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H oofdbu rea ux:

Abonnemen tsprijs

te &IniJNng bij de uitgeVerB G. C.T. VAN DORP & Co.

voor geheel Nederl.-1n9iiif 12.50 per halfjaar.

in Nedplalad bij dr ~e~r W ; C. DE GRAA]<'F, te Haarlem.
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:Bij~ezeCoilfant:be oort een IJvoegse.

De uitbesteding van bet · graven van eeu aftappings'. ". ~naal in Demak.
Me~ IWhij~t zich h\er bilvree~d te maken d(lt de
Regering het graven vaDeen IIftappingo .kaoilal in
Demalt toch aan den hoogsten inschl·ijver. den beer
SohODbals, zal gunnen. Althans hierollltrent hep
giat&ren eBn gerucbL HOBwel de Regering gewoon is
in uitt>estedingeD .zicb van hare bandelingen niet veel
rekelll!obap te geven, aebten \Vij het toch niet overbodig . te berhalen dBt . de uithestediDg VLlO Zlliurd~g
den 13en Februafij onmogelijk geldig kanzijn. H et is
'bier Diet de vmag wie 'vllu de concurl'entcn het
m~est gewild zijn ~ de beer Schiinhals heeft in het
Demakscbein elk g~val eell gunatigen nllUllllluiar ofd~r het verzuimen van een belaDgrijke
formllliteit de uitbEllltediDg wcttig is gewee.t. Dit
nO ontkennen wij. Oat een der billettcn nict wa.
gedomioilieerd iseen bezwaar dat in de laat8te
plaate in li.anmerking komt en de inschrijvillg op
zich ~elve niet : nietig roaakt. Inschrijvi ngs-billetten, zagt art, 8 van het Regiement op de. Uitbest.
sub no. 2, zijn Diet gel dig bij , een zooull.nige OIl voldoende opvolging . van § c van art. 7 dut de nallduidinJ. get;rondeT\ twijfel doet ont~tann , ·wi. dq
i",chrij_ i.

of

meer had willen IlIlnmelden, zelfs dan nog sehijot .1 .
ona de fOl'lOaliteit 'om het unr der uitbesteding ' in
'de ndvertentie der JavnB~ho Courant te vel'meld'en.
van .ooveel gewigt dat het verzuim tlllllfvlln vaD
zelf niet.igheid del' uitbesteding moet teweeg breu·
gen. Doeh hoeveel te meer . nn de omstaDdigheden
andel'S waren en een vierde concurreut IQer~'etijk
vande niededioging werd uitgeslotenfItan de Ite·
geri ng nu \Veer zeggeD : . ik heb het l aatste woord,
den heel' Schonhals wordt het werk gegund'i Neen ,
want wij antwoorden wedel' dat het bier niet de
vrailg geldt of lie heel' SCllonhals nls allDDelUer
boven vel en' te verkiezeD is, maar of zoo weI aun
de wet als aari de billij kueid is voldaan. Oit nu
gelooven wij geenszins. De llitbesteding . voor bet
nftappingskanalll van Demak bad tlen 13en van
.on~opgang tot zonsondergang plllllts. Waren nil
toch aile helanghebbenden ()p het feitelijke nul' op
de uitbestediDg tegenwoordig geweest, geen welden·
kende zou miaschien bezwilar gemallkt hebbeo,.eet
"erwim door lie vin~e l"s Ie zieD ; maar nn zieh
1oer/cetijk een ~on current Leeft opg9dl\llo, die aehlor
het net moest visschen, ou kan (Ie Rogering redelijkerwijs niet andel'S dan eeD .llCruitbeateding
gelusten , Docb missouien vcrgisscn \v ij ODS deerlijk, eD zal het op nienw blijken oat de Regel'ing
bij uitbestedillgen doet Wilt zij wil.

FEUILLETON.
Bet Amok.

Mijnheer d. Redacttur,
A.lgemeen wordt er goklaagd ov.r het eleehte v.r..er vun goederoo vao eo naar de reede albier. AI.
redeneD dusrvao ge~ft mon op: te hoog. zce op de baar
v66r de baveD ; of dat er geeo water genoeg is op
sOlUmige tijden op die baar; of dat de willd niet
guostig i. om de ter reede liggeode eeuepen te be·
reikeo. Wij voor .ons gelooveo da t, WBOne.r de praauwe n die daarooor gebruikt wordeD, beter bemllod en
van goode ankere ,oor,ien wllren en op gescbik te tij .
den ' 0 morgens vroeg, "anneer ar landwiod waaitJ de
l. aven vt!rlieten, men t:eer veel gcwo nnen zou liebbcn
en meer ladiog zou wo .. len verseheept.
Met de plnatRing hierva& in de SamarallgBebe Cou·
raut zal UEd. verpligteD
EENIGE llKLANOlllIllB£NDEN.
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l\.lOluh:Ju"·Ja.
J)en 17deo van elke ma:md.

Atehin blet clke Eogelsr.he en Frans"h ~ )Iu.il.
SI"it.l"U; de .. p .. kkett,en ·b\l het po .. tkau'toor te ~f)n:Ul.r~u::r.
Om de OOlt de" o.llmiddag~ te ;, UTe.
"
n WCllt
"
morgcq!l
te 8 ure.
H
.. ZuiJ
(met elkco ~pl') v rtrejn) de!! lllorgcD9
en Jes voormiddags te 11 lire.

Voor l)Q"twilllJets van '!l m~rg eD lJ Y tot 'smidd~ :S UTC, (de ~o~.
en PeestdagtlD wordeD dao.rvoor · Diet j!;evnccerd .)
Vuor het frankt."Crcll tlO ;13oteckenco rao . brit~\·cn. enl"
7 tut 'sn3.mitltlags 5 I lr~ .

V3.n 'uuo r·

lSeq.~

S3mar:log den 26en December I8H.

Pelemlt.

• Soer .b&ija"
Jt

Batavi.
8andjerm .•~

•

" B"h,fi3

Kustpl ,aheo en Samarapg .
Willislll.1'.!RckioDoO
" Soerahaijllo ,
SamaraoS CD Kustpiaatseo.
,
,.. Batavia
Atjob
Tetok.Belool£. ll~ Q koel e n , Pa· .
daog ·en o'er . die pJaaheQ terug .

Aljeh

De. "Ptlarioe·Superiotendeot del' Nederlsndacb·Jndiacbt:
Stoomvo.a.rt-A-Iaatecbappij:
S. VaN HULSTIJN.

HOLL.L'<DBOHII: MAIL. Da postmeestor maak.t 'b ekeild
Jat tot Mallodaij"1 bfaart 5. k. alhier .Op 'bet poaLkao.
t , or gel.geobeid ·bostaat tot bet b•• orgeo van brien'n,
drukwerkeu~o mooBters, uiteluiteDd voor Nederland, te
vorzeDdeo per .tcomsehi ~ Pri,,, Bendri", commandaDt
Braat.

De Poatmeester
I{,

.i. KLERKS.

~luit.i .. "

der .l\:(uiltii "te UtL"tn.vi .....
dt }'rsQ&cbe Mail
27 F~ br us rij .

Maanl!!tund gedur ~Hlde d:
luaand Februartj.
Laatste Kwartier 28
~ 'l jt~rl,,"d."II-JodhlChe

!'4poor"eg a .~hits c hMVVU .

LIJN SHBR,~NG-VORS ' I'J<;NLANDJ<; N-WILLEM I.
U'-nll ""-II V"ortr'lP.>l, ""on ........ , · 411., ........,
u. ....
g .. 4.,cnend ,=,
l iteIlA ua~. 187' ..-.,.

I1,......

4'..,',

DEBERTIE. Gi.ler"n werden bier door de . polioi.
drie weggeloopeD Buropeeobe militBiren gearreateerd,
flam. eoo min eur .au bet gllroizooD te ' Ambarawa eD
twoe kaoonoiers van dat te Willem I. Nog vier andere kllRonnia,s 'ijn uit lllatstgeno~md garoizoen gede.
serteord, mallr dete schijoen eene aodere ronte te beb.
bell genomen en zijo oog niet opgepakt.
ZELFMOORD. De ' bedieode vao den op Sieko w~on
Boh.t igeo heer D. heeft . • ioh gepasseerdeo naobt door
oph8ogiog vao bet leveD beroofd. De mao . bad een
half fleBchje vermouth .vso oijo roesater ge.tolen, en
daar hier v8Il keDDie was ·gegeven aao· de .policie, wa.
hem nBogezegd am bedeo morgeo op bet .policicl-kantoor te. kOlUeo. Sehaamte durover Bebijot 'bem er too
gebragt te hebben , de haud ' oan .iob Kehen teo alaao.
o.~IUM-AA.NIlALlllG. Gi.~ ..~o · Damiddag bield d.
polieie op deo Kobongs"".n weg eeo inlandsob joogeotj. aan van oogeveer twaalf jllreo oud. dat ooder
zijno kleediog eeoe boeveelbeid van ± 26 tb'lil
bereide opium .erborgeo had in om het ligobaam
gewondeo darmeo . Bet kind verklaarde door aijo
vader g •• onden te zijo om lIie opium te balen. maar
weigerd.· op te geven, w:ie hem die geg.ven bad.
OAllIITS. Niet minner dao •., cadeta, en wei allen
VIlO deo ,o0 aanmiDnigeo leeftijd von tieo of elf jareD,
werden bedaD morgen op de groote pusar betreDt 00
be. Btelell van \'fuebten eD allerlei door k'oopfro~",e~
uitgestalde e.tw,a reo · eo uo de ' polioie ' 'o vsrge leverd.
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6 co 20
3, 17 en 80
17 en 31
14 en 28
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00 gij beht nog meer aao mij
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ear hij tijds ganoeg hao om aleehts om t. zien, was
mijDo' klewaDg uit de Boheedd en lag met eeneD slag
,ijo boofd voor mijno voeten. Doeb zulks was sleobts
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de Engel.eh. Mail,

Stuiti,,!! Mn de' Franscn8 Mail,
via ~atavlo. en Singapore.
Februarij
Maart
April
Mei

SlImarung.
MiniiJter VaD Staat Rcchll!lltn

] ~I :uut AlDboin.a

l:Sall,ti,=,ruuu.,'n ~I.l 1·1 .... ,"veu .. .
Den 2e.ten van elke mund .

~iDKa.pore .
»

W. CQrell de Vrilll
MUDtok.
MiD, FrtI.Daen va!) de Putte

Bp.wenn

via. Bata.via, l'lunto}t',l.l.iou""""Cll
}~ ebruarij

.

Satnaraol5 '

Sam arang.
~an

I~.fi().

Ned.- Iud./!Jt;oolD v.-1Uaat .. obappV.

Postkantoor Samarang.
Sluiting

w.oorden voor 2. plaahingell fl.--

Uieoslregeliu!I der Stoomschepen · over de IImd Februar.lj 187a~

Den 17deQ van elke mund..

6~ ure

1_.-10

Voor, iedere yolgellde 5 wo()rdell

Den aden · vall elke mud. '
Tel ...., Be'toug, ttelJkc:)eleu, Pad·aug eu

Ingezonden stukken.

wie zijlle borgen Zijll."

Uit delle hepaling'bliJkt dat een billet niet onvO~rWaardelijkongeldig is, zoo ver zuimd i~ ge\Vorden hat domic'ilie er in te verm~lden .
Maar ·van meer ov~rwegeDd belang iJl~!t het. dBt
het uor der llitbesteding niet wae genoem<i. Van sommigenzegt men, dat zc na informatie, het. tijd,tip
deruitbesteding tochkenden. Ditdoet er wettelijknieta
toe. In elk goval, een vierde concurrent, zoo \Vij ona niet
. vergissen, een .ingllzelene lIit Solo. wist IIief,! •. k\Vum
vb6r den tijd dat in deD regel uitbe.tedinp:en gehouden
worden .. maar kwam te last. Mededin!1;iDg" wag toen
uitgesloten geworden. :Met reg t kon die concurrent
(a .Don concnrrendo) tegen deze . toeliragt van zaken
inbrengen, det hij regteDs dell gdte.tcil nag. tot
zoW!ondergang, kon inschrijven. Of zan art. 12 van
het ReglemeDt ' iD elkgevul niet duidelijk genoeg
zijn? OJ! het tijdstip (lezenwij daar) voor de aallbosteding bepaald, wordt . door den ambteuaar of
officiar, die haar houlit, verklaard dat de tijd voor
het indienen van io:chrijvingen is verstrelien en
daaroptot . bet openen vaD de bus cn van de bi!let~n oy.'ergegaan. Hoe kiln nu d"t tiidstin ver,trcken zijn, zander dllt het wettelijk ooit begoD "!
Zelfs voor het geval dat het al waar mag zijn dat
twee dar. iW!ehrijvers eerst naar het uur del' uitbestelling hadden ' geiuformeerd en met opzeL na den
verstreken tIjd en Badal het cijfe: van den beer
Schonbals geen geheilll ineer wac, hunne billetlen
hadden ingedieodeIi zich geenvierde concurrent

PrijR der Advert.~ntiell:· vall
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POGING TOT Dl:EFSrAL. Twee dieveo kwamen .i n den
verloopeo Daebt door o.erklimming op ' het erf van
mevroUW Y. S., op Bla"an!l Keho., oatuurlijk met bet
doel om te stele o. De kiodereo der dam.. boorden
geriteel digt bij het veneter 'buQner kamer en waar-

uwe tong mogt eeos 108 geraken; - niet Illtijd zou ik Ileedigeode woorden haddon hare tot nn toe .ondel'mij voor u hebbeo , kunn.n verbergeD, - en ik daardrukte en oerkropta woede tot het hoog.te. toppnllt
door gekend wordeo op Moe wij •• , welke inij niet
gevoerd. lIIet vonkelend'e blikkeo zag .ij' in .. bet rond
:;:

d:allot~::I~ 'I~~~d;ij:;e!~i:~r:~:;o:·ij':~ d=:~:~r~

I ~:igO~~w:~ij~:od~otdti~r~:;~ ~:~ ::;:;fa~~ !!:~ ~:~:

tegroDe. .te~ufg keerodo. C1bk. koo~ het I Mandoo,"c"e t~t l over het hoofd too te .brengeo, ."as slechte bet "ark
mijo .erbbj en,
e
lOeae e la. geooeg Ulagt"g I ,V80 ean oogeoblik, eo eer. hij ,nog bad kUDner; be.
(Slot)
,Luilter, SE DAbu! en word niet boos, - giog SEom mij als een dier olltie voor te ctoen. Dam ik ba· , .peur. D, wat Zij, eigenlijk . OOornemeos W88· te doeo
BAOAM. tergend voort. - lk b&a8tte inij met mijnen buit
ra dragt aau en .arhuurde mlj ala Neljer bij deo
of zich te "eor kOD atoll en, lag S.III BAOAllWezenlooa
'WAII het,.- boort. gij . BE DAllA, ·die o ",eo. , SBmijne mak.kere te bereiken, wallt ik bll.i geen Inst OlD;
lLb'~vPrtooee'doa.o(lk).u'nllIt,ett. bse,.m., ak.:.aIDD.'a·kr'.ZaogO ]'kaleo swijedli.grte. liI~.lk<
op deo \>odem der .b·. ndoog· io tijo . bloed te. sparte"
IIlI!Q4' dell kop . geaDold baeft; ruetoloos.wierf ik dsdoor owen staID gegrep.eo, io een bamboezeD pagger
0
0 "
leo.
geD" wekell ~8ing roodom uwe : kampoeng, mij .: verscboiopgeBlotoo .te wordell . en door . duizend piekatekeo . het ' .ag .u 00 nwe dochter 'met moeite de groote met rio
Eon gi l oan angst. ontvlood · .de · lippen der· .fan
lende ";nneer ik' freesde ' beepeurd ' te ·: z~lIen.. wurdeo;
leveDslicbt )lit teoblazen (1) .• Eo .i" waa bet, ~ roDw!
vierwater gevulde bBmboez~n en l.bu.·. o&ar do wo- , Bchrik ineen .krimFoocte meilj.s. Door dien '·. gil. "I. :
dan, geene gelegeobeid . • icb · voordoende .om :mijoe.
gij, ,die mg eoos ~oo ·8madelij.k ' beb'a ndeld bebt, die
niog .uw.s meerten slepeo, en ill gov"eld. - dat mijoe
bet WQre liit bare gde8tbedwelmiog opgewekt, . vlOOg
wruk ten U i .. ·te broogen, bogllf ik .. mij . n.a ar doo
deo ' lroep aan,oerde,. welke uive kampoeng. oveiviel.
wraak baar lIo.og8te toppunt nog Diet bereikt bad en .....
SI;. l>AM~ ollar het achterste godeel.t e : der" p.r.a 8uw;
.tam Kaii a,.
d dien· . doogene ..keooen,.· die . io
uwe manoeo ter neer .. hieuw eo u, ' met uwe doohters
"la, .~.eowea· nstla. DBgn' d\ek~rBo.o.kkueloet· "gi,.C. bn"eO,~n.,.u'Jneu'~n v.eernW.,orngdo"eur',
kwetale oog eeo drieta l Chioa.eo,walk.\!. baar grijp8n
en de. ooerige vrouweo in 81I1vernijweg,·oerde. Ik .had
,~
"n ontwaponell 'wilden; sprongvsn .dim : roerst~el der
de kampoeng 1/ ing het bawuste kind,erhoofd had af·
J
geboudeD. De gebeele staID garaakt~ · in opscbudding
mij o~keob.allr gemaakt eo "at gij nU zijt-:- ,ziet gij
eoo· wezeo dat .... " ·
.
bllodong . opdieo dor . bidar . vandeoA.ai.tent · Reai·
en reeds , waren . wij op we;; om in ' uw :· midden·. eeD'
BE: DAMA! is bet ' looo vOl)r uwe versmadellde beban-.
.TiI-ta~ta,.ti1 vrouw! ik beb. ti"g Diet ' gedaBo. I dent, van daar 0P. bet DaaBtgelegen vloten ~00 . op
B_Zan voor dat kind te ooekeo,· ·toen ik onverwacht.. deliDgin dieo ." nach.t .".: ...
....
. .
lkwasinde laat.te dageo . gel~kkig met bet Pbo' \ den wal, waar .ij zion met debeid •• baar. opde ·biolell
de Bporenvond vaD eeD roodsluipeod~n.. Dlljakker. lit "
:. Eeri !<a~imaD , .ret.. . u 0P" e:lIeDdeli~g!" aOhvoordde
8pol en' de lust be hoop mij, om op. mijne· beurt 'nw
volgende doohterB.,in·,de duist8rnia .. v,erloor.
- . .'
deedmijlle makkers atil boudon eo' . mij belof.e u . ziob
SI!. DAllu:, .. ,bareBt.edo' medr en ' meer . etijgende drift
b~er en . meeBter to . wordeo. Ik verzocbt den .Kapioewa
,Groot .. waede opecbuddiDg ooder . 111 dio . reiaeDde
n.i et foor ' mijDe wederkomst te .. ferroereo. · lk ' gluurde
bijna :Diet meer :meester.
u allen voor mil ·ta .. kcopen. Hij , vol deed aan mijo . en ' daar veree.nigde pcrBooen, ' t.oen . • i~b .op 8e1Ul , de
door de bOB.obeD. loerde vaD aobt&r de boomeo eo ,
; Dllt· kan .· lIier aerder gebenren · dao : men e~ ' om
•• rsoek en liu. is niet hij. - maar .:· ik ben uw · ~eer,- \ . iloodkreet , amok - amokt:' io deD .o mt.r ek deedJiooren. ' .
WAIl eindelijk 100 gelokkig vao deD rond.werver . te
denkt, wantdie dieroD ontbre.keooiet io de rivier waarop
gij .zijt .Diet 'V"" .maarmiJnesliJ.Yin . eo .Is . ~oodaQig
leder. greep naar oijoe ' wapenen . eo naauw waa de
oll\-.al'eD,en tot mijne grcote vrengde . 'was hij niewij .drijveo; doob laat mij voortg8aD, .' vronw! ~n stoorE.al · ik , ubebnndel~n; GiJ .zijt mil te oud,te leelijk ' g'e.. . oOrlaak van dieD nitroep' bekeod, of de meeateo baaat;.
mand linden dal! nwe SEBI~GA. , Ik wist dat hij op
mij niet door n"eijdele verwenco\,ingen, want ik hebworden.·· .... giog aij met veracbtiDgvoort, "7 om. nog
~~o .ieb • .omde oDgelu~kigen cp ·teaporen en . verder
,reetud gro&dgebied .immer op !ijoe boede ,eo moeij.....
u · nog meer te vertellen. Toeo ', ik ~ .. ou zoodiep go.
aan n te deokeo;. "7m&ar. nwe .:doohtera, - en bij
oobeil . voor te bmuo. Bij be~. Iicbt 'GO een , groot ..

IV.

