Verscbgu-t dn.gelUks~ Zon- · eJll Feestdagen uitgezonderd.

Ho 'o fdbul'eau:

voor geLeel NeaerJ.~Indie

Co.

ond. r het oog van inl.ndero word. gobrogt,

f~lgonde In,,dedeelingen en bI'BO houw ingel::

n,T ijdc': ls"dl'l': KrouiDgsfeesten vertoonden de meeate
lllieden.op larA en in 'de bui te nber. it Lingen "'icl~
.~ met oranjo·~l~edin g 31s een. teekoD buun.e l' li e l(ie
svaor den Koning fQn Hollaud. 'k H eb mij claar·
:J 0r er · groo telij ks verwond erd. W:lLmeer toe h aan de
. .,' Ir 33 milli oen mC llscheD, die door de lIollandsche vlag
'. i! beschermd worden, eeDS hoafd voa r boafd onder eed~
• weld afgenaagd, of ze w ~rkolijk deo Konio g lief~,hebben, zouden ze dantop zeker bijna. all en IIDeenl "
il zeggen-, ' 'Wa'n t schoo ll de naB-lll de s Koni~gs bier

LIJN

n ea

Ilen 17.,0.

SA~IAI\!. NG -VO RSTENLAN D EN-WJLLEU

I,

w

I.n.
D.t wij dit oiet doen, en ar ona toe bep.l.n oenvoudi g in ",eiDige regal en o'er het mind er voldoende
d •• voading to .ebrijven, i. een b.wl]. dilt bet el.cht.

.U~Il~t.,

c l.~].l s t ~ IIAugs.lS7'4.

~Al

'.'

\'1\.11 Wille m 1 llur K cdoeng.Djd Ue,

En

mogelij k: zou kunoen wezen dat di e gort verzonden zon
kunnen zijn, nieitegt",taande een kotnmiasle, beets8nde
uit eeD kaptein en eeo lui tenoot, die gort n.fk e urde
an een UaUDH. benoemde KOlllUli8sie va.n twea officia·
ren V8U gezondheid, een Ie en een 213 klastle, iiie gort

Postkantoor Samarang.
Sluiting

tUm

de F"Qll3che Mail,

Hn,t;o.vio.

di s D8u .

De gob •• le rei., met inb.grip vau hot lad.n en 100.
Ben to Southal1,'ptou, N .pelo on Port-Sald tot Pad.ng,
werd volbrng t

,,7
,,4

Augustus
Sep tember.
October

eo. 21

en 18
,,1
eniS
~
1 15 en 29
,.13
en 27

Novembr.r
Decetnbe,r.

- JlIen schrijft ous van Menado.
W ij . re slige n de nandacbt Yan t.n.bO-ii.opkoopen op
het f., b dat thans in do Jllin.ba •• a door de bevolking
oolt to.bak van zee r goeda kwa.li teit wortit aangeplant.
- l\fen Z(3gt ODS dllt eergistereu eiDdelijk de- voordracht voo. de bet,r.kking va. 2"on kOlDmi • • bij het

de~~t; O::~Ju~&Jl8t6 ~~n~:n v~~tf.tr~8Rt dJ,r,.ktt\t-'ee lllkl~F:
ke n t.ot 3den kommicB t de aanspraken van andere en

mee r gesc hi kte op den Il chterg rund zijn g~"cbovea en
BeLt bet w tlnSc h~iijk: dat de regeering grondig onder.
zosk e of bij hot opwaken vall de lijdt df;!r badoelde

kand id u.teu , d e dirl:lkteur omtrent huone b~kwaambeid
en a ooiellu eteit -wollicht niet op een dW8&lapoDr is
geb rr'lc ht.
'
([,tdilT.)

Soerabai,ja. 3 Augustu •. In deo naobt v.n 22 op 23
Jul i wiJrd Z6aere Radheu

in de quadrille of de cotillon leeg ta I.te n, uls h.t

meer by.engezameld werd van.het .tofgoud t welk

ocholen

QP den:· ra~d ·· cler drij\'~nde · wolkJee prlJkt, ~Il In ~e .

is tij in ge drongell, litlloien tingende of den iuuaak

kabbelenu.e · boekje • . vonkei t, 't welk do. kinderen g.'
lukkig mSlLkl: eo _c! ~ ZOIl i~ alle h~iz(;ln , doet Ifchijue.o ,
'ook 'ala : -~.Uite~ de' oDvr.i eudelijk e : D. oordewlod wa~;t

bet leven , gero"pell.

III

Zolf. in de Kun.t

bedervend door afbee!dingen van de kwellingon der
hel. Men woest, due meenden . hare pl'ies ters eo pro~
fet8n, d~ leekeD zoo afkeeri g maken la,, ] bet aardso.h e
eD' den" zomer foortzweapt; Eaar Jandeo, die meer d!in
levell, dat zij van zelf naar den he mel bdgonneu te
genoe! z.o~er iu_e ige.n boe z.~m bebbeu: die onS gflar~e
veriangeu . Ala \:It:'ll jooga man onder 't gso,n Dsar lijn
ou ·dnel ooudin late ll .
.:
I werk .en liedje nenriede of een jong mei'j. de lieve
,Ik:~ :d.&rbij ·ovenwd! aallllliord. de· •••r ern.tige I zon b"gro.tte OIet een opgeruimden loeb, dan onto
,.~ ..daL .ik bij. mijn lof. ann d. opg.ruinldb~id
brak bun d. erliBt,. welke ailee" woorue .• an d. di..;ge.~~8~.~ . ~\t.. bO.t .o~g . • er\~ ~ 8, . : I~" or ~e~ke)ij~.1eveD8.
gall ge eft .• VogeltJe~, die zoo vroeg ZiDg~D, krij g t d~
,Weataud.en .d enkb.ar lijri .e' feitelijk be,lann! die all.
poe." riep.n dao met opgebeven vinger oil. monniken
,qpge.tlW/l9beid . ~.lbanDeD, die b. le\ten, d.t m.Q .zioh, : on' nonn. n uit het . kloost.r .der Da.rg • •• tighoid;.... Of
'~ ' 1#1.'
., ., ~r; ... 8u ,oog~.nblik, b~it.n .~n l.od plaatjle.
.ij t.,lf ~I\arom .nll 100 precioBmalig .en .odig wareo,
' Er I1JD. blllneDkalllera;-waar mell ·de '1lllkell aldot, OlD'
l~at lk In 't midden; .
. .,
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geheelu gezelso hap lUet vrie n(leiijkell tl." ndrii.D g- t·o~ ;"!l ri
ko mt en verlo.ngt da-t wij zullon me euoo n. Of Z O~
aan't ee n huis-vader rrij slaan al de zorgen van zijn
kantll or, al de groota e n kloin e kwelliogoll van (l c
bemB, 0.1 tIe n esterijell vau het bureau, regelmQtig me O
naar huis to nemeD o n) d ie '9 " ro nds voor do zijnen
uit le stalle D, juiRt op bot oogcublik w4arop d o oudstc
kinder0n zich gal'eed make n om een gua./rt! mm'R,s te

. pelon en do jong.ten over bet tapijt rollen vau on·
acll1:1ldi ga pret P Zou Bene buismoede r a.l haBr gria ve u
tegen . hat !evsn me t zijn ~ euwig n.llerlei en all arhande
~nogen oppotten t ege n bet uur, WBUr"-lp l:. o'a r m&n m oe
en mee r dan voldalloo va.n zijn we rk ko mt ? Ioomers
neen I Eu fouJen Wlj cr dan ni e ta Ran kUDllen doo~!
at ;& 't OUtl bonderdc mal en te zwaar ... zoud en WIJ
er ' dan nieta a,n kUllnen d ueD nUl dien plicbt te \'"er-

vuUen? Mij dunkt do wer.ld.•ou gaoocb verkeerd iu
meka.ar zitleD als 't zoo was. Kunnen wij het }lait,
't we1k we tor-aoheD; nid fo or ceo uur of twae sneg.
gen, laat one 't daD van den eene n ecb~uder ' op de n
~rideren overbrengen. Dat ve rlut.llti gt ten ~iIl6te voor

een oogonblik.
18 de opgeraimdheid een rlioht,' zij is ook eon ze·
ni&t aHeon ',oor andoreo toaar in de eerate plaate'

gen,

voor onB .elf. W .... r~ohtig, wij komen betor en ge~_kkelijker door d~ belwaren va,n · morgen en · o,er-

K06Hoemo.Broto,

woonacn-

t ig in de ka mpo0!l Donoker to (K.li-Oodo) b•• tole n
'i Gor ee u plu.tteu go uden kattiog, aa-o bet eene uitei~de
,'oonien VaU eon harten kop, Wd&raan boveatigd \\'"a8
e e n g root; go uda n m~daillon met twarten 8t.r ~ ep, eOQ
eleu tu l e n eo n roode steaD ter w8ard.e V"an f 160,
benC\' ellB ae n zil'l aren horologi e ter w8ardo "fan l 15.

Genoen"le Ra dben kocbt don ketting bij Mayr en Coo,
t e EataviB.

D e mautl'l besar to Knpas!l.o kreeg bere ide berig t
v"n den di ef~tal , fioch walt nog niet in de gelegenbeid
h.t bewu.t. horologie wat ketting ta Rcbterbal.n of
d e n d ief op

tH 'ill

tten.

": ' i~ ··(i~··li.~~ide~ti·~ S~~~~b;ii~~"~ij~" ;i~; I~i~~d~'~h~
G ou vern emen t's scholen: te L8.t!lOng8D, M odjokerto,
Sid oo.ardjo en Soorabaija, n.lI en oude c maotrie.goeroe'a
ala boofdond erw ijze rs,
10 tegenoveratollin g van d io in dd Vors ttt nlande D,
worden d ilze scholen slecht be7.oc bt, Wl\t b l1tre ft: de ve r-

~fa:~,~:~

Afgezion van (Ie zaer eo kele gevallen WRtlrin l.ij een
onlllogclijkheid is, ~oe rn ik de opgeruimdbeid e~n
plicbt en ll~ opwBk klAg 0111 hn.ar 3-fl-n to icweokell In
ge enen eleele cen ongerij md heid. It I~ niettJ dan z-iek elij ~ ego'\SWO, als wij andercJD voortdurc nd mot on8
lead vorvolgl:3D, 't is nietB dan nuffigbeid sIs wij iu
eo n h o~ k ga-u,U zitte n om oyer de g roote levenevragen
no. to donke n, t e rw ij l de hee le wa reld, o ud e n jong,
arm '~ dans en is. '\Vij h2bb on h et rech t uio t ooze planh

w

cen

38 dagen en 2 uren, hrwijl bet

van den h@er mr. van Disc1d is heuen morgen nasr
Kraw n.ng vertrokkoo om VBD daur de raia over JavR voort
te zetten.

Maar niettemio be./aat de mogolijkhe it.!, e n kBn men
zich z&lfs: ean argumentatie denken ala deze: /I wij zul~
len oeD dubhel rantaoe n stroop :tenden, dan IS de min·

Last ODS op ODz. e teenan loop en mij na vri enden! ale
wij er voorbij k omoD ; hab ODB z8.cht spre ken i t l de
t ngen wo ordi g bei d di er boproe.fden.... Doell niemnnd
b e were~ dnt dezo bekln.ge1l8W8!lrdigen de mee rderh e ic1
n itmaken, dat bun eigenoardige gemoe ds8tcm miog het
mo del vun i~d e r recbtg l:! aard mensch moat wez(! o, dllt de
b eal~ wereld in d e n rOll ?:' behoo rt t o gR'f\l1, omd nt e r ul
t ijd ceo doo de bovon a.arde staat, omd&t betle v9D e igel.l lijlr
d oorga8n de last is, di en wij mooteD d ragan, dien
wij nooit mogen afleggen, om blij t a ~ ijn met de blijden
e n j olig met hCD, di e a r behah e lIOn zwarten hoed uog
CIJIl luchtig rnutej e op nau oudc. '1 .•.• ' t Ie zeker, dat
d aze Borubere we reldbo8c houwillg niet ouksl in mijn
\"e rbeelding beat-ant. z,'j is in de leotsteliing&Q vaD
Bommige ' kcrkgenootBchnppen en dt-: dicta ten van ga.
lecrde msnmen 0.18 het aUcs leidend en bouoera chend
beg inael opge nom e n. 'M e n heefll op baar rijken ge·
grand vest.. mnateoho.ppijen' gebouwd, gemeenten ge~iicbt,

lU

oponthoud Ie Southampton 2 etmalen, t. Napel. 1 . t.
maal, en te Post SaId 2 etmalen beJroeg . Te Padang
word het ochip 4 dagen opg. boudon.
(J, B)
- 31 Ju li. D. beer Levy.sobn Norman, verge.old

Bcb.d.lijk voor de ge.ondheid <ou bobben gonoemd.
Wij gelooven d.t ,00 iets niet mog.lijk is, dat de
Inteodance EOO iettl toch wei nooit ton doen.

