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Geven met

dell

meesten ecrLieu te
Nededanders,

kenllGtl

I

de

meewleI'jarige in-

Iuuie:

van

aan ttl leggeu Iijrlcn} maar ook de reedB beataande
.,laat8B]l00rweg in Oostelijk .Ial'a, zuUen gaan af-

I

Ann
de T(cceile ,Kamer der State;:· Geilernal.

gezet~neJl

bnten begon oJ to wBt'pen, doze buten
dat
to mindel'
is, wanneel' de
g-eheel ten voorueelo zijn golwman del'
'
van den
nint in eull olllwl
8cha,tliist;
maar - zooula rnr:t Nederland tag-anover
dut immel'S bezwi1arlijk eelle anUe1'8 oAle6kenis' _I
het gevfll is ~.- in een geheolen Staat zijn
kfm "\yonlen toegekend arm eeoe financieele
., _vereenigl.l;
bet geraarnd
versehil
dllt imrners de leer, als 1.011 ,Ie SOllverein ziell
do
\Vo\'dt
de bobBtinge" zijner onderdanen

bute,"
sedert

dal
met leouwo7.cn hebben kCllui:3
van de
di~ bij Je ilOOb':8 Illdiauhc
ring
zijnJ tot invoering eener bolujting
"Van EUl'opeanen, mot dozen gp,lijk gesteilLen, en
Oo.ster~che vreemdelingeu;

dat ,lie planuen oOl"8proukelijk,
1874 door de lieel'en O. H~ ilERS en J.
VA.N fl}YK aan Zt£x. Jen Uouvernem'-l-tBneran.l in
gediende on twerp, strE:kten tot heffing eener 1i(!No(j~

persoon;
dst zij eehter thans, blljkens ue Ulededeeliog-en
van den llfgetredeu MiuiBter ALTIKG MEES in bet
del'de hoofi:l8luk uer Memorie van 'l'oelicilling rot
de IndiBche Begrooling vour 1878, in uiel'
zljn gewijzigd, dat het 1h,/ullirecht voor de
vreemdelingen zul verv[].lllln, Gn ueze dUa1'8ntegen 011derworpell zullen worden aan de. bostun.nue bela5
Hng op het bedrijf,
h~H'~ llieuwe l'~geliHg,
tenvijl wat het
de geen unh'erseel 1'8cbt va.n G percent zul worden geheven, maor daurbij eene nfdalende reeks
zsl worden aangenomen, loopenda van 5 tot 2

cent <..lier huurwaarde; een en andel'
der beBtaande h~lasling op pn.arden ell rijtnigen;
Jat zij ten volle de Jriugeude uood,akclijki,oid erkenneneenBl' herliening van htjf, in Nell. ~luJiti geld8nde
belastiug'Btelsel, zoowel voor Europeanen en Oo;ter·
ache vl'eemdelingen, uls VOOt' tie it _anJ5chc bevolking;
• dat zij gebeel d,:rc1l'drongen

\'an de billUklteid
aok de guropeanen naal' hun vel'rnogen, eu wet iuacbLnemiog
der bijzondel'e vQol'waaruen waarontler zij in N. 1.
verkeeren, in dB algemeene lasten te Joen deeleu;
Jat het niet hunuB bcdoeling is, in be$ljhI)IlWin~
gen te treden over de
of door de

oro, bij zulk eene

j

noernd" plannen, ook
leidl, een stap v(JOl'lva.rts wordt
Jan oak naar hunne va5te ovel'Lniging Bell onLken·
nend antwoord op uie v!'aag onvertniJdeliJk is,
aangezien bij volvoeriDg' del' bedoeldc plannen de
hela,ling-druk voor de InlalldselJe bevolkmg in
geen Bukel opzicht. zou worden verzuehl, en <I"
groote fout van ongelijklllatiyell dmk op de Euro·
peesche inp;ezetenen onderling, door de inYoel'ing
eeuer verteerings-eu ,,"teutbelasting eel' "ou wO"den
verzwaard dan weggenomen;
dat de rflJeu, waarom atlressanten hunne overtuiging in deJ.8 evenwel niet door verdere argon·
ll1enten wBLldchen te staveD, gelegen is in . het feiL,
dat de quae.lie, geheel onafhankelijk van de objectieve waal'deJ die nan deze of gene belaslingt·e ..
geling zon mogen worden loegckeu.l wor(H Lebeerscht Jooreene hoofJvr."g, z(,neler welker oplossing geene gezonde bei3lissing vnn de 88cUlHlaire
-VTaag kan worden verkregen;
dat. adreSBanlen d.arom het hovengenoemde
belaatingplan lot aanleidiog nemen, om' over die
hooCdvraag, van welker goeM oplossing n.ar h,mne
ip'pige overluiging gan.ch Indie's loelwlllst afhnllkelijk is, met bescheiden eerhied, maar oak IDet.1
den ernst, dien de zaak vereischt, enkele beden·
kingen in hel midden to brengen;
dBt deze bedenkingen tot hun leedwezen, Blechl.
een karakler kUDoen dragan, n. L d.t von krachtig
protesl, togen de wij.e, 1\'80rop de Hnnnei.ele verbouding'tnsschen Nederland en Indie nog opden
bnidigen dag geregeld ie;
~at too_h, eedertbef nu ,rneer dan veertig .iaren
geJede,n ,tijdetip, waa,rop deze Ko!onie a~oeiell!'Jke

opsornming

fm;(""m'",nnp n;lto""o'o,'

"'ililer vleien, tlOOl' bOvensh\andfl ar.
guwenten de onbillijkheid er van, zijn onbCBtaanbaaIh61d met den gees, des lIJd" te heLben llano
geloond;

onder

ook 01 blijkt de noodzakelijkheid
am de "Bijdrage" aan '8 Rijks schatkist tot vel'<
goeding del' werkolijk len beboeve vall India gedauB
nitgaven, aanmorkelijk /rooger te stell en dan de
bovengenoemJe som van I 3.130,595, de Indieche
middelen voarahnog vDlkomen tegen de uitgaveu
opwegen;

als vun de inbool'liugen, verkl'egetl J Indische baten
len behoeve van de Nederlandsche belu8Ling-schuldigen, niel ve.',leuigd IUIll 'Vl,nkn fils
Vaal' de In,,chen de Jaren 1~35 - 1840 aan
li.o;onlO
helz'J dan ll'.eeht of ten omeebte ~

mogen wordell gerekenu,

van !lOofdstuk E op de Begroa-

WeIl~

schen Ie vcrvallen van cle s8Jeri ouheugelijl,e I'jden door w00nl en schrift kellbaal' gernHakte droe.
di" het door hen gewraakte finallvoor Intli;; medebrengt;
zieh
veel minder "nllen vermeten,
10 wijzen op de gevaren,
eigene finaneie" en ener'

(j

gulden y~n ieder paol'd, met "ekere opklimmingbij aangifte vall meerderc paarden door denzelfJen

,,"ar

tln.t fhIl'essantBn niet in

ru:ele uelaJt£ny elljJatelttrechl van EUi'0PUil1CIt E'll Ooslt'}"
belHstiug :I.OU

tail' en paarilen, met
huurwaarJe, 2 percenL van het meubelair, en

or

telijk
do'volgends "lJS!ll"<lileit mOet ueGrkomen:
dat !lie N edel'landers, die
hd tropieehe klimnat vC'l'trekken, om, ulet ;t,WfH'en arbetd en onder
velerlei moaielijkheden J de lwloIlil1 producLief te
rnaken, da.al'mct} slechts liit nil,Wel'ke!!: dat .zij Jen
belastingdruk voor (]e overige Nedcl'lrt.llllers, die
l;u~tjg; ta Intis blijven zlUen, verminderen;

I

dat aan den anderen I<anl, bijaldieu Uw Hooge
Vergadering de kosten'voar ue bezetling van Atjeh
DIet mocht rangscluidlen on1er ,he buiLengewone
Ulfgavcl1, "elker beslllJdmg door het uitschfljven

I

drrt, van ,ht sl.mupllllt mlgaanr.le, I8de\e I;eg-roo
coneI'
geoorloafd 18, ue lnttele laarllJksche
LUlg' del' Indlt.lche 1l1ll1(h:len In rlerha1ve oak de
opbreugst
ontwOlp81I belastmgen - dle voJgena
\ycll£chelljkumd oer IllvOBllllg van ledol'C belastlllg'J
berekenmg V:l.ll den lieer ALlllNrJ 1fEES III § 6 dar:
slochts moet bBol)['ueeld worden Baal' deze
l'.lemarle van 'l'oel!chLlllg tot ue Begrootmg VOOl'
m hOeV81're the [ll!ddelen
ZIJU tot
~ lSi, 8iecht" r 005!000 l.al
~ voorze-kel!'
vnn de
die voor
tot bestl'lJdmg van bet
Diet toerei ...
WOl'J811
kend zou zijn;
Jat nu, afgescheiden Yall do
de,! derbalve, al bet bovenstaunde resumeerende,
algebede belastiug!iel'VOl'lOlng om
me9t'genoemde
volgens de meaning der
een vet'weerdedng del' inkomstl::'!l ttlL J~kldng' vnn
alil'cssant.en, aan de
overwegende euveI'en
genoemde uUgaven nan mll'essanten vullwmen onmaoit
,1P,t zb India veeleel' een Bohredo achter.
noodig vaol'komt;
waal'ts dall voonvuads brengen op den wag
dat toct,
hun
uuar weuiwhe; ijke belastingi.ten1ot'ming;
20. dat zij geheel onuoodig zijn om de inkonlslau !Het de uitga ""sn in even wicht ta
bl'ellgen ,;
30. dnt zij, afgescheiden daarvan slechta e'eu
leer Juttelen Blenn Vont" tet jaarlijksch budget
zonden kUDncn opleveren ;
40. Jul "ij
en ollverbojen weBrzin bebheu
bij de huropeanen, geve.van den bodem, klin13,at,
eu geIVoou{cn,
Inditl ;
l't:!chbpraait, Htl!uitiidratie) wetgeving, - een
~t~ll:'tlkiBl, e8H voordee~
vulg'ens dar 2dressanten overtui u
ell
auder door d..:! ::peciaal fOOl' rlu A'%wif'n
\Tt-'1'.:H~11il fn;::-.:u'h:->n if1!~nnHf'~f1 "n
Jlih"lV(!l' vqn :'
geen cnkeie nicnwa belasUng VDor Indie ta
vl(8lgeBLel<le olal.uh,u Jer Ne(krll(lld,eb.e gront!- 'I /
ovel"lJlijl"L ; IS,
de daRedao!" venneerderdebaen andere wetgevingen ondubbelzinnig erkeHd;
dat verdar op de ourapl'onkslijke ueg1'0oting' van
ten w oeten
teu v()ordeele der rustig in
tell Iweedc} 1I: bet vel'onder8telde goyal, de KIJdell lHini::":l.tel' AL'I'tN(-t MEE~ \..'a:~ HitgBtX(ili:keu eel I
bet ,\[oeuel'!alld vel'biijvende Nederlander., en ' niet
lO[li8 iu alla opzichten gelijkelijk
ll1'i.lt de iln ~
ten hate del' KOJOllio zelve.
dere ueelen des r1.ijks :r.ou rnoeten woruen
Hedenen waarOlll uJre.9SHuten zich met Jen di~p ..
begunstigu met de vODrd"elen der 19de een w.
stEIH e~l'bied luL Uwe Uooge YergaderiDg ,veDden
sche beschavingt WfUU',lftU j ZOOUl8 adrellsanten
nitgaven voor zlllk
met de du bbele belle:
Uwe Hooge Vel'gadering niet boho8V81l te verVOGl' den geheelen oOl'log,
dot 7,ij, g-eliJk EInar reeds door een aantal
?,ekel'eo, oncinnig veel olltbl'e(~I\L;
die irrllnet'S
lUuut toL a:mhechLing van leir!IYoners van Batavia eerbiedig' is verzocht
bieu,
on
tal
opelling:
dedlllive
van
nicnwo
bJ'Onnen
fe~~ dente, bij
l100l'
del' uij llaar aang-ovraagda
van lnkotllsLeu, nloL evetlz8er, ja. lllat maer l'EWld)
de ingezetenen
voul'bereiding; yau de invoering' der:'
mogen hescholl.wtl wnrllen ids bn:!elJgewou8, on
heiu zoU luoeLen \Vorden opengesteld
meel'geIloeIDU(~ belnstingon met 1 .fau, 1879 t
derhalve
nit
de
opul'ellgst
eener
gclJ.leeuiug
JUogeD.
de overige Neuerlantlsclte olldel'daneo, Uillovet'
Unar
illg"8nom81Ihs!d mel:. het u.anhan..,
worden gedekt ;
de .aowending der g.meell8chappelijk
plan
l.litspreken; en
Lraohle miuelelen Imll!!" slem te do,m
dut wauneCt' moen de 80m van I' a,1;JU,()H5
door U.,!" nl, loidend begillsel voor de
dat eindeliJk nog het allerminst bel Iballs gelvool'loopig beslemt tot VBI'g()cdtl
:'Ian Nederlaud
luekolllB!.ige Koloninla politiek ttangenome-n
dende stelsel Iran worden gerechl vaar,ligd rIUDl' ue
'V1\:\ de uit.gaveu, die Let
tim behuove
warde, .1,,1; de inkolUsieu der Koloniii Naderata'llhuisQotHlkundige lhi,orie, als ZOIl een kolon'.
van Indii) beart geduan, z8H8 wnnneer mOll
po,,;!"
lalldsch Indie uitsillilend dier Kolonic teu goed ..
seerende Staat' hel reeltt hebben, zijlle Iwlotrii;n te,1t
len voor oorbg onder de gebrnikelijke aldeeiing
behoOl'f'n te kOlllen.
eigen bale te exploiteere" ;
van Hoofdstnk II der I3ogrooUng nn oems fils //(1Hetwelk doende enz.
dat immera het leit alleen, dut do vooretanricr8
WOIl(1
uilgu,;en lauL stfiaD, rlq 11/2 nlilliocll, ,"oor

