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'- Bij· <leze Courant behoort een bijvoegsel.

Hcht hud moeten zien, worden meer pogingen auu-
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de nog onbetaalde

~~~

_....

op dit. Blad verzoeken

<!.
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Indiscl1e kronijkTol onze voldoening kunnen wij, {)p gezo.g van

et .Jt9. Da!lbiadMlI N. 1., dnt van de Bataviasche
ouranten in den regel het hest is illgelicht, meedeelen, dat, gelijlr we reeds vl'oeger vermoedden
·n staking del' conversiB hier hoeU'cnaamd
....
vall ee
og niets ofticieel bekend is.
\Ve vertl.'Ollen dan oak dat de Regering
stap zal tel'ugoen op den- ~enma3.1 ingeslageu
naar OllS huien

eJ

'goeden weg. I~tu8schen de maateegel vond voora(
hevige tegcnkanting bij het Arg. Dagblacl ''ili! N, I.,

at eohter in gebreke is gebleveu om het beginsel
If1iln individueel grondbezit op goede grondeu
bestrijden.
In Atchiu biedt de -vijund steeds iegenstand; het
~e ell jOe bata.illon zal TIaar het oorlogs-tooneel

ziet.

voorgtaat. Het valt eehter niet moeii"'lijk "an te
toonen dut bet Ohristendom die gelijkheid'i'olstrekt
niet lJredikt.
1::"l.. V.

vertrekken. De toe,tuud is eehter niet ~oo ongun-

,Een blik ~p de
u duidelijk
f belangrijk
d•• ehrede voorwaart. is die wij
kaart zal

gedaan hebben.

I

J

t

maken, hoe
nil w&er

PeOftDg, gelegen tusschen Lembue

en Laflgkroek, en Longbatta teu Noordsn en ten WeB~
ten gebeel door ooa ingeHioten, zullen JlU eer8tdaag~
van zelf moeten vDllen. Nog een paar operatica, en
Kotta-Radja, dat nog steed8 de gevaa.rlijkste VllJ;l 01
onze pOBten is, ztll eenige verademiD;; kl'ijgen/'
In Pangkadjene [Celebes] gaan de zaken niet
yooruit. Ret kQjt moeite Bonto Bonto in Imnden
te, krijgen.

Niettegeust.aande de demoll5tratie waarvan de eeroo opiumverpaehting voar de Residentiilu Samarang
n Djokjakarta getuige was, heeft het Gouvertiemen~l blijkens de hel'verpachting'J tach geene scba-

r

,moo

de geleden. Voor Samarang werd geboden f
'8 maands voor ean jaal' en f 104950 voor drie
jaar. De votige pachtl3chat was f 65000 '8 ~aands.
Wie geen pachter is, kan zich naauwelijks een be.

~
~.

g rip vormen van wat er in paehtzaken verdiend
wordt. _Ret is dan oak
te verwonderen dnt lllen

met

het bod

de Residentie Samarang yoor circa

/

t.raCJHeLt ai le

ii.UUl'tHl.

We vestigen de aandacht op een requBst van den
generalen gemagt.igde der kong.ie Hok Bie, voorkomende in nummer 2'/0 en 271 der Samara1l y 8che

f ~:a::~ ~: ~:~:~~:; ::~e~::ri:::d~~~
V~n

de

goede wen-

kleine verpachtingen zullen

Een belangr.ijke brief

deskun~

digen kau hot niet anders of Longbattah zal spoe· vaII en. Aan dell tfa
TV o..~
' ho,/luen uit
....."<chrl)"ft
•
d19
Kotta Radja:

We geen

;I~irv::. Y'Jmld

d; ve-r'~~lli~g~V&U

diBn.

In

om

~elk:

rerlen

van verrichtingen, die .Iecbh in groote trekken ver·
melden, wat er belongrijks gedRsll is, doeh nietJn de
bijzonderheden tredeD, wier kenoiB m. " o'n"7niabaar
Dill bet bewijs Va.ll te groote bedachtz8!lmheid of te
weinig doort-asting to kuonen rinden.

iWi

oo~,

De .zekerheid van de Hchter-

blijveude be.etting, haar veilige gemaenschap met de

heeft genel'aal
van Swieten de mAer of min te[!'enstl'ij'dirre
'-'
'-' bewool'dingen van generafll Knoop over de tweede
ditie naar Atchin beantwDOI'd.

pJicht,

Onze

V~:"eel~,dt.deenIltl\lVaens rdeeendsbrl,ienr

o:~~:/~~:

~e:~/ k::~e:t;:~:~ei~{t d~ ;:ric~,:e~no~gh:tOj~~:~~~~

oak moeht b"proe,en am baar te ver-

zeB. was, nB da gebleken

Met de meestc welwillendheid

KI'OO1'dij!ovk-anbnZ,'daetrUlo·doargde:ll..

:~r

Kan iem.nd, die eeu be.af heeft van de <war. ver.
Bn~woordfJ!ijkheidJ die bieromtrent op mij rustte, in
[),omo<>tl", en T18fLr o-v-ertuioincr llleene
d f; ik mij va 1
mocht btten aftrekken?

tJ

stig als men het lant voorkomen. Volgens

""'ile~pl'ditiion"aitroet ~roo:;a:n:t:~?a:~llk~: ~fe~~~.e.~~!:~

gBwend om, hooggeplautste pel'sonen ie krenken____
dan om in Nederlandschlndie temg te
moe,,!, VllU p.dang. of Penang .vorden aangovoerd. Er
waren ongeveer 4000 man mllitail'en en niet-militairen
on,der dak tB brengen met de dRRrtoe behoorende 00"
ml~~;are gebouwen. Er lUoesten nlBgazijnen v,an 61lerlei
aBrtl VOOX' de .bergiug va.n leven8mid~eleD, van kleeding
Ned. Ind.isch gebied ,veer te lllogen, betreden naal'
Vnn ka-zerneertng, voor oorlogabehoaften en muoitien
het schijnt met Bucces bekroond
voor de genie en hoapitQ.Isu VOQr ruim 500 zieken
Yoor de oprio:ting van het Seminarium ta Bata~
word,en gcbouwd. De grond InOeBt op groote opper...
....
vlak~~ worden opgehoogd am ni et aa.n overstrooming
-via tot opleiding y::m Inl::mders tot Christenleeraal'B
te ZlJll blootgesteldj er moesteI) brnggen worden gelegd
komen bij D8. Schuurm3n steeds gelden in. In den
Olll lIleester to zijn van de beid
r - vera weoen
worden Allongeleg'd V-Oor de gem:en· .:vhIOepro·der ;61'Bch)'1-,.
Inutsten tijd werd het plan tot deze dichting strong
lande postBO, versterkingen warde; gebouwd om de
algekeurd dool' den heer S. L. W. V<lU del' Elst, landgemeenBcbop met de zee te behouden.
huurder in Malang, die,
ehristelijk Ollver. Dat heef, veel .rbeid gekost, en moest v66r het
dl'aagzaam, van gevoelen wus
de Rcgel'ing ann
lQvallen "an den regen gereed zijn. D~ Hoofdmacht
de opl'igting van he!: Seminarium maar panl en perk
tkOtoYj, gele~cdrd zoollis tij W8.B, niet lunger blij?en da.n
0 uet ~~n e van den drogen
mousson en dit nog
moest stellen. Een del' voornaamste flJ'gumenten
b.~zwal\rhJk d?or het toenemende getal ziekeIl, maa.r
;an den bestrijder was de vrees dat door verspl'ei"~, kon ,ook llletoftrekken v66rdat de vestiging van de
'ding vau het -Ch;istendoID une "cerbiec1 VOOl'-- den
ll-~'lterbl1J\'etlcie bezettillg zQodanig verzekerd WBS, _dp,b
ZlJ met \+ertrollwen Ran eigen
krachten kon worden
nieerde1'e" bij den inlitndet· zon vel'loren gnan, daal'
overgelaten en de volle overluluin& kon worden me.
de Onristelijke leer gelijkheid onder de menechen
aegenomen, dat .ij z,cb s'" .. nde= zo':.. kuoneu houden,
_Beter dan nog iiju lotgenoot, de heer
liT 1Vlnckel, die niet zonder ~'verznling
van kal'akter en zedelijkheid ziJ'u verzoek om het l

'Wi]
niet aUeendopper
n
v::
roem van een
beef,· verworven. Dat bet met dat
zich niet,_ 8po~,dig van' zijn onafhankel,Ukbeid _ afatand
doet, i~ te naLuurlijk om er verwonderd Qver ~~ zijn';
en zulks te mee.-:" daar het in h-aditioneelen haat tegan t?ns is ~rootgebracht, omdBt _ de NederlBn~er8
sedert 1666 atukyoor atuk het At~jinBche gebied,.tieb..
ben ingekrompen en aa!l bet hunne bebben gevoegd.
Evenmin ala ik het voorQ,fgallnde oD1"deel van P r Q~
Pat r j a _ heb kunnen bp&ri1en, krtn ik toegofen, "wat
herij ,5 o dheelb""elrfl.acah·to.no. e4n7'bedtOCJ,bouO.rDn~~lr vr.eu".ergYeenezreagatl; ~.daant
n
-_.
Swieten aen en ander voorkomt, dat doet twijfelen of
er uiet wei een8 te beda.chtZliam, te weinig do~rta8tend
gab.ndeld. iB, mBar wij willen er dadelijk bijvoegen,
dot dit op .ieb,.lf nog ni.t tot ofk.uring van iemand.
beleid mag voeren. Vooral de groote moeielijkhed,m,
t
g
die dte ovelrwin~;n wareIng' mogen ..ni~b ~it bhed . °bOt
wor en ver uren enz.
VDor mlJ Zle III
e BC •
zaambeid· voor aen bevelbebber, wien groote belangen
zijn toevertrouwd, eer een lefrede dun een verwijt, en
beklBhag.lmij o"fke'l debze'dver~.euk!ng dniet. Onbedacllht.
zaam elC, roe e oos el
ITJn In e meeste geva, en
geen militaire deugden in een opperbevelhebber.
.ff(aar ik begrijp niet hoe men het bewijs van t.

Mij dunkt, dot uit den gabeelen samenbang

onmogelijkheid om Hede te

VB'

hetgeen verricht ia bet tegendeel han kunnen bIijktl .

:~:l:e;~e:e:n~:;i~:n e~i!l~!r ;~;:::a:::~t ::l~:;~t8!:~

:;s u~ocehenbi:e::~in4:1:aX:~ ::ardew!a~~i~te~::::n~8:!
met een vijand tegenover ODS alB wij te bestrijden
hadden, met geen nndera hulpmiddelen dan die we

D e ondervinding had reeds gele~rd,
~
hoe weinig beie.gkenend bet nut was van offen sieve bewegiugen J onder..

~~~e~e m::r;~;v~:~~:k g:vU:c:te: v~as:dl;i!nd~~ ~~:

~~~d::n~~ij~::n 1:n8t~ij~~!~em:ctgreo::~d~a;!!:na~j~:!

br~ar~

budden aan het oogmerk niet voldaaD, omd.t
1U staat waren het veroverde terrein bezet
te bouden, zander te kart te dven aan de uit'loeritlO'
van, het. zoo even genoemde
hoofdobjecb, u. 1. de~
Krnton 11] geduchten staat Ylill telJ'enweer te brengen
en de gemeenScbBp met de zee te -verzekeren. Ais
we de -veroverde dorperl niet b~zetten kond~ll en !Ie
ook ni6t in de Hsch wilden leD"O'en hetO'B8u toch het
oogmerk niet kan zijn VaIl d-e~D ov~rwh~nau.r die het
vero-verde land in behesr wil rI£~men en de bewoners
tot onderdaneu lIIaken, dan l~idden do oft'ensieve be.
wegingen tot niet veel meer dan verlies Ran tijd, die

slit;l landen, mnar yootsl in de t('opisch') van het
haugl!t~ gcwiohb l.iijn om. bd wcgtiIIllJl'ten del' legera -te
vooriwmen, loopgrsyen makende, hatterijen bouwendeJ
bruggen ala-andaJ wagazijllen opricbtende,lege!'plbatsen
verschanseude en logiee voor den troep daArsteJlende,
teve-ns banoodigdheden van allen. aa.rd aa.c'loerende,
le-vensmiddelen, kampement en haspitailibenood_igdhe-

de artinerie, n. I. d. kolonal. E. O. van Dual"n
en A. W. Egter van Wisaekerka -en de luit.-kolon!;ll

die nie'. nutletoo. rnoehten worden gewoogd.
De Ultk.OIDflt leert dagelijk8~ nat ik weI heb geuaan

vijand nit al zijn stellingen verdrijvende; - WAnn •• r
dit allea haud 1;UUi band gaab en den vijand ns- 47

tie naar Atsjin te bestemmen troepenmRcbt,
De kolonet Van Daalen, aan wien het eerst het
woord gegeven is, gaf ala zUu meenir:g
kennen, dat
indien.. men zich bij de tweede expediti~, uit
krijg8~
k un d'19 oogpunt en a j s rae btBtree.k BC h d·oeI Bb;ll(e
II d6
vt'lrmeestt.lring van den Kraton (do hoofdversterking
des vijnnds en verbJijfpliu~t8 zijneP be6tuurders) en
-l"'~l'mA,--lp< rlR hp"Tll'lf"ht:iC1'Tnll' "!I.ll nq hnnTnnlA.fttR pn nnnT"
onlUiddellijke om;;eving, o'ill van datU' nit ~"tt.r do ollder~
werplng da5 la-Dds te etr~v-tln, _een troepeolilncbt~ waa.rbij ± 6000 man gereg.ld. lnfonteri., ••• r v 0 I·

tOll en ver!;{ .rlring Vau de gemeenschap mBt de tiee.
uite6ngedre-veo is, Wal\r ligt dan het bewija, do.li
D~,ar~an hecft kolonel Pel thane zijn \'eiligheid ell
er te weinig doortllstend gahandeld H is? Denlr~ de
vrlJh~ld van handelen te danken; daardoor heeft hij 18Chrijver va-n. ,.de Ahjin interpBllatie dat 0. DS - eger..
alle aauval!en van den vijaod kuunen afslaau J hem
katnp eeU 0apua was en wij redan hadden den tijd
t'd ver beuze Ien ..
? "T
• t germg,
.
groo t e v~,.1lazen kUuoen berokke-nen en de ove:rtuigiug
1.:'Ie60, ODze zorgeu waren ute
geven, dat .!,.~ ziju
om ODS te verdrijll'en
en onze inspauningen zoo hoag opgevoerd Ilis
dell
n~uchtelo08 z1Jn, terwijl bij teveUB de troepeDJ die
gebeelan aamallhang der werkuamheden bij dag- en bij
nwt volsf.rekt n(!r1nlO' .,.,;;n ~n0""- ,1", ~,,, , ,",lj~rliryir,('I' rrln
nsch!; mogeliik ~ ·aB.
deu Kraton, heeft kUnuen 3-aU wendell om zijn positie II
EBn der grootste resulta.ten van dezo e-xpeditie 1S:
meer uitbreiding te geven~
wellichto gewee5t de ,spoedige onderwerping fan vele
Gener..1 von Swieten haalt no. 47 .nn Prop«iria
onderhoorige ,t.ten aan de N.derlnud.ehe heer.chappij.

ho f

0;0.

~

v

H'.:o.-

van genm'aal -van S\'tieten zoo _goed a.ls in zijn ge-

heel volgen.
Op den 12en Mei 1873 (schrijft do genoraal van
Swieten) is doOk.' den oOIDIIlQndant van het leg-for en
chef van het Dep~rtement vau Oorlog in Ned. Iudie
een conf~rentie gehouden met de chefs van de ~e en
3s afdetding Yan het Departement van Oorlog (gene·
raal-majoor G. M. Verspyck en kolonel E. H. W.
UbbenI') en de houfdoffi~iere:o, die bij de eerste eXl'B~

WU

die ons den weg sloot, en een vreeselijke .iekte, die
beweging belemmerde, gekweld door de zQrgen
voor het onderboud der gezonden en de verpleging
Y~n vele zieken, die bet ouderboud der gemeenBchap
met de vloat onvermijdelijlr maakten, zorgen die :in

tIli;,_

ODze

~~I~:r~:~:fhe~~:t~n c~i~~ :!t~:~d:~af r=~p6~~~:~~d:~: ~:!~:gi~~:g::e:o~~~~ie:o:~:n b~:::d d:n v:!~~~i::nl~~:~: ~~n'nu~:~:hu!~rk~~~it~~~is:~len~at~::~~:nd:oo:n ge;::
V""

!;r~~ ~:~:~e:::~~JIi:~a~:r i:oo~e:~:ds!~!.i. °e":;e~l~ ::~r!i~::,:~~~e~n~~dd~~rz~:.:e:~!~i~~:~e inkr~:~ei'c,~~ ~:~8~~r;i:~ z::~~~,::~~i~ij:n ~~~F:~~:,~r~e:i~~g~~O~d~
te

een

fij~: ~e~;v:~~~e e~j~~d!~~:;i'::g ~:: h:~h~:rhe~~. d~dije~

pogingen

~'~:Een

met

afdoend resuU.at is nog niet verkregen, en

~~~t:c~i~~:e::~;:\e:~! ;::CI~~t ~": ;~~:n:; iY:nd~~l~

tre~: :;;o~~~it~;:e~e:~nee!~s::::~kee e:::~:~i:rd;elij~

~e~t~' l~flan s~~~i::~ ~::;;e~~~ts :~n ;:;J~e~r~~~~I:;

:rea;a; ~~a:nni~~\~~ ~:~~:; ;~~d~le~~::~t °a~:e bijo=~~~

terie Doodig louden zijn.

