XXXIVe,Jaargang.

Donderdag 10 Januari.

ltednkteUl'S M".P, j.}]'ooshooft en F. A.

Versc}lijnt dagelijks, Zon- en Feestdagen llitgezonderd .
nOOFD:BUREAU~

te S ... r.ilUrallg bij de Uitc:e-vors

van een rivier of leiJiug in
- in een woord: dat de llUllraer
tegahms
de schade lijdt van uJle door rllmpen Von hoogeI'>
hand of ander~ oOl'Zaken
verwin-

Contracten tllsscllcll inilluder§

en lliet-inlamlers.

Hegeering
en ftcht het

f1.

genot op Jen grond 0PUOlldt, in de onmogelijkueid
geraakt Om zijne
te doenl de~8

de 10 jal'en opni.euw verde elden, grond yo or G jarE'n
jaren a::.n sen Europeaan Verlllll1l't, en daarna kOlnt
of de deseu lIletterwoon verlaat, en
Ie
dB landrante niet valdoat en de gewone
of cultuul'uienstell Jliet ptesteert, dan wordt
het contract ontbondan.

Voorwaar een fraaie uitlegging! - Wordt hierdcor de
Uill VOOI' meer Jan
grond te huren,
geheel ilIusoit gernaakt?
lies;' aldus de l'egislr.tie del' contraeten, die vooml
t,en doel heeft, om den hnnrder het
den grond geduI'ende dell huurtijrl le
den verhuurder tegen ontroliW Van ue
des
hnurders te beseuennen, niet alle waarde?
het,
door zulk eeue inlerprelalie del' wet, niet het Gou·
vern3mellt zelf, dat
geeft tot onderhulldsche, buiten het toezicht van
Bestllul'vallende,
overeenkomslen lUBschen den inlan.der ell Iliatinlander, en wel'kt het
die Wijz8 niet krachtig
in de hand, wat het
als "kwiJ.de pmctijkeu ell ergerlijke
Ie betitelen? Ell is
het fair to noemen, dat indieu wettige transaction
zuo LemoeielijhL wunlen, UI;:
i.:.lo.nd
sche arnbtenaren door de Hooge
woruen
om den zoogeuaa.Old
deB~a
rechten iodacutig te maken, hem aan
n
eyenwel geweerdkun.. r1 het
te hrenge dat
convan

wedel'~irdlUur

van Jen grand nOa het eindigen rler huur, E.0enen wij
illoeten
Alleen als die ouer-

een

I

>

dit zij:
hlijk, dat een grooter

>

Rooz;endRal.

Onder de.e olmt.ndigheden noemen ,..ij het te bol,
keulan, dat men in Nederland de bedoeide 'ferhQ0isJug
dit j.ar weder been verbinderd.
-----

ge~e~ed;~~~SeC~i~;:~OUW~CONGEES. late Stu,t der

~:~8t:::~~: Y~l~:~:u~:i;~nee~i!l~:~hi~e ~::n~e::~~~~

hadden gisteren
kunoen vallen, zonder
houfJ. of chignon be krenken.

LANDEAADZ6.KEN. Hoden B~oIlden 'foar dan Landru.ld
ta Slunarung terdcht de Javaansclle Vl'OUwen Elllbok

en Embok Kalit!!h. Dd
ward
Gn de laa.'.BtB 'fi1n diefe.tal
%iij alE gaBtwas ontfangen:
met bi.:iut'lllbr&:1k.
D.., LaJldl'a,a"d W.fB y/.\pdOl-to .,1.... o-nh.Jd. '7l\n
beirle pe1'60n8a voldoende
was ell veroordeelde
Embok K~r8i:uah tot een jaar fill :EmbDk Knli~ah tot
twee jarell dIVulJga,beid b. d. k.

suikermoleD, medel

J

8erBtgenoemde

K~rssiil!ih

in ~:n~:e~~:li~rt:e:eYr~.l;a~i~~: d~~~r:!O~~~e:e~B~~t::;
etc.
'-'
De Hear Ceulen, blotongmolens, koffiepeImoIenB,
e8n weegbrug van nieuwe constrllctie en dive-rife andore Landbouwwerktuigen.
De Heeren L.kerveld & 00, eell pil!iolUeter, fel'<
plaatsbare ga.stoestellen, atmoBpberhIChe Bchel1eli t r-ijat..
pel en w,--umolen, koffiepelmolen, koffi9wan... en

d!efdtal

IO.

';arplautabare .pool'wegsn

100r

IB.ude1iilre onderu-aill1ll'oj6n, een tabakspers in hanne
ateliers ferl"j~rdigd, yer.ac-biilende eroomm::lc-':linea eu
loco!llobilen div-srs6 landboo:wwerktuigen en fabriekbenoodigdhe-den. Direrfl:8- te-ekeningen: etc ete,
De w61'kli.,dell van de Heeren Giraudeau & Co,
l'oreohill-ande m5ubels en rijtuigell.
De
Vl1ll de Heeren de Z·:ete'& CO J Z
rijtuig.
blosmen an diTe!'i!u '"001'=
j

J

v~"gens

toe·

verv~ardigdj eBn koffie pelmolen - verbtterd !!Yiiteem'
krieb;llaa.Liebakken voo!:' suiker.
1
De Heeren Younge en Gill} een compleete I!at ...
kermolen geheel in hucne ateliers -verra!lrdigd di,"er~
'3e mnchillerien etc.

I

diveti!6

I

meer dan 20 ct.gen tell g .•.,o~ge schad bebbende:, Het
1\1. reqU\reerde .ohuld.ga
aan dID den
bokJ. te" l.,t<l, ~elegd" felt en
tot eene

bloernen

en

ge~~o;~ea;::p::;de

streng handhavell van politie en jnstitie,
de
de uitBpraak op haden ova,' 8 dagen.
daa~~illtrent, Y!geel'eilUe
\'OOl'clC!tl'll.G8ll 1 Vvor
Tell UUUljteu van da i~flteto tnak, die auee.t:'\. aan £lane
lnche niet de meest
is. In tiJden van ,
van WfM.!lk h8ar ontstann te dsnken he&ft niD~
overgallg van dwa.~g to~ ~{l'ijheiJ" ~ls waal'iu Ind.ie
dB opmerking niet
thalls verkeert, zlJn toezlCht, leldlllg en
vall don tti d, ",-olken
asn zulke b.g.tel.
ving van Bestuurswege zee-r noodig, ~m
len n:.oe-ten verkwiBt~n. D,,:,rgdijke onbaduid0Ilde gBval
gSll te vermijlell. Ala-at de R~gee.~>iIlg be.tl'eBd.t e~nze:l'
len lllLiest de OfLeier van JUittitie- be'loegd
weg, \;va,nuccr ZlJ blJ gehclme Instrnct16
llll.Jlt' 1UH; l'tlsid.eutsgcrecht te
de
den weg wijst, hoe
de wet knn·
vall JUdtltla hi1erlJ z~n tijd. tooh reedij '.'.00 hvvg
nen te niet doen. Deugt de wetniet;
nOOdlg voor TIeer b~r:~~~.~~en.
geleerd, dat zij Oll vOlledig is of tot ontduiking te groote
D:£ 'ESTIET.ERINO lUlU BEZOLDIGiNG "VAN DE ASSrsTENT~
vrijheid laat, dan io de. welge,or vetplicht haar te
RESIDEN'l.'EN or J"v.!. EN lI1"DURA.
verbeteren en zoo uoodlg voor veranderde toestaudell
Du>" zoo .. el Ilit d. III bet algeloIJpon juar bij d.
passend to maken. Durft de Regeering dil niet, om
be~.nd"ling der Indi.cho begrcotlUg g6werdo dobatlon
zekere politieke pareij in den Ianue geen aaustoot
.r. nit tiot onlang. lL1godiende verB'.g ,all d. Commi.,io
te. geveu, dan toont zij dat het haar Ran die kracht,
Vti.n R~pporteur.a blijk~J dltt heb 'foor vel-en Diet do.ide ..
die z~l£;tandigheid, dien ernstigen wi! ontbreekt,
lijk ;"
door de ind • .Rogeering bij herb.ling

I

u

I

"'''Oill

Mkti, zon kUDJletl worden voorgo5chreven, dut de

welke tot vervulling vaailUar booge roeping zoo '101-

iaarlijksche pachtschat mineleus het dubbele van de
1.andrente moest bedragen.
Zoo voorzichtig "als het GOUV;:-,fne01ent is om re~
selingen vast \e stellen en openb.ar af te kondigen,
Ildien Br kana hestaIL! op kriLiek van ,!cn kllut· der radi(alen, zoo stoutmoedigi. hetinhetgeven van geheirne
instruetien aan zijn. ambtenaren. Dit blijkt o. IL. uit het
volgende: ZooaI. men weet laat de ordoDualllie van
1871 toe, d.t de d.elgerechtigde in gemeentegron:len zijn sande.l daarin verhuurt yoor het tijdvak
van zijn genat, doch .yoor niet langer dan 5 jaren

strekt noodig zijn.
Indien de Ji~geerillg in eelle cit'culaire van 1866
zegt, Hdu.t hat uiet raadzaam is, 000, zoolang geen mis~
dadige, in de termen der strafwetv.llende handelingen
ziju gepleegd, togen bedoelde knoeierijen maatregeJell
ta nemen," dut het gevaarlijk Ie nchten ,;ou zijll,
"wauneer ill dit opzicht de beBchermende hand del'
regeering zioh te kraolltig over dell inlander uit_
etrekte," a;mgezien "handel en nijverheid clel1 .bet.
kraehtigst ell zekerst ontw'kkelen, daar, waar de
millste belemmeringen beataan;" !-. en indian ~ij elf
jaar 1aLer verklaart "de ontwikkeling van eerlijke
ell vrije landbouw-indu.trie 01) hoo"en priJ-s Le
.tellen; ell Bteed. boreid te ziJ'n gevonden °om die maatr.gelen te nemeD, welke tot bevordering de •.e~ onLwik-

Nn sehrijft Art. 11 voor, dat d. hnutder - tenzij
bet legend,.l is bedongen zoo wei yoorziene al.
ouvoorziene . toevalI(:n draa~t. Uit deze bepaling
leest voorzekef nielllILnd - ook de wetgever van
1871 waarecbijnlijk niet· - iete ander., dan d.t
de. hnurder &ijue overeenkomst g66tand moet doe",
ook a1 werdde,grond door bILudjiro vernield of
met zandoverilcboten, 8.1 ging bij door aardver·
• ohnivingen gedeeltelljk· te niM, of .al ' werdeD'a.

duurdere Jevfmawijr;e ala wel om dSJ:elfde radeD i WBarom
het in Nederland nood •• kelijk IVordt geaebt, om b-r.
do burgemeesters ran Den Haag en ran Rotterdam
rnimer te salsrieeren dAn die 'In. Ryswiji: ... n 'all

De

verder de zaak van L. 0., beschuIdigd
van het tosbrengen Vail slagen UiLn sen echtpaarJ
ziekt-e of ollbekwltlUli hem tot pBrsoonlijl~'~n
van

geeuel'

O:~~~~~k~elll~;:~~~en;e;:;ek~~~;

toe, dat de ill deze gewesten uij
de
ambtenaren meer en meer doorrlringende riehting, Oill zich alleen te bepalell to, het

tioneerd, dan Let bedrag van den pachl.ehat "over den
geheelen huul'tijd JJ • - Uit het oogpllnt van hem] die
"l"h ()'Pl"'nrnf.\TI acht den .Javaan te bescherIUel1 tegen
zijne ;wakheid, ingval hij in geiduood verkeert, komt I
ons deze bepaling weI wat
voor. Zolfo
wi], die, op groIt.l ouzel' erval'ing',
inlander
over bet ulgemeet! geen8zins H-_3 een
beschouwen, zouden .het in zijn j)olang acht ..m,
het Gouvernement het voorn't-betalen V'au meer
dan Mn jaar pacht,ebat ten stelligate verbood, en
oak vool'schotien op den· huurprijs vall vOlgende
jaren niet toelie~. Of5Choon hierdoor !Jet sluiteu van
hnnrcontraclen voor den
wat moeielijker
zan \VOl'den gemaakt, zon de
geheel in
haal' reeht zijn, indion zij die
het levell
riep; en Ol~ te voorkcrnen dat daarvan
werd
gemlu.kL, RIa in de Yorstealanden door de botaling '

