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}Vii' .ijo,. den 'Hemel '· zij dank , d. fOrst k wiit, voor
'. ""'laog· ala ,d,u"l; "a.rentageo beeft ' Spa.je. ..en
vorst gekregeni ook ,oor loolang ' at. 't duurt.
Wat Nedwland. be~r.ft, \Vii boud.n de oogcn DOg
, .te<:-d~ ·ge....v!'d o'pdeo 'Laodvoogds-,etel .te Buiton·
lorg. Profeseor Vreed. roepl oog olto08 aeh e n w"e
fif tH" ~~n . hi&uwe!l til1l1arisj
daareLiegen heeft aeu

oODBsrvatief orgaan bam

g6110~wd:

oeD mao van mt!er

dao gewooe .,er8~ndelijke ontwikkeliog, 'BU groote
ooarblukolijiltleid en •• lf8tandigbeid, V.1l zeer " ro.ten
"ii, 'aD groote .oonigtigheid eo berAdenh.id . Het
porttet. is te moDi om niel geflatteerd te "ijn.
LoudOil .ie, .egt men bier,. govoUeo van wego ~c
overbaaeting w&arm.'; At.bin gebeel onvoorbereid ••••
getast· word; fan w:ge .ijo boud iog t.geoovor de con·
•• raie .au cODl",uoaal in indiridue.1 groodbc.it, die
nietneutraal genoeg w.s; ,oorl. om .ijo onbegrijl'e.
IYke afhankelijkheid . 'aD .ijn adjudant d ~ Uochrmollt,
die .;.11 o •• r.1 .ijanden moak t •. ' Dat k.pi~. ill ran
D.alen hem ' in 't openbaar de · h.nd weigorde, '>Dder.
mijnd: .ijn prestige, en dat hij iiill broc,let· l~ raok
tot resideDt belloemde,. Bcbokt. de op.nbare mee ning.
N og eeo raden kan er.-bij worden ge.oe:;d: tie tel,.
9ra6p~. Zeer t~ r.~t doet d. 51.ml""rd o,' me rk"",
det bet Regeringo-..~ lom.Dt niet op deD (clegr ••»h
gem.alIt ia.· BeD ... glement, geg rolld 01' .en af.Inud
van mundeo, wordt beopottelijk ,oodr. die .1'.lo"d
tot uren iokrimpt. Ife Gouvero.ur-Gener ••1 I.iut nu
naar ,leo ' n.ag am <)~der8. : · De Minie't or, .teuneD ~ _
op d. oob8gre~aje ,almagt vao don Landvoogd, ."ndt
blll.e be';eleD eo k .. arl-urdero. Zoo komI de Guu.
yerneur-Geoeraal .tu ....b.o t .. ee vureu . Aher oog:
v.oeger bad bij .1 .den tijd am, al. iets minder goed
ging, b.t te heratellen; 1""n8 wordt eon f()u~, of e.n
vermeende font die bij beg&3l, p.r telegram ui t den'

J, .... Has8ehnaD,~ue g~Wt"leD l\linieter VftfJ KoiOlJiJu,
dtJ ~! l~rde in Jt outbiD~ingH-milli8tori6t . is thB.DB,
&ijn oud.coJ1ega Heo.w""kork weAr Blall 't · roer Bit, hotlid . 'an den naad vao Stete benoomd. M on I•• kt
d6~e keus winder met b~t 001 up de cODl:lervatioYtt
bogio •• leu vao don beoo.mde, dan w.1 mot h.t oog
°lJ !ijn ~ 'bek.w8q,mhcd41u, w8srnfu · "IUD geen leor gObde" duok boaouden ·be.ft.
In .A.aen eo I1I.ppel, ill :t.iaaodam, Devoll ter en
HeDselo be.ft lOen iu opeobaro ,.rg.d.riogeo, .,eo.
alti in ..Leeuwa.rdeu, verontwo.llrdiging cn Iv~dwezau
uitgodr uk t o,er 't l>esluit vau IntWtltc.t' Heewskerk om .
trent Tbor becke'. staodbeeld en dell wenscb uitge.
eprokeo, dat het· beeld ou oldorB, lIiaar oie, iu den
Haag, opgerigt 'uu worden . Het bevrecmdt .. ul gelli".
Ii u·s, dat me n !icu Diet scb ij ut to heriuuerlHj, hvu o~ •
dcr het · liberale kubillet he, ver/aoge n va u hut hool'd.
cpmil6 am bet becld 01' bet Hiuoe uhof t. doen Ycr.
rij;oD, mol,. zoer veel bedcukir;gen door deu 1\'(&Di8t~l'
van Deld.1I werd beaot .. oor". "
'00 goed al.ol'
bij tei: , gij zult mij veeJ ploitit.1r <.I uOJJ, waUllaer gl:J
Di t't blljft ·Bandriogen. " E rouwi.D "Is de Alinistt:r Ylui
D.lden d. IVl\re raden ROO publiek m.k.n , ~' oorOUI
heul da t pleili c r zou doall, k(lll lU~~' lItc r lIcBLUdk ctk
...It;) ware reden opgevec , wasrom· hij de oprigtirJg op
0. PI.ate bed cokelijk ,ourl. lid ~i"g loch I1i.t, aan
deo Haag&cil 'Jn gemeeotera!Jd tt!. ijclu:ijuw ; ,. tlc Koning
is er tt.lgeu."

nnuitgeDlaakt te wordeD, of de Go uverneur-G.uer.ol

ord~r8

i. dan peeo.
De Minister van ' Kolooii;u heeft .iob iotuBechcn
i:I lijn Icbriftelijk autwoord aao de Eent. Kame r be·
reid .e.kleard· am bij de 'open bare b.r ••dalagiDg over
de b.grooting, omlreot bot olltal.g van den h•• r Lou·
don zooveel. inliobtiogen te gefen .Is hij kao.
EeD pmatje heert : bier . geloopcn eo i. zelf. door .'t
H"tlf/.aA • . Dag61ad beveetigd, d.t Oo uer •• 1 Va."ijck
; bet hem aaogeboden b,· .. lhebberech.p liver '\ Iodiach
leger tOU ungenomen h.bben . .Ale Jit praal;_ w.or·
beid bleek, zou 't 000 k wa.d uiet .iin, do.r genera,,1
Verapijck .ich iD oeler ' eympathi., oi "~ het mios~ bij
't lndiscb leg.~, .erheugen mag.
~iJ beeft .en. fJjlmerkeJiJke z~ntlDo ~ie

govlocllt~1l .llJ

• ijo bedank-brief, Ii"rigt a.n de Ver eeniging tot be'
oefeniog vao do krijgswetenschBppen, in antwoord op
bet aaD hem, e,enals aau geberaal VAn Swie-t an .c n
koloD~1 vao Gogh, g.wijd bolde adree. ;.\ondar aBul .. i·
ding 80hreef lIenera,,1 V.repijck in ' .iio brief:
. • Dar ik alechta als tweod,,' be.elhebber de CI P'"
ditia ,erge,elde', oDtho.ud .ik mij v.1' .ike besprekiog
oDitrent de' aaovoering:"
(Dn.rbij bad de generaal' bet kuonen lateo; maar
bij voegde er bij :) .Aao uw. Vereanigiog, die toodoel
heeft beoereniog der krij~8w.tenschappao, mag' ik echo
ter oiet .e.... ijgen (w.arom niet ?) dBt mijne oien.·
• wijl omtre~t de leiding der operatieo oiet altij dorer·
e.DI~'mde me~. die . ,an dell ' opper b.velhebber."

FEtJILLErrON.
Het Amok. ,
III.
Br "areneeDige maandeo ' na dit .voonalverloopeo

en de tijd bad .poedig den sluijer der " ~er~et.I"eid"

0'''''. bet nacbtelijk tooneel 8,..."rpen, · ...aarlU .!;s D.uu.
,,00 •• el

IIlannelijksn moed ten tooo ge.preid; 'en I!IE
BAG.6.H e&o ' .erdieDd loon .ontvanGen · had .voor · .ijn
ulIS..g . op de 3erbaarbeid .ijDergaalvrou". Nooit
bwl m.I .. e80 ...oord daarover aBO bareD DB . den
lIl"elP
to.t . baa
.'. r teruggekeerden oeMge.Doot ge·
. aobt
_
1IP'4Ba en.,bare doubters bet elil.wijgen ,opgelegd.
lIfHr loob b ••rde alii B4G.u!'S verdwijniog uit hnD
miIl\I'I\l1: o1Id.t r hare . kalilpoeoggenooten . geeoo ver .. on·
.. dariIIg, . d4D~Srfl.oit In . aa.aDlerkinl!...Wlme.Dd" . welke
bem,soo ala bij voorgeg.even bad, tot ben ge'bragteo
D\fHohloo . ol1 weder farleld bad, om KijU gel.u keJdere
\Ie gMIl beproevsa; en vreedillam ' wa~ alles . tot den
IulDg ~Im loeb. dGpliik8obe ' teroggekeed, waartoa te
1II.1I81'. 1i.boefte.· beebend, :omdat het t~datip . oaderde,
. ., d,B ~ OtWgollllen en . • 0orlQopig ,er.cbei·!.
Clee. Ufd.'(IUoiUen Root. m088teo worden, . wilde mell
~ bOD88l'
. . ..'. an.l.IIIA
'. ·v.'O
. OR.iI.1II8.n, welke. bon. allen bed. r.e. ig~
iV.~'ild.ocillanlg ' begon ta.' minderen,
: ~"~\yeil1iaew~ f.oidotllde HlldeD lijn.,om

litiilW'-O

.

. .
VonI'

hi~! .~bau9
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l.eer . troinig geneigd zijn gOW(~~~
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Uat cia Kouing i.t. heefl. tege" ,10 oprigting ran
l'horb . cke'. beeld in ' I midden vao d. n Haag, k.n
ecuter, duukt ruij, betol' \'org'cven wordoD, dan d~
ho.at di~ sOluwi go· loden V.IlU d. ,JU . n ·omeenteraati llU
bOg tegell Thorbecke b.ziel t. Vi. bout tach ka" ner.
gens audo:,a nit YOort8l:'ruit';m, Ills ui t klui u gtH:I~t.ig" \ u
nijd on peraoonlijken wrok.
U we klagt in het Dommer tiel' Srrma.rnn//4che Cotl.rrml
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mij .du· etuil: ..
ken b.tr.ffende db Indieehe bogrootiog lIog .a"8 doen
n •• laoo. 10 de afdeeliugen kooden e~uig" ledell hoL
niut goeu keurou, dat wei te SOl. ro.bo.ijR., Ulur ui et. to·
venit t~ Sawarang eene boogt!re burgn r8cLwol wet urisjorigeo CUrd us o~gerigt ... erd .
'
De Regeriog Dntwoorddc. J.t .ij vooralBoog ni.t
op eone d.rgelijkc iOBtcll ing lo Samarang gorekend
llt~d , omdat zu uog Diet ov~r~uig,r WAij, tiat . IJiet dvOl'
,Ie i"riHtiligen t. n.~avi. cn t. S".rabaija in de behoefto aau middelbaar oDdcrwij. voor de e~rop'Bche
b.,olkiog foorzien word. B~ het ·weini g. 'dat tot dus.
ver voor b.t onder .. iie der iula"d, .he be,olking godaRn wa ,~ , mogt do .Rag,",rillg lIiut tuugevtlu·. a~n 81
d. w.ueoben fan de europcecbe ma.t.chappij. D. M i,
n111ter ~oloofJ8 ook , dat va ~t! 1 ,!crliH!.~() D Ban Ii" burgareeboul t. l:ioerabaija met een driejarigen eur.ua kon·
den volotoan, terwijl de ko.len .an opleidiog ,iBIl 't
gy nmaeium Willem III uite"t goring war.n.
10 uo Ksmere word weinig ·notitic gouorneo vao de
woosebcn der europeBcbe waatoehappij op J'ava ".ar
DIecr middelen tot bohoorl ijk oudorwij., eo d. redeo
daar van ia: de enorme tekol'tkoming wat hot i"land·.cI.
onderwiiBb.trcf~. Het b.sel' 'o nlwoakt loe .. eo meer,
dat men daarin sebaodelijk verwi mu heeft, eu ou
durtt milO, ecr daariu teo UtlllBte eenigzioK "oonion
i., geen geld meer toeatean voor europ.eseh ondarwijs.
DBarbij had het beke.o d. adre., uit Batavia aau
Jen Kooirig gor;gt Om tog.,, ' hut betaleo van mo or
balaaliog te 'proteoteren', eeU hoog.t . 00'gu u8ti/leo in·
dru~' gomaokt. Met dat a<lro. voor ougeo zou man
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VEltWO.N~rNO . In du {~t..H1J.,r81t:' g •.\\-arlg~uill

lltHI g il!!t.t:r(1n J'VU';" t:tH) c r ~llrlljk tn~)lIoel pia.te, TileD
(19 ·It;ft.mulinll ,dt'f' gnvangeu itf "I,I DaBI' gewooottt om
ll \; ij

A(jf!l"

