II 0 0 f II 'h " .. e II U :
te Snmflrtmq "ij 'd e lIit,gevers G, C, '1', VAN : f)()IlP e ll

v~orbij d:l.l: zon ('to ll .. inde ~ord~~1 ge~aiit;
.6rige · ovs rgarg, lOS j lren gel~deD ;'beeft '~iet lo("ve~l
opgele. erd, als tnt 1l hcd~n w eniicb~ te ·wetell. ' i>~ o~
an de re wij&en \'t'r~ r~.!; t'n re8ul tat.~.D.J zl}oall1!l door de pa'ral!a:v !. va:1- r.~i',f b: ~.o;clr de bewegJ ngen ~n do digt~eid
d d T plso eten, d n,J r de 8ne~ be.i~ ~&n hot li(!hi:~ ' zijo n~g
llJt;lj.l on nnau\rk", tvig iu de ge.brokeDB, Met .de·· tern..
wHllrt!ii;~a 111\~, u\~' ke urigh ei d .-l bij ~·'de obser'vatit:8, is' m~o
ZI'/" r, rl"t het ge~rn8ide cijfer door ' Venus overgting
op desel:! dag to t op 1/300 tniver berek'e nd zat worden .
l'en oiede . rlJt.:t de · verlllogd Cl naauwkearigbeid de
ps.railR:t8 vaD de. fiOD t e irunnen bepnlso, beaft mea ba·
den op du as conde Jln. de tijdstippen moeteu constateren
waarop VaDua beide k CtH'Sn .len rand. d~ zonneschijf
oversc hree d. Illdiea de ob .. ervotiei op . ee~e. en dezelr·
de pIlate tien, twint.ig en zelfa de~ti g &eeo~den magteu 'fcrsc hilJeo, zo oals iD 1769 bet ge.va l . iA geweest,
.:lao zouden a1 die ollorma t oebereidseleD , die nit.gaven, verwoeijenissen ell gbTftrCn .oor de wet·enscbap
gewis veri or en zijo. H et is zeer moeijelijk uit te IDakan
of de obg ervl~ties W'oJ gedaaQ kunnen word e n met die
Daauwkenri~h eid , welke rOOr de bereksDiQg VDn de
pat"alloxe W"ordt Y~ rei8cht. 1\Ien denke er alechta aan,

R, V.

Bearoo"tlXlIr ",-oor N. I.

n.
Men he9ft zioh in de afdeelingen der kamer verwonderd ove(,de meerdero of mindere i00onsequenh~er van Goll.itein. De minister beeft zloh,

tie

vroeger go heel anders do en kellbeette het: g een pink nun de liberale
achijnt het wei dot de minister hSi\r

De doorgang van Venns '
voorbij 'd~ ZOIl.

e.

Omt.:ent het zoo .. belilDgrijk helDelvencbijnBel dat
zioh heden heeft voorg~cl."'." deeI. u we ~eo
an'd er
hie r mede, w•• ruit de lezer ,icb eenigziliB e.n begrip
••1 'konnen ' 'ormeo van w.lk gowigt Venus doorgang

da t de potalloxa der zon tegenwoordig reBd. b. ken'L
is tot op eell;ige honderaten V&!J secon ~len; zij is 8",91. '''--.
MUD wee t nu r eoda) 'dat zij niet ki eiu er daD 8",85 on
niet groo ter dan 8",95 kan zijo , ,"oodat h:et ve'r~cbil
n og ni et eens e~n tiende van een seconda kBn bedragell. Ret komt duo nan op do ~.rific.tie 'an de hon-

foorbij de ~onneachijf ro ar de itte rrekunde ie .

van het eenig?ins concilifi.nt karakter
minister, sehijnt die veflvondering ons onnOOzei. Het gebeurt dikwijls, of liever altijd, dat de Ol1lstandigheden de menschen dlYingen , niet eehter omgekeerd .. E n toeh sehijnen sommigen te verlangen

D. e~r.~. uitweudig. a •• rakiog 'an Venris proje.·
tie met d. zonneBch'Ut he.ft pl.. ta ge had ten 9. il.
~l '" 11 •. VDOrtD . Bola.iMcke tijdrek.niDg, 'terwijl het
oogenblik ,,,aarop die projectie gehBel VRil de .ann....obijf verdweuen wao, 1 u. 80 m. 47 a. narn, i.

derdsten van secolldeD , (!IQ di e fsri'ficatie ' zal niet
luogelijk zijD, indien de oU8e~v'ati~ dar aaurakingen
fan Venus projec:ie meh de ~on n a 8cbijf ni~t juist iII
t ot op eeo o f twes, ot' uitc['lijk to& op vij£ aeconden

dot de minister ij.er met handen b r e e k t . g e w•• at:
" Niet minder (zDolezen we) had het deze le den be·
H eemdinde Memorie van toelichting tot deze begrooti~ !litdrukkiDgen te lezeD, waaruit fif te leidon ware,

dafil'oi ' i~~';mvoordige MiOl~ter lYel 'niet voornemens
w~ ' voor~erat'rueu'we verandelingeD vail i~grijpenden nard, ~ :, ~e Iadiscbe, ,hul.hDudiog .'te doen plants
hebben. m'aa~ 7Jch to~h in de hoofdzaak veree nigde
met de talrij~e 'organisatiiin, die in de laatste jaren
_iJl_ ,N<l,tolndiii zijn illgevoerd en met de verscbillen' de ' mB~tregelen en beginselen , die daar nog Oil
vo!f£'dige toepaBsing wachten. Hij sprak' althan. van
. de

~er_z~~eri~$ d~r toepa~~iDg

van die nieuwe

,'

tegen , opmerke~" dat die vraag tamelijk , ~:ertoJlig
W2,~;, ,, ',~e , ' ~IDI8ter. ~oa omtr,~nt de ",koffilcultuu,'
ongetwlJ,fe,ld de , ,p ohllek van .g o voorganger vclBen,

FE :UfLLETON.

dalb.,

:Wonaor

ala

meD zel,o

" t~~~t~~~ :~~~i5:~O,:a.;O~~.~~~D' '
l)at bij zelf tiet ioorren kou.
' Ul'f ' tmB

Boon.

?;~:~;;c~~o~:.nUi:••~·:O~'~:~;:'_ .

"' ~gt J.n, 60; " t ondt"rc~ek : ve.~~o~;~o~~Dd't
, B!.ij~ . on~. Jo,! .... ' do';;'.i.. ,.';.1,. :
0

'! •. ':;;. '

;; ;.,

'"

t';;~D~:

gelij!\.~ ~a!llal standen .van" .d ~: p! an~~t; g~.d11:~~n~e bareD

overgang op te nemeo, en dour 'de~ Rf~t'lI-nde~ tU88 chen
bot mlddel punt van bot door Yonu. gap rojocti.erd.

cirlwllj e en d$t .der r.o.?n ~5cb ij':· t tl mete.n: ~ om
nu de a.an bet meD!!chelijk oog en aao ODS zenO:welel ..
lI t:! t toe te Bchrijven ollnn$uwkeurigheden in'd'e ob8er~
\'t!tie te ve rlllijdeu l 1:0U Ulen Je venc!J ill eode 8~aDd.en

photograph.ron: Dit middel beeft Fa;,;e reed. t"intig
j&ren gel e d~n 8angegeveuj deze ge ieerde bt.greop te
r t!g t dat Ban bet m eteu lust d~n heliomet"er (i.natrument a m d'EIO 8chij ubaren di ameteR." ,an ton en '. .au
to bep Rl elJ), ts. Tcel bet .... sren verb ':mden zijn1en houd t
zicu rer-tek'ord, dAt de bel!te reeulta.ten slechts te ver..
kr ijg:eD .. iju doo r pho bogra pbiiche obser\·a tie.

d.

Ai 't . ~i8~eD~~.jr · ~in.~ ~~o.8r .~~~ ' ~aar
Na.• r . N~~. h8 .".• artulg,.:t~e~.'
Dat W8s""voorwDRr "oen ~~~l~obo~: !
Et.u wolf .toud naaot , o.G , k~~ .

b.eeteit ...reo' allen

Dat d' eerate 8tap t~ 'rer reeds ie,
Voor wie gaOll lust b•• ft tot .tudo.ren.

aI/olD:

NUUliRLIJK .

mrn!~LTJ]t •.

Dan kliukt ecn klaagf!telD ollder li80lrre l ieD;
E eukla"h'" "Acb, 00.0 .~b.t raa.t li',h' aan 'I. b~.nd.n!
Zij komt van beD, wier heil de fOl'~uli~;;n lij~:
T. r.cbt! want licbt ootTI.tDbaar oijo papi.l't!1I b&Q~eD.

T:s

o

M..;" ilitr..da~e~n~gVeal 1II.0r,
, nat , .ij4 .Ieable ki.lDigliriU!
IIIUn" be-ual1iet,
l>aar
ik , o.er heeD,

Hier~tA br..ek .it ;

,,mng

.z ot ·18'80 ' lij, die "Heve lielen!
S~od. kalmpj .;.,~u.~i'g;' .o.. ~e; p~D.
Wi. ,/U eeo. boo\"t in~t b •• , t. , k.i.len .....
.tk W ~nseh Diet 'au·~:d~. partij te r; ijn ,

w; ,

DI BIlllllL.

]~

lliLE.

Mer.

alles ~iDdeQ kaD,
uit· kOD b.len.do.~ r1k :eerboek io den b.~ :
lI:'t. itt ODS overood'g.

l1e

'n;b.ll."t

on. pHjli,ea,
rechtsge1eer.dhold,

A",tron~m'ie . :et" caetera.

Men b.eft' er

d.

we .lechle bier' en dar

Wot !'Iit ::::,< ert.~n~e loggen;

roep~
fijomall oil, '
:WiB,D _ofe; lallt tob 8tildie ilOit, > .

Aai;T!ie~~~ '~t'::lij;~it'~~:,re~:

is een 1ronderboek,

;a I! l ' & '

G euc t\o6kuU8t,

TlI ,'.Q~l

I" .66

n Jhel

l)c

W:ulri ' l IIl oa

Yeti .becbt.· a!eoh1l aao de f~iI;eD,
MU. oi,t ook ••n ' d' idtl•. ,z.s.s ,drinkl men ,lDdk ,BOW.tor,
. ~. plaala ,~~ .t~r~o tbo •.

ITe, ...

BllTWLCFJiLIUL

Hoe i. h.t denkb •• r ' toch, d.t ge ooi' vooroit .ult
kame;;;!"
lfij .. ilt geon tr ",cbuit 1.lf~; gij ,it III." .ti[ to
droom~Q .

&.00 rec.~hiDDi!f : ~Q zoO' r~~D!
Die ,allo08 ballelujah zingen,
Eo .te.da ",.t bidd.n belig zijil.

WU.&a liN

boOl.

'kNeelD 8llea-'f08t1toot1o, bliDdIiDga

LlEF

Daarbofl'H.l n iets IDeer aan te leereo.;
Want dUr i. meo geboet fOlI •• rd.
Daa.r tal mtin· ett-eds ' in rust verkeeren;
W ant dU~ wordt all. work gew.erd.

.til;

, ,E lk",\'••r bad ,wi •• ljn ~o.i}
Zij . kregt:'D weiuig voor' den m~nd.
'ED -~afiln ,

.t.~t,

D4'rboreD Eijn alet!bts fljDe "ringen.

.:;'aud

0'

W.t h d. n BUbel

Ai merk: ik dat tOO m e Dig hoofd
Hi"rdoor aan tt bollen ·ga!lt".
EEY

God no'ul ' eeo rib 'An A da m af,
W~.".Ql.t; . t?~D 9J'~uw. onts.tond;
E.u EngellDot ••n 'liiinai~lId
Joeg belD .au ' EJ~D. grolld.