Wa~ ,woest en

aHe

(lou vel'uemenL DIet sterk mede, om

en

tenaren zoo nieb ,uirn, ten ruinate foldoende te- doen
zUnt en wel niet ZOOtf:ler om de daar heerschende

De Resident van Soerabaia, sene vertameling bloeglllg zel~e al hooger en hoog0r .blo61 toe te wanaChen.,
Wat de gewone leden betrefti, dez 9 hebben
' men en planten.
reD. ~l ~eer elscH run hUIlIle belaI'g8teliing
Van de Heeren Besier Jonkbaim en Smittj 1 ij:u~.
Slechts
waren
beoet. Bet pBrterre
r~n ~toomketel, uitmunteude door neUe afwerking en

C:en inlandet te demoralisoeren en Art. 5G 'Ian het
Reg.-Regl. tot een ijdele klank te makeD, name..
lijk de wille'keul' te bevol'derell?

nul

Ook wij

verbiedt nitdrnkwotde gecondi·

gisteren-ll.yond zoo welwillond en verdieuste-lijk me dewerkt,en om oua muzikallL g.c.not te T6r8cilafl'dn, zouden hat one londer twijfel euvel duiden '111LllIl6ef wij
in Gene beoordeding ran hun apel en E.-'g gingen
tradeD) hoe gUllstig zulk f8ue beoordselh,
dan ook
zoude biden. Men mag cen gegeven paard niet in
dou bek !/jieu. Wij bepalen -er ODS . dan ook toe, de
!!!e9Bt;9!'~ en diletL81lten Vall beide sekBen OLlOen dank
ua betuigeu voo!' hat genoegtm on,a gesuhol.lken, den
tegenwoordigen Dirocteur van Ouecili" QUS oompliment;
te maken ovaf de veerkrachtige wiize, waarop hij de
b~lfingen van het gezol.,chap beh3rti~tl en de Vereeui-

Bohnldig aan
(van cen paard) op den openbaren
weg ell ve.l;'o0rde~ide hem tie dier- zaketot geYnngeilisstrllf
foor dell
nm twee jareD, alameda in de Losten.

van

\V Bl'kt zoo

il
want ~ dit vergete men niet - lliet e
buur zelv€, mual' weI het vu6raf bediugen er V[!Il

Residenteu wenBchelijkJ tWO is het in de eerste platt.
nocdtakelijk, Oill, door he~ tOBkennen Tan toelagen op
dA b914ngrijk-~t€l plu~ti!BDi de trRctemente~ de!e! amb-

Heeren dts

zijn, hem

tracLen

g~edertrOUYl

heeft

;I~!~~:~

Wtlren, om zich en bun gezin behoorlijk te nndetboudan.

DE RAil> VAN JUSTITIB te 8illlarang deed hadeD
uitspraak in de zaak van J. L. H., verklaf!,l'de hem

anu te raden, en zoo

de ~.8istent-resident rBcht de l'egistratie

is

en doer het genat van ankela emolumenten in staat
Het "alt gemakkolijk te begtijpen, dftt door die gadwongett verminderiIlg hun prB!tige by de Iulandache
hoofden niet werd verhoogd en de Begeering ,ioh op
vele pla.t.en in baar ken". van geachikto A.. i.t .• B ....
baperkt ZHg tot perBonen, die gefortuneerd 'Willen·· of
die geen g"tin ten hnnnen Iaate hadden.
Blijft dUB een betoro bezoldiging fAn allo Ae.i.tenv

SAMARANG.
BET OONOJ.:RT VAN OA:EO!I,H... D4mes en

del'B 113 de Jav3.an l'eeds
tjengkal" vall 500
is de beschuldiging t
vele huurdei's
op den geldnood der verhuurdel's, door
groot voorschot op den Imurprijs
dit onmogelijk v66r den afloop
ta
hUUl'termUn kan woden
Wij
mOflten be-kennan "1:;1.11 dele
begrijpeOj immers, indiBll iemand
llet
del' huur Ben groote 80m uitbetaalde,
van den. llUUl'schl' dan !tan men
dit
een ]JYOOI'.3CilOt
~ien huurschat"
)loemen,
voorBchot altijd
een gedeelle
van het later verschuldlgJe vartegsllwoorlHgen kan.
Het
wat in (Et
mogelijk is, bestaat
daarin,
de hnnrder
van den poehtscilat over al den tijtl, waarover
contl'aet loapt",
in eens uitbetaalt, m3.8.l' ook iu dat geval kan er
van schuld". Be-

nen worden yak'ens het

overeen b brengan,

kraehleloos te maken, en met aile hun tel' beschikking slaanoe middelen mi8b,'l1iken Le bestl'ijde)l,
die - verondersLeld dat zij bestaan - eenvondig hel
gevol3
va~ de gebrekkigbeid del' wet zelve.
Betel'
dilt ware het
om de ordonnantie
van 18-j" 1 cellvoudig' ill tB
Dan
de
Regeering "llhans oprecht zijn.
E. y.

Jat, bJaldieu dB -vel'buul'Jel", doonlat zijn recht van

Er iE meet', wur de Regeering in de overeen~
laakt:
kornsien omtrent de ve1'llUtt.l' vnn
naar zij beweel't wordt daarin
val! Ii bouws
Zulk sen ~)OUW is het vierde of
van een djonk, wier opplll'dakte

!lU~~. dergelijke

van Gnericke.

1~1-0 WOOl.'dell voor t"wee plaatf.l'ingen f L - ~
Elke herha.lin& de hel:!'t.
Oolt ),;rorden abonuen;lenteu OJ? Advertentie.s aangcnoIll611,

g. C. T. V AN DOR]':? &:. 00,

AB ONNE AtE :r..:;fTSP R I J S (bij
V001' Nederland f 25. ~ per

~VO Oi" N.-r:udi~ f :US ........ j

.

Enk~altl'

PRXoTS D::E::R ..A J"'V:EHTElSTIEN:

keling konden .trekken," dan kan men haar niBt zaer
consequent noemen, WimMer. zij hare alllbteuaren
traehtte DopeD, om , de. wetten eIlverurtieDingen,
die de bevorMriDgvanden landbouwvaD Europeausu op, Javil teD doel hebben, door intrigullil

~f';:i~:~:~:'~~O~.VI·~i~::~~:~~:·hut:::::r d::·r·,::~e~:

M.dur. wordt '8ugedrongan, ..I wellicht een ',orte
toelIch,ing d •• ryan niet o~geweLI.Boht .ijn.
Toen in 1866 dtJ trl.lctementen faD de ambbenaran
bij het B. B. opniea.. werden geregeld en verbeterd,
werden de A •• ,.tellt-lle.identen, in verhouding tot hun
werkkring en posiUs eu ,tot hetgeen tij .an oultnnr.
prOcollt.n en andere emolument6ll moe,ten mi •• en, wei
het mi ••t bedacht, en WA. hun positie, in .ergoljjking
Ciet die 'AU de r.lideuton ell contrQleurH, verre •• n
;:Qnatig, Niel alleen werd l.t~r hieri" g.en verbetering
g<br.c~t, ma.r •• If, werd in l~H de tool.ge yoor
rei,koolen beeno.id en, door illtrekking der A•• i.hntR(l/Iidentie. 1e kl_•• o, d. beloldigi"g ill d. grootot.
ell bel_ngrijkste afd •• linge" mot, / 100'. ma_nds
!eu.iude,d. fiierdoor .. ed ui.t alleen de onbillijkheid
g.boren, dat de geld.1ijke .oordo.le" in de moeilijk.t.
ell gowichtig.te A..sistent-Re.id.nti •• jUi8t hel gering.t
waron, m..... werden •• ICd ellkdo boofden van pllil!l.elijk
1I•• tuut doorfiD&ncieele omelandigbeden geoood... kt
olll hUDoarl'!&aI.iDg Ddr andere ardealing.n te
retlo.ken, W&IIt lij in e<ln mear beperkie olllga,ing

Heeren Ch.. Kooken en Ca, diYereen, nade~
op to gevon.
De werklieden ron de Heeren Masch en 00. verachille-nde tuigen, :':i,-del!, etc
De wel'kJiede-n van den Heef Oor.mit, di fone
meubeleu.
Ball,"n Soms ell Head London, diveue photogr.phien van in bnnns ateliers vMvaardigd wordenda
landbouwwerktuigen.
Herman L. CII.peilen, Sod.watermoebine.
Nering Dogel. Dorsnter1 een Vacuumpan.
De h",," Bogeman, Helmond, """ .tGomma.hine 'I
p~ K. van eenvoudige verbet6rde (,:(lDltructie. Ben
ilpiegatenboormaohin~.

Nool, P&rjj&, .gent.n L G. fAn Lakorfe1d &i 00,
een een.oudige brand.puit yoor Iandelijke oDd.rn ..
wingeD,
TOBfJali J Parij., d{fene Y8waabinlee.
Mnfllcuall & SOD', London,' agsllten L. G .. fllD La..
ke..old ;5- 0,). oen, lo.om.bile, en . eon werktuig lot
0pToer Vllin W.1t;er.

•

G'08Il81.~ HODson &; Hic", ageD ten L. G .•.."
Ls.efield & 00., pateut geemaill ••rde peilglaaeD.
Bi.""bheiren, Au, (Duitieblaud), diveflle maobia..
blikbew",kinS'

'0'"

n, O~rbin, Parij., •• n modol op de w~ra groulto
!!!! g~m.klr."liik .etl'l 'l\\t~bar~ ~poorv!og.j) met trAl! "
!Sportwagantje,
X:apitaill tit. H~n Hok Ping, eon ptac htige 'e..,,'

godurollde 21i j~r"'.1 trouYl' en eerllik te hebbeD. geteD. gerolge f An de ~~rd.er ,armelda mi.d.den
than. nocn ill be~ SOIlO!! 'fA,:1, penliotln, nooh in het
r;enot van ttnctement, mlat' in .taat tftn kennelijk
ooverwogen ell pl'ij~ gegoren ,,&U d. got,engheid v.n
eohuJde i8oher., di e meb hom duen, WAt
willen, 01Udat zij weten, ,lilt root hem goon Rechterlijke

hob algemeen en de BataviOfohe h~nnwerkell in heb
bij.onder ve!Ue ••·o in hew reel, .yne e.• htgeooote en
kinderen. a1l9~. Pot, IV.etarb.an Muurlh:rg, van H.",,_
tert en BourleHllS . . • • ,de iijeb der t.:,tUI6DII ..
telijlte ingenieurfl, die ill deD I.-tabu t ijd uit once
onlgeving we,den weggernkt, io groot. (.Ii •.fl. B,)