Den a(le a \'&D r-lk.e loud •
'1'I!'Joh Hetoll"". l."teuko~le ... . .Paul ..... " · ~u

t .. . . . . 1.·,

Leo alien in den elleodig.t.n t oe.tand te v.rplaataeo .
ta tltroopeu eo in ~o ·~ot do ontvllog8t; d . .'r 1f..(lI'roiH g\}'
SS8!NaA bad dan ·ook . de ' gedllehto. aa;, bet getiefkooe·
·rei,d geho udeu worJondo b.nkoel to vvrgaruu, tOl~1l S~
de ' koppenBnelieo voorlool'ig uit bet hoofd g•• teld ou
SlNOl. door cooe buiseeiijke ramp. gctr()fl'.m W4!rU, lho
trou ... daarin door _ijnohuisgeiJooten.u ond.rge8chik·
Ban · zijno. gedo.chteD, aBO zijuo bl;'o~ eli Dgen ceuo Ilud e·
ten geholpen, aao de · bening van den ':berg, .MO wieDe
r.e wending gaf en den .grondsl·ag .Ieg<lo tot ",u.l.nn ~
voet d. kampoens l 'ayo.i ~elege n iB, e.n grooten plek
c.ligheden, welko voor hem, de ~iiue~ en tlo .!.{ehl!l!Ju
grondB,.. welken hij tot . eeo.o . Iadaog weoscbte in te
k.Dlpoeog Talloni ten boogetc . noodloltlg wllrJen .
riilten, uitgokooen bebboode, III het groat. eo ligt
S~81NaA'B. "?der,. eon'· ,Btokoude Igrij.oard, diu ~od " ·
'. boomge.was omgekapt 'eo na .ene veertigdaag.ehe bloat·
ren'de ·Dleer dan t.chtig goede .moua8U". de bod clingen
tI.r rivieron ·, .u spruite.n . door' dft . kraoht cler . • ou ball
.tellin~ ,,&n de uitw·. rk8~len .' der .: ZOD .tot .as ·.. ver";
brand~ W6inig.otm"l.o :: doaroa do?rlie!> bij ge\fapeod
• ie·n ..nitdroogen, ·den · grond: Bplij.too· :ell Ilrae on groW.
met een . puntigen .tok, .' ... aarm.e de 'bij : gaten ·.in ,. deo
verwe.l keD · en 'in'-ven zoo · vele . r.gebtii~"11 dio bed .
. diogon ,' bu'ileD :bare oever. bad.iell . t~.d OD en h.t l.n,1
grood . boorde : eD .. ge~olKd ' do~r ." SE . ·Duu,die
iD ' elk "· gut . e~nige korrele ' padi . wlerp on ' bet dan
ooder w~ter .etten, in bare · .anr.t allea I..-d ••le pend.
wat zij . oDlm·o .tten, '."":'" de afgel~erd~i kr.aohtel"o.e. ~all
digt trapte, bat uitgeko.ene terreiD, cn verbeugde zicb
over deeoelta uitgestrektbeid, welke heni . eeDen .rijken
oetaaldo den ..tol· der bB~uor ell .ontehep t ach' 10 d. :
ooget beloofde, orocbooo' bij de natuur in niets . Dleer
armenderzijiieiJ.' Dan, hoe.ee' bij : dB~ af.te~v.iI alio•.
Ie bulp kWllm, maar .. nea RaD haar "hermogeD over·
Ilanduidd~ daL b"~ : I.venelicht 'an .ehe, Ult . gobr.k
Iiet. En · reeds Boboot het .' onootb.arlijke graau welig I a~n . 00"d8~1, .. aa !litgebluecbt"dat ·.eleobtli •• r.'al,au
krachtell 00 geeQe zi.kt. of IIndero ooreakeD olJn laat.
or, .- en, io ·weer ..il vao het nimmer ;,ewied .. ordeo:
de even welig opgroeijeode ookrnid, mog~ bij zicb ver·
81e . .oogenblik · had doen . Dad~ren,- nooh SJl:BlNGA,.
oooh BE DAMA, .nooh de . o.etlge kampoeoggenoolen
blijdeo met de ' hoop .vail dien OOgbt weldra te zullen
warsil oHowel te o.erredeo, dat bier denatunr baren
kuno9n ,o pbergelli .- 80 . roede . Wlls de dag bepaald
gewoDen !uop gevolild bad, en .ij koods~de . ~:vertui .
. "aarop ' Dlllooei\ . en .rODWGO,· oDden .eo :joDgell, de ge·
. beele ilampodi:ig, elkander bij .ulke gelegeobedeo steed.
ging niet ...... . ioh afoett.n, dat . d. dood d .• s . ""Jeaard •
de . band . biedende,: iiob in . de ...iMoge 'eraslligen oou· : bet werk ~aB . '~.n dOD 'titan . of bet ·. Ultwerkssl ..dor
knnateoarljan v.iln een'" gobelmen .ijand ... 'l'~geD bet
den, .. am d8:.olle, rijp geworden rijslaren met de
voo••te ,Ingare .. der reg\ler . bllDd, \Ie dlen elnde' met '. eerlte vermogtep .• ij .... ig en .ij. mOIll'.n .eloh · d•• r .. "
l1li11 oDderwerpeu;"- .mllar het tweede eieobte wraak,
,.tukjei boomlohol'l af eon lapje IIDlieD omwoDdell, af
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Prij. lIer A,\ver/t,ntiiilt: \'11111--1 () WOl)rtli'1i Vnnr 2 1,lhhIHiIlK"II/1 ;._

voor geheel. Nederl.-Inliie /12.50 per h~lfjnar,

"olgena d. joogete opga'~ll .ijri er ged~rund. ' hot
jaar 1SH van hier Qaar I odi. uitg.,ooden 181S 00'
UeroIGci.ren . n maoscliappeD, waarond.r 1105 Neder.
landers.

~.:~~~iB~~: '~.~: . b,? _z~~.111"1~e~~iew~lk~;;~ ~!t ()7t,01It · l~oog~;~ burger~cho~l ~e · :;aruarflog, hecCe
sa~ moe1en t:ijo uitfoerder van d" minilto.riUlo

I

A bOlluem en tSPl'!js

100" in he t ltoBpitaq,1.
On L-W Ot, llad ord y,ijll ,lalh.~ lijk tluo-r ,t~ militair«'
\"Va(lhL t)fy,ouderHjk in nrrt!!t gobrRgt, tor.wijl dt'. Direo·h~ur d(~r gf:v!lngenll:! met dt·u A.lIl!!iRf,uut-Roliident f!>or
dt; PI)\ iuiu t!11 dtm olli cier yaH J u8titi e. dadelijk .een
IIlll4uwgczet; oDd er1,oek luatddtm.
_. ouuo b l()~djg~ wruok "elfd - IIH .oY ~.rltJde[,e . .':B0gt
,dt:!t tun g rav ,! dn itHl , iudiuu t1r . gutin Belall (~) . ~a8~
wcilu! hom ,h.ft.ri :l \'c rg~zelae e ll ~I it g~yoele~ .w~9 to
m!~ cr grond, t'hHl clwi~e vrouwcn litwzelfde.n dag · van
~aL ()vorJijd en . !lit de lad all ~ . larlJg' k~4I!rdluJtt,.· , ~tfrhaQI.
rltW
verml'end t.u htlbbe n SE BAOAM in· do verte te
v.ilir: e.worvon, 11I).~Eeer zij honi n.it) t mtlt · . . zek~rb~id
had,l. n IlUnnoli h.r,konu·,:u. 01' S£ ·D,uu. . m~kte · dit .
verha,,1 •• " lI"weldig"" ibdruk; .ij b.d geboopt.' .oor
nHij lt . '· AT) lli .o ll ~wer. v,t~r ve~lo8t .. ·te' .~ijn · e~··. uim- · .
lDt)r zeit's zijtl OD nQa~ lI)uer teo!tullen hoortfo LOBltim" En DU a~.o"d· hij, doo· .·wel .' oiju . geelt., ·, ... d.er'
8~ it lid : ware root' bBar, O~I. drt!igdiJ .. op ' . ~~ c uw; .0:: .,
dan ",ieeu , het klJII oi . ~.nd .... ; :-. het ·. Was ":.I•• bl"
zij~ get-Bt, . waut. to z~k~r :.was··;zij,. ,{.Ja.t ~ij . bem ~ in dieD
no"dlottig.n ua.~.t.. be.t • .I.v.o,~hcht ·bad duen . '''I~IROeo.
el~ ·. in ui~ ':'VU~U1gl.Dg : ~Iep BlJ :bareo . t:D~n tot IIO~ en
v.,haoI.de:,ilpro . all •• ivo.t . toeo . wa. ."orgeo.1I80 : .on ·'
nu, .i.t gij, SASIIIGA! "":,"!, oo "iodigde ·.ij da~ ,arb ••l,
..- d. duiv"l h~,~ft .ijoe p.~oi .tot .iob geblllid on laat
.ijn geeotroond,wc',."nom Dna te 'erontrusl1!n;"":,"
vt>rwijder u dUI niet ·van '008 .0 d,D k am geene B.la"
..,... want die .i.e hier niet noodi.g ,"

. ( Wordt . _lgd;) ;

(i')H~·~;i7· m,O.t'ij~Jij~
1..1.. 'oruK ' I.

. •~r. ·

duo
~~d~Ol~n, ,~ ·dit ·:'''oord ·iD ~Ill.
go" • . . n • .. g...1 .r :". II. ..... .....k·.r ....,..

"s;.

. .

.

.'

awel~~g tot ba'felt is ni.eh · ,erte leek8d'I'
De AfrlUaiJlehe ge.• angen8o, 100 deelh men oDa made;
~b8n ' ajtijd "den tot klag8n gegti,en;had.den 900rt.. .·
dorend op b.e t eteD en op aile ' andere ..lteD aanmerkingan " te '!Iaken, eD beOOoDdeD oiob .Iteods . 00willig. Het eOD of auder iii bnn· welligt niet Daar d. n
ri~ geweeat. eo la bebben .ich dilatover . op df t!Vee

' . ':pe

geuoemde . beambten gewrokeD.
GBVANGII!n'iIlWNG. Hedan wer.1 in d e centrale ge• angellis gebragt de klerk op '. land. geldk~otnor 01hier D., die bala.t was IIi.t de uitbalaiiD g 'HII de
maandelijkoohe penaioeneo en oDdeMlt.nde n. Hij wordt
b•• obuldigd oor.... k to lijD .an 'eon t~ kort-in de kae, dnt
oDgo ..... r I 6000 moet bedrogeo, voor l oover altban.
uo , reede geblekeo iB.
P.JUJ..tr~EN. TW8alf van de eergi8t~re n a von..! ge.trande p.ra~uwe D llateD hedso morgau nog op It
dro"8e; Z. lijn z66 vor op bet .trond 'gelot, dat hot
niot gemakkelijk io .~ weder .Iot Ie krijge n,

HVWBLIJKePL'KGTIGHEID. Een ing.zeteno nit Koe ,!oee
klaaKt . r orer, daL bet voltroilken ' ,an bet buwol ijk
.66r den burg.rlijken .tand eteed. mear ell meer .on·
derdeooFUID . ge8cbiedt. Niet aileen Jot men de gobrnikelijie" weto-art ikeleu niet meer ,oorlo•• t, moar
aommig. awbt.nareri vao den burgorlijkon .taud onto
IIlaan

.I ich. ,"vigenB hem . yaa

du

mo e ite

o m bij OtHl

bnwelijh.,Qil reliking maar eenis "in. officieel geklee.l
te .ijD: Hij IOU daar jlaarne veraododng ill li on. Wi{
atemmen bet belD toe, dat, waar _enmaal for maliloiten heelaan • . Ie ook elipt Olooten wordeD opgovolgd .
BTATIBTllur . . D. inkomet.n van Pinan g .ermeerde·
reb otoed •. In 1873 bedroegen 20 3!)O,~ (jO p. at., ,I. i.
70,000 p. et. meer dn" in 1868.
Do nitgavon waren voor 1875 ah'cl,ts ~GOOO p. ot,
meer dan die foor 1868. Uat meerd ,,,. was "oodig
'oor traetemonton.
De gemeenlen bloeijen eveneeno. In 1Su7 Icve rJ en
lij 66, 3U, 32 p . • t. .n io 18 i a ...... <Ii " ROIU r oed.
g. ategeD tut 11 2, 126, 52. 10 IS71, 1872 ell 1873 bo"roogen de uitga,en 21,000 p. at. mi nder Jon de inkouuh',l.
1n~u..cb;n heeft ue Landel zeor gole,le n .Ioor ti e D
Atobioeacbon oorlog en de oolualeu ill P erak en Lnroot.
DJEF.T&r" De waterpolicie hield giatercn nnmicld.g
een maDdoor van een der .a.tikulicr. koffijpokhui •• u
albier ~aD, omdat bijJ , lIsar hU!9 gaaude, een r.akjo
",~t ongev.ar twa. kattis kolfii bij zich hnd . Do Ulao·
door beweerde die

\'80

den pakhui8mcuste r. dun he er

'. 1., gekregeo te hebbeD, maar dez. va rklaart daar·
'''n niele te weteo.
MaN .chrijft on. llit Mag.laog o. a,:
.Bet o.bijot hierio de mode Ie komen, dat onderofficieren ,en gegageerde ol.deroffieiereo (YOlbloed E,'" o.
petlnon) .i.b in parti.nliere -boizen laten buwe". 10
er op bot io.ideutie·kantoor dang_en geloge.heid
HEl' aotwoord, dat d. Kamer I'ao koophaod .. 1 al.
bier op baa]" tolegram Don de Rogeriog betrefl"ode
de bandjiro io Bolo en Sragen gekrogon heeft, Inidt:
.Blliteocorg 16/2 '75.
Gon'erD~ur .Generaal b.eft op ootvaDgs~ telegram
Re8idont teretoo.! p.r drnad gevraagd ... at er vau aao

