' -er8ohUot d~gelUks. Zoo- eJlFeestdagell uitgezonderd.

A bonneruen t sprijs

Hoofdboreanx:

. t8. ~ bij . cio nitgovera ·G. O. T. VAN DORP & Co.
in Nu.latul bij den Hser W. Q. DE GRAAFF, te IIaarlem .

De' zt)utbelastingin BritschIndie.
I.
Overhetjaar 1871-1872 bedroegen de middel cn
iDBritseb-[ndie 50,nO.215 p. at.: de laudelijke
iDkomstenlielispen 20,()(lO,OOO p. .1..;
opium
9000,OClO p. eLi de. iDkom endc r egten, aecijDeen,
zegelregt 7000,000 p . • t i . andere kl cinere in ·
zoutbelas ting ' bijllll
kOmsteD .·8.80-',000 en de
6000,000 . p. et
.
Om bij de laaL.te , bela.~ting te b~g i nnell; \Von lt
ze, zegt bet ver;lag over l:Irit~ch-[LI (i ie , niet, to hoog
opgefflerd, <fan kan zij al. eeil hoofdgeld worde n
beaebouwd. De zouteonsumtie i ~ in llritsch-I ndiii
!faar verboudingtot nndera nrtikele, grooter dan
ergensaudtlril . Ta reg t voegt b et verslag er hij,
dat het ioul ee~ absoluut lev608 - bestanddee1 is,
zoowelvoor mensch en als voor d ier en.
Nietoveral in Brl'tecb Indie bestuat h e t?el ft.l~ sy~
teem van bettiDg. Vour 1863 WILlen de zee· dist ri ctell aan de golf vau Bcngalen in zout molt\schnppijen
verdeeld. Deze kreg en voorsebottoll vun het gouverDement en badden de bevoegdhcid zo ut Ie roak e>n
eu' aaD het gouveroement tegen een zekereD pl'ijs
te verkoopen . Dat zout werd d,m opgeschuurd t otdat het waeverkocht. De kooplietlen hetaalde cen
vasteo ;rija .met iDDegrip VOLn een bclasti ng 8n
, kregen dao voor
verlOLIigdu hoc veelhcid cen m andut . op eoo del' maalscbap pijcn. De n itgavcn voor
eille 800rt vao zoot. werden elk jaar va. lgesteld.
De iovoer van vreerod ?ou l \Vas sellerl 18 1Sgeoorloofd 'JIlI8r .v66r 18 35 had d'e invae r niet veel
to beteakeDeD• . D~ invoerrcgtco m oesten dl enen om
den gonvemementsprijs 'op cen g emi-ldeldc hoogttJ
te houdeu. Het mooop~lie werd ecbter
een
eleebt systeem beechouwd, want de d istric te n waal'
de zoutmaatscbappijen geve3tigd wsre n, waren voor
de ZODtprodllctie ongesebikt. Het zee water ve.rdunde ' aan den moud van tie Gange3 en Brahmeput ra ;
het zout ·kon ' door de . zonne.stralen niet verdatn peD
en seD kostbaar kookproces werd daartoe vcreisch t.
In 1863 besloot het gouvcrnement . ziju sysl eem
v\larweI to zaggen en zijn toe vlllgt t e nemen tot
een aecijn9 eD tot een inkomend reg t dat trouwens
reeds beotond op vrcemd zout .
Het gp.volg daarvan was da t de zoutp roduc tic
iu BSDgelen gebeel ophield . In Let. eerate jaar nn
de invoering van dat nieuwe. systecm .was er.i n hot
geheel geeD . accijne, ,want er was niemand die genoeg Impitaal bezllt zout aan te maken. Het zont
~qt:tli1~· ~n ·"nt. 10 nl"ih~ .
llpt 't\,prrl lni'!'t'\,()Pt·fl t ,, _

ue

'ae

, 1.'

geo &; ropijen de ' 100 manden, terlvi~ het werd
aangemaakt tegen , IOU ropijen de 100 maDden.
Het meoat ...ordt ingevoerd door Engelllnd; doch
bet zouf komt ook van Frankrijk, Madras, Bombay, Sind en de Perilieche golf. In 1871-1872
werd in BengBlen ingevoerclfj, 76 5,177 cwt. Ret
. inkOmendregt in : Beng8.len is 3 Ra. 4 f. per maod
of circa 1, penDy per pond eD de ophrengst van die
belaeting waa 2.578,134 p, at.

FE ·U·ILLETON.
Naar boven.
( ,1,,"oZp.)

Wij waodalden deb rand dee kratore om. Ik zeg .
owandown," maar. lk mogt bet Iiever een meDgelmoea'
WIlD buipotJ, klouleroD, sprlDgen: on loop en noeDlen.
Ware 'teen gaballnde weg, daD zou eeDgroot half
uur daar~oe .oldoeDde oijn gewee.t; ~u badden wij
een pilar UUl look gebragt; eomtijde balancer. n.
de op dllJl 'lIud, die hie. en daar naauwoIlJk., twee~
voet breed wal, dlkwijls alln de vooroitstekende etee' .
neD onl nib houdond., . Diet lo¥len ovor bet ruwe pad,
e~leDde. Wij bad dOD ODzen weg ,ando Illid.west:
.gd. OO~.lrte geDomeDoD ODS tO~D b81lr 't DOorden
gewBnd, l,Paar bier werd eensklaps bet ,rerder , voorttrekkeD oDlOogelijk; EeD 01laf. ienbar8 ravijn gnapt"
aan 011110 ' weteD •. De la'astroom, die Yrceger liit de
i1l.g'(f~dRV'Ddien vreesaelijkeD vuo, rkol.k Wl& uitgebraPlrt ~d, .leh •. hier: wallfsohljDlijk eeD' weg ge.
. • bUDd, en wu, aUPI •.ern.Ill.'ende. en , .e .woelten.de,
. .1Iait 1i811ed-en gOltor •• W!l1 traohtte!l wij Dur cmlallg
te daltlll . 611 till de ·4II.d ere Elide "wedor op te klim~
IOSQ) 10m teTe'if_ftl .'011le . JavallDBobe . begeleiderll
~'4eD bQt (1111 41,· .eDwaDDeer blJ lullt eeDegele.
gelld elltl . hUll! cogr.· • het 'kan Diet," dan: IOU' het
.eu .'fI!~.le4"...be1d Vletel1,iudleD eeD EuropeaaD
bell 1tJbIt-.•
b.p'oeT~. "
. ' . ' .
,
: hi!tlleDd1!. tllJ!B'ti8nseltlhlDmoaijelljken weg
.~t~f·~t~~ ·.of~ ,de" .·. n. 1I,.tar
. " ·,met.ll .l!jn
. .,e v.er.eh.,rik.'
. . · ~l!Iit glfllllt.li:kjjl2.. . ~bIlDIJlIetell wij

roe"

..

......~ ~""",,;;.littM~~rd$ ~6~1Il1l$ lagdhen~elUo

•

voor geheel Nederl.-Indjii~ 12.50 pe; halfjr.ar.

I) s heer Campbell stillt de cOllsumtie in llengalen per hoofd. oJ! 9 'I, poud of SO p. iu het jaar
per huisgezin, waarv,lU de Ilit-g.\veil G sb. 6 p. beloopeD. Een pachter betaalt dUB van i ijn jaorlijksch
inkomen [, pOt. E r is een pnrtij d ie de zoutbe'
lu~ t, ing 8teed. h ooger wil 0pul'Uven al ~ eeu goed
ll) iJdcl om de inkomstc n te . tij ven ; mnllr (Ie Lui·
tenaut-Gollverneur !teefl "ieh hieromtrcnt ka teg origeL geuoeg llitgelatcn en ve rklnard eor zijil regterhand to I"ten ,,(brpen d'au het zijnoer toe bij
Ie d rag-cn om de regte n oli het ?Oll t ti nt ook dell
[\l' lD cn aller onmishunrst; ell reeds g enoeg belaet i8,
Le v e rh oog~n .

Nog eons:
de Secretarisvallde Residelltie

.v:ijo

om

alle rle i · offi eicJe

tlie uw tjea op

te

()oeo .

Ar t. 1 , , AHe g ou vo rnem e oh·n, rch ie von, mih gadors
ail e elukk(n behooreudo tot de, op boag g•• ag, ioge.tel.!o
a d mi uietr8titio eu inrigtiogo n Van opellbaar beet.uur,
geene uil.!Je:ondtrll (- ) ~ ijn ',et ei!Jt 1,dQ1R. dor Roge ~iDg.
N ie manll van wat etal't of faug ~bij zij, Dlag oenig

dio Ar"cld e VfJD, in (l ri s-insti, nft3chri ft of
mi vuut, o nd e r z ich !l oud eo, " col min tI e r d aarvan eo n
a ,.. ler af.chriften. of uiUrdk.el. gavoll of de. elva tex tuee: of eltract.gowij.o iola. scheo in boeke " of "penbare goschriftc n, .ootl or daartne uitdruk kelijk vD·n TOgeringBIHigo to .ijD gemagtigd go wordeb."
De b. doeli og dcr R egcring bl ijllt hio r voldoeDdo
uit. De ambt. o8ar die .ij u pligt verataat geeft van de
b~ hem ingekomen stukken aao niet dQarbij batrokkeo
p. rsonan .• 00 min . OlQodolijka als schriftelijke medo·
deeling; bij mag •• If. uiet Bedoog. o d.t dergelijke dorde pereouon ean !;r oot gedeelte van deo
dog op zijn bureau ~itten met het kebnelijk doel om
oicuw tj.e . (betzij men. zc vlln Batavia loot scbrij.on
of ni.t) op te VIlnge" eu . e t o publicereo. Een ambtenaar die dit toela.t, spot met .ijD carri ; re . .
Ell toch gebeurt dit voortdurend in de re~ide ntia Samarao g. De visit •• waarmo wij in eon vorig artikel .praken,
houden un . I,eeren don eemmi.ge ambteDaren nooit·?
Is bet niet eebige jaren geledeo geb.urd, d.t toen te
Datavia een ,en-lu llIoeator 1lI,lest wordeD beooemd, ,ie
keu.s reeds definili ef op iemanJ gove.l igd w.. en duze
up deD avoud, dst htl de beno e ming t' ou i. dac ht te
krijgen eon 'eouper gaf, <l oc h den anderen morgen
moef4t 1) AA o9Urt:Hl da t tlo k O Il ~A WR" OV0 1'"fI!",,,n.n no ~A n
an~er om dat, Zij08 "ben oe min g" d oor ee~' -d ar a~bteA
Daren was overgebria fd voord.t Ze .elf. !leleek.nd wa•.
Eb nog .. iet lang g .. lcden Z~D te Batavia ,er.chilleade ambtenaren voor bUDne babbelijkheid van commu'
nicereD op tij" ."chtst geDomen beri.pt.
Z&I dit den Secr.tari ••an de re.ideotie Samaraog
een- les ziju? Zal hij zwijgen en zicn wat m.or couvers.tie ont.eggen? ZQl hij voorkomen dot do R . g. gadeelte

V80

(.) Het Staahbll1d cuniveert.

douwen, ,lie .icb voor ouze oogen • • rtoonden. Het
geheele Itegente. hop Ko ,ni"!lo,. lag daar , mot zijne
vruebtbare velden, zijne zilveren rivieren, zijne outel·
bare dor peo, z.ijne donki're boeeehen, zijne bergao en
daleo, eu daar acbter .tuitten OOZe oogeD: op de ber. gen' van .Fenj alo, die helbekoorl ijk gezigt amphiteetersgowijoe siudigdeD. Al Mar mate wij op , oDze .terugtog.t vorderdeD, ont wikkelde ai.cb het gaheele ooetelijk
en zuidolijk g~d ecllte der . Re.ids ntie Ch, ri6o>l aaO' on.e oogen.. .niet . te ".erzadigeD van 't·lUInecbouweD . . ·Zoo ..
kwamen wij weder aan de zuidtijde dee . kraters, w~ar
wij .'t.oerlt VaD. beD eden wllren . aangeland . . Vermoeicl
Vlln de.o :.t ogt : .et~D: wij o,ne neder 'voor de Hnoen teot
aio iDtuBsc"e.n door '.d.e goodo . Jav.n.en tot .OD8 DIIehtFerblijf ' w"s goreod'gomallkt; maar ,boe .al ik u het
, verrukk.e lijktoooeel millen. wtlorin wij on8 thans . verIns~igden. E~De oDmetelijke .ui tgestrektbeid · werd. door
onzeoogen behoer8~bt,oDdie nitgestrekth'e id waB e'eu
. der, schoonete godeelten VAn eeD dar eoho'oDste nesi;
dentiun op bet eilaDd Ja.a. Het lief.lijkate groeD, aC.
gewieeeid door ~onkere boecbkaadjes, waaronder :de
dorpen eicb verecbnilen, verle'endigd door·' ontelbare
kroukelende ' stroomen, die in !Ie etta.l en der ..onderg"andezon .ioh· epiegeleb;.bet meer vao T.Zapa , dat
ala eeo goudon . pion.t io de avoo. d.ob.e mering, ecbittert;.
- oDkela liate wolkjes, die beDtiden ons over eommi.
ge dorpen haogeD till se Ian OnSOD . blik onttrekken; ·
en daar op den aobtergroDd de ' dagvoretin, die laDglamerbllod haa.r gelnt aan dit tar.reel onttrekt; ligtbaar .. daalt .e D'eder, de gebeele ,lIkte ·beDeden 18
J'sed. iD de BOhadQwen VIIn deDIIII. geb~ld; wij al.
1e.en, . zoo ,err.e boveD ' de aardo ., erbe,on, lIeu .nog do'
halve gondon eobijf aan 't elnde VIID deD borilolilone
werpt ".8 .DOg · e.eD. atr.u t hi ...' t g8.la.a t.ma.·ar
.. eon .0' ogen.
'bilk-en IS ' is ook 'fOOl' oDa verllwenen. 'De naob'b .dalril
111ISl.me,hand' lOe~ lijne raYenderken ook den top

I
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Soorabaijasche Pic-nic.
II< eindig'lo mijn vorigen met lar loops d. 'l'oonkunst
8Rutoatippeu en beloofde in mijo volgoDdeD tarug to
zull en kowan (II' de Lei./kllg"" vau Soerabaija op IOU ·
zijkeal t.rreiu.
H et \'o.lt niet te outkenot'u: er b98taat hier veel,
ze". vcel liefb ebberij I'oor de oerodienst van Mevrouw
Muoiea. Maar, avenulo in het Boek der .Book.,l go·
tlrukt .Iaat: Voo rwsar, voo rwaar ik . eg U, niet allen
die tot mij ro.pOb, H .or ! .Heer ! .ullon . i.gaan in bet
r ijk , der hewolcu, maar zij eoz.- e-v~nzo o vorg oDoegen
. ich do veroerd.rs tler 'l 'oonkun.t-godinoe met haar
aaoteroepeD , mot in bsar to goloove. ; doch met dadeo wOl'dt I"ltel uitgerig t. S o",ab,,~a be.it eeD lIlu.
zllntew pel, G od beter 'II maar ZiJDO al turen zijn, 01'
DU

en dun sen g ~. rin g '" uitzond erio g

DO,

voo~ 2.Plaabillgell/l . .••
f 0.60 .

