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Vi3i'scbtjut !lageliJks, ZOI,- en }t'eestdagell uUgezollderd,
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.i\.edaktciil'S ~II', P. llJ'ooshoot't en F. A. Enklaar vall Guel'icke.
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eon voofdtel ill Halt ue
Di1'6ctie del' N. 1. Maat,ebappij vun Nijv. en
Lallub. betl'effende het keuren en iJeool'dee18u van
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den verkoop op de goade rraal'~!e gescllat. w81'd,
dan wel ohijne
waren benadeeld
of verwaarlaosJ, dat
vOar eBn vulgaml jaar
maatregelen moeSL !lamen oln zich betere waarLorgen yoor een goede keuring Joor den handel
te verschaffen.
De Muutschappij heelt b"lolen 031 overeenkomstill' boven bedoeld vooretel bandelend op te tre·
den. '1'ot rechte appreciatie van dit besluit, mage
dienen, dat de
waR!'in be! gellomeu
werd, hestand nit
Heerell W. F. HOOGHVRHN,
resident yall Batavia, li, IV. vAN GOHROM, hoofdinspecteur del' cultures, D!'. U. DE GAVEnE,
deatijds leBraar in de wis.... en natuurkunde aall
't GymuaslUm Willem IH, J. J. M. BVEltTS, chef
dar exploitatie van den spoorn'eg Ba.tavia.Buiteuzorg l
Mr. L. W, O. VA.N DEN BERG, pro,'ident del' JavaBehe Bank, F. S. A. DE OLERC(!,
het lnlandsch ollderwijB, en de
... t:)l.lU"'-'-~",
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de namen der tel' vergadering tegenwoordige laden hnn qnalileit te moetan vel'melden,
om te doen uile,omen, dat fioch de handel, noch de
Iandelijke ander~lemers da:.E'ln waren vertegenwoor-

digd. "Ware dit wel het geval geweest, dan zou men
van den eerstcn hebben vernornen J dat geen wetBu'"

schappeliJke commissie de prodll1ten beoordeelen
kan _naar ue actueele marktwaarue, omdat
rekening ka.n houdell met de wlsl'eltIHigbe,lIm
en niet,
de consumenleu en den haudel in
in die mate ais de reGhtstreeks bel.nghebbende
koopman, de in--vloed 'Vlln politi eke en andere om• tandigheden van bet oogenblik op den stand del'
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geha.d ligt
de
Q,[J,ngsande

VAn de regental.! op Java
en Midura genieten
2J 900.-, 41f lOOO. ~,

w

dan,ook mopperecde·- berusten, omdat lIe planter,
tengevolge y'an den ongezondell rechtstol3stsnd, WflRt'in verreweg de meeste larid~njk\) ondernemillgen in
Indle )!erkearen, 8leohta zeldeD. z66 vrij ov~r het

voortbre~g8eL

zijner uijverheid

b~8chikken

kan, als

de boer III Nederl~ud. E"et Wa"fleer aile ()lIder~.e·1
:mera werkell op elgen grond en daarop een za.kelIJk
recht be,ittan, en zij huu werkkapitaal van bypot~ee~baok~n of andere, geen bandel Jrijvende, are~let-1Uetellwgen onlvangen,

hn eene

kauflng ala

en

Overzicht dCl' Indische Dagbla(ll)erS.
met aarde.

van dOll inhoud heeH piRate
duit:ller .M.iBBohien
!lullen

In de locomotief fan 27 M.art ga.t Y. K. VOOtt
tneb zijno bescbouwingen over de ,y,raag; l1Kunnen
Europeanen ",ieb in een "arm klimo.at naturaliElE!lEll'snr n
Dr. Bertholon bJijCo •• n bot woord. VolgeuB hem is

gebf.-el in
Jer ~oI'deJ in de kistl:Hl bevat, dien.
kuunel1 doen,

14fllOO.-.1J 1166.~,
3 / 1200.-, l.f 1250
,16G6
, 300
u 250

en 4,

D. onder-regenteu
" p&tih's
inspecteurs:

van

het

Log.r Onderwij.
"

"
,
w

,
IJ

•
..
..

•
u

,
..

•
•
..

, ,lOO

Directeuron van het
GymnsBiulli \VillamIl!

en der Boogero burge:t'8cholen t~ S06nbaia en Samarang
"
leeraren BJiIoll die inrichtingen f 375 tot
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hoofdond.e rwijzer8 blj bet lager
ollderwUB: 2de kia.s6
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idem
hulponderwijt:era
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iuspeobeur VAn het inl. onderwijs a
ndjuDot-inapectenrs VHn id.
..
hooflonderwijzera .!lan de kweek~
oehool, 8 oud.te /275 tot,
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D-;} Italinr.:.en drinken ~-einig .lcouo1. De SpaDjaarde_~
hebben een
llf.ke31' YaU dror.kemwhap. In" de
men nooit bier, absinth
dr.anken. Voor hen is het.

van
Ie6fw~lie der inhoorlingen
eu bet'ij. een Europe.an ui~ het
uit he~ r~uiden kome, aUijd Ilullon
71ioh in kleeding
laDd., inzoo.

ziju loreneKzHlBen toeneruen, indian
ell \~oediog ri'gelt Jltu:.r d8

i. lJiJ. £i""U ~ J:<tAill,.~U
roiziger, B Jnnat geheateu..
eenige jaren onder d.e
A6hQutijoen doorbracht, fertelt dab hij d,,_ eerlte tlrie

UUV

83
(Wordt vervolr/d.)

te!:~~:~:~~o;~~BR;~:d':a~:;~;~:~oe~: jtOe~~:te wt:~:,:
ran

III }~.d1ie ,~'ioht ~et nng g1'C,ot~r verwoeBti~~an ~~n
Dd ZUlQ~lgkf;l vo,ken kennen dlen geeBet! blJnA met •
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",,1 hebban bijgedt'aS~Il tot lerUleerdering cler ambii<e
by degen.n, die reed. alo .ood.nig .ijn gopla.ts', en

ook tot n,tllleporing

~

J 50 tot"

• .endelingen

het onderscheid 'fall levBDswijr.e een del' oonillan,
Waa.rom de inboJrliug van een war21 land zijne ge ..
zondheid behoudt, tetwijl de yreemdeiing ze "ferliel~;i De
ornigl'llDtoll V!\D bet N oorden eten in den regel t_B
vael, en gebruiken bovendien te voedzame spijlien.
Twed1rlei kUIlIlen dsarv.n
IYn. De yertaring i.
gebrekkig, de diorrheo ~of·de dYdenterie begint, en de
kolo1Jil:lten worden clerru'ate verzwakt, dab 19 8aD de
invlooden roletrekt geen weerstand kQ.uuen
resultant is, dat de aterfgevallen memgd,u de geboorben: dat het rAS vordwijnt,
ZiedllAt"
eGne gevs!. Het andere ia, dab de bedoeI.
de Etl!'opesnen door hun onyeretandige voeding in
hun Hoban-ill een te groot.: warmte -'{(tortbrellgenJ'~oo
dnt h9t bun oumogelijk wordt de temp.ratuur op3'/'o
te honden. Rat voortdurend -ttanspir-B(~ren put hen uit.
Om het eVGllwicht te herstelleJ, drinken Itij, en ,elen
stellen zich Ilie.t tevr6dsn met water. De aleohol.
wordt hun noodig. li OIJ r.ou men zich iem .. nd uit het
Noonlf;l]l kuuIlen voorotellen, die
ge8_ldrjjk.8
dmnkoll gebruild1' Ddt vergif
in Hugelaud <elf j.urlUk. a.a ~OOOO meo.ohBn den dood.

gevolgen

aridereD, am zich bij eena

~::i;·~:e~e;o:;;:·~~;~:o~~:r:?~o :~~;~~:~Ill~: k:::

dien.ten. geen g0bruik !nukeu, omdat ......•.
ik fin.ncieel v.n den Jmndel niet onafb.nkelijk ben".
"ZOO is heL, 001< zop.der eeu onderzoek door on
partijdJge warenkenner8,· weet de produceD! 7-eer
goed, dat de handel niet altijd de 01> ,lava te kODP
aa,ngebodel) prouucten 01' de volle marktwaarde van
h~t· oogenblik acbat, maar hij moet daat'in - zij het

Salllarallg.
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lingeu,

maar ik kau, tot rutjn leedwezen, van hare

fumspraak

wu

bouwer zou ge'(;gd hebben: "ik hen del' Maatscbappij hoag.t erkentelijk '!oOr lmar goede bedoe.

8l! de land

Iw,llolcn

zel' i:ftl te Batavia o~ne <*ou:7""lem'6nts-wil!le}-mscbrii,

dar kweekscholen te doen opnemeu, !iOO is bet
toch t. ,.rwaeht.n, d.t bij <i.. begeerde uitbree~
ding v.. het inland, •• lageroudorwijo gezegde b.'oekBoholen nog in langen tijd- niet tUllOll krmnen '(001'.ien in do bohoefte un' olderwu"," die zioh than.
reed. allerwege doet geroelen. Z.I het dorh.I,. i~
d. earab yo!gende joren taok blyven Olu 0)' andere
pecoonen aan h.t ollderwij. te v.rbind.n, die niet

Jllark(. bn in HallJllerking nemen, _

bij da

lJ1uken.
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residen Lie. aecret~rjsl3eD j
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Lange dien weg, meende de vool'stellerJ ZOl1 de
landbouwBr kuanen beoorueeleil, of ;.ijn product bij

W.

-:- Eon J
uit de dellBIl .GJodokan in het -BOjQE
l~h6Cl.16 had een panr dagen b~ zijne f.autilie in ile
R~jJatwn tor hoofdplaatlll gelogeerd, 'en had, tODfI.!a men
I'i~.gt, Dp een Ilnr mij8~orien8e wijze 1iijn krii, w•• natl
bU gl'~ote waarde becht.tp'j JerI1nell. Mot de his 8uhijnt
I
aD,): zuu verRtHI d cen goerl heeilkotUen ge1ioch~ te heh ~
ben, w:mt e~rg.lflt8I'eil l.niddag gillg hijJ_ gekieed i~ can
Eur~peeaclI Jll.tlJrl, met loBhangellde haireD en esn boed
op, III volle~. ~en t~ paa.rd I:!8nr den kraton. Hi} reed
oyer d.~ll 8JtleIlggll .'leen
wilde binllendringell,
\Vllar hi] door de1 SCblldwHCh~ werJ,_.legengehoude.n en
door bet t06sobieteude W1CUt901k gevangen genO-"Jen.
~en lefcrde bern over aan den RegeD,t VIm de w"cht,
dw hem met paa.rd en al in arrest 118m. Het, bleelr
to en ~a: de ar'Ile gek Karijo di Vijrio heelite.
~ I..:tlsteren avond ontringe1.
bet het bericht dat
rie.. broeder ~·.n den Regent va.n N gAwie de eerste
pry' hee!, gelrokken nit do lot.rij van het Derde
Indtach Landbonw Congre15 te Soerabaj ••
(17or,/enl.)

J 1500 '. ma.nos

-bU een yel'lrou-

tisch aan diB, welke in den hanuel woruen
nan haar Ie zenden, tell einde dew \e uoen
dezelfde wijZG ols in den handel gebruikelijk
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welijk Bchrijven eenige ondernemera zau uitnoodig-

te, om monsters hUnner productell, volkomen iden-

v. D.