~.oo::ie~~ teo overvloede gemag~igd in den lIood Ie
Algem. Socr.
L . N.
P08rwBZEN, Ret poetkaotoor te Samaraog lijdt wed~rom . gobrek aan per.onoa\' In het bola,'g van de
dlenAt eo h~t nubliek 18 het iI,(Jp.f'dAA (l ""'"r l."" kI-O Ji ilf
d.t d"nrin opoodig .oorziell word..
•
z.u...u: VAN TOIDANKOll N<l.'S 'l'JNOOI.
MBN echrij€t 00. uit Batavia, dal do Reg.riug 00'
lODge toowel de boogere III. minder. ambleD.ren. die
in de b.kendc :aak ~an Zoeankoe nun TinU9i betro'k keu
.ijn gew.~.8t, D.i,et aileen van zoogenaamde onwotlige
hudelw'J.e vMJgoJprokeD, masr zoifo hun godrag leo
..erato ton hebbon go.dgekeurd .
UI'l'Bl'IIAAK 1111' DB

8TOOllSOH~EN. De otoomer {T{)()rwaa:t. ie den 13.n
deler voo Nieuwo-Diop via Napel. on Padsog oaar
Bata,ia . vertrokk.n.
BBNOKlIINQRN. 10 ' de Ja.a.che Courant van den 12en
deler k~mt een opgave ,oor van de b"DO_mingeo tot
g8"00e en buitengewone leden VaD de reglbank~n van
omgang in d.. .10, 2e, Be, 4" en 5. nfdeeling op Jam
8n Madoravoo'r bet jaarl875.
KOllllDIB. " De Voreeoiging "Nut aD Vernlllak" 01.
bier atolt tieb .y oor .om .opden . derden Maar~ a. e.
. in de , lood,o va~ .den. beer G.ib, .eeDe .oorstelliog te
ga'OD. , ',Er. &ullen;, ' wo~~eo . ~eep~el.l : , K~me;.arreil 0/
tk
u~k8imen, bhJ.pel ',D e~ ob.d rijf: en ..Zoo. I.
'-">U.al" .kl".btepel iil 'ean bedrijf.
"

".1

IIH8

iiINUU~JU!I: DeD6~n l<'ebruarij It was b.iGOj~reo
geleden, flat Raffles Singapore tot .eeo . .. iio hR"eo"
,erk~aard~. Vr~oge~ eeo klein nietigplaatsje, zegt de
SW/ll" 7...." Ie S'Dgap9r~ .tb8noeen. bloeijendesttid,
met 100,000 .ielen.
'
.. . "
M:a!llcbrijftuit 's-BlIge !Ian de .4rnt.. Oour."I,
~Om~tellt hetontelag vlln den Gonveru\ur.Ge~er..1
Lood,on kilO , iku nog mededeeleo,dat.. loen op bet
laatat. 'an AngnatUJ bet ,orige minieterie, aau don
beer LOndon bad getelegrapbeerd, datb.t .IOU .aftredeq
:en. de beer.au (}oltateio ' .minlmr . :wordeDj do boer
Loudon een telegram sopd, "AlIrin bij lijn ,.ontaia
:yroeg. omdat .oit diene redefoeriDgab. aleUd :derK!. mergebouden, .Loudo!l bet bealoit trok. 'd,lItaijl\ I!CD-

.f~ekBurd.

he~"1

dalwijle omtrent AlJohln werd
J>lt WlIlI
,oorwaardelijk vercoek nm oDlllag, "111"111 de heer
van Goltotein heeft g.w~agd. Dee. 8umef da.rop
een leer concilianteo brIef •• n London. Na~t de
miDI.ter 880 den beer Loudl)n een telegram liad
SODden, waario hij bem DltlIocdlgde om de r.ia un
Levyssobn N ormaD te doen eind~gen, begreep dr,,9
dat bij bet vortrouweo der RegerlDg Diet meer be.....
en. sehreef . dathij teD gevolga.an . dnttelegram ',ijn
ontslag ....ocht.
, , .
_ H.bb.n W'i, ."oals de m'O •• tere · zeg!!o", eep conciliaDt minieterie, of wei een ,ministera de combat"P
Ik ~cl()of h.t I"atete. Naau ...lijko i. bot onw.or ",n
.de lucht, of er komt . eon ,Dieuwe bui . orzetten, Na de
beooeminl( ,.n MioJing, hut ontelag VBn London,. bet
opriglen van 10 " '; .tBndbeeld, wordt do hoer H ..... lmau
be .. uemo t .. t lid ,ao deD R~od van BtRle. .Wa. h.t
ooo ~ il1 hot iodi.,,". olelneDt in d.o RaBd van StBte ·!e
ver.te-"ke u ? Mij .JuDkt ooen ; wij bebbeo in deD RBad
I'a. State van H "o"ell. Oornnte do Groot en ' Swart.
Er woo ,rij wat lOeer behoeUe nan iemand, bekeDd
ale ~o.d juri.l. ,," .ertrouwd met de · "dministratieve
regtepraak"
.
'. '
Voor eeDig" jnr,m werd do R •• ,I .aoState geooemd
het ••yl van .",'vllll oD minieter.; door dfI' advi.zen in
•• k. VBII Il'"chiil,'n van be.tunr i. d. Raad van State
•• or gerezen ill d., Rebting van het publick. Achter.
.envolg.. n. I'orloor de Road v.o Stato oijne b.kwaam.
.te ledeD; 200nl. Borret, do Vries, Geerteema en Elout.
lI.1 ,Ie heer H •••• I,nan bun plaah waardiglijk vervullen? Mij dllll !<I , Iwijfol i. giioorJoofd , Eon twintiglal
jaron I(oledeo "'rliot HaeoelmaD Indie, en Bohijnt oioh
di e k"lonie nog voor te atellen mot d. anti-di lu,
vi.onocbe begripp"", welko daar "oeger boer.chteD.
H •• eelmoD i. C .,11 braaf, I!oltloedeiijk mnD, maar afg...
lecfJ . Toe" dozell t omor de hoer Heem.kerk belBet
wmd :n et ti l~ "lIrllli ;; g van t!~n millisterit', iogt'erde
Ha,sd man b!j tW ill ell .ebooo d.... b.lasl to lull.n
wordell me~ de lH>rtefe uiJle \'8n K olooiiin . . Heemokerk
"oog een bekwa8m coneervatief, of hij evontueel milIioter zou will"n ,ijr.; rour del. antwoord,l. ,1st hij
ill geen gel'sl z;t!.illg wil<lo bebbon io eeu mini.ter;e
Ulet H •• eelman. Deze werd toao op zijdegezet en
<Ie beer 'an Go~lslein benoemd , I. hetlidDloat.cbsp
va" dell Road van State VOOr deo beer Ha.selman
tha"o ""n "'"11p"" ••tie voor de portefenill •• an Kolan;eD, of wei moet meo daDk.o lIan de woorden van
H.clIlskerk: S/ok' " Mer t. lande, re ..mm in I.di. ,'
Alzoo door alled "i .olldotiingo bonoemingon on onlBlag
"S'l Bnlbto" are!l LiM t e Inn',le . ord.eld·h.itl BtokeD, en
in do ()"et lrachien te rem men door het aan.t.lIen
van alUbteo..e" mot RD t i.dilnvi.aneclie begripp.o , sn
van een Gou" c rnour GeD.raal, geheel ·onbekend met
,!e lradischo llluatacha j)pij en diu eeoige j ar e D noodig
h•• ft om di~ b. zitting te leeren konDeD, en zoo lang
aileD " " et stiletaan .
.
Ik herinll er mij dat, toen ik e_ui ge jaren geleder..
tijdeos de heer Hoeeeionan in .het eerete mini.teri.
He.",.k"rk minietor vnn Koloni(;n wa., op de tribune
'dor rl'wecde' Kllmel" een titting bijwoonde, en de bepf
H" •• ol man hot woord voordo, eon oler K.merledco
tegen ziin coli ega hoorde 'eggen : "AI. ik Ha.selm.n
hoor, ... Md ik oleed. joog, want dan denk ik aBn
hot fersJe
vnn Alph eD: W ej .ateo laal.t bij
S•• rtj .... "

ga-,

BA'l'AVIA, 12 F £DUUAllU • . De Reeidont van Batavia
heeft met bet o~g op' bet I.ug uitblijven der benoeming van ceo 2." StudegeoeeBh eer, tbo03 tijdelijk met
d e waaro.min ll ,Iier betrekking b. la.t den door bern
" oor 2·t~ n :Stfl.d ~~(J ll et ltb ec r , ovrgedragon po,riikuli ereo
g,, " e c.h c ~r C. Gutleling, dio dao ook hedeD morg en
.'
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Unt "",talL" van zulk oen . wonderlijk .bDormalen
to •• tand brengt ,o~ ODO too de Regering af te vragen,
w.oroUl dt) defh"t"e'e bcnoeming van Dr. Gutt"'ing
zoo op de I."go buan geoc hQven wordt. Durft de l{egering geon flink e besli •• in ; te ne mcn, of wat echort
or aont
- Uit .. Ate!.in wordt 00. m.d. ~.deeld dat in deo
la.t"teD . toJd a ~ "oar het wagraken Van to.gezeod.n
parlthiler. goelleroo veal lOinder voorkomt. Tegenwoor.
dig w~rli u n nog wei enkcl e kieteo of pl:'kkeo vermiat.
IDlll1r dlt moat \\'orden gewuteu "an de "slechta adressent waarvno diu Iti8teu · en pakken waren voorzien.
Jl.1 e" geeft Ron b. laDgbebbendeo den road om de Daar
Atohln til verzenden goederen io nieuwe kiaten t e doon
of ill ni t:> uwe mnUon ~e wikkeleo e o daze aledan niet
t~ ,oo,rz,ien va,", op pQ,p~8r geechrev~n "dreeB~nt maar
u. l~

.. t) lo,;l;U;;lr-i l

\ H \;! ~

U.~UIi D ~ ''''Jl.l ,uu. iai )

up

llU Kj~ l-t!H

uf

pai<ken .•• Iven.. dUldehJk Ie .doen. scbrijveo of liever nog
te doen BcbihlHreo, Teo z~erEite wordt ontrB(!en het
gebrui k lU.lkarJ vonr e~bBlIago van voorwerpan die roeds
vroeger dal\rv()()r gttdlf,nd hfJ bbc o en mOdetal vaD no""
uurlo BdreSBen &ijo voorzi cn; dit geaft att'cbl;s Bl)nlei.
ding tvt vergis.iug"n en t ot oood"looe .anhouden dor
ki,tAn uf pRkk"" .
(J. B,)

Regerings-besluiten .
dd . . 8 :!!'cbr. 1875 (Btb\. no. 49 ):
~A r l. I,el 2 de r reenlutie van 12 Juuij 1835 DO, 2
(:st•• loblnd Oil . 20), gewij.igd bij bet boluit VAD 24
Augu.lud 1 8tJ2, no. 11 (Staatablnd DO, 93), aan te
vullolJ1 nla "ol~t. :
, Voor zoove" de a.nmoneterio~ I:tescbiedt 0]> een der
tHlaudon, bl:IIO(~rent1e 'to t de reeiuentie Timor. moat het
verLaod8~htlf; "nl"mden .10 ,erpligting van den .c!';p-

~";;pa~[/m .;I~ ••~I;.n,~:~~~.

'

g'll1rallgao~p-1

owAooriglwim) 1111 b• •11 lIit drie
pen, met BalDe BU" Biri"gRtmaja en MMtjOllg/lJl,
6. eOI.

n.

Wilde, E~I.

.

(Ja •• at,)

