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De liberale partij heefi van haren kant geen ox;, ·
gelijk ' om onoverdreven op de misbruiken te 'wijzen
die 88n de gouvernementskofftjcultutir . eigeiJ. zijn.
Zij heen toeh meer dan vroeger hare tegenpartij
tot de erkentenia moeten brengen, dat, zoo die mis·
bruiken . nu niet meer bestaan, zij dau toch ,' roe·
ger bestaan hebben. Elen sterk sprekend misLruik
vermeldt het enquMe·verBlag: "In Samarang, leest
inen daar. worden in strijd met art. 5t1 al. 2 van
het Regeringsreglement en van bet besluit van
1864 gronden van de I;evolking gebruikt. In Ba·
tavia . is in alle districten Let regtder bevolking
op bij haar in bezi! zijnde gronden geschonden hiJ
den sanleg van nieu",e aanplantingen. Dit mis·
bruik is bij beBluit van .) November 1864 opge·
heven."Tien jaren dus en zelfs nog na 1864 heeft
dit· misbruik bestaan. En 'zoo men al niet gronden
voor de koffijcultuur uitkoos' die <Iirect aan de be·
volking ~behoorde,het is. een onweersprekelijk feit
dat vele am btenaren gronden aan wezen die bleken
geenszinEi voor de cultnnr geschikt te zijn en nn
ounoodiga kosten, en zander 'schadeloosstelliDg aBO
de bevolkiDg, weder geabandonneerd· moesten worden.
Hoe men ook 'over de gouvernementskuffijcultuur
moge deoten, wij gelooven dat de hehoudende par·
tij moeljelijk ial kunnen ontkennen ' dat mi~brui
ken als de genoemde en nog zoovele and ! re io baereat zijn aan het monopoliestelsel. )Ien kan tocb
moeijelijlr: loochenen dat het :oezigt op de cultuor
oomogelijk vold06nde. kiln zijn. Meuheeft thans
met niet minder dan 775000 hUisgezinnen te doen
Dag san dag hlijltt het dat. de bevolking noeh bij
deo pink • . Doch bij het tran'port der koffij onar ' de
pakhuizen behoorlijk gecontroleerd n'ordt. En werden 'e9llmaal zooveel ambtenaren aangesteld, da t de
~org voor de eoltunr Diets me~r te wenscheo overliet,
dan zou het meer dan ooit blijken d&t cen algemee·
ne grondbelasting meer voordeelen Ran de seh at·
kist opbragt dan de belasting in arbeid.
Doch een andere vrasg is deze: hee!t het jaar
1810niet een be ginsel uitgesproken, dat in tweestrijd komtniet de gouveroementskoffijcultuur? "Men
been, zoo sprak de heer de \Vaal bij de discussie over de
agrariache wet, ' bij de vaststellio;;, van het tegenwoordig regeringsreglementhegrepen, dnt naast het
ontginningsregt van den Javaad eeo andere h efboom
moest worden aan bet werk gezet. en weI: Ellro·
pesche ·vIijt, Europeesch verstand; Europeesch kapi.
taal. Art. 62 verguode met dilt doel de uitgiite
van onbenutten grolld in huur.
Over het finanWile reaultaat van die verlluur
valt niet te klageo. Volgena de jongste opgaven
b~loopt de huurschat der tot Anguatuo. 18 69verhunrde grondeD, wanneer aile onderaemingen in
de periode van volle betalingzijn, ongeveer drie
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Ion '. jaars; hierbU komt dan hetgeen uit die ondernemingen toevloeit naRr andere belastingeu.
Tot het ontgitlUen van wilderni.seu in het groo.t
heeft art. 62 echter niet veel bijgedragen. De geheele oppcrvlakte der 'l'erbuurde gronden . bedroeg
up den gemelden datum'nog geeIi 46,OOObouws,
en daaronder bevinden zich· 30.l100 bouw. ongeveer
'aan percelen, reed. vMr bet tot stand. brenge!1
van bet.tegenwoo l'uigc regering,reglement verhuurd,
.en 3000 bouws aan tbee- en kllneeltuioeo die vroe·
ger io COD tract met of voor rekeDiDg . van bet
gouverocmcnt weruen aangelegd. TroulVens, de beperktheid van het precaire regt van huur beslem·
de die oouernerniDgen tot cen weinig hooge "Iugt.
]<]n daarom wil deze
een krachtiger middel
1' 001' hetzelfde doel ill het leven roepen; zij wil
erfpacht geven voor ceil g eruirneo tijd, voor 75
iaren, e n dus ~elegenh eiu vool' lallgdurige voorbe·
r ei ding, kroudverbetering, kortom, VOOl' allerlei
ma.. tregelen, die io den ear.ten tijd niets opol'en·

a

gen.-"
Uit deze woorden en uit het b"ginsel trouwens ~an
rie agrn.ri.cbe lVet blijkt. naar ons iDzien, voldoen·
de dnt de gouvernemeotokoffijcultuur en h et 10k'
ken van "Europeesch kapitaal" nuar onze koioniiin
rigli:Jgeo zijn, die oiet evenwijdig loopen maar el·
kander sllijutJo . Men beeft ill de Kamer gevraagd,
boe het komt dat, ten ko.te van de productie, geen
uitbreiding meer aan de Koffijcultuur kan gegeven
word.n, en danrop geanlwoord dat zij daarvau de
saliula waren die gronden nan particuliere n hadden
uitgege ven. Dit nn is cen vcrwijzing x;,aar een bestaaoden tocsland wnaraao in den eersten tijd niet
vall te veranderen . IIoe men ook over de gouver·
nernentekofflj,cllltunr of Ol'er de ag:arische wetge·
ving deuke, is on. up het oogenblik onverschillig;
doeh het is zeker dat men na 1870 twee etelsels
gekregen heeft, waarV:ln om allen tlVeeatrijd te
verrnijden, Of bet eeDe Of hel andere moet '('(lUen.
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Voor pOjt"inels \"aD. '9morgeUll 9 tot 'smiddagi 3 tire. (de Zon·
en Fee9tdageD worden dUTVoor niet gevaeeerd.)
Vo or het mokereD eD aanteekeuea. nn brie.eo, eot. . •an 'eIDor.
~elu 7 tot ':jD&utiddags 5 ure.
Samarang den 26eo. December 1874.
De Postm.eetter
H. A. KLERKS.

Postkantoor Batavia.
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KL.. GT. De uitgever eo bandel.drnkker J. B. van
DUDgen te Makasea. bekla8gt er zieb o'er, dat bij den
regeringoalmaoak .nog niet .ao d. Landadrukkerij DDt..
VangeD bee fl. nie~tegen.taaDde. bij daarvan' toetle lang
.66r de uitga.e •• oige ·exemplaren besteld beeft.
De heer .aDDungen ver.ekert dJlt dit verznim bem
Diet and~ro dan scbade in zijo .aak han doen.

:0, aU

iJ o Dd ~rJ ag.

den 15dca April, en
loudag, den 25.Ceo. April.
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HlJIlIZOElUNG. M~n deelt 001 mede, dB' de laatate
buiszoekiog bij den majoor Ohioees alhier lieb Aldus
.ou uebben toegedtagen:
De pollci. bad eeoe waarllcbowing !fekregen dat de
majoor Obi&eeB clandestin .. opium verkoebt. De ad.istent-resident b"egaf .iob daarop in· persoon, urge.eld . van een verkleedeo poliCie-oppa686r. naar bet
Chiues.he kamp. ten einde een onderoo"k io to stel·
leD. De pollcie.op pa88er werd . voornit · gecooden en
belast om opium bij deo majoor Chiooe • . te koopeo,
die bem dao ook d. verlangde . boev.elbeid gar. De
Chioezen 8.benen ecbt.r te bomerkeo. dat de ver!rleede peraooQ tot de polioie beboorde. &oOdat.ij met
4 of ij persoo~n op bem aaDvlogen en 'in aeer korten
tijd de opium baddon soek gemaakt. Dit aUe. gebenrd. io de Dabijheid VaD den adeieteDt-reaident.
Ore.hoon d. opium, die als bewij. dienen moeat; dllB
niet kan wordeo aaogewe •• n, Igo ' toeh 6 Cbinezen
gelllre8~eerd en sal de .aak .ervolgd wordeo.
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W:EGlIB. Reiliger. die vao Oenarang ~omen, klagen .
o,er dell .lecbteo to.stand der wegeD io ' die .streak.
Niet aileen dat de " .eg sleabt is; maar de oodoelma·
hierin te voonien. namelijk door
tige manier
.eer groote ,ware steenen midden op den weg n""r
te leggen, .,aken dat de weg. yooral voo. rijtaigeri, oog

0.,
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Aljeb.

Telok HetonIC, .i6ukoelen. Pu.dH.JlK' aD
A£Jeh.
DeD. 13deo en 2BateD. fan elke .maaJld,

ge,angtmechap in den trelD, wer-
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giSD, acbt.roeo,olgen. 'aD .Heodrik 11. Riobiud I,
Jan. Edward IT en Edward ill, .an dell .ierden. den
.ijfden en .eadeD Henarik.
Duor bare ligging ....n Ito .uidkuot i. de .·ad dik·
wijl. bet toooeel gewee.t vao bet laudeu of iuscbepen
barer voreten. Nadat Edward ill zieb klo, kmoodig
bevrijd . bad vall 'de .trikken, welke. de koningin en
baar minoaar Mortimer den jot.gen vorst spanden. ten
einde ~e m aan de slaate ... keli 00 1"lfa aaD de blikkeo
r.ijner

oDderd&neD . t~
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Hij DU, door •• keren laodbouwer neargeworpen.
.Ra"30~!"

Dt'8niettemin vitti de ollieman met.cijo

konppel op hem, tot hij bem b"d 'erolageo,' de...
woord!'D eprek6ode : • He, DeeD r ill w~t maar .al te
go.d, dat je een Fraos.bmaD beD'. en durom zal
je sterven!" Wallt bij ve ... tond lijDe taal· niet, ' eD
had er even min begrip . vaD, lie~er.. om der wille van

het rBblsoeD, een opperboofd ge,augeD · te oemeD:'
Wienige jaru DB dit ,oorval . (in 1415) leverda
Boutbamploo 21 .cbepen en '6 76 mao troepen · '900r

.oott.rekken, volvoerde bij, om ook

door .ijoe· krijgodadeo d. genegenbeid .ijnor ooderdanen te winnen, ; een gelnkkigen io,.1 in Scbot!aDd.
Kart daarop deed bij. bij . deo .trijd um de Franscb.
tiucce.sie. · aijoe 'reglen op den trooo (t) gelden, en
'''ilde naar Vlaaoderen, vaowa.r bij dien ,oorspoedi.
g"n ao ,oor de Engelscben 00" roemrijken ••Idtogt
,ol'o.rde, die doar' den slag bij Orescy. onsterfelijk is
gewordeo, eo m~t d. iDoelDing . yan Calais' lliodigde.
l'raokr.ijk lond daareD.tegen eene 'loot lIa.r Bogelaod.
en deed eeoe landiog te S"otb..mpton met eeil gedncilt
leger. . How.. .g~rtbierval! bet . yolgeode verslag:
• Vijidg g.leijeo, weI' bemand.'en gew.pend, kwamen
omtrent b~negeDde IInr voor ~e stiod, .e nde. scbepe·
lingen liepen storm.te.wijl de bnrgorij, deo sobrik. op
bet lijf~lagen. op. de vlugt .giog. Bij het aanbrebn· _an daO,olgen.d endag : eobOO'kw.men lij, die
ge.lngtwareD, bijgestaan . door liooeD .nit de . 0mstrekeD,. tegeo de ' .&88tOO.Br8 .op, . en .ooblen met beD, in
welke aeltermo",oliDg ' driebonde~ ' .• an de .• gaudeD
we..cIen weralagen. .te ....men met bl1O ' opperhOofd, eon
jong 1I01dul, de . soon ••n den . kODing .an . SieiU!.
Aao de&en j.mgeliog had c!a .F ....uache Ironing all.. in
eigendomtoegeaegd, wat bij .in Engelaod &oD YllfOYe·

("I Hat; pal hiumIIIIo ....,.... aIo mol de ....DOriobob. -....
til tIbII4t< !III . . lIob1Ma bei1ria\ ' vall H......... Sohoo,," · ~

. ton
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BRN EUROPRIlaOB . sargeant, belast met den inkoop
.an menage, gaf gieteren op de ptUI8Ilr aaD eene verkoopste. ongefeer I 3 beneden den bedcngen prij8;
en verwijderde _iob sonder .ich aan de' klagteD van
de koop.ronw te storen. De.gelijke feiteo dieneo
.eker niet om den inlaoder ootzag 'oor den' militaireo.
atand in te boe,emeo.

17 en 31
U en 2S
12 en 26

Den 8deD. van elke mud.

miDut~Q

YoontJaart6, commaBu"nt

DR .Erin. Hendri~ ie. blijken. aebOOnotaand telegr&m,
op _ijoe reis Daar Nederland den 7eo dezer te Suez
ungekomen.

op
Zaturda.;. den 24tleo April.

!!!lulti .. ",· der Eu;cel .. che
op

per
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VRRKOOr. De opb~eogst 'an bet .bnis, Mt beden
iD bot .endu·lucasl vau de heereo I!oesm.n & 00 werd
ga,eild, bedroeg j 12300.- Koop.. r wae de heer AMeijer.

viR Ha;tavia en ~ill&,apore.
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~Iu.it.i .. ", der pakke"tten bij het. PORt-

Slwit ing ('a" de F,an.ehf! Mar:l.

