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gel';,elJ e stapelproJuctuJ1 , doch de o ode r.iodiug" Uel'
heL yolk van den bnd
, OOUI." alle,',eullie, t b"edta,," kt\lJ, " laal,!e J'areu , YOllral
de l:i buks.inuuslric o"g'e.
1
!
Itl
r
en dot I/:i bet , !lid was , die. het yo E. rlJ' lDdaa, / . , duon, beeft ho>t be\Vijd geleverJ, <l" l diL "lelsel, 0P
Zoo ja het in Ncderhml. In eeoe ~~81gtwr en"e , ~ uitgeln'eide seiJaul toeg'epa3t, finar~cieel en 1lloreel

I

bescilanfd. en wslval'ellde lllsat,chapP'J Lebben zlell
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bOuw8od~n clttaL IH] \i1tJle llleuJ~ald. hek ende e ~r~
land i:! eo wordt Jit l]H~el' ell UlB-eL' aet g,evlli. De spoo.~',
wegeli en SlOOlllUQotcn, de ~eL"grtllll eu bd Vl' l.y
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de tal van heLoeftell il ee i'L d0211 geuo re u \Vol'den of':\dloO!l hal nog' RleciJ [d weinjge j'U'tn:l: g'eleuen j:;!, Jilt
N,H'or~Eo"'N III. \viau, bij al :(iiju groote fc ilen, de eel'
nLdt "an wordt;!ll onlze~d tot bevordel'iug' vanlan dLouw
en iuJ.ust l'ie zee l.' veelle hebben geJaalJ J Je \,,·ool'!.len
-;I-ieb' prOf/ret de /'(Uiticul!.UN durveflt /tre un lit'S
de sa ~O}l8tante ;otlir:itude, par cr.!- (jl'rf de ,YOII.
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grootendf!cls ta d~~oken had arm de Bptlarpel! niugen der J 'ranscbe boere-n. - Maa r wo Ls bel
iliet in een land :.tIs Iudie, wtlal' de beiJOeften vun
de, grooLe rnasss. de l' ingezet.llell 1I0g zoo wdu ige
zijn, dal auu.l'e takkell van nijverheid, die elders
vp!p. flni7.f.lnn pn PPD levensonrIerhoud vel'Bcil af)'ollj
DUg .lechl.

in de ce ,'ete

verkeeren.

Rial' is, in

V.ll oulwikkelilJg
ulgeilleen gesprokon,

d'e landb,ouw de eenige bran yah Yu1ksU('staan ell
volkswelvaarL; hier is , bet ten volle wllul'ileid, dat
het allen w<Vl(,"at, ala de landlJoulY L"Jeit. !I1iSJ'llkt
'een oogst, dan wortlL Jit dnol' cen ied · r onmidde l jk
gevoeld: do or den ,;xporl. h,'ndelaar, omdat hij 1I1indel'
produeten Le i81'handelen beeft; door ti ell iwporl.
haudelaar, omdat de koopkrao ht van hei' yolk ge·
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veiligheid Zijll mee3tul Am bOilloezen, claar die del'gelJ I, e oelrekkingen met te meer ijvel' waarnemeu

aaubiedt, aau de ulge meene sc!Jalkist bijdl'aagt, u}(,eteu Y"'ij erkennell , dal de EUl'Opeaan
Licrtela nJe in verboudiog tOl. uen iolnnd er veel
te weinig ophrougt. lHaar het oogeob lik voor
iUV081'illg van 'ierhoogue belu.-stiogen acb lrm
wij lban3 zoo ong~lukkig; l.Ilogdijk
gekozen .

tegen ti e Javanell. Zij
r ijde:.! gewoonHjk le panrd eu uebbell v81'scL-aidene
wape ncH, i'.uowel tot hun verdediging als nit. weeltie eu LOt siel'aaJ. llet eigenaardigste is oeu stok,
die
~~ ; ,.; ~~'~. ,., :..:~.!.: ~~: ., ~.,~r:!d; H!:~'-l. !'!lH':fe ;dj d.~
lllen~~hell grijpeu en tegeo den g'rond of tegeu Ut:!ll

Up wdnjge uilzollJel'ingeu lHt werkeD de laudelijke
ouder:Jeme l':3 ·en de koop!iedc!1 in JGU luatstell Liju
fuel tj0llUde , en al hun talrij ke ond'a geschikten
d~f:l len iu de gevolg-ell dfHHVUIL \'(.lOr de meest5ll
is de tuekoUlst duis ter, olllJat n.llei! OIl 108se Bchl'ue·

De l1liJde1en, die de GouvBl'ue ur-Geuel'fral ge.
bl'uilit ulll zijll w(1.fjht st~nlJJ.e te hauden, ziJn Wual'HJ'k \'l'lt:.3.c!ij kl ,ViJ wisten o. a. uiet dat L, v.
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bebhen dan nu.

id

den :~ e~r C., Nieuw H olIande"traat.
Toel;l de bui~h.iler heJeu l!JOrgeIl wak k.er werd fond
t
~lj.lu ',·cUr\;o:-t.i;;
-~-..I-.
~~';";!;vil e-9~ '"ct::ijf~£...,;t!~..;
en eell J.paIlEcb:e l.!-.o~L:"-:- .:"'\.~. ,BluneD rondr;iende
wel'd 1I.1dr~ bGsp<;lurd J ds.t vier witte Kilbaja'e, ear. Olal"
kab.a.js, een Pil&t' aldreD J een Japau86b dooaj8, &eU
naaidoca met mu;::il1k 1 een kin dermlUld met kleE're n)
uit de' 6eD6) flO ni iJ3t kinJergoed~ bene-renBi.npajoug,
uit edne andere Kamer verdweneu WAlen.
Ziju ovorbuurma.n, den heef K" dien diefiStai vertel( _..,...,

lend., kreeg hij vau de•• n de ''')ed"uealing, d.t oak bij
dieu OUocbt twe~ ..lit;; Yell in ziju a Sl.UpkS UlcH' b~,j geoilSllj

gcane;eel'Je \-,1'0 '

dat hij W&S

BD.b~l

op~eBt.au,

om uit een ander \'.rt'ek

eon

to nemen, dauh de lieden intunchen het hu.eapad badden gekozon, et:ll kist Ilcbterlatelidc, die ~ij

be$Laall ve"1.ek ert en hij l1:l ~<t
dat
Le kie7."n heel ."
(-;t;I.H.i t;;;cl.! Jlli:l.l'

zoo achtBrJochtig, llaL het zeUs in

.

U !T SmmA.BAll, 13 l!'ebrus.ri. H ad en naob t droDgen
door o\'erklimm ing dievan binlJen in de woniog fan

0 1" ,

d~ nc}'lel'doc~t

Dolang. wer'! Ie

Padtang een buurk.ar h~a.r nummerplaat door OS[l po~
litte·b~imbt6 onlnoruen, omd!it hi:t \".uertuig barder
read da.n in sen mfltigeu dq~f of handgalop , _ AI.
eEHl uf:lrgelijke ontI.lUll1111e:ring ook te Salnua~g nil en
dan gebeu rde, <Gaiea or mintier Ohgelllkken plr.atl

'

l'~eds baddtH& Yoigepakt.
W.nrsehlinlij k hebboll dezelld. indri c g. u , i. t6r hun.
forluin bij den . hoer C. b~proef~, w.~t d.t dit in den
D!l~acbt moat ~(;beu.r! ";lJO: blllkt ' mt de , om~hcdlrr~

~ou· 1 ~~~~' ~:~p d: n v~~::i~::r~~~~e5to::gu:: a~::;~:r.::

nienwe. .
m
van ons
ve t uelllie nt to
.
hke!nneu . lJe geneeB~efl' BOT']'O:sr za er ous aalJ e pe.J:
"De ",cnranliefS kondall vall dOll nabul'ige~ 001'log oJl S (' ill~tl':t geen andere berichLeu kl'Ugen du"
dle, welke beL gO\lvOl'Uemellt ontvaDgen had, en tid
malLkte or lOon geen enkel bekend. De invoe1" vau
vUlmva peu;, . elli voor de incht , is niet geoo rloof,l
benedell dell pl' ij; Van 150 golden , TI et gonvel'ue.
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Ei~JIJjl~;;i Ll:t viet
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In de k4JllPong Depuk werd .een z:wara boom O.D~worleld, doch r.under bij zijn 'al eeDige !~hade &an t.e

vin cie, met j,t.!uter,docitt, mpJ. spiuneering . met Je
el'gel'. AUIl de~
landverLlUizeI', die anI! wal stn}Jt, dring t zicl1 iemaud

,

ul'nagkl'ucht vau dell EUl'opeuau op ;!ava wodllnig
tO€oO'OllOmen zijn, dat LiJ met gemnk eeuiga milli.
O',mell meer nall de siaatsk[lS kau hUdragen .

lllisuau.ell

gOUVtH'lle I1lCllt

E(Jretllenst.

g, den' 17 P t.· bruni 1878,
s morgen@ t'"' 9 u'ur

tl

___,___

gulg, rn et de kerke rstraf en nog

lJ OO-

.

nederln.uJsc L~

wat de jlulitie k bell'ef! , als een

regenten, cont.roleura

moel~n

dige handen onltl'okken wordeu door wllickeul'lge
bee reu-!u e,JilullrJien"!en; maal' boven,!: dan moet
IllJ:, gehJ~ zlJn bero~psgen~~len III, NeJel'land, op

daald is ; d.oor de scheepvaart, orndnt er mi udel'

,}Het

n d

G " .DUll-"NDB de ZWfii'e ODwedB' en regenbui, "elke
,iob gistermiddag Ooven de .tad S.waron g ontI1l8t1e,
stO,Lt. in d d kompo"g Palor.n een planken met pan-

muul' lll)ud ~IJ ,"

de gal,)

0

EIn L.I."DB'JUWGESTIOIITte Depolr oniving in het
4:e kwartnal van 1877 door diverse bij d ragen de 80m
van I 198430, 'c o alB opbreog.t van verkooLte melk
eD groe nten I 42.03, De uitg.aven bedroegen in het&
zelfde t.ijdvak f 3,297.94-.

bllut

\\' d de Hegeeriug nieuwe oelnsliogen opleggBn,
dan behoal't zij eerst den laudbouwel' vrij Le ma-

g.

Z 0 n d a gr 17 Februllri 1878,
Ve Vru6gmia '8 mOl'gens fe 7 uar.
LleL~:~ge~i"aD::D~sru teh 861f :nru.ur ,

olJenbare

yen Blfiat.
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die door bern
J
wOL'dell voorgedragan ~ heul

ludie-zeU
zijl! van

a

UOOIlls-eh·Katholieke Eeredienll t.

:;!t'l hOg f..t!:et! gU1(.ccrrUl{.rs

,'1cIIOt?mdell Ha.wt

in hUll gezug d!\ n de l'egenlen, vel'volgens de
sc/a,utr:-fl of \~ertegtdn\\'oO t'uigers tier kleinere 5teJen
of de~sa'ti, Del.e laat-steu. worden uit liet vol k gekoz~tJ , Witarl1(Jol' dat 'ook de
en de vel'-

en diet riclsllOofdcD; dan

~

. .

