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BJJ DIT BLAD DEHGORT llEN BIJVOEGSEL.

lltunboe nls gl'ondstof voor pav icr.
Eene, het J3esluur van het 3de Indisch Landhou\,\,'Congres (lang€iJ~den naag botreffendo de I,.mboe
ale materia.! voor pnpierboreiding werd Diet ge·
8chikt ge f~eht. tel' .opneming io hel programma, en
gel'/eigerd met de oplllerking, Utlt Loch nieooand in
staaL wu zijn ze te beanlwoorden .
Noar onzo bescheiden meaning is dit geen vol ..
doen(1 motief om een on~rwerr .f te wij7.en,
't welk in Europa en Brit'ch·IndiO s inds drie jaron
ell nog' voortdurend een punt van ernstig onderzoek
nilmankt. Nn het door den Heer RouT r.RDGE belYezen
i" da t volgens de door hem gevolgde werklVijze
nit bamboe een voortreflijk papier vervaardigd kan
worden, en a ilee n l,eL verkl'ijgen van de grond,tof
110g bet struikelblok is, dat deze nion wa induslria
belemmert een groote vlucbt (.8 nelnen, Bchijnl het

~
I

l'7oonde sLl'eken, wallr veel bamboe wordt aan ge.
lrotYen, knn men de jonge balIlboo (meeat.l bam·
boe lnli" geuoemu) in vrij groote hoeveelheden
[(o"pen tegen 1 of 1 Y, cent bet stuk, en waun eel'

ens loe, dat bet nlleszios op den weg van een

men gHnegen ie Zoe dl'oog iu ouLvatlgst te !lemen,

]amlboul'le.congres ligt, om te trachten die belem·
mering op Ie l'uimen.
De Heel' ROU 'rLBTlCUI heert a1' in zijn ijver om
de pnpie rbereidiDg nit bamboo ing'ang t~ do en vindllll, zelf toe bijgedrageo, de haz warB n danrlegen
grooter to rnuken, dan 1.a wezenlijk zijn . lIijne
plannen en barekeni ogen hadden toch ten gro ndsbg: de opriehting van eeo groole fabriek, welke
millioellen ponden p:tpier·gro nd,to ( 1'001' den handel

waarJool' hat transport zeer vergemakkelijkt wordt,
mi8scbien zelf, tegeo laS'eren pl'US. Dual' un een'
vonJig jOOgd bambo e van de bcvolki:1g op te koo·
pen en Lot papicrgJ'ondetoi' le fer~",'erk~n~ zonden
lVellicht bonrlerden, "'Gillig vermogende Indo Europe·
anen een behoorlijk be,t.an kllll uen vincia n.
Let men intnsi!chen ap do groote nitgestrekUle·
den "cillig of oi.t. voort brengend terre,,,, dat door
de 'pool'lV"g Sam.rang-Sola lYordl J" o"ouede n, don

gereed kan makeo J en woaraan een eigen bnrnuoe·

zan hel ans geen8~in3 vorwOnder\;lfl 1 indien uet aanleg-

aanplant VIm hOllderden bOil W. verbondell '011 moeten
zti n . Daartegen bestaan Behtur natuurlijke bezware n van
\~ellicht nooit galJeel ovenVOH·
dien nard , dat
nen zullan kUDn en worrien.
Aangezien. ?olgens ROU'rLElJG~'8 bere idjngfi.m etbo~
de, Qlieen jongo bamboo (rraarschijnlijk van zooda·
nigen leelUjd als I'/aarop ,.i) hiertelande g e"neden
wordt om or 10uIY of ,;uikerkrandjaoge van Ie ma·
ken) voor de papier fabricatie gesehikt scllijnt te
zUn, zoo stuit men bij het wBl'ken op grooti: Bchaal
up de lllUe,dijkh.iJ, dat, h'j het .raniJllon Vall aHa
of ook Let groolste godeelte del' uit'pruitsels op
den verelsehtell ouderdo ro, de bamb r ;toelen bin·
nen een of IlV ee jaren oitslerv,.. :,
Om dil te
voorkOLL en zou men '.', of 'I. der scheu len millstells
10 of Hl mua"den moeteu laten staan, d.t ,vi!
zeggen tot op eeD leeftij.!, "aarop ,Ie lI.muoe gesehikt
word t vour de monigvuldi~e doeleilloen VOOI' welke
de inlander ze bezigt. Eo 3aogezien voor honde rd ·
iJuizenden balO bue'a. op Mn punt Han de markl
gobrsell!, geeo debonche bestaa t, all de ir.n erlijke

gen van meer uitgebreide bamboo-plantages (oiet
vnn hondarrlen, maar van tientallen bOlllVe) in de
nobijbeid dol' etation. en halten, een zeer win'tgevcnde
zaak kon 1V0rdp.n. B~i dnizenden (gaheele waganvraeh.
ten) pel' spoo r over Di~t lUeel' dan 50 kilometers
vewmden, worden de kosten van vervoor del' balll boe naar de hoofdplaatean toch niet zoo boog, dat
de uiet voo r papiel'fabrieatie ge.ehikte bamboe n iet
met voordeel Imn wOl'Jen geiixpeJieerd na"r die centru
del' bevolldng, waar men VOOI' een goede bamboe~
npo,,, 10 tol ~5 ceot. bet~.lt. 'i'ijJend ,Ie opriehtiog
van het Oong l'8s- ell Tcutoonstellingsgebouw te
Solu, in 1873, is dit dniJehjk ge blekell; het vervoer
va n 'l'aog~oeng en '! 'el"wa Dnar Bolo kwam voor
elite hamboe , afgekapt op een lengte vlln 18 voet, op
~locbt. lwre eents per ,tuk te stuan, en tel'IV ijl
~ll)ke bamboe [buvendien van miDdel' goede quali.
teilj te 8,,10 plaa!seitJk 15 ceots k03lte, kon mw
ze van Tanggoeng aunvoereo tegen 7 of 8 cent.
't stnk.
\Va".r ee n zoodanige gel6genb eid I"~ vervoer en

'VOPT'

wllardl3 er van n.iet grcot genJsg is, om een veron 'IPpr h Ailll1dpnrlA "I~j·,~m ,l p. n InPt 1Jorn',j pr"l top

re:llisatie bestaut, zcu een bamlwe-aanpla.ut, met
hp.t doeJ. om ii. of II, er vnn 1;l'O(W n:lr!!Pl'filhl'i~!'I.til'

kunnen doe a plaatJ b"bban, wo schijnen de plannen
vaD d" n HI'. Ronn.SDGE, ell on hem van de Heeren
YA." WlISTRUM & 00., voo r geene practisebe nitvoering vatL.ar.
IiJch dnarmede is, naaC:oolo fL eeOlog, de b~[Ilbce
&1. papiergrand.tof vol.trekl nog nieL gevonni,d.
Yooroer;l moel men in het oog houd.n, dat _ voor.
zoo vel' ODS bokend i3 _ in [odie .eii, dour bevoegrle
perBoneD, nog geen proeveo genom en zijo, om nil
oudere, ducb nog groene, bm boe papierelol t 9 berei,deu; ' de . totbiertos bekend geworden onderzoekingen
habben .11. betrekkiog op uit do tropen URal' Europa
of Amerika overgezooden bamhoo, we lke Ie voren
of gedurende de I'eis gehed w•• uitg·edroogd. rl\it
het Demen van verd ere p roe v~lJ hao, men r.eJt3 de
dwafl8heidd.n Heer ROU'l'LEDOH eer, partijtj e vij!:
jarig. bamboe do~ri toe ·te zendeD, wa'·'.l·van di e Hr.
dan ook Schri)ft: "Het is m ij duidelljk gebleken,
dat , dje dorens niel te ve rweeken 7.ijo, maar, o()k
ILfgeecl,eiden daarvan, is Of" . .variel.it vDo'r mijn
doell.neenemalo ongesahikt. Of he! aan do" leeftijd,
het. drog. klima.t of ' ban andere oorzakon ligt, klln
;ik nietb••Ii""e.!, maar ik moet. el'ko nneil, het als
hopelooe' to beeebouwen, nit tulke bamooe papier Fe
maken." ·Daarmed. aehten wij het ilJluliBeben vol8t~~ki niet bew ~~Q', uat d~.acbler~ bamboe-.aoori.~,
welke op.JaVQ .w.orden ; aangotroffeD (de bamb.;e
apoe1,dja'\'s, Em arider.),~p 1 of 1'/, jarigen leef·
tij~ gelnpt en Ja<loHjkdaarDa,nog groen, ,erwerkt,
geell .helere . rllulleleo zouden kUDo"n oplevereq;
""" enioo~htbet blijkeodatdew voar bet. do,1

\e be,temmell, op eelle lleperkte .cllnal mia.chien
zeer voordeelig Z.jll , en altbans gelooven wij dat
het oude l'Zo"k van deze za.k op het aa nstaande
luodbouw-cougres gebee! op zijoe plants ie.
De door het coogreeb.Btnur afgeweten vl'aag luid·
nIB voigt; "NlI zi.eh een stBrko vraag op~nbaarl
naar gronrlstoffen VOO r papierbe reidio'g ~n ook de
bamboe re ads onder de planten is opgenomen, welits 1.ulk een gronds lvf levereu . verdieut de vraag
ilverweging: hoeveel drogen ' bamboevezalzon rilell
van eeo bouw geroge lden .anplant 's jaal'B kunnen
beaomen? 'regen welken priJ' zoU die vowl kUDn en
worden verkregen m.t eenvoudige, geaD groot irapilaal vereischende llladline~ '("
Deopmel'king van het CODgreabe,tnul', Jut nie·
maud in alaat zal zijn de?e vrageo te be.ullVoordeu,
kunnen wij niet beamon. Eon ied61', die iD de
~inlleni.nden WOODt, kan toch, dee Is door e'gall
\Va.r nem ing, deels door na vraag bij de desaLevolkiDg,
deels door het namen un een paar eenvondigo
proeven, 101 vrij wat gegevens tot ~eantl'/oording
der bedoelde vl1lgen verzalD~l en. Lange <lien weg
"oli l,et 'C?l!,P>'cs veel kuurle;, bijuragen ter he.li,sing
rler quaesLip, of or van de baIUboo ab gronds!o!' vaor
Impier ieis to hopen is oC Iliot.
Mocht hel Oongie.·b •• tuur nag .au gouden meoailie tar beBc!tikki"g 'bebh~n, uun 7.o11den wi) aanbevelen die uit telonn~ " VODr de be.te mouston
grau<l.lor voorpapi~r, I,.;reid;.uit baDlboe, met op' gave van de gevolgd e bereidirigewijz. eo d. varmoodelijke producti •. prij. hij be;"'arklr,g vall groote
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lIi.~lk'bll.!i;

Is,. 4a~ ·~zotiNe~·..~~di~,"t!~ ~~eer . :~!n~Ig~. ;, ~lialltit.lte·n "

V8lldllit.v4erarllk~ h8~be~'!lIngewQDDen, d.aar m~

bem80tidllt een bou,," bamboe16.,....1800() kilo·

ont,in~en

,I.

