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Na den z,varen ba ndjir van 1814-1 815. onde r
bet en'ge lsch tUdscben.be:otunr, i s me ll reeu~ ueu ~ c bt
ge" eesL de IlIndengtcn door te steken. lleu Ue!;OH
met een der g rootste ]andengten vlak uij Soerakur·
ta, "elk s,)hiereil and gcvormd werd' door een g ruo·
ten rivie rarlU die. de5tijd, achter de toenw alig-e
europesche beg raafplaate op de stad of europewhe
wijk viel, w ~ lk s.)hiereiland oak de kamp Jng of
wijk Sllog k ragt bevat.
Waonear .J ic lande ng te doorgegrav en was lUlle;t
de stroom den . k art.t en wcg \'algen door bet ge·
graven kanaal en een korter.en loo p k rijgeu, terw01
tie oude rivierarm, sede r! vol ge.lioJ , tegen wcoruig
door de volksklasge kali mat i of donde r i\'ier ge·
Iloemd werd . .
Doch bij den overg ang van het, eugelsoh tu , ·
scbenbestuur op dat de r Nederlaude",J. geraakte bet
praktische plan hier outw ikkeld g aheel in het· ve l"
geetboekje. W'Ilt zou i nt1l5,when r atiolleler zijn dan
dat men het w erk, fiU seder! vijf ell ze,t ig j~ren
ges.tllakt, ~eder hermt te en de meeste zoo nlet a l·
Ie land eng ten, van Sverakal'ta "f tot beneden BadjGuegoro. zelia tot uenedll u Rengal , door,;t.ak Olll
het water Bell ,wrte rtl n anoop naJ.r zee r0 ge. eu 'l
Daa~d oo.r za uden ,Ie uan<lji rrulupen knnnen .oorko ·
m en worden. 1\1en ' b~hoeft den te g "aven kallu\en
do volle urcedte en die pte del' r i rier niet tege ven ;
met de halve -briedte zo u men kUllllen vaist"an . en
de - diepte tot op .den wuierspiegel va n het . zomer·
wa ter isvo\doellde. De bnndjir ,;lroom zul s ter k ge·
naeg zijn om de- geg r"ven kanal en tot hu nne normale breedte en diepte te verhreeden en te verdiepen.
Men zal evenwel aHe jaren ,,:1 den regenmo ua·
san die kanalen moeten ollllerzoeken, om te zien
of de kraebt van den bandjir5troom oa k: de wadaa
die bij Bommig e l audenglen m ogten beataan door
kan banen, en zoo <lit niet het g e\'lll m ogt. zUn ,
moetdi t bezw8ar door k uost. vcr holpell wordM .
T en over vloede zal ' m en ' tlOg , nur phmt :elijke
omstandigheden, iil · de desa, die n 3~ij .j BlI oe ve r
d er Sol orivier en dus op lager gdegeu landen staan
terpen kU Doen o pwerpcn groot genoeg om aile
bambcezen butten cler. bevolking te k u nnen bavatten . .lJ<) l1oog tc tlaatl'un l a i tn uBlen zlJn: 1 " I I)()·
ven de hoag_te waterlijn van den Illllt. ten baDdji r .
Deze op te wet pen t orpen kunucn uit IOBse aa r de
worden opgerigt, die zich door hare eJgen specifie ke
zWallrte zal k unnen beklinkell; _ dllurom stelde ik
voor de terpen aen el uoven het hoogste peil 'IIU
het . bandjirwater op te werpen, opdat zij na beklonken. te zijn s.teeds . boven . het peil van cen voj·
genden bapdj ir zullen blij\·en. Ik zeg 103 op te wer·
pen aarde; vlISl gestampte aarde zal zeker niet a f

Ons ultstapje .naar Wight.
DIU< JONOJIN

HOIJ,ANnEU.(·)

(P'erfJolg)

.Wight i. iD b'ee deeleo ga•• beiden, OOSt-eD W est.
Medioa. eD ' beeft d..rtig · parocbien of kef. pelon, doclo

~::~er:a~~~I:~i:de~ ~: ::~ ~:'1fI~me~:'

eaD toor bel eil&nd tin eeo foor bet 'gemillde , New.port.;
Ow.ke. de op'toeder en 'yoogd van Bdward VI, ds orijs.

~::r!.":..k~e::'!':e:~noat
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Buboon . ...~en . :p

Wig~t

, Tot 100ferre Black: DEi algedleene · besolltijviilg ' van
het 8i,lud bleef eobter onvolledig,iDdioo 'wij b ot v,Pt.geDd!l aebterwege lieteo. dat gevonden wordt i.n :. d..

NIIs~r::iI!~~ieo

eo~

van bet eiland keo
gol,
•
.danwol . bergachloig geooomd WOMen, ofooboon
I\1!bvao eene keten be1'g&n,ofliaver beD.als, dodran...
,dilnwoNt. ·....~eonige toppen eeoe Banmerkolijk9
hooglo be1eikeu. Wight .biedt eone'gt'Qote vereobeidenhlde!. .All . tall landeJijlie ·toon_lan, veraiard . met veler. lei. ~ oobeewel .lIl' · WeiDig ·of geen boaob'~ 8-~ wOldt; cijo da,.-eDtegen de velden iosalls*- .ctoM ~ -""""&ben fraaije ' boolll'llD,
.~ ,."", ....... .bJtnn~ UWB90 y ....heff&D. lOOdat
d:iJ 'eeild~ de ~ . af1riMeIeode . tooneeleD . va"
~
... ~
... 0. ell 1'.·IJ·ke
......... ..lI!itmoet. D.e twee" ~
_ . . It!It"'eiImd ' ~ aIk·. e8ll ·_
vel'8dbiUend

' '11-

bon ri e me n h p r U S

te kenren zijn; doch dan znl bet werk meer dan
d ri9voudige moeHa koslen, te rwijl de ondervinding
. g-eleerd heeft dat zelfs vllstge,tam pte aarde·werken
iIlin dijken enz. niet altijd be'l'ijd bleven Van doorbraak.
De aardmassa vereidcbt tot bet opwerpen der
te r pen zal digt . by el k del' op te we r p~ n terpen gevo nden moeten worden. Die Utlru m.1.sa moet niei .
die per, hoogsten, een hal ve 01 en zoo breed wor·
den u itgegraven als lIoodig mag wezco voor de
op te werpeo te rp, opdat de daardoor oni, tane kui l
nu ~ crloo p .van' tij d weder vol kunne slihh en met
vr ucht baren bandj iralib,
Het io ten slotte niet te vermoeden, d&t de landbon wer; die. zooals g ewoonLjk bij aile volken der
narde. van geen nieuwig heJ en houdt. zoo 3poeuig
bu nne bt\mlnezen hutt en op de terpen zullen op·
SI(UUl, docb be3.t aan die t er pen eenmaal, dan zullea
Zlj bij evenluele h andjirs daarop de wij i< neillen en
ar zich l ater vOor goed ve, ligen,
On3 dnnk l di t eeO en anoer ve rdient overweging.

H. W. van WA_AY,
ond·ind is('h militair.

Bl'ievell . nit Atchill.
LON ODATTArr-ZUID, 2 -April 187.5.
Dc oorh.g begint oue te vorv etL' n e n mij dunkt dat
Europa ell N ~d. Indi ti tj r oo a gIJ DOt3g VtiU hebben.
De zRak wordt e rg eo DtooD l :j ' Zoo TlU el1 dan een
1000 meter vooruit rukken en d" Atc hine.en achterui t.d ri ngen , een punt bezet (e n tHI Ver ste rk en met ferIi~tl " ~'n et-:elijke gt.·6De u, e lde n e n "ge,wo nde n, om DB
eon o f •.we e masnden het.L elfde te hen- at·LBO: gij kunt
u met geen mogelij k beid \'oorate llen, 1. 0 9 vervel e nd dati

is. VODral voor deg.nen, wien bet Jot te beurt volt bet
ni e uw gC' uom eo p u ', t te b~ z etteo . I'iRt ik t raehte o u
du. ,,·rvu.n eel1 .till auw de nkb ot}ld te g e f"9l1. E e ne colonne
iii uitgerukt; in den regd wet:t me n in wel ke rigting.
W1\ar niet Raij~. H !j t ii! wel ga b durd dut wij t"n den
kraton verwonderd opzage n 813 wij ' il morge ns bij bet
opstuan io do "ferte hct broo;tmeri anv.er vl erpooders
e n het gekna.J onzer achte rla de re boord en, vermengd
Iu d het eigenaardig krij gsgesobreeuw onrer vijanden

eo hun

z~er

·regal mati g

m llnr

goad onderboudon vour.

In hat b ~gin r~rwe kt e lti t ee oi ge R g ih.tit~ 1 want be~
h:l lvd dat ~1I( tn ~ n e ch e l ij:C w ez~ u ie beh8bt met c eo
zeke rl'! ,IClsil! lli e u'W8g il·ri ghl,j,.I, wil .le ll de meesten va n
he D d ie Rc htt!r moeeteu blij,'o n .ga.arn6 deeloe meo aU.n
bt..t ge f~cht . .liet nnge ro:!the id v er" u c bt~ e men den
uite lsg en allenge kwam tSn dall de ge wonden eo ster·
,'e l, de n in hUD tanu (I('s bion t' D d ~ D k:8t.~n . Asn de
.~ <;; ::- :.l ",";- -'-;- "'~·':L':':" ...;.. ..;. :..:. ~: .~ ;: .;;t; ~ ":·": ::' : 5 "; .:~;..e;~:. e. J .:!..:..-' :J,
,lit} even hasstig eo ·weI een~ m ioJe r juiet werden beaotwoord, en de zooderiio gs te barigttlD omtrent hetg r! en plaats vond, gin gen . daD vaD mood tot mood.
Di e belangstelling begint ee hter zae r te vermiodaren;
W80t

.lie. went,

binneD,

tn8akt

Eiodelijk rent de ordoooancu naar
halt

Prijs deI' A dverte ntien v an 1-1 0 woorden

yoor aeh ecl N e derl. - Indiii / 1~ . 50 per h a l (j{'t al'.
••
Nederland
., ~O . -

voa r de

wlloing van den bi-

vonac-commandaot .u epoe uig ontvaugt deze of gene
cO Ulpagnie I.st om t. mareb. rell - wuarbe.n l'
De ordannaoc.Le eol .ich bij deo .p ita voegen cn
bet aanwijz8n . Ben kwartier later is de compag nie op

v~~r

m~rsch longs onbekend en mee.tal moeijelijk begaao.
b.or I. rrei n. L ang .. ruerbaod kltn men bet vuren beter
ood er!tcht:'ideu; wij (i~8seren reeds de artillerie en wor ..

d.o gew.areobuwd uit boar radius te blijven, wat niet
ove, bodig i •. Eiodelijk tot de coionne genaderd . wordt aao

de" .co<tn pagn i ~ he t puot aangewezen, dat . I~ m.o et bef'~Lt 0 iJl en 0l! ze m e~8 lal zaer v~rmoe id e troep ~ n keeren m ~ t ·.. r~ngd e naar bet bi vouse terou

. Un.r o_u kow t de oijand, die dik;'ij ls dl'> manoeuvre
DI ~t beg rlJpt., vau a ile kaul ~ n opzt! tten om do coJoDn ~,
di ., I_ij waaot tid terugtre kt, met bsar VUlll' t t' ver ..
volgeD, tot Z-.' (,Iot•• ling wurden gestu iL door bet nieu.

2 plaatsing en / 1 .-

de partieuliere dienst 01', dan ..I dit oot.egenieggelijk
een groat ongerier voor bet publiek .ijn.
Bet is echter te bopen en ook weI te vertronwen
Jot de tegenwoordige chef. o.n . borgerlijke en openbare worken te Batavia in bet verVoer 'an pasoagiers
per brieveuwagen eer::o verande ring zal brongeo; want
waar moet. het been ale men me t ,rouw ':-0 kinderen
gebanden is om op eon~ pl8ato te moeten blij.6n . eD
groote oDkQ"ten te m3kenr Met de oplls'me .an _bali.
bo, enstaando wit TIEd verfliglen

Een laodeiganaar in het Keodaiscbe,

F.

vour ,'ao d. ac htergoble oen compagn ie. ''loedend
wil Lij da n d.t hondj.vol ooldaten va~ .1Ia. ijd. n
.. nn grijpen.
~laar a le tWde . ierponders en 100 ucbterladers een.
m•• 1 ee n plekj e bobbeD gekozoll waar . za willen blij .

Postkantoor Samarang.

fen, dan is hel fO Or de heeren Atcbinezen me t zoo'n
eru8tigo v() rgad eriug kwaad kerBen eteo eo trek.k ~D

via "n.:tRvia. l\.luntok. R .lo .. ·"", en

11' 0

zii meuehl af .
N u wVrdCfl aan de uffieieren

Samarang •
SZuUing .an de Engel,ck. Mail,
~jDK'a.pore ,

eo manacbappoo
een paar bt,soh uiteu e n een oorlam uitU'edeel d · l'n daarllft de nach.~lI i1tn8t ger~geld . D e gew:Dd~n, de vines
€ t .d e m.uu i ri s tijo d e bezit tiogen, die voor~er8t b~ .
8 (~ be rm d LO Octe O wOf_Ieo e o i n een soort carr e wordt
dan , w tJe, t.J wak eDda, de .o acbt doorge bragt. H dt
ge b"ur' Dleer maleD, dab gdlijktijt! ig w el de compagn ie,
dt\ 1J of)(ii g~ matojtia.lo D worden mt'dege uo O'Hm, dO ale
de tijd zulks to" la~t ~'\)f(len dan nog in J. uaa. t,
vo or.ta t tid 11\'Oll d fait, \;t·: n l.&o'itf facan bOfstwering in

.-\pril

2"

~h,i

'"

.

