me, Jaarpii.··
u'

' J' ,,' f'T'

Ver... cbljnt; dageIUk .... Zon-en Feestdagen nitgezonde.·d.

UoofdhllreulI:
te S/l1/Iar/l,,; ' hij tie ' uit.gevers G. C. 'I', VAN DOH l' ell Co.

Frankrijk's Financien.
Volgeno b.~ rappor~ ·'- ~at. d. heer L~on Soy in noam
v.n de bndgewommissie beeft uilgeb,ach~ ,en d.t een
Beer pijnl~jlum iDdruk verooflaakt .hoeft, kostta (~e ~orlog
tegell DQitscblaod , io' ro.d. cijfera : tien mllharde.
franken en·· tWEte pro'riuciio a8.!1 bf. t land. DeanlOtte·
geDstaande- zijn dd budgetton van al de mioiaterien
j~orlijk8 ferhoogd, en volgel'8 den beel' S8~ ~ulleD ('e

,; uitga,eil ' v.or 1875 die von 1874 met 50 mlihoAn. f~~n
door nltmwe bela8~lnaen
kunDen gelollden ..ordeD. Nu moel; i.dereen dlB de
deb.tten over b.et budget von 1874 ge,olgd heeft, met
gro()te' nieu:.vegierigbeid vrag ~~ waar t.er wereld Frank .

, 1l.eD overtreffen, die nllet:n

rijk die millioenen vao (' aau w~l liltlen.
."
W aDDee~ wij recBpitul~t'reu hetgecu ges,clned 18/

Vin·

den .. ij dal de be.r Magoo •• n budget voor.t.ld. Illet
eeD b~tig 8allio un -1 mHlioon. 'HIJ raBmde ~le Ultg~.

,en op 2,569 millioen, d. ontvangsteD op 2,u13 ~Il
IiO.D. Daub hij Takend. or op d.t de Verg.dert~g
de Dienw ,oorgo.,~ldd belat.ttiogen roon aabn~rue~ . d16
67!: mHiioen mot'et6D opbreugen, bebalvll 2~ <1 mllhoen
die , bij door ope.nteo op de directo bela.tlDgen zou

,ve~:ij~~eb;~adering d~ed ui~

echt",r

lli~:,. D~n

19Jeu

Ji'cbruari Btemdtt zij 'foor 19 millioen . en den 21~t~u
Maart "oor' 2' millioeu ui~llwe bellu~lDgen, due 4~

l?

plaats van 6'1'. E en geraawd b.tig ~a\do vau 4 er m~!~
oen werd due \'eranderu io eeu ~1eticlt van we