~:~o~~;~i:::t~.d~: ~~::!~:~eh~:neet~ t~::~:n;a:~~t wor- ~:r~~ocv:: :~;t~ ~:':i~:j:~ht!!n t:e~~:~:!~litl~xf:~!~~ ~~&~u~ijti~;re~:leblij~ ~:~e~:~r~~~\;~~~::r T~~r ~t~:
h

:el~~e~e:a~:~; :O~l~~ i:u~:e:\:~~en~~~:: ~~~: ~~.i~~~enge::ke:~~'~::nda:~~o~~ ~o~n:6ooV~~n D~:~:~: tCilt"1~'j::::oZ~O~;:Lk~ijeb:o~~~ :~o~;e;:!e~de:or~::~: ~~~e~e hl~:d!a ;:en:obe~:; g~f,:~1 v~~" n:;e:ewl::~:tde~~:
/1000 verpacht is en elke koijang ,f 0.25 slnis-

geld. moet opbrengen. In hoeverl'e die pach~waarde hssft, lateu. wij aan den lezer van om~ hoofdartikel: ~,de liu-venquaeatit tt 8amaJ'Q,ng ter beslissing
over.

~!lar daarvoof t maar ala ook het eerste gedeelte juist

ondl3fwerpingJ noch Van het b~leid~ van deu tact, het

Boums_sster was een ge1ijke
Da generaal~majoor Verspyck oardeelde, dllt
zich voorzeker 880vankelijk: geen uitgebreider plan
mocht \'oorstellen, dan door kolonol Van DtJ..Ql.en het
eerst was aangeoomon.

uitvoerders, noch van de bevelhebb~r8 maar ian hen
die
niet goad onderrichf.; "W"8reu ~mtrent de verwachtingBu dio gekoesterd lll,')chten worden,
niet
goed bebben o~derzocht wo.t bet plao W3B, dah uitge~

ning der N ede~landcn als wettigen Soul'erein lie ,er·
krijgen, waarbij on~e zeeofficlcren bdangrijke dionsten
hebben gerlaan. Die onderwerping hecftJ in miju nog.
nog ~rooter gewichb dan ze1£s het w-elwiHend oordeel

i:d~~j:~i:nv:!eiuft'~e~eil~;;~!~~~)~ van

;:eXo~: !t;~~. t~~e~:~ta:ll

m~:i~:it;:ea::~:~:.Gel

~~r~~e~:: fs~z~a[~;[~e~t:e t:~e~e "::~~lt ni::r:and~:

m'3n

of

of

D:e:::e~:!::ti~ t::::!:d~ed:a!::~:c:; b~ve:; b.~~j~:: ::o~.m('::;;!,:a~.:e~~~ge~::~~nt~~e;ak~ ;~:~d ;:~::t d:~r~::. i;,,:;~:
nienw iogeetort..
De gezondbeidstoestand kan ruet zeer gunstig gen~,eind ~orden. Op Samarang doen zicb vele cboera-gevallen onder de Enropeanen voor. Met het

og bierop kilDnen we het toejuichen dat de tweeStadegen_haer. tegen wien een 'k1agt is ingeiendw8gen~ . onllchWunebePandeling zijnerpa"
we

ni~e:nd~n-':onh,.ngs, de, afschafling van de'rottingstraf
eon roekelooze liberaliooitte mogen, noemen, (2)

De heervan Weelderen, vroeger lid van de Re, Itenkamer, is den l1en -deter.maand naar Nederland

vertr_Okkeu.·
We"'na:men hier kennis van" een brief- van tlen
heer. S:"E.. W.Roordi; van Eijeinga '..an bet .