C

I

diond,

In.eling roriteiten .
D. F. Stoll Jr, J·'p"a, divan " plddieoorton.
P. Mor.inn, diVers" meub.lon.
hee. Bos Otten, \.r opluiHte,ing, eon .armme·
Macht beBts.t. De.ni.ttemin i. tegon zijo op,'nb ...
ling penningen en munten.
re"hterlijk kar.k~er nimme. ieL. ten nod eel. ingobraoht.
heer "Von Eoda idem.
\Vol . tjn eonigen "[j oa, ambtgenooteo gedureDdo den
"
" Ekel_, b.ondk •• teo .
' ijd, d" t bij bniten funotie
op het voorgc'~Il.no
, Brma Dascon cn 00 , moohine,ien en I.ndbo\!win bet proce. dcr Oost·Indi.oha 1Ir..t,cbuppij van
w9rktuigell.
administrabie en lijfrs"!. to Bata, i, teruggekomeu, nllVan vOrichillondo <ijden 1. nog toezagglllg god •• n.
dat oij, g.dorende zijno netiviteit, Ie vergeef. h.ddan
_ __ _
gebracbt, hem de.wage
LanJ. diemt te doell,
DB OEWEZBN n .AADsuEEn in bet Hoag Gareohtshoi
ortBlna.o: doch behnhe du.t bij ill dat proces, door zich
VAll .Ned.- Iodie .. n Angelbeek b een het volgend edre.
to bebboD V"«ct, dat een vet8ell f. it nls 1V•• r zo u
ingediend .on den Gemeonte.R ,,,d te '6Gravenhage.
worden ge,tAufd, oijn plioht h.d geu un, hnd in olk ge"
De G elileen te~Orlt ... nugel· te ~B Gra.vonU!igB is b egon~
val ~ijlt 6 M'ojosteit do KUiiug reeds vroeger b08bB~,
nl'lll, den ondergeteekende, wegeIls t't.o hterstallige bedat a.UI'tlSiU,l1t z;~[\ e f'uDctiih.!. kon voo!'t.zettoD ('21 bad
lalitin g~ te ver9olgcm, doch de adrc B6!lnt vermeeilt bet " men dus dez6 KOllink luli:e beEiliesing rlienen be eer~
neb verfiook tot st~ki rJg dUfar\'t\.u te lllogOll dO DD, op
hied igon .
gl"ond 'i"tl.ll do navolgen de buitengt'lWOilG omstn.~digZij, die op don openbn1'611 weg worden aangavalleo t
heden.
hebb en h~t voo rr ocbt, Lull'te kllnDon roepe u en, doo r
In November 1868 ziek gaW'ol'don, uoch geen detl "
iedBl't'u voo rbljgan ger l!.e lft3, beeohermu to wordeu) doch
uitief ontdag nit 'liijn nmbt tot djo peneioen wlllen~a
den onderget.eekend a, die ;n het geheim vervolgn word t,
r.a.nvrngeu, beeft de o u derg3teet::~ndo file r~:lIul6heer m
hlijft lJ ieLr: ander~ O\"(:l', da.n doot' openb &a.r bei d dtJ
het RQog G erechtf>hof va n Nedel"lnuoscb.lndie oen
~ Qlldfl,lJ h ~ de.!.' aut hor iteiteu op r; ijnen hiJna onboudbAtijdelijk ontsla'{ nit zijo ~ mbt tot ziju verI of n R9.t" N e·
te YeH t igeo .

tij

ne
n.

lJIT BATAYU, .o~~;;-de &lei'. Ct. ,
Voor ?eu, corre_.pon~ent wordt ,~et bier hoe I.Dg.r,
hoe m061slyker J monwtJeB te Bchryven in con currsntie
met d. hier ,erMbijnende dagblmden eo de talegra.f.
De zjcni!lle Java-bode met zijn enerzjiekeo \7l !l zjania-

W'.,

~li: ~~d~::ji:i:~e;j~:~all::dB~:~jii~!~~j, ~::p~C " n:/::;~

,,<'t
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::fe!eeze~~!) ~~~It ~li;t d\:~~~~ Bv~~~:~a~~, :,~\~:g~~~~~
gcliik ge wGest en n;'GIl zou gaciu(Jht heb /

J , dat hij
nier. WijB was of Ulli U-:::I e n ot' t.d d( -,-\~
~bter buur t
gedea6rt oer d W"&e, of goaDe opvooou;g b."d ;enutot
H et ziet e-r !. ier,. ouder de .Europem.. en HU hum- ~
nfat!llllIlHlliugen, in w~ urh6id vrij trl;;lurig ni t. J~r worat
bi er veel futsJ cnltj ko Rru!oed e gt'iledel.Jj in de IUlffipongs wonen tal r aa Europeescbtl falll iliea, dlO geen
nef:ll anT} bebbeu en met.; de g routete moei&e Ban Cell
6cln'Ale kos~ kllnn e u kolueu. - L!lDgU H.m, maa r zekel',
kome n aUe brontlon Van wlt! ya,a rt I II handeu der zomm
D~ Hullauder id ziet, de
van be t Heweische
blind ap dlt pun t. - Zo:.darJlllg mag bot oak heel en,
dat de Cbl1JetZdD meer t!teUll bij rele Dutofltelte n
vinden dlln de Europ6Rn ulJ. Nog oulungs werd weJ.er
oene zeer gl'oute levt)ran tie Van hout YOOt' Atj eh Ban
eeL Chineei:l gegund, oudersiHu.ldticb. Ret uitl{Jkson "811
CODCtlrl'l:lLtie was note beLItl I.!iet Doodig., 'Wat dtmkt
u \'un zoo iebs ((
R eb j ,Uir 1 877 is rijk gewtlest aan bHDkroeteIl. foor
den u311 del La Batavia, het verli e e VDOt det;e plua tB
aHeen h. b ik booren ramen 01' 2l/2 millioen. Boo
veel mo at er g€:wonnen wordeD, om zulke vt!rli9zen
le kunnen dragf;lu?

rij a:. -

liJ"~:::~:~~::~~,~:f~itJi:~::;f~

' 8 L .::.ndij diSDO& gehnndbnnfd, nn.dat h lj
en da t w r.::!l" CD1·91H.lt
sflDgeiooun, van hem wederom.
herm ans, bij besluit V5U de n Gou vei:' oe ur G eneralll d ,d,
hers te l vna Q!lrec ht I:. omen ziti, €t n de ondergdtecken8 December 1869) nIs ambteloos p FJrdODU en wel ola
de vt.\rv orlooft :dch uij dez.e in bet openbll.lIl' tie na. u. ~
g ewez;en X'a . d!3bee r, uit 's L6fi.:l S dieDB t <;vus olitslagen . , t,a d10~ :O , .uf hat niet tee,ht zou zijn~ (tnt h,ij ~D midVan 8£ S eptem be!" 1969 nRnr IndW h8~be~"\d e wit· !) del :. ,u k In de .feV'a~:9. emH' erde goworp6u, Ill~~ en men
len terugklH:! l'~n iil h\i eo hte r e~r6 ~ in 1 S73 nldullI'
bew1Jzen hO D} ua,t blJ g~l~l:'ite~tl h,~eft, maar uat men
•• ngekowen, t eneinda 2.ijll dia!1st t~ bel' Vat tell, doc ll I ~em ~,o~. e t enSl?lllil onlJlld d ~lllJk de f~l.ter~nDk
h ierio, t e ng6 \'olga vsn bet geen in ge he iwe brie ven I (Lee a,rdtlJ g~D' uHnneer ~.en v,:,l ~oUl e ~ OVOl'lUlgd 18, de.t
tegen he m wns ingeb ruobt, n ie.t geslBagd ~ijndJJ heef~ ~ de W l!o.~bt:.'ld ~Hll1
!.'.lJlo I~ (
hi~ 1~n zijn re('ht, om n s ar N eJl-'xll.i.lld te gs.an en ziob
In ntwa chhIlg
op dez~ H",~g . sfitwDord kome ,

.:r

J

I'

;~o:~ ~::"d~:jj, g;;::~;e d~l'i;voe~~e~~;~~;" ~ij~:'"~;~n,Qt ., :::tm;e::ot:nndee:l~b~~o;k::td:.~:o~"lJ~e'I:~e~ wen.

bervaUing had lngebraci t, bij den RnUi.n g te~ v~ ran~,
,,"oordell, aebt uik: gem!l.llktJ
h6t gevolg: dnt bU,
n. de illdfening dnt\rvfiD, uit
dlanBt llieh ollL - ,
• 15gen iE.
In Octohei.' 187G hee-!t hij eeL. defioit.i ef ontBlng uit

Un

R.ad

r ..

J

.U l,> ht'Qri3tRlhg~ be~

n~~ e nl dl~

1;t'geu IDl,sd ,"lJf, W£iSrOp

:r.lCh op ,~et

::~~~~::~e~e;:~n, l~!k ~;: h::" :~:~~e~~~rl~~

~IlJ. zU n 'lerieeDd.
't Welk doer: de,
(w . g.) J, J. VAN ANGELBEEK.

V9!1, hem da&rtoa voor te dtagcn. zoo he oft de ndres·
!lant dst venoek- ingelrokk en €'ll is hij np r:ijn eerder

,geda&n venoek, om van , orantwao rdiag bij .den K O_ ,
nillg DS IU' I ndia terug te keeren. t tmeillde ~:aj r: dtenst
te knnnen bervatten, bij r~k£,Bt d., d. 6 Odobe~ j., 1.,
terlll?g~komen j word e nde blerop tu!:. ne een beB~1I3 s l1.1g

Bier is tegenwoordig eeu JllvanD J die
Jl uug6;Q;:&

O~

de

b~ h'&kk~!)6'

~ ~~

wond" 'dok ter ; o.ken t.
R ecb!i5 en tinks deeH hij geneeam[ddele~·. uit en door
het "'olk wordt hU bejegettd met deu llle'_· e A e el bied. .
Zijoe antecedenten rechtvaardigen dat anders niet·
1\e Atjeh wn s hij eenvoudig 601daRt en 8pio:u; oolt
ueef(j hij al wnt d wllllgBrb ~ i d ochtel' den rug, en filB hij
Diet .g oed oppaat, loopt lllj het'l veel kanl:!: om weder
0p dlO wij,e to lVerk te worden gost.ld.
In Tjeringin ia des n achts een koeli gera mp0kt.

lastlDg, te.;eu bem te
f.>.n en bem ultstel
~tJu beti!.lin~, te gtWeD~ L'~~ dm ~o b~acharming

:1:n ~~bk~~~e~~: ;Le:s~:~D~;:gi~'I'::~"~'il~O!1~8 k,::gl~

BAN:rAM.

zich nen ti Lei vim

~ef! G6mec~t~.-on:tv~nge..r te wrl~eJ~_ gellll3,ten, de
neg?tinen v" nolg,llg, we, .

A MST'En :o,u.r, Me.rnix~k.de, 34,
UIT SOEllA,lHA.. Mili t a ria.
Op 1 deiier is de
2[1 November 1 877.
lufbnte i'i e-be:'.etting i e Kedirie opglJheV6iJ , en is Let
_ ._ _ _ _
detaob ~ ment, ~lI~er de ll Luitenant.KolllUl4ndllut N'tiULli
afgewncbt. ..
..
..
T
Un' BA.'J.'A YU i"l JI!1lusri. Nu.'lr wij verne men hoaft
r eeds tiler ge a ,rl'lreerd: ,
IIaewel bU de wet von 28 A~rll .1816 :'\0. 101,
de Vi oe-pl'esedeDt vaD den Hand vau Indie Mr. O. cau
Ge:,oemde offieier IS lng.deeld bij hat 3de depot.',n den oDdel'2'eteek~llde cene geld~tu lI e tegBIDoetk? - 'Rs('s pnsS8ge g er,OIDflz::. Dear Nederland op den JFybertolf.,
BitaiJon...
. . . ..
' ,
~l~g van f 30 l 0,?,O IS ~o eg~ke~d),.. -,00 h e ~f~ de" Mlwelks verb' e n te;en bet begin vsn M.u o.rt is nnugekondi gd.
De mdlt:U!'e gebonwen to Ked~.fle ZlJD san ~ et m,vle}
DlS"S! van Kolomsn 6ehter, In Iltr ... mat dIe wt:t r:.l!.e_ Acbt gele ~ eu ds"en werdde heel' B. de eigen£tR r van
beSLUnr .overgegeven eu, naR!.' WlJ Veri.! eIDeD~ lDgertcht
i.:ande.~d, door ~er:' aleobts over eene 130m van r 11 ,uOO den grooten Holl 'D~BC!hen stief l dio op de tentoontot He.:sldeIl,tle-bureuu;:(.
de ¥rUB beBchl~kmg ,t,e .h~bbe~ ge~<: en. ~
..
stelling in den Di~l'GDtuin met goad bakroond ward,
De knplt~IIl SclU: 'U l huag, is Y~.u Sumanllp ovel'g~pl~atst
Verder heeft de MIDlster v...:n tWI::.J stul.Jr8D zlJ,ndo
door dit (li ar EUiugeva.llen. De beer 13. had altoo s over
nesl' b.~t l3de ,~ltt, lut. - z~ u vel'vanger- ala IDstrac
ar1"~~.ten van het, hoog G srecbtsho! 'fe n N.,.e~er\unat:lQh
de makb eid vall dezeu stier gdl"OVllll, en Hep di~n dag I" teur blJ de Bll.llaiiDB id nog ntet bekelld.
Indi~ en V8~. as?l,. lIo~gG n R3a~ dar ~('~er_!illd eD ~
op zijn eigen err w et dl?n stIer ft.an een tO llW Ilchte r
De k npt. t!C i1e~peD6, VRll opgemt3ld Buta.ljOD J ia over..
'A'a~ r!!l bet by !lrbt', e~ l ':o<~ vsn he l> Watboek vc.c ,Stl'af..
zieh, toen op eenB bet rund hem op de boren8 nam, , gepla,&t!;lt Il~ar ~ .. ndj drll1e.Bj~.
"
,
leo.n,t omBcb reven , ~l;3drlJf W~B ge~le .. gd, ge brulk . ~e-I in de lucht wierp, wedel' opving, op den grond liet
Va~ het 3de ,De1l 0t B~ll~IJon "'UD .berel.db tweo co~m.;,~ en ~e~d hl8ldoor voor etlDe Bom VGn b1.lllB
vallen, En daBl"' verder lliet de horollil etCiotte, Wfl.fjrna
pagIlien upgencl::tj bet, .kumIDllndo IS voOrlQOplg
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I

