row 8winck.el, OlldCl'
d:mkbctniging voor lte door hcm als z.oodaoig bewe z~u l1illllsten
B CllOCrud: 'r'ot lid B akhuis. civ icl genccshcer a.luaar.
Door dell D irekteu r Tan ODllerr,'ijs, EL'rcdio1l5t 011 Nij't"'orhlli(l is:
Beoolwll: Tot hllillonti.crwij zercs anll tic openlmrc 2de Ingere
!lchool kl Bata-via, 1!.lej l1ffrol1w G. :Y. Bi k:. th ans hulponder wijzerC8 A.au do opeobarc 3de lag-er e IIchool 111Ja&r.
ha d e bekenlenia Vell den vorigl'n ctag.
hn l' toJ u to
blus8C'lOb j aHee n onderdt'ukte zij 80ms ce n zuch t, nls
ze er over dac bt w.o.art,,) dat Iei deo ZOIl .
-Aan d e ove rz ij de van den Tij vcr k wum D U ' ren

kleine fl otille j

l e ge Z.--;VQU t! D,

de Maeder voaruit" aao-

ge roeid. Sabin o a~rong Yruol ijk ('p; M zag hi e rin een
gelegen l:eid om baar hoyig klop pond bar t eenigD rllst
te gerec.
yMalUa, n il!l moej vinit II g ood, dat mijnh eer
~ chwBr zenbOt'n me t me daarh ee o g sotj ilr won di e
kleine diertj~" ee n8 z ;eo! " riep ze hasr moe d('r toe.
HAle h e t wUo hee r Schwarzenb orn niet t e ,eel m oe i-

te is?"
Emile was reeds

op ~ c8pron gcn .

Vr~ugJevol

hup-

pelde Sabine ove r de br agj me t Itral en d~ oagen 1'oj g-'
de de Jonge man baSi, terwiji haar moe der hen met
ee"1 weeUl ' edig glimlacbi e nak ,· ek.
nIk moet mija woord aan haar boud en ," ze id .) t ij
zuchtend in zicbr.elf· Ilk zau hur taoh niet van ht' ru
kunnen atbouden; 't is de eerete aanduening " au
bur bartj en hiog sUea siecuta "an mij af _ .. Maa r
ik: hui\' e r, ale ik me a frr85g, wat dasruit w\lrtlea hI J"
De moeder .. erzonk in geaachten. Op den g ro fld
starende, g af me 0p han kind geen aebt mcer.
H t!t etruikge waB om den ,-ijve r onttrok we ldrn d ie
twee aaa bear o og . Emile ging na8st Su.bioe, t oen

deze op

e eDS

t ei .

,MijDboer Sehw:arzenborn, ee~ \'rug!"
Zo zag he m
met baar glanzeD,d e blauwe ooge n i n de zijor, tcrwijl

Ee hoar band op de door 'I Bn.Ue g.an bewegoD b orol
legd e. misscbien OJk .1" teek e n, dat ze een e ' rlijk
venrachttt'..
Emile t!tond get r oit:e n tegenover haar; d och Lij a Ile
,erwonderi Dg bekoorde hom ben, be.aUigc gestalte.
,Wat bracbt u hier ?" SabiDe Eei dit 0p lo. 'n

ant"G()!)rd

! ) c r>3.l."'teJl1 e u t Va ~ : Oor 1o:;r.

~ E::'>:· t'.

moede r 8cbce n,

.ebuidigen.
. U w n ien delij khe id m e vrouw, Btelt me Bchade looB
ioor deu IIlcc bten indrulr, di en lk lot tfl ijO lee dwe zen
op mijnheer uw man IJchijn Ie maken," 1.eide zei de
hij, om b, t ij. to breken .
§Nea m het ~elU nit t k~'alijld Hij is '-: O :} £Oodcrling; 7,ijn lijden WUII.k t he m 1.00 i ntolerant t egeo icJ.er·
eeD! Mijn Qr m kind en ik, we lijden (l' 't mectlt on

~:!~ {~::~tl}:ua;J~p~~~i~el~jC::~I!u~e*~~ja1Nll1~ :1111~~1U:~;~'!II \V:~t
kll st} en tor hoofuplll.ats B:llljoenHtS

tc~~:,~r~~~~ic~~e~:;;:e~, ~~ril~l, l~~fr.,\eiJ.s

Do or tre.kkende PDl;$8giers.
Ho()fdonder w. Curnel is, Ambten811r W e lhmar, Off.
v. gz ' Van·ll be, M ejoor d er geni e Corli e r , Off. \' . gz
V rieeman fam., Mey-r. Adrian i, Carlier, zu sters, Den
Beer D rie eaan , O hineze D, Iolnnd er i:i, H ..iUWe ll ki nde ren , ec her e lingeo , Z. l L T'r oopeo e n ban n elingeD.

ni e ~ te be prQe yen , de 'flll111 ruen in dio t wec

ve rlie l.j hij bad OtiS j Uid t voorgesteld e en toer te maIten."
Emi' e bt'g recp me n ouw De Boer; op die manier
bad ze r eed>! meermaale de bl"ullque bandel wija VDD
boar ec htgen oot te :f. ijo e n-opzi e bt e , gebacht t e vc ront-

na·

}'ran@ch bS l'k P~ulJag. ge z. D a\'..D flalletJ \' all Saigo n.

door 68D bewegiDg me t de Land, ferz ocht te gaaD
r.Jtten. Bij sprong ORar ee n .etoe l, plaatet e zicb t egenover de dam !? ! , en weder on tm.Detten S abine ' s 006en

fRe t was ODR g isteron zoo onaangenatm. dat mijn
wan, die U Diet ge1: ie n ha d, op eaos zoo tle n K llr·~ u i n

VI\ Il

ta yin .

zin te kUDnen afb n k,eo , toen menoll W De B oer bem

de zijDe. Wede, blooade zij, on g.f olglijk ook hij.
Sa b ine zag er lijdend uit. alft het op8tij~cnd e bloed
baar '~e laat ni et kl enru ej han voorkom e n WIl8 mot,
alsof ze eeD 8Is p~l oozt")\ D8cht bad ge had j baar endera
t OO kiai' .. ooge n waren d oor Bchaduwen omgcven.

•

Door 4en Dil'ekteur van Financien zijn '
OYER GEPLAA1.'ST: Van Suer abo.jJ\ uaar BataVia, do n ritikllteul' der vierd e klasec F. A. de Lizcr; Van Poerwvre{Uo n~"r
Sam3f3 l!g, de 'ft rifi kateur del' vijfdc kIa.sse r. J. de Neij ,;.;
GEPL; . .j..'f ST: Tc K rawan g, (le henoemdc 'ferifikat ettr aer
..-ijfde k)au~ W. E'. de Jongh Swerner: '1'0 Poerworedjo, ue benoemde 'l enfikateur der Yijflle kla!\se j hr. J , C. Goldll L~n ; Te
S:unarang, de benoerude bockhouder G. J . Robiosoll; Te Che·
rlboD, de benoemJ o boc"khoudcr .T. Z. H . Goffin , e n Te 'r au djong-Pocra, de bClloemde bockholillcl' .1. A. van .RQllma.len
Door den Direkteur dcr Bllrgor l iJke O~)e u JJare \Yer ken 7.ijn
])[J DE DURGF;RLIJKE OPENRAm: WERKEN:
I NGE'l'ROKKEN: De Qvcrplaatsingen vau den wd. opligtcl'
dol' lste , lass!) P . Liehthart m n F ort fau der Ca.pdlcll (S umat·mlg WCht,k ust ) nnar lti ouw ell v.tn uon opzigter der lste
klnssc J. Wilhclmus va n Uot"ontalo (Mtl IlAd o) Jm :1f Dmuljarne-

klass(l

SC1\ ~] EllS - BEn I CII f ~] N'

.DJ OKJ A, 15 Decem ber.

prijsete lle ll •
...
..
..
Op ze~ cNn ll od t, sc hr lJit;. bI] ous yc r de f '. L l''''UI de
bri dichrij v~r m et 7.ij n l's mtl io fu,lig i:1 ~fo rphcull ar-

aldanr.

vlucht.n.
_

Bij Il e t aanbre'ton van dOD morge n w~rtl di t psc
brklommen door 'e~Q defacl1l:!Ulent, e~erk 25 baJonetkt
on dtlr den 2 ·Jen Init. D4nt ddr iufante rie A. E;n!te

dat door den· Lalldia:Ld te HagettD is

Ollderzoek door do · bevocgdo Dutoritoit komt ons boogat
wentlcbclijk \7oor.
Zijn er BOmfJ goon oppaBsers genoeg, dsn mooten
or _met"r word e n aangen omen, wa:,t vllor tlergtdijka

te.V:,:!~t(~~~: ;e~~t!~Ti~i~~it~~u~t~~~ I~~~~li cNrl~~lac~' P{1~~;~~:~~k~
d~'r .'ia.·jllc .
Ucnoflmt.l: 'r ot h .-eeden ruachinjst bj ,I e gou vemc lHclits lU:\;A~cb~\~e~~i~~nb~k~gdnl~~~;:~~:',eit F. A. Bit. t t'rb~rg lafit~tel ijk
l _ }. ' part e llH~ nt

~'e g 'ChCUI'C\'lIis ;{'II

a.

