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Meer dan eeni! is gek lnagd, uut er in bet indi o
scbe leven ' ge~o plaat. i. voor de beoelcning der
wetenSchsJ); ' dat oak het k limaat er zieb tegen vcrze\.. En illdeldaad, \Va ~ n eer men weet, hoe ue illdoeuropeaan zieb ,des nvon d., nU afUlatt end dag wer k,
gevoelt , dan mag men d ub belcll eer hied 'koe.!eren
voor den man, die 'cen veelomvatt endeo weleu"cba p
pelijken arbeid , to mi dden del' 1V0el igheid ," all l,et
BatavillBche amb tel ijke l eve n heaft d Ul'ven Le OU '
"eruemen en heaft weteo te volcindigen, zonder
",ij iemand raild te knnn en iu wi uoen ell. om zoo
le zeggeD,zonder, een van ue Imlpmiddelen, uie
de europesebe gel eerde i Dder oogenhli k bij ue hand
,h eeft,. Op znlk een ' man mog-ell we tr otsch zij ll .
net werk, , da t wijheden - le Ylugtig. Hilar on ·
zen zio , meL oll ze lezers ",illen , uespr ek €n, is in
lnuie tot stand ge komen. De heel' G. Schltgei, gedurende vele jaren chineeseh t l)lk ,en bon a rail' liJ.
der ",e.. kumer ld Bata via , lid der comw i ~~ie voor
de chinescbe wetgeYing, heeft d. araa n tieu jaren
gewijd. 'Een pnar jaren gel eden met vcr lo!naar
Nederlunj vQrtr ukken, heert bij tiaa r zij u, ar beid toeD. , zoo g oed als voltooid ~ond er lYOr p e ll a:lll ecne
algemee:le herziiming, n00d ig om vall , de luat~ te
olltdekking~ n gebl'l1ik te maKt" ; om na Ie g Ullll
of de door hem verkregen uit ku'ill . te n overe"n; telilfien met hetgeon la ugs anderen weg ge bleken wa. ,
Rniw e-en jaar is toen met bet drukke u ;-erIoope u,
<!oor di;n dit werk niet aau <.fa , gewou e werklieden
kon wordeo overgelate o, m aar ue 3c hr ijv er ~ df
daaraan een h~lIlugrijk aandeel 'm,,". l , nomen, .ia
' zells cen nantal ' ka rakt.er. ojJzettelij k daarvoor lIl oest
snijden,
Het ,is in de fram che t.a~,l ge$ehrevcn, wul zeker
met uet oog op ' de verspreiui ng wenEchelijk was.
Detitel: chi"e&che Ilrall o!lrapkie, wor,lt vel'k laard
door de toevoeg ing : " directe Lew iJzell Llat de oud eta , sterreknnde vail China, afk omstig i8. en (loor
de' oude westersche volken aa n de "hi lt eseLe Y OO I'. telling van den sterrenhemel ' i. ont le~ lld , "
Kveowel , er 8':aat nag veel meer in, gelijk dell
leier t al blijken , ?tlaar al vor ells de n iu boud ill bet
kort mede tededco, hiel' ell d~ a r ee ll otaaltjc te geven 'van den trallt \~an onderzoe k 1l1Oeten w e nog
cen wOOrt!' von dan k rigten t ot hel, <l ie do lIitgave - uit d€n aordder zank k~stba3r - hebben OJ!
zich 'genolDen. Het bes tuur vall bet genootschap
voor de indische taal- land- en volkeukunde, va n
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met een Bcbltte~.Dde fanfare begro. t, en all. " r;epen
JUl.bend en met opgeboVeo gtazeD: "L., e OD 'e heer
- - - ~---~bruidegom! Leve zlJne brUld!" Blozend Dam l\Iargareet,
Margaretha.
logeheDoi Nlkola d,en golukwe08eh aan . ZIJoe mak(Pervolg).
ker. wIldeo met bem klinken, doch biJ flOp • Woehl
In'
I kk'
t tacb gicg Margareet .an de
eveL, v.. endeol op miJ.e verlo.iog moot g~ met een
Dtg ge 11 .'g en ro
d t
b .en
glae ouden po .. beimer dr'ok~n."
band VIlJl den Joogen ~:D, :0.::: ~e:::~:t~~B.:hen
D. donker l lnteleode, .terke zooo .an de Ahr drmf,
,,1Uikw;alll, . was ,ook see 8e tote~ die tocb reede .ele
gel~k dIe 01' co heetst. zwerte beuvetbelhugen vau
de bel.de Je~gdlge
I '
bet dal rlJpt vuld. de roemers Nlkola dronk met at.
voor~a~~n
jaN; tWk to d
8 . .':0 e:..:, u:~::~o dot juist Nileo, eo ook 'Margar"tha moest drllkker b••• he,d dO.D ,
e t ~am. ~o:~ had edsao Hlj' was zoo rLJk
daD OIJ wei we. s.bte. De meloJee bragten .... r eeo
:~A b~? e:nln;l~o b:buefJe: te OI,i.ieu, en Dam blJ ook I krans, de knspeo staken Nlkola een rniker 10 bet
.Y g !l g te' vao bet anBchs ezolooba1> t knoopBgat. De wal. begon op mouw. door bet JODge
dJid8lijk de vat ring. .
1. g
kg
D I ' slanke pssr geopend Tbans g...akte ook buo bloed
80hutter e~ hOD~~ ":,~1·1': d: :u:;.:e der; '::~~~~nte:
in on.t wmige ~ewegiog, tot last oa m,dderoaohe
~~le at d8r~e e ~ijr:i van Alteoahr d,en ~~ deed den Niitota en Margareet nieL moe, elknar bLJ elken
~ 1U,\bl!:ken:'eoede fr~Sl!ebe- tOmersche be~tocbt bragt",; oi" uweo dana te o. ,strengeten eo bart aao hart Ie
... A~l$8 8 0 dig in leven eo beweging. Na den eero\eo
booren Blaao..
.
cbll\II b~a:b Nikola oe MArgarelha but Ion de tent;
Toen de baDen Ult de Daburlge daten bnn eerete
4stl ~ onder de kereenbGomen laog. deo ooom gekraai lieteD booren, giogeu de meeate jongeD. met
Y8D ~ lwaoh, aloten- elk..... in de armon en wlnelbonno meUljes n..ar hm.. NII..la, al8 gaetheer, mo.st
~Il ~~, blpOD. Het wareo de eerst? kUBS~n, die
Da~~urhJk de laatete "'In en zocbt menig paar door
lIlt' Y1'GO: en enttUgeD, - de eers~, d.e verdlooden vl.LJtlg Ins.:hot:keo, oog op te bouden. Toen de mu~ IiiUiisVn i:to ,bBeten. Ze .ijn gevaarlLJk en noodlottlg
.~kaDten elDdelLJk bnooe "olen wt de band , elegd en
• :tVptetba beapenrde eeoe .,...bto ~illing door I, sich op bet otl'(lo gelegerd baddeD, toen nlleoo DOg de
. i~ I!ij 10Illde baar hlood ooatulml~ eo warm
waard balf duttend aobter de acbenktafel ...t, brak ook
tiiPI _ de _gaD stroomsa. Zij vatte Ni· I hij mel .go.. brwd op. Voo. de teot gakomeo, .agoo
4e hand en htidde hem ala spetend ood... I' sij deB henvol door ellDe plotiHtlijk opgokolllen on wee...
eft ~ _
de dauoplaata terug.
" wolk ,erdonkerd; er .ieleo enlCele zware troppel.,
i' cmdel' :. 'f;QI; ~ 8g ' eeo wild on woeat ......8 drDkkeode nvoellteid lag over bet ..and. Nicola
~ ahI piC>eDeo, de knapen
stelde ,oor, den regen ""B onde. de leot af te wacb..,~en dana. lIoen de toe
tim, deeb Marpretba Qlaakte aica reoda ongernst 0•
iiI. ~ aU door de muqqlltaD
nil' haar Ia1Ji uitbl~eo en wUde sioh Ian fJ88D" op-
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sterrekundige wnarll emingen, op last van .keizer I n 'l olen ,"uor cen verklaard, n it lliet anders dan de
Yao, J en oersten wiens regering ovo. r Ohiua ge- t .. eken" wnarmede ze in bet ou,!;te letter~cbrift
sd,ied kn ndig zeker i~, in 2357 v66 r Cb ristus.
werden aa ngeduid, en de Leteekeni_ die daar aau
wo rdt gebech t in de buekeu die o, e: stcrrewigchela ·
Diens bevelen E(s sn vermeld ill het bock Choe. Aillg,
het' ouust. en meest ontwijfelbaar echte gesebicdrlj hundelen .
kUlidig ebineescb g e",cbrift. ,
Uit ,Ieze o nderzoekingeo vuIgt nn, dat all e beelZoo ig hij er toe gekomen, L. V. het tijdpe rk
den ' yan de chiue, che voorsld lillg van uon .terren ",aarlO de zonn estiJ.tanuen overeenstemden met de , hemel >an nationaleu oor, pr;mg zijn; cnkel op d it
it
d
' . d
h'
,
t
I
I [land en d it volk van toepassin!s. Ve,erer, dat die
tee ens
aan·oor In en c lnesc ~~~ ,_s er~e ~cme ,

da tal bad bet onder wer p niet on ruiddol ijk uctrekking op Indie, tach de arbeid ,ieo beeN n' ScAtelld
van ttl groote beteekellis "'us, dan da t lIL en !tet
publiek daarvan mogt , verstoken. Zoo kosten dao
de tlVee 40 deelen, ollgevee~ l OO(,J blauzij ueu groot,
IDt t tieoduizenden chiliesche karak!er., tal van afbeeldingen in den "tekst, en een atlas, de g-erillge
80m van I 18 (in .Nederland) . De beIangBtelling

I

II b •• ldeDco of. Doble mlDd ,10 judge
or meD !Uld .tbiog. with. JiberaU,y.

euFeestdaa'en uitgezouderd.