,lip ,Java is de politie alles, J"ar lllen daarond er
ieder arn bleuaal' en e'lk gezag verataat, oat. nnn den
resilIen t, !.teL hooid dtw pulitic, QnderwQrpell js.
Daf.1'0t1d~1' zij tt de u:erla 1la , geko:len uiL ue inlandcri3,
met llIillll~l.' veq,l hll,ti Dgt:!u ell nug veel bepel'ktel'

uoeu, onvool'waard eJijk eeDe oubillijkileid lloeillell ,

keu,

l'l'otestalltsche
J

~:w~~: p~:IL~·l~':~l~ h::Je~e::::L I~i~eOll{;~jU~li~t~}::
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ta.ri5~~u, een illg;enienr \'HD Let kadastol', '::'en iu speclt:ur your de fllluueielJ en Bell \'001' Je cult:,' :·e3. Ei'
f:{iil Teside}die8 J Waal' del.eJeeenige Europea1l_ , ziJo,"
Over de p,}liti e leart Dr, BOTTON! oll, [lOij znl ·
JeD maar aie l mecr cUl'sivcel'en, want de .. ,
onjnioil!eden ' . , , . ' . voUen vanzelf in ' loog]:

,

knrnplllgVtlll den guuvoruemeutd aanplaul vallslll!."),"let een "anvang n eemt, zal me ll die cultum
dellzelfdeu weg ,jell opgaull nb die va n tabak : z\j
zal c.er5l kwijnen en dan 'lerdITijnell.., _ te nzij lie
. weLge ve .' goedviudt de teelL VOOI' eige u rekeDini
tlei3 olfc..lel'uemers mogeJij k te JU nke u.
Me n rgeet ha t: wiJ VOOl' ,-,us bebooren Diet to l
uege ut'u . die Je invocl'ing' Vl! n belastingeu dool'
J
BUl'opeane n ell Oostel'sche HtelOtleliugeu te vo] -

ell

S a

~

U \'r;! I' de I'~sideutell (dip. Lij ook ',JprpfecLen"
uoetLtJ 'prdke ud e, zagt hij :
HUllue uurean's bedtUll.D \lit twee of llrie seere.

llliJ lioenen uecft mell ta l vall onderoeUJiug'tltl lUoeten sillit.e n; (~n un met tIil jaal: de geregeldc in-

vO(Jl'id niel wanueel' zU t.eu bale Van
' worden auugewen.d, \'ooJ't3lalld~J'i; G\J:;I wij
heL beg-inse! , dat eeu ieder, llaat' zijll
en naUl' de male van het ge ool, dot
I.lem in deu vorm Vall veiligheiJ ell

t

oudergedcilikL ' .ijn."

J

Z66 is het, zeiden wij , in Nederland , en zoo i~
het in aIken staat, W!hU' de uescb~1\~ing' cD de we~l-

v;llitie !(3tlp

'~:u::;;~;~e~" iJ ,~;o:~:~';~:~":,/:":j"Ne,,,I;':~,:::~ ~
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7.!~h uii.

etl'leU

De omeiligheid neemt hier in de 1... t8lo dagen
teer loe.
- 't Was bei.ehelijk en ergediilr, bOB gi.t.ran
murgen ta G.mbloDgun Merroll\\' D. wet ee ne . nj • .-e
Jame Bcheldwoordell wi .. dd. en .ulk. door banddadig,
hed~n deed \·">ge.eld gaan.
Ve gobsd. bUUl't wa. in rep en roer.
Ve inlander. moakten " nnne corumenterien op de

~:::~:~~d H:::~e;:'-D~:~r~~~!nf:~t ~~e~:blenJ:&: d;;

de 10-

ANTON IA.

g om ehlell een polilieboek llOudt, ell zoo ui t.lnitend

o "ro" wiarpell,

aan boord VtlU bet scl.tip lJataL'ia J

iu r.ijll hnnJelsverrichtillgen, tint bet tie lwkenJllJfi-

trang Lin,

die ' noar aallieid ing van een reisj. van Genua naar

killg' dol' Landels. eu be' luur8dadell, dia lot puLli e-

llet is onbagrijp clijk llue men %00 .~i .Q f.f108U ta
,
grabb.l knn worpell,
(&lor. Ii. lJ.)

nenkomen en IDeer~alell aigescbr.even moett111 worden, In Mu woore!: kWiJlll hiertelande de l,ll.e!·
bouw, dari heerEcbi
"wlaise

B~tt\via, heL menschdom ~eIl l.H~peD 1Jlik tra.cht te

ke l'egelillgeu ueilourl.'l:l; vel'lJieut, even als vall di e

te vervoeren valt; door alle Iliet'pl'oducenten

van

leveusJJ1iddelen, omdat de prijzen vaa deze f;jLij~en;
door den Stnnt, omdat de belfl~tingell

tot de politieke ka rt·
zichtigheden, Olll thans nog de uloelendste t:1k V',d l
nijverbeid , vrijswl!illg , van belastingen l.) geVeD, -sen eyen 'p olitieke fo u t mug meu het uoallieD: de
Behoo l'l het in

landl,oll"·induetrie in Iudi~ noll' zwaard el' Le drn".
keu J dan .. re~~8 bet gevar iiJ. Dezdfdo r edell,
, die hij ' d,e "h ivoering !let - palentwet in Nederland
be.tond, ow dan, land bouw vrij8telling to gev ell va~
dien CijD., t~n ei nde bern in de gelegen heiJ to
, atenen _ ziob " utI. ' iijn ongullsligen loeataud op I.e
/leffenen. tot onlwikkeJiug Ie korneu, besluat. oak
Ind,~e ·· ~p · · bet. tijds[iPJ. -d,at wij -· bele: ~.e ll. D&- llLDd~

in

bo~w ~l~ .· ~n . vroegl!fC jareh,.llier mi~8chien meer daD

in..·~P,.i6t . ~u4er JaDd· .ter, wer.eld,

vO,or _den St.aat eo

vale 'particIIJiereo , a.hatten heert afgeworpen, gaat
sedrukt,ooder de ge,ulgen 'van gr~nz.l09ze
o~zekarlield, Sedert,senigejar en . verkeert Ned.India;
"Ja!&, in.• leo polHiel< "eoso.i8ll1 ovef
~,.,.., :,k ,t _ II,iet ,: dan,' m~," 'groote' .moeite:
doorwofi!.eid ,,:,ordkHe~ollde, kololiiale

.thlin,!,

"IIIet.:' ~

.ware /IIfelI:

Wij ontvingcll uet boekje van zo ke ren
BOlITON! , geuee81!eer

doen slaun iu de toeetaudeu oDzer' kolouie , De uit,
gevers-l1l'llla R. 0, MEIJER ta AmsLerdam heeel het
werkje doan verlaieu dool' Men. DJl GRoLl,' HOLTnop,

en z~gl in lie' inh>.iJ ing zeel' ter~cht: ude twcedo
grand ('001' de uitgave der vel'tnling) is do beoOl'dee·
ling van unN kolouiaal b.estupr Jow' den vl'eemdefing,
die+u iel gesciIl'even lleeft lllet het doel om door
ou$ !Jt!tezell, Ie wordou J (::D bij onS l'O€:l]) eu voordeel
in Le oog.len .-- ....... ,.. ,--" luiSi, de hoe .' BO'J''fO~1
heef!. e r le ve~l op gerekend, bij ons ill Ind:e niel
gelezen le 1V0r~en, a nders ZOll hij zieh ann :mlke
oppervlaldtige medetieeliugen, !lie aoodzI4keJijkcrwij7,eveel onjui3t~,)den "UJeal.,,· bevatteD, Diet gewnagd
llf~bben, 'Wij wHlell, tot sHcuting -van den IndigcLnn

lezcr,'" hem enk.ele gewich tige wed oue6lillgcn en
wijsheidslt!$sen Van den Italiaan8ohaI~ .. doctor onde~
't ' oog brengen,
Beginnen,wij met bet ach8le ]'oofd8tnk, bandel.nde
' over . R et . Nederlandich. Gouvernemen,t op Lei
eilalid dav .. ," '
:, .net I!ezilg, vaD deL Gouverneor GeneraaJ - zoo
'lailen' wij
op biz. tl2~~tbani
beer VA.!!

,eo ': _ ,
",
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__ Heden miud~g oirca ten 2 llur, geraakte een
prnu.', komeudo ,,"n M.du,'a on iaoobbonde IS ko-

alU1ana~' en, wolke iedore

staat, de
kleillbte nieL uitgtlzonder.l,
nuttig eu zelf;)
llQol!zakelijk llOI!mde, De
d'el1
gete~d 0tl lrlen legt hun
moc ;.
!ijkhedou
den wag; en bel is mbschien weI
aan tint wilntrouweu te drmkeu, In.L IlaJi e niet r(m

j.ng. zout bo.t6illd voor '. Gouveme wellLa palrbui.
.Iui.r, tor hoogle V:ill de boofd".cbt t60 on ..o.t in
!l£mvaring met een dit.Q Y&Brh.. ig1 d.t lij eellige.oogeDblikken later taLk, D. opr"reod.a .Yo .llen tonder
IbtsElI tI:1 D wn..l g~ko1Ueil,
( Sair. (;t _)

de n koning \'all Atjeu kou te wet6n komeu , WaRl'

UrT SJ.THL!., 10 }t'obruari. Langumerhand komoll

beL geueent~ van .NINO BIXIO rustl e , EnD kOOPlllfllJ,
t lJ Batnria et'D a.lIbl iiedeu aUll, die in de bOfonl.a.. .
I,elt. een Nederlan do.', di e ziob veroorlool'de in het ' • ,J en .,jet rueor te eteD heb beD, en by fawili~ of- Iren.
openiJaal' de hand eJillgen van he ! go u verncme nl Ie
ni •• en alb ie, hui.veoting en voeding nageD. (J. ,B ,)
haspl'e~en ell ,a i' te keut's n, . zo u genood.aakl zijll
""HliMeIHjlt l!aicr itet vntleriauu lel'lI!! Ie kerrell !"
Arnie koopilli! ZU
zich, evellal, die pLi.

gez"]]e n" die ben bij het ll1insl~_ Ollvo0l'zichtige
woord ruet een va rk en 5blaas or den lllont! tromwelenl \V.j ~'dr - "1)-"1'''"len ,~dltij,'eI'8 - zijn I'oo'r
heden Ie angsLi!t g cworJen 0;11 verdeI' 1<, gRail . L.t,"" oog iet,. meer (\v er ;)Il%c n s oherpen· 0plller kef
BOT'.ol1i" ,
•
p,

B.

U,,' D'O ~DSO K~k'U, Op don 8 .';'de.er w.rd' de heer
I'.n Ngerdie door . on b,nde •• borken be- .
r. oc~t, eu weI \ AD de I!oor-t 11UIH;~g koj'ok. D~ . b~r"Tl
hebLeu zioh de Hijh~irl vel'oorlo')fd et'~ kiJkje tn n~man
i.u tUn eapi-t!tll-l eu et:'oU pa.r l'an zijDe ..,pi'. tot .hllQ
t)lgeud<l m te 1'6rkTe.re-ll.
Dtlnk 'ij de YoorLvaro,ulheid, wLuwed e de Be..
L. J• •• lij lr. te w.,k ging 001. het ' bem on~Lol.1I , ....
terug te krijg~n , ontd.kt. ' ,YII ,. endeliilg den, 'olgenden
1II0r,<0 '" h.lf gaur b.t .poor 1&u de geroofle die .....
Men yond de "pi'. in "d... n.bijboid de. d_ Ko-.
,rip .. ''1Iti,
bet t!r~i8ll,
' ' ,:.{, lm illO ...