Fa-

, -:(I) _'a~~fde' Ye.nDoeddo_ k,~ri g~leaen 'ook' de; ~iJe/ilF (leD

~~~gt~t~ ~":~~":'~!-t.~~~:::don er ...blor d, ar·
(') $elfa

te.zijD.

do Lot:mW,'i4f toh0j4l, II.... :ook ..... belulCd•. 80...10.
'

"

een escouaas t. waiDlg te b.bb.n" (ad vi.. 'an 20
Mei 1873 No, II). Ik beb mij echter met de aonvonk.l:jk vastg .. telde .terkte van 6000 man infanteri.
tevreden. gesteld, omdat blJ de vele aa.nhitaingen, d16

maar

d
tieldn,
l\aaf N. ederlanvertrekt.
DiefBta1len semen sedert 1866· steeds toe;

i~

Oorlog
De Raad van Nederlandsch.lndji; "eeft ticii in

hoo(dbegins.el met deze beacbouwioge'n v81'eeltlgd, doob
weDoehte dat de troepenmacbt wat sterk.r werd genomeD, flomdat bat beter is eeu batiAllion te veel dan

-,

Van A'.sJin.cbA 'Ude gedaa.. wedeu OUl Java en de
buiteobezilting.n in opstand te brongen, bet mlJ niet
raadcaam voorkwam Java te veeL ta ontblooten.
De ... men~lllOg en de sterkt. van de 2e expedi!le
Dllar AtaJIU IlJn dua berekend op het Demon VBn den
Kraton, om dur vasten foet te k"lgen ea v"n daar
Ult naar de ond.r .... rplDg de. lands te .treveD.
Dit was dua bet mililaire doe] en

programma van

de tweede expeditie, en dab Id ten volle mtgevoerd en
wsUieht me.r dan dat. Men kon D. I. bij bet opmaken van dat progrommaniet weten, dat men in d.n
Kralongeon middelen vanverl>lijf voor een vasta be.
&eUil,g Bonde vinden;_ dat'allee van den ,grolJd af ~o~
moet.n worden opgetroklreo,.n or wov••1 gewerkt WIl
mooten worden, om de besetting tegen OOD hardnelt-.
ldpn. en· totvred. ongezinden vijand te ,.roo""""en
en y..tbaar te melteD, ,om zijo onstuimigste aanvaHen

::b
n

v:~~:: ~:ne; fu~~?ri::I~ !ea,,!:':;;rn g ~;:h~.r!~~~~t:ji:e e~ol:~
n

m::oi;.z::n

ee~e~::t::t

het st$atkundige desideratum, m~Ar de

:::;:~ ~::fthe~ h~:et~~:rJ:~p~~g s:~d \ae;nmk~e:~~

;:!

v::
z::::t
Sultan en hot vestigen va" eell Nederl~nd.cben ambtena&r1 !?edekt door een voldo6nde bezetting,- om het
w.der met nakomen van het tractaat te voorkoruen,
W&.8

~=~~ e:n1:rw~;;:~!g~~e~: ~~:k~:~?:!g v:~nd;:w;;~

tIlogelijk-

I
I
I

1I0.r hop.loos en niet meer handb.ot was; 20, dot d.
conditie der onderboorigheden beter zal tijn onder de
Nederland.cho don onder d. Ahjinschc heeracnappij.
Dat dlb laatste

ZIJO

zij~ lIlaI, hJ.rlt

gaSH

tW1Jfel, maar

beld d.t het tract.at niet ge"lot~n zoude worden en
om ","t lDg""g to doen vmden blJ de bOfolk1ng ~er
de Sultan de w~k naar net Binnenland zoud. nemen,
betro"ken St •• t!"", die nog op lagen trap Yan beseoawerd d.. rb~ alt1jd al. waar.chi; nUJIe voorZlen, in walk
ving .t... t, we~~ig verkear met het bUitenland be.f\;
geval Wlj Ous met een 60liede yestiging louden moeen dool" tro.dltien grooten nationalen hrr.at tegen ons
ten t.rr.den stell.n,
gevoelt, was d. groote zwarigheid.
D" is door hot nemen van don Kraton eo de pl.. ta
Ik stel ar roem in, dat 10 d• ..,u oorlog g•• n blo..1
gBJrepeu vestlglDg volkomen bereikli. W .. 18- dan nU
nutteloos vergote!l iB,~eD d~At hlJ met bumanltelt is gede t.leurstelIlllg? Zlj bestau.t Di~t voor beil die met
vona. Het geheele Nadenana.ebe ~olk kan I .~gg.n,
het oogrnerk- van den oorIog en lUet hetgeen In de
dat ~een enkele
Tan wreedheld, ¥ioestueld of
gogeven owstaadigheden t" berelken wa., beke.d z!lp;• ..h.!"erllleling oan 00'. wap.nen k(e"ft. Ii< meen! dat dlt
Men noe",e eeo. eon oodog in on.o Inlii.c~<f·lie.it. I yoor Ide eer ~on 006 volk 'llet >oDdor waa.~. IS. Maar
tmgen, W'aal'~nQ de uilslag bater en apo~igeJ:....i8 g"'j o51r t.:.e gehce e onderwerpmg van de. AtsJIDeelen zal
wee~t. lit weet er geen te noemen da.n w~eUioht dIe
er des te ge-!DakkehJ~er en epoedlger door w-ardeo.
van Bali .n Boni, ma.r daar hebb$D wij ODS Illetbh;.
WI) bebben ,mIDerB In huu ho,lien bet gevo.1 'a,!
Vflid geve.tlgd De oorlogen van Java West- en Oo.t- I wrook nI.t gekw •• kt en, 100 bet ".staat, DIet a.ngoku,t van Sumotra, WestkU8t en Zu:d. en Oostku.t I wakkerd. doeb .erder uitgedoofd, He' IS oon afgeoaagd
van .BorneQ, hebbeo aile jaren geduurd. WIJ Zljo te I gewgde, dat men raws ~n onbacbaafde v-~lkeD I!Ueell
AIoJlD
.Iechte maande" be zig en hebbene.r ~e.d. I door d. Hees kau regeeren. De ond.rnll_illlIg,dl~.re
groat 8u~.e. b.haald. Zijn de Fran.ehen gelukkiger
_,geweeal; 10. Algerie, .i.n Cochin-Obina? Of d. ~ng.r(1) Zoo lang ..e ~... ",...t" Vll. a. ",lor "",,ea, all..
~b8,Q in bun Rolooisll r
j ~EldOObr::~:n =~~o~:~~~ri~~~~;~OOl:_ia' vraiaigt
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Tjandi en Tja.ndi- Steenen.

hui!3raad, iu kleedi ng
kortom wat "ij n.au (Ju roe·
g<.'ll'i:ng, ~Ooalil blijkt. nit het
g~m.Qk, wSQI'mo(ls de woningen worden leeggedragcn
ais bet gev$.E(Y nnderL. De grootBte w8srde beataat in
bouwgrondJ in vee f'l [l in de woonbnif:Rll. dill bij de tnaS8f\
ech t tJr oak Diot vee l wRRrd zijn. Al a nu de7.e val'nield
e ll vorbrand \forc.ten i ontneemt men de bevolking d,m
iliet voor lang don liH'i~j het ~[I,ll lokkolijke om nflfH'

h"!lr dlH'pan tl.1rlig t? kesrenr

W~l, Zl\l zij et'

dorm?

Do gro!Jil in onbehonwd, de huizsll ~ijn verbrand,
lAden en !lkkergereedsounp zijrt o r niet. Tvfen stOl)t
aldus 0" bevnlkiog V3n 7.icb 1\ j~ jn stade fan- ze tot
;'lch teo trelrlts[), wat tach het \'OOi'nrun e doei vn. u den
?ercVernt\l* tnoet ~ijn _ IIr spreek nil niet eens Vf\n. rlu
i1aginselen Yfm bat: 111oderll !-l volkea cecut rInt een dUB·

leuen ve rwi~q) tij het, u u
lOuntstandnard ell uu l'et:da iii
Vlln Financieu 011 de mun~k,,'e8~if:\

!lister

J

ii

Lerugg~b.omen.

het indienen van eon voot'stel o m d", l.ilveraanmuriting

beperkea of 'sdlorBen
hesft de l\IiniBtar zioh uo eu kennan ala VOQ1'stlluder
fAD deo gouden iit"lldanrd en bet \'ooruittiIJbt op -Ben
wet30utwel'p Uaal'OUltreot geopend. De ulmdol ook
wenacht eon 8poedige veml,lierio g VHll OnEt munll!telfJel;
WRIlL, o fschDOD de wis13s1koerDen np Engalaud !JOg niet
ten onza n narleale vN'auderd tijlJ, i:l d d Ill\odeJ tOd b
overtuigd dnti dit tJ;e vol g un bet dop rooicorcn vun hel;
z ilv er zich weldra vertol)o e n w I.
doOl' pllrticulitll'eIl

te

UlogtlD

df1n ige hllnde lwijze veNo:rdeeJt, matu' elec htl! Vilr.1 bat
wflinig nut (int dit) on rn en3chelijkhbid hebben l,Oll, ell
mil han,r govo lgen dil' zieh Legen on~ ze hre n 1. 011nen

El'Irgistel'an hebben cIe 8tl~teu dezer provincie lien
owl Minister li' ra useu vnn ,Jet Putte mtjL 4H van de
79 stemmen, dUIi m eL eene g(,lecie meerderheid , geko·

kftel'on.
Men h~eIt hl:!t ook ve.:'keerd gevuntlen, dl\t ik het
nndeeJige gevecht \"flU de n lGn Ap ril lIi et lll.:lb uoen
herv at!;ea of - z[}oalH onlrrijgslmnrligol! y.eg~eJl ~ de

zen tot lid "un de E,",rijl.~ Kt\ l1.\er. :wren denkt dat

neder iasg n iet hl"'b gc.HVl·okeu] ill tttld l:Jl'e woordon: voor
el:lll uO(llIaos wn.p811feit hot le ven en heL uloed mu
t'!flniga brfl~r~ oHicieren en eellige tit.'nt!llJei! bmve Boip
daten lliet !tab willen wag.~ lL 10 dnn UOll bo \'o lbobb er
verplic ht zioh muller g~e de grolld~D iu ktij~sverrioh ·
tingen to Itltell s l e~pe il, die bij ni ~.; ~i go~(lr i1)d~ eo di~
met 1.ijn (\lgomee.ue: pl:Hlneu ~tl" iji ! ~ll? ' Vanneer een
on dol'uoo ri g~._ ilf gt!YIlUr is h~m uolpeu, hew ondertlteunen
~n
~ gel'lUll' r~dde n: j:l; lU nar ~tW re eds geein.

tnt

jllldigd gevecht te htlrvltt.ten alll lie u lL cdcrinn.g be berstelle3, die op dtm nlgemeeflen !otaud \'8U zakeu guon
invloed heaft: ui lllmor, Di t gevecht; Ulet OI'EH'lllnchlj
hervnt, z,(tudo wtiun;(,hij ulijk wel

Ir.et

SllCCC8

be!trOonu

zijn gewordeD , mnnr hat toutle O!frH'S uebhen geltOst,
di9 Qen bevalhebber niet wag brel1g€ln \'001' ~e n oog·
merk, da.t uit Dell krij.gskundig oogpunt zijn pJanDen
ni et be\·orde rt.
Ale wij Dll ten
het resu{tn~tt io beschouwing
neman, dnt de
expeditie lluar Atsj in heaft be'
hsn ld, mage::! wlj dnll Dok niet do inlij viDg V8D bet rijk
bij hat gabied "fin Nederlaudscb·IudiO in rekeniug
br80genr Dit )';'"!lS niet in het stll!1tkUlldig prDgrllmma.
nm den oot-log opciell)men . De il1s tru<:ti e Wtili: sJuitell
faD eon tract·ant en ha.ndha-ving va u de in tegritBit VSll
hat rijlr. Mr.nr de omstan dighedell hebben toegelateu
~A rn Al' te u-nnu e n bet jnnd bij Ned. In diC in te lijven .
Hierdoor zal ii?"rle tueliotllst l.Ieter UR.U doc::- hali aJuiHID ~an e~ n tractunt eD de hnndt,aviog 'Ian til) irltegriteit des r ijks ond er eon 8 ui trm, HaD het st81\tkuDdige
oogmerk Va-D den oorlog ~ Atsjin to brengen in de
l'ichting dar beschnnfde stateD ~ - \'oldaa n worden, en
daa rdoor veie moeielijliheden worden voorkomen, terwijl het o lUI wee8t-el' va o geheeI ~tltllatra. zlll hebben
gem •• kt,
Is het dan nog weI
generaal, het or
vuw te houdeo , (h~t
ex.peditie ~lelJbts ten
naIve i. geluktr
Dat de oorlog nog lang zu-l kUDn en dureD} vrces
ik niet. IulBllderR 8cuikke n zich spoedig in hob on ·
\'6rm ijllelijke: 00 dat; zal teo At.sjill oo:r bei Goval WOrw
den. MUB'i' ll1en heeft mij zoo dikwerf optimisme ver~
wet~~, dat ik hierbij lliet ZIlI blij7en sti lt! ~ alln 90 het
aan de toekoDlst ttll o .. erl atell Ullj gelijl.t te geven.
Men zoude c chh~l', wanr :.nen mij optiLQi sUl8 vt;rWeetJ
dar wtuHheid llleer nabij ~ij[l gekomcn, als meo 1O ~
ervari Dg 'inn Iuuidcbe, vooral van SUUlntraacoe 8angelogenheden bad Loege kenu, en me t deze de bavo~gdheid
wat betel' dan anderen danri[l een heldereu bli k ta
,"aroen. 1I

Op de tegenpartij
iloi, bewija l'usten, dat
een andere taktiek
rcmllaten zan hebben
opgeleverd dan de hier verdedigde,

Haag~che

Toeu v@tieden V rijdllg de Mioiater mn Kolouien
'all Golta tei n, ill de Tw •• de Kamer op.tond Olll oe n
vHrslag te beantwoordell olUtrent een wutsontwerp to t
goedkeuri ng eaner ge ldlecniog, in S urioam o nan to
g"D , Qor premien op den invoor van imm igranten to en ver.prak de n,orzittet' zich: # het .w()ord it! aan
den keel' van Galtstein ...•'l zeide
tln zioh hernemen·
(Ie : caau den Minister vall
o Dat," ri ep eell cOl1servatiof lid, die bij hat bureau
ILond) uil:.• ~ da.t: is de
critiok, dis do voo r~
,i tt.r ooit gem •• kt

T erwij! uu de fifinister van Kolonien R~n het wool'd
waa, "ag Ulon hoe kolonel Nier.!trs!z, Ulet pap icl' en
potloot\ g . ....pend, ',00 dicht 1D0gelijk tegenover de
mini,t6n·t.fel pl.. t. nam, tuk op de cerste • • DI.id.ing tim den .lUiniater up d" dnge n ~6

kunu e n

tik·

ken . Baron 'on Holhtei a .nheen eohter go.n vat op
.iob te h.bben gogeven.
r
Wanne. r d. kolonel ziell werkcliji< al. ijve~ 'C p.
posant tegenofer den :llIinisler van Goltatein !.A t t.l"oerrkennen, don ••1 dit den Minister bi] d. Iiboralon j uis t
goon k w... J berokkenen. Of het ror. Heem.kerk
bevaU_o. 0.1, is: een andere vr&ag. Rij ll10et reed.
oototemd .ijn Joor Jen to¥t van .ijn coUega van d.r
Heim te Laide .., op bet anderwij. uitgebracht.
Met Thorbocke's IJtaudbeeld kwam er wee.r l~en kiok i n

den kabel. " Schijnt dot door Gedeputeerde Staten
f AD ZlIid·HoUAlld ~aD aet haag.cho (hmeent.heatnnr

Zoo

de syrnpatbie, welke de

op Tjandi stecnen,

01' hot huurlaud Randoe-Goonting ,iudt mell ook
een IDn·ssa heuvola, wan!' goeu a1>001' VlIll cen 'ljBudi
i::t te ziell, UlanI' waal'de Tjandi .!Steeut'll illlllaSf:l1l. VOOl'~
hanae.n ziju. Op enlrclc pllLRhmn in deze onclernemi ng
vindt men deze ·Tja.uili steenc u vier ,oct oudCl' het
ZllUU bcdolven. Ifet sc hijnt da.t de M el'tl-p i in het Hill~
tl.oefJcl1c t ijupel'k eengeduchten iavastl'oom lleefi ttitge-

braHkt.......- getuige (le m:l3S3. 7.aud, w!l~rin de .steeneu
zijn bedol ... en.
Eiuutllijk beeft men Pra.mbanun ?ieU. Pramb~llUll
mo et bepn.nld eeJl~ Kl'oote stad ziju gewecst. .Niet ruleon toont het prachtige Boh SOt'o Djongkl'aug de
!Jlau;ll:i ann, \Vaal' eeomanl de llimloes hnune Ooden
het hoogsttl ge"u.g toewijdeu, muul' a.l de tegenwooruige dcssa's in de onmiddelijke uabijheid zijn op ottde
tempel!) gebouwd, Hat is daarom oak niet te Vel'WOllderen dnt Yel'!3cheiu.olle gcgoede Ja.vl1ncu; hunnc er 'fen
olllllluw:d hehheu met deze steeneu en ""Ifs de Rijk.
be~tuU1'dcl' zijue passllugrahan met de7.e steenen heeft
omgeven, di e:;! l>~pn.n.1d n n.ij ver upwekkeu_
Dc oorsprong (te l' Opa.kTi \· ie r lhoet zeUs va.u jongel'
d ntwn zijn dan de ta.mpe15, -wn.nt d~ feundl\luentt-n
.:lta<ln gedecl tcl.ijk ill cle riTier, ie ts d nl; ulet aa·n tts
ncmell .i~l als de ri·ricr noeger bij 't mnken des tem-
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l~oordH.

van Eijsings, den tegflllwoordigen
iugellieur tOl;) te stew men, dat het llloeL
J

lijk is zich te onttrekkeo an n rli3D iuvloed tall cen
besll1eLtelijkun (hunpkring wllarill mon blDg geleefd
De opvolge!' van OllZ811 tegellwoOl'digeu Minister
VBn BuitBnla.ndBcus Z.Ilk-en alB comruiS8&ris dl:!8 Koninga
in L imblll'g i. benoemd. H et Jid der l ' ",.ede Kamer,
mr. Luijbau, ~Iini8ter \' 8.D RooIDech Katholieken Bare·
diuDst iu 't esrate Kabinet - H eowBkerk, iii bet m'et
geworde n, maar wei jonkbtlor mecflter de Kuijp er, S6
dert jJU'en .burgolUeeeter V.t$ll den B08ch eu door Ka:
tholieke bladen goprezeu am l ij u tldmiuistratieve keu.
nis, zijn conBervatieve beginsoleu en zij ue oprecht
godsdienstiga overbuiging.
Wat den Miniator, don beer vun der Doe. do Wi Ileboia zelf betrefto, ';00 ziet hij er met zijn zwarten
ba&ru, vol gelaat en ongedwongcu houd in g it'o! meet'
jovi •• L d~n diplomotiek lIit,
October bracht ona nog een nazomortje 1.Ue~ zuidl\.
wind en wnrmte . ~lamme r da~ het zoo kor ~ durou zl\l
eu de zon . 1 000 spoedig oud erga. t.
Op den D6gonden dezer btHtft bet earll; te Dreadtm
eell pieclltige Iijkvetbc&nding plQQh gehl\d, H ct ';ViiS
bet Iito.fI"~lijk ofel'Mhot van eeDe engelache dam e, nit'
.leer natuurlijk do dadelijke tu ivere verbre.nd in:-r fan
l~obaa," verko.en bad boven d. long•• ';;. .f·
..Ii~~ijk:l\ .t.inke.de vorrolti ng iu don grolld . Hoe er
kUtlm!~Il, die uit Hoerbied voor huone dooden lJ het
begrtU'on stell en bQVfHl hat ferbrf\.odon, ia Plij een
raadsel.
(l) Zie. rija brief O\" t i do;) Tnnhc.br. HegcerJllg
tan 12 OGtooer lSU.

l~

II tl \'aJe-.rland

(.t) n.t withet hier ui.:t met 0 1lU:11 COtrttpot.ueut een. lijn, behot'ft .o.1l.uw-ehJks betoog. Late:- !omtn ?rij op d.it O D ael'""'~rp DOg
weI tt.ll.' terng,

de: ba.an del' epoorwegma:.t~ 

L'OUS gccll weelde, lie zijn eeu behoefte_
Eyen t\.ls up tlondel'e plll:lt.~en VIlU Java de JarYf\!LU
ue bale bn.]~s zetten op k~ii steen8n, zet meu ze flier

Tweede Ka-

.rtul~d . .\\l a~r.I~.~., . al.8. men .z,ulku d.illgen ~itlt ~n zoo het

lfiLlg~

(lie men Utl Tlog in g!'oot geta.l In.nga dl3 bann vindt
en met wei ni g moeite 1. 6 ka-n latt!n opl':oekeu um h ier
en dUral' getrn.ns pol'teel'd te wurden foor diYeroS e knnst-.
werJi;en. Zoo mell dit de Sp. 1\1. niet guude, dan
moest lUell 't verbod ook ;';OOVel' uitstrek.kell, da.t
de J a'VltllOn geen gebl'uik maakten van deze steenen,
vel'scheideuell lmune erven met ,:rjandi steeueu
ommuul.'d..
•
zoogenno.mde Tja.l1ui IiteeUt:lU Zijll ill ue:ce euvi-

au

Dext·] laatste Knmer is thau !:i voo1' eon yeertien Ollge ll uiteengegallD, .A.ls ze in It eiurle dezer mnund tcrugkolllt zal ze wol spoedig de Ollst-Iu di!cllC bvgr . h)~
ting in Openb[1.fO bausDdeling nemeD. 't Zal dan moet~n
blijkeD, of do Miuister VlllI Goltac~in een politiek van
6tilataod vOe ren en aile ni~uwe mnatregelen achterwege
lB&en wi l. I tt bOLlp dan lUeU krucht;ig aan dringe u ZQl
op het, door ]~rA n seu VUII de Eutte, voorg~steJd ver.
der intrekke n van de heel'ondi eDsten. Ik LlOop ook dat
Or een \fOOrdjo;;l Z il i gezegtl worden OVe r het zander·
linge lldres ann den KoniDg, w1iarbij ElI.fOpeAlien, op
Java gavestigd, tegell hun op te J~ggen nieuwe beias.
t ingen protesteeren op g rand van de bijdrage, die nit