BYllRn.

sl{lchls,

tt'l RleJden titularltl8ell go-
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zoo is, blijkt, volgen" hem, uit de tallooze klachten, welke daurover \elken jure door de laoJbouwondernemel's wo?den l1.augehev8u. Dt3 Hr, Yl...)\" SCH~nnT
zon mHstlieu Wt3ll8c\Jen, aat door de g'enoelllJe
lIIa~tscb.ppij deskundigen werden lJenoemd, elie outler haar toezicht 'd~ monsters) huar uoar leuen~on
dcrnemers toegezowleu, ketu'€n, eu op die wijze Ills
't ware eeu contrOl,} ove~' ue
en pI'iJsbepaliugen van den handel zuuden
Zear tereoLL
de Hr. voN SUiDllDJ', dat
gold; hij stBlde

ge' e

------------------------

9

F. \V.

Wij horinilBren

-, 1l::o'-l.KtUl'hei.d lwbben. Eerat.
zal de ondernemcr '~ dab fiN,n 'Vele
btlumb~en, ni",t hDogt3r
in
zijrr vall dea Laudel te ej::.l(~hell, dat, h. v. ,i h!-widigd dan at"! teg,mwGordige kwcek6lingtm, reods
bij
de chem!sche analY3c tot ~ ",10,· lang het diatinctief,
in oaS~l1u.m of pagrond.,lag van d8
I
st l'l
toegekelu.1 J
thans ook roor de

Kelll'ing van stapelprouncten.

kelinge. funge.ren, din moeneu w J in het belong
un dezeD, hetge.n hier soo,.el .ogb als in 'e bela.ng van It ini!tndeob -onderwije zelf, den wduk te lllogen
gaven, am Ie all.a •• n t. wonden w.t tot bunne TOl"
d.re bek .... ming .trekken ho,' am a,.,doar in het
gemi •• ener .t.l.ehnatig. opleiding <00 goad mogeluk levoouien; en 2. llliddolor ..ijl .ou bedu.ldo
_t.;weekelingDll' e~n~g diatinotief- tt' verleenon. w""rv"n
zi(t1i1UU5 in w~~t'wil hunner aaneteUing door den Di~
tectour v~n O. E. eu N. ten.ooomale .ijn onlbloot.
Over, bel w~n.oh.i~k. of noo~.••kolijk. van hot een
J

::e:~~:t:~ t~j::I!::0 :~gmn~::t:~::::g di:e~:j:' :e:~

dlD .ene inland.che scbo~1 toL ono gekomen is, ~n
w•• f.a~ wij "our ODI tiifl"t I!IOUfOmen on Ie "folkomen6
adb ••• io Ie I.benkon. Moga b.L eer.te door on. gen~.md'; ook al1De.rurgent.obijMn dan het I•• tote:
WIO den',S'lu •• ook m.... eenig .. in. Irent Ilioet 0010:

"Geven nl~t den mee~ten
dergBt8eiranden, Igeroetenell flU!
allen woonachtig ill do .Reaidentie
eiland Javn;
dat rekestranten met de meest oIDvBttendG o'{ertui.
van te hebholl torug gegeven "Ilea wat zij ge'i'ol;;ll~
--" to en bekGlld wt:lrciel1, de thana werkelijke Yormen krijgende' plannen. del' N ederltmdBc~e ltegeming
van vermeerdering 111 ga~m geringe IUllt\) van bulustiugdrllk - kennis helb8n genomen ','an het reko~t vall
B--.tavia$l:lch it'gezete!J.un dd. April 1878 over dabHdde
ouderwerp nUD U we Kl1mer gericht.j
da.b alles Wilt zij duarbij zoudeo willen bij of' afdoen,
ncar hunne eerbiedigo i.ieno .. ijU~1 dtl wau.rde van dnL rokeet '£Oude -vermincierepj
dab rQkelltrnot'JD da.arom ve~neenen niet mear te be~
hoev6n te doell, dan hallne volle udbaeaie {Uln dat go
8oh~ift 8c~eIlktHl, ill} door hunno ondert,et~k(JlliIlg \'J.l.Q

dit rekellb dnfit'vau te doen blUkou, woshillvo roke8tl'll'l~
tan de, eer lwbben UW0 Kamer ten cerb·edigsvo be
vert-oaken) bell ook Als medeo.ud~rteekenuon ~'a1 het
Bat&viallohe vel'zoekscLrtft te willen beiohouwen.
Hotwelk doenda onz.
Solo

April, 1878.

ITIT SOJilDAKABTA.

Dm;Br

d8.~en

werd melding go-

Duu"kb V4n eeu dieftJt .. l bij den HueI' H. to K"lIpi(fl..~
Bet 6(:hijnt dlit do eOffill1unlQton bob erg op hom voor~ien hebbtm, want Z'IL';:l'ci&g I:nond kref'g hij W,'dt:l'
bezoek van d.\'! schllrken, rlie de deunm \l1~1l bl1iten
dichtgehondt'ln badden en toen net hill!! in brand atRken,
Gelulkig WitS de Hoer H. nog wnkkor en kon mot
Eijn if.bel de br&ndonde slang-slang mlJ.lr b.:tnede:c. alDuu,
])H iou hem nie~ gelukt tijn niB bet dien dag llie~

geregonrl lind. Nu i6 er

i'lh~chI8 (H'~l kl~in

gorlaalblJ

VIlT!

het dftk forbrand (.In j~ de H~(!r H. on :;ijIlIJ vr·I\!W
er milt den fchrik p.fgekQJU6o, lJllISr £o!1del' IHlt regelllja
nil dial) dag had go h••} K.r.pi.1l groot'geua, goloopen.

jaren op Ja kusu bijaa onafgebrJken ziek wa.; d.t hij
toell door de ABha.ntijnen gevangen genomen, en faD
aUe
con.forb b.roofd werd, en dilBrna
een
gezondheid genootj dat hem en llyn
medego'i'llugonen in hot tweade ja.Rf van hun gedwongen verblijf te KoeIlla~Bie doOJ~ de zendelingen fan
BSfjo!, die Dog op de kust WQOndBll, -een groote hoe ...
veelheid EuropflBMlle levens:nlddeleIl werd gOJ;onden,
welke fjij met innige dflnkblUJ.rneid onhingeoj dlt zij
eveTIwel t';lmauw6rnood v;;Ierbien dagen een ged6e~te
vun die provision h~dtiell
of opnieuw deden
voor, waaraan zij weI...
ear ~o(w~ol geloderr
dat hijt BODDAt, QP raad
V~n et3n inboorling beeloot, uitsluitond inl.ndl3ohe Bpij ...
Ion te gebruikeu en r.e~1' ilpoedig herstaIde, dat lijn
lotgenooteo, De. duor galkoorts en dyaentel'ia op .d~n
.. nd de. graCe ta .ijn geb,.ohl, h.t door ,hem gegefen en door hen b8spotte vool."beeld volgden en -sr
ba.t bij vondeD; d.t hij in het derd. j.or
cen andere proef te Delllen, en weI met den
l!lt:dbouwj d .. t hij daa.rtoe op ean heuyeJaahtig terrain
in de n.bijhoid van Koomauio ,lon stuk gtond 8imtrof,
VDor c:ultuuf gusohiH, en dn~ hijJ ns er onder eon
brAtluende lion titm uur per das' JaB mBanden lang un
gew.rkt te habben, £lou top vau den houvel ontgon~
nen, eD: te1en! ziju gezondheid9toest.imd verbete);'(!' had ..
Dr. Bertholon, treedt__ yorfolgell$ in cen' uih.oerige-.
bc:wbollwing VAU den iuvloed, dien £Ienige wlllrr:nu 1.11dell op d8 ontwikkeling van Europe'nall heefl;, :ti'e
k:QloniuUo van BratiliO, AuaLraJiO en Noord- en Zuid:Afrika .I •• t l'ij godo; ter loopo verwij.t hij ook nl..,

r;icn de1<elfde

j

J

de: Jt\.Jji~oilnnden, w!J.ar hE4t h·i.1pilloh klimaat niet belet, d.t de Barope,non veel ,'en kr.chtige,,'kiiia.i'eD,
beziUen. Do Enrope.non in de lana.D, welke wij zul~
I,n be.LudeeNIl, z~gtDr. ,Berlholon, hebb~n ~.D Jr*i

uktertrek g.In.~n: •• lijo .Uen werk._m,

Werk-

~a..ntheid i" wat tl\en er ook tegen leggs, oyer.l do
AlIidentWele lsfon8yoorwIHude r oor .11& ra'.fon . In fer-

'"ll.ideo deel.n der we,.d(1 i. d,,!, Ii.hl.ken. Or Bourbon !.ijn do EuropoeJlobt:1 wer.k:.li6d en wflrf~!'~!Hl. te~~ijl
de rijke bor,itterl een ~wakke ge.ondheid hobben, T.
PondiCJbory kUlltJ.on de EllropeelQLa llliune-n beter
WeCrgtfilld hieden san he.t klim •• b ran de frou-wen,
Clndat zij ·,~ol'k.t.m.er 5ijn en meer bew9ging nemen.
.in Aigeri;; ioert de onderrioding h.ttolrde.
De oonclnaion, wtuu~mode Dr. B~ttholon liijn gc""hri f be.luit, "yn de ,oig_nde:
1& D8 . El1roPfJI~l'1.rm hdhbeu \fOor hUll eerdto t1ed er~
z6ttingon in WArllle l"ndfm ongeKonde. tI'~ ['"o kQ n g6kor.~1l~
Natuurl \jk W5S b~t, d~t r.ij ,.ioh daar niet koode ll .hand a houdon ,
20 Do wstOlte sHeen so hij nt 'fOOl' den Enropealll
geeD.Bzinl 8ohndelijk.
3£1 ]'Jen bewijil dat ee.u hoogd t03mparstuur niet nt. ·
d~elig is, viudt mao biedn, dar, gedurellde de 'l.ome rrnaand.e n do storf~o in Buropa d&&lu J wel ta vera!s&n
d afU' W&ln' geen moetsPJs on tij n.
5a Een a(HllitnBi;~tieJ d At is: eon
van het
l)J.'ganiaml3 dOOl' den invloed de!:'
lWhijnt ill
g et-onde lalldell niet te beHt·Bnn.
60 Het verblijf VAn ruilitnh'en in on gG~or-d ~ liflr'm d
lan den ;;ooveel dosnlijk liO beperken, verdienti aIl s .aD~
bereling; h~t ,erblijf in g efioode WArm s Bt rf.1kan. 0. ... 1··
ent~gGD '\fordo Y"srlellgd.
'ie A.Ueen in ongez!)ll(le geW(l8tan verscb ilt het; go ·
tal der geboortan en der storfgevalllllu DRsrm ntf: Yftn
.at} l As sen.

S. In eon ooge.cnd lond a.hynt h.t verbohil in .terfte b ij de &&nwor..ige r,\sr;en veel minder oen g eTolg
van 0en etb.ifich6 ~rllediBpo8itie, dan weI van den bijzoudi.'lran le'i6DBr6gel 9n fan de gewoont.on dar vertogsll woordigere yan~diCl rauen.
Be TIeD ongewnd laud ka.o ge r::ond worden gem&llkt.
:00 mate fAn Deschavillg, welke een N ocrdsch f oll'
IH~.eft bereikt, basli sb of het v,iob in een land van eeo
twijfela.cbtig€l gezondbeid zal kunnen at. nude houden .
10 De N"oord!liche volk ~ ll zijn in een ge2;ond , wnw ,
lnud IIt(ll'k~l' dlln in hUH eigen land. Onder dell in, loed der WAl'mte neemt de sterfta.f. De Holland",
ij eh o bB~-olkiug Ban de .K5!i.p is all eeu door de vel~
geboo~ten in 77 jAQr elfmaa.l talrijker htyv,·.:rden. De
fermeerde ring van het z;ielenhrl der E ngehwne n in
A ustralie, en zel fa in de warmBte de elen van A.ultra·
li9, in 6ftn:denlijk . Do vruobtbaarheid dar Dilit~chprB
in Bra.ziJie is farha-zend, de etorfti"o ",eer gering.
In ean slotsrbikel zal de Heer v. K . eanige bed enkingen e n upmel'Ringen t en baste geven.

Eell YUdel'lalldsch belang.
Eet :i.\~derlao;jdlch-{ndi3c1u! leger.

.~ met
bOil.

.00

d.ppefeD, eD.rgi.ken v~ud h doeD beb- • lail.Dute per oo~p.gDi. of batterij. ' .
"
'
, A.IID d. DltrUlllDg. , beWOPODlDg, roeulug eo '.rpi ....