~ijn ~~~:l;:;j 'de lastst elijk afgetred e n 1tliniBter van
K I .- h f '
'··d
t' b
i'
t·k I
~.:!o~o~:e<An, ~V;~ !.~~\,~~~U .<&~eD ..al~tl ~;~(;lU~::t~uo~~~.I"~~

f

>lng gehRDde,d. door bet geh •• le ,edrag der IDkorn·
stail van J 4500 ~8j a"rs, welke den ondergeteekende
onder den naam 'i'an peD!Oioen. W~ren toegelegd, op
derden te bebben overgeacbreven.
Eilldelijk heeft yoornoem d M inister ill het opwaken
d e.. t ot. 7;ijDen post behoocen ,is a e t,e, ge dagtseken d
't! GrAvenbage 17 Januiiri 1877, bet bij 6s rdar un.nge banlc
d3 artikel 146 Vfill het vte tboe k van Stl'ufr =,cht OlllIchreven miadrijf gepleegd, ten 0lnde de n r....dr osr.nt
het recht op de vergo eding vnn zijn tl'acte, '~n t, vell
.1' A.pril1870, hedragonde r ui t:! 108,000 en het , ecbt
"ID, ber bepaling '!lin het b fJd rsg van het 110m toe..
komende ponBioBc, eeD deUuitief ontnlng nit djn nrobt
j

~ee!,::~k~l.g~~n tir~:t:~m~~adted:,ij~~~e;l:o::::ur
'.~ee~
g

daaromtre~t gee n

!llevr01:1W B , m~ t eden bamdb~e gewsPdenddh.et di~r vhorJoeg . . D e t Jes,an
van eu gowon 0
Ie nn"r
et

I, ~;:; ·:;~~t:;. v. ~~ocUCl~\;t.~,
I~
i
j

';
~

I
~
~

D

i"l gtjl1Jk z ich

j OP~y~~:g&GJ~gak:C~~~Il:npt~el; ~:r W~~~e
.

d&(~~DD~)"tJ

'dd "'k • d
·11 k . . b t
,~ . e ~~\'er)1 J e llJ e aDo 2.00 w~ e eurlg' lll, e
m tbezen zlJnSl' 8 aC?to.lf?fS, leg de glsteren de .kLlle
hand or aen ODzer IJVOrlgBte on . veelbelovende lUg""
ze:~m enj ~e bf~r L. G. 13. ~Ol1rWl~a overleed en door
dn" ov ,,"rJ9~en l~ e eu gSl'oellg v~rhe8 to egabl'acht mm
~et co rp~ lDg~n1eUrG TaD den wotershat. De over!~deM
(le w~a m gemBur dH Ie kIa..sse, g aded~cheerd b1J de
B'-'"ttH'Hlsahe h~ven~.erken 8lbl~r t'u I. chef van bt.:t ..ouder~eel ,de e~~enl1Jke hs.ve~. :i\'lel.l gren~eloozen 1Jver
bBOldd voo,. zyn. work. onl~lhk.lde de overledene een
we~kt;a,a;nht:nd, dl"tl ~.er!ielyk eelll.? W8 S. en ~n geene
v.rbonding 8;ond .ot zlJne ~"trekkehJk germgo ilcbnam,-

:~~~:6 ~V~tle~~lO~'d:~d~e kl~a:~:~::l!)u~~g:~~;:t ~:llM~~i~
Ill.jaor der 'nranter,. F
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KOl't ell BOlldig-.

Bet t e1egrar.f-k«Qtoor to L eide n is verplil utat DAnr
bet ge bouw der opge he .. en B.e.chtbank op b.et Hapen,
burg, wa!ir auk het ka.ntonge,t·ecnt zitting houdt.
., DI1 DU!tsche p08tmee~tel',g eDl3uH.l,.1 Stephall heeft
''In tolepbon an n deu DUlt,c ben Re lzo, verlooDd, en
met dlentl g05dkeurlDg 61' den DmLtj,Jhen IUlaID yon
"FerDepr.ehe>" aan .gegeyen.

I
I

~~~~e~~orA~en:~OE~~~rB;:~:~DgZI~! d~nnge~~:u~ea ~e~::

de~

, ,.

op de kleine
.

ReIl6~

,~N~tio~nl,H

Jules
rednoteur fau de
.viel uit
een .de!'
van . uat .. bureel zu ner conran I,'; op de
plsat~j blJ 'W~: 6 onmlddehJk dood.
G()oe rualli-rCin t z~! niet ll1mr Spnnje gAan , zor ais hy
oerst vsn plan wac. Hil :tal vun Pal'ijs ovar LY.OD) II-far

.~amen

Kraoht~ ll B de bepaliDg 'tIm BI't. 370 vr.n bet 'Vet;..
boek va. n Strafrechb g elden als bewijs van misoaad

eene naar het scheen lichte ongeateldheid, die
o.... e~lede1le VOOl eenigen tijd, ru&t gebood. Maar ~6o
sterK W~i5 '5 m.m~ ,luet t~t a.r~eldt~ambeid, dat bij, ~ed n rsnde zlJne .oogesteJdbeld tien :ra~llcnt ~p Kramu 1i een

het bewils leveren, dat'ten ssnzien van den ndl"e~!ant
de ToreD oID t'chreren mi!drij Yell zij n gepleegd en dat
de Procuren, G ener ••1 bij de n Hooge D R •• d der Ne.
d~rlandan daaromtrent ge en onderzoek. heef!; in b8steld
lullen word en gedrukt, om ten sLloeuigate usn de
Tweede KBnltlr der S~aten Gen enH;. to worden fHmge..

seine;
Nizza eu
spo"t\dig en g l·h,.-el teg,~D den raad del' g'mee~beeren .' en .~~~ dsa,r n.aa r ~_thene, A.l e:s:nudrre en Cauo gall,n .
nflfi~ il e~ toone!}! van ~lJn arbeid, T',,~ djQeng Priok, en
Te lomli~t~ llJdlr I ~ pBr~el1t dar bevo!s.ing ann koort;s;
mat~e z\Ch daa~, door aU".rh.nda bezigherlen .zoe ~te rk
de aterf,. " gelukl\lg gerlDg.
af, (at, toen hlJ naar .. hUl! keerde, eene he~lge. z'ekte
Vol~en6 bencb.ten mt rie K.~ap kan de toestand
hem aan bet bed klulI!lterde, van walir hlJ lll?t Z~(l
der K~ (f\;.l rS geucbt worden geheel ten ond ergebt -uht
opatH,un . Tach, gebeel alB het ware opgaaode JO "!lll
te 2.ijn,
--

eigen OOg v D van
Niemand m _g uoor mislsQd doo r wie ook gepleegd,
,an hat r;ijoe worden bfrtoot'tl en bet mag aUB worden

1)6 u itgevem H . M. "Van Dorp en J.l[' De Bussy
iool 'liwoegen d.eed opbonden.
,~ullen t o A...m~ tord a.Ul ee u orgrhm voor d611 handel op
A1l.n ~ ot grnf spl'ok de h~er mr. T. H. dar KIDdo·
Indi e uitgenn: ln~· Indischt! Merc((ul'," dllt lllinate nB

'Van dat !iBdrijf WilS kennis gegev e n

ondc::cek be~ ft ingeste1d.

1

j

~::: =:~~~::ie~:!l a~::~te:~ 1~~~~~h:~~~~~e:'et~:k ~¥;

j

~d~~r~~~tk~:~: !:~:frJ:~~h me~
j

:::!t:::~D' v~:t ;li;8~~~ o~~e~~e:eoe!e~!: jo:oe~ ~~n~
WOlden vergoed,
IntuB8chen is de ondorg etef-ken c':!J

11.

den L Ande

FEU ILL E TON.

~~~rr:~~ ()~~:~I~~!B h:~ t~:~st:~£ d~:lJgSrtaiehijk~~~l~Dw~~e:;

ven ~' 8n BOllrlClU1I! leed.
Zij'Oe Gl!sche :roote in f rede! Het GOU\fet'nement in

.Iecht,

<1. baoger. mRcbten beke.od. H"t istn.t zokerha/d
uitge ma&kt dat Somorwil op betzelfde oogenblik bij
eon student p:aten heaft opgebangen, in ziju bOl2kwin ..
k.l J<l." ten bediend eo op d.D t,.in get-etten om in
den Haag oe D IDnliekcorpB to 0ng,gaeran. En tot
zulk 6E:Jl man sprt3ekt J.n KIt ' e1 de woorden;
zitten l1t1jeblieft, wilt u iets gebruikoDI"
VOGlrl.t .ij don ook oog wegg J.tol· ven .ijn .taat do
wond er1n"t\ reed" op e en etoel, eo ,Is bij eerl oogen~
blik later n .. , bene den korut zijn de kwijnende dames T6nangen door vechtende dOggOD, en eon ster,end hert.
ttNu r;(H ik u ra den , menear, ltio r in di e open
ruimto a ce n pusr cb.romolitOg'r"phien in mfldaillor/e:
te bangen, en boven uw tlob rijftbf61 Eon cen guirll'nde
'\Ian {Ihotogrfiphieo lD lij8tj08 niot k .. .,tld ~taMn. II!; hf!b
n t}g een pat.r prilch' ige me:JaiUon i', Zlll ill: 1;6 U tnlmr
HIUl'Im mf:t t w,.t pun a i 8 & B en hSlkje!P"
"r ..... I'7noht eoo" (de tUbri0k
b u I d vliogt J.n
Karel ale een vit,io ~ 11 voorbij)J Jll, date; goed, ma.r
b.... e"eel ~ r uri{!n, ... "
• B (l st monDer, iii: tal er fan m i dd"f.t' voor zorge"l ib
ll1 or.'!en~ocbt~IHl DOg eemt O\"U a.nl "opm om t~ ~ i6n
hf·e ht' t. e~ Olf 9 i. (Jan Knl'el heeJt 1rsl if) II nn ern
pati.nt, die dckte,,"belo, k kr. gl). Wilt n de,. platen
hier noudan of op U" el.hterka,lUt1r pH
,J•. mg. duukt .... h:e r ill non weil!ig p la.fII .... "
,Kom dan ~.l ill die m~.r mt unemen en Ie op ow
aoh~rk8mer letteDj d" meld IU~,D liE! d,o wei ophangtm.
Goeie ,moreen ml:lJn,8 ~tu .... e r~ 60r ollze .tudent . !log
,,,lao men den hap brood b••fI doorg •• likt, dieo bij by
j

Schetsen nit hot Stmlentellleven.
DOon.

,aa

Mr. P. BROOBHOOr:r.