ten behoeve Ian het lI1acderlaod opgelegde scbulJeu, anngezlen deze
sehnld , lflet n.f-I
lusslng ell renIn,
Lmn(n w8ullge Juren door
de loegedoe •.[e lndl,che bulen weHl
oat ZlJ evenUllIl gllmu kunnen vmden
de Ultga.·
Ven, uoor Netlcrlanu lell behoeve der Kolonic ge~ •
daao, aaugezien d.aze volgens de bekende berekening
van den alleslins deskundigen gewez.en Minister DEl
\V A,AL, jaal'Hjks f!iet lllee~' bedl'agBll dan drie it viet'
millioen, lerwijl de
"bijdragen", zander
nog van de zeerbutige saldo's te spt'eken, gemiddelu ;l,iJn niLgetrokkeu VOOl' eene 130m
van lien lIlillioell gulden;
uat Zeel' zeker ook niet in ernsL lw.n worden
beweerd, dat de [(oloDie van het nloederland een
inlegTHerenu Jeel zou uitmaken en de!'Lalve zijne
hateu tel' bescuikking' yau dt;! Hlgellleene has 7.0UJen mueten woruen geslelJ aangezion:
ItJJl eerste tleze opvalting wordt W201'Spl'oiten
door het vaar ieder ll!luscho\lweIijk rei( van
VQl';:3chil in gcogl'!lphiscbo
gesteldl1eid

J

j

j

Ii

j

ue

van het gelJende .lelsel ue gedragslijn Vall het
Moederland herhaaldolijk op de vlll'enstaamle gronden I.ebben weken Ie verk!aren, bewijst dat zij <lo'l.e
Staats.exploilntie-Lhoor18 - die iIutner~ all~ val'dere verklaring onnoodig zou maker:. lli8t vnor
lmuoe r.kening durven nemen.
dnt trouwene, oadert !let staalsreehtelijk beginsel,
volgen. he,twolk eeo volk zijlt .chatting opLrengt·
ten poreoonJijken gBrieve van dGn BOllverein, voor
gezonder en billijker rechL'begrippen heeft pl •• te
gemaakt, van eell theorie ~le de be,loelde lI"UlTelijke lIleer sprake. kan zijlll

bc~etting nn AiJeh nit.geLrokkell, knlln(IH. be,-elrikbaar blijven tot dekking- uer .iaarlijkHcbc renlon
cener geldleening, Jie minstens 30 millioen ZOIl
knnnen beurtlgen;
!lat daze Bom voldoenuG is am enn aanvallg tc

malum

lneL Jell

Y:lJ1 ~I'oorw~gen

-

waafV')Ot'

illlll1ere de :Minisler
een leolliug wilde slllilen
van slechta 1(i milli0en - 61\ levons, nnar Riia
lIicnsche1ijke berekerJ.ing, om do kosten oor bezetthlg
\"lin Atj,,,11 in de eerslvolgendo jaren goed te maken;

dat bij doze uiteem:nltiug', gelu:lel \;uiten rf)keu;ng

zUn

gelaisn do voordeelen, die lli~t ~lle.n de lliilU~

(vulgen de b(\ntlteekeningen.)

Samnrnng, April l 878.

".~.t.o,d.t wij b.t "iIl.o ,iAUDeo, am m~t d"" ,Ie
mt)e1' kracht lijo 681 t8 tr.DDne;n bandba,eD, waar wij
met keDDie 'an ",ken moedig opkomen tego"D hetg.. n
eeneD ,Iak op uio Hor ~()u WBrpeD, die ook 008 djer~

III gezOlI(hm . Stuk_._ _ _ __
RET ONDERWJ JS 'I'll SALA.'rIG A..
(J{'a~;;,te

baa" is}'
Do. Sebagen van 80elen, de red.chur 'IU genoemd
tij i\8chriftJ is hat; met zijn oollega lIifil~ senl. N. bet
iol".t rreemdo .... rdedigd Ie b.bboll, om bel..liDgSpla nneD in eon .Ill den godBdienlt gewijd maand.... r k te boepr.ken, ..gt de D •. S. v. S.:
,lets .nuers is 'h flt)htcr, dlnkbur te Eijn omd.t
gij glllBp rokell hebt; iots 8t'1derll, Diet Wftar? ingenomeD
ttl weten mIdi hetgeeD door u g~l!Iproken il. Bn ik kan
in tlit opsicht.
leekepraatje niet opmnllen, zonder
deetHl briof ,Bll u er by, diau ge wij yerguot openbau
t6 nl flkoJl ell di~ mijn aau d.e uwe tf.gono,ergeltelde
.w ee nlng uitdrukt. - Piqulni, lUijO wa.2ttrde, woge het
zijn t .. aar d e algemee no UleoLing eoo 1!litdrukkelijk en
met tOGfoel 8tttrker argumanten , dan doo:: u 'loijn weo rIegd of b• • proken, d. bel.. tingpl.nnon afkeurt, d.
handscuoon danr ,oor op to nemetlj om dat piquillte
i. bat tl Iliet to dot'lo; ge 1IVil b illeekboudelld redenearon ..•• en ill: twijfel.
J W !:' r;alien moeteu beta.len, z; iedaar Ulf e erlte arg lHnent, ale we edeillll)ed ig ,,-illeD £ij n en in de beboeften
heipen ,"oonien , maar eHieve ..• ho areel wilt 8" ona
" el l.ten bet.lon, ••1 on •• gedwong.n bYdr.ge, hoo
vrywillig oak gebrachtJ wan bllten? Ai roij: de7ia emmer
h •• lt meor noodig dan dit druppeltj •.
r 1Ve moeten W6UBcLen te b "taleo, 100 mag ik ean
audor argument van [l aamen'''!tteo, om recbt ,an
flprcken to krijgon: eilie-TO .... Ion Diet II.k !:ijn en
in den gee at de r ,aderen, om eent bet privilegie to
vordaren e ll dan de bede toe to staan, of DeOD: Diet
eerllu, tDaar g~lijk.oTer. II!I awe op'lltting nie~ wat to
naief om o'?"6rtuigend te lijn,"

Redaklellrl

Roewel de iltlhrijf'er yan !let inge.:onden IttUK,

'00'-

kOlllonde in D O' bl.d dd. 8 de,.r, he~ dobat (ill) Oler
b.t o~d"'rwij& Hlbiu fOOl' g4!l .lo~"JJ bondt, n8eIU ik de
nijbeid U niendlijk tt'J ,ono6keu het ond ~ub.nd8
uog tc willeD cpen6wen.

Suhrijrer erkent DU 7.(llf, dat dB ODdorw·~i lerfl .an
.en I t!ker e le orrnetlJOu6 gebonden tijn , en ~al weI W6t.D 1 da.t f OOl' alia Jage-re l abolon in IudW het:e(fd!' leu r ..
plan io ,.otgo.t.ld . AoLt hij het DU wen.ohelijk, dat
19 di e methQde ,erandering warde · gt)br.ol.(;,

d All

11"

diellt

.bij ll.t Ollildl'lfijll in 't algeme6n te bo.prokell -- niet
Ip.ciaat "uet onderwijl ~& S. lAtiga". [,00101. hij in 7:ijn
.,rate Ichrij,en heuft gedaau ell ook DU weat' doet .....-t. me."
bij . olf •• gt, d.t hot .Iocht Holland.eh
.preken in Iudii' vrij al geUll;len is.
lin .pre.k~ . ohrijror ,un grofheden'

.J.

II bot .niet in hooge matt:! g rof, in Btrijd mot de

'liaarheid te be,,'eren, d"t , vet:! tijd tliordt : Ot.'L· 9 5bi'ack;l!
.all ee,n of ao der lcerv..k7 tt'1'wijl dio tijd - ~008 !a
uit myn vorig tlcurij ren blijk:b - tot dell t."1iI1~t moae1ijkell i. gobrauht., tt geeo A . ha.d kunn en weten,
,i,,"ien het bOlll om wat.rheid to doen Wire .
G-etuigda hetJ woord ,f BottidlltOtlc1~" niet van alliDlosi·
hit de •• ubrijl"efll, of it uij diH t;aa.l lllaohtig om d ... r ...
in IQo,eel olereeQkcmlt ta Tinden met het Holl ~n dscb,
.... oJ.Io; hij TOn d. hi ••• chooIg.. nd. jeagd hoort ?
Kan aan een "chruveu oeD heul!lcue bedoeting war...
d iD tQegedlcht, alII dlu~r in oD wfuirheid yoorkowtJ :;00.tl al..",,, bet goul il in sebrijvero laat8te otu k ?
Hiel'in toch doet hij 't vao,komen, .I,of d. onder·
wijlen lUI eu tell geco/ge f.D lijn eer.te Bcb rijven tm
, nIt begonneu zijn de kindel'on to doon vertellen, :t
geen .e geleten h. bb~n, terwijl dit allijd heol' pl • • to
lob.d.

Samarang.
Alln~6 UN DE 2DE KAMER. Op d. eer.te blAd.ijoe
fin deze courant viodt de lezer ean adrel nan N(l~r
l.nd.oh Vdk.,ert.genwoordigil g, houdend. be. waren

I n de hoop, d.t U •• 0 mijn •• n oek 'lilt ia!daen,
he.en ik mat d. meeete .ehting.
UwD" dienoor,
Salatigo. 10 April.
:b'.
een ,.adol ,an hie-r scboolg.aude kinderen.

T'ft'1I»

PRIl>IR:!.N'l'EN OVlm DB :BEL! STINGEl.N.

tegen de behutingon, welke men "an fa orne men ie de

Europoe.obe inge.eteDen nn Ned.·Indio op te loggen.
Morgen •• 1 de gel.g.nheid geopelld worden bet te
teekonen.
Uit oeno .ergoltikiDg '811 het Sam.rang.oh .dre.
wet Qat der ingezebenen 'an Batavi., lal do le .. er

In uat

god.d·ieIl8~ig

tijdsourift ,Owte Gelll.ipen.il' vi-udt men
.en beiaag van D •. Moll iMkrodb, tot .ordediging uu
bit voornemen Y41l 't Opperbeatuur om uo;n EuropeoschaD inge:r.eteneD VIU Ned. Indie meer bel18tingen
t. doon apb rellgoD, din tot duner hot ge •• l wa.,
Do l obryver i. un meooing, dat d. bel.. tingb.taling
billijk i., ama.t .0Ie Europe.nen thana t. weinig in
d. It •• telaete. bijdragen; dab .ij meerdere D.nsproken
••1 goven ap .~n •• nd.el .an de inge.etonen in 't
b ••tuur dezoer ge westeDj en bovenal, dat 'loij mogelijk
ul moken met kraoh. op d. . I.oh.fling ran 't opinm.,.rbruik un te dring.n. De. M. eindigt ,ijn k}."""'K

4q ...

t>

Q OZO

ontwaren, dat mell ziah bier Diet teneden stolt mat

een prote.t tegob d. dreig.nde bel,"tingeD, m •• r der
2de K. mer teveno ,o",oekt . Ia I.idend begin.el .oor
d. toekom.tig. kalon'Laie politi.k a.n te nemen, d.t
de inkomoten d.r kolonie "Nederl.ndlob-Indiii" uitI luitend ten bat. dier kolonie wordon .ang.wond.
Zonder, ,1ft allder6D, in oferdl'ijfingen te Tery.Hen ten
:\.n;,dOll 'an het onvermogen der Jlo.ropeanen am meer
bel •• tingen op te brengen dan tegen"oordig geheven
worden, heef!; da ont werp er

.... o o rd.or:u

, N.derJ.Ddach-Indier., ni., te .terl< ge roepen t~g"n
l>.l .. tingplluuen , tll •• hts met b.d.ardo , edeneering
hnni. nn toest.nden geeiooht. en billij'. regeling .
Niet woinig toah i. hat r •• d., .... t gij indirect opbrengt.
Stot .. einig i. bet, wot d. I.ndbouw on nij,erheid
<I.r Europ•• n.n ro.d. bet.len • • n uitioerreobt op
bUDlI.e prouucten. Niet weinig, ambtenaren on officie ren
komt het gou,.tUment ten good.. "at gij te kort
komt door het len e e n e n m ~ 1 eOn' 0 I do. nd. d. r u v 0 r • t r e k to h u i 11 n r e n..... t gij te
kort komt bij de Ilgameens bo.c';nigingon .. n decl.r.tio·
leldln en •. onz; leU"ij gij mililchien telk.n. w.der ·
lI.re.d . t ••• om
eeo .... nhopige m.t offioi.ele,
»riot'aD ,oor ieclere deolaratie t~ " ecaten . Niet weinig
il hot w.t d. publieke ... eldadigbeid in N.dorl.nd.ob.
Il1diii un 00 •• llen vr ..gt, w..r h.t gau.etnoment
leD denn op&ichte circa niets doet, eo bet Iudilcb.
lIlhll..t .elen doet ..Uen. wi.r kindoren on •• ,.orgd
aobt.rblij ••n, en •. on •.
wEn toch ••..•. • .. wij moeteu, donkb mU1 wen"

TEL.GRJ.FIE. Het get.l tel.gr•• fk.ntor.n wordt ... e·
derom mot eeD t'ormeerdel'1: morgen tal het ko.ntoor

tloehboemi (Preauger R.g.nt.ohappon) geopend wor·
den.