TIit de Indisohe Dagbladen.
Over hft i"'t.qinningmgt . ~an den I.l,tntkrsubrijft bet
.41g D.ag61 •••"N. I,:
• MOD . lal .ioh dtln iIlbond .ao .taatablad 18'7 4.no. 70
heriDneron, regel.nde bot · reg t der IolaDder. om groDden, ' ni.t al, -gemeene weide "f uit eenig,;nllndereo
hoofole tot de Jarpon b.hoorond., t. ontgiDne,o.
D •• e ',a rupliatie dor wetge.iog omtr."t d. agrllrische
aaugelogenb.den opout '. ",0 nieuw go.igtapuot op de
bekeode etaateblodim ' 1870 no. 118 au 1872 oo.Utl.
We rd. dBflr ala I·er loope oyor bet ootllioningeregt
t(e.prokeD, thaoe kan de Inlander te wetoo komen 000 hij er 'n a molijk mede wordt bek.od geoteld WIIDn.er bij v. rguuning tot ontginning moet aaMragen,
ijn Ban welke ,00rBchrif,un bij ticlt n& bokomeu OIagtiging te huuden hebbo.
U ,t art. 1 van dot be.luit ontworen wij, dat , er·
gunning moet gevraRgd wordeo tot het ootginuen van
eenig .tuk. dOlOeio. Art. 1 van Sta.teblad 1866 No.
80 leert, d.t . do Kuning, ,in Hoog.tde.zelfe ... elda.dig. oorg voor d. trollwe, , aon Neder.IRud '00 .eer
• Ilohechte bevolking van Java, Ban IDlander., die
. grood b•• itleD in iDdi.idu.el, "rfelijk of gem.eote, lijk gobruik, de erk.unini! van b.t rogt op dat ge, brui. wil v.... kerd hobben." EiDdelijk oohriJft de
l.amoedernentele-,", orrddotonea.~uigo•
!!::~::z":~, ~;o:pr :~~ ~ueg-'
.,
, eoner gronrlbel68ting)igt het, dat ge~eele gebied be·
" Iastbaar te make~ ."
Ho. deze drill vrij t egeoatrijdige .oorocbriften ··in
o,er.enBt.mlOiD g to brengen r ·en bad de regeriug .nn
maar .ooraf gozogd, wat onder gemeeotelijk gebruik
.erolaao moot wordeD! Donken .omwig"" daarbij aao
oen t eer boperkt kommnnnal eawaL·bezit, de meeeton
- hetgeeo natuurJijk i. - oordeelen, dat aile. groDd
t.ot bet politiollole, of volgen ••ene latere 10Z'Dg tot
het landreDtepligtig deo.ugebied beboor.odo, onder gemeentelijk gebruil< •• It.
Hot Staoteblad doet het ."orkomen, ole wilJ. bet
eenige inliohting geve,, ; lIlonr wat het .egt, i. duieter
eo onb. elem ,l. • G, IIIeene ",eiden m.ken g • • n deel van
hot domoin uit"; - maat;. ieder, al heuft bij .Ieoh~o
tor loop. de binnenlanden bezocht, weet, dat de ge'
meent.olk alungalnug veld, elk met kreupelbout begroaid
stu It gron d, dat onbebouwd ie, tot waidepl~at8 yoor
buffelo eo gait eo uit.ia.t. Waar ie de grenBP Of inoet
di o grenelijo door het dorpeboofu aaDgew•• en · worden,
even ale deze voortoan den omtrek ~lIn het laodrenta pligtig deesagebied zal te b.pal~n hebben?
Grondon,oIoor Iolanllcr. voor eigen gebruik ontgoonen, wooilervoD, wageu, gewijde gronden, marktplaatsen
<lI,t., behooren ",v.neeoo ,niet tot het domein; loodllt
wij uit de". tw e. D"gat.eve bepailng"n ten naaet~D
bii tot do wetonschap komen, wat wet ond. r domelO
.erotaao .. orolt. Maar deze verklariog wijkt eenig.,iD.
.. n eene ,Yroegore .f: d.t oDder dOUlein aile onbeheerole
gronden, die geeo eigeuaar b.bben, begropeD zijo .. En
do regeriDg, ge:ij k willeudo blij.eD aan oen. kortehDg,.
god.ne nitopr.ak botreff" Dde af;;e,eltrev.n gon,ernom'ent.-koffijtuineo, hall deze laataten . oer etollig
o~ de r de d lJmoiugrollilen mooteD opnoemen. Of wae
het w. lli " t m'et die uitaprank geeD ,olkomen eroslP
In elk 0 govol blijft' dat . gemeeDtelijk gebruih," di ..
.ge Ulccue wcideplaats," nog steeds foor one sen steen
~ .nati g9 uveroemeDt;- 1,8 OeBltter van Deli etaa"tedomein.
AI. zoodanig kent het .ieh ook bet regt toe te bo·
8cbikkon ov er ontginoiogen voor d. koff~.kultuur of
ten bf!lHl ev~ \'I1.U litHl Inlllnder zelf. N emtm wij Bud or-

.Id.

~uaa:1 v~:ne~~~r:!jt ,~~'~G~:td~~e .:~::og1~~~ ~".'D I~~~~:

..
jarill belaetinglij~pork aBn het de .. be.tuur ge vraagd
wfJrdt., hoev ~ el g-roJJd het binnen deD kriug van het
bela.tb,"r uesogobiod wil trekkeD. De geln • • nt. verkrij~ t daD h.t rogt um lieo jaar lang o.er d ie uilgoalr.kth eill Doar wolge vallen to be.chikk eD, Ill il. zij
ook godure,ndo di e u ~.rmijo <1. laodreDle over die uitgC8trektboid woorborge, borekend oaar do hunr",aorde
van de n grond , Do loernh . in rade" oordeelt, d.t volgen. ,lien Ulaatotaf do . landreote niet hoog .kan oijn,
00 vraagt al 'don groDd aan, biDneD een kriDg vao
12 paloo ~.I OI(.n . (Vole deea'. knon Bu z:ch Diel eeo.
1 zoover uitbr.i uv II ,) Kofhj mag vortl er dan ,l ~ paa i
von het dorp \'oor het gonveroement Di.t geplant
.Ie", 0 0 roofbouw kao birIDen dien kriDg ' naar barteIn.t wordeD gep:c.gd, Wat bat.n lin de voor•• brifton
vao Btebl. ISH UO. 79, en wat zal op <le.e wij.e van
d .. gouvoroomulIt..!toffijkultuur dor to.ko",.t wordenP
H~t domoin is iUIUlere voor uen I:tpotpriji Bao de go·
me. ute ."rpacht, eu i. tijJelij!t gemeenteolomein geword enl
ED 01 .Iaan wij ook geon aobt op genoemd o I.nd- ,
rente&ordonuElociu, zo:olfmg het . erfalijk eo gemeEm te.
lijk gebruik" 'all Staatsblad 186(1 no. 80 Di et nador
~8 OQutChrevtJ D, i !,I, . VUOf fl~ reg ' bank van grootloigoodoUl, grondbezit eli grond r'ente gebragt, de uilepraak
.toeds. weZOD, dat gemoeotelijk gobruik der woo.te
grlJnden r.ich zoover " uit~trekt ala door de bdvolkiog

"'0'-

::~kl::J',d 07°:o~t, I:~~o~~~.::nzi!:n v~~rt ~:~~:t:~nw;~~~~
knltiveArden bod. m ten beboevo vlIn eenig iDbeam8eb
val, vnn Dijvorbllid."

schepeliogon ler boofdpillats

Bov.~dioo; io d. .chipper · verpFgt . voor iodereo
ochepolwg, d,u op oon d,,, totd. resideD tie 'l'imor behoor.nd • • ilanden·Hordt aaDgemoD8terd, ean g~ldelijken
bor~togt, •ten bed rag.. van / ,200.- (t",ee honderd, gul.
d... ) Ie ot.118o, t~ verbeu,ren, inolion ' d,e eobe pelio!( of
opvareod., ,met no.t.zooderlDg , VaD betweltig ' gecollel.a-.
te.r.1 0.erl~4''''~ r,'.t ~ binbe" dortiel'" maanden. Oil zljne
a8Dgegan8 v. rblOdteDla ter, boofdplaata KOepang i. ' tee
rllggekeerd, . .' . .. ' ...' ' ' .. ,..
' .•
:lJit v,~rbenrd bedrag wordt d~or 'de ,org vRn bet
g~wo~t~hJk beB,lunr aan; den eobepeling of . a'aD ilijDe
f.m.il~, bet~.kk.ngenu'tgekeerd • . Iodi.c· tulke niet ;
mogehJk . 'B, wordeD deze .. gelden iu 'B.. Iatide kas
ge.Lart.. ' .
.
....
.
"
. ,
dd. 8 Fbr. · 1875 no. G(Stbl . no. pO).
Eordelv", Enz.
•
,
.
~elJ i",eede',Te bepalen, .dataaD ' denkoutrolenr der
eer.~e ~laB8e op het. eHand B~"",~a, den gezaghebber dar
Bolor-:fnla"dm te,Laranto,ka eo aan de pootoouders 0
d. eIl.ande? B.~ta, 8uoo., &Ior; . Allor en Pa~laraD ~
End." (roe,d.nl,e Timor) 1I'0rdl . opg~dragen het slllbt
van haveDmee8ter op ' bnDne ,atandplailtu.- '
.
Ten. derde: Euo.
'
dd. 10.. Febr. ' lS1'6 nO. iI (8tb!. , 00.61):
.' '
Eer't'I"k:Me~ opboffing der botrekki .geD 'lin gao
I~rang,an JJ~lmuga, 801110a, '. P.tj8rakanu ell -Ma~djal- '
Ilmg, te bepakm:
,... .
,
d.dat. :de IIfdeeliDg Tot/o . (i~:,ernement . 0I186" .BIt q".

In eonarLik.l: ()en ...kundiuen 6ij

net

b,di.c"

leu"

d. vluotzegt de 1mlil,: .

'00"-.

Da "Jaoa-Bolk komt op tegen ' de D.Clo" DjafIItJ :
.. De tegenwOQrdige Ohef 'an den gelleeskundigeo
dieDot heart, toeD hij nog eous-ohef.was, nie~ selden
trij.cherp. opmerkiDgeo 'icb .· veroorloofd · ove. de
weifolacbtigbeid van cijn voorgangor in de batrekking
die hij nu bekleodt, en altijd do. monll '01 gebad Ofer
d.o .lIendigen toe.taDd van het . korps doktere-<ijaws.
Daarom wer.1 de verwaebtiDg ge~oe.terd en "as de
hoop gereobtigd, dat bet bij bom Diet ontbrekeo .ou
lIan .berbaalde ' krachtige pogingen om v,erbetering te
brengen in den door ,hem c.lf gewraakten toe.tand.
De onder&iodiDg Leeft-eohter. geleerd dat ~oor de
organi Ba~ie 'an deD mililairon· en oi.ielen geD8elkondigoo ' dienst, .• anbem weinlg moor te .erw.ohteD Ie
dan .an zijn ;'oorganger.
"
_
. Hot ie moeilijk ""0 te nemeD ; dat de Cbef VIII den
gene eaknndigon dieDlt oouekendbeid '00 It.uoDeo· fOor-

1f~_oYl,*&rlAJ'p ft~tAI~h1~" ~••~d 4lv.~~ ~~Ub~°"E:

met

d~en

d~~

WlJ ODs

toe.tand werk.lijk olobeko,od aijn, dan . IOU~erpli~ht lion den loepektenr vaoden
dieoet van grof plicbt"'rouim
te beeohuld'gel),. daar ,Ieze op zijo ,jollg.te dien.~reilen
yolop gel~g~nhe.d beef' g.had met die doktero-clja"a
10 RsoraklOg, te koman, en op t e merken hoe onVerIIntwoordelijk bet i. a.odio . wo •• nl, Iljn je~8djg8 !mlt' ga., het iu, practlcandi loe t. · keonen. Bet 1011 OU
echter z.or berreem,l.n . 0 0 0 het bleek noadig te lijll
t~t tulk eon beeohuldlg,ng o.er te g.an; "anti 'lln
~Ien I08pek~eur . loeb i. het bek,e od, dat bij een mao
'0 volko.meu op ~I o boo,~ te ,ao .ijn tijd .
Eo dat beeR
op med.eoh geb.eu , nag 01 iele .... beteellegeo.
Uit~e' binoeolaodeu cijn 'ODO e.nigeo tijd g~ledeil
verac be.deo klacht.n OOo;!eoonden over . dedoktera,djalIoo ~er~ onder meer . pertin .. nt fel'lekeM, dab
~ :: .; ~.. i.!. ... ..: J ; ~ :;..:- \!.. . ... ..:j u ..:.: . . &J; "' ~ . . o,;I UQ ..!y gc;l";";~~ou
kenuen, eD lompweg eeo drach... ,oor oeo ona aaoc",el~n go~ee.kund,gao

w..

ZlOO!

W.t wil men meer'
N u ~.n.chen wij aan heL onbo,augeD oord.eld dor
Heg"er~ng te on,lorw",po .. d. vragen: of bot. ,erant;

woord ,. ROD Enlke pereone. het j'" praclicaltdi tOe be
keonen; of het niet wat al te ol'g iode be.olkiog o.er
te leveren asn loaveel dOll1beiol eDklVakuberij, godekt door don DRam 'an .!oktor-djowaen een offioi"le
aanstelli".g tot je.pdi:; " kolleg., vao ' deo 'bekwameo geDOt}8kuRlhge.
-I
.
_
n.,IM ~t d. Regeeri ng w~I , da,t zoo doonde bet j'"
l'racticandi io werkelijkon lin ' een jUl n.oanrli wordt !'~
Vt.H''''CUI·t~ hA.IILtl8 tlt'J .... JRv",,..ohPJ . lJa.nk.

(131) Op ,len 10,1001 ]<'dbrulr ,j 187G,des a.Lnds op;
g.maakt,krachteneart; 18 van hetOotrooien Reglement
(Staateblad 1870, No. 84), en ingevolge beoluit ,.an·den
Gouverneur-Genera..I, dd. U 4.ugu.stuo 18'18, No. 28.
D~,oo.to-rek,ning. f 10,706.97\.19

en

.to,.