Illgezollden stukkell.
Samarang,

16 April 187 5.

December ..

Apta
.uei
I n.nij
J nlij

Den gJen

~u

elke ma.&d .

eu

J"~"tcbiu. .

Den 1 3den en 23i1tel1

V3.D

elke maand. .

p:o.dall.",. PrisDlBD, AJer-BaiJ g ielif. Nata.l.

Siboga. Baros. S llljJkeJ. N I _. -0D
A1lftlll.bo e . ·
DeD 29den ·vu. elke ma&J\d .
en Pftletnb.... K .
D en 1 7dea van ellr:e .maand.
Hurueo'~ 'Ve.l!!iltku8 t; ell "1IIIton .
Den la tea van elke Ul.3.a.Jld.
l\.1uu~ok

is

paarden van-die dot logge gev .... rte moeteDtrekkeD, en hat
r"izend pnbliek. grove leJeocsteliing be.orgt. B oudt

., en 28
12 en 26-

'"r e lo·l" He"tollti{, Uenkoele u , Pad aug

t:JRudjerlrDR.stn en D_ .. .....

Den

ni et kan bl ijven b. ot"aD . Nu zol het ecbter Ie hopen
zijn, d"t het GQuvern~ ment zoodanige maatregele n 7.31

Het ~ch ijQt dat de Regering Zeer gehecht is aan
ditt 0.20 ce ute,n p~r pBal die zij ontvangt "fall de pas·
88gi u s (He met . de n brierenwagt"n gRaD
maar
scbijn t niet t.. berekenen dot die 20 ~ e nteo per paal
haar dUlze ud e guld e D8 dt..'et verlie~t; n roor aanko op

~o t'e mber

9 en 2;1

D ecembe r

bi e rvaD
dat he t G ouvernemArd; 1l"I.",t: rI.. h .. i", ,,.i.. PIIr . "
ook p ....gi.re ven oert eO die particuliere dienet daar

knonen d.n hun f"rluin .oeken.

10 eo h
S ... i t
S eal!
en 19
en 17

Padang en Atchio.

Geachee RedacteuT !

he t dod om ntl8r P~ kB!ODgti il uf OW ILfc'. kp, n t~ gaa.n ,.
!::~.-= ~: ~ .., 17M'.,",":' " ? :.'
.:n ....': ... -:l'"':,.":' "",:,j:::~ ~::. :::~ ~7:'"':':::
ambte f1 a.reD . D e par ticulidre"l moetan ui t den wagon
stappeD en plaat. makeD ,oor de ambtenaren, . ij

.A.ugl1!tUfI,.

September ,;

~~:e~~r :

SJ~iti1lfl ~a1J dl FrlJlUcA, Mail,

Uit een goede broD b. b ik v erno m .~ , dat de par.
ti ~ui i ~re p08t wage ndieoet van de firma l 'inkeienberg
en Kl e in van SalIlsrang naar GreDs Pelralo.D ga~ fi~ e.
verBa eer. tdaags zol opb oudell te b. StaBO. De rede n

namen dat de r eir.ige re di~ van Pekaloogan en · om.
etr",ken k oJU~ o , in de golegeI1beid zijo op aIl e uren
van den dag eu Ilacbt, evet,al. <lit d~ parlicllliete
di enlit. \ieeri, Vtl f Vne rJ te wor,i e:l . D iJ6_t de Rege ring
da t n iet" dan heeft lO ij iosted " van v lJ {)ruit ~ an g ac hte ruitga 'lg en ~ root yuge r ief VOQr hat re izentl puhlie k be·
wdk t. 0 01 pla o.re te ne me n iu de. G ouv l'l rn eUle nts b i.·ie~
ve t. wiltgen gelD alU b t~ o8re o \'vor
l'WtiU partic uli e re n nomen te ~~l1 na r;lI~ s pl aats met

18

.....·lft Ba1:.a:via. e n !!iioa'apore.
18 en SO A.ugu!ltuJ
6 ea. SO
14- en 28
September
3, 17 en. 30
11 en 25
October
17 ea S1

p.

gHeedheid gebragt.

en

d~D .; e~5 ~e; 2~

lunij
] u.lij

2e ~ te n

\"""3D

elke · waand.

l\.la.'{fts.l!!iftr. TilDor-Koe pft"e en de
l\~o'uk'Cen .

Den 17den .an elke
.i~.. tchiJ.l

UlaaJld.

met elk:e Engelsche en

~'ra.nscb e

mail.

1S'"lting .ter pakkette n bU het: .po",tkHuT.oar t;e S .t:'-lDarang-.
Om
,.
..
61

de 003t de,;
nam idd:..g' te 5 ure.
.. " ,..est . ....
morgeDi . te .S ure.
.
"Zui,j (met elkell !poortrei.D.) des Dlorgeru
uee en del TOGrm:ddags tt 11 un.
.,

Vuor pU3(wi.,uels ran '"morgens G tot ':un1d1ags 3 "re~ (de Zoa ·
ree~ t dageo. wQrden daaf\"()or Diet gen eeerd.)
.
Yo-or het i'raa kereD. co. &3nte<:kenen ,..in briesen... eoz. "a.n ' II mor~
g U t 7 tot ' u amiJd&g!l :; ure

en

S:nnaraDl! lIen. 26en DE'.:CE' mber 1874.
De l'o5tmeeater
H: A. K,LERKS.

Reeds meermaleD be"n men er bij
ODS Of~r geklsagd, dat sommige oQdsrwijaers op de
Go uvernemt'JltsBcholt;o ge woon zijD hunne leerlingsD.
zoo zij bun werk- Ili.t of niet good b. bben g.maakt.
buitell don sciIooltijd op . cbool t. bouden _ Ook ...ij
S CIIOOLB.LIJVEl<.

kunn eu dit; atraf.:!,\'""rJteem n iab

g:oe di.ellr~nj

w.&nt met

derge lijk~

aLmffeD straft meu dikwijls . de ond~re het
meest. ReI buishoudeu i. er eeomaal op ingerigl dat

" . '~_""'" ~_ ' w; 1fI!I'1I Weru.-

eo n prieel deed aanlegg.eo , Toen d. leote naderd." , _
pleegde de kouing uren aciltereoD dsarin door te brengAO. Aa', t.r.1 spra. bij veel lOet sijn gevoIg, vo"rna·
melijk ooer de ge"uchten, 'welke door al de , dealen van
het koningr~k .troomden en b. ", en. Bijo toekomatig
Jot tot onderwerp hadden. Na den m.ailijd trok bij
sieb Bpoedi~ O&;8:r zijue kamer teru g, aJw.B4r.hij ..opge.·
sioten _ble. f. en ooveraoderlijk de . qreo to .ijne. De. chi kking sleet met biddeo en .chrijven ;
Vier m..... d.~ nadat bij (io Sept, 164B) bet eilsod
verliet, tlt.ierf .I'ij . C:>P 1Y.Ait~?all, ala offer 'Iln .de .~06Ste

r opublik, io8Cbe gemelen •.• an ,ijo ' tijd, ao - wij : mo-,
vau siJ~e . .oneerlijk" .t.aatkunde endespo ' ;8Ch regeriogoatetsel, .dat
100 'Reinig ge.Jchikt. ·was' de ~ pge .ondeo . ~#loede.ren, .
den .' reigendeo vol ki!8trooDi teteideu, maar iotegeo.
deel door eendw"&eo tegen8t.\nd . ~e 8t&atkundige .ber,
forming besl"'edigde. ,
'
.
,. _ .
Wij gaao d" d9rpen Calbourne, m.. t eene oudekerk
ioNormllndi""beo stijl" Sloo..,....ll eo .Tborley· stiJ.wij.
gend , Yoorbij,om i .. , de' .~d ,-Yarmouth · ~ , Ini.terea
Da&r, bet drinkliedje. d8t de ki.Dd ..... o , lIldaar, yulgeua
eao .00 ••006 ' gebroik, Dog , s -eeds . op Niellwjaarsdag
hmp 'do otr:ateo Bingen:

6e~ bet .ni: t. ," i")r;;wij~~ ·- ~18 ~lagtotrttr

1Y~) fMIIdiJ ~ , ow ~. ~

.

114 ·~p"'tciik, ~tM

ap

wu .....;

n. ...p;. ..... Df ' ... ~tr..•.
ail Y 1M ~ .0 .' tM I'fIOd ~;
1M"• ...u, /iItJ" ...u .... 1M ,.,

• 4rul

-Ope'''' _"'Irl_,Ui. ..

,.,.oII •.1Yiw .... ,..1

·kf" ....•. .... p, .. .tMr.J.

.I .....

_;4~

....... ......

WU8'lD .

,~

e o oa d e n Ul idd&g op de murd O .r a n be t katl~el. te
wand.,len, '~rgeseld dO\l r l! am mood, ·duD gouf9J'Deur
fllU het eila.nd, . diE', om den
ge'.ogene eeoige ODt~
spanning t. ,erscbaffen, ~ege n de n walaeo luin met

F 'E UI L L E'rr 0 .N.
Dooa

I

"

de kindere~ !laden ga,;onen lobooltijd thu,s bmiln;

do moeBteJl hanner wordeD per rijtuig' .fgebaalde~ ·
iooeten dilD, iD ge,al ' .lin BoboolbliiveD, ,001'81 ala et ·
meer bro~tje~ en c'lsje, siJn die da.l~lijk weg .k unnon
gun, doo: debrsodeDde Ion .t e voetnaarbuia. B~i.
tendien i•. beliltolD 2 ure des namiddaga voor een kind,
dat in .ijn outwikkoliDg ie, hoog . tijd good .1~evoed te
worden opdat bettiog niot luijer en ,ad'igor . worde
dan baL niet zolden reeda is. Mot dO:l .telregel '" wie
ni-~t w...kt . •• 1 Di.'eteo" mag v.ooral bij ki~de.en ni.• t
worden, gespot . . Uet een I.e~e maag kan. oi.maud
warken; vooral een kiod niot. WillDen de kinderon
straffen, welnu geer. bnn meer huiBwerk 0;', of, wat
mi.achien nog beter ,a, tast het in .ijn eer en zet
bet een klassa terug. Naar onB inzien moos~ wen er
r Jeda IAQg VtlD o,ertuigd &iju dat de etraf vau u,ecu.)ol·
bliiven" Diet alLijd de beete 'Ieerlingen vormt. Kolilt
. hi •• nog bij dRt d.ze straf uit den aard d .. za"k en
,o>ornam.lijk, g.lijk wij reeds .zuideo, omdat .ii de nl·
geling V8n bet bui.bou~en stoort, niet de .ymP!'tbie
Jer ondere kan. wegdrageo, walk een .. veregtecboo in. ,I oed moet lij ' dan' niet op d~a h~erIing uitot\fAn~..:J,
tOt) daze - eo ziedao.r in bet al g6llle~n hat gevo.ar
vao oflmon.chkundige sc~ool.traffen - .iet ·Jat .ijDe
oudere bij .ijo t'huiskomat meer onbvred~nb e id Ofar
den '~nJerwij~:!' dliH oyer ..hem v.e:f b~t!,()o~u:
Wij 8telleo deo onderwlJzers, die IJll~r Dverl,gt)o" eon
EOO goedeu. na8m bebb~u, mo
a t ·be8cn~iue"heiJ. voor
bUD 9yet~em vaD "ecbo'1Iblijv8n,1 te verlaten. Geeo
twijf.1 of .ij lullon daarllla6 vel en ouu.r. eeo genosged'doen.
O.sW.ID.BR. H"den nacht, circa 1 uur, w6('llen .ll! ioge ~
zetenen van Samarang uit hua slaap ge wokt (!,)or aelJ
buitengewooD zwaren donderelag, WaarOl\O e en sterk lic:,t
onmiddelijk. voorafging. n at algemean vermOede ~}, (ttit rl.~
blik.sttm 'ergeuB in de u8b ij1eid W!)8 luge,!i"ge.i, b~r-_1~.
tig~e .iob spoeJig. Do ·k"ep"1 v~n d.

I:'rot.,.l"l :. " 'O

kork: athier werd fo;)r een: groot gedeelt" uit. d k;Io :,r
gealagen. Daarna Bchijnt de blikdern &ij:l iv')!) ~tJuo·
meQ to hdbbao laag' Je st Hlg, d;e tl tl bSIl5~ r~H) : 1 V,.l r·
bindt atlD de zolJ e,ring; a!th8n~ d~:!zJ a~tiu~ WllS 01-'
versobeidcoe plaatson gRbroken: lioodat (l~ gtll 1ltl .lle
k~oo v6rbrijl4"!d our bunt"d en vi ~ 1. Oo:)r h.:t ~ Iout w:!rk
dat · van ' den k,Jepel 118ar beue deo vial tij u Ver-

• cheidene ruiten ing.slagen; 00 .~n ook de .loelen
die in d., kerk \fareo bier en l"usr bescbadigd.
Gist-eren 8vond had iu hot ll19,!e·iicl-;.,
kawp E'en he .. igc vecht'partij. plaats tU~B c h e l"l de ! loe r\.~D
VECHTPAR·T IJ.