.'m oeet opwerken.

b e8tuur 1l1daar-.

j3ENOEMD: Tot buitengewooll substi tuut-GrilCier buitCD be·
zwaar van den lamle bij die regtlJank , H . A. Jiijmans ,a.n
Anrooij , &Bpimnt-kontroleur bij hp,t biuDeulanfh ch beetll ur

een geBt. r,' ng

d e zer giD~ Mal Prawiro Redjo, !!Ichrij" e r bij den I·out·
veater te Probolingo, DlBr het kantoor nldui,T, Lt 11
einde d iana t r a H emeli t in onlvllo g-et to De men , Ih'Dl
we rden door den koasier ook ee ni!!e bat. kbill etten ter

ga.,, ..... Zij i • . .·.·. .4i.n...'0.• ' . 100.' ,.e:.gt . to.t
meter
booglo, en .~r
I .ard.r digt begtoside ' aplaten ~
.r ... ijnen, ; Dlet · onbe ' liwbare wanden . .
Aan d ~ Noor"J.weslzijdo w~~ ee.n' eenigzins' begun.'
bAlr pad Bcboo'~lJflkipt, ' W&.lr . DlO~ tie b lan gs Bche rpe;
rotapunI Q,D, met handen en , oatan an man voor man

.

r:wr~~~~~r P~b~t ~~u' H~~H~~a~lte~~~~ r~~~~~~f:ur~'b~~ ~ ;r:-

"0.

±
.' i

OOEDGEKEURD,

•~i~~u?~?k.~Gb~f~D~:m!r. ·.":!rd~~ i:"d~~jd~:~~~b~~t
.C. H. D. Monod de Froid. viUe.
ZIJN BENOEMD, Tot . b uit.n~. woo n 8ub8t.itDut-griffiero Lui ·

clat ·1..r :den. L&ndrand to MadjaJenka

;: .. I!9Ii'1'lUNTOOR ' ilAMARANG.

up tou roee ~aar"' Grobog'Bn begev8n en zal vermoede-

·~.
,

Door :den Dirattenr van Justitia is:

... '

aan wien nOJ ecn ~eatBI

dW8ngarbei ders waren tQ8'

ge vot'gd.
dan tie Zuitiw t'fJ 1.ijd tl Wal!l ook . 0 e n deta.chament
van 1 5 t aj oOAt.tc n, on dt'r den e ur ,pe.ic hen korporaa.l
IIermanB, lingl e') l J.el'gelij ~ pSll upgeklaoLe rd, ~r·
wijl n og ('tHI bt!stu .dl} I'PJ8.L1 5 UIU de Oostz 'jde door
<10 bulptroepon onde r T .. olo' g beot.geD werd.
Later Idum DOg do lsttl /uitenllot cler kavallerie.
J . A. Braes met t't! n ~(!rg" 11 ,t e f) ze ven tnintl oreh, te r
ve rclter kin g morlo Dflaf h J"eu, w ~t1l' j ')or aAR d e op8tllode1in ge~ d~ h ntstu uitweg Olll t~ ontsnoppen ward
:l. fge8Dc d ~n.

Ue vf!rd c 1igertJ h.dd",n zich eo" ste rk pu nt uiLgek07.eD, ong 'l\'eer in bet miJ de lt der 'ot~1 Wa Di' zic h
ee u e nlleen 8h anfit! 8l!ih! VQU pI. 100 vu::t h oog tt} Ver
heft, I' P VC'ril.!hillondo 1!llLat:len VdO uo len O:J gal-eo
voo r",ioi;'i, wLll ko zU tl.i s i1ehi ctgnt_It beu uttig de n, en Van

l.y IU p t

\h&ri..iit

st r c ocn wierpen .

•

De tw.: eJ e Itlito D IHI~ ~~rnetc on twce europcscLE
fusa lierB wo r~le:J. Ila u ook rrJeda bij hot begin van ~' -.,.
I:t.su yul gewond.
'roen t v~ngcn Q Q mde luitenan t zicl n:et :t.ij ne lin ic
dool.' een l'l vijn had gew6!'H, dBt h o m fan n en viiaud
t! ohet,td c en deo vo~\; von de rot~8vi t8 hBd ber~i kt,
ret ireer(ll;'ll de y e rded igel'~ D81lr de haog-ete ro ts~ p lt: tou.
t

~ij gsy en zich ec hter waldra bloot, wilarop do or da

kolo[' u t! \isn luiteoant Ernato lwee, en door di e fRn
k)lp orRal He rmma ell va-n lu tena ut a raBS ied er ~eo
yij"nd werd. neergeingci. De luikn ont f r oste blee t
lntu65c he o d ~ be ki h.nruifl).; I'Qorhdt co , st.eed:i 8'!ht go.
vena:! op de goe dc de kk iTlg !if]' lOllDsc!1ap pe n e n hen
waarschu wetHle, WllnnO{~ t· hij vijunde.ll ge Wft \r WIrily di e
wal'~ n

gereed

(ot se ll i ten of ett!c oe o

w ~ l'p e n .

Aan den fo et Va. l ll t.l l1 oog~t J rij r\ltsb lok ken, uwe s·
ten d o b estorm,'rs elkander ~ teU '1.en Olll ste ede hOl);
, te k ') ma n, Wtaa r0 8 ~ ind el~ k de t np d o~ : ze~ lll i litar~n
met dell l Llitenallt u n bet hoofd berei kt wor J.
Aroe D jlmp1eJ e~n hoa rd de r hlll ptroE'p: n Vlln Bm i,
en dri e dWI:IDga rbeidera waren tIen IttiteDa nt made ter

?ij d. gebler.n .
De> dr' e ops!andeli ngen die m en J aar r og . ani l'D!
bl ef en tegcnweer bit'den en w,' n len .u. fge m8.8kt.
Vo ur n a( lere bij7.oauel'he den omt13tandelin ge n t: n O ~ ·
ze ve rde re rerli eze:l h ij dett' n BilU val wo rd t VCTlVeZt;ln
nS:1r hd f oorko nteude in het iu hoo fde a..m g eh 1\-Q!dll
num m~'r yau dl? J IOYJfc he Courant.
fIle slotta wo:,dt ll()g verw eld. d~t IlBfl d OD komman·
dnnt \'au bet lpgC'l' is (IP?edrng.-:n. urn :nn de nil. te
t\ue mell l.tfic iureu onderollicie rdll
e n ml:t.u echappeu ,
dio zit:h bij het hi (> rb ed·)e!d gevecht onde rl3c he ide n lim;;
J

brn . bij dBg~o rd il", de h " retl ~n h(·i1
u eur-Ganflr aal tc b..-t u:gen; al a BnD L

dOll (}

\' ;10

Ilvrr.

den k:ipi toin der iDfdnter ic, .i\l. H. Vi!!";
de n !stan ! tl it~, t nnt df l' k a\,!l l l.~ti ~ , J. A . n r uH~;
deu 2 den luito nnl,t der iDfl\u tl'r~ (', A. ]~rDateJ
den eUr('jH'srl:!en sergeant, YU H d en B er gj
(: e n fUl'opcFchen ko rpimtal Hertnulll!:;
de eurvpf5 che f uselier!l Sau ter H\D Pom:le u , Eberhard. E rcr:hE'1'E"l"r t ·U Aertse:;
l'en illJa. :ld ~ clle n re rgennt Kioj
cle n in1tudMhen fU i'leiier lteoo.

01' de

'lI~jilldc"-I·oC s .
Omtrent het t r efftolD op

de

A a n een door den naaiat nt r,:.si llant \'.~ n D ~l i, on·

r:rjindf'A·r ots, W811 r\' .. D

r eed s I11 9 1UI U g 18 ge m1f.a lu, lU U0 ~;. \j.l"-';;' ': ::: ,.l!. "~" ~ . ~ ....
2! Ok tober jl. n o . 8 J , kuo u en n ng ue \'.,lgo·lda b ij
! onderhoden wOl' J e n medegedeehl .
Op 19 f eptelLl ber jl. d~.l nam id rlags t ug ( n 2 u ur
W£ie de Tjind~ a rol! gelled ome- ingl·ld d llo r de k.im. ne
on der kapil ein 1\.1. H. r ia en de dn an"'Ill beg~"Jegdu
Lulpbendt3;' J beiila.nie ui t 150 nun \'an ti e bCVQl k i ug
van Bongoro (Lsb:5kll[]g .) 100 Ul Q. D on der 'j\llroJoll..{ en
200 Bonic ren, di ·! tU '!SdlOl.!. d e t ro ~pen zeer d o, lwB-

,, : ~ ~ . l.. ... ,.. tJ

..

' t'

". "
t

p<'rt
p'ant s gelud hebb ~ nde or.gel·c.;t"i,{ ·
huden in hUL IJangk"U!ohtl \fo rdt b~t vo!g-endo olltlcend.
Op 18 StJ p t~Olb r:! t· ontvin g genol'lll de IllJlb te naur lId
hi l'igt, uat ti" onci erno ming P~rscra::l UC~ beli ee nl J our
d en. Iwer Peijer, in den na m:tl ilag '· :1.U den \" o rig~D
d ag door ee n Hi :\ 20 tal Gllj !h:l'lJ

WIB

aange-r al!eu ,

D e Tji ndea-ro ta 16 o Dg~ v ce r 200 rod hQog , met
ee n omtrek Ban de n r Ollt van l.ago nt1eg' · ~o m [ tJUt ttn

en ee o d "" r op .it'ul!rll, de heer BIl(~IrJ \'crmoor.J.
Uij begll f zieh rl n. · 1'01' met de n Ul\!U~ten IIIp ood rls,'r
het tOl)rl eul lil'S onhei!i'I, den J jft~;3:1 van Deli dc:n ias L
;whlcr!ntonu.e om lu-lH me~ w ovclc p CI~i~ i e!ll.a.nB ch ilppell
\'Iill den el~\1nn . n !~ hij bijeLlTtbl'>Jng~n kon to!) voigen.

Date f on de r vrll-gen do ll toa n , dll t :Emilo e ~ n gli mlll ch
ni et onderd ruk nen kon.
,U, jufrrouw S abine !" nntwoorJ de hij nwt ~ rn st
eu open ilft r tighei tl.
t Mij ! . . . " zei t:6 I deoogen opd I;) Q g ronti elaarlflt} .. .

