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:Bij deze C'ourant behoort een bijvoegsel.

. . . ATTENTIE.....
Z:ij die zich op dit Elad wenschen te abonneren vaal' het jaar
-I~; is, kunnen op .aanvraag deze
Co\..urEtllt gedurende:r. e s dagen te~:
ken~is1'Uakjng ontvangen, en b:g
het aangaan v'II:tU een A bonnellleut de daappp valgende e:x:ernularen over deze rnaand GIlA'I'11!i
toegezondeni krijgen_..--,---~-----~-- -~

Hilagsche Brieven.
\ Deo Haag, 5 November 1874.
De haif op literve~" liggcnde maahchappij tot Nut
van den ,JaV&b.n heef't een beroep gedllQU op het pubUd" ZIj wil door onderzoek eu 't neman VIIU proe·
,en, de" Regl;lring bij'stuan en voorlichten, ~aar,) het
g~dt de iurig.Ling "au lagers BC_~Olt!D voar ullani...sch
-4tel'wijs op JaYA eu Madura. ZlJ wenl!.cht een kweek~
school van Qnderwijzers op kleina bchual op Java tot
.tand t~ b~·eogeJ1. De rne~hode daaTop te volg efi zou
deze zijn: eer&~ leereb WRllrnemen, . rekec8chap gevel!
,an. ziju gt"w4arwordiugen en ervaru:geJJ J teekenen ~~
}~ muktln van bandwerketl t au eerilt daarua. lezen, 9:::brlJ~
ven en rekcnen.
D. koo\on worden geraamd op ! 12.000 '. jaaro,
miulteDiI gedurefide vijf jure.::!. nau to wenden.
Niema.nu kan tegen dit plan zijn. Ond~rwijs ill voor
den 111vAaD noodig en goed, en er ward tot nog toe
.eel to weioig vvor g~dean, bijDa niets.
M.ar d. M •• tBCh.ppij tvt !'lut 'on ddn Javaan bepaalt r.ich- nitlt uitl!-luitend. tot dit plaD, ell dit is jammer. Zij botreodt wederoDl blOt pl>litiek terrein en
Ichermt met phraSf:3. Zij 8preekt Tall: "d~D roof der
IIhlo.tl!l-inkomsten van die nOJ zoo achterlijka en hulp~
bahoevende befolkirgen",ofl!lchaffeu va.n ba.t:gt1 sloten"
f$Il .. beechikking VQot nederlalJdscbe dOtlldllden o,€r
... indiacha baten H ; eiudelijk sple-ekt r.ij a18 haar boogsten
w6nscb uit: ,u,fscheiding del' indiscbe finAnClen vall
die v-an be~ moederland en zelf~tanJ.igheid van beiden".
Die .afscheiding nm het fiORllcibwezen fan Indle VnO
d8t va.n N ederlaudj\ doet mij BOlDS denken na.n de
aftlchnffings-maalschappijen, die, om het misol'uik vaD
eterkeu drtH:k tagen tQ gaan t hot gebruik v-e:biedeo.
Ill: ecken dat Nede-rh,nd niet mOl:"!t It;unen up wissel·
,.IEge batao uii; de Dost. D~ N ederlandsohe ataats·
~ting moet sluiten. Tegell een vaste jaar1ijksche
bijd-rage uit Iodie tot \"ergoeding van kosten van beheer verzet zich oak de mBB.tschappij tot Nut fan den

FEU ILLE TON.
Ongelukkig in de liefde.
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(rercol-l/.)
~ N8 een pasr minuten toe,'ens, die on t en ongeduldi..
gen friend ean uur tot'tlcileneu J boards hij eene zij.
denr opeuen' en eag hij eeli~ \'rouw~lljke gestalte
ecbroomvBllig naderen. Ret WItS celIe allerbekoorJijk~
ate figuur, in het wit gekleed. Met een hoog rooden
bIos - zeker Van maagdelijke 8cbuchterheid en 8oba&mte - rip de wangeD t blec-f zij op eerbiedigen af.etand
'an hem stann en tag varlegen na.af hew op. Gerrit
beechonwde haar en Iltond terstomd over zooveelachol>n..
heid. Hoe DBuwkeuriger hij haa.r gelaat opnam, hoe
meer bij tot d. ove,tuigiDg kwom, dat hij dit lieve
geEicbtje reeds meerDi.alen elders gezien had, a.ls me#
de hoc leer bet hem deeds had. Mogotrokken en be·
boeid. Ooder be.allige bnigingen nad.rde hij bur en
.afak haar zijae haud toe. Ook zij reikte hem hare
Kleine, blaoke hand, Waara8U _ oeD pafH' riDgea met
fOIJ. ~ dlende diamanten hew tegonatra.alden, e_!! vroeg
bedeesd: '.Yijobeer B8e~'ma.n, verschoon, bid ik 0,

ell.

Go.

J avaan uietT Maar zij wi! dot over d~ reet der iDdi·
sebe bat.en niet b~tH:hikt worden till. ten belwcfp. v~n
Nederland. Zij spreekt daarbij van de IIkro.chten der
bevo!king" en Bchijnt dll8 die batell te beeuhouwen
ale voor~vloeieade lliLdoor bet volk opgebro.gte be~

la8~ing.
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Is dit boudba.ar? Wij wetoD immers "lI~al1t deze
l1nten v()ortvloeien uit de Iqffij. In Je M morie van
BellutwGortiing van don m-inister V,lll Go!t eiu op 't
'roorlo 'pig ver.;i!ag ov~r de indiscbe begra ~ing v.oor
1875, -viudeu wij DOg :\u,ogetoond, hoe vall '\~8G8 tot
ell met 1872 g6fniddt:!ld bij dl::'J v:er miliioen'" It! j&ars
uit de !'ofHj~bnten lloudig waren om d~ gawulle 'lit·
gllveo in Iudie te dekk6n. Oak blijltt uit die :uelf.:a
mBlDor:-6: dat uo kflffij g-ednren,le deztl vijf jureu tuiver opgebro.gf; b.oef~ bet 6UOr(U6 bellrag vIm 121 mil ..
lioen Trekken wij dQ.Q-r eelJIJ 20 millioen of tot dek·
king van gewone uitgaven in de O,Jst en 50 mi!lioen
u1s vaste bijdrage voor Neder!and, dun Bchieten er plus
mi::Ju6 50 lDiliioen OVer. Met w<,lk ragL ka.u men nu
8fBnwol bewer~n, da~ dtlze 50 millioen uitl-!!uitand teu
behoe'le van de OOllt zouden

lllOl'Lell ueMt:eod wOrdtHJ?

In het adrL-s t door 180 europeesche irwollers vnn
BIltu.via Il-an den KOl.ling gerigt en w[1Briu gl;'pl'ot¢l:I~
teerd wordt tegen cell ,m.JJe!ijke iuko1ll5ton-beiusting,
",i:..:deu wij dezelfJe zOI.derlinge l'eJe!1erlng. Dafi-rin
wurdt toch gezegd, dut India niet alJe~n zich f,el~an
,.ud.::r}:oudt, maar m"cr upleverl dan voor zijll& b, hoef~
ten tot uog toe noodig gef$cht i~, ell bet een abuor·
mule t-o€Qtantl mag ueeten Jut, Wfl.IlIHlo3r Gt;I inkomdten
de uitgaftHl ov~rlrl'ffdn, nog boveudien van de iuge.
zeteObCJ een~ bela.5ting wordt gfhevell tot voof7.ienilJg
\;"8n cene Bchntkiot, die dat geld uid HooJig heoft, zoo
da-t- de belasting dus aUeen zou !lJLrekken tot verructTde-ring vall de bo.tige 8B.IJo}a en tlus tot ontlasting nUl
de bevolkiug van Nederland.
Om aa.n te toonen dot def..e redeneering geoD IJtre~k
houdt 1), behoeft men Gle('bts tie tot-standen om te
keerell.
Gestultl eons dat N .cdallll.!d (lit 2ijne Staatespoor~
wegen J weI Diet door 't gouvemement zelf geexploiteerd
J

maar iu de winsteL waarrAll 'to Rijk tocb deelt] ee;-!
tien ruilliotm IS janrfl 1
de prij5 van de komj zoo vreL!Seqit
uitgaveu in Iudie niet meer kOflden ged,kt
worden, - zou het dun) in dit'lll toestand, opgl'l.un dat
wij Nederlandera hier ~eiden: • wij moeten thaulJ min ..
dl;lr b~lasting opbret:gen, en 't gael) in Indie te kort
komt, moet maar door heu, die daar wonen, worden
bdaalrjj want
180 inge-zeteneu r&u Ba.ta.vin babben
inliertijd verklaard: I/dat wanneer de mitlJ.eleu van de
imlische schatkist niet meer tl)ereikend mogten zijn
om de uitgaV'en te b~sfrijdeDt die t~'n behoove 'fan
Int'ie mOl:Cen gedu.zlll WOrdtlD, zij het hunufl die: den
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1) Laat de zetter s. V"_ p_ de r uit .,.slreek"
eene zeeva1'3nde nnJie en ontl.en en onze
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hij

eerste kennismn.king niet zou blijven; Qat hij
zich 'lIeer gestroeld gevoelde dc.or hare bele'efdhedeu
en belooverd Waf! duor Il 81'6 h,meb~che scboonbaid,
b~v811igheid eliZ. enz.
Verlegeu, maar tr.cn mot blijkbllar welgeu,lien, JUi6terde r,ij DBaI' zijDe vlaitanl. Steeds meer kWl\.lll zU op
NRRr gelhak, en toen tij ,ich ten laaf.ste
tegen ..
OVl'r hem gevoelJe, niet twijfehmde Ball
oprechtheid zijner redcIien en gevoelens omt.rOll~ buar betuigdt1 ook .tij dat hij reeds eed~rt lang z:66 Z~er al
hare &a£1dQcht had getrokkeo, uat lIiij eindelijk geen
langer weerdt.d.nd had kuunen bieden Ran bet v-crlangen Olll nader "ennis met hOll te lliQkeo. Daar hij
nocht8Ds niet bij haar papa aan hula kwam, wiat zij
geen auder middel, boe gew8a.gd L.et ook zijn mocht,
dan om door het zf!nden van ge8chenken liijne aUentie
te trekkeu. Gerrits o.dvertentie bad het overige ge,!aan
om bare poging te doe.u slegen.
Waarde Leser of lie'8 Lezeres! wat buhoeven we
hier nog bij to voegon? Uwe rom.nti.ehe ,erboelding.
waarop wij 8~llig rekanen en waorvoor wij hoL grootete re@pekt koeetersD, is g~Wi8 on8 V'erhsol reeds VOJr.
nitg•• oeld. - Eer bet jengdig p •• r een two. tal uren,
die natuurlijk ale minuten omvlogeo t waren 88am ge~
wee-st, woe reed!! het h~ilig8te vel'bond der liefde go.
elolen en waren allerlei plaDnen, h,~t tene al heiliger
' dGD bet aurlere, voor de toekomst beraamd. Vervuld
J

m
.. ijDe. h. an.deJiD. g., w.•. BrOf.er i.k thanB spijt g. e,"oe.1. 0, \ van de 8cboonete i.l.1Q.8ieS I ,erHeben de beida gelieven
,ergeef mij, dDt ik hob durfde wageD, u tot deze 8Relko.oder, dE6ar zij niet 18Dger durfuen bijeenblij,en~
meokomst uit to Doodigen. lit reken QP uwe toegeNa een Jaalsten, innigeu afscheidekua werd QP Emma's
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Nadat ook 00"" A.d.oeaat " ... geo.teD, trok bij, boe
.ter op do wacbt bad gO.taBO. Gorfit werd thana ver.
,erlegen ook in den . beginn •. met .yne posilie, .poegood, ongebEnddoekt het hui. to.orlatoD. G.Doem~
dig de. aloute ""boODen. I\&D .• Hij begon m.t .01 vuur
de Gezel""hap.juif.r, AnDa goheeten, goloidde hem
lijO ionigen ~nk to betuigso ,oor be_t, onwaardeerbaar ! ook Du., De_ toebt eVBnwel WQI dElten keer aalimerkegel uk. 't welk hem io de.. ure was weggelegd, no Ilijkkorter. Ware Gerritn.iet .00 •.er.trooid van ge_
hij ..d8.... 011.bek
............nd.,e g ee. f8te.... pe
.. r800Dlijk mooi.! leeren
d""hteo. ge.weeat, . .cIa.ok cij.ijo . V.,.li.fde".. to. eo.talld.
kenneD en baa'aljce&.mto1ijtbeid tooRen ,oor b....
1<)Odaf. hij D....ge"-opi.tto. bij &011 roorl.ke. weld,.

I.

I.

b••• hikkiDg over
te verze-keren."
oners Van Batavia in hun adrea IIDn
&la door de rnnn-t6cbappij tot Nut van den
in hOra. .. beroep op het yolk, wordt uit bet oog
"ferloren, dot de indische bnten !lid voortvlooijen uit
orgeb!'agt~ be/altingenJ maar gehecl afbaogen "Van de
hjJijPl'ijU!t_ Bovcndien bebben de ndrl'SBBnten ,'ergeton
d~t, in zoover er bij de k'offijbaten van belMting Bproke
kau ~ijn) dit belaating in arbeid is door do 10."
Vane!l opgebragt, en geeu""ina door hen, adre8l'1snten.
Ret tQn mij verwondel'en -- dit zij in jt voorbij gll.8.n
ge~t'gJ - izlJien al de ho;;uerd en tachLig onJertee~
kemmrs van bet udres het wel DlLLdaohtig gBlezen en
overwogon had.den. Wat nu bun bezwBsr betreft tegen
het belar;-t"\u ,an hun iukomen - danromtrent kuunell
t:ij tamelijk gcrust zjn: vo{!reers~ zal da.nr wel niets
van kom~n. In zijne n1:uUlorie van :a~antwoording
echrijft ue- minister vlin Gollstein, dot, bij hct verachH
van gevJcleu tUBBchen dlJ indiscba &uloritdteu over
dt:u maaL1'egel, cene bet!liafling op tlit oogenOZik oural\dznarn is. Dut oogfmblik zal 8tellig voor~erst nog niet
v.uuvu.~,!::"""""uu.".u

I'erslrHken zijn.

Over de flcheiding van indische- ell. nederlandlilche

fina-ocifb

ell

over de

gouVl;.rmements-~offijcultuur

Jaat

de mini~ter zicn duidelijker uiL
.. Belle- scht'lrpe aftichei4ing tUBs..:beu de nederlandBi.:'he eu de ind"isohe geldll1idd.elen past - zegt hij
-- weinig in onw staJlt8in8t~lIingen." De uitgs'fen
en inkoillst,dll Van Indie z;ijq evenzeer Statltsuitgo.veo
ell sta.atsliJkomste-n ilia die
\'ft.1l Nederlaurl
lutusadam l.ullen drl beboeften yah Indie Ole!; onvervuld
blijren: di& k!:lu i'eedj blijkon uiL een toegezegd en
tha-TIS ingedien.d \'oori.ltel omtrent den wmleg van
spoorwegeu op Java.

