Donderdag .··17 Januari.

Ao, 1878. N°. 14.

Verschijnt dagtllijks, Zon- en Foestdagen uitgezonderd .

RednkteUl's lIIr P. h,'{Ios11ooft en R A. EnkltiRl' van Guericke.

"De Road boopt dat die bezwaren door dat ge~
ontwerp Bene yolledige oplossing zuUen
en wensehl niets Heve~ dan daardoorin de
geateld te kunnen warde'a, 'zijne. vo14

De Twaalfde ProYi.llcie,

daal'aan ttl. kuuuen gevan: I'
doorllup llU- hvb--ontr:vopp R"RYRnrNGK

van wederwanrdigheden, Illeer
DudGr -den naam vail oildGrz~ek.illgcn, berenota's, memorie's, ad-viezen. aanmel'kin-

aaa vllllingen,
etc.,
Een plan tot Indijking van den heer
TJES met 17 Bijlagen wa. B1' in
Ji'laart 1870 bet
gevolg van, en wer d door de conc8ssie-::um vr~ger5
al1n den Minister
Rierop de benoemiog
Staats-C"n",,;..ie in Mei 1870, En over deze
Staats-ColJunissie betuigt de heel' S'fIBLT-JES _~'-ine graD
te tevredeuheid, in
vaU.,clll Rand

van den V\Taterstaat.
of hij de
e tervelillge~,

eelle
zek-er
BeTIe andere

quaestie, die

"chier e!Xande?
dag- en week bladen
,tof lever! tot beschonwingen, en' p00hel'.ij en, ell

~

en

I

en

_.

.

groote_ m sr en 1 zQuden tevens de klelnere

watel'eu opne~en en naar zee vaeren. Allee~ voor

dei, beneden Om,men, v~l'eOnigde Vecht en Rogge,

[stl'oomgeb,ed hlJua 40U,000

en geruststellingen en
en gebaol'e{, ell

vaart kruisende,

gekibbel, _etc. eto. ~ .... maar to(',h 'r "_'1enen ~ij, dat,
~ok VOOl' ons Indische Nedet'lr.ndel's """ige bijzollder-

Ret zal,

hectaren] was eella

VOol'g~steld1 die, de Dedems·

afzondel'lijke

Meppel en S!eenwijk langs
..
naar . de "tlilste ..
hlJ Paesen" hep.

Uti.

deze beschrijvingJ niet

verwonderen

d.t de heel' VA." DIGG'ELl~:, de kosi en vltn zijn ont ,
werp !Jegl'ootle op niel minder dan 336 en een
half millioen.
Ret be"taande ontwerp Yan den heel' S'l'lEL'fJBS
heeft de volgende geBchiedeuis cloorloopen: Door <leu
Minister vau Staat, J. J. l(OC JlUSSE', werden in
1865 over de mogelijkheid
der Z"iderzee afwnderlijk ger:auaIHeef,u
A. BEYRRIXCK, t oen Hoofd
leur von den Waterstaat, en de

toestand kan ook
derzee verklar8!l. .Een
neemt de wateren van Itsel, Y;em,
van kleinere riviel'tjes op, en staat door V'l'schilmet de Noo,Jzee in verL Id.
leude
Op een
"an klei en zand
laag veen, die welier op vastecen grond rust.
om bao men en
"De boveukol'st is sterk
bebouwlllg" te dragen.
men _zich llU VOOl') dat
zoodanig laud bovendien gelegen is tusschell Friesland en Rolland, en dus, veelal het tooneel des
eeuwen lang blootgesteld bHjft aan de

z~e

woals men weet, lid del' Tweede Karner voor Am, terdam, en teehniseh Adviseur der RoUerd. llandebvereeniging, 1'001' de werk~n op Feienoord. Het advie,; van beiden was in hoofdzaak gelijkluidend, namel~k dat het werk zeer goed mogelijLwas.mits de IJsel
er buiten werti gelaten, Vol gens opdracht des miDist ers werd nu door dell Leer BEYERINCK een vaorantwerp
opgemaakt en door' den beer
herzien.
Ret gewijzigde ol\twerp kwam in
van du
"N~de;'l"ndsche· Maatschappij foor Grondcrediet"
en m cene
, van, het ~eBtn~r d~zer ver:

v~n

:;!:m~:~;l~n '~l~' \~t~~' ~~~~l

van Btormen- \tiL
en
hoag boven-I
het uil te
water uit Dmlsch!and, zander ee1l1~ verdedlgmgsg, ,
.
' 1 t
'k on
Proeve van een ontwerp tot aj8lultwg, droogmakmg
h hid
~€e;~8~~~::r~1l~::C :e~'5~n~:n~ev;~: l;a~e Jj:o:'iv~::n tm .;1{ ~idtul~/ ~'GI&96i~
net zuiddJ,0 [jedc·dt6 de;

-

de veeugrolld onder de vasta bovert!aag
Zlmlerz8e,
..
,
raakt ' en de,e doet iristorten, de mc ren,
Deze spoedlge openbaarmak)!lg was tege n den
wordendO\ ook hun golf.,L,; loeneellit, ell
zin deB heeren STIELTJllS. Volgens hem had men
de groote
UlO wij nn KenVPl'sl;andiger gadaan, Berst nag
en volle, nen, maar die in de
slechts onbe,
diger gegevens te vel'zulllelen. Eill
sohijnt
,in
uit die praemalure verspreidiug een groot gedeelte
duidend vall 'gedaante is, verandel'd.
de
del' oppositie te danken
die hot
Groningen, Frie,lanu, Zuid.Rolland eu
de groot. rnasJ!a van het soms overstroomde (maar
ontwerp ondervond. lfadat
in Juni 1866
niet verdwenen) laud bleef' Jiggen Bn htor wedel'
de heBren BBYBRINCK Jl'. en ST!EJ,TJES ondel'zoekingen
bedijkt werd, ver.dween hier door den veenaehtigon
hadden ingesteld naar den aard vau den bodem
del' Zuiderzee en vervolgens in Juli de M:aatschap.
badem, het geheele land en werd naaf zee gevoard,
evenal.
de Raarlemmetmeer."
pij voor Grondcrediet aanvraag had gedaan em
De
del' Zuiderzee is meor dan een
eoncome
droogmaking van het zuidelijk d,~el
'half millioen hectaren. De heerSTlELTJE8 verileeit
del'
werd ill Augustus van hetzellde
jaar door clen Minister von BinD. Zaken een Ihad
deze in drie yakken, een zuidelijk vak, groot
200,000 hectaren, bezuiden de Hjn de Yen [be,
van Watel'staat benoemd om OYa" hel; ontwerp
!lOorden. EnkhuizenJ OVer Urk nau'
Ketel. [.an
verslag uit te breugen. Van dezen Raad heboen de
den "nond van den IJsel], welk
voor 80 pOt.
ontwerpers yo16 ens de besehrijving des hearen
kldgTo~den woor 20 pOt. zand tot hodem heeft.
STIl!T,NES eene weinig wel willen de behandeling
Eenmidd,elvaktu•• ehen die. gren. en de Iijn de
onclervonden. Doell ~adat drie nieu lVe leJen in den
"
Ven ,-Stavoren, groot 80,l100 hectaran. met de
Raad waren opgenomea verauderde eenigszins de
gTOQ~te. helitkleigrond eo de klein.lemet zand houding. En zoo gesehiedde het, dat_het voorloDpig '
tot .bodBm· en ten derde bet noordelijke yak, tus. veralag von dat liohaam eindigde met de wnorden:
•, S~lien'dei,aatate. greDslijn en den~ordelijke ,eila/).
"De Raad moet daarom e8llparig het geyoel~n
dlin-rij'.Vande zoete wateren, die in de Zuiaerzee
voorelaan, det het niet mag wofden sallgeraden am
afvl~e.ienilloemeDwii hieralle~n den IJeel, die de
dez. onderneming door. den Blaotte doen uitvoeren;"
vQj)r_&tec.vl\ua)ls1l ie, en. dieh"t grootste geterwijJ h~t, eilldveralag aldu. coz;dudeerde:
milt m4e:lIObaal legtvoor de. bepaling van de
"De Road ie van· ad.ies dat dll cone••• ie tot. de
~~,!i~r dr,oog :temaken nitge.tr~ktb~id. [01vQorgenomen droog!Daking nIleen gedee!leder
~ .wl\o!lP.fIIlrde IJeel.mood. binnen de uitte Zaiderzee onder behoor)ijke wa~rborgeD .kan. worden
~ poldeJoa wuvallen, .daaIDees!, .. vQlgens het
toegezegdaan de N~darland8che· Maatscbappij· voor
~dstc II18n cbij .eeDedroogmakiug IIltljd
Grondcrediet, zoddl'8 zij· .eeil. ontwerp. zal . hab ben
~~,Jli;de .be~gflD ,vI\Dlifwate\illffen IJl!lerer~, waa.rdoordanag hestaande be~wllren ale

~t;, •. ~ld•. ~.:·pilll\"'8'lOrad ·wo1'l1&n

op.ven.kl1l!lIeD worwlIl.·. be.obol1wd.

hare

wer-

den verscheidelle wijzigingeu in he l ontw3rp gebespreking en wissaling
van .tukken,
in een rapport van April
1873, Dat
bevat nu het plan. <Jat nog; tot
ap heden V(lIt, jJa7'~i('uliere
king del' Ziliderzee
is. Trochtea
er in
,t kort de hoofdtrekken en de belangrijkste bijzonderhedeu van ruee t~ deelen:
De
Urk en dan
naal' bezuiden den
den Iisselcnond. Direct binnen.den afsluitdijk z"l
een' boez8111kanaal worden
om den
teg'811

dell

waterdruk van

storml'loeden etc, te steunen,
Daa! eel1 tweede dijk van minder a hoog-te Voor de
af watBl'ing de r ornliggell~e landen, eu ",an
zem-waler in den Ie scheppea
V()()1'

de.

word!:

rede, gro.ote stappen aangekondigd, die gedali;n zou. "
den worden tot indijkiog del: Zuiderzee. Zij hebben
tot heden, voor zoo verre bekend. be.staan in.het
doen van boringen, voor f 8000. Een llltijd llUt.
tig, maar in elit gev1f1 toch eigeulijk overbodig
werk; die boringen had den reeds plaa!s gelIad rOOr

da~ Qe I\aau H~~' ~1~-,-><-

ru:., ffl"l'.ilhl·~t

__

zitriu.£l, _",p;a~~ ~En

hier liloe! ik het merkwaardige fBlt

constat~er.Il;

tiat sedert de nihllag van die boringen inSeptembel' 1866 te AIllRterdam gedepori~erd is, noch.d.

Raad "an den Waterst,,"t, noch eenig , Minister of
hoofdambtenaar, no~h eenig lid van den R;ad. van
State, zich de moeile heeft gegeven die mOllilteu
der uit dezee opgeboordo gronden in oogenechonw
te komen nemen.

"Laut ons hopen dat de eerate :,gloot~ stappent;lu
eind(,lijk zullen volgen, en de 'l\eg~erjng van ,het
heillooze plan eener Rljbultvoel'ing zal terugkomen!
.
p. B.

SA1URA.NG.
LBIDING OF U,OLUTE VlUJ1l:EID? R.t .././lUt. Himdtz..
alari bootroed onl~ng. de meening van het ,'YJ..-,. II:i1"
dat de inlander de le,ideude en b ....I.nde hand
·t Bestnnr bij .ijn landbouli' niet ontberen kiln. La.t.t;.
genoemd blad .egt dienaoilgaande:
"Wie ul 't geechil uitlIllkeD?
• Mileohien, dat wjj wat meer ,echl ·van apreken hebben dan, de redactie von een Ne<ie:landBCh blad, maar
al. afdoend argument heaft d.t oak geen. waarde en
ns .ulien de partijen het nooit worden, iUldefli

vo

w4 ren fie 't a1.
• R.t yoor .. en tegon ill zood.nig uitg.pnt, . dat 'de
hlPsteopeoialiteiteuer in d. I ••to\e juan geen enkel nieuw get;ichtspunt jp. hebben knnnen l'indtm.

