Zaterdag 27 April.

Itedakteurs Mr. P. 1l1'oosllOoft en I'. A. Enklaar van Gnericke.

Verschijnt daglllJjks, ZOll· en Feestdagen nitgezonderd.
HOOl!'I)BUREAU,
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Dole worden abonneD:lcnten OD Auvertentics

Nedt;trland f 21'S.~ l,H;)r h[l,lfj~nr.

menschwordin~een~alfgOd,
v~n Vishregc~ en zonne-

Ilah'e keizerdynuBtie van pngaroOjOeng-iS
de jongste incarustie of
naG. Deze hulfgod beschikt over

Iudiscllc Kl'onillk.

---v'an een ooggetnige,

I

t

II.

schijn, dander en bliksem, ziekte en hongersJlood,
wolke lsat,ten hij aanhoudsnd slinger' tot diep in
de gon,enomont8.landsn. Daarbij moot SINGA·MAlIAR!DJ,\ verklaard ,hebben, Bleehts oorlog te vaeren
vijauden, d, IV, z.onzo Boldatcn,
vorklaring zoekt hij daze Ie isoleeren.
Is dat alles waar, dan bestaut er zekel' reden
tot groote omziobtigbeiJ, De oorlog op de gronzen,
zegt het Pad. lI, B., wordt slechta gevoerd voor
de leus, in aflVuohting van 'I nitbreken Van een
algemeenen opstand in de gonvernemento-Iunden
op Sumatra. Daarolll zou het de krijgatactiek van SIN-

1'erwijl we bezig waren Dna op te Blaan op eene
vrij goode pIaatB in con koronveld, wost de nog
staunde halmen Olle hoop gBvon opeenige be schermlllg tegan den kouden wind, die over de vlakte
gierde, kregen wij laB! te verhnizerr nu.r een Iat'
grond, bodokt mot eellc naaldaehtigonkmid, dut zeel'
onuungelluam in het gevoel was, Hier sohikten lVij
ons
goed mogelijk in onB lot, zagen wal 8troo
te knJgen, spreidden dnt over het doorachtige
kal'pet ell sloegen er ooze plaids oVer heeo.
In LIen donker op eene pIMa te Immpeoren, wuar-

vaal', doch, met het DOg op de geschiedenis, met
een zeker gBVOel vall waohoop in 't bart, \Vie in
staat' was tot 01' den hnidigeu dug toe mi!lioeuen
inlanders een zoo ongelijkmatig drulrkande on dus

HA-MAHARADJA zijn, den oOl'log Bleepenue te h&Utlell,
ouze troepen ta vel'moeien on bnn op het goschik·
te oogenulik de keus te latOlI tnaachen vGrni"Ugd
te wOI'clan 01 tarug to Lrekkerr. Het GJad meent

toe men dGll grond niet heeft lmnnen nitkiezen, is
reeds verre van aa,,~enaaJl1. maar denk hier bij een
koud!ln vind en geeri Vlitll', want men had verbo"
den dnt aan to
waarsehijrrlijk uit vrees dat

daarom t" moe ten aanrat!en, zich niet door militaire geesLtirif, te laten rneesleepen;
't,
verzinkt in 't niet, vergeleken bij tie
en
Btuatkllnthge Irl'"chtou, waaro,er de meergenoemile
eu
te
hebue,n.
NleL 1U de lV"pOllcn, IDan, Ill, dtplulllat16ll" ondor·
handelingeu lUet de ueothoofden moet men hier
ZIJne kracht do en gavoe]eu; i,onder zWlJ.kheid te
vel'raJen m t tl t U
' ',1
het vad,er and O,P den duur nieL tr)t gTootC,
oe, ,"',' ou-ve,rnemeut ZICe vredeievend
I
zal strekken,
zonLlen \Vij niet dUl'ven vel'zekeren.
In het weluegrepan bebog' V!lll uelde par.
\lJen. - Al mocht or eemge uverdl'ljving in de beZieh Mnsluitende bij da adresseu tot .fl'l'el'iug
dar belatiLingen, ia Beil
vail de Bes\t;.uruel's
WBrlllgen vall het Pad. ri. H.
_. zevan het Schoolfonds te
Vonr"l op "rond . :eel' is het dat de expeditte naar
van
WHt
van' het e:eldehjk onvenuvg;ell van de weest:
ernstiger aard is, dan mell aanvanke!ijk
,en
ingezetenen, om hnn iUllderen n"o" Batavia te zeo- ' dat de gewezeu Ilouverneur del' WegUm,;t !lIe!, al·
dSD, teneinde dB kundigbeden c p te doen, welke in
ie,
heefl, lVat, iu heL a.ngmnzoncl anai.
het ,Ie en "de 8tndiejaar del' Hoogere
de i
is de
81' in gf),lnagd onder
wOI'detl onderlVezen,
te
d: d,artoe
er cen te

de nabiJ/,ijnde vijnnt! ,QnlJekkell zou waar we IsO'en.

belasUng op te leggen, als wij in
de
kennen, mag mon evengoed
den mood tDe6ohrijvelJ, eell handje vol Burapeanen
een hODger contingent aau de sl"stskas te eloen
helnlen. ,vn,n feit8Jijk verzet tegon de inning 81'
van, heeft Illell niets te Vl'eezen, maar of de verminderde vuderlandslieldc del' hoogat
_ de iandbouIV.industrieeleu en

ge/Oape/Ul~

I

V~rat. Zijn~, bondg,elloo\el~ besc~ikken

SChadel',j,~oneu,,-.,

del'l

!I
I

EiHdel~k

"eI1 ,Iriejarigen l \'1)Hlen, d1e,
wao deh db be trekking vnn J{,esiu
be,\ll
dent van Djokdjokal'la. to laten wolgevallell. N!\lln[
"vellVee! reoht. a10 • de If',el' !3UlllH, reside-Ht. van Riomv, verzoeht had
"fJeeliugon
hem te Iaten waal' b!j is, beef(, ole Heg'eoringden

van
Zcl;:el'

Soel'abaii.\~i

i

200 guropeesehe inC")!ler" lue
to It, eu er in ,Ie t
stad "ehe zelfe lclllO me,"I' """den uangelrol'fen.
bes(aa(.: vo,m,1 omdnt het llonver:,ement VOOl' I
• t ())lderWIjo mderdaad veel over beell, alle !ta"o,
dat da wenseh Van Soerahaia zal wOI'd"tI vervuld.
De expeditie tegeu de ilattaltkel'R
meer !
en meer uilbreiding te ltrijgen. '1'1""J8
reedd een mllilail'e mi'e],t van nab\i de WUO man!
op het terrein 'an den Bll'ijd, en niemaml intn ),

I

;l'

I

!
I

!

lieol' B. VAN BA."", re"ident van Kedoe, het vnclel'
s<,htlp uvel' den tinlten yan J\htaram Loevel'Ll'ouwd.
door
mt.
"ontvangen
IS melt uJtlo.ClI met
KOUZO der
ring' vrij algmneen ingenomeJl, tlaar men
belloemue iu de uangrenzcnde residentie Kedoe ale
een rechtvaardig en
tWIn beeft leeron
kennan,
Wat vedcden ja"r uit
gewe't
wet',l omtrent

Olt~

zeH~tandig

n~et-illlaIldel's,

I

I
I

!

va~

zijn~

pfeside~t ~er
~ederatie: SINGA.~MAlLI.RA.D1A.
\~P'l\rstitilmeIlD'
reohtel~D

o~'IJesChrlJfdIJkc

schijn~aar

~~:~~teg:.VUlgd

I"iuks van ons in de 11"kte
leurs undeten over de
li
ell havor, die
de sehoven ll-,"" geueeJLLelJ,i

vel'll~elll

!'~den

oll
tel', en een
lut up de
stell ell wij

Atelllmen ,len mensdl "I spO(,Jig 1;0'
thae vOl)r den ai'tu"bt bracbt ons
vun tevredenhoid zelf. '1'0 huis
lhee mol hoog ttls opWekt(enJ 1I11d-

del na

ontbeermg, ruMl
01'
,"podl
onse\iatbaar en van vepl meel
hrandewlJn.
\'11
nu zee,
Iangwt,m voorziohlW vool'lvaarts
gooue tlO"
tel' en ik reden voornit ,en lieten oozen kame
in druk
met een zijner !wnnissen,
d,en hlJ,
vele correspollltenlen pll'gell te
doeD op nile manw,en (,aoutte nit Ie bovten over
aanaL'''llltle
]Janr en de dokter en

I"

~

~nze

Il~.OP.',IJHt

!

Z3,~·etl

IVlJ
.3.l'l11e let' dood gedoemde
fl181,lg Opffilucbeeren naar de lijn. van
van Wa'li
rlllitend"
op de
uadel "n.leli gO\V"'!,"" "et ,""
kWamell

kren~

k01'015

pe1hout.

beant~

k QmJpl l o!!;ebr bot en da.t Vilar te
de" \\,b "nllel>J, dO,l
bu"no
,eel ,,,,,,der veldloegBn cia" de
sebe bub., n de, r "ke" geen vl,1,md \\'" er ziohtbaitl', eu toel1 zij Lell,luultil.e lerugYllllrdell, gebenrde
dat \ll 'tt wild en ,"a,o bet een werk des toevals.
mudelU { llt1,ciel'deu r.iJ ile ,lelling des vljand.; hel
VI1Ul' wel'll venlubl,eld ell zij werdon
door
een regen van
nit het boach.
verge.f.
(Il

\'\'001

\\,'Ien

ko~"l<

~n

\,pl'l,ekel'ct
g'lngen de ofliclGren vourmt en 8pDorden hen
?-onder daL wij het
weinige dapperc
Yoornitgltan, totdat eon
I
weer terng,
IreI'","s. trevoln:d daOl' cellp , vunr, terwijl hnnnn
WiU'en

u~n

llle~

RU9~,eoh

l~id

p~~ale

Jag-CD,

I

ra~,l

graDaal, ,.Iie ilOlJllcl'd ellen vall une don grond (lUI
woeldo, Dna Wlllll'ScllllWde dal ITU eitllielijk den
I'Jjrtlld bcreikt haddon,
Dit eerste projectiel deed
"Bnige Kozakkon, die ouw niters!. voorhoede hcilden nitgcmullkt" in een
tOl'ugl'ennen, lien
dozer trek, 10 en hij kwam
ziJn poard bij
de teugels,
op OllS 'Illn en deed alBof hij vum
zau gcven bij
miust nwgelijke aunlciding. CA\VIOK cehter .tolde hom 8poedig gemst, door bem
in zUno eigfme tanl
te 'prekea en hem
te deolen. llat wij Russen waren, Dit was een ~rool
geiuk voor mij, want
kenni. vau 't
was zoo beperkt, tInt
gebrokelJe tanl, als ik
tdlcen geweest ware, des te moar aehterdocht zou
behbell opgowekt. Wij waron zoo VOl' voornit, dat
men ons weI voor 'I'ul'ksche Bpionnen had hnnnen
houclen en een korte
over de vlakto ZOli ous
bij de veraterkingen iles vijnnds gebracht hebben.
Toen deze zwarigheid nit den weg geruimd '"us,
st.elde ik vaor, ons to bagiJVen nnar een kloinen
henvel raBht ,oor OllS in de vlakte, daul' ik weI
hegreep dat de vijand een heyig vnUt' .Oll openen,
ZOOdl'. do Illlol'J<llftcht roanr ver,q~eon, en dat wij
dan DllS volle deel vall de projeetielan z(Juden bo·
go~dkeuring,
komen. lIierdoor zouden we in st.lIt gesteld ge'. Met den ileer Vl'ATTlINDom',' hebben nu de beide
worden, om lI110ste zien \'\'11< or gel1cllrdo en teontwerpers van het nieuwa landhllur. reglemellt
yens ons kunoon dekk~n togen den regon van
'3 lands dienat verlaten, do ni.t gemakkelijkc laale
granaten, die spoedig zon nederdtroomon 0Jl ,Ie
or van aan auderen overlatendc.
zelva, waar wij .tondeu te l!,)rapuelagen. Om
<ijn van gedachte, d.t bedoold ontwerp
bt). deze. velhevenheid Ie komen, zelten wij de
Ill.
an nooit in .'t 8taatsblstl
paardeD 10 cen gooden draf on apoedig l'I&ro;) we
Vel'80hl]nen 'RI, - lets, wat wi} eoozeerverstar'
volkomen onder het vuur deB viiands. WU zagen
dige daad
zouden Doemeu. E. v, G. e e n groot aanlill troopen nllllr onzo linker.ijde terugkeeren, klaarblijkel~k wet !lot· dod ODS In dell

