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],e Koning,
Z. M. W1LLlIM Jtl, ALEX. ,\.~ U~l\-l'Al'J,. Fp.:l nEl<lR 
LuDH;fr K, li:ooiug dol' N~ue1'lllndijll, Priuo "an
O!·!l.lIj~.NN8S811J GroptherLog V(ln Lu :!.cmbu l'tiJ is heden ,"n jatlr oml gewoiden, IIiJ we.rtl gei)(lrtm to Hru;3 ~

6t)l,

tm waB J~ 1,OOl~ 'vau KONlr-i G \VIJ.l.I~M

II

QU ~·iN~ l..

P.\ 1J !'OI\'~A , Grooll' or,,[in vlln ftusl'!ld. Den 12den
:Mei 1849 wenl Hij, na,don onver",uClllcn dood 'lAin'

vader., Le _.Aru.lOI·,I.ru .Is Koning gehuldigu L zooJ 'l t
nil urie jartJn g eledell ueL "ii veron fe c.t van Zijo e
rage>::lring weJ'tt gevierd. Den 3den Juui dC:5 vcrig211
.iaars werd Z. M. wedu Wllaaar door den dOoa vall
H. n1. SO?HL\.~Fn EDr.H1KA·1fArl'HlLDAf Prins213 van
Wmtell1berg.

- De 'erll(,len, tlie .oderL in omloojl zijn over de
huwel\ik'pboDCU, die. Z. M. zou koesteren tegenover

