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zien van onoe samenleving hier op narde danken
han; toen afzonderlijke gl'Oepeu van menscben begrepell, dat zekel'e eenheid van belangen, door
geogl'apLische gealeidheid of ma.tschappelijka behoenen in 't leyen geroepeu, eella liRllIV"ere aunslniLiog: der vel'Rchlllende individuen wensehelijk
maakle; toen veroieliging van gemeensehappeHjke
vijauqeu'; gem"k!te1ijker ved<rijging van noodige
JevensbellOeften, bevordel'ing' Vall gezellig verkeel',
en dergelijlte !'eJenen, hetdoel del' volks·formalie
waren, korlom toen het volk nog om der wille van
het volk bestond.
De qualileil van ta8t· oj' trek·dier trad al spoeu.ig
ill de plaats. De d!'ung del.' zl'lRkhere iI)uividuell
om nan bnnne meel'ueren io verstand en kl'acht
eene afgodiBehe vereeri rrg Le bewijzen, door de
geluk kige bezitlers die.:' voorJee.ien hnndig geh ploiteerd, riel) die \ ' ens in het leven, die
lllerl t.egenwoordig ,Vol's!en" noomi. Van <tat
oogenblik ontaartlden de '{vlkeu in !nst· of trek·
diel'en, Zooals Ilwn ceo pnal'd of os in het
gMeel splint, zoo spl'ak de vorst tol de manD an
van bet Volk: slel n voor den ploeg, lwbonlV het
land, opdat if" de vl'Ucilten plukke. Gelijk man eon
w e~ rspan uige n bond Lnol do zweep stmft, zoo rllnseltle
de Vorst het Volk flf Oelijk mell de vruchL
d,'agend . dieren hnnoe jongen ontneemt am
zc lo .lachlen eu vel'sl'Dllen, zoo beval de Vurst
den mannen nil hel Volk"urengL m~ uwe doclttereo,
0[> riaL ik ze gebruike zo oals mijn lust he t mij iugeeft .
I~en zeker soort van rechten wistell eukele kin·
doren des volks langznmerhand machtig La worden ,
Uet zij nit een gril, nit zwnkle, lot beloo Ling wegenB
bewelen (Jikwij ls Bchandelijke) uiensten, hadden de
Vorslen bun .ekere voorrecu tell loegostaan, van welke zij gebruik maakten om tot een zekel'e welvaart

o. n,

geltlaagd over ' deILanstel!ing V,8n hode';;, die pas
nit ·de . bloaeolau!len . w.orea aaogekomen, tar plaRtae
.JI$6i:uoBdwilleu ta . WOOAn eo tot overmaal . van
. . ..~t 4e~ adr~..E!nuiel~~Dden. lezen.
. ''l'efellOverzooveel, dat al'keuring verdianl, v",derL
.'lellWeldebil1lj"lleid.d~L wij deo lIoofdiD~pecteur van
deJiPaat- en Telepardi8natookprijz~n. wear bij '- ilj
., . .' 1I.,. .eerit . ter.,lfder ure . -:-aeboof' vel-Jaeot
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.iVan 1. -10 -wourd en YO()l' t.-wee plaatsin"en f 1 .-.Ellte he'l.~ha.l io£ de helft.
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aan
wenschell van he t publiek. Eindelijk is nnmelijk besioteu , om Ie. Singapore ue bt'l,ven en
IIl(lische Kl'Oniek.
dagbladen. uit gUl'opa Ie schiften, ell die welke
"OQl' Middeo- en Oos t·.Java beslemd zijn, fer d:recDe volmaalde rust, welke nURl' 't scheen <in dell
I.e boot naal' Sftmarallg en Boer(~baia ta e"pedieelfis\slen tijd in het Gouvel'llemeut At jab en Ondel'1'ell, In vele gevallen wordt daal'lloor de tUll VI\n
hoorighecleu heerschle, i8 plobeliug vel'bl'olwn, al··
vervoel' met ,1, oC 5 dagen vOIkort. Of hij deze re·
geling ool> tIe .ve r1.anding van brieven en gearl1k.
thans voor het eel'Btin gel'ui lllen tijd bevnUe de
Javasche COl/rallt vim gisLE;ren de lijuiog van militen van hiel' via Singapol'e, zontler verhooging van
tail'e operat,ie~ in het Anulab oesche. De verstel'kte
POl't, 1Il0gal\Jk zal worden, i.s ons Ilog niet bekenu,
kIIn1pong Darat werd uoor de on7.eo genomen eu
maal' wij nehten het wei waarschijnlijk. - De Heel'
de vijand verlaDr daal'uij 27 mlln ann dooden, ondel'
JANSF.Ji VA.N RIAY i. thans in de gelegenheid zieh
welke 'l'oeno-koe Amin, een· familielirl van Radjo
yartlienstelijk ta maken door eane spoeuige in voe·
!tam, Van
oozeo werden de Illitenanl B AK I'ing van den telephon, 1l1eu ig kleiu telegl'aafkallLool'
lIUIZE" en 2 minderen gewond. Een !rolollDe "an
zal knnnen wordep opgehe"en en door een t"lephon
::l00 mau Iuranterie en eenige Artillerie is naar
kanloo,' ver.angen, mai bet gewenecbt geyolg, dat
Analaboe afgezonden , am (zoo mogelijk langs
tie beltwaamste teJegraCrelen, die lln als cher. .let
vreetlzamen \Yeg, zegt het telegram van deu
kleine ltantoren gebrnikt moeten worden, tel'U~
Gouverneur) verdero oproerige bewegingon alknnnen keereu naar de groutere knutol'en, W3ar
daar te stiUan. Vooraf zul die lroepenmacht, onfian hen zoo drio gend hehoefte gavoel,1 WOl',lt.
del' bevel van den overste VAN LIER, geassisleel'd
lIlen is tbans te We!tevreden bezig, met den lele·
phon proeven te nemen, vall welke de uitkolll.ten
iloor eeu ooriogschip, zieh Daal' Loony Lumpaseh
begeven, om de roovel'ijeu Ie w~ter en to land te·
met vel'langen worden legemoet gezien , Eone alhier
gevealigue firma kondigt ze heden aan ten dienste
geD ' te gaan, tel'uggave del' gel'oofue goetleren Ie
van pal'Liculieren, tlie er ongetwijfeld op meuige, lei
eischen en de moordenaal's van eenige bandelaren
ie doen nillevel'en. Naa.' u1en uit at het bovenstaan·
wijZe nnt van kunuen bebb.n,
de moet opmaken, heelt de Regeering reeds Vr08lJe Z9l1k "un den vcormaiigen Regent van Pdger belichtau omtl'ent oproerige bewegingen in
klliongan, wien ('ue!l vool'loc;pig PaJang ala verb!ijfplaal. aanweee, bevinclt zieh nog allijJ in st aat
Analaboe; roof· en moorcll'al'trjJil ontvangen, wei ·
ke zij niet oil'lJaa) ,\chtle te pnblicaeren, 'l'egen·
van onderzoek. gen del' re<n!taten, waurtoe dil
oy~r die mindel' g 'ade lijdi ngen WOl'ut gamelll,
reed" nn geleid heeft, ve!'diant een bijzondel'e ver ·
meluing, ook als een bewijs hoe moeielijk bet dik·
dat de gezo,ldheid.Lu 'stand ?eel' gUQstig is; of deze
wUl8 voor den ,'ecl,ler is, om acMel' de waarheid
uitdmkkinn- meer te beleekeneu heert, dan tint hel
~etal verpleegden in de hosp ilt\leu benee!en de 1000 le komell. De Rand van Justitia alhier vcroordeelde
i. gedaald, zull~n wy eel'3t over een paa" wet<en
eeo udet"l jltren geleden een Europeaan, BAK'rZ)ltl
,,-eroamen, - Volgens particu liere tijuingen van danr
gellllamtl, !Vegens mODl'd, . gepleegd op een inlander
Loont ,Ie bezu iuigings commi .. ie groote vool'lvaill de residan lie P ekalongan - en lhan~ zijn voor
rendLcid. Ben schema van l1e t l'appurL HUll U~ 1\10den Uechler-l;Om11l1lj~I11J" V!; w .... un1 ........ .."... o-~-·o -geering is r eeus 01' reis nanr ..i.Ljeh opgesteld,
verocbenen _ wl\arouu el' N, n. de verUloord gohet"'een de vo!voel'ing van' de UI8t gemakkellJ ke
waande in eigen persooll e n zijll echigenool - OUl
ioak del' commissie zeer zal bespoedigen, H.et Bat.
te verklaren, dat, toen op aanspol'ing van den Be·
IlalldelsMail neemde dezer dugen eellige l,nnteD,
gel,t van l'eblongan de HI', B. werd beschul·
die de attnuachl der CommiE.ie verdienen, indie o
digd .an moerd, ',ij uit H ees voar dien a,"btena"r ec n
zij wil ondel'7.0elten, wal\]' de millioenen gebleven
v.!seh get.lIigenisariegdeu. De vronwv.n den vennoorzijn, walke de Atjeboot'iog l'ootte De viagge,Lok voor
de, Jie iud~ltijrl mede tot de gelll igen a "norge !>e·
de woniog \'an den Bevelhehher warn den Lande op
hoorde, vCl'o]ltschu ldigl ' "ieh dool' de bewering,
meer dan f 6000 te elaal,; ,u mnz iek ten l , 001 de
dat men haar leI' ICl'ecittzitting niet gevraagd
hoornbll\zerS tegen zon en regen le oesc\IermeD 1
ZOll helJben " of zij wist, t1al unal' milo vermoo rd
koslle de ronde 80m van r 0000, en de woning
w.rs," maal' "at zij vern omen had, dat. men
v!ln den GOllVerneur, boe beecheiden oak in Y0orden il,' . B. van mool'J op baar mun bescl,ul·
digde." Hge het zij: hoogst w",arscbijnl\Jk zal
komen, verslond slecbt.e f 120,000 . Het zal del'
Gellie waal'Bcbijnlijk aiet heel getnakkelijk valleo,
de Hr, B, spoedi<\, uit de gev&llgenis oot,,]agen en
om zlch over del'gelijke popteo ta veranll'looroen; , gel'ebahlliteerd worden, Nu nOg alL'jd In onze
hH" hr.TPI' ve.flJnf !"l(',h nhH l!ln!l' moet echt.el' g p.1.egd I
_
1 ~ 1.__ , '"
worden, dat. de Uenie bet op 't geuleu v[,n geltl· ' ferd der Jl1~liti e llit de Rijks-ba ~cbat!eloo s le
ver~pilling niet. bO llleI' heelt. gen:;aakt dan aile
stellen your bet ondel'vollden lee.! eu verlies,
andere takken van dieost.
..
\'e,dien t de £loging van Ds, OVlN", predikunt.
Op een meel" need"8Om terrein wo,'dl. i~ Indie
alhier, om door bijdrogen yun bet public 1, een
zekere som Lijeen ta bl'engen, ten ein,.!. H, zoode zuiDigheid overJ reveD, en onLaal'dt zy ~n g,e·
veel mogeJijk vel'goeding ta sobenken Yoor de stml',
righeid Len koste ·v;.' ll het alg" ..~een belang, ]", zelf.;
"an Ollzan goeden naam lIt t . b\1ltelll~"d:
HeL weihe bij onscirn ldig ondergaau beeft, eeD kruchlige
Il l,qemeeJl DagUad \VeeB onl:tngs op de 1l10a",IrJkheden,
ouder5tellni Dg. _ Wo rdt het iulnsscb cn bewezen,
d,l' de gewezen Regenl ,ijn' inv i"ed en gezag miBwaarin on8 Gouvernement ge,,~ikkelu WOl'Jt uour
de regeering van 'lJuid·All;3tralJ e I.en, gevlJIge vnn
bruik le, om tlvvr het VOOl' bl'9llgen vall vuli:JOlle
de over J~va loopende tl'a"B~llanheche lelegraa f.
geLuigell cell verdachtc io het ongelnk te st orten,
Hjn nRar laalstgeDvemd flJk. Dee lB door de unbe·
dan mag men "erwacl,i:el1, dnl cedllng legen hem een
stI'Hf',.ecbtel'lijke vervolging za\ worden ingest!litl.
kwaawheid der telegralisten, declo doodlen meD
bier te lande le"eude boomen voor. t~iegl'a arpaI" den gezondbeidBtoeatand del' bevolHng von
Ha rnarang en OlUstreken, koml lI e.g weinig verhe.
len gebrllikt, komen er telkena vermln.klnge n van
telegraullDell en Ntoringen io den dleo"l voo.r,
tel':ng', of.cuo on chini uo.oploosi ng iJij ;IOndlll'tie n
welke den Landel schade be ro],k enen, lel'IVu l
l'Ies,clren gratis wordt v.r slrekl . O. wIll'mLe is
de. omnogeJijkheid am tllsscl."n '. avonds \J eD dan ook, indien he, ui el regeut, haast auui l.laanuaar.
'd morgens (j unr ' telegram mel.! over Jav~ Ie laten
K v. 0,
Joorloopen, den guweoBchten spoed t.egenwerkt.
De A.uatrali8cbe regeari ng becrt dllarom den
wellsch Ie kennen gogeven, dnt op Jl\l'n een En·
Humol'istiscll WooI'(lenlJQek.
gelsebe t.elegraaClijn. moellt wordeD toegelalen. ~ .
Oak op .Java telf' olld.ervindt men de gevolgen der
.bezuinigiDga.waoie, door. onvoldoend en onbekwaam
V.
.pareol!eel, zcowel . op de kILntoreo al. voor de heVo l k,
zorglng dertalegramman. Op Boernbaia
w.erd

de

PRIJS

Wat men gewoon i. " het Volk" Ie lIoemen \YR.
oorn pronkalijk eene ze\lata.dig., met uownstheid
werk.ode kracht, daaroa ' eeo laet· of lrelt dier, vetvolge.I)~ . eel! ci lr08D, J..~.r .ee.D ~nn deD.U Qk . ... 1 weder
worden eene zillr.!audige kracht" eu aindeliJk opgaan
in "het menechllom."
ie"e . i:e1f,f"m'd{ge, tntt . be,i!ll;theid ' wedencl. lro"j,t
Wt\$ .balin de OUd6t.e . lijd~m, die me ll .ioh len aan'