. Nt~oJ1 1" a' , ~w(J 'l·J th Zt! op ha rtelij kcn tOOD , me t
lid boorll aclr udde[: th , N e~ n, ge lU nct ruij o vriemi
~ ij n 1 lk !t"od u \'0(1' opl'o ~'ht en g(Jed !jJ
E tnllo Was o l'£·I'~C lllkkig-. El1tbll ~iIl.Bti~('.h greep hi;
S:.bine'a han d, eli drllk~e die l (o r zij 't ktJn beld i:eu J

~ E u.

a an $ijn

tig ",art'n

l'erde e ld .

d e nkt u, da t

1llij d it wulkolll is ?

J

" Ik d u r f nict a ntwoornC D wa t mijn bar j·. mo op d o
l i.pp en Icg t , m::ar ruochi; it hot· ho peD, da n zou ik
o n uits pr~k(' l ijk g t\l uk kig zij o!"
Ook E m'!12l lei do ban d up !J et Lart.
Sabine scheo n e r nllJt I:l.nn t o den k"n , yoo rt t rJ W11 Ud elen. l )oi uz end , 1,ic htbnu bCWllgCil , fll oml y, 'j dRll r .
~Hoop t u hot i-!I H'veg
~e
op slepcl!l.l:' tOOIl ,
m e t b{;vende li p pe n. ,,:b!n &l s II 't; I, U e01lS lll:S
h" d ? Al a U Vf rgettt!l ba d , d nt u to doe n ht:! bt
me t e en k ind dat do wc re ld ni et ke n t; d u.t; s! e\.·hts
vt' fetrooiiog " oe d in de on t ucding uu.t t CD
j ongen DlID, di e haar wild\'l'oemu was, au het eigtlul ijk

~

J

J

Dog

S sbin 3 ",aague Dog al tijd niet,

op

to

zie,u.

Hur

gelau.t was blL'ek gA wurd"D, zelf:l htur lipp;m 8oh l1f,O ll
bl61.! ke r dan . gewooulijk tt!l zijn, ~u de lange, dO l-tk drtJ
O<lgb ll.te n lagen m el.ncLo~ jfl ch o v~ r de f! (:ilOO De OO!!i) O.
nU hee ft gelijfr, ik b ell U DOg \'r ('e md !" l\u twl) ,TJde
:Emile, d ie m oed tH,-h i ep ui~ tIe h ou.ling \' ~n 't lli O' i!!je.
.lk: be n II vre t-rud; d e weill i6 6 m inute n, wea ri n ' t UI~
':'fl'~und was. u nu en dan ta zien, e n di ~ i k ft ll (,~ I !~
in jt" onr ust van tnijn hart, ullt 11 altijd l oeht, W[!Iot t)
s na ppeo, ~ijQ oak wA;IIrlijk Diet voldoe.nJe, om llle IU
de r tot 11 to breD gen. Ma ~ r li~ me 8au , j ufYr'}uw Sabroe-, m ~nt u in IOU lete t e vmdtlu, wat H 'erp lw h
len 7.0U , me u n esllld t e lab'n hhj\en #'
Sabine Iwceg e feo . Dau op kc ek 'u '! h~m . pl o r.st.·~ lilg
ruet gro ote oog.e n e.rn~tl. g &80, en. zag. belt l 1.0 0 la ug

in ,;jn oogen, tot de ha re hem toelscbteu, en do
i uU tj .. in h..tt- wBDgen di.per werdeD.

[l

1,ij n J ik 'lOU eikell claZ, e lk unr

W9!!, Yan u

begllel'cn, go z·JU dt· mo III . e~te u tfJfugwijzen, a ls ik
sleohta uw Hi enti mOt~bt wl'zcn! I k hl;!b u lie C ik

a ftDb hl 1I , ~lIbi ne ! ik \'i Ld gee!). lu st mee r, I I@ gij me
ft fwij st, wllnt s tlt-I·t ik Il 2/t g, ~ijt gij ru tin wcl'dd ,
tuiju le nm ..."
•
1: .Mijr.heer ~chw.a.rl.t'nbJrn ,,' \·it)[ Sb. b im~ h l'U1 in do
r ed(l, ~/ t is 7.t:= ker verkee rrl lORn m G: u J it td O llt I!)kk ea. J k ge\'oel bet, en l' el·.~'W{lf u, 01l1:-l:J~ II. lUfulf
oak wet te yerg~H!ll he o, l k b~n n og ()lHH'l"are n en
link s in deze nlij !o\IO nie uW't) wi)rillJ ~ w\uin Yl\llt-·
IU ~

is ? '

li ppeD .
S"bi tHl/' rit~p Ir ij u:t, "I ,lat lIle l1l{'t;l r Jflll t llltJ al!ea

VIl OI'

d(!Or zijo 1,(lndt'l'l ingheid nit·t tot l .. \ d ~r flt.rekt, e::J

waarin ll1)e:ie-r me 10k niet JeluflD o f rade n k l t1 ~ daar
zijtelf haar

le,eu ill eenzaiiU1heid doorbracb.t. Miju

on erva renh .. id 'flnd(lt't dnbbtl J Yv(\'Li(:u tig1: e d; maar
d it wil ik u t kh tt!g-gd U :}, b Jll bl , al e g~ bti on!
r;ij t j ik :d o n. aHij d g llBrne, want i n uw gezd ~~h np
komt dd worelJ. ID ~ Zl10 ll nng enaanl \'(lo r:; dan is mija
IJlI"t t '\'felleD, e ll ht'o f& bot ge(~n antleren we u!Jl' h da n
d ie D, da t fa de r Il g tlllcg""tll' r llllChb 2.ij [J j wat ik :r.nl
trachte-n t e be't\·erlrn . .. Ziit ge hiSrtll ee ten~den: :;;00
gee f me <it' hatld: S:.a tae ! f OOT moede r ueboef,; lh~t
h H!!chen 0<1 'H'l'Jandehle geen g~ h (;\irn te zgn; do-.)r
!taar ho op ik 0 k op Hlder te \fe~ ke n 1"
Sabine re:kte be1ll de band we-d er, die ze Ian t ijn
on8tuimigflo kaNen onttH.I ~ k eu bad, en. zag he lll d4 ar·
bij ';l; QQ .bartelijk, I IJ\J inni g BR.D, d4.t E. Qlil~ m(!t:'it~ .b • d

I

. ijn hart..tocbt in t~oDl te . oud en

(! 'r. r,li rerr,"'s'-.)

.

De o:: dernemingvan d~;' belli' Lubm"'uaiidoende,
ver~"D\ de "",.istent.resideot /let . de d,or den beer
,. Ba~ij ' gi,atlmioiatreerdo" ooderneuling, ' ~et Koe'ala · De7~
goemit (Andr.ong Estate), ' med~ ' door . G~joe'~ was,' afgeloop"', wat hem b.aluiten · deed om de tnedewer·
king 1'u to r«?open . ,"an den milita~ren komDiandant .~er
Ooatko8t vau" Sumatra.
Den volgendon morgen begar o:'en zich naar de . ~n..
dernoming van den beer Peijer, alwaar men du juilt..
.heid vau bet vorenmeJegodeelde beve.tigd vOl'd, en
verder verDam dat het. b.balv. san den heer P.ijer,
ook aan eijn opzigter den heer Goudri4llo, gelukt was

d.o Gajoe'. ts ontkomen, die bet buioraad geroofJ of
vernield, egnige ini"a.nders vsn die onderneming go
kwetst en de p&llrden van deu heer Pf'ijer yarwond
hntfden. Van daRt' begaf zich de 8Psietent resident
ovot* de ondero(lItling 'l'aodjong Djati nAIl" dle van den
heer Ba81j, Androag EetAle, alwaar hem \Verd mede..
gedeeld, d at in dan namiddag VAn d"D vorigan dag,
de heel' Sijtb/Jfl~ opziener van den heer ' Baaij, door
eenige Gajoe'tl in :-"ijne wooing was aangevallen en
,erwond, doch dat het hem Was ge!ukt bun te ont·
komen J door in de rivier te epringen en zich to laten
afdl ij"en; dat ,Ie aanvalJera daarop in he~ wo ·nb"i.
alle s J wat ond er hun bereik kwa tn J met uitz')nnering
van do geld ki~t, hndden verni eld, vervolgens naor de
W81'~mg (kedei) \"1m do ondernemi ng wl\ren gE'trokk e o,
zich- dasr van nUes haddan me2stel' geruankt f'n a .. n
eell zlc'h thar b~vindeDden chinees en twee javanen
miD of mee r e rn stige ierwondingen hadden toege~r{lgt.
Yo or zoafer is kn n nen worden nageg"8n , moet, n
di e ge w lddodighedeo Ban l,>('f::l')oulijk e Yl:ten gewett'n

worJ.e n.
Na aau kIJ10et \'01\ ee n 1. 50 tal milihir . .-n ondt'f kapiteiD. V,ogel w ('r ~leI.l kl eine deiaeheUl£llten naar do Ul e{' ~t
bed \'eio-ltt onderu~ m iugell get. ·uden f' 1I Ul~t tIe tJ\"·· .. I ~
gem, :aarbij 11 (:h ilJI.1l88chan de Ju:lit .. lra k-o UlIO',lTl'.'aot,
maj oor Demm eni, h~t.1. gevoegd. "'~ rJer la.ndwaar·s loge
rukt, ten einde de Gajaa}! zoo mogeIijlt te ae 11terhalaD J
walrin wen echt,er Diet nl8r weDIlCh f11age;J. UlOJt.
ABU d" lulandscil e pr>litie gdlllki;c hat ev~nwel een
dar fJcbnldigtJ GAj!le'S op tB yat~D, t crwijl eeJ) 81lJ.er
die zich ,'e ne tte, moeat worden nedergelt.og tJ.
De l18ei!3tent-resiJ13nt en de milita:ro k omll1&udan t
IV kee"dE'-u dllllrop nnar Laboaan Deli tel'llg.
Een f\lJ1er rapport yan d n nf;B 'e t ,~ot-r{'sjdf'nt Ian
Doli , g.~.gte.hll 'l 22 Oktobor jI., m.ld t , ,ht op den
17den dier msoud de onderneming yen den beer Lnhm~nn tB Soengei Diski door gewapend ,""-.Ilk werd
at.n gevallen. MevrtJuw Luhm3.nn en tw ee,. harer kinderen werden vermoord, terwijl de heer L-ul,mann en
dian ll opziener, de heer R OI'olJlngJ g<1wond werd~D.
Blijk{,Ds een door den asa~stellt'1'6sidcDt i!lgeate hl
plaatselij k ond riDok: beatond het meerendeet der altoD,-allera \lit Haden TII.O d e n~b )~ijQd e k!'lUlp'lngB en
ha dden slechta 4- Gajoe's en eenige Ba.takkerli 'aD den
moord deelgonomen.
Eon derligtnl van de verml1eielij ke d"deru werd door
het beelullf genrrestenJ. De 1l1oe8ien b· nn er werden
herkend doo r hat tllBVIIllig gespnard gobl ~H' en dl'ci..te rtj e \'n'l d en h('or Luh mallo, en ook eenigan do ·r den
he rr R E'sl:'nlDg.
De a.&n le idiDg tot de door bE'll gepleego c gruwelda.
den za l, 11'Ulr mBU ZiC 11 d ~ ijeu mag. bij de vcrdcro
boha ndeling uezer r.!Ctk aan 't; licht koa'eD,
(J. Ct.

