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zoowelJn Nederland'. belang als

IUdische K1'Onick.
IlIon

ling rolgt."
,Wat die toeachouw<lr d •• r doet, weat mon ni.t
rf)oht."
r Ben
uel' str-ijdonden kiijgt een itoot met ;jCln
degeu."
t De loeachouwer maakt Ziiob g.::reed, van ..chter iijn

van Indie, noo-H.akelijk ma"kt.
bet onwe~r is bijna niet van de lueht

J:Iet artikel

De iOjiil' !~f t/'" day in ue In-·
dischD POl's. We"m1Orsp,JiJingen

Vall

l\h.. van den BERG is de

J]mbten!~al's-h!?lllO)l.

!UIJ15~glJ.nde

COllgIcS.
{ iii

Kleine ,;,.des
liet
lllet de lndische
al evenal! met
Neclerl,mciscile. 'l"'J'wd
daO' zijne
'~I()Jnn:,eriI}gen en ~elJ;urteni8sen 0~lev~l't,
af~
'"'
6 .
I
"
risselende
geven voor kl~lne m€dedeehng~~,
{let zich onder die zake::1 •• dIB meel' bepauhl H1
e
1J I b
oofditl'Likelen of
stu ~ ren., p egen
. __ e~ll °t anu-ere quam~ lC
proketi La worden.'

t:-

PD~iew:~O:n e;'~lJ l(J:l:::;e[:lJ~UI~e~,eIDoe

met

ue

nantieeJe -verhoudiuO' tusechCll het moederln.nd ell

"die. Hel komI "ie~ ill oU, op, te ~~werell dat
it
belang een qllaeat10 vall ceu dug, een
Jort \an
zou
Integendeel, rneer
an Benig ander LeheerBoht
sedert de vesti-

iJvB1;'ell. Imrner~ het kan Nederland
u'ei
wOl'den op het hal't gedl'ukt, dfltg;een
d~ dnJfveer 18 der IndlSche strrJders,
nO'Jb eeu vau8Jg sleuuen op hei moederlllud, maar
bit 0 hefft:n van Ben BLuitende onbillijkheid, die in
~
fJ
._
l udlS de gemoedel'oll verblttert, In N ederlflnd de
o'emoederan bederft, en in Indie en Nederlafid bcide finanUf;iu in den wal' stuurt.
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hart kan gerf;lken.

va~,

Hoelang zullen de stemmen

I

danrondel' zoovele

'

zoovelo,

N,

de~kundlge, bezagulgde ~n recllt·
behooren

tot ce

rOC08

N"." "",Jleiding van de benoeming des heeren

Netneher tot Lid, van den Raad van lndie in piaats

infJ" dar Nedel'lal1iiel'S beneden den E'I-'enaar, de
oo:wa.rden,

boom t~ voofscbijn te komen. MRar d.ilr do gew~nde

geeflt -van

van den gCl'epatrieel'Jen

IVil"

L:eVIJSBOliN

Non-

onZB kolonie tot gelllk en weI·
,u.:;, wordt alB gewoonlijk door de Bat.viaasehe
wal de pu bliel{e bespl'8'" , bladen (~en reeks van volgende
cn

iw· or vnn betreft, deze vertoonl zich meel' b~i
la;en. Ret is er mee alB met enkele onzel' vuur~

puwende be1'gell, aie zich in den l'egel

I

3.15 met

llledegedeeld. Het g".t
rijen staande domino-steene!! of omge·

:QUWel,l k~nrteu, waarmed,e onze, goe~le moeuer's ~ns

tevl'edeu

tellen met een
:mden en inwendig·

rookwolkje ten hemel te
1ll onZB kmdsche dagen plachten te ve rmaken: 1I1.
lJl'ocicD , maar zich nu en i di~1i iLeH Je v()orate om~toot i:31~IH:~'\
eene mean de we-elde vergunnen, het
_
land f nigte .andere in .hull ~'a.arL mede.'..
evenn.Is bij
oar een lichten schok
aan hnnne , het kmderspelletJB blIJV81l (Jok hU Cle amblen"""e
,~ellWO')l'digheid to herinneren,
benoeminge.n dikwijls jUt8t diegene st.aan, V:1il weI
oak dB fmanticele quaeslie door
ke mw Jit het min,t zou v~rw~cht hebben, Geen
,hok op "chok in de I"dlSciJe pel's ,all de lootste ! wonder due dal de bladen, die zlOh met deze amb·
umnden haul' ailnweZlm dOlin
Ret J Lelijke horodcoop· trekkillgetl hezig honden, elkaar
::r3te deel va.n "Onze lndiwhe
van
t.egen5pl'eken,- in fi..fwt-lchtin g wie aj1res coup zal ~Jlij.
en heel' nE W.ilL is
de voorlooper I ken den s)'ijker ce hebben op den kop gellicl.
eweeat. De SanltJra'llg8r:,~C. Courant
da~rno. aan It,iehie)' l1etgi;len wij ontW3.l'en a."hter de punt der
G qnaBstie een rpe~s ya.~ art~kelen. gewiJd onder t
door den Javabode van 26 Maart opge.
~n tHel "Geaf InllH~ WfH llldle's iB·-. Kort daarna
fll"scbecn de miniutuul'-brochure van den lil;lt!l' MEBS, i
De heer SCHIl<':F, resilient van
raarin de.ie ex~mini8ter rekenBdm,p wen~cute te
Hiouw en onderhooriglH~de.n, \'er·
even Van zijne
frontve.randering ~ ! vanp-t den he~r , , . , ,NEi'SCH1Ht Gouver·
ene pDging~ waarin
geen enhel
near van Surualwoner van N. L is
rote8ten bleven ~
tra.'s Westkust.
UD dolt nieL uit.
l,Ter~cbill~nde
~
De 11eer .METMA.N) assistent~
l.den \'Ierd
7.eif.verJediging kort en
resident te Tangerang .ervang!
- wellicht,
Dud nieod, wut al te toegeeflijk ! den heel' . . . . . . . SCHIFF.
eanlwcorddoor 1\11'. N. p, VAl! DE" RllJW in zijne
Ret Aig,meelllJagbiati, deze mededeelillg lezende.
P
roehnre • Mist het protest, tegen de "bijdrage \ verkneuterde .iob oogenblikkel\Jk met groote vel"
en op roeM en billiJkheid sleunenden grouJslag1
klleulerrnge, in de boop, den Javabade eell vlieg te kiln,
)pen brief Han Mr. A],n~G J\llES." Tavens was
nen
en .ertelde ons d.t alB Dpvolgcr vau
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in IndiA ~wk"llfl rt~w(Jr-rlpn hot h\1(lprl~

}

fL~:- p

\H1t>T"'

'1;Jnl)-',~W{l'l_"n 1"'"/'1~ (lr~ \';.1),.

('_'-""-

i

er nieuwe rseks aanteekeuingen van den
DE
:ill, resideni del' PadaugBcile bovenlanden.
'I Ali, waarin o,ti.melsprekende feHen werd ge.,
Uet bl.d heeft zieh evenwel te vroeg v"rknen,
taafd, dat betgeen India aar. .Nederland
tel'll, atingezien teg~lijkertijd de Ja/lilbode zijn Le~tL zUlIe beltoeti~

gedane uitgaven

is, ~ rlCht Vfm den vorigen dag verbeterde.

det II;'eer kan bedragen dan 3 a 4 millioen's j",ars,
lauw waren d. twee katste werken door de perio·
ieke pera Lekend gema.kt en L"sproken, of van
len "Neator' -der Indische dagbIadpeJ'sl1 - zooala
Ie beer VA" DAHliN bern nOBlllt - arriveerde ale
tier een nieuwe brocbure,' lI1.Vederland's !Jdmlrlen ell
"ndie's grievt:n." llet beboeft niet ge1.egd ·te worden,
lat dit geschrift ~van den heel' VAN lillSTEllEN denelfden geest ade'rnde ala .1 de danreven genoemde.
;I~chts werd door h£m een nieuw incident in bet
:adiQg gebracht, n. L de wenschelijkbeid eener afonderlijke vertegenwoordiging van Indie in het
qederlahdscbe' parlement. Nieuw? Nean zegt d.
"eer ,VAN D.U.LllII in den Jav.bo(f,·, reeds sedel t
aai' en dagbeb ik op dezen maatmgel aangedron.
:en. ',~lIe' IDdische bladen ook de Locamo/ief. be·
Ilreden mijne opinie. Wees dan welkom, oudere
,ollega; ',Ne!ltor der Indiec',e pers. onder het door
nlj ;omIi6o~geheve,n vaande!. "Reich'ni,. die BallIl,
"ei~::Le"~n, 'u;~d /(Ont in: llteill, (l J ulit wir!
1,lld4eierwijl beaft de heer vall den BHM de pen
- reeds herhaalde1ijk ~oo wakker doorhern go·
iOet!~pO?~maa:9in d. inkt"gedonpt, naaraaDlei!Iog .~~r meening "van, he~ J,l!lemeen Ilaltciet.blad,
lat",oude Indilebe"finanlieele thermometer jaar.
ljitsilbe tIalln~ in plaats vanrijzingg¥'1 teekeneo,
Deer daD ooit 'eeDoanwe aaiisJuiting"der finanlian
ran 1lI0ede.rlalldeo 'kolooienoodig wordt,.Terecbt
J8totj~'dd'Preeldelltd~~ , JavailChe'baok' In:bet
fJ;'~iildA.!;lo.ji¥~6Wd;dat, deze ,Iijds:ijkeprn,tanlign.idi~lInd,~retlne ,Bobeidiogder, geldellJke

aOJr blijf't strUdell, trekt hij zich anel ·wader terug/}

t euwncipatle

_I
!
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ADV::m:a'l:'ENTIEN~

'Van 1 - 1 0 waordell. voor t"Wee plaat,Qirialon f 1.~
:Ellko 'b.e:r-halin2" de hoUt.