,I.

_ _~'"' .... ::.... . . . __ ... .:..u ........ 1il .J n..~ uoi• .tiLiLlg, oJ.>uw,\,; WLJ IIlatl del

t. moer kraoht v.rd.rf.Jijk. inltcUing.n all h.t opium·
.andringen
op d ••• rfUlling .. n d. dringende beboeften fin
Ne.rl'Ddlou-IDdia.
.. W ••• bot met N ederland'i finanaiiin w.. rlijk tegenwoordig ni.t a.hitterend .t.. " g • • oond dot wij nag
Nederland... 'UD, dal "ij bet oud. faderlond ni.t
m.oDopolie kOIlIlen alnvallen, eu

kunnen

l' E U ILL E TON.

Hoe er

OIll'oer

was bij

OU8,

11'. H~ VER SOHMIDT.
H., ..... op •• n V.ijd.g en " ij .ton viloh. Toen
komt de meid, die WI. nag om motlterd lIit ge ...o.. t
wanb or .11 Diet genoeg, eo &egt: • MijQbeer. west
d.l· .. by ilon burgemeoot. , al do gla.en in·
.laanf" ,.Neen DlsDtje," legt . Ader bijdaar<1, .d.t
wi,t ik niet, en ik wU hat lievor oak niet wetan
.oordat \Ve klaar "ij n met den villeb, WAnt andere
wordt bij aoud," N n dat ... "el w.t een raa' .egS_D, maar fader bield bet foor eeo praatje, fll daD
had bij b.t geloof ik ook ' Di.t erg op d... burg•.
me•• ter . WaDt d.t ••• Gen onpleilierig meolch en
hij pam .yo wijn .ltoo" ,ao buiten de .t.d. We bJ ..
•• D dDI fr..lm door.ten, boe.el ill bekeoDen moat dat
1I\yo .toel onoor ",ii b,.odde. Ia we.t Di.t boe het
k ••m. mlar .1 de JODg ••• h.dden er BBn ,oo.g.vool
.,1Il d.t er oproer kome ...ou. Ik geJoof dat de jonge.e
.ulk. dingen altC>Ofl voorait weteo. Ten mil;sto er wa.
t.11I bij on. op lohool .1 io ge." .. Bek orde Ie hon·
cleD S......t. OJ! .a .cbooltijd trokke" .wij bij .we'men
door d••tad .n ooogoo .00 liodj., dat wildeu de
dind••• Diat d.t wij loag.n , M ••r .... pr bet oigeDlijk
op ••8 en ..~rODl wij bet ~iet l.iDgen mooblel't, daar
_b... it !looit ' .ooht ·acMe. gekum.n, m••, wij 10Dgeil
hot met een laort · ••n woed. dat' " •• t ik w.1. 'Ik
lion mij dOlI niot bagrijpeo ." ••rom ,ader .00 bniten·
. 1""000 I.ng' t.felde, "a.a t bet. doard. .. .. rbeel.ddo ill
~
lan,er: ~n' aode", ~~ toeD "UdlO elodell)"

"""'.1

",I

Ja,n ,iet Saruarangl!che

. dr• • gom •• nd n.druk te moeton leggen op bet niet
nood"'elgke der bel •• ting ter voorzioniDg in de
gewone sta.tHuitga,en "an Iudie en het onbillijke er
ran, loolang aBn Indie nag 100 reel onthouden wordt,
w.arap bet .onspraa. hn maken, omdat lUen goodvond totbiertoe.do Indi.eb. b.tou boofd.akelijk ten
nutt. 'an N .derl.nd te b • • igen.
D.t bet ad res den bijral Tan velen zal verwenen,
vAit n iel; te betwijfe16D. Mogit ook uit de o~erigt' re8i~
denti iin von Midden·Ja,. menig otem un .dhae.ie
gehoord worden.

,Oli l !! G.JlUIGE1TIa" be,. t in lija tweede afleY~ri llg

f

van 1878 de vol~.nde .tukkon:
Uit het credit dor menoebh.id.
Mannonmood. Een g.dicbt.
E.n I.ekepr•• tj.-,oar I.eken. door Do. M.l1inckrodt.
Brief aan d en lobrijt'ar 1O,Q: "Een !eekem·!I!:t.ie 'w ill'"

J

BlCLA.:NGBIJlt vooaRIIsTllANDBLAA..lUI, .......... De RegeeriDg
to Saigon heeit teo op~ilJhte t'au de lfermenging va n rijet
met gabab, welke in de .oogenumde O.rg. rijlt nit
Ooohincbina ge"oon ie, bepa.ld, dat bij gebrekii van bop~lingeD da.romtren~ in de kaopoontracteD, de verhoud.ing t'an g.bah in . Oarga.rijat nie~ lUt'er III mogen lijn

Kod.hllt hadden, was
Ik meen ".1 d.. t ;.
den om mij te .. ug te
,er'WoI1der~n .is die

ell op .tr•• t.
lOij de weid nog .cbtern •• tuur-

ik ()ok mute eu weg

hal en, maar het liOU mij niet
eerst oeD helf nur later tbuill

gek<lnlen i., mot d. bood,cbap d.t ik Dorgene to ,in,
den ",alj want overal .tonden de buren in do deur
meb onthut&te geliobten, om aaB iedereen die v-oorbijkwaUl le Yragen wat er toob to doen WAI, fH.. din
bleef iedereen 8liI.taan am niet mindel' oDthutet iie
zeggen da~ bij het niet wiet\' maar dat iedstOell lei
da.t de gla,en ingealagen werden bij den burgemeeater.

Nu to.n ik d.n op de gracht k....m wa.r d. burg.meeeter woonde, bleek heb dat het tOClb oiet waer
WII

wat iedereeo l8i" want bet Will naalt den burge..
D,al' woonde een tijke korenir:ooper, eD bet
dat die d. gran en apkoehb alii don prij. in de

meestf'lr.
he.~l.