woo'eDdeattl.en·otOeleBnOdneg.O'600m .u verplettere!" riep. de.e van
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!::~~t::;:r ~ij' ~~~lIr~kd~e:!tijo:!:i~~:II:t~:

~~~fnb:r~kt~e~ooe~~et~:e:!j ~:I~t\:ig;kw::t~~r~~c~~~

'olld& hillD tot ~lIgt

fooring. om langerbij de Kaijannert te fertoefeD, waDt
(I)W;'uuDOr
Daj.k~.r door lUoord or amok bel I...D vor-

=nfe::n:.e~~~i~~l~:u.: :l~o::~:;n!a~~ ~~;

"n

:~i:res:e~::~U8J~~::e~~ik'ij: ~:bvoe:::~S!a~;:~e~~

~o~::eeb~tw:!k~o::j g:~:lt~:!fe::a:e::;~~a~. i~. ~u,

bij uwewooiog. Toeil zag ik, boe
Dao, dat wooMkon' bij nie.t ilitspr&keD,SE DAY';'
siJDekraahtel! imp.ode, om bij u tokomeD; -- ~:t:k:::d!:~o:tz::::·.::np:;::: ::'~'::~~:~:"re~~~:ij'~D;:~:
Bobonk bem dallrtoe ' go en tijd. Zijne .terg~Ddeeo be·
to.e.n &alf •~k. }ille bij ee.l!,erlaDgenden blik nallr uwe . ..et 'pieken wordt afgemankl eD oen martelende. dood · oDdorg..t. '
, _
.. .
hillFoMig Wlerpen . 'IJn~ wapenell aobteloos voor!;.
~o=::.r:. d:n~~~ri:":I:~~8::":':::o~{o:~:';:~b::::-~::: ;::~~~~
. (i) VoI••lnnd-D';jokkere ko.oe" door .d•• ;Iagolijk;.oooo omgaog
. . alee.pte, "7 81H II> dieD fotond, aobter een' boom mij
..Ud'teOllld... ouiel. mOl d•. ruk gOlDle. bebbe.W poraoun op . 1 :':~":.C=!~.!o:~.~~ ~~::: ~.o ,:::·~"t~~:gkl~Dl;
. ·lIoblril bO~DM••liIoegikbemdenwe8l'h.ak van mijll
eJl, d..td~. zDlk"" ....""ri•••lijk lot uDdorgau. Eo. 'oeDotler.· I . "ooroODI. ' p. II. ". i 0 To ..... " . wellt.• :U..·Id
...ruk.kiDti die. Cbi......
bl_roar il!~el!~houdur en t1'llk : bep" tot . mij, en
......1 or flVII.
"D b........ Grool-kopllola .•p~cad., &...oo.l~k btlill"'.
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:~~~t.gT;:~t . l~!oato~~o:ij ' ~: e~O::i:~d~:;, ...
zij oogenll1lkbaar w.ae. Zij sloeg . en . • "aaide ,met .h are
parang in bet . rood, ' - terwijl •. bare '. doobtere .·. ~p d9
burkeoneergerigeu bare · ~nieeoombel.deD, "7Gn liet
geeD atoneliog . tot .• iob oadereD. M80 ,Ioot ..eon bing
olD J\&IU' en . dreigde ' baar met deponte~ der _bur '"
gevelde pieken; -:-te . ·fergeer.; -sij . kwam ' totgeaa
bedaren. MeD t~k ,tel"ll8 e~ IplWde g_ irool'liaa,....
~
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"a..

~all.8pe.r·" ·1

mu..

10.h
. n. ".. . itl
e.'.II .tge.n. ·.Dele
den.' bu!
. a.doll.gell,.·
..•d. 8n
e.enige1\'~@lId
.ge. D
.
soon
gingmet
eeo
Babel
war
de dooral! IdnAelell aangeduide phiats : en sag iem4nd
.
hardwelil~opeo. 'DlUlrop naa. bet bijgebonw . pand"
om te llien of8~ . iniBsobiQn .nogaod!re die..~"-.!waren,
kreeg '
eOllsklo!plt vall' deli .tweadendie~ die ·. ziob
Mhter eel\, pilBar :had geposteerd, een snedeover 'bet
acbterboofd, welko hom voor een. oogenblik _ijD be.in~

tGrNoori-,

.m . de

,

In41acl1e Dagbladen;

Ouitf8lltde
vetl'lgtiDgeIilb
hablbatioll
.~ultwerden
denlvolgel1da;
\llSlistenonbvangent
, .' / ,
.
.
~'. ' Ma. 8.toomS~hiP, 8. ~..fftq."~Tfl!b.. ~8IrOI)!. 1!lIl
- lI(l:a.~~ ''; '. , 'I)b lteet IIolle Mchrijfil OTilt de Y".6etsritfg iler rij.t.
ten gevolge van .hot, v~~r~.m~ lJilbrkl'lIn Jlntllll!"-" wlhiJllo 10 den IJUliir 0. •• r ~
pen, Iia kOlllmandat,t,an he~ statton waa opgetNlliell;

• .IlIon.root .e.&iliobte is dat de vooratllndera bedaard te werk gllall on niet te veel op oens .orderen,
want d..ardoot wordt de iDlandsobe I"ndbollwer niet
alle8Il baloorig mlljlrgeef~men den . t.gen.tanders
wapenen in 4e' hancl, wllll1'door ze · de goede .altk niet
.kunllen soh.den.
. .
piog deed "erlie~en~ -Rier.an ntliahte do twtiede dief
B~~:~:;:~~:'::;:~:;~;'\ad 'gedurellde de maanden , weitlig
En d'lnr de bedeokinglln gedeeltelijk 01' wurbeid
gebruik om ook bet be_eupad to kiezen. maar 'de beNovember en . December bijua oDllfgebroken de waoht• . ·gegrond, soms zeer spltsvo~dig ZijD, en iemliod. die
diende bad bemgezien en aadolijk herkend als de
echeepsdienst ald•• r verrigt.. . .'
.
Diet geheel op. de · hoogte is er zich g"makkeli;k door
lut misleideD,. aobt ill het ~iet ondi&oetig er ' .. on en: DenJ,6den Dec<mber oDder . atoom gegaao om .bet.
ge"eB8n koetsiervan 'geooemde dame. Ook de kinderen;
die rut bet raam badden geke.ke.o, . bobben. hem . herrif bij Agul1l-At/um; .w ....rop ' reeds ..een pur maleo eoh ... . kel . woord . vao . teo zeggen . .Alfore .. rot : h•• ft .meD miJ
van uit Samaraog verweten dat . ikalle~ri de goode'
~end • . lerwyler bewijzep genoeg '~D om hem ondaDks
peD gestoohm liIlUdeu. u~der te bepAleo,ontmoetle
rapporteD doorzeod en ' de. origuDatige niek .
cijne ontken.tonia in ataat van bescbuldigiog te.stellen.
de Scho.wen d." d"or het Gou.ernement ing.buurden
Den sobrijver VaD dit · berigt dieue tot antwoord,
Zijoe medepligtige . is ook reeds duor de policie gesloom;,r Kalahome, die,- tot het"i!fgeven .ao brieveo op
dat Di.t ik, maar do Resident VIlO tlomllrang de veralagan van de . ofdee ling Kendal . inoonJ, en ik er boeiirresteerd.
genaomd geen · .be.waar io zie, an guneli~e rapport'e n
wedor ' vIol. en . in di~p wllter te breDgen,
LANDBOUW-OONORltS. In hot bijvoegsel van drt
io te zenden, mits, er maar bij worde ge'egd, waardm
Nat. TeioK iiemaw"" de dietisl DRD de BommeleruJaard t" babbtHl hV~\r~ogeveu, sttlowde de Schouwen
nummer viDden "B. lezoro . hot Programmavoor de
de proevenmislukten.
D8fLr (jigieng t:n "'I,.:rt r lJ k' van duar DiJ,or Singapore, met
Zoo plaDtte men h eeoe afdeeling, walt!' de velden
TentoonateUiDg vao landbouw-werktuigeu eo voortbrenll"e,eD . van )aDdbouw en oijverheid •. p&IIrden, rund, . den glluveruemellte staamer H drtO] 1J~r"ard op sleep ..
;~ao;~.:~)ze~t"~~~~tz::::;k:~ ~~7e~~i: ~::"~:a:'~!
touw.
eo aDder •• e, te bouden te Djakjo~Grt.. vaD af 20
padi ' door het ookruid (niet het minst d~wolini) leed,
V80 Si1JUapore wclrd de o$eho1llD'" to' h~t ondorg&an
'
behoeft goen lang betoog;
April toteD met 30 April a . a.,
Vlln nood<ak~lijke l'epara,i8n oBar Batavia ol'geroepen.
Eldera zaaide rueo veal te vroeg uit, eO toeD door
Z. M •. • 'oo,u.cl,ip l)tli deed boofd . nkelijk wooht8cbeepodienat ,v,)or G"igi"'g om aldaar deo inveer teo . gebrek· alln regen de saliahs niet m~t ·den 35 400teo
IN de bedon geboudoo algeme&ne vergaderiog van
dag (de tijd vaD ' overplaDting) ger.e" waren, bield
koutrul eren. t.:rwijl uuu Z. Ms. etoonlsebip Palem!Janf1
aandeelhoude;. in bet NnlDw S,uUllANO'S PllUUWENmen d ~ bibH eeo maand en . !ileer kleio door ze te
de b. \VokiDg v,a u KruNfJ-Rijak, 'bet bekrui.en der kuot
VEER i. de heo r C. A. REuElla tot commi.sario · geplageti. d. w. •. door het kweekbed zooveel mogeliJk
oabij Iedro pu"t ('Ii de 01'"aru6 vao Poeloe-BoeroB was
te laten uitdroogeo, eo Diet m.e er water te ge.eD dlln
kO'An tAlI- vervangin;: v.. o deD heer P. H. kOETERS .
opgedrageo, h"t Iri"tste m.t het oug "1' eOD eventneel
Doodig "as om een kwijnend leveo in de pillotjoa te
daar t~ pI0"!8,"11 licht, voor het gev,,1 het eHand daar·
houdeD.
toe mogt blijl",", ~".o hikt te zijo.
SOEUBAlJA., 20' Februarij.. Gistereo morgeD Luli·
Dat d"ar de padi niet erg nitstoelde eo niet foroch
Vau dbD stali.",.·kommauJlluL ter oo.UlUI werden
.oh·e n 6 en 10 ure hlld een treurig voorval ploots
doorgroeide, 'ligt voor de haod.
omtrent de, bt:\\'~~ gin~~n ell \' urrig't io g*, n dp.r onder zij ..
aan board vau h.t Eng .•toom_ouip Horri ugtoD . Een
Elders wellr plantlo men v.. n middolmatige bibit
n(, bev.eleu g.o',d ,lo oorlogabodomo de . uavolgeude be·
matroo. van dien bodem, eeniga \Verlrzaamheden in
slecuts ';"D plantJe to gelijk. wat ook op de pr"dult.
ri gten onhaogt' 1J:
den ·ma.t moetendo verri~toJ), had het ongeluk d.. aruit
lie
ongunotig ' terugwerkte.
Z,
1
'd1J.
stoolllschip
Timor,
gakommandeerd,
door
den
Ii> . vallal1 eo dienteogevolge hot lovon te verlieieu.
Some zelf. ging meD ijl uilplanlen met bibit, die
otatioDs·korumaud."t, kwam deD 10leo Oktober te Pa·
(Soer. Bbl. )
nisi ijl uitf1t1aaid . WIIS, terwijl tocb het laateta dient
Ici 0611, W81\r tw ~e ol-'g,",b~a€!te praauwen, te KeTti te,
voorllf te gaan.
buie beboorende , wt}r,leo vrijgege,eD.
Dan weer werd veol te ijl uitgeplanl. Inalede van
DeD 5don dA4rnanvolgeDde werd te Past; de Nedergeleidslijk tot meerd~re ijlueid te komen, ' uam men
I.. nd.che vlag g.b ••cheD, waorua de" Tim ... naor Telo"·
dadelijk het u!terste b. v. lOop 10 dui.m RI. of 1:1 op
Yeroolg .an de Ye~rif1tin!ltn der Zeemagt.
Sema~'k atoollllle, 00, oadat d~ . ~tGtions· kommlll1dant
12 eo meer, inst. d. van B op 8, lOop 4, 14 op 4.
IILdoor ee o o'I(I" rhoud met den Mo~arlldja bad g.bad,
Z. M •. otoomschip Jr.atug'''' k" "rde, zOIlJ ~ r b~zon.
Hier overdr~ef meo de diepere bewerkiDg, da"r .liet
deo 7den to Kerti lerug!ted, de, w.. ar do radja een bedere ontmo.tingeu gouad te b.. bhcu, den 24.01.u D.men de noodige detaile Da, b. v. men zaBide de kor.
zoek aall buord b,·agt.
cember tan de Hrt!.tkrl.!i torug-.
r " droolf uit instede van Ie behoorlijk t& · weekeo,
Den 10den voo~ Edi·Ketjil kO'D.nd., werden twee
Deo daara.o<olgcndoD dug , ,,.trok Z. l\l,. stoomsebip
en wat o ,et ..I.
daar bu iteu de bauk li ggende prs&uweIJ, wi e r bem:an ..
O,.Iadei va,, · An(UJerpe" oll ar Singrlporl', o,r:n ah.lRlu ~u coo ..
En de tegeootllnders wierpeD. liob .gretig op elke
niDg bij de o"dering der daarop afgezonden sloepen
Jige reparati. te ondorgauu.
mislukking, um basr zoo breed mogelijk uit la mete..
d& vlugt nnw, 'pr ijs gom aakt. . .
Z: lib.•toom.ehip Banda, Bcdert 11 D"oe ,uber geen zoo buo getal te vergrooton.
Beid~ \'uartuigeo beh,oorden volgena ingewonnon in"
atatioooerd bouosten Koewala·GigiclI,q, kWIlUl d(.'ll 2olite;,n
Was bet bepn.ld kwade trouw? GeoDs.ins; sl&cht.
licbtiugOD tlJ Simpang Otim ttl liuis ~n waren niet; 'an
t er reede Alchin . Ook Z . 1I1e. · stoom.cbi.!; l-onlia"./.de oleurgeeot .m 'goUlakzucbt speeldeD huo parte~;
papieren voorzieu. kwam op laaletgem el deu d.tum t.: r reede.
doeh bet kw .. ad, dat .ij stioblten door varbetering
Den 19J eo te voreo \Va. dut . tuo m_chip ua." do
tegen te Ohoudeu, io er niet milider ' om. eD daarom
D ~ o ~2.",o Ok,ober was ,Ie ' Ti"wr tugo nwoordig bij
W.,tko,I vertrokke" tot ha"dlla.iu!; de r . blokkaJo. eu
Reht ik m ij verpliebt met eenenRel woord er . tegen
het bij8chen der N.derluDdsch. vlag te . Djoe/oh, van
bad het Kto! wafl!l, No, Paltij co de o3f\ ijo u \'tUl Ri!J(l~,
op te komen.
waardat .toom.chip deu 24.t.u daaru"l)v~lgende nanr
Bar6ah·weh ell Karang.Baba bezoeut. Eenige .aarluiEd; vertrok.
- Do dolzinoigste bedenkiogen zijo o.som. geopperd.
gen, meeet ODder Eogelschtll vlag, word~D 01' dio re,ie
.Daor de bibit, ijl uitg&laaid', binnen 35 40 dagen
Deo ' 91eu November keeroe hcl te Djoelo" t.rug.
gevi.iteerd · 00 in orJ~ be,audon; oeuo !Det peper ge·
in de vlaste overplantbllar wordt, is er geen tijd om
Aldaar word <e ll "fficier met 16 lOanscbappon geda.
I.den 'kleine praauw. die Di.t van p"piereo voo... ien
de sawahe behoorlijk te bewerken."
tach .cr,1 "P de boi da krui.bo o t~ll, die lot bet tegeuwas, werd daareo,egoo prijs gemaakt.
Yooral d""r, \Vnar ilion .m et . d~ patjol workt, (uet.
gq,an vaD uitvoer vau p e per iu de mondiog tier rivier
Z. Ms . • toomschepon Waterge". eD 'PontianakgiDgen
geen volgeos de. nud.rviDding. in It.liii opged.an,
geetntloneerd wal.' en.
in . den nllcbt van 25 op 26 Docember ooder 8tqow
Door clen r.dj .. word een bs"oek .... " deD st ..tiono.
zelf. beter is dan ploegen) beeft men mioeteDs 60
ter opeporing van den gonverneu... ts sloomer nertog
komm.. ud .. nt geor.. gt, dut kurt daarop ·door dezilD werd
Bernard die volge"s iogekomen berigt van Poe/o.·Bra.
daY;:t ~:::i~~n maar .20 25 dagen later muat ui·J;.
gerecil)roc~erd .
'
naar de . reede v..n AIe"'n ve.trokkell was. doch ten
••aien kwam de lui niet ingedachte.
Da.rop verlrok d. 'limor Daar' Atjel. mel. 'den gou·
gev!,lge van aeo gebrek aan de DlMhiDe door
J" maar-zoi een .. Ddere....,..dan eet de inland.r lijn
verllemant. stoomer lI,erlor; Bernard op eleeptouw, an
wae weggedreven.
zaadpadi op of zo wordt bem ontstolen, vooral' ala hij
kw~m clen 21oton Nov"lUber daar .. 6D·, olm ,loo 2S.ten
Door de Walerveu • . werd do IIertof1 Bernard oaar
die moet leeuen .
daaraauvoi'ge!,de uaar het slaliou . ter Oootku.t to rug te
Ate!,in geel&ept. wlIBr zij in den a vond von den ·260ten
Een moDi Drgum en f! al.of bij ze, 20 d.geD vroeger
keeren ,
'
allnkw .. meo, terwijl den 29steu ' d..araanvulg"Dd~ de
uihaaijende, ni et ook opbewaart; op ' zijo miost, zou
Den 29steo werd oabij 1'elok~Semawek celie ' op het
Pontianak lerugkeerde. .
bij ze 2') <lageD later knnnen gano leeneo·. · De streek
atrllod g-eelagen toop. het; ei~ondoru \'RD utln vermoe.
- Het gebrek aan deo Rereog Bemard bleek Diet met
moob ' bov . .. di "n nl heel onveiligzija, waar . meD oiet
dalijkentroonsopvolger, ges,oioteerd e" vlot gebragt.
eigEoD middelen tEo ber.tollen te zijn, eo .werd die otoo·
eono 'eeo be"lje padi 'kan opbew.. reo, zonder vree.
N .. Aer!i en Djo~lok op lIi uuw bezocht te hcbbeD,
mer daarom door de Ard)oeno naar Oir;ienf1 gesleopt;
dio,en. Waar blijfl; uao de . padi voor leoeoooovoor
.. ukerde dll l1mor deu B.ten December te Edi, en
",n waar Z. Me. stoomsebip Schouwen belD verder nallr
keerde v.. u uaar wede r nu~r Djoelok torug, waar het
derhoud (.angoe)P of i. die er niet? BeD reden te
Singapore zou brongeD, am daar de Doodige he11ltellinD
, de wachtscheepodieoo, op .ich n"9.
gell to ondergaaD.
:e
Z. l~ls. otoom.chip Bnndjermaain 10u 2deo December
10 verband met de 01' den 3lston Decembor plaate
grnnd t o dlDinfJen lot slordig werk. Dllt meu nog kortva u AlieA vertr ukkeu tot v.rolerkinK vau bat s,.tion
bebbendo operatieD der troopen, werd 01' verzoek van
.ichtig genoeg io dit niet te begrijpeD!
den Militairen teveoe Olhelen . Bevelhebber door Z . . ter Ooo/kuot, k waw,' ua GifJienr; en . Telo"-Semaweh be~
Hi.r klaagt meo or uver, dot er bij ijlere uitzaai:
zoeht te hebbe .... deD 7detl d ...·"'.."'olgnocie te Djoel, h
Me . .s'oomscbepen Metalen Krui•. eu WaterfJ' .' 01' dien
ing zooveol bibit ongo plant blijft, in stede van er
&BO, om van daar : venier DaRf Edi te et<)omen.
dag het gebied van Toekoe Nanl. met gr.noteD. beschoten.
,hint" in te zieo om het volgeode jaar wat mineen
Z. M.. .toowschip Aar; MI; Nes <r"derzocht met
De landiogedivisi80 vao Z. · M •. stoomsebip Water.ijou g>; "'''peode .Ioepuu Ir.rbaaldelijk du hoealas Be"••
dcr zaadpadi te gobruiken en bO.t omige op teeten.
g..... Banda, Pontia"ak en Samba., waarmede binoen
t
eo ArakQendoe...

bij

de.ed de veraobill... de befriellde .staatJes . te. Noorilrud
Bao,teli einde aanda rora.tell daarvan keunls . te geveu.