II

Voo},'"

De

laatBte

horOBcoDp' trekking geeft <lerhal V6 het volgeud l'e'
Bullaab
CA,NNR ill plaats van
NETSOllER,
ScHIFF "
" W.ATIJI.HNDOIU'}1\ Jie alB row
.ident Van Diocia ziju pen·
6lDen beeft aa.ngevi'ftagd,
_M.H'lIM..lNN ill pJaals van f:)CRIFF.
Riel' .eindigtde earie. De domino .te.en nchter
'l"lllgerang rolt niet OIllYer. Daarentegentmcht de
Java bode op eeu andere piaats in het epel nog een
steen legen den grond to werpen, die volgeuB hel AI·
Ih!lblarl zoo pal etaat ala een rots. :MR. (j.
RJlNNY, Directenr van Binn. Bostuar, zou nn·
melijk van plan 7.ljn te repalrieeren, lenzlj .•....
hij tat lid werd benoemu van den Rand van Tndie.
AIlon8 ?IImiellr6, feg pari'" SOllt on vert", faile •• vot"

jeu!
WaarsclJijDlijk oal de Jat)a-Co7lrmtl van 'de volgenoe weak weI Voor den dag komen JIlet het SMra-

menteele:
Le jeu ",/ fait, riw1l" va iilu, !
lI~rinneren wij, wat belJOeminge<l betreft, d&t in
den 'Raht!' vati Indi~ nogeentweede plaat. moet
'.ervnld worden n. I, die van lIen beer' VAN RBEB,
waarvoo., behalve d. heer RBNNY. ook illaanmerking 8cbijllt tekornen dum Indi e ter~gkeerende
beer y.!.:N DlIYlINTllR. fHoe ul Illej ,KBliSRMAN bet
met rne,.rouw h~ar ,ueter ~inden'll;Dere8Ide~tie
Banll\m piDdel~k is nogvacant door den dood de.
heDran VAII,ANDDL.
'VanhO'lolcoop.trekkirlp:engelprokon, haden z~1

IEindO-lijk, Ua keer op keer getroffen to j'.:ijn, ,.it
de gekwetate ne&t."
nToen bij lang ultgestrekt lag, z:ch niet meer ,er~
roeren kant en torr auwernood nog Adem baz6t, 'fel'~
Bet de toe!l3houwer roor gootl zyn oiJaer'fatie-poBt.
oaderde den €o ..onde. ."budde hem bij d. beensn,
en l'iep hem toe:
• Verde dig u! Nu hebt ge met lJt.V te doeD. Ji

in
C01lrant de f 80,000 tl'ekt, zal z~
vragen voor een particuliBre telegrauflijn uuar den
H[tag . Om VDortaan volledige berichten te ontvallgon omtrellt hetgeen de volksvertegenwoordigers
OVEr Indio be5lissen. Wellieht ook zllI zU meet overhellen tot den oude,'aardsehen schiet~hlfiaBbaIg, on
Leveu.'3 een telephoo.l-leiding' OatU' Bala vitt laten
leggen. 1L~L ZAlterheul eehter IS van dit all os nog
niets Ie
Om tot
tel'llg te keet'el1, zonuls men
t"eH:kinl~,,"bericht ziet, nadert het cOllgres
zijn beniernv-d 1 in hoeverre aldaar
?al worden toegclateD van zak-en, die

.*""

HOK :ON Hn, O. VAN REES DENK'r over Mee8te:ra in
de reohten. De Heer van Rees beert, mil!lBchien weI
omdat hij dian tHel niet be-~it, bij IJ.leOl' dan aeDe ge-"
legenbeid zijn weinigen eerbaid daanoor onornwO-nden
un den dag gelegd. V.. n hom il!. volgona den B..tJo-

viaQ.flChen oorres-pondent van het Boer. H. B. ;'het antwoord, lUlU Ben jong ambtena.ar gegeven, die· zich
pref!entereude, OQk v8rmeldde-, dat hij"in de :reahten
geprom.(Hesrd was: , .Dat laatste doet er· niets tQe~

Inuian wij ons

in vorband 6taan.

mijnh.or, j. knnt daarom
ambtenaar worden."

wel
uan werd op het congre, te Djokdja
<loor deu voorzitter der 5de Beotie VON SClnlID'r
A.UF ALTE:;:ST..iLT, ilet d6bat Over de con-versie van
communnal in indivldueel gl'oodbezit toegeln.telJ.
tmwiJI da'\l'enlegen rIal over het cn!tuUf-siel,el
door hem spoedig werd ondel·drultl. De zauk is

Samarnng.

met bet congre, zelf zal ufkopen,
fee"teiJ.ikbE,den te dier
bel()ovBtl
deanool' te
SOf3rabaia geen moeitc te sparen.
zeUs de steeple"hase van onze Angel-l:lBksiscue Ul'o,Jer; (die thans
echler de hrtnden vol genoeg bebben met hen wed,
loop tegen Rasland) zal er verlegenwoordigd zijn.
Melden wij ten slolte, d,,~ de tropisehe nataur
j

en

WiUI.i."'nfi een met vsel geaGhrQ€lu VI gepll.&td ·gaand0 jaoht
van bet gnrrloBm-lk volgd13. III 'j; na!;:~w gebrJ,cht wierpen de holitdieV6n .de dj!l.ltihalkjes, di~ lij droegen,
den grond, dllCh de!!!JJ.iattemT.o viel ceu hnniler del:'
in h.nden.
RET LIJK YA.N ntH OlIINEEH, die drie dllgen gal,,den in de rivier vflrdrank, ill gistermiddag gevondell:,"
ell nnal' de waning ~n zyn~ overgebl'acht.

ons dOOi'

de zan te doan braaien, door de musl.det€-ll te lUl.1ti"
leereD, en door de lwort~en uit te
raadt wedet' llanvl:lchtiHf~t1B Oft) on~
ue huh:eu wal duor elka:ir t.e sdUlddtm. In CI.\l31"ilJon
namelijk en Kediri hebbBu zicil sdlOkken van "ord·
bevingen doen gevoeleo\ waurvan ,·ooral de laatetc
iawelijk Jallg {ongeVj~fH' 5 lllilluten) duul'cie.

&djULlet ~ hoofdjllkll\ Mle Tjokl'odi~
v-an den upium-affilltenaar Den Dek,·

De

,
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de G4ng g..~bi-;~~; e;;; ~~
6 Illata's tjandoe in beslag.
Mlll:N YERZOEK1'

Onij

het volgende to melden:

Den 210n dezel~ "Word zekere inllnder, herkoOlltig
fAn Kt.tten en Onggodikromo genumd, op lut der
politie in het St.dBYOrband gebraoht, omd.t hy door
een hevige koort8 wile aingetnat. HaDe 10m ".n
f 4.50, die hij ala waterdrager b.d oferge.p ..rd.
ward hem door den betrokken Assistent-wedana ontnOlueu ell deta ga.f. vr~eIDd geDoag. dat geld in be ....
~. nring aan een zijP-Br oppnsera. --Naar- \,Brz:~.kerd
wordt heef~ die oppaBsar d"t hem toeverLrollwda be ...

P. B.
NODIT VEll1!ETBllIBO! "Mijn hellleW' ri-ep een oude
Jnf'vrouw [lit, bij wie men vaor de IOGlealstel JllllIl
eelJe bijdrage I:waru rerzoekEln tot * rerbetel'ing VAll
Jl
verslokto govangen , "mijn he mel, t;ijn die menschen
llU n6g at niet verb;)terdf"
Oud. J ufftouw. wij womcbtell dab gij in do
1'1&lI.t8 Wllllrt van dan lndiHchen journalist. Dag ann
dag geeft, hij' bydrogen tot ••ntooning en opbeffiog von
lndifi'a grieven, VAn do in India hedotsande: misbruiken,
if} een woord liot verbetering- f .. D de Indiacbe toeshndea.
Bu beel't hij .oml!! oak aan weini ~ ·odeD om uih te
roep:m: ~ijn hewel, worder die hoaatar.\ Jan dan l100it

drAg ten eigan bate aangewBnd.
BerichtgevBr W6D!chte dit -gepnblioeerd _t{) ,ien. om
do reohten -,-an Ooggodikromo te -,-en:BkereD~ inga,.l
hij het Stadaver band' 1."<TId moeht "erIaten.

HIllE r"DIson LANll"QUW CONGHBS. Het B •• tuur
van genoemd Oongres maaH in de S..lerabaia.che bJadell bekend dat VAn d. 25000 lolon in d. geldloterij
GOOO on .o,kocbt .ijn goblo'on; dab deze nUUlmed by
ae trekking niet aAnwer:ig ~nlien s-ijo an darhalve do
r,oterij, ..1 bsst•• n uit 20,000 Loton, on dat diontongevolg., in Terband metds lepalingen de. Lot.rY.
n.der bij &.npl.kbiJjett.n bokend gem••IIt. d. . .oeg.!
vastge.told. prYlen met .en ,ijfde v.nuind.rd .ijll
geworden en mitldien uu be.taan .lullen uit!
Een pry. von
............................... f 80.000.Id. id. id.
.. ............................... 16,000.Id. id. id.
................................. 8,000.':'"
ld. id. id.
•......................,......... 4;000._
Tien prijzen Tan ............................. ".. •
800'.-

ve!'beterdP
Nellil oude .Jnfnouw, eV6bwin .18 uwe b06ven zat
ds we-reId ouit riOOdloDig T8rbeterd wordeD, d,t geen

bijdr.gen ill •• r noodig 'YD. De eene •• bavait wi ••• tt
den andere. in _uwe ge,.ngenil Af - bet aene miB~
brui~ en gebr.k voIgt
het endoro in OnlO w.reld
op, Wal <on den .. ij ook ,mel on.on Iedigen tijd uit~-oeren iadien sr uieta meer te verbflteren l'iel? In<lien d,t tijdetip o.it .aobr •• at ..I een of andere Da.
ta.tropbs ,aon bet be.taan Obl.r aarde ••n ainde tnaken.

• ","
Il> Jl. "'OHT.IiIRHOi!J)~. D~ OlulrlrJ(1.,.i geeft de "oIgeude
.o.rotelling , van d. op bet I••tote oogenblik doo~
Griekenlaad togeno .., Tutkije .aDg.nomen boudinB"
,,'rwee b.eren dneUeereD."
.E.nig.z;n. te. zijde., ... bter ,.en boom.•t ..t •• n
to.sobou"." die dsn at,vd met le18ndig.bet•• gihI-

Lh.-N.DRAAD

Dum IT~UTDr&YEN gaven heden morgen om. 6 nUl
sBDleidilJg dat de bewoncr!l v.an ·EHeko met Bchlik uit
bun nuobtrust
Door 'den oppasser· Sa"
w.I
tetten :.ij '~diree-t op attn looptui.

wi baar op!ossing in de praktijk moewat tc geven ell te nerneu. Hoe

lllet

geechikt

v-eroardeelde hede.n den J-R.vaan Soponjono tot 5 jaar dW4Dgarbeid in den ketting
don J &v .. n Simin Gonthoo tot 3 jaren dw.ngarbeid
b. d. k. -, D. eer.tgenoemde WaS in het be.it gil"fond en van een wit vest, hetwelk ben evens andere
zaken in de ill~at:d Februari jt door middel -van
inbrllak nit de wO£l.ing vao Pak Rabmat ward weggo.tlo.
men eo -de l.,.tstgemdde van ~eDe hoereelheid kame,
welke in die m.and door m!ddel van op~nm.king der
d&kpannen werd ontrreemd. uit het GOUVernetne:at.
koffiepnkhni •.
DE

inderdaad netelig. Aan den eeneL! ka.nt rulien Jer ~

zich niet tevreden schijnt te stellen

wel eon

-'-----~~~--.-"~~~~~~~

gelijke quaesflod alB de genoemde onmiddelJijk de
landbouw·belallgon. Ann de andere zijde zijl' zij in
de kDloniale politiek ais 't ware
ver IDQet men 1111 hier gal-\.n !TI pt
Hrt. 111 Reg.
doringen van BtaalklUldigen
Indie verboden ?
De

tooh

TieD

I

id.

id.· ................................ ,

' ·400~-

Vijfdg id,
id. .. ... ";,,...................... . 8 0 . Honderd id.
id. .. ............ ".................
~O.Hoad... TOll lot.n WUI'OP p'Y •• a Ign !le..llen
kannen biero'tr un af 15 AprIl ten kutore ',ao' dell
TbeilUrie! be.ohill.eo,