,i ie het werk "I uauelijk oak in aen vreemde on- : vast Ie stell en OJ! ocgeveer voor aehtlien dnizend
de rvoud ~ do fraosch e ' akademi e van wetensehap- I vijt' h onderd jaar.
pen O . a, be"teld~ ollllli ddelijk een l weede exe mEn zie, nn volgt alIe.' van zeW
p laar - doet ons vertl'OllWe n, dst bet er mede
De wlmen der sterr ebeel den stemmeo yolkom en
gaall zal al. met h et Jnatste werk des ~ c h rij,' ers ,
.o vereen met de oatuurveracbijoselen van het aai.
de Sillico.Al'vncn, W3 n!'vaU cen t weede druk is no ozoen lYanrin ze zieh vertoonen; verder met' ue be·
d ig gewo rde~ .
zighedcn van het chinesche volk ill ua t 'sai zoen;,en
Zij t, ge als ik , waal'de Iczer'! H eut gij i n Uw jonoi ndelijk wordt aldu',! de beteekeois se rk lnard ~ ie
gonsjaron, uw vader r eelh llOorell sp reken van den
Illen daaraan in de .terrewigcbclal' ij hecht te.
grootcu en deo kleiu en beeI', Vall de "is~tJ h en en
Ste rrel)'ig-,:helarU! H et is niet ande r,~. Zij, het
a co cenlLO orn? Reh t ge dnnl'n a op zij u studecrk nvoor \Vel"p van zoo " eel spot in Ja lel' ee uwen, toen
lIl el' nan"t, de globe waurlJl ede hij U onuerwees or
zij niet · 'm eer hegrepen werd , ,en de beleek enis
eene andere zion. 8taan, veel pl'ettigel', ,eel ':,II! taoharer zall1 e n ~te llel\de deelen \Va., verl nreo geg""u ,
U, cher ? Wanrop in eteue van namen en nog eenH
doordieu de pltpiollo mie van he t nitBpaosel was
u a n~ e n , bec lden stond en van de gr oOtste v er5 1~ h ei
ver anderd, niot lil eer kon wor den t,er uggav unden denheid? H eeft J112n zich ook 'tegenoYeI' n niet steeds
uezo ~s sc h e poets ter del' wetenschap heeft tLans
oll illagtig vor klnar,l, n te zeggen, Wnal'OlIl di e stergroote dienEt en heweze,ll.
r'lIt nu eigculijk die zonderliuge en de
H oe zij ia onts taa o, hoe Olen aa n het Yoor sp"l.
prikkelende !lamen d "oegen?
l en is g(~gaau, h door ~~ en e opmerk ing rced~ dn i·
N iet uw vader "lIecn, de g r ools le gel ecrden l ij n
(J.J];j k. Gelij k nog h euen t en duge, g~I J t de W ll als
ilaarin t ot. Jledon bljWI geheel I.e k on gcst;! wlen ,
"e t zinne heel d des K eizer, . Daa rom heen groepereo
De heel' SChiel/at geeft tbam , vonr b et eerst, een
tith nn natnurlijk kroooprina, k eizerin, bijwijven',
yolledig eu afgc werk t stelsel, d,t den oorsprong
mi ll i.stcf5J, IJovelingeu eu zoo verder. Keizerin, eer ·
dier fa ntast i';;)]] e ben amingcn vCl'kl uurt.
iito mini,wrii. g rool e leenm auuell, deze worden n n,
Hij is uaa!'Gij uit.g eghau van eenig c o nderstcllini ll de LI l uop der t ijden, el k op hUll henr i, door de
geD, die all e doo r bet. onderzoe k ju i, t zijn bevo nm3an yuorges feld, Een sten eiJeeld i. b. \" de " " ,
den .
dicitt;" g 8Doein d, naRr het plegtig· geho or waurin
Youreerst, t!at die Darn ell nict Ilaal: hot n itcrlijk
01" hot t ij dsti p van be t jaar "'aarme;!e da t bea lei
aanzie n der slerreheeld en l ijn g egev8n, gel ij k overeenste mt, de keizer de hoogste ~ ta a fsd i e nal'e n
tl wafl , genoeg -- sa m migon bebben beweerd, die
ont,iog, en hun de pligten Ylln bnll amb t erm lig
b, v, in eenigo scLi t.terende ['unten aa n den heme i
voorb ield. ' Was lln dat' sterrebeelu hel de r , dUll voor,Ie g eJaatslrekken en de k leeding eener muagd L'ebspelJ e men daaruit de getro\lwheid der baag. te
ben weten .[0 zien ,
s t aat i;di ~ "'lT e ll, m itsuien de rust van het rij k.
Tweeuens, dat die uame n alle ng B zjjn ontstaan
N.~ de o'ldste sterrebee!den ~e o Yoor <'en te heuen niet plotscling zijn ingevoerd, door ';ell me nsch
ben r erkhard, die o u ± 18 ':)00 jair gdede n hun
uilgoducbt.
namen hebbeo gekregen, uoei, de , chrijver zien d"t '
'fen der de, dat de beit otoften Vall het lan,id yke
ong-Heel' 2000 jaren , Iuter de verao dcrde otand der
leven Ld ee l'i t. (0 ( . (le n a a ll w gezeHe . . .vnHI'll I? U"d n g
S~tl !' l'':'\!l ee:ne tl'~[> u\V e verdeeling j-w aft. da r n ontstaan ,
yau den ote rrenb emel heLbcn geleid, in oen zeer
lloodig g ewo rde n o"-l dnt ,13 in g t brn ik zij nde niei.
meer met tie saizoe nen o'-er "ens iemden , En zoo
" erwij dc nl lljuperk. t oc n "lIee n .I" sterren hot miuitd w,a.ren. om te n aanzien van de wi. "eling der
hee!"t lUell DOg lwee m aul g ehundelu, t alken s m et
j aarge tijden zekerLt:id te bebhen ell zieh duur naa r
ongcreer g elUke t us.chenrui m te n, totd,lt men zoo
voor den landbou\', te re,gelen ,
vc r was g evordel'u, riat men illotrn menton had, om
H e'( eer,te feit, dut zijne aandacht had ge trok ,
waarnemillgeo ie doen en be rekeni llgen te makeo ,
ken, wa ~, het niteenloopende eo otrijde nde der ver,
zood" t dev rocgere ,erd eeling-en uit den aard der
klari ng~ n va n de n cbiuecscLen stcrreDh emcl, gel ijk
zaak ru w en onvolkomen , oYer bodig war ell.
di e a l :~erhaa l d elij k warcn beproefd , E~ri , (Jor ';" 0
R eed. 3000 jaar f Our oor.e iaa~te lling had mell
.-ielen \l ie "crnuftig bedach t e ,te!.cl. in lluigen
in Chilla va n die instrum enteD, EyeDw el, er zij n
duo r on bevangen ,on derzork, zoo als l.C wa rc' lI ~
Yuolrldur""d ",t"rreoeeldim bij~ ,; k Ul l\ e ; !. e ll , ze lt~ heb·
geniual opgelrokkcll ui t de p unt eener Daald.
bell de cbine~che geleerden , ked, O!"w rgu da t ue
Schlegel'. ,teh el daarentege n, wag op de natuur
lnndbonwer aan het nUepau .e ] cen kal ender had,
waarnaar hij zijo arbeid regelde.
'g egrond en op de g ege ven. der g escbieJbocken .
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Bproalr bloot atetlen, doar me n WIst, d.t .~ aileen mot
hareo b. IJJ lode woo ocht.,r geble .. n. Z~ droDg dUB tot
~8an , 1\lL:!sehlen haleD. WIJ de ia,at9te pareD nog V()O~
not dorp 10 en komen DOg voor deu regen tbl,'.,
••
tiJ.
.Dan moetao w'j den naasteo weg door bet bOBcb
gllUD" aotwoordde N,kola. .D.. ar bebbeu W') altlld
ook :neer b.sebottlOg, dan op het open veld ."
Z~ sloegen het n..aote hooebl'Bd 10; bet liep ste,t
naar beoede. en Nlkot .. hl old het meioJe aao "'In
.: o:,pend bart geklemd, t.rw~1 zlJne wang 0 1' haren
YOlleD, ronden s.boud",. rUBtte. H . t wao .en drukkend
owoele JuoijD8ebt, bta.uwe dwaalllcbtJes danslen bo~oo
eU tns.ebeo de donker. strulken, geeo gelutd het sloh
10 't rond bOOfOO. IotuBBeheo pakteo ds onweerBwol.
keo .;eb gedurLg .warter boveD bunne hootaell "peen
en weldra kiook lun in de verte .ook bet Imd gekletter vall. ~." regen io de ooreo, d,o met Bpoed nader
kw.am. ,t Is .?DI~ogel~k, da! we be~ DOg droog naar
b~18 b.eugen, '~Ide .Nlk~la, ,.Ko:n 10 ~et butJe op d~
.... kenbaao; dat Ie b,er d11lt b'J en we .uno~n er .elIi? acboilen. . Ha.~tlg trok bLJ baa. m~e 'lC~ voo.. ti
&LJ oldderde, dear ZlJ bem volgde, eu W18t Ie fe DIe
w~m.
.
Z~ traden lD de but; groeo,. bo.ab en onwedar 0111ri~gden beo met eeu oD~oordrLDgbaren n&cbt. In dell
d.etboem voor bat deurtJo eat een late Daohlegaal e~
liet aiJne diepole trillende tceooo booreo~ d.er de klel'
ne .eoaters drongan bloeijen~e ka:nperfoell6lanken D8Br
binDen en vervnldeo de !delos hnt met bare bedwelm.nde genr. Daar bwleu plliate de warme regeo,
.ermoei.d an den daDa, .an yerlaogon en gelnk, ..ten
8ij ep bet maliobe mOl; de wereld met al bare gedaolJ
ten lag _ _ benl !!Illeen b1lDD~ barteII WaUWD.
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beelden een regelmatigen, vvelgeordenden knleuder
vormeo . zonuer leemten, en kenneliji< passende ' in
de verechillende t ijdperken waarin ze zija geooemd.
Wanneer diezelfda beeldon dus in de voorsteilingen
van den 31errenbemel voorkomeo, die , we bij , antiere volken vi, iden, (lan zij n ze door deze aan 'de
chinezeo ontleend,
Zoo zijn we , g enaderd tol het tweede deel van
den "rbeid des b eeren ScMeile!,
M en zal lteb b01l opgcmcrkt, dnt in ' het eerete
uee1 sprake i8 vaIl cen tiJdperk waariu d ~ mcesten
auzer, voorzeker nog Liet g ewoon zijn, hunne gedachten te bC lVegen, Zes\ieu, ze ~e n ti'! n <luizend jaar
' 66 1' onze jaartelling, ~ deu mec. teo lVel wat kraij,
opgevoed al", we zijn io ue overlevering der zea
du izend joar .l ie verl60pen zO!iden zijo, sedert
A DA)l, " ee fameux , houllne" vergat .ieh adeldom te
doen verleenl:Il (O ill i .. slech! hollanusch met onze
g rondwet le "preken), in welk ge.al hedeo teo dage dit voorr cgt vrt aIgem een zou zijn ; een verzui m, dat hem door HEINE in vrij scberpe bewoortlingen is verweten
J

