.

.' . . .

.

v'V'v•.. T.

4A.4. •..

'.

.

... . . .

.

..

a:aap&'!
'.' . '

. ' . . .. .
. '1'

Verscbyn't dageltiks. Zon- en Feestdsg-en , Qit~ezonderd.

~ Ho 0 f d bur e au:
teSamaran§ bij de uitgevers G. C. 'I'. VAN [)ORP

Een nieuw Ministerie in Nederland.
Met belangatelling en vreugole heeet Eeker een great
deel YaD on. volk het voornemen der Hooge Regee.
riDg ,.rnoplen, om . het 'Dopartement van BiDnenlaDd·
.oh,ZlIlI.D te apliteen. Ook voor de. oniDgewijde tach
i. bet 1I:el duidelijk, d.t dat Departament t. veel
omvAt daD det ee. .elfde porsoon van alle~ wat d•• ronder res80rl;eert, b.hoorlijlre .tudiezou klinn on maken.
Met Itt~kere .panDi~g zit}t wtlHicht weDig beltlngw
sl;eUende nit naar de ~rlo•• i.n l;( de: "aag welke .rdee·
ling tot een afoonderhJk M1Dl.terte zal wordon verheven. MiHcbien ve rlaogt eeo ieder het van die afdeeling, die hem peraooulijk het mee.t belang iobo.,emt.
Zoo bab ik. eeD spoorweg conC8S8l011ari8 hooren bew.;5reD, d.t Ben Miniftterie va[} Open bare 'Ver:i6D zoo
hoog.t weDloh<lijk zou zijn, zoo heeft een landbouwer
1l:lij gezegd; dat z. i. ean Miuisteris van Laodbouw on
Nijferheid eell bijoa onontbeerlijk verei. chto is .
Iran het .ijn out hebben in het .open baar te be·
spreken wat m.n d"aromtrent op het hart Iteeft? I k
meen: ja. Wet t.iju er lUi8acbieD weiui g zak·tm t waa rA
op de natie minder directen iDvloed kan uitoefen oo ,
dan op de inal;eUing van een Miniaterie. M.or laat
iemand' eijn wen.ch uit&prekeD . Ben Ander nrdedi gt
dan weHiobt eeo l;ege"overgeeteld go<oeleD , en tOO
vormt .ioh ook op dat punt eenop.n bare meen ing.
Welke eooBtitutioDeele Regeering nu ie er, die niet
gaarne de openbare meening t OU leeren k e nnell. die
niet met d~ keDDie dNI·van t OU kUDoen woekeren ,
001E dan zolfs. WBDneer zij in eenige zAa.k bleent aa n
die opocbare' meening niet te nlogen of te kunnen
toegeveDP .
Laat mij dan moge" uit.preken dot aan . eer volen
een nieuw MinlBt6rie 'Voor On derl'fije J Kun~t e n WetenIchap hooget welkom zij" zou. Niet we in ig ve rheugde
net mij uit de M Cn! (lri 6 ~.:~ ~roelic b\in g op de voorgeetold. wet op bet Hooger O n<l.rw~. to' mogen op·
waken dat daarop eenig 'V ooluitztcht bestaat. Er ''Rordt
althan. d.or ge.i".peeld op de mogelijkbeid, dat eerI ..ng de belangeu van het geh.ele Ouderwijo en .1
lijn ver.t .kkingen aao een ander dan den b.Iiuiete r va U
Binnenland.cbe Z.ken· t Ollden kunnen warde" opgo·
drage ••
'L Komt mij ,oor, dat die re~61i .ng zaer uitoe melld a
g ••olgen t OU kunnen hobben. W.I io wo .. zou mio~obi8n een afzonderlijk Miniaterie voor Open bare W orkeD of voor Landbouw Otl' Nij verheid even v8elllmvafi..
tend siio; voJgaare erlren ik do.t oak iu de vente f tJrte
Diet to knDoeo beo·ordeoleu. ~Iaar aen afzo nderlijk
D.partem~Dt toor Oed. rwij., KUD. t e. Weten.chop
heen bij mij en bij velen de voorkeur, omdat de be·
laogeD, die daarbij op het .pel .taan, meer eeD afsoDderlijk gebied uitmaken, miode. met de o,erig' .f·
d.,elingen van B ;nDenla,dsoho Zaken ·op .eo z.lfde lijn
kunnen geeteld worden .
Stof en geest zijn nie t ..I~om en te acbeiden. D.
atoll'elijke en de geeatelijk. · belongen van een volk
bangen zeer esker in menig opzicht nauw to za meD.
D.t neemt eobter niet weg, dat zij Jrunnen onder .. obei·
den worden, eD dlit voor de behartigiog van .8tolr. lij·
~, ,8D. van geeBteHjl<e belangen ei.ehen g.oteld wor·
den die onderling versohill en. ' Yard er nil ,olg6o!
be~ 0\ -:-.r langeo van d-en 8chrijver dezer regaleD een
Minisl;erie foor Onderwij., Kuno. en WoteD.chap in
het leven «sroepen, daD zou dat io zekeren Ein zij l1
eeD,}~Departement des geestes, en hat ware in vele
Opt(~.~ten raadeaam, dat die meer ge.otelijke belangon
':":!! ':.!:l~ :'O!~ :.:.n ~cn ~f;.;.on dQi'l ij k Mi uistel' wcl'(liJU
toevortrouwd.
MeD vergel;e niet, da. eon zood.nige split&ing t ocb
001< &an aU • . andere togonw oo.dige afde.lingen vaD
;'e. Departement van Binnenlandocbe Zaken t. n
goode komt. De MiDi.t"" dan mIDder dan nu met
werk ovarhoopt, zaL maor oDverdee!d zijn 8&Ddacht aao
open bare worke", aan landbouw en nijTerheid kuou. n
wijden. En hij tal dan ont81ageo zijn van een groot doel
oijDer Borgen en weI van . ulk een deol, d.t met de
oyerige mioder ft" Dumhtmgt, en waarv oor afzon4.er1ijke
geeeteeeigeOlchappan gevorderd worden.
Het apreekt weI van . elf, dat bij de be.pr~kiD g
van wat ~ot liefot saD bet Mininteri. van Binne.la.d·
lohe Zaken moot ontnomen w.ordeD, de persooD dea
tegenwoordigen Ministers geheelbuiten opel moet ge·
lateD . _"rdon. 't Geldt hier eeD moatregel oak voor
.ulgende tijdeE. In . eke..n zin zou .elf. ieder libe·
raaI. 'Neder!Duder bet betreur.,o, w&ot;loor de beer
Ge~rtBema . niet Ianger aan bet hoofd van ono ooder·
1"ij~ 'stond. ZEx. Melt . op dat gebipd veel te ...,hoone
anteced.nten, asn dat wij niet dan .eer noode hem
.an h~t onderwij••ouden zieD afsc.h. id nem. n. Maar
d.enkende Gan hot bogiDeel WaarvaD bij een toekomoti·
ge .plililliug zou moeteD worden uitgagaan, komt mij
zonder eenigeD twijf.l een .fzooderlijk Minisl;erie al.
ik ~8veD D08mde bet mooat wOD8cbelijk 'ff?or .
De' belangen tocb van onderwijo, kuoet ell wete.." ~ap, · behalve dat zij een afzonderlijk gebied uitm.·
ken, ,ereilcbon zorgmldiger beb artigd to worden dan
ooit ook door den mo.at Dauwge •• tton en ijverigen
Millieter ~aD BloDenl. Zaken i. kUllnen gescbieden.
Zij ,oil1iienoD werkolijk wol, 1ab aaD haar oDverd.old
het leven .• an oen nitstekend •vaderlander gewijd
worde.
Nn. he.t ".niot laliger .1. een axioma wordt aangeno.
moli dat knilBt geen regeerings.aak is, nu meer en
mear otemmeD gehoord wordeD V6D ,mannen die het
,o0,: h...., de · ,orwaarlooBde, .. opn.meD, Dn . .reikhal.t
ieder,dio e~n bart he.ft voo. dekuoat,Daar den tijd,
waarop :de'.pijnlijke i!ldrn~ elil zijn weggenom,on, deor
. lfoUaDd ~p '\in. Bmalot" teweeg gebraoht. Zon Holland
op .lIijn SIIi.lst (iD de oigenlijke, ondo beteekeni8) een
eTe~tneelen . MiDiater .van ()penbare Werken welliobt
.• uel hoofdbrek.eDe koel;en, . . het " a~dere, het nion",e
• Holland op .ijn Smalet" ,erel•• ht zeor zoker drin'
gelid 08nDiet minder kraohtigeli ·arm; '.
'.
"
JIIIl ,~tbe~. Onde~8 bej;reft, in bpenel goeds wij
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als N ederlandero te dezon opzichte ook to roemeD
hebben, in ooze ond.,wijawereld en oak iD oDze on·
derwijowetl;en . ij II nog to veel l.emteD, dan dat wij
Diot gaarne allen iemaDd aan den arbeid .oudon lieD
mot eeo helder hoord ~n mot eeD warm bart Yooral,
die oD, erdeeld .ijD be.te kr•• hoen aan do.e belang.
rij kste 'an aile volk ... ken oou knnneD en willen
wijdeo.
Het lager onderwij • .(ik dlll'f bet .eggen ook bij de
boogot m'gelij~e iDgenomoD beid met het boofd begin.
.B el der wet van ' 57) is Vo()r ODS f olk pog in de ~erte
niet waL het ~ ezen kon en we::eD Dloest. -;-D oar 'heo,
die eenigs.ina van nabij . met het volksoDderwijl ten
pl.Uelaud. bekend zijn, wordt d"t ,olmondig en, eenatemming erkend. En beeft mea het al een. willen
vorbloemen, 't i. nu ' an de daken /lepredikt door
iS luand, die mebr daD dB meesten be,oegd id van
deze dingon me. te epreken: de ho.r Moene heon in
de Kamer met mannelijk ern.t gowezen op kwaleD,
die IDBDigeen, die . ij n yolk Iiefbeoft, reod. lang met
droefhoid. vervulden.
W 01 t al natuurlijk de in.l;elling van een onderwij ••
:r.ljni9 ~rie n i ~t op eenmaal sen panacea kunn~D ZijD
voor allerlai gebreken; wei zull.D niet op eeDO de
overbevol king d er acbol. n, d. elec bt. gebouwen, bet
gebrek ••n personeel , de eohrielh oid ill 't v...trekkeD
van 88larisseu en van leermiddelen verdwijnen ,an den
Nederland. cll en bo<le m; maar toob het lijdt ' geen
t wijfel of er han en
daD moer gedaan wordoD om
verbeteriDg t. brengon in den toestond. Inzonderheid
otel ik mij voor dat don do wog zal geb&and zijn, om
op den duur meer eenheid, meer 8&menwerkiDg te
breDgon io de beida takl<en 'an 8cboolbestuur. De
p.edagogioche · tak (het .ohooltoezicht) en de admini.·
Lratieve (gemoentebeet uren enz.) zij stalloll nu maar 81
te dikwij l. in een ze ker. ge.po •• en , •• houding l;egen·
over elk • • r. H et achooltoezieht wU verbot. ring aan·
brengen , het gemeontebe.tuur wi l de gelden Diet be·
. ehikbaar .teUe.. Wat 8taat don Itet oohooltoe.icht
(waatin toch de eigenlijke o. boolmannen l<uDnen ge·
re!rend worden zitting te hebben) dikwijls ten eenomnle oDwachti6:, omdat bet; Ofer de etofftllijk:e mid deleu ni. t beacbikken kan. H oe lichtelijk. • ou or mis·
. ohien .en weg te vinden "jo (ala het -onderwij. "an
,on afzonderlijlr, Miniater werd to •• ~rtlOn"d) om de
zak en all enge m&er z60 te ' r egeleD, dat wie 'foor bet
onderwijB iets 1\-'iIleu doen het DOlt zouden kunnen doeo.
Do.1t 't i. hier de plaats Diet Om in bijeonderheden
t. tredell. D it io ail een het doel de.er regelen den
wen~ch uit te apreken en eenigertOste to motiveereD,
dot N ed.rlond e. rlaog eon Minioter bobbs foor Onder·
\'V ij. , K UDB; en Wetenaohap. Mocht het Z. M. beba·
gtiD , aAn de r8fldstledeo Zijoer Kr0of:l een zoodanigon toe to voegeo, dan zau ~e er zekerlijk onze Koning
weer veroieuwde oau8praak kunnen makeD op de dank·
b•• rbeid von het hSdenkende eD beechoafde deel Zijus
Volk. .
A. Sl<IlLLRN.·
(ra d.)
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LuiteDAnt Generaal KroUilen VOD Soerabaya aur Batafia yia
SauUI,rlUlg eo k uatpl.
De )fo.rine-Superintend. der Ned.·Ind. Stoomv. Mutl-

S. Vi'o-N J'IULSTI.:JN.

Uitbestedin g en. enz.
Op MUDdsg 11 M"i a. t . door dea .Resi dent Van ltJadioeo voor
de e1ploitatia van het weBtelijk gedeelte un het Dj ati·boBcb Goenoeng
Gepiak: , gelegell in bet diBtrict GendiagaD, sfd. Ngawie, groat an
b OIl'l'i'Il,

Op 10 JUDY 1814 door dell Direct~ur van BinDenlaudaah Beitaur
vau de erfplcht over 508 bouwt oDontgoDnen grond in het diatrict
Kanigoro, Madioeo, v()o r Ben tijd,a.k vaa 7& jaar.
Op Dlngadag .:Jell 16 September duor den ]te,idDnt vaD Samarlng,
na de buur no. 119 1/ 2 b OUW3 wo e ll hl grondan, galoiod in bet
district Bodja, ttgeatechap KeJldal. -bij kontrakt. ei u.djgeu.de md dca
DOg,t fln 187 Y.

Oproeping van I)ebite uren en
( J redi teuren.
lDoor de weeikamer te SIJernbaija in den boedel vaa "UIIo. H . L.
E . P innow.
Door de erfgtlDamen t. BD.uvia in den bONel n o. wijlrn }I', H.
Petor, binl1en eane mu nd 11& 20 liaart 1874.