Die

nRe!; 1:(l U oigenhjk. yol doen de r.ijn, 019 wen op tW08

zeSr jtlia t geOJotearue tij dstippcn t wea pbQ tog raphi&Che
afbeeldingell no do Eon . n e~ ult; daarmede zoo meu

OELOOF .

Tot Evd. 'prok .weJe~r e.e u eiang,
Die. ~a. ht'ur ~al ef"rs.t hoop;

ill:

Dit' ko";t vau d. "ij.bogeerto..

""0,,(111 b"''' ~ n ~ ; ... .. ... nd o ..... .. ';'" .. <1.0. <> - -.......7k... "':... ~ ~

e i ull~ r.e g t.8tree ks de nfdte. ndeo tU8~\!hen . da l!~8~g.~.
nomen pr,?jecties .ran V\3~U8 te .tDeten. Me~ zal dUB
de pBrall axe vao' de zon viud.~n, d~or bet gS:'Ol)t~t ml>-

~eroc~ijD.el

AI. gij Ii. , kor.,}en wilt, d.1i zi}t gij licht vold •• u!
blijv' \lj OLIS 8taat bet brood \' e~l beter aaa.

~j ,'..:"n

"eid. Is bet nu gel ukb die tijdBtippen t. eon.tateren tot
op ee~ of ~w ~e ~ok(Jndoo 08, dan. zal ~ ~Q ~et ferl~~gde
re8ulhu~t ver.k rijgeo. Geln:kki g ZOll men ~ich niet al·
leen aim die methode hO ~tleD , lllAar tegalijkertijd a: de
versoh ille.n de standen fan d ~?- ovorg~~g obaerveruo, . t~n

flJk, ,", en m.t ooov~el b. lang.t.lhng W<fd te gomoet
o
ge".n. D. om8tandlgheiJ, ~at V.nu. g.Jureode ,eeoi
g. urea op d. zoo • • • cbIJ! afg.t•• hnd bled gedt
,den .. terrekuadig.n
8cbo01l,t. goleg.ubeid om
deo af.taud lUB.chen d. ,.on . ,n d.n aardbol te bopaI.a, dio d. baol. i. VOOr olIo .t.rre'uudig. b ere •• uin·

D~ lrOTlt

de

,

de tijd8tippen d e~ .Bsnrakingen' niet ~ot op

milldu~ dan vijf 8e.ko1H.!~D na kO Dd e ~. geo baeneerd wor·
deo, daD zou me'n ' slechta ee n h ~rhnl,iDg krijgen .an
'1:

I

Ea AdAtO gaf .ik die' , ee. ·D..ai :
D.t wall eel! reua~Ddo~pl

,,;"t "aan "'oDd'i.n,

Irln dieD

iB, nieL zeldzaalO zon moeteo zijn. Wei is w•• r gaat
V.UO' om de '584 dasen tu... hen d. EO n en de sar·
',de door, doch ,altijd een , wolnig bove" of ond.r d.
zonneBcbijf, zo,odat .ij ,lob d•• rop niet sftee••• t en
omigtb.ar blijft. , Goat de plan.et jui.t voor da .on,
voorbij, daD b.vintle~ .iob de miJdelp uu ten vao da '0:- ,
.. n Venue en do 'aard. in eon. regl. lija, m.ar d.
stand der loo"b,men VRn beida nlnnet,r n 1A ".nnn';ni(1'
dat dit ge .. l .icb booS.t.OB l,..e~maal io •• ne •• u;
.al v~ordoen. , Het i. ecbler minder om het zeld .. m.
von bet ge •• I, Jan Ifel om be,t hooge g.wigt er : va.
o
da ur.oograpbie,
zoo b.lang

v~c'r,

de .Btorrek undigen

m N. ~~~~pt

heeft zicli aan ons- voorgedao.n a19 eeD kleine, zwarte
bol die niet mindar d~n vie. Uren t~ds beBt•• d he. ft,
om vocrbij de zonneBcbijf te komen.
,
"Daa. V.nu. Blecbts .cUt maanden noodig heeft om
bareD loop om bet Btr.lend bemelligcb.am t. volbren·

KIl'DlIRLliK

Pr"l.e 'laD weerglloozt rijmeJarij.

it;iilge,,:i' boudt

na . Dit; is dan ook hetgaeo

be~ ~:~iju': I~::,n d!: :;;d:~r~::~j~:eJ~e;a!~:a:a:ie:en8pjr:~~

ginselen. Dit Beheen ten eenenmale in Btrijd met
de , wi~ze, wsarop de Min . zieb, al~ lid , der wetge o
vend. Kamers, over de voor nanmste koloniale
vr~glitukken had llitgelaten. Men h ad zich 100r!\'~~teld dat hij opgetreden was om ,aan rie rij der
-- ~~ig ~o ordachte en iu m enig opzigt verderfelijke
bet'v ormingen. die in lndie heboen p12at3 geb'ad,
eerf eiud e te .maken , en m et oll7rirrt, t.o~. het br.,'I,tnnr
olUer tiiiiitti,qgeil weder de consel'vatieve be~in,elen
te , dilen heerschen. Daarin zag men 'ich ' teleurgeBteld. Van deze zijde meende men 'da~ ook aiiD den
Minieter d~, bepllAlde vraag te, ffi oet.en 'doell, of , hi)
voOi'nemen8 w'as d.- kDflijcu]tuur op den taienwoDr.
digen voet 1U-8chtig t~ ,hap-dhaven. Men deed daar.

D::':::b~?~tUi~:~Jt~~ta:t:~~jn g~~M~o:OI7.~~e

'de
o?derocheiden.
,'n. pla.eat Venua, die tich eve.alB d••Mde om
d. ~o,;, boweegt, doch op mindereo .r.tand.n in eoneD
kring bionen dien, ,w.lken d. aarde be •• hrijft, i. heden t.u••cben de ZOD e. den •• rdbol door~egoan, en

DaD. lut ' ~~D . ;:.be~~ .',~ .~8 ~~~ek lut,

'

]).n gr~ot't.'1 o,:,"i;' ..ggen,

Mim.:.

!

'.".Ond~ •.-. 0., DdS.l"sch~!d:8' nur .,erdi8iJ. sten. te. helO.ODSD"

P~",~.kan~or~~g.

:t:~;~~:·tt:1.J:p~:tme:::g;:: ·:;~re~:~:e,"~:~

:, ~ ;SluUing .~fo J,Fr,itt;iJ!1I Mall, ...,_
:v14 - "Da;t-....vin. ~D' JiiSugopnro'

• of laat otijgiDg dar landranta ten gevolga bebbeo
II

U&le~~~!., __.

._ ':,;. ",',.";.'''.
• .1.3"- ,,0_21
~Jl";'tt;r;It(! Mail,
~vUl H .... t-Avis, H.'IOtO),"" R.itIJlI"'" en
Sln""R.pore.

m!"f't, 'eDt:. - eUI!.

Ziedaar - dIU, eene 6ekenteni8 en eene heRmd6telling van

de lnd"che &geri"!I: dattie grana· van Java lang mot .
die h.....lkeid padi op6rHlfll, dieky op6retlfJen "an ..
dot deb.voiki"f/. de J ..aan, d4ar.an de 8Chnld droagO
Is ,dit iJl de GOllvernement~landen op Jato. ha't
gev~I., waarom' zou dit_ Ilao ook _f:liet plants btfbbsD in
dd Vorstenlaoden? Even .. 16 de controJeo.r vnn Halt
in Baojoamas en andere ambteuaren tllde'rfl, bebben
uok de IIIllubuul'ders in de Voretenlsnden ptoeVen go·
nomeli, die duidelijk AIIDtoondt'Q, dat het zaer wei
mogelijk wae de padiprodu,.tie' met 100 eL meer
percent teo verqoogen.
De zfmli. iii dus mogelijk en uitvoerbaar, ,d~~b:, _zij
heeft een niet iigt ta tollen 'fijllDd in den tegeDstaud
dar be-f'olking OfU - verbet6riog~p .80 te- --brengen "ten ,
.,inde tot dit :wsarlijk gewells~ht reaultaQt te kUDoon
geraken. Evell als de kinderB n uiet willeD JeereD
voor UUll Bigen b_e!:ltwil en hUI) toekow6tig w~lzijD,
EOO wijsh ook db Javaan de hand terug, die hem 100
percent meer iokomen kan en ook wil gev8li.
Suil,.rf.,briil,.nl;,~ - Vail Wai;ab~l'g/:'l)

(:tsOtlC!iJht'HH' 1

Mul~

Drie ye:rgn,ld

zil.-veJ:e:n

Voor paarden VIm .TflV"mmsch ms.
lI! N. I, gebatikte knlDfl.
iJll .. ndsche
vezelstoffell van
Indie..
door inlanders Yel7\'tmrdigde

bevloBring vnn woonhuiz-e]]

;j

mal'·
mer en moztllk.)

Vnor inlandseh borduurwerk.

ryetpeliers.
koeijen van J·fi.V!lunscu ra~.
aard\Tl.ichten.
inlandsche wopen,.
inlandsch teekenwerk.
,teenkolen van N. I.
Buikerriet.
in Ned. Ind. gewonnen petroleum.
inhmdsch timmerwerk.

Stelt / 300 t~l"

bet Oongresbestuul'
om met
vnD nndere eensden·
kenden,
de voorloopige koaten te voprzien VOQr de
oprigting van eBlle 1'uinbouwsouool te Djocjakar-ta of
elderl, tot hat geven van onderwijs in vruchtboolllSllen groententeelt, ter "forming van goede tuinliadtHl.
Idetn
vall

OF DE UITe-lU..OOFDE I'RE.hlIE -VA.N

C. A..

1;'0£.

Uittreksel fan zjjn brief 1um het Oongresbcstuur
dd. 6 Septerube. 1874.
"Een. premie van f 500 (vijfhouderd gulden)
,VOOf den vervliofl.rdiger eener machine welke doelUla.~
II tig tal worden bevonden VOOl' hat atampen vau HuiDie premia zal ec11ter sHeen dan

illlj

worden

;, uitgekeerd, indien bedoelde machine in allen d.ele
.aan de verwachting ZIlI blijken te bean two orden ou
,gevolgGlijk door de iutij wordt bekroond.
.
(w. g.) C. A. FO!,.
BoyenaRugeh&ahI& brief ie in extensQ verachenen in
de dagbladen en schijnt b~ e"bigea aonieiding t. hebben gegeven tot .het dellkbeeld dat meL he~ <endo"
elmer teeksning van een project volstaan kau worden,
De bedoeling fan doD. uitloover tier premia lti eeLter duidelijk nit bot'enotlland uiLtreltsel 1iijner missive;
daze premie zal worden uitbetaald IlUeea op een
door deskundigell of door de ,iurij po(!riyekeurd en in
werlcin.fJ georagt 'Inodel.
Ve~"volg'.

OF Dli. BEJ~OOl"P:f; INZENDINGEN OP DE TEN'r-OONSTE:tLING.

D. konsul der Nederland.n I,e S.igon (Oochin Ohiu) deelt mad. dat het Oomit. Agricola at Indu.triel
aldaal') nadsI' 1'<81 toali(}hten eenige bumerkingen ged"n door bet Congresbeatuur op bet door genoemd
(Jomita gezoD.den gedrllkt rerelsg der Oochin Chine-se-he_

'rf!ntoouetelling van 1867, specj~tl,1

Wfit

aanging de

l~8ulta.ten

dar rijstcultu,ur in CDchin Chin.,
In fleue der r.ittingen no gel10eulll (lomite W~l'dell
d& bedaelde dazerzijdsc4_~_ bemerkillgen Ler sprake
gebragt eo werd tot d~ ,4ee,lname- llo.U tle :J.1entoollatel..
lillg van Djoejakarta 1 do()r I;oezeu(ling van unige

CocbinObineaohe producteD, l>a.lot.n.
Verd.r d.elt d. k008Ul med. dat .10 Direkteur du
Jardin Botanique ,zeU oaar de TentooDsteHing voor~
noomd IOU zeDd~Q zijne .collectia lll\di, door heni
.. If •• rzarneld. e. hebbe.d. gefiguroerd op bo.engenoemde:, 1;~htooD8telling van Saigon, onder a.RDbe,s.
ling daarvoor de grootste zorg t8 willen .loon dragen,
dur,: der~lvel\ ~erI(rjjg;iDg ee~~(i eVGn vermoeijendt'l aJe
koatbar. _k .io gew....t.
OO$t Javft-.

