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~" Bantarongbij d,e uitgevers G.O.T. VAN DORP & Co.
in N,derland bij de Heeren SCHELTEMA enROLKEM:'-~"-~~~,~ _

ZU, die zichllu~t" • "nliij 1'. s'
.op dit ~Ind ;;bmmcren, .c·ll,tvall~
geo vao beden af de ImllIInerl;
overdeze 1113Hnd ",..sUs.

Haagsche 'Brieven.
Den Haag; 6 Moi 1875,
De apeeches op 26 Masrt jl. in 't gouv.rnements·
Mtel te Rijowijk gehouden onderoou.iden .ich b.ideu
door kortbaid, mnar golijken elkander overigeDs Diet,
'pIa van' Loudon zeDUW8~htig. De woord~n ,miskEll-

is

ning,.'.'

,~zelffoldoeQjDg,"

It

beginsell!J

I

populariteit, II

,ooroeel van het groote publiek" seb.tteren weI w.t
veel in e~O officielatoespraak. Ia den toestand, waarin de spreker verkeerd •• waa het ecbt.r moeijelijk ge·
hael ,blm te blijven. De .p.ech vall den beer vau
Laneberge'ia .... be~R.rd <laarentegen. hetgesn zieh
ook liet y~.wacht.n. Hij bad er al d. veertig dagen
sijn"r ko.te •• ereis op oijn gemak over kuo~en den-

ken.
Meo schijnt .r tegen~oordig op nit om. wal ooze
Oost betreft, van Engeland te leeren, en dat wei door
tniddel vao controleor.. lIeeft de in;'isebe Regering
den' controleur Wiaeliu8 uHgelSonden om in Azie dec

toeetand van landen en vOlkeren te bestudereo,

en

moest een jaar of dria gel~den een ander controleur

het landrente· st"lsel in Britsch Indie control.r.1l gaan.
thans i. de oootrolonr met verlof Yerkerk Pietorius
vaD hier n&fll" LondeD vert.rokken, n'aar men zegt met

de opdragt Vao d.n Mini,ter ' .. n Kolonien om de
wijo te bestuderen. wa.. rop Eng.l .. nd de verbonding
regelt tuoschen bet opp.rbestuur en de Regering in d.
Ko)(.lnien.
•
Indien de beer Pistorius er eeneven mooi boek
over oobrijfl al. ove; Ceylon. dan kan 'men or niet tegen hebben d..t hij weer 0801 roi.je ma,kt. Intu.scb.n
kaurt bet Hoopacke J)1gblad dez. ding.n hoog.lijl< af,
R.t z.gt dat de Engels.heo vroeger, toen d. radie8len oog niet alleo in 00.'; Oost bedorven hadd.n. van
olll(~J<ond.n l •• ren how 10 manage a col..y.
Het D..gblad kan het den Minister van Goltetein
oak ma.r niet vergeven,' dat bij lid, geword.n is van
de Vereeniging, tot bevorderiug van volksonderwijs-eeDe V.r.enigiog di•• zooals in eeoe meeting, ond.r
leidiog 'an dr. J onckbloet in deu HaBg gehouden. go.egd' werd. oak h.. ar best do.n tal om tegeuslander.
van het Ministeri. in, de 'l'weed" Kamer ta b:engen,
Het Dagbl.d noemt de Ver.euiging dan ook maor
kort w.g ,een ki.svero.nigifig." ttl Behrijft dan in oijn
veronlwaardiging niet min,ier, dan deze woorden: d.t
het ollg.loofelijk, ongerijmd. dol"innig i8 vaneen lid
van b.,t Ministerie om zieb bij die vijandige kiesver·
eeniging aan t •• luiteD. Ais de Minister zoo kort.igtil{ i. ~ewe.st,ga.. t het Dagblad voort, van "ieh te
iaten ' bele,uD door leu'zen ¥aU IIkleric81iflm~~1 en idiefde

voor ofweerzin legen de volksscbool," door aaotijgin.
geD alooo tegen het k..binet wll8rtoe hij •• If behoort.
dan .ou·. lands b.lang niet veilig in .ijoe h..oden
te aobtel! zijn.
De Vereeniging. die krachtig ijvert voor terbetering
taD de; tractementenen viln de opleiding der onder·
w~ser8, voor de oprigtiog vlln me.r scholen. enz.
vlllt natunrlijk niel iu den .maak der vooretand.rs 'lIO
bet bij.ond.r ond£rwija. en, alzoo niet van d. Room·
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Waar bet spel bekend werd. schijnt' het ook apoedig slgemeen b.mind te .ijo geworden.betge.n wei-:nigte yerwond.ren ia in e.ntijd.toon naauwelijks
'eenig bnl;.>middel, am d.n, geest op ••n~ ..angename
'wlje, b••ig te bonden, voor anderen daD ge.stelijken
toegankelijk was. 'Sp~nje en,Ituliescbijuen oieil vroag
eeDeouitBlekonden tr .. pvan ' b,kwa~mbeU t. h.bben
"'81'wor,eD.dieo het laatatgenoemde gewest.erBt i';
het midden ,der forige ."ow' be.r~ .erloren. ,Do9hwaa
Ib¥ bekwaambeid V..D andere natien mind.r., de drifl;.
'~ lOuden wijseggen de :oede., w3srmede h,,~ ' ep.1
i ilelilile!d was, 8ehgnt in bet N oord.o ,groot.~ •• te oijo
. ~ee8t_' Eon leelijke trek van Kannt steat 8Il,/lgeteelelril,namelijkl h~ hij een edelman vao,' kant. ' hielp,
UII,
1Iij groote vllrpligllingen had, omOOt ~eze
hem geBn openli,]k falacb apelen wilde ' to.laten. Ook
was sr'niet veel deftigs in een lateren twist tusBohen
i ' atm 'Engeischen prine. :diel"ter d~n naam van Ren"
'1tili;'I drosg, en'den Daupbiu van Frankrijk. di.eells
re",'1'l\D' nederlagen wreekte door, zijn ,tege!l8peler
'Wl! slag met bet scbaakbord te geven; en OOlll'foor
',','4,1:1 "qn,it,benrt" ,dOO,l' de, kon,inkl,9keE,nge"lsO,h,enll,-,sten
"v_a~ WaDDoor in oudekrenijken of roman·
1,~. . tlt_''liet-8chllabpel meidi1;lg wordt gelll8akt,ia ilet
-:
~ ge."8gMbeid Vall eeile of IIndere geweld.
II
of bitt$re Teets. De graoate de!' ODde 8ohaalE.!'
u lrel IIIVtalell bolllag der bordeD moeteD S8
hlan lUibljllDge_W;, die een eplo0f8DIl maul

men

e-CU<.iU 'en, van" dt; bervonnde orthodoxen die moan en
dRt openb.ar nClltraal onderwij. re.ds te v.el kost,
M.n naudt het .r voor dat d~ Minister van Finao·
ciea van der Heim .ven als oija coll.gavan GoU.tein
anti-elericaal gestemd ie, maar men freeat ..ltoOB dat
Meester He.msk.rk d. katholijlreo en anti·revolntiona·
iren oal traoht.n t. believen. Indi.n bij dit inderdaad
doeowil. ;'preekt b.t van oelf dat bet Di.t daarom
i. omdat Mj per800nliJk de godadi.nstige d.nkb.elden
van de oleriealen deelen zou. ma.r omdat bij meent
dot or werk.lijk i.t. a.n ben zou mooten toeg.geven
worden en om':at hij de eensgezindh.id oou' willen
t,,;chten te buvordereo, ZUn positie .Is Mini.ter oou
don weI teven. verstorkt worde.; maar ilr houd het
er voor dat hij uit beginsel baodelen zou. au dat bij
v.ich ; 0 waarheid, zouaiB hij eens in de kamer zaide,
op bet pnnt ,ao bet onderwij• • oor liber.. ler honcH
dan ooze liberaleD zijn. 't Ie echter maar jammer a.iat
men. tagenov.r kerkelijke p .. rtijen geplaatst. nooit ge·
oQeg conc~.38iBB doen kaD. Geeft men haar he den yost,

daD vragen zij morgen· maar.

In I,et KBlholijke Ma..atricht oijn jui.t tw.e zaken
h8Dgeode, w.. arbij bet al of niet toegeven oan d.
eiscben v..n Katholij:'eu t. pa. komt. Y ooreerst wil
men aan een zekere processie d. sohutterij doeo deel·
nemen. De b~rgemeet!ter bet.ift zion daar - men zegt
op last vau deo Mini.ter Heemskar. ,- legen ~erkl.ard.
01' grond dat de scbutterij niet mogtopg.roepen wor·
De wethoud.rs
deu voor een herkelij.. plegt;gheid.
"an M.... tricbt en de Gedeput.erde Stateo vaa Lim·
burg ver.laarden "ch echter .enp.rig voor het 01 roe·
pen. Tbons eehlcr i. hot besluit van h.t pla.. lselijk
beeluur in zOCiver gewijzigd, dat er geh8[Jdeld &al wor·

den onder goedkeuring vaa '8 Koning. Oommissaris
in de prOVincia.
De tweede Maaslricbtsche EIIak ia deze: op de Rijks
lfigere ochool aldaa, werd vaeantie g.geven op Room·
sobe f.estdugen. ,10 01' drie KoningeD. Maria Licbtmi •• Sacramentodog. AUerbeilig.n. Maria Outv .. ngeniB
en op twee v.atenovondd .. g.n. Dit gebeurde a.d.rt tal
van jaren. Sommige ouders kwamen daar in December
ji. t.gan op by d~ Tw.ede Kamer,
De inspecteur en d. boofdond.rwijzer waren Van ga.
vaeleo. dot wanDe.r op de verm.ld. dagen sebool ge,
bouden werd, slechts zeer enkele kiod.r.n op .chool
zouden komen. De.ni.ttemin haodhaafda de Minister
het onzijdig Korokter dar Rijk •• chool. en bepo"lde bij
uat or geen ,V"CBDtio .ou geboudon ".orden op d. ViJf
6t1Fstgenoewde dag~L. De twee v8stenavonddagen wor·
den in M .... tricbt als soorlen vao Kermi.dagen b.·
8chouwd, t.rwijl twee andere roomsch. heiligendagen
op V8C&Dtie~d8¥ eo vaHon.
De Minieter h.eft oicb alooo bioriu beter g.houden
dan .ommig.n v.o h.m varmoedd.n.
Prins voo Bismarck do.t DOg wel wat anders. Bij
de tl ans in 't pruiei.che Huis van Afgevaardigden ingeOHmd..l} h.lOOtHt;;rw~(j wOrfieo liii~ g~~t;~I:t;ljH.d -U1't'~1J tHJ.
Congr.gatien der Katholijk. Kerk in Pruioeo verbo.
den. De bestaande orden mo.ten. met uitzonderiogen
voor wie zich sao onder~ijB eo ziekenverpleging wijden. bionen 7.00 maanden ontbond.n worden. Een la·
tere wet oal, oegt men. aaowijz.n. io w~lke plaatsen
d. leden der ontbood.o orden zich onll.o mogen ves·
lig.n. De orde" kond.n g.vaarlijk worden voor den
SIB~t, omdat ze grooten inyloed uitoef.n.D op de Katbolijke 'bevolking, omdat .a onder leiding' st.aD v.. n

;~~: ::br~~e':.

van Hom.rne somtijda een grooten

Naarmate die .. oe.doten d.n nieuw.reo tijd nadereo. nemen zij ook een m.er bescha.fd h..mkter .... n.
Er' \Vas ie',e bijaa ddderIijk8 in, de m"nier, ,w""rop
groote speiers. vooral di~, v..n Spanje en Itali. - .. Ia
RuyLop.o, Paolo en Leon~rdo il Puttino - , zee en
land plagten te ber.izen om .en waardigen t.ganope·
ler op te ooeken.En,alm(genwij heb mioder voeg••am ,acbleo. dat d••• r~tg.l'0~mde door Fl!i~. U met
eeo, biadom voor oijne ,bekw".mheid w.rd beloond. Ie·
zeo 'wij toch met, geooegen ,v .. a de BOnmoediging"wei·
ke in die dagen rloor groot.n eo voraten werd geBchonken saneen 81>01. dat, bijn.. .~ne,wetefl8chap
mogt"ha<ten.Geeo e nil,paDning mlsBoblen la door zllllt
een BOnta! ver~ohillende merkwaardige personeo begunstigd, ale het s.baak.pel., K ..rel Xli v..n, Zweden was
•• 0 ,bartatogtelijkliefbebber er vao, hoe wei ' ,.ijn opel
d. , karakteri8tieke foub had. ~,"il !a;,ait ' to,!!oo," marcoer ... " roi, , ,De kllimt.. waarmede. hll. Glch, ,.an
het spel kon .etten. nada' bij.ijDhUl~ te Bender
had gebarrio.. deerd, vormt' een conderhng contrast
met de dol.iDDige stijfhoofdigbeid, die he,w tot, sulk
e.n hardnekkigeDt6genBtand bewoog. Napoleon, ,u"d
het,80h..akapel eeoo welkome tijdkorting, vooralgeuu·
reDde Bijne eenteonige g~v80g.n~ch8p op tit., Helena.
'Karo,1 l.at juist aoo hH spe.l.' toen hlj het ,berigt
ontving, datde Sobotten vooroeme~8,w"reD hem over
te level1m. Frederik de a:roote.keorvorBt Van ~n
keerde sicb bs~d weder, ollar ,.ijn spel" aa het ant'aogllD v"l1 aog bi~Ol'tijdiugeD, Zekfll' ia eene, der
eigenaardigheden 9811 dit opelh""ermogeD, dat hel
be&it,. om dae geeBt gooeel batigte houdensD VIID
pPli,ike~ ... t\!tte~en;Wij~lI\lben ODds1'-

tlmDdil,II" brimgell .... de' kaIteei,• eD in,"'I,',vu,11_"" '''',.,~', '~, ~,L, 4i,e , he"t o'[>w,,~,kt".,
bIIi1'~ji1i',.·'.""·gtlbHl.fkH• • 8eW~jW fPIJIlUl- . . . ~lij.ktI;lI~ ~ tllf4,go.
pt,