der:R8geeri~~

o~ze, .~roJeotlelen
hu~ot
ee~e gr~nn"t
~n

Een gans en een hard stuk brood werden
mell dat in
onder circa twaalf onzer, en \Vji traohtten v r o o l i j k ,
IJegou de aa!!Val; en wij
ie zijn in weerlYiI van koude en toenemende dnisIU
vuan OVer den lassen ell eeuigBzins
tOl'llIS. De ll1aaltijd was Beht.er niel verleidelijlr
verradehJken grond in tie riehting van een 500rtom el' ons lang .eBe lle7.ig Ie hondcn,
gclijkcn Leuvel aan onzs llnkerhal1ti, ,.nwaar men
ons dus maar s[Joedig' in OUZo plaid
hel flltnL van anllv,,! VRn OllZen linkerleugel kon
OOB nodo]'. Weiuig .lacht ik, dnt 1.00overZlen: [ner llOoplen \Vij eene goede gelegenheid
ve' - onzo
t·
'.1
gevouJen te heblJell. Nfl, een
"
, ' - ' r gas vrlJe Vl'lenUBn nooit meer cen
eelllgszlllB be,
andel' bivouuc zonden aanschOUWell, Zij daueu
delit te hebbeu v"Ol'tgereden in
bedding van Bene
nlles wat
kondell, am ons to doen voelen
gehed
e!vier, kwamen wij weder in
<la' \Vij Gtj
hoorden en bunne rautsoenen en
en roudell nMI' onzerr hellv.l,
kleine
werden met eene milde hand
de granalell l\U eu dan onaangenaam dieM
uilgedeeld.
meeslen spraken niet. andel'S dan
OllS Ileer kwamen. 'Vij hadden nauweiijks onzo
B,115S;';cb, en toen de eea nIt den nudel'en "ich
"ereikt, eu waren, nu Oilze paarden
rusl" legde, vern au wde hel
t8 hebben. yool'zichtig n.ar boven geklauIV ij ontwaakten kond en
Lerd, om over deo top van Jen heuvei heon te kijgehlllllelll'J ua ,lozen uach;""l 0[1
"den gl'ond
ken, loeu Ben bevtg vnUl' ge\'icht \Verd op ons en
ill een ltonden, gierendon wind, manr 'clUneschijn
01'
"Ti:1'Iviji wij dnal' in .\ graB

van
tege1llvel'king
dat de hunrder8 door grof
tl:ansacties slote.n, bij welke
Jr)kc bevoegdhold te buitcn
ding, welke de Heer VAN
hnnrdorB aannam, pleit zeker VOOI'
heid om als h(lot\1 vau gewestelijk
Vorstenlallden to fnogeeren, - De ileer WA'l"l'ENDonn is 11. Zoudag nlhie!' geemburclueerd. AlB blijk
van sympath1e boden Djokdjo'B ingozetelleu hem
oeD extra-train naal' Samaraog a8u; een groot
aanlal hunner dedon hem uitgeJeitle tot ,an hel
grellssl~"tion del' residentie [Brambannn], oooige~ zelfs tot Solo,. waar de Resident en
p~lDBe.n hem comphmenteerden, terwijl een
DJokd]08ehe vorstenzonen hun voorlOaligon chef
tot aan boord van den stoomer vergezelden, \Vat men
van den Heer W.I.'I:TBNDOnn, die bekend stant znlk
een man van vormon t. zijn, Iliet verwacht had. is
de .overgave van het bestnur Mn 'don assistentreSl~e~t JEEKIiL wnder eonig. plochtigbeid; lh:ze
afwIJkmg Vlln de totbiertoe in ncht genomen llti·
qllctte, - Mti>r HOg maor dan eldera up Java ,mttig,
- yond bij vele inwonera va!} J)jokdjokarta geen

deri~voering
~ommlgan
po~.tsfenille hlij~en

VUUl' op de terugtrekkende h!1l helder ,oliitlerende bajonnetten. Toen
onder hen neerkwamen, zagen wij
dot z:
rnuakten, muur onzo saldaten wiston
hen opaedig wedel' onder scllot te krijgen en de
I,a de andere viel zander missel]
mIdden
hunne gelederen en veroorzaakte eene
Biudelijk bielden %'J
halt" en Ult eene heele
tut nn toe
onbezette
kwam onopnoudelijk de kl'l1id,"
dv.llljJ to
u,et kleine flikkeringen van
du ronu OilS nedel'vallende

stoko~.

;e~t,

schien een nog
kill'akter uannemen,
dan de oorlog mel ALjeb
do en kennen. lIet I
zou Snw.l..bLmAH.l.I!J.j, nUll1elijk gelukt Zijll, de Chris.
tenen en Mobammedanen tot een verband met (1) !
ViBhnae'ieten over te hillen, Dat wonder zou tot
stand gebracht zijn, door .eene plechtig bezworen
verklaring van dien Vorst, dnt hij geen gods- r.
dienstigen, IIlaar slechta eeu staatknndigen oorloO'
voert; dllt hij voort. geon gebieMllithreidlllg h:- '
oogt, maar slechta zijn vrijhoill; dat hij geen vijandschap lioeslert legen den belijder van andere
godsdieneten, zij mogen al of nie! Sumall'llnen
oijn; hij hinder! niemand _ zeide hij _, maar
wil ook nist gehinderd wor,le", En als hij met be.
hnlp zijuer bnitenlandBche vrienden van de toenemende IIlInmatigiEgeu del' Oampani verlost wordt
dan wil hij medew.rken tot de herstelling
Atjab en Manangkabau. en zien Ie komen tot het
bewerken eener belere verhonding tuaachen de Su'
matraneu en dE blanken. Dat die betere verhouding
alles behahe Nord.eUg zOn .ii voor Onzo tegen.
n
woordige po!iUsk, spreekt van zelf. SING.l.,MAIlA.n.l.D1A. besehlkt, volgenq genoem'U blad, tegenover OM
lIietal1een over onlelbare tr'Jepen, op Enropeesebe
wJjze Bo,ngevoerd. mBar ook over de rellwnkrachten
Villi hetbljgeloof eD. de diplomatie. De Sumalranen
geloovendat PA.N<lLlMA POLlll, bU.lIt . L01WDATT.UI
en HABID AnnollL R.6.oIlMAN,de befaamde ridtler
.l1li. dec TurkBolie .. Oemaniij-0rde, onoverwinnelijke
heIden
.lWIar hoo$erdandeze .drie matadors
lliI!it .hun bODtlgenoot, tie gebeimzinDige en flere
Tobaacbe
in
"In de popu,

I galo~ onzen, kant uit en opendo

z~~

voorspellen ho.eveel mBer er BO(ldig .ZUIl.on zijn Oill
welke
.rO.Oidc.ut d,:-,ll
_
den begonneu oorlog op
le eindiO'en ; gronden ,lei uevollung, III den \\'eg legue, sehijnt
dot at,
kon
mAn ",einoven, wat het
IlmuleisMatl
B - naar wij nit vertl'onwlmrc bron veruemen _
!>leven \Vij
dan knnnell de
verwJlUlelil1geli mis- y
C, "J"
, - I'nokW"lk en eOll

M"~

aall~e:U(".,I)n.en.

flank te vallen, Wij werden niet lang alleen gelaten, want Benc Kozakscne unttel'ij artiller'ie reed in

i

De anti-belastingbeweging dnurt nog steeds vaort
en heeit zioh dUmaal over bijna gohoel' Ned. Indio
uitgebroid. Utt bijna aUe residentiiin van Jav<1, en
oak van Sumatra, zijn zelfst!\nq)go adresson of weI
adhaosio.betuiglllgen aan de Bmeekschriften
Batavia en Samuang tlan de TWllelle Kamer
zonden; nimmer te voren lleeft zich onder de
EnropcanBn 'de 'jolksg;ecst zoo kracbtig en zOo
eensteIDming geuit. _ Z.l '[ buten? Zicdaar cen
vrang, die slechts Weilligen toeBtemmend durven
bennlYloordell; de moeslen leekenden de udreaBen
als een plichtmatig protest tegen oen dreigend ge.

onrtlcht',a~rdi!:(e

f 1.~

Elks heJ:'hn1inll de helft.

ABONN:EME N'J:'Sl? l l I J 8 (bij voornitbat31iTIII:Jt
VOOll' N',..Ind16 f 1ri.-,

J?lUJS DER ADVERTENTIE;'-,
1-10 woordon VOQl.' twoo 1)laat8ill~en

"

u~

aau,~

~cf1T,"',,"'~~

dappere Hellen kan niet
maar uet liep tB erg,
wuren tel'tlg te tl'ekken.
.li':ene
urtillerie .Q.a.d iutusschen vlak voor- on.e
post gevat en wij
ona volle aunuee! van do
granaton, dio
wiet'p, Fiat oj> den
lig'gen ell vurtl'OUWBil op llet goeLl go Ink, was
wallllUt! <loot! kOll, en spoedig ueed belang.tcl..
opwiudiug OilS de granaten vel'geten, lli~ over
ous
sisteu of l'onuom ang neuervielen zander
so hade [Lim tc richten. J1en0 vlLwbtige BLlhetfj ell eell
pan.t' uUllteekenillgen \\us alles \vat ik op papier

gaDoeg geroemd

zotteu kon,

WUl'uen,

zu-g' ik de anne gewondeu

zoo goed Zlj
vl)orlkrnipen en sLrompelen iu
de l'ichting van OllZon heuvcl.
~cn, ktaarblijkelijk niet in staat. de
te
bOl'eiken, underen dool'
pugillgen daartoe nit·
goput, legclen "iolt ue,tel', am to sterven. lk her·
konde eon kapileill, en zag II Oe hij, door twee iliaD
ondel'aicUlld l met groote iDspanning n;aT ons t.oe
atl'ompeldc, lliel zonder taikens eon oogenblik uit
t. rusten. lk liep hun te gemoel, lerwijl de goede
dokter .ijne instrumenten gereeLl Uluakte, Ouze vrieud
was door de borst gesohoten; van zijne twee medge",elleu, die hem hielpoll, had de oene eon gebroken
ann Oll de ander cen kogol in de pal m van den

un

vout. Wij • dedml het ltlOgelijkc voor den arm en man
011 legden hem legen de schotvrije hailing vnn den
henve!. lk wa~ geon chirurg, IIlaur ik bielp zoo
good ik Kon met botten ell het . wegallijden der
kieeran.
(If'orllt .<'tr.'ol!ld.)
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Ifet ,d, ,Ii , ;"4;1 Ntt,I. · IH~if
'Qbrjjf~ be~ volg. nd. over d•• ~D.t" lld" (u f .ud•• 1'.
ploopene?J be h.ndoli'ig dc·r : o<li.oh . hel •• Ling-qu ••••

.i.,

De NederJ.nd"ube T w-oefie K.tn~.1: heaft iu de 6~t
d.,.g ~u. VAn M akrt t. ieh lIle!; '1'l~.!I ob ill8Ddu wetillntwerp ell betreihmdu Ni)dorlanulIIQh 111Jie hl:lfoig geh ouden.
Hot minst welkQUl b"Ticht omfr.ent die ber;ig hei ri is
d,t. bet weJt door de Nedcrlaml3dU! JJ;1'l1 no 1 fj Murt

.te

Itebrach, wordt eo lnidt a l.
r'e Graveuhllge 14 AIaarL. ~

bye. n u\ eft -:>iJ1Uid dell~t\:

K amer, nau walij lo:s

(en aUDv lI o g gernaa J~t Iil~t
J
het oudeu oek J or wet;o l(oordragt tab verhooging der

Ind. begraoting

fOOt'

bet loopende ju,r.

J n \i\i' .. e~l' di t ootwerp t".n wet, be ll ah"j) den
••uleg
'fIn spoorwegcn op J'Rva door liull S t.lI.bt, nog OUH l\t
de invoQr iDg fflU Ben Piluou u"lc heID!!tm g: fin, Eo.l'opeanen ~n. nBom Jo Oostorling0 ll aLa meda n n DOll pa.tentrccht in ~ ed.-IDd ie; - de JJf.ll,tiening n u de nO.
miDg 1811 dell p08t- 10 k.o~ten ia ll do bezettiu g '.11~
Atjeb f ell de ~Inwij ·~ ing ' IHI de rnidd t7hm tot dekking
VAl'! de Y ()O:rg~dl'ugep verbooJgi lig va u uitgtt.,,-eu" bet· Lll1derz.of'E: in de atneetiogen bin06ll uat uu r
• fgoi oopell.
;IB,pp(lrt~ul'a zij n de aeer c."lD Vi tntr,ens, Mirau doUe ;
'i'. H ankaloID, Lenting en Moea.JI
De e erstiJ indrn kl di ~I1 di L bot icht ruB"kt., is p i.j nlijke
l'sX"jJron daring) 096r dan w~inigfjlJ t ijtl en ."od a obt, die
de K a mer Icbel.lkt ~tIoll wch.onuerworpon, gelijk J a.b
to~ iUf oed ng l" an belaliiti ngoD . wanrceg on de ' goh oeio
.kolonie de er Dsti g. ~e oc!:waren heel't. Do biUijkbeid
forder:t e wollwel ttlD opdcbte VHIl bet la-Atilte pont to
re,utl$ldelJ . d/it oolI. dtl min ister in zijne memo ria van
toelichting tot Let wettlo utwer p om op de begroot iug
TaD. N e·d ... lndie t e brengell
;)3,000 bot VQorb l:l.-"iding
de inyoel'ing op 1 J.iH1 Uo.r i 1879 VAn eene penoD!;lele bel iBtiug VIUl Eutvpea lltHl, me t de1/~n gelijk~
ge.telden en Vl'iHHllue OostcrlingDD, ala wouB . Yan Ball
patou trtl t! ut. vail Europ68neo tm met {l6%Oea gelijks toldell, D,ie ilt )t.otierB b .. d g;3 Bollrljv l1u. dUll: ~ \V8C betreft:
het plil D tot iD vol) riug Vl\U een perJ5 0uee le belailting
en , a n Ben vft tt:'utrecLt, golirnap; t de Min i !i~er zic b
,.an dll metied·eaLi.n gen dar IIHH1l0rie VttU toelioh ting del'
InciiLJcbe b6groo tillg 1878, hlz. 16/1 8, en del' memo de ,au beani;wouording § G.
D' Ret ()fer! eg me L bet I lJ.Ui5Ch Bestuur over de bij2.ond&rhede n d.er balltstingl'''geliug is nog ni et afgaloopen , maar de overgelegdG ijt ukken !!I tellan, nflir hot
'fOOrk O Ul~, de S t&~ Bu· Genera tlo i gl:lheel iu ataab om oveI'
het begiliBa l eOll e bO!!llissi ng ta nemen."
De Ramer IS. dUK ue eenige niet ge we.eab, die dez e
I:wade zaak met eon : t,huah! l.tns b!H hc oft tar hand gonomen. Stii." ligenu 8chijut de . f'pr.a. ten op.ioht.
,an de ~ e zaak ttl lu iden :
~ SanJ fra se/I)
Intullchsn ho pe!! wij nog ep de op0-11bare zitting,
• ur die af6pn~. k ffiiflscbi en m uei lijker t 5 ho uden zal
lij U. H at h\3et nu , da:' de l.at'tk uij de begrootin g voor
1878 gro ndig voor befsid i!. ~ De wij ze wllarop de 2<6
bal .. ting-.oo.lag door N ed.rl.lid tegen 00. ber .. md
W'ot'dt~ znl bier ni vh vergot eu wurden.