Het b-ahoutl va:) de gouverne!lleub~ koffijcultuut' zoo gaa!; dfJ l\:Iinidter vood ~ is op dit oogenblik (ba~
ron vl\-n GolhteiIl B,:hijnt veel van deze bijvoegiug
te houden) ee1l6 levensqua.estia \'00[' Nederland, \Vii
het Il!lUr b~booren voor.GieD niet ai!een in tijnc uigeLe} maar ook ill de indiac-be behoeften. IIij heef~
dan ook 11110 de regeriog te Blliteuzorg:
inzig~
ten meegedeeld a'fer de zorg~ t.e
in8tand~
houden van de koffijcultuut, en tiHeos d~n Gou~ar~
neur-Gcoer.1a.l gerQQdpleegd oYer dQ mogelijkheid tatl
~ene wettelijke regeling.
Ik tie tegt''ill L~t inatandhouden rnu tie GOllverne·
tneutB k(,ffiecu1tuur uiet zooveel balliW8JI.r ~ mUs er
rt"'gtvllsrtlig en bi!lijk bij gehandeld wordt. Eu TIll
.8chijfJt_ mij de \'oig8ude ~\'erkI{lriug VIlU den minis.ter
weI wat beel zwak. Iu 't voor-1oopig verslag wf.-'rd gevrnagd, hoe de mioistd' dacht orer uo d.::or zijn yoor·
g:Hlgtll~

vo.,t'giOll'!piegeJde

v-erhooging

ran

den

inlroop-

prijs der I.otlij v.n /' 14 tot f 15 per pikol. En
nu lllidt htlt nntwoord: .Over eene verhoDging van
deLl inkoopptijs del" koffij i;QU eerst unn met eelIlg
nut te BpI't!ken zijn, wanneer daartoe eeu voorstel

gettomen zijn tot de. opwerking, d ... t lUen hem den
eer.sten keer klss.rblijkelijtI bij dGll neus had genom en!
door hem minstenB meermalen denl'i~lfden weg te
doen afleggeu.
Bij het achlierpaortje teruggekomau, bed,,!d::.te Ger.
rit me~ ren warm en bfl.Ilddrulr. zijne geleidster voor
bare hulp en bield zich ook voor het v-ervvlg drillgend
bij h:lur af\.ubevolell. 1l1middel.s belIlerkte hij da-t J Uf4
frouw Anna, die tba!:ls hSllr gelll.-at onbed"ekt hield,
hoewe! mincier schoon dan EmIlla, er tach alles behal~
y-e onaardig llitMg; terwijl zij, l.ijus inziensl bODgsteua
een zev~n eu twintig ja.ren oud kon zijn. OOI( zij,
blijkba.Br dOQr Gerritl!l 8cnoQuheid eu beminndijkheid
fUlugetrokken~ beailh-roQrdde UJet vuur ziju La.uddruk
en beloofde a-llea te v,uiiell uoen, wat hem kon rumgeU88m zijn an zijni:! zaak mocet doen gelukken.
Ala f!ell gedachtelome sta.pte Gerrit de eenurno
straten door oaar zijne kleine, nett€! woniIig. Nauwelijh
was bij weer ili zijlh> fltudeerkamer, of bij viel in zijn
armBtoel en begon te peinzen over het zonderlinge
en bet zoete VIlU dien !lvond.
Tot de aflpr1:1-ken, die Gerrit e~ Emmit V(!or dB
toekomet h8dden gemnakt, behoorden, onder .o.nllere
ook de- vDlgende. };[en zan elkBnder in stilte blijven
!!ehrijven_ Juffrouw Anna tOU in dele 8peleu voor
lii:fJebode. Alleen :z<ij en niemaud Rnders zou Emma's
brieven ABO Gerrit op -de post be:::orgen en Gerrits
bris,oo alda.ar komell. afhalen. Dit IOU. {likoD Douderdog ploot. h.bbeD. Do; Z.terd.g ••ond., aI • .:'.p~ uit
Will, soudeo beida gelieven een rendez.-voUfli houden
zooall5 lij pBS gehoudeu hadden. Voorts zau Go:riL
zorgen dat bij z'oo 8poedig mogelijk in kennis kW8m
met den Ouden H6er. en lraehten diene hwnriend
te worden, te~ BInda bierdoor in de geJegenbeiJ tc
worden g.at.ld, elk.od.r telk.DB te onlmoeten en t.
aprekeD met de gevolgen V8D dien. Door taB1 noch
teeken B,\flDwal "ou mau iels vun de gr~ote -uac aan
Papa laten bem.rken. Immer., d. op gijne adellijkc
.fko.... ' 1100 trot8.heman oou .teUig .ieb ten sterk.!.
fenelitel1 togel1 boid•• ~nwel~lr. Dil Was wei oeD boogat

oanhailgig was; Op he' oogenbiik (~Iweerl)~oidt,voor
zoover bl;!lkelld is, van de zij lo dor kame~ ef8nmin
.1. '"n de .ijde der Reg.ring ""ne .erhoogi ll8 /N'
wenscht/'
Oit .egt d. Min.iote.r, terwijl iD bat .~r.l.g der
CommiB8ie uit de"Kamer over de koffij-enqn_~tef vier
mallDden geledeu uitgebragt, te lezen staat: 1/ Daor-.
enbovPll is het 10011 Van dan 8rbeid evoowin gee,en~
redigd nBn de inspaDning van de w,erkli,eden gCTor..
derd, al ••• n d.......de van het product .•.• D.
prijo i. Over gobe.1 Java de•• lfda.... D.. e BebijD'
baar gelijke boiooning is inderdaad de meeat Q'Qge..
lijkmnlige. . .. Heb gevolg is dat in Nele streken
de belooniDg wei voldoend~ 8chijnt om den inl_a~der,
oak zonder reglistreekacben d wang, tot plan~~n te
nopen, maRr toch in Aet algemen het yoordeal v~or
de planters uiLent gering.is of eiganlijk. in bet ge~eel
bestas.t. 'Vilde llU het Gouvernement, door veranderde inrigting en prijsverhoogil1g, ook aao do
n.rbeiders in minder guustig gelegen etreken e~n
WA!lrlijk bilIijk loon verzekerell, bet_ gefaar zou out. .
sliaan da.t de ba.ten voor js la1:ds Bcha.tkist grQoteJldf'els J tWO Diet gebael, te loor _gingen. II

Pirtu8 post nummoJ!
D.n.t uevaar, waarop ue cQmmisa.io wijeli, dient ge
(,atoe"rd. Men belieDk. dot billijkheid iD de eerate
plaats behoort betracbt te wordeD; voorts dat de 11;1,4{·
reote voordeelen t.ach blijven- zQudan, fl.l giugen de
direde voordeelen ook grootendeels verlorsl'l; einJ~lijk
dat de Regering het zel ve in hare hand heen om die
t: mindel' gU!lslig gelegen Etreken" van behoorlijke We ..
gen, spcf(lrwegen of f:ltraatwegen, te voorzien.
N u srn,&t er ook we-l in het versing d~r l!O~miHirt,
dat onwederlegb1l-1U :mu zijn het gevoelen van bijkBnl
~! de gerll:ldp!eegde autoriteiteu, als -zou eenu andere
tegeling, du.n de betallng van e&n iSdfde.o fasten prijs,
bij 't bchoud va,n verpligte ~llnpl&uting, onderhoud!I;lg
en leve-ring onuitvoarlijk: we.z:en ~ maar de Yraag
i., of die onuitvoorlijkb.oid foit.lijk bestaa!. dan wei
of Ze aileen verbslId houdli met de ta. behalen winlt"
Itl elk
zan men mae ten trachten om zooveei
bil!ijl>: lo~m tf)~'gOV-t1r:.1 en zQolang men met d6
daarin een gevunr ~iet, zoolllDg tIlan met
den mlniBieJ' V1\tl Golt8teiQ zegb Ii Och
niemand
wensobt op dit oogenblik een 'ferhooging vall. lOOD)
Ilf.at OTIS dUB darmum maar niet ra.ken"_ zoolang
Clergrijpt men :den (Iun- het. gQed van den nafUte, loolang
me/I- de Juvane;J tot l£l$tdrage.r8 ~n diCflttgarlJeit4r,s.
olltleen der.e laatste uitdro.kkingen aall het - be~
roep vau rle Illul\taobappij tot Nut fRn den ;rUBan,
dii?, naar miju inzien, niet had moe ten gewagen -va.n
£:'vrijmaking \'an het indieche f1nancieweze1Ju- sen
abi'ltract denkbuelrl wan ze geen l!ympathi~ ,oor -.-inden tal; maar die het kind bij ;: ijn- naam had moeten
lloemen en zaggen: rbiZlij;"'heid je!Jf!'IIS de ,,:uv(11Ien". Dat
kau iedere;;ln begrijpeu en dat ·zou pop ulair kunnen
worden.
5

J

trenrig yool'uit.zichli; maar zoowel Emma ala hear min~
naBr gevoelden zich in hunne iLnige Hefde krachtig
genoeg om elken tegei1sbmd, h08 fal en lsugdurig
DOlt} te overwinnen. Ook boopt-e hu.1l jeugdig gomoodliefde en jeugd hopen steeds bet be6~e~, uat eenmsBl de
t.ijd nag rozen baren ZOllo
De eerste gelegenheid de bdilte, am met Baron de
Geel ~nt in ketltlie ie kome!), werd door Gerrit wet
beida hlLnuen anogegrepenT Hiertoe etelde ... de Witte
SocieteitH de paort V-Dar hem open. Op IOekeren morI!.en 'Ziilt de Ourle fleer aIleen aan een tJ$f.,Uje de
~oura.nl;; te le-zen. G~rrit groette hem hoogst b~leefd,
zelte zich ann b.etr.e1fde taftl'ltje ned.er eu begon de
eoura.nten in te r;ien, Eeosk!apu viug hij, naa!:' aanlei~
diug VRn -reo g~wichtig politiek nieuws, een gsaprek
met den Baron nao. Aluoewel JaatstgenoB:wde in den
bHgiotlf: -eenigst.iua Jerwonderd opkeek aDtwoordde hij
noo:btlUlB beleefd. Spoedig_ wa.s het diacours in Tollen
gang. Gerrits a~herptinnig~ opmerkingen to,ell bebaag..
den steeds mee!' den Onden H€e.., cie Qok Moester
ill de Rechtell was en veel "fan poIUiek: hie-ld. Ja,
ZODz.ef'r zelfs W"erd pq.pa in 61':t er door geboeid, dat
hij, toen hij opt!tond, Gerrit beduDkte ,oor lijn 8aDgtlmu.m en intere~Bant d:SCOUTS cn .ich dringend sanbe"folen hi~ld TOO!" latere dergelijke gesprekken. Hij
voegJe er bijt terwijl hij Gerrit zijn naamkaartja over·
hondigde, dat het hem hoog,t welge,.l1ig .ij" .ou, indien siju coUega bem nu en dan met aen' beaoek wilda rere-eren. Gerrit nam Kulka gretig &:m en beloofde
d.t bij reed. den Tolg.ndeD middag eeDo .•j8~. bij
dell B.rou sou komoD afleggen. Me-r een B:l4eyigcn
banddruk nameD de Hearen afscheid.
Gooo half ja.. ging foo.bij. of Ge.rit w... reed. d.
.peciale bui.vri.lld geworden van d. familie de. G_
lem. D. b.ide mbDeoden .agell derbal.e elkander
talkeD.. Rierdoor werd nn wei de comeopcnd.lltie
tuucheD. d~ tW,ee geIieyen minder, daar Dlen bur
tbaDe Blinder Doodig acbtte.: maar d. reod ....vo... op
Zaterdagavond hlo.e" ger.geld .tandhouden.
(1r~~1
J

in EDg.lalld .Ieed
waarbij m{,B zich wei
militaireu in Oost

. bum80e bepali:l~en
c~,kt.
,

geDoeg g••
ko~ten~ no.ngt gij.
Ombilit;o-veld en

I

1igtg.l~o.igh~id· miBb.rUik

en

m.ken. ne inspecti., ,

:~~;~~::~te!::~IUl~;Q:~':i;,ll~g~:~d z;;~~~;g:e

'00

.po.dilf·inI>g·liik.riI~t

gonbeid- tar' ksoni, te

welke d" kolouels Egter, Ubbens, on Mulder gaan
houden, iii de otiDvoudigltte .zosk der w.ereld, en het

d:;!::::: ' Bij
t

dat donr een zeer groot ged..l!••an hot £'9<r do Ion.
ding dial." oflicieren beschouwd worrlt als aen voor RO.
lonel Pel k:-eDkeml bewijs van wBntrouW~D. DODder·
dllg watd ht!t bealuit geteeksod en ZlI.turdRg meent
de heer Van Daalen nder Regoring wedel' een dian8t
te bewlj!lf)II, door hoar io konni-e tlj stellen mrt de
meening, welke een ,groot gedeelte O'er ofJiei8ren over
het vertrek van de Chert! vim Di~nst~n ~o St"ven nsar
Atl!jin koeBtert." I~ bet "">(}flrd lHlnliw'or~terij wel sbark
genoeg, om dergelijke humbug te kwalifiC'eenm?

(D. o. N. 1.)

de ••.rat':'oorliomendli gele-

brengen VaD -, bO'f'flng8o-oemdeu

politieken - agent.
wordt' bSD'OeQld en ontslage-u

;:oDf.-:~.b.ng,

Staten van GelderlaJul, is benoemd t,ot ~;JmiDjslt'l\teur
vltn fiun.ocien In Surinnmc.
nB. dat ex'men Ie
af5e1l"gd Dear JodW vertrokken zij~, ·een geruimen tijd
in ooderges~hikte betrekkin~en zou willen houden.
Dit loa geeu billijke terugwerkillg Zijll.
lIdn tegt rlQt dH heel' l;'rnDsen van du Putte, die
nu officietll vo'or het lidmo.ahchap drl" Eersto Kamer
btHllll.kt heefti, om in de Tweede Kilmer voor Hoorn
zittivg te nemeD, den wimer in Il~Le Eat gu.nn door~
breug<ao; 9.erkelijk heeft Lij ziell gisteren margen op
rpill begeven. lk kon eerst ni~t gdooveu dnt hij mor~
gen niet tegtlDwoordig !;On zijn, ala de opeubare b6*
t8ade'agiIlg orer d8 Kulonillle bogrooting b~gitlt. ~lij
dacht uat hij geeD wel;!r~ta.T1d MU Ii lluneu !.Jieueu nan

het gelloegen OID I even alt! hij dat vrof'ger DOg eeDS
deed, fan de bu.flken der \'e.rlegenwoordiging a1' de
ditzculs.~i~ over de door h~m ontworpen KoloLinl'J bt'·
grO.:ltlng te ieiut'ln. Dat gt'Dot H:!061:!t DU 7.t'tiS BOg ie
granter '.oor hem zUnJ omdnt bij thana Let nnBgewe~
Eel! hoof,! is "Ull d., libe!'.'!:I",
die de meertlerh~id, fl.l is het dan ook een
in da Tweedo
Kamer beeft tn VRn wie dus het leveD van het Millisterie ufhQngt. Zijn ,'crtrek wag mit!:lcbien £ell con~
ciiillptt;! dund tegeuovt'r bl;)t ni.:;uwe kllbinet genot'mJ
en ills een foorLeeken bescbouwd 'i\'Cr~eD: dlf.t. de lihe~

raJeu bij de'Z.e bef'rootingen voor 1875 W~dl ernetigo
opposilie vof't('>n f.ullnl;
cia he€r v.. o J~ Putte
gedreven' wert! Joor etlfi
motid en beslott·n hbd,
!len heer ,all Go}t.!;h:.in op eigen wi ekeD ts Jatt>D drij·
fen en in de \'erdediging fun de toch ultoo£;! door
hem, nm de PUlte 1 ontworpcn begtiJoting voIshekt
nil:'t bij te stann.

lid knbinet is in een moei1ijkell toestand; !let staat
.Itetld8 tusl'chen lwe~ vuren. Vlin d1lf!.r nat de ~linister
van KolonieD , zoo liberanl in zijue memm'ie VB:J toe~
1i\!htillg op de indische begrooting, in zijne memoria
v Iln bt'lmtwoording een reel cotJsermtie\'er toon nn.n~
• 1sat. Yaudant' antl den nndoren kant da.t de minister
Heemakerk, di~ zich bij de discug:!:e ov~r It adrer, ran
e.ntwoord E,OO wat ia deo
der cleri~alell over de
!cboolwet uitliet, thn.OB ill
nntw'JorJ op de alge~
meeDB beacuouwingen over de sttlu-tsbegrooting Weer
den steven nanr deo liberal en oever ",·endt. W IlS~ r:oo
'WOl'dt nU gavt'1la.gd 7 WllS hetgeen de rr:.ilJ"i2ter in Sep·
tembel' zeido niet duidelijk? llij verkondigde :tijee
meening omtrent bet W€-D8cbelijke eener hUl.ielJing
van de wet vau 1857 in It. 1lIgetnee!J: hij Het zich nit
OYer d~ opporluniteit, lJftmelijk na de beha.ncleling
fan 't boogt:lr onderw:js wuarvoor than8 ~en gewij'l;igd
wetsontwerp bearbeid wordt
't la'gEt' onderwijs, znl
dUI! zoo gD.!lUW nog niet Rnn de erda komen - en over
de perkeD, te 'JteUen nnn de herziJ.:ning, te wetf'n:
L.n.nuhaving fall nrt. 1D4I der Grondwet eo vall het

niet bedacht dllt zij
van Congres en Tell"
loor;stelling tiJge .....rerken.
__
,.
Wij laton gel\!~d daar wat de "'Qken,~",a~!o\fer ~1I
schrijven, zd\'~ be!rt,ft, doch wenBchen de weltft'n4..c,n ..
don o!\dt!r het pUb!iek onJer de lIundncht te brengeii~
tint. 8:l do ill:>;ender;"! van voorwerpen ap d~ BaIlS A.tllld~
Tl;lnt(Jons elliHg en rle uitl(lovere VHl) premi~n, bdden
o. . t.l1mo~digil~g b~:lI;B\'en. doch geene nt'llc hrik\,.iog,
DB inztlndert! 'I.lUllen kUIJIIen wordtw ilf.;t'Bchrikt, in·
dat dd A!'l~urJi,::::tie Ltlllllt_M~huppijen
hebb'lIl ue
J.it'rb,)\'en l1enoellid ni~t Ie ""U ..
Dit ,\'M!t door het publit·k llOg niet WI) i"g.pIli,·t I!U bekt'nd i~ dH~ op twee ufpo.klooullii.:t. lllh"k, in de ResidtllJtie KudlW, eene
is \O!<et:tld luopclldu OVtH.· Bene wa!!rue v!m

indirect d,ulrn:eull het

tegeu
{iall

dr:~

tWC(l

ttBngo~t:Heu,

-- ~t gezeischnp vlln do opera

6omiquc, bestaande
uit [) frt;\~en on 2 dames, is. den 13en dezf>r t.iJ BatflT
via gea.rrilJeerd, an geeft ht)dan ftyond de eerlSte rep,e~
seuhl.tie, !
- Et!u krRnkzinIlige europeaan, geooBmd B. en
un g(HHlen huize. be~ft t1~1l fr-an8Chm&llj dell rel!tau~
rD.teur D., doodgesclloteu, De kranazil1nige etond
onder cllrdt'lle ell 0fl ut}b punb nallr Europa ttl
vt'lttrekkeu.
- Dt!' eu-:opeal.w J' r dia bij eeo chinees geld trncht-..
te te krij!..;en op tie fJIlf4-elllfla.ltte handteekening van
den h~~,-tumeeGtur te i3a.ta"'ia, is veroordeel:1 tat 5 jllten gevangonif:ll8traf,

flot$ et
Utl

echter gel'l..!st zijn, want de

inMuders

hooflimllutregeil·ll~

in

BAT.i"YIA..
E"dn boomklerk van e~:J lier firmae te
clezei' p~nlltae heeft zoo~ls pns otJtllekt is 109
kist91l manuf'ac',urcll bij don BtJom la'eu doorghan voor
provlsien, waardoor ht::t gouverflement '{oor 4 mille is
benadetdd. De firma. beeft- de r.aak flun de just:tie

die gtlUOIlH~n zu:len worden, bestanD

jlt:~t Vol~t'Hde:

Drie f,ink~, bt'pror'fJe
opzt'ttt'lijk d,.iirtoe
h:r vnu eene

en drie getUlda,
r<'serVCil'3 die bun W&'
staan nBcht on
j

om hut g~bouw

dllg got·eel

het'n ow op
water te kunIlt'n geren.
Blilnen bet gebuuw b:ll.J.ll d~ noodige wI~ker~ om op
bet geriugste ht'gin van brand bet oog te houdtHl en
tetdt()nd to blu~8ehen. In de opene ruimteu worden
o1)k rest:r1vir.a aungebragt.
Dit nUt's Stftllii ouder hi'll; hoofJtoezigt van drie KOlli'
tliis~ariM8~n ell onder de bt'schermiflg \'an den Resid8ht
en d!::i.i Algemeenen brandmt:ester van Djokju.kRda,
Eindelijk is he~ wet QYel'hodig te Z(-'g~en unt sireppgu en djil.tihoutt!n stij'en van de)/;0;5 g~bou\\'·en) met
gt'eoe mogelijkheid zoo spot-dig 10 brand gerftkell a~8
het ntappt'D da-It en de batnboe, zaoala \'nu lu,t ee)ste
J

~~~¥rd:~~~~u:~o:~~r~~~ ~~o~~~eet~~~~~~,s~:r~:a~:eb~::~:
~pliittln

auk om het brandper13on~l;Il
dl>I.1H zijn.
Ten tW6 'Hle
be!-rell uitlooyers Vi orden Ilfge~
UD.l1r zij miss<!hien, d~)or
ooge"",hijrdijk verkeerd gl--'p!ll.11t.:<t of ver-rnn de lmdinages Tan den

unt doe1
nltijd op .zijn
L

DE RG.!;"ering- heef!; de volgfiiDde beeluiten gcnomen:
dd. 1Oet. dezer (StbL no. 280):
Te bep"leI1::
Et<rs{eHj{': D", fmTlslng voor de verpor.ditlg op JavtJ
en Madura, reeds gedalin of nog te. doen ing-t-'vo!g~ de
be-pldlQgen d~r Ot~~0t111n.llcie van 21 Julij 1873 (StHstsblad ll('. 127), if! ook van k.rlftcht Voor het jlllJ,r 1875.
T.,n :i1or-edff: Dete ordoonaucie lrecdt i ~ werkiDg
op 1 Junuarij 1875,
del. !Oen de,o" no. 27 (St.bl. no. 279):
Eer$tt:lijk: ~Il;!t toepM6ing V8.n het bepaH.lde bij art.
I \'o.n bet besluit van 29 D<;!cember ISOI, no. 1
(Stnateb1ad no. 12"), d gew!)lltl kontr:butie aan het
weduwen~

burget1~ike

en wee-zt"nftlnds vao

ambtena-ren

in Nf!.rlerlancisclz-·]'ldie, foor het jaar 1875 vut t~ tJtellen lJp vijf LPll hond2rd.
Ttn tWffde: Euz.
dr!. Hen "coer nO. 1 (Stsat.bIRd no. 281):
Kraohtens mllgtiging des Koningi, te bep!l!en, dn.t hi:lt
Rnntul ko!'poraals, vermelJ op den ~ta8t La. Al
g\·hecht Ilan h~t bcsluit. van 21 November 1873 No,
32 (Stantl:lbiau no. 223) uangevende dt! forlDlltie VBn
het BL'hrijve;;s-petsolicel
de ver8chillsllJn bureaux
Hi::t het leger ill
WOl'cit vermeerderd
met een \'Oor d,;gewestt'iijke ~n plRdselijke st·,l"\ten en der
Gezon,lheids-toes1.nud

di~nen.

den

reli dent

Art~ :!.. Ret kampoogho·)fJ' houdt eoo -register· un
der nameD en bet beroep dtH' chinez6o.
A!t. ~. Ieder cbineos, t:~nder ondersohaid, i8 DDIl
h~t Hoofd der ka.mpong aehting eo eerbied vorsobllldigd e_D verplioht zijn8 beveie-n' opt8voigeD eo bem bij
t9 staall tot handb,uiDg der orde.
Art. O. OllYf"rrnioderd het bepa.ald~ bij Staat&blad
1872 no~ 40, to!1 aaozien van heD, dif.ll komen 'VaD
plaats~n butten Ne\lerlandscl!·I'ldie g~legeD, z.oomede

h.t bepa.lde bU Sta.t.bl.d 1870 no. 12, omt.eDlb.t
verl<:!enen en de afceek3rdug

DE hear .A... J. baron Schimmelpenninck van der
0Y~I bUl'gemeester van N~ikerk en l:d der Prol i!lcialo

dOOi~

"t' ¥OO1'dracht 'aD den politieken agent

bep ••'d. bij art. 1

110,

VRn

reiSpatlden en het

1., 2 .u 3 van StaatBblaJ 1872

nQ. 1 Ll, orutrent df.ll dRngifte Yon verbuizing en opname
i~ nacht verbJijf, zijn de chinezen verpUcht bij bunne
8!lnkom.et te Moeara Sl1ba binnen 24 urap ziob bij bet
ebineesch kamponf:Qo(lfJ aao te melden en te aoeo
blijken wi-a zij ~ijn eD van W8flr en met weik doel.zij
alJaar kumen.

Art.· G. OnverrniDd.rd d•• troffen bij het St,.f... et.
hoek "oor IJJ.Innders bedreigd t"gen h~t niet openbQ,ar
Ulsken van zekere misdrijv-on is ieder chinees, die gOtuige is VAn een aB~BIBg, hetzij ~agt'!l- da open bare
rust heh:ij tegen i'9OOQ.nda levell of eigendom, gehon..
dtJ[l dSD.rl'ao onverwijld kelmia ie geven aan het chineesche kBrrponghoof\1.

Bij hetzolfde hoard breDgl hij zijDe .igeDe klachten in.
Art. 7. Ger ••• ma'end. f •• slen of opto"htoo '3'-~

~!:t J:~r~~~n:t~~~ohu~ea?ill;~f~~~:ovf~:r~rea~t~~~~g:::.
eiB~hte veru:nnning oan den Ftll,.t:'-e'A-en lIg'en~ vra&~t.
Ar~. 8. Z..,o wei van geb(b~rten alB van overlijdsu
onder de chin~ten wordt billoeu lwe!) maal vier-en ..
LwinLig uron Qa~I' of uatOeQ8 h~t hoofd deB hlliB.l(ezinB
en bij gebrt-'ke fan di!;!D, door den nB8sten mannalijkan
bl<J~d\'erwunt kennie gegeven aod het chinet'sch kam.

pDnghoDfJ.

IrJ/.{eval VBn overlijden van het hoafd des hU1SgeziDB,
gef!.chiedt de aangiftt'- door of IIIJ.lne,,-,8 dan Dilaeten en
oud8ten mann",lijken hloeJI/"erw8tJt
p!antse aaDWez.ig, bij gebreke yan die/) Joor den oudateo mlloneJijken
huisgtHloot en 200 ook d~l!en ontbrth-:Kt door den .c ••st"ll buurnu," van d~n overledene.
Art. 9. G~en huwelijk mag worden voHrokken dan
l.a kenni~~tn'e ann bt!t eldlJeesch kamponghoufd J die
da.arvoor kostelOOB eea bewij;t afget::ft.
\
Van de echtscheiding gt'schiedt de aang1:ft8 d\1or
cen gescheiden echtgenoGt bluOtm t.wee dagen na de

tv

.c~~~.i"fo.

Het cbin.,.cb kampoughoQfd hoUdAl.....--

na.volgende regiliters ban:

van huwelijk:,
•

geboQrten,
overlijdlJo,

/I

Echt"cheidingen.

II

Deze regiisteN bavaHen de nRuuwkeurige vermelding
van de dagteekeDi(Jg en de fditen, moeten met den
uag bij zijn, wa&rnn de polilieke egent te Djambi zicb
ten allen Hjde kan verg~wie£!~u.

Art. 11. All. overtreding.n der bepalingen de •••
in8tructie· worden gestraft met cene geldboete vali een
tot vijf en.twintig guIder:.; uaRr Qwstaodigheden kau
insterle ~&Q de 5tra.f van geldboete, gevangeniBstraf
van
tot Z~9 do.gen war/len n:tgesprok.en.
W uuneer de geldboete binnell eeUEL IDsaod na un-zegging ter terecbtzitting non we! DB aanmaning Diet
is betaald, treeJt das.rvoor lijfl'ldw_sng in de pla$ta, den
tijd "an 8cht dagen niet, te bovetlgaande.
Art. 12, Rd kn.mpooghoof,! mug ZijllO BtJ.ndplllst.
uiet verlnten daa met vOJrkannis yan den polit- t;jIken
a.gent te Djambi, die alallau eeu ander geschikt chi..
necs t~Jelijk in z.ijne ploats bl"llOemt.
~--~~
(Ja •. C1.)

eon

j

L_

begiusel, d.t de apenbare lager" o:'hool foor ieder
toeganke1ijk en bruikbnar r.ij, Ell de Reg81'ing \'oegt
er Ball toe, zonder t ha.[]8 tlleb t.en tfoortl te geW'llgen
~aD 'het wetsonLwnp van 1809., unto do onden.tt!tling
~Qn aommige laden} a.lsof een 'i'ooratel r.ou kunneo
worden ingediend, lint slrekhen zou om bet peil van
't lager onderwijs te doen dalen. bevreemding wekt,
df\'_!"l1' pHr", niPllwP- '!'orTfllino' of

VIm

oe

wet OlJ

bet folksonderwijs veeleer ten
bebben moet, het
nog niet voldoonde goed onrlerw-ijs uH te breiden.
Op de bezGrgdheid, doer enkule lfuerl nQU den dag
gelegd, of 't milli~terie weI C01l8tituticI1eel regee-:-flo,
r;ou, iuidt het fiers antwocrd: !Ide Hegering kent bare
grondwetlige pligten en dei1kt die na te levon."
De miniBter Yan fiou.ncien heet't bet webwntwerp
,.an zijo voorganger yan Deldetl, tot het helcgg:en van
overvluedig kflsgelu , een ontwerp !lilt wegells het uit~
hreken van den OJl'log met Atchin waS blijven liggell,
weer opgevat en ingediellu. IIet strekL um voor hoog~
stene 10 ruillioen TI.lI.tionale schulJ ta kunnen flllnkoopen, die cp tc Grootboek te doen iIlBcbrijfen en te
knnnen beleenen en 'fOOl' het ba.tig slQt der rente
I!Ichuld te amortiBeeren.
De ~finitder Van KoloniCn heeft bij nfwnderlijk
wetsontwerp voorgeBteld OUl op de indiBc-he begrooting
YoOr 1875 te breng:en
ton VOOt uitzendiIlg "an
persotlel'l en n:aterieel en
lon \'oor werkzaalllheden in Iudi~ tot het as.nleggetl van een Bpoorweg op
Staa.tskoBten van S~elablliju. nftur PlI8ot'roean en 1\111lang-. Dd k08t~n vau deten wr:g, die 115 kHomete-J's

lang zrl- wezen, worden ell 10 millioell gerna.mJ. Ho ..
T'en wij da.t de locomolieven· op dezen weg gevoed
z- l1en \Vordt-'n met koJt>Q uit bet Oml!iliOn - veld!
VA.t) de indische begrootitlg i8 ftfgenoLilen de SOUl
f,m 21 ton, d·lo,:,' bet vori!o!e ministerie danrop gebragt
om 00 te korten der str.JlJsbegrooting over 1871 en
1872 ult do indioc". bateD to dekken.
B j de Dtopijdijkhei,l om mane-chen genoeg voor ooze
OJBt e'r\ West tG vir den, mag weI gewtlzrln wordt:lD op

't voorbeeld vnn Engel.t:LU'l. Dd.~ lund koo ouk geen
ambtellll.ren krij~en om de Goudkuet tlj rf'orllani(le·
reno Ue minh_tel' van knloniell steld~ toen een ;uimer
schaal vlln be~ohligillgen pel!8ioen en \'er!lJf ,'oor, en
de o.mbtoliBren kwnmen. P",n8ioen Da zevell j~ren dienst,
EeJ mlt.atljlen ver'of met be"{lu~l ..-an bHZOI.Hgiug ell
te!leud ale ·dit'IJBttijd n& l"Ike 18 UlanD !eD Jien!!; kor~
~or. '~rl" .. n

tut benkl van BeaoDdheid D••r M.d.i,.

PAD!.NG.
Eon correspondent '(an de Sumatra-C'ou*
rant I3chrijft het volgende:
;;.t~'ed8

n,)£"
di~n

voor.

11:l.-m men ecHer mintl·'r WliRr l rlan gt:-

moeten

beapot!ing.
De beida l':!ch .. ijn·r:ol bllldan zieh tot de belanj;~ht'b.
belJden !tuuneu wenden, ciao. wei iot bet Oungresoe·
~tllur of lot beiden ell hn.ddl'O hUIlDa bedenkirlgeu tegen de, uitJoovill~cn. en:?;, kuunen inbreogen en zo()
diB juist waren hevour~en, ..... aren l,ij zonder twijfljl g~~
retirt'88eerd ge';Vorden, Een gocct woord dlldt ultijd
eene goede plaab!
neide s~hrijyer~ hebhen teker om dit alies niet ge~
dl1Cbt en 13 litH. ill,UH' ttl HOpL'1l {jut m.an lU lien Ver~
volge l:leI>.e gedal!utenwisseliug in de da.gblnd~ n 'llll
willen yoeren di~ op een aaJl~e!lR!llen ,"oet bJijfli zon~
der ien:~Rl}d of belsngen te kwdtHiQ en eigenlijk !log
b",ter dllt men zich tot het Omgrelilbestuur wendt.

:l\n"get,iid~'.
ai~elm'er.:

wm,4 de gezondbeid13toestnnd zt'-e-r

guostig tl' noe-meu
In het district !Faro:!,
tich ouder do kar~

Dr:C-cIDbt·I'.) VAU

de

Remoail.q,

hC'~ft

"tlekte geopenbRord, diR ldch
vlln dan bals etl kwijling.
h~zwekell in 10 des.aal~ 25

Sa m arang.

(November,) ~ De g6z{'ndheirl6toeet~nd
het algemt·en bevredigerd.
AlIeb{l in flc ilfJediu2: Bliiar, en \'ol'lral in het distrikt TPlin!/i l de,jen zich l'ersche-ideJlft ge\'aJ1en van
knorts en bnikaft.udocning voor.
Ht:t ftllubd lijders lltUll echteT door tijdig vorleollde
gen~eskuDdige hulp spo6dig nlln~erkelijk nf en b-JJr0eg
np ult.imo der llls8ml nog slechh' 17,

V,ln benoodigdbeden V"uor '8 lands geld ..
kantoor albiar werd op de gisteren gehouden aanbe~
steding \'"00.- de \'olgeude drio jaren voorloopig toege~

N ederlandach IlldiBche StooUlVllD.rbllIlatBchappij, die de

DE levering

wpzen nan

d·:.'![l

Kim Tjoe g,

YOM

illBchrijver, den chinee9 Lim

som va.n f 3S20.65

TIET .l'ioutschip, waarvan wij eergieteren melding
mankt.:m, i" hed~l1 morgen ter reede alb.ier uHugt.ko..

morgen verlrok de fIAmilitl NOllTIFB. per Con,
1'fJd via BatH.vIIl. lliU1T N ederlfllld. De Rusident en vela
vrienden waren fum de lanclingsplants h~genwoordig,
\VQJ\r zich oak
do kinJeren van het Ptotol!tanlache
'VB~shuis he'"cHlden on den hlJer Non'i'IEn 6t'n afdcheiJaGBell wotH.h·r. De Ileer NOn'l'lEn. wa~
Alg-tltn~ell getien en ee!1 voorbeeld fun
hul"v.a.·Ji~IJeld. Zijne dit.'llsieo tlan he~ PrutestSDi8che
W'leshuil3 en de Sptlo.rbank I!:ullen steeds erkecd WiJrM
den t"n de eeu- en twiut;g jars!!, dil'l hij op Sam;.rang
heeft doorgebr-ogtt tot de beete ht;:-rinneringen van Sarna..
rang'd ingL-r:eteneo gllOr"1 beboorCIJ. De hulde hem gistt!ren
ten uuizt'! VI1I1 den heer \L~ DSN BEItG bstVezeu, waur
il:ED"E"X

hem eeu album werd. 8angebuuen J is er borg voor.
Ollder het tlpe-Ien nn de 90hulterijUlu~ijk Btoomds de
Fau! naar Je_ reeder en ,e:scneiJ. nen vcrgt"z~lden de
fllwiIie

NO.QTI~n.

tut aBn board van den CuIlTQd.

DE nnt.in, di~n de J(n:a-BQ .~ 'fan epr~iateren (12
deeer) luntrer;t hct hi u It'I'l et,,;er at qul!~ op AU-jill lit<,
bitt-ert, iii ""ton uieuw IhH\'ijl'1 alit dct te,laklcur fur. dat

blAd dlll,e i.! V4U ouke •• 1'erOO"Oo, die "'n

.ijo. jellgd

KEnffiI,

WM (lYt'1·

De direct~ur YIlJI BinnenlsIHll:h!h Besluur tnflQKt hij
uekend, tlat hot ver: rek der st(JC'mbootun van ds

dez~

diel~Bt tUBBchen B~tn\'ia .en Singapore \'ia lliUlltok l:ln
verri~ten, iu verbit:ding md de lllu1!dieoat YaO
de Pentlllmiar llUd Ori~utal Steam Navigation~Cc'mplln1'
gedurcmdi3 het jaftr 1875, voorloopig is v8BtgesLeid
ala \'olgt:

Riouw

~ e~ ~~ ~~nb~~:i{ij!
5 If 10 l)Iuart ,
2, 16 en 2G April
10 en 24 Mei,
7 !l 21 J unij,

I t ~~ !; :;llnguBtus,

114.
15
12
10

n 28 Se-ptt'lmber,
29 Octob~r,
2Q Novembe:-,
II
24 D~oember.

l

If

~

De Resident Yan K~diri hetlflt de volgellde verorde,
ping l"ust.gegteld:
.
Art. 1. Binnen de residentie Kediri mogen door
inianders, lJl(Jt ill
bl)1;tt van eene acto VBll asn-

~~l~:lgpu:ll

w~~~~~r~:::;1 p~:~~:~e:ft~~!::

:0;:

district Ila~r het undera VBr-~·oerd worlten, zander een
gele.idt'-bi!i::Ot., kot;lelo~'B door ht!t hLlofJ \'an h~t dil:tlrict
af tl;" gevsn.
Art.. 2, 0 l"I~rlrt:'ding VBn dit verb on worr!f; ge:::trllft
met eene boete Yan e~n tut tim gulden, o1.lH"_'rninderd
de strltf bedreigd legon het rl;!i.zen -f,o!lder pas in de
geval!en 'PdiSTill toen faa vereiBcht -wo"f"dfi.
En de Reeldeut Tan Pt*temballg de vclgende inelrul·tit1!
Art. L net toezicht der cbiDe8che belfonerl vaD
de kllWpolig llfot>orll¥Snbo bel·u·t bij
boofJ di~r
netic, met oen titel van Kt'paJa karnpong.
Art. 2. Bet cl,inet"l!Ich kamponght)uftl !Staat onll~r
1'1e olllO'd\ldiJke bevt'leo vaa den pt)!ili ... k6"J agent!e
Djltmbi, tIn ilJ gehuuden &1 de ter zijner kennis rek{)·
mUll IJV~rtrtH1iI,~en en mildrijW'"9qJ &00 wd
olldd chi·
neoen Qud.rling al. tU80cb.n de... · .n andere nati.",

een

~ Met: veel IDooito, gepBsrd f:let ldinkende Btoffd'lijke
-opofl'"ringen1 hl:lb ik V'oJtediger bericbtGn- weteu
machtig te worden over het galleurde in bet Sidjoendjoengache. DI:1 tD.l1k heeft f.ich a~dnll toeg'~dr8gt!b.
Vier bloeJverwanteo, waan.e.ll twere vrouwt'-D, geboo'-:... __ _
tig uit Boekit-Sebl&, b~zlJchten de pakan ,*am!~{B1Jn.
derdag8<!be mark~) d. i. d~ pal!lii'ai.' vau Sidjoendjoeng-,
de vrouwon met bet dOrll om hat e-en en ander to
koopen en te \'erkoop-, n, de mannen lDeer uitsluiteod
om haudel to drijven in zwalt..katoenell liinwaden. Vrij.
J.!lg' ocbtend namen 1iii den teru,glocht IlBn en 'ferblsien
des nachts in de k3.llip011g" r.randjoog-G-adaug. Be_adl
vroeg in den morgell gingen zij voruer voort, teneinde
flOg dentelfden dag in B:)elo:it--Sebla to kunnen aankomen. Dd weg van Sidjot111djoeng d"nrherlu, dit dieoe
tot recht verHtaud, be,Lsllt .H!{;!cht~, behah"e Ilstuurlijk
d6 ks!!!por:J:t TandjoDg-Gadaug, ter weeruij nit groote
b03Bahen. Zelden worden ze afgewissdd door een be-woonue plek.
De vier reizigera gingen dan reed.! heel 'Hoeg op
wag. ESil bunner, cen jongeling van 15 of Ie jaart
een vlug~e 8tapper~ was dB drip anderen rt!eda apoedig
yoot. Zijn ha[)dela.wftQl", eell wR.a.-rde van ongeveer f 40
vertegeowoordigflnrle, droeg hij nBar 1\hleisch gebruik
op hel huofJ.
.
D.l.ulr kWArueu bem uit e~ll ~ijp9.d in het boecb plot..
seling: vier Ma:etera achter'op.
II Hoi, wllsr gal1t I t heen?" riepen zij hem toe.
uN!I.&.r Boekit-Sebia ga il:/' was 't antwoord.
fINn, don g-aau Wa O)t!t je met1." Al ke-u.,elende ver..
t~lden zij! dat Z-B ~r been giugen om a[(mar op te
koopen, dat za er veel winst op dachten te krijgen,
enZ. Vroolijk p;'a3.tt~ll I.e e_n Mng~I!. ter afwiseeling
pantoeM, ovenloeiand" ran liefde; fozegeur "0 mapO"
scLijn.
Bij een .z.ijpfladjd bleef 0111:e jongeling staan en ~ei
dat hij korlbeid~hah'e hfel"laog8 taU g&$O.
• W KAroW doe je toch tOO!1, vroeg: eell del' ander~n
en bracht hem ru-et eeo roedJf11 een slag n&Br -z;iju 81aap,
welke edbter .&fJeweerJ werd aJor fijll vingerBJ welke
het pak op zijn houfJ l'usthlelden. llierop kreeg hij
e~n ,;dug' tegen zijn kBkd>eeu 't we-Ik hierdocr geheel
openge!che:.ud werd, DAArllft noJ?' eeIl tt'gen roUt.' R!!del'en
sIliap tlU ten aloUe. werd bem tijtl strot- bijua geheel
dO(Jr~esneden .
Dc! moedigB ]{}[JgeliDg k!aagde nei!rBtortende dat hij
op die wljtt' z.ich niet yerwet-ren kOL. D~ iDoordenun
mQaktell -zich toen me-ester van !lijn harqn7 ct:-ro1lg J
wierpen hem dicht; bij aen uabij lijode 8oeogei ,n~~t
co vt!rwijdt!'rden licit in allerijl.
De drie o-verige rellJgenoott'll van dl"tn ongelukkige
kW8m~:) epJoedig op de plaate dee onhe:J,.
D~ jon~e
Hng W/!6 E!t~rvt"ndB. N"g bewoog hij aijn ,iDgen, doch
Terfrp efl5 tl"~chtte hij fe etp~kt1n.
De tlrie oyerigt"a be8io ('D, d.t de flouwen door
aoudt'n reiz-en en het gebfOu!'.Je ill de DeltA" bekend
me.ken, terwijt de maR Daar 8idjoen!tdjoeng teru~, SOU
om un do.. T""", ~
Uaobt in"
j

aee..n

lijn

ka

~ieii~ . .Omahr•• ~e~aD u~ !.~~"!ld. kreog ;.del~
n .D .h. et .geOOntde.k".zlDlo.Onm.lddelbJk werd deD"gan
in rep eu roer g.br.cb,. Spoodig daarop lrok do Kon.
troJaD' me~ deo To.ankoe laO Sidjvengdj •• ng aaD
bat hoofd . au 70 lI ..n, aileD m.t flambou ...n eo Jan·
..... . gewapeod,. naar ' Tandjoog-Gadaog. Vo.ort giog
't, .acht.r .elkur, want d. weg i. d.i.ot breed, io den

::;t,,::~ :::rht'd.~~dDe:.~.:::I:-:'IJ!::bt rora:' ::::
door.' In doo .,,,ag.n morg.o kwam d•• Io.t in
Taodjoog-Gadaog aan. Op ,e..cbillende ,plaat8en word
bet t:erroin be"ukt, ' torwijl allen bevel kregen, om
i.der .ao t:e boudeo, die uit den kant 'aD Buekit·

I-

81 .

In . 's land• . kofflop.k~oi.ion .... MeO ' ill.!
Ftaokri·" .Meld
Dec.mber .oor do '.i.erde ,Vedb"/! vao.. ditjil.ar.... o•..t.'.•.• n '. ..," ..' .'. cr.
geo :
.
, ". .'
~. . ."lIIgen: ..
~,eDland8Cbe koffie lato loort 261}28 pik ' 98 kat
,In. It•.h§ SllD de
Alar-Bangi..
,
,
n
67, _ .
reg.nng aCgeloopen .
PaiDan
817 • 92
D. Duit.ebe Rijk.dag
Aogkola .
2697
20
In Bolgio b.,taat bet
Mandhohog
Tecamo. Iota .oort
Komt bij 2d.,
Geheel. yoorraad

:::;:i8::U~:;~~'Ud~~~ed~j :e:!e·ri~QD:~e~!: K:D~~:~
t.u. gelond.n eo _

ge';ijg~keod.o

dan oak .po.dig.

Veorder lezou we)o dezolfde courant nog hat vol·
g.nde:
_ Men wit weteD, dat biLlnen kort eenige militaire
posten, w81\ronder Ayer-Baogi8 en Priamau t tul1t:n
wordtm ing~lrokken . 't Is t'cbt4:r te bore o, dat de
Regeering, .1 forenl hiertod over te gftoft.U, bet gefoelen zal ral\dplt!gen van den hgenwoordigen MiHtairffO
KommanJant der kUot. Bedritgen wij O n8 td~t, dan
i. 't yoontel tot iotrekkiIlg uitge-gau.n fau den kolonel
Kohler. Men dient echter in 't; oog te houden, dnt
de tOHltaod ter 'V ulkust ,.au Sumatra. aeJut i"eranderd, doch nieb verbeterd is.
- De schoeller LOII;,e, toebttbooronde aan de firOl'
Krijgswan & Co. albier en beladen mat 250 pikola
kotB.tt van d", firms Purvis &; Co., 1ft ghlleren Damid-

h:::ijD d:e~~~~~~gd~:~