H.en H.
dacbt rlor
hopen dat
een einde

C. J. Wij hehbeo reed. meermalen de " ' 0 '
polieie op dergelijke faileD ge'."ligd. Wij
bare tue.cbenkomot . d •• raau eeDS ;po.Jig
zal makeo.

IN RET ,MADIO'ENECRn echijmm Iitl dieven hunDa
nacbteJiike avanturen nog al ean. met den clood te
moeten bekoopen. Aa .. het otaaltje, dat wij daar.a .. on·
laDgo mededeelden, wordt i hana het volgonda loege.
voegd:
In de de.a IJJa6oellli. beboorende tot het dietrict
Koetoe (Ponorogn), waren in het b~gin dezer maand
eenige maling! bin.nengP61opefl. .in het erf\'Rn een welge_eten landgenoot, terwijl de.e van bnie eo zijoe teo
rugkomst nog oueker was_ Nog bezig echter met bet
openbrekeo der voordeur werdeD .ij door .1.0 hui.heer
verraet, en gelukte bet IUIn twee hmine" door de pOQrt
vaD hel erf te nntvlugten,terwijl . een derde den tuin
ioliep om zicb .daar ever den "agger aen weg te baDen. Daar dit laatste aohter 'met vele hind.rni •• en
gepaard giog, bad de bewooer all. gelegenhoid om
hem nil te zetten, en te midden der bamboo-ori bem
• kennis t. doen maken met zijn degenalok, loodat de
vlngteling niet miDder dRn 5 wODoeo bekwam, waarCUI.~ ~j; hirmen dri~ f!'t.malen bezweek. De Bcbuldige
beleed~ openbartig .d~t. roof,uchl bom tot d"on stap
bad gebragt; docb' ondervraagd wie bem daarbij fergezeldbadJen, .erkllUlrd. · bii gebeel alle'eo te _ijn goweast, en weigerdd pertbent iemBnd ander. iD . deze
caak to naemen.

I

' ..... }_.

lIe-l

Cornells wader spoedig ternglie&'fl!n ~ 'de goel!!!
woonte. die tro ..we.na door de bepalingeD' .w ordt voo'"
g$Ohrtlven, n.m h.et uitr.BikeD van deeo
. . raties met plegW..1I"
beid en Ipiate. te doen plaate bebben.
9. 0.)

_ .NalDone de direetie va8 ~eo Bata.iaaobeD BoIIR'lW'
burg 'kunne;l wij onsen stadgenootBn de goede tij'" , .g
mededeelen dat . de werkeode leden ",n·. de Gaiet9
01"" - steed. teD ; .011e ·bereid . hUDnen tijd en bnone
talent.eti aau ~eo liefdadig doel· of aan rle bevord~ring
der tooneelknnBt di~u8tbaar te maken -'- het loffelijk
·voornemeohebb:. oom ·op DiDgsdag den 20.ten dezer
in deD tloh,mwburg .alhier eeo,e boitsoge.Qoe vou~tol·
ling te geven, wa.rVan ,e opbreng!t moet .trekken
alo bijdr8ge ter beBtrijdiDg .Ier .kosten, welke het ont.
bieden \
Fran.cla opera-ge.elschnp Da .iob
sleept.
Het programm8, betwelk morgeo .al bek.nd ge·
maakt wordeo, .al b•• tsan nit een ,lril'tel atukje., die
tot de ' be.t.. "<0 batrapertoiro van dit ge.el.cbap
kunnell wOr<len goreilend. Ook d. etafmu.ijk, onder leiding VaD den heer ;\larkus, .al bet bare tot o!,lui.toring
van de.o avood

bijll~ageo.

(Alg. Da!lbl. van N. I. )

- Heden "oorn1iddBg tijn door bet Hoofd-<lgent• chap Jer N~". Iud. lland.l.ba"k K"veild circa 9000
pikul. Billiton-tio, die gemiduohl I 56.10 Var pikol
bebben opgebra!lt.
-- Bij bilt wap.n der infanterie kan, ook teD ge·
volge V8n de ruobilisoriog vall den . baris~n 'on Su·
~an8p,

waartoe drzer d.agan door de regering ie be·
e!oten, ' wcldra t"cne promotie '·ran CuD zestsl iuitt"no.ote
tot kapitein worden te gemoet gezien.
(E. ElM.)

- Gelijk men weet, beeft do beer Kinsbergeu .icb ongeveer eon paar weken geled.n uaar l!'rankrijk begeveu
om aldaar .eo ge.elecbs!' .rtieteDte .ogageren, die te
Bat.vi" en later ook op eenige boofdplaat.on van Mid·
deo ,Java bet nieuwelie eo meest fermsa.rda, Witt. de
opcra·comique ople.ert, zulleD ten toaDeele vocreo.

D .. Joa,' de mildheid van ·een groot B8ntal be min·
nanr.ol "~r LOOlltte !kuDet

deo

be ~r

bij ee1Jg\jb:" ~st9

gelden

zullen

Kio.b.·rg.n in 'de gelegollheid stolleD . met

een voidoend persOIleel, ter~g te keeren, waarouderD8af wij vernetn ::m - de folgende 8ujetten moeten ge·
rekeod worden:
,
1 tenor fOOf. grand .. opera. eo 1 foor de (' pcra-comi.
quI.}.

1
1
1
1

barytoo .
eeret. eu 1 two.de basoe.
trial.
chaoteu8e voor d" grand·opera en 1 voor de opera·

comique.

1 Duga,oo .
1 1)uegoe were ':loble.
2 chanteuses .
Daarenbuven nog e~h aantal cborlsten van beider
kanne; 3 dsuseuseB en 2 danseurs; ' met den re~i.sBeur
en chef. d'orcb.otre •• 1 het geheel uit 26 per.oneD
bestaao.
Onder de tooDeelstukken, die in d el! IRaleten tijd
io Parije en .Iders iD Europa met loenemend aucce.
\\'erden opgeroe.rd au welke ook ~en deel van bet r6·
pertoi[e voor OIiZJ'D schouwburg zullen uitmaken, 110e·
men wij s!echt@: M,t/n cR, L'ornbre, l' Ajricai1,e, Hamlet, Ie Pelil Fau.:, La lJuche8le de Gerol.tein, La Jille
de Mr, dame d }1gol, enr:.
Oo~ is de beer Kiusbergen belast met den IUIn·
koop ,"aD het benoodlgde &Qnt.al historircile costumee
VDor cltoristen, figuro.~teD, eOZ.
lIIogt de heer Kin.bergen iD .ijn opdragt .Iagenen \Vij bebbeo aile red ooen om te 'er' .oeden dat .ijne po.
5~-"6 °o:t ........,t- ......... Gnnl;!tie- lMucceA zullen bekroond word~D
- dan kunnen wij onz~n atadgenooten velt, geooege.
Hjke luolldon en de directit) van dttD Bchcuwburg een
gelukkige campagne th,airaie voar'p.lleD.
(lndier.)

SOER.>.BA11A., 14 April. De mobilisati. van oeo ba·
4- compagnio "" baris88n van SUmBDSP is ,aatstarkte en formalie ala die van bet gemobiIieeord batailloD bBri.BDe 'BU Bangkalang. a'erete E".
ta.illo~J
g.s'~ld,

gel wor,it

~omlfland8ot

Dd

garnizoell~plao.ts

is

Me".

ter·CorDeli •. H et t.ijdatip mn mobili."tio n.da te be(Soer . 11M.)
palen.
- Men '8chrijft ons van Padan!!.
Dezer dageu kWBm 0118 een bijzocder feit ter oore,

Regtzaken.

lIIet J(4)welllfi· .1idaaelen en . Ql'IllS-.'.ao·~
oll!ltlUidlghedeD .veal en good wordi sewerkt.: ·
. Bene b.eterl!.. feme..liag van pe.l'IIf>i18e
..',1 ijft 'eofl"",
.. ·

HOOG-(;JBRBG~~!O~ NBD.INDIB.
Zittin!! .an
' Voorzitt~r:

•
Leden:.

F.~I~i .. g

lI1e_s.

Mre·g.~~I~rO!~ . ~~:e~i:..:rip....n

f!OllfJTNl"r . .

GBLI.JKB .AUlapunLllh"Ifl![I)
eN

1

11 Masn 18'15.

M •.

Slin,
.BORG

VAll

HOOJ!'D80HULDBNAAB.

Het i. ~i.1 .oldoende, dat de !Jor!! aan d. ' &erbib,ulmi.
van den ·4(}()/iUc'uJld...tulr l1eloo/I, . "'" (p,It hem daan>Oor
aan.prakelij* Ie cloen eijotj .~ie ,?ermndl~It;' ~t gelti eJ op
.j~4

zell .iin 6e"'.....
fall

TQIl# Hoo,

:\ppelhwt~ oollllstorercDde bij

Mr.

Garitz~Jf..
CODtr a

TM .8om &~. geiDtimeerdt, eompar.reode bij MI'.
J. E. He1Iny.

HOO(1 ·GEREGTSCHO.l" VAN NED_-INDlE.
E • .J.STIlI Kuma.
Zit/i"g van 18 Maarl 1875.
Voorzitter: Mr. F. Altiog Meee_
Raadahef"ren: Mrs. GI..dafroy, Sib~niuB l 1rip,
Slin~j)rll\lHjt "en 'ao I:tee-s .

VII"

G-ETUIGKNVRHUOOH-. t'ONTRA.·OBl'liIOENV.BUROOR.

Wanneer men, in 'tf!rlte in'tanti~ gteFl !le6,uilr "~elt !I".
m4(JJet van ;ij" Ft1gt om cIJ"tra yetu!gen te odoen Aooren,
i! men z'" appel niet ontfilln"~}ij" met zijn r;erzoek O~1t ge·
tU;!le"vernoor, dat deulJde 8ti'elrki.g neeft.
,
o. KraJl;, :\pp'lllan!; cornparereode bi] Jf,. Tf!rlfef!9.
coo! ra
.
KICI}(. Jo.7.IIf) ,T j;v:1, gelDtimeerde, comparereDde bij
~11,..

Oerri/::1!1'.

De Javaansche dievenlanharn.
At beef't menigeell ,Ii 3ltn ~·· r daah~all g9J.oord, bet is
toch waar, dot de Javl\an l.icb wt'l daarfan budient.
Ean zoodanige i•••• " pri mitid en gebeel p~eBe"d b~
du prioiitieve wijze, waarop hij ala e ..n mol de wand
eener war.iog oD siergraofl" , ~r "Oor ttC-ne .ssrpe van
eeDi~e. guldena 80RlS uith!lRlt f'D daaroa wader dapr
bet gat Da.r buiten kruipt. Voor de.e h~ndcliogen
beeft bij lioht gellcug aan· zija lantaarn, bestaande uit
· een balve duorge8nl::ldt'Jo maugapit, . die

nitg~hold

'wordt

en wllarin eeopaar vuurvliegje. (Konang) va.tgeplakt
wordeD m.t de s.oilden of vlougel. be.e.tiw1 sao een
biDJle~ iD de pit IUIngebragte kl •• fetof.
Het diertje, .00 v... tgeplskt, blijft leveD en Iieht
verBpreiden, en in d. palm der hand gebonde" geeft
deze 18nturn deo dief vold030do licht om de pleat •.
te siao, WBar hij grsaft of breekt en, eeomaal in bnis
gekomen, i. bet hem vol,loeode om VOOI werpen te
ondersebeideo, om ' Diet tegso een of ander aantelooperl, waardoor gedruisch
de woning uittekomen.

IOU

ontstaan en om weder

Ter tereghittiDg van ,l en landraad te K_ was zoodanige laotaarn ale oVt:'rtl1j~ingetuk a&nwelig eo vor·
kl"arJe de beklaa.gdf.I, .lie, in coofesso was, zeer ge ..

moedelijk

betgehruik en nDt van rl.t lantaarntje.
(I. If . •. n. 11.)

Uit de Indische Dagbladen.
Over de accijoswet lezen . wij Dader io bet SO". nbl.
Hadden wii aaol.idin~ de uwbteoareo, bela.t met
de uitfoeriot,{ der acdj eWdlttjD, OYd bet al~. emeen
-vol1r

te stell en a!s ' I.lUWSo.n, t:r is o. k 8chadnw t~gen

ov.r die licbtziide eo ook daaro!> zijn wij
'Wijlen.
J\fp.E'rooalen~ Zr),) iuide.n O-' Z~

verpli~t

te

iO(.:trma.tieo, is het gEt·

beurd, dot p.. zeil.chip .~r.6 partij 8rak voor de Mo.
lukke., Timor of B..1i werd Ilitgevoerd, doob het vurtoig, "aar die .rak .icb aan boord bev<llJd door force majeul'a gehood1aa.ltt werd een der havens van Java's
Doordku61 biDnen I.e loopen en daar Ie 10.oeD, daar de
reie; door verscbilleode owstandigbedeD Diet kOD worden
voortge.et.
En "oewel men uu op de pla.te.! w8ar die srak goladen W8~t in de r~gi8t~'·8 van he~ t~ 'ldtt(lart~meDt, ~oo
nBgaanJ hoe grO)t da sterkte va.n die partij was, b~
lette r:U~k8 ni~t, d.t men tuch vall d,ea get8gvoerJII:'r
of eigenaar U t! D accijo8 vorJerJf', alsaf de arak sene

eterkte bad van ·100%. zicb bero. pende op .taat.blad
18;3 No. 244, woario die ploatB Van lossing oiet was
hDgege'l'en.