zells tal1digt~id, het natuurlijk l'echt van ieder in·
dividn of verzameliilg vall in-lividnen, om gebeel
OULJelelUIDerd Le oordeelen over tijne eigene belan·
gen, weldra herwonnell za! zijn.
Weldra? Algeheele zelf.tandigheidl De woorden
z;jn wellicht wnt vaag, maar bij de duir.anden jaren,
dia wij Ilebben doorloopao, zie men op ee o enke]e
honderd uiet.
En iI.arnn?
_....._
\Vij zijn np het gebied t1er hij!,-;ii:b;;scn· giiraaKt.
Weluu, oil e8t te Iilal? Men ziet, d.t wij - zonder
twijfeJ tot genoegen der DES A:'060 llJE VA.N nEll ROEVIANEN
~ onwillekenrig ill een cit'kel zijn gekomen, \Vij zijn
met OllS Yolk var: haden lot het Yolk van zeer ou.de
tijden ternggekeerd. Zelf.t.andigbeid en zelfbewu;theid zijn reeds weder hel'kI'agen, Halen wij nn ook
dell cil'kel toe. Er maet cens een tlid geweest Zijll,
waarin nile mensciten eensgezind waren, omdat ar
of maar een mensch bestond, 0f de geiamenl\jk
nanwezige menschen lIog geen tijd hadden knnnen
vinden om twist, met elkander te ?'oeken. Aile af.
scbeiding, aile beg-rip van Volk 'i'/aS to en nog on,
dellkbaal', Tot dien tijd moelen de vo,kere n terugkeeren, wil de cirkel goheel nang-eslotell worden,
Aile handelsbeleUlmcriogen, nile Lationale baat,
alle oorlogen, en wat er verdeI' voor kenooerken del'
volken -af,cheiding ruogen bestauo, zulien vel'dwijnen,
am hot l'ijlt van eeuwigau vrede , wa~ro ver de uilste"
kenue a~t deSt, P iel'l'e dl'oomde, in 't leven te roepen.
j)'1!l zl111eu die lijden, die het barlle wool'd, "de
levellsge.cbieueuis der voraten is de lijdensgesobiedenio der volkell", lot waal'beid m3akt.en, lang vel'geten zijn. D~n zallen de r olkell zijn opgogaan in
!let MeusehdoiJl. D'lij " "" . • zal zonder twij fel
een dOllUel'slag aan lOoveel gelukzaligheid aen ein
de iDaken.

hf)re?~~~~e~~'Ull DU~I" g~~e~:n v:~~w~~ze ~~~~~:::::~c~~!~~
eon WelvtLl'enlle burgerkin, se. Aan dezen eenvoutlig
te onluemell lVat hUll lustto dam'toe bezalen de
\'01'81ell de macbt niet meel', ZU waren dus ge -

YOOIl J))E~ .LANn;.l.~:. te Ba:~.an~

stond badell
d
b r

noodzaai<l, hngs "lled ei ,linksohe IllidJelen be t ~ :~r:~'~ ~,~v~a:";:r; l:~ ~:n ~~:~ j~, v::t ::"gB~:b
Yolk d ~ .ehRLlcH lo doen. opbrengell, d,e Z'J tot ~ wou"llleda de Kamer ill de toko van die!! R eer gilbevreedlgillg IlHUIl8l' ~e gee rlen verlangdeu.
sloten W.', met aenen va\sehco .Ieulel geapond,
dien stonu "r aao was het Volk een cilroen, die
nit die Komer w,ggenoman "eo ki., met .enig e
dO~\' allerlei IJeia,ting'en en ho· ·6 haids-rcch to n w:erd . fieB6chen ro ode jonove,', wel ke hij d •• rop ill de \'001uitgeknep~n, weggeworp~ t1, 'weder opgenornen, DOg- ~!'-, galerij VIlD d~ t oko plant~te. Bij die gelegenheid was
mnals uii-gcp"!'.t, [otdat geen enkele suprijl;.e dl' ll ppel
bij gcr.ien <loot de uani.ter, die vau het; gebeurde
ruetH' in jI,i lJle vezden' .iVGl' blecf.
tersto-utl kel1 uia g!\f aau 'de in de i1llbijl..teid wonende
])oe], pl~t.eliDg, hoewal met gewichLig~ ver;;ctlij uJuff,ouw O. ');1 daze ;racht :e tijdin~ ve;:olgoo" :.~
sel~ ll ah voorloopera, is als een tweede Lal.iH'US
den t es tolo1~e orc!'. 1l~1]8BO 6n ""OS n~l
n;a; ~~:

vall,

bet' gevoel van eigenwrH~rdp des volks nit den
doode op~ewekt. Beded dien UjJ zieL men in de

en

~~:~Q~~f:=ll:~l:f; ~::~:;e(l:;:n -i~:::r:::d

J:

700: ~~n ~~.

,~t.> ht"\r1i.\r'1A .... ni ,..' nnn'!"' PRll "!l",,,r..:.l m."f- epn 7.t'7f;T't lHI()roie
j\j;IiU~t.:uaUlji.J L'd Lt Ve.1Li.!<.l.!.. dJ. IJ~ ':I~ L1UllW:::i;J t! (.
V ~I il\; 'I! ai' n.llll gevonden op eeo b~lk
bi)~en de ftcb terruu ur
dal VoOt (.ijne ei.gene belung'en l.ljn eigen wil \'erl nogt· 'IBU de toao, welke slentel op het uangelot pltstl e.
te doell galden, wortH door de vrvegel'e l1luchLhebl>el'g'
De Lnndra8d 11'11" ran meening, <lut hot door Satidjo
ver itiudeJ'd zlch ZU lV€l' en kr:lchtig to <108n vel'te~
Gf'p leogde ftl it bewe~eJ.l WtU.'i; en v8t'oordaelde hem to~
geuwool'J igen. Aa n den anderC!l kaot is met de
?;OHIU jBt'on dwsugarbeid in den kett.iog.
J

citl'oen. perioJe ttl zeer gebroken ) duo Gl.Lt men Cl'
!llet gewelu lon lmnneu niipel'oea wa t mcn or
vall wen~ehl lo bolen, D~ lUiicbllreblJel'B ell eel"
I'.uchtigen heb hcD ciaarorn de ;.'ondcub/)l- tb~ol'ie
ui t>,e oacbt. VliUl' ;111es wat zij tlu .. n of begeel'ell

wo;dL het Volk l\3n~pl'akcli.ik ge,lold, gmol<k"len
zij haudig- de f',ctie IJilJuell ul:"3 of het ¥lllk {tie 7. ak~n
ueetl of Legeel'Lle. Verlangt een VOl"sL oorlog tc
vo ureD , dan lant hij zid\ door ZU llB hovelin!~r,n
toevoegen, el\ aloID in d~n landt) vel'~pl'eid"n,
,,~lijl\ gepeelo t.rouwo Volk eiflc lit als elm , H~all
dezen hciligen

kl·ijg." \Ven,".ht eene staalklln t.hgc

.~" ~.-----

HE~ DIVIDEND vnn be, Nieuw llnrnarnngach Pranw.n~
veer is voor' 18'17 bepn.ld op niet minder dat.lS'I. pd.
Dut VIU het Olld Siim8ralJgs~h P rilnweoreer is f'astg •• leU op 8 proc,._~ _ _~
HlO'r 301' I'<Dtsou LAliDU OUW OONaRRs .. I, tengadel' vortraagdo opening VIlD den S!.lutaapoor weg,
wordell b de eerato ~eln \7E\. n Mei: ~e
gth.lderOD, VDOl' de Teutoc)uiltc:ling bustemd, ~or dBn In~
gswncht vannt' den l uon April , Wen'~h'.I~l k voorLekin" ilt h6t, «"t iuzendorB on SnbIJOWDlISSIf:\[} de loevolrl'e

geliDoodoll.

zo nding dor voor worp on nio~ lSDger uiistel1etl dau
1100dig jil, opa~t. bot dar Oommissie fall onhaogst

partij a aa 't I'oel' le I<omeu: ""t Yolk bn geen .
oogenhlik langeI' I'ust.ig gehontlen word en, tenzij :

en rongAcI,ikking niBt aan den noodig.n lijd ontbrok.,
om uli ." 01' 't word •• ligBt t. 1'1",,1""11, Ilout .... n·

callB zelft.ncb .. ~

neertle VGo rWOrpOD allo ontpnkt 7.ijnJ kUJ? men ill ~ t gGed

die pnrlij op de kusaeO B ziHe.

\Vil

ligll geeslelijl<haid VUI1 de voorueeleu <leR olTioieelen
g. ,olg tot, eone rang.ch ikking 01' van o,.rgaan.
Do Sub,colllrni'8ie voor S.rnR<'ilug ".n vmstreken
geloola bl ijven profiteel'en , bet Volk is tot in ,.ij n. :.
"ieren gebeeht aan 1",1 galeol ~ijller vauel'eui Vet· i h<eftreo' . een vrij grJot get.l inlandocb. ind uet'; •• ,
langL een groepje dl'ijvel'B verbeterilJgen t.egell te · teu die inrendingan habben toegeregd, op de lij ••
l,oudeu: hel Yolk heart cen nfkeel' van a! die nieu.tu~n. De Europe.Behe iDduotri. te d •••r pla.tae toont
wigheden, Stell men daarenlegen rbyol nt.ionaire
neg weinig belang-Btelling.
Ulaatregelan VOOI'; bet Yolk i ~ die veroude rrl 'l toe·
standell lrarlelUk "'Dede . Zoo i3, wijl het r"ilelijit
reeds lernggewonnen beg in.ci van opi)ormnc\tl;· deR
Valks ·nog bedorven WL,rdL doo r eanige restau/au
nil den citroenen.lijt!, gelijk de doode vli"g do
zsl r de8 "polliekcrs pt.io·kend 111 aa i<l, '!ret Yolk d"
zondenhok voor vele zaken, die tegen zi,in dgen
beiang indrniBen.
Milar de teekelleTI ~ijn daur, d~t da lligebeele

Un SAJoA~nu. .In ,Ie forslfIJ /(///(h'>J:
OU •• KOUllU.ndaut ran het Regiment 0,·1. Conlerio, do O.era~6 A, Koenen be.rt 'Un pOlleioen ""Dg.vraegd. De ,benoeming nn den O ••rBt~ .. ~T: W,
Au'lf,no rtb , die )or. g~r· Lul t,.-Kol oD el d.n . Koene.n W.B,
lot kolonel, . chijnt den 1•• toteD gegri ofJ te. bebbeD, .
omdat bet d. gewoonl,., en niet mear dOD bitlijk., ie,
. oat de hooftl. offid.re • .der .• pe.aiaI. w.pe~8 hIlO.D8
hoogera ratSeo verkrijgllD, I•• amen met dle ,d.r IQ-

fIIII..rie. De o,.uie ·Koenen. 1O~ljll'D~ '. Konlngs
terjliatdlg Ie bebbon Afgewaoht, oil, toall · de.e d':"

Of"

en de teleg ....!' he m den uog .ao Kolon.l nlet
bNCht, fond hij, mat r< "t, dat 'YD" langdurige dien:
:~~ ~tet ge!!!')~g g~~pp. ~cieald w:erd8uJ e~ v~oeg h~
'VII ontollS met bahond uri reobt op peDllOco,
D. m.jG:>~ Perie moab thaol Kommaodant fOn ~et
Regimen'!; Cualerie worden, d. majoo. . . n Iloddlen
I. ,oorn~men. met .erlof ulat' Europ& t. guo, 100dllt er bij het regiment t"BO hODtdolJioiera-pl •• t •• n
opon komen. Zullon ,ij .er~uld worden r V .n d.oplOMing
elit rra.g.tuk door het Departemen t vsn
00rio8, hlngt de to~kom.t .an het R egiment Ooet-

1'3"

CIt"'B16ri~ ~f.

Inclieohe

UB }>AT.;,L/., 21 F.br~ari D. too.toud in de Battold.ndeD i8 or niet op .erhotard. Alth.ns de .. r dagen
,\in derwsnrte: op niellw troepen g07~onde.o ~'t1n uit Pndnng.
... _ llIJden morgen is Hun bet Dep8rtement run Bin·
nonlnnd~ob Be8tuur de a'Il beoteding gehouden voor
don (rro:roer van Go tlVOrneOl c nte producten y,.n Tjimm
llM:t' B.~:ts.'iia: ~fl.!l :r.ou.t DtJ.!U' Tjicllo; KfBwang , Tja~nng
bl)ongin OD. Pam :m Oek:ltl. en vnn Got1yernemeut5 gOlden
!lilt.: dio pb~t3en.,

:Elr

WiueU

t wee

;;:i:~::, ~~:A~:i~E:: ~r~~'~~;:";e:~ikol ill,ehrmll .
r o:trloopige toei7ij zing Y'l:\ll het t I''f.nipor t 19 geguud
U:l. het. :E~b!l vi"mmh Tj nni~veer, datu' de 8t ukkan "Van
d:e61 ::,nctereu iuscbrij'ler niet in orde bavon dsll , werden,
( E . H . B.)