' , a e l" f a ,

Prijs derAdvertentien van 1-10 woorc1en

per hal:(jaar.

yoor 2 plaatsingen f 1.-

opperboofden in Fraokrijk en in Rome. of weI v"o (te
Duitscbe biBBohoppeo dis •• gebruiken to~ at.un vao
hnnne aanvall.n up deD staat, daarom wag,er mee!
Men kan t.n minete r.iet zegge,;, dat Bismarck oijn
vijaDden niet a..ndurft: hij v.. t den stier bij da hoorns,
."oals Pu"ck b•.m don ook onlangs vo~rgast.ld haeft.
Maor ik kom w.er in deo Haag,
,De be.r Kappeyne v.. n de Coppello en de oijneD.
dje, zQoale gij weet, ~en wetaontwerp lot sanieg van
nieuwe opoorwegen io' Nederland iadienden, gooijeo
het nu, in hUD autwoord op de in de afdeelingen der
Kam.r gemaakte b.donkingen, h•• l hBndig bielOp, dat
dat zij eene' zBIfBtandige bel.i!lissing vaD d~n wutgever
:wenschen. 't Was toch to vreezen, ~eggeD zij, dat de

R.g.riog dour onderb,mdelingen met de exl'loitatiem88t~cb8ppijJ wier uitl:llag altoos onzeker was, van den
goaden wegafgebragt kon word.n, Gevaarlijk wa. bet
am, oooals de Regering deed.... oleg aan exploitsHe
vast te knoopen en .erst hel contract met de e"ploitatie-ma .. taehappij te willen wijzigen, De voorstella ..
hoodelden v.el \'Iijzer: zij seh.idden aanleg v.. n exploitat ie, e~ dBt Was 't eenige middel om een vrija, Eui ..
vere, regtvaardig. beslioaing der Staten-Genera ..l t.
verzekeren. OverigeoB was de ,aa.nleg 'VaD spoesrwegende voor.tellero dRchten daarin volma.. kt een.temrnig
met den Minister Heemskerk-volstrekt geen palilie'e
qu~eBtie. Iu de verBte verte niet! De heeren voorstel.
lera dacbten even min aon de politiek to en zij hun Ot'lt.
werp indi.oden, al~ de Minister er om d..cbt toeD hij
het zijne nag a.bt.rhield!
EeDige d..gen geleden zeide de MiDister van Finan·
cien in de Tweede Ku.mer, dat er een wetsootwerp
tot .anleg van .poorwegeo bij het aepartement van
binoenland.ebe oaken in b.w.rking was. en dat WBar·
oohijnlijk weldra een ander ontwerp zou ingediend
worden om goedk.uring te vr..gen' op eeD g.wijoigd
contract met de explol!atid-maaIBcbappij. Maar all.
drong, alle vooratel~en en verwijten tegenover de Be·
gering aangeweod, zouden aHeen kunnen veroorzakeo,
dat het laatstg.no.mde ontwerp later.o mi, sebien gabeel and.r. ingediend worden .ou,
Opmerkelijk was het dat d. Mini.ter van binnen·
landsebe ...kea. die oak in de Kamer v.rscheeo. dit
antwoord g.beel overliet BOn .ijn ambtg.noot voor /inaoeien. Mi •• chieo dacbt bij. d.t deze meer invloed
uitoefenen kon. meer sympatbi. genoot bij de liberale
lartij.
U kaa mij intusschcn nog ni.t voorstellen d.t bet
w.tsvoor.t.l van de heeren Kappeijne c. 0, in opeobara
b.raadsl .. ging komen zou_ ~fij dunkt d.. t zoo de
komedie· w.. t v.r drijven zijn, Het doel der voerst.Uers
i. om d.n lIIinister Reemskerk t. d wingen. oijn spoorweg-plao bloot te gevea voor d. J unij-verkieziDgen.
Yermits hij echt.r moeijelijk al!e strekeD des land. zoo
zal kunn.n tevreden stelleD .Is gedaaD werd in het
~oorst~l v.. ~ ~~ leden, die m~.. r, I:j!l~n op de h.rt
110
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60mmige kiesdietricten tegen zich in ta uemeo. "tt Zal
nn de .raag zijn. hoe'de Regarirg deze klip omzeilen
,Ial. Mog.lijk ware bet voor ba,ar het verst.ndig.t.
indien .a de Kamer maar met b.t voor.tal der vier
led.n Bollen li.t.

De' kiestabol. jle boog.r
.iening tegeh bondsdolhoid
sing te w..cbteo. 't Loat
ki ••t.bel nog tijdig geno.g

onderwije-wet .n de voor"
liggen ook nog, op be.lis.iob niet voor.ien d..t de
tot w.t verheven zal kun·

veo. De reden

ongetw~feld te

hiervan 'is

I

nen w'ordeo om reeds in J Qnij Le werken, Indien men
ba..r eenvoudig nog wat slapen laat. wordt d. mo.ijelijk.
beid van de drid 'nitlawe kiesi.lil1tricten ',oor It oogen'::
blik gecoopeerd. W'at de booger-onderwija-wet aanga..t, zoo is de Commio.ie Van Rapporteurs tot het
b.sef gekom.n. dBt b.t, ond.r deg.geveD' onelalldig.
hed.n" onvermijdelijk oijn oal een afoood.rlijk. f ..culteit,
hetzij V!ln godsdieoatwebmBohsp, betzij 'far.. godgeleerd...
heid, asn elke hoogeHchool t~ bebbpn. 1\.oIet dit mel
io d.n bui'< laat de Commie.ie d.n llIinister nn sit.
teo. W .. nt het is .en mes - Thorb"cke noemde
h.t oen wespenneat, De J:toom,cb"n oijn leg.o e.o
godgelaerde faeulteit - en Ie b.bben iD den grood
gelljk.
Het derd. ontw.rp .ind.lijk. dat tot voor.i.niog te~.n
bondadolbeid, wordt m.t warkwaardige energie door
ma.eter Heemskerk gehandbBOfd, Rij wilt en ik geloof dot bij groot gelijk ~eeft, dat aUe losloop.nde
bonden van een muilkorf zulleri voonien .ijD. opdat
•• viet londeD' kunnen bijt..I' , Onbagrijpalijl< is het
dat de meerderbeid dar Tweede Kamer daartegen be.
.w.or schijnt ta hobb.n en met allerlei dwaoe redeneriugen aankomt. die bet gevl\lir van hondadol heid
volBtrekt niet kuno.o wegcijfereo,
Op 't oogenblik is de Kamer bezig a.. n 't beraadtflagen over een we!sontwerp regelende bet' toezigt' ,op
't oprigten v.n f.b'rijken .00, die nadeel. geyaar of
hinder kunoen veroouaken. 't 18 81 eeo zeer ollde
zaakJ weI tienmalen opgezet. -TOCb, kWBtD meester ',aa
Houten thans nog met een amen dement ' 811Dzette 0
dat het gan.cbe begins. I ,van het w.t.ontwerp het
onderet boven zou geworpen hebben, Zonderling
dat eom,uige ledto-t er geen begrip vao scbijm>u
te hebben. d.t huno. taak oiet is om plotse.
ling stelling.n aon de vergadering te onderwerpen
maar am door de Rog.ring aongeboden wetoontwerpen
na voorafg~aod onderzoek te b.handel.n en. 100 mo,
g.lijk, te verhet.reo.
Men km daa waarlijk nog meer oympsthi. bebben
voor 't denkbeeld von den ond-admiraal F.bius en
den oud-laDdh.er Sa.imans Yader, die kroegen .n bo.·
deele,. wilden geraDgscbikt hebbeo· onder de iorigtio.
geD die gev'aar, scbade' of hinder berokkonoo. De
].finister zei, dat bet geen ,nijverheids.ondernemingeo JJ
waren; maar daarmee was de zBak. niet uitgemaakt.
't Is te hopen dat eeo oieuwe anti.jeo.ver-bew.ging
door lIIultap.tior, eeo bekend publicist. op teuw g.~et.
ea w•• rV"Gr luden v.n 't Koninklijk Huis hun sY"'·
pathi. betoigd bebben, iet •• al, mogea halpen om '\
8ch.ndelijk miebruik van st.rken drank bij onoe natie
t.gen te gBan.
Ook de Minister van Oorlog oou strenger voor·
schriften kUDoen uit ..ardig.n tog.n de dronkenacbap
onder d. milit.ire", Hij was io de Komer teen, de
heeren ,F.bius eD Yader hun hart .r over loebt g.. ven,
Dien morgeD bad hij op al de le.s.nanrs der I.J.n
or:iln 'nu~,f'l if' rloPJn T'1I~dArlHQ'Il'f:'n. Knlooel ,E"d~rlei.'n 'Iiet
e; werkel-ijk, met zija geb~el wit baar.n witten baard
Ii III Vietof Hogo, "el tien j.ren ouder uit dan hij iB.
lIIen verhaalt. dat, toen bij io den, corridor naar den
ingo.ng dar vergaderza81 zocht, een der leden hem dasr
.ag en hem den weg wees. Aan de Minioter.tafdl g••eten,
kwam er een onder lid. dion hij van Hoeger kende,
e.n pr... tje mot bem maken.• Wijs mij nu een. mao
1T
joor de Roo," 7i.,i de ~ii~lister; ,,-ilt. ken' bem Diet.
,De nco 1" riep de under uit," en di~ heeft n daar
jniBt Eelf in de Kamer gebragt',"

I

heid van berekening noodig, om er in uit te
Wij diellen derhalve het geloof Ie herroepen,
in onze jeugd bebbeo gaschonk.n aao een.
anecdote in LeI .dni~n,.a~z ct!I~6rell, vaD BAkeren
spolanden aap. hoe bij .ijnen koninklijk.n

zoe ken in

dien onbegren.den kring, van comblDatien waarin de
geest hn omdol.n, zond.r dat hij ooit te v.r echijnt
te gaBD.

M.o heeft dikwijls g.vraagd: ,Zijn or groote g.e.t.
Ifvermogens' noodig om sen 8cbaakspe!er vaD den eere·
,ten rang,te' ~o~deD,rn en 46 geringschstters '80 het
spel bebb.D diklVijls zegevierend geantwoord. door op
eeD aanml menBchen t., wij.en. die wei al •. sebaakepelero. mllar in geeo Bnder opzigt hebbeo uitgemuot.
nit antwoord b.slis! eebter nog ,niets. BOO lang m.n
niet aantoont. dat d••• m.nscben ern.tig na .. r booge.
re. b.doeliogen h.bben g.ser•• fd en te, kort geseboten
oijn' Het Boboak'p.1 ,is ,ooroeiler, even als .. nder. ui~
sp..nningen. de aanl.iding geweest, d.. t t ..lerit.n v.rapild .n gelegenheden .ver,,;aarlo08d werd.n. H.t iB
mi8a"hi.n weinig bekend. dotPbHidor, e.r bij, .ich
.ooet.rk a..n het .eh.aksp.l ,overg.. f, r"eds, Vrtj veel
roem ale oomponist h8d,ve~worveD. en .enoopera had
g ••chreven,die oe •• , bewond.rd w.rd, "Men,!,ag
Bul~e

gevallen

beja~~eren;

,mao,r, 'meo most: nie~

redene~

ru:unt~D.
dat ~ij

aardlge
BDnaak-

me .. te~

klofte en boe bij. DEi ,oor zijoe overwinning' met kl~p.
pt!u-beloond te zijo, eer hij wederom mat zette, zlcb
van .en kus.envoorzag,om de g-evreesde klappen
da.. rop te laten af.tuiten. Evenwel beaftm.n. om, dit
g.eslige verdiebt,el te .Iikkeo, naanw.lijk. meer ligt.
geloovigheid noodig, d.. a bet fatooenlijk publiek be.at
in .. l d. Europe.ebe bOQfdsteden, die door den ant<>maat~ecbaak.pe,ler ,iin becoehl. In de ,n.gentiende
.ellW (emiile Po,ler;!jgeloofJo men algemeen, dat.men
.en" m.cbineri •• door haar om de ti.o minute!! op Ie
wiDdeo, in stsat' kon .t.Ueo om krijgolioten Ie beaoi.woord.en en tegen' t. wurken,' d; • . uit bet diep.te ,DIIde.k.n voortk,omen envoor eone bijna eiod,olooze afwi.oeling .atb .... zijo, Deg aBn dog v.rdrongen de
t06schonwers elkand.r om dot wonder, van w.rktnig.
knnst, en gingen ,ont:'f't, ,opgetogen ,en, verbaaad'-' ,W&d•• heeo. Wij hebbeoeen boekje voor, 0" .liggen, io
I het jaar 1809, g.drukt, wa,,~in '~eer doC"g. d.onmO'
, gelijk.eid wOMt .... ng.toond. dater e.oig beurog plaata
I'bad.e",n'bree,dvoerig wo,rdt nitgeweid"over" d, e,' kDDat..
am aldns het.tof derwerkIBambeden. van ,deD geest
i. te doen vetrigten. DBt men eralll"'meen 100 'over
i OOc~t.kaDm"o daarnitopmaken, dat de antom...~
i trompBttOl' van Mael •• I, die in 1819 te Londen te

reo aldor sij niet ,beatonden. W~ ,.olv.n b.bb.D knappe
mensohen ge~ien, die bo~t.-rikkeb sobenen ..Isoij BOnh, t
8ohaakberd ••ten; maar,nooit bebben wij iemaod met
gemd e"negroote , boogte in, betepal sien. be reiken, die geene, bnitongewooe ',ge.stwerm"geol, be..t_
Wa..r1ijk, welke ,gebrekeo ". bet ,soh....kspel" mage
hebbeo, 'dat'bet · to Ilemakkelijk iB,kan m.n het
niet verwijteo. Lurd Bacon DneOlde het .<6n ..Ite wijs
Bpel,eu Walter s..ott I18g el'mn af, ¥our ,redon go- 'I gegealito~kldm., ·h~ edWen.I' 1,"nndte°rdamaaadt-se"eeb&8nkepm~~!!'_~~,erLd vteaflnwtooerk'~
TIInd.., dab bij tag, .dat i&mand met ~minde. ioopan.
nitlg Yan llijoeu gee8t nog oeoe taal koo leeren," LatuigkllDde, Weioig of geen uodacbt t.(ok, bij die ate II'
veudige m8DllCheD - om niet b!I onlke groolle geaien !, tebedriegerij yergeleken.
to blijven .tIl4taao - rioden bet te ,eel illlpallDidg•
en bettmkkeD !lien or altijd waohopi,g . . sf. Kor- :

!