1>1.

aanbavolen.
Te Sidhoardjo b.v. ia ean yerllieateursn Siill dar
..Iri.ar......tokerijen; to Kedirie• .' BesuelriuToeboln.jja
e.eneeD.• ve ... floateure g.plll3t8', maar arabtokerljon.lIija
er niet en elie 'ambtena'bo bebben· or Diets tedoen.
Vail . Kedirie. is trouweDB am die redan, op vooIi- ·
~ragt vau ·den . Resident, . de verillcateur reed. " BI'plaatet.
Te:· B. en T :. oijo ·.ij nOf{ et.•
eD .oereDeD Ii..h-Ia
lediggang,.terwijl . bunn_ e~/l~g.. ~ Soe,abaya, Oharibon. Bllta.ill en •• ni~t weten, hoe zij bnn werk mlIeD
afkrijgeD en me~r die ' etmoeteo verrlgten, dan in deD
regel \-30 a:mb~en ,ren ,Il!-:' -otllt"rd wordt.
Gescbiedde alzoo' dd -pillatsibg ,diet amMellar9D.eor
onoorrleelkundig, de . k.uza VaO b~t personeel lut oolr'
veel tIS w808chen o'er.
ZijD da.rondar ze'a r J!oede element en, fateoeoliJ'iie.
walontllrikkelde. pereoneo, bet m.etendeel dier ambte-

;m.

~,:,;e~o~~1 a~~~r:e~I;~:ek':!!g~n68~~:~;~t:t, 0tij b::
toldepartement volstrekt ni~t op bnn plliata iijn. .a~
hun bij tle be~ooming .. Ifo de oppervlakkigote wetenschap dot "CClJOBeD ofltbr.k .n . all99 'Wilt d~op betrekking b..eft, ook warenkennis iD bot minst Diet belaten.
Voor ben i. hot te hopen, d.t met bet. alDbt oak· ball
verotond gekomen ia. ..
.
'.
Met de. beooeming d.. administrative ambteDtlren
werd. eveneens aller.ot.t omgeeproDgeD.
Peraonec, fan wie oiet bekend wa., dat oij in bfill
gebeel leven i.ts deg.lijks haddan nitgeyoerd ' of
reed • . doorstaande hewij'.11 bad den gegeven .aD'_
de admioistrat.ie Yo13trekt niet to' 'dengeo, worden DU ,
.elfa aan b.t .hoofd' vao dien ingewikkeldon . tak .an
dienst geplaatet.
De ge,olgeD blijfen niet .ui&.
Na ongeveer 15 munden is reed. die admlDi.tra-.
tie zoo id de war, dat meD ' oit don bajert thall8 niet
wijs kao .worden.
.
Wei varna men wij, dat door veraebillende kontroleurs, .00w..1 partikulie< al. o/llcieel, Gao den . clirekteur eo inspekteur ltierover gea.hreveD lIen de toe.taod ia blootgelegd, ro~r bet oehijnt. dat die mimvee aan het depart.meot van finantien reeds bij de
afgedane .atukken ber.oateo en d.. luije en onbelrwame
ambtenaren moeteo unbliiven, in .plaats faD to worden verwijd.rd.
Het gevolg hiervau .moet natnurlijk. lijO, dat de kon.
troleure gaan deoken, dat mi.schion oulke brie'en den
direkteu. ooaaogenaam .iin en lij in deo vervolge eea
eerbiedig atilowijgeD bebb.n te bewareo.
Niet aile ambtenareD, . die miDder goed werken, mag
dit eebter ·al. bonDe scbuld vl'rweteD worden.
De eobuld ligl bij bem, die peraoneo. deed
men, welke bij hnnneindienBt trediog neit eenl"een defloitie 'ao 'acciinB wis' eD te geVeD, vlln ioIcohol. barel.
diDg vol.trekt . geen idee baddeo en · ploteeliilg tot onto
vanger baooemd, zicb Ban bet hoofd eenet oomiDiatratie gephiatst .ageo, op .ene plaate. waar. lij oiemand
hadden, bij .. ieD .ij. informati~" koodeo inwiDDen, torwijl Eij~ bunne iotruotieo en instrumenteo I) 8 6 m.ao.
de .. na hunnebenoemiDg ontv8Dgende, in deD blinde
moeslen ·rondtaliten.
G.en wonder, dat .I, dieost .Ieoht ging eli d&' administratie in de Wbr Iiep.
_
De wijze, waarop overigenB de ontwerper der beoproken wot zorgd. voor hare tiitvoo9ng, mag ook DOg .
biernit blijken, dat o. a. te S,erabaija de ambtenareD
aan den boom 01' 1 JaDoarij ISH .. iet eens iD b".
be.it van de be:rei.kelijke .taatsbladea WOMB en d"

.u..

beo-

ioetruetieii eerat v~el Itlt.er ontl'ingeo.
Eene !!eleende Javasc.,. Conrant was bun bois tot

werken . en de beooodigde gedruktemodellen on regiaters .. areo bunne bakeol in de oDbekende see der accijnseD.
Maar die laaleten dan nog aileen iD &Ooverre.:!aIi
van eomliligoD .Iapel. voorhanden ' wareo eD .... demD gab••1 onlbraireD, tot nu toe zelfa op vele bionenplut8en, waar de 8s.i.tent residenten fungeorende Dnbas,gero oijn_
Hebben lij - de ontvangere - gedn ...ude 15 mun.
den ~en handel io gedietilleerd den kop Diet iDgedrnkt. maar oijn gaog laten' gOaD en daarbij ·minlagen
bedreven, n'i oiporte; - ma~en de beeren te Balaria
BanmerkingeD, lij zijo g.dekt, dur oij 'Iliet. in de mOo
gelijkbeid cijn geBteld, om bonDe betrekking Daat be-

7,no werd·cireA het dubbttle !!sheron van he teeen
booren nit tu OttfeDEIo.
zou. betaQld wooteu zijn, ala de accljllB voldaan wad
Dot hot verYoer in lui It. 81ueelingeo no~ .ateeda
op de pla.1s van inlading.
oDgehinderd, hoewel oDwettig, plaaLe ;heeft, .1I11!g ~
Docb dit wail zek. r de b.d .• olin~ ni<t van de wet.
rl18t worden &aDgenom~o.
Ook worut nog .teeds v"o de cbine.sche arak obut
Ook de eODtrole op de olandestine aanmaak .an geof tjoe aocijn. gebe.en, I;o,wel dit k81lt nocb .. at
diatilleerd ia Zeer gebrekkig.
raakt.
.
H.t kao dan cok eeD olim arakfaMikant, wiena warkDaarvan ,'mot'lt immers invoerregt worden geheven,
plaate e.nig.ioe afllelegen is, niet moeijelijk . .lien om
ala .ijnde buit.nland.eite likeur?
1/3 van .ijn "rodnkt, coo hij ooeerlij, wi! aijo,ium
POLIOIBBOL. Onlaogo maaktoD wij melding van een
Keuden de ambt t: Daren d~ bet{.ekenie '8n het woord
don acciine te oDttrekkeo.
. hui.jongen, die. aan zijn meesler een gouden harologie
acCijDO- eene belosting Van een binnenls'ldsch pro-Gelukkig e.eowel .ij" .iio de enropeeeahe ' ~
duht, dat binn.ns~aDds verbruikt wordt, waarschijnlijk
kere dat niet en d. ohio~e.eQe nog nie~ genoeg op
oou u'ebbeo oDtvreemd. Bij gebrak lIan b.wij.en werd
afgeleid van acciBuw, eeo afge8n~den deel-, dan ZlIUde hoogte der bepaliogeo, om die met vruobt te kllDschut, eo lond Olb \"erst.erking D81lr zijn eiJ~DefJ poet,
bij beden voor de policie..,1 vrijg ••prokeD.
den .ij volgeos die ddiniti~, wont ook Chi ... ligt bui·
nen ontduiken, mear dat sal Diet eeowig. 100 blij.tm.
terwijl.bij.elf bleer met eenigen z.ijoer med.genomen
ten J lI.ya, anders mOt:teu' te werle gaan.
ED daD mogen d~ ambtenareD toe.ien, als cij k1UlD9Jl.
maos.bappeD ..
Hoe tn.-:ur moe n zicn Clverige,.s in do accijnswet, de
Ieder; die de toeetandeniD d .. bioD.nlaDdeo. kent,
Tegelij¥ met de vereterking . v~n 10 man, bem door
PaOBTlTUTIB. Het }Jat_ H."del.6lad klaagt, dat,
bcpaling~n eo inetructie8 daaromtrent Ye~die~t, boa
weet,
d&t daa!", WBar eeDige Chioecen wonen, .teeda
den
IlcbterllebleveD
oudsteD
officler
v"n
deu
poat
toeniette~~n8taa~de de maatrclgelen VaD d~n legercoullnanmeer men tot de oferluiging komt, d.t zij de duideeen ooort ar...k of tjo~, 'zij bet dan ook .1 voor eigen
geconden, werd herigt gestuurd aall den Mit: eo Cit:
d .. ot in 1871, .jeb d"• . aVOlnds ill den ollmiddelijken
!iJk. b1ijkeo d. agen .eer uverhaaat te zijn terwereld
gebruik, gestookt wordt.
' .
geitlgb.bber_
omkek· VaD het kampemer,t, dt. c"",,rnee of cantines to
gebragt eD wei door ie .nand, die, ,het is mGer gUlegd,
Zij Bcbijoen dalir niet . veel ,oor .noodig to bebbeD.
Tegen bet 'BaDbreken fan den dag· kWBmen er boe
Eon koperen rijatpot, eon laege groentenpot . van
Bata.i" tot groot ongeriefvan . de p.... anten, pro.lilu'.,
vau Iodie uie's afwiflt, t d h minste uiet meer, daD op
laoger ho~ lOser viianden aBo.eLteo, blijkbaar met
Ellekom, een dito petroleumblik malten bnD toeate! nil.
bet YOorD.men om op bun getnak de versterking te · de bureaux te Batsyi;. "au wordeD opgedaan. en dat is
opboudeo.
De grondetof ViDdeD aij o.e~ want w....
goan
niet veel.
bezeLten en op hun gewone manier ODS (uit de varte)
Maar wer,1 die ,,". t oTerbaaat 'en ontijuig jngefoerd,
areD8Ilik e r, rijst. of etr0,9p? .. '. ... . .,
. Ie bestoken. HUD ,err... ing moet ecbter .eer groot
BATAVIA
APRIL. Heden . . morgen teo 61/. unr
niet aan den oDtwerper aileen ligt de sch ald.
En .d.. booge aocyne beloont wei de ·moeite.
gewe8et zijn, toen ',ij op, eena eerst" 881 f08, daarna
rukte bet . te Weltevreden in garDi.oen. liggendo ' .12e
In de aerete plBlltB ~iieDt de r~gtl'ring in dezeD ,.erMaar oi.t aileen .in ..d"biooenlandoD, oolt:op de
.a nelvu.ut onhingen 'I'"n' de' ptaats, W8sr zij ve:rwaqnBatal.l,on nit, omd~~l te neman &au de pl;,gtigbeid
oDrd.eld· teo worden, door de ... monBteJliog op · te dr..• .
zelf to buie . te ,b.booren.
gen aan' een peroooD, dia OOlotena met Iodie onbekeDd
van be,t, Qit~e~k~.~ ' , a,8Der miJit~ire beloo~ing , a~o d~Jl,
Wij wijzaD ' op di.t f~it, omdat. het weIligt een der
was en tweede". li.b nimmer dO :'E daad of achrift
Iniandeeh6n , fn.elier ~ Sadrono, wi"n . I.e r zake . van d~
trolenr to Samarang nitgeaoDdeo, ale het WlU'e IDiddeu
midi!elen aao de baod geeft, om 'a vi)&ods . wij_e vaD
, tweede eIpaditie t"geo be~ Rijk van AtehiD 'de mudaj(·
io dakot ... eD onder d.e oogen van den residant. die
op eenig . gebied bad on'ler.ch~iden_
oorlog.oer.n grondi/! ·te· leeren kenl),e ... H.t ..fait · tooh
I.. voo" mood 'e.n troDW ,iatoegekeDd.
D. ontirerper . kon . "ooruit nioeljelijk beoordeelen, • .nit iijlle aohtar""llerij; . bij stoking, de rook . kan sieo
Die~ , te · .0ntkenneDi dat men .oP. grond' van dit feit BOn
De medaUlei. Dit~ereiktdoor den commandant van
boe impoVuiair .ijil gewrucntzou worden,- door ambopetijgeD, eeDe in.olle werking 1lij00e araketokerij_
kunneD v~ronder.tel\en, dat. bet b ••ette!1. dervijaodelijb
'bet BatailloD, .!llajoor. KOoPS,-SD t.>rwijl devorige m"~1
te . nur, zo.owel ala partikulier, lijdelijk oon . worden
en · "'ersegelde ,· baar.
.. ... :
vereterkiogeD . alleeD . dee. daaga .• 0IdoeDde plaala .btMift.
toea bet kroiaaan zOovele geridd.rden ,. ollieier.o, oitteg.ogewerkt. .
Tronwelis meermalen kwam ·ons.. a.n. -berigt-- onder de
, . De Chinooseb e . eigenllll1' wudoiarma4 maar Y~
deroffi41i.ren 'en manBebappen werdop' de .borat geBy W8S gewoon iii Holland Diet eeD taJrjjk oorps gnn, als of er .uooit een aecijoawet in de wete1d ....
offfl6D, dat ".0: ODze' zijde :bemerkli ': Wa.s' gewordeu~ or
.peld,lgeen carre .werd geformeerd .0 geen toeapraak
ambtenaren . te zion werken, die bij de aecynseD ale
gebragt. '. terwijl de retrideot oleo direotenr 'fllll .fimm.
in eommige .ijandelijko veraterkingen op BUll1mige tij~
werd . gsboDden tot allen die bij de . pl.egLigh~id tegen.
· bet ....
grout gebragt engevorm'd en ' g~beel in de
lien.omeel bad ' medegedeeld, daI; in aij08 realdeo&ie
den Diet daD : waob'volk aaDwelig .obeen · te lijO.
wnorJig wareD, w..rd nn bet Oar. {, wd .g.fortneerd, en
geolie araketokerijen siob be,onden.
:.
rigtiDg die.r belastiog olltwi.kk"ld en dootkneed ware.n.•
~'enbedoelde . ver.te~king- tot ' onzen ·.pijt .·knDDoD
.oldi!ed majom: L. aa... de b<'pali"gen eD ..an de eiscb.n,
In IDdie . kreeg.~ij san eo;p. ambt.>naren, die, .de
Bebal!e I.e geDoemde ward or eebter later 008 __• .
wij &r den naam uiet v•.n npgeten-:- bliikt vall .gl'OOt
door lIS'een bartelijke toespraak tot deD ged.coreerd~D
gewigt te a9D, want. 10. IOQd Gener...l·majo<ir Pel, : doorbemuit HolI.od . meegebragte· dpeciaIit..iten Dit. . g8llloten, die 0p . elau4efiiae wijse werltte en .~ unachtere.nvo:geDs . ill de Nedarlsndeobe en. Maleische
langtJ eeo derde. .
.
eene, colonne tot be ...tting 'n n dot . pant bij .onhan- · gewnderd; geb.el en aI . onb,·kend ·w~Dmet . allea
taal' de in carre Blaande troepeD op het'voorb..eld v..n
wat aceijne . b.ette. .
..
'
.
.
.
Te Batavia, loodee1de meu 0Il8 mede, is 898JIi!I8IIII
get v.... het berigt,"" 11181 ttw&tond na uohanget
den ' ~elier 8odrono te wij"'o, ' en ..Ben tOt flinke
eeDe cbine8i!cbe inrig'ing _
dieu aard, die . . .,
In Holl.... d werd bijbijgestlUln .dooreeo .goad gevan bet borigt, eo 20. moet hij . Cp bet bOoreil der
pligtebetraobHng soo in . bet gaMii.oen ala te velde toorganiSeetdo ea · talrijke polieie, io ' Indie aijD de bulP""
tijding -ui~peDhebbttu . .. ..1; die . been; me d&ar
de ig.oering dier wetllo* .lIedi'D; steeds~'"
gelIJ>"er deo.ijaIld aanta sporen •. Met een levendiv,
middelen te. cootrol.. uiteret getrelt.kig en seer ~
eon 'Iieg afgevangeD!
dobn. lonGer aiob un de . ~ ie d~ ~ . •
enthoDBiaati8eb ' en tnt driemaal toe her~l&ld • hoorab"
fOld_de .
wijl de .ehineeaoba en .iDwkhoue hoefden Ql sowlea
;....
:Over
'eenige
~n
IWtleu
uu
d
..
bier
ter
pillti.
"lIrd dOl t;qeapraak, .di" "allen _ $ grooto opgew.ktbeid '.
Vergelijt Am.lerdain Gena bij Soerabaijaeode kWel8a 9D
palm.. _.008
wijaen 'an be~ bo~en8tatiode '- belu!e,en dllD . niet _
. OokuRdig ....uaijn. . .
bad '. be.le1d, btteloton..
' ..
. , .
Degeridderd.. IaIander .arHet het terreiniulJIgeleverdte ""orden.
. Vi. hetgseD ·\lier Ilereith is ~ . . . .. . .
HoI; nrd .tijd. . .
' ..
,
aalA!Bbap 'faD den 1lU\i001'. .
.' . .
Voeg .d .urbij dealBtaDden, diil . Ilier 'f~1 grooNr
lIIijkeo. . dMde~. ~~ . . .
:a.) .
MogaDq DII beli gvsde yoorbeeld door majoor :
aijui '. he, kIimw, cW ·&job nit't .eigeai. om den ' B""- .de'fe~ug. fta . benIa~' • •
. ltoopa piel4,ook biF ·te 81taTili \Ill teo M_ter" ~"'.
leD dq ill de weer.~ "Nell, tn.·deDi C1'!' toe lill ~
~:, ~, ~ !:. ::~= '; :' ~:::'..'. ,::.:, ~ ~~ ~ " ~' :: ~i ~