Singo.pore

Opgeruil:lldl.eid is een gal'f', maur DiaL iu den zio
waarin velen . het w()ord gays op v a t~en. D u opgeruimdheid, zeggau daze, 1S aan geboren - ' t zij zoo, ~ zij
hangt BB.wen met ODze bloeds mcn g ing e n on ze I.\\'
. ene ·
omBtallJi,gbeden ,~ i.k _za\ It , ni,e t on t,ke nnen, zij
laat zich, Diet. komtn~ndl:l ert3n mllar mng nnn don n~..
del~n , k~nt· oolt· n iemand alB verdicnate worden toegerekend -:-- waarom, ~o u jk oo k tlit n ie t to ege,'on p_.'l fssr desniettegenstaando is . eeQ opwekaing t ot opgt!ruimdb~~i.d .niet rnh.plaats!i, heb ' i~ he t vo ll e rec ht C Ul
eeo" opgeruiirid -man ~e n ' pracbtige verBch ijllin g 't o not'meD,' ,bem: teo '. voo'r beeld to stail,e n _san alte Bom berou
en nee'rsla'c-btige:o! ~k bekl .. ag _deze ' Iaatste o, doch ni ~t
zonder prote,t,.t . Ik ze'u we ~Bcheu, dat ar in ODZO h"c·
den~aagsch.e were,Jd, waarin de r~alite it dcr ding-eo
vaak .al~ h~t ; V~OrDaI1W~tu ~n de . olJtl~ding d cr diugen
ala , bet "b,it.~mbnr~iglJta wordt 8Il-nbe'Voien, e en ,weinig

'

te Napel. outvangen, welke alo proef .ulleo moet.n

Gi6~r~u is gort nRar A tje h ger;onden. G ort en oak

da t het; lich t; de r OOlige weAode oogen pijnlijk aand eed,
E t" zij n ook hU i7;~D VR O g rooter en kle iner afrn etiog,
wa. D.. r binnen de s mut vaol' altijd hRllr inLrek D:l.m.

.'

zij ons de vraag ,eroorloofd, of wei ail e voe ·

8troop.
Nu zoudan wij gaal'ue wUlen ,eroemeo, o.f hot ook

Opgeruimdheid.

' "

DU

dingsmiddelen die doo. do Iotendance nsar Atjeh gol onden worden, goedgekeuru zijn d oor ee n komm issie;
of weI de noodi ge .org gedragell wordt d. t, tegen d.
bedoeHng der outoriteiten, geen voedael IIschadeIijk
'00' d. ge,ondheid" naar Atjeh wordt god irigeerd.

II Tau K"d oeng·Djdti, naar Willcru t

- -- ---- ,- -- - - - - - - -

•

doel i8 er toe mede te werke u, dat voortdurend

de 8andacht op dez. gewichtige .angelegonbeid geves.
tigd blij ve,
.
Wij hebben er nag niet overgesp.oken · d.t, lerwijl
.0rBch brood te Atjeb ontbre.kt, en .cbe.peb.schuit
. daaryoor wordt uitgereikt, zeifa dit 8c heepebe.achuit aomtijda ui tt t voolbanden is, all loamreer EO:tB)ER wordt fJer.
en 'icelhY boeboer! zeer JeJUI.:er 8maK e n~ doelmatlge sp1Js
voor hard werkendtt, vele vermoeienissen i ijdeode mau~
lion i, dit nie"
Zoo voortgaande zou nag feel to borde
wor·
den gebrB.cht, maar daar ons in d oze volatrekt geen
.oosch om te bedillen en af te keuren bezie lt, omullt
do moeilijkhod. n om goed .n krachtig voed •• l voort.
durend te veretrekkeo grout zijo, zuBen wij ous bepa~
leu tot d.n weo.eh: d.t loch .t.ed. aan d. verb.te·
ring der voediog worde gedacht, en .1 hot mog.lij ••
do.arvoor worde in het werk gosteld.

4-.'11

ure n vol bracht, en tna.'1kte de atoomer Cl den overtocht
Het
Belap vold eod in nile opziohteo, en het is te bejamme.
reno dat de reis Diet dir~ kt van Nieuwediep n~ar B ••
ta n s kon" ga mRllkt word eD , daar zij dan steJlig de 'JD el·
ete zot;. zlJn ~ewee&t, tot nu toe gemaaH. r.-fet dit
.toom.cl"p zljn ook anngebracht 2 .~ukk.n bergg •• cbut
met toebehoorell, van het ItRli allDsc be gouvernement

,van. Suez n aar Pada.ng in 18 da.gen en 5 uran.

kunneo-

( J) Gaart:e - pI 8a ~,CD wij dit t!llk ~(\ .Il cle u ge~ch~e u in~Qudcr om
iDhuud en atrekking als hoofdarLI:td. Naa r o~s tu1.lt'll Ul ogCll 7.ulke
anikeb ah bet ~;"Dgeh'1\lJe niet in de illdiRche pers geu lllci \'{~r(len.. .
,
(D e Hcdnct,lc )

,

elke m aand.

de n verbeterd.
Ous Eija zoovele feiten betreffende die yoediuO' bew
kend, dat wij kolommen al' made zouden kunna~ vul

ODB

'Vie ~om6 meentHl mOat, d&.t Ue in 1audgche bladen
niet , ook bij wijleu eellS politi~eerd e u~ ka ll zicu door
het bOfe nstaande VRU het tegen (lee l oVt;rtuigen, Of
die v-erra.fu,iDg echter iu aUen deel~ a:\ u g~ U8.8 tu kao
wezeo ia eena andere vraa.g. Da.llf is grond ge noeg
veor ·b ~t fermoede~, dat :dezo O.nrcsp ':Jud e nt geon in~
la.nder is, Bchooll .bij zich eon- en tloud e rruu.al al B zoods.nig wil voordoen. Doeh Va.!) Wll-t landa.a.rd bij ook
we zen moge, a.ltijd wekt h~t be i' ree md iug, uat de re ~

"

VaD.

::D~a::loh:tr~:~:::'l v:::e g::e:~~~:i~:: ~te~t ~:e!:~:

Il" T o.erk i, Tjion J

• _ • • '. '

ijll,e maud .

Bata.ia, 31 Juli. ReedB dikwijl. is in dit bl.d g ..
we.en op do vo.ding der troopen te Atjeb, walke vol-

:: plaata bi~r z~u

::'

van

,cbappen, go kolllUlo udeerd door K.ptein Hamake ... ,
aan boord . Galloem ti stoo mscbi /J kw.m den lOen Julli
van GlasgowJ ell vertrok den 16en Juni nit hat Ni eu-.
w~di . p vi. So~tbampton, NapelB ell Pad.ng n~ar bi. r,
1!.~6ttego ~Rtaand t) d ~ o omweg, ward bet , trajekt van
N ,euwed, ep tot Port Said in 13 Btoomdaaen en 90toom-

Bu;~t!tan.

Aljeb met elke FraD.9ohe en E Dgehle~e mail.

oemiud to w o ra ~· ,.1 .
u~o~ alS het nu 16, ·ifoon t de K onin g "nn dit land
_" te . Bu'it.c'lJ zOtg, en vc<::r t daur tH:~ t gebie d. i'j j:\rcn
u!}\u g. Doch hij betit dnar e6t' 13 mag!; ~oo groot uls
/1 Mnh3- radja.Jtlb
B"perti Ad oulut beu ot:lfi. hlo eBgou,
1

, ,,~

23 l1fl

31eo Jult t e r. r eeds alb ier gearri,eerd, bad eon . groot
8antal paassglers, e n een detachp ment sterk 187 man-

Intuucbtn wordt aaD beJangbebbendeu v-rijgelateD, oo k op andere
dagtn hllolJC brineD Un bet pOl tkntoor te doen be:.orgea . _ De
door7:tu di ng vaD hier heert atte,Ia plnabper eerBt verfrtkkeDde llOst.
Ret un r VlLll slrliting voor de post om de Oos t is de.9 avond!j
ten 5 Ut ~j. om de We!lt des 1Il0r66 08 ten 8 Ulll". en om de Zuid
met eUr en epoortrein de~ morgeQ!j ten 6! ell '~v-oorm. 11 ure.

/I

Djepoeu abawa S ia m d !lU Pa r si."
uHoevela E uropen oen ziju er lJiet,die ,'an LUtlll e ",oouui tge~et en v~rbll n u en ~~. e,b u. b
/I m a a t:! [] J S 0 r Ii: II g
U 1 j j () g 0 r Ii It- d. J ll . . 11 ~(j
uschijvt mij tlo oJig dllt dill bevoegdbeld OIll te vcr·
I' bannen, thO-Ds berustendo bij CI! U p ersooD, l!1l8r deu
II Rllad \'au Justici o word e o nJrg ~brllgtl opdu.t er ull-a!'
" bet R eg t ell " ol g~lla Gou I'e ruellleuts be~ lu itc n wo rtl e
II geBtraft.
Wij mellsche u h~bbell gelijke lus tt":u ell
.burtstogb:n, he bb tlu d~;t;elfJ.e ziel, zijn gezu.medijk
/l kil1deru[j \' ftll God eu broeders onder clksn tler : de
u ~en is uiet h o og e r daD de ander. Wle
Il bekwa.llw, regtvusrdig eo wijs is moet ond: best ureu ,
ren gee n anderj maar c en belituur dot uaar R ~gt en
• W et ge voerd w.,r dten nit:t na3r goeJviodeu l dat i~
~in den tegen woo:di ge n tijJ even gepast I\ls Doodig."

- Het nieuw gebouwde stoo mBchip Pri1Uuu Amalia,
groat 4000 ton en 1600 paardenkrncht eif.ktief, dell

l\.Ialul.ssar, Thnor-Koepane en de
Molukh:en .

Spoorweg~Mi\8tM c hAP"U,

U rt-!<Il "\'uu v ertreh: ,.- o or de

e

bedoelen dat di e ' nu door de autoriteiten zou. worden
verwoa.r}ooed.

Po.dang en Atjeh..

Ba.nd.jerDJ.B.sln en

Niouwe ~Io.n
12
E.rBte Kwartier 20
Yolle IIIaan
27

n .. u.'IVnlJ4:11~ ... end

9 eo 23.
66n 19.

n~Q l4.~n n 24f1n UD Ill le, m li And .
Muutok en Pn.lembang .
Ut!D 1711D fan .lke wllftad.
Borneo's 'WestkU8t en Billit:ou .
n~D len 'n .Ike muft od .

A H ,i\. NO.

S~ll4:'rll"Hlr4ch - llldhH~ h e

8 en U.

Beuko~len,

J):laanstand gedurende de
lnannd Augustus.

Ilwijte zegt Daar w:t.arheid: uonbekend maakt oube·
~ ~ ~~,d." DIl ~rom hoop_ ik dllt Z. M . de KODing of
i!(l~ Prius \'8,ri . Ol'Rnje, Lij lang leven, zooveellitdde
/J voo,rde inb oarlinge n Lief 1.ull en beblJeli~ d llt zij eeT,d~
·iI D80r Ind ie -k"om en om J&\·o ell de andere eila.ll den
/l te leeren keonen ] e n danr wed erke erig gektlnd en

Se.plemberl
Oct<l ber,
N ovember,

goed on wil om een slechte ....k mindor Blecbt to maken"
'
Nu.ar aaoJeiding vao eeu en ander willen wij nogILlIoa!e 8~ndrlnge D . op een 'V.o~rtdurODde goede v.org 'oo~
(lo voedmg ta A tJe h, zond er tiaa.rmod o in bet miDst te

SU,lhatra.'sa 'Wes"tkuliilt. Telol~ Betong-.

Biunenlandsclle Berichten.

, van goed of kwaad. D. 'preuk van een Holland.chen

]l Cll: 25.

3 on 17,
Shuting te Batavia tJijt dagon later .

H.

~ .A .I'"

Auguatu8,

:.'," ' Deceru.ber,

ken "Iio bl.d wordt uienBtbaor ge maakt.-

- II gezien. ~~ ho'o.r~en:tOe al do or berigte n, du. t de
u Vorst miLJ dad ig en regtvaardig is, en zijn volk als
IItijee kinder en bescho uwt, nl duL goe de wordt .door de
~. mensch en bier toeb DOg ui ~t- erf8r~n of opge Ul e rk t.
{, "-Tel worden wij hier oak all:1 kinderen aan ge zieu,
Il maa.rais weezen en omuoDdigen) dit:'l DOg: ni t;lt weten

der goeJe kwali tei t der gort niet zoo me~.kbBar."
Zulk: ean argument zou Diet anders verraden ~"n . etm

lCngellck. Mail,

Te voor·

II roiet lHlbeken 'd is,· he m zelf ~ eb ben ze tD{!h Dooit

P.TiiS. der Adv.ertenWin.: van 1--10 woord ell .VOQr 2 ploatsingen f1 .-. ·VeoT ie(lere volgende 5 woorden f 0.60.

viii, B~t:avla. MUDtol'~ Riou'W' en
Singapore.

ondersteHe n t·och dat de redactie me t dit stuk Daar
toon t'l n inboud in allen dee Ie 'han Bpnpatbiseereo,
Z OU 1 vreczelJ wij, iu geen enkel opzigt voor ' hoar vere.rend we.en. Of in wolke op.vatting van h.re ta.k
tou het op zijne plaat8 zijn voor inlanders to eprekeD,
t:ooals o. a, io de door OD S gespH.tieerde woo r.1e n is
R8 Dge wezen? H et mag e wanr ziju, dat dergelijka uit·
drukkingell zic h zalf n eutrllliBearcll. Tocb wee Den wij
den heer E. l!~ . Wiggers in overweging to moebeD ge·
fen, het bierop liaver niob te wageD, zoo het hew ala
redacteur en eigeDRar der Br.t,{ang Ba1'at altban~ ni e t
onv~r8ehiIlig is, aao de beraiking Van welke oogmer..

