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Indische krouijk.
30 April 18 i3 .
Toen wij ons . onlo.ng~, naar aanleiding van hel
voorstel "an den heel' Kappeijne omtrent ui tbrei·
ding vall h et Nederlandschc spool'wegnct op kosten
van den staati de opmcrking veroorloofd·?n, dut wel
gehee! Nederland met dut plnn ingenomen moeot
zijn, omuut oaze beuro daarvoor zal aaIJgcsjJroken
worden, waren wij bevreesd dat ,,'ij ons "an een
paradox hadden 8chulelig g~lUaakt. Het tegell(\eel
ilchijnt':<aar; del'gelijke plll'uclox.m zijn teg-enwoor·
din" zelf; in Nederhmu wclkonl. In cen vari" vall
TijiUrhriJl VOGI' N. I. (waul hoofclqnae.tic3 clod
,ht 'l'ijdschrift, bij voorkenr in variatjcs nl) Ie len
wij stellingcn . die w~ elachten dat in deze <lag"n
aileen in in (li8Chc dagbladen konden voorkom en.
"Wanneer mcti wil weten (zoo lezen \Vij in de af·
l evering van MaarO h oe ot (11!·imodo quomodo, d£'S·

het

Ncdcdaud3che vedegenwoo rdiging worelt g edaeht over de v erdeelir:g
ahdrUcmin"ilr}!l thaJ18)

in

de

der "Indi.cbe balen," lelte men op de vet'g'H\el"ing
vall 18 Februarij I!., w:lal'in . werd bel'a'HI,bag d
over h et aanleggen, voor l'ekening van lIen staal,
V1\n een spool'weg van t:.oerabalja lifl:1r ~lnlntlg~
tcrwijl door yier letlcn cen v oot'~tel werd j ngediend
tot het . bouwen van sp oorwegen in Nederlaud, Ille·
de voor rekening van ~cn slaut
Voor Java, ~ unt, behalve in het cenlrum, nog
overal de eer;;t~ "l'oorwegen wist, welke IlOt be.
I,oeft tel' verbinding van de produclieplaatsen met
de hav.ens en overigens zeer on'fo ltloenJe ge\,,·onc
weg"en "en transportmiddeleu "bezil, - 11 ;) kilometers, ij1 · een streck waur spoorwegen bet min"t, V\<r·
ebeLt wordeu, yoch waar lie aanleg- het gemakkelijkste is.
Yoor Nederland, - dut reeds., uit de baten ~a1J
Indii;, een · net met reuzellwerken Tall ~lOO kilome ·
ters heeft gelJOuwtl 1 ~ t we1k ail e VOOfl1:'tlue Ct~L:ttr uwi'l
vIm bedrijvigheid, alle hClangrijke ;;le,ien onller·
ling en met de groote handclsplaalscn eD "cchao
ven3 ver binelt, - 500 kilomelers, voor vergetcn
dorpcn en gehuchten, doode stcilcn en nithoekon
door moerassen ·en heideveJden, naar eenzame en
verlateu knstplaatsen .
Voor . Java, betrekkelijk goedkoope spoorwegen,
met ligte. rail~ en 8molle h,men, met kl eine loco·
n: otieven en geri nge snelheid.
Voor Nederland · eerste kla;oe "pOOlwegen, "elt~
over afslanllen, ",aur het vermoedelijk vertict' mis·
sehien niet eens de kOi'ten van lUiniatuur' IHlorwe·
gen ka~ go~ellllaken.
Voor Java, van de I 60 mi11ioen "balen '·, elie
het aileen opbrengt., I 10 millioen .
Voor Nederlagd, oJat daarloe g een gulden hijdraagt, I 50 millioen.
' V oar Ja~a een zeBde, voor NeUerl:lllu vijf zeselen.
Ongetwijleld zal d\l toewijzing van het leeuwen·
deel menige achterhuurt in Nederland verbengen.
Reeds wordt het voorstel del' vie,' leden door adressen uit yersehillende g'!mCEnten ollelersleund.
Voor uie genaeenten is bet dan oak praehtig; maar
Indiii, dat de . kosten oat 1Jl?e!e/l but"te" :al Ie r"qt
.zcggen: "c'est beau, mai~c' est tr'iste."
Zouden deze stellingcll Boms bij miBverstanu in
bet Tijdschrift voorN.I. zijn opgenomen, stellingen
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die zoo Iijnregt . taan tegenover het algemeon ge\'"oelen in Nederland dat de Enropeanen . in Indiii
weI lVat moor bela5ting konden botalen'l Want tlat
het kriterinm van b31u3tingpligt jni;;t gelegen is
in de diensten did' de staat aall zijn onderelunell heWijiit., leert, zoollls men weet, het eersto' bet heste
hantlhoek over s taatshllishoudknnde,En wordt dat
kritarinm nict gewrailkl, I'I"aarom wnde~i c i,
gcbrnik maketl van .'\e al'gumenten van hell die
\Vij tot nag toe niet to t ouzo ware vrienden reke·
non '{
"Voor J ava een zo,,(lc, voor Nedcrlfmu vijf .es·
den", eu. ilan cen belusting or boven op ... , welk
lid vau de Kame t' dnrft t~g ' n "temmcn ? Er zal eon reglemcn t worden opge3told voo r de
pari.iculierc lantlerijcn beo%ien de 'lJimanok. D:tlll"
toe iil do hoer mr. IT. van Dissel bellollmd,
Op Amboin.. b eel'5cht meer dan jm itengewolw
onveiligheid. llet bestnUl" scbijnt daar veel t e wen··
schen over Ie laten.
Binnen kOl't znl eell be81nit worde n llitgeVatlrdigcl
volgcDs hetwdk civile ambtenarcn die wcgens
ziekta met vcl'lof gaan, cent zulleu moot,Bn onucl'Z(1chl worden JOOl' eeu lIijzonJere genee3kundige
commiEsie .

B en nleuwe Ra·.nowmi;;claa,l is aan het· liehl gil'
k(IUlen. D~ notal'i3' en V8n dumccstcr yan Li er nit
Madio'3\l rcal o\'er eelligen tijd voor den Ibad v"n
J lli~tit.ie te regt stalin wegen3 vcrduist01'ing 'van
hem locveJ'trouwt\", gelde.n .
H ot lIe Illtliscu L and bollw, congrcs is g-eslo ten ,
Bijzonderheden vim\t mell it' ue 1\ummel'S elie met
dezemail iu Neuerhl\lJ a~nkollle:r. Hinnen kort
zullen nWel' UllV OBl'ig de beraali61.-.,gingen van het
congl'es bij tie ni/gevers van D ol'~\ en Va te S~,·
Ill.raug bet lieht. zien.
Don 2" eu 11. zijn tie lJ eeren Wbitton en Filz
Vel'p loegh met de Eranseh e mail nallr Europa vel"'
trokken.
De rr,'iSoJ,oqllu e slil~-el' was weel' eell spauk in
het wielj zic onze vol'ige nummel'~ - is thans ein ·
delijk besli,t. 1.\Ie'l lid - Cfl hiel'meo", stawen wij
maar van de ([uicestic :if - Jat de l~ ~ge ritl g zieh
gemakkclijk o\'c,· fOl'malit cit~ u heenzet. Vermelden
\Vij hiel'nog cell s bij. (Jod, diL in het gebeim). Jat
bel h03chpcrcccl cp mintler dan 1'24,000 \Vordt ge·
sCl",t, terwijl de Chiuceil Liem Gonu Sioe zieb voor
f ;"(),lOO (p er jlwr) :.an he t gouvernement verbau·
den heert, elan twijlden lVij geen oog~nlJlik . of ,10
staatskas znl or wel uij varen. Moyennant en puyallt.

W~U.

Adyertenti(~n

Prijs der

'per, halfjnar.

Yom' 2 plnatsingen f 1..-

uitzigtelJ op. - ,Aan de Ironie'l det' i"llltldtT4, zeide
onee wa.gengoDoot, ':;011 mera tock "iet zt!9!1ent in de lJ(J·
kermat der jar;aansche ke4jQt8 te zijn."
Een kij kje in bet ",aterllftsteel i. on. bijzoncler me·
de gay.lle", al kondeo we in het . gahee1 niet te.peuo
ron, dat ogera:, Booals wen zeiJe, het water ,ollder on,!
liep. Het .cbijnt d"arom, dnt het waterko.teel in haut

tal .an ioten . oov.rkocht · bleven en de te .erloteo
prijzen niet allon .oorhaDden warori. - Artikolen door
Amerika . iogezondelJ, .daarvan werd bet meerendool
,erkocbt, wat voor bet vervolg .al opwekkeo tot

(en lJI.i"ia i-lmr) op de tllDtl)Onst~lliug

De ta-

loovoel gedaan heeft tot ~u[i welalagen, ook hct lijoe
doen, door ruime in ~en t. Hngen . bij do in bet a. B.

reutjes, oUlgaugen gew~lven en wuurwerkon, cloor de
aardbe'ing grootolijke in fOfvallen toestl\od gernakt,
zijn waarlijk grotesk, me~- llet oog 01' den tijd, waarin dat bouwwerk w~rd .:1pgetrolt ken. - ODie ge 16i 'J ~ r
wi 3t aliS tl~ vefteHen, dl\t het meer dan duize nd j".

j .... r te Phiiadelphia to houden tootoonstd!ing ? ? ?
Wij hopeD elit in h.t belong- van de tentooostelliog
in 1877 te Soer.baija!
W 8ndelen we nu maar weer caD S nur de Congres.a.l, WaU het diner one roept en waGr een tafol

g6t;xposeerd, weI

•• nig. .f",ijking,an het .. erkelijite had. J

re n b;;:- eto n. l, eo ge bouwll is gawortlcli door e~ D Engol/wlt krijgsgev811gcne, die cla&rasn ziju lefen t..! dGuken bad, '.HI to en do doebt~r va!! d l: n "orst, voor wltm

