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Idtg~zOI~derd.

Vorschljnt dagolijks, ,Zon-, ell FeeHttlagoll

HOOF1"")l:jUH:mAl:J:
tt., BUl.l:nu'Rllw: bU de Uit~evor8 g, 0, T. 'V A~N DORP &
A.EONN:El~£:ENTf:?-Pn.IJ·s

V'O(;H' :t'l.- Il'ld:l,Q f

(hi.)
11:";.-. voor N .. daI']llud

bijval

wi! sclll'ijven~

tot die Idassa -van
weet, vol gens de

WeZOllf3

V'an 1 -10 woorden VOOI' t-weo l}l~atHin"en f 1,,_
EIlts horhalin~ de heltt.
Ook -worden q.bollnernenl:en .01') Ad'Veri;entie.';! .fHUl."enOll'H~ll-.

At wedel' zou lllen kunnen Z13gg'en: "I nLlieu gij zelf
cl'kent. d"l de Emopeanen llaal' behooren in de
b61astingeJl m(,eten
Gli
usze belasting
voidoet lIaa dian
waarom wilL gij haa!' dan
niet voorloopig iugevoerd zien, ill ~\fwachting dat
!aiel' uwo weu::lchen ten opzjuhte del' finauLle.ele
sche:iding' worden uevredigd'?!1 ~Met !teL oog' op- tlie
tBgenwerpillg hebt gij aangetoond dat de fin.nhallglge
afgescheiden 'van iedet'e o.nJel'e
overweging-,
beantwoorden Hall de -vcorwaardell,
die VDOl' een slap op deu weg nuar goede hervol'~
vereischt worden. Niet aJieen toch celle pel'~

er ree-ds hier en daal over v8rnam, :r.';al
twijfel bij de burgerij veel instemming viuclen. IIet
is dan ook njet wijl iIt vreee koaster voor het sue
C83 del'
0 ndel'ueming, dat ik u
een HOl'l W001'\]

maar ten eerste wijl ik
Gehool'~ dial 1.ooals II

gelijke zakeu een ,fin de non recevoir"

ytin aile zaken, die men

VOOl'

eenG:

Hoolllsch-Klltholieke Eel'e!lienst.
Z 0 n d 8 g, 14 April 1878.
De V roegmia '1:1 morgeliS te '1 ,'ure.
lJ" Hoogdi.no' Om b.lf 9 Uar.

Aehlelld eu vrielldeehappeJijk U wdw, dien.
INDOPHILUS.

BEKE:s"DE Sl>Rl£llolKWI.f_\,;ENjo

lNDlllOlfW

OP

Lof deB 8VOIH.!~ te '6 l1nr~

Dcl; AJgemo6I1e __ Secret.riB maakt in
de J(w. Ct, bekendj dat Af.DQld Olltl-Oscar Meine,
~pothe~.erJ w~buren te- Burgdorf (thane. P.ruieell), WODaDdo te SAourang, lIalatig geblcren i. om, binnen den
N.A-''-'URA.LISATIl!I,

TOES'L'ANDEN

'rm1GEl'.Ul'.

Ab i[/ill'! tfl'lem, van vuur kQrno vuur, Dit spreek ..
woo.rd wiJ het m003;jer:land in .djne 6t~J,tlumde tegen-

bij artikel 9 dor wetvaad.n!lSRlen Jnlij 1850 ge

oV'tn' Indie rnaal' niet begriipen.

ateJden term911, ele -bern krAohtBDB de wet van 30 Mei
1877 verleende brieY611 VBn llatu,rali~aLi6 -'als Nedet~
la.ndH OQ'l lu-t bestuur z.ijner woonplQ8te te vtntoonon,
onder atleggi(lg dar \'erklfuing van oanveming Ilier
llatUl·.liFs.tiie, en dllt die Ilatllra!iutie dUB ingefo1ge
eerstg-olUeldl;' wt:'t IS vervnllen.

BeaU pOisideldeiJ za.lig zijn du bezitters. Dit begrijpil
dflfireutBguU het moedulanu wal~r .pl te good.

dd:m., mallk gebruik Vli!l uwen da.g. DeLe ver~
I!Chreef HOl'ntiulJ .nor die Indilicho heOt(ll) die
Yf',n 11 lot [) uur u,f,;olHleren.

008..-

Daer uiet

geroonlu:Jl

ijdel rlat

'/

sehreo£' VondaL ZJu dat (JUE 't;

tmcteillent vau deu 1>1'oodwinnel' zonder

gall.rn8

waro -voar •

de voeteu geworper.,

.ThIet andere wool'detlJ v.ij r.ullen zieh
in HOg groat ere duarte dan t.ltans reedg
tersche levenswiJze noodig heeft. Wat ie daarvan
hot
D"l wea3chea met eea groat Illliehou-

ik

nlJ". 1'. Ilrooshooft en I'. A. Ellklaar van GUericke,
]?UIJS DEn A.DVE:RTENTIEN:

00.

V,.H>I'uH:l)(:."!l;alinf~);

f 25.- :per haH.iaar.

Eon woorfl vllllinstenuuing,

Vtlli

ltcdaktcnrs

mBN

HOU'l'.ttxp~orrATIFJ. Op dEll Ser. Juli

strijt, zoo

YOOrlHlld 7oijl1

VAn

on-

den

wordeD

dan ongetronwde persolwn of
ja.rlijks een
<lni! o>'e1'-

kleine

..

'd

iI

Olll

mm en

het aanhouden op a,t weillig belcekenende,
r!lebt - waarlo~ N, E, nag grondwctsberzlenlPg'
zau worden verelScht - slechts kan mLwerken Dill
ons voor ODZe enl8tige be..:waren, met een kluitje in
'I riet te doen sturen. Inderdaad vraag ik, die den
beer VAN KES'rEREN zOO dikwijla ala jonrnalist wegens zijne !!inke artikelen heb op pr\is gosteld, lllij
zclveu af, hoe hat mogelijk id, dat hij zijne zeer
gegronde klachlen OVer alles ",aarin Inllie to kort
wordt geJaan, am zoo te zeggen "lllet znlk een
si,ser Jaa! aHoopen." • Eij ging als een vuurpi]I
op, en valt alB een uitgebrande sintel lVe('r op <len
grand" zon men met een
beoordeelaar
VAN DICKENS kunnen zeggen tocn
geviertle
humorist pas begou I:e
U heLt aa·
tuurlijk de brochure vau den
VAN KKS'rEREN
gelezen? Welnu, IVelken iadrnk heeft het dan op
maakt, dat bij Indie's grieveu - die hij zoo

eijns, al wierd zij Ons oak

~::~i:~l~~t'l:r~~~l n~~,tr d:~ l;:,~n:ui~en'M~~:'~?

toe ten bate

wordt aangewend.
"Gij protesteert lcgen deze uieuwe belasting; maur
hoe wilt gij dan het tekort 01' bet budget aan~
-vullenr" zoo zeu men ons echtcr·kunnen toevoegen.
Om uat uer.waar al Ie snijden heot gij gemeend
kortelijk te mOBten lIanloonen, dat Indio zieh - oak
op den buidigeu oogenblik - zecr goeu kan be·
drnipen, wanneet de verfaoide "bijdrage" en mage.
liJke balige oaldo'. maar niet door Nederland Warden ingepalmd. Ik kan de door u aangevaerde
cijfers voor 't moment niet preeies nagaan, Maar
oak zander cijfers zou 'het mij onberrijpeJijk VaOr.
komen, waarom Indie, dal vlln Nederland, volgeu.
berekening van den beer Dll WHL, tusschsn 1831
en 1878, 844 MIl,J,lQ"N hruto beeft opgebracht,
waarvan 700 MlLLI01N anverschnldigd, juist dan
zOn gaan apbo)lden baten af te werpeD, wanneer
het finaneieel van Nederland werd afgeseheideD.
Wanneer wij, niet aileen voor de kosten van Aljeh',
bezelting. maar ook voar .!en geheelen oorlag
i60langhij nag ~ocht duren, benevens voor aan
te leggen, spoGrwegen, geld leenden, dan zou, 4e
. \!egrootingvan volgande jaren voordeelige s"ldo'~
a~niVijz~n,,,aarval\ ,niet aUeen e~oedig renten en
'~oofd.om zoudenkonnen wordell algelo.t, lIl",!r
bq-"endien gaandeweg <een menigte verbeteringen
tot 8tandgebra~ht ,in toestanden, welker gehrek.
kigbeld. sedert lang ten hemelschreit.

(") Wij makeode~geaobten IDzell~eropm~r"aam, dat
wijJ 'in,:_o'Ver_leg -met ,de,' ~comot_ief" bet adre?J',ee,rst,'in ~ee
bebb/m'gdtlldrd'na raadpleging <met een pa.r' iDvloed1Ijk.:1D~tenen dezer."tod,
~tJ .lllieDdllt be~ft ..at juist enduidelijli onze b~doe.
IhjS '!",geven.
"
"i
,l\ed.

dezer

kolonidole
llet helJul
uader dan de 7'0&. Algemeane Indisohe,
alB ook cosIDopolititlcae, le1(Osbeschouwing.
1lier £8 /tel goed zijn; laat 0)/8
tenteN bou1IJeu. In
de rna-ntH kl,mer IIIl een vermoolenden dag.
lloogmoed komi voor den val. Op zekare dllme ~
Batavil<J die hare tatDutl30 oV(lt5cbat heeft.
QuorWjlle tandem? Hoe lang .HOg?' Vralilg, door onze

hel denkbeeld van de IIreren VAN I\Hf'J'E',
DAAT,EN nader aun te
to, t
van Indi:
de 'l'wee<le,
'llau .i.l-certalld8ch Trulze taonue

-VAN

in fudie J
zal in
lramen, waOneel'
JUen Van hem
dot hi' van het door ver.
een geueelte ,al
moeienden arbeid verJiellue
afzondel'eD, om zijne in Nederland ac-btergebI~vell
landgenooten in hunne belasting-betaling to hulp
te komen. Daarom geloofik) .M.. de R., Jut het een
goed deakbeeld ¥aa u gewee,t is, miliUM in
Iijkingen te Ireden over den belastiag.drnk op
ropeanen en die 01' de InlauJera. Jan weI op het
feit dat iedere nieuwe last, aan ;ien oak opgelegJ,
weerzia moet wekken zoo lal';~' de vOl'houding tus.
Bohen Nederland en Indie Iliet geheel gewijzigd
worJ.t. Ret llloet in Nederland niet Jen ongegl'on~
den sc.hijn hebben, alsof' heL ons str'even ware zooveel mogelijk Van de apbreng"t der benoodigde
londsen ann (Ie iniJoorlingen des lanus op dell hals
te ,cLuiven. Integeadeel moet het duidelijk blijken,
dal wij ook ill "U" lIaaill protes\eel'en legen iedel'ell
opgelegd,

Brutus! Op mm 'l.eker !lfge ...