Door den oxeeuteur te.tamtlotair te Samo.nag io du boedtl no
wijlell. W. C. Krijgeman, bionen eeae maud UI 9 "bart 18706.
D oo r de oxeeuteureo testameDtair te Riouw io deD botdel
wijiea GerJrge Ra ppa, bin oen twee maaodeo D" 10 Maart 1S74.

iD de J{apoetu uitstroomende J{atoe.uouro-ri,ier lIereltigd haddeD en dat reed, ,eraoheidane huliDer iD onderwetpillg gekomeD waren.
ODmiddelijk nlll .ijD .aukomat te Bintanu ' bera.mel.
de reeident planneD tot gevangeDDemiDg .an de ,ho.o l.
dan van het ,e..et, de dajalte Mild",,!!, Pandong, B"';ait,
40n!! eD Ra6ing.·
•
Den 20ltan lIebrnorij bell'll zicb de geweatolijke
militsire kommaDdant &all het hoofd van rniDi 100 _.
miUtsiran OD 200 man 8inIGIoUIOA.·" ~, lll,,woepeD en,~
gezold door deD wd. a ..i.teat-resident 'aD 8iatartg QiJ.6tr", met de stoom8chepen Madur. en J{apoe", eD
eenige .loepeD Daar de looDgei Mtrkan.
Beide vaartuigeD anke.den in den a,ond van dien
dag bij do .08Dgei KtJtoenpoulO en stoomden deD '01gendeD morgeD die rivier op.
T~D 12 UDr werd voor de 10eDgei M.,.ktJA ge.nkerd.
DeD 2Sotln begar .ioh do luitanaDt.koloDel · d.
BocMm••t aan het hoofd der tro~pen en bulptroepan
en met 80 kettingg.ngen OD 2 Coehoorn.mortiel'lo
naar de soeDgei Menamar, ton eiDde van daar laD;!'
waart& ID de oproorige Dajakl op te .poron.
ABD de"" kolonne waren toegevoegd twee gewapen.
de .l.,speo onder bevel Van deD luitenant·ter-ce& !Ide
klBBee B. L. · Oad.t.
Des afoDd. ten 6 uro weren aileD un boord l;ernggekeerd; na zODder weeretand 28 Dajak. (waaroDder
de opltaDdeliDg Ra6ing) gevangon gonomen te hebben.
DOD ,24.ten giDg de kolonne wederom de M .."a~
op, than. met bet doel om bOTen eon anderen .ijtsk
dier rivier de weer.pennige hoofden .long ~n Ra .....
to tuchtigen of gevangen te Demen. Hierin ala.gdo
mon volkomeD; bij deD terugkeer naar boord de. a,ond.,
werden de genoomde hoofden, beneTene elf andere
najlike gevankelijk medegeToerd.
Het dool .an deD togt daarmedo boreikt zijnde.
vertrok de gez.menHjke IlIlIgt met do Madu,a nur
Sintang (de J{apo.aI .lI wae, ala verder voor de krijg..

~::i~!~~9::t,°~:~dl~ r:lt:~ vr~:::;g!::o~:~},'I!I':.::~
men do. aTond. teD /I ore arriveerde.
N u bleor nog over het vatl;eD VflO de. oproerliDg
Pandonll·
Na informatien ingewonn~D te bobbon omtreDt .ijn
vorblijf en na eene TOrgeefoche poging om hem door
eeDige .tamgenooten 8n .on paar Sintange.. m.t .• ijne
op een eiland in het meer M.';koe gelogen .ohml.
plaata t . doen opvatten, werd deD lel;en Maart een
detachement infantede, be.taande uit o.n oBioler eo
dertig bajonotten tot dat doel uitge.ondeD.
Van deD uitllag Yan dien togt, welke door den wd.
...i.lont.-relident Gij.6we. w.rd medogemaakt, i. Dog
geen borigt oDtvaDgen.
(J. C.)

UD

S"ra6aia, 28 Maart. De Ovatio, welke Zal;erdag
avond jl. albier door de oBicloren vaD het garDizoe!1
en. der echutterlj word gebracht aan den vaD Ajchin
taruggekeerdeD an tot bentel faD gezondbeid Daar
Makao••r vertrokken majoor .an Lit! droeg blijken TaD
toewijdiDg en kameraadochappelijkoD lin. Het wu eeD
treffend oogenlilik don gewondeo hrijgoman,otoooond.
D oo r de we66kamor te Soerabaia, ill deo boede\ van C. A (ijk;
binnen onbepaalden tijd
op don arm van een .ijner waponbroedera, de bnlde
t. deD ontvangen van zijne oBiei.ren eo ondareohik.
D oor de weduwe Doeoh, in den boedel fan H . J . G. BOReb; bin.
nen onbepaalden tijd.
teD. Do plaatselijke kommaodant, do luitaLant-kolonol
Di'p.n6rod, deed in eene welaprekeDde toeapraak het
Door de weeAkamer te SRIn!~l'aDg ill deD fllillieten boedl"ll v an H
Beer, op l\Iaandag 18 April U N.
aaDdoel uitiroman door majoor ••11 Lit~ geoomen aan
don Itrijd, welke laatat. in , he ~ daarop volgeiJd aDtP oor de weukamer t& Soembllija in den boedel V!\1\ 'ft'ijlen A.
Sncllt ll.brink .
woord oeD welTerdiende hulde bracht aan allo waponl
dis zioh zoo zeer hebbeD oDderschoiden iD hek ge,eoht,
Doo r de cOUl miesoriiiell. in den ' ~el van wijlell den kapi&ei.a
der I nfoDterie H . N. VA n Dijok to Batavia, binneo 4. maandl'lD Dil
terwijl bij mot diepe ontro. ring den kommandant eD
27 December 1873.
oflloiereD dank "eide voor het on,erholoD blijk van
D oor lIe Ageoten der weeskamer ttl Ambarawa ~ n d. b(.;edeh vallo
aympathio, hom teD d••1 ge.aHeD bij zijne terogkomet
,djlen R. W. Chompff en G. Rnpt" binDen drta maanden na 9
vaD bet oorlogaterrein en op banden vertrok van de·
Januari 18U,
.e pl..ta.
D oor den gemo,gtigds. J. Aourieul ts SamBl'ang in den boadel van
- Na.r wij .0memeD worden albi.r in mas.. etewijlen W. A. P. J . "Van Hengel, biDDen arie maanden na is l anutri
vige grondel. on glol;en van EDgelsoh fabrikaat opge·
1874.
I<oobt voor LJ."..dja"!!, al waar de onveiligbeid door de
Door do Weeakamer te Bat&7is. 10 den boedel faD wijlen T.
bedrij ,en van ' dioveD, roovetl en ,braDd8tichl;ere, zooal.
D oignij binneo 4: maeudeo na 24 Januan 1 87".
o,on ,ogt, toeoeemt l>ij den dag.
D oor de wed. F. Merens te Soerabaija. in cl eo. boedel un mijlen.
- Wij onvingon Zaterdag jl. hot Pro.fhlad vaD eon
den kapt. del' Inlanterie 1\ E. C. Mcrells, biDDen dric lllaandeD na
4d"erte"tit!Jl~d oDor 8ou afJa-ia. Jaf:Ja', Oo,tAotk, Aee 6ilatul
) iJ J anuari 1874.
Madur. .n den Molvk.den 4 rchiptl, door den Ditgever,
Door (Ie COmmi8!lari llaen in den boedel VIln WijltlD d3n 10 Lnit.
de
firma H. Wittich albier, eene onderneming genoemd·
kwartiermeeater W.:b\ Hardij te Amboina . VOOI' 1 Apr il 1&74.
,olgen. Sy.te me AmericaiD.
:Door den KWlagtigde der tl'lIlamentairc n :e:cutrieo in den b<lod&t
Ala oone biEoDderbeid word t bij de uitgave "Ia eone
\'II,D wijlcn deD geZBgvoerder B. 1. Tergaat, bin neD drie ranlDden na
6 Februarij 1874.
overbekeDdheid vermeld d"t ad.erl;elltieD voorkomende
in polimsieerende bladen weiDig gole.en worden. Do
.Door de Weeskaw6f te Soefllb l ija in den hoedel vau wijlun P .
J!' " Scbindeie,
I . ard deT .t.ukkeD, zegt de ultgever, breDl!t dikwert
m.de dat meD bij de derde blnd.ijne te 'vermoeid ia
:.loor de "";','Ctll en boed.elkll.wer te .Makul!lcr in den boedel Tan
:wijlen A. L. Wijukes bin.aell 6 maaI:.den nl 17 Januari 1874.
om verder te gaan en mon alooo de adverteDtien teD
b•• te geoft.
Door de CoUtm.iuaan t fen ill den boedel un "ijlen den le. LuU&14.8Dt dill Inf. Raaymaken
to Soerabaija. binneD 2 maauden 0.11 10
Dit is eene ourlo.iteit. Hoe louden de IDdiaobe
~Ia.. t 1874.
'dallbladtn tot hedon 'bebbeD knonon beatlan oondor
D()or den agent der Samara.ngscbfl rekenk,uuer te ~Ildal in de~
het. credit der advertontien iD de booken, en hoovele
boedel vall wijlcn C. Moritz binnen 8 mUDden na ~8 }t'ebruarl
belanghebbenden Demeo niet eeret kennis vaD aDDon·
1874 ,
o~a on aobenkon den uitgever of redacteurhet nienwi
en de polemiel<.
Batavi•. - Don 17den Februarij o,erleed te Sinta~!!
- 'ren gevolge d •• grool;e .obaarechte aa:a offloi..'
de 118eislenlrre.ident dier afdeeling J. W. Swll, ten
r. n .en mao.ohappeD· in dit garDisoen, wordt door de
go,olg' van den 0:> ' don 27sten Januarij door bem
betrokken autoriteit.n aUoe gadaaD om don dieDlt
bokomen wond, op den togt tegen de Dajak" aaD de
Diet noodelooo te verowlOl'eu. Zoo ia .bijvoorbeeid .at.
.eGko~t'ivier.
'
Zijn stoifelijl< overaohot word den .0lgendeD dag
met militalre bonneurs ter aarde beeteld.
de hoofdwaobt eeD gobeel etmaal bebben door te
Het Gon,ernement verlieat in hllJl' .eeD seer bebrengen, daar hun . dienet tbana van . half "'eli d ••
kwaam ambtoDaor, die vooral door eijo voortr. lI'olijken
livond. tot den Tol$enden morgen . op dat uur il
omgaDg met den inlaDder DOg v"le goede dioneten
beperkt.
.
(S. 0.)
bad kunnen bewijteD.
Den 19den Maart 1874 i. goodge,onden .e n ';entsan:
- Omtrent het in de ' a.sial;ent-residentie Sinl.ft!!
Goed te keoren,. dat &aD de militaire boofdveetiging
(relidentio W••ter-D/de.li.U .an Bor..o) door naja'"
in Groo/-.4.l j. A, ataand. op b.t terrelD '1111 den krat.c!l
gepl.egd fel'llet ken Dader bot volgend.. worden mede·
der vroegere aui taDB van dat rijk, door d~n Oi.n elen
gedeeld.
RegeeriDga-Kommilaari. on Militairen OpperbevelbebDon ..Hodon Febrnarij .ertrok de· relident per Z . Mi.
lier bij d" tweede e~peditie tege" 4(;'" de Dum i.
etoomaobil' M.dvra V." I\ Po.tia.aR n.... S;~I'IIfI. On.
gageven .a8 J{otta-B.di_·
..._ _
._
der~ogvernam hij, dat . bet .ereet der Dojak_ .ioh
Door de commisaari98en in den boedel vaa wijlen den l eD LuiteBRut K. O. AittOD t tl Samarang. bin ncq, dria IDIlII.adea na 30
DecoPl be:r 1873 ,
D oor de .commiauri58en in den blJedei van wijlen dOD 2e Lui!.
aer Al1i1lerie te Soerabaijll. A. H. Hoedt. voor 1 April 1874.

r::;b:~.i ::~n~~a.~e:~red:::t~dH~ H~~~:~:ra::::

AIm e.ell lobrijven nit Borljonegoro onli!:e&nen wij het
vo!g8llde:
Onder allelakeocdie·bijvoorbduring. in .d••aal'deeling de beoooeijingen ' .. u Poliei. eu J'u~titi'; ,ereiscbeo,
liijner geeodie 000 veelvuldig voarkolll.en als diefstalvao
ves., Wannesr rot-D het' aantal 'van di~_" perkara'8 ~~ ' over
oeker tijdavorloopkende, ooowel .van diewerkelijk lIoor
een vonnis' gevolg'd, ala die Wtlg6DI1 !tot,oang trang zijn
afgewazeri, IOU men van ,verbaili!lg de, banden 'ioson

.