20millioeD.
DtlD 5der. Juni !t;;.l.ie de u~ a r MagliO dtt.arom een,
niellw plan Yoor, om 42., m.illioeo ~e .verk-rijge~88~;lO~
yorhooging zoowel van dlrecle a18 wJlrecte be
g.

~~~~eg~e :;:;a!:~o:p v:;W~~::av~:t 2 v:~;::;~o e:e

v::_

luinigen. De beer MagD'e trad af e~ li~~ dUB ee~ defi.Clt
liB

vAn 18 milliosn. Sind. hij

,nnu,

Z1JIl de Illtgao on

met 15 1f. miUioen Vtrmcerderd, die beslelUd zijn om
~igena.rB~ die gedurende dtm oor1~g zwaar gel,,~en

hebbeo, gedeeltelijk echaddooate otollen. Boveudleu
heert de mini.ter vall oorlog we .. geld gevraagd
ferklaart Lt!on Say, dat oen tJow nUl :r.ee milliocll ~'o~r
ODfooniene uitgavon mo ct v()orbebou(lcn worden. Er
i8 due ' een dencit van over de 40 miltioen.
Boveridieo is het verra "an zcker, dab d~ ontvang·
sten het geraamdo cijftr beruikcm zQllen. Do indirecle

belaatingeD all.en bebben gedurende . do ecrote b.lf,
'an dit jaar 2'1' miliioBn winder dan gera,md w.s opgebracbt. Voor de Verga<lcring uiteengaa~, moot duo
evenwicbt in bet budge"gebracht .. ordon, t. moerd •• r
de directeureo dtr Frao6cbe Bank niet toestemmen in
de wijzigiDg vao het contract v.n 1870, volge"s het·
welk het land dit jaar 60 millioen milder te bet.lt·n
zon hebben.
Om deze w.igering der nank wei to begrijpeD, berinnere me'u zicb b.et, yolg ende. Godurende dan oorlog

de.d de Bouk groote voorschotten .an de Rege.ring.
Tot vereff.niDg dier Bebuld werd io 1810 gecontracteerd, dot jaarlijks .an de B.lIk 200 millioeo fro zou
terugbet..ld worden. Dit ia geschi.od, zoodat d. schuld
nn Dog 1500 milli.Joo. bellrllsgt. Doeh om d:t jaar in

bet detlci~ te voolzien, besl,'ot de N.tionale Vergadering, op vooro,tel ra. deD beer, WolowB.i, ow do ja.rlijkocbe betaliog tot 150 .millioon t. «rwinderen. V rij
natuurlijk weig.rt de naDk dit.

l!f.i.ENGELWERH.

I

'A bOlln em ell t s prU s
f 12.50 per hulfjuur.

I

Prija tier Ad,vertentien; vlln 1--10, WO,Or.,I.e1i voor2 ,P',"lItSiu
II
,g ell 1,1.-Voor iedere vorgentlc 5 woordeu f 0.60.

voor gchecl NederL- Iudic

I

Doeh t.rwijl oij dit wei'g ort om het. be~iLsei te
bandb.ven, dat de Bank geboel afgoecho,den ron den
St.at ' ia, at.lt .ij, ow de reg.ering t. bdpen, .C,bl er
tevenB eeb nieuw contrac~ ,oor; zij wit 40 milJio eo
leenon om het deficit te dekken, en etelt nog een
andere 40 millioe,n ' tar bescui~kil1g, mit~ b.ij::en .~f~'on.
derlijk(J ,,"ot bc3paalJ worde WA4rtoe ze ru l)~ te n thdl~AIJ.
Fl'ftukrijk tal due een leoning moden sluitien Q Ul
het deficit in bot budget te dekken, tenzij d. Ii:aIDer,
ow dcze weirig 6E'rrolle wij'Ge vna uit lie mrn~d~Jkh e ld
ta garaken ttl ontkomeo, Diet nog tcr e lfder u~r ,"oar
de opo • • teo op beet.ande belaatingen stomt.
Het ia voor li'rankrijko ,oo"poed on to.komst eehter te bopen, dat de iudirecte bela.tingeu niet zull.n
ferhoogd worden. De Eugel!che E('.onom;·st Looorla aan
hoe onl3iudig beter daD dit Wolowski'a vaorstel wn.~.

I

Doch uniform en zijn nog

Aa.atnaDd. jllor

nooit .in

::~d:~S:::~ ~:de g~~~::h:D j~n:~d:o~~~:te.i\·on~::

Ih:D 28.,a rou ,.,Ike ,maRud,

dieDst geV;eest.

Ma.lta_Bar. TitnOr:'Ko~plI:ng en de
lUolUkken .

oullell er 250,{J00 gemobili.eerd

worden.

V.rmakelijk. lectuur zijn d"z~ cijfers ni .t, duch tot
een goed bogrip vau den ,huidigen toe,taud i. het

I

_'I

(' '!l'IntbeerHjk dnt lDen 'an Fraokr;.. ks gelJmidd~)on
IlO leger een algemeen overzicbt bebbt.l;
(.dIg. Bbl.)

BiunOlllalldsche Bericlltou
~A:\lA
Su !l~r",".llI tj h ~ ludll4d1t)

LUN

OtlD 17"'D 'fIUl e!ko 1Da~ lId.

A'ljeb met eille Fraosche eo Eogellche mo.il ,
lnhulehtD "ordt aan belaoghebbudeo nijgelaloo. ook op iDdet
dageo bUDDe briOl'Bn aan h~t. , po,tkaotoor t. doeo. bezorgtD. - D
c:1.oorzBllding .ao. bier heart sfeeJe pluta per eent. v~rtr.~keDae pod
Het our vall 'I~iting voor de post om. de OOit is ae, , AToodl
teo I) UCJi om de Wed de!! morgen, ten 8 uar, ell om de Zoid.
wet aiken s poortrelo de. morgeD' teli &~ eD 'I ,oorm. 11' Ufe.

Mnnnl!ltnnd gedurende de
maund September.

" A N •••
S"oorweg·M Ju,lK e tt'-llLtU ,

Vollo maand

I.

SAM'\RANG_VOnSTENLANDEN_WILLE~1

26 September.

Hat billd zou zelf:i verder zijn guganu e n is vast ovu,

tuigd, dat de terug betaling ann do Frana."e Bank niet
'~rruiaderd, maar voor1oopig geheel !;uaLuukt dif>nt t~
worden. Betaling van flchuld is ('en gezollde fil1ftDci ee l13
maatrege! ii: een lanr:l ale Eoge/and wosr "I1.,rtlpoed
groot, winsten oltzaglijk en bel.sting betrekkel ijk ge·
ring ZijD.

Docb in oen laod alB l!"'IrllllkrijkJ dnt zoo OJlb l:' Behrij~
fuliJk ge!edaD heen, waar du uij\' e rbeiJ legeuwoordig
Iliet bloei c en waar de i,udirocte buJaatiugan Iloll~rflruk.
kendst zijOt is het beber voorloopig, lIiet t!e schuld te
betalen . E fln iukomstonbeiaatiog zou redding bre ng.tln,
doch me n mOdt de indirecte belllBting niet '~rho oge n,
of nijverbeid eo hanuel zullen meer Cli llloer gaau

kwijuen. De Bank op h.t oogenblik I. bet"l.n ncht dB
&ono",£.1 eell.oudig belncbel ijk. nct onderwerp is be·
laDgr:~k, want de finnncieele

to cshnd

\"I\1l

lhul1krijk

he.ft den grool.ten iovloed op de geldrnarkton v.n
Europa cn heeft LeveDS stl\8tkuudigo betee kenis. Zl,IlB
de clericaltm moeteo toch inzieo. dat e ven na eeo oor~
log die 10 milliard.n gekoot been, en met een budget waarin achier geen evenwil.!ht kan gt1brncht wor~

D1SJ'ENSATlJO.
No. 18 is

deD , een nieuwe oorlog buiten quaestie moet zijn.

Doch a1 w-eten de ultralnontauen ,lit ook Dog ~oo
goed, toch ~uncn ze b!ijven oonatoken tot om-Jog met
Ilalie. Hl:lt gCfolg hierrau i8 dat Ilu!i e e o FrA[]krijtr,
in plallts van te bezuiuigaD en de belastiog te ferOlin·
.Jereo, tot do taDdon toe gewapond blij,en. Nogdrukkonder dan iu li'mnkrijk zijn d. belaotingen in italiC.
Did ontavredenheid vall bet volk er o,,"r ns.c wt toe,
en toch beeft bet land, volgona deo staat" van 1 JaD.
van dit j •• r, een lege. van '1'37,541 man., Fr.nkrijka
boudiog dwing~ bet d.artoe. Want li'rankrijk zdf "npent zich op de meest kosl.bare .. ij ••. Reedo zijn b. v.
400 millioen franken toege.t.,," '-OOr be~ vullen Jor
maglUijnen en DOg eeD. milliard wortH door den lIiuister gevcan.gd om ze in voldoenuen toestand t e br~n·
gen. D. N.tionale Vorgadering h•• ft zich zeo mild
!Dogelijk beteond in .lIe militaire zaken. Media
Julij Yl' rleolldo ze 100 willioen Oul La bag iuncn
aan de vereterking van Parijs, do oOBtl3Jijke gron.
oell en de Alpen, werken die gora.uHI zijn op 675
millioen door de ingenieuro on due wei het dubbel
zullen Ito.teo. ZU gaf 5 millioen .an den Minister
om 6aDstAande jaar een gedeelte der resens mobiu1
La lDQkeu. omdat zij aBO de \\'creJd wil toonen dllt
torwijl Frankrijk, loon, het d.n ourlog mot DuitBobland
begoo, slecbta een legor VaD 400,000 mnn on een
r.ee". ran 200,000 bad, bet nu .en I.Jo r v•• 400,000
wan aD een f611 erve Van een millioen bezit. Docb
land Socotora

is de

beste en, ri~kt; r.a er aaogonallw.

&aD

Bij Kon.

beslnit dd. 27 Mei jl.

den kapiteio der cbinezen

to

Ktd;'N,

Ton KQk Tong, diBp~nsl1tio verieend vsn art. I 'an bet
Kon. Besl. dd. 3 Julij 1856 (Ind. Stantobl. no. 64),
zooJat aall ht! w verguouing kan worden verleend om
op te treden alB Imnrder van een perce..,l woeste gron·
deD 01' Jara .

Postkantoor Samarallg.
vii\.

WOESTE OnON])}ON. De Dir.cteur v.n BinnenloDdoch
Be.luur m.,kt bekend dot de Regering voor .en tijd.
yak VIlU 'IG jaran in erfpacht zal afstnon, overeenkom.

Slu;t;ng (fIlii de PnUl1che MI, il,
Bo.tn.:viu
Sill:.:").)I) ... "

September.

"

October
November
Decflmber,

oJ

]6

I

eu18

" Il ue u29
.. I i'!
1'1127

K"tlel,clu 11/,';1,
..~ii' Hut ..,vi .. , l\.£lIUt01l:~ l :C:,iuu."..·
Si.ngapore.
2~,

,seplelIlber,
October,

9 en 23,

NO~CUlLt:r,

;:; lHoI. IU,

'tljaars.

teu 8 urc,

lJeuh:oelen. Pa.<1aDg
lI+!u

14.~D

eD

24~u

\'1\(1

ell Atj.~h.

'!lIke

m",IH1,!,

Yoor bet sub. 0 bedoeld perceel van f 3. per bou ..
G~fadigden mosten huune biljt!lt~1J van ioechrijvillg
iuteudell aao voornoemden Directeur,
of uiterlijk

roor

op l-Iaandag, 11 Janulu ij 1875, 's vooro,iddags tieu

Il.\a 17~a vaD elll"' ''lubJ .

Borneo's WCStku8t; en DilH1,Oll .

die-r groDden, en vaD dij verdere voorwBnrdan van uit..

thD leD vall t,lk. IQ"lud

e illlnden in do straat Iskandar. regts waren er feB op

:;0

jasn.

Departemcnt 'faD BiDDeo!.
beBtuu·r iOfago [e men van de meetbrioven "D kaarten

Mun'tok en l>n.lelnbnlla .

I

die

Voor de toewij'dng komt an aanme rking hij,
blj
de opeubal'~ inechrijving de hoogste 80m biedt hoven
hat vsstgeBtelde minimum:
V oor het sub .• bedoeld perceel .an I 2. per bouw
~6

27 SeplClubtr.

ISUDlnt;ra's -Westli:u~t;. Teloh Betooa,

k)lwbili

b. 500 bonws idem, gelegen io het distrid Banjoewangi, regentechap en reaidentie vaD dien naam .

Engelscbo "
de~ 8I"Ond9

I

etig de daaromtreut vigerende bepBlingen,
a,. 500 bOUW8 ODo[JtgoDnoo grond. gelegen in het dis"
trict Tmlgoot, nrd. BomJolooa8o, residentie Bezoeki.

December,
3 eo. 17.
Slo.lt.1-ng tier mails 'te Bo.tuviu-,
Frao!cbe mnil. .
.. 23 September,

Ouk hceft men da.r .... rl. k~",bili ' en rood. kopy.b
a~ijdi~l:~~ane:e:oi:teo::b vabnoo!er!~::h v~l~:;;~~a:o:~
2. Verder won en er vele bedouiutJlJ, wier l~ v~lIB'
wij,e gelijk is 8aD die der Djakoou'. ' in de :/If.le;.
grall. allen zijn enkel steen. , Wi8. weet welke wijze
bedo,·ling Ged be.ft sobad met ,. zoo te
waken.
sch. landeD.
Aan dell liukerkont was bet even ZOOJ fl.1 de adanden
Dr!D vo)gebden , dag zalld~n wij ook dio eiJ"Utlen
PELCtRIMSREISYAN SINGAPOERA NAAR MEKAH· .
be-s t.onden . uit steen eu do.t ongeveer eenll Ildjl t'~ r.
voorbij . DuarllB kWBm on a, een Bchip achtero~ en tU~ll
ieta meer of'mit,der. Daar nu il de pluAti: w;;a:::.r- h U6
het nabij was Bpralt de stllurman Van one tlcll~p Di et al
de bedevaortgangcra die unn boord waren, ell lte \'ul
8cht\pen de strait uitgooD CJ~ binneu komen. D",
ABDOELLAB BIN ABDIL KADIR MOENSJI,
hun op het acbteracbip te goon .ilten. Op beh. lIde . dicpte vao ho~ vaarwatr r ia er vnn ti~n tot tWftalf
OEDA.A.N IN BET- ' ~AAn ~854.
vodumcn. W~gena : d~ vele gevnreo vreest meo ,11.!Z8
oogeublik rao.kL~ hat 8cbip, dul' Iiabij waa gekom(1u,
plaats leer. Er bevindcn zich klippen cn onditip,
hoe langer boe , verdar och~ern[t.. Ouder deze oruetao.
digheden ward er oak bevoleD ow ongeveer twe(:j en
ten, zoodnt .cr vele : Bcilep,e n vt'rgaan, Gemelde, plunts
B.A. ,KTaNKERT.
nu .vordt 6a6 ,geDo.md, bet ..e1k poo, t beteekeot, welke
dertig balen rijet te veretouweo, diu h!lAr acb~er wer.
r.nolg.
pnort ru,?eL ~e!Ilaakt zi~o door l!!h.~ltltan ' Iskandar Dzo~l
den gebrRgt bl:neve~s ,bwo8 kallolln~n eo Hi-ton ·, wat~r;
Karuein I. qp d~ eilandeo hr regter WOllen veecl ,be·
Den volgenden dag , wn. bet .cbip reed.verd","eneu
Aohl dagen lang ,wa. ik ill Kalikoet e,' op den _ en achter gebleven. D ft arD8 ODt.moetttlll wij wtHle,r een
dl)uineo'eo :(lP die tt'! r . liuker is .ae I-lnat8, waar me.n
....ti.Dden ,dag, 'an de maand Djoem.di·l-aobir ging
Jrinkwatc.- kBn kr,ijg,·n.
Eogelacue 8~boeDer , en, zoo k~aUleu wij op dell vijf~
ik ~Q, boord en v~~rv,olgeD8 dt!s nachte, ,dat is, ill ,dell
V ~r,ol,g~~e . zdlden ,wij met een eacht k~~ilje tot
tio"den vB.n de WBI!lDd Badjab, des mnllu,dagsllvonds
nODbt v66r Donderdag, ood.r .eil. Zoo .eilden\Tij, dan
voor <itl ,straat ad door bet beleid en, overleg van ka~
tot tegenover AJeD. net Engelach •• chip d.ed deze
v.erLie. dagen D.eht, e. d&g door .n ,1.ken,deD groopitcin' en et:,lUrJieJe'u kwam bet ecbip b~bouJeu in de
p,laatd' un) doch wij Iieten h~ftr, regts liggen UD zelltell 'O.e..o over,toeo bet eilond 80cotora 4wors voor
. ' ra.t. Nog was or op de eilandeu ter, regter bet graf
den ~"rder _ o,~ ' spoedig d~ etraat I8kBuJ~r " -te baten.
in 'I 'sigt kwam. " ,
.
Wij zeihleD dau ook ,diao gllDschou lIacht dO,o r (-on
rau ee n vrieud Gods, Sjccb ~aid R_e nllilmd. OngeTeer
Op . den vijilienden d'g, , dat iB deo Do.derdags,
ow dria ure ' d~a namid..tn.g8 b~fltreep d~ kopitttio, dat