E-r- J'iit llietl'3 ,uders

--op, dan dat cl.t! _RegeeriDg er

do..,. d.

eenB nane nfdeeling .3n w3agt en
ten opzichte van het kweeken ,all welke

oofolking
F"odllc~n

Qok ~ papaver uihgeZionderd -_ usn zicb .zeIre over
laat, en aile hemoeiBnis fan Europeesah~ en Inlludeche
ambteD.aren dfHI.::'llleda verbiBdt.
,Nil eenige j:luen r;al men dankUttnen Jiien,;~wat
fAn die Af~eeling geworden is, en ten wiDsts _Eenige
bnsis hobben,
,De .dvokutSll fOOl en t~gen hebb ~n '.tlD.ne plei¥

en

ni;~B

anders

k~~~e~L ~~~~~e5~~~t-

1ll0etsD

wegdiJkcn, OIll later' tot
weget\ gel'eed te gijll.

voor epoorrranleg van ijzBl'en

den

Het idee van den Heel' Ulkea! v.,d,ient co. L. ten
zeerBte~ door de Regeering in. overweging Je -wo_ld~D
genomeu, .,..,... ofachoon wij van gedl.;hte Jijn, dlii, de

dit plan zDuden 200,000 becturen :and InHkom't eener proof, met oene afdeoling genaIl\on, nog
z.~e ontnomen worden. Behalve dat wo rden
niet beslie:s9n~ t ~ ae,hten. tOll. Ziijn v.)or gah_B:l _Java.
de yoordeelen er van door den heel' STIEL'l'j"ES aan~eder tOCh1 dIe In us bunenlunden bekend IIJ weet,
\ UU1- llti :;;!Jlle~) '-'Hurl.
\'tJ r d~t de eene ~elJE'~ nimmer eenige aanl!poring v~ ~en bet drinltwate; der .
De
stuutl!wege bauDe-ft, omdab ~l'" allss ge:ege~df op _zyn b:ld
en ~oo goed ali; de bsschlkbu8 illlddi:Hen bet {oel~kosten vall l1itvoel:ing wOl'den door bem na zorg·
ten m.Nh eert-~ terwijl dB and-ere den .lmbtenaren han ..
yuldig'e
ovel'weging van eene
IBden vol work geeft. Door den lll-e,er of mindel.en ",1gere begrooting des ,
B:B'i ERI!<C:h. en die van
terrij1tdoU1 J de toeBtallu der dess&- en de ..1 _ of niet
de bovenvel'llleide i::ilaats-eommissie,
op
J • • chiktheid mn
het d •• sahoofd wordt hoofd .. kelijk
± 100 milE ;en glliden, zoodat
bepaald, of e~u dess. tot d"e tlerst· of tot de laatetatl.nll81Ilm' zou dnrveu a.anrade!1, 4et \yark VOO1'
bedoelde C&thfigorie bohnert.
105 millioen to mako]J.. 'rot vGl'eerl'voudigirrg dor
MILIT,!,iUA.. Mn.apdag !ijll te S l) er~b_~a ,gea:rrireerdJ
werkza:lmlle~e'!l, die millioenen onkoslen· besparing
do ka pitein J, J. tan Berg, ingedeeld bij hot 13de
hebhen, geeft hij eBnige wenkeu. De
B.t. Inf. eo de Lui!. adj, J. J. Bo" be,temd ,"or
oec.cllloolisclle bezw~ren [het aan den man
het 3uo depot-BAtaljoll_
. __

au. n

ue

'(

3DE

gB r ".,td~
de.8k.llndig~n,

die vooraI

constateeren, dllt

werken, en dUB braak lalen Eggen van
uitgema'len polders, zeer bevorderlijk is VOOI'
malaria-ziekten.
De audere door sommigen
[afsluitiug'tnsselten de Ven en
afwachten van aanvulliug door hel
tieele indijkin~en vart kleinere, eenvoudige,
king 'ill\n . w>Jllicht te verwachteu aanslibbing
worden door hem op vel',chillende gl'ol!den beBire<len,
ZiNlt1ar eenige bijzQna~rheden omtrent hot g·roo·
te werk-, waar0p (10k het-bnitenland 'met
ling de oogell g8Yestigd bandL .Wat. oak do
• TAR VAN l'OORTYIlli'r doe, Oat 1!1l)DfSKP.RlC d~ l~k vrij
;1
weI op do langabaanh~eftg!"c1tovsn ,chijrit . .Ie
f .. blijken ,nit d. volgenae woorde~, die de .lieer:S1'IE~.

I

TJ)lS n pi
. i.n '1.1.". 18t v. an 1876scbleef:
.Sedert meer .dantweajllren: zijn, ill. deTl'Of)n·

lliDIEOR L.A.NDBOUW~OOliGnEs. De Soe-r. Courant
deeit mede~ dab ~r bel'e~dl aanstBlten, zijn-" gemaakt,
om bet terrein r.ndom hot s. s. ten!oon,lellinqsgebouw
te ,i;rfraaien. Er zal namelijk een tuin worden A8nge-

legd met ver3Dhillende wandel wegon.
ODg~t .. ijf.ld ..1 tulks het OOzoeken un de tentoollstelling reel a .. ngenamer make!l. te ~eer,· ~a~r _de, ,,",01-

wilhIfde tQo.egging i. ont •• ngen ,a.ude ,e"'tr"klri~g
\'fm eenige fonteineo. di" )';eker 'feel tot opluieteriDg'

.ulIen bijdragen.

.

D'rT Bu""!,, berieht men un de Siler.Ci" dat het
nu. seker i., d.t d, f.milie L'lYyeaobn· Norm ..n .......
I>uropa ..1 •• rtrekkeD .. Reedei. p"".,.gabaeproken
TQor' de e&retemail ~~.de) m8a.nd Yurt, s. B.

UIT B,L'(,oBMAs, De f.bri.k }l;'.li-B""or le.~rt in
"en oo~st Tan 1877 ~eer d.n 100, pikole. anik,ef per
boltw; ~aa... ~de .rm~ !~gen' en wedono ~ ,hElD '
pereeden uitbetaald, b.rekend n<~r de.uilkomsteu_
1869. 1Sro en Ib,71. d.w. ' " naat &en .oo~t ,'Ian ~6
pikala par bou",. WaarBCbjjnlijk ..l ,de ,willde';'G'op-breDg.t ;.an .. dit jaar~el. duidelijk . ~en~ clat, mike
onbillijkb.id~p deD dQnr niet,oordee11c 0;(;4. .~/'
~

" , , ' -/"

t1I:l' n.BI:l'eOJl-l1!D~~. De berichton omtront den
hOMer.noDd. lniden .t~ed. llnnltiaor; 'an at 1 t"t 8
D.~: dulde hetaan",l t:nllrbeiagolktde& un de
o~nbare worken in MadraB ;"eb 26,600, en vao 816 Dee. mab circa 50,000; het toto.l aijfer i. d••rdoor toruggebrachb'tot 475,COO pOriOllel}' In Bombay
bodroog het getar derlulken nag Blecbt!! 9,570. De
ptijlen un 't graan lIijn d.lend.,~ In Mygore hebbeu
de .m~ten ...n, die by de openhar. worken .Idau
dien.t doeo, aansQhrijving ontvaogen, dlt hun tonk
weldra geeindigd "al ~1jIl. ~ Er .ljn bij do uihouing
der werken tot be~!;djding vln den hongersnood bodriegerijen up groote sohaal ontdekt, wolke ge.t?~ng
%l!U,,, wl.)rd~u e:Hlo,woht. - In d. noord'·westel~ke
prolinolen oiin de regenS ,06 ovenloedig, dat daardoor bet gf)lnkken von don DOgst in gevaar
"o~dt. - n. val van Plovna heef. op de
dUll80nfi berolking Vln Indie een diopen iudrltk g.~
!llukl. __ In het .uidelijk gedeoUo ... n Madras hobben .nlk. groote oViJratroomingen pluto gevonde:u,
dlt het Terkeer op den Zllid-Indiichen apoorweg gostaakt
iJ moeten wor~l.;n. Op Y~!'BchiUende ~ole~rLU'flijnen is de
~ommuni;Ji:.tie "f~r-broken • .......- Siam beraid r;ioh

VQOl'

&en oorlog met Ohina; de aiinleiding durtoe

ii!1

de Siameezen we:igereq lian den Keiz,er

VAn

op
dati

d.G It.amer .niet. fooral Di.t.·.a.I •...het .•. ,an
... nog iellll.di_ge • B~~m
me.n.••.. . tege.D
....··_.~.,a. n.. .z. oo... .,. e. l ..b~,.de.'.. f..•.•._rd.. e_.4i_g.inll ,aD . ,
linDen floeit..
I dlt: .-ODtw~'p
ala by, de: ~be~aadlllagIDg oval' d~ h~g.roo.;.. I
, - De Mioi.to. van Jusii,ie Smidt moet ook oppa••• n., . ting van BinnenlandMhe Zaken. die .'e"olgoo. Banvlng,
Ben .ijner nienden VOBgde hemgi8torrn. bij de be·
to0nd~ de Milli.ter K.p~eljno wed~r zyne gevlltheid.
band.ling .ijner begrooting toe: "doo Dlette .eel,
Zle,Jller .en pur "uUJ."
grijl' ni.t .1IeI op een. a.n, beloof niet te veel, blijf
Men had in hel bro.de tra.hlen Ie beloogen, dat
een wan uU eon stuk." · Ry heeft nu al een wets.ntde instelling van een ilieuw depart.ment .geechiede!
worp vourgeateld lot regeling van een quaestieus.e
moe.t bij algemeenen maalregel van inwendig bestnnr.
recb:tovraag: de ,.rjaring in .• lra/lllken nB eene veren Tolgen. do Grondwet m.est daarom de Road fan
oordealing bij 'Bratek. Het wet,ont..erp beh.let lIlalr
State or op gehoord .~n,
een e.nig arlikel, mall" de. Memorie van To.Uehting
Het hooren van dion Raid, IIntwoord,
Kappeijne,'
beat.at vier en.en halle bladzij, verrijkl met tal van
i. facultatief of verplichtend. In't eerate wal kan bet
noten. Sur/o"t pat de .ifld ,on men hem wiUen 100'
geen onderwerp van dab.t in de•• Kam
uitmaker:
voagoD.
want dan beeft de Mini,ter, die hot belh 'foardr, ~L
Het door .ene commiBBi. ontworpen Wetboek van
aileen I. overwogen wat hem t. doen 8ta~'. In het
Strafroohl ,.rkl •• rde do Miaister Smidt t. moeten
tweede goval .ou het besluit onwettig,ijn. M.ar ook
de Grondwet .an 1816 g.bood het J oren von den
wijligen, en hij arkende dal het leer mooilijk WllZijU

dat ban.dcltover. o.n.ceno.• or.IGg.·.•. DIe
.... t . AJ.
. . . iieP
. . .•. . ~
. . . . . Ifo.•. .•a. ill.
-geklugd: oroi' dan, langea--duar: 'wiiI':7/--.-dien ~'-hijg,:- "'1IIIt4-<~~
door de. vijanuebap nnde inlan@re ........ o.l\lJ w..~
.tel •• boot, Men wensehl ,o~tta dati bellEollelsehe '
Gouvoroe~.ntziob vergewiaB8D ...11'andef0onl'lS!ll'den, san de onderworpen Vors~ opgelegd,,, \ sprgeD
oal d.t de.e ,oorwRarden niet, te .driliend .gn., .1)e
.nafbaDkelij'heid_van Nederlaodlroa toeb.tel,lllM~"
van het nit.terven van betRni8 van. O'lIJ)je,.erlIwmI
gaan; Nederland kon dIm mog!!lijk genoegenn~
met inlijving by eeneandere _D1Itie,en durolll Dloelfl
Engeloud toeoien, dat de botre~ingen ell verplio!ltingen
tu,sohen Nederland en de Vo;s!en van.A.tjeb' biili,jit
.yn, en toO ale· Eogellnd ze 100 wens.hen, oClk WIllI·
neer 'hel geng over Sumat.. mooht oy~i'~ ..nNe.
derlAnd op ••ne Fndere mogendheid,
.. ,
Eer het ,",over komt, Gullen wjj, boop ik,nogwiol

in eell '00' goed. g8s1oten gehe~l veranderingen t6
brongen.
Bij gelo..genhoid vali de slgemeene boraadsllJlgillg

een WOOolC.. " meespreken, &8 is het 161f8~,do~r -~'- dan
zeller seeds volmaakt telephctU" -..iarmee 'wi 'than. in
EUlopa, en ooa: bij onlll pros,en nem_~Ii. Hat gel:dt,d4,

over de staat.boglootiDg aohtte de heer Fransen van
de Futte het gapaflb~ e6C6 philippici t6 riohten tegan den hec., Wilitgena, die hem telkens den Atjeh.