gram papiel'dto{ oplevert.
EON annwEL . Wij
hlededeeling - die
Manr oolr Wantleer rlit nie l mogelijk moeht zijn, S " ij allen grond h.bben om ' al. on.ijdig en • • rlrouw'lll rlll5 hdl. Bl1iiden dor bamboe op jeugdlgen leef'tij rl
bnur te b•• obonwen ~ rnn het rolgende feit, in oene
ooodzakeliJ il: b"liJf'r, Iran rIe bamboe-industrie voor : t okere afdeeli"g op Jar. Yoorg.rall.n, on ' 00 verreJava DOg v an veal be1ang wor deDt inJien slecuta ' g" .. nd gClUeen, d.t; bet met esw pl.~te £00 kunnen
de werktuigelijka of chemiscbe middeleD , uoodig OIU
nemen tueocheD de Bulg ••reeh. gro ... len.
de vBze), van elkander te Beheiden, niet te kostbuar
Z.te:d.g 16 d' •• r moetan eenig. Europe.neD in
of o lllsiaebtig zijn . Aileen wordt bet daD io 't a l.
bet hur •. ~.n .on gour.rnelme~t •.• mbten •• r een be.l
..
.
Jong mel'J" van DOg goen 8 J5 \r hebben g8lokt bet
[(omeen bezIVa ,r11Jk, OlD rle voortbrenglOg un pad.arn& tloor draok b.dwe)md en het eindelijk o~ d.
pterslof op g roote .. acl;anl to do en plnat; habben,
sebandelijk.te wij.. eeDe beh.n~elir.g hebben doeD
omdnt meo daarbl) d"t gedeeJte van !ret gawas,
onders.. o, die zioh niet laot beaehrij·vep. '. Morgeo.
waL tl)t uehoud van den wortehtok CUll of twee
om 11 ura is bot ua'r biunon gegoan f>D 's a'Yondl!!
jRran tnoet blijven Btaan, in \'ole g-9vullen. niet
to 9 Ute werd bet op den grooten weg gevouden voor
(ege n behoorlijken pt·jj. z~1 kunneli re4liseel'\~'I .
bet huis vau dien ... ardigen vertegenwoordigor van
het gonvorn.mant. Ret lag daar b.d.ode in bIDed, ton
Deze belemmering vel'valt eehter, indien .eloo op
gerolg. der olldorgan. beh.ndeling, en gaheel bewu.~e.
l;l ainere Behaal de industrie onJernernell. In be·
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oongr•• (id UW Itoenlj • . bij t. dragan
kornt, om
tot opbou"ing VAn het gewrocbt e~r6r Boci •• l~ecollowi •.
Inmidd el . heeft hat' b.otuur fall h.t Oon~ro. in
on~e, t oen welge,ulue J komc die!&.l zijne Joterij. uitg••
Ipeeld, waara8n de prijzen met· 20 pot. "areD yermin ..
dord wegeo. te W.iDig ',.rloebt. Ioteo.
Ret publi.k, d.t ... i.teerd. btl die gelegeDheid an
voornl nit Ouineezen en Inlnnder8 beltond, 'lrat ,o0
bnitengewoon kaLm, dat ik l'oronderstel, dat aan g.e'n
banner een prill van eenige beteekenil is te beort
ga ullen.
·:
.
Bofin, die ge8chi$donia ia ahr~d~r · ~cbt~ra den ' rug
en heart ten minBt~ dit lu:rscmckimmig 'oor·det'i gebad,
dat meni ~ bBzit~er ~nu een Jot zich grdurende ml':~.
deD, in oOJ 6ubliki:eo, walrin hij niet'" baters ,to draen
hod, ,tr.old. met ged.chien Of or helgeeo bij ...1 .on
knrmen doen, als ltij Cttt8 den hoo[lstell tJrij$ trok.
10 08.
Iu pia. to daar.an .. I een go w•• en telegraphist 'eell
zeer le.eliJ1e pijp rooketJ.
.
,Tob wover" 8chtijft de beric!: ,..,:e nr. "is de !:8l\k
mil!!chion in de oogen 'an BommigeD nog .t !ohallpeDat jonga hleD.ob .chijnt .ieh D.rnolijk op ' a,erocbt.
lijk, m•• r uu k"mt het fraoisto DOg. U zoadt denkeD
.ehe wijze te. hebben moe.t.. ge ma.kt faD. het gold,
d.t m,o dat moi.jo flU ondo rhoud cn .ou? W clnn die
dat betaald was V()Or het overeeinen ~aD eenige bui..
voore:eiling i. goheel olljuistj M be bbaTI haar overgeto.lanca.he telegrammon en .toDd om die •• !ion bi•.r,
leve['(l lAU de welwillsude politio om rSH ap te Bluiik m.Oll jt. Doodordag, VOor d. roohtb.Dk t.r.c ~ t . .
tell in een hok in do doaa..
De Offioior v~n ,J netitie hosr, een jaar' ge~angeni ••
• Het kind is tot •• l krankziunig, en ~edeeltelij. lam. · at,of tegen hem geei80ht, hen eveno .0De klein . g.ld• DIi" Y6rda.obtcD, dric in getsl , bebban in eigen porboete, en de R •• d .. I ., •. WoeD.dog dien oi.eh ••1
• 0011 bun heid'Ddud varteld!
gaheet of gedaeltelijk met een ronni. b.k ••• btig.n .
T! De broad er ,an h ~·t llleilije diende bij eon land meMag man m.delijden hebbeD met ' deD ' v.rdoolde ,
te~ een nn.· kll10h t in, die den jor gon U8al' den Resi- · mell lllag dit vooral met .ijne onden, di.· tot de hoodent etnorde met een brief, wAllrin, de geheele gogare .tandeD: behooren, wanf; tijn t'ader
nog Diet
sobiedeDis word ,erteld. En Ii U i. 8 dag~n nil, dio
lo.g geled.n een .eer verdieDBtelijk hoofdoffioi.r ,.n
bet
N.
I.
leger.
klaeht de mo id kenllelij_ ont,oerd, tJlijkbaar llIet het
dool om dl:) iOtlsk te to etoepen.
Sehillo, heeCt w.1 gelijk, w.. r bli .egt in .Uno Pic .
colom.lni;
,Hebt U ni emnnd", !ohl'ij ft de beriohb,goTt::r, I7bij bet
Ee jet llioht innnel' llloglioh,
Openbnre Miuisterie om die zRak eens nQn t o p~hkeDP
1m Leben . ioh '0 Kind orroin IU baltoD,
Ret is voo r t1en EUrOpfl3&n niet om aon te zien en
'Vie
IS nnll die Btimme lehlt im Innenten .
ik Bch.am filij l.ttert ijk vaJr den J c:".n Ned. rlwder
te zijc.
In f!.t ctcr Notbwobt.' gegtm A1'gA TJ1Rt
HI.ibt
ouch daB r.dtich. a.miith ni.ht ..ahr_
,Hecl de pla.uts is er vol van _f
D.lIl eben il!lt der Frueh der hosen Tb6t,
Tot inform.lie van . den (Jorro&ponae!lt di eDe, dat
DaB6 lio, fo rtzeo gend, im me r BOies mUI. gebii.ren.
de plnate waar het fait is voorgeval1eu niet reJBorteert
Doch lateo wij den blik sfIVoDden von h6t boo.e eo
onder d~D R!tni 'an Juatitie fa Sem.mng, mfl..8r on.
"em eVel! . t.. n op de vele vermak6lijkbedeD, die wij
dar dian to Bot.vi •. Ook wij hope.1 h.,tellik, d.t de
hior thsu5 hobben.
bevoegde Uli.lcht n.QBr dit 6chllnd"sl 118uwkeurig ondel'!let fuur is weer niet nm de lucht,
2';oek ,;,1 doell, en walr Bahuld monbti bJijkev, zij
Nftruwelijks habb en sen pa ,r profelu:;oren, met Ilame
r.ond er o.allzien des perso oD8 .,;.1 8trn(f~JJ,
Pny en Syl , ester ODS hUil IDoois, berba uldelijk voor den
----------------~~ laatst"n keer, Ln. ten r.ien) buJi zw~vendo ft6ule en _8pringOD de- f, mtein, bun fil8tgeajorden medewer ker en bon
Soerabaiascbe Correspon<lentie.
snelvi[l gerigs!l go()cbel",ar 1 bun ferdienatalijken tram'"
XII.
petter cn hrrIlD0 VI.l.vermoeid e pi!i!lii!te, t.e'~n •• opr •• nt:l.\ugore8, of daar kamen signor O.rlandini en Mevrouw
Ult. Maort.
Mendel,solm aon.etten en kondigen beet pompoa.
Al beeft oen gedeelt. van het plein VOO" de Rehunne OODcertBll "an .
gl1ntBwo[Jing) - i\llder. een mininLuur-woBstijn in den
Doob zij kond eD niet onllJiddellijk .ao d.n sII" glaD,
OOfttmoelH-,n en oen woerllS in hot nat.te ja.rgetijde, _
wllnt gen()E'lUlde hoogleeraren oaddeu nog ,oor un
door heL Datta CongreBgebouw Tan eigennardigen vorm
pn:v avt>nddu de komedie g-epacht, die d ••rna eer!t
1H1 nan dr,81'nmh flf\ nli('I'Q' Annf>n T-1\' '''
h
U
J
vo;;l (,)li i ii. uil Ve l",..Ojgauld nan ofll.Jige tOQneeUiedaautoyel'wititi <.! liu g ondargaHD, die 1 zoolang bot du;rt.
·v enda ,-;(·elieden wall s fge ataan.
op da.t brRndpont "au vel'kae:- de aanda.<}bt um volen
Dies Wl\Nln z-ij gedwoJJgen wah rust te nemen en
fCiltigen doet - van nidt mindel' bt;:b~ekr)niB i!::l de ms
znllen nn morgen "'oor den eerllten keor lich l.t.en
tamorphoae, din eon and ere ptek gronds is t()U delJl
hoorell.
govalloo alcobtIJ1 weinige l!Iobroden d&ftrva:n verwijdord,
A.o mod.werking ontbroekt bet bun nio~. Do b•••
maaT gem asqueerd door bet hooge gebonw un de m{1il!~
0 41.ti, mis£iohien de bt'lste pianiat ,.n gebeel Indie,
jos8chool nau de aent', hot Ohin.;-eaebe kalllp aln'1 de
z81 oell nitne ruend RCoompagnabeur wer;en en het
en andere zij ie ModQende winder gQ6d licbtbaar vau
· orkest nn St. Cecilia lo ll de gapingen aant'ullen.
den gro~~en weg.
Ik bab hooron .rggon , d~t du heer Mendelssohn Weinig6 maand.m geleden ug men danr zaer on..
etln kerel r.ao glud .la (Ion paling.' - do .ko~edie gewelri ekende graohten en, or A.chter, doalloo:z:e wallen
dnrende het con .jrcs hocft 8fg~ hnnrd , om daar operet
on acbt"r dUJ wallen kusernsl!, ger.nank~ VAn bAlnboe,
tas to get'en, enr..., maar anderaD beweeren, dat bij
dio temporair b('el~D, maar or perm!lo ent bleven,
~oodoellde tijn mn.ilpauage fiOIl v6rspeltlD d.ar by die
,erlchaidene lientallen VRn jlioreD, in do onmiddell ijko
'l:eed6 genomen heef!; en, om or VAn to profiteereD, te ..
t,abijbeid vu,u ~en groat m Jt3r.tls, CtlD WIISt' pararlijs
gen medio April te Singapore moat ~ijn .
Vllor kikvorechen aD andere Awplubie eo . mlar OY0tiMeen eo hter niet·, dat die produC!sntob ,an . tr..is
g~nl eon vruobtbllar oorJ, 'filar ,III:. d
terJnt't)lUke
keelgelnitlu:l do f:5t'nigen zijn, die .r;iob.in den seuteu
liekLt.n weJig lierdell.
tijd w'ilIen .faloofen met het fermaken van -Soer.b . . .
.Die de k:&&erntlH Jan SOlliObt met bunne Qwgering
i,,'s ingez43tenell.
gekend. b8*,ft. moct wtl verb"'lIfld ttl'U. wannesr hij
Rot Genootooh.p Ap.llo, die v.r ••nigiilg 'AO 100'
da.l1r tlJsn8 ~ijn blik laat weiden.
neel-en d8tl8liuDetenaren. zal iot.a opyoeren ten 'ODCDd' graohten ziju geciempt, de wail ea gaBleo!l'"i het
duet.
.onige.chipb.oukeliog.n.
moe.r •• ia 'ferJwenen, an "aar men Hi)eger die onoog~
De Gymo .. tiekdub Herkol •• , be.taaode uit t.1 'an
lijke hoM.gen ,.n blll1~O e Zig, r.ijn velH groot6 en
kroohtvoile jongeliod.n, die grooto.do.l. nog hao g••••
kleiDe lI~eenen gebouwen 'OIrczen wet e~n EUropeefloh
on t .. ikkel.n op de lager. BurgerlobooI, ",ilIeo bUDn.
uitt'rlijk: en 6en~ beltemmiDg, tlie bier g6he:~1 nieu ..
goalaaide spier.ill doa u be}Vondaren ten yr.lOrdeelo:· ,an
ie.
het Schoolfond., Er i. dat, in don ..... t.o tijd, gele·
In pl~ftt8 VuQ tie 'ODeD ,an .M ~:t8 daar thllli te
gonheid geno~g tot uit';:BAn voor b~n, die tlel Juond.
lien rOlJdelentoft:llJ .. ld sc.hihtwAchten of bu.iton dienst,
uict 1.00 ga.rne thuia litton ale uw oorreepoEdf'nt
in ~11l.ta- Yin . aller1ei kO(ltilrw~.I.eh
atltlrl ei atop,
BU:ROBUS.
W' QOrQ ('ltl., boort Ul&n er hot ge Jluit " ClU don ttoompijp,
bt'~ Bsritsi ,8ll gHdreun "Ion m:whill!!fien, het 81l0rren
SaIDaraDg.
nn lcoom&tiet'en An wagon.; - om kort te ga.n daat
i. tbltl! hd ~pooretatf(1n CUiN atlnttil~
D. LunB4A!> t.. Som"§~g . • prak heel••
i~V"'D
~.D e6~ mooi BPUO,..tlltioD i. hat, ' •• ogelogd· op
P,.oijod.ooo· nij . Hli had in d. lI\uild F.broari ... n
bre.,le •• h.ol er> nij ...tpriclioob •• dan d.t bij U,
p•• rd go,iri.bt, "DDTVon ' d•. I'a.~t.o d. ' hoe,.o 'ber.ooal. Gij .elt' ~r>lIt rOQ.\.t.~reo, WaOD... Gij bier
k.nd .. ordell doc~ den Obi~ee~ . I,'o~ lOB 80.,,1 .1. die

"'1\1

l

j

,.n

en

----_.

den

"TI"

I'

un
P....rd, .'h welk bern .aenIg.". dagen to Yilren
,}ntotDlon ....... -Geneemde - .Proiiodrono· reide, ri.;

nog ,erde. ove. lijne verd.i•.nBte.n 'uit.weidden..
.' .....
W .t"';j g...gd hebben, )" Dleta te nell bet moe.t

bet palro. ~in 'hot maunolijk gealrl~htt w'as, welk ge~et~de hevellHgd wenl thor 'l'irtodonglJo die bij hd
ftl.cbt~n v.n bt~ti diar f:ug~llW~)ol'dig W4a geweIJS:t.; Po.
l ug Soewi dAllrentegen vorklaardo dat het hem ant·
.talon pfiard TAn hot vronwulijk goat.ebb ..... Zoo
k"'"1lI d. oDgc.,ondheid der
den bekl.agd" in·
gouraohtige b6:obuldirring ann
licht

(({Ie Vl\ll ~,ot hartl. ,. . ,
J
:
'
".
T,;aat hi! olnrttllgd IlJn, dab (ie weLollkendt!D In
Soerab.ja
'lfcrdicnBten hoog Ichntten en met leed~
'Wer;en helli
fertrt:lJdren.
OV~:I lU,"'ll ••WEK .van Z. E. den Gouverll.urGODor••l D•• d. havenwerken te TAndjonp,-Prick,
./Ichrijft do Javil·Bodc:
Dat Z. E. de HOUH~r1iOU1~GenerllRl baden eel! be-

j

0

J

•

fl~t~ ~~~:~n.g~~I~:~~dJ~~~htl'~ij:.' ~~~:ro~~e

SPAAR- EN BEljEENBANK
te
v

f

A17.,,"mAMiM"lea,1 ,1,"
DHa'BTAL !\tWl\

en tcrllggen .