Mijnheer ! In de laatate d/igen ziju .rin uw blad \,.bOOfd•••k ~oeb bepaleutot dered.oblo dorhcl~td""'I' hili' bIlibIllI'lOhll~lI'l'~!ilINflIli- ~ 'teJl'
.eenigo artikelen. vlll'8ohenen ov~r. militaire .•allg8Ie- ..tikelen. Overigensia d•• e laRkin zooyer.in hecrelne
eiland, in dOheeohUfde""d,;t\t, ~ilIId:4ie.,
.,genbedell, die 0118 d~ vrijheid'uoen nemen u eenjge,gebreoht, dab .ij reed. in bet. billd: Ylln bedeD, d001' I kond, moet.ol~eD8 de m~eat9D IipQeJ1i~~..'en
,inHohtingenw n~~e", en ndie wederkeerig tege-..een sohrijvennitDjooj~, zooveeI.m~~elljk.l. g.oo1'1'i-::~:~::d:A:.~!n~'~:~11:jl~~n' < a~,e.n
,v~n voor zoov,erwlj, v~rllleenen, bet n 880gonBBmkan ,geord.,. WatBBngaBt d.1e naorand1~g '.0 een oblnee., ' de Inohtbutige proreten dit 'an lIIQgela:i~=~:';:
".un, over eeDlge onJnl_tbo"en, m uw bh.d .oorkomen·
.ook hc'e:omt.rent 0al. 1~ nader doen onderloeken en
Ooom"~ie Yooropelden, ~ogtl!nszijn weiniglilagel.
.•d., ilr>ter ingeli.ht te,word0n..
.
. de. onJUlatbe1d 000. noodlg her.teUen."
.'
•.
. ~;;h~n 10 eta.t met kenni.s vaocakente oordeelen ovar
Wormede wae het g••pr.k io hoofdlaak g~eindigd.
dd magt,. die door h~~ uitbrekeo. van den oorlogop
• Wij .ullen voor het oogenbl ik alocbte drie ood.r.werpen aanbaleo, dieaohtereenvolgeh& in uw blaJ
De ollicieren, of.cboon b.t gevoelen Diet d•• lend.
8~m..tr«,.. \n bet;spel Ie gekomlb. Zeer zeker moet .die

I

"niet onder. beaotwoorden dan door b.a, "an het
.oordeel van het pub lick over te laten. Wij relev...
"ren ha.r dan ook ail.eu, om d. gelegeoheid te b.b·

van de~ heer :~Bn Ke.teren, die, .fgaande op zyno
redenerlng, .cb1Jnt ~a~d te kenreu:.
Ie. Dat een Pubh.1_t algem.ene gevolgtrekkingen
maRkt, onder den i!ldruk on t.n gevolge van eon
2 •. aUeeoetaand f.it.
Dat hij de eene autoriteit beaahuldigt, omdat een
auJere baar plicht niet doet.
3e. D.t bij op berichten vali onv.rtrouwbare Corres·
pondenten, redeneringeu bauw~t krenkend vOllr (te
wnardigheid VAll boofdofficierell.
4e, Dot hij foiten publiceert en .e eerat durns on·
derzo.kt.

v?ornemen, zich te. wreken. D. trot. van een volk,dat

ben nODS leedwezen loe betuig.,n, over dt:l ketize uwer
IIkennissen onder de officieren, die u tot Eooln treurig

De ofticieren, zeggen we, ofscbOJD dllt gevoelen niet
deelende, waren ecllter iu zoover voldsliD o\'er de ex-

zlcb zeit steede beachouwd "heaft als ,de tweede_ euro.;
pescbe mogendheid in bet;OostBD,- ,WB,8 diufl gekrsok-t.

fan passon VOOf In"lt vet'voel' "fLll vee. Wanneer men
na bedeuktdat de djDeroetoelis, ovorigen. maar sch ..al

.oordeel gebracht heeft."
Nadat .de R.dacteur op het glwaagd.
doe Ide, glDg opreke, voort,

plicaties'ran den Heer 'an Kl'ster.n, dat zij meend"n,
dftt daar wnar gedwaald ...., dit ter goeder trollW go·
schiedde, dat herateld .ou worden wat to herst.lleo

bezuldigd, ztch door bel"Dgb.ebbenden foor zijne moei..
te laat betalen, znl men wel begrijpen uat hij niet
ga-arne eelltl ellkt:l,le llllollvraRg Olu eeo pas "fslQ,at. En

uDllt gezegde mage gewsRAd zUn, maar toch bet
11 ko!Ut ona vQ{.r, dab s:echts_
eon eukele n, I:\ekoBde
II uit~.ond",ring, u, uit
achtiog' voor ~lien eeneo, zou

wall, en dit roeds, valgens .ie vorzekering van deo Redacteur eeD begin van uitvoeriog had gekregen in,

"geheol korps t. veilen.

had over h.t oponthoud dat zij ZEd. yeroorl.akt had·

8lfmll; gezwegan

nog

,: be8prolien word.n.
' .
,Ongeveer tweo maanden gel aden . kwam in een
,arLikel, ge'itold: "Cllntines" de zinsn.de voor:.I!et
,ware te wenael,.n, dat d. officieren' bUD mindo •• n
,,:,"at meer b.t voorbeeld gayen in eall matig gebruik
, .
"vao _terk~n ~rank.
"De.e zlJdehngsch. beBchuldlglng, 01_ uwe pereoon·
"Iijke opiui. gebcel op zioh zelf staande, kunn.n, wd,

vaD die gevalleo, waarin de be··

roofde .ieh eenvoudig bij zijn lot ueerlegt of buiten
de autorit.iten ow zijn regt zoekt dan wei ziob tegeo
III te groote scbade tracht te vrijwaren.
Tor .erklaring vall de.en ungelukkigen to.atand
meen ik o. n. op-merkzaam te _mogen waken op de
om.taodigheid dut "i.t zel~en gestolen karbouwon m.t

e

behoorlijke pas/ftlu worden vervoerd, en ahwo aBO de
Wfl.akZ8alUheid deor policie onl;glippen, olU niet te zag·

• zander beleediging val! ons gevoel van eigenwaarde,

gen dot de•• l.ot.te bewuet of onbewust h.t mi.drijf
lelf in de band wcrkt.
.'D8ar ziju l~amelijk wedonv'a, die de gewoonte heb·
ben' dB behliodelillg l,raU zoogenruunde kleiut" en dage·
lijklwhe r."ken geheel over te ,laten un.n hunne Bcbrij.
fere. }lJu onder tier-€! zaken sorteert oak het afgevBn

hoo ll\QeijeIijlt zou dat buitendien ook we zen ! Twijfelt
hij SOUl/j HL of de DlIm, die tegt zijuo knrbollwen llaar
den PBSIU' be willen brengen, wel eon stuk vee in betit lieeft, bij kflou ziub ov(!rtuigen door een spll-n, dllt
de aauvrager he eft meegebragt, maar waarvan de 9joa,.
roetoeiia llaluurlijk Liet wont, dat het voor deze galegeuhljiti slechta: van een of anderen Soedara is geleend.
Yelen Y/Ioll
die eell pas komen vragen g6fell
£1011 ell-hter
llloeite niet cens. Ze reke06Tl or op
dat de djoerootoelio beluBt i, op de duiton, en bet.:
len llie dan ook gnar1.l6 voor een vrijbrief tot bet vervoer van een of meer baes~en, wanrop zij zelven beluat zijn, en ~ die zij nu, lllet dit document gewapend J
deo wtlttigen dgollfL-a.r a.fbaudig gaan maken. Natuurlijlt' wordou dez{I gestulen beeBten flU niet naRr den
pRsar gebragt, Do did weet trouwtJns iioer guad wast'
hij die veiliger YAU de h~nd kau zeLteu. De tQ.t\k is
met een of 3nde ..en heler reeds te 'Voren bekonkeld
en niet lang duu.rnu. ziju de kllrbouwoll onder begun.etiging der pas OV6r do grenzon van het di.litrict gevoerd, Daar zijn er ouder de gOl'outinBerde kll.rbouWell~
diev",n die met dit trausport &nu\'nnkclijk HOg Ziooveel
haBst'ldet makeu J wa.ar- Hever htUlue prooi op eelligeu
afstano in he~ bosclo. iIi boWBl'ing hOllJen. Intu85cllen
hebben zij hUllne hfludlangertl J die "len beroofdell eigena_r gnarr troosteu Ulet het uitzigt op het terugbelromen v!\n zijn vee, zoo hij nftomelijk uaan'oor eenige

1/

daarvoor houden? De .Jay.an echt.r 'blijfo hioronder
.eer bedaud, In een oogellblik heeft hij' de kansen
fan meer on miuder vertics berekend" cO daRr hij vol~
komeu ap Ud hoogte is 'vau zulke transacties, slaat hij
toe ell koopt voor een pIikje zijn eigen karbouwen
weer in, om l,je daarnB tar aangewezener
to

plaats6

zin

.

~w&orhoudeu bobbeo, zoo'n algemeell vonnie ov.r een
uEeni.gen tijd daBrm\ wordt in uwe courant,

nit

::;net~::lto;::n~o.~::~~~~ei:a:OU~::·::~::~~;r:a~:c~:
/fde gevol!!trekking gemaakt, dat de discipline. biJ' het
~

korps waartoe hun vaderB behooren~ zon verslapt zijn
IIDa.t gerucht beefv zich later llooit bewoarheidj we!
.,zijn er bij horhaliug Idnderen gearre,t.erd, doch nl·
II

IItijd motlst

u\"ir

bInd, bij keulliageving hiervau, ~r bij-

IIvoegen: "Ditmuul zijn het geen Cadeta."
II J\faar
zelfa nannemendo, dat de kindere~ van Bol·

.daten .ieh .an baldadigbeid .ehuldig maakteu, bet·
IIgeen bij hUll ledtijd niet to \'erwonderen zon zijn,
dan nog kan geun militniro chef zich hiermede

II

N.da~ hun woordvo.rd.r hnune o:<cu.e. gemaakt

deu,soheidden zij, no, het-wisdeloll vall Ben haoddruk.

lI1ijubeer van Kesteren! Op uwe eer, voor zoover
die bestannbaar is bij hetgeeu volgeu zal, vfagt'u wij
u: is niot de go est van het tu.sch.a ons g.yoerd .g.'
sprek correct, tijo niet de woorden nageno~g letterlijlt: in bet voreu8~~8Dde weergegevan?
Dut gij de waarheid hiervan slecht. Behoorvoetend
erkennen zult bewijst daL ge uw otlwllal'de

~r

Om voo IIwe zijde "Iken schijn vao I'artijdigheid en
8cb~rlenfreurl':'l

te ·ontgaan, gaaft U mij in o'(erweging
bet lieve,. tor plHataing IItUl, de RoJa.ctie _der Lacomotief MU te bieden; andel' bijvoegiog van UWe opinie ,
dat daze, bij kellllisname, het daarLll aangahoord on·
recht zou r~cMfioeerell.

Doch

h"t is 'Ulij toen, en

Gok 'llU wel~r, gebleken
o~recbt te ver-

nat van die zijde geen herbtei vau

~'a.chteD is.
11r vel'trouw da/Uarn, dat gij ditmaa,l, ter wille del'
waarheid uw, nne.r Illijo ,boBcheiden meaning te vcr
gedrev-an, gevoel van kiesheid, zult opo~'dreD door de
plafttaing vU.u het nevel1sgiu~nde, yaar welks inhoud
+

ik mij overigeus geheel \:el'&ntwoordelijJ( ste!.
Met oprecht. gevDelolls van boogacbting heb ik de
ear te .. :liijn:
Uwlld. Dw. Dienaar
IV. E. WI£LINK KETJEN
Ie. 1.ui/ellallt der f~ra.terie.
.dan
])sn !Jeti' Redac!eur

trer Samrrnmg8c1te Courant
te Satilarang.

!ler ziob,met devolgendowoordeo, tat ZEd. gowend,

j~~!;e~ij~e w;:~ ~:;.t~~~:~o~ngr:':;'ek;, ~~:~a

:::.:::l:

mell de v8rwo.chting~, dat de Atejinez8n, bevreesd',oor
de geduehta toebe~eld,olell, waarmede zij bedreigd
~.erd6n) zouden zWlchte.n en -e,en zoo. Toor,leelig mogehJken, vreda zou~en BIUlte,n. Die verwaohtit~g flt~aaIt
door In het waode.t, gongt aan den snltan ~an Atejin
door geJIf!rau.l va.'] Swieten

den

opperbevelhebber "an

I~O~;::d::~eeel:n;m:iettteB~~:,gt~a:~~ :!6~~:a6~~~

::n

ov.r~te g.ven.

in werkelijkheid .ena bodreiging ie tot de Atsjin•• en

gij

toe

uiteengezet wordt en voldoening wordb gevraagd, toch
garigt, aene overdreven opsomming van ,de, overatel·
pende magt van de a&DVllllers en eone regtvaardigirig

Doeh
hebt er ODS
gedwongeD,
Sedert ons onderhoud is een week voorbijgegaan.

nijverheid bezig houden, dezelfde gezindheid waren

Hoe is dat, mijubeer van Kesteren?
1Iioet ge niet erkaonen d.t het billijk, recbtvanrdig, j..
piicht is, het publiek te wssrBchuwen J opdat het wete
dat bet devies van llW blad if! deugeu en partijdig.

partij, dio ondes hot vorige g •• lacbt het hoofd o.er.
o.L h~eft al)gestouen wasr de, leer van den;- profeet

,"Een later gerucht va, eell' nanval op een Ohinee.
"word met een "nJer vorward, en bleek bet bij een
.naauwk.llrig ouderzol.k, dot do beachuldigde "oldaat
II ten ourec-ht~ ',-;:::dllCht. WaBj
doch, uw bla.d her8t~lde
,met geen €nk~l woard de fout, of verbeterde lle vermoeijendo ligging fan dell Geoeraal Happo, die zich

If

:gv;~~e~:d~:olJ~~::~~'~

op het eerBte bericnt in

~ijn

liEn nu ten slotte. Voor eenige daJen waagt u,
uit de omsto.ndigheid, dtit slechta enkele officieren

Ii

:~:~r ~0;!~~O~~~::n,v:: d::u~:~~; ~ak:r:k!~~~ ~:~

heid," dab bet due uiet langar Yurtrouwbaar is en

up

e6ne liju dient gesteld te worden met Aamodee, Klad·

deradatsch, Oharivari. e. a.
Ten stotte, eene uitwrddiDg.
De h~~r Ro'orall vau ~isinga noemde, vOCilr eanige

en deze

maaeden, uw bls'! ••u e.uw bij zijll tijd teuuchteren.
Gtj bellutwoorddet die bCBchuldiging we;;t lwee koltlm·

lIoorzaak zijll, dat Jen Prius moedwillig eone belp'~di.
II ging aaugeun.a.n ie.
wWanneer glj u de moeite van
het ondcrzoek ga.
IItrOOBt hadt, zoudt ge als reden viln dit wegblijvoo

men smaadredeneu in een buichelncbtigen vorm eubeeloofi
met de woorden: udoch ar. is meer," Nu mocht de Iezer, dio reeds wo.lgde van uwe ter zake niets afdo,Jude .persooDlijkhedoll, varwachteu, dat uwe eigeuJijko ra.
pliek binDen' eenige dageu zou vulgen. HeiRns, maau-

• het de miJitaire chefs aall tact

ontbreekt

,gevonden hebben:

T

IIdie dar !chutterij, en nag wei nadat uw blad op het
verzuim uit Solo gewe~en h"d.
/I Voor anderen, phyeieke bezwaren, om zich

It

::o~~:!~en

'in een

enz. dtlaraau voor hen onafdcbeidelijk

J

den zijn sederl verloopeD doch er is Diets gevolgd.
Wij brengen dit -f~it in her-iDnoring, om den lezer
attent te maken op uwe qtact a:s,publicist" Ola u van
oDaangen8me znkeu of te maken 1 dio veel heert van

wat "een schooljougen lloemt lIet loopjes op nahoudtm."
Wij brangen dRt ft.'it in herinnering, DIet het oog
op later.