"D

hij ,lit k•• teel. bouwdr, ten huwelijk kr eag. _ Of
die Ij.rita nu juisL •• el geloot' te ilochten is, lat"n
Wd in het midden, daar het bekeDd iB,
d.t een gewane juau.uscho gida zelden

geschit?flvorBcber is e n

het due me l; ju-artalleu en per~oDcn zoo IIBauw niet
noeult - \V ~ Vi'rnamen van can suder alle en DOg,
dat tIe leg"': i1.-le 100pt., dat bet waterkl$tit.ee!, don . (NO
E ugel ach iugenieur, tiie krijg8geY8og~n \'\"ertl g otlomen,
ontworpe o eon ge bouo.fd i8, waarvoor ua.o ook ,l ~ btlU\V
ordo wel pleit, ,tat hier e,m EUrOVBa.1:l de haud i:1
het spel Ilf-let't gehad,
"V ~D d,\ ar ceu uitatapje naar Pa!kar H~dr!hl eilOO
de{!sa, ZOI) door iJare welvure ndheid bek el\u; bet Beueau,
4

om dilt te betop .:uren, de I,are
want wij 7.agen nieta dan cen

t~

ni Bt

clag
~lecht

peD, ·nog €le n groQten zwarten steen (ge h eili~d!) Ul ~t
ond nid elij ke iOBcripnes to ontwar p.u (lie ala h p, t
ware onde r cen prietH van· t,rotsche wnringiugs ,-er
8cholen lag.
Ean Opp~sser - haJji, t~vens gid~1 was tllrn~lijk

e ~nig e

J

4

w ~e,r

op weg ooe de oDillogelijkst.e herinw~riDg"n nan
verb onden, . op do IU OUW te ~p.~h-Ionj t oeo
hij Z~ iJd. dl\t- da!\ronder e~n . Sult·8~ b f.t~ raven lRg, en

di t:'ll

f>.tCC'tl

:'~!d:r:~~:'j~li]:;":e!~ll!:;'?W6~::~ :r~ h:tj(~llIVt:~O~:~~U/~
de of ;;rj3d.~

wa.s. -

iIlUisCll-LallUOOUWCongres,

DJOCDJA, 28 April 1875.
Hadden we ons voorgenolDeu, Illl de elu:ting van
het C..,ngres hUlawaarls te kee ren, een ouz.clr k ennis~
Ben wist ons o,ert.halen bet CoogreBdiner bijtewo·
nen. Wat de overhand daarop had, WD • ••• ,, <lat we
DjocdjiJ, eens louden gaan zion·" , waartoe nog weinigen tijd haddeD geh_d.
Dj cJodja, nog in f.Bstdo. getooid, heeft op on.
eeo goaden inuruK. geiilaakt vooral door df~ sicrlijke
hui~eo. Den lUldjes hier gnat !mt DOg zoo elecht niut.
De S~ik.r, Koffij . en Indigo achijoen gaed te rcurleren .
Ook de wegeo zijn go ed, ·e o d. weg ORar ~tag",aDg

. totnao de wittcpnul, b.t CbiDeBcbe Kamp, .le <ereu
b'i tal '''0 liefdijk gelegen bni.en, ook afwiBseleode
eeni.g ··kwBtld dscht. Ma;-areet zelv6

1D~~Dde

voor ba-

remi.dJiad geboet to. hebbeo door hBar bartzeer, dat
ballr.adar met bdtere gedachten vanbaar in .ijn graf
gegaan was, ·dan .ij ~erdiende. Aan Nikola'. trouw te
twijfeleo kwam niet io ~a"r bart op.
E v.enwel <\ok de kleiuBte echuld eischt dik wijl. e.ne
z;'are boet •.. Na twee maanden word Nikola .oor den
mi.1itier"ad · ge~~epen. A.ls ~e~.~g6 zo~n ~n ett:un vu.~ zij"c:1
vadlr, wa. bij roed. tweem.a"I .vriji(OBteld en boopte ook
tbao. ten eteUig.te, er "v en goed .f to kowen~ Vrolijlt
enwelge'moedgiug hij dusop deo bep.aldeotijd m.t
de O.eri·a6 · an "pen oaar do nabnrige stad op weg, nadat
bij eerstOlagchelJd .nD. Marguretha .fseboid bad geo?-

Weonend · over de goedlieid :hsBI8 "8d~r.,sloeg MGr·
gareet bare ·8rmen om.ijn .hal.· en trncbtt. : hem ~ie
sombere gedacbton uith~t. hoofd · te b,re.og60. . Nean
kind," zeide de o~de mao, spre~k daarniet o,er. AI
mijo leven ben ik. gezand geweest; Hard. ij.er breekt
.
_ :. . . . .
het Iigtat. Ge kunt.. er v8il~g rekenio~, ' op makeo, · dat ' meo:
Nu waren eebter ill .u.o laat.ten. tijd ~ij het bOOI("
het ditrnalll met mil teo e,ode l oo pt.
Eone week later knielde Margaretba :bij de . kiet· miDi.8~erie klag~p· ...over · mit5b~uik: van . vrij~~elliugen iugekomen.. Aari ver8cbeiden~ regimeritadoetorsn, die,
baBra 'Mera; cware . koortsen badden bem binnen .korVoor ' omkooping vatb....r of altbane; daarv.ao .verdacbt,
to WIgen weggeraapt,. ~ikol., die zich ~If thana . Ills
·gegeede bo"reOlloooB ala ,oor'. lands di..:o.t. onbek .. aam
een lid . van. de ,. famIlle beschouwde; .. glDg met baar
badden afg.keurJ, was .hnn ontslag toegezond"n,meermell oaar bet kerkl!of. De beide verloofden besloten,
"olgons. 't gebruik eeo jaa,. te wachteo, en .agen el ' .dere,!geatrenghuiden ooparLijdigbeid jegeos arm . eo
kaar l'Ooi'tJiIW. daBr. Margareet . gedurende . den . ronw.. rijk bij de. yolgende keuring met . oad~uk ""obe.olen.
Nicola had dWl ditmaal de rekening buiton den waar.l
tijd nlltnnrlijk de da!UJplauts niet bezoeht, sleohta nog
hi 't ge.e!aohap van .aoderen; w~ aij '~an echtor: a1s • ~emaakt, de n""ge~egroDd ..n tOt vrij.telliog liet ' .•eo
n,,,t mBer geldeD,. men yond, dRtbij welgeoo hro;,}lruidegom BD braid op nI,tronwob.lkeWlJ'" <ameoom,
dar maar toch twoekloek", go.onde,· JODge eWRgore
gatlDkoo~9D. Bij de ft'ijheid., die . op bet platte I!,nd
bad, die deDondeii sebout ' ooder\vijl'. tot .ijn bedrijf
, ond1!r de jIl1lgeliedenbe8~cbt, WtI8 ergeon atervellog,
1m buisbOlldenopperbealide bohlllplllme IIand koolhlll
c1i~ quJlat;.lW ·IIAU huiIlkoDlllll ~ daaoh\l~~.teDt

meerdere inr;endingeD.

.iUIlRr nu eon vraag !
Zal · N, 1., flU Amerika· foor deze

in

d~n

vorm vau een

hoefij1.er gdJakt

gentigtal Couverts, .taat aangerig •.
In e~ n vorig Bcbrijven zeide v .we :
!Jre~dint-Jr

steU

O ul

een aalmoe8, te moe-

z.eiJt:: cdl;:11 do?dt!~ Sll lta~
-:"er~ o./j"eI'iOlcie Ie OTt!1lgt;,.H; . . • . w·tllligt in dn uo.bij ge·
leg~ue am.fillel,kit. - 1.'al van beLlolaarM troJl\:!o w ,~ op
du~ :::00 ,utrt1relldtJ Pdo898.r G·edeh fUloll ; - It'lf e.rtrr.:mIJ8

ten uitstekell, OUl, z.oo hij

net

ne ..

Con-

men zich t;(jel "Coor; NIET ZOOZEBlt VAll
maQt' wel van 't !Jeen daar gerproken

lIEr D.lN·ER ZELi:',

;al 1cordtm n •
W e wisten toen DOg nist 400r te 8chrij'en "jet zoouer
tJa11 Itet di"e1' ;; e~r., dat die woordtto zoo bewaarheid
touch) n worrion; want 't diner was ~reurig. &D .... nitmunt~nd

in

wQ. "J.o .'tle!~

A

",Ii

!a ./aute.? .De · eeD

gaf de schuld . aBO de CIJwmiaearies6n voor · hetdiner,
de ander &an den aanoemer 'an bet diner . - Hoe
het olk zij, het diner bleef .ooals 't was: treurig I
Zi L'hi e~ intusscheD het menu, ODe te aanBcbouwen
g~gevell in 8(m kcu rig verg-uld geeD~adre.erde eD'eloppej. ___ .... doch, eet d"ar maar eene van !
Potage ,) " , lorille (Welligt .fi<omatig 'aD een schild·

pad.

a

Pati.J'U!rie la t,jande. (Iemand die naaet ODa E&t~
zoidJ daarvuu J.n.t ze s !,erk na/l,r I3chapeo.,et rook; docb
Jarlr zc w~rn' ward voorgezet, gi og- bet n'og al.)
Sau1fl.QJI llotiana(.il a!IX ·Oa.rQtte$. - (Dit · kOD ·er .mee
door. Eon Bpotvogel baw •• rde echter, dat die . oalm

nooit SChoo"llotJen

geaion bad, Ulaar Austrafit;t's

rivi.8 -

ren tot ~eboortepla.tB hod gebad),
Filet de boell! ("11'';' petit poi",. (Elk mes 80 aUe
tandeo moeB t.sn omlor doen ,o ur

de

taaiheid vaD

teo zijo, ·en wareu niet lUet hat bloote oog

bet

wBarLone-

",bl" r!!". Ni...t9 op aademerk.n, dan dat door het
der bedienden het meerendeel der punten,
li.,.r kappeo) op (je .. grvnd, in ptuto van io de

ge drao ~

(~f

maa!!, teregt zijn ge k<!mcn.
Fricarlel (r"if( rt .alade.- Bruikbaar.
Blrmc mall!/fr flU.c .fra;ItJ

'l'o~~n UH'flr -we~r naB1' buiR, waartol1 f):) k de WRrmte

uitr.JOl) l~i~;{lt~, CD niet ruinder verl.llo l.·;llil . ·j(l

en afinilt-

ti JJ~~,

~~"~lezeod~

in slaBp te vaIlen, venoe bhen wo cen C '':IlnuuJsaa!, D US io vr6d ~8nn.luu tocb Ban Wlt.t l·)ctuur te

helpan ",,,,,raAO bij wtll""illantl voldeed.
ToeD W~ onB In ooze slaapkllmer neeC' vJeid ~:i biee~
maar rol td 8poedig van de welwillendheid \'sn den
O()uuuensaal - boekuitleenot": die zoo JUaar ceo graep
in zijne bibliotboek baJ gedaao (wd Jigt V:'O eeno
slecb.t g~aorteerJe boeken -

venduLie aCkolUtJ(;ig!) en
O"s cen deeltje in handen had ges pceld ~ lach ge o
rU9t. lez.pr - uDe hU1Ist Olit homlell te rlrf-He-Ten, !tu",Ue.,
te ~eere" e.n Ie t/(UlJ;zr:n." - Dat die litteratlluf weinig
gesehikt \'oor con vermoeid hoofd, verzBrligd.., maag e n
beproefd ~ beeneD, als onve rttJerbau.r, naar het "foe-

ten-einu werJ gesl.i ngerd f verz.eker ik: u.
Yan de loterij die door hat Congres gehou,J(~n z.on..
de word en, hebben wu niet.s gezieD.
Men ze gt, dat

Ook- ~;~k 'd~

knappe, .lank.

jOl;~mao

'den of·

fi~ier~n bijzond~r in ~et oog ~ onder den .Ul"etstok b) e~k ,
dat hij de beboorlijke lengte had! om o"lor"de g.rd~
t~ dieoen, die ,n d. groote boot<l.tad des rl)kso. garDlo
.oen hield. Bionen een maand tijde, woe.t hI) .Ioh
ter plaat •• a8I1m"lllen. Dat was ho", onaangenaam om
wille von Margare.t, docb a~n' den aoder.u kant lacb·
w · hem de uniform .der gard. on 't ,.rblijf io eene
zoo verre .en frasije atad oi~t ~einig toe. phar hij t~ ch
met lijo trouW'~n DOg een. j!1ar ·wachten mo~~t en ver-

•• k.rd "'oIS van bij goad gedrag ~.t .op .zlJo . boa~t
t .. e~ jaren vrii t. komon,. k.erde h,) met elgenh)k,mle.
trooatig.tot .ijne brl1id t?r~g.
..
Zoodra die ·echter·

en

wet een

Van

Hij bogrdep. t1aarant03gen );p.ter,

totln we aft:rokk ~ D ; do hand

l•• oea.