Voor iedere volgende 5 woorden

I·;dgham . VaD . htOtg ••ellige Sam.raog verwijdert en
Danr ee.. onge •• lligeb buitenpost •• Ddt?
Doch we lat~ n op ~ ot oogenblik deo ee~rehlti. van
de residootie Samarall g nu ecns los. Reed. m.or · dan
een. 'bobben wij 'den resident van Samarallg bel eoM op
bier bedoel d ,misbruik gowe •• D. 1o;n nC! . is o.l n , an
tweee n W8Br. Of de RdBident heaft oOt~ · ve rzoek in
dIm wiDlI g~81BgH llJ hctgeen wij ni ~t klloru:m g~l o ()V tW
omdat' !;ij, naGr aJ g eW t.ibO bt'ken,d , gaarntt iedern n eel)
plei.i. r dQat; Of hij Ileeft .ieh verpligt g.voold zijneD
S8cretBris over d iell8 ge drag t(l onderbuud6Di manr
dan heert hij hem onteg.nzaggc lijk to vri ondelijk
toeg.Sl'rokcn . Hoe het ook .~, ,Ie re.ido"t val( Sa·
marang moet DaRr on:J iD zieo ann het miabruik tlp de
secretori o eon ciud Illalum. MiIJ8Cliic o offe r t bij tiaarbij eon of and.ron vri und up; doch ean re.ideot Ii i"
vri eud.chap etolt bov en I'ligt en begins. l, hee ft . ijn
blocitijtf gohatl.

Sumarallg.
'Wij Mhten het thans nooJ ig den se " r e ~aris I'.n
de rc.idilDti c Sam.rallg een art iliel '1111 het Stb!. l S,H
no. 1 ,} io herinnerillg t e brODgen, dat, streng ol'g';VQt,
hem als smbtensar iu het vorvolg .al mo.ten dooo
zwij geo t egenovcr ande ren dio ail e. bahal ve geroepen

I Prijs dar Advertentiiin: van. 1-.-1 0 woordell

meesttl.i

len der dames, looals men wil, die Diet duldeti dat
een jODg,,!onaCl h vao. gun.tig uiterlijk te ' kurt eohiet ·i;'
d. . lemeDtair. begio • • len 'van het' welle.~ndb"ide
a 6 c. Wat er van liij, St. Ceoilia kwijnt en betlitgeeo
le '.bekraoht. lit .raag enkol of bet ·b. r. is :. ioosle
het behoort, dnt de manoelijke iotleD . vao ·het ·Oenoot.
•• hap 8eno uitvoeriug '01' touw •• lteD, w..a.r bit de damo • . volstrekt worden uitgaelot.n, zelf. niet in de bij.
.enkom.t mogeD v.rachij Den. En Bulke in' lodiii,- hel
. bij uit.tek ger.enommaerrl vrije gew• •.t, io het voor08'
me Soerabaija, dat in KI.ilt.lricltiich.keit. geen .DkoUlnidH ollantlseh dorp i. ts lu"goef,. Oacilial Oecilia! hoo
dikwij ls (roept de Directio io waoboopui t) heb ik II
vergnderd l{e lijk een e he" hare kiekeo. vert amelt OD'
tier bare vleng. ls, maar gij bebt Diet gewild !
ED bet eind .01 de IQ.ten dragen.
Maar ik voor.pel e.n glanerijk succ". wanne.r on.
coll egium eer.tdaags hare beaehikbare krachten in .
opant om de" f1nukeor Rogl,air, den dappere van
Atchiu'e oo rJ ogeLooneel , oen lauwer Ban de· 90eten t eo
I.ggon, zij hot niet von Olympiach maakeal, daD loch
een palm van weDscblie ve nJheid di o over ..1 waarderinr,
viDd t.
1I.1EPHISl'O.

Sa
' ''In.
,Tan llarij
}<'oo r.~, rij
~ [aa r t

Al'.ri l
Mt.li

der kU Qs t S fUDorau ~ 1 vergie ik we Die t, : lal zich in
een nitluwon ~c h o uwburg kunn eu verbeugen,- ee n
froai beg in v oorz~k ur. Soarabaijll evonwel , hot weI VA-

reod., rijk e Soorabaija, dat de etlute viool krast in
Insulinde's gcl<l-orc.beet, k"u noc b op het eeD Doch op
bet and.r bogeD . W o bdzitteu bi er -Iiat i. waar'eo Mu, ij k!:e noo lechap, St. Cecilia genllamd, in d ie r
voege af.tokende bij do Datal'iascLe zustorb ijceukomstem 1'oml1cum t tm /114YOr((', dat, wo,ar d~zo laataten maar
niet tot tweelingachap kunnen geraken, ODZe dil.ttaDtartisten onderliDg wa.r niet homogo.n WQl80 wordsD.
De ve"nou l ~chap Lopr. Pieterae en 00. wijt de.en
to.slaud Dall deo ,lill entvoll.o It"li."nscben direc te ur,
door ce n v.· rdieDotelij k Opera.ge •• lachap J e.tijdo a lbier nsngevoerd, en iu wicu meu tl ~ ne 8plendide ucqttiait'ie beec.bouwt. vou(' de K 'unfSt 6.0 voo(, C~c ili" . lit UO-.
luof UOo t 111)1; OH lftd Wu.urJ~ c Ld UU \, ll~, t: ~ oor<ttHtltm nsar
de opkow.t vau Soerab.ij,,'s publick, toe o ds' be.r
Calati een concert gat' teu zijne n bt lll'jicfI eo de cOlmaJ.'!l eu" f!n mUl ifj ue van eenpari g SDvul'lvD Warun dat bet al
betll good wa~ geslaagd. Om trent bet laatsts beo ik
geeD bevoegd beoord •• laar, da .. r ik tot wijo scband.
geeu litl uitDlaak vaD Cec ilia en derhalve OOkuDdig
beD ,"u Let f.it dat ODze oreb • • tdirect.ur niet al t£jd
practi.ee rda in Zuidclij ke ga lant. ria j . gen. tie Bc boono
belft VB" h.t wen.ch.IUI, geelacbt. lnde;r. vao ookev8D "deD '1J80114t' - <itt . duisterDis beart ons in hllren
digteD .Iuijcr ge huld. Ni"maud on •• r had de p:dgtig.
beid van dit oogoobli. door eoo .enk.1 woorti ontwij,len' oog lang .aten wij. sprakelooo on opgetogeo .au

ar a n g,

.HU.t:'lVh.l. P-1l

J UD.ij

SlnA:'HI)Ore .

.rlliij
A llgll!O tu s

3)".2 1
7 e ll 2 1
.J., 18 en 80

\f eo:.! :\

G en 20

Scpt,'.roh,:r
October
November
December

J4. en 28
II en 2il

\'cr-

·lateo . Dti ambtenaar.. tad .s.tavia, ,lio allo wuzijkale
kracbtell .oortdurend blijft iuspanoeo, .al bet er ein del ijk toe brobgon eon vast operetteu·porson. el te bezitteo,- een groote ac hrede voorw.art. op d o ' baan

III

Stuitinu van de Franache ilfail,

!l, 17 en 30

17 eo :U
1·10 en 2!J
12 .. 26

Pndan/ll: en Atjeh.
Den : deo van etk c mud.

T e lo.< B e ton/l.', H enkoe l e n. Padsu,,, en
AtJeb.
]Jeu 13dell en 2:h ten n u elk e m:umd,

P" ..... n/l.'. Prl ...m ..... AJer-Dau"le .. , ·Natal .
"';11>o"a. DRro ... Sill/ll:ke l, Nla.......
Dr.n

AuuJubo" ,
nm elkc D\ ~nd _

2 9 ~ l e o.

l".luut.oh:

~n.

Pn.l e rnbo.i'K .

}Jen 17tlcD. van clkc mllantl .
I · Jnrueo'~

'Ve1!lt'-I:ul'!Jt ell BIlUtuII ;
Dell h teo van elk e Juaanti.
lJu.uttierulRI!ili.t.l, en DR"'-.... e ...... .
Dcn 225tcn VBn cl ke maand .

l\.In.IUltii"'Rr, T.lrno.l.""'1f'u"p,l.ua.r "" ... 1"
lUolukl(en .
D e ll 17dea "Hln olkn maaad :
Atc hln

rn ~t

clke };ogeh cb.o eo

}~ra.n ,ch ~

m·" il.

bU b .. t pC' IItkautuor "te Sunut.rau".

SluiUuU; der pa •• " .. tteu
Om de Oo ~t II ,,~
" " W,:.•t "
.. ,, ;';11;,1 ( met

Q.1m i ddn.g"
1U1I:rg {J D3

~I k t'f\

te
tc

;j

8

ure
ure,

" "'.. r" " ... ~
til litO Cll I[C3 'o:uu rlll icbl "g.!l Ie 11 nrc,
r oo r P Q:st wi ~~ C l.i ,'an '!Jrn orgclt!l P .tot ·lImi \l ~:t.g !l !l l tr~ , <de ZUg :
r.n l,' tes td~eo wlmleu ,I.. an ·uur nict gcvo.cecrd, )

Vonr hd ft(l, nkc(~ r c f1 (~ n !1.'L nft:f'.killlt\ll
geoll. 7 t'-It ',m 3milld!lg;; r, Ufe,

",ulnrf·r"j n ) 11,,,;

\';IU

~:ull:t.ra ll g: d~ n

LricH! u, e Ol. , vau 'U UII l"'

;,Wcn J)ccclDbor ]87....
De

l'~t rnet:a t e r

U. ,I: KT.ERKS

lin }'raullll hc
" ,E ugell cbe

~h il
' 1/

ta

IS

en 27 Fr. or IIArii,
.