d.n volguuden dag, da~ i. Dillg,dag" zogen ,wij do
w~r.n wij tnB.chen twee eilanden, die digt bij .Iken·
wij dien avond, !liet 'weer ~ot .' Mooha ?ouden ,' koooen
ae. liggen. De afstand van bet eene tot bet aDd.re
I Altijd .voor d, .liefhebbere, Do reuk· en Imu."organcn der ' Eukomen;, .want op· ditt pluats ,b inuen te komeD is , feer
ro,punea W'or~ea er door , anogedaaG ,.Is door ruuiu:be fa:. uf rao'.
woeije:ijk, wagous de 'tt)e ~lippe~ ~n d~ kro~mingeo
zige boter.
", ,
'
vatl het \'aarwater, daarom Bllkorden WiJ QP ongeveer
:i De k/~!Jili i9 eeo zeet ~eligtl IUlrdl·rucbl. De k;pyak , Idrnbili
iii , ••1111 geen .prl.lj.gr.... la.t.laan boomen ofandetwea mijleD ofdtand. van de st~aot. N~6r , bunuo mee ..
wurdt toO gOlloemd omdat zy de ,orm vao' eeo ' kalotj~ heeft.
re s~~e,n. , .Va~ , daze beida eerste eillmden ~an nieta
uiug z~udc n i'lij deD vo1genda~ t~ .ag te , ~loc.ba , kUDueD
a ~it ziju w:ilden, die ia do blJlScbeo "tID bet hhlei!che .ebiuei~
gezegd worden; alleeo, van bet '.iland Abdoelkoeri, dat
binnenloop~ ll. , Dit'ln nacbt, 'was , b,e t , water in de zoe
laDcLoIlUwervea . Eenige bijlODdarheden om,trent ben Icoo mep ,hulea
or eon ~einig . kl.,ill,. boomAn oijD. Daa. i8, ' bet , dat . io. , do !fikoJat ,~th,II4A. S~pg.poeucb" , llit~llv e. pag. 847-,866, '
tot? 8til , ala in 880' hout~n , bBk. ~lIo mntrozea gip-gen
de b.wo"en van ·,So,cotor. buone honderde Bchapen
wur d" S, · venia@; . doet vaD eoo b~z )ek. ~O,t. bij hen m.el cleo · beer
b~ngelen e,u ,~regl3u Yt:rtlcheide~o, ,iS8~hBD ' al~ spiAgeJ ..
Newbold ,beeft gebragt., De Roollllcb Uatholiehn beLben' Hedert ce'Di~
..oor eeDIge :mloanden,' homeo IOllaten., Zoodra de.o
en gr.,,~.i.cb. Oak , oliepeD \Vij dieo naobt beel rUltig;
go j,!ren in de bon,alanden vau Mala.ka tleDe ' loading ' ooder de
b.bb.ng....orp.D eD frl1Cbtb~ar tun . g.w~.,.t. , kame" . Djakoen'e,
:diu, Daar men opg~t\ , DOg a1- bloeijeod moe~ lijG,
JIJ ·s. bale~ eD makeD silloer.. Die. ameerfAII b.t ei·
• D. i. B.b-eI·M.. d.b.
I Hi~~ea" w~~ai ·Al~"Adot do Grooi~ bedodd.

VERHAAL

Uaodjertna.ln en Bo."'W'esn.

600,000 man der reserve bebbeo lot nn toe wnpenan

uur, en kuuneD nan hot

gifte : (Zie Jav. Court. dd. 15 S.ptember no. 74.)
Oag6¥eer tea twaalf ure IS nacbtlf stond dtl stuurmsn
op en be'\'sl den matrvzen bet, anh·r te ligtt: n. Dat wos
etlll rumot.'r in liet dOllker! Zlj at'aken twee kloin8 bollaot.ulro8 op e n hieven dasrop hut auker wet veel
moe ite tot bet t.anbreken VBn tlt!D dAg l · toen. er onver~
wachte ~en lll ot regen vi~l, Wlliudoor nlieD die 8aD 't
dek 8liepell, na.t wer~eJl. Ieder vlugtta toen in't
do uk ~ ~ a:a
lie
muizen uit 9 00 braodeod buie.
Md'n krllop o\"f\rul oud(Jr eu Jiap bi~r · en dual'
binnen. Oolt do kU911e08 en matt.:l U worden ollen oat.
Ooliertu91:'!,cbeo I!tak er eeo Z~er bevige westewiod op,
ZOQd tL t Olen ~le oogen niet kon open do.en. , ~oeo het
auker was geligt., was bet reo,d's dug geOfordtl D. Op

dot ooganblik .. i.o.on

d~

golven

.0.

hadden wij den

wind" vau : VONU,', Daa~ ·golven eD yund te Earu~~ ana
tegeo waren, was" 'h~t al td moeije~ijk om be,t ' achip
te QOOD' vor~eron. ODd\'rlu~scbeu eeildeu wij tqch dien

::~:::~i~.-'~~k t::~gi~1.,~la:!:i;a~~':e~0~7o~~~~,,::el~:~

niet

avond ,gewoI;'dan was_ Jens~e men, omdot bet
uit
te, hou.lcu Wul , tegeu 4,t"t .D wind op te wt:,keD. Dien
gBtHlche.n nacb.t werd b.,t schi'p doot'"" den ' wiod vuort·
gezw8apt, z~ollo.t bub de 'strnat weer uitging &F!- Zeer

ver Gcbteruit r",kta. Op ' di.n tijd wn. ieder bezorgd,
omdBt he,t' drlukwoter, BaD boord , bijOB op ~8' 1,. 2llodat,

alo wij in

ee.

of twee a,agen de pl""te, niet ber.ik-

teo, ,er ' g~n wllter meE--r zou ziju om t8 driIlkel. Bet

water .. erd nu bij b.elj •• uitgede.ld. Door G!>do hulp
.. aa de wind den volgeDden' dagwat .acbter" ook
z:ei!de men op de r;e~ I .aan. docb . oDd~r d~Ee omstaadigbede,D kon men de straat

van

vroeger DIet

meer

binnenkomen, omdat het achip te .er" beD.don , de-

zelve was vervAlleo. 'Wij liepen dQn' e,eo~ , gr.,otere

.tra.t binnen. Onge.e.r teu

~~RaodelC'~btdocld ;

eell ure anlierde. wij

GBDBUL

V.AN. Bwrmmr..
.

.,,&bllge IUIngekomoo.

ia d.en 140eo d••~r I. 'a. G.• r•. ,
.

BTooIIICBlIPlIN. De .1'r'''' oa. <Wanj• ... wo,dt morgen
in den namiddag bier ter reede verwocbt. en vertrekt
dan,· na .de pa..~gier8 aaD boord genomen te bebben,
dadelijk naar Batavia, Diepaa.'giera, .ijn d. offici..
vao ge.ondheid Hoogeboom en .even militairen.

open erf "au Tan Asie's buurman viel'

llIB:Oll&TEN. Gedorende de zeven .. r.te moouden
,an bet loopeD de eo V.n het vorige ja.r i. op Java
Mllaura ontvAngen &40:
1874.
1873.
inToerregt .
I 3595763.88'. I 3308766.13;
uitvoerregt .
757358.43 . " 814072.21;
accijnl Cvro&ger pacbt.chat) op bet gedi.·
tilleerd •
89670.86, ' 118601'.-;
accijn8 (vroeger konlamlie·regt) op
tab.k
57537.34;
58849.79,
pakhuisbuur
95697.53, /I 142737.29;

en

If

868082.9~~j

" 120456!.61'.

atrar;

G.let op art. 15 de Bepalingen voor d. Boit.nbe·
zittingen;
Regtdo.nde :
Verklanrt den bekl •• gda scbnldig aao dief.tal bij
nacbtl door meer dan eeo peraoon, in een plaats die
nid als een b~WOODd huia wordt aangemerkt of daarmee gelijk gesteld;
Veroord~elt, hem te diar zake tot de .atraf van twee

jaren dwangarb.id buiten dell kettiug;
Berut:lt overlgens io het vGnnis;
A'dus gedaan. en..
(Ind. W . •• h. R,)
HE!' t. Bat"vi. gecirculeerd hebbend en door 180
luwoner. dier plaat. gete.kenJ Adrea aan den
Koning, i~ met de mnil vall den 18 dezer door den
Gouvel'neur Generaal
Nederhnd ooorgeznnden

Bij Gouvts. b~~l. cici, 10 S~pt. 1874 (StaalsbL 110,
215) is goedgevonden en Yeratnnn;
I. Jat'Q en Matiu,ra worihm mot opzigt. tot de djati-

en Juidt alB y,]lgt;

bOSBcben verdeeld in dcrtien b03chdistriktoll, a:a;
Eatavia, Tjiandjoer (PreanHer-Regent&d(l[!pfn,)
Ba"dong, liotmedang, .Limbangan, SQekopoera (Pi'e~

...I. ....

1

den Koniag.

2

Gtlveu mot ditlpen en oprecbtdD eerbied la kennan
de onde-rgeteekt>nden, allen N ederlandere geboren of
gev8stigd in Ncderlandsch-Indie, en a.la zQodsnig, ZOR-

aJJger·Regentschappen), Krawant" Okeribon.

a

Tagal. Pekalongan.

liomaran[l.
Kaaoe, Bagele'll, BanjCJema8.
J.par••
lit..oao[l. Blora (Remoang).
Toeoan. Bodjonegoro (Remblllg).

4
5
6
7
8

de~ onderscheid VIUl rang of staud, de getrouwc en
gehot.mtamc dieosreu van U we l\Iajest,eit;
dat sedert cenigen tijd geruehten tot hen zijn ~oor-

S()erabaja, Madura, PaIJoeroean.
P'(Jooiin!lgo, Bezoeki, BanjoeUJa'~!/j'.
11 X,diri.
12 Mad1'oe1l, POmJTogo, SOt'm.oro/a, PoerlCodadi (Madioen)
IS Ng.wi (Maclioen).
Deze ordQnnaDCie treedt ill werkillg op ~en
9

I f:i{~~OO!71~is~e~:r:~~d::a~:er~:I,:~

n.

de ••an te wijzen Lijd.tip.

b.

d:o:::: ~:e~o~:!:8~

verboogde npbrengBt d.r inkoruaten van NederJAud.ch·

10

I

Iudie ttl g-erukeo;
dat vo!gens die geruchten bet pIau zou beataall tot
invoering von eefle speciale belasting ,oor Europeeache
ingezetenon en \Tssmde oosterlingen, welke in ruwe
Lr~kken hierGp zou;le nederkotueo, dnt adreSsBlIteo zul-

len h.bben t. betslen aan da scbatkist een .an hun
inkomeu evenredig bedrag, en hetwelk, Usaf Uleo me~Dt,

Br> GouVTS. BESLUIT,
,"n den Uen Sept. jl. (StaatBhi. no. 216) i. een
.uppletoir kredieb geop,nd groot f 41513.- tot
lIamulling van d. 6. ond.rold. (Algem. Sekrotarie en sekret·. fan den Rasd van N. I.), behoo..
rende tot afd. 1 (Regering eo Hooge Kollegien)
van het 2de Hoofd.t. der begrooti ng van N. I.
voor 1873.
• ..n 10 Sept. jl. no. 22 (Stbl. DO. 214). zijn v•• t·
gesteld en alBnog ••u het reglement voor het b.·
heer eo d. expbit.ti. d.r bOBschen vaD den Iande
op Java en Madura geb"cht. eeDe handleiding
foor bet kappen, keursu en meten ~fln djati-hout
flU .en. voor het nonplonten .0 voortkwe.ken van
dj.tiboom.n in bedoelde bosschen. In d. Jav.·
Courant van 15 dezer (10. 74 kornen die hnllel·
l.idingen in haa. goh.el voor,

niet gering tal zijn j
dat ndreo\H!nhten uiet dan Bchourvuettmd U we Mil.jt"stt'it durren nadeten rut'lt bezwaren tegan waatregelen, W88romtrent hun nog niete met zekerheid bekand
is, doch dst deze bedenkiug gehcei is tnoeten wegval.
len, en ~ij daD ook gemeend hebben allen Bchroom ta

moeten ler zijda stollen bij de overweging. dat maat·
regeleo. als de hier bedo.ld. beraamd en ... tga.teld
plegen te worden zonder dat lIij, wier belangeo bet
geldt, in de gelegtmheid zijn hunne opmerkiogen er
oVer iu het midt.l~ll ta brengen, zoo als onlaugs gableken i~ tf)tm aan Nederlandsch Indie eene accijnsbelasting
is opgelegd, wa8rlegen hier 1lOg ero8tiger bedenkillgeo
achijueu te kurmen worden ingebrsoht dan in bet moed~rlaDdJ WBllr door verloop van tijd de bolastiogschul·
digen ecnigermat,B gewend zijt: geruakt aao dezeo in
begins(-)l acfiiel' eeoatemmig veroordeelden bcl8/:1tingvorm;

dat. de bij die geleg.nh.id gevolgda wij •• van b.·
handeling \"6.n zak.en hen bevreuBd OIoet

op de reede 'van Mocha eu duar gekom.n w.rden
bet gev •• v.n •• n B.luut drie stnk'ten afge,uurd.
d.t ooganblik st.k .r wader eeu zeer Bt.rk. wind
b.t we.ten op en verhieven zioh de golv.n. Ook

tot
Op
ui t
wa-

ran er meer dan twintig man a&n boord, die de pokJr..n kregeD, waarvan .r twea of dri •• tierv.n. lit z.1
het u, mijne heereld die dit mijn V'erhaal uanhoort,
wei Qiet behoeven te zaggen, dat de gezonden reeds

veel ait te staan hadd.n v.n d" rnoeijelijkh.den der
raia, hoeveeL te meer dan de zieken. Toc.h waren er
onder wren God het gaf gallu w en voofepoedig La geneZOD. Sommigen hadden z('er zW8af te J~jdUDJ daar zij
iu benaauwdbaid an hitte tel' lieder zaten. Da.rbij kwarn
DOg dat bet 8chip

rijst tot 1l1.di~g bad,

wSllrun de

bitt. nacht en dag ·w.s als die boven een vuur.
Deo ,olg.nden dag ging ik •• n land om de inrigtin.
gen der .• tad Mocb. Ie zion. Aan wal g.koman Ir•.1
ik d. poort .an de z.ezijde binnen en wandeld. daar!'Jp in de "tad rondo Zeer verwollderd was ik toeD iII
den bouw hunnar Imi,en ""g. Zij waren groat .n zeer
Bchoon gebouwd, allen voorzien VILI] ramoD, waaraan
anijwer,k en zaer fro.aije .figuren met bloerneD waren,
doch van de booderd bUlzen ware a er geen tien~ waar..
in een bank was. Allen wareu lerlig. Borumigon half
jngestort, anderen geslotco. Edt hunuer buizen klUl
door oDgeveer bonderd mensC!ben bewoond worden,
andere Joor vijfLig' of zestig, Kleioe hUI ZeD worden

ar iD die at.dniet gezien. 011 •• D d •• rbuiten. Ook
hebbe~ de hni.en geen panneodak. maar aIle· zijn m.t
platte dakeo. Verde. zijo de mnren zoo. dik al. de b...1·
Vtt bordt eens mans eo· sterk.' B.at voorkomeu vaD de
.tad W.B als d.t van eene. wsa' el,ke winkel of mark,
met militai •• n baz~t ia. Op wainige pla.t.en .lecDts
komeo d" menBCbelJ des avoods to 'za.men om waren
te TerkoopeD en wat dies meer zij. 10 ,de buurt _van
de winkels. bunne •. groothandelaren waa be~ even.oo
ga.teld; vier of vijf w.ren geopend. vijf of zee g.alo.
~", Zeer rerbaR.d WQl ik toen ik di~ ••g.
~11'ordl

",l'1)ol;d.)

dat Indie onder het noege .. eo than. nog b••taan.
de regime nieL aUeen .ieh .elven ouderhondt. m.ar
mear oplevert dan voor zijDe babo.ne. tot nog tDe
is noodig geacht. .n het ••n abnormal.. too.tand m.a
he.ten dal, wallne.r de inkom.ten de nitgaven 0 •• ;'.
trefi"eD, DOg bovendien vaD de ingeltetenen eene:belaa-

ting wordt g.b.ven to•. voor.iening etner scbatkiat,
die .Iat g.ld ni.t uoodig beeft;
dot bet dan ook m.t •• rtrouwen mag word.o a.n·
genornen, dat men m.t de infoering dier bdasting
niet bedoelt geldelijke voor.i.ni"g ill de bobo.ften
van hdie. rnaar die beJ .. ting 101 niel •• oders zal
leiden dan tot vargrooting van de batige aaldo·a. en
dUB tot outla.ting von de bevolkiog van Nederlaod;
dot adreBsanleo dit b_gin.el e•• biedig, maor m~t
nadruk en ornst bestrijden moetefl, om.Jat bet uiet ill

rna-ken,

dat

ook de boveu bedoeld. m.atregelen bun beBlag zullen
krijgon, yo6r bier verder iets zekers daaromtrent ver ..
nomon wordt, en requestr8ntan het aan zicb zelven
dus wei verplicht zijo ow, afgu.a.nde op lot.:.ter, geruchten,