DEN

II.
:EERSTEN DAG STUDENT.

IV.
Ga litt6u .. jabl i .ft, ... ilt Diet. gobrai"
ken? Lenr, bet is Jan K arel niet kW.Blij k to nem en
want hat WOldt hem ingegeV'en door den aandJ'ang om
.iob dAdelijk .oor te doen .1. een tu.lig, jovi••l student. !I!.ar w..,lijk, ied., di o 80merwil •• nL beg.ijpt
de eebreeowende t8geD't~l1ing tUif8c:ben die woorden
en bem tot wien 19 geHproken worden. Somerwil
g a a t niet zittelJ, bij w i 1 r;iet gl~n .zitten. Ind ian
er 8en bewegiog helJtond, die nog meer werkzRRmheid
f'orraadde ,dan loopf'Jn , dan zou Somerwil er in war·
den ••nltetro(fen . 7:oodu er V; id~ mech:nefJ word E"n
nitgefonden .. "l
er ziob e~n "BD"ch.tf~:l, l [ ctien
gij morgen eE"D bol, eeu optocht, e"n i)}llminatie mut
oh'I.:ne~, of .at -ouk wilt hebbsn,· va da.n op utt' g&omak u"ar 8i.1mefwil~ drink, et't en ,Jaep op u"e geWone "'Ule, fin Deem e""oTou,ijl{ mor~eQ de.moeit~ U1V
t ••e,ki.ed 8IIn te ~.. kk'D ' de llIa,'.k . de dooMat;, .• ,
de , ........ bi"geD, d. gaet•• , d. f.Hel •. do bo ••ren,
lamp;o •• , bd Ch ..liD.t, kurtom AI · "at or noodig
I, .ul~ gij gereed Tiuden. Wat er gedar.ode oeD mAlkej

be

j

".a.

rlU door dlea lrolld.rllWl

Illlio~

word' llitjlofoord i,

R

O~lIine6,

Villat'mllca na~= Kon8ta~tinopelJ

~T:I:~g~~e~a:~ti~i~~a~Q:t~~~~a:i~~:I~~ed:e~:elB:a~r~&t~~

~t:n, ede:tlg~e b;fit;~~J~~eBP;ijo~:o~ij:n g:7~~'~:d;oth:tf6~:;:

.0

SOlDorwil'. iOIlll' iD .ijll mODd bael g.t\oi.u, .t••,

~an kriie8VoOlr~ad.

14 millioen ro ebel.
tjes voor deo mm.~ VBn can (,lorreapOIl.~ent ;"Jg. Hoe I
Er is spi'a-ice om de waDd~lpt.atBen en parkflrl ~m
vindt [l die llieuw e s pelling VRO den JatJaMl Ie? we' ; ""1 nr ijs te vertti Pl'OD met 8LU ,.eeks van boitee v~n gap
wat vreemd en onal\flgennam voa r degenen d . ". er niBt ' ~,J~ 6d Bchrij vera en tUB.gi.trnten, wier naam a.n · Perij!

nit '.

~:~~tjV:it~:{I~i Jm::~ye:~:I~:c~;~~~~~:;~

De aehoNlor voor de NederIandaabe Noordpool_
upaditie i8 be.told en tal don ulm )van Wlllam
Barend.s dragoD. Prof, Baij. Ballot t:eedt .!e!id der
uit.oering8comllli.8ie op. Een bekend natn!lrkundige
en e.n "'" de tovee jeugdige IOiii6gen, die .Ioh '.ail.
g r;boden hebbeD, zollen den teche meemaken.
De R08sen hobben tot nogtoe 44100 1.'n,ken Se,aogengenoweD, w8aronder 16 Paobae (lD 500 offioio.
reo, en h!litgomaakt 701 bnono.n, 200 n.ndel., 2
mOni[;Ot9 en 4 stooIDache-peD , behalve DOg voor ruim

t~n

\'~U

ex~mpl.

get·ale
!WOO
gratia in Iudie zal ve r·
I!Ipreid en tot billij ken prija voor iede: verkrijgbaar
g~e_8t_elj_d_t"_I_w_
or_de_D_._ _ _ _ _ _ _ _ __

H \' erbonden,

eu VAn gr uopen, die de faornaalDste

~:~::rt::::.:~:tl ~:~lke

w Parijs plash

hebb~n

gebad;

EUl'opcesch :Nicnws.
RET liIEUVo.Iil Fll.!.NSCHE MI.NlSTkBIE

GEDOBD.lILD~

.. ,~e lliauwe M.1.r: BLe~d mogeo n?g tOO vredelievend

:~n~ichZ~~:b~e~de~'~!:~l;;:rk F;':~c~:~ vr:::rte ~~::~

dv.o n, dan bewij st dit "ll~ e lJl dat t;ij geen fh.uw be ..
grip hebben van do" to'8ta:J.d, Het land wi] een deoplo s~iDg van de crisis en men komt met een
'1ooflitel om. die c rii:l is te doen V'oortciuren in af ...·sohting d.t het tijd.tip .aI ko men Om haa. ~o~ in hevigheJd te do~n t t;t:l n emen, Men 8telt bet lan d ,~oor "'ta:.
tig uan het werk ttl- gaan, l Ues ala onuedun tEl -be,
f:l~houwen ~.er wille van de nieuwjiar8g~schenken ell
utt meuehjden met de w8reldtentoonatellillg. !laar

fiaitiev8

;::~r!i~:~~e6:,r t::~OO~:~(;l~:r,k:.JJj~::;~~::e~~rt;:~::~
ontbnekt? En wab doet gij Om bet verttouwen te doen
berleven P Gij zij ~. oDbeke~d, wel.i8 Wf\ar Diet gen~.
Zi&m J maar go :t.LJt het; dlt ii ecbter niet vo:doende.'J
A.t hadt ge uw geleel vroege r Iefen in de Bch.adIl:W
van. c~o kloo!ltcr doorg£lbra cht, ,I waart ge even OQ£cunldig ilh~ ~1:1l pa!!gsoorell kind, d.ardoor zou eX'
gee n 8nkele bestelli.ug meer in OD Ie f!lbrieken worden
gedaan. H et i. waar 0p zioh.elf b•• chouwd, bebt go
D1 et~ te beteeke :J eD; ge zijt slechta een aitvloeiael
van de ~eg ee!i?g ~an 16 Mei, he t product vln Mae.
Mahons tont.'",e. lIfo.r men wil pul en perk .t.l1~D. 8an heb penooolijk gez~g, en alit dit de wRpdnen
DIet heefG neerg elegd J bJij'kt uit uw optreden. DezE 1f·
de wi], die den lOll Mei in h.t leven liep, bracht u
nan hat ;roer. Hoe kUDt ge een schaduw ,"an Ben waara
borg gev eiJ, dat w~ !!:!.!'!t !1~g een~ !:p ~e!! S£' C' !tg~!ijke

'~~~~8:u~~~ ~ij~:d~:::=~adt: ~:k::Ol:~:t d~a~:~:e::::

opdut de zaken goed gla!!, moe~ de Re:Yeering l.l.etstonn, :b"ra!lKrijk, zegt ge, hf:eft yooral be hoefte Ian
lUe.t en kalmt e . Hoe Wfu),r gesproken en hoe eenv-otldig .ou het zijn •• n het laDd de rust en koImt. te
schenkaD, waSl'ian een ~¥erfoe ilijke ataatk un de het ruiru
7.es rnaaDden haeft be'oofd! Gij wilt de b.nael.o!"'....
Win Toor het nien"e ja., gem,kkelijk maken. W.1nu,
gaat heen! Gij stelt belaug in I,et welal.gen der te"
toon~~61hllg: Weintl, gBlit heen! Gij wilt, dat handel
en "uverheid berleveu. W eIDe, gut neeD! Gij wilt,
\:o Rt de guade veratllnd b. ouding tu!:tscben de :lpenbare
Ulacht·3n 1f'Orut herBteld. \Velnu, gn at been! Gij wilt,
dati Frankrij k in vrede

en een drscht leeft.

Weluu,

J~tU t8if::}~o ~t~~:::r!lle:a:~s ~:~i!n;Oo~~!e ft~e ~o:~~:

nUes verl0!'ell gasn.1)

:{' ork

, Te Naw,
zijn onge vear 15000 Biga~enm.kere;
In ueb .~lUI~"t van de 'forige ma!lnd 6hu~ kt en sij het
wert; XIJ el.sehten 2 dollars rnee r per duiz8Dd ng-&ren
en W~,D8chte~ afschailing YIiD. de J'tenelllent, ho use.l 1J
dQ,t ZlJn wOlll rgen door de fnb r ikanten gebOil i':'d, waar.
in

zy

bun illtr.: k moe t en n EI m a n, eto\t aood fan kaz;erne

a

VOOl' 20
30 il Uis,;;ez.inIlsn t egen een huurprija van 8
dollars par mea.odj e:ke familie kan slechh Of\: r hree
vert.rekken beschikken ell de eign ren moeten d&:l.r wor·
den gem nflkt. De werke:b. :"d ng was in het midden ,an
Nov: !!.Og n ie f; geeindigt. boewel wmL ige kleinE-ra
fAbrl kanten r eed!! ~ebbell tQegegeven.
.
De werkstakelS nouden .ic~ zeer ru;t ig en de fabrikantan deIlken er nan, Ob'inee::;en nit O.lifolllie. te
I. ten Komen.
J

NEDERLAND,
Men Ise3t in de katbaii eke Tijd.
• I: Veor den ~:fnar.achulk blijft ti, ts OTel dan met het
~wf!.5.r~ ts. h.nndba.\"en "At men door.l'b-et oprcer "innon IVlL IV ant bet oproer is d"~r - .1 .ijn de bs:rric~den nog niet opge\yorpen, &1 staan de Ilaobtoffers
ilvg nie!. gtH:ti.;.U. iLiieen noor op Yols[·rekt a wij ze ~ e
or de te 'fer ded igaD, Blleen door volkome ll ve-rgsten
van aHe cDn~ti tu t1t)neele wei fl."lingen kfln de beld van
lUagents, de held van Wart n den bl4801 Je r historie
vermijde:n. Zoo noen, dan z.al "au hem get eg.i W'ordun, da.t een solda fl.t in ra deloo:,:e en redelocze .wakhai d tijn .ad.doDd P';Js gaf ..n de m. ~lJten del om·
wenteling do o.: do yij&nden f a. u buiteD geilhnnd. u
J

llOOTIn-KETs. Scheermeasen, ~€'gt beb B tt., schijDon in den moord ,of ."Ifmo al'd
don heer Kets te
Amsterdam oan 'H.H~,r be.la ngrijk e rol te mo ett"!l epel€n.
Den dag. waurop het treurig: f OorT11 W!'.H o:ntdei:t1 Onderzo cht iemsnd met da huiegenootcn de toiletd0o!l

Yi"

deze reods bij. ean bloemi.~ bouquetton to beBtellon,
d: e '~ "vond~ ill de comedw aa n een bek~Ild e aotl'ice
IDueten tQegeworpeu worden.
epee!>,ela van do
kink, dutvl.k bafon
J . .. Korol. boAd .~nb e ft, ,Hop Mejenneke, hop Me"
jenneko, hop ~t:jaIlDeke. dans ar..t!" herinnert h,
dat

"Wat duivel, dat is !Go'n ne.emde rent all ik nog
donkt lao Kurel, tel'W"ij i hij M~h
D&!lm te fugen, omdat bij niet zeta kenDfID. /I lk za l~!ll .an 't. spteken
dienen te bren geIi; (lli1rdop) 't isl(.\kk er Weer vandlag,

~:n~\;~::n::rt.a~·~l:~~:o1f::~~ij;o;·{~;~A~:~i~t~de:~n jJ~~~~

r Ja J 't ill heerlijk mooi we or, maar 'an morgan .al
't koud."
,Ben je dan a t zoo vroeg op geweee{r"
"J., ill: heb een sltaatje rondgeloopeD, er waren
geen college'a."
dat heb ik ook geboord.'l
8tilttlJ gednreu,i.., w~lk:e Jan Karel bt"denkt waar
hij r,,' n H6£:md en b2L;oe ke-r ktu b~bben gt'.zien.
"B e b j~ 't po rtrot vaD je moeder in da.t e.ibtln.t \' IU
N oo rd?"
~ 't PC'rtret 'fill mij n m eeder? NeeD, maar hoe nug
j t:'i d.t :r.~lor"
aOch ik had bet gr6sg eene g·cr.ien. u
J Illl Karel woe,t hoe lar:g er hOB minder wien hij
V" O' li ch he.rt.
Do klokk Oioren, die kwarlie, Ipeelt,
c oo t h~m jWHt belluitell eellli\inde aan d~ onsekerbeid
~ a to.kil n, 81~ dt3 nntiet he m met de'! ollchtere medede ali ng 8,\m boord komt:
"Bt.', wn.t h ab 'k f'i\U l1a ~ bt D&Ar gedroorud!"
,·Naar gedrolJrnd?" Haagt T." Noord m.• t groo'e
ferb&llug.
,,1. , il Jrou!llde d.t Johinna op .eoa een koe werd 811
ge.n melk kOD ge,en on toen onde? vOl1l1ibrikkelijke
pijnen etierf.u
,Johann. eon kos!" ro.pt VtUI Noord tho. met
oeD, door vefwonderiog .terk IlW bOfOD ~"lId" .

He '

stoobui.