~eeeteD, levert ~(ln c~rre~pondont vau do l1in(.a'N!J Barat

' . . ,c_ ' -:

12.50 per hal~aar: ·

c'orroBpondentie in · de eerate p laata en voorIia.melijk

Politiek in een Maleisch blad. (I)
Bij ' wijie van nabetrac hti ng tip de in Mei gevie~dA

:

f

d.dtic de' ·R B . oen sluk· .1. b.t hi.r botloeld. kall
()pnemcD) zonder don acb'rij rer bier ~n : da.a~' tot d~ :-or
d. te roepen; iUlmer. bij do omstandigheid dal do.e

Ingezonden.

qe

ell

'I

Abollnemenf, sprUs

1

te SOI/1(lrallgl.Jij de uit.gevers G. C. '1'. VAN DOIlP

::ni!e~eg~O~:t:eak:t:l :!~::~~~rg~P die

boofd-

morgen hee n als wij er van Jaag niet ill te diep ore.1'
d euk e u, Ilill wij , 't t ij Ul\U door geloo t' in hooger lei"
(liu g, 'Ii :r.ij doo r edgeD geestkracbt, 'h zij door een
lln tn urlijk eu nfk eor van knorri ga gezichten, de werelJ ..
"ch~ diug: e ll ni et altijJ zoo heel er~9tig opoemeD, TIll

~~~d:;nd:~n~nt;~~~~V~~[LBd~e o~=~ el~U1~n~~;~1l8 z;t;;l~:
midd en Van do 8ombaro le vem~ba dcbouwin g, 7.00 ave n
gas cbetstJ !.teoft m.en dllt gevoeld en de lllaUDeD, die

'Un 81tijd juist
(,ok 1m en dan ,dell lor
den wijn, de vrauw on be t onbedwongeo hed 8aDhi ereD. 'Ii Ia DU ee.uIll&sl w~"r, dat 11(1 meusch vau
brood nllccll ui ot leven kan, allermin8t van de harde.
brood korste n; waarop wij tegenwoordi>:: "aak moe ten
bijten. AI geve n wij roor eeQ .oogeoblik eeos toe, dat

i ."doij

I

were1t1 op bnar .pit .erz"t bebbeD,

g~ Wp.est) die lDet J.-lutbor,

Ylm

de tlIt,rde een tratHHldal is, dan voigt daaruit DOg in

"e.oon

j.ar

tle.le d.t bet hoelo d.l .Ile dagen von h.t

onder water moet stu·Qn . • •
.
Daarom wek i1< j n naam vau den Vootuttgang, wet
het oog op de mR6,sa. . werk,. die ar nog voor ons goazawe nlijk t o doeu IS, 10 het bclang van den frede en
d e rust, die wij nRj ~gen in ma~t8chap~ij en .k?rk, in
ons buis en OilS hart, allen, dl~ eSlllge neLglDg tot
opgeruimdheid. voalen, ~ruslig op, dez~ &an tu kw ee·
ken, zich niet te storoD. nan de YZiJgrlDlmen van Bller~
leI 800rt e n klcur dio op hen neenien 0.18 op licht ..
t.inni ge n e fJ ounndenkendeo.

Indi.n lichhinnigheid en opgeruimdbeid ' t .olfd.
ia, eilie.a zcg ruij dBn edns, hoe ilt It moet ,erklaren,
dat ik een diorbMan friend heb, dio Btreng orthodox,
auti-ravolutionair au bo vendien een werkezel IS ell
wieu toch do opgeruimdhoid al. daulV op he~ voorhoofd li g t . It Ie raar, maar 't ill !oo.

·
..'
..
MAn bow•• rt wei, dat . vele ouders .~nw.t.nd IIJO, ,
wat d. Bohoolgoldon bedrageD en of "J DO.~ ~oeten
bijf ••• eo voorleermiddolen, eno., maar, blJ. le~er.n .
mant i·goeroe kunne" .ij dieoaBngeande i~hobtlDgel'.
inwinoen. eo, zoo de goede wi! maar a~nwellg was, zou
bun hoost wat de koeten betreft, DIet beboeven te
huis te zitten of acbtar ,1a buffelB te loopen.
(Soer. RbJ.)

8 Augu.tus. Men eobrijft one uit Ba~g~.lan:
Te dezer plaatee he~fr. ~ich aene com.mlss1e gevormd
YO or een .A.tjeh.Moou~eDt besta.nde Ult de beereo;
C. .d. L. Jc<k<i - Preaiden!.
J. O. J[ulock llOU1()f!l'.
P. Af. OIJK'r".
lodell.
Paflgeran- Adipati Pakoe Adi1dttg~at.
J
J. S. G. Or-ambe.rg - Secretarls.

l

Men stelt zioh een gOe<len uitsl.g voor van de po.

giogen der commissie, vaoral met het DOg .op de .o~·
standigheit! <lilt de HBrieaD viln ~Iadura lliet we~Dlg

olachtoffers te Atj"h telt, en de P.nemb.han dle,;,tengevvlg e ruim z:t.l bijdrageu voor de nBgedachteDlB
oijn.T te Atjeh g.sneu.elde troepen.
~ Wij vernemen dat da ·le Luit. Bustinx, foor 2

jareD vnn het N ederl.-I.eger gedetacheerd, en de 26
Luit. Xikkerl Sd,dbllrgh, beiden vall bet l30.Bot.lnf.
eerstdftao-a naar Atobin zulJen vertrekken. HI] het 1"18
B~t. Illf~ zijn eeuige- Luitennnta overco~pleet en WQr~
het _te, wellsciwll J ook deze nanr bet oor~og~.t?onee
werden' gezonden-, dan. weI Dal~r hc.t 7 de . Bat. Inf. teSamaiiing, 't'wclik Iiuiteonnts Ie '''''' heeft. (Soer. Ct.)

ONZE r;EzE~s Zlllien het .eker wei belangrijk viudeo
hat een en under to verllemen ftllngaande- den met
lof bekendeu heer' Ala,""', die morgen (Donderdag)
f"ooI" It eerst nIB soliBt zal optreden.
Negentien jaren oud zijnde, beapeeldede·heer]l1alkus
reeds de eerste viool aa.n de opera ce na.utzig._Daarna trad
bij op fils Impelmcester te Swinnernuudo, _op ean bad~
plan.! s nail de Oostzee. Vervolgflus W"~rd bij bell,oemd
tot uirigcmb vau de stlldSllluzijk te DrleBt'.n (Pru.l8e~:)
Van bier llHlakt,e hij vefl-:lcbillonda kUDstrelZBu, dte ZlJO
na8.tU mcer on meer bekeud maaktcri 'en' Wt1arllfiU bij
ziju b!3110I3rniog tot dirocleur nan bet OpcTIlLhcater to
Dresden te dtwken hud. Twetl jareu duurua dirigeerde
hij de concerten in den OranienbuJ'[/ te Berlijn en werd
d:1ll-rop orchestdireeteur ann het ni~uwc lFallnertheater,
eell betrekking wllsrnaar oak de
be_kende COJlradi
had. Toen bij
eon voordeelig
kreeg om weer in zijr: oude betrekking to
Dresden terug te keetell, gaf bij daaraa,n gehooT, 0111
ook bier slechts kart to blijven , daar hem, door lum~
Van den Ned. consul Til/. t:an Kenle1l , de gelewerll opengcstold :dch ttl bekwarucn yoor _zijue
tagellw(Jordige botl'ekking ta 13ttttlVia. ,De heer lI~arkue
is nldu,[.;;:, tilG-r;." H
geweest. Hd Butll.-nllsche
publiek kent ela
1l1'fIlngemeuten \Tall zijue
hn-nu. Met oen gedeelte dnnrvan l.S1 ook S:1I1Hl.rQ.l1g ken-

malieu.
Er wordt onB <erder meegodeeld dat de beer lIIarkuo

IllS

lid iLi van de M8.atschar pij van Toonkun~t, waa.rvaU
hij vOl'r den tweeden keel' als de ngeut optreedt. Hij
fsn 110 .l:ll1\l:::'Ul\l·VV-U. :...J--"-olTcs •• "'.u:-~nJ-;-r~Sl.i. .. ..,.-. .-ul. ....i.-1 Ll..,.r
gralificatie VIl-1l bet GOllvernell1cnt vnn f 1000,DdUl' de heel' !l-fnrkus thalls yoor
den -eerl:lten keer
a.le violist zal optredeD, vestigen wij nogmnnll:l de bij-

zondere naDdacht van het publiek op het concert van
morgen

ll,

vond.

OPII'~f.

Naar wij verne men, zou de Regeering beslcten hebben OID, met i:::lgnng van 1 Januad 1875,
het maximum van de llilulnllelijks aau de. AUlfioellpachter.s te reratrt:kken hoaveelbeid opium te velhoogen.
Do zoo tnlrijke nanhalingen van clandestine opium
ie1'eren usn oak w88rlijk wei het bewijB dab fir voaf

de omokkelaara ruim.ehoolo

gelegenheid be,t.at om

hunne opium Van de baud te zetten, en gevoJgelijk,
dab aall ue amfioen~pachter8 goen geuoegznme hoeveal·

baid d.arvao wordt verstrekt om io het debiet voldoonde
te kuonen voorzien.

De JavaBche Courant van den 31sten J·uIi
ATJ'EH.
mallkt melding van een op den 289ien dier IDlland te
Batavia ,·ia Penang van deu Militairen Kommandunt
te Atjeh ontvangen telegraw} luidende:
IINit!tB behmgtijka voorgevallen. Moesapi werd door

on. bezet en met ge.ohut bew.peDd al. uiterste punt
'Van ODze

regter-rivierstelling, om

vijand

het invaren van KoewaJa Tjangkoel en het ontschepen van vivres

d.ar 10 beleiten eu .e,·.tarking op P.aam. (Po ham.)
te beschieten. Gezondheidstoe5tnnd onveranderd."

LlEFDADIGIIElD.

Het Bal. Handelsblad vermeldt

du.t de KOllunie:sie te Bn.t·avis, welke belast is geweesb
met de regeling -del' ten voordeele vn-u een UefJadig
dod gogeven oper.ll-voorstellingen, een sa-ldo grooL
.f 4.00'J,- onder-.h.ar beruoting heeft, om eveDredig te

verdeelen oncler die JiefJadige gestichten welke kin·
deren hebben opgenomen, die Dsgelaten zijn door
miliLairen beneden den rang van officier.
EEN scnOON VOORUITzrcll'l\ Naar wij vernemen, zulle.n. eer~td~_B.ga weder eenige kwartiermeeeters Van. uit

deze en andere afdeolingoo van Java naar Atjeh moeten vertrekk,IO, wa.rdoor .Izoo bij verscbillonde Intendances een inkompleet zal ontstaan.
Dilnr (If groGt gebrek, bestu8t aan .officieren bij de

MHitaire Adll1iniotratie, iB het't. voonieo d.t deRe.
geering in N ederlan<l andermaal er toe zal moeten

overgaan OlD tweede klerken .van.be.t._.MID.ist.erie en
Bcbeepe'lerken tot "Ilici .. · bij dien. dienst aan .,te otel~
len.
. .
.._-

AAN Hamm Van het alhier tor roede liggend en
B.n do StoolOvnart.lIf.atBebappij Java toebeboorend
• tc~msehip Bol'II'. ontstond iu den voormiddag van
gieteren brand iu het steenkolenruim. Broeijing' in
de koleu sehijut de oor'aak te zijn geweest.

• G I kk'
werden 000 8 oedigdoenlijkde brand'.,
. e u Ig
. b b' p.
den Haven
ater'
spmten van bet waD too .'p en van . .
,?ee
'.
ter assistentie ge.onden, en moobt. men or In den
ayond ometreeks aobt ure· reeds in slagen .den br~nd
ebe.1 mee.ter te worden. De kraohtige bulp. van
~ K
d t
d b manning van bet waebtsebip
.en amman an en ebe
het· b
' ~oi II:
van den beer Klappen urg en van
. Be ee~. 0
van. den stoomer Rolland e~ de '&nna .. EIII.bBtA
bebben oeervoel tot dien gelukklgen afloop blJgedmgen.
Het gev ••r moet iv.rkelijk ~reigend zijngewe.sl,
J r da r.or.o besebolten van bet koienruim reeds
J
'kk r
van us w.a zoo
aa
g
.
gloeiand .tonden. De ontwl emg
sterk, dat verscheideoe per80nen daardoor fIouw VIa·
len. De dokter v.n de Rollana verle.nde hun op

To betreuran iBheteohter detometendigbeden, wAIlr.,
Eeukeg8l.pel hi~r lIiet verkrijgbaarlijnde,loSwercl
tegen het boogat moeielijk i. etrijd tevoereD,deD RaD·
naar middelen omge.iaD d"t op weil\lgkoat~.re .'11:
.. Ij..
l'Ilnk.lijken arbeid groote. belemm.ringen in.dell weg . te Bllitenzorg te doeDaaomaken.
komen IAggen. Ziekte' nsmentlijk onder bet werkvolk
14 Jull. \Je.onden: aan de Reo"l1val.lOenten ·tt
eo yoortdnren(je .onge.teldheid yan clen bouwkuodige,Batoe Toeli.:
.
....
die niet dan na .de uitor.t. in.panning het. moelt 011'
.. IS pakken'nipa-bladeren
geven maair.ten den terugkeer naar Batoria van bijna
aan de :aeeonvale•• enten tee Kampong::Ma"...ar:
allen 'noodzakelijk. Binnen weinigedagen ,(cbtar rar6 palr.kon nip...bladeron,
trekkan op nienw deond~rinsp.kten. voor d. kult.erlieb,
8 damborden kompleot,
ting, eon a.sistent-bouwkundige en twe.opsienerB yia
60 pakk.~~ Roll. rooktab.k,
Peoang naar Poeloo BrIO•• Te Muot~k .al de inge.
1 part~tJe boeken .en dagbladeo,
ni.ur van den wot.r.ta.t· .~n Borckel .ioh b.ij ..hen
6 dozijn speelkaarleo,
voegen, die t.ev.n8. be.t.md Ie om me~ het toe'lOb, op
1 e~oquet spel,
de verdere U1tvo.rlOg ran h.t werl< belo.t te wO.rdenen 1 rlOg 81 el.
Eon groot ••nlol materialen wordt intusscboo naar
15 Juli. Van de beeren Van den Ab••I;.... '" 00.
Atjeb ver,onden, terwijl d. ondor-inBpekteur en. ioge.. alb.ier ten geBchenko ontrangon .;eene barmonioa. yoo.~
uieur te Siogapore en P.oaog meerd.rebe'loodlgdh..
d,t boogot walkom. g.Boh.nk IlJ d.n gavers hlerbll

lofwaordige wijze de noodig. assiBteotie.

~:~.:a::~;e:~.:a.:fto:~a J'~~a~.r~oV~r~i:r:~~~e di:e~~~

IN nE billER lo.eo wij hetvolgende inge,oDden
.tuk ol'er de Kolliet.elt door Europee.cbe partieulieren

17 Juli. Het.lid·.ecret.ris braebt bedelleenbe~.k
geoeeBkundige op hat eiland anngesteld is, verlrekt
met d. eersl",lgende Ecgelsebemail viaPen.ogder-.andenaarKampongM•.e••••rgeevaoueerden.at..... r
waarh.
met geooegeo werd vernomen, d..t de ·lijders . met bet
De ern.t, waarmede de regeering dit belongrijke
ten bonnen. behoeve ·Buccas.ivelijk ga_onden...... ingooomen waren, en wa,B or .momente~l d.~n: .oo.k geene
en boogat Duttige work heeft oodernomep,: de onb~.
krompen wijze, W811fOP zij, met dell meosten epoed
varders bahoefte dan aan "lgareD, d10 ~.or~~d!,.gB zui·

in de residentie Menado.
~ Het is zeker onverklRsrbaBr dat, Diett~gen'_~Lllande
de Menado-Kollio d. boog.te prij,on bault, tot nog
toe geen EUfopeeBch onderoemer be~ 'heert wHien. wugeD in dezo reaidentie seli goed beglD te IDo.ken' wet

alia vooretellen en no.nvragen inwilligt om den

de partikuliere koffieteelt.
.
Uiigestreklo, voor d. koffieku\tuur mtmunten.de, gron·
den welke iogevolge de gebrmkon dea lands .. ~an .~o
betiokken' boofdeo en be.olking, met vergu~g; r~n
het N. I. Gouvernemeut, tegen tUatige prLJI9D "vo_or
Oen onbepo.o.ld -aRntal jaren kUDnen wo~den iOiehuurd,
liggen d.aar ter besebikkiDgvan 'eOn leder. Mee,t._I-

lIET VADIIlRLANn, van d. 2e expeditie tegen Atj~lt
sprekende, zegt o. a: Niowand verz.et er zich- tageo,
dat de oppositie van die gelegenheid gebruik maakt
om den Gouverneur-Generaal en den geoersa.l v. S.

Ie op tW8alfhonderd voeten en meer boven de Bee gelegena gronden zijn in de MinnbsB.8s, in het ~?~gon ..
dousche in bet GorontotoBche en 10 de Tomml-Iand-

ach.ppe~ voor d. koma met voordeel.. ta bezig~n. Bij
goede beblling, ma.r .oorname"lk·. b~J behoorl~ke ~o

burna-oe behu.udelicg, worden vrlJwllhge werklledan III
meer dan voldoende hoeveelheid verkregen. Gevaar van

roof of plunderin" der in de binnenlaodeo g••••tigd.

ondernemers best;nt norgenB. D~ mielukking der koffie·
onderneming van de heereD v. B. en V. in. het Go-

d.oor

rontalosehe, op gronden toor het doel epeclaBl

den tegeriwoordigen hoofdinBp~kteur.. van de kof~oklll
tuur nan0'6W6zeo , nl, vertrouwen WI], den energieken
ondei'ne~er wel Diet afLichrikken, omd&L, gelijk: bakend
is, de gronden dier onderneming, niet d.??r esn kenner gekozeu, geheel ongeaehikt waren. Voor de o~t..
ginning van bedoelde grandan had de. tege~wool'dlge
aSl1Iistent.resident van Gorontalo de llilslukkmg daar..
van reeds voor~peld. Groote ondernemers' voor- kQffie
behoeven in de reeidentie Menado bij den of-en i_oed
wRar!ijk de slechtBte gronden niet te k.~ezen.·
erd

dit door oDkunde gea.ao, d.o bebben

.'J

I

lijk te ontelaan, en is onbandig genoeg om bem voo~
een faRd tt' trekken, zonder zeker te Eijn dat deze

'!

beleedigd mag worden door ean offit:ler -van _lcferleuren rang.
..
Ziebier aile feiten welke hoogst bedroeV6l!d ZlJD.

de te hJdon

Wat moot .r gedaen worden om dien to.otand t. ~or·
• ndereo? Hij; die de juiate middelen tot verbetermg
weet aan te wijzen, za.l zicb voor zijn land ,erdlen·
Btelijk malten, maar bOg rueer, hij, die ze in toep8Be~ng

vau een lichttoren t.e ,Poe-

loe Braa, op ,Ie Ku.t voo Atjeb, geeft de l'diiir bet
volgendu korte overzicbt:

brengt. Het nadeel, aan het pr.:etige der RegeerIng

'.

,In April jl. w.rden met de
ko~lies

HQlltmd 50kettmg·

:">~ •• ~:~ .-L\\~'I.-

frije

no

"'I>t'lkf\m~d;

en 2. opzie.oers,

gebraebt. Aanvankelijk bod man veel mo"it.

010

goed

drinkwater te vindenj einoelijk gelukte het ,in eene
kleine kampong, oogevear 1000 ellen Van he(;bouwterrein
gelegeu J door het aanbrengen van een N ortorl-pomp, een
zui verell waterstro.al door mid del van een baruboe uatlr
de plllll-te, wo.ar Olen zich gecesteld had, te leiden.
Bij het lo•• en van de matorialeo uit de Rollani bad
men met vele moeielij,hedoo to k.wpeD; de pogingen
om eeD geschikt londingsboofd te mu.ken mieluktcD,
thanB gal men trachten een huofd van steen. aaD te
leggeD; men was genoodzaakt vlotten en eeD-6,.drijvende brug van boomsh.mmen te \'ervfl8rdigen om alles
Ban wal Ie kunnen breogen. Le.erde deze onUading
reeds tal van moeielij'beden op, zij bad daarehboven
een hoog-st onguD8tigen invloed op de gezondheid van
het daarmede bela.t. werkvolk, dat dagenscbtereen
diep in het water atood en Bpoedig vel. zieken telde.
Het departement der marine wendd. all. middelen
8an am de taIrijke binderpalen te helpen overwinncn,
en lraclltte door uitzending van koelies en. keLtinggangers het person"ol voorldurend aao te vullen.
In de ecrste dagen van Mei werd, niet zander veel
iv"panning, a.n deo Noordkant van bet .Hand de
plaotB bepllaltl, waar de taren verrijzpu zal,- en weI
op do Noordelijkst gelegene punt van de ka.p; terwijl
eenigsziua da«ruch~er het etabIis8emcnt zal gebouwd
worden. Het geheel zal worden afgealoten door dwars
over den bargrug een verdedigbaroD muur te plaatseni
de Btoill. tocb van Je kaap mankt bet onmogelijk het
etablissement laJlgf!. andere wegeu te DBdereu. Da toreD, waarvoor tie uit Europa ontboden Iichttoestel in
de Illaand April van het volgoode jaar to)?o~loe Bras
verwaaht wordt, zal eeno hoogte van 35 meters> bOVPD
zijn grondvlo.k: en 103 meters bo··ell de ze&. hebb~D;
het Ii.bt .01 01' eell .f.taud van 8000 geogr. mijlen
zichtbuar zijo. AanVtlllkelijk was op lo.et -vall peneraal
van Swieten aell ander terrein aangewezao, lIt>tga-en
eebler door zijne te hooge ligging ongescbikt bleek
te oijn.
D. weg uit d. Lamb.ley·baai naar de pla.to, waar
de toren ziah verbeffao moet, !al eene lengte van on ..
ge-veer 5 pa."l bedragen en in den ateilen berg rug zig.
.. gs-gew~ze dienen uitgekapt te worden; terwijl, om
de .icbtba.rheid van het licht te vergrooten, het hoo.
ge g.boomte, d.t .ich op de am de Oo,t en We.t
van den toten liggeude kapen v.rbeft, moet opgeruimd worden.
De groote areland vau d. baai Da.r den toreo, de
belangrijke hoeveelheid hout, die gek.pt tnoet worden
3m een begaau baren wag ta varkrijgen, het aallieggen
van dien weg, bet haDBporleeren vnn mnterialen, drjnk.
en metaelwo.ter, dat niles zal lJoodwondig groaten in ..
vloed bebben op deo duur van hot· wel·k.
Nadat do eleenkol.n·loodsen .lIen gereed waren en
bet volk omlor atup·u.ke" ge.uiBvest w",.werd nag
oen vivre6m8,~azijll gehollwd, en eeDe lading 8teenko~
leD, dool' twee sch~pen aangebr~lCbt, geloet.
~~eneevolge van al deze nODdzs.kalijke vo~rbereideD':'
de werk'.a",hedeo, .welke ~an aile bo.chikbare., ha.nden
rnims~bool. arboid gaveo, is de oigentlijke .torenbouw
nolS DIet aa"gevaogan.

illustration,

I

waarv~_~"!i de~

geve;rs- dank "bet,uigd···e,eo.

Van den beer GualtheruB Kolr t. L.iaeo 'ten ,e·
ochenko ontvangen 3000 p •. goudsebe pijpen.
als Hta

Holland ·vI'aehtvrij Het over,"oeren.

P'QQr: de heeren MoellB, Rops, Van Kerkwijk, :Meed,

De Jong. G-ratamo, Bredius. Rombocb, Brouwe-r, L~Il"
tingj Dam, Idzerda, Gevers Deynoot, Mirandolle, Van.
Akerlakell, Zijlker, Scbepel, Wubenga, Storw, Godtlfroi, Cremers, Van Routen, Blusse,
Lange, Teding van BerkllOuf-:, Smidt, l\fackay, Kappeyne, Stiel ..
tjea, Tl1k en de VoorziUer.
Tege)~: de hearen Van Zinnicq Bergmann, Schimmelvenninck, De Bieberatein, \'au Loon, Heydenrijck,
Scbimmelpenninck van der Oije, Iusirlger, S&ndberg,
Kerens, Vall Kuyk, Van dt n Berch, Van den Reuval,
Haffmaus, Hin~Bt, BergsIDa l Bichon, Van Baar, Luyben.
O. Van Nispen,Vall Bariuxma,Lambrechttl, Van N au men,
Van Zuylen, Wintgeos,Jor.ckbloet, Begrutll,Vuo Eck, D~
Roo, Nierstrasz, Kuyper, Kien, Smits,_ Arnoldts, Vader, Fabius, Va-,n Reane!:, Verheijen, 's Jac.ob e.li Viruly.
Afwezig waren de heareo: BI om, Me·sschert, Van NispeD, VnD Sevenaer, Van Lijnden, Van ]'oreest, V UD ,~as
seuBer, Borret en "Van der Does; terwijl e1" eelie
vacatura bestond voar 't,. kiesdiatriot AwerBfoort.

'\Vij zen den dez. pijpen per .erote gelegenboid naar
Aljeh.
25 Juli. Ve·r.~ondtln niun Aljeh~__'
I'oor de LaDdma.cht (zioken en gowonden) .ldaar:

n"

10 man den -selterswfttor,

30 wondje. i"landsch. labak,
4 kioteD 48 fl. "!lebten op water,
en 9750 p •. toe baD oigaren,
Voor de zieken en gewooden der. lIarine ald.at:
10 mand~1I selterswuter
.n 4 ki.ton 48 d. vrucbteo op w.lor.
Vruchteo zellden wij niet medr, claar ,olgsQtI dewr
Ja.?,6n ontvaogan bericht van onzen gedljIeg~erde te
AtJeh, 'an aDze .orige .ending olecbt..!j, gedeelte
J

good waren overgekolllen.

8GHHHP 8 - BIi RIG HTJi N.
Aangckomcll Schcpcn

DE" 28slm J"li 187.1, Slaal.bi. no. 195, i, goedge.
vondeo en ver8toan:
Ii.'eratelijk: ODd~r nlldere goedkfuring des Koniogs,