De Bch rij vel', oak aan hen denkellde, wier ' oog
Dog g eenszillil gewoo n is, i ll het diep. te der grijze
oudheid t o turen, k omt ill het ee r$te hoofdsluk van
het t weode boek op de oudh eid van het chineecbe
volk terug , en \Vij kunn 'Jll den lust niet lVeerstaan,
eeDige mededeelingen die hij daarover doet, af te
"chr Uven ,
Aller ecr, t neemt h 'j d.) aardkundc t~ baal. Ell
wie met weteo5chappelijke cllderzoekingell ook maar
eell weinig vel'lrouwd is,
weet, d.at de sterkete
waar borg veor de j nistLeid der verkregeo uitkomstell dete is, dat m eo to t dezelfde u it komot langs geheel
verschill enden wag io gekomen. Tothiertoe heeR
hij , om die onJLeiu ,all bet chi ne. eLe volk ttl steven , zich beroopen
h'lt gettligenis de r sterren;
n u k 0 111 L de k~n nj ~
~Q.rdlQg~o
, JIiJ bOUP~i
en eimlelijk de d,in e~cb e thibetaani'ch e o.erleve-ringen, Dat zij op zieh zelf n iet onaannem elijk is, blijkt
vooree r"t u it de yonds! vall houts kool en van ,een
menschelijk g eraamte. op vij! Nederlandsche ellen
diepte. nabij Nieuw-Orlellns, in den delta, doo: II!!onslibbi ng, uer Mi sgis3ippi-ri v:ier g cvormJ. Dit geraamt e lag o n der vier bosscheo beurtelings door bet ~Iib
bedol,en , en het <lev " op het anderegestapeld. Dr.
Jlawler, atgannde op de boeveelheid slib, jaarlijks
door de rivier afgezct, beeft den ouderdom van dit
gel'aam te op ongevee r 50.00 0 jaar , berekend. De
onlangs o ~e rlede n iiir (''h arl" Lyell; ue reus der
aardknnde, aeht 100.000 jaar ,eene zee r riietige
r aming vall den tijd die noodi,g is ' geweeot am
£l,.l;lD

,)' - -

1

_1 J.•_

'f ~,.._ ~ - : ~~ r : :~":'£'.'~ "'~

~· 0 "' T!! ~!'l

De bodem der g rot vlm Kent in Devonsbire ' is
nit eene l nng stelag~ieten gevormd. De diepte waal'op in d ie lang aardewerken van romeinac hen oorsprong zijn ge ,'o~den, doe t den heer n era" tot hat
besluit kamen, dat het onge~ee~ 260,000 jaargeleden is dut de m enschen beenderen en de geraam.
len tot nitg-estorven UierilGOr ten behoorenue, met
silex. bewerkte gereedschnppen, die m en daar vindt,
er
bleven zijn

~I;"!"!e!,,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,,!,,!!,!!!!,,!!,!!!!,!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!,!!!!,,!!,!!!!,~!!!!!!!!!!!!

In bet oooteo began de bemel eeo bleekeo gloed Ie
verlooDen , met eeu rood weerltcbteo lrok de dODderb?l langzaam naar bet weeten af, Toen trad bet p~r
Utt de hut Margaretha rukte weeoend den krao.
bare lokkoo en stroolde ~e verlople bloemoo 10 . het
rood; zleb vaet aAU de~ gellefde klelllmeode ~.lo~g"1I he'
voetpad naar bet dorp LD en I.tte er olet op, ,.at e regeo
hare kl.edereo doorweekte. Met 80brik lag .'J
de
kameJ" has's yadere oog Itoht br.nden; doch NI!'o!.
drukte haar voor de hmedenr nog ""omaal oostnlllllg'
aan oijn hart. bet.b~lde deo b.... d,en na?~t ~oor .~
.woreo eed vao Ie, e 00 trouw, eo verw~ e e Zle
toen met, locm~ ~ure~eo d d Mar
th d d
Hasr Jooge
roe er ee
gure
.8
e~
open .• Ge bebt ono lang late,; "&chien, . telde b~.
, yader hgt ' oven te hed. by i. aedert gieterelJ afond
mot regt wel'd eo ;e bebb.n ,,:"rov::,. een der ::;'l~
~ ':e".: .okm..to aa:~ o~..~::o:.:nde koo':":.en e e!,.
d~o ku~t I I he~ wat vliertbee cetten."
g n,
MA re~~a doog de trap op. Bloedrood trad aij
ade. daar.. meoode dllt iedOreeA bAro
;::~d
~aar ,oorboolJ. le... o 'moeet, eo verwaoht&e
eene ernatige beatraffiog. De oud.. man. ecbter _
.....k
~md, gali k men be", andere II8ld.... lag, at.k
hU
ba d toe ;n "".de: Ik bab gill/ie....D ••pnd al
10811r OD: vo~k gehoord, dat g'l de bruid eijt en 'k maet
ge h: bt 0 0 0 ..akkerea joogeu gakregeo. Zie
:~od t doel mLJ &an lIIiJD bad goed waot na bab
ik"~~k :. ."",orga. milo laatste killd ..:. en mijn lief.
ate, '08IIde bij er IIIIObter blJ
.. 011 kao ik in '""
d
' ..
Ihilleu"
," mgne oogetl
•
" . . . ~)
l

w'

i?

w"