])0

ii~~~~ ':ij :;:":;~::;t ~::d" J::;~lJMe~~lB::hn"ae~
den heer Or:lnndini g oad bez~t WioS r oornl a.en hoogei:!
p~iji ill e&D.m9~killg genoffian. De GouvAienennl en
mmr. ,till La,ilsberga bSfontlail ~)cb met ge volg onder
h.t gehQul:, H.&t c nth ons iasme ond a r bet uit'gs1.CllJ hte
pa.bliek wlia :/iSGr gru o ~. De be~r Sa.n v l e~ RCOO~PJlg·
j

neerde 00 de pilma , Per.aonen dlE! ook de Batl\VlillilCh e
C' l}nC'erte~ del' beide arti8 ~etl haddan bijgewoo:lci, f61'~
kl,.ai'uen, d8t me n, Mend tlh~s )hD. hi e!' Dog bt3tel' ge~
;;oilge;;. hBeft~ da.n te Batrrria., WilU hatH' g elOndb~id
l1cg Oi'ld-el den eersten invhJsd W&5 VRG het Batsvul '
,obe idimeat,
( d. D)

]fort en Bondig.

nie.VergeliJkt
mller I·k.a;"
.,... bel,.,lo( gOllll&kt dan "oe~tr· 1
m.n ,.1 •• bet tot,,1 Qijfer de. ,or1" t.-

_______________

OVtJrzlcht der Indische Dag blad Pers•
--..:-~---

H.t Bat"";.,,,r." ".nat/.bi"" gee" • • n ar~ik.1 o'e'
, Buit8nlftDwobe ,erloflw en peD"io8oen der Indieobe
amblen.ren op de bogrootingbn." Gerogold kom i ... ,oor.1 uit N eded.Dd, nn ook BOD,tijd. door Indioohe bl.·
dOD klacht€ln ,oar OYer de grLlote !!OmmelJ) dio Bltn
fedl.lftltrtlctementen

WOrdt:!lll

llitgegeven

en

I

kale trcffonde fei ~en, di~ cen oprnerker in zijo Kri ng
heeft kunnen "!lUDem OD, 'Worden dn lu'b ij meclegedeald,
en do horbnling van hot..lfdo feit door 1.,""billelld.
perl!OnCD doet r..lldoron tot Yormeerdering dier feiten
be,loiten, Eenigej.rongeleden mnokto mOL "iob in Ne~
dorl.nd de l'olgende VOOfllJtelllngvan een Neder1nnuich.
Indiech ambteoaar; ho~ge t ra otomenteo, lc ve.n in ceD
mild k:lim!l)8~, 8cbittor ande b atrekki'Ggeo, waarin de
e e rzuoht: geatrceld werd ell men zijne beerij~b r; ocht bijn"
den nijon. teugel kon vieren, un en dan op '8 lands kt18t 8n €lane mnilrei!l naar Eur opa, om dSil!r ,en grand seign 8Ilr ll de neemd0 landeD te bereiten, en ten Alotte Ull
Glec hts 20 J"rtlll di ensb ee n peusioen, groote! dan £len
G.mbtenal\f in N ederlitnd .kan verwe.rvon na 40 jnren

bed;~agt

thUil::: ~ 8 .
D~ ma~t6(Jh RT:"· i? ~L welke licit bbkende R; g ih0tel heeft

bea~w.ui.'di ii im: trent i€lrk!.ard.
BisLla:rck trak r s le rij kskan8sli e r 54,000 m5t'lt ., ala
700i;'to..aliga :mi ni itel' 'iAU L :tuenbDrg 9000 ill" en a Js
",illi.te~ 'f.n buitenl.ndsohe znken 36,000 m" lot •• l

i9,OOO

ill,

Volgen. madedeeliogon u it Born werJ de w.~rde
nit Ut1 verBchillende Zwitsersohe kan-

tiOf fOOl'W6fpeD. ,

Eu.wpa.

de ve rhooging viln bet cijfor Illu"t lijll, to~det" dat er
een betrekelijk ruimer gebruik vau het inland;ch. V8rlvf ·wordt gemaakt, l ooals de Termeardering van Let
getlll.ro bteDaren gedurondedel.Bl.to tijden, dat iu lSGO
op J ... en Madura 2587 bedroeg en op hut 6ind van
1875 8499, eell~ vet'lDeerdering mi!t DngJDoeg 40%,

Gedareude de t Sll\oQutel\ing to Ptlrijs in 1878 zl1l·
l , n er m \lIieknitvoel'ing &n ~lal t8 hebbell in het Paleis

, an het TrocRdero, was \'.
,tln ... ri

,ill

do o, bllitanlAod6obe kun,

cieel krm \'iOI'd eli genomen. Ook' Nederi.nd.cbo ,

:arti5tsn Eiju, dllartoe uitg9n oodigd.
De efgeD&at' van bat 0 .2,f6 Coomalll,

te Rotterdam,

b.eeft de gehe.le ontvanget van een dog f 260, ler
belohikking geit~ld vaD degen.n, die door het ver"
I:loedeJijk ,.rgaan ian he; stoomlQbip F rio,land in
on~lD~kige , om.tandigheden ~erl:er,en.

liuk opgericht, nameFJk eane}} Duitllch - N ederlaudsche.
1Da&tlchappjj te, . enaardigi ng van ,iltall hoodoD."
De f.brick is gebouwd aiD den Krommen Rijn, roet
az.beideralVoningen voor ong6veer 50 huiegezillnen, al~
lell ·Duit.obe r,.,kUeden. Aan he. boofd BI.Bn twee

FEU ILL E TON.
Wij gaan den lleelen dag nit rijden,

(SUd).

Bpoedigor no,.• t dan ona :maar niet d.1I don paardell ner i., CWO"' bet begillt al eudig ",urn to Worden en :e acbuimon ron 't "",eol) bereiken .... ij het oord
,an onze beBtemming. Df1!l!' is .eell uitspl.Dnirg, en eon
pleiz.ierig0 ook 1 W Anh j e hebt er e ell 8chomrneI, ~n
acbter bet hui. daar is een berU", en die is z(.o on tzettend hooll dot al. gij or baTon op zij t, en d. luob~

il holdet) dan ·b .1r.t ga den torcn·zien ran orIlla Groote Xerk, en dat. ie or t.ocb maar 6n,ntjeR dric uran rij.
dena ,and.an ! Man.r bd allerm,) Dil)te II binnen in bet
bosoh, d.ar beb t gij een kluizonttarshut en daar zit een
eohte klnilenltar in, ten mill~to hij is net :roo goad ala
ecb~, want hi] kan .ijn hoofd baw.gen, w.nnee r eon boerenmeid die be~ u .ion I•• t ergoDiI op t!Opt. Den oer.ten keer toea wij het 'Bgen 8:chrikten w~ er lOa van, dat
mijabroertje begon Ie huiJan. De be,emi.t I.eat ill
""" Gnd boe~, e~ op d. tafel ligt ,yo bet.,h.rn, een
O1Igeme08 beaohimmold .tuk rogg. broo~, . lobter io
de . bat i. lijn bed, d.ar ,1.oPt. by in ope.n bOI otroo.
~. zeg.,

,mea,

nlgf\meen nit

te @pr6ke:l is onbillijk

nit

1011
0011 de

I::.tllBh.OQdID~ , lun'Sr8D
von all.,I;'i .-•• ,moed.ne, pr,.tje., p(mr-parierl. die
root ,..elen . e:en oDaangenan: \. aijd.e habben. Den ;.1

~:t ill~~~:r Wi;oe~:lij~oo~~ef~ij~:or!:ni~:~:ti;

b:::

z;ijne tboorieD, in onder.8cheiri~ne plannen ont''.d~keldt
uitvotirb~arb"id

to kun.n.n g.,.n,. deugdelijk.n krach·

~:O~~;:!~bi~t';.":i~I·::o~etd~:r~:t::d.bl!~t :i::e~~:·;~

::J;P::~1l:0:~fl;r~~.~:~::r~~~8:1~~~ ~~r~:Oijg::O~:~~ra~~~

'i

NEDERLAND,
_ In het V/I'ech!SC!. Daqbiod komt de volgende
adrcrtentie Yoot':
IrNBnr aRnleiding van do verhooging cler HondeJl~
bel•• ting, beriohthet Seatullr van bet Nederl.ndsch
Tuev(uc utsoord VOOf Noodlijci~ udo Dieren te 's Hugs J
J nt a ldlltlr (BflJijneustra.Qt, 3 i) worden ann g~ n~ruen
nile franco Loegv:londen h ond t: n. Per pak8chu,f:, 18 ue
vrilcht niet boog. De bo uden worde n ill bet 1J.\'evillchtsoord zoovoel mogelijk Ilan nieuwe ei gennren

gehoJpen eD, zijn ze daarloe ongm:c~ilrt., op ua mil.Jst
,martelijke wyz. "fgomaoat.
Het BBstuur voornaerod,
's Raga. 12 JllDuari 1878."
REOnU.A.NISA.T(}i;

mm 110LI1'IFJ 'i' E AMSTERD AM

O ~e r

de 1-e •• ngeleg enlH~id WOldt nit Ne :l'"{and'a hoofJat!)d
.all de A. O. gesch, e , e n,
Eeoige bl.duu hebb9n {l0meend t. moe lsn meldeD
tlat de ~iini8ter van Juetltie den burgem eester yan
AmsterdaIU heaft doen wctitm, dat ;-ty niat ka.u "ol~

1.'1~~t e~~l~mhgru 'frig.LQ1'~ d~aitlo~up~r,G :r:;'lh~~f'"d;;Dln:i;'

fiaria van politii', Bilrvol olltalag te geYtlll en do(}l' ~ en
nnder t e doen \'ervrmga n. E en uud t;} r blad wist Dog
wot nnden, nl. dot do heGl' de Klopp l>r tijn ee r ... o l
onts!ag bad ge'luagd, S eide bericbtl;!l ba fti,tten, niB
ik goed bell if gcliolJt, an dua!'n'ill .mag ik ni et tw ij felau, 0:, walH'hed~n. De lUiIliabtlI he" fe den burgem rJe l3~
tar lliets doen w-eten wu.t ml1s r eenigszins gelijkt .op
belge.tt verbaald wor d!' \1'.1 heelb hot hoofd der ge·
meonte den heer Smidt uitee[1g07.ieb hoe de qunesti6
tltttat., eu daarop heeft it\uh:~ tgetloemdtll di e 'Y~rkluarde
Lis ts V:Ul de 'L I Rk Df te waten, geant wvord ds.t hij
zou ond tl rzoekeu, \Vtl:lnn, hij Olldi'rto~kt LO g . W ~ t ka
die qU. 6stie elgeDlijk itt? f..a l u misi30hitm nie t zoo gdhea l juiet bakend 1,ijn . ZG i8 doodQ3nVoudig d aze. De
G·enHt ~llter!iR d wd- h e t is e en pub'iek ge heim dl\t
·d()or lliemulld wordt we ~ t Bproken~ a leeu rial de polit' e r~organ:aeeren, WfU ,lue r de minister er in to . stemt
t:311 an dar (uttar do kenz e va n den
H.and) t e benoemen tot ho')fdcd.nUlli! !H~d!i Zooluug dit t,it:'t ge ac biedt,
kotnt , ,au, de~ ~~e ~ga~3B ~! e ntets. , W6i~6~~. , de, IDini~.

alles wa t van invloed op

\.1 in 1860 ko. gesteld worden op 25 87 voor Java
en M.dura on 623 voor de bui tenb'e zilling en, toto.1
":-~=-.JJ ,y.,,:;: :... .~;. :--> :~:;~ ~"~L "' ''' 6 . .... ,,~ .;; ~.,1.<..;.. ..... ::...::~
dnta 8499 foor debaitemit~iDgeD 871 , totanl 4370
Verder moet llleD letten op. dsn invlo9dd er pe,iodi,ko
traotementaverhoogingeD en de forbeterIng van ""Dig.

i~·~~ b'i ~~w

~1~j:l81:~ o:tl~er d~:n ~:~:~r~~;fd ,,:~n !~:~ch~eo~~ij:-~{~,:~
opdat den beer de K. d. gelegonheid kunoe worden

d ..:r bij op de hoog '·? wilde blij~et1 1lsn de intrig~ea
vlln kociD gin liisbe1 : I di!l Rall de Spunnsche H egoeri!'g
moeielijkuaden III <len wag wil leggen.

blauw

i s laten, en er

~Ull

veien) die in

dit ge..1 \'iemohan dat de h ,er de Klopp er in de ge·

gegeve n to tQonell wat hij in' 8! .. a~
te doen ...N~
woet i k r.eer we l dat de Road TAn meaning is J~t ii. f:I
UIIlD bet nl ut kllD; nIB bef\ niet anders ·i s, dan 'lll~e n
A1Ust ~rdama Yrilede lDlumen wt.l tot bet fair trial mOlten ovel'gnrlll. DB bBvl)lking , del' hoofittad li.a t · mat
v-erlnngen uit DRat de. oplol:fling cler qllBsltie, m~
vooral naIr de reorgani~atie .
DE DUTVEL , De Gtrmam'(J. be'at in vollen et'tla.t
het verhanl van de verbnnnin g van eell duivel, op 23
D,oril vnn het alg.loopen ju,.•De d ..d werd ,ar,iebt
d';or een ge •• telijko op een. de,tigjarige' "OQW. Dele

rankte eindelijk den duivel door d0 keel kwijt, maar Yijf
dBa.n laler .ehijnt de dui •• ! ,ien weder .an de nOllw
te Qlwbben meeBter gemaakt, De. '.i'i,fd neemt bet ver ..
h.al 01.. r.uilleton over, 90 zol het .ervoJg TAnile,.
geBohiodenis I. ter meded.elen . .
'
..
Wij ,Ieien on. do t eoua klelDo kantt.eltenlDg
vlln de redactie de zaak in eeo ander lich~ fill a\ellen,
af mi88cbien least men wel aaD hat Blot ... .. Bier . ODt~
w.Bkte ik. ,. of weI d.elt eon noot med., dab . ,oor
1877 moet galezen worden 1477.

Gemellgde-

beI'~ chten.

E EN JON OEN VAN JAN UE WIT.

OnlAng. hoord. ·men

bij de .lge me.uovoeie.iDg. ~ ~r wilrle di.reD i.n· d • .dier·
g .. rde te Poil ad elph 8 een aIgen 8nrdlg gebnII opgaan
tiit de kooi, waarin Ylioh eeo prBcht.ige leeuwin, beyond.