.•
mad wer<1 llBogeklaagd; beriep bij ziobop .ijn ~oto"',
ken. level' ik, in <ie; plaa!. der mededeeling gaRr'
en. b&Yeefde· wei 100gellllbrev... te .' hebbeo, . maar .dat
vau, eaoig'e hier ell d.w "opgelaaielde bi.• torisObe bijFOnderbedeD; o,Ie... .oiet .onbelaogrijke pluta uo ' En·
mell aldua moeat ie&en: 8imm1•• c'l'"B1Iliurll,ego. no,,; ;dU;
.mtjq. (t) ~o dit !eesteeken had 'bij .ijn Ieveo te' gelantle suidelijlr:ekustbetrdfende,'
'dAllkl!ll.. .'
: De ' benaming · Sout/llmJptOIJ "Drideracbeidt dezezee·
'Mijn aodheidlteuoe.r had mij met . aandachtgevolg4. plasls van Norlluimpton, bekend door bare . fabrijlien
...;. en ~Iukkig begrepen; bet ecboen bem wetkelijk
van J.w--en . ene..boenen: '·. Ind. oode hondvesleo . dC!r
l.eed tedoen, !IOO good ala ona, dat het Boheiding"oDr 8tad wiB861t .de naalD :&f.:van ·Hanto,, · eo .8idkrmlfin tot
I'lle"u sao oabij wa·; want al meer on meer oBderdeo.' 8lUluuyl4rJ, waardoor . Euglelleld . or ·toe geraakle baar
lIrij. Southamptoo. Ret ~tion en agDe omgevio!f, d..t
sf te leidon van 4111011. eene · .•erouderde be~amin. !! ·
•
.bnUen. de plaals nltati'ekte, geleek eene klein~ . vaDde Sontbam~o-baai• .. Wij . rioden geen moMing
.'~ ' op zioh.elve. en nadat wij Benigen tijd baddon . gemwt .• an S'oothampt<ln ' .66r de negende . eeow,
.;ao}~8redeD" bielden.. wij plOtseliDg etil . . In d. verle .\ toen a1daat- de D6nen nit 888 """tal · galeijen I.odden
s,t!gIID 4inaalen tan IIOh~pen .errijoen. .."aaffan de
ell de .!;ad pll1Oderden• • Meo beweert dat be.t .etraad

w, _ .... .W~

l\.lOJ.u J<I,,,n .
Atcbin met elke Engelsehe en .Fran8cbe ·mail.

April.

POST. Volgens mededepling ,aD den poii-direoteur
..1 tot Zaturdag 17 de •• r. '8 namiddag8 teD 5 ore,
gelegenbeid be.taao tot bet verl8udeo . au· brieven,
drukwerken 00 monsten, uiteiuit.od bealemd y06r Ne-

t2

I<D bldef. vervoigdeo wij, omotuwd door een groot
aaolal OD&8r ....i.genool..o, d"o weS oaar de b.veD.
Ald.ar .hogekomun, eo veroemonde. dat de. stoolbboot
naar .Wight Diet .66r 12 ure ,ertruk, maakteo . wij 'an
bet balf cur,dat wij . frij bad'!eo, gebruik '- ,- am de
omstreken te gaao beoi.:tigeu of de .• tdd io. t.. wao ..
delen, dellk~ gij welligl? - Misge radenl om oos. te

.w
.IIulliOi f.¥o--.... _
ik aiel t......
«t.~ _ .~ . ik allll .ik. . . 1epI. '

I:IR",.,811.

ell 2~
eD 22
CD.

ouuwelijk. lOa. bet .erbaal 'uit, of ik vr""g," niet
1I'einig uit :de' hoogte: . • Maar kent gii. iemand, di~ '&ao
een' leelt••,.." sijo leven te dankeD bade" Hij gaf, 0
wonderl een ont.keooend., antwoord, en un deeld" ik
hem, ~odoidelijk al. in mijn ' vermogeD was; mede,
hoi! een IItIdere regter .an Karel I ged'urende de 'tem~
mi.p~ zijue meilniDg lia.d . nitgebragt, . door . nederte

~G ~ ~. '"

1"J .... udjer ... tl.tdu a ••

Dill 2f8teO van elke m::wad.
t\1tt.1I""'I!iiHr. TitDor-.KfJlE"p .. IIK ~ .... tit.

Sluitiug .a" d. Enge18cA. Mai ',

Re~M gedurende de( :~:~~.ling poperde mijo bart. ::~rbeoon::ri ~::::,:o;r!:d:iij::~IJ~i.~:'·C;:;:i~~ gS::~::'~~

80

I:,."rueo·s ,"Vest.k0st; en HUIit-on,
Den laten .... n elke maand.

via. Lht.t.a.yia~ l\.luntok~ Hiou-.pv-en

nit. Na dri~ uren rijdens stonJen wij gelukkig wed.r
op on... beenen, eo berkregen de vrije bescbikking

Yo

maund

EerBIe Kwartier 13 •
Volle 1I1aan
20.
Laatate Kwartier 29 •

Den 29stea van eike mUDd.
l.\Iuut;ok en P .... leruhall".
Dea 17deD van elke maa.nd.

Den 17deo

van i-10 'Woordan

~fnnn""tu.nd I!'edni-'en<h~ de

""ilJo~a.. Baro... SlD/,tkeJ. Ni_. en
Analaboe.

Postkantoor Samarang.

'::r :r~:':!e;:r~:r~:D'8:r:~::t ~:: w;:~t:!~;:::
:::ij::, V:~~t)8:~n~:' ~~e:;~:o:a:e~l~: r:::!i~: !:O:!D8~

DOOR DIIli JONGIIli ROLLAliDER. (.)

P~daD2'. PriaDlRP·, AJer-OftDlrie .• • Na.~al.

. Samarang.

Na eenige

Ons . u1tstapje. naar Wight.

Advert~ntien

v oor 2 plaatsingen f 1.-
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wet

~:rD

FEU :1'L LET 0 N.

:r>rijs der

:J:~~~~ i!ra;"k~~k'9~'~?:" b~~:e~~geH!,:r~;:n:
Sontb.. mp~D. dat Hendrik Vv66••ijo vertrek ·. l.aar
Rarflelll'. • jjbe . troel'eD moD8terde, en oak : .daat-, dd
eene afa~huw6lijke ""m~n.p.uDing tegeo lijo leveo

~::~e:!., -:j.ie~':::d~e a::"":::':::~!:a~::'::!

ontboard en bno.oe Iijken in d~ kerk . bijg<loet~
. .
Uit eeo . en aod~ blijkt, dat 800.tbampto.n eeoe' ott
de atad is. Ni.t onvermeld mogeo ~cbter.' .de . dOlken
blij.• en. die in 1836 ' door· 88De act;e, '1I!l het :. :t>a.lemeilt
tot etaIIdkWameo, eDWaartoe men...... bet , niteinde
de. .ta~onge,eer 200 .801'88 ' moeraeland ·Biligroef:
. Dat de stad wewelt .v.ao liefdadige ineteUingeo, II.,.;
hoeft geen ' betoog; welke ,!;ad' wemalt. daarvaD DialP.
Ibenmin. IIaI het v... wondering bareu, .• -dK. aii: YOOl'
oenci . bMoiJ.io~ van ~.Wi) . tri.e1eo t ....., · dagbblllen
beef\'11t4 HaapMir• .4",,"!iMIr en n. ,B~
l~,welke l ....tete. op deti titelafgaando, eon
nlktHiberal1 . orgun moe'w~
.
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klrtjk6op~m8t
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Doo. den
A. J.rjali1.!e Samarang In ,,",!boedel VIllI
oMlll'lIwl!en Wlj. oak, dat 10Ij gosd, lebl'ij vfttftl'k
wege.·hetI goIIveftsemSDtIl'oflij
Th. D. Roe. biDn•• drl......nd••.•d9J.....rij 1875.
' . .bezi~e.
.....
. . . . . : . tribij ili.. onltllur~epd:~ngd~'
'.' .,.-c,.":,·
Door d. W...k.mor ,.Podaos •• de. boedel .98U de •. Ie Sj.~- '. A.t_XX kent ..... 0 .I~ 3mblenaren .'e b...oef{dbe.d··
M.a... door de ultb.6Idtng. w"...dtl"<!eds \'&II s.dtYQtJl'
van de VIer .artlaten eou goede l'erw8obtiog ko...terdo. . ...1 .v.r1ado. DoUl'.I.~. 1. klaas. H. T.. P. 14.....go, b••••• dr.o . toe, om, m;tfldaartoaaobriftelijk doo1' den kon~l'Oleur . e"D deel het voornemeD del' iegeriDg l'II'de baud·.geO..tegeuegg~lijk ia un de verwaohtlOg. grootendeela . _oden ao S. Pabroan.J 1875..
.
,. of onhenger gemagtigd. den' voor....ad gediotilleer~"
werkt, om eenmeel' dadelijk en dt!g.olijuoh toeIigII
voldllan. Hoewel menouw Palmieri in vroegero dagon
Door do wed..... leat. ~.... in den bo•••I) .... F. M. G. ''''. . UD te pailen.
'. .
."ow.1 op """plaut...I, ilp onderhoud. ell
iD btl.
om weI te begrijpen raden veel meer moet gesohltO:II;b:~.b•. i'sl •••a ...iden' Yaa aa.k., b, •••• drio ..... d.....·
De. wet~e.er b~"ft oak.r iD ~;t d~nkbeeld .erkeerd,
leven te r o e p e n . ' ; .
....•. •
OIU P.u.MXIIBL ' De

het

_

~5. d S i teit Amioitie bewees wei datmen

pubhek~. e . 00 e . .

.'

......

l"nk

b b . d
•t
.. heeft toeh no een orterd e ben an gls .eren,. Ii k kk d . g 0 kd
paD dat _a~DgeDaam en ,1D, ~u we eo .18.:, 0 .. e
heer ~almieri heeft "nog getoond eeD' taleot te" ZlJo.
Eveneens toooden jUfffOQW .Persiaoi ~n de h~t!r HirletnlUJu dat' ~ij, wat hun 8ucCes aangfi.st, eeon sehooD8
k
t t ,t
Hoe dit 1'.1 bet tismaruog.
, eo .~B: een enot~ollen ht'ond getoe o~eb: . ekgbemo
aohl' t>u he ,ee,n gil:! 8l' I!
,
g
.
had,,6n mage hat in bet algemeen over ,aUe ,ortlsten
,oldasa geweest 'ijn, door de aria Linda di C!lsmounix en, het duet. uit de No~ma, het eerete gezongsn
door ruevronw- Palmieri, hut tweede door meVfvUW Pal·

lDieri en jufvrouw Persiani, werd het in ge~8ttlrift ge-bragt.
Met· senoegen waobten wij nu den avond van
etaandeD Vfijdag af.

Ol'lDEIIBOHEIDINo.Van verschilleu.:le .ijden outvan·
gen wij borigt, d..t de onder8cbeiding. dezer dagen
aan den loerah van Ka,ang-Anja, te beurt ge vallen,
eon goadeo indruk op d. bevolking heeft gemaakt.
Villden Bomotigen net ook 81 wat vreeru 13, dl1t met
voorbijg~ng ,a.u zoov"l. Bnderen eb hooger gerl •• t.• ten
juiot eeD d.o.hoofd met eene medaille beschunkeo i8.
wie weet, dat dit desaho.,f,1 reedo onge.oer 50 jaren
BijO ambt met eere boklee~ heeit, en in al dien tijd
(diti. oterk!) zelf. :not geen dag arre8t i. ~e8traft,
die dit w et.. doet goarne buldo .. an ,1. regtv88rdigbeid van het gon.ornemellt, al b80ft hij ,oor ziell zelf
de hoop oJ? sulk eIJD~ be~roouing reeds 't~oor lan!! opgegeve-n. Intul1(11cheo o::lt.breekt h~t mlder die hooget'
geplaatBlien nie.1i aaD ,6okeleu ~ie, thaDA hUll stRut "fRn
dienst noa eAns hebbeu nRge:den, ell op gronJ RSft-rVan

tot bet b:olnit gekom"u

d",

'tin,

diezelf,je billijke

overwegiug 0011: hen ou of dan ,\~"or het ooremetaal
in a8omt!~kiog Ult} ... t bren~t;'n, Z,.lrHl~r jUl:3t t~ reds
mer~.mJ 'willen z~ d~·rh:tlvl.l (10k llU.1HVl, diensb'n in
B80merking :bren~en, t.ieh vleijendl-) dl)t bet Bt~~uur
daaraan ni~t miuder rogt. r,ul J8,t~n VI'c,it'rYaren. Voor
'. bands gescbied dit op eeDe wij~e, w8arbij zij Ifiet- ~ich
'self maar Btld~r~n o'p den \'oorgroud plaats8u, zeker
oVdrtuigd d~t WBSf de eene f"oor~tlllt) de andere wel-:

dra volgen' oal. 'V~ ont!"Juden on. hier van aile namen of aanw"ijzi,giDgen, r~ lI1eer ullsr bet 011S voor
bet teueowoordioe sler,ht8 te doen \S, OID den indruk
weer

;e gev,en, dieD

(le-

bedoelde_ oud"rscheiding op

bet inland •• b publiek hoeft gemaakt. Tutus.eben mee·
DtlQ wij belanghehbendtHl
in de -resiJtmtie garust te
mogen srellen, .. dat hat bij dt..'z,~ brfrLizen 1Dadaili~ lliet
oal blijveo, maar dot bet Be.tunr, ee'l.maal zijrlo aandaobt gdsohonken hebbenda aBn de toeput!lsing van een
kooin:rlijk besluit 0011- z·\l voortgaao, laogdurige i:ln getronwe dien.ten aao den Lande bewezen bij toorkomende
gelegen~edenzoDd.r aBu.ien van raog of geboorle. tot de
toegelegde belooning voor te. dr&Jen.
WIJ ve.tigsn de aan,18cht op Je bier acl,terstaan·
de advertentie vlln het co[}grceb~l!IItuut' betrekkelijk de
aauotaande f ... otelijkbJdeo te Djokjokorl •.
IN-

'1:...-..- UlTVOEillRtGTI.N

187r. en 1874,

iB

op Jai'a

Gednrende cde twee
ell

1875.

invoerreg t

fi8'~6~. is

uihoerregt ,
accijD.1 op het gedistilleerd
aceijD8 op 'libak
palilio.iaho.Uf .

-

vergoediDgen "oor beWe:lL
nrkoop no. houtgeest

~entt'

m;-l;ind~n \'aD

Madura onhangen aan

d,ieo.&t.

187.1

r

1120350.B2
385119.47
25891.97'
599 •. 05
16733.48

10770S.H
282Jol.56
'423.68
27157.88
32u1.7'1i

baeteneD. verbellrdverkbr'.ngeDl"
aDdere toevallige baten

~03S.80

1363;~5,-

);192.46
62.66

0.02

1

.b &nJ I 77. .

'.',.'. .
.
. Door den ..... Ie.r ....tameDleir. H. D. Wigle .. ,.

wee maaodeo bll ·15: FtbruariJ ,1875.
Door don txecutenr testa.m~nlair e1tc.,"J: C, .Eg~ede SQt'rakarta, in
den boedel van wijleo_ mejufl'rollw_ C. H. Rosemeier, biDDen twee
maBDdeD 'oa 16 ,FebrQsrij 1876
Door de agcDteo. te Bilitenzorg faD, de' Batav!ascbe '':~elJkamer
-in deB boedel uo wijleo J. C. \·ao Malll~ren, bisl.lilQ drie tnaandeo

}'r!~oco;erd~~ ~~~r:i)t;:j1~,C i:erdeb:D~~~~:~r~'a.e~f:t;,lJ8;enBa~~' ,l'!~1 ~~I';:~

;:D

l~'l;~~~~l'::r~,i ~\~t'7~.eJ.~n t~

Dc: 'ontvaogllten wegeu. 'in-en ni!v~rregt, beiaatiog op de ti.b~k
'Iiltl:

9802U.78;

1875

f

1873
1872

• 1064714.48
,. 932895.98

J874 '~ 152819'0.82

dUll

meer

dan in

•
minder"

•

J a7a

f

547043,04;

•

•

84159.70,
47b5880

,,'..

