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dat die toestand, hoe prachtig ook,
,ijde heeft,
~ijn 0, a. de bezoldigingen

zijne schadnw

in d. band te werken.
D. Minister A Iting Mee. nu beantwoordde de

del' Bmbtena.l'en op

een betaren voet geregeld, zoo is het bedl'ag der
pengioeneo zoo I:t.'ring, dLlt velen ja de tneestt~n er
niet van knnuen leven eu zieh g~ciwongen zien, om
huo. ond.uk. langer in di ens t te blijven dan )",t
met het welbegrepen belang van den Lande welheht strookt ,
"elell, ja de tI'ee.ten, die evenals wij 's Lands
dienst. hetzij gedwoogeD h etzij om gegrond~ Tt.'d e~
n ea verl.ten, gevoele" zieh verplieht, am na twinlig, vijf etl-twiu t ig en dert;g jUt'ell te Leb:Jen ge~
J

zwut"gd, nlsuog i n bUDne. Dude dagt?n voor vt uUW
eo hllost bU partikul eten te gaan arbeiJeo, daar
het "cd rag del' bun toegelegde pensioenen ten eellcn·
ma!e ou\'olJoende is, om LUI} en hUll gezin een
onbckomruerd Leota an te verzekereu.
10
reeh tsbedeelil,g veel vel'beterd, zoo l"veren
de ",etteo nog geen voldoendeu waarborg voor de

Eell blik. Up hel H'rl{'dene CII hel
'I'egen\t'ool'dig-e ell o"'I.e
",ell~i«'hcli voor de

nll.ng: /f of de :&egeering zich tag-en het individneel
bozit vorzett-:-r" in t:olleu zi1l o"tkemulid. ~ De Regeering,"
zoo aprak bij, If rolkome::l overtuigd, dat ht:t individueel
b~zit den inhllldtJr op een beteruo voet z31 brengen,
t' n dQt nUB het. indifidueele landbdzit, ook op J .t.V&,
wenscb e lij~ is." In de Ud8 !Btent reaident ie Kendal bad
de bevolking gtlweoecht tot het COUl DUnaar groodbt:'zit
terug to kt:ere nj maar dit Was opdat het "ant,,1 grondbeziUera zoo\'cel mogelijk vt'rwe " rder~n e ~ aldu8 iedt'r
mao ill de ('uhuur- en heereodieost.en maur een klein
Banda 1 krijgl'n ZOIl. De beeren- en cul"uurdienslplicht
rust t <lch op den gr.lllJ, eo wasr nn di~ dienstplicbt
zwU.sr i:J, drukt bij ' l!~tllurlij k sterk op alteelletaaude
grondbezitter" . .. Dit stsat. vast," vervolede de Miui6ter.
.. datttf r .. f, W8'tr up Jliv~'ct)mmuQaal be~ . tbeataat., dit kan .
bpschouwJ worden ale cen' ubnorrnale tuestandj terwijl
overal, UV8nr eeo llorru,.le tOt'stBUJ 10't le,en is ge-
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ge,'angenhoudivg in oVHtredingsznken en yoor
v~l~ gt!ril:ge mitd-rijve n nog uiet is nfgeschaft..
De h eer,~lldieudtell kunnen zoo lliet g eheel flfge~
s ~ haft, dan toeh aaozienlijk verlicht worden, zonder

CoekolllSI.
·zoo e'en vroe;rere bewoner van N"derlundsch
India na eene ruiro vijf - en - t.wiutig ja!'ige af\Ve·
zigbeiJ thaos herW3srts terugkeerde, zoude hij voorzeker vel'baasd staan aver het groat verse III I tusschen
,den tege n\\' oordig(m toestft.nd en olen van rnim
vijf - e;- twilltig jaren gel.den, en geene woord en
kunnen nDden om den Yl'ijzinnigen geest der Ro
'geering en de wil.kracht der p,\rliculieren naar be·
hooren te prijzen.
In die vi.if· en . twiotil( jaNI\ is jl;edel·lMlllsch·lodi<i
voorzckel' met l'enzeoschreden vooruit gestroefJ.
R et brieveu - verVOSI', da t vroeger zelf; op .J:\va
sleeht, bvee m,al 's week, g eschiedde, h een thans
op .Tava bijna over,.l dagelijb eo in de overige
bezittingen herhaaldelijk in de week plnats .

\"ijf - eu - twintig jaren

gel.den hoegenoamd geene s prake was , verb'nden
thans eenige voorname plantsen v.. n Javil; andore
lijnell wordeo op ds t .ibnd en in andere bezittin ·

gen geprojecteerd.
De te1egraf'le hestand

7.24
7.50
86

~j~wj~~.:: .ank~~~t U~

bebben de eer hu.nne Le:zers te berichten dat Inet
pr~nJo Jan 11 ari a. e. de H eer
"C. A. V ERM:.ANDI£L, g('-p,
Assistent-Resideut btl bet
Binnenlandsch De .. tullr op
Java. als Hoofd-Re<lact,enr
van di(; blad zal op1:redeJl .
Nieu,",e ""\. bonnesvoorbet
volgende ,jan..- on'tvangen
de IJ.og te verschijuen DlIlllIllers tot ulthno December
fl,·ati§.
G. C. "'r. van Dorp & Co

W!\QrVall
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De Uitgevers van dit bInd
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vrooger nict en doorkrni s l

thans geheel Java, en v.rbindt OD S met Nederlond
en geheel l~nropa zoodat de in dot IVcnld:l.ecl plat\ls
g1"ijpende gebenrtenissen oos o"middelijk beken.d z ijn.
De sloomvaart in den Nederlandsch · lodlSclwn
archipel, oak roim vijf - en . twintig jaren geleden
n~uwelijb in wording, · is tbans op breedo schaal
geregela, on vc rbinut Batavia met al 'le voorname
havens ,\",,: ouze nitgestrekte en prachtige nederzettiDgen.
VCl'scheideoe stoolllvaart-maat.sclmppijen onderhou.
den eene snelle en :;eregelde gemeeDschap tnsschBn
Europa ell Nederlaod.ch·1ndie.
De ll!urope.cbB landhouw, welke .ro eger sleeh!s
dQPr eenige kont,raktani>Jn mot h et GOllvernement
~p:d vertegenwoordigd, tell thane een onnoemelijk
a~ntal onderneruingen. welke alien door eigen krMht
leven, .an vele Europelll1en een onbekrompen best .. n ver1.ekeren, en de wclvaad der bevolking
aan.ien)ijk doen toeneroen.
De rrcblsbedeeling. het onderwij., de heeren·
diAnRten. in een wool'd, .110 takkcn van be.tnnr
bebbon belangrijim verbeteringen onlleI'gatm.
Zie daar den tegenwoordigen toestand dezer gewesten; - W[lt zijn nn onze wenschen voor de
toekomst ?
Mogen wij er ODS "erbengd over en daDkba.r
voo r betooneu, ZOO mooteD \Vij OUS Diet ontveinzeo,

perlllalJ ente opufteriogen der scbatkist.
Is het aantal "mbtenaren niet te gloot? in vele
tBkken ller administralie "ebten wij eene nrmin·
dering nn p ersoneel niel allceu magelii!;:, doch zelfe
h oogst well,cheltJk; de Regeeriog zonda daardoDr
Diet alleea lie nilg.\·en aan"ielll!jk knnnen bekrimpen, Ul\\ar ook eene fuill1@re ke uzp. bebbeo, en door
tcvens ten aan;;ien "Van de benoeUling, de he~orde
Tin" en het ont., lag der ambten3ren bete re en vasto
r~g:len vast te stellen, de mass:.. verzoe}rscllriften J
welke til3U' b ij elke vacature woden ingediaud,
: .. i.:..~~;:~ ,":;

tr~d~D,

·.·c ~:· !: :;=- :::'

Oak op he t gebied van het onderwij, en de eOI'o
peeche landbOllw val t oneiodig veel te doen.
Op eene bezadigde en der pere volkomeo
dige wijze. zlllbu W ij san de Rege" ring napen. sUe
takken des best Un.' ollze gevoelens bekendstelleo.
Wij 1,,,lIen iulks betrachte o zonder baat, en zo nd.r
tot die anedele middelen onze toevlucht te nemen,
welke bene den lIe waardigheid der pers liggen
en '\001' elk en weldenkende behooren Ie worden
veroordeelJ.
Wij zulle o nilllln. r N rgeten dat ook wij j,\ren
lllnO' ouder de Landsd;en.ren teboal'den;
I: die loophaan vo(,: r ons tlfgesloten1 welnu in de
p~ra vindeu 'll'ij eene schoone g elegellheid Om onzo
belang8 lenil1~ in h et hllHl Olzer geboorte tc loonen,
en Le tl'iwhten de bebugeu van dat laud ell vau
deszelfs millioenen hewoners t·e bevorderen.

C. A. V.
IIAAG8CIIE BRIEVEIW.
'. Gra.enbag. 2 November 1'76.
Had' de }[ini&ter van KolonicD de n eerster ['ag
.an d. beroad.l.ging o,er d6 Indi8che begrooting den
indruk te weeg g~brachr., a '80f bij zich met een paar
nietl. beteekonende woordt'n 'Van allt'ls wilde afmaken,

_

ook. iudividu:tel

g~ondbezit

bestB8.t."

Individueel bt>zit, ZQO ging de Minister Hort, wall
op J."A de Qori)prook~lijk~ toeetmd, en ee--rst no. 10Vall d; PiuikarculTullr. w<:'rJ h~t ('omruuDaal grondbezit
door !ommige resiG t'i1ten in 't leyen geroepen.
Oet
beBtoud niet, maar is yau R1geerivgawege tot stand
gebr4cht en u,l z ch weer opl~6s en. nt-amate die. cul~
tuur- en heerendicueten' afgedcbll.ft worden. Men kan
de COll'lersie dU5 gurur3t aau den natuurlijk:en loop der diDg-cn o'·~r]8.ten; ale de belerumeriDgeD, die bet iodi"idueel betH tdgenholl(i~nf opgtlheven wurden, za1 de

in de .ittiDg .an Vrijd.g don 27.ten October, deed

hij de Kamer d83Tent~gen vt"1'~&a8d. staan do.or een
Ilotseling e onotDwonden verklarJng, d18 men nlp.t van

hem verwacht hod.
Dd con'fereie van commnnaal in indi,idueel grondb~zit WIU ter aprake gebucht, een onderwerp waaI'·
m'"er onder It; minietcrschap van van G aBstein r:oofeel
te doon w.., en dat aanleidiog ' bad gegeven tot bet
veel "".pra1<en telegrom van November 1874.. waarbij
die M inist.er gelaatte een einde te maken un bet
&tro,en Tau den algemeenen , ,Secret. ria, den beer
Lev,.08ObD Norman, om de conver,;e ..oveel J;Ilogelijlt

