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losgs schroeven sturrn. Zoo weI de bevoiking als de
partiCl11iel;e onoerneluers zUu zaer bekIugen.
We}ke ,l'eemdG
buitendien in bet Mena~

Imlische Kl'oniek.
,):Ioog
rechtJ toeIl

noemdo de LocoJHotie/ het zaer te~
van 1\leuado ongeveel' een

H~sident

geJedeo :ian de boofLlou der l"Iiuaha:5sa. had ta
dat
fDorr:l l1n tie l'ecn.ten op

dBn Resident te do en ta habben, en met z,ekere
§pi~"ing wachtte men de ,iJeslissing Vall het GullVBrnement in de.ze
at.
Destijds kon men ioch niet
ordonnantie van 14 September 1375 (Staatsblad No. 19Da),
de agrarische
vall 1870 oak

op

Adv<>rt,,';'tle.. """",,,no=,,D..

dekt 'IBn ci!Cl1 f 28,000. In de groote kus werden '1 werkelijk meog.eleept, door de energiek& wij .. "&arop
bOGS gevonJen Van reeds 3 jaren and, en een geueelte 1 zij on. de persoot- ,an de hariotocLt.>lijke ,Bohemian"an bet deficit zou. nttar men zegt, l'eeJ6 dateeren
ne" ,oorsteide. G.ven "ii dUB ... n beida dam•• aaQvoudig d. '.1', die haar toelromt. Bri:ennen wij da1l
uit d{:D. tijd, toen de secI'Btaris, bewaarder van
kas, z.ijue functie aanvaardde..
M5dmo Lallrent .ons bart geroerd haeft toun ,Sijl in
den kerker opgesloten, tU88cnen Yl.gen van waanlin
ziekie met verla£" gaan van v-erscheidoor, het treffende van heimwee nur net vadet.1..andeabe
dene hoofdarnbt'JJlaren treft zeer toevallig samen met
bergland <ODg. of modege.leept door.de kracht Tan,
de aanstaaude opening der wer~ldtentoonstelling to
baat en vrraakzucht, waarmede liij daD. bsrd-roehtigtUl
Parijs. De Heel' LEVyssolIN NOR,U-N is reeds e81'~
de Luna het verpletterend bericht, dat hy _yo eigen
vol ontheven, ing.ande op den dag van zijn ,ertrek
broeler ter dood toe v -rvolgd had, in de ooren d *
ll(l.ar Europa, mt zijne betrekking "an Lid in den
klinken. M.aar g)V6il wij tefens getuigenie vaD - het
wez;enlijk kuustgeuQtJ d!it ~Iadlle Masson ons heeit
'"Raad van Indie, en den Vice-president van dat booge
doen.• ",,,ken, fooral in
duo m.t den graaf de
college' zal hem, "olgens berichten in de NederlandLuna om genade te vragen-Yoor den ttoubad-out (vi,,",,sche bladen, eerlaug volgell. Zooals men weet worden
de
bedrijf,
t;"'eede
tooneel)
en
ill d. bekende duiit
beiden gelloemd alB candidaten voor de
met den tor dood veroord.elden g.liafde iJieu.f"" lOa
fenille van B.olonien, welke de E}::eer "VAN
Ibix
etc (,ierde bedrij!, e<rate tooneel). Wij
slechta tijdelijk zou hebben aanvaard,
nOemen
p•• o'gea in '. bij.onder, .1Ioon bij wij..,
l!l. V. G.
van vool'beeld, nieb omdat wij de andere minder oor--

ba.",

deelen. Wanb- lla. de opvoering van gisteren .Bpreken
wij wLlr eens te mear zonder voorbehoud onze .ympllthie nit voo: de liang-metnode -en het r;UlVBr .t,,~Geaokie lieaacleur I
gelnid Tall MadIla M .... on. Wij dlll'ren. g .....t un
Wt! door de plaat.ipg nn de ondervoIgende regeToIkomell beroegde beoordaeI ••,. d. Haag Toorleggen,
len ill uw veel geler/sn blad, den intendel' der;es niet
of Jeze chanteuB"e de grootl:ta lJloeilijkheden .an. tli~,o+o
s.lleen·, maar velon ill '~t hem in dezelfda betrekking
ring niet mot eaa getuak en eene zuiverbeid te bon-n
"nnex: yerplichten.
komf;, die de jaiouriie 'an rele kunateDaren a&n
Uit de Soerab.iasche Ourro.pondentie. gepl .. tst
grootere tM.ters zou op .. ekken.
in no. 25 TAn de Samarangsche Courant' fan 30 JaIn die gemr.kkelijkheid van uihoering rindell wY
nU·lri jI'. lslS ik o. a. van uwen cc.-rL'esponde:nt, dab de
ook heb groote venohil in den rang fan de b$eren_
aardappelen al10ar
f 16,- de picol kOBFerrier en Lautent. Beiden b.abben een goele e!elill,
teo; wei
VOOI' liefhebberB daarvlm,
baryton en tenor. Milar de eerst's zingt zander lick
doch Wllnneel'
kllB zijn, galoof ik niet
geweld aan te doeni terwijl de- tweede zijne" steml
tie zich door dien prija zullen
afaohl'ikken.
(0. a. aan hel; dot T'an de duo:: "Eleorwre wUaJn) 80al-,
Die ...rdapjJeleIl kosten hier meer, dUB hji is van, tijds zoo enorm forceert, d.t de toeboorder een oogan·
d.t .rt':,01 good op de hoogte, boter dan dat de goe- I' blik geneigd zou 'YD, .\ine ooren toe te houden. ,L.
deron hi,r san den BOJm door im~orteul'" to I.ag wor- , trap nnit" gellit ook bij de krachts-nitsetting de, men·
den &sngegeven,
aprekende (lV-e!.' im?Olteurs, ~oo : !whelijke stem; indiell deze kracht niet na~uurlijk}e,
moet alhier aan den Bcom
d. w. Ii. met gema.k:. Ilit de lv-ngsn wordt oDtwikkeld J
geiffiporteerd diU). te Soerabaiu,
dan worUt :Z;~~ nmuerUJA tIl plU"~ - Hill,! ~llgnJp~.
senig en aileen omdab de \'erifie:tenra alhier geene
Bet is t6 mser jammerJ wijl men aa::::t de- stew -_ fan .
kennia
hobbeD Van goedGre~ ell hunne wft.arde,
den heer Laurent in 't 'algemeen het pr"edi-caat 'Ul
lJ
ge-volg zijn ~OU, dat de koopIieuen van
~6en goads!!. -!:sIl.or mag toekennen. -'.D~ heer-_-F-etelders hier hunn0 goederen infOel'en, om d8.!:1.rna den
riel' heeft pi,SsAges, waarin hy merkbaar deton&e~t.
uitvoer te doeu plaats hebben naar die negorijeu J
O'l'erigenB hebben heiden z-ieh met veel terdienate'~
Wllarvour de zaken
bt'stemd waren en. bij~
bunno ta .. k~ ala grlU.f Lnn4 en Manrique gekw-eten~
geliJke hejj'l-'ng Ovk
transport zouden hebb6n
De heel' .Ferrier masko, wat uiterlijk bH;:-eft eij~
V',erkregen.
fliuk effect o~ het to~nee!.
Dez,,", onjuil3te vQOl'atalling van r.aKen, zal iedereu
De ronen t"an Ferna~lfl en Bn!J £ijr' van ollderge..
-iuf,ewijden in den hftl'Jdi!:lsto8l3:tl1lJ. \fan SB!ll6t'sng ~ aohikt hsiang, B:engell wij n·ug oozen dank un M&d;o,.
ongergmd I'oorkomsll
Lan,ent fOor de bereidwilligheid, w6!1rmede lij ditlllJ!lll
Uw corre~pondent ont7iegt den SamAftmgllco.a vsrlweuer, ala. IIl-6!1~ illiprong vOO!' bfsdwe' Mel,_dis,t~t
ficateut'i! aUs wall.rd~. en warenkenni!J -- rIl!1ar I'srzuim-t
Am.stig r.jak }ichijIlt te z.ijn.
het uewijs tt3 leveren va.n ~ijn gewiohtige ontdElkking.
Ook
hi;&XO Berger D6plac8 blijkt ernatig ongMt-eld ..
De koopmau staat verbaasd over het he211 toegeIs dat ook hier esn hittB tegenwoor~ig~ Ifm het dell

Ingezonden Stnk.

voelen, ha.ar
te1egram . . . a.n
"Of~choon het
bier niet zoo onrustig roeer is (2ol3 vl'oeger)J gaan

de Aliehers voort met het besohieten van tranep,)r
ten en eukele pOoten in de Zuiderlinie. De karnpong
Lamjong, llabij onze verstel'king aldaar, is door hen
van ueze I)P een request
nahassu, daze!' dageu in het
ceetd [.1], ziet mell, dal het Go
eens genoillen beBlll;t volhardt.
aldus:

vel'braud,'j en.

TjipanusdenHAug 1877.
GB:la.zen~

J.

L Het request g;;dagteekend ill Maart 1877 van
c. E'- hoafden ill de Minahassl1, de
dat in den toe~tand van da.t
J

moet op

lU8uig punt een
nit een luiteuant
met 20 of' 30 manschappen, elken n&cht in hinderJnag
worden
am een overval te beletten. Des
niet te
zijn den 14eu dezel' de echtgenooten
van den Gouverneur, van den C~ef van uen staff
van een Initenant 'der Genie 'en van een controlellr
bij bet Binnent Bestunr vall Padung naar Atjeh
vertrokkeo, ma"r vall de vrQnwen del' infanterie'Qmcie~
e1' br., vendian
slecht$ ze~l'
kunnen 'folgen.
\Vat voor de hoofdoffi.ci"ren geschiedtJ zal men bo-

2e-,enz.:

Is 1J,0e,dp:e,onden
Aan de
van

1875 (suatsblad
o ill
1877
no,
(staatsblad no." 55 en no. 127) niel in overweging
en 17

kan worden genomeo.
Th:tract dazes zal worden verJeend aan Je adre"~
:;anteu tot informatie.
Accordeert l.net yoord. Register
De Ie Gouvernemenls Secl'etal'i"

fwG.l DE BLA.AUW,
Op hem, die de aancloenlijke
1ee5t,
waarin de getrouwe Roofden der
hun
bezwlllen tegen het Regeering.besIuit uilten. moet
de bovensta",,,de
een pijnliJkell indl'uk
'maken. Indi~n het
ent zelf zoo weinig
£erbied toont voor met Y orsleL en Groot n gesIoten contracten, hve wi! het dan eerbieJiging daal'van verwac~ten door de andere partij? W ij her~
haJen hier, wat wij ewige maanden _ gelede" over
d. bewustv ordonnantie .chreven: "De bevQlki,pg
van ~ de Miu~h'~;!I, grootendeels nit Ob.rhteuen be,
i:ltaaude, is te gued geziud om legen \. .·ettell als uu
voor haar getnaakt lijn, in yerzet te komen; even
geduldig ,,1. :iij de invoeriug vall het koffiemonopolie
van den Staat gators! heeft, z..l zij z[(;h ned~rleggen
bij' de regaling harer rechten or den grond,~r zllrlUlr jade verantwcordelijkheid vall dogenen,
die. van' daze goede gezindheid gebruik (ilukten
opeene '.WljZ8, ala thans geachied 10." De zich
lfraehtigJu dill ge", •• t 91llwiI:killende particnliere
indu.tri~. is levens den' dood.lag gegeY"n, door de
iIivoerillgderverordeningen van 1871, die op Java
!l8bJek,~n ~jo .eell slaghoom voor de nitbreiding en
de'n bloei .van deu landbouw Van EuropeaMo te
lI'e MlO ; de tealt van kome, nOlaillllu.kaal, tbee, klap~re, ja, zelfa van .uikerrieten tabalt wordt 011D;IOge\ijk.gemaakt, door. net 'ecbl tot verhu,ur nn
Pd"welkllinerfelijlt· individueal· be.it.iju, tot
1I11';~llto beperkejll' want de eerstgenoemde. ge.~. v._~eJ\eelllgej&r.en alvorao8 productiaf ta
J