,ekare comte" e D' A~IHIWI,g (vroegcl' i\lad lle A)[lIR k; ,
chauteuse asn (h~ lIat\gclclw 0PI:.."l'3, laatsteJijk tt:
Patij$ wonende) mogen ongetwijfeld
besehollwd word eD "15 pl'ouuclell del'
die nieuwlje5· jil~l'iekanteD, Vaal' wie zulke bolecbandaa\tjes her dagel ijk.cu bl'Ood ui(lllaken. H"t
vooriJeeld van Koning- WII,LE~( I en de gravi n
D'OUIlfRE!o1EN'r aauhalende, wil men !Det aile gBweld
den Rleinzoon de voc t"tappon ,~us
laten drukken. Int,, ' ,cilen heef! de
goon
ankelen sLap gedaiLl.', die hat vermoeden ynn eou
dergelijk h\iwelijk we" igt,
P ro memor:a zei apgemerkt, daL velen ill ue
dwalifig verbel'en,. al B zou du Koning, bij het
aang.an van een huwelijk zonder loe8lemUliflg
der Staten-Generaal, vorplioh t tijn .r,tand te
doell van dell ll'OOD. Do grandwe t sohl'ijft niels
dergelijk. VOO l'. Eell huwelijk lleH J\oningo uuiten
loe,temming dar S (nten-Generaal · hee l', aileen ten
gevolge, dut de k illde ren n it. dian BcbL Inet tot
den Iroon worden garoepen. YerJor .telt de Grond.
wat slechts t.lit vast: dat eene Frin 8es ~ die buileu
toestemming del' Staten-Gcncrald ill het lniwcIijk
treed.t, ge enre~hl heell Lo l ,Ie kroon, l"rwijt eene
KOllillg;" ill belzeUlie gev81 af" ..md moet doen,
De vrijl.il.lige .fslami van 'Zouing WII,I.D( 1 bij
.ij n bnwelijk Il,Ic t gru\'in D'OU,HHln lOl'T haeit waarscltijnlijk de verwarde opvattin g in 't loven geroepen.
Onze wet km t overigens
morgnuntische huwelijken, huwet0kell met
liukerlllllld, of ieta vall
dieu sard, l!;elle "l'OUIY , wetlig met een Nedel'l~ndscb burger getrouwJ, voigt den 8t.. \ van haor
~~~~.
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is hierit:. van~ ~Keen .uder ond~rso b eiden, 'IV elil a
VrOnw Z. 11. due ook tot zijlla gcmalin zou willen verheffen, lI'ij wuden haul' llloelell begl'oelen
ale oll?e. Koni ogilf. De kil'cier t!ll, nit dat huwelijlr
ge,proten: zouden in aile rseh te n ll'eden, door hel
Burgerlljk W~Lboe ! ' .an tle weWge ai'dtamllvng
vi'rbonden. Srech :s het staalku ndig recht vall (roons- .
orvolgillg wudeu "ij misBeD.
Wij .beboeveD evenll'ei een uorge lijke verwurl'i'Jg
Diet la vreezen. De Yordt, wiew; geboQl'teuag wij
hodeu vier.n, weet te goed wal hij .an zijn lCD oiDklyk bui. an U II .Nederl:mu w rdchnldigu ie, alt.
dergeJijk 0" dit. ook maar een oogenhlik tn recutvaardigen.
Ala Koning beert Z, M, l"ILf.E:.I III de eis0bell
venuld, <lie men aan een regcorend vorot in Oll zoo tijd van' cOIi8Lilp.lioneele IflOJDarollie mug Blollen_ Die eiacbell zijll oageno"k negatief. H et wooHI
'AN ~~lBRS = · "le· roi regoe wa·i ~ ne gouvern'e I>ll:;",
hoo .. ~l ee~ig.. iu8 oll lJ(Odlemd (o( wellicl.t jlli~t dsarOW) maakL ' bet kenlllerkeod karakter uil vall ontO,
.IlODstitutien, die cell uvergullg .iJII tol de zuivtlre
"!olk8sonverellllteit 'der toekomet. Meer dan van de
meesle vor.ten in Europa. mag wen van Koning
Wll'LB)" III zeggen, da.t Uij de eelltllaal be"woriln
trouW .8&n- de Grond \'fet beeft gasl"rld gedllollD, Slecb t8
b~de AprU.~ewsgiDg iu 1853, toen Hij de parlij
kOoe. .der Proteatanleche . drij04lro tagen het luini.lerie
TaoRllllOKB, dal de grondwettige r&chlen der Kalhotleltenverdedigde', week Hij eenigezins al van dj\Je
fll8P1ng; DID, ' buit8fl8flhoVen-de partijsll gepIBBl.et;
doo, n,t l'teatlgeiiall sijn "asm bellaodten Dntte

- fezijD~De '~erhaald{l- KameNDtbindingen vnn'66 ~
'(18 ko$eQ ,lIiflt, ~,r · veraDLwoordiog van Z. M.., ml!8~.
ftnllJD~~ ,MiDiate, ~IIUI.. Ogk deoor·,
ro,awohtlae IjemmlDg, waarlnZ. M. gszegd ward

;l.i. 187'U t.o verket}TCO, zlll weI weer loL het gabietl
,h:l' ." ide ,olS llllH tot dllt. der wt~l' h.e.] ijldllJid milgpu
gel'Dkolld worden.
ALl wCI,.eh lI.elt \V1I,),];I! HI me orm"len blij k
g2g't.wcn vun eoo wllfm en J cclilfl o:a m d l.ull· t \,Dor
;~ ij ri i) lH oueh urgers, ~o rlJ-ime gift, HOg dezef (bge.:l
duor rll.uH . H!j.~chu nkcJ) aan de Yureenig in g' vun
Gepe.nsionool'de Officierop.i WitS danl'Vi~n
bcwijs. Zijno mildbeid ell
tien belrcnd~n gTooten wutersnood van
eell ietle [' nog iu de lI erillnering.
Wij behool'en lIiet (oL dtJg-enell, die ~ e ll lll'd" I'
Iwofd Iwuuon in de lroonso]lvolgiDg un de on(sten
t~ lIi'i3 vall
VAS

dell l.cgeuwuuL'digeu KOlli1lg • . De P!:I}lt;
OnnJJl is, \Vat lIIell yau Z. [\. I:L mage vertellen,

ee n hUlllaau. ninl~, ontwikkeld man, bemind bD het
leger, boguati.! !LleL. eeil. heht~J' \'cu;taud, Ouk PH~:--I5 .
AJ.E;U~ DEH lJeeft getoolld, in gee u~11 de~le de Of!uduuidclllle pCl'8uonliJkh oid Le zijn, wuarvoor veleu
hem meeudell te H10elen honJel,l, ,i;all "ij lle b~, 

mees lel's a.au do LCHlsdle A;;:hl~illli! VCl' nam m&lt
Le. d.hm opzichle llJaal' e{~H :;tell. Boe:w lllt Jerlmlve
loek oUl~t ous al gee no iJezol'guLeiJ in,
un. t is geen rod en om N c d ~ rland nj ~ t . 1l0~ eeu lHllg
bezit van ziju togeuwoordigeu \'urs t too to wc o:.;c!lC-" u:

'ue llaaSte

Love do Koning!

P. n,

Eml SCIWlllZinuig o})lllel'kel' over
0]\>',0 kolollie.
In ons bluu vun Vrij dag l'ele ve~l'I.l~ n
d,}1' mBrkwaanlige, Jikwijls kant DOCO
lIlededcclingen, dio de ltaliauudoue Dr.
B()'l'TO ~1 over de loest.mlen OIlzer kolonie
ziju bookje ,,"an Oee llu 1"1UI' Ibt.nvill." Wij
ulHiel' te rug' te ka m c n. Ztehiet' eu1<010 opmerkiugeu van dBU Dokto)l' . OVa l' den liolo
uialen baIllle-i, wnarill llleu l~ midden van
g.name waal'heden, die bel GOIl\'"I'lIemen

dlj u daarop

H Og

tel' harte Wtt6' OAUleD, ve1e ;3clwvc vO"l'at" illUp;eU
eo olljllio le beg!';p!,,,!1 z"l ullutre!'feL:
"Als koopman en monopolist, JUlIcbtigl het gon,
vernelllcnl door mitldel vau hel b ~ Lal eu \'all groote
somwon, IUliUlsculIl'vijeu om iu ,... ijn Dua UJ ta h,," uelell iJij de IJeladtillgell, l'el:koolJingeu en transpol'tou:' Ell dill m.utsciJapl'ijen UlOU()l' oJiw erell op haar
belll't "\'1"etLlg V UUl' eigen l'ckeuing liOg erger dan
ZIJ, die Imal' !Jet vuorlieeld gaven, lt~ gla'at de
BKAUYOIH, die ~elwr niet vall vijltndig h cid j eg e u8 de
1\1' ,... /1. "., ~I "
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vorba,l door de Nedel'lundscbc dou:wen aau den
lioom to Bat,twirl la VCl'gtli)keu uij wildon nit AusLralie, Oill don oV91.'gung vall dozen nunl' beschaafJe
volken mindel' krtls ta maken,
, "VoO!' de sohepen, zelf' VOOI' lJUitenlandi!clie, li ond !.
heL gonvernemellL JI1ollopoJie tOl in walel' en steenilOien, eu behall'e dol het driellluul kenniB lVii krijgcn. van he! verlrek on de eerst ulMI uiet v60r do

C{\li lll'

ht1~tllltl't l el', manI' fLl~

Hint a18

,lin g-en .Ill] en hel
ueers.huppij 01' hot
D. Tlsg 1,&1
komcll, waal'op de volkercu jI,inh van elken ong~"
nuotl en ga~ l lUll) hUll diaeh zullen ontd(J~n en "arlr~
op tlc ,},u(/o.,j· ,JuJie!'!' !I!jIl 1f-~' tiot allsten zaJ heHijtien,
teu einrlo II i", an der. moe,' ui l I.e aefe nen dall de
plj,)h i.e n "an goede hu ur, eliap tU8S""e,, he!. ""lie
yolk nIl hel 'u ll<lel'O. 0]) dlen Jag ,ul ue E ng-elscl!-"
llllln, eli" tiell iubllller vrU en I'ijk verticl, al.
bij terng'kolll L !Jeter outvllngen wo rden din de Nederlarid er, die den geest zijner ondorboorigen alatomp"
te en hem met we rk overlnadde,"
P. B.

patroon",

]I:n
i;. lO Dwel a l. d~ hoel', lijfeigelle ell
81;-,11[. ji;vcl1ah in overoltde tUdeo, is do NCllorbnd
~.q.L (~ v\'\l'u \'el'~\~\r en aiel do iuboorling, de e igc m~t\r
vall oon grondj f; n g t!l ij k in hel nude Egyptc en
in Mnige maatsciJ. ppijen , <lie bestaatt iu het breiu
vnl~

~{j llllH i g .!

prog'l'cl.1s istcn, -

diviuue,,1 grollJbe1.i t ,

b~3laat

!~t'

~e en

in-

hehoorl !llt O' tot het
I~OlJhl.str"ek8cb,· domeill vall dell Staat, die bet als
(len g'oed met:stBr la~ t bewcrkBll ell nit de ophrengst
VOO l' 7.ichzelv»Il, ;.'0 0 1' ,le zijnen
on VOOl' de at'bei~
dc r,~

JIIlla l'

zorgl. "

g an bagri p van he t cultulH"8leleei tmeht Dl'.
130'["1'0:;1 ap ICe \'i)l\iende
nan ?ijne le%B rs (e
geve n:

wuzc

Gc(lacbt(\uwlsseUng.

"Onderwijl wel'd NedeL ,nd dool' ooriog bodroigd, .
de i'i1ln.IlClt.!Il waren , ni ti ;lutJ cn de koiouies, ill
plaats YOII danr! n Ie voor"iell , waren hijun Oil het

ACCf,{M"TlaA'H •. In hat .r,t ikel "" Groor fDD Gol.
den top ove r "het ~va c ueeren ;all militairl'n , an het
oorlogttlOrroin ll iu het" l )adlrll!J3clt B(}I!f!~llJblarl, Vau walk
arHk .1 wij ~i.tor6n een uitt'.' •• 1 guen, •• gl d. ochrijver o. a, dat nanr "Un oordeel heL acc1im.ti8seren
Tall don krUgsll1llrl ferl!io•• olijk i. boven 'Ie~ , oartdurend been ep. Wi;cr trekktm. Do mincier heilzawe wijzo, w.. rop de militlliren bij h.t b.rha :,ld. t raDapor~
worden he)Janueld on . goroed, en ook d. loij_or,d.r.
eiachen Toor bet onde rh oud t' o a8Der expedition.ire
moob • • 10 d·i. te .Aljeh, buit.an r.bning lat.nd ... wil.
len 'v:j tegeno,,,r Itct door don .curij.o. opgeworpen .lgomoollo begimwl Y&n 11()~lim.tiB6tie eeuige ge ...
gOfeu. .tellen, die wij .. ntroffon iD d. wijg•• rigo
, G.,o biedeni., van de J3esob oYing der M.nlohb.id"
Yin Friedrich Colb. Op bit. 7 'Ig. dor ,ert.liDg 'an
dit werl, dJo r S. H. tan O.te ,I••• t mon bet ,algeo.
de:
Vooul k:.nechet •• nd i. i~ dit opzicht bet feil, dab
de vroegt'l r algemeen alul gcnome n leer 'ffU~ de a 0 cit111 a t i @ a t i $ geblekfm ie, onhoudbssr te lijU . Er cgn

punt van tiJ~bgen t1l1odig Le Iu'!,hbe.lI . Taon kwalll.
ill 1830 n, OE:, BO SC H op P.en gelukkig denkbeel<l,
wi?ll is W~lnr ecu weinig onzedeliJ k, tr.(U\r tlodlrefh:llll: ik hedoel dat van de (,();,l.'tHiff J of h ee rp.ndicn~
s ian 01' het gl'ondgebteu \.," den Blanl. Dc vOI'"ien
van DJukdJD""lla ell S oe laknrta Ilfidd en 11,1nnen
oJlllerJ u.II ~n een Ch1g' . eel'e ntl ic l', st cOl'vee] l;cr \Yeck
o pge l ~b 'l, cen wel'kdag \?oor den Staal, ill ove )'eenI,omst met den I'usttiag Voor God, en 1' ,\ 1\ nm;
BO, "li, die niet "')01' Len wilde oadcl'<.ioen, leglle
8l' fj(j in bel jaa\' 01' ill !Jet be,te jUlll'g'etijde.
"H,ll. gev,,1 deed' "ioli eehtel' va or, ,lilt Il8t billijk
werd de inlanders lwlallg le doen he bben h\i ell'lI
DOg-oSL. j!~l k gezin in -be l r;obt!l'gte wei'd ~'edwongell
Oln zeshondel'd koftieboo:ucn to newel'ke n, be··
hall-Po de
Olll de planten weer in (e
pol ~ H die
gingell , en elk
in de
vl nkt e wertl getlwong'cn tot werk op
sl1ikervelden en in ,Ie ra((inaelel'ij erJ. D"ardool' wel'ken veer-

r

totld~r ~wijfel eenigo "lJ Lrekeo l waanan het i::lima.t ook
voordau neernJeli ug tli~ verrellndooguDBtig ill. Wij ,ioD.
in do d ierenworold b. t ••lfde ,erocilijneel: in Amerib,
lf ~iH' H oege r gl;!en enko l ecbll"p was, gedljt deze daar
oror gebracutB -dior8:) orli uitmuutend; in 't .lgem.en
blijft al'enwel do rogo! onom,Loo lelijlr, dat de di.r.",
en eok de memchen, all oeD op koaten hunner ge.oodhaid nBa l' andere klimaten kllu ~ on overgeplaot.t ",orden. (,'Y HOe langor "ij et ve~toeveD, de. t. Iw.llker
... ordt hun lieh.lm. Ondo" ook;ogen bij het log.r I.·
reren het bewijD, du t ,an de naar Ceyion o,erg~braobt8
Eurolle~ilohe tro0~HH1, in ha t oerate jalr "an hun .,-er~
blijf, VAU de 1000 mall 44 slierreIl r in het tweed~
j.ar ·'; S,7, in hot dordo ju., 49,2.0p Jam.ioa bedroeg
de atar fc6"iiH'llOudilJ g op /.J~ht<lfdt) get.l ~ in dezelfde
Iiolj dperkcu. oerBt 77, vcrvolgenll 87, en eindvlijk 93
Bt orfte·gev. lJen I n G,iy"oa " i,. elde bet getal !n 11

3a n die t wee p l'Odni~{ eH ;
W!lal'vun het ear.te 70 ro ill ioen pond ol'levcr t en
h td umlere OllgCYHe.l' l S() millioen iit'ef' opbl'engt

thm

IllillioClI

J'uvAn ell

01' ,I.>.
ill Nederland."
1)e
dO JI' Nederland IIi, O. 1.
$telt Jdj wel wat haog} wann~cl' bij
,,'1n Til l~e n woord: de ko lon! wer pt 7.ni vel' t U :1 schen de 50 en 70 Ill il. !i oen rente ar, ell brncht

kl" 11

bet ",d tg iu lie n jaur

j

~3. n 1 85 3~6 2

tot. ";3 ."

,Vann cwl' wij hpt b o~~ li. van :)J'. BO TTON ' V'el'tier
'wiithm napluil,erl, wij zOLUleD voorzekcl' llog' op eRn
meui g t~ onjuisthodull Ira nnan wijr:en, ili ff h. v. de
melledeeling, llt.t ailee n Ie Bato,via middelb" al' ondel'wlj:3 wO l'dt gegeven, dal de !. !3kende .AIaat'3chaik ~
r.

_ : _~

T,

etc, ew . l\lanl' aan deu anr13ren
1.()(Jal ~ wij reeda zeiJ 811. €l'kennen
den b,l goed rank .Inat, en on,
ill hoi IIfi"l ll'eft, Govan w ij 101

vu"ri:ecldcn van dit

."

J .... ~ .... . , I' : r

kant moat mel!,
dul hij nu en dun
beoluUl'o-"yoteem
begluit een panr

lan tst~, '/,00 z g t. hij

-

:H nur; uoodzaakl . hd dell gczllzvoeder. loL Cell
aelverlelllie ill de cOllrant en een visa vau den COIUluaodau ! van ~et \~ac,htschip, op de reede. :Hut r,Jglowout kOll in dit opziuhl niet I.sligar zijn, J!}l' ;'1
. pro~ectio ni.me voor eOllllllige uiug'-o, bijv, VOOI' tie
gareusi or zijn in- on uiLg:mnde rechteu, e n dal i3
de redtlll JuL de kOOpw,lu'en van minuer wn",'de en
grooler debie~ , \lillle.lo(en wOl'den, tCI'wijl ue allllegaen hoogen aea.thnu i~cLen g1'3ad
en zc]r~
ren e~n OVOrd1'6Ven w{u~l'Je krijgcll.
geen mng in het mililnil'eC hi.i
iJ~I'gel'lij ke
J~1l ie:~ v<lruer, meer hepaald over dell partie,, aclminiBtrtltie,
•
lieU Il lianueldgeedt"
"Ml:!ll moet zic~ Jaat'voOl' naar ."ffiUl'O Pl1 h£lgovcu;
wa~t hol verhlijl' .Idaa, "'ord t or 7.h:h"elv,;n I'cede
"Ouder de paniouiieren becrecllt dal.lfue geest,
als
ontwil<kelinS' be,ehoulI'd _ Onriel'iusBciJon ll1illlen
die uet Gouvern emel!! bozicH. Zij zjjll naijvrig op
cell i~der die zicli nit l!:uro~a op Java kOlllt vesti- ue fumiliee zich gl'oote koslcn en' noll' gr(O"["l'leed
gelroo.len om hun". killum'cn ver.ch@iden jRl'en
gen om halide I t~ urijvep, en bewlIketl zijne "gllllwog to "enden ell ann l.ich7.ch'on over Ie laten."
teu ell zijue :.aken. Elk nieuw halldolsjll1i8, elke
Het de vQ]gp,nde zwal'l e bescbol\wing "~1I Dr, 150'1'.
