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Het gemeentewezenin BritschIndie.
II.
Vat het de Regering van Brit.sch-Indie erns ~ is
Ulet bet begins~l van 3utononli.e, blijkt nilo d~ bepalingen der be3luite n wnarV1III wij in ons vorig
artikel gewag maakten . Die besluiten stoll on llaUlelijk het sticht~n van gem~ontcn verpligtell d averal
\f,lar de Rogering dat noodzakclijk oordeek Act VI
vall 1868 heoft betrekking lip g roote, die van 1850
-(XXVJ"l op kleinere pJulltse n, terwijl de dorpen beheeracht worden door ,Ie ?'oogenaumdo Ch aukitlati
Act. ,
•Calcutta uit,gezonderd, bmll'fifigt. do gemcuntcbelllStinj1: in Bengalen 110,000 p. Et. Men k1aagt
ar echter over dat de magi Ie vcel is g eeonccntreerd 'in de overbei1, wadat aan bct begillOel vnn
7.elfregering nag geenszin, ten volle wonit voldaan. De luitcnRnt gouvel'nc1ll" i8 yan g"Yoelen
dat de gemeentewotten ver.,chillcnde stTekking
hebben en in de g emccntewe\, di e in den mad
vun B;ngalen drie jaren gelede u tot stand kwam,
heeft men bcpl'oefd al die wetten lot e{"l e te V01'smelten On met d ~ . gemccnle-ndroinisfra lie tegelijk
ook de g€mcentcbebsting Ie bebandelen. Do elt
die we!. wer~ niet. door don onuerkoning g C3:mctio~'Inl;ll'd~ · In Bengal cn lijn er 2,) groot.e plaat@on die
onder Act, VI vun 18t 8 en GG di e onder clo l'ecd s
ge~oemde Cbaukidati Act s tann. Ace XX VI van
1850 is aIleeu'van Inacht in JUll~nlJlur, in JIol onghir.
In de N. '~e ~ telijk e ,provincies 7.ijn or G7 gameen·
ten wier be. tuur gerogo~d is door Act YI v~n 18 G3.
In· vele gevallen wordt \wee derdo vfln de bestnren gekozen b ij volk ,stemmillg . Dc inkomsten dier
gemeenten beliepcll over hot tijdvnk wal\rvan wi)
epreken: 1871-- 18'72: 180.402 V' "',' vcrkrcgeu
uit de accijneen, !>elasting op de bui,en , patentbelasling. belasting op ]Joarden en rijtllige n. D o
nccijnsen beslann hier de vo ornaam8tc plnals in do
N. westelijke prvvincics, Pun jab en Ondb, Ze wo rden geheven van v oediIlgsmiddclen, Ll'anus tofJ'cn ,
boowstoffen, stnkgocderen en metalcn. Zoo lang dit
geen traneito-rcgt wordt,
moeton die bolastin·
gen zeer gemakkolijk te dragen zijn. Er zij n ook
275 steden onder de Cbaukidllri Act wi er inko·
men begroot wordt op 33, 201 p. st. lIet groolste g edeelte van die 'Som is uoodig Vaal' de p olici!).
In PIlJl.~ijn de p;omeenlebesturen, zoonls reeds
met een eml woor<1 is verilleld, veruecId ill urio
klassen. Er zijn ;euen van de eerste klasse: Dehli,
Murri, Lahar, Amrilsar en de drie , 8anitnrie hill;
negentien van de twcede en hOlldvr£l drie van d.e dorde klaese. Er zUn oak 195 kleine plaatseu die door
een ovelheid . worden be.tuuru in vereeniging . met
een pnncbaijat. De inkomstan bcdrM gen 174,839
p. st., waarvan de accijnsen % opbrongen. In Oudh.
zijn er 17 plaatsc n on(ler gcmeen tebesturen,
doch die worden benoe md door het gouverncment.
In Madra.~ zijn' er 41i 7.elf~tandige gJm centcn; ill
MY80r 10, Bij de gemeentewet va n Madras (Act
III van 1871) mogen ' niet luindof dun drie gevolmagt~den als bestunl'Bleden door den g ouverneul'

FE UILLE rr ON.
Naar boven.

wilde opgroeijon, Maar de oudervinding be.ft geleerd~
d.lltdielOog8noamdeboBobkomjgeene gewen80bte re'
- eUIliaten opla••rt. Er cljn OU te .. .A,palinga .op weiDige
plUllBD; bOIl!!8&' ~p' iD ~etgebergle, . nog wdl eel!ige
IlilIr:e 'unplaotlnglui. maar ,oor'~ ovarige lietgij bij.
. !1.~fv'r.l garegeld~• . " ..rde.komj op'Bllte .fataoden

Prijs der Advertentien: vl1n 1--10 woorden voor 2 plaahingenfl.··

voor geheel Nederl.-Indic! 12.5 0 perhalfjaar.

benocmd worden. Zc hebben zilting gedurcnde d rie
juren, De ontvangar van belastingen is e;v ofJiciQ
lid. De inkomsten worden besteed linn het QuderLoud van wegen en brnggcn, onderwijs, hospitr.leu
en (lndere onderwcr pr.n van geringeren aard, Voorts
1ll3g nag eell
I,ntentiJelasting gcueven worden ell
eene 01' )lR:11cden en l·ijtuigcn.
]]1' zijn 168 g emecntl)U in bet pre~identsclmp
Bombay. bebalve 54 in t:iiud. Zij l oyen ondor Act
XXVI VGU 18fiO, doch die Act· 1U3t thans veel te
wen.chen ovor; COli uicu w ontwerp is onder IJelmndeling.
Nll r,ijn ar ,ole plaai:;on in Bom bay, clio licfst
geen ge.meentehos iuur h obbo!l; klein ale ze zijn, willen ~~ don last vun een cigen bcstuUl' lUaar licver
niet dragan. D e beJangrijkBte gcmcentell zijn, met
cen illkomen van ci l.'r,a 50,000 p . st., I'lUm, Abmadnbad (ell;. lIlet COil inkomcu vau 10,000 p . st, ),
rlllldhl1rpur, Bho]lIjJl1r, Nariad, Bulsur, Nasik, Akmanagal', Belgaurll, Hubli, Sa\al':1. (iollor re~ p, Ille t
con inkomcn van \),000 lot 2, 000 p. st.), l{llI'RClii,
(me t 22,000 p. st.), llaIdamLad, Sbikal'pur, Sakkha t', Lark h(tlla in Sind. ])e leden van h ot belltnul',
helialvc ;Iio ex qllieio, hebben zitling bij kell~e .
De YOOl'naumsle hron van iukomsten "ijn de
a ccijoseu, eon Lelllsting die in Bl'itscb-Intlifi b et
m eDaL YCl'kozen wordt.
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STJ1AAT~roo!t . Er zal eerl ang io een goed. behoefte
word en voor.i en. Op het requaeet .ao den heer Z,UL·

lJEllG om conces8i e roor een strlliltspoor (eyeteein TboD\-

son) doo r een gadeel te v.n d ••• re.identie beeft d.
Regcrio g gun.tig beaohikt, De Regeri ng be.ft aan die
cone ••• io de voor ... arde verboh(loD, da.t bet "poor 001
worden aange] egd op wegen niet bene den de rJ II. el;
voort. ook dat bruggen, waaro'er het spoor gaat, behoorlij k worden voraterkt.
Niet .lccht•• olo partiwlier. n maar ook de inlllil'
do ra .uli on mot dozeo aanlog z.er gebaat .ijo.
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dar bladQn

.en bo, luit werd overgebriefd, voord.t de bol.rokkeo por,oo o .elf or iot. van wiot, De reBidonl heeft
to e n don secretnritJ da r r eaido nt ia

OONOIIES T1J DJOlOlJAJUIlTA.
lIot get.l n ec md.·
Iiogen die Djokdj okarta bij g"l ege nhnid von bet .nn·
• taanll 20 ImUac h L.ndhouw-Con:;res won.choo to bezoekon, ie, b lijk t! D8 opgnve van hot con grea-beetuur,
li: ;"~ ;;::~ :..: ,

DJEJ:'S1'ALLH:f.