Bcholl

verwijt. De heer van de Putte tr.d
in zijne

Ohin*,

l~a~te

In de

beaohou.wingen en da.t~

.ijn betGog. :!Iij erkande d.t de
,.an den oodog ondoordaoht

6eIl retributi6 te betQ.l€!n, wAarop d$LO 'fermeent l'BOb.t
Ie habben, ~ Te DhurmsB!a (Punjab) ligt de fueeuw

kunn e-n

ze,
olI-U
Q.Q l.r(lL~it1c; Tooldeelen
Oak mocht it) niet nit het
dB~ om-log OF r:ich IlalfJ zy het dan

15 jaren is: Ziulke

winter nieb het geval
oUfan tAt'!. vnn.,.. 1-.",,de J owakiRexpeditie
men Yj;)rwaoht
in de wijze van

lloodt&kelijk

noenHlll} ffi&IU'

WB',

had
nietl
oog
ook

dot wij'n den In-

alt-Ooa Ollten rang had den op to

handen,' dat

Oaloutt.

be.it vau Sumatra tot elkon
prijl moeaten voorkomen ~ dab de Meweg naill' China
en Jap.n thans niet meer door Strut Bllnda, maar
lang. SIUll~trB Iiep, De heer v. d. Pulte, had 001< go.egd d.t de Kame" tegon hem, toen hij Minister
was, nooit een votum van wantrouwen h"d uitgeI

Barbour & 'Brother te ffia'lCUe"eroeon
nan, ",a.arbij ~ij terugbetaHng erEcht acn er eom :VOl\n
f 1,200,OO(). welke hur in den loop van 25 ja.. te

veel in rekening gebrscht

tQU

ziju.

Ua' B.I.~.I.vu. 14 Jalluari. Binnen kor, r.rtrekt de
Fransche ingen.i6TIl' Herthauet naa.r Sumatrs.. Eenige
juan geleden wa. hij door den Minister vall Marine
in l'rankrijk:J ten bahaeve van Beniga open bare war-ken,
n!l.8.r Ooohill"ohin& gezonJ.cll 1 'Wa-8:t":lf4 hij dris jsar in
Ohina vaor rekening va-n het Chinesson Gouvernement
bel:;.gt hi gf,;;rSdst met de tdding "V~il ysr,mhi1l6nd6
groote werken worken. In dien ti:d heeft hij het eilBnd
Formosa be:!lOekt, en omtrellt dat land verlicheidea ge...

wiohtige bijzonderheden medegedeeld. Op B~m.tra leI
hij zich wijden san weten8Ghnppel~ke wftllr.llenungen. Hij

oafent zioh ·thanl in de phot;ograiis,--ter v8rv8urdiging van
sibeeldingen Gp heb gebied del' botanie, t:oologie, enz.
,(J. B,)

Haagsclle B: leven.
Dec. ·77.
H et llieuW8 Minister

werd bij

op 41 deter ge ...

houden algemeon.
Ofer de St•• tsb.grootin&, met groote
bej.gend door de,
recnterzij of de teg6uwoordige oppo.itie. Zoo li.ft.Uig
wall het, d.t Koppeijue betuigde m.ar zonder nader
onder~oek be willen H&lll1emen~ dab de b6tnigingen van

I'·elwill.ndheid, ".armede de Regaring alB overntelpt
wel'dJ opreoht gemeend. zouden 1iijn.
Katholiek6 laden l'oerden het programma. van de
moderne wereldbeachouwing en den mode:men f3tJ,at
un, door Kappeiju6 ~IE lid der Kamer
Nov6mda~r

b" 1874 verkondigd. De Mini.ter ZOE
~on8eqnent niet .an houdeu

.00

meendell fii~ Kllpeijne
antwoordde, dot hij de,elflie begin.elen 30U .oor.taan,
die hy, op de b.llken der Kamer ge<e.cen, beleden
had. Rlj zall ecbter .treven naor t"chtyurdigheid
tegenover .llen.
.,.,.,.. .. ""

T<i

>;

_.

,

,.

J

0--..;1;·

--

.,L11_,.._

.................

ulJ 1-ln11..---

IWhi&n wab ve-fll een loopje met Teding van Berkhout,
die over Ned-er/'(lJ!diOiw GonatHutianeele- begin8elen, en
mot de J ongo, die o,er het uitroeien van den kanker
nn den sterken drank gelproken had. AI. Mini.ter
drt minder voorzichtig: hij hod die laden door
een alg.meen antwoord kunnen bevredigen. Maar men
:;, .. .::. \..::.-;,
~~d.;:';:'Y:"
:;J.:':;~ 7~:';7~(',hL ::: ~
K ... p- I
peijne plotseling •• n .ard veranderen ..1. Ais bij zUn
J~illl volste,kt niet IDeor .ieren kon, hield hij het niet
uit. Men moot hem nernell IDet lijn deugden 'en
sebreken.
De Mini,\er yan Financien Gleichmall liet lioh ...1
wat ferVOeten' door bet gemak WRRrmee hij het .. oord
'foe,t. Hij doce.rde wei wa; ,oel, en dat wi! men in

'W"

bracht, De heer IDeing~r antwoordde daar nog 81
hoe op met de woclden ven lord Derby: .dot
hij, die €len ortnoodigeIi oorlog fHl-I!'fing, _een misdllsd

beging," en In.ingar voegde er bij: d.t de heer van
de Putta in dab Dprioht nooit eene motie van vertrouwen had knnnen verwanan.

In den loop .ijaer redo verklaarde de heer ran do
Putte, liever op de bankon der K~mer dan achter
de Miniaterstafel te liittell. 1v.logelijk was dib een ant...
woord op heti gerucht, yolgeus )t walk hij den tBgenwoordigen Minister van Buitenlan-df!ohe Zaken, van
Heeckeren, :ton vervangen1 die clJ\n de platr.t13 tOll in~
nemen van '. Koning. Commi.Baris in Goldorland,
graa.f VDll Limburg . StU!lID J juiat dezer dagen vijf en
twintig jarGll die bet-rek.ldng v6nullend.
De Miciiter TUll Oori?8', de ROQ~ legde den 4den
dezer de eeden &ls lid der Kamer af en braohb toen,
achter de MinisteratRfei gezjeten~ zijn vow uit over 't
llerste Hoofdstuk der begrootiDg (Ruie des Konings)·
Ri] heelt zijnbudget gewij,jgd - dat wii zeggen or
bijna. &lle nieuwe poate~ afgenomen, die t:ijn voorgflu·
ger Beijen er voor 1878· op gebr&cht had, Eerst in 't
volgende 118j jUU'- -fiat ue l£0-0 meu - ZlJll meuwe plaob.eIl
voo-r den da-g kamen, zoowel wat de nog aan be leggeD

feetingwerken, al~ wat hot ie-gerbebaer betreft. L .. tU8schen beloofd. hij wetten te opllen indianen: tot regeling
van de militaire territori"le indeeling Tan~ net Rijk ell
fan do garnioens.indooling; tot r.goling van den Gener.len stat; tot veuakerillg vaa h~t lub Tan gew8zen
ondero:ffi.oieren; tot organisatie van den g~n<;leskundi
gan dienst.
Het door den afgetreden Minhter ge..amd bedrag
Tan 57 millioen ter uitvv3ering vall de Yestingwet

Rai.\d YfUl S~ate o.,.-er aIle Illgem6elle~· r '~8tregelell fan
inwendig bestuur, en npqhtano werd d.;) Rllk ~~ :uooit
over de instelling van een onter dept1,delll€nte..\ ge¥
r •• dpleegd. Dr,t or voorta DOg andere mlla.regalen van
befituur wa.ren, waarOV€ll' de Basd Vall State niet gehoord ~ erd, bloek o. n, ..an de be31Ult~n des Koning

totT~:~I~:~;:gd:·:e::n;ander~~::r:;r

wOlldervolle vaortl'laoting doorhet electr,,-magnetisme,
nu niet nl'Jer VAn het IIchritt allooD~ maar '.0 de
.oodat men in 't vervolg - op ",glen af.land. met,elk-'
l
kunnen ptaten. Dan &al bet op ean .. _daaD.

-stem.

::::n"t

den MiLi.ter

waar!!chu-wde niet te veel te Tertrouwen op de tff[lale

meerderheid, maar te denkan Aau de tegeering tan
Louis Philippe in FrALkdjk dio dit vertrouwen go·
boeb en de k~&cht van hat 'folk .chter de .kiezers
ondenonden had, verkl... rde Kapp.ijne, a.t hij bij 't
voordragen eenor wet spaoisal van de wet op 't lager ond.rwijs niet lette,n zoo. op het yolh: achter de
kiezers, dat, als het onteVl6den werd, t;ronen oruytr~
ha'lde en borrikllden opwierp. De beer Teding van
B"rkhout proteBteerde daartegen: men mocht zulk eon
smet niet' werpen op ons volk •• Het doet mij groot genoegen," hernam Ka.ppeijn~, ,q.at de heer van Belkhout
terugneemt 'va.t de heer van WBBeen~l.er gezegd hf"eft."
K~ppeijne ~chijnt

.ich iutu.schen ds lid ..,er be-

mind te hebben gemlllkt bij zijne (;, _lega's: Dog he-

den getoigde de grij.e Ba.imans Vader dat Kappeijnrl
z\in hart ge,tolen had, en Kappeijne dankte den hoer
Sa.imBIlI lee. voor zijn• • acl,,.lijkB welwillendheid,
''\Vij moeben thane neg evell oon. blik werpen op eene
~ v:roeg~r'e Kiil.meruitti:ug: die van. den aOilteIl Noy-ember.
Er werden to en een drietal wetacntwerpen behandeld
tot bekrachtiging van credieten door den Gouvernellr~
Gener.a! van N eaerl.ndBch Indio geopend. Een pur,
Ieden, de heeren -W-iatgeIl8 van dB recilter- en lTernier
van der Loeff van do link.rzij, kiaagdon over de
hooge Bupploto;!'e oredieten en het gebr.kkige finaneleele beheer in rudie.
De beer Des Amoire van der HafEni en de Minister
vaIl Bosse weten er op, dat _bet v.IU!tstellen van de