hnogl., t6 jageo J en bet brood was tooh.l coo duur,
lood"t. het ,olk nieb beter ' doon kOD dan bem zijo
d

~~~tc:~e~:~:~I~'::~mD~o;'-:ne~:

':::r: e~;~~!td:~~

mij nog ,orba... all ik e. a.n deok. W.nt "ij h.ddoa
bij on. io d. .tad .en diende,\ of eigenlijk w•• bet
.en m_joGr. d.l w....I. ik bot ".1 heb d. opp.rote
'VAD da diendere, "'P deLI commielatie na. :N a. dat .a.
eeD mUD daar

wareD nile jo~gerl B bang voor, en ik

dacbt d.t. el' geeD, men&::b in de wueld "I' die Diet
bong ".. ,.or maroo. Z.etj.l. Hoe bij .... dien
tegel lltrijdigOD o.am 'k.am' nat, mooL .. ker ' weer
loo'n .pe1inJt ge"eect cijn t'an de · oatnur waD' de

m••• ter. op de •• bool bot w.1 ·e.1I1 0'" had .. Io. ieder
ge'~I , w~. bet ~eD n:t~~8,oh ~m .. V(.'or t~ .i~dereD, die
, mojoor Zoe'j88, en al. bij u ••Dk..k m.t .yn. kool.
.....1. oogen oador den .f6u ...lijkeD et•• k'dall .etolde
D be' blo.d_la . de Id ••on. · Daob dl.. ,'oDd bij QU

dall 16 pCt .. in ge .. i.ht, ·.a d.t de.~ we' if! werking III
traden ' op "16 April 1878.
OOlU"OQBDCHOU1fn.-U'. N. De h.aOlleD op een nieuwen
oorlog, di~ .. olgeo. prilJ. Biamarok:: Dooit &eer groot
zija gewee8t, IUn blijkttne de Jaatate taitigramw6D ,w~ .
d3f vet.r.uioderd. Duiteotllan !i beeft dOQr lijn weig~riDg
om aen .en Oougree mtt8 ttt 1108U, w.tutoo Eogeland
get 1011 toetreden, een olukeu r ut d", Uloeielijke quae.IJtie
bo ••rkt, " ••".n bet R.llter.telegram ran 4 April

het ge,olg il. G.Hjk prine Billllatck opmorkt., kon
h.~ RUII.ad niel aaogenal m .ijn, 000 de pegingen om
tol .en ,ohilking t. k G1'180 mi,lukton. W.I i,
w.. r kon bot. gelijk Biom.rell opm6,kte, .iob d.n
teyr.den at.ll." mel de Ipr e ~: " ••Iig '.in d. b.,it,
tera"; maar die toeBtand r.ou tOt'eD. d o, lekerheid van
IIU

periodie k wcderk-eer~ndo j ~ I:t;"i ge on kOtstbara OueLenrljkech-Bagelaohe verw-ikkehl1go11 l.IleibrdDgen. DJib nn
ODllliddeliijk de or log nU t eeD d Hr beide "uden J!ou
be!Jonnen wordeD, wile
w&luftcilijnlijk: want, zoo
ale do Duitscfle Kansolier op merkt£'l UleD ~ou nit dian
oorlog terugkeeren toO alB P rui'lien in 1815, met het
gel'oel, dat de za.k tllJ Dog niet uitgem~ ekt was, en
men oigenHjk efengoed "Iut t'oren at' 81m weer begin-

nen kon. Wlnt g96teld: OOltourijk en EogeI.nd louden
in Julk een oor iog overWODoen hebbeJJ, dan ,"ou OOt!·
tenrijir fer legen zitten met de Slaviscbe pro'(inoien VIU
Turkije, er ziju belang niet bij viuden om Z6 te Anbex:~
eeren of tot Taas"lah,ten t6 maken en de Illoeielijko verbou\1ing tus8chSll Buns twos bevolkingen weer
buiten even wiobt te brengen. En Hogeland zon WBBrlIo biju lij k er even woinig op ge~ " eld zijn, a m het
TOlkeobe ltijk wader in t;ijn geheel te hereteUen. Ook
DB den oorlog ZOIl dUll! de widdeoweg gezoohl; moeteD
wordeD, dian men llU nie t vinutln kan.
Nu heeEt Engehlud door zijn weigering OUl .an het

congre. mee te doen Eusland willeo dwingen om het
geb eele vredel!bractaat nan hot ooogrea over te luten .
Rustands eer ala oferwloDRaI vorzette lOioh UBortegeo,
en at' ilobijnen zskere bep:.liugeD g,n.. e8st te Ziijn, di e
beb bniten quae. tie en, baiten dif!ou isie wilde laten. Of
die punten vau di eu Bard , ~ renJ dat Engeland, z66 ze
sleohta in It congre8 Iuulhaugig ge wankt werden, 7;6
niet ZOll bebben ku.!Jnen t06staan, voIgt DOg niet. MIll',
zoo dit het g&nl i8, ,,00 de oneenigueid sokol tie naag

b.trof, of

ROlland in .enig punt o.n r.geling zeu

m ogen trefl'en buitell de Mogend bed611 om, dan wa. de
eiaob van hat oogenblik, om d ie puulan der vredelvoor..
waarden en nn dell toekowlBtigeu tOt'l l:j/,illftU op audere
wijze in debat te brengen, dan door een onderwerping

rau Rusllnd. vredo .. oorw •• rJeo nab de Mogendheden.
W-.nneer nn Eng.land en OOlteDrijk eBn ,oorstol tot
nieuwe regoling der Oosler8oue qlllNtie un tot: wijzi-

ging 'an hot PBrijzer yerdrag dedon, da.n zouden ten
ee.st. die mogeDdh.den god " ongen worden om . oor
£iah 1019'0 ell ander~n dllideJijk t a m lk en, wali I-ij VBr.
ISDgden, en dan zon de quaestie geschik t kunnen worden, .0Dd.r d., Ruslund gedwongen werd ,iob met
riijne

vredes '(oolwaarden

rechtsbreeks aau de voo @'d ij

der andere mogendbeden te ondervrerpen. Blijkeo8 '- J noomd teles <nm cobijnt bet Bi.morcK gelnkt te ,ijn
a.n de nel.ligo ... k d • •• Wile. li ng te ge.en . (d. D. )
-- ~--

UI'f BJ.'l'A.Yu. 8 April

-'--,

G is teren heart i .. de b cua -

denlt.d een treirend oogeluk pI .. ta gebad. Van den
paardOllfJtal van den ChincBI Tjo$ Kia Boen, wlarin
beh.be eeni ge plardeu, ook oen 1,cahl menaohen en
i:inderen w.reD, viel eenskl . pij bet d .. k in, wlI:srdoor
Terscheiden onder bet puin beg rayeD w.rJsil. E en
jong kind ran ongo •••r 3 j.. r word gehee 1 •• rpl.t terd j eOD past" inlanders i:ragen r.wu e kn6u::ingen,
terwijl ecn van hon ztin neua 6 r; een gedeelte van
den ochod.1 bij die iostorting vorioor. D. gekwet6ten
lijn Dalir heti!tf\deverbfintl yer-voerd en wen neesh root'

(E. H. B.)

bet b.hond van hun leven.
UtT SOlilR.uJ AI A. ~\o de Zdr

fan .dbaeaia

_au 't

stede cicultlert eeu a d rea
Bat.viaS Bch protest; tege u de

(So..·• Ct.)

nieuwe boI •• ling.plannon.

Ovel'zicllt del' Illdische DagblMlpel's.
T-r n f-- n11>1' .-"T' ... IT',.. - ':'''~ '.' ~ - .... - .3: :':'':''-0 ' JI= .. l',.W.J.
Europe.nen ,ioh in aeo war m klimaab nalauliseerell)'
find~ me n ill de Looom.otie/ van G April. De 8chrijve r
meent-, dat Loow"l zij, dio met Monter:quien r.egg~n ,
d.t de uib\' erJdng van koloDHi a is: de b,Ddon wU8l'uit

d.' koioDisten komen to vcr1.wlIld.en, en do at,.k.n
waar liij zicn vOI:J~ig"u nisi; t e be.olken, ale dogonou ,
die dit Illet Dr. Bertholou e en valsc ue bewering noeman, zioh beiden tun eene eOlllijdigheid 80uuldig
op het bord..

ran d.n korenkooper.n droigdo bet

yolk met lijn stok, UlA,r ~eu
hat vrouw Leidekker gew~elit

"'Nn w (Z8 zeggen da.t
ma"r ill. heb b~t van

ifl1

d. ont«tling niet goed kunn.u o"dersoheiden) d'e
pakta hot e6De eind van den atok en de majoor troJr:
aBO hat andere eind on , woallJ Le ,er-wBcbtou Wftf! ,
Lij tr?k ' bet bOl'dat want de ,rouw li(Jt dOh- etoll: los
pot~ d8/1r buit,elde majoor Zoetjell in sl t-ijn neal!lij kheid bnls o'~r boofd lao htlt bordu af onder de
Qpro( r,uake ..·e. D"t g.f toen een -'orverdoovend gelleh,
mao.r ik begreep dlt het vol8trc~t niet WII om 0' 3 r
te la.eben, wlnt alB bet ¥.66 lUoe ~{, d.n Iron het ni et
lau g bleer duren. Da politie plagen do.b ging goed,
tnftur de poliUe ruoest het winut'D, en vooral mltjoor
Zooljes, .Ie: die viel wat sto.,d sr datt nog vaet. P Ii
lnefl~ een onver8oh illi g gevoel en VOll d bat de mooite
niet Wiard om .f te wachtGD, of bet ook. wat geveo
t:ou dat eeD beer btlt folk b egon toe te: epreken. Ilater

"u

b.b ik gehoord d.t b6t . en grQot .olk'friond "aI,

.0

Ilij b.d ,~racbelden meciaillel fau de ooeken die bti
grec hre,en ba~ OUl bet v~lk te. ,erbijteren, maar da.~
kOD ik toen Diet weten. Ik WIlt slleeo m!lar uat blJ
bet nooit verder brengen r.ou dAU wajoor Zoetjel, en
li!j bracht bet oak niet verder . Want llij WlUl nog niet

good be"onDen om de lui tot bed .ren te krijgen, of
&8 h.ddon
bern at in de waling, en N ol de ,Uder,
:!at w8I de ,iesto wan uit de be~le e~ad, d ie nam
hftm .ijn niouwen bo&d af en &ette dieD celf op, en
.eerlijk i. ftorlijk." lei Nol, ,dear beb je mijn p;'t."
man !" eu. toen trok bij hem die vllile, pot oyer den

n.n•. Nu 10811 d.l, geboarde " •• ·ik al Ibuis, . en bet
fe'rwouderde ruij .Uettn maar dlt ,ader gee •• aacat.UttO
m•• kte om don .08 ia te IpanDeo ("aot wij hadd.n
.ea net teDI"ogontje) onm.' b.~ geld iD de!) ·n ·

mlk.tD. J .... lttgeDo.lIld. ,.brij.er .. bijn6 . den n.~li
goa in,looo de, ... mle te g.ring te acbt&D, wlnn..r
hij die t'oletrekt Diet Illbldttlijk, en foor lIl}mmige
galteHen ,eeleer baihl&lm noewt, Of ,eel seneee!leeran in dib opliob~ met hem ouneeD.~mmeD wil ,. K,
niet b.uord•• leo, m•• r bij 6cbyot h.t t. botwijf.l.n,
Mear, zegt hij, wat door geeD ~ene~J heer weeraprokeo,
( D

Joor d l:J atgemeeoe enaring befHtigd wordt, hat

i. d. dringonde r....d ,an Dt. Bertbolon. am bij bel
I l fMl in eell warm land loberbeid eo regelmaat ' all de
buog-ete un .lIe vuonohriftan in eare h, boudan, Ben

ra~ kan diena~Dg'.Dde Dogenoeg elk OhrilleDfolk tot
f oorlJeeJ d di8Dall! h~~ lliIraoHti,obe raa . ,. K. beriDDerb,
dill. dtl JoodBch e kotolJl61l Ian in aile dttelen der urne,
ill Eu ropa un Gibraltar tl}t Nootwegen, in Afrika
van Algier. tot de K •• p de Goede H oo p, in A.i.
van Q.1chin tot den Kaoka81lli eo 'an Jlffa tot
vaD -Monte,ideo 'ot Qnebeo tVOl-

Pekin~f, in AmerikB

dell ftftngetrolI'eD . Sedelt , vij£tig jalr ,ind~ mea te
ook in vrij g root getttl in AuetraJi6. En, "aSf men
aok in staat lij gCW61lt!t yergelijkingun to mair:en till'
Iwu9n de Ierao1ieteD en de oferige fOiken n,n bet7.01f,16 laud, "lie BtnLiBtioken fan gebf)orten en aterlten
K()m'JO ten yoordeela der Joden ui tJ IamB Xielt. leer
sterk". Heb la Ten der I.ra ~li~hn uit den geriogeo
stand, zoo verkl".rt Dr. Lub80h hot treft'6Dde ,er6obijnBal, ia o"er 't geheel Teel gonetiger foor gezondheid

.n l.nf( I.,on, dnn d.t der Obri.tenen uit denzellden
.tao·l • Bti de Jo ,! in •• It •• n h.t kind in bet . ont.
leTeuljau over tt gelleel een bet.ere ,erpleging ten
deel. De beroepeD dio door den geringen rlutHiet
worden geko1eD, tijn over bet algemeen gel:ond. De

jene,erpo.t he.ft onder de !ar.eli.t.n bij laDge nl
niet d ••el(;}e oitbreidin g erl.ng'l .1. bU .nderou. H.t
famiHelevon ill bij de Joden "eer IIterir: en in een goede
ri chting on~wikkelq; de vOfldiDgt is o'er het algemeen
ook veel beter dan bij andere liaden uit den gerillgeo
Tt::JUW6DII een Jood, die doo r veel verteringen
ill de kroeg aao de 1Je hoef~ell un l ij n huiager;in tekort doet, is een zeluulm he id. Do godldieDBtigo en
openbare.f~)eBten , voor den minde ren stand der Christonen veel.I welkome geI.genbeden tot uitepattingoo,
, 1iijn voor de J oden warkelijke fustda goD, en worden
door hen in kal me gomoedoru.t gevierd. Men go,oolt,
d.t di t all •• van gnnBtigon imloed 'ijn moet op d.
Rccliruatatie dar I s taaiieteD.

st,aod.

O,er hot gehc.1 .chijaen do Eropolnen. meent

y.

K, in de tropiache go .... t.n to "men bopro••en,
boefer zij hl!lb kUllllon brongen met de gewoonte1

om

te leveo "onder .or.tandig t. ziju. Zeer dik"ijls 'wordb
morrende ean offer ••n het ktim4at geD.U8Dld, wit
al. een boeb .oor roek.loo.heid b6tr.urd mo .. t war.
d.n. De Europe.nen bogin.en bun dw ••• hed.n met
r;i eb. t~ vosbigen in do ",armata eD moer.eligs'" 6Q
dUB ongs!;o.lldate pla.tsen. Zij olDtingen hun ervsn
Dlet booge IDllren, alll om dOll wind, die andere nog
eun greot ged""lt. der .cbad.Hjke dompen ,erwijderon
~ou, dit heUI.me wark loonel daoolijlr te belemmeren.
Zij .rbeiden ged.rende het heel.t. god.elte Tan den
dig, gobrlliken veel en twaar .oed.el, en &ioh nn
tijd tot tijd e.nigermate "ill end ••• rk"ikken, kie.en
zij dSAffoor het ongelDeen vreemdeoortige middel, am
'8 (nonds D8 een copieUB maal in een Iw"rh Iakansoh
pak en in Ben warIn ,.er~rek een concert by te wo ..
nen, of ook uren aohtereen te wal"en en te galop-

peereD .

W.I mo.t de g." oon\e oen groote kracbt

zijIl, zage v. K,) ~·.nneer tij oforigene feratandige
mensch em tUnC Ben noodlot~ige onr:iUDigheid kan doen

bedrUv.n.

Om feitelijk

fry

,,~t

on.ohuldiger d"..I -

heden is menigean onder cllratee~e geateld. nurom
Mcht de sohr ijver de conclueie, om op grand van de

.torft•• die de Europe.Bohe b•• olkiog in een tropiBcb
klim oat dunt, de natul'llisatio Yin een Noordrcb. ,olk
in een v2rz;6ngde luchtslreek onuwgalij k te .ebten,
,ooral,~og

niet gematii.erd. Tob die uitopr.ak. be.

reden. "anDt~8r de Eorope&c.on l ieu gel'ioodo wDoDpllltllon gekozell of door
draineeren eu andere hygieni::che ma.tregeleu. lioh
ger;oode WQOC.pL!iB.ts911 gemukt helJboDj
W&nueer

etaa l:; meant hij, eerBt din

buu
; ' :':01,.1

dBgelijk6ebe
,.~...

.~ ....:

"orkE.. mb.den
~ !~

: : :~.

.oodanig

: ..... -l~ ~.'H"

g.re-

Uljuu 4gun:1li

weinig of geeD in.panning he;bben te g6tro08ten; ..au·
neer r.ij :tJich doel rnatig kleeden en een vera tan dig ragime folgeD) en waoneer niettegeu8taande dat &Ilea
hat get!J.l der etelfg'8vallcn dat der geboorten ot'er8~brijd~.
Oak een and.r belJij8 der b.d ..ld. onmogelijkbeid.
nam~Jijk de a.obtet uitg8Dg, welke bij dit kindereo,
klsinkillderoll en achterldeiukindereu dar Europe'n~n
in sen tropieob lAnd waargenom en wordt, i8 iD.gelijkB
gell bak IBU de ~beele f tHUilie, al ruoeet die dan ook
WAt nallw r.itte.o, - waar wie zlet daar op in tijd fill
nood - de ,t.o uit te rijden. Ik li.!' n•• r doo luin en
boon1e toen boe de trom gil'/; eD dat b8lirde my ·wel
aeo bab~jo op. Maar om flen Ullr of le,e:o, toeD. ik
weer bin nen \V.a, vernemsn wij een dol' geinetter en
vadot' l oapt versuhril.t: • Bewaar 0111. moet die gelr:...
heid (jQ Aook nog menecbenlev6D8 kOlttlnP'1 Bn toeD
in da voorkamer door een reelje , an de blind en gekeken en ja weJ! nouwen en kinderen, en mannen
ook, die loopeD 100 bard lij kunnen 0011 t'09rbij n ••rh uia , en aen roapt er tegen den drogi.t d.t de solda.ten op bet f ol k Imbi~teD, en in mijo Yt'l rbeeldiag
t:i6 ik ..1 de planeD bloed~ 6L1 nobter in dell gug

g••t .en .keHg gogil up, en do" i. Bar.Ddjo de keokeDmeid aaa wie oUle Marie het nieuwtje onrgebraobt
heeft, en die ,indt . h.t nn e.n ge.ohikl. gelegenbeid
om van Iti ail l elf ta vallen. Maar i}l houd , ruy goed,
want kHea wol belieD is bet tooh DOg al ,0,orDI~m
er bij te wer;eo, en ik lee! bet dunkt mij al in de
."df\rlaodscbe l(elohied0Die, no wel'niet dat
BI:"
reodje IDaDr dat er BOO gesoboten werd, eo boe,"l

,aD

of er wei 10eu,eld.D, ea dan n.lnurlijk bet . go..1
mot m.joor Zoe.je•. Bo r,u .. bterna b.indert het mij !J.B.t t. 1Il0.!;en .eggeD d.b bet tooh nog . mel eon
liner afgeloopeD h, eo dat er w"rBohijDlijk nooit,ieta
,an in dl'l yadertlndlohe geacbietienie komeD , 01, o,f
bet mtlt'st dan "ol6n in die fan Arend, maar dali be-

l ... n IO U dan toe h Di.t me.,; . ..ant eigelllijk il er
geen m.,Bcb g••noufeld en de "Dige ·die· g....~ _
"oro oat ".1 Pon. de Lulb.r •• be. koater. Oil .dlillllog
w.el bij ongeluk. Ik weet bet in d. ~ijlOoderb.d.",
door juff,oQ" Bellm ••, "alit di~ . ~e.!\ b.t lUet bur
.ig.1I oog~D g••iOD, ell eij beth he"erteld '1lII1liJ~ ' .

"orallDDg liiet t. ,e,d.digen.. Want teD eerlto moet
d. DDMe.ondl,.id ,"n ,"oonpl.lto on leven. Wyl, die
reed, · op het gt;j!ltel der ondere suli':: mm nw;:Geligen
iUfloed htlt'lft. op de kinderen Dog ac hadelijk (lt' wer ·
ken, en teu l.eed~ 1U08~ het gemie van een g~~d
toeliobt en f an t1 lotn ve ra\andige le-idiu g. tial.; J et kmdere)) door de
kbeid hllt1ner UloedflrB en het go·
br.ek. .an fQorbereidondA ecuolell in hun eer6te jllreu

j

fi,...

Il aar

ill~
bij uli allo to .-erduren h~bb6n, hun phyaiek~,
l onderbeid oak hu n w('Ireele en illiell ectueele ont,wi kkeling, g08tadig in den wog staan.
• O f er de vralto& of de ~ur(lp()Al1(H\ voo r do bedooldo
t

vau do uni"8J:'8itl:fit ". n Krakan; werden oum idl1ullij k
n"d . t de Rn a.son Sophia waren binneD ger uk~, - gO UJl . . .
gOD geoomen. Don fierd, n H.,t lUen ongoID oaid, olJidat

tuHt1n

