X7\.AI V ~. ' cJau,I'M-tldlfS.
:' j

~rschijut

De Locolllotief vei'J-laast ziehl
Onze geaente Sllmarangsoh e eonfrater heeft zich
-in een hurer, Vaal' bet moederland bestemde, )nail~3rzic hten - vab"a~d ovef eene boweriog van de
l1ii(ira1lgtcne CoWi'an t .
De zaak was de ~olgond8_: Uit Bahv,ia werd
us bet weI ka me bericbt g ete!egrapheer d, dnt ee ne
e.I'hooging vau de traktementen del' aesistent-resi etlten ten slotte )VRS ge,anciiollee rd, nieit"genetaa nde
_ zooals men \Yee t - de TweeJ e Kamer die door
e regeeriilg voorgeaielde \'erbetel'iug had verwol'-

en. De Sajjl. a'j'm~gsehc Courant nu bewt}erde) dat deze
;enschelijke maatregel waar.ehijnlijk gonDmen was
uiicIl de toestomming der Staten-Genoraal, eu tevens
at, ~ij eene dergeJijke handelwij,e, de R egeel'i ug
,at'e gl'oudwettige bevoegdheid in geenen dee Ie was
e buiten gegaan .
lfierop de Locomotie{:
" Badoelde ma.tl'egel~ hoewol niel m eer dan een
1alva - is trollW"US van groot belaug eD i. het
109 meer, indien de Sam, Ct. jui"t oOl'deeli, waal'
'ij lUeent dut het Opperbestuu r op eigen gezag deze
verhuogi ugen heeft dool'ge<il'evell, in si,rij d u:et bet
ui td rukkel ijk verlaugen nil de Tweede Kamel'. Dit
'au zoo ougehoord dtoutrlloedig we,en, dot wij niet
mogen veronder.tellell dat ODze collega hel blj bet
rech le eind heefL .
, "Wij moe len aan nerue n, dat de Tweede Kamer
ten slotte ov ergehaald is om haar toestemming t~
gaven. Wan t is dit niet gesch ied, dan verdieu! het
Ministeri. den bluam, van in etrij d me t, h et bepaalde gel'oelen der Tweede Kamer ee n lIitg ave goedg ekeurd te habben, die aileen met baar goedviuden rech lens gedann mag worden. De d..d Yan den
Minister was dall een 0 n g r a u d w e t t i g e daad.
"Dit mogen wa uiet ve ro nderd lel: uil, ell met verbazing, lezen wij d.aro m in de Sam . Ct _ ciat de
Minister van Kolonien het . gl·ondwettig raoht zan
bezitlen om, buiten de St",~e n -Genel'P.al am, Ie doen
wat bern Tloodig blij kt te zijo ," wan aeer de volk.~
vertegenwoor'diging - tereeht of \e 'Ju recut: dit
alB h"" , overt uiging
doe t hier niet tel' zake heeft u'itgespro1i:eu da\ d'e maalregel haar lIiet uoode illvoeri ng '!l;et
vaa
'zij
dat
en
dig VQOrkolllt,
weten wi!. I B het mogelij k, dat de Sam . Ct. dit
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Verlle1l1'-l/ellua at:·

,Yordt de zuuk, door de eenvoudige Inzing
dezer twee artikelen, niet tamelijk verkJaarOaal'?
B ij iede re afJeeling der beg rooting wOrdL een po.t
uitgetrokken voor onvoorziene uitgaven. lJe KOlling
L"door Ona"] tf de Gouverne ur Geueraal heert het
recht, die sam des n oods geheel t e bes telDtuen tot
verbooging del' in de artikelen uitgetrokken posten,
waanoo! hel toegeBtane tedrag hun hlijkt ont~e .
I'eikentl te zijn
Ne men wij ~u de beg rooting ter hand . Wij h eb naar wij BOl1rijven, slechta die van
ben, tel'
1877 tot onze dispositie, docb deze is evengoed

~
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op haar beurl, dat Gij u slechtB tot verbazen bepoolt, en niet tevene aan loont op welke wijze vol·
g ena uwe meening de bedoel de maalregel moet tot
etand zij n gekorlleu, zoo zij uiet door de Regeeri llg'
g cuomen . " Wij mo eten
krac/dwl har. beva'gdheid
a.nnemen" - zegt Gij - - "dot de 'J' "'eede Komer
ten slotte OIergehaald is om hare toe.le mming. Ie
geven." Eiiieve, hoe is, volgeus uwe meeDing, die
berouwvolle tBrugkeer vau den verlorri ~ zoou in
zijn werk gegaae? Behoort het naar uwe opvatting,
in ,eell
tot de parlementaire usanceg, of zelfs ordelijkeD slut, en tijdpc rke n van revolutie niet
medagareken d - tot de pariementair e mogdijkkede",
dat eene ltegeering, slechta eeoige we ken nadal
een m,aalregel cioor de Vertegenwoo rdiging is vel'·
~o,peo, weer klakkelooe dienzelfden maatregel aan
/laar kOlPt voor.telloo, en . ... _. <loor. haar ~iet
~~~n<me4'1 Owe woordeu "len .lotte to overgeha"ld"
komen Ons vermakelijk yo or. W.ij .zieli den Minister
'an Kalouien reed. bij de Kamer-Ieden rondgaan otn
te "",,"ven voor ziju~, . arme as.iatent - re.idenl.n.
or weI, wij hooren hefll in de Kamer de oppositie,
evenalsllen tegeu.tribblll end kind, met een zoet Jijn.
tjetot gehoorZllalnbeid terugb,engen : "Komt, mijne
HaeFen, .. Gij me~~t betzoo kwaad niet, qij hebt
in dengro!ld ' irilk ~en goed ba.d, Gij ,~oet u over-

ijlil."hebb~ri toen Gij d,e r.rme &s.i.tellt-r~i4enten
~ene: I<I~in~ vftrf¥O~diugvoor deeertij4ri ~,9r1.oreu.
kitl!u,a~, p~~nt~o , JIliagund~t.

,w.eest . IIUV6!~taodig,

en 'komt -!l.~. b~aV8 vQl!J,av!!rI8ge~>roordigefMop Uw
. .,: ge~.n .b881uil c ~tug,"

- .. .dUt,t.moge lijlt .otidel' de .wu-'zolt . Gij. ,188"
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in art. ;) uedoeld, worden d" artiJ.eI,,, Jer begroot ing aa ugegeven welke if> den loop van he t dienst ianr door oversehrijvin g ni t de · som men, bij ce
betrokken afdet1lingen voor ouvooniene uitgav~n
toegastanD, vetkoogd kunnen worde n, wanne nr bet
toege. tana bedrag moeht blijken oDtoereikend zijn.
Die overschl'ijving wordt bev,o len, voor zoovcel
het ee. ste hoof,letu k bet reft door 0118, eu Vaal' zoo ·
Vel' het tweede hoofdstuk n""gn.f . finOr de n oou-

gevoelen' inderdaad ia toeged.an?"
Wei wiB en zek er" gea.cht9 ' Conf!'aler, is de Sam,
t
Co"ralli dit gevoelelltoeg edoao. FJo. .wat meer zeg
.
1.l. ..... "
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tegen of oorlog m et Rusla nd. De Iiberale partij
daarentegen, onderlrliaiog 'van Glad.lone, . aohl den
T'urksch en S ta.t en maateeuappij te zeer ontzenuwd
om eenekunst,m atige ' inet.ndhciudin g door Eugel.
Bche hulp te billij'ilen, De' volks -6pinie; ,<lie eerat
voor eeu 'gr oot g edeelte naar, Gladstooe ' overholde,
is than'S m et bittere woede t agen ' li8m geke.rd. '
De reden hiervan is datde Engelscben gavoe"
lell, dat zij VOor heel Europa~en gek figultr maken
ell ,dit alleenhe/lQe n Ie dauken aanhun weifeJende,
half dreig ende, half kinderadh~ige houding. ,Iegs!!over Rusland, nan totale afllezigheid van pblitieke
waardigheid. Als zondebokken .he.chouwt' men nu
Gladstone, db , zieu· niet meer in· ' t publiek kan
,v ertoonen zonder te worden beleedigd, en den .Minister van Buit.enlandache Z~kell, Derby, die zou
moeten worden vervangen door Salisbury, welke
sinds eenige dagen de politiek van Beaconsfield
geh eel is toegedaan. ~Ju onder dat alles ,speelt de
vree., aat bet nu loch Ie laat is am ooriog te
voeren, daar Rusland het spel reed. gewonnen .'b eeft.
Een tastbaar blijk van hare toonemende popu.lal'iteit vond de Regeering ill het · Lagerhui&, aat
baar zooals lUen weet de gevraagd. 6 millioen
pd, st. tot het maken van oorlogs-uitru stiugentoeslond. "Daily News" merkte ;eohter niet .opaardig
op <lat de Hegeerillg ciat geld kreeg, evellal, de
dochters van den vicari. van Wakefield een guinje;
zij mochten die in hun zak dragen, hun veiendiunen
per
;::~:d::g ;!;~s~~!~~~~:~~:;:~':d,d:'f:;~ el' mee de oogen ui tstBken, maar koodell er
sial uieta nu ttigs 'm ede nitvoerell.
parleillent.iro red.voeringcD, Het Tcrtrouwen
De Jloissiag vau de Nogelsche politiek vindt men
del' Porto iu Brit,ch. l'echtschapellh,id onder
maar
~~~::~,a~l:; '::j~:!:g ;~~ O;:b;~~~~::~:~~~ eeL tel' op 't oogen blik nie t in bet parlemt'nt;
ond~r het Yoll,. Heftiger stn.tkundige oewegingen ,
zoo onb,),mmel'd lllogelijk,
ngelS-ehe
E
de
hudden
,
voor al onder- 'de werklieden
De oorlog tusschim RUBland en 'l'urkije behoort
kronieken zel Jen nan te wij,el'; dd eene meeting
uoodwimdig tot de inuizen die stanrtj es heb ben. Men
vo ,~ t de andere op, Geen slad, geen " doep, of zij
lVaudat,
deilken,
en
zou in gewone olDstanuighed
heeft LIla!' politieke bijeeDkolllst en de · werliman
neel' two;:> oorl ngvr>erende {Iartiien ': "ode slniten, de
" ll elk dier tulri.ike meetings het hoofdel.;"
T Q> = '
zaak daarmee ware afgedaan. M,', de Ooslersche
ment. WeI noodigen zij bun volkaverteg en woordl·
quaestie is het evenwel anders ge'Jld, Die y erWl,Cgel'S uit Dm het woard te voeren, een taak, ,waal'kelingeo, wanrb\J sedert onheugeliJl!:.e j aren de behn~:~ ~:~~~r:~~ ~~:~a~:a:e€~'::~::l~n~~;k:~~~:~
b.trokken
n
zij
sbloil
gen vau yele E nropeescbe
Jiaden,
g eweest, w.aryOO1' Engelulld, F raukrijk en Halle in
'gesIJronhulp
tel'
1854 Turkije tegeu Rusland zijn
H~t ~ aat er in die vergaderinge n aUes behal fe
gen, doch rlie zieh in een lan gzamen doodBtrijd
zachtzinllig toe. De. meerderheid bestrmt tbanB" iu
van 'rurkije 8ehijn! te moeten oplossen, behoort bij
den regel uit vool'Btandere del' regee rings-politifik,
uitneruendheid tot het ;llter7latio.ale gebie:j , 'l'nsschen
l,n, die he t wagen,op · gebiuir ke - v vader en liberale opposan
.
'1' k" k
RId
kelijke wij?e de sprakers in de rede' te vallen, wOI'!
an
~~n
UB lIll . en, ~rk I!e k on geen ep a
comiJli m"nten nit' 'de 'zaal
zonder
'
eenvoudig
den
-:eze zaak beslecb'en
un
gezet en, da nk der besahermerrdc hand der poDoor eeDS moedig s~am te vecbten.
litie, voor een val nuar beneden van 'd e steile wen'
M et het slnilen van den vrede is dun ook eigenlijk
te!trappen behoed.
noll' nieta boegenaamd "beslecht". Oostenl'ijk heeft