Indische begrooting bij de wet nochtanB een groote
!tap ToorWiiart~ was: geW6f.st. Vroeger had men te
doen met Pangka-contr&cten en met tusacne-!l de 13 ell
16 millioen~ die nooit te :reobt klfiH_'len.
Dit nam echt.er niet wag dat 1. u vaol' ~ohade!l0e6-'!fJ
&an de Marine twc. ton we,den oangevraagd, dle
bleken u.itbet&ald \'001' meer uitgnven asn YoediL'g en
ala: vergoacung voor ue moel1ieuj ItU~;teIl- en gevaren,
doo!' officieren en matr07ien en bij de blokka.de door,taan. lYIen had hier dns eigenl~k to d'Jon lIlet toe/a!!""
Verdeo woe m.t onbegrijpelijke louinnigheid geb.ndeld
ten a)Dfi.le.n fan eDna dtlgvallrding; dcor e,eu pachter
vou OpUlill le Soer.hajj. ·,otdo Nedorll\lldsoh Indilehe
Regeering gericht
de aflevering Tan

ondervonden oponthoud in

Nwts WaH daaril.an gedaa:il1
totdat eindelijk
GOUferllement - bij ,erstek tot
I5chndevergoediug veroordeel-l en retIo£ genaagd was
om be1!lag op een' pattij RiJks-tin te mogen leggeo. Toen
was wen eindelijk in verzet geKolm:',l en b9ginnen te chi·
b.wq,-I-I-I.
ho--. y d~~ Rno> o·nndre"fen hoag voor. Vcorts
.erklaorde bij dat alle ,oorsehrifton, het boheer ¥all
etneoren, Maar het .lot was dat mO,n nu bijna ander
het legal' betreft:und, zoo vel'ouderd, oW51achtig en
-balve ton had:6 betiden 'foor hetgeen men met f1450
onaamenhangend zijn, d.t een stelselmatige berzieIling - had kunnen afdClen.
niet lang mag uilg.steld worden.
De Jllinister Vill Bo.se -voegde ilier no" bij, dat de
Opmerking vtrdient hat:, dab tot nog toe volstrekt
dagvaardmg, aan het. depBrtemcnt van Financien loek
geen geruchten loopeD Oler tegenl:1tand 1 ,.lien de Roo
geraakt, eer!t Lmg daarna tUB!chen andere stukken
lJij ;;;lJuci i~g".-ijPZlldc pl;;.-nuoll YiHi. :i,i Kliilingo 'j,ijd6 ~ClU? gv-..o-:u.'Lru ';7ord, :::;7IUlllct ':"cm::.h; bU 'Jcl'!:ltek b-etE1.::h:81lU
ondervinden.
was geworden 1 niet nnn den Directeur van Fina,l::.oH.in,
De meerderheid der leden van de Tweed. Kamer
m.ar ann een inlander ten diens hui •• , wiens noam de
ferkla.rde .ieh in de ardeelingeo ,66. de .plit~ing
deurwaarder niet eens kondo. De Miuiste , baloofd.
'An het departem6nt van Binnenlandsche Zaken, en de
ondenoBk: de schuldige fion, word hij gevollaen, Diet
-Kamer nam den ook hoden .en wetoontworp, hOl,dengespaord worden,
de voorzieningen omtrent het nieuwe Minishnie ran
Iu e:ommige onzer bladen wordt de asudacht gev6s
W.t ... t.at, Handel en Nijverheid, met sleoht. twee
tigd op een Mlikel in th. Londo!! and elii"" Telegraph,
GlQI-o.

I

de rerte het geklot ..... n biijart balleu, het gelobreeulf

Schetsen nit het Studentenleven.
DOOR

over winning belatJen en hem zege,iel"'e"ud in de arm,en

80buif an gekraak Tan stoelen ..•.• ziedaar eon l&w6.ui,

Mr. p, BROOSHOOFT.

II.
DEN BBRSTEN DAG STUDE2;iT.

IX.
• Vootuit, nB d. Kroeg!" klbkio het nit VOCrit. bstje,
,Ben je bedonderdP We illoeten de stld nit~'
,N.. HaarJeml"
.·Na Den Raag!"
.N. Amater-dam!"
IN. d. 'Hell" acbreenwt een mann.tje, dat door all.s
heenbeeft litten alapen en nn plotBeling wilkk". wo~dt.
D...... de paarden-door aonige opro.rige bowegingso
tt kennel1 g.nen, Ii..e. over"l he.n te gaan dan to
blijven 8taao, rijdt 'de voorete ko.tsier den Nieuwen
RijI1' ar.Het acbte~te njtoig ie op 't pun, v." te
I:':"'g::o;:nk~;.in.itt&nde Heintj.en '"!! Noord
.~ol

btil Jongena,daaris .'t ZGeuwbjo en de Noor·

maD',- ,die, mosten' m:~~l

'Ho,' "oor, deB dlliveU'" en 'uit
hell rijtalg vooroverbnigend pakt hij Reintje Hj "jn

h.... . . .
~
.'IIItIiltD,

..

lIfaJ8._njl ..", ""'den .8ioh uitetrekken om bem.te
...........tj
..·e..._wo.r.8ttlt

~

,.~eeftteg.en., .en 10.1i n.. a"b.inn.en

~

bij.debeenen badd..,. . gegr~p8n •. Daar
. ,......•.•f!I•. .•..........
, .' .•..iJ.·n
•.ie
.•. n.•. ••.pe
........ m
.. :.U:
. .lIfgeleide
...
Ire'..•.... h...IIIn
. .n
. uad:l\ehb
i.e.t•..."p....•. t. j.W
...dei
..
I'OHl!I1
_ •.ind
IbgeJdmgde
tt_bDelllen4lll blUUlemtkker. &abteru

flJptrtBtIatJe ... tjllllD,liubpotitit.
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liggen do bovolking.eijfera ton grondolag, zoodanig ala
deze vuigens d-e gewono iidmi:nil!t~.tie~·e opga,~~ op
31 December 1876 .. oren en voor het. gaileele . Bijk.
3,865,456 bedroegen, Doeh.,edert i. de be.elking .....
fooruitgeg.an. sood,! "'en .eilig het get.l -led.... der-'
Tweede Kamer nn Sl"ten-G."eraal 01' 86 breDgtJJlkaD;

~~ a~:g:.:;t~.;·:e:O:;it:r~~.:·e;ij~!:~t~::.~:
op ainkomt 000 spo.dig mogelijk tot ..an.iIllliIgder
Kamer door bijbenoeming do. ontbNk,,-nde le<iea tt
geraken.
PrinciFie,le gedaehtenwi ••eling over de foorkent &all
. kleice of groote, enkel. of dubbel. kia.diatri.tentt
IIchtl.n.k:en, lIohijnt dug, beter Toor Jatel' bew.c.rd. Durom
i. or u.nr go.te.fd zoo weinig . moge!ijk yeranderiag
te brongen in de v.rhending, die thlUlB tuaNl!1t8 eakele en meervoudige di.tricten bestaat. Br w<mlea
namelijk twe~ nieuwe eD,kele dil!tri-cten iBg-",:v~,
HilYelaum en Zev-enberg~.n; twee enkele, WJneehoWu
en/Goew, tol dubbele gem .... kt, en aan ~ b<i., .
meerv{Judige Amsterdam en Rutterdam ieder
lid
meer t(j~gekend.
'II
GronlDgeD, Drente en Friealand,- de _pro~in~~e:..a: . .
woonlijk het N aordengeboeten, hobb.n B&Il8p_kop
een nleUWe tetel. Dit g6acbiedt door --toefoegtsCfiaJi
WiDachoten TAn eenige Groningiltche- gemeetJlieD.-~
de Dreutsch. gelegen san de....jds >In bet

een.

sada- '

kana.!' Hlardoor v.rkrijgt men ,.Idaar een good
rondiil8e~rd

gear-

dub bel dll'lttiet.

PartiJ willende ,rekken van de overbv,olkingil1d..
oostt::liJke proyu::.cien, moew men ~'pBehuiv&n"nHl AIIl!'~
f<Jort. Beter echter dan dmt tut e~n crievow1ig w...-.'
tr.ct te lll.liken of de de VtllUWe teeplitsen, knJD-h~_
voor h"t Goalland er .f te sch.id.D, OpllOOr&gelgke
Wlj'll6 -als In Vr<Jt'gere voor.ateile.:l een danric_t ~D,
kAn dsardoor ~ell nieuw dlsaicli -Hiiferdum wordea
verkregen.
Amsterdam) W.liUrO,ll de bevoiki.ng ong'a,eer.800.000
:uiden b!::ldrugh, heeft toaus QP een z6yendsn var'tegemfOOr(~iger recut. -Ten einde echter niet te ver VAD
het grondwettlg nOlmaalcijie.r at' t6 w~ken, moeten
Nieu\,et- en Oudt;r-Awlltel er- wad, r- wc-rd.eu bijgef'oegd..
ADD d;;:: !'esldent!e een dodde lid toe te ke'nnen-iog
het
oao d.t di.trtct darpen toa
~::beIl.'
Ra.ag
goed alD Dieta ~ID~D

zoo)'

1.0',...:

Rotterdam, Kralingon, Delf.hayenell Sohiedaia daar-

entegen vonpen wt-!der, _g-elijk noeger CO&, -het- gev&l
WAS, te Zi.illtm yereenigd sene I'IigglQm.etati~J door ,'le~'
vendige h~hde18bew~gi;ng ell 'VQorti'1Ilrende en. -DAD.S_
onderliIlfd aa.,lll'aking, welke de!ejfd~::· oeconomi • .,_
bclangen- ht:er't;. Ow. de\l;e l"eder::eu "9rdt bet tieadi~triot RotterJBIG. met licbiedllm vermearderd eD- . '
la-ngt cen vierde iid.
•
Van de tW.,;l6 nieIJW6 zetelil in heli Zuideu,t moe&er
een worden opg'.3rieht, door gebrllik te _ma.lutll- ...._do
fH'erbs'folking in Middalburg~ Goe6 ('In Breda.
Ll:Yer dltn e~m geogr&phU3Ch a.l he 'renpreid alikel

kiBiidlE.t:rict Ber-gen op Zoom, rl>ege "men wet ~Mjddel-:
burg en Breda v.,Ii"en bij Goea, en ..erheffe dit kII; .
een dubhel distriot.
:E!n~>;31~:r l:;ou J:u ll;;;t ... uia~:u ;;:a i;ilijGCiit.:;r, t oe; 'de
orerbel'olking

moeielijk eens concen.uatie __ ge-Jondeu

worden, d.n door 0plichw\-'ing n",", bet noorciea -ea
noordwesten. Hiera.an heef~ bet nieawe _' diltJoict' ....YenbergeI1, dat ged.elten .an Noordbrabantbe ..t.die
ook hietoriscb. leer goed bi) elkan 'pauen, .gil .......
st.-,n te danken.

m

,an B.lthalor Gerards, Damian. en andere Blachtoffer~
do. v.oegere barba.nche .tr.f:~heorie1in. Al voorhij.
dande toch wordt hy aan hoofd, urmen en beenen garuH, totd.t bij de Kotenbrug Kroill en de .linen de

FEU ILL E 'f 0 N.