104180.06
48601.39

Ii

/'

·~11-,,:A.N;;":;:;:rJ.l~Gl:-. Z~i:~~jugllJ\Oht

v:!r:n w:!~

I d""

't

1

dEl

van den flee r R. verstopt.

Ret

TOT AJi'sOE:EID.

Na

ais

SaCCtlB

80111migen

ta ZWI3U1mell in weel'wil van den fellen atroom tenge~
volle van baudjil'. - De jQngBte woretelde l&Dgen t.ijd

in Ned. Indie neemli een Ollfier
het Soer. B. B.; morgen de
land aan.
Wij bedo.len .lb r . O. G. van JIaeftell, president
cler Kamer van
en Directe ul' van de
Spaarblnk alb ie!',
Plicbtml;l;tig ia heb hem DRIDenB de- Soembuia.!!chB
bu~ge:r!j eGn ho.r telijk vm~rwel tve te
want
YOOrWA Ul', zoo leDl$nl, d!::',n heeft
zich
op'Licbte
Vion Soarahaia yerdielli~t e lij k
GeWODll; om kulm
WAg te bewnndelen/
heeft bij nooit in
of holle kl.nken '[jn
krae:bt ge'Locht. De arehieven van de Kamer van Kooph~lldei e c.hter bevatten
doorw rocht 8dviea nan
de

tl~:Chr:::l:ho;:: t~e k:rotlv::~ hijn:~r~:e::r1~e~6e!
d

.

d

~'::'nw~~6ft:n~U b~:eik~~~~ a;e:et

Koophandel

d

ward

~:~: ~:V~~~~~i~~t:(1:::~~~~:~~~BmSE!.r

bij clubjea rond, zonaeX'door da politis te worden be~
moeie!ijkt. Bet ziju grootendt;el8 gedr06cbte koeli's
van Laboean. Eenigo vindingrijke ,"OIl en van het
Hamahmhe Rijk ziju up het deukbeeld gBkolll€lll die

~:!;:I1 t~Il:x~:~t:~::~t!O~n;;tilt:b~~:fj~~R~:e~~t,j:ijR V;:r~
m~, gesahreven in de Eogel8ohe tul, welke kunsh zij

