. Verschijnl ItageIUks,Zon. en Fee!'tdRgen uitgezonderd.

Relllkte{H'S Mr. P. Brooshooft en F.A. Enklaar vim Guericke.

! CUriBLel:cdom is nooiL el'gens

,Oill vrede

Morgen, Goede Vrijdag, ver~ I te breDgBll, maar bet
Ell uit dien boofde
Slchi'n t de SIUnal'lln "selie COllrllnt niet. I bad men . voorl.ek~r bete: moetell toezlen, wanr
!J .
~,
~ {he zendelmgen zwh geltefden ncer to zBLten. n
\Vij "\ill het Ie dezen opiichte volkolllen, met
De Staat en de zell(lelingcll.
het ,A. D. eens: De indisohe
komt hot

I

\ voarschrifi van [,d. 123

Toen ja 18,,4, bij de behatldeling van bet He- '
geerings-Reglollleut voor Ned .• Indie, de ClJrislelijkhistoriscue Kainerledeu, met den heel'
als
wel'kelijk aan
voldoen. 'Toon zij
voorllB.a.lllsLe'Ii' \,!o·ordv-oeJ..'uer, 'aundrongen
bet op
van Siliendoellg (het Noon! "Oastelijir gedeelte van
ne:nen eeller b"paling,. die den i:lt""t zou dienst·
Tapanoeli) wilden vool'ttrekken naal' 13aual~ Ihtoe lin
baar mRken aan de yerspreiding van hel Christ.en·
hel cl'olJasche] tO€l1 bad men.liell d""rin moeLi)Il vel'"
dom in de '0. 1. be'J.tttingeo, 1vel'd deze wenseL
hinderen. P}'({.evell-tieIJc, gee n
zeer terec:ht door ·ust grootste ded del' liberale en
weJ"ciellliier vereischt,Want
cvIl:dervatieve partijen be~tl'Bden. De NBderlandscb6
der cill"idt.en,leel"aard te!:labal
Staat als 200danig belijdt geeu god,dienBt.Hg is
niet 'gerbepe!!, hetzij dan door z"chtlIeid of gewelJ,
zekere gaioofdst.elUllgeu te verbreideu, die in het
oog vall honderd duizendell gelieel en al op ver·
keel-den' bodem 8(ennen. De sprenk, die nog in
het midden del'
eeuw de Gouvel'neurleiddraad -Voor de St8atB~
Generaal van, IRllOFF
men Legen rijandige nallva.llell.
politie-k _ verkondigde: nRerst 'i'f.>tigie, (lan justitie,
Nu zijn tIe PJPpeu ~ men vargeve ong ue uitM
daarna nfgoMe')t kan ten om~en dage als zoodadrukking voor zulke BenD erustige oanfreJe!18utleid,
nig. geen dieus~ meer doen. Vooral in een land
aan
hot danson. Ueen andere nitweg
DOS nu
ala Indie,. met zijn uilgebreide Mohammedaan·
over uan roba te ondel'werpen, ten leGate van
sche bevolkihg t moet BellB volkotneoe
....... wie zal hierop het alltlYuol',l gev8u'? l!lerst
jegeus' alle
door den
wor·
verlrokken 60 man onder lllit. SCHm,TE.\S eu dell
den in
genomen, wil hij zleb niet de woeuen·
coutroleul' YAN HOEVELL naar SiHlldoeng, die later
de aanvallen van het fanlltiame op den~ ha13 halen.
Illet 3UO man onder LuiL KoI. ENGRI., worden
De gedragsliJn, al. gevolg van dit deuut.
ver.3terkt., eu nUill' Rahal Buioe 01)(uli-ten. Volgens
over de partic,llHere. vel'apreidera van het
de
Jaatste beriehtea
van Padllng Pandjallg nag
t~ndom, de zemlelingeu, aangel1omeu, was dan -ook
,veder 300 man naar
In het
deze: dat fiell hun al'beid. niet zou leg_9UWel.'thans
ken, maar een nauwkeurig toezioht' van staats-

wege op bunue ha--u.deliug;ell noodzaklUk o.chLte.- In
art. 123 van het tegBnwool'dige Reg:eeri,ngs-ltegle·
ment
dat begin,el als voIgt
"De
priei.ltel's en "enllelingen)
moe ten voorziea ziju van cane door of uamens den
Gouverneul'-Geu(3raal te vedeeuen bijzonJere tOBla-

ling, om hun dieustwerk III "wIg bepallid gedeelte
van NerlerZalldich Judie te
verdchten.
"Wanneer de taelating
wordt bevonden,
of de VOol'wuarden daarvan niel worden nageleerd,
kan zij door den GOl1verneur·Generaal worden ingetrokken . "
"iedaar het ~eldendB recbt. Heeft de llegeering,
bijhetgeen in Jen laa!.!en tiju in 'l'oba is voorge·
valJen,da.ra'lll Leboorlijk: de band gellbuden '{ Wij
belwijfelen het. Toba is een land,treek: in Sumatra,
door een gedeeltc
-.;an Aljeh ~ af;cheiden. Het
thanB tegen die lan'"treek Ollciernomelle expeditie,
d.t zij n, 1. met de Aljehueezen Z'JU henlen, is dna op
ziehzelf reeds onwMrieilijnfijk. In ieder gaval zon
het zeer verwonderlijk JJloeten worden geacht, iudien dat bOlldgenoot8chap juisl nn den Alj_hnee.en
ill den schoot kwatn valien, un zij nagenoeg overwonnen ter nedetliggen. Wij mogeu dan oak gerust
,aannemen, d.t de oorzaak elders schunt, en weI
in de ongehoorzaRIIihe'd der tnt.,ionnair, ~an hel
Rheinische zendelinggenootschRp Ran de voorwaarden lJUnner, taelating.
,;Deze .endelingen" zoo herillnerl het Aly, Dag!;Z.
v. Ne~rt. I. die, .die voor
j.ren in SHien·
doeng' werden taegelaten
beding, tlat zij,
zoodra hunne aanwe7.igneid VOOl' de' ru~t van het
gaweat g~vaarliJk werd, zich zouden. tel'ngtrekken
naal' de. strekeD, ,tlie reeds onder onB geregeld
behaer zijo, bebbeo· nog 'uiet lang gelati"-o een post
opgericbl te'Bahal·Batoe, op vier mil' gaaus arstand
vali, SilienQ06ng" Die veetiging i. nag zoo kort
geledon, da~ er nag geen enkeieChrieten geoogst
~Ditblijktuit d~br!even ."andelSumalra Ot.,

lI'elke'waarBohijnlijk van .~nder zendelingell zelva
zlin, Gaatmen. no na,dat in die brie'l'en
wel'd .berlcbt, ,'dat •0Q1 vau~iliendoeng om. Babal·
~ tek0ntende hoog~ b~l'g, Sibadakmoest
onprokuJ;lW<)rden., ,en deze berg.met de
Sigl/lJInm, de, Slaw Balila, ,en andere,. behoort t.o~
hUttltlgg~ergte. dat Hong-Tobll ten z~iden afBlult,
dtm llo\D~men lot het b~.luit, dat de. Rhe4lisohe
zMUqen'flell.'i!Oet', bulleo-OllII geh1ed 'i!Il, 'het .To-,
~~' b"~bllU; . ~lIt"dUteW&'lillt\ln.nl~

aQjemstig

~'~~"lfI~~a&Ji"Pl~~~\tl\~ .~~~t

nit

6.50 man. Alg¢lU¢¢n i::;l

lll¢fr

L(;.L

';-"1:

=no.1.

de.ldo bij b.l.nghebbeuden mede, d,," TOn porson.el.
burgLnlJhten eene-_ l1oL8l"ia~le arte mlJeat wor len opgeul8.8.kt, en zulks'Dnar, &D.uleicliug' VQll het bepfulldc hU
AtI.40 von Sl.- hl.d 1817 LO. 50, iio ,",bond met
Art. 1:820 'vaQheh Burg. W.tboek.
' .
Zijo ei.oh togenover .denbetrokken boolllklerir was
duo niet onbillyk; verlronwen kwam ,in d.rgelijk ge"l
niet te, pl!lo8, en '$00 de ontvADger, in ,anL~oord op de
verkla.ring un dien boomklerk, dab hij geD'en niet vertrouwde,de uitdrukking mooht, h.bben, geb ••igd, dllt
hij eEltl ,.inlo/en! !teer" WAe, dtm WAS dit nail'- ont:e
me.Ding ten volle verdiond. Art. 83 tno St. bl.d 1873

de

SUlUarimg.
gisteravond door de Austr.lisohe
ZQ~gn8 met medewerking v_all ,de muz-iek ... ,ereenigiug
Oaecilut 6.1f enke10 dilittltollten gegevetl, werd, ondank,
het uitlok.s.end ft~flicl wade..-, r.ilJt druk bezo(jht. W.t
de hoo.fJpe,.,nen. M.d. Moudel.Bohn en Signor pr.
l&uuinl, be.ir~ft: hl,;lt oQrdelo'l over hetgeen ~ij teD gehaOle brachlc.:.o, bleef, gehJ~ te roren, 'r'erdeeld, naaf'lUGt~ de eischen, aAln bfm~ die ala artieteo van den
carsten trl.ng geviell.l. WtlUaChen ttl worden, llleer of
winder lloog weldl:lll gCl:lttlld. Dit Deemt echter niet
,H1illl

no. 241 bereelL den ontvtlnge:r het nemen van mOll....
sters, docb nergens sinat _voorgee:eLreven, dab hij 3n
dDt gerai verplicht is rec;u af te_genm, beotgeell dan ook

nooit ges.hiedt.
Wij beamen, dot het bela,ling betalend pubJiek rechh
been op d. me. t mageJijk" YOQrkomeIldheid van de
zijde dar alllblellaren J RaD wie de inning der belasLing
is opgedragen, maar ook den smbtenaren mag men de
noodige beIllsfdheid en ondei'iwheidivg, die hun toe.
komt, niet onthouden.
Wanneer d. boomJd.rk van de firm. S. dit had
batrlcH, dan toll bij even ala wy reden to over bebben
om de. Heeren Veluen van Loon' een woord fBn dank en
hnluetoa t. brengeD. Thana gaat bet hem al. UijlenI!piegel, die geha.t werd, omdat, hij het er llRat maak~e.
A, AARTSMA,
lJoomklerk van JA.OOBSON VAN DEN BERG & 00,
DE LllEUW,
,BvQtukh,·" ••n .MAO NEILL & CO,
J. HEIJBLOM,
Boomklel'k van de l!'aC2or£j der jI,~ - B. jJfij.
W.KIM,
Boo'mldel'1r van ERD1U.NN & St:ELOx: r --,
O. H. JACOBSZ,
Eooml.:lerk
E. MoomU:.:lNH '& 00.

The Bditor of tbe

D>.:oUtl-J

dat deze traepen, zallen zij wezenlijk tot in hel
hart van 'roba (het 'roba.meer) doordringen, met
groote moeilijkheden, van wege klimaat, landstt'eek
en hevolking zuUen, to Immpen uebben,
Blijk! Oll"8 olluerdeliing jllisl - en 81' valt bezwaarlijk 3,:l1l te twijfeleu - dal deze nieuwe offers
zijn ~erool'zaakt door
zendeliugen, dan zullen
usze _ het zij illet allen eerbied VoOl' , hun welgellleeAd, maar ongewenscht stl'even gezegd - en tel/Sus
het tegeJlwoordig Indisch gonvernement, eene zware
verantwoordelijkheid hetten op zich gelaclen.
P. B,

gebruikt, die eon vermogen heeft un ;;, paardelrr.ebt.
Door eenvoudigheid itt IlllUoDstelling, ge.makkaJijkbeid
in het- gebruik on mtl'k'"J!'ilbQ.arheid, daRt de beQoo~
digde br.ddslof tar v.rhi,ting in een uur op rllim ~'n
cent werd begroot, i. de •• 'oe.tel voor de industria
t:.eer n/ln te bevelen.

St., ;J/.{J.ran{/J~"h';' rh",..... ,,-/-.

Samaraug.
])ear Rahl

Permit me, beflife our departure hence on onr way
to Europe to expre •• all behBlf of M.dame Mend.l.Hahn. Signo'r OtJ~odi and ulyeelf, Our sincere and
ho.rtf.lt thinks 10 the Gentlemen, Dilettanti, Piania,
and Direotion of the CReci1ill-OrchestrBJ for t!J.e ready
and kind minner, with whioh Ley have enabled UB
to- gi va ollr four Ol1llcerta in Sarnuang.
Their courteous tl@fttment will add one ~o the lUQ-

DY plt1Rsa.ut l'IUUlnSaasliler-: we

hoke away from Java.

Botel Pavilion

Sam.rang 18 April 78.

E. MBNDELSSOHN.

OONGl:Il-8T,

weg J out ook zij, die Illind~r lioLt tevred.en ziju t
met yuur d"elo&men Ran het enLhusiasLiBch applaUl,
'. wolk Mad . .M, ten. deel vieJ, nadat _ij op vereet~nd
ftllWek als extra-nummer het Vt;wr bare stem 100
Uitl:tyek~nu. g\:/lclukte II Sill(l sweet Bird)) ten beste bad

gegeven.
De door _hat arehsat yan Oaecilia an da~ Heer ~a'y
tot aauvulLing g~geveil IlUmm~rfl werden zeer ysrdieD,,-

stelijk ultgevoer.:J.., tHl illUl ,i\Iovrouw Hartman en den
~eer A., kOlllt aile 10f toe, YO or de uitBtekende wijze
waarop, zij de niet gelllakkelijke taak venuldeu om de
zungers te It!ocom.pagLll"lertlll.