Eon. der on1aog. alda.r. gerlaat"La officieren, (v.
EP) wao commaodant van een d.. velo poeteo. Bij
bad als zootlaoig eenige iongere officit'ren oDde r .zicb.
Zooals het scbijnt DOg al ondernomend van Bard,
begaf gii .icb met een p8ar manBcbappeD eeo e"keleD
keer .'. avonde of '. Daebte op weg, . om het voorlig.
gend terr.in te .boaluip.n. Eenmaal trof het dat bij
soodoe,!de eene vijandelijke versterking bekroop, die.
hij wist dat .poedig.erlnten was; da.rvaD Icke,h.id
bekomen hebbende, bezette bij de bent,,"!!, welke o.
8. voo"ien was van .euige (men .egt 5) .tukken g8·

ia

12

bO;r~;~a:;1 ~:f -:~e~:b::!:':.~=~.

re;

:i1::mrenl'<,":lirr~ia': ~:rer:: !;~:~igedecoreerde
(sO"..

rug....,.. ....

eel"

repmos.

. .. .

.

"'!.II!Il
. . ..

III

~priil!tijlt.~

Iii geblel!¥olllli~~ te lijn. 'I

' Zebl' bIllie regeering niet. bater doen, dill baar
hi tit ~kken; -heb. i. betel' tell halve · go
. keerd,. dall '.
ten hallie gedwa8ld.
' ,
~t IIij d.8 onde .w ijle vali verpBohiiilg . we8l'in·
YOoL'8tl. die voOt'deeliger ""IIiJijken op deD duur en
de 'l J't,btokerij>yoor algelreelell . onderSellS oal behoo·
deu. '
..,
'
.
' '
.
Meant men d.t wij Dyerdrij.en! . wolnn mell lette
op dele feiten.
'.
'.. . '
De araketokerij to Bezoeki <werkt Ilietme.r; reed.
YDor,:8 aocijnswotillwerking trad 8loo~ men haa r ;
die we' kOIl bll8r het .lo.eo niet ternggevoo et te Ver.
geeft bra.o M de 8ige.... r baar te verkoopoD; in Pesoe·
'._
' waren drie, ·waarvan 'oen is. vernietigd ea:. twee
.ijD gealoto"n. eveoeellOl. oDvetkoopbaar;in de Bfdeeliog
.8idltDardjo zuIleu, van. de drie, twe8 eerstdaags Dpbou·
den te werkon en bUDne werktuigen .worJeo Yerzogald; to .. Soeraba~a ·is eODe stGkerij . onbruikb~ar g?'
maakt, eene tweede wegge! token; ID de r""ldentle
Madioeo werd de , eeoige geregelde stohrij. na .. .
maau ,den · 'Dnder de. nieowe wet gew.rkt i~ hebbe .. .

F~ t!~"t:."t~~hrH=t.l..~ilh:.ti! ~=

Ve~trokken Scbcpcn.
., · 0 n ' Soor.lba.iin.
11 April Ned. ata. \'oU~W~ I't.., f!( ' ZbgV• .' J'. F. Gl'r.Qdt f&D i'Gg,-,eD.
uat raloeroeail.
19 April Ned. Ind .. bark Noor~o. , geugv. G. Oomkeol!lt oaar Sa·
tuia

(Uit

geeue

rervaU~n

den Ri,jn door

tortlD, Nonnenwerlk en

"BU d~n

TGNY)

iudologen nitlt geborell wurden, maar ge~or~d en de
keDnis 'an India : ni emanrl t~ gemotlt k.-.mt. Hl. .ie 10+
bien ,Iar depart. ment~o Ie Batevia. ED bo'endieD.
Diet ieder, d ie wil, is een wetge'7er naat behooren .

.&an bet slot fan een correepondentia aan de Boer.
Ct. uit ,Nederlaud le3eo wij:
UliUMAAN, i. G enora.1 ,.,n Swieteo geweeob
lIaar neell, dlBfvoor komen bewijteo g-1ti.oeg voor
, in bet bo.enge.told Bchrij •• 'n en kao ik mij den tijd
beap&reD. daaruver bOg mecr iu 't middan te br~nge D,
aUeon ' wil il< ' hier DOCit bijvouge .. , dat Geoeraal _ao
Swietea nog tet8, vnn al de· met grcIidtegen hem

"school of arms/, waar bij en zijn ,sto.f plute DameD
aebter een tafel op eeD verbt:l'enbe-id.
De Kttizerin ~u de ouder8 der me3st geJiatiogeerde
oadat..ten gingen uu zitLen , en de cadl.!,ttoD w',~ rden ge·
schaa,rJ aan de ~ene zijde van de laal. Generad
Pocklif' gtJn 109 hiP-fOp ht>t verslat:; voor der p X8min8-

tore"

indien bij.het geld. be. teed voor de gouden fee.tbok.al die hem ,door cuoige zeer humaR8 ~roeders werd
aan~cbodeD, bad d e en bel!u:_ten rOOf O:1le lijden£le Bol·
daton' te Atjeh; inn ien hy op de. l a de D Januari jL.
toeD hem die te .Amsterdam 'Vol Eoeten wijn eq ODder het uitoprdke. vaD allerlei vleije.ij~n. op bet ge ..
bi ... v\ln .an den dag gelegd .. hUIJ,a~iteit en kr~gs·
l( , on~e, ward ove,rgereift, ver. van z:ch. bad ..gt'lsmeten,
immel'8 00 dat•• lfdo oogenbltk werd hler blJ telegram
de . tijding onl_angeD .an een 'Ioin bohaRld succe_,
w.....bij echter b3t bloe,1 vali velen onur dapperen b"d
gestroomd.
,
Zoo de feeBtwijn bem op dat oogenbl,k wei zoet
geama:a kt bobben ?
Zoo de f~eBtbokaal. dit) eeker eeo d{"r m e~8t Eiubt-

.,,1

o?wdkt eo verBterkt.

mou", bragt ,er.olgaDs openlijk ve"lag uit o.er bet

-A

lT

.

ge(tr8~

Ook de walloch . ~hij ot meer tot geviele. gesteUld.
Hot vuurg.vool "to d.o uakeaden wint. r geeft dubb.lou prij. non de .,"c,tonil •. 'C!lOOIl6 dagen. Het
bart hedt bA8B~. bet lant·ste genot te slDakeo.
N,)cbtaoB wtlrdt dit 8ei,;oen weiDi g ,door reizigerfl
ui t~~ko,eD"
H e.t pro/anu" "uigru Doomt de heetstd
zomerwekeG. DalJ. £ij t'l u~ dagtm h,e~ laugst, tm hunuen zij 't m \3eat a/dot",
Zulke reizigers zien foo l, maar genieten wei Dig~ eo'
"eere .. bl1iswaarts afgetobd en afgesloofd. met de v".t.
overtuigiog. dut de Rijulauden .ooral b•• taun nit brantifncie ' oevers, l1Itllft'eriga wegen, eo stikkoude hott'l ..

r

Het :gewettO
n, die eeuwjge waarhd,~.'~ r;a.1 GODf>r~al
Swiet~n wei 8otwoorden, maar w~ ~t'l iooven Dt t't
dat die antwoorden in barmod., Eullen etaBn met de"

' VAD

Ktuis te Tiel. Borg.r"ligt to Meloelsw.,.r, VrlJbeld
en Orde te Kampeu enz. ,die door bem' h'.,t gezond
Ytlr8taod vao de .kero der natie .,wonlen genoemd.

E~:rAtlip.n~t.

bl ij v~n t;erdi~oen,

de - fer heb rc·or te etellen, oat zij als luitenant mogeD aal1~eBttlld worti eo ." NQ, bijzo!lflere inlide te htlb·
ben gebragt ann de c ade~t e,', did het ee rst op de lijst
tlt:1BD, zeide do generaal : "Vool' ,k eindlg moet ik de
bijtondere aandacht van U. K. H . vesligen op bet fuit,

dat o.d.r diM <aJeLteo Z. K. H. de I<ei zerl;jke pri ns
een p!08.tl3 inneemt.
Yao belD is ni~t biJt fcrgelijkelld ad..mi!sie·examell

ge,orderd,. dot de oDde,s c.detten Dlo.ten 8aeggen. In
den 1I.flDvang O1idervoDd bij bet groote nadeel VBO niet
¥'olkf}meu llt!keLid te ~ij u met lIe taai, waarin b~t on~
d e rwij~ geg~ ... en weril,
~och ~cn booge graad van
~'t"rtJLa udsunr-wi kke lillg, grvot" vo\~ardiDg, e o r~steJoote
vl~t

het geztt.g en en

&erball&"

potten.... en ruinen bad h.t er mogen bij.oegen.
Op den Dracbenf.I., de vergaderplaats .an aile
mogelijke kleiohandelaar •• beeft die zucbt zelfe aan
eeaen nienwen Dijver b"idetak , het leven geechonkeD"

60

t.e 1!J81Darang.