voorloopig in dienst te stelleD:
a. voOt' bet brjueer en de beuiening van de schutslui8
te Samara1Jg:
Europescheu 81uiswachteL' oP. eene bezoIdiging van f 75.~ (vijJ-m~$eve,di[! guide,,) '8 malinda,
met jaarlijksche verboogingen VBn .f 0.- (v{i! [Jlltdeu) IS maands, tot dat eeu lll8XiolUUl VRU .f 100.(elm hOll-derd guldtm) 'a maand8 zal zijn bereikt;
eeu maudoer op oena bazoldiging van I 18.(ackttien gulden) '13 waUondfJ, eu vier helpers up eelle
bez'Jlliiging van f 10.- tim flldde" 'ei man-nds ieder;
O. voor de bediening van 'a lauds sl1!iB Le Gedelt (Soeraoaijaj, ftlstlled.e voor het gewo,Jn dagelijl{BCh onder..
houd 'Van de dBnrtoe beboorende kuoat· en wa,tar.

8't~o~n~Y~:l°:-naOIl~~~li~~;ijtey~~::i~jbeet:~g~eetye,~:

m

-1.' weade -Kaw6'r or-e; dit' .(int-w:~l:P ~a8'ftl;v~Tgt;

'to SftUla..-u.u",.

Ned. bark. Helen. en Henriette O. Hoiner .an Am.
sterdam, llorrepD.sl.

Vertr-okken schepcll.

een

vu.,u, SnDl .....-lLnl:'~.

allen onder genot vnn vrije woning oi eeoc. indemuitoit voor buishuur teo bedl'd.gb \'a.a f 25.~
(vijf·m Iwintig flulden) '. maand. v.or den Europee.
schen sluiswacbter, f 8.- (acld fjulau4) ',8 maands
voor den mandoer, en f 4.- (.ier gulden) '0 maando
voor iederen Leiper.

IN

c

Aangckolllen Schepcn
lie HIl.tu.vla.

Vertr·okkcn·
VD.-ll
llA'l'L'M

J

VLA-G

N.

D.

SChe,P~~l

Hata'''i,&'•

SCIIEPEN

s....a

OEZ.

:Ii ~ ;11, ~l~~~:.:::::::::::::::~.:~. ::.:::.~.:.:. .:.: _::!u~:·ii::::::::~.:. ~:~td~:
-

"

DjoedQel Ko.rim .......':............ 'Stch Alioebanr.... Bali

Aangekomell.scb~pfm
-te Soerabafa.
1 Aug, Ned lnd bark NJculaas Wlisen, kapt
Nederland

RET ROODEKRUIS

___,' "

5 Aug •. Duitsche brio. Aradus. R. AhNti. oa •• P ••
dang.

werken, tieo helpero op eene bezoldiging van f 10.(lien flulclen) '0 rna.nd. ieder;

.
X. Dupn.

Vcrtrokk,cn ScUepe'Jl

NEDERLANDSCH-INDIE.

Bulletin.
13 Juli. Tengevolgo van hot beooak voo

.

Den dank dftQ.rvo:Jr aan die milde- gavtlre reed. per
lfrief betuigd, herbalen wij bier gBafn8 opeclijir.
24 J uli. Verzonden o.o.n de RecOnVa~tlBCeDhn to
Kt\ropong Mn_cassnr:
1000 pa. toeb8n· cigareD,
500 manilla cigareo,
.on 10 mandjesilli. labak,. . , . ,,'

van bet vaderlarid daarbij op· hot spel gezet?
deu der

.",

.1...an d. hh. Van den Abeelen & ·C.; ..die··;;i;,".....--vereeoiging teu goscheoke zondsn- eene groote l'_rtij
nienwobl.den van bet Ie hal£jaar .1874..
'."
21 J uli. Van Padang telegralheb berieh' ontvangen
dat eerotdaaago alhier par steamer' iJaron lkliti.....k ......
derom \6 waehten zijn: 147 zieken,' waa.roitd~r. ,4 ofll.
ciertlfl, ollen van Atjeh geijvncue~rd.
Ten behoevs de" 'Reeonvu.lescenten td Batoe Toelia
eel10 oom van I 31 diopooibel go.teld, tot.Jenl.... n·
maak vao een kege:Bpel; terwijl tot' bot .d1!ar.tellen
v.n ?eo b.ao va~ woge. b.t G.nie.Depiirtei"~nt d.
noodlgeplankon In gebrulk zullen wordeng.go,en.
22 Juli. Goinform.era zijud., dat •• dert· .ooigo d.·
goo ook na.. Sindang Laija' lijde .. van Atjeh cijn
geevacueerd, ten behoeve vall dezen, ve"onden;
30 pakkeo lIolI. rooktab.k,
2 dozijn bouten , pijpen,
6 lotto .pel"n,
1 dambord kompleet,
13 opol kurten,
6 domino spelen,
1 harmonica,
ban evens ee:l p.rtijtje leetuur.
23 JulL Van den he.r P .• A, J~.per. ,~lnly.ngen
aeu partijtje boek w~rken; eveDZOO _ van de:,u,- beer Jir •
R. vaD Grvtenbuis nomaDS de LoJen'- vaD, bet Lees..
gozel.ehap dor Miht.ire !:leLool te Meeste.-Cornolb,
et!n8 groote collecbie illustrlltieo en tijdecbriftoDo

en teleurstellingen te wreken of eelzucht te bevredtgeD, zelfs al worden de 6rlr en de hoogste belangen

1\lilftJu· werd. hl;;t werkvolk

bagroeide -bosoh opengehakt eu ,allen. op, zeer primi~
tiara wijze, onder dnk gebracht. Terwijl.men zi.ch·hiermeGe llOg onledig hield, werden 100 mariniers~ onder
be,el van 3 offici.ren, op bet eiland. aan wal ge_et
met het doel om va or de veiligbeid Bll_ den eigtitldom
van bet personee~ te waken; dit gar op nieuw hamden
vol werk, Wft.ot in aUerijl llloeBteu ook voor de
laat~t 88ngekomenen woningen in gereedheid - wordeD

len word~D tnege~ondeD.,

19 J u~~. Het hd Beeret~". ~raebt he~en ,.ell bezoei:
aan, de IlJdor•. van bot ]llIllta"e HOlpltaal... . ,,:
Ter ver.endmg naar Nederland Yan .eolg. hJder.
brieven ontvaogen, die wij 26 dezer per steamer COlle
rad gefr,:mkeerJ., bE-stemming verleenden.
'20 Juli .. Ontoangeu .vanbeh.L.•••l!e,aIBo.bap .j,V.r·
scheidenheid" eenepartij HoUand.chsbo.k...erk~o en

toegebracbt, moge gemakkelijk weer .iju goed te rna·
ken, maar wie Deemt weg het bederf waarvan een _yolk
hlijkt geeft alB het ed.l. d~den niet .. me .. arkent en
aile mid del en' worden gebrUlkt am blJ,ondere grieve?

ODder
geleide van d~n bek. amen werklulgkuo~lge v.an Do~.
!Jell n.'lBr Poeloe BraB ingescueept om 1n de - valleJ,
aan' den Z. O. ksot, een steankolen-depot op: te rich·
ten ten dienste vall ODS blokkade-esk-aderj bovendien
had dit vlLnrtuig eene aa.!1zienlijke hoeveelheid atop
en bamboe aan board om tijdelijke loodsen te bouwen.
gangers, .. GO

en in hen bet boog go'ag gevoelig te· kwetaeo, door
deze hoog gepl ...tste personen beleefd, doeh koel Ie
ontvangeD en VerBpijck leveDdig toe te jnicben; velen
dcden zulk. ongelwijfeld nit zuivere ~ympatbie ~.oor
den bemindon bevelhebber, m.!>r glln.hg op de krUg.Incht werken dergelijke feiteo tach zeer •• ker oi~~.
Dat de krijg.tuebt roedB veel . geleden .heeft, bllJkt
uit bet gobeurde met Gen kapit.in· Van Doolen. Het.
feit, d.t eoo "nbaltem officier in hot publiek de band
wejaert aon te Demen, die de - Gouv.-Generaal hem
de :er 88ndoet san te biedeo, is v-ooral in Indie on ..
gehoord en moet daar hoogst nadeelig op den eerbied
voor het hoog gezag werken. De Gouver.neur#Ge~erQ.al
beaft niet genoeg energie om dien offiCler onmtddelhem veroordeelen zal. Dit gescbiedt niet. Hij wordt
vrijgeBproken, in welke vrij.praal< de .ve~klariDg ligt
opgeeloten, dat 's Konings vertegenwoo~dlger en ?p'
perbevelhebher yon het leger straff.lo~s 10 bet. pub!,e.

schaue alleen RaD zich zelren te wijten."

OmRENT DE OPRICUTING-

bouw

te yerbaasten; de bela"g.telling, welke zij in bet wei·
.Iagen tooot, ye.rdieneo oppnlijk erkend en onvoor·
waardelijk geprezeo t. word9n."

~~:e~.~::k.~:t;~~~ijtj:.~~I:n::Oto::~~d~oo,,".nen, die

van Soero.baip..

008

lid·

sel.'ii·et~ri8 op den] 2den, v06rz()odet:t per tli>0or (vracbt..

vrij) .an .de Reeo,rale.ceolen te Baloe Toeli.:
.
1 croquet .pel.
1 ring spel,
12 domino spalen,
12. lotto Bpoleo,
12 do.ijn opeelkoartoo,
4 damborden kompleet,
20 ki.tjes .e.p,
80 pakkon Hull. rooktabak,
~n ~ kisljepruimtabak .
D. beho.fte fta. di,er.e spellen 'on kurten was zoo
algem.en, dat on. comite beeft verms.od daaraan da·
del~k te moetell roldosn.

1 Anga. Ned. Ind. bark,. Ral~fI~,.:.gezaSV\ ~dji.e ~Moli:_T.ip" ,nair:
BandjmnaniDj Ned. "lDd. IchQ.Bner So.ri~ Pe~s-•.ra~1 ~ezagy. aadjie

::~.~~~;'t. ;~eW_.lJ~:~::~:~:~r -~:~~~!i:~;; ft/~_:'-- Ichip Loui. de
2 Augl. Ned. Iud Itooml. BintaDg,Soerahaija, gel&.S". P. Said.
mao. ,Daar _ Bczockici Ned. Iod. '. ,aohue~er Masbof.. ,geb8Y' Sceb.
Maalhoor. nair, Bllndj~m~!Sin.
'.
•

Besluiten· en. Benoemingen.
DOOf deD Mini.ter no Ko onien i~ bet ,-motor 'ziur' Ned,dud.
nrleeud "an' do anibtenaren Mf. H. N. Grobbee, laaht idt'otaatgenera.1 bij bet -bocMeregt&bof v.o.'-: Nederlaudllib~mdi~ F. J. 'S. L.
baron d'A.uIIlUl_ de- Douroui!, laat&t- kou.troleur ilu hrtcHb:l klan bij
~'I&Ddel~h . .iDk~m~teo. 0P_,J1v~_ e~.'l'. W',Wiotor,lu.bt dent.
oDderwijlcr aaD de ,kweeklooool to\ opteidioS van ialandlobo ODd.
wijltri tt Soenkart.. ,erleDg~ foor deJI iij4 :,~. w-'rAaU4.,.

.
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hlndig .en ,IUg .li . aile..•. . 98.1'- , . •
g
gerlJJk
. ". • .
(. .yoar
.
reke.DIn
. ' ."
' . . ..
. .bell.n bebbe,n
pandgoederen
. . .
. 0 .' '.paoJhoutier
•
nn .. 'o. D..nitileIOll
to .nPakodjan
.' 4 t oed tlaue b" d..
.TaII
door.. d8
t. den
. Ie men durenbegen .In boord ,an een eorloglobip '
in Duitsohla .nd.
Utt ' ;::::.~..~ t.t·::':iS:'::~Db:'ra ;'r.t. A. A. ~ftr;
Xam A.goan.
. teD oOleDtgoed bakend 8n ,e.gelljkt men . IlIlt
die . . .
. \ : ' _ " P..:\';;· ... .
.
,'
.
'.
. .
.
_
_
"'_'
_ _._ _"_. _ _ _ _ _~--.
.
.
jonge~. de matro.en 3e kllSBe, die bet ~r08 nitm.ken
Da Proe. Cor".pond.n,. bent. ~en . laar uitToerlg ar\>p " ..~t, . •or.ol,uil ·,.I,.d, 41 ...... m.1 b.bo04 ~!' ..g~
d~n on"".
tikel o'.r .~o teDni~oerlegging dar ",.top b.t ,.rplloh1""".... d. ambloa_ op "4"~ !J:4C.~. :. POQI ... I;lIlar . "enden equlp'si"o; die op .toom80bep~. of .1. b~
In da longroom hUDDen graad kr~g.n, eD d,e
h d~: ~~~~,:~'
Ie · burgarhJII: hnwehJk, waar'ln bet elol ,ooral oear
· ,~;"r'I...~.:::t
~"a;:r.·"'o ,
. . ,
van tii.b a(...,ten dan van; ,borden gleo'en· en oohoon
opmerkelijk' mAg worden genoemd, dewijl hetd.n .tand
Op ~ ...o~J: ""o1. ~II ·,I.. d, ai,ut. d, .p.i •••.~ de,4ordo kim.
.chip ·mak'?n" inoapabal of te baog om in .ee e.~ bo,van l.keD duidolijk lohlldert. J?a voorbe. r~idende."'.rk.
bij hel .....h....... op J" ••• M.a... G. Kalla. ·
,enbr.mle,1 va8t Ie maken, dan ,oelt meD boeJam•• ambedoD, .egl bet blad, .erell.ht om oo'wot In toomer bot io, dat · de Staat niot meer dergelijke joogene
pa..ing te kuonen brensen, .ijn thans reed. zoovor
Etrrol. no d. ,;~d~" wurooming de', h.I;"~ki.g ... bo.fdood,,·
van Donderd ag 6 dezer,
oplaidl, waarvan in de loekomot lulka Jlinkom.tro.eo
gevord.rd. dat reed. lang ,66r 10. Ootober a. k., don

Betverp licn.te bur
..

huwelUk

! .DYE
' .R·TE
· NT·ffi N

\i&or.:ij

Op mijne .venduti(t .

.,._T'" ,