Den SOoten . Ueoemberte·· TBlo"S~miJr9t" u~kome~d ••
ootmoettedit otoomochip aldaar Z.Ma. stoomsQhepen'
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Duo 10d. u N'"eulb<r deo gouvcrlle,uenl-s stoomer
. IIertog Bernard lIl"t dof,cto ",aeilioe aaotrelt.cde,
werd die otoomer .IIaar J;joelo!. ge81~ep t, waMnll de
Aarl "an Nes ouar Edi .loomde. waar dBt vRBrtuig
boofdz.. kelij k d~ wacbtsch. cpadienot v.rriglte.
E oo in be, otecllkoleoruim ou!.'ane braod werd ge.
lukkig gebluecht, voor ""t het vuur aan ' het ecbip
eeoige .• cu.<I~ IHld kunner. toebrengen.
Z. Ms. stoomschip A1Il60in. on.lorzocht herhaaldolijk
met zijno g.wapeDde sIQ~p . n de v.rschill.nde rivier~
lI)ondingeu e o maaste "euigo met p"p.r geladen
oampang. bui~.
'
Ingevolge ol'd - r van den o'a'ioos.;.komwaodaot w.....
don t \V6ukruisbooteu door de Ambo!.a nanr do Djoelokrivie" g.oloept ell in d'j mooding geslatiooecrd om
claudea'ieneo oitvoer '''n peper ' tegeo 10 , guaD. Ter
.erstorkiug van de ho,uauu'Dg dior b.roleo werden
daaro,p een officier 60. eOhige met gew.or gewapeDde
scbepeliug.;n ged"tacheerd .
N ,ettegenol.aaud. .berbaaldo verzoeken van &eoige
geene belofteD, :om haar t~ bewegen hanr wapeD . weg
hooi,leDeo . haDdelnren om de etationering dier gewlI.
te werpen eo ".i.oh .~ev.aD$en ·te ·geven; - eveu ·zoo
pen de . bouton io t. trekkeD, bl.vea oio ·.voart'ui "eD .ter
· vrnobteloos . .Zij · 8Cho~n . vergeton teo'hcbben vrouw Ie
bewakiog der riviermoDdio~ aan~ew';'eD ;
.... ., .
· te lijn .en bebeerscht te .Ivordoo door:: een~ .zionelooo·
Van tud tuttijrl door . de Timor op zijQ post .voor
huid, wolke. haar bet .uiterste deed wagen eotoen men
1Ie rivier ver,angeo, kruieto de Amboina :voornllmelijk
eindelii~ den kring, :u it ·vrees da.t "zii ontoDappen mogt.
dallr beooorJo~;' eenige ·: schepen . 01.1 'Hlartuigen Werd&D
.weder naauwor . 'om bollr. slui,eD moeet, tOOD: wierp :Iij
ond.r,ocbt en ' voor zoo,eel . noodig met do blokktlde
zieh schuimbekkende : en'- knarsotaod~Dde~p de :pie:,
bekeDd ge.maakt. . . . .
. .. '.
':'. ... .
ken, doorhienw. _met · ,haar ..w8pell . eeriige, vaD . de
. ·De gouve.rnements " a\oom~r · 'B,onbee". 'deed ,: eenige
, 8ohliohten, wODdde; . hoeseer ligt, · de eigelillare '-.daarvao
togl,e nnaar . Deli, fen. 'e:nde ,. Iel·eosb&boeften · voor de
enlond een' blo&digeo dood, ofochoon .men ·niet. "eet
bezetting 40. bd'nt~ngt6Edj"fte hale. en · pra8uwen
of die eengevolg was barer , .woedenge, .eigenwillige
te slepen.
'..
.." .-.:.
. ' . ..
.
_ :
, iodringing, dan :of die .hasr . vorde!1igender : wijs was'' .'<Vourts Iverd doorilien .aloomer boofdiakelijk het
toagebragb. . - . . ....
.' . .
.
. .' ,
luidelijke gedeelte van ' bet station . bekru.ial:..
.
Dan ook Blil DAltU. had baar Boenoffer, . wantS.lII
Den Gdon . No, .. wber werd · door de . aloepeo <vall
BAGAll was , een lijk . . De . bem door haar toegebragte
dien
bodem
eenetot
..
nog'
toe'
·
onbekende
rivier
'
t&il'
bouw q,d zijn bekkeneel doorkliefd en sleobts ."eiDi.uid·oosten · v.l lnTelaga·Toedjo. onderzoobt en zoover
ge oOg&nblikken d""rna gaf bij rogchelend den geest.
mogelijk opge'lIre.n; de ·oeve's · werden 'onb9woond en D& beide doohter. vlln ' BD D.uu. werden met de
de rivier .tengevolge vao omvergevalle.n boomstammeD
. mee8te · mensohlietendbeid bebllndeld. door den Grootmo&ijelijk beoalirbaar bevondeo.
.
kapibein naar Malldoor ' mede. geyoerd. en de achrijver
Eenige . vallrtnigen werden voortlldoot di~n aloomer
· van diCop waerbeiq gegrond ver.haal . mogt,. vOOr _ijn
.. _
..
ond&rEoobt... ~
vemek van .Borneo', · westlrue.t , nog vet'bemen . dat. lij
tedler ' plaatee asn gegoed~ Ohiquen lIitgehuwelijkt,
Met het oog . op den alecbten t08stand, waarin de
• in een stil. galllikig, luillleolijk .iereD 'eene vergooding
Brq"heB". Yerkeerde, ' wasrdDDr . 'vooral gedureode den .
fODdeD foor, de rampen •.· ."lIre b-.re jeugd .. zoo jamOostmoU88on op de diensten .vao dat v.artn.ig · niet
lDerlijk getoi8'terd hadden,
meer kon worden gerekend• .· werd ' hot. militaire detacboment ingetrokbnen aanvAllrdde ' bet · etoomsobip
deD.. 9den Deoember de. reia naar Bataoill,. teD eiDde
Dp laoa de noodlga . repa~tilln to ullderSlllb,
teD eiod.. "eDige wedor.paoDige .taatjes te tuchtigeu
werden gedarende een paar dagen aan bet strand te
O/eh-/Sk ~eoefend.
Den 2den JaDnarij verltoJ< Z. lIf•. stoomsobip Ban·
da, na den kontroleur PluijfJer. goiimbarkoerd Ie bebben,
naar Troemoen, om daar nadere berigteo iD te wionen
omtrallt dim .tand van laken in de wederlponoige
staatjea. terwijl de WaterfJeUf. Ponlianak en ' Sa ..b.... den
daarllanvolge~den dag Alchin·. rearle ver:ieten, met
- npdragt om de 11
1 to besrui.en tot den 6doD, en.
zioh op .dien datum te v.reenigso te Tampat.Toea..,
waar lij .ich had dOD te atallen ond~r de bevoleo vah
den kommanderenden officier vaD . Z. Ms. etoomscbip.
Banda, aan wieo de leiJing der expeditie was orgedrageo.
,
Z. lIb. otooll\acbip Palembang kwam den 3doD Janu·
arij ter reede van ' Atckin, en k ~~rde den d.II'lraaovolgon.
den dag . naar zijn poot .t"rug.
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2 persoDen noodig zijn, in8tede vao 15 ;. 20. Aloof
dit bespaarde werk niet . elder. uuttig .ou kUDneo
.
.
worden aBngew~nd.
W ollr veldeo Vlln den regeD . afhaokelijk .yo. wil
Dlen nboolullt v66r hAt in ... Uen der regen-moeooD uitzaaien; aloof bet ni~t beter ware dit b. v. ,,"0 OIuDd
later t& doen, als meD op de regooo k.a n re~eDeu en
ergelege"heid ie om de saWR~8 1e bew~rken; terwijl de bibit niet aan verdroging io blootge.teld . ~ Oak
verliest men dallr gebeol uit bet DOg. dat gezonde,
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huld.. Jyp de fJlrdieustea. ,an dB» cI~,,,
De W:~Umiua.ffi/l.bt..
":8N.IIQ'
.toft'~lijk I).v-eilllobot v.JpWe ,:",
~m
l~t~el .gebled eo
81k~ ,
g,"1t aahe
•
:1b;~iJ •.~t hAai<k .!"- Ul. Node.rltli!d 1Ii+ ·~tf·
aa zWlJll t noobi;1J het grll4 noeb blj '1111: ~tel
om de kloderen van eell ol'\!r!e~?Ojh.,..• •1Ut11f8ge
seoe toelage t~8obenkeD • . neoh l:1J de ~ ....g. 0/ll1e4
.. heV.een ~!ekJ: o~heeob gkeden~k~ . .... !IAJ!Wen.
. .oor · I n Ie-; 6e D. ?r ~e .. mea~ ......&ad .dao >goe<l
gedaan. Dat '8.. 00ze :l[IDtge overm"gbig •. Haar.': foor
N&.Jrlands. ot~lItklUldig. JdV~Il' 8D zijD ~.nderw~lI .•ljn er
we'n.lgeD to .. a .l~nds blat?rte &110 te wlJzen, dle _ooveel
. v~rd,e"oleD bebben.. Dlt na Tbor~cke·• . 'er.e~.beideo
llI~t , al.gomee~ te . wllleo erke~n.n~- t. een beWlJ! .'110
de. klelng~eoll~~e'd ODzer DBI.ie, VIIn de. kw.!Idaa~lg
beld ~er partIJ.ob~ppeo, . vao. .8ohreeu."enda.-" Q.l ldw
b~Arb.eld. T •.ob seblJnen. velen Ill: beh'!'oederllltua dat
DIet 10 .10 '.,eD. O,!r de grenlen ' en ~n. des." g8:1l'e..
te~a"al d:"r~!"trent mtu8Yobon.eleohta ..sen oordeetge.
vo wor en.

Seo.

i!

In:.een 2;)e artikel:. Een. · /iiikie ;"de' 6..,gwljJA. Of.
"ee.8r.u..ndige dien,IMJ hot'licAt .de,.lI's,.tUChaF .. zegt

h&~ AIg' Dag~I. · .an N. J.:
'
• V-~Igeos Baco is. Jetaak ' der geilee.killlde · drleledig: het le.ven t~ . ferlengen. de gazondheid te be waren
eq de ziektoo tegeoezen; eD dit onbevooroordeel.d en
soberp,inoig vernuft . betrenrde het re~do, da~ de bei.
de eerate leden dier geneeakuodige . drie~eDhejd coo
weioig door . de ..geDeesbeereo werden beoefend. l'h~
nog meer dan ten tijd. VIIO Baoo is het ·te bejammereD, dat de . ge.oodb.idsleer zoo stiefUll)'lIIarlijit wordt
bahandeld, · omdab .icb langzamerhAnd eene. ·"'n,.rbo.uding heoft.. 0Dtwi.kkeld tll88llben' de . kl1Dst Om de
_iekten te herkdonen (d iagnuo~ieli) end .. kuillt om de
ziekten ·te gene.oo . (lherapie), w.. ardoor .eeQ: g8-,oel
van olltovredeuLeid en onvoldaonbeid in .de . bingen
van de geDeeskuud'go ,..oreld on.t8t~an is; 'die bij .menig ·geDe.e sheer tot moedeloosbeid heart . geleid. ' DIi
b09ge ontwikkelingsvlullt onzer fy.is'cbo , en obeml.ohe
bulpmiddelen heert de herkeoniog. der aI:kte ~t een
H') boogen ~raad van volkolllenbsld en zekerbeid ' ge·
bragt; doch In de ku~st van· genozen hebben wij weI
eenige, . maar geeoe aaaralin avenredige forderingen o
gemaakt. ODder moer .voorbealden noemen irij aleohta
0010 bart-, oog,. uor· en . nierlijders - wier . • iektetoe-.
staDden tba.~a . ~et groote virtnoeiteit . en strange wetenechappehJkbeld berkeod worden, waar 8ij eenlge ja-.
rell geloden voor ODS verborge\l b1eveD, - ' die er eellt er voor bel me&rendeel geen bllar beter aan ~oe ..go
daD oroeger, ja mieeclJiell eleohter. iDdien .oij in . handen vallen vln III t& ijvurige en voortvarende' gellen-"
. beeren. die be t leven huoper 'lijders op ·depIlDt · 'an
bUD I..ncet lateD balanoeren. Bamberger. wien ...i;'eene
weteDochappelijke mODografie over bartsieklen dauun.
belteert d.t tegeowoorJig, nu men de ' ziekte door fre,ocb ondertook herkent, meer lijders me.t · ontllteking
van het ioweDdig hllrtevlies sterved dan ·. vroilg.r; ·toell
mon de liokte Di.t, 0"£ •• ret na den dood ontdekte.
De eerlijk voorwaarlo . atr.e vende geneeaheer . wordt
Bicb meer en meer b.,vuet Vlln Bijoe malltelooabeid,
en hoe meer bij zioh beijvert do forderingen der .....
tenscbap up den foet te yulgeD," boe dnidelijker liet .
bem \'Yorot, dat or eene groote kloofia tua.ohen . rcdIIn
eo "unnen. Da me.oe nileenloopende g()neesmethodeD,
:~::o::me~:. ::a~~;el!~~z~eijk:ew::de:e~'te:;:l~:~

boe meer bij _iob . van' aile verbolldingen rek8llllchap
traoht. te geveD, des te . meer ...1 hij o.erhellon .totnihilismus en scepticismlls en· bet ·terrein .ijDer werk.aamheden Daar aodere zijden zooken uit te breiden.
Iii do leer der hygiene opont zieb voor hem een
nieuw veld von Yruchtbaar "erkeo; uit .ijne vertwijfeliD g, uit ziju ·wantrou.on · iD de g8Dee8middelleer
ont"ikkelt. dch . e_De ' epruit die tot een .kracb'igell
otBm opgroeit, welke eer.t laat, maar ' dasrQID Diet
miod.r f rll8ijevtucbten yoortbreugt.
D . gezondheid8- eo voorb.boe'dingsleer &111 in de
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ware vooruitgang in da geneeaknDde ie sleohta te nob·
ten. VaD middelen die oiekte ,voorkomen eo tegen )ij~
den b_scnutten. en aileen door .icb in deze rigtiDg
te bewegen kaD d~ welenachap iete goads taf; ltaod
brengen. .
..'
. .
ODze direkt tegen bet eeomaal beatasnde lijdeil

r::::,t:i:~r:o!!~e::de~~:~::ik::a~~Y1:edo:!e~!i~~:1.
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geneea~Dl'.de

' • • wij;
rig'iog der
.slob
juist bit·rdoor kiln merkt, . dat bare taak .ioh niet bepaalt tot het schrijven van i'ecepten en het geneun .
van enkele .individu·s, mllar _ij bare BOrgen ."ijdt Ull
de rn ..ataobappij en een doel Daj,,"gt van meer ,orbaven, .d~1 eo .algemeen Dllt: vermijding van het .Iek
"ordeo, varekrkiog vau bet w,er.~ai:Jd biodend vermogeD van het in.livida, &n daarop ,volgende ..,erianging vao den' leveDedunr."

Het Balaoiaa,eh IIandel.6ltMJ relevesrt in aen 2e op.
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:;
derig eijn aleof uiot juist de. ·moeraa·sa.-.. bs [sa wah
.
bonora .. ~] het groolsta ' prod oct geveol Daar .akt men
• Maar" vervolgt de correopondent
de lalJtd, ~
oomo 3 voel d.n wodder 'in, wesbalve .mann<D inste.
gen Mejt "el (Engeltohe kabinet) ,..". net·N.derltJJta.~M
do ' von "'ouweD uitp'aoteo.- Zulke'sawab. geveQ 'bior
Gou.lrnement Ie .• e"laan g'geoen' ddt luit op den 'dum' DIll100 pikole padi droog eD meer.
.
::t~!.~ dooJ Kan ' blij• .,. .oor de ".la.lIt.,. .Iijj~rlandg,.
Weer , elders -zei men: . er i. _ooveel. meer . aall
.
.
plaoUooo ui'gegev~n." terwijl .meD .geen oog uad voor
Rue ·is · ilnlk een beriolit maar eenigsiDI als lIeloof."
de besparing van ...adpadi .( 'I. piiI. en meer), idem
waardig te, besobollweDP .' 'l'al van jaren healt de Ell.
, vanzaa.iloon, waar meD .vroeger metllrenuitoaaide en
gelaobe bandel .geklaagd eD · tal 'ao jaren bleef de:au. geheel blliten rokel>ing lio.t· de meerdere.~ productie.~ Of
gelscbe -regoering er doof voo~. Diettegenltaan.de -ii
.vii men ee.n .isoh vangeo zond.r aae? Ook gallt bet niet
oer.m·eeDde het recht te be.itten om ala ttij, volgenl
op te zeggen: de proqllctie is hier boogor duo elders
~t~~I~i:.• ien.~e v~rgipgen~ . dilar paa! enpsrk.. Blln . to
wat . praat men .fRO ~' erbeterenP Ais teoge,olge van
. ' Nil zOIl.ij .: v~rtoogen . iDdi&ne~iI 'heti reobt
goeden/l.rood, klimaat: eo. wnterrijkheid , degemiddel- . d~...a rtoe". geheelmist; de g&uoele k';'-~ia ,.d uo.r h.et
dl' produl:tie niet sleept is, io . ditnog ge~De.ins een
Itt
.
h • h d"
k
I
redeo .-om.. door beter .k nltuur dit voordeel Di. t ..~og. te
aa ste , .t racta.a . : eene - IUlVore nla on eltJlre ·. wes' e
vergrooten, of,oumel! wiHenbew~ ren, dllt~: v. in' t~saohenNederland en Atobin geworden; 88nilInreistie.
den Ooatboek. de padikul tonr ,nietvoor veel 'rerbet.. , waari? geeoe eDkele m.ogendheid siob bemoelen lIIAB.
rir'g vaLbaar is?~' ~k : cou meerderc · feit.n '. kunnen
~:~:ig}et' H(lreekwood . macllt giMU floor riMt ...0r48

.i"

~~t:~:~~ ,w::r~~tl~::~~~~:~II":~~!~~P~!~:I:~·ki~:g:;~~
bewerking en niat bet. iniuette di.c hle uitzalliing : met

'ar8~' ilijn daar iD vele streke~nog beel gewone ' diD,

gen .
. . .
'
Doob geooegvoorditmalll;moge .het - vorenataande
'd en zwaartil/enden de oogen ' openeD, en ·., eleo,: die:
nog twijf&len. reden '1 everi om dientwijfel te lllten
vllreD."

.

~ngelaod

: ,Eli dat ia in de.e van
niet te ver"'Mbten;
"er. zijo te .veel eerlijke Engellobolldie BittiDg: bebbon
;n bet Parlemeot;zij zondeo .eerlek.r hnoile st&m
~~o:t"~~:i\eol:~i~~/b~:~~:~e~gen .dD8dabiga~oH.iek,
ZOIl deh. andel In. ijoro,pa nie.t '.'!l · ge.ledeo hobbeD .
toen ' Frankrijk en Dnitscbland oorloJ .,08.rdetli''- Dlt.

:ij:d:l~8b&~ij~t~:~lv::rg~~!aa~~c=

::bli:::WC
sal Ellgelllnd ook dool blljten VOOI' al bet. ~i.baa' ct..
, D& J"diir ' Ieakl in een artikel: ' So/II"., .msl .... 1/IOIIUde bhiden .in iijiie kolonle rnakeD. omdat heCYaD .M
msrsl de jlartijdigheid en kleingee8tigb~id iozake mo·
praCltl8chen otelregel nit aal gaan, lIob Diet ,mot !leu
Dument Tborbeoke.
·
'
~era hniahouden in te latan. .
.;'
,In Erigeland .egt bij . is .bot ·eeDe eerrolle gewoon··
,Maar nomen wij eeDS aan dllt. Bngelud zoool!i&,.
te, dat ala de dood Vlln eon.tAat.man. door .en lid
delijk loude knooeu Bijn om · fII4IIM etJOI'. ruM te.1ateu
.
van Bijiie partijmedegedeeld wordt, eon . sgoer tagen- . gelditn,bobbell wij, dan ~eDtt elipl~
l~dBl'I 01lltaal Om ill he' PilflelDeal e8D ' woord ,aD .
. ~lId8 eli,e datallea -liJdellJk .&IoeIitll$'··

.

,:W.ii
Em
.·. · Ol) dle~n. d. ~lItellingni. eta.ann.6.m
. ..en.• ~diB.nl