~~~ t::ro:c~d7!J t~:

:rOae:d::g
rivier ge51eept, geairand en met Jd gehc~18 lading ver~
oog.luH. D. bemao"iog beef' zicb watoQ te redd.n.

rc·serVe

- Oodrlr
wordt 0118 medegedeeld 1 dat 't gewestelijk beBtuur Vila booger bBr:d is aaogezocht om
een oaderzoek in te stel1en naar de toedracb~ der
gebenrtenis8su te Sidoendjoeng, WGarfan iDdettijd ook
io dit blad i. m.IJin~ ~emaakt. lUoe wil ...eten d.t
do Koutroleur Yan VlI Kotta, wiens b8Ddelingen door
een fOODili vau dt;ll Raa.d van Justitia albidr t.ijdelings
__ ter .prake gebracht 80 gegiapt Eijn gewordeD, ter uke
~ opgeroepen ow. bi':f ter plad8ti door 't, hoofJ
,an b88tU-ur gehoord te wordeD.
Tot biertoa lad 't zicb ftao.n8D, d&lt meD in 8rDltt
hOlt, 2np(lf'l wi!. M",.r RI .. we 0[18 berinneren, hoe 't indertijd is gegaau wet de almede I!chijubaur erD5til1o
onder,oekiDgen D&ar 't fijDe \'an hl:'t gebeurde bij
oa de bekende aa.Dptautprot!feu te Kamang en OBI!U
d~ dadere van den moord op cen kweekeliog .Bie
Bale:" La Fort-de·Kock, dan blijfc 01)8 wftarlijk Diet
,eel hoop op \leD b~elil5aeDde uitkowet over. We willen
iutuucben 't beste hopeu; 000 toeetand kan zoo elecbt
Diet zijo, of bij is val,.baar ,oor 'ttrbe~riDg.
0

;0

-

Naar wij verDe men zijn de Kuntroleut van Singk~l, dtl br. MijlD~ing~ eu dians klerk, de hr. Vagner,
Ult hnn belrekklng ont8lageo.
- Alboewel de plaats ODlar inwoniog m,at ove\'IItroomiogen loozeer 18 vertrouwd geraakt, dat mon
de berichten, die daaromt.rent in de bladen worden
opgitnOWeo, achier n1toOfl oogelezeu laat, moe ten we
tocb melding m"k eo 'An d e c,eratroomlog, w8nrdoor
eeD groot gedeelte vlIon PaJaog ton omstrekcn veri eden
Woenadag·oAcbt is ou.der Viater gezet.
Bt\t to.loeol 'fao ,erwoeeting en aaogericbtu ecbede
te be8dbrijTen., ie oomogeHjil en nut~eloos bov8odieu.
DuiwD en prauweD, meoecben en vee Jijn door den
f~l~e~ etroom medegealeept en ,oor altijd ,erdwenen,
terwl,Il yoar tonneD jCouds aan produkteo eu haDdels.
goederen door water en modder werden ,ernieJd.
Bij al deze ~lleDde, waarfaD ook wij ooe deel
krc:geo, valt ec~ter iet! bemoedigcnds to VdfDleldoD.
~d gouveruomentB k l) fliepakbui&~DJ die voorbeoD van
o,_er~t ~,oom-iDgeD Dimrn.t"t i~t8 to lijdell hadden, ~iju
thana Li de algeLDet'D6 ra~p opgenomcn en is eeo
groo.l e hoe\'ef'Jb~id kome vardroukeo, ~oodat met eenlus
zeke~heiti mag worden aangenomeu, dat nu eiudelijlL
iota tot 'erb~tering van dOD water·a.fvoer .&al worden
' . g.da.n.
,-c

.~

" .

,'-

De o'erp,laateing van der.

T. Loud.n i. oeQ

o>lTnENT

M~n kon beDlorken. dat de b008wichteD met zeDUW·
.oblige h.a8~ in hot , goad bad.ieo gSIDedell, zeker
om bet onder elkaDder te 9'erde"leo.
De terugtocht werd apoedig aangenomen en te
SidjoeDgdjoeog werden de moordena.u.rs in de gev&ngenie geworpon.
Dd komet- ran den Kontro!eur in Tandjong.aadllDg
beeft gr~ote ongelukkeo, ja, een oorlog Yerhoed, want
de bewoner8 vaD Boe kit.S ~ bla, die door bovengenoe:m·
de vrouweD, iu Slile . geureD en klt:'oren VIID het ge·
b~urdd waren ooulOrricllt, "logon woedend te wapeD
eo wilden 111anrjoog_tl~d8rg deD oorlog aaDduen, Vtlr·
wOt'eteu, vt'lrdelgco, ja ik w~ e- t ni e ~ wal; r;ij zoutiell
...-..Itebhun-gedaan, ' indi~a de komst Van den Kontroleur
ben dit ,niet belot had.
In de -ge!..aogeioi:5 krt"gen de ,-jer moordeuaara twist
met elk.nder~~_r.W:t!et den ander, dat hij btl·
kend had . De twiat steeg 100 h.oog, dat zij, l ",udeD
ee e!kaudl!r Diet danig plukhat"eu, moeBtt'ln geacheiden
rmrd eli .
In hUll rarboor moet~n l ij 't hebbeu willen duen
foork tHOeD, a!lIof I.ij &Icchh de werktuigeu Warf'D van
Jen Pan~o~loe.S,lekoe van TaDdjoDg· GaJ. .. ng, die hell
KCU bebben uitge~oDdeD om de vier bloedverwanten
te aunja1MJen.
Dd pl~ngo~loe~floek06 zit tLane oak in de dooe, maar
beeft Allee pertiDeut ontkenll.
Mat bet verhoo,·, de opUlsking der IItrkkeD J enz.
enl. wordt nog ,,·oortgegaaD.
Nog beeft de Tuen.~k'. vao Si djc.ndj06ng de hoop
uitgedrukt., do.t ~~ · tni8da ·ligall i~ het vOlgellde jo.ur
"u.UaD gevQ~r.i8d worden. Aledan treedt de nit:uw~
rccbt.edij~e organi8lktie in werking en dan is 't Diet
rueer:../ ....Njang memboeooe membaogoen," docb slaat
dt>I,1-·-'mooruer.aurs de atrop te wachtcD.
----..._»~ kordaatb~id, het foorlvarelJd lumdel en, de opofft!'rend~ plicbtebetrncbtiDg faD dt'D Kontroleur van
Bidjoen'rljo~l]g, dit zij teu 8lotta ger.egd, verdienen deD
m... ten lof.
MxIU.PI, 21 Nov. ISH.

( 1£6.0 .

vau gE'coodh.

~.tak.-:n.n BOlle nur Atebio is voorloopig ingetrokktlD;
m·.'J~

plul. ,.rt ...U m()rgen ochtond do ()ftlo' vao
gezondb. L.ber.
--:- ':I:enge'~lge van 'ban.u jira eD stormeD zijn tue·
.cbon · PaJaog eo Iodrapoer. 0011 groot . aantal lele.
graa'p.a l.n .tego.. deD groud geworpen, .oodat d. go.
~~ell~~b.~ ..!Det J."a eD Europ~ wellicbt ,oor sen
ger.D·meo ·lijilv.rbrok.Ii.io, .
. ' .
-:-,: De nitb••t:ediDg der opinmpocbt ,oor 1876 en
t ..ee " olgende ' j.fen b.rt!; hier 10 ""de.koIiJko .tilt:e
pJaaw ·gebold. T.oh i. door, bijkomendaomltnudighodoo
.':~.c;:Ob:~ ~;;~gon .an
maalld., teo

/8880.'.

dion.tper.ooniijk
Volgo". gernebt ••1 de
land .eo buw.lijlt "an guo
d.t rijk Moria.
D. Co.listeo lijn
To .BU~008 Arres
o,.rwloDlUg bebaald.