'. j

J'ennei.:e dez~n keer om b6,lf t~ee t en

if!! uitge-

dUllS

.ankle.den.

nootlig<l kan bij ziob nag op .iJn gemak
D Jcn 6r wordb w~de t, ell nu "ocr z:ft.chtjel "an de deur

gat:~~rdo!Dd,

w~er;

wat ie dit DOU
binnenP'
Na tl euig tiriu, ie u aun. dp kr.: vp gnat de dour open
en op b~deeMde~ t?:JD kllllk.~ bt'l : Go~i~n di g, van
N ooruj lk kow J d lUlUle, 8 lih~ t oug(~ leW'D?n
E tju bleek. gt!lbl4.J.lt IU\3.t licbt .... b I 5uw~ oogen, d io diep
tueechou de b~6l..! QerJgc wllu,gcn l ti l'~..:holeu ligg,. n. De
eene hllnd half lJ,tI..r at:lu g-vu,,-ki:.st.:ron boed d.ud: n a
ealllge 9i'edehng h, ,~glt 'de ~lil afJl1h~ndu ~ll ann. het
tlfU" k",loolc bruit.e Ja~j(l bllJveIldtl: nllk-'Hl . 1)0 p.:ndl!Td
lJa .. d li.arz~hH.ld r oo: ull,gee~(lku(J~ . Ieof til' ai g euau r niilt
1ak ',' r is ~ at 'Lij uL worden a.a.u d"'Jjo Dl~ n . En op hot
g"h cei f,llLk, 8dll it-c,mpol g6drtlk ~ van J.l!tig-h ll Jg!i!l bo or.
dlHl, opk ru)p~1td~ JUII , tUIJU'A't;U.:D on nolJ1>t'lle verl egen.
heid, dan Ja.n .K"rtll \vd ~eer hudYvch tig IOU moa ton
'lijn om kortweg ttl adwQurdtHJ t dat de bezoektlr indordll&ti z ~er ong.,.eg,~ n komt. . 1Ja~r bij integont1~el gl}edhlrt,ig Ie m~uDlt btJ de een l~"tln~ papparigo bAUd a&n
011 DIlOdigt ht!~ jOllgl:! lIten~ob_ te g .. an mitteu, ,Bet !Set
,iuh in .,enwwh' op het PUDtjd .. n een ,toel 6n kijkl
t.r .h.lke uU h.t r•• m.
jI

J

oait , ge tie~' bab"
~urzelt n1ioar !lijn
k ~r i~J hem Diet;

her"

I1Neen,

J

u" don orarl. nelle \ll vo~a durill eon kalll,ee'Jfle'l bij in.chr~yj~g ni"t gegund. "
l ubj. O~I.,. moor geoIf loh ••rm ••.. Twee ~.gonoter
Jan I~DIGO. De hAndel bliJet .1"Bpood en funden
op .nden dle •• lfd. persoue" toevalhg de toll. tdoo;: iVe·
~l~ohta olrca 100 kn. nemer•.
der en vondan dalr tOffn e~n verroBltb !Oheerm8s in !
_ _ _..;-. ..._ _~_~~~___~_
_ Het bl.ad me ldt fOO:'. \I.t '?t heden van de hoofd·
HandelsberiCht.
par!onen In d e Z"8Sir, ulemand 18 geuagvft81'd om voar
dan l'eohter.. comtu~f!sarill to f arsohijnen; de zuk 80hijnt
daB nog in blln den der polHi. en niet van do j~Btlti e
FRtJSOOURANT,

:&:it~, w~~te:~ b1j;:~~e~~~ ::t~eteh:::~~~~~:~:;~~:
art., un gefoelen i. dot de wond niot door den he or
Ke~e

iii tuegebrl1cht. N~uwkeurige wfiarne mingen
v.n bet Jijk >elf en zijo ligging op den g rcnd, moe··
t en hom h ,t d ub oords el geb\',\c ht hebb !D. H et prooes- n~.rb4f!1·"8 xf !lij n bevillding iB in ha ndon vnn den
olllcior von Ja. t iti. g •• lald.
Vrooma. i. het ,okor, dat op do strut geen blood
i. ge rolld"'n, ofacboon, fit. d. heor K. .el f het mes
heaft wuggeworpen, hij voar het opon ra!J.Ul hecft mu~~
ten tl ~a.:m en iu oht ge~'A l f,icb meel' bloed }..I tuH' bu\
ton Mm hebben ontiaat, nah de 6nkt}le dro p pels dib
op den ran d dol' stoe.p ondt;r uel; \'eI1 Bter bllaat elknn·
del' zijn gevon deu .
ZGlf

Ya ll elders sc h r lift men:
B et vindeu van ean roB!! , - zocflls het ueeUe nit
de BrouwersO'facht - Lt=J Amsterdam heef{, do ge ueim
'loiDtligheid V;!l nen do·) d des hec·rEm K ete IHl g geens:d ns opge heven . Iw m Gl'e llU WJ1" l t wade r geUleld: dut
It; mea S L' D s. heerlll;;'>s .~ n iet uit de gra cbt- opge·
has lcl ) manl' bij de ll walkfru t - lin. WekElD te ve rgeefs
:;oekeo 3 dt)O f da politie ! - g~vor.. dell is door ee n vod-

opgem••kt doorde HnlHtel8~Vereeniging te S.JU.un~

10 Janund 1878.
KOFjrIE, G e wone ber. f 52 8. f5B.-id .
W. I . ber.
f 01 i\ f62.3U] K ..'31R: cog-at llagenoeg opgeruimd.
TU DIS-O, I 3 0 f 3. 26 KOBHUIDEN, Ie eoort f 0.40.- por pond.
BUF F EL,. 1. Boort f 0.16 II. 0.17 per pond.
RIJSl', JaVII' ,oorten 1. 8 eoor, f i) 2e 800rt f 8.[ 0
voar comsm:uf;ie.
E OTTL"iG, I e kw. f 12.- p. pic.
r
2e
u 6.8. - p . pic.
<W i~B6 ! k061'a op H olla.n tL 0, md.df!tco, p n. rti~ . 1(,0 3/", a.
] 01 Bank lOO :i/{ a 1 ')1 ?~ .Fact()~ij pari.

SCHj<JEPS.BERl()H ,]~EN.
BATA.VLL

dem~R par; dlit het nl t deDk.hfia r id: dnt dit maa dal'u'
ven uit eon tweed. f , rdio plDg (eo rded, "oolo ng ge-

lE'd en) liOU ~~ij u tare ch~gt3!ro TlJecn t eu dn t do hoel' Kots

voLzeu3 III zijn hnisgenooten gP 9n

scb eermea beaRt.

R et , Rb!." meetlt verdeI' IDtlt zeKerheid to weten,
diit door den beer L_ P . Smidt, a~·ts1 die ollUliudellli k
bij den ore!1eUe!i.6 ~ 6ro6pcn werd , de on derat e!ling is
u it'~e8pl-'uke lll dnt ue won dA door een Bchtt'p :telrend
sn 8Dij d em:;'""w~rJ;;tni g is verooru:E;IIt. D~ze onoel'st~! ...
ling !31uit ul l"J d ~t dit werk tuig Clill '3cheermeB :::on zlJn
:7eV,'~e8t _ • Da zaslr bEjft due DOg sltijd even rn6d~el

~ch tig

llUll(telsbel'ichtcn.
llottel'da.m, 2!}

~o yelllbel',

Koffie bleef gevrnagd. Suil(er vQor t d u rend nauw,
C!ijst atH. Specerij«11 onveru:l{]{'rd. M et Knt'Jon Wo.B
let le le fiallw er. Io digQ JJ ti J. V an huid en V6 lkocht
l200 stUES. Ven Tin door de N. H. lYl. in veiling
'erkocl,t 24700 iJlokkeu it f 40'/ , . Y~ n Bindroltl<'g
:6tl picols "[g.daoD.
KOFFIH. V a v!"l1 ag hondt Qen . G3e d ordincir pm·t,
fava gGltit 521/~

a·

;:) 3 c, Afged,lf.an 2500 boo Ja n~ en

.362 bn. 80.oto., 75:3 bn, J oy" (SeIQk.ton) en 104
m. dito (Genting Goaning) per JJ r entL o.
BUI KER. Ruwe verkee,de ook seuert ana l,atl,te
)eriobt in eene onver:mderd kn.lm6 Bte:.:.: ::..ling Afdoe
R

~::;e;lil:~:. ~:~r\V~;~:~;ik:~~~::ed~itat;;, :~l:~:b::::
,n eIleen tot bge prijzen te plfllltEen. V ()l'ftl buite-nnnd!lche Boor-ten ';\,i'erden tot ja~en prijs vt:lrran deJd.
IN DIGO blijf' voortd ure,d il. uw geatemd en vouleu slechtoe 65 kn . J iita koop?!'s tot ca. 30 c. o nder
i1.e iWl1 n.rde .

Amstertlalll 29 Novem;)el'.
K OF FIE. S e~.rt de veilin g ve rkee" de m.rld ill
,ene zeer vaste stemmin g. Ret bnit6n hmd ncce pteert
e- fm , zood n.t vorst'hillend e

ll u mWt:rd

kort

Da

de veili ng

'e VrU to,· J wa t'~L.1 , Your eakele pa kh:iDgen is ree ds 1. c.
:vuD ce; besteed en bEeft dit ~ooral bBtrekkillg oJ? de
)linke 'fugal) di e ill vi'l'holl uing IM.g i' erltocht werd.
in':t:l'o Hoorteo, iloonl a groan Tagal, Bezoek ie en 1'ji~
atjnp, bhj ven tot £fi.Jopp ~ij1.~D gevra ugd.
SUIK El.{.. R UW6 l.OLHie r l"' :.111~l.
T a 8A.K. A ill>op de)::' J,~va-"e: liTJg : ee:3 l e veiling-

:62 plr.

Leco mte,

doore en

l'uiro

31 '1./.,

0 j

3 6;; pk.

Biitill' d ooreen bijnG 4 8 '/'1. c.; 25 9 pukke o
Cso E:!rn tr.n Blit~ t', dO<Jre e!l ruan 30 1/ 10 c.; 107 !JR SS
31itnr, dooreoll ru im 32 3/ 5 Co; b30 1! K. N G Kedil'H~,
ioo<pen bijna 30 '/" c ; 160 pk. H ]' B, dooreen mim
\23/5 c. All es ver kocht.
T weedo v~iliog: 1374 pk. W'ele, ie W. W. 1870
looreen h~n. 49 C.i 114 pk. Redjcsarie/D dooroen
ui m 34 3/ 5 c.; 2,j5 pi<. n.k ki, dooreen bij .. . 131'1,0
'. aUes verkoobt.
Derde veiling: 629 pk. D. M. V. 0, door6e!! ro lm
.Ot o. Alle. ". rk ocht.
Vi.rde veiling: 276 pk. C G 1876 dooreen 22 C;
, kAveilingen opgehoudenj overig e verkoaht.
Vi:ifd e voiliog: 84 ok. A. J jDiotton, v"r k. •• n ~8
ot (\1 e.
.
Z•• de voiling: 423 pk. PK/Blitar, dooreen 29' /.
'.; 105 pko PD do oreell ;ui t:l 26i- c.; 1 ;1.8 PSt door.en ruim 23 3/, o. A.ll". ~orko ebt.
Ze'O"de <e,ling; 79i plr. HT, dooreo2.. bYo. 21'/ ,
'. Aile. v. , koeht.
Aangeroerd ran J ava l?er A W.& 0, 1280 pk. l'
n een drioh oek, 1,,6 pk. Dj_tis,rie en 120 pk. B;
ler Anchithe. ,.'" Penang 145 pk. Sam.tr. u1erk T
I. Voorr.ad in de eerste h.nd~ ca. 13700 pi. J.va,
:l4 " k. Sumatra, 1259 pk. Monill. en 5000 bn.O.I.
Uit de b.nd nfg~d.an 456 pakken Java HRAGO
x E lgin, 953 po'ken Javal HS per Neat",; 1258 p.k:en Temsy ang per Nestor en MadurA, 22 N o vemb flr
~JiDd ol' l!