Uo b , wakora echoten toe en ..gen met .chrik, dat het
die, h.ol' m.altijd wat te gulzig ,<rorberd bad eo dat
cen groo!; been in haar ·keel was geschoten, zoo·d at zij
dreigde te stia ken, Do opp •••• r wilde n.atnuriijli; ail ..
in het werk .teUen om bet kootbar. d,.r t. ,edden,
sp, o ' g in de kooi, greep de kODingin der dier.n, ,uin
den 8t~art en slingorde hS Br op tijde) in de hoop da~ I.~j
door d •• e oueerbiedigs bahaudeling tot o.n ItU~t8te
krae" tigo p')ging .ou komen om het be.n · It,,ijt tl>
*· ~hO "'" , d .. o b. La ...... r6ocf.,,; l.u:li. uit!r was reeds looyer h.e eo,
dlt zij .ich .lIe8 liet welge •• Uen. Nu .troopte d. op .
pRaser tijn mouw op, sts k OnferY80rd d €l baud in bsar
muil, gr. eJ! bet heen v.at en rukt. het baar' nit 'de
hel. D .Brop .erwijdorde btl . ieb onmiddeUijkuit .de
keo', zOllder het gereade di •• tijd t. l.t.D h.m .~r
, 'jll .fdo. nde hnlp te dankeu .
Spoonwiw Ml<.l'i.' ~Nfnil4l!) RAILS. Oalifurn~B bezit
B[lDorweg, die in eenV"Dud alld!1I ov~r!;reft wat tot ·. d~"·
varre van dien aUI'd ge nl~~flk~ is, en waanan de k~8ten vaD a!~!lleg slech B u!l. ger'lee r tl. 5000 per .kilo.met e r Z-lPell bedra.geu. D e gehl'ele bove nbouw be'staat iu l'it plf~llk6l· gdbr uwdo p risma '" 400 m :J)imete·r
hoag en 700 miI1i!lJe~e r •• " de b• • is; op b,ar .toppunt lig! . 1.cbt. oen apoor8 ta.f. De r ijluig.n h.b,
b,n Iwe e wiolon ach t . r elkur, d. bakken bangen
lougs beide 'lido ll en de. pu.a.giers .itlan , aan de
beido lange oijden legeDof.r .lkoor. Op geJijke ' wij ••
i<1 de locolUotief gecollstrueErd, ~(jch bet 8chij n t ~8~'"
neme lijk, d /~t zijl b~halve de d uagwieleo, rijtuigen ~n
machine ook horizon tnle wielen tuHen bebboc; looirJe
, de ~en8 p [lri ~ a
weg TRO Hoi-S ~one. Vol~en' &en ·

een

Ut!l' : olJ ~ ~'n ll

UtI

~~~!f J:ratH,.'I.jr:() J!4·(l"Ju l m:r

iii .cie

. proeir~t

volkoluon gelokL.

leger:heid worde geate:rl zijne in fele op~jchten r,p ~
merkeuawa.ardige reorgtllli8!,tie"plannen t eu uilvoer tf)
legge n. lk B1Uit mij volkolllen bij di, gel'o.len aan.
BIUft ookde beer Smid t c, Jigeraohlig den t oer de

tractementen,

in aanmetking dr.n wordt er

cen ongen.akbar. hoogte oildngend op ono
I! eorkijk~ Zoodoende wordt hat In een ommezien tijd
Om arm t&fel to g. ~n. Be.t diner baHtalt nit bief' ~llk,
TIn

die IDee i6 gebrn.ch t, sla met eiereq, cn pann8koeken
ns. Maar het- VOO1"Daanate ja bllfl.st niJg, dat 'Nij in dt'<
open Inoht ",itten te eten en dut or kippeJl en eanden
flak bij onze etoeieu komen ehn», om de bro~je a die
wij haIr toewerpen gratig te v6nlinden. Na den maalLt d W'ordt er cen grooto gomeone:ohappe.Jijke wandcling
ondernomen . Bij die gelegenbeid komt het tUQl:!chau
ee n gedeelte fBU hat gezelscbaptotuenw"dreD , W8artoe ten la&tste zelfa tante zich lalt o,-;·.:.. rnal oD. mllBr
om IJPQedig met een: "mcDsch wat be.n ik bogon~
nap I': h~igend en blalend Ban de hol!illg van can beo~
, eltje in bet zacbte gras Deer to, sinken. Da&r
g Ran wij ons nn all en. gemak k:elijk D.e dcrvleien , tot
mijn beide oudate uJ8ter!l, op verct' l'iind vO f zc.,ek, een
duct zingen, cn mijD groote broer (die bijzonder g r e.ppig
,.ijn taof) on~ DOg eool weer ver6 611Jt up t.ijn bOl"oemden
"Wellt-Indiecb& neg ordlns" en .• d~n Spaa 1! ~ehen dnDs
met de ca8t.gllsttt"'n", (m aar de c8etagnetteu moot je
er bij denken want, bij knipt 1l1aar zoo Wilt llJet duimen
en mid.delvingefs, ho~wd tanto t die c r 'ferEtlJ.ud van
!cbijnt to habben, legt da.l het besb zoo k.n), I [' mid.
dela. gaGO et eeD pa.r bierglallllj t a rand (l'rn de dorBt.ige
It~l a n. te l.fen, met e~n :.ne(\gl';~l ~.'l :t;tijulobeu "yn
en Faehh rerwlter, en d.t wekt de gp catoQ 166 op. Jtll:
er~ ondanlra de vormoeieni"aen Vin deD daS, beeloteo
w:or~tt o teel)a!gemeen Paterlje lan·g ·, den kan t.
D"t i, VOOt n:;.ij DOg h8ut ,het prettigate ,.n aJ1r! w~t
w5." o,p NJ.len toobt genoten bflb~en, .. ,ootal W8nneer
t:l,o"dtr~ midden in , den krir.: g .. gapJa"tat" op de uitnno~igi~g: . ,110m .Do!lnetje, gij m ~ogt kialen g.an!" f.der
Q\tkie.~ en de.e de '.Dmoediging: .dat m;;oogt ge Dog .
J

rog eon kalm kopjo Ihoe g ed ro l ken (de klai' Gn pl'Ofit~eren intunc::aal1 toch DOg eeuil "au dell Ilcho mru el)
en hat loopt :lOOO at BpDedig na nr r.6VE!neO, a15 'i'iRUtlOl:)l'
he~ rijtaig weer voor komt en de trugr aia e f:ln arm~
Vllllg neemt.
. ..
Het 7.sch te dreunen ,an den wagon; be!; geltltm!ltig
geldiki:lak van d{) piuHaenhocv6n. do 7;O !l d ie in gond
. (l(] purpe r tar kimme dllU ·t
het dnrlkbsl'B ge\Toel V!HI
ni bet geamHakte g"'not, he!; eo n m~t het MJrier wer H
samen om tot :tocb gfl peins t e s tornDHm, dati a Uh:m a
bij de jO[JgerelJ, yoot' wie de du.g zoo on g er.u t.:.ll 'i('.l{1 g
begon GG t,Jlet :mlke buiL( n gcwone iutlJ unnio ge3 gc·
paaro ging, Mer l:cbt 1011 \; unnen uitlo opon op a1asp.
Oaarom O')R word!; B( dO(1t' d~7;en l'n genen ee:,1 lh~ojf;l
Jlfl r, geb c ven, t()t wij n)lt. ,-Ige allen, jO[jg ('n oud) Wilt
wij Ran 7;n:ngtltukj~8 geleer(: 4ebben. op de sC'hool, of
W8t or .an welluidend~ deuntj oR elders door 0 :: 13 lLlH"d
opge'V ingen, tOO goad en 7..0 0 kWllOd ·wij knnn cll tl;; O
best \j gev-cn, Nu \Vur-d(; at' DOg ce lis ~ e proef g,1nt'ttl <>.n
VRD dat we' bokande, l Op ee n Bchoonell r.f)Ulara.olld",
Bea Ander "Ie.apt {JD~ ID OO in dieD dt!Ugdztlm~ll lof1.u.ng
op do te n edenheid: • Witt ~r!"\g ik nag nnat' gehl en
good?l! Het pleizierig u • Zio d-e ll1li.!tn sobijoL donI'
de boo roen" V6:oplR.att'!t OOle g,edtHJ.ht<;ll\ 11 fH I' dOll Mel
g c-.hee1 Au deron t.ijd vall IJet j:HU' nlll be-t, a vo: dja ,:an
Sinterki.tltl kt)tn t~ w " Hl' tet weot tooh Yil\,t deo bU !:r ]
to vorw('r Vt'D difm het 1i t) \'Q Il Stel t'l;ltje, tl o ik, \I Mink6'.1da !:thanH, "'l'lf~ no. nog eOIl twoedo ui~voe rlU g . mng
b~bat.,nl.
Dit !fi~t9t,u is! dR.n (lok volkotu9fl yf\n to~ j

I

maar, JO ~(U" er kluilen8f'1r '" voer We!!:D. - om
het ·prettig te '. ,inaeu, .' AI. we Zijn-B.rwaa,d. met
een eOllipsinl bekl.md bart bebben g.g,oet, goaa "i)
JI14if~.wi~,,'eIlJye~cbeude . d.","est'~m",o,of wij
....en 8parappel. : .ndoell .. do vold.e k,kia8 dab .r.1
rijpe boachb....D·.ijO , 9ok w~rde" e.r k,.n.eDge,loebw.l I!lBmaai doeDI " nQllwfiijk. :arw.oht om mood.,
·ten..
eikebJ.~reJi, k.dtiog<la . gem.akt , •• paardeobloeiDeteien01l prutmp .· ruikere gep'okl, tol :"ij al . . 18
.b ie.
..
.uolOha_ , weliiClolea OJl' ·eeJI· ..kb~t'lI m_te:t.
laDS me, r .f 8. moe~ ~ao\tj.8 . • au · .iDd. · •• n lomo".
4i9 · 1riI·'fIIloo~,eobt!D \ bo!/QI 0,kI811'-r, .811 ~'lIklliert dlllll..r de llitap_Dniog ternj,dllGr wordt .

van:

goede aior w,ordt ~e mftn.~t

schnd olijk. ,an derg olijke aweeperijeu in het liobt ge.teld had.
__ De Spftllnsche gezaut te ParijEl, de beer Molillea,
tfl l uaar de Patrie r..::e.de de: lt, :'iich niet nsar ,M adrid
be;even om de hu'." d ijkBpteohtig heden bij te WJneo ,

J

E. HA Y.ER SOHMIDT . .

~eel

- De Pl'uissische Knmer VIlU A.fgevnardi g den beeft
h cefd voore,tel deL"' oent ru lU-fruoti e verworpelJ, hetrefftnde de politiemantregolen, welke to MarpiDg en tegen
de r;ooO'oDsamde
verec hijuin geu dar beWge Mangu ge 0
!lomen werdeu 7 nadat de ' miniBt6r F:iedentnal bet .

H tJ t getrd ftWbteIlluen op de buitenbezittingen wall III
1875871. Hienoo. kan Olen eeDa minot.Ds gelijke
•• rmeerdering YOU 40% onder.tollen, .oodat het •• n-

N e,mt wen dit allo.

~en

-- ,- _." , . _ - - ----- - - - - .-

w..

don

bet r.org_aia.ereo gaaD.
Nordeel ople, .,on 0 '

orgllu i8ntie. dan £al meu l iJeb.ij dan o ok 'IlOle..'l 3 f) oleJls,
tob 7.ij I'J e verwijdering moeten ovorg&lll. Zulli. cs nel/air
trial r .~l d~ gerueanle Dlj"lIJeb~ ~n ~eel geld !rosteD! o~~
drl; b lJ gehl(!ken o'ldeugd:-. hjkhe ld J de reorgsDJfJatle

Elu'o}leescll Nicu ws.

de ,e18n eindelijk, dio door eell .edof hunne .pa.·pen·
lliugell ~ageri wegslinkev) bunne ft lllh tel ijke catri~re
'Cl'broken, un l""ter wl, &r in Inui t} te ru gge koill l'l ll ciB
'lsl1'llflgle jo'i' life" op nieuw moeten beginneu.
D•• tati.ll.k b. wg.t dan ouk vol,trek L niet, d.t el'
200\1e16 misbruiken z.ijo, eu clat la! vall 4UlbtollQren
tOO d,kwerf op '. lo ud. ko 't8U in N.derl.ud goode

00.8

g. ot

dar . geme~~'el iJKe

tig, zoo ala we dat Iloodig h8bb~n) dan heilfb Diemaod
hel, te bejttmmere~~ dab .Lij in tijn6 b~~rek~illg 1S' ge -

_ _ _ _.=

middelen en mat he~ oog op hUll niet ruim v ~ rlofl3~
traoleme!'.t het hier blij ven volhouden, tot ook .ij hiot,
tt er'i'sn of' VOOI' al tijJ gekl1ft.kl; huiswti.urta keereu ; niet;

verlissb flohter uit het

••n

..n

kuudiga bebandeling eD ,stb.ro • ,d. en .ud e,o kureo, het betre kkell)k fe el l(lurder l e ~roo r menflch 'lfl,
dio 1,lch vOor korben tij d . n het L,no' t el:: ig~nl J.e d ub be la uitgaren voor ~(H·Ac heid v . -1 'lomet- en wiutel'b eboeftGn, dan is het d ".'IlR$ te T.\lotlnen dl.\t van die

wijleo in hot

ne ill hun vaderland ' 001' de vert.erenda kw~.1
geoezing gS!!.D toeken, mlUl"r tl"or gebrek nan eigon

aiin ~\d"ehl;ne~e jarell is het cyfer, dat vqo r terlof8trllc,
temenlien alll ci ', ieie ambtenr.ran wordt u:tgegevun,
wal i. WaRr groo!er geworden, TarwUl in 1863 d.arvoo. f 675.000 op d. b egrooti ng
uitg et rol<k6D,
i. d. gerumdd Ilitg$lf ,o0, 1878 2 tau meer. Men

fUllchono"a

te,.r,.

dno.rder wordende leY"dDr wijze in Nederland, de dikwed Toorkomendo nOO Q· \ etijk.heid van dut e gelH)Q[!"

vetinfalrllcteme

kalmen .rbeid iG een opw.kkend en koel kli Ola.t. ~
D. a rb~j kwamen D Og tradities van vroeger, op ~e.lijk6
a t' mindel' eer.ijke wij ze verkragen fQ J1;uineI;lI die de
o en V&D r.ijn9 inkomaten bespna.rd) de ~ l1der uit .l:ttille
winsten opgelegd, een derde nit de ruggen der in·
lander. geklopt bad. Von die ctankbeelden is llOg veal
bi oven ha.rgen, en dSflrdoor r.ijn yedof \,lU peus:oen,
m8.Ar yo o1'&l bet Cei'Bte, nog steeus tlo oru eu in \'eler
oogen. Men .ieHocb Nedel'llud.ch·!"di.cbeamiIlennren,
vn n wia
lion Dooit zou !eggen dAt zij er z;)O
erg san toe 2ijDJ d oor bet Raagac.he Bos~h wAlldelen,
na .. deu Rhijn of n .. r Parijs trekkeu , rustig lallterfallteu hijna twe. joren lang, ell dat all es op '. laude
ko&ten,
M •• r men wi! d~ll ook slechls <li8 "nke·
len, die bet goed hebben, .ion. .Men d et niet die
~'ele aUlbtensr6D,
die dODr bet kHwast wagger o.kt w orden in ae krBcht van hun leval. ; niet de
felen die in Indie het liel,te wah"ii hebben en d •• ,·
mede bun pe'Bo nDlij' gelllk ,erloren; niet do vel eo,
dio na twintig of maer jaron dieoeL buu vad.dond te·
rugzieu met een liek: liohaaDl; en niet die valeo J ale

~il' ni.ar de .. iIl lal'uati~n&le t~~~~D ~t..e}}.iE.K. ~Q r:~~i~~
n ... m,;t;-';;tikele~' ... el'd.~ gele,e,d dOCI' de f.bri kou ·
ten ' fill hodoges, pen du les en db"gelijk werk,
Ren;"; StenIer, (l a bekeuue on d&rzlJ~kel" van AfrtkR;
dis indG~'tijd ..Is l'SP Ul' t CH' y ~n da:a Nt10 ~ rork Herald
LiTingilttlUe hee ft.- opg e9pooi:d/ due t tl1aus eeu reil in

tt.hUf)sfeer

Dftt door enk~le pe, ,one n ....:a1 een~ ttuabru.d,:: WIt'Jt
zijn. lndf-rdaad zijn do verdiena.tan van 4eu h~e~ d.e
gernlakt vnn hilt buite hllllldaoh ~ er lo'f V'OQr herste1 ven ·1 Klopp or fJie t af te meten U8&r den maatstaf fan bet
ge zondbcid. dOC.r naur E UM?U ta v.e r trekken v60t d.llt
t~genwoo; dige. dat ~.oot' d ~ .iU.dti. ~ie e.le. \p olitie niet '~I,
tioktf) dit oliv&rmi.·deIFk 1ll8Akt;, ko.ll worden to egt)~e.
voor de ge m£ elltoiljk . pohtte b.LJna a ie~ te we~"~ti en
J J
"I I
b,, ' 1
overl na' . Een b.paal~e ,«klarlng ' .An· deo mlnI.ter
V9n . D och Dvetal en te~ 811G.O ttjJe z tl till or 1J n ,ware dos zeer gcwenEcht. Zegt hij: ik ontill. den min
g00leene I.'ogelmgsfl IDl!sbrmken voorkom en: om {be " die nn aou bet hoofd der Arn8~erdalJJ,eche politte etaat,
miabrniken n.igerneeno k ttl.chten aan te belfon eo verQat, btl. het dlln al"of;'ldig doe, opd at reo.rorgri.nilati. ten

bier hanna gezoodb.eid r;ien achtel'uitgaall en zoo gaaI'D~Dnitseh~ .rUjksdag ia da n 6n ~ebr£Uiri bijaenkorue n .
lie' a,atal .:udenten .Qn d" theologiecbe Bchool
t e Kampen; d!kt in d o laatste j.rau zaer is t oeganomeD ,

te'"

.autal der am btenarou , dI e van bet bUll.nland~ch
.erkf gebrUlk maken. don kan men betekoneo d.t
door ,el'!,~a;f!g ,JA UL~.,.to d,lsr .t~bt6D8ren fOU ve rlof~ -;
tra.tament '8n ,"ilD j 2100 genote. "o,dt. 04ge ~
t.roowd en lruDD8n hiery.n : f.Uiliig en k al m in E Qro p~

.oor getro~wd.n. i. Gnm ~g.~ijk d"arroede
In de beboeften ran hen ell bunnA gezlUn~n to "(II
doeD . Voegt men d.arbij zegt het B. H. de ,il.n ll'

aver de

of '-

:::••I~:~b~~!:- =:=r m~~r.°1l::o~em::D~:;~!:::!1_;;

~eYen; doc~

t.bijk. ",i.bruikeu, die Lij dat .erlof .oorkomen . EI!-

&errol

Klopper
lloWt,g te te yoa ,
.yn eerrol ~nt.'ag te vragea- '.011 and_,or~ , , -

t,.otemellten op de begro.oting ,oor 187,8 met It.t

pu~iug. Ret gro-:ltc. lil'ht

i8 in oon we "all gli,.tetl en

kleuron ta' r1l9te g(~gaan en Imwiji do . vollo ~l alul
aUee nut baar ~i1Vf r t' n ,:Ilralell , ~H!rgit'lt ~o, r ihl n at
bier · en d.a;.r ~,ratlh ! ig ~.)infltetend8 elerl"en '].i(!bl bur,
Wat . i. hel loo,[,er.p DU too!.,aclotigl Deok"er. on
",eiden ,erdw\j noll ga"nd.",eg onde, . Ia"~,~.,!, ,v.oort

1

!::~":..l:! ~:t.P;il':;. · :~~~:kl' ~:~fta~:;tr:~.t:~:U!id~; ~N::d~I.:~B1~.:~.~e~.i:n. i:.;'.(~~.•r~:;r:(· ~i~". :.u·~~l·d.e:~

b~\ .Iuim.rende ·ve. 'e' .... eDd' 'duide!ijl< ·. • ieDuitkomen, De popllli,uQ " ~D dell kRDt we'pen Ich,'p gawe.

ken de on griilige 8chaduwon ov. r den atr.ai"eg. Voo,
be~ VC' Dster

va n een bofetee fl ikkGrt een Hobtje, . &tat
men al uit een retbllzende vette bespeurt en dab aaiJ..
l'unll:C"lij k d(' oi' e:1 kelcn voor 8sn glimworm w·o rdt lange:ti en, 'V·I~f.! rtuui !;en zwieren blik~en::snel over en OlD

ons be , u. Zg scbijuen bet bap.ald op on. gomunt t.

hebb alJ, U1U8.r of.~choon tfmts een verh-aal doet ,an
ecn jn.ff roll w \'an hn!l.r keC1 n ie, cIit'! r.oo1n vlectmtii.
vPfw nr d bad ~e kr~gen in bur muts en hl.r t\)ereu,
ZOrJ nnt he t dier d O' tlr Liot ui t te verwijd@ren WI' g~
wee~ r. dnn DRdR.t de mll t~ eD de eere toer heelem.al

vorknipt waren, wij b lij~en t ooh gelul kig b.",..id .o~r
elks lIllnrA.kir.g met do wocdenlugge maRl' grielelige
beeBtjtjlj. Tanle doet hanr verhaat fum llloed&J:' in IJtilte,
zekm· om goon O~ rUl:It to stiohton J en oak' 0rD:" mijn
broo. niot f• • loren die bel ern ge.chik' oogeubli"

FehU c:. t to vind·,n om "het gloeiel1de · bMieHug · de
~f U .. 8 0 i 11 n i .3 e in te z ~ tton, "'lI.81'06 troo"oa' : aile
bekel1dt3 ,oIIIJ!iedtlren bUll. bClltt .1ttijgell. . ~ch .. ill:
boor ttl ule heel ~' f'IJ want ik· "it tUNch·flll ·blar eli
moeJ e r in, o·p de aobterste bi'ok, en bet· il ' daar," soo
1n,w:~j\:8 in d!lt uohte, dODkoro co·. ti-"ge:n' aile .:.,oDd~
k,l olto beoobutto hookj., dat bot. we.eld~k wei .. ..a
W,ljH!l;\r r n ~g hic!€beU dtlt ill [lOci P, ' .0 ~188r w.Bkker .beD
flU met. oogan fils hui'~D de gell'talteo·· op ··· d~ · ~D.en
\' t1o(' mij z :t op to D!' UleD, wier Q'utre~lre!l .
~
d ~ he lne re luoht of.tek:el'
.. ,
.. : .. :
Z o lldm- l i D ~J maar . t 'Jrwijl ~~.::8Dd~.~~. v:~:~rt~ :c.~~~
zill gc.n YBJ:di('p ik my., in. , d~ , ,r&_g, wie . , ' ,~: o~·~.. ~,"
eOl'B t. ~al tl)o(lhm efe:'fen , '.Ik ' g. Mallen n, '. ,~~ ': ".O.r.
N!!' ! nd l r ruoed:3r l mijo ' oudete~ ·. broer.,,· ~ijD ' 0""• •

r.".....

J