de ludiscne midueltm op de nederJ llu dsohe begrootiDg
gebrscht wordt. Begrijpen duz e Hdreasan iou dUll niet,
r.ou meo kunnen vr:tgen, dllt men het batig slot niet
tum hen vers!.1buldigd is? Zij 81'rtlk~n van rroub ill ijkheid l ' ;
maar dit id ~ek el" onbillijk da t. da EUL'open.oen op Java
biju3. geen belastiug ~ouden bet&.ieu, terwijl men de
Javilnen dwi[lgt. om kotfit!- te planten tcgefi ~Sll te
lall; l oo u~ dit is oll billij k dn t, tGrwijl rOor bet, ~.H!dc r.
wijs· "un de kilJ cle ren uar wOinige Europaneu bijull
t:tm millioan ap de beg rooting word t gcbrncM, de
kOi$tt1n tan bet onlterwija vu. o de kindereu dtH'
millioon inlanders up liOg ge~n zaa tO ll wo!'de n ge-

IneH

I

uf'Nnchtell zal dell uit5!ag "au de verkiezing in het
district Hoorn vour de TW6Qde Ku-mal", Hij moet dal,r
ill
kom eu ma~ uen hetlr Blaum, die de
aandl\Cu!; op
pel'SOOIl vestigda door zijn strevon om
nan Huorn Oll omiltreken een apoor weg te bowrgen.
l k zan het wei opruerkelijlt vi utlep, indieo de beer van
do P utte plllilts nllm onder de uitverkoren boggst tltillft
gcsl agenen. D e E erate K a mer 1,OU er wedefolD in in·
\'loed door winneD. Ward zij ged urende de eec5te
tw;utig jaroD nn.' 48 het Yijfd ~. ru,tl Ilan eeu w"g:~n g~
lloelllu en hunt' verweteu dn..t :dj Boms bet ,'oort·ganD
vun dien wagen belemmarda, tlauert stoeg hat blaadje
om on WOll de EtlrsLe Kamer doo r hunr kalmte, wanrJigheid, n,fke61' van port.efl3llill oJ Ill!bt eu ond ubbelziunig

liber.len

'dndt

schnppU, piekiteo, WUllr dEl grond n.l ~ 'f; ware be1,D,·aid
iS lUet de zooge ullamde Tj:mdi steeIleD, en die door de
bey-olking ~eel' "'orden gezocht .001' ver Bchillende
doeleinden. Ni.et te rerwonderen jg [Jet dat de a pool'~
wegml1u,tscbappij bij 't ma ken ha.re!' baau op \'erschci ·
clolle plu.atsen, 'L'jtludi steenen beart. moeten opruimen,

heel' v"u de PuttIJ, eer hij daze bonot3 ming nll.UVIlBrJt,

h•• ft, (1) *)

Brieven.

" Gravenh.go, 15 October 1874.

Herh""ldelijk i. ill dell l.atBten tijd omlr.nt dit
onderwe.rp geschreven - het publiek ia er echter door It
publicm·t1l1 vau loase ge ruchten lliet wijzer door ga worden -- zoodo.t het nict ondienstig is: dnt ct' werkelijk een ond.rzoek plnats hd.
Prn.mbanan en omstrcken VlUl oud8her bekelld al.
de pl."t., w.a,. de Hindoe. hu."ne tempels hebben ge·
bouwc1. :U !:;!u viudt ahla.nr de zoog:;.nn.iuudn 'lJlJ.llUi van
Bah J~oroh Djollggrlmg en ill hIlI'a tlI1-b~iLwhl de Tjn.u..
diM-Bawoa.
Pl'u,lUbnunu Jll.oct iu uen hinuoetijd een VOorllfl,me
p~al\t5 ge\vet:!at j',ijll w:tar\,an het tegenwool'dige nic t
aU ecll nll nog (Le Bporeu nUl Yl"oegel'e grootbeid d.i'u,agt.
l\fu·f1,l' uok do oU11iggeode plaatsen . Gant men deze n il,
dan U10eteu de Hindoes verschcidclle pa.le n in It vierkant
hu.nne tempo]H he bben gei)ouwd 7 die \'001' 7.00 VtW ik
wect !lug niet :tUeen door t1eskundigen zijn belloch t
en di& ~bi. fs uog onbekcnd r,ijn. Zoo LTeffen wij de
zoogennn.mde tj:jlludi Bingo nan op 't lo.ud S01'O Gedok,
die minstens f) pa.len Y!loll '(; eigenlijke Pral1l ba.nan it!.
gebollwd, d:.tn \tolgen do rfjandis v::m 't t.e-genwocll·dige
hmu'lfLtlcl Il'lludjong T'irto, wmu' men een DOg nl goed
~ - ons,p.l'reel'den tempel vindt, de 1'jandi Ka.lies BO"';ling
en .' di f3 ·B endnn.
n-feerdere Tjanilifl moeteu ill
de ll:1blJI...-id ~bben gestaaD, die door den loop des
tijda of ni ~L~!u\l' lllt'el' zijn of ill den grond zijn
begrayen.

pels hestond.
Gn.n.t Olell Fl'!lmba..n3.n Nool'dwau-l't~ d::\Il hebben wij
de lallden TjaulU-Sewoe, Bn.ndjar Ardjo en BrtIo1Ubl"tll all vcrsuheiu811e d.essa's \'all 't eerste zij n op Tjundis gCbOllwd, en het zan te wenscheuzijn zoode::;kLllldigen
ze opzocutoll, ft.n.ngezicn er verscheidene 1jandis in
de dessR:'s stttau, Wllal'v:.\1l mon 't bcstllan u iet een::;
rel'lltoedt.
~oo vinden wij de I1jaudi del' dessa'ij Bell·
do Beuner ell Plno!Ssan . Een t.jamli sbmt zelf in d.e:
G-euclol bij 13l1ndj~l' Ardjo cen ladoe-l'irier, terwijl yer·
8{!heideue 5n.wa.h l s, wa!w men 'r jandi-steenell aalltre[t,
VOOl" 1118ulgen oUlluei(tiicfhcbber bestaat hier rniml5 cu.oots

de gelegenheid om Boedhi$tol'i!-.ich wa.tcrleidil!gen of
iets dergclijks te weken.
Ia het Ull te ~erwonderen dRt in de (ln1:.:!i:reken v:1.U
Tjn.ndis zoovee.l Tjandi sweuen tot versL!h.iUende doeleilldcn worden gebrnikt?
Znuder cell ellkelcu steen van de 1Jandi.s n\U BraUl~
bannu te nem~U eu zich dus da.al'door a!\u tempelroof
'J"h 'l!r1 i,.. t ... n-,'lirl"11

k-:1n

"1f'1'

jlip,.nrl i

hi; l.1l1J-

lioensa- viudeu) diu ~OOl' een g~le(,l'rle nie\;
Ulillstt":
",n"rde heeft.
H.ot blijft echtel' een t r eUl'ige zaak JILt eonig011 tijd
gel eden cen opz.igtel' vall 2': ekel' hum'land twee l'etjo8
haeft weggelloDleu - niet waals de Vorstenlallden 't
lllcdedeelt van eeu woning "Va.n £len dol' spool'wegbeambt.en, maar in den nacht van de Tj~Llltl.i Bo~ Saroh
Djouggrong. Dnl; ·'t be. tunr hivrnnn.r onderzoek !ioee
i. llatuUl·lijk.
TjRudi Se",oe, 25 Nov . 1874.
X
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C*,) Dat men lliet b/l.ggert moot

wanrschijnlijk hieraa.n toegeschl'even worden, da b er
''''OOl~ de mod.dul' gOfJll plsfl.ts' 18 aangewezen - dan in

de ba.en ?'elf.
Achteml

UEd. Dw. D,·.
1l.

(oj.)

We neU:Ulll J Ibt het te l:L.1t is_

Sam a I'aug,
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1",11 5 at-; IIIIJ J<l West dell m'JrgeQ!I lea ~

nu r ,

eQ

om

do

Zoid

m~1 81ken lIptJoniein .l eil ,"orgelii leo ~~ tin '" V!IImn . J I ute.

DJ:J lere rillg VIUt voedin;--~n d8 ~&i'''ngeDeD OU
tHl
yftQ vetroleum - ea idapper.

'~,roorde~Jdt'n in -

olIO vo.) r de verlicbting

\·&t,

de Europeaohe gevangenil

a.i hier· is voor e6n jaar vODrloopig t Ot!gewt cen .au deD
lIlt : sten
voor /

inschrijver, den C hioeeH

KW""&EB:

Bl, SCUG

18888,75.
'
En de levering van weding !toan de verpleegdoQ in
het OndemonuenhuiR alhier VOiJr 3 jaren Ban den Ohi~
"0,. TAN IN" HON" voor f 11688.92,
WB zij n beni euwd h ~e dikwijla nog te mo
ueelon d~ t. de beruchte le\'e D m ak~r ,~ ......
zijne Hch Rndul ~n neeft herhaal . ij weet nu echte
cfat het ham nieL gerad e'n i~ op h6t erC te komen ,

_"11!11••

bOil

den li eer, op wien hij hot ge mnot _hoeft, en daaro
is hij gie teren Avon II voor IH' t erf blijfen acbeldeD
tiereu. Ook Bcheen hij t~ weten dDt de policie be
~e rwn chtte fOor 12 Hu r, en da arom kwam hij op
leta nR dat ll.ur.

G 1STHllEN weruen hi;;;e:~-or van ·WiI}tuu I aaage
bragt de EUlbt ulnkken met ammuui tie en verders beno
d igd hedell dar Your Atcbin bellltemde batterij, un een
aDder DB aankolI1lit dadelijk in geacbee pt alln board ,.
d ~ Ko"in/r;~ Sophie. De b~tnllDnin g dier ~tterij k:wam fa
d~n ocu teod van Wdlem I en embarkel!rde ten 3 llr
namidd3g. Genoo Uld e st oorner vertrekt Dog beden a,on
U tl"r A tch in.
Morgl'lll worue n per ~er8teJl t re in van WilIeIiJ'.,.l tw
e n pc r volgenden trein [Jog tweo kotnpaguieD ,a '{)J bal·aill ou albier v(~rwl\cbt. Na het ew.b~rkelOe.Qt
de h1titetlUllt G-tneuW6 Krot:i!(!n d:t.delijk onder .toom guo
l:fet garui:!;oen I!;:,..CI' plan ts en de officie ren der 8obut. .
t erij l1let het muzij k nm (lit korp8 t. ullea den vertl"tikkendan tot nan bet Nh~uwe Kan r:al uitgeleiu6 doen.

DE Bo,t&viluwbe blRdeu

verrnuld~n

dat bet Ndd.

schip Primes .d-rnalia g-JzBgvoe:dur T -mms _w::ns, den
13an JUIlij l'fln Ij'exel BURr Sver't.baijll vertrokkeD, o p,-de-B~
7e :J. Octo ba!' met aVRrij te l\f m ri tiua ia binnengeloo4
pou .
J

VOLGEHB de OhioeBche kerk, .ze~t bet &~r. Bonde/fit.,
ZIlU de reBi d~ llt V..4J\ SrALi.o worden benoem d tot lid
~· an den Rllad van N . I . e q de ne~i ;;. t!J.:...t ra.idellt van
Hrisgee, de beer D1ElJP.1'S, tot; resident Van Soerebaij",.J

- - --

DJ:) Loco1fl.Qtir:j heeft, zonda ditJ 7.00118 ze in dergelijke gevnllen gewoon iS1 te e rk enft eo, hire BtelHng
do,t oak mOildetinge bt!drtiigiTlfl me t muoru enz. Btrafbaar

moe t zijo, Ia.tl:!ll f8!l.en. D·~ straf die za thau8 tH~e
•

tuoel op den onruststoker op Blaktl ng Kehon wit
geluk.k
wiena ·g
de maa

gepllst zien, .tfobijnt ons op ni euw getID8zjns
Dergelijke Heuon als dB bedo ~l de E Ur opeaen,
orng DI\
tncbtuuis8tnffen .OOr
eobappy
gevaarJijker wordt d06~ meu
met e-em'o u,iig ll! verbannen.
J

het

be

DE Billta,,!/ BaTal bevat ecn ingel'.onden stuk:: oit
Buit~Qzorg. wllaruit blijk t dat oo k daar de diefetaiJen
tegc owoord ig san d~ orel a van den d&g - of naohtZijD. Niot aBee n wordeu er inlanders van bUDne kar. ~
bouwen en pn.qrden, m8~r ook Europe.nen Van hunne

I

weubels beroofJ,. Zoowf>l ke~kenge re edac~.p ale etoo- ~
1011 en ander hUlsraad, aIles
~()6\'t:n' gtlGt thauB

IS

\-~11 dor dl~Vetl gadiog. 1

de brutl.l.litt1it Jot'

mutinga dat

z~

da ~er dngen z;elfa in den rlKrflton" zijn biD.nen ge dron-~
g~DJ eu uit

vettrekke n alJa ll r t'lell trommeltje
met geld hebben ontneornti. £11 J,111r.t:e bij dio ·ge~
legenheid slechts ruiUl j' 40.- zijo magtig gewordan,
at",,!; het t~ vteezen, daft bij niet oDt<iekking der
gcbuldigeu dele proef m~l hoop op be-tor gev olg DU 0
dli D nog weI 66n.8 n i worJen berba&ld.
U~

een

UtH'

LOC01/1.otie/ laz.ull life:

DnliK..P.EUST".EUVOLGLNG.

In Uwe Courant van 27 November 11. za.g ik met
genoegen da.t U d~ bavea qul!es tie bespl'u,&kt. 1>e feiten
zijn wezelllijk zooals U die vool·stelt. Ret is tach onla:ugs gebltlkeu dnt de Paul, door de vele modder iu
cl? nienwe ImvoD., niet kOll l'ond_zwaaijen. Zoo ik roij
niet "'fargis, was onze geachte resident oaK up (Ie boot
en zal hij 111ls8chieu oak door zijuen l11vloed den toeatan.d

Paledlbauic .

filII

eSl.l.rll.ftU.-: en .; , " ' ". . . .

'-StUltJ:~~~I~:;~I!t\~~~I~~·:\,"~:.. "'·.,at.Il·'/'-

t\.·"t.: ...... ~ ... r.

IN

TrelBd. B eer f

kunnen vel'bete reu.

eU

I 7a u

w.

u E fu"i LEZZS8W.uBDIG

woor

8,.

Bchrijft ue Rottorda.illl!i!!le correspo ndent dar Imltum
China E Xl'rc:s&. I~ bet; 00" Di et gehoel Jui.8t, be t k.u too
Mr. Hull-man en and e reo stichtea. Hier ,"oigt het:

JA;;r:~r~a~~~~,n~a~c~~ mO:~~~frt~a6Vt~e ~~~e~l::t

_e
va n ct. doubter coof, gelecfd. Gel ukkig VOor hot r.
rlerlalul, dut het in d~n Haag en niet op Jif& war
uagagdYBUj. n.ndtifB luu! hat ,,len door die uitdrukki
wel lich l; ee n procfls op uen huLIt ge had, eveD all
Hr. f&D Da.u.leD, die waar8cbijnlijk Yoor een eeuigui
ondeugsud 8rtikel i.uat twea j&ar. gefaogeniil8tral
boeten. D"b lj wel ue ale Jh tate Btaa.tkuode, lfelke
Gl.luve-rne ment Iran- VQlg"ll . H&~ toont llRudoor al
d1\t het r;wak ls, dat het b.ang is. De venolgillg y&
d~u Hr. van Dsaltln ik. durf z:eggoD, dat ilt '00
bep:1 geen ey mpatb ie ge.foel ~ is l)en onh;atteod groo
to foutj dat ill bidr algemcen dt\ opilJie. ~Tar. '''eDS8e
ala Holland beeft e~n nijc pe rtt _t!Oodig. Ret ill onli
to :r;"'ggeD, dat de JU'ffl!len riJOl" tH~Hi~e dagbladartike
Iuu gedemorai ist>l) rd wo:-deJl--libe rai" Olaat·u geleD 1C0fI.
t~n kra8se 'Woo!"deu u{lutrl1li.see relj: en indieu kn
woo rden ~lljk ee n slecut.cn indruk auun en J!l!!oK(' O,. da
het gOUf"C[,I~Gili-8:Jt !le;giil ~ te rre;}' 6[1, dan kiD b
slec.hta gslde (] roor Emu b')Wijfl, dat hc:t goureroeme
ouge:ijk he.f~. ,\ford, do Hr. VAn D •• lon fe roor~.,,1
dan i. het gou·rernement r.elf ve roo rlleelci .u
A.I. in pla.&ts yltn heb gouvernement umen lJ 710
gent, if'! de redenering juiat.er. 11

E D .Is siotzin v~n hat berigt o,.r daD oDlltuimigti
EDrop.un op Blako.g K.hon ,,_in ·arl. 156
.. h. foor Eqrop. tot to.p_ing II'ordt _beroloui

.Wij, meeneD deaandaobb van den Officio. van ,Jus·
tit'" da"!'Op te mogen .ostigen. niet "1I,,",, (lwdat e.ne
bujegeD_iug -Vatl eoD vrij hoog geplBu,tst 8wbtellilar den
eerbied ,oor het gezag ondermijnt, maar 'ook cmdat·
andere ambtenaren door het ongestraft blijven vaD zulke euveldadea fAll ~ene 8trenge plicbtsvervulliDg kun*
non worden "afgesohrikt.
_
Van de nsaf ODS imien goede veronderstt»lling uit·
ei
dat be ginS9,
on,
.ijn:.
u;,e:to •
jelijk de t~gen6trij dIgIOI( ooe laDen, me lilt tH e tlr~
tikelen foortvloeit.

p'aaDd~

~enl

dl."I~.Br

I

k.~.

RET U/,..c1i!<ch. Dagblari d"elt tlleu. dat (10k te
Utreoht een RooDlsch Katholijke hODger. burg.".hool
zal wordell opgerigt<.

0): b.t graf .on prof. H. C. von Hall "ebbo" die."
IfJerlingen tt' BeeR: een monument opgerigt"
BATAVIA. De sluitkoerseu waren 01' 26 dezer:

op Holland Bankwi.s.l. op 6 ,u •• nd. dato 101
Pa.tikuliere"
6
id
lOl'/.. lOl "I,
op Engeland Bank" ill' 0 Ill.and .• igt .r 11.70'
Par~ikuliart'

6

id

~ 11,621/:!

"

op Singapore Bank ~ op
op Hongkollfl
op 411W-y

2.51
2.51
~~,5'1

..t~~t !lao Djooja . wezenliike bogerege:dbeden voor~o~
men; houderden lnl~nderB kwamen tOtin Dtl8r de booia·
ploats Olll huuoe ~rleVdJl kenboar te m8ke~. ABu sen
dtH.' landhuurders lh het ragt vall wederlDhuur ont.

DO

n

eJ.' OullBul te Sjtlg&'pOt~ he-dt een

kl'aDk~

boeginefla opgev:ondllD, die aRl. boor;! ~fi.n
N. 1. bcrk Fat/toDl Masua driB pBrBonen hflSft yer

innigen

3

"'''i'-

_ Opnieuw \\ eell t:Lrt, ·l nUl hBt organiek beuluit
8 Mei 1871 (indisah Staahlblad llO, l(4)t ~'olge!Js
betwellr aile god3dienRtig onderwijs op de inlQodaehe
scholen is rerboden, en het d8srruede zamenh"n
stelae! vall volkoUll:311 uautra.al lHlderwijs
Er openbaBrden ',deh_ ilnaromtnmt: dl'ia
rigtiugen.
\'.tl,U

~

'8

idem KWEE: 'fJIEP HUJ won~n~
de te P .I.SO;)RO~A.N ,oor'/ 2080.
"
van VntktH18 in de gehee!1;l R~.blJentl-a
1'1'

rTJOEN

f 126-'s mRftuds in
, va.n bet lo.)peLde jli1\r ad

"(lor

f

Je _Leul,t'l.d

un houtworken Illlobij het sta.tion

WtlllBehelijlc, JIIftal' fOOl' nporlzllkelijk dub van gonvel'~
nemenhlWege de pogingd\ "fill purticulieren toil HI'Bpreiding vall onderwijs onder de inlanrlers werden Ofl~
JerateunJ, v0k wa.s.r op de in fii1Ilillerkir.g kornende
seholen het onui:ll'wij& eeu Chriatelijkell grlllldsla.g had,
Lijnrf1gt dRllrtegeno\'{~ r stond het ge-voelen val! hen,
die de neutralitoit van het volksonderwiis
gehandhaufd wilJeu hebbe-n ell er Ou.!:! op ~
dnt mell in dit 0p7.iigt niet nfwt'l",k Yal!
toe gt\volgdtlll weg. De Regering kon bet oQ(ierwijtl,
dat et'lll Ohristelijken grolldi:llng had, nit't annmoddigen
of' ondersteuuen 'liOmltl' althar.s den schijn ann t.o llelUflll propnguudlJ. tl1 Illuken. Vooral o~,k bij de .Javfl.uu
sube hoofden zou
\'ermoeJen Jllnrvan hoogsb on
gunstig werken,
gevuren kOl.!deu {hlaruit
'foortvloeijell.
Na.ar a-auleiding Vitr. i1e mell~de5lin,g ill b,et Kolo#
ninn.i VerBlag (bladz. ]1'1) dat i.1e IUJ18Cht1 R.egering
zich met ef'n l"l'glornent ollllrent het Prole~bUltsehtl
kerkbestuut' heefo bezig gehuude-n, trnd men in oene
d~r afdeelingcn in breedvot;:l'ige lJeschouwingeIl over
tie belango~ dar Protdstautscbe kerk in onT,a O\'e1'#
zeeac~e lJezittiugl.'n. Ret gevoelen wenl opnieuw door
enkelen voor£eataon, dat dn.ar geeu gezonJ kerkelijk
lev6n kon heinschen dan bij het genot 'fun gehetde
vrijheid der kerk \'au Stan.ts#itHloud. Zelfs da bezoldigiug der preJiknnten van Stal\t£hvege U'lOC&t opbou·
den en alies ann de kerkelijke gemeenten worden
o\'ergela.ten. Men stehle duar tegellovcf, dah als de
Staat de haud vart de ker!1 o.ftrekt'1 in menigo afgelegene plHllts de kerkelijlw gemeeutflP, ZDO ~ij dlen
Ullo-lilll \'erdieuJen, zondon ta niet gtl.RO. Van de nndere tijde beweerdd men, dnt Rail den ondergsng nl.O
bloot fictieve gemeentell weiuig ¥erbenrd WU8.
- Dd opheffing der altlbaehtsscbool te Soorabaija
Ul!la.kte op sommige leJeu, in \'erb.-tllu met betgeon
de vorig~ n.Iinie:ter Ganrover heeft ge1.egu 1 I en onium·
gel1amon indruk. Zij wilden n;)g wel eeDS DIldoI' de
redeneo ootwikkeld 1.ien wnarOtll die Bouool nie~ kan
j

MAL.!.NG-

':PJ'w ..\.

ILlHl