'if.'

.r

,.u

Sa.lIlurang.
D» L A..NDR A.A.D te Sa mllrang bobandclde beden morg8Jl tn" .... n, en deed b.ide at. D. bekl aogdell Wiran de J av-anou' Bariciin en R.idhie, d ie beiden tot
\.J Ill jii t' dWRllgl.tc boid bui te o deil ke~tiDg w~rd ol1 vcr·
o(Jrdes ld. Eer8tge[106ru~e \\1 .:..::1 b&diende VAn den heer
W. en h.d ali! lO oodlluig een gO _.d6D horologe k61;~ing
un eeLl kt4-tn, te zaman ee:tll;) w ~l1rd e 'au weer dan
! 25 bel.ittt:lndo, va n zijn m Oe[)LH gestotell; en taltotstgewelde had door middel nUl ondergra ,ing di ef'st.l
in Oft woning tau don JAYaan T o wongso, in de d6sa
T.mbak ~ idjo; will ~ u plogeu. rl.och werd in de oitvoeriog dalrYlllJ, on afbanl:el ijk vau :r..ij n wif, doo r den
hililbaa. '\'s rhiod e rd en opge vat.
BTIU4'l'llOOl<'.

Il.ebt om 12

In het M.ul alacbe Ks mp ward heden
eell r OIldgn Bo(le reahmraLcu r aange-

U.O I·

::~Itene~~t~~~~~~&~;~~;e~W;:::~:~l:e~e
.... .. ~

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

........ ~ u' ... '-.u ,

~,-, l" ~j

eetwlren 6U eoD b ljllfB met circa

d::: ~!~d ~::

et~.ntie ti ief'lIll, too no •• ra 'en d"rgelijke betb.~n, w.u r
all ~ ..-!eheime treJHngen. de knnlt om sioh oukwetllblar
ell o ~lichl.baal' t.,. llllkeD~ en!. aDZ. onder"et.en ~or..
den. H.t EOU wenocn.lijk lijn dat d. Reg.ering bi.rn ~u r ce DI een . oherp ond6u;oek deed inl!lei1en.

SOERAKAnTJ., 25 April. In het Soeko.HerdjQJ.be
houdb do '(lg~n nog .teedll ann, ni8ttegen~ t'''llde
hot l8.uhm.itltHld. .UVU6U U eohtil geluid, dAti tlu G.~
l'dllg'ti/ die in teIer op.licht de mei kefel'l Tan Java
O(~no Bmd kannen word ~ii~ aeder h J.ng alom uo en hoo~
En d.t i•• ee. g.l ukkig, mag er bij gevoegd
Wllraen; want ongereer 3/~ gedaelte "u den oogftt
Jigt nlJg in het ,el'lobiet . Wat DU bi.alJe n ie h~f8t
' ~lde-h ll p&di gugo bg een 1feiIligje tjempo: het gr{)ots t e gedeeltl:l i. dUll Dug van den regen a fh ~nkelijk .
M.b d. t al .c~ijn t het we&r DOg onge.ond to .ijn
Zoo v.ijn o. a. in do delft Pa.ngilao eell onden hout·
he.kker ell e ell fie.o uer bij tehu i.i:omst o.Dge.~eld ge.
worden, r;on de r den l oJgend en dig te baloD; tCfwijl in
de n ai.H!rige fieu Podjok:h, billoan 6 a. 7 ;lagen, 1 0
Inlanders aan de gefolgen fan · buikziekte !tijn bezWfjken . M.laI' of :liulk. alto 011 'all bet wee r moet worden toageHobt'w.. "o, i. 8an andere ,raAg. A.lthaus in
bet Kedl:.oewangl!cbe £ijn fir enkelen geltorven. tan
ge rolge van hit earellg-ehm. Ook Illoeten op lu.ltBtgellO"mde pi.. ,. in de koffiat ui nen, 2 Inlonden lijn
doongel!chot;&Q, tonrij l 10 ber;ig waren 'a naohts bij
obor-licht jaohll te m.ken op lI1oerDl61df!l iDeeoten: wen
bad z& yoor diann 8Bnge Eien. Gij mQet bflg rijpen, dat
eOll • • ntal I nlanders echte lief.ebber. zija fA. die
beeatje., en zo g.woonlijk g.b,adeu op peu •• len of bij
Illsudjes ",an de mBrkt brengell t f.ooall!1 tie zulka somwijlen meb de wal.ng•• angit; doen .
_ Den 4del.l dOltor ,erzoDd 6QD inwonel' ran Boo ...
rai:art•• en s lng. teekend en gefr&nk.erd pak ket pe.
poat llAlir Batavia. DeD 22ste.n WAS .het pakket nog
aiet .00 gelukkig ,an -Ull .dr•• bereikt to h.bbeu.
De inhoud beltilit ui.t eon gedeelte ,an een meetinBtrnment) dat ter repantie naar Batavia werd gezonken. AI. het nIl rerlorell iB, lijdt de eigen ••r een
schade van p. m. I ~OO- Ii I 250,~erwijl de
•• rlijke post, dminist .. ti. hem, voor h. t •• nget.okend e
p. kk et, .leo~t B / 25.,- ..ggo 'iif Oil t"intig gulden
zal vergoeden.
- Door de ,,';fare regelJ 6, is iD .even demanglchappell '{On het distriot :Batoor.tno met name l'idek.o,
Ngombar, Kopet, Bonda, Se'nggomo, .Batoewlrno en
Djampril', groote . chade , •• oonaokt. Hui .. n .ijn
ingeatort au hui" •• d ell g.re.dl.bappen w• •den door
den 8troom medegevoerd. Het Y'erliSB schat men
op J 1137._ :Qen 2Ben April, de.:S nvooda o mltreflk. tien ure
werden drio Ohinea l 0D VIUl Tjoyoeuan, die iedt!r mot
een goede Bom gelds naar hUHs ke81den, dool' 2e, e~
militairen .IDge-nlleu. Twee Ohineezen wieten een
goed heonkoruen te loakeD, m..r de del'de werd .an ..
goho uden. Mon .. oeg hem dsdelijJr. om geld OIl de
Ohineelf off'erde zeer bereid willig een SpB&nlCne mit,
den~.nda hiermede vrij te komen. De lAorand... waren b.iarmede ecbter niet tttned,n en froegen meer,
maar de Chineei, die verm~en d e genoeg gegeven te
hebben, weigerde. l:!ij beeg nn o.n gedn.hte kJap in
b e~ g ez;icht, werd 1U~t gewald Van a11el berooid Wi t
hij bg zicb had, waaronder ee n groote DOW geld., en
werd bij die gelegenheid EOO toeg~t.k.ld, d.t hij per
rijtuig n.ar haill IllO Blt gebru.obt worden.
De olltvluchte Ohineezen haddan .ebhr den Dj ak. o
sewa.r.ch14wd an de•• -Woe .p oedig op de plaatl. Hij
IOU ar eohter ook niet goed afgf!kome.n tiju, indian
ceD puar sterke Chi nee zen hew Diet te bulp warell
geenelt!. Dot de Dju •• ook i. Illlbger.od b.wijat ' Un
geaoheurd baudje. zoodat hier eell. ,:uubLenaar in de
u.itouft'ning ztjDer fa.ueLie is beleedigd:
• Een un de lllilit.ireo iB herkend. Het 1.1 no niet
Dloeielijk. W8zen ook de luder" leI! . te li ndeD, ow ze
een st.rengo en welTerdiende Itrar te dOSD ondergn/:l.D.

;.ll.
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DI:KJSTA.L l.N lJ'u':':SSTB! A,lHJI10> ,
H edon morge n trof
een lid der geheimo politie - wij tulten n.iet, M Oills
Ollie beri ohtgefer, zijn L l tlm LOemen op d~ p.1I8ar~
pagi ean nouw Il.II!Ul, dio c,ogo ~· ee r 25 katt.;i'iI g a lu WilD
by .ioh droeg. Op de rraag. wien d it arbikel toebeboorde, antwoor dde t~j, d. t lid haflr ten verko op was
gege,en door e.sn fUGodoer Tn u de fi ,ml Z., KlmBro~
diD genaamd. BU o nd~lz oek i. Sebl.)ken , dat de lU~n
doer der.e waa ui ~ hBt pakh u ie ~ij1l8 me8l1tou geltolen
had. Kam.rodio. i. dien tenge volge ge"ngen geno ruen .

DB .PB.I ....IUlBR R"SG)tI(TBOHAFll]Uf

word~ OD8

ge.

sohr.,en, dat d. ond .... , I.iding voo don H.or K. F .
Bolle iDge~oerda kofliec uhc.n r TA U inlacderlil op moer
of minder grooto , ,,h • • I, r.'oh hoe I.nger boe IDl3 er
uitbreidt. V.oral in het di.triot 'l'j ipoetrio (l'j iandjoor)
wordeD ,ereoheideDe tuiuen van inlandere asngetroH~ D,
welke nitmunte:-ld ... orden oD de rhouden en ""0 nij bednidend p.odllct ar"orpo" . Van d••ijd. dor ambten.ron
w,o rdt dOle oDltuQ,r 1001eel t!oenlijk a.angemoedigd)
dur de plante. - ond •• k• . bij d. kome tegen .f 140
in de G·OtUeru8menta .pakbailen mt)e~' leuren ' - er
loede . ..killing bij m~l.
.' .
lom ' minder ,,,,,de tilding . nit. gonoemd. r•• identi.
iI, tial ia don I•• totsn tijd 'an da.r .en . "U groot
~ 100II."'" 'a'III.11 ,11 tot b.~ Mobamlll.~~~~me .

Woard;fi"":-l)t.

bad,PO.ftfbot .b••tallr eetI ·.
aD III die Brayen 8n gedeairMekeaea .oa~. ~ ....'I BeJebondoil 'iin iI •• ordeD, o. g.. fl.o .. b.l.ija .... loboo.
De b·J uworde groot eD Iter .. , Ioooala . 'Jl OQ 16 DD r; .. ideD
- ••ntreft, hoe,Wel bet wQord ,Jchoon" Dog 81 tot wee"
moeil eLemt; ~.. bi ~ r bij ~ \J fJJt)r m~.kt de aiuapraok.
mOllle" fa 1JIori iDdr~k op d on lll d UIOb . A1le moe ite
J

011\ da ""ged.ob:"ni. nn de e...1e .tiohte.. van on.e maout in Idni. tul I,I •• e ge.laob l:.n over Ie b •• n·
.
ge •• he<lCI .1ecbte gole;d tot 'er .. oooti.ng.
Van ~et fl>rt .ijn nog ,ele sterke . ,m oran en ge.ahnhpoorteL t••ion. Op bo, b•• tioD: .... een lehi!·
derbtd. in 'rij o.Qg$lobondt'u .tf':~t en h;S6 leer bODW-

,alli g.3 g:bbou""'jee m,,,L ~Il.r~ i ."vl..! 4 \td"k~.
Op bet ge .... ar Af, dat, i\~ bO"i-;u mijn hoo rd Wilden,
illHtorten, ben lk 6r in ~ O~ ... eDI, i)ll dn cu, 1JBluDrJijk
•• n het , crle.d ens t teen eau p.ar "OOl' lfc,H!'peD behoor6ild e tot o o't60 tegenwoord,ge t.ijd mijn aandaobt tro kk6D, t a wotan: ledige ~l£ifllJ~l1doOl"je/iJ
Hot moet een Hollen/Jude" !.'" 3t fermaak r,ijn ge.weeBt,
in die . unzigt<," smetige ;:o·i des 'liich te b_dwehneh,
doch waanchijulijk. a.ijn I mok kel.lrlJ .:htr verlcbolen
gelVee"L, want de rUll)e8 Jiggen di cbt :lao !:ue, Iingl!
de riviar Pab e~ (f}l .