hunne bezwaren eerbiedig onder de .andacht v.o Uw.
Majeateit te brengeo, als de eenige uitweg die bun
openstaat om hunne stem te doeo hooren ,66r het
w.llicht t. laat '01 oijn;
nat adreasanten geflnS,.;IJ.s uit het oog v~rliezel1 de
verplicbting. die op elken staatsburger ru.t om te dee·
len in
l.steD van den Stoat. maar dot z~. veroto·
ken van ol de lusten eil voorrecbten verbonden aar.
bet N ederI.ndsch. St.atsburgerschap. en verke.rende
ill efm toesland van o.amondigJ.eid~ die het bun onmo..
gelijk maakt om middellijk of oornhldelijk eanigen in.
vloed op de behandeliog hunner belangen uit ta oef.·

,I.

overeenBtemming is ta breogeo met ettDe goede staat·
dat zij te dien aanzien

opl1lerk'l'D"

eo hierop weI

.0

o.odergeschiktsn

betaaJt,

hun aan den aodereD kant
betgeeo Ilij yoor die di~n8teD ver~

weder ontneemt
scbuldigd is;
d.t de geh.ele Europaeac!.e b.volking v.n lndi.
mag ge,egd worden. onmiddellijk t. werken voor de
b.longen van Nederland. en dut. al ontvangt zij da.r·
voor loon, zij daarop cchter zonder kortiog aanBpraak
been;
dat deze stelling duidelijker wo:dtl WBnneer in aaD-

m.rking wordt genomen. dat die bevolking grooteudeele
uit ambteDn.ren en Qfficiereo best-It&t, wier tractementen zeker niet 'altijd erecredig EUn RaD buuLe behoef..

ten. en aan de voordeelen wolka Nederland van bunne
dien.ten Irekt. en de helling v.n een. b.lasting op de
ink.omateo van delte panocen, lljt den aard dar zaak
ge.n ander gevolg kan h.bbe~ dan e.n. verhooging
van de tractementeu, waarop reeds nu, en zoo adres8Bo"
teo vermeenen met feel recht, door velen wordt aan ..
gedrongen;
dat het dua ••1 zijn n.men aan deo .eoen en ge·
ven Ban den anderen kant; en men liU moge bewersD,
cht dit geven niet zoo spoedig volgeo zal, maar men,
waonser aan dit begiosel wordt voatgehouden, daafvaD
op den duur oolt de wrsnge vruchltHi plukken za l ,
dnu tocb wei niet 1.al worden w~dereproken de
juistheid van d~ stelling, dat bet werk zich regelt
uaar het loon, en dit loon in Iodie moat zijn zoo,
du.t Dlen doarvn.n ollbekrompen en op ruimeren voet
dan in Nederland leven kan;
dat hij. die deM .t.lliDg bet .. ist. geen rekenachap
Loudt met de opofFeriogen, welke de Eur,lpeaa.n in
Indie r.ich in 8.!ldere op&icbt.en getroosten moat en
niet in aanmerking neemt, wat in Nederlfmd genot.en
wordt, en hier to lande worot; gerulst;
dat de inger.etene vaD Iudie in den regel nitlt verwogenJ i8, en alB ambtenaaf laeft van zijn trlloctement,
in de hoop om zoo Bpoedig m'1i3'e!ijk met pensioen Daar
Europa te kunnen t6ru.gkeereu; dat hij daarvoor werkt
jaren acbtereen, en dat hij buiten dat werlr, voor aile
gBnietingeu d~8 itW6US duur beto.len, ell zh,h ill d~ll
r~gel wet materiUol genot ttt vre.Jeo stelltju m06tj

dat .1 w.t in Nederlanrl vun Staat.wege wordt ge·
daBn (men denke B;echh aan u~ cOldIDUni"o.tiemiddeleo, iI~richtingen VDO onilerwiji en"'. aDZ. eDZ., je.
oak: aan de policie tel." beveiliging van personeu elJ
goe(lBren en aan de hygienE:;) \'o(.r ht~t groottlte deal
hiflf wordt gemiBt, en men ht3t dttn iugezoteuon van
Ned~rlo.ndsch.JlJd,tj, bij geUlia vall z.ooveel, ell bij de

Staat,

100

burgerlijlxe sIs militairl", reeds nu meer en

m.er gebukt gaat ood.r de stijging dar prijz.n in de
laat8L~ juen, en men hen titans nog budreigt met eane

heffing op hunne inkomsten, die voar 8Jwmige dea
druk der tijd"n ondrag.lijk mak.o Eal. en uit den
8ard dar z8ak tot nog grootera rijzing van
vaD o.lIe artikelen lei den moat;

d.t op dit Iaat.te wordt gewozenomdBt.

den

.1.

prij8

bet

leven van den koopman en den industrieel duurder
\l'ordt, zij aan den anderen kant grootera winsten eiflcben
zuBen, eo de gevolgen daarvRD door de rebruikers

.uIlen wo.den gevo.ld;
dat voort. odres.anten m.eoen. dat bat beraarnde
plan ook voor Nederland ten .Iotte noodlottig werken
z81, en niet ie overeen te brengen met eene goede
staatkunde. orndat d.rgelijke ma.tregel tot ontmo.di·
ging laid.o ,01; omdat N.derland wakkere rnann.n voor
de behartiging zijoer belangon in Indie behoefl-; eu
omdat rIo zoodanigeo zieh maer en meer zullon terug·

IrekI,en naarmat.
wordt

hun

toekomat

alhier donkerder

.

~e"eeg ..

.
.
. ... - - .-

De Indische, Pers.

D~ Javl.I.Botlebe8preekth~~de.akbeeldom vaD"Ib~
KONINGSPLIUN !IBN

PARK"

te·

woke!!.

.D..t deDkb ••ld (segt het LIsd) i8 Diet l1i~l1w, '1
geen .ebler. niet belet Jat bet een wa.rlijk goed,denk.
b•• ld 8ohijnt, tot verwe.enlijking w•• rvao een pogln~
di..nt t. worden io 't work g.st.ld .........
De r.den.n wa"rom wij ~en park wensel en, !igga.
al •.·t w.re voor de hand. D. zoogenaamde barge •.
klaBse breidt Eicb te Batavia me.r eD m ••r nil, e.
het i. een feit d.t· haa ••• erstok.n
lij grootendo.h
is van den to.g.ng tot Harmoni_, Concordia, Planten,
en lJierentuin, dnz" veretokau ook meestal van' tuill
en .rf bij de woo:lhuioeu. geen pI.atsis. Ban. Ie wij.
lien wa&r ~eu a8ogeoawe waodeling, te maken" eo eell
ofleidil1g i" deo <arm vango.de mn.i.k b •. v. t.
vinden ie. WaLn.er wij tien ja~r verde• •ijn••al d~
burgerHa ••e in sterkte verdubbeld wez.n, en bet il.
oak ~it een aociaol.politiek oogpunt. noodig en· .eratan.hg dat da.rop worde gelet. eo eec geschikte .Wlln.
delpI.at •• een park waar volkakoo •• rten kunnen war.
dOD gegeven, en~. in 't leven: warde geroepen.
Va.be.ldt men zicb het Koningaplein reed. in. •• n
park herocb.pen. dan kau men .ioh bet genot voorat.llen de~. bewoner. van d. hui •• n I.nga b•.t pl.iD,
wanDser zlj, nu.genoeg lJ en geheeloD dog dOD:, in de
g.Iegenheid zullen .ijn and •• den achaduw der balcb.

,,1.

jes t~ w8odelen, en de kinderso daar een spselpl8st.

aon te w~ •••. Het park kand. t.ot.cb van B.tllvi"
weZdD, de ver:mmelplaats vaD Banzienl jken, rijkeo en
goeden, zoo weI als van de burgerklassd, daar de ruimte groot gtmoeg iSj en bij voorkomeode gelegenbedttD
zuBen ilIuminatie en muziek claar vrij wat meer ge ..

noegeD geven dan op h.t na.kte veld '1'n 't b••t"an·
de plein.
Bet itl te b, treurtlD dftt hat Pdluill foor den Gou9'erneur.Geoeraal, iu stade van op earl onmogelijke
plaah te ~ijo neerge&et waGt nagenoeg Liemand het
Eit't, terwijl nu weder groote ·flommer.. er Ban worden belt •• d. niet io't midJen v.n bet Koning.plein
i. gebouwd. Hadd. men het palai. van d." onderk ..
Ding te C.lcntta met de da.rbij behoorende parken
tot model genomen, ue Gouverueurs Generaal louden
een wa ..rdige. woonplaato hebben v,.rkregen. en Ba·
tavia zou vdrfraaid' zijo geworden.
N u echter dlla.raa.n niet maer to veranderen valt,
kan dit geen redeo zijn olll de groote flakte van het
Koningsplein outteloos en r.ot"Iooa te lat.n ligg.n.
en a19 gemeene weide t~ doeo gtjbruiken voor deB
vee.tapel d.r bewo •• ra langB h.t plein.
I. ook de Regeering biervan overtnigd. docb niet
gezind of buitell machte om fonds81 toe te atJ.an -roar

het heracbeppen VBn het plein in e.n park. dan .on
over den afltand
van den grond tot bet booogda dool. Toonde "j dch
hiertoa genegeo, (oder toe&egging vaD Gekere bulp ell

zij tach in overleg kUhnen Lrt'tien

voorwao.rde oat de plfwllen Ran baar moeten onder-

worpeo worden ••lao ... u weUicbt het park door aen
kUDlH. n worden tot atu.nd gebracht.
En mocbt dit g".chi,den. 'en onder. d. Reg.edng
van den tegeowoordigeD, GiJuVerneur,GtJDeraal. met

Vereeniging

dienB goedkeuriuJ en medewerking de.armede eeD begin worden gemaaut, uall I')U onder !tijn beetuur een
schoon werk deil vredes tot stand komen, eeo wsrIE.
dn.t, oodar den nuaU} 'au, LOUDON--?Ilrk, de ·iowoner.
Van Batavia stet'ds zou heriulle-ren aall de beJaogat",l ..
ling door dien Landvoogd getoond in den voorapoed
en de ontwikkeling van onze 8chtJone a!ad, tot welker
vel'froailng helaas zoo weinig wordt gedaao. Dt' bur.

gerkl.a.e vooralzou den G. G. Loudnn d.nabaar .ijn
voor hetgeeu hij ilJ i.I~ze voor hoar deed."

l\:lUZJ.Eli::-UITVOER.ING.

hDs.n die zij Ioop,n om in dit klimaot ge,oodhoid
of leven to verli~zl'n, ta minder hoeft. te misgunnen, dat

zij zich uitgo.ve!l plegen to veroorloJvtm, waaraan in
N.d.rland "l1een. door da m•• r varmogend.n gedooht
word~. omdat door d. eischen van bet kliwaat veal
van bet.geen in Ni.lderlond onder de uitgaven van weeldd wordt g.r.ngBehikl. hl.r onder de dringend~ b.·
ho.ften des levon. to hui. behoort:
dat een zaer groat dee I va D de ambtenaren van den

Op Z&lur.l.g d.n 19 Septerub.r 1874.
Onder leidiog van deo H,er
W. HoSEL.
ProgroJU.ua_
lote GEDEELTE.
No. i. Morach Caau den Heer Oltmans op·
lI.dr.g.n ................................................. Ho.el.
M 2. Ouvertufd 1.etJ Diamana d~ 10. Courouu6.Auber.
• 3. Ro •• ~lous'.II •• Scbotti.ch .................. Schrnidt.
, ". Souvenir uMa.rt~u." ....'............................ Flotow.
2de GEDEELTE.

, 5. P&rade Marsch Willem III.. .............. M.rku •.
~'

6. TWlJode uitvoerillg van de groote FaotBisie La MueUe de PtJrtici
Ob/igaat voor ver8t;hill(nde !n8Irumf,lte,. •. H08el.
~ 7. Et!rste uih-oaring Va!! bet nieuwe Na·

• 8.

,
•
•
,

1.
2.
3.

4.

ger-Morsch-Potpourri.
('fot Souvenir aan den Heer G. G. B.t·
ten, Directt-ur der Minstrels .............. Hosel.
An der Bianco Donao W.I ............... Straua.
ZONDAG. 20 Sept.mb.r.
Neerland. Roem I.atste Mar.cb ......... lan •• n.
Ouverture Si j'etaia Roi. ..................... Adam.
Neger.M ... cb Potpourri.. .....................Ho••1.
Oltman. Mar.ch .................................. nosel.

j

mO~:~it:~:::t.~.i:ar:·: te~::~:t:~~~;ga~~':ne~a:.0!t~

Pro t est a II t S che E er e die n s t.

regel bebben blootg.legd. eu ov.rtuigd dat, ,,"~c~c,.
aan het bestaaoda plan mocht worden uitvoering gtl
g.ven. zulk. onv.rmijdalijlt tot eene toenemeode onte·
vrelieohoid ondt\r da ingezetenen van Nederlandech ..
Ind,;; leiden .al. zij Uwo Maje.teit Dader.n m.t b.t

ZONDAG. den 20 Septemb.r 1874.

o

eerbiedig verzoek :
dat het U,,'.' Maj ••teit moge bebagen de

inge •• te.

nan, hazwao.rlijk geacbt kunnen worden hun deel ,te

Den vao Nederlandsob-Indie in· bsscherUlillg te neo::.en

moeten dragon in de lasteo vanden Noderl.ndaoben
Sta.t;
dat .dres.oot.n daarentegen .lleo even.eer door·
drongen, zijn van
overtuig,iog dat, wanneer de middel.o van de Indi.obe scbatki.t ni.t meer to.reiken·
d. mochtea zijn om de uitgaven t. b.atrijdeD. die ten
beboevs vnn 1ndie mosteD wurd,8o ged"3o, zij bet'bun ..
no dienen bij t. drag.n om d. Regeeriog d. b.achik·
king over de meer beooodigde middelen te vertekereD;
d.t echter afg.aode op hetgeou orntrent den io be·
raaJ geoomen maatregal ter hUDnerkennis i. geko.
meo, adre~l!Iu.nten meeDer, da.t ue bier geatelda ,oorw,ao.rde in casu niet ",anw~zig ie, en dat vODrnamalijk
?P gN~~d van deee, overweging de overtuiging' bij ban
lag.rlJpt. dat de voorgoDomeo maatregal mnet ga"cht
worde. ovred.lijk, onbillijk en oiet i!l het belang .. n
dooSta.t te zijn;
dot de anntooDil)g hie ..a" hun ui.t moeilijk vall.n
z~l, en zij zulleo aanvaogen met Uwe Majesteit eerbledigt. wijoeD .op de politi.ke verhouding v,an lodi.
tot Ned.rlaod io bet algeme.n;
dot betziJ III.D d.z" geweetell btBobollwt 1\1, eelle

tegen do .icb meer eo meer openbarende Eueht Oel b.o
t.e doen drag.n de la.t.n. walke op de bevolkiDg van
Nederland rusten, nielttlgeDBtaBnde de grJote wehaart
welke Nederland onder d. gozegend. r.geeriog vao
Uwe Majeateit st•• d•. meer eo. m.er mag onder·
Tind.n.
Batavia. Augustus 1874.

de

.. '

ean mime bron van inkomst

t.n .eerat. de aandacbt vao Uwe Maje.teit rnoeten
veBtigen. dat Indi. voor Nedarland productief is door
h.t niet
rnidd.1 van zij... Europe.acb. b.volking
opgaat, dat de meefter~ die voor de diensten van lijne

O .. erwegende mitsdiell, dat beklaagde bezw •• rd ia
.oowel mat de kwnlifioati. al. met d. opgelegde

384S56.6IP;

~tb:~a~~t::!:~k~;ren

hl.nde· gedactbtil land,

·opa.
Ob. U.. ddlDg,
..d,lo de, ..petlt.ie in ,N
... edel'llI1lJ
bri!ngen
ietavsrmakelijko"

,oorde.elen trekt, en dat do aatig8 saldu'. verkregen·