!o8opheerende UOtH eu, die
"en ontmoeUe. mua r tot ecr:
do, op stra:lt weI etG~J.S .dool' beu iC'l!don dt)e n yel'.

,

"'II

l'{.dd~ l'f~e. r" 1II11i' eBB pn.llurtje gedmld,
dan .oude volgeuJ on.en Jauau.cben b8riohtg~"ler,
fan de npl'. Iliel•. lInder. go,onden lijD. dan reepell
,l~e~ch, 4ie tt\o0ielijk ,ouden t. herkHlen.ijn Il~
tion!llilal deel te hebben uitgeDlalkt VAn d. ge.lolan.,,!'i'.
_~.a:et rechtheeft Woen~da!l'on haden ... eer .ijn loop
geh~d. Z~,eu onverl ..ten, die het eigendom en levan
....n andereu ui~t hebben get.ld, hebben' met hun !e ..
ven veor hunn. mied.den geboet. De \fet .egt: han,
gen '.Iotxa-, d~odor op voigt, en dll,t ·i.gesohied.
Maar dezelfdo wet .ugt ook, dlt lijken .... n ter dood
Tel'oordeelden niet met e$~dge eel'bewijzing mogen begrsT
nm 'Worden, al if! het ook dat de- . nageltitene bBtrekkin..
g-:-ti vergtuming hebben gek.regen om die dooden ~;er
fi5r~:e . t. b.~t.llon.
lV-.t -'LiBt m~n 8,'onwel to Djokdjn gebeul'en P De
re'chth~k YI\U orimineBle l!akan alhier velt vonnie! ,'lin

De k~ninklijke ".lten
en kl'Acht op de door

21zoo
reobt ~

,0Gr eeDlge w.ker wlrell .ijl! 18nd.llllfeD ~Ier 11\ eldeu
aangekomen, 001 de befolkiDg to~ de.n groot'll oorl08
tegeD deW oland.'. 'op te ".Hen Ide tij:l 11'•• gekom8ll
haelts het; de ge.elen haddon IQlk.'.tellig ,e~kl~"rd':
Naar de meening vaD .ommige ».tlakoch . . .i.ad.~.
heert Singo Maharadja het· op de .brielelijke lending
. V'o:Juien, vol gene: anderell i?l! bet goufernement, dat
blijkenB de hier en in Toba .er.preide geruebten. in Atjeb
e~n grDot~ U8dArlii~g IWU hob ben geleden; in een

zendbrief aan· Singa-Mabaradj., welken d... or.r..Uiet
bekend tllaken, w~rd z.lf$ gezegd, dBt d. l •• t•• Dv.rgeblefLn Wol.nd~ '. t. A!jeh door een la.t.ten.anVAl
der .A.'1Jehnee.en in ZeB .... ren gedrongen en verdronken.- Ot'eauoon wij ar ni~t Ban dachten een Dogen"
blik ge'Dofta Ichenken .an diL veraobrikkelijke 'verbRal) 't was o~ml)gelijk. bet opgewonden yolk. in Of\S,
ongeloof Le cluen Jeelen. Do machtige hoilige Binga had
g-3Bproken: wia zou 't nu "nog wsgen nan de willrheid
zijnor mededeelingen te twijfelet.?
N ..r mun (ly",tuiging heef, Singa.Mahtlfadj. een
't
niet tegen de fjelldini al·
be'"rijdt en zoodo~nde

a,ldus: 'tOl'

J-I.VllilllGche
.alt?

(Mat.)

frCllesb.

fig

iB seD
mall en een dweeper bovenc\ien,
w811::5
uitgeweken A.tjehneer.en :' ~ich
uitsteken. d bodicm s i!.: om OIl rust op ~e gl'en~~,.;.~an
'B gouvorn em<mt~ gebied te stOB:Bri. Ie de tweede he~ft
van Dacember Btono.
reeds klsar om nlet een
groote m~oht GGn
wagen; kleine benden Bpionnell eu voon'tlcbtel's hadde-u ~ich hQinde en verte ver..
!lpl'eiu, hier en claar, IOnlar zij de kane schoon zagen,
z:ich
Illltkf;;lUcie ."11 roof' en mOQ~·d ill zwnk
vurdedigde
01' onafhonkelijk gebied.
I )en ] Odell w&ren -eenigen vilon die roo'{eri! roJeJa tot
in den
VIlIl Bahalbatoe utlDgekoIDt'lll, waar zij
natnudijk
en angst ver!!preldden, v(loral onder
de chriot.lyke bevolking. Gelukkig ward daar e8lli g en
tijd loter de heuchelijke tUdillg a&ngehracht d.t men
te Padfmg reeds keDllis dro£lg van den t06stand, diE-wasrlijk zaer gevse.rlijk ward.
'(An

dereadgeV8f8,dle olt dell ,reewd.e wenlrell (Q01llili.)

D~Ho .NoderlaDdoebe.Regeo.ingdeze wenken op
prij. otoll, bowij.! lij door .e t •• er. .. meJen en in de
jaorlijk.· veraobijnenden' bnndel'd~r~"onbu18ire berieh~
ten en veralagen':, nit toe ge,vap.

Vaoral in den 1••lstell tijd wionen dezemedede ...
Hngen eD .overziohten .ao· be18Lgrijkbeid en be teetenia, Vele ervan .ijnbronn~ng.worden t.ibuitenlandocbo .tati.t,.k, gan,nhe oferzichteu
den eeoC
nomi8ch.~DJ varder nog van den. gdhet.
l 80eialen
to •• tand der yreemde Staten of .teden.
Men heeft dlkwijla onderBoheiden t,,,oilc eigeDI\jke
poWiak en comlllercieel. politiek; de eer "!ffg d,n
OR den wag der diplom.tieke agenten, de ·twcrte op
dien der cOll~tUla.ire.
Politieke quuesbieB waren die. welke
algemeene
ve,honding de. Stat.a heLroffdu':
T8,n gr9t.ld~
J

gebiad. I van l'tlchten dBr
ontL :::,danen, "Van
eerbiediging der vreemde vonni~BeD, van uitleverlng
dol' misd4digeri:! op een &l\iJklncht del' vreemde jUl5citie.
De commercieele politiek was sen llr..dere. WeI
bleaf fiij, in zoovel' r.ij groote beginselell van Regeeringtibeleid NL$kte, der diplowa.tie }liut v;"eemd, maar
een belangstelleLcl oOg voo.r de bijzondere ve'oIuitzichten of gevaren YAll een tt5k v.v vaderlandschen ban-

del 01 vaderland.che Dijrerbeid in hat door bem bewoonde vreemdt;; land wer~ fall de diploIDatie niet
gevorderd. Duu_tvoor dienuen de consul".
Het N ederlilndsclle Dapartement van Bl1itenlandHehe Zak-eu is sinds eanigen tij~ bezig een anderen

weg dt\llrbij in te .1Dan.
De bel.ngen van ean kleinou tl'a.t, die Bind. laIlg
in heh koor dar lllogendheden geell stem meer heeft,
z~u, onder gewane omstandigbeden) commet'cieelo, en

bet is voor zijn regeer-ing en J:ijlie ingai'.etenen '{an
groot gewicht, den ttconornischen, den aocialeu toestand del' vreemde :Staten en ilteden te kennen nib
vertrouwbare bran.
con.uloatVau daar etm betere regeliug va.n h
WeliE:n l de v6-rmeerdering va.u con~ulaire posten) (10k
van bewldigde, in- piaateen waAr men niet vel"wa.ch
ten kan, dat genoeg personen beachikbaal' z0n om de
consulaire betrekking :(Iondm; beilw1\tlr VUll 's lands acha.tkist' wa.ar te Ilemen j of wa-ar~ zoo ..l niet een volkomen
diploIDatieke 1
toch een opzette1ijke verteg·en..
woordigiIi.g der- Begeer:iag gewenJ3cht is.
Ook de installing van ht;t leading.cousul.at Yerdiellt
aile aandacht. Het gaBt to ell ni;;lt "ant goads eoa ....
snlaire :?:iorgen te verwilchtoll filII peri!ionen, die op
~enmaa,l den titel van OOLBll.i dragen, :i'<onder wBarborgen te lereren, dat zij in de algemeeu6 regelen vau
volkenreclit, vall diplomatiek verkee!', van cODsulair
!'echt, van cummeroietlle politiek, zelfs . van iriter"ationaL'l.l
en buvellai rech ~i!taeBtandell ervaren
Ret exam ell Van le~rlillg·CCfnEtll werd nu driemalen
afgHllOIllEln~ in 18'i5, 1B76- 9n 1877. De resultaten
~ijn .Idimmende g~\yed3.b. In 1875 boden zich slechts
weinig caildidftten aall en sl1lfigde slechta een, in 1876
ward voldoend e:s:amen afgelegd loot drie, ell in 187i
wae, nasi' wij vernamen, bet a."n.tal veel grooter en het
gehaite veel beber. Op den - duur wa.g men van de
pnctiscbe erVel'lllg der cODBuis den juiat~n blik Yer...
waehtsD, waarmede iU ill den. vreerade rondziell en
hun vaderland kUUnBi! voorlichten . .Maar deze- opvatting sJu.it niet lzooale. HOll!migen z.o!lden WtDBChen)
de noodzak..l;ilijkheid ee-ner miskenning van het tbeore*
tiaob dee::! huoner ople-iding in zicli. Zonder dat worden licht Terschijnselen yoorbggezien! WBSrop hel den
le:l:ers buuuer berichten en beschon.wingeu r001'.Ill\melijk al!ukomt, ter;vijl de contmlaire pl'uktijk
and~ra
d.n de diplollintieka, ofsohoon dua in
n.111te,
keuIli!ll van volkenrecnt en diplomatieke re-ge16n nood·
!lakelijk. D18akt. De LocomotilJj. verwaoht ton Blotta van
de verbeterde oonsalaiJt;'J org4nisa.tie veal heil en zegent er bEH8elt z:e in de bela-ngsteiling usn.
a

KOl't en Bondig.
De componi.t W. T. G. Niool.' io den 1aten Jan.

i!.

en
pr!lUWBll in hnnne
gev~llelJ1 waar·
van zij de opvarenden hebbell natlg.,!.,:;oudeu ala slaven.
Eon dug of vijf geleden tijn '" troep 'I heeD gezonden,
ik meen ondsr luitemmb A. van den Briel en nog een
offioier. De controleur W. E. M. S. Aerllout van
K08ala Klipoeu~, die
te B~ndjar was, en de
eolitroleur S. G. In
Veld <ijn met de troepen meeomdat beide in Tan.h Laut en om"reken

zij r1~
Bove-ndien :;ijn er vi er booteu op I08~. de Oeuarmlg
1'eJ'nate en e6n stoomsehip van don Sultan van

bracht.

htmdig in Hoengies of irreken

prun.wen of Hever eenigan or vln hebben
In dit het gey",1 niet, don kunoon .ij door
en boven PS8sil' nr.u!' boven-Koetei afmUl'chi:' jwn
eu vand~ar Bnrow an de liT O. 5:UBt bereiken.
G-edeeltelijk zuilen de 'l'J8eroov''3r8 weI nm die ftreil:en

afkoro,tigzijn of er ve,t.kkingen hebben of betrekldngen.
In ieder genl hebben zij daaryoor eonige geographische kennis en niet weinig ondernemings.geBBt !loauig.
Ik vermoed. dfl.t het hun Ran beiden niet ontbreektj
dat ·zij zeer good wetan, dot de Atjeh-oorlog op Bondj ..
.l1een hodem! liet bUjven, wA-firmede weinig viel te

25 jaren leeraar gewtMst arm do Koninklijke MuziekHchool te 'iii G:ravenhage} W&lrvan 13 jaren ala: di:reoteur.
Te VIi8ilingen Hap etm, eV8llweJ uieb nader beves ~
tigd, geruoht, Ui.t de l'rleslrmd z.:Ju zijn. stlugevaren
door eell F1'[lcllsoh oOl'logschip en beide vaartuigen tijn
ge:onken, terwijl Hlleen 'fan het Iaahte eenige manl!Iobappen zoudan gered lijn.
Esne di6r:Jstbode, die den vOl'igsn !lomer voor bet
Amsterdatrlsche bBstedelmghrris hisr kindje tOe YlJllde-

ling bod gelegd, heeft bet, IlK behoorlijke ideDtifiC&tie,
ter-ug gavraagd en bokomen.