te Pmllng soh¥u6n geie6!'d tie hebb6!l, dae:;, wslk mid~

~~~~:t b:~:S~~e;ite~~:~ a;~~7:t n~:~~~:~:~8oahQo: t!B zb:i~

~!'k~Ii.t,

zijn behond aan de goede raadgevi ngen van v.
Jheften te dank"" to bobben.

~ij leerde den werkm~~!! eh~' ~~~ burger om rt~,,-sr~r~DJ
wij!l.iEl

l'entegeVI'.'nd te lll!:lken.

En dit alles deed hii beiangelooR.
Het :mud') den belcheiden. man grlBVen, indien wij

FEU I L ~.J E '11 0 N.
- - - - . ~-'t Was Siutel'klaas:

'IJ

Doon

d

"

ZlJ

,

te

nat nieb Haar mHar wei degalUk dar
recht
htHWhikking ore}:' dIe granaen

EBll onderwij:uei6s 3e kla8R8 d .. arentegen, wordt
tegenwootdig nHerlijk twee rna.nden nada.t zij eXlmen

toekwa.m.
D8 Resident Swaving wordt door hot 80er, B. B. een
recilt /Jan a/stand
.
,
inschrijv ing, Wtltlt
met zlj
\Yorden, zij bevestigt
beL alieen; en t eer
is bet, tegen aIle wet en
l'dgol in, om eell fOl'maiit<;llt te weigerell ter beveati-

L.oogf)ren rang met eUCceB heeft afgelegd J onder·
wijzures 20 klasse, ja, net ie (onhmgs) gabeurtl dat r;ij
binnell lier mrumdeil van ollderwDfieres 3e kIsses tot
den rAng van onde rwij1:i6rG81a klasse opklomJ tervrijl de 10klnsss-ra.ng door onderwij:liera eerBt na vele, ,eorna tieD~
jaren bereikt wordt.
Geen enkele geldige reden zon knnnen bsstaln, om

J

~;:~~~n:~~gwe~~:r:::ge~::,d~Qg oY€rg~blefen

handelelJde namens ell ap

rtJgIHtor~:e

overdrdcht in, in de
r.oowel dien de verko up'd .f
aang ekomen. _ Hut t~u~eda atuk

het allntal Ohin~esche koeli's, jllar:

<u.

I

~~m.lle~a~~",Jn~:) '~nk:leQC kl.~~: I~~~·OPJ'~. I: ~~~~!

j

t

I

W

ook

i.I

'17

~~Im~.~anbr:..ni~e~·~jl:i ,~:::~d~,~t "i:~ ev~l~a~~~~~ ~~~O~~~l::nt~~~eco~~ o~ie h;:kl~::: ~:~: ~~"t~~ ~:~

I

eve~ee~B

,asu

L\5t

der

::~~~:::B::or~::~:n O~::~;e~ze~;v::~~ l~:t::::t.en

of~

h~t

wor-den

.tener Monr ...t kleurt zij,

nad.t dM b,i .001' den
meen!; deeenlUe\~derd~,r.ean"dget
~.
..
hand URU hnar geut!l'e.aeetd, en wist ~e rill
vju~L
d~t diu alltLJ\efBte. r:>urpriE) van 1 ~m !rOiJlU
uoor
dlk on dun iB weggeheld ".dat lllj zijn cadeau tegon
d~ 'IQordtlur had, galegd ~a. hy z.-~g hOJ dio dour op
Zlln geb~l optl.ogmg! Nl1 nondt bU waurfl(Jbijnlijk Duiten
adem ,~tll OIIl dan hoek .vam de atrnllt, en in den geest

e·~nOVeg:~B:~;Z. ;.I.:tY. lSp.:J,:er~:fn::Le~~~,

;:;iet. hU ~Qm' 01lg0lo11koPJr)" omgolfd "'''u dut weelderig
~:ti~~t:f ;~~:~ :~II!';:: :l~: :~!~~~li~ogkeo~~~~~: f::~

SitlterklollB ill dat nll toch ni t
L
1
uP Waten 'de pa's eu mats er Bwe7Ht·ot.onv,.onugadn.dt

~:~;: :~~:~r~~ed~ij'6~oe.,r~,"~~t ~~d:nh:~?

}

dVerz·~ ,
v

Smterklaas hecfu san belden een reusachtig Imikerhart doen 10eKomen met toepa,.elijk opochrin. Op d.t
faD Ka ii!l hetj
• Uit Heide en erkentenis
lEn omdat het Sint-Nicolaae ia.':
Mtlar het bart ,.,n Dientja apl'et~ ldr ondanks IUn
kortbeid, nog duidelijk:er-. I Van," liegt het rondnuit,
• Van uwen Piet,
'Vorg •• t mij ~j.t,"
Ver!;~et my ni.i! en gij kunt er de kruidnagelen
nil proevoni
Mietige December.,ond, wa~ 01 vrengde be'ill gij
in uw neveligen ""haol! Ombulde nw <Ionkerb.id ma ••
looter eohllld.loo,. noolijkbeid, Doob we weton het,
hol ... 1 Da k~oeg'D viereo·· ,,,n8folld ook hooglijd, de

speoula~,

tegen he,t

Ul.~geBp8nnon bedd?laken opgebun-

alll hij d."t stuk .auikergoed in ziju schQentje

~;r~e~hD:!:rt ;::le~::;~jke, g(;~::;, b~rr i~l z!: ;~~:;:: ~ ::~e!fOi ,oor SluterJdeae "ijn
hllieje tegeD uitwaaien v.ailig-. Ren koene worp met do t
0 lieve, beate SinterklasaP'
dobbeloteenen en .ao'n balve dagbroor wa. het eigen.
dom van Q.~t:e:l atraaf-Jongen, en .?aar ~t,~t bij m~ uu
en IItopt ZI.JO ,:ri1l8 e0n btuk faD 'yn bUlt In den w{ldeu
mond, en· met lijn ta.ndtlu bij~ bij nQg eeD stuk nit d~
bro6.k van den dagbroer: dB!; III voor de kamer"ad 'In

con

I echte

I
I

paard schoon

,indt

en

I
!

n:

gostn811,
tmwU 1
.beSluur et die inschrijving
hdeft ,getrellzold, k(}~t; d~ Regeerlllg lot de llleening,
dllt dIe gronden {HgenhJk hatH' ell niet dell var-

Wat zijt gij toch een
.goedh.ilig manl" Gij .... et het iedNeen no.r
den I-in to m~1ren. ,Niet aileen den jongen heartjes
en de jonge juffer~lel!l die-, Wllnneer ze morgen allel!l
bij elk •• r aihtaHen WBt bij groot!>uders en OOIDS en
tanteR} en wi.ar niet aI, voo!' hen gereden werd bijDa
zijn .zuai Brav? Arma straatjongent Van jon tal t'<f ze·
iedi)r voar zich een. kleiuen winkel konden bet7innen,
.ker ~el wat t <:. reobt .komen~ ~n miDBte ald de goede
mitar gij ver,ult ooll: de naderigo wooing van de~ wark:
Gca JO o••r meb te Jangen tijU DOg .ens ee. and.ren
man lIIet hel prettige g.tuoblvan blijd. kinder.lemroy.l.n heer JaBt onlmo.ten, .en die niet detkt dot
.men.
by al .an j ••1 i. ole hijje m... oon paar oooten
En bet lijn niet.nk.ldeldeine kinderon diem.t
beet'l to.geduwd, ••n die j. !laa••• ho?! .tollrt en die
kloppende h.rt.-n de komat 'AU uw ge •• gelld .mndje
je late.• eenknappen ba•• bezorgt.Wle weol, moge-I .erbeiden .. Hier i. oon dometjo. Hoe olld i •• o? Zeker
lijk'"oru..t je.elf.d~n o~k nogeeno een knappe boas •. : i•.• e nog ver van den.l.eftijd W8.top meD zOo iete
!a belp J8 diD /" <11. or heelemllll Ill ••. bo,eoop eu • luol ..elm.ervrageDkao, Ze.Hen, .oblti.n hcog-

a..,

Gouvernenents ~ onderwljlierelHen t conder de minute
inspllnning wa1; men noemt ,uib hun mouw Bchudden/'
..Te ollI'echtY8Brdiger if! .~et bevoor~eelen van onder~

'tie.t~illla;ulej'

ill opga-

nallllt

zijn geplaatar., aan te w;jr.onJ _die ,bijnlt aUe Iniieche

later.
Bon
(eeu
reeds
dfiaroru ~let :Ultider leelLJke term) e ll geeft: UB-d'Vnn
Onderwij'l':Oeri18Sen fOOl' Iudie werden in Nederland
et)n bewIJ6 at, en ateekt er hat gela van op. Yoo!dat
a n an.k l"'k
ht
·1
d
bIt
Ull de I1HmWO eigdnaar !log het V61'liQek hesft
' ,Ii V
e y ~.e;:;a(} .v~Dr ue) gem~ng ~ 8C 00 J oen
om iLBchrijvingj l::'IVBJ1&! tl "Mn <teo. eersteli
toe~
HUI afwudedlJke meI.8Jesgchod3~ hier LOg geen .pra-

e?:n:eo;;
deden in hun jOI1~en tb di' il'T~l dan mag ik lijden dat
die onsc.huldige Y.rlJary over jnren op €im huweJijk
llitlo?pt , niet Dlinder gelukkig da~ v&n. pft en rna.VUlHucnd ont.breckt ar a.~h8lla m~.ts UBn het getuk
,-au de oudelUl,IH1 hot blU kt dab :llJ elkaar we-deuijda
ook DOg allel'i~fdt weten .te verr.Utlen, net ZOQ lief
~/; j~::n J\:n h~!v:~~:o~t\~lll:f;.~erE:·~Jl Vi~e e:o!:~:'
W,At gebonrt d.~r? Da~r .zitten Ka en Dientje, e~

komt; ma&r d6t hindert hen:r niet! Heeft hij niElt cen ~ nog IIlaar beter was dat hij smoorde dan dut. bij
hserlijk fortuintje geoadr Eon royals mijnheer
~ kou ,sUe: waf; staph hij deftig
zlin vader, en
hem een paa-:.' centen in de band en d,uu' heeft hij
in zijn Aene hand heen hij een houtan paardje en in
toen r;.ijn geluk me~ ~eproefu ill. dat kr8ampj~ gir:a-ds.
andere tW6e SlURS Buikorgoed. Danr iR
van foor
Go vmdt er weI JUlst geen brill ante g8sTe~hchtlDg,
Jantje thuis; die aJaapt nu garuet, want grootjt) is bij
doeh het plakgaud ~p de dagbroers on rUIten van
hem geblsvon. Maar wst ~Ill hij lllorgennoog opkijkon

dUWdej

wezen van onderscheid, d6n zouden wij den o:Dde~wijzer over It algemeen boren de onderwijaeres plaatBen.
De Javabode neemt op .ich 0'" oogenblikkelijk
minstens 20 onderW'ij~eu 8e klasse, die ex.men Toor
hoogeren rD.'tlg hebb~n gadaall, maar~ minder gelnkkig
d&n jnffruuw V., nog niet QAn )t hoofd van een schDol

l,nli::~:l:

filaof U0 kege enng die liOg lliat g€lregistereet'de
dammen heel genudig is , door ze eone
in
erfpncht. foOl:' te hondeD, dO:h erf'paohtJ hoe snrdig

'I

tot

de ondet'wijzeresl:len
een hoogel'6 orde ta rakanen
dan de onderwijzar$, en de eenten boven de laatsten
te bevoordElBlen. Integendeel, indien er Iprake karl

bodem

hetWE!lk r.ollder rneeruol'e mtgaven gu voegtllijt

~~Il~~d:~:::n~:~ch~ede:~n~~~r:~~e~ij\;m~~ea~;r::e~~~;

I

voor

ging van ejgeL\~om .~an hen, die wat l~ter. k()men dan
anderen) B..an Wlf1 ZlJ werd toege8!..QQn. 8 61l1 g en aileen,
omdat eedert, dooh na den afi!1.and J • • n eeU6 a ":. dore

gronclen, WAreIl da.lUtue loor de domolu - ve:rkUltlllg
tfl ODzekeI'. D(; !'echtol' kan de~e 2i8ak ,aIleen besliBs6n.
En 7iij it) niet VD,n WO g arinn b!;ll.lI:,nl?_ "W\')l B>Jh;in ~ hoj-

V eel kan , .. Jer lllet miel!'en en moeder beeft ook met
veel kunnen over.apuen voor deze gelegenherc1 (het IS
d'e IJrrnd dro mela dIe met bumen moc-hlen < 11
d"
d"
l' d
. d
k~~n:~. Maar.. aif! g~ ~~neigd waarb hen beidagen, ~e:Bzij:~ r.~~r g:v~:~w~~~sl:~lll'e:na :d~en~:lla~:~;f1,f:~
dan louden
u tint zelvvn weI nfl.eeren. Wat hebbon r, nisfondB en zoo a1 tneer, dan kQmt e:t wat kijken!)
dwi."l a~r.·t6~llonwg, e~:n:e~a!rle!~i:r~et~~~e~~~ 8ti:8~~:DgP::!
dwo.~h vodao.t h~neenmts"Dntie"rtkl.w.e.g mdoa:.tedne h~~n.~eenr~, nOlltoo,le~
'J
Yoor~ en bier is or een •... ik neel!l dat die knpotte
hebbon d..n
ul wat, de meiaje!'l. onder
hnar

h

~8n onderwijzer 3e .klal!1I6, die met gutlstigen uitslag hat ax amen aflegt, dat bem dan wag kan op&neu
tot den rang Tan ondel'wijzer 2a klRsse J moet in den
regel drie jaar waohten alvorens hij tot onderwijzer 2e
klaase wordt Qft.ng€steld.

meene veiligheid, van rust ~n ol'de} :tonde.r welke iadere indu8tria kwijnt en geen lovensvatbaarheid be:Gil')
is het dringond. nood'l.nkeliik, dl\t hierin 'RJ)o--.dig woroft
VQo!'l.!elJ,

onderwij~ers.

2. wanUeeJ:' de Regeering door dergeIijken nfl3taud
Hoeger te wettigen middels iuscbrijving in de l'dgist61B va.n eigendom e n O'i ergilng lliBL feitelijk ha.d te
kennen
be l'oiking

'I

o

j

was,

kooper. toebeuooren. ~~ oe~'ste nu, die zijn perae~i.
heoft lIJgellcbl'ef(:~ n, bl:gft mgolls,a r ; den twee(1o, dIe
nog zoore.r, niet beef:li kl1ll1J.en kOn;ell~
zijne
gro.~den, die
bl~Jiiene onderhfi.llGSoh geacbritt, de,.,

1 evonredigheid nn

voor lllger onderwUB worden de Gou\,ernom8nt. onder·
wij:£orressAn op een in 'b DOg loopende, -hoogst c nrecbt..
vaardige wijze peyoocreoht boyen de GOllYernements.

7liet-inlattder.!

de domeillverklnriDg reads do-

feteD ' Er be8~8.at bier over a:e Heden niet de min~
ste c~ntrole. Den tegenwoGrdigen k"p,itein dar Cbi~
Deoz~~ ontbl'eekt .. dB. zoo hO~1~8t noodlge gs?stkracht

d. kDmera.d rAll Je
ook, WI. woe' hot? Wus JO
maar vnst zoorer a 18 dIe kmderen dIe OTIf! daar voor..
biJg •• n tn!Behen vader en moeder tn, om long. de
wtnkels en kra.men te wandelen en dan waarSchljT llJk
k I.
da ( .. h t
k . t
t· d

F. HAVER SOHMID'l'.
(2)
Vermoedt giJ mil!l!cbien daarbuiten op eene okehge
tegenetell,u:g te stooten? }t .Is ~allr,. beIi heeft lets

1100r

::~i:~ h::f~a!~::b;ij~:!€;;f,r:l:ij~~ ~~~~::r-:ijDt'OG~::~ ge~~'~u~e:I~O~~n? w:~:~ ;:~:~:::~ nist. DB rechben
~ij~m:n g:ij~ !:;!;~:i~.BefinoPhe~e b:~:~e:d~~nC~~ne:f;~~ van het Oouvernement op do zoo~e~HuIllde ~00~t~

Nog twh()onet' burgorkroon komt hem toe "Ie: op ..
bBheerder der Spa.tbank.
Hij vtlstigde die installing op hechte grondslagenj

richter en

oferwinsten op zekere

de

llflugBweZtlll

loo~:~a,g~~:~:i:~!~l ~~n::::~~8:: gO~~:,a::~~:r:l!e:~~

van .peottl~tie-gee,".
Ell meiligd.sn is er dun ook in den (] owthoek, die
in de ben5ilwde tijden van nQegBr ell thana dankblll\r

W~I'e, d~b de nu.n de

moin waren tlll
staAt dfUlrfQU dUB eigenllal'
het
date:ooit of te nilllmor te levareu iB~ weI

is en' heL

Bchijnliji. is toe ttl fcbrijlen dat 1;ij van
gebruik habhen gelll_8_~~~-"_
Uri' DklLI werd uau de OQ .. tpost geaeb.revan:

het, die over/: , waliI' hij dua.rtoc in de
waa, reageer rle t egen riwendel en overdre-

De JavlllJode komi:; op tegen de bevoorrechting v-an
Gouvernements-onderwijllie r e86en hoven Gouvernementil'"
ondet'wijzaril.
Sadert de opriehting, zegb hij, van mei8je'lcholen

Om de .auk dui"elii~ to . m.kon geeft het blad de
v{llgG~~e tOflhchtlllg: Etlll IniQ.udel', 2100 veronderatelJen WiJ) heeft; tvree smkken grond. Hat cen verkoopt
hij bet eer8t aa:r~ ieLU&ud, die niet Vim z;ij o Itmdaard

e

men het lijk vnn den drenkeling,
ter aarde
besteld,
Goe n tweehonderd Bchreden r&n

WElS

udal'

heb eOIl zoo weI al8 het ..
niet durv~n doen. He~
heole billetten- BJateem mot zijne bepBlingen ,an daYf
luiu en f/elegenTt,eid is een vrllcht Vl\n een circu'JJllocu..
tiOll-~ ()..!rice, waarin sHeen een Resident als de heer A.
H. Swzning genoegdn kan I!oheppen en heiI kan lien;
h d'
d
i;;en~am::h:~~ ~:~dv;;;n b.:r~~id~pg·f ran zijn groote

>I

&fgestnne gronden

in do

~~:~ts n::~~~:i~:taa~~:d~~rs~~:ra~:~iwl~:;e.d~O~~ o~v~~

een meel'

Indien de tuinen inderdand niet meer' afWt;tpeD,
"' ••• <1" oigen... bcvendien 500 pikol kloudeBtiEln ,an
de bcvolking opkoopt, sondel' dat hem I.ulks te bewij..
1ifJlJ ie, wat zal de Resident dan dOf)n( Hem voor die
500 pikal a.fvoer weigeren? Die confiaceeren.( Hij zon

Van

1. to bBwii z6n

r::b:o~~e~:n;n~:t ::~:::di~eO~d:~1D~~~t ~:

UIT omstreeks te
w:~:da~e:v::~ {~~h~:
"fin asrdbt'H'iIlg
_ Verleden week
te
ongeYAl plaate gehMd.
tWtl8 g@broeders Mollinger~
der ondernoming RamblE", nabij Djerouel'l vee!belo:t:lnd"=l ~ongoliedenj die met de Btou~wo9djgheirl der
JEmgd e,lgsu voor geen gevllBr terugd~lllsden} bBproef.

kol heefb gerekend.

staIlll meonen to viuden in art. 569 fan htit Burger~!:, :~:~;te:;l1 indcrd •• d wu dit .dikel hoa, enij-

vool'komen, clat de Tllndjong-Priok-buven een de!'
tl'surig6te Onenbal'e werken zal wordoD} ooit in N. I.
olldernomen; dfl.t de a!luleg V'erschoiden juren meet zal
VOrdel'lln t dan de Lijd die er voor gel'HfIottld is; du.t de
kostetH! tnin~ten8 15 millioen hooger zu.llen b1b kau d&n

~~~~~~! ~Inteeilp;~~ied~~t:~~gn~~]~1itv::~

gepuhli-

gowoont(

dUB

J

toren

fan Menudo on

er-

Iflid tob een l.Ger gewone formaliteit, indien arm het
bezoek I!iet eenige andere beweegreden tfln grondsla.g
ligt; b. v. deZB ! dau de G'o'llverneur-Generaal, in oyer

~:Il;~::,mi;:t

Co::::~!:i:e~imfl~;(lJd,~:n:[JlidUii.t

het landbezili en hat
-{~cht, een vreellld~
Goortig feit, do baide cicIllaire2. eli '\i'ooral
die van dtn ReJ!ident, zijn nog vtlfll
Daarin wordt der domeinverklaring con
ltraoht verlesud en aller~onderlillgat met d",
sprongell, tot groot nadoel der betrokkell
Wellicht heefG de R61ident _ want de considerantia
die de Bek~mlmokitlg SlutteD Bcbijnen meer van Hom dan
v~n dB Regain'jug direct te Jz:iju uitgegnan ~ Ben grooten

I

E!:N' EE!,i.HG nT.TICB DJ;EFS;},lAL ONTDEKT. GiEite reilm'cht
liep dl.? bediendo 'iUTI dim Heel' R. uit zijn dienat
w'eg, llG. uit do kast yell zij n m r6ster 6 E'll trommel met
eBue geldswaarde Vfin circa f 5000 , ben£!ven! een
met ketting te hebben
N 0g "66r de
tijd had, vltn de n
nan d ~ politio
kennis te geven, Wli5 .de difl f reedt! door den HeBr
H offman,
to l\mggang in arrest geno~
mett, toen
m e t d e g e" toJen trommel ~ijn poet
puse81'de,
bleek Dog niet geopend t e zijn, zoodat
ann d ell inhond dnn ook nietB outbrn-u. Bet horioge

onderstel, legt het, d.t do lax.He eener kcflioond.r_
noming g•• obiod ia door den kontrolellr, lIIet het re"
Elultn&t, dat hij de j'RrlijkBche opbrengBt op 1000 pi-

"MillnhaS'lw£Johe toeatAudf;mH

"Vas de utlillo-iu-veudQring de;.!- woesto gl'onden
(die
bht.d 1
waren, iu den zin
J meent
niemlnd's eigendoID...
10 Min-'lhllssa.~ in ysrband met

Ij

Diet zoo n lltteloOB zijn

acbt het blad het een leer nutteloolis msstregel. Ver..