door van de. inkomaten .,.n India afte trekken do aan
het b.heer de.er /leweeten verbood.. oilg.veD, voor

plaata. die oi.t al. een bewoolld bui. wordt aang.·
merkt of d •• rmeB galijk gaet.ld (art. 305. 20 Wetb.
van Strafr.) en ,eroorde.lde bem tot twe. jaren d.wang.
arb.id buiten dcn ketting.

ting gelegen te zijn, welke handeliog faIt io de om ..
sohrijving van art. 305 no. 2 van bet Strafwetbo.k

'5076~.63';

I

kunde. en lot d. groot.te onbillijkbeid leideo zal;

aen

voor Inlanders;

l 4626 :67.42'.

Kolool",_ daD wel.l, enlle belitting ,anNed~rl.~d, . / . bet or e~omAII toe ll~t,

h. . et.. e. eht.".r.. V.&II.t . a,t88. !.'. d.a.t ..N".de.ria" n. . d va.n. In.d.Iii.. 11lel..
.alle.n ceer vele ItIdlfeote, mallr oak groats direote

grond oat ,'our tijn B\!lmld geen voldoend LewijB aQnwezig was en verklaarde 1100 Asia 8chuldig aBD dief.
no.oht, door meer dan
peraoon in eene

beklaugde tntlt nog een ander vier biggen beaft geet.olen uit eOll vnrkensbok, dot Diet ill gebleken met
d6 wOlling van den eigenoRt" binnen dezelfJe omalui ..

De antvangsten wegenlS in- en uit\>oetr~gtJ belaating
op den tabak en PQkhuishuur bedrllgen o~'er;

"

ge-

Hd Hoog·Gi'regtabof we •• n. m. het Tolgende:
ARREST.
Het Hoog Garegt.hof enz ;
Ov~rwegellde, dat uit h~t ter tereghitting vall den
R •• identio..... J gehouden obder.oek i. gebleken. dat

Tot •• l
l 4597340.49'. f 4241719.37;
Andere inkorn8len
met de roorlnelde
middelen in verband st.ande . f
29126.93,

3639581J.64 i
3303105.02;

varkentt

eo (h residentiaraad van Riouw "eroorde beida Chinezeo t~t Eea jaran dwaDgarbeid
kalting w.g .... diefstal bij nacbt in een be·
huis. door twa. per.onen g.pl~.gd. (.rt. 802
van Strafr.).
H(lOg Geregtijhof eprak Oey Atjoeu vrij, op
W/U"tlD

stat b~

de muzijk van hun bataillon.

40123112.97; tluslllinderJ:l.n in I8H f

WOUT

stolen
dee!de
in d."
woond
Wetb.
Het

mtni, ieder een serenade gebragt door de offici@ren e;:)

IS74. f
)873 • •
1872. •
IS71. ,

NAOBT nooli IIlIlIB DAN jiN PlIII800ll'
DIB.NIB1' AL9DN BBWOOND. Ii'UIIO
llliGBlDmIt'r OJ!' DllllMllB,
GBLUK GEs!l'ELJ).

pL.ura,

Twe. Chipe.en, Tan Asie eu Oay Atjo.o. te Riou w,
droegen eon mand. rn.t vi.r biggeu. .toen lij door de
gardo.waoht werden tesengehouden. De Isat.t. li.p
sn.1 .weg .n wei in. oe., zood ..t bij niet. kon achter·
haald wordeD; .Je anJ.re b.i,.nd. met zijn makk.r de
bigg.u Ie h.bb.n ga.tolen en werd gev8'. Oak O.y
Atj"en onderging •• 0 paar uur later helzelfd. 101.
Hat bleak bij oDd.rzook. d.t uit h.t bok of' b.t

GUTBnltN ATOND weld aan de niduw bevorderden,
den initenant kolonel de Ccmm, en deu Majoor ])em·

.

BBN

geoteld.

VOLOBNS h.t programma begint de .cbutterij.muzijk
baden avooa. hare uitvoering in de Societeit met aen
marscb, die door den kap~lmeester nOBel is opgedragen
aan dOD nieuw ben oem den kommandant Majoor. den
hee. OLTMAN•.

.

m

Uit het onlkrzoek moel bljj".,.•. tlat de plaal" lDaarwt
de djpfltai [le6.,...t, 6inn." cleteifde omlt"iting ligt all k.f
61111Joontk Aw., zat Ael tlaarme_ "unne• . lDortl.. g_ljj" . go-

DE lIDBB LEVIJSSOHN NOBUN heeft b.den wederom
eeo uitstopje g.maakt naa. het di.trikt Doclja. 'waa.·
Ichijolijk om de deaa Toe[loe nog e.n. te b.zo.4ell.

Totoal

oiu.r.u BU

(Yclgen 180 Handteelttninfltn.)
Het Alg_ D,t1. N.l.r:egt omtr13ut ditadree ,~Eer8t heetta
het dat' de GQuverneur . Gijuerosl Ewnrigbeid' waakte,
bet verMekscbrift na.n te nemel1, 'd)cb'die onderste)·
ling, blijkt, tbODG,' ongegrund ,te, tiju geweest. . Het zou
ODS niet ,verwonder~n, zoo het etuk bij zijne,aQokotpeb

~~ ~:~:r~~eD4lI~~I~:::i: ~:~~~le~~o:~:io~aa~~~~::el~~~~
blake.nd

van,

~oorn

'over, do

booze planneD, van deb

·s morgens hal f fJ ure.
DB. AMEIJDEN YAN DUIM.

R.oomsch Katholieke Eeredienst.
ZONDAG •. den 20 September 1874.
De vro.egmilS

'0

morgeuB. to '7 ure,

De Hoogdienet (lrn' balf . 9 ure.
•.... vond. te 6 nre. b.t LOF.

Aanvocr tc Samarang.
Per Eogl. Zeiler "CollDty ~aoB;:8~:~~' kapt. ~{o. L1J.O 8aUut

Per Zweedllobe Zl!iler .,William en
BaUa!lt,
Per Ned. Zeiler

"JohS.DD.Ii

A.DD'I."

~~i~~t::~t.

kapt~ C. L.

M.

'BD

f{QttJ:

'AkOn Balluc,

nD. Peoalollgall
Per: Engs.' Zeiler HGoldeo Citl'~ kopt.'Owen&" aaUa!tt

Per 'NeJ. Stoomer

.7,Madura~;a:8~~t~.iaOrdem,aD

Per Zeiler, .. Fatbool

Moebt~~~ ~~a;::~~e;:'eb

Ballad,

bill Oen .

heer Van Rae.. D. beer Van Reea .elf. weet b.t...
'.D Bim.
j)" mioaten bebbeo het r.dres, alvorena het te onder..
208 Pi. paarden, 8 picoh 'wai, 80 picot. tamariado oNer,
teeK.eDen, a~ndacbtig geIsE,eo; de anderen zijn bij het
Pcr Franacbo Z"iier ,,~,~~G';or~~~~: kal't. E. Horaaau
n.derscbrijven huoner nOBmteekeoiog Iser kalm ge·
750 h. bra~d."ij.. iii colli. "QD, lii ko. Eel"" .... J blo.
ble.en. H.t mi.,.r.tand was onvermijdelijk; d,.• chno • kork.... $.ka koopm....oh.pp ••• U kA oU•• 50 "4J~a.,«.. ,

.• _.•S.O.I....I"!"B.P.S.....B.B•.•R.I~G~T. .Ii.I
.. •••-_

"

.
,

. k '
" 1 '.
. Aaoge omen ' Sc lepen

-'Vcrtrokken Sch, ~pcn.

Said Baoeeil' naar Boender.

Aangekomen Schepen
i.e Da't8v1a.
11oAO.N.

D.

SCli :UDt o~z..

VA.~

A.OI:NTF..N,

Ti~f&~~~~~~!~~~r:~::~;:
r.

n.lQ

met .. rgu.llIDiDI d. &aD clien rug nrbOD,deD
Yen dl"D.gea.

Door tieD KommalldUit ,aD btt Leg.t ell Chef
tem.aC

JNFANTERIE.

8ij

troep.a'

Bij

8ij KODiDklijk betluit HlQ den lsten Julij lS,H. D~ . 4.2" ~l ~e
E . L. Muller, un bet 85ft r~glment u dantcne, 10.

tweocle luitu81lt

:~j~:~~~Eff~:f~~~:~i:;:~.b~:::,;::~:·I;:;.i;;::;::i~~;

der iofantuie, 1r.rkuatn bij bet Departemut rail Oi>rlog. ill rang
ell uc:tellDeteit ourv:plnt,t bij bet I'tuoneel der l:D.ilibife admioistntie un bet I.Sct ia Xedllrlandill~h·lndie.
Bij KODinkJijk bealuit nn den 4de n J ulij 1874, DO. 63 . i i de
h !;t Sdc tegim e.ot

inf.,l11-

'eric, 1,.. rang to uciennttcit o"rgeplaalit bij bet "apr'a d'!'.r i"fMD.terie nD het l~ger iD. Nederl:lll<hr.ll·lndie.
Blj Konblkiijk ~ ~Llit hi!. ,jCD ;']sttU J ulij )8"7 -'. 1\0 . ~5, it ala
en .e"oig op Zr. M.• . bc!lnit un den 2-isteD Mei 1873, DO. 22,
houdnde toektolliog no eerfolle beloolllD ge o h:r uke fan de
.bij~lferrigiiDgeD to. Deli (Noord' Dollkulilt no Smnatu.) ,:an 12 Jl:'lij
tQt 6 NO"lllbcr 1872, tp.r.7.elf!\ er uh lihnog be!lotmd tOt ridder ner
'de k1aue nn de lDil it!lire Willemsardll, de bij bet l~"t.r ia Ntderlaodlch·1adi<l geddaebeerd K8'U~~ t zijod e eente \llitea;a ot dt:r infao .

!:f!~Il;a~l\:e!ij~eg;~!:g ~ijdd:I:Il~:n~a'\ ~~ l:::~r:~e:ill;e;aoD~:r?ij::~
drelijke nnterkiDI,( Laoe Mllrg') op 27 Septem lJer 187i.
Door dl'll Mioia ler un Ko\oni" o is het ' I:!rlof un N'tlullrlnd.
urlUDd aAQ de aruhbnarr.n .K J.. G. P. C . .4.oJrall, I,ul~ t marioe.wagatijamenter Ie Soerabl\ija, til E. Beneh, Ju l",t lefereud.ril bij
bet departemeat nn bi:!acII13I1d.eh belluur Ie Uataria, u311er frt Juga 'uordeD t,ijcl "1) tel mUDd.tD.
Door den )1ioi.ter uo KoioD iea i! bet ,erlor lIa.ar Nederland,
vcrlccad UD den betr G. J . Gr"elmi~ , laai6 telij k amblea :;:..r ter be·
~hik"iog hij de laodeliii:e io kol~d eD UIo k\lhUl~ up Ja".a, (haD1
lijdelijk pri.-u.tJocent bij de ltljkainJtdlio~ \' 80 oDd.e'wlj ~ ill In·
ailcbe hul., land- .n YOlkellkllnde hI Leid ell, krachtenl magtig:iu a
d.a KOD.iDI{I, in het bel8ng VaO dat onderwijll . nrlt·ngd lot ultimo
0ctobe.r 1875, a.~1 wanneer zijCl twel!jarig rerloC, nrlellgd milt ~e:D
jur, gehul u.1 zijD ,eflltr ~h o .
V

io 1 0 e p a r t e

In e 1l

t •

len hteeja.rig ferl or nur Nellcrland . WI!!;I!'Q! zi!:k te, 1au den tele·
,ra6.t der hntdfl klane u.. Tb. E . R and t; aan den unten
kommie:lo op bet re9ideotie·ka Dt6or te Atnboilllt. H GrcenllHldl;
uo du burgeropoemer In het, gotl~'{lrntmoDt Celehes en ODdeT hoorigbeden C. W. A. Kl oer eD un d.;u deJ"cen kornmielil op
bet residentie-knnt<.oo r te Soe rab ~ ija W. 'l'auoaij.
ONT81, AGE!'! :

Op nr:: oc.k-, eer. ol, ll.it ' , .' lInd .

dieo sf-, d~

kletk bij hr.!. departe.

lDent VII'. hDder"lj~, een'dieoll I:U lliJ\'t.rheitl H, A, E. Popp
en de luinmall bij '9 hHld ~ plr.l)t{'.nlnin Ie BlliteDzr)tg (Batavia)
\;j . .H. t1e~lt e li Il g.

'l'ot o.rsten komm;o. up bet It_i!lentie·tantoot ft, Amboilll, de ambo
ttaur op wacbf6tld IIIr. ], C. F. baroD nn H~ ~rJf. btl.htdijk
bij dell Inndn.ad te Ng~wi Ofadi o~ b).

,rim.r

GOl:D(a:KEUlltJ:

dat door deo lle6idflDt va n

Htltui~

)Ie" de waarneming dill' betrekkiog no rooimeester tt Buitell.lorg,
de iDgeniellr der tweede kllll ~ e bij dro l'n~terttaat til '.land,
bo:r gf.rlijh 0l,oa.l,ue 1'I'erkeo }', .J, 'fll. N. Deukmn \'aD dn
W i~ck .

IS Ul:LAS1':

Md de "utllotmiog d<lr bdrekking no GvuHrDemento lalldmeter
in seooemd l'e"ut, de iogonieur d: r "w,'cde klau ~ bij dea
wate,.taat eo fa 'aDds burgerl ijke Orenb3.1'f1 WerkeD C. E . S.
Vertchnoren .

Door dell. Direktellr van Juditie
IS OOEDOEKEVRV :

dtr.t dooJ: cln Laodread te SolQoroio

( ~fadi o en . )

To' bniteDg"wooo anhllituut-grUlier bij die regtbank, buiien benraar
un den lande, 8. Scholten G%D, koo((olt'Ur der hftrde kluao
bij h.t billneDlandsch beat uur aldaar.
L~LANDSCH

BESTUUR.

Op ttno.k, elnol, uit 's houl dieIllt, mal .agllbei Sattro WOOgIO,

wedlDa nD. Po:!ring (BageleD) eo. m.& dem:ODg Sa.tta Di Itans,
"edaDI
flotmhon (Cberiboll) .

"'D.

Tot iolandtch l,mClier un jUtti.tie r met dell titel ,Yan djakae, ill bel
rtloattwp ,Mllapg (Patoeroeon) Aalro iii Wirio, Icbrij.er bij
deD regeat no Pal()eroeaa.
Tot. "edaa. faO roeriog (Ba,~ltn), fadeD G'oodo Di Mcdjo , seWettD

wedar.a YlD WODOtObo
.
T"t "dIU raa ' Ploembon (Cheri hOD), ndcD m.a Koeloemo Adi
Ntgoro, wedlnl Tao Chedho",
Tot .ew. tan Cberibon. mae ~arta Di ' Medja, u.i.tea.t·"fdall6
aer '~.de kb.ue
Gel:ana: (distrikt LOIlfi).

"'D

INLANDSOH ONDERWIJS.
1I1J liE·

Bij
Bij

Besluiten en Benoemingen.

C i

Bij

PLAATSELIJ~E .

INLANDSCBE SCHOOLKOMMI'lSIE
TE POERWOKERTO (BANJOEMAS).

llano}. 1Jegtllf 16rt~k, all lid, la:deu Tirtl1 Admadja r OOlder dankbotp.ipuS ,oor
door h'llil al. zoodaDig bewezeD ' dttnlton.

a,

'roS lid. .m " At", Dl )leclja, dja.k.e io bot rege nhebap Poer'Wo.korto.
BU. DE I'LAATSELIJKE INLANDSOBE SCHOOLKOMIdISSIE
TE PAIIAKASSAN (MADURA.)
.J:ZfOZllD~

.do, Allmodjo N.",... flrlikull ..

a.

AItTILURIE
8ij

Oij
Hij
llij
Rij
Di;

.

ali

hI. kump'\glli~ tt? Batavia, (le kapHein W. Broue nil.
GroeDou, YOl O de I}dtt komlligGie te Baojve· Biroe.
de He ],:onljlagnie te LJaujor:-BirQPr de e e~. le iuiteo.aD t H . J . O.
Souman, \"an do 2de k ompagaio t o Sabh,;a .
ae tid e kompr.goie te Atjeh, de el'nt e luittDaDt jU, B. nn
Sit_e. fan de lSde L:ompa~Dje te Ba t.vb .
de 2:hte kOIDpagoi e te AljelJ , dr. I""eede tnitenant J. C.
Oee!, n D de Me k omp:\gnie Ie SaDj(1e·lliroe.
da
oorlog te li.lU lU.. de JlI!lgl)zijDmee~ter twc;ede
khne (eente luiieo8nt) J. J. fl . A. Schl.'Q au, 'fin die Ie :\tJeh.
d Ol 1118gazijneo ,aD oorlog te Willtro J, de ml)gt1.ijDDle~!t~r
twude kla!J1Il (eer.de luil.o"a.at) W. Kamp, chen r, rao dl t te

rr.agllzijaen VlD

l>ah"'j,,,

Bij " ~J;'£leg~~~:::e Y;n~I;:;~~~ i. :i~:~;d, d:.ll md~~a~~n~;j~!:: t rd •
GENIE.

.u.ar.

rrao~ lo~ijD

au

:~~g'1ea'be"tal::;n n~~~~!:c!f;d,!k::O~dm~la~~: .~::i~:~

b.".
Oa,e a".lbeid ,ert..tt. de bondioten oiat weinig.
R ot .poet bU~ ' nu, d.t aij niet in plao •• van 120.000
r •• leD. er 20<',000 baddeDgoeilobt. Zij bidden liob
ovettulgd, datdie.om e'ene.na gebracbt . 100 lijO ge·
word.D.
11. lloliao. meende dat die ,ergissing !log weI
~.or good t. mBken wa •• Men .ou de 120.000 realen
In ontv8ng8t nemen, en dan den he.·r DurnndQrte DOg
.o"l~u~ houdeu, totd.t meo er 20.000 g.br.cht bad .
Dt l. voor.hl wekte eon atorm van '8roDtw~ardigiDg bij
de Spanjaarden op. Eoo •• n heo /lam h.t woord eD
w••• den '000 .-an den .KerkelijkeOl Slaat met d. vol·
g.nd. woordeD tereobt:
. • Caballero", zoo Iprak bij, .gij r,t't 0[:.8 daar tot
let. aaD, dot, gon.el iu atrijd i. w.t aile .ed.lijke b.grippeD VQD 009 DQtiooa.al karaktor. Door Irouweloosbdid benBdueLt men zijo credi6t, r&baHuro , EeD mau,
