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en op<lat Iir den

Parlernent. in
7.on h8ubrm.

te s!eken.
handing aiienga ~ zooals ook
yan den lanisien lijd hIij"l
..- mindel'
jegens Hnsland is gewordell,
z[ln Dverig-ens verkluanJ worden uiL bet w:lIlLrOIlVreil,
duL dAze mog€lIdheid bij ..Ie ctDderbaode.linRen
toont, of Hever d~ moeite die zij
westerse-he zUster er buiten Ie bandon.

WOlltlw'tO>ll

uie zich Lhn,ns bU tIe behandeling ynn
De
qllaAsLiFJ rootdo~t, 1:3 niet Hwel' "hoe
de
maar ') ho,~ t"taat bet
Bla:;t ~et
met Jen vrede",
is het \t,H) bell1.ng er op
te wijzen, hoezeer de Turken in hun laRtsten schUll
h.;ek ternggedrong·en zijll, OIn/ttl mall r.it;ll gC1ieeltehJl, hiel'nl1ar eelle voorslelling moet maken van
de eiscben Oil concessien, door beide partijen te
doen. Die lelalsle loeviu('.bl Voor de Tnl'!;en is de
liuie van Buynk-Ch,,)ullledje, we:li:e ,jeh V,lll de zee
van Mal'mora ten WeBten van KOllsl,ilutinopel met
sen bocbt naftl' het Noord-OosLen Lot den ingnng
van den Bospol'llS uilslrekt.
Illllllera dell 200n werd AJ";anopal Joor de Russen bezat, en daanloor soeden zU de hoofu:Jtad, zoo~
als mell lYeat or een. lanrlpunL llHschen de l'iwarle
zee en die van ft1<u'Ul()ra
lUeL een groolen
lussch~n d, ;Cwarte en
lIiitldelandsche
zes, van
overig r:t't: rkije ::if.
De quaestie was, met welke krachten ZOli deze
soort vau CHI de sac door tIe' 1'urken -.;erdedigd
worllen(?

De geruchlen, die verspl'eid werden over de Vl'e·
desvoorwaal'uen zelve, ver1iezeu veel van hnn belang
bij de definitieve u edeJeelingen, die \Vij Jater daar·

ge

d

;~O~~.:3 8~~1l(1

j

Aan de Turks.:lle gevolmachtigdcll (Server en
Namijk-Pacba.) zun dan opgeUl':1g£'Il zijn ltet volgen-

aeba aan 't hoofd

j

door de tl'Oepen van G ,Ul'idlO
bet den Russen mogeliJk wetu uttar

(V\'Mll'do(H'

up
te Tukken), lrok keulle.lijk tel'ug naar bet Lui...
dl~n. Ret laatBte g,ovecht tuch, waarvan melding
\i'erd gemaakt, bad I,laab ill I A DespotogeiJel'sh"',
uj) LR8kowo, wel!\e plaats omstl'eeks 50 kiJomeler
zuj,Jelijk van P~i!ippopel ligt, woda! Suleimun
Paeha, altban. over land, gabeel vall
En·
melie afgedrongeu was. Nu vel'luoedde men
zon trachteo, lllet d_o overblijf5elen van zijn ]pger
over zee KonBtantinopet te iJe'reilreu vooTal omdat
de gou'verl1eur vall Drama, een Btad in list vilayet
Salonika en ornsll'eeks 30 kHums!el' uoorJelijk van
de golf van Kawab (Middellond3cLe ;Cee) gelegen,
ntlal' Konstantinopel "eiude, dal aldaar 3000 gej

wonden "Van Sllieimun Paoha's leger aangekomen

waren.
Indien deze boop vervuld wer,l, en Konalantino·
pel derhalve te zijnE''' verdediging had de troepen
.van Adrianopel, van Aehmed Eijonb·, Monkhlar- en
Cbe!ketpacua, beneve"" wat er van Snleiilians
f'?"~6 overgeB~holen,

kouden de rl'urken. evena18
_zijiI holteruggeJr()~geu ver8c~leUre:ld dier, den vijand
hier !log een leelijke p\ip Le rok'eu geven, en ziolt
de,bah. bijd.

~reded·ouderbandelingen

alt,bam

'fnig8zinsdoen geldeD.
. Wat nil' die onderlland.lingen hatren; d~arover
"werden . al~altijd bij zulke gelegeuheue~, de noc·
dige8~ri~atie berkl,llen . opgediB~hl:, Ds.sronder be:i,oordezondertrl'ljfel. pqk de lii,ding dat)\oni~gin
VlCl'ORIA eel! eigenbsIIdigell brief. aan JeD O"AAll
zo~liebben ge""bre~en,,.nnrill . zij bemverZocht,
~rlln eeo, etQkje "bij )esteken, a,\n~ezien IJ,ij aud'~rs
"".1 eons ftle\ Haar kon te dQenkrijgerl,.!J:ti ",~t

'1-'

met de 10,000,

nadat m.en van den
vool'Bpellmgen had
ans,

J

als

Den 19dOl legde

biJ in eone verecnigde 7-ill-iug

de Reg-eering van

II

den Sullall zich

De Koning en
gemalin
toen op
he~ balcon van
},aleia. Dc maunen zwaaiden
met de hoeden, de Vl'ouwen ",uirden mel de 7-ukdoelren,Toen lichlle de DUltscbe kl'ODnprins, die achter
tie lwninklijke fllmilie stoll,1, dAll jeuguigen Italiaau~
sellen kroonprinsop, hield hemind-enar-momhoog, om
hem aan hel 'volk te verLoonen, on ornhelsde hem
twee malen onder het oorvel'<loovent! gejuieh van

rl!~,rf~~l'~'"rnztlenn~hll''ireze zaaIr

neuJ)en Uvu.r

het voIk.
Yoorts heen de Koning nan tachtig personeo, die
ter deol verool'ueelJ Wfll'Jfi, kw\jtscuoldirlD' van de
Jool.ht.i'uf vet'lBenJ. Vt3rJer heef'l hij BBne t;JamnesHe
vo()r aile Btaatkundige en druk erB'
vergrijpeIl,
tot U:ln zijne tt'oollsbestijrriuO' P e. . .
pleegd Zljll, Ook is aan alle wegens and:re 0' V~l''''

I

UllJUl;:

bemiddeliog gedachtcllwisBelingen plaats gehad tus·

I

schelling van sLruf

schen de Regeeriogen van Ruslon,l en 1'urkije, ell!
E nuelijk he"n Humberl 1 C13n het gemeenie<
ik koe,le[' het beste verlrouwen <lllt ',ij :ul eelle i bedullr vrtn Tnt'in iJ0,OO U lires docn toeitomen
vre0JZJlllle oplOBsing Villi Jl;l punhw ill g8scldl en
voor tlo urm8n Jier sLua; eene
tot eene beeirdiging' van den oOl'log zulien JeiJen.
Veln Home roo!:

I

!r

:Thlljne.I'zU1b z~!lell, ge8ne poglnJen wordt'n v8n,n"md
om dlL resullaal Le bovorderen.
I

v()ldnail. l~n 3,au nl dit sclloons vlol'dt de krooll
oak 'I':ensehen [c
voor 7.00VCl' Jit in } opgC7,Cf., door tle hcngelijke tijding, Jut de Koning'iu
hunne wachL ligL
~o{Jlang op die voo·rwn.ui'Jen V3n Eogeland nun Koaing' Humbert de veraiel'sRlen
geen in brenk
is} zal mijilG hOl1(ling onver- ~ -van ue ortIe van de~ KOus8ulxmJ beeft do en toe-'
kOlueo-. \Velk eell ba];J8UJcndt, (roost zal daL kouseanderlijk
1,liJVen lIia:ll' ik k'ln de
lleiu niet luodlP,lwu (!aI, {;iJO d8 vil'tn,lelijkl'led'!1l ~ lJfmdje JtHl liouirlg gBVr,1l Lij tip. llroefLeid over l1et

t

!
I

I\JeiJr::ltl
Luiiliudl gUlduuJ L0L tiBKlilUg' "' l~tH'va[~, tl'urkijd aau Rmilanu moet !lf~L~a.n: zes palltsel'~Chepeil ell de \fesLinge~ Ki.lrB, BaLoum eI! Ba·
H ,yellJiell /'.&1 de Purte uBtalen Yl~ertig UJile
panden sterling (480 lllillioBU gulden) waat'vau
arlo8sing en rente gewaarborg·J w(;['den door dt-'ll
ciju~J door B111garije en l'Jgijpte mVl de ror~e Vel'-

Men, ziet, dat een geLeel nieuw elemeht i,]
I,arnelijk de clj IS dieu Je KiJedive
vau IUgypte nan Torkije UloeL Opbl'BlIgell. Op <liL
punt vooral heeft ,lilngehmd VUUI' gevat 1Jooalf! men
zieh lteriliueren zal meldue RenteI' sll}cesievelijk
dat Grnaf Deruy, de Minister van Buitenl.udscLe
Zaken, in "nl\\'oord op eene inttI'peilatie veI'~;aal'ue
JaL de vredesvoorlVaal'Jen een "eel'
overweging vordel'en, VOOl' :;',QaVel' daarbij van
van
uell EgyptJsch.n cijns aan de Purte spl'alj:e iB; dat Lei.
Jc;ugeiBche legel' mobiel werd gem •• kL; dat tot bevel·
bebber vau de expeditiereedB benoomd WU$ Lord Ns,
pier, GOtlVerlieUl' van GiLraltlll'; kOl't.om nllerlei lij<lill'
gen, die voar eon Weslorsch·OosLerscheu oodag recbtmaUge vree~ m"gen opwekken, Ann de loekom,,1. de
heslis~ing in deien ovel'lalen~le deeleu w,ij hel op de
Ooslerslllle ,aken betrekkel ijk gedeelle der toespruak

op~euumen,

_\

g88Jl del' ool'logvOAl'euJa partijeB

I

sehuldig'l.

in ~e l~oofJplaa:8l en 50)000 1ire~ Ran den
vleat't5, am dw onder Je armel1 te vel"

"Tvt JU5vcrro Jleeft in dell loop, fiiel! ue oorlog naw
dre!en.
l)P de v()Ol'waarden,~
A:::Lt1 aile eischell ran c'eeslJrH't" aauJoenlijkheid J
; llefJadigheid en genadigheid is UIlS behoorlijk
1

SteHen wij nil Liertegenovel' ~e voorwaarden,
ons pel' !elegl'aaf bericht. gen eiscli, da! rl'ul'kUe
gehee10 pautaeryloot zQnafst.a.a,o, beeft 11.ul:lland
varcm op J~ verklal'ing dar Porte Jat zij haul'
lievel' zon ver\;ranJeu, ell de
Jat zij
hatH' ook niet aun Eogelaud. Z(lU
V{)Ol'w
"aan!en zijn
lhuus LJL ue yulgenua terug.
geul'achl: een
van 1400 millioen ,

i.Lf~t.ilall.

verg'elijkt

tr,evloed de ongelocfl~jkst~
mag men ZP dunkl
tIe;:; tijds o€scbou\ven.
Ouk
nienwp,. ,I\oning HU;HBEn'I' Otl!lel'vond bij
zijne aanvaarding uei' regpering "eel sympathie.

lion' voorknmen,
Hijk,

te doe~. OJ) tllijne Rpgeering en ik ~lemde er in
den. K ]zer van Rl1sland to vragen, of Z. K, M.
lJermd was .vredesvODr~l,~llen ,I,n ov.erwegin~ to n,e~eD.
"De KeIzer 8]Jml, '''JnerzljJs Z:Jll eruBIIl; l verian·
gAll naar ~I'ede nit eu gaf ~,evens zijnB IDf:'enil!g te
klm.nen omtreut dell Wt3g, dle gevolgd zau worden,

selle oorlogseheptHl geJpenli WUd011 \Vol'd811, en Batum, ben8vens cen groot d2ei van Aemenie, arm lid
l{u8sische Hijlr. zan worden toegevoegd

uij T~chorlu g~c()nC~nti 'f>l·de
(e,oe l-~ilat3 aan del' spoonveg
tinopel), tenvijl 11oukhtat' en Clj(~!'kel

""'08

iaar naar Rome ter bedevaart kwamelJ

uie

.waren van de lractaten belreffende het 'rurksche
Rijk, en deed ZV een bemep op hal'S goede diensten.
. "De IHce del'heid ueu:!' nI.ugenJheoon ~as echter
met van oorderl, tlat zij met vrl1cht het. vprzoek
zDuden kunnen inwilligen, en deze meening deelden
zij aan ,Ie Parle mede.
"De Porle be;loot duarop, een afznnderlijk

de aor: te bieden: uitbl'eiding del' Iillssiecho goon
zell in Azie tot in de nahijlJeid vall Kars; slechting
del' v8siingwerl{en van liars en Er~erumj vel'kIaring van Batulll tot vl'Ve liaven; onafuankelijkLeid
van [{umeuie; begrenzing van Let aulollorne Bul.
O'Hl'ij" rlnnl' den BJ.H;au:
DUl'd::mp.lltm
voar de oorlagavlaot van
en regehng
del' Servische en 1rIoutenegriju8cile quaestio in over·
leg wet de groote MogenJheden. Rusland zan tegen
d.it programma b,.;zwaar gemaakL en getHsullt heb*
ban, Jat ill 13ulgal'ije ouk AJriallopel begl'epeu Zvt1
zijn, de Daruanelleu 818chl; voor RLlssisc~e en Turk-

eenel'

Lelast
\V<lI'Bn met de YE'rtiediging Uf!I eigenlijke hinueuHnie Buyuk Uhekmedje U81'kod. Vau di:'ze laattlte is
rrt1ci.JaialJscha Let cel1tral~ pUllt.
BeLalve ,laze slrij<lkrilchlp\l had men ook hoop
L~I 1(-'r~Pl' '7Nr ~Hlp:mnn P:1{'llll tp r.hm nfH1J'llkken. lJele
iu de umstl'ei,ml va.n ljhiHppopel

bail'e wendle

over per dl'uarl.onvingen. lIet zal GehteI:' aan een goeJ
in de zaak nie! oobevOl'uerIiJk zijn, imlien
wU die ecrste g-issing-en over de ondel'handelingeu,
dell 20;lell Jannari te Kesanlijk beg'unoe'" stellen
tpg'onurer de laatste telt'gl'aphische tijtling8n.

vormdel1 dU3 een
,l l'l' lliteI'3te lillie

B-nnmB. Ruslaml, Tl1l'kije, en andere IStuten
gedplegpel'den loncien) door
te Rorne.
Wanneer m(m Let boveogenoemd cijfer van

j Jle :seen

tot de onzijdige .MogfmdbedetlJ welke ondertp.ekenflren

inzic~t

Hnssen de sUI.Il zouJeo oinnentrekkel1, betgeeu uen-

1
"
t b~.l'on

del' Kau era, mel veel plechtig'heid en bijval, den
eed .af. De gewune a~ndOc.lllij~heden en praa]veru
i tooDlngeu, zourler welke eeu vorsL nn eenmaal geen
I' " llel BUCC:" J81~ Ihasb,ile wapenen, zoowel in
voetsbp van
v8l'zeHen kiln, zijn ook
!<;nropa al.S Itl Az.,e, deed " del' p.ortc.wensche.lijlr
ll_,el Ul.lgebleven.
leesl men dat toen de Ko·
voarkomen pogingen in 't ;;vel'll: b~ fltdbm om de - ning en d~ l{oningin van h8~ Parlernent in het
vUandeIijUwden le Joen eiw1igen, welke cnl7-aghjke
l,luirin'tal \Varen tel'nggeireerd, de menigle het verrnmpspoedeu over hare (}uderdt\.IHHl bl'achlen. DBrw
langen te kennen gar OUl hell
eellS le zien,

°

OiL A,lrianopel waren aile Lroepen met het geschnt
rrsebat!:ll(,}:sclla [40 kllometer' westellJk YUlt n:.uustUlltinopelJ, net cenh'ale punt van de verdedigingalillie der IwafJstatl, tBrugtl'ohkee. Oo~ de gouverneill' del' plaats vedist rl>l stad cc lid 72
tnen achter tBr handhaving van de orJe.

de heH't.

hunr:e

st.rijd, dien ik betreurLie
zoolHug u!s de bp.lnngcn van

ueLartigen~ hierin niet kan berUBlen spl'eelit Van zelf.

op

. -

!'Qad en den hijsland van
fegen*;voordigen stant ·van

door rnijn9 Hegecrlng gedefmieeru W~l'fm,
govaar geiJl'aclJL \Varden.
uTevens sprak ik mijn vl1rig~t verlangen uit om
elke
alln te grijpen, lVolb zieh mocilt
om eene vl'eedzamG
le iJevor,lel'en
~an d~ q!lfi.~8t.iesl wn arover de
partijen
In t~15t ZlJO.

haar gebeBI Rangellomen of van ,1e han,i
niet aau de waul'borgende },!ogenJbeuen
lll()ehten wonltm. Vat Engeland, bij de g'Bwicl,tigfl
beiangen, die heL inderdand in het ,lSi en IlCeH to

,

dl311

YOur t-wee pln3h";i,u~en f 1..~

.'B)'lke herhali.QE!