U1T B.lTn", 13 Apl'il. Het eaf. Doneert giltor
afond aoor h~t operettdD geroelschap van den heer
Berger de Plilce gege\'eu J was z:eer amue.nt, en wij
kUllllen een ieder eeu be:6vek zeer BanradaD. (J. lJ.)
-:-- ·Glloiteren is allu de -MoerA Baroe to watur galateu het BtoolIlecbeepje Eng GaeallJ gebouwu Ui)Ot du firma
~tIo'ylor & Lawson alilier, voor rekening VI:l.U eene_,Ohi._ .. . .: . . _
r.eellcue konglHe te l;laiewballg. Hoewel het afi.oopa.Q"

vau dat .chip by advert.ntie w•• bopaald '. motgen.
to S aUf, verliep or eyenwe! eent een geruime tijd
voor aHe Ilanstalten gerd6d Wi.i,ren en het Bohip siu..
dolijk ill be-waging k.Wlllll. OngeTeer to - half tieD wal
het nu.rluig £00 ver van de helling geschoven,
dat het nchtersto

gedeelte in hat water llg, milar

uu warha de atroolll derwijZit.' t05'on d.t gedeelte, dab de- boot sebBef bing, VAll de schuifp18ukeDgoed en met 06n .reo ••Hjken Behok op de helf, der
helling bleat' sLaan. .l::1el'8t te ongeveer tweB ulir in
den nainiallag giJlnkte het, na groote moeite, de E,'V
GOBon geheelte w.t~k,Sl!l"":..
(E. g, B,)
I

lti April. Voor do Tab.".-onderne~
Keud~t-D{j,2J07Jg
die heden m.o~..
in-8~hrijV'ing,.
v{o,rden verko~ht_1
inecnr.ijYera upged.an.

UIT SOElIABA.IA.,

Ingezonden Stukken.
DE TOL-AMBTENAREN TN

BliJ-mTE:-LUOHTMA.CHHnC . VAN

SAMAR~NG.

Saw.raDg, den 17en April 1878.
M.t leed ...e.en Domen d. onuergeteekenden, ~lle in
den handel werkZ&aID. kennia Tan het nrtikel , b;- ell
Uitvoerrecldm te Samarang,u v-oolkomende in da
lief van den1Gen de,er.

LOCOJlJo·

Oat artikel heeft b"paald de .trekking, eenige ambo
tenaren der recherche, eli weI epeciaal dan onh&nger
VeIn. en den vtrific!:lteur va~ LOOD) tegeno,er de
Directie VBU FJDSnoien in een onguD,stig daglich b te
stellen.
Hun taoh wordt ten I.ete' gelegd" daL zij zich eclll,l
dig maken aan v.rrega.nde vex.t.ie en onbe.choftheid
De ondenioding heoft ooa .chter geleerd, d,J; beid.
H.eren het pllbliek .teed. met d. me •• te voorko1lJenJ.·
hoid en beieefdlieid ten dienat••t ••n; immer tach
w.ren .ij bereid,olk billijk ,e,.oelr, niet in etrijd mol
hunne voorscbriften, in' te willtg3ri.
Wat betten het be.Juit von den "ntv.ngcr, dat d.
boom~Jerken ,an diveI'B8 handelefitma'lI niet ten kautore
von de boekhonder. mogen eohrij.on, die bebbeD vel"1
BIB IIcbselven 'te'w~ten~ _~8"r'"het_ kan,toor van dell
onhange, door vele Heeren boomklerken werd beIcbouwd' als 'eene 800ieteitt WASr, in pIlate ,an reohten,'
bet.len, de etodotieuwtje. ,erhandelll on ,de Jllidruch.
ligate ••rdigbeden ..n'den m.n gebra.ht".rden,· en
• 1I1k••eer len, nad.ple nn hen, die .po.dig ,,~.. eh.
ten ge~olpen Ie "o.doD.en te.en. tot groote ergeoin
van. db Haeren' boekho1\de.8, die da ..door t~lken. ge·
'rU.liepon fonten,te.makenen. ter, sake boote Ie
beloopen.
I)it. ~e~.bteBed.o~ur,i •. de wire .Inleiding 101
betgege,en'erbod.
D"C!otfa1lBe•. heefl· bierJllede~1l .
maat.ogel,
·geDollleD,.ellft~n gerie'878ndeahaQde\;
T 'tidhl!iDOg eenel'lllel~oord .•overde d~r<lou
o~lIprl!emobteb,"glt~ll!lIrb... .'
.• . .

"iiI•. '.

8lI

. ~~,. ~ ~I!.pio ;op~r~>lI!I '1I1~~r,la:MeilS77,

UIllE,~:aJ.l"

DE='~ Hn. v.

RENNES

~M

Op . eene der in 't ,~Jgem. een b~l~ngrijke vergaderlogen, die heb te Gro-mngen g~ye!lt!gd Naluur..

I

,mingen

gen alhier bij
hebben 1.ich

:;:::q o~:;o:;::~:~ ~~:::el~~~i~::r :;:~~i B;:~~ P::f'k~~!~: I ~ ~

vau heb ~:~rb!~~~ a~~~:~:;~ ~,~

induatrie voldQ6t ali e.Hlvoudigo tHl mIn koatbllre,be-

InLanders achter do ReBidents-waning een soort vf6~

we.gkraoht, oroda' .toomkrooht to omelaohtig en to ko.i·
baar is. Prof. Hllir:ing!l deed vel'achHlende proeven
met e~ne kleine maob.ina van Rerules, die jn het phy.
sioJogisob lu.boratoriulll flU:.. de Groninger hoog~Bchool
gebruikt ... ordt. Zoo werd o. 8, .at toootel f;obruikt
Qlli Bene persPlJmp in bowegiIJg to brengen en de
loeht tot eeno a ...ienlijke dichtheid to brengen, die

terfeost worden gog.yen op geltlumineerde vurtuigen.
__ Met deelnewing wordt "ornomen, het orerlijde_D
alb van de TorriJl[/l@ in de nabijheid van PinsDg fan
Menouw vun Reea, eehtgenoobe van -den oud- Vios ..
Pte,ieen! van den Raad van IndiO.
(So.r. Ct.)

door den manometer werd

aangeduid.

VervlJIgens

werd d. maobine gebruikt Ottl go'egeldelucht.troomen
aln to brengen, om erim alB met aene blaQspijp COIle
at&rke verhittiDg be we6g to brODgen, wanrdQor kopo. lol .melting werd geb!aeht. Daarna werd de per.·
pomp ingericht tot. r;lligpomp en in botrekkelijk
korten tiid e.no klok bijna luchtlediggemaakt, en aaug.teond un welk bel.og talk. " bij h.b flltr.eren en
koken vaD stoB:tW,

alameda om

de geWQue

prOOfeD

KOl't en BOlldig.
Door heb N ederland$ohe deparloment un Oorlog
in 801 de groote mHitaire etabH81leilleIlten brandepui,:"
ten gepl •• t.t .. orden.
De Koninklijke Derent.r tapijtf.briok '01.8 fraai.
tftpijten ter l;entoQDateliing te P.rij8> inzenden.
De Vla.mBehe bladen roemochen het 16 de Ned.
t •• l-en Lett, Congre., d.t in Auguslus a, 8. te KimpeD IOU. gehoudeu worden, uit gesceld te lien wegeDIJ
d. P.rY,ehe tentoonstelling.

van d. Inohtpomp d.atmede te ferriohlen. Aan eene
naaimaobine ver~onden, werd do •• er door in bewe· 'Overzicltt del' Illdische Dilgoadpers.
giDg gebracbt, eu er op g...... en, hoo door mid del
,I.dlii's vortegenwoordiging in de J:jtaten-Gecer.ll
van een' remtoeltei, die er san "verbonden k"n worden.
een herBen.chilD" is de titei van &8n leadiog-artikel
de b."olling oogenbllkkeltik ken wordell, ge.~ho"t.
bet Bat. Hllni/el,61~,f,.wa.riu in do eerote pl ••t. botoogd
Bene an~,re ,ooep.saing is de mlohiDe ah, 'f'entilator
wordt, d.t d. 'bopaltngen de. Grond .... t omireLt de
in to riobton en .. Iii wAliniolen te d JeD werlieu., VeT~
samenelelliogvan de Staten Goneraal niot toe te pas·
der bleek.y ••er gel.bikt te _yo om BI.,cen'rifug •• lson .iju op desl.alore9hterl~ke orga"i."lie . dot kol....
druol!!Illcbinetedienen. Oak w.rdau'ngetoond hoe door
ni.n. Reed. Art. III tan bet Reg, Regl. b.t •• tI·.ndo
een••nellebe ...ogingdo uit,two'mend. luoht, door k'lei.
bet re.'t van,e,oenigingeD ,erg.der;ng:ma.k~ aeo.• t.ni.
,ne. gaatj.~ gedreve._ vo •• tark gelllld, ,.rooroaakt, Ein·
lrelblQk uit foor de invoerjn8, fan, verkiell,ngen;"londer
d.lijk".rd ,me~ bohulp der maohine v.n v. Ren.e •• een
dat .. obt _yn de •• tocb oudenkbaar. Bo,endien.ijo die
eleot.oolyuomiloho toe.t.l in working g.braeht, die,
ver'ie.io.~eon.8r Ao G.rond.wet gerogeld op een~ bijlonIO••llbij. de proof bl""k"g.aobikt wa •. om '".Ier te
dere wijze, lioodat, o~ Indie, te begrijpen ODder de, .,..
.oDtled~n,' •. , j)~ ~ebr~iho ~~ciin.e.' W&s, ~eJ,ie dor kloiuste
.... digende ,deelen do" R.~k8; t.VOD8 eone doar gabeol
.~ bId eon V6!;nogeo VaD '/idaI/"paardekraoht,
lIieti,,:~politie~e inde.ling'an bet 'terriboir sOIlmClB~1I
Men beefte., '.n~,h p.ordekr••bt, die iD,.le g"",IlonVilli hetl;.drUvige Imuiu t.epll..ieg kU~nen • "ord~n jogefo.~d, in. ~ieu .oio. datde Indi"'heb"'~.
tingen,in ki.~i.~ti.kln .ondenm~ten.word.n ...IIl'~
worden gebra.ti,~,.O~M. bi!. ee~e~neld.nk~~r., .w8&r" OOrlD'D$~ IJrooio8°U. ~ij <l~Dbee•. !3~h~l~. er. eeno
OIik~l1de be~ekoui •. 'liD .h,,'begril"~ "'''~
I

""llrlas bloeMa

UII". in hat lWg.Jk.gl . nd.';lIe1egd • .

o"detgaan. Na&I' dit ·beg,.p toob .ijD ,jDg...teneD ftIl
Nederland •• b.rndi ••1I0n, .ondor ••nlion tan Detiou ..
litall. die do., mat .. rgunning ,on den .GoD/ornenr .
Gonera.l of buiten J a.. an lIfaduro ..n den boogotan
g.';'•• lolijken g•• ogbobber. ..rgonning tot ••• Uging
bobbeD en in r,die •• rblijf hond.o. of .wel ,y. die •• n
~' 8ijl.l!lwege derwurts 86zoDden r.ijo, en ,6or aUe .nderen,
aMr luid ran Ar~. 106, de inboorlillgen dee Ian de.
Dien t.@ugsv vI50 is.i.:: fdtolijke l;oeltand, dat de o,er-

trt;~~.

Yan Singapore 'per }'r. "toomschl? Brnlf~e~ k.p~.

P iobot. de hoer.n J. A. Taun.,., A. Tau ..,.. Par,·

J'

groote meerd~l'heid der ingazetell6U in A'Iiatilcb Ne...

d.rlond geen Nederlande ..