~~~'~rl'jl;,d'~~~.::, k:':2°,2:'~~~~:::~d;.t ~i~!;I~~~~
VIU mi~IJt111 Ifan,. Rn ik ~ '~ . in. ~.~' ·..,e.r~~Q .~~~p- .
b.dj.i ·d·. t, .. • 1. · .... d.D .te.b · 8poedijr .. een ·'· ~·
ruoe~, ik 1i8tbl.aroijo~. g, ofand....(.~t·ik"'. "
erkoh, .ll•• · welb'8cbOQ~d, oP/JI8jteno, .OIII .bii .
w•• eo· kOD ... : . . . t.! - De bloedl lie moeat 1Im• . _
tell "at d..:~ in b.. roullliddeIlVken.b~beld tell ~

"ervolg .dar lUcuwsbericbteIi.
D.II OPI&A.·~~BKJ.B.LT :Be~ mysterie MIBHon-Hirleui.n
i, .ijne ol>louiog nog .l Iiet g~ '. ad.rd, S.dort bet io
on. bl.d yanllinodBg .. rmeldf telegrom !lit Cheri bov,
d.t de ,lllohtelillgen aldaar Daal' Bqta\';" Wilfeu Icbaep
g "g_"D~ beeft de) hee r .B&rger Deplac J UI1g geen b& ..
ricbt outv __ ngen . ZonJt:lf t,,"ijf~l ~ijn tlj d Uii IlOg Jj iet

tBr hoofdplaata gearri v{erJ J dotar de a.d 'fj·kR&.t To rst B6g
. iob bij bnnne ._nkom·t aldAat . tero'oud ~.n board
.ou bega,eIl .n ttiding .onden Zij .ijn or hot ,oil·
1U't1t. ~0j'£t1l8en va" de flltte ingal:UJb !"pt, eu de
rois kaw dUI door teg~rnlt'"illd re "lra.~d t ~jll.
W. t den hoe. Berg.r Depl. o. oetren knunen wij
trtededeele.r;t, dat hy hemel en aarde ill bewoging "fll
brenIJen om 8&D zijne ,.erbintanis t.ot voI~iudigillg
der abonn eroo (1\;s.voorstellingen r~lbit'r tl3 voldoetl. De
6n~rgieke wijze, Wa8l' Op bij roi ch dusr ol'er niM,iet, bet"
innerde one nen hd: /fBi flectero nequeo 6ups ro ... ~
aeberonta mo nbo:'l iLdien ik do g ode:l niet tot bij.
• tsnd k"n orsrb.loD. zsl ill:: de hEll te hulp r oe pelJ.
Morgen begeeft de directeur zich Bli~r Djok\~51l . Hij
beeft het d •• r a611 We tige p£lreoneel, dst tuin of meer

sehi p

in d e!!. roeB van de a na-r.1hie r e r keel't. 6anget;egd. dat
hYI krs Ghtenl ziju co~l:il e bJ WO ~':) 8dflg R. B. (up we~~

ken dsg de meb eeIi jengd igeu nciieur verrijkte Mud rl\.0
Bil1~on kRn gerokend WQrden heriiteld te l.ijn) de teu-

gels- V UD ht t bewind wader ill hQndeIl tal nelllen. Zijn
plAn i. om dan t. Djokdja 3 ,,4 voo".teliingeG te
geveu, eo Yet'l'oigens z.ij oo , b.mnemeut8,vrJrpliobti ngon
bier te k.omen voldoBn.

D!l

Id4:t'i'J

DI~ BA~l~"\!OOBD :a: EEFT. ~,

d~

BAntCier,

Yerlltl)edelijit:

oLsc:h'u ldig

H,

v 4;roordeeide,

o

1ermo ~ dde ou:e

Pa:l alllb"bau d.b d eZiB ondeJ'1l6w iu g

wie.!o oDgelukk.ig lot wij de.ar uagen med.deelden, beeft

niet .od .... dau van 81echte ge vo'ge n kon .Un. D.

z:eh, uta.hI on~o Indillcuo kro:::1~ ek reedit met eell Kort
1I"00rd , ermeldt, tot D •. O,iuk albis r gow.nd met een

Soe8oebuenan 1iet lao il;lder der getanten een cubLel
tjo gllveo voor uunt e moeite, doch bed8l!k te overigeus
weI vriendelijk voo r h~t aangcbJden geflcbenk, t.erwijl

!Iclriftelijk. 'f6rtOak: ow bulpl opdst b!j bij zijn ontBlng nit
de ~e'i . ng6ni. niet van "lie!! ontb lQo b web vroll w en
kinde:-en op et raat la1 l!~a1\D. Hij brrinDert d flarin,
dat hij Dll 2 y~ jur oDBohuldig i~ op~e6 !ot0n gcwee stj

dib de offi.oist" f, Justitia h 9111 den lZ diln Jan , tot
!.ich riep om hem te radeDJ een request SlIin dell Gou .... ·
G~net'A .. 1 op t8 lend eD om aIgs heeIe remiBBie 'w'an
•yn ••t taf; dat bij den 19"" daaraanvolgende borioht
kr~eg, dat de man, dien hij '6rUloord liOU lu~hb6D J
met dieo.s V(QUW ell 20 getaigen, ferklfll'iog VRO ZliD~
oDBebald bad .fgolegd . Met aile erken"ing von d.
Dlogelijkh.id,
ooze opmorkillg ongogrond k.n 'UD,
8n bs!:'eid urn l!adere opualderiIlg hierol'er publiek le
waken, nagenwlj of hat tijds1"erloop van 19Jan, ( liel'hoor
der geluigen ter insi'uctie) tot uudon, 2 Ma&rt, niet erg
lIng m se- gSicht word en, vO.Jr bat nitmnlIen fa il Bcu uld
of o... hold in dit bijoooder gev.l. W.tlioht heert el'
bij den gSflmgene ee ne vprgi ssing p!aats in do opgnve
1'ln den da.tum van d i, eerBte inlltrnct;e.

d.'