II cf"dI'C;; Vall he.lloog;;·el·cgfsbuf
in ~cdel'handsch - Indic
uan Z. lU. dell
o

Honim:·.

Er is llioennale:u aal-m erking gem u8kt up den hoDgen
en onvoogznmeu toofl, wllarOp vf'c ial de indische bladen
gewoon 2.iju per80 cD en ;r,~ ke n ta be~~ro~eD. Dit waren,
zeido men de alccLtll mUD1 Crf'D der lDdll~ch9 pers, en
loen ~ch ret'f die toe n.9.n het gehulto der indieche
Juurnnill~tcn. i,Io IHd rH;:illj J O UrLlt ! !S ~, bowec rde me n,
lAtent, dat all oen d'Jo r b J u.i ~n luid to spreken , dO'Jr
7.0t) bi ts mogclij k te 8c btij\'f~D . men wot bctaekent
en gcboor kan krijgen, Men moe~t but hun vergevt'D,
werd gezegdj het waren j 0ugo me(l8cheo dio Diet b~ter
Wi!teD, die nog den waren, g"" p sten tooo en de goede
lnanierell niet gol ee rd haddt;lu ,
'll hnt s echtcl' ir. een l::I!uk uit Indio tt)t~mB geKOIu9D
cat, hoew rl ni t t van j-)u~ e . III Clhoofdige j O~lrna1i8teu
a fko lHst.ig. ill tOOI1 de WI cf6'odc ·s van hct miDst w61·
voe g r.:liJk indisch cOUl'aut CI.i· g:_EChrijf, dat p.:.;:;..; ooit onder
de oogen Hwam. H t is ill e l~n oflid ol echrijf"o -Van
bet hoo,gate regtcrl ijk eu Jl oKie ill N f!derlat. decb·lo<lic
Dan den KoniIlg def Nedu-l-llndoD t dn.t wij al d0ze
slecht a ru Dier<~n hl'ugvirJdeJ'O. welke mon meeud e dat
uitaluiter:ul de mnnitrrlt. der indischu pt!rEI waren.
Wann eE= r hl't H {)ggc"regtf'hflfvan N ederlnndsch-Indie,
h tt achtbHarete der f.cbtbare inoische viencbarell, "ulke
voorbeelden van Bohrijfstijl in een officiecl BaD bet
Hoord \'an den Stat,t gerigt (l.luk g(> efc, is het niet te
verwonderen, dat de nog n ;ct tot de achtbaarste ncht·
baarh uid op ~ok lommen en zi(:h in bun achrijveu Diet
, eel f., .U goeuell taoD en welyoege! ijke vormen bckommeren . MelJ 1.OU bijna. mooten aann emen, dat
deze
slgcmecue heetboof'd gheid eeo gevolg is vao het tro·

aliibt.nareD; Hoe .t.bieler de regterlijke ",agt i.; de.
te .. oDanllnkelijker ...l.ij we""n en. de. be grooter
.al boar •• ~Ii.n oil led..lijk . o.e.wigtlijn.
D. tot twee1J1alontoe ..• icb "nitende. epijb en .wrok
~ve r ' de benoeming 'an, e:en~n, .Direo~ur van J DatHie
• die nooit eenige betrekking bij do .' regterlijke . magt
beUe.d · heeft",- iete ·dilt in bet moederland ·.eer dik.
wijlsgcbeurt,- moakt den iDdruk fan dit .tnk niet
beter. Bet i. dnidolijk' eon adraa. vol W1"~voI, gemeJijk'
.haiJ eD . norkochbeld, een adre •. looal. meli IOU kun·
I)en verwacbten van een~n talkens te leur geJlltelden
eD . ·ongeduldig gewordeD Bo.llicitent, d' e be ,ergeefa
unr een middel .an b.ataan ,oekt. manr dat benedeD
de . ",•• rdigheid i. van eene hooggepllat.te sta.tsmagt,
ziob officieel m.t. een biltijk verlangen wendende
aon het Hoofd van den Staat.

manierden toon 7 en . ,or.m gekolen. · V&\l welke wij
eeni". ata.ltjes .ullen mededeelen P, . '. .•
."
Do I.den der .reglerlijk magtin Indio; betopgb het
adre., .ijo to laag b.zoldigd, De b••oldingen dllgtoo·
keneD 'an 1828 e.n reeds . in 1848 iii bet · ongenoeg.ame der ",odden d',or de meest. beroegde beaordeelaB •
aBngewe.en . • Tot· b,t .erkrijgen van bet beDoodigd
.aant.1 regtsrlijke ambtsnlr,n" .egt brb adrea ,be.f!;
• men de toevlugt moeten nemeD tot .allerl.ei kunstHmiddelen, zoou.la Virligte e).meDii en bet · uitloven
ny.n handgelden; h09 gewoon ook voor bet wervop
b'van soldatoD, een ongeb(',ord feit in de g~ecbiedoQtfl

• .an de lost.rlijk. a · btenaren in NederlandBch·Indi o.
• nat men genoodzsakt is gO'IJeest rijp en groen aan
• te nemen en de keDDis , en de geschiktheid ,aD ve.Ieo de. in de laatsto jaren io do dienst van Neder
tllandach radii,; aangeBt,elde regterlijlro ambtenaren op
t,een teer laAg pt)il s tano, beeft de

o~dervinding

nu

Vervolg der Nieuwsberichten.

IIreed. geleerd."

De uitdrukkiog Itvt~rligtc e::tamon8 en het uitloven
van 1'8!.tdgelden" ia nog alecbts eene pJatheid, de uitdrukkiDg 'VdD eeD gemia saD goedeD tooD eo 8lU8ak,
maar de 1".l8tO r.iotmede is wat lOen eene gratuite
belt3ediging Doem". In een penneetreek wordt op de
mfeat ligtvoardige wijze eenc ganlJche klaeBe van per-

Aan een der Holland.cbe bladeD wordt uit den
Haug net l'olgel!l:c!e, gef!lcbreVfDj
Wij v-erkeoren in cen groot gefaa.r, door een procedure, die den Staat b'.lVen bet hoofd baogt en wsarbij do erfgenamen vaQ Jacqueij Dubois. to Verdrell in
Bd~'r, in 1638 geboreo en in 1704 te Bata,iB overledcr! , zijn Dftl atoD8cbap opettSchen, die, n8ar Ule n mij
verz J\ ~ r~, weer dan 100 millioenen be !raagt. Bn dat