"yo; eo"

toe.tand lijnrecbt
teCnJvrrorgel!teid .fln dien in Europeeioh Nederland)
ell WR1H'OP bot l-lRtJgehAllld Art3ke! 76 der ro or dab de..,!
bet R~1r glllldcDd6 Grondwet ttit .:sluilaul doelt. Hier·
oit voigt, dat in. ImtU, il~nr de grolldwott-ige reg Ale
,cor de umtm8t~l liog der TW6~de Xamer, Ileahta Ne ..
dijrlanderlJ kieflg e r e chtigd~n lionden wer,ellj met andere
wllordeo, d.t juillt de QTe,r groot6 meerder beid der IntiillDhe iugezet,eneu 6n onder dez-e D ,Og weI jnilt de 25
millio811 inhoorlingenJ van bet kiesreoht nitgesloten
Uh

.wDden zijn.
D e ,"raag, of het weDl!lCbelijk ,,"on " etell dit belwaat
op te heffon, d.Jor d 6 0 iuboorHng het. kieerooht toe
t. i::enoen, beantwoordt bet- bh,d ontkennsnd. Het
l OU dit noemeIl : cun miskenning van den .dat, Iijnrecht in Btrijd wet de traditiea del' tot ..lusTer tegimover den inlAnder gflfo1gde en proefholldend be vonJ~n politie.R:, tefeOI tOO weinig te rgmen met de ge~
ringe ontwikk eling "an uet inlandsch element, dat de
proef duarmede nog gefa.rlijker sou blijk.en dan ..Ie
negeremanoip"tie in Amerika teeds gebleken i •. In
gtl,o nde hersells, meeDt het blad, kan het pI In daart.oe d.n oak lliet rijpcD; hoe dan daarvoor eene part.ij te vinden?
Uit den aflrd dur zaak. EOU dUI aile ,erte~6n'\lfOor..
di gillg Ull Iodi e ne derkomPlll op hat .Diet mindel on@ ~zonde titelsel, om bij fQorkeur ben~ die niet in 10die hur..oe blijvende 'Koonateden habben, kiotf'rB eu
Y~rk.le8baren te uwken.
Hierto~ Zion intuSfI!ohen, eene
'bshmgrijke eIllltnoiplltit' lllJodig W6z e n en IOU hat RegGsringeragiement gewijl':igd maaten worden, zODwel
in
lItElllig verbod oDltrant hat recut "fBll vereeDi~
ging on vergaderiog, "la in zijne territor-iaLe in~e6ling.
Eo met "'elk ge\'olg~ a1 &a.nBtonds VO~ l' het onontbeerlijk "onhQofdig rij k.ge.. g ov.r de bo.ittiDgeDr Men
denke "iob Indi a ve rdasld in kieldiatrioteIl; m.en IItel·
io ziah de NedtirJanderB, ingezetenen "rao India, Toor
• 1. kiezeri', blieenkOUlend in vel'gaderingeD, en nage
zich dan a1' of n iat arger despotisms dAn thane in
Nederland noor de kieBvereenigin!{en en de raddrami ..
' ", welke d6:<1ia io.s piraereo, wordt uitgeoefendj in Indie, "Iar de zuoh t tot carri ere- en geld m&ken de
f enige oorZl\ak r.iju zou 'Bn de tege nwoordighoid del'
Nedel'lAndaohe ki er.ers en 'ferkissbaren, wI.r duB. pOlitiei:. on.fb'D kelijkheid uog grooter ...itto r.. f .on
liju dl\n in Nederlanu; W'IUJ.r de- mannen rall karakter
ell beJiadigdhoid het r el'kie1ltllg8werk o'en "eel' z:ou~
den g•• n ,erfoeion al. in Nederland bet genl i. geworden. r.oodat bij Ui ~ il:fHDl!lt het politieka I lagveld
bohonden J:OU worden doat de minet fertrouwb.rs
ii.deD j wear in oe n w oo~d de pUblleke aplDls I1i~tB
anden tOU wellen dan de echo ee nor neesaohblge
A&D den leib~Uld tau eeuiga Ilich r'9BIlWell Ioopende
menigte? De mannen van naa.m en ,an beteekenia
iondeu :6ieh teI'ugbekkeo, de lStemmingen zouden
n •• r loterijen g&o.n lijk.en, met dit eenig ondenoheid,
dat, "at nieten beboord en L waKen eerate prijcen
louden blijken.
Maar bovendien, wat .louden del Nederlaoder. in
Ind.ia. winnen b j eeue e,entueele yertegeDwoordiging?
O,er hen toU jo.i. t gebuoht worden L.tgeen lij than.
lQ,e{. alle illscht trl ob tell te weNm, nl. de hefting vln
nienwe en fan di rect. bel •• ting.- Doch afg ••• h.iden
fan dat alln beaft bet bIRd nog een gebeel onder
boowa.r.
India' ondel'vindt b ~t verkeerde der parlementaire
inmengi[]g in lIijn dllgelijksch beatuur, met de vastelling der begrootiDg bij d. ",et. D.armeda is bet 10dioch beleid zoodaoig •• n k.tem I':elegd, dot h'ot VAn.
lW/oVet'1ede llllIlder n aar untwi~keliDg alio naa.r tuinig ..
heid is moeteo Q'3 an atrafen; d~t - wil teggen den blik
'moat afwendt!D "'an elk, grootsch doel, om meer in bet
bij50Ddef up bet microlloopit! t:h kleine to turen. GeeD
bu"d igd en on bevoo roordeeld man in India, die dien
tOeltaod niet betrenrt, maar hoe daar dan mede te
rumen sene beweglog, welke door Iodie te dringoo
Dlar de Tweede KrIDer, het eene handelin&: IOU doen
plegeD, teneenemale in strijd met zijo .Ckeer. van
parlumenloire ov.,beenchiDg? Terwyl Iudi. da Noderl.ndoch. poJitiek b.o.buldigt •• n oDoprecbtb.id.
mag bet me~ derg~lijlr.8 bewB,~iDg het N ederlandscbe
foorboeld ni.t vol gen. Zijn belang en pJidbt brong.n
;ntegendeel made dit te wraken en te bellirijdeo.
D.o.'doe ill bet middel echter niet Ie rinden in eene
&00 door alles gowr •• kt~ verander.ing
der Grondwet.
ala de bier b eapr()ken~. ma& (' w.,l in den kraobtigen
drug der opellbfl!'e meoniog tot llaml1tdring der can..
5ti~ntie, iDlund" rhbid 'an bare artikelen 69 en 60,
".110.0 d. ,.,tatelling d.r begrootiDg bij d. wei, d. i
d. iDme.ging der , erl.g.owoordiging in bot Indiecb
dagalijks.b bostnnr, veroord.ol.n ale .trijdig met hot
voorb.ide d ••I.n ,a. het Rjjk geo. hrenn Stootarocbl;
. Uil dit al! •• blljkt. meeDb het B . .Ii. lJ. boe de halld.
bariDg .ijller bij d. oODolitoti. ge"aarborgde .. If.IoDbet d •••
dilibeid Indi;; . , •.rbied! d.o: .1ie n .... en
..b~e) .lier ~d.; otOU.nd parl.m.D .... ir o,.rleg;

,un

00" .

SCHE.lW~BE.RlUHTEN
8AMARAl'lG.
VerttO~ . k.D FU.ogier.
Nae'r, Bal a .• i .;p.r Ned: Ind. 8looma.hip Ta';'.
bon,ge. Vol'm •• i , De .. Be.r . H~I6te en famili • •
'80hontDe T.~.eP1 · ou.fuidlie,m"fJ'Ollw BredeTOode
.' .liapltolU Be.ben Albre,oh., d• •b~.: Kar'blDJ;. l",,~jllfft;
SvthaQ.i,lDe,tOIlW .. Berend., .IO"",)DW . ,a,, ' .Pre~14 me.mllIoW
ell lIkiDdefeJl, \ll8fJ'CHllf W.Ij.rmlDl en
, .;lad'DaD. ,do' Beerell Loalr••..~ . ~ea.berg. Jar;'_KiII.__. : hPer.VD,BolJP1I1'~· "'D ' ·L'Id~_~';.IIl"
!'_ ..IIlITtmIlf8.,Ohl1!"HD, .· la~dm'lIi!l. AI.

Ii.u""

,J ,

.

'.

.

hi,

80., a b. i .. Ii'" Ned.
s.Dollilohlp
William MooklaDon, gee, FroD"en.~.Yrou" Baou,
mejuf,rouw d• .Vri.I, mejdnoDw BoUIjf. d. B!•• Beer
eD 8 ki"d.ran. d. Ii •• ren P.lmer en Oook, Oh,o.e.en.
·inlander. OD Z. lrI. Iro.pon.
BATAVIA.
A a 0 g e k 0 .. on P a . . . g i e r .•

sot, Kel'leo

~e;!:~ e; :~~i!i~. i e r
VemrOt'~'o
e. Tjilatjop. per Nad. I.d Iloom.chip
8

N •• r Anje.

Baron Bentincfi:, kept. Timmermana, de ber Keuleman.
jurgeh eer Do Perron.

J

Pltssagiers tiM. boord van bet !ltoom·
schip Voorwasl'ts, kommandant Autes.
Do boeren J '1' . Vi ...., C. A. Wb,tloD, H. P.
G utteiing, echtg, en 2 kinderen, L, I . vaD G08,ord n,
G. A. Zo.ger •• N. Pol on eeMgenoot. W . F . L. B.
Hiraoh.man, B. de Groob, Dr. D:1iibler, I SODlIeve!d,
H. Wiering •• ocbtg. en .ijne .n,ter, I. B . B . Gnbbal.
en cchtg .• N. H. H.rtmaD. ecblg. en kind. It\ejut ...
R. H. film OB 011 eentg., mer!. J. W.
BtomoD,
geb. Roijerl en 3 kind., de beeren J . ,an Haastert,
l l . R . Bohario8. Tb. OeDlD,. O. A. Cornelia.en, mej,
E. J'. Burge,bout, de b•• ren J. H. B. Wennink. J.
Sieburgh. M. Bohnitenvoarder en ecbtg .• C. J. Firion.
W. F. J. Kroon, A.. Ste6kle, beneveue 56.a deta(,iJs-o
ment .uppl~tie.tro6peD , aterk l8i man, wa.ronder 8
onde rofficiereu, onder be,el ran den' kommandant W.
de Kro ••• eohtg. en kind. en 01. mad.gelaider. d.
Ini teoaot. H. W. J. Roijen, •• btg. eD · kind. en L.
G . A. H. Feb~r en e.n detll.bement 10bopelioRon

,.b.

de marine groat 6' man. walroDder 10 onderofficieten.

flH\

Bandelsbericht.
FRUSOOURANT.
opgetlWlkt door de Hftndel...Vereeniging te tlam","Il~
18 April 1878.
leo.}"'li'lE. Gewo a o ber.
londer n oteringen,
id.
W, I. bor.
nog geene a{dooSUIKER,
ningen op In.ring.
INDIGO. f 3.15 .. f 3.36 ; suporieur. 800rten eenig.

I

centen haoger.

KOllHUIDEN, Ie .oorb f 0.40.-- per pond.
BUFFEL. • 1••oort {O.IS .. fO.20 p.r pond;
op laol.t. Dotering gohondeD.
RUST. Java Ie lOorl, f 9. - 2e eoort I 8. foor
oOlllluLltie.

BOTTING. Ie Jrw. ( 12.- p. pic.
,
2e
• 6.- " f 8.- p. pic .
Wi••• lkoer. op Holland 6 md. data. partie. 100 t/. A
100'1.%, Bank 100. 100,/,% Factori) 100%.

Ret Amst. Handelsblad over (Ie
Dieuwe belastingell in Indie.
Het onderet.ande otuk. w.arran de jui.theid der
argumentatie in ,erach.eidene opzjcbten erkend llloet
worden, bewij!t dat wij in ons SamBrang.ch adres hat

.wurt.pnot der oppolitic tarecht hebben gel.gd in
d. hatelijkheidran ierl~re nienw. bela.ting, bij de bestaatlde finaDoieele verhouding J en Diet in eene .. ergeltikiDg t·u •• chen de bel.. tingen. op Enropeanen on
.1:. • • '"

X .... l ............ "-~ .

De beer ,a n K e I t 8 r e n zoo . 8cbrijft heb Ha.ttdelllliad. be.t.edt in .ijDe bekeDde broohnre een gabcel
hoofd.tuk van .ijn .Iug •• hrift ,ao d. beltrijding fan
den oud·miDi.ter 'ao koloniiin mr. AltiDg life •••
De bonding Yan dien bewind.mao eo da inhoud ,an
bet na lijne .ftrading door bem in heb licbt gegcren
broohuretje, worden g.toetat OlD' de .tr.kking van het
bekellde Bat•• iae.sch beJaltios-adree. "a allan de beAr
Alcing M~8 een der serate enderteekenuu ge.
wo.at il. Ongelwijfeld beeft de BCbrij,er g.tu.kkelijk
.pol, "ifanneer hij aantoon~, dat de dlden van den
he.af Mees niet fan ijzel~n cOD8eqnentio getuigen.
Dlt echter boez6wt aD. welnig belltug inj wij moeten
lien wat de lobrijver tegen de nieuwe beJaAtingen
leben .Inroert.
1vie~! rec.htvaardigt de invoering 4er geprojecteerde

bela.tlngeD. roopt hij uit. Op w.lken grond wordt .r
g6legd, d~t de :Europe.neD in Iodie te weinig Ban
de ,ch.t.,"t bet.len? "Ret kan Diet red. lijk.rwljle
worden ontkond, dat e r oak op finaDcieel gebi ed tal,
sohen de lu.ten ell listen een v-erband tooet beataan.
Viodt men nn~ dat hot bedra~ ,.n de beisl!ti nl!2-n,
w a 1.lH:) (len J:3iUk'V~ ~ iiilvD In .ind ia zijn opgolegd, niet
geevenredigd ia aan het genot d.t de kolo!l io, vooral
door de uitmuntende zorgen der Bagoering, bOD levert?