van eens IDachtiging d.s Konings, veronderste'le n ,
1) Maar wij
\Vij erkennan dat Gij . gelijk £1<111
de zaak zio b .1. voIgt h'i,.ft tocgedr.geil: i
voor Ollil zoe k~u, zoo long uog een andere uitweg .1' . lVij dat
De Gouverueur- Ge,neraalzal de· billijke on tevre- ,:
openblijft, de verklaring liever in de waorBchijnl\i k •.',
heb ben opgem erkt, hier in Indie door het '
heid, dno in dig proverbiale lDogelij kheid. T'erwijl ' den,beid
men VR n het verhooging,· voorstel ., opge- :
G ij , U ve r:',ueilde, met Ovidins uitroep l "mnnin jam : nlstem
,Zffix. zal ' daarop tot' 'verhboging van den be- ',
hunt, fieri qua<l posse , negabam" willen wij, zoolangw ekt.
doelden pOilt beb b'en oes!oten, krnehtens 'art. ' 5 der ,
de feiten ~ie t' -, olledig bekoncl zijn, liev..,r, lot bet
Compt ..bilito its-wet. Aangez!Em:Ri j 'daarmQdo even weI
oegrip del' zaak trMhten te kame.", tomkr one te
hrin'delde ,' tegen deo ·geil3t vsn eeri bB,Juit ricr
ve r bR,eu .
Kamer, •• 1' ZEX.zijlle veran't woordelijkhei d ~
En Qat begrip is vrij geluakkelijk ta ve rkrijgen. ; Tweede
willen d~kken door advies tevi-agen non i
I nd ien G ij, geachte Oonfrater, de compt.bililei ts·w Bt : hebben
in Ne(\erla nd:'- De 'Koning zal"
ter hatHi hadt ge nomen, zoudt Gij zinsneden al B: "dat ' het Oppp,rbestuur
op voorlichting van den 1Ylinister van Kolonien,
het Opperbestuu r op oigen gezag doze verhooging en
gun,tig hebben 'geadvizeerd, en deze randsman heeft
beeft dool:qedriJvell" , " dit zon ongehoord stoutlDoedig
de ;<oninklijke bescbikking ' zoo spoedig' inogelijk,
wezen", " de daad van den Minister was een olf,qrmlddw"rsdoor twee lVel'elddeelen · been, naar Buiten'wettige claad" etc., ele" niel neergeschreveo h ebben_
zorg civel'gebJiksemd. De G ouvern eur-Generaal op
Genoemdz wet Van 23 April 1864 zagt in art, <I,
zijDe beurt heel't zieh gehaaBt, be t heugelijk nieuws
oyer de Indische begrooting s prekendein eene 'ord onnoulie aail de n volke ' kenhaor te
"De begr oo:ing ~an lIitgaven is oamanga.teld
maken.
nit twee hoofdslukken . Het eor.to bevat, d. uitgaZiedaal', vol gens ODze meeniug, de oplo,sing van
ven in Nederla nd , h et tweede de uitgaven in Ne,het raadsel, die wij VOOr de waTe blijven bouden
derlaudsch Indie te doen,
zoolang de mail ODS het tegenGe.l niet zwart op
" l eJer boofdstuk is g 6splitst in a.fdealingen.
P _ B,
TIit korot verzeka ren,
"Elke afdeeling Ollvnt niet meer dan ee u 00·
derdeel vnn h e t algemeell bestuur.
Kroniek.
he
Enropeesc
"Die afdeelin g en worden, voo)'zooveel eli! niet
TOT 15 FEBRUARI.
reeds bij de lVet is geschied, doo!' 0718 gesplilst in
onderafdeelio gen en artikelen."
W.al'om de Oo.torochi! oOl'log door d.n
A"t. 5 vnn dezBlfde wet luidt: "Bij de splitsing,

Bij dit blad behoort een .Bijvoegsel
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tel' zalte dienende al. die voor 1878.
Op genoemde begrooting staat or.derafdeelin g IV
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verueurs, rcsldenten, assletant..re;nd~nt8D, secretarlS"I
Bcn .~n verd~,'e arnbte"arell. eu bedlende~, a, I B~ede
Sehl'lJflOODen voor .fav" en Madura Ultgetrokken
de totale eo:," '~n f 1,.'78,487. Ar,t. 56 st~lt ,
voor Owvoorzzelle "'tgave" hlJ deze Afdeehng bescblk- .
baar. f 250,000. In den rege~rll1gs~ulmaul!.~ tellen

wij voor Java en Madura 75 aeS18tent-res1de~ten_
Neem uU maa!' aaD, dat al deze neaten, zs.,]arlgen
dienBt bob ben volbracht, ,en due he.! m,xlmum van
f 100 per lllaand ferhoo~lllg ontvangen, Dat maakt
VOOl' ieder f 1200 pSI' Jaar. I n het gehee1 komt
derualve de bewn.te m!latc:gel ten laste ler Ultgaven v~or eone som van 57 X 12?0 = f91,2 00.
ZD ~alB WlJ zagen 10 deze s?m ruun.eboots be_Bchikbaar onder d. onvoot1.lene Ultgaven . Wat, I'

er dua ~.b8md.? Krachteno bunDe, grondwettlge
bevtJegheld (d. I _ ~olg~n. de nIt de Grondwetyo ortvloeiende Comptab1hte lt8wet) hebben de KODlng at
de Gouverne~r-Gene.. ~al f 91 ,200 van dBn post
voor onvoorzlene Ultgaven .oyergebraeht op d,en
,oor d~ tr~ctem~ntenb der geJlo~mde ampteoaren -

C';~:. B=~e ::~e deonJ~::verneur_Generaal

bet

initiatief hebbell genomen. Immel'S het daare, en
a&Dgeho .. lde artikel 5 § ;;) zegl dat de over~chrijYing,
voo~ zooveel het tw~ede hoofdelu k [ultgaven III
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Jav,,~Co:u~antopgeno,!llen or~onnantle m~ldlllg maakte
binnen.
I r Onder . h.t corrlgeer.n d.r proef Ichiet. OD' t.

dat ••It. -at. ';"';p.,."kMi. ·'Ila(I.Doeg ' tot ' nm wordt herl.id
door bot -,.11, 'u t ' d. It.....r ..tim; m"" dan ' t".. ma.nd.n
";'1 .... .;n;., ""/1 1'_, ... """t in tift. In_d (H..rt)

weh lIIJolAIidtt'fOlJ'lO!Dtrl: , ' " -"" ,... ::, --, - , '. "
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Alphe~a:t ~):~e

een aermeetings ondel'steun~e .Ren invlo~drijk
eene m ot18 tot vcrheerbJklDg yall llord
me t d.e Yolg8[Hlt) iianU-H.~l·ltHlei:.d Li~~'
.yiDGiBS nan de oevel'S va n den IJonau, wier ,- .iJeacomneid.
drukking: " Dai in hetgeh eele Vereeni~de KOliinkonafhanhelijk heid Illen n u wi! versterken of inrijk geen grooter lanr' , erraders gevon den worden
voeren' tevens ook ten opzichte v a n de beechikking
. . . dan Gladstone, ,,'de woodculter", en zijnvoI·
over d~ mondeu van de n Donan, op weIhe rivie!' _ de
gelingeD (Oorverdooye nd ,goj uicb , gevolgd dodt "Rubartader ook vaD Oosteul'iJk ~ het nutuurlijk de V[lort
10 Bl'ittannia" en "God eave tbe Queen"'). Gladstone
vrij wi! houd en; eindelij k nag wegens de quaostie der
"the wood ~\ltter", heeft zijn oor5prong te .dankeo
uitel uitande toela tiug van R ussiacbe oOl'logs-schepen
aan h et jong.te pbologrnfi5ch portret van aen exin de Zw arla zee, die va or de Oostenrijksch e m arine
Minister, waarin Gladstone wordt voorgesteld . . .
g evaarlijk kan worden.
in hemdsmotlwen on bezig met h et vellen van cen
Het lilalgle belahg heart :l!1ngeland lUet Oosleuriji<
boom op 'zijn landgoed. Eou liberal. spotprent M m
gemeen. De' vrijc doortoch t ':oor· de Dardan ellen
ho t por lrat over en voegda tnsBchen de takken van
ie altijd oen del' ohatouillellze punten van de 00.den to vellen bool~ de woorden i~' Prestige v~n
tersche quaestie g eweeet. Voor!. zUn de uilhreidmg
bel liberalisme, Zredaar de verklanng van: den blJvan Hnsla~d's macbt nnar ,den i\'l,iatischen kat,t; ?ij n
""am, de wood cutter (bonthakk:er) .
invloed Ii 'de E yplisehe ;akeo, zij n mach ts-ontwikke
I n Bene andere vergadering, op Lambeth goboul' ng ' na,,;ue' z~de \ ler ' MiMellaudsc he' zee en bet
den, ging het nog mindel' ordelijkZloe. S ir J_ C.
ten
Snnkanaal, zaken, die Je Engel sch " b.langeu
L"wRRN'CI!: en Me_ All'fUUll, l eden van het Parlenau"ste 'taken .
ment, zonden bier h'e! woord voere n en duizenden
Dnitochl.nd, !talie en Frenkrijk eindelijk zyn, ge.
verdrongen r.ich in de betrekkelijk kleine zsal.
deeltelijlt wegen. ,(lverwegingen nn ioferieuren
.Reeds nn de eerate woorden van Lawrence hoorde
atlrd, gedeeltel\jk wegens het oDD1iddelijk varband
lUen eNI I'0molupel, en weinige minuten laler
~us,ohen de _Europeescbe 8t~ten, die als ~en legkaart eobreeuwde
!Den van aile tUdtin . den spre ker tos:
b-, de opl osslng gin t.
A
Ik r III ete
,!You are 1\ R ussian, Down with Rltssia!" ' La,wtenI
,
D pa •• ~n,
0
::.:ee:d
ce gaC zich de' moeile te verJdare u, d.t bijlloch
Ret ;waartepunt del' 003tel'scho gebellrleniesen
Rus, noch Olen uiend der RU,8 senwas, maar. pe~il!g
ts dan QOI!:. voor bet oogcnblik vee I m eel' in het
de fout om' den naam nn GladMone uit ie' " p~eende
voe:
oOl'log
de
ill
dal~
zoeh~,
te
overlg Europ~
ken. _ . en het geschreeu,",,: 'iverd-'gehn:il en . dhli'rde
I"nden. Sedert de agltalle, dIe sis voorepol dland e
ruim tien minl1t~n, terwijl ' men niels abders'hO'orde
l,iet
Engeland
in
er
eft
he
oorlog,
Krim'
n
de'
v~~
dan: Weg met Glad~tiJne!--"- ' Weg met ' de verra~ulk een opwinding gaheerscht Ills thsus over de
ge,d rsgelijn, die, teg,enover Rll~l;ma eu Turkije moet : deral '
"Toen het getier ,op zijn Ievend,igat was, verloonde
wordengeyol gd Dezak .. n'sls.n zoo ,Is men weei.luus,
z,~"h esp r~,we ~st op de galerij . en 11,.aid, een
Dier.eli, iletUblnels.-b oofd, verlailgl maohls-verto oil
bij deoplosaing .bela~g
C ';'H
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we~~nB de ras-,geo:: w scbap .an