he t IUOBi di er goedo mon8ohen ; onA vorwarmdo d.e
gloatl van den wiju, . n aan ,iion edelou ' ,draok, zou .
wei
aau d. jas, eD, mantel., !Jouffuntes ent: s.brijt'
il,' het dan ook hoofJ.ak . lijk t oe, dat. \V ij het DOg ZOObewonderiog .
,'
.
.
.
der vuur hudden " it gahoUdeu - maar toen do ' .t b.r.
- M ijnb.or Jero1limu. ! willen ' wij ons niet .wat vcrmometer tegoD n eg. u ure tot 47 0 dnDld., eli ' ui t ·.den
kwikken~" 11.t de •• · w~0rdan w.rd ik eind.lijk door
"rater , DaBst 008 eoo kille Iwudu "'ind ' c;»prU8S - toeo
miju' vri.ud . lijkon gahtboer uit mijoo " mijwerin g ge·
volgden wij ' t yo~rboo ld ODzer inland.che ~eg.l.iJe ...
jvekt- CD mateell bood bij mij eeD gla. Bchuimende
li . tao e~o g roat yuilr voor OD' . erblijf anulegg0 tl ' en
'Cbampagne aan.
Bchnarden e r OUB nUl h ce~ .. D~" 'ermoeijeni.98e.~ ··: ,~~
'- ' Het welzijo Vfln 't goode ·'olk; dBI !Wer booedeD
d on dBg, en , de WBrmte :,von hot , uur · Ii.dteo Diet pa
""SWOODt I wep bij m~ loe!
op onze slaaplu.l te . w<irken on lang.a,nerhand a.l oren
- Hip ! hip! ' hip ! boerah ! WaD wijn aDtwoord . .
wij muir ODte . rUBtplaatsen .
, . : .
. Waioig dacht m.m . voorzeker in de R e.identi"
. t ' wee uren. laug had ik gosl':limt' rtl, maa~· t0611: kre.eg
CAeri~on, d"t er opdit oog.nblik · z\llk O~D toaet,boven
het gavoel der koude. iD wetlrwil ,'lin ' oil. mogelijko
op d•.D 1/erme,', gedronkeD werd. qudertuBsobou: waren
dekeDe en mantel., tl" overhand boveo , -""moeijeni.
de kippen, h.t brood, de.. rijet eli dergelijke iDgrediaoeD elaap.
.
."
.' .
teD, .diewijop de uitgebrunde. la.a . ,oor onz. tent
- D~n .ijt gijbraof kouwelijk , roept. giJ'. hier voor · .;
ge.eten, te z.men nuttigdeD, regt · w~lkolO . Maar ik
.eker uit, ale ik it ., .og, dat " de tbermomottlr , 411 o
moat u vooraf tochonBnacbtverblijf wat ,DIldor bote;kende, een , temperaluur, waarinmen bet. iD .'t
•• brij.eil. '. Alin de luidzijde . d<ie :.krlltol'tl, . .bee.tond .de
VDderlaad, ODder oen ·· pasr. ·dekeo. ' nog ..weI · k'an
raDd. van dien ,a fgron'd ~i t . oen. plateaa v.a n . ·on.geveer . ·ui t houdeo. En 'tocb mOtl t ik u hiertegen8preken .- Ik.
v•• rtig ,oet IADg en br.ed, en liep Diet ·. lOa ateil ..al.s
baboor oDtler .demonsohen, di'e ·. best . t",gendo ko.il"·
.lders, aan de , bniteDzi;de naar b.neden.", Daar stood
kUQ.oeo, ' ~n ,..818 ik ..,qoit Weel' 1'~611 . gr.o nd :.· w.s ar , 8~D~
onze te.nt, niteen IIcbttal . dorre boometamm~D .. ve"
mijn . iWie{lje stood" botre.d, h oo!, ik u daarfaD Dieuw.
bewij' .n. te geveo. M.ar 42. ·iD: Ooat.Indio . en 42° 'in
vaardigd, waarover meD .eeD ·linnen bekleedsel bad uitgetipreid. Tradt gij die wooing binDen, dan ' .aagt gij
Holl .. nd· 8taaD . n~l . gelijk. Het .I... htgeetel . heelt daaI:
drie afd~elingen, . alDiede door liDnen ' w.. ndeD van el·
nw ligcbaam aan dDt gev"el ge!W0od ...., hier ' lijn 1111.
kandsr gescbelden, en .in elk. dier vertrakkeD een uitporioogeopend, bier . beeft e~ne, . dagelijk80he watmte
geeprelde mat, kusa.ns eD dekeos - de elupplaats.en
,an 80', 85°, 80me 9.o" u · bijoa . gtilijk . gomaakt 'alR
de d iertjes; die in. kookoud . .wahr ieven; .b ier bibb8r~
der ' Europosobe Tj8r'1ll8'~ belloaure. Random ... de te~~
bralldde eon ~wiDtil\tal vuron, w.arbij deJ,a,anen ID
gij von kon, waD Deer men bet in HoUaDd eeo ecboo .
• 0reohilleDd. groepeD .iob .erwarmdeb, want detberneD dag .ou OOeme~, .
11I0108ter, die , buiton detent Will ~paeh'DgeD, teetende
tagen .e,ell en 80ht nur des ' avoDds Diot .meer dan
lSOoO;l!'\Ilrenbeit-: WlI1'mwatenn drooge rijat W~I
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B~ He~ ' ObiDeaobe kam~ 8n 'Iii! ~eDigl. ina •
De . Am8ter.dameoh~.. ~';rgAd9rID. Ii werkl.lede. D_~'" .\ " U,ep, . lOb. lin' Tborbeakel."oord 'An 1888 gedaohtf ,te . .,
lug gelegen C"ijkell '~D (!Jillnaraog ataaootlde. water, . . bOD~ beeR .da"e~8ob~ltikbeid be~?gd tQt betoprigteo . ~:~r d:o:~n:.e';;!Ii~;:~.I~oe~~i' :::~!:~~gh bet h'*
eD de groote ri ..... i. tot ..an den raod barer oe.etl
van een eo"p;'rat.... e buu." .vere.oliling.
'1008 e~ Diet lond r ed
~ . ~ d d t ' ale d mll~ tc..
gea"llIIeD.
....
.
"
.
'.
. Rei
.an Zaid;Hollsad heeft;dc
Hoalen . /je,oi':rd
e:'ao
WADoeer .de
100. aanhoudeo, : lal men , epoe.
.lIn
·de
HobokeD oontra de LVIrenteIn . de pers
p.llktlsobe uUkomot.al ·bebboD. .
dig ondervioleD, dot bet t. Samarall~ nle~ kwaad 10 .eo
maateohapplJ bokraobtlgd.
.
.' . 00tegenleggehJk bd8ft IlltU8e~heo de benoemlllg v~o
b()f6Dboi. te bebbeo.
~
Beelo be.to fie bonoamiog tot. boogl •• r .... r. te, Utrecht
:e h\~~ vao LaDeberge , .erb".. o.g,.... v.er. wek.t, , Ook l!l
•
•
n I~ . 'Jo . de groodeo, d'e tegeu >\Joe bdooomlDg plel'
S,UIAIU.NG'. aUllO .. V.rsoneideoe praauwen, gedeel.
aangeoomeD :
. '
d
t.lo, Dlteen gezet, maar o.p b.t '~melijkerlooo daD io
teliik door . bet bootj e Paul gaBI.ept., . oiJ.' n he.deo ooh.
Ni.uw Ameterdam te Surinameio aan
• rivier·
de .Nederl~.deob.e pere, die IIltlJd dell . mood.vol .beeft
,
zijde door de E. 6 hevig aanSetalt.
Ofer de .ultspattlDge!, aao de.a Oljde vao .de~ ooeaao,
tendona.r blliteo Kega"n , . Vlak voor. de' maDding van
BENOEMD: tot Miniolor-·r eside.';t ·tu Wa.hiogtoo . ook ·al ·bebooren de Nederlaodsohe bl~deo .olet · ~ot . de
bst . ha.enkao ....1 ra.ltt
Pn~i,la!:.lijk. Ba" .deu groud ;
vnorP. stel,h.t li(I' i,. deo Road van ~late6 Hao.. l,
orgoosD .,aD de . • eroteend. oud·gaoter'J .teed • . gellslgd
de Wateretaat' ·be.n, op d~artoe >,(edaall v.t zo.k, .ijoe
man .
.
o~. ov~r de. :F.uropeeW~o i,o Indie Bmaad .eo .beloedi·
b. ulp' toege18gd, OJ!> n, ill . •"11 ~" "l ' ill ,I~u aaogoBli b..
.
glog: Ult te alorten, .. IJ •.'Jo IDtuBsobeo. h~er aan bet
dOrle. u.it t. boo. )(""' '''. h.tgoon JIIet ,I. .haollen
'1'., b.schikkill;( K"steld .an d.u G, 0. ' de ooderwij.
geml. ,an .wel,oegohJkbold en · kleechhe .d 'ao b,t
" ~,
. ... l',aa.lerillk 0" Heioatra.
D~ubtad .... ', (}ra .....kau. S,e .. oou, "oodal . h.t niet
ten bodem
m,,,,t Redaan wor;I.", daar d. m"dderlUol." ,I"or do
Er h.erB Jht "eo otrolll(e wioter 00. er .~It 'del 'oeauw.
veel ~teeken t dQt d.tmaal nlet 'de part.kuh.rea wor·
boog~ "•• vp olio ' ploato niet we"k~u kan.
Garibaldi acbred .8" h.nigen bri.faan de f'ral,eoll.
de~ uttgelcboldeo, maar vao eeo gedemor.lise8l'rl corp.
"wotaoarell wordt ~ •• proken.
..
,
.
ultraulhota.nell,
_
.•De ont.vredeohetJ van de koo.erfat,evoll 18 eohter
OADIT8 . Op .fo ;mIT K"rrwfJ',.Jan IiIt~l gi~t~ reu een
o,e.t geheel ange.groud, "/I'alloe_r tie Bru •• eloohe ·korAlt1stt}rdtalil ul ill J~nuorij l 'el) goudeo baker Bau
cadet "oeli Ihand Dlet M:tmaili/l" Vdoll e6ut:! vrou\\', _lie
reopond~Dt ·f ..... de Nie.",e Rolte.'·d.m.c"~ Cour.nt gefijk
,an SwieteQ uitrl.·ikt!u,
heeft, die Ie ve~.taA n geeft, d~1 de Olellwe Go u,,,r.
daaroa ·t •• ergee/o do hulp in'riel' van de Ilabi,itijnd. ilor.
in hell prUetUl AruiUl is etm l~ircuIA"'1J beke.ud gan.~ur.G •.oera~1 .eeo man vaa IIber"le b.grippea .oil
doewach',e r .. ,
. raakt van dtHl RijktlkaIiSttlier, ,(lliltrent _10 eeretfolgoode
"Jo , HIJ .ch~ot ov~uwel aleoblB In de Ilfeode plaat.
Op d.eo , w6R osar llA ~rl)()te Pa8~tf.r r~ed tci6t<.~rtH1
\'erkit'ziog \'8l1 tlt' l, puUtS.
10 ILanmerklllg Ie "'JO gekolOen, waut tan aile ..jden
AlphoDso
hu"(&
ti
tHI
PallS
tH
U
ziju
zeg~u
ge
traagd.
e8n me~ '~ijBt b"l adulI grubak, geea<:ort~('rll (l .:)~r ee n
wordt .orz.kerd daL • ."n baroo van Zuijleo . 'an Nij..
'lertal cadt'h, die ul,)or eenig~ g-ateu lU (le rlJ9tz8k~
In Engelllu<1 h"b~"n eo" outploffin!: v.u kol.om~nen
velt de bouge betrekklOg was.. 880gebodeo~ ma~r deze ,
ken t. oteksn, de ..ar ht tI.r grobak ollgelllor.kt (l nge·
en groote epoorw~g- onge lukk a o plaal. g.ha~.
dour.he'?, afgoslaseo I. . WIJ auunen dlt fe.t 'Z?er
bogrupahJk . achton ofscbouo ooze lag_owoard'g"
veer &en Q,,:i,e p,~~ol ferminderderl . ~I\lon de karft)~r.
H et 13.lgio'd. ministe';" wil du KaDl.~" .ao koop.
~o.~nl t~. l'arijs vr?ger d. lao,hoogdij ambiaer~e-,
der doo diefltal bemerk,e en d. ·" .d.t~ hot o p eon . hamld ophetr_n.
lbd,en hlJ bekood la g."urdeD onet aUo om.tao,h gbe·
De AarblbiluliChop "all K eu!t!u wordt and e rms81 Dlet
loopeD cetteD, WerUeD d(l~d\ Diet i ll ~ t n:iinst ill hunden van het aan den boer .Luuuon varl.end on~lag..
gtn'lulg.,hist'traf bell rdi gu.
nft 'Iugt \"erbloderd ' uuor tie gaf'd ()~wauht.er~ , wier
zoo al. die h.er •• rbaald E1Jn .. De. h.er .a~ ZU'JI~o
D >;! O rOf) tyor~t K. : )n8talltinowi~8 ch iB wHgeo8 kraDk.
hulp ook in do," werd iog.rMI""" R ot. h e.ft wa ..·
heoft toch een karaktar d~t ztch 10 hoi mlllsi DIet
pl?o.it naar de poo~tie ,a~ kUlomieo .an ee ll dil.ttantr.inuighe id und ..'r I_ ratela gcsteld.
.
lij k alion ocbijn allof de gnrd ocwnchtc r. 111 .. 1, ti e
mlnl.ter nu· koloUl.n, En toch durveo WIJ de boop
\~adete eene kongtli hebbeu geco1l8titnecl'ri,
(]((!!-!tl.i f/ i$tt~1·'111 hi dt: fJla(l[4~ lij/u btmlrm "f!rl/pre;d,)
koes~arel1, dot de haer vao I,auBberge .00daDige rol
TF.HGU:"HII;. H ot 'el"graapb.kant,,,,r alb iur wo.kl
in geen goval 01' zioh •.al oomeo. I. hij tooh de .we·
Batavia, dd, heden.
oeulijke dil-lomaat, zoo. DI~ zijlle ahtoced.llte. duen
bekood dat de Turkad,e, Iiju t)ll du' grooto !loorll"I"
kab~1 tUllch en Nag a,aki en Wln,liwuotnck I'er.l,cl,1 •.iju.
lI.. "" ,ijf~ig Leiu<che OU.U ,ltlldanl;ell hobben tele·
ondor.tellen, da.o onl b~ d.t weldrfl den dllettoot _ '__ __.. ____ ___~_~_..
gr.,,"i.ch eell h"ilgr""t .~o.ond .ll aa!! d.n Rector
ook iD d~t vak - doell ondervindeo, te meer wallneer
-B' ,O'.'.
D"' u.8iBt ent-r<,ideot v,w Lill.i/"" (Itio llw)
M
.,
H
hij .... n man van ke"oi~ eo . erli?hte d.nkboeldeD is.
"
u
" ' .gn'li cu.~lN'IUS.
W~ le,en bovendleo nlet meer In de dageo, dat de
V~
...1 ia 't IILAt.t deter lU·a.ud Ct'll Y ~ r ""ek i" di eol!n 0 111
~ De Miui.tor mn K.,loniiin heert dell la.t go.on·
gebuele 'richtiog 'vao bet bostullr io eeo oosweuk to
,erIal ' near N..~dt!rl Bu (l wcg e;Hi ' 7.i e H (~;
uen. om hd verlOtl Den ~' Bn {mtt'lag aan .,ffici ereD van ge·
veranderen .is: Ie de be8Ch?~wiDg VDD ,eommigoo in

Il~regl~bof

regeD~

arb.ter~.lo

'.

bea~~miDg . ~an

z~k

geell~.

'.

!i~t

'.'

a.

W ij herilll'or"" '" "" " dil l het Mdit..!ir

z,, ",lit.i,l

to

~:d~r~~~: Jh:I:~":~~ '~:of~I:;~~:~ z::~eou;,':'ge~~~~~~

bep"rk • •,:

~:lie,~~e~::;'ij'~~~,undc;',I. 1 ::~:or;'~', ~",:~,::': o~';~~t'I ~'~~C;<::;t~ _~_~G HIi Ii PS-'~ . nRIG TIi N.
tl'rJ-

f'J{)ordul~

flf'}'

" o'Jdl ijd!lI ,jnl b: Uli /fI.,..

\

1

n.,.

f; IE1J)ATHO IU:IU,
hear 10 1' . u' A uf'l, wi l;. uiJ IJ t\llnl wen
altij d op de l} voorgrond rin dt.J want' lmlp u()odig i8,
die t.ouw e i door ~ijn o l'Ilim~ :;iftc B (,I F! dour zijnc "01"
lDoeite eO o poffe rilJ g' ~ tl in du b f..\ k ~ lld f:l r,ullp \'on l>t~
mBk ill IOU tuallig illllLntl ~ cb bui l1l=j i1 zin d ~ u hO:lgl:!l'
lu1elt gestild ~. h~crli, unn! mOD (J os uit S QIt) .iH!hrijfl.,

t)ok nu w~'r \' oor

-.It! ong(~lukkigu!l h~ H~itnr

d ' l ~o m

,an duit uui !/U:dM o \Te rgcmlu.kt.
HONDJt ."i .

auge

k

eelli g ,~

hartl, ~.'I- bid(lr(1
te doeu . ODv t1rwa\~ hh kwttm ztj tic (lO hH\8Al r , kv.'aAJ·
iuko('pt'n

op

ti&trlige hODd \'Jl!J J en heer S. t eg elJ ~ die hllRr ODlUiJ.
dalijlt .88u~iel cr. 0V e611e gr u.w cJijk(~ wij~1J uan de kui·
ten beet, 1,ooJal b"doelue woid vijf groo\." ",,,num. be·

'k waW" ha-.f't "iet. U16er ,Ioope n kil n.
De poli ei.fI wordt. ~lriugt.\F1d hicroiJ atttHlt gBmnak,t,
ttD '0 o'fe~weg.iog
.;;cgeven , H .III U(~ · Ktrflfb"P8IiD~ \'01·
g"nl het p ()lideregl emcn ~ op dL1I1 eigeusuT I;Oe, te lJ8S·

8cb.eppan bed t, die men bem 'toekent.

t ,( :"J

Sn.nut.l."nuQ:.

N.,1. 1.IC1. i:ltoomb, Mill . ],'ra",oo vau de Putte, M.
JtlJU~ ~ H "lan So~rRbaij8,

M", Neill tm 00.

Duit8cbe Hark C""otouti ", O. ,)(;rne vou Rotterdam,
Dorrepeal en Co.
Ned . Iod, i:lt "" .nb. Willism Mackinnon, A, K, Soe·
t,-~t 8 VfU~ Bat.aviA, 'l\ic. Neill 00 Co.
Ned . Ind. Stoomb. Baron Sioel .an de Heele, H.
G, HagerB Vllll Botavi., 1I1e, N eill eu C".
Ne'3. lod, Stoomb . Koningiu Sophio, B, C, . de Jong
iRn ~R'a\' ia, l" l c. Nuill e u Co.
Si SlllBChl;i ' Schoener Meridia'" n, A. P ete rson van
nBn gkukJ Heinl.

II'agd~'I', fIlll

~~;j:n:E~~~~~;~:~:;~~r:~~~~ij~;:::;:~!:~;::::

~

Ol,llCn ~chcpcll

Engel,oh. 8toomb .

li.,ringtoD ,

\'ill, 1\JI,}, Noill ell C l•.
Ne~l.. ~'reg at Hen~jctto
Bo.to.vi8, DReud elt:l en 00 ,

W, Weot von Bate·

AdrianR, }'.

Vel'lI'okken

Bonje r,

ISCh'~p{~ n.

van Snnut.J,- uu2'_

Iodien meo hel .enparig afkellrend· oordeel io Ne·
derland leeot, dOli zou iotu.scheo mel 'wiskDDdige I . .
kerheid moeteo .olgeD, dat de opgewekta warme be·
lang.tolling in d. welvaart eu de belongeo van Iodie
hot vOllnis over ' bet ' kabioet .oudo doen uit.prekeo,
ale de grie.eo daar bekeod wurdeo, die het IQdieob
publi"k e.op.rig leideo 010 d. hondiog van het· mi·
uiaterio te v~ro(i rt!ee leD, ook dllD, WADueef meu geeD

Ir.edwczeo gevoelt ov~r de vervaogiog van d • .1 beer
Loudon, T. dikwijls eirenw.1 hebbeo poliliek. bereke.
ningen infloee! g.lta" up ooze belllngeo, zoodat wij
kuno.,n al\onemeo dot d~ opg•• token .torm weder eveo
epoeJ ig bedaren ' &3: waarvao bet

rend oplreden van
neD k.otcekeo iI!,
lUaar krijgt ~ hoe
,au een gew,ichtig
niet omvar"erpeo,
miost geoom eD do
1000ten doorleven,

BU15S9n,d

eo

kalm~e

het Vaderland een OIet to looolie.
.Ale lUen de .Indische millioooen
daD ook - •• 1 meo, in het bolang
beginasl vOur Iodie, een minieterie
dat 'ol~ena palitieke berekeningen
verkiezingon in' dit jaar ecbijut te

