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strenge bepaltogen der grondlVet verzachten vol- I
gen. wdke de staat eeluge en IVcttlge eJgenaar van
den grond 16. HIJ die eeo stnk gronli wll hebben' I
I.
'
. . . betanlt daD nan den ontvaDger een kapitaal uit,
'VlUlde . hand van dell heer de .• v-albe~en .15 lD
waarvan de rente gelijk staat'met de groodbClas. \
de &vuede8 della; monae8 ee.~ s~ndle 'o:ver BrItsroh · I ting (assesmeol); hij is clan natuurlijk bevrijd" van
India verschenen, waarvan WIJ Diet kunllen nolaten
belas(,ing. Deze belangrijke . \"cri)etering in de ittvoor onze Iezers part~i Ie trek ken. te m c,:r dar,r. i dische wetgeving ward V00rafgegaoo door de tclezoo wij on. lIiet verglooen, ~e beer .. de \ .lbezen I r~ hie, die onder het bestUllr va n .lord Dalhousie
zelf in Britsch·lndie ge ... eest IS On zIJne UleJede:-.:
gl S~()-1853) t ot stand kwaIll.
(D I"
C 1 tt
A
d
I d in NoHngen daardoor dus dubbele waarde h ebbeo. \\ IJ
gra. ..,fvel' ged eg
It "'d
laten nu de .'Vraag daar, die de 8chrij ver itt ;:ijtt ~ e IJn "a eu ,n ..
..
ber 18~ 3 en wa" III VIJ maan en va 001 •
inleidend woord' kortelt)k bespre~I't, de vrang lin · .
. 24 ' 1 M t 18'i4 hc,tond tu"'chen de twee
meli'k of Eogeland \Vel twit Britsch -Indie . zal I
en
, en ... unr
,.
,
-,
kolo~iseren lndell · ei enJij ke n zill dBs woo rds. Uet ! cB_ntl'ale punte.n tcleg" 'phioche g eIlleenschap. Deu
bewi's dnt hi' aon Zij! ontkeDll cnd antwoord op die
l:)en Febrllarli werd de hju over
met
vr . ~ hecht. J dat. de st(:rlte onuer de ;; oldatenki n.
Madras verbonden CD oak het noordehJk~ plaats~e
de:! 'zoo g root is, nchten·wii niet, overtu ig cnJ. D e ; AtLck (digt aan dell "Oet van het ~.lI11ah\IJngeberg.
bOofdvr3.8g blijft intus8chen, ook ,001' den heer de
Ie) iu het l~et opgenou1 eu. It~ l S~<J .werden Ran·
V~lbezen, . wat hebben de Engehchen in em kort goon, Z. , ". va~ Acht~r-Illdle, en P15Chawa~ .. (de
tijd~verloop vGor ·den voor~poed van B r itach-Indi p.
noordpunt Vl\D Voo:-I"dle) met de . teotaande ';JDe~
gedaan'? en ODS dunkt dilt iD de m ededeelingen ! vereenigd. Dr. O',jhaughn~5s.l: dl(~ "."n dlL wen:
van den beer d~ Yalbezen ten gunslig nntwooril
zijn llanlll verbonden heeft, nnci b\lltell~len m et
o
de.e vraa healoten Ii t.
" erscheidcll bezwal'cn te l,arnpen, waut met alleen
p Ret is ee!t sedert be~rekkelijk kOl' ten I~d dat ' dat in de bosselleD ~elen a~" Iyphe.nse koortscn
de Indische Re 81'in zich de LehlOgen del' kolo.
hcengiDgen, Illaar ool< de dlgtbolll del' bosseheD,
V h t i.J . ' d - .
tal yan bergeD, Leur e!." rotECll, moeraSceD en 1'1g k:
niiio heeft nangetro' en. aD e , egm - ezcr ee~w . " ier en v.]rzwanrde n h e~ \\'(' r k te n zcordle
tot de annex ate vaD PnnJab 1Il 1849 I~cmoelde
(Wordtcarrotvd .)
de rompagtfle zich m eer Illet staalknnde dan met
de eigenlijke ,belallgen .-an It" t lanct E crst onder
het bestuur van denmarkies vau Dalbousie begon
het tijt.!vak van de openbare werken. De Groote
Solo, IS April 1875.
Weg.(gr,ent trunk r Qad) die Calcutta mGt D elhi
Yoletrekt gee n vour.l"tder van ooodeloo •• a augst .
verbindt IVerd in 1851 voor Let publiek openge·
te verwekke., ;'tlnnell we toch Diel andera zeggen,
Bteld; en in 1.~54 was' het telegraafnet vJltoaid ell
dan Jat de gezondbei ,' .to.stand t. Solo en op eukele
evetieen. was tooo hijna over,,1 de postdiell8t geor·
landeo allerlreurig.t is, wa""au d.. eprekendBle be.g&niEeerd: 8poedig oak werd rle fjuae5tie der "poor·
wiizen zijn de meni;;tu lij~fn, die dagelijks naor de
wegen ' in . behandeling genomen, en " Ju r Let ver ·
versohillende grave n woruclI ge.Jrag~n, en zander o\'ez'·
trek van lord . Dalhousie ill 1856. waren ill het
drijviug op de Ilo('fdplaato ,.eker wcl eeu dertigtal
Dengalen en Bomuay reeds ' ver~ cheide n
dsags bellraagt.
gebied.
bel~ngriJ'ke lijoen geopend. De opgtnnd der Cipa'jers
Dat erfstuk de cllol~ru ! waaro!' Java llleer daD

I

Uritsch·lndische toestuuden.

I

i

Oocb. welke ooor6el1oerb.iddele" betraoht .men hier om

epidemi~n ·ooo.eel mogelijk te keereo? dan aUeen de-

i

dat bet rioteuotelael dat hier. treurig ie, ecbijnt
te beatQlUl, om aan de cbolera de broederband
te reiken;-van waterdoorvoer in riolen en I.i.

dingen lelden of ooit eprake ie, de leidingeo
dikwerf Daar willekaur .eroperd of veretopt tijn
door modder of fascal e otoffen, die, :uo' de '·cr.
.engoDde zooneetraleo blootgeeteld, eeo miaeme
ver.preiden, op .icb .elf geooeg Om de eholera ala
•• niet he.racbt, in bet leven te roepeD;2 •. het opeengehoopt woDen io inlandsche bllurlen
in de chiDescbe wijk,-waar de factoron lucht,
.licbt, en e.n goede afvoer v.. a faecale otoff.n
zoo goed a:e gebeel gemi.t worden. Men o.ertuige zicb alechto eeo. io de enceinte van deo
Kraton, WRar bet met ,lion toestaod olet te ver·
wOGderao i. dat geheele wijken uiteterveo;:~e. h.t in bowoonde wijRen do en droogen van atiD'
kende kcebuiden; bet opeenl!oopen van atapelo
vuil op dd paaeBre; het in de bloote Inebt v.rkoopen von vleescb dat aan de .on blootgeateld
.1 epoedig tot ontbiodi&g overgaat; bet .erkoopen
van schadelijke waren eo vr!leblen, eot. anl.-Ziedaar eenige pr.ee.,atie.e middeien, waarop Solo
met . trol. kiln wijoen.
Het fOorbeboedmiddel legeo dio tiekte beataat bier
nog hietin dat de Soeaoeboenan nu dagelijke nen drie.
tal witte karbouweo, la.oeo en wierooit doet ron dgaan
tot bozwering dier riekte;' eeD kumedieopel (hoe ge·
Dle.nd ook!) dot op on9 al even weinig indruk heeft
gojwaakt, als de eertijqs in Hollaod, op naoger ·Ia~t
bevolen, bededagen in de kerken. VaD den kansel werd
toeo door OD2e ,,\'OorgaD gers in den geloove" wel: is
waar, de Ol'~~rbeer ootl.Doe~tig afgeameekt, tlllij zij1Je

B~Illba).

I

,c"u~ io toeteecbrij.en ~ Want waar de Enropeaan
tooh m ge'allen 'an epidemiiin de .oorzigtigbeid 1111
betra~bten, om ,ooveel mogelijk de beerochende ·. iekte
Tan zlob aftekeere " echijo~ de iolander ~et ,erdabbelde bachl den draak'tOet de gelcOldheidaleerteote-

1".
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!
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Bl'ievell uit. Solo.

"an

waarecuijulijk Atchin ale tjrfiater kun uauwijzen, grijpt

zondigll 8chep!l!lE" roor r;erdere zieldtt" wilde 'paren,"-

was aanloiding dat het bestnnl' zijlle ,eDr'kracht
hernum en ' vaor de materii;]c ont,\\' ikkcling vall het
land in eenige maan rlen meer ""-cd dan ill een
halve eeuw van kalm ta ell ru ; t bad kunllen ge·
dllan werden. Doeh op het ooweGI' volg <l.e cen fris·
sehe ahnospheer .die het, door Yel'eeniging van curo·
pesche energic co europeesch kapitaal, mogclijk
maakte meoig werk de3 vredes tet. stand te 1ren·

eo grijcst hier tr"urig iu het rood, en dat wei het
me<8t ooder de inlandsche b<volking. Ond er de Earo·
peaoen weten we alecut. iu don l.atateD tijd van twee
gevalJeD. met doodelijkeu afhop.
D. opgozeteoeD dor huurloud .. n MaDang, Troetjook
eo LawBog, worden bet me.at docr die \·re •• elijke
.iekte getejeterd, oU D. 'aD dien toe.tand 0[. boofd
va. H •• lu"r telegraphi.c!> b<rigl geuaan en ow bulp te

gen.
Een radicale -hervorming moest nan aile yooraf6;:";"":'" Cll2 ,: ~' :'::. ' ':c ::'J~~~:: ~C' !,~ : ! T·: :';0T'r1.?T!~. ppn oj""
grond van denstaut in · bezit of Gigeodem krijgeD'
Hiertegen kwam een algemeen yerzet en h et is
aileen nit· kracht fan de publieke opinie d~t or
verandering in werd gebrugt: Sedert jare~ kan
thans zoowel de Europeaan, welke oak ziJn landa.ard zij
als de Inlander grotideigenaar IVorden. Allen woes·
ten of pas ontgonpeu grond kunn"n zij van den
staat kcopen~ Wat betrcft · de gekadastreerde gron·
den (regular rent roll) zoo moet hi~r een fietie de

bebbttn gevrBagd, rertett wen ODa, dat de administrateur Van J.;tl.w8tig m ~t, fll.m ;lit'l en perel)ne~l D8ar el·
d~rit is gewekell, om di~ zoo geduchte zi~kt'e te ont-

doob rli ...lfJe iondige scbepaelen vergaten io at bun
oQtmoeJ, dot bet "i.t r.i obouden hunoer atiokputten
het me.st. bijdroeg tot dien op booger last bevolon
temp slg8ng.W ij Bchrij.oo volotrekt geeo 0 aOBati ... berigt, docb
het Be,tDDr orertaige .ich alecbte eeDO, of we met
te st erk. kleuren hebben geochi:derd. Rim ,,'..t pili.
beau g!l' Ie .rai, I., .rai ".I ...t . :mo61' zoo overtuige
bet Bt'stuur lic b er ook ('6D 9 VAU of bet Laza-

; OOP€1D .

I

1Velke maatregel6D, OlD di e oi.kte zooveel mogelijk
te b•• lrijdeo, door hot B•• tuur worde" geoomeo daar·

I

van is ona niets anders b~kend, daD rt.a.t hi~r eo doar

cbolera·drallk in de de... word t verslrokt; docb wie
fan Qubij de iDcoleDtie of bet phlegma vall den inlander kent, zal al ligt met ODS tot-stamlUen, dat die
overigene 1 bilanthropi8ch. medil·yn- ver.trekk ing lut·
tel weiDig ~aat, en gtilooven wij dan ook dat in de
weeete gevalleo een be8po~digde dood meer uaD eigelJ

Ons .uitstapje naar Wight.
DoollDEN · JONGEN

H QLUXI>ER. (.)

(TT"'O~9)

~. ~~ ·popi_""W'.~

wealonDlJI ,."l

4

,Mogt immer, v reemdeliDg uw voet dttz' g:'oD(l

beroen~o,

J; D l oeral of ~ev(K1 II

oaar di' brkb uf \·OCilHl. J\eer I t OO:-{ \"aD. 't marmer af, dat op d!!ciI laden (rooDt,
Io. denk aan ho.lilr wier geeet lu bete: oordeD wooot!

voeiig:~n Q,lensch slelllg niet bet oDbe!8.ngrij ~8te is, 8\
spreekt bet 81ech ~ 8 van t!e ne jonge dochter uii nederi gen shmd, to n.lu,uwf' rD ood~ buitelt hare woouplsats -

Hoe neJrig Wall baar lot ! - . en toch, de Thlt; de. neden,
Die faal vol ze~eD !prak VOOl de ann en bier beoedeo,
~ (ll o ok baar.. ali 't z",d be"ija · V3o trou.~ en uaermiD,
EtD uitgelezeo achl'lt un warmen Cbrieteoziu.
('t Ge\oof, d:tt Iigt 9~npreia" ill. dui' hsrDls der amarto,
De bOl)p, die 't pad (loa beant t:n kncht Icbel!kt aau bet hartl!,
Em ,rene, Dooit verwrikt trob belschc legermagt,
Ell liffde die reed, hier . de, hemel.~ vflllugde bragt !
De dood verloor zijo Ichrik; · g~e.n vrees di,h.aar ,er,'aarde:
Net!D, hoo,;er ru st genoot baa-r :-:iel.ook hier op ur.l.e!
(:, &aal;e, teegne OBi .God a15' u 'met bemelhat !
III 't leveD trouw gew~!t, fODdt gij bij ' t .teru~ rust .

geken :i.
MEMORY O}'

E),IZ ABE Tn WALL B RID G .E ,
TnE DAIRYMA.N'S DA.UGHTER,

wh ·., died M. y 30th 1801, aged 30,
She bein g dead yet opeaketh.