• Of ..elk.u mlO'otof neemt men ter h.nd?· Do
bel • • ting der I.'ane,? O.togen.eggolijk betalen d.
Europeanen i~ IDdii; minder dan de mee,(e, ,"olttrekt
Diet dan (1,lle ID1andun: moet wellicbt naar hebg (.,'en
meo mioh niet Bchaamt den inboorlingen af t e perlSen
(woder een uitdruk.king, wa.rin de 8chrij.,er bij foor.leur Iyn !::r:cht soekt) '8stgeateld wo.::deD, hoe feel
meer men DOg .an de Europeanen k.n .. orgen? Maar
'an een anderon klnt zgn de Indo Buropeanen weer
~etrek~elijk f08.1 I-wurder dan de geldmannen en
grondelgeDareu In N ederl.Dd bel let, lood.t bij delen
de inboorl,ingen del' kol.onie DOg veel ' forder .tun;
IOU bet nlet recbtf.-rdlger .. ijn, om .:'::delijk . e8nl
die ryke I.ndgen.oleu op boog~r cYn. t. It.UeD. dan
om den laet der I.,anen onverwinderd te laton en
dien der Indo-Euwpeanen fie ,ergrootsnP"
Staon wij .'en by die punt.n .tiL D•• obrij.er er-

kent. d.t da Baropeanen minder bet,len do" do me.e-

te Ja,.neni lJa'u.urlijk bet ~geDoterge.telde yan eon
:;oeden toe.tand~ d ••, de EDr~pe8DeD in den regel

d. g.goed@, d. IBlanden do mlngegood. kla... nitmakoD. ~aa. d. Ja,aD.n word.n e.odaDig Mg.pe.. t,
d.t men !lIob or !oot acbamen moe~t. Wie logt dat
nog mee•• beb.lvo de b.or '8n KelteroDP Welke
b...ij ••n word.n doorbem tung.voerdP WU ' w.t.n
IIleobte ' "ne maak, die E'onigermate ten foordeele dier
Itelli[lg lOll ~QnDen wordBn ~aDge'foerd ~ tl,~ · 'GoQveJ"~
De~ eute-kofli.eoul~ullr.. en dan .Dog alleen . .in .4io I!tr~-

~:; ~:~. d~i!"'::b~;,:.i·b~e~!::·:okg~:~ ::~re~~:n .~~

, • .Ja.oD. tr.fl mi ••• bien ole.ht. oen 'twintigale ged•• lte
d. J.,oanlob. , b••olkin,. O,.riS .... beb"ben "U fan afpe••ID, . I.D behoe •• d•••0batkiat."I.t.
.. rDomon.D. ..brijvet Ipreekt to~h"elo,er bet

.,.n .

t·~::~:O~I~pjg

d~~~nJ,jY~ · ~iel'

aanaemand••
lJG~t ·.tgep.rat, ·~D a~1o :Demende ••" . d. ' .eReLt.iila
. d'!..d. BnroJ.i..n~D miad.r boluting :be"Jeil. "'.g.n
w~opnleo" eOD . bet.... ''jl'booding, • ZoIVi.n . d,.,bij
d. lutend•• llllandera .. konDon wordon •••Uoht, b, ,.
I"t .00 8ed~elt~lijk~ ophalBruJ }.~ k~81~olllll!nt . ..0.'
dea elllllil:e». me/w ..1 OIlI·lIIap1U11e"U n• De N...

dtrlal!dlob. seldu!ai1DllI1II plliltl80D.~ weuolt~n

,wi Ii bD.llu .te wiD.

: W'tiJlobl kle." "II halliederlandaobe belatiJlglteleei ' betlolfde.llfel, oD,elijke
,.,d ••I'DI!' 'ID ' luteD. D. oene fer~eteriDg ·b.b..,, ·
e"btar Diet op de o.d.,o te w•• hten
Do ""ar,of in Iud,6 de .taat,lllIten e,.nr.dig'Un
aou . de ItaoteJa.len i. onlllQgelijll t. b.lnlwoordeD,
Wei. olon wij det de .or.t.n in . d. lul.t. tijdoo
•• naieDliJk .ijo tottgenomeu . Vooral '(lOr 'bet oa.derwija i~ . yeel, lij 't ()(.k l.l!g uiet 86DOf!g ged88n . Wij
tWiJfelen sr niet •• n, dot d ' 1. 1.' f'D 001. in andere oplicbteD billijlr~ .. eoecheD. mee~· tiU meer zu11en wordeD.

banedigd. Maar de Bur ,,!.... n.o iD lodi ;; kllllJl.D
Diet ,0rd" r.D det er nil ,10 .t....... eeD ' af.o.d"rliik
potje 'Worde .angelegd, t '~ r berrediging 'an bunne
bii.oDde.. beboeftan.
"W.nDser men) zeg~ de e-obrij ..er, over de ffQSDOieele

.. rplichtingeD. welke d. ,aalotu" (de Enrop.anen) togeDwoordig reed. ta dragon bobbon. oen degelijk oor·
d~l wit veIleD, ">-_' oet 1:D'm :
10. I.Itoo op betge'" y . ~orlo n .1. b.I •• ling;