Zoo de wind l!){Jait, zoo 10aait Z.Ull 1'0/':)e. Idem.
Jluiitia eat eOJ/stulis ct perpetua 'liollli/las 8/wm cuique

J£en dillg heeft mij in het adrcs oak genoegen
dill gij n 11am(~lijk niel h"bl laten verlei.

llet

~eld

~elfd

trilmendi: rechtvaardig-heid is de VAI!ILc en onafgebroken b~gearte om ieuer te g~i'IjU wet hem toekoUlb.
];Jen wijz~ lee; door JUl3tinianUB geacbrev6n voor latera

~:r?o:~.":e::1 'oede
z'Jn o~nlUonl~
g , . . ,
:~kee~i~f t:oeten wO~:~~l'eg~~:~~!~a:a~:":~~~a;:~:
ve"~t

Brute!

allen eel' zou vel'erger€ll dan verbeleren,

kosten

I

bt}

tredBn mitlisler Vau

I

uw adres nog eens nader in het, licbt worden ge-I
Bteld. Zoo ik mij in nwe bedoehngen mOCel.e'ln,V()e,I,': _
daD staat het 1.1 vri)t
~
in de snippertnanil Ie

Et

del'baiYe beweerdB
(lpBteller
Van
aJl'€s, tlaL de ontwDrpen
de
gl'oote fOllt \?all ,ollgelijXowalig en Ul'Uk, op de

~ll

~ier

in een flink logisch iJeloog aan, <lnl

voOl"~

EEN" .UJ

'l':E l'UNCTUEF;L

Q-ETUIGE. De leden del' rech~

te:ijke. ruac:lt, offlciere~ van justitia- on rechtar-combBklngen EtCb nag III Bens O'r'er de onvertrouwbn.ro en onnlluwk£lurige gotuigeniaseo, die ~ij nit

llilBlHiflBBBll,

de Inlanders kll[HI<:}n IQHkrijgdn. \VaurSCihijnlijk eohter
EOU het hun minder aangeoHam r;gn, reel
te doen te hobbsD, [J.I~ Waarvu.n wij d6zer
volgende antwoord hoord{m CitSI;lfi.,J:
nHve rer'1..--. luidde de vrang ~ nwaart gi1 van bet
tconeel der miaualld verwijderdP u
"Zaren el t :3 palmI 6 dvim u •
"Hoe iB het ffiogelijk dnt gU uat !Ooo preeios kunt

j

zeggen ["
"Ooh mijnheer de l'echter. ik dl1Dht zoo bti mij zel~
von: wie weet of oen of antieI"e g,~k; mij 1:00 iota niBr.
zal vragen, en to en hab ik het Z,)tgi'uldig opgemeten."

lim

RerubItng

IT

B. Bal door

worden aaubellteed:.,.de

Djat.iaari, gelegen in do districten Bsgi

lUHlglfflon

en

TjaroQbftu, in genoemd gewefl.t,

Nadere inliohtingen zijn te viDden in" de Jat}. _Ott
van 11. DinBdng.
_~~".~~

~

UIT DJoJlldK VBrnerlleu

wij, do.t tt'lgeD

tWBS

Wed81la'u

~ in die afdealing, die derter dllgen uit bun betrekking
l djn ontaIQ,gell, eene ge1'(lC~lte!ijkd 'fert'olging wordi- iri~
g08teld,w,ogene knevl'larij VU? de befolking.
--~
DB SUUOtfT vnil Keuo~g~jati Vogelzang is door ~ep
R9Bidt'mt van SRmarang definitief overgeplaatat. :DQr
~ Sarna-rang,

I
1

I

Kolonie tob Nederland goric'l..

ReBid~tlt

exploilatie \'i!U 325 bOllW! djatibosch, genaamd- LowRnnh. gelegen in de diatricten So<'lang en Ng'&WODj
en op deo 2den September 1878 •• l ,1001' den n •• i.
Ul3nt van Madioen wMden uitbesteed: de' e~ploitatie
van bet houtgowasJ beechikbfu,r gekomen tenge_,olge
der begrenzing u,n de djatiboSBoheu Demp~l.n, -NgJam ...

u)(!r/..:, ZiiiBpreuk voor
apeech IJli do 11.8:18buHule opening vaD
den BtaatBl!poor in OQ",~elijk Java.

de

Jeggen van mijne sYlllpnthie -YDor
, die ten doe I heefl om in de averechl8ehe toestan-t
den onzer kolonie vBrbBtel'ing te
7.00 I'Bst
mij hiervool' \'\'81 geen ~nder middel
bet \Va·
pen del' anonYllliteit.. reu tweede Behter .kan hel
geen kwaad, dat da beteekenis en strekklDg van

·Jaarga~

POSTDIEN"T.

Uit Koedoe. deelt mAn otis ",.do, dat

I een
BIDgeteekflnde brief, met {len zaer duid_eIijk ~d-r'e8,
den 3Jen van dftar verwndcn·' eerst den ge - d
>:"

zes da;aJl

fiq,

af£cnuing,

te So:rabaia

bezorgd,~~er~:

I nciiE'n men bedenkt, dllt de g~!ldr6:::~eertle sen Euro~
is, die reeds: wderb drie jo..ren in hetzelfde
vlak bij een dar 8.1I1btenaren v.n het poa:~~a_n:-

toOl' to t1oerabai'
WD01Jt, dAn
he_~, onaannem,lijk,
J
da.L de te l.Qte be!ior,~ing fan den brief'san een',aD.4
dore oorzaak is toe tt:' ~wbrU'lel:lj d.n Ban nonchalanoe.
Van -.viell? dit Jate!J. wij aan hat- onderzoek 4
ef
poatadministratie ove!'

Daar de brief was 8Ilngel·o i!kl;llld om zeke.f" te ziln,
dat hij den ~(JadreB8fletde op 6en bepaald
Jatip. _ .in
handeu kwa.m, heeft. de , oDferschilIigheid
'eon
postRmbtenllB.l' vrij WAt onrust vt'roorr.aakt, en den

to

,.Ii

.f.ender op de koaton eon.r wieseling ,an t.legraril~
tUOn

gejangd.

T, "'
EEln~ v1toUW

ouk niet het spreekwoord in de gedachlea gekomell! 1JparturiunL montes et nascit,lu'ddiculus muel1 l
HeLt oak gij u nieL de weelde vaa een gUmboh
veraorloofd, bij het lezen van de volgenue, i" idL
niet door ueIVijsKraeht llill1lulJtende, argumeuten:

4.I,S

Z )NDBNllJK

W ti

kennan eene

dame, 1iie ecn vrij gr . . oten rv(}_:en ileUe heafe, en
helslis ook een man die doh ge""'geld aan den drank
te buiben gut. ~,Arrn.) vrouw" ho nrden wij in een
gezelschap vnn hftnr zeggen] Hhllar man is sen -drollkaBrd, en
~rijgb er den rO(ld~n neua fQU!"

,Ware Indio in de Kamel' verle,genwoordig-tl, Ne·
derland zou ziell niet dermate aan de kolonHi Vel"
grepen hebben.
Wal'e Indie ill de Kamer vertegenwoordigd, tal
van misul'uiken, die den inland or en oak hot I11oe~
darlnnd schaden, behoorden reed, Lot het verleden.
Ware Indie in de K£i.mer vertegenwoordig'd, er
zou meer wei vaart heerscben in de kolanii!, eD er

G:SZOND11EI.DS aXAI'18'.{'IRK. In de Jl1va~de Oourant van
11. DinHdu.g lezBn wij de onderjl;tft~[\de 0pgavB omtrent
do kuortll·lijdcra in verschillende gewesten. in do
ma.nd November j. !.
OJdor beh.nde- J3ligek. Over!. Stelfoe
ling g~bler~n.
verhowlinrr.
Bagelenr ... " ...... ,•. 543
2048
74
2 SG5';'

B~njoemnafl ...... _.

Zou claar genn verbiltoring zijn, en N ederlmh"! ~Wll
een ruirner weg vinden VOOI' de prodncten zijner

190

202

3D

9 05 n

Probolingo ........• 1331
1310
217
8 22 •
JtllUlr8................. 435
19:
32
11.05 ,
S.m.r.ng ............ ,1402
1638
261
8.0,
B.t,jo.waDgie..... 850
59
17
4,1.
Cur~e1l8 maeneD wij de uitdrukking te mogl\IJ noe

nijverl1eid, en het zon zieh verrijken zander zieb Ie
vernederen.
Want terwijl door die vertegenwoordiging Han
den ee;len kant een controle verkregen zou wordcn,
waarvoor de Indisc!a~ autoriteiten een hei!zBfllU (jutzag zouden toonen, ZOll zij aan den aIlnereIl kant
Kamer en Yolk een voorlichting voracbatIen, welke
geen van oeide ontberen kan."

meD: "ond~r belllmd6liag gebleven," nls men woot,
dat bi.jnQ norgons, 60 olthana I!Ilechlis roar een ZtH'Jr
kleine. g~d.6"ltai van Ibeha.udaJing" dar licke iIllaDdera-door' een gene,:lskuudige aprako il. Wilde hten

'fl

Maar ik ben alleng. eenigszins van miju onder',
werp afgedw."j;J, W.t ik zeggollwllde beb ilt
tronwens gezegd. Indien dit stukje nog wat moge
bijdragen am de atteo,tie op bet ter teekeniug
liggende adres tevesligen, dan zal rnij dil aonge·
naalll ztin., f:\peciaal wi! ik n echter verzek"en, dat,
voorzoovel' ik deo gee.! van mijne' collega's-nmh·
tenare~tneen te kennan, ~ok zijga~rDedoor hUDne
handtaekeniog hunne ad haesie zouden willen beluigpn,' indien hUD niet'berhasldelijk, "ijdeliugsof
direct, door de &gearing die zijdlenen, voor del"

c

ellen "behandelen"J don r.;oudoo er minstens houderdln.al me.r d~kte,,·dj.w. mooten cyn, don thllDS.

SSllllU'aJlg.
Proteshmi;sclie

Eerelliell!lt.

Z <>n d • g, don J 4 April 1878,
's morg6n. te 9 ur••
Voorbo rei d in g.o orH. A. a nd mae]
bo,eatiging' -'an .,nieDWet - 1'1 IJ, m & t '{' n.

DB, H.VAN AMRIJDEN VAN DUlJllt

vV.KU DB lllii:W:";MING-

va.n den .d.eer Netscber 8cbl'ijt't

de Pad.ngBche correspondent von bet Bat. Smul.ubI",l
bet volgenda:
•
uHec feiL, uat wader een hoofd-ambi.euaar uit de
Bnitenb.,~ittiDgei:1, die zoo miBl:onda ·en -door- da'.Be ...
gee ring - lliet door de natuur! - zoo misdeelde geE
wee ton in dell R~ild van Iodie be:uoemd iii, wek.t groote
verwllchbingen op voor de toekomst.
,De gewalen Resident VBn Riouw t de- oud GouV'ernear van SUlllo.tQ'a W Clt!knet, ni niat oll,ersohillig
blijven nlB do Bpoorwegeu PJldat'g - Ombilien en
daRrnn, (do(',h eeret DS. onmishare-.. ,oor.o.fgaQudo 'annex~

ati. yon Si Goantoer en do DjilmbilandeD) d. lijn
01llbillen -

Blltsng-Harie

in

den Rftad nm Indit;

ter apt'ake kOm.All, Als dtl qlHHt.lltiea worden 0pgeworp8n,
welken invloed cen groot depot van Ombilien.-koleD
Of te Atjeb, or op Sum.tra'. O.,tka.t op d. ontwik.
kaliDlt van het ciland .kflD hebb6!1; welke f(Jordeel~n
hJt Gouvernoment kiln hebben door den handel op
de OhiIlceeche ~n Japaneche z~eeD, op AUltralie en

Brit,ob·ludW, h.rw.ort. te Iokken door goedkoope on
goede ,Ieo"kol.o te. be6ebikki~g von dien, handel te
.tollen in .en N edorl.ndach·Indi.che haven; welko
reBullateD een, dBn zoo gemakkelijke invoer .. n Obi.
ueesche landbou.wen en werklieden t:al ople ..eren't'ooc
de beboD.wing der onafzionbare vruebtbafe ,Jakten en
wouden van het Bch ••• 6eh bevolkt. OOBt-Bumatraen

en voor d. P.d.ngBeh. Bo.enl.uden, ".Ir gebrok ~an
werkvolk .iohroed. !6~ nijpend do.t g.,oelen by de
jeugdige patticuliera koflieondernemi.ogen, waar bonde.don pikol. 'an debeRte kome wegrotten aileen nit
gobrek .an handen om.e t. fhikk.n I
• Over dit an •• han het bien". raad.lid nit eig!ln
dervin!livg on ep grond fin .igen a.n•• honwen, GO,·
deolen.
.Sumalr. zi~t een oudbeproofd otrijder .oor.ijn8
belongen Daar de fou,"legel.doren trekken,. Suma!'.'.
_,wrathie, .ortro~w.n' en hoop volgell hem d~rw.~rl.'~

OIl.,

tl'J'lBAUVU.,. 9. .&.prll. Wg'et'08m80, d,' d, 1I0er
ao.,.,gowe..,n hunrder YlU '. GOD~dangdi., die dell
Ud.n laDulIl; pt ••ontief geflDgen g••• t werd, W....D.
h.t arbr.ken y,n oen hUe' op .ijn iand, dat toor .f.
br..k verkoohl W •• , on w.arlDD d. Dieuw. eigellaar,
die hel niet arbraa, .ioh aaD oi)n •• erplichliDgen je.
gen. d.n landb.er portinent onttrok, oindelijk na a'l.
mund prevuDtio,o ge'AJagenitl, na auoop der yaorloopi..
gEl illttructie, terwijl reohhiugang ,erl6end j" weder
op nU'.~ ,o~ten iii gesteld.
~ De Luit. M. lag ;;ieb in een kart tijdSferloop
meermalen bOltololl. daD sen. voor f 40 dan fOOl' j' 100,t
tm •• , tot hy eindelijk Zaturdng wederoru f 10.0 rermill·
.ende hiorvan kennia gaf a.n den hoofdschollt;. Het
Y8fIDOeden ,iel n.tuurlijk op zijn jongeD, N em genaarnd
en afkoIDfttig van 8amaraug; w(lllich~ een oude kettingganger. Ooraprollk~lijk onLkenda dozo bij hoog en laag
te wetoD, wat stelen waa: en lieTer Iiijr:O klaeJ.'0n ie liullen
Terpat'lden dlUl tot 100 ish!!! ovor te gUll, Nadl\t echter
&yne kist enl., ondenocht waS en / 6JJ 11&n cOI1ta.nteD J
een ~ilyer horlage, ala:mede andere yoo-rworpen vaD
w... rde geronden waren, ffOlJefln hij tot bAs-inning t~
lijn gekomen; ftlhha.n8 hij verklat.rdo toen met zekere
foldoening, r.ijn meester ge!eidelijk voot ./240. - be-

(A ..i),)

.Iolon te h.bb.n.