Dui.endwerf g.lukkij( 'bRar, wie .di ... woorden gol.
den!":" Maar laat ooe verder t,t"an.
Na Bembridge en .8t. Haleu'. green, ligt aindelijk
Je atad Ryde a"o de heurt. Bijde aankomot aldBar
van deli • .ekant maskt .zij .den oe,fJen iodruk op den
Lo/C /!/ Al!r loS mI., .'t'a,,(k - DMt H~ ~.40 ~(mg
Tidingf of, !/TQ(:f, (I.)ld h/I'8ntl!l8 f~').tIM jXJ01'
vreemdeling al. Weat·Cow.,o. A,\n d. knat gelegen.
Gar:t !tn, Ail (rlJ,tk ,aNd "tUtkfulne$~ to ))1'()t't!.
vh,lI: tegeoove~, . Port.mouth, i••ijdaarvanlllecbto vijf
IAe dw;~'t (,.ttm",:, of /ai, 6:9'lIJfrlleu {QGI!,_
mijleo ·'erwijderd. De buizen en .kerken eehijnen, fao
{Failh~ I~ ·,/;"'p'.lfJ (J.I'.it.tim~ '1 dtt.r~elt !//oom;
ver"" 'galien,' iJp elkaodera hoofd ·. t...tsan, en hebbeo
JIopl!. /h1St (',,* ~<l ("M'!1' lAi! ~~ 101M fOilliJ;
PeMe tluJt ~/ , MlI'" da.(k kgim<.J N)uld ' ;ir.8troy:
I veel .van de . toe.cb~uwera in ..op.arden_pel. In het
~.d Wo. fW jW.d the ..".1 .nth
joy)
i bogie .der .onge eeuW was Ryde oiets m•• ~ dan. eel)
Ik~~,, '· of U6 ,(iH9 .disarm'd 1M ('~IC noft'a~•
iB8Cbersdorp .. h .oude oo~koodeo l<J R!#genoemd,
.B .U·. r44fed ~4~t'JI ~' ~ . .rr.~ile she li1t!lI!r'd An,.
w~rJbet onder · de regering .van Ricbard · II door de
o Ir4pn UAIf:t ~4y tl'e : /iu , IM~ lJe · I:J~4.l.T. Ii!,!>. foitAfol. aad ;." tkaiA jitid mil
Frall80hen verbrand, eo vurkreeg .edert ..ne mditaire
wacbt, om o.er de veihgbeid van het olland te waken.
Door de 8Oo.on<iigheid van de.e regele geraer I, beb
De .taiger, die al. IGodmgaplaata dieot, is 2226 voot
Ik mij .eratont beo, .00 getronw ik mogt, aldlla in
lang, en skekt tot eon.. aaogena.me wandell'laata, tar.
"91 daarop solid priooltja. agn gabonwd. Debal.e he'
bet Hollaodeob over · te breogeD.
D!R1!rAOBDAOHTBII.1 8 VAN
gBwone toebehooren .an eeDe atad, beaft Byd.., BOO
, B LIZ A B B T H W AL L B .R I D G E,
i good ale Londen, sene arcade, waarop de mW01ler.
DB DOC~ ';"ANm 'or..rWiiUIIB,
: aiel; weiDig trolaeb sijo; want sij beeft ~no 10,000 p.
8t. sekoat. Op onen ...·s Baal' 0a6twiM hgt
welke den8Oaten . Mei ISOI aliier!, : 30 jar"" ond.
Rnenl geatoneDllijnde, 'preekh ,ij ,nog.
•
_ n de droerige orerblijfilelan voor bet OO&6Dbhk
...
_. ; .: .. .. . , . .. ~ .
. ...
-;
Sif(Jn!,ful

(fe'

/., 1 6!1

r.ntJ1tce or

f

Mangkoo Negoro Om Beker eerat NO eij" t/Qod bulp to . ,
krijgen.
Zoo .ertelde men ons ook decer dagen, datbet
beg•• ven Van inlanders vrij ligtzinnig toegaat, en bet
dikwerf gebourt, dat een lijk naailwelijka .en _t. onder de aard. wordt bijge.et.
Eene .iekte, die morgeD .al uitbroken,.doebeen
'iekte gelukkig vao onseboldiger aard, is de Djokdj..
acbe Oongreskoort., waarvan foorloopig o<>g Di., · an·
d.re ge •• gd kaD worden, d~n dat meD er .eel van
,erwoehl, ('I goede oucces namelijk!) betgeen we dan
ook .an harte hopen.
'
Aan _.rmakeD beeft het 000 dezer dagen niet gehapsrd, altijd· als de .kaleD (in I. kerDli.) ook daaron·
der gerekend mag wordeD" en W88"an deseo UllOM
teo 3 ure d. tenten lijD opgebrokeo ,oor de te bonden parade ter. golegenbeid vaO Gorebeg M.,.loed. Bij
die gelegenheid bebben wo oooit kuonen begrijpen
waartoe dat doll .. rijdeo der Europeauen dieot op weg
naar den Kratoo,-en dat door enkele heeren, die we
weten det niet erg ge.teld zijn op die f"estelijk~ gelegenbeden. Wolligtdat h.t belalen der haifju,lijk.,
oc! e pecht op 'dien geringeli Inot tot feeat-iareD in.
fluenceert.
Do Palmieria bebben bier uitatekend voldaan. AI.
pianist beert de beer llirleman n farore gemaakt. Ala
cbanteur (een gedwongen· partij doordien de heor Palmieri verkoudeo was geworden!) daarentegen werd bij
ni.t on.ardig uitJ;el &.~cheo. Het .temDletje W611 dan ook
helagchelijk .n deed denkeo aan ""0 tieojarig . mei&ie, dat door eeo betoldigd mo.ijkmeeator eon airtje WBI!
ing.pompt: - M.n apreekt hier .an eeo beeng&IW
van on.en R esident.n noemt , oel f. reed. den num
van zijn vervaoger..... den ' Resident .IUI Nilpm 'lID
Pu.soeroean. - Qui "i"Ta fJerra.

reth opKedong';;koppie een Duttige <1.1 menscblievende
in.telling is, dan wei een onding. Oagolijks toch ,iet
Ul~n legit>. inlaod er8 m~ t af::!chuweHjke kwa lcll ben eDt
laogB s'heeren wagen loopen en bcdeleoj arms drom
mel., rlie men veronderetelt, dat binnen die inrigting
V~!l d. onbeBDlett. bevolking Bfg.sch.iden mooten
blijvan. Daar tooh wordt boe geriog ook, in bun on·
derh oud voouien, docll achijnt de opzigler van dat
Lazareth het met het toetigt zoo naauw oiet te nemen. EeD dier arme drommel., met d. aftigtelijkote
kwtil'D behebt, lag deter dagen gebeel van kleeding
outdaao, te .terveD acbter de otalleD van Z. K. Prioa

Willt'm den V ~rovera8r~ waar onder een aaotlll graf8chriftell op llJ :"I r;U!1H! f1tt'l t:, fau welke vele \'ovr dt!l famil io~ W orKI ey toll H olmes, het ,'u!gewle ' oar den go-

TO TIrE

Aan·· ~e weetkust .,1m Wi~h~.· li.~t Alum./Jaai, dat vee I
door ,vre6iDd e lingeo , "'orJt bezocht, terwijl , het, wene.r
volge2la, pr~fe58or . Mant~ll, .ee.te uitBt.ekcr. de stud!e:, pluta ie. voOr geologell.~ulten de baal verh.ff"" zeell
in Eee 'ijf ' rolSpuDten U.l t de goh·.n, bek.nd onder
, den oaam. ,,,n ife Needl.. (de .Naalden), W$arvnu oleo
eeo VUllrtoren drB' gt,
Ta:••cheo twee heu ••.I. iigt hot dorp .· Brook in eeDe
IHikoor'lijke vallei, eo op pe~igen.r.t8n(1 "an elkand'er
de' dorpeo Bri1too, 8bor;;w"I1, tl:atcol1lb~ eu .Kiog8tcn,
wB,lk laatate bet kl.inate ' ker'p"I, fan he.t oiI8n,\ i,.
Al,.tegenvoete~ va." Cow.e s. • inden wij C:bale,alwa.r
pen vanrtornn weld 0pl!erigt; die.· ill pTakti.~k " blel·k
sleohta licht to ge.eD bij . goed weilr, ·wauoeer de: '09'
m.".ekerder gidseo io de .terren .iodt;,:: i~ do' nobij·
beid ligt B'ack_g'Bng- chine, . •lnt heerli.Jke entrolBche
.nlltltn~tafereel9n aanbi..dt, terA-;Ji Ricbard Wordier
"erielt dat bier eeomaal een 1I"00te boe.;'elheid go~d
ulthet eand is opgedol,en" Wij Ewijgeo van' Under_
oliff', Niton en St•. Lawrence, .om in .betkorteliogs iD
bloM toegenomeB Ventnor een. ruetP":JtI te ?ollden. Van
dm . kil_ wij . aan ,Boncbn;ob, Bbankltn . enS,han·
klb;l obine. dorpen..,.... llieerdere ' beteekenie. Appnldur.
ooll)be in .de Dabijb~id . i. eeor oud. Op weg naar. Rr·.
dll. liggan Sandowo, Yavetland,Brad.ing en ~retoo;
in ,diUaatate dorpje i. Gsoe kerk ntt den tlJd ".an

of me. aud tbioga with IIbtnJlity.
WBB8TBL

Prijs der Advertentifm van 1-10 woorden ,
voor 2 p!aatsingen f 1. -

k·~o.
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.F Ell ILL E'r 0 N.
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It' is erideDCe of a . Doble miRd to judge

c.lsgeIUks. Zon- ell Feestdsgen uitgezonderd .

~e7ii1.'1 l~d,

FptJ" tRis ltaitolCt!1l tNr! thy /(lOt.ltep& frt!rui
Tfllr~. J r olf/l. .I M roHf"~JJ!atknl {I f . tl~ . ,ud.
.A,;,tl ",;111.- qn.. },>!T ?fl/IIIJtf .!J1il'it. rtlts witA GfHi.

"'4'",,',

i .•

!

I

I

'

"
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Qoter""',.

Ingezollden stukkeu.
Samaraog, 19 April 1875.
Mijnneer de Rtdacin<r I

10 d. Samarang.cke courane vsn V rijdag . la. ik, Gat
meo .iob bij U beklaagd heeft o,.r het .,schoolblij.en"
van leerlinf!on der GouverocmenhscboleD, ter oonako

v.n het niet: afmaken .ao hui8werk.
De gewo·ne weg ia, dat oudere of .00gdeD, COO zij
reden tot klag.o meenen to hebbeD over bet. scboolonderwijo of WBt d.arme~ in verband etaat, .ich .wenden tot den H oofdonderwijEer. Vinden aij daar geen
geboor, dan ia de Plaataelijke ecboolcomDlissie de bevoegJe 8utoriteit, waar zij bunne grie.ell' knnaeo bekend maken. Wordell oak daa. bunne klagten .u.
ong('lgroDd beacbouwd,'eeret daD · is duokt mij, de tijd
gekomeQ, om door middel van een ·dagblBd de aandaeht
.ao het pnbliek op de wore of vermeende grieve te
veetigen.
Ik weet niet, of aldua is geocb,ied. 't Is voornam~
lijk naar aonleiding VRO uwe beacbonwingnn over
.. echoolbllj.en" .z. !1e~olv .•an '/ ,';tl afmal:eo ~Q""uiI
.. :-,

~::: ..

a .....,,,; ... I o ;,-t,;~ .::

.,.i~"

~nf.:

" ~t ·

1;1,.."";:.l1li"

"ASO:~.

regelen .
Laat 01.10 Ii,,1 anderecheideo. Voor be~ ,;SCbuulblij.en" ala etraf voor de meeate der kinderlijke . vergrijpen IOU ik Diet gaorne den b~ndacboen weoBoben up
te nemen. De tij,tan lijn oak, meen ik Yoorbij, dab
men er een dergelijk Big_moen gebruik .an m....kte.
Niet in dezm ZiD, maar al8 gevolg 'an bOyeBge~oeDid
verzuiw, wordt .,acboolblij.en" doo. u onm811sobkundig
geno.md. Oobillijk kan delo .traf o~er .. ket zijn,.u.
EO bij •. wordt opgelegd ""n eeo loerling, die .een enkele mAal, am groodige redenen, lijn builwerk niet
tot etallon zii" ing..igt, en niet fer· .ao daar bet dorpje Wbippiogbam. waar de· kocingin van Rng.,land
en d. prino.gemaaldikwerf, gedureode bUll ,erblijf op
Os6orne-~o ...e, ter kerk gaan.
Ofaeboon · ik natuurlijlr leed gevoel van al de b6.
langrijke plaa!8<>" op bet : eilandg..,o enkelo besoobt
te hebbeo, moet ik achter. bekeooeo dBt it mij desnietlemin bovenmate heb vermaai<t. Wij. waren, .. to
East-Cow,," aao laDd atnppende, een boogen wag opgetreden, ter · weers&ijde met booDl~n beet. f;>o • . Y!'Oo
lijl< mak.e nde .over bet stoute · plan om . de koniogiD
vau Engeland eene vioite to maken, vroegen wij _
elken voorbijgaoger - die tronwena zeer· dll!l gezaaid
waren op dat god.. lte -:- in welke rigtiog OalIont• .fWtJitr
lag; en gelijk .aedertde ,in.teUiog ,der ,wei:elageb~
kelijk is, we.o Nr. 1 linke op. terwijlNr. 2 jllilt den
anderen weg unried, waarop Nr. ·3 .kwam, en,
ergereode ·880 do dODlhoid vau 1 en 2, ODS, . dwong
regteol'lkeert te maketi, oiodat' wij- het landtiosd dan
rug hadden toegekeerd. Wij · aegeoden .. iotueaobeo .. de
liberale wetgeving van Rogeland en de . onergdenkenheidder bewobers yen Wigbt, die het ~r natunrlijk .
vondeo d"t dri.. m...mdeli"gen aao dek.w..n rondo
dwulden. T. Parijo badden. wij gewia reed. een tzoeP , '
poliei...dienaarB op .ijde gehad, .an '.od OBI welligt.
eene . besobnldiging Tao poging · t"t IIDDingamoerd fOOl'
cle deW-.Ooder weg oagenwij nit_wi_ !illaeea ,
Engelaeb<Jlliciertred'm,eene .datne bebal~ llijnda
bij het · inetijlJ8n · van eeoe victoria; mel; bet mendelij.
ke groan ·daarombean ~D de bI....nwe lwmt claarboV6Ile
was dil tooMel oitoemOlld. gaeohikt om op, bel; titel.
plwje to prijken vao .eeo · Bogelaehe roman, !IWIr'dan
..ooralowt tint gadro.kt: Voo~.rteleBde. door haem4
en boacb, .dankta ik G9d,dk! _.-eel BDhooua in .de
n.tnnr ten ""'n , 8preidt om ~eBdOBPBelBuclIlli meDioh
!falik., to roepeo,eort-' tOIi. e~ toe.

moh
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\lY.,.clt~)