ooneD ala oowetend en ougeBcbikt gebrandmerkL De·
ze stelling is eTen oubewezen als onbtlwijsbaDr, want
.1 krij gt bet ff ooggereg teb of het werk der lagere regti
collegii.i n onder de oogen) en al j~ dit i8 elecht werk,
zoo kan tcc~ !let Hor oumoge'ijk weten, of de olechtheif van het werk bet gs\'olg hiervan is dat IDeo, door
II yerligte (·umena"
en het ,uitloven vao Jwndgelden H ,
rijp en groen van regterlijke amb:enaren het:ft aaDgegtm0!1len. Wnnneer men u;t een ttlordig en onbebbe1ijk i' tllk Illlk ee re cOlwlueie van al geweeno onge·
"chiktbeid lDtiken mogt, WlI.t zou mf'n dan we! .moeten
zeggen l'8r1 I bet peil", waorop het Hooggeregtshof
van Nederl.udsoh·lodiii sl •• I?
B et ndrea kO ll:it nu tot eun onder pUtlt: do wijzc
n:n Zfunerlstellen der r egtrrlijke coll~gioD . [[iar lazen
wlj de volgende outb oe Z(HUing:
"ID H oeger tijd werden de voordragten door den
"pJ'esident van h ~t opperst;) regterJijk col1e~ie gedaan,
en d(lze was in etnat de ge5cbiktbeid van ail e moge• lijke".~ .. ie, a :l e mogelijko - rsgte rlijkc ambtcna·
Ilron te booo rd eele n, ('IJU da t aile Htrafzuken iu revifl ie
.door ~e~ H,.f beh.odeld worden , het Hof .10 opper·
aete regt,b:u.Ii( von de IDeeste burgerHjke ell o"ertreIlding-zaken in hoog('r beroep of caB9atia kennie neemt,
II t~rwijl o ,k de kenuis ya u de lagrro regterlijke ambo
Jltenaren, met de beband eling van militaire zaken
• b elssl" ni et aan zijoe op lller kt::t amheid ko n ontenappeD,
'Il)wdal:; bij te \'e 08 i8 vcor;r,itter Ylln het lI oog l\filitair
,Gereg tah of en 'B 110fB 'ed en daari~: ook z:tting n er meo .I ' De redegrlying i8 zt?er oobevredigend. Omdat
het Hof ill revi.,ie, booger bbrOf'p en ca8:1Qti e kenniB
neeznt vAn de uitl:li-:Ttlkcn in hllrgcrlijke en straizaktlD
doo r do l ager~ co llegien gedaao, ko.n het - of ken
zijn prellidcnt - llog filet de geschikth eid VQ;t aJle
mogt'lijk"''' ~~gte rlijk e ambtt'n nren welke oV'er dt zo
!.aken gezeten bebben beoordeel en. {'oc:" laltt Ot 9 llll<t
de lektuur vuortgaal', ,Der,6 voordragten ';forden thans
,door den Direc tie van J ust;tie gedaan. Nu lot dar
.-Regering b{lb&agd heeft iemand, die noo:t in de ge
.legen neid gewee-st is de k~nnis cn d~ geBcbiktheid
.van d(j regterlijkl3 ambtenH~n te beoordf'el en J tot
lid r t1ctenr va.n JU!ltitie to be uoemen, ell do lp.8tete,
, op voordr<lgt van diondir ecteur getlane b~noE'mingt'n
lIi(!doreell ,' an yerbazing de band en bebben doen inM
,eensis8u ll , we !k ~E'lD s ieriijite, IHuaak voHe slijl! ~ heefc; het HQf gemeerd Biles in bet work te moet en
, slel!en, r m te ,.-oorKomell, dat de regts , raak en
,regtsbedeeling, a.ao ot'ge8cbik~n t"n onkundigell ,,-or·
/! den t06\'e rtrOu\\ d,
"Bij de inditlcbe Uegerirg was gee D he il te bebalen."
(Der.e gol' 7;ekcriijk IUlO t ot regtspra.llk on rogtsbedec
lin g onge8t.:hikt ~ n en onknndigen de voorkeul' rJ ,Roach
"eeD j llnr g eled~n ha d het Bof ~: cb lot haar gewend ,
nm et rerz oe k omtrC'ut de voordra ten \'fl.n ledea iu
"ziju midden gehoord t e WOrtleD,
nNa Jrll1gdurige ovcrp el nz.ingon" (hoe Bntiriek!)
l, hct'ft de GOU \ c rneur-GflH~ rBal b Oi!l i~ t hieriu niet Le
"klluneD t rcden, omdnt in Nclerln.nd a ~nd~ long de
Jll!itaf oyer c"llegisie vt}o rdragten gebroken was.
"Oit argument het ft ie ler ( ?) zoer b6vr~ewd. Na
)lIang zoekrn"
(h oe aaDschouwclijk vool'gcsteld 1)
Hkwam m en oindel~k" (h oe gelukkig !) tot de \feten
"schap, dn t hij de beh and elic,g \·au rl e doodgeb oren
"wet" (h oe BfUClI l!ltiscb !) rOp d,., rcgtt.'rlijkc (Ttill nistttie
,,"lan o!r. God e foti, de7,.c 'l.icb "Is eell teg! nshnder
",'all de gclij lt e \·oordrn.gten bad doeu kennell, maar
"dnt de Kamer bijna. met 11gemecn e slvmm on hare

bot mot de~e millioenen' erfenis geen kindenp!l i9,
bewijst de sOlll matie, dater dogen aan den Staat der

Nederlanden beteekend.
By .die sOllllllatie - in de frsoache taal Ban deu
procllfcur -generaal door de!l denrwaarder VAU P"aaselt,
nn.ment! zekeren botelhouder J. J'. Colson te Brusllel
e n flen 8poth6kt>r A. Dubois te Bertincourt (Franltrijk)
beteekend, wordt beweerd, dat Ja cq ues Duboi! van
1660 lot 170;1, .Is handel •• r en groodeigennar in
t)o3t-lodie heeft verloefJ en ua t hij nldaar ovt'rleden,
eOIl zeer aaozienlijk vermogen heeft l1sgelate!l en ver·
8cbillende vaste goederon, gdijll: nit (len t1l)j~8ier w et
h· t op~chrift rJa('qUE' ~ Dubois" -ia het rijli:lI'flrekef be ...
rust~nde, blijken kan.
Die Blukken eis cbeo de erfgonslJ\en t hlln!J op, ten einde de regten op de erfenis,
lIle t d:;!l renten, to dot>u gelden .
En dat . r;ij k!lna "all sIegeD hebben, ken o. a. blijkcn,
uil;l.t aHeen uit cen ODd er bun bereik zijnde COrl'i epOndc nti e met don TUil1i~ter ven Kol(,l1ien Falck. indcrtijd
g( rllr·nl. mSSf auk u:t ;Iet ro'g,md~.
Extract cor be3~uitoll dereJclc boaten d iredeurfl Hill
de OUbtindiacbe Complgnie B!l.n de Kamer "an Rotterdhlll. d d. : 17 38 YII dog VBn waor~ H., l'en gevolge dcr
hC J' haalue reqltest~1l door F. Dubois foor de uitle,ering
vall da etf~D1s i'au wijlen J<J,lqll ~ B Dubois, g-odHucbtig
overledcn in de ] ndiell, IO) neewt de Kamer aan(bet5et!D

It

,,6 r ~ tl U r Jll ;

llwt('l'ut flit

g eroe~en

H

gerequeatroerd is)

aan den dug: g e·e 6 d

M

~r".r

b.t Hoogger.ghhof i. niet gekrenkt

of verongclijkf:. Niebland

h(teft het iets aangedaan
waarovor llet zich beklagcn kan. Ret onde rwerp, waa?
orer bl't aBn den Koniug echrijfr.j beho.'rt gehoel en
81 tot den ~t'i!lg !,Uner bevoegdbeid ; bet a.dressccrt zich
.an bet HooCd vall deo Staat om botere bezoldiging
te verk'ij;,:~n en de - I'MI' .tijn oortiflel - brst mo·
ge]ijke zamenatelliDg dar regterlijke magt ge waarborgd
te i.i en . Zeer billijke c n zecr redelijk~ vorlangena Ongetwijfeld; maar waa~toe dan, o WBn~ef'r het hoogste

regler:ijk eo!legie met zulk .eo billi)k en rodelijk ver
langen ,iob ,,\n den Koning adrea ••ert, de.en oDg••

Morapi, Eleo·tr~F•.. Lamb8r~~:. '•..• !

.

en ba.utj •• t. begif/.igen, en d. daardoor ont.t.ande
,,8otllere promo tie bij de regterlijlre mogt", betreur~,
ziju red e nen die gee,n regterlijk colleklie, en heL miDSt.
"'all allen hat. hoogste r~gterlijk col1egic, beboordd te
do en Wt'gen. De r.~ter l~ om regt tc sprektoo; de
regter!toel moet Diet dienen aiD hooge adminlstntive
aUlblen to bereikeu. Dit a1.0n op eeD residenteebap,
op bet B!gemeen .ecretariescbap of een directeuraebap
,on 1 een of ander departement .an lllgemeen bestunr",
k III or den duur niet and~rB dan afbrenk dl.len aAn

d. wurdlgbeid en lelf.taodigb.id deeer nair prolDotio
OD ,erand~ring YBn oarri~re honkersDde r.gterlijoe

van Reut6'r.

Jgnatieff wle president ~an de Conferentie die deD
120D gehouden werd. V:an alie ·.ijden w..· meD tot
verzoening goneigd.
De verhaDdelingeo' worden geheim gehouden.
Bet , FraDsche Miniaterie

is g6~econ.trneel'd,

besleat nit de 2 volgende radioalen:
Simon Pre.er voor Binnenlsndaobe Z.ken
Mortel
J nstiti •.
D. andere MiniBtsr8 bebouden hunne portefeuille,
Op de... wijze i. bet ern.tig go.chil tua.cheD Mac.
Mahoo en de linke.zijde geeindigd.
conference twelfth igoatieff president oonciliatory
disposition nil sides proceeding secret frencb miciatry
remod~lled

radical. lIimon prezer interior martel jnstice
others remain serious conflict macmabon left; ended.

Aaogeslageo Veodl.l.tieo.
MaandAg 18 December. Van on~itgelo.te paDdgoe
deren t. Padamaron door den pandbouder Thengtik
goat en voar rt'kening en ten huize van D. O. de
Bruin in de Dudeetadhuisstraat door A. Meijer.
Dingsdag H) D cember. Voor rekening en ten bui·
zo van Dr. van Hengel wegene vertrok in de Heeren·
etraat door A. M eije r en in bet Tenculocaal ,an hat
veouukantoor Dlhier van cenige perl!eelen Laud rrj and i
toe beh oo rend e Ran J. vQn MauDen, door Mr, Voute
en Yvor rekfoning Vbn Moetabar van een perceel no.
352 gelegen in wijko lr. U. door A. Meijer Blamed"
bet perceel Wllc8te grond en geouauld Boeloenn toe·
behoorende tum den heer .T. B. Eogelrnan door H.

van Groll.
Woen.dag 20 Deeembe. 1876. Voor rekening
van den lande \'sn hOlltwcrken te Kedongdjattit.t en
Van onuitge losttl pandgoecleren to Pederesflao door
don pandbonder '1'.n Ram NgoBoem.

(V oor hot Land.)

in erfpacht van een Per·
Aanbiediug
Grond in de
ceel
o~ontgonnen

Residentie

P RE ANGElt RE GENTSOHAJ'P EN,
.ie Ja 'aocbe Courant van 12 December 1876, no. 99 .
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.A. tout prix.

het bostant, <l.t wijlen J . DuboiB.

Rout 'Vendut1e,
AAN BET HAVENKANAAL

Op Donderdag 21 Dcecmber 1876,
,\ 2pCt. Vend",,,lari., door
F. M . HORNU NG.