" Het eeoige werkelijk "i_uwe berigt, (.angaand.
den h..r Lamberge nml.) scbrijft h.t A, D. van N . I,;
uoor do jOllg.tc mail aaogebragt, . ie, dat de .heor Vao
La.neb~rg" ec rst in o.a.uJDtnkin g iB gekoml'n, oadnt de
; de .Joo~ naur Soerubaija.
heer Vao Zuyleo, on •• ge.ant te Parij., nadrukkelijk
. eD.
8 Febr, Net!. 1",1. Stoi""b . 'VilliumMackian"o, A.
voor hot gouverneur-generaal,chap bedankt had; en
Dergelij.~e .g e.allen, wet <Ionzol f,lon hOlld, h~bbeo
K. Sootora nsar Mocrnbaij'"
teu anderen, dat de b.~r VIIU Lansberge te Bruesel
&icb me&r voorgedaau, di f.' uooiL ter keuDi~ r.ijn geeteld
onder d. politieko liberal.n word g.teld.
.an ue policie; doc h .daar.no ejgeu2lar faD de n hond
Dit laat.la .cbijnt on. Loe, indien het waar i. eo
ar voor het be..,. erOD grond beatao.t, e!!ne saak van oatJe SI1.~'lttlr~u,, ~
or Iiefhebberij in oobijnt te hcbbell 0111 hc.. . " "dcr
derg •• ohikt· b.laog Ie .ijo, 'Vij hebboo gOll.eroeu.a.
"muilbaod 10. te laten, ·... otl.t ic,I,,. I'oor~ijg"uger g~ be te n
Per Ned. Iud . Stoomb. Mjuist·er ~FrRD8tm van dd
.an allorl.i polili.ko kleur gehad; maar het
san wordaD; · moet dt' polici\: nail l.ulk Cf; n t~ gruwclijke PuLtu T ge1.a.gvner cier l\I.-JauB6n, d!J hh. (Ie Panw eo gelleraal
i. Dog oooit gablekeo, dat . eeo !tunner, onafollnk.lijk
Echtg., ROBe!!, Valtlw\'t'n co ki D(1 cn .Johannes. van
.a.~ 880 .einde makeo.
( A flll,qf.bodm.)
van den mioister van Koloniec, <ijne bijzoo.d ere rig.
i:loerabaijo.
ting kou ·doen · goldeo, Voor eeoe pogiog in dien ' .in
.. Pcr Ne d. I~.d . .~t"~I?l>, Haro," 1:I.I"ct, '~n <10 Beola,
MlIl' meldt on. ui' Koedot.
:~. ~ I.'.~I }', r1 r~ ,:,~ ,1.. ~ h,:, ';" ~!. n .-. " ~. ~ :~ .:;':' '!" ,:,~ :!, ::: :! :.c:- :!::::
~ t.i /;U.g' V ~iUL· (
' , ". 1,1 ....... Ug 't' ll'l' .
li t :
Il,!t-: I' '"l'rluger, VUll
.t;en J ~",aant d io BiE! tJRl1tY:T1 llrl,Hj ldu ~J btJ Lio n apsis beer Mijer aaoBtoo,ie eOD .cholje g•• choteo. Al woe
Bat •• ia .
duo de he.r Van Lau.berge in .ija hart llog '00 Ii·
t.aot.wedo~o UJI M.za'lOai (Oend~k.all), ell .1 •• oodaoig
Per Ned. Iu ~l. Stoorub. Kor1in~iu Sopllia, g~zagyoer.
beraal of radikaal, .elfo .1 vereerde hij de .socia.l,
uiet.rg naar zijll .ill "ehalldel d w.ru, llluilktc aldaar
tl or H, C. 00 J ,lUg , d. hh. AI,Ius, .an. AI.ensleben,
demokmtiecbe repubJiek, het' oou er niet ••el toe doeo,
fan ~l.~h~d en Echtl:(., Grl£ij, d" VI~Ltllr, fH) Mitchard,
,oor e!3Dig~ d8g~D vrij w~t opechuddi ng, 'doorJieu
Reed. zijne pOlilie al. Illleeoh •• rscher, of quasi.alleeo.
Vt\1I Batavia.
hij wraa~ wild. nemen 01' de ed.lgeuu ot von d iell
heerBoher, oal all" ,"lIeit.iteo .ao dien aa.d biollell
_isteo~. >leker zou bij deze rrou IV JIIet zijn paran!!
de grenoeo der on.charlelijke liefbehb.rij bondeo.
Meer waarde hechteD wij, vorgelijkenderwijB, •• D
~('bepen
(meo) oooe ge.aarlijke wonde hobben to.gebragt, . zoo
'het bedankeo van dan be.r Van Zuyleo, omdat uit
Di.t .de hMr deB hui.eo oog .tijdil( ware tu..cheu btii·
(t, . BU1:.R,"~ ift_
.ijne w.igeriog Bohijnt te .olgen, dat de minioter Van
den gekomen . Onder Ioet ar .. ercr,· ,ali. h.t. .~.noemde
I)Al't J ~t VI..\{I N. D. H (; H BPI~ S
GI: ~
VAi\"
AGENTEN
Goltateill het verlrouwen der N.derlaod.cho kon ...·
wapeD, ontving der.e ~chte r cen wood Ban dtl l!snli ,
r-ebr. I r-;. I. Jolann. i!}li.abllib . de Ucw. 'er. Pad . P. I.a.odb erg & ZOOD .
valie,.n oi.t b•• it; "f naauwkouriger geoprokeD, dat
" - Ned. lhoritttl! .~dri,otl. . lJoujc.r. I',"oer, I. D.endel. :; Co.
8n most hij .ioh gelllkkig aehLeu, dat aDderen t. hull'
zoo bet algemeen balong gobood, oen eiode ·te makeo
..
2
Am . Pnrd ............ ...... H.rdiog .... .N ••York Rei., & Co .
aao bet vaelatQllen der koloniale bogrootiog bij de
lo.bott.o;' eo .iub DOg tijdig van d.o . koeli meo.lor
~i ~~~~;;o~r:t;: ..~~.~.~:D B~:~e;~:..~'iiirt:: N, J .~ . Mij. wet, in Indie de , rottiogel.raf ".der ill to vaereo, '0 r
maakien. Rij bet ooderoQok t.r hoofdploats oolk811 de
heL aanleggen .an otaato.poorwegen over do krachteo
- N. 1. (; , G. Mijer .... ,.......,BuSbuie .... .s.roaraDg N. L St. Mij.
rle delinquent aallVaokel i,k alleo wat hem 10 I•• t.
der Iolandsoh. hevolkiog tebeschikke.n, de .·goIlVerlle·
"erd gelegd,. doch bij oader verhoor belaed bij h.t
moote.kotr~kultuur tot een. 6rostige volk.belaltiog te
do.or hom ' gepleegd. geweld, ala aonleidiog 02ge.
makeo, eeoo goede wetgeviog op de drukper. Ie . leve·
Villi Bo;~a vtft ,
reD en vaD etaat.wege met uadl'uk da hand te .'Iaao
.eDde, dat. bij oiet genoeg t. eten had gekregeo, 00
I!A'I'UM VLAll N. D.SC HEPEN
GEZ.
NUl!
aao de exploitati .. der buitenbe.itLiogen, - maotrege'
l>'ehr. :}, Ullta , HogdYr .. ,... ,..... ...Scbdfror ...... .. ;..OlD de NQord .
:~~:j.~~:f~!:~r~;D:' :a:8 ::La:~I:e .
(.·v
leo . di.e "ij one foorstellao, het kolonioal programma
~ Ned. BeloD' ADD . ........ Sitgel ... " ... "... ... ; ...... :.Soorab.ija·
der .c· Nederlaodeche kooBer.aUevente . vormoo.ol t e
. ODie berigtgever . "oeg!. hierbij dat d. j.~a'l . n van
moeteo i.ormoo, - er op .de mede;'el'kiog .an den
Me""""t . bokend at".. n al • .. .l;eeo sc~"ld.n tC . kuone·o
minister VaD G'oltetein niet · gerelrend zon kuoneD wor·
~e ",';erabaU"'~
den,'
,erdrag&n: eeoe eigen.chap 'die Eij tr" u'11eol ' Jjlot eeoe
,_ " F.abr. ~og . • ~ttom.ob!p . C roc.u~, bpt. ,.~: ' H. .Jd ij,
· Sa~S~D;
Voor oos ~elven zijo wij bot .metdieop,attiog· ~a·.
.. lllBIaa ' iDla~d'r. ,gemeen ,beibbe~ ,
.
O~o.,cb letuP . Ana, H. .~ . .MobeD, .. va~ . ~alg~Oj Ned.. ID.d . · IcbGeaer
Iilelijk .eti•. De': tegenwoordige mioi.tor van KoloDieo ; ·
~. i.m, ge,z as,. :Secb , A~d n lrnbim Ba<HIdjir, ,.n .Ori .. oe .
ooderstellen ·wij, ataat Dog eleqhta.· a.n den ingang
.:. ~ j.'ebr,. :D~D~cb~ Sr~ . "ob~eIl8~ Heo;icUe, g&;. E. Uri~o!c.~" :~:aD
&~a,ia i Ned , ~11.d . • to.D~.obi~ . MiD ... ' ,. St.a.t Rocbu .. e~, gez.
8 . . • ijoer 100pbJiao· ai, bewinde!D"o, en.daim lll beeobo""t
bij het ale zijn pligt; io de : ee~eteplaat8 bet: vortrou·
rnD.loD, fail B8odj.~mu'IIl . '
"
wen der .Jiberllion te winn~D, zonder wier Bt.ull bij
niet.-. doea ·. knn. K wetste, : dwa.raboo~de, . exaapereerde'
bij heD, ' bij zou dildelijk moetell ' ·aftredeo. ·. En ..w;.t
van t!!loerabaUa
word .er . dan: .110 zijoegoede bedoeliogeo -in petioP
. . 4 F.br. N,d. , l.d. ~ .. k ' Tjlang TjiuS KO'.ij, g... g., Lie Tj.ij
De mAil i. · I\lIugekomeD.
Voor
de .erwezonlijking vao dezen moet hij v66ralle
Tong, DII: BIDJorm'II1Dg .
.
' AU" bladen '. bonden zieh oog . bo'ig aiet hat ontdiagen v8eb io · den udal· zitten;eo geluklbet · ~em
ft }~ebr. Ned. boric Norou., BOZ., ~. J. Dirbm. ,Dllf S.igoD~·:
daartoo ' te geraken, dall voigt het /lndere vaolalf.alAg en de benoemiog VIIO den Gou·:erneur;'Goneroal.
Ned. lad .•toomacbip MiD, Fr,u,oD flU de Putte~ ,gez. M., JIDteDj
Ia tlen woord, bij wil dat eeu andere Goldsmith eeo·
uur Bata,ia. 00 ::'amar~D8' Z"Clea.cb •.toom.obfp Aagult HriOer,
G8Icbikte ooderoffioiereDtijn oaar het ' plattelood
gea. J. , ~. BJarlr. llAar Salgoc . .
maal zijD miniatlirieele le?en kuone be~obrij,en oitde~
geaoit4eQ. om: iloldatea voor Iodiiite w~rveo,
.
bet . mobto: ll, 'toop'd to c01l QuBr ,
' .'
....:
. T. Leauwardea beeft meD tiob tot d.u Koning ge.
Dit . • abijnloo.tO!!, de Ileutol te .ijn tot baron
"9IId' om eene belll.siog to nemeo omtrent het plaatVao' Go,1lalein'. kolonialo politiek.H, · ,/011[1' . to
O<ingaw: van dnar dat hij ia strijdmlli; de .' vet- :
',De .iob noem~~de liberale party, legt de l~rliIr,
88D VAil ' bet ltendbeeld Tborbeoke,
..
w;.obtiog, .opgewekt door '. ZijD .ermliard geailb.lfl;
8oh~n~ .• all bare "Jde. nllodlg te aobten . d4t bet tegen~
Reb 9Omlt6 faD , bet RoodeKruii beeftli~t 8pollo,
tegeo beb . vaaleLelleD der kolooiale ' .begrooting bij'
...oordige kabioet eea 'YdIBnS' aanbet beirunr · blijft.
loho ·"oloek. om ond8rB'euaiu~ . gedarende den bnrger.
De beer :Fran8eDvan lie Patte, d,ie bij de begro~ '
de wet, reeds d"delijk '., .ijoe . elg!lo . koloDiale . be'
krijg afgewslsn. . . .
,.....'
.
ti"ga-dlakouien ala Achillel . 10 . lijO. lout bleef, tot dat
grootlog bij de wet d~ed v..t.tlilleoj<!,a' bijde Indi.
bij ' er e,eD . uitkWam . om sijn ,0ormaUgeo ambts4l!loot
.obe brigade ' ,II een8 rllmp voor Indlil ,oonteld.j en
'De v!,rll8tllSiog tot in.ooriog
.. . .. ..ridiDg
,AD ..oorlog to reddeD; wleaa begroatirig emetlf iOT..i
DogtlD' dill foor ·. de .oprigtlDg . dier . bripde be_telll·
, " O o D . W l l l a r d . ' '. ,
0
7 .F~ br, Nt:Ht. Iud. , Stoolllb. ~Iini8t;e r

J~1ran8ou

<Iei'uUe, M .•JllllilA" ..... fl.""i • .
8 P.br. Ned , ' Iud. ::ltoomb. Kouill~i" tlop"i_, B. C,

Aangekomen Passagiers,

Aangekomen

" : i.

Vcl'h'okkcn Schepcn

oeuyouJig eo.ne .

Aang(*omen Schcpcll

'''D'

TELEGRAMMEN.
Batavia;dd: 8 en d0zer•.

r..

,V erfrokken:Schepcn;

Uit ·de Indis()heDag1Jladen..

d8rlijken~

.

'....:

'..

":~ :'t~:~:iab::'"r . i~I~::e o::dri~j:';:8 o~r:n!°:!r~e:t~8t1'~

d.

KO)l£1)uJ.

..

dell PD." .,oor mamori• . OP '.d ebeP;OtfdS 'liali b_ _ .
dat bij 80pb.ijaeene burgerloboot. oIOhliDk,"" ~t .
rm. was gerrugd, ~aar de Hoogere b"!r.8r'ObO\l=yijf. ,

~eobeer

vel gilr DiD
..Le'188oba Norman· terugt!Uio..
pan, mallr . Dleta deed om de . koovedl• . celvl! v..a kom"
m.110.&&1 10 i.Odi.'idlleel. .. bed..t 0D80.badel~··k ' te ' m.uo.D.
Van·d".r ook de benoemiog·.an deo heer ·anwlberg$
tot .gonveroeor-geoeraal. Door io de
weode BAmet
Ie b.taigeD eo iD de Eerate ·te berbaleo,dat bijgeoD
minieter woe .an de tegeno,ergeltelde rlgthlg, .daUlij
g,es~s reaktio wilds, maar. all~8D mode~atie. dat·.Jjue
"gtlog ' dszelfde . .was als . die .ao . den beer Fraa.eD
'00 de Putto, alle.eo . • op ·e.o andereD voet," '''00 hij
het vsrtro,;,,,en aijDer·· poljtielo.e . tegeoltaoders. HaIr
dat was DISt geoosg. Er m~.t oak eeDe dead,aa oaafbankelijkbeid worden gepleegd;,'- ea de .tHle ' houd.ng der Tweede L .mer ~ij ·hot · bekeDd worden der
beDoemiog. ,ae den bee. Vao. Laoaborge heeftl ·b."e.
oen, dat d. mioiater dieo Dienwen ' of twoedell .tap ·
veilig wageD kOBo Komt daar on DOg bij, dat' de'heer
Gericke weder naar · Brullel kau ·v•• trekken · ea de
heer Vall Lansberg:". liberllal is; . dlo .meeDeD wij te
mogon geloo.en, dat ·het. idea,,1 va" 'den mhiiate. 'Vall
Goltst.io zicb langoamerhaDd gaat .•••,nlleD.
W~ komen er metdal aI rond' 'oorllit, datwij bet
uiet aangenaam ge,ondeD :hebben dell bee. Vall' Golt. ·
eteio .iob .ol.on .aar aen . 'ul~e'iogTan deo beer :,
Fran,ed .ao de Putle t.e hooren qitge.en. Denkt Dl811
oamon eo per.!'ne,o· weg, 0111 aUeeo op begio.elon · to
latten, ·dan heeft 10 do I.atete jaren nie' de beboad••
parlij .oor de koloninle h... orming.p.r~ 1WW' d(l
laatsto voor de eente moeteo bul"80 . eo is bet nooit
zoo du~delijk g~wee.t . ale op dit o:,ge~blik, dat aileen
de Io~,.obe mlUioonen IDdi8 .oor braakliggeD en".
derlaod ,oor een allo. ,erelindeod ·. defio", beboedeo.
~at d. beer Van ~oltet.in dit oiet ge,oeU, of .00
b'J . bet ge.oelt, bet IIlet durft",eggeo, bewijat .o p III.u",
dllukt 008, dat de Nederlandsohe ·koDlIBrllllie,on " 0
eon jui.t iostiokt gehooroameD, waoneer zij hem aleohte
voarwaard~lijk .ertrouweD acheokeo eozij Ilunne rotgevailen hever oiot aao de .ijne verbindeo, ' De be·
ooemiog 'an dO~ heer Vaa LaDoberge beeft; BaD d&
halve oo.e~e~heid, waario meo omtrent de .polifliek .0
.an den mlD1eter .erkeerde, een eiode gem&&kt; er i •
eene .alache po.itie mind.r io de wereld; elk weet
~bQD~t WBt bij vreeleD moet of bopeo mag. E~ in 100