tem. "Johannt e flll koe·oe! »r ..ar wat du.ire1" m'n
:oflie nllln, .at meen je toc h, wie ben je da.n, w61k~
of anna bedo d j c?"
, W el . .•. dAb mt'itlje, daar ik . , . . je- weet waif
(aar ik je gi8teren VI\T) aptak."
Nu tr6k.t langzamerhand bet floars voor Jan Karel'I'.
lerinneringe-vermogen weg, evena.l. op een milti~
;en m().rg~D de nev~JeD, wa.riD h~t IanQBchap gehuld
a, "oor de stralen der 1.0!l '; erdwijene, eu .de Bcherpe
ijnolJ. 'an d&u ,ori geD dag ,i ob weder .fteekenen,
1.1erwij l onz-e friend giateren met een gls;j in de eele eo"'een iletlcb ch&mpagne in de andere baud op de
roeg ronda;wlaide heeft hij een bleek jongmensc/:J iq..
~ oog gekregen, d.t in lijn eentje tranen mat tuiten
at l ~ huH.n. Dit gelicbt heeft .ijn dronkenschap .an
e !:rootste Juidrnchtigh6id plotaeling doen ovargaan
a do pha8e ,an dlepe sentimentaliteit. 8imon Brm ~
,el. - J.n Karol herinnert . • ieh llU dui~eliik don
18am ~ BiuHlD, die ook weer had gebruikt dan hem
n bet ouderliik huio g.durende een gebe.1 i •• r gochonkeD ,..erd, he.rt .iin bort voor don belo'g,t.l.
Jaden leamer-a.d o.itg6Btort, en b~m .1 snikkende g8laagd, ~Qt by oen veratootelicg wle 5D mlttr geeD.
enni ... ukon krijg.n. 'l'oen be.f, Jan Karel hem
,.t tronen in de oogon b.id. honden gedrnkt, he.ft
em lIit an. wooht oh.mpagne opgedrongeo, met bem
'"" ged""bten .. gewi ... ld ovor vriendochap, !let geloof
on God,-de ..... do der .rouw (bierbij io Jobanna op
, ,tepijt g.kom.D), .de plioht.tn von e.n,olk.. ortog.n.
.oordiger, mood.rHeile, bet I.,.n hi.rnamula en aD'
.• ra diep.innig. onder".rpon, lid zijDer ta'el te wor1'1I~ "~h~ . bOil dOli vol,olldon diIg l1li .~a oillb
j

Vel.'volg del' Nieu. wshericltten.
E.EN n,1YQN.I!lR dH ka mpoDg D'JDng.oe tet' (Pettenn)
verzoekt ons IDd lding t e mtiken '{s.n de volgen de oj]regelruatighold:
.De gO[loewde k&rnpong is geheel psrt icnlier eigend om, lllet ni tzo ndering VbU een kieiu stuirjE', dnt van
oudBher als G ouvernemeDtB gl'ond hee ft bekend gastann. Tot voor kort6n hjd was dit stukje g,ond niet
bSVlocncl . {;u het weinige. wat er op groeide, werd d e~r
den eigenatu' dar karnpong banaderd. Verieden j a8!
bouwde ieID rmd et' ecbter ee n hnisje up, iu de m E:6lJing clnar te 2.ij u vt'ijgaeteld van de ID.steT.l, wel!m de
Jl
JJ t06 wnn
tnll llb zijn opge~etenen oplegt . Werkelij k
gir,g <!It eenigeu tij d gu~d, lllR~r thUOB eiso ht de kGffi _
P')Iig-~igeDnQ, r van d ell bew,Jnal' ran dien G ouverne lllent 6 groud deZielfd.:, hunr) ait1 de oVtl ri ge RG.llipong ..
bewoners moe ten bet:dcll. JlLm 'lrau.g ~ of hy dnurop
,eaht heeft.
Kl:l R·J vE3 A.j.K KA.RA.N G-TOE UL E r be-giLt in de ~e zaak
lullgzam9r unnd een weidg liLlh t te komen. Eiudelij k
is m~n 6 1' alth!lDB in gos la.igd twee vo on'i"erpeil iu
bei31a.g te D0 UleD 1 welke met zekerheid nan H t:.dJ1 K oeB¢ll o~troofd ~ijllf nnmeliJk een gonden balaketting en
d ito ar!llb~D d . M en t r of ze 8"'D in 't bez it n .n ee-n
inwone, do.. ku mpcog 'l'enggnng, dio v6r klan rdo .e ge.
kooht La h~ bben vnn zek eren NoeXl&oi, won ende in de
dt:Bsa Kedo6ng-moedoe (Srondol) . Naill' ~iDleiding vau
dien heeft .M85 Il 'jokr od, poero i~oeri(l!li gevangen gen Ol.llen eu n~ar Sam&rang opgez.onden; hij-zelf iij in 't

~roD dolBGb e ge ble \'on o ut .ilader onderzo tlk t e doen . .
EEN GEVECR~ OJ;' DE R I1EDE_ Gisterm iddag om 5 UUt'
bu'.. o nd ~ ll zi oh bij cen ter r eede liggend BO ' ip t wee
pr Ru we D, beida op lud illg wt\c btendo; da Rt bet reedd
h!ut was, bestoD o. or e"IHll;t begrijpelijke concurrentl s
lUB6Chdll de pranwvocl'<lerl:l
om It eer~t gehoJpen te
worden, ell hljt s ch~t:Hi, d~L tilt voorr Cll ht ~e beurt zou
vatlen nan e~D ~ koyang8.prA uw, uaor z-u bet ee rZit la.nge
zij van het .ch ip I"g. De . tu urman vODd bet eeht .r
bater, eeret de liohtargebleveu 4 koyangaprnuw to bevtBchten, en beval de opvarenden d.er andere prauw
l'uimt !3 te waken. De djaeragan der groot~ pra.uw we:d
bi6rover toO boos, dst bij den bovelvoerder ,an het an.
dere va(l.rtuig met een la.nge bamboe sen elag op 't hoofd
toebraoht, met hot gefolg d.t de gekwetst. bloedend
en bewLl.stelo .,J!:;I neerze6,5' Dit dtlurutj echtor niet lang,
j

en j uist; w~s bij gareed o m zij n tegenet AndeI' n jfJir~
te n emeD, toell Sell oppasser van dell \Vat6rechout

k .... m aanroeieD, bet ge recht deed "token, en den go.
.ugvoerder det 8-koyaogsprltlw in arr•• b nam. De
wond van den an.dCl'en flcbULlt nogal erll8tig te zijn,
,It hans bij werd noar het St.dSfetband vervoara.
IE'J..'8, ,"GOB W I E 'T ~WI£. Eell onr.er nien.
den in d. binoonland.n v.rzoekt oos melding to wil.
len waken van eel:! ge,ul fan I$langenbe at, waarbij
met bat b~ D te ao.ccea de rllinocero:t:!~iJu"'rL1 nla tegen gIf
ie alt:lgewenJ. .De pa t ient WAIl Ben inlander, die door
eene •• er V6nij nigo oJ.ng op t .... pl •• hen in de hand

"ou rourdtl!!Uen .
.'RoQt een~) Rimp~l~/' I ~gt J,m Karel na een oogenblik Y~n benl~wde B.tIlt.e, ,lB: 181 rOIldcit met j6 spre~

ken. lk geloo!, dat .k Je .an na.ht heb govr ••gd om
lid vau llliJ u la fd te worden, is '_t nist?')
.J., d., hob j. oak, ma.r ik d,cht wei 101f •. • •

ik r.ie noo.•• ,

. 1'

"V.arachtig 't 'PUt ma karel, maar ik had .oo'n
enorm stuk in mijn krdag, d.t ik niet b6St nadacbt.
Kijk oen., j. kent ge.n von de Illi "liar ik mee eel .
wii hebbeD , al II niet het r.ec bt, .. ."
'
',J. Van N oord, Ik begrijp het '0'61, en ik hod het
ook lUAar uit miju hoofd moeten I.etten ...• lUnar
zie jo, het wu voor mij De n groote .. , . nu diU Van
NOOl d, ik ~.l je nu maar lliet; Jaoger ophoud8n~)J
. n~et .epiJt me '!8lulijk erg, Rimpoltt. '" m~ar fO e';:r
WI1 J6 DIe t wa t drmk.en, gR DOg wat. z ittell."
nN~e; .!.tella duuk je Ilo!}, ik :r:it.1IHJu.lllaar weggaau
banjou, Van Noordl" en liimpel. "charrel, ter deur~
uit.
.
Jan Karel heoft het JaDd. Hij vult o""m.keudg
Simon'y woorden aan! " .. -. maar zio ja, ho t Wllij VQor
mil aen grc;ota verzoek.iog. t6r~til IX gel'oelde, oen
oub.udig. v.rveleude jO!lgen t. zijn ,-- OD het .tudenten-l.ven mij . geen ,eraohiet ••abaod va'l jolige nitgeI.teo beid en innige B r n d e ro D h' . f t, un open.
hafteD. en o.itgsatrekte niendenhallden _ bet ......, 'oor
D:lij 8t'D grooLo geuoealD8, flBIl fOQralag aab te !lOmeD,
die my at die .lIenietlngeD, ...arnaar ook mijn jeogd
,o.l.. gl, iD 't .oorllihi.ht ,. talt. M ••r I.ten wij .r
"iet mo.r oyer .prehn, ik ga nil <>en .till.renon wol.
(1Y",dt . ffl'lOlvd)
.tioht b.toroD weg op."

was getrolfdft. Nie! aileen "88 ten geyolge ds.nan
de g.b.ele .rm eobriab.rend opg .... ollen, ma.r de
man lag onder .... are etlliptrekkingen ook reed g.n8cb
ell ,.1 d. be ...!!!to1cca, lo•.n het eveDgonoemde midd. l op
hem werd ge.pplice.rd. Eenig afsobr••psel. van don
rhinol.'eroshoorn J:lleb w.rma
in de eenigs.zits
,erwij de wondje! binnenge brlcht, lind bet merk ..... rdig
r •• ult •• t, d.t do Jijder ... eld.. wed •• tot hwn. tb . id
kwaru, eu de .welling all eng. ve,dw.en, .oodat " 0 0
Buderen daag. van de,. oat•• trophe niet meor
n
een pa.r lidteeken •• an .!jne band .iobtbaar Wa!·' " .

Ben massier mallODiellOuwD Ameublemenl als:
1'we. Oanapes, vi.r Fanteuill •• , Iwaalf Stoelea met
armeD on twa.lf sonder, oil. b.kleed met rood .g ....
bloemd Velours, d'ULre"ht, maholliehouten ovale Ta.f.l. DIot marm.ren bI.den, vi.r groot3 BpiegeI. met
de d... h~ b.h.,orend. platen .llen in verglllde lijlteD,
vier maboniehouten SJ. ::)&ltafels, eon Bonheur do joa.r,
ruaboniebontun Klee.ka.ten, w.uonder ••n met dri.
deuren, een Bpiegelko.t. oen Bureall de Minietre, BookenkOllten, •• n Buffet, IJs'iot, Glazen en Di.pelllka.t.n,
bewerktlJ Ji'4uteuilloa, mahoniecbonten en ijr:eren Ledi.
.k&n ~ cD, een mah iJuieh oute n Wascbta. f~l met mecalliqueJ
ll.tr" " ,che Stoele,,: Ko •• "jer, T.f.ls, Petrol.nm-,
K ·Ol .. , -Iang- on 'fareHampeo. en •. , onl.