. tom,m,. ,,"11;.- ~ou 'lupid eu jaial-

I
!

...........a.....

• W ....acbtig P Na, hij sal.er me ..",Iwe~r ulthten
fen onk."
In di.. celfde fitting, waarin. ne nieuwe . Minister
.au Oo.log 1) de."u gee.hlgeu .el debital>rJe,· verloonde
ookdr. Knijper weer lijn donkereu kop .. Hij is ook
in Eogeland ietS gaan b••tnderenlegt men, en dat
wei het schoollYtllen I'll .h"t echooltoezi;lt. Men
knoopt e'r 88n. '88t, 'dat . bij .weldraeen wetaontwerp
itdienenlon, w8arin ook het veelbes"roken reatitulie.
.tela.1 zou opgeoomeo oiio. Maar rueo heeft ouk ge.
zegd, dat dr. Kuijper wegblijven zan am geen deel
te a.emeo aan de discU8.ie ov.r bet wet.ontwerp rege·
leode de uitgaven voor de j<lDg.te verwi •• "ling ...0
Goo,eroeurs-Generaal. Hii, zou .ich tocb io de af·
d.eliogen heflig tegeo d. baullelwijs '.oo"u Mini• tet vao Kolooien .erklaard bebben, eD .dit Iiever
aiet. io opeob.re littiog wiUeo blliveo do.n. lotu5schen i. h~ 00 bier tel uggekomen, oog voor geoegd
wetaootwerp in beroad.laging gobragt ie. Zoove.l kan
men op die praatjes "an.
De Paul, die onZ8U, llldUWdO Itattsbisschop van de
oud-kAtholijBeo te Utrecbt met den grooten ban bedreigd heeft, i.diea bij oieb wijden liet - hetgeeo
intusechen reeds g~benrd is - de PaU8 moet sterk
i. gezondlieid eo kr""blen achteruitgaan.
Met de LenL., die •• dert drie dagen i. doorge.
brokea, worden de kagcbels bier opgeborgen eo de
overjaseen wecgebaogen.
De heer Loudon, te Lausanoe in Zwitaerlaod aao·
gekomen, sCilijut daar voorloopig te zullen blijven.
Hij heeft gelijk.
I) Naar ik Hfncem. moet het 't roofDemeu faD dllJl Miuister
Oorltg .tija om zich met de in~p';!cteurs der W..lpe~s te beraden..
Dit werd dOQr ~orige Minilltt~re. m:~3.r 81 te leer velZUlIDd.

~TaD

Bu REGERINGS·BESLUlT i•. b.PBBld:. dat de vergoeding vao ondcrwi;;te" ofminderb'JdeL 011 koffij, onder
betbehecr der pakbuiBma ••tera van de binoenlandsche
pokbuizen c l' Java en Sumatra, doo:' deben .al ge.
s~bieriell naar den marktprijsder koffy op de verkoopplaat.eo op Ja~aofte FaJanfl, verminder" met
de kOBlen van tral','port van de koffij TaO die pak •
bo;zeo MAr de plaatden .an afso~eep of verkoop op
Ja.. of naar Patlang_

d~g

HET OOG 01' bet vertrek van het bloom.chip Ifo.
.~Pilkm Ill, comma1dsot ZuUderhoudt, op Donder~
den 17.n vao hier oaar Bat •• ia (zooder kU8tplaat-

sen

0800

MET
OJirf{/

ta d·,elJ) tlluit de 6QgelBcheMail eerst mor-

geo den 16eo.
DAA.&TOE GEMAGTIGD maskl de resident der Preaug.rReg.utecb'ppen, iD opvolging van alinea e, artikel 4
van het KoninkliJk besluit van 3 J ulij 1856 (Staat.blad
no, 64) be~.od, dot d. ReJeriog, "a.r aanleidiDg van
deD g'edssn verzoek, htit voorc.emen heaft, om eeo,j ~
uitgestroktheid van 268'"/100 bo~ws wo •• ten gl'ood,
de bouw gerehend op 500 vierkante Rbijolandsche
roeJeb, geleg~n in het disLrict Bloeboer ..LimbangUoo,
reg.oLscbap BaDrI"ng, residentie Prenuger.RegaDtBcbnp.
pen, bij contract voor een tij1vak van 20 (twintig)
jaren in, buut· eJ te staan.

Samarallg.
Postkautoor I::lamaraug.
SI.itinfl ~an de Engel.a". M..il,
via Batavia. l\Luutok, Hiou"' en

Geg"digd.n worden uitgenoodigd, bunne billetteD
vaD inscnrijviLg in to zenden aan dt)o resident dar
Preanger.Regentscbnppoll c iterlgk v66r -of op den
20.ten December 1875.
(Zie verder Jav. 01. no, 47 van 1875.)

Ve..-korte ba,l",ll,. dd'" .J'u.v"''''«-.Ule Hank.

(416) op den 9d.D Jnoij 1875, des a.~nd. cpge.
maakt, krachtens art.18 van net Oeb-ooi en Regicmellt
(Staatsblad 1870, No. 84), en ingavolga besltilt van den
Gonverneur-Genel'll..I, dd. 14 AugU8tu. 1878, No. 1:3
DisllOnlo-rekeniug. I 12.080.114.64 Kapilsal ..... J 6.000.lGO._
Beleeniog.rekening. 1.341.460.- Re8orvefonde..
.2.J.6898.08
Hypotbeken on
BonkbiUetteD inomSt.atouhuld... \.852.416.6:;
loop........ 8r.J'57 10'}.5Q
Beleb·LcluufanlL!.
103.381.3l Ba.nk·a~.6iblia· "
8:3.92;~ 75
Specieind., il:aBseo .. 27.186.523.46
tim.
•
MODtmateriaal...
Gt'boUWfDGD mGQ-

OJ

bilair der BaDk 10
Diverle rekenin~n.

!

634,240.11 Rekening-coolaut !al~
dO'i ....... l,9So.tU)8.83!1
-'ltl5.48S.30 Diver8tl rek..
865.69;}.S4~
1.a99.166.6"
~.j.Y07.77a.Ol

15 eo
en 27
en 24

to

dtlD l:i

Augustus..

10

29

September..
October..

en 22
en ~2

November .,

en U

1)ooewber ..

eu 11

DOOR DR l'OLICIE werd beden oaeht ten bui.e van
eeo Cbioees op NgalObengan 20 thai! claodestine
opil.w aaogehaald.

20

Junij

9 en 2i1

Jnlij
Augustull

3, 17 en 80
17 en:n
14 ell 28
l~ en 26

September
October
November

6 en 20

Decemb~r

Padao" en At-chin,
Den oden van elke roaad.
'£elok Hetong, lienkoeleu. Pad"u", en

GIsTEEEN MIDOAG ootdekte de zoon .all den majoor-chinee. T.n-Yjong-Wh!l, dat men hem een badjoe
met goudeo knuopeu ootstoieo h.d. Do pvlioie yond
bet l"rug op het erf van deo chiDees z.lt en arresteerde eeo der bedieod.o .Is den v&rmoedelijk schuldige.

Atehin.
Den lSdeo 'en 28steo. van eike mund.
Pada"",# PrisUJ.Bn, AJer-Usn&:ie.t;, Na,t;al,

eibogB, Harol!!l, eio"kel. N.i.a.ai!1. en
Analaboe,
Den 29sten van eike maand.
l\I.uu'tok en Pu..leDlbu.u&:,.
Den 17 den van eike mp,and.

I-J ....... U60't!I Wet!it,ku.st; en Hillit..olt.
Dell hten •va.n elke maa.:nd.
HaDdjel... .lDal!lin ell Uftv.~~t:l.tJ.
Den 2esten vaD. alke maand.
Makasl!lar, r-.rhnor-Jioepang
l\.lolukken.

ell

ctt!t

Den 17 den van elke maand.

At;ohin met c.lk:o EngehlCho en Fransche mail.
""hUtidAl' der pakketten bij bet po .. t.-

ksnto{)r t.e :satnaraug.

Om de VOlt des namiddagfl te 5 ure.
• ..' West ,; - morgena
te 8 ure.
.. .' Zuid (met elken &poortrein) de$ morgens
U~ UI"e- en ues voormiddags te II ure.
Voor poshrissela van 'smorgell8 9 tot 'ilmiddagil a ure, (d~ Zon·
CD Feea&dig6ll, wordon daarvoor niet gevaceeJ:4.)
Voor hei frankeron en aa.nteeken~n van brievenJ enz. van 'emorgeu 7 tot '.namiddags 6 ure
~a.marang deD 26en December 1874.

De Poatmee8ter
H. A. KLERKS.

l\iao..nstn.nd gedurende de
maund Juny.
Vol'. Maan, Laatete Kwartier, -

10 •
26 •

Postkantoor Batavia.
a.;lIdtinAl' der .Fransche lUaU
-

op

Woeo8dag, den 16den Jllnij, eD
Woenldag, deD aOsten J o.nij,
I!'jluUing der Engelscbe .1\.1. ail
op
Zondag. deB 20sten J unij. eo
ZODdag, den 4den Julij,

lieQerl ... dlcb-ll1dlscbe Ilpoor n .g-!laal,."appd .
"

tUN SAMARANG-VORSTENLANDEN-WILLEM I.
Ure ... vau verLrek' your de, .lieu!!"',.

*,,-*'llo ..

a.Ug

ue.t.Qeode

V"D g;;:,~::::f. '~~~,fl)~~:::;~."tti.
I,

Sl'A
.. TI(J. N8.

.t..,.l

II

J8t~'JAu.~tf, .. J~7'4.

\·ttl!,,~~~:!~f::t~ ,~:~:~:~:~~r~

U.,m8DlCd.,.Trcr"JI,u'll
\ ,'~~.w~~'t!~e-l'reineD.
7 II SrA'I'I."NS. \ .. , ...\.......\ "-'\'-'
~ m
'J.Ib, U l B . ,
I __ w. Y.m . • • n.. u.m

I •. 2Ib.

I•I•I

D~

eind exameDS doJr Hoogera -BurgEuBcholen met

jarigen cur.UB in Ned. Indie, zulleD jaarlijks io de
maand Augostus te Batavia in het openbaar afgenomen
worden door eene commiede, da.rtoe elk jaar te benoe.
wen door den Gouverneur-Genor ... I,op voordragt van
den Directeur VaD O. E. eo N,

I)

VOLGENS BESLUIT van db. Gouverneur-Geoeraaloullen aUe gonvernements- en bijzondere onderwijzers,
die met gllDBtigen aits!sg ex,m~m aflegge!l in 6dO
der vakken vau middelbaar of nitgebreid lagar onderwijEl J of iu de begio66len dar laudmeetkuude, vergoeding geoieten voor eventueel te makeo re:skoaten.
BET rl'ntocijfer, <1a\ Over 1874 aan geadlOini.tree ....
den der W.eskarn" in N. 1. ...1 wordeo uitgek.erd,
i8 .astgoBtelJ op 7'/.%.
WIJ IDJlUNNEREN EE AU, dat op Ma.ndag 21 J unij
a. a. dea morgena ten 9 ure, ten burele van deD
waarnemend onderiotenuant in de 2. militsire afdeeliDg op Java, .. Ibi.r pobliok '81 worden nitbe.teed
de leveriog van 50 draagp... rdoo met daarbij beho,,"
rende .adela, benoodigd voor het militair transportwe.en te AtehiD.
VrijdsgU Junij. Naar wij veroemeD,
beeftde dir.kt.ur V80 iu,~itie .aan de betrokken au·
toriteiten kenni. gogoven, d.t mbt het oog op bet
herhaaldelijk io d.n laatsteo tijd voorkomen van gevaile'J van ontvluebliog van kettinggangere, bem rapport moet worden gemuakt van elke poging van diel!
aard, daar de veroorde.ldea bti ~~oe tweede poging
ters'ood opgezooden dieneo te worden oaar eene plaats,
waar .ij ood.r behoorlijk toe.icht te w, rk geeteld onlleo worden en ontvlnohten zoo goed ale onmogelijk
z~1 zijn,
- De heer Bardy Stanley en 7 andere AmeriKasn.scbe kunateoaar. zijn per Ne.a hier aangekomeo.
Zij hebbeo de prachtigste panorama. ~o diorama. van
hunoe reis rand de wereld vervaardigd. Vooral het
diorama van den Amerikaarschen oorlog, door de reiziger. bijgewooDd, wordt in de AU8tralisehe en Britsch.
Iodi.che bladen boog geroemd.
DeBoiree~ worden door mll.iek opgelni.terd, die
mede . veelbijval beeft verworveo. De.aaogekomen
vreemdeliogenwordenalB ware artisten zeer geprehn.
BATAVIA,

(l~tli'r.)

-"- De heerMr.· KencbeniuB .verr.oekt ooa med. te
deolen, dat het in het Bata.i••••" Bantlela6latl un
lliBt.ropgeoomen bericht, .ala zoo hij deateller zijn
vaoeandaorMevronw vau Daalen ingediend ,efloek·
echrift om gratie len behoeve van haar ecbtgenoot,
oojniet 'ie.
Metroow van·. Da,1I1sn . heeft denheer
Keuchenius. nog nooit over bet .bedoalde onderwerp
gesproken; on de stap. dien de. ·l~at.tgenoemd. thane,
als ,erdediger van den beer .vao ' Daalen,ia het bl!'lang . vande~e!) . heeft gemeeod te moeten· doen, i8 'ge.
scbiedboiten aUen io,!oed van den Radaktenr van
den Java-Bode of diaca eohtgeooot.
(J. D.)