AI\D. oflioiereD en roor.t braikbara onderotlloier&D _ glDB ~Dl" troepeo '00, de meente: lorg be.teed dienflll
1,0 ~."d~u,
waut d •• r.-au hajj :~t gruuteud.tltll~ buu
bel!lt-.. t bij het boofdwapuo, de infauterie, groot gebrek.
IHj de- utiIlm'iO ia ~et daarlQede nog .-eel treW'ige,~
v\Jor'~u~eDd~ gel!.lndh.cl-d ~~ iitr1!.lh ••raigb~id. at. Ouk
~:~.iuld; J\A~~1lt)6g DUe tweed" luiteDantl ontbreken by
68~ .... Qs~nuttg~ klee:bug, (he h,lJ het IndlBohe lagor
d!~t wipeD; hot k,der it' incowpleet en niet foldo"nde
DOg fe.e! te w~necheD Oi'uri""L, ,II ,V"ll groot ,bolaag.
Qi> de hoOgt:8 van lijn t8l1k~ dalll' at geeu tijd bsstaat
JJd Juf•.~terle 111 N ederl."lld lit In he~ bezlt HID tlBn
hat behoorlijk t" form en.
!~ortr6ff'~ hJk gewe"rj ...n halil be'frap~ning beboefb dna
Zoot.ng de Atjeb-oo rlog focr t duc.rt, ,.1t er Mil
pUHa vtlranderd. tit wO,cdlln, UtLgouuuum d" t06Y06ging

~:~~e::d';~:;e;e~~e~~!~~! ::~ z~l:~;:~::::~!~~ehD: YlJD:~:a::er:j~!·e ':~~:~:i~fo~:P:::~Qlen

rukt worden.
Met beza:gdheid woe' luan :r;ich afrrngen "'at or
'7ebeuren tau, wanneer on'forhoopt op J ..... of op Bonia
~d . andere pi.ate van donlndiacben Arobipol, ornsl;jgo
olllulJtell llitbfa.ken of' verwi.lrkeHngen ontstonden. die

;~:ij~:e;:Bo:~~~~i~nv;:f::~:o:::n r::~g~:~t~:,tll~!::

i:~i:ee£re:::d~c~DeC~~ :~~: ;:~~~;:d. bV!;::lti~~e~00~~

do rnogelijkheid be.taat tooh clat plo.e:eIing eon lan:-:ienlijke .trYdmachi YBreisebt wordb om ons gozsg ook
eldera uan te Atiou te hiiondhsven -- in dat gtwal
f4)U het er bcdro~vend VOOT' ODB nitzien.
Alo don chroni~cben Atjoh-oorlog, die de hesve
b:'6cbton r.n bat lager Oll de finnncien Vf\U den Staat
T" er81ir;dt~ moet een einda gem aakt worden, hob koete
waf; het wif; he!; bosbendigcll van den legenwoo:rdigen
l;o';:Btllnd zou onl ~U f)ng. alII kolollia18 mogendheid ts
grofide . knnnen riohton. Beuer is het fiich in eena
zwnro in!panning en opofferingeu te getro.oaten, wan~
neer meu d""r!D6de zijn doel bereik:en k:an, d'Ul te
berniiten in een passieve roll diD OIlI geen etap Dader
brengt lob do be.8li8~ing Tan d6ll oorlog en ODa ten
slotbe ondrallrglijke latten oplegt De. .chetp.te geveohte.!l, die ten minllte nog tot oeD ruultru,t lei den, kun·
neD onB op verre ZUIr niet de 'lerliezen berokkenen,
welke het gsyolg ~ijQ "f aR afWllchteD en temportsee l'6n in .eell land :00 ongezoLd en een klima-at 1 00
aloopend all! A.tjeb. Re f; Loepas!en van dit lijdzams
stelsei ko.t ODe alke Dluand hondarden menscheuleveDB en a n derhalf milHoen scbattl, fionder dat het door
een evenredig voord eel opgewegen wordt. ZJO ergens,
dAn geldt hier heL J<'rnn8che spr.oowoord: Qui , out
la fiD, 'fent left ruoyens. In den ool'log komt men met
dra10n en afw.. ~hten niet ver: tieD gunst:ge uitslag
ia mesabi eleoota te verkrijgen door b~nd&leD en
doorta.tell, vooral tegeno ver een folk. ·Rla de .AtjehneeZif.ll, dat weinig voor overrading v.tbanr is on zich
aHeen z ~l buigen voor net erkende oferwi cht on"ar
wspe cllI,
Het W~l'e alleazilllll wenschelijk, dab er nog eon
krn.obtigo poging gedaa.n werde om den Aljeb.~oorlog

"00 spoedig mogelijk te b.eiodigeD . Die pogmg behoeft
uiet uitsluitend fun hat Iudiaohe lege!' uit te gaaD, dat
r •• d. "oovee! g5iedeo en ge.treden he eft, maar men
zou duartoB, yolgenfl OU ZiB beiICheioen meening, zeer
goad oen Nederlalldftohs .trijdm!H'ht kUDllli!lll Il$nwend_en .
\Vij £nllen dit denkbeeld. wIsrmede wij ODS vlelen
lliet .lleen te I5taskl. eeIlh. fzillS Dade1' ontwikkelel1 t

R et is een tl'dn rig, matU' onlooohenbll9.r feit, dat
het Ind·Ecbe leger, ten gevQJ ge van den krijg op N oor·
de1ijk So.matra., \;~m z;ee rate gd(lden bel ft; en_ \h&DS in
r.;onder danrbij e ch tel' in de \'ele bijz;ondel'h~dell te
een toestacd "'lBD diep \'erv81 .. erkesi'l; w&arUlt het tot
tradeD, welke slech.tB by Oen ei'entneele toepae"ing in
nanmerking kunnen komsn.
ai ken prLjEi opg<-lneVell behoort te w,·rden. Heeds bij..
DR 5 j&re'l beef[; de "lforlSleli(!g meb Atjeh gedQurd ell
.N at\ r c.uz6Schu.ttin!l lion een Nederlllndscbeafdeeling!
goed mtgdru8t en gewapand, ter sterkt e van ongev~er
Dog 1B tij uiet ... inde gebrr..cht - Dog tat ~ij groote
int'psuntog en I ff·r~ vertlitwhen 1I'00r bet ~in\ldoel .. de
4U00 llitln,. alleszins voldoend.;l zijn om den oorlQg op
volK llmeu aDfl erwerpTlll! dar btlyolktug ber61s.t il. Masr
SUlll.trs bIDDen konen tij d tot een bt)81IlIBende ot a1tb.ans
zelfa 'i\'.Dne("~ bet, ' WII.lf.rd voor~Hed wt!dl!'r 1U d~ tlchae·
TQlktJroelJ benedlgelJde nitkOll.8t tefoeren. Mocht men
de ge Bt"ken wordt, .,;at h t;! t !tIge r n'Jg g~rU1men tijd
daadn oak _at onrerhoopt teleurgtleteld wordell, can
de. £6volga:a. va.n d~D A.t] -iL -0 :tl 'g (d ·. , zwaat'dter', d (l;!fo
Z\tU d~Gr dIan mallltrr-gel heb IGdll:!cbe leg~r tooh een
. Nedscill.od 00 11,. i, z.ijn. lIoion eo t" '1 .•ereo bad) ODo.er·
machtlgt'h steun g,n1e,en en In de gelt'ge .. UC'ld komen
Tindell , teozij err bij tlJdtl irr.llchtige m,ddelen tot berzwu van de d.?\)rge~tsne .Bchokkeo te b~ret.,llen: Wilot.
stel vl uro en u.a.ngewt:'nd .
r;onder kr.. c~tIS:el U1lip ani het moedtl'dan1 blJoa m ot
W\~ ODtS i&u!i,nac"{' in India n ie t a.Ue degalijke tni ~
me er mog("}1Jk IS. . .
.
..
..
litaire ei:!enscbappen ver liel'.- 911, dan is bet voletrt'kt
lJe hewuete
Btrtldm~cht, Ult ~edl"rla~d
lloodig! dat r.;U tob rm,t I!ll or ballf vernaa1 kame tu~endeD1 z.oulameugt!Bteld moeten wordeIl.u:tlnfantarle,
. Ueen dnardour ~tt.l t.ij in !> :1st geeteid wOlden zioh
artllleI'le eu _mlD,e~rl!, b~De,el.tB bet lerell!cb.te geoees "Van tie vele gebr-ekeD , d· -:'! haM!' thaoll 8."nkleven, te
k.u~dlg~ eo. ad.nUlII6tr.!lt1el e per.l!lo.neel.
.
t:ni., er-en ~ n wedijlr . ~ia maLi) van krac llt, a' menhan~,
. De Illfantelle Ion In MB ~a.taIJo~B, elk vall 600 ma.n
geoe!.oDdheLd e.~ k.rLJgat.uo bt te .ler~er , on . a;.OTld6c W61 ~ l.K.unneu ye~d ~el_d. WOrd"'Dj hel> b.talJoll bestaande Ult
ke Zlj oDlli<,geltJ.k. aAn ban gewwh tlge roeplDg kan be
4 compa~Oleeo~ le~er raD 150 tUan .
..
antwoorden.
Vaor L..I!I Ilrtdlerle r.;oudel..t tw ee veld-bAtterlJEm ~.~n
net le~er mag. al op papi.r .iju organieke .tarkle
8 .tukken eo two,' veetlng-comp.gluon bO~Q,Odlgd '~ D ,
aan maDBcb8ppe~ be z;t~eD ~ do:b in de , w e r~elijkhe.~d
batterijen ko nd~n elk een tu..erk.te heb.~~m van
i~ dit ge heel 8nderB, . lie .kr.lSC'h~.,t:n van , ne!; l gar z~n
J.OO J de com. pa~t.,eeo vaD 120 ma~.' lD Indte .Qs.~ te
uitgepnt; het gebal16 18 lut.nriI9£.lgk vermtnderd; d,e dIll'
fullen met 40 a. 60 mlandsc ll t'l f5:uh rydet8 of k~lloDnler8.
J
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wel op A.tjdb. !;elf als op de andbro pialt.t8en ~.n den , ~tarHe bez.lthn aled e oomps:;tniean V6~t~!l~. B!'tiJl~riA All
"'_.~~: .. ,1 . • . 11 ,. , . .. ,
.. T. . ; . . :':. ~ . _ ,
_ -' .i" .... "' ~ • .:, ~_
., li.Juot;'~J h.!i IU.LfiilleltiiJtUt;LUuLlolgelDl3.1.I0aen3~aral)o6elJ
dat voor bet wdrken met bamboa onmisbaar HI, gecom. iie-ataten, die om de sene of andere redell ongeaobikt
. ~ijn· '1Oor dan ~ienet te vel~ei eeu groat gedeelte onr.~r
pleteerd warden: '
..
. .
,.
troepenmac ut IS .Leeds relzende en tl'ekke:c.de ow In
Bet. nautl\l offim&ren, b!J de !.fdeel1Dg, bngade , of
de immer ga.p 8tuie le emten op bet oorlogAtoolleat te
boe men de e.xp ~ ditioDaire strijdmacbt heeteu wil, in
ynonien . Oll,o_dQendD geo~f~nd, ternanwernood met
te d eeleD) EOU ongeve er 180 bed rag,m, met inbegrip
de behaudeling ..., unner W~P "' 1l8 bekend, moeten v601der lIt&V'on 6D£'j waarbij aladau gorekend wordt vaor de
,,1 oo,e .()ld&t~n D8ar AtJeh gelonden worden, W$Q,r
infant.erie op 3 en ' oar de nrtillerie en mineufe op 4

FEU ILL E TON.
Eell siachtoifer van AtJeb.
AIltje v. n. haJ reede noeg htloQl"' ouders yer1oren;
in bet weeebnil opgeroed, ward r;ij geformd tot eOD
hilld.ige dienstmu!,"!d . naat' zij ~U8en op de worold
.tond, had da neiging llBbr ge zcWgheid, deJ1. meosch
iDgelchapen, zioh de B te .i:lterker by bu.a.r ontwikkeld.
Een gelukkig'3 tro uwdag beb vorde tot h.ar nome wenBehen. Niet lang echter moch t zy iu. dien :lioeton
WRBn leven. Niet ::ij ha.d hr..ar beIllindflD Lorte! verlaten, maar daze b6d het Db :Jt ontYloden, om na .. r
warmer kiim ..t t .. trek ken.
D.ar etoDd nn A.otje. verleid en ferIa ten, alleen,
~ger.w,er een bsngs toekooost. Wie zou haar kind
V$uorgen? De ontrOU"9Ve "fader "III naar Atjeh, I)m
nimmer, alth.ans Di~~ tob baa.l', terug te keeren. Niet
bleef ha., uVer , G·een nabe.8~aanden, geen lioe,lncbt.
Nieta, vol'trekt Diemad
niel •. J. toch: >ij had
lloOb. oen Vltendin t m8~ wie zij in h&t wee.huts WAS
opge.oed . Ml8.ohien ZOU .lij bij h.,r een onderkoman

.u

vi.bdeo, om 81thaus haar kind, thaDI getuigenis harer

Bohlnde, niet ocder den blooten b.mel b.t eerole leven.Ucb. t. doen aUb.ohollwen. Hel o..... holje van
cenige waken loon zou geno.g .ijn om bet alth •••
:soofer te breugen; want baar vriendio t hoewel go
t,ollwd, bd he' O}K lang niet breed, on boVODdi.n
eenige kiDde-ten. Mllor eOD bockje op bet ,ior 'ferdiepiDgen booge kamer1je in de &galier.·dw",••t ...t
• 011 oog w.l 'oor bur opeo zijn. A.lw.t ". d. geboorte coo. geBohieden, "a8 'In Dlder. zorg; welliobt
81 oll,.erw.obto bllll' in den nood.
De ..i.odin, die bu••Ioed••1. een bruf eO op. ~"I.nd lD~i.je_ bad 1eer.1I k'JIIIOD, !t'U b.roidvaardig.