nieuwe )jju voor do .cheepV.llrl Illb.kt heu ac~ter
TONT ooer Ollze ioekomst op ;Jnva zullcn wi) eindigo",
J ochtig en ani!:~tig. Op de kunto •• u, .an de ban• D~ Romei"ell l"i,ld cu de gruote rioolell en het
ken l.teu l.ij ui cL UJet iJet"olfde gelDnk alB ill do .
){ol'ilool; de Gri.hn dfl a"rsle tempel. en deli 001'Eog_leehe kulonie., E uropeedcho jong.lul uit andere
sprong del' kUIli;l~lI , M.allr lI'elke .t.ell, uit het
landeD toe, tubllr o~lbiedenhen nit Nedcrlallli An
tijdperk der vreemd" OVeriIl'M.chillg', ,,1;1 op Jav.
geveo.lmll , trBktemeot en peneioeD, of DeWeD bun
bet "Dlidenk •.1l (;,n hd 1ijllen del' \-Qorond.I" uewatoevluobt tolde Cbineezen lOor ' de goedkoople ell
ren, znodr;l het MIIIl .le I•• riullering hll~ner hey,ijgroote!voordeel en gehoorzaamheid."
d';' lil tlinki,iderim ,,1 ontaoBI'I.&ij.d De 'kinTlerochtigD&i de agrariieheloi>elandeo iti · de I.alote jllreD
il"i,l ' oan hd. .y'olk, d.l ,10";\ i$ vlIo r efk ll .ch~one
iam~lijk verllnde.rd .~n, . ·!Gont. Dr, BOT'r(l~1 1Jiet ti!
lllluateniedere nijverheid, '<lft 'eent{)n igiJei,1 , del'
bebbsh verDowen, WaBlIeer bij legt'
veblen, de onll'61~ndheld en bonderde d8tg.lijk~
.,JagoDa de oDderd8D8D gedraa,tiJ.t (]ouverD8·

'''-';b '· ·

;7,

,~~ "~ '; J ~ ~ , ~U I..1."; "· • .i.v~J; .1..-i u

nn en dan pluta

jllren, t:; O [i2G in de Jautetl'. Zulka ~rffiringen dedeD
dt:t' Brilflcue t'egeoriug b.dsluiteu. d~ vrotl'geru thearre
del' nocl im lltitltl.t.itl to Ij\leo varlWj z.ij besloot, iDtegen- ~
deel, ni ot r.onllo r tlriugollde ollls t8n digh ~don
~orp'
I.nger d an dri9i".n iD 000 'on del.lfJ. kolooio to latoll.
En [\U vu tkl.'oog men hot , olgende in 'b ot)gvallendo
rosDlla.t, dat te vorr •••• Ddor .chijnt, d.. r . ~I r. Diet
eon 0 buiton hnd8ohe b e ~itLing (WUO uitzondering op
den rugol 1'an de Ii1I ter ftava.rmi nduri ng aanwijr.t.
Htlt ge tltol Btt'r fgernUen op oLI:o duizend lold,len
WIl!5, al~ voJgf:
bij Heelimati •• tie, bij , . r."uering.
G·jbtAJtSt' ,.......... " ...... ,... .... ".. 22
12.2

op hi£. 117:

,.J')c Nederlfillde\' vOlld, loe n hij fop Java kwam ,
de maut!lchappij on ge ve~\' 01' deze g rondiJagiu5elca
geV'c~ ti gdj en darrr hel t.iJn doel nict i.s La bes c llfL~
f en, fHflar l'ijkdoU1U)en te verga-del'en on d!: al'mo e~
de V~n het IIioBuerl and te huip Ie !tnlnell, Ii eeft
hij zieh 11',,1 gew[<cht dien loostand te wijzigen."
gil verdeI' 01' bl". I ~(),
'1'0 Balavia , cen 31ad van 300,000 7.ielel1 ell de
hoofd Bl.ml \'a1l 22 mi ll ice n ill waner., kua 1Il'''1 dr. ,;,
g'oh rok nan geachikle glliegeTlheid 'om te Billdeeren

j..;..-

Utlnro p fLlgde, In weorW'il Y.&n

gehfld hei>benue vermi nderio g - - 377 in do •• r.t. v!if

eeo

I

I
i

Malt. """" .. ",,,,,,, " ..... " .. "...

187

18

;rolli.,iI,e .il.Tld." "." .. """..
Re rnmd.' ......... .. :..... "..........
K •• p de Goede }l"op ... " .. ,
Ilt. H olo"a " .. """" .. ,,""'"''''
MRllribiud ........ ,....... ... "....... .

28,3
62.1
16.0

13.'!
11.0
12.7

33

8.8

30.1
,hlll.ic. ,.." .." ..,,' _" ...........:. 128.6

39,7

Kleine Antill ••... " ..: .. ,,,,,,,,,
Oorlon ... " .. "c ...... "."".,,""""

82,('
7ri

,,0,1
,J,t,2

• Gorniddold 4,~,u8

2,j,.~

~iod.·.r

22.3

d. ·,o,ult.,.o, d;,ar Dot h DI~d.gedo.ld , Wij
orkenneu, doL do dOll. hOD. b,do.• lde go,.lten
.ich over .e" langer tijdl'0.k .n grootoro klimaataveneh illan uihtrekkeD dan die, ,,,,arvDD in d~1 h.,rln
Hold.olop' ••• likel 'prake kan lijn. · On .. D.nb.I'iol!
i. dl", ook mo.r b •• t.md tot booordeeliog vaQ bet
.Igemolille ., bogineel (I .. Icclimati ... ti", dan
olio. t.
A'j.b in hot' bij.,}nder.
.

,.0

. f·) y'oor ~or~tlijl'~rl iii II!~t. kH~ltBat.· lftli MI\ii~i.ra lnod.r..t'wijt~t &1)11 t.c be\·.tll.!ll. A{Ot~lIh.'1\ .iut.IlUC h eli 11l1~C!I: ~ litJi~il \lit nOor~
lle:l,ijk KUi"I)P~ ·,lnar ·H-lll.lhouilend i~p ht!t. ,~d" ar,~idfD, d~n , JoQ
to.t r""ltaa, bB'Wa.,'lijk gUIJ.tlil iijD.
'

'.

--

S a!uarang.
'.9 K~HnWI. YBRJAA1W
i-, bier hei pi oats slechta
door h~t uihtek.eD-,der ·vbggen vaD de open hare en
ellkel. partiu~li.re gebouwen herdacht. D. par.de
werd giot:ra,oud ....g.n. het regenRchtig weder door
hat IOBBen "fan dria kanonscboton afgekom mandeerd.
Om de" indruk, .. elk. dit lII.skt op den inl.nd..,
betHnren .. ij het st•• d., dat
ue,. dog door het

v."

beatuor. de lllilitai ..e antoriteiten en de Europeetlcbe

bllrgen zoo weinig notitie genomen wordt. In dat
oplicht toonen - de Engtllschen nij wat lD;8ef tact en
politi.k daauiaht dOll de Nederlander •.
DB

andere uk met r;jot te hebben vervoerd, lIIanr door

wer.en, all die TaD het f~ldaar onlrtugs voltooide woate:
lijk afwateringa-k.n •• l. In Deoember verlet"o hij 17000
kub. grond. Verder least men in hat vers18g omtrent

verlichten grob.k bad .ongebouden; nit wra.k ,01• cbelija te .ijn be.chuldigd. .
Ds'" de onjui.theid van deze beweringeu niet werd
••ngeloand bleef er geen ander ber.waar tegen den be-

dib .....rk:
Met de beY.oJing nu de talud. in een a.vang g.monkt.
Op SOllllUigo punten i. het talud van de Dj.dj,r
afg&etort,- wat Toornamelijk te wij!<m is 8all mindar
g08da beWBrkiI!g. Hot water is thane over hot r..!gerneen

te hoag, om de Bchade Ie her.tellen.
Van d. brug i. hot. rechte" Innduoofd nageneeg tot
de volle hoogte opgemotaaldj linn cen der jukken zijn
us palen ingebeid gewordon.
DlI aannemer is in gebreke gebJevell, wa~ bett."eft de
tijdige oplaverivg "'at! eElQlge oDderdoelan van.uet werk,
Doot- te l"l;e opleV6t'ing van hot re:aht~ landhoofd ViU\
de brng, ken de d,.tom gelegde dom niet lijdig op-

.gernimd worden. Dientengavolge is het rivi.rbed lang.
het .oitooido linker landhQofd 0.40
0.50 llI. uit.ge.
.poeld. Bchudelijke mkkiug .of Yoorove",etting ran dftt
Jondhoofd i. ochler niot wa.rgo"lom,m.
Voor de "luis is Belle
verricht; WAtl1'bij
gebleken is, d .. t dB
llloet bewij~igd. en ean

l'

grooter .anta!
gevorderd word.en,
diU wa.rap
is. Bij achrijven dd.
25 NOf-ember jl. vefZiouht
ingenienr den nanncrner te
berichtan t of hij gen~,::;e:J is, het meerdere werk te
'fsrriohtt'n J vaDr~spruiterrde ui~
wijzigingen van de
fu.ndaering; hie:r:op is nag gee~' aubwoord ontvfi-ngen.

den karrenlllllndoer, di~n hij tW6(Jmaal met Elan

8ingen~k.idoel met krachb Ike, onnen zor worden. ThaDa,

viJI

later-, IOJ_st I"len Ij-- Lltar in Ben
in de
dllt bet voorloopig )lit)Yerp Vj~1I
zoo noodzlk:elijke reaenoir in dt.! ,.lei ,L--'r kali Gedah en 6en
.tuw in de kali Berang IlOg altijd ~iel geh.el getecd
is kunnen kQIUen- en he '- aorst in J.nuQri kon wor ....
den inganouden:
Eon ci liel in~L.ieur, ~~ ;e verplioht is zijn kennia en
talent tot lEH'enaonderhoud Ban te wendeD, 1,jOU waar8chijnlijIr in vijf maauden volbracht Lebbe" .. at de
Jaf).

nieb

klnagde over, dan r;ijn8 ruinder goaJe repIlt~ie, etl op
dien grand AlJeen kon de L.ndrf!Bd hem t(]ob moe!-

W.ter.tut in <ijf jareu met .e.. t.lriji< perooneel
gereau kOll krijgen.

. jelijk,eroardeelen.

~io,

BEBOJIEHMING DER ClIlNE1WiEN. Zooal~ men~ weet is
onlnngs in do Stuit.-Settlement. een Deportement
tot bescherruing der Chine ••• n, al. 18k v.. u het landa·
be.tllur, opgericbt. De .anleiding doartoe w•• de

'S,rAA.TSSPOOnWEG

SOEIU.JJA,IA,

P .ASOEllOlllAN-:MALANG.

In de ms.nd Decemb.r A'. P', werden 48090 kub.
meters grond Tenet} terwijl tu.s.echen BADgH en Ma ..
lang 43250 .trekkende meLers aardeb.an en 11576
moters Ilpoor gerBed kwamen. f In die secbie werden
23560 buk. ttletera mJIs.liwerk verricbt. V.n de 207
bruggBo, duikera en doorl&.ten kwal1l de ondt;rbouw
van 204 gereed; 'Je bovenbollw wtlcht nog· .teeds op
de aankoma:t der bcstelda ijzerW'erken uit Europa.
De OpkOlUSb Ya.n werkvolk wall voldoBndej aUeen
in de 3de ilecbie liet ~ij, tellgevoig e fo'n den padj-

meeoing - gegrond op ellkele Y'oorgekomen [eitendab de Ohineosche illlmigrsLten cn emigrsDten door
porsonen, die wij ronE~llarB zouden noemeD, op vrij
ergerlijke wijze bobandeld J in It algemeen achier als
eon a koopwaar bejegend en 'tot foorwe-rp fdn vuig

win.tbej.g gebe.igd werden.
.Tegell die denkwijt:e komt de Strait! !lh)l&S op; het
bled meent, d$~, welrerre de uit China aangeToerde
koeli's beschermillg 7.ouden behoeven, zij onder Ben

aanpla.nt, te wenschr;;n over.
BERIClIT AAR ZEMVA.HENDEN. De KOUllllandRut
der
Zeemscht" brengt ter konnis van belanghabb,mden dab

ge.treng toe.icht behoorden te worden ge.teld: Sin,
gapore is your hen een eldorado, waar zij als inwoners voorrecnten genieten, die zij in hun eigen land

op den 5an Febrllari Ii. op de N. N. W. punt mn
be.t eiland GW!Jte Ko rl huis. (Javazee)! 5" 55' 20"
ZB. en 106 0 84 1 jO" vL. etHi wit B~6-aud jdi.optrisch

Daoit kenden. Het bl.d ·bej.mmert het, d.t twee 0<kw.me, tot elken dien.tt.k gesohikte ambten.ren tol'
havenliclit dar 6" or de is" ontstoken 1 hetwelk vonrt.an
een zoo onvruchiba.ar werk gebezigd worden, ala om
de
geregeJd vau zOllBondergang tot zonsopkolllBt zal branregisters bij te honden van de duizendon koeh'., die
den. Ret licht, gehesofJen aan eenen ijzeren lantaarn.
aankomen"e.-n Yel'trekken. Ret' is eel) onwaal'heid,
ZA..KK1:1,VERWARllING.'rd Poerwodadi zou op ze-ked.t de Obi"e.ach. koeh's be,oherming weu.oben of . paal, die. op een wit geplei.terd steeneu voetsL!lk .tftat,
len nacbt door een Chinecs een partij rust worden
is 171 5 ~ietljr bvven vot ze:e verheveu, is op twee
vrBgen; de immigranten hebben te Singapore lIiet
en eeu kw.rt Duit,eho Googr.phische (negen Hngelaehe
geladan op meel' dan 30 grobakB o~ DftB.r het station
lllet het tiende-part; dar llloeielijkheden te worBteGoendil> gebraoht to .. o"den. V cord.£' het apIa den
zoe) mijloD, oyer den geheeleu horizont 1.iichtbaa.r,
len, welke de Europeesche eilligranten in Amerika
begon telde men 93 zakken, elk i\ 140 . kati, d... ma . of Australie ondervinden. Bet is eell onWllftrwanneer het DOg .teb 4'/. Meler boven het walefflak
bevindt.
.
bela I men de hrvoerders .lIen te gelijk to I.den, elk
heid , dat de emigranten van Singapore of Pe2 i 3 z9.kken overeenKolilstig de capaciteit van zijn
n.ng bij hlln aankom,t· op Sum.tr. of in sudere' . UIT NGAWr achrijft een J ....an nan de ,Va/aram.
voertuig eo paal'd. Daa.r dit hUiIlBtig en zond.er orde
landstr"ken .r.chtofferB van kwade practyke'n <ouhet valgende:
ge.ohiedde en men geen andere verlichting gobruikte
den :r;ijn; afgeacheiden vall ·hetgeen vroeger mooht ltin
III vroegere d.gen wa. het hier geen .dat, d.t de
dan .de onnoozele -G'tgill3.sjes der grobaks, was 4et dUB
gebenrd , i. bet ,han. een feit, d.t iu de Nederland,1avHBllsohe ambteuiren zioh bemoeiden met dt?n a,nmoeielijk na te gael, of allO ~&kken .wei op de vosr·
~che bezittingen de inirnig,anten onder eell strenge
plant van padie rlf finders voeding13middelell. Men
tuigen- terecht kwamen. Bli een tweede telling na hat
controle staRn, en dat door de N ederla.ndsehe 8UtOri,.
Talgde den sleur na wolke in Solo besk od en mogelijk.
opl.den berind men d.n ook slechts 92 .akken. N.
teiten bij bun ... nkom.t in d~ kolonie efen good, .00
iiog be.~h.t, waardoor horh •• ldeluk gel;rek heersehte,
eanig loeken vertrokken de grobllk3 en de hell vee·
niet beter, vaor hun belangen g,w •• kt wordt ols· in
duatdie';: dd .anplant mi.lllkto. Sprongen M.dioen
zellende man doer kreeg lust om goed nit tB zien, of
de Straits. Een o~w8arheid is het, eindelijk, en· weI
en Ml\geban telkens niet blj, dan zonde de bevolhij iema.nd met eell znk 'long loopen. A.I spoedig
de groohte ve.n allen dat de ~heime genoot.aohpl"
king van Ngllowi el' ook telkena oDgelukk.ig aill toe
kwam hij terug met d~ ooodscnap, dat hli ~ekere
pen der OhiDeezen gevau.rlijk zOllden Zijll. en . er
goweesL .yn.
Mortol.ksono ",I\S t2gengekom.eo, drageode een zok half
aen afmnderlijk depirtement .. yereischt zou worden
III die tijden waren in de andare afdeelingen oak
gevt11d met rgst) ~n d:t die ~paraoon bem -ziende tor,
om oyer deze tOB~icbt te nouden. De praatjes over
vale silw&hs t maar er was gee!l i:!lJrake fun misge<;7BB
.tond op den Iq,GP wus geg •• n met Rchterlnting van
het geyaar dier genoot,ch'ppen .iin reed. zeer Dud;
of ultBt~rven der -padie zaaala hier.
gemelden" r;ak, De eigeIlUlu van de riji!lt begaf lien met
men kn-D ze traditioneel noemell. Het gevallr is echter niet
M.et die ongelukldge en domme Ild.t ileof~ men een
getnigen naar de plaits, WQar de ze.!:: tich beyond, en
groot, wannear men, bij elk daaruit ontstaan tumult,
oogenblik gebroken, want, vDnuf dea Hegen~ tot den
.ou dien uk en <iju inhoud herkend hebben als be"
flink optreedt. en deport.tie en rerheurdverk!"ing,
gedngsten dessama.D, was ieder, nog niet lang. geleden l
. hoorelide"tot de partij die op do grobaks "',s goladen.
de; be.ittingen van de deelnemers toapaat. Het onder.
in de weer, de earsten om met ernstigen ij ,er het
Daarbij verklaarden" een paar nhinelen, die in dian
drnkken dier genoot6chappen i. niet .00 mOoieliJk .Is
werk te controleeren, ell. de IA~hten o.m de sAwahs. te
ll.cht gardoewacht hadden, dal, Mertolebono, die toen
velen denken.
bewerken. De aawaha se:baneu 1 to en iie- re-edli bep:Ant
patranilledion.t had, 'op he" was komen· aanlaapon
EEN AFCll!JLOIs'rEllD GIIlBpnEK~ Iemand' uit eeno der
WAr~llt geli~k te zijn ·fj3n die Yiill de andere afdeelin ..
alsof hij achtervolgd werd en onder het geraep <An
binnenresidentien faD Jtl.V~ pI~atBte ill Mat. het volgende
gen j en ik duc,hL l1ut ~m6n ws,arlijk: deOc#eel!lgeil. gOSK
rltelek me/ifk. EI' WAS dua:l indien men de za.ak niet als
afgeluiaterd ge.prek tu,sJIien ee,; k'pitein.Oh i l1eeB.
den weg op w·lde.
~eJ)loudige" diefst.i .an een wa.rd~ beneden deJ25,.paehtH en .een zijne; bor ~en.