~;d~61i6b1tA!ttoilpn"r&D Itlg8komed, Bolide IlJ .Ila~ ·

11Ik,,,~ «&n weg gev~lli4 bebbt\D, do.or heb gesond verdand . aa»gswezelii!ij ' zol16& 'gMllill1 ' h.e bbsnwat Mill.
IIlmue volken. in'mtJelelijke oJlll!taudlgbeden ~08n' flii
_de Bteun ' entegenwiebtge'soMbobbeu blJ srootere' lItl utaohtlge 'Volk.e n.
..
...
. .
.. . . ' . .
' . En die ' stellD loudlm wij · volgells onle . o.ertulging .
B8~ leker btl BlIsland gevonde hebben, ~en Wolld, one
aUiljd genegen, ,te~jl ' ~ienB pol.iti&kmedebrengt , .~e·
pallid .teg&n sQodalllge .'lIiterven.t le van Engelands BIJde
to lijn;
- •. . -. . ' .
.
Dallt'omnemeo wij voorloopig vau die beide.berio,h .
tell als gebael ongeloofwa.rdig nlets .&.an.
Maar Olll op. deo bllndel vanPina~g eot. terug te
keoronj wat beeft die gedaso "Is· pbrlsten, ala medebelohaver, alB . bnurmfUlP
. '.
.
• De komm8ndant der Oitade/tJar. jnllOerp."bad te
l'iIt!iutg 81 gehoorJ. datsedertde . maand Angu.tue
1872 door don handel van· die plaats meer dan 1>000
vaten kruit en 1394 kisteo DIet gewdren naar Atchin
wareo. uitgevoerd:
. '
.
De GOllvtlrnements·kommissaris, do heer Nieuwen·
hnizlin, kwam .op zijne reis Daar .Atcbin aan deo wal
en vernam aldaar, dat •• dert Augustus 1872, 15000
gewereDlllet . bot ·daarbij . bCfioodigdo bu&kruit uaar At·
ehin nitge'foerd waren.. .
" .
'Zoo hielp die bandel ODS. Runne pel's. ba.ft dBar '
niet vao gespioken, heeft er geenenkel woord vao g~.egd.
Ware de p~rs eerlijk geweeet, dan had zij o. i ; der·
gelijke krllcbtige, .llIl1terieelehlllp do,,. openbaarma.
kilig belet 'want bet .zou oi.t aaogaan, in deze on·
" kunde voo~ te wenden. Wij· .bowet·rden hiorvoor dat
bet. berioht 9an bet tiit-andon .ao .ooveel mogelijk.
mari91ers ,olstrekt io geen verbano b~boefd. gebracbt
Lu . worden ' met de ~ijdio g l'n van· de tw,·e· corrcopondenten. Dizebewering viudtgrond iuden tegeowoordigen
loe.taod " 110 . ODS Iodisch leger, want de oorlog met
Atchin bi1~ft he t buitarigewoon verzwakt; met groat.
moeita 'worden' Jetroepen die Kotta·R a,ljn ~ n · owst ..·
kell b.ezet ,moeten boudes voltallig gt'llIaallt; de Lou·
aerden zieken . die van daar geevacueerd wor den, moe·
ten .door anderegezondan wordaD vervangeD . Op d,e
.ieken .al~ oaLuurlijk in de eerate maan<1en "i.t Ie
rekenen. zoodat garast' .kall aUDgeo omeo worden dat
het lodische leger,: mel, het oog op nen toestand waar·
in bet nu verkeert, niet bij maohte. zoudo zijn OIU, io'
dien elders eene flioke krijgomaoht ge.order.d werd,
deze bijeeu te bNugen. Deze ondt'reteliing VI".dt beveetiging door bet f .. it, dat oolaogs bet t.Otlllll c'Jrer del'
in de bospitolen ,.rpleegdeo het aaozienhjk getal
,an 3000 ziekeo bedroeg.
..
Die toestaod is het oog del' ~egeef1u g nlet o?tgaau
on · beoft t~r&cbt ·bar. bezorgdbo,,1 opgowekt. D", ... teu·
ge~olge zijo driogellde .erzoeken om eene aanmerke.
Iijk.. verstorking te zendeD, naar Nederland g8gnan.
De regeering in Nederland, . bet gegronde dior aau'
Hlllgeo ten -duidelijkste . iu .i.oole~. bevond zich ' ccloter
in groote verleganbeid, omdat z~ geene soldatoo te
s~nden bad. eVan ' daar de pogiogon .welke wo~d.n aan·
ge",end om duor goede gesohlkte onderof!iclerell op
bet platte la'od Nederlande.s fOOl' de Indiocbe krijge.
dieDsb 811n te werren .
Men moobt bet ecbter Diet bij dergelijke pogiogen
laten; men had 801.dllten Boodi g in Iodi e, de krijg..
moeht moeet daBr vel'sLerkt wordeo, z~odat mell In
bet uiterate ge,al basloot, om foorloopl g. ma8r te zen·
deow,t · m.n · bad, wanr meo o': er beschlkl(on kOD,ell
dot wareo de . Ularioi"rs."
In oeo 2" 'nrtik<ll o,'er den Ohef' del' goneeskuudige
dieost en de Ductors Djswa zegt de Java-Bode verder;
• D~ · geneeskuudigeDin N ederlaudscb·Indio kunnen
op d~t oogeublik tich ,epbeugen in het be,it van 50
jeupdige Itolkga...
Niet minder dan 30 van die dokters.dj~l\'a zijn
werklllam' op boofdplaatsen waa' minstens oeo geoees ·
beer aanwetig is, eu dus een dokter·djawa gebecl "Vel"
bodig ~ev ten iuag.
Die 30 jeugriige konfraters kosten gazam.nlijk den
lande, oit.luitend ann traktem ~nt, " een som van 1200
guldeo 'a maands.
Allee weggeworpen geld.
De 20 overigell staan op ziob_el f, eo o.fonen dUB
ad detri~um pubUcum het jt!8 secondi uit, wanrvoor
zij teu "vervloede broederlijk' io gelijke porti~o oDder
elkaodor .~rde~l~o een door den Staat ferstrekte som
VAD. 8.00 golden's masnde.
, Dit mankt·een rond e SOIll V611 2000 gulden's maanda,
yoldoende. voor de betoldiging van 6 geoee8beeren,
J.iu :'u.u ili~h C.:"U uu.L kLLUU t;) U tHi culeu, Wilu.r ill 61.1:{ ge~
vai, tlat .taat DlJ8t, mioder .chade zulleD dOdD . . Eo de

oude Hypokratiscbe .preuk z.gt .: ne me«icomenti. noce·
at.
,
Dat eenige doktero.djawa bun best doeo; medicijnen
uitdeelen; zij bet daD ook per OLB daar waar Islecbts
draobm£,n moeete" verstrekt worden; deu mindcreo
mao .oiet kne.elen e!1 wat mindel' ongeschikt. zijo dao
de reBb, ie Diet te ontkelineo.
Vooral bij de doktere·
djawa .maken. .Ie . uitzo nderingen den regbl.
Maar all6ri zijn in den . vollen ZiD van 't woord to·
taal ongescbikt voor datgeoe waarv"or de Cbef vlln
den geneesknndigen d ienst heu te boek stelt;
Dat de aohool voor dokters-dja.wa is in 't leven gerosp<io, kaD den tegedwoordigeo Oiuifvao deo . geoees.
kundigeu .dienst niet gaweten wordeu. Man~ wei
maken. "'ij "1' bem een verwijt van, dat hij. die. lelf
vroeger. Robands geroepen heeft over betkorps dok·
ters-djawa en · over de opleiding dier jongelieden, 1I1e
Obef t/ittl gedllaJI beeft of voorgesteld dat . in over,.
eeostemming is met zijn vroegere denkbeelden.
'E~r wij ." en geslacht verder ZijD, znl men . wrllllk, .driflW~rf . Wlaak . roepen . over de medisohe. ' riohting
waarin _ hat Il!"Oisch ceotrum zich beweegt. . Maar
\leen,. rledl n" geschieJt dot. .
])e jongere geneeskundigen . fracbten. den Chef-te
veroOtllalj,uldi_ . .d oor te ·w ij.en •• ,op " bet . g.ebre..k. k..ig.
ondel'wijll dat
tijds gegfJfJBII flJerd .811.0 de scbool voor
' Mi1itaire geneeekuudigeo te Utreobt, aIwaar men de
jongelieden .lIlet eenigs pb,siologisehe eo patbologiscbe :
fruea leerde plij81ersllleereo en, o' zoomooi, plnkeel- '
wi~kje8 maken.
Zij oDtheft'en ~em . van aile toerekeo- :
bl\lU'heid, omdllt in die dree"eer-aobool aBO de' wijs.
geerige ' gelleeskDllBb Diets geJean werd.
Wij d••rentegeo zoudeo willen wijzen op bet lIao·
tal uitstllkende geneesknodigeo io lodi;,; die ,op ge·
noemde ' BclWol ·.hun opleidiug bebben geoo~JD, en
v'''geo of daflrmede Diet overtaigend wordt asngetooud,
. hoI' fer menbllt met. zolfo.tud!e' en wetansohappelijken
zin .~ I<an. Maar om geneeskunst te studeereo,
. moet mea. Diet jarell lang. sioh met . geneeakuodIge
~J£dJ'.ij ' ~bbllll besig gehouden, met die BportVaJI
lI!IIilgllliUle Ii:oDlmieJlerlj ' wurmede · regerlogeD in den

ze~~~liIlted:eb~S~~:dg:td he~

Dorte leene:

~auJief;geell(loor getltuleerde . genee"Mgea g_.
wo):dtl, e1,l .is: hat du_ te · wijtea dBt. tileltlmthJn
: ~~d'blij.,~ .
·~· Ilm'ttUell . veroordeeld

4ia.

wO.~_~ . ~dikn.iu·. Natil'llIull-"g

a!~.d~P.· t.6ge~. ' . den

~~ilot~r.; ~

- e.!1"~'. '

'.~.-.· ~.~JII'e._II . m_~~

h~lIbaa

m.ed.e.. . .... ..
. .•tv..'. .
. Hd.Sl1.'.liOO
... en. .
.. -ld&li.lik.
hlJvan ~8m ,pralf~f be.m_ 1>~elW>",-.
_ . •.
~jjlJl!lill'~Dd~ de PIJ1l?,D dIe hem .~OD
steede .'lJ1l pllltlandiacbe IVplIl'tOj!fe'fti
.
. . . td"l!, mob W'e~ Q.elolltlJftafel · te Betlen.
ontlsBndedie Ilande . voardlg1wtd WII
.
. uk·
Hdhmogbe.enwe)njei1·li:Ieer .ziiD dllt bij bet woordell8e!wiekj~.8ko~ dreBBe~rene~ de b?hend~~ en _AIlnso, book, betwetk bij.s~lf .• ls djn llilltste werk6ob.eente
nllmewlJtE,.wallllop hlJ zetplllen Wl.t.teilltroduoesren;
beeo~ollwe.~, ten slDde bragt. . Deoudeo Mel 1874
000 werd dIe yer~Qndkunst door lIem y~l.'he.en ·tot · ontshep r~ IBebt en kalln.
waren!Dediaohen · praktieoben .zin..
.' .
.
.
. Met Raorda is de eerBte . weteilBohappelijke beoef&:
Wij beboe.en on8 bier niet bezig te honden l'Jet
naar van de Polyuesieche taalkllude, en van J"avaansol!
d~ vra~g, iohoever~e de, goedzieligil . en hi tijn". '
in bet. bijoonder, . te~ . gr~ ..' gedaald. ODuitspt~kelijk
mlsBohlen zeer verd.enste~~.l ke pllltl~~~lkus "eoht van
groot IS de verphgtIDg dlo'"de beoefenaars van d,t vak
spr"ken bad; maar vergellJkender WIJS kan bem .eer
aon bem als bUDoeo wegw'Jzer bebben. Met daokbBar.eker dat reoht allerlllinst wor,len . ontteg~, wa~neer
~~id zullen, allen . voor~eker . zijno leo.ell gedanken en
.men ziet · dat een ·Obef vnn '1~"g~neeek.undlgeD dl~ns~,
ZIJO rliIlUl.. In berluno~lng boudeu.
- .
die in bet .~orp8 wa",~o~er b~ g:esteld 18 .... .en ,tIOW/'f
, Do~: '~Jue betr~kklDg aa~ ?e . Academle van Delft
artBen en :vlJfl,en med'nlnae daclor~• .. t~1t III bet IIsngewas. "JD .lnvloed bij de Opl61dlng del' .ambtaoareu zeer
.ichtvan deze boollst weteosobappalijke ..mannen dan
groot,. en veal heert, de Staat :an ook lodill in ditop •
dOkter-djawa ala. Indiech practicu. ton toun"el~ darfe
zigt aan bem ta danlten. Dat bij. geruimen tijd dien.
.oeren, en de zan eeoJONGERE KOLLEGA dier
allngo~ndo de meeningen :va~ J . G.Baud .oorstond,
geneeskuns~-beoefanaars noemdn durft.
kn,n Dle1l1nnd v.rwonderen
bekend was met d.
. TrouweDs, bet feit wallrop reeds vrooger .gowezen
vl'leodscbappelijke .erbondiug vaD beide m$on.n. Toen
werd, dat de Obef VIIU ,len geneeskondigen diena!
in 1864 een gen e.l aodero toeatand in nit op.igt in
maand.n la.n g te Buitenzorg verblijf boudt, .en van
het leven werd geroepen, ging Roorda zalf DBar Lei.
uit zijo ob80rvatorinm aldaar den geneeeknn'd igen dienst
den . aan da nienwe Instelling voor Onderwijs in de Inditil Atjeb gadeslaat met ean ieieslroop, instede vaD ,dele
Bcbe Taal-, Land-on . Vnlkdokunole . . ·.Mot eene .merk- ,
in .de teg'e nwourdige ouiot"ndigbedeo, nu men in Ne.
wllardlge ftlln,spraak over de .b. oefu"icg derJavaao.
derland overnl Daar uold~teu voor IDdiO . zoekt, .00
sche taftl w.arin zijoe . beele methode van oaderwijs
belan"rijke, anngelegenbeid onder het mikro8korp Ie
' Ierd blootgelegd, open de bij alcl.ar .ijue lessen en
breng';,.n, ooa reeds kunnAo bewij.en dnt ZHEdg . •Uleer
mogt er bijnll ti EO jaren oUIlf'gebroken . werk •• am zijn.
gaschikt sCbijntvoor hoveliog' dan .voor Obef' vlln de~
. Ala mOll !:. tvoorregt bod Eoorda onder te leeren
gelleesklludigon dienst. iu NedelltiD<1.ch-Iuditi."
keDDoD, erkeode mou in bern "iet all~.n deo taalgeEn. iu zijn slotartikel:
leerde, mll.r bSIlI.erkte daQ ook over welk eon uitge,Er ziju 73 (.egge drie en . ,"ve .iig) geechrifton en
breid deel der me "sche!ijke kennis hij had nagedaobt
broohures, .ea 4 .edoogen elk geteakend door 881
en eane gevestigd e meeDing h"d verkregen. 10 elke
·Ioden der Maat~ciJap,' ij vao Goneeskuode in NederlAod
le.enslo,,~~deliog, zelf. van de geriogste beteek.enis,
(ooder botvoorz.tteracbap '"n ctuo beruellld.n Douders,
stol<1. blJ zlcb ten doel, d,e ..]oeo goed te .erngten
die d ~ scberp_innige Dr. H~ ije tot Sekretllris bad)
nls In .ijn vermogen Willi; . e n evenmiD ,.- as bij levre:nondig gew.eot, al.orano bet gelukken llIocbt de Volko.
den llIet eeoo ol'pervlakklge keDUl8 ' der .aken; dlt
vertelleDwoordiging te overtuigen VAn de wBBrbeid dat
etelde bij. gelijk metniet weten ;
de geoecakuudlge 8taata"egeling vau d ien tijd ,in Ne.
E on U1tnemende geleerd·. iB met helll heengegann;
de rlaud eene rBmp voor de Nati. WaB.
,
zijne werken zuUen vall hem getuigen!"
Dit fait roe pen wij in Ul\" h.rinDering terug. Waot
ook gij IDoet _00 bandelen, Wat baat bet ontevreden
"''i
... ,.• - ,,'. ;;«~":':--":;':" ;;Q.",.-,. -;.• .j./' .... :, /Ti';o;'l:,~~.0;m
ie _ijn eu in bet duieter uw recl.tm8Lige grieveD steeds
wet u voort t.e .lepeD? Staat de dlukpors llIat baar
eigenaardige - ook uit zelfbehllud voorLepruitencleneiging tot geboimhoudio g (wouueer noodl/!) niet voor
11 open. Hebt gij wei zooveelrecht te zeggeu dat R. goerlng eu Opperbestuur u niet zullen of will eo booren ?
Lnat uo uw stilzlVijgen 0 011 "indd komeD. Spred~_Eu
o.erwinneo .al co wetsoscuap. Wont de tiJ'lllJ\est
dWiugt en dringt niet aileen u to t spreken, maar bij
BENOE~lD : tot R esidant von Menado Mr. von
dlViugt in. geiij ke mat. uw cloef, de Rogeeriog eu het
Mussobenbroek; van AmboinR van Deinze; tot kOD'
Opperbestuur toL hand.len. En ruGcht I,et wanr oiju
da t u" .chef niet tot ha ndeleo t. _bewegeo i8. co ev~ nn';n
trol . ur. Ie k Isss. Bllchiene, GeertaemB; tot kontrowil terugk.ore~ tot bet oiu;m cum dignilate 0111 .an ~en . leurs 'tweode kla.so Steiometz, Lange ell Siehnrgb;
denker met beldera weteosJI,al'pelijke denkbeelu en ·dattot Iogeni eur Ie klas•• vsn den watorstllat vlln Bosoa,
goae over t o lateo woardoor Ilij zieb .!ilk eon . CbOUUd
tot idom 2rle klasse van Bergen .
kruon Dill de sillpen zou kllo lleu I'lachten, t"eedt gij
GEPENSIONEE.RD de MaJ'oo. l' der Iufanterie
ollell ,bu op DIet uw duokbeelden. G ij zult overwinnell, e ••en goed en eveo zeker als meo iu .Ned~rland
Knoote.
over de onvdreclJillig heid vau ; ot Volk heeft gezeg·e.
vierd. _
Wij stellen. 'ons voor otelsolllllltig de belangen van
. Iman Gade biedt onderwerping Aao.
den geueo.kuodigen dieost eo van den gonee.kundigen
etand bet ondarwerp te waken vlln studie en bespr.king, en zooder aaazieos do. per.o.ooR t e zegge.1l wat
wij meenen dntgozegd dieut te worden.
Wij zulien tooueo goed ch irurg Lo ziju, eu liev"r
d. "au.tioche pot.Bcb in de gapeode woode oetfeo,
dan door otinkeode eter d. woutle laogzaam maar
van SH1Da~n1Jg.
. eker te lat en invreten. Want wij st." n VBot in dd
i t
;:~;~u~;~~;n~r:t ~~~:~, nu: a:~oe~~~ a:::f:nd~:~aa~::
22 Febr. N od. Ind. Stb. Koningin Sopbill B. C. de

:1Iii . .

I..ne... .A..

er..

Batavia,

heden.

Benoemillgen enz.

Van Atchin.

geneeekuudigen dienst eeu tlillk

tln

wetenechBppelljk".

:~no::'~~~~n~eplaat.t, die dienst tot to tale ontbillding

Of eenig heil taverwachten i. van eeu reorg.. ni•• tie der s~hool voor dokters-dj4wll, gelooveu , wij niet.
Ook in Brili.cb·lndi~ beeft ruen een proef gon omen
met bet opleiden van Iolander. tot booefenaara dcr
genee, kunet, eo !la 20 jaar is men daar tot bet rosul·
. taat ga komen dat de ·Inla"der _erst dan tot "eo .eonigs·
zios degelijk geneeakundige kon worden gevormd , waoneer· hij nsar Europa wt'rd g~zoDJtm om daar g ob.,,,l

opgelaid te wordeo.
Wanueer men daarbij bedeuht d.t de doktor.djawi
elke verbetering en orgaDiBlItie van den geneeBknndigen
dieost in den wog Btaat, en het groote 8trlli'kelbluk is
~~~r .~~, . ~itb.re,idiDg van h.tperBone.1 metdeg e ~ijke,
.,:. .. .. .... -.I ....