Co~u' r.\.1JILIT ~IT. N .ar men zegt, oou er aprake .ijn
dat de gewozen as,i.t. nt-rea iJ.nt voor de policie t.
Samaran g, d. heer VAN ZUTPlIEN, dio Ibane op wacbt.
geld is, tijdelijk ter beachikking van den reaident nl·
Itier ZIII worden ge.teld, ten einde gedurende de afw.:
zigheid van den a,aistent-resident .oor de oomptabili.
~eit 'VINTER, diens botrckking waar te nemeo.
S:rnAA~'vllDLIOnT:U·HI . Mon vertoekt ons de betrok~
ken autoriteit opmerkza.m te makeD, d.t d. atraatInnlanrna do lantote al'onden zeer .lecht brandeo, een
gavol g vno het slechh teo balve vull.n del' re.ervoir.
on het niel geDoeg opd ra.ijen der kousjea. Ds rooi-

~~~B~~~l I:V~O! ~1?u!~J~~I(}~~~~ug-wi,i:t'9pg~~?n;j~~ l~eJ ~?"O;
door ziokte van die I·aak niot kwijteD, en bet i. zeer
WBBrBch ijnlijk d.t de I.u taaruopstoker, nu met do olie
knoflijeD.
~

Samaran g bori spt,

die echt. r do . cb uld .nn ';';n der klerken gnr. lIIogt
de aecrotariB dor residontiB Snrnn.rlln g willen wotBn
wat wij in dit gcv al (uit de hon derd) bodoel en, dun
kllD hij bij ona il1lichtin go n inwinneu.

~~':.' ~~,t,:'~ lHl " r){'\ n r\T' h Ahhf1n ?,if1h vno!'

Oogfweo r eel\ tnso. nd geleden word
Korallg- 1'etlga),

den 10 0rnl1 der .le.a lJotlgkol (di.trict
eon paard ont.tolen. Na lang weken
eeo punr dagon g.l "d on gevondcn 01'
loeralt vlln KaraJl9-PI/"",, in hetzelflle
de •• loomh ~et pa."l g e atol~ hceft,

regel matig geplnnt iB, en waR' .ij in don 10m mer "an
.oh~duwlijke en tot dit doel .oorbedacbt.lijk geplante
dadap.boom.n, wclig tiort cn groeit, Niet alleeo dat
deze manier veal voord.eliger nitkom.t geon, maar
ik verbeug mij bovanal ook, dBt ze is iogevoerd, omdat Argalinga DU io dio uitge.trekta kofSjtuinen de

aan de tho utafol zl\tt'n, z O Dd~r dat oDze oogan bezwaard e n ooze Jaden vermoe~J Waren. Het Buiien Tan
't kolwnd wat~r, de wo.aem, dio we uit dtm ketal zagen at oolllU lI, de 8o.lIgeD~1D6 gC 31~rllkk en , niet., door
jn.1Umerkruteo van Il wat 18 lieli stlkkend ho e t !
on

word hot dier
het erf mn d.n
district, Of nu
d.n wel of hij

onontbeerlijlte aiii.tn, gezomonlijk in de

voorgallerij

, Allah ! b.ai baai p.nus" eno. nfg6hroken - dat al·
I.s atortte 008 eoo Holl .ndBcb gevoel in de borst on
deud weder ,N eurl.ndeob bloa,l" door onte aderen
vloeijen . Maar - ik herhaal hot - dan moe81en wij
ooze blikken niot Da" buiten worpen, want dan atond
da.r die bew.lhooge Tjermei:, met .ijn trotscbe kruin
de wolken kUlIllend, voor ~OtJBJ OlQ 008 to berioDoran,
dot wij niot in ".t vl.l<l<o Ho ll•• d, maar op bot bob!>elige J".a one bevond.o . ..
_ Zon er geen mogolijkheid .ijn om daar ee08. Ie
komeo ? bat! ik al dikwijls uitgeroep8n, wanlleer Ik,
bij een beldere luebt, di.n afgeknotton kegel in het
btaauw a.our deb baden oag ,
_ Wij .tllleD zien! was bet antwoord van den ReBident S., mijn.n vrieodelijkeo ga8theer. N u werden
vnO alom berigleo iogewonnea omtrent . deo weg
noar boven oml .. ont de wijlo waarop d. 'Iogt 't beet
zon konne~ plant.. hebben, en de moeijelijkhedeo daar;
nan verbondeo, eo omlront aile. wat bij zulk eene ge·
legeribeid weteliowaard ig i•. Over 't alg. meen viel dnt
nen berscbuppOD, danzouden de enooowwitt. aaper.
onder&oek niet oogno8tig nit. D". d.manU, die over de
gea, de malsobe doperwLje. en peultje., de 8choongekleDrde proimen, de blo.eode. pe..iken e.n wat al nie~ _ kollijtuin.n .•.&0 Ar!!alin!!a bet opligt bad, eon J~vaa~.
,aD o.er de •••tig . j.run ood, w... met deo Tjerm<t
meer ODS in .'t Iie'll VlI<!erllnd rerpl.i.tat b.bbell. Nog
.00 goed bokeod nl. eeD gepenaiooeerd 008t Indi.oh
8~efker werd de ilIu~iIJ,al8 ,wij '8 D"middags tegen drie
ambtonlllf · in N.derla..a . meG ile ' ba8fa en de vorelll
;of vier nnr. in plQate ~an~ene'lInder8 in lndii ' ROO

"

EXI'LOUATIE DJATTI-L.'''ANO.
B.laugbebbeoden bij
de uitb.,teding van
eiploilaLie van Djatti-Iaw&Dg
01' 12 April zij (zoo 00 het oog niet
mogteu weten)
herionerd nan de foorwaarde • (oio Jav••che toorant
no . fl, lote bij voegool) DA1' DE rnBCnDIJVINGS-BILLET-

Sic .

Om (loOo!" t des
J)IlJJlidu!1g! to 5 ure.
" ,, \Yest ••
lUorg ll. n~
tu Sure.
" "Zuill (met clhn sImor Lrein) flc,'J Lllorgen!>
f.{ nrc ell tlcs \'o lJrlnid(1ag!l t l! 11 lUG.
Voo r }Jo~twi s~ ch va n }li tnOq~C ll ~ 9 tot Is ID.lll(lags 3 nn!, (de ZOll o
~ll }'ecstlb gcD. worden daar\'oor n iet glwacccril.)

~:t~~:~obvOe:~ee~~~n;n.df.m:::g::di~e~atu~n:: b~;~:::

0.60.

RAJ,V}} OVLD}lN.

Jilail.

Slo.lting d"r [.o.kl.etten biJ het
k:uut:oor -te Sntnn.ru.llf;.C.

f

het gekocht hea rt van den di er, : is nog oiet uitgsmaakt, maar het . eerate i. het woarBobijnlijket, dail.f
lBat.tbedoolde loeroh, al8 zijnde in 't telfde , di.trict al.
tijo b. dolon colloga, tacb wei van den dief.tnl .al
hobben geboord .

TEN MOWl'EN ZJJN G"ES CRREYEN OF KEN ZBGEr,

EX-OliU:; . We moeten onze cxcuees rnnk en aan
mr. H eijliger.; die volgen . on. plant.olijk berigt V~n
eergi.'eren te Siogapora zou ovarl.doll "ij n. W ij boo
doeldeu niet mr. Haijligers manr mr. J/, V. Ileijliger.

".,rin:1or .. Koepo.u..: ell de
l\Iolll.ldu~n .
j<~ngclgc he cu }'r'anilchtl

,.

logj9 It.n-ogo lJlelcl. Wij r e rtrouw ell dat 8poe dig JUeer~
deron "i olt zull en opgevon, and er& .nl :moeijoEjk
aanneme r voor oen bt,tcl te vinden J,ijo .

Den 17d.cn VrLn elke IMand.
Borneo's " Ve""tl~UIi!lt; en Billlto ...
Dell 1sf c ~ van c1kc maa nd .
Band-jerroftt'in en Llu"'\Vetn.l.l.
Den 2·\!!:'hm vall elkc lU3:!.ntl.

D ell 17JcIl

EogelscLe

'

co 27 1<'ohrllarij .

~.\\IHl:'lnIHI"'lh~ hil1ll'i~.'hu 8poor " t'g·- Ml\!\t.iH~ lu\'fVU ,

[We;

\'roll !!lkr; mannd,

l'.I"ut(,.c en Pn.lemburJ" ,

Atchill m et clkc

'I

l:~

dat DOg onlRugs van de aeer(.,tBri e IlI\D

radtl:l1~ e ll Atj o h .
Den Bue n \'3.11 elk c mn.1d ,
T e lok Beton&:" B·onll:o(!Jl"' .... PU.dLLllg e n.
At:j(. b .
Den l3deD. en 2~ ste n van dk: e rnna-nll.

l\.Iallo.88R.r~

lu: ..Hs t e .U ...t ...·~-i ...

DB ,') F.QRETA...nIS DBn, R:E SIDENTn~ S ':)'~{AHA.NG.
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7 en 21
7 en 21
'j,j18cll SO
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If. ... KLEIlKS.
ISJUlting

L'tf.l'

Sl flUing va ll de lIra'melie M ail,

-,."-in. Bu.tu.vlo.. e n

Voor iedere volgen de 5 woordell

!{i~r)~j~<TI f~~ I

ell

~In",nl>ore.

den

,

VOo,! ltct fr:t nkccrcll en MnteokcnCD , :tn hriCVCll, en7-. v:m 'lilllorgf!DS I 1.0 1 .iDarn idrlags ll{) lUe.
San\araug den 26cn DecomlJcr ] 874.
Dc Po!tmccstcr

-'T'I'"'

Postkantoor Samarang.

( Pervolg.)
~abt~~~:tee:~~da~:~~~~ ~:::ia!~le!:nno::~k:~~n :~~::
Onder Inlke ··.fwiaselende toonealen bereikteo wij na
waodelwegen ook bier geen. .nimmer gebrnikte,
een DDr of !lrie tijdena, den iogaog ' mo eeo' koflij.
nooit bezocbte overdand .." Daar moge olke otap,
toin eo beetle men ' .008 weldra w.lkom te Argalinga. 'die gij doot, u 88n parel op bet voorboofd ' doen
Argaliliga i. eeD ' .v errnkkeliji . oord. Het ligt 3,889 , glio.teron, dsar moge won del an geene onlsp.n.
,o.t bo.en df! opperv!allte .d er z~a, aan aen der belning roaar moeite en inepanoing oijn; bier, in
Jiogen .aD den . ber;; Tjerl7U'. 't I. een [oogeoaamde
ean elimaat van 'a morgens 500, 's mirldags 700
Pc:uall(p'tJlus.., of rOBtplaato, naebtverblijf .oor· rei Ii.
eD. '. a.ond. 600 ]'abronh.it. bior beklimt gij do
gera. Ik ZII er u eeDig denkbeeld van ' tracbten.to!
bergen en doorkruist gij de boschen, eD weet van geen
ge,en. Stel u in bet gebergte eene vlakte voor van
.ermoeijeni •.
ander half our in. den omtrek,"overal met de scboonste
. . woning, waar wij hier veertieo . dllgen hebben
komjtliioen · ov.erdekt. Vroeger hlld meo bier dien .ier·
doorsebragt, i. eeu goed planken hui., in ' 't midden ,
lijken, eo, aI8 .. bij in .. vollen· bloei of ' beladen met
van ee~ groentetuin, die .oor on.e mnt. riiile · belan.
v:fl18blien dlln ·.• ooru .taat, '00' be.nlligeu heester in
geo, gedur~od. dieD tijd, beerlijk heeit gezorgd. Elde. 1w..ohen geplaot,' die .• edert eeuwen , bet . gebergte
keo morgun berinnerd. een geregt faD gourig. IIBrd.
bede~!teo. 'Bier en ·daar. werd e.n der oude be~elbeoiiiD ons aan . A·orop., en al. wij de oogen ,oar het

~;l!:;~:~e~ev:; 1~:ij~::I::~~~~~o~::..e.::.:et~g,~

'
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Abonnemen t sprUs

Hoofdbureaux:
to. Sama,.o!! bij de uitgevera G. C. T. VAN DORP & Co.
io N.tkrlarui bij den Heer W. C. DE GRAAFF, te Haarlem .

KA1l011·KAN.l.AI•. In 00 . berigt V.D giBt. ren dienaangaanu e .t.at O. s,; Tot. loeUehling van . het hier o.l1er,found telegram over llet KaOnll·kanaal kuunen UiV OR;e"
le,;ers ,nededeele,,) , dat de aan.nem8r 'Jan £lut wsrk, dat op
± BOO,OOO,OOO ge.what i8, groat., omoanr heeft d~ aa,m.tuing 01' zicll te neme.n . Dit is onjuist . D e aannemer
wil hot werk (dat op f 3000000 geschat i.) oiet onder
do door ona , . rmeld. om.tpoJighed.n "oor/zette,. •
~t!·n()',..~nTTl':'Pr': N, De ~to ()m er Mar/flra, op reis naar Ba.
tavia via Padang, .ortrok den 28at.o Jao. v.u Suez.

_ O:N,m Corre8pondent 01' jJ[adura komt nogmaal. t8'

rng 01' den zout.Allwa.k ald.ar, dio volgane d. be·
.taande pl81\n en oi"t moer .al plMt. h. bb. n te Boeodcr maar te Sumpang, Hij kan .ieb maa." niet ver·
klarou, dat l•• t.tgenoemtlo plaato voor deze belaogrijk.
aang. l.g.Dheid werkolijk tl o voorkcur .verdi eneD zou.
:R.. ed~ vroegor heen hij opgomarkt d.• I hot zou\ to
nooOtlar van beter qu.liteit is, dat hot inac hepoo aldaar min,ler Ko.ten verei8cht, en dat oak de r •• d.
'0" Boeu,l« ton allen tijJe bolor geleSeohoid b*lt
voor aoue ongclItoDl'do communlc nt.ic met JS\'s. Ten
na".i oll v.n dit Inntst. hoon hij than. nagugaan dnt
wa.mRar h~ tlagelijka hengoll, Niet •• Iden wandeldo
hij uit liefhebberij eens naar boven - 00 de tij~iog,
dat wij luet J,n,tden, hem op zulk een want!eltoglJe I.
verge.olleI', wa. den ouden ·m.n rogt welkom.
,
H •• da vr(leg in don morgen, .ag ~o~ op be~ stlUe
Argali1l1 a eoue nroo!. b.wegI Dg, die tet. bUlt.ng ••
wouna 'scheen te ~verkoll digen. Hier i8 een paar koe·
iive bo.ig OIU oen kolfijkall, eon walcrk.tel, een paar
' WijD- ou biergl... n, kopj •• en schoteltj.a .ell d.rgelijke
bonoodigdheden meor, met rolt.n t. onlwlndoo, t8U
.iodo 't oen on andur gomakk.lijk te kunnen· drngllu
_ w.nt do Tj frlll", boo gastvrij bij or ook , uil&ag,"'ao
van dorr;ulijk o uitvir.diogen dor "'eold. o()g gehaol
ontbloot: daar makon 0Sl'igo ondere JafBoen kusaeo.
en malje. dekeos .an jas8.n gereed, - wan I ope ooor,
namen

W~8, om eenen naoht op den borg d90rtehr~D"

g.o: ginds .iet gij wijn en bie~, rij.t en gebraden .k lp.
peo; koffij on the. eu audere tngredlenton oP, de ••lf·
de wij.e behandelen - want 0.11 voorg8\"0.1. I.,de O~',
dat .e niet ov.rbodig .oudon ;,&oen.. Lang.. merbaod
koinen van all •• ijden illeer rnit... en ,,,.tgaoger. op- ,
.etten; drie rijpaarden staBn ?pgetoomd en I!e.ol\de~d;
eeD drllo8gatoel
in . ger.edbeld g~bragt, ~o , o'l!de~IJk
,erB.hijDen de meDe.hen, voor wle al ~Ie beweg~~.1!
geecbi.dde, gereed om deD I~gt t.e beglnoon. Z~ tlJ.n
dri. in getal, eD 0"0 huno.r Ie . eene damo, Mevrouw
S., die den moed bad om eeo pad te ".waod.len, ~Gt
nog Donit door .en barer •• ~aec belreden was, .eeo~
hoogle te beklimmen, die nug D.iemand barer 100teri
bereikt blld.

t.

..

de"eI8~ige~

8,h.""·,

van
d.i eged. nrellde d.8 twee j on
te Booad!!r
loopen jareD oogev.er 40.000 . kojaa.