Milar z;iet, claa.r vernam ik· op eens dat dIe -goede
op de politierol wilde afdoEllJ., eenige grolld om .MorBery. Zeg kopitein! de paoht bren.gt nIl in de
bol.ngBtelling ell di~ vo~rbeeldigo iiY.!" bij de. ~avaa4.
tolekBono, .die inmiddelEl geyat; Wfll!!, us:\t' den L.andrsa.d
heele reoidentie d.gelijks ruaar 1000 gulden op. N...
.che Olu.btonoren vera.wenen w~ren, omd.t, - lk geef
te verw:ijzen, to meer du,a[' hij, o[<,choon bekel-polijie,
mijue berekeeningen za.l ze een maandel!jks verll e.e
ute rAden waafOlll, llllJn~e~r dD Redadteur! -om~,at b8i~
in Ben liaer slechtsn r6nk atiat.
---~
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geproduceerd 8en Htevige, dichte lak, zoo1lB verstandige
rijltbandeJaare- die gebruikeD 1 ·f'oor:r.ien van het mark
van den beatolene ill roode verf. Docn toen die •• k
werd opengemaakt r~g men geen rijat, doe:h KWa11l e~n
Dude zak VAn sleehte qualiteit te Yoor6cbijn, waarin
" ..rfa .ich de
bevolld.
getu'gen .erkl.ard.u
;nu eenparigt dat
rijst· was gevouden in den ouden
binnentsir, maar dat men 61' een ste¥"fgen ,.k van den
he.talen rijeth.nd.laaf am heen gedaan had, vree~ende dat de oude Zillk B~hellren ZOll; dat deze Dude zak
wei is waar niet b~bzorde tot de party die apgeJaden
W~I, maar dat ornt,ent de in de .ak ge.onden rijat
geen t .. ijf.l beetond, of."hoon niem.nd wist te verkl.J'en boe die rijst zoo vlug in den oud~ uk overgeatort
"H. Bij het voorloopig and ,nook had mOIl den bui-

fOQrtgaat dwaal ik foOl UW- pleizier de gevu, D.I4enia in.'
K 'f'
-(,e
J
'd"
I h
'-'
z
dan a::v~::·P::~
iD.3; ;~t':ri~;~ll" :ri' ::en : : VdAr~::e:t
en kUllnen in d~ gev!lngeuil!l one pa.r~ijlje tnnk.;o u. MaB~
maak u deswege niet QDgerllst. Zoo l~ng de Resident
van mij houdt, tal hij weI raad waten am du.a .... :m flen

FEU I L I, }J 'I' 0 N.

de. lI1ijnheer r.n P~tten .b~d nmelijk een eCllige
dochter t ~en, beelderlg melPJe van )wintig jaar, met

Ret vel'baal ya)~ 00111 Jan,
Doon,
F. HAVER SCHMIDT.
Dit is het verhar.J van oom Jan, hoe zijn oom (wijlen
de be~r Pothof) iodertyd .aan .ijn spothe.k i. gekomen
of eigenlijk boe 001ll J;'othof tan' e Pothof kre'g. ten
g••olga w.. rvan bij lat.r de gelukkige eigina •• werd
van hlars vadera bloeienda aff.ire.
Oom Jan spreekt.
Mijn oom Pothof, ·d.t wao nu ...... yn .... Inur de
uebtimoedig.te menleb 98n de wereld. Ik houd Ilet er
yoor, dat bet be.. aan oijn b.rt giQg alB hij de heele
plDown· in len vij.el fijDotampen moeat, _en al. bil
bet . zoelhont onder het h.kmeo had dan. yreel ik
dat. h,t he~· .elf dour de .•iel eneed. Moar· \Yat
SOD' b§er.D8n do,en?
Bij WIlS <.u .enma,1 Bpothekers
bedieude,bij "oed•• hap ·.. n Putten, en hij moob!;'
blij .gn dat bijbehw.."Wa,r,e,beh.hedatbetde
f1'ugZ>1l geweeltzijn of hy op .ijll ~ri,Aotwi.tigste

t:h:
;:!e~':i "b!:e~~g,.!a~ijn
het iii"
ik

p~~~:::: .J'~

k:;:::
angw ~.n.oaI
maar dldelijk t.geen,
dat in' lIoll ..at.nder~.w. . dan' bet rllime .alms,de
CIl'UYloe4ip t.fel .l!D . bet· .lIOhle bed; w'lI,doo~bij Slob
lIet sl,jq. blll'dfo~.htl!Je .."eiohallmbeien. rerzoeDcl. ,oel.

:;.

ploor te gefen om OUI!! nit die gevangenia: ta houden,

m~o;~ ~:~:!:~;.k\.,dut kan hij niet daen, .Is hij eerlijk
Kapite-in"pfIChter. Bah! Wilt, w.o.l? Denkt ge da.n -~ht
de Heaiderlt geen thee'of goeJabQtoe-luBtr Ne~n vriend!
die foef}"s ken ik.
Borg, Nu goad, bij dez~j maar 61a hi:j eens w~ggf1Bt,
hoe dan met-den ni€u .. en to.an?

Kajlitein.j"acld~r. Wel,

dat ii:! doodeen'o~.~

e~n ~uiHJe In haar r-eehtetwangl en aDn kuiltjo in hoar

link".r"a"g, en ea.n !lPillje in ha .. kiu, en dat bMlderige
metBJs - An nemlelJ6 be~tte ze - doar ,.yr88 mijD nom
Pot hot. sUloQrlijk op verllefd. 'Beus, in Oen zwak Oogen~

bhkje, terwijl hij

bii

~T:e~e~!. ~:~~;;)r

baar in

~ •.

k.mer kwaru, om

It::~ij\:te~::r ~~r~:ijn

t:::
w:
o ,errukki~g, zij blooe,de" w&arop hij, stoutlDo~dig
ond91lk. 'Un zachtmoedlgho,d, (m ...r hij kun het .niet
lateo van wege de verliefdheid) wa.rop hij boar dus

I

.~--

,eiacl1t

·, '· ·,'·.

0

YO or de we-gen, ,WBBr8Iln alle w(1rkbare
ha.nden tob nn toe worden bezolg gehoudell.
He~, ge,olg vun d~ze onuord~~lkundige ~~ndoling tal
weI tun, dat de kl~ll1~ .~au n,wt8 fRll zu ne SB-:w auB
ziet tereoilt koman. Een ,m,oow. t.~ekoltf:lb, rial, dllt g!''"'"'
ven! en te e~ger voor de- nf,da_uIlli g Ng~Wl, d1e, al dan
n
h;sef;e:
dab

lla~~L

u:~~:m:t.'Ia:t0ilC~!::~:i;~ ~~:~eer!

de~

bevolking der ro.,dentie M.dioen, alleen door pr,'nt.b.
van hart) 3mbtonaren tot het bepltt,nten van" hare yel~
den gebraoht ksu -wordo;.lu. Dwang en krBHs8 dwang
moat op haar uilgeoeftlud worden . .JJoet mon dat niet""

dan laat zij dell geheeleu ~oet wi1aie~, en de beTolkir g,
van Ngowi 'pooi ...I, atort in het ongeluk.
Uu'

DJIlKDJOKA.U'l'A.

Den l[J.on dez-3r had op " r1ech"

loen onophoudeJiikg'evecht wa. in do .. d.rland.che

gOf'chiedenia. D
pat~iott6n, lageu "overhovp luet den
prire VBll Ornnje. Za r:epen (J.. l}\'uuschen, die h~n'eigen
k"ni~g het loofd al hood en afg<colBgen, te Lulp, Nu die
k\\'amen dan ook dado-hJk met }'tll-Dsche dHm6twilligh~.id,
joegtm den prit;te weg ~n ,bo~orgden ODS, tegen bebling

v.n ik moen bo"derd mllho~n guldens (d.t dan toch ook

~;:!d~~.;::~.w~2~l~r:~~~ei~/lld~e B~~!~:.:~i~ ;:p~~

bliek, terwij'i de. E(]golseile d j gelel50nheid te baat
namen om on. 0[> •••• f to kloppeu en ome kolo.Wo
in deD .ak te .teken. Niet dat er in.'t ge,eel geeD
r
d:
dftnB~e .wen am den vrijheideboom en morgeu eloeg
.men elkaar om de. ooreD. Kortom het wu eeo ergru-:zieflcbUg tijdperk, ell '((lIl.t· iOD!And Idtl o,om waf!! het haast
nieb om uit te houden. GAllkkig dUB mlar, dllt
Anosmia ba&i LU on dan nog eens troostt;e met een
lo.kje ot .en h,j_ tot b.lo~oing ook 'oor de llaodoaDlijke 8ediohleo die hijep. b..rm.••Ue.Want
do. moet ik- tot mijn oom. eer seggen, hg ma.. kt••en
good ve... M e~ da! al 'YII . bu.;. "a'l"as.· omte
dragen.Waotw.at ."•• ~etgevalPZijapatrooD "'..
net bet legeoov~rg.elelde van oom. Vroed.ohapVlln
PutteD wa. een. hed!! . patriot en tiij bt.ndde ,all
k,ijgahaftighoid .I&goll·. de. priZisgeaioden.Dall eD niGht
.poogbij nllr en ,1"111. _seD. die Ollverl,ten. dl. hij

:::j;:e~g~~~t.~~be~~jn~:e;o::!t l~:t l~:::~:~:: :i~D::: ~~:::af:b~U:~:; :uu:~:n w:::~);u!:8 ~~:~~n~a~d~:f;
tbaeketel_, di'JD lij n(lg in de hand 'bad, zelfs over mijn
oomB sloofje, eo over· .d~ ku.ite.D die daat onder-'
ui!; .kw.men. heeIietroomder Doch dal, had h-g 'er "graag
fOOl' o,.et..• Liev-")!' sen Datta scbeen~ alW8S 't· met
Koke[1d vocht.,. .dan een bl.uwe rn lei. ,by, en na dien
lii.d ..\J~ion die twe~in .t~lte, dat.b.egrijplge,want
bl)WlI8lDaaree?, arlDe bed\ende eDOIi WII8 d~ erfgeOBam
BeD rgken vroedlc~ap, .ood.t .Ij or niets
van baat. vader dOralon W· ••gl;len,· ....
.
Nn dlent hetnl)g tQtnwnatiobt. dathet een
allerollg.lllkkig.ttijd,ak 11'8' voor mijn .. oom. Z.o
..cbtmo~dlg.l. Ol'~ was, zoo oorlog~uobtlg .. aa h~t
Ill. dl•. degen. :Mon Icb.eof bet jur.. aelnntienbollderd
eD hi. do lIegentis. eD dat weet ,1Ie .Isker wei 4.t bet

,on

tigewijee dEini!reiklngpltlatt,l4 .. l1et.rldderte,KeD
dilt Milit.ire WiIlem·sOrlie 4. klaueaau deD _ .
porlUll Tioga.
.. .
- Ben .alllt .an 19 'scbotenen bet ~IIIIIliOp deB
monggang g~,en Dond.rdagmorgell Ie k9DD8Il,dat
ie.!a bij.onders in den Kraton I, doen ..;'o.Z. H. de
Sult.n had .ao H. D. Broeder en Vriond dell. SoaBo.hoepan va'; BoerSkarla een brief oDtv8ngen. . •
- 8edert meer dan U d!ogor:i moet bier hob .opo
merkelijke ,er.chijnsot, waarvan de 8amflrangacbe b~
don I:Iprakon) ook ge~ien zijn, D. l~ de millioeoen gale
of wilte bpolleti.", die vaD b.t .. a.ten naar bet ooslen

S"OIlI), Bij Gouvememente aesluit van 2 Jmllari
1873 No. 22 werd bBVolet'. d.tr nan de verbetering
un de irrigetie. en den
'~eu(,oer in Dornak en

gec1aan. noch den ill judicio B~nwElfjigeD Doch eenigen

der dubbel. schut.luis in het prauwyurt-kana.l te Demak sohijJJt uiet met zQove~l Buocoe to
AA""EMlOB

g.,tm die_D :bii" ~_kGn;.Dt . al . d.Jvlija---.,e~I~·-jll·h~~t 'ltd,
.ell. '",itmg6_ ...1 tb ee eo g"ela. bato!" eri wij
gun de tronk niet iD.
OfBchoon wij geloovu)}, .egt d. /Jat., dot onze IIlia·
terrillk het se.p,ek .. a.t BI te opgeomult! teruggegevo,,'
h"eft, hlykt daaruit tocb fry d.id.lijk, hoe Olline •• eu
over de eerlijkiIeid 'IIn ambtenaren in het algomeeD
d.IIken.

t.(l!!""l;,""'''' niot geopeud of mo.?hle. bU:'Un
sohnft broDgen vandat oD.del'lloek vergaten, • dat45
binnin ...k het eigeolijke stnk. van overtnigi"g was.
Daar de rgot Dllniet '"n eell bijlOlldere aoorl ..al
(In geen bep.. ald kenteekeo bad,. w.. :O..re idontit.ih
••If. met een tal nil geloofwo.rdige getuigen, "i.1
bewij.baar;- van de beida g.rdoew&cb.ter., die hadden
,·.rkl ••rd de bekl.. gda te hebbeD .ien .luchten, wa.
et eeD niet t~ vinden en verklaarde
de andere
ler .itting, dat beklftagde welwat baast;jg wa. komon
••nloopen, IDsar op belD getuige loeb Diet bet effect
h.d ge~makt van een vlnchteling. Bekl .. agde hew.erde
. in dien nucht eenvoudig .gn p.trouillediell8t te hebben

vliegen.

•

"

.

Wat oehler nog aproerkeHiker ii, i. dot bier en daar
degareng reed. geho.rd wordt.
.
Het hooren v.n het geluid der ger.llgo (een soott
ke.er.) moet rolgens den Ja.aan do voorbolle. _ynlan
den goeden moeS8on. X •• sian 'met den, .anpl.ut, als
dat bewaarheid wordt!
- n. duurte .ande r!jat no.pt de bevolkillg Dog
flteeds, tot 8urrogQ-tell hare toevIooht te nemeD~ Nu

de j ,nge Dan;,ka's .00 goed D!o.fgoplukt zijn. Ir.edt
de buang (bomboe nitspruitaelo) met goed succoo,op.
Bet ia verbazend, zooyeel kmrvrachten ala da.nail ,d.:
gelijks hier op de. pas.ar kom.n en verkochl "orden.
- Na"r wij verne man heert de crimineele reobtbank
Zllterdag zitting gehouden voor eellt'J ketjo8IiBsk:, dooh .~,
de scllllrken allen of gedeellelijk mooten "ijepreken,
omd&t do meeBt. getuigen. bunna bij de voorloopige
inatructio afgBlogde vtJrklar[ngeD bobben ingetrokken.
Het feit W,,.rlt doarmede gecoostateerd, dat die geIDi.
gon Of toen Of nil gelogen hetben.
ZijD .ulke h~ndelingen niet str.fb"r geat.ld bij de weir
- In de gevangeniB .lhier zi~ten op het oogenblik
o gevangenen, over wie, te,zake" V&n een ketjoepamj.
het dood.onnis ia uitgesp,oken. Om de uocutie Diet
weder in twee eu ta dnen plaot. vinden, ••1eell. Iweede
ge.lg bost6111 worden, geheel overaenkomstig. de_
good werIrendo.
(Mat.)

"ou

Kort ell BOlldig.
~~--~

V.n de zeven prii.en, welke door de .C6bdenOlnb"
in hot j.nr 1877 werden uitgeltiofd un d. atudecwn Ie
Cambridge, die, .• ieil hot mee~t onderscheiden· hadden
op het gebied vim ,P.litical EoonjJillY", ....rdens•..
vii door .vrouwen beh ••ld,
Dat de. vervaisching Va'l den wij:J. in Frankrijk op
groilte Bo;'.ol n:.oot gaEChiede~, blijkt bieruit, d.t doo"':
de pomie-prefecturen te Psrij. een 8cbeikllndig laboratorium is opgedcbt, d.t 8000 francs h"ef& gekOllt,
en .ileen be,temd i. tot onder.oek '~D verdaohwB
wijn. ,

De grootete Bssurantie-poli8 is zeiter wel die . ,an"
den hee'f Krupp. Z:j iB groot 38 millioen mark. Daze
verzak.ering werd aaDgegasn met 12 ver:cbillende
ma.t.chappijen; alleen •• n zegel mooat durvoor 1200
mark bet.old worden.
.

OVeI'zicht del' Indisclle. DagbladperS.
• Ben regeling die lang in do pen is gubleven" -, is

het opochr.ifo, !"s.ronder het Aly, Da!JO/ad het jonsete
be.luit betteff.n"de verkiezing van daosalloofden be ball'
delt. Bet blod ga.' de g.schiedeni. der voorberaiding
dezer rQgeling TIll,. omdilot daariu ve~l le.eraasma - -ill;
het .put die uit eene bijloge .on het jongstekolon.iaai
.er.log: een stuk d.t in 1878 eerst het lieht 8l\g,
hoeze.r het in 1870 roel. g,.chre.en werd. Dill; stllk
is UUij 8 iaren oud, manr het plan der tegenwoordige
regelillg dateotL LOg YUl 'it,ll 6jaren vr~eger,namelijk
vaIl 1864. ,De.lijd." zegt het Verol.g~ ,,;s dan· ook
eene verordening op do verkieling 6n het ontslag'der
de$8Ahoofdeu outworpea, ma~ar toaD dit oalwecpiD
1866 aa1\ het Opperbe.tnu' ~werd voorgelegd,. rezeo
dUllrtegen beder; kingeu) die oorzlllak: waren, ~a:t -_'d-e
••• k buiten .erdere behandciing bleaf, tatdat. zij nia
onlaugs we..-ler is opgenlt. - n-Ien liet reeds:- bedeQldr gCll van (itm kuut van hell Upperb~8t_UUl' bebbsu
het twa~Ujrt'rig beeta:vd w88ronder delecaangelegenheid
is blijven rusteD, tengavolge gehaq. Neemt men- .-da
noh, van 't jaur 70 tar band 1 dan viudt men .omtrent
de zQak .He verbngde en verllmgbare in1iohtiDgen.
Uit die
belangrijke g •• chiedel)i. <an ~de .waardig.
j

.eo,

beid de, de"oho,taen van ,deo tijd un Daendele af,
ztet- men hoe h~t straven naar ,ermf'pigfQldigiag '.n
inlaudBche w.ardigheden door de diatriet.eboofden,ge-.
voegd bij de opdrijviug der CllnUre., de. iDswlliogder
dorpohoofden in een toestond ••n vervalgebl'llOhCheet'ltj
W8&ruit zij zioh eel'st 80dert bet uieuw8 .Rag~ring8re-:.
glement I.Dgramerhand begoDnen is op te heffell; Om.
Btreeks 1838 begonnen do B..sid.oten in homoe g"westen bier en daar op cigen hand- ber-foruiiJilgen
brongell in het dsssabBstllur, doch de MiDie.ter. Balid

-,to

ten onr.chte, ford.cht Van den lu,t am de B,,:••faohe
r~pubJiek weer omver te warpeD, een~' ramp' die.,.hlj
ho(\pte te . ',roorkowe", .lJndt>or anderen-- _doo~ ziob . met
-Un vrlenden kr~<lht.'\I'dig "te oefonen .in.dell wapenhoudel Eindolijk glng .ao· Pult.n .elfs 100.er,
bij OJ' den in ..1 k... am ee.n afdeeling vrijwiUigel'1lilera
. ,on de B.t..fs"he ~epu.bhek >II f..t loveD.te ;00,·"0,
ten einde durmee HI hJd vall nood ~e gewo.oG_~
ge,wacht. t. bulp te .nelleD. D.t dookb.eldkreeg 88,11
begin,an .oit,o~>lflgOm. ell bij de ~w'ntig wgm'It(_
no.mde ., toen iedereen. of bit burgem.elt&1'-1QI!.of

.a..'