. ,~ ... " l.,., n ....
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1(,,! 1l}"11 ft~ h e nr/) .. ~ s-preliel'

'l'urUClle te, &an het ~1nIIiI6e ......':",.,.. lule.
Op de tweede gaande"Jvertoun.ld z1ch een."u..... _
patriot en liet, bij wijle van een Bneeuwatorm,
.Irooibiljetten ronddwf"relen mot' "onderst~m!! de
Reg.eriog, weg met Rtl81anlll"
'l'oen mon van dit tieren ten. lange J6IIte moode werd
i1~11l Lawren~e uog e.ns de .gelegenheid te baa! Om
zijn stem te doen booren, mllar niO elk woord viel
men den spreker in de rede met de wDorden: II weg
met Rusl&nd, weg met Gladstone!" Gij zijt een
Rne!" "Hij JS erger dan een ItUB ..• hij ia een Glad·
atouian!" klonk bet ,loor de zaal. Na een vreeselijk
tumult, schreeuwde men op de gaanderij am "mu·
zi.k" en met een, exprelisoli.Jk VOO! de omstandig.
h~d6n vorvaardigd lied " We gaL the
we goL
ihe men, we got the money too
ging dit
toonbeeld cener ordelijko vergad.eriJJg' mtllen.
De Jlait!! New, achier, sisk dell draak wet de
opzichtige verlooniDg der oorlogopl1rtij eo beweerdo,
dat ze als krijgslied de volgende homba.tische
gftls zingb
rEo arms, to arms, to arws i
Your eu o;g'l . now di.pluy.
Now now now now ItoW !lOW

1.t O~.r

now

Sot the battle in arraij."
De corrranten der regeeriIlg~- partij daareate·
gell geven alleriei verwarde adviozon. Sommlge
raden een bezetting Ran van Milylene of Krets,
vrijverkhring nu Egypte, blokkeeren van de Dar ·
dsneacn, en ongBveer alles wat de zueht nsar
wraak kan ingevell, behalve oorlog.
Niet u!leen onder de volksrneni~te, milar ook in
het Pllrlemellt wort\t heftig - Illet de
tega n .tlUlland te velde getrokken. Men
naar de
uit eene redevoerin~ van
afge"'laardigde Cowen :

Turkije gewurgd moet worden
schoenen moot treden. Moe·
de
uitgeroeid, door hen die
moorden uit liefde tot God!"
,;Wanneer ge aan de Tl1rksche heerBch~ppij een
Binde ma"h, zult ge ee uvoudig het despostieme van
Ohristenen stell en in de plaata van dat del" Maho·
~lIled::men .
"Indien Turkije zieltagende is, is aat dan een
reden YO or Rusland am het voor Zijll iijd neer te
vellen? Laat hat in nede .terven. Indian ~et sterft,
behoan de wolf uit het Noorden niet op ziju karka.
tBazen, Ik spreek nrr niet van Engelsche belang8n,
maar ik
aueen aan de iiberalen, of zij Vlel
nagedacht
over de politieke gevolgen, die
bet hebben kan, wannoer wij duiden dat het RUB·
.isch deSpoBtisme den eenen voet op de Newa, den
anderen op den Donan houdt; ik verlang aileen
dat g~ den ken wIt aan de Grieksehe kerk, die
haar macht van de Z"arte Zee tot aan den Bosporus gaat uitbreideo."
"I. het de plicht der E ngel.che radicalell om
daze bloedige a:postelen n-Al' nrt.hnnA'"dl'lo finn t'l:i ll.1UHdigen en is b.t ooze zaak voor deze schiro van
god.dians! an bnrgarliJke vrijheid op te treden? Ik
spreek niet van het Russische vallI; de boeten .ijn
need.aam. dom eu dronken, douh ollachadelijk, maar
:Rusland wordt geregeerd door 1VI'eede, hebzuchtige
en oneerhjke generaals, et' 3tslieden en pri~ter•.
lmn tweede is het zWllard,
H\ln eerst. woord
hnn derde Siberie....
"bayonets" en "bani.hm.nt" "ijn hun
beginselen. Ret kan
de taak niet zijn Vlin EngeIund of van de Engel·
lehe Jiberalen, am buitengewone sympatbie te betoonen aan. een Itegeering, die een vijand nn vrede
en vrijheid en zeker een vijand der beBchaving moet
t~ll

J)

Y

zijn en is."

raar

I

;. f lagen Tnrkije w88;mieachienwerd, diev
Taaobih gel.... t
::,,:.: om (I~u correlpondent opde proof Ie stel-"U b~doeIti _ .. de TaQobDit.&ditie, mejllfffouw P
len, maar 108U., .,....1 scheen bem de med6deeli~:. .;:}~ Ja, ::n.m!Dheer ~ano~"ih:: AI, oVn werkeD
da.t nDa.ily N,~W8'J tagp.:n TUf~ije "a., Diet U:it het velU
. --- .k pra..... t1g 611 ww. ueb JI m\) wei verwonderd
te slaan. Server PlICha verzocht' toen d.m .oorree.
boe Gall m~D ~Ill ••• n " .. u.blba.. pon kan bobbeD. en
poodent eon boodschap naar Engela.nd ovot te bren.
:o~~.O\oeul kilo doorlcbrij.eD. II!' d .. eep mel
geo. "Breng die, over," zoo Iprak Servo~, "a.b. komende Van Server ~aoha, den 'l'urkaehen MlDleler
van Buitenla.ndsobe Zaken. 'l'othiertoe "lIS ik v60r
:tlogeJand, voar de Engelache staatkund! en voor
een' verbond met Eogeland, Ik meeude, dat er
banden van sympe.thie, vrienschap en bdang Wllren
tus.chen de baida nation, die sen verbond noodza

ki.l1ijk maakten.

geloof niet langer in de EngelBche slaatkunde, ill
de Engelsche Regeering of het Engelsche volk. lk
neem de Rn•• i.cbe staatknnde en alliantie aan. Ik
ben daat-van een voorstander. lk atel vertrouwen.
in
RUS8ische poHtiek. Ik bell weer Rus.iscbgedan de RusBell zelf. Zeg dit, als ge zoo goed
wilt ziju."
Wat de overige betrokkell mogemlheden aangaat
~ in 008tmrijk HOJl!!arwe '\Vordt de agitalie voornamelijk wakker gehonden door de, jegen. de Slaven vijandig gezinde, Hongaren. In -de ,!o1itieke
kringen te Weenen 8cheen ~chter voot 't .oogen-

b1ik weinig aan een oorlog te worden gedllcbtj m.en
bouwt voot'tdurend op Duit"ohland en hoopt dat
men daar Rusland zQU bewegen tot gematigdheid.
Wanneer men de moeIlijl!.heden overweegt, w'"rin
Oostenrijk zieh 7.OU wikkelen, indien bet .en 00,log begon met Rueland, is die stemming nQ_
ttlul'lijk. De stelling yan Oostenl ijk zou uit een
militair oogpunt op dit oogenblik veel minder g\lO.
tig zijn, omdat de zwart. Zee gebeeJ in banden
der Russen is en do verbinding van de Russische trDapen bngs dezen weg hel'steld.
Dat al1es l1eemt niet weg dat Andrassy drnk
&an 't schrijven is om 2iJu hezwaren nauwkeurig
lliteen te zetten. !Iij wen,chl, dat niet, zooala Rusland wi!, slechm sommige, maar ,,11e punten van
den rl'urkschen vr eda nan de goedkenring van een
internationaal congre, \Varden onderwor pen. Andrassy wi! een woord mee.praken over de nelltraliteit
"an den beneden-Danau, over de uitgebreidb.eid en
de bezettillg' van Bulgarije en over d9 Dardanell.ll~
vanrt; wat het laatste pUllt betrafl, is men te Wee nen van oordcel da t men bier niet ull"en te doen
heeft met Engel.che belangeIt, want, waals wij
boven reeds zeidell, indien de Russische oorlogBchepen
vrije vaart habben, met uit.luiting ~"n andere (zaoals
Rusland wenscht) en Montenegro een zeehaven vep·
hijgt, die uatuurlijk teven~ een Rlls.ische haven
is, dan kiln de Russiache zeemacht gev!lR.hjk wor·
«en voor Ooslenrijk. Dat men ta Weenen intu.schen een achilddng nag. altijd waarschijnlij k s.ch~
te moet men opmaken nit de weinige wilitaire
toebereidselen, die er worden gemaakt.
Ook te BerZijn ziet men de zaken nieL erg donker
in, Sommige bladen wen,chen dat Bi.marek zal
,praken en zich verklaren VOOr het verleenen van
bulp aan Oo.taurijk voor het geval dat RUBland op
den ingeslagell weg voortgaQt_ Maar niettegen.taaude
het de "K6Jn. Zeil." is, die met znlk een Oldvie.
komt, zal men er zeker weinig naar lniateren, omdut
een optredeu Vlln Dnitschland . tegen Rnaland op
hetzelfde oogenblik een Frausch.RuSlifi()h verbond
tangevolge zou bebben. DuH.ohland weet dat de
o~rlog van '70 zekere verhintenis •• o na zieh sleept,
titi~

~. ,:'~.. map, de Puoh w_dig ~EII 'c mooiate
i. DOg, dat d..elfde aa,.iigbeid dllllrop ••11. v."ohillende d.me. werd f.tteld, en toldlliferre geen Villi allen
de ui .napte.
W.arlijlr, by nle ~boc'nea," die io de Iodilch"
••meolofiog worden "opg":c:)''', geldt lenfolle, .preten
i. ~il,er, lila" lwijg'n i. goud !

Ik etelde zooveel vertrouwen in

Engeland, dst ik mij.elf en mijn Rege,ring com.
promitteerde. lit zie, dat ik m'ij vergia!. heb, da!
ik bedrogen werd, of dat ik mijzelf heb mieleid.
lk geef thans de alliantie met Engeland op.. Ik