Ock \'vordell abonnenlPl.li("t:l op AdveT'tF."I:)_{.ie~ a"l.l:lgeIJOnl~n..

"ff81, is n bekend ilnl ik, oa vrl1Ghleloos getrucht
I.e hobben den ooriog I.e voorkomen, mijn voornemen 1.e kennen gaf om
te hliiven in dell

Dat

EurOllflei'lC]IO Kroniek,
tot 25 Jan.

Van 1 -·-let woo1'(len

II

nag ollwaarsehijolijher lnidt is, dut Hare Majesteit
an!l den Sultan van HU.ren
heuhen kennis
gegcvl:'DJ om hem nIdlls een
onder den l';em

d 1
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zelfJen avowl verwa~hl \YCl'd.
De troepe n van Adrianopel

" P. Br'oushooft ell F. A. ElI\{lnar vau GUeJ'icke.

..'---~-.----~-~-,

i.iJU;:l

In FtallkFUl zijn de VVlitsvElrtel;enlVoonlif,el's, weeK
eens drnk aall 'I, sclieldeu g'g"weesL Nnal' aanleiding
van het
Jet' vel kiel.iuge.u van 80m ·
af~E:v'lal',1ig:deu mod ,len '21stetl Jan. eenB
zijn g'phQuden, waal'iu V'ool'8.1 (~arl\Le'tt&
den mantel

noodig [UlJllan zijn.
Tenyijl t~llgl~tflud

in

l'ep

I'll

t'oeJ.' is

O\T81'

den

loop, dien de zaken iII 't Oo:'!tt:1I1 znllen m'men, was
de geuel1rttmis. -van Jen Jag in flatie de
vn.u deu ovedeuen Konillg' en de

deel!~n

Wlj later) in 't

bij1.ondl~dled(~n OVPl'

('OljJS

OllZel'

conrallt,

nadere

deze ziiting lllede, waartoe ona

hier de ruin-de ollLbl'eekt.
<lien Zill, dal men VIerol'

Franlnijk houJt zieh voorJs U""'~ WI"""'''UY"CUUI'.
oHtdeki{el' Slllldeij, tlh~ 81\
wij l'eeds vroeger
meld den cen 1J.:zook breng-I.. To ilIarseille heel't hij
eene (,OIlJyJ'(~IIC(: gehoud':'l:n \'"001' de Iflden T!l,n het
iUll',.lrijl"klmdiig genoot~chap en \,oor pene
van beider geslueiJt . , Daar
de
uiet versta~t, bediend" ,hij
vau
zinsneue yoor

metl.9! me t 'ivelke Lord Bea.consfield iu n~\aln der KoninOltif"cug')Wol:le zilti ng Bamengcroepon Parle!Denl
geopend, en wRaruil lIlell de uondiug
van EngRlnilJ ornei~81 kan leeren kennen.
0"lJlltlemelr zOo sprak de I,Iremier,
11,
geochtnl.>jjeen Ie ro"pel) vi,,)),
het gewone tijol6tip uwer Bame),[wIIlBI, opdat gij
heoni •. nemeo "Qudt van de jlogingen, dOOl'
it , w~e..k 'gest~ld) Om ~~n e~!HJ~' te maken Ban
o~rlog, di~oo8(elijk )1Juropaen Armellie ~erwoesl, .
1,

en

toe~

Soernbaio.s~~_ CorrespoJIIlentle,

I...n fall ,IOllOon, koeien.
Vruobteloo. heb ill ge.""ht D...r de reden voor de
cllmulatie 'fan die o~fde eisoheu bij, de rG::;;:n ~n d!!~r
mlJ!lllobien meerderen ze niet ,atten, sat nWe redlc.tl~
de I..... kllDuon 'erplicbt.>D,door ur oen. vorialarlDg

VII!.

fan te geven.
Ook ...enoch· ik DOg even het ,olgende ...agp.llnt

Do.ell keor wil ik beginllon met
te

~::e~o~~::f::~k~:~:ll~~:n~oh.trijlr:

Il

t"

6ell onderwerp

i. en nag meer,

"ai, dag

- - - -

durande aeni ge m llnndeDj vervolgelll:f een Oenlirifugaal

Ofidiaa,u tje ~ daBrna eDn IIwurm" 8nal tot engel geberha-

¥AL80llPl DUl\

viU,,'! doeu f errij zeD, maar 81 die verbl ijf~l.ataen do~n

j
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.... ..; ~. ;:; LI.
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VH.h· ~;J,l

uu

i{j-,~(.alL1i:l (.!1
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billijke yel'waobtingen vcr over tre ffen zal . Vrijgevigheid van .Ddtren ten opx;iohte Tan bloemen en ai er ·
planten Y6rgemakkolijkt hanos taak niet weinig en
ala de S.maritanan - 1.ij k'lnn en yoor dozen kOel' h un ~
n. barruhartlgh._id thuie laten, al. zij naar wat kun.tzin meebreng en - hier kOll«m, zuBen lIij lIicb , erb.ten
o,er hebgeen dan te lien ",1 tijn. Het volle dig pre, ....
gr.mIliD Tan Oongre! en t'e8Li,iteilen ia veracbeDon ell
zs.l uwer red.otis wel .zijn toegezouden.
I~ onthond mij dos VaO ni tweiding ovor den inhond.
N.g&ande, W&t Tan bet uitlooTcn Tan prelllWu -roor b ee8~

F E UI L LET 0 N.
Uijll ontLers lmis,
Doon
}'. HA VBE SOHMIDT.
Met eell bekl owd hart dr..id. ik den elentel Oln,
.tiet de yoo,de ur open en t"" d don gang in. D. mull'.
l ODbb k,..am mii te g.moot van eOli buis dat . aODige
weken geoloten w~s gewee.t, en t. golijk werd mij n
oog ge tr o fr~Hl dOf,lI' de af .. azigheid fan looper ell
matteD, _p anpinltander eD ~eerglall, en ,ooral 'tan
do oode, goliefds 1Il,I.klok. Voo. den pa .. ploot.nd~r
.... et ill: niet dat ik ooit iet. gevoeld hob, evenmin
.1. foor den looper en da mo tten oat.nrlijk. Bll wab
beb .... ergla. aaoga.t, d... ~eb ik .elf. eOIl heimeHjk.n bokel .an gabad. Dio af~e.r 10'&, Ironweus,
IjOOa1B lV,e1 ~6ar met afkeeren, wederzijdlob.. Of moc ht
aat too ..i beetell, dot al. ik plan bad om don TO!~
genden morg~n ¥roeg op t. otun .n met •• u p.ar
Tri.e a.djes een groote w&lldellng te - 'doen, of '.IB •• n
my b: loofd .... dat ik mee .o;t rijdeD ·.lou, d• •l<ohol
in de gl •• en Dlli. terloocd naardo hoogte glo g 00
toucheD' ,veel regen en wiod" en 'Itorml~ , post v"tte,
om , •• k, wannoer. 'd ie ongeluklprdetie aU .. pllnn. n
Dnbeyaald' bad ' doen . oitetellen, op. het oogeLblik,elf
waarop zeandel'jl "?nden . _go volvoord, dood bod ••rd
en geboel""ereeukometig de ...... h.id ook, • "".Iendig"
Of • mo<>1 weer" aan t. wij ... nP W.6l'1obijnlijk had ik
ale .k1elae . jOD~8n b.e'.; ODBf)OOOrn .'1IIl degebolauimlIS" maohine ~"1I4e Sem'lIk~,door . met lDijn

",da

longan's Seoretarie bij zijlle bOfloeming n iet ale oht varen,
Moge oit bet g •• al zgn .
BI AR ORUS.

Samal'Rng.
POSIEnrJ"N. Morgen oeh tend ten 8 Dre onl eell
p08tpaket . oor Singapol'o worden ge,loten, te verzenden met ho. d.arbeen via Obe, ibon;;u Bnt •• ia I'er·
trekk.ud Engelsoh . tao mee hip Ea"ca, ge •• g.. Kraig.
KOF" IEVllTLINGEJ{. De directonr v.n billnenlond.ch
be.tuur maakt bekend, da~ de gewone gom ornomentB
komereilingen te p.d.ng oolt Voor <lit jna. ZUliOli
worden gGhonden in de m&&nden Maart, Juni, Sap.
I,,, . ",.., ... "

r."

'I " ,~ '~

~

," t" , •.

::'""il'~:.len dealt

OUB

rueda, de.t 0 e r

J ara.D, deDk.lij k afbm, ig uit Sal.tign, op llnm ar.ng

ling m!!lr z.elfJe raakB vun gabeurteulBBon in Ilohtere en l 150 hnu r e~ mear of dianen voor algen gebrmk
volgellilej aron . Gij kuub gr - diG wordt Ran :,we <1io- " del' eigenurs.
.
~i'~tio ofergelftten .._- wnt opium of a.boen. (illOB{lUl'ed
Het if! immiddels k.ommerlijk. zooalB lIommlgen WO~
bulb·lara) of d.,Yen .oe,oe (ouphorhi. an tiquor",)))
nen Zoo weat ik, dat eene Wolduwe, die bet niet
of Wnli-K. mbing (sareolQbll.8 !panoghei) bij doen,
broed heeft, in een zeor boperkte ruimte h.ar zelve,
om de novolle wat meer aaugrijpeod t e maken .
hare twe. dochte" ell drie tOnOD, benevena twoo
Hoe vt'easelijker gij laiUu' inkl oedt~ boa maar . . , . . .
vronwelijke- en nog 1ier mallDolijkB loges, herb ergt.
MafU' k Oill, lant di e geaoliiede!lis r;Un eig6iJ weg ltHHi.r
E n r<ij doat dat tegen eene belooning zoo gerir g}
;;rinden. Gij kunt woI ean feuillito:n aamellsi;811en ZOI:dllt men zlch ve rwonderen moet, hoe zij ze du.ar'Y'oor
del' mij, ell \'aor woulu~bd Offiuiet:' van Justitie .~il
Hleden kau ell in eeue zoo bekrompen omgeV'ing in de
ZU1'(~ Sleeg dat mell zioh nog eon~aa,l moet ver.~·Ollik ook niet speloD . Tooh KUIl ik -vnn het Ver!c\l rIKkolijk. ;,og niet geh,el afstappen . Ver8oh~ikkelijk toch
deren, hoe al die lllenBchen dos" In • leren .. bllJVen.
i. hot, d.b in on. hoepit •• ! oen bralldpuut 8ch'Jnt te
Wat ZOll het voor hen niet een uitkomst .U n , ware
be,taan v~n Cholera.
er gelegenh eid buiten de .tad, om goedkoop anderd.k
N i.t geuoeg dot lljde.. daaraan er worden heen
en goedkoop nur hnn wark to komen.
.
gebraobt, ueon, gevaUen ontst.an dallr; lQ~t.t reed.
Al kondan zij hunna m.gofi durdoo!' .1 meb beter,
eSlligen en r..n sen pi~r da~en geleden weder eBIl .
hann e longe'n zouden z-ij dan in ieder geval vrij w~t
Dat ia alarmeerend VOOi' bet g~8ticht, nndeu het
ge7ionder den kost kunnen goven, 00 dRt laatste IH
frntits te Sll beat ingerichte v,,"u J~V(l; nitmu ntand ge..
,oor '8 meDl~,'hen leven ook wnt wHlird.
legiln bovelldis n.
Dib hnisgezin il!! geene uitzonderi ng op den regel,
Re~ h08pitaal-r81.terf heart in Amori'. geleid tot; rn.a' gelleal het Oentrum v_n us .t.d, met hare blak·
net afbrs-udQu VAn di e inrichtiogeD y lludat r;e een zeken buiten, door nAuwe gan gen van elkand e r geachelksr ,.n ta} ja1'8D zij a gebrnikt; zeker een afdoende
deD, verkem't in denr.elfden t06sbmd eo ill d e daaraftD
mllilregel 'VIl-artoB men hier wel n iet tal overgt.an,
grenzeode wijken, WARr de J s lllallen gemeent~ ver ~
m~~r toc h wara het t. we UBchen, dat men bet mot
plicht i, te wonen en dua adam t. halan , hee18cht
d.,infecteeren Mo ver konda breDgen, dat geene nieude. elfde slechte .tmo.phee r, wel ke uit opeenho ping,
we Rcute z;iekten worden opgedan.n op plaataen wa.r
goten en riolenluebt eo llloer.is·mla8men geborell wotdt.
mell herstellillg, gewndheid komt "oaken.
Ontgetwijfeld g•• t h.t met de bowouel S ald.ar, ale. mot
Een hoeoit ••1 is eon pHlIunent iets en geen Conde nr,o nick etera ill Tijrol: eindelijk gawennen "'J lun
g!.'e!gebou;1 dfrt men maar e ven behoe ft op te ~etteD ,
bet absorbceren ran Eoo9'eel git, dat ieder l\ndar door
om het na gad. re e dien.ten weder a f te broken en he t
het goh mik ar fan het zan afloggen, Vit batet. go·
dSI!Doods dan in 7uur of water be loueeren, to oals men
beurt dnn ook met meo igeen in zaer korten tijd, W8U.tOO, !.:,tTtxen do on) met dat, wat:ll'Yan bet geraamta reeds
near hij or pas iG ko men wonen.
op bet plein ' 001' de Regen tswoning alhier ferrezen
Errrrrl
1l1eer opwekkend, ten minit. ,oor den betrokkene,
is en ook gadeeltelijk zal doan, het afb/okon nsmeis
de benoeruing fan den hoofdcommieo der Oompt.~
!ijk.
biLiteit Belz alhier tot .ecrebari. van P<kalong. n . Ret
I mmer., op voorwl .rde, dnt het ijroren gabon'" het
n
"VO "'~D"l' "'"' uruuda "Y8l' hJl/i,vJDlJ;W~gTIlI!.l!.ll?'Id"B.ra
kr":cbtigan ~t~un ·~og'. ;;-nd~~ .·
..
.'
!Qterij toegoat.,,::.
Da~ i•• eker, a~n meegaandheid zal het bam niet
Na ailoop .an bet Congres zal het dus uit elkaar
ontbreken, en als ,ijno bekw.. mhedon gelijken tred
worden genomen en nQ~r Samarnng geriouden, WHlor
hoeden meL tiju ijver All goeden wit, dan zal Peko.·
des Genootscbapja boofd~stel is, lliJ\(\ t:' beeft men daar
een pl~&tt', am. bet te bewul'an?
Voor zooyer mg bekend is niel; en moet hat Ganootsch.p pakhui. huur or voor bet.le~, dan i. het
eene I chadeJijke beoittin" Doch tul k. moet bet bestunr maar in ordB brengen en beboeft anderen gee:De .orgon te bar en.
Li evor clan mij da& rin te yerdiepen ver bel ik il,
d. t de aanleg om het Congr •• gebon,," ala met ieder
nur n &! 5 voltooiing tegenga ~ t.
Dank oij den goeden .lIla.k en het hor ticultuurtalent van two. on ... prakti.ijnB, bijgeetaan door de
praktische erfaring van den intendaut van bet park
t o SimprmgJ !i~l men weI niet bet trocoduo erenur-eD,
mOl r toch een en.ewbb vark<ijgon, dab naar "",Stlllj·