W!I1'den..eo tabaka- eD 8uikereultuur verei8chen . mIke
~l\lijkelt~pitlilea.. dal. ~iemand .8 in. die afgelcgen
...... ~~en~ID oDdernellliogen, welke 8teed8 op

••

;..~#,j'r.d,trhltia.~ Daa~dP.rs .• v~ .~r6ll

vendien niet doer!. voor lageren in rang; b. "'I.: een paar
dngen v66r dat de zooeven bedoelde dames arriveefden, kwam er een order uit, dat de waobten
de
sterkte gebracht mO€3ten worden,
en
werd gelast, dat ",_oorta-an €len wacnt"
. __ sterk een sergeant ofkol'pol'aal en 6: man, - ach~
ter de woningen van den Chef . van den Staf en
den eerstaanwel.enden (hmie-of!icier ZvU optrekken.
~ Ret
besluit J \?"(aarbij de entree
de
WOl'dt afgesohaft, La Behter V00r de
Embaltel'ne cfilcieren niet zo6 bar als men aanyan.

or

kelijk -op grond van geruchten vreesde.
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Van het gebl'ek aall leveusmiddelen ap Java
vel'neernt men weinig meer, of."3ehoon de rijstpl'ijzeu
volgenB offideele rapporten gAdllrende de maand De~
cember
met f 1..25 stegen; voor auke!e
was de rijzing f 2.50 per pikoL Op~
is de a.anteekening vaa den Resident van
,lat er zonder aanvoel' van l'ijst uit
Siam gebl'ek te vreezeu is. doch men daarop l'okent,
Samarang~che koopliaden- aanzienlijke hoeSiaID~l'ijst zullen aa.nvoeren. Dat Siam
voOl' den uitvQer Vll-ll l'jjst DOg steeds gesioten is,
schijnt de Resident van Solo niet te weton. Ten blijke
dai de' nood op
plaatoell reed. hoog

Vfln lO:isen en luden eil1.;. em:; vice ver8:a,
ph ~,het gevaar vau bekeudng w~gBn8 te 18ge 18ngifte!
•• It tronwens geruskkelijk te ondor<oe';en, in
welko cOllt,·ole-.fdeeliDg de goederen het goedkoop~t
"orden inge,oerd, en of hot b,weren VAn uwen COrre.~
ponde!!\;
nit eeu zu!yertl bron
Danrover willen wij Toor ditm.~l
uitweiden,
ma.' wa."chuwen *w voor d. gewlgen Van h.t vo1'spreidon va~ geruchten, die de verifwafeurs zouden
kunneu dt.o1ineoren,""':'

maId

~:ven,

Opera.
TROUV ERE.

dall

niet aileen

HumOl'istisc:'~1

dllr~;:7;~ d::;e~
eOD

iedet heefi

in geestdrift heeft ontstokan ..,

W2ordenboek,

door Mr. PEB}t

,IT

B.6 n.
Geeue ijdele ,.,wachtingen wE ik op".kk.ll, V .....
hlilBten. die hier eene aanlokkelijkQ diaseKAtie
veJ:'wRcht OYer_ d~ beellen van ballet..d.naerelaen of
snllett) vall bare Deena£.!, etende dame., legb oogenhlikkelijk di, .. tlk.ltj. uit d. hand, en ga, tot eigea
praKt,"oh ondertOolr, naar d. b.lelt.>n YIW de PariJ80he
Ollt 1

(De minnezanger)

~!a::v·o~:~o~:~, w~:~n h;~ :~P~:~:., ~i:~ ~a:ij'~:~

ders dan een feest was, dat de Regent ~~af OlU ~ij_
ne vrengde te doen' blijkell over het anasteeren :van

Een veratalldig a.nkboald i. het vall den heer
Berger D~plaoe gawe9sh. gisteren bij de opVOU'itlg 'Inn
de Trouv.ere earl al~6ole ra~;a. le houden over die
pUiS.get'! v.n het stuk J die aao IDsebtige koren en
groat ,.rtoon van figu,"nton hun::," ..... de olllleonel,.
VeIen haddon, Ull wege de ..ij iogewikkelJe mi •• eu
8cene, .en ."••• hoof! in Q'J optoering d., Tron,.re.
De he.r Borger heef, die Illoeilij',heid ontwekeu, door
eenfoudig bet cJ l'imj!08&ible nul fIt (emt in prakt-ijk te
br.ngen, en de koren, ,}'a"I1",,,nl, rl Oile, etc. t. behan-

derheden t. beBohrijv.n. B.enrnin ..1 ik my moeilijk
waken over de beenen va:n een driehoek" YO seD
pasBf.rt van het cODlwene-ap.el t het b~n waarmee die
iJ
.derde honi altijd wordt gt'cenaeerd weg ,te _lo_op~D,
do ,I.atate b •• nen", ",.arop men 100 menig.~ te
r?eht of len onreohto lut kuier.D, het ,geen b...,U:'
dot erg en. zoo rlikwijl. in "o.dt g ••iell .n""b met
'het gab.ente on.er vo.uada,o']., doodbeellderen, brokebeanen, beeneters, of andere been"'Bamen.telFogeo. ,',De
•• nig. red en, waarom. ik dilm.al de pen OpTa. wl

eenige karbonwendieven, verdient weinig
wen. Een dessiol.oofdoi een asBislent-w,.d~na mage zoo
iels doen, tengevoIge vau. een ~elo{1;e of uit blijd~
.chap, dat het hem dreigendgevaar van ont.Iag~n te
worden i. afgewend;' dooh niet IIl1llnemelijk IS bet, dat
ean Regent v~orzulk een kleinigbei>laJ. de onto
dekking vaneeD pl1tlr dieveneen feeatzalgeven.
-Helderderdan. dezazaak schijnthetle zijn,

en door d. prij,en.Ifaardig. med.werkingnn ... lle l.,den TaD het g ••el.chap, uitBtekeud ge.l.agd. Wij ".ten Diet, un "elke
d.r t" •• dame."ij voor gi.t.,.u-al'ond dan' eerepalm
wuden to.kennen, ... n lI:hdlle M....m, die .1.· L..
OM1'60ptrAd. of'"n lIi.dme Laurent, die ·de ral lier
heidin Ancena , ••Vulde.Want hoe".1 d. ce!'llt.>
kun.le.o ....... onget .. ijf,ld de. me~rde••e i., ..."tden. lang

loopt, in ten woord, dat ik ,met b.t yerkeerde'beea
uil bed ben g••tapt,"
Dut ferk.erde b.en, .... arm.a ",ij.om. ler k••<ier
lire uit bet bed .t.ppen, dlW'O,er.i! ilt een ""l!eubiil< wijuhart uit,lorteD .. Wantwurlijk, er bealltoa,1
g"~n b... n t.r. w.".!d, d"t ono ....vee!. klei!le.
gen...ml,?den belOrgt. Ik fOOr mij rJth~\18 beb .... on:

ge,tegen is,

de men

dagen uit

goro, d~t kinde,en door de oudel's

Bodjone~

eanigan traDeD

ZBlt~

-van M:aandag lL

LE

di!'~cteur

Ulls.r

VOOl'·

bijgaugers wDrden aallgebodeo,
Toor den h0tlg~l'dood te behoedenI
Ret ondel'zol!;k in de zask van den "verwijderden

Regent van Peka10ug.m wordt steed. voortgezet,
doch heeft Ilog weinig afdoende resultaten opgele.
verd. Hetgeen men ".n d,lar schroef, namelijk dat
de ,amenkomat teKaIi~pantjoer werkelijk nieta an-

\'ertrcn~ d.~: ~!or::e~::~ ~:·~:,,~~:·or,

Qat.ill 'B)"lIlIiklll' Ie Pelia\0nsa.neen .tekort Is o.. t-

b.,~.ft, heeli. AI~r. L'I1HDtbetpobli.k

110

en Un

:;:b:ij~n:u~:~ :a!: :~O'~~:b:~, y~ ~k ~e:

°11-:

ge,eerd"oi&eDde

On4eniBdl~i f8II~D.

hume.r en rooie bood or op tee1renden .- N~ '- lIlet
broe~erlijke He/d p Ilwe 1•• tlte 100 golden' un nw
niend _ di~ weI wiot, waarom hij by 'n teneteo
kw.m - Ie L.bben geleond, rydt BY •.Jft.vreden
n-,,'" o11ie. Mel o~nig g •• ch.rr.l "ordt rle klarnboe,
di e 'h . ). ~ aan den verk e.rd.n kant .obijnt t•• IaiteD,
geopend. 0 1' het Pliot Yan in bed te dllikel.n olrnikelt gij OTor oen onve rwachte hinderni.. Door een
vee,kraohtigu nam.king met u .eohler .oet ,Heg! het
\'oor-warp de rui mt.J in • •.... • en d~ar m edB i8 nw
; "Ver keerde been" rOor deten dag vall het aardrijk

1k1! on!7'l-!Hg~ -'i16GlIt ;1 he:~ foorIlPtJl.. E.~t\ 'p"ar
lijn binne" d. kl.mboe g" droDgen,. !;.'ee
Iratlon bebben dell. gehelen nachl g"p~~s; onearde litf·
d...erklaringen· 5fgo.token, -de haner" bobben d eb
IIIg~kieten'

ied.. half uur i n het llanb" ken VAn de:'" ang v.rgiol,
de rooie hond b. ~ ft. .iob ,I. een n,cblmerrio oJ? OUc
borlt en lenden~u ge:rl€'t, Kortom men hf'eft, wat men
lloemt ;,geen oog di~ht· gt dnt'in."
l'lren Ii.t t e woehlea to,dot de korns! von den
barbier bet reoht geeft om op t o etann. D. mon blijft
lange.r dan g.,,·oon lijk ni ~, all men doe! bet bu iten
"yne permis. i. Oill. R . illoozs in •• ll Zo nd er n udelik en
lJpring t ~sn d oor de i:.fo UWE-Ioc zp klilw boB hOOll, w en
kOIIlt up he~ Vel'kaell de been terech t, en is onherroepe
Ejk ged oemd, sr ver der den geheelen d.~ met t. blU"
·Hm rondloopen .

verd wenen!