2230

Op Dillsdag den 1gen D ecember 1876,
des voormiddag! te elf ure,

••1 ter hoofdpla.t. PATTIE bij in. c b r ij • in g
worden ollrlen; £'rpachl:

het recht tot den verkoop van OPIUM
in het klein in de Residentie J AP ARA, gedurende het janr 1877.

sCUE ~ I' HI ERIC 111' EN.

N.dere i.form.tien te bekomen bij d. Hoofdpacht
(2228)
to PATrIE.

BATAYIA.

Vrtjdag 22 December,

.'\ullgckomcn Pdssagh rs.

"heeft."
.De Kamer beeft zich fchf'nr met dit ate!aol, dat
tij , \'o lgel1 iJ ~le YOCZe'i Dring \'an het HOQggereghhof, 1/ bij
na met algemeono 5t o mmf!n llfllollrde), voreenigd. Door
welk mil''''· el dit geb eurd ls, hef'ft bet H of \'el'gden
ons te z e~gt'n .
Bet trl ot ,rUll he t a ur .·s is bijUR ~el vocg()lijk . ollhc.U8
niet onweh'org-~lijk, cloch dit kan don ougunatigell
to laa) illdruk van het. sink, dnt mear gelijkt op eene
nijdigIJ p ole mii!.che kriliek d'lll op e 11 kl.lJm go tela
b oz;w88rachrift Yan e(,l1e openbar e magt JJl\ll de hO lgStO
lURgt tll den StllR t ge-r igt, uiet weg nellu·ll. Ouk d~
llonh t f, hoe wel llliud~r (Jng-ep nst ,'all taQll, ll ~o mt ,o)r
de adre5eauten Iliet i n Dd wf6moetli go bOl.·d.tllkiug
aau dell guedt'll oudtn tijd, t(l el1 lIe E'n 8ongt' lH'IDfJl
J.gebru ik was, dc 1.. den \'btl het Hol' tot r fsidenten up
"de drie hoofdptaa.tsen Vl<1I Java or rl111 lie Voret,fllt,lalldell, tot ul ge met' llen socret!lria, dan weI directeur
n V 1111 let een
(f BudeL' depntcment V8ll algemeau
"bestuur tc b t 11 'ern t'!] , wnardo or zij 8fU8 arillz!t'ul ijk e
"h·aktehH'ot.:i-ve rbol.1g in g kregen, en cr, len geloige
""an hUll uittredtm ce ue suel ert! promotie bij lh reg·
ntedij ke m llgt onl:.dtplld", en de /;egellstellhlg yon dit
or
~{'Z€'gfHJ tijd,' k lHi.:t btt itrlsel ill 1860 aan ge nollil H,
pi.ch klimant,;'r dBt bet poil der welvoegelijkheid in
toen rdi t uittigt op vabetering WHd at'geflled t:'lll
lndie 8llDzil'ulijlt: lager a:a&t dan in bet moederlll.cd,
"door ht t ldn r,J~t'l'illgf:1Wege aallge1\Olll~ 11 begillsel
De - om de Zilchtst:e llitdrukking t o kiezen"om regterl ijke &lllLt naren nie t mee}' t·)t do WBflr
r;ee r nijpostige toon,,,waariD hel:; Hooggercgtehof aan
,,rleUl hlg '~Bll, ondere betrekkit sen te l'OepeD," lilidt
den KOlling echrijft, is du te mee r be vreerndend, omwei ,..at te rgol.tioch. Dat ook do regterHjke magt
dat he t onderwcrp zelf Van 7,ijl1 schrij¥en r.ulk een
in lndiO eene beboorlijke bezuldigiDg en verhooging
toon v(~strekt lliet moti.et'rt . Zulk ean t oon zon OHlD'an tbans oDgenot'gzaam ge \lord en traktcmet,ten y~r
IMn betawelijk v.-ez6o, 'Wanneer bet Hoogg'er~gtshof
laD~t, is oen red~:ijk yerl.ngen.
Docb dat r.ij het ar·
rlch over et:nige hem anngedan,e krenking of TcroDg~·
Bnijden fan degewQonte - wij louden het bijna het
lijking te bekl8gen hatJ, maar dan ware die to on ten
misbrnik durven noemen - om. regterlijke ambtena·
min te begrijpelijk. Iemand die op de teen en getrap L r~D voor hunne onvoldo6Dde bezoldigingen achadelooa
i. heeft; een zeker regt knorJ'ig te worden en bits to
te stellen door hen met velte, niet regte rliike p08t. ~ n

sprekeu.

d.~

bij teetamentnira beschikkil g, bet Huchtg~brl1i k van al
zijn bezilticgen nan de edele beeren directeura van
de Oo&Hndisehe Co mpagnie gelegateeJ'd beeft Toor den
tijd ,an ne ge n en negeJJtig jaarJ zoodat voor bet cin€!e yaU dat tijdstip, zij niet ge regti.gd zij n in bunne
BallYr 'gen ,,016'0n9 den iuhuud van het testament en
da.~r buiteu d&t reeds gelaet iB op voornoemd req uest
volgene zijn inhoudt, dat deze zaak. do heeren direc·
teul';i yan de K.amer \'an Amsterdam Da!lgllat, Daar
dew-olko do request ranteo op nieuwe verzonden worden.
tt Oelijkluidl'nde met de .regil!lter.,
II (G-eteekend), JOB, van Mennaell).
!'lNog e II Dlam or:leesbaar.)"

.

.. ~T.A VJA; dd.HBD~' ... . ...'. _ . t aANGwgQttmN .1N BUROPA:lI.\'Yi~~hl1;

ap den l Ssten Dt'e:!lllber.
Y&lO Atj ,;h, p Jr shawiJ. G, G. Loudon J gengv. de
Hlut, de kou tr:Jieur 8ieb ur~, oDdor-ir.ttndant 1\10r·
reer, hp". 'l'bieme, ht~ lUlt. adj. van Heutl!!z, 2de
luit-s. Kobuil t Kok, Gonda dl W f r:o, 'J' icrto di ~in~
grato, fljojo Win vto, 16 Eut'op, oDdervffi c i~iea, rad e n
Tt!.e;ooh. 47 Eul'op. en 49 iul. mil itairen, 1 Chine f\~ .
:J2 Yr ijc k ..·olie.!, :::;2 dW8.ngorhe:uen, 1 rrouw ell 1
kind, 2 t:.::l.: e pelingell; faD Pddir, 1 Echep",lillgi van
Edi , ger.llgh ebber O. nn llatellburg, kontrole ur Hiju·
~ ere, oflkitlr \'an adm . J. .A.. KOI pertlhoek van d r
Ko ~ ij, ll1u chiu iut von Buvee, 4 EU fOp. e n G iuL miH·
tai.eD, 1 HOIlW .

zullen worden verkocht:

500picols Hot-lie
en E ene partij S UIKER.
G. A. WERMUTH.
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~
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ueb..tIlUe
~ _
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'

ell

..
,
l)lllJeKenue
~

SOBULDEISOHERS,

in den f.illi.teo boede! I'au den Chinee. TAN BOEN
ONG, zoowel de niet bevoorregto als de bevoorl'eg· ~
en p.rd uf hypatbeek bebbeDden, worden
opgeroepen OD!

op Donderd ag, den 21en Dec. 1876,

TELECRAMMEN.
nATA.YJA dd. GISTERRN .

BEN 0 E MIN HEN, en,.
OP YKRZOEK EEIn OL ONTSLAGE~ al. Bdj u·
dant van den Gouverneur Generaal de zet!-oili ci~r
arri eD B,
YER[,OF VERLEENll, tOor den lijJ von tweo ja.
rtlD, aan den 2e komm ies bij d~ rekenkamer Weisbecker ~ n aau den len luitenall t dor artillerie \roewiniu·1
DorB c:lcll.
EERVOL ONl'SLAGEN: uit . ijne belrokking de
opzigt.r 10 kI •••• by den Waterstaat Bon Bet.
BENOEM D, l o~ odj uuant .an den Honyor"ecr Go·
n("r~(l l de 'lee - officier von Schmidt aut' .A.i tellstadt;
tot vlce - president "all den Raa.d 'fan J usLitie to D:J.·
tilnB W. d. Berens.
10I!GBKEND, d. ,il<.Nu medaill. aan MadDen,
gewczeo lid van den lannraad te T aDgeraDg.
PJ<:NSIOEN VERLBEND: aan deo kapil.in Stein·
met z,

BKVORDERD, tol onder·iotondant <lor I e kl ....
ll rt'tle rodej tot 2d luituoanta·kwartlerruo6!ter

Altena

D", hay en ".n Solol> (Manilla) ie foor d en alge ~
lIleenen hon~el upengsttteid met nijdom \'80 douano
roo"glcn.

b.g~~g

fo"'"..1877 i. argekondigd.

r~ Coutribntie vllor het weduw-en- en wee&enf"nda
voor burgerJijke awbtenaren ove:r 1877 i. 'a8t~8teld

op

4t~.

einde over te gsan tot d" d 0 r d e veritieati~
bUDuer Bebuldlorderingen ten laste van dien boedeL
NUIDeDS de 'Veeskamer:
SAmarrmg.
De SecretarlB,
dell IG D,e. 187 6.
R. DR LA..c'<NOY.
2284
ten

Op cell nadcr Ie hepalell oag
in. de rnaalld D e c ernbera.. s,
zuHen wij op Publieke Vandutie in
locaal verk'J open:

ODS

EEN STUK GROND,
be,end onder den naam I'an BOELOESAN groot 011 '
ge \'eer 56 bouws waa~,oor do~r ll",t G,ouv.ernement erf~
pacht iB ~o. ".Btaan, Ilg.eo de ID he t d,.trtct TH OEKO
aCde.ling KENDAl" Resid.ntie SAMARANG, be
iJoorl!nde nan den Boedel van wijlen den Hoar

J . B. ENGELTVIAN.
Nadero infllrmatien tc bekomell bij den Beer W.
0 • e woe Wei e r i _,
KeDdal
cn bij de GeuHl-:htigden uer benificiaire erfgellamuu .
O. A. llE IJERS,

VEENSTRA Ie L

2064;
--~~~---

en Rant.

ll" TndiBobe

des morgens ten f cbt ure precic8,

l 'E VERSC IHJNEN IN DE YERG ADERZAA.L
VA N DEN RAAD V AN .lUS'l'ITIE .ALBIER,

SO'ESMA.N en Co.
•..--.-.----"- ..---..-..