•
tentoonstelling

r.ijn;-

b~Zllchta pas~ 9r,

eenigc lllilHl~r iutereasanto graven; be t fHrb iijf. ,.h·.r
gt!!teiligdo witt~ 6~hildpl,d; 0111 een eiorl \'erde r t-e loo-

Sapadfl ",i"ta foerot ka'-'ar! ·uoeh een ticin ada , moeat

Ii ~0

van 1-1.0 'woorden

't btl~fJo op

~lJQ

mut.8

Bag

·ge..

.peld
v..nde .... kvornam, werd .ij dood.blee.ken
.eeg rnggelings in .haar stoel.. acht.r o.er . .Vrucbteloo.
&O~ht bij baar te tro08t"o, : OJ) "g~.e(> hem bl) ·de baod
en bragt bem in· den boomgaard .aebter het. bUls,waar
oij alleeo .waren. ,Daar· .. ierpzijziohals w~nbopeod
....n :.ijne borst, . en bare,.trall.o stroomdon .. N ,~ola . b....
aresp eindelijk, wat b....r. dusdamg 8eho~t6. HI) beurde
baar boofd .op eo zag in de cageD; ... waren Dat en
.,oder glano. • Is bet dna waar?" noeg bij . . Zij antwooI.ide. bem niet, doch. omklemde bem 100 vast, al.
·oog nooit te voren. Nikol!l .· ward bleak en OGk.bam
bam bet. water in de oogeo:.m&ar m,..t de Innlgsle
hartelijkheid kllllte_ bij baarde tranen van d~wangen
en hij .ai: .Dan siju wij ~1IlI on ·ed'."t . verbool\~~ ; ,
W"ea. gerut, J!lijo ,meisje. ovur geertien cJasell 5lJu

iu.-

Gl(r~e.~

ii lff- r:(miUe et atu jl'Uitl. - uitstekdnJ.
c"llfJre. all R';!!~~I.- Goed, doeh had mot
het.elf,l_ regt OQk Ga(rall .; fa MaJa .... ])••id knnneo
Ga(,a ll

beeten.
:"~.J" !/(.{.s tfL dN 1<::ll,Y. tioed.
Vao Ruiven kan het iDtusBcben bete,; linch wij geloofen dat bij hier goen e.huld beeft.
Onder de aan.itLenden merkte men deo Resident
on tlan RdB, Ues. van Dj ocj a, het boofJb.etuur vao bet
Congras, en tal vaD vreemde1iogen op~Do t"fel ward gepreeideerd door den beer Pijnakker
lIurt!ijk.Tooo het tijll van toasten was (meerdan 100
toasten zijn gedronkeo) werd men da.r .00 kwiBtig
mode dat bet on. onmogelijk iB, U dio min of meer

in ;1"eregrlldc orut' weer te geven.-

De reaid.at van Djocdja brak het ij., eo dronk acb·
z. 1\£. dOD · koning der Ned~rl80den; Z. H . den Sultan vao Djocja;
H. M. Onzo ge.erbierligde koniugin van Nederland;

tereenvolge.ua de officie!e toast en, op

den krooDpriua fan Djo~jaj den : kroo·~prin8 der ·Newij getrouwd ."

,Acb," zeid.

l\larguretha .gij wilt als f oldllat een

vrOllW neme-Ii?"

• Heb ik .eo kind," ant .. oorde· Nikola, • dan wil ill:
ook de moeder daar bij bebbeo."
• Maar wat lulleo de menocben zeggeo, al. ill: :io 'I;
rouwj,ar van mijll vader trouwP"
.Laat die zeggeo , wet ze willen," .prak de jooge meD
• -Seter legen 'I g. bruik ;;ezoodigd, dao do oer ,erlo...n
en alB gij eenB ",ijne vrouw. zijt, Ion ik welwillon Bien,
wie u een ...oord durfd. zeggeD: G. moet .o~gen, dat
go uwo papieren krijgt eo. ik moot mlios .vad;:Ors to...
seg,L1ing bobbeD;' K('.~!" .. . ,
Do papieren! .pit . woord .il reeda · meoi~ . br\ii~spaar '
een Bcurikgewordeo. De l'anllCbe wetgeVlog,dle_,
den Rijll boeracbt; heaf~ , met , .e el. "Y.hoid de.~gen
iiooi"beid der ooders 'bl) .het ko&wOD b~oer k,od ...
ren beperkt, ,door ....n de meerderjarigen 0" 't. vennlleu nn .. k~re <formaliwiten ,een reg t te ,geven, .. Om
ook &Ood.r · da to.stemmiog der cindere het · bD"elijk
· te .hllteD.. Ineen : ander opaigt daal'6ntej(8osleept
' ~eoe wetge,ing ..ne lastige en .belagcbelijlu. nijheic!rr
heperkin~ n ...ieb; zij stelt, ai~ de ouders dood . qn,
de grootouders .in deaer : regtell. en vordert, yoordat
h~ h~ ... elijk vrij.taat, · banne inwilli~ing of hnn dood·
~.tt<'8~. . In dit . ~eval bevon~ aicb 1rlargareet;

)"tmi4 HrWJlgfL)

..dja'.
Djocdeed
ao· . zoo
r.'jk.. .•dit
. VaD ...b.et . .dnt
,aartOODg.~
wel..bet
op. de'00
OdenB;..••. tuur
de. ~la
. .b~1
0p
,
·
welelagen; 'anz. eQI.De beer Pijuakkar Hurdijk . bregt daaro? io eeo
Sultao,
o
do·
..
·H
Z.
.
aan
toa.t, eeO' woord .an dllok
deoResideDt , deBege.iDg, bet hooldbestuu r./b. 000'
gr •• e& oijo .. Igemeeoeo .eoretari. (den lieer Swa.iog)
.erd.r Baoheo die . or tOe b.. dden bij~ edr8geD dit
Congrt'8 tot 6utk .-dau goed dlo<!e td brengen en beoprak io kort. Irekkeo oog bet out, door lacdbouw eo

Nij'erheid te oticbteu .
De beer. Swaviog (alg. o.oretaris v/h Congres) ge·
voelig over de hem g.bragte huld. sprak ,'"n woord
vau dsok, of lieve r 188 een Dog ul vrij uihoerig relaaa voa r ,,"at op landbouw,

n ijver b9id t

c ongressen,

volk.we"aart , .nz. · b .trek~in g bad, - en Ie lang wa.,
met e~n gevulde m.... g geregeld te .olgen . -

OUl

Door aijne langdradig beid, (door

den voorleler,

we~·

ligt goed bedoeld) ·vt'rdiedt zulk .eo relaas . ull plaats·
Achtar.,D·
i~ in een orauder bijbelgeDoohc bap: . olgooB sprakon nog de HH. Zwoger, Euklssr van
V. eerote
Altenstadt.
auf
Schmidt
•.
bee
aeo
Guerick.", 00
.teld. ill kiacbtige wvordeo nog . eeD. het nut
belang
het
io
drong
. an Congre..eu in het licnt eO
daarf8D saD" dai men nu niet op .de basn van vert'iasuwiog z"u doorgaan, en •. -Ve heer E oklaar be·
g~n zijoe flymboli6che a8Depr~ak met tl3 "egg-erl:

Bam(;ot , haul, ijzer eOI. waa r mede hij doehle op het
!;amho. - Oongre. gebouw te Sol o, het Houien te Djocj.,
den wenacb. uiiende, dat dllt vau ti oerabaija in ij:er
moge verrijzeu, ale e80 bJijk, dat de ' ene rgie i u IOIm)jnde nog Diet aan het t an",o wa f:; geraakt . e oz. e Dt.

Jhr . .• . Schmidt bragt o. a. bolde .. an den heer SIVa·
,jug, wieos oD,ermoeidhe id , in bet beisDg der gOf1 ae
uak, varwondtlr:ng &f'p~rstc: .

Het ""Dord kwam uu

aO Ll

den heer \'till L ennep.

_ .Dele bragt b u~ dtt aan de n tegc nwoQrdi geu voo ruitgang vaD de n land bonw iu de V ors tenlandsn j ~l tl
BlJ tmt dar jury w.,necu te hij ' d~ bt: luoondeu gelu k., ddch

pre·

wilde ook eell beildronk wijden a .. " de intenders die
eze
n;8t bekroolld' we rrl e. u~ en me d \!ge w- c rkt he b bt.!ll aBU d
tentoonetelliDg "HaraaD a oar a llen w ~ rd voi '8u.n·. Do Hr
ge
l
~
h
ill
1Lesink r6pl ic8~ r t. in zijn to n~t dnafop, .jut

heer v. L\' n .. ~~p , de {lI dro,tTI'e wecd "·ur·
zagde
geten, die .to ch oo k gee IJ ge r!fl ge i1laalH in de \~o rste u·
"fLU

.d t~ n

lande u iu nee mtj ['0 dat hij tJ nlfl cl i~ k tleo t08(o1t wc n8c ht te
drinkeu op aH oo dilJ in h~t gehut nietj uebb" u iu gc zond e n

opW' ~ kk i ng \'o or d tl tt e rd ~ t entoo ustcl·
strekke£J , e[lZ. Waaraan ook e ~ n. g 18~ word

wat weUigt t ot
IiDg Ian

g6wijd.
De Reer G ron e w&11 zeg-t ·i n &Ulwoo rd o p een klagt

\'&0 den Heer VSD. H e~! m s k tH'k o ver de ' el e cht~ tafel
dat hij, voor Zij'J6 coll t'g ns het woo rd ..~oereIHie, o\'er·
tUigd ie" dat in hun fi Dsulled be! au g, biemalJd zic h

hedeo avon d ee nO indige.tie op den hal . heeft gebaald, cn wen,e ht, niottegen. taaude RH. doctor.n
ttD apotil eke rs ook l" ven moe teo, all e o eene

voortdu-

rende ge.ondbeid toe, waarop hij eo ,Ie aanzitte nden sileo hun gla. I. digeo.
De . beer Pij.akker .l:Ior~ iJ. wij<lt e~o gillS aan de
f' erdieDsten va.n de htH, reo Z wa.ger
':;i ,. .. -