SAMARANG

a

L ab n o. weI, ho e dnt 'Vsrmnl edeide been OD O in
aUerlei kleiIligbedell moleBtcert. J uist heeft m f'n zi ch
g!lW(\ischan J of de bllrbi el' ko mt mm zetten ..-. t ut Ztl ilfl
. 'terontsc huldigi.l;l g nae voerelide, d c.b ee n puisteri g cud
h eir hem tO O Inng beeft opgehouden! en besQet
ou. pa[!' gewBBschen gazic btw061' mct zijn ernerig k watltj e
en kleddetige bl.lnd "n. W alH' Om had do man n iet tW89 ·
mirr u ten S'l'ol'ger hun noil-« koma n ! I3 IH ho mer :! nc,Il. In,
!log in",ar e.en8 san 't· wassehoD, De bl\u ddoek k le or~
r.ioh rood: de vlegel beeft ODS i n de kin gf,snede.r. 1
wa.rochijn lijk met hetzaifde mas dot d e n o[lden h, er
'ft.n ,una puistj ea hesft Y(II los t.
Men. wit eon ~eh cone olanpb roek tumh'e~k en, Ab of
d e duif~l e r mee .peelt hebbm a!l e bon dj •• "un het
ee!10 eiu de :de h tot tar bi nnen in de zo om teru gge- II
tl'okkell. M.e!; lDoeite vi nd t mell Gl' ai!lcleJ ij k s., n J die
;dch am Let verm caide licb:i,e.m l fi.~ t vtl.s l hechte n.
Mfindien , d.t .al onS opfri echeLl M anr uw jong eu
S~l!Iit JJ.atn.nrl ijk op gl'oote u efst-and mlD bet hair ta
l",.ten, 0 ' ",ordb slechta met ruoeit e overgeh ..ld, de
;!oodige ingred ient.aD) han ddoakan , ap ooa, bo rstel; e tc.
aan te brengen. V 66r de daur ViUl bet mand i-heilig
dam (men woon~ lie-flit in can co men 8a.l e ~h u i~ ) 6teR~,
drie and ers heeren comme:o salen te wf!ohten, vnn
Wel ke or " en do gewoante beaft, op de b.le b- b.l.h
d ar bad.ksme r een na dntj e 18 pAkken. Men onder wcr pt
~ich san :.ijn no odlot en kom t na pe n go~d h ~lf Ilur
asn de beurt. O'Sakkerloot, d &t iB leit ker , dat doet eeo
lichsam ,01 l'ooie hond g oe d!l' R et fr iBche wat er atroomt
"- •• 0 ,,!Ie kanten lang_ bet lijf en n I t hIBtere n d op
(Ie staenen neeI'. Maar eX' 1romt o ok eo n lijd van 6t~
~lrogeD_ En waarllohtig d 6ar meugt hat ; bee~ " er
~ ich weer in ..-, de hnllddoeken :dj n in den ku: p ge
fallen I Of ",.1, n. jUiBt op de bou ten plank zijna
"foeten i cboun ts heb be!l s fg' dro ogd, lii et men ~i c.h
plotse1ing g enoodzB.akt doo r een zeepa op~m eer heen
te baaien om zij na sloffen te bt:' f .~ i k ell: die aan den
oT~rkane op de baleh·bdeh ligg8n.
A im ' t ontbtjt treit men ean "i"" i l ei
M aD 'naemt een boek h I' hand, wil iet!:l OPI!ISRD in
U
e6l! eDc·yclopa.edis, en w ordt VOQ (, fl "EDgelnnd nasr
.hBt hoold n G root- BrittaIiDi e ": VOOl' I; I nd ia'! Il stu;,
!if K oloni eo", voor .J W iIlem 111" nas)" IIO re nje" ~er
W6zen . W At'e het b oek tot Ilnn d ~ D hui"di gell dag bijM
g 8we rkt, IDem r; 01l va n de lep bo u" n::I.f':'l' u vel'sp reke n",
op AU erlei andere WUt.AD van Pontius D !lifot' Pllnlnc;
r

E1l11h'l" U:"l: . I n een onr. er berich ten Blond giBter £l n de
8p re nk te l azen: ,Quod cit demollsl~·a1ldU"ll~".
De daa be voegda lezeI:. ,,"~tle t, dil L dlt roit ~ een drukfou t is ec J£'st" behoort t 6 t ijn.
V OOll n EN L.l.NllnU D te Sam.rang etood e n had en
tete- cb t de Jd- vt;mm Bl1si mn n 1m K884D , zoomcd e d e
JR fenn so he j OIl gcli og La miltin: allen bef!chu ldig tl van
di ot'std run eene .bu:b ouw uitde weide. De L u,ll dr&ad
v()nd nl de b\3 kll1ngden 8cJlUIJ.ig, dach lllBrkte de jeug·
di ge n leeft ij d lao d en de rd 61J be kl. nIB yerD&chtende
oIll,£J ta.nd ighBid i:ca n. D e tl-'7 ee eera tgenoe mde:u wm deu
vOl'oord (>~ld tot ti. ri,:, illren an derde to t een janr d wan gfar beid b. d. IT, mtlt '" ontzetting van de burgerl'l(!bapa"
reculen dell in is.nc.et t; gedu rau de vijf j aren.
K LE!'l'I·!.;..t13XE:N .i.d..I?.frEX;,. MEN. V~n de flch t gee:n rnin eel'den , die g'st t ren ondor tt mea kW8meD, zijll 7
gesla agd, t6 we-ten:
....
G o e d: Vl. O. F . Krijgem.n, O. J. Hubner en J .
G·. R . GOl?enSOll j
V 0 i d o " n d 0: H. Polak, P. O. LnmmerdiDg, J.
O. J IlC ObBZ en O. L . de G oasB.
T En. G Er"EeFJ NH~!O van Niellwjl\a.r del' OhineezeD heefb
de Maj ool,-t it ui llir B~ B iau w TjOfloD all nssr g ewoonte
eene zee r beljm~rij ke .G om onder de BrIDen en gebrek.
ki gon zijne r ·nntltl doa n u itdeelen, aD ook andere mee r
of m :n verIll lg end6 Oaine-eLen bebbell bot dat doal Ben
IOskere Born bij eengehrs ohli,
D e luister, wHsrmede de ears' a d~ dar nieuwjaarafe .sten ploegt ge vi"d t. wo rd en, ' outbr.k ditmaal
bijn&. g ehe eL N &6r men 00 6 verze ke.rt, . WQS hat aant!l l
plan. tsen , waar wny.nng4 of tllo dRk partij en g ~ge~e:o wer"
de n, tot aires. 1/;) van dat in fro egare jaren beper kt.
Oak de OhineNell lijden op Jav. door don ""rijd

om't bestaaul
Donde!'dagnlch t heert de J n vsall S&ki min, in de ke.m pong Pondok G ris 6e, bezoek van
di even geba d.. Zij heb ben bem voor een waa rde van
J 80 •• n div er. e goedere" ontstol e o_
..- G ister .o Dhten d o m 10 UUT, te.r wtil a6n mao hinist
van een del' H ei ne stoo mers, Sarpa.n gens!wd, ~ ic h
na nr boord bege ven had, bra k BeD. di ef de d ent' zijaer
wo ning open etl 3tnl u..it eell trammel 7 kl eedingstuk~
ken te l' w lll1rd ~ VS!} circ&. f 60
DIE:li'STbLLEN .
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kw em, gaf z.ij van dell diefe t llL t eritond afl.n cen poli:t. ~l'.
t ie.. oFp atiser ke nois l en he t toe l'al Bpeeld.e d ezeD den
M en wi! IBta in eene COU i'8 0 t ll tislann J en sohoon
!lIen bat g iBteran nog lDet duidelij ke loltars ar in h eeft
di ef in de hand. De 7 sbuks kleedere n we rden nog
geleaee, ia· he t ber icht haden lIpoor loof! ve r dwanen .
in zija be-zit gevondeu e n bovendiell eene Bo m 'Ia,n! 16
wwrcun hij d. h erkoru,t niet b,hoorlijk ve ran t woorZet zel t' de f! erie rr.u legaospo eden voorl, l et.e r 1
den Jr.)n .
IT", pBard hobt g ij Yerg_t." b'4' ta gave n. AI. een
De Jlrres!not, Edris g ab.e eten, bleek te So eubais
Boort 'r&n iron isch e heri uo eri ng a$ll di t vefzuim gUil.t,
tb uis te b6hooren l en hier geen vlate woonplaats tc hab·
bij hat rij Jen naar 't KRotoor, de b o.ik l:' iem los . Bij uw
w0!'k is bet tie!l tagen een, dat gil u moeiiij h rno.nkt
ben.
___
over vergiBBlngen van den vorigen da g (Q : . gij t oen .
UIT KENDAL 2ohl~ ft men ODS;
niet all v91'gissingen be@o hr..·uwdet) en doO!' allerlei
Of8choon h eb met den r es en n og niet i. wat het
onm oge1ijlre l ui wordt l.,tig ge valle n. MoedelooH k ornt
we zen mo at; p!'oi'!teert de b(; yolking t ac h ~ao goad
gij ' !. Bvonde eh uls, 'Em wilt t.ot Ye!'~et oou ,iait" WAmoge lgk voor bet •• nleggen van ••• dbeddi Dgen en h.t
ken bij e6n goed vrien d. U-w .choone wilte p.nt.b~wer.ken der velden. 001< 'U n eene w._ •.. '"!lobIloll. ... ordt door net wiel Van bet rijtui g be.ohodigd,
boomen wed ~r opgeleefd en SLR!lO aIs vroeger iu hun
De 'floUW Y"Em o.w vrii:l'!ld ontnmgt u .lweI omdnt gij
g ewo nen bladerdo Bob. De prijs der rgst is teQ:en...
in de oper . beleerd zijt gawae.t togon baro ge1.worano
woordig VAll! 9 - tot f 12,50 naftt' g ualiteit. Ook
"~:!l-," ;fI-\f1. 1'-fQn Yl'P. ~ 3 t. 11 d. 1:' T't" ~:d'!'? !].:et t z i~ :'::"~;'·Q .i:i , ell
,onder de twea de gew... en hut zioh ae~e . tijging der
gij anHelt met uw be,ch.di gaen broek en U 'V bedor·
marKt zaer goed gevoelen; katela, pohoe ng o. n. ie
ren hu.meur- Wtl 9r !lIar huis.
dri, m •• l dU!lrder d.n gewoonlij ~. AJleen klopp. r. en
M.or, godd.nk, geen lijden i, hiar beneden zonder
.irihbl.den .ijn weer goed'oop gewNden; d e ky.pt1-indel Teo ll went aang'ik".Jme n vio dt gU een v"rie nd,
pen vau f 2.- i\ f 3 .- da 100.- Da gezond n,iJraton gij in long.n lijd niet habt -o ntmoet, die bij u
t oestftu d is bier goed. SI €chte deden tioh iu de jOD g~t 
het Ilv:mdmaal we nf)cht t9 gab.; lliken. A I·.: bon ne
verloop en dagell onLer de inlanders eenige gevBllen
b.~lJ. re! Do tegeDi'!poed f/iD den gaoBchan du g doet u
van k eebiekte voor, flomtijd 8 met doodeltJke uHoop.
reik bahen naar eBni ge oogenb!ik. hen van vern dem ing.
Of ean 800rt van buid.iekte .(koreng?), in het di,tr.
En WCtrU fJesch. op fLeao" gsdronk oll; onder s en n apra.~j a or de Socie teit doet de oll-gor pDf .ij n ge kn.l
I'eerklinken; de gli mlach dar za\igo Levrcden beid r orlriugt Dp llW gei"at aIl e p:Jnlijke trek ke D, die sl echt
V E!! !..c.V1.H1C L1

in d.t· dilt,i • .! 60 .J., anon ... egen. bedool de .-.ieHe
n ••• ·P eI8oh.ngan .yo i.,·onden.
'
.JOOIlI'IALIIllfIBJ[ W.lliobt i. d. m.d.d •• ling ni et o'er,
bOllig, d.t de he •• flU D •• len .r n;ob ... n denk! (of
betwkting ' De~, t<l legg.n , en d.t
'an het LI voo meruen" W8IlTV&n in het Pad, B.~ B . ge ..
ep,ok6n word t, hem niet. be'end i..
(J B)
~ed.aht h • • tt) .iju

Scb.etsen nit bet Stndclltclllevcn.
Mr. P. BROOSHOOFT.
III.
VOGBL-PEUSPEGTIEF.
"PraeB8a it

iprel!!kt durop ean Hchele jODW D, zijn

iui,elaahtigef1 glirnlach

zoo Yeel

m!) ~elijk aehb r zijn

Irijoglll vorb{)rgende, .ii. ben nog r' Q ~it zuo o· rechtViur-,
lig b l:Jbot.t gftWe t'Bt ala hed e a . (J heef~ , erk '3 erd
~et;i~n. praf"lflee
Nieb il.- heb den upreker g 'gooid,
maar tnyn g :O lobtevriend en made-tid un dit uitatekellda ge,elitehap, do Loer D ... . H
,;IT Bcbijnt t~ deDh n , niijn bee r,H nntwoordt de
pp's.eae8, ltin hoofd eel); weiJji~ bu;geod e om door r:ijn6
beenen been den .prekel' iu 't aog te krij go DJ dat ook
,,t d. bel ... belijk. gew.ont. in prBktijl< bre og om avo'
~. WiIlemlt.d t. kijkon of d. Klunder, in broDd
I~t."