)",.m

hair

eigen
g~I.Qbll~ en 'erder . mater! ·'tll mede. ta !"o&renj de Dlun~h~ n!ot. ge~.kt ln .. oorr;;\ge~8 of c81er:IO~I, llla.r in
kls~J el, t~n t3mde. door mLHI3CJeD of l •• tdleren gadra~cn ta worden; de p.Artle~l on tnig~n worden uer~t
lLl I..l di ij On~Yi.Dgon :uge1t.: ·{ met d", HlI!l.~d!~bc sbnk.1'ij.
{iorl' . Hob gdll~uut !IOU ill !.. . ~~'1I Ot).;LU1. u lt . brouz;eu of
stait)n acb.L~l'lti.d.kb[jotuu;1D. VIHl 8 cM., J}u fJlvell wul
k?rter on hch~er b.e h~on ! \ t.J t.~!l d~~ do In Nederland
by dt) Tol,{l-artlll~X'Le. l!l 6eurulk z iJlHl~ ,.uur1llondcn.
Run gewwht Z-Ofl .D let v ~ el Inee!' dim 150 Kg. mogen
bdJr.igen; e vellRlc de- ht~ . ~n all'll.iteo, die Jieer sterk
eo van stillen .eaen >I}i...'[ ;!;lell rroet~n tijn.
i:(et gbtrok~eG voorllloud-get5cb r llle'
gebrt:lkkig
2understelael II voor hat. ge brUlk Ltl velde~ lUet me~r

ding tegeoo,.,r d6n ... ijand tLallgeOQmen hebbtm, blyren
we tot een o.&nzienlijka maoht.ontwikkeling ferpliebt,
t~\n ninde niet de thnn' beh •• lde en zoo dunr gekooh,.
te vOtlrdeeloo weder to ~arlier.en. H&t Ipreekt falllell
d.t illen 0[1 hat terrLlin v.n dell krijg jJltmht. ge:l:Olltie1
krl4chtigo elemonton g8brnikell "knn} dooh om d(ll: B te
vorkrijgen on cit:) troupe-:1lmloht 01' Atjoh en onder~
hucrigo s taten voltaUig te honden~. moeb bet ge~[lc16
luger nl. het ware It..fgebrokeu of mli :r;ij u ,erband gt)-

muar de on"Verw"ohte hulp b16ef uit . Reeds den tweeden dag nadat can welgescuapen doobter ter wereld
geKomeD, en a.ntje geldelijk uit g~pnt wal, kWQW nHm
voor het moeilijke Haagatuk t 9 Btn.ADj wat vn te deeD?
Weer in dien8t te tr eder 1 en baar kind bCltedollC

M.ar dl.rvoo, ontb,.. geld. , Eon rijk.d •• lder per
wel!..ir, waa.rmel1o eanige persoDell bnn goede disDaten
wilden be!oond zien, giog bov"Jl bRar kracfiten, On·
der deze oUlst.andigbuden nam flU b88r t c;L /lueht tot
esn wel if! Waar ,eer ernetig en door de etr.fwet ge~
wrA&kt mid del; masr ha... ~ bcweegredenen en bedoe ·
Ii, gen waren, golijt zij ook kort
gelegenbeid
had ann den dig t. leggen, .d.l en eerlijk. AI. een
Jid"l6volle mveder, mocht zij baa.!' kind niet ton prooi
laten fum kommer en ellende, en, gehoor g" ....ende arm
de !tem Tan den ouderpliubt, verloor r.ij d,.t "WBS
b•• r .eoige fout -- uit het oo~, dat ni.t .Ile midde·
leo 1 die tot Btln op tiiohz:elf prijr;en8W4'Jrdig doel16ideD,
g0oor!oofd "ijo.
To.n haar "i.ndin vruohhlo08 gepougd h.d, h.~
kind in goede bllnden to baGo.rgen, deelde Ii.j ha.r den
tweed~D dag nft haar benlli ng · mede, iomaDd te ken·
neD, llie baar niot oDverrichterf,fllko lOU heex:zendeD .
De niecdb. die op h•• , twakkea tONtnnd we.a,
Itond er op. bet kind. "an dit ,dre8 oter te geveD j
maar d.anan wilde 19 niet weteo. Zij Itond op,
k.leedde .iell •• D, bakerde but meieje WArm in eD
.Ie.pt. .iob, 100 tloed .n kw.ad all dit ging, voo.t.
H~t Adrea bad IlU 6venw~1 ,oor ba,r YrieDrlin wenwegen.
Kortoo tijd d••• n•• tond zij 'OOf b.t .t.d~b •• t..d.iiog••
hoi. ..n de Priolo.graobt, ,lak nu.t 'bet fal.'. va•
!a.ti~'. wu' ,ij in d••• littilog bur d ••!\. YOOr cioo
1fereldIYk.n .eohler b.1 ... d. l'ij b.kood. guhreg, eo
.almouelig, baa. kindjo op de .t.,op ,aa gono..md ge,tlobl soloSd, UDS.,Ob.lel .0 Un den o,er~.n~ ~•

oaurop
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,,".uar. het bJdeir.to, dikwlJ18 Jlloe~assige t errei n de Wer·
klllg dur zunded1 eB of uelet.J 6f ten zeerate bt.'llommert,
ka n hel:; "cbterl.Q~d-gt'acbut m&t zijo selden weigertlode
achokpt'ojactiewn uitstek8ude dieu Bteu bewijHm.
De artllll2lric WI-D.ryaoI' eell inhult.iI!ch~ nj*,Ild MO
beneetld is, :;301 bUltsDgewoou .an kr acht en aitwerking wiDnon, WAnU6er zlj fQlgtjue: de 1116uwe eiscben
wordt ingericht. Het Bproekt ranr.;elf d"t hat- N tlderlaudBcl.te feldg escllut reel tCl zwa"r 18 om op de 1udiache terreinen g6bruikt ta kunnen worden. Men
lll()l;t daar oen yuarmond hobbeD, die gema-kkelijk door
menscben gedra.gon t langl!l smalle plldeu v~r·fOerd en
In cen oogwenk o~er de memg,uldige beletselen heen
gebracht k.an wordell. Ve afi'uit moat daa.rtoI;J groote
I!terk~e, lagtt uderell ell eeD . garinge ·apllQrbreedbt1
beliilteu. Het lioh~e vootlaad-kauon fan t) eM.., da t
t ha n" d e bewaptming del feld~btitterueD te At.jeb uiumaakt, voldoet ::eet goad wat beweegb.arheid betreft~
mAar de nitwerking 18 te gering.
H at 1.0U wa.a.rsohtinli.jk DIet ftlel bezw.ar opieveren
ontl etelael VAn yoldgezr-I:l. at ook foor heb gebruik in
lodle toe t.e passen.
Voor de ot.lwnpsning der vele postell te Atjeh be ...
J

hooreu io.g.lijks uitoluit."d acht.rlaad-kouDnnou gebet:igd t6 worden. De gema.kkelijk:e be-diening, eenvoudigs munitis, juifltbeid ell groote dracht Va.u het schot,

mijnen ,itteo, bo,en , wordeD gphraobL 1)0 "1>f:/tJ m.
~ult d• . g_~i.d.Di. , .., de••n ",.a, iI,,~' ai. hij nog
~aren lee~~, de rijfl.te man '~D d~ wcrehl iol '6D.
10 le:7~ hwlden twe6 ISle-n ill SaD FrAtlOiloo ia
eeD~. &lJ.tr ..t ee~u n&d.erige teetal1l'atie, di.": voorn.
mehJk door .oopheden on m.k.I..... werd be...bt,
DII! mlkel •• ,. in ruijn.andeelen gobruiltten .'De wI
Van de beeteD }'l(lo:i en O'Bri '1 om over bDr!Ju~ •• ~
k.o t •• prek~n, en dit ge•• bied"e iD legeDWOQ,digb.id
van de t Vtea leren, die daardoor voldoende keoni'
.I'd.den OIU nil eo dan gelukkig in ..ad..l.n t•
IIpa~ul o eI'en . .z.l~ ver.kregen op deze wijle e(!:D. aardig
k~plL.aJ, dat ZlJ. be.temden o~ .a~deelen in· eeoe pui.
k. mlJo Ie koapen. D. g.ieg.nbOid daarloe oul.lond ,
weldr £!, en op .~aDd ran den beer }"'.ir - een ingenielu
- bell'gdeQ tU, hot, ge •• menlijk kopit ••l door a.nd •• lau tt:) koopen . III eene tniju genaluud de HIi.~e and
Nurcl'.~IjI!. - De::a zHverwYll gaf hun gednrende eelli.
go" tud j 180,000 pe, Ino.nd diridend. To.h dadden de QaDd"slen; meo ge1oofde, dat de mijn weldra
uitg[ wHkt en waard e100s ton blijten De hear Fair
wn.~ eohter fall ee n andere meeniog en wilt ]'food eo.
O'.Brh-n te; orarJoden Om bUD geld en tijn .k.'pitaal te
beateden om l.n~zl},merb8nd .1 ttl ~.ndeBlen Oil te.
kOOpf3-D. Toen IlJ de maorderheid dar aandeelea eD
~ua de maobt in banden hadden, benoemden JJ
l!'air tot dire.teur en werden
Idrie ... r rijk.
De beer Fair, die ,eer "ftfrtrou.wd ".e met
de be!! ie mi ddelen om llaar liheraderen iu de
be.~g en ta riO,ekeD J o ndert.ocht sUe deelen fin 'gIl
n:~n, e ll verkreeg 1.00 de ofertuiging, dat ,1,,1
IHJ de Hale and NorcroeB eell rsulI.cbtige .der raQ
.2iilVerertB in dsn berg lUoeBt beBta~n. Week un weol
zocht hij o.oder allerlei geyaren en moeielijk:h8del1; n_
eens tien dag en in 660.6 richting te b.ebl>eo. door.
gegr'Heo. ontdekte hij eea breeder . dar 8ohit~erBnd
stapbRDiet,
hODderd foet breed} ran
onge.kende
lengte on di.pl., en. woiks ' wI.rd. hij berehnd. , op
I 1,4H,OOO,OOO. Blnnen een week Wlren htj eo .ijn
twas (lol1lpagnone: eigensflra van drie fierden filin de
mijD, waaronder der.;e ader liep, en maaktenzij hnn Oll~
dekking publiek. De opgewonde~heid i!l San ]j't •••aieco
was onbe.ohrijfelijk groot. Ieder1lan ' wilde mUneD h.bhen In de buurb, en de aandeelen in zilfsrmijo.en. goad
of aleaut, re •• " met dUizelingwekkeode sn.lh.id_ Mill)

.U.