=0;

r

I

on!~:~k4~n~t~!:~e;;=:!~:!,!::! '1.:ll~ t::::g-·d8J~~&N·Zwliserland~.I· ~:a:-=~iot.~:~l~:~~e:~~, ··~··~I1,·02{~~t~·
daan, terwljI' d1! heer Bo!l60ei 8IIlltoont, dat de W$M'nemiD~en, die geleid Itebben tot de ohinBsohebe·
na.ming.en. d.er sterre.be.eldell, op,.. 56%. '. N." B. zijn
gesohied· en voor .. on~veer 18t.· dU\ze~dJSar,
.
~atde overleverlngen b~t~eft,. daze atemmen
met het getuigenia dergesteenten zeer goedovereen.
.Deaardkundeleert datveraehillende deelen van
den sardbolv()(lrheen door de zee zijn bedekt ga.
weest, die ontzagcbelijke ijahlokken vervoerJe, waar,
door. de gebergten zijn. gegroefd .gelVorden, en die
alles op hun weg moaten verwoest. hebben. Ver·
scheidene geleerd~n. zijn van meening. dat de
aldue ontstane zoudvloeden door de -wereld buiten onzen aurdnol zijn veroorzaakt geworden; en dat bepaaldelijk de laatste zondvloed, lVaarvan o. a. de
boeken van 111Qze8 gewagen, heeft bestsan in een
reuaachtig. los scheuren der ijsbergen in het Noor·
delijk, en. het overgaan der wateren vaudezee
naar het zuidelijke halfl'ond. Up het krachtigst
oogenblik van dit nog in de herinnering ijzingwekkehd nat,lUrverschijnael, ZOll het grootste deel
van het vaste land van America, Europa en AzHl
zijn verwoet!t, al. wat het bedekte, weggevaagd. De
mensch en aen' dee! der dieren van dat tijdvak
zOllden op de hooggelageli vlakten Vlln' lndie en
Ohina zijn ontsnapt en vat' daar uit, later over
Europa zijn' Yerspreid.
En DU zegl reeds keizer Khallg Hi het groote
handboek der aardrijksknnde Ti·GAi aanhalende,
over die ,laklen van Thibe\!. de lwogste die be·
ken.! zijn. Hoe het gebellrd is, lnat ik daar, maar
een deel van dit land ,,,oestaat nit groQte vlakten,
waar men honderden nren ver, land vindt dat
onder de wateren is bedolvell geweest, en daarna
door deze weder verlaten is" eoz.
zoo stemmen de overleveringen ook weder
overeen met de meening van verscheiden geologen
omtrent cene gr,)otc - zee die Azi;; vau Ellropa zau
gescheiden hebben; zvoals b. v. HUMboldt van oOr·
deel is dat het meer Aral met de Kaspische en
de' Z\'Varte zee, loowel fils met de noordelijke ijslee, een is geweest. Hierrnede nu is zeel' goed
te rijmen .het bestaan del' we,telijke zee, die Chi·
na volgens de ondote geograjem begrensd hecH.
Onze auteur gnllt dan ovel' tot geschiedknndige
bijzonderhed~1l o. a. over de ontzagchelijke oYerstrooming, W3artegen lJii omler de regeriug van
keizer fJao (waarva'.1 bovtn reeds sprake) msatregelen genomen ll€ei't. VerdeI' blijkt 0, a, dat de
stammen die d.oor ,de chinazen toentertijd,d. i. on·
geveer 4000 jaren geledeu, als wilden werden be·
schouwd, toch ree,is ijzeren werktuigen bezaten
en dns de hjdperken van den geknpten steen.
don A'lAdgp.'ffiltltlttpn ~t~An en __ het bron~ reedo 'achter zich hadden. Reed. dric du'zend jaa!' geledan
bescbouwde men in China de voorwerpen, in den
ouden tijd uit steen vervaardigd. !lis hoogst cnriens
en zeldlaam.
·De laatBte vraag die te beantwoorden overbleef
Wl,la: langs welken weg de wetcnschappen der chi·
nezen, en vooral de sterreknnde, naar Europa en
nsar Amerika ziju gekomen, wowel in het hieto·
risch tijdvak als vroeger.
•
: len moet, om die vraag te beantlVoorden vQoropatel.
len dat Midden Azie thaos '."eel minder toegankelUk is
dan twee, drie duizend jaar geleden,en dat wei om
verschillende relen, maar vooral \Vegens den ondergang der groote rijken der Assijriers, Perzon,. Meden en Bactriers. Nadat deze j,rauupunten van besoha·
viug "erwoeat waren, kwamcll wilde eu zwervende
benden, die lDeer hebben bljgetiragen 0m de Aziaten
van de Europeera verlvijderd Ie houden, dan om.
ze bljeen te brengen.
•

En

Oudtijds was da! anders en beter, De heer Rei.
Mud heeft. in den jaargang 1863 van het journal de la ·Societe asiatiqlle den handelsweg tusschen
Enropa en Aziii doen kennen die gedur~nde het
historieche tijdvak gevolgd werd.
Tot den tijdvanPompejlU' oorlogen tegen Mi·
thridateagingmen gewoonlijk over land.
Ptotemaeus geeft nsauwkeurig op hoe men in
vredeatiid naar Cllina ging. De koopliede':l k"wamen
te Hierapolis bijeen,aan den Euphraat; van daar
ging men naarBactriana, .Iangs .den· zuidelijken
.oever derOaspische zee; De atedelldie men bij Voor,
kenr aandeed, ala het meeot handel opleverende,
waren: Edessa, Ecbatana. Hecatompylae, de.' oude
hoofd.tad der Parthen, .hetland der Hyrcanitirsen
Antiochie in. Margiana; . Dan. bield manetil te Eac:
trn, am de. karavanen die nit Indie . kwameu,oPte:
nemen, en ging g'ezamenlijk naardeplaats wasr
thana de stad Taschkend 'ligt, aan . .de •. oeversvan
den . Jaxartes. .Osar was de . tweede. :pleisterplaata.
Gednrenda het opontbond trof men echikkingen
met-de wilde stammen, .wier gebiedmen moest
doortrekken. en die men een aa~del!1 in de winat
moest afBtaan. Daarna ging bet regt op Ohina sf.
~ beroept zieh, voor de gel0!lfwaardig'. heid zijner IJIIgIIven,' op den geograaf Maritlu8'van
endllZe noemt eBllrijkkoopnian MfJeIJ Titiamu, wiens. handelabedienden herbsald~ijk de reis

.Tyma,

zoo uitgebreid werk,·dat zoo·

. w.elbl,)~n all¥llitgenoO~lgd •. zijn. Jle Yonratellillg
van SmiWe g_1sobap gratia blJ t& wanea;

zeer aan de.l.... beoef8JI1ISr .van bijna. iederen tak..van
wetensohap IDoe~ be1ang lnboezemen, o~k mp.ar~n
zeer oppervlakklgverslag te gaven, WIJ gavt'c •.en
dit te voron. en bebben dan ook geen IUIder doel
gehad, dandeaandaoht van bet indieche pnbliek
te. veatigen op denarbeidvan een zijner uitate·
kendate leden. Wijkunnen er trotach op zijn, dat
een onzer onwederlegbare bewijzen h~"ft bijgebragt
voor de feiteD' die wij hieronder' opsommen, oni te
doen ·zien hoe groot deachrede 'Vooruit is, die door
hem de. oudste . !l'eschieden!,s van· het menechdom
Leert' gedaan. 'Vie is (.r? die 'oie_t de .waarde besefl

~oo

V"
.
.ur ~~r8cu'Illeudo sijden ."Ol'dt er o.~r· gekmagd,
d.t het branden VIIO den afval. en. de .uilnis YlII,.·den
Bodj 'nllt'.. ""e.o ....g. op Eel~ een ong..lege .. tijd ptaals
';001. Jrwoonlijk geaobiedt.dit t""".. hel! GI/.en 6'/a
ne" jnidt tt.m" . ......rop ,zioh de mee.t •. wandel&8ta
en rijtuigendaar be.illden; de sware rO<lk eo olidra.
g~lijke stankmaken dSJ\ ecbtsreen "aDdeli"~ op Bodjong
verre .on aaogenaam .. Daardit bijoa de eenigealj!6me"D<l waud.:plaa!s is
SamaraDg •. zo",huwij gaarlie ,ian, dat ue !Jepaliog, die gel ..st <lat h.t. brandeD
tua,ehen 3 en 4unr moet plaats .inden, dHord .. policia strenger ward toegepllst.

..

ver. gekomen,ziell wijrisst l'egt,

JeliJk bet

van eel\

Ii.

110e Rloel-

\<Un

van deze groote stelHngen, thans tot geschiad·
kundige, waarheiti verheven 'waarmede de beer
"
4!-Meget zijn werk beslllit:·
I. De namel) onzer hedendaagsche sterrebeelden
zooals ze door de oude Egyptenaren ell Grie..

POLlOIENIEUWS. Twe ••1111 de5 deserteu,s, waarvan
.wij gieteren Bpraken riij'l door de' poli('i~ t!earresteerd;
de drie u•• rigon zijn nog voortvlog!ig. De cavalarist,
die door, den Chillees WBS geslagen, is lJ8ar bat b08pitasl vcrv.)etd moett?u worden.
J

ken tot ona gekomen zijn, passen, - weinige
nitgezonderd-niet· bij deze voH,en noch bij

UITBESTEDING. Wij beriu"eren er aao, d.t opMaan-

eenig ander yolk der. ondheid waaraan men
ze heef[. willen. toeschrijven.

dag,
Mei. de. morgen. ten
nor, teu burele van
deu officier, belost met de g.niedienst te Soerakarta,

10

en d~r
eukele groepen van den chinescben sterrehe.

do

II. Die daarentegen der' sterrebeelden
• mel passen enkel san de OhinezeD J

en zijn

V06ren fao

Sluitin~ _an de Enflei8cke Mail,

'-"l.iou-w--eu

~i~apore.