~Ul.r il: aB

;'0

'-l.Vli il l.eu 0i.H Li'eK i(tl-n K!l.li}

(Juk

I lldleli

doen, en die on. trouhet dat wil.
wenl tamelijk sympathiek zijn. Niet. ten onreehte
AI. de plaat., waar'da cOllferentie zal vergadereu,
even wel vergeleek een dar volgende sprakers de
noemt men Jin weder Baden·Baden.
taal, d.oor Dowen over Rualand geToerd, mat het
In Rom~ was men bij het vertrek der L\Ili! druk
adres, w.armede in Gi.tildball de Czaar waB verbezig Dlet de werkzaamheden ten opzichte van de
welkomd, toen~;ij J1Jngelk. :.1 bezoeht en waarin
paueverkiezing. De viJorbereiding daarloe zou 18
deze "de verlichle. heerscher van een groot Rijk"
Februari gereed zijn eo in den &Vond nn dien dog
werd genoemd, "die de slavernij had afgeschaW'
de eigenliJke verkiezing e.n aallva.ng nemen; het
enz.; dat adres WII8 aangeboden in tegenwoordigheid
Conclave .ou dria dagen duren.
o. a. vim Beacon.field, N ort,heote, Cr08s, Hardy en
De jtalic;a".che Minieterraad besloot de bijeen.
Salisbnry, allen tban. woedende Anti.Ru8sianeD.
roeping der Kamers te \'erdagen, ten .inde zelf.
Zoo gaat men voort, elkander op aUerlei wijzen
den schijn te verwijden, alsof het Conclave voor
Tlisgen at te vanglln en op de vingers te tikken.
de "Pausverkiezing in BOllig opzicht niet vrij zou
Teu opzichte van. een incident, waarover de ga. zijn.
moederen zich vooral hadden waren geruas.kt, dat .
Vaal een overzjch! van het belangrijkste niellwi
namelijk de Engelsehe vloat door de Porie uit de
in Neder!and verwijzen wij noor den Haagschen
us van Marmora was geweer<t, gaf Derbij de volgenbrief, dien wij in ODS numm.er :van morgen zullen
de opheldering: Toen de ".faeeling van de vloat,
opnemen.
die nan de Dardanellen we1<l go.onden, de forten
P B.
d..~r naderd., bleek het, dat de bevel voerende
officieren in de forten geen bericht uit Konslan
BUll JO"'GI n.. lDnI•• L•••.,". Ail d. "ieo,,"te
tinopel haddan g~kregen en admiraal Hornby,
lalou-...di,heid oit Beta.i" "ordl 00' bel ,olgeDd
ziende, dat zij geen volmacht haddan gekregen
.,.altj. g.... br.v.o VAD dot oppenlak~ig .ertoon Villi
am de vlaat telaten voorbiJtrekke'l, keerda wijgeleerdbeid, b.le.8uh.id, olli"ikkoling, of hoe men
selijk naar de Besika-haai terug,
bet noomen wiI, dat zoo dik.ijl. e.a boileugowooe
Rusland hd d~n oak tot heden Konstantinopel
a.moed. TAn geel' of g.b ....i< .~.. lIadenbn maaIre.rt.
Diet bezet, .. een maalregel, w&armede Gortscbakaff
Ben jongmenloh word! (>~ oen bal do. Harmonie
bij nadering der Eogelsche vlaat had gedreigd.
gepre.e..teerc! ..n "ea I.k... ai.jn(nollw, die de
Zao,eel I.t,\"t onder lI11e wederw&ardigbeden als
'eplltati.
be.ft ...n derb ••t ootlrikkelde in.ilj •• fa..
een paal ho.ven. water,' dat EDge land's goede Daam
Bat.. ,i.
N. eOlliged.gelijhcba p••alj ••
hljd.e porte tolu1 op de fleeob is. Dit kon niel
tomt bet g...prea op BD~I.~b. IiteratuW'.
oDdnbbeltiDniger worden nitgedrnlrt, dan zooals
• L .•••' 11 •••1 . Eog.l.ah, m~ob .. v'.agt de dome
Server Paoliabet beeft gedal\o , v'lor'den vertronw.
.Zoo,"·ga.t DOg al •. ik hb gee.. tijd am feel",
bB~no~rrespoudent Villi Daitijlfew,.
leHn, III... Va!! B"geleobe ...m.... bood i._ ...r , ..I."
De TuilUcbe Minister noelr, of nO.Ul.1~aw8"
.IlI olk, _ , ...I.S..tG II o. a ••.•1 .IDt iel....

til_un.. -
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V.n bou.n.toande .pr :ak ... ij"", of, .0011. de 00,Ipronkelijke teut llit MQliere's 'fartujfe iuidl,
"La cie! dele: ~:, de li,-'li, celt.ina oontentemens,
Mai. on trouY''' a
l.l dos !lcoomodemena",
word de.er dagen een mBrk" •• ri" ge iIlu ••r"'ie gege"on door den Ha.og.ohell o~tbodox.n domino Gunning.
D ••e predikant IICbrijft eelJ I..,. _an Jetu" dat in
.flered_goo llilkoml. In de eerato .J!. ugt ZEd:, d.t
hij al d. wondeN.rb ..leo, "sarmede bot feit VOn J 0_
.uo geboorte ia Qpgolni.t.rd, fo!>t logendari •• h hondt.
D.t heef, .mart-beten nnllokt ..an .eIen, die ~ich.
'YD. die<b.,o ..ienden en geest.er ...nten.noemen, en
die diep geIChokt. gemoederen gaven. sioh lucb' in
oen eohrijven ... n den h'ee. a" waarin .ij..hem smeekten die eerste a:il: terug te nem~n. Hoe- gruot was

hunne Terrukk.ing, toen zij ,yelntt.men. dati BaD hun
zielsverlangen voldun wal.. en de h~8_r -G. '.n .Iijn·

u.itgefer die vrt!BllIslijke eel.t.!~ lift ~verillg ter~g Tr<>eg,
om (ene andtr. In de flaal. te .ohrijven.
Dom'no Gllenillg mag, wat on. betrof" be"er.n on
t.rugtIPkken, en nag een. bewer.ueu tern,lreUeu,
w.t hij wlI Maar "'Ij Hagen, indlen iee,atukken, die
.1. d. grondzu.l.n voor bet ortlloduxe Oori.t"edom
dum.t mot:teu dmm;po ~\}O ma.r lJaar hf:lt believen -v.n
een'go V6NDt, ... to gelnoBderon vo"r ,ellel ••,tj .hunen
worden u.lg<m.a"t, er.. ".n ..eJ., plioht·g al8 .... ,heid erk.nu. ...t bl,fo er dan fan de waarde dier

t;Aken Oler?
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n. GEWEZ.BN La1tHill va.n Kedoong~ moel1doe (Srvn..
dol) ward eeIligcn tijd geledi!n duor MaUl Tjoi.:rQdipoero in hechtenis genomen. bBeohuldigd 'An hen balit Tan goe.deren, welke Ladjt Koelea door, de ketjoe'l'l ontroofd ware.u. Dit werd ecutJ;lr niet bewez;en
en op vetzoek. van don Wad.n. fan Brandol werd de
lledoalde tx·loerah wederom ont~lngen, omdat dH -po ..
Iiti.'oofd lli •• nde· ran hem ve.l di.n.t te knuneo
j

hehben bij hoL opsporen de. dade.. VOn ketjoeportij
op K'UDg- toeri.
Z.tetdag ll. d.ed de adjunet-djak.. R. p, Wirio
koeaoemo opnieuw huilZoeking bij" den ex-loar.h, en
!lam er tW6tJ -roorwerpan (een gouden pendok ~I een
,.'guld·.il.er.n ge.p) i'; beal_g, welk. d ••• r d.gen
BBn inwoner deer de-"lIa ' ~entj .. l :ontfltolen werden.
All baler l'an gest61 cJ. go"d i. de :"::lIsn un wederDID gevelngen gallet, t[)t niet geringe ifltirractie ,.~
Ms. 'fjolr!>.
H'&T OAl'e concert, gisler.Yond in den Bchuuwburg
.lhier gf geveD, ,erschafte Telen e6n vrolyken .,ond,
- ,elen, zeggen wg, waut de OpkOlllBt "'8.:::; betrekke·
lijk nil iroot. Verecheidene der eX8cutAliten werden,
teruggerol:peo, en loouden die onderscbeiding door

eeD couplet op den koop toe te g.,en,
U,d.n arond geefo de IT.,," Berger Daphoe .ijne
l ••tate IIbonnemslItB.- Yoontelling, doch -roor zijn ,ertrek DIU,r Sing-.pore ~al doo!' het getleltelup nog eene
repreae.ntatie

gegalc~

worden ten benefice 'An den

H.or Berge. in pri, e. Op d. d.a.toe oircnleerende
iI.l.teekenlijjl.ten is reed, Toor een frij '''nt-ienlyK bedrag

ingo.ebre,on.
TEGEN

hat SOBr.

bevcelt

B. lUHl: hot; gll ill'Uik

Een h ,bskf!boer" in.
v.in d.iir.k6n ,!in ioB-

'UIT B.luvu.. 21 M.art. Bij ,". giBteren gahoode..
hernitbe.t.ding 'a.. bol Tjikoo'lrav.port.<lootraol .....D
..... e biljoLt.n ing.komen. Het oeno 'an bet Bate.web
Prau"en •• or, 't ..elk foor f 1,18 insobreef. Helt andere gete.kand. door de Dire.tie ••0 het Tjnnie-voe,
inhoudendo prote.t tegen de wij .., ....rop de regeering bij de •• uitb ••tedlng geh.ndeid hoeft.
~'"
D"t bilj.' "erd••• n ala be.t andere .. foorgeleun._
Bij de aerate inlchryving _hadden beide, 'f"eeNn 1'oor

f 1,23 ingelcbreven, 4,ooh bet PraDwenveef met fer.uim'va. 'eeli der formalileilen, .. a.rdoor 19n bilj.t
nietig . . . . . . .
(4:. D.)
- Nan .. ij.eroemen '.odt bel Nededaodaoh.
gon,ern.~,.nt her ...:rt. mor lim millioao gnlden
a.u specl..
___
[E. B, E.)
'Ux'r BODlO"'EGORO vern.m de Seer, 4't. d..t ar' 00lug. een H j .• ep.rttj h.eft pla.leg.bad, by ...11 weIonder rrambon
(To.bon). De 80boon,ooo d.r. wodowe, die .jin dj.ge8t,.' Ide w~duwe in d" daslla Siloo,

gt)ng~velden bewaakte en t .;J o. ge-.-ear bij, livh bad,
ruoet OJ) 1t varneman der_tiLir (noodlign •• I) naaf hail
sun gesneld, en be(nerkte .IIJ toeD wat 6r gaaode wu.
't Geluk of toeyal wild. dat de rooo., ••ergeteo b.d.
den '. Jieht van de stolp ui~ t. doen, w.nt hierdool

is 't den I.boon.oon gelukt, op d • • ch1ll'ken met goed
ge~oJg te kunnen vuren; eeo rOOfer m\ltt~ direot
gellitorven zyn, een tweeds werd' (lle~ f-Jt8 gew-ond, gelukkig .oJd.nig d.. t hij niet beef. human wegloopon, en

door hem moe ten

.11. tnedehelp.ra bekeod tijo gor..kt.

De roovers waren alien van Borijonegoro afkometig,
maar hij, die hun dan W6g haeft hngeW'8I8D.' D108~
.on de..-hoDfd fa" .eo n.bijliggo.. do desll onder
Toeban g.........ijn. De ".du.. e Ion p. m. f 600 _

un geld ,.,Ioren bebben. D •• e ketjoopartij i. g_hied
nabij de gren.en un Pat.ogao (To.bon) ..., lliet
lang geleden een roover.. parlY mialu.kt _Dloet, Iva,
zoo men :legt, door 't ftin Ir optreden Tan den .i:.er..

giekon Re.ideDt. Of bij do,. ge.l ...gdo ketjoeputij de
Relident energiek is opgeh'edeot hib ik niet vernoIDen. :M.ar d. R.gent fan Toeban, die· bij 't ooder<oek heeft Yorme.nd, dat de Poting; faD de lieu
Simo nalalig i. gewa.at, mo.t d•• on dire.t tol 0IIt.t.g
hob ben .oargedragen, .n hebben den IIObOODIOOll,
beloofd, hem YO", t. dragen al. de ••.hoot!, omdat
hij too lIink g.hand.ld heeft,-_ •• if. IOU de... ,.n
den Reg.nt eon mooie bilk. eade.n gabegen bobben
al. bel!>oniDg vaor .\in deg.lijk" god'ag, Hiernit aielt
men al ...." dat 101. ambt.:c ...n niol 100 iodoleD'
.ijn, maar .ij kllnn.o tooh mo.i.lijk bun Fnrop. ID~
perienren ,oorbij~t,reve !1 in aetifiteit; zg li:o te' b.
.ehoiden om yoorb •• ld.n to ge ••n, en d,arom willeu
zij liever foo.galiont en •• ngemo.."digd wordeb.
UIT So..",nuA, 28 Maart. B.tr.ff... de de •. I.
races, ... arvan wij het plan o'lligo webll geledeo
reed. met een wo.rd heb".n bek.Dd gelO...kt, kao

i. valtgesteld:

.lechte w8l'mte-geleiding fln dallrdoor gunltigen

De BohrijTer b8YflBlt dit onderwerp ••n ter
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dag, tijd.nl de f•• otd.gln vao het 3do Iodi..,h Landbouw-OJngr•• , op het el!erciliete.reiu .Ie PegirUlli
'. ochtends ten 7 V2 ure~
De bill oj fare be.taat uit 6

total. onbr.ndbaarbeid;
groote dunrzamb.id;
goedkooopte, en

inioed op het dragen der tab.koplanten.
be·8pre~

king op h.t 3do Indi •• h La.dbou .. Oongr.o.
GROOTB PLlIOnTIOIIEIn werd beden bog,..en d"
Ohin.oach. wodu." Bie Yan, wo".nde in de hmpong
Patoodoongao. Een popieren booid (g.d .... ngan), tor
hoogte van 24 vo.I, ging d.n lijkotoot voorof, die
door dai.end. po"o"e" g ••!>lgd ... ru.
.zulk een bografeni. koet d.. befolkiDg IBn tijd.
.... nim w•• roohijnlijk niet f ••1 min de. d.n IBn d.
f8milie, die d. begrafeDi.kc.teo betaalt. Ditmul was
MET

er schur aeo klein ,oordeel .an vetbonden. De l!Jon
der ofi'rle~eDe, B.L.b Timb~ng genlamd, .al eeDige
j.ren gel.den ..egen. oen opiumdeli.1 tot govangenisotr.f ,eroo,deeld,docb .p ••dig·· lIit d. ge.BDgeni.
ont,~.pt eo D.ar Soer.karta vertrokkoD, ""r hij op
do .nikerf.b.ri.k Tjepper ..erbum w"s, Zoo.I. de
politie ferwacb.tta k •• m de .OOD uit sijn IChllilplD.at.
te foo,sohijo, om bet atoffeljjk o....cbot sliner moeder
II. l...t.te eer t. b..... j.eD. Men gunde h.m d. fer.
.ulling , ..II dieolpliobt tDiet, \yan, Dau ... elijk.W81 by
gi.t••midd.g nit den .poor ....gon g•• tapt,. of by ..erd
in heohleni. g.nomeD en n..r de ....eien oyergebra.bt,

'UIT Koll'mm...... (OboriboD) •• hrijft OleO 0 •• , d.t
.Id.a'; d.n 210n de.e, de. middagote 8 D, en II m
ij ate,ke .udbe.iog 1II'e~d g..o.ld, .• elko onge:
'eer 6.•"MDd.• n duurdo.De b~w.giDg · .... 'horiiontaal,
doohd, ,iobtigg niet tlu;dcilijkte. ollde1'JCb.iti.lI:

..0 ..

1>8 ~1","N~.ii&B".~~;~ie~":."~~~Ilf~i'l\Di ll..
in .o"iqobiaDd Ijjdelijk ..rton.dea Dllitiobea

tb"""

OBDnwl~ZBaa::;;;.lI"'. De Di,ecte... fila Onderwij.,;
B.redienel en Nijve,beid maakt bekeod,. dat . de eent- }
.olgende••:umenl voor ontI.rwij.orl en oodel'Wij.e,eue.., .:,
onllen w " r d e n g e b o l l d e n , '
te B.Iui. in d. I ..eede belft v. Sept. 1878,'
te 88m8.ang in :de eerote hem y. Adg. 1878.
Ie Soerakarta in de I.eed•. helfG v. A.Dg; 1878.
te Boe,abai. in de eerBte helf. •. Ang. 1878,'
t. M.k.80a. in d. e ••ete helft f. Sebt.. 1878,
te Amboin. in de 1.... .0. helft f. Oot. 1878.
De dagen waa,op, en de pl.a~."n alwao. de ....
meol zullo.. words!I afgenomen worden door. d. betrokken ploa~.elijke eohoolcommi.. ien aan belAogbebbenden bekend ge ....kb.

I

b.st·linnet; hy keut dura.n d. folgend. v!>ard ••len
toe:
10
20
30
40

Id'.1....

tbtma worden medegede6ld, (1&t het To!geode prOgiamDia

I!IcHtrUfnm~NJ)Il(

n.

_'Ifaw.

00IlftI Erdman~ te SaIIUINIIg' ~. 01'
wapeBl. kleediogetbktell,' "er.d~D, ~ •••.8IIL,'. alt· dllll'
Iuw ... b!>o A,obip.l. Ta~rll.",e!ijk
SI1IIIAtra.:
Borneo, Oel.bet, Flo.... en AmboillB.is do~r den .1"'
gl>oaa, tIIIII Z. M den Kei.., 'an Duit.lohlaDd g.. ~
Bob onken. .die hl.r ..o deethnagralltobe afdeeliq:
.an bot KODinklijk muaen .. Ie lorlgn heelt afgettaa

r.nn~nl t, w.
Ren Toor poni •• , in ••t f 6, distantie 1 puI.
Ren • groote purdoo, in.et flO, • 2 •
Ren Ii inland en, !lOt dar inz-et
•
2 "
non ovar 4 lrmil.. ( ..edren met
bindorni ••• n) 2 .oet RbI, hQog
voor poni.I, in.et f 7'/1'
,1'/••
5. R.n o.er 4 Horden 8 .oet Rhi. hoog

1.
2.
3.
4.

Toar plIoarden, inset I 20,
7J'
6. Ren lot O!>Daol.tionH-ltak.H of Troa.1-

11/s

II

ren, Geoo in.et. Voor aile p....dOll, die ni.t gO .. Ollneo habbeD.
Dilt. :I •
- Rijdo.. n ..r
De ruiten yoor aUe ~:unI!!lD worden niet gewogea.
Buropean.o .n d ••rmed. gelijkg ••telden mogeo mead<Jen, waar'le rooeteD. commA il flout in ,Jockey ctJ.t.
t••"," yer•• hijnou, d. w. !. iu gekleorde ge.treepte of
gepeint.erd. aijden je. en pel, in korle 1_0 melt
gel. kappeo. I .. ICbrij.i.gan moeten oudergealoten
oouvert wordeD ing••ondeo san den 80o,etari. nm da
rijoillb .B.....n .. 'oor op. d.o llSdeD April.
Programme'. kunnen _"t, ...dat de inlIohfijviDg~
plulo gebad hobbeD, due n& den 15den April. gepnblieeerd .ordan.
H.I kom~ OM ,oor, d&t de... wOdreJIneD aile kMI~
..n IliSon b.bben e4 bet OoDgru niet weinigkllllll",
opllli.t.r.o.
Het terr.in i. niet .ergoo....g Tan bet ontriwl d~
pluto. om i.ma..d 'l1li bet' gtwI sl.nal' te boodtll."
E311 ".erg'Got b.....ekil .daa.d....r nmileril.
De lijdig. Ili.etreg.l.n ..<>0, baan ell.lnriohtlllg_
'III'troD"eD, dat, beioloailmllDMllclsDlIlIIlsga•
:Ria4lelijk ..L"eDe·tribQD8YOOP dedal!l_ W~

.ilI.Ire....

opgeriob~.Ctll c Jij,,'1111e1l ··clea!J .....tito.~ . _ .
tegelll'l'ootdigbeid Tlln v&JeD hrer be!OOIlfJ!.

-:- Met ..uci...... ....g eeo be....11 'woNeD Mllbe-

TQrkije betteR ali.ea dAI,red.. prlllaainaINi. Bet ned......" ..t ..If m ... t . ·bin.... ,~i9n d.,on k ·St.
Pol, ..burg gCllio$en wOr<l.....
. . ' ..
De b....tt.i"g ,all II....OID en T..biIODd. i. ' Diel
in de ,oorwurdon ,ermold, lDaar da Ruui..,be ......
p••, .allen. Lij hlUl ~rnlkeer oil ArmeniA te Trebi.
.)oCi •• mbarqu....D. D. &nen Il1l1eD Buropec!lOh
'rurkijo binneD cine, eo A.ialilOh TDrkY. biDoen .e•
mundea ontrmmea.
Vol gen. Rouler's agoD'
Kon....ntinopel be.n cle
I'oot. tOOgHtaan dol d. RIII..a k Sao Stofano.....
blij' boudeli. omdal ~o Briheho paDt....loo! ziob in
Co Z ,e ran Marmora bo,iodl.
I'rin. Bilmarok ..I ..rmoedolijk ..n bot EuropeOioh
Oongr •• d..lnemon.
L.,.Jen, 8 :r.ra..I. Geoorael Igno;tiefC e" Beoue P ...
chi ••rtrekk.en lDorgen naar 151. Petersburg. Hen boopt
alg.m ..n, dal de O...r io de n.do..oonraard.n DOg
••nig. gun.lige YerlnderiDg .aI brongon .
X_tan/inoE'I, 12 Maarb. Votscbe RIlI.i,che troopeD
siju op weg 1Iiar de •• ,tad.

,01... ...

d. p"';b~g. fouloin, die IM'gen "ODd ill
dt! kom~die to lii.a, u1 .iu.

,oe*

DUilODd. watentralen wordeD tot feerUg
om·
hoog gedrnoll en .0rmeD d. p,achligate 111 • ...,.,0, do
IID. . hol.", figureD, de ..,bitte'.lId.~ r • .o.xliotell.
Aauge.ien bier g •• n. wat., •• r.O!l Iii" 00 dUI ....
.."oin. moe.toD gemalkt wordea, .... rin men die
11"1.....1. hoe, •• lboid op grooto hooglo fe.samolen kOD.
beboefOn w'ijniot ~ TOrlek.ren, Ja' d. HR. J!'a,. 00
dir..lln nij wat onkoeten hobbeo, OlD d. footoi ••
_urmede lij . it: ..&..ultalido &00 ....1 opgaDg m..atea.,
bi.r ill workillg to brongell.
(So ... Ii. E .)

, De bolrekkiog un groohi.ier i. in Turkij. afg_
lobaft.
Van meuou ... B•• liber Stowe ,euchijnt eOrltd.agl
•• n nieuw werk g.liloid Polygamic People.
T. G.oningeo i. de bibliolhook 'an ••1<or. 0 . . .1.·
dene jllfrr••anoon publiok g.r.ild. H.t .... t. pakkol
YOal

25 centen gekooht door ealle groanuouW',

<Ii. t·bui. komeode .1 .poedig •• n bankbiljet nn J' .100
tu..ohen de blade.en rand; al .a.kond. ontd.Ho .ij
tot f 1000 van die onye."aohl. bo.". Die oude juCnon .. bo.ft het beter gemaaH dan KOlter. BoU. eo
Oonlorton.
.,c D. Itoppon VOIl rYf. hij d. Itr.renger.cht on tor •• re
yan ,bet huwolijk ran koning Alph.n8ul godoodo
ali.·
.lent :djn opgecet; en aan de buitp-ngeW'one geuDteD,
tot
bun rorblijf t. lIi ,drid. t.n ge.chonk. gogeren.
Door d.n horlogomakor H. Van So. len te Tiel i.
• oll Iucbtd:ukklok ujlgovonde •.
Togen drle jongelingeu t. lI~ond.m it pro .... opg.maakt ....gen •••n Ich.n~elijke dieretmi.handoling,
bel ,.orbraoden un e.n kat. die .ij mo; pelroleum
haddon b•• tr.hn.
Een kl .. rmah,nrouw te A.. ~n il nn ,ierlingen
b.ullen.

,.n

SUll.l'i.KPS.H.E1tlUH'f.KN.