Mededeelingen

j ..... I! m.n had do r.chl. vog.la

w'~de 6o::;;6a~:;~g::~::~e~e, e~~:~. ::::gOb:~~h:~ig~~

L _!~~d

2884 • 80.
82880 pik. 90
621. 64.,
____
88002 pil<. H '

Landbouw en Industrie.
ODder de 'toeatellen ·t:er vervo,a...... ·
di&:ing van

petrohmmgaa sobijnt die van den ,Amerikaan Th. B.
Fogarly uit te munteD. Aau Let Journal I llr Ga,6eleuchtung wnrdt daaromtre.r..t bet volgeDde ontltJ6UU:
In principe en cO!latructie is dele ,- EI:cel~ior gusmoe biLe" .uieuw en cigevaardig, en biedt in zeke rheid
v~n w~rklng een we.' groot !QQrde0~ a8~. Dd inge·

Aanhoudsnde regen. veroo,'ta.akten te Atcbin een groo..
te o\erBlroomlog, w8.&rdoor alia '9'eraterklogen ODder

Zeit

"wamen

~::l:n~,jk!ct~d~~~'::r1: ~e:;dne:8 v::orb~u~~8L:~~~~d T:~ wat~!' wNden gezet.
perHont'n
dJlarbiJ om.
bttrtudlug von 1000 kub. voat Iwhtgaa beef~ men l l J ' ]::najoeng wertl baoehg ootrUiDll1 met achhrlatlog Van
d.... toe.t.1 nooulg 11'/, tot 12 '/, kIlo g ..oli,
nile go.der.n rrdt verbltJf van dell b..elhebbor
.. { 20-f 22 d. 60 kJ\o. n. foe.,.i1ea wc~ . n
bl.ef droog
8 VOrlchllleude atJU~ttngcD, van 40 tot 1200,
mtl u,
ABO e~n atchlOeescb 8plOll is het doodfonutB vol~
afgol.vord teg.o de pflJzon van f 1000 tot 0 0
t,okken.
Fa.eca.o.l steeneu.

\

Ziekte neemt

ce~:o~.~:~r!:t;~ottc!e~~.on~:t";'~::;!~!'J~~ r:;e;,·:~

Benoemillgcn aDz.

;~~o~:~l~nZij~~e~f:oc:~~t~: !:::~~e:'~or~r:~:7ijk ~;n h;!
ku.t.n, dnara&n .. ,bondon . Het n.rlijL.ch 1age:bla ll

::~j~a~m:::t~~; ri~~efp::l~j:~=: ~::::at'lt:tj:e~:~;;~

(O J.

Batavia~

dd.

heden.

OP VERZOEK EERVOL ONTSLAGEN: d. grif·

kilo water kuuot!ll v~rdumpt wordeD; zij BtliUO dus
gelljk mtt ruiddeltloort It~t'Dkolen, di e, lIunrwo.te d'u
qu .. lit~ it par 100 kilo 500 tut 800 kilo water \,etJaw·

Ber te Poerwodbdie van Hak.
BENOE,~D: tot grillier te Pl:kaloDgan VietDr SibengH; tot hoofdoDderwij~6r aan de kweeksc.hool te
8010 Nuonillk; tot 2Jau ollderwijzr-r d'AucoDa; tot 2deD

r~:i, ~::;~~~e~~;o S!~l~1l B'II::~tai8t;~~e~ 4v;~reki~;fe\:nt~~

onder~· ij~er

:;~:~~l~.?n dZ:Bf~~::e:~.r ;~d::~b7:~~:;d~u!~O~enm::~

VERGUNSL.~G VERLEEN"D:
brQgk~et
Nedel'l&ud de orucis. fan g~zondbeid Ledebotlr.

KuuD eo vcrdamVt:o . It:~u8dchen iii dtt mc t!lO d" VQn dr.
Petri in de B~rliju.ch6 fo.brijk~n fQ,U Schwarr;kop ft'
eo Bor.ig d.flUiI.,.f ingevoetd, en atoan iu eero~g.'.
noew~c fabrijk t eeds e~u 20,000 iaecqul iJt,t'e.10i1 , tlf·
dtlroelnend koopwtl.u is dr. Petri

nu ber..ig ill Be.rlijo

eeo. fabr'jk, te bQuwen, WIlIlf de fdecalien van plIrli.
cull~re
hUlzen, h(jtels enz. zulien
word~n
ver ·
tam.eld, om in br4odetof t" worden orngeu·t
IJ.machlue van Windbaulieu.
De Gsbroedera Overbeck la Dorlmund bebben voer hunne op grooto SCJIB81 ing~t'jgte bj~rbrouwerijen en I!tea·
rine-fu.brijken elsa ijamacbioe opgeateld, gemtlnkt vol·
genii het octrooi vau WiudhauR8u in de machioeofdbrijl< nn En~.II. to B . rlijn; per ullr moet zij 300 k.
iJ6 l.,vereD . Dd macbiua wt"rkt door atmoepherisehe
lucht to compriweron t'n dllu weir te laten e:Ipllond~ten
nada.t aan de Jucb t tUBBc.ben dib bewerkingen de vrijwordonde warmte in koeilltelle n ont-nomon i ~.
Een uieu'W" delSin-f"ect,ie-luiddel .

An.rdo.ppelfoez?i('llie abeorbeert, gelijk beke!Ld i!!, eeUtI
groote hoeveelbeld cbloorgl4(L J\.I~l1 It'lidt I.U chloorgM
door aardappeUoe!:elo~ie ~()ol.ng alit bet nog opg no
mtm wordt. De foezelol id riekt dAO niet meer pel cvo[doell tie
trADt en 18 eeue kl ~ inl;J boeveclbei!l
om secreetplltten eDl:. te deeiofl;!cteren. 10 p laats
van deo ooaangdDflrnen stank ofltstaat er een Hoort
Tan vruchtaugeUJ'. Ben fjecreet met put, da~ e lijk!5 door
30 men.cben ~.be,igJ, bleef UI ,' t. 5 Loth (P) .loBi.tor
bedu.reudo 5-6 dagen bij de groohttJ zom erhiLte vrij
'aD I tank. Wegen a de goedkoopte van hat l'Dclit var·
dient een en ander z~kerlijk de aandacht.
De popul~irtJ Z cit 8 c h r i t ~ f ii rH o moo p at b i. Leip"g (15 April 1874, nO. 4, f O. 38) bevd t
eene madedeelillg Viln den feeBrh KUDt in RODD6burg,
omtreDt het z elf 8 tan dig 0 n t 8 t a .. n eu de g en p 'I': j n
tll"!r ln n r>"if! kt,~ b-i-i eenentwillti(! I'!tuks roud.
vee. Ai.H - nante oorzaa.k w~rdt 6&ngegerell he t gebruik
van Blecht water uit eon walput; ala geneesmidJel
Bryonia P. 8 dagelijks eeD. UHr vour bet roed cren ga·
ge,eD.
(1

Protestautsclle Eeredienst.
ZONDAG, den 2000 Dec.mber 1874,
fa morgenlJ half 0 Ula .
Do. V AN AMEIJDEN V.L.... DU!JM.

TELECRAMMEN
Bata.via, dd. he den.

De EDgelflcbemail 111 bier aangekomen.
In Zuid,Holland i. '.or do E.r.te kame, gekolo,
d. b.er I!w8sf.
De toan dt'r algemeene beraadalagingen in de Tweede kamer over de Indiocbe begro!)tiog wa. welwiU.od.
D. kODiogin b.. indt .icb te Stuttgart.
Geueraal T-.L.""'i SWI.R'1'.E1( heeft iOijn erkeoteJijkhtlid be
tlligd o• .,r d. ,.rand.riDg die .icb geopenbaard beeft,
in de nederland8cne geairidheid teD aln!ien ran d~n
oorlog legen AI.bi ••
H.t plao t. Am.terdam go,orwd om don genera.1
VA7f:' SWIlrI'lDi'" eeo eeresabel laD te biedfl) is niet door~
gegoa n.
Er worden ,oor het Iod iitCbe leger of1iciereo 'an
gezondo"id opgeroepeu met toe.egging van •••<lui.end
guideD grr.tifioalio.
D. N.derl&od.ch-Amerikaan •• b. .toomvaart-mut·
.cbtippij b.eft
voorot.l gedaan t:et Lot houd.o
eS,Der ictertiatioDale CODfHrentie der r&ed~rl Vaa traDI'
aUaolische otoomocbepeD.
BE.NOBMD tot tweedoll Init~nant~ k .. a,tiormee.!or:

"0

KJunalUt8, CAJlNUU", POlliS, _VAH BA.6.B <:tD, BOHEllIJr.
n.."ige N.derlaod.cbe .bl.deD 'indon bet ~an .Ja••
~~,oode" iudi80be b.l ...ting-.... r"" io' ODg"P•• te be"oor·
diogeu gesteld, 80 ""brij.en dit toe &aD eeu .iekolij.
un ~d ,8.11 de .... bie.Jer.•• ,

t e B~nkoelen Buij u .
VERLOF VERLEEND: we~er'a ciekte, aao den
2e \uiteoftnt kW!lrti ermef'ster Will~ ...
OP VERZOEK EERVOL ONTSLAGE:ii : d. offi·
cier van gewfJdheiJ. der 2~ klnsBe W ~8thoff.

tot

SGHRJiPS-BIIRIGTRN
Aangckolllcn Schcpcn
te

SaDlaro.n~.

Ned. Itb. Gou,. Goo. lUijer, A. V.rm ... un S.·
tovia. 1.1 ··. Neill.
E1g, echor. Water Lilij, J . poble VOD Batavia, Jaoobaon • /d Berg.
NeJ .• tb. Coorad, J. d. Ridder Van Soerab'ija.
D~eIJdeJ8 .

VCI'trokkcn Schcpcn
van Sarna,r aug,

18 December . N.d . bark K .. balh~ir Said oabmat
bin Aijdro08 S.bap na"r Grisase.

Aangckomcn Passagicrs.
t.e Su.rnal.~a.D3".

Per Ned. lad , Stooms. Gourerct!ur Generaai Mijer
gezag'foorJer A.. \7 er maaS d ~ hh. Schreul, cIa J oDghj
M:;.hh'r en ecbtg., faD Cu,sand, eehtg. en 5 kind,
Klein ell echt-g. Wi nte r, H en neman en Elliot
BatA\"ia.

Vertl'okken Passagiers
yo.u Satnarau!i:'_
P~r Sto<?mer CONrad, ~eza.gvoerder du Ridder; Jt'
heet' Nortier ell fam1li &, kapiteiu van R·o,cdwijk en
echt.g., 4 ouderofficiercn eo 8 miodera militairen.

op bno maoDelijken
wordt toevertrouwd.
De ooofJon moolen goad belooDd word eo, doch al·
h~ ye~plichle dienl§teo teu buoDen beboeve afgetehaft.
Ret l~ rerk cerd geweeet hU:l heereudienatpliobtigen
teo dlenste ta geven, een ~itvloei8el 'an het beef
vao bet t·e g'eriDs iDkomeu en deD· wealch dit te fer·
meerderen z..l.:. der geldelijke offers voor de Bcbo.tkiet.
Dit in do inlaod8che huiobou<ling onb.boJe kwaad i•
groat; aileen in de PadADg.che Bo,eDlaoden worden
ten beboeve der hoofden Om Diet dieDstbaar ~ellteld.
,oor d. loraMoufJ.n . . . . . . 860
, paogoolo.'. kapala
. 700
, oookoe·hoofJeo.
. 1650

2700' CIao
Stell men hob dngioon op 80 ceo t. daags (•• k.r
niet minder), dan kOBt die dienst aHeeD BAn de be.Tolkin g 's j.a" ca. I 290,000.
R et gCOl('ootewezen mo at mee" ontwikkald worden
eo teraggeb~.obt tot de oade io.telliD~oo, toen do g..
meentd ICI etgen bdhoeftc voorzog. Men late bebuu·
dens h~oge .. toezieht aau lIaa(' over de !org yoor
raadsbulZeD, marktplaaf!un, buurtwegsD, Bcholen en
god8huizell; vergunD6 weder de da&utelling "aD kaa.
se~, bestemd voor de gemeentebelangen, eDZ.
l.iet e89 goed doel bce f~ can \'roegl!re gouverneur
de negnri'l1 kA!Sen o[,g6heveo, kalkbrnoderijen en steen..
bakkerijen, enr;. Jl.ft.e s(1ltnf~, dewijl (It' rnirJbruik. van
,;,;~rd gemaakt door ambtenareD, maar met den wi!
om kwaa.d uit; te roeieD, 1ft to gelijlt hel goeds te
Diet geduan _ StreDg toezicht ware beter geweC8t.
. Men .ij bij d. ' er,ulling der plaat...n van hoofden
Diet te streng om t rent de erf~lijkbeid, waoueer de
rechtbebbtm den geen voJdoende v-ereisehten Vsn bekWBamheid be-zit teD; bet lOindere moat Foor hd meer·
ders wijken eD de eifJchan eenlD.ai geeteld t ·zllllen tot
!p:lor81ag dienen om zicb te bekwaweD.
M en tracLte ouk bekwt)'me iolaudscbe ambteDaren
te .krijgen ?OOl' behocr1ijke bezoldiging ell opklimming
en stelle fJlemand nau, di~ geeD bewijlen H~n be ..

kWHe~~:ideo~ee::o~:g;;:~dj

dot de iulandeche ' Icbrij.
vera en ma.ntri's 1I1ecbt betaald wordeu en aUe TOOr.
uitzi cb L op lots rerbetering millsen. Oak een groot g&o
breI< in het bostuur is 't, dat d. hoofJeD en de be,ol.
ding niet genoeg bekend wlJrden met de regeeringBbevd ~ D . We t worde n eenige verordeniDgen in hat
Maiel9ch YertflRldl doch raak zoo onvent8.l1nbaal', dat
£sI{s inlandIlcbe Bcbrijyon die Di et begJ'ij pen.
E an betere verdeeJing der afdeeiiv gec, di ~trikteu
en :r:.egariea ~ou Dloeteu vol gen .
~et politie-"'efteo ei8cht betere regaling. All boofd~
begLn~el eS.D ~Igem['c ne poJitiernftcht., behoorl ~ k georgamseerd, geoefeDd en beloond, zou ik eeon gebeel
kOTp!!, geroepec Olll e;ken beroegden ambt-enaal' bij
te £ltaan, in do pltlilts atellen Tao de t egsowoordige
0ppMSer6, Jie linke en rechts verdeeld, alIa eam8nwerking doen misseD.
Eindelijk wij. ik op bet mi.b.nik de. t&lrijke o,.rplaRtsingen ollder de Europescheambtenaren. Nadt!elig
,oor bel;- indiTidu, zoowel ata foor het land, noOdlottig
roar de balaugen der bevolking, beboort loonl hieraan
pen eilrde geDlllftkt te worden.
(8.... C/.)
C. O. L. VAN COEVERD.EN.