(Mac. fl. B)

htJt SO!!}", llali{' ';ulad do

o::;:::~ l\'J:Ai~ d~nW-tel~e~~o~r~i;8~

me!;; ketti[lg bad de diet' onder zijn bnlt~-b a:e , iu

MIlJOOf Hi bevor.derd. te YBl'nmgen.

den

Todie i t
n
tijd ~e~ lU~l~:~; Y~n
fortnin ill Indit; een llPgenoeg ZeKtlTO uitkomst VAn elke
>9mi B07 l'Atie lll'U\l" de kolonie i~, kRl1 niet langer de oude
OV 0I' t G
leer worden gebuldigd, volgenEl welke het noodig en
en in 1i.;
ZGlff!' wen scbelgk scheen to wordell geacbt bet vourbeeld
hJ1.is t 6 behoorHD.
vall koning Bo~ba, te v~lgenl eu ~t IDt:t de bandiehm
perSQIlan weruen lla,i1l' ho t Stad.s ~ .' op een fl('C;:OOtdJ9 ~e goolen. G
l'
~.'ilill' II'alibin bsreid!J mH1 . a\:!~~t, ~'id!~ ~ii a~u:~r~~~r~ b::::~&, !7:d~~j{ d:~~ o;:~
If] overleden.
VOOl' het I Lendvoogd aan ~.rll:ndjollg Priok gebracht. Deakundige
ie Z, E. vol"rekt niet, en het be.oek wordt
her.
!'tI

form.lit~iten

189tiga
tndlie.· De eirenlaire ,au deD
kontrol£lor van Tond.no heen kenoeigk ten do"l, om
bet koop8n van GouTarneID8nL's koffie tege;;.'. to gHD
tnaar ia }n uitvoering leer "ernederend en l•• tig
voor de p.rtikuli.r.n.Boilon'~i.n i. hel de VlUi'
bDehteDB welke bepaling of ..... t bet be.tunr de
nrac~t beJit om iemand '8 landerijen op te nemeu en :ijn ooget te taxeslen. En teo etotte

Onder den tiLt!l \/~u

derB Jet, dan op die cijfer.s en dien zedelijh.en (bij Ranbastading word, hij cen galdaliilron) wa .. borg, d.n I • • t
me(\, !iich lllet I'pon oogen bedriegen.
't I s in dordA!\d echt IildiBch J zich tevreden te ~tellp,n
mot de wanrlijk bij tonuer troostrijke godl.Lchte, der er

h

uok, ;. bOg gee
....' el~do.m; e'. fpao.h. t .~.~b6 Gena
ja.rlijk.ohe retribati. in geld; erhpAlbO br.agO v.larlei

Yen v~u .Pimmg of eldt!rII aan de WA$litaam.heid der
politie niet onblllippeu.
,Do l~venftm'-idd~kn _yn "ter pla.tlle frij duur:, de
plOt,l 'lJot k"~t
!---.!.~-,-,,_~,:::,~
Un 1\f.~xlu.88.\n. Wij ,.rnemen dat bpt. L. }'orce
naar Psngkadjene 1',nl v~rtrekkull Olll dt!u duar Blln~
wez.igen .pOflteomWblHiant:, kapt. ROfek~bJP, dis tot

~;I~:l:ij!~:n::r z:~e:~ij :~~el;r:e~ ::~~b~: ~~~:att~;~.

55570. 5Gl;

I

Ovel'zicltt del' ~_::i!lehc DagbIadl)Cl'!l.

~;j !r~~;;:ij~~t:n ~o:6:1 a~\t~ij~s.n ~B~~:o~~:ij:a~~~\\lijn

tB

..
willen ni~keel'tlll, indi.'1
·V. nlUllenlyk beboorLJIe regtster. 8nnbtelden dOl •• n-

:::A~::j~:·:::e~~;e~;em~:d::~,~~~~:Dvi~~~n:::8nde ~l::

b":.

melijk, welke, mot OllS, ~.n llleoning lijll, dat de Goo·
Ternenr-Gene,.al >an N anorland.ch Indio en 'Un 11mb·
tDnarcn' geen hooga be~oldiging~n genieton, allmm om

3

i l~.k& .~arn~ proeent~.~ 'ilnd~n

j

~~:h:-a:~et ~;:n~:n v:~e e::~::llj:::~S::t :::f;oo:~~
rODl'

school te stau.n J en bepaa.lde datU'om dat
elk vak, Franson h. v. enz. wu,rin &ij met

goeden uitelag esanH il ~flegd~D, 60ll i<akSr8 verhooging
van mallndolijlu:ch tl'Qctement, een zekere toelage sou• .
den ontvHngen.
•
Doch er is Dog ean ander foordeel, en later niet
J

bet

Is het, in dit

besuhollwd,

recbt~sardig." dat

tm:wijl minsten!l een 30 ollderwijzers at' klspse die
examen voor hQogeren rang hebben afgelegd, op plaat-kroeg€'Jl en .... Dat er dan ()ok niet~ in de werald zijn
lion of do duiv.l profileert <r meteen bij! Matr dat i"
llU nog gel311 redan om te doen ala buurm.n Zaruellmoop, die .iob voor de,e pleohtig. gelegenheid he.fb
voorzien van eiJn onderlipl hllut tweemaal liDO hoog
opgetl'okkon als gewoonlijk. WeI, ik wist niet dat 8en
mensch z6. dial! .noMen kon Ovet de forb.atering van
on! gesluoht. en vooral d!\t iemand die fiooveel op de fII
rtolld(lll van anderen te zaggen
tegelijk
ph.dzierig kon t:ijn voor zijh Imisgenooten. :Ze litten
immers QIlen ilIa lammeren om u heen, veilig onder
uw hoede vcor bet wolf'gobroed da.r builen, alnw
!lonen en dochteren r ieder Aan een nuttig handwerk
of over een lrenaam boek! 1Vaarom ben dan nog~)Dt.
bl-ald op eon knorrige l?reek oyer de v-c:rkwisting. en
de ontuoht en den hoogmood? Zij kunnen bet toch
.... arlijk niet helpen ala sr .ijn die niet deugen wil·
len? Wissel uw naar verloog op sijn minet af meb een
t)llar boter1etters of nu en dan sen .kopje obooolade!
b.t houdt de annd.cht oak wei zoo le.endig, .n an·
d.ro? Ja onder•• bnllr",.", pr.at gelllij Diet nit he,
hoard. dat (lr bij {( ook Wilt aaD schort;, Ik saL maar
zeggen "at.
We zien hier nu mateen, hat is tocb niet geh~ .
waar .... t wij d •• r otrake !eiden, dat Sinterklaal b
iederaen naar dell zin &ao' )finken, Et .iijn ont&nedelien, grooton en millBohien ook lelfs kleinen. Broertjes
die ~uej~6 benijden en om~ekeerd, ,e~ ,ale or vaD&Tond
enga/ielllQnten worden &angehoopt, da&rraken mog.Hja ook verkeerir-gon af. DQob. bet kan . •ijn d.t I
hat OOA: bier geldt: )twes u, wanneer . aUe DleA80ben
weI van u epreken. H Er is nn 60nmBal korell' en or ",
i. kaf, en d.t merkt meo het beat ala .rin den hoop
gebla.en wordt; en Sinterkl ... doet d.took op lijn
manior. Good, bla.. maar toe, brave heiligeJ»...
mllgall gevonden wordon .die uw adelllioebt .il.ietknno
nen we.reta.n, de. mee.teu, wi!. ik geloo'lIJ1. Jmonen
er I..,h wei tegen. Eo indien bet no"it oDtbrlltltt 1UIIl',
zielen .66 ij,jg dat .el£e
,W&!"me Iippaa .18 l1iet
,e.magen Ie ontdooieu, ·.nUIl lIDfirelldiq hat IIond

wee.

niet

'"ll'

zoo on.

d. pi.nt4~ va~ d. i~ den la.teten bijd 000 , ••1 be·
'l'rok~n .LI 1l0"&.-kOf.fIO un too.baffoo. D. R.er 0..
JI, Arnold ~lhier hoeft -:- doo~.,,:,n handelohuio d..r~
too gOllltchllgd - eene wlchrlJVwg g"opend, ....rbl)
bF iiii-nn:;:t~mt l~\O'~wlA pl.nliofJ n,n Lib~riakQBia op Ja"Q
IfiTeren togen den pdja" nul 6.50 per Ituk~ ~oodra
v(Jor .a6lHI hil8feelheid "aD 10,000 18 ingescbreven, Bt1~
Qr •• gt het tot •• 1 der in"chrijving minder dan genoeold
&Out.l, dOll moet d. prij. v• .rlOoging oLdarga.n.
De ver.ouding ••1 .oodaniq worden geregeld,d.t,
d. pl.nlde, op Java •• nkomorl in de munden .Tuli,
Augustu. 01 September. Dit tijd.tip .chijnt on. ,,"
Wdi yroeg toe oanger.ien do LiberiaKoffio "j'~or.l in
do lagere ,troken thu;. bohoort.

• ing w.chton, ondorwU.ore ..en, die w.1 minder m..r
niet me~r aflnepraken op beTorilt"lring IUHnsn Idoen

gelden d"n 'fBlen diet onderwijKef.'''t binnen vier mien..
den uu onderwij'lerol 3t:! kl.are liot onden'yzerea 116

opgorich.lj aan 't ho()fd
diel' Hoholen moeten . ondol'wijl'.j(lteeaen ,tIta.tl; en dear
het
(ler G lnerllfllUenh!-Olllierwijt.erelsen nog
Hou,crD8m(lntB.meitl'je8.a(~holt1n

to

buitengewolle promo-

a.ntwoordt:
df!.t men geeD Jl161ejtli!l-llcholen bat!

l

richtElU J .1iorBus over eon Toldoond tnlrUk~
An plodl1gogiBch ontwikkeld vrouwlijIt ood8rwij'''"pDrDD!1eel to bcsobikken;
!2o
de noodr.akolijkheid, jR r.el[s de weneoholijkheid, om een fromy ann bet boofd eon or Mchoa! (ook
eeJlet' scbool 'ioor l:a.gor_onderwij~) te plalltaen l

g8l'e6d om in zeo Ie gaan.
De eerste Cowwi!lluil van . FiDanclil.' n heart. de
hoodsobap der Koningin voorgelezen. betreffe.nde
bet onder de wa enen l'ela en a'er reserves
P
P
1
ws.nruv!";,!' de diecu!H:n den lien j"pri! geopend ~ul~

t:

klalum opklimmon?
:'Men ,;egb uW ~JPtl\e.,killg i8 jUllj(; doc_~ ~r worden

word<Hl nit,uurlijk

I

len w~r~im.

door

•

U,T B..."AVU 30 Manrt. 'I.'ot lid van do W ••• kil'
mer i. ¥oorgedl'Ageli de b•• r Wolhr. than. boekhou
do, by dat oollege. D. heer Lig"" ambten.ar op

t,rnctaat de grondsiug der disOll, iee zou

de biUijkl.Jeid en dt! reohtvallrdighaid tsgallov8r de

oPH R A.

t;'lrio, is YOorgiHirago!), om den beer ,Velker aJa: boekhonde!' to v."angen.
(J. 13,)
- l:Iedon morgen iB op plechtige wijzo de CBreSR'

i'Jee alleer bcdl'cigd wurden door
de Brit,che pant,orvloot, " .. "
de Zoe VI),n M~r·
mora bezel houdt, en dat het
der rOs6rvell'oepen in Engeland een
mLdaging i8,
net hind houdt vol, aat RU8\aud gareed etaat om
met geweld de vruehtell van den oorlog to
verdedigen,

Mercredi 3 A.vril 1878.
DERNIERE ltEPRESENTATION
pour les Adieux de la Troupe.

Fleur de The.

,aken,

Po111'801l1'8' 31 Masrt Ret JOllrnal de 8t. PeteJ"
da! de zeevaRrtwett, '. betrefiende de :M.id-

bal uitgereikt usn den Oi6lStl) Meijer.
........ In de hedep. gei.iouden rergudering VAn deolheb·
in do b/:,RJldai;l!mrl,lntie~nlutfla!mr-pij de OosterZiJ1!l
dividend Ofer 187'1 ..stge,told op 11 pOt, of
per aande.l.
(E. H. 13.)