Riouw; de heereD Stpimbeill, icbtg. en 1 ~ind, ' .•~
Ant.:e'eolbee-k, 1 olldcroHicier, 2 Europ. en 1 lUI. lllllttaiuD, 1 U'OUW, 1 politie -crppaBBsr. 6 ,e£'oorde~Jden,

1 fron". de b •• r H.lkema, me.r. Too,op.n 8lttnderent de beer Beijer, 4- Burop militairillD t 1 Oh insf 8;

..n Atj.h, 2. Iuit. P . L Schimpf. 1. Illit. J. B... n
Po",lijD, 2. luit. Vi ••••• oill• . y go.on<lb. L F,"eber
en eebtj( .. burger oplichten Lourij" en Lemmen, 12
onder()flicieren, 28 Europ. $n 42 inL milit.iren, "

l?ouwen, 2 kindeleo. 2 E urop. Ichep4SHngev; '10 Sa-

,an

men01,llr

nr~,

kinderen. de beer Ie 1l.oux; " ur Padaug, d.
heer ·Ooppor. eahfg .. 1 kind. 2 d liaier.D, 48.. Enrol'
en 2 illl: milit.iren. 1 pOlitia oppauerll 68 Yertlordeei ..
don. de hooren FaIJr, Couperua. Kamerling on e.blg •.
noot, fan den Brook, Rntor.; nlar Atj.b, 3 onderolli.
ci..on dor land-en 1 onder.fftei.r dor ••• macht, 8
Burop. milit.iron, 2 Yron.on, 8 .ebepelingen, 150
d.ang&,b.id .".

TELEGRAMMEN.

BATAVIA, dd. bodeD.
Ue adoop der had.n gobond.n ,- I... inaohrij,iog
w.. .I. ,olgt: Ing.lCbrouc\ Toor I 17.001,307.
W""an gegllnd ad 10:
pet. / ().90~.
• 101'/. ' • SO.900.
De ,ol~.ndo in.cblij ring ad 1'/. milliooD i. bepaold
01' 8 April.

.

un SOERABAIA.

Hitteren t. !) UUr d•• s.ond, heeft .iob in Keclirio
••n .artibl. aardbo.iog in do riehting ran 0081 naa,
'W Oil dOOD g••oolan die 'ijf s.oonden dnurdo.

Uit de Straits Times Extra.
( Tot alJlll>Ulli.g

0/

<trd.itl.lijl:i"f!

tler R...tfi'iekg'.". ,. .... )
Oa/cut/a, 8 Hurt. GiateNB .ord albior ..... openbare meeti.og gehouden onder leidlng '~'l de "Bntlc·,
Indian AoaoolstioD" ter· b<lp,okiag . ...n 0111 po~itio
AAB h., Par;oiD.nl .omtre.. t d. IndilObe uitgaren
en
belulillaen. Heer d6Il 700 r oroon.n warea daarbij
legen.oordig, "ii~ IUeD inland.... Er word be.loteo,
• ,dat het mogolijll ;., . om door ,erotandig& belniDi.' gu.ge1l en MD gOod bebeer in all. ttaal8beboefleD OD
d. uilg.,ea ~ boetrljdlng tan den hODgerinood nur
beboonmle ,~i.n.lOllder -iein.aeriag -ao nlell •• of
'. hoogere1Jatllitlr geiI: De. milit.lre regelio_en ·ID hot
moodoflalle n de liitga,en ,oor openbere workea
w,rdMb.pu ld Jseke",d .. HeDbeliaol eon~l.
'" riob__ ~"do .~aehnl"l! .·ma ·. he' P",I.meD'.
~... _miA'9 ' " }nlandan .wertl .benoellld .alD ...
. em ..a1n1.a1t'oerlDg· .. ·8etJln. 1ltNM..J ;~:reIlB.,olpder eJDltige t_b8ll~
komn 'lUl~eOalh~U~k• . mogeDdhed" . iaib.diDUI

,.8hftjGD
. I .~
: .....
.
. . au
. . . eD... br
.....
'. tl.i~Ni....1ItO.Ob.l. ill ~. lIePIut.
'\tiliii.'·'
l'hieIfk
,~r.&RI
.. '.. ' .....
!t*~; 8 1fUrt. S.'
ta.otic BullUld ell

.

.10....

worden ,erkoohl :

een stuk Gouvernements' grond,

g.legen tor hoofdpl •• to J C.:· -'TA, leer ge.ohikt olD
daarop een PAKRUIS to houweD.
Nade. inlicblingen 10 bekomen bij den ,.nQnmee•.
ter to .P. I t i.
(630)
OLIFFORD.

Op Donderdag denW 28en dezer,

a

0

0

houden ten huize van den
WelEdelen Heer

pen.,. DiYanl, Kleerka"teo, een groot ijs8ren 2 per-

.oono S.erabai.eo. L.dikant, nang-. Kro. n- en Tsf.l·
Ilmpen. Di'pe: .•• u K.u~onger.ed.cbappen,
enz.
Voort.:
1 Btel 2. Lniten.nto llPAULETT BN,
1 • 2.
FOURA.r-1 l<l&1l8.
1 • Ie
id.
626
80ESHAN en 00.

150 picols koffie

mon.t.r. wa .. ran t" be.icbligen 'iju bij deli Heer
O. A. R e ij e ••.
607
SOKSMAN en 00.

Op onze Vendutie
van Dinsdag den 26
--------------~

Q

rk

V

0 0

pen:

HDT 1/60. 69 ,aalj" KOPBRDIU. AD.
Ze.bo•• bldigd gelo.t ex L . 1. Bnlbofen, bpi. Boon,

V e • d 0 r.

BO 113
1 Baal 100 p. BBDDBNTI JK.
114 1 . 100.
115 1 , 100,
116
1 • 101.
,
.eobe.ob~igd gelo.t lli" WyborloD. kapitein Blaoklill.
-629
80BBMAN Oil 00.

Op onze Vendu tie

van morgen, Dinsdag den 26en,

!ullon wij nog ..rlloopon:
BWG 1460/61. 2 kitten inhoudonde 2 TBNTWAGENS. geaoJ,ikt ~oor 6 p.r•• neD,
door ••e.alor b... badigd goIo.t ex ,Joeoph ••
639
SOBTJrl.AN Oil 00.

van 1l!orgen, Dinsdag den 26en,
• ullon

.ij nog ,.rkoopeD;
HO 181, Eon ki.t InboudeDde 100 poe. BEDDBN.
TIJK, door .....t.r betob6digd Boioll
n .PriMOI AlIlllIi .. .
• 40
SOEIIHAN on 00. .

W ogens vertrek

Veildutie Op Dinsdag 26 Maart,

lao hulle ran dell Lnit. HI/I... ijDm •••ler .dor Geol.

B()IrnORST;

'a11

de.

a'"

"r.i,.;

(lilT, I

ZBcIGo......
,h,
fI1'GOlIt

' , D,

K

U._

0 •

1.0

n'.

:I,u". IDhoedoi••aarOD·
be.
LedikaDten.

!.!:I!:.•oll,~ij"'~~;rff~~N'>'~ 1 en
metTUIG.
. . EADOBJB.~P.uJl
'. ,' . . . .l)
.. AUIU&.

18tetlc

'2

Huishouding !!!
Prachtig Djattiehout :BRANDHOUT,
gekapt vaor huiselijk gebruik a f 6;de kubieke meter, bij
625

•. J. VAN RUUVBN.

I.

D •• genten der N.d. Ind. St •• Jrlij.
Me. NlIILL eu 00.

645

Wegens vertrek

••rtr.kt den 2800 de_. r de, morgen. ton 8 ur •• D..,
Iloerabai •.
De Agenten,
6416
Ho. NBILL en 00.

STOOHSOH IP

~

SIN:OOR.O~

F. Le RAY & Co.

Op Maandag den len April,

~.l1dUti~,bond.~
: .n. ten .._hu.~e .~.:'.. d.n W
. .• 1Eld.... l:Ie. r..
, . . _.
. "
L.'t. V. .1. . C01."l.LU~~El(

London .o

_.v
.

• -

op BODJONG.

'a~~h~:i.~~~~;~e~nl1~:t::?.:~~:~b~t:~.a~:~:o~~:

Iijk mot .narm.ron bladen, Pelroleum LlmpoD. .lien
par~ij nieuw••• eer A'roote Rotting Matte" , Zeilon, .D
wat ••tder I. roouohijn ..I worden gobtlcht.
6"-'"
SOES?x.<.A:N en 00.

Openbare Verkoop!
Op V r:j:jdag

ucolDan IJOESMA.N en 00 . • 1. hun •• nigl~n agaDt
benoomd .oor den ... rkoop .... n bUDn. beroemd.

Impl"oved Patented New Conducting Composition,

'ijDde o.n Oem.n ~, in Europa, Amorika en andere
wer.ldde.le b.k.n<! .1. d. goedkoop.ta. b..te til
duunUllIste hodeiking ,oor aile loor.ton fan StGom·
kelo1•• 8toompijpon ote.
Pro.peotll •• eD, prijlopg... n. gabruikuanW'j.ingeD,
eta ....orden op franoo .auTtago grati. to.geaoDdeD.
Voor ord.r. he ••len .ioh aan
6~'l
SO~SMAN en 00.

den 19 April 1878,

des v 0

0

r ill i d d a g s ten 10 u r

Nederlands belangen

8.

.ullon door de W ••I- en Boedolkamer albier. haob _
ten. oDherro.polijk. ~olm.cbt, io baar Vondu·lo.ul
.erkooht wo,d.n de os te ooemon perc ...l ••, hebo...
reede tot den boedol 'an . deD in .Iaal · .an honoIijk
ooyo.mogeo verklaarden Hajoor der OhiD .... n albi ..
TOD Tjong a •• ,-, oe g.legon in do Oblneo.oL. kamp
albio., al"

E ENE R F. b.bonw 1 m.' een .t•• Lon hui. mot

pS""."

gedekt, gel.gen .. n do Zuid.ijd. . .n Za,-ke"iji< Ls K. No. 278 .
E ENE R F. boholld met oeo .teOO•.D hili., gele.
leg.n un d. ·W....ijd. "n de at•••t Gang Pinggeer,
.ijk L, L. No . . 806 .
E ENE R F; "-~"wc! m.~ ••n lte6n.u hili., gol ..
gon .a.. J .. OOltlVd. fa" de .IrMI g.ng B....n,
wijk La L . No. t18 •
E EN" R F, b.b.OBWd me~ ee" It..lI8n blli. m.I
pannen gadol". golegen .an d. OOltzijdo .aD d. ot,..t
Z.ylro, wUk L. N. No. 708.
EEllS T U K J E 8 R0 H D. Relogoo in d. hmpoDg P.d.m....lI. beboofeDds tol 'de ObiIl0..obe . hmp
..n de Zuid.ijd. 'a.. Noo.delijko .ltaa' ' ID die kimPUll, wiii; L. ~. No. 887.
.8am..... ! . de" 20 Mur~ 1878.
NameDI do kamer .d;
De
616
R. DB LUiNOY.

toe".,

Op onze Vendu tie

La Timbale d' Argent.

Ned. Ind.Sto omv. Maatsch .
nET

zullen SOE~M.A.N & 00.,

dezer.

Op ODZe vendutie van Dinsdag
z u 11 e n w ij n g e

Mercr edi 27 Mars.
Represe nta.'oioD extraord in air.,

Op de Vendu tie
van Vrijdag den 2gen Maar! l878.

tun.n ,llnog door do Wees- en Bo.d.IJum •• al hier
rerkoobt wordon EBN PARTIJ HOUTWBllK BN,
bohoor.nde tot don boedol .an wijleo PO LANG
SING, on e.nigo KLKEDING STUKKEN. beboo,ende tot den boedol ran .ijlen A. :EO·T VIBR.
Somlroog.
Nlmens de Kame. rnd.
don 25.n MIMt 1878.
D. S.er.laril,
BBII
R .. DE LA.NNOY.