n ...bole

(m.~

gem •• kte verontw •• rdiging): .II
proeeetep.r, prA:f'8e., en ~ij mijne ·h"eaton ik: proteRteu,"
lIl.t al de knobt, die in mij ii, to~en do b.nd.l .. ij.e
rr.~ ND f"ooraitter, dio lich Illet ecb •• mt, in de liohaam ••
~ebrek~n 'aD zijo elaoIDen8cli jamlDt'otli-ke uihlacbtah
te o~B8k'D •. ·WAnDeer Jiij 1I'eg t.'l lllll mi"bry.ik: ..AD macbt
(it · v.rwij~ n, lIIij~e
na.. de .rt. U7-131
ran -den 0 . . P.) in}el .n.,,"· worodt g.b.lobt 1"
.Ik ·taI ·nw .prot .., tere1ijk lIIet 0\1' appal io .tellliIIIDI b,,,,,eD,' !Dijoh'''' de Oriail.aliet· O,eriie~1 kiD

'08'•• ,

¥

ik op bet l",atate tirt.ikel van bet ZJO on tijd ig door u
LlAngebsatrle wetb oak wijr;en, om de heer ~B te overt uigen
.. uu uw jn mmerli.Jk b egrip &f1llgl1t\ndo de verbiwibaarheid ,"li n tlwen 0 P. voot' gevallen, w."rin d001' bet·
l' e~! e me lJ t van ODe D :epuut v(}onien ia . .Mijnheer ·A .
v66r of tog en het app al van on.e crimineale speci"
liteit E"
A _ . Tegall lJo
",Mijnhe6r liP" /I'egen !I'
•
• Mij u he~r OP" /l'ege n In
De ui, ttllag il.1 de telfde all! boren. En die uitallig
is en blijkt dez elfde ,oor de dri a Y,,:gendo h o ogero
baoe-pen, succeasievelijk: inqeateld door eeu hee r. d u,
ondo r eon voordracht deD prllelt' ll mot f'Jan etali· n pen
in zlin oeen heoft geprikt; door een reunchtigen drillkebroe r, dio zt)J deu of lllJuit een pen in de bRod Deem t ,
e ll dee-niel.tegeuataande Let l) jeL v8f'Vullen luner werl ...
Il),tltnhdd tracht te Yeronhabuld igen door llO vO ZaK: i. ...
lijke correBponuft utia llii:l t t ij n_ vadur, Dlotder, 5 zu::s\'irB, a br Jtldcn. t .. eE> noven, vier uichteD r eeu
lH"f-(Io tIl . een r.ielleiijke I.ate en tijll vroe ,q.eren gytD.~
nu.l/'e!otorj door eva diklren jon ~ en eindelijk., di e e ~ ll
, ee r 8Ulpect geluid b H~ f~ doen b(1vren. jU.IIt op bet
ooge bIIA: d.t do rocit.tor vlin e ... n ge.jicbr., in 4e Tol
.. an eeo. ririder. die ~et ,oor1f~rp ~ijlJer liefda 01) baa!'
bal"on hoort ltw&!en, bart.t(!Chte!ijk . moe-at uih'oepen :
"Wat. .goddelijkon toon. '"r....mb mijn l"ill'.end
oor III
N. al de . . .trubblea, die 1I",egetd op i.de •• , •••
g.d-riDg 'a" ied •• dilpnut-gelellollP. 'oork.meD, v•••

loakl do pra.a.. b., lid; d., '018001 don rOOiler IAII

den 30 Januari.
NEar Nederla~d, per stO~trllf. Drentbe, gn, ·Kramen. ~th_

W.

n._. n:n der

i=::

Put terr, eehtg_ eo. 8. kiDd~ ren. iapt der i~t ,&11. .. ..

~l~htg~~r~, :i~dtfr~~~ ~cv;l~~hi~r,·d~~~~r deZ~~1~~~

5 kind.eren, de heer Stutte, 2 soldaten, 4: mari.lli~n

-

Overzicllt der Illdische Daghladpers,

Uit Nederlanasche bladen.

. Ziehi.r hot .lot van b6t reqne&t der F ·" fd en in da
Mino" •• ,a, door' bet Soer. lJ. H . gep!lbli "d.
/I Op gron d WIU'l'V"O, of om welke
ra d e~ ' 11, of \'I , ~
hebben wij en on on, volk g ed•• n, dO l bet reder. 80 vern t beeloten heaft - ( zon.der ona 8 SL ¥· te vra.;en
of to hooreLl) ~ de C01J trllcten onr;e r v oor:o u. ~~: ' rtl te
vern.i etigen, en b~ verklaren dat L ~ l lil ud J.er Mi IJ !l.hal.'aa
thnfi3 Gouvermeutaland i~?
Wij we ten !re ar g<.led dat 't Nedo :·t. :+ ouV"er!..~ eIIleD t
ona land d oor geen ander middl'l dnn d (t& dtlt v r~en d·
8chap v. rkl egtm of in be'liit genomen h€loft;
Ach I wat .ulld n - de Ra 'j> e u Let volk un uat rijk
Boleng MOll.gonuo!lw en .udere rijs e n, die aBn de
.MiD"bassa grerJt,on en vro eger DU'4-a vijand.n waren,
~eggen: Z~ die htot Go u vern olli.snt nia t r;66 getrouw dien·ell, niet J; ooveel htllp verla enen en n iat z.oo·
real win,te u ophrange n al. wij; Zij die hunna kofli e a.n
particuHere n h.'gen ho oge prijz..en verkoop en; Zti WOrd&ll
door be t GOllV ern e men t nie tl! b ez.wBud, maar . •• wij.
d ie het Gou.~Tern e meLt at6 dda gatrcuw en gcboorz&am
blijv en en oui e koffi e aa o het GO !l.v ~ rn emen t teg en
lage prij2:en vt1rkoope1J; die het Gouve rnem ent veel hulp
l erleen en e n , sel wi nsteD. opbr enge n, onze con t rac ter.
of dis onzer Vool'OUder8 word en do,"jr hot GouverDe ment
'7~ rn i etigd en on:s la nd door b;J t zei ve t~t'ge ~ ig~nd?
WI1.&rl~i. wij ge voele n d !'~J:'o'(el' iCer veal !Cha.IUDte,
zea r veel r er urie t, zaer reel hartto6!"', maar .•• wil velli ez:en dnrdoor onzen moed niet;
Tar U ?fer rech t vas.rdig6 en 'i'cratan /j igec ove.tweging,
E x.ceUelltil!, Gou vsr n eur· (te neraal fe. ~ N ader!' Indie,
die te Batavia b dMtUU1't in IHllJiW van
zen getrouwen
eD g eeerbiedigden K oning, j ll, gelijk. QOZ;6
vad er en
moeder~ wij gelijk lJwe kindere u J bieden ~nderd.!ln ig
OD.~ d be r.wa ren en nood aan, met b.eb n eJerig vano ck
om Uwar E x:cellenties besoherm ing an r eohtvaardi ge
hulp te ' •• h : 01.
l e. · Wij ho ofJen der Min.hossn f erzo.ken nederig

N ..... DI.iding no doo dood
fan den h,ar J. Schoulf Sand,aad bF.ngtJ.et Ni.a ....
van de ... n ag het .olgead. omtrent de Sumatr•. ex#editio·
. ..
DeD 13"" Ja!)uar i 1877 m.t d. heeren . Velholl
nl.lelle mau per .iltoO tll tH:1, Ip Conrad ,anNieuwadiep fert ' okken . kwam bij ~en 23 ~n F ebruari te.p. c', ng, "~ar
7.ich de h ~er v~n l:itlllwH, ocntroleur te Saep.jang, ale
chef d er e: ··cdllit, foor bet terraizi ·Qndel'BOe k der booglandeD va n Midden-Sumatra, bij hem. loegd.o.
D e n bea r Schouw Band voort W68 door het eomite
VOO.l:' de r :s;. peditio i:lpeciaal op ~e drage n ds riviel'
fin
Dj" m bi te ver ke nu en en t e oD derz oekeD.
Te die n eind d Dn d ~ rnam hy een Yoor loopigen ferkenn ina-.etocht dwtae door de [log onbek:ende biODell~
lind en va n MiJ den Suma t ra t .Jt aan ee nig punt aao
da Batan g ilu.ri, vanwa~1.' bij dezen Hnker bOfenarm
van de Djumb:rivier met sen inl.n ds ch ,aartnig .IOD.
kuunen a.fzu.ki..en en .Izoo de boofdpla1h bereiken.
, Oo ge wH pe~d, V&n geen acteleD E u.rupl."aan ,ergeze!~
",Ieeo begeleld door eeD inlaDd.ch boofd, bad de .tontm')cj ige reiziger ruim een mland later zgn rei. dwars
door Sumalra Dfisr Vj'lombi en PaIr mbang reeds l'olbl'acht.
D eze reis te midde n van l ob tel"o ochtige, cmafbanke ..
lijk e bevol kingeo l doo r· een on : ek.end WDeet land, waar
d e rO(Jfdi e ren t OO llB tli gY ll l dig zi.jn. dlt ri ij den meJlleu
overdag bespri ll g,",D, Wlist hij gsvoigd w~rd of vooraf-g egaan door ri eden, die ~tin doo d in bet I!!cbild voerden,
is t ee ds op zio btelv e een helde natukr Gedeeltelijk met
zijn iulanus('h ge volg, en toeD dit te Rantau Ikir'lien
moed tot ve rd er doordri oge n Qr gll.f. met lieden, ~
geworveu onder de b6Y!.>1k:lllg9n. wan hij dootttok, lale.r
in een p rnnw, l'e rger. eld 'uo den broi!der~,an den VOf'lt
van Soengei .Pag oe, die a15 Ha.dji of prieeter hem Gild.at
.,. de b ~a ch 6r[!1ing VaD den Is!am pJaatB te, "olbraeb~··. ~ij
den tooht tot !ljambi, WASl' bij een trouW"er.. bediende,
ziek van d En S.8!lf..oa.denden aroeid, in:ipAnning en . ~~.
rnet dO H~ . den t ooht Illngs deli vier Ba.taog Hari, moeet
Iil.ch~erlate D. D e h eer Scb o[lw Sandvoort echtel wae Oti..
vermoeid .
bad zich voorgenom.n dan 3en April
pel' IDallboot van Pal embuDgnaar Ba.tst!. te yertr ~ kkeu
en ging dllB. den 20s tell MS8r& des morgent(te 6 ve:., _
wedt:r o~ mar8ch daa t'h~e C', oD.derwijl de ·Koe~oe.l. au
L~ltiD g-rl vier Qpnemel!de.
De laa.tBte 27 palen dezer reis ware!l uitern- f'~ r
moeiend, dU!if bij zoowel .13 r.ijr.8 Heden -door de
'/roegere marscheu in d a -zware en woeste berglerrein en vea L san won den l ed en, hun door b8i!'lege~.
111ler~n €n m uaideten in de V88rtuigen. op de :ril'isr8D.
toegob,acht. R inkende werden die lutete palen afge-.
legd .
T e Batavi. ", ,,d dB heer S.nd.oort den laaloten
April me t ing eno men bei d, zoo wel door de reg'eeru,g
.
ala do o~ de be vo1kic g , on tya ngen.
On middeltijk toog hij hier .an hat ..-a,k, om .de
lItoomblirkae gereed te roa.ken en met baa?" p ersonael
DfUlr Pal embang te do an 07ervoeren. Me.t dit w..rtQig
wilda de heer San d.~oDrt 'T an Djlunbi uit in Juli de
riv ier Babang R 'il'l · opstoomBD, door hern k"ort ta '"prell
met. z.oov eel ler e n~gev.u.r afg~ zakt, en bet eigenl,ke
r i vier on tl e rzoek G& Dl·au geo. Op dit l.ertulg souden bern de mn chi ni ot. Hermans en de e{u'l1rman Makkiok

om vern ie u wing

Vft!l

O·DI3

contrac t of om

O?