'leu, doortrokken WI\B van :.llohammerlullllscbe begrip'
pt.l:"" en een dnt althans HlgemfltmH Christe)iJke begin·
.
Belen a.uemde,
Neg-atie van het OhdMtenuoru lllOpst bij !leq .JuVlloJl.n,
die -op godsdienst prijs r;telrifl, "'t.n ,?p.rk~etd~ll indn.k
tnaken en op den dunr ous prDp.tige verzw~·!ikflU. 're
vem; moeet d1\31'doo1' dB i\{ohn.Ulmerlllnllsche gBestdrijve rij worden Ila.ngewnkkerd. Wilcl1 lit' - R~gel:'ing de
lIeutralitoit vp het gcbierl. van opdenvijf:l tot hnre niterHle grenzen drijven, Zlj ZOIl 2.inh van sUe bemoeijenif3
ms0 de voJksopJeiding moeten onthourleJl.
Danl'uJn hitlJdcn dew ledeu het niet ~!echl~ YOOI'

malinde.

idem

dl;} eent}

een lage!, ollderwij~1 hetwelk l als door illl!\nd~rB gage-

-:8

Idem idf'lm

Volgeml

Dir.agauBg den len December. Voor
belu.nghebbenden in het vendll-locBBl van en door
Roeeman en 00'7 tOln voor rekening van belanghebbenden in het vendu-IocaaL van e:n door P. Zwager.
Woeuadag 2en December. Voor rekening van A.
Meijer in het vendu·locanl van eu flDor A. A-feijer, en

onderw~ia in een Enrope.«ci;wh Stunt het
IlChoolwetgevinv, zijn, m!E,r was die in I
lijk \Tol te Iwudell. Men had dSflr de ken13

hoogstt\ bietler POEWJ.. SO}}S l.TaNG WO°
nenda ttl B ..uw-n, voor J 1755,
maands.
Id~m iuem BL'lfHL idem POEWA SOEN JIANG- 'i'oor

l 785,-

;:0; r :e~:~h:i~:.: di.~:D· tw:r~

gillnen on vooral op bet lot <lor Europei!che oudel"·
wijzels bedn.cbt te zijnl Bon lOtln niet goedkeurcn.
Walltle/H' lUen (l~ toelagen Ilan de kweekel ine~m
hoogde, r.nu dtUU'A-d.h geen gebrek bastaRll. Er r;ijn
hier sporeD van h$'tgeen men 1.00 dikwijls uij d.e In·
dischc adrninistrntie opwe-rkt: de hooger gepJRataten
worden beguUBtir;d, de kleine-ra V8I'gaton.

SOERA.H..H.U-, De lIianwe tH'ng over de Ka.limaal'1
f.iu.i vermoedelijk WllI'deu geplftlltst blj her, Mfl.l'ine~
bot;].
__ De afloop VIm de
kleiue tuiddelBn in de
dim op den 25en dezeI'1 il:! ills volg~.!
Slagten VAn BUll/lvee en B~lffela in _~t. Regentsrhap

,

0

broi<lt.
.
-:--- Ook de 116igmgt die bij hut depArtemellt "au
PIlderwija schijnu te beitLaau, OID van boven af te be-

moord.

P).BOEROEAN

men,

ijA::~~:"~d:' 1

l!:'!veullig geklaagtl, dat !Ieb vau gouv~rnemeut8wege
g-ogeven inlo.udsoh onderwija ,;ich 'li00 Inng2le.am uit#

~ TlI Batavia. wordt binntHl kmt. een klein fnmsch

• • •i:chap v-erw!l.chL
•

I

"ij den .. oogu~stigeta t~e8t&nd, w8arin' lij', 'iegenoger
d.zen '~Jn g,,!!,aatst, bete. to b••• ff,,~. I,n_ het af'~
loopeD jllar· ZlJD allt:l:en door bet beleld van den rest-

36UleL de

J

een blinden man ell stu,not daarvoor thH1J~

G EBOOR'11EN: N. Klerks geboren Evertliz, ~WOIl.
IV.L .T, E. COtlVrenr gtlb_ OJi~iez, 'l.oofl.-M. C. van
Kampen, zOl1n,~R. 1\-1. 'Inn Oaselen, geb. Pruis !locht:er.~S. L, ,>,an Soomeren, geb. TaU, rlochtor.~.T. Ch,
ffi,U del' Linde, gab. v&.n der Scbaft, uochter.

STERFGEVALLEN: H. fl. Vodege!, oud 55 jaro",
f'chtgeuoot HFl W. H. LopeIl8,~.A.. Oh. \---.'oerman, Dud
10 maanden, lHe!!ije,~-L, dl1 Bois, ou.d 65 jarell1 ge~
penaionee-rd ol:derl!!cLout bij de po'-jc·ie,-C. V. Michel J
uud 42 jaroll , weduwe vatl t\.. }l'eldmanu.-J3 Ph.
Vorlegel, owl {"j mlumd0311 1 jOIlgell.-BinRk~ Dnmingoi3:,
ou·lerdulU onbekHnu, fuselier.-·A. RnlomoD} (lucierdom,
onbekond~
vrouwtl1ijk. ~ Hintermall} voornameu en
ondl'rdom onbeke-ntl, Rergenut.-P. A. G. Lefevre: ouu
31 .ill.relit fuaelier,-Siw8.let~, VOOi'namell en onderdom

j'

::8 T~~:::~~htOe~ ::~ ~;~~~~:;~o::~ l~~t {~:~:B;:a~;:~

Deze zich op den voet gevolgd '(:ie-nde door den
bliudc, loapt ijlinga llQar huilt, haait een groot kapmes en brengt dllolHmede Djoelll[lS een zwur-en bouw
op he-t hoofd toe. Deze vatt dfUlrop ter ab.rde eu l'llWBfL
eindigt zijn werk met zijn s!agtofi', r t~ wurgel.l, Otu·
dat _

de b!ind13 hem had wBien betooverell. Dit had

hij toch reeds zijn grootvader en dieI:\9 twee vrouwen
ged9.8.n. Oak ~ijll vatler, t~BO a,oms en neg andere
falUilie~:eden .wnreJl door ti;eI1 DJQBlllaB ~tltoo~erd g~~
worden en diertengevo!ge o\'erieden. :N u wllde hlJ
niet s.Ue-en wru.ak nernen OVBf het \'erlies va.n tOO vela
"bloedverwauteIl, mafU' te\'ens :tich v.rijWfil't3U tegl;lu de
lI'eheime kunstenarijen n"n Djoemat! en doodde hem.
nit toch was de kortsb en yeiligate weg om zulk een
Wt.~en voor goed onachatlelijk te maken.
W <--&riu begtond nu dat tool'eren: .A.lle... vraemdst
moge d'l; volks#bijgeloof klinken, nHlaf bet, besLsat en
is zelfs sl!;"-meen op _Madura verflpreid, H! eft name~
lijk iemand, ~t zulke bovennatuurlijke kl'8chten begu.atd, zijn s!aglt..ff",r uitgeko£t!u, dan '{olgt hij diens
f!chreden en tracht W&L zanu of Btof te verzftmeleu
fan de pl&ats waar de \'Qor belli uiUoopsndB persooD
~ t.ijn voehstap heeft geuruk',;,. Heeft de tooV'tlnllSr hidrvan een3 voidoende huevselhb',d bijeeo gtlt.~meid, Ja.l1
W'ordl die stof, gerooslerJ. en do",,!' den befOweerder in
een bu.m boel'.en koker op&e borgen. N U kll.n bet niet
missen of de per50on, vaa wieus ,>,oeliltnppen de stof
gerooaterd is, 'iforut spoedig ziek er.-stetft,!l

DE uet;::r A. L. H~ Obreon, iogenieur bij da MRat-Bchappij tot t'xploitlltie van St!llltEEpOofweg!.m te Utrecht,
is met 1 November henoi:wd tot illBpectenr vnn di!o
Lnik-Limburgecbel1 f:lpoorweg, ler t:!Lalldplaats Luki.
NAAR het Haag&ohe. DagbllId UledcJee;t) is J~ Gew
meeoteraad van Amsterdam in conflict gekomen w~t
uen wethouder jbr. Til.idal en den uoofdcommioB van
openbare werkeo. BergrsIDs 1 omc&t deze Jaateta geechre~

ven heert in Imitenland.ch. tijdBchrifou.
De beer Tind.1 liet san den Road de keuta, of hij
IOIl-aft-rade!l dan of t!e- heer Bergfuua 2.:'jn ontelilg ~ou
.rlangen. Iu het dagelijkBch bestuur ,"rlangden de
Voorzitter (\il da heer Ollninc~( \Ve~terb6rg, dab do
.heer Bergswa -zou worden ontslageIl.
De mder-derbeid van den Geme('nt'3HUtod wilda ech~
,

!;:u~:: ::tej:e~~~::1 b~~~:dd;OD; ~~e:;tlre~I~11 h~:e:(~~

~

te moeten beeluiten.

I

blij~en

bestaan.
Anderrl laden kond'Bn het niet gOtllkeuren, dab alI~en te Soera.baija en niet tevens te Samrlrllong eene
boogert3 burger-school met driejarigen curSUB wiard op#
gerigt, .zon die hoogere burgerschool oak
zoogenaumde inlandaohe kiuderen toegallkelijk
Afdeelintl VI. ~ Burf/t!rliike openbare
..r.;-a. al »at daa,rover ook in deli laatsien tijd is -..-oorgevallell kon men niet anuers da.n den wensel! uitdrukw
ken, dut iu It yen'olg geen~ geldsommen op deze beg!'ooLing zullen worden gebragt, dan DB. een behoorlijk

ouderzoek iu Indm van de· plannen der werken,
Waat'1QCr zij bestemd 2.ijn, ell dat men r.ich Rall
het depa.rtemeut van open bare werken er op zal toeleggan om met meet" juistheid (16 kostell diet werrken te
ramen, dan to~ nu toe veelul het gevn.l was. D!l.nr men
Ul~t den Minister, op grGnd der verkregen oDdervin~
ding, orerLuigd is, dat tot nu too do lllogelijkhaid om
in lndie zesr groote- sommen te verwerken niet beBt.at, juicM men het toe, aat uit de op Iudie onlvan·
gen aanvragen voor nieuwe werkell rlliUl 2 mill; oen
zijtl bssuo-eid. Somwigen belreurdeu Bchter dat in
verband da.arlllede rie bij vroegere begrootiDgeu over·
gelegd~ Btaten qer uit te VGoren werken than8 ont~
braken.
Bu.itmgelMn~

wt:rken 77, h. Uit noot 15, vergeleken
met bet medegedeelde op bl.d •. 24
25 Tan
Memorie ~a.n toelicMing op de vorige begrooting,

en

de

~oot

Stftteu-genera.al.
S lot.
Ook onder terwij~ing nast" bet geen reeds o~'et' o.A
verhunrde: laudeu in de Yor,{-€nlantieJl bij de algemeane
be.chonwiogen is gezegd, meenden ~eDige leden Sf
opmerk.&aam op te. mosian makeD, dat in het aan·
ataande jaar biJna a1 de contracten wf'gene die land~
verhuringen ten elude loopen. Zij vrougeD] of to dier
gelec",nbeid Diet zorg kon worden gedragen, om de
rdg~u der bttvolkiug teganover do land\'erbuurders
beter .' waarborgen dan tbana bet geval j~. Meermalen is gm"ezen op de drukkende vorpligtillgen waarBan tbablt d~ bier in Aanmerkiog kOUlende bevoiJi-ing
onderworpen is. De inlander. kant tlaargelo.ten de per~
loonlijlte dieD8~en eu leveringen, dio van hem worden
govergd, gedwongen worden om "/, von den bij hem
in gebrnik .ijnd. grond, zonder .. nig. ""taling, met
prodnoteo 'OOr M Europ""cbe mark" ten behoove
der landhuarders t. beta len en die producteD .oor
'SHeDding gefsed te maken. ]Io~r en. mear vert-oonen
siob onder de inlaodara sporen van verzet tegen dezen
otut Y8Il oaken. Nn die inlanders, teo ge.olg.
het beetaan vaD den sioor"&g, meer in.aauraking-komen
met c!e bewn..,", d6i' GonvsrnernentelaDdepj begiDDeo

,.n

meu opmaken, dat o.e werkan tel' beveiligiug
Val! BlJota-via t<;lgen ov~t'stroomillgJ ten gevolge V~n
nader oCHlerzoek en vereenvoudigiug van bet plan,
thana slechta! 904r j OOO t.ullen behoevell te kOijtfiD t
trrwijl daarvoor oorsp,oukelijk f 1,795,000 eu duo D
lon meer noodig werd geacht. Men leidt daaruit Rf,
dat de Ka.mer teregt Hooger zwarigheid heeft ge·
maakt de geldl.:J'D voor geheal voorloop;ge plannen toe
te staRn,
Is do riatJ~1I. tH.i.tl Srwuzranq ~hans in . . olc1oenden

[o.stand·?

.

inrigting· t'~n hat Indische lege!' ward
Hoe, lroag nHHJ, denkt de Regering oyer
plannen van legerorganil!lstie VRn generaal KroBBen?

Ook ot'er de(, p~l?roken.
liD

ODS,

loowel ften

if1

grammat,icale als 'l.iftlkundige

fou"
21. M. de Koning beeft don hoer Wieni.w.ki bij
r.ijn yertre-k fan bet Loo vereerd met de , BQutoD8
dn 1,00". Dit ond...cheidingeteeken dagteekent nit

den tijll, dat op het Loo valksnjagtb werden gAiloodon.

----

ADVERTENTmN.

Opgeuomen dool' U~

nSllf

f

Rotterdam

de Otto ~t

/

Vendutie Op Karang-toerie,

F.

A.ERDMAN~

Op Maandag den 30en Nov. a.s.

der Handelsvereeniging.
Batavia, dd, he den.

de Jedo " /

in

enr..

faIl liEu. knurigen en goad onderhoulleu

vOOt

74,90

75.49.

inboedel,
waaronder:
Een pracht-ig compleat Amenblement ~ van Noh'n~
boomhont, bekleed met groen m8foquin Leder.
Ben oerni Ameublemellt va.n zwart gebeeldhonwll
Hout, en be~leed met "uden J)"maat.
ECll_ Rl)ttin~-Amenblement.

Notenhouten~

en Ambonhonten 1'afels.
idem OoosOles met marmerell Bladen.
Groote Boekenkasten.
Ben Mahoniebonten Spiegelkast met drie deuren.
Groote Mahouiehouten Kleerkastt'lr:} psijahe-Toi let

SGHIlEPSftBERIGTEN.
Aangekomell Schepen

en Waschtafela.
Bataviascue Kasten en Stoelen.

te Sarna-raug·.

IJzel'en· en houten Ledika.nten.
Speeltafels, groote Spiegels en H-rIH'Ul'6.s.

Neu.
Konillgin Sophia, B. O. d~ Jong
Batavia·.
Neill en Co.
Ne,/. ba.rk Henriette Eli:..a.beth, Oeij Bolt Soeij van
Cheribou. Hillebralldt.
Ned. 8tb. Lnlt. Gen, Kroe13en, J .•1. de Hart
Batavia. Me. NeBl.

Prachtig cristallen Servies.
Glaa- en pleetwerk.
Nieuwe Engel,ebe Lamp.n.
Groote Rotting-Matten.

VOORTS:

Vertrokken Schepen
28 Nov. Ned. Btb. Mini,'ar Fransen 'Id Putte.
11. J aJ1sen llnar SoerabHija.
28 No,. Ned. bark Aliatool Barie, ~larzoek Osman
nUAr

OheriboD.

30 Nov,

Nad. frego.t Stllatiga H. G, Bieshorst n.
J

Soera.baija..

Aangekomen Passagiers.
l'er
del;' B.

Een RIJ-P.A.ARD (ook voor BENDY te gebrniken.)
Een praohtig SIJDNEY-RIJPAARD (op be.teliiog
uitgezonden.)

Een Ko.la, OOUPE.
VERDER:
Va or afbrBllk: een groote GEDOG.AJ.'i'., zoomed.:
Alles wat tot een gehee! compleeten Inhoedel be·
hoort.
SOESMA.N en 00.
(1692)

InJ.

StOO1llS. Koningin Sophia, ge2iag~'oer~
Jong de hb~ Kijskij, BloIDm6stcin en Z.

D1. troepeu va.n Batl.!iYia.

013

met het

bezoeken

Vfl.n

C. NOR TIE R,
wegeus vertrek, vendubie houd611 rau ZEd. inboedel,
zuilende later breedvoerige omschrijyingen worden
gea-nn onc 8erd.
(1699)
SOESM.AJ.' on Co.

kofr'ijhuizen of her-

bargen.
. '
ilAl vereenigen zlch Jeerhngen ook Ulet bet aor·
spl'Vukelijk doe!} zO:Jula het vask heot tot vefening eu
j

~::~t~~~:h edna go:bde~~~:dr~g~O;er1:~:~ :ci~~~U~ka:n,o:;~
~::~i:;:n l;:r~::~ h~:we~:~t e~atgedeea~e ~~~:~::~ ~::
van ern8tig~ studie aftrek.kBn en bij hen
ktlz!,iJe rigting t,Bweegbrengen.

eene

,·er·

BAZAB.
Plaids, Tafel-lakens, Billard- Laken, Tafellakens en Servetten,
Pl'&cht;go gekleede en ongekloede POPPEN, kl.ine
l\fuz-ijkdooEjes, Schilderijen1 Potogrllfie 1 na.ar beroelllde Schilderijen, hoag 62 J Breed 52 N eder!. Duim en
hoag 52 bij 62 Ned. duim.
(1713)
B. KARTHAUS en Co.

T8~O~::ltS2~~::~:~:~~er D~e!~rn~:~a~c:~ve~::;t~i~:

B A Z A R.

Suikergoed en Chocolaadjes,

w.. riu docter B.Ueu .ijn dienBten - bij ming.go.den
-

en Diogsdag den Hen
en 15en DecembeJ"

zullen SOESMAN en Co. '1001' rekening
van den Heer

Allerlei.
DE rector vall hat itadelijk Gymoasium te .AIaastricht dr. J. L, :'\Iarl'ea~ heeft, bij den Hauvang van
bet nieuw~ 8chooljaar, dtj na.volgende circul-alre aan
dl3 ouders en \'oogde-n del' leerliogeo gel:igb:
iJD~ onddr:J'eteekende brengt ouders en voogden van
0
de ieerlingen van het Gymnasium in kenuis, dab het
den leerlingen verboden is, om lid te ziju Tu,n socie~
teiten of ver;;oBnigiDge-n, en dllt dit gelijk zlloI ge!!teld
WOlden

Maanciag

a

tegen oomptant-e betaling
40 centen de dBg-risite
van do Bout en Ll:!ijten,
Demandse el:i repODf!ell,
&an huie:, en it 25 centen vaor cODsuHatie te zijnen
Pi1:ltaahes, Mui8j~8J witte en gekleurdtt AmudeJeu)
hui~e, ~ mel, bijlav-ering van de noodige geuces:dd~
IJlqucur-Amande,ieD 1 flescbjes Chocol&adJes, Ulev-eHen
Cosacques, Bruidsuikors en poeder~ Chocolade.
delttn dllaronder begrepen, aanbe .. eelt.
Dit heaft de concurrentie, opgewekt1 w9.~rdoor ,in
Edammer- en Zoetemelkeollt) K A A 8 1 pracMigCt
de••lfde couran' v.~ ~en 2den October .11. d~, ' R.A. J\1 iII E N, PUlke BOT E R en in bilk:.
B. KARTHA.US en Co.
Vi1ler deze anverte~~:c~~:t ti~~~:en~r:""~:--~ ~~~ _~ Y/-(1712)

~~ii ,~~,1id

Kunst- en Letternieuws.
De LOOOlnol!.eJ maakt den JarjG.oode vrouwt1lijk, Dit
dunkt

\Vermutb, en voor rekening van belanghebbenden

ten Imize en '>'Oor rekening vnn den Hee-r

TELEGRAM MEN
2GO la8t, de Corlleiis Emit it.

fan

t3en der lokalell van hat velldll·tiepa.rtement alhier fan
twee lumdeelen in ean perceeJ door 1\fr. RloeL van
RagenBdorp en l\-[r. Vottte.
ZatuI"dag 5 December. Vonr rekeni ng van den {QQ.
de til het arsenaal sihiflr van afgekeurde ijzerw6rken

onbekend, fl1selit;lr.-Th. Askins, Dud 19 jareD, runtroos van het pn.rticuliere 8chip Skitlds.u -tI. van
Eng-alent oUlI 32 jaren, fourier.-AntoniulJ, voornamen
en onrlerdom onbekend, fllsHlier.

w

Soer-. DaUT. schrijft uaar0ll1t1'8nt o. a.:
•
Op Zekert3D Jag liep een bliudgeboreu man Dj~e-

voor rekening

en ,loo.r P. Buijs.
D nderdag 3 December. Voor r~keuing van belanghebbenden in het vendll-lo!i:llal van en dnor
F. R. Bouma.
Vrijda.g 4 Deeember. Voor rekeuing van beiang"
habbenden in het veudu,·lokRRl t'an eu door G, A.

K. K. g.he'ul !>,,{art. - Ridder
.an 99 geleerde genaot.cbapjJ\Jp;~l}·
geeft bij deJon kenni6 d~t hV van baden sf de. boe:

~:~o~;!::.:nb.~~!~::~;; ;.:r:n!:ie~·••)g~e~::n!~~;:

!anta loornitbetf.ling ran 39 centen de dagvisite ent,
met bijlev~ring van de ?,oodi!l. gene.smiddelen (A.qna
.Pompa), <100. .cn ge.xamlne.rden bce.enarbelder
kl!lll"gemaakt, doaronder begrepen.

I

p errJ
. & CO.
T

NoUtie Boe-.es,
bsslD.g TaD

.l 4.-

met verguld
en

Ledercn Portefeuillel!l.
(1211)

.l 5.-

van f8 & f12,
' D lRP
C
G. O. T. TAl< (J , en. ,0,

....!

---:

Per" .Voorwaarts"Ontva:ngen:
PUike I

, ., .

Puike!

(1629)

>

Wllderom .' Qntva,ngen:, .

. Eel'8te euTweeCies06rt

Z . M. Kazen'in blaas.

(1104.)

F. H > BOUMA..

.

.

... .

;Pas Ontv.angen:
Ii e nw e Da r i:n g" I.
PUike! Puike!

Co.

Tweede Koloniale Zee· en ,8iand·Assur,laa~~pi

Pas Ontpakt:

geve.tigd to lJaJ.a.ia.
De ondergeleekenden tot Agentenbeno.emd,. zijnd
v.n genoemde · Maatechappij, zijn bereid ·ricico'lJ,tege

&;

~::I:r:iij~~ !::!~~:aren&a::~;t~~~

"

T- a f e l-R ij s t,

b ij