SEn...,..G (Bontam) .ohrijrt men a.D den. S08)· •
Ct. het . olgeod.:
DareI:' d.gen WAe i k i n do golegenheid oud.Bltout.m
te ber.oekon. de pllltB WAar Oorlll)lia de Houtman. het
UIT

een :i onz.e roemrgk6 t l tlg ft>rWonde. ·W el,~ er de groot.
ate haudelsplaats uo JavB, v-i.o.dt WeD er nu uUeen
de ru'iu6t' de;; £::atoIlI Van den ueU8 tOo macutigea
Suttl\U, de ruine. un een HoHalldaob. fort, E uropecI e he en Inlandache ker.k:horen. Nog trof ik ar yer.
ticheidene g raftQm.beIJ .an van HuUanden: - bebal.,e
d&t do tan d dee tijde feel ferw06llting beef, Bangerlcht, hebben d~ d i8¥eoTt de grafen gabael ..:;\ a1 .01' .
gedolveD. Nog aleuhtff twoe ~r6ftom.be[1 lijn er w et

opBchriften, de ande,e 0plObriflen .yn bJijkbaar ge.toleo. woar.ebijnlijk omd.t bet tnooia, gtoote Iteeneo
waren. Bet .kID en mag de bedoeling ,aD de regve.
ring niet zijn geweeat, dit "lndAliame al. 't ware oog..
lnik olld toe le laten. Die verWo8Bting te lien, terwijl de inlaode rl -bl1n~e gra fell goed bobben bowukt,

doet neb vod.rland.eh bart .e.r. - Bet op •• hrift 'an
.eu dar graftombel . luidt:
'
Tor .oged.chtoni. un deD Edel Acbtbaren Heer
.Hugo Pio~r F"ors) oomm.n tle o.rt gobor&n te Bergen

op Zoel!1 27 D •• ember 1718, ov.rl"d".. 6 September
1763.

Het audere:
. Tar Daged.chto,,;o Yin den Ed.1 A.btbareu Hoer
;tieye Niools6B Meijbaum, oominande'ur," ·seboren t.
Yp~r.n 6 September i786, o..rl.deD 9 Juui 1788.
D••• 8,a.r.teeD i. reada nit . de .gnftow.be genomeD
en 'oobijnt .8ereed '1• . ""an,om ••ggehGald Ie .ordOD,
tOQlij biot beatal1' la.t
de.e .Iweo hiatota o.'er~
~Jijli.leD : ait , eeo b.lang ...llkend , Iijdpork oala.r lle::1O~I~d.D;', ~i.t ""Ss,,oer9 :, of :'.r:"o.'~"'.ordea. H'a '

g.",

"te.Ir'DeD;~r'DkrVk tal_damatilOh. 10__
daDkt. Pon~oDldn Torr.lI, .ioh III .1811 aI. moidenrlrer
,an he.t J'i1U. kf,,,,,,,l te ·BOrdeaux b •• Judo, d." w.rd
daar do<>, t .. eed.ardige poltken a.ngel.. ~ .aaraaD by
biDUOll wttjuiRe dlgan belWtiuk lU dE:' .krMbt dee 10"3111.
Pon.on dn Ter.oil ••• de type 'an den papal8ireD
lehrii'.' aIi heel l!'ra.k.gk betrenrd. Ign dood. Zijn
lijk lDoeM de.tijd. om de belm_tling niet na... . Parlj.
,,"orden o,.,rgebraebL eD wdrd ,ol?tlr:opig te Bordeaux
ta r aard., .be.teld.
- Hat overechot 'an Pon.oodu Ter.rlil i. no. naar Perij'
over!J~blloht ~ .h'&81' i~ tegenwoo.rdigbeid 'an gab ..l
de tuoeteo •• r.wereld , met bet beetQul' vaD la Soci{t.
de, ge1i{J de lettrel nan bel hoofJ, ~eb lijkdieolt in dB
ke. k 10 TriDite beeft pl ...t. gehad, waarbij de heer
Ghitly, "an de groote Ope,.. eon door hem gecompoDearden l ~ lr:ung ,ooJ'df'oeg.
.
D ....na i. het lijk to Montwartr. gebracht, waar
Julelf Olaretieo, redaotear van Petit Journal, in naam
un de V~reelligi[jg ·,.n Letterlrnodigen, bet .oord
voerde Olll het welbe.t66dde htven fan den betrenrden

1

6chrijver ~ Ichet180.

Eenige opmerkingen over het ontwerp
vlln wet op 't Lager Onderwijs.
Wij mogeu niet ontreinz6n, d .. t

dit ont werp Olla

beef' tel.nrge.told .

Kort en

Lig~ de oornlk

]~onilig.

Bij bet po.lkon!oor to Rotterdam .ijn bU de verkiesingen alli!! brief8Dbelitatle ra, die bUll nyen Zond.g
haddaD, in dienat moeben komen, wegen.1!I de menigte
IStroaibiljetteD, eirculairel! eD broobure. betreii'encle de

aldaar plaats h.bbend. vorkie.ing. Doo, 25 b.Btallo,.
eijn rllim 30)000· . t ukil aln de galdreueardeo bVlorgd.
Hab aautal nie ll webladsn zal weldra yermeerderd
wordell door de verschijniug van eeo BchelJminglclle
Courant.
De Elkimolt, die nit Keulen in de BeriijlllJube dier·
guarde waren IlIDgei.:om6D, lijn bijn. gSiJtikt. Dauer hlln

,erblijf lig! "Oil gaflpijp, die lek w•• go "orden, met bet
g•• olg dat de gob•• le rnimte '. n.. bt. m.t ga. WOl
doortrokken. Toen ho b ontdekt we,d, lagen de beide
moisj ••• oed. k, ..optr.kkend in bedwelming.
Bti Gob rootl.ero K ...y, t c A.mote.d. m, i •• un folk,uitgaa f 'In de · . . Gedichten van den Bcboolwe8vt.r,
vcrschonen. N u ia er bijna niemand dia sich dele
OIlUl\folg baar luiruige zangell niet kan aanaobaffeD.
Drie jonge Am.terdaDllcho knapen bebben .en oud
pallt'd op stai bij den Ital boudar, waar &ij in uienat
wareD, met, .en bijl op ,e.. chill.nde plaat.en in bet
lijf gah •• t. Tage. do jeugdige boulen i. pro•• I-verb ••1
opgema.kt.·
.
Onratoran .. n het Stolpi ••ns.h L eg.at ... n de
Rij •• nni,.railein t. Leiden h.bben do nBvolgonde
prijsH•• g uitgel ch.even: • Welke pl.att behoort io de
w~ten.obap faD het zedelij k It:lven na n bet !I610eiell
t. wor den toegekend ?"
D. b. ,olking VOll PariJo, die in 1872 beliep 1,851,792
inwonera e n in 1874 tob 1J790, 250 wu ged.aId J is
fol gen. de optelling Yin 1876, tot 1,986,748 ge.lom .
men, hetgeell eene vermeerde.ting uitmaakt 'fan 184 ~ 56
inlfonora.
VOlg.n. een ' boricht va n hat Belgi,ch. ge .. nt.ohnp
in Jap .n ~ Wai de eerto J Cl-B OBc:le ~po or w egt dia 'An
Yokohama n ••r Tokio 18 EngeJaobe mijl '! lang, met
SIDBl spoor en wu.gens: Tan lia(J.te COllltruotie, all van
een tr16 mwAY. De .fataud wordt in c en nur tlfgelegi.
Eene verlongiD g ,an oazeD iJpOOfwag ,an Tokio nBar
N Igalaki wordt voorbereid. Boftmdieu zijn t".ee auder. b.n.n geop.nd: d. Ko beell Olah-Iun, 22 Eng.
mijleu long, in 1873. en Je IijIl fin O,aka no,," Sai·
kio of Kioto, in 1877.

l<il1l'opeesch Nieuws.
- NaBr Le l 'eI!1J1s verneamt zal de F ranloha gez an b
bij het Vatiee.D, · bAron Bande, ~ijn onhlag vBrkrijgen,
o llldab bij den Pau! heeft" pfgeraden zioh in de Sf.
Pjetenkerk to l.ten kroouon en zieh t egen de benoeming yan Kard in aal Franobi nceft verc&t.
G elijk BBn de K(j',zischc I fitm:.!! ui t Rome geso ure·
fen wordt £61 de ZwitBerache g ti~·de op h6~ Vatic.sn vetyangeu worden doo r gawone g endf\tlll8s . Reedit r; ouden
,sertig mao onfJI.gen r.iju,
- In LintlO is deze r d. gen een 'f'erlch r ik kelijk on geluk
voorg ~ ~al~&n. Do Hoer Kirohmaiji:lt ging mat r.ljroe
[' •• tJd

1.. ... '1jJ.H!I[H' lUClL .!oil tie

7 ."u geld op
• tok gi ng . Toen de j lf.bttlte den huit in cen prauw goborgen bad, H.t d. ",n d••, den k" "pman l OB. Deze 'po,dde liic h dadelijlr, naa.r bet ~ tadhu il\' , om van hel gebeurde aan de politie kellu iB t e gaven, en a .. n d.e
'fiinke en filpoe dige bll lp fliU LUlre sijde hnd men het
Llanken, dat de beido atr&ll t rooven weldra g evonde n
en gelankel ijk weggsy oel'd warden .

Un

b.herd. Obinee••11 ntl,Br.II.. (io Tagll) .t r.kkeD,
ala. 't .... t om daa'lod.dian.Ii,Obderwij.te "01"0,8D,
Datsolk oudorwij. ald.a, geg."1l wo.d', . be'.~f.I' .be.
,iohlga .. r, ma.r ".1 _.et bii dat · e, in d. , •• ideo tllb, Oberibon en Tagal sen loott loholan 'oor o:on-

.. .I1i Ut'~ t:dj~

,-, ... ll

.... _"' L~J ~

'I.lol.

:.. Jl d'~: LI

\.I .....

t.J!.:IU JOOgll Il

nm 6 j aar, W'a udeleD . Buiten gekomon gingso de kin·
deren bloempjua r; l) ekeD~ en het mei aje, te d icbh bij
bet WA ter komen de, gleod nit ell Ti el in den Don.u,
£onder <l ilt de vader het merkte. De kna.p, l!Iijll ZU8j 1
willeude helpeD, dt'ls lde me t; hRM l' het lot, en nll eerlf L
werd de vad er doo r do bolp krtttm ~e ramp gawAur.
Hij "p05dde ziQ h llftftr den (lever en Bprollg te \... tbI')
mallr de kinderen waren ftlod ij dour da!1 .mellen stroD m
ruedeg8YOerd en in . de tii e pte. fer dwenen.
Meti Uloeite ber81 kte de ongolukkig e rader dflll w.l
H ier tot het bel ef gekomen VAn zijo vtlrschrikk:elijk
,eriies, op~ nde hij r.ich de polia-dar eu, Benign voorbijg"ngera vand en hom ill dIan toest.ll d en braobtrm
hem in zijne woning, Walr cioor Bpoedige gOlleetl ls. unttige hulp iu~t gav .. ", fan ,erbloedio g werd ove rw Oll lJ e n .
T oen de gcnee8heer 1 ouder uanbeveling g ood op d&n
'P.tient te lotten, vertrokken was, bleven sijn ' YroUW
en eenige bloed fe rwBnten bU den ongelukkige. Tegen
3 unr in deD neoht vle.l hij nur ' t 8elle an in ger u8ten abapl zood.t hij (len oogen bHk ftlle~n werd geInt.n; d.anan .... kte bij g.bruik b ••• tig h.t bed Ie
ferlAteD en Dlar den ,older- t~ klimmeo, en eprong
cl aar uit e ell l"elliter op de IiItr .. t waar lijn lijk
glHrondsn wel'l. VIU deEe nog coo kort geleden ge-

,.n

j

Ink kige familie bl.ef .Iecbt. de mo.d.r en eon ki.d
ofel'.

- In afW8cbtillg VlB de aamenkom.t der O<nferlJntie
worden door de Eugeillche Regee.rlbg de oorlogetoebereideelen met kr." ~t voortgelet. De A.dmif.1.i~it beef'
QAl1 all~ p.c hepeo, die ,oor 6ena re:8 Daat bet buitenlaD~ "Iren beetemd, legenbevel gegeven eo ze wordlilD
ou gitgerQlt om op he~ eerato .eiD nlar de Ooetenohe
wate'!'eQ. te 'ertrekken. De Hert.og ,.n BdiDbrugb,
g.lij~

bek.nd i. de .ohoo.loon

~an

den Cur. heen

bet eBkader, dat in de baei ,vaD Iemid stltioDoeert,
forlaten om Slob D.~r ¥alta te bege,eD.