voiledig licht over de .uk op te gaan, of de politi.k.
tot!BtJ.nd .,.ou zoo ongezond mogelijk: w(.d.en. De nnti~
radicale pal til hud .ich tegen de politieka dubbelbartigheid, die aa'i de mioisterie~le tarel druigde poat
te v.tt.tten, met woord eD It -m geweerd. Ook ten &anzien VAn bet oudt'rwijs op Jdova bad de 11inia'"er eene
zWbkke, oUI'precbte htludwg aangenomen en Wtt8 bij
de liLktH zij geuadt'rd,
Dit laat.t.. .1:Jeg op aene Vfrkl.riog, door deo Mi·
nieter gegevtm, n·.dat h. eerst gel<eg-d had, dat t'r op
't oogenblik aUeen Bpr.,ke was van 't opri. bten wan
kwet!kBchv}"n en "00 eeDlge sohoten Yuor ZOlleD .. an
illlalJdl:'!~be ho .. fuen. Ot,i heer Moers tr.Jeg lem dabtOp:
l f er d~n aHeen H:hoiell kODlt'n zouden v, or Z-", eo.
van hoofJen cn Dlf't ouk. voor Rudt:rd ill.llll.ndsch", kindt'refl r i 'at zou, meende de heer M ..eIl8. een z-eer
bedenkeiij!(~ naCL:e zijn tegen het"eeD de ..Millicster
V8n OOJtSt6Jn doen wilde. .En nu verklaarde de Mini8ter "in d~ vtn6te '!erte ni, t gezegd te bebbt:n d.t
hij net zjja. vo rganger Diet m ,degillg."
Mbr ik kom n_ 'g even op bat CJL8cr"vutiefe boofdorgaan telug. Wur dat zoo spreakt, kun dunkt mij.
weg
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De KAmer .obrapte nog "P de Indj.cbe b.grooting
den post vo&r de v~rho ),giDg "'tln dt.' tJaClemt'bten der
ad8 etent-residenten. De heer Mlrandolle !tt·lde daar~
omtrent cen- km'endt'wo~t Vaal. Bij beweerde, d.t
deliS Yt'rhooging een eerete ilt~p zou t.ijo op deli weg
om. de tl'actem~nten van a1 u.o 8tnblenaren \'an Let
gewdtelijk uc~tuur en ook van de laden d~r I'echter.
liJke mocht -te ve rhoog8n . De Minillter wees e~ "p,
iDlaudt- r ze: f weI bcgrijpcn. dat waDnetr bij eig-enaar
dot de ndsistt nt-residenten vroegor ale nohrl! of
is \'tln een IIfz!'mdt=rliJk JIlt u k grond, zijn ID'Io8tscbappevendumeeiter zeer lucratieve b~baantjeft hadden, ter~
lijke toeBtnnJ bet r WeZi'D zal, dan walJoe~ r hij bet
wijl zij ook cuhourpro centen g{lDvten. Ook. de }.e~en
uroodb f' zit dealen moe" m~t t.ijne de.f l60genoot e n.
der Ttchterlijke macbt moesten hooger bezoldlglDg
l:! Zoo fJprllk de M i(:iijt~l' van Kolonien,
lid van e·eu
bebbep, ml\sr dit zo-u gcpaard gsaD, met ee.ne ~tHn\.in~
con6frrati~f Kabinol!
de ring .,'un 't p ersoneel , z()odat de m eerden ultgaven
Wel moobt de heer Fransen van de Putte zieh Yer
dSBr'f"OOr hoogstell6 f 30000 zouden bedragen. De Kamer
baugen oyer de m erk.w~ardige en krachtig .~ verklnrlng
nlll\ echter met grooto meerderheid bet BlliB'n dement
" .... ,10" M ' nl!'l.t:f>l'! wpl ml"l r- ht, ii A hp.+J' " an H()oten dl"
aan, om
100.000 nm de b .;o grooting at' te nemep..
hoop uitdrukken, dat e~ n cODBervatlef Minister de
Daarentegen weed met nog grooter meerderbeid (52
bervo(D.11ug e n, door do liberale ps.rt.ij voorbereid, zou
tegen 9 .temmen) ! 21aOO meer op da begrootiog
l'en\"ezel.!lijk~n.
ebracht, op yooretel van d~n heer Vernieu v.an der
Van ~oD stinatieven knnt d88renteg~n wt'l'Jeu luide
ioeft. t . n sind'e den Mini9ter in de gelegenheid is
klallgtoonen aaugebeven, en leo Blotta weigerdsD acht
.teU.n, reeds in den loop ,un 1877 g.-rolg te ge.en
tien leden dt:J' rechterzij, wien de schrik om 't hurt
un het verr.oek van talrijk:e ingezetenen Vdn Smu(O'Q1lg
goslagen \f48, hUODe stem te geven roAn het hoofdatuk
om aldaar eene haogars burg~rf!choQl met driejarigen
der uitgaven in Iudie.
curtlUS (dit althans wenscbte de heer Franeen ....an ~e
Ot)k bet lIf1f1.'1uhe D(Igh/cul blie!!! vall \7el'tlu' W"n.Brdi~
Patte) te ~t,icht·en. Het amendemtmt werd kracbtlg
ging. Ret l' dicaal kfttakt~r yt\n den Mi.~ist~l·, dat in·
onde~teun.d duor de heeren viln d e Putte en Fabius,
dh' idueel gl'JDdb ezit op Java wenschel~k 11:'1, kWQl~t)
terwijl de 1dini&ter aHeen daud Ol,>Ulcrkeo, dat hij ~n
vol gens he t conscl' YAliere orgosn. D Og to meet' utt,
begineel niBts tag-en de ZB3k h.d 1 maar dat deLe III
WBlluee r m en er op lett;", dat. de Miniatsr ook el'kende,
ludit; Dug in behandeling wu . .
hoo de mogelijkheid om beer~ndiellstell tl3 doell pres·
De Kamer verecmigde zich Hie!. wet een amen dBteer~n ollifecb.eidelijk aan 't cOlllll111llnal bezit ycr
ment "fan een lid der re cht~rzij, den heer Cor .. e!' aooir,
bOl\d~ll it'!. Omtr.!Dt een hoofdb egin!lel had alz'Jo de
dnt Btrekle am dn h t)grootiD g dil)hter hij da waarheia
:M.iniBter YIn Kolonien eene r.d ie ~le g' l()of~b elijdcnia
te bra ligen. Voor de kOBten yo.u den Doriog met
afgelegd- De ·.n.rIDste toejnichingen \'tnt ~ra.dicale z-~do,
Aljeh ,,'ae elecbts cen post Yau 17 ton geuamd. Vo~~
met 'Fran lieu ,an de Yntte aan bet bootd, waren den
f"l'e1l9 de erkenter.iB van don Miuister zelf 'WaB dlt
~Iil1iBter dan ook dadelijk to bellrt ge\~al1.en. "'. annee.J.'
;eel te weinigj hij wtat e~hter niet hoeveet bij y?or
nu die Minister wa6 opgeD01llell in het Kab inet, Z<1 DoorlolTBkofliten r&m~n z ~ U, en 't waB op do begrootlDg
der dat bet hoofd daarvan .ioh oveduigd hod, welke
"'foor 01876 ook zoo gebeurd . De heer Carver Rooft
beginselcn de uieuwe titularis t06ged~an Wl....s , dall
wilde don poet l'let 65 ton vermoerderd zien 8n. oak
zouden de orerige Millistern door de vt'rklarlDg "80
DOg 7 t on meer uittrekkeu. voJr 't uitr.anden
~~n
bun nieuwen ambtgenoot; weI e-renzeer verraet ~ijn als
tro6pen . 't G e,oig hiervtln zan ~chi:.~~ moete~ ZlJU,
de gebeele Tweed. K,mer het blijkbaar w•• , Er Ion
dat de Joogenaamde Jll!ifprMt of de blJdrag e Ult de
dan echter met omergeeflijke licbtvanrdighoid gohan·
Oo~t voor Nederland met 72 ton' ve!'mlnderde en 8~deld , en eeu onboudbarEl toeJlltaud dtlsrwt geb oun zijo.
'00 teroggebraoht ".rd tot
2696 172. Daardoor
A.ls d~arC!nt; ""gen de Minister ,an Kolonien eene ~~t
dreigde ook d. Stsatllbegrooting sebeel in de war
k eerde \~oorBtelliog omtrent. zijne begiDstden aan IIJn8
nt.keo, want bij bet opmaken dearyan ,,'erd natuur1uk
ambtaenooten gegt:.len had, &Oudet\ die 8ll\btgenooten
op de tien milUoen uit de OOlt gerekend. ,Br _zou
gen1llkkelijk kunnen belf~iB8eh wat hun te doen sliond.
oor, zei men, nog wel geld g~noeg uit t.r<>egere dlen~
lndien bet. Minielerie e~b.ter meande, dat het besturen
sten Toorba[ld~n blijken am Dr de oorlog&koaten mea
k"JI\ met . een ams1galll& van beginselenJ daD was het
te kuunen belalen, De Miniflter beweerde ten ,lotte
K.1J inet ecne ongerijmdbeid geword. n, En wanneer
d.1 er e •• o goed 16 millioen. 01. 8 millioen .. of alo,
einJ~lijk de oyerige '! eden ran't l\Iiniaterie tilt bet
,eel minder noodig kan weleo, 1.ooda.t h~t c'9 fer "IU
k..,lN.ia1.e radlcaliBllle wll'en olergegaau, dAn Z{)ll bet
den beter ClJrver RoofG eyeD oDzeker was alB d.t

.r
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Kabi aet op een !ooroalm begioftel orugekeerd zijn en

weinig aangepruk moor hebben op het l"ertrouweD
nn "ien ouk. BiueD deD kortet mogelijkell tijd dieDde
J

.:8

b.twelk op d. begrooting vMrkwam.
De Mbi,t.r beloefdo neg, het rapport .an den

Engelsohend okter Aroher, omtrent .ijoe bevindiDgeo
inAljeh; ;:terin..ge ...n de KO Dl 8rte zqUen £.ndeo.
Dat rapport ....,.d· door de Regating op hoogeo prijl
geateld.
, nen 28.tan Oetoberw.rd io een zeer duu ge...ido
Z_8terdagBohe voormidd"8zitting de Indis.he begrootiog
verder afgedaan.

Er WllreD nog maar in de veortig

leden in de Btad gebleveo. De heer Win·genB 'an
de rechterzij kwam .eBr tB ro.bt op tegao .eker reo
glement op dobhelhniten, dat door one GODvern.meot
op neli en Atjeb ingevoerd waa. Bij ooemde bet
eene zonderlinga maoier van ontwikkeling der iolandeche bevolking door middel van het ha.arJspel, "sar8an meo !ieh van '8 morgena zes tot '0 nacbt8 twaalf

mogen overgeven.

unr zeu

Die dobbelbuizen tocb

werden door het Goufernemen t vel'pacht, en het apelen werd dUB 8angemoedigd om er fiDaocieel 'foorctael 'Voar 'a landk&!8 uit te trekken. Evenr;eer kWlAm
meer van CODBOI'Vatieven kant wederom op tegen de

d. opiumkitteo.

Men bad die .lthaos uit .Atjeh kUDo

kunnen weren . Dat zich daar BBn opium en spel
verslaafde Chineezen zijn komeu ,·oatigen. is geen
reden; (.)m er opium en apeL toe te la~en; want 't ware
dan beter geweeat, die cbineezen maar weer weg to

laten trekken.
Ik vergat nog te vermehien, dat bij eeDt) diaoll88is,

Vrijdag gevoerd over de uitputting der Indiocbo k.ssen.
de heeren vaD der Hoeven en van de Putte or tegen
opkwamen, dat de inlanders hier en daar met bo}/.!
'i'0or geleverde koffitl beta81d werden. Zij Hoeger, of

de pakllUiBmeestere er ook bel8ug bij konden hebben
on of zij d. bonB mogeltik met de noodige winat hadden overgenomen P
Over den alnitpost werd oot nog gesproken, eD da t
weI door dOD heer van Ruuton, die del.en post onwaar
vood eo omd.t de oorlogko.ten niet in nitg.af gebracht
waren, 0 n omdat er bij de rawing was gerakend op
den verkoop vau eene grootere boeveelheid koma, dan
de gewoonte en de voorziehtigbei d YOOl'scit re,r"n. De
heer van Houten wilde ecbter geen ame'l\dement voor
~~lIen, omda.t uij, 11& de verklafing van den l\olinieter
omtrsot de cODfersie van 'f; groodbezit, den tlchijn
.&0 politieke oppositie waoschte te vermijden.
DiL gof het ])agb!(/{! a8.Dleiding om nogmJ.bJe tegen

d.en beer A lti og i\.lee.s Ie velde te h'c'.:t~eD.
Vooral kid he~ bln,d zich daan."n gf'stoaton, dat de
Minister onnoodig, en oidcitl}on hij beweerde geen
pres8ie van Regeerill gswoge te will~n llit oefenen, dit
tu ch iLl. de gr')otste mu.te ~elf gedaan bad doot, om~
,erwerping Vd,n cen grondb egioael onler beerscbappij,
terwijl hij bet indiridu':' el gl'.Jndbarit we: D8chelijk voor
~en J_~v8an en schier onVl rlllijdelijk. verklurde. Daar.
door bad bij niet aHeen gatcond, telf de radicaa18te
Ioionillie poJitit:k toegednan to zijnl maar was hij oak
al_ tsrstond b')veo o.lIe nrwa· htiBg b t radicali8me te
_ bulp gekornen. En daarentegen zw'eeg bij, toen de

radifale partij tiel. meester maakte van ziju pl'r~oon !
Door het optreden Van den nieuwen Minister van
Avlonieo is 81200 de verworring in onzen binnen.

)4~~~ hggleg~lJ~:r~t~~e:!~Ddv:!:8;:)O~:d:;:~d~I~~ d~~'

?ocr de .C~18embroot, of rr spoedjg voonien Io n worden
lD .de gt:lbrek~ige 0plei.dipg van aanatoBode oHiciel'en
Btond de . _M~niBter Van Oorlog, generaal Beijen. oP:
OlD

te

~erkI8ren, d.t:lt bij weldra e~n nieuw ontw~rp

tot ..gell.g van de Mililaire Akademie hoopte .oor
to. drllgen. D~ ~~t'ran der Tweeds Kam-er -waren zeer
te'r~d:en over de duidelijke a~m. van den Minister:
~.~n behoefde vlln hem nll althaDI niet, oven~ld . van

"hy ~.ehijot .b et of niet
weten, of! ala htl het weet, kiln bij 't niet uiten.
. ~u=e Miniet~r van Financien gaf toe BOD den wens('b,

~lJoe ,oorgangers, te zeggen :

te

de .~fJeeliDgen de. Kamer geoponbasrd, om, .17oren. one Muntwezen d.fioitief Ie regalen. pegingeo
te. wenden ten einde, zoo mogelijk, tot e~n9 in~

In

aBO

H'rn!t.tlOnaje regsling tB kotnen

Inlusschen st.lt hij voor, on.e tegenwoordige zilve.
ron .atsodpeDbing en Devell, d ~ gouden to haodba'6o
~88r ze niet meer aan te munten en er dell nood~
oeD deel 'Van te dQe~ verBmeiten an verkoopen, en

daareotegen voor Hyk. reboing goud aao te hoopen
tot at811dpenningen te doen .Iaan; eindelijk om de
operen p~5lnUQt door bronzen te venangen
Bij de behandeling v.n de IndiBche begrootiog b,.
klaagd~ de heer Fran.en van de Putte or tich 'over
dat te Batavia joogeliaden ale ambteoaar gepla.t.~
"~r"n, zonder dat .ij bet eXamen hadden afg.legd.
BlJ droIlg er op Ban dat daze zaak: onderzocbt zau
dat zij, die londer examen in de omge_
~ordeD,

:n

Ga'lti.e hid ik die f•• stelijke be~egeliDg'an het aao, .
v.nkelijk gelukkeD van dit ' groo*a~lje werkbijgewoond;
maar ongelukkig ont-iog ik - d.' voor mij beatemoJe
toegangkaart .te la.t. Iii un u dtlll go.o oigeo indrok,
ken meedeeleo en ruoet u . oaar de dagbladeo ....