",un

D Bl OmN.EEflOHE iJpeelbulJk hi l;)r tar pl.ats8, di5 Bi. 18
drie j aren in Gang-'Tengah gereBtigd wa., i8 de. er
VOOR'IS:
dngen overge braeht n.ar d. Gang.Gambiran, e"hter
Een Pinno (vleuge]) 'nn ~31olieI, een 801iode Brandniet in 't donkere hoI, waar zij \'Neger ~~ 6teidG . '-.naBr
b.t, een zwaar fer ··.Ild. Pendnl e met Oandelabre.
in een nieuw, llet an doel mll.~ig i Dgeri oh ~ gobo; 'Y.
on~er glueD Stolp'il, Roelretagere met "tag", eeD
N iemnnd verlie.t bli de•• verpla. ts ing ieta, be . lIlve . E~en8Lfel (8 bladen) Voor 36 p. rsooen, Goedangrekkan
'_ll ka8te D ~ sene groote coHectie Vormen en Keuk ea.
de kQ.d~t8 en au dere vageboI!den~ WtUlt in het n iou we
gereed,ohappen.
"t~hli'.9mellb wordt hot d.t volkje niet veroorloofd
VERDER:
den nachl door 10 brongen. IVanneer de Ipeler. ferB en prachtig geslepen cristal Serfie5~ gebeel com..
trokken zijn , worden de deuren behoorlyk gealoten.
ple.I lllet da&rbij behoorende cri stallen glazen in . teUeD
en kara ffe n, tweB porc eleinen E etservier:en met vargul.
ERF FAOflT.
Uit de R.geering" ~al man&k voor 1878
de ran den roor 36 peraoncn, G Ill S., Oriatal- en Fleet...
blijkt, dnt tL. n. de UG te nDellen uitge.treklheden
w(\rkon.
woeste grand edpacbt zlin uitgegeven:
ZILJlERJJ7EIlH:
In de residentie Bantam .. . ••. • 3873 bouw8
Een Theeaervies, een Bouilloir, een Drank.t.etje met
Kro w. ng . .• . "
681
4 iUlraffeD~ twee OHe ~ en Azijnzetj ea, eerl ZtHlrl.etja,
twee ma honiehou teu E tuia inboudeo.de lIJiheren lepel,
Pr.anger.reg . . . . 10177
~n vork eD J een crlst allan IJston en Tang lUet In,er
Oheri boo. .
. 1201
gernon leerd, Preaenteer bladen, glazen DekesllJ Var:en J
P ek.[ongan
. 5694
.Flesoobenba kjeo eo Kn,ken, L . pel. en Vorkan in .tel.
S~1ll8 r8Dg
.12 5G~
len, Theeiepe18 en z, c.n~.
PnSOl2:rO OllU
. 8751
PR.ECIOSA'S .
P ro boiinggo
.1302
DA A RN A:
BaDj oellas
296
Prachtigo Japansahe en Cbine. che Bloempotten,
waarin zeldzame pl.ntje. .llan op voet.tukkeD, J ..
Bagelen
846
pan!llcbe e n Ohi;r;.aesob e M artovso en .
Kedoe
. 298B
EINDELIJH:
M.di o. n
. 5656
E en Ko ets.coope, een Vis-a-Vi. tuerwagon vaa
Q ttll_Q.
Kcd.ir!
Hermans !d Rage, eOD M~ilordJ e en Palanqllill, e ;:'·ll
Op Sumatra
. 1436
Rei.wegen (B.rouch et te), een apon P •• rd.n Is.bellen,
Amboin.
t!
716
een span B ruinf>, een Tuig Voor 4 pUlrden met ploot
be,lag, een partij .fbr.ak, tWEe Gedokgan., een Koeetai,
1'ot.al Gtl48 G t·ouws
350 bam.t. padi • .
~ Kijl<dag: Zondog de!! lS en JannJll'i, deo voorA..A.l'W.i.iNDE DEN DO On ,an dan L u ib. t e r'ZiB6 lreijerB
en 41 malt'ozen, dezer d age ll zoo ja.mmerlijk b-e .Hdi
middngs van 9 to t 12 unr en de. namiddog. vaD /)
omgekomen, varn €G!ll t de Soer. Ct. )Jog, dlt de viet de
tot 7 unr.
IU~U 'Ii titraiJd gl!werkt hebb8:.. de matrOz.6!l Dn/lr de staomo
45
burkas zo ude brenge-n, ten s iuda h ~ n te doen f cha ften.
III de viet i\-aren cireD. 15 mat ro z;en an daar er nog
TABAKSONDERNEMiNGEN
nl WRt Bt' in st ond, wilde W ell er dtt e6fBt uithooz 6n.
De aftltaod was. echter1 volgenB het oordee! van ge!loemden dB.cier; te klei n, zoodat hij dach t, het n og
we I te- kUDnen balen. T oc.u de vIe t ecbter zonk, ,oar
d
,"
d ~ st,~(H!l,bar k Iil8 bereikt te bobbeu: apr . . ng de bemftn~n llen ten knntore fan de Heeren
llln g ll.l t water en tl'4cht.te elkBe n td zwemmende die
oal'B:ne te bet aikai],
Twes mat;rozen gera.ak tell onder de vIet; do Lui t.
lf~, die zich reads op de Btoomba-rkas beYond) dl t ferv. emendl.~, sp rong wader in tee, zwom nsar de plaats
1;e Batavia,

NICOT~SINGAHAN .

Op d e n 15

Maart 1878

r'ITlYIMLER & CO,

en Gen dier rnatrO!1'ien gri,ipen de brocht

hy

hem bij de

ten VERKOOP bij L.'fSCHRIJV1NG
word en aangebodcn
de T"EREENIGDE TABAKSONDERNEML.'fGEN

barha.

1
2 0en ook de 1.ffh:)r W . binnen board zou worden genomen 1 sC'1gnt hU door sramp of' ~09 le tB to zijn over.
v~llen , al tb •• e hij dook weg e ll wor d het elaobtoffer
2.gDet

NICOT-SINGAHAN,

ill~DtlC bli e f a Ddh eid..

Zijn luk werd govo ndon !llet een matroo. steunende
o.p zijn r~cbte rh~nd !:Gn eaD anderen d ie b em HllL z.ijn
hnkerbe eu Yaf!tlneld.
De M.El~i.ne feri~e.st in hem een goad ()llicier, :.: ijne
medeRoilicler eo beutlure.u in hem een g oe d kum el"aad,

- - - .-....

TELEGRAltIMEN.
VAN REV'l 'ER.

De 'l'ul'ken b c b aald~ll Ben e ove rwi nning bij KU l's,
humli, w.lke
dasl'Ila door heu werd bezet.
De
tJ'oepen zijn, un een he vig gevecllt,
o vel' de gran zen te rllggedreven, dat twee dag en
dllurde.

gelegen i n de Rcsidentle Rf:IIloang af'deeIing Toeoall
distric .:en Bin(Jah(w en Djatirogo.
CONDITIEN en yerdere be,eheiden liggml tar ill!ail: e
bij de H eeren
nuItzi q ;-llIlow<.'ll .£ Co., te SO~i'aba·i",
' Tan den Broc li &; "eeckeu!I te SamallJnflt
de n liee, n. ohl ~1" fld roinistrateul' te ,\giarljo.,
de!] Noturis Carl) te AfllstaJam l ,
en hij den ordel'geteekend6 te Bat",,;a.
IKSOrrRIJHRG;3BILLETTi::N zullen dOlJ 15an
M aart to t 1 2 llre des voo rmidllags ten k~n to re der
H eeren .Diinunler &; C<-'., te Bala1'ia worden
aangenoUle n en k nnne n inschr iJ VBl'B bij de opening
del' billetten. die al~dan zul p laa to vinden, teg eu
woordig zijn .
_

H. J. ANKERSMIT.
[39J

B atavia, 4 J a nuari 1878.

Gellool' geveuG.e aan den raad van het Bl'i[scbe
gouvernelllellt, beeit de P orte ar in toegestellld lIlet
Rusland rec htstreekscbe onderhandelingen over den

Seoretaris
• Succade
Snipper

wapeDstilstand LC openeD. D en 'l'urkseb en be velbeb-I
bel'S is aangeschreven de vijandelij kheuen te staken..

K andij

(Voor do Politi • .)
Woru," bij dew

~

........

bekend gema.h, dat,

(58)

bij geleganheid van uitvo:..t ringen in de n

Schouwburg, ter yoorkomin5 van ollge lc.k.kon, alle rij~
tuigeo l zioh de rwnarts 1angs de H ee ren btrant !IlJeten
bege n m ell Vn ll dai r doo~ de Konijnenstnat, of lnngr,
bet ~ tad8ve rb"nd moelen terugrijd eDJ tetw iil de
rijtnigen w elk~ alda*r wl\abben ill een rij ~ zic h
moeten op houden ill de OOBtel"w&l Btraat ten noorde n
v_n den sahouwbtu'g •
Ko.t.ie; '. die van da, , oorachrift .fwijken, zullen
door d tJ politis eenood1.- .akt wCl'rd e o: t erug t e koereD
en .18uog het hoyeolt •• n de 01' te ,olgen .
De iD g e~e tenen worden beleefd verz()cht hen bie rmede in weteDeohr.p te brengen en tot handlu'Ying
del' orde t d -willen made worken.
De AB,i.len t-Ra.ident voor de Politie,
49
MIJ)DEL3URG.

~~~

6~~ ~·~~A.POLLAhlS,

Op

~oensdag

d e n 16e n
Donderdap; dell 17 en
en Vrijdag den 18dcn Jan. a. s. ,
zullen SOESNIAN & Co.,
vmHlll tic it oll(lon ten 5tcrfJmi ze ell vom 1'C kening
dcn bocdcl Vfill J\{C \'!'Oll W de W.;duw~

p, ANDREAS,
op

Bod i 0 a g,
belta.Qd. ~it ;

ytlt!..

\Oersch ontrangim per CONRAD.
G. A . WERMUTH.

P3 reO n r a (1:
A.UGURKEN in . bet .aur; IlIET
in dito.
(60)
G. A. W E RMUTH.

Houtaankap "Trisobo."
DJATTIEHOU'l', geznagd en ongezWlgd
vail aile dimensien,
n~ r&rij gba8r

bij den AdministI-ateur

J. O. DAVID.
Ag e n t
t.e S.marang-: D . A .. PEREIRA.
t~ Soerahrto: F. U. BOONEMMBR.

zull.n wg op V ond",tie ,e,kvopen:

484/ 93
II 50 p.ea
door :r;eewater bB8chadigd , gelos t c;-.;: , R os k. ,.n Hol land" kal'itein S. OITO.
53 ,
SOESMAN en 0 0.

per OON1U.D b.den ontrangen.
G. A.. WERMUTH.

Blc enko ol Op v-vater,
(59)

011 Vr.ijdag den lien dezer,
.

KOEK

Onto.tjt
Dossoher
Deventer

4tjitJ9iiMijt1Ulai~~

15

Oot\'angen per "CONRAD":
Douglu pompen in divorgo gl'otlt.te t
G.' pljp an Yun difere: o nfmetiug,
B ~:$ta rd

en Zoetvijl e n

in

din~rle

.fmetingJ

Portl and C.me n~ •• n KNIGH.TllEV Ali en STUll.
GE, G .~al.".ni .... J !.T,er ,vOl' boot. en d.kb~dekking
van 6, 7 en 8'.
•
Div6t'Ht\ Verf9faren al8 llll'Die, loa d· ~n lin.wit, gr"",
DO V erf ••n~.m.,ngd ~n onueilemengd in bliklr:eD an.
vateo .

•

Bang·.n Sll1it"'~rk.
.ier:. ler in bl.den 3D .te'en

I

.aU

oIl. lIlogelijk dim.n-

VOl.der diver.e M""hin.rien .oor omidagebruik till
ondernemillgen ens : eLI:
~
,

(60,

r:aRlUBA, fJOHoSII.U,fJ

eD

00,

v[U~n~]K

HEft 800TKNc VAN DE N. I. s'rOUilIVAAII"'-ItlAA'I'SCIIArPIJ.
en Pl)dir nw Atj~h, den Uen en 24en "an elka ma.a.nd.

Van B.T..lVU. via Muntok naar Palembang en ternr, deB.
elk(J lll~and.

~3en VAn

Van Rrouw l'ia Bengka.lis. Siak~ Pilneb 'AR~h~n I!;},!lr Deli en
terng', 24 nrel,1 ll!l. annkomst der tweede Eng. mailboot vall
Bata.via..

Kroe

Be \koeh~'l rmat'

ell

I

Van BAT.HIl. via. 13i1litoll.on Pontiauak
terug, den 7ell van elken maalld.

l\L\JC"_1'!~AJt nrrltt

I

'
I

G A. WERMITTH

62

.AJ)~n~elllellt

"

o~ err. CHm-que en 2 a~giqut~ df3
'"

i col a a s

G e b a

.

I

LA.URENT.
MEL.

i:::::.

{ler'-·---··"·"'-·~---"I
Conrad:

Ma r q n Be
ken L e 1 d........
T Y i' I) 1 i en B ilt

l1

Mme. MEIi.
old a t 6 ]" ran 9 a i e.

. ,

On

r-'ONIZETTL

OO'!ln-,.enC«l'fl

it.

9

I

BAZAR.
Pas ontvangen:
EEN P ARl'IJ1'J Jl
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