~~~" w..1~:.~r:" ~~';~~;::';ij~:~ P~!~·g·~:":~h~~1 (~~"D: zO~i:n ~~e~7!:nt~~:~ aUe.n

Holtorm...

"NO'''.:

.

Tut u.ldeDt..Jt~ideD.t YaD Malaog (P ..oeroellD), de "ti.teDt·reaidcllt
'1'01 ::'~'I~:r.~~.~~~;~·~.;i.;·(~;dt~.:~ :'°l~~lrol.. , 4" .",1.
klull

til ·bet biAlenlaodlch be.tunr op Java

on lbdura C.

w.

10t ;~I::~Il:iker bij ~. prote"tanbchr. gemeeBte:l to Dopai: en Toegoo

.: .- ·~ (8at"'ii),dilltild.IiDg.leen.llfbijdeIDlaad.ch. ebrilteD.gemeellte
n
_ .. 'rut.. ~!~D~'er!,ij!~~~111 de oponbal'o·lagera ,chool to ~~daDg.PandjaDg
(s ••"lto", W..lka,I). A. F . Hill.broad, 1..1...IQk hoofd ••d,,·
wijur. ~D. 411 openbare lagero Ichool ttl MaiaDS (p"ollroean), on·

'r~~ ··~::!'i~a:e:e:!::e::\~~::r~~jd d~:Dpgo~~::.r\elegraAfdieD.t,

: .. .

komroiea:~a c!.v dtrJ.e klute A.

H. R.......

de Gnalf,

do

L. nil MUBeD en

~ ;,T~t t:1.tg ...·6W.lo411."'.~...,wI
. e klult. do ttiegnS.t der derdt Uti!' C.
.IV
H
.,
BIJ DEN POSTDIENST.

.. ·ToOt J,:ODtroJIIW'... kommiOl.konlrolo·ur. i:ove.. m.gaz~ nm e.lt.er der

:

·.~iat·. C-~:r~;!t!;u~· .t~\~;::' maga!,ijllmeub~
adjuakt#iugnieur

der po_hegels, de
de Pon ,

"bij d~1l teleg"ard!eo.t A. B .

BiJ DEN TELEGRAAFDIENST.
Tot Idjunkt.iDgeniour, dt kaDtoorcheC dor eeute kluu p, Stheltem.

iut ~ :a~t~~~~her

der

T~t f~o·~·o!h~ttd~;
1, Keilroan .
.

~.

~tute

t"p,ed~

klaue

'''cecie klu.e, de ko.Dtooroher dell dm!..,

killue

klane, de kntoorchet der

_

B ELAH:

. Mtt.;do "..,lllmillg du bttnkkiDg no. kommie. d.~ tweedc klaslIII
.~ij, de . po.terUen. R. E, Rolff, ~aa.httlijk k~mmle1 der eere.to
.
~I.ue bij ditD. diond, CQlaDil faD. l' erl(1C Illt Ndulaud terng.
· ..ekeerd... .
BTl DE PLA ATSELIJKE SCHQOL"O~nnSS I E TE
MODJOKERTO (SOEllAlIAiJA .)

~aumgtrteD,

leno1, wegnl urtrtk, a1. lid 1. W. Cramer no
ai:::t,!~~okbetuigiD8 vao~ de door hem.1t ZOOllUlg bllwezeo
:BEXO!.lID:

Tot lid. mr. J . F. Ktiimer. pruidut Via den laudraad aldaar.

dllt door deD Reaidnt van PdemhaDg
Zln' Dr.t•.uT:
·lIet a. t~o.ktieu. bed oeid bij de o.rdkr1en !in ell 55~ VlD. h~t
Wet.
balk · 1'18 KoophandeJ, de kODtr(ll~ur ,d or afdeeh?s J!Ha~ (lO
BllIjoe&&io e.n dll kOlltroleu r der afdt ehog KoDl menD~-Jhr ; leUer
,oor zooveel unSlolt dat gedetHe dt r Il.lu tJ hetwelk tat lijOll
arJ( cliug . bcboort.
y

D1"e~te~i" ran lJin;:tal-andacb. Bntuur
DII HET BOSCHWEZEN OP JAVA EN M_mORI.
ONl'SL.\(;EN:

~!lUl, \lit l.ij.o e bfth~~~i~g. do 0plieoer der ~erde kial·
G. KaiJrr.
.D UOIU''':

tM'!Oot',

.a

a"d. kl,n. G. C. G, b.I" . th. n, kl" k op·h., ",id •• ·
ti ...kaDtoor te Rt mbug.
Door den dirc'i: h tlr un lustitie

Tol op.i••"

Tol huileog•.,oo•• ab.lilo.l·grim" bij die " s'b.nk, builoo b" .... ,

no a"d::·::~rA~.~·~:::::::::"'d S.."h,h
I.

Tot burteDge"oon 'Ubstitu l1t-iS:riilier bij d.~e regtbanlc., buiteo ~ezw~ar
,,1.0. dea Ind'!, A, 1. L. Winter, bteedigd Uerk len resldenhekaDtoor· .Idaar,

Depart ernent van Oorlog .
BEl'ORPEIlD :

genie, de etute luitenant G. H. W.

Depart ernent van l\f.ul.-in e.
O'p t"t:t1oek !!enol, nit

'8 Iaods aieD~t, dG
eu,opuche
i
bij h.t. marine-ebblia8em eot te Oorust A. Koore.

BoIlW

gatten.
Geef bun daar goad oDderwija en aIle. wat
oene bellOorlijke zeeruanaopleidlDg Doodig is.

Zend hen Tan lijd tot tijd beurteling. met oen in·

Vooral

digeD tijd meer 801daat dan zeeman. O••e ram.chepen

en monitors, de stoowBcbepon, die in Iodic yooral
bijn& nooit of zeal' zeldzaam van bet leilvermogeo gebruik maken, verelacbeD niet meer den zeeman un
vrQ"gera dagen, die, met mincl er wilitaire qUQliteiten
bt1deeld, mislcbieu .daa.rom betbf matrO.)8 Was.
Op deze wijt:e zal do marine over eenigs jaren een

tlink kader mairozen krijgon, waardoor in d. beet.ande behoeCt. laogume,ban d lal worden voonien.
Ook zuUeD lij I.ter ni.t lichl 's laDd. dienst ver·
lateo, wanoeer meD ben door ge.obikte midd. loD en
vonral door goede ,oofuitzichten aau zi cb weet te
bindeo.
Joogen. tijn genoeg te krijgen, geeD volwa8sen bevarea periloDon, en wanneer d e ~utters dan wllten dat

:~l~:: d~i~~~~:D

,I•.

:;;:V:::;D

m:;e:ee:or::;oe~:~ag::k

.u iet. langer aanalen om bunne ku.&pen DIUlr eOD oor.
logocbip te z.oden. waor .ij bij goed gedrag en goe·
den "it !!l !.: ~C ! g &UW onderoffi.cier .kunnen zijD.

fe~:~~;o~e d:o:~!~:tv:: ~:n P:::::o~:n.

maar vooral

N iat ieder, die oen goad mat·toOlI ie, ~al daarom een
goed ooderofficier tiju.

De , leading •• amao" bij de Engel.eho .navij .g.niet

ODS

tenaren bonoemd. 10 de ftteden zal die bliltrekkiog, in

deD regel, worden waargenomeo doordea burg.m.es.

daD, woals b!j ,oorbeeld ta Bt'lrlijor zulleD ambteoaren
va~ den li~rg"rlijkell etand worden benoemd buiten bet

dagelijk,oh bostun •.

. ~P bet plattelan.d zulldn, in den regel, de gemeen·
tehjko gr8nzen tQfeOI do greozen zijo, bioDen welke
~e ambteooar VAn dO-!1 burgerlijken 8tand, tev8DB boofl
~ar gemeeobe, .ij. bovoogdb.id uitoefont. Wat betreft
bet benoemen van plaahlvervo.ng ers, daarbij oodetviodt
de 1;l.egeBl'iog geen bezwaren; allerwege illJ de bereid.
willisbeid e,en groot, om dle betrekking op zieb ttt
n~m~" Met qet volate recht mag . worden gezegd, dat
du ~Diaarding van dezen Btrt!poBt in de oud~ en in
de nieuwe prO\'iDciea overa[ met de meeate bere idwil ..
ligboid ie gaoobied. D. ba.orgdheid, t. d.zen ooozien
van ,ele tijden aanvaokelijk gekoesterd, blijkt tban.
oogegrond to z'jn.
Von regeeringsweg e wordt te,ena de verf'iscb'e zorg
gedrageo f dill. d\) tot ambtenaroo van den burgerlijken
etsod beooeOlde peraone o r zoodra zij in fUllctie tredeD
r
zul1en blijken toegerust te zijn me~ de konnil!l, gevor ..
d.ru om bunDe bet,ekkiDg in elk opzicht noar ~iech
..ae, te DOmoo. Met het oog op dit g, wichtig pUDt
be.rt lij bero kouze op bek"aono mannen geve.tigd .
Bij ,Ie T .... d. Kamer, zoo wordt uit :l.luQoh.n ge·
meld, ill een verzoekacbrift ingediend, oud('rteekdnd
door . 5000 leden van het bisdolll Bamberg." Het
btreke om IImet aile kracht, di& in ons is"t zoo wordt
in bet etuk ge-zegd /l te proeesteoren tegen de invoering

~:~, ~~t ~~ra:rl~!d:~t::~~~i~go~P:;:!~I!t~g i8 z~:t :::
Bdtretr.Dd. do wijze, waarop d.1 verzoekocbrift tot

:;~o~:~!jO;:!'::~I·::n °i.o~· b~::o~OI:~n~de ~. I~el~::ch~:~

met de politie van buil!! tot huis, zoggendo, dat iodere
vrouw, die ha.r E'l n eebtgenoot wilde bahouden, bet door

of ~a~raolJ
iDstrucee ur weuechteu Wlj bij onze marine ts Ilan iogeateld vaar die wBtrozen Ie Idasse, die wegens langdurigen aieDst, bekwaambeid en . oppaesend geJrag

Wordt die wet iugevoe rd, ZIJO iprak. de veldwachtar,
dan mag ;eder man zich Daar wel gavallen een gazel.
Hn kiez eDr want dat burgorlijk huwelijk. boeft nieta
,ao een huwelijk.

jo!:nv:~~:~! :tcbbe~~::~:~ :~~~ b~:d::u;ro~.~:~:~~i~~~

cur;;:~.:~u~::rddo:rO~Ci::::n~:I:~~:r~:d:i:::~~:ij:::

baat en de vorm ing vau hufweestere eene mogolijk
beid worden, door de geBcniktate dier bedienden daartoe aan te stelluD.
Wij geveo ooze ideeea weI &.Is utivoerba~r, docb
niet voor onfeilbaar, docb had bet moge ZijD, w~j boo
pen van gaosc ber barh , dat onder het beatuur no
een nieuw hoofJ. ,an het Depllrtement '80 Marine de
p

100

boog noodige .tappen zullon worden gedaaD om

onlo zeemacbt uit bare macbtelooabeid op te wekkeD,

...orin zij tban. door gebrek aan .olk ver".rt.

(N. •. d. lJ.)

Omstre.ke medio Juni ontviDg de kommi ..ari. van

politie to Dover een telegram v"o den Yoorzitter van
bet H uil der Gemeeoten, wallrin hem bevel werd go·

geven bet f.rtrell: te beletten fan Iwoe he.reo, die Loo·
den verlateD haddan met den avondtreio "Vall 8 uur,
OD "oorDe wens waren om naar Osten.de over te steken
010 op "bot .Iag.. ld fao Europa" te goan duell.eren.
De politie giog oOlUiddeJlijk na.. de meil.boot, die

juie~ naBt' Ostoode ,ertrekken zou,

en vonJ. de twee
Aangeduide heeren, ieder VAn een getuige voorzien eo
met een kistje met moord'Vs.peneo onder den arb!. De
COmmi8Garis verzocbt hun beJ eei'd ma.ar dringeod, bem

oDwiddollijk to ¥vIgen eo de boot te vcrlaten. E en
d.. be.roD - een lid van bot PariemeDt - gobour·
za.mde onmiddellijk. doon do aodere b.er, eoo boofd.
offieier vaD het leger, m8Bkto ~ege Dstribbel!lIg t) D, on
weigerde het beve l van doo voorzitter vao het Huil

te volKen. Toon hij .. g dat de politie ni.t toogaf, volgde
bij don Commisen-rie ten alotta, en de boot verbrok met

de brieven voor Belgic en

Holland, maar looder bet

.trijdlu.tig two.tal. De bloeddo'Olige officier werd in
eon bot.1 gebraoht•• n het wuakzuobtige kamerlid in
een and.r. Zij mocbl•• doeD wot .ij wildeD. b.b,lve
het hotel vorlabeD. Den volgenden morgen werden .ij
naor Lond.n opg.londe., d. eon lang. den Sou/h·
Ea"eTII'Bpoor~eg, en de AQ4er~ laoge deo Ohatham·Dovtr
apoorweg.

Aan den YoorziLter 'an be~

Huie werd

bun ,e..eDdiDg per .0eltr.iD g.telegrapheerd . De
dngbladon meldeD niet wat ,erder met bet bel.ngwek.
kendo tweatal gob.u.d i•.
, Het merkwaordig.te ,an oet geval ie lek. r. d,t de
,';o.. iller der Kemer h.t rechl .cbijnt te hebben, leden
der Kamer die . ich b.laobelijk "illen makeD, .,. .. el
alo bun ~eg••stond.ro to do.n .rre.teer.n. De boofJ·
oOlcier ..I waar.ohijnlijk . ged.obt bobben. dot do .. oreld
to~ .en .ind kWam, toen hij beapeurd. dat de politie.
op la.t .. n d.o vo.rzitter do> Kamer, .eo kolonel v.rbiDd.r.n mocbt ~eoigo echoton ~e gaan lo .. en op een
medem.n.eb.
Engela .. d wordt m.er on lOeer b.t ideaal·bra.e IIDd
der wereld. De ,00. lilter YIn bot ' Parl.meot lorg! ,I.
een ,ader .oor ond.ugenda ,ertegeowoordige.. dio in
DelgiB .iob onTeratandig willon gean g_dragon.

n.