EeD goed best-uur t !r Su-.o.at.ra.'s
"\V e .. ~l<us~.
Dcl b ijeeu:topp e llog tier nrle

re~!l~}I,~ [IIJ!CLJ H.i.H.;_~.I: ,;~u

c8l1tre.a1 hoofd. t·o Fadang, is cndoelmatig. Vo6r de
inToeriug cler Itoomvbrbiodiug wet Java, vour de iuvocriu!;! tan bet tegenwoordige regeeringe·reglement
in 1855, eD voord toOl). de militaire rnacht vereiecbt
WEld t~ t onderwerpio,i{ det befolking, liet zien dit
Bte18111 verdeiligen. Maar,oor een ont~ikkeling 18
de uitgelJtrekth ~id t-e groot 'oor oen hoofJ. van geweBtelijk bestour, en ~e to~\'oeging '811 tweo reaidenteD beofii 8!ecilt:; het raderwerk meel' !!flmeDge~
teld gemaaUj wilde wen h_et een geheal 1at~ n, dan
licvsr &1 de adB i BteD~·r~ 6ideuteD Tecbt·etreelu QfIotl den
gouverneur uluJerge!chikt gemaaH. D~ gouvern e IQ~n·
t~Q op lie Buitenbe2ittingcn paBlen niet meer iu btlt
tcgenwOOftlige regeering6~6telIl61, en veruoogeu de uit.·
ga,en noodelooll.
Dd altijd foortgaaode oeDtraliltatie mllakt ,ereen·
~oudigiog noodzakelijk. Men aplitse due het gouverDemeDt in drie zelfstandige gew6At'8D, waardoor eefl.oud io deD dieOl_t eo eeD niet o n aan~ienlijke beluinig.log l'erkregen zouden worden. V I)or de Molulucbe
eilaodeu bestond dezelfJe redeD, 60 men ie daar OVHgig aa.s1 tot opbeffing vau het gou,'eroemeot. DIJ. be81'ftring iOlJ'!.1 ten goede komeD bij eo n verbetering der
bl.'looniug 'fan de verdere b&st.urende ambtenarenj zoowel dtJ ~ekr~tari8Ben .Ie de 88!il'!tent-rssidenten ell
d~ k-ontroleurs moeteo billijkerwij!~ gelijlr met, hun
amblgenooleo op .Java b•• oldigd word.o.
blo&l' ik .Eon weoBCben l"erweerdering 'au het g~tal
usiatent-reeidelJten, eD wijzigiog in Jen werkkriug der
kontruleuTs. D~ lo.atet.genoalnde zaer Duttige Bmbteoll·
ri!o, (de pepiqicre ,oor de latera hoofJen faa geweslelij!:: boeluur) wordeo te .p,.dig •• IMa.dig ..... rl<·
I"am gillteld. Eoa lang-ere tijd van voorbereiding Ollder bet dagt'lij'i:eeb toezicht der > rcaideut~n en ... ·~i8teat~re8identeD, wu.arby lij leeren boe bUll kennis toe
te panoo, is nOOdtUilijk.
H.t h.dt m~ altijd gew...gd tneg.ecb ••• o, aeer
jonge ambteD.reu te bekleeden met aen 100 uitgebreid
geRlt, als thaD. ia opgedragen . naD do kooboleurs op
de BaiteDbezittiogen . BUD wel"kkriog wordo meer
~ ,trugg.bracbt tot I<onlrOle, iD .todo van g.zag 'oereo .
Oolt i. bet ooOdig ....o d..... i.tent - relid.otoo· komtoie&en tod te ,oegeD, te bela8t~n lDet h~t beheer dn
IN, vaD "e ".OdD admiuiatr&1ie en met bt'i notariaat-.
Up die .ijse soude dd .8ail.t~mt ·1t!sideoten
,eel b~ 
Ilommttrieg obllut "I:lrdeo "eo meer gelegenheid beb·
beD slob in bllllDO afdeelingaD te bo"",Oll.
'

,.n

( Yoor het Land. )
p Maondag den 28eo Dec.mbor 1874 <AI door
den len Luitenant kwattiermee8t.er H. D . TUIJ..
NENBURG ten bureele van den odmini.trateur
Tao bet gsrnitoen te Mildioen, des YQotwiddaga
ttm negen UDr in bet cponhaar worden beruDbe.teed:
d~ l",vering \"&D le"en!:lmiddelen en fourages, be[J8nDI
olid foor de ve rlic hting vaD stalleD en wacbten teo
behoc\'e van be~ D epartellleot 'Hlln Dorlog te Madioen ·
ged~rende do jar." 1875, 1876 eo 1877.
De vQorWaardell de~('r bero.aDbe.~eding 1iggen dage.
lijk8, uitger;onderd Z~n~ eD Fee8tdageo, d~8 Toormid..
dago THoU 8 tot 12 U~r voor baJa1Jghebbenden ter- Iezing op het bureau ran den' admieiatrateur Tan bet
garniloen ttl l\ladioen alwaar i[llicbtingen t-er uke: tEl
uekOlu en z:iju, e.n d~ in8o~lrijviug8-bill ctten ,60r of
uiterliJfr op bet nUl,· dt r aallbe,t;eding mosten ingedio:Jd
worden,·
~aw'''Dg, Jen IH.o Doc"mba. 187".
De Onder-Iolendant der 2.
Milit.ire Afd •• ling
op Java
(1829;
VAN DBR WEIJDE.

O

Toko- Vendutie
Op Dingsdag den 22en December 18"74,
(1826)

tij

SOBSMA.N eo Co.

Op Dingsdag den 22en Dec.
oullon wij tot .Initiog "u f.ctureD
oprUilDBG :

m.che~a·r~:.::;;~t:~ ;~!~/F!~rene,oeQ~~~n~~SIBN;
(1827)

SOBSALL,( &; Co.

Op ODze vendutie vau Dingsdag

22en dezer

lulleD wij lIog .orkoopen:

Ean partij Komj en Sniker.
(1828)

80BSM.Ui" .. 00.

/
N4~IIKAAB"JIS'"
spoedig
net,;es

word<!A

en

afgeleverd

DOOa

G. C.T. VAW DOBPeDOo.

(1746)',

BB LL0CI.O O.L

HO.te.lMataram.
D.lfJHD;I£I.

COiDIlEllEURD ODOR DE KElZERlYKE GENEESKURD';[ AUDE.IE VAR FRIII~IJI,
/lij I"".il ..,. d .. 21 dtc.mher 1840

Groote Keuze
BYOUTERIEN

De Belloeko,,1 (Char"on d. Belloc) is hare uitnemende geneeskrachlige werlldadigheidvooral verschnldigd an!) har. bij nilslek
opslorpende eigenschappen. Dit onschatbare geneesmiddel wordl
vooralaanbevolCll tegen de volgende zieklea.ndoenin~ell :

in bloedkorasl, lava, Camelill etc. etc,
ge~ureud~ .}~lec~tB elm paar dag~ri _ ~_.b~~;g~~geu.
(17B6)MASTRODOMENICO e~FRi!::UE.

MAAGKWALEN
MAAGZWAKTE
HARTWATER
OPRISPINGEN
JdO£IJELIJKE SPIJSVERTElRINQ
MAAGKRAMP
VERSTOPPINO

PERRY & Co. Londen.

D..:BQ,ilHHAR1:ELS b

BECEmr'ASSBH~
P~rchf1.J

l~

witte en zwarte,

.erl.teo JAVA, ge",.cbtigden
(1824)

De D~';."'"O''' wonll voor of na
ell~(,11 IIlHalLijd illgcnomen, het7.ij <lIs pocder,
in den yorm
VJn InblcUen. Ia de H1Ccste ge 1;aHell Onf\Yi!ill'd

kC8gen ell ann den billnel!gll.ut. STOl-\TAS.

G. C. T ..""" DOllP & Co.

(1370)

u~hoel'ig

V~rtwh Ilpp. WA.TER.
ROOKf(Pl;'-k 1U vnntka.
Rook\'!ee~ch in bhkken.
Souciji3 de n.mlogne. r!

GrllelJtt'li ju lllt"8~chen

G. O. T. VAN DORE & Co.

Sam.rang:

ell

biikken

(1727)

BODJONG

met e::J. zondt:r
:j([1iWrUtl!/.

Pijpen, ","it

(1555)

n.

Ronde, staande

BOU~IA,

3./20

Witte Indramaijoe

Binnen en Buiten

PJ.LTEBDOBR.
ver'krygbaar by
(1357)

io takken ell pet' picot

"Me. NEILL & 00.

Heeren- Moden:lagazijn

Jc H. SCHMIDT,
Pas Dntvangen:
Eoht gouden KolonelB-tot en met Luitonants-FOURA·
GEItES.
Bchta Zi!veren
U
,
do.
j'

it

Ecbt gouden en zilveren Schuuderbedekk:ingen~ dnbboi
en auksl gevlociJten.
.j,.Ul/;:1,U~";j.~\J-C'" ..u..'''''i.:;.l1Ul.i ~ ...:;JL.L~b~_"J

\..LUU.,U

(1772)

H. S. Eau de Cologne,

Dr \eJerl. IwJisclie Zell- eu Hrand-.hs.HaatschappU.

ll. KARl'lIAU3"" 00.

(689)

Wederom Ontvangen:

(G E

-------------------------

Nier- en Leveraandoeningen.

Echte Eau de Vichij. grand Grille,
Carlsbad Sprudelsalz.
h C. R. ]JOERS.

(1757)

Dagelijks verwacht,ler ,,8umal1'a"
uit de fabriek van de
Heeren

H. O. HOB INS 0 N & Co.
LondoD

en

Glasgow.

Een. complete D Size STOOM-Sl,TIKERiHET.
MOLI!:N met cylinders van 30 X 60 eo . buileoge.
WOOD sterke ,amenge6t~I~1e overbrer giugo-beweging,
Horizontale STOOM-MAOIIINE hO"ge drukking
met ~,·e,r6ing en ~l.pa~BioH H~ar, Lucht-pomp en
CondenBor benereTiB Stoomkettl van Galloway.
VOOI' na.dere informaben omtre.nt ·prijs £101., gell6V"e
men cicn 1e vervoegen tot de onJerl!etefkenden.
Me. NEILL en Co.
J

Ag:eL.t~m,

(1'118)

THOMA> SLAITER,
Jnge"ieur.

(ja',dllloil ell I.CclCI·O\'CI·ci·oll.kell
kamrCI"umCCIl

I(OFFE.ll s.

. (l028)

MOSCH" Co.

SOBSMAJ.' & Co.

B A Z A R.
pas Ontvangen;

,\of-..ERKEN .,.·ori1t:HI
,t."tour

!\aogel.10Il1Btl

in etopfk8CIi.

Sa~cije de DJiogne, Sa.ucises trufr~·j pate dA foi~8 gras.
Secretar-is Sucnde, Snippere en d~venter Koek. Ballkeb,
SuikergoeJ, ~ermicelli en l'{acarQni in trommels en

.topfleoch.
PeereD, Appelen, Krenten, Bozijneo, AmandeleD,
Sucade SuippeTS, Aug-urktl'n, gemeogu zuur.
J

n.

KARTUAUS "" Co.

B A ZA R.
Bolide REVOLVERS.
Sijsteem Lefaucheux, .
o en.12 J\llllimeter, met2i10 ~ a t to 0 0.0.
(1720)
B.KAB'J(H,UrS eDOo.

Een ruim H u i

D.TATI1IE-HOUTclQor d{!n Admini-

in de S p

G. M. GRIBLING.
G~dangan.

(970)

S,

e k s t r a a t,
LTJCARDIE.

(1787)

Ranters Dispouibel
roor rloortrekkenue personen en familieu

Boomede

voor YQ.ste loges.

M.ffouw ABRAHAM,
(1567)

Holloway's Medioijnen Te
ZIlH

...

lIID

1.

f

8.

ell

f

fI, Potjt"

Zalr nil

/"1. f

\14,.4,0)
- . -~ --'-.--'--

indeB lin deS II e k at r

Bo,ouen van •• DO. ~bter

dOl' _··VQORT.

SOi5W~ ...Co.

Ph. VAN DE

FLAB.

..

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

(712)

S

VAli B"RP ... Co.H. L. D& .LfON ...
. , ·

..

~)$\'~ EeuHUTS:

p.kalUD. ~'•. -,W.
E'...HAN.'.A.
Su.- i(l. A RN
. O.L.ZEtJlJl£L.
D . . u . ~O.'Sam_rant:
eo._ . C.OE,NAU
Kt.tteo.J.-D
.. StiER
!hllclaug.,J.
A.
GOEr.•.. /
BART- eO · CO~ DK GJW(lT KOU'f·ell Co. WA':i.sKK.· G. C. T.

i&1O;

H-8pitein BABON· .vAN
eo t. benageo bij den

Heer

f~·

Cberi~oo W. C.6.L1STANS 1: Co. T_tp' ..\."J. vao

een Huis:

in de

laatst l,ewooml ,:voi.- dtHl

goeJ. up de :.IijJen der onderbuik· lotte",."..
Iwellillg der blvedu,ie:o ell r~elen ied.re nr·

f

BURr

VUORS'!' TOT VOORST

no.. bdeugelcD de
keerde "erkID~, waa1'UH die ('uk oohtaat. .Bcide miWicleo. weraaD.
r~taheekt~ tot berlte~I(!Q_ no ~ei jlliliie eveowigt tus.s.;beD ge7oc;ligbcul.ul pril.kdbaarheld. zil'lkcli,tb en geaonlle arlCheidiDg natoulijkli en bUiteoliporige toaing.

Dooajea-pmeo

T(Jfqa"ff·

'''VEDU "",E-STRAA'1'.

HOLLn"' .nJ~ .PlLL.KN EN ZA.Lr". .- Ge\-aarlijh l)i&fJ'beer ~ DI::
onrzakl!D flf'Zer "ferzwakkcndl!. dekte no verechilltlDa. I!Il de wijze
aanYlI,lltlJi zoo reraudelljk :tijnde, gtinn U!D voldoende- reileD
faD. bet belugrijk fl.hDtal harter lilajl;tufftlt!. Onder Hollow-. y'a bebt.D.o
deliug, al i8 <I t o{)fulI.k dt zer :lieldCl.in JUlaltlrail ge.LulJ. za.1 de
nitlla~ e rllD gundi~ zijn, bdlij -de mlll'~. de lr:v.-l' of kleioClrc iog&waoJeo de zettll van de ziekte h, WOlfit zijoe piti eD md nordtlel iu-

!uI.rer

Andijvie Blo"mkool, Zuurkool Roodekool, Kropela, I
IHlijb(Jonen ill Kt>utschH Putten.
genomea, t:n tijn
Atkmaarecile GOl'L t Voge1tjes Z .. ad.
J

MR.CnS~Br

Te Huur:

A. N G A N.)

Aclres per· apour ll,!l!f!

Puike Zoete Melks.che KUlIS.
Californische Zalm, Abrikozcu, perHikelJ, Peereu_
Oestet'S ell Lob:'ltef"f!, Oharui,ignou9 en Tru£l'els, a;!~.rJei
groenten van SehalekRllip.
VleeBch blikk8Il, keul sche }~rjc8del) Oilaen en Knlfs
gehakt, zwezerik, gebakken paling, Lengvisch, gerookte
ell veraebe Zulm, Haring.
Rook,tleee:ch in heele on i.lalve blikken, gerookte Ol!een
H&as.
Roipel)8, Saucijs, ketting SllucijB, gerookte W oratot Spc-k I

(290)

f)

llcl~tolliIlg.,;U op 1.1.118 BDort~t1 V4U

Gezagvoerder BERGHUIS.
1gen deter dt'S m0rgens 8 uur
en de ~foluklten.
De Agenten
Me. NEll,L eo 00.

vertreki den

Soerabfliio.J
.
(1812)

en "gent.

Bout- Aankap

Eer,!e en Tweede ''lort 1 J ZEIt L A. K.
(110i)

~~

Gouverneur Gen. IDjer.

fl. S'l'ELLING Ditekteur
(126:1)

P,U OlllvIU'flell;

en verkrijgbaat' in trotnmeb a. / 4 J/:;::1 bij t.eT'tlg be,.or~
ging der trommelEl J 1/1 refractie.
Depot-houdu.J
(1010)
SOESMAN & Co.

---:~,.~

Het stoomschip

conditicn
de Heeren

ENGELHARD & Co.

Oogst 1874.

iHD. IND. STOOMVAART-MAATSUH4PPtL-

Oe2e~edd hillisehe Zee- en Hrand-Ass. Daatsdlappij.
De \cderlanusche Lloyd,
, Ue lee· en Urand·.hs. :ilililtscliul'PU Uo~le!'IiIl!I.
iI~ Hrand Ass.\!aiilsehaI'I'IJ de OosthOHk.

I' AN

Javasche Raffinade

Jolt n Bra mJ~J IIJJ

Kapitein DUNCOMB,
'- - '
.al t.geo einde DECEMBER e. k. vau ' Batavia ver·
trekken.
Voor Passage geliere meD zich te wenden - t~;t
De Agenten
Me. NEILL. & 00., Samaniog.
MAOLAL.'IlE W Al'SON & 00., Batavia.
(1683)
FltA:SER EATON & Co., Boerabaija.

De Saill;llailgsc!ID Zee· en I!l'and,~ssllr Jnlie lIaatschappli,

V AN BODE.

tiia~"

&l1LlII.l...'U" j

D~s.gonB voor aile raf'gen.
Fils d'ecoase SOKKEN tot de groottl>te nummers.

Het Engelsche Stoom.schip

gC1!cuiedkundig Tafereel
2 deelen f 10.frllUCO r'2i' post; 1.0% verhooging.
(lBOu)
G. C. '1'. YAN DORP en 00.

R~

B A ZA R.

()ranje Zijdeu 3JERPEN . .

P. ~.WA~.BR.

Geregeld. voart tu •• ehen JAY A en ROl'TER:OAM.

FrfL'1Sche Omwenteling,

Contullt.
Utj

(284)

Commercial SteanishipCompany

Carlijle'so

1 ,oor f 16.75.- no. 2 voor /14.50~n blikken run 1 kilo Nor f 2.S0.~

(1823).

Sllffiarang HaerdUl:!trill1l.

~5--

BAZAR.

Puike Delfsche

BOT E

a·;n

Carpetten en alcatives gewoon soort in kleine en
groote DemeIlfJ.el1, goed goop.
(117)
B. KARTHAUS & Co.

prij8 gcedkoop.
13. KA1(1'IIAUS & Co.

(1843)

VAN

uit.
~

beL

V(H)r-

G. C. T. VAJ.'1 DOltP en Co.

(735)

BIJOEJIPO'rTEN,

F. 1I. BOmlA.

(1071)

KLOKJES.

Schilderij Lijstjes.

verlcrijgbn.ltr bij
SOES)lAN en Co.

Prachtige Porseleinen

Champagne Roederer.
"
1lfioet et Chand on.

f

KOutlllj~l:5itjlJ _ ell het. in-

(LI;}1ITEV).

B A Z A R.

VERMOUTH NOIlLY PRAT " CO.

en

VAU

R~komuHuHleer~ zie\t beleefdelijk

tan Vendutien.