."Ilen "ij op .. ndutio .. rkoopen:

SOESMA.N ell 00.

LE JOUEUR DE FLUTE.
Opera BOllffo en 2 actea, Mo.lquo de Oh. LEOOOQ.
D,-•• hylum. jou.nr de flute
Mr. PERBIBR•
Dnilliu ••• unolll
• MBL.
OuoulbitUI•• en.tour
• BBRGH
DBPLAOB
Tulipis, femmo de Ooourbitu.
Hme. SISSON.
Bn ••, aer .. nte do Tulipia
•
MEL.
S'nateu ra-per.I O on.orit ..
Eo t r ,,, f 3.627
BERGBR DBPLAOB.

.n<.

Op Dinsda.g den 26 dezer.

12:.

Operett_ en 1 acte.
20.

A. SCHE UBLE IN,

door .eewator b.achadigd gelolt uit bet .Ioomeohip
W ij b. r ton.
608'
S01!SMAN en 00.

znllen wij nog Terkoope u:
D&C 90 108 '1"
H
li9,
~'2~~ 5, 7 ki.ten BORDUUX WIJN.

10.

LA CORD E SENSIB LE.

Oper. Buuffe en S aote., Mu.iqu. de L. VASSEUR.
6~8
BaRGBR DEPLAOII.

ZEESTRAND,
un ZEd. goed ond.rhonden en netten INBOEDEJJ,
beataand. nit;
B.tni.,che Salon Stoelen en BaDk.n. Taf.lB. Kna.

n:

0

OPERA.

Lundi 25 Mars 1878.
6e Representation de I'Abonnemeol.

zullen wij wegens vertrek vendutie

Op Dinsdag den 26 dezer
u 1 Ion ... ij • r k
p

g._.

onderofficier, 2 i;)l. milit"ifeo, me ';': Ooutant. doobter

de. morgen. ten 10 ure

zal ten residentie kantoor te PATTI

D. betrekkelijk. voor" •• rdon liggen op hot Wa-

&

SOESMAN en 00•

Donde rdag den 28 dezer

Ret trane~ort der baggerspecie opgebracht door de baggermolens werkende
in het Nieuwe Haveukanaal te 80marang
van af 1 Juli 1878 tot ultimo Juni 1879.

MO 3226. Een kist inh. goud galon etc:

,oi.omen b.lr:end mol b.t oude . en nieD". '1~
nn Bnikertabriel<ali., · loomedo lI\el d. J ....olObe ..
:Maloi.ob. laleD, "eD •• bl geplaalllt te ....ord.n op Mne
Suikerr.bri.k .
Adr..: Onder Letto" A. Z. boekbandelaren VIS.
SER " 00., Batayia.
681

te SOLO,

623

ten

VaD Patjitau, Tjilatjop en Anje,. per eto.m •. MeT.
W. :E. ~chrieder, eohtg. en " ki:lol.ren. 1. W. 00 ..
terhoff. ""bIg. en 1 kind , a. W. de Bie on 7 ki~de
ren, luit . Tan Boekom M.I., de bee~fI.n H of!hde en
'AO Hall, Z ond.romei.re n, 12 B"rop: .n 10
inl. mi·
lilairon, 17 "ou"on. 1 kind, 11 bann.lingeD, 1 op-

WBRHUTH •

van .8nige praoh~ige AUSTRALISCllE PAARDEN;

DO Eb9::!';::k:~d~~~f:r~i:~r :;r::~~it~~Pd;~

13"n April 1878, de. voor"'idclago te" 9
c,ijnen kaLttoro •• nbe!teden :

rapi, gec. ~ngelmln! de heereD J . }!"'. Vengen, 8.

•n 2

Bod j 0 '" g,
'.n orercompl.., . He~.bi! 'r. besiaande uit:
Tafel. eo Kn.pe.. mot ",.,,';Qeren blad.n, KrooDlampen met 3 on 2 liobten. Sohllde. :ioo, Spieg.I.,
M.boniehont. n Spe.llaf.I •• Bnlf.ttell. KMteJl. Btoatoo,
BanklU, OOD.olol, Eten.tarol. ij_eren Lediiantell eom.
pleet, .en praeblige Abler. IJ.l<ill; t ..... zoo goad
• 1. niellwe Speeldoo,eD , enl., eJlI.
1124
A. ·HEUER.

Pnike Zoelemclksche eo KomijoeKaas.

Een 'W'erktuig kundig e,

100mede KOEIEN, waarondei 2 met Kalveren en
3 b903bezet.

Ad vel'te n tie n.

teratlaubutea u ter inuge, Ai.aar yerd .. r .110 inlich ..
tingen ter lake te bekomen oijn.
De Borltoan"...nd lngonienr .nd.,
628
F. H. VAN llHHOND.

Vortrokko n Pall"gi.,.
01' tl... 22 J£aort.
Na.. Tolok Bo!org. Jlo, .Ioom •. G. G. Loudo.,
.. n den Go.ot, do he.ron Jup." macbinl.t l •• rling
Rudolpb, 6in1. militairen. 3 in1. l o'·op.lingon; near
Benkoelen. de beer Oouunt. ",htg. on 1 kind, 1

ten huile 'all

J. J. VAN R JIJ-'l EN,

.

'.n der

m.langa., 1 inl. .ohopo:iDg; .. n P.dir, 1 Enrop. en
1 inl. militair. luit. t/'. Voormolen. mocbiDi.ten P. J.
Scbuld. Somu.l on L'emor; TIn E di, kapt.•. d. Brnijn.
1 onderutlioier, " Europ . en 4 int milit.ir~n, 3 non~

pUler.

Op Woensdag de! 27 Meart,

686

VEND UTIE

(Voor het Land.)

wen, 1 killd.

,

bUjl8

de

G. A. WBRHUTB .

Prinsea Amalia,
heden 'g elost:

Op Woelisdag den 27en dezer,

Vrijdag, 29 Maart. Van perc.olen on loue go.d.ren in het .. ndulohal 'aD d. W •••• amer albier,
voor rekening en teo.

aas

hfr. L . G. BRODIE,
qq.
----------------------Vendu

.

B.rml~

Swngh op Blahn K obo.n, door A.. Meijer.

BATAVIA.
AAngekom en P . . . . gi . . ..
Van BeDgkar.. per aloom •. l'rin • .tfle",ander, go •.
fteur. melT Scbotnerul en 8 kin d ~ren; ,un Singapore,
de heeren Henderlon, W. Lamont, J. F. Hefman; van

5Ol

,.n

~n

POH~nAN:'=irVA'N'I~jBN.

van bet PERCEEL , gslegen .boiteo dele ,tad IN
WUK La. A, No. 87, ilN DENWEG NAAR RET
ZEEBTRAND, m.t hel daarop 8ta~u d lleereDbnia en
verde re bebouwing.

!.augeslagen Vendntien.
Diu.dag, 26 Maarl. . Vall poro..len in hoi .sodu·
10k....1 alhi.r. door Mr. Brodie; da.,na ,u afp,elteuldo
goederen ten kantore
den controleur dot inkon:umda en nitgunde leabt:eD, en foor rekeDlng en
ten buh. . .n don Lt. Bokhont, "egoOI •• rtrek. op
M.lalen. door A. Meijor.
.
W oo".dag. 27 Hout. Voo. r.kening en teo bui ..
,.u den heel BilfOD, in de Blo.m.tra.t wegenl ycr..
trek, door On. Boijer. on .oor ro •• oing en len hai ...
• an den h.er • • •. ~. EuV.en op BodjODg. door A.
Meijer.
Donderdag, 28 ·H•• rt. Voor rokenillg on ton hui.e
.. n den hoer.A.. Soh.ubI.in. op Z ... lrand. ...ego..
'fertlsk, door Soelman &: 00., en ,an onllitgelolte
pandgoed.rou to Boeij...n. door den plndbond.r

PommerabsBitter KBTfu.

dee morgeu it tieD uren

'0

Kort en Bondlg.

ward

Puhliek e Verkoo p. .

Op Dingsdag cIer. 26 Maare '1878,

0"

Bee,,,,..,i••

Bremer Lager Bier,
eetle uitmllnt41Dde lOon Bie" bed'D ontunl\'fD.
i81
W~PM,ryT!.J; ,

en

"'~~igbaar

Indie's grieven,
hij

G. O. '1'. VAN DORP on 00: '

£6.CRE_E R .
"f6.J APIK EN PLEUN TJE,
III p.ach1ba.d , 'Ye .... uld. op 8Dee

ell ..elU ....... ee ....

375

G. 0, T. van DORP on 00.

GEDlCHTEN VAN DE GENESTET.
Laatste tier Eerste,

met 83 illustraties in prachtband.
dech... , 30.-

VOO)f

371

G. O. T. 'an 'DOIU'

.D

00 .

GOEDKOOP.

Keyzer'S Handboek voor het Mahomeda.a.nsoh Reoht
voor .Ieobl.. . • , • I Ii.-.
(1848)

H., O. T. V AN DORP &; Co.

JOH. .N ;FORST ER.
Bet · lev.D van'

Oharle sDick ens.
3deeleil '! . 5.- .. .
Veer ...........,

G. 0. 'I.'.

•
V'.~N

DO'!:,}'

~:::

(h .

R ott e

I'

da

s c h e

III

8':rOOMVAART

tusschen NEDER,LAND en J'AVA
VI!l

SOUTH.AJ\1PTON
l~

varende de

SUEZ-KANAAL,

:;;oN

e d e I.'la.n d s e h e

]).1

a i 1 s.

Vertrek van ROTTEIW.A.M i eil e[' C!.1 WOENSIJAIl om de vier wtken.
s. s.

BAZAR.

S. S. II "Ml''I'Otw.
8. S. 'I'lJllllltwG'I'Otw.
S. S.· "'IJBERTOtw.

S. 8. DIlEitJ'I'IIE.
S S. O"EIU,JSSEL.

Fijn Gillardlakenen Uillardhallen
in stt'llen

aantoonende do datums van vertrek en vermoed~lijke aankollst
Rotterdam llHar
en Soel'abaia,

I Rottordam.

T Ol'rington.
Hampton.
Drenthe~

Overij.,el
Wybe.ton.
Torrington.
Hampton.
Drenthe.
Overijssel.
Wyberlo".

I

' 114

Dec.
F.b. 1878
J.n. 1878 1 Maart ,

Wyberton.

Feb " 29
M.ntt" 26 April •
April " 24 Mei
"
8 Mei " 121 Juni "
5 Juui " 19 Jl1!i
•
3 Juli
" 116 Aug. •
31,
• 13 Sept. •
28 Aug. , 11 Oct.
2[) Sept..
8 Nov. •
23 Oct. •
6 D.e. •
20 Nov.,
3 Jan. 1879

TordDgton.
Hampton.'
Drenthe

22
18
13
13
10

Wyberton.

I

Ver wa c ht
te
Batllvi.,

I.

O,erij.,el.
Wyberton.

To rring t on.
Hampton.
Dlenthe.

O'erY".!.

Batafja.

I

be

Rotterdam.