~~~_____
bi~j __ _ .J._
._B._~O_B_M
_~D~~

BECmH-'ASSBtif~
Pijpen ,

Vrijdag 4 December
WERMUTH.

Publieke Verkoop!
Vrijdag

OF
den 4en Deoember

en z""Y::t.r1;.

F. H. BOUMA.

(1585)

Een partij K oolteer
(1720)

~it

met en zander

wordt vcrkochf.:

PARAPLUIES.
VRn zwnre r.ijde en met 12 E&lei nen,
V AN

G . C. T.

(1550)

UN

~
,_

l.

"a n
.erdeeld aandeel ill het Landschap G OE-

OELAH , met nile de d tlRrin liggeDde de::::su'g, rij Bt~

vdldeo , enz., gelege n ten Oostcn van Samnrnng, in
Wijk La. U, perceel No. 3, stnan de ten name "1m
.T .•r. DIEDERIKSZ WINCKELHAGE N.
en 2e. J/t} f'l armdeel in \oorschrHVen LandBcbap~
siaundo tell name van J . U. PERSIJN.
SLOET VAN HAGE NSDOEP, qq.
(1710)
J. E. VO uTE, qq.

DORP en Co.

Javasche Raffinade
Oogst 1874.

Pa§ OlllVa.' I.yell:

en vsrkrijgbanr ill trommels a, f 4 1/2.' bij t e1'ug bezorging aGr trommels /1/'!. r efracbie.
lJepot·JiOmlers
SOESMAN & 00.
(1070)

Voor denWestmouson.
PERRY & Co. Londen.

~J§;~~:NMA~T~L$~
"\'V n

ltEG1EHfI4SSEH~

aterke ta.mengestelJe overbrengiugs-beweging,
Horizontale STOOM-MACHINE
hoc'ga druk king
met Reversing en expRnsioll Gear, Lucht-po mp en
Oo!:deU Bor, bellBve.us Stoomke tf:l van Galloway.
. IJ"'~ .!.i-l.\~\;;~ Q 1 ~~v~L.",,\.j \7'" 1,.I UJ.~"(;;,u ~ pJ.lj(} 11,u"., 15"11[;'11
men 'loh te vervoegen tot de olldergeteekeDden .
.
M e. NEILL en 00.
WOOD

Agente"Q,
THOMA 3 SLAITER,
171genier".

mogelijk yolgen.

G. C, T. VA.l' DORP en Co

G. C. T. VAN DOEP en Co.

bij

~leYrollwvan

Ileerlen.

Kinder-Bijbel,
of
v oo r

J onge Kinderen.

13o.kker

k
.'
J

SUlKER--en
id.

Jfanketbak ke1li .- -

St.

Ni~~la~;~

CliOCOLAADWERKEN
id.

feest.
in atopfl.
per pond.

Kriekjes.

Thee-Banket.
Citroen-, Y anille-, K offij-) Sofi'raan-, en Obocolade.-

B

0

tot vervoer van gedisliUeerd.

r s t-p 1 a t e n.

Versch

Sam{lrang .

(76)

Padi en Gaba,

4

2
5
2'/,
6
,3
•
met verhoogiog van 1/1 % '8 ma&ada fOor langdre

(1202)
•

Societeit

e d ere

Hadji PALIL.
P asear P~ rJa mara 7~,

Op Zondag 6 December,
aanvang des avonds ten 7 .ure.
.
Namens de Diredie:
])e Secretaris,
(1716)
VAN HOOGIDI-mJIJZE

.11.

Expeditie vau
goedere" naar de binn.nl.,
den VAn JavA, llfL1H alle piaateen daarboiten aoowe
a18 naar Europa vol geDB bekend Jll4g tArief.
Vervoer van producten von .r b. t ,tatio,
na.r d. pakhui.en 01' de Bcho.l per picolSriikor f 0.1:
• • andere product.enf O.lB
Bij wagin g D.1\1J de Spoor, aacBpl'akelijkbeid TOO
onderwiehteo .
Het uitvo81'en \'Btl KOlllmissien en Let i n~ en. ui.
klaren van goederen tege n Bleehb:l 2 I/~%.
Rekommandeert zich beleefdeJij k vocr het houdel
van Venduti eu.
(284) P. ZWA@1!a.
_ Sam.o.rang Heer6usLraaL

Tandenborsteis

a.f 3.

G. C. 'I.'. VAN DORP

(969)

Hnisven
clll tierl..
(954)
J~~'nTIT 0
.tl..D.1!l.LIU

.n

Co.

Het stoomscllip

Hout-Aankap

A·

( G E DAN G A N. )
B •• t.Uing6u op .lie s"orten v.u DJATTIE-HOUT·
worden aangenQme n cloor den Admini. .
.troteur
G. M. GRIBLlNG.
A.dre. per .poor Halte (J,dangan.
(970)
WEB.KE.1~

Baron Sloet v. d. Beele,
Gezagvo.rder HAGERS;
r ertrekt den 2fm December 1874 de!'! morgeDs 8 llur
Dau Batavia. Billiton , P er-tiaaBIe, Singkawang 'is
Pa~ aio DgaD, TBgftt en Oheribo!:.
De .A.gentom
(1726)
Me. NEILL eli :Co.

T e K 0 0 P!

llh:l.lninatie en Muzijk.
Tan het 7. Balaillon lof.. teri e.
·Verterillg u .Contant.

.I ' AMMEN, puike Weatf""lscbe.
I-:lARING, pui k. in v•• tj ••, ..:
in .topftesch.

Prunes d'ente Fransche.
B . KARTHAUS

&;

BAZAR
. .

•

[1728J

.

Oarlsberger . BIER,
H.el&- eu. Halve lleB8Chen.

B~rt:':~~:~~·~:~~;:~o:~n~nd. Oooper
(1280) . "
. - B~ KARlHAUS ell

J. J. van RUIJVBlV.

.Z .A R

()~"'Y;' -:~'::::· ll-·::A
"Z-A;-le~;" t~etemeiksehe
'
Eng.

Co.

t

on Komyue
11. KARTHAUS

(686)

litiS.
&;

Co.

Pas ontvangen:
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Poi k. P u i k.

R
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U Graveert op Steen en op 0
MetaleD.

. . . Bij gunijtig weder gedurond. de •• week Vruch·
ten-en Vanille IJS.

Zaturdag en Zondag, 5 en 6 December
:1. s.

B A Z A R.

Amic~

Kmder-Bal:

enz. euz. ell.Z.
0

tel

Me. NEII,L en Co. S.m.rang.
MACLAINE WATil ON en- 00. Batavia.
:FRASER EATON en CQ.

NED. IND. STOOMVAART·MUTSOHAPPIJ.

BOT E R LET T E R S.

v oor

parcen t .

1'/2

(672)

Gutta-percha,

St. NI C OLAAS GEBAK

:Bij den ondergeteekende verkrijgbaar

'I.

1'/.

van

KONSE:NTEN,

Prachtig Speelgoed.

of

met At.p gedekt ttig.p d

mund

G. O. T. VAN DORP en Co.

G. O. T. VAN DORP &. 00

A..llerliefsto Surprises en Cartoonages,

Pepernoten

liookv l••• ch in blikken.
Soucija de Boulogne. ,
Groenten in lliessehen eu blikken.
G • • lacht in .topfl . en
Portorico TAB~K v.n PLOOS un AMSTEL.
(1291)
F. H. BOUMA.

1
2
3

ltegister

Chocolaad figuren.

1tJokBpek iu vaatjes.

ill 7 .-

(754)

Van af haZen voorlwnden.

~

[)orJ:""epa.a1 .&; 00.
. ./J9.t.6l

D.

_ _ EXPRUITIE E,V KO.llVISSIK KANfOOR.

worden het mooist ge dr ukt,

SamIJran!/.

Ymo b app. WATER.

(560)

8poe~~ig

zoo

Visite- Kaarties,

RUIJVEN.

(lD8)

'

Pas Ontvangen:

ROI~PENS,

~ I! l1en

(1724)

B O D JON G.

"'JJodj ougsche

186lS.

mij nen.

P"fj.' pel- ofleve,-illg f 1.-

Me. NEILL &I Go.

Banl;:e t

•

(1727)

Geschiedenis

De eerste llHcvering, met po rtret van J:.:\.....i.'{ PIETERSZ. KOEN, i.e thana r eeds ver krij gbal4f; tde volgendo

'.e!

Avary-gru~ Heke!lincea eo

~
.. . , .

Nelleriandsch Oost-Indie

by

verk1'ijgbaar

Vall

.

van de vroegste tijdel] tot ODze dagen gt!5c:'etst in
tafereelen doo!" S. H. T EN OA'TE.
Dit werk, dat venderd zal worde n door met de
meeste t.org bew erHe portr etten van de beroemdste
peraooen uit deze geschiedsoifl, filll compleat zij n in
28 a 30 dfieferi ogen.

Binnen en Buiten
'~~TERiDOJEH.

.J. J.

Glasgow.

P a a r d e n- V

De

I

toconSlaterel
melde
Veteen.)'doorhunneh3ndleek,enil1,abkge,n
iglng moelon worden gew:J,:merU. ..

~~,;~~~o;~::i~~o~".:.

BOU~U'

Bijbelsche verhalen

E eno comple te D Size STOOJl[-SUIKERRIET·
MOLEN met cylinders vau 80 X 60 en baiteoge.

(1718)

F. H.

(1725)

H. O. ROB INS 0 N & Co.
en

Groote puil," HAMMEN.

(1584)

G utta Perchn, witte en Z\V1ute, Ie kwaliteih met zijden
kragen en anD den binnenknnt STOFJAS.
(1376)
G . C, 'r. VAN DOEP & Co.

Dagelijks verwacht per " Sumatra"
uit de fabriek van de
Heeren

London

terp~'oef

(1357)

model, ~_lI l vaorll! .alle lJl:h nnuren

VAN

PEfl.RT .,. CO.

aallstaal1de~

Declartl.tolr1 door ben als Agcuten van b () \' ~11 g'p.meI4e VeieeDiJillU:
tegeve~ volgens hl!t daarva ~ beU;aallde en I~D hUQU9nL ,erkrij"gba

onderge teekenden Agente
de. NortheriA.8urance COD
:
. pany ziju .bet·eid verzekerio
~en tegen Brand.chade te . Iuite", "p Tabak · ligg.nd

.. n J<'LOWER & SONS.

Portcr Vial 'rcllllcnts.
, Talkcr & Haan(jes iiicr,
en
Deliciense G R A S B 0 T~ R

uit do fAbri ek

des foo rmiddagB ten hl\lf tien nre,

1$ ,

!e:t 3~~m~:~~'Dg~~~' JI~ra.. ~I·S~~E~~~~.~t.I~':':! Ichade,' W
Nov~mbp.r

India Pale ale,

.

blJ rec\3me un besr:h:tlli'Jlheid 311n UOEveREN
Amst~rd~tn verzekerd en allJier a:ln~chr:l,l. de ovcrledtn,' van .ej

verphgtcnd

(;a.r lsbcrgcr HIER.

Prima

0•

illll~;~I~n!1~:~~~~~~~J~I~'I:h~C~ln~:'le~~n d~~v!~~!~35all~:'rV~~~I!~~ae~er~

S .. rnar::tllif.

in y.4kken en per picol verkrijgbnBr bij
.
(1549)
SOES.IUN en Co.

G . A. W ERMUTH.

(1719)

&0.

Vereeniging ·.van Assuradeur,eJ
te Amsterdam.

" Stoffen-, GOlldleder-en lederen Dames·, lVleisjes·en Kinder BolUDeS en Sohoe.nen, en Iros et detail,

(1671)

tegen de,a1hi~ gt

E. MOOEMANN

(2607)

" Verlakte Schocnen.

Vrijdag 4 December.

.. .

B. KARTHAUS & 00 .

(960)

• an 12 stub p.. a.n ge brac ht.
B. KARTHAUS

pel' "TROMI'."
Prachtige Fransche Vachet, Segrain ell
Led3ren H eeren- en Jongens Bottines.

Witte Indramaijoe

-

Geru1te.. Obi.....".. Oh,'.e,. Matoteu.
Madarijn GeIDber.
.
Pe"troleuD:l Kook-.tnaoLineN.

in vaatjes,

Commissie-Vendutie

SOE!ll\fA.N '&~;

1 ----~B1 · z, ' A ' ,Bli~

BAZAR.

(1616)

,1 J 21 E R LA:)£

..

G-.

E. H. BOUMf.

/

P I A N I N 0,

Holloway'S

Toor drie mallnden geleden nit· .E u r 0 p a · aangebracbt.

Hol.I.v'jll".!'y"~ Pn:.J,l:s F.~ Z.llF. Gevaarlijke Diarrhee. - DII:
oona\.en deu~ ..-efzwaltkende zlekte 'Zo o vencbilh: Da~ t'n de wijze
bll.fe.T uDullea 'l00 nrandelijk zijude. gCf ~n ttD fQldo tD.d~ re:l,. o
'Un b et bel~ D l:;rij k: R:l.Dtal hut! al.g.torftn. Onder Holloway', l.Itll11U.

:~~:r.~ ~e~s ;~~n:i~~Z:ij~, ~~~;ij d:ie;~~~~~l1ded;~:~~r~h ~~~:~~eZi~g:~
waBdn de retel

V,liD

de zielde 13, want zijue Villen.

050.- Oontant:,
eene splinternieuw6

rod

oQrdee.l ill.·

gea-omeJl.. ~tI- lija Z!l.1f go~ 0jl de zijden de~ o.c.derbuik i ognn&nD, beteo~'ep de , weUiog tier blmdnit:u ~D. rtgelf:D. IN.re leI'befae wuk ing. "'_BaruH die ook o.:l.hta!\t.. Beule. middelell "~rleD.
regbtreeks.. ·to' hllut-ellea nn het jllh.te t \'~D'ifigt tn u"heu ge-:oelig.
heid. e.n prik'kelbaarl.eltl, tiek~lijke en gl'.'l:oudt:; a(scheid.iDg D..tuur~
li.jh eo. "boiten'porig(!' i oJlug.
DOQsjet PiIleD un f 1. f 3. eo f 5. Potju Zlli Hill f 1. f 3
. .. f~·
Cheri boa W. CAL1STANS & Co. TII~1 A.. J , fan der YOORT.
Pet.aloAsau W. E. IBNA. S(lia AltNOI.D .' OD . CO. en COlSNAES.
Kla.Uea. J. 1). SLIER ~ri2ellUlg J . A. Zl'UJD:tL. S lml.rl.lI~ GOEr.:HAR'r.o Co. DE GROOT·K.O.L~'J:·· ~D Ca. W.!.NNE.I~ G. C. T.
\'.1.1'0 DORP •• Co. H. L. DE LYON ••.
(07&)'
SOBS)UN
Co.

o.

Te benagan· bij
G. C. T. VAN DORP & Co.

(16i6)

"'\\\$W~I Een H U IS:'
(712)ln deB 1 i n d

~

S P• k• t r

~'::,~OO .