~~~~~:t;e;:~t d~:ni:a;eo;::~ :;g:~;id~l~!

pcr.p.orden, .1 !laar dat .ehaiden,doo,:delllrateJI
en (Ie .tad uit no.r eea nabJlrigo wei om daar· all~~
lei OOlo]ogpmanoeuvres_ te ~akBD •. en. BUl·-«ie. _~~~
dappereD reed "'0 Potte. D. ;1M. erg."..Ie .Wid .da'. d.. p~
troon niet aftiet of lIIijoo'!-m m.oe8t.eiohcok btl1l1~
corps Jaten inde.len. Te,erge.f. b"",ep.98Iee:r'li0lli
... pd~t de .pothoek toohl);.' alflk()n .It..... wti\'Qlil
ge, .. 1 .on,wordenalehijtegelijk met_un &m<~.

f~::nnd:,e':u:a:"d:ij~:r~~:1!.~.i.aO: ··a!tIidb...
a~d.rep.ard. ,all dOllapob~eker.~11

b.lofte . wllllrtoe.hij mob '~nlll&tt~a
donkende dat bet at toob weillOllittcret .
Maar ho4tkwam or wlI,ompal ho.! ·
.·1 , 1 ~
(~9I'cU 1Ifi<e+")

bad tot atel...p,d&~ · .men .iob lorg'nldig bad tie
onLbonden ,an ....1111.. (lnnoodige . bemoeielli. met de
hni.boodelijke in.tel1ingen en g.t-roiken dor 10diaob.' be.olkingen, we.ronder de infiohting •• n
het d •••abeltnor in de ••r.t. plaatB b.hoort."
Het .oorechrift· .a" ~819 b!".C hel eoni~e; .Ieohla
werddaarnit d. bepaling, dat tie Re.id, ute., wanIle.r .ij eene 1I0u.,. van dlloo.boofd "iet· goedkeur.
den, -den GOQr,-Geneual.uitvotlrig iDliohtitl~ moestt;n
ge.en, .le .en dood. I.tter be •• houwJ,en in vel.
gev"ll.n w.rd d. woardigheid van d.a.oboofd .eenvoudig vAn den ragent of den w. dun a gokooh t, en was .
het de·,raag 1I1echhJ of de nieuw benOl'Ulde 4tnnam
Om de gnarderde bedragen ••n b.lo.ling in geld of·
arb.id.l. ["ornoeren. IJe Boort v.n pereonen, die de,e
" ......uigh.ld bekle64den, d.alde s~e.,k, en in 1852
.oh•• sf de Dil.kteur de, Onltur•• :·. L.ng. dOl," en
andere ,er1.:serde wegen lijn de 81echt~te 81ljotten in
bet dorpebestuur gekomen en vindt men er fie-Ifs] die
de sporen dragon •• n d. gestrengheid .der w~,tt.~ en
de str.f n ... t den dood to hebben ondergaan. -'l:oen
het Regeringsreglement in. de Kamer in beh.ndeling
kwam, was er "elfs .prake van am de goedkenrill8
van de hoofden von gewestelijk be.tuurvoor d. kerrz.
der de.eahoofden af te Bob.fleD. R.~d. toan, gelijk
p

nUJ vertrouwde men de IulBDMche regenten en wed;)·

na:. meer dan de EuropeefjchA reeidenten, en lllaende
men van genen _minder dllin 'lltn dezea v.ervlllschiDg
der Y~rki.ezingen te vreez~n te bebbeD.~ Dat yoorstel

ging echter niet do OJ' en even min eJll rl)geling der
asngeleg.nheid. Men bep •• lde zloh er IDe va or te
schrijven: ~ dab de Gonve;deur .Geu€Il'sId &&u _de am b~
tena,en gapl •• t.t aan het hoafd der geweatelijke bestareD] de noollige 'foONI(\hrifte~_ :1:81 ge'(en ten annzien
van de .erkie.iog en bet onts~.g vande hoofden en besluurders der inlandsehe gemsenten, VOOl'ZOOfer cenige
bemQaiing daarmede bUll is toegelaten.t' - De Gouver·
nenr.Gener.al. van zijn kant bep"alde zijn voorsohriften
tot een ferwij.ing Daar de rerord.ning fan ·1819 en
",0 bl ••f aile. bij hi oude. Do Mini.ter FroLaen.
van d. Putte begreop intu!sehon in 1864 ook deze
ZilUlk te moeten regalen. Bij verlt:u~gde:. nn8auwget:et~
te bandhsvmg der oude gewoonte, <algen. welke de
dorpehoofdsIl, door de opgezetenen zeln~ gekor.en, pe'riodiek, jaarJijk. of am de drie j.ren, .aftreden, of zioh
althaus- Ian berkiezlp.g moeteu onderwerpen. IJ Opmer~
kelijlr is nu ech.ter, d!!t die periodieke verkielivg in
't gelleel niet de oude gewoont. waa. De Miniat"r
had dit nit de OrdollDsntie van 1810 m_enen te lazen) maar· uit de daaiaan voolllfgenane briefwisseling
blijkt, d.t reeds toen de periodieke .f"eding geen
gewooute

Wi!

en niet

gewenaobt YOOrkW81ll. Al wat

men wild" bapalen wag, dilt &15 ar ve.rwis~elillg eu
v_BrkiBzing piaatH had, ,_'..eza zou geschiedlln voor den
.anslag der landrentt'. ~ De Road 1an Indii! bleaf
niet in gebreke den Minie-ter ten op~ichte der perio ...
dioka aftreding uit den droom te hel;,,,,, en hem me~
de te ~eelen, dat .daarentegec het .nnblijven der een1D0ai verkolen dorpaboofden, zOGlang lte Sevolkjng met
dezen genoegan nam,- regeZ WBH." 0uk Weel! hij QP het
b(]f.wllBr der herhaalde intrigues; op het- gevllsr, dab
dea ••boofden voor korten tijd benoemd, .ieh <on den
haBsten om zich ten koste der be.olking te verl'ijkell;
en gaf verder te kennen, ,d.t bij hel ten o.er.te aanbeveiingBwBa.rdig achtte om ill £tlken, die dt-D 'inl.nd~r
zoo ,an Da.bij betreffeD~ geell, veranderingcj} te rnaken,
zander hewfielren d&arin te kennen, hem eefsb daarop voor te bereiden en r;ich YIP]_ z:ijn6 medewerkiD g
te verrieker.en.H-Deze terechtwijz:;iI1~ WAS zoo open en
duid"'lijk, dat zij den naam van een sbeok. OnddI' watel Diet eens kon dragen.- Do (}ouverneur-Generanl