u. v l't'...: ..J o. 0

UU• .tJllDll, OU1 C IH IIIJ

en

i'.IJU

ge,h]ken

in hut Veuda.,loklllal albier ten 1(}~JU'.
(27Q)
G. A.WEEMDTH.

Vendutie wegens. vertrek
,.

.

SOET~RS

te Salatol&,a.

op Maandag den len Masri
vao ·.\feubel"ire goederen en •. :
TI-ROUTEN GEDOGGANS .

8.

8.

beOBveni drie DJA·

(27M

Vendutie wegens vertrej[.
,

Op Don~erdag den 25endezer,

.

teo hllize VII'O den Reel'

M.e. A. Kobitzsch
te

KARANG-BIDARA,
bli het K e r k h

0

f, . van ZEd . . goed onderbolldell

INBOEDEL; .
alles 000 g.)ed .als nieuw.

(285)

F . R . BOUMA.

VENDUTIE
Op Vrijdag den 26eil Februarij 1875.
teb huiae van wijlen Mevrouw de wed.,

BREUKERS,
geboren BUSOHKENS,
van de nagel.teo goederen alo: ' Diverse. Lampen,
Tllfde, St oeleo, BankeD, Kasten, Ledikanteo;elli.
Eet- en Thee-servia.en, Oristal- en Gllllwerk,
Pl oe.t- en een grooto partij Zilverwerk, w.aronder,
Mess"n, Lapels en Vorken.
Een massier gouden n.ksel, praobtig gedrev8lI
met eeu in den kllop gevatten Diamant, gesobeDk vao
Z , H. deD SOESOEHOENAN vaD 600rllo''''t" allu
wijlen Genera.1 BUSOHKENS.
Restant Pruvisien en Dranken; 'K eukeo- eo Di'penaGer"edscbappaD, en • .
En betgeen verdeI' te voorBcbijn zal worden gebracht• .
Aan.ang preoies ten. 9 Ilr".
(289)
,
ZWAGER .

Vertt'okkcll Schepcn.

Verkoop . vanlnweelen

Jo~~ ~~~r. B~:~li.8: Ind.

Br. Bantiock D . BUij9

Soerabaija.

SciH~pen.

Aangckomcll

to .. Batosvin.
LO ' '''II.'' Vl A" N. 0. s eREPEN

O' Z.

VA"

AGENU.

Febr, 15 Ned. Prin, •• Am.Ii ...}·.b ,iliu'-...S.marang J. Da.nd.l, & Co.
Febr. IS N. r. Prins H. der Ned. SaQ d m3na :.BillitoD J . Daeudels & Co.

en Preciosas.
Op een .nader te bepalen dag~u de eerete
helft van de maand Maart

zullen SOESMAN & Co. a tout prix
op .andutie verkoopeo . eene bolaDgrijke partij precious,
beetaande nit: Gouden Armbanden, Buik-banden mee
Diamaoten, Diamaotan Kabaija-kociopeo, eeo groott
partij Zilver-werken al.: L epels en . Vorken, presen •.
teer-Bladen Ulet zilrer.o rand, Glllzeo dekselS f enl. enl.
Thaos .bij hun tQ b •• igtigen .
(261)
SOESMAN & 00.

" _ " W. C'Jre8 de Vries Zllij derhourl t Si ngkawa.uK N. I. St. l\l ij,

Tweebuijs & van' BruggeD

Vertrokken Schcpcn_
DATUM VLAG N . D,

SCHKPE N

ll.1 ;r.

Febr . 16 N . .I. Ua ron.

hebben een 1'uimen voorraad

NAA It
.~ l1P r~" ~ ;! "

Mackav .... ' ..... Bier1 tHT!I ... "
t. uittit oD........ .................... ~l etj er............ _.......... Gilliton .
18 Gou v. Sillk .....~ •....•... ;.... " •• :...... .-1\[eijer ..... ................... N. N.'W.

vnn:

}'.,br. J" N,
/I

Mi~ijire~~~:!~all~:~ !~"::tZ~: oP~:~~~~~~:lij:p;:~k;

Aangckomcn Passagiers

" _
" _

Am. Wi tch ...............~.... Lewij .•.•" •.." ............... : .......Si u g a~ore .
F.'r. Victorine .. . ............ . .. Le mai lltre ... ........ ,............ Siogapo re.

te Batavia.
Va. Singkaw •• g. met h, \ N.d , Ind, sloom.cbip W, 'Core. d.
Zuijderhoudt. de, beaten JOU'ileD, Gl'oeneveld, L lln;, be-Doveos Z~ M. troepeD.

Vries. kBl't.

Aangekomen Schepcn .

.H.b heeft steeds "Ueo, di..- Roorda's la.sen volgdon," schrijft de beer J . J . MoiD.ma io een slotartikel
'te ' /Soerabaii_
getitold: HerinneriDg aan den Roogleernar T. R oordn,
19 ·fcbr. N. 1. ~ tfl . Baron .M ack aii , gezagv. 'y. Veltman van He.
voorkomeode in bet Soer . . Hand61., . • getruffSD llIet welk
tuia.
.
eene scherpzinuigbeid hij de betllekenis 'aD woorden
u ileen zette, ell hooveel zijne loerHngen .oor do oaauw,
keurige kenDis der .tul san hem te dan keD h e bb~n·.
,Hij rustte niet, voordat . hij voor de .beteeken.is .an elk
woord de juiste Ilitdrukking in h~ t Hollandsch bad ge.
vonden, .al WIIS het. dlln ook door middelvaooIDschrij.
.. ( Voor het La~d. )
viog.Hij.streefde er IIltijd l:8ar dit.ijne toehoorders
alsbet · Wllre te doen gevpeleo, . en ' dit· milakte .ijne
et r~ferte.tot daaonGnce v"n den Ohef vao, b'e t
lessen zoo leorrijk.en was bij dao ook de' man bijuit!
W"ponder Geoi., v.od, '<omeode in . de Java
nemeudheill om,.oodro dit bleek Iloodig ~e., zijn, ~ilne
Ooura.n.ten.. dd.16 en 19 ];'ebraarij jl. No. HI eo
nieuwe uitgllve '!lohet Jllvsansch woordenboek te be.
maakt de ondergeteekende bekeud, dat hiJ . op
werkao . Rij .was oueveowel · lllngzamerhand. op . een'
MaaDdag don 1eu ·Ma8rl 11. s. des morgensten 9 unr
. leeflijd gekomen dat h iJ ertegen • opzag een wer~. tl!
te zijnel1• burele tePontjol in bet openbaar • .• al 1I.lIn·
onderoemen, dat ni~t .lllleen veel inspanoing""'7dit sohrik .
b•• te-jen: . '
.
te hem niet .- of-mllar bovenlll eenJangere tijdruimte
Ie D" ui~vo.riDg , van bet .. werk: •
'.zou vorderen .. Daar. hij evenwel ·'zag, ·, dat, 'zoolaDg hij
,Illrigting v;,;n de . gebouwen, vroegergeo~cu!,eerd
leefde. men hem nle. den .eenigeo mllndllartoe geroedoor de djajang~seoars, tot . hazerne eUBtallIng van
peG .be lcbouwde, aarzelde hij niet · laogar en.- aao.a.ard; '- bet D.tllobementKavallerie · ta 6amarftog,'"
de . de taak met zijo bakenden ijver en volharding. Al
m"t bijle,ering del' dallrtoe · benoodigdemateri .. len,
ras ver.e cbeoen dan ook de .eurste afleveringon i.o bah
die niet uit '.lands voorralld worden ·verstrekt.
Iicbt vao bet Jllvllaoscb Nederduitsch Haodwoorden.
Ret llIuinl!lm der 1I1l1l0emingseom . VIID .- .,dllt . werk
boek, die menige nieuwe. proeve van zijne seberpziu.
~ed""agt f 19182.. '. " .
..
..
'., ..
oigheid en geleerdbeid garen. 1n den_elfdeD tijd werd
(Negentien ' dnizoud een bonderd tweeen tachtlg
nog een tweede Ilitgllve van de .Kitab Toebpab" (de
gnlden.)
'
. .
.
. .
eerste was van de band van wglen Mr. 6. Keyser)
2e. Bij mialokkiug der sub 1 hedoeidellllnbeste·
door bem uitgeg~ve!l, bellevens eene.Belmopte JII'
ding onmiddelliji< daarDII :
vaaDscpe spraakkuDst", welke laabte reeds sed.erl1.eeDi.
_ .Ie . levering der voor bot werk beDoodigde Diet
gen tijd vOpr. de pers gereodlag.
..
:
'elanda voorr.den te .verstrekkeninatorililen.
Het levensdosl van Roorda was nu oveowel zamen.
Besbek .e n . voorwaarden • Jiggen dagolijku, . Zon- en
ge.at ill. .de beworking vanbeh nieuwe woordeoboek,
FeestdageD uitgeconderd, van '8 morgens S. tot's midwlIQraan met -rustoloozeo ijver werd voor!,earbeid. De
!lags 1 \IDr tar le»iog teu bure.le .voo.noemd; . Bl.~aar
.taak wae dan tio!t VOOr ee\lbelangrijk gedeelte afge- cijn . teveos III\le~ewen8ohte inhobtiogent~ verkrlJgilD.
~, ja be6 etnd& 'oor hOlD r-llt in .he».
en moeten de ·' ineobrijv.inga-billetten bezorgd worden.
to zieil, teen hij in Noyembar 187801001' eeo nOQdDe Eer8t-a~nwezend . Genie-Oflloier,
lottig toeva! op het ziekbed ward . geWOl'p&:lfll dlls
.
O. E.V~ LENNBP.
, (282)
arbeld lIloeat lIItentlUlten. llal'd wu die bepro,-

A.D VERTEN'rrEN.

~I

I .

:+

bij.deo Heel'

·P.R.

Donderdag den 25en van's morgens 9 ure Kijkdag.

Fobr. }7 N. 1. Ell en Banka, ............... NI!:B UW Boen Tlal .... Samaraog.

·Y!lROhiet '

; ,

8CHERP8-BllRIGTHN .

• teed. zUllen blijven eeD wapen in de haod vun eeo
Obef.komlllies; - daD zal ID en overtuigd .wordeu van
de weoBcbelijkhaid dat het Karthago noast bet Groot-

'cen,;o 'doclorem dj_rca delendum , .,e, en roepen .alle ge.
oeeskundigeD in Nederland.eh·Indiii op om mede te
werken totdezenoodzakeI.jk6en all e rheilznaIll8te dtletio."

H. · Heidenreich ·'

zal plaats , vinde.ol:l

Op Donderd3g.· den· 258. . . .e....

,II.

TELEGRAMMEN
6d.

1en

_V..._6. Heer
&tig.he.4rm
.....
• V
.'. • iJroopder
• den
: >
...., ..
, \flJ
.:.'.·•.

.l~

Hollandsoh en Eogelscb Zeildoek •
Breed persenDing Doek.
•
Eogela.h ell Holland.oh Z.il- en Tatelgareo.
Zeil-, pBk- en Lijk-naalden.
Best Holland.ch Touwwerk, in aile ditton .
Eokele eo dubbele Takelblokken, van 6 1/. tot en
mot 16 Amst. duimen .
Eokele en dubbele Haken en Kouseo.
KetLiog. la.sings ·en sluitings.
Koperan eo ijoeren Deur. en Haogslotan.
Kopereo en ijzereo Spijkers, Houtsohroeven.
, Zag.n en VIJlan, B~nkschroeveo enz,
Ballast. 'en .teenkolen- ScboppeD:
OnvervlIlscbte 'Hcill6ndsohe Verweo.
Raauwe en gekookte LijDolie.
(287)
Duone en ' dikke Terpentijn.
Brig bt aod Black Varoas.
Macbine-Olie.
Beste ' Portland- Cemeot. '.
PROVISIEN' eo D~&NKEN.

Alles van prima kwaliteit entegen .billijke prijzen.
.
,~----'--'

- ------ B;st ell in gou
.'

.' op de . .

Regeerings-Almanak
1875
(16940)

worden aangenomen . door
.... '. , G.O. T. VAN DORP &nOo.

'NHDJND....STOOIVAART.IAATSGBAPPU.
Het~chip

'LA

.KoningWillelll · m,

Gossgvoerder .B.A:KKER,
vtirtrekh..den 26en deter des aiorgeI:1I 12 .' l11li' djm~
oaar"'6iilgllpore.
.... De Agenten
.
~ . (290)
Mo. N.BILL P. 00.

Mrlde-rn,agazijh
'

"1

EN

Ga*anteri~n.

.

Goad- .en Zilverwerken•
... IIB1'3a.
5tee d 8 Doo1'zien van:
Mode-waren (Iaststesmllnk.)
Gnlantarien_
Gond- en Zilverwerken.
Japansohe-' en Obines,che, G~ederen.
Cri~tallen-en Porceleinen voorwerpen.
Odeors en Zeepen.
Speelgoed.

reoommandeert doh

'0"1' bll~b"nden

'.11

.:".

Hllis vend llti~n.

bij bet/lilt .Qndm27 d6._1Hr 1849

(9540)

(212)

IrAlfB TENAAR,,,,

apslorpende eigensehappen. IIi! onschalbare geneesmid.!el wordt

p. VERSCHUU:R, & CO.

vooralaanbevolHII legeu de volgeude ziekleaandoeningen :

Scheep,-'eve,·a"de,'.,.

gernimen tijdzelfstandigeA d 00 i'n i s trat i eYe b at r e k kin g e n bekleed bebbende. wensobt mjlle
vrije oren aan Adm i n i s t r ,a tie, ,welke ,ooh:, t9
be.tedQn.De bestegetnigenissen "ijn voorLande1l.
Franoobrie v8n, Lett. J. G" BllreauSamllrangBt)he
Oourant. ,
,.
. ,[284]

MAAGKWALEN
MAAGZWAKTE
HARTWATER

Zijn steeds voorzien va.n:

Geteerd Touw in verschille 11 de ,dimensiiin.
Geteerdeen ongeteerde Lynen .•
Hollandsch en Engelsch. Zeildoek.
Hollandsch en En~elsch Zeilgllren.
Zeil-naalden en Zell-platen.
Pomp~ en Pinkleder.
Blokken een- en, tweeschijfs,
Verfwareii. in blik.
IJzermenie.
Raauwe en gekookte Llin-olie iper kelder en
Traan
i per flesob,
Groene Zeep in blikken.
Cotton Waste.
Lording.
Hennep, en: ell:·
[242J
P. VERSCHUUR &' Co.

Een Gouvernements-

-

De lIlellookool (Charbon d8Bell~c) is hare uilnemende geneesI(rachlige werkd.di~heid VDoraJ verschl1Jdigd aan hare bij uitsIJ'k

OPRISPINGEN
f.JOEI.lELIJKE SPI,:~VERTEERINa

-----~-STOOHVAART.;MAATSGUAPI'IJ 'JA VA.