De dM'nitieve verkoop de, goede,en van st. Ag....
tho heeft op 27 Deo. te Kuik pl.at. geb.d, voor de
gozameniijke some van 1150,155. Do kloo.t •• - heeten
bet••lden or Blechl. 1 1500 per j",r huur voor.
Het d0rde deel vau • The life of Hi. Roijol Highness the Prince OonSol't" biografie v~n Prins Alhert1
door Konillgin Victoria onder don pseudoniem 1'heodore Martin uitgegeven, maakt veel opgang van we·
ge de joren 1854 en 1855 (Krilil-oorlog).
G.dmende de 1.atHte 5 j.ren heef, do hongerenood

ill EngelBch Indle ann de ltegeeri"g 16 millioen pd,
gelw.t; de laot'te hong"snaod kwalll haar op
9260000 pd, ,t, te at.an,
De uitgever van een der pIovinciale bladen, dab de
lalhte Boodschap van den Maarachalk met ean rouwrand opnam. ell het Qnderaoehrift: , Hier ligt de ear
van. den Maarschallr van Frankrijk/) worJt daarvoor

.t.

v~r"olgd.
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Bobrtj"Dgentegen Indi.obe doofbeidP DeGOur..(i&lIer ...1 mage nog zoo uitdru~kelijh: 10 die oirelll.ire ~ g...
legd bobben, d.~.,olecI>\8 ir!.o.~mtidelijke g...Uen el
t~ez~:, .w.-0r4enov.rge~anom 'C/or. de Htali . g·.1111
nlet tyd~g ...evend" vorij.erillg~erodieten"'D~~"
gen bij .de We~gevende ~a.ht __ , wij rr"""ell,datI al
d,o drelgelll;' :'.0., zonder. '_enigen 'indrnk nil te laten,
,ullen sf.tmlen .~p de olifantohoiojen van die .loffeeo
onve"0hilligeambterar~n: waarover. lreortelioglalle
Minist.r. kl~gen.· Zoo niet een voorbeeld gestsld 'wot'!lt,
zoo mon DIet laatzien,. dat .·pliebtve..nimge~traft
word~ Ill"t boete, degradatje, .chorling of oot.lagp.~
lang Terwachten wij in die Indische adminittrati~ geeD
n·,tere orde 0n gean groot.ren opoed
't W ordttijd, dat eindelijk de verwachtiDg ••ns
vervuld warde VBD ,ben, die Hoeger beweercl:en, 4at
bet o.pellen va~. oredleten b.o'fen de begra;oting nood..
wendlg mett("ptl]d Z'!U vermlnderen. 'I; Is ~rgerlijk:, dot
£elfs begrooLllge:posten worden oferscbreden" waarop
lllen vooraf zeer gevoeglijk de goedk_~uring der, Kamer
had knnJlen verkrijgen, ZDQ&.i8 de beer Van der _Hoeven in de ree~s geno~mde zitting .,an een poat, waar-'I'oor. gee~ P?r.lculam In llGra hestand, gewaagde.
Maar mdIan ondanks a~n.ll:c.blijvin.gen van hier eD
ondauke allerlei ~'ir(Jalaire8 nm den G.-Go_dit scbonw
epeI snderma-.I vertoond wordt, rnl1e~ wij dan in arren
moede.TOIDet den hear Willtgen. uitroepen: JJ~et is
fia.ncle,~le

chao"

wa~k.

oen

d. wet van 1864 h""ft opg....

leverJ P ¥()lstrekt lliet. De heer v. d. Heaven zeide

tereQbt: • Wanne.r de geachte .preker tot de conolnai';
komt, d.t wjj verkeerd gedaan hebben met te bepalen.
d.t de Indlsebe begraoting sou .. orden g.regeld~ by
de wet, en d.t wij op die begane fen mooten tsrngkomen., meen .~k hem te mogen toeroepen, dat ,dit een
l'~medle zou z:yn erg-er dau !If kwaa1." Tot oLdertteu-.

nlng TIm b~tgeen de:r.e spreker gez'3gd bad, her-iDUetde
de MiniBter ook nitlt te 0' pal'! aan de 140 millio~n
waarnaar men zoo Jang heeft moeten to;:-ken. Em

w.arvan men omtrent ~en 13 of 16 millioeD
nooit volledige inlichtingen heeft bekomen. MoEt ik

~::in~e:r::te:a:p~:~e~'er::~;~lg::n:~a~!:i:;:t.p vn~~
gelijke feiton kannen

DU toch niet me.r plaato hebben."
Indlen de ufgevtlftrdigd@ nit de reitidentie kOZl aan. .
toonen, dat er vO,Jr de comptabiliteitswtit mec~
~e_~J' Zuilli~heid heel'~chte, er ware wellier.t schijnbaar
let!! ~oor zyn oor:~~u~te te zaggen} maar dit is 't g&,AI r'let. OrdrecbrlJdmg dc_r b~grooting in Indie W&II
<Jok v6.J~ de tot~bndkolDing Vbn bedo~Ide wet-een_ge..
woon felt. De heer De Waal deeIt in zyn laatst Ycrsybenen work do cijfers med. van 1850 af eo d.arnit bl~~b, dat er geen . G!en:stjaar - is gewe~t of'li6t
bedri\g, wtiarmecle do begrootmg oversebreden werd j
wa, meer of minder. aanzienlijk. In 1860- om on8
maar tot eBn paar jaran te bep8~en- we - begl'Oot
f 71 645000 en betaald f 74 6S1 000, .n in1S61
begroot f 74452000 en betaald f 76388000,
In .~862 werd eennieuwe re~elingi"gevoerd. voo..1 op it
v~rmIJden. van o?:oere~kendheld der b.glooting voor de
mtgaven mlndlB genchto Menraa.mde vele,poetenrnim
en vo~gde bij elk hoofd8tuk (zoo heetts toen de Iogen
woordlge afdeeh~g) een pmt ,oar onvoorziene uitga,v6n.
Daze P?stfn lh'lI'3pen oyer de gebeele .b~grooting ,'Ian
1862 f 2,361,0(0,1863 £2,386,000,1854 f 2,378,000;
- 865 f 2,072,000, 1866 f 2,131,000. Sedert 1863
voegde wen daarbij telkene IlOg een algemeenen poet
voor onToorziene uitgav€n van f 500~OOO~ Bn loen
,,:.erd ten op.ichte vim 't eiDdcijfer het doel bereikt.
LaAr de regeling belette niet, dat men een - Aanmerkelijk get.l artikeJen b~.en 't bedt.g val! den belloS-·
ken past foor onvoQrziene uitgaven o,erschreed~·
Inderdaad,. de Dorzask der periodiek wederkearende
credietwetter ligt niet in de cornptabHiteitiwet, mur
i~ de on'loldoenda n.itl"'otl'ing harer bepalingan. Indten V6Jf '64 het k'l'tf.lsd; waarover men klaagt, n:et
had bestallD, 't; zou wluu,jijk door de wet Diet in de
wcrek zij t:l gebl"D.cht. Dn ambtonaren moeten stranger
w.orden ge~ou tt~leerd en, J;oo 't noodig i!l, moat er
n:i_et tBgen opge'!ilen worrlen om Btreng te st:rafft'::J.. »it
is de e6ni~e weg om beterscha.p te brengeu in een
toestand, dIe, wij erksDnen fti, onboudbaat i~.

'oroe,

EUl'opeescll Nieuws.
DE STEMMING IN RON8TA.NTINOPEL.

Een coree:pondelll: _fan de --Fall .Malt Gazt.lte sobrijfi .
over de ve fmderde stemming van de inwQ.uera dor
Tud:sehe hoofustad het volgende:
In -KoDstsiltinopel teruggekee!'d ht'!'ken ik dB man·