GOllVo,nerulentsonder'''U"'''"' die~ "foor he li meerendo ~ l,
V6? h:eerell dim hun VI'()uw]ij!J:e
da.t:

dec aeet H. B. DUmKD, ingerlobl yoor _ •
Hroodballkorij ~.D· ell IOOdan.i g .8OO.00.. opH~d ,.,,_~
door d.en H~JAU88AUD..
Inmldd.l~ nIl de b'D.~ te R?,<'p.
Inform.mlD te ,erkl'lJgeo -bg
_ 6H9
SOB8MAN en 00.

. Dl) :Mi~i:ter van Financiiin heeft gl1zegd, dat in·
dlen de Bl'ltsche regeering bet tijdslip gekomen
Roht, om beslisscnde stappen te doon, het daarover
mot het IJarlement z.1 r:mdp\oc' on, De Minirter
olltkende, <lnt EugeJand het biJjonkomen van een
EUl'ofJeesch congres verhinderd lveft] en zoide, dat
Eng-eland aIleen heaft verlangd. dat het nedes.

wn.cbtgeld. l&ah~t hoofdcommlcs tor Algemeone Si.:ero-

vele pnedagogen Vlln erk~ncle bekwi4ft.mhedflll en groo·
ten nnalB. onUnmd wOl'dt.
30. dat, in ,erband mot het onder Buh, 2 vermel-

I

Opera Houff. Chinoi. en a aote., MU8iq116 d.
Ch. Locccq.
Tie n~T i " ll, 1ll8ndarin.
Mr. MEL.
K a ·o-S i u, o.pitaino de. ligrao.
PERRIER.
Pin a 0 II not, c.ntinier.
BBRGER
r b ilIon, marin

C6

0

Francai..
DOTTE.
a r in., femme de Pinuennet.Mme. MEL.
Fl. u r d & The, fille de Tien.

Urr D.TOKl),TOKAH1'A, 20 Ma.Hrt. Beden nocht. te
se-n unr hfld cen ketjoepllrtii p!aa.ts ten hui!:o t.n,
Mangounwardoijo, Ord[}llllanEi van Z. H. den Sult.n en

'I'ien.
SISSON.
CHINOlS ET MARINS FRANQAIS.
LA SORNE BB PASSE. PEKIN.

woon.chtig in cit!! k'lU"lpong Soerionegak'Arll. Vol/..:ene de
n ~ be?cids ter oo\,.;) gekmnen berichien hebben de
elmen den Ol'dOnnllOB leeg geplunderd, Do knm-

E n t • 6 e ! a.-On peut ,,,eerver se. places Mercredi matin d.

But

pong SoeriDllPgarn-n

lig~

VOlg6D8

mededeeliuP"e~l

81 heures A midi.

Van
686

zii-Q~kundigen

binnen do hoofdplaata Dj.."lkrlj kurta,
30 Munrt, Haden !Uorge:l werden de kent:,u n gnDB
Cllze goede kotta wader filnk gehoord.
denrvan mOrlt r.ijn een kMjoepnrtij ten buize
Dema.ng Poerwoje~slJn(}, in de desil PengHonder K6Jft,~San.

bBt

kn.baliB~iach loven
met 2;ijue klein'~

der

DE VELOUTINE

i~

e,- :Fa:!

Aangeslagen

t:ttle tjoe!ing-p8rtij pJaats.
Een bendo ,.an 7 behoorlijk gewapende Bohelmen
drong met gemeld de woning van een de8l\m.n bin~
nen en trok: de Rllil)g-Rla[Jg van het dak om er ObOfS
van to lllaken en het tsrreiil, wt\srin zij wcrkr;nllill zon~

te

:ll'i:'t~:p;·:n ~~e:r~~; v~~~::~:t'~ ~y:~ l~~~de::t~:::

----"':'A-d:-v-e-l''':'''t-e-n~t-:i~e:-n-.----

e

te~e1ij.k a.u.n do in do(danga.t verkeerende vrOllW dB I,
g ... legaTIheid om een paar deter scbelmen to hel'k(,ll~ ~
Eeu
de Z~~:::n e~:i:en t 'genBt6nd te ondervinden, trokken
l

Toon de adllljnie:tfntellf 'fan Pakem daftgs dOftfnll
h~t g~b lurdo vernaID 1 lieL bij dOl\rYall mededeeling

doen ann de l,olilie, die met den diRtrietpnndjie •• n
bet hoofd onntiddelIijk •• n bet week ging.

UU"B,~uuh-

I.JIlIIIIRU.-ltOl'.FIE. VGor de Juva8cho koffiep!Alltera ie
thana eeo (le-hoone geldgenbeid geopend om ,;lc..·h leven~

!.ou wordell, koud om het harL in de buren un den
t8mpspoed die tot OIeT hen boep wilden g•• n, docb
gij biedt hon de ha[,d. vriendelijke Sir tcrkl •••• nlo
sen fingal ui~ den hoogen heft gij hen op uit de
golren en brengt hen nan den z80hten oever. Daar
,erget8n zij, althar. H voor een PCOB. in uwe llrman,
wat Btrijds zij aI strede'll WR~ loe j" hUll nog te w8ch·
ten staat! Van ho~veel ,erborgen werken der barmbartigbeid weot gy. offers der daLkbaarheid van tot
weldoJn bewogen b£lweldadigden, uiting~n ook van
eeD- wedolijdell. gebQren uit de eigen ern ring Yan wot
lijden is! Op u'oV alo-dje, Siuterk!a!lB, hoe melligilen
die er opnit'uw leert dat het z'llig is ta ontnngort,
hoe menigeen dati Lel; ,~aliger nog IS te ge,etl.
Doch L-U kOIll ik dab "it.ddijk ee!8t ill ernlSle tot
mijD. fertelling van: het WDI eeDB Sinlerklaas8.vond en
er waren hor.defddohenden gelukbgo menllchen, klfd·

nen en groot'fln, rijkt'1l fin armen, maar da.f waren er
ook eE'D pa;ar die foelden tich lOOt diep, diep o"gelukkiJ{ .Ie 000 pilar mcuf!;chen lioh mlar ,"oe16n kunnen. Niet d.t. htt g"cn fuaie kawef waaWaar lij in nt'3D,
hij naa.t den B' gal •• hon h.ard, werktuigeliJk bij tu.·
lIo_benpoclBD in de lustig blande-nde kulen pokende en
dan"W8&r in h~t .-ltD! etnl'ende, doch tonder oog VOOt
~ewonderlijke 01100. wi .. elond. goda.nton von d.
ylam, on zij' bijdo ta!.1 met de beida ellob.gon op
bet gebloem.J e Ideed, - be~ gel.at '9'erbolgen in eon zalr:·
d".k, .natge•• breid .en bnilen maob!e om h.ar ••chte
snikken Ie .eremoren. Arme oud... , HUD kind, bun
8enige, .I.uopra.htiga joago" IOU g.en Siotorkla ••
meer meS1'ieriiD. ED hij had er nog wei 1000 -op gerehad dot hij ....r terdego me.doen IOU I Al wa. bet
bijnl ...n jur geleden, bij bad •• ob berin.erd al.of
~etgi.teren g.b.nrd. w.., boe d. bi ••• hop uit Spanje
in:' ~i,,~~, peraoo_ll , WAB bh n8ngekomfllD,_ p,reoiea zoo -ReIr\"ed ,*,- bVln d.p.entonb'ek.n .t..nd; met.ijn
' hooge m~t•• eo ••jn "iidenmantel.o .ijohmg.o b•• rd,
tlla&taffobooo .ZijnBerw...de ~en , bril bad gedrogeD.

••

··~''''flldtll dDr dom",;,a~ID r gelvkw oJ>

Oordeel uilgespioken door het Tribunal de la SeiDe den 8meil871

BAZAR.

Messen in stellen,
VAN DE BERDEMDE FABRIEK HERDER.
met ZWArt:e en IV'o:ren hefteD.

470

H. KARTIIAUB en OQ.

BAZAR.
TOILET SPIEGELS mahoniehout met marmerblad.
Iden kleine, ••onder marmor maar •• er goedkoop.
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H. KARTHAUS en 00.

Irll

I

(Voor' het Land.) .

.

B a z a r.

en 16rvolge op de adferten..t.~l? dd.17 ~.ebruRrl 187~
No. 235 worden ?elaDghe u o~Ilden blJ daze voor
de laatste mad mtgenoodtga, om de na to malden

lendegr:~t~~~:;k:i~::~vae:n:rt ill~an!~e ~::str~~l~~ze~~

I

A~IERIC1~INES versc~:nd:~orten,
spoedig verwacht.

~=:e~:da:n n~eQ~A~:na~~~:rsp:aa:ir~e ::kde:de d::ke~l~~~

Sampot', ,terw~l de andere een geWGon desBJt.man is
,an l 'aman. De pal;dji6 van Angin·Angin heef~. zich
dete. ke~r eana kBp).laaI gehouden, e;: Waue In] e,en
uurlJe v:oeger gekoweo. dUll zonda LU geelie de mm·
.to moelte gehad hebben om de bodoelds two. schelmen
op t? vatten.
.,

HlJ hlld deze 8churken op h(lt .. erf van den ~drnlDl.

str.teur hunnen epp8kken daar ty op rapport bl) do,,"
(Mat.)

WAren.

__

'V Al

n

,I

111111,1111 ~T

.I:.LutiU .lal•• l,.n11.

B. KARTHAUS

228

hat ~ehaer der begraafplaats Eonder verder verop die tombes worden tOG3 Bpasb:

VAN GOUDRON DE GUYOT (Bcht).
11. KARTHAUS un 00'
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~\ !::i~:r D;~:;~o:t,-~. ~~n~i~r~"evrO.V~~B~::l'd!;

BAZAR.

Goes; A. F. Piel. gob. Timrob, f. }'\ Kortz, F. A.
Kortz:, Welter. (kind}) de fatnilie Ploewj Monod de
Froide Ville (kind)) de ~'3milie van GeeDl de familia
Apfel, de f.:rnHe: Bo~k, de famiHe BeBteJmeijer, de
familie Ooat.iek. R. y, HD"kama, A. J. van L~mme.
ren, Mevr. Monnereau. geb. Forster, Mevr. Emmen,
gAb. JongJ Marr. OohtmsII, gab. Iasper!, A. Ii', Vfl,n

Fijn Billanllakcn ell Billardballen
in atellen van 3 £In 4" Itn)n.
B, KARTHAUS
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Wecner Heeren Schoene]; eo Bottines

de oDDen Vlin grootvader (die goedige (logen die TIU
OQk "1 voor imlller geloken waren.) Zou de bisBCbop
dit ja-ar weer verschtineo:. en tOuden zijn Dogen ook
weer op die VBn grootvndC'r lijker, en tOU hij weer
vertellen van tijn verren tocht, eO aIR dat dan uit
wa. <n het rerojo w.s opge,egd en de belorte was
gedaan VBn altijd heei wet t6 zll11en t:ijn, zou Sinter.
klans dan ook weer dien grooten reiu8k openmaken
t'n w.t of er daten kcer wel nit komen r;OU( Do vorige
mARl.... 200 hud het kereItjB gevr"agd en geen8p~,
honderd uit t eu bij kende het niellwB fersje all en
over veertien nachljcs nog d"n zon het w6zen. h1.;.j IDS
g{'J~egd. MaAr den vo)genden morgen bad bij zich tOO
mOo gevoeldJ en (len uurtje nadat hij was opgOftta1D
was hij weer IIliar bed gebra~ht, en de dokter was
g01l881d en om kort to gann Sij begrijpt het wd. Nu
W~ 8 het Sitlterkla.\I1D.lOlld, en het lieve Ytmt,ie lag dtlftr
boiten op d. begr•• fpl .. to in .ijn ki.lj. onuer de
J

ZWllrte ~;1rd". Of misBcbien, Doen Esker .... do~ was tooh

niet .Ueen de koods gewe6Bt., ala hij tot kart yo or
lijn dODd nog van grootV8d, r eprak die hem kwam
.fbalen om Hlmell naar Sinterklaae te Aasn f 0 die
dria waren lJU faker bij elknndcr en bij' nIle' Htwe
me080ben d e o"it op aarde gele, fd hadd.n on die nn
daal bonn lsefden in den bemel! Maat' in het huis
W8.~r de kleine 8$nmaal 8peelde WAS bet ~u tooh :00
slit e;n 100 leeg gewurdell, EtO foor.,1 Unav9lld zag
het or 000 ,ree.elijk ,.rlat,n nit. ;i;ijn ope.igoed wao
opgeborgen. zyn IJtoe~tje wu noll: weggeoomen. 'Wat
hiolp bet of or .ie,lijk. m.nbel. iL o,e .. loed waren
gebleviI!D t' ,Maalr mij arm,:> kreet de m06dor, ,ma.k
mij doodarm, maar goef -.mij mijn kibd t6rog!U .~n de
f.ddr etaorda atom in hat vuur. Hij had lich ,;00 good
g<h"udcn .l. hij kon. Rij h.d .11.. badacbt om d.
troostelooze moeder te Iroo~teD' N Q _wiet hij I'det.e
m.... Groo!e d,oppolen v.rduioteldon _ijn . blik, ook
bem lonk bot boofd indo b.fldo" en de hr.ohlige
mAD awolt weg ,10 t'ltaeD,

bij

van aanslaunde Vrijdag 5 April,

_BAZAJ.I.
I-Iandnaailllachines
L I 'r'rL E WAN Z E R,
ontegen.eggelijk de be.t. en eenfoudigste .Iler n-.imoohines;
met gewone IU8trum. en 12 n..lden tbaD. & / 66.~xtra 15 Ituka do. IJ 1 2 .
. " , 76.-

11

H. KARTHAUS on 00.
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zullen wordon ,erkoeht, op order nit EUrOPII:
DRlE NIEUWE KOl!'FIB·

Nederlands belangen

Borteer- en VVanlllolens.

en

O. A, WERMUTH,

682

V rijdag 5 dezer,
zullen worden verkocht:

10 Melkgevende

~~oebeesten.