..l ~

tH I

welwilleode meening oVer de pera. Spreko~ zegt daB,.
G, dat hoe Bohoon de roepiDg dor per" ook zij,
bet · tooh ~ •.~o .rg : beoijden.walirdige . werkkrinr{ is;
dat mODdikwerf iemend, IOnd.rvijBod elijke beu,.. .HDseo . harde . w.a arheden mosat toevoegoo, . die, ..al blij.
ken .ce van .a cbteren waarbeid te .ijn; . dikwerf dOQr
het mi.Bell van vrijheid ·· gaboot wordeo ; ·dot oolr Aii
tiaaNJoor u. boel hee/t, · ·doob . dat dit tiem Diet geleid
be.ft, . om ",n dat v";.t&p".r (de waarheidl) Bftewijken,
en •. enz. (Algem.on. bij ...I!)
De beer v. H •• mBkerk ~erdenkt io eeo woord de
ofwelige ou;;elukkigeo , met nama fl~ bewoners faD
Djoo,Jj • • clt" .Lepr.-ge8ticbt. Voor ben werd de •• n bij de
BBozittenden eon collect. gebouden, die ruim I 150
.
opbragt.
De heer G eul drinkt een glas op de muzijk van
v. P"b.t drinkt een
Lawick
Hr.
De
beli 4 ~ Batuill"o.
glae op deo bl".i en de welvaart van bet DjocdjllSche
rijk, eoz.
D. heer v. L . nncp bed8nltt den heer P ijnokker
Hordijk voor zije e be'.oordingeo tot deo baudel ge·
rigt. Hij zegl', ,I . t ;I" handel ". der den landbouw
~iets is en o Dlgekeerd de landbouw niets i• • onverder, al. de l.ndbouw
der den h"ndel;
geld verdient oak dit de baooel doet, ilb . , enw o
omgeke ..d; dat men hem vao Samaraog had gesch,e.
dat nu dur alles doo. bet Congr.s Btil.tond, doah
dnt dio .cbade wd :ugehaald . " uue wordeo en •.

'.0,

wordt do or ie manu e en
deo neer E ekbout, ' di e licit als
N og

Congre. zoe veel moeit. had getro". t.
D".ro[> vra.gt de heer Cbarl e. Koc~eo bet woord,
en zegt, dn t' o Ull. r dat tal "a n tOBsten men er DOg
6tHl

:~

vergtltt! o

h ~ il'ft,

e o wei : .Amenlca.

8roerikaao.cb eo laudbonw,
de alCt.' r ikluIo08Cho nij\'e rb uid en iotlUlft rie en zag t, rlat
door II. vele i •• endin g.n 01' de.. tentoonstellillg
ouz e nij\"era ~o.me r ikaan8che naburen nie t ve rge ten
tnog en werden , W"SfOP hij verzoekt e6n .g lBe op die
Spr.,ker ged enkt de n

e[!er gi ~ k e n ati ft t e w illen le di gen.

A !1;e lU cc n ll p pl llu ~ e n e en • Wilbelmus" was ldcrop
Iw t ont woorrl.

Ni c" dat wij hi ~r nu aile ton,te~ hebben t.rug ~e.
ge r e n, wau ) dat was onm oge lij k; en zeker werde n er
driuoHll oD mee t' uitgesp roken, voara),. nndat de Re8i~
d tmt hu ia wn.arts wa!J g egQILD, zco wat tegeD lil a uur.
II Hoe flu tter de keeJ, hoe Tapper dt tOllg! " Wa6 ook
bier hot geval, want toeu men vau de

taf~ l

was, , olg·

de zu lle. een 8 eri ~ t(laet~u op perso neo, zoke o, tOt'8t~O·
de n e nz" da t e e l} sten ograBf van daD • Times" e r we-

de verl ege o zoude geraak t 'Un, .ao d" t alle9 af.on·
derlijk nota te houdeo.
D e toon die

Ran

laCel heerechte, in drl n

88DV8.U g ,

zoo

al s aitijd, oflici eel, werd door den wijn al spoedig losser;
vau duaf da t m et o:.r.s ook vel e o, die gee n wRgen kon·
:ien be m8gti geu , me t e en zwaar hoofd e n met sierl ijke bog ten t egeu li Si D morgaostond naar huie z'ttierueu.
De teoto(lr:l steUiu g zal, me er apecinB! foor. den in -

lJ uklllar, dallf

~- ,~:~ ~,, - "~ _

toast gedronk en op
Theeaurier VOD di t

x:-

I. tot stand kwamen, eO WA8rf 8ll h ~t wc lBJageu door
een elk te a8bs'c houw eu is eD ~,; i~ antw,) ord waarop
de beida. t06ge.prokenan beurtel io gs deo he. r Pijoak·

ker Hordijlt dank zeggen .
De hier zoo ge,ierde beer Holle, aan het "oord
~ijnde, zegt, dat dit Coogre. Yoor hem .teed. eeoe
aangeoame berioneriog oal blijv.b; dat bij overtuigd
i., da~ in den laatsten tijd de Jaodbouw Yooruit i. ge·
gaan, waart<>e ambteoaren en io!. hoofdeo veel beb·
beo bijgedragen; dat er e.eowel nog ve. l te varand ....
ren en te · verbe teroD valt, waartoe men door leering
hij Bteed.
80 .onder dw .. ng zal mooten g.rake,,; dat
durt()0 z.iJne t.r(lciJ L~il ".j,: ·.;· ~j -:!c :.; , ~:.~ !:.:j ~, '''_~ '~ , l <: ~
.ao bet Congres.best uur dank betoigt .oor de welwiUeodheid, die bij vaO boo ooderro nd, cnz.
(Algem68o gejoioh ! )
Jbr. Scbmidt auf Altenet"dt spreekt doarop eeo
woord vaD bulde aBO den h.er liolie, die zoo t.1 vao
jaren, B~eeds ODvermoeid iu b~t b. laog von de .. luod·
bonw iD N·. I. werkaaam was; - welke wuorden m. t
oeo· dooder.nd apploue en bet klinlten V/IO e.n . gl ••
Plet deo beer Bolle begroet werd.
De heer Pijnakker Hordijk brengL daarop nog .eo
woord 'ao dabk voor bonne w"lwi lieDde modewerkiog
aac de N. I. Stoo mraorl- e o N. I. l>poorweg maatoobappijen; aao de buheulandscb e (Jommi •• ie. eo de
sub-Commi •• ie. in N. I. die in 't bel .. ng vao bet
Coilgros werkzaam wareD ; aan d~n bandel; aao d'e
Stoomvaartmaatscbappijen Java en Nederland; de mi·
/.it-ire . autoriteiteD; den b..ndel; de perB; de kamer
van koopbaodel te Sam ..raDg; ue Sooieteit de Yeree"
nigillg; .de :eatavi..sobe Maat.cbappij voo Landbonw
e~ , Nijferheid; de loge· • M:~taraQl"; de ing61etenen
'.n · Madioeo; eno: eOI. (Algemeeo toegojuiebt! )
De Ie luit. ' . d . . Wijclr, "egt dat nu de militoire
Bulloriteiten ook h"~~.bt wordeu, . bij ",Is woordvoer.
der daarvoor optrad. 10. korle t.ekken ·bordaobt hij de
verdien.teiJ vaD bet N .. I. ieg.r, dot 00 voor Atchin.
:toondeen DogtoOont.t eed.flet op' de NederlaudBcbe
_meli . driekleu~ .:.tezijn,. eo w...rdan ook geroepe~
die . cal bandha,elt. · H~ ·. rekent in tijden . 'on ge.asr
' ook op de burJarij an ocboiterij en .egt,dnt bet hun
die no 'oor Atcbin strijdeo, &altgeoa .. m zsl aandoen,
dat meo boooeD moed ook vaD ,erre . op . Java eo . in
, bet1llO.d.....land berdenkt eo bespreekt. Hij .telt daar; ,
om ,oor een ghui te . wijdenaanh et JtI~Leger,
d a~
W8ataan oclk door eeo ieder, ooder 000 dotlder...
plmu; en ODd.,. bet . " 11'illu:1t1Ul&" gevolg werd · gegeveo.
COm'
"I.
10 antwoorddaa rop cegt de. heer Reaiok,
mlDdantdar DjokdjllSohe scbutterij, daft wa ..r g.ro....
puu. .-ie ';ohotterij .ook t,,1 toonen,waar dige .oneo
. Yan Nederland ta tijn. ('I f • .wI Ie AopeII, . kJAe~_
. _ .h;ratI) .
A..bI "edegallwoordiger der pers beilntwoordt en badankt de BedaoteD~ de.Vont.Dla nden, de hearL.
'N. Lebllkeriu$, deil· ar; PijDakker Hordijk, ,oar sij~

DOll · lateR 'v an elk• . maaad.
D~D 22.tuo : van el.ke maaod.
M.akl:Ui!'.. a..r, ' TiDlor~Ko~pftnac ' e l l ct ~
MOlukken .

Om de \Joat, dM
.... 'V~t .· ..
..

vp ..l prt........

1..:0 1;

D u~ l,

llJ"e.

. ~- . Heden "edl ,Ie A..•sist~"t . ReG; d.ot ,oor de paltele e ec olJtlr.'r~ ' e~ . ill ~'-Sl t·d 41, b trer~eDde .de ~eed9
'ecUl jaor D anbau g j~e ZlIuk . V;: U ·... ttrgift:igiDg 'op den '
Hut .ondslZoek hee ft geeD t e8ult~8t; Ulagea
h(~e.r H

•
UIT SOLO scbrijft men on.:
H ot moge reed. dikwijl. ge. egd .ijn dat de beer
Keueb eniu6 zou beengaan, met het oog op tie landver ·
bu.ut' wo rdt dat gerucht bier dage lijke b :>s prokeoi voo r·

al ou ik uit go.d"

br~u

w6et dat io.loedrijke Ii "deo

(.dig. Dagt q
.
opJeve.en.
- Giotor ocbt. nd he. ",chle ·aan dOlO KleiDeo BoOm
alh ier .een u'IeJ'grol.te drukte . . Dtt ariatokr,:,U6, d.e
ambtellsr en en de

deo heer KeucheoiuB toob zoo .e. 1 mogelijk te beopoedigeu. Wij b.bbe" hier niet iemand Doodig die
voor bet zo.;gel1aamde beil van den Ja •• ao oplr.edt,

tuigd O\o·er zijn verlBtell ' der betrekking va :! . U irectenr
van OIJde rwij .. , Eere~i8nfit en N ijrerb; id .

uit de l&atBt~ haagBc be correspoodontie zulleo be.ps urd bebbev, .tond de miniBter
van oorlog, generaal Weilzel, na (I e beraad.la~iug over
d e veat ingbegrooting , zeer t wak . V uo ral de heereo
Stieltj •• en de :Uoo gav6D hem deo nok.lag. Hij is

de. ge.teld om den achte.,t.nd te helpeo bijwerkeo.
Wat ee~ .a"?"re.ldent · v ~(·r d. polici6 .p80iasl
comptab.ll lte.ts,ak. o weat, is moeijelijk te zeggeo.
deel.
- . 10 de beden gehoudeo . v.rg.. j~rio!teo van
beb ber. i. het di,iden<.1 .an de Ja'lISche Ze.... eo Brand.
AS8uraotie-MaotilC bappij op 17 peroent e~ dat van de
Bat... ia.ch. zo•. en .BraDd,A.snra nti.,;Ma ..tBebappij op
( fstlier. )
16 percebt bepaald.

u e E uropeac ho

in lioeLri e .

waarond e:- de

Ja ..

men . lIIan g~o e Nego.o wordt op een dwa.l.poor ge·
loi d. Ocb, hadden wij onzeD Lam mero malir we~r!
N A.!.U O~ ZE LE ZEB S

thnn. afgetredeo.
Zijn opl' olger . ou zijn de kolonel Enderl.in.
Bij een berucbtcn smokkeloar . op ",ri.gin
' r alr werden gi.tereo door. d. polioie 3 t!'ai!s clRnverd~6tiDe opi um ge" ond en, di e in een hoofdku8seu
O PIUM .