_______________ I :~e:n ~~e~~;e;1~.:~8d::\!:~~!ne~;~~~dk~~~:;rn~ew:::
___
winningen van Mookl~r en Osman deden toen onde

, :~~.6,~'."~~ Parijs, gelukt het gas in vloeibllren at.at te
oeginnf1n en bet a;ant&lluttel wa!, en dat !iii OD de hOQ-.--.te I lIi,m~Q;:'.
-_u~~_l'_'e_ll_el_"la_li_ll_b~~_·_i}i_a:l_tJ_ll_._ _
worden gehoadBn -van hetgeen in den .A.rchip~l voorv:U.
.. De hoofdcommiils.ie voor de .PlirijBc~e internationaie
(Soer. H. B.)
tentoonstelling heeit een aamsIlg gem •• kt met bet
OREDIBTEN BOVEN DE INDlSOHE
______
onderz:oek der yoorwerpen, beBtemd om naar gemolde
BEGROOTING.
tentoonAtetiing te wordsa ge:i'<onden. Zoodra dit onUIT PAnANG, 7 :B'ebr. In '. land. koffiepakhuizen
ZOOllb gewooIlIijk tuocht de '.1'wseda Kamer
derwek is afgeloopen, :z:al €len tentooDstelling der t08
alhier w.. " tot en met gis~ere-n voo:! de eersto veiling
races uit!;;16ngaan of eerst moe",t €len welsontwerp
gelaten voerwerpen plaat. hebball,
bekrachtiging van eredieten door den GOIlverncurvan dit jalr ontvllngen:
De Ko~inklijke Mant8"happ~ nm difrenoelllCherming
GenerA'll u,n Nederl. Ind!e boveD de begrooting,
IJit de Boven!. koflie lite ,oort llL 7 pik. 16 " d.
te Londen heeft twa. ptij<en van 100 pond uitschre- • worden bebandeld.
u Aijerbangis
295
't It!. een perl.Jdiek vereehijnsel, wft£t.rop de asndaobt
ven voor een model van Ben geperftilJctioneerden fpoor~
" P.inan
700 ,
wegwagen fOur veevenoer, en een dt'l'den prij!1 metlG _
" Ankol.
1286 ,
Van
100
pd.
IIt.~
foor
hem
dOQr
Wi~I1B
tum;chenkorust
dietwetten "telken jare eel:' hODge.!' dan lager worden.
,. MandHling
994,,50.
eene ~I'oorwegma.. toohappij ..1 he.luiten,· 50 w.gene
TI'ekken wij 'Ian tie door den Gouferl.lec.r~Ge1l9t~al
,
14402
66 ,
Te l'amen late fwod;
boven de begrootiIlg geopendo (uedieten, tonde-r die
volge •• het nieuwe model ta doen ,alvaardigen en
825
•
08
,
Komt bij 2de aoort
voor ~t.jeb, de bui~engewone .~~, dan verkrijgt men
iQ dien,t stellen.
fOOt -de- gewona de volgende c!Jfl3f1, ontleend "aU de
~le Birmingham is een diet' uit de genmgenis loa ..
/I
15227 ,74
GBheele ,oo".ad
laahte llieuWB ,rsek.s aanteBkeuivgen van den beer E.
gebrokeD~ hij brak twas deuren open en klom over
(Sum. at.)
Do W~,:,
den muur met hahu p ,an een ladder.
~ n. leden dec voo'loopig gootaakto wet.DsohapOrer IB67, f 1624000; 1868, f 1905000,
f 1551000; 1870, f 1417000; 1871, f 1953000; l
pelijke expeditio Lijn hi~r teruggekeerd.
(P. H. 1J)
Nog geell 5 ma"nden geledfJu ontsnapte een AndeR
f 1960000; 1872, I 2343000; 1874, f 2648000.
re dief mede nit detielfde gevangenis_
De oorzak(\Il van de <J'ietflchl'ijding dar begrootingen
Un BLTUKLll'DU schrijft men aan de Slim, Qt.
Te Ueron., op da Sp •• neoh-Fran.che grell., heeft
.gn niet yer te soekeIi. .De ramingen dt'r uitg~ven
dd. 23 J.nuari,
een 'euebrikkelijk. ontplofling 'an dynamiet pl••te
~yr'i nog ",hed! gebrekkig, terwijl 'de Indische rekeWat hier omgaat, r;ou ik D. niet omJt~ndig kunneu
geh.d.
ningeu te la ..t tot stand koman. De uijf'f;lra eener bemededeelen, maar d.t .,. ieh omg.at
oog.rll.theid
grooting kalintm niet. vageleken worden met
cijDe HuidelbergBche catecbi.mul i. in het J.panBch
fets del' afgesl,)teJl t(:lk('J}lingoll VitD het 1.ai!Jt,oill"gftan~
wekt, i. bniten lrijf. Voor het oogenblik '" het g•• a..
vertallidT Daar er 1000 fx~mpJGren van gedrukt ziju J
de dienstjaar. • Er is nog geen Blll:::ele ce(,t V"orantbe,woren, do.rdien bet go.vernement ruet loffelijkcn
i. d. bedo.ling .... ar.chijnlijk ~iet het boek ala curiowoord Bt'dert 1 Jlluuari 1867," riep de heer Wintgens
spoed. maatres"len Jan ttlgenweer beeft genomeDj maar
,it.it
het ;rapan.che publiek ••n Ie bieden, Ill •• r
in d. oitling 'an 30 Nov. jl. uil; .nog altijJ liggen
wij mogen
aiet vIeien d.t het zoo .al blijven.
ligt de onderatslling voor de hand, dot de Heid.lhrg.
::inr Al die dienstjareL. onafgesloten door elkauder.u
Sing. Mahar.dja, de groote priesterkoning ia, dnokb
't Is ~Qe, ma.r .at hiert~gel! te doen? III 't laatif,t
selle catechil!IDUI!I al& middel sal worden langewend
wy, Ie ver gesa.n, Om lander olag of oloot 'Un benden om de Ja.pannen .ger.oformeerd.lI te m~k.en.
van. ..A.lJgUB~UI:1- 1876 wel'd aan hot bureau-perBoneel
der Rek:enk$mel' in IndH; uitbreiding gt1gQV6.l met het~
huiewa.rts ;te senden eo bet hoord in del' ."hoot t..
In de,n Hug heen de beer F.ure het Keroli.d gedoel om zoo weI de werkzaamheden belirdt::.nda de
legg.n. Hg hn 01> oijn vingero narekeDoD, d.t hel
longen ID bet ko.tuum .an - Mephiltopbel.o,
dienotjaron vaD 1874 en lat, r, al. die ·sang ••nde de
gou,.rnem.nt, al' houdt hij .icb nu ook rn.tig, oyn
di.naten VAn .oor 1874 gelijktijdlg to kunnen doen
nittarteDde. handing en o'rafbsr. h.nd.Hns.n Di.t onvorderen- Indien meer pt,-rsoDtlel V'oor -den dionat nooOvcrzicht der· Indische Dagbladpers. dig iI, 't moet wO'!ien ...ng..teld, me.r wij hopen, dat
opgemerktkaD Illeu. blijv.n, Z.ndt by dill .ijn t,o.pen
't niet aileen blijft by ••n .itbreiding van het per.onasr hlln·. boardoteden tetng, dan - 000 :moet bij
Deel, ma.r da' meu ook d. &mbtenaren hUll plieht
De LQI1IJIM/i.j .ohnjfl in .ijn·nllmmer ,an ·Woenadag
roden.e.en ~.,:..... ~it ik op een g.geven oogenblik onver... eet ts l.ten doen.
•
j. I. .Iets
~ot Oon.nlaat.... ~.n,". lJe c....Z., .egt hij,
dedigd .n ben ik Nlkomen il prendr~. ,oor h.t" gon
Ook heef. de Gouverneur-Gener...1 in SejttElmbor
dragon d,en. tits1.met .t•. me•• rooht sind.· aU niet
• YerD8ment.
"76 d. hooiden >an gewe.telijk beltuu, t.~ eros'igot"
.ak.l· d. ,."o'gere IVII tall deJaDdgenootsD die hlUl
IntllMCben is hij iilgoheel Tab. de .. man '1\11'1
aanb.,oloD .r wet meer .k ..cb~ ,oor Ie lorgen; det
all. yord.rinsen ton l•• t. Yin dell lAbde ~t •• rl.~ Mil
. die~lt ia deavreemde. vrai~D" llIaa, ~ok de ,,~nlul8t",
.,IIo,snbiik;
DUm Iweoft opallor Ii ppen;

".t

b~dlg!"og.llik, '~lIIer.l. !60r4e

aten~IJ~I1'; 'eteve~d ~worden'- _~ wat~II."

~~nden .•~bij.o Vo.l!erlam!.·

Tur-ken glimla-chen, die in herinnering braehwn J welke
Eoldn.ten de O!l.nanli .steede geweeet zijn, en uitrit;)pen.
~ oh oui notre J1dminlstration laisi!6 a desirer; maia:
que voulez-voul!? nOllS SOlililles nne rnce guerriere. Wij
h~bben Ollze een~oudlgG soldstenh-eraeris in';""de war
gebracht door diplolllllt.iQ, en vooruitgsDg en besch.ving

~:r:!nti~e :~~::e~~~e:;~e:,~~h

We ~ijQ t~&n8 de,

ware

Nu 'Zegt men juiat heb tegendee1. Ret fait, dat de
Russen hun te eterk zijn, wordti door ieder beprepen;
aile -rarlrouwe.n in du an.nvueI'dBf~ van - net leger is
verdweneu; de wenach llaar vrede it! algemeen en bet
huui,terie word! openlijk gegispt, omd.t het, iu plaat&
un RU151nud te wiunen) de tusl1cbenkomiit der onyer~
schillige mogendherlen heeft ingatoepen. De,er dagen
werdik lJiet weinig ver.maakb door Madjid Bty, den
d:ireob;;ur vm~ /fJ Bltti?tW de la Pteue te Zi(l-llj die letterJijk.
whnirnbtkte van W'oeda omdat d., redaetie van la, Pl,.Ue
- een l'arkst!h Fran!ch blad - Bprekende "fan den
Czanr en stin l:onen. de uitdrukki[lg' gebezigd had "fan
"L'()UT8 et UI Qur!onJ. H

T

tInhocile! est
nemi

a nos

l1B mainten'-lnt Ie moment, afee'l'enportee, d'insnlter son 8oll.-Y-erainP" 8Chreaw~

de hij, tenvijl hij .tamproett. en dani.t balde.
Op" de:!elfJe wijz.e Bpree~t schier iederean. De,oorlogl--:
Pflrtij i8 ineeng-eukt. Men wenlcht de BUropeeec~8
diplomatie overboard te werpen. en den O'aa:&' om
Jen nede te Hagen ,olge[l~ ZijDI en niet-,oIgana de~
mogendhedan voorwaarden.
invloed van· den "gecaali
(den Bng<lsohen) k.ll verhinder •• , dat in het min;'"
tsri" zelf san deten wenlch wordt to_gogo.oo, doe~
hij tal d.artue niet lang in staat lijn, indieo, sijD. r_~'
gOOfing b.ar dubbel.innige .taatkundo Die. .auwel
r.egt, en m.tori ••l. hulp belool, in pluta van lastige
inm.oging. Dooh .. If. in d.t ga, ..l ~geloo~ ik da~ de
Turken Ih,b groote Op(dftH'ingt:"n soode-n willon· ge..
trOOi'_ten om trede te makt'n." Men ill afkeerig. - ~
"Eng.land ge~Q.rdeD, d.t .•\':0 ...hting .•eri_nhee&
Eon groot santaI liedeo no.m~. deD oorlog. ee.n millgroep,.n .. gL dab.lo.n Bllropa,al•• erlegenwoordigd
in de oonferentie, Konelruitinopel den tug 1IOe~
RllolBDd d:>o,cQn...oi"" ~adm ••teo.w_~

pe

:~e:~OD'::;~r~:~::n~e~~~:~18:aeinis-'

:::
nieta om de Hije ,.art"'u ~1.Uld doopBelI8IipOM

~~. ,~~t;~~f:?\:~;~l,~~ Bnge1a,"~.Diet ;ed°og"~,,;l

terP , • • ,) liever

· Io()liiag helle l~l1d.l~ch~'Di.t to y..1 eilCbt. Turkije
en Bogeland heobon bij bet e1uit.n ,AD do]! "e ~, d11l
NBDBRLAND,
D. TELIIFHON. ·AI meer en meer wordt de tel.phon het
vo<?rw6rp ,.n ouderr.ot k door" t8ntw b::'ppt.'l.' ijke mannen,

trt'ft, -

£If ..ijn

;~:' b:~og~!o~~et ::;~lij~=n~IFn~!~u,,;e;~~~!:J, e~:n m~:;~:
ID!tlr boven.l BoliaDdH(~h door vrijbeidll' en wellr·
heid.!iefdo, dOD. mood en goede trou .. , Holl.nd.cL
door g."eohthoid •• " . OliO Oranj.bui., Holl •• dloh
door to karopco roor frijhaid tin recht ,oor allen:'

U~

BBT 13UW.nR.il:UU..

lDN

Dl1

XOOl1~S]tN.