Van Willeml ow_ "loa0ildll'"DJaWe. "

' u lI.flaoeD~DJatti. aur "ilIom ,

- Met genoegen bebbeD wijuit de mailbarigten ge-zien, dat het Z. M. hehaagd heefc tot .Broeder ' dar
Olde 'an den NederlandschoD Leeawt~ heonemen
den Heer J •.. van . der. Laar, gel1e4lliuneei-d· lotte..etter
der lete k1asso torLand1ld~nkkerij albier.
Geboren den aden Ap~iI· 1802, kWaln hij in . Soptember 18.7, derbalYe op 15 jarigen leoftijd, .11181.ling tar geDoomde iorigling in.dieneten ble8f onarga.
broken 68 j_o lang daar . w..rkzaam,langsalllU • opkUmmende tot letterzattar lete - k.Iae.ote. GOIimende a1
jisn.
ia bij nooifl met ,.erlof,. on SleOhta. seer 001leIe· aga sielt. geneat, oon voorheeld 1111100 'I'D· ijferi.

*.
_wg,'"

go A.
pliohl8bauaohting. Eeu YlII iii'
tea ~ ~ pleullt wwbij bU·'Vu.. bud

GE:M.AGTiGD·

Dat door den Resident V3n Palembaug is.
Eenol, van ferdere waarneming del' 'fonktien van gouvememeats
laud meter en tnateur no. va..te goedere 1 on rooimeuter ttl"
hoofdplaae Palemba.ol:i, d~ iogeuiollr, dar derde kla8le bij den
waterstaat eo 'I landa borgerhjke opeDb,,~e . werk~D W .. F. Vogo1..

Jaog.
D~t dQor den Oouvernetlr van ;Celcbes en ouderboQrighed.enis.

8 (j HHIt P8- B HRIG T HN.

Aallgckomen Schepcn.

Slmling ••n d. Franaeh. M.ail,
via. Ba"taviu. en :!jillgBpore.

lot derilen komlDlell, de eeretd klerk: W. H. Bloem.
De direkteuf van binneabnd:5ch bestulll' om den 'kontrolelll det
eerste kinsse bij bet binneDh.ndsoh besluur op Java en Mado.~
ra, F. }', A. nn .lJelden, than" als uhef van bei bdadr""
etaci.tiek bureau te Pati (Japara) bij zijn kader ~:' 1& ' ,nile
gev'Jerii, weder met de aan do betrokking: fan kontrolelU' VIISl-,
uonden wlltbaamheden to .~el~teo;wordeDdo g~oemde "UAtrolenr u:.et iog.ng "Van bet tIJis1.1P, waarop hij zajuo iegenwuordige lou bien zat hoben, Dedergeles.J. eervol daarn ontunD

ONTHKVEN:

VAN DEN BERG. l-r...ti....

Piin&rapore.
Juoij
Jqlij

BIJ DE ALGEMI!;I!;N~· ItEKJ>NKAMER.
'rot tweeden kOIDmies. de derdtn kommieli S. F. J. de Soheemaker
".
Tot darden kommiea, de eerate klerk P. Groow.
Bli HET COLLEGIE j aNllOEDBL,IIEKSTEf<t.s TB BATAVIA,
Tot tweeJ!!u kOlOrnics, de derlle kumm'ei J. 1. Jani.

te .Hat;s·via.
DATUM

'VLAG

SCHEPEN

GEZ.
Neva ..•.. _Ra ... in ............ SjDga~ore

VAN
A.eJ!:NTEN
G. Su~nnoDdt &: Co.

Juni 10 Fr.
II'
.... Ned. Ma8is\uul .... _Kuehler .... Tjt1atjap K. MoorrnaDn & Co.

Eenol, faD de 'erder waaraeming der fuuktien van goute~nemen.&,
lan>Jmet~~ en rooim&ellter te Makauar. de ingdDienr du, dotda
klasse blJ den waterstBat en 'a lands burgerlijke opeubare
ken H. ,Begemaon.

w"r-

Dat door den Resident V8D PalembaDg.

Aallgckomca .t'assagiers.
te Bata.via..

Vall Singnpore, per }l't. likomscbip Neva: kapt. F.u-ia, de beer
Abra8lJ, F,anci8 Blankert, Stsu!ey, en 8 A .ller. KllnlteDaan.
J

Besluiten en Benoeilliogen.
Bij Kooinklijk besluit van den 4deo April 1876 No. 2t, zijn, tot
belooLliog van hen, die zich onderscheidden in den oorl,;>g met Atjt'h
tijdeos het ;ide kwartaal des vorigeo -Jaau, benOtlUld tot ridder dr.r
llaitail·e Willewsorde -ide klaSle:
de v.n het le,;er in Nederland gedelachecrao, Bedt!rt derwaarts
terug~ekeerde, eerate luiteoaot der artillzrie P. de Wij8; en
de Hods tot; adjudant·uudcrotticier b6vurderde _ sergeant-_majoor.
hmeiu-Cilmcmer W. K.. Abeleweo (alg. stamboek No. 51!Hifj),
ter zake van het gevecht om en in hmpong Soeriao, 26 Julij
1874: de mlljuor der infantecie M. A• .E. .Phair, sedert bevor.
dcrd tpt IUltenant-kQlooel;
de Beder~ naar Nederland vort okkeo kapitein der infaoterie A.
W. H. P~relaef;
de eerste,llli,leoaat der g:"1oie H. A. G. 'Von DeDtz~('b;
d~ tweed, .. illitoLl-a-ut der iofantcrie or ~iln der
Ze&:;
de lIiDda gegagct!rde adjlldant-onde;officier der inf olerie B. van
'''eenen (alg et.Rm~oek l'jO. 631JS4). thI!.U3 in Nederhu~,d;
de sHgelllDt del' lof..ni.erie C. f!. VQr:sh:rman vaD Oljen (lI.lg.
ltamboek lllJ. 62468);
do .aD het lee. ar in Nederland gedetachecrde eerste iuitco8nt
d{~r infanterie J. Vall Wijk;
de seder' naar NedeJand vertrokkell mr\joor dv\" artilll:rio T.
J. A. "n ~ijll.c Joug;
de knnonuier hte kllis,o J. L. A. LootH! (tl.lg stamboek. llO.
65110), en dil AfJikaaolcbe h:llelier T. 'fak (alg. siamboek DO.
66~2B);

ler zake vall llet gevl!cbt lot ~e.mt:estllring v~~ d~n grafbellvel
verdereopt!tatIen (;p dell 17deu
beoosleo KQtta-itllclja en van
.luguetualS-7i;
de klpitein der geni~ A. J. J. Staal;
dtl .erge81lt der sal'aurs en mineeur!l E. A. v,n Bijlilweit (alg.
,tamboek no. 65l:34)~
de linda tot korporaal bevorderJe miueur hte kla88e H. Ver..
meer (alg ••tambot.:k no. 686,,",), eu
lu ,~ .. ;,.,,: :"'6";' :J..o. ~':"u".:,"J.oJ. e.";-:I.~ ... uL."u.-':',; ~"i'''~ ... lc.;.;,,,........ ~
der artilierie li-. J V. Viokhuijzen.
tel' uke der vermeeltering Van kampDog LaDgk"oe~ met do
daarin gelegen be,,&engs de.u 28s~en ~eptembor 1874:
bevorderd tot ridder der Militaue WHlemlorde 8de klal.e, de
luiteoallt-koloncl dol" iofallteric, ido bevclhebber te\'e08 chef
van den alaf d.. r te Atjeh gellfaliDnetrde krijg!!m8gt J. H. T.
Wiettand, tbaus komwandaoc der rad.log,>chtl boveolandcD;
t!enoelnd tot ridder dilr wilihire Willemso de !l-dc klas"e~
de tweed.; luitellBDt der infanterie A. ,aD d~u HflioJelel';
de eergeant dtr inf80lerie R. K-!ltpar (rug ahmbock 00 435~a).
sinds benoemd tot instnkteur lJij do pradj ...crits;
de fusselie. C. Horfwau-", (alg. stamlloeK DO. {iU33a),' ea de
1uiteuant-k()iooel der infantetie A'1. C. E. Ruempol;
"l.er"iJl bij dll.t Koninklijk bestuit is bepallld, dat bij afzonderlijke dag-ordera, zoo ill lndie aid in Ntderland. !lenol zullen
worden veimdd: fer .zake Villi bet geveebt l.m en in kampoag
::Sueriau. 2" Jumj 187-1; dtl ~ao bd le~er_ io No-le,'iund geiietacheerdii kapitein det illillnter.a D. II. P. Aodreae;
de ef;~te luitenant der Ql"tlllf'rid J ..1<'.- Arnold, ,eder' be\'orderd

ue

IS DELAS'!:,:

.Met de waarneming der fuoktien, van gouvernemente landme,ter eo
tauteur "an vaatll goedol"ou ter hoofdplaa&o Palembaog, de ill.
genieur der derde klasae bij di. n iwatertltaa~ 110', laud, b1J!Io
gerlijke opeo.k-'a,e werken L. H. Slinkers.
Dat door den Gouverue:llr ,sn Celebes en oilderhoorighedea.
rs DELAST:

Met de .waarncmi.Dg ~er fuoktle:u VitO, gouverneme.nts ,laadmeter . •
rOOlmeester tn dl~ ltlnaeDL1t!, de m~t ,.ie wa.arneming - der betrakking van op:ngter del eerste klass8 bij den wa.ten1aat en
'II land!; burglilrlljke openbar.,J werbn ald.au belas\e Walera.,,,,
ambteoaar C. Elenbaas.
BTJ

Door den R63idellt der Zuider- en OOftor-afdee1ing van BaraGa
i:l.
UE
PLAATSELIJKE SCBOOLKOMMlSSIE TE BANDJERMA~IN,

ONTSLAGEN:

Wegen. verhek, eervol, £lIs lid, J. M. M-unnikl de Joogh.' onder
d.. nkbetujging 'Voor de door heUl' ala zoodan.ig b~n ~enato.
Tot lid~ G. ,A. P. von Steeavd&. eerst-aahw8Undoffioier

gt.

,van

hInd dd.aar

lNLANDSCH BEtlTUUR.
O:Nl'3LAGEN:

Eervol, uit 'elllnds dienst, het dietrikt&hoofd vaD Oo.telijk-DOUOfn
(ZQider·en Ooster-a[deeling fan Borneo) Soet&. 00.0 eo htnn.
uit e:koDDiag vao de ~ nigvuldige. trouwc ,diensten", door hllDl
voors.l ook: in ourlotj:stlJd aan dto laulo beweseD, lcvtlatlaag
toegekend een onderstand van f 100.-'11 maanda.
B.KNOJUlD :

Tot onderkollaktllur ill d~ afledioe: ProftOtinggo (Probolinggo), de
wed.na van 'ronga.s, m38 ~,ab :ei Djojo 8epoetto.
Tvt oaderkollek'eur in de afdeehDg Kr<Ul:d~u (Proboliolgo), d. OU.
derkoUek.leur in de .afdeoliog LoemadjoD~ mdun ngabuhi Djojo Winoto,
To& hoofdp8Dghoeioe bij deo' landraaa:l te Tegal, het hoofd tier t.,.
tib8 bij de miuigit,aldnar.'ms8,Abdoer Radjak.

Depa.l·te:tnent vau oorlog.
"V.Rr.lUI:~" •

Een Hv~ejarig vedor Daar Nederland. wegen8 ~i'ekte, aau
joor der iufahterie F. W. Meijer.

dClD ma.

j

tot kapiteitl;
de &e.geaut dec iufankri.e J. Schildt'r,. (alg. stamboek 00.
68194); d~ aergoant der' arlillerie M. van del.EIF! (alg. ,tam·
boek no. 64864); ~iud ~ beDfJemf. tot fourier;
de tweede hliteuanie d"r iDfamer'e J G. lSlanieD, sedert bevorderd tot «Ielete luiten80t ea nur N:ederland vertrukkon en
H. C. Krijgllmao;
tAmboe: ~E. F. GIsf, (n.lg; B~mboek no
642:.!S), sinds bcvordard tot korporaal.tambotr.
_de korporaal dcr iufsJllo;ia P. ; Jal!i0re, (ltlg, ,t&mbock no.
508b5), aoilert be,or~erd tot, 5erg~"II,t;, ' .
de IIsrgeaut'dcr sappeo.n, CD, mincorll J. E. C ~truijk, '(alg.
Itamboelt DO. ,7'J58~);'
de mmeo.n ~de klasae P. HolI, (alg. atamboek DO. 3S701). eo.
de l:all, bet leger in:, -Nederland gedtltraheerd" derate luitenant
dor infanterie D. Cheriu.
tcr 'l':8ko 'lao he&: gevecht tot, vqmeel:ltering van den grafhenvel
tieoo~ten Kotta-Radja 'fn vall de verde~o operatien gp diln 17deD
Angusl .. 1874;
de aiOdli op verzotk eenol nit, Z.'
militaire dien8i ontsla':
geo kapitcan der hfa.oterie C. A. van, Randwijk;
de officiar,'TaD gtz(".ndheid 2do i , kJ!!eJe S. Hartug, till
de eel'dte InitenaDt: dOl' iofantcrie J. J. 'ta~ Sietboft;
to-rue der -:vltrmeei~eriLlg VI.Il· kampoe.16' ,Langkl-oek. mel Joa
dalriu gelt'"gen' bentengt, den 28!tan ~ept~b'er .1874:
_•
de,kapiteiol Jer iuLnterie M.,C. B•. ,,~e,"Groo~f, lD' do,tw~de
luitenant der infanterie F. 'Godin,
Door, Z. M. den KCuiog ZUIl !O!teld ter heachikkiDg v&o.doilQoverneui.GtDe!'&al V&D. Neder1a.n.dsch-Indie. om 1'00f de Staats
.POOnlBSCq op JQVQ te wordan aangc.$;dd.:
de heer D • .Maar~It:.LCepen8ionecr1 koloDCI-Utnlair del genie.
ds boord· iageniellr, abet VIUi, die dieI1Jt;
• • D. N. M.eijnera. ala h()Qfd iogenienr;
.. buren H. G. DtU'x_en P. M.an Get.i&etaDas.'aJe sektie-iDgeaieur.
• • A. L. liudo;J.o. ~ippOl'l,
H. J. n.Ia.t;.Koro-

de.,

Me.