"'ii~a.

~~~::·!::~:d~:~I~~:rd ~:b!:tt:~~.:· ~i.~~:::!

.tell.n; . "an "olke Id .... · van . i'SOBet.neD ook, Tooh
i. dit Dad••1 fsolel .Ie,ohte eebijllbaar.
By den ·land.dieDaa• . wordt ; de ' booge .iloh fan den
fi •• ns door de boog.rebelOldigl.ns opgewogen. Maar
do •• lfd. ooru •• D, welke be' ,gon,•• n.ment . doinee n
1100gB be~ldigin gen ait te keeren,. driogen bijl.ndero
peri10D8D tot ', boog" befOl>Ding ,aD bo.nDe ond_geeobik;.
ten. En die bglondere peraooen op bDnne beau wateD
door hor)~er.e wiD8teo banDe liitga .. en te dekkeu.
Gdijk in Indie bijna alleo opboogeren p.ij. kom'
dan de waarde in Nederland ••n1tijatt BOO
moeten ook de kOllteD Tan bet 8t.atebeatuur klimmeu
te IfBe.n,

de belaoUngon ' Iot een booger b.drag ....ord.n "PO
gevoord.
(Slot ..Igt.)

fn

TIlt NederlaJidsch Bladen.

2°. in a&nmerking ll €iillll n " 2..'11 l.ij foor immediaat
geno\en dielJsten Ban -de u "talt L ' ltll&li, an
3°. bedenken, hoeveel z.ij dool' hun bijdrsgcn voor

ge.'iobter. van liofdadigheid. door hun hnlp bij ' voU••rampen tHI door bun . geldtt1tike Ollderstt.UDiU8 faD
Duttigt.!l in~teliiDgen, der Ichatk ist Ban nitgave n be ..
»paren."
lIfot de onlwikk.liDg .an dit I.atat. pant wordt
8augefangen door een lang betoog o,er betge.n in
Indie in genoemde opzichten door particuliere kraeht.en
gescbiedt, De 8ehrijv ~r Tenoekt echter juiete Je~iug
der door bom gebezigde woordon, opdat wo!de roorkomen , bet hBtelijk minentand, dat India zijn 81'1moo leD 8.11 ongelukkige ir:di,iduen wenllCht te roewou."
Gaarne brengfJD ,,;ij weIgelnoElnde bulde aan betgtien
door do Indo-Buropeen.n door lief.lldigen lin en <Dobt
tot oDtwikkeling i. tot ateDd gebraobl: ••If, nemen
wij .ao dat dientenge,olge" der lIohatkiat uitgaTeo ~ijn
beopaard. M ..r die to.ltond is uiot speoifiek Indi.cb.
De grondw.t 'erklaa,t bier te la.de bet .r.. we.on tot
.toatuotg. maar de particuJi.re liafd.dighaid ,erli.ht
ook bier door htue offen de lasten 'an de oycrheid
nijwillig. R ... mpen, algerp,eene en bijzondere, worden
door bijdrRge u van p.rlieulieren gelenigd. Hot onderwijlil, ,ao oY"erbeideweg6 gogo ron, is verder ge~orderd
dan in Indie, maar e,:,~'~min ,oldoende. Het fordert
alom grcote opoft~uilJ:gen uit de bijzondere b euuen,
,ooral in den vorm van hoogo eoboolgold.n. Niemaod
vindt .ohtor in dit all.. ..nleiding om wiDd~r bol •• ting to beteleD.
.
"E. behoort t. worden gelet op helgeen .ij .torten
.. I. bellitiDg." Zeer leker, en dan komt men juillt
tot de gevolgtrekking, dat e&n matige nienwe belaatlng
.... gerechtraordigd ie. Gaat men ta w.rk al. do
B.toviaa.cbe Kamer un Koopbandel. rekent ....n 'erkoop eD rerbo.ur 'an etaattdolllein alB belaating, dan
kan men gemBkkelyk tot ee.a hoog eindoijfer gerake!l;
voIgt men een redelijke wijtc fan beechouwing, dan
i8 de ui'kom.t gobeel onden.
Wij a.nvAlrden het foorbeeld, door on •••• ohrijver
gekozeu ell ufkoID8lig 'ao mr. J. P. 'ID. ~o.ae in
eeu G-i<U_. rtikel ran April 1875, w.. rin bet bela.tingplan geenB'Cina met een gnnBtlg oog wordt ·be..
Icbouwd.
Do CBBa.B-pollitie, uit b0t "erkelijk loveD genomen,
lnidt d.t iomand in Iudi;; .. n dirocto bel •• tiDg betaal·
de f 457,60, waaronder begrepen f 60 aan c. .... aohutterij.koo: biijf' dUB ciro. f 400. Da .erpon", og bedroeg / 33 7.50. De•• helling. gelijk.t'ftDda met de
NederlDDd.sche gI'ondbei ",::! t.i ng, bedrsa.gt yan buiz:en 3/ 4
pOt. der ge.ebatte w.;" de. Ergo hac. bet hui.. door
genoemde P' no on bc'woond, een gi:.l" cb.tte "aard s
" ..... ~.J!

d.;, OOO ,

Nll mogen wij toch wal a18 el;)n uitgemaskte 7i8.lk
besohouwen, da\ ieman o1 die een b.uis van di e wAude
kan bewonec, uiterat gerin g is bezwanrd met circa

1 400 direct. bol •• ting joarlijk..

Loten hi.r DOg
eenige kleinighedau bijkomeu, galijk de lSohrij ver wiI,
dat Zit .. an de hoofJuak wtlin:g V8rltDdeuu.
Nu de iukowende recbten. Het ia volkomen ",aIr,
d.t I-ij nsar l'erboudiug in tumz;eIlHjk:e mate worden
gedragen door de EUrQpeeidl e bevolkiog. !:.1..aar WAn ,
Dser men ! ulke DYerdrij,ingen boga4t) als waara,u
mr. fan BIl8S8 J en op lijn roetspoor thanl wader
de he.r ran KesteroD d eb .ohuldig maakt• • 1.
men beweert d llt ~Q Europ eaneD, die de algemeen
gebra,ikelijke Mllllilla-iligaren rl)uilt, j,arlijls fQim
J 100 . lleeD .an inkomende r.obten opdit ,dik.l
bet.aslt, dan moet meu, dunkt on., een geb.eel anderen
indrok wekken al8 men btldoelt. HOIldcrd gulden
moer din dat, alleeD aao inkomende rechten op aigaron. Hoe, ••1 hondorden be.teedt men dan wol aan he,
arti.k:el 'Ee1I! Eo wanner met jaarlijk! eenige honderd en
aan oig.ren b.otedeD kon ..... dan ligt d. ge,olgtrek.
kiDg voor do bond.
Eon orultiger irgulliont olltlcQlllln wij "au de io ...
,oereecbten ten,oordeele Tao een Dieuwe beloating '"10
Europeallen. Ret iD ,"olkomen wuar, .aile kloeren en
aUe bulpmi d d~16n "foor bot maken un kleeren, of ~e
grondlttoffen "foor beide motl ten llit Enropa wordeD
aangebraobt; nlganoog alle draflken ook; feel leveo"~
middelen inlgolijkl!lj r; ee r reel hui u.!lad bOfendien."
Maar dan is bet ook: ni et tegen to spreken, oat de
bedoelde klillie nm ing.leteD eu zeer aanmerke lijk iB
be,oordoeld door hel; v-erlangde tarief van raobteD en
de a(dcbaffing der differallt.eele rec hter.; "at VNege .. ,
met 25 pOt . ..... be.., •• rd, duagt er IhanB .lechto 6.
D .t ,oo,deel geldt den Europeoen ,eel meer d.n den
inlanr.er, omdat I.. atat gonoemde aleobh weinige, de
Europeaen vele, Br:ikelen yaD OV6TZBe in ~})f oord,
eD verbra.ikt. Derhalve, ale tegenwoordig de IndoBnropepanen Doa. billijkbeid .ijn ·b.I •• ~. dan
betaolden .ij vroeger ta yeel. Zu.lks i. eobler
nooit beweerdj de nijsiol.. ~{ e tariefallhenieniug ie tot
.tand gek.m.n met h. t oog op d. bol'Dgen ,an den
in.lander alJb8n. Men Bon vootleker noch onbillijk, noch
on."rolandig g.bandold bebben hod men ter geleg•• boid
,an de tarieherlagiog t'en eq-uifalent gSlooht, dat .Heen
de niet-inlandlche be,olking dtukta.
In de derde plaah moet in aanmerking worden ge·
BIJmen "wat tOor onmiddelUjk genotell dioneten aaD den
St.at wordt betaaid!' Zeer goed; m.ar moot dan oak:
niet in .,omerkiog worden genomvn, wab die dienaten
den Sialt kOltan?
Is
oniform pork> ran 10 OiDIe door geb..1 Indi.
100 boog ••ls men in aanmerkin8 Deemt boo weinig
inkom!ten d. Staat trekt nit dien tak va.D dieod, ~n
\p •• na boe ""'lOr de nitg'YOD 'YD P of il een dogblldfralle.tuut 'a!) 2 centtJ MO b~iteDap llrigP Bet is w.ar,
w., de 10brU,.r san,oorl.. al. .oboolg.ldvoor bet
l.garo~derwij. en .ok voo. ·b.t middel~aar onder·
WV. "ordl .001 meer go,orderd dan . bier ta !ande.
Maar' boe ..eel .,ulienlgker aija oolr. de.~t'Qi~.¥~D.
,oor di~ inat.llingen gevorderdP
Bij 'de beaoholl"inS .an·: h.ti gob·e el. " l'IIagetilW, maar
fo.ral ..n di': on.dorde.1 er •• DlieD detagenilltdera.
...allinaer lij . de bela.tingb.81Dg in Indi5 m•• · di'> ' in
Nederland .ors.lijll.D, gehoeJ.oorbij,d"tde . 8ta.t.
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HET NE.D. INDISOHB LBG:BR.
(Vervolg.)
.
Waoueer de Indi.ch~ brigade in ~eD der gamilo81l1"onll land, of betar DOg in 6eD kemp,
foreenlgd en aldaar voldoende geoefend W08, ioudon
wij hear uit &en der N ederlandlcbe ba,eos door . bet
Sa•• ·K.n ....1 ,eobtotre.k. Daa' A'jeb Will.n .end.n.
De YOof d~t traDspolt in te ,buron ltoolIllcbopen ~~::
den dua geotl. andere pl.aheD in India mogen HDdoen, tenmij de troepen •• n booi'd bleveD.
pla.tll~n ,.n

Hot denlob.old ha.ncht. ..oogor rrij alg.m.en. det
men d.n BuropeesoheD loldoot tnaacben de herkri.gen niet Ie velde kon gebruikeD ,60r hij .oogon.awd
geacQlimateerd .w u. De oodervinding heefc dit eohter
t~~ voUe gel~geo8traft, Diet aileen bij 008, m8!!r 00&
bll bet Bngel.cbe leger. Bot i. ,eel b....r. 'g;;&Ol)de
.old.ten, dio DOg opgo".kt en in . het belit ..n AI
bnn ..oohtOD oijn, ••n den .iDfloe~ VOD afDlJlttend kli.
w!)&t eD de vermoeieniiaen 'an bet oOI'Iogel'8,en bloot
te atellon, don dit to doon m.t ,wlkke•. half ontae.'
nnw-de men.oheo. wier leveD.geeeten en energie door
.en laDgdurig verblijf in de tropio.ba ge ..... ten '.01
geledo. hebben.
.
Wij bedoelen hi.rmodo ni.t do offioioren, m... hoofd.
a:akelijk de mindora tnihtai r.ftD ".0 .bet! Indi&obe ' legul",

.Itbano bet groe. Het .oclimate.ren .en den BaropeoscLen s.ld ••t in Indi i be.taat grootandoels in het
"elgo. eoner kolo••• la hoafeolbid ttarkendoank
.n bet opdoon fan .U.rlei ,enerieoh. <iekten, die bow
ne.r liobaom .n oiel eloopeD .n hem oDgeoohikt maken tot het doorst"'D van I"....e ong.makken ofon~
b.ringoD. - d. "it.onderingon op d...n bed,oe,enden regel g..n wij natanrlljk met ..rbied .oorbij, maar
hun .ontal i. bel..o lIiet groot, Ieder.· , die met, de
Indi.cbo to.standen bekoLd i•• w•• t. dat'de drsnkdoivel dt! erg.te 'ijand fa yan den mindereD EUrope...
.ohen milit.ir. "iens w.I.Yn en bruikbaarboid bij in
horten lijd ,erDietigt. Het is ,oornomelii" 0 ... do ·oit
N edorlnnd t•• eoden brigede aan dien IIlU1k.r .te ont.
trekkeD. dot wij h.ar recht.tre." n.. r Atjeh w.nooh.
ten o,.r ta brengen. Gob.nrde dit ni.t, · .n liet mOD
haar oerlt. ul wa. h.t nog 100 kortatondig. ta ·B.tana.
F.daDg of eenige and.ro garni.Oj>nlplaaca ...blijfen.
woar do tr.~pen .ich IOn don drank .n , .en d• ..~_
laDdeche u ouwen konden overgeven, dan ' is het' -so'a:.
g.od all .okor, dat waldra eon groot gedeelte deh ...
pilolen .nllen ·Iou.n .ele andoron ·Of gedemorali...rd
Of voor den dienlt te v.lde onge.chikt lond.n 'ijn,
Wanne.r de 'roepen ,oor hun ,ertr.k ni~ Ned.rland ,0ldoeDdo geoefend ' tiD eenigsli"l met de Indisehe recbtwij l6 bekend gemuk, "are-Il, &Ou er,yoilltrekt
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geen bea:waar ~l!Itaan hen, ollmiddollijk

DA

unkoDl8$

,te Atjeb. tegen deD 'ijand a.n t. vo.reD. H., war.
weosobolijk, altbano in' den beginn •• een 80'tel 'inland.ch. Boldat.n aan de oompagDien' infantari. toe
~e voegen, ts[wyl men ook eenigs offioiareD "fan .pet
India.be l.ger bij . de~ staf dor afdo.ling .n· bij de
bltaiJODIJ :zou. kUll.nen mdeelell om '1Ul bUD keDDie 00
llleetd~fe oudernnding patty te trekkeD.

De Indi.cbo brigade .ou ba.r '10k knnnen ./l&D,angen mat .onz. oJ> Atjeh .erbegon .telling boho<irJijk
te cOllsobdeereD. walirtoe ,ooral bet begroeide terraiD