7, T. T,Ge~I,SekaraDBIit.r.

11.·

;¥~d.l ....

DB llBLOOJ;'.oE INZ.ENDI~G.EN.

10. P. Zwagel', Sa.mnrnDg.
Kunstmest voar auiker en koffij met de chetuiBche
an&lYBe va.n anderen. Een wAschmacbine, twee wriug~
muchines} een brandk&at (pracubtuk), een grQ,Bsny~
machine, 6en complete koek - en banketbakkers..
uitstuUing-, benevena diverse andere voorwerpen.
Vervolg.

Ik wi] UEG.

OF DE :B}J~OOFD}il tNzENDINGEN.

.
b,ngbrng ov.r d. Bradaari,ier teD

¥aD elke mlOlUlll

11110

~Ik ..

m"fl"J

IU.alut.s~ ...r •. Thnor-Kot"lpo.ufi! en de

MOlull:ken.

h~v8tten

ovel'

do~r_unditlg

_tin._ hier-- heeC, fJ~ed. pl~at~ _per: ,eerd v~r'rlJk:ke_£l'~~,_JK

Het uur Yall _l:tl~iIins voor ,~~ ~~gt_?W JIl~__()Uilt, ill~ d~ ~a~ol
ten 5 ur .. ~ -om q~ Weet de! -morgellJ 'ten'S - nRr, eo' '::-om:-'-de'- Z,
ruehll~tltllv.oortrein

oogesciliktbeid

del'JUorgeol'ten

6!.CQ:'~!Ol}fm ..

~IJN_ SA'~L\ R~N_~ -VORS~'r;_:~nAN,~E~-:-_W!L~M

O':'::ft"l

December 1874:.

G. G. Mije,

~~i:ep~~~:te~o~~e~~!t~j~~i[1~Ceh8 z!·~~~~i:l;d t:~eDs

en.
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RiOIlN.

w.co::s~leOI~~~::'!I

I
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'
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B. s.
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At.jeh Singapore,
Krminrrin Snnhifl.

23
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COttll de VrieJJ

/I

" Sneraba.ija
Soerabaija
Batavia

w
I

Bata-.-ia

S~rabaija

en Sawarang.
y. d. Btele II Soerabaija _. Batavia
Knstplaauen.

p;~a:;~a~~i
~

Kroc:,_

~

w'-Sanl.

f

.. Sam.

"

Knetp

... ..

• Sam.'-e
~,

...;---:

G~i~:D.

I' Rioll'

en·
, P-ih,'H.

T,..l,.,\

Ben~oelep, :~~I::~~g plu~eMQt~t:~

ruoest vrijgelaten en de kris t€'ruggegeven
25
Lt. G. Krl eml .. S"
," Soeraba.ija
•__ ,Sam.
worden nan uen Bigenllar. Du.t noemt IDen regt doen !! I: ~'3"0~B[} • ri:~o~' :;D~~c~d. : B~~~t:ija :i~;~:re
; .M:nto
6e, ItHllanJ". ,die er koebeeatsll op nahoudt, zag o p "
en Riouw.
flen go eden dag e~n aaotal hal'er bee9teu io de IIraal
M.I(. s. nOchm'5en u Soerahaija .. allDdjennanin it' B'awuall
va-n sen ander. Rapport ingedieuJ bij het districts" Prins e!l~~::::ng." Bata.via :to Soerabaija
w ; Ku.\tpl
hoofd, de beesten gesignaleerd, anz. ant; - voor de
rol gebre.gh1 werde::! aodere beesten dnn de geatolene

percent 1ial zijn gcstegoll. hetgeeb. lang niet
eelle YoorruHdschullr
".Your Rndere lllnden kUtioen wordeD.
J!Doch om dit le verkrijgen moe ten door een i.10rII deelkundlge regeling van cultuur ~ en heefendiensten
tHl lli8er

:~ijBt~~l~~u~a~~n~:~~ '~~~~:ll~e:ub~:;e o~~:::~i~~h J:~
Il

.

:::ll~t b~:~tI:~~e:n(nb~:~!~va:enocal;=:i~~?t, o~i~: o:~g:~
geRchte ReduCtaur?
De door mij' opgegeren fsiteD, r.nl -ik UEG. la~
ter bl'eed voeriger vermelden; de 1>..- _"£jr.en heb ik in
mijn b~zit en: dlj.' I?ela~gh~bbeu<l~ pA[tijen zijll nog
aanwezig.

Ilreeds eenige -ambten8ren: door 'lQij ,in~ :coIDmiesie ge ..

Samarari g.
J\<Iaun"'ta~lC.
tn~Dnd,

geQuren.de de
. Dece1nl~er.

Eerate Kwartier 16
YoUe mllAo
28
Laatote Kwartier 30

W. Core, de Vti es" S'lerahaija " Satuta"
KUlltpluQf';[l.

;:t~~~.Il~ee~H~nU:rI~o1o:he\:~ntf!1ll~::k k~~i:ee:~=n~:~

~ onbereikbaar lSI zfl.l dit eiland

:

;!O

30

lang aangeboudeD, en de beesten die ale corpullsen delicti
moesteu dianeD, san den diet' zoolang ttlruggegeven.
Voorwaa.. eent1 llliljeatueuae lllethoJa Vllor h~t onderzoeken fRn zaken!!
70. De OppllB8~rs die door den land6 worden bt'zoldigd, be.temd voor het hoofd van 't pl.atBelijk beStUUf1 worden bij tijda gebGtigu ale bekkeh£ll.Qger maar
genieten llooit iets) Doewel de rendumeester voor bekkeoalag en~~ den vendubouder iets in rekening bnmgt.
8. Bij Donbetaling van -vendu-rekellj~gan worden
renten berekend van de boden, ergo :- renten op renfenj
Joch de vendu~meester ifll zoo ~ ijs om die onregtmatig gevorderde reQten Btilletje8 in zijl! y;ak te uoen
vloeijen, zonder Se[lB qnitRnt',I3, V,'lU, die verhoogde r~u ..
ten af te geven.
n. A.la de' chef zulke alechte v-oorbeelden geeft, dan
zullen de mindoren' ook dMBrvan partij welen te trekkeD; slechta een klein .I3taaltje zat ik onnhalen.
Een paar per&:onen z-Un uoor den buitengewDDn deur·
waarder gei~sii)uearu, en .de belanghehbende persooD

:~:e~ll~~n~:aid~: ~::~~:~~e be~~;f~o~~te~:tde~Jo, ~~n~

madewW,erken.
.Ik geaf bierbijde .••rzekaring <iat·.:het mij regt
,aangooaam ",,1_ijo door pEd/.;l" in do g~legenbaid te
.wordeD ge8t~ld. Qm.di~geQen, .welke .ieb i"D dese bij-

I

nu r.elf de his (olleen bet lemmet). Toen hij de,wege werd opgsvat verklaarde hij de kris YRn een zij.
ner ta DjOCjA wonende familielieden gekrageu te heb~

serteur

jI

:~~~::'~::r g:ij: ~!.td:'~:~~n t·to~·b~~D g~:"!:;d'd:~

r

U~"'HI V d. . . ' ",ertrelc: V"OI~':' 'it~_~~I~t:.
.....-l.I.v ... n" lu"nende deu h'ien·:A...u-gH.18?"".t;j

Ku&tpl.
M. }'. v. d. Putie "Batada
"Atjth
• Benkolen, l~adallg ~11 onr die plaataea tflrui~
'M. v. S. Rochu!!en If SOl!rabaija " Ba.1i·Boelelug .. Pl.;dooro
BarOll a.~·en~i:~~liDg;, :a~:~:=iJ ~aDJf~~;~~ eo ;er~~ak

De

JjDe onderrindiog leert
dub eeu bouw B8wab,
wanueer Riles meeloopt, 80
100 picola p8di kan
Dpbrellgen, terwijl wanneer slechta nan de voorJlUaQUlsta eischen VAn t'-OU goeden -landbouw wordt
/1 voldal\D, BeDe productie van 110 ;\ 50 picols per bouw
J
I waals
~n PaSBaCl'OBanl geregeld
verkre;en ward,
II'Diets btjtonders bt'hoeft be zijn.
It Vergelijk.t men nll met daze cijfofS de gemiddelde
uophrengst, III de metlste gewestan van J·llva VBl'kregeu] dan "alt het duidelijk in het oog, dot de
flrijstcultuuf kwijnende is en opbeuring behoeft.
IJHet gRat niet aan dab h~t zoo vruchtbn-re en genzegende.. JAVa na en dan gebrek na.n rijat haeft eu

,ateld.
.
.
.Deze'-kurin,el~ ·-ecb~r ,niet;-' BIles d.~~n; :doch eeu iadar
,in zijn kring, no zieh .elt doorlectDur en plaatoolijk

Dre.

gt:nieten. W Aaram dab onder6eheid?
50. Van cen inl:t.odiich ambtenaar ward. een kria
met schede gestolen. Alle pogillgen om den dief to
ontdekken Waren vruchtelooa. Nu tODd de belltoleD6
10
iemand, dia de kris zeer goad kenda, er op uit; daze J 11
kwam aerst no. verloop vall een jaar terug en droeg I

ben, De getuigfto va.u Jen bestolene werden opgetoe~
ren en dezen herkeuden allen de kris alB hat eigen~
dam van den inlandsche ambten&ar.
polilJie (tijaka") en de assistent reaident] als uit.
voerder van de policierol. aohtten hat niet eons de

/I

,staId.
,Opdat ue eiseiten'-van eehe- -zoQdauige cuitullrw.ij1!;8
II betel' en meer aigollleen bekend- "~ouda_- -raken, werden

n

Sf)(16~I"Ud_1t_~lt-lnd_I!I_elle' 'Spo~~,,:~~~.~~_~c~l~h~~:p~a:l

eon paa, sta.Hjes aanbalen, die 'e-

J

If

weg worden geruiwd en moet, teveus door-verat'80Udige
i11ei.li~g en leering, met ,vermijding van BC1V)kken ~f
• ov-erdrsven inmenging, welke in de Rppl'eciatie \'4a
Iiden inlander zoo -ligt in tlwang out!tl1.rdt en rlio meer
.' kWBfoU dnn goad sticht, de Inlandsehe lftndbouwer tot
!feene betL:re bearberding "[',n r.ijn aklrer worden go~
II brngt. Niet: sUeen en niet-: voorna.melijk
in uitbrei~
IIlIiug der bouwgrundan on 1\~uleg of verbetering YRn
"waterleidingen, lDaar, 200a18 bOle,ug~1iegd is, vooul in
if een doellreffe_nde cultuurwijr;e moet do
ontwikkeling
IJvan deien hooflltu.k van _volkBbestaan wo'rdtm gezocht,
If wi! men niet, -btj eenigen tegeuspoed, J Rva Aan
rijst.
.gebrek, met al -de nawt'en VAn' dien, zien blootge.