nieu.w met

ons te willdn .cont.raoteere nj
2e. Of ons contr~ct zoo te wilien la-ten blij ren zon-

der dat h.etzelve ve rn ie tigd worde, opdat:
3a. hot InLd dar Minull.esa ni,t warda Gon •. land
maar geli] k vroega ht; t land van Ons en ODS 'loiS bJiji'e,
be hou den5 on Z6 re cL ten ell g eb r o.ikell vo Jge Ds de a dat
van ons lan d~ zoo alB oak in het contract onZ Br Yoer·
oUtlers voo rk omeo, dan weI da.a. ri n eeD e en kele vernnderiD g \:e bre.ngeD, door
4e. OnE e n ona !i yolk. n iet toe Cd staRD OD ze paba.
sioi-grolld.elJ J d ie ODg vol gen!3 de uda-t in eigelldo m
toebe hooreo, aall niet ec hl e i.nboorlin gt: n der M ino.b.u ..
ea te "v e rko op~n, maur lab wij d d uij be:d bebb en OUl
d i s p.II,. bll.ili ni- g ror. deu, die wli n i et gebru;kea omdat wij
geen Kracht genoeg he bben tie t e beboUiven, a an hen
(onderdanen ~[!.Il hat N ederl. Gouferne m6I1t) te vet'
huren.
Om die r eden sn smee ken wij U , Exoellen tis, Gouvern eur Ge ne ral:l.l van N ederlandac h I n dia, om ons an
OD8 \'ol k te besc he rm ell
uit onzen llOJd te h eIp f.iU,
opdnt wij daa.rdoor worden opgewo k.t om gelij lt voo.r been OIl ze v o orrader~D jegeDs hat GDu~erJje IneIlt steed5

en

getrou w te blij ve D~ ge hoo rzll. am te z. ij n en de ons Opa
g edrage n wcr kzan.lliheden c:;.e t vlijt te ve rvnllen ell an t e
varplio htingen beboorlgk na te k omen , gelijk g,trou-

1

we hoofd~lJ e n ot.d~rdaDe.ll beli~o.am.l
..
a.tw. lk 10 all. ned.r1ghe1d "UP doende.
.(VOlg.Bn da lJatdte.ke ni ng en van.l de ·Hoofda n d er
Mmi1basBUo.
•
Jli1iaka3~a , 30 Maari 1877_
. .
,., ~
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FEU ILL E TON.

Eul'Op. ·cn _ inl militaireD, 16. · nouw~; . 9 · ~d81~, .~, ~_
ool'd.:clden ; van .&ukoelen 1 veroordetlde, ·1 · C.biDeeii " fU.
KrQc, a iDlt!.i.tden; Tan Telok-Betong, ~ ...erooJ'deeldeli~ l··';"otrw,
Vortrokken Pas •• ,ior.-·
-

we-rkza.nmheJ c- n een e im prodBa.~ i e van rui n bt e1l8 10
moet hondeD , het fllJtee kges t lJolte to bekli m.
met) . D e g~slo len brlc- fjtHJ, w ... ariu iLdel' lid eou ond e rweru h ;.'ef~ nnn de hand g~ daa.r>·, worden he m t er bar. d
gt:lii.ela. Na dO :.l r zage er V:.I D maa kt bij ge bruik: "Sll ~ij D
rccbt om r.i ch 'fiji'muniten ta bedeuktm, eo J,;1 p ta-es ee
ve r:r.;o ~ kt den bos pil ant (want er itt eeo hoapi t. .IJl) . ,an
d elia Ps.utO g (obru k Le WR-ken om, rol geDil d e g6'·.u0llte
van hlil t gez;i3Jsc uap, 6en ko.rt~ uits to rti og Ta u zijD
geezlt in bet \lhorn ne er te Hoh r ijv~ll . ~~t album wortH
or deu lessenaer gelegd, en Da ee n !g bekenk e n ","1)
lw rl ato nd ig gdtlabb'Jl, le e.8t de bel oeker to t al ge me ene
foldoening bet vol409ude ' Iilr aj.-;- V(lor:
Toen. 'k be dt'Da VQ nci, lu~6 ell mati
In dit ~e:r;eltlcbap binnen~rll,dt
Zag '11: zoofoel Jui e .toelen .. hin
Dat 'k dac ht: I/O God, hue ~lil dit g &'111!1J
En 'i; bad: IAch h uud mij, 8rr:nen stakker,
- 0 goe d d H emf:liyadvr, wakkerr'
,Maar tmm 'I.. Ila&r ..·oordr-acht en dcb.t
}\iet optnt o ar to luiHtren zat,
T o ~n :;~i lk tot ont on liovv[\ H em:
,Gun dat 'k mijn bed~ l' etraote el' j
Om tach in t.l)lk ~etl kr-iug tEl walren
,H ~ b 'k 1l\l!J t U." halp ~ D f)n ti~r te maken.H
Dc illlproviutor wor.dt nu,
een da.Dk~tniging
fAn den ptR.elel •• n d~n bo,pltanli tot lijo taak
gero(>peo. l:"n d' Qnk 6n eell PUt .k.uchj~. g_llD, I()oal.
,an tt'lf I.\pref.·kt, loouE.
ffM ij uEt hf'&rel l V('rguut· my, te begincen me-t all
Dlijne bOloh.id.", m'.lling to •• IIUII \0 se,on, dot iii
minuteD

W

II"

S m U·TUA-llJ> EDIXIE.

iu. herhlre li ng.

au

v€l'ge zell en.

He. d. den 26. Juni stootnd e d. b.rk.s tan Dj.inbi
M oe ra Kornpeb om s.teenkolen in te Demeo
A Hu gezien ec bter yo o~ den eigeo J. ijken tDe bt rnoe.t
g ewz.ch t woZ'den op de S- QLnst· f an den iltuun uan MakEiu k nl f' t n i t~ n ~ti og-a rti k elen va n Ba tay-i., welke k.om.'
:ciet v66r .A ugu~tua kon plaa ts hehbeD) rn.uk.te de
werkt 8.111 e ret'd g er van dez en tuschentij d g (. bruik 0111
,d e lJ oo di ge ge:.:evenl te veTtIl . . : l slen , ten e-inde de be- st aand!;'! kll s. rl:.en Ta ll da L"'iv ie r M oe a!"A K OlD.peb t.ber.icbtigt.':n en :JBar D oeHo(;oll Tengah ~.;I sro Vmen} om Z. H;
deD Sultan z.ylle opW&ant1ng te meli:en ) eo daar een.
I: D.uwlu~nrige OpnSffi!,:;:g Tan de B:t.baog aari a&Il .. te
DllSl'

"·3ngen.

•

l ,sters l'8.pporteu ,'an den beer Sandroori; melden,
dnt b ~ d~ e.r zeer goe: d ontvtm ge n werd en met '" dso
aaho or.zoo n des Sultu ni!, gen.usmd. Baden BUBAn, de
Ds.bijgelegen meran bezJcb t en in ku!'t bt :. . i ~bt.
Een lezenswn.rgi g uit·trek.el uit bet ' dagboek ..n
drm heer SEoIldVOQr-t b et~df[·n de ~ U~ r ezbIi"J ib~ d au.
S ultnn en een ke.artj e v.n de roa ren der Blltang Hari
rider kom~n "oar in No. ::; dar berichten ..an d·e
Su ma tr.!l F:Ipedi tifl..
T ot .tOO "fe r IOD pBll de offici eBle berichten.
A.A U eeD zij te r -vr ien de::l teo .A.rueterdbOl elbreef de
beer S.nd,· ocrt de n 2 9 S eptember ui, Djambi o. a . . bel " O 'g~DJ~, 't welk: ws a rs C'hij ril ij k eo n de-r l aftete beriebten
o; ~m ZijD ban d. o mtr6n t zij n I u l.tig 'K"erk is.
"A lll: C~. R ee2 !J eerd er b. d ik «-eer eeDa lan mij
doen hfJCoren , doch nH erlei werk okkupeerde mij van
den oebtor rl tat den Ii'i'o nd. Dank dazuom echier ni.e:t,.
dat i ii de oud13' vrie-tJ d~ n "ergeet. I k. .... ilde mllAr de'
ge.b U ll1ij op de no ting Hori Zit. lOti. turon k ... m ik
ju i!~ t, van £)2Q tocht: de r h'ie r op t-ercg.
DOl)r~ dell .
ongeh oord lagen wnt e r5t~ [J d i n d t'se IDlltltlden kou · ik:
J

de"':E'n !HODd n og onvrucbtburder oJt.n geVfLl on!ijk .&.ijt
ge\,; ee.at in he t bed en ken nn bcll ng r ijk ~ Qndcrwtttpau.
u B gewi chtige tij d.en, we.ria wij leV"en, loowel
op politi ek: fila op I!OL'jad.J en op wijigeerig gebied,
hoodcrderl ei in tereBsntt} Qa. .. estiel! t er bellp,ekillg ople.
fe r~ n , vin d ik iu nwe brl tlfjea J1 ec htr onbedui'dt!'nde ,of
lail'd on derwerpe n. D e twea opg8\:en: ,. O·n-T ambla........
t ~ edin g)' en .,een nieuwe Crim inaliet" Iyn kl-.rblgk...
lijk slecht. kiuder.chtige nitflo.ioel. . . n _d.n t1riat,
Uaftrere!.l t ussch en den pr e ~it1ent en beot geachtelid B.. •.•
g e\·o~rd. H~ t onde.f \fe rp: N ient.rUf'D bl't·Hkau-en bro~.
,"olk Jl (ik ill 8.ilk tevens dt'n inlander opm~rk.aaa.m det h.
kame r · lid , OOr Delft . ijn n.ull m.t u ecb'ijfl) ,erklliU
ik " i.t te begrijpen. Indien bel b.trekk iog. b~f, "Ii
zij n e t rakhl.t,e '1:10 de } 1nj.!enl!l der L eideobe K.~
8uhool \' oor Zae vaar t op broL)djt'8 met kau t daD ia
ho t se n laff'l Itraa.i.u.i op eeu aa.rdige b.nd.eH"Dg . '~
tii fln 1Ifg~ r a ardi ~ d>:'J. Ook: dtl andere opga"fe-n lijn oab&'l'c-fwijl

duid ond of ong~ rUm d.