~:~sISge~~!p~:a~ij:~~d,

dat de. oaken di18 eo lIiet

AD'

.Ous i. uit Atjeh medegedeeld, legt de JaV&b~de
i~ 'i.in Mail·o'emgt, dat bet met deo geneeakuDdigeD
d,eoet aldaar aleoht gesteld i.. Wij-.lijll ·io · etaat'de
lIameo ' vab ollioieren op te geveo die, !lADgetaat door
cbolera, niet· de miDste gonoeskuodige bebaodeling
hebbeD genoten; de mede.offioiereo ·oameu de beban·
deliog op oiob, dieodeo de patieoten "Ioe "at cij meen·
den goed te oulleo werkeo (antimiaematisohe dtoppell,
baarlemmer-olie eoz. enz), wre.an en ~ sohrcbden 'bell
m 3t de band eo met borstel, en ·. , . , . , . de patillll' '.--.,
teo kwamen or bo.eo . op, dnt wil .eggell .ij braobten

~~b~:~kJ:::r~ a~a~:~~·i~~a:~.orm~:t ~ll:::'~~~ ~ijv~:=.
troep van 1600· mao, koelie., bedieodeo OeD Tron"eo· '
en kioderen doaroader begrepeo, aao welke lsoloDDe
aleohte eon Ijo:.gge tleo) offiuier . 'vaD gesondbeid " ..
loegevoegd , Die geno •• knndige was aobter eelf liek,
feed na.o rhumaliefr, was (in e4n woord) ,oor .'\ Gogen.
blik ongeeobikt ea niet berokond . voor .ijo tnk. · Nu
moet .men zi,b Let .Iot .00rote1l80 'aD dell Boldaat bij
lullt oeD troep, wallneer h~ de cholera krijgt I Offi·
cieren belpeo elkauder, bij ben bea~80bt een 'groote
mate 'ao kamerDsdacho.p.
.
De.e la.tote wordt bij den miodere Diet gebeill ge·
mist, maar daar hij (als millder out"ikksld m"oBob)
oug III erg baog io voor obolera, oak de oiiddeleo
Diet keot om belmetting loo.eel mogelijk to verlilijdeo, laat hij dan sulda.t die door om m~e. (wAllr.nede
~oler" bedoeld wordt) io aaoge ' .st, meestal
eijq
lot o.er; by meeot doarooboven dat sr · tech niqt, /I4tI. U
doen i.: lIeeft de ol1'ioior geen geoeeBkuodige beban·
deliog, dan b.hoeft de soldaat !lAO bnlp . van deD dok.
ter niet te denl,en. .
'
W sarlijk, dat ziju toeotaodeo die veraobrikkelijk,
die on.erantwoord.lijk .ijo,
' . '
.l\fogeo· wij . de Bcbu:d op d. tegsnwoordige Regeeriog warpeoi' Wij gelooveo dat dit. .eer oobillijk BOll
.ijo, Wi; <ijo ja, .an mOODiog dat de oorlog ••n' ""jeb

"'0

." ",,,;t: h.r4 """.,t~., · h3 ~~~""'~

~':'~~. ':'~ ~ ~ ~ ~?::

!-~;'!~,

waar.all geoeralll KrJe8.u rapporteerde dat ·bet nie'
aao de eiechon vold.ed, eo in dieD lio moet. a! . bet
leod d.t 011 ' geledoo wordt,. en moeten de fe1e. rablpell
die ' wij alien batreureD, gewelen ' "orden aBn do ataabkuode welke .• iob viet on~z..g dieD .oorlog ' te ondaroe·
mea , Maar de ooguoalige to.etand ·.aO dell. g8a_
kundigeo dieo.t dateort reeda .ao jareo. ber, eo bet
i. jui.t de togenwoordigo Regeoriog .die . op dit oogeublik eroatige ' plannen borllamt, zelf. reed. ,ool'lltelleu
gereed beeft, Olll ' ~l,ieo tOeataod ·to ,e~be.tsreD ;
Ook aao d,o L.~erkommaod.nt eD · RaD · dan obef
van deo geneeskondlgen dieDBt .i. het niet to "ijten
d.a t te .Atjeb .aken ,00rv"Ueo 01. die '· hlerbo.on b....
8cbreveo. Degeoa.skundit!e dienat bij ·het 'N; I. Leger
'~rkeert reeda .iod. vele jaren io eeo staat vao kwij.
niog, die wei eo no op ootb :nding oon ·kuooonnitloo.
poo, iodien.oiet opoedig aldoende maa~regelen gello,
meo worden. Toob bestaao tegeo beide .aalorlteiton
erostig. grieven. Do Ohuf .aodeo gsoeeskunlligea
dieost .heoft eea vooretel i .Igediood .tob .erbetsring del" •
posiLie van de offcieren bij deo geoeesknodilJl'u dl~olt;
Maar de Legerkommaodaot ~e.urt dat ,o,rettol olet
go~dP H.eftZ. E. eoo aDd.r voorltel? Gelukkig dat

:~m!oll;:r~~~"!~~~~::~n~et D~etho~~~~:ID:-:ani':fe~

Legerkommalldantin deze . ...k sobijDt boogab bevresm.·
dond; .eo . nog . eensvragen wij:bad Z. E, ellD aDder,.
een 'beter '''".steIP Of .",ldoZ, D. ..ull d.oeoP
'. Daareotegeokooneo . tegen . deo Cbef .• aa . deo ' g.'
·nee.kuodige~ .' dienBt !lodo".-- .reobtmiuige grieTea gel . ;'.
di,.i.;. Het "as niet gepiat ' in' de . tegeD"oordige 0 .
.taDdigbedeD, : dat die Cbef maaoden laog to BoiteD.
lorg logeert "en daar partikuliere dleDateo '8rriobll,di e
tI8.r · goed · hadden kannen' .. orden WIlargeDolll.1I . d~,, '
deo bokwameo . offioior.ao geloodheidaldaar i.D gal" .
. aizoeo. .D e dieost beefl; oate@6ocogge:ijk ' dJllroader
geleden, . "at .de abef Galf .ook iDoge ' ""o~oeraD om 'e
trGohteo het tegendoel te . bewij.eo. · IOltede Vaa te
Buiteo.org maandea laDg lioh op te houdeo,blld de
Cbef aen i08pekti..tooh, naar Atjeh moeten doell, om.
d&ar den toestaad OOna t.I .o nder_ken ea .' lII"t lIIjD 'oollergeBcbikten te beramen op welke wijle, . door wi.
ke doeltreffeDtiemaatregeleo de !uob"1ll) de bo4etii .
geeuive.rd eo de ,erderf..lijke · li\iiltou- .SOadlll- .. It~ .
g8ltnit worden. T.oen ~eb ' on"ette~de' eljfe~ Y8ll ,l8OiJ'
lliekeD waa bilreikt, bad 'de . abet lI.at bet ~ga""'"
118.01 dieneDte ' ~li&Iiom me' deD blill
dellr . iIlQii
ter dea .toeataa~
OT.enl9ll~ ..d.. 8 . 8e1!~e~a. - .'p. elIa.
.. ' . . •. . •.. •.
en nategatllow81lle gebraluin iBbImlmq. '~" .\
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ot e .

taalll.llantleliDg elll. eD•• ·bm01ldfll.
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OYer· 't IIigem8&n BII~ijnen·· de Legilt'kommllndant en
maar eall kontrakt moeb soodallig Ilijn1l"'redigeerd,
de SOhoull8be· detar .eel1w. ·10 later degen sllllen- de
.fraak- kost,· waa ,de heel' Garoier Diet. ander". bekend
de Ohet 0Qf~8I1geo,etktll\digen. diellstniet genoeg- ... b~ide partijell er goeden vasten waarbol'g vuor bonne· . decorateurs baar koman raadplagen, gelijk dezen thana
dan. omzijn stadieoovar den tempe! van . Eglna, det
"sam int&eien welk. &eO buibengewooD grooteoinvloed· balangeo in vinden, en die waarborg miat de ·verkoo.· naar de Bixtijuaoba· K .. pal of het Hertogel"ijk Paleie . wil zeggel!, over het meeat klllIne, •het. eeDYoltdigltlt,
de a~ II1In ambulaoce· en geneeskundigen dienst bij . per. van elllltergebeel. en Ill. bij eenebepallng ala de
gallo. Zij bouden' inderdead bet . widdell tlls$chen. de . bet I')1stigate wat de ondheid beefli opgeleverd. Zollder.
eenle ell te Yelde uitoefeneo.
... .
hierbo.en beeprul,;eDe.Wij . kennen IIdlI\inistrabsura,
beide groote· eobolon.
..
. ..
' . .. HD/t begiD inderdaad, o~ ten slotte te Mlldigon met
Ala gmllnDen grije geworden io den militairen dienet, . . . die in elke Buikerkeuriog door koopers beruston, over. Wat d. m..je.lueu... stllDden der· personages •. Wilt
het voortbrengen .anmisaobien bel minst kllime bolt...•
tlligd als ze lijn, dill bet inroeped v"o arbiters wei· I dewaardigheid con deneen,oud der compositie belrefli,
we~K, betwelk de wereld k8n aBnwijzf1n. En ".Wllbllu
kDllDsn lij boob weteu dllt eendergebeimen VIIO bet
Bobitlierend SWlCea der.wapenen \\8n deo grooten ~a.
n.igbaat, 80ms zeit's scb.ad.lijkis,w80.tbetgeval hs~ft I .. ri~~aren.ijaan d? fresou'~ '.lIn. Michel Angelo,
d.~waarbeid bel~eft, dat d.it !B0numeot Diet te zij~!",
1 . D gelegen. in den (voor dien tijd vooral) W"
_lob .oorgedaan dat arbItrage werd .Ingeroapeo, met
terwlJI batvoortreffehJke kolorlet, aehlttareod .eu doortLJdversebeoen 18, aUen dIe 1R een knnst"erll .SlJI!
~:;Dden. boe&lana vanamblllllDce en geoeosklli.digen
den oitslag dat de /televerde soili:ar nog ..... Dummer
ziontig .. te .gelijk, a~o Titiaao. GiorgioDo •. f Paris ~ordowijsgeerige uitdrnkking zoeken,zijn bet. bierovsr· eena
~. nat hi:"' bet Franaohe Lager. Laraii . Ober vnn den
lager werd gekeurd dan door den kooper was g,~dnan.
. IIO s.h\lnt ontleeod. .
... . • . . .
dot ow in barmonia met baar tijdvak te zijn,de Opera
~~ee~digen dieost bij· bet }'rans~be leger· onder
.. Dergelijke toea.tan.'.o kunnoogebea!. ill bet nadeel
.. Men moetdeo. beer Garai.r. dankbaar. wezeu,· .dat
v~or den .al ,an bet. keiz.errijk voltooid ..bad moeten
~ leon. &en mav van wien de Keiz.r zeid. : 0' e8t
"\10 derverkoopers.w'J hebbtm hllDn8 aandllehl er op
hlJ eeeeu goede plaat. 10 hot plaf.",d. heaft ~'geveo
"un .. Dat bouwatuk,dat nlet naar den prYlder lohoobpJ... "muIJUZ 'l"e l ai tonnu, zegt iosijn
gevestigd io bonbeIan~, ell .ij.ulleo tlat, meen~1I wij,
an 4at hij .er zich toe beaft bepaald, .e ellkel '0 e~n . h.id streeft, ml\&r naar .obittoring, naar glans jaagt,
MelnDire4 uitdrnkkalijk dat de moreete loestandvaneen
bebartigen. iodien .ij andero arbiters .doen besli.sen.
vergulde lijet tov.atteo. Docl' belaaB, was auk het deok·
dat geononkale ee:lvoll,lige,regte lijobevat, w8llrbij
Ie
boofdukelijk gebaseerd is op een goedeambulanZoo Roude b.~v. d?or verecbillande ·fsbrieken e? .han.
b~eld go.d, de nitvo~ring I....t w"l. e.DigzroB ta wende cn?"trueti. g8~.ch en .. I onder. de or~.amenbetie
~. eOIl goeden geoeeekondigeo dienet· en dllt aen
dd.buizsn .blJ en 10 Cene plaatB, eenes.kere BO~ aJaara
aoheo o,er, on al die v.rscblileodo t,nten van ~oud
verdwIJot, hrakterlseart voortreftdhJk. een tydperk ,.n
°:O:tgodeelte . vllon bet Buoees door .ijn'meeeter b..
kunnenbijeengebracht wordeD om vaeto arbitere sebamake.o La ~eel le.eo, zoodah zij het oog zeer aflaiden.
v~rval~ maar kan io geen geval bet ~esef 'sn her:ald in vele govalleD te wijtaD wasasn de uitst.kendeloos t •• telleo. Dat zouden dao mannen moeten
In dll up"gtbnod bet plafond van clen ,Ra.d van
nleuwlllg en terugkeer t"t bot ware ultdrukk80.
d: o~anie&tie van beido. bij het }'rlUlscbe leger, ter·
.ijo bek~nd ~.m .but;na reebtscbapenb~id e~.kennis van
Tisoeo" i~. hot bertogeIijk pa.l~io, ,1.11 archil.eet een
wi"! Bij bij den vijand steeds in den elleodigs!en toesUlker., .terw'JI ZIJ, gebeel onafbankeluk .~uda, boven
voo~traff"l\lk model aan, dat h\l met .. neht zou heb·
Aangeslagen Vendutii3n.
aJnd. verkeerden.· .
de partiJeD ~o~dell sta .. o, J?an aerst .ou .. '~,n waar·
ben kunn.o r.aadplege~.
Mogotoebde Rageoring die eenvoudiga manr tref·
borg Voor bllhJke sUlkerkaurlog ,erk •• geo o~n.
lk ..•al U DIet. eehrlJven ovtr de /o9getta, "eo lange
_._.
..•.
fend.· waarhedeD, en de nultige Isssen. van sen· man
gal.r~ III de open Inebt, d,. d. goheele lengt. vall
Wuansctag 10 l!'ebruorij. Voor rekeniog van Jaoobu.
alsLarsy ter harte nemen! Immers ook zij wil .bet
het. ~oyer beslnat ~n seD der oroa~"nten vau d. f.~.·
Hijmans on Co in de .vendlllocRleo vao en door A.
1D0reel.an deo BOldaat te AIjeb door aile mi~,leleD
Een kijkje in de Nieu.....we Opera te de Jt.tmaakt. Daar .ullen de verh,tt. toes.ho~wer. e~u Meijllr en
rekening van b.langbebbendeo .an
stallDde bonde.! Eo daarenboven eisobt de manscha·
Parijs.
luchtJe kuunen. ~cl,epp.n eu d,-soood. '.0 verkoudh6irl
onllit.~eloste pandgoedere" I.e PadamltrRo Iloorden
r·kb 'ddat voor eeD beboorlijke. ·bebandeliog YlU'
of een bronch.tls kuonen op,loen. Intu.scheo, dez"
pantlhuuder 'I'heng tik Hoat.
~ k:~
Atjeb coo soldaton als niet.milit.irlln wor,
PA.RIJ8, 1H December. GistereDMond i. mij de bon·
nieuwigl",id i. "poioh ".Ive be.chouwd voortreffelijk,
die 8flord" '
•• .fortune te beurl gevallen van de pro,efoeming met
te meer d.8~ de Parij.ehe op.ra het gBu6che janr door·
d.~,:::er~~.~~ 1v;~ebl:~:~~~rr:~r t;e~!:~i;!p::nd!:e~:
'- e g. g.
de verlicbtiDg der nieuwe opera te mogeo bijwonen.
speelt. Do IlOfbebbers, dia ler wille der muzijk, mid·
Buij. 00 voor re'ening van belanghebbenden von onIk:' Doem het eeDe bomUf .fortune, an dat woord ie maar
den ill d~o zomcr, de verzellgt)nt!/J hitttt van den
uitgeloete pal\dgoeder~n te KrnngllD door df'D ,~paod~
al to juist. Nooit loch was e<ln gunst moeijelijker
scbouwburg trotserell, zullen ongetwijfeld. den he.r
bouder Kob .I"g~joan.
Do nieuwe reclaeteur 'an bet }Jat. HU. zagl bij zijn
te verkrijgeD dan de.e an nooit werd een gunst
Garnier voor de.e oi.uwighei.! ollervrielldelijl18t claok
optredeo in • EIDN WOORD AAN DB LE1..ERS" o. B. het
meer beuijd. Eofio, dank zij de bulp van een hoog·
zeggen.
volgende:
geplaatst vriend, ik heb tol hel beiJigdom. kunnen
Late .. wij th.oDs naar de .",,1 guan. 'l'oeh. eer we
• Met 'bllD enkelwoord willen wij nu nog den leter
doordriogeo eD, in vrij tolrijk gezalst'lh"p, de. zaaI, bet
daar biDuentreden, letleo we even op do tougaogeo,
m9dedeelen welRe onz. denkbeelden _ijo omlrenl d.
die ruim en guea iog.rigt, maar stellig oak uiet tal·
tooueel, de fuy.rs doorloopen v.o wat binoen ;vainige
mee8bweDa~belijke en gepa.te hoUd.iog der pers .albie:.
dag·on de Nationale Mu.ijk·Academie von Pariie zijn
riik geo""8 zijn. Naar het ampbitheater gllleideu oleohh
10 Yele. landeD staal de oppo.itl. geitool vIJaodlg
zal.
twoe tuegangen. Du ~t,oelon "taBU er ttl liigt tip, 01·
togeDover ce beataaDde wettige regeering. Die h~udi~g
(1)
15~ebruar\j
YOOl' ill mijoe ludrukken ,mededeul, moat iII zeker
ksar. De ruimt" dttllrtussclwn id to UQu,uw. Gt'cn ~po~)r
mage daar goed, nuttig, eomB zelfs noodzak!,hJk, In
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AD VER'rENTIEN.