foegde destijda .yn advies;n golijken gelijken geest
bij d~t~'8U den Rl\au VaD Indie, en loonda oak aan,
dat de periodieke verkiezing in 't geheel niet tot de
voor ..dorlij.e gekrniken bchoord.e. Ook, eeDige Re.identell, gehoord zijnde, verklaarden van eene periodieke aftreding· der d ••• ahoofden nooit iot. ge,ien of
f1,~b'Mrl h~ h€lhbe'!!, D~ I{fdie:eh~ rapnorten en ndvie£eD brachten den ill.iDiater J:l\r"n6~1l ran de FulLe Dia~
van .ij'" g..vo.I .... af." Hij bleor Bchter toen niet long
meer Minister en zijo· 0pfolger Ttakranen, Vernemende, dat van periodieke ver.kio.ing geen Bproke kon
ZYD •• begreapl in dat geval de zuah: weI fionuer D.o.dere
·reg.ling te gunnen 10':;0. Oak bi~rmode kon de Roaa
van India zich niet, v~ '"l;)enigeDj dG ch weder was er een
Minieleroriei. ge".eat! en de Miniater Mijo, durfde
een regeling, by de verechillende ue.neea in fer~obil
lende plaateen, niet '.on. En zoo i. de zaok toen
blij.en ·hangen.
Eeret nu onlange is d. regeling tot 8tand gakomen
periodieie verkieJiingen, dab
een vorig mini.ter in de public.tie fan 1819 vond
neergelegd en dat hij tegen aile Iudiaob. adviezen in
wil.H. do.netten, ala bij maar een lanier miniete.i<lel 10'''0. had gehad, voor 'goed geaebrapt.
Te dien. opzicbtebeva\ bet Koloniaal Verolag de
• algend" toelicbling tot bet jong.l~ b.aluit: "In de
niellwe regeling· ..1 nitd. publi,.t';e .an 1819 niet
worden overgenom.n de bep,ling, woarbij werd gewet.
tiM:' hctgebroik der bovolking, om har. d •••• hoofden te
verioU.elen, ..dat .wn .eggen. om eeo d ••••• oofd afte oel·
ten en door .eanaoder· t • • e ..angen, .oodta dit hoar
behugde. Dit gebrulk beato.taindBlang niet inee., eo
er"ll'lIIIgeenenkelereden om het te berateUen, daar
het Dietande•• dan.ohad.lijk h .. _ijn voor de open
bare.tlUlt envoor de ,egelm.tig•• lIVerking ,an bet gesag.E,enmin.atin d.. I!ieowe .. v.ro,dening gewag gemfikIi.wordsn
pe~iodiek,e.ver'tie.i.geD, w.lke ook
0¥'_~_1Iij .-roeg.rYoorkwam.n,ln oll\lroik ger.... kt
~: .~. dOJltlhllofdentr.den aUeenaf in Sovolge het
~he•. doo'l1j!lto¢den "n ge....e'telijk boatoo.
v~,....... letallkDW.. of . andere dan de gewone
'~""t_ die.beptllngen nlet'maar· de·nuD.tie
'~~ot wet ",rbe.en. illll dsartoa
Il ~~rel!
delilUlweiigmd VAO
!lti#miuDterie. daar blijkelle de.DB der.in. . . .ti~.d.. J.!lI.we kDlonl,le~81n8B.
en ie bet 'begioael van

"an

fIB

iu<1lIfI oalieperkt f.~1IJVeaiDcle'UIUk.

heidell. wijeheid . >l..r.illianders o.nderliag. eneen even
onwrikbaar -wantrollwen {ndo goed" . bedoeHng. do.
Nederlandeche.lI}btenaren in. hlllllllUlrllkingmet de
.
iolande.he . b.falking. .

llygienische wenken omtrimt· dell indoed van het .()ust-Indische kltluaat up den Europcaan.
Bij ,ele.1l be.taot er. nog Bltijd ceae teo groole vreeo·
.ehtlgheid fOor het Ooot-Ind,"che klim.ol; deele lengevQlge van vele onnegent,iellde eenw6che en Qvetdre·
~'e1l3 o,~e.rlev'eriDgen Qat'g86ude den ilovloed dar warme
lu"h,.,reek op de gew.dhoid ,au dell Europeaon .1claar? deeh door verb III en van gerep.trieerdell~ dl~
ua eenige j~ren velblijf in 0 ...1. in hnnne verwftchtin-

Bow..,..

D~Dml'.. o.Ben BDg&liJohman heart thana hebdYIIIlml~t ,olmulr~ 01> ""II .de wereld do ·,chieIIV1/! geecbon.
diD, die. nl~ 96 pot. ni&.... glyoeriD8 en 5 pot. collodinm-k.t.en ....'taatl.
.
.
Welk. v&r"168Dde nitkowoteD biermeda verkregen
knooen wordeu, hewv...1 menecb'lJ !!elijktljdig knnneD
worde.. go,tood, hoev.elwaardd gelyktUdigkan wor"~~W.o("8t'J zal de ooekomst mlJ~ten leeftln.

GIna-,PareeleiD- . en PleetWerkell,. nleu :.'
matlen en Zeilen, K.uken~n. DI8I'ene-gereedlOhappea.
V 0 or tB:

Het alom bElkende

Racepaard· .:Mozart,
Bloemen en Varens in patten.-

Verhengeu

wu one fOor bet oogeublik slecbta me, 1,.1 b~.ef, dat
het meD8ch.ndom we~r iet.meer tot enderlinge varni.tigill g been ontd.kt.
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ElIN MOEILIJK DILlIMNA. In l<'"cllkrijk <loot zicb het

zullen publiek verkocht 'Worden

garal VOOf, dat biur ~e laude 001; ,v-el eens, gtlheel hi
theoric, wtlrd behandeld: wat mo(;~, ij doen, dIe trouw

per.eelen No. 296 en No. 361 reepeclifelijk Sa!0gfln in "de. Bloelllstraat f1aast de toko van den beer
BO;'JER, b.woond door den beer KALFF en op
PeT gOpOD no ••t de ochoutswoning, aldo.r bew.ooDd
door Mevrouw ,te weduwe BROUWER.
Gilnoomd perceelcn respectievelijk bij de verponding
.aD~eBI.gen vaar / 8900- on f 2280 - .ijn intUB, chen onderhlUld. Ie vorkrligen; inform.tion bij
(68)
H. F. AGERBEEK.
~e

ul1
get.wotcli heaft B~n de COIwtltuti.:. V8~l den
aan het hoof<! ,an den Staat, .. ,n ••r do,
d.
oon.litutie in otrijd wil hond.I.I'~
Een k.pilein, Lobord.re te Limoge. hBeft zijn dugen
nodergelegd omdst de kolonel ~3e8l!1erol wenken gaf
omtrent hetgeen het leger dObD plOest tegenov~r een
op.t.nd.- welke opot.nci,ou worden uitgelnkt door een
CO'llj! d/{tat van den pl:.esiden-;'J :,cClll9. ve;.'krachting VBn

gan en wonsohen somtyda hoog.t dwa.. en hot on·
mogelijlia bedoelenda - teleurg•• teid worden. en hunl,en wrov~1 op bet land uittell, door dit
oll •• n-·
genaaw, ougf:zondJ gcvallrlijk enz. af. te sohilderen.
Gelukkig eohter i. de tijd reed. verre aehter ons,
de ,beginselcn· der constitutie.
w.arin 80mmige pl.alsen ill O. 1., zooala bijr. op het
Dtl kapitein is geatraft en RlgemcBD acht mon diD
tlChOQllO lllv., Batavia on heb !lsburige oiland Onrush
.Ir.t vordi.nd, am bet beginsel, dat de eer.te plicht
(lkerkhoyen en graven VOOl' Ellropeanenll genoemd
van den militall' is te- gehoorzametJ, maar bevens houd~
werden. Ontwikkeling en be Behaving met feel ve,beterOlen het er vO(~rJ ~Bt .uie 'straf ilpoedig zal opgehovsn
tte idveIlewij£6 vau ·ueo EurGfeaall ill, 0: 1. en vooral
worden , omda.t de kApitein gehoor:tRnmde alln zijo plicht
meerdere toewijdi"g •• u de god in der go>oudheid (Hyala bu.rger. Indirect w-ordt dns oak door eene verstan:
gwia), m. u. w. nauwkeuriger opvolging van de VQor. diga Regooring erken,d, Qat de plicbt v'an den at&atBschriften der hygiene, hebbon er hem meer in staat geburger hoog~r. .staat dan de pliobt van den militair.
staid aan vole nadeelige inTloeden wede'rBhmd te bieden,
_ Q:n oak daa~ gezund, nilttig en 08,1L86naam tfl levell,

.1.

J

terwijl ce"coBmo-telluriacho tooBtsnd,-d.i. die

Vfin

luch,t

~n ~odeill -" ook in O. I. ioor droogll~&kiflg .van moe·
l,<uBlge terr~wen, ten guuste ,an mbootlmgell ell
vreemden, aanmerkelijk verbeterd is; ~oodnt pluatsen~
die 'vroeger teer ongezond WHoren] thans get:ond kunnen
genoemd worden.

Intus.chen blijft het eene _eker" wo.rheid, dat te
veue,·gde luchtairesk eigen.ardigs gOBteluheden oplevert, welk. bep.ald op htm, die von nature niet
bel'itemd is om ar in te teren, . min. of UlCer li8deelig
inwerken en he~ noodzoke!ijk moken d.t het licho.ms··
galtei eell6 ver~ndering in 80m mige zijner verrichtingen
onderga., waardoor het aa-n het vr~emde Jllimall-t moet
gewennen, zich Jjlals he~ ware er DRar zett~n, voe~~n
_ waardoor het fLcclnnateert.· D ... ze acchmatoBrlllg
gaat met ziekteverf!lJbijnJ:lel~n gepnard, welke door den
llitlUWtllir:g min of ..rneer IllHtig uf llt1'i'ig oLdervollden
worden, doch gerustalellend ia d....·bij de waarheid, d.t
daaronder het lichaam in .t.at wordt gOBteld het
klima.t te verdtageu en - dab or slecht. ,·eer enkele
gesteHen ziln, die er n i e t "aBll Kunnfn gew6nnell.
Het O.·lndiecbe klim •• t krijgt.l! ziakte-ooro •• k veel
op <ijne rekoning wa' eigenlijk op die dor d.",in 10venden moet goBteld worden (1): het ga.t dAt klIma_t
avena-ls de ~lucbt overal. welke :lielfs door geneeskundigen wordt ,,"ngevoerd alB oorzaak der 1118eat Iliteee
loopende ziekten ~ bet zoogenastllde avatten lJ vall
koude -- hetgeen retld~ Ville jliren geleden door den
official'. van gOlo:J.dheid vaIi het N ederlandsche leger,
dr1 G. Gobee, in diena /Icliniek" ward QllngehllAld als

• direct nit de luchli,. gegrepen". By, die met eeD, <00ala men hi:.t noemt, gezond lichalwl in 0.-1. kOlut.
in Europa geregeld heeft geleefd, zoo nog 1eeft) en
op eene niet vo!slr4jkL oDge'<;(lllde plaatB is) gewent
meestal gemakkeliJk aa" h.t heete klim~at, en he en
de -mseate waalborgen om. oihtr de ge'Londheid te bohl.Juden. 01-' de door 8ommige" lIohr{Jvets anngeif'oorde
'llfl1llltting . viln het ~uropeQEOhe lichas"wsgeBtel bij
eeuige jll.ren verblijf in 0 .. 1.'\ onwetenl3cLII~,ppe!ijk ouk
we! • ontzenuwing gBuoemd. val!; leer veel af he dingen,
ell een Holla.nder, die in..O.·I, lliet vrecmd is, most het
beLreurenswaardig nchten, wqnnt::er hij in eeo ill .het
Hol:land.ch ,e,hold werk (zooals dBt nn dr. W. F.
A. Zimmottuo!ln, getiteld De MelUG" (2) 2e deel bladz.
il3) lee.t: "d.t wanneer de Hollander. eanigen tijd
rOp Java habben doorgebracht, men da.n niets hoort
II dim klachten orer de mneite, die het lJlinat~ Illldcn"ken kost, over de vreoaeltike loollheid, WJlsra.&n zij
Iten prooi sijn." III reken d,t tot de ouwaarheden,
••nge:...ien ikJ juiBi op JavA, 6<2.lnigd Hollanders hi:b
gekend, eu bij name zoude kUllne:1 lloemen, die ni!l
t,ien, twintig, dertig, ja veubig jftren verblijf in O.~I.
nar.r geeet en lichaam ,lug en" sterk geno€g bleveD,
om d£ar op weter.8chappelijk gabied zaer ,eel nut. .t6
ll

etichten. -

Zij leefden geregeld en voegden

zioh in •

hunL" levenswij,e .ooved mogeJijk DaRr de VcreiBehten
van het klima.. t on de gewoonten van het land - dat
land, wa.tll'in ik ook velen e'en -aangenaam en t6venB
Huttig vorblijf toewone.h.
S. J. GOO,SEN.

'TABAKSONDERNEMINCEN

NICOT~SINGAHAN.
Op den .15,len Maart 1878
zullon ten kantore van do Heeren

DU~IMLER

TELEGRAMMEN.

.

UIT BATAVIA.
Gist.ren·avontl had alhler bet tweede concert pl.$ts
van M:evrouw Mendola.ohu en Signor Olandini. De
schouwburg "'0' atamp'o\. Met groot enthou.ia.me
werden de beroemde arti,ten ontmngen. Z. Exe. ,de
Gotlver'n.eur-Genera.l, lllet eChtgenoote en geyolg waren
tagenwoOldig en gav~n blijkf.lD van groote ingena·mellheid.
.

Aallgeslage'u

clldutHin.

Donderdag 21 Februari. In het loka.l van en door
Bouma & 00.; vau onuitgelOBto p.ndgoedereo te Kr.ngall door ,den pandllouder Ho ~Yam Loo, en in het
lok21al van en duor Soeamun eu Co. ~
V,ijJag 22 F.brrrari. In bet lokaal van en door
G. A_ Wermuth, en van onuitgelo,te pandgoederen te
Pada!l1o.ran) door den p.o.ndhouder Koh Sioe Djien.
Zatnrdag 23 Februari. In 'a land. algeIlleen pakhuis a!hier VBn 15 achterhHolllde kraodja,ngll BUlker,
J

Advcrtelltien
(Voor de Politia.)
~ Ingevoige Staat.blod ·van N, 1. van
~ .
1876 No. 126, wordt bekend geDHulkt dnt d"ovr de politie in. bewaring zijn genomen
en zich bij den o:lder.ellOllt SEV ENSTERN to P • ngap a n be,inden VIJF GErrEN, waorvan de eigenaren" ollbekend zijn.
DegeneD, die vermOOllen recht Ie hebb'n op do
bedoeldfd geiten J kUllnBC· ze, binnen den tijd van
f e 0 r tie Jl dagen, gerekeud van af heden, onder
nrboon "van het bewijs van eigendolU en tegen reBti~
tutie der onderhouda-en advertentieko.ten, t.rug erlangen.
.. . Ba,ID~,<'raug~ 1B Februsri 1878.
De Asaistent Rel!ident voar de Pol :tie

j

MIDDELBURG.
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Op de .Vendntie
VAN WOENSDA.& 20 F.c1BEUARI,
.al worden verkocht:
voor rekening van wien znlks ~ourle lUogen aangalln:

C~ 1/30 30 ki.tje. Pommeunzeu Spiritus, ieder in-

V

SqESMAN en 0o•.