UIT SOEBAl1Aa 10 April. De R'';'d van J uBtiti ••ihi.r,
heeft haden morgen uitpra.k god.an, in zake: JOI.ph
Geon en den beklaogde, involge r.qui$itoir van helO. M,

Hw·sgenB gepJeegde mishandelingH veroordeald tot een
8 boet..
(Sao'. C~)

joar genngeniestur en

r

Kort en Bf:mdig.
De zuiger

hot toestel w&fl.rmede de

f80

bewonen

fAn het Grand·RNe! Ie Parij. van de verschiliendo
,erdiepingen naal' beneden worden gelaten, is oI11angs
gebrokenj het tegenwioht deed het toeetel.DII-R-t' bOn'D
gaan eli het tnoAtel i.olf stoobte tegen hot ijterwerk
f'an de 5e verdiepillg. Drie perBollen, die zi~h daarin
bD,onden 1 werd~n ta platter gedruki; bun IUkeu 'delen
jammerlijk rel'mirJkt naar benedsD,
Drie broeders te Epinnc trokkEn in 1898, 1876 I'-D
1878 bij de lott ng aIleen nammer 7.1'13 Saint-l\.f.l1rtin
trok seo dar lotfo'lingel1 bet llummer 57, dat ook door
sijn broeder, liUn vodel':' en f;ijn gruohll d6I' wm~ gebrokken
De Parijl!lohe pers i8 ondt'r de Etfllltkundige partijen
Aldus verd~eld: Da republikeiDBche p('rs be.:::ft tw<]o en
twintig dagbl.deu, die 20,000 ,>.""'pl.. eI1 "Iijten; de
legitimiste-n :;e8 dagbla deu, met ear dabiflt vall 25,000
exemplaren; de orlslinisten ~ijf dagblHdef'} met een
opl&8g 'an 30,000 exemplaren; de BODspartisten ze'i'eu
dagbladev) met een debiet van 70,000 eI?mplarerl • De
.. Figaro~l beeft de grootl!te oplftBg van alIe Parijacb.e

couranten.
.Bij den Parijschen Gemeentera&d is een
iDgadiend, om 10,000 fr •. bU te dragen tot
v.n het aen_feest nm Voltair!;t,
Voar de PnrgBcbe teTltoonstelliIlg wordt 0,
Gobelln-t.pijt gemnakt van 100 vierk. meier opper~Iakt •.
Prmees Oharlotte "8U Pruiacn heaft bij gelegcmheid
van haar hllwelijk, op weg llZliD.r
kerk, een edelgeatee-nte verloten van meer d!l-n vijfdnifiend fl'1U1C8
wlarde. Ret was het eigendolll van de Pwiaieche
krooD. Wat duen zij ook tulkt:l dure taken om te
hangen!
Een lerpleegde in 't; gestie!Jt Thfeerenberg HalJgjas,
die onlangl ran dsar is ontfillcht" en woken In::;g te
"erReafs ward opgslJpoord, is teruggevolldElr.
George Grui!shank heeft een niet gebeel voltooide
leveusbel!chrijvini:; bevat
antobiograpb.ie
herinneringen ran vele bekende letterkundigsn. Zij
sal worden voltooid en ultgegeven door t.ijn wednwel

de

J

nagelaten. Deze

Elirl. Oruikshank, die bem hij het

~cbrijT"en

reed" bij.

.tond.
Te Ja8l.bereny in Hongarije beeft de luitenant der
HonvedlJ. Tohb 1 den ritme8ster Snpsry up dienf:l. kamer
doorecaoten, omda.t hij l1etL lllet twee dageu arrest
had gestraft. De mOOrf~"3r~fmr heef!.; de vlucht genomeD
dQ(ih iii g8Tat en wortit gefusiieerd.
De hotelbouder KayzBl' te Berlijn Bchreef een ciraulaire nan al r;ljn gasteu waR-tbij hij hen uitnoodigde
·,een eetwaren in zijn hutB i e br6Dgen. Een beer, die
J

J

by

KAy.er een kamer had gehnnrd, .ntwoordd•• chrif~

telijk dat hij zioh om d~ ontvangen I ukalle" niet Ion
bekotDmerop. Den volgendeD morgen trQdau Kayter
en .ijn vroUW de katner Tan die.a hoer binnen en VODden hem un hel onlbijt dat hij den vorigen ..ond

self bad meegebracht, Er volgde een twi.t die .p
een .echtportij u'tliep en d. h>telhouder kau thane
..

'- ' " ....

t"' ..., ,-~

,,~ ~;J...;

.~

u.v

c'·.',

i . ;..i¢.'-' . ~ i~;

guton nadenken.

Ovtll'zlcht /ler Indische Dagbladpers.
"Het beheet fan Iodie ill Indie en door Indie" is
de mel 'an een h"oofdartik.1 in h.t Eat.Il.B. H.~
i. een protest tegen de comptabilit:eit8wet, welke

FEU ILL E TON.
Mijn Broertje,
F. HAVER BOHMIDT.

(1).

80mB, .111 ill: alleen op mijn kamer zit, of op een
eenqme wandshng, ja het jfj my gebeurd in 'fliend.lijk en vrooJijk ge.el.chap, daD .ie ik op eenB een
killderge.iobtje, H.t i.' een bijlond.r fljn en lief ge.iobtje, maar terwijL ik or op .taar onderga.t het een
afgrij.elijke .erand.ring. Het geoonde rood yerdwijn~
Tan de wangen en m.lkt pla.t. .00f een doodelijk
bleekblanw: do oagen op"nen lieb wijd en •• bijnen
to ,eratijfen fan Dame1ooZ8 ooheiting; to!!!Bohen de

l ..ildeurige Hpje. brulot een akelig •• hnim, en het
blonde haar d.t zoooven Dog liacht om let yoorhoofd.
goUde' hleeft drnipnat &an de .1.peD ;
Zoo grllw..am i. de.e $anblik, dot ik tera\'>Dd al
mijDkraoblen inepan om er my .an t. onldoen. II<
kan, ilt wi! dab geoiobl nie~l.ng.r voor mij bebbeD I
WI~thet.•cbok~ niet .1Ie~n.miin .ennwen, het bederft
llIij nlet mI•• een .oorbygled genot, neen bel wek!
yerfoellijlr.e. gedaohlen in my op, twijf.lingeu, ontkenDiageD, die ik ".08· d.t
Ie mij gsbeel o.ermeeaHldea mij IIleobt 'Glldeomoken. . En ~oob,. boe ik
1PIjn. b••t doe. ommij fin het .pook.el. Ie oul.I•• n,
Ikgeloofniet dathet· mij .•poedlg. gelllkl:eD con, mDg er . .nob .nlet van.elf, ,oll~erdah ik ••ggen ltaD
he, 9pzetleliik te willen. on no.btomullop het .e.ble
oopnblik, tpro'pen, _en ander b.eld ,oor. in depllatl.
=fIl',!:bI~;nl<:'::o:e~erela niet,.

.1.

Bet .Iijllde

' .. :llnc1jj1ie6 mil aID, . 1110111 IV mij aanittgopdleD
.011,111 ~~ (IIlmtalzt',ulh,n mseD, lonSeIl DlQht

" ....D.

Iltt door 4, /1'0114".\ gewll4. b.bt".ftll 'l,",io /"
Indle, duro It loh.lpte eD d. ocnltl,utlon••le '6tf.

l1li111

"I~I .:8dH' 'rmIlIINllft tn41J

1/

tiller WI mllf tift l'ge._,diglJll IfJI~land ftleu aMm
hlrik.... · dan i.· ..u ",Wiomm i./(;ndfr, U .,Ieu.. in
Aattdf" Nn 1t'ini!l~ d"ilend~n E"'Opt6Hm," Bn ben weegt
bet ~elat der Hllfope&r<en:; d*, GrQod,vet, ,d.aren~egen
boadt mo.. rekenirg m,' bet geb.lto, .11 bckl.edt

ltandl!!he1d 'ftD het RUIt .!n AI!!! nr.nderd$ In Q6iii1 euralleele, door {j., me.,derbeld ,je' 'olk ....e~'egeD"o>r·
digingnltgeo.fend, Sedert i. Indii! Diet. mo. r ger••
geerd, ma.r BI·'o~l. g~8dmini.tre.ra.
En war. he> r og maar .Iech/.' M.ar 'net deD dOl!
blijkt 'I boe d. 1•• lst. , iu dol woordje alleen boffelijkbeid.bal,e ,.orkowt, n. telograaC bracnl on. het
berioht dot Brit.an-Indi. gew.arBchuwd i.lioh op 00'lo~ voor te b.r.iden. n. gevolglrekking Jigt voor de
h~nd d.t N ederl8Ddech Indi. w•• kzaam DeeCt te lijn,
W8Rk,lism voorsl ter zeo,
Hel; blad vrAfigb z,l het
dit voldoenae kuunen wezao 1 terwijl, dank Eij bet "d

ifaarom ,.1Iaen 80 uitelu:.tl'ld ~I~n Gouverneur.Oeneraal
met· het .Iogelijk.ch beh.",
M,..r. m ...... L h.t o1.J, wot .ll. re.h, u.ag won

uagen of de infloed van Iluiaend.,n Buropeaneo ill
loco .n due met de toe.taw'eu bokond, niet pral<li •• ber
lellUltaten zoo opie,sren d,:'?l die fan eokeJe hoofdambtenalen aan het Ministerl.;) van KolonWn on de
wBorderheid fan 44 r tJ lksy,)rtegenwom:digera, WIRt' Van
de weinigen die IndH; k~n aD~ t{:)l0n
(lena herinnering vaD jareD geled.en\ fFl hie"d()(~" t;i~h de Indi-

miTliB~re6r6Il uit Nederhmd, rla outgil1ning d~r Intliecho .teekolenlagen zoodunig is f"fron.chtz~llmdJ dab
da N ederlandache stoomvav.rt tel!eenemole afhallkelijk ia van den st"6'1kolenuitv-oer nil; Bngelaud" en
terwiji de N.,detoJtiudscba reptu·"tieWerf'Bn en dokkan
niet in NmierlandBch-, lllaar in Britsch India to zoekeD lijn? Daarmede IIchijnen obServatie-- tln eomtuu~
nic.tif'l~vermogen dar N aaerlllndsch... Indiecbe stoomV8D.rt

BcliO:'

}\Iftat~chBppij

IH~Tldt'1

wcrkt

V-O'JrSL" idn
op de loeko1l18b bo~
vt:'lrgl"tenile d"h j (.l-l;.;t l.U e~ tOt) hflbbe.u, medegc.
lU1I.f to' .) hooJ:-l ;u ill ul:!.itJ to ontllemen.

Jl1l

lJit .N>Jdel'lillld.