Uitbestedillgen, ellz
Aanbeateciing op 15 Mei 1876 tenlO ore v, m, teo kantore van den ~~
rectettr van BiDneolandscb Bestuur 'fOur de effpr.cht gedureode j <l
jareD van twee BaD elkander gtenzende pereet'len 'IV\le~t~ grond. eeo.
groot 500, het andere "~2 ~uuws, geltlgen in bet distuct nJE)I~ER
aid. BONDOWOSO~ reaid. B.u(klci J elk afzollderlijk. Valltgeeteld ml!"i.
m.nm f 2 per bonw 's jur6; Zie v-erJel" de lav. Ct 00. 8 fIIO Is-j a.

openbare iD8cbrijviu~ op 19 Julij llHS ten )0 ure ". m, te~
kantore nn deD re,id.;ut der l+eanger Regentsck: ,"vor lion huur tilJ
oontl'Bct gednreode 20 jaren va~ ongeveoo:r lOU bOUWB woeste.o grood
in hetdistriet ''fJIMAHrJ afd,.Soek~nti. relSflotsch. Tjiandjoer, resid.
lteaniCT • lndie'uing billetten uiterlijk op 18 Julij, 1r1ioimnm hunrIlch&t f 5 ner bouw '8 jlW'S. Zie verd~r de Jau, 01.00. }j van 1875,
Idem' o~ sa Jnlij 1875' ten kaLtore vall den - .Rasidtlot der Pre·
angtr' RIg, voo\" dtn ,huur bij oon~ract ge~ureDde 20 jaren un twee

stukken. w08ittni'gron~ r~ptctivrhjk grout 90% en 6~1i1/12:'l bOUW8.
ge1.. gen in het dis::riet TlJI_BAN~~-r£N. afd . ..'Ijila.~/((~. leg,- Banclong~ lndieDiag billc~ten wterllJ~ up lit JuhJ. M10llDUm bunneb8~
f 6 ':-01' bouw ~& jura. Zie: verder JIW. Ct. DO 8 vaD 1876.

De, gewane gouvGrDomentl KO~~U:-VElLtNGlW te PADANG- 'worden
in .18'15 ge~onden in :M ..ar&, JQ,DIJ, September eo D6Ce;nber., op den
eerstftll of h,eeden, dag_ na 'aanko,mlt ~d~f van :Ie 2dCl ,etot}mb'Jut.
die den 208B_di6l' m~deD,'v~ H~avia nrtrekt.

AAnbeateding ,op 'MaMuiag 2 -AIigMtns, teo 10 ure,- ,teo kau tore
ftD, ,den' Direoteur V8.D Binneoland&f!h He'ltoor. nn,'oOa bo~w1il ,OD~
oa.igODJl8D Krond, gelegeu 1U bel: distrie-.' :Kanig"'.Q; "'regeohcha'l)· eQ
retidonm MadiDen, ill erf~t,vo'!)r75 jaar.,miolmll,mf2 ptlr bouw
IS jurs. Zie ,erder Jav.
No. 28 Y&D dit ,j~t',

'c;t.-

Op eim nader te,bepalen ug' in Juuij"tClo'buttlle.' \'aD de houfdiAtmdant van m·lit, t.dmmLtrati8,.'aanbssteding fa_D de pli.;jhelijfe
lerm..ng vaD versehillende levensmiddelen. licht, en bf'8o.dstofi'eD: vuor.
de exptditionairo troopou to, Atcbin, '100., 1 ~BAr, (187~) ,'of ,voor, ,a
j\roa (lij76 ± 1878)
iU vaa elil joar.

.1. io. 000 p...coel.

Z,•••~rder Jav. Ct •. No.

Oproepiog .vao-Creditcuren en
Debiteuren.
ft.

noor de _ _ in den boedeI
wijloo .roow. Marg.· A.·
11 drio ItIWden I!a 9s* Jaaoorij 1875.
.' D....1.0 ..an.... gob, Damu, I.dtm boedeI ~'!I wijlon F. A.
40 ~o~"'!lampoag (Mod... ),.bi....o dri. m••nd..
II. 9 Fehtttadi 1815.
.
•
. lloar'"
.......lrieo ItIIbmlmWr. ill den boodal voa wij.
Ion·&. L. ~."'orhoI.."'" , . .•. bi ...... tlIUo l!IUII4ott ...
•. ~11fi.
.

a..... gob. JoIwtneo, bil...

....a.-.

I

R d

Ih ong'-

b'

ttl 0,

1

lr'

lDDl;1l

i

le

Ufll.:l.U( en

Ha~~~~ ~Dd~o~2~~s~~, ~:ec~iJ~c:ol::nle:n b~t~~~ ~;:rL!.e~~i;l:~le~:

:~t.befolllten

worden, zonder fiat p.r

Is hieraan !OO geetren 6 de band g~I}I)u.jen, sIs de
bcpaliog duidelijk is?
Wij vrezt'en, dat dit. Diet het ge'val III! t.>U kUDlieu
~Barvoor weI eenige redeoen vinden.
Waren Je kontroleutl; overtuigtl, Jot di:" bijhouding
der rektmiugen op dL' ver~chil'enrl6 nnhafl£?'t'l'8kal1tl~ren

April.

atoed. met de verei.chte accurate ••• had pl •• to gehad?
Kondan zij op gedMle aanpeiliogen hu~,tl(\r ambte·
DareD, ale zeker, v('rtrouwe[J ?

bo:~~frv:: ~~j~e:te::l~ro~~~t'l.~'v! ~:!: ~ S~.'a:t· ~Ja~~~:~~ ~: ,d~;
.Murt.

blled~1

ad!i7.:;:~i:eie!b~~~l;~1 ;~jaDghebbenden,

uo wijltn R. V.

die

Wt.. zen

Gtlbe:urde bet niet meert.!..llien dal dcz.e met
beweerdeo, niet m~t opzet ge~oDdigd t~ hebben r'
Geeb wonder, dtl.~ meeO wd ~dnB de mBntf'l
chriBte_lijke liefde he0f" gebl'uikt en met rO[hle
duizen(ie liters in de helre.kkelijke r~gi~ters hee-f~
J

Uit de Indische Dagbladen.
In ae bldii/r lezen wij het vulg&nde ingeRonden Btuk.

BATA.VIA-, dtln l~ten

eenigen in eE'no enln~le Inlltiek-"fereeniginp; kim u gew
blekeu zyn uit dt' ,jll.B'izaok dst ilt eenigeu tljd gde.
den ben afg~~treden als' muziek-direkt.eur der .Jlaat~
8ch,apl'ij t"mt-" Toon1rwut", Ik weDecnt~ 'Diet langer getui.
gu te' zijn vall Ct'DP !J(~oef~nillg del' edde toonkuDBt,
1:00111::1 flit' onrl"r de tege-,wo(lrdige omstanc1igheden bij
d {J t'l\'ee hiHr bf'stlHH:llc muziek'fereenigiDg~n plaats

heeft
De \'fJlH'IJitgang op hl='t gebi~d del' muzieR wordt
hier a18 lint W8re stelselmalig ouderdrukt; Diet door
ouwil van Ilrtisten of vaD :de eenv(}udige en weinig
prehmtifjuslJ en dft8rdoor te hooger te waardeeren _.di'
lett-auten, ma.nr door den naijver en de oneeoigheid
tUBBCht'D u Ai(TOTa'~ en • Toonkrmst,1J niet het millst door
dt;' zucht vau oubevoegd~n om OVer de Hitvoeringen
kritiek uit te oefenen.
Voor hen die' uit zuivere lief,le \'oor ce kUTIst han·
delen, uiet uit zucht nsar zelf~'erheerlijking of jBcht
naat lof \'&n rlnbevvegdtlri, dan w~l uit \'srlRngen om
eene der ,be2t8onde IDuzlek vereenigi[]gt~n te heJp~D
ten ondt"r brengen, die kunst zelre be0tf.--loen, wnrdt

to"stand .lbsast

krln!t" het plllfl

..""J'lo'or!l

~:ll

'1.00"-

de
door U o!1del'l3t.o('und t
o
ii1:t :an
..
u vrit'ndel1Jk m~jn DRam op' (L~ lijl3t !u te Bchrijv;n.
N;et boremwn TJU! uuriijk, ook fl.l war~ ik de e(lftlte, die
ticb aaTlmeldt, maar 0p et'D zeer bescheiden plaatsje,
claar ik o.'-~rtui!!d, 'b~n, dnt de namen Villi vele be minnaars (HI b~v(',rder&8rB VBn de kun~t, wa,aronder ar zjjo,
die ik reken maatscb.ppelijk boven mij le "taRn, eerlang op de lijst .ullen .oorkomen.
NR U tDljll~ boogachtitag betuigd t'6 hebb_:m, ·teeatln ik
mij
(JEd. ])'D, Diena!JT,
Y:lll

~~v~:~~::: :~:'~:"l

t~'\'~i;:~~, v~.~~ h~,~ oo:~lafk

T. F. MUJr[ •.
In qetboerabai8ck IJande{,6 'ad
de aeeijnswet :

leze~

wij verder over

Art. XVIII en XIX bepale", dat ta._chen den otoker of dist·illateur en den ontvailger eeue rekening za.l
worden gehoud~n en wijst LV{"UB 8S0, wu.t daarbij op
de, -debet eo ereditzijde di('r rt'kenillg RIvet v-ermeld

stMO.
Deze, h-.!pllio/i is ii1 fltrijd met' Bailertl tJtaatebitioen:
&1 zijn die, ook van v-roegere da~teekeniDg of DleBLt de
regeering roisschien, dat h. t~eel:\ voor hare. ambtenarcD
noodig- wordt geuordeeld" dit ,niti_t is voor, 'partikulil!r~n.

Wij ~ebb.n hier h"of,l.akelijk. de bepaling op bet
oog, waarblj ean d~ bAbAerriers vaD Gj)uvprnemt'ntd'd
go~der~o ',spillage ,word~ _tn~geken,d., VOt)r ollder b,nnne
~ewaring ~68le!d~ nat:,to, ,V(a_ren~

Bij dere aeeijnew(·t nn i. die 8pil18~e wei ver..,.kerd
Ban boud~rs 'f~O bcr~.,plaatsen~, m~ar a"n 'fI~ak8tokerB,
die .omtijda maanden IBog de g... tookte ara" .in bnune fabrieken moeten aanbouden. wordt v.oletrekt g~ou
8piUage .erl~end. . .
. .... . '. ' .
Aileen" VOOr gediBtilleerd, dat 85% of meerdere otetkte beeft, wordt 10% korting toegeBtaan,
Een eerlijk arak.tek6~. moet dWl eteedl! onderma.at
hobben en daunog hetal"n .00r eon. naluurwilt, . die
OOlt leert, dat &II .. &laobol b......tte"de vlooisto(fen 0010
aI hobben lij .eone miudere Bt<lrkte dan 85%Uf)' v""vluohtiglng ODderhevig zijo.
Meg' eohterde ontw...".r. dezef oup:aktiaobe w..t
eeu .lIIldereoitlegging aan .zijne .. rtikel~n geveo, ill
verhand m'" andere be~iDgen, dan beaft bij de. ambtepren. belaatmet .dilf)it..oeriDg . niet.beboodijk ingelieM enzijo iD ieder gev.t de. arakatn_ tetail

IioII kiBderen vas deN.kelling , sanest, Bilira .. _

B

'TbaDe wit fDen bet met InlatUhclJe opaienerl beproeven; docn wat ook in dit opzigt gedaan wardeI" indi~
de regering niet zorgt, da.t bet de koffijplante1'8' un,;,

genaam worde gemaakt, zoo sullen kunetmiddelenwel-

ligt v~or eene pOOH belpeo, doeh n& een p,eriodiek
aaotal jaren eene e[lquete over den ·acbternitgang der

eUl~~:: :::r::~k~j~: ::::;~it£!ang

op

~

toe

an

aan gebrek.•

intensiteit dcr cultour en 380 verwaarloosing', van h~t;
gecuitiveerde.
"
,',
De hoofdzaak is, dat men van bet of1rspronkelijke
denkbeeld, even \'eruuftig uitgedaebt ,sla joist, om 1&0
'fBring van koffij als aequivalent voor esne, belamug
in geld te doeu plaal8bebbeo, meer eume.: afweek,
en men ten elotte, i!.urJder zich, om een quotum to bekreuneo, alles opei~chte wat maar bij mogelijkheid gaproduceerd lion w'orden. Dit'stelael, da!;' wij hiar niet
verder beboeven uiteen ts zetten, leidde' tot dwangmiddeleo, welke bij minder neiging, tot inhllligheid
nimmer haddaD bebooveo aangewend te aijo, en wekte
bovendien bij de bevolking een Iigtverklaarbareu baat
tegen die cultuur op.
Laten wij duo v66r alleo het ekonomiseh stlludpunt
V8D weleer op Dr6u-w gaan, innem8n, eo nemen wij e.
ne bela8ting in kofftj. met bet dsarvan ouafsobeidelijk
quotllm, uogmaalo aI. baai. aan voor do verleveudiging
dor cnltour.
(A. D. fJ"'J N. 1.)
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Over den Tramway

geno.
N u ecbter he eft de outwerper de. accij. swet ge.
toorod, dat itij Diet bekend was met den handel in araR
en dUB ma.ar londer goeden gton.f 6enige beplUngen

duidelij< blijk, TIie. met den
te zijn.

DE TRA.M.