In den loop van Feul'Uarti aanstaande'

te BataVia.,

ten'VERKOOP bij INSCHRIJVING
worden .angebcden
de VimEENIGDE TABAKSONDERNEMINGEN

NICOT-SINGAHAN,
gelegen in de Reeidentie RembafifJ afdealing lbe.uR
districten ,,/S'ingahan en Djatirogo.
CONDITIEN en verdere be,cheiden liggen ter in.age
bij de He.ren

Bultzingglowell &: Co., te Soerabaia,
Vall (len 81'01'1.. &: Veecl~eu!l te Samara,,!!,
den Heer Koliler udministratel1f te Ngladjoe,
den Notah. Carl) te Amsierda,j"
en bij den ondergeleekend& ta /3atavia.
INSCHRIJVINGSBILLET rl'EN zullen den loan
nistlrt tot 12 me des voormiddags tbn ka~tore der
Heeren Diinnnier &: Co., te Batm'", worden
""ngenoman en knnnen inscbriJvers b~ de opening
der billetten, die al.dan zal plaats vinden, tegen
woordig zijn. •
.
Genoemde ondernemingen kunnen in 2 gedesHen gekocht worden, volgens opgave van splitsing, die ter visie ligt bij den ondergeteekende.
De onclernemingen in buu gab eel of gedeeltelijk
Zijll intusschan ook uit de hund t~ koo·p .

IIlF"

H. J. ANKERS1UT.

De compleeie Bijbla(len
op het

Staatsblad

Staalsblad Noman Edilie,
tot' eq lllet .,1.876,
verkrijgbaar bij
35D '

G. C. T. van DORP en 00.

Fruits of Philosophy
AN ESS.A. Y
on the

. Popu.latkm Question.
il /1.G. O. T. van DORP on Co.
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Nog eenige Exemplaren
-nUl

CD 31/00 30 ki.tjes Boonel{Hmp Bitter ied.. inhou24 Jldsehj"o.
3M
A. MEI,TEE.

'I

~~.Gr~9~euse.

lIlUu.t:l ll.J.ili:llifbti

Europeescll Nieuws.

.DondBrdag
z n Ii en w ij v

r k

21 deZBl',

0 0

38 vaten Flower Ale
1 kiBt inboudende

200 . stuks Oambrics No, 24
d(J"or Mowater bBftC\lSd 1gd BtUlgebrachb per St:mt.mer
IOelebes".
349
SOESMAN en' Co.

Op ollze rfokoveudutie

van Dondel'dag 21 dezer,.
zulloo

wu

verkoopeJl:

7 Koebeesten,
340

waaronder 2 molkb ,ende •
SOr-'SMAN orr (Jo.

COJIlmissie Vendutie
Op Vrijdag 22 ]'ebruari
846

bij

G. A. WERMUTH.

Vendutie wegens verhuizing. ·
Op Maandag den 25en dezer,
zulleu wlj we.e ...I' Ye:rlulizinA' lfeo'dutie 1.0'11den ten Ilub" YRn tlen 'WeIEtlGeb. Hi"~"

P.O"N N EN,
te GENOINGAN,
"au·ZEd,·goed onrlerhouoen .nllien".n INBOEDEL
b'll'tasnde. uit:
.
Een .,el· Palembang •• h . Am.obl.me!,t, b••laandeilit;
2 Baukeo, 12 Wipotoeleaen12 gowone8tooleD;
Prachtige T.f.l•. met mormeren bladen,PetroleulD"
&1108"-, Krooll~. en T.r.lIampon,Spiegall"Beoldeo •
.to.,oto, ~hOlliebolJtenKIe.rk••t,. 2p.reoonl· Ledik'Dt~D. Wllobtafel. met .lDlfmeren biad, . Praohtis

.
:1}jj;ff!i9

)

mail te vervolgen,
G. O. T. VAN DORP ~n 00.
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pen:

met door' r:eewator beschadigdo etiquotten.

BWG Ion6.
DE ZEGEN DEa HnnEN. Voak werd m.n in den
Duilach.Frsnochen oorlog g6atieh~ door degodvruchtiga
woordellJ waarin de keizer VtUl Duitachlaud, per belegrau.f
of op flooige aneere wijze, .ijn hart Illcht. gd'. De
kei.er Van Rusland voigt dit doorluehtige voorbeald.
In de hoofdatad zijus lauds t~ru;~ekoUlen, eindigde
de keizer ~ene offioieele" t06ipra"k Illet de bede: • Mage
God Oila bijstson orb ODEB heilige ondernaming ge:ukkig
ten einde te brengen."
. .
Tot naricht van don lezer .treUe datJ in vt'OAntl
met betgeen vOOl'Bfging, lDet den Doom van • heHige
ondernemLg,t d~ leroV'ering van Turl:tije ward bedoeld.
Dat de C~8ar ,an Roaland zijn gobied en ,ijne macht
weflBcllt uit te breiden, is eena eigenschap ,an de
meeste keifiers en koningen, wier maoht hen, d",,,rLoe
in staat tlteit! maar dat dit at-revt-n • heilig" zan zUn,
in dit opoioht moeten wij in aHe b.8ch~idenheid met
den c.aar fan ,i.Dlwij •• ve.ra.billen. Die beiligheid
wordt nan dezen ,erov,ringeoorlog ook nif:t gesubonlreDJ
al roept bij,. die hem voerr, de hulp der Vooraienigh.id
in. Er oyn in It,lie en Spanja .roovero, di~ hunne
beacb.rmbeiligen hoog v.r.eren en hUll bealdtenia "teed.'
m.t z,ob drage" mo.r dil lorand .. t b.t karak,,,. f.n
hun bedrij!. niet. Wij moke. lI(.eil ,.rgelijking tn•• ohen
den _Xneeizchan cza.!" en een ItaliaaD8cben:ro:Jver, maar
aileen tOBe.hen belder b.kroml'eno ufscbijnbeilige
g.loof.op,atliHg.
,
NUrTIelll OliTDUB:tllf\BIf•.Men kan toob .ni.~ troteob
gelloeg oijn ap deDtijd, dien wij beloven, -Ni.t slecbls
i. de eerote. vun aUe nijv.rbeid•.iDBtellingen de~ We~olde>S1lekliD<lnnenfabri.k, enmlgmenbogen opge.
anhol, dat .~d.er d~aa~d8n het· oGg.reikt enop mitralieu.e, dte In· eeruge eekonden gebeele batatjon.
konnenverpiet'erenl · ..ij bobben ook hetdynomiet
ollgeronden, dat eengeheel. IOh1p hi d •. Inch' doet
.prlngen.Alaa. als. bet dynamiet ,oohtig wprdl sa'eiden liob .jle 7tipq1l. DiWoglyce~ine vII!l25 .p~t. !'baor.
be,rtnd. sard"••~dat de h.Unmo wflllliDs.·aou. k~n-

d.ell
~

tIe

Hollandsche Bazar 1.

Op· onze toko Vendutie . ¥erkrij~:'/b~r
V811

[39J

Batavia, 4 Jannari 1878.

handende 100 fies.objee.

VP dende

& Co.,

KINDERSPELEN.
Triktrakborden,

teve!!a dampord in
versohillende grootte.
iI 1 18-/ llli
In ooorten.(673)
G. O. T. VAN DORP en 00.,

Legkaarten.

"VOOr liefhebbers van bloemen:

DE ROOS, ..

hare geschiedemH n~rbrmdtngtkultuur, fermenlgv!11dl'
ging on fervroeging,
d 0 0 r
WITTE.
J

A 111.-

2G5

(t. O. T. V AN DORP en 00.

Holloway'S Medioijnen.