.1 6 April :N~d. Itid.StoDmb. . Menado; B. de Wit
1l&8r.a.tavia. .
.. .
..
, ' ..
.

Aangekomen Passagicrs
'te Sa.na...rang.

l>er Ned. Ind. 8t03mB.Ba.on J)entiook,gen,Yo.er·
der F. B. Fransen; d.. br. Jut, StendeDIIID,. Kocb en

:SCl)tg. Mo!atrodtiminioo, ' V erm~s.s;l'lt.triob,vau oole ,
.

Aangckomen Schepen,
te .Batavia.
~" , 'UJ,.G"

aDIDJlID

GEE.

VAN

AG&N'i'EH

~.&.:a~;·t:d~:::&....
."pll~
: n:5i~lIIIiaboiil"
Go

-4};.
Iftioi'--Bersh..u..,.....&ljeh N. 1. 81. Mij,
' •. • ',.. • .¥ieoPao. PriItI-V"""'P--~Soenb, . . •
~*_ ~ZidII~,.~"IIG. SuannonJI ,Co.

,

~QlDen Schcpcn,
·.. an~vla.

'i-.
, l>~~'fUe

11.11•. -

......

1iAAJl

:••' ~;!~ Nee .

'. ___~";':'''V:pm.

;•• , " ~ .~ ..

4Ii BaIlWoo~';;:"""'....f:tgoo.

.: • •o....~

.

ondt'rwerptng

allO d~

~'II'

~· h

..or ...rpatlteD wONt~

verkocbt worden:

I

eteaud. en gelegen is de ehineeBche kampong te Soo·
rakarta, Blok La. R. No. 122.
.

2e. Een steenen buisenEr.t:
staaDde en gelegen in . de cbineellCbe kampong te
S""rakarta Blok La. V. Nos. 197 en 198. '

3e. Een steenenhnisenE.rt:
•• ....nde en gel.gon in de chinee8che
Soerakarta Blok La. V. No. 199;

en eeu fllte1Jenlijke,J toon

.t...-nde .en geleg,·n in de chioeeBche kampoogte Boarakarta Blok La. V. No. 200 . .
c

Se, EensteenenhuisenErf"

en

ataande
g.l~g.Q in de .c bioee•• be kampoug to So,,rakert .. BloK, La. V. No. 201.
Allen .taaode ten name .an wijlen · den Obineea
LIEM BANDJAR,
.
(S30)
SLOET VAN RAGENBDORP.

kng;8tucbt

z:cu k ",nmer·

2~ mu·
Ie twist J 12;
8ii:•. grey.birting
calicot. f 4.35.

KC:Jlli:J 56, particnlier~ , 65, n,o g gee~ genoegzaam vertrouwen.

Suiker. · on .er8oderd. vllst.
, Billiton, '49. flaanw.
Aaagekomen 8cbepoD: Dixon,Ada .. Tanea.ter, Derdrecbt, · Kanagawa. Anna"Admiraal May, Ocea".

kampong to
,

4e. Een steeneD huis en Erf,

Per Mail Ontvangen:
Brief van

Generaal van Swieten
liN

Generaal KN OOP.
de ATSJINESCHE

EXPEDITli:.

i i.-.
G. C. T. VAN DORP

'~t:~CljgiJNC;'

(1800)

eD

Co.

Bladen uit bet Oagboek
van
een lndiscb '

G~ueesheer,

door J. GRONEMAN.

Gene.sheet to D j 0 " j a 0 art a. 1 7.(997)
G. C; T. VAN DORP en Co.

De derde Balische

Expediti~.

In berinnering ' geb.acbt
d .D.O r

Rotterdam, 14 Al'riL Bast ord.

.' De opleidiIig tot de artillerie
. en qe genie in Engelaud.
leder, die te Lo~deu.ijode. tijd beeft Woolwich
te ~.z08k~n, ,otzuim.o de geleg~nbeiJ ni.t. de konink·
lijk.e akademie te gaan zieni waar de .officieren der
geoie elrartille,rieworden opg.leid. Het.is in •• bier aile
opiiigten een ruodel-io~telli Dg, ong.oot is dan:.ook ' bet
lI.u.tal jODgel.i.~en.die. jaarHjks pogen toegclston te wo....
den. De . cnrsnadnnrtgewDorlijk2'/i ' jaar; na bet
!linde ' waarvaD bet emmeo plaatebeefG; datbe.a li.aen
moet of de cadetron ollioier van de genie of ' 'ao de
artilll'rie worden, of IOnder .rang de ..hdemie ' mo.ten
verlaten. In het lutoto geyal doen te meeatel e~n
eumen te Sandburat, am bij de iDfa,ntelilof ca.al ...
rie te .koman. In bet jaar,. datde jonge priDs .Napoleon tot de 'akademie word toegelaton, war.n e.r 108
oao~iaal;en; die siob HDbodElo .VGor bet vergelijkend
examen, .ten , &indo eon de. 40 .open pla.teen .te'. • e....
~voo. Van deze 40 cijn " 13 uiet iu staat geweest ,
heteindexamen . af toleggeo. D. oadetten we.·
den.. gehamineerd in tbeoretillobe en p.actisehe
kenDi.van ·de . ariillorie, • mUitaire: graalsiedenia, EngeliOb, ll'ramich en DDitarh, ' werktnigknnde ' on ." III&tbllllis, ~de et( uamurkunde, . de .Ieer dOl' forti11...-" \let maken 9&11 tetTelDkoartoD, gylDD&atiek en

g~dr8g

Soera.karta.~ ,

1e Een steenen huis lD.et bUgebouwen en Err.

Batavia, dd. heden.

Van Sauuu-ang.

,•

ZljU

TELEGRAMMEN.

Daar at san meitljes 'die druif60 verkoopen, eiken
kraos6o ,'ecbten, en oo~;: krij~ Yt'rhureo, olD in, de

GaMbnldige behoeft~ vao bet oaamschrij,im te voorl ien.
't Zon - mij niet ,verwo[).deren" dat ,'8n .de drie ambiicbten het laatote 't meeBt beloond ·wordt. Van· al
de me •• chelijke zlrakbeden i. or geene, welker benuttiging me"r win.tan afwerpt . dan. de ijJelheid;

Vertrokken . ·Schcpcll

.'

nn als

keD, dB&r kan men steede oVl·rtuigd zijo, dat de moederlijke iovloed zich b.ef~ doen gelden. dat de moeder
ae jooge kar.ktor. geleid heeft eo eeo hoog idenal
beeft <oorgebouden.

zi~kte, welke
vole reizigerB kwelt, oiettegeotttaandCl het epreekwoo:d
gewaagt van oamdD fan zoUen, tel vindeo QP ' pa~Deo

Ned. Bl!l"k Borneo • .J; Huwart vaD. Bandjermasein,
Hlllebrandt.
, Ned. Bark Kalimantan, Radji. ¥obama~ ·IJa•• in
van BlUldJerma88in. ·H eiln.
Ned. In'd , St,t('mb. BarDn . Bentin.l<. F. B. Fran.en
van .~oerabaija., .Me. N"illen Co.

'an ~08rabll§a. .

~ij

i. te.enB hooge lof VOOr den i.vloed del' moeder op
har.n 30,)0. Watt "aarjQngelieden to •• cben 17 en
21 jaren .ioh Diet aileen ooderecheiden door i.tellec·
to iHe gavl:Hi, maar oak door plifJ~fJvervul:in!!, een rein

io de recbteu Btud ••Ne.
Ret naa7lUclrijten is o"'erigdos 6806_

Aangckomcn Schcpcll

"GIi&oo.

in stnat g •• t.ld, bij elk .olgeod

t.'cn'Jila WiJZ6, W8~i'~ p d~ jonge Prins geprete rl worut,

Ka26man hestond, di~ 'IBn zijn inkom im leefde, to Zer;en6ergen 'auD Crollu'pt!ter, ademd(\, die io wijo baudel·
d •• en te Leyd, n een Zw.nepoel op kamero waoGue en

SO HIi KPS.. 8 nRIG TEN.

te

I !,!:t !~:o~i a~~~~~n!:f,~~,~:ri~,e :::t(;:8:~~h!:~d~ri~8;

nomen, dat io den jare O. H. 1867 te d rnhem een

r

h. bb,o bem

ex:\wen een bete.r tiguur te maker, zoodat

eiodr •• ultaat N. 7 01' ,I. lijBt der eadetten 8taat, een
eer<oll. plaal •• weik. hem. zoo b'j io bet Eogel8cbe
loger wilde tr"deD, he, regt zou geven t. kiezen of
bij bij !Ie genie of de arlillerie, offici .. wilde worden.
Ik beb yerder to rapporteren, Qat de keizerlijks
pries door lijn oDver~Qderlijkd: _ naauwgezetbeid in de
' .verVUlliOg tijoer pl.igten, lijr., v~lmaakten eer~~eJ 'oor

Mei e. k.

de. morgen. ten balf tien ure oal door deD aereten
Hypotheokhoude., .ten o.eriltaaD en io bet lDOaal
het ,oodu-kanloo.

lit:"it~u

zij gezien, ge-

v .. c .... : t'( ij:";'~:...
:.. ~:.:; .. ;; ~ .. ~: .::.~;, -;-;- ,; .: :::. ;-!;.:.:.~ o, ' ::::: : :::-::- : ; ,
ZIJO ZQl tid nakOlUt3liugdl!hap ' eell8 met v~rrukking wer·

ZONDAG, de:. 18Jn .April.
De v.Gegmi. '. morgens ten 7 ure.
De Hoogdienst om bnlf 9 ure,
's avond. ten 6 Ul'<' het LOJ,'.

Publieke Verkoop '
Op Donderdag den 27

,is in ' elk opzigt de huoge meening
wel ke ik reeJB verleden jaar over

het kerr' bnit,kiijke ingenie urs, by he twelk ik than.

W&t

het eer.te nog iu aan bou w, kadaotraal bekend in Blok
Letter S. L Ummel' 40 . 8D .taande ten name van H.
Th. J. SPEOK.
(1S3~)
SLOET VANHAGENSDORP.

, Ue I<la•• e, welke tban. voor U, K, H .•toat", zoi·
da de generoai,

pel in de hand, en bet vrol~k lied op d. lippeu. vio·
Jen wij op eene Idc lOU wdJe gelegt:rJ, bezig mot
eoa I.kker t1,.,schj . h l leJigeu, eO zij ~groeten on.
met een vrolijk h""rro,
~t1 ru8, in Ud verta. op eeo eenraam punt, op eeo
uilpuilendeu graniet8teen oU('KarcD wij d e i)orTe Rotf,
waDl'l3chijulijk io rowautidke betlpiegol iugtlll veruiept,
Wij . laan besch.iden .00 a.der pad ia, .ow bare !tIu·
Ed Di.~t t~ vcrjagen .
To.riBten niet .en enkdeo. - J's toch op den
toreu vau den R:l180da J erg vinden wij er DOg \ltie~
Van verre knunen wij or maar Diet uit ~ljs ~ordeu,

ban niet,

steenen hu.is e il bijgebou,," en.

ze g g~ u ,

geheersc ht heeCt, beu ik overluigd, d"t velen
bcuucr, tt!r\\ ijl ~ij "ichzdveo zullcu ondcrf!c heidt'B, ear
!ull ~n dotm ban het kouinklijk" regiment art,illerie en

'rsa.~t

Erf, DIet bet daarop stRaud

om hijzon.-Jer Ii:l (]geLa~m vau de IdS;tS0, die tbans den
officiersrang in e~n de~ w~te:nschapp~Jljke wapeo9
wuardig gt!k~urd werd, Diets daD ' goads te kunoen

vteamdeli'lgeo.
'
E t·n tro epje stud~r.tCD, ruet bun p~kjo op d~m rpg,
de 'g ekleurde pet op he t bo,)f,l, eeo s iavige o knup.