KAN

DB

R,DliIDEN1' En NIBili AAN DOBN? In OUI artikel Oi'ei' h6t
8!lt!l.Q.r.ngflohe bo.odjir.kltn,@ll betwijfe!d~Il wij, of bet
in deu ui tgogroven ko ru , t il.t.and w.t.r voal kon bij.
drftgaa tot de hardo e kkige koortsen, die te SamaruDg

p

r1~ ,m, die tot nogtDc tn den pbonuntograaf t ot hot
regi;'r~.rell der trillfpgeu ••0 geluiden werden gob.·
~ig i, sheeds meh.len plaat jes te venangen. De boog-

~:~ij~.rd!o~f ,::~de:e::~e;~!e~~:~f~~~:u V~~t d~et~.~:;~:

beerschen. I mmers Bla1ritng-Kobon en

treerall der trilJi!Jgon van de plaatjes in de t~16phoD8;
dit r egiatraeren was hem in telepbon A. (waar l?- gG•prokeo wordt) gelukt, dnoh in telephon B. (w ... door

PendrialJ, die

hot stel kst er door waren aS Dged6.lW, JiggeD groolandeals op tfunelijken aJetE:.ud ram bet kallsal. ffiliUH dnur
r

entegeD iD de on middelEjkc I,abijheid von de pl.BBen

;i~hho~~d e:o~:~oe~~:b:i~t'V~e h~ter;:rtl::;i~a t~:~;:e~ij

van staan . VersoiliJlend€l klacbien en aigen onderr;oek

w~rden

hebb6!l ona o vertc.igd, ds.t n u reeda si n ds velD dngen

het ruaken vau becijfez.ir.~ell. omtrent ~de lu:noht van
l'.troomin geD in bet werkmig.
Dll J Eh"""EVim .PBST . Bet }I(.ulerlrmd v6stigde de 8 Rlldsco.t
op de IItrellri g~welspreken d~ !Staten ", ~eh?lz~Itd G n a1;I-w£
keurige opgaven van het dr aukverbl'mk III lOdere pro~
, incie ell in iodare gsmeeote van on! fsderland. Gm-

lieu kiln ~ iet nn del'dJ of daze s ~ilstaano.e modderpool,
te midd en wnnr'1&n ds bevolking ~ich rondweLtel t,
Wftfl.l.'0P 0,'01" dag a u briluJenad zon llOhijnt, en die
'.6 nvondc wear door k tlli'll regen wordt aftngevuld,1lloet
ea!! factor zijn vuof' de Bteeds toonemex.de o.og6Ziondbeidj oo~ de EUrJpeGBChe wijken in dl6 buurten 011-

;i~:~~~f:~~:~i:~ ~~:;::~h7~~~:i~:' ~ii:::~~::~~~ ~::gke:i~ng:ed::l::lij:n!:'; ::: ~~••~~ ::i.!: ~::~!:

f;:r1ij~.oh:k;:;:;n;~ :~: :\ft~i~6:e~:/~:;ir~~ In~!:t~;

~oehom8t

dervindea er reed. de gevolgea van.
Woet ODze gaucht. Resident dat allea? Wij moeten
~nde"'.lIen van niet, Imme!". andere .oudon wij , bij

liter per' GDu.lIlnont, d • .,oo vDlgon Zuid- en N oa,dEoU.nd met 10.78 en 10.J3 I. per boofd. Veel gun·
i t-igar zijn t!a cij fe rs vour Limbu.rg , wain' per boofJ
gemiddeld ni.t bet derde geb ruil( t wordt vau hetgeen

de DIa.t,.geleu nebbeD gehoord.

bet Yad. de ';'l'aag op, of ar ook bijzondere

dat te Boaloe eenig6 Rattinggauger8 beliig
eon paar IlfleidiDge ~slooteD te gUV6D, doch

de sabOOilB'.e

verwacbtingr,D

redeDsn

•
.tra.t) .. ijk La 0, no. 262, bij de verponding ' a.rigd'
.Iagen ,oar j 3600 .
142
.
B . KAR'rHAUS .n 0 •.

Verkoop .vall· Huizen .
De vCl'koop der Buhen
up ~eC!ilrBnd en in de KomedJeat .... t"
llleermalen geunuoDt'ei'rd in de Oourauten, vindt plut.

. op morgen, Zaterdag 10 UU!,
in het lokaal van het Venduk.nloor.
S35
B. KARTHAUS en 00.

Vendutie wegens vertrek

vall bem deed

Op MAANDA.G 18 Februari.

F. van den Steen van Ommeren

War~n

om
klanrblij-

zijd~ verzekerd~

~evhoe~d;:b~;:~d~~~ ~;d~~iI::~~te ~!~~t:~~r;.~:,Ld::;'b~:~

bier re ~.l. Zou bet, Haogt het Vaa. 100 :abeel onCloge ijk. z;ij n, om QOI: in an de re p lov iDoieo !angzaID6rha.n d cen gCll8t i ger verhouding tUB8chen bier en spiritus
in 't le"D te roopen? Zoudo Sta.t d".rtoe niet kunnan

het oDf erhoopt a,an den dig komen,

tot idem bij bet Gou.ernement t e Atjeb Sohomem.;
tot derden commies bij de fiaaDcien Gvrter;
tot luiteunt der Obine •• en t. Keboemen Khoo
Ko Eoan.
VJ;RLEEND: de raug van GaDeroal-majoor .an
den Sultan van Djokdjo!,.rta.

dQ~ de toesttlnd,

de

is, d." ai.oht
hillijkbeid, d.t de be,olking in ha. ren nood .!thana zooveol mogel~k te gemoet warde
g~k.omen, Gle door gmtiy versbrekki.ng van med;oij1l6D
ED dergelijke m •• tragelen.

'.p."en, di.nt oak het gebmik un kracb tige vleesch!lpij!.en in eere te worden gehoudeu.. .M en be\\'eerb weI,
:i"t vleesoh te dUllr i. YO or de tafel von do n b"nd·
iVe ' kem nD. Mallir wen -rergset l dst th.ua hat gebrnik
ran ru ndvleeJob tseds de helfb gr:ooter kon worden
ndi ~n men eldohte ton beeluiten de j eneverfisac h met

- - - .- - - ,
ERN MIDDHr., Dill ,rucbt boomtHj, die niet drugen
w.lleJJ , daartoe te nopen, beat ....,t ~ volgens de me.

I

~:~~ ~ ~al~:n~c~~e;~r:tA!~:pfr~~!~ !~a:~~~~t~~ 6~~d~e:~

dedeelillg vln

I

:~·::::~r~::c~~~l~~~i~/·~~e~:~~. w~:ee: ~:oof:~:::

.erhegen,

vo'gbliefjea afkoma tig van een derde
':'~ 00~ :::f.z.~:;-;""':!;: -::r e:;~ 'i:::c::, ii:: :::.: :.n :j':7iz ':;;:';J:;~"'dig b~waardeJ fl 6D B baw&rlng in de n .aD8jO'fiahandei zeer
beke. d.
de Dv:I;~:~~fj~:~~r:~

eDhter Dngetwijfelrl toe geleid, dat dogenen die .loh

rrji wei ·golijk. .
Een k:ooper vln belangrijke partijen RlLljovis ontving,

pl ••ts van de rroop wsar, een volg brie fja: rOO ale bij
~oop en .erkoop van dit a,likel in het groat me.r

in

~eb~~~~e~:r~~' de

~~e:g:,::~ ;r~e;:: ;i:r.::h~::~

m.. kt bekeuJ, dat te

VAN DEft HELL.

voorwerpen nit,talt, die oDDli"dallijk "~n de boveu·
geDoeDIde ve,boden bedrij •• n doen denk.", all daar
7,ijn; iltrl.1 okjea besobreven en onbe.ohrefen papisr,

•• 1· door den Hoof-i- Intendant der Militaire A druini ..
etratie te ·Batoiiia len Eijue') bureJa (paleill te Jrette "redt<1~. , lilJk:ervl tlu!{sl), tw~ e l~dig worden aanbeatee d.

J

nitg.Yoerd, terwij l de koop.r, <00 bij .1 bot.een Jjij
kocbt niet had kunnen on hang all, dit ~ich telC te wijten hod, doordien hij lich biet in lijd. in bot feitelijk
eeu [ilidd.,l verl_bgen om to geraken tot de fl'..rWelell_
Ilenot had do." .teUen bij den b...... rdcr.
O,ereenkomeLig het ' daartegen gelJts\de By.teem van . lijke.g ..a g.liefkooed. ".n,cbell eo bege.tten, Vra.gt
den koopor bellilte d. r •• blb.uk, dat he, l'olgbriofjo ' men aDders inlanders naar doze JrOUW. e'n wat zij
.leahl. if!! Gene alDwijlillg. om. den koopcr in he~ bezit
• an betgeen by ~ocht 'te stellen. 1I1aar geenlniins Ter-

eigt?ulijk op deu p~ar

u.itriobt, dan

antwoordec ze

dat bet mOboco niet wel bij 't hOufd iB, nato!"lijk otll
ho d. f.itelijke iob••ilotelling. " .. "toe d.
da..rdoor de 9.&Ddaobt. '.u baar ware Illo en doen af
ve.ko.per .erpH.bt ' il.
t. leiden . N. de Politie Bobter in bet publi •• bierop
~.t . fait de, ' betaling kon! De"r '. rechtera oordesl,
~9m6Jkla.m gemalk~ IB, t.Yn wij 'banieuwd tu "VarDein de •• rpli.bliDg un deD nrkoopar geen yerand eriDg br.ogen, terwijl ook d. : GIn.t.ndigh.id, d.t de
men, of der.e waarzsgller bu, ROCU' pOCUt Dog !Inger
Ir.ooper 8eo;geo . lijd , li.t .oorbijg.. n ' ,60r bij sich bij
o gostoord op den p.~ &al kllDDen br6Dgen,
den bewaord.r ,"""meldd., in de.e " ••• ond •• belong,
TIGn 1l.0Sl>IDOWIUD bew"rl Dr. Bui"oll te Lyon
-'- . AU .het :. ho.fd de.
de Ar.A..id"c~p;';., I_t men de ,olgeod• • Iler·
•• n oDfcHbaar g.D .... midd.1 ' ga.ondeD Ie bobbeo, Op
rermu.ljk.tepublioatie.
m•• r dan 80 door eon dol die. gobet.n po"onen
,De Ulge ••r der NieolDt .d".~emv.'" Cou,•• t beri.bt
«len 'g.&erd<D aboDoe'. op . ~tblad, d.t .ij, Ie begin· beef, bij belloege'palt en .i.t oen _Yo.r patienlen 'er.
10No; j., bij •• If, ·door be.melting dOle. 'I',,-igk.
lIeOo mil' 1 , I,,,., .in ..p.laat.o ••n . . . 11 N. A. · Ct sUlIeo
:.ioUo ,.krogoa b.bbende,beoft ·.iob taet ·bel bette
.O"'~Dg.,,_. : b!IU1.· genaamd ,d e R .G p 0 r t. r,"
.De'!"fll..-de.... Il.._ ••r ..i•••liogligt minde.;.
govalg geoureerd. ZijQ midd.l .i. lieb. yolgende:
......deriqvaD, ,oam ooillbond, d.aD w,,1 io .· die '00
Ale i.mAnd door.e~ doUeu bO!ld gebetea I., moet
·.eiglllld0!l!:.Bo,.uieobiedt _/oca;/t 6m.miog van e,e n
bij H!lige dagen aobDe_ _ ~ blid 118m;,o, a 10 Roe·
Wad.. WID alIe .de,1eil dee , ~edl .• ijllO .Ieu" .iodt,
Ie,
Openbaart d.siek6e Rob, daJ!il86u d.mpbad .0Id08nlI'el"I~"~ _
clIe , · be~iog de .0ork.vkl1l
",dlenll1J.,D~ Dum.'
p 0 ~ t e r"8obijllhl~'D.ar•. de om bl" t.od..... verd ..ODOII. Ret kOlDt.daarbij eobter
boewel ~ (,,10; ,d. 1_" de ui'rVe,P de ..t·
op d. ~mpe,..t"ur t60.; Mrd" m!J~t, b.~~ rl,~!nph!t d ~l~:E.t.
,"n~en

NievK>. A,"".".."h. Courant

bestaande

uft :

gBIBgen yoor het p!ein op BODJONG, lut.t be.oond
do.r wijl" lr de W eduwe,

2. Het Land Pendriaall

t

Illet de d.arbY ba hoor.nd. KAMPONG8, SAWA's
en. LOEMBONG.