UlT DJOXD10KAlI.... deelt men ono medo, d.~ ran
de zeven kaljoes, doe den he.r V. op het land Ban·
djar.Ardjo tracbtten te boroo.en of , . rmoo"dan, reed.
G ge u.J:lgen gf:lnoUlell lijn. Ova r bun lot tal ee'lItd.~gs
d oor de crimin •• Je reohtbank worden b•• liet,

in

grooler,

::a:'ll;:~!I~:~~rI:~rwijt

7"el"'e ""',l,lela,, ~'.·1· '" (1(111 Ie l evelell, 01,,· i" de .teeds
.ll1'Ootm' fOonhmde uallOc/tcm le t;oor::ien,?
~
Is dit to natni. on te S.marang wei .ao ergl'
To Socrabsil ill bet foi. waor on g.eft hob ~eol
.a.aab. Wei .iet IllOU hier een 8uikerfabrikont .'llili.
on air een koatbar. wO!,ling bauwan, elder. een Ohm.e.
pln unen be rn.w en vo m;" het laton lOok en yan een gunBCll€t .eorie blllr.en, ginda een hout&ankooper een pl.sr

_'

Dnlr.TALJ'~'" D~zer d~gen ... ,,(d~n nit e.n · kilt
mot ltaiD., door eel! ~cr (11' Of) t('l9de f\l hie .. dienetdoeDde .Loomers D.ergebracht, en .ter· dool zending
~~~1:, O heri,~Pl\ .. . beaterud t eeoige 'kainl gemi8t, welke.
Daar men ::".rmoedt• . goatolen liooden Z9n UOO~ den
.~""rm. n eD b~otsman ' van go, 3gd ,aartuig (beide,.
inlan J ero) .. pr.choon eene hui.toeking ten honnent
tot niot. I.e idd., .ijn de baitie. f8rd .. bten .In den
r~ch t.r ov.rg"le,or_d._ _ _~

liST SLUGl! WAOn:r iJJ had en onoht den poli~ie,
opp ••• e, Siln dllo. t. at..n gekomon. Nadlt bij, .op
bet Stadhnis d. woo ht doanda, tob .'. avondo 10 D.ur
met &ijn collega 's had LiLteD prateD J ,ie-len .:e Ql1t:lll
III.ap. ToeD. Siiu vm.k l{B 2 QDr wnk ker wet d, en
,an pl an waf eena eeu 1' 01 a to gall n doell, WAI (len
zilre ren hotl oge, dat :H.Hll ." 35 geko~) t. had, nit zij D
talc f eldwf>nen. Hij 'Htl e:tt ~ een l-!'n,. ~o~leg6' 8 VAn
den tliefotal, maar hn e ve;,g;.d het olaohto fi'er 'ijn
geweellt van eon ll10edig c'll ka.\..ulj.

lJ••raa.1 "'''It' 1CoonlJ'1tizen van! 70

W
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·t e7e (Ide.

i..

metnmorphoseerd en bij sll;lt fau reke uing d e

:el;'~::~n;BN.

100 lll<llr 'I tIIaan,i'. 1C0rdi met

heeft es1l6 EuropeeBciJe .Tuff('Ouw in hJ?ia, meb wi e
en
worut
.
'l 'on aaogeleg
gevolgo d.arvan
uak t zij geldolijk en li cb.lllol~ : ': in ge1.egencle om.lltaDdighe~en.
Tot zoover in .Ue. oon d.g.IU~BCh t erugkeeren, felt,
dat nallwolijk. eenigo asndacht wa~,d
aet ga heim.inuigo ac~ter komt n og,
. "
Voorcerst het levell in "ternggot rokkenheld ge·
,I

mildrijf: ,.roo,deeld Ie .ijo ".,..e.lt, en d. lo.tatgr
meld. ·... rdb... lillidi ~'. it,t hy gedu,entlo d. af"o··
tigt;eid ..n di~u Tan Tjin Liang in ,Heno ...oning I DU
.g.-.lipe:l en de braak geplcegd bobben,
Dt' iftodraad v.;,rl)ord ~ f.\lde 1.1an Apong nliaB Oewio
A.poog lot 6 jlren d .... arb. in de kotting " n .pralr
Yap Aill biog nY.

tell gnegd wordt, viel mij!le "lIdaob~e~.op'claU..rili
gesproken wordt 'In ,CRoone en ,"0"'" pal\l'dell en al-

politie bij de ' Marpinger wondereu~ Om dezelfde
reden .Is bonn is a:lUg(!vuord hopen' lI'ij ook
het verslag daarvan late" afzonderlijk we~ nte :eelen.
r. v .

tweeden dog na a.n komst a k!." ,an de otuorupakket
boot, ,..elke dell 22.teo M •• rt, 250te. J uni, 1700 Sop.
t-en.lber en 27t1ten DtlCember van B a t~ vi" derwaa rts
r erlrakt.

poginge n doet om eon k lm r ig sltll ong'olette v"lscbe
diamlloton n.n dtm ml\n be brcngan. Zij r.ijn, llaa.r
lllen zeg b, zoo mooi geslepen, dBt sleo bts eon goad
kenner in s taa.t 1.8, de onechthaid wanr te Lemen. .Ken
ieder _ij gbwaarechn wd.
Ol'LIC'l'ERI.r. De L~;;;ah der k.mpong Denio (PetheaD) wert! gieter...:n g""&llgen ge uowon, b68cbuldigd
van oplie:hterij. Een pllar m'UlJld~n geleden was bij
bij den toon ""'u oen eJge na~r del' genoemde ka lllpong gekomen, ·t..l"ggeodt!l dab iem~lld zijn hulp ge..
vraagd had 001 eat! stel g OUdl:lH kU OOp-eil tie- k-oopen,
en bevena. had vernolllcu, uat, do 2:000 van ~ijn ben ..
darit .nlk . eli etel ta koop hod. Dit I•• tate bleak
jltiat ta zijn en 'poocig wa. d. koop yoor ! GO gesl r>·
len. De L oer. l \ , erp'D"d~ oehter t .ratond de lm~open
voor f :lu, OUl mot d.t bedr&g (.olgen. "una vorkl.·
rin g .. u den djal".) de Ban ;l eu l.nde ver.obuldigd e
padj" k to kunDen bet.lell.- \'~n een slecht adrui:
nistr&ten r ~8 liij een c. ?_i~~~~~.~wordell .
To'!' Y.ERTJlca'l'ING J) ~: il. llERR},;N DIENSl'LIOH TIGJ!lN V"l3 r·
me-eDen wij d\3! R eget:- .. ng te llioolon herinne[{;; n R'll).
de aanvraag V'.\u d ell coutrR~h nt voor de t::xploitlt.ti e
va n het .bosclip e'rc 601 Tdsobo J Btrekkende om eeu
tumw&y- 1;1;\ UlngBll nau i0ggsD VRn geuoe md ptl-rceel
na.ar Mallgkang en vandillu nnat' Samul'ang. Thuns, un
de b.lken ille pe, a. IllEgS de gioot. ell binueowegen
'f ervoerd moelell wordsD, ger ak611 die wegen iu. een
:liOO deflo}e,tQll tOE- stan d , da t het ondel"houd e~' VAU
dom: dtJ he~ruLdl'~llBtptichtib~ bevlJlking (Itt eep t:.eet
tW1U e t:~ak beBebuiLwd mag wordeD, D~ bewuate :taUvrang is rt)t:dz! vela IDllanden end ; waarotn luat de
Rugeering den E:- xploit lln t toch n it den tre UI'6 up
antwoord waobten . Er is im mers gd~ n enkel wo ti cf
d~fik.ba'ar om hat ve uoek Le wei ge ren ,
DE

GNMONDIGIUtn

VAN

DEN J AVAAl{ t e n Sllll 'liieD

UI1' B ..,u.va. De pr ija van de 1.• 809ft ry.ti• . al.
l ier 10 precont god •• ld. De prij ••.u VAn de 2e, : 3e
en 4e 800d bllj\e n Btatiolls ir.
Biune n karl; wordt een belar.grijke ._nyoer van rij.t
nit Saigon verwocht. Of d. rij.tprijzon don ... Uen
dalen, zonde n wij niet dnrfim be.wEereD. D.t wij bet
hepell i ••• k...
(J. D.)

a

h et

KOl·t en Bondig.

...

_~O~~o _~t:~I~d~:.~ ~~. s~~~ij::~lI:e:jk~a,,:; .

D~

Inn, lJuw~l~k"r~~tlv

v"n dQ>;l KoninR:: Tan 8pauje

kenuen Uleb zyn grQnJ t. dooD wnt hij g" .d ' indt,
hebbell de Parijaohe .. ng. r Facre (laatotelijk in .den
nu m"lijk ziju eigondomerecht, WliRt hij dit bezit, .~ n
H aag) en MeJ. H eilbrotl bunne talenten ten b.. to
niet inll, ucieril 'iorvreemd ell . Hij weo l!luht. da!lrom bet
gege !en.
beparkt ~ igand (}mHecht, ZOOo, !d hot in do Agrli-i'isolle
De ijsvreugde in Nederl and - ~erkleD wij er bier
wet bedoeld wdrcic, beououdl3n te ~iail . /tl)<lIBtwhien "
oellS iets vun ! - heeft dib j aar weer talrijk:e often
zegt de sch rijvor, fiBl de . oile vrij hl)id van bellc bi kkmg
geai8cht.
over zijn tijd, zijn arb.!id, ziju uJg13t eO. z.ijn ro-ere.n de
Wie is Fillnor fAn lJe Spectuto·j '? SifJdl1l 1864 zijn
goedere n , den inlfl:Jde r Uloe r nuttig ziju dan lIchadede "v~ugm.renJl bebondeos .zeer zeldz-ame 'uitzondelijk; ma.ar men gave hem goitne volle vrijh eid van
ri ngon: g{tBch r6YBn door l\..f r~ O~ YOSDl&e t , gelijk bij in
bcacuikkilig over 'lIijo grv n l~ w.m.t eeD8 yerl Jreu blijfb
eat) cl ef ~ mmera vnn De SjJfc •.• mededeelt.
verl uren, de oorz>ken, die Ilem den grolld iullell doen
.De lYlIo, 'a', OO!" og tOU, yolgen. de N, R. Ct. ook
vexliezen, zullen llem beietten dlOll ooit td herw innen.
aene ve rbetoring willen brengeu iD hot wdtsD8CbapDe 1Jn1!l!.lCipll.tie- van dan g ron d, wcllvdrrtl vau des
pelijk ond erwij8 bij de korp8~n.
JUB ans ontwlkke!i::!g ~e hf)\rordclr~n, ZOil ba.l\t" integaI1·
, De K oni!.1klijke goedkenr;ng is f&l'leend aan de Sta~
deel in hoogo !Dll te belemm~ren 'OD VBl'tragHfl, doo r
tilteD de r nVereeniging voo r Kiuo ol'oowiltarplaataen:'
hem te bero~'\ven ~Ila. e6n dar rti ks Ut) bl'Oll neU van
t e Dordrecbt.
T:nAtion.len rij~dom: het gl'ondhezit."
'. . De IIe"r E..... A
. .' v.~n . laten, te Bms,el, heeft op.
Wij sl'oHou OIl S voar de besubollwi ngen \' 411 de n
nI~UW, al8 ~~a6~~ __ oyJr-ftgo, J 2000 vnor de Sumatra-

II

I.~GIHtJ,.w,

I.;UI H dl .;:.
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d..:. ~-=-~.-:~~l \Ji~ uJ_1o

L AND!U.<D. - Heden stonden t erecht da Ohin ozon
Tan Apong tili •• Oe wie Apong on Yap Ambing. De
eeratgoDoemde WaB in het bel.it; gefondao fan ean
gedeelte der goederon welke in de maand Deceruber
jl. met binnenbruk uit de woning van den chineca
Tan '. l'jb LiAng te Goeboek, bij . rwe,igh oid ran do·
zeD, geatoJen waren nil reeds Hoege r eeli Ullilll wag-ens
oog6wijde banden het koperen et •• fja te V, lACbuiV8n,
dat mijn ,.d er nooit , enuimd. gelij k te l etten ZOO
dikwijl. bij nDar de" ,taud van h.t waer~la. w.s gaIn
zieo. Maer dan oenl moot He. Gp die w~_a de bert ke.
n in gen van den goedon m_n hob ben verijdeld en
dan kreeg, dat .proekt, bet W?erila~. ,I. lohul{l, d.t
nu h•• ft het wrukouchtlge dmg my .eke. Dog l~o g
d.arna willell inpeperen. Hoe het Iii, wij hIR tten
elkander van barte. En toch t een ik daar ZQ,) ill
den g.ng .tond, fDor d. leege plek, waar mijn viiaod
altijd gobo ng •• bad, - de epijker die heDl b.d ; .....
geboritfen Itak DOg in den muuf, en aijn omtuk Ii~t
.i"h nog nauwkeurig oaga8u up het dearomhe'n gel er
wit 'All. den ,w and, -. toen "'AB ik wezenlli k: in 'een
stemming om mij met hetn te- 'ttrtoenen el', waro
bij .plot.eHng teroggekeerd, ilr: 'all hem eon opreaht
wulkom bebben tpegeroepen. Ook en .aornamolijk
omrlatik dan reden '0 0 goliad hohben Vali Ie hop rn
lIlt bij l) !·nt a11 660 weerom kwam. Voor~rllb zon diJ
ollde kloI tiQh daD tOke. ook niet lang laten wDehten, dio ollde goe;e klok met har tw ••• obe.pjel boo
,.Il d~ .. ij.erpl ....t, die 01i9,1 beeD .n weor IOhommol.
d.n, en ~.t ha.r deunlj .. . voordat "ii .Io.g, waarop
on,e naallter doolde toen Ilj tegen mijn neef Kee.
die bij mijn broertje op · ,ilile w.. enbegOD ' te .""h:
ten, lei d.: ".ij 'Iaebt .d. kl.ok .It, die .peelt oDk aerot
en . dan glot ie .laan I"~ Eu .1. d. Dude klok torngkwsm dan keerda or uk r nog tieel
m••r · Ii.fa
en d.i .rb_: :e,ug, en ~.t loil mij op ' .001 blijke.,
maar een beo.u .. ~ .o droo ..... te lijll d.t mijn oud",o
en ~eltemd 011'1 .:lye,
blli, ontrllimd on ."rlaton

W"t.'iilig d dng au tot' d~n In ... lili.e n 6t~en t~ wo rd OD .nfgt;-broken. Docb helnae, dab WEtS gt,en dr.JolU! Et' Illuest
een ISpoorweg worden llangelegd. D~ On tWtlr~1-3r hAd
op de kafl.rt een reohte etJ;'eep ge~r(lkkell. v~n iu::!t pnnt
waar het uj~uwe Btatioll zon komen lUlU eon S 1.IUS)·
punb W8&t oo k eon station komell t:o u. D io etreep
waft dWAre door be t bloL
gegaan d o.t miju (Iudure
buia vO:lrsto ld e, e n dS, UIDOC WIB d, t bll i8 tar cloo d
veroord.eld. H ot ... erd tell algeUleen.n Dutte onteigend.
. .
..
Toen i1r d .. t It\8 ill !:len brIef yau m~n oudsten broer,
die het buie na den dood van onEiO oDlier8 bebrokkou
bod, W.£8 i I bij d .. t bat niet 'nog l>U hun I-Gven gebenrd w... Zli zouden .iob niethobben getroo ••
da aanzienlij i.e I:ichadeYergoe.ding, En al Wilte do wo·
n iDg, di e Jij ,oor do ouie in df;t pl .lits gekregon h~d.
de1h nog 66!1 B zoo ru im rl)or~ie-Il geweest "an .l de
gelllakk:en en voordoelen d@r moderD6 bo'u"\lf' kUDst, "I,
h.t kenrig , e,blijf du~ hun opvolger .iDh beef,. .uitgezocht nit eeo heele, fonkelnieuwo straat, die jn i8~
,. koop of tc huur ",ertl go boden, ik geloo( toch "iet
aat zij, OIU hat uih. ie ht do or de koluBsaia spiegeJrlli len op de aU on even Biorlijke gevela allD den {".r .
ka :J t (man.t:' g6 vel, t oouer htJrinneringen 1) h!lt our IOU ·
dell hobben ge'.gillld, tosD 'de ," c~.r bet t oo .... el gin/(
, . ,woe.tan vau hUll bijna 'ijCligjaril: hlj ... Jij~8g~lnk
Van mYli fader wa" d8t .UermiD8t te_ f er~[\n. , Vo~r
he 'n dagta.konde ?ijn. b et",Hing op tat Lni. "at hy
met mij.n moed6r bs woond beart teeda "aD: r-ijt! ge ~
bo"t. af, Ja, ikmc ~n dol ook Ivn 'vader or bet
eor.le I~Ten.liobt heert ge.ieo . Dit ia loker dR~ by

'1'"

.r

hf::.t g rondbe$ili iij de titel VAU ceil zeer nit g e
breid artlkel' van M r. S. C. H . ifed.rb u' gb, oud_
r esid.m b 'f&11 Oherib6n l in het Ja1Jnal'i namme r van

vAll

D'G TUEP,.I>UODiWl'Hl op OIJljlon bl3,jroeg in lSi 3 2:~
pd., in 187'0 .1.92. pd., ill 1875 HaS .pd., it, lS7 u ?57