NOG ]liENS OVER SFOOnW&GmN OF JA.VA..
Ouder den
Ute! 11 Bell llalez.;llg - ~~e~ bloemle:dug H i, 15 ]fe~
bruari jJ. bij Van \Veelden en Th1:iugelt}D te 's Gra-·
venbage
oen
korte
gesohiedenis
verschenen
t'an 4e
=-r.!!derland ook hif2;r wader hat omgek.eerde Tan zuinig,
llo&.noiseie w6derwftlirdighoden van de Ned. Itdiache
Tub- alII hat staat dat de kolell uit de Ombilien-velSpool'wegmaatBchappij, in verbaDd· met de pogingen
den de belft .. ouden koskn ,..an hetgeeu tot dUtlT"er
om do')r nieuwe -Ofereunkomijten met. die venuootschap
fOOl' de Eogelache is betaald.
den aanleg Yr-u mcerd",re epaorwegen op Java in dieDaarmede is het beweren onhienuwd dQt Nederland
;elfdi! handen te laten. De st'lhrij,·er heeft de eigen
jaarrerslbgen deEer ml:l.&.hchappij gs\'olgd en due zijn
de foogdij tn0l3t nitJoefellen our India, Eene foogdij ...
de jeite,t en cijfer8t waar het op .ankomt, fiooala b:ij
adllliniitratie, on YDoral sene voogdij-rekening ala de
terecht zegt., bij de beide partijen' ill ·con/ella.
hier gevoerde, zou in het gewone Ieven lei den tot do
Het reeultaat WBOl'toe bij komt, verwondert niemand.
afljetting va.n den 'foogd, die, welverre V80 de ioReed!:!. voor 1l!88uden wardell wij ur op gewezen, Doob
wat wel mag verwooderen ,is, dAiot, terwijl het ant·
kom8ten van ",ijn pu.pil goed. te beheeren en te ver~
woord van deu Minister- vau KO!(>Diih zioh nog steeds
meerderen, data jaren lang- teD: eigen bate aanw8ndde,
lan:t wllchten op het Kflmervt~.rilllag betref:t'ende de to::'
londer doh ont de Pl'odllctiefmaking van dienlJ kapialgelll\~eU gewralikte vi{lr llvereenkomtt":>D, a!!ildei gataal te bekomm~rell. Naarmate de KamermeerderJ;'uchten -worden verpl'eid, VandQftg heel; het ~ en
heid OV'3r fnrii8 georewl".d, ged",b~tteerd, en gelegife.
dat 7l0U zeker 1t ver.iJt.a.udigBt 7iijn ~- dnt de Minister
reel'd heeftJ is IndiB'!:! prorlutieve kracht afgenomen,
Van Bosse do verdediging Vllt.ll die meesterslukjea vnn
war-dt d!3 inl ... nd.lr ~iHlterkt in riijnf.l indolentie, de Eu~
tiju ti
niet op £ich wi{ nemen. DRll
tea-eDdehou·den en teaBn ewerkt in zijn Oil7.egt men
bij hBt tl~nl5t8'rnd ieoningsontI:>
e.
0
g
k h . I
• werp ook foor 8pO()r\'1 ·~ :;0 op .Jan, voor StBatsreke·
derrtemi'lg'ge.,,', (:.Ill openburt dd re:geflr ·rAe t III n~
nin,.' A&n 1.e lcgg8\:!, 1.i(i.l worden ge!et+~Hli natunriiik ten
1
dig ziull
sc?riju.nd, uls t-3genhaiJger van het
kost a "tan 8.llde.·~ drin.,qende behoaften 'fan h~t 'tJ.',:der'
pr~h'lDd regeerinqsb?-latd dar te flpraakzame vertegen- I land.
Op een anierell d~H v<;lrCelt mon l dat, om ,d.,-l
woordiging in Nedetlll;ud.
nienden genoegen en ~8.~i8fa{;tie teo goven,H be-pr0(Jf i
Geen der Indisohe volken is ri'p voo"!' zelfbestuur,
tOU wordo'l, do~r he~ BIIllton un Dli.Jm\,~11 overeenlwm·
J .
• I .,.
steD) een brug ~e Vliluan tnsaohen de bel'oorreechb3
laer!J.Il,"t n:ar, doch daarnlln denKt 1116m~nd 1ll ndle,
Ned.-~r..6che Spoorwegw~n~schQPp~ en de reebtm.atige
en k~n nlemllD,i clanken om da eenV"oudLe reden, dab ~ OppOrnt.lo van de TWilode Rllmer, In al ! are "erBc!lI11eIJ~

bedr.igd, jui.t op h.t oogenb!il< d.t d..r.on h.t mee.t
kan zijn ge-legen. Iotuslohen WSB dat adrniniatreeren uit

I

I

:~~e :~:~:~::k~~~D~~ert::s V;:~:!a:10d:r:·~;nln·~~~e~j~ ~ ~:a~~::YC:l~jk- ~~tl ~U~~HtBa~£:~:~:~~~e WBlr~:I~::e~~;:;,
dB

Maar zoo goad als ~ ~et cijrt'rl:! ge6pec~fllJeerd R01], ho-;'J drie mil_lioen acht-

eer6ta phu"ta dna. vaderLRnd.

~ogelAnu..,

}'1 rau krijk

e~

Spanj e in

Az\~

kolonien

~e-

:1·'

:!~::lij~~:~db~:t~:, k:~::ieV::l:B ~::et:l~~:; ::a~o:~..

:::~_ ::n:t~~i~~~(~~t:ij: bfij;~:n~a~~~ n~~ Z;!to:~~m:f}~

va"] d.~;,}~el~~;,~rei~il~~. :.er!N!:~~ndi~ie~;~:r~V:ijt~

ali! het bestulH' der rrweede Kamer OT'er Indie eeue

-

nh'l; door

Vf,\rlielEm

telenrtltd irlgen

uitwndering is, wfuu':a~ d.e tw.aalfj":ige dnur ~ew.t'lu'kt ~
den
der
bet begi:8i~h u~~
wordt door de g6scllledemfl dleI'ZEllfde kololllO gedu- ~
lll~t
d
rende meer dan tWue 6cuwen -- 1100 g(}ed laat hot
met
.eyndic1iten en
er Wit~
recht'rfiardigen d~t het N ederlandsch geY"oel van , brek Ilau ka.s en werl{kr .. cbt
do
v.derla.nd~Hd,le. in India opkomt tegen bet langer
dBarvQOr Winm a~T geWtZI3D; alles h-j~
rekken dier ui~zoJldering.
I gebrok aAn ke-nm'li! ea het totah} vree""lei!in(!:chap

i

zich

op

j

i

De strijd tegen het tel'ugtrckken der Tweede Kamel' van hat beatuur ova:' Iudie noamt_ het bl"d nicts
j

nnd ... dan een .trijd tego" de Grond".t, Hierin i.
bet verschi! gele,;:-en tlli!sch~n dd publieke opinie in
IndHi tegenorer de meeoirlg van sommige pSl'tijgangers
in Nederland. Dazl'! Instste bonden zich OOBt-lndisch

t

~~~~~~"!ang~b~e~()lf1: ~~~~'.el~:·.))do
Werd op tcohui~ch !/ehied

d.,

beheer dor Ned.-Ind "po"NBgm"'."chnppiJ

doof v()or de atelligs voorBchriften der Grondwet ten
at!'! kt, zidl (jiJk uit
aan£ien van Indio's r:eJfsbandigbeid, en \'enujm~1J gee- \; derneming i11 QUEl
ne gelegent"eid am het. goedgeloo,ig puhtiek in Ne
BtibJH.d if,vel't fji3 1.iBt voel
deriand de bistoriache en grondwet.tige eiach
Putte en V fin Busse en
IiJllio tnt politieke --en financieele afsoheidillg voor te
nog weI eeU8 unleteo.
stellen al8 buitengewoon en anmogelijk. Met tlieMULTA.'l'ULI be-Landeldt) OTJ!Sf g~ to
taktiek mftken ?:ij bet water troebeJ, en dank !iij dit
vra.ag: 1,\\T&t is WijsbegHTteP"

e,~ daa.d, ja in openbare geBchriften onlvo[1wue ovel'~
tuigiDg. Het aaDllChouwelJ van dit dloevig 8chou,,~
spell en foorai het dBgelijkB opmerkeu en on dervindeD ran de droe"e gevolgen fan het daarmede
.an hel licbtkomend boloid, doet Iudie jui.t
in ZiJD6 tegenwoordige afrlankelijkheid betreuren wat
IJowwigeD Tun riijne onBt'hankelijkheid schijnen tEl'

,o1 bensuwde droomen, en t01:!1l ik tooh zoo bedroefd
wall omdat ik weer .. aklter was ge,,"ordtlD, want ik
wilde niet maer laveD, londer mijn btoertje, mijn arm,
ferdronken broertje. en zonder .... Aeh jill Hem bad
ik ook verloren, van wien EO tnij altooe gezegd bBda
den dat Hij on tie liefe Vader in den Hemel was, maar
dat wi.t ik DU Will betel: Bij bad ona niet lief en
lid WAa geen Vader. En ik wenJ!ehte dat ik. er Dooib
geweeet wall, of dat ik teratond moc:ht . (,)boudeli met
leven. Mr.aar toen ug z:li mij aan, mijn aller-be_.te moe.
der, on in haar oog zwom e8n traan, en ik ,oelde
W~er bet oude gevoel, ale wanDeer ik my maar mijn
broertje neervleide onder de hoede fan onzeD Hemel ..
sehen Vader, en ik kreftg het h!l!'6n weer lief.. .•

Acbt j.ar wa. ik ond en mijn broertje w••. drie.
Wij waran de aenige kinderen dee huizes en tooveel

de sobool en mijD I ••een mij ~oeli.ten altoo. bij .1konder, Want ik had vee I Hever dai ik thui. moch!
blij.en om te .pelen met broert.i., dan dat ik op vi.i
Le moe.t by jon gen. van myn eigeo leeftijd. nal .....
miBscbien niet goed 'An Dlij, maar ,bet waa on e~nmaal
• Iet ."nders. A~. broer _er ni~t by. w•• bad ik. ge.n
pl.,,,er Ik b.rlOn.r my dot. II< Ult logeeren .on, bij

e.

eon. (10m en taote v,an, onl die op eOO groot

bDiten

woonden. Men bad
mij ... onde,ennu ,erteld, Ook
'hoe de neefj •• daa,.ene.elwagen badden, wa.r wij
dag.n mae Cit rijd'D .ouden, .en dill ik .eker •• If
den e.el .. eleen•• on· mogeD menDeD. Nu. ik li.1
mij don eiDd.19k ~epr'leD' mbr loen Ik goed' en wei
in d •. kekoobn".a" die mij. oa.,. bet wond.~laod
b,en~en moett, b.g~ ik .rb.rm.lijk tie bnUeD; en al
de. ~ oomed.nen tiD. deu •• hlpper, iowloulbijoond.re
boede .il< Wat .aDb.,,,len. baddon geell de DdllPenlt.
)"er\ing opmij.'D: WCII eDit Ionn.., OlljU b.oertje
~8rugIT~o. verkl.ard8ll aI .~. uowesigeu (e. w••••n
/oll'r01l'W bU me' _ jOllsetJe fanHllj11lf1 .y .told.

.n.

Amsterdam do

sp~:e;ed:~e[~·:\d::~~l~;d:!:hL~:'t

"an zijnen
tlierd6 mabk~
dan V!1-!jg
ouvolledig
te
beschouwing IHnield '~ll
wilBrheid werd gezegd en r:_lf g:-l(oond,
Spr. begon met twe0 rnralellen. De eenlte was die
J

~i\tl detl_~ ~:f!~I~~~L~~~~ .. ~op

zijn

r~is~~~, ..V;j°~lt~.efd

ve· ~IO~t.~, dfJ~'h olimrgeliJK waH het {16m te zegg~ll, Ullll
welke der liOT6 maagden, en het bleek dat hij. allen
b'm;nde;

If

'0 lnoeiel~k waren _de trekken

die h!~a('