geladeD habben, .Ieohb eon ·.tweetal .IJD ,erongelukt.
Zlllk eetne betrekkelijk gllnatige 'litkomst ,alnanr .ijDe )DeeDing .wel nimmer met bet zout van Sam pang
verkre~. worden, en dnrft hij m.Je op IgroDd daar-

.~out

nn .oor als nog in overweging go ven den loutaaomaak te Boeodar Diet te stakeD.
OnbekOlid met de wotieveD die het Gouvernement
eveotae.1 tot dit laatst. mogteu nopen,. doen wij in
d ••~ quaeatio geono uitepraak, docb onderwerpeo wij
gaarne de gonoomde argumenten aau do uakkuudige
over"eging der bevoogde Rutori I oit.
-

-

-

•

Hob

Baldo in · K8a

bedro~g op·.het. ein, .

....

.

o:::~n~::cbea[::e;~ar l!~!a. ' •••..". { o~:~:~

an
de d:

g
g
_ ' _~
Tota.. l.. j 9488.7'1
de uitgaven tlaarentegen bedroegen in 1674:, 8718 ,61
- _.-

~?:nd~it";: "~~!~Ov~~~~j~iOb~e~ ~~~~~n' . ~ak::\~.~
scb eo ont,'sngsten "11 uitgaven, speci .. al over bet afgeloopen jaar dieno ohet volgende:
De ont.ang.tun waren al. bo~.n¥er,?,eld. . f 9093 .hlerl'an .fde J"twrluctie. en Contrlbutte-

!:~~:ri"~"'. ~8:~, . d~e .;~ ~i~ !a~r. ~e:o~
. ' -- I '

-(1 :.'{ClOr g tl WOne

• 1190.-

ont'fo.ngBten •••••.• f 7003.-

COIlOBll:r R{lGIfADl.
N anr wij I'ernemen, l~ voor een - - "i'~ rbij' . oege nde do nog t. iDcasae ren .' )
cou tr ib
. . . . .
"
7 • • • • • p 370.. el'6utueel alhier te gevt3 n concert ten vO.Jrdeele van
den oDg olukkigen. fueelier R ogbnir 'ook do medOl,.e rgooft totaal . . r ii273.king ran mevr. S. go vr.ogd. doeh hobbeo do onderD~ uitgav6n uvor hot ftfgeloopen dieDst·
bandelingon Ulet baar, ovefillia bij zoovelo anderen, nog
ja.r beliepen ala boven opg"g.~ v"n .• : . • , 8781.61
tot geen resultaat geleid.
hier",m af rid ill 1874 gedan o betatmgen
\'oor io uet vorigo j.ar gomaakte seht\~den . • 1025.Bu"n... , ~O Januarij. i5luitkaers_en op hodeD '
R e.t. . / 7G9;j.61
op Halln ll(/ Bankwie,els 01' G lllund
terwijl \'Bll 187 '~J nog vers ch uldigd is . . , 1/ 193.u5
data. IDOl
Partieuliere
"
in.
lOOt
]te.t. . . 7887.20
01' En.qeial/(! Bank u op 6 lnaaud . zi gt / 1l.G2 I·
of
8SG.74 min ·ler dnn do gewono out\18Dgslen, ell
Partlc uliere
,
G id.
. ,' 11.65 f 11 .6 7 ~.
zijn l l t) onk:o.aton Vim hot op 6 JlllluDrij.it. gogeven
op SiHpajfIJre Bank op zigt
It
II
2.{}O.
Couc.:crt Hollen d"I~l'i n hogropt1 11 .
•
op 11on!/kolfp I' 11 /I id.
d
2.fiO.
Du bii:lro £ler ehLllndo baltltl8 toant UII ·atecnrijving
op ~1m o!l _
{/ If lO/J. zigt,
/I
2.55.
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Hoorll>"" " I. Orer de Leden .
IlMltal koutribucrendu L~dcn b edr;)t~ g op 1 J l\u"Jnrij jl. 274" tcge u
20..1 op hct wlfdo tijd.tip in 18'71,.
Wei in w.ar is dit ciJfel' gedurcude de iaatbte maou·
den ufgeoomen, 8Bogtll.iou eon ouguublik hot go t"i vau
300 WU~ bereikt, finch hier nau gcsliipt) cJ.!l~ \'oor of OJ!
het- joog:! te. Concert, het\\'tllk uog (oo t hat- IlfgelooptHI
joar behoort, 16 TJaden ~ij:1 n:'ltgewO ,!llcU.
Bij de bekellde ll1utntw ti:~ Bnt.una. -- ( gedu relllio
1874 werden l(iij Leden fHHJgew OUlltlD , 1)5 "erl oren j)be.• !aat hi ul' duo Ili lo rede n to I: to".deuhoiJ.
Ret ge tGl w~rk ell dc Ludoll b odru n~~t:
. AfJecling A . . .. . 37 Leden.
B . . . . . 6i
/I
O. . . . . 10
II
tegcDm'cr rilspoctie relijk 23, G(3 en l ·i Rall het oindlJ
des vorigen jUBrt! .
li OOf.1JST(lK II. UilYOaringcn.
Behaive het concert
op L1 Januorij, dnt DOg tot hot I'oorgnnnd Ma.I •.chap.
pijj jRur bcllOClrt, roud en III 1874 drlO Ult vo~ rIng(JD
piaat9, n. 1.;
1 Conce,t op 2G 1!'cb ruarij.
1
, 13 Augustus.
1 So ir-,o Mus. 1·1 Ootober.
Alles in 'Jell Scb ouwhurg.
Eene \'ierdo uitvotlring was voor Iwt eiude \'An No·
,"ember bopnald, Jo ~ u mpoet wcgeus \'erschillcndo omI!tBodig bcdeo word oD uit.gcsle!u to t uen 6en dezer.
Het groote tijd.verloop tu •• chen het 10 "" 2.0011 cert vir~d.t zijn v e rkh~ritlg dUl\riu, dnt de werk)ullcbten
tier zBngv oreenigiog in bnslll.g' gODomen waron voor
~!!~ i!l!lt~~~~r:.f!ILJSE1': .• 11 t.l~ }tiIJ~. _d.u .~,egiment,." ..}'iIUH~
.trekto. Door <1e vriendelijke bereid willigheirl vao het
gCBcl8chap Dames Hoeren, dio nllil (16 op\lo(~ring eon ·
werklaarn deel nRlD en, werd op dou Cell Junij ee ne
Be repre~entatie geg~ vell, wftarynu do kOBton godeclto ..
lij' d') or do M.ataehappij gectrogl'" werdeo, tcrwijl
hare L eden ala e ~ne tcgenmoetkoOliug \loor hot uit·
blijveh vaD ean concert, do.artoe vrijcn tong au g had·
deD . Van doze cOlUven8ntie werd dan ook neu grotig
gebruik . gamBskt.
.
H.t ann tal nitvoaringeD wa. betrekkeJijk nag gering
en bebben wij dan ook fjesluton OIU de talon ten «norover de Maat.cb'pl'ij tban" bC8chikt vrncbtb.ar te rna·
ken, door zooiecl mogolijk de cVllctJrten door wtsoirc..
(-'8 mueicales" af te wisBelon.
Tot heden -chter koo dSBra.n slecht. Mum"al uit.
voeriog word on gegeveu, aangezi en IBstBtelijk tooneel~
vooretellingen en conc crte-n voar pnrtiku:iere dOtlleillde
li e~LIJdtt onr.o wer!{cnde L ed cn r enl al ill b e~ ! ng llllll) e n.
HoofDsTuK lll. Bo.'uur. D. Di,ectio, zamongeBt~ld in de \'orige Algomeooo Vergl1doring, beslon(i
uit de volgende Heeron:
Mr. Last Pre.ident, Mr. von ReeA Vic9-Pre.ideol"
"ao Oosterzee Soacretaris, Prneger Penriinglll ~ Mr.
Schneitbor Komm. Afd. A. Mr. Plat. KoUlIU. Af".
B. van Dor..er Kom",. Afd. C. Hnet Biblioth., M.
Hagem'ao IIIuzijkdirecteur.
Drie \tijtigin~en vooden Bodert danrin pln:tte,
In l'ebruarij 74 beoloot de Heer Last hot · proeoidium, door l<IHEG. sodert verschoideno achtereonvol·
gende jaren bcklee!l, neder te leggen, in welk e vnco·
tu" ,"oonien word doPI' de benoe ruing, iugevol go art.
lOb. vaD don Heer Jelling"au_, dio de opdragt wei.
willeud a.nnam.
Einde 3r1ei j. l. verzocht de H ce r l'raoger, die kar t
na de oprigting reed. het Tho9&urioroc hop hod wa ..·
genomen, wegens vertrekt naRr Europa zijn ontolaR en
werd iD~evolge Iienooming krachteus art. 20b. alo '00'
danig opgevolgd door den Heer A . Trivelli.
'l'en .lotte onhing de Directio voor weinigo dagen
de mcdeneeJing van den Ifeor Hage lllan, dat uij woo
geDa v.rtrek naar Europo, welligt voor korten Lijd
.Iechls, rlocb miaechien oak foor altijd, zijne betrek.
king al. Muziik-dirocteur wenschte neder to I.gg.n.
Met loedgevoel moeoten wij in dnt bealuil berueten eo
zullen wij in verbl\od met deze ""kature U aaostonds
dl noodige voor.tellen doeQ.
HOOYDSTUK IV. I,okaleD. Gedurendo hot nfgeloopen joar werd, .ven als het vorige, het lokaal vall de
Lo/{e ,de Ster in het Oooten" met Je lUeeete welwillendbeiddoor hare Dire.Ho t.r be,chikking van Je
Maatecbappij gesteld . • oor het houden bnrer r.petitien.
De Concerten baddeD alien in deD Bobonwburg
plants.
HOOPD8TUK V. Bibliotbeek. Geene muzijkw.rken
werden in 18740 door de Maatscbappij IIIIngekocbt.
De .'Bibliotbeek werd eobter door ,ersohillende 'ri.n>
delijke gescbenkeD verrijkt.
Hob:fDBTI1K ' VI. OndefscheidingeD. c,Z. E. de Gou.
'erneur Gen.raal. bleef gedurende bet •• retroken jaar
deM;aatsouppij Aurora met bet ol'perbesobermbeereohal" ,sreeren . . ;
Oyereeokoml~ig het besIuit derjongete AlgemeeDe
V:ergaderi,!g .werd de Heer Gerth van Wijk als eereLid aangenomen.
Hooll'D8iouB:Vn. Fi.oBDoien. Detegenwoordige staat
der geldmlddeien it ala Tolgt:
_

.r

Lotaal IGG2, con voordoelig snldo .au von f 23,.1:9.51
tog-ouf 1836,25 op h0t oin do \'an bet vorigo dien8t~
jaar.
In het nl gf!mcen dlld Imll ten de-~e op oonfl BDnm e rlu~ lijke v e rbet.'",rin~ word en geW6G tm.
N "mens D ~ Dil'ectio Van Anrora.
(w.g) ,V. A, .ll1l, r,(NG IUUS, Presidellt.
(w.g .) V.\N OO"~En'E ", Secreta,,',.
(Aig. D.)

_ MoL IH.• t stoomschip Amboi1lfl, gC1..agV'. \'aD Eck,
zijo hoden UA"r Atchin \'~ rtrok ken ~8 opzigterH, £J
10 Europ. on 41 lnl. militsirBu,
2H5 vl'ije iW{Jli es en 100 lmuDelingen.
_ De .an diefa t.l tor '.Iond. drukkerij a lh ier verdB obte inlau der Kossan Iwaft; ht)cit'H1, JIB8r wij vernem Oil, b ok~n d die" <liefotal te bebb. u geplecgd.
(Bill. lIbl.)

l~llrop . onder offidercn,

_ Nnnr wij \'fJ fIlOmell i13 alhif;:lr ftnug ekolU9u do
goo(Jliolnl\r Vauck, die eel'tltdaBgB 'fo or8~clli[)gen zm}
geven.
(.l . n.)
SQ};R"'KA~1'''', 2 Feb.
Om d" ('pbrengst (vall hot
concort-H.oghnir) te alij\'ell hoon, dll coUtud~aitj besloten
auu dell ingn- lIg dor ~na.\ 00'1 bns t!J pIo,ll.taeD , Deze
bue horne goud gu yuhl wcd er in. huuu e handon, zoo-

dll t zijn iahond hllnna \'erwilchtwgen beachame. Soc011
r;elt'upoffering op

rnku.rtil touU 8 eeOli out zij lUol!d
den waren rrija wcet to stuJluc.
••

J

1·

1

'1 _

'_l. ~~,

yoor de a.rm ou Di~t gl'lijk Hooger floor de dillkonen,
m"nr heel e~ll vo udig do or den koster w o rtl ~ n gt}daan,
geklllNl ill ~ijll dn.gelijksch pnkje, met bua t gedragen
d oo r eon ko oli n OLl wa.a-rom dtl1.e dion8t \'errigt worut
op fJen ongel egcn Uhr \'1m Je ll dag.
Vcrlo"~n Vrijdag tocb dca rnidriBg. to" '/, 3 uro,
scb elde bif YOUI' a-on 1.cker.o woning in de st"d, on
dutlr bet huiBgczi u bereidt4 tt'r ,"id( a.g1.'U8~ WIlH gHgnoo Iworde men nillt 8pocdig g!:moog Ilaar don
zin VBU den kO/'Jtcr.1 die md tH:W vCl'suhr:kktl lijk geraa8
do d,mr ope uduwde , on

nognta ni~

het bllllclfmd ge~cht'l

luiJ.e liet hooreD. Om wl:lor spoeJig ·le ~t1 Bt v ordo rUlllt
to gcniclico, wert! oDmidd~lijk wat gulll in (('0 bus gerlunD, doch b~luerkto de g~rer (ht de kotlter niat
bijzo/Jder nuchtef WIUI.
~rtlU wil hop tlo, du~ fwt in;~n.melen fBU ~ief\l.jgn,veo
v-onr (IPo n.rm (', . rioar h(~r. k ....r ldlf.lo~r. nll1' in
op gcpBsher 111l10i {J l' worau gorugehl.

,-f " "

.... ,,.u(\1 -:-~
<:>

-

In do kallll' ong Sonilbt hod ver'Jt;1don week eons
p()ging tot vcrgiftiging plaats, bij eono Ja \'ftaoschu
faulilio, diu den \'olgOlltleu morgen eon bruiJoftdooflt
~oudt1 viurcn.
Do brui Jt~gom kWBIU dit~n svoou bij zijutJ uar:tttIU\O.·
do bruid on wert! mol; ",er.dg~ - gUJJoodig-do gluten op
komj, lhe~ en do noouige k'oV J;l H kwee OIlLUUllld; naau·
we!ijks echter unddBll zij von dd Luu voorgozcLto kof·
fij ge bruik gonH\akt, of. zij ondorvoudon e611 opgewekt
g:evo~JJ bt)gllull en vr(}lijk te worflen, wBrtt\nl to 8pr e~
ke n en BproogclJ ~18 gokkeu r.oolang door clkaDuer,
totd"t zij oindolijk in eeno bodwellllen"e uitputtiDg
ger.akton.
De loUcie worJ ' ollmiduclijk geroopen, die ua eon
ondorzook lot do ontdokkiug kwnIO, "at ee n hodicnde
bij hut kl.ar Ill"ken I'ao de koffij 0 000 grooto hoe·
v.elhei d keijaebo,ng da"riu bod gedaon. Jui.t op het
punt Olll de vlugt tf) noman word do bodiaudo op.
gop.kt.
~illn wist ons do redenen uiet 01' to ge .,en waarom
hij ~ulks gedson hee ft, maar men V('rond~rslolde d.t
hij door uon lIabuur uit jalooaie 100e.t ovcrgouaald
zijn, om dio daRd to veui ch ttw ,
(YoTltenl.)

Uall{ieis-Berigtoll.
PRIJS·COURANT.

I

"pgemaakt <1oor de Handel ..Vo,eeniging to Sa11llJra.p,
40 l!'ebruarij 1875.
nominaal.
KOFl'IJ, gewone.
j 60.-- tob :;2. - ooget op
id
W. I. bereidiDgf 62.- tot 54.- gerllimd.
B17lKBR, No.
f 141.50 Allng.boden.
IrIOIGO, / 8.25.- 1\ I 4.30. Superieure kwaliteiteD
Gnkel. centell booger.KOBIIUWBIi', Ie Boorl. f 70, per kodie eobaars.
BIIJrUL , Ie Soort. J 0.21 per pond.
RUBt'. Java Soorten, Ie Boor~ f B 2. soort . f 7
oODsnmtie.
KLU'PIIR OLIB,! 28
K.l.Tl&lllG 0
,
2~
'RO'M'[IIQ b kwal~ 118,- a f 10.- p.r pikol, l b
• . . lie •• o. _ ., , 10.- do. d3. \80 aan.
Wisgelkoersop . HollaDd6 md. dato 100 1/.
100'/.
Fa.torij pari.

u.

a

Uit de Indisohe Dagbladen..

.,

.

'. Een woord tot ' afsohe1d.

Jeer 'drbeterd werdeD,' Ull de ' .poedig D. IlijnlJ