MAAGKRAMP

VERSTOPPING
KOLIEK

H~t

stoomschip

BUIKLOOP

ROODE lOOP
CHOLERINE

51Wer;r:

he ,Uell.tH·LooJ wortH \'11/,,' '(lr H8
hell.ij als IHWdl'l', h'·!:l.i.i iii II,,!! \O('I!I
\';!ll l,dl1;·!!"11. III
0"1'\1111,'11 Hill,WIlIIl'd lIIell ""ii"'''''''"''''''J''
t']} ['to"I,b 1,1,1 di: t~I.~I'~I,e ,h:,!'s gt'\lnlild_ Ie hl·hlli'I!, c.~lIf~
wllrl\ill;~. Ul\\~ llal'IJtj IH)t~d(-~r nil ell\e tI(I()~ 'tal"It~lIell is
Uil\'Ui!J:ig eJI naau"il,lml'ig hel'iGiJ.t \'OOI'Ziell.
G~r;-':F~HSA,\"'iWi.JZIr~G.

-

.DO£LANB~

(\'L..,

Kom. R. BBRKBLBACH VAN DEN SPRENKEL'
.al tegen bet begin van Mmart na ..r Nederland .ertrukken.
Voor vraobt en passage
Adrea
_De Agent9n,
(188)
E. MOORMANN & 00.

Algelllcrll Ul'[IOI: L. fHEIIE, .lV, roe JatOU Ie l'arfJ!.

Pas Ontvangeu:

G. 0_ T. VAN DORP& Co.

Stoomv. MaatschappU Nederland.

Het Stoomschip

(1727)

Echte Engelsche Sherry,
ALS:
Donbl~

Crown, Amontillado an.1 'l'rible Cruwn-Sberry
SOESMAN en Co.

(160)

FOR SALE.

Kantoor.Agenda
voor 1875.
is wederom verkrijgb .... r bij
G. C. T. VAN lJORP en 00.

Rauen.

CENTRIFUGALS of :32 iUB, or 40 'ins diameter,
driven by twist belt counter-genr or oired-

(1503)

aCling steam engines.

Also overbead shafting, pulli.s ek. for ~ame.
Address:
DORREPAAL & C,).
Samaraug.
Agents.
(166)

VOOt·

Suiker-fabrijkanten

BA Z A R.
Nagel-bor.tels, Scbeer.kwasten, Scheerzeep, fiine docb
goedkoope Toilet zeep, f~ne Odeur., prima kwaliteit
Eau de La.ande Ambr"e, Enu de Cologne H. S. van
ENGEl,HARD.
(35)
B.KARTHAUS en C,l.

Rant- Canon.

PHOSPHATIC GUANO.
SUPERPHOSPHATE of LIME.
BONE DUST MANURE.
Me. NEILL & 00.

bij

Raffinade, Bogst 1874.
II

E. DORNAND & CO.
TE

Batavia geimporteerde

Rant-Canon,

rt"" ',..,." ......
LJ,,"o"
V

I

n

De

.-\ssur8nll(~.Ma3l8CIJBpPlj

BrBnd~chade

tegcu

en

de Assurantir.:MRatschappij tegen Brandscbade ,de Neder.
land~n."

teu kanture vall
DORRllPAAL lit (]o.

EN

Deli- TABAKSZAAD.
Pel' PrinNe, A.malia onlvangen:
witte en·zw:arte

EngelscheRegenjassen,
,
(128)

van v.rsohiHencie grootte.
Z eerli c ht e en ,d u nne.
SOESMAN en 00.

Vnurvaste Steenen

Ie l . Bij s t,

WlllltUnThlll\llol./10.- parpiool vefkrijgblllll'

(U.,

,,

, . ",

(23)

C. A, RElJERS

KamersDisponibel
foordo~rkekkend~
voor 'vQst'e' log~8;

per.ouen en ,f.. milien zoomede

Telioop!
Uitde fabrijk ,van, de Heeren

en

Glasgow.

•

SDljaMAN .en', 00.

met
OYLINDERS,
van ,30 X QO en buitengewoon starke zamengestel4e
o~erbrenging~beweging, Horizontale Stoolll-wliobina
booge drnkkingmet reversing en' expansion ,gear,
LuohtpOlop en {;'ondensor, benevena Stoom-katol ", vaD
Galloway,
VoorDade@ inrormatien om,trentprijs ens. golievs
meD ziob te vOffoegen tot
;De, Agenten
•
Mo. NEILL en 00.
(US)
SlUDar/ing.

Kommandant BRUIJNS, ' ,
2al vermoedelijk tflgen het laatst, van Maarj; door hat
~r~kk-e!~naal via Napels nBftr bet Niellwe-pi"l1 veol'PasBagiers kuonen te Samarang embarkeren.
Verdere ioliobtiogen' ta bekomeil bij
~o Agenten
J. DAENDELS & Co_
(288)
,Batavia, S~maranu en &.t-lI6aVa.

Commercial SleBlI! Navigation
Company
(LIMITBD.)
Geregelde vaart tusschen . JAVA en ROTTERDAM_

Bet Bngelsche' StoomschlP.

"BAIIINGTOI"

Holloway'S Medioijnen
ZALF.

-

genomeo, en zijo zaH 'good op de zijdeo der ouderbuik ingewr~
VeD, beteugelon de, zwelliug der blul!dvaton en regelon. iedtlre ver·
keerde werking. wllaruit die ook oDtstaat. Beide middelen workeD
rogtattooks, tot herstellen va.n bet jniste evenwigt t088llhen ge'lotlIig-

heid en ,'prikblbaarbeid, ziekelijke en gezonde afscheiding natQor.
Iijke en buitensporige' lozing.
DOQ.je., Pillen van f I. f 8. en f D. Potj .. Z,ot! van f I. f 3

e.

Te 1(oop gevraagd:

Een Sandelwood, Faai'd,

Ge~aarlijke Diarrhea. -

De.
oorzakeo dezer verzwakkende ziekte zoo veracbiJJend, en de wijze
harer aanvallen zoo verMdelijk zijnde, geven een voldoende reden
nn bet beJcugrijk aantal barer Blagtoffers. Onder Holloway'8 beban.
deling. al is de oorzaak dezer ziekte in dllialernis gehnld ,z~1 de
uitslag even gnD!ltig zijDJ betzij de ma~g, de lever, of kleinere Inge.waDdeD de zetel van de ziekte ill, want zijne pillen met oordoel inHOLLOWU'S PILLEN EN

Vas.

hoog 4 voet 2 do,jm; zoer gestrekl;' nie~ ouder dan
8 j ..ar.
]o'ranoo brieven.
(217)
G, C. T. VAN DORP & 00.

Te Koop wegens Vertrek.

voor f 400.-

f •.

Ch.ribQn W. CALlsTANS lit Co.,Togal A. J"", d.r'VOORT.
W, E.H~N! SO!QARNOLD en ,(;0. ell. COENAES.
Klatt•• J.D. SLmR M'g,langJ. A. ZEIJDEL. Samnraug, GOETHARI' .~CQ,IJE'GI{oOT Kor.Fl' on CQ. WANNllE. G. C. ,1'.
VAN nORP en Co.' H. ! •. Jn~ LYON ~D
P.kaJo~g'll

Mevrouw ABRAHAM,
TaManu·

(1667) •

.5T001\1- SUIl{ERRIET-MOLEN

ANDREAS & DE II!. OROIX.

, "bij

Sam .• ' 1 J~n. 187l.

Eene oomplete D Site

Witte, 'Indramaijoe

3,'

"l[ercurius"

Hi"it;v'lj leren Zu- ;"1. Brandge!laar wonteD HII~cnornell voor reke
mug van .voorn,o(!lnilc' M~a"~,chal'pijen
bij

Londen

Zweedsch 'feerinhalve valen.
Groote 'Bandjer-- Malten.
Beste Portland Cement.
verkrijgbaa~ bij

T

I

B. O. ,IOBI1801·"& CO.

echteRamsaU· '

(279)

Ur:tl1dvllrzekering Mllatselmppij

Koning der Nederlanden,

Kapitein W EST,
zal in' de eerate helft yan M"arte. k. van Batuia
naarROTTERDAM verj;rekken.
Voor, vr..obt en passage gelieve meD ziob I.e wen·
lien <ot
1)0 AgenLen
Mo_ NEILL, & Co.
Samarang.
MAOLAlNE WATSON & 00. Batavia.
(202)
FRASER EATON & 00.
SoerabAijl.

~ ..,.

ltIANII.lol1\.-

voor de eerete ma,,1 in de KADOE gewonneD, ,vorkrijgbaar te Mag"lang, metfranoo brieven bij
(228)
J. E. J. JANSEN.

Teu voordeele van den te Atjeh blind geBehoten fnBelier ROGHAIR, op Vrijdsg, 26 ]o'ebrnarij1875 in de
groote .aal der SOCIETEIT ,AMICITIA" daartoe
wei willend door de Directie .. rgestaan.
Aanvang ten 8'/. ure, Entr~. J 3.NB. Plaatsen kunnen a 26 c. extra bij den Kastelein der Societeit, van den 28sten tot eo met den
25.ten Februorij besproken worden,
(280)

4

(:lI7I

~(~ht

Vocaal- en Instrumentaal
Concert.

~~.l

HBtavia~che Zee en Br30d*A88ur. Maatsctl'lp;>ij
Be Koloniale Zee- flD Brand-Assor. Maatschappj
Het Braod..A!suraulie OeD?otschap.

Sa,ma,.aHg.

( G E DAN G A N-)
B•• tellingen op aile Boorten van, DJATTIE-HOUTWERKEN worden 8angenomen door den ,Administrateur
G. M. GRIBLING.
Adre" per "poor Halte G.dang.n.
(970)

lumgenomen l'oor, reketilng van:
De

BOD JON O.

Bout- Aankap

Risico's tegen Brand- en
word~D

Banket Bakker

(IllS)

De door de firma

(ZlJowei ill EUROPA al. op JAVA afgetapt)
is .teed. verkrijgbnar bij
HULSHO]o'.E'& Co.
(1349)
Sam .. rang_

Steed. verkrijgbaar in trommels I 4'/•.
Depotbouders
(2'1)
SOESMAN en Co.

(TBMPOEHAN.)
Houtwerken verkrijgbaar bij, en bestellingen ,op maat
worden allngenomen door J .. Th. ,MEULEMANS,
Am ba rll w a.
De Administrateuf,
IMMERZEEL_
(182)

Caoutchouc Tandborstels,

EN

Ii ofO.J-pl a II tel'!'i, voorhandell:

(76)

Hontkap- Onderneming

De bekende langwerpige

CENTRU'UGAL RUti other 1\iACHINERY bv MANLOVE ALLIOTT & Co., ',f Nollill.q';all' and

"W"aterboot~

een nitmnntend ,gedres8eerd

Sandelwood' .- '. Rijpaard,
(Isahel sebek) oud, 8 jaar, boog, vier ,voat ,eo tW88
duim_
(286)
G.C. T.VAN.P en 00.

(i\,\5\."j~v!e~!~~
t~:' tt:IW~
......
: H.H. Gezagvoerders
waand
door den Heel'
in leverantie bijde Ondergeteekenden geniJten be lang.
.. LODER, ta nanvaard"n primo Masrt, ad rea
:PORREPAAL en Cp,'

rijk Rabat np hetbenoodigdeDRINKWATER,
P_ VERSCHUUR ' & Co.
Sohe~pslever8noi9r~
(248)

Een HlJIS:'

Commissie-Verkoophnis '
en Expeditie-Kantoor
te Solo.
J. F. VAN LEEUWEN.

Heerem!raal.

(173)

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

........
.', or..gen

bill, ijke voorwaa,r,den ' be,last zioh
~, do Ondergeteekende met de inbnnm8lllB en.
beredderiog van zakeD en kW8sties betreffeDde, Landelijke Ondernemingente Soer~karta.
J.F.VAN ;LUOWEN,
(U4)
H_II4.d.

in de Blinde

SpekahaaL

(712)

Ho,BZOO.

oorspoedig bevallen van eene, d,Oltblle~ . Q. VAN,·'
DER WEIJD19. gab. ~
~'Samarang, 19 Febrlllll'ij '1876,
.
(2~

V

lle~~en~~_ee;

laooA; M.A., VAN

Besoekl, 6 ,Febrttarij 18'15_, "
~

•

',_

'"

,
"

.' ' , '

SON.~.
(lIt~
,-

Io\E

....

fl,.' ',,"'

,

Bepali ngen . ~.
betref tendeC '

~l. ~D dil tohOo~te.proe-1 ~"'_'
;:erk~n dooOl'ati6- en lohilder• .( ~.-' ~emi9.
62. VOOr de moDiste

-. ",.'

J . Obiue sche

SA•

YOo.-t,brOL ';
N ijVl!'ll,·boi

\'a ll,

DJOCJ AI~A.RT A .

van af Dingsda g 20 April tot en
Vr\ldag 30 April 1875.

J';~~lp~!,~~:i:~~t ~;~~~:;teit

Goude,." yergulc1 zilve r on, zilYore n e 1
zen ~re c1aille"' • ..,,;e klprijzen of getuig!;'c:
,;-orde n ~] it'ge loofd VO~H' elk N lll11.JUer
Progrum l'na: ot' your elk YOOT"" :"e.l.'P du

in niet ll.1.ogt opge non:len z ijn en del' b
n.i1)-g ,'-anrdig geli:ellrd ,yordt',

1. Vour de · mlled i ~.' te .' n

I

in ItJ(lii'.
2. V oor de o besten ploeg .
uitmuntendc dOQl:' go~ (le wer·
king, lig-ten ~an~ en eenroudige

een

coDs.true tie~ in
zoodJluigen~ dnt

Zilq'reJl

f

m~~tl3.ille, CI:.'

2 ;j . - pre mie va n
);[\Itruan . B u.iten~v r;

~r~~z~ ~~~e!;e~~~i. S~~iet:i~'

I

het kCl rt'l

Gowlen

met l.ek er-

UI (~ d:dll~

I

Cl')]

h eid kan worden S·D.1tgellom eu .
de Jnvnan diell beh·~ ren pl oeg
zal. verkiezcu bl)"ell (len oudJanln.n !"-lt·hell.

3. \ ~ol)r bet ueste werkol Zilre ren tn~"d :lill e \' 311
scl~lIpl'ij \'an I":1.11 (~
tuig om (ien pil)Cg, zoo noodig'
1\i,p'erlll'id t c Dab \'
t e verr:l1Ige n.
1. roor .It) (~g~e {li e ~ in aile I ~ilH! r('n ,m\: dai i J~ ran

gaol

28 .

I

',"";' ~ .'.: ."'t't~~.

.

0. , "~oor het In.(je:;t .pr~ktise ' H.~

::~~~I~r'.~~ ~~I~~;~(:.~:~l.aan

: ':'" d.' 00:"
en sort ec:rmoiel1.

1· otman,

rama

~~:::::: f! ;i:;f,~;i;~::t~::
',=-,~ l

11.

de

2(,,-

t' .

\'u.ni

BroDze u
!i4. Voor a1le voorwerpen
10.uuttig gebruik.
k Bronzen
•
U Ul'wer.
10.35. Voor "

Jlrnnzcn rn edaille'
I f 2,; .- prcllli'c \'9

.r
I.r

§" )

f=·1~ i·~,~:I~~I~;'~~:;; ~

rI, I/{I!!e ·l\.1utaralu t e

bij

I

±

.

gen behoorell te worden .;,[' Atch(n". SedtirL d rilj maandcn
15. Uit de rapportell ~ . coz, enz.

'. I"~ 11tnnnqi~p.lli 'F.'8 V ~r~I:l!! mtar~D uoodig, unn loalta de le~
nat \; ersla.1( i. to " ek,

1c r ~ a.n gQ nll.l\ln ,bcri:; b, du.t , een
8 tH) de . o.u,uut!elJl
'(111 8 1m CJ!lp ' de (lJse6})oir d;.)or 2
16. De UOIUUl i8s1 t.' lit..:Hl l! tilHi zijr) IO~·lH1 . Il c~n .tr...'c !~_
1.(ln41~n . vO(l rw~rpt~n alUl ~ t!J.' hoop op uubera:ehapo Als B!inmagtlglllg te " t~ rlotell . 'llig0 (ltlsd guo ft men ond( l' rneer

verstrekt

hut ~edl'",; r , t'· lu o:k ge vi11 wn~ lI r-t 8cbot
"oor:~r"'ijtf "no flchutlor.'ttaJout. Dd .trcu
der 'fentooH.:Jtcllillg, d nof , (i nS flail (l en rijme-lnllr, ,li e vau
"
}Id\:';
het CongretS beschikt.
18. De r ent.oollstellin;cwoedt clu tr,' lr!WII" op",
17.