ellkele ollioler gn gelO1ldheld
HHP ..
1188lknndill& balp \lU IIle. be-lib!)"*" 111 dlt iD <i
geeDe Yerwolldering "ekken, waon_ m~~ "'" " J
bet hospitaal te .ASje1i, on!: IIlI het W4J8d8D yAi/i1e
cboler., steede 800 tot 800 slaken mO~lt ()p\1$ll1e~,
De garniloenadi~ 1St eldera ie oogoboord Te!lllfU,
want de noopit"leo .ijll roed. orertuld, ten gerolge
van. denoorlogstoeltand. De afloBllDg te Atjeb ~1l8t
ouophoudalijk hoofdbrekaD. Uitllobt op spoedig;"er'
meerdering. van het geool geDee8kllDdigen besflut oiet,
want de school. te Amsterdam I.vert Diet. genoeg op_
De weigaring VaD ontelag Ie eeoe .. BchromlJl~keoo.
billijkb~id wanneer men Rnderen d811 .d lenat S18t "f;er•
laton, ookwann.er deregeerlog ' het reobt . IOU bebben om geneeeknndigen te dwiDgen io dieD,t te .blij.
ven . Voor ,Dover genoeskundigen. II.ob 'oor 8IIQ bepaalden tijd verbondon bebboD', baalaat . daartoe ' ungetwijfeid bet reobt, ' mllar niet ," /lonser aij aan Ille
.erplicbtiog.o stipt bebbeo ,oldaBo·. . IDtnllobeo ia UII
boofd-en aodere om~ieren ootelag '~rleeod ;.. Durge.
Illteo bet oloitende, dat •• n regoeting Illuga .ij,,~gen
bare dieoaren wi.! Doodla.ken. in dienBt Ie blijven, i.
h.t jOOg8to bevel zeer ,eker liiet g.oobikt om IIIdar6ll
op te wekken, .na volbraobte ". stndien,iohet . Indiloh
leger to treden. Met oDwillige boo den Ie beb.leol!t
hat.n vaDgeo. De regeering oa.1 de, geneeshearon, die
huon. diensten op.eggen, niet lang .kunnen bonden.
De geDeeeheer oal, ooolang hij . gedwongen wordb of!leier van gezoadbeid . Ie blij.eo, .ijo dieolt dQen.
Maar niel.· heofteene ·meerbe.leDkelijke .ijde daR
dat do arb, die tooh ook menB~bi.,met we6rfliD en
.. re.el cijn ambt wa.rlle.mt.
Er i. Blecbta· oeD milldel om de~ . be.~ndell · to8atond t. verbetereD .. Het 10iaaB der booge ' vremiAD
kan meo voilig wod.r af.obaffeD . Daarentegen d. ien~
oDor verh?leting .an de t. aktementen . on..l'en.ioeneo, ,
.Ismcdo door de. w~gnoming ' ,an andere 'Jl"iefoo, . ~8
positi • . fan den otlici ~r van gezondh. i.l bij .bet leger
en op de .Ioot zoodaQigte worden I;.regeld.. dat die
.arriore door Oleerdoren cal worden lIelloobt. De regeerin!!, mag dOD faD hare lijdo de eilcbeD Vlln kunde
en- wetenecbap boog otellen. De andereltrie.eo*die
tbaDe beelaao, 'ijn o,erbekeDd eo in ver}lohilleode
voorstellen lIan d. regeering uiteengecet.
•
Oak voor de militai.. apothekers ia ...betering
noodig. Er ~ijn in Inti ie, die door bet lot begunltigd
worden om •• ne plaa'.ing t.verkrijgon daar ' "88r
nog geen burgerlijk arteenijmeDgkundige gevestigd ".
Die garnitoenen geven de gelegen\leidom · door de
verstrekkiDg .an gODeeellliddelon aan partikoliereu'
eeno aardige som buiten het traklemont .t e verdieDen.
M .... r wie Diet tot die gelnkkigen behoor~, b'e eR ileo
armoedig beotaan. Ook daarin 1I10et · ,ool'lion "orden."
.