Duch

de. mo.g~nten half tien ure zal door deD aeroten . hij.
fotbeekbouder, ten o.ecotaoD .n in bet 100&61 van dan
vendu-me •• ter to Djokdju,taria, verkoobt wDrden' bet
ter hoofdplaat. Ejokdj.karla gelegen

4

eeo \'oorb:;:eld gegefeo heef" tbt ~ervoUe vermeldiog
voeld. bewonder,sl n.bbe, . - Dit is bunae zasK niet.-Zij bebb~u B•• aedo", gebj'eld, gegrilf.l,J, geechilderd, \ v.rdient. ..If. ooJer oijn broJder·cadette" die i~ in
' staat ben geweest, met zoo ongeWooll hoogen lof aao
gelet'ke.d.
U, K. H. aan te be~e leD, wege,,~ hun pligtage¥'oei
In de boolDen. op de steenen- legen de roteen
en de voortrt"ffelijkbeid van I:U:l !-.:e lrl\~ . "
en de bouwvallen ' - op de dduren en bRnkeD - in
~Iet luide toeJnichiog w.,,' alit ve,, ~ .g b"groet, d"t
het 8cho.r. der b,! uk eD en bij den bongBte" top dor \
bergen, - 0p trachiet eo bazalt. - op lafa eo tuf,

lle.~ul ,~ll

Publieke Verkoop
Op Woensdagden 19 Mel e.k.

dUNndd hun studietijd. fiij hragt in b. rionering boe
bij ,b.t ,orig j~~" .harJo woordau bad moeteo ep,ekeo
Over he~ gddrBg dar jo:o:gel.ieden, en het was hE.' m dBIlr

h•• r oitsprak. Zij zijo stipt gawe.st in ' bun pligts.
venul! iug eo e"rbil;)dig jeJ6u 8 buu officifnen. WegoDs
deu goodeo •• delijken too •• welke onder deze jonge.

krllist. -

adre.len, welke , bem w.rJ~u aan!(eb~deo door d~ ver-

met. daarbij beboo~ende bijgebonwen gel"llen 8811 de
Zuirl.ijde van den weg van BODJONG W~k La. G'.
No, 670b. thanB bewoond dool· de Heerea RUNEMAN en TAUSEND.
(631)
8LOET VAN HA-GENSDORP.

der cadetten ale .gentlemen" eo militBiren ge-

woiuig

wncbt op het ba.d" aruuin. - Die h.ereo b.Ilooren
Lot eene bijzond..e kla •• e van r.iziger. - bet zijn
naa71Unijaer8.
IJ verige jODgeiiogen, Ol1verschrokken rei~makkel'6,
ontzieD zij ntlch last Doell vermoeienis; Aile berg"n
worden door hen be::!. tegen, aHe roteen bekloiD mrm, ~lIe
blugten geopeod. aile ruin"n b<zo.ht, aile wegen door·

c

mU8 en zaken . voor 'deo geast brel!geo, dre bem mtn ..
tier at nacnaam , ~ijn

niet tot de ".ademi. behooreode boofdolli-

Aan de ronke" .cllittereo de rijpe druiven. - Uit
het wvu!l bl~:Jt u ~eu geurl;;'=' wiod legem, wei ken
Je Duihcllers ,waldiu/t Doemen, en diu levens)us t

wat dez~ zoo vlak t..~~eu den wuur staao t~ bewollderun. B~ 't uadcran outddllken wij ecuter, IJ,1I1l welke
belaogrijke bezigb'Jl.f zij sich overld\'eren.
l\I~t. sterke punt !ues~e n we ktm zij uit a1 ImnD o

bar<> plaatsen in doa GOlleraa!. Salon
bebb:n ,io.
genom.n, niet menigmoal tot bern .preken. ~e ~tehJke
b9wijeen geven van bet bestaan _an het Spltltuahs.

~

ci ectl u dD prof"B~ors - en de 84 bevorderde radeUon
elapten nllar or lis van raog voo~wo.arts, ale llun namel:l
genoewd """rdt,,"; 881ueerJcD den Manr,_c balk e n nawen plus,t s .yoor de g rht!J"8 taf~1.
De d:recteur der aka'iemi{', generasl air ,L intorn Sim-

f.lt mot dikk. drappel_, wolk e rlin.teren en

w~

d~8 ,.oormiddag8 ten. balf tien ore:
ovorataao .ao · bet . ven!iu;.tieparte.m ,mt en ill
bet oeodn-Ioolal 'so den heer

Het er£ bebou-wd :met een
steenen IDe" pa.nnen ge..
deka; huis.

seh"e genooriigdeo,
lJ. bertog 'au Cambridge ver:daarJe zich bij.olde.
tevtedt:n Ov('r de Wij2.6 1 waarop bet bataiVon f'Iereeerde. r.ed eu met de kaDoohen onging, en geleidde de
Keizerio Dsar de groote booge zesl, bake'od a18 the

De e.eldrij.

Ook op onze wandeliogen ontmoett·en

te~

cA. MEIJER,

wae tdgeowoordig, e ,.enals eeo groo.~

Ba81i1aOO t:O.£.

ageD

SOESMAR 4; 00.

albier publiek ve.koobt wDrden

de gra.in d. CI.ry, den markie. en de marki ..in d.

kamau.

had. kunnen go~dm8ken

• .,1

en. vju~heiu ml>eatan ge-ren. De ex·Keilsrin d~r ' Frat~-'
s chun, 'I !u":3'eeeld doo::- clan beer P,h~tri, dOD graaf : eo

Hijn .

vooh:elen in de 8chuiosche atraJell der mOrgefJloD.

. [684)

Op Vrijdag 23°·Aprlle. k. . .

batailloo88chool en in bet behandelen der kanonnen,
en in paardrijdon eo gymM8tiek blijkeo 'all krBcbt

vere mnkc n elk~o wag o iflt medr oJnveilig. - De bulielaare Eijn Qiet me~r da~r, om , m ~t bunna kronen
en keitJ,:s 't gen'ot' van elk: uilziebt te 'bedenen.
Dc) uatuur Hcilijnt ~icn ,vour de laatlfltd tJc uooue dagao lUet al hare b,,)ko orlijkheden to too~eu. - ' De

dauw

zuUen .·Wit · nog' verk~jOfJ_

~ ' Een .SOlid$ halidW.
::t::ti'1,met paard & tuig.

speoteerda lie c'a detteo, die werden geexer~~erd in de

z'jn 8til ' l.ustcrbuiB.

Do sturm der rei,iger. i•• oorbij . -

. Op .bovenstaande Vendutie

PtibIieke, · VerkoQP

CorporaL ...••••_ •...H.I, 11. the Princelouperial llJ,GI5
Dell 34 cadetten, die bet ~X8meom.t goed g".olg
baddeo afgelegd, wdrd Diugadag op.nlijk ' en up zeer
plpgtige <vii'e han aan.tell ingsl. loitenant dergenie
, 'of ~rlill.lie medegedeel d. Z. · K. 11 . lie hertog van
t:ambr.idgd, opperbe.elbebber vaD het BritBcbe · l.ge~.
vergeuld door sijo star en de geDeraalB der g.nie en
srtillorie, die aao bet boofd del' akademio .taao, io·

Edoard moe.t eindigeD met te bek eoDcn. dot beb
najaar wezentlijk praehl;!! mag beeten aao de boordeo

eene industrie, dat nu d"'lgt en blJ .m llde bepahng~n
."n kunnen _erkerlren in uitgobreiden bloei.
Beter geen wet, dan oen tulke ,lie de ambtenaren
moet bederven of een . deel der partikuliero nij verbeid
te . gronde rigten.
•
Gut de ..egaring tot de i.trekkiog d.or o'~r en ODS
dnnht dat dit de ,,". ige ratio.ee!e wag IB- want 88.
.erb.terin> d"r ror-p.odie i. geen d'e nket!- zij gebrui.
ke eohter ~d"n ontwerpe. niet ale wrijf.paal.
HU deed wat hij kun, al over.cbatte bij z~oe kraeh·
ten', maat dtl .regeering bad dien60 te weteD, oat de

'Ro;}II!seh K~thl)!iik~

~an

T", •• rei,Jlo.eU.n

I

g:;fo~:::::::::::::~. ::. :!.1~?:;;;.;;;::::::. =::.::::::~~:

In .,fwachting van deo dond,,.,lag moa111"" wij nile
dagen voet •.• i.j •• door de .0bild~r8C btigJ> dal~c, en op
do ecbooue boo ~te n vaa bet Siebenge6'-,ge. Wij be·
zocb:.eu , Hei8ter6acla en &ijn verwoeat Benedictijn&n.
klooBt~rJ EtterllIJer!l eu tijo beua'&artJ Roland.eck'UD I,ijn

8 ettzrond vonrkoment sal willen in overweg,ng nem~D.
Zij kao. niet'gesteld oiio. op bet}s ,Diet ~aaD. taO

eenigiog: Nut en geuoegen te HUlc~a~Ot"

Hn <raa~.luk. eUll• . De . f01gende IIIV'!IU oadetten. tarden eemen rang. .
.
..
ReBl'onelbJe Uad......llioer M •. A. C.meroD.,..•• S8,134
UoderDllieer;;•••._ ..A. E. Wrotte.ley_ •• _ •... _ .88.588
UDderollio.r•..•. _.. _8. D • .0100'0._.... _.~_.;.. ... 3'.!,400
COrpor.I. ..; .. _ .....•_...Alfred Mao · Doonell_.~ _ ~ 82,298

kre~8D

Ultstapjes en ontmoetingen.

gege,ens geword~D.
WijeinJigeo.
De ernBtig. 'BIndie en hetveeltijdig oDdcrzoek hier
aao · di,t · oDd"r"erp. be.t•• d , doao ons verlrou,,:en, dat
de regeling de opmerkiog~D en wenken, dIe haar

iDgebragte veroordo~lif!"e nf

: :' I

lau"r'

batalen . Vall &rak, d\e hem oDtBtole'l .. liS, mog ".1
worden geloofd; to 8awaraog besIoan geeite arakBto·
OD S

f

Fori Dar,,;.; ED~. .kC..ttor
.. Flo....... ;;eugv
. ; D.. 'EI
..lldlo, ''''.1'0"
Darwiu: Allen P.rel ..... hera; Nod, fud. bark CoDfiiloce, ~""i!".
Buelt, 'vaa PtoboUog ~ o.
'
18 April Ned. I •.d ' laboou. Sov:.i Hien. gaagv. Lilm B&(D liwi~
van natie Badongj N~~. faci. acbt)ft. , Sin Soea On, gCl28l§v. Hioe
~~:!'D \'piD,B,~~:, :'~~:l8;dO~:~' Ind. schoID. Dorla, telal v,

~::en~i:tn;:;d:::;:m!::;;~~:d;oe~d:ij ::"ij:!g::~:~
kerijsn me~r; van Oberiboll cn Ba~via zijo

AangekoDtcnSch¢pcn.
.. - te Soerab... n..... '.

.,.---'
elk ·good IIJltw~ &Bn'saigQdeoploiehig 'TIll

tOOl

J. O. H. ARNTZENmS.
Kapiteln tar Zee,

met twee terrein•• betson en ~en KliRT .811
BALI. .
a 14.(998)
G. C. T. VAN DOBPen 0';;

Pel' Mail Ontl:angen:

Na.am- en Ranglijst
,DE B. '

OFfICIEREN.

V~ndntiewegcns Vertrek.
OpVrijdag den 2.3d~er
oull.n 1i0ESMAN ~ Co. ·.;eodutio · bood.en

'I'e Hlo.kang-ICebo."

loin hti.uo· ~n . voo' . eekeniog .~o den Majuo. llik.;'dan~

. . \Tan derWeijde; '

van ZOBdG. ce.r .... etteoen .. goed oDderbondeo""mplaten InboPdel, be.te..nd.. nit: Kaston. Stoeloo, Tao
fela,Eanken, . LodikaDton, LIIm~, . ~iegela, en Sehilderi.Jeo, Glas- en Poroelij,wer,e~, Dlopone Gereed..,
scbappea. ell . ..at ,erder te voor8ebijn , _1~6D ,. ge-,

dei- :

(4070)

:

,

G. C.. T. VAN DORP & 00.

Thieme's Schoolschriftcn:

i2 d..hiersmet,oo.rb~ld80

om

kindareo. ."tpoedig

eeluij<un"'to leereD. . "
.' .'.
. , '. .
(877)' .·.·
.: G, O. T. VAN DOB!' en 00 •.

"Turksche en Esgelstme

c

bngt.

..

van bet KD~iDklijk.;teger
Nederlanden . en dar
Nederlaodoebelr;diso 187/i.

Bad~·Handdoeke .n,
bijsoarler.' groote en ' Ie qualiteil, . .bij '. iI e _ dub .
krijghoiarbij

(881)'

_~

'. p as ' ontvangen
een groot 'factuur SO HOEN EN
voor Heeren- en voor Kinderen
• 0, 0

Jagt~

,

.

VaD I) tot 15 jaren,
m e de , a e e r . t e • k e

Zeer ,gOedkoop.

, an var.onillenda grootte.
Z t, e r ' 1 l '0 h tee n d n nn e .
SOESMAN en Co.

(12S)

Ontvangen :

Solide ijzerell Ledikanlell,
Gedecoreerd,
dee,erkiezeode met BUL1'ZAK
(886)

1. iju ook ruim

8ignorina .'lia Persi m !.
81gnor Tit.. Palmieri

CO,

Yool-zieD VSD :

ET

1'1'. 'I'heophile Dirlemann

.

.
Goede Engelsche
.I Z a del s, compleet.
I

-

b~i

SigTfor Palmieri.

100. D UO NO RM A,

G. O. T. VAN DORP & 00.

Zae r F ru. ije

en

(3 3)

Mevronw van Irp,

On commencerli

20
:H
22
23

200
50

, erk;ijgbaar in ki. lj • • 'ali
[535]
bij

6'/.

Twa.
E en

Pel'

SO geschikt voordames kabajas.

12.Buiten Samaran g met ve r hoog in g Yan port.
(3 80)
G. C. T. VAN OORf' eo 00.

Houtkap~

PHOSPHATIC GUANO.
SUP.I~RPHOSPHi\TE of LIME.
BONE OUST MANl1HE.

p. VERSCHUUR & CO.

,

lie., Z4,.PELS sijD

. ,~

fa~ '

G. O. T.V AN ,DORP eD

,~_~~ell"~ (:)t

d«i' .

~

(467?