I

U'T SOaRu.unA ·lObrijft Dl81I .. 0JlIt ·
Hei .a1 nu eenig. DlI>'ndeo geled... lin, :ifat eo ..
r.ad. o.j ••rde J .... 0 nit bet regent.obap808b ·A .djo hi.r • • 01 vaa .iob deed .prok.n 01. goero. (leer·
aal"i) d:e het geJ.eim beut .an aUeriei ,erborge,!J
w~ L 'Q8Ch.pp6U. OnJer den we \ hobeo a.am "8n PJ.N9:\OalU.t( SroXK \V.!.TJO}f'] 8ob88D bij in £ij !l ) llDlge·
Tillg geoet(l en govitlrd te worden. At WlO b, v. de
eig I.lsubt\-p q'ttU foich onitw8li;.b'8r of ollJiahtbaar to kunn en CJ "ket) 'A'enel)hte deelach ti t; te worden, v~rfoegde
tl~h tot hem, -'01 l er broU'iJflO cp het bOfel,natuurlijk
\":H'IU )gOD, waarviiin d d";ij goeroa in het bti~i' hoetto
Ie Zijll
Wie er nan twijftJt tf'~ bad Bleo bta t o btJden ~
ken, dftt de man' onlangs t~ midd,en der vors~broeian
dil hitt., bij gelegenhoid ,.n een b.d in de rivier, am
regeu bad geb, d,n, en d.t bot hemelwater onmiddel·
lijk doarop in atroomen was neerged"ftlJ. Op bet ge
rucht flU) di e la.tete yootai was de inll oed ian d eu goa
roe ft(\.n1l18rL.:;;!Ilijir: toeganorueo, ~66 talflf, da~ een l('lStig!a.l J.vlltlan ale om et.iijd naar de eer dongen
rgn aI, ztice vsete lcerlivgeu te worden 8lDgenolli-GU..
Trof.ach op dit Sllo-eeD deelde de P .. nc mb8~
han dan ook san deten zijne meest gewaar.Jeel'de
nmul el ten in den form VAU beac hro1e ne pRpier ..
f.!Lroo he a m-ed~, en w!l.gd6 bij bet dezer dftgf'u,
~idb in zijn~ q us l itait un gCleroe en doekoen aan het
bof 'aU den SoeilO8hcenan bekend te makeD door (en
geu!ltscLap, ni t bedoelde loerlingeu beetaande, o. 8 .
be18st lllet een bambol:lze:a koker, inbou.iend d eena
co!leciie v.au ge!'iegd~ awuleUen, maar bil~ood e r bestemd to t afwerbig TAD: brBndgeYIUlr, en die Ala f;QOdunig Z. H. den K.i ... werden •• ng.boden. W.iuig

Intu!icbe.D beefu D s. O \~ ink mat prijzeDswl11lrJigeu
ijver ~aQ h. t ra rr;oek VBn den "rm~n Banizel' gevolg
gege,c D. j'rl Sa.marAng oi. rclll ee rt eeu lijst. anll w~lk8
boofd hij de ir ge!.etenen uitaoodigt, door in tsllkenin g

tot het YOfmelde doel mede to ",.rke ·. W!i twijfdlen
nitlt. of ieder re~htlcbappen mOD.lch r;.l bern in daze
goode poging kraohtd.digeD· bij.t.nd verI , enen.

DB pOLITUl geef' .ich .ed ort BGbige d.g6n Hel
moeite ow S.m.raug .. n bedelend. ..gebonden to
wirer.n, do.h dat vol.j. i. d. oppa •• o:s Jikwij'. to
• lim a f i WRuneer.r.ij deteu, in de VEJt t e !de ll aQ'lkorueo,
• l.&o 7.8 e6n f.ij 'A' og in till onttlellken zich zoodoende
BID bet DOg. ThanE! gAln de Oppa!lSBn eohter de p~sat8ell
inllpec tee r6n, waar tij, die Zse n Taste ,""uo op lnate
habben, den Da.cht pl egen door t 8 0r EHlgen, en op die
wij.e ward"" bedan n •• ht ,n d. K l5"leng 6 bodeI •• r.
in arrclt ~g6nom cIl .
E.I:N GIlOOT£ PL.!.N~ werd, vu!g:eO!J de BrolllorluJli,
del:er dagen den Soeiloe boOIl8D tt;},ll 80eraknrtu lHtllge·
boden. Zij ,wordt ba.cnre,eD . 1. de lengt. en dik le Ie
hebben ",n eeD pinaDghuom. De Kj;)izer heert zo een
plpate verleeud in i'.ijn r.oogf'na. mde ,iebon ba.n·

dODgan."

R

kort (ls"rnn de Politie ,olgde, <'ID Jeeuuu en dipo;pelen te appreh endeeren cn op .. lie mog.liJke toocer·
mi.ld elen b •• lag ta leggeD. Eene bui •• oeking by eer.t·
bedoelde bracht aII.rlei geueim.iDnigo opr.uken en
furmulieren R&D het lioh~, benevens c{'u buffdlhoorn
r.ll6t wun de-roli e nil den grijzen voortliJ. en afko m8tig z,,- o bet, heeU6~ v .. n oen .nder eu rermllardtm goeroe, aie

dO"I'm ee de.tijds me3ig oDhoil hud afgewend. N.tour.
lijk bostonden er to en Dog geen pOliLieverordeningen
Ale W'ftRI' V8Il der.e Pan emh"h&n thUDS al bet oL ann geunrue znl oDderviulen.

c " l..a ... ;.. :....:~, jo

6·...: 6
ft'8&1

,

- .. . , _; ,1

van bij de) voorn

deur npen 'OD~ .taaD. DaarbinD6i1 was aHo~ stilj op
een blle - bal~ lIgen vencheidene kain', man die ,e'1."
Dl!ln de~ indri~ger eiet van genoBgzame waarde toe,

by liet Ie lig(' un GD {rad een rJijknID6r hiLnen, wur-'hij daeht ec"a beteren L:ag t e zullen kunnen
.l..n. Die onvo lnichtigbeid k•• m hem ,cbter duur
te staan, want de buishee r kwam onvetwaobt.- te rovr~
Ichijn . Wei gelnkte h.t den di.r t. ont.nappen, d',ch
boiten.hoi. werd bij tach gaY80g eD genomen.
al ~banl

' beboe,e verloeht YIo'ot'dt, en dat terwijl ze Ei ub OVHr
been baigt en lJ,loed~r haar meaning illfinisteI't
daQ ik •• ker in .Ieap .bon ge,aUen, want d.t ik zoo
alii .it,
We zijn ~at laal.te tolhoi. g.p.a ••erd, wa.rvan de
bewooer niet d.o op berb.ald goroep naAr buit.n i.
gekomeo. Zijn ' groote I3JBllpmlltll ;leeft den VOOr<l~D
,ittanden nog e.nl .. r""be .tof gel.verd tot Houlijk
g.I....; Dan yer!p.ne • . ~eb d. e6C3te hoiteD · ,on d c.
bet .ingen wardt op ·.. der;: vertoek ge,t •• kt.
• !lid
"We. moe~eB ,.le knaflH;; lui thoht klimeJ,!" ,.B oo r hoe
<r;'81,,·:en · dolil.r' en ratelt Du.lles unnie .. "., ,I. "ij
reD

my

"0

(!~ '. ~ai8D . we,8,r ,. o~de.r en de booge gebol1weu l i r;k l!l eo

reebte.'n ••elll,,0118 he~b.DI De· purdon r",ik ' Rflo n
' .• !!II:.S ..t . ·, oar · 'pat '" it.Ie elaa03[11 ·8 Iroon". hn
1\Gh&. milleD Q~t , d' · Ctoote "i.kel., eo dan hl opL on.
l~t .hart .neU.r, we"t . dan Runoen de m~".nb.n, die
"pd.8~pen een-a,oDdID.btj ••cb~pp.n. cn d. L 'fdeo
dIe ~ t.aw...ijar. .......r hu'. wo.doo g.braobt, -· im·
ine•• ~.da• ."ijb.t".ijll · die da~r 000 I•• t .fJog in
l:?F, .~~: ~I )d••rd... m~. I.d. reeks d•• ge·n,io&UajrtIIa· "'....
·da/ldao ook g .. loten. D. p.. r"
d~n · ~b;m vaf: Ziibegiooente .t'ppen, Wij

-.0

..•. .: . . .... "

jij.,~.

:8tif ,nbetlangesittellenbed...lmd ,. uo . bet
J ~- y9II&01II4e._ :taIl.n",g in d.~ "'DIeD

,.~~:b';;;-..!:~~~~~Dbera~:: ·::o~:t::;
~.~ d" yerlilnhlg' etlD, II"p'daQ

"0:" .

· lVr· ·. 1o;;·~ . iia:r~fO~"/4I.!:~
~

,'"

',

..

Wee n e n 27 Feb., Het Ooslenrij kscb -HongaR t··
a~he go uve rneme nt zai eell ""ediet aanvragen vall
.£ 6 millioan voor oorlogBtot 'fBidse leD .
K 0 H B ( a !l tin () pel 27 'Bbl'. He' vrodesverJmg is nog nieL geteek<l1d.
Lon d e 1\ 28 Pebl'. De G JVel'llel,r ,,,u J ibra!
IaI', genel'aal Lord Napiel' van IHo,;nala, z1\l, inge .
val de oOl'log ui tgeb reeJ<i , beooemd Worde ll tot
oppel'bevelheblJer v, ~ de .'.ritdche e~ pedition naire
macht en Sir Garn et T,~ 01· , ley ;·'d hem a la chef

van,..den Star worden toegiivvegd .

Aangesillgen Ven!l._u_t_ie_·])_"_ __
Maa.-ndag 4: i\fRlU"t "a.n ollultgeloste pandgoedereu te
danw , door den pandh ouder Tan Ing 'l'jan

H.t derde concert van Mad. Mend el.sohn

ell

Sign"!'

uHHlBcuen

konden

wordt Dog ceD

geeu

p-at\la t-ekolD.eu ,

!\'1~ul\dQg

vi er dd concert geg~yeD , en

morgeD vertrek ken

do t&!lgetfl DaBr

R'fond

DinsJ.ag.

BATA.VIA., dJ. 1 ~1aart.
D. fvrmlti. vOJr hot p ...o ,0.1 bij de •• ploitatie
vall de ~t.s.t88poorwegti u ~o e r a baill-P"BoerOe f1D- Ma.laDI; i. gepubliceer •.
TWEEJARIG V~RLOF: nn den bo orOleealer
Sch •• d.
ONTSL~GEN: e."ol oud .r dsnkbetu;gillg .1.
president del' waterflDoodoomll1i8sie Levijt!lilohn Nor ...
wan, als lid idem Schre,en.
BE NOEMD: cot eenten in f,eDieur bij Let rnijllwf r.eIl

Van Schelle;
tot AuditeQ,-wilit.ir te ·Willem r Vine"llt;
(ot tijdelijk idem d. G.us;
tot fungerend Becret,li. bij de rochtb."k Ie Polembaog van S Jbe'voDbc g;
tot griffi .r bij de I'D.d r.ud te Banj oem ••• en Poerwokerto Cl••• e, te P u.tworcdjo Lauti r g. te Koeto ardjo Schouten, t e Sid boardj,) J AP ga r;
t(l!lr ffinrt n p:-1f'h ... h,,,,1 ""

n: 'l"'Ro

to t chef der viertlo nfdeelit'g bij de BltutHBpClor~
w Egen te Boerltlbaill ten HoneBi
lot cbef fan de cOlitrole 'Van V018 $il ~
GESTELD, tor be8obikk:ng V.D d •• Res ident Prean ger Rambonnet.
BBVORDERD: tot kapil.in bij Bobutterij te S8m~rang SnabiJif';
tot. eHste Init~il llllt~ idem Froideville en LfJder;
101 militai,w .potb.ker tweede kl .... W oidoer _
O~TSLA.GEN, ee .. ol ai. kapilein bij de Scb ntterij
te S.mar&Dg Schmidt hut Alle.stadt.
TWEEJARIG VERLOF, •• 0 den op,ieno- Tan
Dijk.

ATJEII 19 Febr.
De

'~r.te rkto

kampong Dar.t te An.l.ooe i. g._
nOl1len . De Atj 1hu clen verI oren vel~ "apena en 27
coo derJ, wftafonder Toengkoe Amin, fandlielirl Tan
R.Jj. Hit.w.
AaD ODie .U de werden go.ond d. loii.nnnt B.k.
hUlf'en en 2 militaireo.
Ben tro epenw6cht vau 800 iLf.ulteriaten ' tn artillflrie 18 onder commando ,,,n den Olerato van Lier,
geasaiateerd door eeu oorlogfo11ip, p .:r Siak en Rtij~b,
1I".r Loou y Lampleeh gecondeu ~l1i de 1.8a
eo
l.ndroof tego .. to gu., de goederenterug to ·oioob.n
en moordeneare
handelaron - .to 'doen,:uitJevsreri.
Duro. g.at d. col.tlne Dlllr Allalaboe . om.t.lroobeD, .00 mog.lijk .Ia&r min~.lijk.n, ...g •. ~erd.r. op.
roeri~e bewegingen ald ••• .Ie .8Iill eo .
• ~D. G01Itrol.or ·: .. n~NaD'lI· · i.· ~.· d~ · ..adj . . . .n .
Ed i b ..... · Djo.lakb.~.r.Pedaw.ab ....r •. en ;Soeugei
roj. per Kalahome , ...... de .. OO.tkolt. terogg.kee,d .
lle8"1>0.ibeidato,,.tandi••~rguDfiig.