tUll!laben en voor de posten onzer uiterlte tinie opgeruimd en v.lkomon .an .ijanden g..aiv.rd dient Ie
worden. WODn •• r dit ge.cbied en .I.~o d •. ,eilirh"d
onzer .telhng op ell. punten beboorJijk ,er...~erd i.,
Ion men tot . .·erdere .llnyaUende operatiin .tUDU"
o,erg"O.
>
Wij "lijn de me.ming &L.,.JgedG6lJ., d.t een in,al in de
XXVI on XXII lIfoekion. Qn.ermijd.lijk. of li..e~
,ol.trekt noodig i. om Groot-Atjob gebeel 101 onder- .
..e'ping to dWID gell. [ndien de •• ondornoming. good
geleid en met e.n voldoend. m•• bt nitge.oerd wordt;
rhm kiln men van eon f!nnAtjp-e~ llit;~It'l1! "~r ... ~1r~ .. ~ .,~"
f:joo.ls de uken zi(lh op dit oogenbli'klaben aaoli~D,
blij!t er op het ooriogolooDe.l nOI( 'eel tedoen
al yoreDa cr aprake van <ten be!liaeing sijn ku. - Beu
Nederlabdeohe IItrijdmAoht. wier I'oeping 't . "AI '48:
tuk vaD. hut. be'Cetticgsk.orp. op Aljeb over te Demon
of te ond{:jrateunen~ IOU gewia Dog de h.nden· rol beb ..
ben en de ge wiobtiga~e diensten bewijlen knnneD: lelr.
dau waoneer I.le~ in de bedo~ling lag liob. Etrenala nUl
tegenof6r den Tijand tot sen sui,.,r .f~aeb&ende bou ..
diIlg to bepalan .
. He~ 11ldi.ch. l.ger tooh .on oindelijk tot ,er.de.
ming komen en een laDg genoeg wel,erdiendv l'UIe
genieten kUll1l80 ow
diep guohok~ kraobten toe
beulellsD, de gapingeu in Iyn gelederen un h ,111len eo llyn kadt)rl en manBobappell beboorlijk te te ,
felleD. Dttl0 ODBohatbare ,oordeolen l ouden aUeeD
reed I het uibenden seDer brigl.lde nit ' Nederland w.et ..
tigen. Zoo ooit. dAn i. thane hoI g ••ohikta oQge.blik
daar om tot dien mnatregeJ, waartoe de wetgev8IIde
macbt r ••d •• ed.rt lang in begi" ••1 baar ·loeatelllmiDg
.'
. .
gegeven boeft. o,.r t. gaan.
A.n oUle tegon woordigo ofailliting.linie QP , Atj~h . ~,
wa ... obijnlijk nog .e.1 ta ,erb.taren; . ,Rr bebooreo
,ooral niet meer Y8lte ponten 10 ooze stellin:g b~.'
te blyven d.n .oor bare .oiligbeid atrikt noodig""
Ben te groot. "Dtal po"ten il ned ••lig en ge."' • ...."
leiding. tot eene a&DDienlijke ,er.D,ipp~ri.~g ,~' .m.oht~
Elk. po.t beboorl ni~t · .1IeeD een aannl te hnnen
afll ••Di maar ook.66 Iterk b.,.t ~e oUn. d•• , bll
den onotr.k, in .eon. "ijd.D kriDg. ·van . ~ijanderig~.
.a.i ,erd . kau boodeD. . H.t af.lllita.n · ~t ~ benrij~Ii'.
.en.r· bopt>rkte . te...instrook beett .o.p oiob ... I,( ..einl~
but, 10' o.n '00 .w.....begroeid • .Iandetre.Jr '. m
Alj.b; ...1 d.'ijaDd ....1 eltijd gele,.nboldrindell~.

.0''''
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~::~r!!g t:~ohd~:h:ebr:rk:n~":.f :t~~~h:.~ !!fi.t~,

.eer bemoel.lijklofgebe.lbele'..,-orde.n doorbe~ij,erlg
uih.u.den .aD (IIItllOaiUe." ..die op .e..... bllJeude . 'ijdQ.
he.' ,.mliggond t<>.rein.. dqotunil"Q'.. moo:on · of ~ .

r.~o~:~~~ "i.~ ,to, ~k~.n,~"",,~r~rge~Oli~~'''; ··

be, . 111_:

W a,!no.~ do b.aet6hrg. 'lUI ' ~n .· pilA" te .~
"i.,n.boihn h•• "AlleDte dv....en

n.iet . "nd,er.• .de
. n..sene
.' ,. Iij.'dell<ie
... ,·. r. o~ . ~
. . \llI.. . .,
beefnolkelDo ' yeplltaildlilf elgelllijk iatii
b.eatalD. Hell.eta ,.reiaahMcll' . m_ ,

. .' .

at. •

aotiwitelt ..... balt_.e .ontwikkelen, .onder d..r116i".,..4II •••""r.icl!tigbeld oit .ot""g Ie ~erli.......
AI. :~en ••0 blik.Jmopdelogeowoordlge ~~
YOO Groot-Atj~b. da"lt .bet o~.all.o~ dat e. nog
• teed. lo••oel~ol~e pootell in on~ Ji.ni •. bo.~1 sgn.
M;on ....gt .ioh oowillokoorig .f.w.ortoe al dl~

P""-

De ,Ier kiDde,eD 'DBOIIO. II.. werklledell bU de
k.lIII1ej! de •. duiu".terleidillff .wo.den io. den .loop ....11
deD. dag .,e,ml8l:..De beoDgste ol1d.n . loo~ton, gabolpen door .aodereo, dig en .o~obt. totd.t.lij hI den
OObteod .•.;de lijkoo 'on dO~ boonerkiodereo •
Het "ebUnt, dal delen .1 opeleode oeD ofged ...aalde,
~lIgtU,ptODg~n g~a~~t ~e~beD.

gd,onden, nabij bet otero
reiD, wear de- gewone BobietoefeniDgen plaate ,bebben.
Onlw",uel
bet g....., bobb.o lijliob w••r.cbij~~
lijk met d..tproj.otiel .. r .. oatt, bet lateo vallen. k.rtdragend gS8cbut. ",.armado 'Ilj be'!.fspeod z\jn, u ool l1g
om de granaat ia gesprongen en beef~ d~ ,ier kindereJi
kan geaobt' worden, ",ooral wanneer ar lIorg gedrag :~n
g.dood.
is 'Oar het V'erkrijgen tlHD8f o'Qbelemmerde fUo.rultAao wien de .obold.dat de,~eliiko '00 ge, •• ,Hjke
werking. Het opantr.ppen un het. di~htbe,{rDeide tor
voorw""rpeli daar tt:tr pladee gevonden kunr,en word·'-"P
:reiD 'to••ebeD, en f6)l' de pOI ten ·IEI VQI~tfekt Dood'fl~
OUD PAPI~a:,,' 'D8. Hliagllcbd _oorr~lIpoIJdefJ.t n.u de
kelyk', :anders ifl ,sen kr.o~tige vl:'rd~digiog onmogelijk,
.4. Ct. ,ohryft,
ter~ijl,- Dle~ .-ook ateeds .~n' ~,erf8~bng _blooh~aa_t. Het
On,,, nieuwa 8t!'~fverord3iliog .ie, W!lnneer_ ik hot
opruimen sener. tropische wllde~n.~lJ, onder het nl~l'
van den fuand, is wel aen moelI-gkd en g"TRBnolle,
wei heb, nog niet dofi.itief f.otgeoteld; men beef, dan
nog tiid Dm haa, op een enkel punt un to vullon <>f
m.!1r gG~nili81":'een onmogetyke tali:. I~ dele eenmB\I,
foor aiken" p""s~ tot stand gobrach.~, dau W'or ~ en . dd
te vorduidelijlr.oo. Daa'rbij i. namelijk eeno bopoling
veiligheid ~D het weeretand"vermogen onzar stellHlg
gemoakl ten gunet. van bet .tadareinigingmonopoHe.
er ten' leorlde door vlJrhoogd. Hot Bantal posten kilo..
gericbt tegon d. porlioulier. induatria van het oph.le"
aladau ook _sondal ber;waar ingekrampen worden,
.. au scbille~~ afval ,au- groent~n. ent .. Men heeft eehmilo .weo .I~~bt. wrg drage op . ,.der punt binnen
ter hier,by' blijkbsllr niet aan eene a~dtue partiQn~iere
on.a1inie 'apoedig met -een voldoende ma~bt to kunnen
iJ)duetrie gedMibt, die Bieh IOlld .Papier"'noem~. EvanoptredeD, •• nueer d~t nooclig lllQcht 1iij~.
,
al6 <I. bekende Ligu, du .i~li~ papl.,. by de btbolie·
Voor hot g.v.1 men de hodeo te AtJeh 'VIIU kroeg
ken, door prie.tero opgerioht en geloid om lov .tij.ing
door -de Komillt een~r NoderJao.dsche brigade, zoodat
yan den Pletertry8nDing te dieDen, en tpgelijk "slecbmen .vb niet meer bSlloefde te onbien weder actiof op
~e boeken en oourallten nit ,te roeijen" - (wat _lultredeD, zou onte stelling op he!; oorlog,,~oolleei Ban·
len de uitge,era in hun 'fD.istje lIchen om- diB on,n~o~
z.'ele
ltoopeu en fsrnietigers VGn boekan, brochurel!l,
merkel~k: ver~enfoudigd kUllflen warden.
Onlle tegenwoordige afslnitingltHnie van af de mon
tijdeohriften ent cour.ntanl) - oventoo I!Itaat de Haag.
ding der, ~roe-';lg~Raba Rlau de W~8l-kuatJ tot; aaq ollt:8n
.ebe oud.papie -indu.trie onder de leidingvan.eo
oOBtelijken PDst ttl KwalR·ctigieng, op d,,-, noordknllt
orthodox predlkl;l.ilt, ali tiledelijke waarborg Toor de
'fan Atjeb,' ie in recbte lijn ongefeer -6 uren gaane
wijle w••rop de gelden worden gebrnikt," ofechooJl er
ling. Zij lo()pb bchter in verlchilleude l'iohting~n oY~r
omtrent het gebruik zelf in de oirculaire ,der onder·
d. kampong. Boekit·Sobueh, P.kan·Badak. Bo.lot·
neming nietl vermeld 'Wordt. De trawBnten uezer verDAfQeh, Biloel, A.toab~ Pager-Ajer en Sihmg, en '(8reenigillg lullen nu ook ,gaan ophalen, en aldu! de
krggt d..rdao< oen nitge.tr.ktbeid ,an nageno.g 8 _stedelijke ophalers erg in de wielen rijden. Jammer
'Oren gaaGB. Ten westen en noorden wordt onlte vesti ..
ma.r dat d. Gemoenteraod er niet tijdig .. an gedaobt
ging begrened door dff' ZB~, ten Zuiden en Ooeten
he eft; WAnt ik •• rmoed dat do orthodoxo oph.lero,erdoor do' XXII en XVI Moekim •. De,e gran.en ,luieeniging prBohtige la~.11 gemaBkt he.ft met esr.te
ten .on bolangrijk ged.elle un Atjeh'. grondgebied
• .!levering Tan Gannings Leven. tla1J JeZUI, die door haaf; nit- onze stelling kuunt'll wij, del rer~iezende, den
ro bemiddeling op eell .fdoende ... ij.. von de baan
.gand olk oogenblik onvorwacbt op het Iyf ,allen.
kon worden ge,oegd. Voor don .ohry.or .elf wa. 't
N.llr onze ll!ichlltting l'1)uden 8 a. 10 pOBten .11e8mislohien beter geweeBt, iIldien hij. die taak maar gasinl toerelkend zUn 01ll de linie Kroeog':"R,ba -_
heel a.D "Qud Papier".industrielen bad overgelaten.
KWAlaGigieng behoorlijk te b ••• tten. lUite .i het
mogelijke, ged.aan "'''l'd om :doh een vrij 8ohoohvoH
Vervolg der Nieuwsberichten.
te ,.-erf/akers-n. DB af,baud tU5Bchen de p()stea IOU
DE BioOM:Bll. l-hn' van Oranje werd hedtlll middag
aladaG TaD 4000 to t 5000 metera bedr8gell en
ter
reede
fan Samarang ,erwl1cht j ell in verbaud
dna niet ,be gl'oot tijo foor een kraohtiga of be.trijkondo working ran het go.chnt. Elke pOlt zou
d ••rmede werden de daarmede ,e-rtrekkende passagier.
met mio8tenl 200 m'RD infanterie belst en met 2
nitgenoodigd te 5 uur geread te riijn om te embBlqu,ee...
• obtorl •• d~k.nonnen von 8 of 12 oM. bewapend dieron. Op hot oogeobliki dat wij dib be.iebt oobrij,en,
non to word.n. Boh.l,e bet hoofd'wArti.r Kott ••Radjo
(4 nur) i. de ,er ...achte atoome. oohter nog oiov
~oDa:eD wij Dog aen pair ands!e, BeMer de linie gelegen J
in 't lioht, rioodat in het gU!l.stigste gaval het
panten wen.cben te beJtemmen tot BoutioDS voor de
uit6rate pOllten, WQn~ indi?u er tba~1I .~p de Tle.~~~18
ewbarquement ••rot ve 6 of 7 uur kan plaot. h.bboo.
oo ..r .t.mng iet. gebetrt, het moelellJk daor blJtlJdl
Dot tulk een telo."telling· ,oor do
h.t havenhlllp h verleenen. Daze cent·raalposten louden lsder
hoafd waolltende pDB!lagiers vrij olla,ngenaam is, ral
een bezetting v$reijoben fan a a. 4 compagoieen infan.en i.d.r beeeffen.
uris en een batterij veld·artillerie. Verder behoorsn
O.le.-I.h, Lowp.ggar en onkele ondere bij.ond6r ~e
DB WATEBS'l'.A.A.1' ferliGekt mall onl aUent be maken
wichtige _punten binneD den kring onlar veatiglDg
op do sterke •• n.libbiog in do waterleiding langs
belet to blijren, ten einde de bevolking in to~m ~e
houden of haar tegen d& .,tJvallen ,.-an kWAadgezilnden
oe Noord.ijde .. n den weg .lang. Blakong·keban; 't
te- Iuunen beBohormev.
gevolg dll~rf.n iSJ dat ho~, WAter dien weg bijna nieh
Is bet ."utal ODlLan pOl:lten tc.t een minimum terug·
lU0fir puseeren kan, tot groot oDgerief Y3n de bewo~
gebraehtJ dan gel OOTen wij stellig dat eene mllcht ran
lIer. . .n PetMan en IIndere kampongl, tat •• n de
ongtneer 4000 ll'lln inf!.nt6rie en artillerie rllim '01doende i.- om ,one ger:ag binnen het te Atjeh verover..
kampong Bandjar toe.
de gebied te hQDdhllfen ell eUren aanval del! TijAude