I

I

°
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.
k wat
DIIO'BnL .
klaar lioh~en d8l;' ieM.gia~ri,1n
mell elih
R onur. de.
nlmmer ' '&he~ ' 1 ~ objemYitew. dtdll9lltt bij .giJIIeb:RllFaJ1. . . .
heeftafgeJIIllllkt.'()~In~lell bet opgegeven war ' . ,
".
. ... p . b"b Id vande ' rdoew.cbt eon . pera" ~o <>pg<>.taan,op welk gebied ook!"
.
nlng:.de4 diobterslllOJolijlda.lh
een eokelG : msal In Wr~lke klnsseo kan gebonreD.de . de . oomlddeltlkena \) e
..
ga
.' • . • '. De B,udalill6leera..r. verklaarde dus.tY.aaglli,,~ t..
~een Kooingin, eou .l!lpl1'ldb, dieonkeWlie".... -01 '
kraohtsn van den .~eerl~g . te. boveD gm. Ik gel~f
kwoS kwe~ verkooper.,aD alllijo ..,.rsQbero.0!'d,s'o~
kannen Opl08880, _ bij toonde aan, da' nie_ alle,ol.
" g~88t", ge&o · ooavl....eh.ges.. .m.ppalmemcbaDbl""d
niet,. dat de ood.rWlJ.er !n·beld~.g.v..\leoden I.erhog . min .a1. d~ /{ardoj\8'deden de omstandel'8 e.olge 01001·
keren beetomd 8Ohooe.. ~~ijil; .Seh0i'l'e....• · ..om te . deelacbtlg oijn, Gelijt bijde eorston 'de. Iilntaieie 'de
aijo .nieb ~oltonldo bak o~ •• ~oolt\)d
I~OO ..fworken. be om dan dlefsbl te. ,norkomen,.!>
.
brongon eo hat Ja.aao.~lte. ~a8 w~lligt ,/Jidrond..r
w.. lk..lijkl.~id ' niet ollt.ooW word~ . olav ~_ adoit. ~
Maar. In ge,allen. wa~. t .. nlet. a 'fa en .ra~ opgr
. '.
___..
• beboordo, do~h . dat ~ij ~ioh versekerd bield datmet . , ..rgeet bij de .1aateteo d. faot.oioie ·de werkelijldleid ge-.
genn werk ,oortvloolt nit. 'r&lIgbeidf· .o ~nwl. la m:. ,
. ..
floeds leidera. d. Ja.. ne ... hoe." .l niet io Mos, 'oob
heel,om door oiells b.lemm.rd .neb to '~rm&Ijen to ei.
d
"soboolblijvao" een &eor gepaate atra • om at ~ ooml .
TBLKGBAPHIlI, Da TarkBohe Iijn dia bij Diil~bibio
laogcamtrbaDd,floerie volgeliogen zoudeD wo,den.
.
genooOeppiDg. .
.'
delijk io .,?rbands.t eat tot bet begane"enulm.
l e e o stoornid badonder,pnden ia (in den Iijdva.D eeD
' : Na . e~o· .kort woord " ao:, de.n p_ideo~ ter. opwak~'
. · No~eeu trek, . tar ' k.o8obeteiog ,ao .
rijSon
even
.De leerhDg dan DOg me~r werk op te
kw~rtier')' . we6r be..steld.
·
.,
·.kiDg !o~ medewerking eD ooder.to"niog werd ' de ' fer·
gee8~: bo.veleu oode~ Ol.S lulleD ' te llelfden;,Jd ' een
• t::~t
door n wo:dt .~aDgeraden.la ge.o afdoeo e maa g..
gaderlDg gealoteD.
'
.
komleob08ceoeals. ~Ie. dol' ••cbonde..we1'61l" an een
ell voert dlkwlJlav8n kwaad tot erger~ k
b I
."
.
Wij b.trenrdeo het, dat de OpkO!ll8t '09 gering
patbetiooh. ala die w~. H ..ooje ·.poe<>t" wordt; aobrijHet lilteD afma~eo ,an opgeg~~eo wer . D.a 80 . o~{
D~or den direoteor . val'l 0 .• E. eo N. ia .bij ·ciren·
......
•
.
(S. CI.)
veoP Hoe,elen kunDeo Bcbrijven. bij b.arten z66 dartijd i. reglemenbnt~anbe!;d:n t~~~~e:n ~::e,~:1 v::~ de
lai", Dader uiteeng.zet d. jniate .bedoa\,ing vao Staat_ M1lrgen vroog leo 9 nr~ ~.I de io.taUBlie van
I~I eo .66 ~rn.tig" z66 leeder en ~.s6 fONcb • .z66 ge~
vaD~et .. regle.me .
.. '
...
. b' 611 .
oblad 1872 no. 990. OBmelijk dat . iol. underwijzera
don Dieu" beDollDldeo 8ssisl~ul.reaid.ot vao Bangi/.
tlg ~n t. ~6 ,erh.venP Ho.v.e l.n w.t 008 Yolk. 8~opeobsre lI'ger$ .oboleD ID Ned.·lndI8 St ....t. I.
b t
vol.trekt niet worde. nitgesloteo van den overg8Dg'
de heer van Z,'11 J. Jvu
1•• Lo b.boen in t. eo'
den. In o"ootnk .•0ov~le j!8ZogdeD nedAt', .be mob
.. Niet reglemeDtair .n .eer onmenscbknodlg .~n . at
d' I I '
woordigbeid va~ deo r.ai~~nt
g
grlffeleo in't go "engen, .66vele. beoldeo . en ..flgur.D
'\In,. volgena . nw verl4Dgeo den leerlmg voor t D1~
lot ooefere bet.ekkiDgen, ,!Daar dot . It a eeo DIet ",.a~
'an 't beste . a1100l?
afmakeo .van bniswerk to otraff.o mel terng ••tllDg 10
geaehieden don .". v.rkregeo verlof van den Gonv.r.
(8. Bbl.)
Maar ditR~dicht bee ft. bij zijoe vele dengden, een
eene lager. afdeeling of klasle.
..
neur.GeDeraal.
gebrek. H.t ie eeo dr"'" 8eo gtodicbt dna dat .moet
Niet "liemenlllir, omdat de 0"dorI<9,or tot bet toe·
.r..U03t ~ 0;1 Lettcrnieu WS.
knnDeo worden 0l-gevo.rd.. Di~t slecbta 'OOI'een kloi~
pasleD ' ~i.r atraf. de magtigio~ d.r Plaatselu~" ocbool.
MEN eehrijft8.n net Soer. B61. vaD Modjokerto.. 13
oeD kriog VaD uitgelezeil g.eBteo. maat voor't. g.... .
commissi. Doodig beeft. en ~~ ..n.eo toegepaat wordt
.
De'verMwoDin~ va.n l'.IuUa.IO"'U 's
sobe grc;lOte publiek .. Voor 't pnb!iek, dat weiDig. ' b~
vOOJ' overlredingoD van er?st.goo aard..
April:
.
Vor........sohool.
grijpl. teo.ij . 't go.igt . het gehoor te bolp kom.; d.b
, . Qn",,",,cAlwndifl. omdat dIe at~font.er.nd I•• oor den
Gisteren namid.tag vijf nnr bad albier d. overgave
Eon b.k ... aam fen il! e:onui.t vao do NieltlDe &lterdam.
mee.t van bet;!eeo hot .iet alleeo eeo diepen iDdm/l:
leerling. Diet iD overeenatemmlng ,?et bet ~ega?e veres ove.n8me 'an het bestnur plaats. De controleur
.eke C01JraJlt 8cbrijft:
krijgt. Eu 00 is ioijnoerwijt tegeD . I'or,t;,iuc"ool niet,
snim · en sobadolijk voor .ijo vorderlng~D.
~" lougeo
van Heog.1 i. w.... rnemood .... i.tent're.ideot.
dat het oiet meer te .ieti geeft, . maar .lat betgeeo
Da vendutjp van deo beer v.ao Ziill de J oogh ;'ao
Naanwelijks W118 M u It .. t u Ii'. Por6telll.noolver·
er ge.ien mo~.t wordeD. 80ms gebeel ootbre.kt• .80.m.
blijft tievor tieDmaal ocbool. daD dat b'J •. "I I. t voor
korten tijd. io eeo lager kl.aoe o~ efdeehng Ifordt te' B e b e o e D . of ik Da..lte mij (7 Oct. 1872) doarop de
te diep v•••tok'!ll i..
..
rogge,at. Baveodien komt het m'J voor, d8t d~ .ooders,
zee; bevredigsnd. De weioigemeubelo, die er verkoobt
aaDdacbt te veetigeo . Een gedicht. datj,verbeveoor on·
Dat. g.ldt reed. vao den bonw van . ·t. otnk. Die
eo met r.d.o dibm ..81, .icb o,er de terng&ettlDg .?nn.
werdeo, haald." oileD zeer mo.,ij. prij,,~o. Yoor
derwor~ behaudelt <lan de ·me •• t." van deo joogsteo
bouw ia, wai men oOK mage .zoggeo,o iet . llordig.
Der kiDd.reo .oudeo b.klagen. Maar hi .. abhJven
obampagoe betaalde m.o per glae vao f 25 to~ f 31l.
tijd. dat .an groote oor.pro..t<elij~heid geluigt., 't jaDiet acbteloo.. Asn'I sInk ontbral'kt . ,0Ietrettg".D
ge: ::~r ::l~·,at~~t~·:,:~eb::I:iJg·:d:g~::, .c~:,:e k;:~~r:;
f.D deD leer'ibg ia zoo la.ti~ v,oor de :n.d:~".i .e~t ~sti
Heden o.btend, .even OU'. vertrok: on. geocbt 'hoofd
aa
e.obeid - iotegendoill,. eeo gedaobte Iigt or aan. ~n
Voor den onderwij"sr IS t. Doge WI) en".
g
van bestnllr. oDde.r bet gebulA" van het kaoon eu bot
gr.o od.lag•• 00 ged.cht.. die. plan. • ....,ikkeliog en
omdet hij geoood.~kt i••.~oa'lgt t. bond~u o~." deo
-.r
eo geepierd .. , .OWb olunte \litJlUkkingeo.
gee'tige
kooop omnt. Sollljnh.... r be.tAa~ b~t .otuk . nit. twee
opel eo vaD deo gameloo. AI denotabelen "In de plaat..
trek ken. 80ma bijteode aatyre, aan kroleo van 'I ha.~,
""ilerogene b•• tallddoelen: et.atkuodlge b.,plegohugen
nablijveodeo le.rhng. M.9 dun~t. de onden'J,.r .~al
die .trd niet toepa •• eD, al. bq van de~oodz.k"hJk.
w... roDder ve.scbeidene dames eo eeo groot g.volg
grepen in 't gewoed - zulk .en gedicbt ... 0 Ie kond,·
der Koniogin eo eeo politieke partij intrigue. Wat ia
vao ' inland$cbe hoofden, dedeo ZEdGstr. nitgel.id. tot
geD"bet w.a eell geMt.
,
.
.
.
. '
d gedachto, welke d. K,miogio be.ielt? H~t volk
beid er van niet'ooertn!gd i •. H ij straft I1nm.rs o.eh
&e1,eD oak.
.
.
..an de greDs.
Dat d. POrl/emchooi, met aeolg. verkortlDg. ko
rb.ffen, regt doen. ne"r •• d.lijke waardo den
Waar orde in 't huiBge.ill b._t •• ,I••• he~ n~"t. m~.
Afgeach. ideo van het bo,en.taand. Mel ik u mede.
woroleo opgevoerd - sow ... ige. nit dramatis.b ougp
men.cb waarder.D . Bij · die teak wil ~ij'i.h ... lr .et.
gelijk dat . ••0 leerlillg berhaaldehJk .n alahg I. 10 t
b
R
K
t b ' ,
voortretr.lijk ge_IBagde toooeeloo. h.ten hioraver. gee.o
getoo. 001 baar zichzelf ,.rloocbeoen. Bo DO de ged.t de ewu.te ') 00 oeaoemo weer e U'9 ,..
twtjfel loe. M •• r ik twijfolde zee r. of het .tuk 10 z'JD
sebied ... i. van Haooa? Die gescbiedenis i8 de conoreaflll1lken vao opgegeven work. Voor,d, al. or reed.

.un'

;r_en,

&t

elm::

i

"n

d:~m~a.!.b~tr":e o~:=:;I~iic~"'.e~e:~::t d: t~o:e~~ t~:~:: lon!t~~ v:.' E~::re~a:c~i~:.~:~:.:i:~:~:nd;~:r:~:h:?.i ~:~:~~:tU~::~ z:e~ ~e;b.br~~iri: o~;:r ·~~o!:~I::;e~~:ue:;. ~ijk~:;~:~~Ii~gid:::I: ab~::~:tehe!b:~r~;' tii!:;:;;r~:I8:;
r

En dan ver'v all f811Zelf 't bl! zwoar, dat hlJ m ~t eer.
Idge ma.g ovei'. den bjd moet werk . ...
..,

V:'ln' HH. Offieieren en MiIitaire Ambteo8ren van het
H ,,,fdbnreau dor Gooie. de dieoat 'ali Cbef '''0 bet
n
d::

pen kon wordt:'n b~tH!:IJ?uwd.
•
Die Iwijfol sproot b.ernit . voort, dat. hot otuk .te

!:!o~g:£~~~·;"~:~~?:::F:~~~~2;::~!~~~!;~~:1~::i; OgWo~Jr;gj~:~.~~;;:~~g~::f ~~~te~:::~:~~:~ ~:~ r~~~~:~::~:::~o~;t2e~~::~:~~~~g:0:~1::

-

menscb' Daar lijQ zt'delijke waarde aileen gewaardeerd.
bier g.scbi.dt regt.
.
.

:~~:~o:~t~:~~~ ~~iim~:;~Fog:::~l~?i:

:i:2:i:
over den toestaud VRD 't ,"olk, 't. Hof, dd taak dtir
bedrij\'on, die de 100 g~wen8ehte spaoning , teweeg..
Vorst.n, de elleDdighcid der politicke partijeD. eoz. -:breogt. D. me.ot.o .i.n d. ·tonoeelen" .met .meer of
beocbonwiog. D. w.lk~ dikwerf .ee~ scbooo. ZlJO . en
mind •• belang.teHing aao, doch .• iDdeo de.ariD meta
prachtig uitgedrukt. lIaar besJJI),o~wlDgeD.boe~~n nl,?t, - dat hen doet bunkeren Daar 't geen volgeo .1. J.
.ijn voor de dramatiocbe werkIng apoeJlghloderhJk.
omd.t • • niet fatten .. at hno koo 190<eo. wat· fOlgen
.M~er . actitt titS en miu ,j~r polttlek, W~tI OUJD wenbc~.
Dl 0 e tJ beebten zij .zicb ' misscbien 't meest UD mo'"
M u I t aL u I i bad de a .. rdigheid dit te •• r.t.... D, ala·
'deoleo. waarin de dicbter hen tel.nratelt . .Zal H_I .•
of ik eenige moordeu, wat BO'lgaalocb .uur. euz. vcrfdld . 'fO"'" 'ijn b"".aordige in.ioua~i. worden geakafiP
langdet ell va~ du polit ! e~ in ' b dra~. ,af~eerjg
$al H erman r.ijn z~tlter w'r ekeo? Met di& vr8g8B, in 't
SOEBABAYA 16 April, Na.. r .auleidiog van het door
wa. am de politieke ,\rckklO g• . welke LOUI8e 8 bebart zag .1V.\ligt ",enigeen .erl8Dgend nit naar de
on"eO correopondeot in Nederland me,iegcdeelde. b..
,.chouwingeo bebben . .D .• atr~k k 'Dg in .... m.rkiog te
dingeo die kome" .ondeo
z,e, Be•••!.feld wordt
treffeode het aantal hoofdeo door de Maddalobi ve..
oemon, woor '& lli.te~o poilliek .ge!!~br~n maar
nie geBtraft en HermaD wreektzijo lOIter niet.
voerd. (zie 00. No. van 13 dezer) bobbsn .erachilleoeflP knnotwerk geldt. zun eebter. m'Jo mllen•• eeo
Dot de idee van 't .tok \Vat diep ligt, kan sekll1'
de geloofwaardige perBoDen ODB buoue ver wond eriug
grovt) zonda zij~ ge\~lje8t teJ"n 6dn . der t'erats r £den dichter Diet tot een verwijt worden .ange.rekend
Aan
betuigd, d..t ooze eorrespondent. eveo alB "oeger. de
geleo van d.kuDotkritielr; we:ke Dlot gedoogt tot
_ ma .. wei moe' belrenrd wordeD, d"t . bij de feiteD
deD WeIEJeIGe.lr. Heer Vor.tman.
"'Bat.taf i.to onder. te ~.b. niken a!. de ei.cben . dar
wwio de h oofd~edachte a"D.chouwelijk yoorgesteld
Indiocbe bladen, dit getsl .Iecbta op 1500 stelde.
IkdacteuT der Samaranguh.e Courant.
Ziebie. de opg.. ve oao bet wezeolijk ' 8ant.1 perso.
kUUBt •• Ive. Of Ten K' at e'B & llFpp'ng geen baoden vorwezenlijkt wordt"niet wat dnidelijkor hdOft;,nlt·
nen ...n boord .van gemold '88rtuig.
boek 'oor geloogie kan .ij n, do.t t~t de msorder. of
eenge •• t. Ik weet wei, d"t . n8lll' zijoe meeoing ionige
1000 Mindere militairen.
mindere wa.rdo ... n zijn gedic;,t mete .. f. Of we eon
zoo weinig beduidt, dat bij dacbt baar ' oo .. cbalan~ te
36 Troopen·Officieren.
gelteel andere beacbouwiog b"?beo over wereldbe.tunr,
mogeo beIJOodelon,- ma.r .oor heo. die niet 100
3 Offic. v. Ge.ondbeid.
ma.. tacbapP'j en le" eD; of we t /(1$'''''' de famllleveele
boog Bt.ao al. bij, i3 die Doocbalao';e &eer te betren'
2
• II
Admioietratie.
ens. der oude Gri t3 keo vol8hekt Jilet kennen, - dat
ren, t': D ' omdllt de m~erderbBill van 't publiek Diet b&Op VRLTDAG 23 dezer de. DamiddagB len 7 nre .al
10 Mao (~ospit"al personeei),
doet aan On EQ wo~rd •• iol( vall bunne tragoedieD ge.n
grijpt don hetgeen Ee ziet. vertieat door die nooob..
teo pootkantore '"Ihier een po.lpatket worden gealo.
80 Bodieoden van Officieren.
albron. . D. neigingeD, · de be8Cbouwiugen der ten
laDte behnndelint.: der intrigo bet allll< veel 'aD' lijO
ten yeor Bingapore t. .erzendeD per bet direct daar·
16 Vrouwen.
tooDee.le ge,oerd~ pereooen lijn Ob8 geheelonver,schlldramatiecbe werkiog.
been verttekkeade atoom.chip KODing Will~m III go2 Stafttcbrijvers.
Jig, mallr wij moete n die n eigingen eD beacbouwlOgen
Men k~n elechts g itfseo, dat Van Huisde ' de m.n
zag,oerder Ten OtJer jj~
2 Scbrijvers bij de administr..tie.
kuooea bagrijpou . Zien. wij io bet dramo, boe eeo
is. die Haona'. gooleo naam be, ...terde. Meo hoon
.2 Staf·boorublaz.r..
peroooo, .1oor aandoooing en b8l'tetogt ~~dreveo; "?t
wei. d"t bij op oen ali6i .iDtom Van Weert te red.
GODSDIlINSTOEl'ENINO. ;lIeo deelt ODS mede, dat do
2
, t.mboers.
een be.luit komt en tot een doad - w.) moeteD 1D
den, meo vereeemt telfs van hem eeo oitvoerig batong
2 S.boenmakers.
d"t zi, I8proees, gewoonlijk .'actie" g~beeten,. knn~en
'0 .. bet effect, dat 000'0 bn'pmiddel bobben kan •.maar'
godadienstoefeoiogeD de. protestantocbe gemeeotil al2 Kleermakere.
deelen. Eo danrtoe moct d,t wei de eerste e... b tlJn:
men ziet het hem niet to.pa.s.n, meD ziet "r bem
hier, van bet begin der volgende w{'ok Bf .ulleo w?r,
3
0
KettinggaDgera
met
maDdoors.
de
figureo
moeten
'
wen
•
c
ben
zijn;
de
8andoenin·
Diet mee aao 't werk ..Ber.t _an de Kooingin veroeetDt
'
5.
deo gehooden io bet 10ka..1 der loge, d... rto. wei wII-gen, welke zij ve rtolkc" . moeteD. woer,klank kn?Den
w,n eigenlijk w~l~e · la.~beid bij begiog. D""b oma..$
lelid afgeBtean. eo daar .u1len worden .ourtge.et to.tTe zamen . • , 1689
viudeD io DO" gelD o~J; de 8'''JU, dlen ") Ie .IrIJdeD. meo die niet door bem.elf zag plegon, beeft m.o· v.n
dat de reparaties aan bet kerk~ebouw zullen voltoOld
Voegl men ou bierbij nog de 90 maD equigage met
bebb~o. mo.t. ook .~ma kunneo bekoreD, e. zelf. bet
zijo mi.drijl .ook maar een flaanwen indrnk, ia men.an
stoker. en m!,obinisten. dan vorkrijgt Oleo een totasl . kwaad, dat 1.9 o. o<"Jdon, moet oak onB met Vleemd
.ijn miad ...d .Iecbts b.lf overtoigd. Koo die .beer van
oijl\.
vao 1779 koppen.
.ijn.
.
,
't HoC', die .ijil bonrs v.rloor op . Haona's trap, ni!b.
DE scb.de onlaogs door den bliksem aan de pro·
_ Nog deelde men 00. med •• dat de vooding of
Wat de aar,doeniogen betrerG. de meest omvatteneen "od~r ,iju ' geweestP Eo a ..ngenomeo, 'dat dlo
tollantsche kark veroorzaak~ wordt ge8cbat op ± f 5000.
liever : d. bereitiiog biervaD veel te w.oschen ov.rliet.
de z"n de mio.t meeoiepe DlIe: het .... 08 de vraa~ do~.
~ra.g bij niemand ree.: bet pnbliek. Aat slechta mid___ _
.~_
_ Gist.reo lI.ond b.. d de olgemeeoe openb.re verof de z66 Olllv"Dgrij'e p',i.:"nthrap'e der K001D,~1O. di.
dOlijk 00 apre, . coup d.elgenoot we.d vao .ijoe laagSlIITll'S GEZl\L.OILU'. Volgena acbterstaaDde od.er·
gadering ... n bet Soerabaijascb Zeod.ling Gdoool.chap . io de eerote boJ"J'en t~ t obj ect h •• ft. DIet .eo per·
beiJ, kan ook io .ija straf Diet 'ao gaaaeb8l' barte
",,:,~ t;;~ ~~1 Rmah'~ I7pov,e hu-'hsp VB" ED~eJ8ebe artiaten
plaBt8. wiltfe men do beloDl?st"IHna fa~hnt.t,~ n YHI ", " ~.-'! I ~""0n ~U: " h ro t. "!"n , lr ; l ~ T .. t; p,P< ~ !:<
.... I:tll~" -m~.~ "'An .. h_
":cC'~t;u. ~c~ ::'AU ci.;u ~"'hj ; ,~ i glHK ui~~ wei, UttJ tlYOll'a£'D" YOr' bl'odl'ng met die ,au b~t Vaetel~nd, op Vrijdag,
opkomet tar vergBuering, da.n ,oude men die al leer
stractt niet op 't toonl?~l 'iefHcbiJJlolJd Welen, geno.og
hie aaoschouweD, ala hf"t zon hebben gehad, WIUlJl88l'
I
geri:lg moetlio noem.o. Ood.r do weioige aanwezioympatbi. zon ".kken om hare luoge r.denen met 10'
b.t ook .ijo miadrijf ..bad aanocbonwd.
28 April a. 8. ,ijoe ,ooratelhogeo albier opeoeD.
gen merkte meo bot Hoofd van PI~Btaeliji<. Bestuur' opgeoomenbelJ te, vulgen.
.
Er i. me.r. He •• elf.ld plee.gt precie. deselfde mise
De pre.ideDt van het 8".r. Zeodeling G ODootachap
W ..t de polltleke beochonw:o geD betr.ft: hetIVa. de
d.... d alB Van Hnisde. Daze belO8te.t AUDa, gene beTIINTOONSl'BLLI~G "" DJOKl>JA. Op d.laalste etag.
opende de ,ergadoriog m~t eeu kr.obtig woord en
Haag of do loeeehonwer. aan d. ,~ch~t•• o
hberale
la.tert cit Koniogio. Eo V80 He""elf~ld'B 18agbeld
oo.t van de middeG galerij treft meo ook aterke mad.resch.
deed vooral nitkomeD, dat bet bocfddoel wa. , onderell CODeen.t,.ve en r .. d,e .. le portl)eO, van Hof ~D Rekrijgt meo een z••r diepeo iodruk. WaDt moo is van
'"JI,dcioek8n lIaD die slecbts / 0,15 bet atnk koateo.
lVij. onder d• .-Jav8"."" ala .ijnde de ..
waarop
g;ring, adel eu regt.vr~.k geu u.gzaUl8 reahtelt zon·
bMr .elf getuige, en bet Ireff.od too0801. dat op ~
mo.st wordoo voortgebonwd .
dOD kuoll~n tookeone" : hel waH 00 Haag, of Mnlt.h~.
Belfeld's IBotertasl ."I~t. grift zijo miedrijf diel' in"
De Zondelingl.eraar J. Kaijt de.lde d....oil e.Dige
Ii deo duifol niet td '''Brt goteek.od .b~d. en of blJ.
geheugen. Na d.t tooDeel, I.lfs oBd.t Van Hniede
NllB . wij vernemeo heeft het bure .. n der statiatiek
bijzonderbttden made 90ltreut de l""errig liogoD van bet
ovef bet g:~heel ~el~om en , door o~erdrlJvlllg, den dra·
beeft rezegd, tlat blj eeu aliln 9d~ion66 ~It I~'
albier Zaturdag II. eenige diatrict••k.arten. o. a. oeD
G enootaobap: o. a . dat d~ gome.ot. t. Mod}o Wa,no
matioeben iudrnit 'Dlet h .. d .e .. ".kl.
.
Hea• • lfeld .oor OM ..10 grooter ocbnrk .dan van. nu~.
oedort 10 ja.eo met BOO!o waB toegonom.o eo nu be·
De b.rloBAlde I"ctuur van de Forste1l,enool 10 d.
de. Niet .. lIeeo omd.t wij getuigeo waren van "lin
van Banjo.maa. naar de tell/OlmB/ering Ie D}odjakarla op'
otllnd
nit
1300
zi.lon;
dat
de
••
bool
400
leerliogen
laatst.,
dagen.
b~t
herhoald,.
aa.uachonweo
d.r
.op.o.I.ater,
maar ook omdat .ijo bew_redeo mee~ aD\I~
g •• onden.
talde en in deD oogattijd gerageld bezoobt ward door
ring faa ,tit . til uk ~t"Vt.' 11 lU 1J gitt!'u reden om die fra·
pBthi() wekt dan ,Van H ,u ie,le's tllo~ie{: de&8 .11, red150 en buiteo dieD tijd d~or 300 acholi.ron. Aoo die
geo IhaDe terug t. ,;ell UI.!.
.
.
de,'. <oa dr .. igend gevaar afw.nden, H.BOQlf.ld. dear,
VOOR de betrekkiog 'aD directenr v.. o bet Dep .. rschool war.n. 7 inlaodlcbe bnlponderwi,izera werk.aam;
P.,..le •• ~hool ia bnite .. kijf eeo prachtlg dlchtelnk,
enlegeu ot.'okt. het kw. ad. dat Van HUI.·!. wtl betemeot van 0. E. en N ; komI, Daar men ona mOOe·
- te Malanfl .• al oeoe derg.lijile aohool word eo opge.
groot opgevat, .but bell andold . ' . .
.wi!~"n . En "Bar blijftIle8a.lf.ld'•• tran Het is soo,
deelt; bet mee.t ID ....nm.rkiog mr. Henny, thanB
rigt.
Wi!t gij Here tssl? IIJor' da KOU1U~ID.: .
hij wurtit door de , Koniogio in HIlDDa~8 . ~aUle~ ,eraeasoretario vaD . dat Departament.
Vervolgen. gaC bij ..eoig bSBcbonwio~eo belreffeDde
,'k Wil ".teu "at bet l~ veo 10 z.cb beoft.
' d.rd; 0)0' h;j moot bukken. docb knieleo. delll'loe komt
hpt karakler en deo aan I.g v..o den J~vaau.
Ik VIii lllijD tol b; tnlen ,?or I:e~, recbt .
bet bij hem oio', _ eo aijo ,erDsdering . mukt ap
10 hoofdzaak kwameo dezeD bierop n.der: dat er
Eoo men.ch t. Z~1J. Ik ... eh mlJt] wettlg .deel
den lo ••chollw.r deo indrnk; d~t sij de maf is ., oor .' t
POLIOIEROL. Onleng8 maakten wij meldiog van een
Iw.e nitooDlooponde meeniogl'o bieromtrant baatonden.
Aao de nlgdmeeu" taak. Eo • . moeder. "Ia
mi.drijf. dat hij ' zoo 0'00 bad gepleegd. · '00' .de ~..ghadji die: io het b';zit. w... gevoodeo vao clande.tine
_ de eeD Hg io deD Jsv"au ,ealn.. nleg. veel geeds.
Ik al. m'u k.~acbt too ,otror b. b .gebragt.
heid.ore. in .en . livraipa" .• o~um.d , bet .oban~1 t!'
opinm, Hilden teregt ateaDde voor de policieral werd
__ de ~nder ttaarentege.D oordovlde · hem tot niets
Aao t wel~,IJn ;\'sn .m u ~e~~w.t.; lle~be~ .•• dan
exp! oi~eere:u, dQt iodiree~ t\~t gev~g .. ~88 "an' SlJD. 81goeds in et.8at en 80hilderde bem af a18! lui, ·---:- ziona
Ja, dan noe-m lk m'J zehe K(J l\IO~lD.
geo lasterta&L En ,dese, ,: de ' , ~~Bt~r, 1Velk~ ' ..olei~_
bij "erwe~eon""r den laodraad.
_ Eeo iolander, ci" eeo lantnnrn bad ge.tolell,
Ii~k. zelf. "Ia moordznobt,ig; bij w.a g.en tlezer me....
Wilt gij ge • . t ~ .n "PO!? S Ii . rid i 0 ' . lied ,aD
is van aile. wat ~.benrt. -:-' dl. 10 .loeb . ImllHlr8 met
Dlnge~. toogeaaan!.- w.es er op. dat or In deo J,deo n.."btuij i. ,ek<r cen dur ge'atigate eatyren o~
minder ·.trafwa~r·dig dan "'Hnii!de'8
om<laf;hij
werd veroordeeld tot 3 maandeD gevaDgenioslraf.
Vnao !eto edele, leta goeds bestood,.waaro\> m.t vrnc.b t
fD(}ultl-t. "ri.;tokratie; de sceoe der .rchond.rweren"
een booger gep: ....tate, .do, K"oiD~io. · tm!? Dat HeakOD worden g.w<'rkteo dat men. dlone .kar.. kter . ~I.t
eo" der tretreodste persiflage. van de liefbebberij, doc.
helfeld .de alraf d.... o~r ..lDd.rg""t, .. be' ~ in IIIrijd
Pol!TlllllJ!IN. V olgenow.ed,edeeling .... 0 den post.
~oe.t beoordee.'oo . nssr ~eo Boogenaa,mden zw.rvehog.
zoo meDig vor.t in .0IJaatje.sp.leo betoond. Hebt . gij
met'l liatnurlijk rilg:'8ge·, oel. iD' strij~ met den eisoh
meeister' albier, knooeo tot Wooosdag21 dezer 'a oa-:dIe geen ~ bill. heeft.- d. Ja'8~o .heert ~?k b.boef.
oar voor de fijae wendiogen, waariD d.te~d.rate ge.
de:d.r aw.• tioche regtvaardi/lbeid. BeD f"nt,-dei aieh
be aBo bnlos.lqk levon eo g.lnk, 1,0 , al '\lne daden
'08leoo 'zicb kl.edep; hoar '. K:ooiogo woord:
w;eektaan het.· tooDoel, . Waarin 'Van nwade ~
midd"ga 5 .lt1'e,1I80 . het~o.tkBotoor "Ihier' b••orgd
otrllalt. doarenbovel' ook . beboefte .d?or oao ~e.o . bo~eo
, Value.iDg .... die .e mij ' oiot 8ohe'!kenkan.
gelo.b.igd. D ..... bij · tech ' I." "t · de Vraag aie\) n.e~ . " .
wordeo', bri,,~eo, dr.)kvrerken. ·00' .wo. ....ters. nitolniteod
b.m,er.beven
e•• ~ of let., -:;-hlJ ,0Ddt <yoe kll~:Omd: t ik .... baar niet zeggeo durf• .waar voor!
zeD' beboorJe Hesa.lfeld niet in .ijo plaal9 op e
,beBt6Uld ,0orN.tl8rl4nd. t" . verzenden p.r Ned. steom·
deron : nIt om w'J.b.,,! . deelacht.g te wordeD, ·terwlJI
.. '
.
'
. . .'
, ~ pij~bank P mag. on die grootGr echelm or soo geed
IObip MtuluTa. kommuidant O,tleIcD.;
bij,ter be.redigiog.ijne.ziel, niet .~lden have. eo
. .. ,.·;.. ;··.. Z~~·d~t
::::·~~;~;~tii~~·~~
Bf kom~ di;straf ,oor ' d850n aoov".l .wUrder sijnP
goed. gesoDdbeid, Jaselfs bet leveo opo1ferde.
Met waDdleD m~ var.maak. dan iD baar park....
Men .SOIl .• icb ,-ergi_n, geleoiik....Doeer ~
Daaroawerdgelegeobeid gegeveo tot bet dooo y a n ' t IB all.. hier .... zoo .1Oaakvol iog"riti~t"
.. ioeeodB,dat ·. <t bie~e1..,btae8n IDol in de ~
• PouonNDllJWB. zatardflgjl.werd debnipderpoli:
Yrageu, opmerkingeneol, -- eeil der . bo~rd.r. froog :
D. Inobt ia ...; reiner d" • ._ daD ergeosoldel'8."
gold . •T ..n , minete, we ik mij . Diet v~ie, d..aIl Iigt I!e
oie ingeroepen door eene ~ioe8oh" to\tooondster, die
,Of bet mOOegedeeld.omtrent bet nltzeoden d,!r .
Menscben.oer( bij oP. • naar 't le.• eo g~teekend m.e t ·: oormak ....n die f,,~'vrij _, dieper. Ze baDgt~·
door baar coon WIllI . miabande1d. en bembovendien
killdereD omwijsheid· .t. ~ken, en . de opofferiDgen
met de ' gebiiele etrekkiogyan het iI'Ok.' . '
Nit\h\lJdigde .,an· goederen . ,an . baRr te"b"bbeo oilt(1) Cok do t.. k..;ng .vaa den poliliobu Io.daad . 'aa'! ~~
Bij de eento, aank()ndiging,an"~~ !l.eb Ik
,aD den JaV8lin om frdde yoorzgngemoed ~e erien"
gan, nltzoDderiog ofregel w.oP
• : door Koning George gonogeerd, .t~okt., m.,D. ,~..... -"'3 . be......rd. dat er familieb.kr\kiilg ·. b;oetitU . tuaotum, ':
."eemd.
De Hr. Krilijt ao","oordde bierop. dat noob bet
~m:' 7:~~;:!.~~ili~i~ij!·:n
~"':~. ':'nI":!~ M n .1 h to Ii'. Lon!ae eo 8 oh' i II a fit Poea.J)&t
jonge obioeea werd door .de pDIlIlie opgepo.kt
oeD. nooh b<>t aod"r bet goval. :Wae, - . de talrijke. beg..leld ••. k ...clat oommig... _tIdeD. th. Ned..... d · d'"
betnjrkin~ i8~ bet geyolg ....
ntaoIIiap _
docb ,.giJtteren .weder ontalagon, nese locb.~ ecbter oij,
_keD dar .o...... billeode .!Klboleo. de vele klnizenailrs 00""" ..lIrij'" .... bodoold. 1':., 'n SpujO. daa bi.. apeelt....
Mnltatali'adeokwijze met die .• _ 8ehUlet, · ~ ,...
~no' ~ing oomiddelijt . ap . OD .traIilitte . &IJ08 .' m~ed~
der de Jti,an.iJpveo bemde overtniging, der er bier
_ ... ochreef it,)! D It ... a Ii nam "'ij ilil .......oe! at,
SO DOg' ,erkeercle iD sijn .8ttInJ _
.lJNIrg-perlOOe.Jtei.. .
oYerhoop .·to .token, .in w"'k youraemen bij 80htsr door
=.!:~~v:.~:~aal.~~~~.,)tik~aDl••da'
• f:,,~w boIer: . • lWltukapeeit. '_DDuql.ob
d~lIedetI , op fOiI1''1 . ~. ~ ,!dI