,...n

Ta. ltr'lwlIQjr b.dd.D , beI.,grij~. , ••rd.\lr'icg~n

Vitia.,

i '" g,

IV

(Vaor de Politie.)
~ ~Vordt bij de,. b?kendgemalkt, d.t de
~ WIJkmee.ter v[ " wgk L t. C., A. F. A, de

is

LEEUW 1 op verzoek, a.l r: I<OOOd SHlg
ont..:.lagen en
d.t in dian, ~l.ato is henol . d de h... J. WILKEN::!,
geemploleerde bij d. fi rma B. KARTHA US & Co.
De As.i. te Dt E . Bideot foor de Politio,
464
.M IDDEL BURG .
(1'001'

den f erkoop vall GOilverllem en tff wissela op Nederland,
Het bodrn,; hetwel k bij die geleganheld knu wor.
den tt)egeweten is t W~ .:,. en e en balf u}iIlioen b nlden.
SaIDQran g t den 27 :H'tlbrnlri 18';'I:L
De :a e oident,
"AN DEE HELL.

41>2

He.ideLt

(V oor bet Lond.)
Do
,an
mode b,kill1d, d.t;

~
.,....~

Op ~laaDdag

ma.kt hier,

.SR],(UNH

den Hell MaurI a.

g, 00

volgende dageu

PARElI'GAN vendutie zal worden e,ehouden
v:m op de I'l'oegete Mar ioe ::Ilupelplllats

te

tv\~ erken,

aan vvezige 1-10 U
beat'BDde nit 706.8tuk. ru.t

inhuud var. 1619,377

06n

iwbie ke met er. en eer e tari-efl:lwtlftl'd e VfiD

l

EBN PIANINO llRARD.
MUZIER,
Symphoniee \ ,,,n H.ydn, Beetho,en, Scbobert,
vb
Mo .. r~ "" deox e~
quatre
8uDate15
maillS.
Pndilures Tannb auser, L'Jb.engriD: Faust, M ..de.me

a

ADgot, eDZ . enf._

bebalvo eeDige zwnre uout'i'lel'ken V411 2 kllbiek en
metel', een getnicldeld o inhoud p. m. 1/4 kph . rncttl r .
r.I~j 'g6n denteH'deD t,ijd op DQder nnntekondigen cla·
gan en plllatilsn £ulleC1 ook nmd utien gebou den wurden n i l To or Gou vdfiemen ls rekening uitge81e~pt9
houtw(ll'ken ill de d :atricten BOll1oe1'tlo, Pellent en 1!i·

afdeeling

BOdj01U!!/OI'O.

Yoor v~rd ere inlichtingeu geliE. e n gegadigd.m zi oll
te wenden tot den hcutv •• ler "un bet bOBo hdi.'rict
'1~C~(j1l Buijo1!Pgoro to }Je re-ligan ,
Remball!/, don Get! F.bru'l'i 1878,
.De ILJiden t voornoeltld,
280
VAN DEa ~CElALK .
D

E en ~ rooL' collectio 'Dd~r. mn.iek (iog. bonden).

ZIL --V~ ER 'W'" ERK.
c n pleet thE'eservfe s,
Eoo etui inh, t.fel ,iI,er
lleel pom pleet,

liill

kOU[llilaDSflla plien

ell

4f>6

Zeldttlme pI8,nije~ eo verachcidene
J tipanHch o e n BoII.rden p<'tten.

Een Span bruine Sandelwoo,i wagenpaarden .

Fell pracLtige ' _groote bond St. Bmard1
gehoel

Kijkdag. Zondag den lOden Maart '8 voormid·
dags van 9 tot 12 en's avonds van 5 tot 8 uur.
G een g oede ren roogen worden
b:ijge bra.ch t.
453

Op bJVenstaande Vendutie
~ai

P I A NI 1VO
VAN GELMiNl. PARIJS.

SOESMAI'f en Co.

4t1a

In den loop van l\laal't aanstaande
zullen publiek vetkocht worden
de pel'Ceel' D No. 206 en No. 361 r •• pca,ireUjk g~ c
logo n in d. Bloem. trast Das.t rie toko Van den hear
BOlJER, b .wo~nd doo r den hee, KilFF eo op
Pe r.gapon JJntu~t de 8choutswouing, ald&ar be"ooud
door Me,rJuw ae weduwe BROUWER.
G.noomd pert ealen respectiovelijk bij de rerpondiug
n'n ~ ,.• I.geu ': 0 ," f 8900 ~ en f 2280 _ijn in~
tus(Schen underhanda: te verkrijgeni

(OS)

H.

YOOI'

informatien bij

!,. AGERBEHK.

bijlading naa,r Soerabaia

wordt aangeboden het Ned. Schip

I)rofessor Simon Thomas,
K~rit ein CAMPBELL,
vermoed.lijk binnen eon. week der1l"aatta •• rtr.kkeQdo,
De Aga~t.lI,
,001
J_ DA'ENDELS &; Oa •

Versche aan voer,
per StoOlU!\l' KONLNG DER 3EDERLA.NDEN :

IJl { ~~o:;!~E~~l'1:~N,

,
UIK11J
P

R.OOKVLEESCR in •• k,
sArrcrJS D R BOLOGNB in blik,
aile. van J , H. DIEVELA.!R &; 00,
4-62
G. A. WBRMU'l 'H
_

0

(11:11'

~Tl:ltiA'!'1nTlil Qn J)

ont vangen : .

Zidl en tOif veJ'ko ·' p en:

_.. _'-

Lefrtu~be-m: Ge,wei~ao , ~~~b~~~~opl praCbtigi:
L (;lfi~lJ n bfnX Ei3rol ve t'~. 12 w/m., I ~ 0 m p

I

kiatjel
1 e • *~

R ev olver-patronen 9 00 · 12%,
met
Lo!'IlUChe u:s:-buIB8u No _ 20,
l/ll veuninderde prij.
C.u t"lfi,~bDl.e n
12 en 16, I
.1. Hoeger,

Een -lOlal Saxollias Ua11iImailllacliiucs

"'0,

4 kis~ies inli, 20 gros GOlldscll ~ Phaggp(jprn
i3.

SOESMAN on Co,

VENDUTIE WEGENS VERTREK,

Acbterlo.dgeweren fo or Lef.uoheu:r aD Oentralfir
legelijk No. 16,
J lIchtgeweren (d nb belloop) eD C;.r.bijn de Salon, DIet
pol,ellen r oor b. gel en toge !.
452
JANSEN &; 000

VOOR RET IVIAKEN

op DINGSDAG den 5eu Maal't 1878,

VAN

ten baite vln den heel'

J, H. RA-USCH)

t. MAIJONG . bij KOEDOES,
eon Ecer completen en goed ~,nd~r bouden Inboe ·

d ~I, Patrdl3U, R ,jtnigeu; Rundv ae ,

nag WOl'aen verkooht ;

Een voor goed geguarande erde

lil'oGuttcn.

voor goad g·egu.a run d eerd,

VAn

,'{it met li'ifArte oore,n .

E o.. , 8,101 · compleet, tnigen en Stalgereedlchappen
etc. e-tc,
flOESMAN en Co.

Toko 'ra1"lang.

OP ONZE TOKOVENDUTIE

457

eoorten rOfen in

VO ORTSE:n Vis-~- Vi!! v~n Racine,

PAl' J('(!l1inp'

dez e!' .

SOESM.AN on Co.

k i B tg e w ij

12 CQu,erto. ge'

fOor

~:~ !ti:l~k;:tj,~zijIl4tGl } ~:~a~:~:~allen

Toko Vendutie
QP Dinsdag- den 5

,

Lieder ohne Wort•• an ll>Iendeluohn Bartholdy 8
deu x main s.

50969, 86,

in 17l kav elin~ .~.
Deze hou twerken rn eerendQels va n zet;l!' goedtJ qun ..
liteit en wan kallt bcs!agen, ouk KrolD bouten, h~ bb ea,

1Ul !GOO 1l.,

ti ~re. an veQater gc.dijo.o, bron ..n .n .lerraoo~
bealdeD, good6ng., kenken. en· bo,d8llleldieD, III..,
kri.tal, poroelain ,en. plact~.;tk, marmertnl peilclulee ~e'
bronz6R bo.ldeo, r.gulat.lul, .eea· De, r.i.kiokje i1nm&l,

he! Lam!),

OPw~::n!:~ed7:aolh~ti~::rtw~~d~'~ ':~h::d~:t~~~~

T,_ " .

BftupoiDi

r ~i

dell 8 e 1) M a ar t 1878,
des ToorlDiddagB te n 10 ure) tell Residentiokantoor
alb ie" voor de le. eri ug van ZOUTMANDJ1iS en
KEPANGMA'rTEN, !eIl beboeve vaD hot Zoutpak '
huis .1bhI'.
BaUluraIl g , den 28ell Ft:bi'ulrl 18'78.
D lit R 6 l id ant,
448
VAN DEE HELL.

t vt eersten commies onderwija viln Blo~jreD j
t(.It tW6eden idem v.n D.Yeiaar
tot derdt'n idem T t!uvenetj

C II

groote wu.L&j;"J';';~t lII.meND Mil,; eD' Japutall ·
wuob.'e); .~iegl. en mooie platen in ,.rgolde lijetell,
p otl'oleum. · ~rou~., hug·,- ~uu.r .. e!l '::tafel!&!Bp~. po1'~.

Hn D K OdL8coupe van HermftD~ ,
Bon Mijlord . ao Ondut·,
Ben IjRndsuer van .Tonee fl e:e51

(Voor het Laud.)

L '" o8P

Samaraog-.

(Reel" gi'imm gedeellelijk rtrspI'eid.)

S~b gu

Advel·tentii~n

BatIVia, dd. beden.

tAt

ee!! b uiB (JP K.likopiog binnen,

etaatHecretaris ~ij Depilrtewent nli Oorlog, h ,a en
in ant\voord op een '· vraa; gezegd, dat bet eerete
Britsche legercorps gereed .tou d om Betief op te t.re.
den e ll dut de voorbereidaelen, OU) h"t tw eedelegor,
corps op voet van oorlog (0 brell~en meL kracbt
wordell voortgezel.

TE LEG RA~INIEN.
Orlsudini ward do Ote9D tRlrijk e po.bliall bijgewvo ndj veel

:"tenter.·

Vati

],0 n den 27 Febr. De ilee. Gatborne. Hardy,

een Yllm;:;,cbine en

Een uitmunt.>nd loop end hieuw Bill.r. ecz . eo,. 4 38

BULTZAKI(EN
EN
ANDER BEDDEGOED,

houdt zich

be!eefd~l~k aanbevolen

SOMBRMEIJER-vA!'; Dll1(c

134

. Vendutie wegens vertrek.

Op Maandag den 11 Maart

a~

s,

Eullilil w ij wageD. v er trelc
voodntie bou.ien t~n bah" fan dl:'D WalEd. B ocr

B.VAN GROLL.
OP p. END R I A H,

;-on ZEd. nett, n en goed oud.rlloul. ,, · jl)b" •• el, be@tafol,ode Ilit: mahl)oieil oll iir;n eo D .t .. ~i8e4)be me nbt)jp, 811 ~
t( bot.beur dn j "ur,
~ dame. lubrijti , ~~8ellaar ·(uieuw)
~. "leer en hao glrutenJ
g.. toile~, ,d ucheu",
g p·r ch',
.teustaC.) \oor 12 per~Onell,
boe' bonk.n ",.t lioh' bruin .• ~ttdi~ • . bekleed , B.14:
vil lJcho b.nkeD mei' 12 'stoeleo eo .", fiiuteuili ,.D
bel .. lfd•. model, ·r.o t de,. o'Mlo ·
.,i.rhnlo · · iafd.,
knaopj .., ••
11• .Dlet , "'....."roo bladoD, di .....,
!\li"tat~1 met .... I.D, bnffe~ 81..." '" e~lIIk..ten,

if ·

".01.... .

.D

]1ABRIEK KALIMAA8
SOERABAU.,

.IJZEI1GIETERIJ
flH~laa'gieterij,

kefelmakerij~

smederij, koper~lagerij, draaie·
rU. ~.lIe soortenvan machinerien gemaakt eo gcrepareel"d.
AI~Hlede vcrkrijgbaar . aUe
machine.. ie ' benoodigdheden. ,.

· R.W.DEAOQN
&00,-.i'"
,., . . . ... '.. ..
..
·

lo.~! '

Bet I)ividend

\if~ De Ontie'geteekonden hob,ben opge~
honden .e.geoten ts "un van de
Heeren H, O. ROBINSON & WA'I'ERS.
MAOLAINE W.A.'l'SON en 00., Bat.,i •.
Mo. NEILL on 00"
Samarong,
342
FR!SER EATON en 00.,
Soer.,bai •.

van het

Van de pe : gekollli bii
G. C. T. VAN DOlt..:' & (]o. te Sama1'Rllg:

Samarangsch Prauwenveer,

HANULEIUING

.

O%r het We lloakjaar i. b.pa.ld op 8% of f 80.~
per aandeel, waarover 'Van Ar 10 Maart ka.n belchikt

GeO!~~ei!.!!~~!e~o~. co,/
SUIKER MACHINEIUEN

;

lONIlON & DERBY,
::ieh beleefdolijk bij Heeren Fubriekanten Ran
levering yna de nitmwHte soorten v.u Maahi-;oor Suiker-f.brieken, als :

Sililiennolens, Triple cll'ets, Centrifuges etc.
uitgebrilide werkplaatsen in D e r b y stellen
staat de grootsto orden met de!} IDecatnn
en de meeate &ccuratel:!ilA uit!evoe-reu.

hell

,oor Java do Heer JAMES FOSTER.
i;uIichtingen gelieve men !;ieh te W6LDe AI~enien voor Java.
MAOLAINE WATSON en Co., B.ta?i •.
Mo. NEILL HI Co.,
Samar.ng,
:FllASER EATON en 00.,
Soer.b.i •.