I

.... :~i~!r~t~gted~o:n:::..·Hoof~:IageDiellr gedaos .

'we-

,o~~

I1et beweren, dat bet exa/Den niet gemakkelijk gemaakt z.. lworden," is oAtollrlijk eene Dietl megg'eDde
oDdenteliiog en e'eD'eer is. bet . bewereD qat h&t iD
Indie . gevormde persoDael ' nu . • nieta .dao 'e ail tot hier. ·
dadelijk de eigenaardige mouijelijkbeden Diet ontvninsd,
toe en niet verd.r · bee ft .. te waehten" geboel ai.de
die a. aan di" betrekking in het algemeen, maar voor.
luebt gegrepen. Immera de iD dieD8t lijnde teleg.... :
al in Indio,- v.rbonden .ijn.
fi.ten · (kommiot.en) der Ie . en 2e klaos. beboe,eD het
Nogtans ·· . hoopt. ik de b•• waron te o.erwinneD;
,oor die rangen gevorderde examen niet lIIeer IIf te
door· aan de tAnk tegelijk dien ernet 80 die onbe.oorleggen. Zij kunnen dua, bij g.schiktbeid, lander
oordeelde kalmte tp verbindell, die noar mijne opvat.
exam eo tot kantoor·ohef dar Ie 111888.· opklimmen, en
ting ,oor zulk een belangrijken werkkring onmiabaar
bebben tbans. io bet alge!'l.on, betera voorait.iobteD
zijD.
dan drie jareD geled.n.
Robben mijno beate poging.n, Olll te voldoen aan
AII.en voor do telegrllfisten (kommie.en) der 8e _
. hotgeen. ik pl;gt achtte, ook siechL8 eenig out g."ticbt,
klaseo i. tbana vordere bevorderiDg van bet alleggon
bot 'Oll mij eeno blijvende voldrloning zijr],
vaD Oeo exsllleo afhaok.lijk. Neemt men in asnme..
Om redenen voor het pulJliek ,on geeno wanrde,
king, dat de.en aile jonge ambtenareo CijD, die bij
leg ik de roda.tie neder en verlaat ik I " die; docb de
bunne indion.ttrediog wilten of kooden we.t en; dat
belang.tolli n:; voor IndiO d~t ik 100rde konnen en lief·
hun een .xam.u t. wachten Btond, daD kan daarill
bebben, neem ik lllet mij mod".
w.inig oDbillijks gevooden worden.
In hot Uloederland. teruggekoDrl1 1.al ik, lij het ook
Men verii.ze bij een eD snder oi.t uit bet oog,
in oodoron werkkring cn in gewijzigde olQgeving. niet
dat no~gt..lr 6feDzeer bet aHeggen 'an eeD ex.men
ophouden naar lUijn bo.te krachtoo, hot welzijn dezer
vorplichter.d
was; dat eehter oe toenmaals geldende
kolonio, zoo naaU\\' nan dat van Nederland .erbonde n, .
oxumen. door het konioklijk beoluit .an 10 September
to bevord Dren .
1864 (Staatbl. No. 194) v.rviolen on door nieu .....
~[jjoe gedacbten .ullen onaIgebroken bezig wordon
mo.steu worden vorvang.n; <lat het tot 1878 dnurd"
gehoud on met de belangen eener Maalschnppij, wnar·
iu ik flonigou tijd loofdo, cn .tie zooveel bovat, wat . alvoroo. dezo laat.ste tot .tand kwameD en . dat lij
toen Dog voor d. in dionet .ijnde telegraft.ten ~wee
ik badelijk genegell bon, 00 ZOg iooig lief hob.
jareD "erdeu uitgceteld, Eoodat de.e ambtenaren waarB ij kracLtig en bealiBt b".tllllr, bij goed bel.id, i.
lijk goe ne redaDen tot klagen bebben.
de toekolu.t van Nederhmd.ch-Indie grootoc h en
Ik houd het er nan ook voor d&b de oljtovredenbeid
schoon.
Oye:lr de examone dlechtB e~na uitvi.n ding 1a "an den
Blijkt hob, dnt die . weening de jui,to is, en dnt le
olijkon p.rooon, die .de Locamotitj zoov.le oojniBtbedeD
rneer eu moo r tot verweJeutlijkiog komt J dim is fiaar·
mcdede.lde .n hOlD ook op deli mouw geepeld beeft,
modo voJdl1nn BaD den innigco wen8cb, dien ik '.oor
d.t door bet uaar N oderlaort g.zonde .. eintlvoontel
NederIRndsch·ln<lie koe,ter, "'I bij het nerl. rl oggen
.tot eamenamelting Van den post- eD t.legra.fdionst
del' redaotio, VOOt' bot lantot in dit blad uitopreek.
wedor eene tOto gouda wordb b.'paard."
A. VAN ABSE.N.
Ik goloot' met zekerheid te kunnen ..~ggen, dat de
voorg • • t.lde reorg_ni.atie Vln het personeel nag geen
}olon iozcnder io . deD l llllii:r komt op togon helgeon
f 100, - '. rna.nds minder koat dAO de -tbona !log
hij in de Lr;ccmot-irJj vsn 1(-; JAn. II. over dQ po tat· en
be.taanrJ. Bfzooderlijke .formatien vaD de poet- on Ie.
telegranphdien.t gelezen hoef't:
leg rBllfdionsten. N ee mt men dasrbij in aaomerkipg,
~
ull-fooet hctgeon doar gezegd wordt niH lIJ.aBtetnf
dat bij die reorganiaatie de botreltkiog vllln . inspecteur •
dienall voor de geloofwnMdighei.t van de Lacanlatiej
der posterijen is weggelaten, dan hlijkt bet dat iD
in het algumeen, dan oOu het er met daze waarlijk
pl.ate van eene b.Bparing, Oaar het- onderg ..c4ikte per.
niet al to beldor nitzion.
l ancet tnl!t!r ;;ll l rcorden he&teed ri(W than,.
Ik UOf)m RSD, dat we hier met cene uitzondering
Wei ,.rre d.u ook diat er bij oventoeele go.dkoute doen heb b.n, en d.at ,10 rell •• tie van dor.aoom.>/iej
lo10g 1) 11 invoel'ing d~r vOQrgestolde l reorgaoieatie spra- ...
er onwillekeurig iogoloopeu en misleid is.
ko zou . Eijo van woyj.gen VOrl de hleio.n, zal lij, OBar
Geon "lObtenaar van don po.t cn tel.graafdien.t
ik van gvtJde zijd o verneem, e.ne uitbreiding v..n het
i. er toch die Diet we. t of .ltbana wele, kan, dnt alle.
getal der minder. alnbtenareo . on .oor venobeideDs
wat iD het (mail) overzicbt omh'ent dien dien.t worrH beuunner beverdoring ten gevolg. h.bb.n.
weard, 0000 B&neOD8Chakelillg VBn onjuisthedon, onH et .prookja der b•• paring van eaD ton gouds ili _
gerijmdb.dou on sch e vo voor.tellingon i..
..
dezer <lagen ook door den Jaoa-6ode Aan lij oe le8.1'11
Do fraai. be"ld.p,"~k Van dell atorm, - die 01opgedisebt, met de bijvoegiog dab de inv •• riDg der
schoon nog pa9 drei;;eDde t. ontotaaD, reeds in hevig.
yoorgestelde relJrgaoisatie DOg meet redaoen v-",o kla.
heid tooueomt, - ku.u mot sti i ~W lj goll \Vorden voorbijgon eVer den po.tdieoot zoude ten gevolge h.bbeD.
gegnn.n .
De Jaoa-bode h"oft or .icb wijoelij" van onthoudeD
Of verachillondo amilt"nnren bet plan beramen am
aenig b.wij. ,oor hare apodikti.che ,uitsprnllk o~n te
.ich Lot don Gouverneur.Gencronl to wenden on allo.
to. ron. net zou baar trotlwens ook moeielijlJ: g .... : " o op baron en snareD zal worden gezet, weet ik .ni~t.
len zijn.
:>
Het i. mogelijk, nl i. e r bij de uwbtenaren, die Ik
Reeds sedert ong.veer twee jaren zijn·, met uittoD,
sprak, nieta van b.keud.
derin g von de drie boofJpla.tsen en BuiteDoorg. over.
!faar eat de 88udra.ng tot verzel zou begionen bij
al wanr telegrnafkauloren gevestigd .ijn'de post;.. en
de ofdee ling. chefs en eindigen bij de adjunkt.k olU>
telegraafdien6t. D verelmigd.
.,
miezen is . . . , . . . . ollzin.
Do voorlJC.telde reorganieati. ·'tal daaraan ni.t. fe ..
Do .fde.ling_ehef'. (i~g e ui eur. en adjunkt.ingonieur.)
anderoo, maar aileen uitbreidiog '80 bet p.rllOn.el
bebbon geen examen moor Ilf te leggen en. word:n
op eommige k'lltoren medebfl'ngen. Hoa dat no teoderbu.lv-u door dB ill werking tred eodn bepalingen III
go.olg. moet hebbon, dnt er meer over d. n po.tdienat
geeo cnktll op"icht gtldt.H~r(1. 0 f zou juiat dit mis.. I to klagen vnll en, - dit gnat mijo begrip te boveo.
schieu de rOUeJl ,'!La hurl vend eu hun ve-rln.nge n
Herbaaldelijk is de vereeni ging van de poat-.n
"'J'" " ..... vUh "'--'0 ...............
~£~
~.l h .. "v~,lv" r
.Dlt.
,eleg r8atdloo.8ten in vp.rA~hillf'tnde dagbladen beepro- wore niot QIJ\'ornmkol ijk, doc h 1.0oioog do LocolJlotic/
kon en het heeft da.rbij niet ontbroken ~.o .temm.n,
het niot .tollig vonokert, bon ii, .00 vrij het te bo·
dlO do vote klacbtou over den poetdienat ann de va .. '
twijIelen.
ecnig ing toeachrel'en. Door de radaktie van at Indilr
Eu do arljunkt.komlllie,cn? Voor hen tradon de
i. eohtor onl.ng'o reed •• angetaond, dat er geen enexn.mcDhepaliugcn ni ct t/W1l8 in wt'!l' king, man.r basta.aD
kolo grand beaLaat om dit asn t. n~lUeD. D. omstll1l.
zlj reedJJ. ~odert (w et! jareu; ollderaoheidena hunnor
dighede n aileen, tint cen .ecr groot, zoo oiet bet
hebben teedB met good gc volg hot oumon .fgelegd.
grootet. ged6olto der killchtoll uilsluitend de £oi,.re
liut zou duo kluehtii( .ijn, als zi.i oorot nu togoII Lot
poatkantoran betrdfon eu dUB onmog.lijk aan d.. ver.
CXaffiOl1 II ill vorzet" kWf"nen, r.ooal~ de Locomolie/ bun
BBniging van beida diensbeD kuonen wordeD toegetoedicbt.
>chreven, zou re.d. al. voldo.nd" grand voor het tei\~bar bovcnrlien wist.e n Bilo 8djuGk~ kommivEOO biJ
gondeel kunn.n gelden.
Illome iwtieu8ttrlJdi"!I) da t zij de vtJorgesuhroveu OX:~lU e 08
Neomt mon boyondi.1I nog in aanmerking, dat op
zouden beblJCu at' to l ogg'~ n, OIl blijkeuH do rau g lij&t
de meesto kantoroll thans me ur krllchten ,oor den postin den rego~~riuga-:\IU1nDak zijn zelfd, op clrie DB, aile
dionet l>oachikbaar .ijn dan YOO, de vereeniging; dat,
adjunkt kj)mmiazen in dicnsb getredtm 71' de v88tstel ..
terwijl Hoeger de postkBntoren eu onderhoorigb.den
ling der oxam"". hij ,IlIlll,billd 1873 110. 03. Welke
zoo good al. nooit werdeo nal(e.ioo, de ofdeeliLl!sohefe
:- ':" :-'. :'~~ /_' :: ... ::~ ~!~~~::. ~:::::~':::; ",:j ~! :.:~ ~ :': ~'~:=:, ~:.: !::::!
(lor IjlHegrtL th! IJIHl.US d~ k:Q u tomll eu bet msterieei
ku.u IJr too hUUJlCU 6tlDzie u ook maar van OUD zwoom
inspekteeren en zoo vaal mogt!lijk toe.iobt op deD
,au turrigwerkiug v!\a bepaliogtm eprBko zijnr
dioua t uitoefelleD; en dat d. .te.d. streng gakootroVarlOooll. lijk lullon tlan oak de nfu aeling.cllef. en
leerde on aan orUe en tucht gewentle ambtenaren der
de adjunkb.kolllmiowD zich niot zoo t' govloid govoolon
t.legraUe, aan wio tbona de poetdienat ia upgodrageD.
[Ioor de dwazo rol, dio dtl beri!;tgovor .ao do [,acomatoch zekat' niot al. van minder gebalte kUDnon
tiel hun zoo wotwillend toetle.lt.
bHachouwd worJen ,Ian (10 vroegere 000 «arig beaol;
\Vat yoorts t o zegg oD VRn hot ongorijmdo buwdfon, _ di gdo 'poetambtenaron; - dD' is bet duidolijk dat d ..
dat do in 1860 (Ieea 1 85IJ) uitf(ek omen alllbtan aren
veruoniging voor den po.tdicnsb geone kwad. geyolthan. do mee.to kans oj> bevor<ioring "ebben? Er .ijn
gon k'ln lUaor wei goade resultaten maet hobbeD; g.uit Nod,,,laud in18G9 .locllt. vicr nmbtenaran uit!;elijk dit tronwou. ouk (Ioor bovoegde beoordeelaara
zon den, no.LUt1ltjk. de ingenieura 1'0 0 TIrumlllo!er, Goll ~
wordt orkond. "
nor 0 11 n outlll"" (th"". lIIet v.rlof), reopektiovelijk
A~o dQ voroeniging van de b.id. dieDst.D is bet
rocd. sodel· t 1862, 186'7 en 1860 hlln tegenwoordi go n
bovolldi en te d~nken:
rong bokl oodo nuo, on do o.djunkt.ingouieur '.riU)lllOr 1
(~, dab dlJ IlUlppostkftotoreu til ~ejjllrnidJ I'ldramaijoe,
.edert D oco mber I8n t ot die b etr~k king bUrloemd .
llodj " nogoro, Modj okerto, Sitoebondo, Koodoee, Meea.
Het gobeele oVeri!;" perBoneel II", tel.grofie, rol gons
tcr·Co rneli~, IJ oe m"rlj!Lll~~, Bonuo\voBo en B!it.r tot
de form.tio uit 202 nmblenareu bC8Lannne, is in lu·
poetkaotorou .ijn v.rhevou ~n oIie plant..n duo at- do
die in dien.t go.told on govormd. lIuD nn de uri. ge·
yo ord oeloll vrm hot postvcrkoor habbeD verkregeo; en
n()elud~ in gr;;nieure, d:e rf'ed l:l t:wdl~r b ,plren ' in rang en
~. d.t waara"hijnl~k ook nag po.tk.ntoren wordeD
nncienuitei t de oudate :\Ulbtt'ul\ren 11IL- dcrt hoofd·inge.
opgori oht te Bojolali, Oennrnng en op aile praat.an op
nicur zijo, mot don adjuukt.ingeniour'l.'inunor, clo~r do
Sumatra wnar tulograafkantoren zijn geve.'igd, eD o
do exameua thalu dt1 m~este kaoa op de v~10rdcolig8te
tolo;:raafkantoruo 'te Sumedllog, Kendal en tojolali.
posten hobbcn verkrogon, .al wvl .oo~ ieder uen roadH"t lij.Jt dorhalv/) geen twijrel, of de ·,e •• eDigirig
sal .ijn.
van de post. en talog.r~4fdiunetan is io elk opcioht i.D
Uit het b.venata.nde blijkt tevono d ~, ongerijmdh.id