ondere en ver'tferp uwe verondet8t~ lhll g. ZlJ~ er .~1
eokoleo zoo. d.,, · (ou ik niet ga.,,'e bunna pll"II,,¥()~'·
acbe keoni~ "iilc". ·.erdedigeu of wet,.che.",. dot de "n'
derwijzer lijne inzigteo na'ur de btl.l llie ~IJ~l gde.
Ik bet<lnit dit echrijY<n. ",.arvoor ,. beleef.] een
piaate verzoek io uw blad, m et <1" up'l;'e~ki~g, Jet meer·
dere zamenwerking v.. n Bcuool en I1UlB?_.,D en DBauw·
lettend toeligt .ao de ondero op bun lunderen de beote
' middelen eijo om bet l)~chooblij,~It" te '~rlOl!H.i~ r.en of
ge~eel nit de "'er.ld t e .helpeD,
Ik heb de e.r Ie ''In,
Uw dienetw. diena .. r ,
W. "AN Gl:LDER.

- B~ Gouvernemeots·bes'uit dd. 1 April jt. ia nan
.Ieu beer K . F . Holle. advise1\r-bonorair ooor Iol.nd·
soh"" zakau, ,v ergund zieb op reis over Java te bege..
.en in het bei.Dg d.. volk.culture~, eo .icb te doeo
' ,'orgezelic;m door deo Hoofdpaughoeloe van bet regeDt.,;
.chap Limbang (Preanger regent.ebappoD) en door
een er'"reo padiez.aijer.
(AlfI. Dbl.)
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beer80hens bestrijden, . de imderdro.lcteq .woikli". I1Iblid'
dell, &&I;JD.Oenig60 ;tot · den Btrijd. De loriobtiog wan
deo Bw" van de maalaebappij, de &egeriog, de bee..
Bobewie begrippen ~an atand OD raog eo ..nlieo dllt. a1les ...ordt .eroordeeld. Aan dat aile., wo,dt . do
Juijg .erkhiard.WAot het stemt niet o.ereOD wet het
idem,· aat den. diohter .oor oogeo staat; iotet:6Ddeel,.
het .teat dat ideaal in den weg, ...waot de ..... rkolijk.
hem heefll grenzeu, maar niet de f.. ntiaie. M .. t j.ug·
dig vnur atortnde Sob iller dOB in zijo liauber, Kaba !e
mod IMb. 108 op Steat eo . Maataobappij. lot y r 8 . U·
, neal watl ,bet motto, van .!lijo .eerste werk. D.cbw~l.
dra bedaarde bij . bom dat fanatlsm., betwelk door
overijling 81eobta kwaad sticbt, ~n tocb oumagtig
blijft tegeoover de ..erkelijkhoid • . Immers, -deze is do
,rDebt· VaD't denkeD · eo werkeo Van milllo~noo eo
dOl· ligt ';at . beter .daD 't denkeo eo pbantB.ol·on
ftn . eeo. Daarom - ' vraag 't aao Fo.a _ . • orloo,·
8 c 'b i I I e :r lijDe ·. Id~aleo niet, ma.r bij .tond niel
meer vijandig tegeo·o!er't beataande, .tormde. bierta·
geD niet wild meer 101: de bltt.re, oobillijh bSat maak.
te bij,: bam plaats ;oor . kalme, ragt,aardige waardee·
ring, oak · Van '\ b•• toande;
.
Z6Q.e~ I~ · M U I tat n Ii DOl( niet gekomefJ; bij ver·
keert oog io deD Sturm "nd Drang.periode, bij ia .. og
.ijandig legen '1 be.taaDde ge.ind. H.t <ol~ staat
laag _ bij bem .Iager dao 'I rod.looze v.o" - , bel
lijdt gebr.k en ia uitgeput. Waardovr? Door bra..
dermoord ' - een Diatlg ' dee! dor IOliatscbappij beeraobt
en .verwijet bet overig deel tot ellend.e." Die ,ertlo"
nog 1& ton ee .. eDmale valsch, - dal blijkt ..ede hier.
nit d"t Eij Dietil verklaart. WBsroro onderwierp ~icb
d~"t- groot.t;e dee I de. m..atsohappij? Bo" kraug '\
kleinsre .d eel de mR~t allo aoderen Ie doon buig''''

ben gedragen, da~. elUiO . ao.teure olodelijli eeD8 geleerd
haddeo .wat 't sloderen vau eon .s tnk beteokeot. ·. :Io
den regeJwordt hier een stul .I!l0bt iogetltodeerd: de
mee8ten spelQ.n op den ,ouf.lhur weg en keoDon oiet
eeos bon rol; 8leobta eokelen deDkeo Da o.erobetgeo ..
zij te.eggeo bebben, o.er. botge8o .zij zijo mooten en
leggeD zlob blerop toe met :de. bO!'llt. Eeqrepetitie
of .wat, wl\arbti de autsnr weeatal ontor.ekt - liedaar,
nllos • .fTor.e-cllool daarentegeo i. wek.n lang met deo
meeat'm ijver be8tndeerd eD noMr leldingvanue.D a.a.
teouelf;· VlIlld ..ar · een ee'8to opvoering _ io 't oog
gebollden de kraohten, waorov •.r bet G.selacbap t.
eacbikken beert . - nls ik mij oi~t Derinn.r te bebben
b.... odcboowd:. 1.lfs. ue kl.iust. detail a werdeo 100 ge.
aobeveord mogelijk ~ege..,n. Me •• terlij~ is do orsatie
V"D Je rol dea KUDlogs door D_ H a 8 p. la. Van 't
tal~ot van dezeD. kuoetun~ar baddeo ..e meoig blijk
gezleo, maar 0001. bad blJ ono Z?O ,et. ro."t·rdfelijk.
doen rerwacbt.o. Het· toooeol, wa.rin hij zija woede
tegeo: . H.es•• I~eld trach~ meester te .worden, .. as pracb.
hg .. Dletla, mlmlek, actla - al1e8 fiJo l;..akeod, keurig
gellu'lO~e~r~ en tocb epaotann, u8ogrqpoou. O~k de
pantomme
bet laatote tooneel van 't laatste bedrijf
.~o bag~heluk, dat eeD m,og"'.p bet gaba.1 belacgb.
I~Jk zou IgeID8akt bebbeo, werd Zeer goed ge.p •• ld.
Slecht. bet Slolwo~rd, t e Utrecbt ~ •• r gelukkig uitgeaprokeo, w~~d glolereu nNncl t. v. olgede.lam.ord.
. W~ de ~'J'o, waarp d.~. rol .ervuld Weld, eone
vOrraeBlng, dla, waarap M eJ. Kru.emao de rol van
LoU41Ul vervul~t}, ~I "t ..f bIj UeJt!lD dtt v~rwachtiug, u.ie zij
,elv., oov~rstanJ'g genoeg z44 boo;.; h"d opgavoerd,

voor IOijD. egoiBme P W8srlijk, 'wat d~D e~n in deD 9trijd
om 't levao meet deed 9"0 meer dout winoen daD dO~
aoder - ' t; Jigt niet" in 't egolt1me, all eo ttf8lJttU"r gtrmeeD, maar iu ij"er "en karakter. Dat M u Ita t u 1i

~oogt}. 6J~I\} ::!OUW t.o tij~1 wi ~r ,"erhevun gedacbt~u,
o~t."le ~iJPlr.a. tlCn, vurlg .;. h e fd~ vo or regt eo mODBe!!·
htHd,. Wlttr. afkeer VQ.U ,J1ughe id 00 gemeenheitl moeten
sprekeo U.lt, c~ke ~endlug , elk ,~abaltorJ elk 'R'oord, uit

Stut en Maatschappij bescbouwt 01. de gewrochten
van 'c; egl,18me van enkelen - dat do~t hem I"t~re 7(8
0-1er baidtlD oordueie{l; dat duel bem aonklagen ben
• die lolk 'n lo<sland .cboreD, Het dieot ten schild

d.. waardlgueHI, d,e b.ar oFtredeo, da ._liobles.e, die

voar eigen nietigheid;' behoeft~ hebben

8sn

verrot!ring

van de rest", - en dat zijn aIle magthebbendco en
lIanlieolijkeo eo welge.etenen. De baat tegeu die ge·
wiland. anoodaard. beeft io rOTsleme"ooi d.n boren·
to'on. Dicntenge,olge: 81 te "eel .. bruin", ru6 er dan
noodig is om 't .Iicbt" te d,eo uilkumen. E.oerz :jds
't ideasl in. boven!Ileoschelijke heerlijkheid. anderzijtiH
hatelijke cbarges. Louis& recbta, Van Huiaue c . 8.
Iiuk • . Ooder .alle boY.liogeo ~.D eerlijk mao, maar
dere is bUD t oege'foegd als e~n levefjd~ satyrt). E ~n
tendeDz ' beeft 'P,0Tltenachoo! dUB z~mder twUfel, uiet die
van den 30us-titre; neen, veel verder gaat d (, strekking.

Bet oogmark 'iB niet eeu vlugtige acb.ts te govoo
-van' .tD paar vUrBchillendtJ wijzen wilarop booggep l tt.!ltll~
te pe,rsontll"l bun roeplng "ouden

_

kunnen ol'vlittea U

de pijleD,ol;' die persooen, 01' den odel, op 't bof·

leveD, op 't vergeven van ambteu, op tie regt9upraak,
op de politieko . partijon, 0t' den politicken arbeid eu'.

afgeacboten, .ijn oiet de stompe pijlen ,an g,odaar.
dige soborLo, walke DieL kwetet. Ze .ijn scb.rp geoleped, in· bitters ironi.a gedoopt ~n worden op d e n boog
~.I.gd met 't kennelij~ doel goed eD diep to tr.ff" n.
D .. bitter. tooo · b~wij.1 dot de dicbter oijn hart.
8togt loat ep'l-'l/<eo; ';0 niet bo.on de b.r l sto~te n
zlcb plaatate, welke bij zijne figureo 8cbo»k. Dieotongevolge laa~ zijo sluk ook eeU aDdere.. indruk
acbter als een knn8t~tu!l: maken m088t. Ni~t JI~U Ver~

be£(ende~, bevredlgend.n, met ~e wereld en OD8
dikwerf dr08vig lot one verooeneodeD iodruk. _ diea

we 't lierst ~ij den dichter v.oek8n, omdat

bet It!t'en

eo de _werkelijkheid bem zoo zelJen bie.lon. Maar
een pijnlijkoD, droevigen lodruk, die bartet,gt wokt,
wrevelig atemt.
Wat ied.reeo gobonrt, .die voor de w.rkelijk1l eid
geheel 8ubjectiav6 fantasia in plaats etult, gt:beurt
ook met Mill tat ul i: die gemioucut. werkelijkbei.:!
Mreekt zich op d~D dichter in zijn eigen work. He8~
aelfeld vergreep zieh aan de eer der Kooingiu, Vau

Bniede aau de eer van Haona. Heideo pl.geo
de mi.drijf. Vno Hnisde wordt .erne,lerd eo
de • broedermnorder": de ado~, d. po!lticue,
veling, die tieh 880 .'t folk" vergrljpt,, '-

bet.elf·
in hom
de boo
HauDa

wOldt yerheveo, en in baar het ver.fBplitt, oDderdruit·
~, maar .brave, . nobaJa volk. Ht1SBt1lftfJd 96. bl.er wordt

wT:. '...