~::rte:e:~r~~i::~:g:a:nor";:::~l~:l: ::!~e::eOc~iee~:!
in de hoop op oeD mooien yond. Wat de voornaamlta
aauaeelhouder, de hear Jamol ll'.ir, en· lijn tegen ...

woordigo cODlp.gnon Mocksy m.t al hun geid .DUOD
doen , is een raadeei. Hun aa.ndeelo u gevan loof88l
winab, tint 'de oDr.;innigate verkwiiting bijna geeD jn~
"flood zou hebben op hun iDko meD~ Iedere week wjn~
Den ze weer. Zij bebben sen bank opgericnt mttt len

de kr80htige ui twerking eu bet zekere springeu der
kapita.i van lieu milIioen dollars; Ic bier al d. mijne~
projeotielefl z.ijn voordeelen, di~ aIm de~a gSl5chuteoorL
van N . 'au en 'OalifDrnia st.. n onder hllll in,loild;
ver den voorrnDg geven bovon de 'i'uur.w.onden fan
d?or eon onkel woo.d honen .ij oen Faniak uitlok .....
bet getrokken fl>orlaad of gln.dde stellel, die nog
dI e dUlzendBD broodeloo8 maakt; bet ill Angfltweilend
al gemaen bij de ve$tingartllierl6 in Indie in gebtuik
na te d~nk en, oV\:Jr welk eane reusachtige maDbt teD
%il:JD. Ret war e W61l1l0helijk te Atj oh Bltlchts ~en 800rt
gDode of tan kw_d•• ij b.B.bikken_ Zij h.bboll 600
1.n posltle·-gel3obll.b te bedgeD en wel het NedergroDt aandeel geoomen in d. bew.ging am den oil.
iand,.ha neht.rlnd-bnon no 8 M., oat in aUe OIU'
,eran don.. weder tot wettig beta.lmidd.l te malten.
atandigheden, welk e op het oorlQgaterrein kUnnen
.0orkDmen, .on meer dan valdoend vermogen be.it.
Gemengde berichtell.
Niet aileen f.OU men d,.rdoQt' een groote Y6r68nfon ,~
VERBT..L."'fDWE DIER.ltN. Atl voorbeeld ho~ Terra bet
tll ging Valin m .. teneel V"e rkrijgeo, lnJutr ook de ar tille rie
inatinm der deren reikt, doelen wij ·h~t onder.t..'D.de
beuioilgrlJk in u ltw6rking dt>d'D wia nen. \VAUnfJISr men
med~. E6n ~eer had twee houde n, een .k:leine haag·,
et' toa over mooht ga.sn hier t o lande I!hleD~ of statd..
beenlgen hUIShCtnd all een tamel§k groaten hofhon·d.
bronz e D veldg(J.8cnull in te Yoeren} f.ouden de tbAO"
ODmiddellij.k. aan den hoi grenedB de tuin, en
ge..
be.tHuude a otlcerlaadk alloll nen van 8 GJ.\;L gevoeglijk
IDeensobap werd verkregen d lor een kleine deW' van
naar Ibdl9 kUOD6D gezonden worden t was.r .ij at8
latwerk, die aan de zijde Y1m den hof guloteo. ward
pO.l'Httie-gesc.b(lt, foo.ral tegenover een inlandBchen
dool' eon klink, die 'au oIl.deren uaar bov~D. moe.t
v9.1md. :r:i6t>r g oe d~ djeIll3kn bDwijten en Man a118 reworden gel!!c hoven en met een tau.w aan den p08~ ,au.
dehJke el8cb~n uit .,tekt'< 'J u vOldoen zoo..d.en.
de deor waa 'ierbondeJJ. Zoo dikwijla 1U~n wilds;· .tOD
AMUgli lto.Ild." d d Ultru::!tmg o.~r wH.; el: ':.I, bU de InUlen hlel' het volg6oda gadealaan: SIot'lt men den klei~
dl8che brigade in Le dt:_'len, fa-It metl! bijzund erl te
nen hond III den tum op eD. hy wilde er weder Qi~.
Zt."ggt!il. Dt) weriu.oO-mbedeu .v an dat wap~Jl r.;ijn. bij
dan hap hlJ n"o.1' de deu· eu blaf:e. De groote bofeel.,e "xl'edltlo, £Oo6.le. te AtJ C'h,. vall veierlm sard, uoc h
hond grng op dlt teaken onmlddellij k nul' hot pllortJO
iu d~n r r;lgfll I:H~l.Voudlg~r dno 10 .Europa. M.eo ~ou ri en hchtbe met :r.:gn n e nB at) kUnk ran du dear in de
ID.l.Iett:ll zorgeu vl.or hut med.eVOl1ren VUh de
'I·' boogte. tel:''fiijl da kJeine can de tuin~~ij de iu de hoog.
pJaLUll;:fegerdedachftf:.Jpuo, vaa ~,.n goede~ ¥ooraa.d dy~
te "prong, het tOQW met d~ tan den greep en ditdoor .
!.!AOllct I;)U "fan uen ~~latele!;,r• .8f; materlRlen ,~ll ver-'
beet; de groote 'Iond .Bchoof alsdAn llleiJ lijn .k:op de
de~d belloooigubeden knnnen Ult ne magazlJnen te
doar ter !lg om daD kleillen ') inllen te lAte:o. Ovarleg
A JOu gt::~ut of aldnllr ~oor a3I1kooP.lerkrt:lgeI.t worJ.en.
bij do bonden Beheen er acuter in geenen deele te
1)('1 gel1ee ~kund ige ~ltlI::Ult ' n ~u IllteLLd~nce zOllden
best.an. D3~ de hODd13D zelven tob handeling .lijn gevan ~6 o!J.derY1Udlllg, H1 de~ ALJt)h-oorlog opged"nD:
komen e n !l!2 t zij:u. ...it;. t;";l:.' iolit kan ik c on8 L ft.~eereD, en
piortij ~u(Jne.n trck:Mm om ZlC~ op de 1118est c..oolma'"
o?k d.t de gehe~l e zuk . 1echtB op toev.Wge omltan••
tIg~ WlJte Ult t e rllsteD .. BElt; 16 thana vold~~Ddt1 be~
dlgbeden berust-. Bet verloop iB n.l. bet Tolgende,
kt;lIld w~ti verell!ch t. \,!f.lrdt lvor eeu. b~boorl!l~e verTaen de groot~ hond DOg JOIlg WiU', macht, hij eVin"
2'iorgmg cD VtlJ:"plt:lglDg f an tro ~p8n 1n eell onge<lond
&16 de k"l~iDe bond in dan tnin, v;o. d •• rom lit de
t,Opl8Ch klt",".t; d.<o gowwhtlgO •• ng Dlagen held k.n
denr ma.stal met 00 de kilnk en wa••l.~hte &anglnlet gellQeg ter hari.a gOllomen woraen ~a.I,lt !..l bt hell
::;e.t. Zag bB :UU ~ill~nd nasr blIlllen gaa.u~ dan drilide
der Qnde[ll~m.l11 g ba.llgt u: grootondeela van Hf
hy den kop tegoll de neor en Behoof dels op dte WIJ~
ze t er i'igde TQen de hond grootor werd, Wilde de

de

uoodtgtl

I

Een rjjk mall.
,

•
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hebben aLlall wlchten, t.otuat Ily zicll ol/ertnigd h,d,
dat de rondoling onder b.t.r d.k kw.m, dna bij b.. r,
die tot het onderhoud on1ll8chtig WIJ8 en telf geen
thuiakolllcn bad. N u ko n "ij weer gaan diene:n, eeniga
wfkt'>ll .paren, en, .la het baar dan Ter-der goIuk:to un
haar m~D.chen geld op voor'.scbot te krijgen, r:on IU
.po.dig ho.r doohlortje terugbalen eo op oigen kOlten

doen opi.w8eken. na .. r hoop werd vert'uld, en Gtmige
waken later IOn ~ij reeds aIm han YOOrnem6Jl gel'olg
gefen; lij maakte doh .aD het geJ:ltioht .1. de moeder
b"kend, kraeg bet dlerb .. a~ nt\nd mede, en vertrouwdo
bet voor f 2 50 per we ek ii.n de goedo zorgen fan

vrouw op den K.dijk toe.
not mo.d.rtje wekte t.r t.r•• hhit~ing rliep mede.
Iij,l.n .n 8yrup.thie op. Zij ma •• te .ieh dit oDk ,werkeHjll .... rdig. H u. houding brftoht den mees! gll~6~igen int.1ruk teweeg. Vol berouw, en OTer den aU8~
,top, """."' .ij het sloc.toff.r werd, en OVer hot
O.D

rcrgi'ijp tegeu de wet} weril.eD h ••r woorden: "maar
ik kon tach niat andeud u, zoo gavo"hol en amoekend
uitgesproken, en gaf die tOOIl en het k.rnoohti~e der
Ilitutukking 100V'ee1 te denken, dat ecn leder dlep ga·
roerd wa• . 0, het deed ook &00 pijn!ijk: sau t6 hooreD,
hoe die diep bekJagen8wa"rdige Giel, met een loon un

./ 70, roeds oenige llI . .nd.n het wooderw.rk b.d '.rricht, hot w e('J "ge~u. yoor h:'3r aan nBemde h~.ndeo
to ... rtNIlWd kind op Ie brongon, W.t ,oa OIJ h.t
li"ver lOll halU:' J:..OTS U met lllolk ge'foed hebbcn! Zij
W:1S ficb"iier al gelQkkig eu t..eYreden, het IO~"fer gebraobt
to bobben d.1 het Dn.chuldig wioht Ilog Diet h.d bebo.tOll !jt) Hjd~IJ. Af .... ()ok die t:rooat zDuhalr Bpoedig.komoD
t. antral!.o _ II ... 'loon W&ll rood. bY._ g.h ••l ic b.el.g
gt'ln'!uJt:ln. Zij rnoe3t naar eeD voord,eeliger dieuit OflJlioL;
and t rtt fOU bet haar oDmoge1uk .lSijn, op den do.nr met bet
,olld.r/,outl voo~1 t. K~~'" S ......"'je
po, T~r m"D-

,..1'

de~r

..pd8
"lllj toCI.l med(\ga.u ala lenu;'ud n;.r -b;~;~~· "'gln~:. .L ;;
trachLte hij de deul op de oade manier to opeIl8n
't goen bern eub.ter niet gelukte.
'
Nu gebeurdd 't; op zekerell dag, d.t by de pogingen
om de do ur te openen, zijn neus ta8vaUig de .klink op ..
Bchoof, 1.iood.t de-r;o nit den. haa.k: Tiel en de d 8uropenging. Vall dien tijd maakte hij steed. delelfde . bawaging JUet den .k:op en oatuurlijk: m!t bet gewenlcbte
gevl1Ig. Hij wi.st DC. boa de ge.loten doW' te mooten
#

..

dar van de OOBso!ldated VUgllllll ul1d Oallfornla S11·
vel'wines! h~eft.in '1 jaren :r;io b een f~rtUln r er,w Jx'",
fen ~ dnt heUl met t~ n onra~~te den n.uun van Z,liv"6~:
kontng verecbRfl<. BU k &~ £IJ nTc docbte:r, met 'RIa.. blJ
halyerwega op cen b~rg In N . vad", de b!Oll .. zyuer
rijkdommen ~oollt, j 400~OOO~OOO ten huwehJk ge...
vell, en boud" . ~.Q.u uog,! 80,000,000 oV,et' ~m !An
te lev+:n, terwLJI de j 500,000,000, dIe III ZlJue

den oud, en varderde dus Dog .t.ed. den welralijkHobeo ondel'"stand.
Ziedsar den 10eBt.nd de.o, boklo.sde, '.gea wi. d.
handhaver d',r wet, wegena het te fDnd.ling leggeu.n
verl.llt~n v~n (len kind b~.ne den de loren jaar, op e..n
eenZllUlO pIaah, met a.unemiog in ru.iwe lIl.te fau.

verMchtonde omstandighoden, 'eyen dasen cel&troC en
8 boot . ei,chte.
.Hebt gij nDg i.t. t. u ... r vad.digiog ill t. broagen P" Yfoeg de yoor~ittsr Dp zAohtmoedigen toon.
.Ach mijnheer", a ntIYoordd. d. b.kla'gd., diep OQtro.rd, en .leDf .if b.do.ide, dat bet hoog.te roobt
dikwerf het grDot.to onrecbt kin Dpl.reren; • heb ik wI>!
g.hoord, dab' ik moet .iU.n? MAar wat hd ikand...
moe ten doeu P Ii was immerll ten einde raad."
,Nu, lllei8ja", hernam de looniUst met bewogen
atem , malk je maar ni et aDgatig; de 1o3htbank 'Ii over
d.t . itt.n w.i raodpl.gen , Ge mongt nn .hut hee.g.aD en gij behoeft niet me.,r terug t$ komen.
boor !"
De recbtblDk t.A'Dlt, heart bodeD Aotj. v, 1/., de pijD'
lijke gewaarwDrding un t. lUo.ten titteo b"p_d, .n
"unemood. dat het te vend.ling le8gen b.w .. eD was,
maar niet geschied wal op eOIl 8e:H~am.e plaatl. hur
v.roold.eid tot oen geldboete taD 110.