het algollleen bolang en hot i. daarom aeor te be.
von de ioeiDuotic, dot het in Inuiii gevormue perso·
tre"rOIl, dat .0lOrnige dagbl.d.n door .. Isohe voor'
Dool bij don obef dertelegrofie .Dooit veel gonado
.tolli",;on .en .eheve beoord.elingen ,het pnblielr ten
b.oft govonden, hetgeen tocb met andero woordeD zegt
dezo op een' d waalapoor Irachlen te br.Dgent
dot bet gobeelo poreoneel bij deD boofd-iIlg.nieur in 00EEl; AMB:rEN.lA.R VAJ
genado ie.
.
DEN ,.POST- EN !rELEGItUIDIE!l8T.
Bovendion i. b.t onder hot pcraoneal Yl;n algema.D. bekendheid, dat de bopalingen omlront de eXameM
bij de wedor-optreding van den togenwoordigen hoofd·
In .ijn laatet" mailoverzigt oegt de Java,6od.,
ingenieur reOlI. door de regering behaodeld en gereed
. -Wanne.r hat DagMar! .all Z. H. ". ', ·Gr. vraagl 'of
waren om aan de goedk.uriD[( van het opporboaluur
de heer Laneberge tie DAondel ••al blijkeo te. 'ijo die
to wordtm 8a.ogebodeo, en daarbij wae aangonomen
in N oderland voor IndiO op 'b oogeoblik "ordt noo,dat zij onmiddellijk no bare va8tetolling teu vo. in
dig geachl, dient opgemerht te worllen dat niem.od
werkiog touden treden; dnt jlli.t oeuo der eer.te hlln·
in etaat ia daarop een antwoord io ontkennenden .ZiD
delingen van den hoofd.ingeriieur .wae krachtig ' voor
to geven . BlijH de G . .G. Laneberge osn Dllend~18
de r.gton · en boluogeD 'an hot in Indio' gevormd. par·Ie "e.on in fliDkbeid s, .0orbaroDdheid, c.o oveelte
'oneel iD de bras t. IpriogeD en het onbillijke van
beler; ia ditnieb bot geval, daD blijt'l; bet ,nog .alWd
den voorgenomeD moatragal te doen uitkomeD, met
de vraog of eon ander dio men in .ijn plaats moobt
b.t gunstige gevolg dat alsoog werd verkregen dat
gekozen h~bbeD,,de goede eigenecbappeD · .• an een
.oor de in. di.D.t .ijndo telegratl.ton ~e bepaliogen
. .
omt.ent het afleggen . der . eumena eer,t twae ja.en • Daendel. "",/ 80D be •• t.o bebben. .
Het Dag6lad gel ioY. daarbij niet Ie . vergeten d,at
na bare afkondiging. louden in werking treden.
dA regering van ~en Daendela pur .• aug iD deotegenEvenoe.r is bet ..!gemeen b.keDd, . dnt de reorgawoordigeD tijd io Indie onmop,/jp. BOU weiOD. Wilde
Dieatia vanSt"at~~lad 1878 No.• 1, wBardoor de gel.
eeD Gon.ornenr-GeneraBl in 1876 .Ia. • 8D DaeDdala
d.lijkepoaitie vaD. de oh&fd d.r groote kantoreD. ell
. in het IIlgemaen de vooruitliobtell fill . het pereODeel
regereD, biuDen eoil h;lILjur . lOll de .. ' ..ndia .opo
In

]\7 ~derlanl'l. aaDgezoobt, om de redacti. van heb
lIand.l.~lal te aan,aarden, heb ik mij nl
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. starking te plaatsen, woarmede dadelijk een 88nV811g

werd gema8kt.
'.
ke uitdrnkkiJ,lg, tegen d. aantijgillg welke in d.!e woor-Hier werden wij &f en toe beacboten n1t de nabij
den ligt opgesloton, teekenon wij al dad.elijk protest
gelegen knmponge, man. rver; door de 9alvo's van een
.an_ Hetaobijot dat men io Nederland, ooowel in de
paar uitgescboven pelotons infanterie werd de .vijaofl
Kamer .alii daar buiten, en in de pero, .ich ,ten do.1
daarnitverdreVeD. Dit auoces behllalden wij zonder
heeft geateld te onderooaken welke mat. van bescbim·
eenig verlies.
.
.
ping bet korps oi.viele en lDiliteire ambt.oareo. in In,De ko!onne geraakte op ,len weg ~8ar dEf misaigit
die weI verdragen k.n. Raad.alllD komt het
voor,
m Ben flmk vnurgevecht, dnt het heVlsote werd toen
dat men met.lulke proefnemingen niet te Ver ~ .,
de @taf vao het Iinkerbalf 3dc bataiUon naRt .ijne
Hierbo,en ie met een enkel woord geeprokel over
oieuwe beatemming J;ooonvoije~rd werd; ~cn Ambl.iden. aetredenden redakteur van het Bataviaalel. Da,,·
no.scb fuo.lier werd daorbij gewon~.
.
dels6lad. De heer A. van Aosen legt heden de redak·
Voor do eerate <lagen werden to ZUHI Lon,qb.llan
tie van genoemd blad neder, en v.rtrekt spoodig nnnr
twee detacbementen meer nchtergelaten; na deze te
behben gein.'aUe.rd, rll~ten de kolonnes to,:ug nanr
Elll'opa. Ahoreoo .ieb terug te trek ken alB journalist
in Iodie, beef!; bij in groote trekken uiteen gezet zijtl
Koll.-Radja, alwa~r zij om ;, uur 'a middaJ!"9 uankwadellkbeelden over de Indische pers (zie B, D. van den
men.
28en dezer,) Het artikel, waarin uitvoerig over den
In het zuiden van Longoaital, ~rof man een door .iekHoofdred.kteur van dit blad gesproken word,t" be!at
to uitgeputteD Alj.hoees aan, die dadelijk in de am·
7eel dab zeer bebartlgtogawaard IS en van JU1Bt In·
bulance opgeoomen eu Ulet de kolonne tor ,erplegiog
Bicbl en goede opvatting getuigt. D.I wij un. ochter
naar het hoapitasl te Katta·Radfa ovargovoerd werd.
volstrekt Diet veresni6"en met het oordeel over de
Do aterkten te Lamara nooNloo"t en L1'm,ara·zuiduoflt
hOllding, welke ooze Hoofdredaktour in .ake den At·
werden n1l en dan van gen" t\ide der lagune boo
jebBcben _oorlog beeft aangenouHm en steeds konBOBchoten.
kwent he~ft geTOIgd, beboeft nauwlijks gezeg[l. V ('"r
Eono van &erinll uitge,onden yorkennings patronillo
zag dat de bentong. III Bil.aibe,etwaren en de schild·
• ijn vertrek hop en wij de· hoer ven ABBen in otaat
te stalleD, van 9nle replie'k kennia ~f;) neTOe;,o. Dat hij
wachten op hunDs poston stonden.
,an verdere werktaamheid ala jour""li,t afziot, doet
D. opbouw der vOrBterking to mis.igit Lo"gbattah
onsleed .. 0Dbekend met Iudie, kon men Ranyanka·
vorderde goed; het omgelegen terrein word opoogekapt
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avond aanhield, lo?der
8 Januarij, In den sfgeloopeD ""ebt t. 8 1/, our
"eproAfde de. vijand . een. aanval op on." p09t te ·Pan·
diti; bij w"r~ ecbter afgeslogeD,
.'.
Den ganschen nacbt do~l' werd. m;ssigit Lo.n!lbaetan
bescboten.
J
. Door plltrouillea,' faD Longbatlali-zuid·weot uitge.onden, werd het nabij gelegen terrain zoove.1 doenlijk
verkend.
Eene dezen morgen om (i uur. uit Lamara noordooat gezonden p.tronille ont.lekt. in ,Ie lagune twee
. grooto prnnuwen en eenige Atj~herB, din bezig waren
h•• r, nit G iJ. (; aompangs te I.den, hoof,!zakelijk Illet
vaalJeo ell zakken; de patrouiile volgde ongemorkt
haron maroch InD;;' den oever, tot zij eene sam pang
zag nR:eren, waarin een deftig gekleed iDI.nder met
eene witto tulbal1d op, zOQmede een roeijer gezeten
waren, l':oodra de oampang gelJQdard was, werd daar·
op gevuurd met d.~ geyolg da~ beide Atjuhera go·
troffe", we.'den en uit de sampar'g vielon en het
V8srtl)Ig stdr.of.
Hot naar mi.sigit Lo,'gbatlak afgozolJden eonvooi
werd ~ed~r beElchoten en bckwRm eon gewonde.
9 Jo"ullrij. Dc ~owndhoidstoe.tand wa. slationair.
De C!H~f OVer de Ger.eeB,kundigt' Dienst rappI)rtoert,
d.t bij do op dell 2leten Dec. II. onder behandeling
gebleven lijde'B, tell getale Villi.
4d9
tijn bijgekomell. . . . . . ,
,1148
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re bet; bem -mogelijk geweest zijn tank voorb te ,;etton,
bij aJlenge eeo sierBad Tan de Inditu:d:lA peTS tOU go·
worden &ijn. O~pBrtijdighei<l eu fIinklieid waar dib
laatste pas geeft.. kunuen hem uilermiuflt w()rd~n out·
Eegd; en uu hij gedurende een lO-tRI ~t\l\ndcn ~lo
Indiecbe toe8tand~n, zij het dan _auk nlCt vollcdlg,
eenigezins' vlln nabij hee-ft leeren kenne~ vtlr.kouWt3ll
wij da' bij in_Neuerland toruggekeerd nlet dw.opgo.
dane kenoie zal weten to woekeren, en lUet nnmwe
kracht zich begev60 zal in het poliliieke leven, Wll~riti
bi} al~ Lid der Provinciale staton v~n l!'rieoland, Lid
Van den G-emeenteraRd te LeeUWi\rdt:'lD, un kandiduflt
voor het LidmaatBchap VAll ue ~:weede K.nmer (WBn.r.
bij bij tot twae maal too op weinige BtOnl men nit bij.
na gokozen werd) met eefo en groote onderscboiding,
a18 een geacbt en (ool door oOtO groote stBl1tsliedon)
zeer gelien burger van dun Stoat zich bewogNl heuft."

sJhampsciloton en \'Vordon twee koeli'd gewond.

en oterleden

De post in de Moluccos,
Daarever zegt eell Inzendor in bot Soer, HOI,:
,Het Hoold der posterijon (de Io"pecteur) ~cbijnt
tot nn toe DOg niet te bebben ingozien, welko lloei·
jelijkhedell de poaterij in deze geweatan onderg •• t.
lit tal bierbij maar een onkcl ftlit opno~lUell, ell
,oor dat ik di~ doe, wi! ik u bakend .tellen dat ik
mij 0[' Gorontalo bpvind.
. -... '3~laDg8 ontving ik een' b~ief van J·8va, waarin g?"
eloten wa~ ~en pos~witMIel.

Het geld

hoogst [)oo(.i.tg

hebbende, bAastte ik mij da~mQo n •• r bot pOBtkantoor, deDkende nitbetn-ling' te kunnen erllu~gen, maar
kreeg aldaar tot n:ijo groote apijt ten notw(lor<i, dat
die uitbeto,Jing Diet op Gorontalo' maar op JlIenaeio
moeet geecbiedoll, aang<l'i,ion Gorontalo oen 11Olppoot.
k.ntoor i •.
lk kreeg nag van verochJlidena Ini 0[' Garont.lo en
Kema bet oDaangenawo berigt dut zelfa au.ngetee.
kende brieven van Menado moeten worden afgehllald,
(~ewijl ,e voor de outvangat in het betrekkelijlt regiater moeten wordeD afgete~kcna en GorontBlo en Kernll
Ilijo bulppoatkaDtoren en hebben die registers niet.
Waarow hecft de Inspecteur der po,terijon don bij
de nieuw8 orgaDieatie der posterijen die plflRtden nid
tot fOBthatltoren verheven, len voordeele van het a~
gemeen P.- Vrees voor de g.oote uitgnvon? Mij
dunkt oiel, want de hulpl",nloron, wat a.nbotreft het
meubelair en materieel zijn gelijk met de postkanl,).
reoj aileen beeft men de Registers der geld"rti,elen
en aangeteekende brieven niet No. 1. 2. 3. on '1dns aileen beeft m.n eCDe uitgave to duen "oor den
Obef van bet kantoor en dnt i. ouk, dunkt mij, en
eeo ieder .al wei met mij ilJ~Lemmon, eon luttel boo
drag· en 't moet nog worden aangenomen, dat dit
meer voordeel voor bet Gouvernewent is. Buitendien
word .. n opdie .plaat.en itolDors door het Gouvorne·
ment be!ltItiJJgen als boofdg.luon gelley.n.

V"'wo .. ' "'~ n" .. r.nt ... l" nn rnll"n,1 ),,..t l!'t"lt"lt.n WRft" itA
mailb~~t ~lIe I!la~nden' aankomt, .ijn toch' hand.la·

plnataeo, waar maandelijka min.tella 10 it 15 vaar,
tnigen bjnnenkomen eo uitgaan.
Nogboorde ik op Kema, dnt mon eene uitgave
van minstenB I o. beeft moeten doen, om aUeen een
postwi.aelt~e of een aangeleokeodell brief vau lI-Ieoado
te haleD; boeveel heeft men zich dan mooten ge~roo.
ten 'Oof zulk eena uitgave, van bet zOOVer vaD bie·
nado IIfgelegen Goront..lo !
Ik hoop, dat de lnspekleur der potterijen door bet
vernemen Van hot een en nnder tach ~el d. noodige
,oordragt aan de Regering zal doon, om Gerontalo
en Kema totpo.tkantoren te verhoffan.
Ik' wil nog andere punton aanl.alen, betrokking
bebbende op bet pooteeverkeer io de bnitenb".ittingeo (Molne.oa), maar acht het bOfenataonde voldoeu·
de om den Inspecteur der posterijen te doen bewegen
• die moeijelijkbeden nit Qen wog te ruimen."

hat lligemoen

WAren.

liet heden

nl1Rr de

missigit uitgezonden

convooi
bekwlLDl een

werd donr den vljnlld !wvig beschoten flU
gewonde.
In den Hoogen ochton melddoll zieh te jJ{)eJapi drie
.A.t.iehen ann; zij waron de hu~unc ovorgcstoken fln
bragtEu kippou, eijure,) en groenteo; ouder gewapond
geltlido worden zij nllllr Aot[II.·Radja ovorgebragt olU te
worden verhoord.
Ttlgenover

Lamar(t.noord()03~,

nan

gono

zijdB der

LO!l!l-PatJtel en de ,yolllmuuica.~ie.wegt·n tUElBchen dion
kampong .met /9inail!lri, ljatan,'l-Pe ou Oeleh-le'h to ver~
konnen; loll[l ..Pan:ei bleek gelled door moeratJ ollltingd
en door ecn dijk met SillanfJri verhollden to zijn.
TOll ('Jinda te gem(,ut to ~omen in dB veillgbeidsdil'mst del' troepeu te fl.-alta-Radjl(, word hoden een