3. Tien Woonhuizen,

Da Re.ident vDornoamd,

De kooprr dagvaardd. dientengovolge den verkoo~.r tot levering.
Gelijk ts ,oonian Wl8 ... g bij r,ijI:. sil!ch ')eantwoord

eentft met alletlei onmogelijke fi~urenJ dte all
letters moeten fuogeeren, !'Dort. pen eu inkt, wierook
boreb, bloemen en wat di6B maer lij. .1 ",elke foor.
worpen.ij benrtelingB bOllDt .oor dogenon, die h .. r
kQmell tafldplegon oyer de tOllk.oIDat, of we} van haar

p, A.11 d r 6 a s, . geb. Kessler,

J

Bekendmaking.

publieke veiling verkoopen:

EIGENDOM~.1EN

1. Ret kapitale Rills en Erf,

het departernent .." oorlog te A ljeh. godur. ndo het
ja.r 187<) of d. Jaren 187H tot en met 1881.
Do VO(}l'WJM!l'Jel.l I1 ge~!I rlqZI;1!~k ~1 l:t~h!'Ji '!e t:j,-,~- 0~
feest.dagcll voor e~D ieder tel inr.age l op het R-el ldeDtl. kantoor alb ler. Sam&l'ang, 13 1>'ehruari 1878.
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SOESMAN & 00.

toebeboorend . . .n d. n baed.! vau· "Yl. "
M.evrouw de 1\ eduwe

I ~::ra~:~~U:rea~d~O:: ~~b::t:ef~~Dng e::,~ ~:v~~~~~,:el:an~

1

d~

?:1.l.11.el1.

DE

Op Dingsdc.g den 16 Apr'il 1878
. des voonniddags ten IG ure,

::~ hv:~ b:~6~~~g~~i~fj~~olrev:~~:~:~e~~:.:BU g~~:~n:n

VERKOOP VllN l'ASTIGHEDE~,

1Mavia op Din8dag den 16 Aprii 8. a. de. voormid>
dugs to 10 ura, door den Hoofd·Intend."t de,· militai·
ra ndministratie eene open bare .allbea~eding %i~ wor·

BllIij~.

SPBSMAN ea 00.

Op

perit blUven.
yerwoDd.,iag w"8 d.rh.lve boren, be~geen de lH,~tang 1 imor mcdedeelt vaD eene
Joy. vrouw, die Ie ~oer.bai. geregdd op de P...r_
geli,p faraobijut, e a Jaar· eene veraoheidtlIlh0id van

lll~lkgefBnde'.

Op een nadeI' t8 bepalen dag'

.A£lvel'tentien

vi. in obt .. nget wilde nemen, werd helL de afgin,
geweigerd, omdat dt). hewlarder, wet het oog op nen
• !;and .lijner re~niDg met den uitge," r 'an b•.t yolg
:~~!~~e:i:ci:t:.ddSl! ntugnBerde, zich tot a.fgift6 niet

dat, daa.r f!!edert ook bet.ling Tolgde , de overeena:omab
'an koop en ,erkoop du. over en. wador" gebeel WAI

"a.ronde!' ·2

340

Bet ingezondeu stQ.k uii; Rew.ban.g, gcteekellJ Sallil'Uus, komt

::~~~~1:"~b:~:~ig;~w~~~d:r8t: b:~ ~~~et~':n~j: ~::~::e~~~~ ~:t :;r~E~r :~"~:~:::::::;r~~!:~:~;
::rl'

.ullen wij •• rhopen:

7 Koebeesten,

OIlS t~l' plan.tsing wiuJer g f!sc lJikt Yoor ,

~::il·~.m.rang

A •. MEIlBR.

Op onze Tokovendutie
van Maandag 18 dezer,

CORRESPONDENTIE

De (;::;d::t

WallzwomUJ. D.t het Poli~i.-.'rAfr.gl.llleDt ,
w...rin o. n. ook Toor inlander. bet bodruf nn w•• rzeggen, voorftpeli~D ot' droo!Dlutleggeo, al.smede bet
verkOOptlD ot' verllpre~.d<m flU ~oogeD.aUlde djtm'~B,
amoletteo ell de'gelu ke .trofba.r 'ford, ge •. tald, DI.t
op eeDm •• l .an .1 de.e kanBt.n 01 pro.tu ken oon
einde r,;OQ mftken, w"e; gemn.kkelijk fjd f OOrZ IBt"I, eu i~
liI eder~ oak merdgwanl gebleken. Dd opell.btu·a vt:roord.aii·og en beet.. ffiog van deze bedrij.en heert . or
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D. tolegr • • f1ijn tn.oh. n We,t- en Zuid-AoBtralie
is vottaoid.
Te 1\mgerun il op d e tivier Tjadjani eene prall\y
owgeslageD, waarbij 30 peraonen ~till verdronk.en.
De upeDbAre iD1IDd.ch" School te Padangpandj.ng
i. geopond,

ea~ ~a~er

leGari - ,in ,bat bettrijken
mIldvl~aI!iCb. _ Zd 008 yolk gee3telijk. !.edelijk en
VtlU d en btnm met k.lkm alk. VO.Jr~lllldLen do boomen
!toffslijk KuunoD Yooruitgasn, dnn mosten, z86t het ~: lli~t sen molt aohtig otlsh.g beg ro61d ~iju. r.ou dlt eenPad., dergelijke t.reu-rige bijdra~en tot d~ statistiak
voudig en o!l ~ostb'lr hliCid~l ~oJedt1 ~ieniti!n bBWUeo4.
ran yloo8ch· en ell dr.nkgebrmlr, ODlliogohJk word"ll. ~! On •• berichtgever v.rzeke,t hU Illftngg.- en klapperL.EiVERING noon YO:r,GBUI~]'JKS. De vraag n&ar de t boomsn durmu , e&r gUftBtige ultkomaten ts bebbea

~:::~~:ni!enV·~nnVtl~:~e~~~eti::'e~e:iU h~~jd~e ~:~~:,~

B e n e f e D8:

1 fraaie Mijlord met losse bok.
1 soliede Dos-ii-DoB,
1 flink Bendypaard met Tuig,
1 zwart Sandelwood Paard met Tuig.

tot idem te Banjoewang ie Barkmeijer;

.oelong bet hu ••!.w er ~ duart, ni.t gehefl te verbateran

~:d~"l~:n6edllOO~e~e:a.~~c~~:!Je~~t :~arb:~ ~~::~n;~

waaronder:

Bngelsolte IJ.eren Twe.perooon •• n Kinderledikaulen.

Vliet;

plioht, eeD u&uwkeurig ondorzo"k in 1000 in te stollen.
W.t dan blijkt gednan te klm"e" worden t ot aReiding
van het waterJ dat die-)lt ged&lu te worden. Mooht

r'

(OFFICIERS KAllfP.EMENT PONNOL No.5 .)
un ZEdGe~tr, goed ondarbooden INBOBDEL,

BA.l'A VIA., dd. baden.
EERVOL ONTSLA.GEN: onder dankbetniging, .10
lid der oommiijsie van toe.ieht op de booge re burgersohool Ie Soorab.i. Hsgs;
id em wegen e !;lskte de eerete commies Wit;tenrood.
BEiNOEMD: tot aeoretaris le Remb.ng nn der

vau bevoogde
dat de afldiding van
hell ove.rtollige WAter zeer goed te bewerkatelligen is.
Welnu, hit3t' moe~en, dunkt ons, geeD. woeite Qf kOBten worden ontzieu. De R esident, nia wettelij-k hoofd
dar geliondheids.. oowtniB3ie. ie aan d~ be vol king ver-

die waar.echijn1ijk nog Illoer ;:erlllogan, ?' io. het h.i,errerbruik. In Lirobllrg u.llaen teH men 82 blerbrouwt"u:uen,
~8rwiJl er in Z - en N,.Hallaml te r;l1men Blechts 22

i. n~.e';0~;'de~~~~

~:I·~~~t:::a!~:::·{~~; .I:

1 .Vloonh uis,

WeI vername" wij,

tOB

(,en goads h'3bb en. ]':Ias.r er zijn n og Andere oorzaken;

~~l~g~~

Woanhuis,

ten buile un den Onder-I.tendant 2e kla ..e.

kelijk i. dit niet voJdDend..

~~ ~:t:l~i:;tB~~to~!~~~!i:onor~e~n ~~:'o;~~~~~:~:~~t~ l::~

.:s.

~.

.ange.lagen voor f 10,000 en bet I.. t.t be'
woond door den Heer VAN HE.NG.KL.

ko ~ !teren.

Het water blijf~ tot nu
harciC!okkig in de ktl.mpongs ~tAsn.
Bij on. onde,,"e!:: n oer het b."djir.k"naa! werd on.

'ljn, ",.. rODI in Limburg het dranberbrnik betrekkelijk
'00 gering is. Som migen vel'klst'en a;t verschijnael door
den grooteD invloed, dieu de gee.te!ijkbeid daar op

16Febru~Ti( · ·.

pondm~

Z HEdGes trenge'j! bekenden ijver, reeds vaa door{asten-

~n~ffe~i::r~: ~~~td~ij ,:r~·:z~:~ivV:ll ~~~:t c~~~~~erbdij

"lftr,

Op Zalerdag

;;ulleu ondergeteakenden . all daartoo g.m,..m.Li,d, >
teD overstaan ~ .\ haL Vendukantoor; il1 b.,
lok..l van he. VeDdukaataor · TOrkoop.iI:

~.~~N G)lOO" VEllLlJ'a beeft Indi. gel eden . door den
dQo'n 'itln JUt. V"o der Willigen ' fOO Schmidt auf Al·
t enl5tadt, referendaris tar Algerneena Seoretarie. Met een
voorb"eldige ambteiijke loopbaan paarae bij cen .eldzaom groote belang.telling in alles, ....at oak door par~iculieren in het be18Dg' .. an Incli e ged8an werd. ,Sterk
dOQr het bewuitzijn, l!is dienf!ar VAD deD StaRt al zijn
vlichten vervuld te hebbeD, tooDde hij (0. a, all presi.
dent der ode aeDtio van bet 2de Ind. Landbonw.congreB)
tog.nover 'de anti·liberale richting .an het Gou.ernament Aanen tnoed. die eerbicd afJ.wong en in de

ii~ de .kQ mp·m g6 t vo orftl van Boeloe en Pendrian, blij~

utJ

V'jnduti3 Val! Huizan.

.genI)ID6D.

OUl bet f·n t Pl'iUl; \'30 Orl!uje.
Doc h orge r iB bet gentatd met de watormaSBn's die

dOOi:" voorbselden •• n~· evensls hat mogeHjke om de
ri'U diDI'Y .an pbyaiologi8Cbe ondenoeki ngen di~D8t!>a.r
te waken: door b. v. eleotrische Bcbo ntmelings!.I, die
kouden

zv

T88lJitnin zicb wub bet:eoldeT . Hlj werd dSIt1 "fer ,'g
booa, en eer fa do kilt w,;I(i:er opnamen bieldlln ~~
beide kbapen .en doohtige klopportij . Bind.lijll: bracut
men de h.t .vonwel op de pleato rID b•• temr ing,
Nu kw.m foor 'llslBimin, die bij de wor.teli: ' ~~ het
oliderepit go dol yen b.d, het IIJete oogenbliu. uur \' '.lBI;
met oen ij~eren bout faD (li ro. Ben yoet len gt e, 1. elke
hij . op den grol.d vond liggeD, begaf bij .icb .zwUgend
nA,..,. Ketjil, on bracht dS7. eD. duarmede trell 1'I1Bg vp
b.t ' boofd loe, die zoo geduohtalnkw.m, dat de kn.ap
l\ur het shdf!IVBrban'd m~.e8t worden gebr-lcbt.
1'silsimill i" door' den AEI!iBtent~Wedana in hechteni •

Vervolg del' Nieuws»ericllt£m.