W. E. WILJ,INK KEl'JEN.

ver~

Yoor 8ommigen, finn.ntieiHe bezwareD.
uWij herhalen, hatgeen . we woeven reede gezegd

18 Luitenant der

IufQuteriu.

n hebben,

zoolaug uw oordoel op ziob .elf ataat, beeft

IIhet voor onB noch voor bet publiek: meer waarde dan
IIdat van ieder ander, en blijft het ale zoodanig ZODII del" invloed, op de
algemeene opioie. Docb zoodra

,n in uw blad gevolgtr.kkiugan maakt uit leit.n,' is
• bet aneruoodzakelijk.t dat die feiten onaauta.tbaar
".ijn, wont he~ publiek dat hierop r.oht h.eft en dan
ook vertrouwt, zou anders mis~eid worden en eene
IiconcluBie nonDemen, die, ofschoon logiech in bare
JI gevtllgtrekldng, ,tach nietl! zon zijn dan laster, onidat
IIha.ar puut van uitga.ug eene onw8arbeid ie."
Nadat de heer van Keeteren gevraagd had of d.
kOInst der afficiereu' eane vi~nr1ige strekking had, en
hierop in volt3trekt ontkenncDJen zin geantwool'd waSt
repliceerde ZEd. aid us:
II

,Mijne heerell! Wnt het eerato godeelto uwo. rede
ik zel f heb dl~t atuk over Cauti ues ge!:lcbreuvenj de uitdrukking die danrin V()Orkolllt wer{ mij,

n betreft,

II

H

Ilond~r den ilHhuk van heb

oogenblik, in de' pen geII gavon,
«oor eoJlt; zaak, -die jui~t tel" wijoer keDDie
u kwam, eo die, nhi ik mij niet vergis;' te SaJatiga waB
ilvoorgevullen; zij- bad ttchter geen betrekldng op oHi.
il cieren der Infanterie; bovendien had ik DIet dat f3ohrijliv_on Liat de minf:lt anheuBohe bedaeHng, en indien ill:
H geweten had, dilt twulwige
heeren bierover- gevoelig
, woren en mij d it toen, op even belee-f'de wijze ala nu
IIdoer U geschiedtJ onder het oog gebrncht was, dan

,zou ik dit gUarn. oomiddelijk h"rsteld hebben.
"Wat het twee". g.deelte betr~fl; he' i. wRar, qe
,. politie ie ve"ahtl'o'oordelijk, in d.n door Ub.doelden
/I

zin, doch telkttw:I als or sprak.'e is-van

co~fhcttl~ ......o:.rin

/I milita.irell betroklHm zijD,
ont'trekt zij zicb uit vreee
• aan di.. verantwoordelijkbeid,
,En eindeJijk; het beriabt nit Djo.ja, IVnarvan mijo
liartikel Htact van Hoofdorticieren" een ge,olg was, is
,mij •• r.t heden gebleken onjni.L t•• iju. Ikmeende
op mij,o Corr'el!Jpuod.ent te kunD~"n vertrouW'en, doch
,dit vertrouwen.chijut . mi"Flaatst te rijn •. Ik erken
lI~it i. welgoen valdoeod excuu,;d8sr.ik injeder.ge,'
,.,,1 "anoprakeHjk blijf, maar U begrijpt, aat ik aile.
,niet altijdeven naauwhurig kao. nagaan, enmij. in

~::g;.~::::'~di" 0'::' z~~ i~:~~:~rir~~to~o~:~!~~":~B:~:

oanhangera teltJ heaft ook hier in het volk. de krijga-

zu:~~~: e~1:!W8~~~~~t'~a;pe~~J:~6~8:p~eeW~:;oner8, fan
de? indischen Arcbipel J en wnnneer zij nlf\t, bekwaam..
held en tn.t word.n sangevoerd, ziju zij geduchte vijanden, OfadlOon de nederdaa.g van_de bollandacbe troe.
pen ihe't vorige jusr meer te wijten WBS aan bet' nit-

;;;:~:,o:~~:~j::":!:¥h:.~i.:~o~e~I~.~:~,b~:lkev~:

TELECRAMMEN.
der Handelsvereeniging.
BataYia, dd, heden.

Ingeschreven

voor

Gouvernements wissels tot een be-

:~:~;::'j3t~;,~~g.:::..li~i~·ar':"/i, l~i~~~ {~9~l.!;~.~:
reatant hooger.

vau het jaar wel"llen dd veruedigiog8werlton van d,en
weinig talent

krat~D, I~; citadel van Atajio,' met_ niet

:::~:~ IJ De v::~!:~!t~u:~nJm;!rk?o::~in;e{;:~~Dlrl:~~
den, a1 vertrouwden z-ij ook bepaaldelijk op de bulp
des ,He.male, verr.auk~eu dRarom an.rdsche hulp niet. Zij
bragten modern gelwhut- in huana batterijeo, zij huur-

~::ne:::rl:::~e enl'e~::I~lt::, t:~le::v~:la::R~hbo~l:~~~~:

belegeringswerken nnd~lre werkeu, ()Yer~ dio bewezeo,
dat zij er de beteekenia van kellJ.~n. Zij gaven onmisken bare blijkon, dat z~ door gOberaal Van Swiete"B

~~:~~:':tt~~n~~~~ew:~:n d:;el:ije~~n!:e:e::~l:::S~:

Vcrtrokkcll
25

~'[!lar~.

Aallgekonlen

all. haton. pint te schieten, eene

badden, .Iken duim gronds te verd.digeo. Met moeite
en met opoffal iug' van \'ele weuscheuleV81J8 Ilsagden
de belageroars er in om, hots hunDe) artillerie 'en
buone 'vloot, zlch een wag tH ba.nen door de buiten..
werkeu der V~8tlllg "Uf\ dt;l Ats iuezen Btl dU,sr waoht-:

~~ ~~~d~~~e~:~:H::~. ~~:~{ tJ~~~!:~I; !:~lzijgi:~::!~k~::
rigt, dat zU .iud.lij" .len kralon he!>bon •• rm •.••terd

~~l a~foBW~:(~~d~~g;:~:~,d'd8n;~~ug':ll~II~UI~~:~i~s;e~:;d ~~~
IH1t it!

ze, r wi:!l

mo,_tdiJlt, dut hij

thl\DB

jd.t begiut.

Schl~pcll.

va1J. Satna.rang.
l"rn.nsch bark i'rnit d' Union, Deminllx

Do.o.r N nd'erlo.nd:
25 M.art, Ned. bark Hab Goun, Oug W.t
J1Rar Singapore.

Olll

vloot, kavallerie ell alia vArderl' oorlogstoeatellen.
Desniettelllin tuollden de Ahjinezen, d8t zij bealoten

intagendeel,

SllHHEPS-BRRIllHTJiN.

t:

sjinezen hun hadrle,n dOl1n ondergaan, was het 8uccas
Van de iuJ~,ndefll tocu n~erkwBardig gdlloeg, ,om de
oorlogspartlJ BBn te moadlgen tHl...,de arQ'umenten !&n
de pnrt~ vaor liell vredo te verzwakken~ In den loop

degebragt had

II

Q

Op den 17,,0 lIiaart jl. bobben .zioh drioolllci.ren,
waaronder de ilndergeteekende," ten huize vlin dell
Redaeteur d~r Locomotief vervoegd, en' heaft ee:c:- hiln-,

~~~~:i:eU~:t~~do~:n~e~~tg::;':J:: ::n~~::~!:!ey::;

e~n,aaoval op At~jio ~eorgarli;eerd., .Met ,de krijgsver.

richton.

uiedaro aanranding.

als gi.it waut daarmee zoudt _ge mij op een ehapiter

lijk-e insiuuatie der Locamatief.

de ,zooveol geld toe ai, or noodig wa., om den aOflog

:~n.vo~:::; v:~c~~0:er~:~ri~~hi1!~ O:a~i~~a~~I:::, V;i~

,de WedollD', lnoeteo dit aile. toeh. even goed weten

Samaraog, den 23 Maart 1874,

debatten e~ besohuldlgingen· te wnchtsDt aan :de wi ..
nlsters de meeat uitgebreide vulmagt t~ gOYBn ~n stem-

elgenllJIl !Jog slechta cen knaap is, en eonige van iijue
naasttt bloedverwanten, geneigd WBfen om vrede'te
sluiteu eu, da.t de klassen, die zich met handel en

"halven dag gereed to maken voor do reis, bij de for·

Ongevoer twee moandon geledon, zond ik U, Illot
beleord verzoak tot pl •• tsiog in uw blad, een opstel,
dat gescbrevan was tar welerlegging Vau eene laster·

:ijl~;t t;:~::e~v~;e~.be;OI~:!:~d v::non~t'I~~~~nj ~i~

oist gevoelt1 en ook wij gdB,U
slechta met leedwe.
zen' toe oyer u als zoodODig nan het publieke oordoel

zoo wot iedel'eeu zij a geluk beproeft? En zeg uu niet,

Ingezonden stuk.

De. n.derland.che V.rtegaow~ordiging afschoan even
stuur op d. westkust van. Afrika,. bewilligd. er in
met het ?og op del!. _ !Jagchelij~eD t06sted" met d~

In dat tijdmrloop i. er, in strijd met uIVe verze-

lieie nog te yet wOllderen, dat veedicfstRl als een wiDst·

hat tegenwourdige reeds meer dOll genoeg om te
eindigon met. eene bartgrondige vcrzuchting: 0 tent/iora,
() mot'~'!

,,:!

kering, in uw blad geene apologia gelllaakt - over uw
a-rtikel "tact van Hoofdofficierell" dat toch volgens tltoe
f1ige1le verklariug' zijn a8uzijn dankte Ban valBche be-

IIVoor eenigen, tnoreeh~ b~zw8re!l om gevolg te
IJgeven nau ceDe uilnoodiging, die tot de officieren
II van hat lager tfee dagen In.tel' gericht ward dan tot

bloogen, dat)n onkele regels niet ia af te doen. Yoor

ala publi~

la'lder. door den vu snd .mep kracht. werden .8IIn-

.recbtstreek. inlaten, daar <lit gehcel behoort tot den

gaan afhal"D, Op ueze IVij"a-heet het daD - zijn allen
geb.... t.Want de aanwijzer ontvnogt· nntuurlijk "ijn deel
van d.n buit. Ell krijgt de dief ook .1 wat minder,
hij beef~ ,lit zooveel t. gemakkelijker verdienden met
wein'ig risica. Maar ik vraag u, is het bij zulk' een
.tand van zaken en bij de b.kende zwakh.id der Po·
gevdnd bedrijf WOl'dt besohouwd, waarmoo bourteling.

zijn blad VBn dien dag.

i~~ te voorzien. 1'oeo .~egen - maauden geleden" de

!:~'::':nenye~~!:::~·n:r~';."k~:o:ij ~~!r.::;'o~~~tt:li:,..

II werkkring
der sledelijke J!<!litie, die dient te waken
/lyoor de veiligbeid der IIburgers op strBat tegen

rijksd •• ldel's over heeft. Wilt dUllkt u, waarde Redac·
teur, zoo ait ODS cont:! voorkwnm? Zouden wij zoo'n
kerel niet bij den kr1iR-g' pakken, en hem d wlngen ons
~et den dief bekeud to- maken, of anderB hem zelf

d'~zer

~~~!e~e~~tm:;:de:eIJ::7!d'ge!~~D~1:rl:!d~~\r~d:;

onder bed wang te brengen, van de Bodere Irde is het
aok leer 11'.1 magelijk, dat bet buiten .taat~iom den
voartgBog te stuiten der bewegiog die zij beert nitge~~:~te~n;.~~:~~n het de beteekenisnooit tenvo-He
,Een telegram uit deu' Haag deelde one 27 JaD.
meJe dot, na eeo waobopiggevecht de krntonvan,
Atsjin door de europe,ebe troepen ~6Domen is. :nit

IIHet doel, lint de Ne(lel'laadors beoogden met een
inval in Attljiu, worlit rrij openhllrlig door -generaal
vae. Swiaten, in zijlle proclrulIl\thl u!ttttml{et;et. Zij heb·
ben beslotell, !let Iwstl;) Wfit hut kast, tint Atsjiu geen
ouufhankelijke St..u~~ mt'~r blijvt'll zuu. Zij ziju bereid,
2:ooal$ zij zaggun, fUUl df"D sulhlu ~ene schaduw te

Sieo I ~:::~c~:n !~::t~Ul,~~:n!l'ee~n~~O~~~ll,m:~e~~:'fne :l~it::~

'SCllCPCI1,

te Soero..baia..
21 Maart Ned, lUll. bark Kem Sotln Hoat. ge7._ .Oc TjiogtjeDj vau

!:~I~;~~~s~ia~ ~::dJ!:'811:~!~eNe'~'~u~:a~1 ,!t::::~r·lt~:~:' g!!~::~

Tjoe Hiu Kin vall Balie Badong.