Uit Nederland.
A.,&.N nmr- O,Nl'"W:gnp ToT

van nll'tkeUIS en het.:i!:tampeu VAn queue'~; - door net

gaheele lobal heen gorinkel VAn gla,en. clie-clac fan
domino- en dQbbel-rlIteenen, toeslaan 'flm Jeuren-, _ge-

dat op de nieuw aaDgekoIDenen den indruk maakf.: J
houden.
.'
a.lsof tij een vreemdsQorMge f'e,briek in volle werldug
Door een dave.end ge •• breeuwen von "kale .poelhouden!" Ten eenige _pa!!rdellmopp~n. ~chtorvolgd, '. zijn binnongetreden.
H.t lokaal i. dan ook .lampfuL A,!n de lang
bogeven ztch d. tafelUlenden, mat HNnlJe (<lie zich
werpige le.st,f.l litton dB cOllrante 'l1.Ikers fOO
• weer vre ••elijk beklaagt). in 't midden, na.. de
man aan -- man) dllt zij, dvor eenvoudig hllnne
Moeg. Het is nog de 'oude kroog met han zijk.pin'en op elk... te leggen. het meubd Ban bet
merlje ••n dl eene en La.. pijpenl. aan da
d.nsen laudeD kunIlen brengen. Dan o",heen tareltj ••
andere zijdo dar gro6ne VO(lf deuI'; met haaf
met dox:uino-, ~c8.rta~. la8"'1 trik-trak- en andere spe·
vestibule, W'aaflD 'i .winterLt, en haar tuin (~)
lers. Y oor . den Il!et int5Dk.nlijsten b.d.kten leswaarin 'a .o?lers ~e atandje, werden uitgeVQebten;
B.n•• r lui. die elkaar op haucita.telijk. wijlan een glllmet haar Iwd 'khokenJ. bol en h..... reu.oohtige
df:-ll ioeken af te zetten l{JOf -een concert of'Tocr een
Ilnlaatn, die de n&ehtbrakerl ·reedo· bij het .tedhuiB
hni,vader, die .iin bean beeft gebroken. Met blln
het heugelijke soin gat tan vryen .toegang; met M.i,
nen. togon Jeklapdolir en door aile binnenkomenden
paarlch 'an kOll 01' de atoop, on Mo ••• - DrAYer gegemolestee,d eenige hongerige kereHj.s, die bun DllIAg
daohteni. - dr.nte.londe vlln ongedQrigheid in den
tot het etoD.!llct t~vr~deD. zoeken te atelIe.n door het
gang, Geen .tonsling QI die I<roeg meor uoecbouwen,
maar ,elen zullen· baar, DOg wanneer het nieuwe gelelon der .~nplak-l-riefj.s tall een menig' • • h. t.
.b actes,1I van heeren-, die met verontwaardiging hUIIne
bouw reeds ':!lftg in-, III :i:ijn glorie verreZen is, in d1ergoetolene cllpuoh,on_8 -;Atrug -ver.zockeu ell van copi'i'lltonblre berinnuing b!wlren,
,_'.".
di.,. bun.ierlijk sobri!, bemelhoog QPvrj •• len: Vl.k
Mot een· m~ng.ll1\g van bede.sd.eld, trota en nienwsdBsrachterJ _~"n de ronde tafel, eon com.mercepotje,
~ierigbeidwerken on. . . . i.nd~en .iob door' de bubbele
door b.l,,'g.tell.~d.n omli"ltd, Voor den b.ard •• n
k:apdollr. die , ••1 heeft Van eon ratton.al, en tr.d.n
IroeJlje jengdiga po)itici, die de gro,)t!!t. eialltBlui fan
het "b~lndpunt der go.elligbetd", binnen, Ben algome.o
EllI'Opa met het.elfde, gem.k ond~r hauden nemeo 01•.
g~goDi ,an pratende, .••hroeuweod.,. loohende en
waarmee men in een t i r deB" 1 0 n Biemareken 'of
"ngende .temmeDj oDafgebroken. krui .. nnr un:
Ultramontane"" Maclll.holl'e ofoommunard. n ..... beli..
"o-D~m"l. !llarkenbl1rjl I , Vi.. W~ll Js,a.
tj ..!
,en Ilader80bi.t. In de ,erdera ruiml •. tot un de
Aaujehlief men~erl ·'k Kom,t:rekt by ·.u, mebilj.rte~: hetbllff.t,-m.t . fl.~ehal\ .•ne~d.lltea
nee'IPomm.rtlDIITo~n !l~Je .mael 'H.ll~fie
Gan kutelein. er achter;. ee~i8e .luidi ....1 trap- '
Kin.1 Bei daar, B~rdj.~.wleh.it 'm ge ..oll8el ..n·
pelend . bnnn~ . 'eeten .op dell .ro",to•. wwmenj _
nemeDI.'n Gebakk8!1ratelt\angl Vogel, . n81'~ija i.
gaDtoffolaJ .P,riOhllll.fI.. opkolto enl.'..... ou.1 lD Illblligte. tafeltj.-met llieuw.liIigell,we het . JlIllile
j

"0'

midden loeken tusschen a1 te groote It a n '.g e:D e_.
opvailende blooheid. A.n het voorote biijart pot, ~
muur Tall ~oe~cbouwera - afges.ioten Op, bet 80.
terate: c I n h; "an h.t middei.t. twa. krnkken,die emopgell1erkl de onmogdijli.te L a.r a m bole .makQ.
.-1.." het .ind der ..al eindelijk ••nige heen en .w_
loop.nde liefhebblll'., die min. of meet ,w4Umoedig
door een zware deur verdwijnen J om ke~enlijk ..-erli"
wadet to voorBcbijn te komen. Het i.aJsof a11.__•
c.enten-kame.s huo i"houd in dolO groote ,~
bak h.bben uilg.goten!
' . Men groote moeite bomaehtigen Kromen de . . . .
een t.rellje, overdekt met kringen vannette g\aI1j!I.
Na eenige aaueling .egt Van N(ol'litot88l1,.,..

6 een

iJ!.• . . .
. -"

bijdringeoden
knecht:Illec;'.
.. ,g.... ,.f.,enm.e...krij(Jt
.i .........
,. ·.:
•.. .oelI
•.,..
.•.
beet,
niet het min.te
ean'•..kIev.
andere dergelijke pogingen op. hetaelfd"
OUn uitgeloopon, schreeliwl Reillije mel een ~
.tem: • kaoteleinl" h<tgeen a•. oogen tan all~~
der. op hem vesti$t, doobgelnllkig den . ~"'S
uitelag beef', Nu folgen een menigt<i baa " , -.
van oudere kennisBen,belangsteUende 'l'IIfIen """. •

~t~;~.
~u::'~~:~~.::df:e.:...o.•~.. ~..... ~~~M.g.~et.·.·~:"~
.·. .
worden, Eee ge ... ldig l.wui ell gel&eb. yo h:'''''Z
daltte biljart .fkom.'ig, trekt OpfWllI >de aI~
...ndaehl. Ben kOI'Pig Fnesobje, dell vorigea _ _
"aDgnr<erd,
claar teg.a oen 8"'oIieJ1~·"

.h,.1

~:e:f.:1·J:·:a:-a::~e:::r:rlk D:~k~~~'t=
biljut'nl" ton geTolg8· ,an 'l\'olk6
keringel1 . bijd90r 8ijn

opgenomo;o'er.bet~:::t~;!~:E=~~
frooljjkheid . een
N"dat de . agital!i~

0_· ses<'DIt

durd l."ervolr ho.

41,

CQI!!iltrn\tI!.'~_Vl1n ~n Te!ephmi.

MQ. GlIJlOBGIIIJ ... rm.ld." "ij,· d~t d". p~!it!"ei"de-,
lijk .en. met kraeht isopg.treden t.gen d. hpndere
.an Bp.e1hui.en, die yoortdllrend 100v..,1 pet.onen van
v.roohill.nde r...en in '\ vsrdorf· slorten. G-iater&Yond
b"en de Sehout Se'en8tern
.job. niet lang.~ Itor~t\do ..n de bedreiginge}l,hu een Hoegere gelegen~
odd tag.n· hem geuit, .n t.re.ht beg.ijpe.. de dut
het· behold van .ijn .mbt hie. op het spel .tond tWB:2. fan die etablissemellteri ber;ooht, eerst dat van

Ret in den laBo.ten tijd zoo druk besproker; werk\nig, detekphoJlot' F.~,pr<"".r, i••• mengesteld ali voigt:
Een magneetotaaf, olllwonden daM.lue! .ijd. omopon·
nen koperdraad, ligt in ,,"11 palmhouten boker. D. b.id"
uiteinden van de omwinding fiyn "Bfbonden met kleine
koperen .'aafjes in den bode~ van den koker. Aan het
andere nit,einde van den koker, d:Mt hier eer;e mODding
heefii als, een I!Ipr(lekho~rnJ is e.en dun pla~1tje Tan rac h t
ijler, gelokt om het rc}f:steD ~e voarkomen. Dit pltl,&tje
iE niet ill aBnt"king lllet den- om,wondoll magnaet~
m.,ar dalH'YfHl door _oen dun l~~ltj(~ Iuobt g6i!cheiden.
Ora: te, telephone-ereD, wo::-den tWGe VAn zu ke kokers
~\)der .. n heb uiteindtl ,,:ttl. gewone telegranfdraden bo~

dell Hr. v_. R. in de k",mpong Petolong8n en vervol-

dat v.n dell Hr. D. in de kalllpong Mlal.n. Op
plBots-,n nam bij eeniga rlobbelaarli in arrest aD
mar..hte hij :dch Vtn\ rie tElr taftll aanwezige geldeD.,
barten en dohbcl.to6nen mee.ter.

festigd. Bov.x! bedoelde koperen ~tl\afjee namelijk 8t.·
irEn

dOQ~

Zoo "ordt 1\80 datbJ.d ...;';'kerd,dat o. a. op1ie ult
Kedir; v"le m.and.n •.••d•• eene beaUesing komt, dan
op die Ilit Malang, w.lke e.,st nSI' Europa louden
mOoten ge.oncten 6U dan· nag· .eer lang. ~p Batavia
ged.poneerd word.n.
Mog" de Regeering he •• gdijko monnikken g.liike
kappen" in dezen wat beter betrachten.

SUl:K.:&1R;
Vrijdllg 18 dezer, zal word rm verkooht:

46 grootekraodjangsSuiker,
113

. onlleD worden verkooht:

100 vaatjes Tafelboter.

TELEGRAMMEi\T.

112

Dele tdllingen doon in

d~

deLl.

omwinding ?an den mag·

neet een fnductiegtroom onhtaau, de strooffi, .doh roor"
Dlanbnde la.nge den telagrsnfdraad, wekb in den atlt~~
deren kukerdezelfde beweqing en de:rha.lvfs in hut ij-rmren

van

don

·~ABBietent...Re.Bident

zijusr

Vi'ijdag 18 dezer,
<&1 I'oor rekenin!; ...n beJ~nghebberiden worden
verkocht:

Ea~:1

af'ueeli:vg

~mbtenl1u!'

-

wade rr aohtfllijk gebruik vall w.tel' nit
buren aangelegde waterleidit- gJ
dat de wBtsr qu6BtieB thnns op
tlondGl',f;) i:"?ijze \Vorden behandeld dan YOO~
bedo,jlde [1IHlschrijfing' ~ in ex.tenso t e
h.1 ae 17o-l':::Cfmlanden. '{lin 15 dezer ~~ is

2 dO"dn a 6 doo.j.. BLOEDKORALEN,
4"/12 do.ijn fijneMESSEN,
69 11"'' ' fijn •• rgulde ROROLOGIR KET··
TINGEN,
zeebe,oh.digd gelo.t ex Ned. aehip • 's Gravenhage ••
110
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J

dnga:r::.de lucht wedel" .1s geluidsgolv-en ;{OortZieu. en hett
oor, loan' de mon diug gf'plnatetJ treft.
Dt'zelfde tOIl en dtJ.~, d;e lI&ll hat eena eind
telephoon worden ,oorbgebr8ch_t~ worden aan
t;11iere' einda
Spl:'eekt men «all het- Elene eind,
Ian heb
wordt duid.elijk ,·eratn&D} mits
men hBh
manding van he t werktuig brongt.
Wordt IUUl
eind mu~iek gomaakt of gefiotetl;:
)ok dit vemeemt men duic1eltjk fi!in heI; 6ud?re oinuB.
Mn ~ikale tonen flchijn8:ll t.elfa. zion gama,k.kehjk~r yoorb
,6 plfl.nt6DJ d'nn. andereu, :r.onust mell b. v. duidBlijker
sClion'gen J i!&n. gawoon g~iip:('()ke!\ woor den v0!'ll eemt.

vinden

g eba!:lOD1'd

,,"",m'n
bij circh'la-tr6

::cl.reigin

g

de

op de artikelen v,an ·het
dezelfde A••. -Rea. onlnng!
h~rinnerdB,

laudhuurden

en

de

' l:ua:hllur dm'

nit KOllstantinopel ontvangen telegrammen
den 1,!,en Januari bij PhilopopoliB een
gro0te veldslag gelsverd, die den yolgende~ lllorgen werd
De inwoners
sta 1 hebben bevel gekregan
za ta verlaten.
De Rmsische troepen zijn voor Shupan aan-

Vrijdag 18 dezer,
..1 .oor rekening van bolunghebbenden "orden ••rkoohi,

6~~2 EEN KIST 100/m. ENVELOPPEN,
zeebe,ehadigd geloBt ex Ned. Scbip .Dordrechi II",
kapitein ROTGANS.
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gekomen.