~~~:~t~:l:o~t::;;;:.Be~B~~ri~'~~;f] ~1 ~;r~~e~~:t;~ ~~f~~:~

geo,te, do wet"cochap, de li.fe l 0ke en bet g.Iuk. De
andere pnub!"l van det.t31fue I'Itrekk,ng was, dnt de
oatllur %00 rijk i8 t'lRU de geuriga vanilla, dat zij daarbet- mij tot een voorbeeld ZOOlil.lI het duar z6L zander
op d. heel. rei. een kik te h.bben gelat.n, en d.t

was DOg weI een weeskind, fiei 1.e, maar ik had dat
volmaakte weeskil d wei knnClen I!Ichoppen, lioo'n hekel
kraeg ik Dan bem) lltl, 81 de DGnwezigetl verkla.rden·
mij uit aenen mond foor een I,fran en naren jongen;
wlarop ik ratuurlijk anhwoordde met Jlog e6ns r.oo
hard aaD het kerwen te: gRan, In die stemm.i;lg werd
ik bij oam en tente afgeleverd, maar die waren zoo
goed ni(;t of zij moe"ten mij d~ll durtitHJ dag 801 met
puk ~n zak weer Daai' huh l.enden. Er was geen den~
ken aan om mij lallg¢r t, houden. Ik gtllQof dat ik
mij ziek tOU gekniesd hebbt'Tl em rnijn broertjf"'. En
((e verrukking ".armes ik '(em om den hale vloog en

hom knst", toen d. maid de dour by. ono opendeed
en bij met ha.r w•• ga.n lien wi. daar gebeld had I
.\ljE'~er dit .lles WIlS nanr en lnfJ ik weet bet w:el. Nu

£,ou iii: mij dan ook

100

bUDuer nalm. beboort vlet- Le .-6I1eo. _om verder io
betoog _aln tEl wijzen, dat de me_eate

etlll :-'-~ritiftob

Grif'ksci1d wg8gt'loteD, huol.en-, n.am minder verdienen
dan dt'lD fOt'p .)ver btlD geboord/ ell t.lnt in een 6Jl!!;elttD
jaorga!lg van de'1 BIJ"huirer alri:ienlik Vft,ak meer practi..
~cbe wijaheid Le ,inlien tar da!] in a1 hun 8f~etr_okk:8n
eLels ,18 en btlweringen. Want praetieche 'waarde is
hell, die BI)r. eisoht. van de wijabegeerte. Geen boven..
Datnurlijk-e wij!!!heid, die del. mell8~b brangt tQt het
galout' ann wODdeftJn 8 10 te Lourdes 'of te Marpingen,
ttl",H' wa&rheid die bet menschd .. m ,erheft. ,erdh
br<'TJgt-, toep68t in het dagelijkBch i8'V'en: t.stbare
wilullcirl Ills waRnen 8oCl'-ate~ in zijn lilt' weet d.t ik

Diet. weet" blijl< gae
Spr. tuoude hierbij lum, dat poe~ie oDaflcheideltjk
is vlln den wijsgeer en dat SoloD, die den dlchterll
bij wetgeviug zijn rijli verbO-od, een lllhdl1cbsp trachUe
te ecueppuD zonder bIoE-men au gaur. D~ II Philo80-

phie des Ullbewuesten/' ai~ yau HartOianD, _minachtte
bij noll! otluatuurlijk flU t)hwaat'.
N u eaue korte pauze trad de beer Douwss· Dekker
weder op voor zijn Buditorir rn~ dat hem berhaQldelijlE:
met de warm ate toejnichingen begl'ue!l;e. Hij toonde
aall, dat heb ware stelftel van wij"b~g~erte door de
'li.flfelijke nntllur lelve geleerd wordt.., Zij is voor den
mensch: foldoen ftan lijn rte'luurlijke bestemming,
100'1.1. elk plantje dat duet en c~ geh(:!{jle natuur dall
le-ert. Onn&tuurlijk, nnw_ar, ·eleeht zijn, s!eept Doodwendig tijn eigen tI!r~f mede- ,tut in, het ,zevande geBlacht. Dit itt eefl6 onom.tootelijke Datuurwet door
haar ·r.elva tot hanr eig~n reilligir;g voargsBcbrevnri.
In de M0Z81~(}he boeken iB wij8beg~f':rtf);. Zij "akeu
de godedienetige wetten dienstbaar aan. de materieele
eiacuen dee yolks SaloMo 'Was wijsgeer, g~tuig~ zyn

dichterlijk ."hoon Hooglied, al blijfc b.t de .raag of
hij bet zeIt' hoef'e geschreven. V ~tvolgaftB trad IiIpr." iu
ee1il.0 poebiecbe beachouwil1g van :deu Jebov&_h, ~oo.l.
M.OZ~8 dat walen rals d3 idee dar wijstJ'ee_ligbeid)ij
uitnernendbi3:d becft opgevat, oni d~8rin tan elotttfde
gedach!e WOOl' terug tu ~inlen inld" por .. bellen .neer~
gelegd ula ult,gang~f'utlt deJ." bQeic1J.d~ be8ohouwi(Jg.

GKI.ULEENHG. TbB',S i~ i>ij de I Tweede K&mer het
wets(Intwerp ingekomen tot het aangssn eentir geldleen:ng ten lalilLe 'an den ~talit: D~ Min 'an FtDancieu flttllt YOOrDp, tiut d,t ,\ o')rstet niemD.Dd verra88eb
kau. Bli de to.memel: de uitgB'fU hi Indie
bier
t~ Jande tloQt de _ St.Ra.t8b~grootil g reeds se lert -'8r8cheiden jl't.rell lllflt· sen tokort l dat totnogtQe'door de
ruimte: der kSI1 W1I8 te dekkcr:;; doo!! - daaraat;a i8~ een
einde gekomel;lj op l2 Jan. 1878 W8.~ in, de, kale.en
niet meer dan f 25,122~906.72Ij1. aanwezig; in b@t
midden des jBlil-a is te rerw.cbten, dat dH ·@cb.tkiet
uitgeput. en If dig zal tijn; ell nl ware' dat 'he~ :gofal
ook niet - df)Or betuinig'Dg en vsrml,Ddering der
oorlogsuitgllven in . Indie w_l1Brop IDer) berlaebt ill' - daD
no ~ zijn bu'tengrlW~a8 tnid.dBam (ill d-erl zin del- -Wet
op de middeian, UUiJ geeu schatilistbiljetten) Doodig,
ook tot d';)-kkiJ:;g valJ groote l!Iummell op de begr~otiDgen
v.n 1876/78, wurvoor .l.chls een ealdo "0/6,848,606
V/ln 1874 au 1875_ B-BtlW""i.!{ is.
"
[I] de noodukulijkheid tv!; g ~Id()pr ewing ligt ecb.~r
vvlgens de Reg. Diets ver •." t u"tends., O~Ee, fi~an~~
e:lle geschie-cenis der llu,t~t.o jtL-ren WAS uieL ol1~un
Illig; van fleb8tki~tbiJjcltben werd geen gebruik-gemaak.t,
tooh w.-;;rden grunt;] 8{'1rf\m!)n ViJor buitengewone 'werken best.e~p en ba~loQt men tot amort;,UI,tie, 'AU !!clml-d;
maar ree"!!! toen voorz.sg men dasttygt'nuvet de ruogelijkbBid un ee!:J.uldoreatie. Vo,;rts· wiJ,.t de Be's.'
de bestelIlmiDg der geideD van de leaning;- het is geeD
oorlogtll~e ing; zuker zou lOuder d·,n Atjeh·oorlog bet
overEchoL dl:lr lualste .ia:-en graoter tijn gl'weeet, ~aat'
dB 1e-6{,ing up l'okening vau dien ootlog tE" stuiIeb,
niet aall. Veeh-er kan men baRr een bD!8hoQ.de~
leening 'roor- de 1]itgllven ddr gewone· bn~s·
- sen amIJrtil'lst,io'ieeuiog' (want Zi;>ndilr_ de
Mll r:ij onnu{)ciig ~ijn) of a_so onder'jlJIJsweg.Jf:S de nog ti~~t'dl' toeoBrue HIe uitgaven
onderwijs -~ knnnen n'wmen. Dl.isre;;bo/ari Bijn
a1 de kO"'tf:?11 voar ,len oorlo£. d io o:k ten einde loopt
gedekt en ga!iquide~rd, de t~leElt/:lnd is vollnHueu zuiver,
Wat het bedra,..{ der leening b,.trvft ~ ll()ogllten 4.4
millioeu '-- zegt dfl Min., dat bet worJt bepa-lld door
hetgeen tot aanvulling van kas· ell begro()tl.Dg8midde.
Jan poodig i.a en vo(}rta tut; lianv-Avkelijka foorzisoing
in berattmde <en deels, ont-';"'orpeu uigavefl, die DOg Diet
bti d8 wet t.ijn· t(l.egestnsn. De lekorten tot 1878,
v~rminderd m~t de baUgo elole.u van 1874 'en 1873,

en

J

-op

,an

troebel maken £ijn de werkelijke beheersobers un
Indi,}s beien en toekomat sen pBar onder .He wiese·
laude minieteriea aanblijfende referendari8len, en en·
kele woinige ill de Kamer VOOl' Indieche .,pecialteit-~n
doorgasnde ,ertegotlw()ordigers, wier grootste specillliteH wei bestaat in de wialeling buu(Jer •.weger GaD
en in Indie omtrent de Indif!che belBIltten met woard

m.'Dle~ ,lieeD 'E; lIef,IUbineideleD b•.alftiSt. lib.

lelt. lID de on.aullenl\jlre el.8 .. n dieD glar ·,t.
.teat
Bi.rua gof .pr. de etym.l:i,i.d'6 bel6akeoi •. 'ao bet
woord wijabe-georte, op_ bet n)~t.pvor VitO den l>bHoauof
J,o,k., do~r he •••edr boog g•• teld, omdah de£ewij••
ge.. d. ".• r.' •. was die .er op wee. dol .oor be'goed
begrip der dingen, men BIle.e••,' de jui.tebeteol<eDi.

'nlet aaliatellell J om tliem8Dd.

Maar tosn? Acb, ik hon .r Diet. aan doen, Ik ....
l.tt.rIijk dol 01' mijn broertje.
Nu wae bet ook sen ventje om dolop te weleD,
en dj lmdf::tren waron het, denk ik weI e~nB, eveogoed
.18 ik. Maar ~ij hondeD zich rnieachien beter inboQde~,

bo(·we\ ik.eggen moet dat bij .oorbeeld mijn ,.der
b.t ,oml Di.t minder erg maakte. Bij "a8 een d.flig
m,,;, en dat znl~ gow.el willen golooven .1. gij boort
d.t by notari. "... Altijd bad hij .on witte d.. om
en al. by uitging eeo zW4rten rok •• n, en ui~ den
.ij.ak· van dien ruk .taken. papler.u,me~. Blgelo en
lakbner up, en. d ....ton~n "ebeim.n iu. Maar ik
won dot ge hem een. ge.ien badl ala hijthui. kwam,
_,Joral.aneep ,erscapi_g, en bY .• ond on. beidje.
di~ in de biller. Beret Hep bij nog nur ~ijnhnto.r
om depapiereD me' de geboimengoed aehter . slot.be
b.rgeD,mur op abaDdon vc.t kwam b\jt'''lltl, !Oml
,Dllde. rak .66 maar in 'Vn en8ell~he .bemd8mollwen,

horl"",.-,."p

-(':;!':;! 7R~ ::Ind, O()

a

Naill m:en ~u 25
30 millioell, op, dan IOOU in den
diellst. van 1878 zijn vDOrlienj nam men 8'-' millioen,
ook de froegl;}r~ tekoJrten waren godekt.' Maar de
Regeerlng :r;iet ieta verder dan 1878 en wii- daB bet
te leenen bedrog met 10 mil!iot'n vtlrhoogen; dDt bedrag is no niet tr-6 te HcLten en be ,erded·geI'l, maar
de Regeeritlg rerk188rt, dati dQ.or 44 millJo'eu 'op 'le
nemen, de wAIlfBchijnlijka behoefte niet noodelooe,wordt

;~~.o::dall

iut;og ill. oak wei sen toen, of hij at'reek-

my

eene door mijn krullebol <ooale hij mijn eluilre baren
noemde, wur torstond do.rop pakt. hy broeren tilde
hem in de boogta en zatte hem- op IUn IcboD.der of
op !-ijn hoot'd en Bprong me~ hem door de kamer, of
bij ging .00 long 01. hij W•• op den grand Jiggen,
en bro(ll'tje bot'oo op hem en, fit Dstuorlijk o(tir) maar
j

om broer was het toch eigenlijk te do.n, en me.n.obl
dan was hat een geechsrrel en een gekiUel eo, e~D
gelacb t totdat moeder kwam en ~ei: "Pa,' p., de~k
loch ow je goale kleerpnJ" Maar moeder, moobt sic!..