Dooa de policie t e Djoemblang werd .gisl eren eeo
kis t brandy .Boogehouden , die Diet van een v ~ rvoer
billet 'Was voorzien.
G isteren Brond o [Qstreoks

D oor .poedi g ... ogcbragte bulp der bemaoning fan
het wac~toc bip mogt het ecbter gelukkeo d.n brand
te ·stui teo eo bet groot.te gedeelte der l.. ding to red·
AaD d ~'D onvermoeideu ijver 'e n de doorlasten-

de mllatregeit'cn van deee wftDscbappt!l D iB l et te dan~~ en dat een groot onaeH voorkomen is, daar e en~groot
Bant·al vaartui gon in de onmidde Jijk a ' Ilabijheid van de
branuenue praau\y lagan,
H et zonderliuga gedrag vab den praauwV( erder, die

zQodra do brand ootdekt werd, de vlugt nam eo lot
nu toe niet i. opg • • poord, geeft aaoleidiog tot bet
vermoeden d.t hi er moedwill iga braodstichtin g beeft
pl ...I . geb.. d.

~.~~~~~·.I~i~ ~ !! "1"~', 'r (l '-' ~ i !l~~~~~I~d ~.. r:'i~~~

. " ·:,." 1'.. ',, ,,, '"

Het Saer. H antlel.b!ad geeft eon. proev. van woord ....
tijke ve l" tlli ing der rede voerin g van den preaid ent fUn
bet 2d . indi.ch laodbouw .congr. .. Enkele ziDeo.den
lalen .. ij bier vulgeo :
" Baoj.k orang darie l.. bin labin uogri a.tang ka
Dj"kdjakarta b" ... t toe root berelDboo. darie prakara
C\JD gr"B

oeto.wa Hejat

ter b eB"hlklnng

t e ntouDstelling. "

D. Jdterlijke , ertoling biervao luidt:
AJijnlte" de bultan!
Vole meDscbao 'an "ndere landen (gew •• ten, Bteden) komco naar Djokdja om mee te ber ... d.lageo
o ver de fl· gtsfiBsk Congres of voar dIJ ta.aij a ttmtQonstelliD~,

.Itoe, oraog orang tadi. da teog darie negrie djaoob
•• bub d•• orang t . hoo njan g Cun gres dan te n ~ooo·
stell ing itoe banj.'" paedbanja, moela bagitt)e Bebab
dUle ber<mbook praku.a tetanem dOD pr.kar.. p.. k.rian apalagie prakar8 pengola bnja lonab soepaja
tembak pamboeul" nJan ~ PO"U!! b••• k· dari. paogo-

ta~i e,. wendj s.dik en bSOlbak kloeworar,ja
tanah, bagitoe djo eKB. ~eblrk~n koedll k,jcda oj ... .og pa-

lalmja h ush

ling koowat dan palicg bagoee, apa 'agio kebo,. sapie
dan kawan lahin labihjlL t oetawD darie be larken pirao.
bnik dan bar8Dg
njull ~
Ul1!"u ::: toni
tiDjll oeang

dag van SoerJ.bslJ I'. 0 01 op 30 April te Po.eoeroean en
o~ 3 Mei t" Probolingo eeoc uit roerin g to gereo.

Meo mag hare kom.t danr wei op prije stellen.

tijn io den laalsten tijd afH et .driokwate r wordt daardoor · verp ... t en de tijd
(S. B61.)
der epidemien Dad.rt.

April
Moi
lunij
Julij

' 00

CD.

'27

S

eo

22

8

en' 2i!

Nove~bv..

5

December '.

8

en 19
eD 17

'24.

S/wiling Da. rk :Fran,eM Mail,
Tia Batoa:vla ell . i!iIiugapor e.
.
6 .. 20
. eo Aug• • t.. ..
8;17 en 80
September
H .. 28

17 aD 31
It eo 28 ·
l~ .. 9&
December
P~d~ .... A,t;chi ..:
mud.
olt.
...
Du 3d...
T ..lok Heton:;r, ~:,:~~len~ Pada..&, en
. Don 181\00 OIl BSI"'..... oIto _ .
""ft~~, PrI~ ...o,A.jer,..B aogi ..... Nat&i.
SU;Jo&'&.. Baros. Singk..J, NI_ ....

11

CD 9 ~

' Q' A

8:;

October

November

Dea9~~~:~

.Uuo'tok .en Pal"lDba~a::;

.

· lleDl1_ .....I..

~

•

ov.r gebe. 1 Ned . Indie
.a, 19 tj m 20 April.
Getorou",,:d.

-

W F!;t G;:r~:~:. on A. A. de Rij van Beest Holle.

H. A. L ampiog en J . P . F. Abke. Billiton.
J. Koot en H. C. Bruin.i.: Cheriboo.
F. Meijer eo.R. Hamer. Rata,ia.

T. O. Httij . eo A. M . E. H . Klu,jt. Probolinggo.
G . P. B.lk.tra en C. A. H. Fagootti. S.>erab.ija.
-

JlEl' .lLLEN:

lfe ,r. van der Lin\len, z. Bui taolorg.
W, C. vaD Dijck-Ponhu izcn, I. Bataviu.
F . H. G ruijter-B~ ijooD, z. Bato ![ ia.
F . B. J . Kal-'l 'awogt, t. Bata . ia.

~: ~. ~~t~~~~:;~~e~o~l~p~i~~~::~!~ .

M L. Neeb-I o Comte, d. a.tavia .
~. I~' 't·VeS~;;;;j~::d.~ec~ .. :~.!elte.redeo.

t·
t. ~. ~~ '~~ij~X;~~~IBr~if~~~~a, ' . . Palembaog.

C. C. E. Deniz-Devons hire, Jeveolooo. Remhllng.
A. L. Gbrlinge--:-de Seriere, , 1. Samarang.
H. E. A. Dom'il go-.an BarencGropel Eekb ..rd, d.
Samarang,

~. ~.o~~;~:a-:~~;;::s:erd. dSo~o~daQdaog.

~. A, J .. vao C.tte nb.ureh- F agnoUi, s. Soerabaija.

~. ~e '~.t ~: B"'~-:-ST9thoff, d. !oer~.baija.

G:, ~~n"'i;;~~~~R:"tg-;:~;,6~: ·S~~~~ij~.

E. EecbauZler- .. o Oren, d. Modjok.rto.
lIIe ... KretBcbmer -'Iiereuot, 4. Banj,'s .Biroe.
F. E. de Rijk-Blayet , d. S.erabaYa.
Me .., MuU "r-.Weijchar<lt, d. Soerabaija.
OVERLED EN:

J . M. C, VeHboedt, vr. areaBler Cornelio.
~: ~:~.a~;:keee;l~:~e~. ~:~!:_ fr.'8 Graveobage.
L. A. Sob. ff,·r, m, 2 j. Bat.y;a .
B . H rlodri ks, rD . op rais VSD A..tcbin.
K . J. ,an ,I" r Veen, m. 32 j. S~maraDg .
C. W. O. Spengler. m. II j. l>amqrang,
.R . P" hl t" rm" n, vr~ Samarung.
S'. W . L. K,·tt io~ Oli.i.,·, '" 7 'I, j . Oberibon.
.
KlOd V"u A . J ohaooeB- Soerabaija.

Pro tes tall ts ell eE eredie nst.
In het Logegeb ouw

ZONDAG, den . 2den · Mei.
's ruorge o8 9 u.re.,
zou .· kuno.n bewijzeo- watt ilij wl'ton, dat bet COD'
oorde
vo~rdet\'J;
grea en de tentoo ll stt:tlling dat ,vtjel
lUALEI SCH..,.· DIENST _
in de
8pro~g i~ .' 00, . oindat fan boraadslogen de Mak.
D~()p!!;lbedieDing.
grood· .akken en de •• ak vaD het ba..obok (ook, bok
0 •. H. van A .. ~ijdeo : "all OUIJM.
woor4
V :&.il een olifant, Claar ,dan 'i8D eeo ,Sanskriet
vaD
afg~leid) . en · dan .n·og meer . d ....ak ...Ii de ku.eo
•
deogrond, om bet vorstand lot e.n .dijk 16 mokeD,
dat . bij oits.tek goed is van .wege de k.IIl'8D Van den
ZONOli.G, J • .l 2JoilMei.
grOlid vao '''0 even, omle .wordeo tot ·e"o dijk VaD
Do ~.roegD!is . , 's ~of.ge~g .; 't~~ '.,~ . u~;
net . uitkomsn va.n . d~D' gro~d ; ' EOO oo~ ~ao wege een
baff 9nn;,
De Hoogdien8t
.... titelte ge.en . oan paardeo, die bij uit.tek moo;
's .oonda teo 6 :ore bet : LOF.
.ijn eo dao oog .weer de karb.uwen, Jmoijen eo an- • _ _ _ _---..;...,..;.;;.;...;.;;.;.;;;;;;;;.;.,..-~wade
·
aso
der"fvao· wege e.en . .. reti.t .! te . geveo
C
(I .
II
penrokkeD ~ a.n ~e . laodopzigl.ers,die good .ijo ro .welk
.
... : D
VaD, 'die k o n i j - U .
we,k ook vao de '

l{,oon::sch KatholijkeEeredienst

Yia. Da1:-avia.
.

R l!ken ksD1sr wo!'..

SOERAllAI1A., 28 April. Near. wij wij VGroemeo 'ertrekt mevrouw Palmieri .uet baar gevoig hadeo mid.

pakerdjtlbanja . oraug pakari.IJ itoe,"
meD 30b ~n vao ' ioo even ,komen, van ' een V9r
Di~
I.. nd- w.. t de · pre.idect vao het Oimgre. · moeijelijk

Posf.kan toor SaIilaran g.
·SJ.iting . ~"" . rk lIng8l,ch. Mail,
~:un:tok; ~lo 1lW en

de Alg ~ m~eDe

.an

uor, werd

'" Bart ui gen,

d en .

voorvandG pO!lcle, bunoelaa&ete betrekkiog)

T ... ouW"-~ G eboor't:e~ en Doodberl"'~eD

8:

er
brand ootdekt in de praauw DO 29, beJ~d en met penabij
hafoukanaal
euwc
~
n
het
in
liggende
eD
t ro ieum
bet rec :" t:rcbe - kSl ltoor.
AallvankeJijk liat de brand zic b vr ij e rDsti g ua nzieDi
aan a Ile r.ij den ul oege n de vl~mm e u uit de praauw en
bet groot.~e gevasr ootstond ,oar d. oBbijliggende
BRA.~1J.

l

t: n de au ~l p.r.

go~v~~I~o:~O~:.~u!~:~•.

b l}r!.!en waren.