~~~ ~::lllB~:\~~~Ue k~::k~n ~t:I~~f~?~hd~·nd~:e~=~~::;~

natuf&liutie uoit gasahikt
ZU ll, waJag v. K .
uihlprlak te doen~ d och hij meent~ dab [Ie
qU R~, tie foo r e{\D ho~li ls ing Uleb a J'g um0uteu, Ifi ll do
euari ng ont.l een d , nog l1let fstbaar 8ohijn t, hotgcen
'bet ~el fde is al B dar Regeerillg ta V'er ..... iiteo. UJ!.L
een erl\.s~igen pli chb onv-ervuld hO(Jfli gelatflu. ,7;\j

wil1S "'11 den Eugol.8uhcll OOU lllll te S(lpbi., wa nrdoo r
ilij gtepa.cd bleef fOOt het lob ~ijn 6r ooUega' l) {li e
"fi n d~ galg werdoll opgeknoopt. D e d ri~ eorl tco da>"
de l Uk; de vierde, dr. Gebhard b, dien do ltuse6n, r.:ooa1 8 t.ij ze id.eo, Toor een Duitsober hie-1Jell, bt t' tl f e:-er~t

\'I~I1

,Ill

ne hoofdoppaH8l
dieD Bohout heen reed. den
fu.ootie bier ter
plaalso b.proefd, .iob aene ill de bioDODlaDde n Diet ongewono nij pollt:ghoid te '!er(lQ!'lon,on.
l\!'~t t.ekere, Diet ,e1:' tt'l aoeken. bedoslingeo. Jiet
hij euno vronw, die weget. a di" flit,ltl in ' (lorloopig ar.
reet g fo'D.omeu WK., op Trije "foete n. Hen be,el un
e·erlltoD dag der aanf.arding aijner

door woord

te gon ml. ha~r t:41\k
Udt;,
eu d,,~d tot
t r OU"'Ive toepRl!6ing d e r tJygienc nnn t o sporeD, on ;. iJ
is in d ie op£ichtou, volkomeu &i3 korh g~lSchoten.
Vooral DIot betrekking tot cit'" 2.oogenoelmie iolanrl
eohe ki nde ren heaft de HegeeriD g zio h veel verwa.ur..

INClElwrruS·V.Ell{

lo utlill g nn ~to~e1ijk.e o~ hoo~e re. u ~lar'gell te ~erlfijteJl~ ~ S:Oi~~l:Be;~nb;~~e::~~np~;:: :: H~:;:r!~U~~~~~n d;Z~
en de H r, v. K . e wdl g t mlt.'~leD.. IDet °Plll SUW. d~..
ducll t te lijd6D. Generaal Gourko Hot d ri e Kl'aka,uers
Regoo r ing t e \'ragen, d.nt or toCh Dlf)ts wow: 'fenlumd , • en Dell ing9ze-tslle v&o Pest.h t er dood bre og en . Dr.
om die Europeuneu teu lH'l,UwsL u lUlO het ~ tlder!flnd~
Z~gorski, die in het h()8pih~1 te ~RB~~li k was . ilch!cb.o gOt:llg to vBl'bi ndon . Zul10n de westerlmgoo 10 beb
terg ebleveu, wer<l opg ehtmgen, To SophIa onuol'g illgen
Oaston eon vIls.t en voet behoud.en , het zfel lwvan al I". llOg l,~eo 8u ciel'6 .l!oolacbe ~ol!to ron \' ,In Iud; dO. or .hlil~
d
..
l;
h k
t d
- 1 ndsc! e
ron Hn'Bo b op!{orlObte bo epl(;l\l\l betzeHde Jot, Jtl, zelfs
d ~or me ~w6rJrlI> g e~ uasc ~n .o m" ~r lL ~. _ I ~ to e ~ d e wnpeneLil eiRDd gesloten WRlI , voerden do H,ol!se ~
kmderen ·t.UlJ~ waot ZlJ z.ker lU do e~r.B['c plntlte VlU - i nit P t nvndy oen berbergio l' on seo Dpoth~k er, beida
den in den Archipel een to ekomliu, en
kunnen {).P ~ Polen en levens J()den ~ meda, en hing ~n za op \'oor
de iaboorlingen een inylood uito €fenOi1 ,
allde re
doa moakoQ te BU'l<llrdtwhik. Da lIIeeat;e de: t erer.btstelEurope.e.nen n illluHr vl:'rk rijgeu , En wic hen oak moge { ling e o werden_ ~n .het ope~bit.9.~ voiLr okken, terwijl ue
d
K 11" t~t
I
h
t b beid VOOl'
ullon8n der llll h tillre Ul UZlek au de rl){f.,ls d~c 'srnboc ra
tim • .en, v. . {) 'J ga ooven a Qo un ~a ' ~nr ,
zi cb pBarde!l Ian de a.ngat.k teten flln de on gol ukk ige:
gro ote ontwikkeJiIlg, !\!Ul hun gefoehgheld \'oo r een
Bln.obtoffera.

1

I

eo op die TAn 6 Mei .loor den H . · :)l' d.,
dr je kiuderen _

een billijke w.. rd.eriog en •• n bun trouw jegeua een
Regeering, die er!l!tig ae verongelijking tncht te hf'r..
.toUen, .. elke .ij . 00 lang ged uld ig bebboil .erdragen.-

llaudelslJerlcht.
PRIJSOOURA N1',
opgem.,kt door de H r ndelB-Veree~i g i ng ta S.Qtl:il!.rAn~
11 April 1878.

KOFFIE, Gewone bel'.

I

zonuer note,ingen,

sufhR,W, I. bel'.
'~~!ge!e::~e.:;~o;.,
INDIGO, f 8.15 a f 3.35; superieure Boorten eonige
oanten hooger.
KORHUIDEN, I e 800rt f 0.40,,- per pond .
BUFFEL, ' I e soort f 0,18 A [ 0.20 por .ond;
op I. abita Dotering geho uden.
RIJST, Jara 10 l eort, f 9. - 20 soort f 8. voor
eonBurutie.

ROTTING, Ie kw. f l Z.~· p. pio.
,
2e
" 6.- "f8.- p. pia.
Wis.elkoen op Holland 6 rna. ~utoJ partie. 100 1/ 2 it.
1(0'/. %, Bank 100 c 100'/,,% FMtorij 100'/.%.

I

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Ad vcrtc 11 ti is n.
-----

1Vissel-iusC]ll'ijving.

Op 1. ntn r dag don 20en det~r l.nl wederomlo BATAYIA
eene inachrijv ing ,'- aU Go u ~ e r net.nenl.ij wj a!:'el~ pla~tH

b.bben 101, ean bedr.g ¥nll .~ NDER H ALF MTLLIOEN
GULDEN.
Samarang, den 10 April 1878,
De !1.e<1 id en t ,
Bij afwczcn:
DI? A3~'iste}lt-Rf!8idf:n1 vaGr

7u4

'V

de mean ing dat zij ala slaven verkoobt )'; onden

wor-

den. Men ve rz;ekerf; ons, d. t ee ~ ~ onderzoek heeft
pla.t. gehad, weI'e opp ... e, de bolVu.te aOI goeh geTr •• gd zon b.bben, ma.r det ,tit onde"oel< tot geon
reHuitallt heeft geleid. Of men ook aan den op'p as~
l er Djidin om. iulichtingen gevrtugd beef~, is ana niet
bekeod.
Hoe wen degeneD, te wiens bahoete hul p gevraagd
ward, ter zake ran dab ver zoek. voor den rechtel' kan
brengen, moot en 'wij erken~eIl niet te begrijpen.

WEDlIllO],{ be.f, de Waterocbout gistcren ..a perI!on en vier vrouweo, 1 meisje en 2 kDApen aan eene
j

EUl'opeeseh Niellws.

vettending alB sla.ven naar Singa po re

In den Rijk,d.S b~u een Ie,endig debat plant. n.ar
aao leiui!Jg u.n bet voo ratel betrtl ffe nde het centraslbureln de r Rij luksD lela,·ij. De cie rjcalsn verzetten
liich tegeu dit voon le}, mlar in antw(· Jrd op hUDDe
-

aanfallen verklaa.rde de

Kane elier dftt

de

inst.elling

u n bet bureau on misbaal':' w!!~ vrym· de lZeffittkkelijk:o
afdoenitJg vall ii.k eD, Wanneer men hem do hlltelijke Qpmerking mOIKte, d ab hij r:ijo centrAl.l bur el tt dan
m88r lJur V auin ll106St verplaa.t.een. omd. t hij d"ar

toeh bet meest vertoefde, dau wilde de Klllls elier ill
heri nneri[lg bren gen d"t hem in het voorjaar onbep.Ild ~erlQf WAI!I gegev eD J dot bij dan zwaarsten ar-

beid naar Varzin moe.st med enemeu d .. t; hy nog nilJt
herscflld was en gedu rende zijn verloft~d meer en mot
miDd"r bulp h. d moeten arboideD don te Ilerlijn. Hij
fo or licb boop t e dan ook op een pl al.t"v6f ran sl!ot', die
J

IT ...

hllfi l Tl"nnr

was

"""0",

':" t1 n

h-n""l111Pfl

i, r:~t+" """"

M .. ,...,. ...! ,.. ,.. .,.._

bureau noodig.
Voret Biemft,rck zi ntlpeelde , oo r ~j 'Weer op de wrij~
fing en die t'r t elktl umale plilate hadd en, ",aO Ui er de
RijbkaoHl ier lDet veri of op rei., of ziek was. Tell
tOB

Btln

.lotto verJangde Bilwalck ol!d~ r toejuichingen dar
Rechter- en Lin kerzijde, dat de ledeu, wien hij pelBo()olijk oDa.:cgenl6 l1l was, ~ic b in hat verrolg zouden
ontbouden vau kleine, perBQo u lijke h8.t1eijkheden, die
elecbh etrekken kond€lD om r;ijne gellond beid nog rne6r
te ben.deaIBa. '.l'ronw8nB, oe rlijk kOUlen I!ommiga ul-

ontrokkeo. Zij

haddon elk fan zekeren OhineoB reeds f 40 ganaten
en daarvoor hun lieluuun tot pand gegeveu,
~Ie n ve.r"'f;lkerd~ ODS, dao t dezelfde Ohineml nag twee
nouwen, 'Mbok Minab Djambool on 'Mbok Moo r bij
tiab BaD buis he efti, die beltemd .t:ijn om Olet; eeD
andere gelegenhoid tt) worden verzoDden Dlar e-en der
k.olonien van den SLllut, d G 't meest tot beshrijding
der - sl uvernij gedaan heeft.