""01 etilhoud<n, wan~ aIs· oy op de canapaJ.gon
broertje klaut.,de .1. e.n eekbo.antjeop b.ar~m, dan
nie~ altoos wat ,oor jlpon a.i aanb~d~
eu of wij onze •• hoenen wei goed ofge.eegd b"ddeD
toenwij "it den tuin kwam"n. Van de meiden behoof
ill: r.eker ,niet te eprek,en, en van Fr..na ,d~D kot;lt.i~r,
die bil de Limburger jage" gowe•• t w.... Kijk, die
h.dde"l nu oompleel aile dogeu .ru,ie"onder."lkander,
ik lUeen de meiden, lo.Le. en aUeen .omdatde .eene
de onder geen ko.gundo .an br~.rtje. " Maar.lrran.
gar bew op ,ijo dell.n ,erj ••rdag ,ee,nglooten .Iiege•
pre ••nt; dien. had hij .e',f gemaakt, en in het.mldden
bad bij met gouden· lette.. mijn· b.oertjol< num·!!e.
vroflg r;ij oOk

r~;::~ ~~dd~ijo~~:e:u!:::I£k~::~~~ei:an~':f~e w,::::
in den. winkel, m.ar 166kon bot looh ook ' wel,eD
de ,Ii,"er ko.Ue wei een daold •• meendenwi\.'aIle')n
&an .Ioeipopier, Heir ••, bet i.e e. nooit lO'IgekC)Dlell
ombewop te laten I. Toen bot .de tjjd . ' wU. fOO' de
v1ie~er .... , 1>1... noon, d_ .wil, ilt .I\u Dog
be8innen; daar. lollon. wij .llI'u•.•poedig . geaoeg ~
moeten booren., '. ..;
'. . . . . '
lklei dat. broerlo<>'D Inoepfll'lg ••
MI,.·
•• bien lolt·fIe leggon' dat.yo iillekereltj,,!,_drie
jur. No.lk wil eroietme' o,er twl.teDj 011111' bi

.m.t

0\1.,....

°

f.

o'wi'Jig "al (1m Nor deb pt ...g ge'P~nD.n to wore
d.,D. met I'IlIIde wo~rd"n Ian .OjD 'me ••te' , verkla.,d,
da~ d. laDgdll.i,l. , en f.Ue hibte van onlang. alB oene
Btrof moet geldon '00' ,
algomeBn gabruik, dot te~enwoo.dig dO",r de deoalied." ~9maakt wordt •• n .... ,
pt'trf/,euUl!!~ 'AlII wij t'ell rl~rW>lijk f!p~ookje von de
mlandt,tl! op hunne bate-bale ver'Jerllen, ba16n w-y
er meJelijdend dt' echouddr8 o.-at 01'; maar lila \\'ij
het gedrukt ,indeu (z:"ulder ue mitl8to -op- of 8t.llrnefking) in een blad dat de morgen~t\'r hI zijne baI.\ier

o,_br.den.
>Ui~'Q&:jg' ,:.ctcd: Hi!!. :,ervolg~!u!).~ ,.ij'\ M*m'. "n
T()eli~btlbg de foorken. un geve.ligdo boveD ,loltonde lobuld uileen, voor.l W.lIlD8Ii' ,' man de !oorwI.rden
...an Bfloe"iog binDen een leker notal j.ran aan de
uitglf~e 'ferbir,dt. De l,.sten, die de lef"ning op de

",.t

D.tie legt. moeten gCfond~'u worjltHi uit de te-gt,lijkertijd d()or tie R~g. ,oorgedragefJ, rloch du.u'fan
toch geheal ·.• fgelcbeide(l 8ucc8Isie-neltaMth'gt
~ie
deel uitms,akt fau bet belt\~tiJ:gp)an d8SM ill. Y",1 }-'I'ili.
In ofe.tieg mt;t (i-eBkundigtIl. h~en de Ueg. hur ~flU8
bij de regeling der wijto VBn uitgifLO gcv-e;,Lil;d op G,_'n 4"
pcrcent8~obligAtit~leeDjng

l'

hnll

zUn.

volle

Eon ronb~

VHn

pO~ .•trookt het meelt met den filget!le~I10l:
ltandilard en wordt bet mBBBt gewild. Door cen
lijksoh bed rag uo 4 1/ 2 vOt. der hoofdsotn 'fo(.r
en aio8aing te be8temmerl, wortH hliBr ti"ftoHsing in 5G
jaren ,vatJ;.Qkeld.
De Reg. beboudt zich de b~palh'g V~n LUd 611 prijR
".n uitgifl:6 "oor,......... hoe groat .hur vCl,,.ntwoordi.djk.
heid daardoor ook worde.
Aan m"kelal~1!I en conlf31isslonaitll ill eJl':ctcn nl
pOt. ,,aU bt)t nominaal bed~lIg tler hUll
inBchrijvingen worden ,toeg{lkal.ld.
Aan de wot (lP de llliddelen voor
bet aingeboden antwerp e011
de g~Jdieaning toegevllegd}
Bob.tki.tbilj"Hen bij dio wet
dra~van

j

djokllrta 1 ten bedrage

1

.

on

zullen wij .erkofJpen;

t

r.ijud~

AleX':lnder, gemgvoerrle1.' Vl;Jl'illliU.S:
Erdbrink, SIOBhouw£<r~ Buijf'r

een gecleelte

13,OU.L07 1/ 2 ,

(Miui',ha~BI\)

UJ.11

M. tr()apon.

ue

0ulviug

Reg£l6ring

tijdingen:

Be!ung' en Amoerang
df)uen ~iGh vele g\;OV.1Hefl VJW kODrtEi voor; in AUlDS·'
rung ook nng Vlnl
t:lH ollgl.iekto.
In de afdeeliflgt1n
au TO.(Hlano WAIl! de gcr.ondheidatoestfl,nu gnustigl
in het diBtriut ~l~omohon
WtlrdBfl (.'e~lter nog tiLiwtu gev.a.Jlen vlln koorts eu buik·
MUlliIl J

~iekte

Wliftrr:;enolllBu.
In de afdeolingen ~'olldllno en

SOESMAN en 00.

hot lUKnal

J

J

dpor z6ew~f,er beil"chltdigcC aaTlgebracbt per
Woocl~ilrnn, kapt, 'l'HOMPSON.
_ _ _ _,

dm! voormiddngB Ie 10 1I!"6, teu Olerstaau en in

PateUlbang, ten

ten heurage nlll

II

Executoriale Verkoop
Op Zaterdag 20 Apl'il 1878,

ta Djok-

J

Prins

100 vaten Koperrood,

_ _ _ _ _ _ M_ _ _ _ _ • _ _ M_ _ _ _ _

ten bodrage van J 16883.49 1/..;
Q~li F. OhauIan, Clfiel ingtmieur te Ba.la'Jill en
t.Une bo-rgeiJ teD bedrage Ylln I 10814.10;
aaD S. StibbiJ L7iil. en E. A.. yaH YJoten, reap. gew.
Hlul.~l'eaiden~ an cOlltroleur tar Sumatra's 'VeslkuHt

Maurie- Verpoogh e. de .N utlijar, Ohiuo6?en,

Z.

f 150u,(W,

Dinsdag den Wen dezer,

p
0
201/800
StelL!llOr
7(]5

bed rage van)' 67,020.601J~;
allU J. H. Koelllla[l~ gop. Oosl-Indisch ambtenaar,

ner to

SA-iliA-RANG.
VertrDkken P&is~agiers.

He(cl'eU

J

~ v e r

Op onze V£:;ludutie

der "on. von f 89,839.45 waarmede bij bol.at wa.
als Algerucen ont,>,unger ta Kediri.
Han I t It J. I::){lhiiter, i!1 leven o.lgemeell 'ontvan-

Naaf B"tnyi~ "i ... KUli!tpllHt-tson per N ad. Ind.
,,~bip

V8.ll

R U

Yfln

RIm J. Muller, tweede CulnlliieB _te :1sndong, ten be ...
aB8itlLellt-l'lJBi(\~bt:

i

k 0 C h t fI Goad 'ren, beetaandelllt: HrillantN' , Diawa!.lell, Goud· eJi ZilverwerkeB,
Doep., OJeurr; 'j1nmari,lIde Stroop, Vogeinesleo, OODfitnreD 1 The{'ser~i~fH:n, Meubilair Nl meer aodere
goederen.
.
773
A. MEIJER.

mende:
aQU G. G. P. PQutws, LoofdcouuuitJri ta Bn.t.,vi8!
ton bedrag ~ von f 17,404'

,;ruge VllU f 10877.77;
aan F. O. A • .Jeekel

B~rg,

op BODJONG,
dft n

Vi\n

KWI.TTSOTl11:LDINGltN". De '';i;:'~ CJ ,an DiniHlsg bo'Vat
cenige wettell~ w*arbij kwijhlcheLling WGt't.:. Jt'rieend
van de n8 ta melJlell vordering-en, den lande 1l8nk()~

f ,15 89°,000,

9,000,000.

voor rekSJ.ilDg doe boedels ,an ~ijtt':D 'Weduwe

Mall II e I, geb. van den

• duogL) thu bedf-"kkeu w-ij one E, >iliAt \,oOt uBL !§ehitterend licht, en scba.tncu OllS bijllB '{vor den oflzin
diu om.e DDren getrofftm heef~,

met elmponfl] dlP, 0111

uitgf"geven word~nd~, flt"eds vo

door ,het g~b.et.'le Rijk bljt~Ntb8ar

Maandag ,US April.
V oort,zetting Vendutie

AnnorAog wall de

bevolking beliig m~L het bew t\ rki:m der rijahelden on
hbt lumpltlnteIl yun padi Btl djagong. III eefatgemel.
de afdeeling begotl mOll reeds op v6uIJheidene pIa"hen

(~,

nil het Vendu-Deputement
van S,lmata.ng l VAT);

IGell. Erf, bBbouwd met een steenen Buill

gOL'g('i~ buiLdl de stad tiamarana'
de Oostzijd,-, 'lllll don wt'g vatJ Jernatan DIU den
morgen pll8snf, wijk Letter G, per<H'Icl no. 783, bij do
v-erp)iHlbg gl)i'r);~erd op t"elle Born van J 7000.- en.
b. Ee1:"j Erf, bHbouwd met steen en Huia en
Bijgebouwt n Illet pf\.u1um gedt'kt, galeg.m buiten de
slid t;aill!ll'ar g !UUl de Noorchijde van den BodjongBch13f: weg. WLjk Letter X,, (vrooger 1i'.) petoee! n
572J bij ~e vtlrpouding gctaxt\e-rd up eene som fan

met pflnn61J gf;dekt,
nAll

!

13560.Heide peroeelcn zijn onber.wAlUd.

EXAcu'.tt, DENEDERLANDSOH-INDISOHEES.
OOMTO MAA1'SOHAl'PIJ, !!ovo.tigd 1'8 Bota,l., haar
procureur Moe.let JA.N IlElNIIU{ VO,UE te S.~
Chi"ec"te.!rder, (Ie J"VMWBCL!'! vrouwen~
1.. Weduwe Hadec P.lldjio .ci.RDJ'O ADI
SOEM.O , w(,nend6 io Sm-fakfirla,

KOB-

2. RaJen I,eorro BIENTARU:, gehuwd meb R.den
Boij /OOERO AbI K.E~OEi>10, wDnende ts MalgS;"t:)R,rio (Kendal);
,
3. Radt'n IJorro SOE'rIRAH, woo enue te M&rger..
Mrie (KenJ"l);
4 a.dell
AMIHA.II, gebuw<l met Raden
DANO," W[DJOIJO. wODende te San,,,rang; en

Auo"

G. Hlld-t-n Aij06_~Og!\[[H.AHj gefcoeiden Ecb.tgenoot
1
VliU uhl3 l JOKRU WEU'rOlJO, wonouda fe S"mamng. in ho(>dl\t!i!;lleid Vl\l1 erfgentlmoll van wijlen den
Jov •• n R,,,l.!' Pondjie A..RDJO AD! KOESOBMO,
in leve~i lSlldt:}'geult!ll', wOlle-ndo;» Lfl Samarang.