pd. , in 1977 2l0 G. pd.) ~n ;-urdt VOlg01l8 de _Ct:v1uu
OOJcncr vo(,r Lot par 1878 gdllchat op lUllH.bOJJI3
100,000 pd, zijude het prod~ct mD eao nauphlUt VUll
2000 acre. (114 3 boIl.w), c;aa..." de lJdfu lwee en
mecr j.ron out! ie. Mr W.l te, Knaggs, een pl.dor
iu de provincie W .lleoloy, .cLt het WMt8c biju l 'Jk, dnt
binnen 10 j;lIu- d id uilgeatrflktueid grande, op Cetilull
mf'l t t.hee beplan t, Dyen groat zal tijn nls die. welke
door de koma wordt ingenomen, Td op Den hoag-fa

,...t

ti fT KJ1NDH, .chrijft men one:
Van d • • e. lnloDder. die .ioll on lange bij de desa
Ked oeugaari .au etr.. 'roof bobben oeb uldig gelll .. kt.
tijn er t;bao8 £) gelrresteerd en in To-l1adige eonfeuie.
Allen zij n . fkom .tig uit hot district Tjandiroto, ,eB.
1(,u>1e.
_ Eenigo dagen gel eden was bet aan een Hit.1
.aroord.elden door den Laodnad, bij na gelukt uit de
ge"l\gBni8 te ont.luchten. Onder hu nne baI6· b.16
baddeo ,;ij nit een der buitenmuren een aan tal oteen&u
weggo braken, en roeda ""0 de begeerde op ening zoo
goed . Is voltooid, toen zij op eeum ••l in dit vrijbOldlievend streveD wdrde n g8staord. Van breekij ters
of eeuig a nder gereed 8cba~ heeft men geen spoor
kunnen •• ntreffon. Ret . cbijnt dUB wei dot bier .U •• n
lau bandenarbeid moot worden gedach.. De waoM
bij d. gevangenia i. a.de,t verster kt en eeuig. pr.·
djoetit. patrouilleeten tdane iederen Dlicht daarom.
henen.
_ 01dCiloOll ook bier op f erre D8 niet zooveel regen
Yilt, Bla wij in den westOlo8S80n gowoon zijo, .taa,t
bet pn uigew1l! t ach over bet alg emeell g.1ed. ~Bt
Bui ke rriet bj!oof't zeIfe: een bijr.:ander Bchoonen oogst te
zullt\ll gevon. H eeren h.briS:D.nieo wrijr en zicb b~j
1'oorraad dB ban d en, en 001I. de inlandsche arobtellareD.
die bij een goed en ruirn prod nct goint.{\rrOiJ~ eBrd 'IiYU,
vieien zi"h· IDet een rijk berlrag a.o perocoteri.- Wellicbt in terroo'Mrt hot D ~e .ernerueu, d.t over 1877 de
regen t al hier als .!'olJd&rJig
7,000, 4- Weaall ll. '" iedt J .2 a! 3.000 en S Mao td '• •l lt J '700 iI f 1.000
bebbe n ootvangen.

w

-'

"'0'

i . ~8ed'ert 186~.L-zij'~· door Fr:t.usche en Engoleobe bloem.
kWt"l6 kofB niet mi Dder dan 684 lli.ellwe 800rt e n ,aD
r own ill den handel gebracht.
De A frika....roi ziger Stauley is ", .. aar van ge.talta ,
ID eb D&[J'enoAg gebeel wit haRr en donk e ren kneTsl,
en Dog °geon veert ig jQar oud .
De verj .. rdlg TA n do oulhoofdillg .. n LDde ... ijk
XVI op 21 J Oll. wordt te p .. ij.Bteed. herdacht door
een lijkdienob in d. kapel , die Lodewijk XVIII oprich tte nIlS bC6t~ roar dOll geweldigen dood van cijn
broode.r ell 'tHaler,

er tot ~ijn o,iud t1 de groohte zorg voor is blijron draR eb wus een oll dBt'we~8ch Imis, dat is Wllsr, maar
Vln don !rei de" tot den lIoK van hot dak .ag het er
hecbt on gOl'd ond(lrboudeo uit. .En ' zoo bet bier en
dB.III!', boeken en tUiU1(;I:1 U 'crtoond", lV.• aryan men liob
tevorgee.fs "fHaog, welke bap,temming den bou.-heer
dllurhij ,oor den gee.t had .gel t. an, het had ook. 'ijn
ged.olten die in ger.elligheld all. o ••• troffen wat' aa
g~n.

~ijr~.~:lrt~e1d~~~ ~:: d~:va:~ve~:~nu::fli~~~~tn!:~d~_
epreK6D, ni~t a~ijTo Inset rUIHg~' vrjenddlijk~ deftig.heid, dan nio68t ge de gToola opkamer, ' atlaer~ ge-l.t'lgd de znal eon! bebben .gezit1n. Die wijde l'jarmereD
iicbooreteen ulet dier~ geweJoigeo . h~ra, .• '4rop - .een
war ;} \'een~ ot b080hbrand ver~ooJ1 4 ward . (0 . beerlijk
08\ . ti llar to "itteu Itijki:lu) op wiDteravonden
wannoer
., ge".J8chop W68, of dee Zondlg. n& aflo"p "G "de
kefk . lk ot. 1 m·ijo . vader. mij .DOg fo.or in
te
bookj e, Wot i. hi] een hap ma •. !\l"Qbd'eid on
kracht, erna~ eu va8theid . '~n wil, ~eflijkbeid _~n, 01;""
rccbU.bid, gcedhe.id an ('pge1 uimd beid lee.: ik 'np sin
gel .. t . Au d. and&r. lijde ·· til dominee }' abiol; •...n
klein go,.t .tinlj. m.t·.e~ rool~ kleor, .eell brilon
een bruin krulproikje. 1)e beide ~ e .... n bebben .. i",
d... oin am .n rooko, nit lange pijpen. :Oa 'comini!e
ol.•• H j ui~t " p •• n d. pra.hti~. kool in bel onb&.ilpejijk bli"k~n~ sil,eren .somfoor. He~ge8pN~iB zaer
ood.rhoud.n~
D OJDin.e . :rabi~. haeft.. , ...lgeletl&ll
en hij Le d, .e~ g.luk~ ; g gebeugen .. Dao.bij· 'e,_.6
hij de ' knll.t Veil be~ gol.I.Da Bmake'ijk m.deh deel.a,
AI. bij iett bnobrijfl; clan is meD or b~; Ik berlalltl'

'"Il'" ...

EUfopcesclt Nieuws,
DE }lOJlTCfE;NOOT,lC VAg VIOTt :·n.1DMANUEf, ~

t

De gra..

vin~ Itoi!lina l\{ir(lil ri, gatnalin (, in Illorgt'Datisch hllwe-

lijk) vn.n Victor _Emauuel, is .!poedig DR ha.M echtge,1lOOti geBtornm,. Z~ W$I 45
oud en ]f'Utl fllrschei·
den j~t'Oll i\Ull kiJolik{~r, 'l.'oen de iijdillg van Jen doorl
ballrb gtHU_"uIlt:J hna~ gubu,cht WArd, kn.'H'g ~ij een

j.",.

ilfLuwte, dw 7,OO!4ug 6lHlhield, dab m(\n h"ar vai'loren
wallude. Zli kwam. echter, no. !:len uur va.n .fohdageu
bewustclloOilhGid, weer ton hB~r linnQn, en toen vloten
heebe tUllen langs haar wangen.
Victor E manuel wad voor baar een teeder echt*
genoot. Uit hat h:J. we!ijk zijI! drio killduren geilproteD,
twee 1JOQD8 en ten dochter~
ZWARE llATIAK. Ean Duitscher zond onllmgs nan (lon
vriend" te DUHlden eenige proefjes fan Hollal!d.che
Uijiethtlid, als d~'r !l;ij.n: kr.as, jen~verl t",b .. k, pijpell,
de leemteD tnBechen een en nnder aauvl111end met een
o\'eneens Baht llfatiolllUIoI produkt: OD!i8 $t,:;u ige J onM
vermal.l'!"df' tutf.

Reiall!'!l

niet

varmaard nIl! men vorrnoedt~ Dt}
hat beriohf; Vi4D olltv~ng8i; de vol-

1100

nft.Of.m der kreeg

ill

gonde allerkoEtolijkate kritiek,
wij OI:I:I weI
WAchten ulllen daor vertnlirg geur enllleUl' te,,"tnem.m:
De.!;' KU.ie i8t Y'ortii:!licb, d~t'
.(ld~e t'I1l6 SOl'te Ta.baok auagar;f\ichnet.
,TAbiAck (nielllnna andor'8 dan
$I

.rvermJedeude t.urf!) will roir jedoub
aer stinl.t ga[1!: Hi ·cbtcl'lich beilll

Bitt6

r man denselben

Heb

ailfmgB de gelegenlll:~den tut- viering

UlOdiste

"Als
tiheilB

I

l1oatfonaJo
fl;lpate.n", clie de bevolking niet ,verdeelen, maar hoo
langE-I.' hoe innigel' vereenig6n~ sich mogen vermenig -

vuldigell.
GlH'.uULIJKl< lllloNuNeonA:P.
lJit Nieuwkoop meldt mon van 18 Jannar!, In den
afgeloopell llAcht heiJft een VOOfnaaw. ingezetene dezM
gemecnt6, die voortdurend milSbru:k: maakte fan stm'
ken drank, zich t gewapend me~ een revolver, ncar hd
huitl 1'an den Burge.meester bogercn en dnDr ramen fn
blindenlh.on twe. scuoten gelost, gclukkig zonder i.mat,d
te treffeD. Redell oohtend i. hij gevankelijk n •• r
U'recut gcbrachb.

TELEGBAMM.EN·
RATA VIA. ci(L

Vall Reutel'.
LOilite",

a Maart.

A'dvel't" nti;~n.

Vier divisien UBI'reSel'veu van

bet Rnssische leger zjjll voo!' dell activen milil~i
ren diene! opgeroepen.
De Koning' yall Italie is begiftigd met de Ortle
van den kOllseoand .
De Times meldt dat de Por te aan den Gouverneur del' Dardanellen bevel heert gezollden om voor.
taau den dour tocht van elk oorIogscbip, zonder ouder ollderscheiu, te LeleUen.

en Boeanlkbmer albier,kr•• hlleua ouL mepelijke
volm8oht. in h.ar Vendolokaal verkoobt worden
de Iia t. Doemen per••elen,. behoorendotot

Vendutie wegens vertrBk.

den boedel Tan den in staat van aennelyk
on,.rmogen verklaarden Majoor dar
Obi:eezeo albier TAN TJONG

Op Maandag den 11 Maart a. s.
:-uIIOJl wij WAr-cus vortrek
Vendui;le houd~n te.t:l hui,e yan dei! 'VfllEd. Hilor

H. VAN GROLL,

,.n

Bet vierde concert van mevrouw Mendelssohu en
dell hg-E'·r Orlandini iB gi13tereI\ Bfond met grr.ot suo·
-CBS gegevGtI; heiden zongeo uitlteh:end; de ZRill wa.s r£l~
delijk voi.
Heden IDJrgen zijn de twee arti8ten naRr SBmarang
afgereiBd.-

er.t

• gla~'be, dereeble

die de .. ak van bet reobt weDsof..nlle dieneD, maken
het, my onmogelijk de o.nderschei'tHog ".n' te nemeri,
tot die feeet,jering mede t. werken.
, Een aandachtigo herl •• il1g van de U nie van Utreohh ZI1 het voor i6der duidelyk maken, waarOlll h~t
mij bedonkelijk voorkomt, dat .a"ig Nederland.c"
~I\thl)liok, die priiB l'IteJ.t op r;ijn waardjgbe;d, Dan do
'flering VAn het eeuwfeett, f,OU daelnemen.
/Ilk: oindig, Diet zonder'de hoop u[t te spreken, d.t

IfJj'1.1

bebouwd met een ateeDen Hni.
mot paDDen gedeh, geleg.n .an
d. ·'UJd.~de vau destr.at Zaijka toews, wijk La. K.,
No. 265.
'

OP PEN D R I A N,

van ZEd .. netten o!, good ond~c holld.u inboedel, bestaaude Ult: mahomehout~n en r t-a'(iuscbe menbelll, ali<:
~ bonhenr dll jour,
g- d~meB .echrijRt!ssena8:l' (r. !lW),
E. kleel' en h,.ngknaLtlo},
~ toilet ducbeese.
~ p.yehG,
Ii 0tenBtufel VOOl' 12 pe-dDnen,
hoekbanken met licht brnit' cott.line bekleed, Baba~toe;",

viaeche banken IUet
heb.;el~da modol.

en 4 fauteuila

i]

If EN

FEN ERt.l
d; Zuid.ijde
N o. 267.

.an

EEN . ERF,

R. DE LANNOY.

B.JIZA~'.
I-Iandnaairnachines

EEl PIANINO BRARD.

L['j'TLE WANZEl:\.

I

MUZIEH.

ontegeuzeggelijk de beste en eenvondigaie aile. naaimachines;
met gewon. IustrulU. en 12 na.luen thana i. l 65. ~

van Haydn, Be.thoren, Schubert.
at
Mozart it denx et a q n.tre
Sonates
maillS.
P"rLilures Ta.nllbii.uaer, Lohengrin, Faust, Madame

"

:~~.

Lieder obne Worte van MeDdelss,hn Bel'tholdv"
deux llzdns.
Een groote coHecUe andere llaziek (iogcbonden),

Volgens ee~

Sp&flllS .... h

Mjdin; dE:! kU~tt.D der Zee vau MarmQra vanaf
TadH:'km~djQ Lot SbarkOl en ill dell Archi p d

blad, d~

de

,un

due, daL allen

Blijkb".,
doeld.

hebbeu yergunning gevuagJ hUane

De Knpi~
.H.o~ebO{)l:n, 'wide in
dat Nederland uit
kAD trek-

tein van den
eene vnor]ez\ng
deD OUBte",,,ber!
k~n: YOOrWQ"8t. dut

(-lAn

vloten dB Dat'du-

nellen La do,-u biclIlen BtC{tlllcll l docb dit t!chijut hun
geweigerJ te r.ijD, 1.\1tbanB het bevel tol vertrek is
herroeptn.
Ia Side hebben :r:ich oproerige bewegingcn vGol'ge~
dunu, Bit, DuttHH!CHiJ zijn vello u.Qllzlfnlijken VOr'l),l!llen,

a'-)(aten

Zt;l!(!z;ame plantj-;s en verBchdcene

BAZAR.

rozen in

Fljll BI!lanllakclI en BIIlardlJallen

J 3pansche Pll aarden
VOOR'l'
EAIl Vis-a.-Vis VAn Racine,
Hen KO!Jttlcoupe ran Herma.na,
:Hen
van Ondart,
Ben
vall J{mes fre:'e8,

in Btdlen vaD 3 en 4. ,"uks.
B. KA.Rl'RAUS en 00.

408

BAZAR.

.Mess en in stellen
VAN DE BEROEMDE FABRIEK HERDER,

DE U!iTB YAN UTllECIrl' J;;N DE ",,'jUVj,l>'Kt'N.

Prof. Alberdingk Thijm heeft 01'
om mede ie werkon tot de viering van heb derdt1
eeuwfdeat-van de Unie van Ulrecht het volgende geAnt~

gl;:lheel wit
E en zaael

etc.

.-Hf8toriache weteDflchap €'n po1i(ieko overluiglllg,
wij een voorateUing die hij &an vad~r gaf VAn de w41viocl1fAlJgat. 'Wafit ik sp:-eek).,u Vall den go('(len
ollden tij(l, to en JUen nog dominae kon zijn ~n over

geef'

wat unders dan richtingen prat:on en verkiezingen~
Nn als Dominee Fabiue mgn voder een voor.telling
faD 'de walviB(lhvD.oglt, dan zitten wij allen Da.r hem
te luieteren met ingehouden adelli. M~n moeder ookJ
lchter bet, kolliobl",l en de .iIveran p'e'.nte.rtrom·
meltjes, die .ltoos wet op 'eeo na de baste blauwjWn.loineD kOl'i'. de. Zond8g.avond. 01' tofel kWamen,
De alg,meene opaDning bereikt banr hong.!e punt
al. de domin.e den barpoen uilwerpt. Want i8, hi;
verielt Diet maar hoe <ie barpoeniet d.t doet. B ij doet
h.t .elf. Roell d,..r geat bet ding, in all.rIei bochten
en kronk.tingon ge.olgd . door de Igo. En broto! d •
• i..,b i. get.offen, Blik •• moDel dnikt bij ondtr, een
breede bloeds'r•• p aobt.rlQt.lide 01' d. opp... lakte
...0 de z.e .. 1I!aar nil b.er, d. domine~ de bAnden
f61wluk om de lijnbeboJrlijk t.,10ron,. P •• op, of
,nd ..,. '.I~.t de boot om en
li8gen allen in bet
water! Ik bGud mij ••nmijnnderl kni. va.t. Walll
ik· aiL op· e.o. ,.toof, n"lsl mijD - br.ertje, middeo
fO"r beth••rd!lIllr. noob op dit ongenblik .ie ik In.r
det.van .. Ik ,ie .onkd b.m.lbooge yab.rgon in. he~

w.