I-rOJ,LOWAY~8 PIIiliEN EN' Z.U,P.- Gevanrlijke Diarrhee.
_ De OOl'ZakCll 'dezer verzwnkkende ziekte zoo verschil ..
lend, en de wijze ,~al'e.r aanvalIen z~o veran~erlijk zijnde,
geven ~en vol<loend? reden -ran bet helllugr\lk santAl harer !!lanbtoft'ers. Onder Holluwllts belwudeling, al is de
oonauk de/,:(>:r ziektc in duisternis geh111d zal dft uitslag
even gunstig Zijll, hetzij'~ de m~l\g) ~e lever o~ klei;Dere
ingewnndtm de zetcl nm de ~~eke Ifl~ want z!JDe ~~118n
met oordeel illgeuomen, en ZIJIl ztllf gocd _op de zlJden

~~~Cd~~~~l:h~~~k re~~y::'rei:~l~re, b:::~!e~d: ::rkzi::~li:~:ft

die ook onMo.at. Beida middelen vorken' recbtatreeks•. tot
ber!telling van het jui,t. e,.cnwieh' Ill,"chen gevoeligheid
on prikkelbHorheid, ziekelijke en. gezonde af.ch.idiog,natuurlijke en buiteu.porige lozing.
.'
Doosjes Pillen yan f 1, f S onf .5. Pot,i •• Z.If~an
l 1. f B en f 5.•
. Cheribon W. CALI8TANS on Co; Tagn\ A. 1. van dOl
VQQRT, Yakolongan W. E. HANA, 8010 .A.RNOI;DOll Co.

~~lJ~it~a:.sn:.r~I~;tt·a~E.fHA~~~E!'C:~~ao4Rto\

K.QLFF eD Co;WAN:NEE,G. C.T.VANDOl1.l' en Col
a, L. DE LYON ·SO~~!4.j\Nell Co,

en

<J.)

VRRTREIDElf 800m VAX'DI N.i. S'rOOiiYAAIlNIAATSCHAPPiJ.

VERTREll vanDERa. TREINEN

en Podlt noar Alj.b. den I'on en 24en Va. 81ke maand.
.Ven BATA~A. via. Mttntok nur Palembo.ng en terng, dea
'Sen TAD elke maaud.
Van ,Rlouw,.ria BeDgbUH. Siak, Pa~eb,AsahaD Dllar Deli aD
terng, ' 24 nren nB ssnkomat dar tweorte 'Eng; maiJboot 1'an

B.t.via

Van' BUAfU via BUliton tili-'-P(luthll,'ak lJf\i\:i- Singka:wB.ng en"
terug, den. .7eu . vJ!.n, clkell, ma.au{l.
"
Vii.n SOI-RA1U.JA via BnWe8.ll-lHlrW -B9.JHljerIllMln en tel
dun 28l:ll\ van eli:e l1mlluu.
Van 8DIUUtHlA na. Mali;&ssar IHlar de MoJukhn fit tefllg;
titln ~2t)n TfI,n clke mil.and
Va.ll MA.KM&ARmlar K(J
:n.1A.K!8~A.H na.:1r BII

Van

M.UNI!'fA.ND IN

.Nieuwe maaJl
den 2,,11.
Ecr;te kwa.rtier , 10dn.

,ljai nn.ar /l.(),·t,!lll en t,.'nw

Nieuwe Hollandsche Roin3nS. t..-·
Jr<1l/i,. In dngen VBn .trijd, 3 d•• len.
SLil en bewogen.
De koning bidt.
De l1,wa.rto buiBvroUW.
Ple{jie F.~1l non wenltater.
Zwaardt'tlw/,·f:l'. Dat is mijn man
J.Vac!u;lI-iIl6. B(,l'illneringen nit Abijssinie
Co!u:;t ShwJ't. Uif; Scaudinavie
Jona~ Lil.~·.

en Nubia.

JjlABRIEK:OEHABAIA.
KALI'jVlAASl Branch(ls en Agentschappen
I Cbartered Mercantile Rank of India Conden eliChio3.

George Fletc~er & Co.

65 Oid Brood Street. LondonB. :0.

Specialiteite1;l voor

De loads tin z:jn6 vrOl1W.

SUIKER MACHINERIEN

]"1:'1130.11- do Monlignij, 2 doe len.
2 oeeJeIJ.
St rmvloell. 2 <leelen.
iOwaaraem"!.·,,,·. Roos en' distel, 2 dee~en.
Bella l 2 deelen.
Afhft.ukel~ik)

LONDON & DERBY,
F.b .. ;,kanten aan

voor de l(lveril'g van de nieuw6tel:morton van MBObilierien v(lor Su'ker·fAbriekell, Ills:

Suikermoletls, Triple ell'ets, Centrifuges etc.

en Na.
il! de mil3dadiger.
Een koningin in

by Heeren

bevden deh beleefdelijk

Klokslag' 12 ure.

6Sll

?ederige

Huu:qe uitgebreide werkplaalsou in Do rp y stl·Hen
hen in staat de gr-ootete. orders met d~Il meesten

von de

IJZE 8 ~IEkctelmakf'l'ij,.!
11ERIJ! Z:~~,,~~·~~.·kera
.

logenieu, ¥Qor Ja¥a de Heer

JAME~

FOSTER.

.
~

De Agellten voor J"nvA.
MAOLAINEl WA'l'SON en Co .• ·.Batavia.
],.IQ. NEILL en Cp'l
Sumllrtmg.
]<'RASER E~TON en 00.,
Huer_ b,ift.

~ Wegens het later trekken van

~ anJere Ijoterijen wordt de trekking del' Loterij van den .

fen
.

Weddllig'kunde, Sloomkelels
en Sloollllllachines,fr;

met pI'llctiscll olldt'r;icht ov-er het ve~vaaTdigen
der gewone stoorutuigeD,
aL!mede de volledige Tsrklaring en afbeelding del
llieuwere Stoommachine. [SteIB.ls Inglis. en Spencer,
Corliss, Bede en Faroot, Nolet, ~:uh:erJ,

t

met Atl" .......... ,,,, ............................................... J 20.424
G. O. T. VAN DORP en 00.

Dames-Ne~essaires •.
a.

(751)

j 30. en r 15.H. O. T. V AN D.ORr en Co.

rr

13.

~

>~~~~=

KAR1'HAU~ OIl

CG.

let

let

r.

A~IERIC,~INI~S vers~~i~lid:~orlell,
spd·~dig

Yer'W"H.cht.

B. Il:ARIHAUS en Co.

22S

2"itI!-tt'

.........'-~~-a!IW

NIEUWE KINDERWEilKEN,

BAZAR.
OARRARA. marmeren r~nd" Tafolbl.den in· soorten.
Buffet- W"""hl.fel en Coo,ol" BladeD.
Blader.. voOr KTlBllpj<!1J .,er~chUend mc de~.
Ov.le T.felbl.den.
(lBB)
B. KARTHAUS en Co.

geliecten, met 33 p!J:!.le~l

GERARD KELLER. De ploeg""!' r, met 34 platen.
E. SO II HIDIlJS. J •• bells tltsnleij.
DE ROP. Voor bet jonge vulkje, 3 (loolen. O.k per
deel Bfzonderlijk verkrijgbasr.
En v e r n e r : '
266

BRIEVEN
EEN VRIEND DER N ATUUR,
r

. V. EDIJOK,
H.

b.

.
a f 6.T. V AN DOUP cn Co.

Ohinesche vlaer

atten.

1
rood en wit dambord, Breed U2~114.-1~7 Nederland.cbe dnimeu.

Frijs f 0.65, / '0.80, / 0.95'
per looPende Amsterdam"ehe EI.
lBI>

e·n

'If '8

a a n v

0

e' r

o\MESL\AII~,JKS,

.

l'ORTLAND CEM.ENT .Knight B•• a" SLn.ge .•
Zeer billiik in pry. I
8~
ANDREAS en IHfLA CROIX.

Bastatd . -en·-~Zoetvijlert,
~o

indi •• r~ 6flilebi~ gen. .
,.umBBA.8en DE LA.OHOU:.

eea klein maar puik parUjtje
189

ell Co.'

C.HARfB-

INDU LONDON A.ND

OF

overgegaanop J.e Heeren Me. NEILL
en 00., alhier.
337
DORREPAAL en Co.
15 Februal'i 1878.

\l

0]/ INDLl. LO:\DON AND OHINA. overgenomen.

338
15 F8truari 18i'8.

Me.

en 00.

NEILL

Koop:
Een prachtige jonge

DEKHENGST,

4 1 4') Rijnlandscbe DrRgem.
SOBSMAN en 00.

363

PRETENTIEN
te Koap

JlC!!1.'!iChell.

op de heeren

WEHMU'l'H.

P. A, OBTJENS VAN WAVERE
PANOHAS CLIFFORD No-

Califol'nische Asperges.
WI<RI1(fTEf.

362

De ondergeteekenden ontvingen direct uit Yokohama:
O.
1..,>-1

! L. !

!

t i 0~)LHlLCl iJ\UliL'(;'

terit:l te Pattie.

~

ad

BR'!8, vr06_er te Sam.arQ.ng I haDe
te

Trdll~iI.

P. F. M. A. DE VIS EIJBERGEN
noeger J·.V.all\,
B. v. DELDJJN Batavi •.
M. MOrTA
J. W. ERNST Bfitnvia.
'~.ul'i

h.1.

t~

.L\lI.Jb

f. BiS60
N

118~-

•
•

211;60
23.60
109.00
140.60

1""roDulLfJgo.

J.".-

J. BROUWER B.ngkal Prob"licgo.
M. 0 KEI.TZER POEH,ko.t,.
W. F. K. :;ILLER Opzichter W.ter~

SOESMAN en Co.

Direct van

62.66
400.-

I3ta'lt M~:gelllrg.

CROSSE AND BLACKWELL

te 1 .. 011<1011:.Hl(;vaugeu:
Mixed pickles, Cauliflower, Chaw Chaw
en Piccaliliizuur.
Strawberrij, Rallpberrij, Black Currant,'
Marmalade, ell Lemon Jams.
Bolog-ne en Brunswick Sausages.
la Sardine. en Ram in blik.
Herrings
W orcestershire Sauce.
. 330
SOES1'IAN en Co,

a

.T. ;;0 EILERS J'j

,c~: C.

50~~

i.

VAN nf>Rl' •• /~!.80
l'I.m.r.~g.

CJI1tmfdvoor f 60 c6nt~nt:
Een rno',ie, geheel Djattiehou'ten

G.EDOGAN,.
• e e r

b r e .. d, .;,

0

r

6 6 n :p. a r d.

Iuformat,iJa bij
ARNOLD,
Oommilaionnair.

243

Per "Celebes" gelost·;
vnn SA U 1~H. & SOa.l:~, SfiHL,

TROlIIPLADEltS,

,

B. KARTHAUS. en 00.

BAZAR.
BII.... LARD BALIJEIN
in stell en v.an· 3 en 4 stuk •.

Ctlinesche ·1,ampfe"')Outen KIIFFERS. I.
186
.
B. K;lRTI:UUS eo 00.

wtlflronder~

Jjefaucheux en Celltralfire.

Pri!zr;n, uitef8t hug.

350

SOESlIlA.N en Co.

NIEUWB AANVOER

KARl'BAUI'I en 00.

"AZA~'.
Wccnrr Heeren. ~choenen en8oltine's

ONTVANGRN,
reetitstreeks uit Engeland:
E en· n i

B

lIED lVIBROAN'fILE BANK

ontvangen:

36l

Agent te BataVia.

V

PRACHTIGE BLOEMKOOL Oil WArml,
in

A.. F .. WRIGH'r, .

an Lcden af is het Agentscltap der

Parfumel'ien, Ed. Pinaud.

vv--eder

[336J

Eellige 'prac~tige6eweren

BAZAR.

ANDREAS en DE LA ChOlX.

Batavia,

I G Febrnari 18'78.

r

G. C. T. V AN DORP en 00.

Een compleete collectic
FA BE R - P 0 'l'L 00 DEN,
in alle mogeJijke klotlren en 600rten, in "tui, .. f 20.Verkrijgb ••r bij
288
G. C. 'r. V>iN DORP en 00.

VUUl'vaste ~teenAn) merk Hamsay.
86'

DA.ME3 SCHOENEN
NOUVEAUTE yon .11e k'enr.
HAN D80110ENEN "Jou,in" Uil 2 Lot 6 knoopen.
E r ij z· en:
Zwarte Hoe(len nm / 6.Bottine. vall f lO.~ tot J 12 -I van FA.NIEN
Scboe!.en an j 8.- tot
10.- I en ],ORTIER.
G r 0 () t A 8 6 '0 r t i ill e n t

Voor teekenaren en landmeters'

266

voor T'Jiiet en }'anta-ieie.
0 b Q r 1" • lX, HAUTE

EUZLfiRE

de, IIeeren Me. NEILL&.Cc.
Van bovengenoemde bank

. en zulks ter vervanging van de Heeren DOR.
REPAAL &. 00.; dis, met onderling goedvindeo.
als 7.oodanig ziJn ajg·etreden.

Tan heden sf hebben de Orrdergeteekeodiln het
Agentschap der DllAR'I'BRED· MIIROANTILlI BA. NK

Een groote SOl'teerillu Mtikeleo,

ALLIl WERKEN VAN JULES VERNE, MET PLATEN.

KOOLTEER.·
ANDREAS en DE I,A CROIX.

Uit Parijs ontvangen:

225

353

OIIINA

Wedel' ontuangen:

f'4.~

dOD

88

])' e ondergeteekenden heb-

Heeren ell DUUI' fl.;

IN PRWITBAMI
3.

e d k 0 op.
KARTHAUS en Co.

Z

.'fay

A. L. DE ROP. Albert Varer.d"l. Eo: y, rh,,,1 voor jon-

B.

n

.

in hout gevat, s&n eene zijcie fluweelen burBtel.
1032
G. O . T. VAN DORP on 00.

yan 75 Ned. duim vierkanf,
0

e~

81l
9, rite de la Paix.-Paris
Men neme z-ich i" acht voor,,1lamaak Btl -vervahchi1lg*

•

Ohartered Mel'cantileBallk
of India London & China.
an af hedell
oenoornd lot

iJe p1'?jzen van aUe al'ti!celen zullen
met 30 pCt. venni71derd worden.

'foor

j

M ...... 'Wm. G. H.le en Co.
l\fessTfI:. BGva en Co.
.
·Meesre. Pic·kenpack Tbi';s en· Oo~
M ••• , •. Mo.-N.m eo Co.

V

.,..,..
ben de eel' hunne geachte
CJienten bekellCl te mnken, dat het bestuur van hun '1'oko doO!'· 4en weeIer iB
overgenomen.

DE VELOUrrlNE

Faber elastiek,

VLOERSTEENEN WI'J.'MARMER
p r ij. g

125

i. "ene '}Jeda?e POUlJRE lJE RIZ
oereid nit Bismutlt, bijtlevoig van· een~n heilzallleu
invZoed voor de Imid.
Zij hot~dt op het aa1lgezicht en. is
zij .~eeft dus aau de h"id eeue aatuurtijke

::4!ii

BAZAR.
(187)

zich+

ordeel uilgeSptoken uoorhet Tribunal de laSeine uen 81llci 1870

BAZAR.

Prachtige G 11 P H~mmen,
Gebratene Sausichen.
]3raunschweiger Wu;'st,
Cervdat Wurst,
Westfalische Me1wurst,
Saucijs de Bologne.
216

belas~en

E. ELSBACH ot 0'.

31 bis. faubourg Montmartre, te PARDS.
(Corr"pondentiw in d< Hol/amuche toal.)

door

PIP] TN en VAN DEN STEEN.

EUreJp,esche ariikelen

iH~

HODgkong }'oocho"', Sbanghai, Yokohama.

Sa'gon
Am"y
Ba' gkok
SamautJg

Planteu,,:, en Dierentuin,
~ DE DIHEOTIE.

DER

Th. Londun Joint BtockBank, Prin.

Chin.

R. W. DEACON & Co.

voorlOOpi,!l; UITGESTELDtot
:u ..Iaart 1878.
Met. het inkoopen van alle Parijsche

zijn ale ¥olgt:

I

102(1

ViJor volledige inlichtingen golia,e Jllell zich te wellaen tot
341

•

. ceB Sireet, Lo~doDJ B. O.
metaalgietel'U,
The Bank of Eilgl&ud.
Me •• r•. Marcuard Andre en 00.
1>Imederij. koperslagcrij, draai'e- !' Par.
Rue LaC.yett. 31.
rij . aile soorten van ruaehine. I Amsterdam
Masua. Hope~bn 00.
':.: 'gemaa
.
kt en gere(Jal'eCr(.
I India"
Rott, rdum
Th. Bonk of aotterdam.
rIeIl
Branch .. BombBY. Calcutta, Madr •••
Col,.mbo, Kendy, G.lle.
Aisr.ned~ verkrij~baar aIle I ~::,Ii~: &- i.YO • PensLg,
8ingap~re, Bllavia, 808"
.machmerle benoodlgdheden.
rabBia.
.

spoed, en de meaSle accurateHsa uit!evot're'3.

LEI1..:RBOEK

_

De ~:~~~~otlieB~~~ll t:"zbijb:n V I~,pgd~
Ifeeren H. O. ROBINSON & W A'l'ERS.
MAOLA.INE W AT30N on 00., Batavi •.
. Mo. NEILL .en 00.,
Sama.,ng.
342
:FRASER EATON en 00..
Soer,.b.ia.

t'lW OV(}rzel',

Swadlt

FBBR~,

Volle maan
d'l! 17en.
Laatate kwarlier, 24en~

per Steamer

Cm,EBEs,

ABJIIOLD:

van:

.

24~

Overheerlijke Z. M. Kaas.
313

:'OESMAN en Co.

SOESM4N <.'Sl; 00.
zijn thana' \."I'edero,m. ruim voonieo ytln:
GEOALVANTS}!;]i;IW J.IIIER G, 7; 8 eU 9 voel.
ZINK in 111~d"t1 No. () en 10.
PLAATIJZ:RR vun. liS en 1/16.

E.
Nr.).~1.L..cos.OH
. e.nzw
...EgDSU
. . 'n.[,z.ER
.. ill.
nnedilD.
el.lsien. .
IIO.lJl'
BA.S'I'Alm·
VI.1LEN
,un
alie
ahnetingen
l'OR'l'LAND CEMgNT vlln KNJG1' BIlYAN en '8TUllGB.

VLTURVASTf; S'l'EENEN ect. ect.
825

OomminioonoiF.

T e koop
voor f 400 coutant:
I'~en SWlllll'iverHijpa8riJ•. ·

hong 4 ,,,et 4. du;m. Sohimmel,ouc! 6 j@~r. praolltig,

."n,ler gebrekon an good gedr.a •• erd.
lilformatien bij
241

Verant,woordEWijk voorde wet:

Mti..J>•. lIBOODgOrr