In,"j, ",or elk perce.1 l100.~
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Mr. J. R VOilTE,
l1aUJ!.Hllng, April 1878.
100%.

Wat (\"

ftHur,iell,

dat dew

VEUKOOP VAN VAS1'JGHEDEN,
Op een nacler' te bepalen dag
7:11.llen BO.ESMA.N & CO.

\rrELEGljAlJl~~tJN.

0P llUbheke wiling verkoopen'
DE EIC___ El~I)OJU.ll:IEN

BATAVIA. dd. hedpn.

Il\~

ttleu611QoJ'~nde ;,:,l)
M~)Vr()tlW

Mudioen wortH eene 2e II.11nndi!Ohg School ge*

VEll.LEEND

'l'W~'liJ.:\.m.G

VERLO"' , "an don '

hoofd .. iug5niel.lr bij het mijI\. \'ez""r.l MeDlen, den kon·
trallmr Pino, uen predikant 15choort~l, de \'srificateufe
vnn d~lr HClijden cn do Blulet, ,' ,:m kommiea yan Duij'1
en dell p08lkommifH~ Jjeijder.
GEPENSIONNEEliD, 1'ok:lija onderp,khui,rno,.\er.
BENOEMD; lot c'Jef SLi~t.iilf0k Bureau t~ Bt\gelell
de kontroloilf Sobippt'f;
tnt
Hi;:' den Ri\~d van J ustitlf;l to MlikMlSchoiti2':rt;
tot oIIlgaand reohter Celebe s Mr. Burger;
tot president v.a.n den R!i"d !Iln .Tnstitie te Eanaa
Mr. Schoutendorp;

tl- .

.01.>llUUU1l

--

de colIlmiclil op lwt residentie
Jaugscho bovenhnden) V. A. van

waa taoh z~k·~r wtll !,'len b_ etje ulliteng~woon Rij WBe
nooit slout, Met al108 Wf,8 hij teneden, Z>31fs nls uij
lich Btootte of 0tJ een andere ma.llif:r zeet deed telte
bij het niet op een tlChraeuwou, maal' hij Hep tlailr u
toe en verzoeh.t u ~Q pijn gnuw eer.8 eYen weg t..-!
loeneD, eo dan Jac:lte hij meteen ''r'eer d('or zijn stille
traantjel been. En IJU moet ge dallrIJIn liiet llleen8n
dat hy millBcbien wat dommdig W.lBj want btl WIlI3
erg bij de band en, £O() verstandig d,.. t i~clereon er 'fan
riep. Van mf'ler dan SeD prell tfm bol;'- k kende hij bijna
al de fersjel uit zijn hoofd. aileen van hob toureu
voorl~len, eo go badt bem 8eJJI:II moeten zion z ~o wijfJ
• 1B bij meeBpeelde wanneer w~j de groote dOOd tn.;-t
hnizen of met wilde diere~ O'Dtotten. Van hallet "t
dio dieren wist bij de namen; en' wat geluid of z{)

gaven, :waDt dat had ik hem geleerd. ED hij kon de
p••rden Dt't 100 goed in.. en uitapaonen .le ik. Dat
WI. eigeDlij~ .ijb groQtsle liefll.bberij. Wij miukten
vsn- etoelen, met

z£Q

...ardoD .r •• or, on die, reed hij dan aUeen ,all den
bok, en loms zaten W9 or met 0[18 vier In aohtf.lt' in:
. ik, en de kiDderm~id, ,ell trOUW Koelewijn en haar
d~.hterlje; dat waB zooveel ..1. de we.u". die op
Z.Ddagmiddlg kwam om do •• Ian Ie doeo alB d.
andere meid baa: uitgalnadag bad. Ma.r dIn giog
bot er van dowl Je ,kondt geen woord verotoan. zoo
t ••ppelde d. ko.t.ier op den bok eo _0' bli ... hij 01'
_ijn boom, Het IlIa.plaidsrig.ts e,snwel ~.B '. mo.
gonl iu d.. nooglie alB by mg wakke.moakle, want

bij'R:::
"1',

:~~i~tet!~e:e. o~ij!ij b~e~:e-:d::b
_

'e&

met

de

k';;~':~~~,

by ODS 'ZUn ingekom3n omtrent dell uiteret
toestand 'tOll BOIlHuige wegen to Samadie niet tot de- drukl'lt bezochte behooren,
maar desmette:min in bruikbaren stoat ondethOuden
moetea woden Oudet de'fi6 munten yoonl nit de
IIlech~en

Op hot rCllidolltlc kant{)or teSibaga.'fotdcrdencommifli, de ;amlJtenaaf ('11 wachtgel(l 11. Wekcrk,1ufl.t.stclijk oJlzic·
Der der tweede klnilse bij de knltQJ'es ter Sumatra's Westkust.

kapJ$'''''

wij hiermede bakend

welke

Op het nrsident,ie kan!Qor

den commies, de denle cdl.)ltnies op
SibQga (Tapalloli) B. T. R. Dllvies.

dikwijl£ll een. I{roote diligence

IDllkBn

&da wolf. el) Ik at; bem,

of blj

$iok 911 iii< -fe,b••lde den dokte,. of' ude•• oll'.

~h.ql!tdeU; "'ij .ader eA moerle'80m. in het a"d.re
~ uIuiAde:a·_ bel> koh6D, eoo'olOhik bsdden
~ .!8MPplII.,"" bNeruUflallld...

(IP'ordt 'WllolglI.)

rang~

Gang,Ba'o. in 't Ohilloe.ch. kamp en de weg door
aa kampong Djrijahon. D•• rin bevinden sich kolo •••.
Ie gaten, welke by elke regenbui met modderwater
gevuld worden en aJadan can verpestendim IItsDk farM

spreidell. De pSI!IBBge met ,oertuigen is or bijn~ ODmogelijk, en !jeer raker niet z:onder groat gevaar vlIn
oug"JuHen te krygou.
VnWOllDlI1G. D. Ja,.on Pak Ngalim.n. WOllen de
in de kompong Kara.ng.kebon , bad giBtern"cL~ dienst

gep.e.teerd alB kampollgwBeht en br.cht don volgenden morgen de .oerak" (een kaarlje d.t d. aft.edend.
waohtere BaD de optredenden Gvergeven) IU'E Eijn bunrman Kerlo. De •• - wat kregelig van ••rd - rueende
dot bet 'Yn beurt nog niat was, on kreeg te die ••• k.
rn.io met Pak NgalinllD, die .. eldr. tot beleodigingen
,oerde en den woordenetrijd in een vniBtgeveoht ver.nderde. Toen Dji'man, de ooon van Kerto, .og oat'
_ijD fader met Pak Ngaliman worst.lde, haalde hij
een me., en braobt laatatgenoendoD dOBrmede een
diepe Bnede ill den •• honde, toe. Vad.r en ..on
wirden uu Goor den loer.b der kampong in arrest
gellomell, en Pak Ngaliman braoht men naar bet
stadaverbllld.
WlllI &OHll !lOO !l1I11 WlI1!lIOlI MoaHT, ".a.a&D de
."'Iimge regen. iD denjoDgaherioopen Wsatmo ••aon
mooten, worden toeg••ohre,eD, kan het tbaDB uit d.
BWang, Tiwn' . 'Mll8m~D, Da lllededeoling . g ••obiedde, door het UD.III "aD eBD, t"eebeenigen
~e wedetom een . ,i...oatIgeD o.tot, 181l.mao bad.
De 1.~I.te b••fb Dllmelljll: op .eD oogenbllk, at b~

_I,

l

C

Frieswijk;
tot aerate onderwijzer Matelerkamp;
lot uweode Nnijsink: en TheunisBenj
tot lid tooriicht Hoogers br"ger8chool Soerabail1o
Mounier;
tot Regent ynn Berbek Raden Mu.s SverokoBsoemo.
YEIRLEEND 'l'WEEJARIG YERLOF: aen dell
LUltenBnt Ko1onel Sehii..fer 1 en Gun de luitenantH

Smeete en Stott.
BEYORDERD, tot Ie LuH, Kwart. Filet,Ohetie>:,
van dor SchaftJ Oaben en Kl1llkebeen.

Zahmlng 13 April E:Iecntie tlJll

h~lize

gelegeH V(lor hf;lt p!t in op BODJONG-, laJ'4tet bewoond.
door wijl In df! \V m! iI we.

2. Ret Lancl Pendriaan,
mel, de d,,,bij be'''HlrenUO K.AMPONGS, SAWA'S
LOEMBOl:iH.

en

3, Tien Woonhuizen,
st1).9;nde nan d en \\'Pg Vfln PRNDRIA.AN.
Yt.rdeN:l infurrna.lion te bekolllon bij

den Hear
O. A. REI,TEHS, .Ex8cuteUl' rl'estamentair, en
~'

N L~. De ,",oon.buill!len.
zuHen a,izonderl!jk ~'I'orden opg·eveild.

-

afgekeurue

Algemeen ·Genie-Magazijn
te 8t1.:tIA.H .... !WG.

G eldoofde Bierappen,

larg 50, breed 25, dik l,u a 2 cflntimeter, lan goed
Dj"tt!tlhout Vt rVBardigd, worden tot I1fulere bekeudm'!kir.g R"l1g'enolUen tegeIl f 130 (ean handerd eD der'ig
guldon) de dU'tetid B'UkP.

Extra Extra Delicatesse,

Illa~

VaG,. ltd ee1'8t hier gel?l1porteerd door dell

oll[/er!Jetceitellae:

Ad VCl'te '! ti Ii 11 .
--~---

Wissel-inschrijving.
Op zaturdag dt)Q 20an deEer zlt,l "edelom te BATAVIA
eene inBob.rijving van Gouv~rnement9, wislu!'le pl RRtti
hebben tot oen bedrag ,au ANDERHALP MILLIOEN
GULDEN.
Som_rang, dell 10 April 1878.
Dt:l RlJ8ident;

BU

afwe~eJl:

De Li18i,tclli-Re6idf!ut poor de Pr:lilir,

MIDDELB URG

fnschrijv':ng
op den l7en April 1878,
deB vootmiddage te 10 uro, tuu Rf'lflidd\~ie~jn'lt tllor
alhier. voor de LEV ~mN<:l: V AN BENOODUWHBOEN, 'ten di ...... \'on de .en!: ..le, ge ••llgelli.
slbler.
'
-Bloiarang,
De ReBident,
d.~ nell April 1$78,
B ij "f we •• n:
D. A•• ietent·R..idont,

'1'17

Godroogdo OALIlWRNISOilE PERSI.KBN,
dito
<lito
PEBREN in eneedjee,
no
dito
APPllLENin.neodjet
dito
dito
ROZIJNBN,
• 11 eo e inC art 0 n B.
.
778
G. A. WERMUTH.

VUURVASTE STEENEN,
VUURVASTE KLEJ.
CEMENT, KNIGHT BEVAN & STURGE,
bij

212

(Voor bet Land.)

_

De Wd. Eerstaanw. Genie,Ollieie.,
W. OOOL.

770

teriulen in IHlt Oorlogsmagu.zijn [tlhiol".

764

SOES}IAN en 00.

2:l5

en ton Iaste val' Fl\k
'V'"i.\U

uit;

1. Ret ka,pitale Huis en Erf,

Aallgeslagen 'V cndutiiin.
l:;asiroou door den dcurwnn.rdc liilhl'eurl en

do \Y flduWEl

bef'llnande

5!lf

'HH UUld l\.U.,I. L1..

den boedel "n:m wijlen

.P. ,! 11 cl Tea s. gao. Kessler,

ope-nd.

MIDDELBURG.

VAN DEN BROBK & VEBOKENS.

Houtaankap "Trisobo,"
DJATTIEHOUT, gezaagd en ongllZaagd
van alle dimension,
ve.ltrijguallI'

den Administratenr

1. O. DAVID.

A g .. n t
Sam.rang:' D. A. PBBEIRA,
te SOtl.ak.rta; F.
BOOJ.liBlklMD:

to

16

by

u.

VERTIiRI nEil TREINEN
Vdol1 de

\. I. .SPOOIIWEG-RM'fSCIIAI'PIJ.

