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uit-stienen , dan 'beproefde Uleo

be.sclterming nemeD) ilfJien het nl~l! tloodz,~kelijk
Satilpang 10 dui zend ko.youS's ZQut un gornaakt. Ell'
tut -::.-lij\' ing ddt'
Eeu aequivaR.ken t rnen dit togon Jeb verkof!pprija van f 6.vaal' de wiu8te n,
de korne· cultnnl' afpH pi col, dl\!u geeft het ee lll;> ronde BOni 'All ZeL'len
ti~ als bijvoegsel den volledigen tektst in
iJlilioeu Gllldel~ wa~rde . Nota-bene Let GO[lf6rnom~nt
. werp t,· 13 dus het eon ige ·wat gezocbt moet ,yorden~
uetsslt .2Ve1t Guld~,1~ per koyang.
h'et Italiaansch en R oUanclsoh van Vel"
Ji:u ua\ is, naD.1' wi) meen en, g~makkelUk -te ~in
In bet'gep8s.eerd. j~ .r (1877). bij eene at. rk. droog.
eli's Opera Jl Trovatore (De Minnezan- bestulli". \Vij Ivi!!e" den schl'ijver nn bovel:genuend · den op de "olg-enue \\'ijze:
t=",
werd onge veel' 50% meer r;out .angemaakt
nrti kel niet 'lo l g~n iu Zijrl6 besclll·jjving Jer gru we·
L In aile rc.ide li lien, wau r de k"lTiecuit uul' niet
gar), die morgen door het gezelscluip van
Tu~scl!f'n en nabij de zoulpannen _ nu ko rn ik:
len, wolte in ue 1I1inuhaBBa gepleegd zijn, all dol
JoooeDlI is voor de bevolkiDg', wortH zij afgeschaft.
waar
ik welien wil - wonen -dB duj.r;snden . IOo.tmaden heer Berger Deplacf, zal worden op- d"l!mg,;ultu u r La handLaveu. Op Java heei'l IllBll
2. D-e,;u's-!$ewij"e wo rdt aall de bevolkiDg' gekera met bun g8tinIlen , Momede -het Gouveruemellt.
gevoel'd.
'
,
beJaofd, eu - de rotting, waar-van ook
vraagd, of zij de tutduisver clool' haar onderhauden
perso nae l voor d 13n zoutll'~lUti.ak.
bij de slaatscnltuur zoo dikw ij l;; een oumenschelijk
luinen dUUl'laalll wii ulijven b~houde n tegeu beta·
'fe Sumanap moet dab n;lk 5ijn drinkwate~ _op
'ge brnik ward geliluakt, moge afgesohaft 'l. ij II, - .
ling Beller pucill, geliJk sl"ullde mel de wi n5t welviet paal afotand hile'll, en op Sa.mpan g op vijf en un
ook nu nog. ,;'orden hier en dual' roiddelen aange·
ke !tet (;full vel'nellleut gemiddt'ld over de laats te' halt'e 'Ptlul!
Eeu aequivalent VOOY de Staatskoffie- wend OUl de koff,et tliuen producLieC te <Iueu blij. 5 jD.ren vau de dovr haal' gepl'od uceerde koffie
BinDen delL omt rek tan gezegde afs\;aIlden iB nefven, welke het daglicht niet kllnnen verdragell.
genoot, - ver.mioderd met de ~oo f'delijk 6 belasting
geD. d~inkw.t.r te ' ve rkrijge"; .elf. Diet eeD8 bru:
cllltuul',
Het kau ouk niet anders: wil meu bet slelBel bes ub tl iJeuueld .. .
.wlter dewijl de b ll vengeDoemde riyieren slechhI ZQut
houden, .dan i~ er geen andere weg Ie bewalldelen.
water, lloodirr vo or de zoutpannen., be'f.t ~ln.
;::, Aile koll'ietuioen, welke de bevolking niet
Om rivi"'YJiit6r, fils' betwelk l-aiigs het Chinc6icliv
Daal"uill Biuiteu en het Gou ve ru emcn~ en de Euro·
w~osclJt Ie behollde n, word'en in het openbuar aan
In het Novemuer,nUIDmer van het 'l'ijd8Ch7ijt
kOlDp e n de kawpooog Mi~keen te Bato,i. sttOOlllt "n
l'eeBche
illllbtenfLren
de
Dogen
voor
de
hnndelingen
den
.wee;l-biedeo
de
voor
7G
jnen
in
e,fpadlt
uitVOOi ' Ned. fndi,vincit lUeu e~1l opalel over de kof.
heLweHr men - nldallE gootwater Doemt, _ t~n8 1.1.
besteed, vOI' Ulen~e daarbij de tuinen van ';1 ke des·
fiecul tllnr in ~Je wliuabassil, dt1t ill ill~!lig' opzicJhto de l' inlaudeche hootilen, en deg-eneu ondel' dezen, die
D .. b~ den rl\'ieroe VEir een Att is tisc he put gehoord _
Jeu woad nict hebhen \\' illekelli' te piegen, \Voideu
su een a(zouderlij k percee!. - Aileen EOl'opeu·nen
me rk\vaul'dig Ct! ook van toepa5sing is op ue aldeIs
zan men te Suman ap en Sam pang willen yechtenw
gebrek
Ilan
tact
en
beteidlJ
nit
den
uienst
ell in Woller's uer- dessa, wier tuinell wurden opgobestuande dl'l>wgcultuur. De gcschiede ni. yall deze
Hoe dankhaar•• ouden. dan an.. productiev5 <outSlecht. dool' een .talsel vau tyra~llie is
veiid, kuunen .tis p!ll::hters optreden.
..
is toch overal zoowat dezelfJe; eerst barnette de .
makers der Regeering VAn . Naueri. lodie "ijtl:, wann~r
. de straat;koffiocuituu J" ill stawl te honden.
±, W'at Ila de uitbesteding het total~ bedrag del' zij de goedheid .. ildo, bohben om .an beid. plutsen
iuvoering del" koitiecultunr hoofd,ake lijk 01' 0pwlik.
Vool'zeirel', nid oVdml is de clruk van het clwaug.
el'lpaeiJts-lluuon· minuer bedl'aagt, dao. de zuivere
king
aa.umoeuigiug uai\rtoe, ID13t b ijzond e~c b e~
oeD' Artes.ieah. put t. . cheriken, bijy: "till te lIfoBIi'
steIDel even groot. Iu die slreken -- welke I.ro u·
wiost, · welke het Gouvernement t{)t hiertoe 'van de
100ningen aim hoofden en 3wbtenal'en, eo. nanr
doeng-moeudoeng an een te Bagoong!
we" s op J ava Bleeht.a tot eea drielal re,identien
kolfieoultuur in uet belrokk eu Tclgeutsehap genoot,
Des Dood. zou zy . elf. de d.onoor gemaokte onf;.
Illate het _telsel LDeel' vustheid krec..~, en het gezag
bepel'k t zijn -- waar- grond en klill1i.lat zlc~ zuu·
\vurdt omgcaiag'an , OV~l' a,Ue manndijke ingez<jte nen
k oat en ter ;Jg kunn en vorderel), door per lIectoHtel:
,ich uitbreidde ging msn o,er tot dwao g en de
water 25 ceut te laten bet.len. N u toch ko.t g.woon_
danig voor tie kofl'iecultuur Big-enen, dat de urbei·
Vult het Togell.chap "an 16 tot 50 iarigen leeftijd,
tQepas~jng . vali Btraflen~ In de 1tiinn.L 5sa zoowel alti
lijh "en R. L. drink ... t;r op die pl •• i,en 45 a 60
del', zeit, bij dell lagen
welkeu het Gouverne·
u:s ~ell vasle llO Of~6lijke bebstirig.
00 Java eu llnmutru spreekt die ge,ciliedenis van
cent.p.
meut voor hot p roduct
een matig dagloan
5. DJ mb 4 b~JJelJ.e belasting wodt voldaau
t;genzio, onwil, ontdUlking e·n moedwil van de
verdie.nen kan, is gee n krachtige aanspor ing van
rij;le - dar bevolkin gj Vall vexalie~J wiliekeur en
ill 12 maaudelijksche payomenten. Wle haar voor
SAM.ARAN
G.
het einde der maand, wnarover zij loopt. met be·
bestnul'swege noodzttkelijk; waar de tuineu dicH
ohicanes bij de hoolue!l; vun pre.sie, ourecht ell
POarKAN'IOo:a. Morgen-middng te l~ UlJf preciellal
tu",ld heeft, word t vel'o~rdeeid tot zO'Jreel <Iagen
onkunde vna het Ji:nLOpeescll besto Ul'. Zij leert, \Vat
bij de desB" gelegen zij n, wordt die cllltuur zeHs
een poaf;p.,ket voorSingapora gcsloten wordeD te ,enen..
teual'oe!d5teUing aUIl de upenb.ra worken, tegell
een bro,: van welvaart 'tOOl' de ' oevulking,zoodat
avaral is waargenomen: dut eJ g-een zek~l'JoI' miti·
den
met h.et derwa~rt8 ¥ert!'ekkend Btoo mlchip Banca ,
dl;il is 001 t.egenzin en atschu.;\T van iets op ts
zij SOIllS ui t eigen beweging de tuinen goed onder·
geDot nn voeding, als nooclig is om hnar te kwij.
gezagvoerder Or~ ig_._ __
wakken, dan dwang-, lJe wellt nul' vl'iJheid, <lie·
houdt en daar.an meer uitbreidlng geeft, dan_ het
ten, legen een loon van lien oeuts duagB.
TELEGn.!FIL Ret tljdalij\. k411toor t e L6Jlgkong is
clen mensch , (ok op de lag ere trappen yan out·
GOUY,emBUleut van haul' ei:Jcbt. Maar die lievoorZ18danr het ae([uivalent del' slaatskoffie·cultnurl
aedert gietereo geopend.
wikkeling, eigen . is, voert eers t tot omvil ell lijdeJijk
recb te slreken uehooren tot de uilzonderingcn, en
E. ", G,
venel, e u naarroate het zel\bewtlstzuu illeer e.n /!leer
l.genover dcze staan . andere dis!l'icten, waar - het
REe DBN'f S-GZ 2 1·: CIIT. liedeR etcnden ),"oG r gelloemde
Opera.
in Lam olltw"aakt, wordt 10 dwang eerre onmogais officieel door de Rageering geco nstateerd I -, de
re ob~onnk twee .suropemen,terecbb, beiden b•• chn1dj~d
lijkheid; vroeger of later ontst,lai een 0Vonl~ke
planter VO OI' ziju .trbaid 'I tot 5 centen, in ougun·
yon overtrading VAn ort .. 18 vnn. bet opillln.pacdreg.
Het cafe,,--CiJIlCert W58 gi~tfrreIJ a -l oud, zond~r
"trijd, die ten sloLte aan de Vl'ijlteid de
e·
stige jaren zelfa slechta een oriderdtleltje Vim eeu
la ment. Zij word.;311 .e.o&uldig befollden &an hot hun
fdl. ged~eltelijk 00':'; duor het ollguu stige Wtldclr,
. ten lal!te gelegd ~ en mi~jd i en b".,idan v6!,Q"; rdeeld tot
'l'eHJcht zagl de scl:!rijver van .. boveu
cent pel' dag geniet.
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d~gen gevt!n genil1 sttaf.
'De staatskolfjecnltuur wil men beschol>lV611 a le
ge n,al, dot M e«. Mel, die wigens bat "programma'
, Geen eilendiger Ilitvintiing op, staalhuiaboud- '
ealle belasting in arbeid, die men verplicht is te
D E REBIDENT YOOnDE Or5~~. De 'leUOhULing en
"e rEch,-,ide ne maien z.; u optredeu: do or or ;eat eidn e id
kUllG.i g g.eb1eti , dan ummgstelaels. Het verueuert
heffen, orodat de Javaan DOg Diet in staat is in
verdwijning fall oozeu H·esident bij hot oOl!l~dio ..
was Ilfwer.i g gableveo. D e QRWe S Mal!BOn eD Laurentt ·
gebou\V op Vrijdng j." 1. b ~ra st~ e op sen miarerst&nd ..
tls uHvoerJel'a vall bet slelEel - groot eu
geld dezelfde bijdragen aap de scbatkist te le~eren .
benevene het ileeren-pet2oneel deden hun besb om
Hr Waren fuQr Z.H.E G. plan.tsllu · besproken, doch.
- als het voll!: dit door het te maken tot
Is dit laatsl a eelle waal'beid:"::' wat ~vU voor Oll B dat gi'irnis tJ \"ergo~dt;ln.
de hartje. eu bet bdWijS de, be. Fraken pillatoo niet
slaven, die rooeteu"l"!erksn, teg-en een'niet 1l0erLens·
niet toegeven - dall moet men el' in bemBlen, dut
In. het nas tu kj~ li L a maitre d e Cbnpe"llCl" werd 'l.oor
bij hem bezorgd. In de moening dat hij ,ijo b .tbeb.
wSBrdig loon, en die 'i'oc;tgedreveu \Vorden ais lust·
belastingen in arbeid geheven wQ!·de n. Doch in ' den heer J\~l'rier de verr;u,oeiende roJ van den kapelber nan het gebouw tOU Oll.twoetan nw hem een eo.
wd~ en vorm' een gouvsrnetllent vah zij ne onuer,
diereD; en genen: door zelven b~u l te zgu ,of auderen
meester 7.aer )'er ..iienstelijk fer tnld. Ma.dHe MaBson
~nd.r tor hand te stelien en zyne pl .. t?en un te
!.t olld bem! HIe dien6tLUlug~ ii·-J(j'lr./;l.e 4(Sf1ge (0. L VO(\!'
het werk des beuls te doen uitoei'eusn. Maul' d.ardanen ook lasten heffe. behoort de strengst mo~e-,
wijl..ell; Ulic! au liesidc:nt zicb. nAKr de · oomOOja be-·
de keukan 6:1 f~Ot' h~t: repeteeran .tijner compositisLl )
door ook onl.tatH yer~ilterjng bij bet yolk en vel'bjke rechlvUal'JiglJeid het grondbeginsel ar vall te
gO : OD; doch Diam.nd ..ntr.ff, nde, bed.Dkte Z.H.E.G.
dopp Br ter .Urio. H.t stukjo .... or d. d,n ook good fif
wijdedng van het bestuur; g euechtueid en trou~
blijven uitmaken. l!Ju sail die eerBte voorwaul'de
01' ter~cht fOOt: met :r.ijne d.:tmea te g~ln
rondgespe61d; DlfU\t' het ko mt ona yoor-a! in eenc. r.c.n.l
Bener goede en i)il!ijke bela'ting voldoet de slunts.
wachte meu daar .niet. Zelfs het zoogenaamd go e d~,
.tJ ch arrelen tot. eeD gelo.kkig toaval h a ll} zijll8 - pb.atsen