Shwh 't\ ed,>8 ktll!lt lllij ~~r bMpr~ki ng waArdii'~,
hoewel "U d.n ook ni., duidelij k l!,.teld iL IkbedOel b"t br ie fj e ," lu id ond e : ff M.ina.. . ' {i teman u,.· .Bm;e bft.:.
or,eking ,.n Le g,h • • le per8oonlijkb.id .0: het geb8ela
levell •• n Mej . K' U-6,UOD ..I goaobte iD.. ..nd... WeI
n 'et .on noU vorla.sen. Hij I' edoalt .o~de. : .twijfal,
hotov b.. r optredon in 't a.lgem ... o • . blll~~ . h ..... 'peIl_ ,
ne-nUf.1btoD, nl'ltli.j h.rtl ,erdi.eD8~n al •. ueolamatd08j.
hetrij in. 't bij.ond,r ber•. . 'ertolkia ll ,' d~t . .I[0nJaaiaMil-Fal 10 Vorelenoebool. Haa •.• aaro lll dat DiM,......
oi.e.rdPW.t-.ou dege.~.hte in .. ud ••.. • .01 .....a~
lIeer ik LO' onpra~tiJoh If", ,aD h. III ~ willeD ntea,

e'

ni~t he.l 'fer komen, en ml)at bet r li~tHl. van het wlter
. f~ ac hteu~ Zov ter ik kon op8t~omen .nlaakt? ik ~eIl.e
DAl1wkeul."ige r ifierDpmun e, - g~Btelld door , {",g t~- 61]

geb,uw.n iD Bng.l.n~.n Duit.chland opg.rigt· .ijD
.... n wcg~ proteBtsnten. E!' is geon v6rband tusHQb~ua
gobhisohen bou'if'ltjjl en kel'kelijke .tlspirlltien.
ach rijver
he~ Gid.arHkel gaat de •• boe, o
voorst ell ;ngen na, di o by ~en groot d•• I van hot ned~rl.nd 8c b pnbliok ten alm,ien van inllbellingen
der
!Jul b, li eke kerk bostlan en d d o[}'k,QDde die (lr op bet
ge b:ed der nrchitectuur beeracbt, en hoe met: DftIDe de
gothi.cb. bou wkunst oiet I\'or dt g,kend. Hij gee ft oen
held~r vierzigt van do bonwtltijlen vooral in ODS lund,
cn
hoe de bouwkunde reeds in de mid ... eneeuw6u in hau
d·.m W a a dar it)()ken. Aan dezcm dankt men de I!i O("Il'O-

n.

breedt.bepali ngen.. V'au den tsult.n .an Djclllbi vol;'ing iii: evenals rnn de. Poli tiek.n Agent .He moge·
Hjlte hnlp.
nD6 vt3!'drovon Bultan eclitBr {ofliB (lJ;' P.nge rau
:aatot-, dia reeds aedert 3 jQt'en bet g'Jel'ernem6nt
ongenegen is on thaNl de p n rt ~ dei! for.lr,.nl e~ SultanB
meer openlijk Mhij nt te will en kiozen,) kun iuij moeiolijkheden genoog gevee, Hij heeft eon mij ne r rei, ·
geteilen nit het biuneuland lat.n oplicbten eo doeden,
tt)l'w~il de overige Dji1llib in~e r;e n die met; mij reisdelJ!
uit ,Rlntau ikir gEl tlucht dj n i om ook niet dit lot
va ,o~. dergn.n. :Meu 7siet er ui~, dat beL binnenlancl
nog ~{JO erg vriGndsubappelij k geti nd niet is!'
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vruheid ,
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log tegen do l'urkcn b.eoogde: he~ wil het O~ateu b e~ .: GSUW
goed! vGralcndig en srua3kvoi bouwden, dat zij
siJ,h s.veo. De welgemflmel'd e llOl.skken eu d t:!J fiJo ont
j uist oord eeIJt)!l en de reohtep. der statio a en vao het
evenwigt . betrachtton . E en mliirleqeeUWflohe inatel1ing
moga batcli)k of b.l.geholijk, de klo o'terlingen ell
in het Ous ten te ?ormell .
g :t.'oots oe6ren mogen losbandig of weeldeziek geweeat
NEDERr..a.N D.
.ij o, dit neorut Die~ weg, dat de kloo,ter. die zij
Ret Dude sprookje VIlU den
t3l'el en t ijne Bchlid nw vi ~dt iu de w81'kI'1Jijkbeid z.ijn
geboU\'\', Doeu het bout en da .st.enen wlun'uit het
tegenba.nger . D~ illl?D ale den e z.al bourde, mes nde
beetllnt r:.iju sup erst ieus! fsnetiscb of despotiscb; het
otlk l'echt te habbeD op d ia ns icba dllw i dt! ezeldt'ijver
gebollVf iB gJed of Bl€l.ch t, smal101aoi of leelij k,
echter beweerde dat die Bchllduw h.:sll:: toekW.!1ID, 000Btandig of ontinnig 9Pg f.>tl'okken.
dit 'lij me t vel'huOl' d waS.
10 dan H aag uU rees d6 vr!5.ng, of iemnnd asrdap ...
palen .5:.oopend e DO lt r e oht heaft op de sehilleu 'fnn dl A
a llfd a. popelen . N I\tuurlijh, meent mSD; ma.ar de Hnsgso he ge ween t ers.ad beaft hat tegeIJ desl beelist eu ~e r·
BrfioH; Mo zsa' tooverstaf da kraol1t der Rpode Zae,
ordclld, dot de Bohillen vall de 8a :t' d~p~6IeD uiet toeB en eleotrieke vonk splijt grooter OCeBnenj
behooren .arr de koope, •. 1m",ers hij !Jeef, dozen bet
Weet men8ohGl~k vero u ft ~i c h. zelf een weg ~;:; bunen,
trije gebt"uik er Vfl-ll ontr;egd en bepaft.Jd: dat hij r.f!
Dan Toign N~tullr zll a WdflK ell leeut heur krn.cbt
"nli.1t ID:lcht 'ferkoopel! , maai' E1is n de gemeentareim gi ug
gedwee.,
ruoest af5tn ll.!J. .
'
Z ,e! -wat de ken n is SChOODS moc ht ?ormeu in dit levan
Dl) F.£IEGL .... ND. Ter op!!.poring va n het stoomecb ip
't 16 zeker 't werktuig dl1t het m6I.!sehelUk gelu.id'
l't'ia laud, d.t zo oals ru en weet, 5 December uit GiLaugs een m~talen drnud, do~r '~, ijdal heen doet li-weven:
~ bralhr u.s.r RotterdulJ '{ertrok, ward op 18 Deo.
de
DIJ.:Jf storm tlOCD a.fslr"nd 1Il ~ ~n snellen vnart geatuit.
rge derij ui~ge,onden de .leopboot P ,""dent Kind. N nat
~k groat u, 'lleleb.onl sahoon 'Nerktnig onZer dagen;
net P'aderlarl d " erU 4ro. ZQn. de Fnc3w met geGprongen
llr
gl.'oeli Il, taek~l1 van de meutfcholijke lU acbt
.toomkelel. "ijn gevonderr door de t o,,' opeporing uitGU mdldt dL\t, ho~ men poog' de ontwikldiog te vel"
gezond6ll stoomhoot. De aSBll.raden re me~n den echter
de jui,theid van dit bed eh~ t. lllooid l betwijfelen.
tragen,
Zij toch, met reU'l.enBtap en daaglijks wint io kraoh t .
GOUT}}BNlJREN 'rS nO~WST!JL.
De heer Vic~or de
G ehoorzaalll, Telephon ! .preak tot de .tad der w8eld.,
Sbuere komt ill de G{d3 0(1 tegc:n de he.schuldiging ,
De ..l5t&d aan wsre.~dtleaoon ell wereldj 10 ill Dll'e n rijkdab de tsgen'ifoordige ri chtin g tell aanzien van de
Ve rwlJD h.., d.t .U •• If beur bloci .n gl.ns. ver·
rijksgebouwen ge volgd. in verbBnd staat met een !tre·
ven om de l'oomachkatho lieke behtngen t e b6-vorderen~
speelde,
E n goef aan 't Ely.ee van oooen weerom blijk.
dan.:, d :a bOuwBtijJ! de mi dd en6~nw6cbe of ou.d-Hollllna

WlkkeldlJ bOi3r~n ~~1l611 tb:U5 de l ee r~eeBt erB en typen
wo,dea vao dIe meuwe ma,twbnppy, door Roel.ad

g~DAPl?ZLSOHILLF.N.
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De scb rij,er zegt echt er teLl atelligste t ds t geen d e r .
,
..
iiwaa rd:
gehollW6I! dle eerlang opgetrokkeu wordeD, !loch het
Dat ttj Bl~chtG de oorzaa.k zUn van zoovasl bloed, en tra-neoj
IDIlB6nm Ie ~?late.l' d 6rn), noc h ? ~t ct' ntra.ail-;tation a~daa!',
~ eg,_ da t bun Wllll.bestuur Europa. walglllg ba.art.
n oah het.1:t1lmst~rl e ..yan JUij'itle. noch beL arch,efg?- ~ GehoOrZ!l
Ii ID, Telephoo ! 6n fiuiater lAngs de grav en
Lo.uw alh ler - dlt ~'p' n de bedoeJdfl .. bo~wwe r ~en- .!n !
V~n 't eenztl&m Pere La G1wi,'c, waaf Ij'ra.itHrfks
ID ldtleneonwsch cn Bt~l ontworpen ZlJO. Mllfii~ 13 de m!~~
redder rUBt:~
~e-lleQj u w t;loh~. boawetlJl d.e u:t!'~rno n tat\.nf:1~be? O ~~ ~lt
Klallg dar mi!lioeuen 8mil,~t aan 't grllf dej grJoten
le e~D? d~"l1ng. ~~ ~er_ken ~e1.· ka.tbohekar. zLj
G !n
b:r~ven '
Die zicu 't g eluk 2iijns vIJlks zoo innig was
j ezultiscile kerken ul':i Vabte typ e habban &ang cuG!.Jlen
Gt)h oorzaa m, Tdlepbon! ver bef uw stem te Rowe,
. de mo~derkerk edel G e!:IU" t € Rome, die echter in
Roep !ian d~ deuren va n b",t forBtiijk V.tika.sn:
sen baroque o Italis.n.r..eouen rensi9sfulCe-etijl nit de 165
D i t mo n niet IIlDgdr van den dood des geestes dwollle,
eeuw i s ootworpell. Misschien 7iOo. men meenen aut de
De he('JrBQbApp~ de.s lichtR, dBl." W~hl1BCbl:tp ring a"n.
mc.dellen nit Rome be halen wflt'eo, maa.r bij nll I He
Zeg Cli~.ar en SultaD boeveelj41umre:l z-ij l'dcds &tichtten,
kel'ken in Row e_ t-ijn in tentilssance ·atijl opgetrokken.
VerWlJ t hun ui de allend d0 0 1' 't oorl oga wee verapreid;
E~"n gotbieoh ge bou'N ech ter ill er te viDdeD, en
weI
Verzeker dat de tijd hun euveldaa.u za.t rich ten;
de in het vorigd jaar opg6t:ookken nibuwe protostnDt~
No~m 't vonnie d at bu n Wloht In DaBtU de r mentlchecbe ke,k! H et.,.lt dug moeielijk .rn"ig te blij.en
lijkbeid.
bij de bewerinlZ, dat de ~oth i !che st.ijl tIe pO!5 ;tief
ultl' &.lllonbuloU.t3obe is . :.een over·doe de kan Dr nOJ ge- , Dui.:l VOl·steLl. '[, u.J!QrObrat uw luide roepetem hoor en,
Oat:;eg hun. de OV6rmloht dIe zeb31t op ' t ka.nan,
we zen wor d6n op tal van gothil!che gebouweu, gaBt·
Bed wi og ook d'.preeegesst die d. eendrscbt wi! . er.
b!Iizen, atatiotsgeboll wen, mta.dhuizen 8 Dri . ! d ie in den
la.teten tijd op [a,t van prole.tant,cbe . nn glikaan.cb e
8toren.
Als to lk der mensohelijkhoid, gr oel ik u, Telephon!
of prf sbyteriaaci'cb e ,nuto rit'eiten, door galijkgcLiJJde
a~uhitect; en in .:K erl61 le.nden tij n geb(luwd .
R Dtterd,m.
GRunD J. SJeOOIt.
D. gotbi.ohe .tiil i. due Diet de L thoileke slijl an
_
bei agcholti k i. dan o<k de bo wering d.t het bo ;wen
bat :P.rl omort in Eog.lolld in gotbiicben 'tyl
in eec.ig ferband