OYBR D'!lIl' H~IH.
correl'.1)oudent van bet

Q,,!;.:iW,: d~ B!t~,i.lcbe ; 1t'()2Jen ,ermeld, en w88r~b;jnlijk lOuden d~: brievenB. "d.t op bet o"rd~el be. tellers dtm geldre6B Berilu d.a .clt;d .filld~!l~ t.f'I ~.~·er
de~ Sutllltr~ ..,he bladen orer di"u !tQofdambten..r
d.. r lij bij den ",gkm~e.ter om inlichtingen zonde"
feel i••f
dillgen.
He .. Nohcher
kunnen ..agen. .
. "
.
de. inL1" •• le."n un hot gedmende
Groote ver"arrlng en onbtl1tJkh.den louden TOP d,e

n.

door hem

bOlltuurdo gewelt t~gt\n

gej ..gd, door zeker

MR. N. P. 1"0'

'

:.el;fs/r:nr?ig(; I."di,a!;.e j!iJt1.t/.cien)
heli BAt.
R. B.
voigande:
....... , ,Baknoptheid.holve hob ik mij (in mijn
open brief Mn don oud-ndoi.t., Alting Meo.) tot
e~n p.nr :hoofdpunlen bep'ald, doelt na de lezing van
hab in het AmlStel'dam6one llandeZl blad vo.n t! en 5
li'ebruari f-oorkomend betoog, dub onfoorwaardelijIt be~
hond VAn de finanei;;ele .enh.id tan Nod.dond en
Inuie maar dan ooit Iloo.dig is nu de oude IndiMho
vIee.ohpotten l.ng •• merhand ieog raken, .pijt hot mij,
d.lilt ik niot met osn onkel woord l'ekOIlSchap heb get'
VAn de gehaol tegenoverge8telde meaning, dio
ten de ll;;} ben toeged."u. lIet is my volko!!um duideHjk dnt men tfJr goedcf troilW hBoft kunnen ij Juren
rOor he!; behoud dial' eenbeid rioolang de ZiOogenl:aulde
lndisohe ovorlchotte n bij millioenen en ,.tuiilioenen to
geJijk getold
m$.i,1' ik b!:lgrijp niet hoe mon
d o handll.!uing vall
begiusol verdedigan kan ll\ler
Den keerpunt in de IndiBche fimmcien iu geKomen,"
e::k te ko:rten in pl ... ta: v.u overschotten foor de deul'
fJttt.lln. En Nederlanda, e'n Indie t (! beiang ver.zet ar fiioh
mijns in~ienB even IHteri: begen. Ik wemwh den tegen~
l\iinistcl' vau finanoie n uieta dan goads Loe,
maat'
!i~l hij i>ioh QP
den dunr mat eere kwij
tell kunnen 'An tijn taa.k,
waken voor orde en
regelmaub in het Nederlrmdsoh financiewer.en, wanneer
hij miBBChiB!l olk oQgenhlik ksn garoe-pen worden om
ten hehoeve vAn Iodie eeniga t'J:~r. milJioen€-u te 'ier~
ell watt Vfil&g ik u in gem.oedo aIt W&t llloet
kOlllon van de eoonomische ontwikkeling
vall Indie l W"flDlle"r
afbaukelijk blijffl vall de meer~
dere of mi!ldere
der bijdrageu of Bubsidien, die
Nederland gOGdgunBtig !lOon India znl willen verI eonet ? Het spreekt immerB ~ an zelf dat hoe good
en edel de bedQelingen van d-e Nederlandsche regeering lllet
tot I.cdio ook wezeil
d(l

Andr ee W!!tene

hoeft; douh hij WaS er
nn wolko!l toes tan dell on omtl,"ndiigh"den
zijn, zoodat de
H eer Netl~che r~ aen oLl.der"iJJding~ die, Oill £len.
meElnr.i1,ru8 uitdl'ukking t(~ bBLige!!, he8t vnn de
komt, ','"001' he~ tegenwoordig:e mce!' wa.ude
n iet a..ndorB dan zaer welkom k[ln loUD.
tiid~

v~r~nderd

.POSTETIIJEN. 2.'0

n •• r ••nloiding

(:,C;cee

be::~::efoe:t:nellJ.:i~:l~r I\~nellle:n~

'1 8&1

~",,' BB1l~chrijf',

fAn de arbikelen vln het AlDeterdatn60he HanaeZ,Uad
ol{[l~ "iithd6tefl t'an Kolonf&)~ ot!sr d~
en Be.'

iJl.(J"gMllU "eHl, zokore ftroefhaid, wa*ry"J1
gefolgen
in h",t pat'ti(lulie-ro It}7t~n de~

fIe ~r

.... B.

wij"fJe worden yootkom.sn.

~S()lo ;<3fde;M""';Rudag drie brie vou,

J

W1.T
d io
pct.

llogman.16 n~n de 1'a.rdenbelAsting,

EIERllii"NER.EIi

ff.~

heden moe!; behu.dd r.ijn, op
bedl'Ag als bostA te llloelen

bet ~ich nit volle oTertuiging tot
zsl rekenen te "orgen, dnt de: beLen
niet honger worden opgevoerd d~n
in de ID€BBt dringende beooeften van
han. I k kan mij in dit ophicht hanst
deniten dan dien, W[H),rvan

'i'olge:o. den dag el' in de
gerel:ld Wl1r en gemaaKt, h ~ bban i'jO
prijs
ierklaurd,
De heer
en met een fllibel gewapend, Wtlcht
op. Eeu "V1~/J, ban
oao oak dda
ItiL1\r 1:$ Bchijlien
gevQnrlijk

erbngeu mochten, de tijd niet "fer :if meel:'
dllt ook voor Oost-Indie g(llden zulion de

met be trekking tot We,t- IDrlie in
door den beer van Emdell iD de l'ede waarmede uij
onln.uge hot voorzittersQhap der Koloniale Staten 8flDviIlnrdJe:

zijn wan t de booven ~ijn ontsnapt.
der ge;]tolen goeder€lD is in den

huh; ran den hear S.

Is

n E l!EGEBRING

werden

MET

m"

, De fiua.l:loieeie
verkeert, heb lSubsiciie, dat

~:a;8~:~)~Rn

FElT ;'UEND?

waarin 8urinfllli6
jaarlijk.e
is het

grout~ bt:ilotsl31 foor ~llrino.mOt om r.ich

80e~

Tot yo or

de g0zegelde

nit

atuat

o p den weg vsn voorUitglftDg' te
vole bronnen van welVEtart te
waardoor heb intussohen, 't if! aan geeD twijf~l onder
heyig, tot bloei zal geraken, terwijl een noodzakelijk
gS"II"plg hiervan zal 1Iijn, dat de Rolonie de Kosten barer
huishouding telf gab"h:!l 21,,1 .kuunen bestrijden .en .L(\g
gelloeg voor meerdere ont.wikkeli.r:.g overhouden. Het
tbane geldenda regeeringilbegiu8Bl is echter dat, zoolang SO-tina-me 8ubeidie behoeft, aIleen in de dringende behoeften mag worden voorzien; - wij blgven
dli.ardoor in een cirk:el rondloopen, tot dRt wg uitge ...
Dut :mllen neeretol:"ten. l )
Om .au 1'l:0darlandsch-Indie eene gelijktJOvriiige toekomllt te besparen is zijne fiaancieele zolfdt&udigheid
mijns inziens eene conditio line qua nOD, en zie hier
in ruwe trekken hoe ik mij die zelfstandigheid vooratai.
Nederland b.houd. onve,wa.rdelijk &1 w.t h.t tol
duster van Indie. heeft' g.:moten J zander ooit ofte im
mer tot het verleenen Vall Bubsidien aan Iodie l but
ataan tot "ree:titutie v"u noegH gebrl1ikte Indh:che
fII"ldoJg" te kunnen verplicht worden.
NedarlDod berekene -ter goeder troilW hoofeeI 'lin

maar .elden gebourt haL do, tij te welen komen,
W68l'Sall het ligt dat r;ij unehteloos wachten.
Wij kuonen cia namen noemen' Yan honderden Obineszen J die, cen requeet ingediend hebbende, w,a,rin
lij Terguoning nagon om in Nederlandsoh-Indi5 te

werkelijkheid door het moederlaud len nutte der Ko.

en den l.n F.bruori jt worden 'on de Algemeone

Zeer WBIt.rSC.dJDlyk H". bet, dl.t der RegeerlDg van

worden.
Ge kunt natuurlijk ni~ ~

ferlallgen d.t ik in dit
bescbonwingen treden
aa" !e, "g am dt) gewiehtige qus.ee:tie fiBer
te behandfllen en
ook in het op~nbalu: rr;;;J· ·uBvhnp
goven vall
ViUltO o,ortuigiufY dltt. 1 ';uumeel: .Nederlalld dell
8!1ongegeven
7il, 6011e gr 9u2ienlooZic "f"tlfwarring in
h;.-t eind van de geschie.
dt-Dis worden fillet. III e lk geV'a.J. bereid ik. er lllij op
voor om rnjj116 bedoIlkin gon nader uiteen te i'i{·tt('ll
den. maatregeI, die ann de SLaten Geuer... i aoll:
dol;' Iudiache beut'd in h"L.den heoft gedoch die, gelijk professor Velh Lien flflhige

ylnchtig epistel in ui~,oer
..1. W.llicht yinci ik

geleden

'00

S-Cl'

volkomen jui.t uilliet, "de begin-

0\' selen l'AU' koloniaal
rogeol'ingsbeleid roeer dan Wflllnlchalijk: was: AAn de wisselendo inLtcbten van de
II meerderh<:lid der Ka.mer prijs gaf, sn eene

,der Nededandeche v.rtegenwoordigiDg met d.
.der Indische hUllhollding noodig mMakte. die GOur'
"don grooteu .f,dHnd der kolonien teer bedenkelijk
,wordt (de Gill., 1869, 1, bI. 113.)
"Vie hml :r:oekt in eene nog ve:rder reikende I.lit~
br{lidillg 'an de bemoeiingen der Nederlandeobe volks<
vertegenwoordiging Dlet de belaugen VUil Indio iL'lJ
naar mijne meening, op een dW8al13 poor, en gB :zult
dUB kunnen beg:rijpen, dat beb roij eene w6zen1ijkB
tclaurstelling geweeBt is om· in de brochure fa.n den
heer van Kesteren, (lje de laatst 81lngekomeu mail ona
gebrQcht heeft, ah: p~,tl·~ c.ea VOQt de kwalen, "WAuraau
ludic lijdtJ aene vert.,:,gel..lwoorJ.iging van lndie in de
Twcede Kamer te hooren aanprtlzen.
Ret ie mij oubegrijpQlijk. hoe tlell zoo kundig en
man alB de oud redRcteur VAn de Locomet cene dergelijke 0i:'iostling ",oor den dag kau
komen. Ret geldt; hieI' oane Dude quaeatitt, die ten
onzen~ weI ill WAhr eerst sedcrt de berucbtl;l Bntavin.che
van 22 Mei 1848 "nD de ord. i.
in E~gel.nd reeds meeI' ds.n bot1~
bcsproken ward, sedert Edmund
gede~kwa.ardige rede van 22 Maart
177 5, On cenr:iZiaiion refill .dmu'im, haar volgenderwij:r,e
by het Britsch. p.rlemeut iuloidde:

))You will n ow, Sir, perhips imagine, .that I am on
the point of ptopoei.1Jg to you a Bcheme for a
scnto.tion of the colonies in purliullenb.
might be inclined to entertain 80lli.;) such
but ~ great .flood stopa me in roy course.
tun~ ~ I cit.unot remov e the eternal
creation. Tile thing, i n c.ba.t mod~! I do not k,.ow to
be possible. As I meuJ.la with DQ . beory, I do nut
absolutely assert the ;. .upracti~abih~y of suoh ito
sent~tio[l. But I uo no ~ Bee

nOU8~m(;lJleB, qo..e de voir qua DOlla desapprOD.fOD8 daUI

un t:etnptl, ce que

DOUII

o.pprou,iotlt, dans un autre".