f;1envoudig of men eldfl's slag-en kUD o
En bet Vtllk . ... . voel:de de gege"{Uil bevehm
s IMf.~ch llit, Maur hOe '! Al zuohtend, tllol'l'ond, viae·
kend op bOO!!I"ll en vl'uchten, op de drij;el's en het

en

J
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dat men oegt te ,villen invoQl'enj ",e dijt· llioit. 10
stede vau daa rdoor een yolk noo al'b13idzaamhei..t te
gewenuen, en het 8mi\l,k te daen krijgen vaal' de
voordeelen (sic~) die daal'Uit zouden moete u voortvloeien , wordt het vall den aanvang, j uistdoor de P"Y·
chologisch noodo:J.kelijka oitwerkiIlg· van deu dWang,
tog.n welke. z.. ok oak. iog-eoomen, ill !.ou die iUak
auk werkelijk in het welbegrepen be lang del' be ·
volking ;'ijn. D. stiumlans tot ijver en ontwikke.
ling v!<n ellergie' ontbreekt, en wanr die oiet aanwezig is, ,d an ge~Il OJ/kale zaak op eelle tue k o[nst
hopen, ' Dwaog werkt,verlammend, oiLpntLend, vormt
een 'slasf!cbcn g ••st, Illaar ka n niet yoorkoruen .1"t
de tllens~.b, IlJisr ' ziJ'neo, a. an leg, de kracht bel.ou· it
\J.