KQpltaaJ . .. .. /

e,oifo.oGO,_

~~~~~:~~~k':!og • . 3,U~S,4.60,- :::a~~~~~ in o:~6.1h.6a

,.
.,
St••tmhuld., • Luge,OIS.SS
loop.• : ,. , . » 87,668 768.60
,Zooder .. fdoe .. d" horvormiog droigt hot korps' ,go"
Bcl&Jjd !e6enefoo.t1. If .• · lSl.14~ S . g8 Bank~eJgunee.kuDdigen zoowei bij h~t Iodiaoh logor ale bij de
8pooi, ia ~~ k...... BS,SU 70US ,lie..
. ' » . UII.8Q685
vloot wet tol.le ontbiDding. Reed • .nu ie d. ioopari,
)1t1D ~~akrl~1.. . _
801) ,06.6,&.9 .. ~k~Dlu't'~~ra_nt III.J•
GebO\J"t! ~ 811 meu·
.' . do'l,
9,&81)...14.1"
ning oog.hoord, ~ie . oij. lioh ,"o.tell gotroosten,
de
bil.ir der ' n •• k ..
,'SI.OI3,99 DI"no rat , ~ UOU8a,8&'
gecoudbeid "V1lu ' oom!"ig~ . gen.e.kuDtligou · i. werk.lijk ~ I?l'8~ r.okDDlogeD ... 1.6~1.~$':'! . 1J8
j1oknakt , te)1 gevolge 'IID . hC.DDe di ~ n.t. verricbting"9o
I'S.09.1.79U7
I~
Yaode . vlootzijn eedert kortentijd .ij·gen',e.kundi- !
P ...id•• I . dDI .....,e..; d... l"uab. 8 ... ki
gen .' uitIDdie v,rlrokkeo ' wegelUl redeoeD . van gOlond:
VANDBN 8&RG. PrmrJ~.
heid.•en .. ge.nenkol- i. d •• eD . kom.,". verI'allgen . . De
dienstwordt dan ooamot borten en " stooten . gRlinde
,D. N• . VIIIRSTEIIGH, .~III"il.
goboudeD . .'Nu een. plaatet men eeo offieier van ..g.oODdbeid d.e r Ists klaee9 op eeoetoomooheepjo .ande
4de kln.ee" waarop bij . zijn, earriere . begoD; dBD"eder
mo~t dedienot~p eeuoorlogobodom, beetemd . • oor
drie . geneeskuDdigeD, door een enk~l . verriobtworden.
Thane is de Citadel .anAntwerp... to SiD'g apore zOnh&deJl~
der goneesbe.r en moet meo daar partikuliere bDlp
in roe pen. De olBcler van ge.oodbeid op de reede 01-'
hier. ook Ill.t qUBJantainebolsst, kan eigenlijk maan.
deD lang eobi.er . geon . ' oogeublik fuat 'geniaten, To
'VE~LBENIl: ~eD : tweejarig verl~' DQU N8d.erl~t '
Soerabaija ,is de offirier van g.zondbeid op het , ,,ao,~t;
",egene 'iiekte, "'0. den IDganleQl' de Gelde~, '.ao. dGD
80bip belaat mot den dienBt op dris. andere , bodeme
.t er reeds; foorloover Lem dal . mogelijk I" ,alamede *\ommies ' bij bet postlfeleo 8108llliaD en ~aLDIt8oait*
.
"
.
'
met de· quar"nt.ine. .'. •,
" , 'Kolonel J , G. vlln ' Thiel.
Oo"lIlDgl ~ . te Atjoh ' saD aeDe . kolonne '. ,aD ' 1100
ONTIlEVBN :e~rvoIYlnde betiekklDgYIlU alid!;
Ullin ,au de IIiDdm.obt; waaroDder de koelie,. eeD
~nrMmtlli. ,'til ,AlJobfu .TlIlIiUJ.
•
" It

on

>:.,. .

TELECRAMMEN

.. '

Ba.tavia•.dd.

Benoetningen enz.

•

mo~, .fKI' ·lIII.dltenr miU..u ,to AIIo~inBroO""

INLANDSOll'

ONIllmWIJS.

h.OOft)
,. tto..'llJ:itfler .te ..Ban. d.. 0.ns. Blni.iS, .t e . ~
. elang ... Door~ Diniklourftll onaenrij~. Ih'..u"'; CD Nijv.ibid· ·
Breyet). te AmbDltnl van Delden; tot konuolenn dar
. m S""D""'"
tweeds lelatee 'VIImrden Un .Nunen; tot bulpprediker
Tol ood8I'1rijm ... d, .soov"',m",t. 1.1000dooh, ,.:,.01 t• . Binga-po..o (",idooli. Preuger.lltgo.llohopp"0). M.. So... dl Rodjl.
te 'Mtlllldo lL ;'; Tendeloo.
k....koling· uo do k....klchool .oor 101 •• d.o1!'e ·oodonrij••rl
TOBGEVOBG-D:tijdelijk Blln. den Hoofd-InBpoo,
II. BaDdoog.
tour d8l' koftljoultuur de kontroleur der aorate••klasBe
Doo, de. ao.veroeur ..D S~c"t ...•• W.. lku.t lij. d.
'Iolgeode bHabikkingt~ gODomeo:

Knipllortill.

TOEGEKEND: de bronlen. medailla aan .Ieo .Ioerab van ~ab08ogan.
ON'l'BLAGEN: op ~e••oek . eenol . . de, 1I1iJitaire
Apotbeker der derde .kla889 J. B. Nagelvoort.
, BEVORDERD: bij de Infanterie ' tot InitsDant;.kolo·
nel de~Oors J. G. H. GroD•• ; F.P. Cavalj6, W_
J_ J. ' Danton van Leeu ..en, M. A : E. PbatT, tot mao
jour '~e ' kapiteiDl Meijer, Jaoquier de Lomprat eo
Lnbeok. "
BBNOEMD: bij de .M ilitaire Admini.tratie tot 2en
Luitenaut . k ...rtiermeeater KOBua., Hoaaob.r, SruitiJ,
,an , 8obaik; van de;' Wa~rt, . Van Exter. " aD dor
Smiaeeo, 'aD DiereD,. Albreoht, vao de. Plaok, van
de. Weide.

ArrCHIN.
dd. 6 dezerDen ~deo' d\....r werden vijf ,ersterkioKen en ,Lam.
prit, beooBleo LSDgkroek, geDomen 00 belel, wij baddeo twee ligt cewoodeo.
Oe gelOndb.:d.toeetand !II met verbeterd, de ohole·
ra komt dagelijki voor eu ·me.atal met dood,·hJken
afloop;
.
Imam Pager Ajer iB geeneu,eld.

•van Bodjonegoro.
Hel water is' gedaald.
(RBld.t IlNUrm in d. plaa,..lijke bladen ver'p,.iJ.)

van Reuter.
Imulnt 80 Jan . DI Nationale Vergaderiog heeft het
eerale a..tikel no de oon.titutionele wot ' ,·mtrent be_
n08~iDg van le~"at8Ietlen sangenomeD (on met sriO
tegeo 88'5 -,het amendemeot ver.worpea, atrekkeode tot
dedoitieve ve.tigi0'l' der Republiek.
~ 8 Ifebr. De Nationale Vcrgadering beeft be.list
dat de presideot in vereeuigiog met den seoaat bot
regL beeR de Kamer te ontbinden.
Uit eer. Ceiilon. 06'''0''.
25 Ian. Garibaldi is, te Rome met entbuueiame
onhanpn. •
.
Bom6a, 81 Jao. De Guikwor-.aok ral in bet mid:
dag 'aD F.bruarij eolt aaDvang nemen.
Ver80beiden Guik'Var.munIBtukkeo .ijn an"gehouden.
1P'a~T, u.Uto" 26 lan. ·Bristo"Ii, Becrel,aria von dd sDhatkist, ,he.ft tiet oo~grea voorgeat.,) d de tbee eo koffij
weder te belaateo.
•

Besluiten en· Benoemingen.
8'.) ltoD1Qkli~ bHhsi& v.. n 'd~D 6den Decembl':r 187 ". ·0 0 26, ia
de tweede ICll"qant J. H. Gaede, ""0 bet . 8de regitncnt ve.ting-

:r~~:~:'

::n':f

l::era~!:!::~h'c~,:~li~~tlt by het waiiOA der
8ij IODloklijlt bealllil van -CUm 'u-o December lSi4, 00. 12, ie
d. twee4c luitooant A. A. C. Harting. "'an be$ 2de ,e~iwellt' io·
faD.terll, la fang eD M;toieoDehit o. ergeplaa EM. bij beL wapeo dtlr in·
faDter-e YO bot leger in Nederlmodllon·]odie.
Dij bnohikkiDg ..n ~eD Minia1er taD Kolonien "'"D 8 ', December
187.., 14. D, No. "'. Zljll de beereo C. J, IScbotel Jr. p . D'JJlapd,
J. L~ P . Lapre, K. J. Prcekkeo, J. Wilbt lmuR, J. P<lsmh. J, n,
Lolli, A. J . Beludou, .F. W, V .l O GuideD, P. E).obaa., 1. E.
Hahefer, A. .A. Lammert eD I'J. D. VIlP tler :;"aagh l ge.teld ter b_luhikkiD8 un den Gon,eroeu.r·GeDerul VIlD Nederl~od.cb.Todie, om
fe 'wordeD beDoemtl tot op,igter der derde klabo biJ dec:. l\'atertfaat
eD de blugerlijh op.bare wtrkeo .ldur.

01 v. i e I D e p

0.

r t e in e •• t .

OHTSLAOE1'f :

. Eei,o~. uU bUD.DO betrekkiog, "egeD.S' zie~h', de derde kO~lIIie. 01'
het I'RldeuU""kaatoor te MUDtok (BaBka) A. J. de St. Paul eo
d, d.,rd. komi:ui~ 0[> het buroau YaD den t l!aident vao Manada
. ,,'U.~", .. I~."l1

p

OJ)

'enoet. !Ortc"l, uil. ',land. JitllJt, wet be:houd un regt op pention, de g'WIZeD afdager bij het vClldukillltoor te Hata,it H. J.

L. Paul.. ,
BKNOEHD:

,Tut sriflor bij deD l.J.DdraaJ to Patjitan (Malioeo), d~ eerate klerk
op het l'uidsllUa-ko.otoor to Po\Srwakarta (KrawtlD.g), tl'ODI griffier
bij cleQ IIDdr.ad aldur J,' S, HaDlon~
T9t derdeJl "ommi •• op het !'etidentie-b:.neJ),Q t. ~u' lIItuk (Sanka), de
.".10 klerk P. H. J. Beer.

Bu

SlIT BINNIIINLA.NOSOH B&STUUIl OP EN BUrrEN
JA.VA ·EN ·. MA.DIJIlA,

Tot IODlrolow' der efteto kl.a.e, de koptrolollre det tweede klane
A. C. Uljee ea ,R. no Stel'den .
•
Tot ,koD"oleur der 'weede iIQ~e. de ambten8rfIQ op Doq-aktiviteit
P. B. UP der kemp eo. J. ' N. BUtg8 . b(.!udt I~ t atelijlt die be ·
J

trtkklllg b,kleed b.bb.nd.,
BU SIT DBPARTBME)lT VAN .IlINNENL!NDSCIl BESl'UU It.
Tot booU-kolnmlet, do eertie kommie. jbr', L , , Th , 'nOrA Siccllom~.
Tot ..r.to kODuilit!r, do tweede ' kom:nie.",J . \Y. D. Alia:.

Tot t",tiecleJl kommiQ; de derde kommies A. G, Boudrio' 's o de ambo
aeu&, or 1l0D.- akti,.iteit ,W. N: P. R. no SeoteCbl,uD, l...'''elijk
~ kOJJlmiu bij ~at d~partemeQt.
QOEDOEKEURD:

....

• dat door d.~4iroktour van Binllenland.ch ' , BeJt~ur" gedurende hei

t"eed. balfjoer ISH.
81S Bft. BOSCSWEZEN OP JAVA EN MADURA.
ZIm GEPLUTlT:

I~

btt bo.ch4btrikt Sollrabaija, do bllD.ODmde Opzi~tDtI dllr derde ~11l1D
e.. O. Gallel...dl~ R, Y~a"!t::.7:

'

Mol hel

he...... ov.. bel bo";hd,; lrikl Pr£~ng~r-Reg.n~obo·pp,';.Kr.:
de ,boDoemdo ' houtn.cu , der d.rde
lluoo J. S . ... dot M.......
'. ,
WuB..cherlbon~Bujoem~.,

la BtPAALl):

D.I de '",..maO boimullr der .tweed' kl .... G:,S., d. o .... rblijri.

DOl ::m~~p!\~rd::~~:'~
~:~dj:.ri~~:'~PWij'ftileplo'\01
bolohdlolrlkl 'foob... Bodjon.goro.
fa , ~

Door dDll Dlzekttlur nil. 3aatitie
IS dOEDGEUUllJ)!

JIlt door deD LIl1d....a.
:"'' "

Ie.

Toeloo.g'Ago.ng (Kodiri)

"~ BOOan,

•

.

Tol"'\tfiI",99Dlallolilllllt-grilllor bij die "atbuk, ball•• b•• " ••,
vu 4011 rmat. mr. I!l,l'rl••wi,jk.
. .
. .
Door d•• Di:.klOar VI. ll'i ••••lou ziju·g.dOr.uaoa. miand Ja..orij jl
aI1 Dl!llN·IIN urrvOERRIIGTEN EN ACCIJN8EN;
B~lU)~

rio.

Do' \'lllflllliOUr 4tr
k;" .. B. A• .BIiID' 10 B,Ilvli, 101 mi·
,1Ib1lllr f.,lIrd& tlool.; eo.
"
D••etlftMtpr 'dar fl#do . kl.... ·1. ... d,,' LlDdo'-,Jr.•. eo N, 1,
': ', . ~"l;.~~~k so.rabltj:' .'" Sema"ni! 101 verlfi·

'0

Door dell. lIeai4;al .... ProboUnggo

Tol~iit~kfJ
." ••. fhbli.'qQ.
.• I~~t.i!"
. · b=,.~ aldoor. E.II.uas,."'"
llillllc ~I Mpamlllll\lnliblaDeuaa.oh b.oIUIll'.,

IhallI

I
.

(
d.e~, Iil~'~e . .... . Dond. e~d.g wede; in gabrulk go-'\
stel<lan . ,oor un den fllt$itt geplaa"6 wa•• •. " ...

Danlelfdendag bad. Wigan op den London 'aDd
Norbh WeetGrn.apoorwes ..en ootaing. pl.~ts tnsechon ,
aen Iteenk9IeDtr~in . en' ~on . meltrein, waarbij eeD pe~
lOon omkwam eu twintig.. eroBtig "erden gek"otet.
, Donr een outplotring in e"D, etoank?lonmijn , .ijn
,"
dag 17 werklieden gedood.

BIJ DE PLAATSELIJKE ;:-P~~~~CAHN~ SCIIOOLKOMMISSIE
AI. lid, Bagioda Deoeij.

De zoon vau Grootv()rst
Konstantjjn.

Omtrent den voor krank.iopig ,erklaBrden . o"n von
den ruaaisoben groohor.tKonstautija Nik .. lajoNitoob,
'Bcbrijft lllon aan J.
Corr. : .Reod.• ·1'00 " .inro"
BIJ DR P!.AATSELIJKE INLANDSCHl! SCHOOLKOMMISSIE
is hot bekend g.worden, . dot deze door onbetellgelde
Tl! FORT VAN DE CAI·ELLEN.
uilapattingeo ligobamelijk en ge....telijlt: uitgapuLte prin ••
ONT!LAotS:
ten gnolge .ao eon kloppartij in de engelscb. .Iub
Wegu8 ,ertrer, 8e" III, 31, lid, 11 . P. A. nakke.r, ooder d&Ok~·
eo een standje met kunatrijdere v"o da .. , I.rotp "80
tuiging voor de door hem ale 7.oodauig bewe1.CO dieosteD.
8ala mo oaki - dat hem een gede.lto .au .• ijn linker
]iENOElIlI:
oor ~o.tte ,- reede bet weinige dat bem nag reatte
Tot lid, F. A. Bol, ambtenllAr fOOf de bur gerlijke dieoJlt. toegevingd \ V80 aijn orediet verloren bad, en zoo goad ale g~he~1
Gao den ae.ieieot·re.ideot un Tiloliob·Datar.
van bet .groote bor" gebaoueo W/lB. D. goaehi.d.n'a
Departexnent van Oorlog.
van ,I"n bBI.kett.ng _ die, daok aij bet doorzigt eo
de v.atberadoabeid van den boofd·oommissaris yna po·
Een ,tweejll.rig ,erlo( oaar Nt.dtrlaDd, ,wogen. hUllf jA.ren ooa.fgebrolicie Trepow op het boofd van den waren 80huhlige
ke'Q dieost in NederlAnJleb·J odie, aao deo kapiteiu dtr iu(anneerkwam, DOg 1'00' de hand gelegd werd op de b.iteric W. J. J. Uijodere'o:s 'CSt.A t;t:N:
d. reeds in ataa, vau be.ohuldiging geat.lde hofbodieodeo - heeft voor den ongelukkige den .0rlO van
Op verloek. eeno~. uit Zr. :M,. militaire tli!':ost, de hveede luitenant
een crisis in ZijD toeatand aangen~m~n. Baade ,,,rleder illfante.rie jhr. H. Th, .L tiju iull.
den . jaar Moi, bij gelegenheid vao tiju 'afr"i. DaBr
Duiteoblaod, .aide do kei,er &an het govolg dat h.m
IIp ,erzoek j om naar Nederl.and terug te keore~, aan deD officior t'BO
~ezondhe.id der lweede klaue van het ~ederlandacbe leger J. 'M.
&ou verge.elle", dat de doctors verkla.rll hadd"" dot
W. \'10 Duueldorp; op grood 11M de tiJd. va ~; teo j3n gedureozijn aeef niot Loerekenbaar mogt geacbt wordell voor