De tram brengt on8 voortdurend onaaDgename. ja
iD ovmmige op.iebten I.elijke ..ken ioberinnering.
Maar. de tram heeft gaon ae'uld daanfau; hij deed
olecbtodieo.t om· gevoelige sl8geo' toe to brengeD.
Onze beeroebappij io Indie die . wei is ..)I.... 80me
grooten druk op de bevolking legde maar over 't gabeel nuttig i. geweeot en b.ilzaam voo. den inOOorling, bern.t _op varo.eriug. op het recht van den
sterk_teo In den ,agel ia dit oeD· .Ieebte grondolag,
een minder .orkie8lijk punt fan nitgang. Maar nu de
omotandighedeti ons gaplaatot bebben in een t.1eatnnd,
dieo wij zouden wen.chon h"t lJIevolg te zijo vao een
o,erwicht dot ooro~ronkeliik op andere wijz.. word ver,
kregen. trachtell wij door een .. ijo eo mild beetnnr te
doen .ergoten wat mi •• cbien in de ~aDddiDgen 0 _
voorvador8 mind.r gQed te kearon W88.
E.en.oo beruoL bet beotaao .ao de tram op eeo
minder'solids-bIlBis. Ds Bpeku~~tien wa&rvan de tram
het voorwerp was, hebb.o menigeeo beoadeeld, en
werpen eon schadDw op do task ..,Ive. Leeft dit &lIes

lmudd in ar~k beke"d

Bij zoudo anders wei ~~n, Jilt te So~rablliia .meerUl~
len parlijen sfak van 500 ktddi.:'rs ell z~ifd grootere
hoe\'eelhe,den naar d e ~\lo!ukken, .:\lo.k8e8er en Timor
worden gezonJt:n t"'1 da1t.f i'Jder kelJer 15 ~le!:HJCben
inhoudt, zo:) 'Zou!l~ bij l-ulk eene verzendtug {sn

500

X

15

_ _ _ _ _ _ Qf

driehonderd vijf"n.evoDtig fle.schen de

20

sterkte cD hoeveelheid moeten worden opgar:onlpn.
HlJeveel tijd daarvoor pl'o"cic6 beDoodi~d is, weten
wij niet op te g~vcn, ~flar zi::'ker heel wat.
\Yij hel-ben alln ul'::k niet vdnomeo, dftt deze wet!'·
bepaling do\)r de o.mbtcoIHut:n wordt o8.gel~f'fj, dUl.;b
zijn' ov-prtuigd, dat een bon:!e !uirn Ban een ambten8Rr~
met de Wt"t ill dtl haud, aa.nlcidin~ zou kunneu geven
tot het bE'Z:1rgen vim l'ij":{lwlt'r Hel nngf'rief en, r-cll1de door tijd.v~rli<:'~,
U.
(Word! (',,"alg")
Over de
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Te·r
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'dt-

zegl,

het A, D. v.

rrllf:g;

.T

DOg

\'o,jr .. t,.,.l

aa--'

tctl',U

g~"~!l8-n)

n'-. 1:

Hutl de koffij-

!

trcgeliog en
btl1,wareu, dllor de

nLelll~s zl~h 0pHlluarelHJe
k1)tfijpianters g··o"p:.~l'lL Een f't'\·Ol?, dl1ar\'3U_ WaH!, d.~t

Ban

de

heeA

69D

doe!-

en mt>~r geklQugtl moet wor.Jen over de booge' ',rijleD
VR-n vervoer die 'tiOB a-doe eo lta"ert-rJeer, bedingen of

Wt\l:\-rn!-,. ~i...·j)[ur

::~:~·i·;:~:;t:~~~:';;::'~;;:';~~~~)':c~0e~~iLd:I~.:::~~r~:'!~
gaUt~
01Hhh~lmJlt1ge
!
dt1r cnltuur toe aftn

in veltlr berinnering voort, tocb

m';tige exploits!ie de gedacbto aan I,et kWaad ...n de
.)prigting van de tramway:maatse!Jappij grootendeela
weten te verbannen, en heeft~ij de aaDliaeht gevestigd
op bet nuttige van den t.am •• If, op bet - goode dst
nit. bet kwarte ovel bleef.
DS.t goede nu' verdient niet voorbijgo.ieD maar ge.
w8ardeerd, niet ontkent maar iDtegendeel in 'I; lioht
ge8teld te worden. Voor den mindereD man is een
.ervoermiddel al. de tram ooontbeerlijk; ..oor deu Eorop.am die geen fortuin en olecbta 000 ooparkt iukomen been, onmi.:!bn.sr. En dit te moor zoo, nn moor

~i~l~t:urw~~:~ k~~ll:~\~~~:~~~::i:~~.t~i~:!t::~r~t ~~: ~~()~~;~
meni17

te 6atama lazeD wij in ,de Ja-

.a-Bad. het volgende:

uit de bollandsebe wet bet;"fr; overg ... nomsn.
Dij bt;grel"p niet, dat t~t"n kO'·rkleed geelJ dragt
VQL'r een hsdji is.
De 4de aliD~B~ bij uit!:ll8.~ in tegel1woordi g-heid iBn
ambtenaren wordt v~n de fie8s~ben en kruikeD} min:sten~ een twlL.tigste en hoo~f1te!_~ eeu tiewle \·'6D de
partij, dOQr de am;t"naren ta kiezen, opgen,omen:
DtJ outwerper dez,~r b"pllling geeft cok h:er wedt'r

gelezen blad,.n hedel ' I•• , "at door u h"t det:kbe.ld
wordt onderdeur.d om:: "eene niJ;:'uwe muziek-vtlreeni·
giug te Batadn," d~zer rlngon opgeworpl-'ll en uitnemeud tueg'_-,\icht d('tJr derJ ,hoofdredttcteur Van de JctJa-~
Botie, op te richten,

\''1l)

::1' a~J~,.~:g in~:~d::be ambten:::"::

leura.

me!~j~e~eb~'r.:B!rla:~~ :~:t :~!, ;:onot'~ijj~t.diter

oudra~,eiijk.

H.l".!t-!'I',IUi:'~-'rt';H:('

,ond:rgeBchik~jei:, en min:ere, b=a~g, altijd

veel minder ont!sg genieten ,wodeD dan- de, kontro-

vail, tbana aftien.

Bij Y~reenigin~ en BIl!Ilen~meHing va~ Rlld krachten
echter ZG1l 1 iu4 18 nltlt te ontkenn61l, ook Batavia eene
kweekschool kJBn€-[I wordflo "oor \'okale eu iostrumen ..
tale muziek,
A.angenanlll '-errllBt WaS ilt dus, b'en ik in uw veel ..

Ik beu' van gev('e!e-!J: d!l.t bet dieu gCQ.chten boofdrfd8.ct~ul' nonit !!elckk~J] zou art,ililten
en diJettBnten
naa~ welbehugen'- Om de ving~rB' t~ wikkeleD, 7.008ls
dezer dagPD bl'Wt'er..J werd hl't stre\'tm van den heer
'80 D!llllen t~ zijn.
n geloof oi\k, ,iat h"t dion he,·. noo"L in de ge·
dtlchten is gekl)meu 1')0 iets te beproe'lan.
Maa.r wei b:m ik van oorueel, dat fie pers in _de
bierbuven beepr,}ken aangelegenh<:>id geroepen is grooten invloetl u:t te oeft!'neo! en dat het baar, WflDteer
lij slt'chts rcit~ gelukken zn.!, in ei.'D lJuttigt' ou ,bor
zooveJen gewenschte sl1ak, de overwinning: te bebait'n,
indien bs&t' fertegenwoordige,fe met vereende krZlcht~n
de kunst te B"tavia in harn tegenwo!)rdigt' beproevin.
gen te hu1p Komen,
,Mocht u ~O1ll'" hl:"t p'an hehben om he olldt··rl.()8ken,

!lunne

~~8t:~~:sl~:o~::

roij.erd.' .
~
Alt. XXI\': De u'tslag van gedistill~etd gesehiedt
onder cred1et 'Jver d", R(:(jijn~ op veryoerbillet of C'JDseut en mag de UOtH'eelileiJ niet minder bedragtm dan
vijf hectoliter tegen e~ne sterkte nln :')00% tenzij eene
gt'ringer hoeveelheid als resbmt aauwetig is.
Dit- -1S eene r:t)tr bezwareude btopaliug, hovgst belemmerend yoor bandel en scbeepvaart.
De oud~ gewoolite van sciJepell, in de groote vaart,
om, voorgebruik "preis, een balf . of Kwart legger
araR mede te Demen. i8 dnarJoor verdweIH~~.
Ook de ge .. gvoerd~ro va!l k.ueterocbepen, die vroeger ooar ce Molukken eeoo kleioe boev"elheid medeuamen. en tot gebrnik en tot handel. m')eteu daar-

April 1875,

Mijnh.er d" Redakte.r I
10 wdktt mate it.. ,het- de: kbeeld ben toegedH8n,
dat te llab,via aile ~uzikR!e kra.chhm Eicn zullen ver.

<1~

in de obmiddelijke nabijheid .det minen bUD 1'erblijf
h"odelJde, in ,ofereenskmming met de dessab,.lO&leu
en ,onderg~_'~chikt san hat, d~trictebeatuur wetkuam
fonden ruOtltt'b ~ijn" is-Aaar"'l:'0 een aitvit)eiae1. Uit he:tl' .
oo~pnnt bp8Chouwd dat 01 W'IC; ,,_B~re'ken ~tID om d~
kootrole' over asnplant en plok ,Ult t& breI den aan te
beveleD ie," verdit>nt ook daze proef ~~,8andacbt~ .Mi~
mf>n maar eeomaal tot, eeo ,reaultaat kome. 'Beede
vroeger wilde meo. tot hat 8aDeteilen: van ~
opzieners b;.i tie k'offij~'eoltnur o,e~gaan; dooh Iile~
kwam biervan tt,rug, oordeeleode dat ,deselieden, door

G1jt:rtrt'fl-iq~ be

te Atch!u o"erl~denJ n~ur I )Iei 1875
Door de tesMo. Ht'C. J. ~'. W. A, Euera te SaruarnDg in deD
boedel .rm wij!en Hynwo ~l. (J. Brtllker~, geb. B\l~chhnJ hinm'La
drie maauden 011. H) FehrlHlrij 1875.
DO{lT (len
DUIIl.iJulin in den boetlel vaD
wijlen H. p,
bioneo 3 map,ndeD nB 2

Doo1' den gemagtigde der etn~llj in I!en
Heijliger, 6 ",eken na 20 Maart

H~t vnoratel tot aan8telhug VaD tUtnmaudoot., die

reoele boekJ~s ultzlen. •.
~ie 8R"rt:!iliol(efl getrcllledtm due t,}t ~o,~ tue., ".I)ura1 1ll de blDnt"nlaLden, mtH~8tal op de gl~ o:--D 18 meo
Diet zeker -van OVt'f - of ODlt,",ff!l9ttt,
Iu be~ laatste ged~'~Jte van, art. XX it'e~t lO~n. hoe
groot het ~'crBchii mag ziju, da.t bij t::t:I}C ftunpeiling

o.a 22 Februarij 187;,

W~:1i8

eD pakhoiehnnr beJ.ragen fjver de twee eerl!le- maand~ 0

Ie

dat dIe ambt. ook I n d. m~.I\lkhold oou,len ge8teld
worden, dl8 aQnpeihll~e" te verrigt~t" ",~~r hc~ft zich
daarbij 'zeer vt'rgie,t. d&ar di.~ Bmbtellareu,' de d8tlrvo~r
beooodigde roeistokk..,n edrttt -e(m half j~B:f" naiJat lit!
accijoBWrot in vrerkin~ WflB gdredtm,' heb~o ootvangt'n en, tot. riO t?6. DOg lite.edtJ _Dsar de dSfU-bij ht~lwu·

.
Soer. bio...

w~!;,.>n

aI liE'

UWlf.1gl."11.

)

Wij willen Riet uit.o.rig bij het nut .an den tramwily stile! aan. Een ieder begrijpt dat die ondarD,aiDing

.erdient gesteuod te wordeD, ware bet aileen in bet
bt'Jls'Jg Vt100 nRg~Doeg alit) ingez.eteoen.

Wa.rom laar dan bemo.ilijkt r
Waarom de huurder., die moeita bobbeD om met

geJast \{e:,l iiit-U'ole aalJplaot,tllge;1 Z',HH'ee! lllogeo!lJk
binneD e~1l. ru.yi)U von twerl p8t~Hl met de def:53 a18

de 'iflkomdt~n rond te komtm, het leven noodeloo8 bitter gemaakt door allerlei cbicanea i'. D .. Regeeriog u1

mlddt~~punt te dot:u p!aatil. h~bbeD, en d~n i!l~w,}p
prijd t~ bepalen up f 1·1 de pikul voor g<?[>lh~ ~O\lrt
en f 7 vQ[)-r inferieure kwo!itt'it. Bier eu dnar -WOoteU
reeds in 1873 hulpihkooppakhu;zell opgerigt, wt'lke
in 18,7 Jr 'oor bet eerst VI)or rlf;U verkoop~r geopdud
wudt.'n. Eimh.:lijk wer.-J i ll ,j, sa .tnl iu1u.ndsche h(lOfdeo

dit niet I(oedkenren wan Dee. bet baar tar oore komt,
en vooral niet wanneer 8ij~ overtaigd' wordt, ,woWs ,aij
overtuigd
worden. dat de baurdera bellYezan helJ.
ben voor het alg.meen belang wat o.er te bebbell.
Er io eonigen tijd gel.den ""D klagt iugekomen
OVtor de onreiut;., onaaogo08Qle luoht, die ,vQl'8preid
werd vao uit de otandplaat. der tramway-peardeD voor
bet Marine-Hiit.1. Niet de eigenaar . van dat .1l0tel
klaa~de; rl8art"8 be.it de hear TbiebanJ levool .ba:rt
voor~ de b~lang('n van ,medeingeaetenen en _bevolking;
niet de rei.igor. klsagd • ., die in gOoloamd Hotel bUD
int,ok namen. want huu hioderde Diets.. Maar iD de
Societeit de Harmoniewerd ~klaagd,dat. de .luQbt
va'i d~ uitwerfsdlen b~!eeligi~nd ~p '"de ",organso _dar
hew"ker •. w•• ~te;. en iemaod die bijtonder ge.oelig
scboo!) . deed het .oo.komen, ,,!owf eeu ondeugeud utiverwan~ja van Ae\)luB' 'er ~n~fI' ~D yond bij de
.taolpl ....t. der tramlVay-paorden .poot, te vatten ...
noor de bvlh"id iijne~ wangen getuigenis af ta leggen
v..n de. wij.e wl!8rop bij' de slechta. gaBIInn '80 .dear
naar de Harmo!,ie. deed·. verboisen.
· Nubeef't; be".oos .verbaaed dat de klager nietreedB
g.mimen tijd geled.,.betoog
geyeetigd op lIeD
andere, .. laknsastde,Harmonie gelegeD, bron .....
onreiobeid. Dag .iodaguit stun tegeno..... de
monie, bij be~-bekof den monr langa deu walierhm.
en Dust bet geOOuw d~r Soeieteit tegenever de. heuen
Waita .&Co. en .Ratbk&mp & Co "eDWlen Jworea, d_
.. doe. en wagene, Dagi!) tbg oit wardt de' b<ldem dear
gedren.kt. en gev..!ld
de paardon, die 900
.. 1/ OJ!!III'
noemde voertaigen gespao_ .yn.· De grand ill. cJIIIlI'
.en:adigd. lIlaar •._ de dampen d.e d.aarf1it o~_
riell.... noar .amber. Alles .at a1eobt rieI!t, kII& IIfIllllda
komen van de &landplaau der 3. tramway. paarden! . •
dearoiu..., .... wag met .die etandplule.
Ie dit Di.... ~redelijk. en YN,...::-w\ ~ en ..
gao ,bet alg.meen belaogi'
Er _ : is d.. nabijooid YaD de lIana.onie eahell