tot lijdelijk Vetzet, en bij verdore Gd\7ikkeJiog i ll
roaateehappelijkeu .in _ijn eigan weg wee t te zoaken,
om niet,-lanj(er ' de dupe teo zijn van hat stelitel:" ,
Ilat~ft . de ,kofliecultuur in de MinahaBa bewe.eD,
en ook op Java zijD vele teekenen waar to nem en,
welke -(.oonpeHen da! hat dwangatelsel op zijn l.alate
~eenel! lo~pt. 'Daar zoowel ala hier. bebben de volg·
zaamheid. der 'hoafdeD en de gedwce beirl der bevolkiog
tot ~eDe'i.oortdnreodA. uitbrelding der leeH' v.l! koffie
geleid, ' ,"~;bij .meo Diat sltijd 'rekoniDg hield . ~et
de g~biktb'lld, van grond en '· klimlltlt ·' of met den
alatandder tnioenvan dede.,a's. Dtiizend,en

bij

duizeoden : bOU\V8 . koffi~tuilieD ,zli,n. 88nge,l~gd in

• treSIlJI,. qar , ~eDatuur . zicbbal88tarrig tegen

h~1

dOO1'deu .. lieGtder .l!Oheppl~·.' oDtw'o rpen a~l. ee,l

wanr well Sell graot gedaelte flU)' b\)t gesprokene en
kol'f'iecultuur oiet; eu weI in yerachilleude opzichten.
gt:ZJDgene nLtlt liau veratatm, wei wn. t eentoon ig v:)or.
Stelt men, dat uet Gouveruemeut van elk katti
Wti We ~Sl)l..tell Mida ms Mel, di e, Zivo als wij vern e·
koffie, na aftrek V3n aile onkosten; 30 cents - voor.
men e.n aauval v",n c LlO lerine heeft gtJh lld, spoedige
dee I tl'ekt, dan betaalt hij, die 10 katti, in de
beterlichap HD on B zelve eell spoe::I,ig wede rzien to e,
pakhuizen aflevel't eeu belaBting Vall I 3; wie een
piltol prodUCee l' L ee lle van f ilU; wie 5 pikola voor"t.
Ingezollden Stuk.
brengt eene YM / 150, en toeh lla dden misscu ien
allen een g elijk !lantal lwffiebaomeo geplant en'
EEN BED.E#f~l~~~~ l~~l~EGE.EJUNG
jal'ell lung onderhouden. Nag ollbillijker wordt de
_ _ _ __
zaak "anlleer men leL op hetgecn ill de geslelNog niet lang getedan w.erd or langs de Nuordde gevallen ie,lel' tot ioon ~oor '-ij n rooeite olltvallgt,
ku.t<n ,an Ja •• , ,,".:"btijk te )3.tl',i" Kr.w.ng,Ohorinameiijk de eerste j' 1.40, de tweede J '14 en de
bo n, Remb .. og OIl .;;oerob.lIl, nag 'out ton boboor.
derde / 7(), De laatste-, geniet o.p ' di~ IYijz. 'welvon het GOllyernement _.ngem.okt.
.
lieht een da loon van 25 ceuts de tweed. eehter
tlucce88l\'elijk werdon d. "o~tponoen op al dIe pl"~l.
g
,J
•
•
s sn opgeheretl 1 d o ~o uteohuren afgebrokeD en DUar oe
slechts {ijf ' ceots en de producellt van 10 katll's
residentic M.du,,, ove'gebraoht.
rooeL "icb lllet elin hail,. cent daggeltl vergelloegeo.
In do,e re,idontie zel f, wetJ~n llled ~ rer8ch.idllll6
' Oohillijkel'" ongolijkmaLige.l· dl"llk~enii. belasting
zont.cLobli"emeilten opgcheven eo in •• k.l. pl .. toon
kan meD zieu hezwaa1'lijk denkoo. T er wijl men or Ita Sum.nap en Sampang geconcoul r.erd .
allerwege naar streeft, om den man, die niet in
Do ruimte,· wolke ,ilOna de zoutp&nnon to lluw. np
stliat i5 tlleer te verdienen, lhm streng tot o.n.d er-. in, nem '. n, be,ton·d uit de uitge.trei<tlteid s rondr beoo"_
houd de5 Ie-vens noodig is, Van de helaling van
len de rivier' ,.n Sum."ap tot "!'n den oevor van d.
belastingeo te olllheft'en, ei"oltt men hie r Van h on- ; rlfier 'an Suoks.; eeno lengte uebbonde "ao Oll60-derrldui zendeo, die ... an het, vel'dioind; dagloon 'nog
foe, 6 bij Oell breedie ,." onge ••• r 1 '/, pa.I, - en
gellD ~ord droge Tijs t kUDotu koopeo, twee,derdeo . die van Sampa"!:, \·an. r beo06t." de ri,ior un l\iu.
van de. do or hen gep~odu.oeerde wnarde. Is het te
g.r.ngan .tot en lang, .d on oever Vau d. · ri,j ", van

I

verw~ndmn:

allot geeD .. politielllacht en geen atraf.

:.~:g;~.;~e ,"l:"!~;.v::~b:;d~...:;,n

ougomr
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bij

ow do onttrekkmg. vall I
Die van 8n ..~nap werd i~' .eY~n en van 8am an
helettel)'1 : ir. t ...... ollt . j\t.bli......nl." verdoold, al"
p ~
In,.!,eD mb811erwegg t.~kenenvan. corrupt •• voor· 'I
te iI,nm ... p, K.ltl.ad~,. '- Maringan, rol.boo;",
bsdretglog. 1'1 staat. .

ZIJU

kol~.a~n ,de gouvernellle~t.-I cveriug . te

'enet;tVjI,Br ,aUe ' &rbeidverS~facbis;w&arde , d~.D. '. '..1."

da.n ,d., e.,

.8Cb~ltLdaa
.. , rva, n

moet\.· ~, ~ ~cl» ' i;o1fe :iuet .beIQODd ' Wllrdt~', , ve~emeot .elf I.e wlJten?
Geell :J!O<IdlJ'I&pmeD; · ~ meD hWir Diet' gelukklg'
Niemand,wallracbijnlijk,

n.~o.n

~iI1g

nieL .&
..&
.n het . G.0. u - . ' M:G •.
. !!"m.o.udQ.ng,
... rp •.paa, .: N,mb.akO. 'en
.' ,
' 3.,okka; eDte S... pang "It l'ellllarengan,en Bagoollg.
zal bei · dwaD~t<l18el ·iu
Gewoonlijk ... orden to Sum.up jaerlijk. 80 on t.

mocht doen Tinden
\\rij verwelden di~

tOO

nitvo erig

omd .. t wij weten

dat \'e1en in de meen.ing veri"eerd en a la zon de Hendent he t g ubOtlw weer heb b ~n 't'erla. teu, uit g6Toe'igueid omd at men \ 66 .. :t.ijne komst begDnn 8n W~U •. Wij
etellen er prijs op, dIeD v~rke~rdoll ind"ruk. oDltr6n~
het nie u'lfe hoofd nm onll g9west .wag te n am . . n. te
meM' olUdut· (10k wij dnaronder Ydrke er ddu t Dd'n wij de
tdotwoorden nt:~recbreven OD£cr" ,I aditlc he Kronioak lJ
\'s,u Zllter.L:.;; j. 1.
Z.tHO"S II. deed d. dj'''a-hho~p.t;'D
Bebi \Viriad iDl,djo bui.za.king bij den J'auall
Soerodrl..Do, WO ODBohtig in de de.3~.. K~ bon.~o~ng
.( li,triot Sroudol). Binnenolllli. werd niet. ga,ond.n,
w!l.ar·op het erf, clrcf\ 1 5 p8~ ·va~ h~t buis af, yond
01'I U:lolZ,"CEN.

,,:r.,

mon een

doo'3.j~

met ·25 mat_'s tjandoa.•

W.t in het' boyenst.8 od.· gavai 1.... ijf.. l.ohlig il
(IH,wt)iijk of a~n kwaadwillige . de LjiUld,;e bni t sDlhuil
bt3eft Ded~:rgele8d) l .a n, . [lallr men on.6 renekert.. met
g.a lui gen baWeZ6'R worden .bY erne, llle~ ge wenscht
g.,olg h.krooude hoi,'oeking, die Ma. Tjokrodipoero
a ~rgidtf}rftn deed til.b buize: ~·alJ zail:ere Kerto, in de
. hmpong Ker tob.ng.an (Putolongan). Nad.1 ook ·daar
d. huiozoeking uucMelo.. ..... afgelooptio, yoodeeo
opp.'. ~ r aobLer het buiij ••n doo.je met 4" 15 mata's
tj. nd"", '\ .... il< d. bDr.D un Kelt · d.. r h.dden ,ien
D a der.erp~n dour eBD IpioD ,an deo npiQwpaabter, up
.ieD. ' T~rloek d8. ,hrill.o~ king plallt. fond, doen die
-

daaraan telf Diet dl:'ei Dam •

Ind ian Kerte nog niet ge'oDn;ad i.. d,ukk.u wij
d. hoop "it, dot d. A"'i.te.Dt-~aiJ~nt .oor d. politis .
d.....ok ,m.t meer, don ge"o... uo"keurighaid nl ..': ,
, willen. nod.no.bn,· opdot g •• o ·ooecbuldig.. ,_'nIfI; . .wordo,