~~~!~~'~:~d.l'~i~:h ~r:rg;::~ ~e,,.s::o':o!~oe~= ~:~

~···~:~:::'iak~t;:a:::'iE~ij~.I~::~~·~ti
... . , .

(Wqrdt

~mglitl,)

compleet1

en

parJemer.t ontbondon.

Londen, )0 Fcbr. Lurd Derby het-ft nan grtHtf S l'bou~
dl1i: hij ten "Gent!) h()opte J

dnt de Russen "lm

bezetting van Gallipoli Zpud~n a£1ien~ claar hierdoor de gfUlfll3nscllllp tusschen
KOll_Btantbopel en de Brit8ch~ vloot in gev~~.r tOU
komen. - Met bet DOg 01' de public'e opinie in Rn.

beland, mecnde I..wrd Derby :aich van de verftntwoor_

delijkheid vco< de hoog.t erIlBtige gevolgen, welke die
ot.p van Ru,land na "ieb sleepon o(.n, ontheven Lo
8chh·u.
10 l<'obr. All. ELtropeeeolle mogoUdh<iden
h~bben toegeBtemd in Oostduri..lka V'ooratl'l lot l1et
houden eellBr oongroB ta Bnden-B.deu.
VolgenB loopende gerucHen voett Oo.tonrUk onderh_ndillillgen Qver het do~n e~Der. leGuing, en is die
lllogendLeid d. door Eogelan1 g.volg,j. politiok loegedll8D.
Athent, 16 F e" •• Bij een trdf" tn.sChell de Oil"
roerlingen in Thes8alii; met a. Turksche troepw, h. b.
bm d. l •• teton het ~nd.ropit god.lvan. De opstnnd
breidt lic h in O,.t. en Thels.lie nit.
Weelllm, 19 Feb.. lloP.,.id.ot .an den Oo.t.otijktehen ,Mini.terra.d heef. g ••• gd, dat Oost.rorijk d.
belangen der Munarcbie , ..dedig.n· .al, on, g •• ~ verand ••log ,in bet· evenwiobtde. Staten kan · goedkenren.
rAmJ.... 22 Fob.. Meo is ov ... eng.komen, dat de
Europe.eobe ooofenotie te Boden·n.den heden over
vee,t;aDd8geD bar. miltings. begionen •• 1.
~

Teercapsnles cn Tecrlikcnr

en 00.

'1 Kijkdag. Zondag den l ade)] IYfas,rj; 's voormiddags va)] 9 tot 12 ell's 3,vo)]ds van 5 tot 8 uur.
GeeD goederen rnoge:n
~~_M

VAN GOUDRON DE. ~r~~~!~~' en 00 .
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NIEUWE

'\ v orden

b~jgebracht.

458

I-Iollandsche Romans,

_ _ " _ _ _ _ _ ._~_~_ _ _ __

Op bW8nstaande Vendutie

PAS WEDER ONTPAKT,
door

za.l no :::; WOl'deli veT'kooh l~ :

}i~e!lVOOl' goed g(3gual'andeerde

G, C T.V AN DORP en Co.

IJli'NI~T O

CeHnc"!l lleppoe"ins·,
Nederl.ndBch-Indi.cLe Nova,)e, door FRANK

VAN GElMINI. PARIJS,

SOEi:)~lAN

4G3

VO:RSTELl.JH BLOED .

en Co,

~~an

In den !oop van i\laa ll aanslaancie
zallen pUblici; ve7'kacAt w07'den
de

pe!'c<;'cl,dl

Nfl. 29G

ell

No ~Wl

un

BOIJER b, w0ond door den hee l' KA,LYP ell OD
Pe r giifon naast de fwhoutSWOilllg . aJdur.r bewoor;~
door MevrJuw de wedllwe BROUWIl.;R.
GnDoomd peI'cee!,f-n respect.im Glijl{ by de verpondiug
asnw,lngen ,o,r ! 8900.- ~ll / 22.80 - zijn in~
11I R4 f·l-.AJ1

(,T;

rl I' T1Hrll 11;'1 fA

itlr"n~~(.!;, r.

'CA1-h T' i-if"I'f:' '' '

den

l~ooze

verkochto

De drie vri e :nden ,

l'f~p{ ei;iveHjk

Legan in de Bloemst'-ilaL L,al\sL ,je ioko van den

TIJD~~ VAN

GISTINll

Haar leven lang!
ERN -PfioViNcHmoos.

hi'

lL 1". AGE1{ BEEK.

TABAKSONDERNEMINCEN

tint in

15 FJ;)br. Op do
Bu:,)nno,
dut het Ko(.stuntinopel Zo.Q be£etten
Of'! B.ifr
sclle vJoot 'fOQr die ~tl\d .liukerdt'oj
grnnf Daby
geafltwoord, dllt die- beide hrU1deling~n geonl!zins ideh~
tiscb waren.
LOlli/en, 14 Febr. Do Sultan heer. het Turk.che
j",CIU1tn.,

BAZAR.

SLa,lgflreedschllppen

8tO •

(08)

Te KO),Hlantinopt,l ward

B. KA,RTfiAUS en 00.
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2,warte ooren.

SOESMA~')

en

The,s.liii de vijandeliJkLeden

vnloff -L~ k03nnen

woord~

.

lU88ehsu

meb ZWftrtd en lvoren beften.

HIJZOJUJI ~'IJN hEOIIESSEEIW HIJIIA!\i\!l.
Een pracitli!lB Yl'Ootc liolld St. Bernard,

Hard. '.ler .:uuk 2.w!:lt w; I.l'll

begsB.nbnre pad€l1> toch den
tOl!gaag kUUL€ll ,enwilafiBt.;
de
oDder1iDg~ verboudir:ge:t in d~Ju strU·l van UlunitolB ell
torpedc-b ') oteu, maar vDoral eindeJijk, de lea ~ e.ll he!;
beleg van Plevna, de,t zelfil een zwakke v~rdcdjg;ngB.
linio. slechta door h;,n{!er tot overga\'Q Ron go-1wollgen Wl)rde r : tll.:-n dOlJ:::'rl dantbij f-,m on~e uitmuntendA
verdedi~iDg8liD.HhJ waarin wij nooit kunnf"n iDgOl.'iloten
worden.

"e~ b~:-

Iden kteinet'e Zio[Jder m8rm~1' mau zaer goedkoop.
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B. KA,RTHAUS eD 00 .

Ben plee~ theeservies,
.Ben etui inh. tafel zi! n -·? VDor 12 COtl1erts 1 ge ..
heel compleet,
Een dr.Dbetja
( m_, crislnHel1
Eoo olie- on azijnste] \ Karaffen.

lomlul/ 11 Htlbf. VUil liB Kaap de H00de H,)Op
werd de Lijdiug ollLvaugen, d&t do Britficlw trOtlpBll
d~n 15en Jan. aeD QYt'[winning be'llWldtlll wUflrdoor
het 'lll'Anskt:}'-geb:ed Van Kaff1.1rs gL1~t.iyerd itL
Luudtm, 12 }t'ebr. 006tenrijkJ Bral.lkrijk Oll Ita,Iii;;

"\VIEl ZiOIT AAJi EEN ANDEn SPIEGELT, ETO.

KARTHAUtl

TOILET SPIEGELS mahOlliehollt met marme,bl.d.

Z lLV.ER ""'~ ERR.

\'an tJl'tcLa tot Mflkri.
ROme, 10 P~lJ!'. Garriblddi is erllatig i'i iok.
St. Peh,/"80ur!JJ 10 .Febr. St.lrui ul:lioieel wordt mede.
geJ8dd~ d~t H-ut3.lu.ud de vertichUning dtlf Engelscha
Fants~!flo"t VOQr KonEitantinupel n,wt genoegen ZHi.
<l'it'll. a.ltl een sleun Lot hUlldlluvillg der ordd~ Bll vl:li'det"
dat ht.t gi::dn,g van RUl:1l..u·i 7.al athang€lll !'an d~ door
EngL,luud san ta lieman Lauding.

l~.

BAZAR.

t-'

LOIIJeJ1- 1

tijJingeu nit G.rt.licis J fa LiBsnbon
geuuiakt- tau het vorgaan der aioomboot
de vall Indl{; met 450 pllsaagielfl. De Tamp
op de klippen Viln OorrubeJo.
• Daar gaen der
berichr),
TIa tiJr &nding

15 sluks do.,

Angot, ellli. enz.

CHet algelUee:n bell:end

..-.... Er beeft zich ook in Den Hang £~ne comm!s6ie
geTormd om
in te l;RDlelen voor de nage18t..::n
betrekli iogen
(qu.ipnge Vfill de l'~·ieslaml.

::.bt~:~n~elg:!~k~,t::~:;eo Ra~:

cla ZUldZlJde van. Zaijke toeWI, wijl< La. K., No. 269.
Sam.rang,
Namen. de Kamer vd.
den
M •• rt 1878.
De Secretaria,

Een Spall bmine '';ande]wQod wagenpaal'tlell.