! bribsch·iDdisL'h GouverlH~ruellt. dit t~W8tBtlt aan 8cinde

;!nH~;:a~ru~Iii:j:~~:: ;~~tt!e d~:lt:~}rg":iJ~en!~!v:;:ij':l:
allnvaarden, maar ziju ,,'olk; dno.rgelaten_ nog de god...

~~~:B;et~~~~e~~td!~n

i;e::t v~:a~~:;h8!~:1~:be~;nb~~
U

zield. He.t bestuur van de Hollancers op dt\ knst van
SUQ.i,atra of de nn.burige regentschn.ppeD op Java ia

Vertrokkcll schcpcn.

oak nooit van .Ii.n aar.lgeweo.t, dnt het volk••tam·

'van Soerahain,

vrijhoid op t. offere".
II Wij twijftJlen er nie,t nnn of Nederlanu sal 'in staat
wezen een gegroule ruden ,'001" ziju oorlog -tegeu At.,

21 1I-taart Ntld. Ind, flchoener Kicm Ek Sing.. goz, Oe: 'fjQe Kaij
Daar BandjerJIlR!I~in,
22 Muart Ned. stoOJIl8chip JII.~on~ gez, P. A, de HoerJ naar MfikaS·
ear; Eng, bark Aurota, ~t'Z!l.gv. F, ']'leitner, J!llnr Koeley.

B U IT E N LAN D.

_ _ _ ~_' ___. ___

... -..~~------

De oorlog met Atsjin.
De Pall Mall .Gazette I. at .i.b daarcmtreot op d"
volgende ''Vij_e uit:
II De,' gev8Brlijke
positie\ waarin d~, aanval van bet
kolonia.1 Gouv.rnemant op Sumatra het nederland•• he
leger in Indi. heert gebragt, mogen wij niet ooopgomerkt lateo vonrbij[(a.n,. 0elf. niet al oijn. wij .zelven
in e.ukrijg gawikkeld met A.bant.e.·. D. einduitalag
van e'en strijd -tussoben a'ene' europs8ohe mogendbeid
, van Diet weinig gewigt .en een, hand vol onbekeode,

meo, zelfs Onb!!8ch.aufde, verleiden kon om, hnnne

want

l!Ijin aan te yoarenj
wanueer oen ,onbesohilafde
Sta~t op de greozen ligt "all een bescbaqfdeD, dari"ia

het Bohier onmog.lijk, dat .r geen reden van ge,chil
.ou ontstaan. M•• r de .w.I.nlij.e grand, die bij de
a.nvallers be.tond, i. duidelijk g.noeg d•. zuohtom
hun grondgebied uit t. breiden, en iodien h.t geh6f'le
.iland I'umatra 01800 in de banden mogt vailenf&U
beD, die Jav.. in hUll beZlL hebben. zau, op zijlll&ohtat
ge.prokan. de sam .. van b•.t gelukdeB.ooonBohdoms
niet bij.onder wordcnverhoogd, De beer .DiB.aeli .egb
Jat, door .On8 ••rboddllt Nederland sicil ill donmdi.cben.Arobipel nitbr.idt op t.beffltn, wij onze
vrijbeidi~ deStra.t."n Malakka· hebbeu . a(gestaan
aan on.e .handel.cancurr"nten, en maakt. dit tot eell

g:::!~~iijt~~d ~~~;ijt81~?t.~O~edoerK::i:::;o~:~nzu~~:::

:ki eeJft,· ~i8liiuehllell.M&ar halgefaar ligt ill

"millder geld ,ohuldl, is da.. ill 1848, 'dqcbalde .lide~ .. \. feelfl8JijkeprUt .n;"~ rUb gtloheDt el!"'lldell piu ;, .•' ' . '.'. , .....'. ....
.~:;~= ".
GIl Is'
100 groot." A1.* .. ijOIiI IIi"
, rijkell. ~ebb"'lIbQlllll8toll'ermeerdetd.TweederdeD •• nTooni~1I d. atad ' Rome; Heliemad AII8TallW..I, die
'
kam!en btmdlumn tegen eene mogelldbeid van den • de aillda 18iS III'leeDde 86 milliard guldeo lijO c\oorkiDDi. gekregeD"hact. 'an de planneD; die.de knrie me' , .' ..
'
"
.
. .'
.'1'&IIg
. .' ,gelijli . N"8detla.Dd I.; ,in,". '00. ,eM't' dot.. lij . I8S Ste
. ten .. geno:n.~n;, F, ra."krijk, de.. yeree.n.igde
. Ste
. ten, . ,bam bad,... ·..d, rei~e . den j.e ug.digen IIPOltel,lO
. o.dre hij.' .. D. o. l1~erdag. 26 Maart.Voor N1t8DID.·,.". Ya,··II.. b81aD
. gh. ..ebden: waterweg vocir onS llaar OhiD" opeohoodt, dan. Roelaod, OoetonnJk, Itehi! en Sp8nJe. .·
.
..11 voet In . • ~II land dorfde oetlen, te ·.0I18D laton "bende 10 bet ,endll-looaal .'an en door , BOllmll ' 8D
moel>an ..ij 11'81 vall en, BOO diep oelfs, .rlat cie . • eeroof
. Het o. ~ rige derd 0 i••ven.ena aan .eistaten geopbangen. Van ,die bedr.iging werd te Rome kenni~ ' voo. rekeDing vaD, belaDgbebbende VIln olluitgeiOllfie. ,
\'1111. A~ih. ".OIlS. mineten. evenvael ,kW, aa.d l.on hebb. • ~
I.~nd" ,aan: . Turkije, E.gyp. t., Portuga~ B.ralili.e, .g ag.ve.D, waBr ,men nu eerlt be..merlete., d",t mo,D beat.·, p. .'~.nd.goe,dere.n.. te . Kali.e .gIW8 ". door.. d8D,'. paDdb.oudel'
gedaan ala de . naij.er van Ned~rland. Wannoer Wl)
Peru en Me:<loo.
,
.'
genomenwa.. De pane zond eanige Napolltaanaoh$ .. Llem IJln BlDg.
diep gesonken. li.~n, k:lDnen, wij we.'. aCecboid neme.n
Men kiln de.. Staten in V.ier klaesen verd. eelen, 118ar
galeijen uit,. die op den nog .!.... or.t galeden 800 gevierV.·d.idag 2'1 MBart.• Voo. ,rekening .an belanghebben.
'an one atandpnnt al. bandel.mogondb.,d en ..10. mo·
gelaog van de voorwnard.n .U'88rOn men bun kredi"t
den bia.~hop j.~ maakten 8n bem weldra in hlnden
de in bet ,endn·looaal van en door G. A.. Wermuth
gondheldteveDB." .
.
.,
.vorleent. Bovanaan in de aerste klasae etaan Engtlla,d eo
kregeD. Onller 'militair geleide werd Oaocior thans
en voor rshaning van. den boedel .an wijlen O. AnDo ·Arnhemeobe Coorant. .egt omtrent de.e . bo·
Denemarke,,; ond.r.au in de laat.te kls.a. 8tMn GrienBor ' Rome . teruggebragt eo iu d. ·ge'aogeni. gewor·
dre"a v.aD eeQige tot dlen· boedel beboorende pereee•
•• boll.. ingen: .
...
.
kenland eD HOlldura•. . De •• tab.lIeu verdioneo groote
peo. n. beilige inkwietie veroordeelde' •• onwel den
len.
Wij Illlien 'ge81l :' oommenlaren' op. dit artik.l laloo
.aodacht eo onoe flnan.ieel. d.gbloden Bullen w.1 doen
ODer'aron joog.ling niel ter dood, · ma"r tot le,.o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~~-_
.,olgen en de vel'lohillend • . olljui.tbeden role.oren,
I . over te nem.n.
"
. .
lange gevangeni., omdat .bij .,ob tot bi ••chop hod
..elke er in" ,aorkcinien , AII.en markeD wij op, dat,
De . rente, welko de ,er~.hillonde landen betalen, i8
lateo wij~.n, lander dat bij oioh vergewi.t bad, of bij
'
1~
•.~
...emd genoeg, cok de rail Mall one eena mogondeon koatbare toot.ato.n .oor. bet gebalte 'an bun krebetgeen hij heloofd bad lOll kllDnen volbrengcin. Nadat
diet. Engeland en Deneworkou b.telon sleeht. 8 'I. pCt.
hij 12 jaren !n don kerker der iDk",i.itio had ge.
beid fan den derden rang noemt. Nederlond .a.1 ~ag'
tiger nocb l\V$kker wordeli 'door dOle rangoehlkk,ng,
"I' de beur.waardo .an bun fondaen . Griekenlaod da..• Imaobt, .tond men . bem, met 't oog op oijn .oortdu.end
(P'oor Me ·Land.)
maar wij 'begrijpen niet, welke re.ka ,an Slaten dan
ent~gen b.~Jt 33.1 Ot. en Honduras 66 pCt. per .iaar,
goed .gadrag, 't gebrnik . van vour en licbt toe. De
anbeBteding . t. bouden door den Re.idenl 98n
don tweeden rang inneme".
betgeen welhebl win of meer woek.riotereot genoomd
repubhek fan 1849, .. elke aile g.,eDgeDisson op.nde,
. "raga.l op Maandag den 4den, Mei aanetaanMn bet .Io~ maakt ook de P. M. tene .inop.ling
mag . worden.
gaf q.ok hem d•• rijbeid weder, maar toen de nieuwe
de's voormiddlg. hn tien ure voor de navolop de ongerijmde bewering der 'I'oriea io Engeland,
v<llken, die lage,n i· teres! betal.n, zijn van Teu·
regerlDg b~m .erzoeM een Te Doum te ~ing.n, "eigende werkeo.
, d.t door de -uitbreiding . 'ao bot regt.tr.eksch g...g
tonieebe afkowst", merkt de heer B.der , op, ,en bun
g.rde bij dil, uit Treeo 'an .iob aa.. nieowe misbanIe. Hat uitdunnon ell luivereD der djat. aanplaaran Nederland op Suntatra, de cogeloche b.langen
geographi.cbe li~g ing i. noord.lijk....
.
deling.n bloot . te soolleD, 'I!' et.ld. bij oiob tet betingen genallmd Pal:lODUSOran,diatriot
"ouden kunnen HjdeD. Bij fl. vrlj.iooige hBodel.beginDe.a ontdekking is eonvoudi~ van oowaorde.rbaa,
Icbikking .d.r pau.elijke overbeid. Na den terugkeer
PalDalang, loomede bet oui ••ren van hel bOlob.elen, welke Nederland io toegeda.n, be.ta.t roor
gewicht. Men be.ft reed a aU.l'lei soort ...n land..
des pausen wilden de meesteD hem weder gevaogen
complex KaUwidjin, golegen in de district.n
geen enkele 1tlogendbeid eenig gevanr, dRt wij ba..
kaarten, doeh than. kan Iljen ook een kredietlondkaart
n.~m.n en het waa eeDO nieuwe. gunst, dat men bem
Po.ll1alang en Mandiradja (regentacbap
lJlaken. Het 'reutoOD •• "e Noorden wordt groen ge.~ne onverboopt herkregen vrijheid liet beb·ouden. Dit
in hare 'hand.l.belrekkingen , olld on balemtn.ren, en d.
PaJ.'J1alang, re.idelltio To.gal) en
indis.b. en cbioe.. he markt i. groot ge noeg om nan
kleurd, het groen der hoop. Men verft het groener
werd bem echter sleebts toegeataao al. een.oudig
2e. laet uitduonen en touiveren van bet bosch·
twas - en -meer Staten ruim vertier to ge,eo.
en gro~ner, Dssrwate dd lao den Noordelijker en meer
burger, onder v-oortdurend opr:;igt der politis steder
complex Djl1tidongkaJ, gelegen in het die•
. ____ __
'i'eutoni.eh oijn. Het Zuiden daarentegen wordt ge·
direktie van de gevaogoni ..eo, met de 'erpligting
trict
Lossnrl, regentecbap Brebes, reBidonnimmer de .tad te lullen ,erlaten en ooder genot .an
vedd met h.t geel vnn spijt en in.olventie. Hoe ouitie Tal:al.
Anton Bergmann .
89n gerinll maandelijk""h .pen.ioen. Zoo l.ofde bij tot
delij.er en I"tijo •• ber eoo .olk ie de. te gete. wordt
Zie de in de Javaecbe Oourant . 'lin 13. en 17•
ijn
pl
••
ta
op
d.
laodkaart
gedood.erfd.
1867
eo
ee
..
I
to.n
werd
hem
bij
de
algemeone
feo.
•
V66, e.ni~. dogen verm.ldden de ned.r1and.~h.
Maart 1874 d.aromtrent .oerkomend. IInnOD ••.
D. heer Daxter heeft .ijn ontdekkiog juist bijtijd8
t.n van het celitenariUln toege8taan de priosterlijke
dagbladen den dood van den be ~ende l.' lett. rkuudlgo
De Directeur van Biunenlandaeb-BOIItuur
getn.Bkt.
kleeding te drag.n. Na 1870 moe.t de familie, blj
A.nton Ber~ mAnD, advokll.at to Ller. Dle p 18 de ludruk,
(393)
.Al(J'
poor
Fra"ce!
Nog
alechta
vier
jaar
geleden
wie
Calloiul"
inwQonde,
wtlgenlJ
famil~ez.k
e
D
DaBr
Spo.
(wg.) VERPLOEGH
door dBt tr.urig g.val iu Vlanud. reu 1:e ",eeg gebracht;
IsLo .verhui.en en to.n gaf mon bew .. rlof Rome to
zou Fraukrijk pl.ah bebb.D genomen 'in den eer.ten
geen blad of bet atomt ill mef den lof, Lem door allen
rRug, ofschoon "et land noob noordelijk nocb Teuto·
•• rlaten, waar b.t mel de ponaelijke politi. gedaan
Boge,en . Bij dH begraJenil1, ' zalurdtt.g 2'i jo.nuarij, bleak:
En t. Spol.to "Aa het, dat voor eenig. dagen
nioch is. 'i'ban. io het tot deu tweeden rang ged.ald,
dan oak , Toldoende J hoe -hij geacht e n bt'lmiull \\'8S; van
mgr. Abramo Caseiur, wieno ge.ondbeid door .00ve.1
omdat d. 'i'eutone" het zoo veel milli.rden hebb.n
wijd en zijd waren atgevaAlrdigden ' \' 8U stti.at·en letter·
Vendutie in het Vendu-locaal
laten betalen.
.ervolging on Hjd.n ondermijnd .. as geworden, het