"Ylen.

Meo ,Ieit _ioh dat het f.e.t geeu voorb.rig. · en

oyermoedig~

ven vao Holland op zyn amall\t verwachtte. Het .. eil-

sahip Fier-Gebroetle n vertroir: op den feeBtdag door bet
Noord~eek8n8al 11l,ar Soerabaija, •
Het Baagscfle Dagblad beweert thaDB io een ho(>fdartikel, d,t er slechta twee wegen openstaao: of dat

de Minister 'aa Kolonicn .eer epoedig ophoude deel

uit te maken van een kabinet. dat den URIlW Vl$n con·
oervatief dl'Bgen wit, of weI dat het Mini"terle rond
en eerlijk verklare t e zijn overgege.Bu tot de riehting
van de tegenpartij, waartoe de Miniater van Kolouien

behoort.
Er is werkelijk iets zeer d\VAOI5 in, dHt de ~.f ioit5tt3ts
van 1866, Heemskerlt en v. Lijnden,lUet van der Heim,
den vader 'fOil de cODservati.,ne algeme ane kie8voreuniging, eon Ministor van KalonioD in de Kam')r brat}
geu, die volgens bet eonservatie\'6 boofd . rl!luD, de
radic8alete is dien wij n og oait geh~d hebbe:1,
In de .drllhemtJdlC COllralit wordt de ,onwehoegelijK
.leu toon afgekeurd van een adrea, door bet Hoogge~
reobtshof VIlD Nederla.ndech Indie aaD den K ooing
gcricbt over betere be~oldiging en aameIlstelling ·van
de recblerlijko maeht. Het ,erlang.n ia zeer l·.d· lijk
zegt de ArnbemBcbe; maar waartoe dan I:ulk oon ongem-a nierden vorm en toon ge.kozen?

H.t bind komt op tegeo de onbe .. ij.bure beweriDg,

Bij de "fdeeling spoorwegeu werd van de e~ne tijde
aangedrongen op aanl et{ en E:"l:ploitatio door den stoat
:erwijl Van d~en onderen kant (oDder andereo bij Fran~

'"" .• an de 1;'utte) meer BijmpRthie be.tond Voor de
IndlBcbe spoorwegmaat,chappy, die de lijn Vjokdjo
~.g.le~ weoacht nit te brei den tot Tjilaljap. n.arm.e
staat va.n
it ,and In ferbaud het overnemen door dell
de _"oor de B egeering zeer belaugrijke lijn Batavia_
BUltenzl)rg en de I9poor rerewoiLing op de Hjl.l Sit loa
rang~Vora.!e~la:nden. De sttigiJJg van de inkomsteu d~r

MaatflChu.pPlJ 1. 0U 1 7.eide men, ten geyolO'e habben dat
de at.u t hooge.~ ul l.kee ring IQU w oden doen voor 'uan~
koop van .do l!Jo B"ta'Jia~Buiten&org. en het WIH due
'b Bsk om lie onderhandel iogr. n zoo opoedig moglll ijk,
ten einde to brengeo.

De Miniat"'i', DY-2!'hligd dat lava &.an niet"
had dan aan 8pOOr,w egeo, tou 100 flnel mo
gellJk handelen. Hij galoofde niet dat de aanDaming
van de wet betreffende den .poor .. eg SOPrabaia- \[a.

be~~efte

~::g'g::o!=::e~:!~:t
Gi8ter~.D

is

.taato.aoleg of .t.. taexploil~tie

ond~r a~CI7il,eling

'an

hagelbuien en

zono.Bchljo het Soord. .... R:aoaal rleobtig goopend.

von

dst Dlen door lichtere eXQJJl.,na cn het uitlovan

baodgaldeo rijp en groan tot recbterlijko ambtonaren
heeft aangHnomen,
Wanueer men, VtAtlgt de Ar.o!iemeche, uit eon Blordig en onbebbe!ijk 8lUk zulk eane ('occlu8ie van olga·
mesne ongeschiktbei d ulaken mocbt. wat zon meD don
wei mOt-ten zeggen VAn het peil waarop bet lIoogge.
recbtsbof staat(
Het verw ..,ndHt de Arnb~maehe, dat de leden dar
reobtorlijke macbt het b~treureD, hu[,ue collega'e Diet
met velte posten en baantj~s buiten hun vak \ m be·
gifliigd to tien. Dit ue[l op eeD residentscbap l bet
algemeon ttecretar:s8cha p of eaa directeurschap aao op
dan duur 81echts lladeel doen 88n de w~8rdigbeid en
zelfoli&ndigheid de. N,c hter ijke ambtena.rt'n. De tut
ttl·
twe~lllaien tole iu het f!C rijven van )t l::Iooggerec
hof gt'uite upijt en '" rok over de beuoeming vao een
bij
betrekkmg
eenige
Dooit
,die
ie
directeur )'an jUljtit
de tt:cbterlijke macb! bekleed heef(;," mao.kt drjn in·

druk Van het stuk niet bt:ter. Hat. is ee~ _._ ~~r~~~y'91
kUD080 ve;wAchteo 'an een tt JeurgtHtt~lden
lolhCltantJ ma&r beoeden de wnardigheid van ..-en boog.
ggpluatet collegie, dat zicb mat eeu bilIijk verlabgen
wendt tJt bet Ho , fl run den atuut.
In de .Arnlte-11UChe COI(,.ant komt (10k een Qud Iodi er

mt'~ ~ou

op tegeD het oorJedl v",u DdB ADlorie "an dor H09.
.t en ~vt'r Henny -*. Er worJt op ge.we~~n. h .H~ Henny
kO_bnlB VAn Ind,t; verwierf .a1s cOtltrolt'ur bif bet Bin.
neDIRD,dsch bt'SIUUl op Java, Ill.! pr~aident Van den
Baad fan _.Jll:.tltle up de Jjuiteubezitti(J gan, als ('ontr~cta.~t .op -.ru:).~ .den. en indllslrie~l op OVBt·Ja~·8, ter.
wijI . zyn _p~aHlz~o&-kanloor te BatQvia yeel meer lIaatu
bad, dan het ~t(lor Van Mozee de Leon van der
lIecret~riB ge:nerllal toonde Belm )'
Hoev~n~
energ16 en voori.varendbe id. Ve Oud.·ludier betoo 't

Oak ilIa

Lf)f dee a'Vonds ten 6 ure

sCUE EPS-B Ii" I CHT~ N.
SAMARANG .
epen.
A k MabSci,
••ak get. S.d,

a0 g e 0 meD
Salin.
Ned. Ind_ bark ~oo,lol
legers '8n Pekalongan,
Nr·g. brik Lt"o or s gt:z- Cricbbn \"JIU Amor.
Eng. bark Backin Letchrnij g t;! .... We ~ to~bt. l'5' vrD

Bangkok.
Ve r t rolf k a n
Alv8,

8 c Ii e p e D.
gp1.

~tlu rds.~

de 8oeza,

SOEHABAId _
Asngekomen 8chepen
Pe~B~~~gl:n~' bark :?hilunthroop, g~Zlt~\', A Berest, vaD
Vectrokkeu schepen
RU8B. bark L eoat or, gezagv. C. A. DaiD~ltSl!.o1 , fl8.nr

~:~~lkr:~a:.,;,. :He8:~:~e~:.r~ Orlf'Lu~,

gezagv.

(!,

C,

12 D.!cember. N~d. Iud, bto o tn~chip Egljrofl, gezog'i.
J . P ot, IJu ar P ort berwin en Balie TilUor.- F.'r. bi>:rlr
AngolC', ge'7ingv, P. Bubl:ijron, D!lnr PIlBoerOeatl.Eng, 21m. sehip County of Bute, ge~1togv, A. Oraig,
:noar Pasoeroe8n, - Eog, bark Cnllrity. gezagv. ll.
Taijlor, Daal" PaoDroek:lD.

Jiet kallu'l'li d dcs ,'b.OI·lc van der
IIOC\'CII, ovel' 1'111'. lIellnij
en Indische bclilng-e n

J

.,.- Yoorkomeude iu dit bJatl..
Red.

Sama rang.
.POS'fKANTO OR SAMARANG .
Eog61BcheM ail Vi8 Botariu l\oIuntok
Biouw en SingapQr e . !

Sluiting der

In de mUDd December den 16.
~~~~i:eI'B:!:.Yi;5~n Singapo}'!!
in
d
Her UUl' van 81uiting is steeds des namidd&gs te 5 ure,
J.ntusBchen wordt Ban belanghebben deo Vl'ij gela.tun
ook op andere dagen hunne brieven a80 bet poetkAu:
loor t. deon be.orgoo. Do doorzanding be.f, .teeda
plaata per eerBtvertrekk eodepoat.

!ra:::,e

___
DE LUIT.ENANTS dar Iofa.nterie ITij!Jer8}IUt en HuoN/'"
van het ~&rnizoeu B1bier, zuBen ZondBg a. d. Lunna
beatemtDtng Dur Atjeh yoIgea.

YOLOEN8

sterdam dd.
KOFFIB:
SUIKEU:
INDIGO:

een. albier antvAngeo telegram uit Am -

11 necember. waB de prij. van :
goad ord. Java ge ... , bereidi.g f 53_NQ .•eertien.r 37 1, .
Prima qu.liteit f 5.-

-

PASOEROIM N, 12 December 1876.
Zat~rdag ~ det~r heeft alllier de bene" .,achHn~,
de kleiDe mldde!en Il ..ts gebad
'
Do a(loop W'8 .Is \'clgt.

~:';;i~oean .: l~~~.= I
Malang

VAn

'S maando.

,, 2010._ '

(P... N. & .1Mi.)

Wa-t wit men dan tach, ou de glluverosment s-kul. '
tures IDDgzamerbaod zijo ing'azakt op hare onhQudbare· rond~lnenteD, om nooit meer opgerigt to worden r
Moet d., H.hnder dan t~lugkeel'en tot zijn vroegeren
kl,d tuu!' onder en 11!eeliLal ten bate vnn zijno boofden P
?f zn.l ~en de po IDg~n Banruo digelJ, die po.rticuiiere?
It·dutltrl.eJen aanweoden om iu de g.l ping to roonion
Het 18 z~er g('-ntakkclijk om met veremading te spr~~·
ktn over dlt! mrmDl1n, die fiover niet in bun land zijn
geblev8o", lil&llr toege rmt mot oud-nederl:md dche on.
dernp.mingstu ebt, buoue Bt! hreden nBOr bet verra Oos.
teo lieb~.eD. gewend om dAsr, teD vool'oceld der trage
acbtL'rbllJvCfS, hun kennis en energie aan t e wenden
ten beate van h~t nil:'llWi} vaderl"nd. En wij dun'en
opk"omen voor die llll,nncu , diu tll~t zeldzllm~ volhor~
dillg en (Ipof[,rin g van lel'enflgenot, op li')oge bergrug-

=::,;:ij:a~:~Il~ev:~'~t:~n\c~g;~C:;!dj~:u v~~10~:S:a~:.

vemjllore ~ nuor t~ br{'J'1 g~n ontler eell bavolking, hu n

vret'md In tUft.! en r.edl:'n.
Ondoo.dri~gblrc woud ~n hcbben zij (har ge veld en
den ,bodcm In kul.tuut" g .. lt~ngt, ~atllurlijk ni et met
bf. IH.lIp V:tO ecn vaete .b~ . f.,jklhgJ d~e daarop r~~Ja ge.
vc~t !gd ~~s, maul' met menechen, de zij vah heilld~
e n ver blJ tdktt:lr ht'~b;;,(t gpzamdcl, 80m:. geraapt, en
door Qverl"enkoa:tlt en ten ko&te Y8ll ve elllel d en 1l109.' ~'"
arm .z.i~h vcr bonden. Nu. is het geYol;l~k geh ~el' in
h ... t cigenbplang der o · dernt:'m~r!l, . die be,vlking
te behonden. UUlutoe getcoostcu zij z.i ch niet aIleen
groot~ offers, do,}r hat Qprigteu "au pa~8era', het bou
buia.
wco 'all ~onioE;·e n, ht)t. Vt rdcboff~~ \'an goedkoop
op
lui
den
bet
elnde
ten
,le.ed!?!?
H
en
raud, ;O~ dlVg
bun dgelegen vt'l!ttgl~g 7.00.. 6~ngenal1m mogelijlt Le
JUakf' n' 80D}1j ook ecb lkken .ZlJ li lCh n UT bun val e gril.
len, waLt hun gamwho knplta 'll en ttlekorost sebuHt in

de werkkracht die.r b• • o:ki ug.

g r~ tlze:D .

In 'auder!

Maar all.B beeft zgn

En mdl en de (a!s cen kind) wispelturige

~ ODlB aangel'Jirl door osubiedir· g vaD anderen

zir,

dien st
maar at te "Iu,k Just geroJlt eigendu olu·lijk
te \'erlaten en bet genoten '·o .m:,cl)ot op te ateken,
b!;'!B.t uat el' .tot b~den eel politie ~ reglenumt, dat '
dan
spl'ckcli dc
hem II kB verbled t, hem nan zij~ pl igfi la:rinnert! of
!>OOR
de" Douds Dlet straf beclreigt
En wie L.U. I udie. lJiut nit boeken en broc hure.,. k~.i"~1
EEN OUD-I~ UIEfl.
maar m et el!~en (JOgeu de toedtltnden d:l!l.r hr:ef[ URnJ71eder lending Bftikel vaD .,,80 d er Roeven iH uiet
8chull'ot:d, z&l .erk B~lJen , d.t die ·b"'pfI,lin.q g~biedend
Dleer dan e~n gloeij. Dde toa~t' plsgt de bell-co da , nood ~alrejlj.k: lB. Wi l lllen ~oortsn.n het de'1kb cld vao
indischs jouroalist H . J . Li·m te :z.eg!!on. £n tueu wij
particuliere kuitures op Java ell Buitenb~ziLting niet
Vur~n.
~~~.v:i;:~jkeen be~;:.t~::oo:an h:ocr~el~I:~;~e:ti:u z~~ 416 B ~t ieherdenl!!cllim
het vcejbt"s~l'oken flr f;. 2 DO. 27 f"ar) het
lijn entbOtiBilBte 8peec!l brbVo, bravo w~ e rg81men in
Alg'nmeen Pvlitie-reglsll lent ir.1 lad e, dat de h1!Br Mi.
wij
dachten
Kamer,
Tweed!:!
de anders zoo nUcbtt'ro
ra.Ddulle t~n vl1rigen jH~ bij eenvoudige lIl(Jtla hee ft
will en 8mo'V ercn. dour enk"jo K8lUi!rlerl en gtsteund,
;;.n J~a~i:~~ Hoe,ells tl ouden vrielJd" en ambtgenaot
eD.
&. ook door den heer -vaQ del' H06v
0,
Waartijk, de Br~d8~ch9 ultramontaoen bebbe D 6toll
Eo dlia.~tegen verbt>ft zich in Iudie g£'en p ', rtij ,
ellook
_
e
Io':~
lin
.
Den
mao
de:r lUee~t wt:ldprek~nde
uchti!{ vnrticu l' e·\ llilu_r o. 1. lltl(~ uutobelang7.
geen
van Nederland - in bet l)/J,rl.meD t Kt" brzLgt, en h~t
r,teltun in Judiu ht·bbeo {; ch \'erB.!a ....d voor het be.
was iigt v~rklaB:rh Bar da t 01) 'ran der lI .... evt'I1B l·o;.l Je·
h ud der tot ut'b!·p hng, m~t uitzondcring ail een un
et'D adt<lstpilt-r twJe; t,
vo~rilJg het z~ u t!oruber aul-WlJor.l \·"u d~u llh uwen
l\Jo~etl dt'z~ 8teI~men 01 k in aanm0Ikip.~ komeu
~.'~~:~~ ~I;"aenft !~tJi:~e:lt!;BdS~,~tiJ01;l:~lr;:.ni!e:ll ~e~ij~ij Dllntlt
~ e n ,'UII .h·r l1.oIt' v.,.- n, i\1 ' TJll!dull~ c . I" _?
ndv.Jkaten
dtJ
.J
~ka
..
veel({p
Blitllvil1in
bij z-iju Vlt:idoo~o;!n