::"4t'J,1 er Jdo .. drl t h-lu,tl"c he Spoorneg.M;' .lt8e lut..,pC.
LIJ N SA,l Ll HA!'iO -VOHS'fENLA NDEN_WlLLEM I.
11 .- ..., .. ~ ' ~ .. v.,r-i..r,," h . " - I ) f . , , "It:'" d ..... IU!ifl.

dea. 115
10
AugllStUb ; ..

go'.

Zij . haddeo begrapeo dat bet ODderwijs in deze
wa.teo zeer veel v.o bern te •• rwaehten bad gebad.
(B. mi.)

- Naor moo verneemt zoudeo twee 88sistont;..reaidenten op wachtgeld (d e eeo 'Oor de . oornptabilliteit

maar

Sama rang.

Mei
JWlij
Jolij

WareD ,' er

DeVaDD h dt g ued hee ft, kracbti g in be6eb ~ rmiDg kau

"'Vat hier o"tbrak .ulle Soeraba;ja in 1877 ."n. Eo
biermed. IX";!

f!-'lna",por e.
Septem~Qr.
en 18
.'
.,
Octubor
.1 ' . 1.5 en 29

ufficiereu van Bata,ia

groot..od.":. te taw6n geotroomJ. De af.,..reden Com.
mand .. nt van bot L . ~ "r, d• . luitenant-geo eraal Wbit..
ton vertrok met de Fra.r sche mail, en met de~ zelf.
de galegenb . id 'ertrokke" ook naar Eoropa · de kolaoel. Ubben., Mulder eo E~te. van Wi8Sek9rke, "lB.
mode de heerell A. F .t. Verploegb, S. Yao . HuJotijo
(3. B.)
eu W . vao R ijck.
- E "oi go der ,oorna.mote ondetwijzers te dezer
sted~, bebben Jen boer BOS8Cber hun leedwezen be-

Daar Batavia geschreven bebben om het vertrek van

DA.l' llET (H~ SLA.J. G J) I 8!

, ; . I,· ~· I ,· ~ I,, ·,,· ,

5

6~, ore eo des vuormiddag-. te lj ure.
VOIJr 1'()9twi$sel:ol "'an '~ LDor~enB 9 tut 'flmid'lag~ 3 ure: (de Zon
.
eD }'eestdagen V~'lIrde D dMn'uor Diet gev-aoeerd.)
Voor bet fraukere.n en 8&nteekeDen vall brieveo eu. van ',mor.
'
gent 7 tot ·lI D.ami ddagfli ;' liro
Samarang de» 26eo December 1874.
De l'olltmeester
H, .,. KLEHK ,

:t..eggp. tJ,

1Uc;> D. LUQ;;

,namiddags to

le " 8 Ul e.
.fD.~rgeD'
.. Zrud (met el~D ' .p~urtreiD) deB ' morgen.

d...

16.

••C:f!:::

Den . I1den 'van elU maud.
•
At-chi t. mot clt.Engeho~. en . ~,,.....b.· mai!o
SI .. It.i .. ~ . der pakketote n bU ·h".t po_.t;..
.
a~ar~~.~
~
"te
~ant;o.nr

14 <1agen geopen d bl ijvOD; 60 d88rm ede
betlOo rt, ( btltoudf!llS eenige onderflesch ikte ' geringe aa,,· en
to
opme /'~·i.g •• ), bet io:de lodiacb Laodbouw,O"ogreB
.. ., ~

vaneen etel photografleo de, OudbAden Tan Ja,a door
den . b.er Van . Kinabergen, die pl&ten op ....Dradeo
'ab Prof•. . Y.tb our Pftrij8 .al zeDden, . om deel .uit
te m.ken v.o de taol""".tel ' iug bij geleganbeid ran
es
A ognetllJl
g~;:;-;t~~;~'t. ,I.t
~:~

P~l1dl", .,rlDaHin ~u Hei."",..,,,-••.

laud e~, Dog

Dj~ ""'j ...

B,uoA.VIA, 26. Api'll • .!aneaa pariiouljerenbJ'ieroi~
Ned~rl.lld ontlee~en wij · h.t berigt; dat . de b."itter

Borneo's We*tk'uU ·.. n BiUltOD.

1 van O.

.

om

~:';.'~~kVk?O.

m.n~beo

.Samoen orang·bisaoa okingkeu . ojang OOikoama
njang tida baik, njang buik . bolee iii toer<io.t njaog. Ii·
. . '
.
da baik di singkirkso."
Alle . menBoben kooneo beilleen .goed met helgeen
m.D
niet goed is, vergelijksn betgeeo good iBgesUO
..boveo.
,olsen, ... at . niet goed ia, wordt 0P aijde
• Hsrdjaoja oeg.ieoj.. toe wan Sultan itoe
!rab dliri"tamOO k trllDbakoja pamboedienjao~
.
amoDgtabie daoorang pa~ariao.~.
Het geluk van mijuh<le. den .S wtaB .. erd .. e~
d
brag!; 'lin wege de dijk . 'OOl'bet 'ereliaD nude I_I.
opsigte18 en VBDcle meD 8Jl11en . van de, kOlJpnhok k-:

uoo·-

S HHRP B RIG TBR.
~
. . angeko.m en S.chepe n.
A
toe . S8.lD&1"ant iro ·

. . .- .'
..:KooI ..... lIoeJUoija
... Tj.i ""tlSiDs
lli~"t.!::· bartLi. r~.ij T""8
SIoowb
Ned.. I
' ~ .....tra C. :"'. 8akl<er . .... s....t.oijo .~ .
INlIl on ~:

.

~
n
Verlrokke~l Schepe
•.
.

v~ : Sa _

_

Ned . lu4. Sob•. Aim.. B-tj.i.tiH ~M"""".
If.. Iod, SIb. Qu.."'!!"" L. a..r.- _ -.....
Ned. ~ brill Sio. b~. ~ ,, * , ~

legd met gllran&.o

'80 ·

rent.,,,n Btaatswege. III J.SIM

b9droeg de Bta8tsa~hlJld yoor spoor ..eeen 5~6.'iJ4,m
.ilverec roebels. Op 1 Jan. 1870 . wa.rcn in 't geheel .
837 millioen · !l~beoil!d ·tot bet 88nleggen van 8pOD1'1I'sgliinen, eo . in 1874 bedroeg die som 1,606,192,291
."ebels, wa8rvan d. Regoring 790,800,000 r., dat fa
48'/. pOt . . beta81d heart . .• Hier.oor .iin · 2908 mijlen
opoorweg B""gelegd, W88•• an o!eQbts . 617 . mijl. of 2,6
pC.. van · St..atowege. . . .
.
•
De koatei, van ....nl.g waren bnitensporig hOOg, .bij.
D·a 520,000 .roebel." p<r mijl of 74,029 roebeleper
werst. Tha!lrl bouwt. Oleo 'goedkoopf!r, er ,~ijn iijnen. die
voor. 50 en VIJor , 35·duizend 'roebela . per werst ' Iij~
&ar:gelegd, i.n FiolBnd haBft men . er ~lf8 ' een VIlD
20,000 roeb.l. de w... t . . De RU88.iocbe sporen geven,
met da buiteolandache vergeleke~t weinig rente, het
getal dor paeoagier. io geringer, d•• rachtenzijn boog
eD de retourvrachten 0 n t b ! eke n b ij n n g e be e I.
De treinen v.e rtrekkeD ni.t ger.gel d, el' Wilt v.o oral
den bloe; der spoorwdgen io ddn weg staat zijn ·de
o~lel:':1ijk~ arimiuiet.ratip.8. VerlfHlcll jRa:- waren do ' ont·
vs.ngete n der Bpcren, die 8aD pBrticulieren bebooreu,
123,41"7,251 roebel., w... rveu B!ecbts 42 pOt. zuivere
winst was. Toch is in deze vouruitgang te .bespeuron,
aall gezien de netto·wiul:tt vro~ger nau"elijks ,J,O l'0t-.
bedroeg.

Batavia, .dd gisteren.

~

Het boochperceel Tri6obo is nan deo hoogoteo bie·
dcr toegewelr..n.

He:JP'r'l\Q\ Weitr,el (dl,) mluister VUD oorlog) ia afge"
Ats opvolger wordt de KoirJOel Eoderlttiu ge-

tred~u

nO~ll1J.

Batavia, dd. h eden.
De Pdos Handrilt is 28 April te Nieuwe Di.p
a!l.ngti ~OUlen.

Bcnoemingen enz.
VBRf.OF VERLEEND: wegen. ziekte, aan do!n
arc hitect bij dell 'Vaterataat Brande., ell aaD den 10te"d .. d der 2. kl ... so de .Tongh.
YERLO}, VERLEEND: YOO. do" tijd· vao" lwee
jilren aan den kllpiteiu der infllD~erit) Ludwig.
J3EN OE~ID: tot K •• j.~"n; residen t von Pdlembang
R oo!!-; tot adjunct kont·roleur der io- en uitgs80de
regtcu G rootenboer; .t 'lt griffie r bij de n l&ndraad te
SoerH.baija Doornik en te Btlzoekie KloJl!ter.
T,)t Grifiit'f bij Jen olllgaanden regter -in de 20
nfJeeliug Burg'u r, tnt kommt t!t' ttl Oberibon .van H~t.
t .. r, tot 3e kommi.. bij do I'"stdioost Dol; tot 2e
uewaarde" ran het
dor Schotb ; tot adjuoct I""d·

k"a ..

-

/ ..l :l1ltlP aa g

_

-'-

• • ' . ..... -t•..!. ... , :
t

,

v lH

.

_ " _

'-':.. ... ... " " , :-:,

. j~

1 ._
.... 1.

••

•_ ...........

van eeul:.!e voor dt: Milittloire clienet oi\'t lQth: r te be·
nutten go ~~d~r~u in bt't Aftl",elinga , Kleeding~agazijn
alhier e n voor eeni gl~ afgelceurde geweren en pistolen
10 hel; Algemee.n P,.kbuiiJ alhid.

ADVERTENTIEN,
vel ktijgbnnr bij

SOESMAN &; 00.

(609)

De. bekendelangwerpige

Ka 11 to 0 r-Ag e l l da
voor 1875,
is wetlerom l"erkrij gh~8r

(1503)

G.

c.

bij

T. YAN DORP eo Co.

Compleete Gedichten
van

Jan 'Van Beers.

Frankrijk. ·

..