_ 't Wordt tag •• g.. prokeD, dot .Paul Leo h.t Vatielln ..I ",,'la'.D .
- Mo.igsen .. I .iob wol den boeienden Fr'D8dben
I~brijv:er POliitQcdu Tenan b8rinJ!8~eD ... n wianllef8odi-:
ge wVee flO ',oorateIHD!len talenl, ollldea miad.dipr,
dOll cA ....li'" d'ind..lri. u'.l de , booge Parij.. be·biDgen

d.lnan in bet fei~, dat ODEe 'ttr...
wacbting te hoog ge8pann6n wn. P
Wij bet" ijCeien of bier fan Ie Loog oprah kan we.
.en. Wat w•• b.t g",al P Het ontworp-H•• lDlk••k
ward londer f or m " 11 proo9!t tor ~ijde geeoho'feno -De
lIleerderbeid in de K amer en dUl'buiten wilde een
zoodanige. bttlEiening dar wet op · It L. O,) w..rui~
daghelde. blijken ,OU , wat de ·li b.r.l. p••lii ,erlaDgde.
Den tijd van traoeige eren en amsndeeren aohtte men
,aotbij. A t waa 't een oDmogelijkbeid .Uee wat in bet
bel.ng der folkBontwikkerng noodig w'., dadelijk r:- 11
.6. gre.p ait de whatki.t ,olhomen en afdoeDd tot
stand le brengen, Ban bet plt~D eo dUI oak ..n het
beBtek mOtl ht niele oIJt br"lren. Jui.1i durom. bad mon
ziab. immere niet hnreden geetel d met eOD poging om
de ferbeteringen do()r den Minietor Beemskark voorgesteld, door a.mendemellten tot de gewe",lcbte boogte
op to voerer f Men wilde geeu stu.kwerk, · maar ND
fiinlr. lib.ra.1 on twerp, d.t .11 prog.amma der liberaIe parlij op onderwij.gebild geld. n kon.
Voldoel, het Ontworp·K.pp.yae .on die ei.cbeD?
In geonen deel • . 't Be,.t bier en daar weI .erbeteringeD; 't breDgt ODe mialcbien eon beel eind l'erder
din met een geatneodeerd ontwerp-Heem.kert het
g•• al lOU gewe •• t sun. Maor 't bJijft beneden on.ze
bHlijk.", verwac\ting.
E on olne~ bladen heeft bet , een Icberp • . reaolutie"
g8ooerud; wij bebben Iloch he t .. herpo nooh het ro.. Int. It un.en onldekkoD. Integeode.!, hi •• en d..r
volt eell ong.tvalligbeid on wankelmoedigh.id op te
werken, die ona doet ".gan of de HMr KappoTne
wol de Iloodige .andaeht gewijd h.efd .. n de adrieuIl,
herba.ldelijk door erkellde ••bQolaato.il.itan nitgebraebt, ell of bij Iliet m••• acht goge.en heoft op de
gebr. keD .an bet onlwe'p-HeemBlrerk, dal1 op ' d.
le.mlen in de wot fan '57 en de driDgonde eioob..,·
van onz.en tijd.
.
Na•• n.b olltwerp-B.emakork moet wen dat faD
Kappeyne niet meten, ..ot de H.aglebe oorrespolld.nl
faD een on ze r bladen ook moge seggen. De naag i.
in boevar bet nieuw~ plan VQc r de nationale ,olk ••
school ap de hoogtf) yao dt:ll tijd i. en sen tBrbeter.
de uitg.v. van d. b•• t ••nde wei mag heeten, Zijn
die forbeteringen Dieti ve le - en werkelijk leer groat
i. haar alnbI niet - w.u rtoe dan een gebeol DieD';
ontwarpP
Wij mi •• en in het onlwerp-Kappeyne den leerpH.ht. Wot de memorio van to.hehting a.n,o.rt"
om die loemte te .ergoelijkan i. niter.~ awok. De
Memoria wijlt op h.t goede ,oorb••ld ,an bijD.· aU.
landen TaD Bnl'opa, .,n Vll8gt J'):~lef: • W Aal'om ku
dit; goede yoorbaeld ill Nederland niet ·jJordeD nageyolgd r u zy erkeot ten 'folle het re cbt Tan den tltut
om 10 dele der ,aderiijke mlcnt den teugel un te
leggen; mlor ve.,chuilt .ioh onmiddeUijk d..rop eobt er een B.!:ceptie •• ~ • . die geun exceptio il. De Sta.t
b&eftJ me en t de he ~l' K R?peY06, Diet aIleeD mat Oil'dorlij.e pliebtaronaking te k.mpen, maar me" bot
r echt Uln de DBdoli op "de keulI8 der ecbool.,
Toego.8temd dab dit recht heetaat en on,ervreemdboar IS; maar weet ri e heer Klppeyne niet, dat jni.t
daar om onderacbeid ge maa!r ~ wordt t08.o~en "aoboolpHcht . ell .letl rpHcht )J P En I.ijn er, oDd,nk., de be·
dOtllda vrijh ei d) geeD middelen om t:ieb. loch te ,er·
g tW iiHHW, d,.t de oude rs huut e vrijbeid 'an ken..s der
chool uiet Ulifibru ti[ea, t" eorg"D, dat ook in dit gavul da lu! htda ni ~t geboe l up de kind8ren 'Ille? De
beer Kapp ey ne 7.egt met aoo , ..ie .0ordeD, d.t er
v.n leerpticht Dimmer 8prl$ko kan lijn. JoolaDg tide
uoOgOlHHlluu \,egell tie olJ6 ulHU'e auhool wordt gaADda
gehondon". Wit dit met and ere woord.n eggen,
dat btl r oo r zich rOOr goed en 'foor attijd .f,ist f.n ·
e ke pogiug om den leerpli cbt in te voSlen en' 00.
dUH. rdoor op gelijke hoogtt'l te brc;ngen JDet andere
loodo.?
W ij aehten die v.rkl ario g hoog.t boden"oIiJk. .De
lij~tan ro or b~t. .8cbolllverr.uim en de bellloningeD, iD
d4J rut. 80 - 82 v6r D) elci, zijn doalcje8 \loor ' t bloedeD
en meer n iet, indlCJ wij bnit.an of.t':I.tweging laten, aat
r. 6 yoor de onder-wij l.ere alleC'l&dtisete werkuamb..dNl
Ul u t "iell breogeo.
_
W·I'I.rlijlr, wij had dOD w!tot Illd&lIJ T"er ... obt 'aD den
lGidor der lib erale partij. nu bij aan het roer "it. Bij
riel f heeft o nl uaartotl bet r<echt gegeV6n.
De op!eiding dor ondsl wijzerl i . 'feel ferbe tetd. All
dit on twerp 'wet word" dan .ulle" d. kw •• keobol~D
reg! 1 ~ijD . • teD minllte op bet papler i want terwijl
de web n .U '57 een wininlllP Voh kweekacholen •• ngeeft,
Isat bet oDlwerp-Kuppeyoe dienasogu.ode aile• .G.Db ~ltli81;.
De MioiBh;l- r x('gt: I Een . minimum ,aD , het
aaD ~ 801 k"ee kacbolen werd met. foord"obt 'oist 'i n de
weL opgenomen, want nit een prletiaob oogpl&Dt scbilltl
dit niet aanbefe le1l8waardig. MbD zoo toob een teroiijD
moeten Btall eD) binnen wei ken de uit,oeriDg ~u beuouren te gelohieden. no.h hoe .on meD de n.te,m,
,.u dl9!'gelijk fO\)riob"if, veras••rebf , Voor' aille
. .\oql .onden ollijd d. St.t.n~GoD.raal de I!"ldell
nlVeten toeeteao. eD ' bij dtl b.~a.w..lagi DI Of~r .. d • .
.t•• tab.gr•• ting d. b. lprekiDg der ...ag, of bot ·.raiid.. am ware al of niet SDelier v(lon t.e gala, Diel! kuO,,:,
n4m 1100n mogen "o~den ODt"ekeD.
Ziedur, met ••• b;ed . ge.egd. .an .a1ler~ol).dar- ·

."eek-

~i~~~:i r:::·;=ilS~~t?:'~:o:~:1 ':,"i~:o~~ci~;:g.ina~
beeft, 1..1 men a1les o'era.n de willebur .. ~IIIIOp,
,algeDde miD.i .te••. En ·lnU.., dia bij :.Iot 'III r~8
o,k Diet ,"lkeD' ..... met, d.• ,olhOfertegoD.Qa..
diging te .ek.neD bobbeo. : ii••lellt eo blijll..,··· al1611
aohtereen,o!gon8 per809Dlijk go..eigd om . ttl do.a ...,
o• .kn.l1ed. . ,
.
' .' :. '
" . . .;'
, 'Verbeeldt. Q 6o)U" dol be' .. h.~~ , MiJilaterie hJi
.all.ien faa .tIe tall,n fill behnr., 100 ract.II~.!

,,,.t.

W.I, du krUPII orijpea .1Ikal kanul, "'hDg

"()( ipoorlijD. ,,11. phmt!en e1~ prograJ?D;iI'1 i~ian,
'Ioodra ' lij ..Meer omv"tten daD. meb In 8eDI be..... k.teUingen hn, .0D delelEdo be'"areD blOQt.
noob i, dat •• D rod.D om
ta p...judio"""D P

.M,

Wij badden gehoopl, dot d. He.r Kovper •• .I" in
de Opg.'8 fan bet ... utal lin in hot .'Ulg()VllD 'AU It"
termijnflD '~n uittoeriog 1.ljl\ o'8Itoigin~~ omtrent _te

noodll,kelijkbe id fin kraclJt,ig hatld~Jen

1011 hob~.n

IMI

dQol't.cll.cn

D.orgeiogd.

Dat hadden hij en wij ar wei va~ mOj.:en· hobbun !
De k .. eek:elingen g""b hEl~lJ en. gAIJJ JJi~~ .b een Zij
b)ij,en, zij ' t ••0 ook ()nd6r toellcht on touhD .'{ II b d-'
hu.lpr. .. m by bet onderwijs." Do MilJilJLl-'1'. mettllt d ,n
ook d.t "in den kweek:5ling dis .:.! Ulall tllt ti l) ~o lH.I(.l

weert) f'p..n ooderwijzer verloren gut."
M ..... de Minillter maakt dittn kleinen ondor~ij1.cr
• locb gallOch "D •• hadelijk. Ook tell hij bom ni •• moe
bij de beuken;ng vaD het per~oDe81 iU 7l)rb(lual' g
tot hat .~'Zt.l JesrliDgen.
Wij sijn dOD werkelijk ;reI gal'ordotdj iloch ie 'l
nie\ daarom de. te meer jamoo.,r, d,-t d e beer Kap.
~ey.e d. I.. tol. .ohrede "ie' ge •• t beef,? AI. de
&'D •• p niet meet.a ell 't wlOrkeliji: eroet is met
bet
denkhaeld ,.n tQeldoht, dan gnat er imUlera iu de lJ.
kW8ekeling1 diEm men w&ert, geen ondorwijeldt ve)':lor~D?
W.t niota ie, dRaul1n kao men gsen bAukroet iijdeo.
Met IDlIor u~tgebreid lager onderwijlS verlieat r.ijn
le.lijkon nanm, mBar blijft toch feilelijk in het loren.
Doah de HiDilter !telt £100 rOOt, d"t ds Bkten 'w o r
froemdo talen bii het midde!b .. , onderwU. .ullen
moeteD: ,er1ueg.e n wordell •.
Mur lI'urQtn da.n fiOQ beilobroomd om de geh ee l~
rubri&k o,er .te breDg en w.lr Ie thuil beboQrt ?

Omd_t er plut-en "Uo , walr gt'lell gelegenheid toL
. hot ontYAugen TOn M. O. be.t •• t on de JODgenl en
meieje. toch Engel,oh,. Dailah en ]f'raD.cb mceten
knurlen leereD?
nit ii, dunkt onl, geen redeD. Een gel.ouderOpflltting yordort eell goerl# claeeifioati", maar dAa~wee
h.... fb nooit jem.od bodoeld, dat in g.en g•••1 M. O.
op .en L. Ichool mag geg.,en worden. Doah d. rr •• mde talen mooten by hot M. O. en niet bij 't L. iugede.ld worden, ook al opdat mon te eo. tot l •• rplicht
kome~ Voert men tooh hat minimum fan eigenlijk
gelegd '(oii:8onderwijl niet hooger op dan direct noodig
ii, dan .al dB oV8rtuiging, d.t de m.atschappli rechb
h•• ft op d.t minimum, te gomakkelijker ingoDg vinden.