eene k410nie tfou .ulIts gobe.1 ,arkeerd, zeer onstaat·
knndig Bij.. ..
•
...
De eigenaardige ""estaod waarto wy blOr ,erkeeren,
d: i. met weinige duizend Europeanen tegenover mil ..
!ioenen iDlandere, geheel versebillande van gewoonten,
I19den, opvatti.gen en gododienot, make~ bet ooroadzaam voor de perd .eDe andere houdlOg, als eene
vriendBcbappelijkeaao.te nemen.
Bet is voor deo inlander niet to futten noch te be·
grijpen ala bij, zoo gewooo slaafs te gehoorzamen aBn
lijne meerdsren, .. Ifa io bunne lui men ~n ,·erk.erd·
be.den iebe beilige te oier" ,iet dat eone r.geerin~ wei·
ke bij vergoodt, Btraffolooo beflig veroorde.hl of .BDg.vallen" wordt. Hij begrijpl de wijoheid galege? 10
die etraffelooaheid niet,. eD dit geeft hem aanleld'ng
onlk eeDe regeering van swa~t. en lauwb.id te ver·
denkeD; sij ciaaIt. ill ~ijD oog en - dat ie juist belgeon
elk lid der Wealersob. maalBcbal'pij, elk staataburg.r
albier: moet verboed6D, de regeering mag niet dalen
in bet dbg v\lt! den, iolander, 'l"aot Illet· den v.. 1 dier
i~geering, EOO ook bet lut vao aile Europeanen ah'er
besli.t sijn,
•
Men vordenke ons,nu "ietvan zwakheid of van het
vooroeWeD te btbbeo, aan den I.iballd der regeoring
te loopen, blindeIingo goed te keo~eo w.t .ij goed
kenrt, to liken wat Eij I..okba.r vindt. Dere gevolg.
trekking .ou zeer onjuis\ ziin, dergelijke hou~ing lir,t
• geheal buiten onz. badooliDg en wii geloovon. onaf·
bankelijk to kUDoen .taan,.zondar ... ~ de wanrd,gb.ld
der r'/teeriog te kort Ie doen.
Het grootst. eavel alhier ligt io gebrek aau waar·
beid; die waarheid t. zAggan . ondar aile omstand'gbeden, begen wien ook, .niet scharp en bitter, ma .. r
vormelijk en welwillend, zullen wij .teeds als de eerste
en VOOI'DSameOO ODzer pliobten bsschoUWOD.
Een beroep DOg op uWe wolwilleodbeid, lezer_,
want die oal, eveoals uwa hulp, uw .teun noodzakelijk, onontbeerIijk zijn; warpt lauwbeid· en ollver.ehit·
Jigbeid omtrenl, deoe I.nden van U af, verbant d,e
oode Nederlandecbe Iraagbeid, hebt bel .. ng.telling en
geeatdrift veor do Blgemeeoe wel",art, Eet IIwe mogeIijk .eer goede dODkbaeldeo Diet onder de koornmaat.
dan ken ieder met denkvermogen begaafd, naar mate
zijoer ge8ebiktheid an ootwikkeling, nuttig oijn voor
bet algemeen !
Het ontbreekt niet aao belangstelling voor de. open·
bare caM, maar wei aan drnkke uiting en wrijviDg
van denkbeelden !
Ten slotte, gij alleD, mede-arbeideta io bet belsDg
van Vaderlanden Koloni;;D, ontvangt onze groelen;
11iIlAn
';";~:-r:.:!-,:!!.::!: ':":,. b'~~""hr~"! . . ~ tl, . . . ~~ ... l,n"'fl!""
van opinie omtrent den besten weg na:.r bet einddoel,
sij ziju Dnttig en Doodzakelijk; .ij windeD· eebtar hunnen oor.prong in bet knude verotand, zatelende in bet
hoofd, lAlit, bopen wij, het hart daar ten allen lijde
vreemd
blijven want vergeten wij niet dat wij cen
zijo,inmoeielijkeD, veelal ondankbaren arbdd!"
"f''''Q(l

&an

{oorb~houd

makeD.

Het monumont,

door den

heer

(len

1)~ loges zelvcD zijn DBQUVV.

Zij

.ebbeo vau vore.o twee plaatsen, waorin mon opeenge·

v~rwijdort zich to Z{Mr vau de algemecn
traditii1u, dan dat OUli6 geost, door 81 tlie

nieuwighedeo

pa.kt,,' iot.:!engedrongeu zit en b()vendien vier andere
plaatsell in (Jel) s'lDal hokjl', WBRr UlCO moeijolijk jets
tal, kunueu booren, bijo8 onmogolijk ieh zIll .huDnen

beebs.eod

Zillll en nog veel onmogelijker .an stikken verschoood

den paden,
8angenOmt3n

uit Iwt; 8poor gebragt, daarovar een
oordeel. veil." kan. Wat men ook muge

~ij~~~~'di:e~r~.koe~et O:I"~~:P;~~;~i~~i:e~~ ~::k:~,~~

~.o .maak k ... t •• n. lk elk geval brengeu zij ons von
den gewooen weg af. Om ze t. begrijpan, eDtl"den
wij ze in bijzoD.derbeden, en we verlieroen bet begrip

van bet geheel, list toeh s~",lIig

een dergelijk werk is.

het beillngrijkstc van

Het zou dus zeer goed kUnneD

gebeuren, dat de D8komelingauhap volatrekt niet het
oordeel onderscbrijft, daL wij hellen uitBpreken. Ik
houd mij nieUemin oV'ertlllgd, (ta.t d,) bier V'olg,.onde
spprcciatie over dit 8chtste of negeode wonder wordt
gedt'elJ door de graute meerllerheid ,van hen, die ~is·
taren het \"oorregt ha.dden te word~n toegelaten.
LBst mij boglDuen

de. groote fa9ad",

m~t

ttl

~eggt'IU,

dat des avonds

die op den .pa.rzaam verlichlen
buulevard uitkomt, oeD grootschen flan blik biedt, dien zij

over dag mist. De details gaan i'u ue I:IChBduw van den
D!lcht verlilreo. Alleen de hoofdlijneo trodon to voorBchiju
eo hot gebouw n6elUt J.llfljestu{.use proportion aoo~ din
bet dee daags niet heeft. Naauwelijks itt men binnen·
getredeu, of llli;;ln voelt zich aUlJgenallm 1L!iugeda3o door

de belaugrijke ruimte, dio lOau aan de uit·en ingangen
'leeft gegevt'li. Ofl'tChoon de gllwolv..,o eenigszlus"Juag
zijn en daOol'door gildrukt ,en ZWRllf Bcilijneo, . beepeurt
men niettemio teratond d", goed~ ordonnantie, dIe bij

het mak.eD der uit-en

iog~ '~en

\Vert! in aebt gooomen,

~~e~~t:for~j!!r~n:i~ho~r~il~~l:l~~t;::t v:~Jvhe:tl t~:::~ ,z~~

leo kunnen beweg~n. No de.en iogang doorloopon
te hobbeo, komt ruon aan de groote trap.
Door etto aa~geDaJlm en met CpEet gekozen contrast
heeft deze trap rnnk. en elegaute proporlien oaoge,
nomen,die terotond een,oortl"eff"lijken indru~ maken.
Het is 8100f mon uit eeo kelder komt, om een felin,
paleis binnen te g... n. De Irftp gaat in majestueuze
kronkelingeo· naar boven. O,eral schittort bet gas in
praebtige girandoles, die door heerlijke groupen ge·
dragen worden. De zeldzao.mBto marmerfj.oorten, de
schillerendsle onyx.teenen en verguldsal verblioden
het ge~jgt. Reus .. chtige kolommeu, die door hare .. fmetiogen alln de zuil Va.D Tro.jaDlJ8 Lerionereo, rijzoD
omboog 53 loop en io kapiLeleo uit . van vergold
brons. De ordoDn8ntie is magoifiek, wonderbaarlijk; te
magnifiek, te wODderbaarlijk zelfs, want zij brengt
veeleer' verbiisteriDg' dan w8arachtifl8 bAWOno.erinl! te
weeg. Op eon ankelo {out, moet bier goweJeli worden.
De deur, die toeg:ang verleant tot d~ eerste Otage, is
te laog. Het brurne marmer, dot baar omgeeft en
dat scberp af.tcekt bij de opreker.de en levendig" kleu.
roD, die baar omringen, verleeuen hao.r een aomberen

aanblik en man ceu eer wanen den ingang van aeo
grof ta zien, dan den toegaog tot bet orcbest, do /I b.i.
gnoiras" en betamphiteator.
Het ecbilderwerk vaOl het plafond is eveomin zaar
gelukkig. De anatomie met bare onverbrekelijke Wet..
ten zou welligt bet eeo of aoder bebbenaan te mer.
ken up Bommige torso's eo Bommige beenen, maar
door hoar scbrille kleuren vult die sehildering op uit·
nemende wij •. da trap aall. En om die reden moet
men er' niet te zesr QP vitten.
Na de witte nlRrmeren trappen teo oijn opgegaBn, die
'!Lilao zonder een enlu~l Ylekje en uit .jan stuk zijn, komeo
wij op de tweedaetaga. D .... r be.indt oich bet foyer voor
de toesehoowa,.. Nooit geloo,eD· wij, werd 000 voel
goud eo ornament vark\Vist alo in de.elange en .cboone
galarij.lIet i. onmogelijk dan blik op een puntte veati.
gen, d.. t niet vergnld io, Ov.ral geel goud, rood .gond,
bruio goud, en om deze·. org;e .vanvergnldsel te sobrl\gen, overal kolommen overladen Uiet ornamenteo, Ornameotan vol· puotaD, iospringaDde . en uitspringende
hoeken, gebroken eo gedr..aide lijnen, overllluitstek.

Het . Bat. Bantle/.bltui meeut dat de Suik.rkeoringen
niet onplII'tijdig gesohiedeo.
• '.
• Op eene plaatsX zijn drie firDia's die in sniker
bandalen. ·.Eene fabriek .erkoopt de t. maken suiker
over lret loopend oogstjaar aan 8ane dier firma'., bijv .
..an A. . De administratenr keurt de ,eroonden suiker
met overtniging en seweteD; bij varo.ndt 1000 pikolo
no. 141
• A. ontvaD\!t die suikar, keurt .eook,"n beviodt
dat no. 14rveel be boog ie, die.suikar kan maar DO. 12
baleu. Deze· keuring beeft dernroepiDg V.. n arbiters
ten gevolge, .natuurlijk de aD; B. en 0, de. beide an·
dere auiker.tIrmll's ter plaatse.
Het wedel' 'Ie wat donker, wal baijig, de brillen
wat bellogeo; hier en daar wordt er . ean . te . broin
korreitje. gOfondeD, de droogte lallt· iet . of w~t te
wenaobellOfer; de i.ulker wordt min of meer slap be·
vanden. in .sOD woord, Rn. IIrbitore .ijo van bot . ge·
voelonvao. A, GO de verkooper, wiens geleverde suiker.
twee nnmmen lager getaxeerd ie, . verlie.t dUB psr
piool I 1,-. Wilt, zoo dergelijke oaken ~iebb.rbalen,
'ornameutwerken op lioh.alve be.sebonw:t enze vaD de
op de 00 mille J>iooI, 60 mille -gulden ,erlies geeft
spitse punten,die op aUe plekkenvoorkomen, ootdoet,.
roor den verkodller, dook winet ~oor den kooper, daar
dan is bet ·llIeereoueeI ..daarvan· op bewonderenswaardigewijs gecomponeerd. Menvindt .dan. torg,elagandoze dieielfde suiker .niet beneden de no. 14 sal
I\fteveren. ·lIIiesohien wei. voor DO. 1 0 . . .
' tie en eentot ,volmaaktheid geklomlllen bakwaalllbeid,
Mogelijk ul·meo lOij nu tegonwerpen d..t het me·
dean
delledelJld.-.og niets bewijat, ... want dat do .. arbitrage
door onpartij.dige ~lInllell beefb plaats gebad. .
groots kennie door, maar in dat gewoal·van· kleine
Nel!ll, Jihlll Q eijn niet oppartijdig, wllnt morgen
Hjnan vindt bet oog geen plekje om te kunneo ruaten.
ktiopen aijllliUr, dan is A medeollrbitor. lID al staat
De geest wordt oDwillekearig 'onrustig eo. bet .gobeel
eindigt door het verbtindond. mi.brnik, dat van details
men ai, elU\ eelllijk. koopman bekend, gewot~De klll1nen
en verg~ldsel isgem..akt, met de oogen te vermoeijen
rekblll1Tujp,foorlll bij slIlk.,-keuringen en .een winst
en de "unwen te prikkelell.
fAn 1110.0"£10. weLke .66 gemakkelijk ten ullde.le vaD
Dit is te .meer te bejawllleren, omcIat .de proportien
de.n ~ die buitendien. genoeg .. wint, meent
m·JlI,.billlieDJiomll, io nieb teve.,m.adeD, . voorllialo
'lin heb foyer voortreffeIijk zijn en de aroblteotuur
de. ,",dAm' pkonJrll ~Ileod"emarktio Europa ".rvall over·beb gebesl even goed· meb de regalen
der kunsbovereenkpmtalsgoed gooolloi pieerd ie.
dalqdtl·;.,·r , .
Tegen. het plafond villdt men d.e aebilderatukkell .an
lTib ee\tblllllllll11!slmen due .menwab.wet der·
Baodry. Hler lal altijd de grootsbeaantrekkelijkheld
.geliik o\&~ at .1wcf1.f81'~pl!on.J;rakteo" kUII/!811
'lin bet foyer lijo en mia.obien. wei vao heb gebeeIe
. gtl~t,W'ljb~llfOI..tr~ ."iet . dllb.dergeiijke
w!Il!lS ge.oodQotdelillltdeHussn_ Vl•• gehad hebben, . monument. Die lobUdllllworkell .beboorell inderd••d bot

~.::i8 a;:~~e:~\;::~:!::a~:~i·jw~u~~~r~:;eelte~~z~~

~~nt: ~~n:r:o~e:.ro1f~r~~

a

van groat comfort,

Garnier. opgerigt, wijkl te zeer af van de .platgetre-

':::~teel~~:~:n i:t~~~~~

..