BAR!!I TIM1I '~G

ONTSNAPT.

Do Obin ••• B. b." Tim-

baDg) oyer wi en een ige dag e£l geleden in dit blad bij
herh.liug gesproken is, ontvl noilt te giJ!tere-n ,an het
w~rk ) wQarm t!de ~en bem belAst IUid. t'n fllo eg direct

den weg nABr Soerakart·a in, wan bij dsn laat8!:en t ijd
doo rbrloht. Aon d. poliU.wl oht t. DjoollllJ) nne woid
hij ccutor 8aDg6ulludeu all wodo rom in fSl'l'eBt gaDIJmen.
Hij zAl Ilia kleille excurllo boeten ruet de ·sLr.,r van
e8n dot:ijn rottinge lagen .
HE SOlHU'l' fA.N KHDOONtlDJ.l'l'TJ, de Hear de Book,
iii tijdelijk Rlogaw8zen a18 vernnger van den Behoub
BODS,

die wege na zlek te een billne u la nds f erlof heaft

verkregen .

moeder, terwijl ze bij ou. walJ om te palsen .
.Ze moeten mij nieifl zeggeD van om:f!D k08ter,1I
lei jn.fftoaw Beumer , 'WAnt ik zilg maar VAn 0 n r;; e
omdat ik meeat bij de Luitllerllohel1 ga, mUIr ik lelf
beD aDders ,aDouder tobo uder grifierrueerd, e n .. oo r OD U
trDuwen r.ei Beumer altooit dab hi.j er niet op atond ,
mllAr u "eet we1 movron.. hoe of d at gaat, en toen
was het: de l1lei8jee louden met my mee, waar het
loijD aHa 'ijf jongenl!l gewordAD eD [m Eijn heL bij
mij aan buill enkel Luitbencben, op mij ne. dAD, ~n
ale je niet beter te .. eten goed griffermeerd bent
dan ,ind ik bet nur ,oor je gev oel, m(.l./U" Itndera vti rBcbil me.kt be. niet ruev rouw, b6bal,..a, dat epreekt,
met de geungoD, .ant die "ijn andere. Nu, ~8 mueten dan Diet zeggen dat ~nte koster or Daar heef~
at.an kykeR, eo bij HeiDeman women ze zelf dut bij
nit bet raam bad liggen.. rospen van: Toe maar. men'"

ginn en , en bet beastj e k.au Loch al baast niet rueer
ui t den wr.g zoo vat wordt bet, mRar wo doen h.et
IDeeat om de kind eren. En ik kan u ,err.;eke reu mev rOllW dab Pt.lDB at getHI. woord van gesprok6n heef~,
in dt\t bode uur niet dat ik bij hem gewee.t b(ln,
want ik kon l.ie~ weg om be t gedraug bUlteD, en o f
ik tt l zei: • wat ,nUen ze t hUle wei deIlkeu~" 18 wi.!.

Bohenl oil: Weg met de bODd •• bel.lting! Maa, ik
..eet . be.1 goOd waar bem da~ liD ligt, ,.Irot Heineman keD nie~ beet · ni'sta.n dat bij htl~ o •• rHjden van
mijo mane oom.zgo broer geeD ko.ter gewordan ie en ik
oeg maa" da" bad Beum.r..tnob nog meer aIDopr•••
OPt .1. eigen bloedoeef. maaf un "BIUI · wee betal 't"lm te
'or... beloofd, en dID noem ilr belllOb.ode om Dog te
ge,,; dti" · bij deD .· uoblm ••18,.ijn opdriDk~ on ODO, aloof
ar Diete opdian· :i.,eo broer to seggen ,ieljen ik
,i"d dat de beareD gelijk blddeD, wont .1 bet and ...
Dog wrgetaten, · dat .kwlm · taob Diet · te pat, ••D
Lllitbe..obe kellter met e.n ·ko.,el f Dn alo PD.D8 wat
,aD. 4& londen".I••ting · s..egd bod dan bId' hij nolt

to en 'i6l en du geweersch·o teu, en n o beeb het we] J a t
het met 1011 kr\l,i ~ geweest is mear er moeten dan keh
ftoberpe patronen onder geloopen hebben, Z('lgt Beumer,
en di e kn.D bet weten want hij ill, bij het Dlu~ ie k van

"' R-

den me l1iet Iaten gaan. Dab ie toor mij n rek~nillg
zei j uffrouw P on., en PODI verteld ooe hoe of' hot
be gonnen waH, en dat bet ergena anders (10k op die
Manier w.e begonnen, ik: geloof basl\t to ParijB, sn
dan de v8rwoef5ti ng van J or u8I.Ism, daar h.d hij auk

eeD hoek oYer, ,an Siaviull

J OlfJP US. dat cal do jouga
h ~e r weI wet f'l D (en joffrouw
BtlUmH wed op wij,
mRar de iODge he e~ willt het niet), (lQ dat boek W(,ll

uo

koa"ter van bOfen he.len o m bet ODa uit te Jeggi}D ,

maar net was · bij op de kawsr die ~e d.ar bob bon

d. IQbutt~r!l . . Nll be:; was of ·i k (loot' dell g rond ,.ou
..inkeD menouw, aD iii: Zttg nog: , Heere, mijD bloeien
kinder"'Dll" toen k runt Pona biLnen, en u wee1,
hij beeft oltooa tOD'n. koetelijire witte die Olil, en ik
traBg wei een B Ban Juffroaw PonB hoe· krijgt IlWS zo
GOO om, wan' norgeoB 'let ge een knoop of iets del
op een ~oum lijkt, DIRer IiU wee die dBIL e~n blued
.fln .~ bl()~ ) en .er w~ een kl)gel door · de . ru~t co gaan, U 'tult l;Iet n iet ·· gel oofen meno-uW", maar wei

,.n

Diet. mil!eid, · want· wie ··.~beett dur ooit . , vroege~·· .. n
oalneel Dot oeD rODd gat w.ar d. 'oge' precie. doer
g.boor......D rijuda&lder in bet jaar, maar .1, Ie voor
ko.n , en d. be.le linker oo,lel .a.8 Pu.' wa. or glad
de llDndellkllf!nopanl. helml"der, ceg' Beume" maar .fge.ohote. '" .." '
~ ~, "at , m~D wi! mot; IOD'n bondeDur be- .

-

'

JIJ

Eohle Stobwassers Lampen
met 'e r be t e r J 0 Brande rs, als:
Yerg uld e en B rohleo HftD glampen, K roDnlampen
2 , 8 , 4 en 6 licbten, Kantoor lAmpen in pit1et en kot'!
per, fe el HoLt verapreidbndt3 R anglampen met groote
kep, doel m ltig voor Billardtl, dito Mnurlampeo, gewo~
116 Mum·lam pen. waarloo M .B" llons TulpbaUoDlI, Lampeglueu, Ruervo ira.
767
B. KARTHA.US en 00.
j

IJS a Gld.1000 perKilo,ton van
4

PetiLif!)

V"rijdag aanstaande 12 dezer,

hereicJ. met cle Machines yolgcns !let

I N lI11JN VI,:NDUWUA"L WORDEN VEHKOmm
p r e c i 0 s i; t!! J! 9 U Ll r .
het h El6(! hndi;.~·cle ged ei::'lt a v o n;

i

~V ~ 5%03

49 kietel' <li'·. ' 5.'

20. Rue Gl'ammont, Faris,

1.11";"''' Q,ualiteit.
Hr;'r' PltO:;lPJ::C1'U5

WORD'I o r FRA.1iCO AANTR.lGJ:
.I,It.lUCO EN GI:I.ATIs ·tuEG.t.:to~n :e::; ,

Provisien.

!j39

pAr
;edsrl. I::-;to[)l]]scb i p
n b r i t i U 8.

ZeobElllob ft.d.igd
it

Prill$e~ Ama li(~u

Planten. en Dierenluin,

G. A W ERMUT H.

Morgen, Vrijdag 12 Jezer,
[AI worden '()rko oht~

Y Ol)r

De trekking der Loterij

l'ekenjog vnn

is ". AS""rGESrrELD

belallghebbenden:
H&O . .t18/42 8. Elf kialen a 50 riam PAPIER,
en v 0 0 r t ~ :

IH&q

6482/6492 E lf

op 1 JUNI 1878.
634

k i l~~l ii:\:.~~~~;~oUd.nd.

in 15 soorten ,
Ln Iri.
L. Glori a
E.pan a
EI Acierto Oonch.1
La V onotiona
La Primera Disna
Laurel.. d' Indin
La I n treg idad
T.Ja N icot iRDa
U pmon
EI ointo de Orion
Vuelto Abaja
Oolum bus
La importanti. Regalia I
de I. rein.
1 in kiltj .. van 26 peel.
J'enn i Lind
I
JANSE N en 00.
690

Merk:

Vrijdag,

zuHen worden Te rk-oe bt:

10 melkgevende Koeien.
WERMUTH .

772

M o rgen, Vrij dag, t2 dez n r,
2uHsn

D Og

wurden vorkocbt, Vi:" :.) f r akening fan
belnngbebbendeu:

Ll' 33, 39, 43. Dri. ki.t.n NAAIGAREN,
teebesob. digd geloft t ex , Pa olina ll •

771

-

G. A. WERMUTH.

--Op onze V e ndutie
vall Dinsdag- den loen dezel',
zu1te.n

t

wij

TOlCO
TAvVANG.
V ersche aanvoe r

'i'erkoo~. en:

100 vaten Koperrood,

P
C
201/300 door zeeWJito r belon t\(! ;gu, jifj,il gab ra cb t par
Stea me, ,Woodburn', kapt. l'flOMP SON.
706
SOES MAN on Co,

BrAUn."bwdiger W ur. t
We. tph.lisobe .Mettwurso
Oervelat Worst
Leberwn.t
715

- OPENBARE-VERKOOP

~J.•T.

dell QlorgenH ta 9 nro,
IWAf'llt"l.l", n

~n in

hpt lnk n r.,l

Vftn

h··t: V,~n ,J '''r''l\!''''''~ ''''

.J. O. UO PPERT toeb, hoarende .

vroenie

ZateTdags en Zondags

Steeds voorhanden:
Vie ux C;)gUMO (Fine Ohamp agne),
Ro ode en witte Portwijo, merk DE STEUR,
Madeir., werk Wed, RBIJ EES,
Longac-Vitae-Bitter
idpm;
Oherry-Brondy,
iiiarel:! quin o de ZUTA,
Orem0 do On080,

qq B. J. GROllNEVEI,D,
.T. G·, DOPPBRT,
Mr. J . R 1'011.'1" qq de WoJ owe j-,OPPER'!"
geb. t! c hili ~ .,
Bamarar'g,4. AprH 1878,
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Barcelona BUDdewtin (wi tte),

JQmaioa-Rnm ,
Annililsette en In dere Liqueuren.
.
394
,T. J . VAN RUJ.TVEN.

Diverse Frallscb.e en SamarangStrop en,
Li=ollade Gazeuse aux Oitrons,
lY.finera,l e vVateren.

o£88iIi'og,'-nader te bepaleii"'dag;

in den loop van deze JDaand,
tUll eD

wij op v6ndntie

't}rkc{) p~ n:

392

I-:lE'r aVIS,
ft,~n

VUURVASTE STEENEN.
VlJUHVASTE KLEI,
CEMENT. KNIGHT BEVAN &. S'rURGE,
by

V AN DIm BROBK & VBEOKEN8.

J, J, VAN RUlJVEN.

I. :-:

Houtaa nkap
toomzagerij
GOENDIH,

lI e Bliu.d6 Sp.~k 8.ttauL. Lot)be hao fBnJe Ann
den Heer H . E . EUZIEHIM, inge ri oht ,oor ecJot)
ll r ood bakkerij en al" t.OOd.fti g C6nccnpoerd geweetlt
dnor d. D B •• r J AUSSA.UD,
IDm iddal. n il d. h.~ d t. koop
Iuform~tieD tu verkrijgen . bij
onp
SOESMAN e ll 0", _

21.~

V AN RUIJVEN.

w.rllle Pasteitjes en Sauoijehroo djeH voorhanden.
485
J, J. VAN Rill.VEN.