341

~.

J

A. ,en W. SMIT,
Informahe. te bekomen hij

en ProCUr€m'4 albiet'o

481

~

'len

gerout.ineerd KoffilJplanter met gUIiitige .ntece~

a'B Adlni~
Kcffie~O!ldertlell1ing.

j denten kan dadelij. gepl",!,t worden

l!

rJiatratenr

op

een

groote

4G8

TE'KOOP:
Twee Centrifuges

rre I(oop.

I>):'ijS:
Ingenuaid ........... ....... ........ ............................
In hlaroquin ledercn Lund, met vergulde

DE EERSTE OPJAVA.
To verkrijgen bij
ald~lil'

4.55

stempels ....................................................

ANDREAS en DE LA CROIX.

VllurvaS!e Stcenen, merk Ramsay.
ANDREAS en DE LA. OEOIX.

..

Rollandsche Bazar
de Gracieuse
TrIode illustree

363

SOESMAN eD 00.

I

Nieu,ve ijzeren

TENTWAGEN, Vis it Vis,

Gel:'egelde drie'\ovekelljksehe roaiidienst, via Napels onder contraet lllet de Nederlundsche Regeering.

PULEN m~ ZALF.- Govaarlijke Diarrhce.
oOl'l.akcn (Inzer verz\Yukkenue ziekte ZQO 'i'erschil~
leI!d ell de wijze harer aau valleu zoo VertHlderlijk zijndct
geveu een voldoonde reden vall hel belrmgrijk ~antal ha.
rer ~lachtoffcrs. OlllIe)' IIulkw'ly's behHndeling, al b de
j

Tengevolge aener nieu'We regeling :met de Regeering "Worden
de vertrekdagen der Stoo:mschepen dezer lYIaalschapp~j
Diet :meer Da aankoTIlst terreede Batavia vastgesteld,
doell zal voortaan iederen Zaterdag 0 = de drie
weken een del' booten van Batavia naar
1'" sderland vertrekken, en 'Wel 0p:
vi. PENANG-, ATJEEI en NAPELS.
t

T. AURES,
J. F. GRAADT VAN ROGGEN,
M. O. BRAAI',

,
via
,
, O. A. BAKKER,
• •
Lading wordt •• ngenomen roo, bijna aIle havens VAn de Middell.ndoohe Zae, N oordelijk Europo, beneveno
Amt!rik .. , wa_rvoo:r ili1'8de (!O~:no88ementen worden Ii!.fg 6geHHl.

R, V AN STIG-T,-Sam••allg.
gitz""~al.·t;

It:ell

SAN 0 EL \\0 Oil) BIJ PAH D,

Jon,;z f'n zoncle-r gehrekeu Desve:ktezende tuet HA.R~

NACIIEMEN'l', compleet.
'1'e be<ichtigen bij

O. ARNOLD,

~~~~aa~I1~~:~;~' ::j~~tP h~~7.ijrl~l~t:·~I~~., g~:nll~v~.alOi~ek~~ii~~~;, ~
iugewandcn de 7.etel van de :t.ieke iB, want ~djue pillen
met oordeel in genom en, err zijn zalf goed op de zijdeu
dpr ondcl'buik ingeWl'c."cll, bcteugclen de zwelling del'
blof!u\'aten ell regelel.i lcJcre verkl;lerde werking) waul'llit
die ook onbtaat. TIelJe tniddelpll verken rechtstl'eeks, Lot.
herstelling van het jniste eYem\ lCht tusschen gevodigheid
en pl'ikkelbaarheid~ ziekc;lijke ell gezontle- af.scheiding, nam
tnurlijke en buitensp )rige lozillg.
Doosjes Pillcll van f I, f ? ell f 5. Potjes Zalf val!
f I, f 3 en f 5.
Cheribon l,V. CAL1STANS en COj 'ragal A. J. Van der
VOORT. Pckalongall W. E, HANA, Solo AR}lOLD en Co.
en COENAES, Klatten J, D. SLIER, J\!ageiang J. A.
ZElJDEL, SamUl'El.llg GQETH.:UtT) en CQ; DE GROOT
KOL};'F en COj WANNEre, G. O. T. VAN DOItP en Co;
H. L_ DE LYON fm SOEfL\lAr.:J p.n (;n
tv.,

--Rolteo.

Eij
297

HOLI.aWA y IS
nB

'faD

~IJLORD,

een ptlRr kt er gobruikt.

Holloway'S Medicijnen.
-

leuningen

[en cchlc BIEHlK.lHSCUE

8-, O. T. VAN .lORP en Co.

285

ad

op Engalach nnderstel.

YE'rkrijg bu!!r bij

~,NEDERLAND."

E. W. FABRITIUS,
R. BERKELBAOEI v. d. SPRENREL

DEKHENGoST,
4' 4" RijnlnD Bcho Drngpm.

f 13,-

om per mail te vervolgen,

.~~--.- ---~--~--------

A. G. M. BRUIJNS,

Een prachtige jonge

van de

KOOL'l"EER,.
So

10.~

Nog eenige Exemplaren

--~~---

88

f

447

.
SONS MAN & 00.
S.rn~rQng. Solo en Djocdja.

STOOMVAART MAATSCIIAPPI,J

8 Juni
'"9 •
20 Juli

32 duil1l,

R. W. DEAOON en 00.

482

EEN GElIIHU • RAPHEERDE PLAA T.

MENDELSSOHN,
D ire c ten r.

,
•

V!.ln

met bo\'enbewegiIlg.

worden.

6 April
27 ,
I8 Mei

SOESMAN & Co.

4.41

te gtv,m.
wilen bij nadere advertentien

",-edN'/a"Je1l,

Soerahaia.

men zion onder
motto KOFFIE met franoo brie,.-en bureau Locomotifj.

I.ENEVENS

TWEE CONCERTEN

16 Maart

Glasgow, •

Te koop.gevraagd:
WEen groo1e. goed olule:rIIOU(lcn
DRAAIO RGEL.

fldre8~eere

Hierop inoliueerende

BAR ITO N.

428

te

R. W. DEAOON eD jOo.

N. A. W ANN1iE,
446

S8marang, 1 Maart 1878.

Signor Carlo Orlandini

Meerdere
in ait bl.d

Stoomketel 21 X 6' 6".
Ver ...rdigd do r deHH.

YOORS'l'ELLENDE EEi'f DOOR BLADZI EKTE AANGETAST KOPFIEBLAD.

om

40 paardenkrachtJ e~

VQn

dig mogelijk te w·Hen voldoen Bfln mijue Gene.:oale
G ernaohtigden: Mr<, B. ll,· W. A. BARON. SI,OE'l'
VAN HAGENSDORP en L, G. BRODIE, Advocaten

:EN

b('~oeken

machine

0- a ~ Iowa y S too TIl k e te I,
-: m'i:i:~I~y~~~~::~G~~nX2~~~.btiBt afwetingen eJIJ voIgt;

~. DEBITEUREN,,~n don-ondergeteo·
~
kand. i n 1 i qui d a tie worden
bele.fd doel! dringeud <erzoobt BUN DEBE'" zoo spoe·

SOPRANO

biDnen Kmt Saillafsng

met dubbel overbro"gende bewegiug en d •••·bij beboo·
relJde hO.Ilontale ",et Mndenoalie werkende Stoom.

I

-

"V .A.~

.~~.~-

PRIMA DONNA

zuBen

..A...

I.Eon massiovo Stoomriotpers"molen,

VOW ENS DE WERKWIJZE OP Cr,YLON,

~elUle1~~trlUt

llladamt

te koop aangeboden:

KOFFIEKULTUUR

worden bij 'de Heeren- VAN DEN· BROER en
VEIWKENS.
D & 0 0 m mill I n r i -8,
O. KR1JlJMEL.
451
S.ma,ang, 1 Maa,~ 1878.

I Reeds g~~rri~eer"

Comru18sioBDair.

TE I-COOP:
Een prachtig donkel'brub DAMES RIJP URD,
(I l'

B

gem) hoag 4 voet 2 dm"
en

Een donkerlJruiL.

•

HEERE~ RrJ~!ARDI
pracbLIg.

Te bezichtigen

ARNOLD,.
OommiIJ810DDair.

378

Ned. Ind .

Maatschappij,

StOOIllV.
BET STOOMSORIP

J.s~

.De .J.i.g6nten,

J. DAENDELS en 00,
Batavi., 8amarang, Soerahaia.

'772

FIJNE BORDEA'UX WIJN,
De goede kwaliteit van deze Wijn is bij geneeskunclig certificaat
geconstateerd. Per kist a f 60-, steeds vel'kl'ijgbaar bij
5'7'4

1+
I
I

Z.A.LF

VAN 'T ROODE KRUIS.

G. O. '1'. 'VAN DORP &

+

3 g111d. l)rij~ per

186
--.---,, ~ .--~

• 8JopnoqQ;io,[, em
o9Tr!!znllnJIl "pemnp"d ell" III "l!"1"(J

..- ..-

B. KARTHAUS en 00.

BAZAR.

Ou.

Gezagvoerder VERMAAS.
~f:lrtrf.ttt den 3dll dezer deil morgens ten 8 UTe, ,ncar
Bata.v!ll-, rfi:;l\okbe:ior g, Benko,~ len~ BilHtOD, PuntiaolkJ

Siogkawnug, P.dang, A nalaboo en .A.tjeh

longan,

Cldnesche vloermatten,
rood en wit dambOl'd, Breed 92-114-1c,7 Nede!'landsche duirnen .

Prijs f 0,65, / (lSO, I 0,95
per loopcnde Amsterdam8che m,

Bmit! mel leer voor nilwemjig gehrUlk.

I

Baron lIe. Kay,

in stellen van 3 ec <1 stuks.

Chinesehe Iwmpferhoutcn KUFFERS,

r:I\~gal

,ia Pellii-

on OlJcr.b_.Il.

De Ag e nte
449

D.

}:{c. NEILL en 00.

Ned. Ind. Stoomv. Maatschappij.
STOOMSCHIP

RET

B KAlJ.'l'13.AITS en 00.

185

guld. :1.

I n':~kr~~:;li~~Jll1~~~~eJ~:~{:~:tx: wc]',s~m~l~~~d:lO~~'kt1~'of.Jt

! ~il~ 1~rril~k cl~~ ~~~i'~~ldi;~l1eDd"l:;;~!~~ a:.~~~l(~:~I~

VLOERs'rEENEN W 1'J.! MAR,M.ER

klier'JeD kankerRclliig{'- aalltlot!nlbgeU,.

p r ij. g a a d k

Q.~?)___."

De be8teatler
t!tI

zid,.
To rerlirijgell

II

aile Apotllf:kers.

'l'eflluIlllraug bij G.
VAN DORP & Co. en
GOETHART &: Co
v. • or A. ilIl,'rag.,,no H. G l' 0" gdieve mel> zich to
.-1~den tot ELSBA~~"Co, te P.r~~.._.."!:.~.

I

I
__.

en

Voor den verkoop .In het groot in H 0 II It n d
de K 0 1 0 ni ii. n, wende f4GI1 zlob· 8an !vI

VAN

Bastard- en Zoetvij len ,
9()

recblstreeks

Uil. Engeland:

E f).-D .. n,i e U-'W e ,& .'_n ;V-'Q 8 r-~
PORTLAND OE~U'l' .• Knigb' Bevan Stllr8~.t

l!~

Z~e,

billiJk iD 'pryal

~DQA.8 en DB LA OBO~.

JJZERI~N,

Priosengra<Jht 1037 te
391

AMSTBRA)!n

}'IJN EN ORDlNAIRI;QORT

iii ·divo .... e . dmetirgen.
ANDRBAS en DE LA ORDlX,

ONTVAN6K~,

GetJlgY~rJel'

1"

._ ._ .~:~KAR'l'~_~~~~

BAZAR.

1

IlNMIDDfLlJKE VERUCHTING DER PIJN.

0 0

Lording,
h • n e v-e Ii 8:

Hennip.
ANOR1HS'

AWD)lBA8 oD'DB LA OROIX,

O

OW.LODBR.
H. W.F; .LODBB,> .

B. RARTHAUd on 00.

-

Schoellen en Bo[tilles
O\IF,S·... L;HR~HS,

189

p

E!HlBLD~RT VAJl.'Bn~VOOlln••

459

\Veen~rlleeren

OD

Menie, Zin/cwit, LooJwit, Dvo:1ekop.
8&

De AgeDt&n, ,
Nmr,L eD. Co.

(ltlIl 2{jl\t~n }'ebrnari word 4)01. eqig 'kind
CORNELIA WILI{RLMINA •. 001 ..' pIotIeliog
on tuomen in den leeltijd 'viln -rohn ,7 m.Ulden~

~.-~.BAZAB:·-·-···~·

DU 'LAOROrx:,
ili VJlRSE-V'jiR¥W-A"RD. N~;' .... .~~ - -87

III.

HOFFMAN,

;~:~:;:j~~(in 4~n dezer. des morgen,s ten :8',~r-e" Daar
'~HMc,

Prachtige G '1' H P Rammen,
Gebratene Sausichen,
BrnunscbweigcrWurst,
Oerv(,lnt -Wurst,
Westf"lische Metwurst,
Snucijs de Balogn!':.
216

WILLE~1

KONING

van 75 Ned. duilll viCriWIl",

~,~iI";~~ ~l:~:;l:~:':~~~~~i!;:er:~:th~;r~.~

eeu klein .mm lluik partijtje,
D. KAR'l'IfAUtleD 00.
'

Ihnige
, - -- . --~

..

k"Dni.g~'i.Dg.

------.-..... --,---.---

--.."...---,--

'B"~~k~~L:~ ~~-:r~:rtjeMe.rollw.
Som ••ong,2 Maart 187".

Verantwoordelijk'voor

de

A,VAN
'~80

wet:

lth.P:,Bl\bOSltoOFT