Ronde Ovale

T a f e 1- R. ij s t,
(lG!U)

Bet uif;vIJertl-1J

kla.reu van ffoedl1I'en tegeTl Blechtij 2 1/ 2%-,

G. C. T. YAJ.~ DORP & 00.

(296)

von of bet etatioo

fuurr de pakhuizen 01' rlt".6chai'rI-.p~_.~,'picol Sn~ker jO.12
J
"AaJartl oJuctenf O.lB.
Bij we4iug tum dt! Bpoor, o81Jsprak i"kbeid
oliderwichten.

11/65.-

en zv,,~urt.

F.

./~!

Expeditie vall ulle goe~lereJt n~r ,Ie· binoeillao.
den van Java, Jlaal' aIle plaatae-n daarbuit8n- aOowel
ala Haar Europa vQlgenB lteket·ld I&Qi tarief.

Gonden Dames Borlogies.

Prima

BEG,BH'aTASSEH~

t i .at.l-.

(672)

Vervoer vsnproducten

J. J .. van RUIJVEN.

II

IIf"" EXI'EOITlE ~;~ KOYIIlSSI8 KAnoos.

A~.ISTEL.

(19S)

cl

ABELS--w.-

F. II. BOUJ):U..

(1201)

(--Ill i S "\ Ten

II Graveertop Steen en op 0
Metalen.

en naauwkeurig bericht vool'zien.

A1gemecn Depot: L. mERE, 19, rne Jacob Ie rarijs.

GeaJlJcht in ElLopft. en
Portorico l'AB..l.K vnu PLOOS m n

BOUMA,

0)540)

en reeds na de eersle doses gebruikt l~ hebben,
WGl'killg. Ellw flacon poedel' en elIte doos tableltcn

Pas Olltvangen:

DQRREPAAL '" Co

~F. ]I~

GEllllUlKSAANWIJZING. -

kwn:iteit met zijdt'fJ

lVO B' TIBR

BCRT GENQ 0.1'

';Vatet'pt'oef

Gutta

De' H~er

...

I

a t.
HOEZOO.

&

+.~b~~~JJ:~DBN•

Gending•• , HDeeelllber JBU.

• (lSi5)

--V;~;~;r~
~mj~8. 0. 1'.

'AM _.00;""-"10

.~l\J.Vi9&'en" 'Ilen~ili~e~.

. /1iijll\old4kiij~li.tI.ii' '...Ii

a•• ', hlenOklOber,' .18\4, ....18; •• u

mltea.a"a...... ln~ie_, ...u bet" llge; ~' in> , Ned,!irl.&u:d." -l!".',' ~;
Koech. ,than• • ~l....uite nn :'IW;itolol.:iul '1ferf'dep~,'- l iD-Zijaeil,ra'ag

....ttl

o"W_ir:a'a~k itiIh~~~Q'~Dhdl~~~,r, :i~.(~:::r~:::~~!:1~djD
g.a.lachootd,

t:,'

"

"

,

"

"

, ,", ' :

,BI~, bet __ ~e~:: _ia __ Ncder'~_~d~o~.~~d~~:r

t: ,; ';

l

-:'~

INI'ANTlIRIE.

A,~Jlltl*r~.~~::~·!t1.t'd~r:m:1~;~~1~r~:

Bij

heDG'KB doC! kapi~i,D.O~,A. ~IIDl1.er, "~!1 b~.;2_dCl r:eB,im"~,t _V_~8tiD,~utiUu~c.-,;: ,
",::'" ,, '
: ', ' ,. , -,-'
.
- --

b,et ~ 12ile _ba_t,il~OD_~,~ ~_Cl, ,:~!t":e~q;, ~U~.QIIl,t K. J •. Th~,.~ala.
lieu raog ~eD{)~d.

to~_

h'et.8ste·regilllut' i,alaGterie, ~apiteiirW~ i:-'ScltniJau; 'aD At., -80us-ohd',ian -de~'_"W, de, kriJ~ .:Mjeh. ,13 bpi~.a:-F;
_in J~edtd'Dd.c~~If1diG",: 'luUD' ,me&' -..erl'of
~:~2!~:a;:d::~t' ~~:h~·,11 ~~~'~~ _~-~'i4•._dri~:,.ltij.T
_, " - "
__ ::',' :'_- :
do lIcrete __ I~lfen::aQt,~',:'-_J. '11'~: D'. -u..-' adlO-iDt bij'dien',8ta~~ d~ ~rI!I~U_ )QlieDlnt _R. J:C-, '~tUlD.i.kt£9
:

. -bU

pd:-WllJlell'~m:,J~to.t"',

daar: b"-.1~Da,o;' ·

,I

'nct_1du

m~8-Yu.D.

'llet 'wnpen der'inlI.Q#

kllpiteip.--

J;

O. Ji, baron

N6derllUl~licll·Il1die,

ill

r~~:W~:!~!i::'-1~~n{~s,:~O:::::U!:,7!~n~r~o~'~!f,
v~rlof iD -_~uii~rJan-t1,

,op-'vcl'1.oek,

~ i.·.I.i.'~

!x.

n

Al_

eer-

____

'

briga~

' , , _____

•

_

,. .•. :. .
rua

__

1

beheerdef -, ~~Il' .beti-hOipi',ael ", Kutta-.~aajllJ de- ~apitein#k_-w-a~(
meeBtu_ G. c. _E. 1'. ,0. FQtwrer~ _beheerder' vao hid gt,ta-izoeDir

~!:!~;:2~~~::f':~s~~~::z~:~~Yl~~;~~~~~~f~~:1~~~.!;: lIij t;~:~~E!aiin~t;~t;t~·!:~ga~ t:I.!d.':!:l,,:I~~:~
magt t.c

I

~~ '-.~, _a~n8. t~

..gd,h.. . ·.Icgen."
... I.'.IiJ.'....k
A
...·.ij.!. . i.at •..
.•...d-er.' 2110.
•.. _,biJ,'.
'-' ,m."t o•._bep.ling..dl/;~'~_l1l!"zoodlWig
hij h.l1D.-,flapen -Zo.lJOIl-"
gevoetd !I'lL I~ snite." ~ _ ,,_" , .
IdILl:I'AIRE AllMJNIST.RATIE.

_Ilij Koilin~'ijk, h-sl,ntt ~an ;de.l1~27~teD" :'i~p~o_~ber 1.814. ,0,0.18,
iso, de gewezeo,· boofJ,lngcoieur,_,eh.ef der '. fdeehog te!egrnfle _van, ~et
depit:rtemt!Dt -dor-b-M'gerlijk6;;op~Dbar" wer!(e~_ in' Nede~land o~~IDd,o.

!ii:,~j,~:a:_1;::~~;~~~: ;Jlt_;;~'~~~:~~~l~~l):~:~~~::~~~:~:'-'

eer,ol.
' Bij, ,b'es"bikkin't 'I1D d,en M,ID,i8~er vlln Kolo,nir_D", ~_an., 29. ;O~~ob~r

!~- ,~r:-se ~~~D:;.,-':~~:~:e~'nhe~'!;I~~'d.",r~~~~hte!~lld::~~gt:~

del KODjilg~; IIp.&teld mrbe.... chik~jog van :_deQ",Gollverneur~GeDcraQl
~_. ,NederlaDd Iodie; ,om~ .,~_', :It:Otdeo. ~enoe.tJ)d ,tot ',be\Yaatdu: der
~~e~~,: klDi&~ ,_!"R-. ~e,t ,kad,~~~r _~ Bat~\';~~.
, IE~K~N-DE~, 'I'o.EGEL!TEN' .•

:_. -_

""AK~~.r:7:::!ttjit~n.'_~~t~~~.t:~~~I.D~~~~i.:~B!l:~i_:'t: M.,H. ,v~n, 009ter-

~iel D e p a r t e t n e n t .
Y£ltJ.nND~
EeJ1 tweejsrig,:' --ve-rlof

E(lll '~:!~~:~:~:~~f t:_tL~~m;~~la!~._ -!:~:D:· ziekle, ~an dell i~e-

DI~~r ,der' cente,_kl,a!tso- blj qeu walent3at,~_U_-'_1I ~~lld8 bUTge~hiJke
opmbartl'werkeu' It;'- J: liQolaad; 38,a den eenteo kommil)B bij
bet depl1rtement vaD ii IIDoien-~ !J. C, H. VO(lgt en :lan den
klerk tar, _.lgemeoDe sckretarie G. Vl\o. Bel.

Qp_ verioek, eervol, _nit '8 laDil~, diell!:>t, onder, toekenn~ng ,vaD.- penaioen. d~ _gewez:e!l kl 1 k blJ _den kOJltr~leur _d~-r Inkometlde en
_i: itguudl'l- regteD. tl! ~Samarllllg J.. A. Plet~_tII.,than9 01' wachtgeld.
Tot 'k_o~mlel 'd~~ hveede ,~18Iie,-bij de/'l'o!lt- en
- kommies der Se_k1all,ae,_L,' Coeeter_

IN

miT GOUvERirnMEN'rcELEBB~ ]ilN

telegraaf-die:l!lt, (le

,DNIlElIlJOOIIIGHE,

llEN;

l'.lJ~a.r. de DuisteDt·residen& der Zu_d"r·distriktell

W. }'. Slk..

tevens venduoiee~ter ala.ar, ,de buoemde assistcut-residant der Noorder-dlllttiktt:n O.
M. ~l\-tuft"ick.

vao:_ ~
'Zondheid der eerattJ kl&uo' G. do Mooij, val! d,_t 'te Weite.vr~Dr
, -INFANl'ERIE.

~ij _'ti;~)~te b,t~iilon. _de,:tw":~~llliteDa:nt~. G. ~Ilf!l'u:r van ,Bur-

Bij

1~:~h2J.:II~a=i~1!;~~d~at~!}:;;

D. A. '-0. F; \v.

Ve;ste~e~ de 'k~..

pi'ein L. B.' Meijer, ,de:eerste hrihlliallt.Bdjo.daut.,'G~- C. A~ de
Witt,_de,eereia_,luitenau', ,~.~A.·'l'._'Nil ,ea- de_ tweede hJttellraDi
A., DOD~lal, ~8 et!_ute en Yi~r,de,_ van, het lISde ~ata~,Uon.-~
o;eri,~~D re&pe:ktin:lijk ho het Sdc ba_tai1loDJ,.b.~

garDizoe~

bala-HloDdD'_de 2de militair_e :t.Ueelillg up J an en bet ,Dde ~
biUO-o.' ,
Qit - h;et.ail!,,,bataiUOD. de'~r8to·luUcnaDt'-P" A. VlUl'der Lod; vall
,

6

'

•

~~i' ~~~e~~:~l~I~:~J d~ ~w:eede -lu,it~na,n.9 _H. ,L. ,ran _dell ~nde.

H. E.-Meller'

ell :H.'Linte~~

allen van ~et le~e Ba,taiUon.

Bij- ,be& Vdo-bataiUoD.' de eersie In, teDDnt,J. Lojenga cn de hrcedB
luifeoanb A. ,J. Y.is!lot en.. p, 1. ,B., K~ilmer.,de Gente 'ffroll hat
16de~ de beid~ o~C'lrige~. vau ,bet, 3de _b:1taj)loD~ ,
Dij bet ]Oo1a bataHlo1'-, de eentc luitenllDt II. Heere'. vall_ het l~d~
bah,iHon_
Bij het-~ Ilde ba.~mon,; de eente hiitelian~ ~ 1. G~ II. 'tdo der ,Dna..
I~D. van Let 4de bntaillon.
T
--Bij he+ lUe batoiUoD, de- _knpitein A. 1. ~Ui. de eerate Iu.itenltouh

~: .~c_~~:~:~, :~O:ll~~_ '~~. :~e~::~IO~:' -~ee !~~~eta!u-~t::~~t
in' ,do 2Jn militaire afdediog (Ill_lava. ,de' 'twOOd'e -

en

ONl'Sr,,\Gi~N:

f\n de heidtlIUtfiteD'Yan-bet Ie-de bataiUoD.
Bij hrl; I7de,w"taillon (Fortdo'KQck)~~ekapite.inJ. W.C.C.Hoijnolt
van PapcDdrecbt~ un_ bet garuiz08ll.S-_Itlltaillon ,"-an. CclebpoD:On-

derhcorigbedeo • .
Bij

:~e~~~:::;!~~~~!!:D;a~~~a!r:~:o,!:~~~:th:;~ ~:a:::?i~r!!:
KAVALLERIll.

llENOEllJ) ;

Tut twceden maeliiniat bij dli g()U~ctneDleDh marine, de m&.chiDut_
A .. C. Uljee. ,'O.ild6f, Jub

~;:n~i~C

k1ll88e bij de KoninkHjke Nedl:lrlanaache marine F.

betuilti~? ,\·oor, do, door -~::N':~Jd.~:Od~nlg ,'.bewe:l.en dJ/!Xl!te_!li
Tot

~t~atJ'c:lI~ r:::~~~~g:~~-i;k~an~~:t:r~'i_~~:~~:~r iubitil;;!i;:1.~f~
'PreGDf:er-Rep:enhicb"p-pen, en J.
bij de

vijfd~ van

het Sde b'ltaillo"D, de o,or;f!j~o, rcspektivelijk, van- -het; garoi..
zoeDa-batailion ,va~. Banka. vlt;n dlit _van- Palembaug en Benk~
le'nY-::'ll'-het 'ldif batnillou.
Bij bet Hide batailloD. de'-kapitein. F. J. ,aDteeranm,d~::eenteloi';'
tenonts W; vnn San£en Kolft, J.- SpeenhoCf.C'- A. F'. Lungerahauseu.
.~, Sctlel~ml\ 6ll, 'de, tweede InUeDant K" ~. Vemiijoe;' ilc cents
TaD he~ garuizoena--bata.illon VIiD. El\matra~8 Weatlmlt CD Ouderboo:righedeD. de twe_e volgeDde~, van.- dat der Zuidcr-en, Ooder afd.ee.
Jhig'-van Borneo; de t'ierde "nD ~:at van Palembang eO BenkoeleB"

(pnEANGER,REGENTSCHAPI:~N),

(~U

.

Btl '-bet 'gr~ot tniUt~_i,~.h~lIp:it~4i --te_ &enbaij,a~, do-- o~cior

':8a;!t~Dt-reai~eDt der Zuider·d~!lttikteDJ'

Op vrncek: ,unol; ahdid, D, Ple!l

- - -

en

Tot (;selstent-retident dar NQorae!"~_di,triktenJ --be:tenll - \"tnduDiell8~1'
Tot

-

GENElISiWN])IGE llIENST.

Bij
,

ot ai' ,E~ropn. we~~I]''-~iek'te. anu. den; hreedeD

Atje"~

O. B~rDtlot MoeUII, schelkunillg;e

~it.akultuu ...

BY DE PLAHSELTJKE SCHOOLKOIolIolISSIE 'I'EREMRANG.

Buitenland
!talis.
Verl"ie:~.ingsbew-egingen.

~egedaan: I . '.• .' ',',' ))/,.
Gbi,. ·etI.e~....
4111
:r.~~~! 1,~?i:: :".!t~=
l~:' ~,!~rr;~~:.,:::
~.Xi'{/> r'·.J ~ ·iA\r ;:
o~id
Nederlands@h Oost-lndU;
,i.k p.rlijganger i. eD de mooning

.dat

'. ·. · G
., .. .....
M

'1\' , :

deo miu ..... ''''ekib '••
..t! en Inlk. blijkbu, ,ne.,o
,' omd., gea~orid1i ~e. ,"ppolltie ..I makeD eD omdllt
. dill 'racMe geeD .'geD Dondla.at heeft.
, ,lJ'''I' .~ . R<l",e ia. de, k,e.be!f0~ingto~ . bedeD !lOll
,b'.&j.ekkelijk geriog. We,1 \f'er~, er •••d•••" lalrijke,
..rgadoriog . in Traoe'."e.e, g.b~"cI.'Io," w"lr0l'd" .fg ....·
;'ft."ilfgd:~; · be,rtqg " eli ,. S.r~o.D~~. ·!io~i• .mi~!.~r~l,' .do'
•• rkl.riog an_gile, d.t h~ .'~h d •••n.,d.tu~r DI8t
. ~e.rli.t "... lgo'BI!.e~ ~D. Ii~ .~icb t.rugt~o.k uit b.t po·
,h.tieh~ . I~,'o!,.. t,er.'"ll; ~'lID'~,,, p!.• •,\., p~,o., ~.ld.~o.ro ,
.'P~ b.lob, . ~'!I~,eY.I. pok kw.m•.o.?D'g.kL..... va? ,
b.t t"o.do d'~I... t C.oIoooa-Mo?t. , bg ••n am

•••.

:.0....
'::~!1j;~: ~::~,d:~;:o:~~:~·~~:rb•.t..:~:. b~a~ij,

.elk.., het lDe~ het Mi~i~t6ri.8 . ~eDI1 is en vee I t.lrijker
.daD at de andere frat.ctiett te r.amen, liet behahe io
d. kranton Ilog ni.I .... n .i~h hoor.n. Als r.d.D wordt .
opgegefen dab de weest iD"loed~ijk.e wa::'U8D dief rich ..
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r
_. de fI'O~i8 ~d~ ;tpt'ccII\S. .. .,.,., poS• .,.. lD
t.~.I~Il ..door If: It.. TAN .CA,TB. , '.
~ y
iJit werk, d.t v.ulerd 0"\ wotdeD door met cl"
me•• '" oo.~ b.,,:orkt!, : p.ortr~,~teD .,aD d. boro~~da~.
perooDoD. Ult d.~. ge •• b,ed.?,., .~ ."."~.pl~et" .~~ .'D
a~ 10 ·89 . . .anDgeD •

~1jjM per ., ..ne.,erj"g "
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Do. eorete .all.r.ribS, m.t portrot v.,o JAlf .,PIB';r.ERSZ: KOEN, iI, thaDa r .•,edo ••rkrijgba.r; . ole .' ,voJ..
g.nde 'c uU.o lao apoodig mo"elijk ,olgen.
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VO.lks.g. enees
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tiDg DOg Diet hefW"ltl lijn ttt'r uggekeerd. van h';1D G. A. N. A II 0 b 0, D. ontwikkoling .. n b.t kind
romDruit,tapjel .
llaar licbaaru on geeut; · baudleiding ",oor moeden..
De caoditiatuur van Garibaldi -is ZGG Di8uw Diet ala
4_ he .. ieDe uitgaf,
,
f · 8.-

b.t op

~.n

e....ton Bonblik .01 •• bijnt. Bii. do .......