-.;pj

[atuaacheo wordt. ~o ~elaug~ebbe,,-dell vdj~el.~te~, oak o~
'Jageu bUQoebricvtD ian b.t poetkantoor tedOim bezorgen._

II

"Innrrqt; •• IIlnn'

~

Jhw 23",u

Ilienstregelillg der Sloolllschepeo over.de

HIll

ilTen einde, ingH\'olge Gouvernemonts besluit ddt 6
I/Junij 1~72 No. 3S, de in de pnJi~ult.uur te brengen
IIverbetertngeD 0.1:' te sporen en to kUllnen aanwijzen,
IJ werden door DllJ met behulp der rOBpectieve we Jan a's
IIgenomen 192 proev6D} elk tar Jrootte van cen bouw,
IJ WIlRrfan 17 me~ karolinn-padi
en 175 met inheemIIBche soorten. Onder die 192 prveven zijn van 24 pas
uda relmltaten bekend J waaronddr ran de genotueo. 17
n bOUWB met karolinl1 beplnnt."
1/ Onder dagteekening van den 15 Junii 1873
zond
IIde Gouverneur GeuerRRi aan de reBident~n op Java en
IIMlldul'Q. (die de Vorstenlanden uitgazollderd) (wa.arII ow?) dlj volgende kabinehl-circulaires:
'
1I1k acht het op nieuw
mijn pligt uwe allDiJ uncut te
bepalou bij de -rijstcultuur, welke iu de
/I hoogste !DlJ.te BIlDspraa-k heaft op llwe
levendige be.

11

lao

Ihlli

Bft-udje~Dl.B.8iltl en DS'W"6a.ft.

I

IV.

1873 IN~~~~i~mh Laudbouw (lOlloot201,,~p

Horueo"s West:ku.1!!It. en BiJUtou.

.eol geler.en plad.
Do vol geode r.iteo bobbeD in teker. As.i.tent·Residentie plaats gebad :
10. Van een obligAtie, gop •• seard op 29 J unij van
dit jaal.', is de grosae eerst op 31 October uitgereikt
gewordBn.
20, Van een boedelocheiding, opgemaakt op 2 J unij, werd de gro"e uitgereikt op 5 November Vao
R1'!Tl!l~\f-. ' - - ,- :
dit j....
.'
I
•. m.
Of de not.ris te veel te do en beef,? Het tegendeel; maar 0.1 ware dit zoo] mag een notaris die voor
zijne moeite goed betal1l1d wordt, zoodanig handel en ?
Ik. tee ken hierbij nog 80.n, dat be doe Ida nata.ria tevens
hoofd is van pl.at,elijk bestuor.
30. Een gezagvoerder had een inlander gealagen,
walk feit mishandeling kan genoemd worden, maar
Ned.- Iud; !!itomn v.-JUaatioohappU_
heeft daar\'oor gt"len stre.f geba.d. Mag de assistent I
'aaD~
resident in zoo'n geval zelf d" zsa.k beregten!
,.
40. Ben wagens veBdiefBtal n:rbannen ill lander
werd ollgebondm Daat zijue beatemmiogsplal1lts overge*
brRgt} terw~il zijn medgezellen of medegavsngenen, die
ligtare misdrijven hRdden gepleegd, niet diezelfde gunst
:1:0 D.ec. B. s. v, d. Bcele v. B!ltavill D. S~nbaija Vi. KQttI
8.18 het e9U gnast genoemd mag worden~mogten
G. G.e~n~:rm.araDg ... -Soerabllija, Batavia ~-:'-sari:a~~

Gaau wij thans over tot de cultuur der pndi en
zieu wij, in de eerste pluats, wat de Heer J' J. ,",an
HaU, cuntroleur in Bllnjoemas, dnarvan tegt iD bet

I~:;"s~~:~

"Ike ",,,,",.1.

"1111

dert geruimen tijd achter de coulissen zijn verborgen
gebleven, en zoo 2e welkom z-iju] ben ik beraid u
meer
feiten mee to deelen tar plRu.t~ing in uw

De padiproductie inde Vorstenlanden.

op ,JaVR, alC1uB gerormu-

241!11

lIeli 17euv .. oelkt- ...... od

harerzijd6, hoort men toch op eonige plao.tssn nog
kJagen over dergelijkB scenes ..
Die mededeelingen zijn tach geuaao opdat de Re~
gering zou te weteu koman, welk soort van sujetten
zij in hare dienst heeft en ook opdat n~deren niet
dat voetepoor zouden volgen, _en to{:h, _herhaal ik,
hOOl't men bier en claar nog morren o:J.der de bevol_king OD i:J.g0;ue~en6n, yaoral oyer de regtspleging.
De Regaring heeft cen groote-' welda-ad Ban bare
oJiderdQnen bewezen door geprobloveeruen -in de __ reg~
ten tot preaident~n ·del' IRndraden BRn te stelleDj _de
redanen do.artoe zijn ieder onzer zeker weI bekend,
ell niet voo~ niets is de:,gelijke regeling in practijk
gebrugt.
Mage de RegeriDg ook daarin voorzien op an-dere
plaatsen, di~ vQn regtsgeleerde presidenten nog verstoken ZijDI dan ZBl veler-waoach, vervuld zijo..

Ingezonden stukken.

Idetn
op de uitgeloofde premie -Van 1\T. F. Th, SelllstElf,
rlie bet uitloo-v8u
premie, op de vereudil1g ell

U,," 14eo ou

MUD-tok eu P-alelDba.llle.

;~riot:~::m~~e~:ne:oka':~:~tlaa:;}o:ije~~jkw::m~:~~_el:~ij

:->. A C_ A. Ekel,. Brandknaten-Atelior, Smederij,
koper- en blikBlagerswiokel t. SoerabaY. (CoDetructie,tr •• t.)
Eell Bolide ijzeren brandkaat, door Javanen, onder
ziju opzigt, vervuRrdigd, zeer net afgewerkt en het
ijzer ill houtkleur gesc bilderd.

Tien Bron:-r.e.n l'.tettaiIJes.

1erbetering der
leerd wenacht tB :tien:

wel.f -~edeelingeD.

Oost Java..

Bloomen 8ll tierplant!Jll.
in N. 1. gemnakt.e boter.
Djagoongpellers.

f:lenkoeJeu, -P .....dH-n::- en Atjeb.

Nieltegen.taa"de .da .N ed;. I1id: dBgbladon zeer dik-

"our

gen, I;t:n einde Imone voorlltellen
den 25en Decem~
bot t1. B. In te Jieufln} iB I10g nietB ingekomen, Om
te yonrkOllHm OH.t deze bekendmaking weUig~" over
hut booftl WOl'ut;. gezien l wordb -hieraa.n hij deze herill~
nertl.
de1.eB ontving het Oongresbe3tuur
Nit

Op

dljllafOnd.teo.811re,
~1"Uu.t-rH.·. WeJl!l,tku,.t. T."loJL Het-oo&"

Een kleiu tipje van den geheimen dekmantel geligt_

N.B. Op de bekeodmakiog door 1i...t..QoIlgresbe"tuur
gepil'lltJ'lt in de dagbladen ten behoeve v;'fi'!i!!oo"ur"dell
tot het logerell van vreemdelingen 1 in de

~.t~~dnil]es.

suiker.
geteelde koffij.

17

AiJeh met elk-I:! fo'raulcbe en Eogel.che mall. ,_

SWAYING.

lert Chef Sta.t, Bnreu.u, Begei:oann, Predikflnt, VAU
Notaris} de Grnot,
tie Hegent van
MQdioeo 1 .Fleur, Ad8. Rcsident,
Koutrol. Itl
kL Sta.t. 0pmune, G .. L. -ran Heel, 'l'ro.nsportaannernol',
Ba.ron Sloet van OldrllitenborclI, SuikerfabrijkH.ut, Blu·
me, KQutroJ. 2~ kl. -VufUe~ K~ffijpl-tUlI;erT BRfH't de lit
}I'~ille, AJs., Rea. de Vogel, Adfl. _Res., Scholl:eu, KOll~
tro!. 26 kl., Suermonrlt, Kotfijplnnter, ]~adage, KOfi'ijplant6r) Jhl'. VfUl del.' ·Willige von tlchmidt allf Alten·
~r;a.at, kontl'oleul' 18 klustle sL&tistiske op1Hune.
~ier~

December.'

t:;llllti~a' der l"D"iJ~ t:e l::Jatu.vi'&,
Do Ft4Dadllll mlUl .... ~; .....-••...•.• _................
IV December
I<
Eogeleche ;n . . . . . .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . .~............ 10 /I 24

f!

BaronB!~~~~:Y Be~k~e~:t,ai~d.n~_~tj::e,"
DIl

v

Sam.

!l

(lie plu~eD~:::

lIfariu~~;~~:~~~~:;:l1tts:~:p~ij~erlaDd!Ch.Ind~II~CI
S, VAN HULS1]JN, .

E,EN inlRnde-r die heden 'nacbt 13 _kattie auiker 0.1
een praauw tjotnpreog geetolen ~8d, werd 4oo.r de op
passers VAn den ·\Vaterschollt geure8teard, terwfj! b~
de Buiker nog bij :tien had.
" , - -. ' ~
IN Ja kampot\ng KaOelh-:+ll -werd g6p&8leerden nachl
door twee diefen ingebroken itt _eell lolaodlohe w.Joiug
De bewonerfl, twee in gstal onl,w&akten e"btel' bi~
tijds, wAarop_ bet lot e~n gevecbt kwam. Beida par
tijen hebb\!n, ietler een gew~Dde en, &an, der diev&D
nlnu. die niet gewond ward, is gearr.eBt'~erd.
J

J

a.t

I

SOEItUHJ... , 'O.D h.e. t ...•C. ..hiP..... corn'I'.'o ... J..tuIMltk,
f:ooeJe wij in O!l8 nuuuner faR .den 5en deeer ODder
de rubriek telegrammen reeda me.iJealden - op M~iD'

llertstlroogte gesonken iiJ~ wO{'ilen de ~l;;.'r8t~ 8tu~rlD&n
.n 6 mao der equip.age >errui,f.De kapitein eD
overigen zijn gored.
.
- Uit llllnjermli6iu 8clJrijrt men san het 'Boer. H/lnJ61.:
II.Den 258000 Nov. ~~rh'eerile albier io_ den no),'ge'b
morgen de civiele gcoz:aghebber oer, bo,endoouoen, berigt madebr<logende, dat d•.. berockse Yanga Sarie.
fiich bateu oen aanballg_had _·"Neo);e ,!e_rwerren, eD
'1icb wedel' in "erbindipg .Jlad_g&8teld_metde onB vijaD~
elias h6o'fO.~n :en :e.iet 'lIlser_ of _: _mii:td,e~ ';,~dan bet plan
bad opgefOt, d. kampong .M.;e..,. Tbew~ in braod te
.teken, en ODie benteDg·aldlUlr te beotr~den. Voorivaar .eo stout plan_
Deto .....iddage.tenclri........ is d. Gon'~meot.

ot""~:.Blu-i~ d..ib""n, .. gee~lDd,.,!\et.~~wg,

,-"

M'I

o~~~c1iOL.~ de~ ht9D,"bu~lII'Dt . lliO)pe. Z.

St.r"...•• ell de liloa.t. et<iame;' h/fg.... be'da
r~ om op de eer8t& order ta tannen Vt;r-

••
.

'

trollkeD.
' 'Pot hOldell vernamon wiJ verder geene berigteo, da.
dat de gep ...... e rd.. kampougs
rustlg .. aron.
De ,rooid.ot 'rromp boef. d. ..ak eroatllt gODoeg
b090ndeD, OlD die redeo &iju vertrdk uitteeteJldO."
\
~. liid. &no; o..r.l •••n W.: .'
.'
\, . . ',Iien4eu de~er i• .to · Kwanjor (Madura) kOlllen
t ··. .n-Jrij"veri b;Qt · liJIt van 'eeu Enropeaao., d~t tal~gehllge

.ll.