'Y.
~-:'Z:"S!'d::~: !:8:t:k~~rus:!n &'1.

T."_nU"Q,...

lei, ala hoof<! opzigl...,
• • P. fluid.. cOlI F. J. ro.U.1IIteij1l. ala opaiglor late kloo. OIl
• ""or J. W•. F. ""' S~k•. alo ••nleleok_.

Ell bosoh1kkl"I"" dmi Mlnkter ..... lo1mt1l ..... 1 April 18'1••.
La. D, ao. £9, iI d. b<oI\Io~ .H••... H.' IIaakmmIoa goa-
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~ ...... 4Ia~GIuruI ... ·~

Een telegaafkautoor te
Nieuw-York.
In het begin vao 1875 is hetpraohtige Dienwe geboulY <oor ue Waatern UoIon Telegraaf-Maatsob1lppij
te Nieuw-Yl.lrk, op den boek van de. Broadway eo d..
Dey-straat, voltooid en in gebroift gesteid. In den
avood vao 1· Februarij w.rden ~e. dr1llldferbindingen
nit bet oude gebon,", no. 145, op. Broad....y,.naar
bet uieuw8 oyergebragt, Ve 8tiontiug "lID een &00 ko10s.a.. l· gebouw, dat meer dan 2 millinen doll_ koall
en ,er.iscbt werd am te .oldoen aan d" behoeRen van
e.n v.rk •• r, dot naauwelijks 30 jareo gel.den .en. aan
.aog nam, ia eoDe merk waartiigbeid in dege.chi.dania der bescbaviug, In b.t I""tat van 1846. ,werd O8n
enkele draad gele~d io. een donker kaotoortje in no.
16, inWaistraat.Twee dr~deafao Washingtoo lie-'
pen nit in .en kam._·rtj. bDven bet veerbuia. in Jerae1
City, wa.r driB. peroouea meer, d.n ....ldoende .wlll'<ln
,oor het werk.Tha~8 is Nienw York . door ootelbve
dra.den met de ~ebeele.,wereld l'e~bonlen., Zeo panonen,
die toea 111 b.ttelegrali.chwerk y.nNieulf·York vel'rigtten, eijn nu .tot •• 0 ·1000Ial .......gogro.id.· .w.......an
'610geemploy~.rd zijn iobet b~vengenoemde gebonw.
En ioplaa!s vao 500 d,ollars ~nllr,'die ,oor. heteerat&
lokaalbota..hi\Vdrdeo,.be;r1lagtde I.U111' vall b.t hOGderdLai tele~ra~fkaotoren; die' door de· ~tad en hue
vaor8ted.ov.r~preid aijn.tegeowoordig bijna, 200,000
dollars. 'sjaars. Het gabou ... der W...tern.Union lfaat
digt bij bet .oieuwe pOl!tkanLoor en niet 'el' ,an to
bureaux der groete. U1oowobladoo. De noodige gronden
werden ,aor. 900,000 dollara.· 8aJ1gekooht. Van .deop
~91le jd'ijevraag·· iogekomeo teakeBiogen bekroondelWlU
die. Vaa den.archileotG. B. l'II,1, Ie Nieuw-York, un
wien ook deuitvoeriDI( ,an bet werk werd. opgedl'llpll.
De nitgra,iQgen voor bet nipnwsg.>bouw worden in
September 1872 aangevsagen '80 gedocende .loeIl ~
eo de,' wiDter. wordeo de fundamenlen gelegd.. Rs
gebouw ill Van bak8teen en graoieI; opgatrokken in 0IIIl
alijl, die franeohe ..,na~atij! IIOIl.lumnea.wmoequl
~...ddn. ..Ben hoofddookbeeld is durblj ge1Mad .QIIl
door. de. e.enredigheden en de .•eNeeIbigder d~
de . buitenlJ8wooe boogte .•aD lIN gebolllt' in verbolll1inl
tollijne.~dte ~·.lengteliD·madiJ__ .:DiI.. ~

it! l1l0,oet hoOR 811.75
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WOl'd~o dootbJitAlI~ ·.boo.,.efl . ,e.lloht. . l' lodso/
Kti._, dooh ~e\'d~li :aMadD ,erhitt,,·ck~d. d '
.h'llt gobriUkt. DeYloere"dootf:*lclilllell3<1e.. .. e,.turbo 14 persuDeo .b"'altrs. stijft 'ook I4i
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,de Yerdiapinge.l& >rIl8tell .op ii~eren balkeo . eoa~D be- .. de. ISde .erdiepi~g .enis llittluitendYoorde beambtell
M ,
Ie pollcl" ~ ..
, lD 'ferMe\'de bew&l'lDg Dim.
Deae ~de d,l e'.n behoorentot ·. de ,: lI1eest . bomohtaD
kleed met ·Oo,glld~boto~,eeD.e kilnetateeolaag .ao 1t · der MaataobapPlJ · b8atallld.lJe 4de e.'e"tor. 8tijgt vau
duim cUkte; ·in elk vertrek o~~reD .do?r ~ ratid van
de keldvr8 to,t ue .. b"'!ln~te: .• erd.i8piDg 'eD dieDt to' ~,an B..mlraog en maakteo aiob ' iiudit . hD~ kindlhOid
geldeurde togel., lIet gaboo" IB '0F: d.e w\lze gebeel
bet ?p,.oe.sn 'an UIlItezialen naar de 'BrllOoilleode '. ,~ortdureDd IIUIdiefstalien sohDldig.
fllll.proef. . ' : ' .
',' :.' '. '
.
,erd.eplDgeo, eo loopt ta'sns eeo gemakllelijke:. ij&eren
.'
.
De boofdingang isio het . middeo '&D 'bet geboow
Irap door al de .erdiepiogeD .'''' betgebOllw, beeo.
_. _ _ _
'.
DD. de . Broad ..ay, 'fA1lW1Ul,r , eeo. groote eo g~'Q.kke•
,
Iii' DII OOGIi'OSB)W1IBTJIB' oiB STOOlol'fllBTlt&.n:sOnAP. '
1ijk. trap oalU'. dli eerate. ferdiep'og . leidt. Oa porlIoit
G
...
oed
'w'a' tar'. en go~d' e ·Iu·o· h·...
vao dieD iogang wordt . door vier kolomman . vaO ge.
"''''
PIJJ...VA kwa~ "eeger, ' ". ' de ,erOl,IJillg 'uo ' deo
polije' g.-aiet gad.rageo, twee · aan elke . lijda, en. bet
o.._m va" het , .toomsohip de ·c1anau/e voor (dio tbaoa .
Eogelaod. mi •• obi~o mo.. daD .aoig aodet · land
plan bill!taat om aan debaido . qi'einddn .'8f1 de po.·
i. afgeschaft) "of .. elk st;.om.obip de Mut.cbappij
in Europa. (Noutw'!lao. uitge ollde,d). ..a8 . •• nmaal
tiek beeldoo 'an Fradli.. ao Mor" . te plaatv.n,. of,
rlJk
.
&~D ft.lI!18~btJ, 80',1 0006 ~"i~t6n de
're!1~d V8D
andera
tv.t b..t ~e.. oer mo!;t :••nnewen." TOaD Do' io
schoon ·d.'rtoo . oog g.on bepilald beBlllit g'eooweo io;
oiju dicbI9~., ·taier.... d" ~an...ijnbeu,elaebtiga land:No,embor 1873 eOD aaot.1 goederan, fOor de Holland
Een dar. merkw...digste · godeel.teo .isesogroot bal·
scbappell. t .1. ,ersc~tlllhhJk, na t • . g"".1! ..."t er ' .. 0
· kon,. 'dat ood.e r de kroo'!-Iij.t lao/lia)at gabonw loopt,
(met 'bij'oogiog d••er ol.naDle) ·aBugeDomen, moe.teo
de . me(!'8te~ dtar arcalhsche strooD1eo ' ge'w:ot,iso 'is. ~(Jm
do bniteogo .. olle · hoogoo .d~r moron broeH 00 io bot
blij.eo . Iiggeu ter .er.eoding met ·Io.t korle" tijd .Jaar..
mige, laD~. groote 8tedeovloeieud, .. .. rden eeovoodig
gebeel : do ef8nredigheid he.fatelt .. In' de 1..lders lijn 6
oa fertrokkeu otnomaohip Madu':", wer.d bij de v.aoht
fJrka~rd lU o!'tW r,O!t"Jj ~nder~, guustig gel~g"Q voor
ltoommaohine.. .elk v.n 400..paardankrBobOOn, g.p.I...... '.
de D i ~'8rbt)idJ oDfviugeo daD af,._1 vaQ ho!:.derdf'D faaaogel.e.ke"d,
welke goede"eo per Maaura loudeo f.r8 . 'faD lage dl'1!kkiog, b"atomd "m do lok.loo te VOl"
brieke": Wei be. taat er eeo wot, die 't ,eroDtreinigeo
t'e~keo. Reoi~e kiateo waren iDmiddels tooh reed. per
warmen, en 3 .an hooge drukkiug. tot .·bet io werking
Vim rm.ren door rl(>,.I· en (abtleKlvuil ,erbied,. Maar
braogan. ,~ .verschillende toas~eJleo ': .. Ia: pomp~n, . 01.,·
R.'l7.d 'erBobeept, of.cbooo de iD!ader, dit oiet we.
uoe weiDig db wet gebaat heefr, kao blijkeo uit eeoi:
,aLorl 000, Er zijn 18 putte .. g .. b"ord, eik ter d'.plo
teDde, op aijo polis bet 'effOer der Madura bad doen
ge .laoltje8, door Lord S.. habury oulaogs in 't Hoc;.
vim 60. .oat. om. io do dagolijks.ba beboofto aao
"ao'eokeoell • .De inll.der b. weell1e sa:1 die ' !loeder.o
gerhul.
",e.~"
deeld.
D
•
.
Clyde,
bij
.oorbedd
.is
ter te ·voorzion. Het water oi' al die pottao komt ••.
duor olen ,stallk dien lij afgeaft, oeD d.r oor;ake~
leeschade tehebben geledeo, w.lke sohade de .aso....
m~n in eeDa pijp, die o~ar. aan. kraohtige pompUlaoui.
'~. ~ia ,bultenS."oou groc•.te •.terfte 00 Glasgow. 't Ri.
deureo echler . weigordeo te vergoodeo, op grnlld, dBt
n .. ga~oidt, ·well,,; 10.0.0. gallu08 wa~er . in de miDuut
.,ertJe. Qa' door M..ncbester .trD.owt i. 166 vergiftigd.
tot de 8ato verdiepiDg kan. opfoereo TU8s~hau de kol·
bet. goed per Holland ,eroooden I\'a.. Voodaar esne
dut ?118oge con,. IUao, die at' lug,naHen W8~, ' ,Bti,e rf
dera, wur d. macbinel stuo, eo ,den benedoo .Ioor
r6.gto'e .. ~lgiog door den iDI ..der. tegen de maalsohop.
Dlb~, om ,la.t ~I) verJro"~, maar olOd.t bij .oen beTan bet" gebonw beeft men eeD extra.loe, •• ngebragt.
i>Y
J••a lngeateld. Bij d. pleidooijeo, door mr. Mol.
trokkehJk gennge hoe.eelbeld .aD 't VUild water inge.
om roimte ~ .iadeD ,o~r ' een IO:B8.l!lzijn van de valer... olgon bad. D. Mers.y h.eft de eigeDsobap van 't
der en n-Iearits 'oor den eischer en mr. ·.A.aesr vGor
lei ' benoodlgdbed •.D, die in zulle eeo gebO>llw ,oreieobt
koperwerk . io. de bui_en aao hare .boord. o swart te
deo ged. ge'oerd, worden boofdzakelijk deee 'ragea
worden.
do.n . wordeo. " 'Water uit de Oalder kan tot iokt dieIii de loka\eo g'elijkvlo~re beof. mOb a.n de ..gter
benaodeld: of b.t hier gold een expeditie-contract fan
n.u, ~o ·b c e f i werkelijk bij gel.geob.id gediaod om
baod fan d.o boofJiDguDg op Broadw.y b.t k .. ntoor
. ,ervoor, of die ma.t.eboppij alloog tot .ettoer p.r
tJr
brleven
mee
te
8.
c
hrij~en.
.Eeu
ri~iertje
nabij
'fan ·. deD ,. tbefSoriar, .eer net eil 'gemakkeJijk ingerigt.
Rolland be70egd was. eo of de door den iDlader o.er.
DurhRUl, ria B ..,uroe, is in dell regel "zoo . ~eel ala
De klnis, ' was. de gel<le",aardeo eo de boek.n worden
Ukt'f en gOO dik alt~ atijfdsl"; en eeD G'lder atroom "'
gelegde ;'tukkeo ,oldosnde bet bestaan en bet bedrag
gaoorgeo, b•• iodt lioh ond.r den stoep feu dou b.oofd ,
pj e, nabij Hradford, in z66 b.... aogerd m.t licbt out.
de •• ohad. bewezeo? o. regtb .. uk be.liste bij uitroe.
iDg.... g eo ia uit ijzer.en platen .amenge.leld, ABn d.n
vJowbaroD
af.-al
~au fabriek~m. dat mHD 't; Diet sen
rig YODuis, dat eeu &xpeditie-eontract · !:teBloteo
boel< van" Broudway eo da ooy-otr...t ZYD de ing.ageD
zwa.';lslok iD brand st. keD kao.
naar de lokaleu foor bet aunuiedeo oO'itl onlvaD~.t De·
was eo d. Maat.obappij oit dian buofde tot 'ervoer per
Dit zijo geeu aueed"to"; maar f.iten, opg,sould door
men ,an tJlcgrammen. Vior loobtbni.eo loopeD 'au hior
Mad.r. ~erpli8t ""., maar te'en. dat .obade door bet
~eQ cer mah8t erDBtige eo b,umaoe maDlj~D ,ao Enge .
Daa. de seiozaol. De lelegrammen .. orden In ror.do doo.·
overgel.gde nie'. wa. bew•• eo. en heeft do., alvoreo.
laod. Al de genoewde riviere •• eo .vel. ti.utalleo die
jes gelogd. die mUD ' in eeull dier bui_eo plaatl', eO dan
io hetzelfde. geval ,erkeeren. wareo vroeger beldere
teo prinoipal. regt te doen. den ..ieollo. beD bewijl
door eeoe maobioe • .welke .le lucbt inzui!!t, in twee .e·
tltroornen, riJIr: 1~ 8n. visob. ThaDH zijo 't ,arpeste· 8fdier sobade opgelegd.
Donden 'ollar de S.UlzaaIOP de ",ve.. de verdiepiug opge·
.oerkanaleovaD vll.l, groole geuteo, die oieate eD dood
,oerd, waar .ij •• 00 bel ill be .. ogiog broogen, die blijft
spr.,deu laog. ·b uuoe oover•.
loiden totdat . moo ' de doo.jo. weggeoomeo bee ft. Do
" ".V0rdt duo in Enge!nDd eeD dringeodc boboefte,
telegrammeo, die men op de .eink.. wer vao buiteo af
a.o.lI d.um on houdbareu eo steeda ,erergereDc e.n toe8tanJ
ootvaogeo heeft, worden io dezelfde doo.je. gelegd.
een
"'Iod t~ mo"on, Wil moo d9 giJ<"ndheid der be.
die too ge,olge buoner ... aarle d(,or .Ie buil n•• r
volkiog nl.t op 't .Iimst bedreigd zieo; wi! meo ...at
beooden glijdeo. Eeoo opreekbuis verbindt I'ers.b ol·
661t
geen kl~iui'gbeid is, 'jj totul \'erdwijo8o foorkolenle ·Ioka:eo. De .Ioer ie met eeo mo"'"k ,an go·
won Van aile .o.twatervi.ob (Je ..Iw m.egerekond) _,
klelltde. tegel8 bekleed en de ,.Ideriog i. met kuo.tig.
BataVia. dd. heelen,
d.n moet er perk ge.teld woraeo uOo de pa,baorocbe
fre.oo'. be.child.rd. De eerste eo du tweede ',ercie'
gewoonte om, gelDtl~8b6!ve 'o f gOddkoopshaivd. ·· de
ping .~o oog Diet g"beel .oltooid• .Do e.roto "erdie·
B.t .tpomsehip Kon:n!l 'dtr Nederlanden i. 12 de.er
e~rool~ende w8t~reD vao een land, die oatuurlijke bepiDg, de .00r08amste ,aD bet geboul'l", lal io eeu .Lijl
van Nie~.,ed;'p via Soolll?mpton ' en Padan!l naar Ba,,..
'proelers ~n dr.oker., Ie lDakeo tot '.r~Qarbak~eo vao
ofereou«omlLig dieo groot.cbon ·..auI08 afgewerkt 0"
. ; 1 ge.toomd,
all ...... t men k.. ijt wi! ' zijn. Niet elke stad of fa.
door de Br.n~888uraoLie·Maaloohappij, de Pboooix" in
'ri.k moet lunger .. aar .oil up deo hd. knonen ocooi.
gebmik geoomen worden. Ook een gr·deelte d.r tweede
van eea g8losclre ' be , olkiog otroolO .. fwaarto. Dit i. eao
verdiepiog i. voor ba.r b.atemd, terwijl de daa. 0"'''
b•• eti~ mi.bruik, d,.t nooit bad moot.o goduld worden.
blg,eode lokalen aao and oro kaoturen of m... t.cb .. ppijen
'li Zili. in kleine rifiere~ll looala lie Eugelscbe me('t!ta.l
lulleo 'erboord , ..ordeo. D. · ger..ele Jerde ver'li.piog
zijn, natuurlijk 't spofidigot acbadelijke ge,olgen beh'
VERLOF VERLEEND: w_gens .iekte "au d.o
ia lIeBtemd voor de teohnio.be b.ambten en te.keoaar
ingeoieur der 2e kl ....e bij den water.taat VaD der
der Telegraaf.Moetechappij ou '~0.r de bureaux van het ' beD. Maar selfl in gwole ri.ieren bebo.f. men .00
be';i .eel riool· of fabri.k."uil niet te lakn ,Ioeien.
JOUNJaI 'of Ike Telegraph. D. pre.'dout der Maatocbap.
Bijll on aaD don kapite.in der inf.. nterie Deb ..rt.
om .e ,,1I~ug. al baar oolluoo, al baar ,isob al baor
pij beeft ioden noordooe\hoek .• ella .ina.hol .eraierde
g.wodeo invloed op 't omliggeode laod te duen 'er.
. ONTSLAGEN, d. kommies Blondeau eo de .aoeo .gemenbelde kamer, 10 de hoeken der bescbilde.de
liez0o.
dume •• tur te Paosoeroeoo SloUm.n.
· loldering oijn de nameo 'ao Yotia Franklin, Marie eo
Verblijdeod i. daarom 't wot.Dn' werp, door Lord
Field aaogebragt . .. D. rearroeren .<buo.at.enmanlel
PENSIOEN VERLEEND: aan de3 bulpouJerwij.
Salisbury in 't Britscba P ,lflemeot te. taf.1 gobraoht.
draagt een broneo borstbaeld van p.ofeoaor Mor ...
. er Op de Laeij en .an deo collecteor Bax.
Bet 8tl'okt om de ba.taaJiUe. zeor on'oluoonda wet te
Voor de drie. Yic~pr.sideoteo 'aD de Maat.cboppij en baor