472

7 Maarb, 21 April •
3 April • 18 Mei ,
1 -Mei r 15 Juni ,
29.
,14 Juli ,
26 Juni,
9 Aug. ,
24 Juli •
7 Sept. ,
21 Aug."
6 Oct.
18 Sept.
2 Nov.
16 Oct. " 30
13 Nov. " 28 Deo. •
11 Dee. • 25JllIl.1879
8 Jan. 1879 22 Feb. ,
5 Feb. " 22 ManIt,
5 .r.r.ort, 19 April ,

!\lork T'EJ.JSSENNEAU.
.T.J VAN RUIJVEN.

392

Steeds voorhanden:
Vi""x Gngnan (Fill6 GhK",pngne)
Roude en wit.te Portwijr', ru, rlt DE
Made,,>, merk Wed. RBI-JERS,
Longac- Vitll-·,~Bittl'\r
Ghorry- Brendy.
MareE'quino de ZUTfL,

S~PEUR,

ZIEKTE N DEE ADE~.rH...l'!LLIN"GSW--EGE:N.

<J. J. VAN RUIJVEN.

DEFO:;~ E et DEFFES .Apotheker.~ Ie Klasse,

~~~~~~~~~~==========~~~~~~~~~~~~~~~~=
NIEUWE
'I~~ _ ~ __~ __~ _
fiU
II·

A~oObo RJ? en 00. I P A RIJ S ~.~~~~:~~~~;n P A Ri,TS.
Celille'" Be.I:i-oevillg,
NovoJe, door FRANK.

1Zue d'l1. Havr'o.

nIT TIJDEN v AN GISTING.

Haar leven lang!
~C!lERPE

Ook stalerl, worden-oil frallco aannage !Jrat~s cnfn(.1u:r
toege7.0ndc:u. l3ctalingen kU:lUeIl gcschicdel1 in l\aJl,wij'
,i"gou "I' alln hoi"u ill Frankrijk. Engeland,
Duitschla.nd, Holland of Belgie, zOOJIlcde op de
HH. E1SBACH & Co, 31bi! , fanb-, MOlltlllaril'e, tc Pa.rij."

PATRON EN.

ZIJN ' TWE£;DE IK.
.

, ..

Haridleiding totdekennis
f.n' het

-..- ..

G. O. 1.'. fan llOHP en 00.
---~

.. ---------.-

V o'6rf2b.~ :

Keurig fugebcilld,e~, ,w!'{'verguldetitels
en

bOllend,ien

" , ~OO?: in: etUl.
DBONDBRVOLGBNIIE WERKEN .,

~iI:£"VOND"illifIfLLINQEN'

DE B!!DEVUKTQUlGEBS.
, DE BEIDE I.!NDBOEVI!N.

.

~l;l:lldt~Wa&~J3&~13Q.
:rWEI! VBOUWEl'l, "., .. >, "

,

vroegtre pri.j'"

G. 0; T,v!!DDQ1U·,oD.Oo.

G. A WERMUTH.

Bodjonp;sche B~nk~tbakke~ij
nD

J; J. VNN'RUIJVEN:

SO~;IlABA I

op 1 JUNI 1878.
DE DIll-BC1'lE.

Wegens vertrek te koop:
Eeu

g,-oed sIs nie-awe
OOli Pe.
Pr:jjs bill:jjk. ~
be.iohtigen blj
9132

,ioblll ...ill8 ."~b&Oklt.

...11II.&.t~tj el e1l8t.OeU.1I,'09dj811 '.c>~.j,el.lden.
· '&11 . ..
. .....' ' .T. J; VAN B'OIJVDN.

ZOO

Roets

Te

A ENOL O.-O·,m';'il'ionnBi••

Hij toeval tekoop:
:E:i:en span prn.clitige

SANDElHOUT
SJEKKEN,·
4 "oet 2 .dllirn. Byzo"dore bardloopore.
ZEER. GOEDKOOP I
ARNOLD.-OomUli •• ionnai ••

r.-L'EKOOP

vastgesteld
274

Sandelw'Oo"c{ . Wagenpaarden
bot e

1\

d e 4 v-

e t.

I)

SOEg~1:A.N

GOG

rn Co.

Stv.Mij~

Ned. Ind.

RET BTOOMBPI1lP

.

r1
IJZE11GIE
JERIJ
metaalgieter,j,kelehnak('rij.
smcderU, koperslagerij, draaie·
.. ~j, aile 'so()rten van machine·
rien gemaakt en gerepareerd.
t\lsmede verkrijgbaar. aU(~
maehincric bClloodigdbcden.

' R~

W.DEACON& CO.
toll!!

Alle avon den
<leprep.r•• rd JJ.kou~Bi.reri· aile andere V" •• r-

..bingen to, bekDme~, .....too .go ...tte inriohtiDg

VA~··n__-'G-E'S'--.I.'ELD

583

}-'ABBII~K KALr~IAAS

0

'

...ZaterdaglJenZondag.,

ONHERROEPELIJK

op 30 Maart n. s.

ThaDIL weder OD VQOrt&&D .teed~ ,-f~rkrijgba8':r -~ge!1

504

_OIlllLAlWU8CH-IlWUlE.

312

is thane

II 00,,,,,,;... '"

N., Uitg6verd dezer.

034

IT. EUZIERE

3E IND. LANDBOUW CONGRES

\ SOERABAIJA AARDAPPELEN.
1_("W006

H

van de Loterij w,n het

Uitgezochte groote

I

D. fillies e.ll Kin-

De Trekking

416

Staats .en ArZministratief R ec/d
- - --

619

Briejwi'8elin-g ,'in alle talen.

.m~

605

PlanteD- en Dierenluiu,

vcrkooh t worden.

M. Jules Jaluzot, Srnole Magazijuen au Priulelllps.

BET D< )OOMENT.

LOS KRUIT HN

boule-vard E:uu,sSlllan:a. '(I

_EWIo.. _____ _

ERN llI\1lVINClEIIOO&.

__________.___

ptij~

en.. L'ue de P r ovenoe,

De drie vrlenden.

Scheellsruimte

benoodigd Toor den oVl'f'l'oer: van p m. 650 0
(\
Dj.tibalken, te laden op de Noordkust me'einjle

deren. P'. I,nt'angen, ffip,k FAN lEN. FORTIER,
HA']'OT FRERE~. 10 gu"litoit, ""lien teJen inkoopB-

Dc g:nlOtste magltzijncn Au ]?rintemps hebbcll de
C"f_ keD-uis te geycn dat 'lij _cell prachtig geillustl'eerd
Mode-Album hebbcll ui!gegcl'cn iii au Fransche,
ltal.:iaansche, Dliitsche en B:olluUdBche talcn,
hctw()lk. 'lall· hllilllU gecenle CHtlntl'lll tolHler- voorafgaall~
de aanvragc frallCo ,wol'dt toegezolldea.
DC ,Dames <lie ,tot dllsvcne nog gecne z:Lktlu met den
Pl'intemps deden en die eVfl!\'\~d dit Alhum .f/ratis
eU-fl'(l1lCO WUJ.6chen te ollh'ungaIl"hebben de-aan~
-vraga daarom sleohts per gcfrankeenien britlf te
richten aan

Aan den Hooze-verkocht.

I

Panama
IIoeden:
Pauarna
'
IIoeden.
Laatsie mode!
~.
R~,.~H_._E_U_ZI_E_R_E__
.
.1.< i Qui d a" i e.
3000 paren divcrsc soorlell "
BO.ltiDfB en Bch-oe.t~en foor He. erent

v

N ederl'lld8ch-IDdi~obe

liet; Zwarte en- Iv-oroD befteD.
B. K!I{TAAU8 en 00.

De trekking. der Loterij

Panama
I-Ioeden;

2 - FARY S.

VOR8TI,r~BLOED.

VAN DEBEROEMDE FABRIEK HERDER.
470

is

INGEVOERD EN llEREID DOOn

PHll~TlfitlP~

BAZAR.

Messen in stellen.

van het 3<.. In·
616

D

SILP::S:IU:M: CYFlEN"A..ICUM:

AU

BAZAR.
(188)

To

f 65,-

12
~
. " • 75_B. KAR'l.'HA.UiI en Co.

in .oort.....
Buffet- Waoehl.I,,1 en 0.00'01. BladeD.
.BIRden yuOr KnBapj"!B "sfachillend model.
Ovale 'l'at'elbladell.
fl KARTRAUS on Co.

AprIl n!lar BlI.tf.t.via,
O/fortes Ll3tter N

.

II

exLra. 15 t!.luks do. ~
467

idi.m,

Diverse Fransche en 8a=arangBtropen,
Lirnonade Gazeuse aux Citrons,
Miner'ale -W- atere::J..
392

de bt.ste eli e~nvlJudig8~ aller lIaai-

met gGWQlle lustrum. en, 12 lla6.lu~\n thlm8 A-

Ba.!"celoDs Brimdowijn (witte),
J/truaica- Rrirn,
AnnlElfwtte ~n f:nrif're Liqufluren.
394
J. J. VAN RlJIJVEN.

ZILYEREN .111EDAILLE OPDE TENTOONSTELLING TE PARYS 187li

.L.L,-,llpASWEDERC) mlTPAKT; <'"LJ.0,

L 1 'l'ILE WANZEH,

Orome de OacQ,07

==.=~~-~,:.~.-,.~~~~~~~======~--=-====~~~==============~============~

G. 0. T.

rIandnaairnachines
"ntt'ge ~ "'t'ggelijk
Ultlchilll:'S;

OARRA.RA. marmeren ronde Taf"lbl.d',l1

l<'RASER, EATON & Go., Soerabaia.

I

'B. KARTHAUS· en 00.

B .lIZ.!'.l..I.

l)

De Agenlen,
NEILL &; 00., Sam.rang.
MLOLAINE W A.TSON & Co., BaIMi •.

DEOUO~'.

228

work BUSSIN K J)gVEN'l.'ER
J. J. V AN ' RUIJVEN.

SBLLERIJ AU JUS.

Me.

E=

a. z a r.

spoedig ver""acbt.

Echle DeveoterKruidkoek,

Vawacbt

Vertrek

Wybertoo.
18 Dec. • ,31 •
De ill bovenstu3.nde dagwijzer vel'melde datums vS.n vertrek vaa Batavia zijn bij beuaderiag genomeu.
Gedurende hat 'I'abaks-saizoen, zijade vau December tot Mei, loopen de Stoolllschepell op de terugrei a te P enang- aan.
lng-eval van ijs hebben de :>fvuarten Van VlisBingen pa~ts.

2148

"

A~IERIC}\Il~I~S yersr~:Dd:-~orleD'

'fhuisreis.

Uitreis.

"tuk-,,~

3- 0[1 4

B.}rA.RrHA.UiI en 00.

b

ding naar de

Vertrek

Yfin

469

DAGvVIJZER

VUURVAWfE. STEENEJN,
VUI.mVASTE KLEI.
CEMENT
•. KNIGHT BEV4N
& STU~GE,
by
,
912

VA,.N" DEN B~~Bl' ~.YB~OlPlN8.

BBOJIO,

(}.,"gvo~,rd.~.

SOErBR".

:are, ..

TsrLrskt den 27 en .. d.,e. do. morgen •. ten iii
a.
B,tavi •. Muntok, Rinnw. Singapore. ·Pe"og. .. ]ldi,
PedirJ Aijeh en Poelo~b'M.
>

6~3

,

M.,

,

, ' , _,

_", .<.

__

~NBtl~D.re...

llen . ,.... JeenZ'!Oil,Y'Ollwoq.~"Y4'
B·e ••~EBUWBN.DICKIIL~"li...
'R i

0"

;:

'/<,

18 M.arL · lS'1S

Veramwoordelijlt:. -v~()r . de · we~:

...

.

. ¥-a. 1'.

"

3

.. '. '

118

Bv.o~:rr