ILundige lJlaatac!;appijen, val> regterlijke colleg •• , yan
De beer Nioolaae Heele .al .ijn bekend gediebt
tijdelijke met 'I eeuwige verwi ••• lde. Hij .tier! .Iil,
geleerde genootsch60ppeD, mn.llr vooral tnl vau "ritmden
(SSg)
F. H. :BOUMA.
"a.u het Noorden" na do". ontdekking van den heer
.00.1. hij geleefd had, .en .I$chtoft'er van do politiek
80 9'ereerders zo.mengeatroomd, om den edelen, -te vroeg
Baxter me~ e e nige 8trophell moeten verJeng~n en
der kurie.
ont,lapen jeugdigen burger on Hiond gr.fw•• rlo te
apreken
I'an
het.
'
--brengeD. Eon met een rouwran d yo orzien bijV'oegeel
.llIondlokkig Noonl•• dot op .. ","W cn ij.bnrg troont,
Gemengde Berichten.
van den Lierenaar vermt'lldt; in ti eu kolommeu druks
zal ik ve.koopen:
Vau 11 gaat \lit creditt en interelt die laog iii,
al wat daarbij is voorguvallen :. met h·eurruu7.iek 0.1111
Gij loont den reu.te uier die u vertroUlVllD. too»t,
Een partijljo KOFFIJ, COGNAO, OHAMPAGNE,
De h.er en mevrouw Knack, te WolDot, in deo
het hoofd, trok cen ollafzienbare d oe t van dnizenden
Daa.r gij aileen 't lfhct t'erwckt wurDanr deed, vraag "ill,"
PORTWIJN,
MADERA,
WJJN, BIT'.I'ER.
Atnerikaonochen staat Yowa, Eijn be.li.te aaDbanger.
,mode naar Dergwann. !aBtete ru.I"I •• to; bek.nJo ragl •.
Erulltiger dau deze geogra.phi8~h8 ontdekkiog zUn
.
ALS OOK:
.an het spiritiom~ en - op het voetepoor van de
g.elefltde.n e:n letterkundi ge n \ waarondef de bij ons
de cijforil, wliarmede de boer Baxter eindigt. Wanneer
ma.ht
in
.ekere
Europeeecbe
r.eidentie
r.obtarlijk.
Een partij HOEDEN on KANTOOR BOEKEN.
te la.J. 000 guoetig b. keude He rem~ne eu Sleeeh)
lJlen de landen, wolllo lagen of gerualigdeu inter.el be·
- g.looven zij atellig .n .eker dat men door middel
.droegon de . Iippen "an bol lijkklee,l: DB d. bloed,.r·
(390)
F. H. BOUMA..
taten tar eeore zijd ~, CD die welko hoogen of buiten,"ao die kUQ8~ dieV8D en moorden811rD op 't spoor kiln
wanteu volgde de geh.::!elo b alie VolU .i\fecbelou, yoor
sporigcn inter el!t be tai oD tor andere zijdo _etelt, vindt
kom.n.
Toen
huo
dan
ook
onl.ngo
op
.eer
gabeim.
wie Bergma:'\U8 do od eeu gevoeli.g~ slag jPj da8.!"op
m~n fiat de wlI.ard f.i der eer.stgenoemd13 fQodsen Bi nds
z.innige wijze aen Born Tall 50 dollars ontatolen werd,
kwamen geteerden uit Noord·en Zuid·Nedorl.nd, a.g·
don dog van uitgifte verme.rderd ie met 1872 willioeu
b•• loten •• .oog.nblikkelijlt de ge.aten te raadplogen
blad8chrijverB~ voHi-8Hrtegcn?toord igers, senaa.teleden,
Een partij J apansche
gulden. De fundseu, die hooge .. icterest betalen, .ijn
om den .Iu .. en dief oit te vinden. In de daartoe beburgerlijlrll eu militaire autoritcit~n, &fgevnnrdigden
da.areutegsll ill beursw88rde geduprecie~rd met 2820
legde Bennee werd het v<llgende middol aangewond.
vaD allerld maahchappijen, _en lUeu ~Iln bijnu. zaggen
millioen gutden. Ail e geldbeleggers I••• ruen hebbeu
Tu.achen
de
bladen
van
een
.waren
Bijbel
werd
een
dtt gebaele bevolkiug Vllll Li~rt die heUl bewoDdcrde
duo .en k"pitaal.,erlie. van 960 millioen gulden go·
huioeleutel geoloken; WOafna men het boek mot oeu
~Il 1iefhad. 1V:.:.!!r rl.G ot.)et vuorhijtrok, ware!l alIe huiloden dOQr nan V"rt:!emde regeerillgeu gel!i te lt~eDen,
Tabaks-p.ijpen, Spiegels.
atevig koor;! dicbtbond en bet aan den oleutel door
len geslottJu, en Tall de (,!?~llbare gebo uwan s.t ak de
Terwijl de hooge interest, gedurende vele jaroD op
als ook:
twee
p.raonen omboog liet houden, terwijl een derde
rouwvlag uit. NitrL miflder dan twoo.lf r edavoe ringen
eukele fond.san ge Doten, zekar in aanmerking genomen
1
vat SPEK.
porooon
de
namen
uitoprak
van
aile
bokend.
Iiedon
werden op £;ijo graf uitgefpro ken t'n hot wall geeu ijdel
moet word~o, is 61' echter daarentegen oak verliefl
allen bij kleine kaveling.n .
in den ou,trek. Men hield .ioh o,ertuigd dat zoodr.
vertoou, . he~ WILl achtinj; en genegenueid, diu uit dell
va.n inkotnsteo op Bommige fondtlen geledeo, dio niet
de naaru fan den .chuldige g.ooomd w.rd, de Bijbel
(892)
l:O-ood d~~ Ul6~ste reJeo~re el; r~k. H~t aBotl oenlijkst
F. ·H. BO-:JMA.
of .lecht. nu en dau intereot bebben bctaald .
'ao d~n aleutel zou afglijdert, hoo vast geboodeu ook,
.prak.·· 'ljn 'frOeg~rb leermcea ter prof. Herems ll f.:l" f Y an
Treffonder bowij • • ao de oud. etelli~, dat ·hooge
en op den grood .alleu. En 'wot wit bet oogeluk ?
de eerete dagen, dat ik oozen oDvergcte1ijkc n Anton
iut~ref:l
t
slechta
zekerbeid
beteckeut
kan
nietgege
veu
J
Op het oogenblik dat de Dnam .on een ftchten$\Voordig
le.erde kennen n , totti.d e hij, bad i k hem om ~ijD bem'o·
wordell.
iogezetene, Jozef Barker, btgeroepen ward, kWllm er
nclijk karaktor nit gau.ch wijue .i.1 li.f ell stond bij
Sp:.iltilsche geluechietere bebbeo bet meeate Y~nloren.
bew.ging in den Bijllel en .iel bij mel eeu zwaron
mlj de ofertuigiog ,·ast, d~t bij eecs. e60 der schoonD. fund.en .'jn van een koe .. vao uitgifte vuo 4\10 pCt.
.'a~ van den aleutel ar. Nu 'waa meo ooker! ABn.tonds
Ite parel8 san de letL-erkroou vos ous va.uerlrtDd· weE en
gedllald tot een koe rl van 18 pOt.. hetgeen voor de
w.ril d. hoer Barker door de echhlioden Knack r.ou ll ; en op eeDe andere plaah:: II toeD l.Jij de maDce~ ..
crodit~uren een · verties is 'an 1116 millioen guideD.
wieschien weI bij deurw8ardera e~ploit - aaogemaaod
jareu bereikt en de llew toekOlD8lJde plaB.ls in de
N a Spanj. komt Mexico, w.lk. fond.en van 60 pCt.
Vrijdag 27 Maart 1874.
om
de gestoJen 50 dollsl'B uit ta keerel', waa.rop de
.t.AUlehlc\'l ng hau. ingtHlOlllon, WaS ztjno·· vreugdu mijli8
tot 9 pCt. oijn godaald, betgeen een waarde.ermiude·
waardlge man natuurlijk .ijn oD.cbuld betuigd. ell
vft!ugde, zijn Iced mijll leed." Hij zehle ook: II de sIng,
ring med.braoht ,au 480 millioen gulden. Itali".nsche
bij
pleehlig ver.ekerde dat bij va~ d. zaak ni.ta wi.t.
die ODS heuit gelroffiJu, is to groot., tlao dat ik bijua
fondacn ziju .Iechto .an 71 pOt. tot 61 pCt. gedaald,
Ondertu •• ehen oordeelde bel publi". Rnders, .11 al.
anders dan door t.ranoD, tu~n de ontroeriog mijo8 godoeh daar do ochuld groot i. bedra"gl de.e depreciatie
(874)
G , A . WERMUTH.
een
loopend
vuur
ging
de
mare
door
't
.tadje
dllt
de
bloeds .ZOll kuuuoo lucbt geven." Z66 ISprak earl zijutlr
toch 432 millioen gulden. De Oostenrijkaebe eredi ..
.ohelmoobe huichelaar Jozef Bark.r zieh 'errijkt had
leerweesters, en is bet daD te verwoodereo, dat zijn
t.uren hebben 2~8 millioen guld.n verloren; die .an
m.I
do
dollars
van
d.
eer.ame
Kuacka.
nit
giog
.elfo
doo~ op 38·jarigen leeftijJ jong en ou<1, gelecrd OU
POtU 150 millioeD; die .an Turkije 120 millioen; die
oool'er dal Barker oich genoodzaakt •• g eon aanklaoht
ongele.e rd trof? De. vlaam8cbe b~waging vedlBst ill hoJw
van Venozuela 65 millioen; die 'an Griekenland 72
een hater hecbtste eteunpil.llrell, £Ie letterkundo . een
wegeDs I..t.r tegen het eohtpaar in t. dieneD, doeb
ntillioen en die van Honduras 60 millioen.
bet
baaUe hom weinig: de jury oprak de apiriti.teil
barer eierndenj zijoe GC4ckiedruj, der ,tad Lier blijft
- Do llritaehe spoorweg-ongelukken zijn weder met
Op Vrijdag 27 Maart1874.
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Op myna Vandutie van Donderdag

Op mljna Vendutie van Donderdag

GENDIES,

/I

Commissie Vendntie

oen oOTergBnkelijk: gedenk&tuk:, betw~lk hi4 zijner goboorteetad eticltltej zijoe RMjn{a.nd3de novdlen, nog oulangs wet oeD voorberigt fall dr, .J . vaD V lotoo
uitgegeveu, efenals zijn Ertle,t S!aa3, doen ODS zion wa.t
meD van h.e·01 ·nog had kunoeu ver" achte H. Zijn vuri g.
eta wanach ·was, Om over dit laatsLo werk, Ilctwolk
eeret tijuens zijno ziek.te verBchqan, het oordce! ,·nn
(., Dt.en Beets, zijp vridDd, tu verocmeoj het oordeel
k wa~ in de meeau guoHtige bewoordingeu, %e1£s vcr-

gezeld van bel portret .an

den

beeordeel aar, doeb

belaa8~ to Iaa.tj···AnLon was atervend an heaft hat niet
Dleer kUDnen booren of lezen wat Beets 8chreef..

AI . wie "Tony (ooder dezen naau, schr.ef hij vroe·
ger, en lUet dien naam

k~nden

bem zijno . vriendeo)

gekend Iwbben,_1 wie beeft mogen otaren in dat opeu
gAIaat en d~t furig oog, wio do gave z~n er

welapre-

kendbeid heeft mogen hooren, voo r hen .at .ljo beeld
on.ergetelijk blijven!

Groot-Britta.nnie .
Nederlaodacb. fonda.obouders ovud." mot belaog·
.tolling de lezing hobben bijgewooud, wolke do heer
DudleyB.tt.r .•• rledeu w.ek in het Eogel.eb. GelJOot.ec.l lap. voor .s tatietiek ·bield , over htit verm~erdereu
.~er

uatiNlf.t.lo .schuld vall.

v~r8chiJlende

rijkeu, gedurende
de laatoLe 25 jaren. Wij outleenen aan de Pall Mali

eeo ontzettende ramp vermeerderd.

vrij, aldus erkenner:de dat 8ij in bunoe bovennatuur-

De Boeltrein van

lijke openbaringen voldoende red~n had den foor bun
be.chuldigiug tegeD den arm.n Barker.

.an Londen n:la r Glasgo .. i. 26 Januarij jl. tegen een
trein, met met... l geladen, gebot.t te Mllnuel·Junctiou.
Do wag.na v.n don . nel tr"i'l werden boog op .Ikan.
der geaLapold buven de locomotier. Ze.Ii.n per.onon
worden onmiddellijk gedood, ter .. ijl een groot aaDtel

-

worden naar Edinburgh gob.acht. Veertien doodkiaten
werden, drie uur nadat bet ongeluk plaats had ge·
vonden, V~Q de Wa,erley·Railway etation naar de plnats
des onh.il. ge.oDd.". De.e laat.te bijzonderheid geeft
iet. onLzettend.t. Welk een denkbeeld, dot wij ge.ood

.eker koningrijk leefd. een oud paor ill groote armoede.
01' •• keren dag - bet w.a .. inter en het noor dat het
kruokt. - atierf d. 'rouw. De oude m~n ging bij ..ioo·
den en geburen rond om ben te ver.oeken hem wet
t. willen h.lpen om e.n graf voo. zijll. goede ..ouw te
graven. Maa.r weI wetende, dat de mB.D arm wos en zij
due niets ter b.looning .ouden ontvangen, .toolte hij
ovoral bet boofd. Toen ging de oude man naar den
pope (priesler) en eeide: Eerwaarde Vader, belp mij
mijoe vruuw te hogravon. Hebt ge ge!d om d. begra.
fenis to betalen?" .. al het .nlwoord. Zoo ju, beate

zitten, en d~t ~rie

vriend, betasl dan maar vODroit. t) De goode man be.

uur later reed. de doodkist, voor ona lijk be.temd,