~:kt::Jr··r~:.r:Qe{;!:n h8::"tn::~::b~Od~~~_D~~:e:7::

heeft m"u·· afgele id ,tat bet BeD milita.fr ~oet~zijn g:.
wee8t die to Soer 1 baija in het water den dood beeft

:

~e'~iden.

,.

Ii

.

..

. ...

.

-: .•. ,?verg~'pla .. t8t . ale kOtiltDaodant te Bdwekl. tie ~e
J LUI.t8~~~·, ~OQHEIJ.:EIl} e.D te, Sumanap, de 2de Lu.t.
HOFF1U..NN_

dDi.endan '!' ..... aan .bareD wwoh voldaAlllla,
Van d,uD he.voltap bed ik 8811 good uitz'gi op lie
.,.eldeD, waar het eeretyoigellrle

bedrt."!f van daD bur·

goroorlog gesp ••ld word.D .,al. Drt. wogan •• r.ouigoD
.icb ".u bet noorderoiude der Logron.,..~rug; regt.
don Ebro afw ...t. I.idt d. OODe na•• Lodn"", in bot
mlddeu en Daar b.t noorda.Btou .r.l .... nd de groats
wag DAa~ . ElfteJl",._.,~I~ : ~~t ;a.a~...Vi~pa (I..I /"}.) , unr ·blJDa
vlak blijtl om da,o, lang,aam·,o.n :gJooijiDg opt. 'otij .
gen, acbtor welk ••Iob d•. torono van . L08 Arool' (7 .

~;::) .,.::r~I~:~Ii~~~l~~iD~S a~~le~n:e~l\l~gyta·~8;::11~t!~

~~odat

her

d~~~~SF'D·g!n ~ier..brug seD

ruijo,
door
paar UUl' opont!lOud au~. ht't
zaakt word eD; te 1erdeulgen

_j6ge~::~Q!l .. ~.U .DJ;lQll rdr.~o~:

18

VlaD~ Ojo;it r;oodr4 ~eD
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NEDERLAND.
Ha.tholUke -en protestnntsche
~ch""'rmu.t.selingeu.

',Aau het

roa.rlana

wordt geBohr.ven:

~ ~:r~~~~~~o:i:o::e:oez~~~~e:ee:u~n I~:~a~~~ a;~v~~

H ..
leu"'t ijn ani de
aillier
ile

aandacht op den strij d der partijen
habben. lla ee('ijt~ benoeUliog buiten
laatetre do tweede per900n dor vooreerste bonoeming een KH.tholijk teProtestanten op de voordr4gt, bij de
ng Mowal
eer.te
d. Lweed. per·
de voordragt KoLholij k.
ljmegon betwieteo twce magtig~ partijen elk. den voorrang, namelijk de uUra-radi cale en de
cl."cal. portij . Aan heL hoofd von beiden .t.on
mannen ~~~ . ui~~k_Emde tal enten, bij e~rHtgenDemt.: e
portij komt dnarbij de mngt v.n het geld. net or·
g8SJ;l van -eontgEJDoemde is de N ij Dl e e g 6 C he
· N i e U W 8 b.d de, van la,atetgenosIDde de G b t d 8 r •
Jan d e r. 'l'ue8chan beide partijen ip. stltat eell groot.e
neutral• . me.rderbeid me~ d. P ro v i n 0 i & leG el •
deroche en
Nijmeeg.che Courant ~l.
woord.v oerder of liever als zwijgend geleider.
,
De Rand beeft eeD groote Donohal . noe beg.an,
toeo. bij op .uobestimmtH adviea der Commissie
,:a~ T~eligt , aen nieuw:e oproepiog gela8tte, zan der vooraf te ond.rooeken of dot weI zoo hoog
noodig was, of de heer Y IU} Gasr, aao wien niemand kundigbsden en woten.chnp hccft ontzegd
(bij beboort to t de we.nigeo J die eeo akte voor
de t.alen bij bet middelbli llr onderwija b6zilt~n),
----!ell.6l.ijk zoo'l eel Minder gescbikt was Toor de bljtrek·
~ing .al. werd 0l'gegeveD. Later hedt d. Rand dit
mgetiletl; door Die uwe. slukken werden oude weeapro~~o. I. het nu niet begrijp.Iijk, d.t d. groote kotho·
hJke meerderhe id bij de latero wezonlijke benoeming
deo vroeger ongeachikt, maar luter dOfJr denzelfuen
paraoon geecbikt ', etklaard6D en dUi5 wi3keuden can~
did.at kooa? Ja, Ulan krceg het vooruitzigt, dab op
de voordragt Voor hat verv uHen der tweeds betrekking,
de o,rBteeD tweede candiJ •• t k.tbolijk, de denle
p~o~~tant IOU &ijn J maar weD was 8chtetdoc htig.
. E.n n~l. de benoewirig Toor laatstgenoemde betrekKlDg, Eerate en twe ede caudid •• t beidon Ka tholijk, en
men kooll deo twcede! Van den aerBte waron zeel·loffe·
lijke g~luig8chriften gegeven, maar ook: do tweeds is
door n1emfWd oo gesc hikt verklaard. De cent.e ecbtef
:....~ l.lUOi." ~~u C~ D in.rlg t Ul g qed oceerd eu dlt zegt In
~.'ke onderwij8·, - l"oorai bctreffende de orJe, niet weilIig; Je tweBd., Was jartm Inug ill een 1,,;11001 werkzaam gew~e8t. . 10 diL npzigt vordionde ue Lweeda
d~ de .-oorke ur- ~n ·de .R118d bee rt dienvolgeu8 be31oten.
- Ziedaaf eeo bs'tcbouwing boven de partijen a. vol
d' oi&eau.

d.

I

voorpostan v~r~ek~rdt:11 uut de schansen Ran gt1lle ~~J-

goeu ,ode;' 7.00 meui gvu ldi~e ell .ulke · OCh.Dd:lijk.
godBlfl8toringen (loor ds mindere klasllen (va.n Bt.d en
veld) uitbrAken, Rltt jniBt in SI?!1nj ~. Do Aragonev.ell
Rtntm dau.rbij nieb te ftOutoreD; hef; j lj dus alB een .uu-

dt; van
t'JVlettJe ¥alwel
waren (tlo SPQ,tlu.
13che vOO l' poste ll b~drlegeu f,1~!' zeluen) en toch Ilt~ efb
men de~ gebeelen do g YOOrLHJ lateu g RRD ~ouJer.eeue
v~rkeulllng llh.(U' J i~ -:. i.iJ ~ t Q uuen . Op don regtetoa~"'r
heb ben 2 bCltterije~ Krupp fau. af ue~ llliddag tot
, v.ont:londergang EohlJfgeBc.~loteDj ~lema~d 18 he~ opgevol.
~:: ::!~o~:~. goede ecblJf IJB Guard18 en d!e schau·

wijs hunner groote gebeohtueitl·· tum
Virgon del Pi.
In.r ta ·besllhuuw6l1, UAt zi.j, hoewel 7.iich Andert! voJetrekt
ni"t achl\.lUonde om dell H"llm uer H, l\fllllfJd in hUDne vluer.: bll (:f) mallguD niet 1I.11a1H.I zich ~aJan etipt
ontbondeu b.~lJ,r den tital u del .PHarlJ toe tfl voegoJl,
maar z~l~iJ m!:lst t.hm eeOH onbezonuen6o, wBlke op die
~~=;t t:r:h::.r aange rand hadden, met den dood ge-

dODkbe.ld vau h.t, nhsoJuut go brok .a. cDer,:io, d.t
de k&tl_ker VAn bet ,nooderleger 18
. .\
Carlisten wureu III veld~u nooh wegeu ,ttl- t10D,\ ~~

):'..

•

lIe R .· blaagd kwam
risk t~t URll La ~u~rd~u (3.z . u~:l t~. . v41rvolgeu_ .~B
ligoh~um (~~ caro·e
GuardlB vertoo~t ~Icb.. ale · eea ~~~JDa 'larkA.ot! opee~- . Zllrllgou,. ot)elJa"
gedrouglm st~dJij to eell kacr.aIIJi YD.n oude lJIu.r~n, 10
da hem teveutJ eooe
wier midtl an een ~. ~e~eel..tot.· eana uiet alu)r;it3ulij ke··ltoog te ... ·s usdarc iJfbeeldillO"
oprijstj maar or zijn ook wede~ l~eu ul topp~D 2000
de engelon waH r.>
meter V.611 d. pla.t. gelog,on, dIe I~deren ":,00,..t6,, d
teni, op d. pl,"t~
over l.lOdtg ~~k6~J 7loodra zlJ ._lltet eene b~'tttlr.~ Krupp
. tJ6na kapcl ' J;irIII1iamd: ~ V"n (le H. MBBgd dar ZUI1 ,"
g_~wapend raJ~ . VOt~gt ~1&arblJ, dat La C.u.ar.dlfL "'11.0 2
te ~r.. r-e~rtj te bOUWtJDj dit ge8..,hi6~de don 2doll .Ja_z!Jden ts ~gehJk (v_u hl tir en · ',' an Fueullla.yor. nan J on
)l-4ta'Mj van betjt\a ~' O. H. 40,'"
Ebro) s!l.llgevaUeu kan wor_den, dat meu hler gat!..
Aldus yind ik J~ trRdibitJ bel'Jchreveo ~Il zij ill itHle£
r~nde de IAatate l.QaaD.~len geregtl1U ~O,OOO -.ma.u en ren l';&ragozeUQ.a r diarbaur. Yreelnd 8,18 bet eohij oeo
36 Kruppu. ge bad haefL eLI to(~,h nool~ getracht heeft
lUoge iu ~h~U !lwu, dat zho onmidd elijk OOUe):' den inhet plaabJe t tl vtlrecilallt.eb, tlall bUk.omt men een
'Ilo~d Out' O"~tlllt~1ijkh e jd staat ·. Iwort men welliot in

.1.

Buitenland

h~t

~llbeliet

V.oor het overigo v~rz:eke,rt men dot morgan de bewagmg 01 La Gunrd u~. be!l~.'mrn lal. .
'.' IJ
In uw nummer van 27 · Sopt. Ie". Ik dllt . .de T'.ld .
mij van p8t',.i~:lighei(~ ,.~ef:lo~u1t.1igt; ~ooftls u 1;e . re~t
ftanmerkt? wrlJn de 1t,)d z, o~ ue handen en IUlst~rt
met g retl ge o?roll zooJaDg Ik van do 8le~hte lumdellu·
geu der rage ring en de sterkte der Carh : ten \·crhn,,1.
Ret blad word~. daarentegen e.6D6klapll bardboorend
~ou~ra. de ~~_euIJtl.e vj.an· ~~e medtullo 8B~ de beu~~ .koroL
In dten_.d: 2~~d meeD~ ~IJ door. dusdaDl ge verwlJtt~tl tot
oDp~rhJdlgbeld t{3 .ver\elde.n - JR, dflb f.O U_ wei ·ko~rn
op hfl.ar m,JleD WOlen . . ~R~U' da:t kooro HI • nog met
gOZ6 ald.. en e'enals t?t dUHv orre zull en oo~, I_b he~_ vp.r·
voIg mlJne_.mededeehngon v ~lkomen onparhJdlg bhJveu .
Op de hJehlll ter \"er~ol'~ I?~ der. wecluwell ,ell wee·
zen dur 84 vermoord~ cllrab1Dl(~rs, In het I!fJ.YW de Bar~elona voorkom.endtl, IS tot .~u .toe ,'oor ~ulm f 4?OO
IDgeschreTen; lk g?ef de !lJd I~ bed"DkID g Be n a~,tlkel
a~" de ..o~noozelbeld ~t'r !le fJadlge _~ata"luou to wljdeu,
dlB lll., 2 /~ t;lJaand DIet III staat t.ljU gewel;8~ te ver·
nemo? dat dlo weduW90 0'1 Weeten sleohta In do ver"
beeldmg be8t8 ~n eo. dat het verhau.l van den. moo:d
op eeDe dagrelB van Barc~lon~. geple e ~d verdlcht lB.
Ret . bl~~ moot _~an mSQr In euoe moelte door de _gebaele. blJdragenltJat met nameon en RHeA voor verdlCb~
verkln.ren.
LOGllONJO, 11 Oct. E ene l!itarke bezeLtiug te La G Wlr·
dia acbterlateod, heaft gen. Las.e rnA zich gehn aBt, met hot
grofJ del' traepdn naar Logronjo terug te keeron, ten
ei nde eens goe(l "tau zijn jtogtJe oit le rusten en
wBBf::tuhijnlijk weder een pasr weken in stilte te lAteD
\'oorbij.gaau. LV160 heert Ulij ten tuin!Jte verzekerd, da t
ik mij gerust \'oor een Lientai dagen verwijderen kan,
gedurende welks itt ean ini;eres8&ut uitstapj e dank te
doeu. G..,n. Blranco is te El Ciego t,ebleven; zijno S
jagerbatailloD8 tellen 7000 mAD, o(lgeve~r even re~l zijn
fr hi~r eo Morianes b6sc bikt over Dagelloag .10 , 000;
te zamen 25,000 man, wau.rvan een groot gedeelte
echte r jonge troepall. Zonder mIlke vcrsterkingeo te
bobben ootf8Dgen J zal Oleo zicb wei wacbtell aeo ern-