~~~'~~,~I~!~il:n:ve~;~p~~:l:~~a~ailloll

Vnll Odel,·llt naar

Bij bet openkappen v.o bet t.rrein ir: den omLrek
van onze POBt te mio'igit LOllgua{tah, ~'erd dat corr61l
door den vijllud zaer \'orantruBt.

do ~~oe~i:e~o~~~~ij~h~~;;'~~~ ~:;IW~~ 3~o;at;:~:te~:~~I~~
ton cen Inlnnd."be fu.clior en eon Jlurope.cbe fUBe.
lier en oen koelie achDmp~choten bekwameti.
G .J~nunrij. G-ec1ure:lflo d~n nncht WBS or in kampong Atchin veel' boweging en vielen er in Setae llOg
aL echoten; in Z:immg WitS hot zaer rumoorig j er word
nu en dan ceo ijchot gelost op ooze versterking tH
missigit La ,gbattah, WHflr cchter niollloud geLroffeu
werd.
ffa llliesig;t Lotl!JbaUalt en in :micl.oost~.lon!1batt~"t
WQS men druk bozig met de
ver8terkingen in verdeA
uigbaron staat to brengtlll en zich zooveel mogelijk
togon de vijandelijke proje(;Uelen ~e dokken. Do Yan
lal:lt~tgenoomde plo.ats uil;gezo1J(lell vatrou;l1ca ontmoet.
ten goene vijaudeu en vonden overal de kamponga
vorlatoD; zuidw8orta, nan gen~) zijde der sawail, gag
men echter ve-reLerkte kll"mpoug8, die bezet waren.
Eeno yan Lamp(HJ.OeZe/t, uitgozonden plltrouillo r.Bg
op circa GOO palfsen zuiciwllortt! vall die steride, nan
gene zUllo va~ he.t rivierljo, "ene vijandel~ke benteng
Illet vrij booge borstweriugi:w, welke verlatoo Bcheon
er: tot beseherming moct gediend bebben vall Longbal·
tah fl,l\n de we~t"iid.~.
Hljt nRllr tuiSdigiL L(m?!)(lt~a!t go~onden canvoai go..
rankte weder met d'lll Vljand in gevecht en bekwam
twce geblcssoerden: ceu Buropeeach en eeo Amboi~
noesch fuoelier.
Onze bezettiog te Lama,.. noord·oo.t werd 'a avonds
omBtreeks ~ unr door don aaO gene "ijde tler lagun\)
opgeotelden vijaod be.choten, on tegan lDiddornacht
werdeD groote vureu bij hOlD wBllrgenomen.
In den nnmiddag tegen u uur waB de vijand bo.ig
lDet padi te soijdon op do groote s&wah beweaten Fi.
nang. Uit onze post to Lemboe" noord·oo~t werden dadelijk een paar granaten daarbean geseilOten, tengevolge wasrvan die fouragering gostaakt word.
Eene van de bozcttillg to miBsigit Longballak uitgezonde~1 patrollille werd door den vijand vrij heyj!J' beschoten ell bekwoUl <Inarbij ,,60 goblei.eerdo; later
ward. binneQ de versterking eeo dW8ugsrbeider door
eonen vijaud.lijk.en goweerkogel gewond .

ATCHIN.

mI8llIgit 'LolIghattah, langa 'denzelfdeDweg wolken dBgelijk8.de oontOoijeD nementeneinde den vijand aft.·
lelden, terwijl een nur later eene kompagni'e van bet
IIDkerhalf8de bateillon met bagage" vivres. en land.
• akkeD naBr bet Zniden 'aD LOIIg6allak "P IOU komen,
a!. becettiog voor den daar op te rigten poet; door
d~nkommandant 'Btl dat bataillan lOll, bet kommando
g<>'!lerd,wOl'den in de. misaigit .Longhattall, Alles vond
plqlltll(JMtlr. de leldingnn dea .. Milit!lireo tevens
(li~ielt1lBlIfelhebber, . die v.rgereld werd' door den

•

.

Ondor du ov:ol'ledellou komen vO.:Jr 28 niot-militBirsll.
DB don wntcrsnoQu eenigy
ziul:\ v~rlHlt~lrJJ wtuuBcbijnlijk t~ugenJlge van hot :tne·
dcyoeren of dieper in den grond geraken vall \'ele

schadelijko .toffoo, Ho[!wel hot ziekle.cijfor nog .. an·
n)~rkelij!t ii:!, wortH het ziokto-lmrakter goedsordiger J
vooul tUot bettekking tot de knortsen 'lO buikziekten.
Ook bet st6rfte.cijfer oude~' de dwuugnrbuiders is
verminclerd, hdgeon moot wordon toegeschruven nnn
\'orhoterti logielJ, betore contro~e en verstrekking van
raoden wijD ell betere voeding ann d~m ziekell d-.vo.Dg~
Brboider, De to Diel,·left geatationollrde hoepon .ijn
zeer vol(Ioende gehuisvl'st en van goud wftter yoonieJlj
alIoE! wordt BllDgewentl om buune tijdolijka vestiging
aldanr zoo dragelijk mogelijk lo makeu. Hunno ge[ondhei,l.toostand liet dun ook tot en met. don 2den
Jnnuarij II. niot. te wonBcbell over,

TElECRA~~lMEN.
van Blitar.

Del·tien de.a.

7.~ll

door dell lIlodderbandjir grooten.

deelo verwoeijt.
Del,tig de". hob ben vatl schade galedan,
Do om do Bloon-aloa"n gelegen woningell lijn onbewooJ)bnor; Je goederen zijn g'Jdeeltelijk daaruit weggedrovoll, g,"leoltelijk bedol'ven.
'Do bovolking is naAr' Lor/oijo gevlugt.
Z~slion droogachut'6n voor tabnk zij!l verdwenen.
Ht:L uQ,ntnl vel'ongoluktcn is ni~t bekend.

.lcl,01;1;erduln, 3 Fobruarij. Best ord. 2a mule twiijt
ll'/a;
7:1/-1 'U;~. gNly shirti[]gs
cali cots I ,~,30.
Komj,
54 fianuw,
Suik,,. no, 0
25, no. 18
32 ';:" fl."uw.
Till Billit~n 5~L llomioftal.
AA.'NGEROME~ SOUP.:l'EN: Bentrice, Electra, Anna.
Elisabeth, Dlloheaa Prhlo, ACCllll Aria Beteij Ct:wee
Getuster~J Plmetun, Oounty llorwicrk, Oounty Bute.
Do ElllUnpell Nuovo Abolu i::IU Queeu CtJloH€Jl'B zijn
totaal \'orloreoj de equipages v.ijn gtlred.

.r

.r

.r

.r

tio Bu.tuvill..

(160)

Eullen nog worden verkocbt:
eene groote p~rtij

Sardines it l'huile,
Provhden •
Wo,donde voor goed geguarandeerd.
(179)
G. A.. WERMUTH.

n.