18
21}

"
15 en
dell 1:1 Cll 27
Ang~tll!i"
10 en 24
~

Juuij
Julij

September..
October
..

8
8

November ..

5

December..

8

en 22
en 22
CD IV
eD 17

Sluiting van d. Fransche Mail,
viR lla;tuvht. eo

April

SO

Junij
:rUlij

~illgftpol.·e.

Augustu!!!

14. en. 28

Mei

September

Ii :1 ::

~~::~ber

December
Pndaug' en Atchiu.
Den

'reh'.k He-G;ona.

~den

1} eD 20
8, 17 en 80
17 on 31
14 en 28
12 eo 26

van elke roaad.

al~n.koe.le:u.

I~a.dau"

I

en

Haros. Singkel, NiBS, en
Analaboe.

Den 29steB. van elke maand.
l\-.Illlltoh: en l.--'nlen:ibu.III~.
Den 17deo van elke ma.a.nd.
'i('rneo'~ \Vestl,;ul!!I't en l.JiIJlt4:'n.
Den hten vau elke mannd.

T-Ju.n.(li~l.·fD·Et.-Hill-eu Hn.W'~fUl.
Den 2esten van elke maand.
':1..·itnor... KoepR:IJU en .. I..,
lUol ..kl~en .

~.I:nl'nsl!lililr.

D en 17den van elke maand.

.i-\..tchiu met elke Engelsehe 'eo Fransche mail.
Slu§tJug tier pal:l..ke'tt,eu' b!J het POHt,-:
kautoor '-te !'!!ilunaraug.

un;; t:;J.l"~

\VVCllijUuag~ ttl

,1 ure

I

Voor postwissels va.n 'smorgens 9 tot 'smiddags 8 ute. (tie Zonen }~eestdagen worden durvoor- niet gevll.ceerd.)
Your het fraokeren en aanteekenen Van brieven. eDZ. van 'smorgeos 7 tot.':. D.amiddag~ 5 nrc

gev13o.

D~

te/!enwouidige klagten geld.n ingonderbaid diego.
D~n onder Je',-priaji's, die, schoon V80 meer of miDd~r"

aBDzieniijke geboorte, toch

sle~ht8

op de bdneden-

of Of loss.n. Gere"de/ijk wordt daorbij geprofiteerd van
familie rel.ties met. de boogetgeplaats\en bij bet in·
lanuii!ch b~BtUur) wij~ Clen wel vertroQwt, dat, wanneer
bet iuI8!l~IBche hoofd. lIer afJeeling op daze anom~
lie 'geeD aanmerking mR8kt-, de and~re priaji's daar·
over ook wei .wijgen .olleo; D.ze laatoten geven eeh.
ter bun hart locbt door middel de. pers.
E, zoo moet dan ook bet Europe.ebe bestunr te
weten kame", dat de ge.egJeuBurFati. nog altij I plaats
vindt, iuweerwa d.t donrm.':e een st. rafba.. I.it wordt
gepleegd. Afgezien faD dit lI.atste gelooven wij tron·
wens Dict~ do.t i!-.:mRud der Eur!lp. awlJtenar-eo met'bet
oog op up inlandsclh' zamtmloviog hierio eetie klein-ig"

beid zieo kan, die.iju •• aandacbt· te noauweruood zoe
waardig zijo.Eerder oijn wij geneigd te twtjfelan, of
wei ieder hUDner met al !tet oDd • .,cbeid van disti..e.
tief elf .taatsie dor verechillende b.trekkingen is bekend_ Eu ~aa.rDe erkenoen wij dat daartoe 'ook eene
zeer opzattelijke <ltndie "ordt v"reiecht. In ieder goval

Samanng den, 26eo December 1874.
Do Postmecster
H. A. KLERKS.

i''lunH",tand l.I'edurendo <I ..,

moge het bier-getl_cbrevene disnen ow de,publit'ke at..

nUl-nnd April_
_ L ..nt~e KWllrtier 29 •
"i 1l·I~r.d"dl'leh-lnl1l'H~he

oDdersehei-

Your dateD bestaat tUBsehen hurine afkomst en betrek.
kin; &~kere difiLarmooie, die zij doo~ Let dietinclief
van cen -boogeren' rang Bchijoea to willeD verbergen

Padaug_ ,1>rj8IDan, AJer ..Ba.ugie~. N~-tal.

VI

van

.te sporten van den ambtelijkeu ladder ZijD geplaatot.

Den l3den en 2Ssten van elke maand.

Om de UO!!t de!!
namiddag$ te is ore.
... .. West ..
morgens_
te' 8 ure.
.. "Znid :(met, "l~~,n spoo rtrein) des morgen,

staabie of bet dragen

bUD rang, san de meer bascbeidenen aansto()!;

Atcbin.
~iboga..

tentie te veatigen op eene oangelegenbeid die Diet
kao v~rwaQrloo8d worden, zonder deD. eerbied "oor de
wet. en de orde in d. Javuandcho buidbondtng in ge.oar
te brenge~.

Nyoor1t'og-IIRlatscb!\Pt'Q.

Wl'i SAM.;'"ihNG-VORS'fENLt.NDEN-WILLEM 1,
t)ren van ve .. t""'I~ V4)'''- de .1I""ll'!'tt ..

... -..uvftnic .. *",.n.'1I.rl~ de",

ht~"Au:.rl!iJ •• ,..74.

Uilbcstedingcll, ellz
AELDbe&t~ing-op,1511ei

1875' ten 10 ure v, m. ten. kaotore van den Di.

recteur vao BiDoeolaod!;'ch Bestuur v_oor de' erfpacht ged~reude' 7,5
jaren vao., twoe, Ban elkaoder, gNDZeu.do parcedeD: woeste graod, een
groot 500, hel soddre '~2, bvUW8, gelegen in ~et dietriot nJEllBl!:~
ald.: BONDOWOSO. r8f1id. BNOCki, elk aizouderJijk., VtitgeetelJ. mini..
J?:-nm l 2: pel' b~uw, 's jaars.. Zle"verJer de J8l'. ot. no. 8 van.' 1876,~

Openbare jn,chrijdD~ 'op JIJ ','Julij 1875 teo,-10 . ore v. m. teo
kaatvre, van 'den lMid_llt der ,Freang" llegent8cfJ. -VOOf den, hour' bij
eon(raet gedure"d,e 20 jaren H10 ongeveer 100 buuw8 ,neaten 'grand ,.
iD h~~die triot TJIUW, afd.,SockaiJol!mi, regeDta(l~."Tj~oer. r~.
FrNl.fl$". IndiooiDg bi1let~eD, uitorlijk, op 16- Juhj.' Mlnunnm' hODI'·

schat f--o,re" oouw -,'s jaars. Zieverde,.-,deJav., .01.00. ,8
Idem,op

sa

YaO

,1875..

gel,go' ;. hel. di,lric' Tm"A'''GAN'l'EN,afd.·. Tjil<JIowglcG,.og. B",..
dong•. IA<Ii.aiDg biUe\1eD uilerlijk op 111 Julij: MiDimum .hau.rschat
6 ~er ballw 's jaars. Zie verder 'JIlfJ. Ct. no.: 8 van 1875.

De gewootl go-u'Dfocmentll Konu-vm.IRGEN'te'PivANG, woJ.den

iD 1875 g.houdo. i. Maarl, Juuij, aop••mhor en Decon:b.., op dOll
,,""leD of lwee4eo doS n...nkumat aldMr .... de 24e ..•loomb••1,

die~~=9::p=:gV:A::i~.v:r~;'1m'

I
S:" ;'1 iE

tea'tutare
.... de.~......... Binnealandoch 8 ..mur. yeo 50S boawa OIlunlgoDDen groucl, gol"llCD i. hel didri~1 !fJmigoro, ngoo,lsohepOll
noidealio Nadiuen, in erfpaohl v.or 7D jaar, miniuuun f S per boa..
'. jan. BiB ..., .. Jav. Ct. No, 28 .... <iiI j....

.
'
I
Door d_en gemagt~d",'~cr' benificia:r~ f'rt(~nam:eD._'M.r..

;:nl~u;~~~::r,~j ,~V;7~~den
D

d

C

t6

8a1oDg.s.ud~,

B,'

'M. I"

V&DRead.

biOIU.D',drla

maaudeJa

.

Baia:1: i:UdeDo~:~~, ,!~~c~:j::o::anl:_!~ ::rim~lliTun:
te Atchin overleden, Vaal' 1 ,}lei 1876.

..!

bO~~lrv:: ,~eij~:\,::J:" JM~'L~Br!~k!~:er;J;:' '::Sda'::f i~i4n~
d". !Il..adea na 19 Febrl1llrij 1875.