. Hat fait. "~rv"D ij berigt g.;v~';, (z~~' tegt. VI!.
tor Hugo) mag .. iet onopge~.rk~ voorby~aao ...Een ·
soldaat, Blanc ge~aamd•. fn.eh • .~ 10 bet 112de hmereo!ment, teAix m garolzoen. .s zoo eventer · dODd
~roordB8ld, .wegene. cW&J:.e bde.digingv8~ . e~o of·
fioier. .Men besft belDmedege:io~ld i dat . bl:J blD?<n

btttorest
.

geateld 01 worde3.

D,e ter.gtatalhbg

dn;!:o~ pD~::s~~kio ndoember 1813.

de ....nvoel··
deM V8D bet leger t.e . Triano",..zittipg . b".ndende a!s
he~ Moll" lllilifBU.oe . ge1'8gtabof,ee~ beOlnltvao ......
groiltgewigt w.bbeD gOllOmeD. 219 ecbaf\en de dood·
strllf iii bet log8l'.f. Ben _ waBYOOr hen f!edangdeeD . 801mb .verantwocrdelijk boven allen -: een mllll1',
~ehalk .V1iD Frankrijk. Deze sold.at bad t08D bet. ge~
fOf

h~t hlKlpl; " " pklommen, .hl,lt vertrollweo, daII

2 din. in p ....ch~band / 14.-

: Mettoe8temmin9 "an-~~: ll~lIt.

larine 6nTooneelkijkers
groote enkleine Boorten,
(496), • ,

"

F.

n.

- w j ·b·,t

e ,·80 ,' •

'w'a ,r t e ', .

.': B~gelscbe ,.' Regenjassen,
.'

vaovarsubiUenue grootte'; .
0 h t e, : en . duo 0 e .
·
BORSMAN eo 00.

Z e e r ' J. i

(128)

: ~Jg~meene · Vergad~ring

Solide ijzeren Ledikanlen,

op Vrijdag7 Mei

cn KLAMBOE .

F. H. BOUl\fc\.

HEDEN VRIJDAG

de. 'oa~hidag8 .j eo

Morgen Zaterdag avond

~.

de bombo" die ou ,Ie tent omg •• ft, bebbeuda een om.
van~ van

320

vo .~.

Adr~a:

het eer~. te huis achter den Heer Schmidt,

r~~~:~g~~::kb~;"I:i!IOi!!r:: ehe:e~·to!~:~;~.~e e~:

Het Co,uilo v.o O•• tuur maBkt bekend dat met
bet oog op 'ooodig gebleken reparatlen Tan af den
i-t..u tot en met don 15den Augus tus e. k. geeo
ge bruik ~"oia.kt .al kuonen wordon van ', de zicb op
het Station te ·'laml\rang bevindende

R. F. DE SEIJF F.
OLTMANS.
SaUlarDog, 28 A. ril 1875.
(696)

Fer Mail Ontvangen:

ANDREAS

DER

DE LA CROIX.

(ocbte R u[sA.Y .)
ANDREAti '" DE LA. CROIX .

"C ONR A.D,"

OFFICIEREN,

Zeer zware KAR-ASSEN

Houtkap- Ondel'neming
(TEMPOEHAN.)

Holloway'S Medioijnen
UOJ.LO""""

bf'8t611in ~8D

mat afgedraaid o lappen, Ka ppen, moergan g, eD uitge·

RtluLwerkeo verkrijg baar bij, en

boorde Bu"""o .

worden lIaDgeoomen door d. Tb. MEULEMANS,
Ambarawa.
De Adm inistrateur,
lMMERZEEL.
(182)

ANDREAS & DE LA. CROIX.

Capsules en Wijnknrken.
&,

mat g\as .
ANDREAS & DE LA CROIX.

(603)

Singapoorplanken,
rrabaksmatt;en (maathoud cnde.)
Hoolteer. .
.
Z,";eedsche Teer in halve vaten.
ANDREAS ..I: DE LA CROIX.

(604)

BALLAST-SCHOPPEN.
ANDREAS & DE LA CROIX.

p .. VERSCHUUR & CO.
Scheeps-Ieve"Ofl("ier.f.
Sijn steeds voorzien

, ' , ',', '

,

"

EN
0

,

flU· P la n t ,e "!i',,,"oorllanden :

PHOSPHATIC : GUANO.

SUPERPHOSPHATE

of

.

LIME.

BONE DUST MANURE.
(76)

Me.

bij

NEILL'& 00.

-W ij1:i.'invaten·
en
. Oognao., Otar~ .. lll1puy.

V~oo'ifmn,AAL& Oa.

d UO f Jit luts tc ,((1 :: A1:Jgllcli a) in zij uen zuive-

I ~f: ::,~a~:~~a~~ll ~~j~:!t~h ~;Vi~l~l.Jli~~C~ebr~~k~~:\ei:~~:knC~e ~I:~:~
ileeren on~llD!ili~~ gt!\"O I ~e u on hernieuwin!!,. dcr zit:kte.

00

fr. .

borstigh~id.
De fleer . BARKT te Parijs : • ."te~t "eIe jeren au ' :J8.mborsligbeid
lijiJeode, ~on zieh Di ~ ~ ' ~~r 'ru, te leg~enJ zooder, hevi2t benaam,,'Jbeden te . ge,oeleu. die dreigden hem te ventikke~" Gednrende bijDa
drie ' maandeo«-aS bij ,eDoodwktd~ DaoM inzljnon lCDnstoeldoor

.' te , bungen .

Op ean!'8den . Vln : den ptoreASO~ Lec.onte :maakle bij gevan, de Indi a.aQs~,be Ci&~ retteo, (Cigaielle) )ndLeD.ne!) van de
Heer~n GRUI.AULT. e ~ Cie ' Apo\be~ers Ie 'Parijtl. ' ~e ."t.~l ith.tiog d,ecd
,~eb onmiddelijk ge1'oeleo , . uo dien 9Ose~blik, ,a f hiehleu de' benaa':lwd.;

btui~

, V,BD '. eel,ig8 . aagen ko" hij ,zich t:er tQste be-

::; ~igt~::::!~:'i~. :~d:n~:al~!ex::!t! ,~\~~a.:~~~~m.1Dg van

derVloeingen.

Om ~oe tlOfioG t8 geneleD' ~, ~e gerieesh.eer dikwijls nlai a8~
~elk middel d. ,oorbur Ie g8YsP; d,~ oop~ho is ~o .~er beste a8t'1~
leo. maar alechts io' eeoeu vloeibareo .to~ 13nd, jQ ~ eene,.' geleillcbtlge

tv duomaag eo de ' iogewD,odeo. veroorta8kt op.
~'X!ffco ~tr:'ij~~~AULT"! ~:.ki~f.ibe~.':. ~~P;~tr~teJl~'~
b8Ya~ p~klelt

geane dier gebre1en;zij we:rkenspoedig.verDlo8lCZl de maagoiet; bur

ombolael nit. gbrlcll, beL vC4jd••d BOll••II. :d.. kore.....m.ogusl.ld.
.m~t liD. de ingewaudan eo bnutst h~ ~aeumidd.l , meer, io IIDfta
kiDg mel de wderw",en ,of "aiel" ... ,Duale •• l!,ndelijk 'wordl 1I0il
bare _~boid door de ' ''D''oDgboId YlO hoi· .ftrek••1 'aD Malif», .... boom nit Pom ~ -sewakkerd, dOze boom " ,: ~ .........
bij de lodiuan bakeod. om de .looIiogon Ie BOD..... O. doeltrelfeodt
"de ,oonaUbarar

i'T~g

III

; . lIoofdodepotbij.de H _ , Gebr. LOONEN te Ba~l;avia. in de ,morull8Dlllte · Apothekllll , vauN88I.'-

:14nW Indie. en bi!
!~~'

G. O. 'T • VAN DORP " Co_
',.'

(480)

ROT'

net nieuw gebouwde procbtig ingerich! . Nederland.che stoom.ebip

G ro"ioge'lf,

HAH.1' 'en Co. UK GltOfYC KOLYJI tD Co. WA.N NKJo~, H. ' C. "
\',.\N I,Jlllip "" 'I nil, H. I.. 1111: "YO," ..n

(fir
'."

en ~2 Pus&liiier. 2. kla ••" •• 1 tw~.de h~lf. van ' MEl e. k_ van
hi.r naar ROTTEIlD A ~f vertrekken.
H et . chip voert een geexamineerden Doctor,
een Hofmeesteresse ,e n eene melkgevende Koe.
I.formation bij
de Ageoteo.
MAC NEILL & Co., Samarang. .
met ruimte voor ' 44 Pa88sgiers I e

De ood erget".keode I,eeft de ... r h.t
gehcht.e pnbliek vao Djucj.".rta te u.ri~
ten d.t hij in het

CONGRES GEBOUW
geetaJleerd heeft "De" uitge.ochte coll.ctie Bloedkoralen. Cameeen, Lava· Voorwerpen, eDt.
. (562)
N. MA STRODOJlIENICO.

FR4!';l'1R l'1A'I'()1IT k (1~ , . " "" '~"":i' .

AigcllIcen EXfJedilie-ell COlTlmiSSICi{antoor.
Voor

geheel

Ne d. -lnd i

~

eo

zicb te.e08 met bet hODden

.

(592)

lUCLAI])O""E , WATSON &. Co., Batavia.

Kamers Disponibel

E u r o,pa.

'f8n Vendutien,
P. ZWAGER.

fOOt

doortrekken,leperaon8D en familii!D" zoomede

voor vast-e. log~8_

Ta ...g

Te Koop!

H

11

eenc lading

is" Pil <Ill tie n .

~fu~~~11t~E;m~~~~~1~1

a!l ~

Iii'"

'!I e O[,eN

J." .

B~O.

(467)

..

Ecoeooihplete D Sica

STOOM~ '

Het •Stoomscti.ip~
... ,
,.

·W·illiam: Macldnnon, '.
.
aeCagvo&rde~ SORTERS,
V8~t den a.DMei 18'10,desmorgen.88,
naar
Datuis, B!lllioo, Pootianak,SiugbwAng "a Pecaloa·
gao, Toga! en OheriboD.
Do 'Agen .h ,D.
Mo.
lID· 00;
(098)

men sieh ,te vervoegell

our

BBILL·

SUIKERRIET-l\lOLEN

m· e' .
· OYLINDERS,
vao '30 X 60 en buitengewoon aterke 18JD91ige8t6ldo
o. <trbreDgilige-bewegiDg, U""lOnl;ale Stoom-macbioe
boogedrukkiDg m"t. reversing en expanaion' gear,
Lnohtpomp eo Oond9Deor, bonevena Stoom-ketel ' vau
Galloway,
.
Voor nadere iDformatioD omtreut prijs ,8nL ' geli~fe

"

~~-

.~

'ROBIN801 , & ,GO.