eOI\ woord. eo dio e~m ~8al gelogen heeft, tHen vor ·
trouwt men nooit w•• r. AI. i.maud wij dringeDd v. r·
zoekt, ow den top vaD deo Maladetto td beklilllmen,
dOD staat bl1t snn mij, of ik j,' of IItHW wil zeg~tHlj
maar bub ik eeuwul jo. gezegd, dan moet ik Dl\ar

j •• r godi.oJ bij de b.ndo fAD Pardillo.. ..ligermoge bij in het P.radij. zijn! - en wij h.bbe" mer,ig
1,,8geld ofgepel"Bt; maar W8nneer men QUIJ b tlto,ald had,
doo .teld.n wij d.delijk deo gevangene op ..ije '0,ten. ' W'j waren b"bdieteo, lDaar wij wafan geeD scbur·
keb".
Barbasho lachte.
• B"h", autwoordde hij, J/ gij \1'8srt spitsboeveu even·

goed al. w~, Italianen. Of bebt gij de rei.igeto
80WS ook Ui6t burooU fa.n bUD bellf!ll, gij Barbara ridde .. ,an de bendo va. Pdrdilla••• lige.P"
E :m gemor ging op uit de rijeo van de Arragooiih 8.
da~

bo~nlijk

Of men

hi erbij

o~)k

uiet ta

deuken

hceft nan de noodige dosls d Wo&an eigenwaoll f'D
bevooroo rdet-lde eigenzinnigheid is eeo ftOdH8 HaAg.
De \'olgeode vQorbeeldon zullen de WijZ8 anntoonel1,
waarop de Spallnsobo trots werkzaaOl

'9 .

In het jaar 1816 had een It.lianne.h .trui.roo er
Bu.rba::llro geDllllInd, zijn

l' a.d erland Yf.~rlatell, om in

A.rra gon en Catalonio ziju bedrijfJ d"t uij re~de met
.ooveol goed ge.olg had uitg.oefcnd, ,oort te .etton.
Ettn gedrukte c1rcu\aire, die hij bij honderJ6 exan,.

plaren ,.r.preidda, vorderde d. zonen van het laDd
op om zich bij hem aan te sluilell, ten einda te zumen een rooverbende op to richten . Bet vsrll'OUWDO,

dot hij tien jaor lang in don K.rkalijkeu Sta.t SOIlO'
ten n.d , deed bern hopon' d.t hij 00< hior in .ijno
,erw.chting ni.t teleurge.teld zau worden.
Reed, os rerloop

b~ho 'Jrt

meDICI. vaD he m verwacht. DlI.t

7an

eenige wttken zag blj .2ich

•• 0 Lot hoo''<1 go.told VlIO 25 mou, die !.ij zoo .poo·
di~ mogelijk Dllar Ita.liasDl!cbe wonier orga.c18eeroe,
Toeu gillg bet met rris.cho kracbt .au het werk,

.voar

er nog maar acht dagen ft'r loopon waren, IHlll~
dt}D zij Ben rijken grondbe&itter uit C"tnloniiJ, die
foor zaken naar Pampaluoll reied~, opgelicht. Bo.rbfts-

Iro schreef toen het valgond. "riefjo oon d. f.mili.
fO,n daD gevanq-cne:
• Mijno ho.gge.cbatto en oprecht ve"srdo
Heeren en Dames I
, He~ .pijt mij zeer, u de trr,utige tijding te [floe·
ten mededeelen, dnt Senor Durandurte, uwe voortref·
f~~ijk6 ecbtgenoot, ' ader, broeller, zwag9f, oom ell
oudo cm, zicb in OOloe mBcht bev.ir.dt. Het doet mij

"cnter good, u teg.lijke,·tijd to kunn.n mododeelon,
d.t gij .Ijce bevrijdiDg iD u.. eigeo handen hobt.
Wij ,e • .oaken u, om coo .po.dig mogelijk 120,000
reolen in de bergeo te brODgen, en bolo,oll d.t dade·
Iijk na d. o»ttangat Senor Durand.rle ~icb in U\fe
armeD IZ8l k,unnen werpeD.
• Vaod.ag i. bet Diuodag; al. \Vij a.n.~.and.n
Maaodag .iet in het betit .ijn 'au 120;000 ••• I.D,
dan zieo wij ODS gedwongeu om S"Dtlr Dilraodartd
een oog uit te stakeD.
Kr~geli wij bet gold nog niet op den dag ua d•• en
maatregel, dan zuUen ' wij bem eeB band afkappeD.

StDurl mon ·olio het lo.geld ni.t biouon d. drie dogeo Da dit laotsto feit . don l.ggeQ wij hom hoi !lOofJ
vQor de t,oeten.
, Wij' kU'Ben de gen.dige heeron en dam •• eerbi••
dig de haad' en be,elen U oon in God. hoe,I., did U
een laog laven lD;0ge sehen!:'GD.

Terwijl ?e roo'ora n.u wachtten op den t.rugkeer

~::ht~:~to::·tebebgoo"n:::. :V?at':~u:~: '::d:lijfni:~I:~:~ .
met die 120,000roalonl D. een zeide, Jat bij ' .ijn
nut wildegaan . DellleD en .iob nederzettGn op. een

zoo

bij do botre,king .venal. koppen.otten au aderiat.n bij

~~:<~o;~r~~/:," o~"~i; ~~~ ... ~;e~'P~I:'~I~~B? .."ilt gij

Di et

Borb •• tro Incbt. nog .p"lacbtigor.
• Oat tijn aJ bijzonder beleefllo mliDieren ," tei bij
IrJcbou,ferQpilalend. MIs ht't hier ill't I~IIJ altijd r.()O
gem.lI.kkelijk, om met d~ reieigera 001 to gaan?"
,Slec~t8

dri. of

h~bben

dan I)ok zwaar

Di ~t

gehad,

beeren

,'i'ruleon moot da Spanj.ord .ijn., •• ~t h.t epr. ek·
woo['u, en inderdaa.d iB trohubbeid de groodtre k van

DJeD

di" Villi den arts. Dlit begrijpt ook ieder "er':!tandig&
SpRujaaru, on 't, i8 Wd-e r d:l.ll eenmanl gcbeurJ,.dnt de
beer~D reir;ig:eI8 t~ t ont.lm boofdman leiden, terwijl t ij
hew e~u voorwl~ rp V"Q waa.rde orerrtlikten, dat in d~D

INFANTERIB,

Het Pob.t d'holllw",' van
Spaanscbe Roovers.
r.iju kn.rakt.er.

w~et

..aartoe men tich v.rplio.t. Wij bebb.n de rei.ige ..
nii-'t bl:Hiroben, W'lot all e,e n baodiet den reizige~ zijn
bours aCOl.emt. dan do.t bij .lecbt. dot wat ied.r fat·

•.Altijd," antwoorddo de Spanjaard.

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

_ _ _ _ _ _ _ _....~_ _- - _

MaondBg 21 September, Voor rek'Ding van be·
la,gbebbend." van p•• aaogsbragte p.... rd.. en dui.
ven achter d~ toka vaD eu door SocsmaD eD 00. en
VaD oQuitgeloete p8DdgoedoND le P&!korJjan door den

pandhouder Oeij Mok.ing.

AD V~JRTENTIEN.
op

Paarden Vendutie
Maaodag den 21en dezer

.ullen S 0 E S 111 AN&; Co. v.ndutie bouden van:

120 Echt Bimanesche

• Caballero", eprak Uti eerete met gefronet,oorboofd,
.. al B meD eeD rooverhlJofdmllD dil!U1t.

~.e t 8pBojaardan 5venwel, maar met FrIlDHcDsU.

'f'ol intpektenT oror de belakening, J" kutt~erlicbtiog eu lIet
loodlwez:en in N(uula nd ~cb · [Ddie. rle oDderuupektel1r hij dio
dicDlt R J. A. Douriciu~.

Dria dogeu Inter bracbt bij .ijn me •• ter bet geld.

100

vil!r kedr hebbell wij onaangaoaamhedtlfl

Depnrtelnent del' 1\.I11,r10e

was, t1raalde hij niet um bem het. geld t~ .gafeu .
Hdt point, d'hooneur had over de b!lafennatuur gale ..
geprahld.

Aa.ngeslagell Venduti6n .

k4merand heeft gelijk", zeitle eOIi tweai'e.
"Zoo epreekt een b~Ddiet van ear. U w taal, Barbas
tro, is diu 'an ~eu gewoneo apitebot:f. lk hob ti e u

INGETB.OKltt!'i:

tiorlll!o .

'0".

nOO~9

plaat ae!ijk eeret-II&Dwetl:nd geoie·otlicitr to Vadang-Pandj:. ng

De oferpI:.\3t!i1i.~ bii het lOde bQ.taillon nn den eenten initenant
G. J . 8 . .. D der Geugtea, blijfCnd ~ hi; i n urband dae.rmede
gt i'i:.a{~ " i.ij bt! gar o.ilot' D!I·b"tailloD der Wfatt"Nf.iee.iiDg ran

ik 'd~~e t:~:~~'~ dat." ,toe8 bi} drlDgend•• Wat heb
.Ik wilde a gPllllg naar Sarago... atareo. Gij 'keot
aUe ~oeken eo gaten. gij kent •• If. de blDdlelell die
nu den omtrek ooveilig· maken."
,Hm," .eide Petro, .ik hab or .en paIr oude ka.
meradeo .bij, die ik nog 01 gra.g mag HjdeD.'.'
• Dat i. dan goed, ik <.1 U een brief meegn.n
den b.nkier Maoced ••, hij .al a 16000 franoa over.
bandigon, die gij mij moet brengen ."
D.· •• groote mate vao ,ertroowen en bet gell'icht
d.t meo aon &ijn pereoon bechete, wotkton el •• trite.·
rend op Petro.
.Sennor," aotwoord.i. bU, .ik ben er g,aag tos be.
reid. lk .al u de 16,000 franc. brongen, of ik word
dood .p den wag gevonden ."
Bij nam tijo geweer op deD Bcbuuder en 'ging te
voet uaar Sarago.ea
De ba'lkiar waa wei eeuig8zin8 verwobderd over deZeD vreemdeo bode, maar dSBr de zBak in den baak

bo,en klimman of ond.rweg be.wijkeD."

Bij bd garnitoeo to Willeoo 1. do (lonte luiteD v, o.t D . O. NdemaD~,

IIB",rbostro.','

8£NOEliD:

i~1 lid, ...ioA

P. C.

Gaal, nil het 4-de batailI oll.
hel 3110 battilloD, d. majoor H. E. L. Priae, do Hf.te lu·:te..
.D.'nt. .\ . de Hall en d. twt.edo )uiho:\Dtl A. ':\11 Lltll"n til
A. J. Viner, rotpektinlijk lan bd 17de, "de, hte en 54.
batailloo.
bet \ilJt' b:otailloD, de .kapitejD,' P. va', DrimmdeD eo F . M.
.t\uaariu;t. lupekliteiijk nn het fide en 12de batailioD .
bd lOde bauiHoo,
hpilei" J, H . l\nijr( e n de kulfl luilenot Ii. R Bl'ijco, de etretl' UD bet 9de babilloo, ell. de t weede, laatste\ijk: adjud8nt van den kommandaot del 2do brig .do
bij do 2.-le t:lptditic tl!gen Atjeh.
be ~ llde batailloo, de twtede luitenao t E. W. 8i ~ cb o ff 'ID.
Hetmakerk, I.. tat~\i.ik .djuint bij deb ataf der Sde briz:.de bij
de 2d. npe:diti. teseo Atjeb.
btt Ude bstaillan , de kapitoin W. C . Goteliog ViDDia, un
het 211. batllillo.Q .
het Hd. batailloEl, de '.ute luituGDt H. 0 Sooa.lItDbacb, f~n
bet g~ i"Elitoe ' I.!I.bt,t.iII 0il no. Pal.u:.baag u BeDkoell!:n.
.
het ga rDl:toen~ .'oluill o n un :->um"tr,,'a We.tluut. unod ruootlg·
beaeo , de eeute Jutte.oaiit F. J. un Leeuum, nUl hft l"7de
batamon.
bet garDi:r:OtDs. batailloD vall Riourr t'Il ondl!:rhoorighad«D, do
bpilein E. L . G. 1 . \'erdoorea, UD bet Iste ba.tllillo:o.
het g;t.rnizOtll,·'oabiUeD der W.ster.,rdeeliag nn Hotneo, de
kapilei:l 8. D. Kralll.ers, nD b.t SI'e ba' aillon.

Bij uet ide. bataalga, de kapiteiu

Bij

TUB n.tO-Tia.
NAr l'jilafjap, lOti h.t N~d. lad. , tol)!luchip W. ContI d~ Frie;s
'ap'. laD.leD, de beeru. Roed! v. O\ldl.hoorn, beaevenl Z. M.

het Depar.

Ihj de renteakundige dienat taO SutDatn' s Wtltkua' en oDderbl1or~gb.edeo, de offici.r rail. gezuDdbl!;id der twetd. klaall dr. J.
C. W. FiH'.ber, no de gt'neelku r,dige diead 9A1l Hanka.
llij de ,cDteakullai~~ diult no. BUk,. de officiar no 6etODdhe~d
der derde IduJt C, }'. Erdbrillk , nil het groot mililair·ho.plt:.al Te Souahajj.

Bij

Vertrokkcn Passagicrs

flit

Corlog·in Ntderlaod.ch·Jadi" rijQ:

MILfUIRE ADMINIS rRATIE ,

Bij

s.~'·~~~~\:~~~~:t~:.:~7-;t,,:··~~~t;:~:~·.:~:~ ;·.: ·i~E~~~kb::::

UD.

"blij·

IlDirl>f,W

AI. bebeerder v .. bet tijdelijk ops-rigt hutpitaal 10 OenaraDS, de
eorate luiteOll,Dt.lr;"artiermee!tlr G. G. Ou"orlin§, no dta. rud
"II .dmiQiatntie t. \ViIlem I.
8ij hd bun.u n.a du o.ddniDteod,tl.t dlr etrlt. kline ia de ide
militaite afdeding op Jln, d.e tweed.e luitenaDt·kwlrti.rmeNter
M. J. Vitrillr. ,'an hl't tijdeliJk oPlerigte boapltaal to' O~n.nug.
G.& NEESKUNDIGE DIENST.
Bij bet ~.rl1iZotD h. ODrud, de offici.r fall ger:oDdbeid du tWl!ede
klint J . D. L. liardeu, nn do geneukundige diut\ UD Suml.! ra'. We5ti:ult en {IoderhoorightdC D

N. D,ICHEP;fi:N.

,weed. IUitt'DaDt W. F. g, S, Pette-,r, faD

..

~~ /'G.·I~~B::~! ::h:~d ;~,', ;1t,:!oIP;:.i;".i..d!.:·S:~~~

Bij

van Hata","-In.
J)4TU1I

d~

.....

Op nfloek. eonol. : uie , Zl', M•. mllit&ire dltut, de elt;:, IniteDa.Dt.kw.,liermoete.., ~ij de milit .. it••drniDillratie C..~ . Jelttl,

15 N, Job. u. 'Wille. Stbreudr:r.J'iewcutle E. Moormul.D 1. Co

Vcrtl'Okkcn Schcpcn

klelid&nd~~d

over
•greDHu. De tiYaedenrleur- / . miar .11'88
I.k, Un IOU bij be • . t01l1l
, de dat hij nn · auo ·Iang. g.koeaterd pl.uwn ten IIlflo · nld dor,en 'IIl'tIgen nlQ ' In uw Illlel.obilp beb . laud
,oer bren,80 eo Publoi1ijll oudate 1000, theolog!.
doortetrskkell" U wkameraden. ,SHakereD .
4e
laten etude.r.n. D. - derd~ .relren':e uitho ....1 hij mpa ' galgYroeg of Jut op DWIGht. PetrD,lI'lltllij ' bll .1
lela dor mltllri. K. J . A.. P"pe .
~:~:!.:-:!.~=I.~~:~:~ .!:.~.~"~:pl:: ~~~,:~: ~ollk~ouen Ile,~o liD aUD' doobtef, · di. iDbet vOur' .die pra.ties eool 10g<iDlltraffeo, wllt gijseo .,ell eerlO.' glng trouwa~. De vierde t·.loord. oso de bellig. . Hjke kerel wo.d.1I ala gij tot lilt toe 'leo olltcerbeterterle F. de L~Doij.
""NTlL.O-'.
J~~ktrouw del P,lar . le.reus.chtlga . woakaa..en, de
lijke hoo.wiobt .ijt gew...tP"
.
.. .
~
~
"jf.Je bad eo. liefje, wier verj •• rd.g spoedig &onFeuo ...g oijn. hee. veMl'ODderd a.D. 'Zijll OOg811 glill'
Op ..notk ......1. Qil Zr. II•. m'IUal ... di,•• t. "'PO, ,.lbraS.Io.nde wa •. Ko.tom, de som W&8 al '00 . goed al.
.terden.
h.ideo d·: r jofuterie.

Sopt. 18 BDl(. ba.k. Adelphoi' C~·. Gun . naar
Peulongan.
Sept. 18 Fr.nlobe ba.k. Lee BOh' Fil. E 1l01'leBU
aasr Soerabaij • .
Sept. 18 N.d. stbt. Willem KroonpriD8 der Neder·
laDden D. de Wilde Daar Soerabaija.
Sopt. 18 Ned. bark. H.lona & Henriette O. H.iner
na.. Nederland.
19 September Ned. IntI. .toomb. Ma,lur. B. Orde·
mID oaar Bata.ia.
19 September Nod. brik Frond"., Se.:l S.ba. j,in

»..TVlI

Dep8rtemeDt; "'80001"1011"

..... I-Jar!' .erlot. ..... .N.:::"':....."'.••lot .......... d.,. :hll.

K.•

te Sa.lDaraD&'':
Ned . . Ind. IiarkS.en.~, Radji. · Mobamat T.ijip 'aD
Iloerabaija o.;,..11e, .'
. .

-.

,

Die
boeten voot

mo~t.~ tl

burine oubeleddh.id."
~.Gij hebt ze doodgealageu,"

z~iJe