:r: t:~;bh~e~ ::fu:dO~~t~~~t~t 6~:m~~!, td~u~v~:brve:~

bet gevoElI

en

m.a '· regelell genornen, die de drukfon

_

eel.l.let·~~ilg er t~ll door profe~6or Dund6~':;, dio Let
:loO-'fel in theorie a 1s in JS.[JIem~telliDg \;Jven eenvoudig
noemde J ~ard gev,lgd. d001' wetoll8oh nppolijke b6Icnonwingell oyer de trilliugell der pl"R,j." die in

tot nog tue aliean door

p.

rna

. un, d. ioholld, doar,an kin men rerz.ko.rd lij., 1.1
D'oild .Ho:ls1Jdllob wo;- zen , Die~ slloon "..t. de taal be-

daar Eij iUlien, dal het in l( r _cbillend& o~liQbtc!,D ,an
groot bolanB I"oor d •• menl•.i .;g. kuD..wordon. Zo~ hebbeD in sone !ergadl:fJ 'g cler h !!llluklgke ACidemIa van
W.touch.ppen t e A llJ.terdan <Ie prof.aaoren Doud~ro
en Boeaabii het nieuw6 worktuig bOi!prok en. De Ult·

g
'i.~ta .. l zijn .fenaardigd~ asn!eidiIlg ge ren om de gond

op 8i~ C.gei.r8.UeodanlangH~~ t~1 '6800, op: . meter, .~n gami<ldeldeinboad m.l/'ltub;:.a.ter.
T..ge .. den.elf4oD , tijd .9p. noder : tWltokoadigen· d..
ge., Jord ..ord,·", Alodaa · verd"ijllO~ de ,.r"'hUao.lea,
geil. en ·pl.. toeD ·solle.. 00) 'endlltieil .gebolJdeu ..0 ....
a!..of lij weggetno.erd. " ..e1l, Do .ioltemo• • ·: d••
d.D · un .0Ot · Gciii .... riJ"mento !ekening uitg••leepte
eT"?".! nog . • e,nigo dagen .beb bed bonden.
boutwerken · in de·· diBtri.teD BOTIWfflW, · PeajIj.
1I0WOon, .fdealing !f(}(jjtinegor••
WHU~. Gi'teren werdan t ..... joi;gelingen" ;Ta•• i·
Y~or ~9~d.r'1 inliobtingell ·l!.lie.ell · ~eg.disd80 . • iGh
min e ll K.tjil, dOD. den . k·. ·miio.... der kampoos
~a~~:~·t:aj!;o~:~e ';~t;;~,r .an bet . i>oIobd.~
Pood ok:-Toeban bel.it mf.l t bet nrvoer ·van.·een kleh e
k.. b, die hi! ill de buurt g.kochL bad •. K.tjil Icb<n
&mban!1, den 6ell ·FebtlJ!<i 1818:
De Relident .vooIDoemd,
den last wat iwaar te "' wordeD,
Qn"tglipte ~n ~' 16
286
VAN DBll SOHALK,
bind en d. ka.t riel op den gJOnd, mot ge,olg ;t

RoilaDdlch ..oord' geko••n had,

lieD

die hatulfde uitllru.k.le; daob ."mockt .i.1 dotwoord
,e
,indea,
, Riedl bij u .dDI eon Diad mo, uitb •• m•• bon aOA"1

•• rICbill.nde bol.Dgen."

•
I

.t.onde .In den weg van PENDIllAAN.
Verdore informlltii;n tB bekomen bij den U ... r
o. A. REIJERS, Exeouteur Toot.menlsir, en
~

N B. De 'Woonhu.izen
zullen ufzonderlijk ~or,
den opg;eveild.
SOESMAN en 00.
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Nag' eanige Exemplaren

Biza/'I'

levering fAa LEVgNSMIDDELEN, FOURAOES,
BRAND en LIOH'l'STOFE'EN ell'., (Rile. in 660
perce.l) ton beho.ve V&D het Depart.ment 'an Ooriog
to Atje.\ go1"ende he\ j, .. 1879 of d~ jaren 1879, 1880
eo IS81,
D. yoor opg.melde I.yering ge.tolde yoorw .. rder
Iiggon d.gelij" (,on~en f•• atdogen uitg«onderd) .. o
de. morge.o S tot de. namidd.g. 2 or. yoor balang.

Holla11dsche
de Graciellse
Mode illustre.8

bebbenden tar ls:tiag bij de bureaux ,an dell Boofd·
Intendant der MililBire Admi.niatratie, en fan d6 ge~
weatelijke Or; djl Illtendanten be Batar;ia, Satnarat4!1 •
Sott'abui}a (In l'ado.ufh Eoomene tflll kLl Il~Ort3 der boofden .
vtm gewet!telijk. beetuur op. de gelloemde fier p!aa.aen

Holloway'S 'Medicijnen.

do

en bij d . . aldaar geveltigde Kamers van Koopband \:ll.
B.t.nvE , den 8,n 1>'ebm.rij 1878.
1Je Boojd-lnle.rlo"t der Mililo;" .id..i.i,t••t;"
OOK&RSH.
32l
(Voor hot Land.)
. - : - - - De R •• ide.t vau R.",sAl'IG ma•• t. bi.r'
.,...... IDed. b.k.od, dat

Op

Maandag den Htn· laana, s. en vol\lende dagcn

te P A.BBIIQAN vendutie zal worden gehouden
van op de vwege re Marine 8tapelplanta

aan"V\rezige rloutwerk~n,
b•• t •• ade ui~ 706 L .t.ko met e.o iilhuud. van 1619,817
kubieke meters en e'"e (.rie"w., o.d. 'ao f 60969,86.
i·o 17.1 ·k...lhigo!f. '
. .
.
Delle Jl~utwerken, 'lleerezid~el. ' .~n zeal" gQsdo qQII;~
libeit ell wan kant beal&!!!;t!D,; oak KrOlllbout,en , b~bberi ..
t" ;j~."l'ir;

{"l ~ ~',it~-:=-

;~,;';'~'~-:-~

~('. ,-. '

' ''.:':' ~~i'

~::"l!

,.. . :" :

~~;~§

om per mail te vervolgen.
v.rkrijgbaor bij
285

G. O. T. VAN DORP en 00,

HOJ,LOW".,-yJs PrL.L"KN EN ZA Lf'. - Genarujke Die.nhee.
D~ oonaken deter verzw~kkende ziekte :too venebillend, en de wijz~ ' hnrer nnqvu llen zoo ,verander1ijk zijnd6.
geveu eeu voldoende teacn van bet helangrijk. aanW ha~
"rer !iHchto ffef!. Ouder Hollo~'ny's bcbaodeliDg, al is d6
oorzaak dezer tiek te iu duisteruis gehuld u1 de lIitalag
e'Ven gnnetig zijn J hebij de matlg, de lever of kleinere
ingewtmdel.l de zelel VBll de :deke is, want I.ijne pillen'
llIet oordeel ingenomell, cn Djn :LAlf goed O}l de lij~en
d~J' coudcrbuik: i ngewreven. betcug~lcu de ,welling de.r
bloednacn. ~·Il regelen icdere verk:.e.cr J.e werting. "aar~t
die ook onlsta.t. Beide mid<jelen verken rechtotreeks, lot
hen telling vau bet juiste eveow1cht tusad't~u ,gevoeligheid
ell prikkelbaarh.id, ziekelijke eu @ezoud. ,f•• heiding, 01-

.tu.url~ke

en LuittDsp·orig~ 10&111 ,
Doo.jes l'iUe . . ." f 1, I S ell f S. Potje. .Zalt un
f3 en f ~ .
Cheribo" W. C.U.ISTANS en Co; Tag.1 A. J. nn dor
VOORT, P.blo.g... W: K RANA, SOlo ARNQLD .DCO, ..

r 1,

~'hr~~~~ar~~:tle~~E1~A~~Ef!' ~"iIDJRto~

~:p~l<'~, ~\ (~~~, ~~' A:NN!,;~ , .? C. 1'. VA:N T'· O:RP : ~

Co ;

VERTREI. DEB

VERTREK vlt.nllERde TREINEN

BOO~VANDK N.

lSTOOIVAARNIUTSCHAPPIJ:

CAROLINA
PADDlE
/6.-,
por pieDl .d

Vend'l'ed1; 15 Fem·ie'l.' 1878,

.e'krijgbaar blj"
.
ARNOLD,./

,

218

00 m.tn i 8.1"0 lID·ai'r.

Repr8sen ta tion ex traold inaire
do

II

nee
M

.\\-fl'. et i.lrme J\IEL/ Mr. i:!t ilIlIltl

Cha.n;ered Mercantile . Bank
of India London &. Chin a.

PER: lEft.

10.

Les jurons de
Coweuie ell

lin

Cadill~c.

acte de P. B

~i

au af !tednn 1.ijn de lIeeren 1l1.C .. N.EILL& CO,.

V

henoewd tot Agenien van b()Veng~Doemde bank
en .zulk. te"
van de Beeren DORoocl;irling goedviuden;

R '1' 0 ;oJ.

RBPAAL & Co..
uJs .z wdanig ziJu

2"

J. J, VAN RUIJVEN«

UN DOMESTIQ,UE POUR RIRE.
Qperelte ell

Ihtd"via
10 FebruuJ'i 1878.

A. 'J;', WRIGHT,
Agent La Batavia.

J

acte, [lmsique de F. WACHS,

INt

'llU heden uf is het Agentsehap
ClIARTE~
HED idERC~\XTILE BAXX o~ I~:DIA "LOlmo5 A,~n

der

V

.Ta nuit du 15' Octobre.

op de Heeren Me, NEILL

OHINA.

en Co.,
;l:l7
15 Februari 1878.

SEMARANC,
lleUI'e::1

DORREPAAL euOo;

Tau hedeu af hebb~n de Onde. rgeteekenden .. het
Ageutschap cler GIIl.H'J.ERED n-lEllCA..;,.'iTrLE BANK

\f

midi.

oJ?

I?'l"DIA.

Lo:sno:'-i

OVergellom-e-o.
Me. NEILL en Co,

AND OllIS.!.

315

CONCERT
:sOLO.
G E 'v E N· DO O.h',

T E

l\1.evrouvv BLURIJ.
20drL
tot!

w plwd!~nd

.

vau lVlu:Jiei ell Dili~Lt:il1k·.n dt,n
llvundtl in het KOlloodio g,.bo .. w, <10"afgf:sbu.t;l.

--------~-----

Hanclels~ Vennootschap,
Do !.lee, GEltRIT EMANUEL LEONAIW HYMA"",
IS Stlie t 1 Jti' u"n
1~78] all'!
opgLtreden
lU"tU

zl!kev

illt

HYl\iANtl

t

Rotterd~m, ,ourdotJ f'eerJACOBLJd

I

.t.cRNOLD .

PRETENT'IEN
te Koop

HYi}lAN8u.lLH~r geirtj~eu ondor U~ flima.

Jacobus :f:lyrnans,
\TeLllooLun lmullfn

'Sll

l 02!1

Schoef'eu van

-----~-
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