::nea~e~~:8~:;n~:~~e~cuu ~~UI ~;.:~' :::P~e r~:~~~e:a~:
der dorpen. D,.'z··" mo •. ,sh;,!n 'fa·t, di'q.~boofJ bij htt
toezigt-uit.oefc;n,·11 op ttltn .. la~t "liZ, h1j,t'l,ltn" o~tvlDge.n
daarvoor edLe u';;'1.·1 igl!.o; V.o!} ,j C Utli p~r, pikol, Ult

:~:L g:eb:;da8::i:n':ij~.,a u~~i;~\";r'~0o~.~~:a~~~ill~':n:S g::~
men no, dbt het dorpjolho~Ad bUlti~n I'.~ne bemoeijeDlsm~t- de kotf~jcultuur UO~ t'(·o

groot aaptRI I::nde:e b"'·

:~;d::,D d~~~~tj~o~.711~~~a;~ ':ll:J~1~~e~~I~e \;;~~::g:n~I1;::;
StU uit, dt' c;y,·rl.'I:"":cth·u ':\;1 llt't d.'Bt'8bt'~luur. Waar
ia bet, ddt die bt'Sr,uurt.<!H,lt·.:.! tilt:.?d~ - oiet
maar

ceo,

aHen ~ b~mu .. ijeui:f Iud rtt" kdfljl'ultuur hadde-n; doob
de arbeid wertl oi~t' b-t'JoonJ. tm u.ldu~ odbrak oc.k'de
.tim~la~. tot b.hardgh;d", .... k. Z"O fi. geldtniddel~n ~et, toeillte:l, "lDog~e 6t'D.t) vsete b~&OJd1ging voor

::u~~:~g~~:!~;:8't:=: ~:bt!:'k·:'n ~~~,,;, w::~r g::::!ee~

me:~tseultur~ ,be~t&8~·en -'w.:&r ,tius'-oiJk 'dd werkza~o:i·
bed~n .ergalijkeoderwijs [00,,01. b.lao~rijker .ijo dan.

eldo"" met een.,.. reentage al. beaoldigiog voo"bands
voiemao, mits weuit~ooriogma.r niet te g<>ring .ij.,
Tronweus,voor .. lie. i"18!,~.obe "tt)bteoareb. bij coltu...... werk.... m. blijft, 'behalves ker vast tt"aktament,
betaling p..rceDlagewij.....OD te. bevelen.
'fan einde. 00 dorp.hoo(,len en kamitoewa·. onder
eeu mOOl" dir ,kt, toezigt te .to non, OOuoemde de reo
geriOIt oouig<> m8ntri'sbij de k,:ff~cnUonr; iu. e1ke
dalizlg tw.... "f D•...,r. net is wasr, datdoedan.ge man·
tri'.g.... o afi:ebakenojso we'kkring beboon eo 4....ten.
I><>'"n goone . verantwonrdelijkbei.d dr&geo. Toe" v~
het uu\, d.t · eeoe ~edu<ige' kOiltrolemedebreng" .oi....
te ootkenn'''.; .... nog meer IO~ b.t belliosol. van epeoiaal .kootroleread.. iDlau~beambte. . .n .1Iijue
deelisellijde teO£Ba.
elk. ~ __ fill

at·

_rm

'00l'-

k.,.

been

a-

door
..

::;:n;u!:!'
..1 :i:.~:'=
:.t.f"~-J.:~
verwieoelen
puHeII da.. belet, dIu!.
JIIIi
~

dar

gereseld '.~. QQ.

-

--

~.,

"."

.•.

N&:.Je

ea~tte ~.obt&Q

bebben de "';lirdat'll dadelijk

I

maa.tI'Iiiio1en .ff.euom
. :e.D.. om
. aan!l~ ge.op.p erd
. a be...areo
. . '.
te
~ te komen. Men kan slob daa..an over.tn.g ..... .
Ell '"I. MI· 'IfDDtlig iI. •ijo lijn lij bereid ' bOg meer te
doen. Zijwillon, lOa men d88r?p bepaaldeaalldrin~t, .

eeo ' . afwatlriJlg .maken met ·ba.eell :onder d ~D gr~od,
om d& Ditwerpaelell tI ye ... ijderell, i;,tI dat bua •• ker
op / 600 A. / 700 1.1 komen te ataDn.
Maar lIeell, de paarden sullen 'en rMetm da,.r weg.
Zoo ";1 meo bet, Daar men ons meded.elt.
Wij bebben geantwoord! ~at er no~ . ee~ .' · · ~.id~nt
is te BatIlTia,. eu een· A.81aten~Resld .. o~, dIe. be.de
dikwijll reeds getooodbebb.n de algemeeno bel.ng~1I
te begrijpen, en billijkbeid en etriktereobtvaardlgbo.d
te willeo b.t'aeblen.
Die .a.mbtenaren iullen or niet toe medewerkan bet
yerkesr te': bamoeilijken met den zoo nuttigeo tram,
eo DOg miildor oolle.1I .ij de buurder. · wilien beD.dee·
len, wanDoitr deze .ioh steeds .eer bereid .. illig toonen
o'm aBn: gegronde: klacbten gobonr te ge'~n.
.
'.' Wij acbtln d...rom den tramway 1I0g nlet bedre.gd.
Maar wij meenen lip geYBar da\ deo bourdera en. b.t
,erkOtll . boven bet boofd bangt te moeten ,"'J,on.
D;t bebben wij ged"an.
Moge bet ten guede werkeo.
(J. B.)
Verk~rte ba.IR.· ~"

(lel:·,.Jtlv ..... ~(}h. ~ hHU ' ~ .

(278) Op den 7eteu April 1875, ~". n..,n.ds cpo
(!emaak.t, kraobtenaart; .18 VIln hetOctroOl en Regl(meot
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Pretidant eo. J)irecteureD der Jan8ene tat.k:

. VAN DEN · ·RERG. 1,·.. ~a'.,.
O. N. VERSTEEGH~

lJirtt lc"r-&r," t:.ut.,

SVHRBPS-BBRIGTHN

Eug. StJ>t. Behtuo W. Moppett nnar Singapore ,ia '
Chffibon.
Ned. Ind . bark . Aruboin" 0.
Eea on.r Soer.·
baij • •

,.u

D.e inkomsten belasting in

PariemelitsliJ voor Ll>udonderry, leid citl ti l.' d~1-'ulll.LIC
in. Bij ltu.cbtte nan tc toon~Jl) dat de ve randeringeu, ·
die in "de laatate 12 maauden hlldd;)D pl"a!~ gl?g repen,
bet lIood.akelijk baddeo gemaakt de ... ok dad.lijk te r
habd to ' Demen. De ,tijd was liU geko wtHl, tJu( t t) beali.s.D of do illkoo:stenbela.tiog roor altiJd ","eet .f·

ge •• baft .worden of deel .ou blijv<n "ittnaken VBO II.t
.
Rijka.hel.sting8telsoJ.
D~ beer Seaton, eeD ander lid van 41 e d ep ulBh ~,
deel! daarbij opmerkeo, dat zij vi<t de ~o u uf ander~
maRr

dat zij IH~ t Ift~!d ge-

beel 'wilden onthefron van eon bal • • ting. ,li e .... anr up
de catie drukt en tot zoo,.el b.dri.gelijk. haud.li u·
gtfD

en miabruiken a&nleiJing. get fli.

De beer Jaben,

mayor van

Purtsm outh,

weea er

met .nadruk op d",t meo zieb niet weoBcLte te oult.rel<·

fr~o "_! ' h,.,t. ~ ~ "'n1'H: ~~." ~,..t ...., ...;!,,::_ '". ~'lt'" .4,:,t: roMl \... ,,18Dgdo ontbeveo t~ wordeD \'au Jeze iuquil:li torilil~ tH.'·

lasling.
'
.
Nad.t nOg .erschillende. le,len '80 d. deputatle de
ondoraobeid.D bezwareo ha,ldeo aangetoood, 8utwoord·
de da Millieter, .j~t I.~t atlo~~.vetli., vrlj wt: l

tlllD

!il-

leo bekend .. as en de •• n.iacht had ho,ig gulwudon
'ran allen, 4ie in betrekkhlg stonden tot. h~t bdl('\e r
van de fi.oaDtieo . rl~B Rijlu. Hij · Wli~ ~ehw r lu..hi uch t ,
dat . de kaDBOlit'll" · van d~ ecO~lkiat in d~u r t:g el geawongen &011 zijn, oDb~vrt!JigeDrl l~ a~t""' (jo r.i'! lJ . op de
~QvrligeD t·ot 'afBebaffillg \' an ht."lb9Ling~ n, d.~e tot belD~

werden gerigt. De v,aag deed zieh toch altlJ" vuor ot
m"n een belaoting zouder a.quival~"t . kou sfocbaft.n
en · d~ ook, 'waario dat aequi.a.ent IDOe.t bestsan. Het
W8e daD Dot geen gebeim, als de Mi!li8ter verkla.rJe,
dat · gesn afaDhatllng. van de income-tex kon g."cLi •.
den, zander aequivalent.
Werd de inkomatenb.laetiog aCgeacloaft, dan oou duos
moeten overwogen worden, welk~ 800rt vall bul.sting
IOU ' kunnen wor.den ingevtierd, ' die den last vao de
opbrengst of van ·ongave.r 1. opbreng.t der voorm.lige
iD!tomatenbdaoting ""n .",ten rnstell .0P ben, die tbane
iukollllltenbelasting betalen, ·e.n· dan . BOil men wedor
voor oen grooto moeijelijkbeid staso, Im .. _.. geen eo·
kele indireote belutingzoil dis.: plaut. 'met jnistheid
kutlnen iUDemen,

PD

.1.

van

hotl" ro'peo

la iote.peUatie iDdiende .

wa.. Ov.r .trekkiDg en inbo.ud zou bij don be.r Sahor·
lclUdr

d,> ..mo.eijelijkbeid o~ sen, direl~te

word st ... o, als daze · des,,'e gc een ff)rme.

t,=,

,e..chillende stem",en link •.) Ja w. I,
dat bad ik ferw8t!ht, <tat gtj Alta! toudt rOeptH'; . want.
toeo i. verleden jaar voorspolda, dat metterlijd ouk

kin g, d.t de Komer bet · r.e gt bgef, tot bet iobrongen

dd pruC~@8ieD ti n

zo~d e l}

van bezwGten bij elken begrootin g'~po~ti, sunder yooraf.

worden, gaaft gij ook reeds DW groot. ingeuomenheid

tla.ode inte rpellatia.
Atmu w•• bet woord a.." . dr. Wi:!dthorst '80 Mep.
peo di ,'! a ldus b~gon:
~J ijll" h.er~u! Mijnbeer de Voo«itkr been de

bede,aarten w,,}

vt!rbodt1n

Dd

met .ulk verbod to keonell. Ik sou •• <I.n nok ,01·
strekt niet o'er vttrwo4derd tijn gewe88t" ale hat ver..
b04 langs wettelijken weg eo desnouds

iil6t

Yoorzittdr,

fOD

BpuDi g8eD~ maak le de opmer-

J

bebull'

~'an e~ u uieu'wa wijzigiug d e~ Groudw..,~ \'oor dit
looh~o Bchrikt lCe~ iUlln e re ook ui ct tarug, alii! lJet
in d en Cullurkampf te p:18 komt - was v Qor b~re idi
mBftr det men h~t he eft uitgcv RariJigd op .grond rier
r~ede zo o v·aak misit8od(dde ,w~t op de veret'-nigin-

g " "dh€-itl

ge htid,

~ij

oet

eerGt~ pUD t, waarover ik
,oorkoU1~n. Elk.en dag een

in

wilde tlprt~ kell, r e-cd a te

ge{~", t l~d au.r ids, wtlorl>v t!r ik lI.Iijn~ afkturing: Di~t
1J:18r wa·n rde in parl~menhliren 'form weet u i ~ te druk·
keo . Ik zal u niet vermo6ijf'o mAt de v<)orl e~iDg · van
he-t ganBch~ minieterHHe reltcri p t , t!D wi! slechta doe~
opmerkeu, tint de u t:de vBarteu tm prol..·eIJ8iell kt d~
o ptog:t~n gp-rek,mJ
word er., wu.artoc 241 urell t~ voren
bij d e pol1de verl·)f moet wnrd e-D :l.angevraag d, llfp<lk
rerlof, vo lgel:3 g'~no~tUd~ JI w ~t op de \"eree~iL!iflgenlJ,
,,'"m ,uer rna!! gewnuertl !Cor dEll, tt!nzij gefJao r fNor de openhare orde en 1)t!i~i.1"eitl t i.' crceZen -1" . Nu tt'gt echtcr htlt
mlui.3t.:'riii ic r et1cript, tint zu lk v-e r 1of aUijd moet !Jewei.
gerd : w ortl~ 'j, (lIs een .qroote mf nf.ql e men,-c1H:7I nan df! pro..
Cf8l;e of 6"decaart zal ae(!!ll eme" . hiijo e beert.'ll, lk w.il
u ne.riuucrc!l '&.an h~t fee~t Jar L'Ddda g.afg~va a rdi gdl:'n
te K:.e-uieD, -'llan uwen optogt en nnu UWI.:! va art Cli"t
etooWbi)oten OV tl r d en Rijn, wa lk.., toeD' ook door aC?m~
mi !Z~ bladen werd uitgelegd ald e"'n. irort,) .~f; ]f\PgB den
o penbu.r~n Wt'g", wijl m e o deo R ij:l 11.13 ~~f} I\ openba.
r en weg" beBchouwd e; ik. wil u b ~'rinnerf:o, lllijue
bet"' r t!n, ,: An rl ~ verontwR&rdig:insr, waarmede dt'ptijde

O1wermijde/ij Jre onge·

4

,er_'pard of hoodeo

af~esl.gen

zijn . .'Vat d.t h".den·
af-;! uao be treft, dit kao ·ol)k ill: ciet billijk eDj . en ala
trgeflB