I

i.~~_ a..
gamiIoea..baIoHIoa ... Smut... '. WenJnul .... ODderhoorighoden ... a.. IAIcIo .... . 11<,
p.no~et1 n. hel ",Uilait bllia , .......0&1 to 'Will_. I, (than. •

. ' . . · 8a..

tagendetyRmt811, die'll plll1lBetellt kce<"Clleu, ~al~ . ' ....IB dit, ... het "oomeDIellJ, l1li1 :P'I1I'IIIIIIMDlII op
len,ond~r't • .,hiIc1. der wettoll,wellie .ij m.. kten~ :.
te voeren,l,ke~ oeerte prijlen:.
, .
.

• . ••.: ,. 1le1llal'aDg.)

..

..:

....

.

..

' ..

B~ . ~!gol:: ~f:'~ IJ='~~1Ilit ~ilD~t~;it!". · ·
lijk ••• bol 9do • •u .he& ·garnizo .....b.IailloD .tIer
eD Oo.t.Mfd..liDg ... BDrD...

.

' .

.ZDid"

ARTn.LERIE.
Singhwa.g), d.....to 1.1.......

Op' Dinsdag20 ' dezer

IEEI.

zollen alsllog· 'W'orden verkocht:

GENIE.
Bij do .taf. vaD 'het . \f8pn. ala eerst..aanwezend 'gGDie-offioier to Atjeh·
tii~':!0l~ , ~. J. Bemer, 'an hee: korpslmiDelIri on B8ppeore ta

.

.hito~:~~:r: 6~~~sa;.. 1!er~;Di~e-:'ir::~ :: ;:t::i~8'!dj~da!;
do tweetie luite.a.ant N. H. J. Richel!e, de tW'f~ eer,te eo de
lutate vaD.. bet lade :o~!~::J1~iU1 het 14de bUaillouj

GBNEESKUNDIGE D1EKST.
J?e overp.luteiog bij bel groot militair.h'J9pitaal te Soerabaij1 no:du
officu:r van geloDdbeid der tweede !tlsS88 J . A. nu dcr · ~tok.

wordeode hij iu "erband daanuede ..)Ver~plaat.t bij het reeODt'8-·
le;ccDkn·geetieht te Kampoeng Maku".r.

-W- oensdag 21 April,

Departement; der xnarine.

vend utie in het vendulocaal

Vl!:ltL'GEND:

'n.

(553)

Eo h,oejarig ,erlol Mar EUropa, '"'gen9 ziekte, aan dell have n-

.al ik voor rekenlDg vaD b.laogbebbend.o .orlioopeo
23 kieten PORTWIJN,
1
SPIEGELTJES"
2
CBITSEN,
1
•
LUCIFERS;
183 Po. SERVETTENGOED,
8 raten lI1EEL,
1 partlj AARDEWERK,
1
, PARAPLU'lEN,
1
• HOBOEN, enz. anz.,
(554) ·
F. B . BOUMA..

Tot h~veDmeeB~er (e Samarang. de havenmetder te Tjilatjap (lhIIJoemau) Jb.r. C. G. J. BalDaart-.
Tot ha\eOUl~.e'.Cer te Tjilatjap (Baajoemae). de havenmee!ter te Riouw
D. Ii: Buij..
.

iffin.fffyrrri

TELEGRAMMEN~
Batavia. dd. heden.

Door de Tweede Kamer ZijD de volgen~e wetsont..
w"rpen aaDKaoomeo: Da Policiawet, de wet op den
aanleg van spoorwagau, de golfbrekerawet, zijude be.
kracbtigiug e~ner o.eNeokomst met de Hand.lmB.t •
schal'pij, bet wetaontwerp tot verleoging . de. termijD
voor de b.etwor •• louiker-fabrijk.o, bet wets ontworp
dor loudodieuet eo dat der · uiNe.ering van vroemdalin.
gen.
.

hBsr gt'heele figuur mo~t~n keumerkeo, - was zij t~
dikwerf e~n v~ouw die ~t met ~aar eigen idealen niet
zoo heel ernsbg we~ot, zicb .. wua. ert met de la.. gh.id
en geru<;:.enbt'l~d VIIU anu.~reo, co geen hooger doel keut
dan de Illtruegea te ~'urijd d i! n e,u met dd iDtriganteu

deo draak te. Btekeo., In he!· eer.te bedrijf werd bet
opel 1"00 MeJ. Jr r use to a u nog gedra~eo door do
Lobele .. t~nl, die tie dichter haar t~ sprekdD gaf, maar
toeo ZlJ 10 bet ~ertl. bedrijf, da prieel-s ,'(,ue, bij ' t

Vendutie wegens Vertrek.
Op Vrijdag den 23 dezeJ,"
znllen :;OESMAN & Co. yendntle bondell

Te Blakang-Kebon.
ten hni.e eo voor rehning VAD deD Majoor Intendant

Van der Weijde,
vao ZHEdG. zeer netten .0 goed onderbondeo oom.
pleten lobo.del, bestaallde oit: Kasteo, StAleleo, Toifelo, l'aoken, ·Ledikauten, Lampeo, Spiegel., eo Bcbil.
derijeo,. Glae- en · PorcelijowerkeD, Diopeos Gereedschappen, eD wat verder t .. ,ooMlobijn ral wordao ge-

De eerst. hOler ia bijeeDgeroepen op 30 Maart.
stille spet aao zichleh-e Wa" ove.rg:t'lat~ !l, - tOdO- 'faa
Dij d.n Raad van State is eeo wetaoDtwerp iDgedieod
e[' &:68n ~poor '~n eeo ~ou i llg in . gee!) zweem ~8.n
tot droogmaking .an het Euid. lijk deel dar Zuid~rzoe.
L~u .. e. UI~ 't e~rst •. bednjr.te oo'td~kken. 't Woa eeo
. DE duit.cbe kanoeJier ia door den Bondaraad gemag.
lrt4mlJoJe~tJe, dav JUIBtervwkJ t' tfp eelt. B~te r WBtl bet
tigd tot bet sluiten van eeo tracta .. t met 'Nederlaod
too~eel In IIaDoo'~ l{(\wer, W8.llr L !J uise incogr;ito ver8~hlJ~tJ dO?h oak ID bet 18atijtc bedrijf, wtl.sr de Koove.r bet drukken · eo uitgeven .an duitdcbe lVerkeD
Q,luglD weer optreedt, ecboton do krac!Jten der actti·
in Ned.rland eo omg.k.erd.
cs ttl, kort. Hdt tlb~ijf~ zittel'" i~ de epeld, wnarmee
Het Indi.ch gonoots"bap babandalde da toepaa8ing
de vhnder VII.ll HUl6~a s L~ eJli vaster wordt gest ~kell,
deo
atrar Van doportatie naar ovorzeeacb. be.ittiogen.
- neeo, het IS de W'!;: d,e <leu 01' de pijnbank vaet,
Het lIe de. I van stati.lieli van handel eo echeepge:bonden mlsdadJger dIe per ~D diaper in 't vleeach,
wordl ged~ovou: Docb <liet bij mojo K r use man
vilart in 1878 ziet het Iicht.
was het <lIt. BU baar bleef 'I elecbto een .pold, waor·
Beooemd tot ridder der milit. WiUemeorde, de adol.
me~ ze 't go,oogen diertje kwelde - ble.t 't .Iecbte
borat Smite, . do brODzen medaille met loffelijk getuig.
sp.el, eell .ondeugend, .oubarmba.rtig Holl.e u. Zelfd de
ocbrift
·werd toegeireDd aan deo waterscbont TaroD8climax, d,e er vooral In de 18.. ,ota .lage". 100eet ziio,
keen en den atoorman Turpijn.
ontbrak.
. Docb - zal .. meo teggeo - die 100Deeion eis.heo
Volgoos algemeeo gerucbt ia M."";"g c&odidaat .oor
bo'enmeDacbelJJke krachten, onderstalleo eene tooneel.
den paueeHjkeD •• tel.
apeelBter, zooal. e. 'geen b.ataat. 1I1i .. cbien i. dit z66,
Duil:8cblaDd b.eft den .erkoop .au paardeD aan
maar Yoor me]. ~ rUB e m 8 D, . k&n dit gee!) \·er.
Fraakrijk verboden.
lachtende om.tandigheid zijn. Z\i wil~e, zij moeat, zij
zou - .n du.e, zij kOD, di~ rol ope:en. Bad zij .elve
TE Rome ia voor b.t eers, een vrijmetael8us-Iogo
dIeD waan Dlet gekweekt., er was geen teleurste~lil1g
ingelVijd.
geweeet. Had hij oel v. ElCb niet op eeo hell)elhoog
pred..lal geplaatat men IOU baar minder booge
Genera ..1 de Neve beeft bet legercommaDdo heden
elschen beb.ben ga.told . .·
.
aanvilard .
. Wat mOJo Kruaeman ontbreeht, bet is, geloof ik,

bragt.

verder:

(522)

Op bovenstaande Vend!llie
_~
.'.~
.
Een Solidehandwagen
(:~ met paard & tUig.
[~34J

Pnblieke Verkoop
dee voormidd .. gB ten balf tien ore:
lal teo overBtaan .ao bet veodo·departement en· in
bet vendu-Iocaa1 ... n den beer

A. MEIJER,
"Iblor puhliek vorkoobt worden

Met ert;. bebouwd IIlet een
steenen Illet. panuen gedekt; huis.

Vcrtrokken Schcpen

met daarbij bebooreode bijg.booweD gelogan II8n de
Zuid.ijde VaD den weg vall . BODJONG Wijk La. .G.
No. G70b. thans bawoood doo.· · de Be"ren RUNE.
M..L~ en TAUSEND_
(631)
aLOEr VAN HAGENSDORP.

van SaDlnrnng.

Ne :' Stbt. LoitenRnt Genera.1 Kr~e , e~ G ...gvoerder D. Buij. naar Soerabaija.
Nod. Schoen. }'abool Mardok Go.agvoerdor Iotje

IQ . eeo~ klelDe. ual, in 8t ukkeD, ge8c1lreveo in den
COD,enlatl~loon'.1D ~olltm, d~e geen b6Yigen. hat't8tog
.I

N.d . D..rk Anoa en Sapbia K. Hoek.tr.. oaar
boren v.le t,'onoelap.:eloter. Btoat, eeo blik van ba.;' ,
Austraii •.
op de koningin-moeder en de bofJame, - ondanks
..lieu ijver niets lIleer dao b~rgerjuj ..ouwen - kon 't
leereo. M.ar ook zij, gelijk i.Jer, ••1 t. rade moet.n
g~ao ,meer met b.tgeen zij ka~, dan met betgeeu
"te ):Iata.via..
..
Z1J wll. .
DU G"IS. V.L.&Q
8CllE.PEN
GEZ.
VAN
A.Ot:NTIUf
Of meJ. B a 8 r t hooger etijgon ken - wi. dorft
April ] .. DuilS. Rebtcca ,..• BingaardL .. CheriboQ. Yael, Waholl & 00 .
het zegge"? Oak baar .tOI8 Is niet die .an een trage.
15 Eng . Ilabell. Rid ley H&D3aw.... Maurititi tu D iiwmler & Co .
dunne, maar en'.le keere, tocb, vooral in bet IlUItsto
• - N. I. Baroo ~lackay . Veltmao. ..••SingkawaDg N. I. St. ll ij.
d~:e~ van. 't .. erde bedrijf, sprak er bartstogt .n be.

melde redeoen was bet ·als drema . mioder g •.el .... gd.

a~eJ.eD: een eeo.oudig, oa1. f, oua.huldig kioJ, - (>0
elgan persooo ta dooo v"rgeteo voor don paroooo in
Wle08 plaat.s men trt"e'lt, it dat . niet bet crt:beim dar

W30ne€'r

de 6chrijv..:r er

toe

aubrau&en, indian hettot een . oploeriog kwam; ' bij
'- .48 \l1el'Wegiog, a.t once ooDpronlielijke .tooneeltloesie
pill _bIb.lII. beaiti blltweJlt _,eel' achO_ be-

]:Jublleke V·erkoop
Op Donderdag den 27Mei e. !C.
des. morgen. ten half tieo nre ...1 door den oersteD
Hypotbeukbouder, ten over.taan en io het leoaa! vaD
het vanlln·kanloor

te Soerakarta,
verkocbt worden:

N

, Vertrokkcll schepcn

zl~I~Dg Ult h8ar wOllr~u~. Zij was wat zti moeLit Voor-

kUlist?

"Va.n Ba'ta.via.
DAnlll

• __

N.

D. '

SCHVf,.....

OEZ.

2e.Een steenen buisenEr.t:
otunde en gelegen io de cbineeaobe kampoog ' te
So~r..kart" Blok La. V. Noo. 197 eD 198.

Aangckomcn · Schcpcll

3e. EensteenenhuisenErt:

1:0 SoeJ.'"a.ba.Ua..'
15 April Ned. Ina. Stoomtl . .Minister van Staa.t Rochu'Beo. kDpt.
L. Be"l¥ e\iog. 98,0 Halie Boeleleng.

ataande en gelegeo in de :. obiDeeeebe
Soerakarta BI.ok La. V.No. 199.

Vcrtrokkcll Schcpcn.
Iod. hark · Noutell!.sikeD. bpt. ~~id Halllaj. bin
Da r 8aDdjermt! ssiuj ~ed. Indo litoom~. California,
ka~t. S . De.iDUtD, ' a!U r Pailo8 l oeao; Nel. lad. stooms. Baron Beti~
I.itlck. bpt . .F. U. }'raQsseQ. ullar BBta v i~ .eD Samarao:l, Ned. Ind •
April

N~d.

8.r ~k ks.

Se, Een steenen bws en Erf,
.taande eD ·g el.gro · 10 de obinoeacbo: kampong .te Sourakarta Bloll. La, V. ]!Qo. ~01 ... :
. .
.
Ll~~ua~~~~n Dame van wijleo dell · ChineeB

Sc!J.ueoer• .Hap LioDlo bp&. Go:: Akau, BOlar Balie Badon:g.

AD VERTEN'rIEN.
Tako

(530)

Op Woensdt\B; den :19 Maie. k.

SOESMAN &00.

des mo"!:,,o teD balf. tien Dr" zaJ door dMi eemten hij.
F"tbeelibollder, . teo over8taao on iohat I _ I Van deD
,endll-m8'lBterte Djokdj• .tarta, .erkocht .worden hell
ter · boofdplaata . Vjol:djaltarla .gel8geo ...

Oponze · Vendutie

-an U~SDAG .2 0

deser ",,;lIen .wij vsrkoope,,:

..~
. . .. .
•.
... .

~-'-,-_Be,-:. _._n_·o_O_min_
·.,--g=.e,....n_._;......._.:.....~ . .

..· <.l,No. 49hnll11. 2

1.· oar; 0 ...

.
,

,
.

.