I

~~~~~~L~~~~~~

,

,

:

OR

d

11 ti

en.

IBD.IND. STOOllV~T-Mn,TSGHAPPU,

Bet · stoomscmlp

wt

Dooojw I'UIoa .... , fl. , ,8. eo

f

5.

.

'

.

ge-.ooIis.._

=

ri.
: r.'j
...
Z.lf. _ f I.
___ '
.
'

f, ,3

~ :: ~~i'~:N:.~ ~~~ ~J(;.:",..d
90
=.!: 8.;. ~~t;;l;..~.D:--ANN~
..~~:
Go. . a
UB DOil' ...
(Iff!

L. DI. LYON

OR

van bet Nieuwa Baven kanaa l at.oomeode.
,
De Agtllllen
(637)
J . DARNDBLS & 00.

Kamers Disponibel
v-oo r
'fOOr

.0lI&JWt .. 0..

en

doortrekk~n rl~ TleMl mH~n

vaBle , log,ea.

famili~o.

-

abouiede
•

r.feYrouw ABRA.HA.M,
(1567)

T,.fDfJIIg.

Londen

en

Glasgow.

Rime complete D Si...

"

STOOM- SUII"ERRIET;.l\IOLEN
met

k:a~: , !:.r~~~terOG~:::.·~:e~ :fd:e!~e:r~:

d. ·afaohoi4blg

"voorwaarts"

Kapt. J.: F. GRAADT VAN ROGGEN,
worden verzoent ZONDAG oehleod 18 April e. k.
t .. embarqueren, was.toe 0 . ' 8 . gelegeDbeid aaI bealaan
met oII.t Stoomboolje PAUL de. morgen. tan ' 7 OrEI

B. O. ROBINSOI' &Co.

10.0 ,... on obi~leucJ..

~:'-=-oid~olli".D g....

Passagiers voor het , Ned. Sto'omachip

Voor gehee l N . d. -In die' eo , .Eu r o pa.
B. I88t . ieb te.on. mel het hooden 'a. Veodu tien.
(5)
P . ZWAGER .

g 'cl',.arlijke : Dia,rrbee. - DII
en de ' ,wijze
ba:Hr , na.V&lleb ' 100 venndelijk aijndo, gevbD 81D voldoeo.de radeD
van het be~ijk aantat hlUer .~gl.offora. ,O adcr Hollowat_ beh~·
da1in~. at is de oonaak duer ' dette in d ~.le.rni., gehnld zat de
uitetag .eYeD guDJltig: zijp. hatzij d. mug. de l. ver of , klelnere iup
wand. de It.etel ,u ,de d ekle, II. , want .ijno ,pilloD rout oOl'ded ingoe4 Gp 'de .ijdeu 4er .. oDdflrbuik iogOWl&
genomu.. liD Iijn

=~

Stoomv. - i\Iaats~happti . Nederl~nq.

Alp;emeell Expetiitie- ell Commissie·
Kanlool'.

.JUFVROUW,

,

lot _ I I...... . hOt jal,to e,e.wlglluuoh..

Gezagvoerder BUIJS,
vertrekt den 18_0 d~.e. des morgene 8 unp,lIa&r 8oerabaija, Maea88a., en de M olukken.
De A.gentao
(533)
MAo•• NBILL eo 00.

Eene Hollandsche

H,olloway's M~dibij~en
HoLi,owu", PI1.L~ a; Z"u. oorzakeo d~ 't'en:wukndll ·ziekte

~

T e Ko o p!
Uit de ' fabrijk van de Heeren

;Ilfi ')

~_ ..

Co. .' .

lJ a!1 el ij'" !leoP',nd.

.H .1'118 v 'en

o

VABKBNSLBDmt.

I

10.- P"

neelde n ,

W~R~~;g;~r~~n al~:o~o;:!::_~and~~ A~;;E-l'd~Y~:

do. '

· lIarnaChe~enten.

I

f

Ernnille

.t.ateur
G. M. GRlBLING.
Adrea per .poor Halle O. danyan.
(970)

Lording. '

OntVSDg8D ,een .£aolnur: ,, '
Oom pI e8 t e

Onderneming

Vi.,,-k..

(G E DAN G A N. )

Geteerd Touw in verschillende dimensien.
Geteerde. en ongeteerde Lynen,
Hollandsch en Engelscll Zeildoek.
Hollandsoh .enEn~elBch' Zeilgll.ren.
Zeil~naalden en Zell·platen.
Pomp· en Pinkleder.
Blokkiln een~ . en . tweeschijfs,
Verfwaren in ' blik.
.'
IJzermenie.
Raauwe ,en gekQOkteLijn-olie I per kelder en
Ti'8iLn , ' ,
,'" .. ' " " ' " ,I ," per i1esch.
Groene Zeep.in blikken.
Cotron Waste.

KAMERLING.

~

Hout- Aankap

Sclleeps.'eve,'u"c,ie"M.
Zijn steede voorzien van ·'

VA N

i!i

(TEMPOEH A N.)
HoutwerkeD verkrijgb88r bij, en b~ 8t.llio g .o op maat
wordeo aangenomen door J. Th. MEULEMANS,
Am ba raw a.
De Admini.trateur,
I MMERZEEL.
(182)

Me. NEILL & 00.

SWAVING.

F:='~~:~i'
,.os
E

pheerd e plalen .. f

HofftJ-pl a n Ie ri", vuorhandcn :

Uit de Zadelfabriek

De AI(!emeene Secretarie

De practischc Metselaar,

Suiker~fabrijkan ten

en=enz.
P.VERSCHUUR &

Dine r der Oongreeleden.

Nomen. het Congre.-b•• t uur :

Handboek voor Arc hi tect-en, Me teelaars, Opzigters
en Leer liIlgen .
Eeo lijdg boekdeel met :1 2 .it-. IRaod e geli t hogra·

V oo r

Hannep.
[242J

•

B.l.
F ancy-fair.
Ooncert.
Bal.
Concert.
Acrobawo· en andere V oo r.w lliu g~ n .
Bal .

[521J

F . H . BOUllU .

bij

JJ

STOOMVAART-HUl~CHAprIJ.

Luitenant Generaal Kroesen,

l

Schwatlo

groote en kleine oeoorten,

(76)

.

Chevreblanc,

o p f u. t,
zullende over eenige dagen dit .oort Bordeaux ,at
'Vijn door UU B afgetapt verkrijgba.r zijn.
(364.)
SOESMAN ell 00.

& Co .

I,arine en Tooueelkijkers
(495)

President "Rijckevol'sel"

St. Emilion

'.

De Rogle ment.:n ' ao ord e, ,werk"'Rmbodeo 00 f• • ti viteiten zijo a. 20 cuutB bet t' xttmplaar, coutllLlt t"
verkrij geo bij
J. H. SOES MAN
t.
& .. a,-an9·
III. B . BERVOETS
K latl.,..
H. B EIJME RI N G ,
id.
Dr. A. H . CORN E LISSEN t. & 10.
E. SWAVING
~o~tE~:~~KOM \
n;ocdjo.

G. C. T. VAN J)ORP ell Co.

Overheerlijke

ee lle groote yoorruad

SO~SMAN

a /40.-

(1 225)

it: en oak per 'ii:.
It' . H . B0.U MA.

Op nienw OntvaDgen:
(588)

24
25
26
27

30
10

RANOTABAK,

NHD. IND.

Het stoomschip

J 9 April 1875 Receplie · der C.mgre.ieden .

100

Ove rheerlijke .

2500 tone met 1000 paa.denkracbt.
N .dere informatien bij
De Ageoten
Me. NEILL en Co., Sa"""/J"f.
MAOLA.lNE WATSON en 00., BataDia.
(491)
It'RASER EATON eo 00., lIoMa6aija.

a 8 heures 'I. precis Be.

Tweede Imlisch LandbouwemIgres.

<1.00

Pa6 Ollivangell:

TorringtoD,
~ root

AVIS. - On pout '•• procurer des billets d'.vaoce
et des places , reaem les a 18 ,Societe Amicitia"
ch•• Mr. J . V AN RODE .
(523)

80lie.le dame.ta.ehjeB, Portemonnaios.
B. KARTHAUS on Co,

worden oolr op be8telling zeer civiel gelovard .
(5 36)

Norma." ............. _......... BELLC'lil.

BamptoR

9
• groot2100 loos mat ~OO pll8rdeokt&chl,

Prix du Billet 3 fl.

t-'.·OO(.C "opere. n Haloneen.
Voor het wegen van .ware Pakket te n tot 1600 wigtj.e .
.erd,·eling der gewigton .
Een gewigt
800 grammen'

u. C. WEESRU[I; .
'I'aarten, £.ebakken , ~o;:;a( !!!,
Pudding!!!, "!!!pics. enz .
tegen o," er

,, ~1ira 0

Signora. Pallllieri et Signmlla PerM"i

_,

de ' .. a. de Comme.cial SteamBbip Complluy
(limited) toeb_boorenda, evoneena nieow
ge!>,oDwde 8toomscbepen:

·

bil.'r.'l Signora Palmk'1'i.
go. BALLAD, . 0 000 . g1iu.·' .•.....••.•..•~ ............. ,.... .... S(iI..L I'Y.S .

Ncccssaires voor Heeren en Dames,

op.bestell.ing
Zaturdags avond verkrijgbaar

beueV6U8

8U. CAVAl'lNASE~\ffii};i~}t'!I;I~~i;:g~::t~=ill~~- ..R095JN1.

B A Z A R,

. Krentenbroo{l

groot 3000 tons llIet 1400 paardellluaobt,

~(1· . Th. Ihr~em a:nJl.
7fJ. AR IA . PAN DON DE f'L OE fOlEl. Ombra-,,, ..~ . }lE (IE IlB EEB

Pur.emun .. ;)ie's.

O v erheerlijk HoUallds ch

tObB met 1400 paa.denkraobt,

Il'rle8,fi,nd,

•• •••

Deuxieme Partie.
GO. UN JO UR D'E'ri: EN NO RVE GE .. Solo at P ia ao" .RuD WU.li £ll: S.

en
(1210)

aooo

Si gw.m:'lfa B.nia-ni,

weiler om voorllsnde n bij
G. O. T . VAN D O R~ en Co .

Samcuu" ./I.

Groaloge••

SO. ROMANCE, ... El!tl l v;!l.i." ........ ...... , .................. MATft:T.
Signor. Palmi~Ti-.
40. CA \' A fI N A BARJH..ERI(]!!. .. U1l3 Voce/' ........•.. RO~8DU.
.~i!l"0riN.a 1:'ersiani.
50, ARI A S1.\8:\1' ,\IATK R, • [oll .. mm:"(l) lI". o.. .. .• . • R O! i~' )
Siglll?J'a PlIf.PlifT'i.

Schildpaddeo Sigareo Kokers,
(HI!! )

Lloyd.

Geregeldevaart tU9Bchen Java . en Botterdam, via Suez-Kanaal per de aan
de Rotterdamsche Lloyd toebehoorende, nieu}'\' gebouwde
Stoomschepen I
groot

O M O•

W-onde r-Inktkokers.

RUI.JVEN.

VBn

Rotte~dam80he

-=0=-

10. ROMANZA. . .. Stel la Conftdente/' ..............
Rmu. IJl)f
... ~
Sigll()f'~ l'atmieri
20. SERENA DE, Qualltl tu clhDtes; ' ~ .............. ~ ... GolJ.!II on .

l eer geechikt voor Zak- lnktiiOoke r , zijo

•J ••J.

-

Premiere Partie.

' De bekende

(1090)

I'lalli.~te.

PROGRAMMI•

tagon f 85.-' A COIllptnnt,
al.med e:
van RIJ-STANG- RN r oor Paarden die II B r d "p d.
lagan "ijn,
(437)

en K LAMBOE.
l<'. H . BO-UMA.

AII4"

SOBBlUl!liiil •• .

A v u e 1" A SE!i s t'anc e d e :

,
DORREPAAL &. Ca.

MOSCH &

~;;::~.LJk~ . Im .

~ignllra~aria'ahnin.ri ;

en

wit t e en z war t e

in, blikeri

[868]

par

Cognac Otard Dupuy.
vorkrijgbaor bij
( :' 46)

Pei; st®- ..;~ , ,,'
Pro~isiiiJl

Donne Vendredi .16 ..Avril 1875

Wijn irl vaten

EUZIERE.

:

DEDI 'CONCERT

Verk\'ijgbaar bij
DORREPAAL .& Co .

(845)

Bngelsche Regenjassen,

!lon8ienr Ie Resident.

EN
'~\Veedscbe Teer.

en Expeditie- Bot. tines.

(S\)7')

IISALLE "~J~.,AllltlTlll

th~~-L
'B andjet ' Matten,

'J.''
,

.

Baron BeIitiDok,
Geugvoerder FRANBBN.
~. ' den ' 178ft. ·. cliosa. 'dee morgens 8 uur ·.1IAIIro
IWIIria, .1'eIokbetcNig, Beaooel~iJ, A.t.jeIa, 1IDa ~
tok, , ~mbang,Bdi, Glgheu, BioIlw 8li8mga~

[618] . .

'

. 140. ~Oo.

OYLINDERS,
van 30 X 60 en boiteogewooo ' eterkelWDeDgeatelde
ol e.brengiogs-beweging, HorioolitBle Stoom-,maohine
booge drnkking met raveNing en , expanaioo ' gear.
Luentpomp eo Coode08or, benevena , Stoom-ketal , "lUI
Gailoway,
VOO' Dade.... informatien ' omtrent prijli ana. gelie-re men ai~b te venoegen ,tot
' De AgeoieD

Mo. NEILL "" 00..
(183)

"

, ~,