hon io te prouten ) hoe mell r.iob op
Dier moet laten be~teleD."

Op een nader te bepalen dag in den loop
van de maand September
.~II.n SOES~fAN &

Co>. op Vendutie verkoop9n:
de .fgakeurde

Atlvie8 BOOT,

NQ, 48 met bo.llr g~heel compleeteo iDventaril, thana

liggende in bob nieuw HaveD-Kanaol .lbi.r.
All. inforruatien zijn te bekomen bij
(1281)
SOESMAN & Co.

nobele

lUil-

D e verkoop van bovenbedoelde afgekeurde

A.tl',ie8BUOT
no. 43,
ta: plo.ats vinden 10 ODS
Vendu-Lokaal,

dat een maD 'an eer de rachla n van dd roovers hecft

te e.rbi.dig.". Gij BchijDt de. oor.p. Oug v.n d.
Spao.nscbe bnndiehm Di et te kenot'n, dnden zoudt gij
eprek eo."

~ In vro egere eeuweo," zoo giog de .Bpo.oj&ard voort,
trok ioJer foornaam h~er, iedel' man vau 1l8DZittu, die
olltevreden was met v.ijn liouiDg of g~boorte8bd, zic~
in het gell ~rgt.e terug en vorlDdd met ziju DrQnho.ngeu
1/

oor,o boode . Natuurliik had ... Ik eon beudo le. e08·
milldalen ell gt:tld uoodigj d6 \'oornlllllO hdur ycnocbt
dua de reiziger8 die hem outmn(liteJl, om oenigeu
ondereta.nd, en zij, die 1.00 goad waren dien to vorl.eneD, werden met aile mog.l~ke b.lo. fJbeid be~an·
deld; diogol/eu o.ht •• die ollondig en hardvoehtig
geooeg warell, OlD ,ulk eon biilijk \'erz!lek ftf ttl elatlou,
haute HHlll ill i:tLl1kk ~ll .

Dtt Sp&9lll!olia

rOOfer

if:4 UUd

ecn man van eer, die ilecbte door de l'ugeerlug nie.t
erkend eo do or de gendBrmerie .,ervolgrl wordt, mDur
overigens aile zedelijke begrjppen e,~n~(lL\r wRardeert
0.18 een der Cd.bQ.~leros, die' op de rechtertttoeiall ziti eo
of Gao het hoofd van het lager staan."
Ddte verklaring maakte zulk oeD VtdeUllltln iodruk
op BubBatt'o, dat hij el' over sehree!. in cen brief Dao
zijn nicbt, met wie bij vroeger in nauwo botrekking

ge.taon bad.
R.t bled er duo bij; de 120,000 . reolen w..Jen in
outVQogst genomeo, eo diJ groodlJL'zilter kOll naar de
zijnen terugk etlrao. De Spalljo.ard bezit; dus datgellf:l,
wat dt' FroDHchman n OA wt: 1/ 10. delicatetlse du coquin ."
Dit eigellaar,Iig point d'honlleur blijkt ook in net
t'olgeude voorval.

In het j •• r 1846 .tond

eeu jeugdig }' ron.chJDnD,

l"IassHloll gBnD.lllDd, u.s.n hat hoof'd va!: de bergwerkou
nBbij HueBcs. Hij bad leventig arbeiders onder zijo
opoiobt. Op •• kero" dag onlving hij vao .ijll bankier
te Saro[J'QUI5I' de scbriftelijke ruedelll!eliug dot e~1L roo·
varbl:md~ Eicb in de oIDetrekeu van die ahd (lph~cl<i,

"io h.t onmogelijk mankt. om gel'l o,.r t. ol,ur.".
D. 16.000 (,ancI, die hij, M ... illoo, n~od ig hod om
r.ijn w~rkli~den ,

te betl'Llen, koodeD

ge~~uF~a~90~~=:h

DEN•

Dez. PAARDEN. in long bier ))ietaangevoerd, .ijn
b.k. nd alo uitot. k.nde B 0 r g-g 0 e d 0 trek· aD RIJ.
PAAROEN (telloop.ra.)
Td bezigtigell 8nn den BoolD, met commis8ien be..
laoteu .ich
(1822)
SOESMAN &; Co.

BluLHUtlro, "ow
e~u

De Spauj.ard richlt. zieil t,ot8ch up.
M'Ve bcbben ttl opgeholJgon. om U~II t.u bt!wijteu,

wdl op. BeD QQlier OD tOOD van ODS

d

P AA.R-

dUI! voo:'loopig

uiet

woe zeer ontatemd door deze tijding .

Dd rooverbeoda tach kon , ale 2ij deh eeolOaal bitlr

op Dingsdag 22en September 1874
ueij m l)rgene ttll 10 uur pl'ocies,
ve ilc (mditit~n tlaar .. ao tijn bij bet vendu-kantoor alhier

ler in.aga godepone.rd.
SOES1IUN

(133,1,)

&;

Co.

Toko Vendntie

Op Din g s d a g 22 dezer,
vIm diV'crBe K ooprnaneohn.ppen en bijgebragte goederen,

(l347)

SOESMAN

&;

Co .

Op Dingsdag 22 dezer
J J,C TH GV

I

zuBen wij rerkoopen :

2 B.len" 20

p •. Ruwe DRlLLS,
16i.No. 219.docr ... water b•• cbadigd, g.lo.t .. it het Ned. acbip
M • r y', Kopiteiu L. PIJL.
(1348)
SOESMAN &; 00.

Op de venJutie van Diugsdag
den 29 September 1874,
1.ulleo do or de Weel:l- en Boedelkamel' albier
mede vt!rkocht worJeD,
dtt parc6E.Jlen gele~eQ io de OhiDl.'"osc'he Kamp io Gaog
Gambir.u Wijk L.· J}I. no. 64.9 en Ci86, toeb.hoor~nde

a.u de .rfgeuoouen vau wijleu LIEM HAUTENGNIO.
' .marang, den 18 Septembor 1874.
N'UU8 0B

de kams r vuoro .

De Secretarie,
F. W. MACARE,

(1342)

Verkoop van Vastigheden
o

TEl

EN AR A N G.

d n onveilig maken. Rij had weI in eigon pe"oon

Op een nader te bepalendag in begin October

ook weBr ·t. duoht.n, dot ""n van daze·g.l7opende. lie·

.ull.n SOESMAN . It 00. op ,.ndutie olhier verkoopen :
de ' 2 Perceel.n ;. .Eigeodom toebebuorende ean
d." B.e er

IHid nedergtt!et, bet terrain gedurende waken en

tDll&Q-

UI~t eanige gewl1pBude Heden tlBGr Sarago8SQ toe kuunen go.ao om bet geld te baleD, maar dan wos lu~t

tieD met 8eo 'of o.nder lid vau de roovt:!rbendtt bevr16tHI
verm'8a~8ob8pt wee, 8sua ,omataudigheid
g•• narlijk koo worJell.

(If

die zeel'

Mft8.illon ochter WILlI bekend: mat bot Spaaodc.h na·
tionanl karllkter ell Dam te dien opzic!:!te eeD alan·.

tuurlijk b•• luit. Onder zijne .rbeiden bovond .icb ook

een zokere Ptltro, die wegeo8 woor4aaoDIag ge~ure~de
vijf jars-II : in de gef'angeoi8 ge ~et,m had eo bUlten.d len
ve!'dacht wc)rd " 0.0 oen 1D90igt'JI Van diefstlt.Heo eo aan~

.andingeD beg. on te . b.bb.D.ln de geho.loprovincie
fiu8i1ca' WCI f'f niemand,. die lI;ioh in een slecbter ,roep
kOD verh.e·ugen . .Dezeo (J~rBoo~·. liet ·. M~S8iL10D bij ~icb
komen .

• Pet.o,' .00 bagon h~ • gij hebt het d wBngbni. d..
tuchteling.n godragon, d. politie h.ndt u in bet oog,
de gendarmerie bew •• kt u llaauwk.uri!. AI b.d i~ll\lqd

Ths. von FRA.NQUEMONT.
a . Een ER"~

b.bouwd m.t een Kapitanl Wooobui. met bijgebouwen
~elegen digt bij bet Logoment aan den · gruoten weg.
Bij ,Is v.rpondu.g gelaxeerd .op J 6610.- laalet
vorhuurJ voor I ~O.- I' maa.nd•.

b; Een grootE R6i',

beboDwd met e.~ Kapitaal Woonbui. m.t bijgebou·
wen, groote Klapper •• "plant, gel.gon aau den groohn
weg, vlok bij Pa.1 no. 14 . .B~ de , •• ponding getax.erd
! 9600.-- en tba •• ,erhuurd: .10. bet Goo.e...
nem.nt ,oor f SO.- .'waanda.
Nadere'inlicbtiogeo te ' bekol!'8n bij
80~SMAN 01; Co.
(1862)

Per stoomer "Holland:"
Olltvllngell

Puike! Pulket

WUnAzUn in' Ankertjes.

(1857)

(1099)
TE

J. J. van RUIJVEN.
Banket B!1.kker
B

(soowel io .EUROPA Bloop JAVA.afget&pt)
is steeds verkrijgbaar bij
HULSHOFF & Co.
Saruarang.
(18409)

(G ED A N G A N.)

Ontvingen

Ellgelsche M A I L· en REI SK OFFERS,
BENEVENS:

Vuil-Linnen Zakken.
(1340)

S 0 E S:M AN & CO.
hebben wederom per Mail antvangen:

pas

Oesters en Lob.tero, Cbampignoos en Trutfels, allerlei
groenten van Scbalekamp.
Vleesch blikken, keulsche Frieadel, Oooen en Kalf.
gehakt, owezerik, gebakkon paling, Leng,i •• h, gerookte
eO verache Zalm, Haring.
Rookvle.och in heele en halve blikken, gerookte Oaaen
H ......
Rolp.nB, Saucija, kettiog Sau.ija, gerookte Woret, Spok
in atopfl.aeh.
Saucije de Bologne, S.uciaea truffe, pato de foies gras.
Secretaris Sueade, Snipper. on deventer Koek. Banket,
Sllikergoed, vermicelli en :Uacaroni in trommels en
stopfleach.
Peeren, Appelen, Krenten, Rozijnen, Amandelen,
Snead. Soippera, Angnrken, gem_ngd Eour.
Andijvie, Bloewkool, Zuurkool, Roodekool, Kropsl.,
onijbooneD ill keula.he Potten.
Alkmaareehe Gort, VogaHj.s Zaad.
(290)
B. KARTHAUS & Co.

]i}

Puike!

Mandar~jn

r f" r /.

SOESMAN & Co.

(125~)

Versch Indigo Z;tad,
vau Portnatel door den Heer COI,ENBRANDER
aldaar met de meeste ~org vetzameld en per IDBiloou
oos gezonden thana ontvangen _n per kat tie te be·
komen
bij
SOESMAN en Co.
(958)

Puike! Puike!

H .A. :n.a: M: E N

B A Z A R.
Ontpakt een keurig factuur

Eerste ell Tweede soort 1 J ZEit L A K.
SOESMAN & Co.

Pas Ontvangen:
per Ned, schip "Elisabeth"

Echt Constantia WIJN.
.. Portwijn op halve fi.
Valkerbier op ~ en I;; 11.
Geslagt als Pekelworst, Saucijs in
groote Stopfi.
Allea en groa te verkrijgen

eD

g0 edk0

~

ROOKVLEESOH in zakkeocn SAUClJS DB BOU.
I,OGNB in blikk.n.
(1002)
F. H. BOUllIA.

Wederom Ontvangen:

(1104)

]i'. H. BOUMA.

Pas Ontvangen.'

-----------~----'.----

0

p, bij

.__<!.~~_. ______~?~MI!)1'.
Pas Uitgepakt

Kristal met zilver gemonteerd.
Bizonder gesebikt voor geachenkeo.
Present-glazen, Pressnt·kopjea, Bier eo LitnonadeglazeD met delrsel. Gondvisoh-kommen.
Groote eu kleine Spiegele met vcrgulde cn zWllrte
lijitten.
]\.ilet spiegels.
H:eer6n Boordjes nhmw model.

Engelsche Roode Menie,

BIJ

I. H. S C H MID T.
Zeer fijne Tricots Nouvaute,
Zwart blaauw Laken.
..
Satin de laine.
RUBsisch Linnen Drills en Twillo.
Drap d'ete.
Napolitaine,
Alpaca.
Engelsche Hemden en Boorden.
Fils d'ecosBe Sokken,

io blikken· van 26 pond
F. H. BOUMA.

.B A. Z.JI B.
'I'e.;en buitengewooe lage prij~en, veel goedkooper
als in de Chineeachekamp.

Prachtig Katoen !Iedammasseerd ll.iO tafl'lIaken goed
met raDiI.
van 13/4, ruim 10/4, en circa 10/4 Amst. Ellen breed.

Half Linnen damasteo tafdkleellen en Servettcn.
lIadhaodoeken Turkscbe Rllwe, \Vitte Kaloen en !Irijs
geslrecpte.
do.
lIussiscbe witte met DOPlcs.
B. KARTHAUS.

(366)

Plaids.
Regen-Jassen en Pijpen.
Verflchi11ende Boorten Hoeden.
Zijden Petten.

(1331)

De Gedichtjes
VAN ALPHEN,

Alles tegen zeer billgke :Frgzen,

----.--.-------------------------

Javasche Raftinade
Oogst 1874.

10

prachtband met plaatjes •

I

G. C. T. VAN DOHP en Cu.

(.route UOI.eri'li lIohtncen.
Voor bet wegen van .waro P.I,kelte" tot 1600 wigtjoo.
Een

verdt eling der gewigten.
gewigt
800 gramm.n·
400

200
100
50
30
10
Tw.o

4.

in geweonen "and zooder platen a f l.
(1550)
G. O. T. V AN DORP & Co.

PaM' Onlvangell :

en verkrijgbaar in trommel. a I 4'/., bij terng bezorging dor trommels I 1/. refractie:
lJepoe·houdet'8
(1070)
SOESMAN. & Co.

Eugenie, Exkei •• rin der Fran·
Boben of de geheimen vaa
het Hof der Tuileriiju.
MoeBt bet zijD.
Margretha llIore's nagboek,
Blikken in het leven
Wend_la.
Eon vronw von Kotal,te'
P.r.1.
Om den broode
Op le7en en dood
Groot moeder. geld
Een lief We_uNtje.
Wildrick
Eec Kruisdrager

5

din. f

20.-2.-

2.2 din,

0.2.50
4.-

2.~.-

4.4.--

2.2

4.-

2

'1.4.-

2 din."

4.-

].e. confessions de
Marion Delorme f
YULES VERNE. Ld IJ t1 ijs dcs :Fonrruree.J

10.7.-

Eon Sirena

III v.roGeking
DB MIRECOUWl'.

tour (iu, monde en 80
jourrJ. I
6.Buiten Sumarang met verhooging der port.
(600)
G. C. '1'. VAN DORP & Co.

Kiuder-Ieesboelijes

v,an

fgne FrsnBcbe Aoijn, Sla'olie, Sardijotj.B, aUe aoorten
Vmchton ~p W.ter en op Braodij. Capporlje, Olijve!>
in ,Zout, Olives F4fceea; eo Sardines Sans Arretes,
V.O ORT S:

Muscaat Lunel

Extra fijne Bordeaux Wijnen.
(18405)

SOESMAN & 00.

Landman ea Lederovertrolikell
kamferhollten

KOFFERS.

lUet gekleurde plaatjes

(1028)

MOSCH & 0o.

Het stoomschip

Holloway'S . Medioijuen
HOLLOWAY'S PILLEN EN ZUF. - ~ Gevall.rlijki5 ·Diarrbee. _ De
o(>tZaken dezer verzwakkeDde ziekte zoo .,erechillend, 1:11 de wijz.e
harer Mnnlien 1.00 veraDdelijk zijDde. llieft~D. ten voldl?eDde redeD
van ·het helangrijk Bllntal barer 1I1agtuffere. Onder' HolloWB.y'lI bebllD'
deliog, al is de oorzaBk dtzer ziekte in duhle,rois gcbull tal de
uihlag eveu guustig zijo, hetzij de maag•. de II'VI'I".o( klf'inere inge.
WaDdeD de tete.' van de ziekte is, want'Z1joe pillen met oordeel ill"
genomen, to Z~D ,zalf goed op 'd6, zijdeu der onderhuik iogewreven, beteugelen de, zwellillg dec bloedvaten co reseieu iedere verberde wt'rking. waaroit die ouk ootdaat. Heide middeleu werk'~11
cegtstreeka. tot hentelle~ van .bet ,iuillte cvenwigttu'sSllhen ge7oeJig-

hoid cn prikkelbaarheid. ziekehjke _cn ge~ondR afscbdding natuorlijke en. buiteolporige lozing.
Doosjes Pillen van 11. f 8, eoj"5. Potjea Z~lf 09.0./1. f 8
ea f 6,
Cheribo. W. CALISTANS $t Co.T.sal A J. ,aD dar VOORT.
Pekalonglau 'W. E.'HANIl Solo ARNOLD en Co,, en· COlCNAES.

Klatt•• 1. D. SLIER Mag.laDg J. A. ZEIJDEL. S.mara.s GOEl'·
Co, WANNEE, G. C.T.
HART •• Co. DE GROOT KOLFF
VAN DOIlP •• Co. H. L. DE LYON .n
(B7S)
SOESMAN •• Co.

~

Koning Willem III.
Gezagroerder BAKKEU,
vertreH den 20 dezer dea morgens 8 uur taar Soora·
baija ell lIiacoao...
D. A~.nten
(1339)
llIe. NEILL & .Cu.

f!ijtoomvnart iUaatschappij
.J ,,,

.T .".

Ret N ederlandsche stoomschip

/~<;~