--

ii?~De verkoop

"..."

ran bovenbedoeld stuk grond

Boeloesan~

zal Zaterdag 23 dezer
in bet L ocaal en ten ovetet.an

pl';~~6 h.b~D.

VAIl

bet Ve ndukalltoo r

SOB~MA.N

en Cu.

i'-Ji#itz
EditiQn.
,c:o·i i,e~· tlon. .

Manilla Londres.
..- A 8 CERO S.--

uitgege'1cn ': en verld'ijgbaar b!j

. : .' of .

British Authors.

a f 1 - per

'1~f/el'vermi'ltderde prij8

G. C.T.V.A..N" ;g.QFl.:I? &0°., SA~IAnANG:

deel
1

Adaws, Sacred Allegoriee,
Ainsworth Talbot U arland,
Bayne.. Lyr. Anglicana. .
Bolwer. Poeme of Sc~ill.r.
King Arthur.
Dramatic work!.
Tbe new Timon; St. Stepben'..
•
The lost tales of M itetu•. '
Carlyle. Frederick the Grent.
•
Tbe life of ll'redericb Schiller
Obarle.wortb. Mini.t.ring Ohildren.
))ixon . Her Majesty's Tower.
Edwards. Mi •• A . B. Barbara'. bistory.
•
Mrs. Steven L'awrellce,
Eliot. :Felix Holt.
The etory of Elizabetb, autbor of The
village on the clift·.
Ga.k.ll. Oranford.
J ubn Halifax, au~hor of. Brea.d upon
the waters.
,
Poewa.
Hawthorne. Englieh Note·Books.
J eaifre.on. A book ab ,ut doctor •.
KaVAnagh. Englisb wom en of letter•.
Lever. The Bramleigbs of Bi.hop'. foil)'.
Longe.llow. The New England tragedies.
Loren~ o Benoni, bij th e author of

1

ONMISBAAR voon mOER MAN VAN ZAKBN.
Deze bekende Zak·Almanak bevat genoegZQ8m ru iml e vo·~,r het doen vnn B.snt8ekeniDgo n roor elken dng "a.n
bet jasl', met opgave vau' dag en . datu's) vrrd er etaatj cs voot' bet noteeren vaD ollt ~· R.D ge ten en -uitga'·en. TBrief van commiBsie-penningen als usance Banger. omen door de koopli edon.- Uittrelta ,·I~ df'r zegol-ordonuBn.
ties.- Prij~en dar zagsls. - N"uwkeuri~e l'enteverekp.Jling van 3 - .12% Dlct Kwart brcukf!ll. - HerJeiJings .
tafel van duiten in centen.- Renteperekening f An n.lle Kapitalen 8. III en 9pCt. 's ja~r8 berekend oVor dage n,
maanden en jaren. - Herleiding van Heellldc Ulunten i,l Nederl. ge ld. - HerieiJing V,1I\ eenige oude en
vreemd e ma.ten en gewich ten in Nederlandsche.- Kalender met mlla.nstan<lcD.- Chri::it,d ijtre -, Ohinecsche
Jafaanecbe feeetdagen.- enz., (>DZ.
•
Alles geboDden in een net J,ionen bRodje kl. 8) zokfnrJUB!lt, :\ f 2.- , t'r9.uco per prst f 2 :')0.

1
2
2
1

1
18
1
1
4
2
2
2

1
1

•

1

•

1
2

1

Prijo

Co.

BAZAR.
0

n i n e

K

0

0.65,

]~rnnco

c k j e s.
" ll

Bazar.
Roude, Vierk-ante, Ovale,
in groote ]reUB en diverse groot-ten.

A.lcati"el.
Pra.htig. Huw.elen Tufelkleeden
1889
B . KARTHA UB en Co.

B A Z A R.

r zt',.-....

p. r • t u k IJzeren Ledikanten.
1816
B. KARTHAUS en Co.

Vle.gel. fabrikaat G.br. KNAKE,
PIANINOS en SALONVLEUGELS.
1811
B. KARTHAUS & 00.

VO Ott!!t:

B.

KAI~l'lIAUS

EEN PA!(T!J

Pl~ AOllTmE

SO lllUJ FIJEllOEFl'IlN.

Prr:! ute t bu ~ kell.
_E u\'el ·ppe-s in E"oo rl co _

en Co.

G.,agroerrler ZUI.JDBliHO UOl',

UD pi eerb oe k uD ev K Wtl~ leu .
223~

Gebakpaun en. SoepketelR, Wttterketela, KoffielmnneJl>
Geleiv orwelJ, ijzeren KoekepaUD eD koperen t'll ijze
ren P et rolennl kooktoestell t:D, \'e rlnkt o IJ skuunc n,
o

J

ill ~ m l) .,.r~ t·n ,

em:.,

t!1.lr..

G, A. WEIOJUI'l'.

H'eer~u~Jcl8r ,

werkt tegen billijke prij~"il _
(l)

Voorhanden:
KNIVES n ,

voor

V e r k r !I

n U,I il r :

~IJ:rJ
15ll

bij

ill vaten

D()]{]{iW ,I AI,e.u('o .

geyesti gd te Batavia.
De ondergeteekenden tot Agenten benoellld zijnde
~Rn gODoemde MaatBchappij, zijn bereid ri eico's togcn
Brand· en Zflegevn.Br llRllttmemen tegen de u.lhi(~r gebruikelijke premien en con<liticn.
(2007)
E. MOORMANN en Co

hl OlJ.ll.

19f1O

PRINSER

UeSamarangsthe Zee· enllrand-Assuranhe Maalscl!illl\H!_
Ile Neder!. Indische Zee- en Brand-Ass. Waalscilapilij.
OeMederl. Illilisl:lJe Zee- en Brand-Ass. Maalscbappij.
De Nederlandsche Lloyd,
Ile)ee- ell Bmnd-Ass. Milatschallpij Ooslerling
lie BraDd Ass. Maalschapllij de Ooslhoek.
aiuiteD "teeds fE.'nekeringon tot go won8 conditien
bD premien.
h!ltoor boren bet Jokaai TAn de. lT I,W rttll
G . O. T. VAN DORI' & Co.
G. STELLING Direkteur
(1268)
en agent.

...

het eenig goedgekcurdo Illiddel in :F rank·
r ij !<, n e 1 g i .:i, 0 0 S t e n r ij k ell R U fI•
I a 0 a ge "-'8llrmerkt £loor d. e hn ndtcckcToIil\g ':Rn
Dr. GIRAUDEAU \'on S a in l- -G e r v 8. i s. llnt afl.nt.n.l zui"cverende mi d·
delen is zccr grootj lU&nr aa,ll de ROB _.
BOTYEAU
I,AF:b' ECTEUUkwam altijd den eersten rang d.llsrondor
toe, zoo wel om hare sedart weer dan dric
king, als om hare rLilTAARDlllE fL,HISNo
SrELLlX G. Zij gcncesL \,olledi g. zonder kwik
~il"er, de :l:mdoeningcu HJ.n tlen buid, den
huiduitslag, de kli ergeT.welleo, de ol1gemakken "an bet kr.llambod, vall del! kritisehen
en V&lI 'de Beherpe voob ten. Doze }?, 0 B~ .. if!: fGo ral aanbereleDswBurdig tegen de rec~ntc bcamettdijkc, vcrouderde of bardnekkige

!iekleu

wanrtegcn

dt:)

eopabu, het" ·

kwik en· de lodium potasHii nieh 'fermo- .
•• gen.- Fabriekewerk in Holland gedepon-I
__ neerd .
DopOthoutler. te SaDlarong : G. C. T.
\TAN DORP & Co., en WANNER.
ft ••
< Gene....l depOt
te Par ij 8, 12, rue"

Rieber.

A~lALIA;

K ummandout E. W. FA1311IT1US,
za l U0ll l a en .. ]OllUHloi 1.8'77 \' 11- 11 BataYl!l
vin Pad::l.ng ('0 N.!lpels mmr ?'~ieuwe I)i ~p Tertrekken.
Ln rliIlf{ wordi: n(\u~ouo UJ(,ll ,"oor bijr II aIle baren8
in de Middollll llds(Jh~ Z~tl W!tll r\'Oor tli reQte C0nlJl)~
SL'me nte n w or lell ufg <:>ge\·cn.
Y OH'

vrac bt en pase.age gelievo men zl{'h t t1

'if fln~

den to,
M", NEILL en Co .

vi erden eener eeuw erk cnde rn.dicale Wer-

-

.u L iUIUle ll ~L.

::; l'OO~IS03IP

Leuel'l EEN ROI{ van bet f~inste
Zwart CASIMIKB, onder guorantie f 50.

Me. NEILl, on Co.

"Mercuri us"
..

J\I. Uitl llt t"tlj 1\~l; I1\.i

liWl'

!BA-!sle

verlcl'!jgbam' bij

C. A. UElJ1<:liH

Dusr

S~oom~. , ~~ats,c~~p~ij ~ce~~rlalld.
\H.: I t;b~H n;

J. H. Schmidt.

Vuurvaste Sleenen,

Tweede Kuloniale Zee- en Rrand-Assur. Maalschappij,

8 uur

De Agtl1iten,
Me. l' EILTJ eh Co,

model. .

2186

ODEU,

~ " e rabaiA,

LAATSl'E

kdUepla.tlLc IS,

lJ:LE,

v. (I. !;~~JE

den 1 th: \ dt"'l.e r, d('~ lllorgo~fS
MU C- n~l'!3r ou d ..~ l\lolnkk en.