G93

G. A. WERMu'rH.

VENDUTIE
Ie Soekoredjo, district Selokaton.

Indie's grieven,
•• rkrijgbaar bij
042

DE

J. de la Fon-taine,
Illll8trc<8 d. 100 graVure8.
Prix f 1.1>0,

des morgcI18 te tien nnr,

651

VERSTREGH.
RAPP.

FABLES
DE

J. de la. Fontaine,
in pmchtband met prachtige platen
van G. DORE,

DE FABEL EN

Op eennog nader te ,bepalen dag

YAN

la Fon1:iaine.

in den loop van deze DlHHnd,
mollen 'wij op vondutie ,erkoopen:
HE'I1 HUIS,

gele$en "D de BUDdo 8peketr.~t, twbehoorellde lIall

G. C. T. VAN DOR!' eo 00.

V'erkrijgbaar bij
VAN DORP & Co., Samara1i9.

'r.
- - - F.ABLES

G. C.

op ·Vrijda.g 1.2 .A-p1"i1 e: k:
'an goud- en zil'!erwerir t ling an met diamanten enl.
afkorue'ig nit den Boedel vou wijlen J. HAIN, gepenBionneerd militair, o,erleden op 10 Jenuari jl.
De Agenten der Sam.rangsebe
W.e.kamer te Soekor.djo.

LAARSJES,

cen klein maar puik pliortijtje.

O. A WBRMUTH.

-V-oor Koffieplanters!
OP MIJNE YENDUTIE

D~IES

"

'UN nRR Ffln.r,

680

.0 00.

B.JIZA.B.

Berkel en Mevr. E •• rs gob. Camorling.
De Vcordtter der commisBio,
belast met het beheer der Europe.suhe
begraafplaata to SUill[Unng,

Op V1'ijdag 5 .April,

Lande}}, 31 Maarl. Alle trausportschepen liggen

00.

TeeJ'callsules en Teerlikenr

Corrnnissie Vendutie

Van lteuter.

~n

BAZAR.

TOMBRS VAN VfIJLEN:
J. E. Moo,". H. van Rijok de Groot, Men. Rodbard,

de ~~~~o~;: !r::~i:Bl~~=~:~~i~k p::;~~:n :~::::~. ~oeO: t ~!eV~i;;~l~A~ei. ~~;:~~@lM~eC:~~:~i~a~i.c~.~: ~'e~~~::

I

0, WDD"" ell lim

I

~!~g;:w~;~ ~Ya.:,:: ~::r:k;!~~e~~chh~~t

OPI~].f"'A.KEN. DOD!' don ve-rificdtenr Houdtz:.gera tc
Ttleb.n is bij een Chinee. te Peroernbon (di.trict
Rongel) 150 thail. cl.ndostiene opium anDgeh •• ld, op . rJll~"

,~U"'

In .'

en in het Genie-msgazijn a.lhier van afgekeurde gon.
vernementB goederen.

.iek in acht voor namaak en verval.cMng.

de mo ite niet waard was om merle to nl'men.

Q

" "U

Z.tu,dag 6

9, rue de'la Pa;".-Par;"

Meu "eme

de ziju,
verlicht.n.
De IllRn Diet te huie zijndo, gelijk de schelmen van
te vo)ren moeeten wsten, lllo.akten drie VGn hen :dch

,"If.

J

::;'~i~~~~. \u~

89

~3ndutien.

Woen.dag den 3 ApriL In bet locaal ven en door
A. Meijer; V 'In onuitgelo~te pftndgoederen te
Padilmaran dcor den pEmdnouder Ta Kam NgolI"n en
Van hou~werken na-hij het Sta.tion ,oor rekening lBn
Gubling door Bnija.
Donderdag den 4J Ap,il In het locaal van ell door
Bouma en Co.; V nD 66Diga pel'ceelen ill bet locaal
der Wee8 en Boedelkamer albier en Van olluitgeloste
pandgoederJn te Kr.ngan door den p.ndhouder Kab
Tjean.
V rijdall den 5 April. In bet 100••1 van en door
G, A. Wermuth.
den
ApriL
lands algemeen p8khuis

tflst, mtlt bot gevo!g dab 'ferachaicienen da~rl\nn f{ edr;!
bS1,weken z~n.
- In den nocht von 27 op 28 deze, h.d in de
dees:\ Poerwosuri, 01 d;1t'oemiug Pnkem, weder ee-n brlt·

vnn den Asaiatent·-Resident voor de PolitIe van dtraa.ten werden indertijd
dl} inlaudera, die
da brand~puit waren illgedeeld,
levens be!al3t met
b6wnken van de dijk:en onz, ter
hoofdplnsJe bij ga!egenbeid van bftndjir. Ofsehoon sedert
bedoelde pers@nen bat omumgemt.lne van de~e fetrueofdaring -van werkz'larnheden herim61delijk ondervondan
hebben, en juiet in diell tijd iall 't jHllr l w81lr in ~e
noeger gewolJll Waren geene dietH"lten san de N egrie
te
verlHUllen wij dll!1romtrent toch nirnmer
eene eokelo
Nsarmate eehter de torg-tong
IDenigvnldiger bet saiD
dd bUDn6 tegenwoordigbeid rij de dijken
vereisoht) be ginne.1 {'ehm het
beLwarslld te vinden, dat ~ij derW4srts ook c!.1·ak~J
patjoels of andere geres:1_scha.ppen moe ten rnedebreugt'T'
en zulk~ te meer claa-r genoemde werktuigen zeer licht
dBfeot of in de
'i'crlot'en ra.k etl l wnardonr d"n
alweder
&augescbaft. Wauom lJ
- vragen somrr.lgen • zorgt de
vonf de nooDoodtge gereedechappen bij
zoowel n.le bij
hr.nd PI) terwijl anderen
llet led:ge bllnden
kamen, en des noodig r;ioh op
wijzeD verontJlc1uldigen. Bet komt on. r(lor d<:.t in dit zeer bijzonder g~vaJ, wb1\rin de r;oogen!lsmdu )tl)ung pOlll!Ja" \'er~
keeren, wolop evenbedoeld bazwnr..r !..:jftg worde::l gelet,
en wij tuaken er derhJllve melding . . AD, tea eint1e den
Watrriltaat in ov('rweging to gt)veo, op de- ceno of'
an dele Wij£8 ~iorin to foorr.iell.

eene ,peciale POUIJR..E IJ.E RIZ

i71vloed voor de huid.
Zij nou(U op het aangezicht en is on.icMbaar;
zij gee/t dUB aan de !mid eel," Ilatuurlijke frue1o/uitl,

kiein9 kinderf>ll, tob r.e!fB 7,uigdir gen toe, door 'H'.' e
nanr dy~8Btlterie gplijkende bUlkkwilal worden 8811.!~e ..

Vervolg ner NiCllWSbcl'icllten.

BIJRG BE DEPLAOB.

liereid ,,;t Bi,mutk, bijgevolg var. """en heil.amen

.ke~ioe 'a hoo~

rende,
'!.;ich
kindanm uit de
yoeten te milkeD, hetgeen htWl dan ook volkomon
ge!ukte.
De rO()ft'ra hebbau inbu8sehen van de hun doo'l' die
v!ncht gegeven wOI'd.ellde geJegonheid ~en goed gebl'Uik gem.filet on don demang geheelleeg geplunderd.
~ Ofl£e JnvAall8che rui-0rler daelt ons rueda, dat
in versch{:i[ldene Immpouga binntn de hoofdplftfitfll

INGJIlVDLGJiJ ]tERN B EG-ELlEtt

DEPLAOlt

o0

nJ](7eynl~d

door

J. I,. ·L. 'Ti::tN KATE,
ill prachthand.
Gftlllu.Cl'ee.d met pl.teD~ea 'V'.ae#eD
.
vila G. DUIUll.

(567)

-

Itot.tel'daJllsche

'.. De
......

STOOMVAART

O oderget.eekellde repl'efJeutant Yan
" . tir m" ' OnN WAI,KBR & Co.,
In g..
'::J en Worktuigkundigell
I" K. n d y·O 0 Y lon, korl"" I;ijd ip J" v ~ ,orblij f
houde nd, Zllg ziob gaarn a in -vcrbinollJg gobracht wt:)t
Heeren Koffie-Planteu en ftndel'fm dio verlangend
lllL1cbten zijn d o door zi.jn . firma veru£irdigde KO}l1FIE

tusschen NEDERLAND en JAVA

".'"

SOTJTHAl'I1PTON
va:r.'e llde

dB

EN

SDEZ-KANAAL,

1 an d s c b e l lI a i l s .

N e it e

I'cl'tl'ek van lWT1']]RDAI\'1 l C

MAOHlNERIEN alb icr in Ie vooren.

WOHNSIIAG om ue viol' weken.

O ndergeteekeoue it tcvens in staRt, geeteld desvE:!'ki exondo ook teekeulDgan te loveren. nan welke Ko f~
fie-pf;}lbuizsn van do mee5 ~ gewilda modelleD knnmm

S. 8. 1I"j"'Il~ 'I'Ol\l.
S. i:l. 'l'ORIU)t.'G.'l'OI\l .

S. S. GEI,DEHL"'I\JD.
S. S. UHEI\J'l ' IIE.
S. s . ,n' ERI.J8SEL.

wQrden opgericht.
(361
WALTER LAMONT.
Nadere inHcbtingen ten k .. ntore van
MAO LAINE WATSON & 00., n.t.vi •.
110. NEILL & (Jo.,
Sum.. ang.
FRASER EA1'ON & 0 0.,
S oer.bnia.

S. S. '''I.JUEH'I' OI\l.

DAG vVIJZ E.H
RHutoonende de datum" I' an vertrek en verrnoedelij ke aankomst der Stooll1schepen
1!otterJmn nrrul' rrrd9~ng, Bit\nvia, Samal'frDg en Soerabnia, met overlading nnar de verscbillende haven s in den IJI(lisehen Arcb ipel en lerllg.

F. LE . ROY & CO.,
Loudon,

I

I

V.,tr.k

Verlr..

Ver wacht

t. .
But.,i •.

Rott·' rdam .

Torrington.
Ariadne.

16 Jon. 1878 1 Mr~.l S78.
13 Febr., 2D ,

Hampton.

13 M.art"
10 April "

Dre nth f'.
o.verij ••• l
Wvberton .
T-or r ington.
Kiugeton.

3 Juli
$! .
2B Aug.

Gelot3riaud.
D renthe..

II

,
•

25 Sept. .
23 Oct. ,

O, oi' ijs~el.

Wybertou.
Torringto n .

26 April
24 Mei

20 :N ov.

~

18 Dec

•

16 Aug.
13 Sept.
11 Oct.
8 Ne y.
6 Deo .

21 A.ng."
18 Se pt. n
16 Ocb. "
13 Noy.
11 Dec. •
8 Jan. 1879
5 l!"'eb. If
5 M•• r t .

,

,

14
9
7
6

j

Juii ,
Aug .. '
Sopt. ,
Oot .
~

IJZ
Ell GIEI'ERIJ
metaalgieterij, ketclmakcrij.

Gedurellde het 'rabaks-Baizoen, zij nde va'; December tot Mei, loopen de i%oomschopen
1'01s ta Pen&ug' ann.
lng-eval yon ijs heo ben de afvaarten Van VIi.Bingen plllltS.

o p d~ terug-

De Agenten ,
Me. NEILL &; 00., Samorang.
MAOLAlNB WATSON & 00., Bat.,i •.
FRASER, EATON & Co., Soerab.i •.

t . (~

OD-

10 Ang.
81 •

blol:dv8ten

Than, weder en voortaan .t~edll verkrijgbattr t~gen
gewon8 vroegero prij •.

604.