:~lk;:D~:~b"~~i:.:~~. ~j l~i:ge~~,·i!~ ~e·:,j:~~:df.:n. g~:~
de .aal zelve betreH, daorbij di'JDt dt·zelfde opmerking
geUlaakt Ie worden .. Ie bij het foyer. To veol goud,
veel to veel goudj te veel orDaln'Hot'en, vdel t6 veel
orblunenteu., Ht;:l(HI plclije wonr het oog rusten kau.
Groen gaud, .~eel goud en NOli g<JU'\. Puntell, .pit.en,
hooken ..HBt is nlet laugur een vorgul(l~ artiaji'k, hot
is sen verguld stek8lvarken, dnt tot prototype kiln
ditjosu vour deze oroemt4ntatie, die geheel en al

op

uit. en inBprillg,~udu 1l()f~k(JTl vorzl)t is.
NIl6B~ daze gebreken vioden Wt~ Dveri,l!ena dezelfde
goeds eig~n8chappen als ill het foyer: ellno buiteDge~

die uit eell architectooisch oogpuo : goad gec~Hlcipi€lerd

Deze dwaling van don arciJitl'<>i.

wil

~-~-----~-~~-----.- - - - -

HOllt... Ve·ndntlee
tegen 2 % ventlu-aalaria

de.ar onm.telijkebasiliek bolotd"t lDen ter.tond be.
grip heeft vall har" reu'aobtigo afmetingen. S.t!ert
Illlgtmoe,r; Lwee eeuwtm twist man over rio vrofLg of
meu galij' haa met zoo to handelen. 0" heer Gtlrule,
eehter, die Diet d.zeWle redeDen bout am cla.siek te
zijn, hoefe oender twijfel ongolijk go had. ILj wu wer·
kelijk "iet rneor to ,Ioeo hebb,,, gohad dau tie pro·
portie. to \"erkleinen dot figuren dio op do hoeko ..
ziin 8aogebragt, en der versieroelou 'all do galerijan,
om nBn f'e zan,l hare ware proportiun to hergeven en
haar even groat te doe, 8ebijnon .Is - zij io.
L .. ten wij onder dit vilorbehoud, dat belaos groot
zooo.la

zij

is,

toch

nog een dcr sc!",onete i., die in Europa wOrlien ge·
vOn<len en dat .ij in elk gevald. waolclorigste moot
beatan. Uit oen ""gpunl vall weelde heen mon oiets
ver~uim(t.

lIet, h~lrlee(lsol der loges is von ziidu mot
goud 'JoorWl.3fOn; de gBnglHl zijn met, mozu.'ik gep!a . . eill
eo het rOBe marmer wi8selt dall,r Ill~,t overvloedig

verguldsd af.
Zoo do z.n: eng •• hUIII, dit i. "iet hotgoml met bet
toonesl,'· dab onmetelijk ie en b,,,"wOfHlertmawltardi gin.
garigt. Do NtlLioDalo Dilu,ijk·AM,lelOie I'on Parij.
zal in d it op:dgt geen enl,alaD aoderen 8ebouwburg
bebbeD te bOI.<ijJen. Nog zou mij ovorblijveo u iots
t. meldeD 0;0,' bat II foyer de la dan.u", lIIa.r ik .. lIag
verlof ,Iaarov", te owij~en. Wat tie Ilrchitoetunr betraCt,· .indell \i'ij d.ar al do gebreken terug, woorop wij
reeds h(:bbHn gewezen, mfur gaeo onkel <ler goed e
eigaDsehuppen. De orgio dOI·punten en spiteon grenst
bier aan hot delirium. Het is do laat.te pleisterpl ... ls
v66r ,do rurstands¥erbijstering. Va BchHdt'r&tukl{on van
den beer Boul .. nger ztio droog en st'jf. IIIell meent
blikken godinoeu te zion. Dit m~uge:llloes Vart moderne portretten en antieka allegoriiio maakt eon al·
Ierlreorig,teu iDdrnk eu het plufoDl1 drukt allea ter
neer. Het is • .s .. overladeD mot v"rgulds.I, dut men
zich telven afvraag::· boe kunneo do mnren \"an .tuc
een zoo owaar pillfondtorsebeu r De aenigc gootle
eigenscbap, wolkadit foyer bezit, is dese: waoneer lOon
bet foyer beeft verlaten, i. men lIiet meer.zoo .treng
ill oijn <lordo.1 over de .a,,1 en waooeer meo· de .zaol
verlaten heefe, vindt wsn· de trap bewonderenswaBrd

ya~:;:!!~t~je ·~ra;u.a~e~:o~~iilOe

d. resistance"· vao
de Ope,a zijn •. Zijis geooag om mot de schilde~ijen
vao Baudry de N.tionole, Muzijk.,Aeademie tot· eeo
monument. zonder weer!!a·· io . . Europa te Inaken, d"oh
verstaodige Iiedenzullell bet be~reuren, dat· de .oal
en al bet . ·ovorige niohin. harmooie zijo. mel doz.e

~ij:et~;~~:"ne~a:eijtd~: ;.:~~e~,o~:to:ij~~~~·

be;e
regter. kunnenzijn, om ·o,er aenwerk, dat buiten aile
aigemeen aangeDomao . regelen .gaBt, .oen .. von.nie Ie
wijzen, wao~tegengeenllppel mogetijk ;is .. Werketijk
het komt der nakom')IiDgsobap, di~ vrij is van onze
traJitien eo onze veroordeelen, toe in bet boogste. tes·
sort uit8~rllak te doeo.Maar thanareededriogen .ich,
na bet.zlen van dit merkwaardige monument, ·.tWeo
w81lrhedell !Ian .ons op, die beb t(oed is op te teek.oen. De eerste is, dat ditmonument niet te zijoar
tijd is versebeneD; en de tw~ede, dat cl"ssieke .tndiilo,
niet(gelijk onknndigell zoo gaaroe beweren) dengoeat
en de verbeelding.kraobt verlammen. vln heo,d! . .leb
I\ao hllar wijden. Voorbij aan den bouwvao dlt ver·
l.seend glillel1ktee!ten begon, d.6 Frllokrijk fiOmiliioen

op I>nngupou.
do 0 r P . BUIJS, Hz.

(20cL)

0 penbaI"e V. erk OOp!
...

1111

niet

~e~:~l~ijh:he:~~ d~~~l1l~~~. bri:Q~~!:d1;: ~!'rJ::it:~

genoeg is, erkeuuen dat de zual,

Op Donderdag den llen Februarij 1875.

begrijpenl.

i. overigens

H.

en 16De"om~er 1874. no. 29~. en 295, zullende bet
te Ohoribon gele~/)n Perc",,1 alut",r worden verkocbt
op eenen onder ~l~kend te lll~k:en rlag in de laat.te
h.olft dezer ma.nd.
(171)
G. A. WERMUTH.

l

zitteo "on IDon bare 'NBr~ Bfrnetingen.

eidenreich,

A. H.

broedvoerip, i}lUaclJreven bij "nnoncel! in dfl Loco7lJ(J~;"
van den It:; eo 17 Decnmber 1874 1\0,. 294 en
no. 205 en in do Snm(Jrat~,'1/jche Oourant VRoU d't~n 16

wone KlHluie, e"n onsemble vau erlole all sierlijku hoofd·
lijoen, doch die in cen niet Ie "utwarre" kreupelbv.eh
van Blicl'!iuude \'ertlieriug~o verlor~n g8an~ propurtit;n

zijo, !DRar dio in dt1 detu.:ls tjlecbt zUn uitgjjvoard an
die in plBRLs van de afrnetingen ,lor zaal to vo~groot!)ll,
die' doen inkriU1p~n ell hallr vernBBuwen.
InJerdQ,lJ.d, tfeze :ulI1l, die elJll dar ~rootat.e, is,
sohijnl Di.ittemin I,lein. Bij tlen eer.ton aaDblil, voelt
men zich In dd' W/l,r gt~brt\3t eu UlMl diHot wBadijk
een ditlp0 kt!llUis van (Ie rag(ll~') ddr tnuwkullst tl" hI;)'

1875

.ull,n1 in het. 10ka.1 van bet ventlud"part.eUlent alhier wMllen
.
verkocht:
{Ie vfl,8tiglH~rlell lOllbf,hoorallde BaD' ft~ Flrven van wijltua
deD Heer

llin!jsda!1 (lim zesdell

'~I\l'il ~~rslkomende,

tlHl half tien, ur~, ten
ofPratsBD eu
in hel loeaal van het vendukaotoor to Samarang, •

dC8 v(lormiddags

10 een Stukje land,

ge!egnn in het Zuidwesten van de StQd Sarnaraog un

do wt".tzijtie van don weg van PaojangRn naa, Wari"ngin tiga in Wijk I,a. },'. perce,,1 Nfl. 616. io d~
w.ndeliog ~tlnaoru(1 PODjangan. koelou, oppervlakte
155 11/ 12 0 Rood"n, bii de verponding aange.lagen voor
;;50.
•

.J'

20 eenStukje land,
gelogen io het Zuitlwesteu omt;reot drie paleu Van d.
Stnd Samarang, z()o aan do West· als saD de Ooetz,ijde
VBn den weg van It"t Blangengat naa1 de· deaa· Wa.

riollgin tiga iu Wijk L~. P., perc eel No. 617,in de
wa.ndolill~ go"a"Ind Panjangan weton, oppe .. lakte 9'
mOfrren en fHJf-l nOt~rlp.n. bii (fPl vernondjnr,r- IlBnvAAI,,-

gOIl. ~'o()r f

30

H

aGOo.

d

etlan Zoetendalof Simoengan

uiet lie

dlJ,!lr~p

staande g",bouw8n, r:ijodo to Simoengan

een huil5 met bijgebouwen, twee
groote Pakh uizen en een
Ko:ffijpakhuis;
te Pengiling

EEN HUIS,
on Ie Boeloo

een groot Heerenhuis met bljgebouwen, stalling, enz.
gel.gen ten zoiden van hetO"uv~rneweot.bui8 Bo·
djong en uen uur gRaDS buiten de stud 88~araDg· in
Wiik I.a. V. perceel No. uw, by .1\.Verpnndi0l!aan.
geslagen voor .r 200.000.

40 Het lfl,nd Karang. MO.djoof l'rllojo,
bebouwd Illtlt oell

steenen huis en bijgebouwen,
gele~en beweelenell builer. de sla,l SamaraDg. Ban
d. Z~idRijde va" dnngrtloteD . post\feg .. nBBr .. Kalie"

woe "'100, .tusseilen .Ie.· 20 en. 5. paal . VBD Samarang
Wijk .L •... l!'.perceol· No. il20,. oppervlakte a80 morgen, !lij do verpondi~g aaDgeslagen voor/ 68.900.-

5eTwee stnkken .·Iand genaamd
il.·.a. pi.8. I.. ,.
J.

Diet het dBaropsllla~d ateeDenooot pannon gedekt
Hui. en Bijgebou.,weD, beQe,ane P~hUI8, gelegen be·
weetende iltad,s .. marangaao. de Noord· en. Zuidlijde
flln den grooten poetweg naar Kalie-woenlloe tnoSoben
de •. "e.on 5. pall I vaDS8m"ll~g. in Wijlr La. F.
pereeal No. 6111, opparvlakte 624 morgen4t"O
Roeden. bij de verpomling IIIlDgeslagenvoor ,·100.000.De veilconditWniullen .VIIIl Bf·WoensdaglO deler
bij. bot v~!ldu,kantoor te Samarang zijn gedepon&erd;
Ioformai9::. ··le bakom1n bij denondergeteekende

n

(2015)

'LOET VAN

H~G ENSPORP qq.

¥anilla Sigaren,

OoHadoa en !:IabauOl van Palka Kwalitelt.
" ...
(26)
,BO.EBMAN an Cn.

VERIOPTH NOILLY PRATI CO,
OQ,a:JD.pagne Roederer.
.
Mo~t et Obandon:
".

F.H. BOUMA..

(1671)

Groote Kopel'.. n naala,wen.
vo';. het. wegen van ,ware Pakkett.eil ,rot 1600 wigtje•.
. verdeeling 'der gewigten .
SOO .grammen·
Ben gewigt
4000
200
100
50
30
10

;'/ 40,-

G, C, T. VAN DORP .n Co .
(1225)
--~------------~~ -----------

rr"ue,
''''..ali" r m'''''''''fI611:
wi t t e t\n"
It

t

W Q,

tJ

Ingelsche Regenjassen,
•
van v.r.chill.rid• . grootte.
' Zeer li c ht . e n d unn e.
SO ESMAN en Co.
(123)

._.-----

.J.

-------..........-.....---. ~

~l. van

RUIJ VEN.

'.: Ju.nke t

»nkke ..

B 0])

J 0 l'

'InCommissie ontvangen:
EeD . Boogoed ale ni~uwe, loer .weillig
'. .
.
gebruikte,
." '

I

-------------- - ------ -

Pas

Ontvang~n:

VerBoh app. W A1'ER.
Rook.pea in v.al.i""
R ookYlee.c h iu blikken.
Saucija de Boultlg ll o.

•

Groenten in He•• choo e ll blikkell:
G •• I.cht in .top 6. en
Portorico TABA K van PLOOB , an AMSTEL .
1;'. H ,.BOUMA.
(1291)

H"~R.

I·ol'ter Vltn Tennellts.
,r nllu~l'& l'allnUcs Iller,

....·----- -- 1

Zin k in. Blad en,

den Westmouson.

.PERRY &00 Londen.

tlSQBHM:AN'1"ELS,
" Vnterpl'o e t

BBGBHr'j'ASSBH~

en

Sniker- fabrijkanten.
--- - - - - ----,- ----._ ._---

Bout- Aankap

PERR'I' 4' (,'0.

A branch of tbis baok has boen opened at PeDang.
,
Me. NEI Ll, & Co.
A g • D t . a t Sa ID a ran g.
(201)

G. C. T.

(1660)

VAN

DORP eo Co.

Pas Ontvangen:
Portland Cement, ZweedBcb eD Eogelec h ·ij.er
aile dimensiou, Zweedaob en Koolteer.
(26)
SOESMAN en Co.

RondeOvale .

Schilde ri jLii s ti es.
(786)

G. C.

·r . VA.J.~

DORP " n Co.

Pas Ontvangen:
Echte Engels c h e She rry ,
A . LS :
Doubla 'b'rowD, Amootillado aod Trible Crown-Sherry
(160)
SOESMAN CD Co.