9 BetH'". B.y de s!uitiJ: g 1 Hn dt-n wapeneLilwordt 2UiD Rusland
. Uuigarije • .Rll~
eo r:ebruoiki tot ann de
f Rll KOllstantinopel
€in GAlIipoti; de &Ustdll dl!-r Zwsrte /;:Jee tob Ban Baltjik, ilieti uit%ion d. ering dbf ha-vc Lls van Burgils

babollwd lllet een .teeuen H uls

!.n 'Je .~~.l~.ti~: ~~~::"~' !ij~g~:. a~

EEN
EHF,Zfiljke~!O~:~n:~t
g:~:H~~:te~~n~~~
, Zuid.ijde
toew•. wilk Lt. K., No. 268, en

VAn

kn.••PJes s (l.o1l801tJs,
m&b .L (lrmen:iil bladeD, divana t
tUlntAfel met stoelen J buffet, glazen fJ.J. eteo8kasten J
groote wJU:ch~del met m&~mel'e:u blad en JapanBeh
waschstel, .aplegels en m0019 platen in vergu!de lijateD,
petroleum, kroon~~ htlllg~1 muur- on tat'ellaoopen, portiOl't::lB en V9 J.leter gordijnell, bron",en en terrbcotta~
be~ldeD, goed~ng-, kellkall' en borden.ekken, glas,
krIstll! : porcelain en pleetwerk, m&rmeren pendulel!l met
brollzen baelden, regulatellrf:t~ can net reislrlokje in etui,

Syruphonie.

ERF

bebouwd met een steenen Huia
C/
"
, "met pannon gedekt, gelegeo san
de Zllid'yde van Z.yke toewa, wyk La. K., No. 26t1.

vi ark ante tafeIs J

en

(} VL J

BW.AIJ, ala:

N E. RF_,

Cll~....

WS KRUll KN SeUEIlPE PATRONEN,

NICOT~SINGAI-IAN,
Op cten 15

dQll

L1DEH,()SE.

MaLT't :1.8'78

'LulleD lion K:mtore van de HC'f'ren

DTJMMLER & CO
1;"", Ha1;uvi a,

,Toor

.,

ten VEll.KOOr bij INSUHRJJVING
wordBn nnngebodei1
de VEREENIGDE TABAKSO.'WERN.Ei\UNGEN

on

NICOT-SINGAHAN.

titel~

bOVflIldien

DE ONDERVOLGENDJ.i WERKEN:
ELIZE,
W lN'rERA YONDYER1'EL),INH EN
DE llEDEYAAJ:TG.!.NG};IlS,
DE llEIlJE J,ANDIIOEYEN.

en J)J(ftiTo~70.

CONJ;>ITIEN en vor~;r~e

:

nog in etui.

gelegon in de ReBidentie Rem/;aJl[! nfdenling Toe(Jri;
districten

±~ 20.~

Keurig ingebondcn, met vergulde

!iggen ter inzl1ge

Uri\ liB-II

Bulizing'8lOwcll & Co., to

Unl~;11rl'l)J

2' (leelcn.

YO),URtiGHTS O~Ii':W1mYINH,
'j'WEE YROUWKN
G. O. '1'. v.n DORE' en 00.

,rau flell Uroel{ & V .... "' .' ~n"

390
den Heel' Kohle.· adrninistratcur (e
den Notads Carll te Amsterdam,
en hij den ol!dergcteekond0 to Ba.tuIJia.
INSOHHl.JYINGSJ3lLLE'J"l'EN zul1en d0n 1 5 0 1 1 ]
JYI9tll't tot 12 nrc des voormidtlng' ten kanlore
POPULAIRE HANDLEIDING
'
Heeren Diinu1IJer '-~ Co., to" Battwiu
tot eene juiHte en froegb.jdigo herkenning Va;) de
nangenornon en kUlluon inschl'ijVcrs bij de opening
.iekten der kinder.n en tot doelmatige behalldeling

HET" ZIE1TE
I\.. KI'ND

der billetien, die alsdal! zal
woardig zijn,

plants vinden, legon

do"olro, tot aan de kom.t van deD geneesheer,
door

DIV"

Dr. JI'EHJYIA 'N N I(LENOKE

(Jenoemde ondernerningen knnnen in 2 gc.
dncHcn gBkoeht
opgavcvan split.
sing, die 1.(;1'
Dc onderuemiugon
Zijll

,_~~. 'l'._~.~_~,,_~~~p en
!,~

inlueseheu ook \lit de &u;~uA~~~~~~1lT.

Btl/ada, 4 Januari 1878.

EN ZIJNE B~~ANDELING,

[391

"

~O -"--b'
~~-~ -V
--~"~
k-~-'' -- '--r-

Pen are. '. er

0. Op •

00.

HErT ZIE":'\ T7E? 'l'TEE,
l'
'

Qudcl'gclcekcllde.
gebcol of g,·deeUelijk

F. 0, IillK!I1ElJER.

at ton de; Zi.kten der ad.mboliDgew&.Io:_
.tuige~; Ziektell dc.'.sPijeverte••ingow.rktnigen;.Zie"
ten .. n de weritUlg.nvan den bloedBcmloop; Z.ekton
B e v

I

Op Donderdag.· den 4en April 1878, ". c~~f:it~;;::~:O!7~k·~;~ie;~~.toTI.~ee;:~~t:W.n:~k.tuill.en;
dOl

voollllid.dago

tOil

10 lue. ~1Il\'D door do

WOOl'"

1805

G, O. T, VAN DOR!'

011 Oo~

,

Geregelde drieweliel!jl.:soh." lllaildieIlS·t, ·"ia Napels .onder oontraot Jll.et de Nederla:ndsob.e R,egee1~i:ug'.

KOFFI~KULTD[Jh
J..Av"'A~
ng WERKIVlJ%1C OP ur'YLOl'T.

c.I'engevolge eener l1ieuvve regeling rnet de Regeering -worden
de vertrekda.gen del' SLooll]schepen dezer MaatschapPli
ni e t meer na. aankoInst tel' reeds Batavia, v a stgesteld,
cL)clJ za,] voortaan ieLie n 'lD Zaterdag OlD de drie
weken e en del' boo tc,n v an Batavia D8ar
Nederland vertr ekken, en ,,7el op:
16 Maart
6 April

Prim,es Amalia

i1

27

Prhl8 vall Orm~jf'

II

.KoniligilcINed"r/rmrifl!'

A. G. M. BRUIJNS,
via PENaNG, AT,TEff en NAPELN
E. W', l!tAnHJ~llnSt
R. BERKEL RACa: y. d SPRFlNKEIJ ,

rI
T, Arr:KES~
, J. Ji'. GILI.AJ)T VAN IWGOEN,
via
" M. O. R"iIAAT,
• O. A. BAKKER,
•
fOO):,' bijna aUe IHl"fens rIm de MiddeJIanrlllt>be Za3, N oordelijk It:uropfl., ben evens
cogllc."omenten wo rden ~fg~ge,en .
men zi(!h te ~\tClndon tot
De Agenton,
•1. DAENDELS en 00.
BntsTia, 8s111arang, Soerabaia,

I8
8
,

<~G

VOLGENS

20 J ali
Lading wordL

772

T'E ROOP:

Een , prachtig dOllk/il'hmin DA~IES RIJPHRD,
(I rAg e Ill) Long 1, feet 2 elm,

llEN})VENS

Nog eenige Exem plaren

&~hulaUte ~tcndcl!5;J{lttlt

I

-;;-an d e

Hollanclsche Bazar
de Gracieuse
:Mode illustree
ve rkrijg baar bij
285

n.

Ingenaaid ................................................... , ...
Tn

,;N

BAR ITO N,
binnan kort Samarang b._'zoeken

nldllflf

Meerdere gf'gj~VeDB zullen

hij nauere adverteIitien

ill ail; bl .. d bekBnd gemaakt worden.
E. MENDELSSOHN,
428

B lJ ..

D ire 0 t e u r.

Ein(lelijk ontvangen:

A. 1I, BOONEMMER,

De zoo lang verwachte

",gl)nt van bovenbeuoeld6Il H 0 u t· Ii an k 11 P is Diedo
verkrijgbaer bij be.blling: praohtig zwur Brandhno t,

dwog en niet yermolmd.
V 0 0 r b.:
D j • t i ,e' h 011', van .lIe afmetingen,ge •• agd en
ongeziagd t zelfs van _d6 fiwsarBte dimensie-n.
Levering gel3chiedt ~oo spoedig, mogelijk.
BriBven frauco: Solo ol)il-chrift H 0 u t- a a n k. a p
(622)
TE~'fOO~HEL!J~i:

om

1W EE CON
CERTEN
te geven.

O. T. VAN DORP en Co.

_A.gentsc}bup Vorstenlanden

VAN P,\HiJS 1875

Elikster Van Ducro

Ellwoods Uelm

ell

I'illell Hoeden.

466

SOESMAN &, Cu.

SOESMA N &
zijn thans wedel'om

00.

voorzien van:

UEGALVANISEEIUl IJZER
7, 8 en 9 voeL
ZlI\K in bladen No. 0 en 10.
l'LAAr],IJZER van 1/8 en 1/16.
~NGb:LSOH ell ZWE1WSClII ZEHin aile dimensien.
ZO.B:'P ell BASTARD VI.JLEN vaa alie
I'ORTLAND OE~mNT van KmcT IlEVA" ~n
VUUnVA8TE STEENEN eel. eel.
325

NIEUW.E aANVOER
CELEBgS,

van:

Overheerlijke Z . .M. Kaas.
SOESMAN ell Co.

3'3

Direct van

CROSSE AND BLACKWELL

llID~M:;:;:~I;: ~~
Met bet

~

van

n EllroP;:sc~~SBALH

~

~.

et 0',

(Co"""po'lld,ntim in d, HollanrUch. taa!.)

~ "2l~

""'"
125

DE VELOUTINE

is (:ena 8]}eciale POn/J.HB ])ji) RIZ
bereid uit
'Van et!tlf.'n lieilzrrnu1l
fluid,

HOLLOWA.Y'S

-

l-' , U,EN E'S ZALF.-

Mixed pickles, Cauliflower, Oh;;v Chaw
en Piccalillizuur.
Strawberrij, Raapberrij, Black Ourrant,
Marmalade, ea J.Jemoll Jams.
Bologne en Brunswick Sausages.
la Sardine en Ham in blik.
Herrings
W orcestershire Sauce.
330
SOESMAN en Co,

De Samaraugsche Zee' en Ilrand-AssnraDlie MaatschaplliJ.
He Nederl. Indiscbe Zee- en Hr<toIJ-Ass, Ifaatschappij.
fle 2eNederl.ludische Zee- en Brand-Ass. Maatschappu,
De Nederlandsche Lloyd,
De Zee- en 8rand·Ass. Maatschappij Ooslerliuy.
De Brand Ass. laatschappij de Oosthoek.

Il, rile de la .cW'<.-',ar·l8.

,Jle"n- ne1JU ziclt hi

lIf1ht VOOT

namaal: eJa VerlJal8Chi1l,q.

Oordeel nilgespruken ,jour hel Tribunal de la Seine den 8mei 1m

bij H·.

V oo~~E;';'n den
c. cr. vauDorp & 00.

HANDI~EIDING

J

Chartered lYIel'cantile Bank
of India Lonuoll & Chin a.

door

8am" IJ"": 1871.

8,1 'M ON,

EN

Jaarboe'kj~<v()()rkmhtenllren
bij. JI,et Uililleillalldlllell He.tuul'
181)'•.•

,.:£I.'.A.

439

, (211)

geveatigd to Hala"".
,Qe ondergef;JjektlIiUrn ~(>I; 4genten bonoemuzijnde
vangenoe!'ldeMaalllchappij,zijnbereid ricico·.teglm
Br8!"d- .~D . Zeegey.!l'"' aQDtene.~en , tegen "dealhier gsbrulkeltJkeprenllen . eD condltien.•.
(1607)
E,MOOlUU.NN en Co'

O. A, REI1ERS.

TEi""lUUR
tegen 1 r'\, pril

het huis Op Pendrian,
thans bewoond door den heer
450

PRINS.

C. A. REIJERS.

Pa.ssa.giers
Your het

ftOOIDschip

Koning dc~" Nededandc

11,

-7 ?\'lH.url; fI, 8. ta
zn! be,.h .. ", pAt'
U -8 v».n h,!lt Ni fuwe ,;;
D.!

A'Zerlt~.n,
ell

Co.

Ned. Ind. Stv. Mij.

ds zooJunlg ziJn
B·tL1Wi1.I,
15 li1eIJl,tUll'i

HE11 S/OOMSCHIP

V

c~- ,·,~"

all IIt'dUIl ai' ll'l

h\·t

ltrW ivlEllCJ.N'l'll.E

L:LU:'1.K

A_gtH.lL:' j;llalJ
uF

I:-iDIA

(II' de Heel" ' 11 1\1e. Nli!L1"

URn,A
en Uu"

UOH.Iml'AAL ell

'I.

t;~fe

Jet' lJ/;:l,\Ii.'l'£:Lu;dIO~ A:\LJ

BANI)A,

Go,

l''',bruari 1878.

Ge,agYoerdor VaN

vertrekt den 7en dez';)):'

.16

I3ranches

tlUIU

LOENEN,
:&faoa.ear via SO')fabal&.
De Agenten,
Me NETLI~ en Co.

Ned. Ind, Stv. Mij.

It) Febl'HUri 1.378,

en",~~en.tschappen

Het

StoOln.ohil'

Chartered Mercantile Bank (If llillia LOllden eli China,
ztill 141M vo!g!!

Head Offie.
London BRI) kers

If

&. ,TIIYn

K

05 Old Broad Slreet, .London .E. O.
ThE L:>: . ,m .loint Stock Bunk, Pl'it.~
ce8 Blr'x1t, Loudou, B. O.
'l1he Bank of 1<1ogJ"Jld.
Messrs. l\fufcnnrd Andre ell 00.
Rue Ijll,t-"y~ttO' Bl.
Me8H8. Hope c:<U CQ.
rrue B!~nk of H,ptt.NdB.lIl.

Bombay, Ca!cutltl, MadraB.
Ool.,mbo,
Guile
Penaog',
B... tsda, Soc},

,Yo-

kohflnJ~.

Tweede-Ko\Quiale Zee- ·~~--lkand·A-;l!r. Jaatsr,happ'u~

L"let FInis op Pendriun,
381

.T. DAENflErJR

en zulku tel'
H.lWAAL & 00 .•

ra.bBis,
HO:lgkollg, l'\u(who'll', Shtlngh~ij

C. kRRIJRIl8

,

thana bewoond door Mevrun .. ZA,,"LBERG.

all :d'ih)JiJi,
benoelIld Lot

V

Blr~jl,8

I:OJli'~f/jl, I~¥!,~ ttf~ ,n ,8rtJlIdqr-:tllwr w(Jr..-l{lO ;'IQUreilOul(ln TOi)Y rI1~~t
up ~{\{Jrnn(!l!lr1e' Mut l (~lJl\ppij'\H!
bij-

A. 17 AN DER LINDE.

ZElJDEL, Samal'litlg' GqETHAt-tT, en Co; IJ]~ GROOT
KOLYF ett CUj WAI\N EI~, G. C. T. Vl\.N lJOIU' en CO i
H. L. Dl~ LYON en S()l!~SMAN en Co.
0,1.)

Oeylon

!;lill!'

bij df!!J 01lderyeleekellde.

fe

VOOItT, Pekalongan W, ~. llANA, 8010 ARNOLD ell Uo.
en COJ,CNAES, KlatLcH J,.n. SLIEH. 1 i\hgelnng J. A.