IlandelslJel'icht.

niet beaordssler, dn.ar

vall diue
afhackelijk is,
wij on.. berreelJl.diDg te kennan
goven, dat men thaua op Vorstenlallden-Ioestanden
va.n den. meest ingewikkelden aurd -- wall-rtoe de
wnterroohteu fje~!' zeker bah Doren ~ But'Jpeeache

FRIJSOOUJilNT,
Jpgemau,kt door i~e ff ~J.ldels..Ve.t;eeniging te Sarul!JrLn[;

17 Janun'; 1878.
Gewolle ber. f 51 i!,
W . I . ber.
f CO "

KOF~'IE,

id .
3UIKER; ooglJt - nAgeno.eg
INDIGO, .f 3 a f 3.25

te g-!llill tOBpBHsen, ~or.del' dat

Wfytten en :::echten

dienasrgaande in
openbaar iets is afgekondigd.
Wij .ouden hat dan ook <eer betwijfelen, of d. R •• d
van J ilIlltitie1 indien zijne bealiuing m-ocht worden. in ..
geroapen;. fall Solo!!cb.e g eaehillen

OV6r

het gebruik

van water wef ltallnis t{ou willen nemeD.

101

a.

De berichten omtl'ent den
lui den maer vredelievend.

eeu

-Oill

en

wel~

gekeerd wa. _ Diet durfde. D. l!'ranachell voeren eerst
Y!'ee!mlijk: tegen den Bch!Jut U,\t,

en

eon ern.tig g.,eoht, vOQral n.dat een
6an kaUl.POngb".... OuBr. een atetigen
ten te ontwringen. Ret dnurd. "iet
la1ldE>l's gingen .an den hal, den

d~&l'0p

volgde

dor soldaten un
i!ltok .hp,d we-~·

lang, of all. in.
lIIlhout en .ijn

,

de reden dor verwlJdo'lDg van den Regent van Peka-

longan is, ZOIl mell de groote

m.eeJ:'d~rh6id der i;u...

lando.he hoofden op Java

kunnen

.tok.ke.G met Jj~oleel !UCC6a: gebruilr, dat twee der mi~
lit.iren de vlucht Damen en de bej:-l a anderen rich.

rervolgena door aen Schout naar de t,o(dwaoht h ten

br;:e~~ide

Vrijdag 18 dezer,
ZAL WORDEN VBRKOOHT:
een e p'rt'~ pas
per Ned. Stoom.chip "Oonrad" a.ngebraehte

(Poor liet Lwul.)

Ded!e:!t;::d:·nin~;~~i!:~Q~rm:::t :e:t:~~ ::~

vragen am'

In den regel l.al de beelilloing op .an-

Wott8te

granden zeer lAng op zion wacht~n.

Zulks is foor .de &allvragers zaer verdrietig .en kust
~:;~e:.::': sehijnt nil eenmaal niet te kunnen worden
•.Men IOU echter mo.ten .annemen, dat .alk. ,oor
aile •• nrr.gen even lang zon moetm duren, eu dit I;,
volgeus het Soer. H. B., het gov.l r.iel.

gerinkel, . gellch en ge.ohr.e"" .ijn gewonen Io-,p,
lotd.t d•• b lang ••m.rhlnd begin. :l te allen en
den geb••len studenten-stroom nole de versohill.nde
tafel. ".gNerl.
•

dozen middag maar eon £leech of wat [Ioeien WUn b,,·
ven l.ten komen l eD, om OIl.B warm te makeD, beginnen

Op de vlengelen Tan den honger !ltorIDen OllliS vrwn,.

dat hij lier f!ea:echen wiju lUo~t meebreDgen, en Bast
met v6rgenigde krBohten aangegrepBn, in de luc~t ge~

den, door' eell knocht roaufgegMD, lange een buigen·
d~n, beer in bem'd'lllouwen ni.et een vullen baret op
J

h:et hoofd) een 'groezelig voor zijn buiB: en een groot

meeinda hard; .•en donkere·trap op, " •• r d" D08eeten. etrnik~len o.er een lap bieMuk, die d. bedi;;nd.
""'echijDlijk d." Yorig.n dag .an d.n .ahotol b eft
laten·· ,alleD;e.n ... dndelijk een hal ,.erlr.k binLen,
w.lksameublement . be.taat ui~ .en groote god.kte
eD,-eerf kleill(t'olipdekte.-tafelJ een tiental staelen en
een. ~ehel,waarin d. lange knech! te ;orgeefe de Ie,eruige6llterlvaoht opte .ekken.
• Wei ,.,.loekt. wat i. " bier kond I"
.'t& ·.bUIr. nietnit t. bonwenl"
• &g'kere!, waarom heb j" de kticbdniet beter

~:;;, Ik

kan 'Iniet gehotoren, ik beb.'m
meneer' 't me zee; hij doebl •• ke.
ecn half nur latertoll.en komen."
dadelijkd.n ••ntboven roepen
.choppen. o.e. de kacbel ~n
we ....., ....'''''... kamer kregendil1t din lam·

88D~egentoen

..dati de
.We

11011 . Ger.~m.ar eenl tien. hoe
.. • . boe biet Nook p"
de~en oeggon. gemeene·

met Bast .ls Sanche Paneha- in de luoht te .sm.ijt9n."

Dir voorstel

vindt bijval. Giflld wordt· nagcachreeuwd

geoid en opgeungen, wurnit een algemeQne worsle!·
p!1rtij ontsaa.t, die. ntJt bloed met vernieuwde snelbeid
door d•• deren do.t vlo.ien en het holle vertrek met
een heid."ach laweai vervul~
Eenig. kruchtig. vuislalagon tegen d. .ierd. op.t&ande 'Yde de. kamer,oie nu blijkt een goverfd be.
.cbot te .lin, doen allen ~.rwonderd opkUken.
!"Zag jo.Uie dSD.r, U klinkt een fouche stem, ' ben je
den boel &an 't afbraken pit
• DaL zouwen we "el doen al. bier maar wat af te

broken wall I" toopt Heintjo met een kraai.nde 8tem
terug•
"Wi. i. die uienboer mel ;:yn grok-.tem?"
.Gr(lk-etem. ,"OWl meme In
.Paa op keorrrelfje,. of ik .61 je eeoa Mf~nlj •• bi]
)0 b~alje motten, eo dan . "OU '. m. niet ve•• wonde'\'en all je ..n dan "fu•• mOI!.toohrrij,onl"klinkt nn
, .een stem, die de mOtiate lettergrepen zeer' geaceeI:.tu~
eerd nillpre,kten de r'~ deet ratel~" aloof.ij nit
•• n mitraiUeo ••• to voorochijn kwamen.
Dil wordt. doD. de.· KoihnuClafal opge,at ala· een
algemeene bele,,:liging, ~n· d.rh.I •• begroet met. ean
.pottand .gelaeh, g68ia ell geroep. Te• .,.ijl Kl1ilman de
w&a..chllwend •. woord.n do.~ hoo~n' .Pa80pklli'el.,
't i8 ge1°Of ikele bf.1 van de ~nije~8en I" hoort men
een ·deor ·op 'I po~ op&ngaan en '~red~n dri. hee-

i:,me, hllDDe.en°tten ia de haDt;~'=~d~iD'

in blik en in flos.chen, .ijnd•• nit.rliJk beB<lhlldigd.
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dog den 28 J "TIuari 1878; en bet b_dmg, hetwelk bij

VrUdag 18 .dezer,

die gdegsnheid kun wOl,den t08gewefi8D, op t Wee
i 11 i 0 e!l g u 1 den is ge.teld.

.al ·voor ,ekening van belanghebb.nd.n worden
verkochi:

ill

;:.:§c.!I 96 Halnme••;

SAMARA.NG, 16 Januari 1878,
Da Rssident.,

1:11/5

V.4.N DER HELL.

[120]

~.mrR~NG.

Een kist Meubelen,

z6ebesch.adigd gelo.t ex Ned. StQOIDIIIChip
b9kon-d~

dQt- :oaar

RRn~

tot vft.ststelliog v.n dell
n g van per 0 (;0 e 1 S TI,
l:3amarang.
hUDn8 bezw~rE'n in te
1878 bij den, G-ou'ierne-

S.maraDg, 115 hnaa,; 1878 .
De E e.ide"t,
VAN DER HELL.
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. Hegeling Vendutie

TALAKSONDERNEMINCEJ\J

NICOT-SING~J\H",-L\N.
Op den i5d," Maart· :1878
riuUen

.

&antofa

de Heeren

VRn

te Batavia,

·ten VERKOOP bij L.'iSCHEIJVIN&
lUll'rlen slU12'ebodE'll

lVIevr. de vVed. P. Andreas,
VRIJDAG den ISen dezer:
91"ll,t

t~n

DUIYIMLER & 0°·,

BOEDEL

tEl aile!
gebleven,

,Oonrad ••
G. A. WERMUTH.
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1877 No. 275, door hm