DUlli;ST"!.L~N. Do k.mpong J\1J_te.n ilO,ergj8t.":~vQ:!J.d
llio, gelnkkig gG\Ve""~. Rlj den J"y.: 'U
ingebroi::an en ilijJJ, yenchoideue
Jdeedlngob"kke"
&l1 ann

lich n.ar het

d.srmed.. re ed" van zelf , vanden ilag komi. Ook .ian
dik"ijl. illet eene kJeinigheid .olol...n, toodat bij
en. 2:;Bul' te reaht-· io l.iju eige-ll nftdt:.E11 'lou. 'Bob~
t5n, :t.iich in aOZl1ll
of ook maar v8!)thoul1end to
betoonell. Asu 'l617z.et ~ou
hier wei ht1~ nllerwiut.1t
willen denken. SlechtB rl;:\-ri, .l~ de djoeroeto61is hUli
idle wat .J t. grot' maakt. ntet Janger

'.land. g ••• ngerii. gedeponeerd.
Zijn li.t heeft hem dU8weinig geb •• t.
• ~ Door dell .I!Itoomer Ba1/.da, git3be!'en VAn !l.ifakl8si\l'
hlsr ter reede gekotUtll J ziju geprardd:
•
le. he~ fregatBchip !:!iiedrecld, kIp', Willow •• peilen.
de aletoen KatapJlllg Z, :G. O. 1/2 O. _
20 do Eng"i."he burk Lijr~ I beid'll Lnbij Zw.antje.,
as de> .lJllll8{}he id, Oat,ji.arl'tut f Dro~ghe.
~ Z.t': M~. afgekeurd kornt 'i)(W /'Jpeijk: ill heden
morgen op pubheko vandutie varkaoht ,oor j 1825Q.
Kaoper: ,Pa Edua.
.
het
- D. Cbiv.ee" Tan Si.u
vernietigen zijuu' boekeu,
duleUHe YHU ztjn fail1itH~.;JUlent
gaan l en tegan
die
nistStraf wa~

eena gl(lQt~ 'uIi. iille- zijd6il toegeet!o~H.!11ule. _I.il~n:ig_'~
werd bijgo'"oond.
'.. '
. (i[~(Jt.)
UIT

Mu,.;..s ..u,

D~ .iokt.

,

o:de, bel vee dll""t

:;g;:!:~;d b'~~~~t b~~wdij6kt ~~~:;l~O: ftl~ij~~de~~:~tr~f::~~

J

gsvlil j wllurDij nog 'menige klag' 00 ter
over de onyert1clJ.iHigheid waarmede.men
laat ligg~Jl.
Bet.. ZiQll N ed.erl;ilnd geen oneer 'yn wann~er .bij
dergelyke calalnlterten _over eeuige feesrtsen KOD
beBcl:tik~ WOrdf;!n; d!:loarmede zoo. den inlander eepe
reeele dienil~ wordel! bew8..tcen~ -, mallr het kosb.geld.
N~d\.J.Jfr.f.Jd Ie_ ultra indianoph!1antroop, laat telfl lrijn
brtl.i'l~ b H~chermelingen hunne lidhebberijen v!ln ~piQnt-.
en donbd8pel, ho~ llleer h~e lie'(erJ Ollar d~bbeltje8
moeP£ll ZG niet k031~ll: atin jUS!jU'
l-a 00ll.TU!
.
~ulkij

h~~

kWlltH

is hedeD.

a

bijvoegsel fan de Jar;a~Bdde
ID(; OV61' deza stat. het YDlg£onde. )
iedera aanda"cht W'ordt g~ve~tigd op de uitatebereidiDg nit de O.eao, door J. J, Lone!
Waa!, No.4, te Amste:rdam:
om bet 1.:00 eeDS- ttl .c.oemen,--eene poederdie Op!08t en volgens chetiJisob-analy-R
v.an den Rllogleeraaf aan het Athe·
te Am!!terciBITl, S. "', Ganning.
berat, duo. bij gelijk
nog

OOCOATINE,

G~rUIGENI~.

JJia(!;ndt.:'lad
God;dieffstigl:
i2, heei't dell 'iC'lgenden iuhoud"
de bonwilltj6Bter. ,Eene GEdcter!;i~he dorpl;!~
gf·.ichieds!lb
door W. Mtlllinckrodt.

~n "een

l!ewiobt,

No

iiJ dan eene Luivere ber';idi~g
t08roeging fllt:. andere stoifen
erkent de Hooglee1allr in de"
A, Oademono.
.
van het ouderZioek; iugeateld 'i'an we~e!
van Oorlob ,luidt. dab de OOt~('ati~e
w;)rcien een uitm~obmdeJ - met £orr
onV9tmeugd-d cacltoobeNidmgj het uitgebreid
onderzoek van Dr. A. E. y. -.t. Borg') I,een"r Ran de
Hoogers Burgerschool t'Q Le~nwftordeTlJ hetfc hetlelde
resultant opgele¥erd.
Hat geneeElmndig onde;.toek in yerlichillende gaathuizen en hoapita!e:n alwaar de Cocoa Line allYemeij,Q
gebr~lkb wordt, haeh hat bewij, opge!everd,
bij
tWU.ki..8 apIJsverberl1ig en filB herstellend middeI de
Cocoatiue uitstekende dienHten hew-ijst.
Geen Oocoatine
in den handel gebracht dan
r adat zij fOOl'Hf door
Qllz:er N ederll...-udschQ Hoog..
leerarou gekeurd lEi; een
dat attest WOldt
telksnmale in het L/Trl;st,
gepubl1ceerd~
Ai w"t men in de
a~ntrefc fiDdt mell
ook in de U4 caoo-oon.
·Dool' Lare groote OPiOSbaarhB.id. is zij" veel !)i-'o:.iligof
n-rt-eerd dan ar.del'e cacll ~ berei,Ji[.genJ ell staat dan
ook Jbij'angdurig gebrulk lllet tegtm.
"
De TIll-tuUt." getft;
we.Dlg producten ir.: z-:ilk
€6n klein \'o:uril~n
voedBnde beatanddeeLm a)8
in de cace.obOOllj ran daar de latijns(;be lUUi:ll det
cacaoplt1nt TIIEOll110;;;1A-, bttwelk, woord-elijI Qvergset,
GODENSPIJS betsekent.
W 0 kUDDSU dUll. ill het kort de hoofdeigensohappo"
der COcIlfitlene samsnnttende, zeggen: dat elk -die
nit een gf z~ndheid8oogpUllt wBnscbt te gabrui.
lloodw6ndig ..!eh van OO{Jolld:.e moet bedi8lien;
?mdat zij vdel _spoed'ger _ n rteert\ en yeel me~r •
foeo,ende beetanddeeleil bevat daD eelilg at!'der caco:.\'"
fabrlkeatj 20 omdnt zij bij langdurig gebruik niet
tegenst!lut.
.
Ook, voor· g.!lstrulloID;;:D ~ijn bear ~xquise smaai: eo
DIet te ,venrerpeu eigeDBchappen.

Et;l:U klein

J

d.t

I

~oo~Q:!m;at!!i:~ ~~k~~~:Il p~~

len
oen pond inholl i is

I

rab:

J

d:~nA,:~:

3.75.

Kort ell bondi&:.
!ida laDIJ,

~~::':g~:~oee:r::foppen uit.~nD~\i;r%~e:f~~!d~r h~ij e::~~8

(1m
die
of zith claar
komt !l.~meld6nJ het eerf'it te woord te frtaan· en bij
den wedaJ!-a te introduceeren, en belsBt met het \'er~
beBcheideD,
enz. op
te shEen, en z;ij do~n dib te vrijmoediget',
·nalil'm.. ~e huu'ue geringe bezoldigillg hUD dllartoe lie-kar
reeM .chijnt te v<>'leen9ll. I den regel bekl •• gt zich
de klein6 mAll dttn oak det 18lt8 ntl;!t. Hij iB rBedB
z:66 gewoon aau bet off'~ren vau u(;ll'geiijke dJUUB[lrB
onder dtu naam ~'a-n toembat kinan!l, rokok, k~ttas (goed
foor airieh,
o( papiel') en wat dies mear Zij1
d .. t ~ij cr
niet c-ellIllllal om lnut
150m. nog voo!' hlJ rilJlle bela-ngen bedt 'uu'"el"rU~tlL

leveuBloop tOl:'kenntln ale u~n Ben klok, die )fl' dell
Loran 0vgehRllgen ell door dt'fl klokkenluider in bewe ..

FEU 1 L LET 0 N.

Schetscn nit

J

Stmientenleven.