AnH~t('rdllm

;,MaTcnrins, ,

VOOI' lI.e' KleilliWotal'ill-Exameu,

te buur aallg·eboden.:

Gevaarlijkl: Diarrhee.

lerd, en de ,yijze harer aanvallon 7,00 vemndcrlijk zijllt.ie,
geven een voldoel1de red en van het beJaogrijk mmtal hareI' ~lachtoffers. Onder Ho1l0\\ flY'::; hehaudulillg al is de
oorzank dczer ziekte in dllistcmis gehnld 1.al de uit31ag
even gUllSUg ziju, Letzij de maag, de lever uf kleinere
ingewnuden de zctel van ue zieke i.'.l, want zijlle pi1len
met oonleel ingenomen 1 en zijn z!llf goed op de zijclen
del' onclcrlmik ingelvreven, beteugelell de ZWCIlill~ Jel'
bloedvaten en regelen iedere verkeen." werking, waaruit
die ook ontstaat. lleide rniddelen verkcn 1"eeht~treek8> tot
hers telling van bet juist e evelndcht tU88chen gevoeHgheid
en prikkelbaarheid, ziekelijke ell ge'lonile afQclieiding na ..
tllurlijk~ en imitensp0l'ige lazillg,
Doosjes Pillen van f 1, f 3 en f 5. Potjes Zalf vun
f 1. f 3 en f 5.
Cheribon "'Y. CALISTA.N8 en Co; Tagrd A.•1. Van der

Ratti rdHB.l
Indian BtiUiChf!H

Ass. Maatschappij.

vv.o~·d·t

bet gnnstig gelegen bovenhuis, hoek Heeren Westerwal Strant, uitsluiteud ten
gebruike voor Kantoor.

De oorzaken dozer verzwakkenue ziekte zoo yerschil~

verzek:eringen tot gewOllti oonditien
en p.emilin. Ln!'<lor boven hot lobal van de l{~ore~
G. O. T. VAN DORP & 00.
fll!68)
G. BTBLLING Direktenr en BIIH.L

O. I. Zee- en Brand

CommTl!IsioIlDQ.!l.

Om met primo Api'll Ie aanYaaI'i1ell,

Holloway'S Medicijnen,

alniten steeds

BY

r 10.r 13.-

a

3ibis.faubourg Mpntmartre, to PARlJS.

lo-lDJ'

,rergulde

J

per Steamer

~-

lederf-'rl bam1j met

SlC'"lllels ...............,................. ,...................

Signor Carlo Orlandini
r.ullen

T H.ISOBO en GOENDIH

Voedencl

L':t:·Us;

RIJPAARDl

ARNOLD.

878

TILADZLEXTE AANGETAST KOI."fTEB1.AD.

SOPRANO

Hout· aankap

ZILVEHE.I MEIiAILLf:.

GRAP H EE ROE P L A AT.

PRIMA DONNA

am per mail te vervolgen,

HEEREN

Een donkerbruill

bijzonder prac-ht-i(T •
T("> l:eziehLigP-l1 bij
Q

Saigon
AnDy
Ba,·ghok
S4maraIig

M •• ,,,. Wm. O. H.lo en CO
:W[~H:H'r-ti:, -Hoy·fI, en Co.
M.elilf:lrftl. Pio'kenpD.ck ''J.'hios en 0o.
.Mt\l!srs. MtI. N'~ilI ~n' Co.
3GB

G.G.MIJER,
Vfll"r5kt

GelAgvoerder KETTELJ
den 7~n de'~r den rnargens tt'ln 8 Ute; DR,at'
en P':tjitau
De ~gent~n~
_~~~E'_~!r.,L·~nOo.

Biltfto~ ill) ~lJj8r rrjiJftlj~p

475

Voor b\jladingnaar Soerabaia

a

wordt aangeboden het Ned. Schip

I)roressor .• Simon ··Tbom3s,
Kapitein C.AMPBELTJ,
week d~rWBafta verlirekk'ende"

yet'tnoed ~lljk- binneu e~ue

D~jAg"lt~u.

J. DAEl'l'DFLS&Co.

----~----------~~~~~
merk RUSSIN K D 8V BN '1' RR.

472

J. J . VAN RUl.TVEN.

BIJVOEGSEL
V.lN DE

Samarangsohe Oourant
DlNSDAG 5 rllK.rt 187S, No. 54.

Uit

Ned~rlan(lsche bladen.

SPO ORWHGEN OP JAVA.
Bet Ait: I!!CS NlIJ. tin. Duy he rinn eril, dat, tONl door
den vo rilton MilJiHter van, ~olotlioD W~8 iDged ie ;; d. ceo'
weteontwe r p tot bekra cbt' l ~ mg Vlln fH' f ove rH u kowIILem met de Nod orland,eh-lndi.cho Spoorw. g ' u\Unt~oha pp ij. tan doel hebbend e doo, middal de"er bl outseh .
tot nitbraiding to gerRk €ll "'0 h.t ap" or"'''g '' rlto r op
Jav .. , doo r 11ft N. 'V. d. lJ . is betoogd, dllt m, t.. die
OfereeoKomoten: 10. niet wao ,or.ekerd het fer k"Jgen
yan de ge wenuo bto Bpoorwegp.f1 ; 2? l~et It8Bt:;bu l a ng
WSft ver9r'ft.n rioosd , all 3.." het pnr llCultere bdl ~T• •g der
bo'{oorreuh t~ con c6ssionari :hH!Jll OL veran t woordtj ilJ k boo
oordeeld. In die meeuillg werd, DBR.f l:id lV. l) . d . lJ"an merkt, ill hoofdza,,~ nlge meen gedeeld door do dagblad ~n 00 tijdaohrifton welke do <ani< "'D eon 00 6~
hankelijk of oaakkundig .tnntlpunt hebbell beoord ee lu.
Zij werd aHeen bes trede~. mecilt ~e~ bInd, H I gl;lw
I cbriften , doo r erk:end elgeubel r.Iig III de pel~ gtl;..;e~
'O D. De ministerioel., OI'i$iR heert de b.h ~ Ddcltng der
ua k doo r de Staten-Genel'anl vettraagd . "ood" I lhaDs
ee ret is yer Bchenen Lat versi ng va n de cowllli ::l8 e van
rappor tears, bemtteod e hot resnllaat vau hot onder£ook der tweede komer VB'l de bedooldo wel,ont.we r·
pen . 1't:fSl;\l' dat vere~fi?, be'r'l;ll:!tigt de d~o r ~et "' i·~~I~I(J$
uitg e8p ~'okefl overtUl glng, daar naai' n6u gevvl·leu '·!l.ll
hel; grootete ann to.l l e~~ll cler Volksvarte~eo \\:0 "rJ.\ri ng het sta alBboltlng 'by de ovel'eenkoOlstan I.let '0,doende is beh&rtigd ell ge" asrborgd,
OverigoDI vindt Bet Niemc8 in het .. "6l'sl ng .H ~t"~f11
de ldilcht, dat de bep ali og. d ie geldelyke , orpl.e ItlUge hehb en te r~gelen " ni lmun t e n do?,r gO bi'l: k Ra il
doidelijkbeid. Do stellt.ng van Het lI te"W8, dut hot
particuliel'e bel .mg der bevoorroch te conceS810nar lS '
Ben o o, erontwoordelijk werd bevoocdeold. wo r<it zelf.
door de voonta.ndera van d e n fl. fillieg del' SpO(lfWe gen door particulieren vo l ko~en anderschreven, 1. h" t
ben eemden d. dat n~ zoodaDlg oordeel het verslu g de n
Ilieuw opgetredeu miniotor Vao B08~e har iUMrt. boe
bij volkomel), vrij on onnfbankelijk is legenov or de tach
Rltij d oleehta voorwaardelij k door .ijnen a alb tsv"or~anger
g •• lote n overe' ~1IIO maten1 Men we' "cht keDueiu k, d . t
hij !ia D zijne vrlo ndvn In de Karue r, dlE) ~ot h.e ~ epo0dig eelJ 6 goed gel1rg & LiGl;Jer~0 spoorweg mtbl 61dlo g op
Ja va wenschen, da dro~vlge t ank beBpar e, rl~ wet
J

ilBT GOUVERNEUR GENERAALSOHAP
IN !NOlE.
N ' flr aan leiding 'an het reedB weeroproken g&rucht,
J ab de heer L.usberg • •U" ont.lag h.d gO Hoagd ,
klugt lid Vadu/wu/ over de onversebilligbeid doO!.
het pabliek beloond over de kenle ' au een ondoriw,
nioR yaD l adle.
Me n ondereebei de weI. Ann nieuw,gierigheid ontbreek< het u~tllurluk ni.b. ,",'ant de betrehking vnn
GVllv.-Ganeraal ig de hoog.t ... . bezcldigde betrekk ing,
die de N ed. ll.egeering te vergeVe n beoft ~n een
N ederln!.lder mOfst geen N e de l'la.nder W6 :&eo, iud ien
het .go hslan g.telling niet gaa ndo muakte to weten,
welke fl1mi lia nH. t; dot eve n eervnlle ule luoratieve
.t.. t.lmbt .. I worden begifligd.
lI1aar doar blijft he t d.m ook bij. Van d e ware belangstelli ng, om dut de:;e keu z.e in zoo n.uw vtltb and
.tu. t m~1 d ell bLwi un de welvaurt onzer ko l on it~n,
blij kl; b~ " noo it lets, AlB rue n or over llOort Bpok en,
dan ,.!)" mOD den indrnk krljgoD da. het Gouv.-Geneu.l.e~ " p n ag eon betrek ldn g is, d ie behoud e n wordt
nrn. fin 1'I n tJ ['P ~ (I'~'(iIo()nli q" om o!ir· 1? il f ;rr- ,'
""."l',1I
M" , _

eon tL.w ll l ti i otJ ra l IlO;:;O Clee! te ra to;16ei'e o.

Ook da pe," heefl eenig. sebald. WaarolU n'et, in·
die de I .. t ote mllan d.a VIIn ht t vijfjarige o,und.at
.ijn un geb roken. eell polam iek uitgelokt over den
mtH~~L W'Jnecheiijken opvolgetr Zo n h~t zoo kw&ad zijo,
da t d. puhliekeop in ie zioh oak bier een. deed Kenno nr
Mao, on<o R,geerin g heebt blUkb. nr ~elf niot 000
groot gewioht nan die hoo;(e botrekldng - zoo werd
beweerd - want zij aehb bet n iet eene noodig . dat
Insalind"" landfoogd lmar politiek - !llthans ha nr
Io:olonillol o politiek is toeged aur;.
E n we rkelijk, hat i. hier te lande de gawoont .. niet
om bij het optreden van ean Ilieuw Kabin ot fa n een
a Dde re rie bt;ng tovenB torstond t a zorgon , dat oo k te
B u ite D z~irg eon gees t ver wnnt a" n 't hoofJ. da r za.ken
gepl.lt., worde . W al .on bet te ro groo pen van cen
Gon' .. Generaal om politieke red eo en geeD popnla ir.
rege~ r i ng t! da "d :tijo. Maar et:n andere vraag is bet, of
bet toeb !liet een nbno)'luale to.aland is, indien de
hoogste regooringsporooon in Indi~, dio dikwijls gebeel
.elfs' l ndig Bn op eigen vm'antwool'd alij khoi d ge wichtig. maa tregolen moet nemo n, on die door de leiding,
welke bij ... 0 de .. ken ge eft, een 000 or erwegon<lBD
imloed - on ook p Olitiekon invloed - in o~.e kolanien oefont, "on andere riehting i. tooged ..n dan de
Hooge Regeering in hot Moolorland, lVlorvan hij 19n
instruotiil n ontVlngt.
Eon landvoogd, die geen protensie malk" om iota
meer te nijn dan eon wo r l<tuig ran deo M in. van
koloui ~ll , i~ per se eeu sleeh t GOUY.-GoDor."L Op 't
beweren . dat het pro. tigs ,.n on. geng in de Oost
or te , oul onder lijden &O U - ;s het all ~woord : Z ie op
Engeland. Heeft do landvoogd fan Britsch IndiO minder
pre.tigb da n de Nede rlaDder . dis Le BaiLenzorg I·said.erlr
liIal het pr. lbigs niot ' Gal mind.r Hjden door oeo por·
loonlverandering dan door hGt foit, dat de.cl fde Gou v.Genera.l. die haden in liberalen gee at beatt.lllrt, .ijn
oigell w6ri weer te Iliel moet do en, ai, or sell OOD~rf~tief MD.'~ rOllt kQII.t P M.~ buv"ndien: ia Qoit

geblekeD. van .erelappin g van het get'g, indien eent
elll ank.le m •• l de HOllveruenrs.G.nernal el\(ur lVat
Icbiel ijk: o prolgden?
Nog een and •• pnnt brengt liat V{[d. bij dew go l egellheid ter s prai<". li.t 'lDdt tegenwo ord 'l(
trokking VAn Gouverneur.G-eneroal to In.raLt.d . Wa o
tach ia het goul ? .E.n , erdiens telij k 18ndgenuol S" . t
,oor Yij f ja."n al. ondcrk onlDg naor de 0 0.1. N. ee n
leven vol woalds en oTenpannilJg xe~rt bij, een pilor
ton rijker dan ftoeg~r, UHIil" ,Nederltlild t er ug. 2ij'1
carr ie re is geoindigd; de ex . . . Geuveruellf 'W(·rdt re nt enier.
Is d at niet de gewou e loop vao zallen 1 )\')' j~ --:
is Ilot we .,oobelijk dlen toe. t ond te Illten voortdllre ti'

de ?o:

o

t;okor. d~ betrBkking moet h'J0 6 oe t.'.)ldig d zij n,
de Q-J uv.-Geil. Uloet op een g roote:u voet kU 1! U(' U Ie·
'I Bn, m aAr !lfjt belloefti gee o, middBl ~e zijn ODI III e~_ 
kole juren rijk Ie worden.. Eo d"t 18 hat . tege nIVoor.
di ~ wei . 2/lJod ·ende w.ordb e r geld verkw Ifl t, eo met
.Il""n geld. Ill,.ar uok t.ntolloetueele kraebt.
Zou ook III d.t optiobt niet eenig. zeifb. perldng
Ill og~!ij k t ijD r I ;; bet. wei zoo zek~l', .dot de r, 'd"n~ D,
die froeger do Hrt redlDg om da vUf Jaren wenocheltJk
, ..
maRkten, tb an e nog e ven.eer geld".n ?
Dd q u~e8t ie m oge be Lwittt?"at' ~lJn - gewlC~tlg ~8
lie zeker. Wan!:; - di t verhew men 'fooral U1d~ Uit
bet 000" - " e.:m acnah man, die r:iah I.At overhn len en~
kale ja~e n ta Buitemnr g te resideeren, sIl een out e:.~~hie~
iijk rijk te wordeD, geelt geen waarborg , dH b\l tlt e
right 1}1(Ul Oll tHe rig/l.t plttce zn.l zijn. H4jt ~n' gcl WH.l!'[·
_ij o, da t , zoodr. bet tr.kte me nt wordt T?rm lnderd, ook
de Iiefbebber ij fo :,r dez e b.t. ekking illllld. r gro"t l al
worden, dt1.t is geeu kwaad, \' ea :eer een ! oorded . H~eft
ni et de bij"ondaM loo t om onderkant.ng te Wordell
boogst acbtelli5WAardige mann~~ wei eens tot handeli ngen verlJid, d io uit eon polltaek oogpunt do soherp ·

f!t.; e afkouring verdten eo P
.
.
)\00 ooit. dan is bet Btrak., als d. zetel te BUlten. org vaollDt ," ordt., da go.chikto t ijd Olll or I' d""de'
ri ng i n te brengen. Nude bodem . lI n de. "-ch.t.k lst
zion reeds nu en dan lae.t zieJ, mag men O le!. In. l.!ger

wacbteo met he~ invoeren van betiutnig iogen , die in
plnal s van 'e landa balBDg t. ,ullen scbaden, ,iutugen.
deel ook uit ean niet·fiu a ncieel oogpunt ernstlge oV'"erweging , erdicnen .