M ..r indien onder d. gerepatrie.rde Indisoh-gaeten
geen geiJcbikt Limmel'hout to vinden ill, W.*l' lal me-n
het d4n van daon halen? En borendien, hoe It8lt·men
zich verkiAzinge'l rOOf, wau.rbij de inwoner van· B.taViR Dft.tuurlijk niets f66r mag h6bben boven (~ <;ln Ne . .
derlaut1er uf den met hem gelija geBteldsn," die tijDS

woollplaut. t. Ternat. of te Ol.bleh gefe.tigd M.fl?
Z.lf. de ge'.gh.bbe" te At.poepD. en BAhaa", d. po.t.
hQuders te RotH, Tlmtoli of Lopar zuUen zo.nder groote
ollrod!J.~va.rdighei ; niet·van het stetnrachb kunnen wor-

den nitgo.slot'3ll. tenzij het mies.lJhivn do toeleg 1f.ijn mcoht

om aan aUe atlbbenftl'en "TaD den Staat dit recht te
onheggen J ten 'lind 1 hat gu,.ar niet te lOOpeD dati
het in 1<"rHDkrijlr zoo welig tierende .tel.el der offiei.le
c,o.ndidatuur ook in Nederlandsch-Indie' wo.rftt!llchiete.
NeeI!; hot ~enden van afgevaardigden nit Indie nair
de Staten U'ensrBal is het roiddel Diet om Ian de
wa!lrachti~et)eeldjdig~ belango.n ,.nlndie eene beboorlijkt!
behnrtiging te wlf.arborgl3u. Zulk Ben waarborg kao..
alleen verkregen worden door verw61!enlijking 'an bet
denkbeeld van een wetgerendB ml:~bt VCor Indie in
Indie, gelijk het indertijd in de 11 bekende bro .bureo
.ran den heer Heldring outwiklreld en door praiee.or
V 6th in ~ij'l. boven aangehaall Gid.J~8rtik.81 "'ll ;-;,nuari
1869 na.dor Al\ugepfcz6n· is. Voora.l ha~ betoag ,.n
gonoemden boogle.raar ;nookt het duidelijlt, dot d.
quatletia van een wetgevend lichBsm in India in' nauw
v81'band stoat mot de quaestLe' der V$ste bijd~a.g.eJ j.,
dat beide qu!\estles .als de VQor- en keer.tijd8. eener
Illedaill. o.afeehei lelyk by elkand •• benoor•• ;" doch
ik heb Ihano geen tijd Om by den iuhoud di.r belaDgrijke geschriften op,ettelijk .Iil te ot.an, en voor b.detl moet ik er mij toe hap"len om U Bene a4nda.chtige
hel'le!:iI!.g er van met lladruk a .. n te b\1·'elen .. 'Bet lsi
de "Terdert~ be!!'prek.i.ng der l8ak, «autoe ik eetlang
weI eens gelegenheid hoop te vindell, ltlrgemakkelijkan,H

Ur1'

27 Mrt_- V~or de botrekking ,nn Lid

BA.TAYB,

der \VeeBkame.r alhier Bchijnt in de Berate plaatB to flallen
in ao.nmerking kOnleil de hear Mac/uo, ambtonMlr,op
wMhtgeld, lsatat hoofd· cOltlmielf :)li bet Departement
van Binnenlandsoh BeBtuUl"l eo b6kend ale belr ••am

violoDBelli.t, in welke. l.ot,te ho"d.nigbeid ~ bij ' de
8oir{ett lJwsio1.le~' bij Z, Eden Gouverneur.. Gener••l
opluistert.
N~ch ,ernemen Wijl dnt spoedig weder eon" pl~·t8

:~ .~l~ :~:d:U6 %~7:~k~~:~e:l~~:r;:~ra~aec:n!o ~::r:~

de Ltgny, van de Pol en de mn.nck Mortier.
- Z . .E. de G()u.,.erne[lr~Gener.ul r;al morgen •. met
goyolg, Gin bezoek brengcn Aan TandjoDg Priok:
AOll het Heemraden-plein :rial te 8 unr in den morgen eon train ger.oed ahf\fi} om Z. E. nQAr de haven..
wel'ken fa VOe:reD.
Z!jll El:celJentie zai worden vergezeld door den Direoteur der Burgerlijks OpElDblHe Wer-ken, den hoofd..
chef der Butaviasche na.venwerkell., en den

(J. B.)

von B.tavia.
SOER!.E!.IA.

~WOSfHj

rernamen

wij, dait

l\-iollwgm (plll'ticulier), den 12 ~eel'·in:b.e~
door een bZHidjir medB~eill~ept en. dienverdronken i , .
(8<1<1'. Ct.)

wale!'

lonio' wordt uitgegf'lren", ~n met het bed rag biervan
belaate . IndUS zijue b ;!~rooting van uitg.ven. zonder
dian post V$ll zijn !-,ant a1 le SOhetp Ua te r(1kenen,
want niet.a zeker z;ou Indie op den duur weJgeV8l1i~
mogen ferblijf hondon] geen bew:c1ikking ontyingen ~ ger wezeu kunnen dau to gemo13t .te komen 8an et~n
niettegensh,.ndo een dil!lpo~ilie verzonden was - en
dar bez;waren van be~ Amsterd. Bamlelt!",·Jd door btt
on.ch11ldig voroord.ald "orden tot geldboete, omdat
inkomen ,.n d. Kroon geheel of gedeollelijk voor
zij, na reed. gC"luimen tij d zich hier te hebben opge~
zijne rekening te neman, welgeyo.lliger allhans dan
hond.n, geen ,e'gl1nning '01 ..-erblijf kondan v.rtpobet denkb •• ld om Indi. een deel t. doen dragen in
nen.
de koaten 'ilion eene vertegenwoordiging, W'sarin bet
Ale aeD geyolg 'fan den aankoop van Pa81er Benin
r:olf niet vertegenwoordigd is.
door het GOll,ernoment, hobben vele Ohineo.en aldu.ar
Indie zorg" dAb op zijne bogrooting bet evenwieht
gronden in oigsD.dom aaogefUBgd. Den 25eo Januari
tQ8So~en- d.e gewon.;, on.tvangeten en de ge:wone uit-

garen niet ve.broken worde; .n blijken do eer.t. niet
voldoende te zijn om de l."tste te dokken, dan wor.

I de

bet nood;ge nrriebt am door ,erhooging van b.-

i ehan'de of )QvQf)ring van nieuw. . bela8ti~gen, des n()odl!l,
I

ala niter.te'toevluoltt, dogr inv,:)e:-i~g 'an eeno

alg,~

dit aUe. ni.te boil:.nd ia, en dat d. rechteu, die on-I ,.cene inkOme!e.nbel,eliDg te" l.ole d.r ambte.1Yke en
JoBo.ldigen to~ boeten v6roordeelen, di~ efelleenB in
ouweteudhoid doen,

e,iangen konne, iet.· .. at nib een .taatknndig en maat.
.chappe1.ijk oogpun~ bOOL '; wen.obolijk moet geacht

.!lb.'

om zijnG

Zu

den, en op dit oogenblik: bebbon vo.. oheiden belanghebbenden dieL~il~ofiit.ien nog ni'Jt onivangen.,

tot de le'3ning!JD TaUt' ziju6 kQIQnittn duet, en zich .van
e(IJle r;oodanige garanliu t~ olith·~)ud~n.
In elk geral wHde ~L'z()j'gd, dat de rtH)te dfjr Iudi~ebe schuld ook i~ LJi;; .elf belaalb.a, <ij, opd,t
een d.rge1ijk fond. h ier ineg.Hike bet burg on. eM

leden." In ,eer 'opoicbtenben il . . . . . . de. . . . .
den heer fan K .. t;,ren
beirekJn.lljlt gorlnE/" fa
Il dis.:lhG _P.;iI!lJ}l.ituit,.,u f q.Qi 01lt bieD
merits de II Colottie,u en t"eedB rneerm-.len ma.kteu
dehand.lingen •• n .owmig. hanner mij iudaobtig
aan de opmerking van L. '!web.foucanld, .Bien ne
dOlt tant di m"inuor 18 •• Hsfact; ";~ q me noue 8 vODa d
he~ !..';!.nt!! ~~f'!r

:::v;; ~~el~e':::::htE;:r::~l:~~e~~~

Goevernemenfs...
Gew€s
BCBtu ur geuonden, te l' uitreiking en ter inning
der ;:;eg9Igelden. TegenWOOl'tJ. ig worden zij, door middel
van den G00vtJrnement'f1
rechtstreeks ge~
:tond-ofi a nn de
Tegen der;e
bedanking of bc,2;waaf
bestaZHl. Dooh de praktijk
lBert andere, Evn groot almt~l di5P05itHh.. tech up
requ6sten va.n Cbineer..,c en Inl.nders wDrdt niet be~orgd.
Wannest cen appseser T8ll het pO.!:ltkantoor,
bel.ftlllt met het !'ondbrengen ,-an brieveIl, de won i :u~
TLiIi ceil I".; bUl eeG ot lul«.ndel.', a/iD. wien eon gezegelde
Goevernemenb's-dir:spoaitie is geadres!eerd, niet da~
delijk ,inden kiln, wordt do dispo.e:itie alB jjonbe8tel..
baar" opgegeven. Yan het postkRntoo~ wvrd~ zij tel'llg
g.~oTlden n •• r de Algemoene Secrelorie, woar .Ue
onbellte!bare stT1 kken worden "Ternietigd.
Middelerwijl :fiitl u belau';hebbenden reikha.lr.eDd uit
naar de baachikk.ing op bun request.
loop en bier
;,n gin.d8 om. te 7ernemen J of "ullie bel'lchikking eindelijk op weg is of flpoedig Y"erwacht kan ,,"orden, en
requc6ten D1lt'.r de lIoofden van

Searetarie de beDcbikkin 4e~ op die afton.gen verlon..

be.IMn hnD~1I om d" renlebelRling der ten I•• t. ,,; '-.
Iodl. teoilliten t ..... ingen te garand.eren, d.D of h.t
maer in sijn tegenwool'd1g en to'1i::omltig t6lnng m.nct
geocht worden t. doen, .at Engeland met b.lr.kki~g

niet ambtelijke Buropeanen in bet to kort te vC)orzien.
Uitg.'~n VOQr buitengewone warken, oadogen en'l,

eeret een hevig geruisch alB. dab van
ilHntucht

Hoe is het

en

was ook de vrnag die men it.!

en

~:~ll~:~n

onzinriig

~ijn zou

dAn die

(lrin~

l b:~;~n~:t.;'}~r~"~ d;:~~;hn'~,~!.~~{]~~~o!~i'~~~1.i~~:~\~~.k~g~

!atendo, zon ik
a.fV.t'llogeDJ of hij

Urr P ADANG, 23 Ma.rt. In "., landa kQffiepakhuizen
~;~e~itWj:.:O!n~~A~:~:gjsteran fOOt' de eerete veiling