Itt.ten

een

tf\t.;.~rrIllJ\'\I'~U ~~lld.tu~r""&r; 'iJ{'!}~ lli~'1'je-> o~''''ii~ IT.:rUk~
c8gt8kundi~e hu 'p giul! de kaut Jr~D \' »0 de ~oiJ .. e.
n· awda wt.']~prekeDde ad\-'vkatell \'oj,rbiJ ell Lij \'Vljfk ~ur

ter ID hrkt blJ d ...n dr,Jo~e u, Jo.ktJIJick e lJ, lll.:.e:r hddt.!r
dtHlketJd~u prakt.io: ij'1 AltlDg ·\ l ee5 _
H f:t kso. zijn, dut d~ b~"r ,,'an dt:'r Hoeven dt}
lsgcben e ll bra~'ol'o~pere eelll~(on ttJd tUUl zij<Je zijdl!
b~udt~ ma,r m, S3cbl en zaJ lIlen tm lllugl'1n jedtd ouk
hler henr het oor bJijveo ~ e ,men nan oeD eeth'ouJi.
geo A:. eell.
De he~r
;::n

Y8n

der Hotvoo bet"fCi, Juokt oni!, reeds

z~:~cn~~v:a;l~! b:~~t-e:'D:.e~r:::I~e~Ol~o:~:~:J:ulre

Gt'Dt'raa.J, "'Hnt wa .. r moe t htoit flceD, ara it'dert'l Jd.\lSCoW'snt ovenluedige ~tof Itt'rert tot b(o·,r .lee i"gen
vao b~uoemd e in,diHlhe ~mbletl&re D ill dt' T lofeede
het Ct:'D directeur, morgen e~ll
~~~:i~ru~:~::
B

geldt

~~~:f'~:~~!~lJ~:~~'~e~:fE:::;~!l::~t~·:;~~,~::~~
:'.~~~n~~a~::~~~~~:r~:~':o~~.~O~ ~;l~~~;'~u:;~; 1:;;: ~te~
~oo~e b~lrckktng.

innert de oud.·lndic:r er l1ao, ho~ AUing Mae~, a18
bij tit Bata~ia vee18pr~kende advokaten tot teg dnpartij
had, zel~, nlet 'fed Z61de. Ret publiek dat prije stel d e
op degdyke reehtskund;ge bulpJ ging ' echkr de kan
toren dH 'teisprdkellde advoknl.en vllorbij eo .kwtlm
tt"r lDal"kt b.ij den droogen lskonieken! maar he!uE'l"
denkenden Meel.

en

llng faD den Gou'I'erneur.G eIleraal en bij de algem.ee.
secretarie geplaatot waren geworden , nog binnen
zek~ren ~e~mijn het tloJ:amen :'.')uden afleggen,
dcr~:ek~D1ster wist er niets VI-D ) maar zou bet OD-

4JO

Z 0 N D A G •. deD 17 D.- c. 1870.
De vroegmie 's morge n6 tc}r. '1 ure.
De Hoogdieoat om b.lf 9 ure_

na!o~:;~ek~e~a8ter

.

.

'

l!k!:!~:t~:r~:~d;::ko:!ig:Od:·. t~~; -

r~n cc. n Ig de~J nam~D nan de pars, zij zoudeo ziob
L~et kunnen oDttrek~en linD dieD algemeenen drBDg,
~~: ~::~~e:~eCberm1Dg van den Europ~aaD tegeno,er

Hoomscn Katholiel\e Eereriienst.

vOl'tooning blijkeo EAI, en dat ooh: eeDH

zuUen bereiken. De haven is YlIlltide7J gedoopt, edD
naam herionereDde nan een 8tulf, door profell8or Vi8~
Bering jaren geledeD in de Gids geschreven, wlluriI.I
hij den nieuwen bloei van Amaterdam van 't door~ra·

ten 9 ure .

De. ' OVINK.

de grootste ....eohepen. de koloa.al. tranB·AtlsntiBobe
en Ooet-Indi.ch e .toombooten in drie urrn tijd. nit
"ee, Amsterdams tbaoa nog onlbreiend. bandelak.de

~\....

a.'
k.~DlBt.. Maar is _8te~DlB~ .k~~en Diet ·van oen parttJ:. bet 18 de .VOlt POpUlI, oO. lDdleo eeo Mir.ndoUe eo
v. d. 'Hoeven en zija medestandorB IIOg in Indio Wa-

Z ON D A G den 17 Ve • . 1876,
IS ~o:rgen8

.i!

th

so=~gu.-n

ProteslantscheEel"cd ienst.

Maar dat oordeel is gelJeel Bub jectJef CD bebo~rt niet in de Tweed~ Kawer tbu is.
Anderen I.e.n d lo stem werd DOg onla.flgs uit JiJdi~

~e;:~;::n l~ec~:~v::'t:nnda:~eD(~~~~b~:; I~~~~i~:D'iuddi~

8che t~estanden heefc verworve, door z.ijn \'roeger~
betrekktog van corlt.roleur bij het Binuelilaodsc h Be
8~UU~ .op Jav~, Jatp.r Rla preeideDt nan d ~n Uo.!ld 1'8n
ala QOJ;;JustItie op 00 Buitellbezittin gen, DOg lot~r
t.raet'Q~t V9.n een der be'fl:llgrijkJto prO h!cf;.-m .f!.f\'oeren
OoSt~J:tV8,
q)
induat.rieel
tt'gBlijk
:
.Cl
op ~~)dd.~n·Java
terW'lJl .~~ln prllkLlZ.gnskalJ.tco r tu Dalnvia de etc'r een er
r~j t:.tat,~ gf. n(rot, It!ots booge r dan het 1.E'6r middelmll.
tlge ~:!Oteii de LSOD - V&n dar Roeven! ID al die
betrekkingen ~n o,.-ergangen (wat ni e t a!lijd getegd

;~~:~;:ejT~:~~;.~;~ge~t~:~ ,,:~:9~.:Yr~~~~:::::~ hf.~~~::t ~~~:zi '
h.
b· pl .. i en.
fJ'twit~
[~g t->Il h~t reeo :ot
T~O ,
tut
d~IJkbedd. d~t m~n

nOl'dz .,kl'lyk. bt\holHl to
L'eJ.' rotedtt!r' ru

1ll1·t

eft

r""rld

lilt: r
b.. trekkiu.,

(ltj

KriW

r

J'"

.)

Q7

;:':~::;!.i~:;!i;;iX:;f.:;:f.:~':~::::'::~~:::
.id

IDg. dt"r mhUldl!l.'he fIJIl'ttll("b " ppij en "e ouUlo , l~kb
el::lllvu"dj(~ de bt"ptiJjn cr-e~
diitHl, gclykO in
van he~ BU·~t"rI k 'V'el,I 'Q'~ t, a te
eOll .~u. op ·~c.~e lD·ltlt.,ch 'PI 1] b s tll'&nbuar ilL
. ZlJ ht-'t'ft. zlCh t.-lro ~ p l:ln up !:{elw,",J !!~l like beoa1ipgan
d1e -HI C~y.OI', B·nteh GUY 'lIrfJ! Maur tlU:'t e o 'un.,. veeC
I5-trenger ,10 gehtlel Hrit· eh-In lie IJl w~rkiltg zti " %unom I e d t: gpg.--J l'e n f!f1t. allen

~I;l~ij

P

::tg::;~::.~n~:lJ~:;~~:!~ E'·.ge!~cb

man

~ich dD~radn

Ru \\~t er ook mag e u8!1ge'roerd WtlrJen tegen bet

:e.~t:~\e:;:~~o:~t.~Pst~I·;J"\~·:I~~:~~'~.,ed~: ;:.:!:~~e~

rlle ~lItle dUlh che r~gt~g Jet'rtl~n . zijn d&uroll1tr eut bet

~~::,:~}~,i:nV~~k~~e~: ~:.~:t:o:~~ri:7e:_e~;~:~:~gi~:

k·~~~:)~
b t:~811l:<lL

gel
;·u~rt :7:;iequ:~e:t,: u:;::er\"~n t~ tP~Jlk~
e:.ln!je
H

o·

~Vannee r men :mike .stemrue -j "\ern ee mt en W&~t
dilL du mee!\t humane, de l!! rlest bek~litOe e~
reg lscbtlppen

m!lIillCn

in

Iudie

niet alieen lan

~ ll P:!!'8, m~~ r ~a n d~ me..'st b ~ \~lIo.;daQ en on pllrtijdine,
~
10 de.ze~n ZIn e-bet prefltige van den t-'uropesch en j!J

O
;;l!~
:~Bt:;f:t~'a:P.f' ~~'I::i:~~r d:: ~1~je~::rlp~.r:::e~let
llle~ r' dIU'!

d~sl n . . e.. trach~,en te h a.r) dbnv~n, moet tn~D rj c h dan
n.l.tlt onYll_lI c-ke ur!g tlfvrag~ ~: of I.IIt'nig ou1 .indi@cb man
en billijklreid l"oor Indie
7.lJU8, b('g lp. s ~_le n Vall rcgt
Il.~ h terl allt b~ h t pSf'saen dar linie, 001 bier t elT(, o
Q
?
ZlJO vr oegere J~ndg€~(\ott'n t e gil an reageren
..De wl1:lJ:achttge rtlendpll van den inlander (\\'B-a-rto~
w!l Qok IJr~.teDuere D te b eh~ore ll) mogeu aiet \"~r1an
t"\.IIIUssn
g-eD 1•• dat. btJ lopgel~t.en worde van de teugel~j
ccrhJkl~01 d .en ~(Iecte tronw hem bind en, etJ. indien in
de Y~rOf't'~lng de rgeruatigdJ,) n)oru-t-::aov" Q).){'t, ge.
z.eglren wij de ll hen ~·8n der Roe.
zocht wor ell ,
de Bt'rue l. en tlaut
OUtI daarY~lOl'
\"I'l\ nil: l' Lewat·
den Hemel j de Rf'geringr'

den dag gd egd_
Voorz eker, de hef r H enny kan met zija aol eceUdl

I)c { ;onvel'sle .