Ret ontwerp doet niebl ,oor bet vl)orbereidend on·
derwijl. Do lIIini.ter houde on, ton goede, dat "ij
de folgende Y"olaiunen eenToudig phraaen noemen. Hij

.ogb ,Men. moet niet t. ,e.1 willen. Hoe .... n.ch.lijk
bet oak ",are, d.t geone kinderen ter I!Ichole kwamen,
dan wel 't'oorbereid l kan da,anoor de wetgofer niet op
ofdo en de wilr.:e liorgan .... " Liaf", hemel, W8srom nieb P

BD 1000 a1 niet op afdoenda wij ~ e; waSlom dan geen
enke.le pogiug gedaRn;> • In hocforre de 2:oogenaamd e
bpw~.nohoJen w&tlelijk:e regeling behocyeIlJ is
cane
Eua, die afgelJcbeiden Tlln de tegenwoordige banie-

ning der Wet van 1857 moet worden gehonden."
Nog ellnl, . lr&aromr Its eon bewa.raohool en eeD

loorbereidingll klaee6 preoies hetr.elfde, en waar staat

gee.br.,en, d.t de wet op het L. 0 .ich niet met de
lten8 noon meb de and er£) bemoeien mag, owdali de
....t ..n '67 dot nu .enm••1 niet h.ef~ geda.n? Indian tlrkend wordt, da~ eon behoo rlijk.c ,oorbereiuing
'oor de gewone lagere GohQol wenschelijk: ill, waarom

dan de ... k niet .oogepakt? ....
De kOitell un het L. O. blij ,en Voor de gemeente",
doob met 30 pOt. r •• litdie ..n het Rijl<.
ODS komt 80 pOt. te reel of :6 weinig. roor. Te
..el al. het toolieb' .. nwege den St.. t blijf' WBt 't
is. en te weinig indi en het belangrijk versterkt wordt.
Nil moet.n wij e.rlijlr bekennen nie' Ie hobben kunnen ontdoklren .... t he.t ontwerp in dit op.ieht te ho·
pen en te ,erwachten gElett.
DB BonoDlop',iene n CD. de inspecteure: riul1en
bun
portretten niet beboefen te. !at8~ ofermaksn. Aileen
lullen de eeretgenoemd en een belol' 'J rijk deel Till bun
werk .an de college'. in de ge:c ~eE;~ unde wogen OTel'doen, .at werkelijI ean ferpeteri.:-.g ul ",etan. Of men
door betel' Malaria voortoan mannen ulloekon. die zioh
geh ..1 en nitol.itond .. n hun toak lull Oil kuDnen wijden .. weten wij Diet.
Mocbt. wat wij hoogi'lt wenBchelijk wuden 8cbten,
d. 30 pCt. tot 80 pO,. worden opgo,oerd, dan .al bet
geheele bocfd.tuk. T oeliioht moeten worden olIlgo ...erkt.

Asngeri!lagen Vendutmn_, _ __
d.~t:~!fs' ;~u A~~~~~I;1~l1P.1'~~~~~ t~D t:~ce~a~ki~g r:!e~~~~

re'k~lliug

mllll en

dl tell hul zu fAn Sl'lJIlglel' tu BOdjong door

S008~

1].,),

Diu sdag, 50 April Your rekttning deJ hOi;rleli VUIl Wijlilli Mr,
Engdbl'edlL t,a Pendrian. (\(101' Soetman eu \':0. ~n voor reke~
niug au l!!u hui/.C~ 'Vl\n J. N. VIlU din iVorm op hot Zeleatl'aml
"egens v.;;rtrok J.UOl' ]Jlitijel',
WooJUidug I MeL III ~et h)uMl van en door A.. Meijer ell
\'OOt l'ekcning un ten hmZi V211 Luitenant 1thgB.in
WCgC.llS ver~
trek op It Zoastraud door A.rnold.
Don.dcrdag, 2 M<.i. Voor l.'ekiluing au t':ll hui:r.1i- "'an Fr~dri~st
op K a. ra.n~- bid&l'll.. wegeut:i vertrek: dOQr A.p0l:l (m VOO! !ioblllJlg
el? t:~ n hruzo van 11(L.v6IlswR!'.ij, wt!getl:5 yertfoli:' t e DOllwllt door
Kan;!HlDil, en Co
'
Vrijdag, 3 MeL b bet lota:!! Va.ll en doo~' Wermuth OIl vall
e eD~ga pHOILlleu iu bot looa:ll vlIn de Wt'.~"".' eu J3ood\!lkllmer
allner.
Zll.t~rd&g, 4 jl(oi. El{~tmtie teo. hui:w en t.tl l.l la;to ,\'jlll
:Raden
Mertowinoto t6 IJ oD dokpa.ti8 door den delU'waardt1f bij don
lnD~ll'!l.n d Fl'olh'iksz
J

AdVCl·t cntiC 11.
(Voor de Politie) .
dtl keur, ter bevortlering van u¥t.held IoUl zilldehjkbeid
' Dor da boofdpl •• ts SatJU!j'allg, afgekoudigd in de Ja·
r:aschd Gcurallt tid. ~O November 1868 No. 93, v()l~
gens welke 8teentm woniDg8n en d~ aan den weg uit~
kom eDd emul'ell, brugg eu_ell duikere Dlinst ooB ~ enw8Al
'. ja.lrs moetell worden gewit, en weI in d~ rutlaud Mei.
By Yertrollwt, dat het voldo8ude il. op dDt voor..
80hriH te . wij"en, om htlt maar beboaren te ~ieD nageI •• fd.
De A.dli.tent.Re.i deu t ,oorno.Old,
8S~
MIDD.ElLBURG.
J

(J7oo,· d, Poiici•• )
......
Gl!bleken ~ijndet dat vele inger;elenen ta
.......
de.er .tod. het ,.Hni. I.ng. of op d.n
opanbareu wag f 66 r hunno hui~en, toko',! en andere
gebouwen werpen, 100 b:ebgt de ondergel.e~kellde bij
dec", in heb algemeen in btlrinnering bet b~pa81de by
artikel 3 no. 9 van bet politJi estraft'6giolllon t (staDtabl.d 1872 No. 110), met uitnoodiging toven. oon
ieder, wien Ia.lka llang ..,t, om bet vuilnia foort~al1 in
d.artoe geaobikte b"kken of manden 'foor Eiju buil,
erf, toko en!. gereed te etelleo, ten einde do or de
.t.d,korroD te worden ofgeha.ld.
DB .d13il.te,~t-lldtident V(Mr de policii,
895
II1IUDELBURG,

- ---------------------------OPEN BARE VERKOoP.
Op Maandag 29 April 1878,
de. morge.ps to 9 ure,

t en o,o"l.. n en in hat lolraal vou het V.ndukBntoor
te Djo<djohrto, van de .an ,..ijlen den He.r
J. O. OOPPERT toob,hoorende

I:ndigo -Onder uerrring '

Klellen en Karang Woenie
mat ONDERHOORIG:l:I.EDEN,
gel.gon in d. R •• identi. Djokdjokort., afdeeliog Sle·
man, circa negen pslen ..n d. hoofdpla.t. Djokdjokarlo, groot 32'/, djonken of 1481 Gouv.mollieli t.
b ouwl;I) met esne bel'oJking van ± 450 werkbare mannon, h.ob.Dde 4 fabrioken met 14 indigobakken.
NDdera infortnatien te bekoDlen by den .dminiBtra'"
tenr J. G. DOPPERT, den Vendumoe.ter Ie Djokdjokart. VAN LAWICK VAN PA.BST en bij de
.Internationa ls Orediet en Hand ele,ereeniging Rotterdam. te Batavia, Saml1rang en Soerabaja.
De Weeilla.mef te Siwarang,
qq. S. J. GROENEVE LD.
J. G . DOPPHRT.
Mr. J. R. VOG.TE.
qq. de Wed.w. DOPPERl',
gob. 8. h u I t I.
Samara_g,4 April 1878.
7iG

Vendutie wegens vertrek

Op Maand ag 29 April,
ton hui,. van d.D WeIEdG, Heor

SAMAllANG.
V ertl'okke n Pass~gic. l's
N:\ ar Ba t" " i:l: per Nilil. Incl.. Stoomsch..ip G. G . LODdon
gez. VIc] Gevt:l: d~ heer I. .eidclm uijcl· ~u fnllit.ilie, Lmt. Gallon
en echt., Luit, Bl'ollg'tlrs. MagTlill. B[t.l'l.:hlliJ'lolT, 7, wj;lAdijJ.i, ('II
:.'

~

•
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.~ _ .