~; tlbe llrt.~ dan m oct gij 1liet

V"tor% Uim eD ee n

de llkeDdc o t e ht: bben en eeti eenigszins wdwi!lende
houding itl ac ht t.e r; (~ :neQ. Dat W,) r,.tt IDflar al te dik·
wijls nit hat (,0:; n~rl()rI;H'; Z·")i ) mo e-to u wij dUB bij e!ot
ran rekening ' \'an weur(!':tij r!t'D w&l re rlJraagzamer r.ijo.
Mt;tt uw klagt oye r het vt: TBpeTr~u d"r wl;!gen kao
bet u ec hter niet wei ernst ?ij ll; want bij andure gelegen h eden lijt gij ill dati o pzi g t t{IO h~e l aog8tvalUg niet: uenkt ~aar een S aan de Vaete nBVQDdoptogten (Gelae;b). Ja, mijoe beeren, dan zie t m e n e r ro1·
strekt geen be:w:lar io, al geht"llrt Iwt ook, dat de

carna,r:\!8-0pt-lJgteD,

gelijk doten dagen te

Altona eu

til llilru burg g~schietl i6, t:ij :l en~ drl g'0dsdi6Detoef".
ningtHt l !H!. ~ a d ':) kHZ tr~kk e ll. ~[ ..m LHH' ft m ij g~echftlot' en, (lat IU t! D zien l ij don miIJ.idtt:or de-8wc.i!e b~~laag'l,
doc!.l ~e ~: n aatw oord bekomeo had : nrij . dunkt, ale de
wiu.i6t~ rs tOO angstfallig op de processi.en .d ~ r K atl1o .
iijk.en lette[j, D.\ogt~n zij toch oak de Y 8s telJ8VOndIDQsk f' t :ldea niet vergett!D. ( 1lZ eer jui8tr~ in hdi CentrUIll .) lit h ~ lt ni e ts t e~e D de maekerad t'@ , e n heb er
zeHii luijll t!chik ill, alit :r.ij teu miD f!l t.a m6t humor gear·
raul!se rd warden en r;let op krenkende of laffe wijtt';
I.l!"~r tij tl e n1 fie g o1!!dien8t~ef':..'llin gi'<n nloC!l!:ten t'3 toch
tt:.kcr nid t oe-gel utt'n 'Worde- D.
Dat de pr\h!e8~ien d~r K~t.tJr.llijkeo (;teed8 talrijker
worden, is · ceu bewijs, dat, de aatboiijl{.e berolkin&
m ~e r ~ n m~E:r bdbocf:.e geroelt om de b !tBchermiug
ces llc me !s in te ro cpen . (Spo tt ~ r!d ~elfteh, ter linker·
zijde.) Id daL ·bela gchelijk mij!l!' h ~ " h';? ( .. .TQ!H_li~ks .)
1k C G D8tat~er v a d rukk el1j k, till!. bij Ji}Zl' mijoe opm erJ

king, aan de Ii oker.ijde der K~wer gel."eh. n i. (Zee,

;~~c~i~r~~K::: CheeU:~~:')' u!!:8z~ie te~::~~~~;\~~~~ ~:~e~'ij:~ ~
Dlo de o \"'\.~rdureD . . (~Ohq!") en zij . J.au tvcb DOg gudul.
riig b~ij,eo e n slecbts tilt G.>d om hu lp ~meekeD, dao,

den b illsobop staat en met

80 4

dere \'ereeoigiog';' D iu verbllldiug i8." TUBlil.cheo
hllu kiea zij geloegJ., d ·~ t in rii~ r t' scdpt 8cuio ..' tH'eoveel
olljuistheden ale woord Qn \' O!J rkolflen. - De gem~eD·
Bt.:happ~lijke gebeds \'t.'!reaniginge D ter e-er9 van bet H.
Hlirt vRn Jezus - zoo heet Iwt '·erd9r, op gezag van
d;.,n Di~t geuo61uden poiil..·i a - dirt:cteur.k.~rkvll, :er - zijn

door -Rome be.t"",d om de v.rdre,." J,zuiten t. var·
vft" gt.m (!) f"n streven onder tlen k erk:clijke firma. oasr
pdiiieh c.oelc:! in.d e n .
Ziet, IUlj :: e b eer ~ r., daar hebb~ n . WI;) 't nu: earet
w~rd ~ewa8gd yan '1J ..:iale doeleinden, on r eerl e van po·
iifieKf. l'e ~. bewijte w\udt ~8ngc voerd, da.t in die vera
e.migiogan ge b ~d !~ u worLit voo r b ~t he rMtel d er w8reldI~k~' m"g.t ', ti ~ ~ P.J:UJf't1 ~n ':l~o r h ""t op uo ud on der kerk·
ycrvolglog! En fe~f-' ll ul die 't·t!uch"r.ikkolijke · vereelli·
g :o geo; . wit;l-r h·d~o 1'00 i ettl durven b idden, moet nu
de politieke hllre \"'er\lo!.g ingtJ- olaatrt'ge~eD wenden.
minister had evoo gO.f~d kUllut"'o zeggen, dnt oileD, die
zoo ieh rhnlrl1R, '·e-rv ol~lJ mflt>t·~D wor dl·nj walIt bet ga·
bt'd , kan immer\ 'ook il: vr t!llrli~ zij?? ~lij duukt, 8)~ "de
;Reg~riu g v~Tfol~iflgB-decreteu "0"11 u it\aartlige u, moc:;L

n"

.ij to.b miIi.te"" upp ...en, dat deze !liet al te be·
lagelijktijn.
E3 wat i. nu het effect <ar.. bot r "8cript gpwee.t (
Precies . !,.e~z:~jf. ;t.' ale 11) fle D soor tgslijk J!~vul o'n~ t rl.· f·ktJ

A.DVERTENTIEN.
.&
A

anbieding in er:fpacht va.n een per·
ceel onontgonnen grond in de
r.oidentie . Mad i 0 e n.
•
[Zi e Java8oh. OODraDt van' tl April 1875 No. 28.]
De Directeur V8n BioD8nlalld8ch
Be8tllur,
(520)
(w. g.) VERPLOEGH.

EOD zwart Rotting ameublement, Medailloo Spiegala,
pracbtige ~taalgravor.o io .warte O,ale lijotell, Bee~
deo met S"Ppo:te, eon groot .rond Karpet, Alcati....
veo en Tafelkle.deD, Kroon en .stnsnde LampeD, II&&reo en Houten Ledikanteo, DjattieboDtio Kleer eo
Dispen8kasteo, Buffet, EeUafdl eu.. }'ijn Glaswed<.
Jo:.t· <D Thee.ertie.eo, Oristal. ~n Pleetwerk,. Rotting-

" e l~n

ne~\ld"j

::~:j . ~e~~O~:ij?~ ~~:~~~~:~~~Q:181i:~er~~~jg::;;'uri~:~re~el~it~
v~n

AangeslagenVendutien.
Woensdag' 14 April: .Voor. rokOriill1! en ten boise
.ao den Hoofd 10geni.or ..Van der Palm. te Karaog
Toerie door S.a.man en OJ en. voor rekeniog van be·
langhebbondeo van n.Iinitgeloste paorl~oederen Ie Be·
bandaran door deri paodbonder TaD ' log tjan.

de prl),Ceflsieo betr :- ft, ik gl'loo f weI : dat die
\'flU u nLt allDgt:n :; H.m .zijll . ~G~ro e p: ,nee[l.1
Nu , wij tierlR DgcD oOK uict. dat gij m el; doet
(Ge-Iofi!h),: maar gij m net" ou8 t~e~tuan, dat wij ~ok 00z.erzijJe \'(~D d tt vrijheid ge.b ruik maken om, naar versieling iu Jll~t eIJk~lvoud of jn hel mce rv ond, BLLO bet
\' r.lge~ (luz~ r gf)usdieoeti ge ge.brui.k en deel te [jeme~;
wij hiDd , r. n u ,1",,1' volstrokt "i.t ~Iede . (G eroep : .Ja
we:!") MUne hee ren, ik weet wei, dat gij t~er dikwijle
b~wcert, d~t b ij ge l e-ge (jb ~i d van proce8Bi i; n Bbateo
WBt

Ran

oad ~ r

het toezigt

~

van ZEds nettln en goad onderboudeD . illboedal be;

dat

lot

Utt Batavia, dd.: heden.

Hetstoom80hip Pri", BetU!Joijia '1 A.prilli.
Slies
... <gekomen op weg Baal Nederlalid. Alles we1.

stll80ue uit:

6ereglel1jka \"'~r"o l giog Le dcen installeD, eo. de @eb~ldi~e ta i VO OI bt eldig ge6traft wor df'n. Maar de hoed·
dragere zI;)lreIJ zijn ook nidt oua t~ huldigj ik. zOU ook
di e!! beeren we i willen ,·euoel.ien een kl ~io weini gj ~
ret:pect foo r de godsdib osti ge g eblUiktm ,'&L aDder(IJ '

roUt. ;;;uU:eJ

.
,
b
koO
'
.
eane? ee~t een
rtoac~'8a opgell'ODd8u~
hInd. Ofanhelm I. 'l'IJgeaproit:en.

To W

(Gel aeb.J

wij(h'rl'l, tlat Ii,!t verlof tot bet 'ltoudeo

aa,! ,:tiJi,,!/ !fee!t , gflijk gt:.noeg bekend i,." Mij4
no heere.n, nl wil men lIe proce~t!ien olld~rdr ukk e n of
terbitHleo, Jan bel?' ft men d!la r om I.I og net regt niet,
om 1!1 mini s terie le d pc rt!teFl dio Bcb oone en \lrom8
ot-.feningen mnedwilli g, t:D in etrijd met de waiu'heid,
\'erJa tot te llib.k(:D . Die s mau u \\;1: 6 ~j r, t!tgHLo m t' D ge·
beel OU D ood i~ A!s b"t d e n he-= rcD m in ister!) \'an Binneldo,'ldache Z"ken en Eereditmet m et bun teeder r;c·
d ~lijkb~idtlge \Tue l e rnst i~, dnn fiD.d~ n tij hler in Dunne on midd eilijktJ
nah ij ltoid ts Berlijo zelf, gelegen·
h ei .i t~ Ot"or om uunn !! ':eroutwaardigihg t"e luc litc u .
Z ij bchne~en bet w8Hrlijk zoo ver ni r;t t" ~oe!(en.
lotu~seh e n, m ijna heer~D, er is nog een antier minl~te riee-l. rescri pt' verj!.c il£n~ lI: I OU tU IIgelijk D Og t.ragiCOlui8cber dUll h ~! t ~e rs t,a. Ik bou llel het res c ript van
19 A.ugu3tUEl, bt::trt' ff~ nd~ de k f' rk~lij k ~ \'erc l;} n i~ ingen.
D e ker);1: ader,. die bij de l.amel,ste.lJ:ng .· van d;.'l.~ rt>8
criFt deu min.let.er t e r z:jtle beeft ge:!ltuau, i:J een on·
gQ rJ061::ci 0 aire 'Jt ~ Il-'!" can pol~'c;f! op dieD.etrRpport
worut ten minflte tdk ens- g'~ tiu8p et!}d . - 10 bedoeld
rrlIJl'cipt wordt guzcgJ, dtlt. j~~ kerkelijkl;! vereenigingen,
ell Oltlt lllUDIj d ie fau J.wt H. Hart van Jezus, een
bepaald. dot!t hebb ~rL DAt- iii, op zich zdf ':Ieachonwd,
aL dadslijk een zeer ellmme opDlf~rkillg (GeJach); ver·
(h~ rop heet IH··t, d ~t Jit do ~ ) ei~~Dlijk: 01' kerlt.e ijke en
aDuiale flfmg e!cge.[!h e deft is ge rl gt, gelijk hI iJk t uit
bet l\Ii si! ie · w~r.c u cD do 1l~' ID 0 1J4 on ziekt!llve rplcgiHg.
Ju, rnijfle heeri:;n, hd klink.t ve rflch ri !!koi.ijk! ,Duell let
op : ~ \j . u -.: b L~IJ uu v . r CO U1 t? O, dat het doel li gt in
}.;e;!..-elfjkt1 e n ~ocilllt! 88n gelegeDhedeo. t)tr"ks kllmt weer
eel! ander ,doel".
V"rder le"e ik, dat het dien broe.ierseh.ppen Dog

&aImi Leeft.t&!e&t1'lV8t(te,pllgt& ~aieIiIt)

aangeuomen.

interp f' lI ntie ilJdi eneo, · dat ~ ftat Diet: 't EOU ol:aangeDaam zljl.l roo r Ita betrokkonen eo voor de g809cbe
Kamer. ~I!i de h~~re-f\ minis.t~ r8 door onte opmerkin.
g~tl nll e ll dnn rerrast worden, dan zij dat itl_ vergo8~
diug roor hun Dl~thod e om Ot. . .:; n:e r telk:ena beri gten
'foor te leggeD 1 ~ die tij, Da~r bet beet,. zoo p88 ont'aoge o ht1bb f;l n. O .. erigall8 wi! de ov~-, r.de vacatur~ 'an Ma!~
liuckrod t gee o woord meer verf!lpill~D; want ik ben al
, oc r te ,·r""rlen . dRt, nn \,,;,or de allereerete masl van de
zijd e der He~ .. ring eindeJijk ook oeDIl ettn teeken van
ut!ai uE: wic g in 011.!! verliee i~ gege,en. T,)t dUIJver t och
was ,.an r~g~ri rg~weg~ r,('o et'D b1ijk: Dog Diet in 't
opcnbaar getuo nd ['r"t'k"D~D ,·an oogeduJd , - TQlUult.]:
matH he t; is Tr ~~md , dat j u i~ t d ~ groote de~lneming
oor.l.sak· Vfl O hrt uiltltbllen ner "~rkiezin~ is ge wee8t.

t., {

1i'i.'Jt!ien. ov!!nac1ztr:'"

I

JeD 8,\ ha1 sigenlijk sloeM• . zacbte '. teru.eo gebecigd;
in v.rgeliJking .an botgeon in de polioie-rapp.ort61l ver.
rod I\. ~tond. - Van bet tw""de .eaorip., dat be"efFen'

d& de vf'reenigiogeo, berion~rde bij ~icb dell , tekst
Diet; mBar . dat wist hij .w",l ; dat h.. t r.iet /;~lagt:Aelijlt

J

Sir Stafford No~tbcote, de Miuister ,'aD Fiu a~tie~ ,
c).tving gist .......o ziju deportewenl een deputallO nIt
de, NatiolJRle Ligua te gen ue iJ;corne-t.t..I, Ole blJ L.e~
0" bet nood.ukelljke . • an de .f.chaff,ng I'SO de ".:kodi8feDb~188tiDg kwam , aandrin ~e n. DB b~er L 1! Wl.8)

IIll

V80 twee r~Beriptenj ·door· het lQinisterie·
HiuD~n"
Ituidsche Zaken in 't' rJeDigio~ Ihot dat '8;n · . Et:ti.'~di el.l~t,
uil.ge •• ardigJ. Hat · . ,ale be.rt be trehin~ op het ,,·r·
bod der processien ell bedHv,arleo. (.~iha, daar .Iwrut

J

EngeiaIid.

onwi1l"keurlg wmam, cW; de 11Ic1sra geooe ollLri31e
keoolago.lDll Yan sijD o.erlijden b&t.oefde. - O.erlgallS bad b"" DlInillter,
gelaat. da, "ell) . oorteall
bet olterhjdeu eons af/fe...rdigdeD a1tijd oIIIoieel gemeld &&1 Worden. - Het rescript betrefFende de prooe8lien W8a 08 njp ov.rleg en io gavolge .eraotl'U8tende pohc ..... be.,~teo D.tgevaardigd, ale lloodl8keliji :

· ~::;r::n·oo~::a.~::de~.e~ijd:ar:i~~::~ss=i~I~: ~:; .