han ..-orden)

I.

zo)od~.t van cler
~\\'~ILJk: gepast~

mr. Henny mee.lerlijk p:.r.ii,.erJ

Hoevens .18 or<:reJukkt!ll" aJ s eel:
,sardigheid in het water ,,'aILI En
j

~~~:::e;'8~i!e~::t d~en r·:~~~:~~:na.l~:c;e7n~~:~~":::r:~~
Henny

10

aa!lrn~ing

zijn

gejn~f ~t

b ;j

h~t

u -tb;ekeb an

m~~ ,U.enn~ JD dien . m oeijeJijken tijd een
iDldde mal1g'c energle en vLlortrarendhe id bet' ft 8l:n

ten boogere . atil'!:8pr.k~1l op een directeu" splsB.ts docn
illd:sche
ge ldeD. dan .e maud, di e gehee[ rrcem·1 Mn Ilet
h ofd
t08etandcn, p/ .~ uit H ol111D..i, op e~Dilltlid Elan
van een fin8~tlad J?epsl.tel1lent ~il~h t.ftg geplsBtst, of
een andn dle een ,,) ,,;;uwen mal'nd.ng bij de l'egter ij ke
~8gt. i\.'erkzum,. eensldll,ps 8'1~) Qude, ID?:er er\'"arfJ1 ell

kuodlge colleg. sorer het board 'Dringt.

Maar genceg OYe r personalia! De heer ran der ¥06\'an Iweft de~e gei egenheiJ tc
bait genomen OlD. -z~u 8 to lc:pra.~rdje te belli .f en: Iit'fde
Yoor de~ ,.TauBu, ehe Deh! by r.oovelen in apenl!t.fda
D4arbij heeft hij het in
e~ nog lets ergere outeudt.
N ederlaDd zoo geliefkoO!i'~, 1!1UOf ,t-e r ens Z; ·~o gel':tad ijk
thema ~e.8peeld: de part.!(;u\!urt) If.dllstrio j" in ltviit.'
om. de Inlanders ))auil zu benten':; hij itt te reJde g _
logen tegt'n bet zooge nalunne pre"t.ige van den (lIl~er
n~mer, eo bij , beolt z'cb bekl.ag.i oler , de parlij "d;~
,tb.nB 10 Io~,e ~ .teat, die dogelijko in kracbt toe:,~:::t::8t~~e ;~~b&ar~:'~8 l'an byos de gebl'ele pers
Zeer juilt. DlU'r IUO kraehtige stemmen in Indr
'pg;,gu", om zuo mogelijk to beteugalen de '1I1'cb e

dtt.n

,

India.he regeeriog met . baa•. ' eindvoorallel gereed ii,
de koninkliJke goedkeurillg nog mo"t . worden ve.wor·
ven, d .. & de minister van kolonieD wel zijne· aaumer. .
kingen ~al hebben. die wellicht weder tot nieuw8 overwegingu ill Indi. nunleidinggeven,dan· komt meo
tot de .,ooclusie, dnt de algemeone verordeniog op de
agraris.!he aangelegenbeden nog eeo- -geruimen tijd uit
kan blijven.
Toch bevat bElt koloniaal verslt1g wader

BeD

voor~

beeld, dat bet we..cbel~ke der coditl.atie aantoont.

~en paar 8Buvragen om gMnden in erfpaobt, ter .Su:
matra's Westkust wuren niet vatb88r voor afnoenmg,

omdat de 8B~vrager8 slechta acbe'skaarten, geen meet. brieven der begetlrde l..nden haddan overgelegd. Niettemin hadden zij volkomen voldaaQ Dun L.et wettelijk
voorachriC, van bet I"di,ca Slaa/,b/ad 1874, No. l6g,
·'bepalende, dat lU~n bij da usnvrallg van gronden iu
ert'pacht met een Bchettltaart kiln volstsan en. eerst
bij de inschrijviug van den bakomen erfpacht In de
open bare registers de meetbrief beboeft te worden
overgelegd: :Maar er heiltond nog cen ander~ wette~
lijke bepalmg, we ke niet, zooBls het koloDlonl verslag' zegt, .in eenigen Blrijd a was met de voreD\'ermeIde, maar juist het tegduovergeBtelde voorschret'f.
Narnelijk die van het 94.te SI",,{, bltul vnn betzelfde
jaar, luidende dat geeu uitgiften van grollden door
den GOll verneur-Generslll geechieden dan na over
, ltl,€ging van ~ meetbdef.
De 3.anvragers hadden dus vo~komdn gelijk; zli. h\·lde~ zich [arm de ,laatst. ultgev4Jll'digde voor~c-hrlften.
E\'"enYiel zagen ~ij hun tijd', nloeite en kQ"ten nu.lle
100s -.erloren gaan. 'Vaa.rlijk lliet- B8tlC.oedigeI;ld roor
de liefhebbers VttU gt'oi1de~in erfpacbt.
Nu is de quat'stie do lr een nieuwe verordening uit
-len wog gel'uilUd' en d,U8 het std ordouDRuclen in
zake de· agr ritohe aangelegenueden 'wedel" met een
yerrij1!t.
De codjllcnt1B di\ l" !1an'gt)eg( nbedcn is mede bealellJd
(lID l'fgo;>len. te bevatti!n voor de- cO!lYorsie vau' comUl~
nul in indiv-idueel gl'ondbeziL Dtl l'egeling van dlt
belangrijke oudorwerp--- is derh&dv-e ook niet vC;>l'der ge
vorderd.
Intu-scben bevQt het vel's~ag over'-187G nit'llwA over
de con,ersie, hetwelk . echter ni~t gt'heel oV'ereen to
brengen is, met hetgeell over dit onderwerp in bet
,eralag van 1875 v-oor~ omt Dit laatste vermeldt o. B.
ale resultaat -der ondei'zoekingen en bespnkiEgen ran
den l1.1getneenen -st'cretaris, op zijt;le welbekende l~,lD
"'-ersit'reili'; d"~' in de rl3Bidentien Sall!l.rang, KBdo,~)
BlLt.jOI;'IDllB, BBgelt'TIJ n-lu.dioen, Kedirie- en een gedeelt~
YMl JIJP~ra ,"eel fo!:eneigdhcid tot converaie wer.! Jlan~
~geLrofre~l. D,e tnadedeeliu,!! J!eeft Datuurlijk den indruk,
-riat in die 8trekell 'overal C-vUlll1UD ll al grondbezit beerocht,
altbuDs regel ls.
D4f1.rantegen leest men in het verelll,! "3D 1SiG,
dflt \'olgens het otld~r2.oek, d tr de ret:lideuten ingesteid iii de l\-'sidenliell Q,,)HiboD, Tagal, Pt'kalongan.
13aL!jnelll8.EI, Bilgt-len en Kadoe, in verrt weg dt;; met'ste
dt;'88a'd, de bOYtmgrOlldt:'1l Diet per odiek verdet:ld wpr·
den, dot i\:;\der g't'erfdl1 zijn leven Jaug b~1z:"lfde grond.
stpk loud t , lllitd hij htH r~ndieN,tp~lchtig illgl Zrtene
der deBtiu blij\'e, ·en dut ztin deel ouk op zijne kin
derell en Irlg·.lam~n orer:.!a~t J\Jen nOlll1t dit C'llllliunabl be?it met 'y bte tlsndee\"Jl.
Uit d~t~ OLtj",kklng VIO::Ht voort, dat de uitdruk·
ki[lg .cntnmuuual gr lld~. hied" ~eel1 jui,t hfgeb kelJd
be~fip ill wr u t,!rukt Z 't du.t men w.-'I z ,I doeu iu d H
V(;lrY') ge- \'tm ~Vd.t!t'j '11 .olllwit'll"c},-nc."
gr .ndbeztt t~
eprt-'ker'. !lltm r('l de t\trljd tt;."geu het C 111 mut.sal bezit
~,wt"rd g Y era- Ile!,e, ~ de pe"'0dirke \'l'rW Ii'Sell'g \'00
gruJde.J. lii ... m Ii I r :t8U ".rboud,n Hked_~.
Hc,t et.{tHdijk C[)Olluul.unl cr,-, dbr-z't, m t omwisee
liD!!- van gtOlldt~I, HI d ·rha y ~ Ja' g ZU.I aigemeeu nJet
op Jbva nls men \I,orl~er w..,( m Ijude
Voegt m '(1 bij de ~eB bill e"K~'hot>Dlde zes reBidl-'ntien bet Z<"stIlJ, wuar v,,/ptrekt individueel grnn(fb"zlt
be-stu.at, dan b ijven er sl~ehtB zevt'n ~ewn-t·n over,
waur om "",idBel "nd grondbcz1-t ale reg~l l\ orllt attngetJoff.~.
.
bet lit du! pe!l mt.l:WID!!okte zaaK, dot de tegenstttnden ""n dBt stdsel Diet strij h n tpgen ~t!ln S tU bledwaardij!e intlt ,!lit g nil het land, !.{t'heel QVpreenstt'lli
mf'nd~ met den 8Ard der b.. volkinl!, w8I:LrbuI!en de
be"(}II{1n~ l,i b Or,lli ·g .. lijk getllilkig zou ku(wen gt'vla~• l,·n, m~tIf dilod"'ell :uu IIg tegen ed', stelael, d.t alecbt,
dour de miJ,derht"iJ ,"or,it aa-ngt'hBngen_
H~t is jllmm .. r. dot de illlTchtingen der res1dent~D
.. niet eenig li(·ht, \'ersprelden 0\'1 r eeft ge"'ichtig punt
in deze 31lugeldge held. Zij deeldn mede, dat h.,t atel
L
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verreweg de ffieeS!e d~Bsa'8 bunner g~w~8ten heerflcht.
Zijll de uitgt'zonderde deB8s'tI welJicht dio-', want de
roet·~te grulldcn "OJr de gou\'err.eme£lts Fuikercultuur
worden gevorde-r i? IIi dit bet gevs] niet, dan is de
zeer vertlpreide meeD1Dg, da.t de olUwis6eliDg van gron
den door !Jet cullUuretdBcI iH beyorderd, ongegr iI d.
De reB dentien Clleribon, Tagal en Pt'JkaJongBn bezit
ten to ZilmeD 23 oudernem:ngen met gouverncmelltscontract. Hebben d\lze Don het V!lste grondbezit geen
Eadeel toegebrdcut, dan is er ook geen reden Olll aan
te nemen, da~ zulke in andere gewe~ten weI zou zijn
geschiedT Ret is trouweDS een bckend f~it, dat d~
talrijke E!uikerondernemingen in Plobolingo l;'n Bezoeki

het vol.trekt individueel bezit niet hebben ge.cbaad.
De vcrspreiding van meer licht over dfon invloed
--van bet cullllurBlelsel op bet omwisselend grondbezH-,
it! derhalve zeer wenschelijk.
Uit de m morie vlln beantwoordiDg op het voorloo·

pig ver.lag der Indi.cbe begrooti' g voor 1877 blijkt,
dat de Minister Van K',loniea de ziensw~ze iB toege
daoll, dnt de gOllvernem.enhwultures de veTspreiding
van het " fwisselend gr()ndbezit zeer in de hand hob ben gewerkt. Bij stolt zich 1'00r, dat Wanneer aGll d ~
beschikkiut, van gouveruernentswege over de londerijen
een eind zI11 zij (\ ~ekl)ruen~ de bevolkiug v.:lnzel f tot
het vast grondbezit za.l terllgkeeren.
Mocht n yerd.ra :Jnderzoekingen de juiiltheid dezer
zienswiJze bevestigen, dan is de IndiBcbe regeering
met bu.flr beginse), om, den oyergang V-AD omwisselend

moeden

uitgesproken, ·d.t het_ Indisohe bestnur de

c.nnversie tegenWerkte.

\'ooret8odcr der zaak was; wanoeer men' verJer ver·

BATAVIA, J2Decemb... ····N...,. wij· vernemeu, ie
' h.t gf~teren den veriJlcateur .Nicola •• gelukt 268 tb.ila
opium, albier eeoe waarde van f 2870 vertegen.
woordigende, aaD te' halen. De WBar was in het bezit von drie FranBuhen afkomslig van de Emirne, die
zicb ter.tond traohtten nit de ,oellen t. maken, doch
(.d. D.)
"bij de Bt.d.herberg acbterhnaldwerden.

neomt, dBt in de geb.ele .residentie Soeraboya geen

,

oefend, maar leat onB or bijvoegen 'an beide zijdeno
Wannear men leest, dat in eene ufdeeling, Ken,dii:,
de cOLTersie in aile desBa's' zander uitsondering, ten

geta!...an meer dan '100 i. tot .tand gekomen, terwijl men weet dDt het hoofd dier afdeeling een groot
enkele dessa daartoe geD~igd is gevonden, terwij~ het
van algemeeoe bekendbeid was, dat de residen~ van

Soeraboij_ de conver.ie sterk aCiteurde, dan behoef.
men en geel! oogenblHI', aan to twijfelen, dat de richling dier hoofden van invloed was op de gezindbeid
der bel'olkivg. Men beho.ft dien in.loed ,l•• rom nog
niet dad lijk met den le!'lijken n30m fan "puBsla" :JIo
te bestempelen.
Ret is intuBscben

een redt'D

te meer om op de

• poedig. wettelijk regeling dezer aavgelegenheid aan
te dringflD, wanneer daardoor kan worden tegengf'gaan,
dat de inzichten der Europeesche bestuurd€rs worden
(*) Het woord Jltessie is nietl te veel
In de afdceling Kendal, Residcntic Sama) atlg, heeft lie COllval'!;ie ten tninste allcen daar J oor plaats gchad. Later, nn.

het vertrek

~1'Dt.

t.ruggekeord.

don pachter te PAtjitan, do.I! dit Bahgnt utet
weest te zijn.

Onde .• de ChiDe. zen loopt het praatje, alB zou . de
I .. uiteDant de aangewezen pl?rso()o zijo om den kapitein OhineeB van daar op te folgen.
; _De voortvluobl;ige moordenBar van den pachoor is
nog niet opgevalli'en- hij moet zioh opbouden onder
W oDogiri in het ~olosche. Bet is eehter de verwBch..
ten, dat hy zijn gerecbt" Btraf Diet ontloopen z.tl.

em

lliclfme

SCHEEPS-DERICHTEN.
BATAVIA.

n
-mt:reld.

Durwiuia, Een J'oman uit een nieuwe woreld, is de
tite! vau een zeer belongwekkend book, d.t bij den
u-itgever W. Hulscht'l', te Deventer, in bet licht \"erschenen is, SociHle vrasgstukken werden sinds hng
in romans ter spra.ak gebrAchtj eenig~ jaren gel eden
gof Wer~her in Zijll Emu.ncipator:a e~n treffende
scliHderillg van betgoen cO'sequente toepass:ng clef
t~· orieeI!' orntrel.lt do emancipatie del' nonw te wach
tan f'ltaa~j oolllonglS versc'heeu in DuilsehlJnd een roman
- van Wllbf:'lm Jenss-:Hl, meeaen wij - dip, met
kllt.ltrblijkelijke lotsp.:ling op von Hartmann's wijsbdgeerte, die Philol3ofie des U nbewusten tel} titel draagt,
en thans zietin ODS vadedand een roman het lich"', die
ann de hypothese vall Darwin Uleer dan den titel al·
leen te danlien l1eeft.
De wdbekende, geleerJt! ecD
8ch~rp,r;innige flutell!", die zicb aebtt:f den nsu.m van
I/J'an H.olltmdl> v~rbergtJ [ooat in Darwinia alII in de
",rouger dOJr hem g scbreven stukken: De ontwikkellingsgeschiedenis van K€e~je Putbus, Een prl\cti~ch mid.
del tegeu OVt<rbe"oUdng, Zomera\'ondkout:, onz., dat bli
over evenveel fort. Ufli 1:18 kenoie beachikt. Een bestrtiding
va.n de Darwin-hijpothcae zelYd h .. ef(i hij ni~t willen
gt.ven. Hij erkeot, dat zij veel oploat, dllt zij, np eigen
ttrrdiu bJijvt;}ude, de mo.der is vlin o Jbevovroorueelde
wetenechap. Mb3r hij J81lt niet nB to wlJzen op hur~
0, mtloht. Zij lUoge gu~d zijD. om van bijzondtr:lt'dt!D
de o.)r~a.keu en gt!VO'gdt;, op ttl BplJren, ma'::ll" la~;t (} ,8
iu dell Bteek, Zll-UilrJ. ~r q lH~S!.ie is vau w ! r ~jdord(;l
t'n zeJt!lijk~ WdttOIl . .z; JUo.rol r.ij aUe" wil vpl Sden, moet
Ulti hua eeL e grof ma uluhslisctle "er lJ.besc'l uw nO'
vOlJr.YhJel~u ell worJt zij de mue!. rdlr zc.fwQ·-.t. Nle~
t"geu !JbrWIll ]8 de aaLV'-Gl V.:all "J dl llo,-hmJ." gwt"lcht,
mallr to~eo ne I dIe de bijpAheB~ nn dojn wee tt'r
tot eelJc·OfJowl'tootc.ijke w."r[1I;Hd v..rhr1f~n eU ha r up
aUes WIll. n to~VIt8tl~JJ, t"gen een 1-18. kel. een ~ii huer ,
een Cllrl Vost, terwtil ook. de rd"dl! gt'noemd~ YOu
Hurtwauu en ziju p;:tiuiwl<}wu, nl~t worden geopaarl
"Jun HoJltmd" he~ft den . etrijd V4n 'E; beetaau" in
"-gu DRI uur!ijke our.taken eo nood:u,kelijke gt:volgen
J

w~Hf:ln

SCQdtsen.

Dour den gc>niu8 dar aarJe W Jrd.t de aardas vt'r.
l·gd. lid D~sC'hdutJ.6 ltandeu r .. kcm ondt:r het ijl:l be~
dvIven en de llU nog onootd~ktoj bJ'IV 'nere d"r NOdTd