de rsiJu, die wij bereizen, in BI,ntocbt kao zijn!
Hel io aloof d. opoorwegditectiea in hare magazijnen
doodki.ten van all. leogte gereed bebben .taan, om
de door ben .e"lIoordo Ii.den 000 .8poadig mogelijk te
kuoneu wegstoppeu.
Wanneer .al bet Bri toob pubtiek toch eindelijk in
opstand komen t.gon de epoorweg·all.enb.eraebera; de

z.t nieta, maar beloofde plegtig het benoodigde weI
bijeen to zllllen brengen. Het mogt echter niet baten;
zonder geld behoefde ' hij bij den prieeter niet meer
&an te k:oppen .
Wat nu te doon? Er bleef voor den oudeu man ni.t.
an de .. uver dan zelf naar bet kerkhof to gaan, om een
graf \'oor zijne goe'de vrollW te delveD. Zoo get.agd, zoo

zwnllr gewolld e n Y~rscbriklrelijk pijn lijdeDde, tusBcheu

d. verbrij ••lde wagens lagen . Uil Edinburgh werd
dadolijk . eeu groo'. ,taC doctoren en .erplege.. gezouden, en de gewondeu. die vervoerd konden

en vroolijk in esn trein knnnen

word~nt

la n~8

- - -- --

- .--, -----.--~~-

De

::~. ro~:ed:':\u~:!V~:~:gko~~nwi~:;!Oa:::~::og:!S'd=!:

2 kisten Australisclle BOTER,
in blikken van 8 eo 4 pond.

500 kisten wasch Zeep•.
. 200 picols Dedak.
Een partij Murrnercn Steenen
71). 62. 47. en 42 Ned. Duim .ierkant
2 kioten ieder inhoudende 100 blikj ••
Sardijn1(jes.
2 kioten ieder inboud.nde ·100 blikje.
Petits Pois.
Eon partij Au.trali.ch Zoutvleesch.
(376)
_G. A. WERMUTH.

Ventlulie wegens Verhuizing,

g\)d&all , Hij begon, zuo good alB zijl18 strBmIDe Jaden tt

overdracht VBn all en apoorwegen a16 de beirbaDen V8D
het lend san den Staat eiBOhenj en daD ten laatsts verkrijgen, da.t goaderen en personenverkeer op afzon·

b.t ,erslag van z~u .I.ziug. Zoo.ver de beer Baxler in
d~!lijke rail. plaato hebben. Men tett de in de maaod
,taat wa. na te gsan, bedroeg de .chuld der be.ch •• fde
Junuari 1874 gedoodde e~ verminkle .. Iacbtoffer. r.ed.
etaten in 1848 f 20,400,000,000. (Een b.oohaafde Staat
bij .bonderden.
sehijnt een Staat Ie zijn die geld I.eot).
..
ThaDB ia . deze ge'''menlijke scLuld gestegen tot
Een Egyptische Bisschop.
.f. 66,160;000,000. De •• huld i. duo v.erdrie,oudigd.
Zoo d. bescbsafde. rijken op deze wijzo voortgann, . al
Uit Spoleto wordt gemold, dat den 25 Dec. jl.
,I, eehuld der bescha.fde wereld in bet jaar 1000 het Bldaar gestofven is Mgt. Abramo Ca.aciur, een lOau
lIiet onaan,ianlijk getal ',an 120 millinrd guIdon Iieover wien in del' tijd vesl ge8prokeD ie, maar wien
,elk hebben. Zoo men door elkand.r genomea. de ..
weinigea zich thana nog lullen herinneren . 10 't
iotereat. 0[1 5 pOI. ber.kent, • .al da 80m, welk • . jaar.
jaar 1814 ~' ijdde pana JJ.o XII, die nar .anleiding
lijk. in .rante moot betAald .worden, juiat .ven ,eel
va~ eeni~e hem i u bandeD gespeelde ~al8cbe brieven
b.dragen .ala de gezuDle~lijk. inkom.ten .an aile Euromeende, d.t . hij gebee' Egypte met .ijn onderkoning
.
l'ee80be. rijkeo en vall. Noord-Amerika.
lIIehemed Ali t . t Det katboliciem ••ou kunnen 0 .....
be.,' Baxter lielooft oehter niet, dst de nationale
halen, persoonlijk io 'toVatikaan en met groote praoht
•• hnld met d. ..Ifde enelheid zal blijven toen. men.
den 18jurigen Egyptonaar Abramo Ca.ciur tot bi.sebop.
Rij .heettde o.ertuigi.ng, Ga.t foorl.ao Iceniogon meer
Dit verw9k' e teer veel opzien in Rome en aUo ooaga
zuUon uitg~chreven worden dCQr sted"n on locale aulok.rkelijko en wereldlijke wBardigheidabekleeders en
riteiten, dan .door de volken. Op dez. voorspelling ie
ariatokraten b.a6ttoll lich den jongon aarl.bi.eebop
eohter,ol.trekt gee" .ooatte maken. Ha.or .ervulliog
van Memphis, die aan bet katbolioiame een gebeel
. bangt er.gebe.1 van af, . of d• . groote mogendheden het
l.tbd .ou toe.oegeo, uitooodiglligen te .enden .. lntu.al d~n niet noodig , Bchten. • Ikander te gaan beoorlogen.
• cben was de geheele bokeering.geaehiedaoi. !'iete anZo~l!'r.nkrijk .icb wrekenwilop Duit.ohlandi_"oode .
.lr:rn.etoobt de. ullramontallen tegen Italie on de mod erne
Sllracon~n iD "e;oeden ernat begint; Zoo ,:Rusland en EobAd go.dmo.dig geloo/c1, dal Mehemed, Ali 'kathoiiek
goland un ~et ·dood.laao gun ·.t er wille"van Hi.ndo6tao;
..ild. ,worden, oouder >ooraf . bet noodige ondo..o.k Ie
soo . de '.ozallr .Turkije. ten ·Iiiatate '\D0exeerl, ;mnnen
doen " en ' Eonder , ook te luistereil ' Daar den·. r.• ad van
'.
'
njenwe .1ooningell nie.t uiLblij,en. ' , " "
'erciobeideo beter 'oDdefrigte ahaterlingeD, die de ...k
lilDllelaDd is .het ~enigeland, : dat' op dit oogenblik
eene oomogelijlJ,beid no~md.n. Oasoiur nrlicit oD:d er

2ullen zonder RESERVE worden verkoebt:

60 vaten Koolteer.

RIL"i,clu le::;", "an ee" beroemrf. f}otlc.lrJe·,haul. In

I

toolieLeu, den hard be ..oren grond uit Le hakkan en t.
Op MAANDAG 30 Maart,
gra,en, en DOg niet lang was hij claarme& bo.i!! of oii"o
ten buize van den- Reor
.pad •• tuilto op iets .. dat niota minder b1eek t •• ijii J~n ,
eec p'ot met goud! Dankba•• keorde hy buiawaarts, .. ant
Diet aHeen kon bij zijne Hey!) vrou. w laten begra,..en,
Pir..drlan.
man. t.vena 66k voor een. god.dieo.tige pl.gtigbeid
B •• taaode uit:
~orgon . N.u valid hij elk.en beraid om belli to h.lpen,
Een goheel ni.u.. Bataviaaoh Ameublement.
ook den priester. De begrafeni. bad plaah, terwijl
Een demie Ameublement. Twoe praobtige Europedo plegtigh.:d werd b•• loten met ••• maaltijd, wasr·
8cbe Et.agere Kasten met Spiegels en Console8 'oor
aan ook de pri08ter.n zijne vrou", deelnam.n. Na
Beeldj.eo. Batavi""cbe Hang ea Kleerkasten, T.Cel.,
af100p heerde elkeen boog.t voldaan huiewaarh, m...
Hang·lamp.n,. Schilderijen, Spiegel., bouten eo ijzeren
de prie.ter kon maar niet begrijpen van waar 000 op
Ledikanten, Waoe;tafel co~pleel. Europ •• s.he 8n
6.\os die ovarvlood g.koman waa. Dat IOU bij .. el een.
J apanoohe Scbrit.ol•.
willen weten on nog lievor .ou hij .icb op d. eene
VERDER:
of and.r. wijzo v~n dieo acbat me •• ter wi lion maken.
Goode .aad '.<,.. duur. Gelukkig kwam ~ijne ..aardige
Eon' .eer ligte en solide Hand.wagen voor eon on
wederbe'ft op tIen in..1 om buone geit te 'alaDbten en
twee Pa.rdon.
bet .elte gebruiken om d~armede den duivel in eigsn
Eell doo .. dos .00 go.d al. nieuw. Een
pen, on voor te .tellen .. De geil werd goslaeht en bot
BENDIJ-PAARD en Stalgereodlobap.
yul over den • pope" getrokken, die zicb &00 varmomd
pen en eon goedoprekende BEO.
deM nnchts voorbet buia .an d.n ·ouden mao ••rtoon(395)
BOESMAN & 00.
d~ on onder .reeaelijke bedreigingen zijn sohat op.iscbt•. De grij..ard, overtuigddat hij niemand ande ..
Op onze Vendutie .van DINSDAG
dan den dui.el v66r .icb had, gaf te..tond hel geld.
3.1 dezer .
Hij had b.t, to.n oijn ,oudje" nog leefda, wei altijd
.onder geld gedaan, hij kon het ook DU ' b•• t mis.en,
.ullen wlj ter.l,oopen:
Niemand blijder dan de pore! Spoedig ginll' bij nut
bllis om .ieb fRn bet .el t. ontdoer, . maar tot ~ij!le
groote· o~lt.lteili. ble.k dit "rimogeHjk, ·...If. niet toen
bij :h'. t geld &ao den . onden man bad teruggeg.,en,
indusief · devident over . 1878.
...01 hee ••1 ",<u aan ,ii- ligc!J(J/)m •• ,tgegr"';dl Z66 had
d. goede God &ljne gold.uoht geatraft.
(897)
SOESMAN " 011.

I

J. A. VAN DER LINDE,

~

Tien Java- Bankaclies,

Loterij .t.en. behoev.e .v.sn· h.• et
testantsch Wees·· en Armhuis te .Samarang.

Pr.

LOTEN

0".1'

Lofery von ·Domes- Dand'We'l"'ke•••
Protestantseh VVees- en Arrnhuis te S3,1narang.
zljn te bekomenbij

Mevrouw NEIJ"S geb .. Verste6gb.
"
NORTIER.' lIis.cboil:
•
Walterfang.
Mc\'rouw Sl'OLL geb. 1'immermBD Thijaen.
van Groll,
Mevrouw SOESMAN gob.

(Jl-. C. T. V.AN DOHP & ·00.

M.,."mw I!e wed. PRINS

Prijs van het L~t / ~.-

(~40)

"enden 7tlch tot de dames van geheel_ Nederlaudsch
Indi. met het bel.ef,\ verzoo8: door het inzenden yan

Perry"

Uit de ff.brieken van

Basiq1le spelen.

00.

te Londen

onverscaillig groat of klein te willen medewer·

ken tot het daarstellen van eene Loterij, waarvan de
opbreLgst zal wordell llitgekeerd an.n hat. B~Btuur van
het Protestautsch 1\'~tle8~ en ArmbUis BUller.
Zij st+:,llen zieh y6arl de trakking dazer Loter~ te
<loell plants hebben in den loop der m.and M~I of
Junij. :l:lustaande ell verzooken derhalve om de III te
zenden prijteu YI561' llien tijd bij Cell hunner te doon
be1,orgen tell ejnde gearrangeerd 1:e worden voor de
dJlflTVnn t13 hondell rl\mtoollstelling.

:.3~'I"'_"".

(730)

""'-':_:113:

BEGEIIl'ASIBH~
stofjns,
te.eno

lUet zijdell kragen
. G. O. '1'. VAN DORl' cn Co

(1506)

it

a.2:,"j de H ie:tn.
G. C. T. VAN DORP & OQ.

(72)

[

ANDREAS & DE LA OROIX.

(387)

l3unket Bakker
BOD J 0 ~

o.

(IDS)

ontvingen wij:
Broodsuiker, SrHl(llis (Ie Bologna, gerooki;e OIi~~~hlla.f.I,
gerookt Vlct.'sch, .l;Ul1l'k,oO!1 roode Koo], AlldlJ~l.e 1Il
l/l' II'.!. f.m 1/1 patten: Bergsche Anchovia in stopflesI!Ic1.Hm, Koek in tromme]s vall 1 (In ,1 ~s. em:;, ~nz,
(388)
SOESUAN & 00.

Sa,IlOlallq.
-------~

Groen en rood

Sl'EEDS YERKRIJGBAAR:

lot venom' vall gedislilleel'd. Hollewaij Pillen en Zalf
EN

te bekomen bij
(I.

'r. VAN

0.

~(70)

GAUVINPILLEN.

DOIW & 00.

Sanwrarlp.

N. A. WANN.EE.

(464)

Goe(11\lf;i}r:;t~i0~g=-wStaand~

te SA"M:ARANG.
AgentBcn.ppen.
Bat"v;". de Hn. 'l'IEDElIIAN & "AN KEIWHEM.
Ie Soeraoaija ,
, FRASER EATON & 00.
te Makassar,
, J. :\<'. v. LEEUWEN & 00.
te }'adang
,,' , Du:MM:LER & 00.
De Sumarangsche Zee· en Brand·Aosurantie Maatsch.ppij sluit verzekeringen tegan Brand. en Zeege·
It

vaar tegen premiell en conditien VODl' Ned. India vast;..

ge,tehl door de vereeniging van assurodeul'en te Ba·

Het kantoor is gevestigd in het lokaal vroeger ge·
occupeerd door de Ned. Ind. Spoorwegmaatschappij in
de Ouue Stadhuis straat boven de Hn. G. O. '1'. VAN
DORP & 00.
G. STELLING. 'D' kt
P. H. SOETERS. I Ireeuren.

tllet b e r ten .p

0 0

(344)

t ala Left

Pakketvaart-dienst

H. C. 1'. VAN DORP en 00.

(250) _ _~. _.._ ... ~ ..___~~F~. H~..~:s~OUllfA.

ge{lurende 1874.

~.

Het vertrek der stoombooten voaf de palikehaarl;..
diens~ in mderlandscb-Indie, gedurende het jnar 1874,
is v.otgesteld .IB voIgt:

van ENGJ-;:::I-,I:IARD L~ CO • .
l<'. H. BOUMA.
(253)

.1.

Per jUail ontvangcn:

Waarheid of Vnnrwerk. Holloway's Medicijnen