OIl} Ran

te

we~B B~~~k:!~t in eens

\'ittl

.t. nadenken dadelijk in het

oploillling is, die men fll' m ti dr lijd op heefli wet-an t(;
bedenkt:ll om einige mate althans te gemoet ttl komen
ft&n de ber;wBren VAn de malcontenten van 184SP Mocbt
r:.ijn geheugen hom in di~ op2.ilcht t:en anders zeld'ttHHn
bU hem .oo,komende pott hebben gepeeld, daD.ij
ham de' her!ezing aonbevolen vnn hot YDortreft'61ijke
opaLel vlln prOftllH30r V t:'th in de Gids van Mlil.a.rb 1849,
De o-ppO$itie te.r;rm. net Kolon-hzlt: Itelael wAarnit. ik, ook
ten uwen behobve~ hat volgendo Ilfschl'ijf:
nEn w.t is dan nu hob pla.n, betwelk men ten
Blotte ill overeongekolUon oader te overwogon, en
welks verwczenJijking men, £00 mogelijk) door aBe go
oOl'loofde ruiddelen wt.!llscht te borordereL? Genu ander
dtln dat de 1)cricgenUJooralyr:.J'8 t)an J..Yf}{ierland8cl~ l(ldt'&~
ton getol. ,an t .feo of dri~, die t. gelljker tijd zotl.

deD zitling habben, nit de in N.d.r1ond. aanwezige
perSOIl-oJl 1 die, n.it India gerapo.trieerd, met de belAtIgon en beboeftcn van Indie door eigene &BDlJchouwiug
bekend IUn, door d~ kie,g!:n;chtigJ~ burgen "all Reder..
haul ~oudi!n g6kozen' worden, met dien vent.nde, dat
telkenl bij de aanvulling of hernieuwing del kamen,

de kie.di.lrikten Ion·

den worden aangewezt3u, dre, bebalv0 een vertegen.oordiger hnnner eig-ena bel,,~gon, .(loll: bunne keota
op 6en 'f'(~rtege.nwoordigeT '8n die del' kolonien lOUden uitbrellgen1J•

De be.r von Ke.t.ron i. natnurlijk de la,tale

Aan de .er"arrillg ••1 nn, os onoe mffdedeeling,

b•• t,ijde men nit e.enlu.ele voord.elige .aldo', ,'an

een aiodB k.unnen worden gemaakt. M ••tregelen d ••r·

. vorige dienstjllen, en ,oor loorer dit tt.iddel te kort

van i,1an dergelijk.6 ... toerlD." io~s goedl te verwacbten.

toe.ijn gemakkelijk te treWan. Zoob. v. Ion d. R.-180biet Iieiorge mon .iob d. benoodigdo' seld.n door
geering tnonen b.e.kond m.o,. ken, d.t in elk reQoe8t.
het .Iouen .• on oponb.re leeniogeD. ten 180te un In.
duidelijk mootenwordeo .pg"ge,en, num. foornaam,
die, waarvan d. t. botalen rente bij de gewon. uit·
wottllplaat., wjjk,naam VB" wijkm.eat.t, en "nmm.r
ga,en gevo.gd wordt,
nn bet blli. w••r d. requ.atr.nt. "OObt; Die. gagefenl,
. Noderland ove.w.ge of .r. met, bet cog ,up d.
Wlldeo dan 0P bet adrel vall de belObikkiDg konnan ' .ohatteD door de koll.>lIie reeda op&obraobt," termeD

.De loogenaomdo Indio.be ap •• iolil.i.tenf ",.ast bij
..If op bl. 65 ru .ijne brochure; .e .ijn gollo.en
door het Nedorland•• b. ,ol~eD Y.e.en voo. N.du-

OlD

land. Daarenbofen london de mee.te ·a.u.nner duor de

Koloni.
omdtl

r.pr.... utellten. wooten worden,.gowrl\8kt,
borba-Id.lijll: ill at.ijd Komell mel hlln fOr.

010

au

te Teel droog...

----

.ioh niet meer beriumrt welke de eenigo pr,olische

ltoltij op wolke wij •• dan ook,

i

de

padi BtA!t.t hier over&l zeer mooi, - "we' hebben
dnn oak den noodigen }'egen geb,.a en genieten ·dieD.
liog dllgelijkf!.

' L.'-'

het vrftagstuk ge'h~el in het
den heer VAU Ke~tt!ran we! willen

but -l'egen'r":';'" daar~ .

umn~:fd!l:: d~u:::~e~ie.~in;~;:eIl~lazen . .in

Indie
in
QPperd6 to
del' dsmollstrutie te Bo.taYl& in Mei
beeld werd
\i: ellOr
Ntlderhmdel's
bU de wetgCH"6ndo

V~derl~Dd. D~t he~

zijnde

eon schos: gevoelen, die :iuiv6I' van het

Uit d. BOTen1. kofliel ,te .oort 18007 pik 67 pd.
~
IJ

fI

Aierb"Ilgis
P"inan
Ankola

"Mandh6liDg

955
1182
2518
19"9

•
lote .oorl
2do soort

G.hcel. voorraad

•
,

24612
1111

,

2G7~"

f

4'4
05

•

2B

,

• 44
• 72

•
•

f

•
•

• 16 ,
(Sum. at.)

UIT DE BATTAt.:LA..:NDIiiN ontving de Sum.. Ct, geen ,reob~.
streekllch9 tijding maar aan !leu particDlieren b~ief h~.t
hI, a Ler inzll-ge toegszonden, VAl'neemt het eobter eesige

bY.onderheden
tak.lilch~

om~r.nl

d. gobeurt.ni.,en op het.Bat-

oorlogstoonal'll.

• Do koloDn. Engel - da! l •••n we d.... - heoit een
gun.Ugen keor in den loop de. . .k.n geb,.obt. Na
een k"rte .ommatie v.u d.n Be.id.nt aBU ditboOfd.n
vnn Boot.., .ijnde Iroevon Qpgeruktonb.bb"n deu
fiji Boet.rache kampongM ingenomell: !)e ~~~re~seD
waren niet te be;vegen om stand te houd~D; wa,,:, wij
vera.henen maakt.n !ij, na •• n .cbijn ran tegenetand
te hobben geboden, 00. vlug mngelijk been ........Wij
bekwamen

een

zWIJ6r gewonde, een on~e;rofliciwi.' 'de '1~

vijand do.rontegen he.ft or gedooht ,an 11ngB gehAd,
wont Qn •• ocherp.cbntte .. bebbe,n 'er de boat. brokken
uitgel.'kk wi. t. paard •• t of .ioh Ie veolop den.voo...
grood steld., ".'er ,oorS'Jedbij.
.
• Kort bi.rop bebben liob .eentientalradjaa . (hier
00 hijet iedereen radja of voo. 't miDst prin....t wei
.todl- of d"rp.eomm8ndant t •• ijn!).angemeld ...... !lIl:l
ond.rwerping •• n~.bod.D; .Is voorloopige oo.lolJlllohat,.
ting b.bben zij ..en t .. intig peel ka.bouweaOP8&braoh,.
... •• r al. ik .'t wei bob, z.1 bet daa.bij· nie~ 'blij,ell'
zij moet.n me.t opbreDgeD. . . , . " .
'
,Als het v....t .ioh Di.t.erder.nibb~dt;d&ll ' aI
de.e oorlogwel 1Il1O.dig ~fgelol!pell .,cl<!ch '.. or

~:.:.:e::';~f:f.~::o:.I~~b!~ e~n.s::t:~ili£no~

de korell. die on. Du'van. dienet aiju,·llIlteli···'hlItd.'te
verlllt1fOorden kriigell. De BattUlleu+ IIrmljll

oogen nog ... ra.klucbtiger

dan d•• Ie ong ••ohtkt TOO'

g::;:~~~f :~lli.~I ••:r :{.:,~t{:~nh·f':;:nnp~~.:~~,~:a~:~:

I

noemda firm. to. b•• iobtiging go.t.ld. an don argo.

~:;k;:;

ben gekolOfll,lI
UIT

8moG... Ond0r d.gt;;;k~;;rng ,on den 17den

deM sch,ijft mell aan do S"m. Ct. von d .... d.t be·
richteD, nit Siugkel Qnhaugen, gewag maken van eli'ln
bende van onge'fcer 60 gewapflnde li('lctoIl. uit Atj&b.
dio t:.ioh in het g{lbied dt;l' SimpangMKeri ophouden.en
P8Bsar-.601ei ollYeilig mnkeD, TUl;lt beb doe] om t;wh
door het .anWBr'l8n ,an ontoneden yolk tf'! veJaterklAll.
H00w.sl hefl ni~t te dt'llkell ill d-at dfze bende eon
j

imnl;lLag op

Bfngkel ten dUrfeu Clndernfltll.)u.-::-

,dUB

bl'!.lui~ de beri"htgeTer ~J zijn door don Ullinanen
komm.ndant dJ.Ar tor plaats6 tach de r..oodigf;) Ola~ttt)"
gelen 'fan voorr,.org ge-nonH'Jll j en bestaat er niet 't
minate g6fP,ar~

SITOLI zijn berichten ontvAngen, d.t
Vlill hot ciland Nias sederb evnige n Hjd
rooneel van gt'lwn.pend gewold is. 1)6 onde
VBate tU8sohen de stautjes Fodura en Ol'ahili zau op~
nieuw zijn opgorakoJld en behnlvo Botobosi wuden
OQk Dog oenig6 andere miniatuurrijkjeB 1<ioh in dOll
twist gemollgd hobben.- Zijn wij goed ing':;'1lichb, ,jan
fertrekt derwsarh binnenkN.'t een milita.irB mRch~ 'fAn
twee compignien
e(rn mortier.
(Slit;'?" C't~ )

w~et'

J

::0::;6 ~~~::n t;ab;::!:Dm::;~~:~~n~a.r

de. ,We•• en Ba.d.lkamer albi.r on Van onuitgel.olte
Ing Tjo&n.

p.""goede~.o ts Krangan door den pandhouder Kob

. Vrijda~ den G April. LQ hot 10•••1 nn en door
H. A. W.rmuth.

SCllEEPSBERICHT_E_·N_.~~_
-.

BATAVIA

Yi.'OUWeD, G

:l.ure PartIe.

niging tu B Q. t a. " i •.
(Zie dB .. JaV8.1iCUe Oourantl
669

kinder6n, .5 yer~

Do Ondergeteekend", "at op WOENS·
~..... DAG dell 106. April 878. ten "linen bu·
l'eele te P 0 n t j 0 1 eene Pub
lnschrijving oponen
'oor DE GEHEElE OF GEDEELELIJKI:. '.EVERING

OOl·log.
ziBtt:~l:l~n J~~ l~~~a;~jl~~~~~¥e;ed~!' g~~it!' v~l~dd~l~k~~l:kf~T~~

VAN GOEnEREN VOOR HET ALGr'I'r1EEN ",':HIE MA-

GAIIJIi 1'1:: SEMARAHG.