!

J

openen. DII groot6 h~nd,
deD; " •• iu vel~ 0plicht.en

,.1.- de
Iyn

oudp,tiJ

,.n bei-

rlik. H ij ."onde .on •• nl.1 jaren op h.,.il'bd H ....ii.
I.ijn IJOit w•• d ••r t8 RHo, do h oofti~t ... d. OJ:» .Ioketeu
&fond met in-'plDu in g "tudeerende) werd hij ,enobrikt

le erms8hter gewee6t,

111.' in : hot y",.roigen fin k.tlien ~n in h() h langeu ~.ll
Illui ~.n an mollon. Hoorll. by ,,~Ul nu hl.ffeD, dan
.po.dd. fl ij .ieh tot bont. Bloft. hij in don ~U!?, din
openda hij ,I. deur oUl buiton 1'0 kom. n. L lep d.
Kl eine hond daArentegen t ussChOll ZUt'l~

VOOLOI\

doordien be; gl,s .litler lamp er d. I'lt.1 'iol. R oew.l
het gl., natnurlijk heot "ai, paldo bij h.t in de
opg ~wo Tjdtmhei.d . <I'.n bot oogenbl,l k "Il, en zettll het

wa€l r op de lamp, louuer hat illll.H!e onge mak: d aarbij
t tl gor oelen. B ij aacht eon oogellblik: 08, beke ek liijne
h.n~i, m•• r kon niet het min.t_e .poor u,n branding
ontdekkt\il. N u naUl hij hot heet. glal h.rh ••ld. 1111-

do('r

0;;' ,len bof op, do> bl o.f oo~ hij on
hKd 't allen l ebij u
.I•• f bij de deur .Hoon h.d geopend am zijn kalUt' r.ad binnou te I.ten. D"t di b .1 uolt t.1 Mohiju W.d b~·

wijat do Oru~bllUdig hoid, dat zoo ,is kl e in~ h,on~ nint
dadeiijk dell hof tJpliop, do groote den tum Wglllg en
dan rondsuuffclde, wei eon bc wijs dua dnt h ij iets
... erwaolrb had. 0111 1jU t(l vnorkom en d o.t de dour dOl)::
den houd kon worden g eopond, Wt~r .l uau dlJ tu i nz ~ Je
Gen touw bovestigd, dab de de ur etra.k t ogen dun P~!f~
gedrukt hiold, loodot d" klink in den . haok lerug " .l
.1. do !lnnll daze oplichtte rll wader h~t ,"lion. ~It;
.ldol1' aouigen ,ijd, totd.t op "oke,on di g do IdolllO
hond aUeen in don tlltll nolltorblecf on llalor ge ~I.l
f\ tli t~1l Iniflterdo OUl teru g to komen. N u. bagoll
~t ~tl
rcgeneD 1 Oil claar zgn lUBtlater wil t dt\t bij Di e~ g .&PD6
nat wa.~ BI~ot bij hem tot r.ijn strnf op. Weldra dau
ook, tOCH! de regen 1It1 hurder en harder . hOg;)ll ~,e vnllon, lier hij DIUU" de deuF OD bogon JA.mm~rllJk La
huilen a" Ie blaffen. De gro,te hond, die DIet bor g
Toor de n :cgen wow, deed ll'a .1 hat lUoW:Hjkel om ~e
d.lJilr te op enoll, doo h to v<3rgf.leflS. De kl elD 6 Ya !l zlJo
kr.nt b ego~n in tie deur t e bijeeu Oil spro ng t~galij k
in de hcogt e, am te bep ro8ven or ove r te Bpr ulgaD.
Bij die gelegenhoid kw.m heb louw hem tu,"oba". de
tan den It walk hij B~uk b ee t~ W.tU'OP do d our op 6nglD~.
Nu wi~t hij ho o te mo eten doen om,. 'fall den tUlil
op daD hof t~ komen on b~Elt bU daD oo~ ger~~
geld het to uw .tuk. D.t bovendle n de .hand met enst
dat d~ d~ur geor end ward wnnnc01' h ~j de KlIn k opuu wde, Ul~ar d i. t lIlj onwill okeur ig d e;:J. eGn 8 gel o kts n
Hot-Oot me t den neue herb.aIda, wordt door het TolgB!l.
de bDWe%~D: De deu!' D I\\U' hot !'I trooboi: iii op det elfde wijr,e ingari ht HlB die llilaf dell tuin , de klink zit
Alleen een wei nig hooger, dooh zOr) da.t- d e bond hn ar
kun ber.ikon. Oak hi er 1I;erd de kl.ine dikwijll opgeIlotOD , en w.nnear hij bl.fLe deed de groote hond ~I
Ie poging olll de de ar teo openeD; 't '(iEl~ ham ecbter

niet in de klink op ta hohtotl. Het d!6r kan gOflnO
gBTolgtrekkingen make u, m. ,ft. -w. uet kan niet denken.

D.s }::ER B'I'E

RED» TAN lJlllN Kn o 01U;'BINS V AN D UI Tl:iO II-

'l loo n de k roonprius van IJuitsoblanu by ziju
la. t.ta ba1ioek n,,,n Keuleu, in gatelscha.p van den
burgerneeater, JJr. B eaker, de b. kend. Isaboll....1 in
Gilrz6niolt b~r;ocbt, r.' g bij b~j heb binnenkomen daze
LA.:5n.

rond en •• ide, op een bop.olde pi •• t.
den heer B eeker.

wij"end., to.

" Zieb ier, mijllheer do burgemcest-er, op date pliiats

fisb ilL eenmnaL in den 'f'olet en zin dea woord:l van
angat gafiweet."
_ .. En waurOill, K&i zerlijke Hoogheid? 'lrO Jg Dr.
Heckar, die , erwondord was dat een zoo hooggepiaattlt

heer

av ena!s .mder6 eterveliDgen

/Ivan angst

hon

zwe~ten/' tOoall5 men gew.oo~lij k. r;egt sis iemllnd. zich

in n •• o.lijke ougolegenhe!d bOVlnd, en geen UltwOg
wee' , ioh dumit te red den.
Da kroonprine vertelde nn op Z6Br sangeuAmen
toon:
!tIn den eeraten tijd van rnijn rCl'blijf aan de uo i~
l'erl!it_e it t~ B onn Kreeg ik eena cell brief un mijn
'Vader, die 111ij 0, B. sebreef dp"t; i k , WOlllle o r ik ~o u .
worden uit rTimoodigd bij de fecatc ll die in de:z;e zel fde
Ia ab eHA~llal fiouden worden gegsfan, de uitnoo d igi ng
mOfst .fl.nn~mOD . N u kCin ik mijn vader en weot dQ.t
't al. een bevel mo t'lt wordan m~Dgem6rkt als hij op
dien ~oon 8preekt, eo da b hij goon legenBpnak duldt.
Ik l.l. d W t1.~t'o m tl l:t nit.noodi g ing a nu, d ie mij kart
dl UrOP ward toegeZionden. IT,at ,'J as bet cerate fe ell t
w..-rop ik ab vertegen w;>ord 'ger van mij n luis werd
uitgeuoodi gd, en daal' ik ,,-oorai' kon Bio tin.am eo. dst
ik da ol' den gaitbeer 'ZiOll word en geco m plunenteerd,
lllsa.kte ik reed!! bij voorhaat een to';:Bpraa~ gereed
om op de v-erwii.ch te redB te a o tw oord en . Ik l cH'rr do
mijn t06BpraliK vs,n bni ten en kon deri6 daD oak tot
genoegeIi
van df! lUuraU
mijner atudeer k'l mer
woldIn r:onder hsplOlreIl foordrfl gen. AlduB. ,ol k ome~
toegerulJt op de. dingen di c· iro. Jan Gouelen, _ging
ik op den b~pa!!J den dag Dna; he b feelt te K eu}I)D, 'en. op bet ajj,ngow~";9n uur naRr do Ieabella.taal,
Wlar ik. t.e et bartel ijk werd ontva ngen. H et f6e8~
had tun gewoon beioop, en to en u& verwachte feBatelijkB toelpr.,k tot mij was gerio ht, oto nd ik van mjjue
pil.at. op en zei: c Mjjne becreo !1I -- M aar hoe vo or·
tre:felyk ik. ook to VOflJn mUo reds kande, kon ik roij
bier in de ItI"bel£~n.l bet begin niet barinn e ren - op

het oog.nblik d. b .1I. r oog.n or mij g,ve.tigd wore".

T erergeefl tr&C'b~te ik het mij La binnen t o brdngen!
,,'Mijne hee ren!" zoo bega n ik weder, eon:nienwen afm~

:~~p neme~de..,. ~Jl d~ ,?~~P dat ~k nu h~t b egi~:,..:rnij~~:

. obooDe rede .11 ik ulij had ",o-orgea taid te tull en h01J~
den, wild. mij nn niet fan de lippen knnt.n. Aller
oog WlI8 op mij g•••• tigd, . on doodeche .tilt. h•• rsobte
in de cald. Een uaci!olijke angst ba i' ing rnij, dikke

Itweetdroppel en pa8Il cion op mijn voorhoo t'd , duizend
gedlchten lIJp e~ldll!ln m ~ door bet; o..ioofdj moeat ik, eon
Hohenzollern, mij doen kennan all! iemand die gOllD
ge'impro,i.eert ie rede knn bouden? Moest ik rn ij ne
kleinbeid toonen te geno ver menscilen, diu eenmaal
mijna onderdanen zouden worden? Neell, dnt kon dnt
lIloeht niet wef.en, en met Bene 1'ertwijfeling, looaia
hij aHeen kent die 2iich in e8n~ moeielijke omatandigbeid bOTindt, groep ill: eon yo}r;iu, die mij te midden
mijlier f~rlegenbaid WI8 ingeTalleD, boriunerde mij
toen do folgend. ,,"oorden - en had den drs.d mijn.r
rede. Wel ill ".af wu dez" Tobin nit; bet midden
,.n mijne t08spraak, maar n il kWft. ID mij mijne ge b.8 ole
red. in d. g.docbte eD .Ioot bet begin zoo jui.t hy
het oferig8 un, dat ik m~t luccils mijn toeHprallk

kon foleind;gen.

Hoo blijde en toe g.!ukkig ik wa.
toen ik mij ko,n nedercstlso, k8n ik u nanwelijks JOag'

.1,

gen, en zoo opgewekt
BUaen inn erlii ke te,redenbeid
8en menfJeb kan maken, nam ik 'order BID het feollb
dee\' , Zl~, mijnbeer de burg6Dlf:8.ter, dit wa!! mijna
e.rsle rede,." ik seloo£ wei d.t gij <nib begrijp.n,
d.t ik d•• bijd. YIn ongl' h.b ge.we.t.

Menig

1/

van ang.t heert gelweet."

n.