JIir. P. BROOJHOQ]<'T,
III.
VOG~l>P:ERJPEOTIEF.

gini6:o~j~p:l~:,r::~t?h8b

leveu

i~

~8arop

91' eohter,
nDg
mON' dau. voor andere n:u:JJ6chtm en 8.udere o!ll8t"'ndighe~
dt n hut glet~procul.'l vall~ulk flen over:.vegollden iuvwe-d :8,
dp,t d$ "tlgt;tvuUght'id Yllll den • .Mei~tee' over bet in de~
groLd femtijvend meta.al nauweiiji:s overdr8ven ~on
~voorkolllBn. Dd Litel UU1 duze I:!Ohet6~n duidt \'oldoende fiBP, dati wij dl;;! atudent... ",ordiIlg ell !let I:;tuder.tf'nle,en op het DOg hobben. Latan wij de uit.roue" .Dh.
denkr:~n wij roo!, ho~ oogenbilk Liet ann die
sta.len kllr&kters1 dte ll/t. gebogen. ttt zijn gCa
lJ:.:ot OL.weefstl\hnbare kra~hl wader in den rN;l: ....
t n
terug,~priugen; lIoch fum de onwiliigiJll die
1]'sn tee voren het plAn bt1bben opgevat, IUS)) de
d<3mie ee!~~e jaren HiD. o!'gDDl'cideld Ziing~ not t"" gllan
d,Jo~'brt)l'.gt'Jll, in "fw-Gcbth g wub (·r verd8~ "an hen te,
ncht zaL !romon. Dezfl zijn dt; polt;.'u d':Jr H'ud~ll~eI;.~
wet'eld, tus~,chen welk" 'de koudl;3~ gemlltigdo, wanUlJ,
beeta, yel'wl"ger:de- lucl!tSLrekcD mot ontelb..ll'E3 gr&den-~
vcrschU: en ir.diggt- n. Yo or cit) bcW'oncI'1! dier lllobtstrt;;_
ken is bat. van het grootste gewi(!ut., bo 3 zij in den
I\cademil:lcht:u vorUl l~n gegoten J of Hever z'"chlelf
daarin bebben gegoten. De eerste vrie-uden die zii :i\1o
UiLki~'l;ent do kamera die r;ij gl buurd hebb~l1, de ~en
~Ch~D waal'bij zij komen to 'Won('n, de meid d!e hen
bediunt, de kleermaker die hell en bunne kJeereo, $\Iijdt,
de uHspanniClge:pla,teen die rij i'r, quen~eerth, en clui~
.end andere kl.id~be~9n od'Leu lD e tel k 6 TI d e r
greoten invloed nit op do de.gd.aamheid of gebrr,k,kigheid van het gieteel. Zyo die om~tandigh.don .ill"

II

I

Olllckt.

mllal ,a8t~eet.ld,. ~lIt wi! '.sgon, b~eft de Iluden!

L'f.-·hikkiog.

.:I.peldoorn
verkl.ard.

•.• al, llag(TIOeg ieder
II.

~:: g e n
En

11 U r:l ell

verd-nderou

tie. De vu,ug is;
dell wil tot dle
tell? Ep in
v~rme~n ik, _dA~ d~ in
deu bt'giDDe a~ngt"nQUl6IJ H"ew-oonten en uitgtllokte OlD,stllDoizhedoll (W.olKd trOU'iftws WfC,!' uit vroegeren ler8118"
naol13g fO>JHvloC10 l ) de k"ns rool' het ,_ludentellleven
reel kle-iner Ulllken dl',? ,~o.or de grdota 88meIll~'ing~' Ui*
de minder~ 'llitg~breldl1tnd o.u dl:'U 1l10f!td6rell inwendi.
samenhaug ¥I\U de stude-uteIi-maatsohappv, ,Joei.
f VI)Ot~ c;at ~_e vo!'5chillaudt! deslen soborfler algau.oei:.en £ljll O~l 12,8 7 goed a.ne~o'lli.itelld 'p,
vorm8u:. I~der ~ndlTldu DllJet blyven opkomea
blj z!cb m den begtnn-e- tOODt. Moaala t;(h,d&-tlg kenneD, I!-t"it 61' hem TOO," t8
tlo€'k,
. lilt h g~redlti,4dJ hem - Terdel." ale lO()du'lg
te gobrulkell, iavt h~m uiet Wtl'er IQf, WsoDeu eea
bekende 6char:relu,llr "Y!Jorgued B 0 lie- d e WOldt_ ~-de
"nroedden 'Un ,or van - dan beef, hy eou' .eetlug.
~il~I11 .~rOQel le.. doorlo0J:-l81l om be~ oDgeloofdgl6 ~Olo,
u~t hlj ITerkeliJk geen ~charrelaar meer ie, &all de
acartl;'llUil;! ingtm~ ts doe~ 'Jlldauj' ja iJ<:liJlij 0:. eeu. p.ar ja-.
ren l ~al de $;'!l oLwder Ult do lucht k:~m8n vall6Dtd~e hemur g In yoll€n er'lll!lt foor eEn dt'r grootste_ piennravierl
TOn d. acad.mia houdt, lh."o Q met
oboolU'&ot,die
den tegenov-ergt'8teldou Y6Tli:urnien '»eg- "pgaat. IOdieR'

zuO

Dude,s
pus ll8.ar

om uit tB

ACII:-

lied

rerlieBt
in hem.
\-"srkUuu:d, IHl I eeD. &Inbod

is door de

J

Zl;nder OLa jUll!h in de twieten van d" d6terminis",
ten, ethil!ch·determinillteIJ; yrije·wilfJ~J f"taliteits· en
.npralapnrieche of infr~lapSlriBobe prlledesliD.tieMman~
Den te ferdiepen, ruogon wij wol aat:lnernen dat het
lev-en ,an dt.n mensch 81 tEl gemakkelijk zou zijn. in·
dien oijn bestaan to vergolijl.en ware bij dat nn .en
metalen klok. De lIMeister" in h9t gLied von der
Glocke" doot v66r <!o gioling .lecht, "OD smeek- en
11& den gooden afloop (an dauk-'gebed, Zon de Ilieeat
b&tdnekkige f.tali.t, cf praedesliuatie-illan iete der--"~1!.lijk. voor den menach voJdo.Dde aehlen? . Zl u hij
hem, .enmltalnit den - form genomen oijnd., •• en
,weinig fIIInde.! 11111 gevoel nD sljD ford.ren

Pri~s PutbUB is fuiHiet

,

een

:1d d~~e~~j~ ~\nt:e:t~~1:!~:n~:nt:';~I::~:~~::
_.~

l~

____

o~_c_~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~_~~,

b'o1l'e,," .vo16lrekt ni.~1 dat een .,tud@ut ~i.t, e,en·

,

d•• ououd.r. aphalen of veelbetl!<k.1I8I1dd8ll -VI"
na.r h.~ VQorhoofd braogeo; .met andere wOOf4ea. iIllIII
Jal hem TOGl bolf g •• rIlllOIl"D •••Z~kt

h,

li.oIi' ·~

Deruslre i •• trijrlig moi: de Grolldw.t de vs.tst.lcler koloni81~ begr(.oHng bij de wet.
,'~en yolgend artikel :lillr de heer H. beLoog~li, d~~
nog in ande!.'~ opzit;lhton de Gr(}udwob de steen deB
is yOtL' de koloniale IiIDl~cht, wei lIe de
1864 u,~ ~KatlH18 he~f~ g8~

OV(Il'zicllt; (leI' IIHlische Pers __
Bet "B(!taviaalJ'{f/t

1l~~1tddO:iblad

geeft cen

bOi:itUUl'd~ otltll!'nlitl;:~ti""
betoog Oill lun to tcoueo ,
voU,.verteg,Hl\1'Oordiging doo r do v4.tBteWng
,

Il1dW'~

Wll"&r -

I

Vendutie wegens vertrek

I ap Vrci~{;;~;;V~' H~~r

. . . .~. .~. ..a~. . . . . . . .~~w.

BLAKANG KEBON.

rrELEGRL4.MMEN.

van. ZJiJd. in boedeL
vel' d 8
TEN'l'WAGEN.
•

1

BA'l',iYIA, dd, hedon.

D" li.ra.uchemail 'Ian 14 Dec. k'Nalll gili~ereD
10 ue Eerste Kamer W,"s de InJisohe begro' 'l)g
In

ntdl liP,.' orde, doct door- r.f;"·!3zi t5 neid VAU 19 i1o;rier
word6ll gt'houd~n.
Kamer

zjettB

grDoLi[gLwcUen ¥corl. ,

de disctl!l':!ies
'

OV(:lf

a finauciele

y"u het

r

-.