GE1..

VAN

AOENTEN.

-

SUHE1'EN

GJ:<:Z.

.NA.AB.

j'

Aangekomcn Schepcn

zijnde d. mon.tera te

(176)

30 J Hl. N. I. Bchu~ner Kiem Sien i--JieD, gelllS'. Liem TjicB
GODJI, Bogel, .tooml, Cele~iiil.l grt.1lgv. Darke.
:'H Jill!, N. I. atoollill Bint';';Jg Soenbaija. gezatl;v. Pa Saki man.

VCl'tl'okkcn Schepen
v ..... Soeruh"Ua.
~o Jan. N. I: stOOl'll!!!.' Gouv. Generall
~erghllij.ll. DlIlr JJatll\'iq via Satnare.ng.
:n Jao. Ned. Slm, Balie, geZlS'. F. van
Catlu.rioa, Keng'. A. Schultz.

Mijer, gezag': W. A.
R08l~1U,

Duit!.

Lark

Aangeslagen Vendutien.
"Vrijdog 5 F"bruarij. Va or rokening vnn belang·
h"bbenoen in bet vefidu,loeBIII van en door G, A.
W()rmutb, en voor rek.ning van belanghebbeoden VAD
te Pekodjan door dan pond-

.ADVERTENTI:EN.

I

KoIDj-veilingen te P,ADANG.
ep~.am.

n .d.e
.. and.e.
Mn...op
rt, Jdennij.eersten ofber tweeden
..en. Decembar ma
,an
,ditn jnar
dag
na aflnkomst aid Bar van de tweede. stoompakketboot, welke den 20en dier mllanden van Blltevill
derwaarto ,ertrekt.
(181)
S.

bezigtigen bij
G. A. WERr.1UTH.

Op 'V rijdag 5 dezer
.ullon worden verkocht:
25 vaten ,\ 5 do.ijn

BJEB§

J.aa/lI,tJes
(177)

wordende voor goed v.rkocbt.
G. A. WERMUTH.

Op Vrijdag 5 dezer
zuUen worden verkocht:
Een factuur prachtige Spiegels.
Eon idom kristallen Kompotlen en Ji'ruitmanden.
Een idem pracbtige Bed.kstellen en Waaijero.
·En vele andere goederen meer.
G. ,,-, WERMUTH.

Op dell 15

Februar~j

1875

.

zullen in het loh.l van hot vendudepartowent .lhier worden
verkooht:
de vaijtighoden to.behoorende •• n de Erven vaD wijlen
den Heer
•

A. H. Heidenreich,
breedvoerig omscbroven bij annODcea in de Locomo~i(J1
VMI don 10 en 17 Decewber 1874 no. 294 en
no. 295 en in do: Sam(1rat~fl8che Courant vau dt'fl ] 5
en 16 Decom~er 187,» no, 29~ en 295, znilende het
te Ohoribon ~olegen Perceel ald""r worden verkocbt
op oollon nadar bekend te ma'en dag in d. laallta
holft dezer illaand.
(171)
G. A, WERMUTH.

Pas Ontvangen:
Eeno partij van de '00 gowilde Shirtings,
S 0 & E
uitmuntan(l g08cbikt voor

l!"

II eeren-

II e

III

den

en
nallles- Cabaija's.
(184)

SOESMAN eU Co.

Gracieuse 1875.
ltegi·ster

tot vervoer van gedistilleerft.
te bekomen bij

(70)

t:e SoerabuUn.

0,

clezeI'