op bOfonltaande

de VEREENIGDE T.... BAKSONDERNEMIN(tllN

'NICOT"SINGAHAN,
gelegen
tf:'I" fnl~¥~

CONDrrIEN en ve!'de!'e
bij de

~~~~~-

ERFl'A.oHT.

VERSOHE FROVISIEN

GOllvernements wiBBels op hBt DBp8rtement ~an KoloIlien in NEDEHLAND _al plaute h.bben op Maan-

den h.t noodlge geld mtgeven voor POlttl •.

g,.tificatie

,erdiend.

oppa8.e.. hebb:n wei
•
-

,erwijde~en.

zuivere ollvermengde kw.liteit, p

goede-eIl. te Torbaij. door den p.ndhouder Sie Hok Koh.

Ret re~edleJ. d~t ~e R8geet1n~ moet toepasae,n tegen
zulke lli'.brul~en lB: .V~U al~ III oUe b~B"ba.lJe Jan-

twea Orpa8sera Aan hun lot overl.tende. De laatEten

bield.n .iab echter flink, en m.. kten Tan bun wandel-

~.l

kjB~enJ

Za.turdn.g 19 J IUlUari. In 'slands Algemeen iH~khIliEi
aihier V&n -!l.~htG:d:H"'lld!j Koffie en eenige n~et mear te
benuttell urLikelen.

:li::b!O:ao~:~~e~:~ki::l a~:lJ1d:o~~Ye~gdei::::.d~~::o:~
is roor hen geen kllng om die uitgB.'j'en terug to krij~
gell. En bijzonder d •• rop ~.ndri"g.n durven zij )liet
u.it vrees van onuolagen te worden. A.lzoo tUBschen
twas \fur-en gepi~llt!tJ besluitf:u r.ij- al.ra8 r;i~h: ~lecbta
met 0P. hun gabled. vODrgevullen ongerege:dned~n te
zullen lnl.te-n. Want da6rop xomt, weI be:rilen, de zoo·
g<;.noemde af~pr1iak _. me~ de roovers near. Ala dit dUB

I

goeds volle

gnarandeerd to • antraDgeD uil het PettolellmpLJ:hoil
,Oanarsng .•
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11 liur 'tODd

oppas~er

1000 kisten Petroleum,

wlileI! !Uevrouw de wednwe .Andrel\S, gebori Kessler,
op Bodjong, door Soel!mau eo 00;: I v, hi3t ')Kaal Tan
en doo> G. A. Wermuth, en Van onuitgeloste p.nd-

bealoten wao de inla.udsoh~ hoofden Ie golu.ten met

au rerecheen eeti kO!'P,HfH:.l met 3
de dr.onken soldf\t en in arrest ttl' nemen,
• i.t gema"kBlijk, want de F'fAillCOen verzetten "loh let
d-em teg "D de
cClsL! n es
I~ hebben om
geweld :net
te h v:aren.
Nu riep de W tlter5chout eeniga gu rdoewa.chten en kam.
pongbewonel'sbijeep~omfmet behulpZiijner 0ppaSierlJ, be
aoen wilt de gewflpende patrun!lle -.:..... die:il1midd~ls terIlg-

.ull.n worden rerkochf:

Vrijdag 18 JanuarL VOOl rekening des 0GsdelB Tan

moeilijkh.edeu , al. wei ow de- privZl.at~onko~t;fHl, clio d ...
Ie. \-V ~teH:lchout op 't Zeeetran d DoB.ll den kant van '. h,ak dBr ncofdell t'eroorzaakt. Aan SpiOIlllen e n Y6rvier slupende
militairen
~I: dere
berokkelit het_ opaporen van mil!:d.di~er.B
blijkbaror
i'ioud
den
zoodr..n ige Qnk~stellJ. dat zij, wanneer Zi~
G-it5terarllnd

Vrijdag 18 dezer,

ZUllN.

de ba.r. dieten eena f:lO Ort ",un
te roaken om
hen niet ts
zij in hun de.l!ea'~1
distr ·ct of
g:~ene oLgeregeidfleden
uitoefenen, - veroorlooft een correBpondent Viln het
,d D. :z/ch de Dpmerking, dat die wa.&l'schuwitlg n.1101l
de bandieten op gehe vl JA?a ~Ber gabrnikelijk: is, en
beachQuwd wQrdt nls een gewoon middel om de po·
litie t~ ver!ichtell. De t!lak vall doze ZOIJ. linderB te
zwaar worden VOOl de hoofdell; nieb £iQOZee r om d-e

Venolg der Nieuwsbel'ichten.

opstand del' Raffars

Aangeslagen Vemlutien.

Voonaover he~ bericht
juist mocbt ~ijn, dat d", Regent -ran PekdoDgan en
een pallr iJllaudaohe r.mbtl;narlm verwijderd Zijll, om
redan tij aalle cODi'erfJDtie badden bijgewoond , waarln
PEIC'&'LO.NG.!1fSOHE

SCHEEPS.BEIUCHTEN.

W ANOnD:ELIJE:ftEDEl-i,

N~b~~e~~TM~Zk,
66 pees NOTITLEBOEKJES,
14'/12 do,iin OARTONS ~~~N ~n

ont;ritrg, tar :!:uke van het- naa.r de meening van (lien

pl•• tje Tolk;'roen de.elfde killing die d oh door de om:

[OEHUIDEN, Ie 800rt i
3UFJfEL, • Ie ,"ort f
nJST, J·ava·soorten Ie
yoot' COlUSU ttltie~
Il.OTTING, Ie kw. f 12.- p. pic.
f
.2e"6.--8 .........
WiseelkoBri op Hollil..£d 6 md.
lf,l II, Bank I'll % Fnotorij

G. A. WERMU2H.

VAN REUTElt.

W_!.TEnREOJI'fElf. Hit t1eD .anJohr~ving! welke een
l.udhumder in de VorstenlandeI/ oen maand gele.

den koker, dan trilt dit lllet de geiuidt!golfBn mede.

G. A. WERMUTH.

V rijdag 18 dezer·,

-dsIi bodtilli noan en do t elegraafd!'tloden wor

den-- daarA611 met sohroe£jes 't'a.stgoma~kt. Spreekt lUell
nn tegan h~t ij <0rou pla.tje ".ll het moudstuk vsn

.•

Commissie' Vendutie
Op Vl'ijdag 18 JanU3l'ij
bij

G. A. \VERMUl'h,

. BllUziuj{51owen &; Co., ie 8oerabaL1,
"au (len BroeI~ 0.\; "eeckells te 8amaranl,
den Reer Kolt ler administrateur te l(qlacU06,
den Notaris'

te

81

Vrijdag 18 Januari,
"ullen worden verkocht:

EENIGEl PRACHTlGE

Beugaalschc -melkgcvcnde en bezcttc KOEIEN
en twee STlEIIE~:

n. J. A: aillRSMIT.
Beialda. 4 Jannar! 1878.

(39)

.. H2~~~~~~~:i~.~~i2~~·"

01

G. A. WERMUTH.

17 '·ij(la!J :IS "'e~e ,,~
ZULLENNOG WORDEN VERKOOHT:
voor

rekening 'Van belanghebbenden

verlUijgbaar by den Adminiatrat.J,L
J. O. DAVID.

26 kistcn 2424 doziin

NACHTLAMPJES.
115

(t.

A. WERMUTH,

KOFFIE.

Op ruij~e Vendll!io van VBIJDAG 18 doser,
.tal \'Vorden .verko6ht:

Eene groote· part\i Koffie
i n

BOG

114

r ·t e, n.

G. A. WERMUTH.

Vrijdag 18 dezer.
oal 'Qor r.koniDg vaD helanghebbenJen "orden •••koobl:
f6JT
'\ VlJl!' kisten " 50 p...

.. 5.-,85,&,,6/4SHIRTINGR,

••• beecbadigd gelosh ex .Ned. sobip ." B~9k .an Hal-

1r.J1~1;9

kApil.in OTIO.

G. A. WEIUsWra

A g

B

n t

te SS1ll8r""g: D. A. P.BREDU.•
te Soer~karta: F. U. BOONEMMBR.

lll..

Hout- aankap
TRlBOBO en GOENDIR
Ageot;SQhap Vorstenlanden .
BU

A. U. BOONEMMER,
Igo...' •• 11 b()yenbedoaldon HOD". an II ~ P Y. aaede
,erkrijgbaar bij beateUiDg' praobtig anu ~
droog en Diet ,ermolad.
•
Vaar'.:
Djatie'DOlI" yana11•. ~· ~ l1li

ont.~ ~t:a-: :==~~. ;
~811

.• ,'

friIa09tll 01 Q. op.olmft Jlo." .... ko..,
(811)

VRRTRRK ~En ' 800T~N VANDE N. I. STOOIVAARHIAATSCUAPPIJ.

VEnmEKDER ,:'TnEW~jN

' stIiJTmG ;'; DIfft' ~litL :

Tan: d:'

'I

Ii.tan...

17 :." 31.ro..

.Eog.l.che
Fr"",che

!IoUandecba , _ _,

12 .• ~,2&..

t

'

J ~"

.'.;'
Bamar&D,lt:
111 ·... ' 211 ·J ..
. ... 7..... ' i\ . '
P

N&&r PadanS~~~~'Alj~h~de:~3!n T:~!ie~::~!iDU. ,,", '
Naa~,.Teiok-ttong; Be.k~.I.n.

3en 23e~ van elke )~aan~. , "

l'adaAg o';.. !tjeh deB
,

'

,,:' ;, '.

'.

.f"
I

'

" Si~\~l. PNi~~n~~·7!~~fde·. !;1:r~~~~~n ~i::\ll~:il~' ~~~
1,fl1&r ~Iuntok 'en Paleiubang ' den 17en Tan ' elke tnaaud.
Naar Billiton den len van elks DlaanrL
'

:~::~ ~:Ii;~~k~~<l ede:a~:~ T~:h er::Tlm:~~;;~tre ~ud.
M AAN!TAliD

Nieuwe ru.~aTl
den 21:l u.
Eerstt.: kW&:rtier • 12~n.

ry

J' all.

" '

" de!!: 19'~D.'
Laa~te k~artier ~: ' f5aD~

Volle _waan

i. . . . TABAK. '~
I ern e .1J t1an~ nog i!l , bctreki.f.ng op ee)r.8. "J'abab
onderl1eming, I':!edert 8 .jaren werkza5m, .. aar" an,:6:aL

'HOOE D GEE,[PLOIJEERDE, TOIlI:olll.n .bekeQd mel
$ul'pla.D ~J opkootJ a n ber~j ding fan X6b!l~ , V09r " ~~ _ .

1'",peel ohe toarkt, w~D scli t ter fcorbe t ering liij 'n~ ~i"8
liJn t 6gen woordige be tr ekk i g te f~rl. teQ~' en ~t

' plnll! ~iag op oeu d e rgai ijke ondeneming.
Brlf:'Vc:lD u anco, Bd rt.H1 T e m b . _'k 0

t....

','

,.S·.marang.

• obe .Oourant.

Jl1lU1

D · toU\~~; .~~~~,DEa.:~~e!~~°J:~!

ra1. VolmAcht. IS HEDEN INGETROKJ(tN.
IHW I'lll.lS.N &; I:!hLOKEN.

:~'!"aV::~l!' i.l4

Januari.

Ned. Ind. Stv. Mij..
B E T S'IOOM80HIP

Representation extraordinaire

BEVAT1'EN DE{Kslender met masnslandell eli pasI1Hrdag~n. - C!:r ... , Chin .. en Jay. F eeBtde gen.-· Bestuur
N. 1.- ' 'Hoofdau \'an gBweate 1ij k B ! atuur.~ Tarief op hat bio. r- eJ- PD bui tf'oDhmdac h ·Brievenvervoer.Verjaardagt'lD vno bet EQn . Hu!s.-- Gedenk- en V n j aard ng,..,n van de VOJ'et~lijke Ruiz8n l'rUJ S olo e n Dj" cje. --- Tijdtl3kenkuodige opgrrven - 1'llrj(~f der Corupfl gnje des nre,8sage.tiee Mflri times_ ~ Tari ef TOOl' de
,"au

. Abonnen:1en t Sr..l.sponuu.

laJJfill~ tl~ ~~lme. .~n!lnt.
Ope:.~ ~C rti.~q:lC en

:3 ~cte6 ,
Mu.ique de Cn. LECOCQ

ve rzElndirg van T elElgrafiec ha boric ,Leo

6:~:!t.