"J.OIUpl'e

•

kn!me",I

.,

iee en d ~ stede,ij. HeL is dan (ok Liet
maar tt;:l\,on~ een e echIi Hollandeoh~
de
en Il let diE! \'f-I,n

1'1'

te

Itp

,'El

vo~ Wied is van /jell ZOOli b~e'lalJ..I;HL.
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'
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AL~

JAV,\,

,
sll:-!:tb

~_~ _ _ __
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DE nUilliS'l'
ZVOIVJo:L

is vfil'ieerend .
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1
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e oor og.toomer

late onderf;'~beiden rfH~\ die
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Ie·..
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11EIJER.
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____ ~ ___ ~_ _ _ _ ---,-----------
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tn!:l'kt v8!keelt VLlurtdlH,enu IU eeH ulte"-tlt

t;

Mae. vVlI.GENPAARDEN.
KINDERW AGEN yo or een en 2

D~

1

i <J8IHHllen(

BUITEOiBEZITTINGEN.

1 t;
d
ue )Iet e-r

l\Ielaijoe" noopt de

~l--'
omp,ret
rlit· blad

J;k)

att~n-

de

\oQT1ia.nt~~~,

tie van
tell [,.anZlen va.D.

ndeI.'deelen

Uitbe~tcdillgejj)

\lcndntie!l,

Vel'l{'101) vall door 'Leewatel' be!icilitdigde g'oedere'l ~'OOT' l'ekeniulr ,'an
as!iul-adeurell, ""Ie toch lIieeib Chi·
nee,lIche kOOP"l'!\ .noettll ~Inden,
"l'acht .. n

1'IOlilIagl'.

Inlalltb,eh.' bedicllden en werkIiEd"n,
PIUldlIuizen:,
lIaudeblja}}iel' en
nandel!!· of' Tol.. o\Varell;
in hoi kort, betl'efTende aile
die meu onder
de mli-sBu van InlutHlel's) en
van Ohinee~
zeIl~ iYlaleiers en Arabiel'en te
hoofdp185.ts of
Java en de !l1;litenbezittingen wensGht

!JEt{ AUVlmTEN'l'IiiN.
plat'ttsillfen f L~
helft.
kUGnen billijk 3
\Yorden.
N. B. Advel'tentien worden aangellomen in iede1'e taal, belastende doh de lledactie ZaNDER VEE llOOGING VAX KOS'l'K\' met eene behoorlijke oyerzetting. zoo\vel in het JavanTI~ch ala Maleisch] en
kan daarbij uual'
del' inzenders ook van
het iulanu~ch
gebruik g~maakL
1959
VAN DORP en 00.
YOOt' twoe
de
\'001' duurloopende
schikkingen getroHen

Vall I-IO wvorden

Elke

·B:(j den. Gndergeteekende,

Agent deI'yolyclJue ASSnl'abtie MaatschapplJcn :
Javasche Zee- ell Bruud-A-3.:!lll'ilntie 1Ifl,iit5chappij,
Braild---,-.\_s~uralltie
Insulinde",
ij

Bt'undscbade

"do

, ran Gebouwi3ll

~ens vail. En zoo mocht de tegl'Ilwconlige
:,un Kolor.l-leo, Vall Bosse t
YQorechriit behelst de, grondwet
hear Haakffilill Z;;lgt, omt ren~ de yohellNcbtelij~
;e positie d~r Nededandacbt;t kdonien 'FI.:!Ol'bn:ke
ru~rlle nn dat J)het
ell Gob: weI !lid tc ontkeu,
:~m
dat de kolouiec
(len gBd8&lte Yt\o, bl::lt

ell

HOUTAANKAP:
Law-aug,
'aedangan,
eno.eng-Gepiak,

fH1

Houtwerken en Brandho!lt.
YERKRlJ G BAAR
bij
J. BUSSELAAR.
ts So-el'J'kuu.
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J.lluari 1878.
vd.

GOEllKOOP

JE.Jzelve,

eo. eutnire

De

Schrijv€r

vld politie,
MlDDELBURG.

lilO

gende BtelHngen:";
1. Y olgens de groncwet worJt bij de wot V.'tge-I
sttlld aileen till llitBluiteD~ de bfgrooting Urlr uitgaven .
en middden va,n het RlJk.
i.u:v':': .. :..,
"'i~g~\.: i... 6i:i
middelen

.

nn

ur

""111

fl'1\![i\

VJhl]

1 Vl\.U

Zl'L!,)C:N

~~e::30/:t6,

elku'. minder noodig, .inden lichte. pl •• hvenangen
• oor deserteerende .peoiaJiteitell, en bogro.ten lulk
eene '.d,sGrtie·· danqok 'floog.ton. met een. ,.rwond.r·
don oilroepo( (eD .• lu.btig Irlffiobuispraatje.
VlV aOlDen oa,1 bet bovelll1i&aude tot h.t beelidt,

1 UlUiU l1U

It'll!

WlJ

I

!il'\'~II\I!
U."

ll~}Ull\j

Gem~rlgde Lectuur. "met

YERKOOPEi'i:
eX

I
,

drIlls, door

VOO.t"

\!ee~

700

bU

::-li1iIieidiug'

Vatl

I)'

eon student

opgenoroen J lijft hij zich~elven in. bij

de ~ 06 l£lelst6

cOlllpugde van h;ot to6,Yeelete batft,lllon vau het 1:66veelett;) .regirnentj en wanneer hij verhmgt daaruit te
treden, dan kost °bem dit meerllloeite dan dell !WliUllt,
die oT5rplaataiDg ftllUVf.llegt. W"illen w-ij dUff (.over de
w"c.rde ell beteekenie vlln hflt IiItudentenleven ..oordee-

~:~ill~d~eei~d~:~~~e~,id~~e~:r:~::e!n~ndo~:st~~~n~:r~
del' studentenwereld een bezo6k to brengen. Ret is
natuurliJk lliet mogelUk, da.rbij •• U te gc"on, hoevelen
onder der;.o, hoe vel eo onder gene ruor,ek vallen, Ell
dQllrOlli wi! ik tot gerusts!elling VBn al!e koortsachtige
metliH'!-heu, die in da dagb!llden den l'na.d geveu om dB
student en voor coLJeg\3 venuim h iltmffen door gevflu",
gonis (If uitzenriing Dllsr Atjeh VUOfBf mededeolen t
d~t door \"e l'eweg de IDea-ate jo-ngelui het aCfld~ln;e ..
1.tv~n op g-episte ~ aHeen misschten wat ta weelderige - wijze wordt ing~z6t .e~ Yokip.d1gd; dat, o,er~el~
ling tQt een der twas Ulterst'll veel meulgruldlgN'
worc;t tnmgetroffen Daar den kant der v ar ken tj e 8
dan THUU' dien drr I j 0 U we r Bj dat eindelijk gello<md. koortsli;der. die J..a-l'Balr. wol ••H hadden
kunnen c~nat,ateeren, itd1eu Mj BJ~chts hadden nage.
gaim, hoe,ele verdieniJtijlijke c1 Jcent-en, reoht8~61eL'rd.m,
philo(lop\ en, gsoeeaheeren en fooral dOluine'. dlkwijIII tot
wanbopen. toe bunne .. elgedone bijdrllgen blij,on l.ferm
tot bet va.dHlandoch. burgoren-tal.

SOE::iMAN

2 deelen nUl" A.H ••
\\TelJ'enj SpoOf~egen; Duikeri ell Brq:g'
Zse'YCring'll; Sluizenbon1\'; Worken
der i:iee' : J.art als Hr.'{cuiJ 6!l Reeden.
et,,; P"ldersen DroogmAkerijon

1

~~;l-h;op

00.

v;;;-PebruarU aanslnande

zdlen publiek vel'kocht 'worden
de pfroeoiet1 No, 29B ell No. 361 respeotivelij1 ge
Ie"5n iu de Blvnuetrllat nlu.:8t d~ toko YUll den lleel'
BOlJ' gH, bewoond door dell .e~r KA I,FF en "P
Pc-n g anon nausL de Bchoutswonillg, aldllar bswoond
door M.evrouw de ","duw. BROUWE.ii.
Gotloemde --psrceelen respactlvclijk bij ~de lerp~?dI.ng
.Bngeslageil voor ! 8900,-:; en ! 2lhiO.-;- z~.n IlltUBEchen onderbands te verkrugeD~ l~,tormA,.LIen blJ
H. F. AGERBEEK.
(68)

CorD'I,lissie

,7

G. A. WERMUTB:.
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ali

dC:.'J:!el·~
zal wordell verkocht ;
.BEN ENGELSCHE

,7rljtiag

JAGTWAGEN.
.
H~

----

(Phor,tou) Second h.nd.