.

Vevrouw de weuu .... TOEWAT:RR,g.;bo;"'~PJUl.,
.a betuigt by dezen h.reD. ...lrn""nendeD d. n k
,oor de bewijUIi · van deelnemin~ . ~.oDtv8ogen bij ·bet;
ovetlijden van. hareD e·cbtgsDoot, . Qeu · Beer··A. ·P . L.
TOEWATER.
(1717)
V.raDt.oord.lijkRed~teD' Mr. R.

~jj

-

B. C: T. . Y4lf!>Ol1I'

VORBTHAN.

a IA~

r· BIJVOEGSEL
SAiARANGSGBBGOORANT
'D Ell

_ _ _ _S.O.N.o.'.em.b.er.l.8.74.,_N.o•• 2_8_I._ _ _ ,

ie 1 D .e p u. r

t;

e

In

e

A'reHIN.

II t;.

Tot )commi el op bet residentic·bureau te Probolinggo, de amblenaar 011
DDD-akHYileit J. E. Gimuerg, JuUftlijk kommiel op btl cellideutle.

.6

ku.tO(lr
'l'elok.lletoD~ .(L:amlltlDK!lcbe djttriklen).
JHl DE l"OSl'.EN 'l'EJ/EGRAAFDIENST.
Tot kommie. der tweede kJalse, de telf'l;;rafi~t6n der tffeedo klane J.

~·m~t~:a;~~ ::rd:' k~~u~~i~~t~~ieg~llfi$t
ldaue It. W.
Pereira.
Door d.-ell ~irekteur U;1 OoJllrwijJ, Eerl.!dicns t. eEl Nij verheid

uef defile

Tot

fr. ~: :~:J~~::, j~e~~I~uiberB' Grisaee.

C. V. Michel, "odD we faa A. Feldmon, SamarADg;

l1esluiten en ]3enoemingen..

c i. v

A. d. Maeghf, gob. d. Maegbt, I!ampang.
Wilko, 54 j. Modjok.rto.
1. F .. 'AU SijU, kapt. info Willern I.
Dil Bois, 65 j. Samarang.
W.du~o · Wincirolbaageu, gob. H oroing, 76 j. Rembang.
H. W. F. vaa H .....k.rck, jdageDtje.
W. :1. F re<lrikl, 68 j . Djocja.
F.
H.
H.
L.

l S' 'l'fJUl::LU" "EItKZA.\}( Gt;Sl 'El,D:

All bulpo:nderwijze.el un de openbarl'l 2de la~trll Qchool fa Batuill.,
wejufnouw 1\0(. J. Hcllendoorll, llartik uitece hu1llonderwijzeres.

Vervoig 24 Oktober. In den sfgeloopoD Dacht werden uit do l>eutenga "an Tut.l·oe NrUi /Q DeD pasr zware
80hot"l1 geloat op OUZ8 unt.t ~rij Le Oed}o"fJ Pl11anfl!lfllum,
zonder ortmwel eeuig~ H ~halttf toe to breogen; \'&0

::~:l:.it::d~ferdeH die
Een~ V~Q

To~J.·oe

T·t ~::;~k:t~al~Ib.D!::tV~;::~::nlh:¢D~or~~~~~\U~~lt;c~~~~ijl;;l~:~~:
o

nbarcb!~;u!~~~~ij~~~b~~~ ~~d"~~~~b:1Te 2de

Jagere lIcnool to
1'. '.P. Witkamp. thaD.~ tweel1e hulp olderwijzer nan
bgcr c. school :11daar.
,
1\'Mucur \'aJ:. Sum:atn'l1 Wutjl,lut i.
JIlJ DE. l'LAX'fSEI,IJKE SCllDOJ,KOMMlS SIE TE PAIJANG

_r,--...'o.;:":.:'H.
de optm ,
Dr,or de

•

~eQige

m bt

grJlDatoD

1Jb,o'1t!l J'.ich

r; Q U

ophouden

~o

In"!I/;attak~6

~:errvoo~~~ bijiB,~/!~t zo:M~:~~e~O~~: ~!e:::t:!~~O'~,tnee~
au
ehn : : ~~u:te~O~:~:~~::Cg:te~oe::Z~~!ae~)eOD~den '}word,
Aauge~lien sodert het onlaDga iogetredeo slechte
weder onder de dwaD garbeideTfi vele zi ekt"e- &n ·sterf-

goval/on voorkomen, i.

den regen

ONTSLAOEN;

DebateD

Soeri(;11 Llitgezond~n ptOtronille obsorveerde,

dat de vijODd met kracbt werUo GilD de twee groote
bentenga in Bilal, aau de kromming der rivier g l;'icgeo.
Mell lleriglts J d~t lJallglima PoUm, " Orgoz~ld..."
. '

h~bbeu

bep.old, d.t aaa hen, die io

gewerkt", dagelijka

eeD

oorlam zal

WegCDQ ,ul:'ek. ecrtoT-, .b Iiil, W. Heu \'8uUijnherk, ouder dankhetuigillS \""oor de door hem nit zoodanig bBwe:tca diclutCll.

ver~trel\t wordou.
Uit den bOB cllrand van Lembo~h vuurda de vijand bij

Tot ~~~:e'h~'\'l\t~~ll~I:~:jD:-td:~~~t no de rakto rij tier Nedetlaudlcbe

berbnling op ODZO iterkten to. Pellojoen!l en LaJlflk ,.o~J:~:~t; hierop Werdell eanige granaten dal\rbeen geacbo--

lNLAl'iDSOH BESTU UR
O~ 'ISI..t,G E !'i:

Op ,erzot.lc, (lCHO!, nit 'Ii lllntl ~ dieu~t, on":cr tockilDuing "'all onde r~
sbDil, d~ wed3n:l van llalldjaT (Pre~\ D gcr.negeD.t~ ch" p{leu). raden
Ptadja Di Koesof'nla.

lllJ

DEN LANDl<,l.,ID TE T.JlTJALEI(GKA.

(PREA.NGER-

ItEGE)lTSCHAPPE N.)

O::H~!".'--G1:::i:

~!~o~~· ~:. ::!~il~~Jrep~:~()i:~, \~e;e!:jO~~lb::~~~~
J(

rang van

A.? Peri e, onder toekellniog vlln de n titutairen

luitenlltn·koiotlel.

BIJ llWl' W APEN DER INFA NTERIE.
Tot lDajoo r, de h[litciQ C. G. H. It. \'3U Schendel en J. J. W. E'
Vr:rslegfl.
Tot kapit6iu. d;! een te luitp.nnll h P. J. J. S. HogerW:'i3rU, N_ A.
'Weijlls, M. P r3.U df'r L:IIlD, F . C. JI • V;).t1 Ha:dj. M. Segor,
U. Huk'io1ll3, H. F. Wcijeh:mH, J.L ,'an Z'1lin geu, G. A. v:\u
])ijck, J. _0\.. W. A.ufd erheide, l:'. C_ VcrrlOllt, E. C. Jullien,
J. Z ;;'lHlg, A. D. J. de l'h D, D. E. W. Schmulling, C. C. E. Ii.
Jagenunn , J... J. Zelle, C. H. O. :\1. \'011 Wiullitz, F. C. E .
Meijer, C. Mi!eroij , :M. ~\ . Thiel.lo, A. H. "an d e Pol, J. G.
-Meijer, J. F. t'3n NaDlwd! en L. C. ,aD Vleutt!n.

Tot ee-uteu jnitcn",ut, de- t WCl! dc luitCIlallt! W. .P. G. Klcncke,
};. lV. Janit zl A. A.cill.:erua. W. J. Krllijt ell J. W. Erll,to.
llIJ RET WAI'}:, DER KA\'ALLER;I,!l.
'Tnt ri\lmee3 fu, de e~rs le luifcnad 1'. K..;\. R, .Andre3.B.
ut eersten lui lena.nt. de tWe(Ge lU!teo311t G. C. W. C. van dor
8cboot.

:0 it La"!llcToek-Qoat bemerkte
vijandull zich Daar d e llautttog
van claar gelegau heu\·el bega f,
ow. «dar te we rkcu; door twee
zij vl'l'drcveu.

men, {1at een tien tal
op den f,n id-ooslelijk
kennelijk met het doel,
g nnQ!\t-ecboben werdSB

Reedll in den nvond beepeurde men, dot e r ze~l"
veel IO l'ondigheid. in do vijaouelijke kampoDg& tIeor8chte;
overlll werd op hedoek en gong gettlager.; op sommige
plant/,en \ferd de Jl.Dgklong beepeeJd onder geschreeuw
eo gojoel. OUlsr.reck8 9 nur werden nit. TlarJ~ie oeoige
sohoten geloat op Ollli~ sterkte to Moe,api, we!k vuur
tot zw ijge n word gebcagt.
25 Oktober. Het rUllloer .an '6 vijauds zijde duurdG
den gaDschen nacLt f oo rt: van den reg teroev er dar
KoerotJg-1j"oet werdoo oDz e sterktet;J te Lamora DoordooBten IAIJ,ora 1.Ilidoo6t, uit Pillr;"9 eo LemlJoe/t., orrze atark..
ten te Langkroek-wcet J Lall!Jkroek·vost en Penalofng be8choteu ; oak weed op de uoster·aterkte en KOt/Cl.Rudja
ge,· uurd.
Uit het Bit(ll-<;r::/~/J we rJe n Mhotf.> n gelost op ~ Dze
slerktell Poe· Oil ell SoerialJ; men ltooru e cien vijand
werken to Ell'pcrong en h'ital.
Uit Kotta-Pdjoet en later uit de l.l1iderfront-balterij
in den krnton wel·d in zuideJijke rl gt-lng Oil omslreeks
800 meters ufataod et)u ,ijauuelij ks vlog, aan eon boo--ge stonk geheschen, wa.a.rgenomen.
Danr zutks vermoed.elijk gedalloll

WRS,

om op

dio

pl ...ls de .and.cut t •••• tigeD on op andere plaatBBn
deB to ga rueter t. kuoo.n werkeD, werd op die vlag
niet ge~cl1OtBn.
Uit onze oDster·8~erkte ug maD, dat de 'tiand zijne oos ~wanrh VUIl da ar gelegcn stelling dOQr eane
loopgru.oJ weer nool'dwaarta uitbrddde.
o:J::'~~u.,....... - . Geboo... te- ~ll Doodberigtell.
I s blorgBns oWlltreeka 'jt/'!.
uur ug men uit Kotta.
GuJur('nd~ da lan tate bvoe weken.
RoJdja-B~rlil een 'fiertul prn~uwen} fan Potloe-lP'ni kowaud£:', zich ou~{e!ijk nan dell vijuudelijkeo \Vl\l begellEIl\iWII:
\'en. ll ierllHl wcrd tltl.Je lijk rtlpJ.> ort gezonden llaar
K. van clon B utJs che ell G. L. vnn Dei nae, .Batav-iu. MO E3api; eelle pn.trouilJe dllurop },!lllr het strADtl geJ. A. "au Dors~er en H. van tler BijU, Duit3Dzorg.
toutle}} , ten ci Ullo de 1adiug lo b.:de Ueu, koerdo ter ug
E. Dakmon en O. ~I. Lellta, Paso~ roeRD.
met het berigt , dat wei op gr Do~cn n.fst:mrl ill ~ee
A. van de r HOrlk en D. H. KosteD, Soera.ba-ija.
prn.au'",·uH W3 nm gezi e n, lllfltlr dat ,"an landing daar
A. P. Nicolue:rr. Jr. en S. C. F. Schultz, 1loeJ oeng. tcr p !UutSll ge~m flp rBk~ 6chtHUl te zijn.

n.

A!!oQJlg.

'l'u JJQer:pl en

£a;;tarll - uoo~·.1aa!\t

hcorde weo gcdu-

(}. H. F. BlJllenstaff ('0 G. A . l ' . Ru pp, Snmam og.
re nde den nacht bij zoll UtH' \'eel le \' en in d() knwpoDg
A. -J. "'. L. A . .A.reu uerg Po t!t t'r~ ('n J. S. Vogel Kp,· Jjami-:i aan deu regteroe ~e r der K')e1'Oehg- TjO f't j bij
h~j"hnHDg

rnng Anotn.

J. 1\1. de Ko k en C. 1'. 11.

~r::op t:'l blom Beijer,

tok.

uit

-x-... . ~~_

:":. ~ ~ ~ :.: .

~i...b . l .. otflY!
VIIIl ]{L!e:5, g ~ h. l{.oux,

D. C. J. Kuiphorr:t:,
A.
E.
C.
O.

l\IUll-1 ell

H,d· ", '_ ... I , f- .• .,

Zl., BlItn\'i ll.

llI. J.
D., 13at~vjtl.
C. O. nw der Bu;"g-, g>!b. 1301, D.~ Btl.tu\ria.
Dinger, geb. KO("'!i, ~., B;lla.viu.
3... Plate, g ¢h . l\Iouuist'J ~ ~ Btlb~'\"ili.

E. Kleinw, geb. VOfronrt, D., Bl\t~v:a.
J. Th. Crewer, g~b. TJo::::nn, Z., J)..,!i.
H. O. Klew.'!iro, geb. "an llro!lkhorst, Z., fhtavin .
D. J. ltuukeJ,Js, geb. C:e Up o0i, D., l\Iu~stt:r Oorol:!lid.

M . A. A. ZUUf, gtlD. van ScLnijleoburch Djn.tiwnr.gi.
A .. C. In lHtell , geb. 1Jngemno, ~·dok-Bdong.
~. ~I. S. A. Baron nm Yoort!~ ~ot Voorsb, geb. "an
Benthcirn vau Jen n~l'gh , Z., Bagoo bij Probulioggo.
C. }oJ. \'an L~~uwen} gel;. Dic!tclmnu, Z., Pontianak.
E. R. "nn Stee nYE~itJ gc: b. 'VurLheil,U, Z., Cheribon.
~I.
~eu.

S.

\v cr tl dnur het hrUg5geschr8~Uw Ill\n gt:be \'on
up llilZG I!tcrkt~u gescitcteu. Eoo pllfl-i' grno aten
J! O{:SO/ ,i mnnktcll ~eo einda RllD dat rUlUo e r.

'Vijt, geu. Hanxman, Z., 13atll\·ia.

,1.... _ ~ .~ .; :' : : '" ;~ 1: :..:, ~ ;: ::~ ::: ~:~.:

.:j.;..:.": ...

lijke bl;!ntt'ngs in LLIt ocst l~lijk d eel VDll L.1!1gk-roek
werd lleu10t!ijclijkt door de o 1\8n ge o~ zijde der lli.guue zicL b~\·iIJ Jt;' ndr.:lI yijand, die {::.tar bezig was OlD
bentcIlge te l' OllWtHl.
OJu::~ re cks 11 uur werd r:1lJ de zuiliQ('st'Kuart:l 'fon on ..
Z6 sler!;.lo te LO!J[!kroek-uo'J t gclegeo
heu\'"el eeu h,-ee
pouds kogd 01" dit: stt' rkte ge1ost, w(·Ilte dnar v66r
ill du snwu h tcregt kW:lI.D ; ook dit '· urc n were tot
z.wijgeu gebragL Uit beide Onze aterkten te Lall!lkroik
werJ weuer 'eel Ille l-! r bewe-ging wnargeoollleu in de

krunp onga LrmbQf.k, Piwmg co Lo-elc, terwijl \)ok mcer
dallruit ge!3Chot;ell i'terd .

( /FDrdt Penol]d. )

DE JO'CC:;ChC Courant tId. 2 ien dezer
o. a. bet yolgcude:

DC).

95 v(!rrneldt

l\lt;!kt:rn, gtb. O!..u{UDl, Z., PrtUl:ikl\S3nn.

H. 13. M. U~ Bnlijn, ge b.
Z .• Soerabaij n.

.il~ijer

Bij Go ud •. bl'sL lid. 2G N ovo",b, r jl. no. 11 (Stbl.
'TimU1erman ThijBS611,
llO. 2 ·jO . ) is .a Rht~ eke r;iflg gehondull fRO de missive
"an den :Mioister vno Koiollieu tlJ. 24 Sept. jl. La.

~ iie~' tl::~~:J J:bC!~~~:l~~~'cl~~n~~z~.k~nsoeroeDn.
~ A. B:~ijtlr, geb. B~ij e rill~, .D ., SouJ;uhaiju ...
1... Cilr. Hooper, geb. Klelu, D., SoernbatJ6.
I
1\lev1'. T. J. L. Bro).;, ZJ Mnku13aer.