Voorwlmrdeh vOor de levering liggon dagelijka van
111 morgonB /'1 tot :8 r;a.middu.ga 1 nur ter iuzage ten
burtleie vQ'.)fnoemd, WQ&r ook nile verder g(3wanschie
inJicbtingell ver~trekt worden.
l'Iamarftllg. 29 M •• rt 1878.
De wanrnd. El!SfStIlBbwer;cud Genie~Offici6r,
674
W.OOOL.

luitellllllt) l:L Bokhorst

~c~,~ ~~l~~~l :kl~~~V~lij u(i~ :~~m~~~~e~l;nt~i~t~~~f:'ljj,k~/c~:ft

leman,

2ep.... Ue,

La Rose de St. Flour,
• 11 heur ••.

,~..

OUZ.

CONCERT.
Operetta Roulf. en 1~iqu. de J. Offenbaob.

(Voo. het Land).

Depltl'teilleilivltn

V(,;

B...A.L.

in de ", •• ndol! JULI. AUGOS1'U:; DO'I'OBBR en
NOVEMBEH 1878, in het Lok ••l
Handel"e •• e·

Foh Vin . 35 Ohine.en. 11 inlanders.

(iwlJcJo

CAFE-CONCERT

Vel'kool' viIn 100.000 Itikuls 1I01lYel'llemeuts
J ava-Ko:fti3

oJordeeld{m, 1 policieoppaaser.
Van Singapore, por IItooma. Japa.rs.. kapitein Zuij·
derh')ucit, ciA heeren Gocrge Jahede. Y. Ca.pel~ von

llenoemingen,

. .•

Dilllan.che. 31 Mars 18'78.

(Voor het Land)

Van Palembang en Munlok, per atoomlchip Ko!Jing Willem. III, .apitein Hoft"man, majour de .Bont,
Ecbtg. €In 1 .kind~ Ie luitellQtJt8 van den .Ends, echtg.
met 1 kind ~ll nardema.n, "uditour militail' M.r. A.
J. do GOllft, de heel' BrocBD van G'rounoir en eobtg.,
2e mit. Lodewijks, B .Enrop. onderoffioieren, 7 Eu~

8 inl. militairen, 9

.

AdvertentillJl.

Ar.ngekomenPa •• agior ••
op deo 27 M•• rt.

fOp"

OPER,11'

I'

Soiree Dansante.
Lo. Arti,te. ou.drollt 10 13.1.
En t reo f 3.BERGER DEPLAOB.

678

OPERA.

Lnndi 1 Avril 1878.
DERNIERE REPRESENTATION
pour les A.dieux de la Troupe.

'Wegens vertrek
zu.llen

begtllllr ven
kum-El:tl

&

00.,

H. C. T.op SCHLOSSER.
BODJONG.
yau :tiEd. nageJ.oeg nieuwen lnboedel, beetaande nit:
Mab.oni&houten en Bataviasche Mcubelen, gedeelt~..
lijk met tll~l'merei1 bladen, .Petruleuln Ln.nl.pen, .Een
partij nieuwe, zeel: groote Rotting Matten, Zeilon, en
wat verder to voorsohijn ZEl.l wo:- den g~br8oht.
644
";OEBMAN on Co.

Vendutie

II. C. T. SCHLOSSEH,
zulhr:l

wij

K .,0-8 i ll, ct.pitaine des l'igres. f
Pin eon n e tJ cantillier.
•

PERRIER.
BBRGER
DEPLAClJl.

00 r b ilIon, mllrin FraDcais,

DOTTE.

81'

Op onze toko vendutie

...,....."...E--................................MiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiii.

.I

LEGRA

VAN SOERAIlAIA.

.

.I

Bij de heden gehonden trekking der Geldloterij
van het IIIde ludisoh Landbotlw·Oonr;res zijn de
volgende pl'ijzen g'eva.llen:

f 80.000 op 20287.
n 16,000 • 11953.
,,8000
• 12076.
" 4000
.. l7502
J 800 op 17382, 16'100. 11771. 34G~. 2098. 4464,

t

400 0P 5153. 10620, 15088. 16632, 21'.ll3.
11406, 10506. 14440. 170, 1916<1.

Verkrijgbaar:

685

_ ___ _

;

_.l:lOEIlMAN en 00.

,"lien wij v.. or rekening vau belanghebbenden

IEON
~ 1

•

0,

°35
V

verkoopen :
Eon jei"

iuhoud."d

300 DOI:";I PORTEMONi.!AfES,

<\00)'.' 2:eewtlter bC8(lhadlgd, gelot:t e:::L tjtoollll:lcblP

I

Ko-

130ESM,I:N en Co.

lling ger Nederl.nden.·
7

om doo!' hand of stoom tc drijven.

tot oersten cOlllmies bij het paket fan don proemreur·gentraal Doevej
tab op1iicMtr 3e klltl.n:e bij de wAtarsb.at lan der
WaR_.j

tot referend.ri. t.r

~.<lrot.rie

0].1

Vl'V'dag 5 Ap1'il,
bij

680

SOEBMAN &

tol inland.eh lid bi] de W"e.kamer t. Soerab.i.
Intje I,wail Bin Achm.! Abdol Mann";

flluitboomen ene, moat fer.

dralf'D.

Aiti deatoomtimlDe.:r.briek,.n gebr. Dtik.rmante
~II~ \linllliubonw etip. .. rplaatob.ar bODten gebollw
_ b.weo"oerdiepiogeo, ,e.deeld iD!ieo ,000 g,oot.
,.r,"lrkeo.lIe' 8ebollw wordt doot' ge-

.• .waille

tot hulpond"rwijwreBsi;lu Ban de derde 8cbool te
Soarabri.:a vau der Willigen en van der Willigenj
OVERGEPLA.A'i'8T, our do Ie Bchool te Sftwa.
rang de boofdonderwij'lier van Scha.ik] DaRr de eerflte
I:Jchool te Pu.dang den Broadf;\r.

'rWERJA.RIG VERLO]<', un den mojoor van
Domp.eler.
VERGUND, naar Nederland terugtekeeren de ;r".
den arts Boudewijna,

BEVORDERD: tol spotaekeu eer.te kla.se EohIon. en Rulff.
'i'ERNATE. 23 M ••r>. D. lecratori• • on het rijk
Tidoro ie overleden.
De oorlogsetoQwer Bank.. heeft zaYe.n n,mpangl
vnn Alfoerlllcbe r.eeaohuimerB nrbrand.
'fa Amboina i. door bet karp. burgerij klein. ongorrgeldbeid gopl.egd.

ASllgeslagen Vendutieu.
M ••"dag den 1 '!.~~gen ton hui.e van
Bcblo••er op Karangt•• g...egen. ,e,trek door So ••.
mao en 00. en VaD onuitgelo.te pandgoederen 10
K.rangbid.r. door d•• pa"dbond.r Liom Ki.m 'lJing.
Din8dag don 2 ApriL In bet 10....1 '''n en door
Boeeman en 00, en Van onuitgeioate pandgoederan te
Kranp,a", door den pondhonder Li.mKiem Tjing.
Woon.dag den 8 April. In b.t loeaal .eD on door
A
Meij.r; Van o... itgelo~te p~ndgo.d.ren te
Pad.mara" d.or deu pandbonder TaKam Ngo.an.n
Van bont ... rken naby bet Station .'00' rekenj"g ,an
Gublin, door Bny •.
D.nd8rdag . don • April In bot 1"••• 1 .an en door
BOllm, ell 00.; Van eonig. pereeelsu in bel loeaal

00.

ziju thans wederom ruim voorzien van ;

GEGALVA.NISEERD IJZER 6, 7. 8 en 9 voet.
ZlNK in bladen No.9 en 10.
PLAATIJZER van 1/8 en 1/16.
EN'JELSCII en ZWEEDSCHI.JZER in alle dimension.
ZOET en 13i\.S1'ARD VI.JLEN van alie afllleting.n.
i'ORTLAl'lD CE.MEN1' van KmGT Bl)v'u! en

STUlIGl1.

VUURVASTR S1'EENEN ect. ect.

Eindelijk ontvangen:

G. A. WllRMUTB.

De zoo lang verwachte

-·V--o-o-r--K-.o-f::-C"fieplanters!
OJ:' MIJNE VENDUTIE

Ellwonds Helm en ViI len Hoeden.

J

682

Direct van

op Lrdt'-r uit Europa:

G. A

WERMUTH.

VENDUT'lE
Ie Soekoredjo, district. Selokaton.
op 'Vrijdag 12 April e: L::;
des rnorgens te tien uur,
van goud- en tiIvarwerk~ ri:ng'}u met Ji",nanten enr;,

afkom.tig uit den Boedel Tan ",ulen J. BArN', gepanaionneerd militair, oTcrleden op 10 J.nuari jl.
De Agent"D. der Samar.ngaeh.
W ••• k'lller te Sookerodjo.
VERBTEEGH.

CROSSE AND BLACKWELL

te London on.l;vangen:
Mixed nickles, C!l.uliftower, Chaw Chaw
• en l'iccalil.lixuur.
StrRwberrij, Raapberrij, Blaok Currant,
Marmalade, en Lemon Jams.
:Bologne en :Brunswick Sausages.
Herrings a la Sardine en Ham in blik.
W orcestershire Sauce.
330
SOESMAN en Co.

NIEUWll 4.ANVOER
per Steamer

RAPP.

661

Openbare Verkoop!
Op Vrjjdag, den 26 April 1878.
del voormidd.g. ten 10 ure,
.ullen door d. Wees· en Boedelkomor albier, krach.
tens onberroepelijke volmBgt. in haar ,endu~loollal
verkocht worden de natenoemen llerceeloD J beboo-

rondo tot den boedel un den in .ta.t van k.nnelijk
onvermogen verkJurden .Majoor rlt.l' Obiuf!l81£.>ll al .
hi.r Tan Tjong Hw.Y. en gel.gen in de Ohin.e,obe
kl'lmp 1I1hier.

K

1B :

EEN HRF, bebouwd met twee .teenen hui.eo, m.t
panoen gedek<. gel.gen ...n de Znid.ijd. van de .tr•• t
Z.ijk. loew., wijk L. K. No. 225 en 226.
EEN .EEF. bebouwd met .en .t.enen hnib, 'met
d" OOltoijd. un G.ng
pannon god.h. gel.gon
B•••• n .... ijk La L. No. 300 en 391.
EEN BEF, b~bouwd met eon ,toooen hllis, met
pRnnen sadekt, gel.gen ...0 d. OOBtaijdo van d•• lra.1
Z.ijke lama. wijkLa N. No. '107.
EEN ERF. bebouwd met •• n .teenon huil. met
pannen god.kl. gol.gon .~u d. W •• toijd. fin Gang
Bessen. wijk L. L. No. 410 en
EBN EBF. beoouwd met seD steenen hoilS, met
pa,nan gedeH. b.Bt..lld. in driB pedakkell, oen bui.
len p.dak en bijg.boll .. en, gelegen aan de Zuidlijde
ron d•• tt..t in de Obin"".eho kamp t. Domek, ... ijk
J,. U. )So. 88.
Bamarang. den 1I8e~ M •• rt 187B.
N.men de Kame. v. d.
De Seoret.ris,
870
R. D E j,.A. N N 0 Y.

.an

SOESMA.N &: 00.

466

DRill NTEUWE Xo:Jo·FIIl·

Borteer- en -W- aD IDolens,

HeuveldoPi

tot tweeden commics Welter Wo:rabej

80E:lMAN en 00.