.

kieten a 200~ob Cambri~

No.M_
., _ .
al:. B.t..o ~"nef 'JA.V.A, Kap. t. G
. OLLAR
. ' DS;
(MIl) .... ' .. : . .
.. SOBSMAN' &00,
bea
. o t ..a
. .d
.' i.g d

SLOET VAN ·HAGKNSOORP•

Publieke Verkoop

V~endutie

OpDinsdag 20 Aprilbij.
(542)

kampoog te

4e.Eensteeneu h~1!i eoErt,
.taand. eo gelegeo io de .bineesche kampong t... Soerakarta Blok La. V. No. 200;

von Sue'ruhaHa..
~r,

Noc:h

1e Een steenen huis rpet by..
gebou'Wen en ErC.
staalHI~ eo gelegen io de .bioeeache knmp.Dg te Soa.
rakarta, Blok La. &. No. 122.

NAAK

.. Dllih . Altha ........ ,,_ .... HabekusL .. .......... ..... SjDgaporo.
• -- Eog. MUll.h .••••~; _....... _•.. __Tat1Juhar........ ,.;._.......Tagal .

leu

...
(fT~rwJt,.)
'.
BiJ hl l&dolialailloo. .. bPi. J. c..... 8Jotla~d, A. .R..
.
mU.... c. M. ~ oat.. C.~do Iwoe ....18 VIII bel
.

TUG

AP:iI ~ li.~i..~;:~ i;:Il.~ut~ji.~~~~~::::::::::::::··~~~t!ij~:

D. beeroo. J.

G r . ~ B en N

10""

.:a:\::ne!:o:~:~ti~;..,':a~7gk:e~ij~:;o&O:o~

I

Aangckomen Scbepcn.

.
D
R a. P!' Ie, Van Z u y ten, L e
w I aDd kwe ten zicb zaer verdi enbad kDon.en be.luiWo, verscheideoe uitweidiogec teatellJk .ao hun taalr. Het apel van deo eerat. in 't
8obreppeo, nl waren die pas•• g.a op zicb .slven
laat".te b.drijf wae voort.·e/I'olijk, ZijD opst ..an en ne801DB ceergeoBtig enechoon. De.amensprauk lua·
derzlttell moukt. meor iodruk dan Loui"a's wcordeo.
achenMirelde en Van Huisde over 'I ali6i in 't dor.
De boer Van Z uy 1 e n wae regt goe.tig in de rol
de.bedr~f, do loa door de . Koniogi.n In bet laat.te
vall den .ge.at", een- oogeoblik .. at row In de rol van
bedrijf aan V 80.. Hnied" gogoven, .~udea guwoooea
·vao Bermao, manr 0 . . rige09 ook io dez. uitmuDtuud.
b"bbeo "Ia ~e de . belf~ korter wareo '~em"akt, en io
. Het pubii.k
vecl opgewekter dan te . Utr.ebt.
de bedrijveo . . . elv~n ~ll: dQ'l . ~eer gang,- in de hande-Htt : toonds .' t tlpel, 't atuk, dt!Q auteur zeer te spliDg meer leven lijo gekol\leo.
.
precieerdn. N.a '\ .,i.rda bodrijf veri obeen M u I t a.
.Enk.I,,·nItdrnkkingon dir. 'I .gehoor Lwetaeu, hadden • t u I i op bet tooneeI io ·ge •• I.ebap van d. dr.!e Direc.
door. mi.n der aall8tootel.ijko . mo. too .er.aoge.n wurden.
te~reo. Met t,,1. vao !aauworkranaeD, da'.~~nde toejoi•.
Nil moeet H Ii. m a .n . bet woor.L ioslikken; . 'waarop
oblOgen wer.d bti begro"t. De beer L e·:G r a a bracbt
jDi.t · d~ klemtdbn ' vlel. Ze~er..;~""gel . in 't lied van di,"
hem in .euige zeer goed· .Ke:'Otoo woor.den, met warm.
lIacbtujl,. zekere mededoehDg. In P ...li fa "elaasJao; b. t .te :.en gloed ...greprok,.o,. den daQk van :'t pU.bliek, en
. :gebeurde op do trapdeor wed door .deo. aateur.. n!'!! aaD
Alo.od bem .e.nlg" · g••cheui<." 'lio _ell "alit,,1 ; vii.~den
lJI;ooilulijk~rg"maakt, diehetin 'tenkelvoodg.';~brev.. ne iu
un,terwijl Baspels bem. e.en zilvoren .l"auwerkraoe op
't. meerr~d pl.alate:-" de al to gro.e~. wa~smak.lij;C,
do slapen . drnkte. Mnl.t atoli wAa ~e ongesteld, to onto
Dl~rnkklngen, waarlO H .. rm an syn ,woeda IDebt
roerd!lm t. aDtwoord"o. Op zijn verloek bra",t L.e
geeft, _"an 'sdIcbters go.adtn smnak .b ad ik bierin
G r a s zijo dnnkbetnigmg ,o~r dobet. oond. . .Ylllpa~
wijzlgiogverwaeht 9n ik bottenr het, dat bij 'bior julst
tbie over Ban 't pnbliek.
ro!Ulet m~eDde temoeteo zyo, Waar hoI realisme. bet
,Een aveod, di .. veeL h,.d IQo ~(.ali' vergeteo" _ .
~oonbeideg~Y<lel 100 eterk· beleedigt. Slecbts d" I 0lOll de.e avood voor . bam . zijo •. Mogo die nvoodt •• ens
,u..tlek~ Itoacbon\\'ingen de. Ko~In~in in . b~t derde. 80
voor DOS een. belolte aijo VIIO belgesn Nederland. Too.
hat bed van Albt>rt over POOJlo In bet . Vlerde bedrij! oeeren NeArilUlda.olkaan M nit at D I i 'nog .al · te
daokeo bebben.
'
-UP 'nrlsorrt. O,erlglll18 . iI!' het otuk oage.n oeg oover·
atl.a~nl9pgev08rd. .
_
Bii de mOllelijkltliid. d4t de auteor, die iiju atuk

de.lell', het gebrek aao act,e, welke 't · geb •• 1 drukt

Moesa naar Pontianak.

!

SOESMAN & 00.

Op Vrijdag 230 • April e. k.

SGHHEPS- BIi RIG TIi N,

I

Pianino.

BORSMAN & Co.

zullen 'Wij nog verkoopen:

k~no ' n, h.fdt Iron,och", oadeu·g.oda rolieD, .al mej.
K r U 8 em a D~ «aloof ilr, ~eer voldl)en. H() AVBI:". "il

. • ~den verillinderd , ziju,

Een "00 goed ale oienwe

_

met ~oozeer . begrip van hegt!'eo Ie zijn moeBt, al: wei

de mlddcleo om dat te wezeo. Raarstem beeft geen
(hep~e, ~~en owvaog. ToueD die deu toeboot"der in 't
~~rte grl.Jpco; he~ft Z6 Di e t. Z r::lf 'waar ze, ale uo 't
.,nd vau 'I verbaal .vau den droom : . de goudeo krooa
wao weg", Zeer gelukki,(. w.e io opv"tliug, voordr"gt
pose - ook daar trag! ze oiet die diepe aaDdocoiog
weeg, welke · '~ _ publiek o!,erPleestert.,

F. B. BOUMA.

, Op mijne Vendutie van W oensdag.

BENOUID

roortretfdl.ijk opel be"redigen kon. Ooberi.pelijk ~Il was
de op'atLlUg .~o de rol g •• n•• we. 10 plaato 'an de

v.n

------_.__.

mee&ter to Batuia I'. II. W. vaD de Velde.

Tot h:.vedDow~c::~. tJ BataTia, de h8fenmeester te SamarBDg D. A. J_

dat slechta oeD. geheul oobe ri:51)elijlt, eoo buit~noewoon

+
+
+
+

NO . 1104 1 kist ' mh, 1111 . 8tu
. k.B 29i
..
MydT.rood
btoen.
1107 1 ; • 48 etllk. 89i
,24yo1. idem
85 1 " • 60 etuks . 29i
'Myd. idem
86 1 • • 56 atuke 29i
24 yd. idem
Aile zeebeachadigd ex ~etronalla Kapt. Vliedo~p;
(54G) .
SOEBMAN & CO.
CH P

......!:--

BARISSAN.

Bij

BOBSMAN' &: 00.

(544)

"I. C. Sobna. .... d. 6do .komp'cDie to Atj.h.
alJ de l~te ko~p:gllzo to Bs.tavia.., de eerate iuitenant W. 90elje
vaD d. ·9do kom2ognio,. (detachem••1 . SiD, kawa.!).

DIet g""traft ala Van Hnl.de. W..arom Di . t? Hij
.era-reap siob aan de Konio!!in. mBBr d.e7.e b ekreunt

Bij 8eoigtJ o~C(erking ha,-! het foor't Toou cd tocb.
yeel kUtlueL. ~inneD . . Ht!t g6Lr~,k . IUU) ~" !';le ubft L\ g . I : er

.aD DINGBDAG 20dei:er :;'crkooper• ..

Ca 100 picols .. KOFFIJ• .

Bij do 9do kemp,g";.. (dotaohem...,

.iob o.er .ijo laater niet, zij staal daarvoJr t. boog'
W ....wm Niet om baar k.. rakeer. D..arin dnel Ban oa,
die .0 .mljo RODsje" noemt, voor boar ni.t ODder.
W.arom d.. b? Zij atut zoo boo!;, dat. baar ear g~en
heratel · babooft, Be is koaingin terwijl Hnnsj.
geen pnaitio heeft in de maatacbBpplj.
En •.• alechta de z,;tolijk. w"",d. dor persJoo
DIlIg geldeo - 146 loidde de theer'e.
Kijkt bier de, werkelijkh.id Diet oDdeugand door
't. .....£... 1 vao deD dicbter, die .Ie werk.lijkheid op
sij w~l schulreni'
' 11 fTorll ....cnool eeo genia"l dicbl:8tuk, om d. v ~r-

SOESMAN & Co.

. Zunen Op blIllD.e . vendQ.~

Err. DIet bet daaropstaand
st;e~nenhui8 'e II hiige;.
bOlIwe __ ~

~

Per Prime...fnimw fH!'vtmgeo:

I
Bngelsche Regeqiassen. I

Uit.P ABIJS

witteen.warte

Pas. ontvangen
eengrootfactuur SC B 0 EN EN
voor Heeren- en voor Kinderen'

__

igor

en 00.

--"'-----=-~_::_::_-------

Twoo Mylords

een. met

waarvan

lossenbok. Beiden op Engelsch onderstel.

SOESMAN en Co.

van
in prachtban(l ii, / 6.gewoon gebondsD a.f 5.-

Argenter

Gedecoreerd,

RUI.JvEN.

l~flnket

~~

f1

Hukkpr

JI

I

"m,1

",,"

!

B. KARTHAUS en Co.

Raffinade, Oogst 1874.

I
I

Bteerl~ "erkrijgboBf in

R(~lIgal

Uam:;nc ",lid ..
(;01. ~~d~m.'I''''
:till.joa· ' · '··1)··...
(Jllib.
'lI'nJ),u'('e "·am.
r.

(547)

idem.

S(~ltrijf·nlethode

Nieuwe

'tkm.

opzoek~n

idem.

'foor d~

J..• a!:!ere IScholen
•

H. HOI]}]A.

yoor~chrjften

G-roote

EAARSOT-IERS, D. f 5--

'Bandjer Iliatten,

G. C. 1'. V AN DORP en Co.

'I'eea'.

van zwnre zijde en met 12 Baleinen,

\' ~rk!'ijgb.or bij
DlJRHEPAAJ" & Co.

(845)

-w ~jl1.

'-ERR'- 4'

Cognac Otard Dupuy.

/ 4

i,

Pa., Ontcanqen;

(tIGO)

. O;crheerlijke
~

S

gar e

met hecle en
It

ge'

halve toonetl,

De Teu!; i~

lijm~

.-il!rfumel'ien.

Eefste

\' .\~

~ ••••L"tl;" f.~11
VhienM tc Par-lJ~.

dules met Coupes,
alle

gegllarsodeerd.
(32)

B. KAIU'HAlJ.' ell Co.

D~r(ie

ell lat.uw ~a.r, dc~ z~chste ell best gep:lrf!lmN·rtit' ~IJt'r t-oi-

voar goed

,1,iI,

Jer tandrll en blOYOrdcrt deu

l;md\'Ir~(,5d~,

V~'or h~t-

j

.~

\'IW

n.