.tig.n •• Idtogt te oponen .
}loriQoes heart zicb in de Iaatlilte dagon niet ver·
der weBLwaarta begeven dnn Lerin. Hi t goede bre n
veroeem ik, dat men binoenkort z:ich geDoodz~akt ul zi~u
een nieiJ.w eODvooi natt.r l'am!)iona te brengeo, wa_8rb·j
m eD URn weuer geV Bcbten RU D dio zijde verwacht
Nan de l.ijde van Vitoria ie aedl3rt Loma's kOIDat

de

~oeBt.ud

merkellik .erbeterd; de .oort van blokk.·

de, wllDrin de titad verkeerde, doordieu kleine bend en
de ~el' ruarkt gaande iBrDdlieden hiadtlrdEW, It! geb~eJ
opgehev9o. E"e rgiste ren heeft Lo ma met zijn garni!;oe n
eeo togt tot digt bij Ordutlja g£ CIAllD, v.onder vijllo .
de n t~ ontmoeten. Mt'll is ijve rig bezig den spoorweg
LUBilchell Miranda. en Vitoria ta heretellep; die 7,OOdrR

mogelijk geopond en door .lerk•• fdeetingoD Guardi&
Civil be.ob9rmd '01 wordon. .
In do provlocie Hut BCIl is een klein voordQel bohaBIt! uoor de regering, daar de bondo 'an dt1n Oar-

Spanje.
,.Va~

~_et. .oof'logeterreio scbrijft de co rraBpondent
v.n bet ~lg. Dagbl. 0. n. bet ,algende:
: ~GJJ.o~o, 7 . Oct. Giateren bebben wij 8tH.I uilslapje
QP 'ij.n~elijk grondgebied geda8Dj d8t wi! eohter vol-

liatengeneraa1 de

POZIIB

(eI-intransigent van

Carta-

g.na) ov.r •• llon i. en met een v.rlie. van 80 dood~n, waarond er l)ozos, werd uaeen ged reven. Even·
zoo iu de profinuie Ttlruel, aiwBBr de filoctie·Madra7.o

:;k~ijdDl~t ·:~r~:..,:·~t .:2' .::I~:~· ~ar~c~:I~~':aa~~: ~: ;;:,"~:;i8do~ev~Ceh\~~~~e ~~f::·~e~~~~!:~gi.:r·Ou;~

L.

~

__d~~ _..e_e~.~_._ o.r .J!~~e.J;~. .plaats ove na,lep, bet garnizoeu :
o.~~"ap.nd, In,a ndsobaUing . gebeveu bobbeD en mot
butt overl.ad&n tcruggckeeJ'd zljn_. Z~lk8 . ~lijkeQ vall
le,a~ t.e gev~.o is . JUen hier . flede:r~. ~&Dg oat_wend. MAur
bet:. ge,ai . ':Ynil, dat d~ Logronezen zicl~. begol.nen te
~~ag~DJ~ ~e Ba~ig" . drui,u~l· roaaen, oDder w~.er. ISIIt
G 1'9" ·wijogaarden !~D deu . D~oder-Ebr(H)~val' .. ,g e.
bukt gasn, onder hunne oogen leo ~ien ver8cbrompe.

..I •.~w.oct d. oabijbeid der Oarliaten, die .ioh iederen

·

~:tO!~:~~~::~~~~a;::i~'!n:::!I~j~~of(1

vertoon·
'''Vibr bat&illob8 on 2 b,'rgalukken rukt.u· Jwi in den
· .reegen <~"""- ~ ""ltg· -o' -en "".eLton <oDder 000
:'\Ii\: ,t te I_e... de ,beuvel •• die het bruggeboofd op
eea ".f stand •• 0 1{'J, llur omcirkelen, alwaar zij d ~ ._.
gehQelen, dag doorbragton, .. ten .inde geJegenb.id te
g"eu , deD ..w.ijDoogst_binnon .to broogoD; ..do .,adzigbeid
·"liD.· oo.ersebilligbeid
bet Spaan.obo kar.kter toau.
, . , ~~ '~iolt dio" deS weder op .ene morl",~iligo;"ijse;
'." ~1! .!~.r and... .land .ou me ...iehg.....j. geb..st · beb.
oeu loder beechi""""r . p.ar. :••",,,11 '
, ~~ work te .
~,om ooo...eel ·_. mogelijk vaD' hotr.ed ••I••• rl....

..

"D

"a..

spl'eekt meD 'CU! overwiDDing nabij Igual8,da in Oata ~

lunja bebaald.
Bt!zuidAn deu Ebro il!l J.u. t fJedert .Puvia'jJ verlrek hij
hehelfde geble,@n. (JamufJdi en PalleR Iwerven tus.
scherr 1tforella tm A.le.ni~ rond . Don AlfoDso beviodt
E~ch steeds te Alcoza t.erwijl generaal .Tot-ellar lIog ai·
tljd te Valencia is, wa.rllchijulijk be~ig mot een nieuw
plan de campagoe op te etell.en. Van Ollcala bab ik

reed. g.mold, dot hij met rijk.n buit t. Cbelva te.

;:egl.:k:-.:;.~ tnI'~~~~:.::~;: v"..:k d~~rj~~~r t·t~~:~b~:

k.eren. N. de rijko .tedon van Elcbo. Orihnela en
Novelda noar b&rtelli.t gebrand.chat to ' b.bben, i. bij
weder naar 'Ibellin' getog.n, hoet. ko. treinon o.nge.
bou~eu Eo.n~er . ~e PQ8~B~. ~ers.· ·li!ed Ban la doenj dtm
. b•• r Fign.r,o• . ocbter, d." be.Hte~ dor 100<1· en oil.
. • ormijoeo bij Oartage •• (i.derlijd _ doo.· ·d. Iotr.o.i'.gonten g.pluitderd), die .ioh 'met 90;000 duro•.. waar.
:: do)n .il'~r . iD dOb treio b.vond. h.on hij go.dg ••on.
.. den .an beL .. ea.1 ",.Iaal te (lotlaBten . Het .tation
Agramon i. , Yorbt'flnd. ..
. - Dola.tste b..l'igt61i ·iteooi' ili' uit LM I'roliinci.' .on

~~~~;;;..;a~ite~ y::~~e:,; t!~er,jo:c~::~::: ~.~~~::::: :~k~:li~~O!~d::.~~ij:oo;t~~roij~~

:ll_~"'waar iii: , mij .e ... ~40D.,:U";ID . ~.~,!lld, >ovor.

.'• ..' r b.?ll. de
. ~D

· ."""

Dal;zelfde .blad mel,d t

lIat .·brigadie~Igl ..i...

en'

:bDn.dora. ...i,in. p,.arde.n. ". D.' k.",. •..~.o •.e..I.d.D , AI(o
moetW.
· 9ffi•.iIn'9,, · 8 m~nden geleden . doo'DOD
...o te {JDono. gevallr . genoll\~n, iu vrijheid. ~n

t!'~&t.I!l . ~.ulajn .eke•. Bwoohje.. yo.o 1.I;0940r
. " om dIiitl ,.l'luk'lDIIl"riePen, . ...od •• dat.

.~"'r~.

~i:daat'.~r: .rbei~ toor

n
rotela .D ' door een ·g....tslijkebtgel.id. , te ,Oute1iOlI
oijnaatlgekomen. ','
,

(I7"7S)

tot dlniting van factu1l~ ."f)_n.~~· 6n", " ..: ..... ::
:E'. H . BOUMA';

-,; endruf'i'e '
nabij het statioll
OI' , 7"'fjII1l.g 66

Toentang,

Decen,ber, '

.all BALKEN, Dor.KEN, PLANKEN e,, ': 'ilDtI.ro
HOU1PWERKEN, afk otnatig van de ou.Jar-nehling T e mp" era II.
(176,7.) .-

ue

Waarom het fclest d~u 12dan October gevierd wortl t
bleef mij oabekend. Van huinde en v~rre WftS het volk~
bijeonge.lroomd Dn vuld. onder d. hoogllli. den tl'ot.
I3Cben temptll.
Zonder nog de meening te deelen vao bet bano.boekj.-, udat sudtlr t deo val UrlU torso. vnn Babel gOt!"O
gro{)t!lJChcr monument dan dez9 tempel op de Barde
Vt1rreZbn is" durf ik gerust EI Pilar een der merk~
wu.~rdi gste bedepluBtsen dar c.J1fistenheid noemen.
Ret Arabische ZllragoB.& h&~ de ged.aallte eener
halve (ill de It::l1gte dfJ orgesoedell) elips met d.e platte
r.ijue tt:gen den Ebro gedrukt, e n zooaJs gewooohjk, d l;Qt
eon gedu cbten met torens vom·zit!Deu muu!' oUlgev6n.
Die muur il! geheel verdw6n6n, om plaats te maken vaor
den Coso, den boul eva rd vlln ljl1ragoSB om welkeo de
nienwe stll.d zioh .etrnaIsgewijze uitgebreid beeft, Het
beste gezigt op EI Pih"r g:ouiet lDen walioeer llleu
de ulter8~ zware acbtbogige brug (in de korte rnid.dellijn de r elips) oferg&d.t en zicl1 op Lien n oorderoe.
vet' plaa.t8t. Dan he eft men regts van de brug Ei
Pilar regt voar zich. De tempel spiegelt zijne lin.
kerzijde in den Ebro, waarvau bij alechts door eeDe
kade gesch~iden is eo wiens geel" watereD juist lIog
boldor geDoeg zijo OlD eeo donker ttpiegelbeeld wt'er
be gavel!. Het is een doodscbe ticbelsteenen klomp,
135 meter lang, met een graauwe 18sg va.n drelr, spinnewobbon eo .tof bedekt, doch met .en pracbtig.
rc~ks verheveoe koepels (een groote tUflschen 20 kleinere) en 3 plompe onvlJltooido tor80S gekroond j het
treurige u,n Jau Dndt'rbouw wordt vtj rgoed door de
glinotereode groeoe en geele panneu de. koep.I • • ll d.
slunke lantl1ilrns waariD zij eindigen.
De o.udefo zljde, waar zich de beida uitgo.ngen bevindeu, zid er 0.1 eveD verwQttrloosd uit.
D.\ droevig uit.rlijk dl •• gt er ni"~ weinig to. hij
otn den betoDverBnden ·iud ruk, dien men bij bet biQtI~u·
tred ell out \'augt, te \·erboogen. De zwar6 vierknute
zuilen en de wand en, door. 16 kBp ellen Dnderbroktln,
niles met gegroefde platte pijlers verf!ieru, t.ijn in eQn
sneeuwwit gew aad gekleed en a~brp,goD het Z"wevendo
dak, of Hever de aaoeeoachakeliog "an geopende koe~
pol.. De kapit.len, de voet.n der pijlers, d. paD.'
len zijn met schitlereod v~rgulu overtogen} de binnenzijdtlJ! der koepe19 (iu Spallje medi a-l!lIrllhjas, hn!vl3
oranjeappela genD.amd) met Zilcut, harmonischgekleurfiC!_ tJ,lleJlorip.cilH v {"Iorpt.Alli,u"tf'n h!'HIAkt. 1{,.,i; 1M n il £1....
SiDt Pi&te r 'Ian Rome bet - boet gesll1agdo mObuU\e llt
van den ReIlBisBance ..I~ijl in da rijk8~e ,ormen.
En tu •• chell do 4 I•• tate pijlers .an hat ooetelijk
.indo , erheft .ioh hot eigonlijk h.i ligdolD, de Copill.
(lel Pilar, in de gedaante ,au een onbeac hrijfelijk. sierlijken tampel van rood ID8.rmer, wiens baldak.ijo tot un
bat clair. omboog alreeft. En daar, te midden vaD wnr ..
maron kolommaD Illet verguld bronzen .apiteel tHl ·
voet, . knielt ee ns tall ooze ruanigte yuor de Virgan utd
Pilar nad.r,lop een orm.dik "Ib •• ten ,.uiltje, bet be.i1ljo
met diuOlBntefl dilld (lem gek roond ~n gekleed in eel.l
lllet goud o.,.erl&u6o lllAntul, welks witte r.ijJe bijnH
door het gefonkel der eda illteane n verborgen word t.
Kope"tllkk.n regeot het op hot t.pijt, dot voor be~
beilig beold op d~u grond uitgespreid is; een lege,
hebzncntiga zie1 he~ft de ofierQnJon van den rijke co
fan den armc die zich daar 7.~nd.e r ondelscheid .,.a.1I
etantl doorptlnmengou, mot. ee n Bt.evig ijzeran traliewerk
omgeven.
E en legio.o in g"ud eu ,ijd. gokI •• de bi •• oboppen·
omstuwt hat lDet zih'" re o platen beslsgen altaar,
W8,a.rop onde rscheid808 t:ih'ereu boretbeelden 'inn heiligen prijkell; boyan 41 tiie pracht .. erhe ft r.ioll bet
reU88chtig altau~stuk, albaat, in bet ~ijkJjto Gothiueh
uitgeboiteldj ni9t fer · van daa.r verdrwgt tla LlJonigta
zilj}, QlU etllJu reliqui o to k,uB.900,
,! ~t1n .~tukjo van
den aiuij er, wnarin do H. Maagd geklaed: w':"J ·'ioeD
zij Santiagi) be:z:ocb~l" zoo zeida (D.ij de priester met
de toereiking dar. reliquie belast. Eellt:! nnuere ruc·
Digto id 0111 ti eD predik.etoel gelwbar.rd, vau welk6h
een nog jeugdige Bpraker eeDe hart~togtelijke toe·
J:lpraa.k. h.oudt, wier fllbcht verholtm politi eke. zinBpelio gan IirilliDgeu ,au · v~runhrBBrdlg!ng . in de· rijen "ijuer
toehoord9ri1 teweegbreogeD:, die nie' lIeldtto -in zuobtan ,

CQmmissie-Veudutie
Vr~ldag

bij

nog in

h~~

kort de

,.rd.re pl.gtigh.doo tpc verDl"lde • . Togen den middag
prooessie met seD·s ·:. fergroote afbeelding Tan beJ1won·
uOfbeeld; . n&.. . dOllker__ esne tweeds proce£laie. .waarbtj

::i:::a;J~ m11~::!::~~K!~~toOr!D:;n2 dl::"w~:P:~

meerdere weD, alles . ,,,n . glatt verJaardigd eo iowen ·
dig . door k8S!118.IJ ,erJi~h~, r.()Jl~g6dr.ageo WerdeDj beide
met aaDwI£i{sheid van . d~n Kapite:in-Generast, ran
-den· g&meeut8I'ud, '. ,ardara ~,erh3d.eni de. oJlieiereu
'In~ . bet · g.rui~oeD eu·· eon ~erewaoht '~D ~de Guardia

.o;..il.· : - < ' :"

..

'~"~.<~

:ik )o~D,\~~., eill~~D~ ·"~U~otr - ik

'u'

nog'~'~~~ien

A. WERMUTH.

Vrijdag zal worden verlioQht:,
Een porlij

,

Australische Vruchten op water,
versnh ul\ngebrngt en wordendu

VDor go~ti

verkocht.:

G. A. WERMUTH.

(1780)

Tot sluiting va.n Facturen
zal Vrijdag worden . verkocht:
Een groote pBl·tij KOOPMANSCHAPPEN.
(1781)
G. A. WERHUTR.

Vrijdag zal worden verkoclit:
Een groote p.rtij

KOFFIJ.
G. A. WERMUTH.

(1782)

Vrijdag zal worden·verkocht:

Be,,,

~j=ere,,,

,P e'l-8.

met toebebooren .

G. A. WERMUTH.

(1783)

Maandag

en Dingsdag den
en 15en December

Op

14e~

wlleu SOESMAN 8n Co. foorrekening '
.,.an den Heer

C. NORTIER,
we geuB vertrek V"el1Jutio houdou "'&'U ZEd. inboedel,
(1r." ,. ......." .1:"./ ..... ,1...~
0.! f11t1~ "T 0t:1~~~ ~~T .~ .:.
l'OOrllAnmste goeduren vermeJu zijo.
J

W" f}l''' '·,'H

(1000)

SOESMAN

eD

Co.

Op bovellstaande vendutie

I

zulJen wij nog Terkoopen:
~

Eoo Bolide Eogol8che

~
lUilL

REISWAGEN,

gemnk keltjk e y,iltingen en fuimB barging.

(1756)

SOESMAN ell Co.

Op

ODze

vendutie

ten Ul1iZtt van l1en W elEdeJen Rear

N"ORTIE.Fl
1.ullen wij nog yerkOop6n :

J

f: :::t~~i:re:k~:~~~:m

n.

(1760)

J

1tU~:ea~

II December.

Eell prnchtig Rijpaard,

zondtU gohl't'iKen, ISl'I.b ~ 1 MbBkl hoog 4'2 t/.t, and 8 jaar_

(1770)

SOESlIfAN ec Co.

Verkoop bij Jnschrijving.
Op Donderdag 24 Decembe,l'

1874,
deli voo rmiddage tlin elf lire, · .c:
.
hn. K.aDtQre.. \-·an bet Agentseb .. p. -'aD .
Fa·c torij ;del'

d.

N.dorl.nd,ob. Ranllel-M,nhcb'ppij, .aD d.

HUURREOHTEN
van de

KOFFl.J - ONDERNEMING.
KaHsldl en Terwldt

a 'rool .± ~585·bou".,
gel.g.n In d,,- R •• ident;. S.m.rang~ .. ~fd~.liog ' ' ~mba.
raw., iliatri"t OeD.nog, ae ~il"ferlie '.0. "e~ke··reeh ~
ten in .rfpaobt un bet Gon.ero.iue.ot ·' Hi ' ,8riiO~~t.
Iozag. der v.,ko0p'·couditiii.en , Dadere '.ib'i.~btiD·

~:: ~~n}':~to~:ra~QJ:to~ ~:: ~e!~~b7

O. lUJNBENDE te Djati_rongo, 'AalJ.r~iT, . . "

, ~

(1763)

,

~"', ('

r

'

,

,

: ~~.', :..., _... ,.;

.... : .. : .. ; . .;.I . . .. ......::': ..

IN ·E.··I ?lf'EN

~.

:.;

..

.'

. :",i

~:

.. .':.,.

:r~

." .

" ~itg~eveilen ;ve~lfrijgbaa.f' l;>ij "., .,.:, , ' .
•;Vjn: .: DO]tP',: & ' 0°.,, Samarang~,
,..

..

.,

\ .

.. CHE .

S~M:A R4NG

III

A.L:htl AN AK ", 1875.
.. . . . "

1..

'.

ol'llusiia:,u< . '1'008 xliDxa 'w.lJ