_.J
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• •· .. H~..;~ ,

iJu, ;"V L ;"... t.lIlhh. ...... 1..1

eclltg.; merr. van Mourick. do heBr~u lJjbb etl, ~to ll, Yl\ll Buldercn nD Hall en StrnlJen, CbillCOi'.€ lI. Illl ~udcrs, Z. M. tl'O.Ji ~ b ell
banntllillgcn.
I;ATAYJ.\
A.auge.k:o men l'a /:j s agit:rs
Van Atjeh, per sLooJUli" Japara, g;::z. Zuytlel'houdt, lll it . tjZ
J. C. Cr(uner. J~ Jllit. StoPPclldalil, Le Bron du Vtn:ela, van

~~~:;:: :~~d~~:~hc1:i'!~:\fl:E~~~v~f60~:e}'91\'ninl.gO!~li~~ir1~,~1

vrDuweu, de neer Swa.auswijk; van P:uln.ng, ti e hceren Nnijt:iuk
en echtg., GUkCB, 1 on doroffi~~jel', ~cbtg , p,n 4: kiuucrclJ,

2 J~llrQP
en 8 'in!. militairenj va.n B.:m koeien, de heer MUllt cud3.OI
C'll
eebtg .• 1 inl. militll-ir, 1 vrouw, 2 vorool' d ~eldeo, 1 po1itio-OIJpasser; van Krot7, de heor Crameri 'Van Telok-HcLoug. 1 vel'OOl'~
deeldeD en 1 Arabier.

Invoer te SIlIDllmog.
Aangebracht per Meta Brec'kwoldt, gevQvrd dool' BrcckwolJt.
taD Nederland !>OjUl liteenen - .)() c. lueift'l'" - ·5fJ ~ c. ijZHW',
- 12 c· eo :2(j(~' .... t ; boter - I) c. haillID8n ...... 50 rt. kOpelT.ad
592 o. koopruanich,- Order.

,_ t';; l Hi

H.i"':'

~oJvtUl l l! o v ,

ts l' ,"g~~ I\J,

KIehn,

O&n

1S {;l.J.l ltl~ rly:n,

Regu!a.tuur,

Van Reuter.

a.

van Prins . Bismarck, i.·
basis von h.t Europ.eoohe
Conirea,eeil uitnOQdiging I.'l doeu·asn do vetschillen-·
de mogeDdbeden om bet trao.taat van Parija van 1856
t& herZlen,
. daarbij in ·overweging . t. !lemeD
.. de .. veraud.erde toestaod, ontStaan door d. laat.te
TDr~h~Rl1IIiIIBche <lorlog . .

en

~t..13ri.t.tChe . gouv.ernement beeobonwt e~enwel
di"~digiilg ala te onb.paald,

..

Eell mahoniehouten Amenblement met leer bekleed,
A.w6rik ~antlch& en Blltavia.. cbe Stoelen, lu.honiehonte
n
T.fel8, gl"oQte houten en ijr.:urcll J..JsdikaDt.n, groote
Boekenlre..teD, Sobrijfufe), W 8soht"feb met marmereD
bh,u, J apaDBche Kn ••pjes, V,u~en en~.. cen Pianino}
BDff~t mat marmer8n blau, H R ng-, '1'alel- en .Kroonlarupeu, Glaa-, CriBtal- , Pleet~ en Po,e$l~inwerkeDt
een parLij Zilvcrwerkall, BottingmatteD , een partij
teatan t DrRoken en Pro, illien, aene ooBectis Bloetnen,
WI Bronder in Ohinee8.Jbe patten op hoDge
voetetnk-

".n.

V

0

0

r t • :

tw~~.g~~e~\j~:~ ond.r

He·ll apt\n hartlloopef,de S8nd..,lwoodps.8.rrlcDj
tln wat 'fcrd~r

E~u Kinderrijp&a.r!l lllelt" Zadel,
v (~ ouchijn till worde;;, gebr.obt.
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LEER BOEK
DEll

Werktuigkunde, Stoomketels
en Sloomma chines,

met practie:clJ ondf.lrri{)ht OTer Let "ervaardigen
der gcwone etoomtuigeD,
.I.mede d. volledig. y.rkl.ring en afb.elding de,·
nieuwer. StoolDlllaebine. [ Stel.e" Ingli •• en Spenoor,
Corliss,

D~ GEANNONC~~IW~

op D onder dc.J; 2 Mei.
bli den W.IEdelonG •• tr. Heer

DARWIN.

De afstamr:n ing van den mensch
on

B. H. N. VAN REIJN,

KAPITEIN DER INF ANTBRIE te M. gel a n g,
vall .ene .eer good onderhoudeu INBOEDEL,
bf:lBtaande uit:
Stoelen, Banken, KOlten, Hang. en StuDde Lim·
peD, U.eren 2per.oono- en Kinderledikanten.
V 0
r t • ,
:ERN RIJP.A.ARD, bo,en de m•• t, OIl .eer g.aohikt
,oor :a8 Dletlrijpasrd,
EEN KINDER·RIJ PAAIW met HARNAOHE MENT,
en eon prachtige ,enameling BLOEMEN, enz, onz,

°

8 79

Commissie Vendutie
Op Vrijdag 3 Mei
392

bij

(f. A. WERMUTH.

VRIJD A..G.'- 3 M:ei

zal

mi,jne Vendntie

Op

'Onder reserve wod.en verkocht;

d e seksueel e teeltkeus .
2 de.len in prachtb.nd f 28.IN H 0 IT D'

Zekerheid van '" menachen afstamming fAD den
e8J1en of andel'en lAgeren form.
Vergelijking tao.chen de ge.etve,mogo,," ..n dOll
men.ecb en die dar logere dieren.
Over de Wij£$1 wallOp de mOl1lch t.ich uit den e81l8U
of anderen I.geren 70rm ontwikkeld h•• rt.
O,.r do ,e,want.chapp en en den .tomboQm von deD
menBch.
Ofer de men!(~hellrl"lIen.
Grondbegin.e leu der .eksueele teoltk.ns,
Secllndaire •• kolloole kenmerken bij d. l.ger. trl".
een van bet dierenrijk:.
Secund.ir••• kSll•• I. ken mer ken bij de in •• kten.
id.
id.
id.
id.
viNchen,
amp hi bien, fogels, zoogdieren en den mensah .
(1856)
G . O. T. VAN DORP on Co.

"OUDE LIEFUE ROEST NIET,"
ECii Ncderl(l1/(lsclt-htdisch. verltaat

Een facLuur pracblin JAVAA~SCU LAKWERK_ '

891

-

G. A. WERMUTH.

TROUS SET & CO

o p n i e. U w o n t Y

(\

DOOR

M. C . Frank,

Verkrijgbaa~

(500)

Oost~Ind.

Co,

Kookboek,
.an

tLana be,,,Llood. meo,

600 be.

proefde recepten'

Van de pars gekomen bij
G. C. T. YAN DORP & Co. tc Sfimfimllg;

KOFFIEI~ULTUUH

Oil

van het zoo gUllstig bekende;

teer gOBcbikt fOOt morgelltoil1ettenj
LINNEN KRAGEN EN l\U.. NOHETTEN IN A.LLE
NOS.
893

VOOR DE

Roll. en Indische Keuken.

:rNHOUD ,
Recepte n ""oor de Bon. Keulcen.
(;'ebal.ken .
J:nlanflliich Et:eu.

Sa:rnbu.Js. Ker.-U, euz.
.
Iuh.I.l..utlHcbe Gebakke n

.

~7,Ao.,.~.

,UJ,\i l;N:; Dll \VJll\!,W IJW 01' CEYLVN ,

.

Q~~tn.reD..

VrU1..llleU On

It.t~ureD

Ret ~' ol.·i!ittnake'll.

AAN:HA NGISEL .

met verschillemle voorschriften,
ALS,

I-Iet

d.,l-c)len van de tafel
!S(":hikli:6n 'taf"el.
(J(:!l <ii e n eu -

te

VENOmm

b~rl)~~llle~~~;J~~~ijU~ I] e
K f 2,5.0, rr.

J

L~~;~f,:~ti!:r::Y~ad~n!:b~~e~~:~ . e~~:::ao,~

,ooriV·tma0IlOI),GI u-; Oriital'- ·eD J.>leelwerkon, .en
. - Jljn ell groa'oolDpl.l t Belo,ni ••, Tb....ryi.~.II, eDO.

orh.·.:

Jhll L..aaliir, '.0. goed · -,"111011., ••Diebl.l

tuCcI.

Bookhandelilfe ll in Indll

Jl eo p~r vost f S,Uitgo,"," G. C. T. VAN DORP 00 Co.
Sa1D8rang,

i. nitgesteld lot DONDERDA G don 2en Mei.
894
B. KAR'l'HAU S en 00 .

,an ZEd. leer cumplceton InboedeJ, w..aronder:
E.n •• ",t gopolitoerd 1II8boniohout.n Amoublem. nt
beklaed mt'lt gr~~n Eijden dam~et. rODd~ Tafel_, C'Oulol.. '"n Kn.apJeF.. tr',eb ~armeren bladen, een ,e-I)r. dib
klim"_~ 'ervaardigde. Pianino 'ao P t t} ij e), Diulls,
Sobut'J'IlJ.. Batafi •• obe 8D .Amerikaanecb e Stoelen
Rotting BankeD, WiplltneloD, Glacell-; en andere Kae'
t.en, Ledik.oteD, Waiohhfele met marmer.n blad een
Toilet: Doo~e'I'. eeD ~roote ma.·boDiebouten . K18~ m-t
.piog"ld&nr, ,Bron.en B.oldon en GroupeQ, .eon groot
mar.m..en ·J.>endllie met d.. rbij b.hoor.nde Coop."
Bron.en Kroon- ell B.nglamp.n, . groote Salon Bpie-

-

Doelmatig ingericbt. ,·egi.te.. verg.m.kkeIUken h..

opsl&an dol' receptElll.
))it degdUk ]\ookhook. dnt r •• ds . . . .poodlg i
druk
li:eu Hlocht beloveu, vel'dhmt s C'ker een ploatB in
hUlsgczin w,un meuprijs stelt. op emu!. & Dl a k. 81 II elk
k.

RAVE NSWA AY"

Vo

G. O. T. VA.N DORP

De 4e druk

Oxford s in aIle kleure n,

..T ..A..

bij

n g en:

van d~n WelEOest'. Hear

.

Bede en .l?arcot, NoleL) Sulr:er],
do or

PIPIJN on VAN DEN STEEN,
met AtI .............................................................. f 20,424
G. O. T. VAN DORP en 00.

Vendutie wegens vertrek

B. KA.UTH AUS au 00 .

.

de zee, 2 d. per deal.
G. O. 1'. VAN DORP en Co.

1750

bankuu, OudfotooordraDiendej

J. C. SPENG·LER,

Ov.reenkometig het vooul.1

I

Mr. H. F, C.

Po . ~elbl'echt,
u.n e en r.:eer netten en goed onderh( '.lden IN-

T"as .pan zeer d.eugdlilme Wagenpa.rden~
E on Europeeaobe Mylord,
Ean Palanquin,
en wat .,.erder te VoorBolJijn lai worden gebrltcht.
Klikdag op M.. ndag 29 April ..n G tot {) ulir
B na.midJagB.
, 869
SOESIIIAN an 0 0.

Clinq Be-maineR en ballou,
Voyage au contre do I. terre.
La pry! dee f OUrru.rllll .
L. cboncellor.
La tour du mronud
De Ill. terre a. la len'
Le doct.ur Ox.
Autom de la lun •.
Un. ville nottan tc.
Mi.hel Strogof.
Ving~ mille lieues BOUII leB mere.
LItl e tuyaterl C1U8e,
Aveutur611 du Onpita,ine Hatteras.
A.¥entures de trois Bu.sses at de trois Anglai •.
De kindereo ,an k;pitein Grant! in netttJ bt.nw.
in :ij~6 ::~::li~ge~;n luchtb.lloD. band met rorglllUe t geboim.innig. .ilond in d. titeIs;" f 4t.-

BEN:rJYJ:NS :BEN

.ull.n SOESMAN & eo. , op 13. d jon g, ,endulie
houdsD 'fnot' rekeniD~ VAn den WelEdeJen Ueer

(&ed. li,/er.,. get/uZt.lijk • .",mid.)

I~e:ndri a8. n,

Jules Verne's
Gei usi;reerde ·werken:

Le. enfant. du Oavil.ine Grant"

BENHVENS,
Ben Via a Via 'au 0 n d /1 a t; tevenl Roi8wagellj
E en echte too goed' ala nieuw6 .A..mericaino m~t 2

Vendutie wegens vel'huizing.
Op Maandag den 2gen dezer,

TELEGRAMMEN.
Londen; .25 April.

Kontrolent' bij het Dionerdandso h Bestu u(',
Tau een ct.n upleeten INBOEDl~L, waarQuc1er:
Ean Amerik8snlch Arueublem~Dt, be8laaude uit: 12
~toe]en.:... 6 WipAtoel~u e~ twas BaLkeD, ~dl tlit~~e
.... ' " . .

op

HJor r"Kbniog Ull den b031. 01 v.n wijluo den
WeIE~(.},.tr. B eer

HAND LEIDING

RA VENSW AAIJ,

MabQvy- ton Djl1tiehoo.ten
IJ"skiet, enl..

Venclu icie

Op Dinsdag den 8Jen i.e }".11,

BOEDEL, w".rander,

DO
d~"(:~i~:~~~:!:~d;~e:o;l:.~e l~~~t~: hb:r~:!!ri~i

SCHEEPSllEIUCH'J'EN

D,eow on ..... AI~gI!nt BMld.egen' je, ceo Xvah,
.oht 8. geleeh. Tu,geo mel p! ..t bealag (.00...... rt.
pa.,deu), een .tel Toig811 Toor 4 v"arden met .oper
gemontstJrd, &ell "pin deogdaame en goed gedrelJaeerde
a"aurlYter Wagen-p.arde n, eeD .pan Scbimmel. Ma~
? •• uuoh · 7'/'j jllr ood) eon span dito BOlDb.we 4'/'J
J1I8~ _o ud , S~al- all Goedang G el'eedaeh JlppeD, groot.,
.H.ottPJi:fH.IJ~U6n en Zei!eo, g:rootj~ I)(dll.·otie Bloemen,
w.arOJ'lIJer E8t!1f zeldza.me Uo~en oQQrte !l , V.fell'l etc.
DA.H1B TE VOREN 1'H BE~nORTIGEN .
870
S;)ESIIJ.1N . 0 00.

REVOLVERS,
EEN GELITH

D:rlA'PH HRDE PLAAT,

VOOR!3't"ELI.I.NDli :t:t1\ DOOR 'Bl.ADZIEK'.r.E A..J..NOEt.UT KOYrlJ:!liL.A.D

Prijs:
Ingenaaid ....................... .. .................... ...; ........
In maroquiu ledercn band, m~t vergulde
~telDpels ...... ._................ _............... ........... 447

r 10.r 13.-

----------------------- ---Spraak kunst
d e.r

Maleische Taal.

Illet; zes loop en.

CRNTRA ALVUUl WNT6TE KING
:ane"t pa"t.l'on en,

1793

G. C. T. VAN DORP en 00.

BDE

G}~AAFI~
.Met gekl'eurde

1675

G.

o. T.

il De volmaakte
\
BANKETaarteo
TBAKKER. '

ntod~llt"D

'an

eu Tele

Afb""ldingon .
..n DORP eo Oo.-SlIm.ran g.

~enb handl<liding "oor heD,
die de t.al "BDschen te letlren "onJ.er b~ vufenit)g VIU