de we1l!: en bij bij he', If.ger in ~edcrl.d. ch~lntli8 i, gedetacbcerd,
tijoe daden, en dQnrJoor . d. uer der f .. milie haJdeo
op dco 7ill'.o Maart 187ii .zal zija 't\ntrekeo.
gered." Of de oog •• toldheid van deo jOOgMI 'grootH,rst,
.ea ge.alcs· dan wei oen ligohaamszieKto ie, kan woei.
jelijk uitgomaakt worden - zijn oDtoeroke"baarheid
i. eveowol aan geeD twijfel meer onderbevi g. '1' rou ... n.
de prio. is de eeaige niet van de jonger. I.den der
Eon d.. ont.ettondBta .pourweg.ongelukken, welke
keizerlijke fa ,,-,ilie, die door •• d.loo.lleid en ter-zijde•• If. in Eng.land ooit plaat. voude" en woarlsn wij
.telling vnn aile betumelijk. vormeo oat.toot beeft
in OUB verkort mailofJer.igt roeds melJiug' JDBakteD J
gogeveo; de treurige vermaardbeid der dam es Aki>lIfhacft in December 11. 31 meDschen het leveu' gakost,
jew, Kisdowa c. a, bongt zamen met ver.taod.verbij.
terwijl mcer dan 70 peraooen Ewnar ' gewond word"n.
steriugell ,'nn hooggepI8n~8~6 personan t.lt1 nog niet
De saelt;ein, die deB morgeoo te llAO van Oxford
a.n. met de ergste, Niet aileen de ouders en le.' r ·
n.ar het NoordeD v.rtrokt, was zwaar geladen. Twee
meeatere, rua.r vooral ook de invloed van d. Icefwijoo
locomotioven trokkeo de zasti.n wogena, die vol . wa.Ier
do";. van St .. Petersburg .ijll d. ecbuld
r.o met personen, <lie bij huu famil iobetrekkingen in
, an .on eo BUller; do IBatate Loch legt er ziob ",t ol.
h.t N oordeo de KerBtd.geo gingen doorbrengen. V!.k
80lmatig op top, OJU aile deoorum met voet·! n tt.=t tre~
bij Shipton, eveo voordat d. trein d. brng
het
den. Het moet iotusacben arkend wordell, dlit de
KaDaat IOU overrijden, brak de HB van {'en der _v oorste
groohoret.troonsopvolger, zDowel wat zijn pereooD ale
wage os, of sprong de band van eeu dar wielen, Want.ijn hoC belrerreu, een .. oorbeeld is van gOBtreoghaid van
door de wagea vall de rail. gowurpun word. De
z• .Jen en buiaelijken .io, en do laBterzucht dor r.ei·
spoorwegdijlt ia onge,ae. 20 ,'oc t hoog, eo d. eerste
dentie Binds jaren · ook oiet het mioete h.de Itunllen
wagen werd in de diepte gooli ng.rd. De koppelketviuden om hem tot eao ver.vijt te makeu. De goede
tingen braken, 200lIat de twee locomotiov.n op do
raila bleven, docb de andere wageDB, plotseling ge· , voorbeeldon door hooggeploatete perBoneo gegeve",
leid.n trouweoe mind.r· tot Davolgiu{ don de slechte."
.tuit terwiJI zij met eeu eDelb"iti vau 35 mijleo per nur
over de rails vlogen, ,etortlen een voor cen over den
apoorwegdijk omlaag. Zij die in d. laatsto wagons OQ.
Vendutien~
tan, vOt:!ldell eerst de waguDB horten, stooteD, been -en
weder slingaren en toen Olet een vervaarlijk gekraak
over don dijk gaan. Drie 01 vier wagene stortten .an
Douderdag IS Febrilarij. Voor rekeniog ·.0
de 'ijde VOD bet water oml.as on mon vrcest, dot een
belanghebb.nden in bet venduloeanl faO en door
poar rijtuigen ,01 paaeagiero in de rliapla torzonken
F. H. BoulDa on voor reocning von belaugbebb.odon
zijn. Hoeden eo I\adoru voorwarpoll dre.en op het
van oouitgelos<e pandgoedereo te Boej~Ol door de
water boven de verbrij.cld" W01l00B. · Een rij~uig ging
pandhouder Liem Yanbing Katie_gawed.
dware door de leuning 'au de brug in het wat" r.
D. twoe allerachte,ate wagenB. bleveu op de rails,
h<tgeeo allermerkwaardig8 i io, wanneer meo aan den
groote a .poed. denkt; wunrOleJe de trein voorwa.rls
anelde. D~ reizigofB 'in dez~ wagerl8 klommen in de
grootste ont.etting er uit, doch een bunner ha.l de
( Voor het Land.)
tese"woorJighehl · van geest om een grooten rondell
spoorwegdekeri, dien bij bij lieh had, op t. nemeo en
ordt b.kend gOUlaakt dat oen wie •• I, groot
er mede over cio brng naar de zijde van Woodstock
3~u.- getroklc.n op don 21 J'lIluurij
te, loopeD, ow cen trsio, dielJ hij wist dnt bioneu eu1875 onder No. 4 donr den It •• id.l,t vaa
kele miuuten nm die zij,le moost voorbijkomen, te
, , Soemkarla op 's laod9 Ka. albieI', tou b.ho.v.
w.arachuwen. lIet Rein word juiot bijtijds beopeurd,
vao H. L , DE LYON en op dien datulD .... het.
zoodat eeD ~weecte ramp \'oorkoroen werd. /Joofira de
pootkuDtoor ta So.rakarla bezorg,1 door Jen kopiteiD
spoorwegbellm ut.!D vo.n dA verscbillende !:Itations de
der Iafaut.rie LAUER, is verlol'en ger •• H.
tijlling van bet onheH vornOlDen haddtm, werd~n drie
E.n ieder, BIln wien de wi •• el mogL wordoD aauge·
ellratroioeo oaar Shipton go.oadeD met goneeskuadige
bo,leo, w[' rdt belcefd verooeht daarvan anngifte te' wil·
bulp . eo niles wat :neo .icb kon vooral-ellon dat
len doen aon het Resid.ntie-Kaotoor albi.r.
ooodig ~aa.
D. ROdideot, bij .. f .. e,en,
De kreteD der onh.ttend •• rminkte rei.igers, eenige
De AaaiatenL Resideat,
van welke. door ilplinters doorboorJ tegen deo grond
J. DEKE'rH.
(252)
waren geoBgeld, waren sao hBrtveracheurend, en velen
war,en zoo v~rtlcilriH.K:eliJK glJWOlHI, dUI;; ue ongeueerue
rei.igors groote .elC~.beersohjog noodig hadden, om in
( Poor hel Land. )
stnat to "jn te h.! pen. Sterke armeo, dieD8tvaBrdige
e Adsiatent-R.sident voor de pOlitie . broogt . ter
baoden en mannelijk. barten bogonnen echtBr zouder
kenoioae vau ho~ algemeen, dot bij gol.geuhe;'l
een oogeoblik tijdverlies hulp t. geven en te redden
• an bet Koeda-Koeda feest .1. pnorten te
wat te redden wao. Van de gebrokeo rijtuigen werden

1'oC lid,

~i

:!doblmm.a All gelar 80etBD Mohammad Ali,

p'~Dgboeloe

a••.o.

kapala no Batan'g, KaboeDg

Qp.mjjne .vendutle,Vap, .oonderdag
ial iii

.BoB

belangbebbeoden :

door. zeewlller beach.dlgd.

F. H. BOUMA,·

(249)

Op mijne' vendutie van Donderdag
sullen nog ~oor r,ekeDing van . belaogbebbendBll
"ordeo verkooht:

Eon 'I{ist Overschoenen.
Een . groote parlij Portland Cenlent.
(2ii7)

F , H.BOUMA..

Vendntie wegens vertrek. '
Op Msandag den 22en Februarij,
ten bui.e vaa deo ·WeIEdG. Heer

op Bodjona-,

van ZEdG, uottenen good onderbouden inboedel be.taa1ld. uit: .eer groote prachtige Medaillon- 8piegel.,
f'jllo Staal- Gravu,.a, Hang. ,en Staando Lampen,
Eurnp: en Bat.. iasohe Moubelen a1.: Ronde, Onle.
eU 8peeltaf.I •• Kn ... pje., Ledikaoten voor een ell twes
perSI)DtlU met. tOQbehooreu, Wip-, Luijaard· eD -aDdere
Slool o", Buffet, Kle.r- an Diapeno. kasteo, di,aDI;

een ""ellnidende
(Ol'k l~ t;tf;oOD)

up G!acon · YOetoD, eun MotrlJ 1J 6me. eGO
Revol fer ruet PBtroaen in ,ki.tja. Alkatieveo, Rottinll'"
matteo, Glae- en Pot\,.leinwerk, Criatalleo Ktlrllffeo,
Compotten, Vruchtoohalen, enz. eo •.

V 0 0 RT 8:

~:: ~~:)';;r:i:: H!::;:a,~:J~r~velwalscbe

Wagenpoardo".
'L'uigen, Stnl- eu KeukeogareedAobappen, Groote L.ksooso, !Jakiet, B~oemen in P.o lton en •. enl.
(2'H)
F. H. BOUMA..

Openbare Verkoop!
011 ' Dingsdag

10 een Stukje land,
gelogan in h.t Zui,[we.tep van · de Stad Samarllog &an
do w.stzijd. van .Ien weg Van Panjangao oaar Wariengin tiga in .Wijk La. Ii'. pereeel No. 616, io d..
wandeling gAnBomd P"njangan koelon, opperrlakte
155 11/ 1l O Roeden, bij de verponding aangeelagen yoor
l 550.
.

20 een Stukje land,
gel"g_n iu ·Let Zuidweaten om~r.Dt drie paleo van de
Slad SamarRog, zoo aon de West. als aao de Ooatzijde
van den weg v~ het SllIngeogat Daal de desa W ..
rieogin tiffa in Wijk L •. F., perceel No. 617, iu de
wobdeling geoaaroll PADjaogaa wetan, opperrlakte 9
morgeo en 96[ J Boeden, bij de verpondiog Gangesl.geD vMr / 3500.

AD VERTENTIEN.

30 Het land Zoetendal of Simoengan
met da

.r

Kranggan,

Wringinwok,

Djagalon,

Wotgandool. Padamaran .11 Pe4odjan,
welke toegang in da ChiDe •• ehe KDmp verleenen,
van en met den 1Sc';: tot en met der. 21011 de.er VDn de.
avondo 6 tot de. Ila~bt. 12 uur voor Rijtuigoo,
Karren on Paardeo zullen gealoten oijo.
Sooi.rong, 16 Febru.rij 18711 ,
De Ad.t.-Resideot Yoor d. Politio,
J. DEKE'rH.

(2;; 8)

'l'oko- Vendntie
01) Donderdag den 18en li'ebruarij
in hat vondu-loBanl van

F. H. EOUM"A,
.on Divor•• KoopmaDschapp~n en bijgebrachte Uoederen.
l!'. H. BOUAIA.
(280)

Op 'lllijne ' vendutie van Donderdag
"

sal Dog wo.deo· . ,erkooht :

])enepsrtijvau 50 vaaties

Holl.BO T~E 1\
inblik,
alk v.t ioboudendo 8 .blikkeri .. 8 1/, pond.
[240]
F; H.BOUMA.

'

daaro~

(2DOJ •

.taand. gebouweo, .ijnde te Simoengan

een huiM met bijgebouwen, twee
groote Pakhmzen en een
Koffijpakhuisj
t. Pengj!ing

EENen teHUIS,
Boeloe
een groot Heerenhuis met bijgebou;.
WAn; ~tl:l.l1ing; An7.,
gol.gen ten .aideu van bet GouvernemeolabuisBodjODg en Mnuur goan. buiteD de .tad Samarllng io
Wijk La. F. p~rceeJ No. 619, bij de Verpoodiog llaO'
goslagen voor I 200.000 •

40 Ret land Karang Modjo of Mlojo,
bobouwd met een

steenen huis en bijgtlbouwen,.

"0

golegon bew.etoll oa builtin d.. .tad Samarang,
de liIoid.ij.le fau don grooten po.twog naar KaliewoohgO~. tU8Mben tie 2 .. en Ge paal van Samaraog
Wijk L~. E'; porcoel No , 620, oppervlakte . 330 1D0r·
gen, bij de •• rponding aangeslagen voor I 63.900.-

5e l\vee stukken lund gcriaamd

I{rapial<,
met he~ dMro!, 8laaod .toonen met paoneu geddkt
Huis en Bijgebollweu, beoefeaSPllkhui., gelegeo·., be.
westeo de .tad SamarBng .an de Noord· enZuid.ijde
ran den groolan poatweg naar Kalie-woeD((Oe tUesobeu
de 4e on oe paal vaoSamor.,qg in Wijlr La. F.
percoel No. 621, oppervlakte ·1)24. morgen 4400 :Reedon, bij de verp,nding 8angealagen vo!>r /,100.000.po veil.oodition. tullen van af 'Woeasdag 1q ,deter
bij bet vendu·kaotoor ·te 8amaran~ sijn ' gedepoDeerd.
Information to ~eko~'Q ' bij ' dim oodergeteekeod~
(205)
SLOE'!' VAN!:IAGEN8j)ORP qq.

Nieuwe aaIivQer:

Carlsberger BIER,
(2M)

Post-papier.·

.Op ·bovenstaandevendntie
tullen nog worden verko~ht, ' voor rekilning
vao belangbebbeoden:
6 uten Zootv!eeiob.
','
1 partij sop: . B.ouillciirs.
1
" Albuma mat Mn.ijk.
1 ~ ' Zijdeo Paraploiiin.
l' "
Klokun.
"
l ' , , di.;Dranken.
001.
1.
Bwet in flt"

den zesden April eerslkomeode,

d •• voormiddags too hal f tien ure, teo o,erstaao eo
io bet locaal 'aU het veodukautoor te Samarang, vao

Aangeslagen

D

'

Piano vati 'Cuyper

i'""....

groote vuren gemaokt, io wier oabijheid . de gl, .... oDden
gelogd werd.o tot dat e~D eltraLrein ben afbaald. en naar
Oxford bragt. D. 25 dooden werden "aAr d. Homptou
papiormolenB gobragt, die in de onmiddcllijke nabi;beid
lagan. De arbeid inde'fabrijk werd oDmiddeUijk ge.ta.kt,
eo, door de twee melllllerkoechla. ·aangevoerd, wi.ten
de werkliedeo op ..... taodige wijze hulp tu gevea. An"
d.rhalf uur na ' bat oogeluk , kwuw eerst eea geneea·
kuudige uit Oxf.rd, weldra door v.lo aud.re .govolgd,
'bijatond verleeuen . liIeven gewondau etienen ear de
gelle.ehe.ren waren Magekomen. In de Eogeleche dog·
bloden staat de lango lijetv .. a de gedooden, met de
besehrijving vaa bun uiterlijk, opdat d. famili.betrokkiogen hen zoudeo kunneu herkennen.· Maaneo, vrou·
wen, jongelingeu, meieje. en kindereo zijn er ooder.
Eukel.n .ijn ontettend v.rminltt, doob. de meesten
zion er uit' ala sliepen ze.1'Dell d. verslaggever van
del)aily N•.IIJI de ·loods , bin"e~trad, waar de een-endertig )jjkeD naast, alkand.r Dp bout~o tnfel. ae,derlageD,
bad hij eeoigen tijd noodigoer. hij .ioh good kon voor·
,stellen .' da~ bij ,dood.~ sag. Hot was bem ,alsof die
eene matrooa zich een w~i..oi·g bewegen . IOU, of de ..ouw
naaat Qbem .. haar . sh .. wl,;d,ie ,.e i1iet · de eene band' vaat
;b~d; digter .. Iot- .iob zou, trekken, of bet ·beeldsobooo
jongenlje' van .even jaar, ,Iijn baDdje .ou wegtrekken,