377

OOIllrnissie Vendutie

r.nIlen worden ferkocb.t

by

de SlantBpool"wegen.
BENOEMD: t...t president VI!t de wateranood-oom-

0,

DORRHPA.A.L ell 00.

Ontvangen;

Op ·ODze 'Tokovendui:ie
van Dinsdag 2 April,

ON1'SLA.GEN, uit '. l.nd, dieo.t Roijt oke, laafS!
betaalm~B8!er

niet ,onvoorw.ardel~k

bij

11511

van aanslaande 1'rijdag 5 April,

troln.en. m.arook ••If op bet g..... lelten.
Het to Brll•••1 T.'Bobijnend. bled Le G.;"" MuM.al
mallat Di.t 'eel lof g.....g van Z. M. '0 pen,io.air ••
moj.Josephin. d. Groot. die op eeo ooir66 tooD.el~n
Dit • B.ja ••!" en. Phlodr." en v.... n VSD Delille en
A18erl(delaat.te in bet Italiaanoob) be.f!; ,oorg••

midi.

"'V'V"l:J::N'" in vaten

bij kleine kavelingen.

I

21350. 555. 17928. 17001.

bi';' D,er"egan D'C'8i' epcorbanen borden tot WBl.rllchu ...
wiog, ~ p1!l&tsen, om ieder te berinncren, dati men

a

BERGER DEPT"AOB.

150krandjangs Suiker Een uitmuntend Boenkilmolen,

j

Te Tilbnrg heef'c een timmerm.n~ 69 jaren ond en
reed. dria mBlen wednwnaar, aangifte gedaau van 6p.n
vierde huwolijk. Dab is me eerBb 86'/1 timmetman r
He, college ..n B. en ·W. t. Roerwond heeft oen
boofdonderwijltef ald."r voor drie D'.l.",nden gesohorst,
met ioboading fan bezoldiging, omd3.t die Imbtenaar
...ordt verdacllt m.dewerlre~ aan de liber.l. Yolk•• ri.nd
te zijo, Leve de nijheid. in Nederland. !
In bot B.lgi•• he krankzinnigenge.tioht I. Ghe.l
I. d~ •• r dagen. in den olld.rdom ,an 103 j.ren. eon
m.noierl.deD, die alda.r ledert 1880 ,.rpleogd w••.
De 8l oompo.t botoogt, d.t hot weD •• b.lijk COU _ijll.

beure.

686

van Dinsclag den Zen April
zullcn wij nog verkoopen:

rijke Christell radj&n) zonder h:::t hoopje HOldn.ten, dat
tooh nieta knn uitl'ilJhtOll herwD.srtl!l ge2.onden t de

Kort ell Bondig.

l

o e II a 1: i n 6, femme de PinsonIlet.Mme. MEL.
Fl. u r d e T b e. fille de T,en.
Tian. • SISSON
OlIUWIS El' MARINS FRANQ!IS.
LA SOENE BE PASSE i\ PEKIN.

nog vEtrkol}pen:

Een EUROPEESCHEN MIJLORD metKinderbankje.
654
SOESMAN en 00.

pliardekop to wijzen , en \'001' bUft plQ.nren te winnen
,Had men eer,voudig een goed go¥olwflchtigd ambtennBr met 8; n deftiq fsvolg van ee~,ige ber:tmbtall
ala secre.t"r1ij. eu tolk, en BeD firl.ntAI bevriet,de B'liJak8~he bODfden (bv, ook de tW~Je hi· r bekende indoed

Mr. MEL.

'1' i e n ...T i ell, mAndarin.

Eo t reo! B.On peut reserver ees plACOS Lundi matin de

van den V'VelEd. Heer

,Woad van den Blitl'nkkl'l' wordell gelltB!dj de B ,ttnkkerB z;ijn daElt'v(}or niet berekend, te lar on te onhandjfJ\ Het z;Un d~ AJj",hdrs, JiB V/1n Ol1za wijfelmveJige,
birr-a onnmwhillig \ f:wu,1ing he\;}ben gebruilt gem&Q',t,
om het vo~k en djn doorgaanB door en d'1or comma
hoofden op one gel'lcharrei met anderhalf mall en een

Fleur de The.
Opera BOIl.ife Chinoie: en 3 actes, MnBique de

Oh. Lecocq. "

Vendntie houdfU ten huize Van den 'WelEd. Heer

het ondernemend kn.rakteI', T'och op den p,~r8Qolllijkau

keD zoudell een !loUcier6D loop he-bbeu genomea.
echter 'liitten wij in een weapeDneet, wnnt boe
beteekenond. U.'1 Batlakker oak mage wezen nls
der va.u on2:€l th\l;nff s!:arker opgetreden
toesfand is hi.er vun dieD aa.rd J dat de
hmelijk J:;uher is."
- gij ge'i'oelt hct met lllij w!larheid. Ret gemis van be·
word bekI'QQud door
(len uwer corr6spondenten ta
l'e-geJs ullor hee.ft melding

SC)LDISM~4..N

OIJ l[aandag den len April,

voorkomen, - iWtHler dit WS\ en ze onvermijdelijk.
Niet df5~ ik z;ou willen beweri3.l1, dQt met opzut de Zfl.·
ken in de r "chtillt?: :djn besil.1urd, ~n welke :ty r.ifh nu
heweg811 r:-n olltwl.kkeloIl} iir .ooll8tatee: "Ileen he~ feU"
dst bot t[}t een UlLbll.r~tmg gekomBn 18, en di-t goade
wil, gepam:d rum beleid, die had kunn€!n beletten
am niet in nerh.lingen n.n uw of miju Br-{UIDf:ntatie ts verV&l1oD, venoeE ik llW BAndacbt tEl veetigen
op het volgBnde citaat uit eeu brief vall e~n mijner
k.enniesen, clio zich op ~t;ll; oogenhlik te Slliendoeng
of misschien weI jets \'erder bevindt; ik 8chrijf lelterlijk l~f.
• nit de beweging in kOl'ten tijd :WO'fl groote uit·
braiding h6C'ft Vel kregeu J tn~g ni"t op rekening van

OELEBES, Yan;

Overheerltike Z. M:Kaas.
SOES1I1AN on 00.

BIB

Ned. Ind. Stv. Mij.
Het

Bloola.chip

a
Prins Alexander,
,.rtrekt den 20n April Ii. B. de. morgen. ton S nro ......
Soerab.ia.
De Agont&D,
686
Mo. NEILL en 00.

Houtaankap ~:IOOmzagerij
GOENDIH.
Bestcllingen

OP .ALLE SOORTEN VAN

Dialti Houtwel'ken en Brandhout.
worden aangenonron en ten spoedigBte g.leverd dO:lr
dell Adm in i B t rat e u r,
BIERLEE.
InJiehtingen te bekomen, bij de Age I't en,
D. A. PERElRA te Samarang.

701

A. U. BOONeMMER te &10.
B. Yt\J."f ST.ENUS ta Djokia,

,

r:·iTlen

in den Boed·ll Tan
O. J. lUA'N U ELi
verYiocht om biDDeu
dato dete8 J opg ~,., e

HH

vun 2

30

VOOH, RET :MAKEN

B ULTZAK.i.CEN
EN

die er
fl cuk

MAANDENna

ill -,

ANDER HEDDEGOED,
SOMERMEIJER -

VA'

666

vf.iorzien Vl\n een Be1'lijnaeh zilveren

~alsbQnd~

Ret vertrek van het Stoomschip

Amb.r...·• don 28Bn M .. rt 1878.
De Assi8(onb U,esideilt

DrJI{.

VALCK.

INGTON,
vi. Ba'!'a VIA, ie

J.F. ItlULLER,

&

<:)

l!luiozcn etc en andere bouwwerken, bene'.~~'B_
dRtlrVaD 1 beloovende l!oli.Jde ufllJ,e~ing~-~
K. H. MRIJNDERTS,
Information t. bekomen bij d. d •••
PEREIRA SOHtNHA.LS en 00.

Rotterdamsche Lloyd.

k[~n

nen dezelve bilJnen 14 dagen tegen vergoediug van
h8{; onderhoud- en _adTortBntiekosten, terug ontvanpen
bij den As.i.tcnl-Wedhono vnn B.wen (Amba,aw»

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

smt"

te <.:;;- I a s g'

Ii e Ex H 0 ute u r.

i~~~ (R I~E~;H'~_~~~ ~;~~:e~~~~ ~'~B,('O;ijg~;~'~~~.

684

&

duiket'l!I,

't ondurh. ud

679

llOudt ziell beleefdelijk aanbevolen
134

1f,.~.<i
D~ .ondet'geteekt:JJQ.'~ -81hi~r -. g.". feetigd
,f!:~,
fiUml" b }\-eelt zich ruinzaam' ....; ~I;
gceerde ptl bli,·k v'oor bot _ dllo8:l,.t~D
,·sn·· en repQU-!;;o's nail gebOEWtlll, pa.lth.ult!,n, bruggetl.

....

de Weduwe
BJillQ, wllr-den

,-~~~~

VAN

J)~

tOlL

DEN

Hfuunrang, Man..rt ]J:78

W," SMITH &: co's

A~

!\:t(~TrOUW

Id
Me

op 4. APRIL G.
De A R,:,nten ,
ISBILL en Co.

0,

tlotterdamsche Lloyd.

bel.ast zich tegen bi14ike '17001'waarden lllet aUe Co=:rn.issies en
Expidities.
1269

Duuble et Triple
Stoomket, IB,

&

GG5

Commissiolllwir Expediteur,

'\Y.

SUIKER-:rvLA.CHINERIEN,

bop a

Stoomschip

::~n

ft p"or,

f 25UO it 3000 gevraagd
II Erf grQ(lL 5 UdU Wl"~ hi'pia- t
en wfl.Ui;P (en

Vr!Hl~ltboonvTl·

o

1956

0

;,\ l'

n b

Il-

e ll B~jg ,:, bollwcn.
Lett A.! Ui!ge-",ol~

i a.