Op lIe Pauomall. (1)
DOOR

J . .Ii'. SNB LLEII1A.N.
1.
Van Altlh OIl pnndj im g zouden wij ll~n r Moenra Lubo" gai n. :>t,at de ligging va" de . e be id e plaal .en

u ~i f!e_chie!!_!;!ie~ ",bhlt\v~, Jrtfrt0 1"N'ollte~fell ~'jJ"~re Ig;OO'":
t" kaart >au Midd en·SumRtrc. d Jar kolonol Ye roteeg.
uitgege , en door ne, Aardrijk.Kundig G.nootachn p.
Y"u AJah.n pandjanK loopt een rijwpg ovor Lolo
nnar Moenr~ Laboe (2), an dets ware dao gemnkhelijk er dan d.ze luat&tg. noemde pillat. te p lOrd of in
~ 6n bendi te be re ik ll . J..)aar acuter l<~h6r g root gtlleerdo
gel.gd beeft, dot men or en goed Ir an te bU' B blij vea
sIs v(l ortdurend lnng!!! den g rootan we g .r-eizen, beBlote n . wij on z:e rOtl~e te nemen over 1.Ialnng ber boeng9,
tlnl'1 AI.bnn.·tiga en tloeng ei Aboo, om fundaaruit langa
eerl voeLpad door 't bo,ch DS6r Mooara La boe te gaan.
O . a verblijf to Aloha n pabdjabg w•• opgebroken.
A la e::!ll re:~ende kermietro 'V' rJ hndden wij ai o!lze gOle ...
dt!fcn gtloo rgen in kieten en va kken, die VOOl' eon
aantienlijk d eal lange de n l;!roo e n wag DQlU Mo ee.t"l\
Laboo werden gub rncb t. terwijl ,,!loen ' t hoog noodige door ko(}li'B die met ODS gi cgen 'f t'rvoerd ward.
D it boognood ige z:ij n: iust l'um~nten voo r zoover die

onder weg gebruikt k UDDen wordell, bt;l dd en , eet W!lren
en ltookl':oreedBch.p . De I 30.ton i:loptenluer ten"
ure la, den tnidda~ reed ons dri etdo L te pa.u·,i den weg
0(1 van Al alll;' pandjang n H.. 1'.lang b , rboeng"
.0"
wag h gt door bef.; e ~~ho(')n6 dnl wd ~ri o <.I e GJ8ilHm b
~tru u l..Ul;

l:.!t.gt.·ciLi'u ii. \. ~

tmWte il Ii

g :...-e ll

u llD

b Ola :.} l.1j"-",Oll

cen I'llim ui rzicht 0[> de b""gird ,nen die bot dal beg renzen en op de knUJp0!1g8 ell ,,11000 "t .. u"e hulje"
h ie r e n dUlir vers preid. .Bell eukele r o Jlo l1il, hoag
t egen de bergheUIll ;:{ 0. :10 , verrn~~(1t de pillst..:! w,,'J. r e en
ond.o rne.mende ioin.nd€'r, Uloer op vO'Jrdo il dutl op Re ·
r; eJJ lgh ':llu bedncht, b~i'.ig I I] d(;lD WO'Jat tJ U grduu I;~ ullt~

giotlen eu 'lour de bep lantiu3 met rijat en IDal::! goBchikt te m.ken. Lange tn l VAn boehte n loopt do
wog al dalende tot aa u d. kampong 'fal.ng ber·,
hoanga.
Wij n.man OllZ8 n iutrek in bet oar B ~
onli.nga voltooide lwgo!'i hui~je, Ben houlen hokje
me t m icroBcopiBch e l'~!H!lpj~S en meb eon houten
t.fol geBtoffoerd. Er is iets oigennardig. in di e k.m·
pong, die wet hnnr vorval1 e n buize n en or ren b9Wijijt
bet.r doSen gekood t e hebben. Dri . e ronwijdig 10 0 p ende atr.ten of limen, do," dwnr •• t r•• tjoB verbon d(ln, g9t'e:l huar Bdn luU'nkti:\.', vau dllt van ande r~
kampongs ve,""hili.nd. Don volgetlde n morgeu, v66r
Oll a ver tre k, hadde n wU nog I'UirnBoboo t. gelegeohoid
om h&"r op ttl nomen , W&8rnn wij QD:'S fl a nteckenin'"
gOD mltakten en Onl'J 6 r OBBen b6stegen, die on8 dien
d . g n~ar Soeogei Aboe >o"den brengen. D e weg voert
ove r Snri , i8 goed onderbot.1den en voor voertu igen
galohi kt. Hij voIgt deu loop van don Goeman t i in
tnlloo •• kronkelingol!. en io voor oen groot gedeel'.
ni tgehot.lwen in den rot.igan borgwaud. 'l'~ Baroogb~ron g randa geKoIllen, stapten wij af btl dell pakhuis"
me esler, om eell Dog.nb lilt van den warman ri t l.ngs
don goheel onbeBchadu wd en wag te verpoozell. Eell
stail l'ad voer. va" hier naRt Je een pnar hOl]derd
meter hooger gelegen hmpong Sari AI.b,oHza. N iet
dnr hoen ee btor lag onz. keOll. d oo b, rechts van 't
kofllepakhu is of.ia.nde, folgd. n wij oen p.. dje doo r
't bosoh,dat, ht)t.1fOI 01' henvel I4f morendo th.ns na lan g·
(1)

PailOJ!/{tM

m~l1111 i l1U

het

hi. do JJlvnn.usche. ovk in Maloisch gob l'tlih-clij k0
K0 1Hpn.~ .

. (2) Deze k~pOllg kOll1t niet op lIe bo~ochlo kna.rt VI)Ol',

hgt

OfJgl:riCC~' ~llijBch~[}

PMir 'lln.lnng

.,;u

Kota.

b~WoC'.

11l:lM

,

d nrige droogtevrij goed 111'' ', dooh in denre ge ntijd tep •• rd
bijna Diot bruikbaar i •. D e Goomsllti OTarbrekkende
k .."men wu ann de op cen hemel gelegen kornpong
T'e rata '1 \11l6n8, waa, men tel' L .kersij 't ge bo rg~a voor
ri ob hoeft dat do .... to r.che iding vormt tn.schen d e
G eomaoti on de S ild ah , L inks ,an den hooget.n top
dL " a n loopt het pod van Soeng.i P engal6 n8ar G rab", Over de Bntong Lolo on eenigc onbedUldend,
Sr< ' .cendeels Lu ans opgedroogdo b eo kj e~, bereikten wij ,
i:lD 'gei A hor
uen gei Abu" j, een kau\pong m.ar lijkt er &1 heel
weinig 0p. Nadnt wij laug go w.eht en goroe pen It ,d,
"., u, d.ag de eicdelijk 1.1 0 b o~~egdo onto:.'tO!t .op om
-·D' do pl"at. voor oos vorb!!lf un t tl wu,en. t ,VaH
.t3n huio, d"t, tijdelijk onbew ,nd, eon weiuig yom' OD e
". Bch ",' ugem n.k t, nam elijlt 01' . ij n Malaiseb, met eon
veger vao dro og riet of drog. bladeron. 't VorU!da
lung vortrek, in do leugte in twdien vordt:eld en Hall
den voork.nt van groote luiken voo rzien. Dudelijk
nil onz. aankolHet in doze a fgelegen k.mpotlg wareu
wij door een alntal io.tn.ndt:rB omdf.gd, verv e l~od? lui"
die, ieder van 't nood lge ge rolg ',ergo. eld, oo s 1[""men zitten aangape o, all er lei wUahaitl f erk oc hta a, eo,
bo a vet'l.tlooi d wij oak wure n, OOte togenwJordi ~heid
aldnar
een pt.,blieke ve(l!.iakelijkbsid b,·.cbouwJeu.
Ei n del ijk is de l •• t,te ver dw"nen en wti c",ohton ona
zoo goed mogelijk in; waot ook d on YOl ge nden dog
zenden wij te ;SoBngo i Ahoe blijven.
't Is eon aardig gezie~t dat a DZ e ..-ouing Un biedt:
.an aile kaDten b",cb, o:iooh n iet beel dloht. Ille. sen
open plek voo r h t)b buis, m et laa~ !tr.8:kgewns he=
groeid. Maar warm W IS bet e r, met het frouz vial!. ill
't we Bten , en d~e warmte t r of unit te meer, orod a!; wij
uit het IIOade Ai.ban puudjang kwam en.
Ieder op aDze eigl:lu Ul Jt. o ier, iu de richting dOOi'
ODZO specillie 'akk en b •• aald, brachten wij dell vojgenden (l ag door. Re eds had "Van nn•• elt vroegerma. tragelen g.Domen om on . het bezit va u oen paar
g ide6il t e verzel{eron, mot den we~ vt\ll Soellge A boo
nattr 1I100ar8 Laboe bellend . Een oelo"Ulng vau zaven
gulden voar ic del' was nHuwelij ks voldoend0 om twee
HedeD over ta halan 000 t . verge.ellen , of.chooD het
ei odelijk ns vo , l gepraat toch g ·Iukte. Nag e.n derd.
pe rsoou moes~ ge vonde n wordell) omd tl t eel onzel'
koe l l '~ 's morg.ena toell wij \7ertrekk:()n za nde.il} ~ilJ.k
",erd en DnlUngel ijk eeue vucht door ci e wllderU\6
kon vervoeren.
:M• • r ook d.t kwom gerBed en in don mo rgen '/ill!
dell Sen October ! tondon w ~ te Soongei Abo~ rais<
vaardig voo r ons huis. net pad ,lot wij t.e volgen
hadden, \\'ordt nag sl ee bt. boogBt zelden ge brulh .eclert
do groote weg S08ngei Abo. met Aluhull psndja ng en
over die plaats met Mooars L.bo~ vel'bin<it. Dat ar
dua bicr en danr ge!xs pt zo n moeten worden, wij wiBte!!
het, alleon omtr"ot de hooveelheid verkeerdall " ij !E<
••
.. '- • • _ .
;u. ... v<lo.U
uo u
vor lg6fl aug haddaD. wJ.j
. fs cheid gen omen YUn onzo paordan, die na ~r Alahlill
prmdj ang teruggingen am vandaar lungs d an g!'oocen
weg nur Moollra I,nboe te gasn. 'Wij .ouden vader
to , oet gaan .
Ook omtre'j t het . an tal malan d at wli in 'h bosch
.oodon moo", " ovem aohte n, verkeerdeo wij in het
oDzelte re. "V6th meonde met twae at6viga dngm RrBcheu
""omanl en met twee gewone ma ,." he u twaema.l; d e
Toalmk,," m il Al. han p. ndjong had gezegd. drieliln~ l ;
de penghoe!oE; kopol n ,an SOBuLai Abuo oa weN'de
vie r DlI\a1, en cen aDder wij ggeert d ie oua met ziju
gezelechap ,e",eelUe, me end. , [jfma.l! N u valt er ovel ' t
gabeel 61 zeer weinig te rekenan op "li es wat eon M aloier
oror richtiog, tijJ of afe: t!\ti J vertelt. ~IB d ie kc.Olpong nog
~ er{ l), vrooge u wij dikwijls onder wag . aNsen, nier; vBi'"
mee r", Wllil 't nntwool'd, W2.arna wij meeetat n.ag tWGG
it dria uraD to l oo peD h!\d d.~o. E;;l n enh0Je muftl gGb eUl'de bet, dat wij in
onbekead e eb'eoK
neel "an de leiding va"
wuren 0 ,.','geI 6\·0, <1 ,
vEitH' m.o~ten wij nu overnucntOll ,U
gitl !"13u bedaurd zit ten. Jl Ma.arjJl zoo

eell

.1.

minden to brengen al6
J

w ~i

nn nog

zoudon wij Dli6schien nog "fa.n d af!g .. .
\7,... .. n' .... l'l .>: ... t"",.! " ... ·.,...~ ... n'; ; !:- !"
te~ a.utwDord. fl U lat or bleke n 't IJ.og sleo ult3 twe~
gaaDs te zUn. M!HU' boo wein ig gevl~H en 1,ij ll er
won ri" de M.l eior work.lijk La.et ho. ft . Hie,
Lij'] geld, gelijk bij ODS . Van dasr kO>llt bij e r
iB zekAl', morgen llli !'j Bchieo, ovormo .·ge u 1 dct :lu,i
rn a :. £' a ndere nog €len da g lli ~ e,: if!! ook goad. JEn
SH U d en wag w"oot eell vriend, en in ginJac he k~m "
pong ee n broel'S kind, en ~oo z!\l h ij nuu ilj bewlJul.:.d6
p lll. t,eo doo r· of vOJrb ~tl'ek!t .o , zaoder er Ie hubbell
,,8n T'gel ~gd . n

W~

yert!.'Llkkun dus, tflUlelljk iu 't on:tt'kei"(j omtren(;

d e n du tlr V~n de re l B die wij glu!.;el! ond l~ ;ilu lli ':nl doch
fot V'EH·~ rouw·"n op OllGS !:1' l ddtH1
on za I.H·O<l lBifltll;lI:l d .

en

Y-;~o %·. l te
WIJ

A\uh!ln p1n dj fl Ilg nla in de k ~ mpo ll~e di 6"
lat :sr clool'L rukk e~J, W}iB nl..,ll ten Z~Ma',e ovel;' o D S

:::l'~ij::: v:~~:)~u~:;ld, A~!~~'~ ;m~::~;Dn:a~O~u::~~
La.boe ~n de heero n Eouip l,t nll. dll\lr de
da ':lrbHen gt.lu;! , Een couto K·.mpfj r~lt re +7k H 'liOO
tij geoordoeld hobb un - - w66rBChijlllij k It"bben
au dera geooetnd. Nu, Tflli hUll o~gl!u t.lt !lit ha dd ;lu
denr in volkomen g.lijk.

(Wordt vervolgd)

Konillk! ;;l kc llesluitcll,

po~;o:-;;;

li.eUee,k~~·d:::

Z. M, hesft bij hoi
Vim don
dienat, der l.ndrnBoht iu N e clo!'iand,o h ±Odie be"oo';r.d
t o offimel" YMI g o . ond~. i d del' 2:1. 1;1"03e, dr. G, "J..
S ob "~,,, goappro beerd tlB a rt. in hot g ebied .fin hal.
Z witoerB one med icinlll coneordaat.
13 e n 0 e m d : met ingOlDg \'an 1 F_br. 1878, tot
. choolopzien er in he t olfd e sch ooldilltr ic t van Zltid~
Rolland m;. A. M. Do C lOk, to Rotterdam; en t ot
I cboolopz. In het dera e Bcboo!diBtriot d ot pro rincie
"Gbreoht, mt. F. A. R A. ],.ron Yau Itteroum- t o
Utreeht; met ing lng van eon uader door dO ll J\.tini ; te~
Tall binn. nl .~d,cbe ".Ken te bepillen t ijd.tip. tot lao;:ur un de tuktihoogere burgenellool to Roe~Ulolid Iil:'