I ..........................

a

DOTTE.
K.E8TEMONT.
• . ZEDDE .

0 0

men c e r ..

!ll

reS"erV6-~

On pent

a· 8 z

des placIJ8 U.

geven een yoldoende l'eden vau het belangrijk aanta1 ha-

" IJ,Zer- . en FabrieksbenOodigdheden,
l1or4~~
4) fI

.-g80arne t-e gaql'J.et gez.ien, en ..~[lllen met den
ten s poed wotden uitg~v o.el'd.
1 9.7
RORS.M A N A~ CQ

1ll 6

G.

Steeds voorhanden;
De meest gewilc8 dimensiiin

Zwesdsch en ELgelsch IJzer,
Gegalranileerd IJ1:al', Spijker., · DraA.duige18, Klill.l2;iink, Verfwereu , Vijlon, .A.v:ecare.n, BQo[omIlagen complost, : Boch.tBc ilarn;~ ren, Slt?~en_ ill aOOtt~D.
E~p.gnolott~I) , ~oven- ~n O n de r~D,l:!lur.~hulven, DomDl.~k~8cbteDJ St.lan en IJ ter eL. Ba' la::tscb()ppen, enll'~ enz
D~eI.8,

SOESMAN en 00.
Solo.

'Vederom voorZlen va n:

Etegcrtl ~ot.J rW 6rp6n, Zllver .. erl, ger.ch ikt. YOQr

C ad. eHDx,

Bouil loi ra ,

Ohubb's Geld- en Papiertrommels
,au 'ferachHlende dimeOl!llBO,

SOESMLN en 00.
Solo.

Wederoftlontva.ngcn:
Yorkshire Barnrnen.
in.

Z

0 11

t

12~

., n

S

U

,i k e r.

SO.l!SMAN en Co .•
Sol

Libe~ill

rer slacLtolf.ro. Onder Holloway's beLand.ling. aJ is de
oorzaak dezcr ziekte in dUlsterllis gehuld %a1 de ui b ing
even gunst.ig zij o, hetzij de maog. de lever of k! eincre
;"sc.wGnd'VlJ u.c zetel van de zieke i:;i. want 'zijne pillen
IDet oordeel illsenomen, en zijn z,,Jf goed op de zijden
del'. ond,erbuik iDgeW J'~ven, beteugeleo de zwelling del'
bloedvatcn eu r cgelen iedere verkeerde werking, \vaal'uit
die ook ontstaat, ~eide middelen verken l'eclltstreeks, tot
hera telling

""

Doemeu,'

.'

DEL en TUIGW ERK. '

I

.:

Lawaug,
.Gedaogllo,

.

~ ~,
::I

. VBRKRJJGBUa.
bij .
J , ~Vs.sBLAAB ,

119

~o

8oerek.,ta. .

om ver moedei ijl[ ill de t ... e e d e

BRU A£ I •.

, 15.~

" 13.50
, 13.- "

reg. Lond,".

; 12-

Rosalia patrlC- tu'rc

" 12.-

Rios l;.1 ila, el wgaates

" ll.~

FIQr d6 Marias, prinoip£;!$
Rilpider, reg. tspeeisl
aaobe, (reg. Lond ..,.)

" lO.-

Lolita r eg. elSpecial
Fl. de Creta, r ~g. real
B. sito r g. em peretrize
Cabauno8 Trab ucols
Princh reg. r~ijnll

6

s.-

~

8.~

BET 8TOOil.'SCHIP

/ :20.u 15.-

i~:=

:
B. KAR'rBAUS en Co.

l

PRINS ' HENDRIK,

Bllitengewoon Versche

Ba taviasche Gandarias.
122

I.,

- - - - . --.- •.

fJ P

-~-------

V~jJJI lUi.£/-

Kommandaot . M. O. BR.tAT. ·:·
....
, .. l den 2.n FEBRUARI., e. van BA.TAVfA ·" .
PENANG"t1'JEH eD. NAPELS naarNBDBRL..sD

:h'r~:d~:;llt~ordt aan H'8b omen fOOl biin'a,,' a~te ,' ~
,~.; . :~~!d·~::r~;~· ~:::ct~ oo~~;~~~::~~~ ~:::
II fg"~e y ;lJl.

TOONBitKIJIE'BS
z ~ t:r l!Ilt!fll:

l<!.!tr-.kk: .-n.u

JACOlhON VAN DE.' BEBGeJ.\ 00,

,-' .

:

.

',~ _

•
de . Ag8Jlteo. .. .' . . . .
J . DA.ENpRL!t &0 Co.
_~~ _ _ _
Bat.'ia, 8om.rang. ~~
.

G . O. 1'. V AN l)OkP & eo.

Chf.itcllu-L:\ubiere,
Chf.iteull . du Roc van HA.NAPPnlll,
Cbampagne VVE CLIQUOT,
Am~r8foort~Beijereoh .Bier.

_

Voor vracbt en pa,ug~ gi-l it"Y8 me", .iob t~".,v~Dd"'. :

g .I' ~,(1 tL

ji;~~Can(ln vun~LATO~--'-------'

129

J)lllatschappij Ne.derland.

Geregelde dl'iewekelijksche MaiC:ielnst.

'B .........

,

s ,.n

Sl~OmVaal"t

, lO.~
• 9• 9.-

] "g I ~~:~i;ri~;alll~~:;d;::riente
1'0

Gougmerder F. C. KHUlJl',
he I· f ~ ,aD FRB .t." i. Ie vertreHIlIl.
. Een geh"~ine.rd l'fENEESHEEl1' be'indt ."iob
s nn boord.
.
I 1Ji'ur018.ti en t,t) bfkolllep bij de A_g . ntcll
J. F. VAN LBEUWES &; Co., en
DORREPA.A.L &; Co. •
108

alB:

J15.-

Nectur Oub an.o, llla.gnific o&

18

Bont~er,kelleD' Br8Ddhn nt.

.

nnk

E~perfln r. . , reg. V iotoria

Jockey Olu b, reg . real
\ Ul1alJ e HerDlRDuB, brittlinica

met

.oeuoag-Gepl.k,

.. '

' B.lt.\R1'llAU8 ell 00.

&

Villery Vill. Culehras, gedraaide i'! in 1

i Illtimided,

het

:r,TO·..A..CH l:IL '

'p.di.RrIJ 'I'~ E

Lekkere Ha vanna Sigaren,
u:i

lTIet

SNELZEILENTI NED. EERSTE KLASSi
Klipperschip.

(46)

VAN. l'JLl£\;A;\TE

HOUTAANKAP:

Passage naar Nederland
'Wordt aangeboden

BAZAR.
il:GL.;'"

KRAMEltS,

Voor VF.4cb.t an pa .. age ilelieve men Jicb. , te ......
deD to;
2205
dO) Agent.n,
Mo. NEILL en 00.,
.
Samarallg.
H.A.CLAlNE, WAl'SO~ en (;0 ., Bata,ia.
FRASER, EATON en Co.,
Soe.. baia.

Pas ontvangen:

1O~1l

BAZAR..

~

Komm.ndanl W. 8.

••1 in den EERSTEN RELFl' d.. mAto d FEBRUART a Ii" van Batavia n,u Ro t t e r d &m 't\rtr.kken.

.Za-

IJZERGi'ih'ERIJ If

ONGEPELD.

,. ..0 R.IS'.r. AI. i" .HlI.T..Z.I.L. VEBOllMONT. £1>B. D'

.,;,.:-).1.. ..
L~~~

ilf ~.

zan \'10rut !!!gB~tmm ,
,
.
F r.1l nc o aalivrfigen geheve lD ell l n te 'Zi~ ndan flaIl
d e UltgOo,/E'r!!l deter Ounrsnt, ond er b€t motto:

het j uiste c\'enwicht tU5!cboll gevoeligheid

Il.lctaalgieterij, kclelmakerij,
smederij, koperslagel'ij, dmaie·
"ij, aile soorten van machine·
riell gen~i;\.akt en gca:epal'ecnl.
tdsmcde vcrk"Ugha'" r aile
machinerie . henoodigdheden.

DRENTHE,

"\

Wt~t!cht l~ rdl~tl e ,t'!l tre den ~.et O?Illl2'~ groote en
aolt~Je b?1~90 In Nede ~L Iod e, die z:c h met dl:'n
.verk~op VAll, d e~e ar b kelen b el ~ ste.?
Voo: .~r o mp~,e
laverln g. soiled on olclg" "t werk by . e ar hiliu"e pnJ-

~~:~~;~~i~;:~~: I~

InfvrlllatiAn c\mtitnt 'de goede' renl~tt6 t" bekomell
bij de W"IBd.IGeb. Hooran J . BUSSELAAR on
DON GldOT.
123
SOESMAN ." 00.
t. S Q 1 Q.

~ ILVER'W.E:RH,
'tel om·opt&

Vall

en prikk elbaal'heid l ziekelijke en gezollde afsch'eiding l us ..
. tmrrlijke en buitensporige lozing.
Doo,je, Pillen van f 1, f 3 en f 6. Po tj e. Zalf van
f 1, f 3 en f 6.
Cheribon W. CALI8TA.NS en 00; Tngol A. · J. von dor
VOOEl', Peknlongu u W. E. HANA, Solo ARN OLD en Co.
eu COENAES, Klatten J. D. SLIEll, ' MageJaug J. A.
ZElJDEL, Sam.rung GqETHART, en Co; DE GROOT

R.W. DEAGON ·&CO.

G.

.lioHiezaad)
en

GEPELD

RET BTOOMSqHIP

l!~L~!~~~:~ ZALF1!eG~~~j~~i~~:' 1 ~n za~e~~enS~~~:!r;i:~1!~~:ND'

_ De. oOl'zukell dozer vcrzwakkende zickte wo \'crschillend, en d e wijze harer aanvallen zoo vcranderlijk zijndc,

bestellingen op:
Sol

Me. NEILL & 00.

Rotterdamsche . Lloyd.

(18 '7 6)

2026

125

10·j,

PRACHT SCHEURICALENDERS ,"nj3, / 4 ,j 5.n/6.

·MUZlEKIl,\STRUMENTEN.

goelk opf" r e D

f 4, / 5 e n / 6.

SCHEURI{ALENDERS

worden prompt door deskund igen afgewerkt.

ell

BROltlO,

.
GezA,voerde, SOEl'ERi,
fertre kt den 18en dezer de8 morgen! ttm 8 ure, n,,1
Boer.baia, MaCB8:HSr en Molukk-aL'.
D • . Agent~D; .

Prijs f 1.-

REPARATIES

PIH'I too-

Dienst-

1.-

Geillustreerde Javaansche Almanak VODr ~ 878,

OTT

126

f

PrijBfl.-

l'AVIiDIJ6

SA MAti! Ii. NG.

AIle

1.50 Onopgep lakt

Op fl)U glact! kadon met ::;ierlijk verguldm rand.

bell r e •.

PIAN01IAKEnS-ATELIEIt
~ ..

Mallhc happij

.DAMES ,ALMA.NAli 1878..

" 84 heur• • de Midi.
BERGER DEPL*,OE

128

s~oo rnsc!' ~ t-'en

de

Geplal<:t op karton f 1 -

MEL.

Forts at D>'lmes de In, liaL.)......... Ms!'vei llellBBB
COD.!lp ir ataUl'B; H UBB!lL'ds e~ Sold&t15,

oD

p er

KLEINEKANTOOR ALMAN AK 1878.

•

I ........................

~rt!.ri e f "9"001' .rei'lolgere

GROOTEmetPRAOHT
KALENDERS
fijn gekleurde platen

~~l~.e~:~::~~.::.::::.:::::::.':::: ?J ~e. ~~~~~NT.
~:r~~ri~the

J~va,-

OpgepJakt /

D i -8 t r i b ut i 0 D,
A:ilga P itou .... ....................... Mr LAURENT.
P omponnet .. ...... ..... :.. .....-.. ,.... 0 P RRRIl£R.
Lari vaudiere .................... :..... • MEL
Louch"d........ ........................ . . FERRIER.

Bute,,:>:.... ........ ............ ............
Un Oilloi.r.... .................... ....

op

NederlaLd.-- Pss13agege.den VIW de Eng . mail.- Voorn £l,' mete gewichten iu gebrnik in Ned. Iud.regelip.g dH' N. I. SpOorWl'g iUnatBchappij, slsmede b e~ 1\H' ie f vaol' reizige re .

tB'~'811

,

.

n, !_u e~... Z~iln
!.Cob. M . .C~lIz . . "

M:JvroQW ,_B,_,: · OO~
.. :',..· ..·..
.

:ve::o::~::Q·~:o:8::. "e\: : •.

,.: .:.ri.;
C

,

,

help8radrukk.ru--'U· n:~:eas