Hampton,

075
~~~----~--------~-------

Door t08vallC;e omel.andighedco :djr.1 een pair butten
per der.e.n t5boomer, einde Mei vert.rekk:ende, wedcrom

Heeren
Koffie~Planters!
"m.

Bmten~

DE EERSTE OP JAVA.
r.!'o ,erhrijgeD bij

tv bekn-mon

SOESidAN & Co,
SamRNmg, Solo en Djocdja.

455

1487

Gel'Ookte Ossenhaas in blik van D1EV~-

LlAli.B~DEKKING

LAAIt,

6- 7 en 8 voets,

tegen

503

J-iording,

Ketting Saucijs'l
Rolpcns,
(in groote Stopflesschen,
Hookwol'st,
)
Pekeiworst in Keulscbe potten,
Rookspek in vaBLjes.

JIennip.
~NDRIHS en

87

Loodwit, Doodekop.

Menie,

0

L

0

Uit gezochte groote

SOERABAIJA. AARDA.PPELEN,

DE LA CROII.

Bn

,
ThalllJ weder' en VOOtlalln
Vuurvaste ;"leenen, merk Halllsay. 1
/l8~~~e vtoegf!r,~ ptijs.
88
ANDREA S en DE I,A Cl<OIX.

Best Kroonyzer,
Speciaal

2,1/2 ill,

'12

TO

it

p l' I'!

1 hi

t Iii

Rf'chtl<lreekl:l I ef

Pi-If ce I f Wales
White Oijoter
Bacbe de Mer

k en n r ij 8.

~O Ui.'

40'2

Bastard~

671

en Zoetvijlen.

90

0.ROlX.

ONTVAN(: !\N,

rechlSll'cel{s uit Engeland:
E e 1] Die 11 'if ellA n v 0 e r
PORTLAND OEMENT ,Knight B"mu Slutge..
Zoer billi)k in prij.1
~85~~~ ANDREAS ~~~~_~~~O_I_
.x._

l:iti;l

S l'tHkrij~lJtl.lll· t'"' l ,t~{t

O. A

WERMUTH.

A ustralische Soepen,

dms, zeer geschikt voor

Ka'l'renwi el- banden
t " "'",...

WE'lMITTH.

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

'~E ~ H,.

ANDRE, , "

88

G. A

683

or. DE LA. Cll.OIX,

89

K

VE L& CROIX,

VllRFWAREN,

DIVERSE

I
1

I

j e h ont,'un 6L:
.M uclltnrtle Soup
Oxtail
dilo,

A t,

~eUp)

Ox cheek dltO.
lliE'l' tHJuLLLJ,
WERMU'l'H,

A ustralisuhe

V leesclien,

R«.bt,lreek •. per At j u h ont,.r'gon,
l'lbpopsloDgUPB
R ,"o'e"
'['retters A .Ia p(,ul~t
R!lmpflb n.k.
81 iced Beef'
Coned Multon.
Cor, ed dito
U()Jl,Bt
dito,
Ro •• t ciilo
Ir;sh Sow.
OX TO"GUES,
G72
G, A WERMUTH.

STOOMVAART MAATSCHAPPI,'

"NEDERLAND."
Geregeltle drie"vekeljj.h:sehe IDaildieIls1:, viII. N apels onder eontrac',; Inet de Neaerlfl,~dscbeRegeeririg.
Tengevnj ge eenur nieu'We regaling lllet de l~egeari:ng .worden
de ver t rekdagen del' StOOlDs~hepen dezer MaatsehapPii
Diet I D.p.e r no. aankolllst tel." reedeI3~tavia.vastgesteld,
doell zal voortaan iederElD ,Za,terdag 0 = de' dde
weke]] een derbootenvan Batavia.· .DB,al·
Nederland vertrekken,en 'WeI op:
via PENANG, ATJE/;/' en' NAPBLS,
OOlll R. B. y. d ~PlUlNlCEL
PODrtDaart,
_ Ill, AUKHS,
Conrail
J. F. GRAAI),l' VAN ROGGEN,
~9
•
Pri... H",Jrik
.M.C. UUA 1'1',
20 Juli
Cele...
, C,. A. ,JjAK Kml,
10 Ang,Xrmitig tkr Niaeria,,,I~. A.a-. M llJIUIJNB,
•
81 ,' •
Prim.. Anlalia
..E. W. FA:BRlcrIlJ8.
via NAPELS.
LadiDg, ..... rdtR"ngeoomen~"or bjjna .Ue buens fn .!.MiddellaudlObe Z...., d\loordelljk . Enr,)p". benevflEs
Amerita, waarvom: directs oogDonementell, worden .f~.ge'Vp.n.
'

27 April

Fri •• van Orallje

J.8 Mei
8 Juni

Voo.V"""lit &~ P....g •. '!!~liev~·Dielll1iohielw"nd!Jt, tot'

17S

Voar verdere infurmsLien geliera m~n zieh te wen~
den tot
6 50
de Agenten,
Mo. NEILL en Co.,
8amarang.
MACLAINE WATSON en Co.,. B.ta,ia.
FRASER E!TON on 0",
S,erob.i•.

IngcnieurB on W erkLUlg.kundlf_ en
te K tlo n d y~O e 11 0 D, kori;en tijd in J a va \'~rblijf
h(,uden d zag zicb. gaarne III verb.inding gebracht, nli~L
H60ren Kuffit:-f'lanterf! er:. nnderei' die verlangend
mocbten zijn de door ziju fil'mil. vorvBon.rt.llgde KO_FFIE
MAORINEHU<JN alb;" in Le voeren.
Onde rgeteeko ude is- tevens in staRt.
kiezende olJk teektltliogen tc le 'i'eron) Ilusr
fi~-pelhuizen
d~ Ille8.sL gewdde mod\:Jl1en
J

Rotterdamsche Lloyd.
IIET STOOMSCHIP

651

Ariadne,

00"

Per Prinses An'lalia:

benoycna:

OpBn)?CYIlHer..

e OL1d{:\rgele~kende Je p.l'tlSe.lltant \u.!:l
de fi ,w" JO HN WALKER & Co"

G. A. WERMUTH.

GS1

mJN EN OlW1NAlH l>OORT

rJIIIr

D.

worrien

Saucijs de Boulogne van idem,
Gerookt Vleesch in blik.

billijlle prDzen
A NDREA S & DE

zeer

bij
Me. NEILL en Co.

Per " Prinses Amalia:"

UIT DE DIXON GELOST:
GEGALV<\NlSE dlD WEllEN

en b£nnen

f? I L T E R f) 0 E 1(,

.'

J,D:&B~~:t;D~:n,oo.

Komm.nd.nt G. A. METZ,
zal in de aerate dag<:'ll van 1tIEI A.' ,I. van B~8 t.~
viR TIllar R, 0 t t e r d A ill ye ttrekken.
ViJor Vtl10ht elc, gelttV.3 m-en ~ic-h te ftdreBSeeren aan
64 0
de AgeIlt8n ~
l~i c NEILL en Co., Sllmlii"ang.
MaCI"AlNE WATsON en iJo" Balavia.
____
F_R!SEf{ Et. TON en 0 >" $oerabaia.

~lABRlgK KALIJVIAAS
SOEllflilAIA.

1
I,JZEltGIJ1YI
ERIJ
Illclaaigietel·ij, kc!elmakerij,

R,~eds

smederij. koperslagcl'ij, draaie·

r\j, aIle

soor~en

gearriveerd

te koop aangebode.q.:
Een massieve Stoomrietpers-ml>len,

van machine·

met dubhel ovt'-Ibre:ogellda b~wegiDg en daa ..-bij ~e~oo.
rende horit,onta:e met c ·ndeIJllst;e werkend'e BtooDl-'
maohihL--:~'l vall 4-0 pB..ardenracht, eon

riCu gelllaakt en gerepareerd.
Alsmedc verkrijgbaa.. aHe
machillerie beuGo£ligdheden.

Gallovvay

Stoo:rn.ketel.

in wendig YOQn;if'ln van 24 tubes! AfIDeLingen~ ali ,Yolgt:
R,et Cylinder 26" X G4".
I:ltoomketel 21 X 6' 6".
1T "'f'v ~;_cJ!'(li O' ri clo'lr OA n: FJ

R. W. DEAOON &CO.

A. enVY. SMIT, te' Glasgow,
Informatiea to bekonien bij

Holloway'S Medicijnen,
HoL LOW_,U'g PILLEN BN ZALF.- Gevaarlijke Dianhee.
_ De oorzakell dozer Vel.·zwukkunde ziekte 'l,OO vctschHlend, ell de wijze hare]' aallvalleu zoo vCl'llnderlijk zijude,
gcven een voldocllde tedou VIlli liet beJangrijk aalltl\l harer ~lachioffers. Omlor 1-10110W:1)"S behaudcliug al iB elf;;
OOl'llUUk dezer :dukLe in duistcmis geh uiJ zal de uikllug
even gun8tig ZijllJ hctzij de mung, de lever of kleinere
ingewttUden de zotcl vall de zicke i5, want zijne pillell
met oordecl illg:cllOmCI1~ en ziju zalf goed op de. zijdell
d~,r olltlcrllllik illgcWi'CVon, l,etcugelcn de zwclling der
bloedvatcll ell rcgclcn iedere verkccl'uc werking, wanruit
diu oak ontstfiat. Heide middelen vcrkcn rechtsLrech , tot
herstelling van het jlliste evenwicht tU3schen govoclighcid
ell prikkelbaarheid, ziekelijke eu gczande afschcldiug, natuurlijke en lmitoll5porige lO:l<illg
Doosjes Pillon Y~n f 1 ~ f
f o. PotjO! Zalf Van
f 1, f 3 en f 5,
Chcribon W. CALluTANS en UOj 1\ignl A. J, 'fan clef
VOORT, Pekalonguu W. E. llA.NA, Solo AUNOLD en Co,
eo COENAES, Klotten J. D. SLllm, Magelang J, A,
ZElJlJEL, S.momng GQ:il'1'HAlt'1', en 00; DE GUOO'r
KOLlm eu Co; WANN~]~j, G. O. '1'. VAN DOllP en Co;
H. L. DE LYON en SOESMAN en 00.
(74,

TE KOO.P:
met bOl'6nbeweging.

482

R, W. DEAOON en Co,

rrTf
1100P'. Een
u\

SleCliCIl lU,l

H

Jlauuen gedekl

lIl.,""

gdegen l)P reub" \lM-n opilLal in kA,WPOllg SLIKKO.
IofUl'trlntion by
058
ARNOLD,

,o..

T

OommiI8io~air.

rledon le P.lantLengan den 26.0 M•• rl 1878, Il&
op den 20:lieo ta

V()t80

bevallen te zijo,_,an

--8....

welgescbBpen Mei~jo1 uiijne lunig geliefde ,Eobt8eno9~
ALIDA JAOOBA MERTZ, oud 24 jareD.
Tt. KLEIJ,
Ie I.uil. Kwafti.rmeaat&r.
085

O

F den 28st_Aco ,~aQrt 1878 o'fel'leed te

~~tar~~g,

in den ho'ogl;n ouderdQm ",n 89 jaren, ~ey-roQw
de W.duwe C. J. MANUEL, geboren 'VAiN lia.. Bu«.
N allleD8 'de 'familie;
H. DBELKEN Iilr.
677
Honig., en algemeene kentd'-.'g"e'-vi'n'g_

Ned. Ind. Stoomv. Maatscb,
BET STOOMSOHIl'

William
Mackinnon)
G •• agvo..der FRANSSEN,

8IJerabai••

Twee Centrifuges van 32 cluilIl,

J

..

-.-

R. W. DRAOONeD 00.
481

i

voo:l:"

ei~~:.b·:111.:~;.": ~ij.lnb:~i~~e:;'ijd:t'~

Meyrou.,.

d. W,,<iu... O.J.

B£RO, betl1igen
j' rethten d.nk.
...... DBN

MANUEL,ge~n

d. Kinderen" bUDnGarop.

Uil.all.r ....am,
vertrekl de., leo April •. " de. morg~ •• t •• 8 lire, nur
678
B. DBBLKBN ."
Babvls, _Telokb~tong, ~e~ooelen, BillitC?D, P~D,~i_An_akJ ,
Ilingkawaog, Pad'''I!, Aoalabo. en Aljeh,vi~ P.k ••
Verantwoordelijkvoor de wet:
IODgan, Tagal en Cberib,Q..
I.
MR. 1' ... BROOSB:OOJ'T
l'e A.g.IlWD,
i
667
Mo, N.llILL C~ Co.
'