GOUV.8:NKU!J, DIn. X.L&A.T801lR N.- De &m Fran.
ci,lto Oh,.",icll vermelddt t!en dood. van een leer opme.i;.lijk moo, met namo William lhgad.le, 1••t8t

gon,arneur 'an de !opro,en-(mel a.t8cbeo') kolooie op
het U.w.iaob.iI •• d Molokai. Mon " ••t ook dot in
de Ned. koloni.. Suriname sulk eeDe af.oDderingopl ..t.
beltaat ,oor . d. met oog~eeelijke m.laat ••hbeid belOobten. Bagadale wall eeD inboorling dell I.od., dooh

:~~~:I;~~~o~:t i~ol:~·~b~.~ii~~~Ie:~tet ~i:n ::il
eigell:, ~e"eging•.·.lOodra

blj bo"nlt word tan den .....e·
.lijkeD. alag. ~oor .do oatnnr. bemtn.gebroo bt.
1)0 . • i!IllWMrOp lIij onUekt& dat bij.onloi.e••
!!~,

midde1iijk deod hij t:ulks de auto rii,tliten waten •
E en OJ~ diiCh ondcl'Ioek b.;lfeatigde t en volle r;ijn dl'Ol'1f
Yormoedt:!D. On\ I.ij o hOOgD poeitie 'ff6rd h ij nie~, aIlS
ander.s go woonlijk, door de politie in bewn.dng geno,

men; mo.r hii .eli .t.lde . iob onmiddelJUk tet bo.o;ik·

king. Men :lond bom nU,r Molok'ai eu bertoomde hem
to~ gouverneur dor kolonio, wat hij jare n land.
bleef
tDt &an <iju do,d. Tor"ijl hij d. koloni. be.tuurJ.,

....' bij du.rin .to.d. gelu kkig en . oer popul.ir. Br
be\' ind cn ,ich onget!'oer 800 , lijderl!lj mAar door ~ijn
h ct en goodheid VAll bart wist hij die meest droori·
ga gemeont. te< werold toO noolijk . ell golukkig to
mak{)fl, nls ~nlk6 menBchell k{lunen hGpen. Dp lijn
nad ",ardell door lte t gOU'f6:rDemon t vele verbeberin ..
gon "ongebracht en de geheeJe be volking u g op hem
alII 35E n t.der.
D:Ii XDJ~.\.rr:&NHOHAP V AH »»N HEEn R~J]'l"P.R

I

Ii "!lioht. 001: ill wotealObappellik oplioht belaDs~

alUl de

a~4d Berl lin gem •• ld b.dr".g t no anrok van ali.
onkosten 280,200 mark~. Dallrroor moat de stad cen
gebouw inriouton. w~arin l!IucoGsievalijk GO koopliedoll
of na ndelabl:Hlie u dc n !IlOetoll opgeooIllell word en . De
indebt-tug Vloet g6no omd \yor den:)) toevlucbtsuord voor
kooplied-eol. Behllive vunr, licht, bOYra8.6ohing on kon t
ontvan gen de opgeUQmemtn op iederen zon· en fee aL·
da.g 3 m&rkt Voot' kl eiue uitgafeu. D o iud iyidue tl lo
Jrijb.eid d ~r opge oomonen !!loet zoo 'i'er worden nit ·
geatr ekt nis mo t de io richting be8taanbaal" is.
Mac ht de iuterest fan net kapitssl Diet t06r ei kend
zijn, dan moat j Bsrlijks oane oproeping aan't publiek
worden geda .. n om in bet ontbrakendo t e ,{Do ni an .
.B. .. t op 50jorigen leeftijd ko n we a toogel.toll " or-

den.
H.t afgeloopen j Ailr woa voor Borlij n rij k .an darge1like Bcbenk.inge nJ hot totaal bedrag BIIO de .tAd
fa Or weldudig. d o.leinden v.cmaRkt bedro eg 1,300,000

rnedfl} dat Z. H.
d. Sultan oene .om von f 10,000 beBehikb.ar heeft
geateld tot hat doan van Gauooopen op de , euduti.
ran don afLredenden re.ident Wattendorif.
VAN :OJ:) V.ERMO~Dl.L!.TKN DrEVEN in da m'g'21ijnen
van d e firmA G. & Co . is af wcderoiU een in hecbte.
nil gen olllen, I!amelijlr de koe tsi 6!' UJl cen del' geam ..
ploy •• rd.n bij die firma . Men von d hem namelijk in
het beYiit va G (Jon In.kdoek. on e en st.uk: gekleu rd k .. -

betr o kkelijk

h et

A g rarisc heR.e cht

in NEDJ!)ULANDSCH-INDIK

met do bijzond~:.:,~ foolBohriften 6D lUodeJlQ~ tot Qlhoo-ring Tan die Yelvriieningen .
Eell on mi.ba.. r hoek foor ieder landheer en alDb-

t onalr bU bo; BiuncnlBDd,cb-Bealuur.
.
. 5'16
G. C. ~r. tan DORP en 00., Bamarang

NIEUWE

==--

- -- - Wissel-insclliL'ijving.

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

Op oulurd.g don 200!l de.er zol ".derow Ie BATAVIA.
eellO instJhrijving un GouferneUlBnblf wisfllolfl plash
h.bben tot ~.n hodra" n n ANDERHA.L F MILLIOBN
GULDEN.
"
ji.m"Ang, den 10 April 1878.
De Re.ident,
Bli .flVe.en:
De ..d.siltent-Rasidsut vaor de Politie,
764
MIDDELB IJRG.

I-Iollan dsche ROll1al1 .s,

US WEDER ON'l'P AKT,
door
G. 0. T. V AN DORP e n Co
Celllle's Beprocvil lg,

N.llerl.ud.oh-lndi80he NOY" lle, door FRANK..

Z!L IN mJN VENDULOCAAL WORDEl'! VERKOCHl',
p- r ecie a ben 9 nur:
het bos o ho d i g d e god.elte van,

~ ~ ~ "%03

·49 ki.ten diver••

Provieien.

Aan den liooze v erkoch t.
De dr~eDdeD.

UrT TIJDEN VAN GISTING.

Haar leven lang!

.}EN pnOVINCIllIIOOS.
BET DOOU MENT .

LOS KRUll' EN SCHKIlPE PATRONEN.
I...,lDE HOSE.

ZIJN TWE EDE II\:.
416

Zeebe.ohadigd .angehr.aht per N.derl. Sloom.chip
IIPrimes d.rnalia" kapiteiu F. b r i t i U 8.
761
G . A.. WERMUTH.

Handleiding tot de kennis
van

E o e ken - V e ndutie

bet

Woensdag 17 .dpril 1818,
in bat

H6tel des Ooloni es.
(Van dell Burg· Stro.', ho.k A.chter-korks tr.at).
.danVa jlg des avonds om· acht 1We.
]len. bel.ngrijke ve ..~rneliDg boekw.rk.n in de

Staats en Admimstratief R 80M
van

N.EDI!RLA NDSClI-IND IE.

372

G. C. T. un llORP on 00.

Voor f .20.- ;
Keurig ingebonden, met vergulde titelfl
e n

h ove n d i e n

nog in etui .

NederIsudsch e, Eogel ao he, F rnn8che en Hoogduitaohe
talen, waoronder praehtb.nden door wtiion den WeIEdG.

DE ONDERVOL GENDE WERKEN :
ELIZ:E.
WIN'fERA.YONDYERTE U,INGEN.
DE BfJl!llUUtTGA.N GERS.
DE HEIDE L.l.NDROEVEN.
UIT R ET GHETTO, ! ,leolon.

Hoer G. M. W. VAN DE R KAA. Dugel.ten.
Oalaloguase n op franoo ... onage g r.til verkrijgbaar.
lY(et commi.,ion bel •• ten .ioh de firma SOESMA.N
en Co, en de 'f€rkooper
7G ~
C. A. VERMANDE L.

~Wimtfri~'~~~~.~ERVING.

G. O. T. v.n DORP on 00,

toon, welk. fOo rwerpen tot de p..·tij gaotolen goederou
behoorden.

Uriekschc en Ilomeinsche Mythologie.

AAlil>r .. TIGlliG
Yind~

VA.N- TI TEI,S. Sode.i geruimen tij d bez.icu t6 Sama.r.og zeke re WariemRo, "iob noe..,

mando Raden Mae 'lljokrok.oesoem o, die bewaer t e~n
on wettigo zoon te ~ij n fan dan rege n~ VBn P oerworedjo (Bagelen), en zioh op grond d..... u niet
aileen au.nmatigt genoemden titeI , nUl&r ook de voor regenie-zon en voorgescbr6fe n paj oeng t~ voereD, en zioh
bovelldien de vrijheid feroo rlooft knoopen met de lobter
W. te dr.gen, Wflt ,,!leon nan ambtenaren vergund i •.
Do bod.oelde p ers'Jon boweert schrU fer to zijn bij den
gd ffi ar van den L,udral,d, docb in wtl &rbei d lohijnt
hij ' gee o ander beroap u i~ te oefenen d.n bet verkoo~
den va.n medioijoen ,'oor !lommige z iekten.

Mythologisch Woordenboek
DOOIl

Dr. T. T. KROON,

lllet t"l van illufltut-ie •.

(1165)

Madame

]Ie~{lelssolln
.

ue I\fuzi ekvereonig·ing

CEACILIA,

hun laalslc CODcert te

r:: oek VIm den ndjunot .. djllkst. R. P. Wirioilo6aoem o,
die de door bom gevoerde pajong in bealag n am, an

Sal~arang

H6

bem t.vons be bunen gar, d.t hij bli den reehter
•• ng.klugd w•• ".gene hot wedetr.cht.lij k ,ooren van

.2 .tnJ.;:je ...

.

nevclI.

heva tt ende:

jJIIl il.l1o _U.::i

\( lii 1:H~ l! ;

!II~

&ni8tent ~re8id6nt

Tau Soekapoera MaJor;

tot dor 1. oontroleur kl. op d. uitenbe,ittiDg eu
Sohouten;
tot natarie te BodjQnegm'o

TtlO

470

tot npoichter der I e kl. hij den Water.t.at ,·.n
Wijk en Po.man; dBr tweede kl. We.tman., Legantoe r van Pol; der derde k! van W0811ik, van O,er..
vel!lt) Sc hram, de Nooij;
tot eet'Bton oommies te Pad.ng Dommer., tot Lwee .
denidem van 0., totde.denid.m t. F ortdo Kook D.vi •• ,
tot derden id.m te Si bog" Riek.rk .
OVERGBf'LA ATSl': n... J\{unt~k d. derd. ondbr.
wijlsr Muldert nallr de derde .chool to nat."via Hie.
OitE, n.ar Soenk$rta Ll3ijds, nBar Samarang l)ieter~.
naar Bat..,. lulin • .

adres van d~,nkbetuiging lot de KrGon ti> rich ten
ter zaka van het onder d. wapenan rOepen der
reeerve •. De graaf van Beacon.field leg-de er nauruk
op, dat Eagelands p olitick len aauzian der Ooeter•• lw
~uae.lie i. gegrolldveel in de tractaten van 1856
en IB71, ell onderwierp bet IrGelaat van San Sle·
fano, in 'I Ileheim IU8Scb~n RU61and en 'i'urkijo
geeloteu, san een atr6nge kriliek. Elk .rlikel van
die overeeol<omst ie, leide hi], in .etrijd met d•
.00\lvel1 · genoemde "tractateo.

De Graaf hield

ai. ~iiile Dl6enilll!'

.U1ar.ue,

rlat d.

B. KAR'l'HA.U8 en Co.

VAN GOUDRON OE GUYOT (B.ht).

B. Kf Q.THAU::l en 00·

V oorhand e n b:jj

rijn Billardlaken en Billilnihallen
B. KARTHAUS on 00.

Nieuwe Romans!
BER'l'HOLD AUERBACH.

De Lummel ul$
J\tuerilH..
.
Gravhl ell vrouw. Blad2;ij{le ult eell
v~elbewogen leveu. ~ ,II.
MAlIK TWAlJ.\'. De Lotgel'all en vall 'I'om
Sawyer.

G. C. 1'. VAN DOM en 00.

Werken van Oharles Dickens.
Dror.::UHt Grooto
,erwllohtingen

I 2. -

Dro KBN8. On.o " edenijdHobe ..iend, 2 Illn.
• 4.DruuNB. Kerotvertellin ge., boutt.nd.:
EaneGeostvcfBchijnlng.DcNieuwj atll'i1klokken.
R et krokoitjo in don lIcboorsteeu
• 2.-

.BAZ AB.

WeeDer Ueeren Sc/J0611cn en lIollinos
OURS LAAHSJKS,

DIGn" •. K ... tvertellingen be ..tt.lnd.:

Lirrlpot'!} (lollnnonealen Lirrjperll ligut.
kor iomn.ntls bn.gabc.

een klein mUlIr puik parlijlJo.

J

eil

Smllar••y.

V 8l'krijgb a al' b~j
G. O. T. VAN DORP & C O., - Samarallg.
c

(liGS)

in etellon Viln 8 .,n 4 atQkR.

R KARTHAUS

G. O. T. VAN DOEr en 00.,

ilJOltNS'l'JERNE l3JoRNSON. III de Berlren.
HERlIiAN SCHfiiID. III het MO!ldal.