Th,nde~n ~~', 'Glasgow':

NHDJrDJ•.8TODIVWlT- !AAT8CIlAPPU.
',.:

Tons

Te Koop!
Uit de fabrijkvan de Heeren

~~~~~~~~~

,

1350

(Powell Duff,), •• ·Double ..scree.ed Steam Coal._)
Lererbnar gobeel · uf gedeeltelijk in' eeDige hayeo vao
dava·. Noord.kust, t~g.n . inde d ...r, murid direct ·
.ao CARDIFF verwacht per 'Maa8nijmpb_ Ad"';":
[882]
R ' MOORMANNen Co.

lA,:,:~;,~~,I:,:,~;:~,;:~·I
l!I .. ' ])

van

Cardiff Steenkolen.

i!l f>-I. )

Vall

·Nieuwe genezingderAam-

. ~::.,:. =.:::.:~

~~~.
Geregelde vaart tusschenJAvA en
TERD.ll[ via SUEZ-KANA.ti..

MevroDw ABRA.HA.M,

andere

capsule

Rotterda J1sc~e Lloyd;

(1567)

dig 7. ijne gezoodbeid 6n ~ezet be iJ weder. ' Zi.J~e unfeilJJsu!l eul betft
ve)e v erv al s~ h ,i n. geD uitgelokt.• meD 'Jerzekere t lch wei .Iat iedfore na-

,. Gen~ziDg

lJe

CheriboD W. CA[,ISTANS & Co. T.sgal A. . J . 'f8.11 der VOOR1'
Pe kal o D~"'u W. E. lUNA SolQ ;\R NOLD eo Co. e.B c..:OE NA'ES
Kl aUeo J, n , SJ,lER Ml\geJaog J. A. ZEIJUEL. Samaraog GOp;'r-

(5)

De .Heeren GIUliAULT ell Ci~ Arotheke.rs, te Parija bere id~n
!.der. ,20 iaren de ONm; R l'HOSpnOOR ZURE KAI.l(s·rltOOP
h ~ l wezt!nliJke il igemeeoe .:eUte:lUlilhlcl le;;eu deze ,'enchrikkelij ke ziekleo D~or d~7.e lrs in \"loed, netml d~o hoest af, bd undllctijk 7,weetell houdt op, de benaauwbeit.i f~rr1W'ijTlt en d~ zieke ,hcrkrijgt 'poe-

,DlI .. verJoop

Ge\'urlijlut Di3rrhee. -

geOtlmeD, l!D zijo ralf good op [Ie zijdeo
der oDderbllik iog€lwr.
Veo, beteogelon de ,wellin g der bloodvateD en regeleo ied.re verberde werking. waaruil die ook onb tut. Beide middeleQ w~rkeo
reg tetreeh. tot herdellon vao bet juista eveowigt tU8etlboo ge7oolig.
beid eo prikkelbaarbeid. ziekelijh en gezoDde ll(lcheidiog DatoW'' Iijke eo blliteuaporigt Joziag.
DOOljei Pi11e~ va.n I 1. f S. eo / S. Potje. Zilif 't'aD f L f 3

B~laet

Een onfeilbaar middel
tegen de ·Tering.

haden ~p;

~. 8uiker~fabrijkaH~en
H

I, :eAc~r'~:~:~~r ~~hm~:~e:I?~ij~;1.:retvl~r~;J:~,. ::erh~~~:~SiB;.i"A ;~~~'.~~~/;e;;

COD de baDdleeking GRUIAUL1' eo Cie drn ~ n e r o ,id~ r,cbejJill g
j, dCte ' Sl roop altijd rooskleurig.
,

-

nittlal( eveu. guns\ig zijo, bebij de ,maat'. de lever or kJeinere , ing&"
waodu de zetel van de ,zieH e is, wanC zijoe rilleD met oordeel in-

(16 m ,u~ ~ ij n (:11 te 1~:l L ! ijden, leg-en blvl!darmocde, ougeugeldheid der

CU ,

Z U J".

GU.OOT 3000 TON.

JJe Pillcn met Uhf en JUd l!1I1 ( I) ilu !e~ dc Jodurcdc fcr) worden
Il.~ el ij\~ dO<H tl e i!cncd ht'cren " GO r g ~ c hfeven t egcfI de ( ~ rin?,. kl ier.
zit kh:n, kaukeradlti ~l! aau\llleuio.'fell, om de klicreu te " e rzachten,

oon::!n!\ lie r :dCIii(',

PILL";" t:N

oonaha deler 17erzwal:kcode ,iekt~ z(oo '1er5chilleod. en de U"ijte
barer unveileD tOO 'feranrielijk . zijode, ~et"r.D eea t"oldoeDd e redr.n
'fan bd bellopijk uDbl hater I la~ hJ rfetfJ. OnJ~r Holloway', ~hao·
ael i D ~••1 i9 lie O()n~k : derer ~iekte in dllhler~i' geb ulJ ral de

Kapiteio HOEFMAN,

Tering en Bloedarmoede.

van:

Gewerd Touw in · verschillende dimensien.
Geteerde enongeteerde tijnen.
HOllil.ndsch en Eugelscb. Zeildoek.
Holhtndsch · an ,Engelsch Zeilgaren.
ZeU~naalden en ·' Zeil-platen.
Pomp- en Pinkleder.
Blokken een- en twesschUfs.
Verfwaren in bJik. ,
'.
IJzermenie.
.
Raauwe e~ gekopkte Lijn.olie I per kelder en
Ttaan
I per flesch.
Groene Zeep in bUkkon.
Cotton Waste. , .
Lording.
Hennep;en= enlZ.
[242J
P. VERSClIDUR & Co.

Voor

(G E D, A N G AN . )
Beote lli. gen op nile .oorten vso DJAT'l'IE-HOUT·
WERKEN worden s8ngenomeD door den Admioi.
otrateur
G. M. ORIBLING.
Adre. por opoor floU, O. da"!1a".
(970)

mell strullt ie (Ulullilsto ntl en.l. bl eehuchl mll fl r tW Jlu e werking i8 di kwerr o!J\· ·) lleJi ~ !HI " I!rlllocien den lijder. VtllV31lgt men deze lve door
de PILL~N ~1E'1' IJ Z~1l 1001U~1 EN ~lAGNESIA (pilule, •• jo.lo.
te derer . et lie mll~ue'i :t) van DUnEN DU »U1SSON, gvedgekeunl
duo r de 'J\kadcmie \Ip,r ~'!IIC~ kund~ vnl' Pllrij~ ••.I.~o 2U G de gevoJ~en

SOORTEN VAN
(605)

op maat

Bout- Aankap

DE LA CROIX.

Ven.s"tera;las groot.e af:netiogco.
G.lazen Dakpanneu. ook van

KomDlandaot J . DE .lUDDER.
cal v. rmoedelijk iD de tweed" helft vaD MEl e. k.,
van BATAVIA door het SUEZ-KANAAL via NAPJo:LS uaar b.t NIEUWE DlEP ,ertrek'en.
"('s ••ngi.r. kunnen Ie SamaraDg : emliarkereo.
Verdere inlicbtiugen te bekomen hij
De Agenten,
J . DA.ENDELS & Co.
(572)
Batsvia, SamarBog, Soerabaija.

vao het Koninklijke L eger der Nenerlaoden 00 der
N.derl.nd.cl,e ltdi iin 1870 .
(470)
G. C: 1'. VAN DORP & Co.

boodende · ruim 4 .".t .3 duim tuo.e ben de toppeD.

Nederland.

H ET STOO,loISCHIP

Het ComitO 'van B eatuur,

200 vaten.

ANDREAS

Sloomv_-Mualschapp~

Groote Laad- eo. Loskraan.

:P. JlfARI01'AT.

Naam- en Ranglijs t

eentdang8 te vcrwftcuhm

E$est 1~ ortla.ncl Celllent
Vuurvaste Steenen.

(602)

TorringtoR!I
Rroot 2500 ton. met 1000 ' peardeokracbt.
N.dere informati oo bij
De 'Ageuteu
Me. NEILL en Co .• &maraM9.
MACLAINE WATSON en C.,., Bala.ia .
}'RASER EATON ';nOo .• &;erooaiia.
(491)

BaJDarang- V ors tenlandenvVilleJD I .

Keurig fac1;uUl·

KOOLTEER

.DamptOQ~
groot 2100 ton. metSOo' paardeDkracbt,

LIJ ,N

Dlagazijn van 8choenen

'.

de ~an de Commercial Steamship' 'Company
(l,mited) luebehoorende. evlineeuS nieQw
ge100nwde8toomschepem

.~

P . H. KIRBY, Directeur.

(008)

(59l)

(G01)

'r,e8Iaatl~ '

groot .3000 tono · met 1.40() , paardeokracbt,

Nederl...Indische SpoorwegMaatschappij.

Schoenen.

(GOO)

Grooiagen.9
groot 3000 ion8 ,met1.400 paardeokracht,

ben8VetU!:

T E HOOP

It 1 (:t N (I

&,

UPe.

H. O. T. SCHLOSSER, :pr98id._

.ij. do kindercu \·an d" beide Weeehiliceo uitgeDoodigd de vooretelling gratia , bij te woneD .

D e

·(599)

=

net v"rki.zen .ao een commissa.ris' io pl.ate
vau den ~eAr HADAWAY. welke wogeD8 vertrek ontalag heeft ge'rBDgd.

uitgezocht Programma.

gcopcnd in de Spel<sti'aat

oJ ••J .. van UlUJVEN.

~n

c; k.

P1.l.nt va.n Behandeling.

Gedecoreerd,

wederom Keil elJoe

krdam,via Su~z-Kanaalper de aan
de 'Rotterdamsche '. Lloyd toebe~
hoorende, Dieuw, gebciuwde
.Stoomschepen:

liamaranalc. 'Pre.a_eo veer,

GOEDKOOP

R II

.,.

. Gereg.ld. v.... ...,1.';" 1... en RotC

Vau ~&JWDEEI,UOIT"ERIi In het ~Ie ..w

Afscheids ·Voorsteiling~

EUZIERE.

Onttlan!1en
:
o

met BULTZAK

i

Namenl!L Commi888ri888D,

Jagt- en Expeditie- Bottines.

desverki •• end.
(336)

DORREPllL & ·.00•

in het Loc.~1 der HaDd.le Vereeniging albier.

zeer sterke

·

(3405) •

Stellig' de iaatste drle avondeo

van r; tot 15 jaren,

(397)

~weed8che Teer.
. V~rk~jg~a". bij '
'.

G¢zelsChllp' ,,"an E.n~elsChe nrlisten ill vereeni,;lng lDet ' die
,'anhet trMteland.

. Pas ontvangen
een groot factuur S CHOE N E N
voor Heeren- en voor , Kinderen

Zeer goedkoop.

EN

. SM IT·H'S

Uit P ABIJS
eoom e de

'a~l(Ij~r Matt~n,

BOUMA.

.fmaUa~n;VfJngen:

rei-Prime.

:l~ot~8.l'daJps~ : .ijQyd.

Groote

-'----_.

KOMj3JDIE . .

• (188)
•

to~

:0" AaenCieu,, ·
Me. NKILL GIl

co.

Samwug.,

V~lijk ~Ur Mr.B.VOltBTMAN~
~ _.-9. c. i ,Y.lN~1I1A ~