Wij~~orH·:';. m;.dD~:!u~;:c·S~~tI~~b;~gD::::.:~ 3in~~~.n;
Apnl.

!. ~=~s;'!;J'.:=: ~

Maarl.
boed') waD

~~

:B. V.'

PRIJS-(JOUI!ANT.
opge:na ..kt door de lfandels-Vereeoiging te 6a".~"'"fI"
29 April 1875.
KOl'PI.r, gewone.
f 64 A 66
oplel'; geb.
id
W. I. bereiding f 65A56:;::-nBi~Oed

I

SlTlICS.., No. 14. /14.25 - 14.60 op le.ering gebeden.
INnIGO, f 3.50. ...., A f 4.30, . SoperielU'0 .luraHteiten
enkele centeJ!, booger•.....;
KOJlHuInmN,le Boort. f 70, per kodieaehaal1!.
RUPlrBL , Ie Soort. f 0.21 per pond.
RUST. Ja,a .Soorten •. Ie .oort f 8, 2e .noN ,6' foer
consumtie.

KLlPPEIl OLtR f
KATJAN9 •
•

.,

23
22

Ro':'Il/G 1:kw~ 1:~:. a,' ,16i~!"dr.7!:t8C""Wissel'wer& op Bolland G md. <lAf.o 9J'/. a99"l. '
},'a'<wlij ,{JO'/.
.'
.'

Uitde Indische Dagbladen.
. Het dig. Daflbl•• an N. I. s)mt de' be."aren op die
tegon bet desaboofd. al. belaetiogioner mjn. in t" brengen en vraagt dan:
- Maar wien dan totdeB8a-iDne~ . te kiesen,.'indlea
men den beschreven onregelma'igen toeatand. IriI Ver-aoderen?Zond~r bezoldigiDg zaI .ieb _80hijnlijll;
niemand voor die betrekking aaomeldcn; "n ulu met
eene belooning 980 8 pOt, ..I iemood zond"" broil'.
Den van be.t.... n ziob d ....oor niet IAten -inden. Op
de hoofdplaats van elk dis!rikt een kdtektaol- te plaatoeo, die van aile di.triktsbewooers indi.ldueerde beJaeting ontvaogt, gaat niat 8ao; WilDt .denloemhs ZIID
dan gemakabal.& - maar DU zander eeoige ~oldigiag
- de in"ing opgedragen worden; en de be\Vll8te Itol...
Jekteurs, stecbt. met .akere percentage tot bezo14igiQg
(waalvoor geen borgstelling vereisch' . "ordt)"kmuell
in denEelfJeo weetaDd ale bet dorpaboofd, sl~fB me~
nOI! nadeeliger gevolg voor 690118 en bevolking.
Het aaDat.llen van kollekteors, tevens iooera del'
illdividuele belost;,'g, zoo to verdeJigee sijo,mita Ium.
oon.bekwaam ocbrijver wierd toegevoegd. eeoebrandc
.kaet wiard verstrekt, en een 'oeg .....m bllil. om die
brandkBst iD te bewaren. EvenlOo dienen lij, behalve
e.n perceotage, ook eeo maandelijk..,be beznldiging
te ont.angen ..
Het idee van eell rondrei.eod ,nt.anger moetenwij
als onbruikba.ar ter zijdest.llen. docb "men \08 eenmasl op' betdorpshootd terogkomen_ St.a/m noemden
"ij eeDige be. waren op, die het belasting-inuen door
~-:;·.P~:~~c~.!;:~ i:. ~.:;~ -"':'5 ;;~"'''''''t v.... ~v,,~ ;.vw~- uo~ uwt
bet r.arl.aamet. voor. die inning door een. in"oner 'JlIU
de do.ea .. I... te doe" pl ....1s babben. Der beyollting
is no eenma,,1 het Iwijfelachtig voorregt gesebonken.
hare. eigen 'dorpehoofJea t~ ,moge", verkiesell;, wij ~,(tb
ben blln did vrije verkiezing grootendeela gebragb, aoo
niet opgedrongen; 6n thllus noaOlt. men de 'rije . verkie.iug .an een gemeenteboofd bet palladinm der bevolking. Welno, dat men. diovrije .erkiezing nilbraide. en de bevolkiog in de gelegenheid . stelle, !lit bllU
eigen midden, b.bllive een loerah, oak. een kollek:te.ur
te ki-zeo~ eeo die sebrijven en. 'Iezsn .kan, de.. ~
tiog~elden iot en £e den ko:1.ktenr afdraagt. Dat men
.oorts a&n de..aboofd· en koUektenr. eeoe geringe

p:,~~:::!~~8'~~:I}~:~:ld::;~~~:~;.~~n:ngt::ng~o,,::.:,

diging, bijvoorbeeld r,·.pocti.elijk .an f r. ~o f 2,00•
i.· .0IdoenJe. Door het ont.an~"n namelijkvan eenig
traktemeot wordeD de begiftigden oot ambflenaren v.,...
he.en; bet baetnnr b.eft. daardoor meer vat. op. hen,
en "ij .•• lve", gevoelen zicb, aooronder de ambtenara
opgeoomcn- t~ 8ijO', ?erjonoo 'lao mear, ge\rigt~ 'Beo
gr0'!t8re BOm dau.f 7,()0, hOOgstsD8 f 10 per ~d
el\ per dorp totb.kostigiog ..... 'It.t dorpsbeatULlI', ken
de schatki.t zond.. &eU doe:lJ"dfdDd aeqoivalent
loopigniet afetaan; doch w....rtoe son eone be.langri,iko
.. ·
SOUl. noodig .ijP, indien met eena geriogera . bezn!digiJ.'g,.&oo . noodig •~oder iokrimping der!l8~ce~
.belzelfde doel' barelkt ,,,ordtP
.

v_

~. Baogil wordt IlIUl het Sou. B6LgesQhre_
InBangii beeftmen geenpolitie, want Ben' wecihono, diell m6n voor het minstewater. gebel1~ .-1....
oPz~ken en dies onv61'sohiUig wie_IiOint''''':.~
stEms asn IEwarlier op .j-eh Iaat ~hIan. bu' 'pen na.'
litie genoemd W01'den.. .'.
. ' .' • . • . . ""!I<'
Ooze uiell"e ~~n~.l&
dagG!i
bet,

beaIouur dezt:~ af4ee1i~'

11ft.""

alb

..,.:1Ij

eli . . , die fijf
W8Ilrep hij. eeu ~

er reeds oen ge,eDden,
lIijDlir
enderdanOl1 leelijk in verlegenheid. b~
rolgfi J1&lI1eDjk. de gB"oon1e _
sijn
bet segelkantoor te aluillen, &:8 bij II>If met
Op lIP ueder to bepaltn deg ill Jnni3. !ou hur<le. .... Ohoofd. • ».t i8 ""ne aardigheid, die nieI;.. pill .
iole!lMl_ m'lU, &du!iniakoti... aanbealoding ..... 0 plulaulijke .
AlB bet land den blugera ole ~'.~_

q~1
lor.la..
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Dn 22 Februerij 1875.

Fraack.. Ie 800,"baU'. ,n do. boedol. voH. D.·llaron

Jnlij IS15 ten-, kBdore val' _den Resident dct "Pre~

::~~';":::;'~at;~:,~~ij'k·~~:'9~~Oe!o.~~~.:"bo~';.~

fiAT:3Q.
-.-.-1.·haddenvolh.
•. Ib.
Maar ~ in voor-hiIrtorisc~ tijd . bebben dergeUjke handels~bestaa.n,· en daa.tvan iVII..... '. - ... '.7.18.
Tin.1it Ill6ll almwgaingen - In de pven, de veenen, .::c:~ ;::0 .

its{'7.

Door do age.to. Ie llailea,org ~a. de Balll_weh. Woeok!lllle.
i. d·,. boed.1 ••• wijlo. J;. C.•aa Mam.,e. bi ....Ddrie maaiiaeo

He~I~;:r~.e: ~~~::t~ade2~erM::v~~. iD',ae~

ding.teekeueo, waarop zij in vorbood met daaromtrant
beattlanJe bap.lingeD volge,•• bun raog of afkomst
geen aanspraak bebben. Wij berinneron ons nog zeer
goed den tijd toen ·deze grieven 8an de ord" van den
dag waren. Opmerkelijk genoeg io daarin sodert do
in.oeriog van bet etrafwetboek voor Inlander. enz.
verondering g6kom.o. De aanfbatiging toch waarop
"ij doelen, ..oeger elecbte iD twijfclacbtigeQ zin
.t·.afbaar ge.teld, en .oor zoover wij .. weten sleohta
iu buiJ.enguwone ge ..llen door het B.stoor ernstig
opgenolfnm, word in het gezegde .trafwetboek (Art.
191) al. mi.drijf geqoalificeerd, an - afgescbeiden
•• 0 aile Deveoomstaudigbeden'met dwangarbeid
buik>n d,'n ketting voor den tijd van zes maanden
tot twee jaren bedreigJ.
In weer wi! hi"rvatl scb\jot bet toch tot dusverre
Diet t. ontbr.ken nan de EOodanigeu, die op d. oone
of udare wijze in bedoeld opzigt bonne bevoegdbeid
te buiten g.... n, en bet zij door bet aannemet:i of zicb
laten aanleunen .au tile Ie, die bun niet toekomen, of
wei door bet dragen VaL .)cg.OJgs (paijoeogs) boven

Samarang.

en

n. S Februarij 1675.
• .'
...
Door d.;wed.w.... t.. t.- ...... m ·.deo. boedel Yan F. M. Q. van
en r.. id ,ol -•• Saoka, bi,ooea drI. IIIDmIn ..
f:'~:~;~~~j

Handeis-BerigtCn.