Voor liefhflbbers van bioaman:

---Vff~~baa~---·~.-.----------'

h..... g'.obi.denio, ,erbr.idi~g, koltoQl, ,_enig.oldi gitlg aD ve1'V~.gin8.
do 0 •
'
WIl'l'E.

bet ·Mal.i.ob lettor.cbriCt.
.
cl 0 0 r
A. H. L. llA.DlNG8.
1229
G. O. T. · VAN DORP A 00.

ZWART. TBBKBNKR IJT enlilO1JTSK OOL, · by
761
G. O.
VAN .DORPeD Co.

rr.

DE ROOS,

1I~~

e.

~

/8."-

O• .T. VAN ])OBP. ~ .~

VERTREK DIm' BOOTEN VAN DE N; I. STOOI1AART-IUTSCHAPPIJ.

VERTREK DEn-:TRErNEN
Tl\n

de

N. l. SPOORWEH-MAATSCIIAPPIJ.
ti ~~1G ~~){:~:r{jTannl~e~~W~O),~:~? :~ l.-gi A~~k~r~~tnte-~~l~
It.a,,"".'
Vall SOLO

ell

2.40,

5•• , 10.., 150ft, 100D, '5en SOon .an elke maand. n. booteD
..n d •• lOeD, lOe••• SOen doen merlbo., Tegol e. Peta-

10V:: G:~ABAH "ia-Pasocroean, PtoboJinggo, Bazooki, Ban-

un 1.10; f!\U Goontlih 8.4:1

mit

rang ll .3!J

V.. Bu,.... fl' S.m....ug aaar Soer.blli. en omgekeerd den

Bn

jOC~~:~A~:~!~O;f:liA~j:~ ~:~~g ~~ra~~~n ; : :~~; ~!~n~i~c

3.'9. Annkomst.:to Snma-

Oll

ID:tnnd en torug. Om de a.ndoro mnand

•

Van Bow flnrtl' D.roitmo 7-1·1, 12,~Hi on ~tZ[J; V4P Kbtten
8,,$0, 1.4.% on 4.4-1. An,nk(}]!1st, t.o Djokdjo fj,3G, 2.~j on 5.47
Vali DJox:tl1o nal\ r Sow .7.14, 10.51 Ol:l 3.25, Vtl.tl Kla.ttcn
8.,G, 11.4~l ull 4.37. Aankoillst ttl Solo H.33, 12.49 on [,.49.

Van Wn,l,F.::M I mnf l(:.'UONGnJA'I,''l'1
te :Kadongdjatti ~.10
Va.n KllDONODJA 1'TI nan.!' WILLRM I

e

7.1%.
10.2[~.

1'6rlon~d

tO~;batB!;~;'lA

via 'l'elok-D6toDg, Kroij un B{lnkoelen na'ar
Padllng en tCl'ng, in AI)rU don 24~Jl.
.
Van PADAXO via l)ri~Iunn. Ajer-Hangui, Natal, Blboga,

.!n,nkoHist

j

BaroR, Singkol. UOOnOf;)l1g Sitooli, Troemon, 'l\l,Jnpat 1 oean,
Allal~b(Ja an .teru~, dOll !jOD fa~ olkc l~l~a.nd.
Van BJ..TAYJA Till Muntok, H1QU'!. Smgn-porc, Penang-, Ed!

Aankolllst

Wlnellll I 12,~f).

wordt, de reu;

Palombangen lomg, do.

'24 urcn n~, sllnkomal lIor twcade Eng. mail boot TaD

Batnia.
Van BU....nA, ria :umitOJl

ell

t'oll.tio.nak ilIl.ar Singkll.wang

(.1D

terug, den 7en- 'an aIken maQ~d+
Va.n 80IBilU..U fia Bawean vRr Bandjel'Dlaeio en hlng,

den 28eD van elke maand.
Van SoBRA1U. 1J.. Tia M..B.kassa.r

n [~ J.r

den 228n 'Vau elko maand.

de Molukken en terng,

Van M..l:t.uuRnaar Kootd. en t~rug, den len ranelke maanJ.
Van M..lXA8ft.!ll nasr Bontuaiu, Joclekoruba, Snleitlr en Sindjal nBsr BOl'tbn en terng, dUB 1,; n van olko ·,and.

A. Pi' .CINE,

GEOl'END YAN

BODJ ONGSCHE BANKETBAKKERIJ.

7

TOT

9 1/.

688

UUR.

Gaemers& CO.

Op Za;/;erda,g 4 Mel a. s.

Horologiemakers en Juweliers.
8peklttJ.'aat.

L 0 '1 ' E N zijn te verkrijgen bij de Heeren GRIVEL en Co., en bij den on-

Ontvangen:
Pta.bUge Ma.i.kdoo.en met cyth..r en andere loorten.
Kop.,en Remontoir Horologien
f 20.Ve'guld. V ••tkoUingen un j 3.- - 10.Gouden en znvcren Hoeren en Damel Horologien.
Kettingen, Krui!jea, W8aronder oak Bonwkl'llisjell,
Madaillo._, Parare., Oo,hangors, Bloedlroralen, Regulateurs, Klokke!lt eDf~. anz.

a

dergeteekende

890

J. J. VAN RUI.TVEN.
STOOMVAART MAA TSOHAPPIJ

"NEDERLAND."
Cc1e .. e~!:elde dri t'H'Ilekelijkscbe lllaUdienst, via Napels
del:" cont.rae tlllet de Nederlandsche Regeering.
',~nrrA"')! O·A

OIlM

t!~

d el' StoOlllschepen dezer Maatschapp~j

niot 11]00r lin a.ankollls L terreede Bataviavastgesteld,
do ,,]] ,.... 1'11 vuurtaan iec1eren Za.ter dag 0= de drie
,,,,;,,kpD e.en d er booten van Batavia naar
N e clerlanrl vertr ekken, en weI op:
J'ounmm"ls

Lading wordt
Alllerika., WRll1"10or

Bou,",werken,

P .. Uzen billlJk.

AR·rODIlIMEDJO.
Ko.tnpoong ])joerol1i:oenijiB,
tegenofer logement T " WAn g.

Liquidatie.
3000 paren diverse soorten
pr~Bl;erkoclit worden.

r>el' ; ,j\ll::lf.~~ s-t;lll is 7 '
ontvingrll \\-lj I1p(kn wcderom

Rtu:n ie-1H ::).,01"1:1YleS.
P ;~Rgl

H~

I~ w,~:s!i~:!~':t CO::
die

Dit

VAn

rren

kantore VBn d€D ond "-.-' rgeteekeDde beRtaat v'oortdoretid gelegeDheid tot iuchrij.iDg 0p de

Liberia Koffieplantjes.

H. H. EUZIERE.

Panama
I-Ioeden;
Panam.a
'
IIoeden.

Laalstc mode I
6JS

848

De ee't'8te .. aRfosr is onder weg OR "ord~
in J u n i alhier verwachb.
O. H. ARNOLD,
Wi.Bel.gent.

Voor een Ie Samaraog op Ie ricbwo

STOO~lBOOT- VEER,

I wordl gezocht een

H. H. EUZJ:E:RE.

VOOl"

oud. gunBtig b.kende eommenllAlonhllil .telt

aanualg eok open foor' logiea
voar reizigerlll.
Dil Rbl.l i. zeet ge.chikt voo, f.~ili ••, hebbende
doorloopende kamers en af,onderlijke pa.iljoenl.
I,i.f.t by yooruitheotoUing per telegram, loilende

NB.

fit'

;':;c'U i;J'-JJ:-I A-f/1 (;;n Of).

Hotel Ort.. Batavia.
zioh thana op veler

dan Ban den Boom kunnen 8fhalen en bagage .er<orgon.
732.

Bottinl;:j5 en 8choonen root Heeron, Darnell en Kin peron, pa. "nlmngen, merk FANIEN. ]'ORTIIlR.
ElATO'!' Jo'RElHlS, Ie quqlit.it, "ullen togon inkoop.-

Pananla
Hoeden;

772

De Ondergeteekende, a.nnemer van

,.commandeert .ioh bel •• fd bij het
publicI< tot het maken " .. " RUIZEN, GEDOGANB,
REKKBN, repsratien Alloll HUIZEN, politoeren van
MEUBELB en£., enz.

889

Cam, T. AUKES,
vi. PENANG, Al'JEH eu NAPELB.
J . J;'. GRAADT VAN IWGGEN,
vi ..
M. C. BRAAT,
A. BAKKER,
G. M. BRUIJNS,
W. F A BRlTlUS,
B. v. d BPRENKEL,
• •
van de .Midd611andllche Zee, N Dordelijk Europa] benerenB

8
:0>.9 ~
20 Juii
10 Aug.
31 ,
27 Sept.

Bevelen zich teveDs beleefd aan YOOl'
aIle l'epal'atien dat Yak betre1fende,
alles Jllet gllrantie.
796
~

e c, nFi' ni81Twe regeling =et de Regeering worden

de

896

DIl&!'

elkom"Dd.

VBn RJouw fiB Be:ngkalia. Siak, Paneh Asahan' naaf Deli sa

E,.

Dn Prij:;sen 73ijn van af heden te bezichtigen in de

1B

Van Bunn fl. lIIunlok

te~g,

Photogra:fis:lh Atelier

LOTERIJ
van VOORWERPEN a f 10 het lot.
rT'rel~ki:ng'

nPodir noar Atjoh, de. Uon en 24Bn ..n elk. maand.

,Sen .",.

Heeren Suikerlitbrikantel'l

DlREO'l'EUH, bij voorkeur zeevaurtkundige.
Adrea SSV, ten blltore der uiLgevers dBr Sa'
mRl'angscbe Courant.
805

Ned. Ind,

Te Iwop aanp;eboden:
In, •• tove

SU[KllllMOLl':NS

StOOIllV_

Maatscb.

RET BTOOMScJHIP

(PCI' Stoomg\;l cgenheid te olltvangen voor
het oogstjnar 1879).

<.""--;;'iJ~

;.

~~t.~

elk

KONINGIN SOPHIA.
Ge1.figToerder ZUIJ"DERROUDT,
verlrokt dell 28
Soerabu.ija.

dey;er dee morgenlJ te-D 8 ure, Dalr

D. Agent.n,
Me. NBILL en 00.

885

Reeds gearriveerd
te koop aange boden:
~"IW\'

r,

ZJd!

te Pal'ij

f,;

blillHfliJK gelOSG ell

lUO

Agenten te Boerah.ia:
VAN DER LEEUWen Co.

steeds Ve1'kT~jgba(l1' b?j

Fuike

belast zich tegen bill~jke voorwaarc1en =et aHe OO=nJ.iE',>ies en
Expidities.
1269

It:en kleine fa.otnur
Uavitas No.2, en

Oyerheerl~ike"

No. 3.

775

Buiten- en binnell

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

Houtaankap
toomzagerij ~
GOENDII-I.
Be8tellingen

nIERLEE.
Inliehiingen te bekomen, bij de Age nt en,
D. A. PEREmA te Samarang.

A. U. liOONeMMElt te !lolo.
n. VAN S'l'ENU8 te DjokjB.

(1074)

p78

DORRBPAAL en 0.0.

EENE MEIS~~ :~SCHIEDENIS.
G, (l. T. VAg

J)O~Pe!,

00.

in ••raobill.nde dimen.ieD
bij
Ate. NEILL en 00.

z.er I age prg"D,
OD per Ion verkriigba.r
..
•
718
Mo. NEILL on 00.

BA..ZA.~I.

IIandnaaimachines

-VV-l:JN in vaten

LlT'rLE WANZER
ontegODleggelijk de bo.te eDeenvou.dlga'. "Uer Duimaohineol
met ge1Vone I"llrolll. en 1ll ~a.lden. thaD. i\ / 66.n extra 16 ~tnks do.. 12
•
·...15 _

1\07

';";6u illi.""itit'b S~iJOllilie~pers-lli.oiell,
met clabb'j:l ()T~tbrengende b~w"giDg I~~ ~~:biJ. behoor6nde horilionta:e m.et condensatie werkende BtoomIDachihine Tan 40 p•• rdenracbt, en

Gallo-wuy

B,IU.~TB,UT8nen

ell;

StoolIlketel,

inwendig vooroi.n van 24 tub6s, afmotingen a1. ,olgl:
Riet Orlinder 26" X 64".
Stoomkelel 21 X 0' 6".
Ve"••rdigd dOelr d. HH.

A. en W. SMIT, te Glasgow,
Informati". t. bekomen bij
R. W. DEAOON en 00.
4S1
.
SQ8rabai ••

TE KOOP:
Twee Centrifuges van 32 duim,
mot bo •• nbeweging.
R. W . DBAOON en

482

Po.

TE HUUR:

Me: NEILL en 00.

ENGELSCHE
STEENKOLEN
togen
by
1

V e r k r ij ~ b a ar :

KITTU,

(74)

KALIMAAS
SUIKBB P1NNIN, FABRIEKSOERABAIA.

DjaUi HoulwC/·ken en r~randhoul,

bij

£ 1, f 3 en f 6.
Cheribon W. CALISTANS en Co; Tagal A. J. Van der
YOORT, Tekalollglt" W. E. llANA, Solo ARNOLD ou Co.
en COENAES, Klatten J.
SLIER, M,agelang J. A.

VERKRIJGBAAR:

wor,len aangenomen en ten epoetiigate geleverd door
den A d lU i niB tr ate u r,

11111

ingewandcll de zetel van de ~~eke ie, wnnt zijne p.~llen
met oordee! ingonomen, en zIJu :lsif gocd op de z1J~en
der OlHlerbuik ingewreven J beteugelen de zwellillg der
bloedvntcll en rcgclen iedere verkeerde werking, wllaruit
die oak ontstllllt. lleide milldeltlIl verken reohtstrcekB, tot
heretelling van het juistc evonwicht tusschen gevoeligheid
en prikkelbaarheid, zieke}ijke en gozonde afscheiding, JlRtuurlijke en buitensporige lozlng.
Doosjes Pillen van f I, f S en f 5. Potje:5 Z(l l£ van

H. L. DE LYON en SOESMAN en Co.

te bekomen bij
1487

l'el' dRchtoffers. Onder Holloway's helmndelillg~ III h de
oorzank dc)';er ziekte ill duistetllis gehuld za.l de uitslng
even ifo.lIIstig ZijllJ hetzij de rc.aagJ de lovor of klcillore

ro~~L;1l ~~l~·;~N~~~'~LAu~l:. e~A~; ttR;~~g~

FILTERDOE.K,

OP ALLE SO ORTEN VAN

701

SOESMAN en 00.
835

J.Commissionnair
F. MULLER,
Expeditcur,

G. A WERMU1'H.

SOESMAN en 00.
onlyalluen direct uit llanila:

J

gevcn eeu voldoende reden van ",et belangrijk aantnl ha~

Leroifs Non CondnclillH CODlIJosilioD.

Soerabaia Aaniappelen,

oOfzakel1 der.cT verl'iwRkkendc ziekte · zoo ve.rschii-

en de wij7.c harer ;u:mvullen zoo vCTHllderlijk zjjnde

verkrUgbaa:r :

Ditw'zoch' e groote

705

Gllans

IJZERGIETERIJ
metaalgieterij, ketelmakcrij,

KAPITAAL HVIS teAlIlbarawa.
845

Got r

E. DE BRAOONIBB,
0 U

~~ A.

P. H. RA VEN8WAAIJ
eD

M. A. VAN DRONGELBN.
Samar.Dg, ,25 April 1878. ,

881

smederij. koperslagerij, draaierij, aile soorten van machinericn gemaakt en gerepareerd.
Aismede. verkrijgbaar aile
machinerie benoodigdheden.

R. W. DEACON &Co.
1019

Verantwoordelijk. voor de

M!; P,BROOBB:OOJ"l'

BllalpeildrukklriJ"':' VAli· DOB,f eJI Qq~. ~