\' t1 rtrckt

Sn.OeiIlle SSen, _
I1PRUN1~G

11,·. ~~'1,.

Ooz; n ~ \' oer.le- r

j }J'lJ s pCI' Ul1con J I-1. 1. <1 U.

Bij ondergeteekenden Op nieuw ontvuogen:

M~HttS.

~~l1>\"1~n

A. G RuN 13 E U G,

.:.:pideruiech zijn .

Pa.rija, 22 rue DI'(1uot, en bij nile npot!:ekers.
Hoofdd6pot foo r Midden·JR v" bij DE GlWOl',
KOLFll' en 00, Satnarnng.
210

Ned. Ind. Stoomv.
HE'P sroO ,, ::;C Hll'

r La w c

r c n d en v cr S tc r·
k l! n d Vt10r de mung
en beL bloed,
Zij zijn iu nil e Y(lO r·
ko meude govid len Vlton
I fL n g e en 11 1,\ r do
11 l~ k Jr i g e koortson
nnnbcvolett 2el f/$ danr,
w.Ilnr de Q!liuine wer·
keloo8 is gc blo\'cDj
a.ismetle tcgen koortsen die in v 0 c b t i g e sLreken

Do;:) Agenten,
Me . .NEJIIL en Cn.

22~6

lJ 1 i k,

228a

De pill en nlll i.,lUlNA-LAIWOHE "~ ll
00

dl'{1 1 i en de7. l ~ r, ci t S :ll(\r;.!cII!J bJ n 8 ute hJlar

T eJvkbell'll rl Rc !o ke el£' l1, Punnng l Pnlewbang
,M uo tok, Hiouw, Sin;n pore 1:':1 A.ljeh .

York Hammen
l!l

\'~ I' keit t
B.l bn-ill ,

woJel' ont v8.ugtm hij

lll efH:lch endra ge rs Messenbakjes, S pec€' rijd e~en , Sleutelmandjel!l, ovale Vliegendek8elll, Sl&lepeb en Vorken, enz.
1812
B. KARl'HAUS "Jl 00.

k

J . HUDAS.

-r'-U1tllU"':ie
Prtlchtig SlJeelglled .
Dik tluhrijfpnpi t: t

Mal'Mila Wijn \'Qo r hert.i te! lcode zieken.

2139

(2:.1)

BILLARDZAAL.
Kostglingers worden door l: e m tege u
.r -1 per rlllg allngen omen.

.AJ, e~, A' I~i~1

op bal ve ne8~c hcn Sreeds vo ()rhnoden: anze bekoDde tijn e ...... iLte en roode Portwijo on Madeira.

Ki ,i<:lI' l ll!jfcn Ea- Ui Bra.11dgrv(JlJr 'fI"OnlCilU11ienOW b JI , oOr fOkO
IUlI~ ",:111 vuo ru ocmli e MHl.!;;hl\ppijIlIJ
b~

b~jbehoo/'el1de

eell fmai Halel mel
fl, [r., r> en [9

Nog -per Amelia. ontvang'en:

Ale en Tennent's
P 0 H T E R B [ E H,

Iimu,) verzekering M'llltSthllppij

DeP~~~i:~~!CeedkeeJ~~e d::~:~ ddatce~ij h~~

Haatsell.
Ph. F. Voorneman, Sala tiga. Ned. Ind.liEI'Stoomv.
::;TOOMSCHIP

BAZAR.

Ass. Maatschappij.

2222

(2160)

FOl'slel'

O. I. Zee- en Brand

Hoo f'J - Oarlerwijr.eres.

3 AI,ATIGA heeft opgerlch;,

I.'.!-

Pracht Scheurkalende rs a/, ::-3, /,4, /, 6, /' 6.

bier \".00 gUDstig bekend , ontvaD go n b;nnon k or~ weer

1. Jan . 1871.

~l~
i ...

(2080)

BAZAR.
Eelligste Imp0l'teUl'S van Pianil:0S,

B. W. C. G Kil Ui'WS,
Sa! a tigD I
15 D ecem ber 1 87G.

Ill ;' ,

J 0.76

P1'llc/t1 AlllullIahJr:en mel /1;ilO ge/delll'de platen, 011 ~lI'ailr brllln n r :l.

Co

CARPETTEN,

..

pOl~t

~--====..:.::..: :

r.r.er

~"'U

per

J

foor kinderen om wormeD te verdrij'feu
1892
B. KA.R'rHAUS

. .v.,..
. eldJJecl ci'~Ll i-L

J

DICKENS SCHEURKALENDERS

(1891)

Va;,

OAOELI.1J.( -; Til CONS lJL'J'EHE:, Hoe"on Lo ~ et N o. ,j.,
2215

Javaansche AhlUiTlak voor 1877.

Geifmailleerde en UzenJerl£n de Casserolles,

F I L T E' R V 0 E Ie,

San l

De sch ool is geopen cL
v'rtlt af Ned"" !/eie,r;eJl/U:id tot p/rtflt,\·iil.r;

Chirurg'iclI -J)cntiste,
opvolger I'ili l dell Heel'
.T. S, BUJ~LINGIIAi\1.

BAZAR.
e ll

'l'E

SALATIGA.

DAMES ALMANA[( iS77Prij. I 1.50 .

Butten- en binnen

1487

.TONGE JUFFHOU\VEN

Dr, J. Osbourn Edwards,

GoplnJtt 01' Kllrton J 0.50

1.

2 dIn. ,. fl O. Voarhunden .bij
G . O. T .•. DO!IP en Co.

bij
Me. NEILL

VOOR

Kleiue Kll.utoOl'- Ahnanak 1877.

2

Cd. BUSKEN. HUET.
Nalional c vcrtoo;,;-en,

WER~IUTIl.

Ii:o .. tleerHn:,;,·ell.

BEVAT/~'EN DE: Knlend er met lUaanstandcn on pnsfiurdagen Obriatciijke-, C!,l;!) C"cl"{' I,e- en .Tav.Il':n8cbe
feestdo gen- Bestuur van Ned. Ifldie.- -lIoofden Vl\n ge westelijk Bee bmr.- l'nrief np hut binne.- l~n 1 uilcnlandeche BrieveDvervoer. - V~ rj~nrdo.gen -.,·[!n IH~t KI)!l. RuiiL - f..h:tl cnk ell Verjll.urdtl g'iJtl Vlll! lie Vor~ tt'Jijke
Huizen van Solo en Djoeja. - 1.1ijdrekenkundigo opg!L'iOn . - Tilrie f Vl)'J r de verzeotjing ..... n Tulegrafl:!cne be·
richton op Jav8.-Voornna:rbte ge witlbtcn in gehrllik ill Ned. Irdio - D ienst.pgaHng tier NI.!d. Iud. ti poJorw ('p:o
Mantt4c happ ij, aJo1ll6d e het Ttiri~f \'oor reizigers.
Op~(' p l/jkt .r i.-, fl llr pgP pbdi!.. r 0.511.

2

G. A.

Dag- en Kostschool

·KANTOOR,- AI .. 1YIAN A K 187'7

Moe Donald. Annale of a quiet
2 ,
neighbourhood.
2
Meredith. Poems.
Olipbant. Mra, The reoto r snd tb. doctor'.
famil,.
l'ullini. A quiet nook.
.
l'chiinberg-Cutta ll'amily.
The Drayton,.
On both .ides of lh e " a.
I
Tbe Tictorv of th e fB ll qllisoed.
Shakespeare, Doubt ful plays.
Ver • .
'r he H otd du petit St, J ean. 1ij t',e aut hor
of Vera.
·Wood . Verner', pride.
y ul e ~ , Ren.rtsease.
'J..1he waiDwrigb t/ ~ pat ient.
}' riarflwood Pest-ollice.
Huiten Sanuullog met verh ooging vaD port:
2221
G . C. T. van DOR P &. Co.

te bekomen

.oriivangen bij
2228

~amaran.'J8cheZ(lk.;. Almanalt 'J877:

1'01.

1

Doctor An tonio.

2225

. ---tiilrtlllllteode kwaliteit.---

940

Holloway's Medicijnen
HOLLOW.\.Y'S P.LLLEK EN ZA.L :b'. ~ Ge"l1urlijke

2208

de .A g~ nten,
.J. DABND ELS en Co.
ButllviH. fu,maril,.tlg, Soer1Jbaj.a.

Dinr-

-rhea. -

De ooun.K en dc:or ver7.wak k-ende ziekte :;;00
yer~chiilend, t·n de wijze hur6!: &lmva Hcn zoo n,~ rnn
derlijk 1,~Qda, s even eell volllo~t~ d", tt)den V<1.n hrt b(\l!ingrijk.

Ran tal bll.t~r dl&gto tler~ . O nde r Holl o wli-Y"ij

beh.nuelin g, ILl is d.e oorzlll!k d ezor '1.ir ~ . in dui~ter
nis gebuld ~Bl do uitalag enm l;:unt~Lig zijn} IH'(zij
de maag, d tj h~Vl' r of kteiuerc ingt wll r. den de: ::'t.'td
van de z:iekte is, wnot ~ijn e pilJ en met oorl £'t:.'l
ingenomon, en zijn 1.n.lf g",ed. op de zijl!eu. de!" 01.1 der-b uik ingewrcvcuJ betcngelon de zwelling der

RET lllJIS op

YEXDRll X,

lil.llt.~t

bewooud d l'or tlel!. He~r PI EPER.
'l'e beHsgen bij
2'~24

bioedva.tcn (lU f ('gelen iede ra H r kcf' r de werking.
wantuit dl :) oak ont~Ja.:t. ~. .seide middeleL We ~ };.I."!ll

~:~~\~}:::i:eT!O~1rn~:~:~~:,~~i~~~~~;f~:::t:~~~:;rE~~~
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