't'

ADVERTENTIES.
(17001' lui .fAnd.)
.
."
.,.,. .
De .oorwaardeo . 'oor de leveriJIg 'an le~enilmjdd~
leo, "ebt eo hrandstoft'eo 'eOI; ten . beboen' ,'1'811
~et Depar' ement van Oorlog t. Aljeb gedlll'8Dde NIl
J~.r [1876] . of drie j ...eo 1876.,..1878 welke .' le'f8>
t10g op do.. 80 J:llIlij IS76.- Joor , den' Obef .dar V
AfdeoliDg 'an. bet DerarteRlent f.O Oorlog ten aijoeu
boreele Ie Bata,i. p~bliek zal .worde .. · unbeetee4
(refdrte}ot ole betrehelijke a"oooco iu de Ja'.abe
O.o oract dd. ~ Jooij 1875 No; ilSlliggeD foor. gega.
d~g.f.o dagehJ •• 'an 8-2 lire (~oo ' . en Feestdageu
oltg.IODderd) ter I~ziog te~ ~nreele vao den owlet'geteekeodo.
Samaraog, deo' 12 Jnoij 1876. ' ,
Do .. d. Onder Iotendant in ' de 2e lI1ilitaire
Af~e.ling op Ja,a.
(884.]
.
. BRBDERODE,

w_·

.

TELECRAMMEN.
Benoemingen enz.

.eleotrioia" zijo de overige kamers deverdiepiog ueete-m(i,

behahe de laatato. die gebruikt wordt al. eeoe kame. '00
bet lonob ner ttiobniocbe be~mbteo. Op de .4d e veruiepiDg,
die ook nog ,lecbt" gededltelijk voltooid is, zul1e~

e8D

paar maatlcbappijen en de Goud Eff.cteu.'l'.I.'gra.f.
Mafll"~bappijbare bureaux bebben, D. lid. vardieping
i. ~oor versobillende klsssen ,aD beambteD d•• Tele·
graaf.MaatscbaPl'ii bestemd. D. 6de verdiepiDg word!
Dageooeg gebeel iogooowen door ee', grout lokaal. d.
batterij.zul geDoemd, wa.. r de baLlel'ijeo .toan. ter
sterkte .an 16,800 collon, vao welke ,han. 7000 in
gebrnik oijn. Vall bier gaan d. dradeo io k.bds door
opeoiogen ' ,an ' d&o lolder nar de 7de .~rdieping,
waar de seiDlial i8. 'D 'e •• iolaal i. de boofd ••ak ID
het gebou .. ; 'ii ,ut~aogt 'aD aile .i ijden liobt door 42
,eo.to.., eo goeft, . da.. zij bo.eo al de omliggende
huiseo gulegoo . ie, "eo indrukwekkend ge.igt op de
· 'tail, de haveo, Bro"klyn on Jer••'1 City. D. loogt.
d.r ..al is J4.5. de. breeolle 70. en dJ boogte 23 'Ott.

C'le,."fII

irn'nm!,,:,pn

~",,"Ir"!!1 ' h~!",?

G~,!~ ~ !~ }

~ n ~~. ! .!~ !"_ ". ~

bet oosleJijkeiode, w.ar vier fraai veraierde pilaren
het ."a"", ij •• rwerk· vuo den toreD tor.eheo. JJe zo .. 1
wordt door 'beeta Illobt v.rwarmd, ·door miduel van' 15
oitatraJiligstoestelleo. lerwijl 20. veDtilator. de b.do .....
loobt ·weg.ooron. De _oldarba.obilderiug i. eene naboot·
sing fan de laobt. Het personeal 'fao t.legrafisteo be·
ltaat hier Ilit 215 manneD eo 75 "ou .. en. De vrOOIVe·
lijke telegrafia,oo 'oe",eo aao .b.t weot.lijk .il,do ouge.
feer 8eD vi~rde 'gedeelte ,;uo' de ruimte der zgal jlJ;
welk . gedeelte do';r een be.cbot .au 8 ,oat boogto
b.t . overige is g.a.,beideo, . E. ataan 87 lafel ••
elk ' iogerigt om 4. to-stellen te · drageo. Zij 'oijn
.'I'an : elkander __ . g••ob"ideo door gl...... belebotte[. in
eeo ma.booiebonten lijdt¥v8rk ge.va~ eD bierdoor, in vereeoigirig met de .teeobekleediog .vau deD floe • .e.n de
boogte .der ..Idering, wordt bet geluid der. .ip.trumeo·
ten geb,~el Mdoofd. Gemiddeld worden bier dagelijks
11.800 telegrammeo ,"r~onden .. 12.20.0 ont.aogeD eo
8000 on~f.ngen · of ..eroooden 'voor de nieowsbladeD.
tobla!' .'oilgevaer . 21,0.00 per dag. De tcio.tolleo en
maobiDerie.n .ijn ecbter vao dieD omvaog. dat dagelijke,lloo,OQQ telagrammen zOIl~en kanoea bebaodeld
."'ordeD. · De .. 91\1 wordt des a,onda ,erliobt·. door 7
gaakrooneo, ,el~ taD 8 licbte •• 4 .toodaard.,· elk .an
i licbtoo ••1\0 de .fier . booken der di •.tributietafel, eo
'farder. door milO 100 afzoDde'lijke gas'l.mme~. D.
Seta wrdwpiug wordt . • an de zoidlijdein . gereedbeid
gebr~ 'Oor de Ver.enigi.g der .N, .. ·York As.•ooiated
Pre..". De 'ertr~kkeo Aan de noord.ijde'~o ':Voor d.
bc,kboDdera der Telegr.af- Maatoobappij • be.temd;
Bonlge der. 8 bmers op de 9Je ,ordiopiog wDrJ"t1
gebeaigd-- tot het bergen der · arobie.en 'an de ' MoatICbappij en &JIde~a.ijn &an don . concierge '. ,aohot
lIeboo" en dieoe 118Bi,tenton tot w..,ing .a"gewe•• o.
De: lOde verdipping b.etaat ol..,ble uit e"oe 1881, "ie
your beJlgplaatsk",o dienoli. Ale bot ooetebde b•• ILdt
• iol1de toegaog tot d.n toreo . door mid del vau e.o
· ij"rtJI,; _aotlll.t ,ap. Op date en de 8.te vordiepiug heeft
men ~ I18ler.oirs "a.rDit het wat.r ton geb oike
'. d· d'oo·.•- .ma!h,·De-'so
oa.r. al·l" gedeelt·.·n' .an
...
v
••
, ""vr · b;',.
tm ' ~ ifllli4W\i'dt. Br lijo 4 .elil'fator• . ofvdr.
pl..tIlb&,~ kilme1'l, die door maebiDekraolit dQot 'de
. .ciIaetillg~fl
nailr . ci~ . ,l'erjehiIJende .'fdrdiepivg.o

,.i1

1)..-' . ,

~. rd.

heen·

Wi)l'd. e.u.om
. .b.l!t p_
. , IeD
",88
. I d,':. .;~rDi.
Oi>.iiO~'i.
der&1'appen
belpareo;
Tw'l"
\her

~](g ~t11

.~~
..
~~D8II~ de. loHleo vanden tbeaalltier
' ...• Il ....

~

.

.'

'. 1
,.. ,.0
'* ~.o..
lid... ' ,ardlepiog.' •..o~. Zij . lij.O. V.&;I..
tfa\ 11,&1100 . fIIImte . 'JOG, .l8

binp.,..