als hij .wakker werd ·IUS80bo.o deo mllnmet de.oi'oBsen '
baard en den Couden beer, die aaa weerzijden van bem
lagen.poobgeen .uobt brak de stilte,geengeluid deed
..ieh. hooreo, en de ,' ver8laggev.r, b.epeurde. toea, dat.
,lIlleo dood, waren. De rUBtige uiLdrukkiog op . huogelaatbewijst,eBhter, datde dqod onmiddellijk gewaeet
ie. De versohrikkelijk ow.ar gewonden,die bat ongaIQk overle.rd bebbeo, lijn meer. te beklageo. Tnssobon
de .100 en 200 · pereonen sijn meer of mindar gewond.
Aao zee. velen mooteo armen of , beeaen worden uf.
gezet, ' ~erwijl t!eo' 10~.1 in bopelDoten toestand . il.
Volgens eeD borigt io de Time., .ou bet ongeluk bet
gevolg zijb van de miadadige IigttinnigbeldfaD spoor,wegbenmbten te.. O~ford. Jobn . MnlIee, een . werkmao,
, die ,,'io een .wageo .' der , de,r de .. kla,oe resd, .waarvan
• de , •• of bet wiei gebrokoo la en die . I"aa. ge"ond
nit de verbrijlelda .wGgen gorad werd, ' verklaart dat
de wagen" "elkehet oDgeluk ' veroorsaakte,te Oxford
op ean dood .poor. gebr.g~ was teo einde be worden gerepara8l'd, dooh · omdat er gebrek !Ian · wasellll

..

K R A B B E

(IV."

W

•

B. 1· 'kist . inholldende .Trioot, ,

vr.lll.y.~;Nn :

Het spoorweg-ongeluk bij Oxford.

,j,rkoopeD~ YO,or reken!JIg\::l1l

In · d'; Iwaarite soorteo, 100".1 lIIit . ale 6/441110. ,
Quadrille,
Batonne,
Oomme~iall

00du16" '
1!len~udIg ·. gellilieerd ,i1iet w.terlijueil.
' Gebeel .effen.
'.
,
'
.· (1j)8)
G;O.T; VAN DOlij.>

en 00.

•

.... , ... .Petrolenm·

Rook- toestelIen.

,e6ffietet1ift'1> #
The. Ii.

.

. .
[181J

.. Hou~ Aallkap

....•

c. 'r.

G.

(1650)

VAN

ft,· Prlll,e,· ."",alia
wit t

t'!

eU

n- r

"W

DORP

0"

Co.

(""''''''9''''':
t e

Bngelsche Regcnjassen,
\'an fafschille-nae gfotwtte.
li(lht:~ eu dunn'e.
SOJ.'SMAN ell Co,

Z~t'r

(123) . •

HI][.JVJ1JN.

ViUI

Ge.agvcei'der DE· WILDE, c-,
vertrekt den 18en'de.er d••. morgons 8 our nab'
Batavia, T.lok-BotoDg,:Krull, Benooeleo, PlliIlulM,
~untok, Pslemb~ng, PeDan", Edi, Gigbeo, Blan,,_
Smgspore on AtJoh,
De AgentsD
(238)
• Mo. Nm:t.L en 00.

VOOR DE

Militaire Ksntine,

V,,..,.h

app. WATRR.
in \'(&at.it~6.
RlIoinleetll1h 111 1J1d(keu.
Sllu(~ijs dill 'Buuli1t.p!e., D
HrOL'l1tt'll ill fh'fl~eh6D on blikk~l).

Go.l"cht in ot.opti. en
Porl;orioo 'J'ABA-I{ van PLOOS van AMSTEr,.
}'.H. BOUI\U.
(l2I11)

Weder verkrijgbaar:

J ••J.

• a: .

Op den len April a. s.

Pas Olltvangen:
Ruok~VtJk

ler le,ering van JENEVER voor het jaar IS~O.
Voorwasrd.en van uilbe.teding liggen tel' iuzagebij
deo plaateehJkoll KOlnmaudant van SUlDsrang en· bij
offioiereu Commie.llri.Bon d~.r 1IliI.Ka"lio. te Salatiga.
Gegadigdeu worden veroocht bunne Billetten in te
dioneD aau
De officiereD Oommi.oariBseD
J. R. VON MICHALOFSKIE, en
(287) C. R. BEN'r:J!'ORT VAN VALKENBURG.

NBD. INII. STOOMVAART"IAATSCHAPprJ.
Het .stoomschip

Groenlell1.aden en· 8loemzaden,

Baron Mackay.

no,.;'!'!t 1~'4.
Direct; van l"riederich Adolph Raage
te Erfurt.
SOESlVIAN & Vo.
(2116)

HOHJONIl

Gezagvoerde.VELTAlA.N.

Nederl.-Indisohe SpoorwegMaatsohappij.

~:t::;:ij:,eM!:::8a~·:~r ::s~~r~~~~:~gs]ll D~r. naar

Beden Ontpakt:

Olltvangcn:

IWI' d!::r.ijn.
PraC'litig· "UlKERWEWt
d~ Bur.:.!
Poeli~r ChO~"flltiBd 1/1 en '/;

& SONS.

"u.. fer van 'I'e ....ent!il.
'
&HnanU(~!'!· IIlier,

"lillie ..

en

.8eC8 1 llt~lui8Li.Ct~.

U~lDino-Klontje.,
Chfwcl~~aJ-}"iguren .

Belicieuse G R A. S BOT E R .

Drop::. t',q .T'ojubN'
Gow-pa.tilles.
Eng. PepormunL
Holl . .Koek.

Groote puike HAMMEN.
F. H. BOU1IU'

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

Biequih Gondo!o.
Smirn& Vijg-en,
rrruffels' en Chfu~l.ignClU!

Pate. de foio Ora;.

0

Aape.ge. '/, en 'I, blikken.
j<'ranache Siropen '/, f1s,
Tafel-Amandalen eo R"'Unen.

DHBITHORHN liN VRHDITBURBN

Echt perzisch

~rorronR.

. Aile 800rten J:1rovi8it-~n on Dranken, wanronder d~
Eehte Mllet ~t Oho.naofl, g •.~il.llprH't~"rd ~Iollr dt' firma

CAVADINO &(]".

.

J, J

van RUIJVEN,
S a In. Tan .q.

Banket;-J.ialds:er,

.J OU V I N.
Handscho811.CU- Glac(\ ..
.1' ' .•iO het paar.

Voor· Dames
Voor Heeren

.,

~.--

BIle NUIIlIJrO't'l.

(210)
1J<~ ... ~t ~'~~", • .:~'

r:N

Deli- TABAKSZAAD.
'fOUr de tlfjrute maal in de KADOE gewonneD,

Rozenw-ater
(GO)

.1;'.

Overheerlijke

M.Kaze n
~;

N

Hook\vol'~1

pe~kel\Vol':-;. I

.'

\

,..
-~
...
I\.f'ltlllg·· ~auel.lsles
Ilolpcns,
BoteI',
Z. M. I\aas.

ill vRatjos .an

101~"1l

iu stupf'i4:H3iwhan.

(LIMITED. )

harer aaovallon

1.0f)

rerande1ijk zijllde. geveo ceo

voldoende reden

a\ is de lIorzaak dezer ziekte in dni&lerDis gehulJ 1,91 de
uihlag even guoBtig zijD. hetzij /10 maag, ,ie levllr or kll!iDtlre ingewanden, de ietel no tie liiektc i~, ,want zijne pillen met oordool in~
g;eDomeo. en zijn MH !,oed op (Ie tijden der onderbuik iagewrcVtlD,

\)e~tl\l~C1eD

Uti

BAZAR.
]?r-ansche Prutuledanten.
B. KAlt'rHAUS en Co.

1,\n.\IIIQ~ (h~r

ilW~tlV"leli

cu

r~eLell

ltltl"UI H.l "

keerdo werking, wRoruit diu ook QOhtBat. Btlide middeloo werken
reghtreeirs, tot'bontelleu vau het jtlieta evenwi~t tUlllcbeu gtr/oelig.
heid en prikkelbllarheid. t.iekelijke en gUllntle nfscheiding notuur·

lijke en buitODilporige
DOOl~jo5 l)ilhm van

eD

loziD~.

f 1. f

:4. en

/5.

Putjel Zulf van

f

1.

I

3

1&.

CheribQo W. CALISTANS & Co. Tugal A. J. van der VOOH'l'.
Pekalongbu W. Jt HANA Solo ARNOI.D en Cu. en COENAES.
KlaUen J. D. tir.H~J{ Mfl~dlluM J. A. ZF.JJI)}IJJ.. Samaranl5 Oo.ET·
HAltT llO Co. HE GllOrrr j{OJ.Jo'f;' en Cu. WANNKE, H. U, 1'.
VAN UOIt!' eo C(.,

}'. H. BOUMA.

(144)

rec'ornmRlltlee.,l ziti!! f(lOr heL houden faD

VAN

(2]3)

Metaleh

HAM·ERS.

met
Twee Hefboomen.
die wodanig. kunnen .erz.t. wordeD, dat meo IIlte
Sf;'hroeven, zelfs 'Waflen:-I!tcbroeven
glllllllkkelijk kar. loa mllken.
~/IS.-

eD

S01Darana.:

o

en Expeditie-Kantoor
t;csoio.
J. F. VAN· LEEUWEN.

(113)

Heerens(raat.

~.
.
... T
.. egen biB.I.·jke. vo. o. rw..a,ar. deo beh,••.·.t.·.iC!!.
.,.,.,. . d. Onderget.okenuamet de ilihuurname en
bereddenDg van .ake~ en.kwe.ties bett.frend. Lande·
Iijk~ Ond.rn.mingen t.Soerakarto,
,
J. }'. VAN LEEUWEN,

Rnim voorzien van ,alie .ARTIKELEN,
'hun .vak betre1l'ende..
.

(1'74)

N l»~ \\\;~l . . H~t

rt-'X*
-,:,'t.

o

. ...

.• .

_ (187)

BUlS ~p' den weg •.
vaoB e. g 0 ta, thafJ. be·
woond
door •. den Beef
LODER, to 8au'''rden pri.mo Maart, 8dr~
DORREPAAL l!!ILOp.

O

p d,. en... l{i"-D. F8.b. roanj jl. cverlood elh.illl' de.I.IIlOf>
ge~.ten half 7. ure in. deD oDderdom VIUI Iili
Jaren vrouwe . MARIA LUOIA BBEll.KJmll,
geboren BUSOHJtIINB.
De. exeoutenren in· den boedel'

lIl. D. H. IK,l;TIJP.

J. Ii'. W. A. EBBERS.

,{)p .

~e;s~t:i ~'Ai:orU~e~BE~t i:nd::l~~~
vau .ruim 50 jaren.

Bestellingen op Wagentuig.n rus anderzins. worden
met .poed en IIccurati-essegeeifectue.rd.

.
B. TIBER.
OMAJe'OVA•

. . . . . . ALLES tot minstens even lage
.....
prjjzen a)s ergens elders .te \>e·
komen.
... . (11116)

L. J. PIJLO(J.
J.PIJLOO.
TIBBII •
• tsamarllDg, 16 Febmanj 1875.

Houtkap· ·Ondel"llemlni
(TE~MPOEHAN.)

Huutwerkeo verkrijgbaa. bij, en p.slellingenop moot
~O~d~Dara:~:~omen dOH. J. Th. MEULEMANS,

ISG.C. T. VAN DOiU' '" '0...

Paard,

boog 4 voat 2 uui'w; .eer geetrekt; Die: ouder daD
8 janr.
'FrllDco brieven.
G. C. T. VAN DQRP & 00.
(217)

COUlmissie"Verkoophnis

in ,Boorten
U.me& Roi.-Ko/furo.
H'andl.ooon EDgolsch· f.. bricaat.
B. KARTHAUS & Co.

ZadelmakerU
Mosch&<Co.

c

S~ndelwood
VOIS,

I-:l [Ii s venclu tien.

P.VERSCHUUR& CO.

P. VERSCHUUR,&Co.

Te Koop gevraagd:

VERMOUTH NOILLY .PRAT Ie CO.

(911')

A08joviBch ia potten.
Haring in vaatj •• ·•• n. 6 stuk •.
(214)
P. VERS~HUUR en Co.

Va or vracht en passage gelievs men .iob til "en'
den taL
De Agenten
Mo.. NElILL &: 00. .
SamarADg.
MACLAINE WATSON & 00. Batavia.
]<'RASNR EATON. & Co.
(202)
Soerllbaija.

Een

T...;andrnail·Koff{'31"S

Toko

Kapitein W EST,

~'~~;~R()~TT~'Iii>l~~~ v~~~e~i~~·.~ ~. !~,

II. I,. In: }.YON ~p

Champagne Roederer.
"
Moat et Chandon.

SO}]SMAN en Co.

Paaileroeall8cheAardappeltlu.
Suiker 1. en .2e 80urt ill trollu •• l. vau 26 AIDML pundell.
Puike Genua Oli •. ;
Rolijn. Wijn Azijll.
Keoken-Str'oop in pulle" en fleB.chen.
Wit eD zwort'Vogol.aad per fl ••• !,.
Pro.iaien iu' blik.

"HAIIINGTON"

un bet helaDgrijk nnotBl hl\r~r &lIlKto(fen. (Juder Holloway's behan·

P. VERSCHUUR & Co.

(215)

Holloway's Medicijnen
HOt.J.OWU·8 PILLIo:N EN Z ..\I,P, GevaarJijke Diarrbee. -. De
QI)rzakcn dezer venw"kkende zi~kt~ zoo verachilleod, en de wijztl
ilelin~.

Edammer Kazen.

Toko

COlllmercial Steam Navigation
Company.

H. BOUMA.

Orcrheerlijk gezouten Vleesch in vuten,
ook bij 5 pond verkrijgbaar:

(1671)

(241)

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

Toko VERSCHUllR & CO.

(H2)

"Ilul'l'£ngton" ontvangen:

Prins Hendrik.
.Kommandant M. O. BRAAT,
.al verruc~d.lijk ia . de laatste belft Vau Fel!.oarij e. k.
van BatsVla door het Soez-Kanall1 rill Napel!! naar
bet Nieuw.-Diep •• rtrekken.
'
PSB.agiels kunnen to SamalsDg 'emblirkereD.
Verdere inlicbtiDgen te bekomen bij'
De Agenten,
J. DAENDELS & 00.
(147)
Batavia, .Samaf'llng eD· 8oera6aifo.

"VederolYl verl;rr.ygbaar bil

\,Hr·

krijgbaar te Mag/liang, met franco brieven bij
(228)
;1. E. J. JANSEN.

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

in .ton boedel VBn wijlen deD2en Luitenant Kwartier.
rueester !VI. .1. VIl'RINGA worden verzocht voor
den leu Mei 1875 aaogifte of bet-ling te doeD bij de
ondergeteekende CommioBari.oen.
J. W. J. VAN DEV.ENTER.
. B. N. TUINENBURG.
SamBrang, 17 l<'ebruarij 1875.
(259)

verkrij~en bij J
SOEISMAN en Co.

H.t nienwgebouwde, .oor ~1I88agi&ra leer
doelmatig ingerigte Stoomsohip

Hot Comit.; .an Be.tuu. mllakt behend, dat tenge.
volga van .ertraging der werkzaamheden aan de brug
bij mijlp •• l 21 (tu.schen BToem~o."f1 .0 Tangoeng) het
d,rect •• arkear per .poorweg vermuedelijk niet voor
op dell lotl1T1 Muart e. k. hersteld. zal r.ijo.
Het Comite vlln Bestour,
R.F. DE SEIJFF.
OLTMANS.
SBmllrsDg, 17 Februarij 1875.
(260)

Sl. .:stephe & Chateau 8arsac
(248)

Groene Ka118.

Stoomv.· Maatschappu Nederland.

Ba:lnaran g-V 0 r s ten la.n den·
\Ville:m I.

De alom bekende

von de WOII. HEJ.fERS & ZOON te

Sauct-"tl.

z.

~'I.OWER

YSU

l\~rambozf'n-_K()ekjt·s.

(264)

HI...,jR,

India Pale ale,

D~lDandt'1S f't UeV~1l8(!B

Fruit:,

LIJ N

4:nrl~hel'~er

De AgeDteQ
Mo. NEILL· &; 00.

(253)

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

Pm:h.,:, fran((alt'l('8 rOOf b~H:b~)H~.
Piataches ~urpt'ii'e8 ill vt'!r'''~hi Ih~lide
CbocolBad-AlbuUls \'1\11 Sneltnrll en

'"

Will em Kroonprins depNet'mr·
landen,
.

Uitbesteding .te Salatiga

~

_

-

'

_ _ _ "O' _ _

-

_

-

~

_

__

c

• _ _

c

~'o.

.

,.ERR)· 4'

~

uit.lIe f'nbritll(

VAN

.

,van ,wBr6·.ijJe eo met 12 Ba.lairwn,

VAN:a:OOa~.::1

Het stoomsOb1p

BeoLalliog.o up aile soorten van· DJA.TTIE.HOUT •
WBRKEN worden lIaogenomen duor deo Admini.
Btrate".
.
.G.~. GRIBLING.
Adr.a . per spOUt 11_11, Ged.ngan.
(970)

.A "rubel-Idan, Speerhake.n, £Ial·
ley", patent vijzels, ~Jtllen, Port;·
land Cern"I1t; e .. z.
(251)
GUS'I'AAl<' WINTER en C<>.
~

PA-RAPL U I E S.

---------------Pas fj".tVtlftgen:

<!,/.

. De8eOllltaW•.. - ...

NBD.IND. STOOIVAAaf~llmmr.uPII~j

(G E OA N G A N.J
P. VERSOHUU'1. & 00.

(245)

.

op19Fe'bl"u.", ";fI.,,~..

Wederom verkrijgballr.
•
bii
F.B. BOUMA.

. (92)

De Admlnlltt.teur,

(IS:!)

,. IMMEBZiullI••

•

,