~ 1){u ttiedl· n

~UDlaraJJg.

vrllgeo,

In.booD, a la bij, Schortemer, 'niet met .en ioterpella.
tiegedrei ;;d .bad,- ~ IDg bij aldo. voorl.:
Eo nu, ' m'ijna beer.en; 'ga ik over tot
be.p.eking ·

lm

Vertrokkell Schcpcn

wijzigin.g kwnm EU1

~=a~~::g:I';!t:: ~~aa:odt:e~~~b II!:'~;~e~0~o~7 g!:::~

Doch l'r is meer, · H~ t m iuis te r;c.:B e r escript b~PB81t
V3R proees8i e n
bedevallrten ock t eU"" 7noee geloei!lerd worden, ais
te rOQ. . zien i.,: dat cit: Fe /grim' of dtelnem.en oll1eru::efl :ul-

t:e f!!iJftlDarsnt;r_

Ned. Ind . bark Said nloei . lIIa~rook lIIG~ohi"
CberiOOn.

•

I

N"dat de "gheer von So~orlemer·4.lat sicb m"~ oa·
rlruk b.kln8 ~rl had over het feit, dat de Regerillg
Dloedwllhg d ,. pluto vall Malhnckrodt lD don Land

door d~ liberal;' tijde dezer Ka;Der tegeo .ulke boos·
«"rdig e uitlegging eD m:isbrni kiDg der ,w~t op de
Ycr ..:ei"JigiDgen" wt-rd geproteatterd. Ziet, mijo e beeren,
hier hebt gij ou aenr.elfde· g"fal.

Aangckomcn Schcpcll

van

I

Een
woelig debat
de Pruisi80he
"
'17' _ _ '
.u..&U.\or.

mijn e beerell, z~ u ik meenao , dat «it· a un een ietier
a !s e~n onV"ernealIldbaar r egt ·motlst toegekilud b lijven: i k f erklaar dan ouk, dat bet belemlllt'reo dar
proc e ~sieD t!l: a ongeoorloofJe bep!3 rkillg !ler uit,wendi '
~~ uijbeid i14. Dat .de mini sters lQ~t tu!ke dingcn. bij
u (de _rreker wendt .iclt nsor d~ lio • • rzijde) bijval
oulmoeten, weet ik maar a1 te we! : gijliedcn wilt ini·
Wtlr8, dat de Culturl.:ampJ in aHe vorWdU en te o aBen
tij itt door dk\!o minister, ,oowel "&0 B ionenlaodsc be
Zak en aI", \'lin Eeredienst, t ot h et
za l g8,oerd
w·Jr ..ien . Dall row ondt!Jrdteunt g:ij o ok de ministers o p
tt'rr~io ~ n, WDar gij boo anddtS z ~k~r saudt t~l ugwijEeD.
Hdans. wij zijn nu eenruo.al in h.et geyal, dBt W"ij tog"'no\'~ r aellparlij-rag £' ring staan (Protes t links. r~cer
wau!" in het Centrum), ~n oue blijft:, daar men el·
de-rli bij~la gean eokel wOQ!'ll moor in vrijheid han
8j.!rekl:!u, lJietIJ anders ' over, dan t tln minste hier in de
Kamer DOg de ding-too b ~j !.!:1!l war~n nqLLDl to Doe men.
M et betrekkiug tot de hroedersch.oppeo he~ft de mi·
ni:ster gezl;')gd, uat h~ lil!.v{!l" e~3 iot~rpellatie wilde af·

uitcrflt.J

wacblen. \Velnu, .ik wil hem wei beloveD, dat ik het
or ni,·t bij •• 1 laten .itten, en d"t d~ la.k oog wei
Q~~?lijk op bet tapijt . ••1. kuru~u_ Uij' .~r!l" due, inmid·
t.l ':"' irJ wat ~ : ter beslagen te tijn. (tBra,o!U in bet

Vendutie _wegens verire~.
Op .W oensdag dell 14 April
t:en hu.ize van d~n H.eer

R. C. van der Palm,
Boofd Ingenieur van de,," Waterstaat
op I<arnnt: Toerie.

m"tteD, KereJs.

Alamede.
Een weillig 'l8bruikte Handnaaimacbille van Wheeler en Wilaoo.
Eeo Eeer net.t e Fr.Dscbe 'Klok met . alagwerk.
Ean uieuwe Speeldooa met acht Aira.
V 0 0 r t I.
Een .eer ruime, Iigte en 100 goad aI.
nieu .. e TENTWAGBN met eeo atel W88Iloez. Wielen.
Ee. ligte MYLORD met losBen OOk . ,oor 8011 en
twe. PAARDEN.
~
E ." .pan deugd.ame witt<, PREANGER
.
P AARDHN, b',og 4 voet 4 duim.
Een sterk SANDELWOOD BBNDIEPAARD (V08)
ruim 4 voet.
•
E . o Kinderrijp&ard met. Zadel en boofdatel • . W ...
gen tuig.n, waarvan eebige !rog bijoa nienw, Bloomen
e n Va reos in polteD, en wat .erder te · yoonehijn aaI

1&

word~n gebragt.

BOESMAN en Co.

[478J

VENDUTIE WEGENS VERTREK.
Op Donderdag den 15 April
, u I I~n

SOESMAN en Co, t"D buise VaD. den H<ilor

HADAWAY.
opBodjong
m,julie bondeD 130 ZEds keorigeuD compleeltu
wa:\ronder ·,

iD~edel,

M ••• ief ·MahoniehouteD meub. le, groote ronde' Tafel.
en KoapeD met marmeren b laden, e.1I groot BoJfet,
IJ., ren L .dikaoteo, mahoni. booten Kleerkaateo, Ben
BOD beur de Jour, Krooo·, Tard .• Hallg. en Muurlampell,
groote Spiegel. en Schilderijell, Reo grout EDgalaeb Eet@ e r\'i~8 'oor 2~ DefA()n~n , (}!!'itIH'·P" .... ~~~+: p':' .r-o,~~~~

M."Oll, Lepde en ' Vo[ken, E.oe gr~ote partij Keoken· eu DiapeDsgere.d.ohnppeo .
Voorte:
E en Eugelecbe ·MYLORD, Een .00 g O e d .
.1. nieuwe Engelecbe REISWAGEN .
.
'1' .... e "pall deugdz"me Sandel wood W A·
GENPA.ARDEN, .Een goed gcd r••• eerd SIDNIJ &IJ.
PAARD ook voor Haodchaia loopeode.
Een MAOASSAARSCIT eu SANDELWOOO&IJ·
PAARD, TUIGEN.
B Olle bDitengelfooD groote Cullo.tie eeer .e1doam~

Plltntjes en Bloemen
in diverse 800rten ~8D Po~ten , en .. at ;erder 'e

'00'"

scbijo ..I worden gebragt.

Aile8 daag8 te voren te bezigtigen,
(476)

BOESMAN en

Co,

Vendntie wegens V edrek ~
Op Vrijdag den 23 dez~r
co. : veodotiei!oDdeu

'-ullell !;OBSMAN &

Te
ten Imiae

1\0

Blnk~ng.,.I~~l:>oo.

voor 'rekening vao den Majoor Intenl18llt

Van der Weijde,

bet eind~ der ,or~~e : l' e,~w . Als ill rutj lliet \~rg~ :11
CC !l trum.)
belaatmg tooodanig in te riglen, .dat iiij' jlli.t . bet 'er.,.
waa bel te Potsdam, waar deal.ijd.de R e:(eri "g, tVe·
1\ • .Windtboret , ~ ielJ de liber.l" .. rge,aardigde Jung.
IaDgde bellrag opbrallt, . Z ·· O were'.I:root .ijn 'In tot .• fon ..'
van ZHEtlG: .....r . netten 'en «oeJondemondenoo;,..:
l;: en r ... Ji", die .van . bitter~'o hnlit tega.o . de· k,atholijke
veel bedenkiogen "".Ieidi';g geTs,D ala tegeo de ink"m· · gene de .rerwoeetiogeo •. do!>r ,de ropst'U in d~ b(l8~eiu..·n
pleteD Inbot>del, beetaaod."it: Kaeten.. Btoelen. U ·
aan.~er_ig.t, 'a~n een ' Iaoira"d . gelaotte, ..om d",', onruid·
Kori< o••rli.p. Hij dre.r 'op d~ ergbrlijkste wijle den . fel •• Ba~ken, . Ledikanten, .Lall)peo, .Spiegela;' en Scbj!.
Minio.t ..r .teld;,
I/tsubelaatiog worden 8Bogevoer~ .
d~hJk
..
~e.
n
:e.
I
D.de
Ba.~
··.
te
.~Jut.keflt
~.n
blf1~)~n
14
d8~
e
u·
Yp
nt.
Diet
de
proce8S;eQ·
w8srin
bij
een
vernederiog
voor
de mtag, of. ni.t 8edert d... inll,ering ' van ink~mston•.
derije", GI_en Porcelijawerk' .D, Diepell8 . ,G'!l'tJedteo ~rigteD · da~ &Ul ~8: ··ge8c~ied: ~os~ Na ·verloop '~a:n
d~ an~e~e · c:>Dfe8sia~ ~gl . en : gar" dbO· . ~eD8cb I.e , keD- .obappell, en wat ,erder. te v9'1nebijn . sal WO~lln .ga.
belutiflllen door de RegsriDgell 'in .de 6c8nti;;le.t.a~:- ·
14 .dagen beri!ltt~ . de lanJrl\8d, dat ~.j . tot lijo · geD~e:
D"n dat8poedig, . ,overe.e nk.o mistig . bet ..• erlangen dee
bnd$,' voomamelijk wat sf,cbatllng vanindirectobelaa ·
bragt.
.rijheers.. ·.on. -SCborleme.... AI.t;".·een goede wetg.iog Je
intgtlobetrefl;, een wfig is ingo.lagen, die .den ,b.lao- . gen. ·""n .de :Regering · kon .- m.~Jeelen, 'dat: I;ij ' .ijn last
(52S)
met d~n beskn 0:t810g ~erTnld bad: . alle ' rupseDw,,:'
""Dgeleg. "h.id·. der 'processien zoo reg6Ien._
tftls:eDbuld~en ..oordeeleu beeR aaogHbrar,t,' welke wei
togeDI)Y8rdo nadeelen der iokom.te~bel8BLing mog.n
::~y:~~;o:~~d.~~e~:tn:o:a:::~!e :;{ .. ;;::~::t~::
Fa. 1IiiII1Dl._ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Wordell 1" "rek6l!ing genomon. Zoud¥.n de nijvere kla...'
~ . het b~lngatelMl1'8D .66r I8!!!S terugwenecbe~P '
booli.heri.
loteD,oorlozep,
y.
tengevolg" "·&ar.an aile aile
rnpeeo
. Bieb ..:badde~
. doodg...
~hijnl~a nlet. De Minieler .rut, dat b~tgeeDI.ij ,
Op . Donderdag den18enMei . 1875,
'... ilfiln ' dag geboord had n ,drnkkelijk . de . g090.lens . lagen. ·.( 8ebatere"d. gelaoh •.•.• Een . atem·. ter. lillkerzijde: .
cal olOOl'diV .Weea-eo Boedolb_lIIhi...., ... hter :be.
4" f~) Ja • . mijoe .boeren, op II1:ke :dwaze deore~ec
.~.. ",drga't .~G in1'6raehilleDde deeleD dee laooto ov.r de
looaaI 'an bur bntoor geOOD.., VENDUTIE wordeD.
moat men met .dwaaeheden ant"oorden. ':""lk . eindig.
~ ~en geltoeaterd;hijerk8llde. d4! ' depnlatieale
""boudes .... ~ &o~ den boede\ ' .... ';jlea de Wedtnra
' Ba~via, dd.h.,den.
Gl'Ut Bulepoorg, .de ' lI)ioioter van ' BinnenhtndSC'le.
il. wlWDlijki" ...negenWQordigiog• . M.e n BOU. ni.t · van
INGBLA.IRB. geboreD. l'mI.iPe . be,..,........de ·P,AK·
. h66a. vel'lfaebfien, .
"'aBs .erder . ~o .!{aan en dO! Zaken. beantwOOfdde desan gedncbten 8p;"'ker in.t
De· Mail meL ' berigten tot .6 M.art i. . .....gelroaien.
BLlIl!l 'I"Iegen iowijlr Lr. A., No.lliS.
ielleillien dar lAID
begrooliDg ontiluiloo; bij!lon ; eenige uihlugten. Dat . de pl ...te .ao Mailinekradt
Samarang, den Ilion A.pril 1876, ."
De TwOOde Kamer 1;e~8Jld~lde hel W8 nt,;erp &ot
.. _ '!l'MS' doenJloon b&!oveo, dat de ~ "ijll. volko~ ,...... I... g on'e"!lld _ ",ble,en, moe8t,· meD' Diet ;'&11
regaling
98n
do
diellat
ellbetgslWnik,an
'
~
Namena Ile KuMi" ~
. ~ . ~ hebflan son. en .enekeren, da' de R&li'rankrijI<
·heeft
bel
....
oni
..
erpop
.
d.
e
repll"'!koill~
. Ilt.,"";"';'.
.
,.:. ~.A
. . . . inaitD
... - .. de
... b e.I A m• D g. dell Iandeaang.anamer
.' iDtW' ~. diS .. . . cloan cou.
'.
•. .
(a. io ~~ Ma.) .... dat de eenooYOrbeid
, ,Po W; ·iI4OAB8.
.he . ~ ·".o"eu.

De

!
_'II

kooinkiij~e Regeri,,~in

-W. .

.ee

E'L'.•E
' ·.C
· .R
'A
' .·M·.· .M EN
·· ..,•.

::=':1.

1.ial~ : a:!t..!~m::. ::~~:~~~:~:idt::

tao

.

,Openba.re ". Verkoop I. ···

Ontvangen:

Solide ijzeren Ledikanten,

'.

BAIAB~

MJIT VBllGUNNDiG. VA.N DE1!J,REemEllT VAN. 80BnAlrART.....

Gedecoreerd.

Prachtige verzilverde groote. en kleine

Woensdag den 14enApril

desverkiezende met BUIJT.ZAK en KLAMBOE.
(336)
F. H. BOUMA.