MA.rf:!'l1 AritA,
Don Oarloat echtgeooot\l, D onoo. Marguarita, kwam

op don 12en JUGi II. - baar verjaardagl- op spaoD,.chen
bodelO, D. KoniogiD beaft on getwij!eld d.n carhlten
00 0

up PengapOD •

a 2%

Yan bun f Orot met blijde kraLen t. begroet.n
. De
KouiDgin wo. .icblbaar bowogon. 't Wa. voor de
eo .. t. maol. dat lij Spanje zag.
. ..
T. Elizoode i. de junta van Na(arra deD kaDlDkhJ.
ken .toet, welke uit .lecbt. twee rijtuigen bestoo,d
te gemoet gegaan. In bab eerate WIU DODDa .M:arguerl
ta met een bar.r bofJalOo. g •• eteo,.n acbter baar
volgden ~woe adjlldanton, van wolke de eene d. oud·
ale zooo ..n markie. de Valde.pina wa •. H . M. bad
o,eri~en. bet verlaogen t. kennoo gago,.n zonder
ga·
0

P. BUlJS H •.

Pas Ontvangen:

Exquise Bord.aux vot Wijn door ODS 81'getapt op heel.
en halve Ftcsscbeo.
(10710)

SOESMAN en 00.

Ex.quise partij

Manilla Sigaren,
io allo ooortoD.
SOESMAN & Co.

(1076)

Slechts nog weinige stukken over,
von onze {"duur.

Terra Cotta Beelden.

(1070)

SOESMAN & Co .

Engelsch e en Westpha alsche

HAMM EN,

Steed•• oorband. n.
SOESMAN on Co.

(1(172)

E ngeIPSCnhi k t B-ler

Baantje. Bior '00 P. on S. RENDORP.

(1073)

SOESMAN & Co.

Javasche Rafinade
Oogst 1874.
Pal 01ltVa1lg e1l:

grng#>li~fi i t",Q,'¥.trn~Ih 'J(l I?;" rJ,lr~ct t~ .'"

.

is een aardigo barioDeriog verbonden.

De cnrliston

bebben namelijk te Looden een prooe, tegon don
.paaoocbeo ge ... nt aldaor ge .. oDn.n. Eonigen tiid ge·
met wapenen en kenonnen g.ladeD, op de engelscbe
kll.t aangohraobt; m.ar do .ecblbanken b.bbeD reolt
gd8prokoo, en be~ gouveroement vaD Serrnno geoood ..

,u.k.t aan de c·e.rliaten de waarde d~ zer wspeDen, al a..
rut-de eeoe Eokere 80m al~ IIchadevergoe ding uit te

betaleD. Van dit geld DU, dat bij tarmijuen o~t,a.ge o
wordt, . ija dria der b.do.lde kaoooa.o b.taald. Het
andere kSRoo is eeo gt>8oheDk fan H. M. aan geDe·
raal Li.l.raga.
(de Tiid. )

Aangesla gen Vendutie n.
Doo'derdag 6 Augu,tu.: Voor r.kuniog von btlang·
hobbenden in het v.odll~lokaal van .n door H. L. de
Lyon en foor rokeniDg VAn belaoghobbenden YIn on·
oltgelo.t. pandiloed.ren Ie Krangan door deD pond.
houdor Li.m Kim Tjing.
'
V.Jjda, 7 Augillllu8: Voor rekeniDg VAn belangbQb·
bende van hout ...rlren t~ l'engapon door P. Buij., en

#- .. - .. -

I.""""

Apolinaris Water,
pas gelost.
SOESl';IA.<.~

(1071)

& Co.

Bladen oit hel Dagboek
Van
cen Indiscb Genee shee1-.

door J. GRONEMAN.
GeDeeab.ef te D

i

0"j

B C •

f 7.-

r t a.

Over Land en Zee,
herinneringen uit miju verblijf
in rudie,
DOOR.

...

leden Was 0p "f"6r1oek van. dien gezant eOD atoomboot,

h ;~

VER seR

der k~nink l ij k e garde te p.ord gepo,teerd atood, te
vergozelloo .

If

Depot. hollaer,
SOESMAN & Co.

(1070)

oen klein e8oorto govormd, 001 bunne voratin tot aan
de brug l'an .d.r,·oyor, waar het aerate detachement

'Te Irurit. etapta DODna Marguerlta wt bet "jtu<g
on onderbield licb met vorscueidene peroonon . Op
betzolfdo oogeDbl ik maakten ziob de officieron ,aD bet
arragoDo8eche regiment gereed, met 4- atukkeo geechut,
.y.teom Wltbworlb, naar E st. lla to marcbeeron ..
.
De KOD ingin liat mot de hoar oigene be •• lllgbeld
bare hand ku .. eo, looel. dit gobruikelijk i. bij d.
prioseo van hEl t apaa08cbo Hllie, en Dam daarna in
bet .ijtuig plaats.
.
.
De koniuklijke tltoet zaUo nch alsnu wad er l~ bew.giog: ter.tond vingeo aUe klokk~o aao te lu,deo,
eo ·de canaaelo (een Boore van awbtenaar dar dOUI1DeD)
de.d • • oigo .tukk.n ge.ehut losbrande • . Te ~ .u.E.te.
ban had de ontmoetiDg tueecben do vorotel'J~c o,,!,t·
pen ooten pla.to.
A.ao de 4 k&noonen, waanan hie,boveo 'prate was,

,

Flower en Aliso, B 0.1 0, Duitdc h c n HollaDd6c h Bier
in fioorlen, wnaronder zce r goed 8ti goed 8cliuimend

p

om haron koninklijken gemaal te ootlO~eteo. D,lmaal
bodden de leden der JUDta en v.roebeldeno officleran

.endn·salari. door

(1081)

epoedi g ,er .. acbt. Deu ..lfden dag blld·

den de clvi~le en militaire autoriteiten des morgeos
bet Te Dellm tel' eere vaD H. If. bijgewoDnd, niet
gi8gend~, wat de B a"oDds g~bouren zou .
..
Dd outv-aDO's~ is Hfmvoudlg maat' bartehJk geweeet.
Dd car1isten D ha bben 6,' !fiich toe bepaaJd de gemaliu

L. DE LYON.

Rout vendutie

ean verrasiing willen bereideoj Diemaod altbauB had

H. K. H ,

IGO.

op VrijdRg' 2 A"~lI§tll!! 18'14.

bet Mad.

DonnA.

leide en zoo eenvoudig m ogt-lijk te roizeo. Nil eenige
oogeDbHkken ru.teD'. bor ••lt. d. K oniugin buron. t ocht

Een verhinde rd duel.
korpll

Zoo ging mon. ook eldera te werk, l ogt

l:uSllotneWOnrdan 'IerkNocbtn:

(1066)

vrou'Wen, ruim 5000 in Bautal.

stand is gekom en, meldt da MUD('benecbe beriehtgever

bem aaolj'ebodeo verzoek.c~rift. d.t ann den KoniDg
tob dat einde zou worden geri cht, moasb onderteekenen. De KaDin g r;Oll hen da.D weI behoeden t egen
het gavnor, wa.rm.d•• ij door de veel be.proken wot

ee~ire::rle:,e:~r d:·;"::t~~c~~en~chepen, op de .cbool t.
Willemlloord eo oak op de .ctieve ,cbepen beet te
g ebruik en t ijD.
l!it'n .,tODd",llj" korpa kajuit'· en lon groomlbe
dienden of officie.,joo gen. komt 00. almede boog.t·
weIllilcbelijk 'oor.

16 k'

~:~oez~neeu~t ~:r:~~nO!a~lb~~e;ag~~:j~,ct:::,B~:~~~~::~:~
In ~eer eo kala stedeo, d,t is in do meest volkrijke ete~

meelt a He foorrec bten .an dan onderofficie r toegekend,
ill eveDwiu ale daze aao de lijf15traffen onderworpiln en
h.eft boo~ er gage dall de uable·,.aDlaD" of ma~roo.

BUITEN LAND.

matrozen bij de ... maoht deed. g. lijk ooze lezere we·
ten, •• n forig MiDi.ter .an Marino op bet d?Dkbeeld
"Komoo' om .de bandgelden te , . ruoogeo, ten .,.de met
bebuJp van dat 10k••• t o trachleo het beataande kwa.d
t •••rbelpeo.
Of bet tot Leden werk.tijk gabaat hoeft. or iD d.
toakom.t 1.1 baten. vorweenen wij te Dlogeo !Jetwijf••
len. Andore middelon .ullon mooton worden bepro.rd
om bel koetbar. materiael, dat than. uit g.brek 8&0
.yolk dikwerf Diet kan wo,dell beDut, in d. toekomst
bruikbaar te mak.n.
D. militnire dien.t is in Nederland bij hel publiok
niotb\i.onder populeir, ooo'eel Ie minder nog bij den
matroo•• die Diel d. min.te opg.wektbeid voor b.t
militaire laven ge\'oelt, waardoor bij ,jcb met tegen..
lill un de verpli chte ilJfantetie·e1c~rciti 6.D en,.
onder",erpt.
Di. weinigo opgeweklheid bij den heraron matrooH
• oor de mililaire marine wordt oek.r Diet boter bij
betbewoltoij n fan aon de lijfetratr.n be .ijo onder .. or·
pen. ·' Hij .tocb berioDert .iob nog uit tijuo jeogd boe
lii ne moeder dik .. erf dreigd.: ,bom Daar h.t oorlog.
· •• bip te ouUan tendeu" .1. de maat .ijner jougdige
IOn den ..as •.0IgemeteD, '\faar mon bolO (altijd volg.D8
lijli bloedor) w.1 kl.in IOn krijgeD en waar bij veel
.laag en weinig ' elen .ou ontfOnsen.
,
Dat ·droigen ..n teeder. moeden 8&n . bUD al t.
woel.iekmann elijk kroo.t. vindt lijo oor.prong in do
lUao.e vao no.g.re lijd~n, to.n er aan: boord fAn
'a landa ICb~pen naar bartel ...t geran.eld .. erd, en
men in ' die tgden · tore.bt begreep, dat dargolijke plaIt..n ..n eso.ulie .Iecht. lot verblijf moobten ' dieD.n
••n indiT.iduon, die • door do '1'01 b.angevorfd wuen"
elli un wi.. dna oiet. moer 10 bedorYen viol.
To1kabegrip inh.t algemeen i. nog ni.t weg·
~Domen en oal ook eteede blijven bestaan 100 laDg
d. lijl'atratr.D :liot wordon ..fgescbaft.
Hij;:die to WillemlOorJ de jongolieden van.bot in·
atruoti"'alt'i1 ig . de Tern.I, gad..,I ••1 in hUDDe ..ork· .
· IlImbedoD on 8 ..corcitiiin, g •• oelt .icb·ungenaam op'
kt ,Ia bij d. dinke Iront.. 'an die JODsen. ziet

n.,.

g.ef bUil .w.t milit.i. begrip." pret! bun

dat in; ' t Eal bij den jongeD bater ell gemakkelijker
iogaog vinden dan bij den ,01",a88eo matro08.
Militair eerg-avoel is eon veroiscbte, eveu goad ,oor
den mq,trool .Ia voor den Bo1d."at; met dezeD maoh.ti..
geo hefboom kan m ~ n veel doen; mear dan met eeR
eind tOIlW. Feit~lijk is de m&trooa in den ~egP Dwoor#

nut.taker

Gebrek aa.n scheepsv olk.
nD

fOOl

Btructievaartu ig naa!' zee, am wat practijk op te doon,
eo I.at ze Da verloop vsn eire.' twae jareD, naar de
a Cl tieve 8ohep60 gaau.·

NEDERLAND.

Bet .teed. toenemend incomploet

te WilJemsoord eODO kazorDe. voor een 800tal

:!:~ ~:~g~::, d:~g::ttk glo!:ee::kd:~8no:;:~~!:e~ fr::

p

dat· doot den Ln.d.raad. te Toeloeng-A gQC'llg

Tot hpitein bij bet wtpen du
no AaeettD.

::~eg:~;;o~o:;••:;:g ':::;::b:a~al'ij~\O:!~e:r.i~t::

;;el:~6n~~f ~ijt;,:n:;.~~::~ ~. 3;ij ··oD~a~:d~~~r~~:n~o ~;o~:t h~:~::I~~c~':::lii: ~e:~::i~ b::r~!~~~~:~o::~:
Oa k die qualiteit van leading seaman

Doorldtll.

Op

voor don ooderomcier

~~::rm:::!:rr~~~Je:a:i~g~::;~:g:o~an~::;g,d~:et:!.!!~::~t:ijn d:Il~~!~::~e:n V~~t d:enno~~~~~~i~~:~als!~nb~

troo8.

"I'.

GREINE R.

15.·-

Eene rijkc Partij,
door

P. TER SPILL,

Gul<leus e di t:ie No. 98. f l.lS0··

Praktisch Volksboek.
Musoum

YOQr

Natuur, KUD8t en WeteD8chap.

10 dlo.

I 15.-

Algemeene beschriJvende Catalogus
der Hout·eoort." van N ed. O o,t~I.di e •
door VAN BEDEN.
.f 2.50
(Elliten Samarang mel oerkoogin!! itT Por/gelden.)
(997)
G. O. T. VAN DORP e. Co.

Lees, Reken, en Kubiek
Doozell.
Om kinderen gem.kkelijk L.tt. rs en Cijf.rB te leeren.

11/4.(540)

G.

c.