Postkantoor Samarang.
4
I

l::;r~d,:::,~::"leJ:kl::.~ i~.,,:,;o":.;'a..~~'::::t';
m..ad.n

:~~~r~~g80.~r

NOG ALTIJD KOMEli" IN DB MALElSCIIlI lILADSN klag.
ten of aanmerkingen voor wegens.de vrijbeid die
sommige iolandsobe . ambtenaren zichge.en in bet

re onde afbeelding mn den chineschen sterrehemel. Z~ . kunneli niet. anders . dan aan
den chinesch9n ontleend zUn, h6ezee L- de
westerlingener eenige aan hebben toageroegd.
IV, De oudlleid der chinesche hemelbeschrijving
wordt bev~dtigd door de chinescha overlevering en geschiedenis niet aIleen. manr ook
door de. onderzoekingen der europesche galeerden
Hoe lang is het geleden, dat in Nederland een
arbeid van daze beteekenia is tot stand gekomenP

Mei

Th. D. Roo. bi •••• dne _od •• D~ 21i ronnarijl&7l1, ,.'
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III. Deze nnmen vindt men terug in bijBII iede-

l'In.-tavia. ~.luntok.

:-t::......

bO~:'i'v:: ~~j~.~e:,'::ro~~\H.•

materialeo.' Maximum asnn8mings-

.

~.!.:..hI,"".'
.. log {Med_
....)I.••1dDn
. >...... .'4rI.~i".·.illD~
• '0. .o.:..
.•....I·e:0
"76..... te.Samp
··Door.48 ....an.... euelllq..
;'1'ferI·~b" wii.
""Fe~;"'~;ijG~~7~o....ledoo Ie .. 'S"', bI_.dJiil>.~· Ita
Door d•• b..r A.~l1rj'n.l~ S........g in 4etJ;rwoo~;'iO'· ...
due,.

pUQliek ... 1 worde!> an,be.teed
Rediotribotie vao
bet tijdelijkOavalieri .•. kampement te Soerakarta, met

ongeveer 17.000 jaar voor onze jaartelling
ontstaan.
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"t dergehJke, verregaande
' . • Ia eso Enrqpeeache. klerl;: eo er. oen la~t vrageo, om.
geh9iro tot de nieuwe leer ·bekeerJ . e~D b:~oud 10
Ban bet pubhek worden bekeod gemaakt. A~er.e .bla~
· 'dat. men or" .a.n komt koop".n? Als·de ....I~teotsobe deu
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Den om dlt drukp.eradehot wereldkuodlg .t o maken::' :.
....sident deo . Gouvern~or · G~oera.l. moot · de ••ak w:el
nik Francesco. Alba'. biecbtvsder mioaob:'nd~mea.:'n
a8.1..
vau
lie.
..
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ngt
..
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_en
goedgaan
'jeestelijke von ~eu.elfdso ..ard als Filip. ' biechtvader
Aang~sl<:tgeilvenduti~n.
..
.'
"
.
tiMll'8U Ban e!.kaoderP.
io Dou O.. rloo. VilU!o ,bemint in otilte Frederiks <UB-·
'te SoerabaU _
.
-c---,--'-- -.,.....;.c. ._ _ _~_.-:.....
Hoe be~zlJ, bet .shuteu ~ac .bot. oegelk .. utoor b~
,
ter ' Eldr., eo de ·oroeder i. zijo vertroowd.: Z.er .oed
g... Radjio Mob
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,..uvauhlijk ergoiet
.elf
Frederik
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..
oobte~teDls de....slstent realdonta 18 eeu, o"rog ~.lUati.
·d
het
80 April: 'Voer rekeoiog vau eo in het . veni8
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Vrij
begrepen
y,.:
~I.haw.d
s"ag"
J~hk, B.~,; No:" .I.d. bark Balbo",
. ad, w8llrooor d~. laatdtg.en"em de aon8prdk.iljk , 18:
de LijOQ; en .oor. reke"ing van
·geda
Hefda tot 4D~ett~, het burgerda·loc .. alv .. n · H .
too, komen ,kaD
"D~nBAI~:~~m:::Dhb~~~~:'Jld: &Cboe~lIt }'aidal ~ari~, gezagv.
Dondcrdag w&re-n W'J ~enood~kL s.e gels ..te . p .&80c" . ;~~d
,boedel 'au w~len Tan ,T lan Sik vao ' cea perc..melsjo iu H8arlem, a~o deu .r08tigso Vilmo bokeod
den
.eudt 010 •• voor
vaD bet· .eodo·kanton,,· albier•
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· over .WI~~el', m.a ar 18 dat .nog eeD". oood.~keiljk, daD
don laatateo keer t.sommeore o. Anoette io eobter
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Tau Sge&.aba ilu.
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len. o~' kooto. wat bet Wil. Zle .a rt. 1365 BurgerhJk
riobtenoak terDg, want bare ,urige woordeo - bebbeu
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nut.len goodere.. in. bet. AfdoeliogsK lesdlogmagu ija
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Umbank lIab. l.. DlSr Bo d rj Ned I d
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In bet Aigemoeo Pokbuie alhier.
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(Vo<>l'l", Latld,)
In AHem bBlb, . und our im Uugtiick ganz,
LEIPZIG, W, ENGELHAIIN, UTBEOllr.
/(elukkig zelfa door de ergote pb ;lantropen .. keud alo
Op Vrijdag den eon. en twintigste n 1181
Dit ia bet einde VIID het eer.te bedrijf. Alle8 i•
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AnGelleB oerBte opwelliog i. naar bet ,ellBler to
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voar · zoo'ngroote ·, mac~t eteedtl medet.evoer~D is onden burger 8telfaas, een grij.en patriot. .Iie kla&gt
atokeDd bew..kL toaD eel. Dat de dkhter beter in .t... t
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tot ·eali · den'. voe' ·van · bet. gobergte do'ordri£gen,
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SOESMAN eo 00.
. .
(123)

__

tines~
.Zeer goedkoo p.

(897)
•

.
---~

- ..

- '- - - .- -

~-~-

, Ontoallgrm:

,Solide '.ijzeren Ledikaolen,
•J. fl.

Poi reA, ,Frais.!B, 'O~rige9, Abriepla . Fr8mbo~8P8, Mu~
ree, Pacheli' en P~uo e e.
Vrocbteo op Braodij al.: Poir"., Ocr is • ., Abricot.,
Prune8 en Peches".
Sirop d'Org... t, Frllmbois"8, Gomllli Capillaire, Vanille,
•
v. o fJ r t B :
Saoci.aea , l'roffees, pate d" foi. graB Trutf,;, Sar·
ChampignoD8,
Trufft'lll,
(Jines, ,MarroDB (caatagDee),
petits pois, Julienne en gra8, Bouillon gras.
B. KARTHAUS co Co.
(143)

Apoll. .lliio . ,Watet.
Lilr:~uren , \'QII ,Focting; geas8orteerd.
RhuPl J~lflltie" . VBn Focking.
Wijn St . JULIEN MEDOC v. B. VAN LEEuWEN .
Chu,pp.gne, ROEDERER .Jl MOE'r & CHANIJO'8.
Port\\'ijn en Mad e" van on.e bekoude !,uike ' kwalit"it.
Oarlsberger, H38lllj es & Vlllker Bier,
Pale "Ie op 'II en 'I. fie .
Cl)grJ3C! di "crSd mer~ e n.

RUIJVE~.

ViUl

JcJa.kIH~J·

l.Ju .. k.~t

Vruchte n op Water van Teijsson neau als:

Vruchten op WATER & BRANDIJ.
Frs{lBche Pruimen.

KLAMBOE.
l<'. H. BOUMA.

Bar~. Brall11 e wijl1

I{OOL1"EER

weuerom leil.etid.e e~ eeretdBBgs le verwacbt~n

200 vaten.

ANDREAS & DE LA CROIX.

(599)

Best eortla nd Ceillen t
VUllrv aste SteeneD .

BiUer Lon!!a Vitae ... d. REIJERS.
Eaude Ccl ogne H S ( BNGELHAR D & 00. )
Eeht Per.iee" R o.e ... ~ter.
Moca,.onrsch e Roode Vi.chjca.
Ger. Bokkini!.
Ger·, Z,, \m.
Holl. · Zuur.
Blo. Hlk oul ill fj"

BAZ AR.