po;,.l kotntlu in een g-ematigdt'l lUc!J.tstrdek. 01' der;,
gab eel olibescb!ul.fden nemdn dan eeni e geJeerdeD t
die juist een e:xpeditie naar de NoorJpool had.den ondernolUell, allt:rlei proevell, om hen volgeDI5 de theo"
rien der volgelingen vau Darwin de zl!gt'JDingeo van
de g vrije weteoJ:Jobap" en van eene gebeel mat rinlistieclle be-Behaving d~t'J]$cbtig t~ doeo. worden.
Waarin die proeven bestaan, zullen we lIiet verraden. lIoe mell bet Ilieuwe lnnd /J Darwina" beA
Lach.aafJ. h::eft, is 'et~~ w. . t de auteur 1I11een vert~llen
mag. Aileen dit ~ uDarwina wdrd de quintessenu vun
de elleodige zeiftucht van bet PJRc~il:t6he matBrilllis.
lUUS tnt':t ~ijn vreeedijke gevolgon, dat uver.u.l
buis.
houdtj in Fr-a1:krijk, in EDg61and, in Duitac!Jland, in
Hutohnd, in Atuerika - overal, overal, behalve Datuurlijlt in Nedt"rlft-nd!t
We zmden kllnnon begrijpen dat iemrmd, wat dit
laatlJte betreft, den Bchrijl er ni'at op zij'l w\Jord geJl
iool'cn wi!. rr JAn H 11lllnd moge geen earricatuur van
Nt'derland heaben winen geven - - bladzijde Lan
bldodzijde leyert- ift-L ~80 aut-irieke zinf~prolingen op toeatanqea \'an OD8 lund eo \ au 0111.6 dagen. D&rwilrio.
is dan ook all .. rmeest een 80tirieche roman, in den
LU'l~- der vert:?llingen door S"ift geBcbreven.
Soma
wordt die satire vlijtnend scherp. Doch men honde
bij bet o.)rdeel hierover in ret oog de vrees VAn den
auteur, dat bet eeLzijdig materialisme door onberaden

Aang~komen Schep en.
Nov. Eng. st. Edinbu'gh, Worsley, Anjer.

Vertrokken SchepeL
]2 Nov. Nl;;'d. schip Liberaal, Wierikxl Ned~rlan(.l.
V e r t r 0 k ken Pas sag i e r s.
Per Liberasl, Neue en. fam .. Gewin, v. d. BrO.'k en
eehtg'., Engclbart en k nd., VBn der Woerdt en fAm
Kuipers en fa-m , Doornekamp, 4 verool'dl:elde milit.aireD:

jongeren .an Durwin gepr.dikt, de waa'.cbappij DOod.
ZQhlijk. wt'fpan zal in de armen van clericalisme en
milit:air despotism~.
Boeiende inlrigue, nauwkeurige karakterteekenina
sturm in dit boek ni~~ op den voorgrond. De Vorm is 8om~
niet fr8ai. Ret b01'k bteugt niet in si'n.nning, in den ge.
wonS!l min H,n dit \'foard. Er word~ zelfB een nij
groote mate van kenDi~ en oDtwikkeling vereilcht om
van deze It·etuur td genie-teD. Maar wio Diet g .. beel
Yre(-'md z.ijn ann de wetenschappelijke beweging ~ onzer
dageo t wit! nll£r iete anders vragen dan naar uiblp!i-nningsl{'chmt aIleeo, lllm kunne-n wij D,uwinia. 4anbe"den. 7.e zull~n ni!;"'\ alle(n de D,iire waar JeereD,
muor in de&e t(:il1l8.D eene m!3oigte van trafl'dDde 01'·
merkiugen viud-,o, en zeer ,'eel wat totoadanken dwingt.

in kiatje. van 200..
....
. ', ' .
O.vitas Sigaren en Menilla Habano's no. i.
B. KARTHAUS en 00.

BAZAR.
Ohineesche Vloermatten,
Rood met Wit Dambord.
1.37 ned. duim breed a 95 cent iper am.terd. El.
1.14 tI
•
•
,80 r
92 .
,
•
• 65.
•
RUIGE VOETVEGERS.
1888
R KA.BTHAUB en Co.

BAZAR.
Provisien in blik,
pas ontvangen:

Doperwten, Worteltjes, Capucijners, SciJarseneeren.
Aspergee. StoOftUiperges l Tuinboontjes, Snijboonen.
Bloetnkool, Andijvie, Brusse}e:pruitjeB, Spergieboonen,
Spinaeie. Posteiein, Peulen, Roodekool.
Savoyekool, RaapsteleDJ SelleriegrN·n. Sellpriehoofden.
J uHenne voor Soep, Macedoine, Knollen, Kruiebe88en.

Peore:. en A ppelen in Wijn, Appelpent, aile. in halve blikken.
~cbi1dpadBoep.' J uIienesoep, Ka1fseoep, Ossensoep.
SaucijsjeB in Bouillon, Hutsyot met vleesch, Hazeo-

peper, Kalfsgolantine.
Ossen, Kalfegebakt, Oseen en Kalfsichijf, OBean en
Kalfscarbonade.
Ossenlapptm. ~nippen, Patrijzen, Taling-en. Vinkan.
Leenwerikken, Duiven, EendvogeJs, Lijsters.
HollaDd~cbe en Californieche Stoomzalm, gestoofde en

geb'kken Paling.

TELECRAMMEN.
BATAVIA dd. GIS1'EREN.

De E}J!lebJCI~eMail die haden BankwQI!I , bracht bet
volgende nieuwa made:
De }~erete KSlIur het!ft hare werkza8mbeden her"at.
De l'weede Kamer kumt (en 20",u .November bijeen.
Uit het V t'fs!og van het e oofdt:ltult Biunelllandsche

Gerookte Zalm en Elft, LeDgviech, OesterIJ, Lobster,

Sardijntje•.
Pate de fo:. graB en Trufiel_, Champignon •.
Ge.ookte Os.enbaa., Saucy. d. Bologne.
Koek 2 BtukB in blik, al. Sn:pper, Sucade, Secretari.
ontbijt.
Bitterkoekjes. Theebanket, Plnm, CBbinet, Be.chuit
en amande! Puddinl(.
RoJpens, R'Jokspekj Ketlin{!,sanr-ije in HE"B\I~beo.
1953
R KARTHA.US en Co.

Ontvangen:

Z,ken bl~kt, dat op de verbatHiog van den baven
Nieuwediap wordt aangedrungen.
H~t Kamerlid lSier"traez i:5 uersLellende.
De nieuwe cursu! aan den geweerwinkel

N ette Zwarte

te Delft

Heeren Hoedjes,

word, b~g.woond door den Kapitein van bet Indiscbe
leger IScuell.
De Pri'il~ van, Orauje brdngt ] 83 man iluppletietroepel( mt!d~. olld~r bevel van den Majo" r der BrtilIt-riC \'sn Zijl! dt;; JOt·g.
.E.H.KEN U; te B"tuvia, alii Consul van D~nemarken
du

Ht:~r

(EngeIBch)

bij
J H. SCHMIDT.

2217

VO.)I' de \\' esIIllOU~OIl.
REGENJASSEX t~gen billijke p-ij:en,
bij

PhIlip:! 'D,

J. H.

2218

IlE;>IuK.dlJ: to, dli"ieren van g<zondheid de heeren
.Ad.r.ad, MlJurllUgJ vu~tf on lll'f'e-k;
tot eerste Iu teuaut dt=r Jnf.aLt;1rle bij het lndieche
tt·ger de l:erYol u,Ll;,lugen twe",de luitentlont van het
1 g\r. iu Wrsr.-1lidi", dt:' 1110 Ptlra..
Ue }~NH,rChl;' R<'lHulitlk bd~.f(j Ban den Heer Rotl ..fG
te Suerd.baljJ:l d" guudtlll mt dtal je toeg~k"Dd.
V 1>1((:1 U 'ro.l~ lei VJUtLEE ~ LJ: ••u den H"er de
Bruij'l ttt 1'erJJatu tot bt:t drdgen van de It .. hllo$f.l.8ctJe
Kruooorde.
lJe oud~MiD.ister ,an Kobniea de Waal heefti eene
nit ulfe rt"t!ks vau Banteekenin;::en geopttnd, waarvan
h~t t:e~lIte dt'Jel onder deu titel van: . Onze InditlChi
jinallcim" rt'eds verechenen je.
De b"'ru~m 1e :uou&unll,tena-llr David Koning is te
Am8t~rdam oyt:rleden.

~CHMIDT.

J. A. F. Rijken Rapp,
llenoemd Organist bij de Prot. Kerk alhier,
beveelt zif'h uu.U tot lwt
geven van

Piano· lessen.
2211

Zeer fijne Engehche zwarte en w.tte

IH~(;E\.L\"'~K~,
die !liet plHkJ,~n bij
G. 0. '1'. VAN l'ORP en Co .
te Satnarang.

(20lJl)

VERPLAA'rSHARE

Bu."r.au-~'linistl'es

Aangeslagen VendutieD.
Zaturda~) 16 De~emb~r. v"n eenige pforl!etolen in
het 100881 VJoO het v,",ndu·kautoor' tllhier voor rekening
va'l TjoR ~ie Hil'w, en 'l'jia Mahjo.

voor D.i1>IES.
G. C. T. VAN lJORP "" Co.

1821

V 0 tie e 1l Ie u n d c.

Lan den

VAN

'

Nederlanrlsch-Iudie,
DOOR

Op DillsdJg den 1gen December 1876,

J

J

1887

Chineea verrll.sdt z'ch altijd door ziju wijze van spre·
ken.
\J. B.)

I)arwinia.
'1'OflWll Hit

Bazar. "

Pnike SigarenPrin6ess~es, ..

1\len .egt d.t bij .1. Javaan vetkleed is; doch een

(leu betl'okKen Assiste.nt.Resident is zulks lJewezen. ])e buvolking ha.d daar %00 wcillig bcgrip vall COllversie, dat men later alldcrmaal de grondeD vercteelde,
Uedactie:'"

].]r!}f.

Men zeide eerat, dat .ijo komat
op
&00 ga·

aIllier in verband Btond met den moord gepleegd

\':111.

eensterrlmig rerlangen dar recbthebbenden, blijkbaar
;,,;,op den verkeerden weg. Immera wonneer de ingeze~
tenen der deS!l8B wetkelijk. ged wongeu geworden zijn
hUB vast groildbezit in omwisselend te verol\d€l'eu,
dan zon het de groots~e onrechtvaardigheid zijn, huar
verlangen om tot den Hoegerf'll toestand terug- te
keeren tegen te gaaD, QP grond dat ellkelen er I-icb
kgen verzetlen. Het zon W8t fraaia zijn, wanneer
zij, DB vroeger gedwongen te zijn hunne gronden af
te staan, nu zQuden gedwongen worden gtlhllkL te blijven Olule:" bet DDl!eWen.echt omwisselend gron ;bezit.
Ret id toeh YQl,t-rekt Diet zeker, Gat de weosch om
terng to keeren tot den ouden 10eetand ove!'al algemeel} zal zijn, want het eteleel van eommunaal be7.it
vaIt ove-r 't geheel wel in den emank der dorpsbestuA
ren die een grooten invlocd op de omwis~eJing dar
veldt'-ll kunnen -Oefenen en dftudoQr een invloed be
iitten welken zij eld6r8, wast ht't andere stelsel
, beeracht, moeten onfbeeren.
•
J

- Men 8chrijft 008 uit Madioen :
De Luitensllt-Ohineae ,!,o J;>8tjitan is Daat' zija stand.

voorge.teld als de wenochen der be,olking.

tot n,t grondbe.i' .ihankelijk te stelien van het

N og een eDkele Qpmerking oYer het vrBag.lnk de,
~oDver.ie. In 'Let voorloopig var.lag ward het Ver-

VerVQIg d'er .NieuwsBerichten.

-Door_ den, Ministe~ 'an Kolo·

nien wordt zlilk. ecbter ontkend.
Wij .gel.oveo, . dat er weI, dogelijk invloed is nitge.

dee: voormiddags te elf u.re
'01 ter hoofdpl •• b PATTIE bij in 8. h r ij yin g
J

worden vJull!rvt:rp(l('lIt,·

het recht tot den verkoop van OPIUM
in het klein in de Residentie J AP ARA. gedurende het jaar 1877.
N od~r~ iLformatien to bekomen bij de Hoofdpacbt
(2228)

te l'AT.rIE.

In Jen loop del'

IIHUIlHl

Dr. J. J. de H 0 L L .A N D E R.
Boven~ta8-nd

werk. £len vraagb8 ~ k voor ai e~ wat op
Indie betrl-'kking beeft, bebandtdt niet aIleen onze
eerste vestiging, en de natuutlijite gfsteldbe-id ";'sn

den bodem, maar be.pre.kt oak he' Algemeen

A

To bekomen in 2 din. ".f 12.(2009)
by
G. 0. T. V AN DOBP "" CQ.

Maal't 1877,

zullen op eenen llader te bep!11en dBg in publieke
veiling of bij inMbr-.lving. hetwelk tijdig u.I
worden geadvertet'rd J worden verkocbt:

Staatsblad 1875.

Dc Tabaks-Ondcrncming F.O.M.

Noman edilie.

gelegen in het distrikt BO DJ A, He.identie Samarang

Voorranden bij
2120

IJe Tabaks-Onderneming :J'o~.
golegeu to TiilMANHOENG re.identie Kndoe,
zijnde inmiu(l~ls uit de band te koop.
Offerten '\forden in onlvangst genomen bij den OndergeteekeDde bij wien ook nadere informatien z-ijn
te bitkomen.
G. A WRRMUTH.
(2114)
8amara.n,;.
J

Sandelhout Wagenpaarden,
hoog' 4 voet.
Te be".g.n bij den Heer
2229

G. O. T. VAN DORP en 00.

Ontvangen:
Prachtige groote K A ART E l\T, op een
schaal van 1; 500,000 betreffende
de :Nederlalldsche e:1JpedIHe lIaal'
MIDDEN-SUMATltA.
2098

~~j,.fll')~
Een span Froaie Bruine

be-

stuur, Regis en }"'insDtie wezen. zoowel in de Gouvernement8 alB VoretenlQuden, Handel, Bchpf'p'aart en
krijgswezen, de verscbillende rasseD del' inboorlingen;
de ploutenbakleeding des bodem~1 het uiterlt k voor
komen J de kleeding, het kSl'skter van den inboo:ding,
de tijdrekening, de verscbillende talen , de- verm8ken~
de plegtigheden bij fee~ten, en geeft eindelijk een
overzicht over ieder Reaidentie afgonderlijk.

G. C. T. VAN DORP en Co.

Voor kindcren:
Leerzallle ,Tlech tpren teu,
per stel 'fan 12 sruk$ [" f 4.-

Nieu-w vermake4jk Ga~;~~el.
N ieu""leerzaarn verulake4jk spel:
af 2.-

,.de Reis om de wereld in 80 dagen"
PRBIJER,
op Pellol'llD.

.

1982

G. C. T_ VAN' DORP & Co.
Samarang.

,- i c 'f' "'1 \( >

· . J,·H.8chmidf .

fljuste

LtWertjiiROfi . . vah

het
.Zwar.t OASIMIER. onderguar&ntiei 50.
. , '

LAATSTB

Z. M. ltAA8 in blaas.
6

kruiken t bij
BOESMAN & Co.

FIJNE GLAZEN
ill . tel1en van () en

7 dozijn met en zonde, karatl·.n

~u VingerglazenJ porceleinen EetBerviezen.

(1369)

. ....

.sOESMAN en Co.

.

.

"-Depot--Y-an -Javasche Rafflnade,
o

0 G S T 1876.
In t,ommels f 4'/2' Voor terugb.oorgjng der trom·
n,. l. wordt 50 ct. vargood.
1789
SOESMAN en Co.

ESQUISE
HAVANA SIGAREN.
in kistjes yan 25, 50 en 100 stuKa.
Pas
1787

(:1-. C.~:iVA.N!;!Q~~' &.Co.. SAMARANG:

SALATIGA.

KANTOOR.ALMANAK 187'7.
BEVA!ITENDE: Kalender m et ma&nstanden en pll~Ba~dagen . Ohristelijke. Cl~incrf!ch e- en JaVB'I DIJch e
feestdagen- Bestuur van N e ~ . Indie.- Hoofden VAn: ge westelijk Be~tuur.- 'l'urief up hot binne !l- en tu.iten ..
landscbe BrieveDvel''Voer. - Verjaurdagen Tau het KOIl. HulB. - Qcdenk e n Vcrja.artlegen van de YtJrst clijke
Uuiten va.n Solo en Djocja. - Tijdrekenkllndige opga_,on . - 'j1orit'f VO:>.f J.e verzending VRU 1\~legra6rwbe be·
ricbten op Ja'iB.- VoOrOaAtIl8te gewic hteo in gebru ik in Ned. Ir.di~ - D lcD8treg~liDg de:- NaJ. Ind. SpoofwegMaat.obappij, .Iomede bet Tari.r .oor rei"igers.
Op~e plah / 1.-, ou, pgepl.kt f (1 .50.
J

SOESMAN en Co.

$

CoIl e c t i

Acl~m8. ~acred Allegoriu.
Ainsworlh Talbot l! orland.
Bayne •. Ly.. Anglicana.
Dlilwer. PtJems of Schillf.r.
King Arthur.
DrfL.tntitlc works.
The Dew TimoD; St. Stephen·s.
•
The loot t.l •• of MiI.to •.
Carlyle. Frederick the Great.
I
Tbe 1 foJ of Fredeti.;h Schiller
Charlesworth. Ministering Cl.ildran.

Dixon. ,Her Majt'sty' ~ TO\l" ~r.

the wute' s.
(>

•
Poems.
Hawthorne. Eoglioh Note· Booh.
Jeatl're80n. A ilook ab ut doctors.
Kavanagb. English women of lett....
T,pvp,,_ Tfh",

0

C>

Dit Illiddel geeft reinheid en friBchheid &an
den ndeDl:, on dient bOVBodien om de tanden

0

0

rot.

Tffl'l.-ti((.r ttJ r.on Z. .oM. den K eizer
rijl.·, ie lfTu"flt.

0

fjJl.

'"

o:a