BAZAR.

189

:: decUJe ••

spoedig · -ver'WH cltt.

Teercapsulcs en Tecrlikcur

Lonilm, 8 April. De Graaf van 13.acon8t1eld en de
Miniel.r van }'inanoiiiu hebbep atel,len VDor eell

DOO n

P . H. GEIST,
(563)

BAZAR.

469

Van Reuter.

B. K ARTHAUS en Co.

A~JERI CAINES versc~i~n~:~orlen,
471

twee deeltjes van de beginselen der
1,.l"'tJ o~_U.l1BL I'un tJ . 0 . d • .K.empees.

met Z WR.t'be en Iv oren heften.

B a, z a r.

228

Hamel;

in de

~

..i.1:...X..i"'i:3 'ciil. ..tn '" U'tJ.i.H111,
VAN DE BEROEMDE FABRIEK HERDER,

aau .L edeboel\ t\Sitiitent -

rellid ent; KKijaer, commies.

. tob

Oplossing del' vraagstukken,
voorkomende

BAZA R.

BA'l'ATU., dd. gi st. ren .

,'r b

Hoogduilsche spraakkun sl,

Uoo!]auitsdw taal mel opstellell tel" toepassing.
2 stUli::Ji&J!fi.

TEljEGR.AMMEN.
J.

I-I-. "W". MiiUer ,

Groudbe giuselen dar

'itel. eo ond.r•• beiding.n.

GEPENSION NEE:aID; .on Blomm.lbeijn, .rohil e.t.
BENOEMD: tot Tice·pr •• ident in den ra.d <on
N.d.·lndi;;, Andree Will ••• ; tot lid in dien Ra.d
Ned.rburgh;
. ,
tot re.ideDt .. n Djekdjo •• rta Sohiff;

J. N· VALK H OFF,

'Volledige leenml'slls der Fransche taal,

op Woeusda g 17 April,

Gi.teton oDtving d. gewo.n i e :a.don M •• een be-

G. C. T. VAN DORP en Co.

~z"euwe Leerboelcen!

Ten gebruike bij school·, huis,
en zelfonde rricht.

eIl

Signor Orlandini
zun en mel medewel'ki.ng van

00.

ZCl~

,. 2,-

Verkrijgbaar b{j

B .IIZA. 6.'.

G. C. 1'. VAN DORP 0000.
( 602 ) .
8 a mar. D g.

ontegen ..sgelijk ,I. bo. t • .on •• l\foQdilllt. "lIor .a.i-

Fraaie Kaarten van Ja.va.,
b.... rkt Da.r d. 29

Handn aairna chines
L 1 T 'r L K WAN Z E H,

UlQchinelj
.
nt6t gO"OD. Iu.bnm. en 12 D•• ld.n tb~o.

" extra 16 "ule do..

.67

12.

' I 6G.. " • -76.-

!'. K4BTIUUfI

•

VORS' l'EICIJ IrBLOE D.

Vrijclag -aanstaande 12 dezeI',

Vervolg dor NiouwsbericlLtcn.
UIT D JOR:DJOKA.RTA d e elt men ODS

Verzameling
van
Algemeene Verordeningen,

Altllgeslag en ·Vtw !luticn.
Vrijd ag 12 April. Van t!illlige perr:ccl¢.n in ltc, .-IIIMl dar
,Vces un 13IJcJel Kamel' :llhio!' ell K<ccutic tou llUiz6
la.s'll') van 'r an Jug .Bi? door den del 'w:\a·nt l.' :Bohl'ont1. en ten

mArk.

r~a.n ..r

..I . ie b by ae 10ling nn hOfen.taande Ign eer.te ,oordracht bArinoeren, en lich
daarbij ·,oontellen boe by, .,en.l. d. Duito.h. Kroon·
prinll,

It'n met de hand af on Jette bet. weer op, ete6dtJ
mot d.".lf<le uil'oma'. Do proof of.rtuigd. hem
dnt bij onder de b.,oohb.n bohoorde en on·

bepalingeu van dil tncisal, wurdoor zDowel Europ ~esch ala Atill~isch :-r uddie aan RU8!::-,ud onderwor ~
pen wordt, dell !veg v~n· Engelall(j nnar A"ie
Bluitan. De pegitia , uu E og-eland en de vredg v~ll
Jilu ropn wor den Jaardoor in g evaar gebraoh t, e!'
beida behoo r~ n te worden gehundlJaafd.
lIet HODgerhui~ ve reenig-d. d eh mot he t vaarhtei,
zonder tot slemming over Ie guan.
Het IAlgernuis hesIoo t de iebatteu er over te
verdragen.

OD 00.

lra.rten der ,.r.obill.nd.
Reaidontien.
Opgepl.kt 0p LiDoon en RoUen eo ,erni.',
. . ,oar .I.chto I 12.,

US

G. C, T. ,an DOIU'

.~

£?I

'ID

Podlr

DIAl'

A.tJob,

dOD

lh••"

2{O.roD

•••r Pal,m\'''g .n

t8::i,~.~tk!\;.:'ltn'to'r

torng. de>

UJ'Ofi ..un

aanEOTll f.. t

,1>;(

YaH ~()};MAJH .JA vb B[\Wt l\LI.
den 28 tHl 'fAD olie mf~!\nd , .

Handjj)wlI\~il)

MIll'

l'll

eu nun 'an' enu~ Jti.rumd ,

tcrog

, .

,f::' - : - .. De

en Co"

.i rw' ··

~Iagazijll Van

Dirs8t uit Amerika, ontv;1lJgen
FAIH.IH.NKS WBlc;G :;OHALIlN

~3~~

on 00.

Vuurvaste qteeusu ·en Vuurvaste
Klei.
00
~: Og S~A N erl

Pel' ,.Prin~ \,iln Orl:lnje" ontv8ll gell:
]::)RAOBTIGE

DAI-ILIA-BOLLEN.

Wegens vertrek te koop:

°

Te Letichtigen' bij

t('ge[l r;ee r Inge p rij 1<",r,
71 8

Uitgezoc hte groot--e

Aurdappelen,

F!

€Hl

pet ton ferkrtigbaa.r bij
1\.10. N EII.L en 00.

Bwten- en v'innen
L T E If f) 0 E
le hes:omen

l4.87

I{,

hij
Mo. NElLI,

OD

VERKRIJGBAAR:

In Commissie ontvangen.
!.eC l'

A.UEHICAINE,

(1974)

PUUlAtlVITAS.
ron t v

B

n g e

B

D

R,. A. RACINE,
7

'I'D'!' !:) 1/2 UUR .

~lABRIEl( KAL[MAA.S

bij
G. A. WERl:lUTH.

SOEIIAIlAIA.

in I.rachtbarul ... ,'erg1l1d op lInee
c n: r.-~·i El ustree:rd.

G . C. T . vPon DORP en Co

IJZEll GIETERIJ
ketelmak('rij,

metaalgiet<>'I'~j,
S(l1(~del'U, kop~rslagel'ij, draaie·

I'ij, aile soorten van machine·

F..A.:aLES

rien gemaakt en f!,'crepareerd.
1\ Ismede ycrkt'\jgbaar aIle
machinel'ie benoodigdhcden.

DE

J. d .e l a F onta ine,
IIII/slr"'. ·de 100 qral'lires .
Prix f I :r;f; .

R. W, DEACON & CO.

FABI./ruB
in prachtballd met prachtige platen
vall G. L~OR.:E.

DE :FAJ)ELEN
la. Fontaine,
,J, L. L.nn:l!~(~OOKATE,

11l';fil)W~.v'~ M~(lTr,i{nAn

in ""l.phtlJand.
~ " ~,~ ,,

;-'-' ...- .. .:;~ Hr..::"'-'-

~ ~6-w..~~~ "'; ;·~

.-

va.n G .. DORE.

GOEDKOOP.

Keyzer's E andooek voor hetMaholDedaansc:0. Recht
.
voor slechls .

. .1

.

5. -.

G . C. T. VaN DORl? & 00

(1848)

~~ o<"H-handen

G. (:. T.

VAN DOllP

Mr. p

b!j
0., te :- amarang:

&

BROO ~; HOOFT

G.~VJEWS,

"eo.,.

(~Jl

l\it'IIWt ·
, ())~

(liO .. )

\'
P"r

I!.( C'

".-dd ..

, t

f.

nJouW'

G O. T V AN I'ORP po 00.

D.e. II enwsl~ TalJeJ"li.!Z,.,.,~ dili~s, asl:
C()LLI

~, I\-' y LI' ~, r"

1I . (J~,('y Dud

__.---

- --_.

Perl'Y and tb6

I~r .. n

I'll

lur M "

ZwnrfUzergaas ·

d ,',:co"dilly.

ill di",pr,'o numnJ.ers, uit8telt81 d g~8cblkt. "o·r Heeren
til1i hf'. rfabriekAnteD ell Koffi - p18n~ars.
' . 78G
.
cBOBB,MAN. •• Co.

M A , lIE~<. C" r'y 'V.
V,·.- k.t1j.-,,;,. ..:,_- L · ,.
'
142 '
.
G .... C. T. VAN IJORP.. • " Co,.

. PJiki(jgbaar)'

' . v".' ,,-,.

v."

,"

lIW .lRT TI'JI!KIU~' KRIJl', eo 140tl'rl;KOOL, bii

7411

G,. C. T.

(74
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Twee Centrifuges van 32 duit~l,

van Fralelli ;\Iastrodomenico. ·
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Reeds gearriveerd:
te koop aangeboden:
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zOJ.~der nieten!
VAN BYOUTEHI . '~N
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O. A. REUBRS.
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TE ROOP: PA·A"Rl)J~N.

Ood erg eteekenu o topr ee6nhnt van

Loterij
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R. W. DEAOON en Co,
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Ned. Ind, Stoomv.
RET

Maatschapp~.

STOO MSOHIP
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H oec1en;

CD
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M.A.CLA.INIl WATSON & Co., B.t.,iu.
ilIo. NEILL & Co.,
Samuang.
FRAS!i:R EATON · & 00..,
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D:t van I)ll ti e g{] r: stig u{'kpr.d~ comtn eu solenhnie 8tr lt
tich tbnne op veler BaD\ rfl.~g ollk ope n YOOI' logtes
VI or reiZ ; l!t TI5.
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Hotel Ort·l:Jatavia.

VAN

\UlC~ oii..~iI. " ·;: :..-'e ::::; a· '-I'.

J. W. A. V A.N

Met de lij.t zal huie a~f.I lIui e ror.dgeguli warder ;
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op do llj,t te pl •• lo,n.
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SUIKER PANNEN,

i! ltJg:W{l: I~ II rnimtc'
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van e\:? ne zitling ~OO l' twee pel'dOlleU voorziall en
wet onder door dra aijc ndc vnor wiel en.
Een daal'uij beuoorend even wein ig gebruikt 1'UIG.
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wordt te koop aangElhoden:
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voor de Su 'herf.briok KA.LI-BAGOR
"
ill de Heaidentie Baoj'lf'nl!\1! wordt
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go t' rBngd t;en FABIHi5K.'e OP·
ZI~NEH.) (lie boekbollden ken ell de .fnv"A1JBCh e lasl
l'oreisBL.
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N.uu· · Ulllijon oasin CO Bl\weau deri 22eu HiD aJb mUDd.
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:-; O l'~lJIall
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Van 80~Ji.A :U.u.. vir. Ma"kRRSftr :, aar t1e Molukkcu an tcrllg.
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?iju t; . I.I.tl5 w.". (' .ruiw voor i.. . n Ulb:
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Ba.t.llvih.
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£Jig~I•• bo
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,Ike Plaand.

H. H. EUZIERE.

Gezagvoerd.r VllRMAA.S,i
.,erbrekt den 12i1D dezer, dee mOl'gena ten 8 ure,l).at
BatQ.vin. '.ralokbeto ()g) .BtHl koe1 6D, Pad.ng, An.l.boe
£.'>0 Atj ... h via Pc--kBlongflll, Tagal. Oherlbon.
D. Agoutoo,
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Me. NEILD on 0 0.

V001' Bijlading naar Batavia wordt
aangeboden het Ned. Zeilschip

L i qui d a tie.
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