I
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I!tC:n d met de betlord ering del' hatbo\i.ke !t.rk. .Pie bew.rio g wordt ook vo l din~end
wederlegd door de om.tandi gbai d dat t.l ,~n gothi.cbe

hoe bij b~ v. c" er Thorbeckea politiek oordeelde, eo ik
. meet hem niet1i anders dan d~n D8B'll ,/Phorbeck ·, " Daa. r
bet hcofd? Met het oog op 'die onduidelijkhel d beu ik
dan oo k coo vrij, bet b .. fefje c aRr mij n eigen iUl:tt op
te vatten . Ik tal er Damelijk all.nleiding qit ne me n,
om over bet t'pt'reden .1. l1ub!iek: penoon der vrouwen
in 't algemeen eenige op~ er kin gen b6 maken.
TW6e •• ken frapP'.r.n mij d ..rbij · hot me •• t. De
i. de wond • .rijk soherp. loon, die d •• clirijvollde
en letbnde damell o'er 't . Igeme-e n togen bet ma nn elijk go.l •• ht, ja ' tegan de geheele' we r eid •• nsl ••n . De
tweede betrert de waarlij k onbegrijpelijke na'isveb it,
"'aarmede dier:elfde dameR de groot8te i ruUen eo..........
lit .enia Tarbo- klebpraatjes te , ool'Kcbijn br611geu,
in de beiHge -o1ertlliging. dat :tij /J i l l ieh Itlt3r
loboonl, . ·i.te diep aandoenlijk" ieta o"bcgrijpolijk
t~effdnd. t:e genieten ge9'en. Tencht . mijne beereD,
legt .de "gageer: ,Geen oorzJ.ak zonder .•. . ... !K
wit ' leg\feJo: "geeD. ge~olg Eondaf oon."k," hoe.el
dan if. loat.to .0Dd.r bet ee rete 00 k n iet weI denk~:~:oi~ijD~1:r~.~~.~8.:. ~~ ~ "aar bet door mij opgenoemde

een.·

• A.l ••r jij 10m. eon wij.gee. Inll" ••• pt d•• 0 h • Ie
Barc •• ~iHb ,ui t':
_
• ~ljnb"'r :B .. , ik beboa! .11 000. int.r.upti.. G.
.';or!:, III. 'I .n .bli.fb, gucliLt lo:pro,ilolor. "
.Z.oal. de g••ob!. inw,.peIl8DI .iob, · togen botaling
,,,n ' ....~ . kwartj•• · hel . gear.g9D gnnt opte mork.n,
mijo • . J'eaten, . beD . ik ~ ••n. w.y.g .... j - en .ee. to.t
RIg". geD~eg'"'; d ••• ikin h.tomg.her d. ~ •• al mot
,erlObe\deD~ . ble. .... •••igeled.n moeie!ijk de ClOD·
"•..atle .eoa.' kooil8Dblij'lIl1aaDbouden. De.nietto$en.
': ~J,iit';;.~~;:.;r. de 00_1<811 VA de door mg
-·.j· _~d.)

b6W~8t.

11E.L·~GRA1I.1"

1,_1,_I! EN'

Jj

1

.

Reeds g£,steren gedeeUelijk venpreid.
BA.TA. VIA. dd. ]. ctezer.
TWEEJ ARlG VERLO};" Tlillrkow, lid JU6titi . .. ud j

Sti bho, orng&llild R eubterj Rlppard , o; zic ner invo orr e-cbten; Schroll pOBtcommie8j Littmann, olf.' v. gf,z.j
Yan St.eBllvoltt kapitein.
GEP.!!N~IONNEERD ; ·

wee!3:k!,wer t~ Band .. ;

Bernard, ,eoretari. der
cODlluie8; Minden}

RB.War06,

.lark.
BENOE}l D; tot oms • • "d rechter vij rdo .fdeeling
P bitzl nger j
•
tDt •• piront-.ontro leur. Gp JafB Mac GiII."y;
tQt hQo fdonde rw ij£&r aan do derde schooi to t:3oerab.q.ia Klu8€1tunnj
tot idom te N eire} B ,nd8! Julaiog'j t tl Kedirie
V.chtman; te Mee.ter-Oorn .li. nege.h ard t;
tot: derd "n commies aan de aecretu.rie GIt1istan'
t o\ 'ferificateut' 4 B ki. Leijdehneijer;
J
tot m&c hi niat bij de haveuwerken te Blt.,ia Baron
nm lIetckeren 'an .Erandsenbllrg;
tot arcbitect 2. i !. bij de ".terot ..t S.h •••• ;
tot opticbl.r h kl. Aloui;
tot idem 26 Burkunk, E r.nken .
tot idem a. Rhemler, 'aD Kuijk.
lot 2en bnlpond.r",ij ,.r te Sa ... n.p Bieg man;
tot iapilei .. der Obillee18D ie Solo V.III Wio Tjinl!"
Bitt Init.noLt d.r O.in •••• n t. Klatlon "Liem Dj i~
GB8TBLD: ie. be"bikki~g vall den algem.enell
8.0.ela.i., do ambiena.en I:lmlilbanleD, Vermoaleu,

8torJII ftiI

:'1

Grin_d••

t il

X,

,ngan} .'

A.AN DEN

INDISCHEN UIPORTATIE HANDFL.
~
D,\ firma ELSBAOH &; 00., to P a • .j .
~ bericht btl deE. oon hare ge •• rde begDo.tiger. in Ned . •. di ii, dat .lj .neen die ord... kaD
u'tvoeren ",elke gebeel gedekt ZijD; h.tzij per wi..el
op ~OLL"'Nn, ElIO~L"'ND ot FRAlUBIU; behij in belt.

p.p,e•.

Aile aan vu g'el: Qm Monsters, Prysoouranten en aD·
~~.r: ~:t~i.lf). lereren r.ij zooveel mogelyk g l' a t i ••0

J .1-sr on ~ e fi rma voor alle 1l8: koopen bet beete op
do ""ogte iI, boad t . ij .i~h bel.efd.lijk aBDbe,olell.
194

dPERA.

'or

Za tCI'Jaf;",,~ Fi:llruari., In he~ ven<lulokaal a.lhicr \!l.n eeQ per-

\V~l ~~o~u~~~ -vall O.:;:::.'nbr!lggo!l en dell griffier bid Laudread

.A..(lve rtentiell

Dimanche 3 Feurier 1878.

Par indisposition de l\fme. MEL.

CAFE-CONOERT.

(Voor bet Land.)
~ De R •• ident van Sam a ran g maakt
.
• , . . . bekend, dat op M:AANDAG don 11en
};'.bruari a. I . to B u t a • i a eon.IN;;08.R lJVING
•• 1 \Vorden gehouden voor do n v.rkoop van G OUVERNE~1ENl'S WISSELS ;op Ned 0 r I a nd tot
eeu
bedrag van TWfE EN EEN HALF MILLIOEN GULDEN.
8amftrung, 8 1 Jl\ll uari 1878.
De Resident V'oornoemd,
281
V A.N DEE HELL.

(Voor het L and.)
op don

Inschr ij ving
900

Febru.,i 1878,

tell He.!identie kuntoor td hitll',

de. ",orgoM te 10 ure
voor ' d e !t'H'ering "an

1.
2.
3.
4.

1 e P A. RTIE.
L e .oleil o' •• t l'Espe rance ......:.
L. vi. Pari.ienne .......•........•.......
L a Spa.ch .... ........•...•......•...........•
Romance da Paul et Virginie •..•

2. PARTIE
1. Romance ................. ............ .... ....
2, Le, Bovard•.................... ...........•
3. Le. gnr9 00i B Julangers .... ........ ....
4 . Au prilltemp .................... ............
Be P ARTIE .

234

.
S.maraog 31 Janunri 1878.
D e R e.iden b,
V AN DER HELL.

s:?

ver k

ij

0 0

Heden gelaat eEn klei ne partij ve .. che AA.RDAPPB LBN.
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Divers e Meube ls,

wed

Donderdag 7 dezer,
worden

Een stuk ledlg Grond,

Djatti HoLliwerken en Brandhout,

K..A. .A.S IN BLAAS"

G . A. ,\VER 11UTIT.

zllllen publiek v81'kocht worden

,

de pHo el:' len No ?Af:~ e~ Nc. . 8 ~ !' rospcc ~L'..;J IUli' ~ ~
legao ill ue Blo€ollit1t..raat llB&Bt de toko vnn den heer
BOIJEl~, bawooud door den heer KALFJo'
en 0[1
P t'nga poD D I:lG.et de Bc houts wonin g, aldaar bewoond
doo r Mev:ollw de worluwe BROUWE&.
G~n oe Old~ perceelen r6flpeata velijk bij de verpondiog
Rang"l"ge n .oor f 8900·- en f 2280.- zijn'n
tU8~chi3D onderbnnds tl;l verkrijgen; l!;fQrmnti en
bij
(08)
H. F . A.GERJ3EllK .

Vendutie van Huizen.

ook per 1/4 verkrijgb!u r ,
D ,Iftsob. Bot.r per Vfit en per blik Ta n 1 ee.. ~ pd.
Saik.r in blik . en rln 25 Am. t. pond, 00 g. t 1877.
G roenten in patten.
\'arscoe l:i.IH ll.tll QD.
,Gerookt Spek per
aa pe r pond.
Lengvi,eh, per blik en p<l" stnk.
Alkina.rder Gort pe, blik en per kop.
Bolland,ehe Keukenorroop pe r pond.
Champ.gnB t .Tamaics Rum, Bei!sen Jenersr.
Bijn el) Bord eam:wij nen, Roodo en ... itte Port, ~d ....
L;\jue,,,en v&n WIJN AND FOOKING.
Vf1l ker, Engl\lsch eli Bcij~lI!eh Bier.
Vruc hlon op Water en Brendy 1/1 an 1/2 fl,
249
JANSEN on 00.

rd.

,.t

Buden- en binne7:

Op Zalerdag 16 Februari,

znllell ord ergeteetenden aia duutoo goruQchtigd
J
tOil ov ers tna.n VAll btH Veudnkantoo r, in het
lekaal raD bet Vendukantoor varkoo pen,

1 Woonhuis,

~:;~g;;~ ~~ n~e~'~~·:ud'd.~leor~

.r

pondl t' c, R!l.Ilgcsia gen voor
10,000 eu het lsatst be
weond door dell Heer VAN BENDEr,.

1 W'oonhuis,
8tr .. t) ..

~:le~~~t:::.l:~,..~:·tKi~~.l~~

ijk L. 0, no. 262, bij da ver pondi ng .. ng •.
slagen voor f 3GOO.
142
B. KAR:PHA.US on 00.

Openbare Verkoop.

Donderdng 28 FebruaJ'i 18781

'01 de ondergcteeken de in het 0pollb.ar to J A.PA.RA
verll:oop;m:
Eell P ER OEEL, gel.¥en ill het

Cbiaeeseh o komp
te WELAHAN, .. rdeaHng J. p • r a , .orpending

nunHue:r 200, BID g e.dug-en >lOot" f 2000,- to ebi}hoomn ...
d ••• n TJOA SIEM 'r J ING en T J OA. SIEllI IE

179

De Ad. . . o(nu t

f\ 1J Pr~c Qreu r,
EN~OBED:B.

VUlJRVASTE SnJENEN,
VUUlWASTE KLEJ.
CEMENT, KNlllHT BEV AN & STURGE,

B.

TOKO
T.Lfi'VAI{G.
Puike versche Zoetemelksche

FeLru ar:i.,

In den loop van Febl'llarU tlal1staande

A. U. BOO)l iiMMER. te Solo,
VAl~ S'l'.BlNUS te Djokja.

701

Commissie Vendutie
bU

an t ran g e n bij
G. A . WERMUTH .

• worden aan';enomen en ten "poeaigsie gelaverd door
.! e n A d ill i n i s t rat e " r,
ElERLEE.
Inlichlingen te bekoman, bij de Age nt e n,
D. A. PEREIRA Ie Samarnng.

CLU'FOIW .

~45

ill

Bestellingen

gele;,sn tel' ho vfdpla3tS JOJNA. s an de rillierkAut
ge8cb ikt om dSllrop een Pakhui a te bonwen.
Nodera lnlicbtingen t o bekolllen bij den onderge
taekende, v eodumaester t e P r.. t Ii i.

op Vrijda g 8

0

OF ALLE SOORTEN VAl"\T

des morgena tell 10 nre,

2:;0

r

Houtaankap w ~toomzagerij
GOEN DIH.