Tering en Bloedarmoede.
De.. hllcn mel IJze r ell J iululII (Pi lnJu de J odlHcJc re f) worden
tl agchJks dnor du I{ ~ ue c . h l.!e n! n \':Iorgeac hrl) ,'c tl t tgl!11de t'l rirtK. kl ier'l lckten, kn ll kt'.raclitl go nll fld UI;1UI111!iln, om de klicreu t t! re mtcbten
de lIl a ~ @p i) lIe1l te ~e9 l LijdclI! legen b ltlcd8 r 1l1o:~,l e, .oll[l;(,uj!eldbei.c1 de;
mChstruAt le (I nullfl ~tO lJllcn/ . hlcl!klllcht Tn" OI r Illmoe 'werking i. dik ·
werr OH''1I1~dlg ell \'CrlH<leien den lij,ler. V ~ r\' img t ftJr:i/ dl'u:lve door
,Ie P \ I. LEN ~iln' JJZ~~ I\ l O I)J I1~l }01N MAGNF. S1A (Pil utes dejodurp. f1~.rr r p. l fte mR!! nr:" ';I) VRn TllJRR N ntJ H1HSSON . . . nI'(l (·p\-pll rri
Lllior dli ~\~IHI CUl ic ,Ier !;cnc~.!lk u u tJc va.II , b rij~ . d"n lUO de gC''' Oi "Cll
vct:l .1IUcdl~cr CII lII eet degchJ~; het Ke nll~ der m:o gnesia in het . bluct:!
WD nr li el('h'e zich met bet ·tizer vcrcl'1l1j!:d bevjudl. 1. dikwer f d~
oorzftakllerli ckle.end o(lr (lit"l iist.' tc (d l! .M I.' R'll caia)i O zijllen zuive.
r~ 1l .taal l.~ ~.all hel. lieh ill ,tic ('. lIeu· ID et iJler, iodliJ al en nragnelIa vall BU rllI lIu BUI!:, on bCf ll Uli, te J( ebrul kcll , \'cnnijrlen de genee. ·
heeren I) n ~u n . ligc gcr ul gc u ell ilcroit uwillt; 11er ziek le.

Een onfeilba4r middel
tegen de Tering.
He HeereD {i n BIA ~JI/l' en Cie XI,ot\ulkers te Parij. bereid en
20 j.ren ,Ie ON JHJll I'H OSPlIOOlt ZVR~; K A LK~'rltOop

,e~ert

VOO "

Suiker-fabrijkanten
.

"0 flU- P

EN

I a n tel'!", \'ool'llaliden :

PHOSPHATIC GUANO.
SUPERPHOSPHATE of LIME.
BONE DUSTMAN URE.
('t6) .

.

Mc. NEiL~ ' & Co.

'. bi} '

Vierkante ' uit~laande

,

Secretan•.

het wezeolijkc a l gl: l ~ecnc we uecs mi ddel tCMc n dc7.c veur,hrik kelijke ziek:
teo Doo.r dCl1.clfs anvloed, neemt den hoc!lt ar. hd r: ncbtclij k t.we&o
t ~ n h~ "d t op, do b.cIlBa.uwbeill v~ rdw ijQ t r.n ,.I~ zith )u!rkrij !;t .poe·
Ih ,IC 1.IJlle gC11Il.l dhCltl £I II ~ e t ~ t he lJ l wetler. ZIJnc f) nrejllll.t..'.lr l '~ ht been
veie y e r \lal~ ~ hR \ I~t;e n ui i Kf!I Qkt., men veizekerc zich ..... eI doL iedere nil.
COO de han dteekiflR GN-.lMA UV1' en l'Jie dri4ag t Icr· OW
le(8C hei ding van
8uderei8 1.ieze. troOl, "ltij,i roo.klellri8·

Drieprachtig~

Ver rekijk e rs,
___
.. . D.e pllbliek
Onderg~teekilDde . beeit doaer be'
~.
te beriobteD gae ' bij nur

~ic:.~~a~nar~(~d~r::;k~1 e:.::on;::n~agen
(19S)

voor de P • A rf O.
G. C. T. VA N DORP en Co.

Kamel'S Disp9nibel
voor doortrekkoDde person en eo familieD zoomede
voor vaste loS". '
M~vro uw ABRAHAM,
Talll"ng.
(1567)

~...-

KONSFINTEN~

totletvoer '8ngedislilleerd.
te bekomen bij

en Expeditie..K'l.ntoor
te Solo.

Regeerings-Almanak
1875
worden aangenomeD

door
(1694)_____ ___ G_._ C_._T_._V_A_N_D_O_R_P_en_Co_.
._

Haut- Canon.
De door de firma

J . F. VAN LEEUWEN.
(173)

.. ..
.
Tegen billijke voorwaBr~en bela.b· . Iob
..,.... . de Ol\dergete.kende blet de ipbullrualila en
bereddering van taken ·eo kweeties betr.ffende LlUld..
Hjke OndernemiDgen te Soerakarta.
'
J . F. VAN LEEUWEN,
H .. .....eraat.
.
(174)

E. BORNT~ND & CO. i)lrF. H.B9u'Mi,
Batavia gelmporteerde

reco""nanJee,t . ioh , oor I, .~ boodeD

H nlsven d

Raut-Canon,

(zoowel
___

ini~~~e~!'~e:~:ij~~.!~~t

afgotapt)

•

(~3~9_)_________ __ ~~~?~~~!/ Co.
FOR SALE.

CENTRU' UGAI, an d other 1I1ACHINERY by ·MAN.
LOVE ALLIOT'f & Co. , of No /tinf/Ioom and
ROfJe" ,

(964.)

'.p

ll.ti~n~

,.'

AIgemeen --~:~k::.~:~:~"·C~~~issie~
Voor_. gebeel Ned.-Indieen Europa.
te.eD. met bet hooden ;aZ';-;G~~II'

B.~~t .,eb

STOOHVMRT·lUATSCHAPPIJ JAVA.·

•

CENTRIF UGALS of 32 ill.. or 40 ins diameter,
driveo by twiBt belt counter-gear or diroctactiDg Bteam eo gines.
Aleo overhead sbafting, ~ulli e. etc. f~r same.
Addres. :
DORREPAAL & Co.
SamaraDg.
(166)
Agont •.
-----------------~-------

Het stoomsohip

B fJ '" .IJ .LIN D •
Kom. R. BERKELBACH V A-N DEN BPRENKEL
zal tegen het begin .an Maart D&ar Nedorland ,ertr"kken:
Voor vracbt eD paesage
AM8I!
De . Agenten,
.6. l..!0VlirltiA4ii'

Commercial Steam Navigation
Company ._

Holloway'S Medicijnen

(LIMITED.)
Geregelde .aa.t tUBschen

Bot

(J OLLO "U ' , P ILI.V,N 1': N Z" l.P. Gefaarlij ke Di arrb ee. - De
aonakeD deu r terz walr. kcDde ziekte zoo vencbillead, eo de wijze
harer aau vollen zoo veroDdelij1l:: t ijo!le , ~e,eD I CD voldoeade rode o
nQ het belngril~ alotal hBrer ala~toffe.rt. Onder Hollo" ay" bobaa·
deting, 1)\ is de oorzaa k deze r ziekt e i n dniai erDi8 gehuhl zo.l de
Qi h lal;( enD gUD.8t,ig zijo. hetdj de m aa~. de lever or kleioere joge·

JAVA en ,ROTTBRD.AM: .

B~.gelscheStoomsoldp
;4..,..
~~.

waoJeo de zetel VOD de ziekte i8, W8Q.t Zij ol lS pillen ID e' ourdlStll inzijn nil g()od np de 7.ijdeo det: ooderblli k i ogewroUDi beteugelen de ,well ing der blotdu tt D.cn regeleD it!(l~re vor·
kelrdll werk io K, waaruit die ook oo t.taet. Beide middelen . w~ rke n
regtet rce lu, t ot ber. te llen van bet j uieto even"igt tUelllhen ~e10eii K·
beid en prikk.elbaarlieid. zieke lijko en gtlo oJe 8.f.obeid iog .natoDf lijke en buitanapori ge 1.0ti Dl'j .
D OOSj08 PiUen van I 1. I 8, eo f 6. l)n tj~1 z"lr uo f ·1. I 8

guooMon . ·u

DO

f

"BARI.IN&TOI·"
Kapitein ' . WEB 'I,
.al in de aerate ' helft van Maar~ e." It.' ,aD Bata,i.
naDr ROTTERDAM .ertrekken.
•
Vo~r vraobt an paaiag'; gelieve men liob te o weudeu tot
.. ,
'. .
Do Agenten .
. _ aamarang.
Mo. . NlULL & Co~
. MACLAINE WATSON & Co; Batavia; · ,
(202)
FRAS!'lR ' BATON& Co. : Soerabal,P.

6.

CbDriboD W. CALISTA NS & Co. Togat A. J . ~ •• dor ' VOOI\T.
P,koloDgou W. JIl. lI AN A· ~.I o ARNOl.D e. (J• . •• COENAES
KtatteD· J, .D .. 81~I ER MalCelaog ;. A. ZEIJ Ol-:L. SaDl 8r1log GOE'r·
BART e. Cn. IlK ·GROOT KOL~' f .e. ·Co. W·ANIH:E. fl . c. T.
VAN DP RP en Co; 1-\.·.1•• DE I.YON en

iGt:";;;;l«;~'-Het H'UIS .~pden

. 11'8'

-JSffi ;M·. :~~o~ e r :o~~ a'd::lIIIIlI!:;
. ' . LODER, te . lan1'larden prl_ mo Maart, IIdrea'
DORRBPAAL
Op. ·

:D

(187)

u.qS\§$\i\.. Een
in de ·Bl.Inde

.O. 1. Zss"'!sn Brand '. '
Ass. Maatschappij, :'

..

Br4n~gt"G.ar ~ordel"'IDlenomeD

voorDoemde M. aLlobappUen
St,m;i 1 JAIl•.1871. . (28)
.

. .,

V

. •ROIZOO.

oo.re.POed.ili ' bey.lleu ,an. ee.ilMelaj
. '8 .
E. ,J. A. SA:tJERS,geb. lbmIa
.. 1Ulf .TID~l8mr.

.

Djoojaoarta,6 Febrlltlrij

"Merourius"
.' .
Rili.co·, togea
,n.
~~

..

,

bij

,oot r~ke

. ~ c.A.BBUEBS '

,...

H u- IS:'

Bpall'tr •• t.

....(712)

Bral)dverzekerlng MalatsehallllU ,"

OIDI ' .8D

'- (70)

J.

Commissie-Verkoophnis

,

•

• van'

. . . ..

So8ra~aila.

(109)

Palm-hooteD
.

er
.

Allen

di e iete te vorderen bebben VIID . den .Beer
W, F:
te Padjarakan gelieven bunna Preten.
tlOn In he . eDden. v66r ultimo Februarij 1@71S bif
HAIJE & V AN MARLE.

DulmstokkeD~
.
. .
G~ . c. .'1', vAND9 RP en Co;
(18S3)

R e gLs .t

te .Mn.

N. MABTRODOMEl\tiO.

~.~N VLOTE~

B est e Iii ng e n
op de

in COlllbl is.ie oDhangeD bij
. G. A. .WBRMUTH .

(208)

Methode

"NORD.
HUrfTErf.

(GEDANG AN.)
Bc. tellin g.o op .l le soorten van DJATTIE·HOUT·
WEltKEN wordon •• nge nom"n door. den Admini·
.trot. "r
G. M. GRIflLING.
Adr •• per epoor Halte GeJianga...
(970)

'an'a~i]~en~et~~le~, IUi~ ~:rjek
V AN

eo .. andere IOge •• tenen v..n Java te kie.en.
. He.t bekroonde. work ulijft het oigendom d. r Loge,
die Zlch bet reobt van uitgi fte voorboboudt.
D. ni et b.kroond a aotwoorden worden de .. intende ..
ioldieo .ij zulk. verlangeD, teruggetonden.
'
Name.. it.t lJeatu.r der Log. voornoemd:
C. E. VAN KEBTEREN,
Voorzittfr.
J . l!'. GoBEL,
(1822)

Houtkap- Ouderneming

Chartered Bank of India. Australia
ulld China '
P ENA N G,

.

1

B~ ·"

Samarailg.

(188)

onderw~ .

Groote puiko H AMMEN.
}'. H . BOUMA'

(TEMPOEHAN .)
.H ootworkeD verkrijgbaar Ilij, ":] b e ate llin ~e n op moat
worden 8aOgeDomou door J . l ' h. MEULE ~lA N S ,
Am b . r aWn.
De Ad minietrateur,
IMMERZEEL.
(1 82)

Uutta Peroha, witt. en zwarte, 1. kw alit.eit met zijden
kragen en aan dell binn. nkant STOl!'.TAS.
(1376)
G. C. T. VA.}( DOltP & Co .

Sugar Cane Manur. el echte . en kleiu. parlij Dog vet·
krijgb •• r bij
BOESMAN CD Co.
(28)

:~t::I~.~:~:~o::B~~~ d:ii:~:::::r:ri:!~~enbe~ool:~::

Heliciellse G RA 8 B O'f E R.
(1584)

VOOl'

van de

STOOM- SUII{ERRIE....MOLEN

(1380)

Ullrl!!!bel'ger

India Pale ale,

gegal.aoiae.rd ijr.er, <lakbe.lekk ing 6 .- 7.-8. ,·oet .
(29)
SOESMAN en Co.

Te .:;Koopt

:fabrijk ~ ,

B. O..'. B
. 9. 'B.II:.g.,.
v.'~.I.":"'. . &... '.···.·LVf,.
., . .~

~:~::I~~~~:g~;~~;;:~~. g ••• blkt

Ontvangen:

,'an l!' LOWER & SONS.

_

Uit de

De kunst om welte

Sa';wranp.

·· -_·... -· .. _·_----

PRIJSVRAAG. ' .....,1

900r de boogste
.
. Londen. enGJa8g0jv~.
WHEELER en WILSON,
Det autwoorden lullen, om ,oor ondercoek In aon.
Eene 'couiplete .·n Bil8
blet biJbehoorend e naalddl., zoomere. en:8Ho ·veN....
merkiDg te komen; aDD. de.e voorwaardeD voldoen :
be"r,odigile MocbiDOS.
Ie:.
Zij
blDeteD
franco
verzoDdeu
wordeu,
1
.
'
.
a f 75"':'Cootont.
1 .2e Zij bllleten v66r 1 Maart IB76 ontoanllen zijn
.
met
.
: G. C. T. VAN DORP en 0,0.
(191) .
door deB ,oorzitte" van ' geDoemdo Loge. '
.
Q'Y LIN DE R 8,
'
s... Zij mogen ni.E onderteekelld .ijn met den
van 30 . ~ 00. en bDiteDgewoon .terk~ Qm8ngoatelde
~ :a 8 ,m V4D den in ~eDd.e r, maar rri~et;eD" YoOorr.i,8 o zijQ
0'. erbren~IDge~bew~giDg, HorizuntaJe "8toodi~lQiJ1)bht'"
levell~.
.an .. en blottO. :
..
booge drukking mot, reversit.g en expariaioD g~,; '
Eene hendleid ing om Daar L igobaaw
.. ~e.Z ~j ~oot.• n . erge.eld g&an van een . yeriegold
Luohtpomp eil Condensor, bene1'eoa 8I;oolll~telx!l ' 1'6
eD Geest ge.ond t . blijven,
bIIJ e.~ waar&n d• . 'laam eD ' de woonpJallts vaD den
Galloway,
.
.
d 00 r
lobtl]ver genoemd worden, en waariD tovens bet sub
Voo~ n.ad~re infor~atiilll omtrent 'prija enl•. g,lie,.
Dr. JULIUS VOGEL.
2 bedoelde motto i. vermeld .
men .. oh te vervoegeD tot .
. De AjJ8nten ' . .
De Commie.i., die over de antwoorden eeo oordeel
Mo, NEILL : en Co.
. met boutgravureu it / 0.V AN

Q.

(198)

. - -'
1

~:~'::'~ ee; :::;'~ee ~a=~:a::o~ob!:
NAAI-MAOHINE eonD:ri~O~:n'~\
best geeobre. et! Lee8bnek over de Gesobiedeoia van

busten Slmarang met , e r boo~ iD g ,vao portgeldeD.
( 192)
G. C. T. VAN DORP 60 Co.

. 'rwe8
Een
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Ve~utwoordelijk RedaiiteOl' Mr. R . :V0ll8'l'?lU.Jf'.·
'
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