~10.

man, eire" negcn p al en lnll cia boofdphu,ts DJokdjO'.rto, groot 32 '/2 rijonk on of 1481 G ourerne mm,ta
b"llW&. met eeno b e volk in~ \11(11 ± 450 werkbArf'l mao~
neD , beubtmde 4 fnbr i&keu w et 11 indigobnkken ,
Nadere in fDrmaUe:u te beko men bij dell a dmi nistrateu, J. G. DOPPRRT. den V." dulIlee.ter to Djokdjok arta VAN LAWICK VAN PABS'l' , ~u bij de
. lnt ... tnationale Credlct l' U .a,andell!fsreeolglng Rott.erdam' to B"t",vi., S·a mur.llg ell Soarab. i".
De W eeskamer te Samara ug,

gelegen

JA.NSEN en 00.

Gep repare erd IJB kond B ie r en aIle andere Venar'!
sa bingen te beko1l1 on. "aartoo zijn Datta inriobtill8
'li,~b aIl 6B£in" a, nb6\'oelt.

Indig ·o-Onde :r.·:neu:U.ng·

wot ONDEllHOORlG HED EN.
golf>oge n in de Hea ide_ntie Djukdjokarta, I'1fdef' li.rig

Mork
HAHN en 00.,
Lii bock.

Aile avonden

te Djokdj ok.6l'ta, van de Bali WijlBll dtlu He er

KieHen en Karallg

I

Bodion~sch~ ,~;mke~bal{kerij

Op Maandag' 29 April 1878,
h ·m

DE DIREOTlE,

TOKO TA \VNVG.
Nieuwe Habana, aanvoer Habanll,

H&O , 8208/8217. Tien ki. ten a 25 gro. ZfNKEN
SPIEHBL1'JES,
.1Ian .,.bo,chadigd, gelost ex Ned . Sobip ,Joseph "
kapitain C, ALBERTt),
769
G, A. WERMUTH.

~lOl'gen,

!,fsteeID

RAOUL PICTET & CoI~'r~:~.1

~AT,

DJA.XB A,

dera\alld •• n Bech .Rodj i Moblmad Th.lib, t eu behoe'a dar "ijf peraonen die door den
aterB chout w er~
den torn gge voord van flOD Shlgll.pOorschell stoome!, in

H6

MIDDELBURG.

701

fungeerende KIa officier T.
J·uGtitie bij d6 politierol J r.ijn, nnar men ons lllederleeH,
hed en twee perSQDen gf>bracht., r t1~te lld.e ond~r zek"ere
belobuldigin g in vel' btmd ruet het H~rtoek en om OD DEN

laa(s[c Concert te Samarang geveD,

BAZAR,

Vel'volg del' NicllWsbcl'iclltC11.
Voon

hUll

en

8tU.l t ij;

Ontpakt:

I

rech tv aar dige bejegeD ing, aBU, hun dankbaar beid Voor

Op Woensdag 17 April,

Aallgeslagcn 'j cuile j;iiin.

I

i

OEAOH,IA,

Op de IJ'rau8oh o mllll,

l '.!.SlLHHEnB,

w~lk~ 7 April uit Mliflwitle v ertr(lkkel~ i~ werd pl .. ah
br.8prokon do or don boor p, A. Vll:..t rBlolUU188tei:lI, op
die v:.m 2 l Apdl door den Hee r A '·lent en faJ"; l ie

7~Gfa:cO~u~;e~::~ ~~:;:e::I~:e~~ G::;::d~i~o:~e:v:::~!
de a r iD audoro Polen o pgehao goD en fir. Ot:erwin Hki
br s.oht U~ trf!-urigo tijdin,! ann ~ijn hroeder te Weenf3n
over,
b.tlthe groeteo.
Dtl
lloyd zegt, dat 002tenri)k krn.chtig

Signor Orlandini
7.u llen meL medewerki ng van de Muziekvereeniging

Te \-arg~eft! beriBp bij lich or op, da ti h ij eon OOBtoodjk lwh onderduau was, dat tijn olldl!l~o br oeder to
"\\'ilanen f.)e n hoogo reohtcrlijko beLrekkin g bekleedd-9
flU dJit hij OlllllOgolijk firm def.l Pooischen opstnnrl in

het bB ~\' Oll EH'l; va ll on ge r:ondo str.!J ken UloetOrl tegeng sl\l",;
Ziij bad door d e Ngeling van d e Werk?;tf, IUlJ bedt3 1.1 harer
dien nr en dQn pMtion liere:t! eeu goad voorbcold diolli: n

Madame Mendelssohn

den Aaflin!ent-lteaident VoOr de vvlitie WRd noodig
om balr in venek.erde b~w.r ing l~ tiot}o ijtallen