~~~..~_-ns...::...(.(;.1.'1!a6~1)~il"";

Komm.ndant d.. G. }L BRU IJISS,

G. A.. WERM UTU.

(~Of"dil:"t· L.eu .. d

fr o

.'· r'...

DnlElJUBBE LD krachlucrstcllcnd,

voed'!llu Cll koo rtsveJ'dr'ij vend ELI KS r EH
( A FTREKS~L [18ft lJtUR KINAfiOORTP.i'i) 11 hr'l \' oIkcf::"llste en
ma~tJ .~~ lC d '~s kmabere~dill~en ~ \:an f->cn~ll aan~ell 3me n
smaak.. Ot's7.clfs t..Iuellrelfendht~id 1:-' 1!1 de hos.pita !l~ n met

1
1
4

glans uewezen tt:~en aIgemt'clle zWaklu"id, g,brr.k Qa1l

uUU$l, .dtchte spysvert.eri.ny,

2
2

blrf~uchtJ

'Q:"i![i~~ w:~~~'t~~~ ~~b~d~~ G~h~~~en;

2

te u.wgz.am.e
welke .an de

YZERHOUDENDE LA~~~BE
,

Bloedaandotningen, bleek,uch!, huidontstekingen .
Batavia. V1ft DORP IT C'.
H oofddepot j}f i d den - J a v • ,
218
D.B GHOOT KOL.FF en Co.,
Sama.rang
. - - - - .- -- -• .a.aYa : _ . . . . _ '. -

1

,

1
2

,
•

2

KONING vnLLEM III,
G"z.~voerd.r ZIJIJDERITOITDl',
vH tre kt df'n 17t!D dezer, n('s mor gen6 ten Sure naar
.Batu-ris, Tdokbetong, Benkoelfn, PlldllUg, l\fuDtO-~l
Jt io uw, Singapore en Aljeb.
D e A!!ent8ll,
2226
life. N.BILL en Co.

Stoomv. Maatschappij Nederland.
Geregeldc Maandelt.lksclm Maildienst.
BEl' STOOM8CBIP

dt~£lD~

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

I

nf' R i",hnn'fI fol k

A. G U
,

1

•

u i\l 8 E U G.

HleerJf&"lrer.
werkt tegen hillijke prijzen.

2

2

(1)

1
2
2

2

1

Ned. Ind. Stoomv. Mnatsch.

d .... u .. tl r. .'et.d ..... ~ ....• .......
... (': .. e~.k .. nde III
"-'·Ij ... .

1
1:3

1
I

by

worden "erooeht om op MORGE.\' Za.TERDAG den
] 6t'n dt'zer te embark-eren, wo.art o"" o. I . gelegenheid
z. t bests.n met het Siollmbo"'j e CORRIE, de. IDO,·
gena ten 7 ure 'faD het H"Vdl.JklttJsn.l vertrekke nde.
de Agoenten,
2227
J . D IENDELi en Co.

BEl' STOl>l\ISCHlP

Oil

i~~~$9

den 13en Jnnn ari 187'7 van Ba.l8Yia
via Padang en Nepels Dallr Nie uwo Diep vertrekkeu .
Luding w-ordc aangenomen VOor bijto alle ba.,-ens
iu de MiddelIllndscba Zee w&.&.rv oor di recte CODno5~
sementen wor J en afgegeren.
Vcr·r nacbt; en pnt!f!Bge geli eve mon zich te weDden tot
de Agent.",
2208
••. DAENDELS en Co.
H.e.t:avit\, f: OUlnrsog. Soerabajll_.