KOF FER S .

ANDREAS & DE LA CROIX.

•

Singapoorplanken~
Ta.ba.k sma.t.te n (maathoudende. )
:S:oolt eer.
Z""'ee dscheT eer in halve vaten.

LA CHOIX.

<-6M)

ANDREAS& ' DE

(605)

BALLAST-SOHO&.PPEN.
DE LA CROIX.

SOORTEN . V AN
ANDREAS·

HAM E

Metale n

RS~

met
Twee Hefboom en.
dIe toodaoig

koDneDver.~

worden, ' d.t meD

108

makeo.

if 6.'-.
(l~)

Yierkante

De

f 8.-

G. O. T. ,VAN DOM &00.

uitslaande .PaIm-houten

bDimstokken.
. '(1888)

~D

.

.

.

G. O. T• .VAl! DORP eo

l~freg~L

.

Oo~

Hygiene .

DEB.

KinOOre n in Cost- Indi~,

~~ de, vOorlium.te~kten, die aldar . b~ ben .
,,~, met I!are bebandeliog, op praatiBche OD.
dei.'riDdiJig gegrolld,

•~~,:. :. j

cI. 0 '0 r

G .. C. T. VAN DORP cn C~.

en U

licb~o .

~

,

1)e .

B. DEZE1'!;r.fB., ,'\,J,
~;"I;'rgete.k~nde ' lt~t 'dn1i9

~::l'~!:, rijtL:~e~!e~a~ .·Dj~j.'~4t-fB ~~.~
CONGRE S GE80U W ;, , ;~~,~

geetaJleerd . h ~.· ft ee oc uil.~.'(lcht~Qo'I. ·etie ..lOed.;. '

koraien, Cameeen , Lava ' Voorwerp en, eui-'
(5!i!!)N . ,UASTROO( iIllBNI99.

eo..

Aigemeeu Exp~dilie- ~II C(~linu~
,

(,untoo!',

gelled .~ed.-lilJiii eo Bllrop.a.
B ,·last zic h t~vefil'l IJlt:'It hc~. IJouI16n fnH ' Vendutiillt
Voor

__ _ .

_~_

• . c _ . .. . . . . ,

_

P.

Z~~

~}~»> ](!I.BOUjU,~,
r ~ t ~· I:l ! l~ r.II ,t !· ~ , l l.i ,;h

[:111

i8

1'I) ,. f

J! b i

Veil

h.ulI . ltth

, ... ; :

• ....

r~1!'"

{1 1 ~ ( j ~tl:

.
IrLt'fE l.IElt- CAUE

Hsn!:lam,eo.

do.

Muurl.",p.' .
do.
(146)

B. KARTHAUS & Co .

Tooneel- kijkers.
~I.

!'I'~nlinR . l'ilil

B iik.

WA,ter.
l>.

. (390)

¥nfl0'f11

KARTHAUS

eU

L'V\A.U4~.

Vo .

_Tnr1;{!(lhp
~\A,."'o..J"''''''_

~n()()l'WAO'.-,1... ----, . . -0

Ontvangen direct nit de fabrieken

lVIaatschappij.

Zilvereo .EeUepels eoVorkeo,

Sarnar ang- V ors tenlsn d e u~V i 11 e III I .

en 6 Vorken verkr~gbaar bij
G. O. T. V AN DORP & ,Co.

het Dog op ooo.lig g.bleken reparatiEln van .f ,1 . 0
ht..n tot "11 Di.t dell 15d.u AUgUstus e. k. ~e.o
gebroik gem ....kI: W kUlmen word eo . al1 d. zich ~p

Cbristofle & CO. te Parijs

af

in ·.tallen fan
(101)6)

1.. I J ·N

3 het .stuk.

Het Comile 'a~ Bestour

6.' I,epela

GRDlAULrr &·CO.'
~'E

beL Station ta

~ ..r""g

mankt bBkpo,l . dat '"~

beviodende

Groote Laad- en Loskraan .

F'ARIJ S

.
Sirop Raifort iode
SiroJ)'hyp ophosp. de 'ChaUx
Phosphate de ' fer :
Elixer de p&psine

llt."t ·C·llm.ite vou B~atuur,

R. F. DE SEIJFF.

/4.• 8.50
• 2.50
• • 5.-'-

p. fl.

OT,TMANS.

(696)

•.' 2.60

Fer Gerard

• S.-

Injection matico
Oapsules de matico ,
Sigarettes . Indiannes

.6.-

(voor 't Asbill,.) .
• 1.1,0
• per doooje
.
.'. '
Hoofddepbt Samarang . .

G. 0, T. VAN DORP &00.

(1675)

Pnwhtige echt

Meerschulm

Tabaks-~·ijp · en,

Holloway's. ·ledioijneu

in Mobllleode8 00rteo, allen met laog bar n .s h.e n
_on d. til k eu

.

Emnille Bcelden .

stili.
. G. O.T. V4NDORP eo Co,

Da..'aes.-Necessaires•
/SO. · ~en . f U;;- .

.G. 0. ' T. · VAN OOBP

IIB~.

· 1{~"Lt\.Bka.p~· .
• 6BDAI ~QI.} · .

!J r.~"!;J ,b .

!I,. p •• rI.

(~~ ~

NED. IND. STOOIVAART-I.U.fsmwPU.

Puike zeer lekker e Boter.'

'd· .aatjee en

Visite-kaartjcs , . • 0.- perdoBfn;

~~

'r~"'~~"~~~~~,
_L_~_~_1~~1~U~~~;,~~~~~,¥~
~

G. C. T, V.L~ DORP "" Co.

BA. Z ·. /is

ltllr:

.~

~ .

\" 'lI'krij~b.nr bij

bekende heilzaamwerkende ' meaicijnen.

aile

sehroev en, 'ze1f8 'Wagen- schroev en

• geoIJ\klrelijk 'kan

2-3-4~

Cri Rtallen Kroon!ampen \'an

ANDREAS & DE LA CROIX.

•

(59~)

~·

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

Capsules en .Wijnkurken.
(603)

Pry ... / 2, franco . per post / 2'/,.
(61)

,oat-

_~ _ -,_.

J01;I: VAN VLOTEN.

MOSCH&'C u.

: "o..at'
A4l!
deehl dot all. nnIEVE~ en ' POsTPAKKETTE N,ool" . d~ onderneming.
Karanfl .doom, n.ng~ braobt t d Kwlm . lIlet.· de post .\'aU·
den .2tht~n j l. • verougcl u;t . zijo,:' .' doordiea de
10llpcr di.e r o~derhcmi:"J g bij het doorw~;htn : ~aa ,.oe
k~lie .Drooo, fl~c r ~eo. o rj~erwA.chte OpkOlbe"de,.b anajlr
ecu 810dweeglf werd' m"!'deg~leept, bij'~ wfllke ge!egen.. .'. .
haid ~ij , bile. brieveo ent.· "8rI001".
Karang Al'OID, de.n2ieo Ap.,H'lB7S. _

.

B. KARTHAUS eO Co.

(142)

Venst eraias groote afuietingen.
GlazeJ i Da.kpa nnen ook van

RKARTHA US en Co.

•

Beknopt Staatsburgerl ijk baodboekje .oor i.,ler N,,·
derlrlnder, .diu zicb van tiju l'lic bten . en recbten a!a
mensch' en 8taat.Hburge~ vergewineo wi!. •

Frans che Prutlll edante n.

hoodende ruim 4yoet 3 duilU t.88obeo de' tappenmet.'afgedraaide lappen, karpen, m~rgatig, en oitge.
.
boorde Boesen.
ANDREAS & DE LA CROIX .
. (601) .

matglas.

(35)

B .A ZA R.

Zaer zware KAR-ASSEN

.

ENGELHAR D.

Ii at III f(~,·llOute..

(1023)

'Militaire Willemsorden,
Dienstkruizen XX en xv
Lint.
B. KARTHAUS & Co.
(31)

(602)

N agel.borsteIB, Scheer·kwaat .n,. Scheer.eep, fijne doch
goedkoope Tvil~t zsell, .f ~ D~ Ddt-urs, prima kwaliteit
Eau ~e Lavan de AI::br,e e, E.l\u ,de Cologuu H . S. van

I,andnu tii ell I.edcr oH~.·.roklu.~ I.

(echte RAllsn.)
ANDREAS [,; DE LA QROIX

. (600)

BAZAl~.
Oaout chouc Tandb orstels ,

( 3))7)

eUZ. el1z .

m~

bd.n~h.bb~;,d~n

BA· ·zAR .

F. ' H:B OUM A.

Gedecoreerd,
(886) '

... . . .

Zaterda g 1 )lei

. worden de , kio.ler~n .an de RoolQsobe ei.pro~
BCb~ Wee8boi~eD vri80delijk oitgonoodigd do Voo~:"
....
.
.
Iiog te komen bijwonen door
P. H. KIRBY; D~~. ..
,
(597)

EUZlERE.

dea·' erkieteode met BULTZAK eo

;,

•

Het Stoomsc hip.