van

Ned. Holland ............ Uerkelbach v/u Sptenk.el Samatlilll!(
J'rinIlHco.drik ............... llruD.t................ Soerahaij_

~~~~t!rel~~~ k,,:~g~:::::.

5

KONSENTEN,

Jan. ~lt) N. I' UUDn llentinl':k ..... " ... Buije ....... " ... ". Soerauaija
"
_
'If
Alnuoina .......... , ............ Y. Eck ............ Aljeh.
1.

r~j dag

100 picols Koffij,

vo:n. Bp,tu:vJa.
N.

v 0 0 r t s:
Fran.che en Hollandscbe

Auotralieehe,

Vcrtrokkcn SChCpCll
VLAO

G. A. WERMUTH.

Op de vendllt.ie van nanstaanden
Vrijdag

" au "

~

.'

b ij

Jan, 20 N.I. Xani.ligin Sophia. utJoll,i!' Singaporo N, L StMij.
~inga'pore" .......... 'f, OdelIl,,,. Paletubang
"

."

1

Dalllea-mod.j'~rna.1 met platen.
N 01( eeniga exemploren voprhanden om per mail
te vervolgen.
De twee eersta nummors over dit jaar lijn reed.
voorhanden.
(185)
G. 0, T. V.AN DORP en 00.

i\angckomcll Schcpcll
'H.'HEl'i':N

°

Vrijdag 5 Februarij 18750 .

J

j

IH.TUM '11,,1.0 .N. ll,

Commissie..Vendntie

zollen word»n vorkocht:
3llH

Do gez!mdheidsto.est.and is

w.~:rt :o~": ~~·~~~nfO;!:~~:;e~~·~a:~~:oornv~~~:;::
sneuvelde.
In de kampong Lo.k was de vijand zeer onrustig.
Het ol'enkappen van. bet terrein om .. ooze 'Pllot te
missigit Lo"ghalta" werd door den vijand .eer bemoeijelijkt; een InlAndaohe foselier werd bij dat cor'.Ie gewood.
. Den ganoohen namiddag werd de beletting aldaar
besohoten, waardoor vier koeli'G bionen de .versterking
gewond werden;:twee granaDtsohoten daden '8 vijands
vllnr ophouden.

.'.

'.

Op V

22;)
GO
40

zoodat 1 Jnn, 187G onder bohandeling hl""oo ,,7,» lijdera.

KALO:EMATA_

:::ab:·~~~~I::~:~;~:~:~::e e~iD~:~;r~:e~ s::!~e k:~

.

1,1ot6Al

laguna, loste do vijQ.od nu en dan geweenchoten.
Val! ;:oerim~ werd ceno patrouillo uitgezouJeu om

Des namiddags om (i1/2 uur werd aan de noordiijde
in eon der hoogBte boolllon de Nederland.che vlag
gehoecholl.
Daarna werden •• nige grana.. tschoten geloat· Daar
O ..
do plaat. wanr mell verondarstelde dat de vijandelijke
lilla opgesteld WaS.
Y81"1JoIU van de verrigtingEn del" LandlDagt,
's Avonds omstreek. 7 uur zag meD dat de vijand
4 JannarU. Geduren<le den Mcht was de vijand
in den omtrak groote vuren brandde, terwijl hij boo
metig, maar heden morgen tegen (i uur opende hij een
vendien ooophoudelijk scbreeuwde; na drio graDantworItevig vnnrop on.. bezetting te Pond;.;; bij werd ecb.
fen
werden de vuren uitgedoofd on hiold bet
tar door infanterie. salvo's verdreven.
.aohreou~en op. Met het .openkal'pen van hot am do
Om. Ounr' rnkte 'aD Kotta-:-liadja nit eeno kolonne, • . ver.t.rklDg gelell eo terrelD werd voortgogaaD.
bestaaDde nitheb linkerbalf Sde batoilloninfanterio
'1 Januarij. De vijnnd bield r.ioh gedurende deo
met eene 8ek.tio kanon .... een detach.ment mineurs en
afgeloopen Dacht vrij rustig,
BllppenrB' enambulance.personeel 'en' malerieel, ten
Dezen. morgen werd bij bet openkoppen van het
elnde de groote hml'ong Long.altah te nemen en in'
terrein on, de storkto te Lang".itak,.uidwest oen koeli
den ZuideliJken' rand'. danrvan een gescloikt, punL te
van dat eorveu door e.n vijandelijk schot gewond.
bazetten. Tegelijkertijd begaf 'iob eeoe tweede KolonD.wee kanona van 8 cm. zwoar werden aldoar
ne,beataaDde nit eeDe kompagnie van bet regterhalf
aangebrllgt.
"

.

.

vrij

rustig doorgebragt.j onze posb in zuirloo8t~Lo"pbaUak
we-ttl niet V81'Outrulilt; aUeen teq6u ruidderna(:ht loatte
de yijand eenigo schoton dllBrop, om van zijno wasko.
zasmheid to doen blijken; de in dt'lll amtrak uitgezonden pl~trouiltea rappurteel'<itlll, d'lt de llabij gelegen
klein!} ktJolllpongR on golnwbtMl door den yijnJld verla ..
ten WIUBU. In eene fiior kl\rnpongs yond men in eene
gc~tQb~n kil!lt vier grr.llRtOf.l, welke lliet gesprongtlIJ.

I

"

~i:t ~::elb::w:!tt:~~8~t::: wVij'~jje:nov:;jt~:~~J ~:~b!.~R~

5 Jnnuuij. Da ,Ilu.;ht word ov{\r

uur opendede rijand weder lijn'

G. O. 'I'. V A.N DORP. & 00
Samara09'

Groote kope.-en Bn.atwen.
Voor h;t wegen van .WRre P.kkett.n tot 1600 wigtjel.
verdeeling der eawigten.
EeD gewigt
800 gramm.n'
400
200
100
50
80
10
5
Tw~e
A140.Een
G.
0,
'1'.
VAN DORP en 00.
(1220)

STOOHVURT·MAATSClMPI'IJ JAVA.

a,;:

Bet stoomsohip

.H O£ J.J _II ND ~
Kom. R, BERKELBAOH VAN DEN 8PR&~KHL,
.al t.gan bot begin van Maart Daar Nederland vertrukken.
Voor "!lobt on pasa..ge
. ' Adrea
De· AgeDten,
(lS6)
E. MOORMANN & 00.

Hoteldti'PavWon.

';1

.n on.
Hau t-·Oafirma

K8.DJer .No. 4 ..

De door de

E. BORNAND & CO.

Gfoote Kenz~ .~

ALF. LABARRAQUE

.

TE

•

.IOAL.U OEII URUE KLAUI

BYOU TERIE N '

Batavia geltnpor teerde

Baut-C anon,

ORIIIUI-LABARRAOUB

(zoo"el in EUROPA .. Ia op JAVA afgatapt)
, is ateeds .erkrijg~~~;~Ol!"F' & Co.
Samarang.

(1349)

wit t a cn r. war t e

\'Rn verechillonde grooHe.
Zoer lieht e on dunne.
SOES;U AN en Co,

J. J. van RUIJ"VEN.

ycrvun rdigd mel. kinallaslclI wier
l'ijkdom aan werks,une hegi nselcn
uil ers! wiss clvlIllig is; daarcn hoven
1-ijn de rCl'schill ondl) bcreirlings,wijlcn zoo oHVoiTwIlICII , !lal. dczelftlo
I;inubnstcn die lol de hCl'citfing del'
I;innwijn gell iend IlChbclI nad el'hand t.ot. de i'aIJl'i lial ic yan de 7.waye\zure-quilli ne ];lInnoll g~ hl'llikl
1I"0rden, Ue al.l us hercidll lI'ij nen
hCl'u ll clI tlall 001; slee hl s spool'en
v;m gGII(~eskl';]c1 di ge iwg-irlseictl en

l:3a.nb:et I:c"lo.kker
IO N 0 ,

Grootc Portret tcn
in breedo zwnrto Iij6t

yan. d en

Grootmeester Nationaal.
~

dal

/ 40 .-

\\"d in ,lltijd vcralltlorlijke

rCl'houuin gL'IL

ell

G. C. '1'. VAN DORP So 00.

(039)

Carlsbe rger 011<.: 1&,

India Pale ale,

op niellw vtij bewerkt nlar

De

DB BEDEll..

verzendt

Groote puiko

H .~

MlIfEN.
}"", H . BOUMA'

•

( QED A N G A N.) •

Dc7,o wijn ondCI'stclInl op eenc

Be.tellingen op .l1e ooorl"D van DJATTIB-H OUT.
WERKEN worde" nangeoomen door den Adminl.
G. M. GRIBLING. .•
otrateur
(970)
Adres per spoor Rail. a . donga...
.
.
._
__
-,-_.
-_._---

zeel' kl'HChl.igc wijzc de ij~ormid(lc-

lCll in gevlIllcn van hlcckzucht en
hlocdgchl'ek. Tcgclijkcrlijd , aangewend, hij voorhccld, mel de Valletpillcn , vcrkrijgt men de meest ver-

_ - -- -

Commissie-Verkoophois'

rasscndc uilkomslen

.en Expedit ie-Kanto or

te Solo.
J. F. VAN LEEUWEN.

(1782

HtJe,.6*,.',.aat.

(173)

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

en
Horlogies. Wan del s tokk
Gooden Dames
n
,·I 6&5.8
nl.t eo zonder d e g e
en praohtige wit en zwart IVOREN

Echt

tleerscbuimen Tilbaks-pijpen,
met Barnste en Mondst ul .. on
cbristofrel zilver beslng.
20.in ceui
G. C. T, VAN DOHP eu 00.
(295)

a..r

Pas Ontvangen:

Ronde, staande
" I ~o en

PERRY & 00, Londen

F. H. BOU]IA
ontving uit de berocmde fabriek vall
EDOlJARD DE ' BEAUMON1',

Achterlaad- Geweren
e n

REVOL VERS,

waarbu met" 0 n t r B a Iv u u r, in kiBt mot allo be·
(1598)
noodigdb oden e u waarlo"",e P a I r o n e n.

Groote gekleurde

Tegell billijke voorwa~rden bellst · sioll
~ de Ondergeleeka ude met de inhunrr:ame en
bereddering van "aken en kweotieo betreffende LandeHjke Ondernemin goo I.e Soerakarta.
LE2UWBN.
J . F. V
"" Deer_I,. , 1.
(1 74)

Ii Y:S L ~ ~
11 »: Al'oef
J\ BQ.lS 'W"aterp

~iJld . r"1I "e lllakkolijk Lcttel'S ~n l"'zen te
leereD. tNio nwe IIfelh ode) Illat hoodlcitliog.

:. / 1G .-

It£GiBHri'ASIEtif~

Gntta PerchR, witte en owarte, 10 Irwalitei t met tijdon
kragen eo aan den binneokant STO}'JAS.
G. C. 1'. VAN DORP &0 Co.
(1376)

PERR) ,

uit de r.briek

G. O. T.

VAN

DORP eli

Pracht ige

HAR MON ICA 'S

Hollowaij Pillen en Zalf

r4

OENTRll'UG AL ond other .MACHINER Y by MAN·
LOVE ALLIOTT. & 00., of Noltin!Jkam •• d

Roue•. .

CENTRlFUG ALS of a2 io.. or 40 ins diameter,
drivan by .twi.t belt "ounter-gear or direet.
Roting steam engioe..
Allo .overhead Bhafting, pollieB eto. for Bame,
:
AddresB
,
DORREPAA L & 00.
Sa m aran g.
Agents.
(166)

De '9;edichtjes
VAN

VAN ALPllE N,

in praobtbandm et plaatjes a f 4.
en
.
. .
in g",\:on.en~nd londer platen a f 1.
G. O. T. VAN PORP &00.
. (1&60) .

(95'&)

NED. IND. STOO,YVHRT·JIIAATSCRAPPIJ.
Het Stoomsc hip

~

Min. Fra;~~i v. d. Puttee
ltougvoerdor JA!I'tl.J:oJ.N",
verlrekt den 7 en Jerer de. morgen a 8 nnr naar Bat.coelen, Telok-Beton g en AtjeJ!.
Ben
,ia, Padaog,
De ' Agentea
Mo, NEILL en 00.. ,
(186)

'l'e Ii: 0 op !
Uit de fabrijk van de Heeren

H. O. ROBINSON &C(».

van

(300)

H11 isve nd ntie n.'

Sl'EEDS VEUKRUG DAAR:

PERRIJ & 00.
/ &5 an / 0,G . C. T, VAN DORP en 00.

Louden

met
OYLI N D ERS,

.

va n 30 X uo on buitengewoon sterke

(2()3)

~n

Co.

VERMOUTH NOILLY PRAl Ie CO. '
Ohampa gne Roedere r.
Moat et Ohandon .

"

}'" H . BOUMA.

(1671)

Compleete Gedichten
van

Jan van Beers.
f 1.4.-

, 2 .dln. in prncbl>-baQd

De S.cho'olmeester
van

VAN LENNEP.

in praoht-band f 10.- .
hiteil Samarang ' met verhooging der port.
G; O. T. VAN DORPen 00.
(648)

~mengeeteldll

l::Iorizont4le S~o.m-inaobintl
booge druilk ing met reversing en 6XjIlnsioG "fldar,
Luchtpo mp on Condansor, ben avena St'o om-ketel .. n
Galloway,
Voor Dndere informatiOn omtrent rrijsenl.- gelie,e
De Allen tell
meo .iob to vervoegen tot
Me. NEILL en 00•.
o'ierbreo~i ogs-bo"egiog.

ook
zelf violet-inkt te mnken ,
G. 0 , T. V AN DORP

Glasgow.

STOOM· SUII{ERRlET-MOLEN '

EN

Inkt-li:o .rton,
Om

en

E enc complele D Sile

.
GAU VINP ILLEN
N. A. W.ANN.fm.

- - - -- - ------ ----Pruchti ge Perrij violet Inkt

m.t beela en hal,. toonen,
:. / 60,- en f 7"5 :~
G . C. 1', VAN DORP en Co.

FOR SALE.

ell z"W'Rrt.

Enr .opa.

recomm and ee,.t; ~i c h Hlor he .. houden f .n

~!:.; ~ !;:}::':;~:1 ~,; -.7vd~ ~~;l:! !:.:: ~ ~;c:;\: :-. ;!'::~'. \~ ,:;:.. ~~h~ '

F. ll. BOUMA.

,

'

Ned.-Ind ie en

ICF" F. H~BO'UMA,

die .iob hot roc bt vall uitgifta vllorb.b andt.
Do niHt bckroondo lLotwoorde u wo·rdon den i01.e nders,
indian zij zulks ,".rlangen , t,erug-g • • onden .
N(UJI,CIU het lJel i1l"" der LO.fJtJ vorn1!oemd:
0, B. Y AN KESTEREN ,
Voo r:ilttr.
J, :b'. Gii.B].;L,
Secretaril,

Rotterdamscbe·Apotbeek.

00 ,

1{untoor.

gebeel

Voor

Be~~t zion tevenB met h"t bouden ;a~:;~~~a.

te kielen .

Reis- Inktkokers

4' £"0.

Aigemeen Expedilie· eli Co'mmissie~

.,,1

on41erwija a n aouoro iogeze tene n van Java

SSBH~
BEG,EHl"A
-wit
(1~ 8 G)

~

Da Luge "La Dom lanie ef Fidete" te Samarang loaf!
eon prijs ,all v ij f h 0 n d e r d g II Ide n nit, voor bet
best gesohrevon Loeaboek over de Goschiodeni. van
Node rland.eh Oost-In dio. gesebiH voor de haag.te
klaos. dor lager. Sehol.n .
De antwoordon ~uIl6 D, om loor ondorzoek in aan.
merking ta komen , aan de.e .oorwaaraen voldoen :
I e. Zij moeten franc o verzon(l.n worden.
2. Zij mooten v66r 1 Maart 1876 'ontvangen zijn
door den vooroitt.r van genoemdo Loge.
3 0. Zij mogen niot onderle.k.nd .ijn met d.n
n a a m, van don intander, maar moeten vooonien .ijo
van een motto.
1oa. Zij moeten verge.old gaan van een verzogeld
naam en de woonplants van den
bilj.t waarin
iohrijver genoo lllli wordeD, on wsarin tUTene het Bub
2 bot\o.h(o molto i. vormeld,
De Oomm iBsi o, din (lver do antwoord.n o.n oordeel
veil en, oal bestaan uit minslells drie ledon, door het
b.sluur der L ogo uit de Iu. pcc touro voor bet lager

Prima

met on .onde r Pijpell,

PAR APL UIES o

...- PRIJSVRAAG.

i:JY,

a.

LEES-KAARTEN,

OUi

G. 0 , T . VAN DORP

(1 819)

G. O. T. V.AN DORP & Co.

(2()6)

Voor ""d~;-'Westm~n-;~~~

van ,WDre .ijde en m~t 12 Baleineo,
V AN
•

Knop pen en Punte n.
&; Co.

KLOKJ.ES,

.r-~~G.-

p1'Clchti,q e

Verac" app . WATER.
Roolr.pek in ,aatjea ,
Roolul_each in blikken.
Saucija <I e &nl ogne . •
Groenten in flessehon eo blikkon,
Ge.l.cbt in otopft . en
Portodco TABAK van PLOOS ,au AMSTEL.
"B'. H. BOUMA.
(1291)

(1821)

Op

~

(1084,)

(1050)

GUNB1'IG ' BIIJ[IIND2.

Bout - Aan~ap

en

Oelicieuse

zoo

de ZEEP.FABR IEK te P. c 'I. t O,,!/ /I II.
BENNOW B. BARRUOIl.
(1161)

honge jarcn of 7.i eklcn ver7.waklc
gl'ijsaal'ls .

G, C. T. van DORP & Co . .

Samarnug.

nnEN

ZEEP,
,' " PECALONGANbeatelllng
j

".eo••
A.acme,," IIOQrfldepot tc rarlj. , L. FaERE ••• , rue

"an FLOWER & SONS.
Porter VUII '1'enll(~ II.,S.
Vnlkcr & IllUlll(jC! ii 1Ii(~r,

f 8.

G . O. T. VAN DORP &. 00.

Quinl .. m. I ....."rraqu"

worfH mel. hel KUflstigstc gevo lg gcbl'uikt door zwakkc pCI'SO n f! rt , wier
tllt.pulliug <l00I' vCI',c hili end c O(),'zaken on tstaan is , of wei na ']0 01'giJslnno 7-ware ziel,lcll ; door vol was·
SCllell, al'gcmat. en \ 'C I'lW:l; rd. dnor
CCIl al tc sl.l) l'k clI groci ; door j ongc
mnisjcs wier vOl'ln ing en onlwikI;cling slechls lIIet mocile lot slant!
koml ; door VI'Ollwe n fl a hel kraanl'
bed; cindclijk, UO OI' wcg-e ns Itunnc

1

a

G. OLIVER,
(180l)

ziekcn .illi,it! vasl kunnen rckenclI.

I)" Q .. i .. i .. m.L"h"rr n..... "
dtlO r de liciw dijkc Gencc,I' "lluige
Akademio wwdg"';ell)'(l , ,Iell dllaren tcgen cell allijt! crcn krachlig

Ontvangen :

in

Wezen en· strekkin g,

gcnccs middel tiaar, I'ijk aan wcrksame bcg-inselcn en op wiens uilwcl'ksclell mowel de gcnces hccl'cn al s de

Dc Quhainn,-I. lnhnr-raque is
r.CII huilellgc';'(UHI \'cl\tilerl\(~IHle en
kool'lsyerul'ij vend e wijn, bcs\emd
0111 op eC ll e Y[Jo nlce.1igo wijr.c de
alld ere kinallcl'cidillgetl Ie venangell. De gc woo nlijk .in de gcnccskUlldcgel'Clig,lc kinHwijncn \I"(lrdcn

Bngelsche Regenjasseo,

Bo n

De Vr.ijmetselarij '

\lA" PARI".
OOEOOEMEURO DOOR DE KtIZERLlJ"! OENr.E8KUNDICK AKADEMI£:

Per P,-blleM .fmalia tmlvang ell,;

(123)

in bloedkora al, Ia.va, Came~11 eto. eto.
gedurende aleohto een pa..r dage-n te beiigtigell;
F. MASTRODO MBNIOO etFUR8.
(1786)

(188)

Holloway'S Medicijnen
G6VurJijb Diaubae. - De
HOLLOW,U 'S PILLEN.lN Z.U'F. wijze
oorzaken deter vlu'1.1'fakksade eiekte zoo gerlehillend, n de

barer lGi:o.YGllen zoovernndelijk zijnde, geveD ten

Te Ko opt
•

Een span uitmunten de bruine , Sandel,.
wood.

'tuldouderodell

PAAR DEN,

beban"ao. hel blll&Dgrijk "Rotal harer ,Inglorrere. ODder Hollow.,'.

1 de
deliog, at is de OOUllftk duer ziekte · iD !lui.ferni. gehullil ..
aU.1ag eve~ gODtt iK tij~J bett.ij de mllag, ,de lever or kle·iaore ing&, ioWindeD de zetel no de ziekte i .~ want zlj De pilleo met oordeel
oge'ffJoi
sonomeD, eo ZijD zalf go6il of' de zijd eo lI er oDt~ erbuik
nr.
V8a, beteugel8D de :r:wel1ioK det bloedutu eo regaleD iedera
herde werking. wuruit die ook ODhtaQt. Heide middelea wetkeD
regt.treeica,toth erlltellea vollbetjllilteln-e nwi@jt'olluheD f'e1uelis·

~ij~!

:: , t~i~!:!::i::it~,~~~~elijke en guo ode : arlohei ding

Doo.jeIPil o. ,,.
onPoto{'J~o.
aloDg.U Magel..

f 1. f 8, •• f

&. Potj .. Z.lf 'a.

on

a&tQ ar·

t~ t~=.ti~
~k\)lN v!e~!~:~
woond. . door den '.. lie..

f I. f 8

W, OALISTANS Ii. Co , Tog.1 A: 1. .• tIlI d., VOOR'"
Go , .n COENAES.
W. E, ·!lANA Solo ARNOLD .
s J. A, ZEJJD~r. , Samar•• s GOElT·
Klotle. J . D, SLIER
WANNEE. G, C, ' T.
DII. GROOT KOI.FF en
CO,
.eo
IURT
.
CD
LYON
DE
lJ:
11,
Co.
VAN DORP co'
~OIl:SMAN e. Co.
(OJ£;

C.,

~re

goed gedreaao.rd, .oud 7 jnBr.
bev'rngen bij ' de . uite~vere .ao dit BI.d. (17i)

(187)

LODER, .t e · .an"arden . prl.
mo Maart, .dr.a
DORREPAA L eo Op.

V 8.rantwoordelijk Red.otenf Hr ..~;,. VOll8T1rl.Alf. ·.
S.e1ptrIdMkerij -- G. ,0 . T. VAN' IIOBPa: 00; ~