T. VAN DORP en Co.

Metonde rling goedvindcn
IS DE

Generale Procuratie,

donr don ondergetaekende aan den H.er N. KLOES.
MEIJER .erl.ond, ingelr~kken .
(10711)
.T. W, VAN SON,

LO'T,'E"N

J.
Banket Bakker
B

' __
\

de

in

ten b~hoeve vanhet
Samarottg.

Protestantsch VVees- en ArrnhuisteSarnarang.
zijli te bekomen bij'

Versch

a

( G E 1) A N A N. )
Resl;Bllillgen op aile .oorten van DJA1'1'IE.HOlTT·

vau

B. Y A, N I, E .E U WEN

&;

ve1'kl'ijgbaal' hij

Co,

(1357)

WERKBN worden armgenomeu door den AdlUini~
.trateur
H. IlL HRlBLING,
Adre~ por apuor ll(llte Ot'tlan!lad.
(970)

f:N

VOCAAL CONCERT.
nvonds 8 1/!

(672)

..... DootoiKRNTZENIUS,
woon,t, t.
Kars','g·Bidara,
over de G3Imn~18tie-801IOolj 8'preekn,ur van i-6 uur des.
namiddago, B,i.~en enBoadBchappan,dea 'niur.gerla
v66r 7 uur en des nSl!1iddaga v06r ,5 uur., ' ,"
. Mao wordt verzDebt de. Bvond. DB 8 ' uur " een
WAGEN te •• ndeD.
(1069)

~ F.

UUI',

Zn"l der SOOIETEIT AMIOITIA, met
rnn RH~ Artis:l:en, Dilettanten- en het

H.BOU:MA,

recolllmnn-ieert. zich

hat bOlJfleo val,

'IOllr

L~ ui sven

d llei ell.

(954)

Eten in en buiten 's huis.

Op Dondel'dag den 6 Juli 1874,
d08

1\[c, NEILL & 00.

Ll Graveert op Steen en op 0
Metalen.

Groot Instrumentaal

MARKOS'toth.etgeven van een CONO,ERIl'"
,
l{.S·9ret~ria
(1077)
Wll',IKENS• . '

.

Bill,oeo Ji'ilte,-tloek.

Rout- Aankap
Wiju 81. Julien Uedoc.

.

G. 0; T. VAN DORP&Oo.
Prij. ,van het Lot J ~.-

(240)

dlltbet,$Q~m~J!fi

:e~Ud':ze;of: 1I:;.~~:o~:Dr8de DRe~r~ne1rJ,/:

Loter'llVflB D"mes-D".ilwerkeo~

0 J) J D.N,G.

(198)

laD:~HIl~ lie.!')

• lI'ordtbekend geU\aakt

~EO. I~IJ.

Door het engageren fall U8n bekwl1me I-i:ol-i: be ..
veelt dB on,dol'geteekende ziell minznam nan.
J, J.. VAN RffiJVEN
(1054)
Bodjong.

STOOHWRT IIUTSCUAPPIJ.

'\\nzi,·I.-K,)]'nR dor Btodelijko Schutterij,

Entree
PR.OGRAJYIMA,

3,bekend gem."kt,
W. RoSEL .

wordt

(1078)

De Heeren

--

ISGENllOhS nUlTENWEc'

&,

Ca,

-.-2

beboon

BonDEAUX

De'Red.'lctie del' S 8- ill a l' a n g s cite 0 0 u ran t
zaekb berichtgevers in de voornflBmsLe piRata-en van
buit.enbezittingen. Geheimhouding wordt
verzekerd .
(1051)

PIr EXPEOITIE EN KOlllllSSIK K,mOOl!.
Expeditie van aile goederen 0 •• ' de binnenlan.
den vlln lava, llllar allo plan-taen dBllrbuitl.ln wowel
ala tllUU' Europa vo!gene bekeh(i lal1g tnrief.
Vervoer van prodncten van.f het .tation
non. de pakhnizen 01' de .chaal per picol Suik.r 10.12
., ,andere producten/ 0,13.
Bij weging 1\80 de Spoor, ftnneprnkeEjklJeid roor
onderwichten,
lIet uitv081'Cn van KommiBsien en het in en uitklaren vall goederen I:egen elechts 2 1/:,l%'
Rekonunandeert zich beleefdelijk \'oor hab houden
van Velldutien.
(284) P. ZW AGER

6Cn.

een
OIl:?.

bek(',nde Ie kwaliteiL

~ih,,.

a

van

Vis

~1:Y:LOl.'l,D,

T¢nvijl HOg- l11012-T'del'p verwflchb worden.

H. L, DE LYON.

(66S)

lE

EN

GAUVINPILLEN.
A.. WARKEE.

Wasch-stellen

Noordh:nsL

F, H. BOUMA,

B A Z A R.
chte

PnSoeroeRn, P.robolingo, Bezoeki
nnnr Bali-Boeleleng en tl;lrug, den
IllJland.

Agentcll yan

Dc ~eJell. lllili,dle Zee" lIlI Uritntl-Ass, Ili,j. le Bala via,

Zl.lhlll:ust "Van

lle2eNetieri. "
Oe Nededanusche Lloyd
to Amsterdam.
nil Brand Ass. !Iaalsdmppij " de OosliJoelt te SoeraliaiJa,

L

l"
,
(L,ISICO S

l.

Uit de Siiot·m'clltilhl·jek
vun

Alejandro Villar yVillar
to

Versche eehte, Havanna,h Sigaren,
yerpo.l,{l; ill

ki$(je~

rrt-erk Celebra"
Reinil;nfo!

llll!lr

(1520)

Renkoelen l

-van. '100 stul{s

aj
a/

55 £Ie 100.
1.::;, "

, De, kistjee. van f. 55
blik gesoldeet'd, t.er~ijl
d16 IHgalen ,1n pakJea
e, aan d l'i e,' in elkauder gedranid zijn,
(1023)
G, 0, T, VAN DORP en '00,

(10~2)

P ([.,

Nohris te Su,\a.tign..

elke

e.

muand

Pnlen:a'bRug:

·Rntzwia, ,tin. l\.funtok,

ar

P (! d a

111.

Q-"

_Q

n.

17 ronde

ooaand via

drll 30l3ten \'fill f'H;e ll1all.nd "is
J.V"'~·D"'V"'". Benkoelen, cn r'udang, lHlJU' Atjeil.
en terug:
\'ia Padang, BBnkoehm en Telok-Betollg.
4 van nl1tt~\'ia., "ia. lUouw, Sill~~flI>or~j PeuBoug, Edi
en Gightlll D8ur AtjAb, den 20dten VRn elks
maand, en terug over dezelfde pluataeu.

Holloway's Medicijnen

,f

Te Iioop!
\'f),n

Padang en Atjeh.
en terug~
BenkQeien en om de anderu

lllUl,.r

naRr Palembfl-llgt -den

van olke lllo.n!J.d;
yin l\funtok,
maand.

BATTERIJ PANNEN
iu verschillende dimeurlien \v~arvRn de
va.n 8 .loeb in d. m.

gegoteu
grootste

Te bevragen bij
(888)

HARRIS,

Eell HU IS.:
in de B lin d e
(712)

V

;oj

p e k a:t r a a

~::tol:.-neo's ·We~t.lLll.Sit:

den 7de:p. nl.ll' eikc rna-and,

.Bnnilje .... l l ] (t,,,,,,in::
rau Soerab,dll" ,via Bnwean, muu ,Bandjerwasin,
den 28~tp.n van, elke IDa8nd.

t~.

HOEZOO.

oorapoedig beyallen ,van eeu

nuar BflJftritl,! den

via nmito)l en Pontiannk, uau.r Sing-

H tl, V (lll 11 (J I.,
ontvangen e2n partijtje

PADIE
voor voeder van Paa.,rden,

en terug:

Goed velin PAPIER.
..

elke mU/mel

lOdeu nm

Vfin

:L vau Batll\,in) den 20st811

Puike
KruiJen,
(SGO)

--------~- "".----~

Te Koop:

via PadllDg,

B, KARTHAUS en CQ,

a.)' 3.50 de .l;:i("~nl.
G. 0, T. VAN DOEP &, 00.

Patji.Tuni,

HADJLE FALIL.

legen BI'andgevaar.
D. p, ERDBIUNK.

(72)

JHY.:.t:

en NOYClnbel';

ENGELHARD & Co

JIAZ./S.B.

Bll.llgekomen, r.11-1 \Tdrmoode!li"
te0"611 medio
Au~u'Lu, nnnr ROTTERDAM rertrekken, 0
VooffJoem.. le bodcm foert oen geexllmInuerdeu gee
neeBheer en hec,ft- £lDIlO nIelkgereude Koe aun boord.
Voor nllcht eu pH.:o:snge ~e udresael'en 'nan
De Agcl1ten
E, MOORMANN & 00.'
(1066)
Ba/avia, Sa!lltzr{l1I,f! en SQera{;aija.

Btl,havIII)

-~~--~~------- - --

V AN
(689)

Ii 0 L L 1-\. ND,
KOilltUUudnn, R. BERKELBA.OH ". d, SPRENKEL.
ee~]e reis va.u 39 dugen van S(JuthnOlpton ", te

llfl

\'a.-ll Bu.t.ttvia, via Anjer, llnlU Tjihdjt\p en terug,
den 15den JUllllfl.ri, nfan.rtJ ]':lei, Juli, September

2. yan Bl\.tavin"
tan eu

(DB)

H. S. Eau (le Cologne,

Me. NEILL & 00.

Stoomvaart·Maatscllallpij .

,",un •.:In.. Yu:

OosU,ust van, t.Tavul

(459)

Gezagroerder KAlJSER,
8 dezer des rnorg<"DS 8 llur nail'
J?e Agetitou

gedurcllde 1874.

en
EET-SE1~'VIEZEN,

\'ertrekt den
Soernbaijs,
(1080)

.J A V AG

1. VUll Ilntlll'i:l, "ia SBUlorrmg. TlIlRr Soernbllla;
2, \'Illl Soembllia, via. Sllll1lll'tlng, Wlar Batavia, 1U
de maanden Januflri, April, ]lei, .Tulli, J uli, AngustUB, September, October 1 NOYemlH)r en DBCtHlldell 5del1, IOften, 15deu, 20sten ell 30sten J
de IlHiI\llcl l,'e-'Jl'lulri, den 5ue1l 1 lOlien, l5den,
en
ill de Illimod l\ltl.l~rt, den ls~eIl;
5den, lOden,
20~ton, 25sten, en 30~t;en.
N. B. De boot,
dell lOden, 20Btcn en, 30sten
van eike UlflulHl' ell in l\lllart den IBtell
YlLll Batayia eo. Soel'll.b&la vertt'ekt kan,
op au,lH'rllge Cheri bOD, Tngal 1m Pekaiongan aandoen.

Hollo\vaij Pillen en Zalf

:p tj r ~ ,)ltl:u.

A

Prins Alexander.

Ret Nederlandsche Stoomschip

4.

]'I.

Bet stoomschip

Het --¥oi'tn;<;c;; d~'r' stoomDoo-ren l'oor- (le- pUR:Kev'iRRndienst ill NedorlandscbMlndie, gedureude he~ junr 1874,
is vl1stgestelu 1118 voIgt:

SA7IIARANG

F. IT. IlOUl\IA,

(464)

rum. IND, STOOIVAART MAATSGHAPPIJ.

PakIretvaart-dienst

Zee- en Bralld-Assurantie Maat-

Eouilloir;':L

PLA.TEN, PORTRETI'EN

en TAPIS SERlE WERKEN
het opplnkken en
\'erniBsen Ylln KAAR1'EN, nlles
de miust mogdijke pl'ijzeu.
(10H)
G, O. T, VAN DOEP en CQ,

Agent !'oor MiMe" JAY A,

(742)
(550)

Gezagroerder 0 DEllI,

vertrekt den '7 deoz;er des's morg€DB 8 uor:: naar
Batavia, Padang, 'relok~BetoDg, Bel.coelen, Kroe on
Atjeb.
De Agenten
(1067)
life. NEILL & Co.

ij de ondergeteekenden beataat
gelegenheid tot hot encadreren

B

zijn:

<)i}ZG

SINGAPORE.

Java en de

,,

_20011:

- ,_. ,,_,,-: :

A. O. DEIGHTON;
geb. DOM,

Dj

0 0

j a, 1 Augu'tus 1874,

(lOsS)

p den 2!) Juii J8H, o,erlNHI d. HoerWILL'EU
KLEIN, ill ,den ouderdom ,vaD 7,5 jaren;' be{reurd door zijllft llagelatene kinderen, klein·

O

kinderen en 'i'erderl) ftlmilje bctrekk;ing-en.
S8m.rang, 8 Augu,tus 187'~
(1062)

~.rolulcken;

van Soeril.baill./ via )\{a!mSBR.r, Dafil' de ',Molukken
en terqg, deu 2htC1\ ran ,el~e tnll,tlrnd.

1<. 1l. Nanr de lIfolukken via lIienado, in de tna'ndeu Januari, MUl\rt, l\1ei, Juli, September'en Novemuer.
N s.ar de ~foIukken'J via '1'imor-Koe,pa.ng, i~ de maan..
d~n Februari, A;ril, ,Juni AUgustus, Oktaber en Dooember,
(888)

Corresponde-ntie
DI'D. hOler F. to Djap.ara.,

,tav{!n en, hao·r

--'

Zoo

onderte_~kene<D.,

~ij

uwe klagl,'ro'et beWijzeD' wilt

nerne.n' wij haar
..... '

g~fllne

op: ..

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

Ver8ntwoordellik Red.ct<lui' Mr. 11. VORSTjj(A,N.
S••lp,ndnkhrlj -

Q,

n.

T: VAN DORP 110o.

s-q.