~ltr~~~~~e~~~.ft::a:ij W;~~~& toke:'~l b~~ol~~~~i l!d":e:~m:nn~

Ilog z~er jonge kiDderen; t,ij in de aerAte pl a., ·1J hl'_u

WAS

IUS, dat .• o deD
H et yoor.t.1 betreflende do iDltelliDg taO bot "iouwe bureau ilJ uaarDp mot groote m '~.rdel'b"id ,an .tew~
men aaugeuo men.
}(.U8BIIIODE O:aUW:aLBN. Aan hot N[}"e IF. :logeh/l1it
olltl~611an wij het f olgt!on de omlr ev t d~ gruwelen, dotl..do ,Ruu6n gapleugd op do FuJan, die in Bulg.rij i) in
hun handen vielt'n. T~ Sophia waren 5 PooJiabe doe-

~~~:~e:e··:~~p~~~l:n o:~l::~:~~ n:~ ~~:~:~ij~'o:t~r~:

goell

uad behoorcn foe t orgen voor Bouoleu Len behoove

iij~ID:.~:~~.re'~:~eDD;:~!:;~!n'.D.r

BesteUingen

OP ALTJE SOORTEN V.AN

OjaUi Houtwe"ken en Drandhout,
.

worden .8ngenOll)en en te n spoedigote geleverd door
• den A d III i n i. t r. t e u r,

BIERLEE.
lolichtingen te bckolllen, bij de Age nt e '"
D. A. PEREIRA te SaUiarang
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A. U. BOONiiMMER to Solo.
B, VAN STENUB to Djokja,

~LmTING 'ORR

\'ERTRBl .DElI BOOm VAN Bit N; I. . STOIJIVURT-IAATSI;HAPPIJ.

VERTREK OER TREOOlN
van (t.

~.
tJ

I. SPOOIIWEfMAATSeJlAI'I'IJ.

~~6_~~1I:3t·~ailllG~cnl~ibolg;,~~
.,'

U.H.n~.'

:: i.'!! A~~i:!~~~~Dt;~~I~

.'

.

V~U Sow ufl.l;\r ~""H"'.H..i.HG 6.50 I;!U 1.10; 'I~n Gooudih 8.401
u 2.4.0, un Kudong--tljtl.tti 10.13 011 3"{~). A.aukolllst to) SalUs.rang 11.35 en 5.a.

t3.~~nl.f,o~~ l:i~ fl~l~::,~t +,e14Dj~;~ij:' 9~j~:~g.h~ ':l~\ f11
lll~"r.

Vau D1O)(1))O

tteu

S9,LO; .7J4,.:10f.l1 on 3.Za, van Kla.Utlll

S.';~~ l\~L~~~·~'li A~~~~lllSk!~~~~~;i~~~~~' l?'~i. ellA~~';~~msl'

tCll~to~~~~~;~':~Tt <!r.ar

W'ri.i._ur

I

10.25.

Aaukomst

talWmeill r 123(1,

In Commissie on tvang'en,

6.,!iO:a~~:~:, ~S6~~tu:::~~~T~~:~!::a~~gt~e~!:::
ran Je. lOon, JOou en so.. doen Cberlbon, Tegal Oil P.ka·
uil.
""an 8QB• .l.UA.lA Tia YnaoeroeaD, P/I.,bulinggo, Dezoeki~ Ban·

j()tV:'~'~A~~~!~o:f:li~~j::' ~~~~g 'l~ila~~)~

J:: f~!: ,1I!!~D~jke

tn;i;\l\d on t,erng, Om do amI ere maand wordt d" TfJis: TerleQ~d

to\r:~'\tit!~~,~u

via Ij1Ili()\(.Boto!)g, Kro! en Bellkoelen naar

P:ubng tlll terlIg, in April dOll 24en.

Y:l.!l PAD!)fG ,1a."Pritmmn,. ,Ajer-Hallgia, Nat~l, Sibuga,
lhros, Sillgkel, (loelloong ~itoali. 'rroelllOD, 'l':uiIl'at 'J'oann,
.\II:Ilfl.boe en ttlrug, dell bell Ylln /;lIke m:lallJ.
Vall UA'J.,,.vrA lift. M,lI1lok, Ril'UW, Ringfl.}wre, Pl1tl'U,g. Edi

Van H~'l',('H v:i:\ Uiliit.on

(.lTl

P{lllt,ian:lk na'rlr -i:Hngkl\wnng cn

lnallll,t

Vall SO'&RABJ..IA.. vIa BaWlJi.lH H:.ut.r .ul1utlj0nuu.:.in .,ll tl;;lfUg,

deD. 28eD. TaD elke lllaaD.d.
VIm. SOBiu,B.UA yia. Mak"assar
den nen van elb maand,

Van

MAIU~"'JlIH\ar

Van MAKASU,R

IHUH

da MDlu"k&eO en terrrg,

Koetei en tertlg,' den len van €like manilli.

nur BOlltbaill Boolekorul1a, So.Ici€:r I;lb Sinl

djai nl\lI,r BO{lton en terug:-, dt:1! I }<"Il nm fJlke nmrl.lu1.

Eene welnig g8Dl'uikte 7,e81' (~legfmte en r u illlB

AUEIUCAINE,

~Iag~lzijll

met eell DB Lweo pattt'l18Il to
van
zitLillg' voor tW6S
met onder UOOI' tlraaijende
Een daarbij bnhool'end even

van Modes, Galallierien e:1 n"oreclies,

~\1

23tm van

Btoelen.

on~vangeD

bij
G. A. WERl\1{JrH.

M.AAN.STA~n IN

TEEn CAPSULES

Soel'abaia Aar'dappeleu,

GeCOllcenlreerde Likeur

VAN GUYOT

steeds ve1'krijgoaar oil

Aan d::'~6~ni~~:~;~~J;:b~~~';i~

Ff.-

f 25 '6 mallIlda.
8tllkken en brieven Ban den Direoteur
729
K. NANNING.

verhooging ven

Talrijke Namaaksels

SOESiI1AN on Co.

zlcii in·

TE

IJlt~r,

'1'e

K()OP:PA·AnRD·~eN.
ARNOLD,

673

Oomm;tuionnair.

Te Hunr!
FEN EOIS ill de Blindc Spekstrallt.
M • I • ten.

(4)

Prins Alexander.

hij DE GROOT, KOLFF et Oie.; G. O. '}'. VAN

DORP et

en in de meeste Apothekcll ell 'rokos.

Ge,ngvQ,rder VERMAAS,
vertrt'tkt den 12en dezer, des morgena len 8 oreJ.nalr

708

Batavia, 1\;lokbeboug t BtlDkoeleo, Padang. Aualabo8
(f) De vt'rgf'IiJl,pnil(> apaly (. ~ ~'''il
IthilIen door hUlllH' .lam
De heer GU}ot !lan s!echlii d~ bell,J,llIl p
-vooniene producLen.

FAIRBANKS WE!;G8CHALlm en WEEGBIWGGEN op wieleD.
aOEBMAN en Co.

n;lill;-]:d':<;f·I"

oj It

0',·1 ..II"

\\u'<JJJ.JUJ'gt'!l

oer

en A tjl:lh .Viil Pc-ktdongl4n .. Tngal J QherlboD.

van de echto vO"'"

I.IJ IiR\'ilt!6n.

De AgentoD)
Mo. NEILL en 00.

758

baDd ~r 'lkeniD'

van zijne

Ned. Ind. Stv. Mij.

Portlandcement

Het Stoomsehip

KNIGH1' BEVAN en STURGE,

Vnurvaste 8te8Ilen en Vuurvaste

STOOMVAAHT MAATSOllAPPI,)

Klei.

"NEDERLAND."

<OSSMAN en Co

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

ENGITILSCHE S"'EENI{OLEN.

,

. .

•

"...

'"'

,

.

_...

.-

Geregelde dr.levvekelykscbe IDn.dd.lenst, VUt Napels on-I
der contract IDet de Nederlandsche Regeering.

per ton .erkrygbuur bij

Me, NEILL on Co.

.

------

FABBIEK KALI.MAAS

IJZEIIGIErl'ERIJ
"'pl/'lnl~Il{, .. il

.

•'lm(~der~ij, koperslagerij, draaic·
rij, aile SOOl'ten van machine,
ricll gemaakt en gcrepareerd.
AJsmetk verkrijgbaar aile
machiner·iebenoo£ligdhcderi.

R. W. DEACON &Co.
I02fl

Hi) ANDRIEUX

9"

MARCKS

~Hb~L~~~:~enP~Le~: ~~r:;~~i::tI::;:::!ij~~o ~~~:~t~i~
lend, en de wijze harer aanvalleu zoo vetiidderHjk 'ziju4~.

geveu, een voldocndr~ reden vall het b~18llgrijk Ranta 1 barer elachtoffcn. Ouder lloHowny"~ .'h~halldeliug, d i~ de
oorzaak. dezer ziekte ill duisLernil:l gehulcl nl c1e ui.telllg
even guuatig ZijH, 'hetzij de mnag de lel'er of klciucre
iugewilllder ,de, ~etel: van (ie zi~ke iBJ ~ant zjjn~ piUeu '
met oordeel iugenomcn" en zijn. ~lIlf go~d Dp de zijden
der Duderbuik ingcwreve,n, bet~ugdelt de zwellillg der
bloedvntcn ell rc~clell iedere, vf:rkecrde werking, wMruit
die oak ont.'!tallt. Rdtle' JllHld"elell' V{~rl(ml rechtstreeh, tot
b.e.rstelling ,yn,u h~~ jllis~e ,evenwkl~t tU,8tH~11C1t gev,oeligheid
CD, prik~dbllatltdd; ziekelijke en gezoua'e uf:;cheiilillg. nntnurlijke .el~ ,huiteUH{Wrigc lozillg, , , .
"
1)oo,sjc~ PiUen van f 1. r 8 en f~. Potjee Zslf van
fl. f Sen [5. .
"
,
.. '
J

CherihonW.OALlSTI\NS en CD;. Tagol A. I. vall tier

:nO~~:A~~~n~'{~t~~ ~!1~1':LI~tA ~~K~i~~g ~~.C~:
en

Zv.IJlH':r"Som~rllngOqETHART,
Co; DE'OROOT
lWlJlIl.n.Co;\VA~N,EIIl; p., ,C .".'yAN nORP on COl

.H,

L.

DE ,LYON eD 80E8MA!I~nCo.

' (14'

p'·in. oan Onlnje

B Juni

,

'.

VAN BYOU'l'ERmN

'un
en d••

te be-

5-7 uur,

Met de lijlt zsI huis aan t:uis rOl'.dgegllln "order j
10t.D t. b,kome" behooft men .Ioeht. 'Un taam
01' d. Hjlt te 'plaateeD,
oUl

D·, ".kking oal zoo .poedig mog.lijk iD bet botel
RAAOSBOYEN pl.at. h.bbeD.
7M

/~~
......

A;r;di.~~
Komm.nd.nt G. A. METZ,
Eal in de eet8.to dngen van ~IEI A. 8. van Bat ,,f i it nftBt'\R 0 t tAr d a III vertrekkcn.
.
¥nor Vre.oht etc, gelieY(I. n\en tlOlt te adre8seereo aan
649
de Agent.n,
Me NEILL ell Co., Samar.ug.
MACLAINg WA'L'80N en 00., Batavia,
FRAtlER EATON en Do., ilo.rab.i •.

Voo!' Bijlading naar Batavia wordt
aangeboden het Ned. Zeilschip

&,ilecterer.deu gelieven ~, . 11 m~t franoo briefon te

wenden tot den o,lmini.k.teur .T. W. A. VAN SOEST.
750

.~j~

JOSEPH,

Heeren

."....DO
,

K'l'itein G. J, ALBBR'l'S.

Koffie~Planters!

6e-pelhni ••

vermoedelijk

over tien

de firma JOHN WALKBR & Co.,
Ingf;llienre en W ~rkluigk.undigen

mee,t

oo.,a.t.·,i•.

dagen van

hier vertrekkende

m,·t oponlboud te Pek.loDgau.

Olldorgetef'k.e~d. e representant faD

4. W. SMITH &c co's
'1'.,'"ia

/

8TOOMSOHIP

gevraog'[ een :B'ABHIllK'8 OP-

I. K and y.O. Y 1 0 D, koden tijd in J a'. t.rhlijf
til udend~ ZBg tlioh gll.rne in Torbinding gebtaoht me~
Heeren Koflie-PJantera en anderel' die verlADgend
mocbten zij!l de door .ijn firm. vervaardigd. KOFFIE
MA.OHINBRlEN alhie! in. to VO'rOD.
Onderg.to.hode i. t •• eno in Bta.t. g•• teld d.... r·
kit>Ozende. OOK, te&aeningell te levoreD, naat wtllke Kof..
e
er··::"';''':!klt ,
D van de
g.wild. 1lI0d.lIen knDDen
.'.'
H.t geh.el opzloh •• lv~1l. e4D8tnti: .•. ,orm.nd. i. in- "ordeD opgor'cbt.
051
WALTER LAMONT.
g•• '"t-n in .~n gro~ten 8'1l0teDij.ereD balr, .oodal
N,der. 'nliubtingen ten kant.re vaD
goedko~per
bont eDgebbhw,n~nni>odig lB.
MACLUNE W ATBON &
dandegewone w.e.gbtliggeD •.... '
, . '.
. .\'
Mo, NEILL & Co.,
Soma,&n8.
Agont.D •
FRASER EATON & 00./
Boer.bala,
251
B. W, DEA.CON en 00, Soer.Iux;4,

~:::,~,:ge:.t;:: .:e:;:r:~g!~~·dl~·

rrgr

S.lari. 1160,- '. maand.,

hat lot.

D,. artiblen de•• r loterij
g<iitBll.erd in het
HO'l'EL RAADSI;iOVEN,
r elken dag
ziciitigtm van dES morgene 8-12 Ullr en des .vonds
va~1

Itotterdamscbe Lloyd.

ZIENE~. dio bo ... khouden kan an de .TMaluHcho t'8.1
verlltut.

van F1'<Itelii Masn'odomenico.
lOOprijzen en 100 lotan it / 10 -

"or <Ie SIl;kerf.briek-i-A-L-I--B-A-cG-O::-It
in de HS8idenlil'l, Bn.DjoemaB wordt

.... V

Laterij zander nieten!

D~ ,Agenten,
Me, NEILL eD (lo,

PENANG, A'l'JEH onNAPELS.

m ,

IIteeds vOI:rhnnd~l:
G ere p ~ B " e e r d met gar 'a 11 tie
G'lIIu",enZil,.,ren HOROLOGES, REGULAl'BlJRS,
PENllULR8 e', KLOKKEN,
(724)

Holloway'S Medioijnen,

vi.

Com. R. B. Y. d SPRENKEL
Voorwaart.
• '1'. AUKES,
via
Conrael
• J, F. GRAAD'l' VAN IWGGEN,
Prim Hendrik
, M. O. BRAATJ
20 Juli
Celeb..
• C• .1. BAKKER,
1.0 Aug.
Ko.ing de>' Nederlandea. A. G. M, BRUIJNS,
'
31 •
Pri,,,,. Amalia
• E, W. FABRITIUS,
.ia NAPELS,
Lading wordt .umgenomen loor bijUI!I ana hQ'(anllJ van do Middellandloh0 Zoe. N oordtllijk Europa} bt.1DeVeDI
.\merika, waln-oor llirecte (lognol!lIJementen worden .fgegefan.
De Aganten,
Voor V racht en PaeMage gelicY8 men zich te 'wenden tot
J. DAENDELB en 00.
Bs.t$yia, Samara.ng, S06rabata.
172
}'7 April
1.8 Mei

Koning VVillern III,
Ge~tl.gvoerder BOFl.t'MAN.
vert'ekt d,n 13m Jezer d s morge". t. 8 ure, n ...
Soe,,,b.ie.

7US

'rengevolge eener nieu'We regeling =et de Rpgeel'lng 'Woruen
de vertrekda.gen del' Stoomschepen dezer Maatschappti
niet mee1' na aankornst tel'reede Batavia vastgesteld,
doeh zal vool'taan iederen Zatel'da.g 0= de drie
weken een del' booten van Bata.via n8.8.1'
Nederland vertrekksD, en 'weI all:

SO~;HABm.

ntpt,~,dj';;I>.;·••;ii

zion.

te letten, dat de handteekening GUYOT IN DlUE KLEUREN

gewildtl 1 en 2 lichts K&ntooI'lampen.

718

gep~.r.ht t,~

apoLhLek

(ADa

op het etiquette moet zijn gedrllkt.

Direot uit Amerika ontv3,ngen:

f;\H

688

UUR.

leder, die het echte product va" den uitvinder den beer

zijn tbans weer ruim voorthm van:

prijZdP J

91;2

GuYor, apotheker te Parys wil gebruiken, gclieve ervooral op

HangN, KI'oon- en TnfeJlampenl WB8.ronrler

Itlge

'1'0'1'

Inform.tien bij

Soesman en Co.,

zeBT

7

HOEZOO.

6, 7, 8 en 9 voat met dallrbij hehoorollde Sohroevpn
tin R.ingen, nrkrijgbaar bij
736
SOESMAN en Co.

tegtn

2GIi:

Jongellsschool-Soerabaia.

112

in diverse Ilummers, uitstekeLd gfBchikt 1"0 'r Heften
Buikerfabdf:1k,utc'n ell Koflit:'pl nnterB,

738

d6D 17en, •

Lant6tl,.l kwartier ,

Adrea onder lett r K. bij G. C, 'l'. VAN DORP'n
Co. Sam.rang.
(769)

Zwart IJzergaas

nrl

April

Volle ulaan

i,ij'~
IEMAND,
~
bekend 'vode ,,,.t OHEMIE, W.D •• U

EENE. GEBllUlKSAANWIJZING IS m,l IEDEllE FLACON GEVOEGD

G. A WEilillUl'fL

Gcg:.dvanisecl'd

k"articr

Bll!:1te'd. PreA'uger ••
Go"'d gedrc88eerd en zOilder gebreken.

TEER VAN GUYOT

7aG

den 39U.
• Wen.

"iitJllWH (l1aun

Brnine

Uitgezochte groote

705

•

Barol,

R. A. RA.CINE,

TERING
LONGZIEKTER
VERKOUDBEID
BOEST

PIUllll\ CJ\ VITAS.

76:l

:

~;~~~ ~f:ll~;)~I~k~~n ~(le~j.2~:~n v~~n ef:~~ll:~~:~b mood.

GEOPENn VAN

G. A. WERMUTH.

WedOl

.

Photografisch Atelier

btlBtcuwde nit:

6

tIHI.B.1Id;, '

Nut Mu::1~ok en PaletnbBng don 1·7eo Tan elka ma:&od.
Nnar Hilliton de~ len TH,nelke. tllilanrl.

K3.111Cr- A meublement,
Een Sofa en

ilTk~

SiT~~~' PNi~~]]~;, 7~1~~b~~, ~i~~r~~~g~~n lii~:\::::I.~·

BEN PRACH'l'IG MAHONIEHOUTEN

770

~

21 '

ZER. VoorWftft,rdell lijll: [175 '" maandfJ, ";ij4;) kOo!t

TUOUSSET & Co,
,1cbterkel'btmat naas! bet Vcndulokaal vall (len heel' A. MEIJEIL

I()J

III (Jollllllissie OClVallO'en:

e." .

en iU'9{oning, enrveilJ&r ce ow' de 5 dagen. JBlI.1Jijkl"lie

,;vaa.raan een atelier is verbonden voor betcITervaar·
diu;en van aIle mogelijke Dam.es en I<::indertoiletten,

peasch 'l'UlG met Hel'lijosch
702

BIIIIIAratt,.

6 en 17 April.

14

~:: i:l~k~~et:D~tjD~D~~:I:D~n P:da:~'c e=~~'b de~, ise.

~:erJ:ltc

,k1lll!8:"- De Ondergeteek€mden hebben de 131.' te
u--" berichten, dat zij alhier hebbenr2,'eopend €len

•

5 en 26.

8ltUll'lJIB D.lB P081'-1'1 SAMAR'\J!fG.

terng, 7.. nren na aanl!:oll.ull d(lr twetllle, Eng. trIBUboot vau

terti,"" dtlll' 7ei! vau elken

5

HoUindache

Van"Rtouw ,iB BengkaHs. Sink, PaDtlb,A.&han·Daar Deli el!

B"t;ni".

e. 19

II •• 22 April.

Frane.be

':ten no 6:1:(1 maaD\t

li)n~aD

IAII/

Bata"..

EDgelach.

en PodlJ; DaM A.lj.b, den a.. e. Hen to. elk. Ill_d.
VaD Sa.,A..,u Ti., Muu.tok DA&I' Paltlmbang en ternl, , dell

752

-_.-

De. AgenleD,
1. DAENDELS on 00;

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

- )~U 3tm dazer Mr.
o,erlee:d .te Ambl!"il.W'~,.m.ijn., geJ..iefde
H. 1''. O. BNGKLBREOHT,in
) a.Mg",,,,ot
I,ven omo; .... un Juetitio .bij den ltaad
~!ln

JII~titie

.I"ifr.

H. J .. L. HN(HILllRBOHT,
gob., .Bo,oll.

(700)
S lJu,.ng, 10 April 1878.
W.s,n. buitenl.nd •• be ramiti.b.trekkiogen

b, dOD,gepl •• tot.

8S'"

Veranlwoordelijk voor de wet:'
,
1¥ln.P~~ROOSH09"