n .j i e enE u r 0 p 8.
houden

£olorigene

~~~

Koning Willem III,
Gczngvoerder BAKKER,
"et·trekt d?3 2JU:l: d ('zer des morgens 8 unr regtSingapore.
Dc AgentM

~treeke liRRT"

N )

l\.Ie. NE1LL &0".

M. GRlflLINH,

NED IND. STOOMV.HST...IIlAATSVHAPPU.

(91li j

Het. stoomschip

Nederlandsch Oost-Indie

Po(~de..

Extrakt uiC ....eliell~bloemell

. . .(Extl'ait defieursde Lis) .
Je llu,i.j b!ank-, te ,lUaken'._,I,te :,zomersprOtlWU ~n,' geele: kle~lr t~
yt!tdrijt'eo, en, In het.-'"algemee~ :lBD de huill lie ,lOO gezo(~bte bl-:suk
m itlC kJeur der PariJs:che damu ·te gtl\'eu.

a

Inn-

PrU. per ojleveril.g ,. '.-

fllip(;~(;'ialiteiteil

'an JAN l'IETERSZ. KOEN, ;s thana reed••• rkrijgbaa.; . de .. ,01De eerate 8fia.eriog, met portret

I

Sa...

l I·YL.\NGYLANG; . Poodr. de

I. HUi~O:f~:~~;':GY~ij\N:~

RondeOvale
•

.

n!

.n

B.

HOLLOWAT'8 PILl,EN "~N ZAL)t, Gtn'lI.arlijk~ Diarrh~~.
lJe
oorsakeu Oe7.er q:rzwak kende ziekte ZOQ VIlf8chillt'lUd~ f'fi de ")jEt'
1u.rer a.an\'(l11u 10(1 v~ pl.Ddelijk 7:ijude. ~even Een voldoud~ r'tdt!D
no hltt 'bel&'l'!trijt aB"Dtal harer 8lagf,offeu. Onder HollQway'8 beh .. ndelin~~ a1 is' de, oon:il~k dt"ze~, !iekte in dlli"llm;.i8 ~e~tl.hl 2BI de
oiblag e'Vt'D, gilD~ti~ ,zljn, hr,ttlj de m,ang •.d~ It!~~r of kl~IDtlre iD~,
wa:ndE'B de utel VJjD; de r:it'klt\ ill. :vant zljoe 111ilen me~ -oorJeel 10genomeo, en ",ljn ul! ~Othl, up ,It" zljd<..:'J-, du ooderhllik. jD~eWr6ven, bete\lj!:den de l\Tf~!h;:; ,Ie. b:T_~,hakD t!D, relitden l~it're ter·
barde' werkin!;. ''''8ar~1ij dit .·".k -onL!:w..:, H~lde miJdeleri , werkeD
regbtreeka., tot he"ttiit.'tI ',.\-"f', ,~l!t'jHifle ~,~'en1ild~t t1l6~\heD, ~e7061ig~

e,

. • ; ..

a..fte.

h~idiD~_

..
D

I·YLANGYI.UIG.

;~~:AO~:~;:~A~~~~~

...

po.

fo..
Cheri boo W._CALlSTANS

te

8,

",.nur.
f S

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

_ EtoD HUISvoorbij

, ,· '~·i~~b~':iT:n

(45€i)

.....t

'deD

heh

Heer

HOEZOO.

.

H e;~. ~ve~".~ ..t';~"i!il~i:~~t~ ~:h~
:'1

dam van drie maandeo.

H. S. TINKELENBIDS_

1'7 April 1875.

Tat!a! ." J, na der VOORI'.

~::.~-:u D~S(~iE~A:~~~:!~ ~~~~~~JJ'~};~I~.u~ll:·ant~~E:(~~:

DeAJzenlBD
M~ • . NEILL .68 00.

(5:;0)

•
,!t_{~v.

0 I

1'erirekt: tiel: 22 tL'1.er, tlI308 nior;!t-os" 8
B,tllli:l "1ft Pt:csl.Jl1:g.\D Tegal en . Cne~ib"n~

l·vt~.,~ £aii"Y! 1.

ata.ria. io de voo.rnaam.te par. fnmeriiin.. en . A. thekervIIIlNe&-landsob-Indiij en by· G. O.. T. VAN
I DQjP. &: 00, teBamarang.
•.... .(481)

II

Holloway's Medicijneu

~~!Doosj611
~~. t~i~:~;'~~:ia.l~I.~~e:e;
.•. ,.,'k~.... '. ".' ~I)l.v
PilleD no f L f I. ron "_5.

~ijgtnaaoia Le~ roJ les Parfuws.
K,lrait d'YLANGYLANG, Cold C".rn :IlIRAND.I,

T. VANDGRP 0000

DORP en 00.

del' Pl'odokten

Hit· Ylallg' yIa..,...

g8)lde r;nJlen zoo spoe.,ig mOllelijk· ,·olgen.

G. O.T. VAN

,'un .Japall.
en -ill vnkj(l~.

ill JOOZE:O mel ,kwi~~eltj.e8 (lIo_uppe\l)
~ta~hte Puullre ,ue fl.T< te vet;ktezcn.

:de'l'Foegste':tijden tot ,ooze ,dagen gt:s(~~jttht in
afteraelen door S. H.. TEN OATE'
nit werlf. dat .e,eierd lal . worden door met. de
meeate z~rgbewerkte portrellten vaD de· .ooroemd.t.
personen nit deze. geechiedenio, zal c.. ~pleet zijn ill
28
80 afie.eriogeo.

Lijstjes.

Am b

Ui~·alUl.

lli :3 of 4 rl.1;en i\,ln het h~'~r de.8zdfs oorspronkelijke kh~ lU
hedH !Ollaer de bUld te be\T !ekk~n Qr (lr het liflllcngoerl "hkkeu ri1
te' laten. Dit geheel en 8.1 l!ll~ci£adl'lijk proJ.ukt bev!lt 1cen zjh'u~
"'!ipl'ter (liarat~ a'argent-).

VaD

Vendutien,

Het Stoomschip

V.l:\Tl'lE-Hl'lrl",
df;"}l AJwl!ii·

Adre-~ per

;ran

P. ZWAGER.

IInm "'In (,1'MIWU. A0'1' '..... 'I'(,I'U A 001'
•• nil'. tJ4 V\l~. aunt, ·--ll&uQ ... ...,~ ... 4& I w.

'.'h~dl

VAN

(78(1)

;-; t;

heb

~'-IJI.u

VA:\ f;X'rIL\ITS, J,A RO.;>:
JOCKEY- CLUB EN p-,"!'enou,)".

)\lOSOH & Co.

Sphi1~erij

;~,

Ill' !tilt:,

-.l'l)rdU·

TUE--t

'P.EC[Al,ITf;In;~

De Geschiedenis

f

{G E

lJl'hOUll cn de sdloonheill Iler haren.

te\'eus

""Gr,h,ll:Il~"n.

l3~~t(jjhu.:';~I1

\VERKEN

Ned. - I

'oor
B"la.t
(5)

:z:akdoek,!lltrek..t'!!;uilbl!lt"_

kwaliteit~

G.

AI!!\CIl1eell Expeditie- ell Commissie.
Kantoor.

de

toll

CAjJIERIK.1

t:~~~]ji~:;,~1

)1A);ILLbN BOl'QUET.
YL,\/(,;YMNfl EXTRAK'!'.
K,\N"NG.\ 1l0FQUET .•

TUIG-en ZOOLLEDER,

(1724)

Hr-

ullr.

.trsteur

PommRde- en OUe "Iiranda.

SOLOSOH

(858)

bl()~dsolIllo{)p.

L i ~ r~.

lJ el1l

~~~1~~)~~~~~r1il:f~~:;~~~t7i~j~Y~tms.:'~tif:j'fr~fr~~1~~

KIRBIJ, J);recteur.
.F. H. POLLOOK, Agent.
DE CASTltO,
'L'uoueel·dir.

il)ellt.. rim~ iIliguml,

tljl!J E!i

e\iHr, hctw("lk at!_.!Jl'ilic!l. [('It 'l~;!sis III'cft. l)t!\' ",,[i~l lid
jJ3rfu:nee t l lkn l!t{lIJ(! aatJgell~Jatll, ,oorkf)lllt },\"I rottl>ll

Sla~olie,

tjes etc.

in .beste

welke door

e

~ArrELIEH-

II.ont.. Aallkup

tandopiatel!,gf.tfl
ee!li~e

uur

i:..;.: V

It

\.Vorden bettproken op

Pas Ontvangen;

Pat e s g e ri E S 0 r tee r d,

ten 8

Plao.ts.:m kuonen

(5,J,H)

V ruchtcn opW .ter en op Brandewijn, Caperetc., sIles Vat; het gprenommeerde merk
THEIJSONNEALJ .
(267)
SOESMAN en Co.

f1

_ _ _ _ _ _ _·:95-t
_ _ _ - . J . _ _ _ __

/' 3,2.• 1,-

l?,ItJ"

d. <lagon der

Fransche Stroop en,

iT. it B()UlilA,

terwijl aHes gedaao
te Ultl.ken.

1\,:1.11;-;.

aangekomen _in

Itl

N. "B.STROJ)OM,sNICO.

(539)

fH'!"Jbet~a.I~rn

Dt:.l dLureu zuilell
\Tonrste11iu:. t':'fi b:'gil11ll'D

l'liranda Zeep.

Glluden Heeren-en Dawes--:HorologeB, Zilverrm Heeren .. en Damea..Horologef!:

t..W.

Ubt hi]

LA VA VOOR WERPEN. en •.

3.-··1.-

met die

I{'IIDQ,>

'l',..,-p.,,-:j,,,

l'raCll.tlge ZWiin .i.viarme1'lHl Feu,

Le herlgten

BLOEDf{ORALEN, CAMEEEN,

collecti"

G. C. T. VaN DORP en 00.

8<;xtrR

ltaHaansebe

uim 3 jareu op een Eo"

bet HOTEL l\IATARAM wet _ene uitgezocbte

Lrm::p zal de eerst~ voorTent, opgericht op
GerefJrmeerde .kerk op.

wat e r,Jj=::.~,

il:l om bet den

I

, iI"'"ge~~t~.'.'~:~i;::e:::d~}~·6~ !~~~~
2." 2-

Yl'.\jdag-nvond 23 April,

1 60.- en 175.-

(1821)

BAZilR,

" 4.·--

pradltige
(L~

te btotsleo.

H. GEERATHS.

Reflcctecl'Emd" gelieve zich te adrf"f!d t" reo' filet franco
uit!le.Yt."ra van de Sama.rangscbe Cuu..
X.
(51.6) _

It' a."!t{~lalid.

l)e hierbofen H'rUleHt'

stelling gd'en iu htu~r
het Pt\ut.iepJein naast

HARMONICA'S

(266)

uurwt:>rken

".HI IH't

.f 5 en / 6.G. C. '1'. VA.N DOltP en Co.

Prach

H,

No.2, Cortadol'l Pll Habanos in
oak Dummer drietjei!! 80dert

2.-

den Resident.

~'el'eeni;l;in;;-

<';onta.lt

gehch kllntO/lf :2: '~",fcrkt Iwbbendt;; zoekt eene plaatsing
OIl
H8ndt-'!~k8otoor.

4.-

Gezels(~llap HUI :.>Gm,cJs(~h(~

tiseen in

'1'H6)

HO(>khou<ling, gedurefliJe

1.-

SMITH'S

-van
PERRIJ & CO.

\r erkrijgba'H' bij
DOllR8PaAL & 0",

C a v ita s

Jf~t focstCiilliiillfJ u/ll

f~·o.

Reis- Inktkokers

en

(!'46)

fabriek

gewitarmerkt.

l)'orr""pae.l ~ 00.

sprt~kende :lO sebrij'!;!Jde, bi:7k~rHI md de

!,L-

Bescllrijving del' tclegrnal'tc'est"lien
land. Amerika,
1.(1589)
O. C. T. Y..L~ DORP ,\; C(O.

G. C. '1'. "AN DORP eu Co.

(1550)

·vaten.

III

uit de

0:

fUSJttc.Een Jongnlensch
illY . de. Engelscheen HOlland8ehe tale~

2.-

Brieven ran Thol'ueeke
kijkje. in
,Vijf :\Iayollllieke
"-, .. .., ...• _.. _. \\;e.r-eld.
OPZOO·
\'rijb"id en ouli"lb1,arileHI,
;\IER

V AN

.....·ortlt:n

,: er-t~eri:ng

De grenzt-'n rter

PAR A PL U I E S.

;;)1;
Zweed~(~he

rYllll;!.teil

N!)'Q'f!mn('r IHll"'.

hUDue

)Ilm.

middelbasl' Onderwijs, bcsta3nde in
en illleidillg door

YJlU

to

t,;()EUEHEN

te cun;.:tateren,' door'tlulln~ rl~ndh'ekenillg, ~Is Ag~nten van boveoi8-

(553)

Illdische grolll.lwet of 31ul:.-:ien nUl personen.
IDleiding tot de
d~r l\lilitaire
AarclrijkskllllJ.e ell
do·)], PLANC+A.
De omgallg met. het; sehoone geslacht.
tJeo'loudigQ
tot de photograop Oullodium.
Ue klo.llst Dill honden le ul't'sseron J Kun~tje8 te lee:'en
t~
. De
der,ta"t,"lftcl,t. door OPZOO-

a~D

rlere LCW1JI.f.n, allner llJr Idaatse op~eml!l!lkt. 'om rle Sf-hade,' zoo~:m GOIWEHKN al.'l tI.'ifl SCHI<:I'EN te Arnlte,-dam venekerd.

ollgebuwden door

:EN

r{'I~I!w!e r~.n be~~hadjgdlleirl

weJ

mulde \'erecJlll{IfI~
S"rlJaraflg,

go gezondheldsleer.
Iluwelijks goids. Haadell

.is. bij

g;:f:~;~I:~l d:~,~:Pt~r~~I/~!~n r\~~~::~I~~~l!~IJ:;~~'~~1 ~:m~~~~:Je~:;~i~:g
~~ ~ ~ ~r;! ;~:~ !l!;e~,~ ~() r~: I.a tl~~ a;:~l~:~ (t ~ ~~lt~:all~ ~~ ~;~K~~~' ~~~I~~~I,~~~:r~~ij g~!~

litleren, wei ~n~ g"DJo'i! fill zij'l '1\11 d~ Sf)cieteit d~
V ere'Jnigiu~ t~ Djocjrr wor~~en bclle~fd 'er?'Qek..~ gedu ..
rend(~ de Co~gre8 dal{~fI bti het- be-zl)eken dur Socletei'

CCUIIS.

G. C. '1'. VAN DORP en Co.

(;:;42)

Vl:lrpli~te!lil

de zorg voor het.li~hllmeJjjk en gees·
welzijn van hd ::::ehoolkind dl)orBb~~~

bisdwljzer m8akt het

gtln

f·imhH'~-.

gel1ee8~,ullllige

geyiugeu \"oor

een voltedig (Jverzicht ov~r Jen g~.

Dit

5"-

Ue HiBWJ in pijn .

2 dl. ! 10.-

h .. ".,ed,t'n.

I

van ELIOT,
Ramola.
Navellen.
Adam Bede.
Felix Holt, de R.dic •• i.
Vier deolen to zamon i f 12Per d~el ttfzouder1ijk i ~J( 4.[386J
H. C. '1'. VA.J.~ DOl{P en 00.

De

Bickmore

vertflnld door

I~[at~

door :b'rank it

Romantische Werken

DOOR

Prof.

O,,'t.'""!/(' II:
li::llrkf~ll

g~8ehettJt

te Amsterdam.
jill!~;lj~II;!I~~,;e~~~~:er~~I~I;:II~~~~:!~;!je~~,ri d~~'~~~::;J~an~:Ui\',:~ee~~~~ter::

Dingen

CL

BOEKEN.

in den Oost-Il1dischen Archipel.

F. II. BOUAIA.

Bengal Sole'

,

Vereeniging van Assuradenren

Oost-Illdische [nenschen

REI ZE N,

groote en klein!:: soodcn,

zeer H$rte

1
/2,

Depothouders
'lBOESMAN en 00.

(27)

tlarine en ·Toolleelkijkers
(495)~

f 4

trommels

A

I

JC;e

avec Ie Bleu d'Argent Pur.

(34)

I

T !l l' H

II

Illew~

Voorwerpen, al. ook Koper.
Or pur pour d6rer soi-meme. Ale boveu een Poe~
der om zUver-en plet'twerk, alsook Koper te verguldell.
Poetslappen gt:!lJrepRreerd, Oil) ju een oogenblik zilveren pleetwerk en goud a18 nieuw op te poet~Em .

denerki •• ende met BUL'l'ZA.1t eli KLA1>1BOE.
(336)
];'. H. BOmrA.

•J••J. van

VOUB

Eel] uieuw en ;onschcdelijk Poeder om op '1ieuw en
duurzBBID te verzilreren pleetwerk en aile veni}verde

(541)

gevestigd to B~lavia.
De ondergetcckcnden bt ~g~:::tten benoemd, ,zijnde
van genoemde l\.Isst8cbappij, zijn bereidricieo'. tegen
Brand". _en Zeegevaar, aantenemen tegeu de alhier gsbruikelijke premiert eu eonditien.
," '
.
(2607)
E. MOOR"MANN & 00.

VAN ZEGGELEN.

Solide ijzereu Ledikaulell,

.

Tweede KlJloniale Zee- en Brand-AssQr. Maatscbappq,

De geestige Gedichten

Ontvan.qen:

(l9B

IN

Exportatie .artikelen.

,oar goad geganmdeerd.

SOESMA.N & Co.

(555)

EUZIERE.

.!Im'terd......
Agenh{ur en Oom.m.ist:;liehandel

I

00gst1874,

•
[362J

Jagt- en Expeditie- Uottines.
Zeergoedkoop.

i"18t~:M~N

Z e e r Ii ch t e

Recklebert en··Zonen.·

f

& 00. wederum Oot~"ngen, . eeo ..

AN

I. ata.ynwind. ~.e.rscZaad...

van veracbillende grootte.

vaD 5 tot 15 jaren, :
~oomede zeer starke

(897)

Perstoomer' "Madura"

bebben SOESM

(

BARr .. Co. Dj;; GROOl'.j;;OLH •• c •. WANSF.K, G. C. T: •
VAN DaRt e. Co. H.. L. fn;I.YI)Ni.
(ur;
,(l ..,lIAN •• Go,

(540)

~W. 1:'. TINKBLBNBEBG,

geb.

VAl'!

RBI!B.

Yel'aDt ... oo"tel~kRed...,"';nr Mr. R. VORSTlUlf.