SOESMAN en Co.

zal ten Residentia ku nlore te P A'En
verkoeht;

0

247

boeug' ,

<

G. A. WERMUTH .

Ambousche Ilanarie Koekjes

p e n:

waal'onder Criatullen Kroonlnmpel l, Divans, etc. en
een dje.ttiehonten Illllt siro.ppen gedekte Rijst10em

240

(232)

AARDAPPELEN.

ell 00.

van DINSDA G den 5en dezel',
IV

Notaris K r a b be

S.marang, 1 Feb.uari 1 8'78.

Op onze toko Vendutie,
z nI l e n

BERGER DEPLA.OB,

heeft heden zijne betrekking weder aa:}·
vaard.

TokoV enduti e
SOE~'MAN

Mr. PERRIBR.
Mil • . MASSON.

Entree Generale fl, 2,00.

248

op DINSDAG den 5en de;>:el'.

236

Mr. LAURENT.
Mme. BISSON.

·.Ja Rose · de Saint- Flour.

teu dien.te von het ObinaeBch hOEpit ••1 on hot Be
d.laarsgeetich t . Ihier.

Mr. MEL.
)1m • . SISSON.
Mr. PBRRIER.
MIl • . MASSON.

Operette .n UN aete, Mu.ique de J . 6 f fen b a 0 b,

BEN OODIGDH EDEF

J

~~:~e~l,r~:U1~~~w:;~!kism::~t b:~nnj~:e:Oe~~~~6~:~re!!:~

Pitmgh ,

~1~~~~~~~~~~ ;~:~,~i~::~;~~~:;;;;:~~:~~c.!;~~~"t:i~y~

J~~l'I~~~~}lOCl~~1;~UK~h4it;;1~)t~a~.1111l1goederen

~ee~o~~~t:at~~!i~O;~ s::::~~~tJn :ee:ou8!~~r~::hhe~~t

.De Telel}oholl.

ill de GruJ

Dondcl'dag, "7 Feoruari. In het vondulokal! ' vau ;on door
TI?lllil:\' eu 00, en van {)m~ itgdoste pa-ntlgocdl:r~ll h Ile .MalClsche ka.wp, door dell' pu.ndllOnJe r Roll 'lng 'l 'j()!ln.
~I'i;dng. S Febrnari. ' I n het loknal van het venduka./ " 1)1

te verwerpBll ia. D d atchiteture jJ'1rlante wordt door he m
da:l oak stel'kt gegispt. D e b la dt.ijden anD de kritittk de r
tegenwoordige Douwkandige voortbfe ngaelell ge wijd l:ijJl,
hoewel niet regtGt1'e~kB met de n tilei in verb n.nd
Btnnnde, mi88chien ueI de lnees t wetellB waa rdige.
A!ln het oiot l!';ijner atudio ~egt de hear de 8tuars:
\Vo, t men oak te gen d~ ru iddeue enwen inbrenge uit "
b~t . o~gp unt \'lI,!! m:Bftts~,bappelijke t oestandeu, vun de
godsdlellat of vnn- de politrlk, in zRka vIm utohitect;uur
ell \'oot'J!il ,va.n oOllstrul:tis, mag d(;) pi<.l'tijg8BBt n:et
dool'dri n~en. Oak EgO niet t oegegeven word en dab de
t

eODB l,itntlODBis

jC~~g i:a~etb~a~~!~f~~lij~or:::·R.~l;l~~d IlJet ziju oor-

pu:;otpuarucu, en van ouultgaloste pa.udgoedel'en in do maleische
kn.tup door den pandhouder 'l 'an 'fian Lo¥':
Di.nsdug, 5 l,lehru&d. In h:et vcndulokaal van en door Soes mf!ll
t)ll Co" eu ''!'It-n omri tgeioste paudgoedcl'e-n
in de- Gal1C' .Bessen
do or dtlll pandholldcr r.rhe Tik Sioa.
~oensdag. 6 I·'ebrllari. In hat vendulokll2.1 van - door A

werden

hebban RUHland Ilooit "oor ~ o o bijzonder bescbonfd
gehouoen. Al wat mau omtrent do Ruseieche eamente
,'ing~ III BteHiugen i'lI!. gebruiken le eet:, vet'hoogt den
twijtel nan die bmwhnl,'ins,
I n HuslAnd zeIf is men van eeUG n~dere lliceDiDg.
In de Novo}: 17.rcmya kr,fb men e~n artzkel 8 8.n ove~
de beteekidnIB van dan ~'~t vax, Ple Waf'. en dSfil'ln shllt ..

met z..om·ale wlJol'den:

e.

hoorde geen enke lole tot de Ii: ·rk; allen
tl Phf:! '
laI d dlJor do gilden, 1.0 061 6 bij fan ee-n 36ntlll van hen
""uwijab.
De b ·. or de Staor. gaot het rerval van de bouw k un de
nil, Vuol· tflpruitende nit de miskollning der waarheid df\t

UESOlIAYI1"G. Hoe
iezors 01' o\'or c1enken weten wij niec ~oo flt<.oll,ig, mn~r wij voor ODa

Bch~nng tot v :, .8, O? nndab zlJ I- herb oren ~UB lD he~
vuu!' v~n -den RUf!SlIfCbell g~e5vl mo~te~ w!.J thills met
"Ole t\16Uwe en onafbankehJRe ~ eecnaVlllg de beheer-

~ranndng! 4. Febl'u!l.ri. In het loka.nl Y3n he t · vendu
alhlc)', mu tweo v~ aundcolen van ceu perceel, L. F. no,kantolJ!
2;)ln
dQ~l' .M r. Voutc qq. 'rY.
Vf!.sruaer, daal'lla Vfin afgekeurde

roemde midden-eenwIJche ker~en! at8d hujzGn, wuggebOD well, ballen en poortenj "ao de bouwmoestera bdo

EUl'opeesch Nieuws.

BERI CHT '

Aangeslogen Vendutilln •

'on

F I L T ERn 0 E K.
tc balromen

bij
,
Mo. NEILL en 00.

HB7

10

iI~~'Y~~

~5

""

Kilo's IJs

III

5 nliDuleD

door de llIell~e Tmllllen 'fOSELLI, die U1'D waarbofKl213, rue Lafa~ e lle. P4T1ji.
{OS

~lABRIEK KALI~fAAS
SOERADAIA.

.

IJZE
RGIETERIJ
metaalg ieterij, kelelma kcrij.

smederi j, kopersla gerij, draaie.
rij, aile soorten van machine , I' jell gemaak t en gcrepar eerd.
Alsmed e " verkriJg baar aile
machill crie benoodi gdheden .

R. W. DEAOON &00.

V~!lTnEK

VEilfREK, . DEB . BOOTKN ." VAN·, OK· N.· .1•..• STOOnVAARNIAATSCUAPPIJ.

DER . TREINEN

vit.n-d,e

Dg "BIJDRAGE"
VERDWIJNI~ ,. VAN

ALS SLUITPOST

Il\DISCHE BEGROOTING.

I ~DISCII "BATIG- SLOT"

BET

U!i If E N II () Eit LA N Dsell ESC A 'fK I ST,
=

lioloniaal-Staatkund-iqe beschouwin,qen,
DOOR

P. BROOSHOOFT.
'V

~i .@, ~~m~~~~~~1 ~

b~i

a. / 1.-

erkr~igb aal'

G. O. 'I'. YAN DORP & Co.
S;(Ullara.ng.

Een mo"ie, geheel Djattiehouten

W,~,~~~

G.EDOGAN,
e -e

Lee r b r e e d,
InforlUat.ea bij

VROEGER
H. 0

ROB1.NSON en Co.,

blij'leD voortdurend hunne g.l1DSt-ig bekende

243

Suiker:rn.olens
en vacuum I.nstalatien

.a

p •

n

r d

~

.ARNOLD, •
• CommiHionnm..

T e k 0 Op

double en triple eff!;}h, beneveDI'.:!

voor f 400 contant:
Een SWllnriver Rupllard,

Ilile soorll'l1 van J\l1:lChil.erien
al s anderziTH:; op de mae-Btl
yoorwllRrden nJieveren
oprigtenJ
zoome;de:

~·oeb 4 du~mJ 8ehimwel, elld _6 jaB?, pr&ehtig.
l'ionder gebreken -eo goed gedretneerrt.
~
lnfurmatien bi]

...hOl1g 4:

iJzeren Bl'l1ggcn. Brugge hoofden,
Uaken, enz.

ARNOLD,
COmmitiBionnaiJ~

241

Indien Keyorderd, wordt de noodige gUBrantie ver·
leend,
J, W.'" BENNETT, l!Jg-eniew
Soerabaija.
1936
Lovlenstaar.[ie firma,

ERN BUI1'ESG),;WOON FIJN ,H:GBWERKTB

Batavia,

Centralfire dubbelloop Jachtgewool
io Idllt~ merk 8~"'"I1EK en tlOIL"W MaR ...... ,met:

p. ID. 200

Hautes Nouveautes III

geYll~de

Te bez:l(;H) tlg e.t.l

by

en p, m. 200 ongeruldePalroBeD.
~

ARNOLD.
24.

Comm'iSaioDUil'.

Reeds gearriveerd
te koop aangeboden:
Een massieve Stoomrietpers-molen,'
met dubbel overbreng~nde- bewE'gir'g en da .... bij :~hoo
relide ho:~ i.zul tala IDfo-t co-ndellioiAtie wel'.l:ende-"-8toommachine van 40 pl\tlrdeLkrachtJ en

Gallowa

StooE:l.ketel,

24 tubee, afmeti!'gen
R:et 0yli b der
X 54 11 •
Stoombtel 21 X 6 ' 6" ,
Vernardigd do r·de EH.

inwt-'lld ig YG"rziPD.

all-Y~:

A. en W. SMIT; te Glaqow,
Iuformatiee be bekomen bij

H, W. DEACON en Cg.
l!oerabaia.

481

ltotter(lamsche ,. Lloyd.
Ret praohtig ingerichte nieuwgebouwd8
STOOMI.lCillP

vVIJBER'TON,

STOOMVAART MAATSCHAPPIJ

.,NEDERLAND."

de

D~

• April.
2.'7 ,

o. A. BAKkER,
A. G. M, BliUI.Jl\S,

E W. FABR.!'l'iUti,
R BERKELB.\CH v. d SPHENKEI. ,
T. AUKES,
J. F, GRAAl)T VAN ROGGEN,
M. O. BRA-\J',
voor h_Unl\ "UA hrl 11 0nll ,VIm ·h Middljlh,,~d~(;~tJ Zo;l6 1 N oord~1ijk ~uropft.J benevenB
wfl-rd\m afge-gev~n.
mOll 2.icL te w~;ndf:'t toot
DB .Agenbon,
J. D.AENDEI,S on (k

•
,

l6Mei

SJl1ni
,29

,
~4ing wordt fl.fmgenOmfHJ
Amerik8,- w_aarvQOr dire~e
VOOI' Vracht en Pa~Bagll

BAZAR.
Ghineschevloer Latten,
rood 6nwit lIambord, Breed 1l2-114-E7 Nedar·
IalidaebB~nimeD,

Prija/O.65,1 \l.80,! 0,9[,

per ·loop~nde' Ameterdllttieche ,EI.
l86

PENANG. ATJEH en NAPELH,

B ~.t,;Q.1'BAU8eD,Oo,

I

BApA~ ,

, Prachtige G'1'

11 P

Hammen,

Gebratene ',SauBichen,
Braun BchweigerWurst,
Cel've lat · W ulst,
Westfll}ische ',MetWUIst,

Saueijl! ~,e .Bol()gD~!
118

B. KARTHAUS ~II Co.

~i(ln(lwaart l\laatschappij Nederland.

I'

I
'Ie verkri,igell bij alie Apothekc,
l'e 8amtLr:ll1g Lij G U. T. VAl'i DOHP

ell

<"

i

!JU

I1
I

GOv~;';Ii~;vr~ge~J· enG r 0' ,eli6Y" mell zich tB wen·

liehte.en;

Agenteo t
S.. mar.....' •
.t 60 ,Bataoie.
8o@raba"••

I

Tengevoige eener l-lieuvve regeling met de R,egeeringworden
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