ER WOll.DT G-BlCLAA.GD oYer de onregelmatige wijr;:e J
op oue Ii Die krochtig te weren. Wil men tijdolijk
oifenaiefte werd gain, dan kunnen dt-attoe aftonderlijke
waarop do kettinggacger. het Buaatvuil ophalen. Naar
troepen ,.n elders gebezigd wordLn, die niet langer dan
D-u}ll on8 verroekerL b1ijf~ het op f~ Zeeetrand, in de
noodig ia op bet oorlogl!tooneel beh0l1Ten te blijven.
Blaem.tr.. t, en.. .Olllll twee of drie dagen lang lig"
Zooat" de toestand up Groot..Atjell tUBB8 if!:, begen.
eta.t er weinig VOOTlJ.ihi..,ht op 'Beu spoedig einde van
On.e berichtge, •••chrijft den acbteratand io dit
den oorldg 1 ondanks de gNote offers daaraan reeds
teD kQIJ~(t gele.Q;d. ZoolftDg de '. ,mrnama, dicht bevo1kta
wtlrk du-rasn toe, d"t men in ddD la.atsttln tyd het
Bagi der XXiI Mo~k:imiJi A~jeb'B voorraadlilchuur,
ophalen van het ShraBhllil aau jeligdige gsstraften op ..
miet onderw-1Jrpen of ten mizste gel''Oelig gotuchtigd
dramgt, die een g.oot gode.lto .." den tijd 'e,ben.e·
la, sal de krijg Toortduten. Een invsl in dlit gebied
len (aangeziell lij niet onder toelioht stun 'an een
zou den .ijond hoogltw.ar.ebijnlijk von .yn inat.te
m.ndoer), en bOfendien te klein zijn, om met den gehuipmiddelen blJrooven eD, dua ziju _tegenlJta'tld YOOfgood br.kon. Het middel WAre in elk ge .. 1 te bowon.obteo .poed bet ,uil in de buUengewooo hooge
proeven eD men zal or 'Iooh vroeg of laat toe over
karren te wt:'rpen.
moeton gaon. Uit I'eh.ohen lul:eo de hoofJon der
bedoelde I!lgi zicb niet Hcbt l)nderwoJpen; dli is
brOBO""Ii.". Staande de gi.terlyond ow balf 5 gao:Jlaog8 weder met den beruchten TQekoo BaIt. wiene
.alleo regollbui boo.de men sleobt. eeo donder.lag.
kom.t te K~tta-Radj. toegezegd ...... maar .toed.
Heden worgen ontd.kto men, dBt dOl •• e.oonAokt
le,ergeefe gewleht wordt.
Wanneer men w"t 2 of 3 kolonnee, ~ elk beat.ande
WO. door een biika,mltraal, welko een klapporboow
nib 6':-~{)mptgni€e:l inf"utorie en eeo ~~~~~~ij _~e1~~,ar~
on Karanf! ...toeri trof, en de ~6heele bl.dkrrrin e!' van
~I.U!:;'~:~YI '-'-'£;6-.'
0'-~G ,1,1~L'-->.uv \,: u~;,;j u ,,;j
_ ,~;.;;.~;. ,i,;.l '" '.;ic:.s-w ;;;
al.mede een ged•• lte van den .Iam a.1I .pll"t ... al.eg.
ten dieDen m08tttD eo of ·men niet·· ,tnat

(IIdn

'mll;uier

uD1a1 loa' hooen,ol.taoor O,er het.lgomeen li~ •• o
eij dichtor. by .I'ariper, dan ~ob bet oogog bet '~r

,a,

te

I.

'.0

~:"!y~~~~zIe:O~keal:·d:-=i>.~:~I~:;

der beste b.handelingen leg....tbm. b..la.t .in d. ..Dwen-

ding d~:r tee_roa.plule._ fan,Gllyot,In tie mee8tege,al~

8ene sneUe 'VerlichtiDIfj

dergelijke geoombii'eerde oper:',tie zijn de Atjehneezen,
boe' ~.pper en fuergiek ook] niet bestand. De oorlog
die sed",rt 6 -j.ran hun land teiltte~t, beefo bovendiell
hun b ••te krachton. uitl(eput. .o,d.t hun togenitabd
niet vo.1 m.... te. beteekenen kan h.bb ,no
Het uitbreiden, OO&&f .t~iling te Atjeh is zeker niet
raadu,am" men IOU eard er geneigd ~ljn t..af in te
krimpen. teo einda bear met minder troepen en meer
kraoht __ ta COD oeD I'udedigeo i om die reden sou het
dOl, geenlzioa' wenac1::.elijk zijn onB yoorgoed in de
XXII of XXVI moekim. t,e '88li~en. H.t waro ,01doende die alogia te tuobtlgen, dan vijaod, ovaral WAar
men ,- hem a.ntrof, eene gevfleiige Jed to gaven, zijn
OOglt, bim~en - te holen eU!. o.nI dan wedf!Jr achter oo!e
linieterog' le trekken. Men wu dit 100 dikwijll konnenhe.balen, tot de be,olki"f; d.n .trijd moedo werd
eu 19 -.iob' nit gebrek en lIitpntting aan ons gelag
oode.werpen· moe.t.
(Slot volpt.)

IUeuws uit Nederland.
'TBUlwiY-T&L1IGuu.Te be,ordoriog von bet onol
eo geregeld. yerk."e. .sal door do A. O. M: op de
tramlijm ,Dam - Leideobeplein, to Amaterdam, een
proef . genomen, ....orllen mot. en ...ifwerkendoD tolegruftoslel, welke. op ..doo Dam ligna.1 geeft ala eeD
wageo .ve~ekke" .moel.
, Ret. <IOel
deleD to••tell. te torgen.dat· de
rijhllgen, ophet joitele oogenblik vertrekkeode, geen
.pontbOfldopde wi••• lpl.ol.enoDdervindeo Gelnkt
dele· p'oefn_ingvoldoe.de,. daD sal· ondergoodkeurh1",~oB.e.. W.,opalle .1ijDen ...aa. geen .dub
bel 8pDorkom{. h~t.elfwerkend olgna&liylteelO wor.d!m~oe(!ep"l' Da. wijle, WUl'OP de . toeotel werk!;, io

'AD.

holIg.e

.~~.u,~ .~~~:d~!~;!'D:'~ij':!:,~~~O~d:re:
,pplaatal, die 1_lkeol, at. llOo wageD
rdt.dOO1'
ehrast. EliudOJll'

.l1li

t~~~kOJla

.• IID.IIl·,w.u....

Van Benter.

Lond6n, 16~J;ldl •. Aoht regimentel:l iDfBDterie
eDtwe; .bat~rijen vllnbet Indisohe leger hebben
~bevel be~mllUilUlal!
vert1'llkll:en.

.MalIi,te

'date. wllDneer

g~Deig'd het .gebrwik dli!r teereapsu.l;:J.; af ttl 8chaffen alvoreD8

IIJ gclwel zijn henteld.
Deze WijlCl yan bebandeliug k(>Iat op
zeer geringe koa~n te a-taan. CtugeT'p,er 6 a. 8 CI::LtrU per dag.
Om er zeker nIl ttl lijn dllt me.}] de ichte t,crcapsulci van
Ouyot.l)ckolllt mod lllen do ill uri,_ klc-uren g 'nkh bandt~ekelllDg Tan Guyot eiBcben die :licll op olkcl! ili\con moat hoflD~en. Depot te- Parijs in de Ay)theek G11yOt, 3 rue de SI}ina
ill In dl) me!iste s.pothtiketL

Aanges:"gen Vendutien;
Vrijdag. 19 April Vfiu ucuige pc"oe.leo en preeio.. glen T$n J 1g Bie,- in het
.endulok.al der W .... en Boedelkame. .Ihier, en
Vo •• rekoning van deo bee. G. M. Gribling, .an
houtwerken nabij h.t atation, doorP. Boij ••
Zaterdog, 20 April. Exceentie ten bui.e eo·ton 1•• te Un do inlondeebe ,roow Soeriog ali •• Njai Kweek
Biauw- te KJ.o8Dgan, door den deurwaarder Fredrika~un; 811 Bxecutie, tt'n laite yau Mohawat, Mi~jan 'faa
eenige peroeelen in het rendu-1ok.al &olbiar
t

8a s d~., boedelill van

Ad verte nti 15 11.
Aanst~ande

Vrijdag 19 April,

preoiee ten negen uUr, zal voor rekening vail

belanghebbenden worden verkooht I
R & . S 500
Een ki.t inhoudende

10%0 Corges Spreien,

V S K
zoebe80badigd aongebraeht per Bobip .Josoph., kopit~in ALBERTS.
829
G. A. WERMUTH.

zullon

verkocht:
H 199/200.
2 ki.t.n a 100 .tuks
GORDIJS NETELDOEK,
.oobe.ehadigd ex "J 0 S E P H U kspitein ALBERTS.

H & C 287.
..eb ••chodigd
837

01

del "aorwiddagB' te 10 .~reo, en voortaetting daar~.D
000' ooodig dooga daaina e,eo~.u •. Ie 10 o.eo
's morgeD8 t 'aD:
1. H.BT RlJ,TLAND mot de d••rloe beboorendfl
deesae', gelegen tun noorde~ faD den grooten land"ag
'an SIrp:.rang' naar Demak, .an- de rifier van Demo,
in wijk L. U, peroeel no. 1, groot ruim 1000 bGUWI,
b~ de ferpontling aongeelagen ,oor eene " ••rcie- YIl!l
/135000.2. EEN SrUK IJAND. w.."an het noo.del~k flit.
dealte tot visoh'ljvera B8()gelegd en h.t Illidelijko gedeelte tot saw.hs, met d", d.artoe behoorende kam·
pong_ en dellsas, e'eneens gelegen ten noordeD vln
den l.ndw.g van Samarang MA'· D.m.~. in wijk La
U, porcool no. ~, groo; Ongo,eer ia~6 bouwB, bijde
.etponding .angeala~en voor .ene waorde v.n j 208500.
8. BEN STUK KAMPONG GROND, gelegeD Ii..
bij Bamarsng, benoorden en beluiJen den groOkD
landweg van Samarong n•• r Demak io wijk La U,
perc.el no. 4b. groot oogo,e•• 47I bOllw •• bij de .erpooding aAng •• lagen Voo' eene wa.,de van I 26000.
4. BEN STUK KAMPONG GROND, gelegen bewe.ten Sam.rang in de kampong Teoggob, aID de
snidzijde nl.n den weg van Paaoerotan, in wijk La X,
(noeger F.), porceel no. 640, bij de v.rponding ..ngealagen foor ee.De wDarde van I 3000.
5. BEN IDBM gelegen bew.slen Samarang, be.aid...
den weg n.ar PODljol in wiji< LaX. (Troogo. F,),
per •••1 no. 64.5. biJ de verpODding aongell.gon ,oor
eene waard. van f 1660.
6. BEN STUK KAMPONG· GROND. gelogen bewest;on Bawaruug] in de kBmpollg J onkee, ten zuid...
westen van den weg nallr PODtjol, in wyk 1:.."'t,
(Hoegor F.). peroeel no. 647 b, bij de .e.pondiog ung •• lagen voor oeoe w...de vao I 7600.
'1. BEN STUK KAMPONG GROND, gelogon bewesten damarang .an -de weBtzijde Yin den ouden weg
naar de Kogelgieterij wijk La H, pereeol no, 881,bij
d. ,erponding oaogo.loge,n voo •• eDe wlardo uo f 1600•
8. EE~ STUK KAMPONG GROND, g.legen omtren!; drie p ,lell van Samarang, aan de oO!ltzijde
den wag van Pandjangan naar Waringin TiiB, iu wijlt
L. F, poroeel DO. 618, bij' de .e.ponding aang••I.gen
voor oene waarde von f 600.
AU. welke pereeelen in eigendom toebebooren a.n d.

f_

Morgen, Vrijdag,
wo:'JQ

Dakomelingen v.n KIAr ADIPATI SORBO A:PD(BllGOLLO,

Elk perce.l ..1 Ilf.onderlijk worden opgoveild.
De veHconditi.n .oUen eeo maand voor den dag
van ve.lroop io het lokaal ,an bet ,endukaotoor Ie
Bamarang ~el' leriing worden gedepaneerd.
Mr. SLOET VAN HA.G ENSDORP qq.
Mr. BRODIE qq.
840
W. H. SIMON qq.

1 kiot inhoud.nde

2~ p.. eo
RIJTUIGLANTAARNS,
.1~ H iR ZAn kapitein O. DAHL
G. A. WERMUTH.

Morgen'Vrijdag,

°

• a I w 0 r den vet k c h t:
BW 1 ki.t 6~ do.n. DOEKEN.
I
16 p.. GINGHAMS.
.~ B •• on BeD tin c k.
839
WERMUTH.

Dr. 'Wennekendonk
,erl.. t voor eonig. dugan Sam.rang. Gedureode .Vn
afwo.ig.eid ••1 <yn praktijk wordon woorgonomeo doo~

Dr. RO GIE B,

J\-.Iorgen Vrijdag,

lVoonacbtig op Blokang.Kebon. torwijl ook de Badere
gen.eohoeren .ioh welwillood beBObikbaa ••tellen. Brio.en enbood •• bappeo to be.orgon ale froegor of op
Blakong-Kobon.
8408.

(uUen worden verkocht:
JM:!!' 756. lIlB. 163. Drie ki.ten ~ 50 dO<L.
H&O

Eau dr~ Cologne

leobe.chadigd ex "J
838

0 •

Planten- .en Dierenluin,

e p h" kopiku A I b e r t •.
G. A. WERM.Ul'H.

De trekking der Loterij
is V A.S ....I:'GEJ~TELD

Vendutie. te Salatiga,

op 1 JUNI 1878.

den 20en April,
's morgens ten 9 uur, v'oor de Hoofdwacht, van:

DE DIREOTIB.

634

16 sluks Cavallet'ie Pam·den,

VUURVASTE STEENEN,

rekening ,.-an het Goufernemenb.
De Vendumeeeter,
DE BRUIJN, M!!z",.

828

VUURVASTE KLEI.

CEMENT,
btl

Vendtdie

212

Op Dintidag 23 Apl"il,
len buhe van d.D

KNICHT BEV AN& STURGE,

VAN DEN BROBK & VBEOKENS.

WelEdeiG. Heer

""'~~.~;~! ~,~ ~~""'"" I .:;::~;:I- OREZZ,t::::::,
Academie de Medieine de Paris.

""

1

!!~?1!~ !~~~;~~~~~~J~.~,

I

De

.

ver:~oop

van het huis van den Heer
P. VERSCHUUR,
!i81 plaat8 httbuen op' Z"terdBg d~n 20en dezer, teD
of'erallum en in het loc,,,,l van het V{lndn de_partewent.
822
SOESMAN en 00.

OIl een nog nader te bepalen dag
in. den loop vall deze lllaaLld •
zullen wij op vendutie verk(lop~n~

den H.er H. E. EUZIER", ingeriobt '00' eene
jlroodballkerij en .io .oad.oig go.e.up.erd gewe.ot
door den Hee. JAUSBAUD.
Inwiddel. "it do baud t. koop.