G. A. WERMUTIl,

G. O. T . van DORE en 00

Bevattelijk en deg'3lijli:,
MET TIONDERlJEN KEUBIGE PLATEN,

door Nede:Cl_~nJwhe en Imdere Europeeicbe geleerda:n
alB at-noi€'- en leesboek lllinbevolen J i!:
Prof. B. BJ:l..INK~:J:~4.N.

.DE STERREN\VERELD.

Op2n~;~w

yerkrijgbnar -:-o~ij'l"

G

VAN DORP en 00.

E'Ligen. G-ugel,

(JESCHIEDESIS
VA~

DE

B 0 ~T 'V,~ T,IfJ LE N.

e'l.d'l;tie

Op Vrijdag 25 Januari

lei~;o;o;a~n~:~e~~n Q!~t!~d~~~d!~~ ~e i~~:~i~ake\~t\:~&i~~:.a~;
vermeldo •.

ell

kenuis del'

door
D. 'J. STOltM BUIJSING.

lfIS( ·(11:£

Ztldels; Hoofdstellen, Shabl'akken etc, etc.

~~O~ltV~ij~ d:~o~~~J~~~Q:~o::::.p~e:a~a~ti~ g~~~t!t~ t.~e;

ue..:~maD.

O. ", van DORP ell _Co.

~i0l d~

ZULLEN WIJVEflKOOPEN:
da.~ dQ oLngeving en de gewoonten; d)e

yele mnlU}jLrl.i('ien~ te

G.

Watel'boTl.wkunde.

llO

. , I'
Op onze toko Venc ntIe

f 15,--

ACIITGllOO·~EliEELEN.\,A~, D.E~[lSnU~~:D.

5 b.l2ll
. KHM 233 3 •
balon be.cbadigd GJuv: kollio.
Q 280 2 ,
) ,
vall de li6ede doo, ZGo .. "ter baocbndigd tBrug gebrdcht,
bestemd geweest voor de Henriette A~,iallH.
l.!6
tlOEi:lMAN en Co.

II. Volgens de Grpndwet worden de b~grootiugBn
van '15 Rijkl!-onderde~ len (provincies _. en gelllt!entl I')
niet y~&tgestela bii de wet.!
KoloniEin eO bezittingeu ziju Rijks-onderdeelen,

w

liB!

bani it 20

DVK23i

elftl'gen langzsIIle-rband in het ger.elscha.p van plakkem,
llacllllrrak-ers etc. in te dringon, dan zal dij met Boh!1ill~
Bchen blik worden aangekeken, ell dF.; on rtuiging, dab
Lij tot bet gildo beboort, .al bij de, groot"~ sub.,re:
laara dikwUlB nog nlt:t stsng gevcBtlgd i1Ju,o nu.dat ZlJ
dagen en naohten larg mot bew doorgedrsOld hebben,
Ziedli.&? ,de twee uitentenj bij illinuer Bcberp ~fJt'tee
kende levenswijl:~n ,,;,1 zich ht.tzeif~e versohijnsel in
geriI1ger wate opflllba.reu. 'M~ar het behoef~ gee~. be.
too" dat die lllugdurIge bolBlng IU'Bohen tnnerhJl:on
aanOdrang en dagelijkecbe omgevlOg} rioowel ten g<hocie
all ten kwade, belaLgrijke moeIlijk.nqi lJll ;!tan eeue VGf
andering van gewoouten en leven6w~ze in den weg
Jegl.
M.t d. groote ma.t.ohappij i. het ee" heel and or
gen.I. Wlrf1nrer zich in een verg.daring v~n dU1Z~~ d
melll!ljaen twae ot drie ferp1tt!lteen z""l he~ 'IiKuweh.lkfl
opgemeJ kt wordon., Indien .meu _ ~p sen partikulier
pattijlJe n ....r den IUlderen ka~t der. k':!ller oyerate.kt
is 'men het middelpunt van .nteuW.gterlge of verwon...
detu. bLkken. Wanne"d. brUlgom VGillr het nlta.r
aon d. ,erkeerd. ,ijde der bruid ging Bt~aD, IOU het.
1ieve paar d.ge~ lang. bet ,,?ot .. erp van .. h•• pOLti~.g
en vroolij_maklDg '~D. Ztedaar, verg.l~k.l\dor"'~.
geBprok-e<l, de redeu,- waarom reede l door tar~ anorme
nitgeb.oidbeid de, gowo~~ •• meuleung allerle. fro~t
,.""adoringen eemakkohlker moakt. Moa. bovendten
worden hare leden niel door zulk eeD .. au ..en band
v•• boDden .ls' die un do atu!l<nteuworeld. Zij bebben

IIU1I1111'IU

Hoofdtijdperken

~~~k~ijgb"2,r

bij

G, C. T. VAN DORP eli Ca.

~;;::~iW-:lDlt':""':JIE!.-=-.r_

KLEIN-

....

NoifllSo EXAME,
:UOOll

~. 1l~tJ. ~~.~~~bORP en 00.
D~. v~lrna;kte k;;;;:~t~pel~r.
!2IO

Praoti.che hondleiding tot het g."'$kkelijk Ie<NII
un all. mogelijk. bart.peloD.
180Q
G. O. T, VA.N 'DORf, eU 00.

VEnTnEKDER TnEINEN

ZILVEREN }'LEDAILLE OP DE TEl'{TOONSTELLING TE PARYS 1875

<1. R· 'EIL]h~'s,

ZIEK-T~:.t.:.r- DEE ,..~D1!~liJ:~TN~SW-EGEN.

Hoeger to PJOOJA,

SILPHIU::M· CYFlEN".A.ICUM:

Trekking d'er Loterij:

.- SEELIG

INGEVOERIJ EN InaU}W DOOlt

DERODE efDEFFi~8 ~ApothekCl"

DIERENTUI~t
8,"'1'1'- \'IA:

PLAl{TEN- EN

vroeg6f to KEN lJ,AL
verzoob t ~un uares op te gevbn "an

Ie Klasse,

15 Februari 1878:
(1861)

G. O. '1'. VAN DOH? en 0..

DE DffiEOTIB.

~Spaar-

8ilJieleenbank . , '.
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per Ersu8cue Schip

muche u beden weda;,- ontvu.ogen. I
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.

D. D j r •• i i e:
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ben eve

D< Frena",t, '

O. A. REI1I!B5.
De'Secretari"
D. O. DE BRUIN.
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e~E~t ~.lX.

Ned. Ind.. Stv:· My.

ANDREAS ell DE LA C!lOIX.

Het Si·oVm.c.hip

FIJNE-\VIJNEiN.

O'~:,~:';:~

I

~~~i:
Sophia,

I

'm' ',o \
iu kisten

.

KOIl.·

85

Gezagvoerder ZDIJDRRHOUDT,
vertrekt· den 23 dezer de, morgen. t~n 8 Ure,1!!'M
Soerabaia, Baw-ean, en Bandjermas3in~
De agente!'
153
Me. NEILL en Co.

beele

\

Bastard en' Zoetvijlen, ]1ABRIEK KALIlVIAAS

)

G. A. WERMUTH.
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OP·ERA.
22

Mal-eli

Janvier 18'78,

5e Representation de ",l.bonnm;nellt.

SOEIlADAIA'.

in dive-rse ai'metif'gen.
ANDREAS en liE LA. CROIX.

90

Gecristaliseerde' Gember, in blik,
MAN

WO

132

OHEONG.
•
SOE::lMAN en 00.

kopelslagerij, dr£laie·
I'ij, aile soorten van machine·
rien gel!laakt en .gcrepareerd.
Alsmede verkrijgbaar aUe
machinerie benoodigdhedell,

ANA'rHERIN ~:lIONIfWJtTER.
van DR. J. G. POPP,
Z. 1Y1.

DEN KEIZER VAN

Ou peut 1'8SerVer de8 plAcea
de 8~ herrrcn it ". midi.

Jeudi 24 JanyiJr,
HEPIIESENTATION

~ XTRAORDINAihS ;

LA

Timbale it, Arget.t,
Opera Bouffe en :3 uete •.
BERGER DEPLAOR.