G. A WERMUTH.

en andere Vro.chtboOmllIJ.

en

~

bepl~" t

-\artJP ccn

bamboo Hui. mol Bt.lIiI.g.n ou Bijgebouwe n.
Inlichtivgen en briefED ftf. nc o LeLt. A., Uitgevea

d•• or 0'0"01

675

GEDlCHTEN VAN DE GENESTET.
L;aatste del' Ee"ste,
YOOI" .leeJit"-l'

371

.O,~-

G. O. T. un DORP on Do.

f6.-

CRI<JlIIJoJR.

f 6.-

.r A itJ ir ~~Ni P L EP:N'T :J E,

to ' ~.aclltb.nd, ,w-'?,:,uh' 'up .nee
~D .e"lIu.~~rd . :
G. O. T. v.. n DORP en 00

GOEbtbop.

Key~er'8 ' HandbOek ' voor het Mahome. ~J?oS'oh ;Reoht , ..... ,. .
'00' .laohw ·. "

(1848)

••.

. ! 5. ·- .. . , ,

G, O. T. VAN DORP & Co.

VUUHVAs-:rE ~ STEENEN;
. VUURVAS1EKLEI.
CEMENT, KNIGHT BEVU & STURGF.,
212 bij ;'

VAN DiNB.BOBIt & VBlllOKllN8.

Bata,ia

)lUA~ER -EATO~~ eo O()., do;rabai..
E .~~~'-:l. UUR. .
tegen

'.

thans bewoond d o or d e n heer

PBI.l!S.
O. A. REIJBRS.

450

na-

'l"E H-OD R:

Potjes Zalf

\'all

.Ret H.uis op PendriaD,

~

thanR bewoond rioor Mevr ouw ZAALBERG.

'l

1..,.0.

! d! b!.~e ! h~ ,!'~: I
~ijn

wed e r dOlor OWl ont"f&ngeo. H I,·t ~ijQ w61'kelijk
pracht exemplarou ill l;;l t tlvtJrheelJijken tOOD en genlltk~

.l:eliik 1Il00femoDt.
De PiA 11 i IJ o's VAn G ·;lr. KNAKE steads verb~lerc..l, sed ert U j-I~on dt10r onFl if gayoerd, ziju oxpt oa·
iHlijk foor di t khulDH L ve.. raardigd; hot i, b ~ wt!r;en d"t
detelyu Ita t.1 l)1.I g. brmk va \ 9 jil"t1U Dog gOld\) ({uk ..
ken roii n. D~z elve knn en bij onlvAllg.l'lL uit E()r'lpa.

~,:!o:.Dd,:: ~i:~:~:ndh.~!b;~an~~:, ...~r~il~:~t.:an~.lk.

o,".Dlnng_no .ijll
of 10,·
gon •• OlJo ,taand .. ,leug01. met gekrui.d • • n.,,,o,
D. door

g.lnd-obJ,quo

Bin. nen. ...inig. dagea . rri ,eoroo S...OOD mad.l
piBninol en Ipoedig •• n vllug,l, aU .. lII_ior J\{a!:oili.bout.A klan. of awart gob.illt.

889

B, KARTHAUS eD 00.

I

Ie Iwop aangeboden:

BAZAI-<.,

sUg bekende fabriek vau
Gebr. KNAKE,

A. l:U~1. ...i:d:~.u .

Voor 1·le·erell SUI'kerf:abrl'kanten'I.

ZEIJlJEL, ~amarnng GqillTHAH.T, en CO; DE GROOT
KO.LJo'~' eu Co; WANNER, G. C. T. V..I.N DOUP en Co;
H. L. lJE LYON en SOJ;;SMAN ell Co.
(74)

'No,nan ondH~dl:l'k6nden do oenigat8 Illlpdl'teIE"·· zijn,

.

1 April
.
het h·
UIS 0p Pd·
en flan,

afschclding,

f I, f S en f

zander 10 IItlHum en J.delijk bl'lttpsl;lJd wor(l en. (E"'U8
pi.nino door on8 75 palen ver near tt8nQ berg.treek
vf?raonden, W88 bij aflnk.! !nBt HOg zuivtlr gestemcL] De
p ; .nino~. "'ljn fijo afgcwerkt en ~oo sterk geboowd dat
de&el"ti I.onder vOl'wnarioo:l,ing, duor vochligd pl ... taiug
HDI. licb go~d moeton hou den.
Zij zijn vrij ,an onderuhAIHle ge brok:en "'IIU'an
Z8er "ale pianOB tAll Yol" 8nt1(~r6 fabriekeu ol.ds:rhevig
<un, al.; ... t.ilt'ln YIn \"et' on <11 hRme.. blj voo/)·
t ig worlH, troklum no hdL 1l1ouaniqo6 raRUl, z)kk~n ('an
h~t .to'llblok, 'pringen an b ... t . u 'en dun ,an~bod.m.
.I ecb b toonhouden, klemlDe" de, p.ol •• I·IU'oaniqu"~
De :t' "ergaug .!'IIn Bas tot dh~o.nt if! Qllw"rkb"Ii',

met 83 illustrati88 )npJ'achtband,

.
de Agontt'.n
Me N EILL en Co. S~marB~g.
MA.CLAIN.' E W ATSON fll Co

o.

VIUl

f l~:..:,~.", . ~.~ .
.
l . .,
VOUHT, Pekalongli u W. K llANA, t$ol o- AltNOLD en Uo.
eu COJlNA~;S, Klatlcu J. D. SLllm, ;1ngclnllg J. A.

f ' 25UO "it 3000 gevruagd

B.

~:u~iji~:6!~aa~~~ti!5 ~~~l;~j~~zi:~.gezOnde
Doosjes .Pillcu

vi.

II. 1. Bypoth.ok op eoo Erf groat 5 bonw"
Kdfi~

rcgelen iedere vl::rkeerdc werkiug, wanr uit

VAn

lir

herstelling van het juiste (:n'enwicbt tLlsschcn gevoeligheid

\ ....:.2 ,~. .

met

en

B.

... n

640

'I

die ook oatsteut. lleide midd dcn ycr,ou recht,tracks, tat

'
,ia NAPJlLS.
Lading wordt aangenomen f'oor bijna aUe IIfu enl Tau dl) MiddeUan(hcbe ~ e6J N oordalijk EnropR, boneveD8
Ameri,b, waan-oor directe cl}gno88ementoD worden .fgege'l'en.
Dc Agon ten,
VOOl - Vracht en Pauage geJi o1c men zich te wendeD tot
J. DAENDELSen 00.
HnLavia t S"mBrang, Soeu.baia,
772

Uifgezocbte groote
SOERABAIJA AARDAPPELEN.

I
!

U .L· .u..D ....

T. AUKES,

J. F. GRAADT VAN ROGGEN ,

~:;e~tl:~~of;c~.~~oe~~~e;6d~1~:\~~!~.:t ~~c~~~~~~~g:fi~tis hd~
~~~~aa~u~:~;~ :t:k,te h~~zjjd~~st:.~.~~. gl~Ul~\'e:~lof~leki~i~;~~~

ingewRudc u d~ :letel \'etll de ~~ck!~ is: \\":.tllL zijne p.~ilcn ~
met oordeel lll gcllomell , en z": n Z8lt goe d op de z!Jden
d,·r onderhuik iugew,, ·,.on, heteugden de zwelliug del'

,M. O. BRA! T,
~'.l.b..
, O. A , BAI(.KER,
l[oning der lI'cd,,,.la,,d,,,,, A, G. Jlf. BRUI.JN8,
1'ri.... 4",aiia
,E. W. FABRITIUS,

.20 Jali

Kom man dant G. A.

r''

FLLI.!::N 1::1'0' Z..... Ll'. Ge\'ilarlijke Diftrrhee.!
.De oorznken dC7.cr verzwukkeu dc ziekte zoo ,'crschil~ It
iend, ell de wijze hRrer Uflll valiclI zoo vemnderlijk zjjude,

0=

..l; .

1(; ,W

HuLLOW A. Y' S

TeDgevolge eener nieu-we regeling =et de Regeering -worde n
de vertrekda gen der B toomschepen dezer M aatschappij
niet meer DS. aankoUlst t erreede Batavia vastgesteld,
doc h zal voortaan iederen Z a,terdag
de drie
waken een del' booten van Batavia naar
N edarland vertrekken, en -weI op:
.i.l., •

RET STOOMSOHIP

R. w. DE~~CON &CO. ,
Ariadne .
METZ,
'M
d'
.
.
HoIioway s e lClJnen, ·i;o~:a;r!l~~ :~ce ;.~e~.mm.v:r~r:~~:n~dr."oor.n t.-

0-

Geregelde ' drh : wekelYksche lllaiidienst, via N apels
der oou:trh3 :!; JD.et de N ederlandsohe Regeering.

Poo",,"ar!.
Conrgd
Prin, llendr;/'

Rotterdamsche Lloyd.

zal in de aerate dag E'n vao MEI •.

~,NEDERLAND."

rr M~ 'i.llW Vidn.J(;

8"

smederij, koperslagel'ij, draaicrij, aile soorten van machineriell gemaakt en gcreparecrd.
Aismcde verkrijgbaar ~He
macbillcrie bcnoodigdhedcll.

--

STOOMVAART MAATSCHAPPI,J

"t."' .i1pru
18 M.i
8 Juni
29 ,

Door ~oevallige oIDslandigheden lijn een pair b'titten
per daten 8toomer, ninde Mei vertrekkende, wederom
opengerallen.
Vo ar verdera informsti e ll gelieve JJ";o'3n zich to 1Jen·
den tOt
650
do Agent.D,
Mo. NEILL en 00.,
Samarang.
MAOLAINE WATSON ell 00., BaIOTI ••
_ _ ~ASER EaTON
Co,
8oerab.i•.

SOEHABAIA.

6

28 Dec. ,
26 JaD. 1879
22 Feb ,
22 MDoftrt "
19 April ,

De in bovenstaRude dagw ijzer vermelde datuDls va n vertrek van Batavia zijn bij belladel'iog genomeu,

2148

Hampton, . .'

~lABRIEK KALIMAi\S

2 Nov. •
30

StooIDschip

Conducting Composition,

NOli

zijnde e eD 0 e m e 11 t, in Europa Ame riim ur.. andere
wereiddeelell bek."d ols de goedkoops te, beate <ll
dLltlrUaID S~e bedekking: "oor alia BOOr&tln Vfln Stoomketola, S loom pi.jpon etc.
Prospectngaon, prijaop3a.TeD, gebruikst!-snw ijtingen,
atc. worden op i'rnnon nsnv rago gratis toegezond eo .
Voor Ol'de.TS beyelen ~i ch asn
U4,7
SOESMAN en 00.

to

3 April '18. 18 Mei J. 878
1 Mei
15 Jani

3 Jun . .1879

31

Illiproveu Patented

V <l'wno/)t

Rottordam.

29 D
,
26 Juni,
24 Juli

•

21 JUDi
10 Juli

S Mei
6 Juni

I

.B 8jjfiv ill-.

llotterdamsche Lloyd.

hebben SOESMAN en CP. lo t hun eenig.ton . gent
benoemd Tour de n v..-!rklJop van hUIJoe bcroBmde

.

(Per Stoorngelegenheid te ontvangen voor
het oogstjaar 1879).
Two. gehcel rna •• ieve bUIKERMOLENS elk
30" X 60" , m ut to o b e hoor ~n en c(Jod,eoeatie
toestetlollj
'r "ee STOOMKE'£ELS, .I k 26 ,to long X 7 Tt.
d iamef,er, mat 14 Gftllow~y·PijpeD in iude.ra look·
gang;
Two. dieo, 24 ,to I".g X (;'6" diaOl.ter, Ol •• 12
Glilloway·Pijpeu iu i€dere r ookgang;
Twoe dito, 22 vb. lang X 6 ,to diameter, met
10 Gallow'y-Pijpe" ill iede,. ro"kg_..g.
Iofurruatiea r,e. beko men bij
700
MAO NEIl,L & CO.

TE KOOP: Eeu sleeDa:~I:~eR

gedell

SuJogen op r.oltt ,an op.~.1 in kampong 8I,lnO,

IuformnLietl bij
ARNOI, D~

(ilia

Te IiOOp ~

OommitiaioDDsir.

,
-.
HE'J' S'£EENEN Mm'l' PANN.EN UED.E K'l' HUIS,
in de 1t lin deS p u It fJ t p ". It, PereDal no; ·ti20P wijk.
L. E., toebehoorendo ._n dOD H •• , P. VBRSOHUUR.
098
SOESMAN' en 00.

B"Y~I:nu /~~ ::n doob~.r

8'

Il. M. JANIIEN. 8

Clamo.eng, 80 Murt 1878.. ..

t ver&.ntwoo. r.delijk. yoor..' c d.e wIb,
. ".' t. :

,
..' ........
P..' . BBOOSH(

'belpel.dl'llkktri,j- VAN DOBP l1li QQ. ~