Een pal'lelllBntair geeing uall de hoogere uitspraak
onderworpen . d 0 0 r

M'·. E. H. 's JACOB.

l~i:¥}t~~~Ii~;f!~~~]t~~~~f.~;~

flit de Fabriekell
van

::::~~l~~: gzi:~:li~j~! j :~~t:e:~:~:i ~:':l\t:~,~~:;. g~\:t~!~l\j~~

LINDERMAN & CO.
KOPEBEN Gewigten
::..

::~d1.

1./ 3 tlll ( 6. I'utjn ZlI.\fvall

r:'1 p~~~ ~e~~

f J, J

Ge,Jugt in Stopfls.

Hammen G T H P.
]'. II. BOUMA..

Christoffel zilveren

KINDER- BEKERS.
a r 5 en f 6.. G. O. T. VAN DORP en 00.

(299)

1101.1'1' A

B JiJ

Jr'-

."'NHi~

B

P

It) !!j ~

Bericht aan

Verkrijgbaar:

De

ddoop te

Augustus, October on December.
1. van Bata.ia, den lOdeu Jan"ari, lIfuart, :r.rei,
Juli, September en November, via Telok-Bet;ong
en Bonkoelen, naar Padang.
en t,erng:
via Benkoelen, Engallo en r.relok-Betongj
:!. van Batavia, den 25sten J·811unri, Maart, Mei,
,Iuli, September en November, via Kroc, Ellgtt.llo
un Benkoelen, naar Padang.
en terug:
via Bekoelen en Kroe.
3. van Batavia, den lOden ]<'ebrunri, April, JUIIi,
AUgustUL'I, October en December, vin rl'elok-Betong en :Senkoelen, naar P.dang.
on terug:
via. Benkoelen en 1J1el ok-Betongj
4. van Batavia, dun lOdon :Pebruari,. April, ~lllli,
Augustus October en December "all Kroe en Ben ..
i(nelen, naar Padang.
en terug:

Verkl'fjgbaar bij

life. NEILL & Co.

De resterende exemplareu van
BRATA·YOEDA~S

FEITEN.
liju 1I.. coutant tegen./ 8.- :franco pet
post I 4.-:- yerkrijgb.ur bij G. 0. 1'. YJtN DORP
'" 00., t. 13 8 m • ron g.
(1055)
OOURIER Dl1' DUBIKAR'l'.

rechten staDd in de gelagenheid ta stAn davoordeulsD van het onderwUs in deli' meest ruim,en iin
to dOl;}n genieten.

U we reed. zoo menigm.al gebleken ieJwillendheid
is on. een w.arbJrg, d.t wij geeD vergeef.ebb.raep
doen.
Snmarang 24 M •• rt 1B74.
J. !VI. ROSSKOPF,
(396)
A. G. VELTMAN,
J. H. FOL Jrz.

1 ·"prl·l

~
wordb het kantoar 'an
.,....
A
het NletHV SaInarar' gsch Praau'Wenveer va'pl ...t.b
in het locn.1 nn".t d. firma JAOOBSON VANDEN
BERH en 00. vr"egergeoccup.erd door ue HandelaVereeniging.
(394.)

F. H~ BO.UMA,
reCOlUlllfUhltlfHt

PH

laurcoil

(gekroo[jll~)

de>:'

A~auemie

via Ben!roelen en Kroii
L. van Batavia, V!u. 1\Iuntok, nanr llu.lem.bang, den
~3stt..m van {'llke maa!Jdj
2. van I'alembang, via Muntok, nnar BatQ.\'ia, den

28sten van elke maund:

'~~~le~I~I~t:S~~UVL~: il:i;J~~~~~~::a~:~:e~!r.i~~ Pr~~~~l~l~;d:~~t s~~~nek~O~:I~:~

De ONDlm. PHOSPIlOOf\ZURE KALK STROOP von d, 11,,ren GltI~AUL'r en Cic, Apothekerr; le Pnrijtl is niet sicchia een
door wetenschappclijitc I!tv8riug behu,l gCIl3e8mid ,'el om,den hueste
ver\u:tUdheid, zinldllgt'll tc geDez~ll; -maar Jee" ~ci\miildel del' ondst,
vermaardhci~. Men behi)cft 1Ilt ffild-lel in deslelfs Dnnwenliillg slechts
met andc~fln van dien Il.lIrd t6 verr;clijkcn om liet eenen welverdieDd~n
voorkeuJ I.e Bchenkt~[l hel~eell de genceskuude b"helve dan ook toekeut.
Door tij'Den invloed ne(lmt den hoest nC. bet okelig nacbtelijk zwee~
,ten houdl, QP en de lijdel' verkriJgl SpUCll\C zi~"c gel;ondheid en ge.
zelheid.
Hoofd;de'pot bij de Heeren Gebrs. LOONE!:l te 81lt8yill, in de
'voornaam;l,. Apothekers van ,Nl1erlaudsch ...Indieu en te 8amaraDg; bij

G. C. T. VAN DORP & Co.

(48~)

PHle ..nbn.1J~:

6,

Villi Parijs

G';;;;i~~'td;;rb~~~tk;alen.

zich

\·our

het

1I01I1Iell van

Hu.isvend ntien.
(054)

IIF'

EXPEOITIE

~;N

KOM:IIISSIE KANTOOR.

Expeditie van aile goe,leren n •• r do binD.nlllnden van Java, naar al1t:l plaataell daarbuitt'D zoowel
ale nsar EUfopa ,'ulgecij be!,end laag tnrief.

Vervoer van producten van af het station
na"r de pakhuizeu op de Bcba.1 per picol Suiker 10.12
11
"ant!c.l.'e productenl 0.18.
Bij we~ing •• n de Spoor, •• nsprakelijkbeid '001'
ollderwicuten.
Reb uitroeren van KOlllmtssicn en bet in en uitkla-reu van goederen t~~4ell 8~echtd 2 / 2 %,
'
Rekolllmandeert zieh ueJeefdelijk voor
het bouden

van Vendutien.
S.maraug IJ,erenstra.t.

(284)

1'. ZWAGER.

HET STOOMSCHIP

a-

Lt. Generaal I{roesen,

)) E n ART,
deu 27en dezer, des morgens 8 uur naar
Gezagvoerll~r

.Bataviu..

De Agenten
(399)

1\Ic. NEILL & Co.

Het stoomschip

~._'_>
O".
~.
GezagV"oerder ODEM,
vertrekt- den 280n dezer, des lI10rgens
Soerabaija..

OlD

S. uur naar

De A~enten
Me. NEILL &00.

(80S)

Stoomvaart Maatschappij

NEDERLAND.
Het Stooffischip

J

::~i~fr:1;~;l,ifi~:\;!~:ji';~:~:v~i~::~](;':~;i~~;~:~~;:":~~:o,f~;::~V'~~:~t::~~;

.

ren, om dnardot)r bet kind, uit den', miridel' bevoor-

SINGAPORE,

Surnst1-a."S -W-est.luis-t:

I',

Dc SPJJSVEnTElmNII.M (IHlslilles) van 13UIUN DU BUISSON

HU:DIG.,

Op v.rzuek '· hebben MavrouwLAMMERS. VAN
TOOBENBURG,
gab. VAN DEIr. DOllB.
VAN KESTEREN,
g.b V,A:N KESTlmllN.
STOLL. gab •. TmMlilJruAN THIJBBEli.
een comi 16 •• meugeBleld, en zieh beraid verklaard
aile. wat lUen voor het voorge.telde doal be.cbikbaar
wensent te .tellen in ontvang.t ta nemen,. terwijl ook
andere Dame. hare medeworking hebben toege.egd.
Helpt aDO D.mes! door bet to •• eDdeD van kle.da.

1. van Batavia, via Anjer, na.r 'l'jil.tj.p en terug,
den laden Janultri, J}fatUli, Mei, Juli, Soptember
eU N ovemberj
2. van Batavia, via Anjer en '1'jilatjap, n.ar PatJi.

!;tlllC'{.CII.

I'llOI,heker tc Parija

-Bin*,ell. e;; ",,-;Ic,. Fi',e,·d"el,-:
(1357)

ZenuwliJ~J}rs.

vall GRIMAU!,T In Cic npotheker.s to Parijs ill ecu

Slechte Spijsvertering.

Oak worden houtwerken QP maat
NnderE' inliehtingtm te bekomen

P. BUIJS Hz. te
(934)
.T. :BUSSELAAI{
BOERS & Co. te
tm htj den olldergeteek~mue te Remun,

GUAHA~A

i~{f!l!l~ol~~:::~~:~i.Jj;::it~:~,:~~~;~:l~I~~~;~{~~:~: :~::J~~

BALKEN vau nJJe nfmetingen, KROll1HOUl'EN voor
water wielen on Ohineesche KOFFIElIfOI,ENS; PI,AN·
KEN, SPANRIBBEN, PAJ."LA1'1'EN, HOIFl'WEH.·
KEN "OOr karreu euz.

belang lloodig is.

tan en terug, den 15den Februuri, April, Juni,

Nut van bet IJzer.

Overheerlijke

;£'f:ii'r Dee.~n::~g:~~~R~NG~:b:::liet

Zuidkus't'Vuu Ju.v.u:;

1t\7ltl

Z. JU. en Edammer Kazen.
(232)

van Soerabaia, via Pasoerpean, Probolingo, Bezoeki
on Banjoewangi, nan.r Bali~Boeleleng en terug t dell

lO,len von elke mannd.

8 ID

&'(:htlciIJun W. (;ALI,':;'l'j,m; !o()o. 'I'aj.!;;t\ A. J.nu ,ltr \'OORT.
E'ei:o.luj)~ll.ll W. ~J. HANA. Solu AHNOL;D & Go. eu UOl!1NAES.
KllIoibl j. j] SLLj;I;[{.. ~Lr.~dall~ J. A. ZEJ-ll1EL. SJl.IJI,l,l .. llg GOETBA-R'l' &. C~,,' DE GRO(n KOL~'.F' &. 0o,. W!~NE~;, G. O. 'i'.
V,~ N DOR.1> .. (10., H, flo nE I,YON ~rI

G. O. T. VAN DORP & 00.

G; C. T. VAN DORP & 00.

enmeer spe.I ...I· aan d6 .Dam ••
te berichte,D, .at zij op uitnoodiging Tan de LOGE
,LA CONSTANTE Er FIDELE," ~Ieb toteBne
Commissie hobben ·ge.ormd, ten .Bindo de middolente
"ramen, om het echool veroui m tegen tag.an van
die kiDderen, welke door gobrekaan kleederen.· bet.
onderwije .. iet zoo geregeld kuonen volgen, als in bun

vertrek~

Oostllust van Ja.va,

Ii.

f

onG.Gl'Jocicm, :::.llGll te ,~amen in
houtell 1100B it f ~O.-

l.ui,"'"

(1805)

f

Noordkust ,"-an J"ava:
1. vQ.n Batavia, via Sarna-rang, llaRf Soerabal8:
2. van Soerabaia, via Snmarang, llRar Batavia, in
de ID8anden Ju.Duari, April, Mei, Juni, J nli, Augustus; September, October) November en December den uden, lOden, 15den, 20aten en 30sten,

6den, lOden, 15den, 20sten, 25sten, en 30sten.
N. :So De boot, die den lOden, 20sten en BOsten
van elke maand en in Maart den lotelj
van Batavia en Soeraba ill. vertrekt kan,
op .anvrage Cheri bon, 'l'ugal en Pelm·
longan aandoen.

8porlf:;eloting.
D006ju l'illbll ~aD

1874:.

(1-668)

in de man.nd Februari, den 5den, lOden, Hhlell,
20sten en 25stenj in de mannd MaRrt, den lsteDj

HOI.LOWH'" PU.I,t:N I':N ZAU.-GtH'asl'lijLe Hiarrhee.- [18 our
hken deur "crz~:'l..kkendt: ~iekl'! Z;QG versol\illella, ~Jl iI,e wijr.e ltaru

Y AN DORP en 00.

G.

(188)

S:CRE.URllt_

,Agenten van

De Nedel'l. Indische Zee- en 8rand-Ass, ,Uij. te 8alavia.
De2e Nederl."..
"
De Nederlandsche Lloyd
te Amsterdam.
Ire Brand Ass. Maatschallpij " de Oosthoek" Ie Soeraha(ja.

Prachtige DOLKMESSEN,

KLOICKEN.

Ban de Cologne H.

De Su.lDarn.ll6{sche

lIfaatochappijen in staat gesteld ieder bedrag te tee·
kenen zoowel op stoom eu zeHBchepen als op Huizen,

Uotterdamsclte·Apotheek.

van

-~------

fabrieken, producten, goederen enz.

(302).-'-_ _ _
G_._c_._l'._V_A_N_"_D_O_R_P_e_n_O_o_._

RONSE:NfJ'EN,

rangoehe Zee· en Brand Aeeurantie lI-Ia&technppij door
D. P. ERDBRINK.
(1520)
Not.ris te Salatig •.

tavia en is door o\'ereenkoIDsten met de onderstaande

Schilderij Koord.

R.egister

IUsico's legen Brandgevaar.
Worden ' voor de Afdeeliugen SALA'l'IGA en AM-

Zee· en Brand-Assurautie Maatschappij.

Ontvangen:

Sing'apOOI'O Planken. ~J:- .J~ . ;~~RuiJVEN~,
-'~-Per Prins van Oranje

G. C. T. VAN DORP & 0o.

BARAW A, aaDgenomen voor rekening van de Sam a. ..

Goad .rvelin PAPIER.

ilfovrouw LAlIflIiERS, Presidenw
NORTIEH, Secreta,.i,.

(114)

I

ten behoeve' van het

van der' Doca.

prij~.n

I

in de

Mevroaw de wed.. ANDREAS geb.K"Slller.
M.evrouw·DORREPAAL • ·Mannol.
.
FRAPPIER. Engel •.
•
KLOESMElJER. Janitak.
Me .., LAMMERS VAN TO ORENBURG geb.

vn.~

IJorlleo's WCetknst:
BotBvia, via. BillitOll ell PontinuJtk> uaar Sing-

kaw.ng en terng, den 7den van elke manna;
G.

Bandjerlllasin:

var.. Soerabuis, via. Bawea.n, nan.r Bandjermo.sin,
den 288t~n van elke mannd;
~J:olul.ken:

.

van SOt/rabaia, vin. Ms.!;.assar, Dan.r' de' Molukken
en terug, den' 21sten van elke maand;
N. B. Naar de Molnkken via Menado, in de masn·
den Januari, Ma...t, Mei, Juli, September en Novem·
bel'.
Naar de Molukken, via TinlOr-Koepang, in de maan·
den Febrnnri, April, Juni Augusto., Oktobar en Deoelll1>.r.
(888)

"Prins -van Oranje"
Kommandant AUK E S,
.al in de .orste h.lft van April 'an Batavia door h.~
Snez Kanaal via Nopeh naar het Niellwediep rertrekken.
Passagiers kunnen te Su.mnraDg ,embark~ere,D.
Vel'dere inlicbtingen zijo te bekoruen blJ
De Agenten
J. DAENDELS & Co.
(148)
Batavia, Samarnng, S.,ertJfJaiJa.

-.. -.-Te HUUR:
.

HebHUIS

__
S P ek. t r a at,
den Heer H. DOEVE.
(871)

iodeBlinde.
tb.n8 bewaonddoor
HOEZOO.

~~~UiTGEViitti:SneJp.ndrukkorij -

G. C. 1'. VAN. DORP& Co •. 91111....S.