9~~ . • BDt"k~~iD£(en . . 'oor elk&n . dag
en- , uitga';en..':eo·: d.at~~s~ . ve(';i~~: etaR tju" . vllor bet Ilotereo . va.n ontvs ··getflD
n ..
. . , - .ft8.ngenomd:n . door ,de , k.,'opliedoQ.~ Ultlreklell!l -dar, f.l:tget-otdOfJDa
H-t"rleidillg~
N'!Buw.k.uri,ge . rent, ~tl reltclt i flg- van at- 12 % met· kwurt breuke~l. oYl!r.dagen,
d
l
bereko
'8jllara
pOt.
9.·
cJl
2
/
.1
a
k"pitGJeD
.~.He .. t.·b.'< ~" e"'l~~ f~U ullu
ou4" en
"ra~ ~~8 m~nte4 In ·· N r.derl. . ,,&111.- : Htltldtlinl{ Y8.U eenil(8;
Cl.tiDeG,cb"e- en
dJerlau~~he.- Kalenc.ler · mdt 1DS8netluldtJD .- · OUli8t~lijke-,

.

,\(f~;: in e,e n
aI

VerB.h

apl>. WATER.

Bookopek in : ••• tj ••.
Ro.hl.e•• h in .bhkken.
Soucije de Bnulogue. Ii'
Groellte" in tll •••ohen e n blikl<en .
Ge.l.cbt in stopf!:. en
Portorico TABAK , an PLOOS .. n A1tISTEL.
F . H . BOUMA.
(1291)

:
:

.

,n 8 u.ltlmo rlel~r ~a&lld mt:!t. 50

% ,erl~oo~a':.·"- ::':" -' ;',- ''-1
·18g,~

..

Bam.rang, den S·o . 'D ••<m&e~

,

8~; i~k-f~rmaat.

Da 1e LlliLelJ.l . t-K",,&rti~rmt!e.tar .

J

~: •.~l~JANS. .

~1171)' .

1875.

. .

.

.

Cijriotelijk<"'. Chin.... he- ~o J ••• ao·
me~, m,&u.~114~," .en pa.. ar <l • • en,t biu{1tHl- · e,n
nO~'iftleQ :~ ... ~e\\"et'h·l~j ~ ~~8tuur.--:- .Tllrief op he
ecbe f··&tit.da ::,eh.- B~81uur vao N ed . 1116.~ui.s ~ ·G9 deDk:-·en Vt:rj"ard4gt'"u vriD de Vorete.
buiteulr,udtJch Brie .. elJ,erTo~r.- Ve lj l'artio.1!;en VI\II IIt~ t :K oll.
,:"";,, Tarief dt:'r CompalS,rie-·dHR · MtBt'l.:t.geries -M ~·rl·
op~:Lveu.
lige
Tijdrl:'kenkunr
.
•
j
:
.H
Dj
eo
"
Sol
VSD
n
e
lijke J~uiz
'l'tLritlf ... ·~or r elz igl!'rH per de atoolO- .
· "P J11V8.-

tilOte..- THj~f voor \Ie renendiDg Vlll~ Tclell; rHti ~ch8 b ~ ric ht~D
E ng. tn.II.- VooTDaail,~te · gewichtt!tI iu ' gebruik
8ebepen MafttechBppij Neder: a '~ d .- P.ItS&rgeldeo vall d e
s !srnedt! h~t ·Ta.ricf ·VVOl reizige·r8;
Ned. I ud.- Dienatregeliu g der Ned. lnd. Spoor'ifeg-:\1aatt:lcbappijl

in

REo:~a~m---:?. . . .

Opgeplakt I 1.- O",/~ePI.ke I 0,50.

AK
I(LEINE KANTOOR- ALMAN
I

J. van RUIJVEN.

0 ,50.

G' plnkt op karton

B a.nke t Bakke r

il

Dog

·

BEVA'I'TE NDE: Kal ender

,

J~

net LiJ::.en bandje kl:
I 2.50.

~o~tribnli~ v';ri~~~\lgd
U_, ..."De
.. . ..' ' ~~~ .:; .~~~~;~1';;,.f~·w~&~

i

;
:

2 ~ fro ~,r p".t

R- ALIA NAI
otKP.EUR
ENDB:uK.:

"

1

Herinnem:ng. . . ,:',,;::

VAlt' ZlXElJ; .;

.bdvat "g.!" poeg-"aQtD rUlmte ,oor .bet doeo '

DAMES~ .ALM~\NAK

B O D 1 0 'N O.

Op "it gla.e karton met .ierlijk ,.rgulden
', Prijo f 1.~

SamayaH,q.

(198)

1,87~.

NOR TIER , ·

Zondag den 13en Decembet aa.nstaande

1875.
ra.d.

(17~6)

bij

LAMMERS I'ANTOORE N,BURG.

C~mpaDY
.. Stea mship·.
Commercja~( L,IMITEJ
:"
>').
Gereg.lde ,aart tu•• ciberi iTAVA. , ~n

Frijs f 1.00,-

Eerste en Twee(le snort 1 J Z E R L A K.

Jr ·ennis ·s ep ~ali- · ' d~· · fA..
milia

SALON- ALMANAK 1875i

Wederom Ontvang'sn:

en

voor .,i-ie·ud·en

.~OTTK,li'D4M.

SUESMAN & 00.

(110<1.)

Prima

.BICEB·aj'ASSIH~

.JAVAANSCHE ALMANAK VOOR 1875.

met en zander Pljpen. "I'V"it en z'"~·D.rt , "
F. H. BOUMA.
(1585)

onder Redactie van
()OIIE~ STUAl:>i' .I'.
0.65. FraDco per po.t r 0.75.-

Ontvtlngen:

.r

Prijs

(1745)

{)ol'lsbeF gel' IUIED.

India Pale ale,

VERMOUTH NOilLY PRAY Ie CO.
Champag ne ' Roederer .
Moet et Chand on.

van :PLOWER & SONS.

POFter VRn Tennent,s.
, ialkeF & Uann(Je s ~liCl',

"

en

F : H. BOma'

Witte Indramaijoe

'l"'!"'H"~ ~ ", ... ,,:,t.. '?

Horizontale

'':'~ :' ~ :'.: . .;: :.. ;

~ ~~~ "'!,;.': ' ~ ~~ :

: ::':':-; ': ~ : ;~ 6 1

bonge

STOOM-1I1AOIlINllJ

drukkiug

mot Re,erBio g en ex pallaioll Gt!ar, Lucbt-"pomp en
Condeuaor, be ooV8011 Stoolllkettl vall Galtoway.
V~or nlldero informatlcn o mtrent prijti enzo., gelieve

men zieh '6 vervoegen tot de OOtler~etef' kendeD.
Me. NEILL en Co.
AliteLteu,

THOMA i SLAITER,
.; Hgtnit:ur.

(1718)

Hau t- Cano n.
De doer de firma

E. BORN AND & Co.
TE

Bate.via geimpor teerde
(ooowd in EUROPA. al. op JAVA
j. ·: .~ ed·8 T erkr~j ~ bllar

bij

aULSHOFF & Co.

.
D. · prijb .an di~ (l:, lluB\ .. erde :werk i• .

op~ege " D.

I

1 11

e,

G. 0, T.VAN ' DORP en 0 .. .

(143)

GROOTE

SNOEI..SCHAREN,
om Pnggifs t~ 'sDoeijeIi.
t.I 15, ·

&. 00.

G. C. T. 'YAN DORP en 00.

','(208)

r.:methodo
Schfij'
. 'Nieuwo
"our
.
dt'l ..

." Kr-sen., ~o·. Mouwo~;,. . . .

Lagere I!Icholen
. ,<.

,..

'. .
illriob~llg6n

.

:-

,

.

Ell .',

..

" .

",o'· ajidd8Ibaa",Onderwijoi, b.. taaode iu

_..... 48 - 'oorecbri Ct.e~· en . jnleidillg . ,doyr . .

'_

(J~g~~ , a" f,.~.>~~;.f\.RS
G. O. T. fAN DOlU> ell 00.

.

(oj) ·

(1"770)

~vy

te doe. d verdwijDen.

per itu' & f 1.G . O. T. VAN DORP eo Co.

Rout- A'a nkap
( G E DAN G A N. )

B • • t.HingeD op .lIe .oorten vion DJA.'rTIE-HOUT·
WERKEN wordeu aaugeoomeu doo r dt'n AdminiG,M. G:RIBLING.
Btrllte"r
(970)
A,lre. per .poor Hall. G.d.'g."

'

.Balar;iu J .SamaraHg ,en

~ . ..l e. e~11 HUIS

SoerJI1(~. iia.

geoleg~~- : in

Be. r • " • t r 8 a .t ..(wijk
"';'''·~%PAd.
La. O. No. 209), thana be.
- .. . .
woond door de n H . er P. ZW<l GEll, en
2e. een HUIS gelog" n .;'0 . den " :B a d~

~.~,g ~:~~~nnd :! (;~: t:..~·x.~·.~~~~
. . tZER.
wd

( 1769)

To' bOH_lie'" bij
Mr. "LOE'!' VAlI II AGE.,"iSP(),R P.

~1\1t&\\fbs,

Eell

H lJ,

lS:;

(712)

a a t
HOBZ<>o.~:

~:

. ;;.C.m..·b•.·r
T. ge .. 15 .' D

io d. B lin deS 'p e k • t

. ,U
~!Y""\W~

.

T

1874 . .: , .

H.t aangonum eo

goed' gelegeur·it,'Bois!

· I~.

B;lileu Suwar~Dg- lD~t \'erhoo!!ing. der poatgdldtlD.

,Bruid.aknsD..n ,,00 ' 1:11"".... 0.

,

••

om
reo to fc kken, WtllU gt'eft tAveU8 de wijze
iedere riekte ·d i~ t ieb vooril l bij Pa ..rd~u ~ n Bund·\'ee
lJezlilu.
ge
ttl
wijr;1;9
ta
s
eelJvu!lui.lt.
d"
op
·,o,.rdoeD
N do b~ ... prt.ikillg van i~dt!re ziekte W'or ut ~tHl rect>pt

rer "Coltrat r oiUva"gen:

(1768)

~

Geeo buisdie r noch 800 rt 1l ft,1I R tl ud-vee of P.ard
ilil. dour detdD bekwamen Vee .. taNe '~r~~tijn.
Hdt wlilrl if; niet alle t' ll cend lusnJ, ll iding om Die-

1'I'I!obi..oIl~ ' O;er80,dijnen .

Ball de Qologll8.
Al ..tioveu.

Lalldhcer,

Leeraar aan deVee-al ·tsenij school
te UTRECH T.

OntvlIi'g en:

: li'ij... d"!1lei. Zakdoe~D,
i.i,~d.rklot!dj... me' IJ&f1Iita~. "

ierl e-r

(292)

& 00,

HEKMEIJER.

en • • rkrijgbaar iu trommd. · a I 4t '/., bij terng buorgillg, d.~ tro,?m.l. I'/. : r~fr.cti.. IJepol A..,tlir.
(1070)

"ocr

G. C. T. VAN DORP en C.

om. r oeet ,"an stalen voorwcrpeD

5,

of eon ieder die Dietel) ofVeellahflu dt, i. hOlg,il.
luotreer<l. Vee-lirls6ni jkundlg Handboek,

· Oogst 1874.

. ,.SOE;i.MAN

BOl?'k

D.,

A

KommBndalit J. DE RIDDER;
Eal vermocdelijk tegan ei ode no>cemher'·c·. k : · ,B~ "Batavia door bet Sllcl.-KIlD·a a! ,.ift Navela D8:1.r ~et Nie~. J....
_:: .. - >":"
.
.
Diep l' ertrekk en.
Psssagiera kunnen te Sam·arang em.b.Qrqueeren >
bij
bekowen
te
iulichtingen
Verddl!
De. Ageri~D , ,

J. DAENDELS "8oCo.

<;t. O. T. VAN DORP

Een hijn a oomltlbaar

CON R

Regeerings~ Almanak
1875 door
C'! .J. • .. ..
~ lJ 1 1 0

Op nieuw oDtpnkt door

(1640).

stoomschip" ,,-~

dagelijk. Ie bezigligen io he~ batel do PAVILLON
te Sa fD R r a D g, kamer No.4.
j\IASTRODOJ\1ENICO e~ FREltE.
(1763)

worden ~aogeoomeD

Chu bb's
I
tie.i.(l~
Papier- \ T rom mel

Het

in bloedkoraB l, la.va, Carne an etc. etc.

(lG94)

lavas che l\affinade
'r a6

f' :

B. KARTHAUS & 00,

(1391)

S.m.r~rig.

(1849)

d

~HD. 1~lt STOODV.t\RT-~l\TSCII~IJ,:

BYOUT ERIEN

Kan

Haut-C anon, .afgetapt)

r

I)

" '. .

Ag?nte~

FRASER EATON

(1688)

op de

:!;llloke glas 'Brilleo, 1. kwn1iteit.

Glasgow.

Eene.omple te D Size STOOM-S UIKERRIE T·
MOLEN met .ylin der. voo 80 X 60 en buileuge.

r; 0 0 Ol

- .

Groote Kenze

B e s't e IIi n g e n

'l.'ooneel Hi/b:ers en Ma.rine Ii:ij·

k ers in fou d ra.'en .

De

~!;' B.t;i'i8.
~~c~!i~i· ~~?r~~;"~
& Co., 'B(;erabagti.

Mo. NEILL & 00.

_- - - - ..- - --

B A Z A R,
Pas Ontvangen: zeer Bolide .en prachtige

H, O. ROB INS 0 N & Co.
en

3 het stuk.

in .tollen van 6 Lepels en G Vorkon verkrijgbaar hij
G. O. T. VAN DORP & 00.
(1096)

in zakken en per piool verkrijgbaar hij
SOESMAN en 00.

London

_

Zilvereo Eellepels en Vorken,

(1549)

Dagelijks verwacht per "Swnatra"
uit de fabriek van de
Heeren

.If.l. J:J T It BJ' OJfJ R •

Christofle & CO. to Pm'Us

af

KBpiteiiI DUNqOMB; ,
. e.' k; uii Bata.i.' fer·
0.1 togo'" elode DECEMBER
"
,',
" ..'
' Heir.,. .
Vaor Passage geli •• emeD ,zicb : ~~: weti'de"ri ' tn'ii

Binnen en Buiteii

(1357)
... _.-...

Ontvangen direct uit de ' fabrieken

Tafel-R~jst,

Joh n' Bra mal l,

verkrijgbaar bfj

F. H. BOUMA.

(lGil)

G R A S BOT E R .
Delicieuse
Groote puiko HAMMEN.
(1584)

Het Engelsch e Stbbmsc hip'

.-\. 'ii,

. Holloway's .Medicijnen

op K ·tl· rl!--I1g"~"t Q e
bewoan d doo~ ... ~·leD deD H.er ,So ' ARATOON •
l••
T. be"nI~.n "ij deD H . oi VAN OOBor, . sioom.
(1'i1G5)
boot-Kantoo. .

·.t