'drbeh!renj om ko~tweg 't 'crontreioigen van ~i,iereD
dour affai, te V~rblthleD, en 't; toesicht op ~t baDdbat' en

der wet DIet l"oger loe te ,.rtrouwen aao ~r."!8dijke
overbeden
zieb leldeu ooderecboidea door ij'er,
eo ,aak b'J t ,oortduren vao mi.bruikeo iodireet be.
lang ,~"bb.n), dooh aan do IJountry Court •.
WI) bOP"O opoadig 't aueeo. vall Lord Sali8bury·.
bill .te knouen w.ldon.
, l'erwijl LO"d :s.Ii.bu~y al,lo. teo .lrijJe' trekt foor
• rn~Dsebeo recbt op .UIV"r watur, goat de h.er Martio
T?blD .~8kker ,ourt met 't bapleitt!Q zijoer nieuwe ma"
nlur 'an 'eDtile.ren. De .ui'erste luobt builen.bui. biedt
bij do io, .ele op.ichlon zoo gebreHiga iDriohtiDg oooe;
wooD h U1zen~ Dog geen waa.rborg ,oor.goede luobt biDDen.
bu;., Vantlleeren is iets wasr •• Ideo aan gedacbt
wor~tj eo .w8lJDe~r IDen er &an deokt, past WeD s~C'l.
.el. toe. dl. zoer g~br.kk;g werkeD, da"r _ij ot ootos.
ra.k.nJ lucbh"rr.rdebing a.obrengeo. of toeht veroor.
... keu, ',.8tel.ol 'ao dao b.or Tobin werkt, EOoal • . mao

,.<?le

,.,I.cll herlD~ere[\ Jr..1. nn,...· .... ~~ rt ~l

:':'.!!.

" : :-~:: ::~ ;.. ~;';';;:; ~;J.,

did de bUlteuluabl. fuutoiD.gewij.e io de kamer toe.
laten, zoodat. toeht oumogelijk i., ter .. ijl boveodieo
d. loo ..or
VI,"z.lf rogolt na..r de lDe.rd.re of
miDdere ijlho.d "an de aIm .C.er in 't .ertrek, d, w.
I , , ' oaar de meerdere of mind.re beboefte aall .ersobe
locbt. Di~.• telool i. _00 .eo,oorlig, zoo goedkoop eo
g,m.kke/'Jk aau to leggeD. zoo doeltreffend ,ooral d.t
·t oubegrijpelijk w•• en .on iLdieo 't oiet .poedig ~Ige

.,el,

meeD tO~11 8!t8iDg fond. In 8cboowburgea:- an concert.
zal~n, o. a. wareu Tobin's IUcbtbuilaD EIlet minder

ko.ten aan te leggeD da. gewooe ' g •• pijpeo, eo zij
loudeo gemakkelyk loodanig te plaat.eD of te om.
kleeden 'ijo, det lij niet. outaiareod. bebben _ooden •
. Mo. oome ·tocb d" proof eeDI met Tobio', llitviDdin!!

Vervolg der Nieuwsberigten.
wezeo w.ij er op dot de · becol·
digiDgdor p"licio- oppa ••era .te . gering is en dat
dit .Doodzakelijk eeo ":Ie.obto . uit .. elking moet . h.bbeo
op . bet geba/te der Heden di .• .• iob ' voor lI';ze b.trek.
kiog aaotneld~n. Als. e.n. ot.allje . dat de bijzDndere
diooston, : die 'zij nil eo dan ~erle~.oeo . mo.ten, .ook .1
gean:.buil;eokanojoia voorbe.u :'ijc, kao dieoeo doteeo
p "licie~Dpp.....er .die)lele.r.- dag.n ' be:aat ...erd m.e t bet
tran.~·ort.. ,,;.~ , r~i!o treimig · •.erDcirdeul:deli eQ .ootslagen
dwangarbeiders:·. naa. .8oerQ"Q,la. · ala · '.rgo~ding , vao
i.is ."7. tn . •• rblijfko.teode ' om. O·" t' iDg . ,ao f 0,68,
, 1.gg~QcH •••,,/ig '''''', . Go"o~lIlijk . • erl0'lPeo bier:
. m.do 2,3 8 daseo en ' blliteodion ia diege~e,. di.e ;net
het tranoport bel.lt i. not\' ot,a(!Jaar in~ien a.ode.
.'bemtoe~ertroUwd9' persoilen o"t~"apt I .
nEEDS MHIU.L\LBN

'
DI. ZJ.UV&NDIlItIlT,JOBP4BTIoJ bij wijlen den betrRub'10 . .I. nog op .' laatat de •• rmUDd io: behaodel.ing
", orden .genomen.
:..
, '
.

"t

DoOII. aft OllQA..um . GBtIm W~rdeD giateren de .liei'de ili140110" KMIt1ditt. en lJjapllor .,eroordeet'd ,t".t 3jMr
dwangatbeid.. B~jd.. beaQ,buJdigd/ID .baddeo '001' , eeni.
geD tijdpkaclat doot iIIldftj ,a,oDdergl.Yi;'~dief-

. ,taI : tt .piep iu

OlD

lielfOOlldbDi, illKatil~OQS

BENO EMo : toL procureur by bet booggeregtsbof
mr•. Woudri.bem .au Yliet; tot Vendumee.ter te
Paso.roeao S";pio; to, .ecr.tari. bij .~et Vendokantoor
te S.. mar.og Toorop; tJt 2e onderwijter Ie Taodano
OOBtergetd; tot kooLro/eur der Ie klas •• Voa",oer; tot
2e k!a.se van der Y.n; tvt oopirant kontroltur Bock.
tot 2. Initeoallt bij de •• botterij ta Samarang Mele.
lerhmp.
BEVORDERD:bij de Artiilerie, tot M.jour. Guf.
froij eo Meijor; tot k.pHein. Ca.sa eo Bauer.
YERGUNNING YERLEENo : tot terugkeeriug
nDOr Nederlao.d 'oan deD kapite:o Borel sn 08D
d.n Laitollant Vinkbuijzen.
OVERGEPLAATST: bij do militaire administratie
riA ?,A lni+;",~"'.~". r!'~':" ;. ':': ~~ ~~ ':' ::-: .:!:! :':~::::6.

Aangaslagen Vendutien.
Woeo.dag 16 Juoi : Vao

bOlltw~rken

te Tempoe.

raD .oor rekeniog van en door BoeRman en Co eo in

het vendu-Iooaal .ao

oU

door A. Meijer.

Dooderdag 17 Juoi : 10 het vendo-loea.1 ,an en
door H. L. de Lijoo eD io bet .sndn·/Deaal fan en
door }'. H. Bouma.
Vrijdag 18 Juni ; 10 b.t ,enda ·locaal ,aD
G. A. Wermuth.

.0

dDor

(Poor het Land.)

Op Maandag den gl JunU1875 ,
des .~~rg.n. teo 9 uro, oal do, • .100 ondergeteekellde
ten .~oeo bura.le oeoe opeob.re iOllOhrij.iog · worden
geboudeu "·u'o~ de !egering vaD
Vtlttllr dr,.a.~p ......rdeD lDet bUbeho().
reude dra.a~z(utel.. en tUi&,en.

yan . het_o~ fde model al.dat waarvao door de .bevolll,iog
10

(to resJ(Lentu,. vau ~Ildd~,,-Java 'oor

d-e

ge"WoDtt

tra".p?~te.:,

worJt gebruik gemaakt, banoodigd voor
bet m.llta .. trao.porlw ·, Eeo te Alj.b. tot bet . .0 ••:brengen van "vres ""z. tnsschen Kotta·Radjll' en omliggende militaire poalen.
. D. in.cbrijvingan kilnn"o g~s~hie.deD "'or de leva.
flng un het gebeele saotal in eens, dao wei 'oor
eeD gedeelte daarvan, .. I oij bet ook Ilocbta eom atoli:
De ,oorw.ardtn 'Dor gema:do le.erin, Jiggen '
mdt uitzoDderiog 0.0 Z, .. - eo Fe.8tdageo, dageliJka
'ao 8-:-2 ore teo geootmde boreele .oor gegBdigdeD
ter 10"Dg.
Samarang, deo 12 Jonij 1876.
De wd. Onder Intendant der 2. Militaire
Afdeeliog ' op Ja,•.
[885]
BREDERODB•

(roor het L.ftd);

Op W oensdag den 23en Junij .1875,
de. ,oorOlidd'g. ten 10. "re .. I dUlr deo Eorstaan.
...e.• eod I"genieur 'an deo waOOr.taat to SIIomara"" teo
tijueo boreele aanbe.teding wordeo geboaden 'oor
• het.,erbeteren vao de ' w..terieidiDg te 8..,.01<011/0, afdeehng Kendal, woo ..an, de. max,?,n01 aaooeming80m
bcdra.gt I 74.24, en blJ mlslukktng ~aar'an onmiddel1Jk d.llrna. 'oor de I.variog dor 'Oor d.t werk
beooodigde ia '. land. ,oorraad' ootbrellende waterialeo,
Da voorw~ardeo liggeo 'ao · aC beden op geuoemd
kaD,oor tor .Dzage, al w..ar , .. rder aile inliobtingen
ter I.ke t. b.komeo _ijo.
De Hoold loge.ienr bij ontltenteDi&.
Do logeoiew- Ie kla.s ..
B. VRENDBNBBRG.·

(889)

(roor

~.t

Land,)

Op Woenadag den 23 Junij 1875,
des voormiddag .. ten 9 ure lal door den EerstaaoW80
lend logenieu. van deo waterstast to S.maratty : teo
.ijueo buroole a~ub •• tvdio~ wordeD g.boodeo voor
, bet. bIJUWtlD van tieD bOlJ.kn brug met ijl6reo ligger.
t t! Ke/~anJ afdefJling AmfJarafoa/' ·.aanan iie maximuUl
a~nDemilJg90m be~raagt f
17761, en bij miolokkmg dallrvoo oomlddel.)k da.roa, voor do leyering
der .oor oiat werk beDoodigde io', IBOd. voor ....d
ootbrokoodo waterialon.
Do. voorw~arden liggeD vao af b.d·eo op ' gOlioemd
k .. ntoor ter .otage, alwllar ,erder iolic'btiogeD ter sak. te bekomoo oijo.
De Boofd logeoieor bij ont.teotaoi•• ·
De logenieor Ie ki_.
(890)
B. VRENDBNBERG.•

Op den 28en Jl1nij aanstaande;
••1 door .leo oDderget."konde op het G.ni...· bU .....Ah
Ht roo I; j 0 1 (tell Dlorgens teo negen W'o eene .aobe.tediog worden gehoudeo voor ~e IOferiog ran
20.000.0 (t.wee bonderd dui.eDd) oluk, groote 8irappeo,
dan ... el 240.00.0 (t .. ee bcouerd .eart.g dllilend) .tok,
kleioe Sirappen, verJeeld in vi.r pereeele".
De maximun:: aanoemiogs8um, waartegen de levering
.ao elk perceel kan wordeo goguod bodraagt f 6250.
' zes dui.end twee hooderd vijftig golden).
De lovering moot ,recbt vrij geeehi.d.n io bet . • 1.
gomeoo Genie m~ga.ijo to Samara_g.
Verddr" ioliobtiogen lijn . dagelijka mot nitlooderlng
vau ZOD- eo Fo •• tdagell vaD 8 tot 1 ure to bekomeD
tuo buraele · voorooemd, al wllar mede de iOlobrij,iog"
billeltoo moeten worden ba.orgd.
Do Ee .. taanwereod Geoi~fliciet.
[862]
C. R. VAN LBNNBP.

REISPLAN
V.lN DE

BOOTEN DER l\1AATSCHAPPIJ NEDERLAND
over 18?'5 en 18?'6.

Cofumissie:'Vendutie
Vruda~

18 Junij 1875,
G . . A.. WERMU1'H.

(877)

Veridutie 'wegens vertrek
op Maandag en Dingsdag den 28 en 29 Junij,
teo' huiz •••0 deuWetEdG. Heer

,L. MULOCK 1l0UWER.,

, • . Poerwod~.ti. (Grobogan),
door A. L. S'rRUBEN,
'an eon leer nettet1 inb()i!del bes ta8nd e uiL
Europeecbe ~ n - InlatH1scbtr l\lenbel~I~,

L~h

PinoiI!.o

ran de :lLuijt':r, Buffet e,n C[-) o8~1 e-~ met rull.~m~ren
bladen, e.. o Na.ilOachioe .a" Toglor en Si"ger, Eta·,
gere ,oorwerpeo, ,Va.chtafel., Schrijftafel, Spiegel.
&obil~erijeD, Eetr.afels, 'Le~ik'~nte.D, I){luten en . ijzerell,
Di ••no, ~pe.ltafd., Kadl"D, Staaode en Ha"glampen,
Kristal· til•• · eo. A ••delV. ,·k, Rotti og matten, He.tanl
Frovision en Drankeo.
V e r d e r:
300tuke melkg.yende eo bezett •.

II!

.rrr6

E~n

8pft.n ~
, h"rrlto{lp ~ n df' "~fLg (> npRarden . ReD_. , "'-c-?
Koeijon cn Stlerel.!.

E(lge:.~d:.e _1{ e18 ",:.".g ~ . :,

Rljpt.ard. Beu

E t3!\

n \' HI,

" 1d

en esn Mijford, Paardc n!; llgell, ~ t-a lgt: reei! ~cb ftppc o (~ nZ .

Eeo collectie BloomeD
D e v8uJ.uhnud er

ell

po;{en.

b~,l ftBt. "i c~

~~ •___ _ __

met. C') lomlsrshw.

_ __. ~ _~~ _
S'[_'R
_l_
J:B_E_
N_. _

Openbare Verkoop!
OpDingsdag den 2gen J unij 1875,
tulleIi door de We, t'I - en J3o~ d (· lk 'Hn t r ft.;:l j· 'r.l'erk ucb t
worden dl" to t de ·bu e cf t~ l~ van · Wij l l~~l J_ }I. PEgLIt;N,

.T. A.E. ELGENHUIZEN, M. J. YITRl NG'A en
B- S':r_EKNS ~1.A

in ailt" IIUlUero's e n qll&Uteiten

Goedkoop.

(836)

EUZIERE.