156

ill f et vo~rtt'f'fft:l!ijkate middol tegen
hDd~
pijl1 bij o~,tBt~kt!lgJ ZW911en en zweeren van
tund·
vleeBch, bet lost d6n aanwezigen hndateen op ~ n
voork9mt de nleuwe yorming ¢aarvaIl; IDllflkt lOI3Bta!l.n~
de tU,Ud-ell weder Vll.l!t door .versterking 'fan het t:lndvlee'wh en daJuuit van aUe !5l\hadelijke staffen reinigtJ
geefG hat den moud eeo nan gena roe fdasche reuk
terwijl bet den OU9.I\I1genfirnen reuk weldra doet ver~
dwijnen.

porr's

Dr.

porp's

EEN PARTIJTJE

"eldr~t'f

de tanden,

de zoo lnstige

~

kalk _e~

Dr.

porp's

waarmede men holle ta.n en kan full en..

ZAKPOTLOODEN I ~ A,ttentie .. S~ l.~ ~_ p._~ I
verkrj,ig;baar h~t
.
G. C. T. 'V AN DORP en Co.

(i878)

Pracb,tige

Photographie~
1641)

.

Albu.ms.

G. 0. T. ·v lU'! DORP ell 00.

m] BEKENmi LANGWERPIGE

KANTUOU-AHENDA
VQQR

1878,
is Toorh.ndon bij

1173

.
G. O. T. tan DORP Bn 00,
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DE STEEN DER· WIJZ~N.
850 recepten.

VOOR
ALLEN
EN OVER ALLES;
I n h
n, d :
0

get Terraa-r-digen,:"V-lfi 01> gO~ld en zilycl' gclijkende-lI1eia]ou.
Ret vt'naard.igen vaor liolde€r.
K-unilillatige cdeh: stoenen.
Verachillende IJQQrten vaD- blk ell cement.
Het-beroiden va.n, inkhoorhm.,
idem vrin 'kleur9tQffell~

net

Bet

bewcl'ken van hou,t.,
Vf.rvu.a.rdi~en y~~: 1,~k;

Ret niveren 'VlIon olie-vlekkcn.

Bet )';ei~igfln

n"D._.

}fa.ri1~e~,

Ret fflf1a&.rd.igen -van likelir.

net- onderzot,k, n,r. gewo'lcn stMfe.l.l.
• Bet bewartll·Tan bu,
Parijllche reCfJptep ¥OQr bet rel'YII.a:rdigen' nil' IJIl, tut.
te v~l om op to-n(Y,imen
"

-

-a

-

~f6.~\ vaD_

G. Co"

714

jla

Oa.hi~p, cDl~t

til

,voorbeeldeD Qm kindereDopoedig

leere~·Go.

YVV1'.l::LvlillUg;

T.V.IlI' DORPell 00.

vail

h:;l'yaw.c.lllllg

\\OJ.'u~

~

;Q

: ~:= I

he

Dr . .1, G. P.JPP,
K. K. HOF-'rANDAHTS en Ull VINDJm der
AN..A.THERIN,PltEP lIRATEN te Wee nell
D,p6svfrll .Heen .obte ANA.TllllRINPREPA-

8./20<" 15.~
Ii

l::Iet l';ven en de lo'tgeva.llen van

ROBINSON
ORUSOE.
OPNIEUW UI'l'GllGllVl'l,

PIANOJIAKEnS-ATEIJER
V.A..N

A.. OTT
te
SA.MARANG.

~.
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Mo. NEILL en CO.
VAN

BIILTZAI{KEN
EN

MUZlEKINSTRUMENTEN.
worden prompt door deskulldigell afgewerkt.

ANDERHEDDEGOED,

Per PrInS., Henclrik ..
ontvangen:

SOMRRMEIJER-'-,VAN DllIt.

ElASllEK~

EN61!LSCIlR LIlF!UCIIEUX ' &'CIlNTRALF1RE

BANDEN,

byndels . bij,' elkander ,to hau-

den of om.

portefeuil~es

·te doen,

de z es stukll voorJO.50..
18G

G.

9; T.VAN DOB!'

eo 00.

vens

PatroD0U0ll Percusies.
_~_~ _______ ,,~_.. ,._SOBSMAN ~'! 0.9.

Vuurvasle
86

St~enen, 'l}ll}l~kRamsay.
ANDREAS en DB LA. OBOIX. ·

waiU.'voor

wQrden afgegeven.
Vonr'vracht en pasmge gelieve men zieb Ie W,81l'
den tot
d. AgenteD.
J.DA.BNDEL~&

151

Co.

B.tavi •• S~"."'lIJ, ~

~il_'-

E e n P e d a k I.e n achter Schlltterij. bu~

) 2026

hqudt zich bdeefdelijk aanbevolen

OJ;Il

Kmnmalldaut· O.

Met 190 houts[we· en" 8 gelithographeerda plAten.
1j'ebvnden in prac'lthnd.
P'ij.
/ 5.-1232
G. O. 'I'. V A~ DORP en Co.

VOOR HET MAREN

134<

CELEBES;

J, J. A. GOEVERNEUR.

SUIKEB' PANNIN,
~ij

RET STOOMSOHIP

,12.KARTHAUS on 00.

VE RKRIJG BA.AR:
U1 --rer8cbiUtHJrle dltneDlUeo

Agonies,

Stoomvaart MaatschaDllii Nederland.
Geregelde d.ri.ewekelijk~ch; Maildienst.

DOOR

1'e Batavia
OAVADINO.& 00. en MEUTER
&.00., te
bji G. ELI],;GER, to S00 bij AR·
NOLD & 00., te Djokdja bij VAN DBR .llRRELEN,
teo !'ama)'o,,!! bij GO&:rlLI.R'l' & Co, N. A. WA,N.
NEB, H. I,. DE LYON.
.
Bij SOE8'11.AN & 0,., Samarang. en Leanwen·Apo.
tb'ek E WAlTZ & 00. iMa.)ia, HOOFD DEPoTS
voor N.·1
•
2037

(1974)

D~

J. ilAENDIHJS !D ,00.
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,14.-'

~~EN- bcdn 1 fm zich:

.

. e van het Nieu'

.0, 9.~

geachte pubJiek opmerkzaoID gemaakt. dat iedere
'Flesch, bebRlve bet handelsmerk [FIRMA, llYGEA
miD. ANATRERIN PR[iPARA1'E] nog
omhulsel omgeven is, hetwelk in duidelijke!l
dmk den Rijksadelaar en de Fh'ma bevat..

DOR.P an Co,

Thieme's SchQolschriflen.

- lO~aef

l.tH:

te

Januaria .• s.
zal best.an per

,,12.n 11.-

,10.-

~ ~

'fANDPLOJVlBEERSEL,

'PRINS HENDRIK.

,13,,12-

n lO,~·

maakt het glll.zuur steeds ht3ldf'r en fijuer.

Engelsche Allu=iniulll

alB:

VIlla OuJeb~ .., ged~aaide 3 ;~ 1
j 15.J'15." 1850

~/~PO~P~PLAN~l~~·ki{btGE 'l'ANDPOE'DER
rei~igt

voor het StOOlllschip

Lekkere Ravanna Sigaren,

zonder het email
&Ilndoeniogen
Koet 40 cts. en

Ret

PASSAGIERS

Pas ontvangen:

AROMATISCI-IE 'l'ANDZEEP.

Zii mukt de' tanden wiver
Han ·te doe-n, bl:!wnJlrt~ze voor

De A~.nf'D,
NEILL AD 00.

~Ic.

138

BAZAR.

ANATHERIN·TANDPASTA,

Gn b\ udt dIn mond friech

.

G. G. MIJER,

1029

tot reiniging, venterHng en behoud dtlr tT'-Ldtlu, tot
verwijderir.g VRn een Ot au ' g"lwamS'l reuk en VC\ll kalk.

. Dr.

8too!!!..!!~hip

Ge,ag.oerder KETTEL;
•
ver'rekt den 226n detier d.es tnOl'gens U.'D 8 ur~~ DaM
B6t&yi~, Padllng, Atje 1 vin Krutplaataen.

R. W~DEACON & CO.

OOS'lENRIJ1:- 2.'lC

On OOmmanC8!'.aa

Ind,' .StV. Mij.

Ret

smcder~j,

In ftilcons tegen f 1,75 en f 1,20 en 60 cents,
K. K . HO)l'-TA-NDARTB VAN

-'<Ned.

IJZER
G·IE1}ERIJ
mClaalgietcrij, kelelmakerij,

Di1'8[jte ·aanvoer:

LE TR OU lit'RK

HommeH d'armeB, Bohemlen5 et Boilemiennes.

Sam a ran g.

Vsn pU2h~i"~'~:~~ent~t va~5 !"::~~!n: ;. to~O~;~:!

to bevrageD bij
[155J

• •MAj. ' H.llEN~