Merl.a ille Cougres,
Congl-esprem ie.

i !.:;,~5'--;f'~:·:.r~~e ~~

•

H.

lIIe<1aille Congree.
Oongl'cspremie.

,

10. De

,50.- Congresprem ie;
Bronzen mM"i1I~ (Jongres.
75.- premievan de Kilo'
2. Voor de hest. eu ' meest
::~:: .Koophandel van Sa:
practiocbeba ndleiding Voor kof.f 25.- premia Va" H . }'.van
tleknltuur en bereiding.
Motman, ,. anBuiteDzo rg.
/

.r

~";L:.~~.~~ ;

r "-

.!'

,lit. t' re3ster . leggon1"

k.'wamen ' 1,11t) . ;
WOr\Jell t~nto()l1gesttJld e!&~Jn . ' !f~lu~, VI1D ~ <i.ii.r,.
tlJe8tetUl~liilg cler COllllU'i:l ,' lert~g, . dat, oof(, ik.. ,(<'0 ' ik :" j- • ..
..Ioodlot), bot 'Y"gel! wi! daardion :
bra.,t· wor,l~n.
-:Eo wat , zeggeo zeo Jare:n.die
.
.
" "
' 21. Elk voorw.rp on'D,. eer wij oo~ . ()oQfocbei<lbaar
o.vereeukomende. mett\a;gevallen~ijiid., omheledo Ioij
22. ~ij .d ie hunne w~.kerd. 11I.arp!0J;tig, :dnt ook in
en eene aau~ehouwelijkeb".:ft;e~:hten, zijo Larte.n sijo

8ui~ercultuur

._,-.-:-7-"''''''b_1L4'I;, ..-:;-.:: , .~~

t .ciJi,.. t ':O OTOY' zijn kul',
dal-{ ilS'

, De · relttere~de .ze\· ; (;n'~ - to' ·;:'t~U'K (~" E~.'/clllllll, :
'B i) , ~bonuement, ,afzOIl,a to dig.tbij,. war:at. iii: zou Il.o J.(eell ,
'
voor :8l de elf ,dagen ... U, o ru, lll f. t WAder It:c rW~fl.rt:i tu.
"on belofte
D C ' . b ' ! _ . .Ja! dnt 1"~rI dan
·(~~lk" ~t),;
~~n, 011 het llJoge
e , OJIIUlll5tHe
20.
peu .zal ·de pl~llt8eu aa'~:? f tier Eur()pean~,~ n. wel,e ll~ .~tiur

···· I · BroDz~1l m"daille Dongres.
.
.
1 ; Yoor.de . beBt~. enmeest .f 100.-:- Pi-0lDi.., van de. Ka :
; mer :v,,a n. " Koo.•p.h...a.ndei . t~ B... ,
voor
~idtng
l
d.
.
P,raktische ,b. a.n, bereiding. :.de, I'. ,i.marang.
",
"n.

".

e~rate

t>olo, 21 F.brna rij 1~ 75 .
De sluitingsdag.
De tweed" eo de .......",""!!!!!""!!!!!~~~"'!!'!"~"!'!!!!!!'!!!

verseD .

.

o

20e. April Ifl75.

Handl eiding en en Di·

.

(he l'

mi lj8;e l'erkoch te

.r

' 111

~en Sec.~retaris \'el'krij8~hrij\' cn, wnnrran ' het ori.:;iu~-el
t"'e" jaron nf,'ag Jadclijk te Il eb.

U. Door het Hoofdbog ik 01' . .... • geh.ele /:rali~ .
uitwijzen nan welke inzerrenwcl nf\ur Pinallg' n!s I!lpi .... vau

36. Yoor de beste en mooist
2 '/, Bronzen Medatlle Co~e;res .
gevlochtell vloermat mn
./ 10.- Congre"prem ",.
of 2 rueter grootte.
37. Voor de b,este v"l'."sllle., ENln."ell 11fedaille Maclioen.
10._ GOllgres premie.
ling Inlandsche wapens.
38. Voor hell .beste IUland., Bronzen lI,fedsiI, le Madioen .
l 1O.-Oongrespremie.
sche teakenwerk.

,Hroll7.en m('dalllc (
·E~ ~ ' ; Zil"eren lu cdailie
~ I iugewtenon vau j\<l
.~ ' ~ ! Hrm:!1.e'tJ m~f1. \" 1\1

.~~: Voor de be~te rij!jt~alle.~s. ~

uo.

.r

' v~n lIIotutnn, nlli
10. Yoor de he.te , kolliepd- ~
a';;; I Jlwll7.en ID edai ll e(
molen.

b".te wall- on
VUlJ r
BfJrteerm(tien fall rIJ!it.
l~. ·Yoor de beste D.iag-ou D.!.!~
pellers.

llronzen l\:Ied.. }{eg. .du.
10.- C1,l ngr€!.3pre mw·.

I Dj(Jcjakarta.
31. Yoor het Hjnote stuk, Bronzen Mod, lie". mnN. I.
.. j 25 .....:. I-.,l. L oge Srat. teDjo".
doek op Java.' gaweven.
32. Voor bet beste Inlundseb ,: Bronzen illcd.aille )f,,<1iocu.
10,- {)ongrcspreUJ ie.
Bordullrwerk .
33 , Voor de beot,,' pro,lucten,· Bronzen ]l1~(.1. C"ugrc$.
. f 10.- Congresprelllie.
.an eenvoudigeu aard.

I Zihcren.. IIt (~J ail l ~ vau (

~~.

I.r

I

6 e. J;~ :~l~~: r.~~ ': !: .
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JJt'UU /,,,-'LI

de be~tc S l~ h()ol'l Rron ze n

I

;) l. V our het: bt!~tu JUod . . 1 "tUi
h'J ut en r8:1 h:uubOt! \·su ceo Xilre ren
.Nood bru .~ 0 1' li:" l) ,I t! r \t':ne ,!!'~oot· Bronze n
tc, miustl)DI! ben ~ t :if'n uuing.

Zilveren m{>(laill e Congrcs,

~:r :,~;::rt~~;~~~ill~

"I'
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.
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11 ronze:.t mel Rl, e .ij m!:{I'~8.
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4 0. Yoor <1,' bC5t e
~trulUeut~lJ :

:t'I~n~~:~ 1

be:mtwIJrll'riin!.;" \':In de \Tage n ~.S , I!l ('.11 2·0 vall
IHt~ rbon;!lI, IIl net b ~ rt li;te H op d e u.g dcilJk !-:c uo ille n proc-
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: ;1{:~:2~~;jjJ~;~:}:~:jbi,'Il /

28.
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;~;:'~~l,~'~~~:" tl"~r""t.tt, T~:;i;:'~;'; I .~~~;"~II ~~"~' ~:~':~~~I'"~~·i~~I'O".

1.\ ' B. ~e

ce~~~ 1;::~~lill(;'~ w:~~~'~~~~~~~ ,'

!:!t 7:~~~m~~;:~:I"':':lI:)~~\;~I~~~~UiU\'O:{(:

prp.mie VilTl ;Jhr. n
' -:\11 Ai phen j;~ San' a-

\"'00 1.'

3'0 ,

; C(ln.~'e.'! prf-'Hl ie .

Li." ~ i~t'\·tlgtl l ::J .

)' 5\),)1. C.

JI::uielma.·1

ke;'iJ~n-~~~:~i:Jell;I3W~'rk~oek. b'~Ln·1

:li:~:"e'~;: ':~;I:~t , , : ~ ~'::tcCl ~l~':~~ 1:,~'o'::::J :::::l:i ::: :;~~:::::
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bllkker:iwerk.

G . .Plnilnged· erte.

bruik"aars!t·

",aktu i,!,!;!?ll en ~c";"·'I"'h,,,,,, " "

Crm!.tr~8.

bet h'::stu r.,:ci'iooi -I ~:~ ~ ~:,~:. en BroDr.en lI1('ria.iItll
:':1. Yonr ht!t bc!;tc

Y!lUI' de grouhlt'{lf:!11 nl l~Oi-\

1. V( )n r

1Ilp,..tnill~ Cnugr~;i.
mcJa.illc

ma.]k~·rll~:~~. Iwt 1. I ~9tc Rij t ui g., Rrol11;.(~!i !1I.t!da.iUe Cllugr~!J.

m~k e rs\Vcr k.

l~.
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tier twy~dc ' kla5&U . liH~ [11\8aile ha\'p.lUl v~n dan Archipel no.o.~

" en van Sawo.r~n.g.
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80. ' Aan de bevelvoorder. der Btoomor •. van de N.d. Iudisehe ' Stoomv ••rt-M.ot.choppij ' 81 . d.o orhet Hoof,lbe.tunr
worden verzocbt' geene goederen to ,doen aannemen aan ' b~ord.
~unner bodem~, 'dan' ~i~ '·Naa.rvan de er:nhallagea , behoorlijk :in
~rda zijn, hetzij ,heeD, .hetzlj terug.
31..

De geillprijzen, l~cdaille9 ea getnigsch rifteu zulle n op
1875, :win ' debckro01iden "orden uit-

32.

De o.ntwoorden op de, ingesc hrevBu verbanclelingen \'8n

::;~~f d.n30 •. . April
i

!f~e:~~nC~l ~~~:~I,o~o::nvov::'d::: :::e~:o:~lg~:d:a::J::~~:!
don : ·
a. Zij lnlltlte n vvor (len 29 April 1875 verr.onden ziju aan
d e n AlgeU\~cn.cn SecretariH '1\11 htlt; Congre8.
Zij Illoeten l..Li et oJl(ler (;o:e kelvl. ziju met den nal\m v~n
clen inz;endur mluu" voorzion "Rozen t"an Mn motto eu
gcachre yf:tll met eene. andere hnud dan die van dOll
auteur.
r.. Zij llloeteu vergezeld gaan mil een verzegcld billet .W"fl.a.rill de lloam e u de woonplaate \·an Jon flc hrij"cr geDoemd
wunle n en wt\t\rl~ t.e veus het 1mb h bedoelde motto : is
vermelll.

b.

D o Commi sBit:, (lie oYer de antwoorden
Jen, zal bCSt8.Q.D uit lllirutells dri a ledou
beBtuur te kiezen uit deBkundigell.
lIet verzegdd billet te openoll, nttdat
een oora e",l gereld 1.,,1 zijn.
De Di et bekroondc antwuordell worden
di ~ n zij zulks · " orl&ngeu , teruggewuden .

een oorde el z~l ~ el·
door het Oongresdoor de Commi.!Jsie

den

inzend~ rd,

iu-

NA.lI:C N8 nET CON GRES ·B ESTUUR:

De

Atr;em e~ne

SecretariR ['all hel Ch"!lrell,
E. l!nYAVh'VG.

wordt e(m . zoo. .

De,. m7.tmdcrs .'~'r~rll~n ui tgen ooJ.igu uUl ~ene bokllOpto en
l,akehJke omschrlJvlllg
lioul, g(~br~ik
toeps8siug. bij de
door heu in td

val
zcmlen \- ol'wcl'pen to

en

\'o~geu.

ell' Tlmtoonstcl lillg

n"'lItuu ijiCUCfI, Lt!~te ll ucr S ubconllullJl5ii.;u,

ComJlli s~ari 5!-;~ 1l cI_~.r tn.kk( 11 \-an lEe nst hilbl)tHl kO.!itcloor.e n tQC.-

lJ'e ntn~_I~:'~:i~ I~::l~'~) \'~rt()on

\"1m ce n

tu~~ang.il lw:lrt

11, Door h(?t Hooflll L'stunr wurden .JLlrY'~ . benoemd,

ci te

uitwijz en (lIm welk~ . inze~lder9 bekror:m iugen ·~f onders che idiugCD beh 'luren ttl wordeu jtoegekeutl,
15. Uit de rapporto ll ' dc r ver~r.hi l1enlle Jun ,'jJ w(tl'{lt he t
rJ~",utoonljtelliu).{8. VcrslB.~ opg-emaakt.
.

Dat V ~ rltl a.g hi to bl'k nien t~!.! e n blltdi ug". Joel! wordt gratis
verstrekt tmll lie aaudtlellOuder8 ~

lU . .De t:()lll mi RS ie 'st It 7.L('h vclor ee u ztlkcr :l.auht.l iU!!6-

:~::t~:i;itl;~\'t~\~~~~:te~:\.11

1.0

koop e n, te u e lnde die, n il hc koUltl U

18. De. Tt'"tOO~Btdlit\ wordt geupt::ud op 1Jin~;!Jda~ (le n
20". Apri l 1875.
!

.,

Inzender• .kunnon. dio eohtBt ook' voor hunnorekening,
naar verkjezli1g•. I.t.en ternghalen.
.2 8. D e ·bekrooningon · geechieden ' do.o r het Hoofdbeatuu.r:
29 B &lite 'b Itt
.'
.
gereikt. IJ
. 6,. ooning zal eou 'g etmigschrifl worden ,uit.

lI\og~lij~ uU8.uwkeur~, ~e Catnlo~ us \' e r\'anrdig(l en verkrijg-

baM g:-:itcld tegtm betah g .

•.

~I'~~~~ ~,7~;!~:pr~:!~e

tin~'7 Tfl~:"~~~/!: :.~:,,:~rz(une-, ~f~~~ ~}:I:I'~;~~~lr~:~~~en.
313. Voor heti b; 8te IUlaud-,' llrl)u ze n )feisW; Ml1dioen.

K.

11.- Yau de tc rltl)rJ!lg:~ bcl da
,"cel

BI'OI.U:CIl ~edudle Co~grea"
10.- C u ugr e8prcnllc.

I

- ,:.I .r

teek e D 'n~rk.

betzij

17 . nH~I' h t.' l; vedl·n.g ~an d e (lorn" tU.'1~chenktJmst d tl r Commisri;e ,·erk o(: htl'. "llorWCt·!)l.n wordt Ileht dagen n.i d t'l slujti ll':;
der .'rentoOHl'Jtellmg, . dOl) tien iuzl\ ud or bij deu r1.'h~saut'i er va n
het Congres belj(jhi kt.

nmi jr~~~~ ~~:;I~!IS~)I'~;~;~.r~8'

nurwark.1

te

.

or

dr.

GvudcJ1 l\It:d. It~g" l"u,u N. 1.

ao. VOQ r het fr&aiete IIhlk
gebatikt dO C k . .

ache

11

1:1. J ll1.eltd",rg,

rue~~;,. " oe wollui,le ud, t. g"·I .~e;B:~l\c'~~~r!:~;~ill;'~~·

ledigste

10. ~ij, die ~'oo rwerpe;
VOO I' de ~re ntoon8tellillg verlangcn
in te ~ell(lcIIJ l.iJ!l g:choud
tluarvnu,
I'cgtstreek lj, hetzij
duor tUij~cb eukom8t van , de 8ubcon\ lni ssieo, voor uen 15~.
i){anrt .187v ,: a~n cl", o H O'r <J. H. 1). SAUERS ktH~lli8" tC !;e\'1m, -met tlien verstn.nde, . dn.1i hij betloelde kenniaglH'o \·(')f)f of
den 15e. 1\.hart on \.u,ugt, m et opg&Ye van de rUlui t e ill
vlerkrmte mete rit l welke . d~ in tc l.dndon \-O()rW81'pen zull on
innemen.

nif:'lt2·"'~:lul~O~I~t~:·l;:~~I:~I~1 ~~C'1l gcdllreu(l~'

kri~~

~

9. A.llec n di e ;oor.wcr~1 Jl kOIll~ 1l in [l.1u\lll~rki Jlg w~lkt! door
bawerkm g of hocdamghol llitmuuteu.
..Ruwe grlmoet.otfl)ll, ' a1s vertegeuwoord igcnde de voorthre.ugtng elmor l a.lldl3tro~ IcJ wo l'Uell cchtcr aallgenomcn.

Z
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MllodOll'inzenders ternggozonden voar r ••oning van h.t COllgro•.
l

e opening der Tentoon-B~e1li~g, D:n, April 1 ~7,6~. de8 . tnorge~8 te zeven ·
ig ~oeton ,zijoJ doeh worden ouk
de Oowmi8sie vOOr de TeutooQixr rok.~ing vnllhot'C ongr•• g•• oed.

"oert de tell . tOllO·. td 's te lL
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t/IlJ4' n. en 1l0edloopon,..., :..
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