----~.-

Verkoop- vaii - VastTg'heden~-~
Op een nader te belialen Jag in de
1001) van de maand Julij,

zllllen wij ."oor rek~nin g ,'aD den boedel fRO w \i : en~
deo A.rabi . , SECR OEMAR BD ::lA.ID MAKA..RBI
yerkoopen de ondlJn'oigende p~rc~I~!.~n .

AI. :
le o Ee'u IStuk

(:>irond,

in J", kamp ong Peged angnn

per·

c.el no. 390 geta" eerd op f 6000
bt:' bouwd met Illteenco Pedakken,
geo<eltelijk • • r huurd .
2e. Een Erf. in dezelfue kalDpon g. grenzende
&aD den weg ne.ar bet · etB~ioD in· wijk La." C. D?: 245,

•• rpcnding'lV.arde / 3100.- beboulVd met ee" atee·
uen bui •.
ae. Een Erf, in de.elfde kampong . io wij~
La. C. 00. 376, gelaxeerd I 3:;00.- bebouwd met
eoO steanen hois eu v~rbuurd.
4e. Een Erf, bebouwd tUet pl ankeo hui. met
paonen gedekt gelegeo in wijlr. l.a. J. 00 . 1806, ge·
taxeerd / 1200.

ad: Een Erf, bt· bouw

we t ~ e o kapit3~1

J••J. van RUIJVEN.

ilJ

• oor · Jonoa •• van 12-17 jaar.
~
BUZIEHE.

(816)

8odjong~che

Ballketbakkerij.

oodergcteelr.endd Deemt bel.etd de vrijbeidzijoe
Degeeerde
beguDot'gero mode t. deelon Qat c:jne
bakilerij tbal1~ geheel op europeocben .o.t i. inge·
rio~t e·D .do:or bet p !Aat*,~D ~a~ ~en · twee~e~ uven ~ aUe
beetelliDgen in den k"rtst mogelijken tijd ' konnen wor.
den uitgovoerd, waarvo~r. blj · t .i ch m~Dza:~m a2lnbevet!l.t .
(8ll4)
J . J . VAN RUIJVEN.

-------------..
lJodjongsche Bankctbakke~ij.

~----~~--~~

DagelUksch versch

B.oterj.obagel~ All •.rb~ndeu, . ,Botersprita, Laogo';e d.
ohat, Jodeokoek,Tbaebanket; Bittersoekjeo, Patience.
ena. 6nl.
J.J. VAN RUIJVEN .
. (895)

Bodjongschc 8anketbakkerij.

Depotboaderafoor den.erk~pv ..n qehk in blik~
aoomade voor .bet aaDnOmeo , vaD be.telliDgeo io de
binnenlalldea wordeogevtaagd.
(896)
J.J.VAN RUIJVEN.

Bo4jongStheBlinketbakkerij.
Dond~rdag 17 Junij a.
.gOOW'6J1de dengebeeleo dag
Vru:chten-eDVaDllle

,.....

(8M)

"W.arme

'.

ell . · :

s.

u.

P ..Stel
.·.IC;1e.s. .. .
J. J.

va RUIJV~

G"'ag,oerder FRANSEN;
~.rtrekt den 16.0 dozer dee morgens 8 uur reobt.
streaks na"r BiDgar.ore .
ne Ageoteo,
(866)
Me. NEILL & 00.

Houtaankap- Ondernerning

NBD.IND. 8TOOMVillT IAATSt:lHAPPIJ.

IYedel'om ontvangen pel' Rosa:

TRISOBO.

G. A. WERMUl'H.

Australische Sheepstongues,
Ro •• Lbl·ef, SpieedbOt,t, Corno,lbeef, Mmcedbeef eo
Rie801"., Irish StolV, St"lVod Kidney", Ri88ole•• Mockturtl e. Oxt~il.oup, Julienne Soup, all.e in blikkoo
van 2 en 1 '" , VOO'..' is .Ox.t\Jn ~ ues in blikken Vbn 4 'ij!"

Beatellingen 01' moat "p aile eoorteD van H 0 U tWe r ken worden $aD~dDOmdD door d~D a.~aQt dier
onderoeruiog, D. A. PEREIRA. to Samarao~ eD don
.do,iDiatrateur C. WESTEN BERG Ie Triaobo .
(887)

...

pas ontmllgen bij
(893)

G. A. WERMUTH.

Bog t s c h a r n i ere n,
.an No.
(891)

:i · tot

Wordt Gevraagd:

.oor bet houden der Adm i 0 i 0 t rat i e.
Adrea a.o den Adminietrateur ta Selokatoo, brie.
•• n franco.
(886)

Be,,, JO'''g...eD8Ch!J

Gedecoreerd,
deov erkie •• nde DIet BULTZAK en KLAMBOE.
(886 )
F . H . BOUMA.

Loun

4.0 '. waan,I..

(899)

William Mackinnon,

Pu,t. reetaute Solo.
.

Geoagvoerder VAN 'E CK, .
vertrekt deD 18.n de.er de. morgen. 8 uur nur
.Soerabaija, Maca.ear eD de Molokken.
DeAgenteo,
(901)
Mo. NEILL & 00.

Zijn steeds voorzien van:
h'lI

d

,1-':' verso 1 en e

d'

.•

ImeD81en.

oD!.' e t.~erd ec

Lilnen .
HollttuuBcb t:u En geLscb Zeildodl.

Huisvend uLien.

HolI.ndBcb ~" Eng.locb Zoilgaren.
Zeil'Daalden on Zeil.platen.
Pomp. en Pinkleder.
Houten eO Blikkeo P ompen.
Blokken een· en tweescnijfs.
Verfwaren.
IJzer menie .
Raauwe 00 g~kookt.. Lijo-oli.l per kelder en
Tralill
t'leocb.
GroeDe Zeep io blilr.ken.
Cotton W oste.
Lordin,:.
Henoep.
\' jlt in rollen.
Zweedscbe eo 'Koolteer.
Koi1.. en lenge 'l.'.~rklV.8ten.
Provi.ien in blik.
PortwijD.
Groene Erwteo . en Bruin. Boooeo.
Getioute" Vle.Beh.
G.(oulen · ~pek

Pas8aroean8<i hdA.a rdapp.l.o :
Bengaalocb Obatney.
Gort.
K.ukenetroOp eni, . e08.
(766) . . •.' "
P . VERSCHJ1UR.n Co.

voor gab eel Ned. - I n d i iI eo E u r 0 p a.
B.laet ziob t ....n. met bet boodeo .ao Veod utiiin,
(6)
P . ZWAGER.

.

~

~~~~~~~~iil

I

Jl.

ATHLIERBCAMERIKOI
~

.

I

Dag6liiklg.opud.
~~

~

.

Louden en GJasgow.
'Eene complete D S,oe

STOOM- SUIKERHIET-MOLt:::N
to e t

Bet stoomschip

' OYLINDERS;
van3IJX60. ~n. bniteogewO<lo' sterke l8Dlengelteide
Horiaontale 8:.o.om-maobille
honge . drukking m..~ ' reveNing en . expanaion .....,
Loobtporop ..n Condene.r, beosvana 8toom-ketel ~
. Galloway,
.
'
Vooroade.e iof"rmaliiill omtrentprije _
..~
men . sioh te . •eftoegen tot
M". ~0:::00i
Oi ..rbreD8iogs~bewegiog,

.1011/';' Br"fDfJU!J

geBag,oerder ' J ACKBON;'
' •. ' . ",..ootohicat500. tonnea,
ul ,ermoedelijlr . einde Junij vaD ' Batari. · oaar Rotterdam ••rtrekkeD.
.' :. '
.Er beet.at g~lagenheid tnt o-.noe. 'ao 80bt .plfB. ngiera :eente kl&888.
.
•
Ontvllllgen _
Ver;'-doo.~ yoor.k~ •
lnforma~ieil omtreDt ,rub, eo . pa~ verkrijgbaat
. me' . oOllObadelijke. Verw '. PoroeleineIl VerwlIotjea,
rkleurd
eo PeD8eeleD. · .
..
. ' .: '
Critdiet 8D Halidel.. ! te Batavia .'
A I -'. - I 6 en I J,O.
V8l'08liigioil ROTTERDAM .' I lID Samanng
( 8 ' 6 ) 6 : O. T. VAN ~0Bi III Co.
(886) .
. . ,a, Ul88 ~ ~ til 8oecahaipI.
B'-KARTHAUS", 00.

·Kinder-verwdoo~n.
faotn.;r

.JrriIt

(778) ,

B. 0.80B1I8011 &00.

. . Star Ball rjine.
G ....e/ilelde ·Stpo .... vli.art ·tlUl....heol1
Java en Hotterdn....

"p.. T j "0 die, .

;oe:a!r~:"K~~~Cbu~~o:~::'4~":uld~

TeKo opt
Uit de fabrijk van de Heeren

(467)

~

.

Een Huisje

Ta bevrageD bij oitge,ere de....

'.0.-..per .dozu.n..
Ernaille ·l3eelden .

ViSite-k.aar.tJes

B LlZ.LJ. .II.

Moo.eiio~· gla.itirl effen en metatorretjc8 in 8t..lleD
van '.5 dOBijn.
Criotallen . Wijo en 'L ikenr eD Bitter Oaraft'en.
Stell eo balf Ori.tililan gla"D Ii doz. A /25.
U;oilfl."riataUen Wijo- Likenren Bitter ' o.u-.tren,
(679)

.oor doortreklr.ende peraoDeo entamilian,. IOOmede
.00. . . . . to loge...
Me.rouw ABRAIlAM,
(1567)
TIhoailg

Aigemeen Expedilie- ell COllllllissie·
Kanloor.

S~beepsb,.cbuit.

V iDgergla&en •

Kamers Disponibel

(964)

per

STOOIVAART-IAlTSCIlAPPIJ.
Het . Stoomschip

EEN I KIND~RJUFVROUW,

§cheepM-leverallc;e'·M.
MtSn i lla di"to

II.I,

--- - ---_.__._ -------- - - - ~ Men vl'uagt in deHinnenlanden:

p. VERSCHUUR &CO.
O etf!A nte en

I~II.

NED.

tns.chen de twintig eo dertig jaren, b.kend me~ de
moderDe talen, 18g .icb go arne g.plaot.t alo Cor r e e·
11 00 de 0 ~ op oe6 handelekautoor. Adr.. B. 8.ma'
rangoene OOll,•• t.
(898)

Solide ijzeren Ledikaoteo,

Getoerd TuulVl·

Koning , "W"illem.

Gezag'oerder ZUIJOERflOUDT,
vertrelr.t den 17eo de.~r de~ mor~en. 8 unr O&lll'
Batavia, Telok-Bewog, BeD codon, Padang, .A.tjeh,
Muotok, Palomb1Ulg, Edi, Gigheo, Rioaw en' Singapore.
De Arren teo,
(888)
Me. NEILL en Co.

Een jong mensch, Europeaan,

No. 10 met d.ie gateD,
SOESMAN & 0 0.

a

....

mor de kollij-onderneming Selokat,,"

Weder~m ontvangen:

~

BeatelliDgeo op olle soorten .ao DJATTIE-HPUT.
WBRKEN wordeb aangooomeo door doo Admin;.
eb'atenr
G . M. GRIBLING.
A.dr•• per opuor Halt~ a.dangan.
(970)

Prima Prima Cavitas.
(892)

Bet stoomschip

B.A,·ND..A..!J

«G E DAN G A N. ,

Zeer sterke Bottihes,

NBD.IND STOOMVWT-IAATSGIIlPPU.

Bout- Aankap

0110 8oorten,
A 1.0 0 k:

f

(198 )

(TEMPOERAN.)
.
Houtwerkeo verkrijgbaar bij, 00 beotelliugen op moat
worden a.ng.nomeD door J. Th. MEULEMANS,
Ambarawa.
De Administrateur,
(182)
~M.MERZEEL.

t3tee ds -;:;;;;rhanden:

Menit' in v&o.tjes,
8 ·0 l> J 0 fi' g ,

Hootkap-' Ondei'neming

Een uitlllllnlend assortimentSchoenen

WOOD ·

blli. eo bijgcboulVcn, gele go,; te D••at in wijk La. X.
00. 134. getaxeerd I 15.000 . •
Go. Een I:~lappertuin. gelegen te 1).r.t
in. lVijlr. La. X. 00. 135, getaxeerd op ,f 4000.
7• . .E<::en stukje 01'ond, gelegon 01' Darat
La .. R. no . 127, get8xe •.• rd · / a64.
Be. Een stukje Orond, gdcgen te Karaog Bid.ra \Vij. La. C. no. 39 1, getaxeerd op,t 192.
ge. Een Regt. ·van opstal, gelegen io
lVijk La. C. no .. 3. getaxeerd / 45.
10e. Een Regt · va.n opstal, gelegen
oab uuu ~ \1'Jll. n:j ;" :..;.. ~ . :.(.. ~, ;; .~ ~:.= :,_, = ~I ";' / ~. /.,,'.
Nadere informa Lien t. bekomen bij
(843J
SOESMAN en 00.

-------.,------

Per laatsteMail ontvangen:

DeholJ rt:'u de lo ..,~~ gocoit! ren ,
Samarang) den llien JUDij 1 875-,

N,,,u·zrJ 8 de Kamer vd:
De & creio.ri,j.
r. \~r . MAOARi:.

..

Efn nitgezocht factunr Odeurs van Pinaud,
Kousen, prima qualiteit,
Prachtige 1300rdeu en Dassen,
Keurige Haarkalnmen voor Dames,
F,jne goudeu 'Manchetknoopen,

e u'tt.

(900)

-

800 Paren Hames Schoenen,

~:te:'tioBale

SamaiaDg.

(188)

. B'

evalleil vati e..nZ;'on .:M"I'OU9. M.: P.

KuBtIJI. ··
.
'.
BeD i g' e lien ni Ig BY '"
8010, llJ"lIDij187l1;

..

.

ugpj,pp
,

"...!fl"

_.y"~twoordi.:ijk ~ J&.IlVO~ ·
~ ~ 6. 0. J:.tAlill8&r '.~"""