Preseoteerbladen, Bouilloirs.
OJij- en Azijnstellou, Znur••tjes, SardijntjeB- doooeo,
Pieces de Milian, Gebakmanrlen, Prebanteerbls<len
met Trammels, KQllij- en Tbeekistjes,' Frnitmanden,
Bekers enz.
Stellen B.rliju.{·h Zilveren Lopels en Vorken, Geguarandeerde Etai. lOet zwasr verEilverde Lepels ell

J. J .. van RUIJVEN.
Sn.Dket l';Jnkl;rer

VorkeD, ,Messen,

Samaf'any.

(19ti)

ltIarin~

F. H. BOUMA.

Uit P A RIJS
Pas ontvangen
een groot factum S C HOE N EN
voor Heeren- en voor Kinderen
\'SD

5 tot 15 jaren,

Zeer goedkoop.

ill

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

B.A...z..A.. R..
Hollo.ndsche !Cl.lm'erbezeml:l, J apaDsJ'he Bezt-,mB, vlie ..

gendek.els, Voge!kooijen, VOGELTJES ZAAD, .eer
soli de Lederen Koffars, Handtasschen eD dames Reiakoffers, P"'fceleinen en grade ten TafelservieEen, porcelei
nen I'heefwfviezen met roode en dit~ zwarte oortjes, waar ..
ICloze Kopj<.'s, ,ge~lecoreerde The'eB'~r'fiezenJ preB~Dt Kop.
a

pen w8arunder ~r]orkopjeB ioor gesDorde heeren,

nelte bllkl,en doozen.

F.II. BOm'A.

gc3
~~~

als: 1 ~

Vleeschblikkeii,

~:~~c;: ~:i:~ge~:~~~.t.
Kalfl:i.. en Oi'lsenrol1ade, Hazepunper.
Kalis· en OssenBcbijf.
Kalf•• weserikken.
SAucijBjes
Bouillon.
G.bradeo Paling.

in

,
\

~ ~ ~

WaarJo,'. porcelein ols Bordeu· SchotelB' Groente·
Scho.len en".
(389)

~

;.

6roenten
diverse

bliklien.

~ootten.

:F. H.

(513)

Voo

"'t:I

BOU~IA.

Ontvangen:
de tweede druk
van

LAS 'T-',

J.\~r_

de Ned. Illdiscbel<Vetboeken.
benevena

~

de grond.wet voor het koningrijk der NEDERLAND~':N,

de Politie Reglernenten,

Me. NEILL & Co.

bij

(76)

- - - - - - - _..._ - - - - - - - -

MOSCH

Hout- Aankttp

§cheeplf-'eve,·anc;erlf.
Zijn steedsvoorzien van'

GeteerdTouwin verschillende dimensiiin.
Geteerde flil . ongeteerde Lijnen.
Rollandsch en Engelscb.· Zeildoek.
Rollandsch ·enEngelsch· Zeilgaren . .;
Zeil-naalden en Zeil-platen,
Pomp-'en Pinkleder.
Blokkeu een-en tweesQhijfs.
Verfwaren in bUk.

IJzermania.

.. . .

.•

Raauwe en gekookte Lijn-olie I per kelder en
Traau . . .......... . · 1 per flesch.
. GroeneZeep in blikken.

Cotton Waste.

Lording.
Rennep.
[242J

G. C. T. V A.L"'i" DORP & Co.

(940)

Goede Engelsche

p. VERSCHUUR & CO.

eftZen.:;.

P. VERSCRUUR· &. Co.

Van de pers .gekomen.
1001 Nacbt
.A.rabisehe ve.rielliogeD •
in .hell

"".,.."',,

op rijm gebJAgII door eea·&!aku.ndige. •... . , 6.(498)
$. 0. T_ VANDOlW& 00.

Nfl. Signora PALMIERI en SignoriDa PERSIANI
zollen in cosluum zingen.
(GI2)

Stoomv.-Maatschappij Nederland.

Het stoomschip

kOlQmandant J. F. GRAADl' VAN ROGGEN,
zal ve:moedelijk tegen het la"t.t 'an April e ..k. _an
door bet Snez-kana,1 .ia Napels naar' he'
N,euwe Diep vertrekken.
POBBagier. kuonen te Bamora~g embarkeren.
Verdere inlichtingen te bekomen bij •
De.Agenten
(460)
J. DAENDELS & 00.'
lJalaria. Samarang, So';alJaija.

B~taVla

Aigeilleen Expe.iilie- ell COlli III issieKanloo\,.
Voor

gebeel

Belaat zich· tevens
. (5)

C=-

...,.

Ned. - I n d i il en
IDE't

het honden

E ur
fSD

0

p a.

Vendutieo.

P. ZWAGER.

Eene Hollandsche

.JUFVROUW,

biedt zich 8bll ter verzorgitJg van kinderen of ter
8sB:stentie i.a. eene huishoudiog.
Franco brieveo adr.es letter K. Samarangsche Cuurant.
(517)

Ret Ned. Ind. .stoomschip

hand.ehe geschriften vau Inlanders;
net tarief van J ustitie-kosten bij de landraden;

I~~:~~i k~.~~nk::~~e~~~:!~l!~e~tr~!en~:d::l:entt:~~~~od~~:
fOE DAN G !. N. )
Be.teiJ;"gen 01' olle soorten van DJA'l"l'IE-HOUT·
WERKEN worden "angenomen door den .Admini.trateur
G. M. GRIBLING.
Ad ..]. per 8voor 11.lte G.daugan.
(970)]

1Vr:E'.'N .A·DO.
Kapilein DE WIT,
vertrekt \'on hier Daar BAV A'VIA op den IOen
April e. k.
Voor vraclJt

deo tot
(518"1

ell pR888g6

Zt ~-

V;tO

Rrand!i~I!/J.(u

vOflfUOertJ.,Je

M1!3l.5chappij~f1

(23)

wOflieu :tant:ellomell Yoor reke
hij

C. A.. REIJERS

'fweede Indisch LandbouwCongres.
J 9 April 1875 Receptie der Congresleden.

20

•

22
23
24

Bal.
.Fancy.fair.
Concert.
Bal .
Concert.

~:

~~,:"baten~ •en . andere. Vooratelliogen.

In

Londen

en

Glasgow.

Eene co.nplete D 8il9

STOOl\l- SUlJ\ERRIET-MOLEN
met
CYLIN DERS,
vau 30 X 60 en buitengewoon sterke zam9Dgeateide
0'. ~rbrengingB-beweging,' HorhwDtale Stoom-maobina
hooge drukking m~t reveroing .. en expansion gear,
Luchtpomp en Condensor, ben.vens Stoom-ketel. Van
Galloway,

"1'._n _

~~,,--l ,_~
••• '••

-.~

-~--

~.,-C

.. _._"'''~c:;"'

- ~~.,----- .- --

-"_.+ ___ /..
__ ~ __ T· •• _

men ziclI te: vervoegen tot

..,_=~_

r .... -

___

'- ......

~

,..'! __ ~
5 ... .. ' ' ' '
.i~

.De Asenten

Me. NEILL en Co.
(183)

Samarang.

Te Koop!
eene lading van 1350 Tons

(Powell Duffryns Double Sor.... oed Steam Coal8.)
Lev.rboar goheel of gedeeltelijk in eeniga baven V8Il
Java's Noord-kuat, tegen 6iDde ,d .. aer , maand' direct
vao CABDn'];'. verwacht per Maasnijmph. A.dres:
[as.!]
H. MOORMANN en 00.

Geregelde 'va art tusschen Java en Rotterdam. via Suez~Kanaal per de aan
de Rotterdamsche· Lloyd toebehoorende, nieuw gebouwde
Stoomschepen:

Contant· te koop:
13este~uivere~rrovvroo~

fijneKaneel.
(515)

Uit het Erf SOLITUDE.
eenzoo goed hlsnieuwe

Qro,.illge,."

Engelsche

WAGIN

""ie8Ialld~
groot 3000 tons met 1400 paardenkraoht,

I

~O~:R1WMJ
[W)

B. O. ROBINSON & Co.

groot 3000 tons met !,400 paar,leDkracht,

27
•
•
Diner der Congre.leden.
De Regleme"ten van (lrde,werkzaalDbede~ en festiviteiten ZijD a 20 cent. bet exemplaar, contant Ie
verkrijgen bij
.
J•. H. SOESM.AN
te
S.marang.
.M. E.· BERVOETS
. Klatt.,..
!L HEIJMEl.UNG.
id.
Dr• .A. H. OORNELISSENte_soto.

E. SWAVING

Te lio Op!
Uit de fabrijk van de Heeren

Maatscbappij

"Mercurius"
t\i&1t;O'8 tegen
em
Sam., 1 Jan. 18'11.

Mevronw ABRA.HAM.
T_ang.

(1567)

Rotterdamsche Lloyd. Cardiff Steenkolen.

Ass .. Mllatschllppij.

DIOgo

Kamers Disponibel
::~~ v:~~~;:~~:~deper~onen en familien, ""olllj'de

gelieve men zicb te wenDe Agenten,
J. DAENDELS & Co.

O. I. Zee- en Brand
Bralld.~erzekeriug

3.-

"Voorwaarts"

die Diet dan tiS ,""oorafgaand \·erlof vo'or den rechter
geroepen mogen worden;
De bep.lingen nopen. de bc\\"ij.kracflt van onder-

zijn ook ruim voorzion vaD:

tegen / 35.- a Co:rn.ptant,
alamede:
van RIJ-STANGF,N voor Paardeo die h a r.d op de
lagen zijo.
(437)

Entree f

Kinderen beneden d~ 12 jaren, en militaireo beneden den rang vao Oflieier b.talen half geld.

Huisven(i ,.Lien.

Het besillit, boudand. aanwijoing .an Inl. hoofden,

Co.

Z a d'e 1s, compleet.

Aanvang··'savonds ten 8 '/a uul'.
Plaatakaartjes kan men verkrijgell bij de HeereD
A. CORNAES en
H. WILKENS, teSoerakarta.

HOUMA,

LAND- en TUINBOUW.

EN

PHOSPHATlC GL\i\O.
SUPEHPHOSl'HATE of LIME.
BONE DUST MANURE.

~F.H~

EerBte afdeeU"g.
Ocer de Hui.bouding.
Tweede idem.
O<er Lond- en Tuinbonw.
D.,.de idem.
D~ Huisarts.
10 een huisbouJiug iB dit e.n oomi.bo". boek.
PrijB f 8.G. C. T. VAN DORP & Co.

d@ strafwetboeken voor Europeanen en Inlanders,

F'; "ooi'lm~lden :

Klatteo J. D. SLIER ~ta",dau~ J_ •.\_ Zf.IJHEL. Samarang GO]£t'.
HART *'0 Co. nf.; GK.ooT l\i)l,ft' eo Co. WANN~:E. G. c. T
VAN DORP ell C'I. H. L. nE LYO.\ .;0

De Huisarts, de Huishouding.

Suiker-fabrijkanten
It. 0 flij- pin .. t e r

pef:l:r~::: ~: ~~tll:~'!~~;I! i~-N~;1.~1 -~n JCO~an~D de~o~~1f~.

Bet golden Hnisboek.

bet Uegeerings Reglement,

l'

HOLLOW.U·S, PILLEN EN ZUF. Gevaarlijk-e Diarrbee. ~ Dtl
\ oorzaken deler \"erzwakken,Je. ziekte zoo verachilleod. eD de wijze
barer Bo.Dt'alien zoo veraodehjk zijnde. geven eeo voldoende redeo
v~ bet be.laogrijk aBotal barer 818.gtuffera. Onder Holloware bebllud~hD,IiI. a\ IS de o~r.z~~' deze~ zlekte io dlLi!lh:roia gebulJ z~l de
o'ltslag even gUDllhg ZIJD, hettlJ de mug. de lev~r of kleioere logewBoden de zettil van de liekte ill, wani zijntl pillllD met oordeel- ingenom,eo. t:n zijo zaU j(oe l.. op de zijdeo
der onderbllik jngewr~
"en. beteugeleo de zwelllP~ der blotdvaten en regeien iedt<re norkcarde werking, wsarllit die ook oot::ltaaL B4:ide miJdeJeo werkeo
r~t&tr0ekll~ tot herllle!len .vao .~et juide eve:iwigt tuu~heD gO"lot:litcbeld' en prtkkelbaarbeld. :uekeh;h en J/:I'zoode :tfacheidiog' 08tDllr~
lijke, en bDiten8PQri~e lozio!,_
Dooajei PilleD van. f I. 'f 3. eo / 5. r(;;tj~8 Zttlf no f 1. f 8
en f 6.

lilgnorlna PERU...l'II.
liignor P .....liUERI.
Monale ... Th. UIRJ..Ea:AIWIW.

(95-1.)

'"
.] ~ ~
; ~ ~

Stoom· en gerookte Z~lm.

Factuur

B. KARTHAUS en Co.

~?:::l

!

Ta-

Holloway'S Medicijnsll

ChRmpagne' l\Isdert\- en Bitterglazen in stelltm.

EIJZIllRE.

Ontvangen per V oorwaarts:
Factuur

SOESM.A.N en Co.

[300J

Alkmaarder Gort
(514)

.

felme.sen ill .tellen en eohle do.ijneo. Water- Wijn.

zaer oterke

J agt- en .Expeditie- Hottines.
(397)

EOURGOGNE,
Tafel-wijoen "'" PLA.TON, GBO WEHRIJ
en <Ie weduwe REIJERS & ZOON.
Steeds in vocrraad.

groote en kleine so orten.

zooruede

B. KARTHAUS en Co.

Jixtra fijne Rhijnwijoen,

en Tooueelldjkers

(495)

fOllT..

(30)

BODJONG

GrootConceri
gag.ven door SIGNORA PALMIERI bijgestpn door

Djoudjo.

benevaDs

de aan de ComOlereial SteulDship Company
(limited) loebehoore"de, eveneene nieuw
. ge"ouwd~· 8toomscbepen:

_._pfOIl"
gi'O<>t 2100 tons met 800 paardenkraobt,

TorriDIJfOR!f
f{root 2500 tons met 1.000 paardenkraoht.
Nadere informatien bij
De-Agent41n
Me: NEILL 9000., .&1tuw0lUJ.
M.AOLAlNE·WA1'SbN en Oo.,Bato.W.

FBASlmBA1'ON ea

Oo.,.~.

(~9)

met T. e nt. ..Tebevrageabij

p~

~\S&\i-L {i/£~~t~~
(408)

HOEZOO_

VOOl'8poBdig bevallenv", eea'. Zona. de~
... ,.·
van C: J. SAIJERS.
Samarang, 11 A.pril 18?;j.
Benige kenDieg •• e.

(InG)