!~~t;lu;\~Byl:rl:loU:Jn~Hl~o~~a :l~~:nd~~ ~;::~;8L~'ii;:
pen in Uto :lssistent-re9identie liwkoelrm foor bet jaOt
IS·'i} I;og ui et mogt ou zUn \'crpnchtj do beuoeldd pacbt

f ~- ~c~~·~ ~iib;J~~ ~~~~ ii:~'ue~et~: ~~~u~;:~~. Sam3rIlog.

i n t-l1 trekke.n lU~t 1 J311uarij 1 8 75.
- U:t Lfde.r. \-fordt b~j tolegrolU van 2-.i dezm·, ann de

Regeriug gt:l"nleld, dat wegens het heerscuell t.l,1 r ohl)-oo
irfa 111 nm~c"jllende deel en VillI den l.YederZ,.J"dlch -I1J~
di.!cht'n :t.rchip cl , bod e\""tL8r~gQ!!gerB uit d . ze gewl!stoo
J.. Coblijo, gcb. All dr eli8 J D., SDmllrang.
bij l1D.UirOlUSt 113 JuJdoh nun ee ue streng-o on laogduri ..
M. II. rOD Oo1~eb!1, gt.l b. Pm:s, D., Sarafll'aog-.
go t uepnssir.g ,"nU q :. ar~Dtllino lliltnLrogel cn 7. ull t!'!l "wor ..
S. L. vao Soomcren, geb . 1.'ott, D ., Sa1Ullr~m:;.
den onliel'worpen: jll welligt ZO!f6 ia b e t geh E.cl Di~t
::Me, "Hovens, gt! b. Smi~j D., SIlIu. tig4.
zullen wordon tcegelaten.
M. C. SlaJe)mf\n, gel>. Hn ib-:J T~, Z. Grit!8ee.
Door }1f-!\'i g 01 It" b d'-)I\gen werden in den na ~ i ":'
I., C: ' ·lUi der Linden. !!eb. v. d. tldu!.ft, D.) So.maro.ng. dag- "an
1 dete r op ue laud en - lJatotLl'jepper en T(lna-.
' M. COQf"reur, gcb. CaiOz, Z., SlLlllarang.
2~'71gi nln de D.fdee:iog 'l'clJI!/er,w!J 5[ wo:ii Dgeu owN. Kl erks, geb. Er er lsz, Z., Sawauog.
A .- Wijtboff', gc b. Swart, D ., Kerliri.

r-.!

0",- c"l.-Ie(]f'lIu.

,- cr~eworp,JD .

N. A. de Meij . ~~ecin:::t, Bilnda NeirA.
Ver!ii:B nlD menaahenlero!Js tlad wen ni~t te b&oH. B. RuiluUIC.bHJ. geb. Lunenburg, Me~eter Cornelia. lreureu_
_ G~durenda de eera 'o 10 wn.aolleu ,'an di~ en
~. J. E. van der Plllt~D, Ie luit. illf., AmUlIofaWJl..
L. Dross.ere, g~. JIouthoijlJeli, Depok .Qij Bat"fil.
\'B,n h"t TCrig~ jaa.r is op JlH:C en ..llladMra onhangen

B. E. ~ao SODteD, cob. ~erkltO\'eD, Batavia.
A. P. IIeijligere, mei.je ,,·au 4 j., B&tuviu..
B'. 1. L. ?II: , e " ij.er, wei.j •• AU 2 '/, j., '1'jilatjap.
1. ,:1. A. Swij •• ,. JODgon

>,1'/, j., 'l'jllatjap.

~~~¥". fan Daaien "l\. eihrlJ tn.tdlje Van 11/1

, D. bj~&Bilbrac4t., 72 j.,
S, P . . Barros, &t.,i.:

P~dang,
.

j., SOetH.

IS74.
187:3.
. .
1>106776,25". j 51409H .78;
. .
1522330 . 51~. /I 14.51025.22,
acetina C"oeger pecbt.
Ichat) op het
gedi.tiliaerd.. . . ,
i43378.10, 1/ 170[;52.-;
accijn.s (Troegn ktln-

;nvo.rreg~ .
ui!,o~ regt ~

.r

.r

id.1.odewijk,.dt/d"inG ll~tg~..~~. • 2.id.
de Hopbloesem;
w 2.Het bloemoomandje.
w 2.id.
Heb ro.eboompje.
w.~.
id. . Ferdinand.
.. . 9.id.
Timotheaa .enPbilenion.
.
2;'"-'-'
id.
De goede Fridolio en de eleohte
Diederik. ' .
.2.id.
Owa ofde.ge.aren "".·oDlChuld. .·2.id.
De twea brooders.
• 2.id.
ne hleinesolieepojoogan;
. ' . • 1.50
ide
Lney.
-. VIoid.
Hid.odD, h.. togin van DretagD8
of de zagepraal Van dengd aD
on""huld,
• 1.50
id.
Lioelte.
• 1.50
id.
Ret S:arbhQizerklooBter.
w 1.50
id.
Het •• rloren kind.
• 1.51}

3umti~ref.t)

op tabak. • • • ,
pakhuishuur. . • ,

84762.28".
181227.80,.

79373.1~;

'd.

201818;02;

Totaal. . • 6988483.154, f 7048742.12.
Andero iukomston met
de voormdde midae-

c ••

len in 'ferbaod tttaan·

de.

.

• .

.

•

,

87398,44;

Tolaal gaoeraBI • f 7025881.98.
wageno in- 'eDuitroarragt, belastiog
c.p deo Isb.k en p.khuiehuur bed"agen foor do eer.'.
DeonhB~g.teD

tien mnnudon van:
1874 f 6845105.35:
1873.6873190.12, dno meet da1l in1874J 28084.77;
1872" 6024188.89.1 ' minder ' " ,,820966.46,
1871, 0186416.38,.
,
, .
•• H08689.lJ7.
- In den Qacht van ]0 de£t3tt ont&tond-er door OD-voorzigtiglleid brand tl;lr hoofJpl~nt.,a 1}ibeber van bet
diBtrikt -Tjil.'ona . 7Ig (afJeeling J:ihmdioer).
De wouin'· vall het distriktBhooM en de gevongenis
warden geho~l eone prooi der ,-lommen.
".
-'- In de dess.'. Pelto,,!! en Seltan!l van bet d"triIlt
oender CafdcelingPmnaka.. an) werden op 7 de •• r door

op

l!ng·nd.eh~?!I~;l~~~~g;:B~~::~i~:~li;:::~h:~:B:~:~~

lid

Wonderdoctor.
De Snlinter.

..-:1.50
rI- 1.50

D~ twee Broedere.

II I.-50
• l~GO

id.
id.
id.
id.
id.

God variant de onscbuld Dooit.
Anselmo en Maria Laander, de

id,

vliegende Rozenboom.
Mallij en ];'onoij.

Wu gn

6

r. Het didrenrijk.

• 1.50
• l.iO

,j.!I0
f

G. id.
r do •. D,
hooging
•.•.r.cbe
,gster..
leve'oM h"" J men niet te beheuren.
De Won
eenol'za.weduwe.
' - In! den I1amhldllg van 9 d~~er octstond door on~
id'
Geld in 't water~
voortigtigheid braod in de de,uR Kedawallfl vl'ln bet
-ill'
Ret zilvcren slootje

!~!~~:~- ~ij'~"t~1l*~::f:;i:~~:X8C~:~~~::i~n ti:n aB~~v~:r:

id·

Do

bar};steendief.

.

f!n:'Oa~~t~;~r ~~o~~:sr~~:;'tlht :::i":~~a:~ ~;::,n~e:~

.to bookje. kinderverojes met prentjs..

te Pamalm83!Jn (}J.adura) t.'huiB hooreDde en van Banjoe- G 0 i:~ 0 r n~ij:r :~e;~:e~o::j:~rBje8boek..
~::g~tl~=:~::rZo~:;lt::~d~":~auw majang, gevoerd door Rei n k i Ii g h. III huis ell hof.
De lading, beataande ~it rijst en padi, en de Bcbeer'"

1.5

u

Lou woe r III o. Bont_ graB, Versjss_j'roo bet
De schade wordt op ongeveer f 411.50 begroot.
Do Hui.diere~:ngo volk~ ___ ~• ..
- Ten gefolgo VBll hevige Btroomwoolingeu vergin~ B -r 0 n t s e m a v l\ n E ike m &. Mijn eer-

den gelegd.

8.-

• 12.. 0.0'

,,,I

: ~'.~

i::~

:

1.50
1.50

It
0

DdB~~~:S;~ vaa Perzie en de prins van

• 1.-

::~:c~~~:~~!~;:f::~C~~~:~~;i~h::; ~~a:;:;i~~~l~~; ~~:f::~~~.;~nrfi!~O a~~:r:e~:i~:~rijke ver-

• 1.-

<>nheil havond,gered en herwaar!. ovorge,·oerd.

w

Ge.chiodeni. von Ricbard Wittington en oij.

Van beatuurBwege werd in de 11llisveaHng en foene Ku.t.
ding cler Hchipbreukelingen voorzien en voortB h~t noo· Edll nieuw getnllenalphabetb.
dige verrigt om hen do pla-ats bunner bestemwlOg te De vaL door bet ijiJ.

::~,~~:;:::~o~e~~b:~e~ m~it~;:~gi,. W{~d~~a~~:trI~~ ~:t·:~:i~i~~E: :~:d:::D·woo.jODgen.
foor

1.50

7

ten AdfilwrallfJ en PMrlMkerto (reBId. B!lllJoemaBS) vrlJ Door Mbade en- ~chQnde.
groote y,;.,rwoeeling UQD. Langs den grootan weg ntUlor Neer!auds grootheid, verval en herate1.
r:!a.zl-~H~~:i~:Te~~:~i::Il:e::~:t1~rtingeD plants eu wer- De vrienliinnen. Bene geeebiedenia
In het

eergtg~noemdo

da-

Drlml:B~lB~eaa~e-;Q~:I;Ae~~:~.

diiltrikt werden voorts ruilll

::n:rt~~~~S:£d·!:~:ij!:S:~e~::~;:e~:;t:[:2:~~~ :;!~I~:~';ii!~~::;~~:,:~~o;n~etj::;:P~~ikjO,
om~~~g~::,~~~nv.:er~l:n;nD
~~~~ti~e8C!I:r~~g:erd

,fin

we;

den

!~~O~:~C::::n~ aUB.

na.r Tag"i toege-

bostullrawoge

onver~lild

~:h~~~~r~~e~u1~~r~~ij~.;:n ~~b ~ij:g.Ei:t·

In den nacbt van lOop 11 Oktober JI. werd

-

• 0.75

bet A11ereerste killdergedichtjea ana m(leders schoot•• 1.-

-

De directeur

vaD

Onderwijs, Eeredienst en Nij. Vj~:~;:d:;~~. kinderen

::~~:i~e~r~eg~I;:~~r:e~TI~:je;ancr~~~:tll:~g;8m;:~'el;dea~:

de bt::trokkl~n nn!oriteiten zijI1 ntmgeacureven 1 om op
vBartuigen Ya!l die plllnh komende, ,de qllarn.ntainBmaatregelen, yoorgeschrev£m bij Stllll-tblnd 1871, no.
1091 niet meer- to~ to pusso;:].
- De directeut' van Ollderwij~1 Eo;lredicmt en N}
verheid mankt beiwnd J da.b op nuder te bep~len dagen
in ue illit.:lIHl Decomber uD.llstaaude, gelegenbeid zs.l

j

j

ADVERTENTIEN.
St. Nicolaas Geschell'keo'

IINDHRWERI{EN
VF.RKRIJGBAAR BIJ

1.-

~
11.-

0.50

B _

bij rerjaar - en nieuw· ,t'l.-Ju

~~~;sj:lle!I\:ij})~~!:·lgoed.

:
Ii
II

f

ChristDl8-8 keuza.

Sc-herpschutters.
Eell w.Ilkkero jongen.
De musch eu de koekoek:.

11

t

oLbezonnenhcid.

_,

Van aUes wat.
De brOil ill. bet dill.
Nutlig ailerlei.
De outio Ktuizenaur.
Alweer wat 8nders.
i\loedt'rtcgeD.

1.-

i:=

1.1.1.-

I!

I
I"

1.-

M

It

Klein maar lief.
Da rngen.

~:~~~(lb~H~er~jl~a:i;lotti~:k~:lt e~\:g1;I~tl:7~: ~ll~l~a:~~~~I;:~l ~:il g~~~lgs:;rv:~j:.r
-Soernbaija Lot dat van hulpa-polheker.
Zij, die tot het af.'lcggOll ,\'3.!l e~1l die-r
wouscueu loeg-elaten lo worJel1
hoorlijk rekcst ouu.l,~r oycdeggin,-; vlln
te wet!uen tot den Directcul'

q

It

Goevuneur. Prettige tijdkorting.

J

1.-

0

-f:oowel ter hoofdplaaht Ben[!kllli~J uls to S£a,~ een hevi~
en drie rozen.
ge 8ebok van Rurdbeving W:l.llrgenomeo, diD ruim 15 De gems.skerde rldder en de jonkvrouw van
sekoDden annhield. in cene rigting vall Zuid naQr Naord.
Bchoohheid.
~
Van Riol1w betigt men J.t de betuchte zeotoOver Lie Klucbtigo taforoelon fan g:ootje Goedsloof
Amo'k, eon der ontYlugte Blmvoerdera van do ill Aumet baar aardig hondj9 Bluf.
guaLus 1873 Dp hat eiland Gat.an{/ overr_Q~pelda ben.- Kip! E"i.,! het ie mina.'s kippetjea
~~~n~i~nai~::d~c;:e:ande::; bn:aCt~l!r~l ollvelhg m~"kteJ IS Lotg~yaHeD VAD ezalBveel.
_

1:1.1.-

:,-"i-:z- )_ ~
fI 1.• 1.• LIJ
If

1.1.-

1.• 1~
K 1.!}

Kleiue fertelliDgeD~
lleidespt·uitjes.
De killderwereld.

Ii

LtmLl1bloempje~_

It

Ret kllwerblarl.

11

1.1.1._

Die nij wil !coen IDoct 1pcsgraag Imen.
.1.DB luchtllld, bnrometer en glfleblazerij en vijf..
tien andere Yertellingen.
,1.B!llnen eu buiteu's huiti.
.1.\'tra~ er in de wereld te zien is.
01.H~t le\'en dar dieren.
,1.BDven en onder den grond~
.1.VcrtoHiugen o-;er visschen en rogelen.
,1.Op bet water ell op het land.
,,1.-"
Een kijkje in de DotUUr-.
.1.Vt'rhalelJ en YerBjes Yoor de jeugd.
II 2.Ret kleinwontje \'lln klein duimpje.
Fumilia-leven ..
'i .~~ V:\ 11 Al P h e D. Kleine gedichten yoor kindcreu in oruobtbaud verguld op snee met
4.platen.• 4,':'do~
clo.
do~
School·uitgave.
8,- A i til and. Do zonen van den .childpad.
.• 3
. - kt
1._--.
4,id.
D. Vrijbuitors.
4itt.
De Spoorzoeker.
n
id.
De A-rn.ucaDler.
• 8.
4_~
M 3.-, \j!
id.
De Zwervers
2.50
id.
Het opperhoofd der Auens. 2 deelen. 6.-;'
AD d r i e ••• n, 1849 121\1.i 1874,. Feest·
4.~eschenk "oor ODze jongeD9 en meisjl.':,_~ bij
4.50
het J;ilrererr {de8t van Z. M. den Koning
3,met platen.
.3.3.- _Een nuttig t.ijtherd,rijf vaal jonge kiDderen
.2.3.- B 1 () (II m k 0 r fj e, verbal en , en Tersje_s VOO£'
:1'"
de jeugd.
• 1.Versjss Toor kindereD,_ ,om bij _yerj&ar-en
4.nieuw:;anradagen en andere gelegenheduu.

G. C. 1. VAN DORP & CO.
SaIllR:t.--sllg;.
Mevrouw van l\f eel" ten. Kinuerbijbel, of
bijbelsche \'erhalen roor jonge kindercn.
--.T ule s V jJ r n e. Avonturen vau drie Russen
en dri~ Eugelscheu :n Zuidelijlt Afrika.
-do F' 0 e~ Het lovell ell de lotgcvAlleu van
Robinson Crusoe.
F r e r c, Illdhlche tool'er\·ertellingen.
A g 8 t II D.. Lelilie an Elil:!e.
Tor q U 11 loT a B B O'd )'erI-oat Jt·ruzalem in
een verhnal gebra~bb.
""Win k reI'. -'Luchtverachijllsels.
W 0 1 t e r ink. Uit den geu-z~JJl::'jd, verhalen
uih dOll \'rijheids - Qo,r:og teg-ell Spanje.
L a II e III 1l. 11. l\lijn Bchoolkll-rueruuJa.
N uri t z. Ret draai-orgel eli, de \'iool.
hI.
De o'·orburen.
id.
lloer en euelman.
A ii d r i ~-r! 8 e U. D~ Zellman tegen wi! en

dank, of Am.terdam io don .aovang der
eerate stadh.ouderlQ036 regeering.
Go e •• rna u r. NoderI8ud.eb-IodiO of de

:~:(-

f
II

,
•
II

•
•

f
II

•
•
•
•

te gebruikeD.

bewonote dozer streken, g'!lBobetet in' tafereeleD 'uit hun dagelijksclJ levoD, zed en en

gabrlliken,
8 o'hm i d. Godfried. dejonge klui ... naar ea
id~

.a.
id.

andere ,erbaloD.
D,,' Kanarie-Vogal eD'aDdere

ver~

balen.
D. kersta.ond en andere v.rb.·
lan.
Hendrik van Eichenfol•.

: !:=

Versnaperingen vQOl' de jeugd.
Ben reieje hi de prQV'incH~Ii FrieBlaDd~',

• 1.-

.oro..

• 1.-

• 3.-

niogen en Drenlbo.
• ViO
GoovOTIleur. Ohinoeeebe BchimmeD, ,ertelliagen, .praokje. 00 , ••ej.a. . . .
• 1.50
• '1.~P..,ttige .rns~, fobelon en vel""J88. '
, 2.- Gedic~tje. voor d.. obrisbelijkejengd,
. . . . .1'.....-,_
• 2( H 0 5 ) G . O;T.. VAN nOBP~n ,00,
,2.~

• 2.-

~..Ipe<id",k';"j _ G. C,'I'. VAN DQRP to Co. _ _ •

\