~~~

1-'-'.. A. D

IJ B

A.

Kommandant B. ORDEMAN,
nm eene reis van 38 dogen van' Southampton te
B;ttu.viB llang(lkomen, zal vertnoedelijlt tegen 20 Sep,tember nBD.r Amsterdam vertrertken.
Y oor pResage bd adrcsBeren nan
De Agenten
E. 1lI00RMANN & Co.
(1180)
Bata.in, SamarallfJ en Soerabaija.

~ED. I~O.

STOOHVHRT JIUTSCIIAPPIJ.

Het stoomschip

Eene geachiedenis uit eene dorpsachool.

ScberpBcbutters.
De l4evolgeu eenel' ol!bczOllUt3uhvid.
Klein ma.r lief.
Christina'a keuz6.
Van allea wat.
De kinderwereld.

Koningin del' Nedel'landen.
Gozng'h1cr lier ORRE,
verlrckt den 220n dezer deB Illorgens 8 uur llu.ur
natada, .Muntolr, Uiouw, Singnpord via. Peca.loog8o,
:.J..1Rgnl en CurriiJoll.
Do Age:Ut6Q
(1344)
llIe. NElLE· & Co.

Alweer wat ander~.
Kleine vertellingen.
Kee~je Krumm~1 ell zljn broer.
Lin[L.

Passage llaar Nedel'lltnd.

De kleine l\f.rie.
Grietje of Roodknpie de twee,l •.

'Yordt ""ug~bQJeu lUet Let nieuw eerete' k1ttsse

Moederzegen.

Clipper Schip

Het klav"rbl.d.
Heide'pruilj.,..
D. bron in "et daL
Nuttig allerlei.
Familieleven,
De rogen, de braudlletela eu de nieuw'e, wtJfeld.
De spaorpot un de valBche armband.
De musch ell de koekoek,

Het bloemenkodje.
Lontebloempje.,
(873)
G. O. T. \' AN DOlt£> en Cu.

Wordt Gevraagd: ....
van

e.

NHD,IND.STOOMVAARTMAAT8VHAPPIJ.

i1 f 1 per deel fraoco per poat f L2G.
net molentje.
Avonturen van een steltenlooptlr .
De kleine 8!8cbtofl:'~rs.
De oude kluiz.n.ar.
Een wakkere jongcn.
Een o:tel sprookje.

~

Per het Fransche .schip Les 'bons fils
Ontvingen .wij direct

zioh voor hat IlOthlan van

(95~)

SoLeepsgelogeuheid voM hot traDoport

TEYSSONNEAU,

Vlill KODlWil!siel1 en bet in- en uitklare" van goederen tegen oleeht. 2 1/.%.
RekomDl"ndeert oieh beleofdelijk VOor bet· bonden
van Vendutien.
Samarang ]Joerenotraat. (284) P. ZWA&ER.

Hnisvend uLtien.

a f 40.G. C. ']'. VAN DORP en 00

Eon

onrlerwichten.
Bet uitvoeren

recorumantJ~ert

IJ~

Heeren Hoedeo van Ellwood nienw moJel buiten·
gewoon ligt.
Kinder-wngelJs.
B, KARTHAUS & 00.
(715)

(658)

VOOr- Societeitan met Rabat.

Expeditievan alle gooderell n.arde . binnenlan.
den van Java" nRar 'al Je ploatsen daa'rbuiten zoo weI
al. IIBar Eur<>pa volgens b.kend loag tarief.
Vervoer van prodnoten VBn af bet station
nanr de pakhuizen op de schaal per piool Snikerf 0.12
• .' aodere productenf 0;18.
Bij weging aan de Spoor" nansprakelijkheid voor '.

Boeiende ROMANS.

Gernber.

(920)

BlOe1u-Zaden.

bewerkt is, dan de binnenkant.

In 't groot en in 't klein.
(734)

ker en Kotfij.

..... KXPBDlTIE EN KOH.HISSIII KANTOOR.

wan •• an de ac),lerkallt der Kaart bijun nog fraaier

(1225)

Nieuwe Aanvoer.

van

Boorten

Dondorff Speelkaarlen,

Californieche Zalm, Abrikozcn, persiken Peeren,

NI:~sRATE-uii,

Ondernoming; oiJn ruim 20 jar/go

Reflecter.ode worden ....oeht bunno franco briefen
met Conditien in t. zenden aan de U i t g e v .,'·a van
dit Blad onder nummer dezer Ad.ertenti.,
(18401)

VAN

Ontvari~en:

ADM I

~:~~~anm:~ 8~~!. ~Dri.'i~:'U;:~; B::!~::;".~ijkak~::i~

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

verschillende fijne

Irndi~~!~r~=
eener land.lijk"

Nieuwe Aanvoer

Pnike Zoete Melksche Kaae.

GROENTEN-ZADEN,
FRmDRIOH ADOLPH HAGE to
ale.mede,

(1551)

B A Z A R.

Bout- Aankap
MOSCR & CO.

van den KONING,
inverguld oval. lijot a f 85.

Hant- Can on,

Samara"l'

Bestellingen op aUe .oorten van DJATTIE-HOUT.
WBBUN worden aangenomen door den Admini·
.~ateu.
G. M. GRIBLING.
Ad ••• per spoor H"lt. adangan.
(970)

Groote .Olieverfportretten

Batavia .gelmporteerde
.

1.1 D 10!! G.

(198)

· . . F . H. BOUMA:.

500 KRODlBOUTBN.
(± 150 C'lb. rueter) naar O"rust door

(072)

P. BUIJS Hz.

LIBERAAL.
Gevoerd door Kapilein A. B. WIERlKX,
groat au'o TOD.
pracntigft

Dit
Schip, ruim ingerigt eu uitmunten'd
uitgeru6t VOOt 'Po.ssngierB r;,aL vermoedelijk begin November ran ,Samn.rang' via' Bat&viB; de terugreia
v"orden.
Ee ... Doctor bevindt .ichaan boord.
IDform8tit~n zijn te hekomen bij den Gezagvoerder
en bij de Agenten van· bet Schip.
Me. Nl!JlLL & 00.
Samara,,:!_
(1343)

Houder van het Cognossement, 4fl@\}{\.'\·U
ove1'J
6717.
..
1\( ".,

l' ko. EAU DE COI,OGNE, alhicr ".ugebracht· per
het ,Ne~. 'BehiI"

W" ,t e rio

bekend t. atoll,'1\ bij
(13~6)

0,

wordt verzocht, zich

D. Agenton
E. GRA8ZUm'p & Co.

ABELS Sr,
[J

Kara"!l-modjo.

(1187)

,"*%\h.J Eell
in de Blinde

Graveert op Steen en op D
Metalen.
(612)

Twee HUIZEN,
in d.
S P e k 0 t r a8 t.
LUCA:RDIE,

H U r s:

Spek8trll.at,

.~"'v"'-'~.~,.<~~.~.~w
Veraotwoordelijk .Redacteur

~lr.

HOEzOO,:...

N. VORSTMAN.

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

8.oIpondrukkerii -

G.

c.

T.UN DOBP " Cd.

I\omarus.