Richard Bar ... II, Gu;d"iDtbesiokroolli .• 7.~

--.. Kamonorkitt-Zing •. lbier, bijrs ,vier ja"r ,g. e~~tleDt deed Dr. C. E . . B 0 e k, Het . book va~ d.n geooeden . eli
.,.:r.l~'
cich ook _voor eu bekwDID dB kluiztloaar van CD·
vau d.n .iok.n ruon •• h. N ... deo . S.teD dtuk iD
p~ .a
hooderd IItemm8n. Er loopt cen gerucht,
beknupteron
voor, ..on.". Inn.
d o.~p
... bou
n,' ie.u, W bewerkt
door Dr. N. vorm
B. Donkeraloot.
Met

:Dauw

~: .:m~:;i~~~ern ~I::e~~~e:~::~n:~~!t::~l ~~:r~;·;::

2e druk.
__ . _: •
_ 1_ .... ~" Ul~U. op UUIU "~,,, · "lr u ,,,,,,,,,~,,, ..... lloa.
'e
ui~breDgen. Jammer, d"t de atad in vijf dietric!eQ is B ern nB r ,I H 0 1 1 w i go. Die ,ie
bei Kindereo . Ihrf::1· Acu8;eruog-~nd ihre Beba~d~
verdotlhl Q,.. ~iet, zooal. bij de vedritJsingon ,"oor den
lung in Erziehong uod Schol..
.
• 2.~
·Sf:tmssntemad, aile kist.erl! t-e aamoo hun recbt voor
dezen of gtHl80 candid88t kUD080 daen gelden. DaD H u I pin n 0 0 d, tot do dokter komt. Uit b.t E~.
gulacu nij veriu.ald door Jonkrrouwe O. met mede~on GlIribil!di pog t~enigf} . kuu.!'l . hebbeu, terwijl Do'Voor
werk iDg VI\U J. ·W. Sehub8r~.
f 2,50
.sijn 1;6caherwanten in bet tweede district Ca>lonua. MonLe de 8teJDm~n der clercBleD weillig tUlleD bBt"':l. Me Y r 0 u w H. S. K ii b Ie r, D. Ii.hom.lijk. opfoeding der kindercn. Gedurende de allereer8~e. le,e-9~"
Dat die Gnribsldi-cAodidatuur zo.o weinig 0p.gatlg
jareu tot . Bon dd blUvbaarbeid . Nair bot H~g...
m~akt, E.al u niet vcrw(lDder~n all gij bedenkt, dat du
duilach door F. A. G. Holtkamp. 2. uilg.af. • 5.1i!'
generDIlL geeu parlementa.ir redeDaar i.s, voor~1 JJiet
,"oar de togeDwoordige ornetaodighellt'-n fan ltolie, M.tr. M. S. K ii b I e r, D. verstaodelijke opvo.di~g
der kloderon, of do ontwikkeliog van den guest ~~
-waarin het in do ~ent~ plaattl DDOkolut de fioanoidl1
UA
zintuigeu , in dd: l'erscliilJende tijdporkeo vaD dUD
,.o.n het land te regaleD.
kinderlijkeo leeftijd. N ....., het .Hoogduit8cb door F;
De aanvoerder der dui,tllld flloU Mareala i8 zelf dan
A. G. Uoltk.mp. 2. uillloaf
.
• 3.Z5
ook 'ao .ijo oogenot'gsBarnheid ill daze sl)o ovsrt~jgd,
ian d • r, Volk8ge"oe.k~d. of .oovo,i.
d.t hij in zijn tl"Dtwoord nan de kitlzers, die hem do Dr. ;T. F.
dig. middolen eo r.adg.,ioj!;en I.geo d.o k".I.n en
cAn~idatuur Dllubodeo, t:r uitdrukkelijk bijyo~gde: .ciclJ
kr.nk~.d.n der -,nonachan. Uit he.t . Hoo~dnitacb.
..oor t. beboud~n in het P~rll\lDent te YHrlchijDen ala

o.

~~r~ll;:wdr:~~OZltHi door BOO rraetl~"O'ODd .-.~

~~er~;~I~.OO:e3·::!~~a~~l1h:~~:ee~~n·~e~O:a~:i;igd~~V~::

D e vol k 8 g 6 n 8 e 8 he e r. "BBadgevingen Oil waar8chuwing;;n bij gowonc ongeateldhedeo en ligts woo ..·
deD, ~onev en8 wen ken. ter bew.ring . en bevordering.
der ge~ondheid. Vt'Jrzameld uit de "erlren 'an de
beroemd.te goneeokundigon.
het Hoogduit •• b.

lament.ira z8.ken; kwam duidelijk. ftan het Iioht door
zljn bckeod "waoifeat, 'lfaarill dun kioz.e n wordt geradeD
• l.,chte politieko 'VerQordeelden ter Pdrlemoot te Z6Dden~ efJO we uk, waflrop do()l' geen orulltig weD80h in
Ital1e 8(:ht gealagen wordt.
.. Do~h gecocg voor boden over deD vcrkiesiogntrijd,
wearY an oYer 't goheel nog kun gezegd wDr.ien, uat de
kaosen ,'au het Miniaterie ef niet sleaMer op zijo gewordeD ., De kiezerilb6\\"e~iog maakte, dAt op bet achrij·
ven vaD Dcpanloup, bis&chop \'8.n Orleans, aan dCIJ
MinitJlerprei.tldtmt ~:li ~- g1.h~tti, · al bitter weinig Bcnt wt'!'<l
geelagoo, Do) kranten epreken er Df1tuurllj~ over, meet"
o~ . mind8~ uit.,oerig nRur gelang baar ruimte nieb wordt
i.n be~lr.g g6l\Omen door het verkiezing8nieu'lt"s, main'
,MiDhetti ·self, EOO boordo ik bo Btelligte ·l'erSekOfoD,
i. hot met zioh ••ll nog niet •• 0., of bij op hot go·
iohrijf cal 8ntwoordeo, a1. werd bem don ook.· door · d~n
acbrijV"er cen exempIaat' tQoge zonden, met eea briefje
van zeor vleieDden inhoud. ]ofen is benieuwd, hoe
monseigneur het er met tijn rool'atel - am de Ha~
Ijaaneche wDDrh9rgw-et aan de allnotio d ar Mogendbeden, ..ll~nDIII del' Katbolieko Moge odhedon to oaderwerprn - teg enoyor de Curie oUdcr znl a.fbrengen.
WQot Wll ur Dloet het heen, - indi~D Rau dot voorfltel
gevolq goge\'f.\ D wordt ~ lDet d6 IILood:takelijkheid"
U.ll 'eP"UBen weruldlijke mogL?

::2, ·~'~~f::~c~~;I,:~~;f,~~ij~j:;n~~~,~~~~~;?;~'::~;i:,·.:i~:il:£i~~ge~

Belgic.

s ia. v,q) BUrin tilt lJui!'!Wn IJ C;'·illlH. ttl gellruihn. vcrlQijdende gWeef.o

Jaunu.t..... t.
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2. druk .
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De V" r i eo din p ij n, R.,~eI8 van eenvoudige gezondheidtlleer, be net' ens wonken en IOlddelelt. tot de be ..
h8.udeling "'~R I\lled6a,~80b& oUllo.valle n eD kwaloo,
DU.t" he~ En~el8ch, YRn Dr. DawtoD W. Turnor,
htJrzien, vermeerdcrd en. verbetard door zvr60 uit...
stekendo Brit8che geneeaheersn, waarooiler Sir Wil.
liam J cnner en Bir dames Paget.
f 1.25'
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G. O. T. V AN DORP en 00.

Tering en llioedarmoede.
»0 Pill on ruel- lJ&er en JMum (Pilules de Jouu're de rer) worder..:
dagelijk:i door de glueesheeren v oo rt;"c!lchr~veo tegcn de laing, klicr...
ziekteu, kaakerachlige aauuotlllingen. om lie kliereu te ferz 3<:hteD"

~~D~;r~K?ftDe(~!:n~~~~te~: ~el!~~l;~~~d=~~C~:ln~l;g~:;:~!he:: J~t..

werf ol\"9'.,l1edi~ e ll \'crmoci en (len JijLler. Vervilngl wen d~,e -doo.,.
de IJII .l,f.N .ME'l' lJZli.:r. IOOIU~( . EN MAGNESIA.. (Pilules dejooa ...
re defer et de toag:uesi:l) \'lIn .oUnEN DU UUISSON, goeilgekeunl

otJrz:takderzick!r, t:n JoorllitlalLtste (dl!.Milgne!lia)i!lzijnellzuif,,""
ren "'tnt 7.00nli IIf'( zkh in de Pillen DI et ijzer, i odiUfD· CD magne--

Vervnlscbin~

h ~erell o l) :;uIl1<li~ e

.....rl.'....' een

Q.!xolgcn ell hernieuwin.e, tIer

~iekl~.

Een onfeilbaar middel
tegen de Tering.~-;·~

Deze WRS bc-sc buldig.l '·nn yolsch hoid j}tI !Jet dtHtbu~
\Yust gclruik msken VI1U eeo v:llsoh . teslanwut t Wltar~
bij hij :dd un iyc r~ eel m,r~8nnnm VR.t\ bd.rOD Ptlquot
Dr: il eNe!) r.UH I.\ULl' en Cic Apothckcrs Ie Pl.tij" "ereidell
d'Ac o:;ee werd iU'-!t}lftdJ. Du jury te Lui~ b~Bntw o (l.rd· S[!til.)rt ~U jall!U ti l.) OND I'~ R PH QS 1'llOOn ZOR~' K.ALK s'rHUOF
de do Hang, of JnuUlRrt willens tm wetoDs g~brllik ~lcC,t \~~~J\~Ji~l~~~~Ji~;IJ;~~.;:~lel~:e:I~I:~~~~1 l~~oC:~tU~~~ ~~t~r.~t;~~~:::l:e %~::
m~lI.l{to \"all eor. ys lac h tt"eturuellt, b~ve.s tig6nd. Ha~
Bof " croo nler!d o hem ,f"'~wf> !'" f'I t" f; 10 i nnt' In f"hf-.hll ; "'. ~~~ ~.I"~.I,\.~ t :!:.~I.~~:' ~;~~la:.~w:'~~~~';i:~!·d:':~(~~r.CIIII(I~~~tl~i~~~~J~I~::~~:j~;I~ ~I~~
straf, 1000 frunkeu l'oett" co '; in tit) k~8tun va n hct vclc \ CI \'<lb ·lIsj1t~'JIl ultgili ok t. mCII "r.I7.ckcro lich wei JISt j ~d~rc JIa.
proce8 . Dete z.ulhm niet g er ing eiju. ·D", znak diendc C,)II de JUlHltccJ..iu~ GHIMAliL'I' en Cic dr;l3gt Icr QIILlclN:heidiog ,,~
atltlcrc is dl'ze sI r oo!) illlijJ roo!lkl'·llri&.
eetllt" toollli!l IDon tich llOrinneren ul, VOI'r hl"t Bor
vim Nawen. H~t aaD ~ nl gcluigeD d oor lid Hoi' g Qhoorrl
be.drocg ru:ta 200j dlJ jury vi·rk !n.arde JouuHnt Diet
Mchult!ig nan Let plegcu YRn t"ula(.;hhehI lUnar wul oan
J

bet rle8b~wllst; ~ebruik mnkco

va~

een

\':~ I.~eh

tebtll-

Nimnvegenezing del" Aamborstigheid.

.went. H*,t Bor van C1UI211t.io t.d BrU8ft..,l \'erni~tigde
dezo uitspraak Wt1gCD8 eel\ uietig verzllim in den form
eo Vorwec.B d., tank lHlnf C(1 n ~nngron"Eeud Hof, tint
VAn L\dk" O r-It "oor dit Hof werd"l1 bijDtl alr6 getul'
gO!l op D~l'UW geiloDrd tHi. Dlulafr htlt prOC88 eenigu we·
ken duurdt>, . deed het uilspraak couform het nl·.reet
van !Jet nur van Namon. W 1i 8rdchijnlijk z"t do zaak bed eu <'j); u.'t r er!oop\'au eehigeilllgcll knnllijz!cliler {I1Slcbe-opnieuw;n C8l'BOLiu' wOrfi tH\ btll:uuHleldj aithaul d(to Itl\·cn ell t~lk"IIS Ills hij cell HannI! ii::evo~ldc Wall de iu .. dmoing "III»
vQrrledigers vau Jaumad htlbbcl\ gedurttodo het pro('ss e":lJlg{l Ci~ar\:ltel\\\'i11mell l'olJoelldc om uucl\'c te ueuucu.
herlut.&hi", mAteo tegen loet uict·inachluolllon van wet·
telijko 'or men proteBt ·A:lngeteekeotl. •

~E~;i~~~\~~~~lf~1~~1!~~~~~~~
GcneziI~g

der Vloeingen.

010 et:IIC "loeing Ie I!tutztn wed d~ gCl1ces!leer dik.wijb old aag ._~
;~~II.~ 1I::~~d;~e~~ts\'~::r:~~ro~c ,r~:~~;;n:~O t:~~:::~~.i~ i;t::6~:r ::;~~,c~~;:; ,
~u'~I;~l~t.l~crl~I~~~~;~j~~~hiij e(:.t: ~~:~g ~~,,~~.~llltW~~at:~A~~~t~·¥~~l~

ADVERTENTIEN.

B AZ A R.

MATICO VAN Gl.nM.\UI .'l' r.n Cio "\pQtheken t~ flaiije bez:iUen
nrmucjc:l del 1l1:iI\S niet; han
omhul,el IIjtgllllen , itetvcel1clld.:edeeltodeSkore,u, z:trncngulelcJ.,

seene dier gelJrCk~ni l.ij Il'crken spuediF,

M.i.I·k.'lf["n met Hn":;en foudraal, IWAarlecr, zeer 8olide.
do.
_zourler foudraQI.

dlllelt ;11 tla illJ¢' \("all<1r.tl ell liri!!gt !let geneuflli,ldd m eer III UQr!king md J~ w .. ter'.,-ei:"eD of w~tcr "aD hlla!!: II •.Elndelijk: wortil DO( :
hllrc """t.'rkuamhdtl Juor Ju uuwuigheid .... n hel :.((rebel un .M~'i- ·

tell boom "i t Peril IiM II\:ewakktrd. ,JetC "M ill is t('ucrt eeu"feu
!lij d.t. )pdlant'lu 1> \: ",,1111. 0111 Ja .."lutiDg~n til )C~ne",((:II. l;e tlGeU"lteude
wC'rklll~ th:r e:lpsult'!!1 \'~111 )/ath:u it de uurl.;iak hUl'r iuyoering ia
nu ~ llI.lI ,1 (Iuor !let GOllverll":OIenl.

Kamf.... houten RoWero.
CAJ"pe~n in 8oor'eo .
Vaet;.. en .... ageDmntj~B.

ttl ,

x.amer.poltt>n ~root en m idtloJi"oort.
Hoord·dopot bU' d. Heeron' G.br. LOOl\1-,"'" Ie J!a.
Waacb atelleu in wit Pllre~lein · en nardewt'rk.
"Tbee.aervie8en porc~lein, eifdD .btet Roo·do, zWDrte, ver· tali:., in· dd YOOrnaom8te Apothel{en 'VBO Near..
land..,jl Jndi[-.• n bij G. C : T. VAN DORP .tCo.·.
gulde Toren : eD gedeeoree,rtl".
Ie Samaron::.
(i80)
.Pr.aeD~Koppen . en pre.ent-GI ....D .

(lri&t.lIeD GlazeD in .tellon.
do.' K('mpoi.ka, Ku.;.leJr.8el8 C.raffoD
Koml ·leel, de •• ort S.r.i ••.

d.,.

do~

~---

iW"aarloozo· ·middeotttbkke·lI t ·Ansnan

Valen,

bal£.. e~II.",- Oar.Woo, .K ••• ,..;h.t.I.; ,Taort .obol.i.,
81~~~ Eoter',IQotj •• "Wijn-:gl ... n" Trecbtera.

.('106)'

-~-~-

vro~g-e r ... our

Bet

J

2~ thanlJ ,·~or

f" 10.

:aurge~;WJ[ ' Wetbook.
N.d.rlaDdSoh~Ir.tdIe. .

B. KA.Rl'RA.US &: 00.

Dames~Neeessaires.
1/39,04 [1".;- " ..• ,
c,l. 9. T. VAND.QRP 811 Co.
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Verminderde prijs

60S. enl.
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w ·e·t aD)l.t~n~D·· i. Jt .ge.D . •·

Mr. 0: A> DE JONfilH.
(15640)
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