I16

tl
~~~::tiKQ,annt~en~ihol~:~'
It.U ••. 5:'

:~

1.'::' A:k!~~tPfe-~~l~

Van SOLO ImRr SUU.RAlW: (l.bO en 1.10, un Goendih 8.'''1
tI,D.: ',_40, vim }\(tdQlIg-rlj"tti 10.13 (lD 3.• n. A&nkotJ\st ttl Sama-

nm/anll~;L~n :~~'r DIOI:DJO 714,' 12 as tlD ~t~5; un Klatwn
8.50, 1.41 en HI. A.nkolll.t te Djokdjo 9.36, 2.34 en 0.47
VIW 11lOKDlO llRllr Sor.o 7.14, 10-51 en ;$.Z5, vall Klatt{)ll
6.16, 11 iH un 4,;n, Ann1wlHst te Solo 9 Ha, ".49 en b,(9 .
V~n WU,T."Y.~
I naat' KRDONGllJAT'I't 7.12. An.nkOJIIst
te'-:~d01~~~~~~-:~'l'I

naar

i

WtLLJ:lI

to.25.

AaulnHlI!'t,

I~ :;0,

t.e"Will(lH,1 J

Holloway's Medicijnen,
Pll,J.,g'N EN ZALF.~-

Gev!1itrlijkc IHul'rlice.
oOl·;'(l,kell tle~~r \'(',r~\\'llkkelide :dckt.e zoo yer:5chilell de wijw Dltl'er .!IHuvalletl zoo vCl'Hnderlijk zijude
gevell el~tt r'Jltlucnde n~tl(ln VI\ll llct Lc!illlgrijk uaT1tai 'ba~
rer l"lllCutoffcrs. Oude!· Holl(lway'~ behand.elillg, ill is de
oorzaak dczei' zicku' in duisteruis gchuld Zf\! di;l uihlag
even gunstig Zijll, het7iij de maag, de lever of kleincre
ingewanden de zetel vaH de ~deke i.'J, wallt zijne pillell
luct ,oonled ingr,.nomen, en Zijll zltlf goeu op de ]!,jjt1Cll

M:'~~~:::' ~~:.:"~.~~~~:.~~~:o::;
j

j(~a~~.:.~:o:l:H~:: ,!:~~g ~il~~~ ":::

Letcugeleu

I

:t: ~:D:ike

prikkelhaarlioid, ziekelijke eu gczolldc nf8~htlidillg, lliltuur!ijke en buitellsporige lozing,
Doosjes Pillen van f 1, f 3 en f o. Potjes Znlf van
, I. f 3 'ell f u_
Chcribon W. CliL1S'l'ANS ell 00; Tugal A. J. yall der
VOOWl', Peknlongull W. E. liANA, 8010 ARNOLD en Go.
el! COgN~'\lI;S, Klatten J. D. Sl.:II~R, i\hlgelllIlg ,1, A.
ZElmIDr" Samaran. GQETHART, en Co; DE GROOT
KOLFF en Co; WANNlllE, G. C. T. VAN DORP
COj
H. L. D.E LYON Oll SOESMAN ell Co.
ell

Pehang.

SUIKHR PANNEN,

~~dj·

'

Jongensschool-SoeritiQaia•
ir4- A.ud:~z:.:,"~i~ii;~i;k~Ji"~"E1t~i;~

TROU~~ET

701

f 170 'd Dlllauds ,
koat
IJ.W~TlI()g,l:I<.\rv~illa' Cd Dill dl;.'-5 'dage'll: Ja~rJijk.ebe
;"erbooJ 1 ng VI n J 26 "-" mftatJd.,
' . 'J
btu!dum ell bri~von ".u ~ien Directeur

.-v
".

"....,.
bekend zu"de met OHEMlE, wenBoht
''-,eh ill cone apotheek gepl.atat La zien.
Ad,« onder JeLI.r K. biJ G, O. T, VAN DORI' en
01). SaillArBong.
(759)

'

.. " ..

a"~ _ _ _ •

775

_ _ ,_ _ _ ••

i

I1J

ell

Dr. POPP's AROlvIAl'ISCHE 'l'ANDZEEP.

I Een

prac~~,~g4~w:!:~ !~~~~~~!)'(!~O"~/JPAARO,

J

L.

I

GRIZA

LEGRAND

Bat"";a
&;

hi)

bU

O~:v~p~!;'~,,~,~~.

eu e •

l'we. gebeal
11
30" X 60 ,

elk 26 .t. Ianii'

X ..7

~t.

rook.

10 Gu!loWfiy-PijPQll ill ie.?er'e _TookS!lng.·

.,

InI.lrmai·ell to bekomen bij

!het
II "

Co.

.-'

.

huis" op .rend.~ian1

th':l'l1S bewoond door del). hEle...r .P,. R.IN.S.
400

I

O. A.REUERS.

rrE HUUR:

~~lJT.~~

.

Ret I-Iuis~p I-"eIldr:ia.Il

M.o'ro'.. _,~:,

tban. h"wonnd door
... ~ _ _. _ _ _
:_
,

,ZAAEI3ER
....G'•.··.·,·" '
_"
A. REIJBRS.

Te Blil;deSpekstr~~t.
Huur!

WAN,

Voor den verlwop in I,et groat in Bolland on do Koloniorr weouo men ziob aau M. VAN IJZElmN
Z. Prin8engracht 1073, te Amsterdam,
Detail. in aIle ParfuUlerie ,1Iagazijn en voornumc 'rolwhoudcrs.
386

Congres
Kaaden
a d j :25.-

Oopj&e1'~inh:t.

oanige die volkomt1 Jl Juidt:l1ijke copiik
gaef", zf'lfe eane mv.and 1;& bet nfecl',rift.

dis"h La"dbouw, Oongr,·.

·openin:.;

MOD E R lV It

. Zwart bij bet .cbrijve~

.ri·

van

3t) InditH:h :Llindbouw Oor'grf"lt-

617

Panarna
rloeden;

Panama
IIoeden;

Pallarna
Hoeden.
Laalste mode I

~~~~~
13 E RIGHT

GI8

AANDBN

INIHSCHF~~

IMPORTATlEHANDEL.
... b~;o~:~ij ~t!B.~~H hf. O;:~ }~/ :.~gn~
~""

uitv,oer~D '. ~e~~e ,gehe(>l g~d.,kt, r.ij~j 'h~tzii' per wislel

~p~i.IoL'lff'lliIO'~'lfD of FIIAlIIKBW<; be\.lii. j. b.nk-

&0.

a.te·.~.t.i!.,d ....e" .~J·""".,el mogelijk' g' ••'.Ii •..• n
i' ,

In

De.p on'-fit,!,a,o~t ~"e •• DkOo!l~~. ho.t be.ie op
/,6. bp/,S_' 18, ,~~~C~J,l.sWGh balsaM.tillk .•~nb&~ol.ll.

H. H. EUZIEUE.

L i 9ui d at i e.
:1000 I)al'en £Ii VCI'SC soorten
B

:Htlerf'n, Datnes'r en Kinder"H, pae i t!.tvaogEi,~j :,~_!·~,k . ~:ANIEN" It'bRl'IBR,
:rtT~!~!:~~!~~e~~ ,liIeit,iullen teg.n iDk,.opBHinr8 f-II

8ehoerNI

WOOl'

qu

H.H. EUZI~R1!I

6i9

~

:.

62ri

J. J. VAN lW.lJVilN.

Echle Develller Krllidkoek,
472

rnerk DUSSINK DE \ ENTER.
J.J. Vi.l'1 RUIJVEN,

~1ABRIEK KALIMAAS
SOEHABAIA.

.).IZEllG1EI'ERIJ

nwf aalgif~ter~j,k(~ t ehu<l,kerij •
~nH'~CI~ij. kQperslagcrij, draaJe.

r~j, allesoorlen van m~chine.
rWn gemaakl ~n ~crepareerd.
i\lsmed(~ verkrijgbaar aile

SI!LL,'lll~s~4Jl. JU3. 11'[I.'\V:~EAGQ1~eQti:l.
898

'

I.I·VAN BUIJVBN,

Ned, Ind. Stv.Mij.,
Ret

S~oom8chip

Prachtig Djattiehout BRANDIIOUT,

voor huiselljkgebruik a f 6.I gekapt
de kubieke meter, bij

-

616

,a-'~l~~.tl4l}~d".

IV' AIITOI"'Ii!; &. FII~", le PA'UIB.

Dep&t8 bijal"de loorn.;m.t ,.l Boekhanen PaplerwinkLJls van J\lederland8Ch-Ind~:1~) d. gabo.le wereld ~

delaren

:A.lle :••ntrageo :om' M.ulllte·8, 'P~~~6()(Jr~';ll~~"en

h~t

3,~

.

H~~f~t ~ n,

712'

lluishouding!! !

·1

,~,D: ".,:,e[i, ;r~:.~~-(lq~\¥~e~liim:i~ .\:il~tg~~~~!:d ,op .1~',M~(

.ltijd held.r.

"U, .I1een die ord...

hij den Th"'lutuIier \'nn het

Te verkrijg.!n

D~

.'

STOO~IKIlTELS,

1 700
llUO NEILL &>
I
.
! T J ! ] ~ "P"l:f~

en Leauwcn.A!Jo.

f~.n~o..".

e'k

en_; condeD88tie

T'iVe_e dit.J, 21' vL IB:l!g X 6'6 H 4.i,~~_~lef) 'm,at J2
GbHowBy.Pijpeu in iodere rtiokgangj"
rl\vf;tj diLo, 22 lot. l~D~ X 6 v~t. ~(~I?-e-terJ met

HOOED DEP03TS
2037

stige•• ;i... :~od, I~dii!,d.t

toeb"boQr_en

EEl'! HUlSill de

Bij SOES~1AN &
theek E WAlTZ &
vaar N ...!.

B lV OR E

,ITIKBRMOLENS

m••• i.,e
ill}t

dlame~e~, me-u 14 ,G8IIo1f6y~}>~jpell in leder(t
gl;,ngj

wordt heL

NEE, n. L.DE LYON.

5~82

." _.

l

Twe"

V. p.~_

OORTH!RT & Co, N. A

'.

Te iwop aapge,bo~e ... :

€oil

00 .. te lJJokdf" bij VAN DIlR ERR'ihEN,

oalllamllg

_

T··e . k.OOp
' '. • ',-, -

toestelleD;

Dr, .J. G. POPP,

_ 1:.

,

-:_~D'--;~,~:n~.8~~~£_

(Per StoomgelegeJ:held te ont~al1ge.n YQor
het oogstjaar 18.79).' .
'

~

K. K. HOP-TA.NDAR1'S on OlTVINDER der
ANATHERIN.l'hEPARA1'EN t. We 0 D. D.
nepUle vall .lleen 0 c h t 0 ANATH ElllN·l'REI'A·
'fEN bevinden zich:

NO}JD

p. rl.'J'S billij·k,

~er;lQ~tig~n ,bU ARN~

Te

I
I

gellehte publiek opmel'kzaarn gell.aakt, dat iedere
Flesch, bebalve het hanueismerk [FI[{MA, llYGl!}A
UND ANATHl!}RlN PHhPARA'l']:;] nag met "ell
omhulsel omgeven is, ll(;twelk in duidelijken w~ter
druk den Hijksadelaar en de P,rma bevat.

'to

-

.>!':OO

.

9

W:Utff1l{;lde men bollo tIm en lum vul!tHl

vervu.lscbing

80ES_MAN en 00.

II Voor. HeerenSuikerr~briik~~Dl~~!

Dr. P01'1"S 'rAND1'LOMBEERSEL,

Ter voorkotning van

er trek:

Weg'~ns vertrek' te.~9{)p:
Ee., .
g~e4 als.ni¢u:w-e
K 0 e t S C' 0 qp ~,'
__

Dr. P01'1"S 1'LANl'AARDlGE 'l'AND.I:'OEDER,

lflii/; Attentie s.

V

774

•

en houdt dt::n mond frisch, Ret stuk kOflt 40 Cl8. en
is toel'ei Londe voor el'U half jaBI:'.
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W illem III,
g.oorder
BOF.FMAN,

Koning
He ••

V(ll t.r. kL dt'D 13en Uf'zer d B morgens te 8 urel naar
S~}t·riib1ii8,
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Do Agenten,
Me. NEILL en 00.

Voor Bijlading naar Batavia wordt
aangeboden het Ned.Zeilschip