1.ld

2 dIn . .. flO. Voorhanden bij
G. O. T. Y. DORI' en ('0.

De apromo' .an d. NBDULAND8cnB RRpUllLUK.
Kerote afdealing 4 dln. pootf.
TW~8d~
• G~hi~en i8 . ,an .de Vere~riigde Nederlonden oedert den dood van WILI.BH DE'" EBU1'iN
TOT nn TWllt.!'J.lBIG BBaT.l!iD 6 dJn. roij 80 eo 111
6 dill. poole.
(2~)
G. C. T. VAN DORP en &0.

..

~i!i!J~.·;{r
~

•

G. C. T .•an DOllP & Co .

··-~::-:

PRINSES
Al\'I ALIA,
Kommandant E. W. ]!'ABRITIUS,

•

John. Lothrop Motley.
•

f J, f 6, f 8 eo f9

r 6.

GOUDEN medame. en premi. van 16,6 0 0

2

2
1

Van den beroemden geschiedschrijver,

Uifvbu]er der 4 1latheriu,.

P/(/Ep1Jr(ltetl ie JF (:(;!nen

5,

'01.

,van den len tot en met den (Jen bundel, "J 5.per . bundel verkrijgbaar bij
877
G. C. T. VAN DOR!' en Co.

2225

DeJ!f)h~

<)

1
1
1
1

Cd. BUSKEN HUET.
Nalionale Vel'too~en,

z9n

van all1;!6n echte Anatberin.Prne:paruten bcvjndell ticb: To Batavia by te Cavadioo
~n Co. bij Meutor & Co. t,a Soerabsija, bij G.
~.lIi"g"~, t. Bolo, bij Arnold & Co. t. Djokdj.
bJJ vaD , der BmeJen, t e SAmarang bij C?ot'tbart
Co,. N. A. "'.~&lm ~~, H. L . ~e .I,yonen bij
Soe~rnlfl &. Co, no(,fd D~pot ,oor N . I .

deel

zijn

Ail e bestnande namaakseiB van Anatherin.
a ! oncl.w ater
aIleen op de ligt.e geloofwD.ardlghmd vnn !Jet Publiek berekend, en bebben
?Oc r ,,'eel sl.!bfule len ge\tolge gebad. of beb.
ben g~heel geen werking te weeggebragt j dBar
om w88rechuw ik hiermede het geeerde Pu .
hUck voor u-ankoop "an zulke nalJloaksele.
DR J. G. POPP.
A'". 1(• .JIr~.r--7b-Hd«rfs

Ontvangen
2223

De Ideell van Jllultatuli

Oo#en.

V (lOr Vol waaselJen J 1, ,"oor Kindereo 80
Cent.
WAA.:RSCBUWING.

f

---Uitmuntende kwaliteit.---

2
Yates. Beartaes8e.
2
The -wainwright't! patient.
2
Friarswood Post-office.
1
Buiten Samarang met 1'erhoogi ng "aD port.

2221

POPP, K . K.
Mn

R"Jlmr p i {"r h~

L'mgfeJlow. The Ne-w Bogland I ~agedi"o.
Lorenzo Benoni, bij th o:.! aUlhor of
Doctor AlJ ton\o.
Mac Donald. Annal. of a quiet
neighbo ur hood.
Mereditb. Poems.
Oliphant M... Tbe roeter and the docIOl·'.
family.
HuBin;' A quiet nook.
~chonb.rg· Ctta Family.
The Drayton •.
0 . both .id •• of the •• a.
•
'rhe 'fictory of the vanq uisbed.
Sh.ke'peare Doubtful play •.
Vera.
The Hotel do pet;t St . Jenn, bij the author
of V'T.
Wood. Verner'. pride.

. Tau(lborstels
,"olgens aanwijoing van Dr. J.

4,

··-ASO EROS.---

0 ll.

Edwards. Mi •• A. B. Barbara'S histery.
•
MrB. Steven Luwrence.
Eiiot. Felix Holt.
The story of Eli .. betb, author of The
villag e on tbe cliff.
G... kell. Cranford.
John HaJifax, 6utbor of. Preod upvn

0

f

llIanilla Londres.

of

~-,. l~HUUIIE;~E :~~~

3,

VOOR
BET STOOMSCBIP

f~·-·

Koning del" N ederlanden,

British Authors.
Tegen verminderde prijs Ii t I-per

te verkrijgen a. f 10.-.
Afoemeri Tan' ioo loton gonieten 2% rabat·.
2070
SOES~'AN eo Co

a

(2080)

SOEt;hlAN en Co.

Bataviasclle SCbollwburg,

at

Pracht Scheurkalenders

mot rood go,childerd. Bordjea .

LOTEN

Passagiers

1877.

-

Pracht Almonolclcen met fine gelcleul'de plateft, op zIVililr brlon" f 3,

Japnnscbe Salllbelbakken.

n,V·

VOOl.'"

:Frnnco per poot J 0.75

Tauchnitz Edition.

~lga,reIl,
in kistjes van 25 en GO stuka.

Havana

PLAN'l'AARDIG TANDPOEDER.
Bet reinigt de 1'anden zoodanig, dat door
een dagolijk.ch gobruik niet alleen d. ge·
woolllijk zoo lastige tandsteen verwtiderd wordt
lllaa l' ook hot glazuur der Tanden in helderp
heid ,ij uheid toeneemt. Prijs per Doos 80 Cent.

DJ.G gLIJKi 'I'E CONSULTb'REN HeerelltLogeme t No.4.
.
2215

Met het iDkoopeD van :

DICKENS SCHEURKALENOERS

Per Torringlon vel'~~IChl:

::~ \c;t::f ~!t~:oril:~:nteen d~:: ~:d:;~!::h
te ver.terken. Prije .r 1.20 en 60 cents.

Chirurgien - Dentistc,
opvolger van .den Heer
J. S. BOR,LINGHAM,

B. ELSBACH.
18 cite Male.herbeb Parij.. Correspoudentie in .te
826
M·,ed.,t.a!.

- - - - --

Keukengel'eedscli.oppen.!

o

Dr. J. Osbourn Edwards,

DA.MES ALMANAK 1877·
Prijs f 0.65,

Porceleioso Theeservie8en met geklearde randeo,
benevene Pres9ntkopjes .
P orceleinen Eel991'vieBen un 12 tI m 100 pe"SQDeo.
Zaer n et,te P etroleum Kamerstolpen.

o

Hoofd-Onderwijz:eres.
2222

Parbsche Artike len,

Javaansche Alnlanak

LA..~PEN~
z'n aile som·len.

van Dr. J. G. POPP, K. K. H of-TandartB
ran Z. M. \i"en -Keirier van Oostenrijk t " Ween en 1 Bognerga8se Nr. 2.
TOT VUI,LING VAN HOLLE l 'AN .l EN.
is er geen heilzo.mer en beter middel dan bet
TANU~LOj}fBEMRSEI,. datied.eroen zelf teer
gema~kelij k en zonder pijn in de n boH~n 1'and
kun plaatsen, dat zich daD aan den Tand en
bet Tandyl eea~h vast hecht, den Tand voor
verder boderf bebuedt en de pijn verdrijft.
ANA.'f HERIN MONDWATER ,
in flacons tegen -£1. -1..1; 5 en fl. 1 .20,
1~ tet voo rtreffrltijk~te IIiidael t egen rhuma tt·
ache tandpijnbij onts'eking, zwellen en zwer·
en van het tandvleeBcb: bet lost den aanwezigen tandsteen op en voorkomt do nieuwe
worming dno.rvan; lll8skt Iosstaande . tand en
weder vaat door veraterking von het tandvleesob:
reinigt van .ne scbadelijke stoffen: geeft den
mond ceE. aangenamen, frisecben renk, terwijl
hot den an ...ngenamen reuk weldt.. -loet .ver·
dwijnen.
ANATHERIN.'l'ANDPASTA..

B. W. C. GERLINGS,
SaJatiga,
15 Decewber 1876.

Gcplakt op Kotton J 0.50.

Pryo! 1.50 .

Petroleum Hang-, Kroon- en Tafel-

o

Hostleerlingen.
P.·~lIpeclu'len te bekollaBII .

beillat zicb

bi' SOESJ\!tAN & Co.
l'erktijgb!;L.r oud belogen prim. Kwaliteit KofRj, in
..ltken van 10 en 25 katjee.
1388

Anatherin-Preparat~~:

l/tW at "edc" !Jele,r;ellheid tot plfilltai.1\f/ vau

Kleine Kantoor-Ahnanak '1877.

V.oorhuise!ijk ~eb\'llik

2105

TE

De school is geopend.

ONMISBAAR VOORINDER MAN VAN ZAKBN.
D_ bekende Zab~.lmanak' lie,at' geno.guam ruimte voor bob doeo vaD •• nteekeniDgen voor alkeo dog 'IlO
het jaar, met opga,e van dag en dato'" verder 6taa.tjes voor : bet rloteeren van ontvAngstim en uitgaven. Tarief. von oommi88ie.penningen all lI8IInoe a.ngenom~ dopr d. kooplieden.- Uitlroks ·1. d.. zegel-ordonnan·
ties.- Prijzen der .egolo. - 'Nauwkoorigo ' rentel>.rek~ning van 8 - 12% met kwart bre.aken . - Herlcidio·go.
tafel van duiten ·in centen.- Xenteberekening vau ane kapilalen a '/, en 9pCt. '0 jnar. herekend ov.r dage n,
munden en jareD. _ H·erleiding van- vreemde mUDt~n in Nederl. geld. - Herleiding VAn eenige ouda en
n.emde maten en gewiobten in Nede,landscbe.- Ko,lender met maanstanden.- Christdijke-, Chinee.cbe· on
JavaanBcbe feestdagen.- en •. , enz.
.
Allesgebonden in een Det Linben b.ndje kl. 8" zakfurm •• t, iI f 2:- , franc'o per post f 2 50.

ontvango n.
SOESMAN en Co.

2010

VOOX

Samarang8che Zt;tk- Almanak 1877,

Echt Japansche S()ija,

'eni.osts.cnool

JONGE JUFFROUWEN

SOESMAN en (lo.

in kruiken en io mandjes van
1716
'

;Dag~

uitgegeven en,verkrijgbaar bij

MODE.

(1387)

· V17 'lJl'l\.T

A ,' ~r "J{'

H'~'b "J'_f.·. ~f1..·. · l~ · li.. .Ii·· A. · n ·l~ .

Holloway's Medicijnen
HOLLOWAY'S Pu..LEN EN ZA.LF. ~ GevABrlijke D i,r"
rbee: - De oQuakcn de :. ol' verzwakk ellue zia kto zoo
ver80hillend, eD de wijze harer Il"nvallen zoo . ':'rnnderlijk '~nde. gaTen f.'eD voldoende redan van h~t be..
langrijk a.ntal harer slagtc-tfers. Onder Hollowoy'e
bebandeling, al it! de oorz&ak dezer ziekte in dnist ernis gehuld tal de uitolBg oren gunstig zijn, bcLzij
de maag, de Jev~ r of kleinere ingewanden de l':~t('l
van de ziekta i8, WD.I"It tijne pill~n met o(lrdeel
ingenomc-n, en zijn Woif g.;;ed op de zijden d~r Ollderbuik ingewreven, beteugl}len de zweUing der
bloed ~aten ell regalen iedere 'U.·rkeerde
wer king,
waaruit di e auk ont@taat. Beide middeler. wet' ten
regtatreeks, tot be retelling van het jUiBte eren wigt
t ueaeben geToeligheid en prikkelbaarheid, tiekelijk e en
ge&onde afs"beiding, Dutuurlijke en bnitensporigalc'ing.
Doooj.. Pillen van i 1. f 3. en f 5. Potje. Zaif
van f 1. f 3. en f 5.
Cheribon W. CAlJISTANS .t Co. Tagal A. J . van
der VOORl', PeWongan W. B. HaNA, Solo ARNOLD
en Co . . eD OOBNAB8, KlatteD J. D. SLIER, Mag...
lang J . A. ZBIJOEL, Samarang GOBTHART en Co.
DB GROOT KOLFF on Cu. WANNE:Ii, G . C. T.
VAN DORP eJ! Co. R. L. DB LYON en BOBSMAN

en Co.

(740)

'-e,

Met Ie .Ia.lSUAlU te bolreH en:
RE'r llUIS Op P ENDllllN,
hat , t bewoond door den Heer PIEPER.
~re hevragen bij
2224
SOESMAN en Co.

TEK.OOP:
Een Gallo\Vay~ ~too mkcteJ,
van z• • tig paard.nkroch" gebeel campl.ct, IBnl! 3 2
fo~t, diaDleter 6 YQet. in twee stukken, met. handfeeding ponp, stoommeter, enr..
(1327)
Te berragen bij
•
Me. NEILL & CQ:

... 4a

Uit de fabriek van d. Heeren H.

1i~::ir""S:!a"IWJI1M'" O. ROBINSON <~ Co . Londen:

VV
toom.l~etel.
lang 24 voct by 6 ,oet diam ete r met Gallov,·ar tube~,
bandvoediugpomp. en<. gebeel compleeb, tban. li!,:g<'nde to Samanmg.
(1828)
Te be.ragen bij a. Agent.n,
Me. NEILL &. Co.

Een niel"l

e S

Venwtwoordelijk .._de wet:
G. C. T. ran DORP &- 00.