by

SOESMAN en 00. •

Vendutie wegens verlrek,

OIl Donderdag den. 25en dezer,
by deD W.lEdG.otr.

Hee~

Dr. Stodtke,
Dingoerend Olli.ie. ,au Gezondbeid Ie H,
t. KLENG6,N,
raoZW.lEJG •• t.lNBOEDEL, be.taond. nit:
Moilbilair. oeoPionino. Palembangeebe Rotting
Mallen. 1 • Stielera. geogr.phiaobe .1tl.o, ee••pao Pre
aoger Bohimm~I.,eenMijlord •. (pa04.~odon in gebruik). eeo·. Palanquin, lIte.
.!.16
•
80ESM~ en 00. _

H.VAN.GROLL

yertrelO •.

lIJIIIr. Neoje.land; generale ·gemlohtlgde' de

Beer.A. BAl1BB.

80Ul

,I

EN

ZIEUEN nEil WAiIME LANDEN.
ADMINISTRATIE, 131. Boulev, Sobaetopol,
Parij •.
D.pot to Sam.ra~g bij DE GROOT KOLFF
& 00.
296

'T'oko . ._L'a vvang.
T~or bet euet ingevoerd

gelegen aan de Bli[jd~ Spc..;strant, toebehoorendrt n~n

''''j "','"""

I

VERSTOPPING. CHLOROSIS, BLEEKZUCHT,
KOORTSEN

WIJN AZ[lN EX1'RA01'.l

HETHUIS,

Informatien te Terkrijgen
699

'" ''''_'' " "._'

TEGEN

A. MEIJER.

824

STRliTBOOF.

TELEGRAMMEN.

ioegen ,:or e'eht.er bij

de, )twaal rauds nroutlerd ie, _WOD ~idurtlDde, eauigan tijd wet
daze: be~andeling lU(ltlt roortgaaD; ~~,yerigeDB, 1180 de ,spoudige
verhc~tlOg die zij c1a.arvan ~ndervi~dan, zijn de zieken zeldan

T

Gilteren i. wederom sen fte~mdeling
het ol&obloffer gewo,don vln de bend. .akkenlOlle,.,
welke .toode gepo,leerd ilinabij de brng t1llsehen de
Ohineeeche en M.oi)rsob,e kampen. T08n een inlandseh,-;)
kuatorupitoin die brug p•••••rd., o"hing bij tao
oen lid der boode een atomp in den rog, 'I geen de
man .iob natnurlijk niet· ongewroken wilde I.ten wei
go.aUo". Hij greep d. dad.r dan ook aan. maar we,d
op 't oelfda oogonblik door twoo pereonen .on aoht.ren
loolt•• ig vo.tg.hooden. dat bij niet. koo uilrichten to
•poodig daarop daaldeo van all. hot.n duo~lig •• Iageo
op bolO nedor. Dat waG het gun.Iige oogec\Jlik va or
beb boo{d ~ d.r beod. een Ohinee.,_ omlijn el.g
te .Ia..n. Sohijubilar tnlsoboob.ide kowond. om
denaauge •• Ueno te helpen, scboof hij dioM lang.
bem beneD, en maakte <lob by die golegenbeid
m~ejter vail de porte ~ monDai , die de
Icheepego.agvoerder inlijn bor.toak geborgso bad.
Ter...ijl de roo,er un doo. h.al. ging bielden d. ,jor
Indoro leden de. boodo hun' slaebtoffer nog met ee.
oige .ohormutlellngeo bOlig;oo,"t toon de boofdwlo
in ,.iligheid WAl, liot lOen deo beroorde loe we••
vorder te galio.
De poriolOon,naie befAtte f. 26 .un bllilkpapier.

wQ

i

Op Maw:ldagderi27.en Mei 18'(8,

lID ga.-e. twee of drie e~!>8ullt8, -bij"- ellul' nuwtijd ingenomell

-----

!~D~:::::na~r:I~~ ~:rif~':~:d ::r:::~dh~ij::le:~ I~~::;!

PlrDLIEKE >N1RKOOP

mldd~l.D _miQ ,or mar ODvold,)ende lijO io' :1ene ;welverdleude

Yergetelheid g ......kt, De bewonder....w••>rd;g.,w.rJdng. d.r

~~hk~ ::o!t::!i~;:;' ~i~~k:e~:nJ~, 'tt:.a,a~ijkte~t ~~~:

P,:·t:ij: :abO~~O

1

I k

nog elmm.. zoo • ar

AI. dubbele

a.ijo.

N. B .. Geel10 fleo,ohen worden .00f .~oht eraend.
dan die, woike met ObO 6rmo~.tompol ge.egeld .ijo.
788
JANSEN en 00.

Hout- aankap
TRISOBO en GOENDIH
AgeLlt.lilchap Vorliltenlanden.
B IJ •.

A. U. BOONEMMER,

agelll yanbG,onbedoeldon H G U I·a. nka, ill ...811.
TOrkrijgbaa. bij be.telliog: praohtig ..... Brandbout,
d....,g~D nieb ,erm~lmd.,
.
'Vo o.t 0:
D i a tie· h 0, a Ii, 'ao .ne .flOeliDgeD, .go&8Igd ""
oo'gezugd, ' .~118 van deswearlte dim8llRen.

~:~:gt!=~;~~~o~o: :::.~\ 'H~~t·lI. Dk.:p
(&29)

BAZAR.
l'OILIT··.SPIi\tELS .mabo"iebootlOet

m••IIi.,.bllld.

Iden.' Irle.inere lODder. m..Dler 10." le.•r 1.0.• OO.p•
4088.
.'.
'. B. KABTH.4.UJl en 0o!
clk.

drie'V'Vel~elHksche lllaildienst, via N apels ond.e_" eont.ra,ci; In.et de Nederlandsche RegeeJ";ng.

'euQ'8vo,lQ'e eener nieu~e regaling lllet c1e "Regeel'ing 'worden
vert.rekdagen del' Stoornschepen dezer Maatschapp~
niet. rneer 118, aa,ukorrtst tel'reede Bata,via vastgesteld,
<loch zal voortaan iec1eren Zaterdag OlU de drie
'Neken een del' booten van Batavia Daar
Nederland vert.rekken, en ,"Vel op:
Oom, T. AUKES,
vi. PENANG, ATJEH ell NAPELS.
J. F. GRAADT VAN ROGGEN,
via
, M. O. BEAAT,
, O. A. BAKKER,
, A. G. M. BRUIJNS,
• E. W. FABRITIUS,
w
R. B. Y. d SPRENKEL,

//ooJ''Waarts
Com'uJ

15
8
;Ill

20
10

I.

III

vall- Oranje

27
A.~"'rik., wau.rvool'

cognoBsOllHmten worden afgegeven.

a Glel. 4

'Per ton van
1000 ~ Kilo,

PWJSl'ECTUS

or

WOJI,DT
O1~"~TlS

:B':en uitstekende soort

ltell;!!e importeur8 eli n:preaefltantlilt in

lln-ANCO

'IOEOY,ZONDE~.

India.

Bodion~sche v~(:mketbakkerij
l?TTLfVRN

AIle avonden
Geprepfl,roerd

en aIle andere Verfer-

wurl Bier

-.ohingen te

waarLo

"un

Datta inrichting

,leL aileli!2: i ns

Zatel'da,qs en Zonda,qs
warme pj.lstei~jH~ t'n Saucij8brDodjcs \'oorhanden.

4B5

J. J

VAN RUIJVEN,

Ecble Dcveoler Kruidkoek,
tlJO rk

BU80lNK DllVENTER.
J. J. VAN RUI.TVEN.

472

Steeds voorhanden:
Viellx C(}~nnc (FiliO Champagne),
Roode en witte PorLwijn, meril DE ~/'lJEURJ

Made,.a, lliork Wed. R8IJEHS,
LODg~c- Vitae-Bitl \,,.

/

id~~,

14arej<lquiuo du i';ur-&,
Oreme de, OomM).

894

Liquenrs_n.
J, J. V AN RUIJVEN;

SBLLBBIJ AU JUS.
Merk TlUJSSENNEAU;
J J. VAN RUIJVEN.

TOKOTAWANG.
V
ersch~aanvoer

~:i:e~=t~u
716

..

t

M.lt"ur.t '.
t

Tour den

tot

ULHIi~
.•b'.'.'e:.nO...ok?"

VR1JD~,G

V oor orders b~vell;ln z; cb

647

R&D

SOESMAN en 00.

Houtaankap
~ toolllzagerij
GOENDIH.
>N

Bestellingen

"

H

•

•

, ,

,STOOMBOOT- YEER,
,.ordt geZQCuteen ' DIRECTElJR" hijvoorkeur.zce.
vaartkundige,
. ..
"
Adres 88V,ten kantoro. de, uitgevers .der 8a.
m81'Jlngsche Courant.
, . . . 805

ZEILSCHIP!
Passage naar Nederland
wordt gevraagd;

" ':-

_ __

root' 1.inderen " 2..
JI 2.-

p. lnutB,m' te bf.'Bp'roken op den d~g
' \ oOfBtQlling- 'VflV 8 't t 12
uur ' III

i'i

Toko Tl'ousset
o

der

hat
834.

ell

n J van ,g en:

eo.

TokoTronssaten ,CO.
pJ'achtige
825

ZW£lrte

Ii A U TE

gew('ne Pi$nino's 'vnll "Oebi'. _~N~KB o8n{{~koi;nan.

B.

8en

KABTHAUS~.

... l.

T, .,. ~":n-,,., n.'_

["1 . ~-r_' ~~-

'·16 M;i

00.

o

617

pl'achtige

zwart

Sandelwood Rijpaard,
haog 4' 2 11, r;Qnder gebreken, toebeboorende .an; den
WelEdG. Heer A. J II r j • n •.
B3G
. BOEBMAN en 00.

TE KOOP: PA·A°l:rDl~N.
B r 'u i neB a Ii t e r d Pre a D, g e r
Goed .gedreslleerd en lioilder. gebreken~
Infarmatiiln by

.~

ARNOLD,
OOmmiseioDnair.

673

'rE HUUR:

E'

BAZAR.
PIANIN O'S. ~::.~lr:ij~e t~~:;t~bll~
827

T-A: ~

WEGENS VERTREK:

Waaijers,

NOVE A U 1

"'_

Te Koop

Part,erre- ell Arnl,hi hcfVer.

" . . Komedie--Gebouw.

t._.f-

" ~'~''' 'T'~nt~~n;tLe"lli'n~g i~ "· ·~~~tg>~~t~id~' ~p

Sold~tell en on-deroHicie-l:'en in uniform halfprUs.

.

~5.-

a.not.ande.

Het

T 0 k 0 -10k nal.

l.at.t geooctip • .,d door de firlDa HULSHOFF&'Co.
an gelegen iu de .Hoogendorpstroomat,'Ht.;''''fie'o,b...
vrng.n bij de W ••• kamor albie..
.
NUDlel18 de -,Kamer voornoemd:
Samarang,
18 April 1878,
De'. S.oret&ri.,

841

R.DELANNOY;

TeRnur!
El!:N HUIS in ,de BJindll S p!lkstrl\ 1\ t~

Huishouding!l!
Prachtig .' DjattiehoutBRANDHOUT,
geka~tv:oor~uisE:lijk . ~hl'uikaf .1>..r-"
d.ehbielCe:,~eter:
. 1.'.r.'
ij\ '.... AB" Rl1UVBl\f,
..'
6i11 ' ••. .' .... ,., .. ' h

I

--~-.----

jJ

B2G

Voor eenle Samataog ople 'ricbten

Ban te bevelen.
De ,.-erehwhte BBllvoer van gOt'deren is Ond8r~eg
en Eal 8uccess:\'elijk. bij aaDkomlt in -de Nieuwl!ibladsn
wordell. bekend gemaakt,
IMMINK & 00.
Nam;i de ta/.:a{oka:en ':l.mJ Ell. SO.~SMl.N & 00.
S31
'3e Samarang.

f 3.-

Prachtige Fransche Bloemen.

A, U. BOONiiMMER te 13010.
B. VAN STENUS te Djokia.

.1" .. ertenbie btibben oridergeteekelldan

o.df

Ii.

8 ,/.. UUR.
:Hi n L l' 60.

,

~.Ir aSDleidi(J~ van 'bQ':"~D., •. t8~nde, : .d.•

.

Congres Kaarten

Djalli Houtwcl'ken en I3randhout,
BIERL1tlE,

.

T. verhijgen by den The.aurier .an het ae'In·
di.ah Landbouw Oongr •• ,
616

OP ALLE SOORTEN V}, N
worden aangenomen en len spoedig.te geleverd door
den Administrateur,

IM'MINK & ·CO.

~A.NVANG

Loge, en Stall e..

688

UUR.

Met het algGh.ele beleid der .akim i. bel'ot de'
Heer JOHAN OHARLES IMMJNK albier.88"w.i8n
ing"volga artikel 1.26 B. W. te die ••ake 'bandligtibg
is verleeDd.
KRABBE,
BIB
N otarie-SamaraDg.

en -Si,irit:IHische -1'JorBtelli'ngBD.

I~omno~ililln.
A~arikR en andere

9 1/ 2

in MEl of JUNI to .• er(rekken.
Asnbiedingen franco oJlder letters 1'. P. ftan"llet;
burc!l.u del' ,Slllll8ranglche Conrant!'
832

GedI'eSSeerde Leeuw.
e n z. 'e 'n z. e n

TOT

t~lij~e;8 na:~elll~:p:;iJei~r~e de: ai!e: r !;:,~' 1::D8~~,;~~
KOZAAK goopend God.r de firmaboDalDing

p~1l.0l6maB.- - Zan~,

eenigaten BgAllt
bunne beroemde

werelddeelen bekend als dtt goedkQopstlJ, bel!lts en
duurzaaruste bedekkiug foor alie Iworten van Stoom·
ketele, Stoompijpen etc.
ProspectllBsen, prijeopgaven, gebruikuanwijtingen,
eto. worden op franeo -aanvrage gri\tie toegefiQnden.

19 APRIl,.

Dr. /SILVESTER en PROF, FAY

Non CIIIlIIIlf'.!iflil
in Bllropa.,

DiDsdag en Donderdng
25 April.

Wonqorhor" \\'elo",sch'PIJelijke

hUll

verk()op VAn

llllnrov~rl Pal~"lprl
zijud~ eeD 0 €I men t,

701

('ifiLtf',j,

B'rl;uDfloh Wtt~Ber' 'W ur8t

benOfIIld

ell 00,

Inlichtin~~ 1~ ~~~;Ie;A ~~ ~:rn~r~::.t~ ll,

Oherry .. Hrendy.
B~welOJrfi: Br8nd~w-iju
Jam.·~e&~Rumt
Anlli8sett,e ,~n bllde-re

hebben SOESMAN

H-itsident.

Eerste gToote Vool'stelliug,

Sam.rang.

IHMINK &

LOlJdon,

V AN

op Vrijdag,

19, 21,

F. LE ROY & CO.,

.1 J

Met toetltemmir,g van den

7

de . . . .iob en bunne NIEUWE
ONDERNEMING min,.am bij bet ge •• rd pnbliek

GROOTE VOORSTELLINGEN

CHAMPAGNE,

IJE!J

W~pbilli.ch.

R. W. DEi\.OON &CO.

GEOPEND VAN

..-

Komedie-Gebouw.

Per T orringt 0 n ontvangen:

830

.I.'I·;JIIl,qlllIUIeit.

398

smederij, koperslagerij, draaie·
rij, aUe soorten van machinerien gemaakt en gerepareerd.
Aismede verkrijgbaar· aile
machiIierie benoodigdheden.

mer.: ASSOCIA'I'ION VINIOOLE DE LA OHAM,
PAGNE, L. JAUNalJ & 00, Raim.,
Te bdkoruen - b~

20. Rue GralUlllollt,
H i:T

IJZERGIErl'E'RIJ
mataalgieter\j, ketehnakerij,

De Agent~n,
J. DAENDELS en 00.
Batavia, SlllHUru.u.gl Soerabaia,

IJel'eid wet de lIIachines '- 'Jl gens -het

RAOUL PIOTET &

.

lO~.l

Voo"r -\--"meht en Passage geJieve men zich te wenden tot

IJS

SOEllAIJAIA.

yo or bijna aUe hayans va.n de MiddellaIld.cbe Zt'Je, NoordBlijk EuropB, bemn'eofli

wo r dt

R, A, HACINE,

~lAllRIEKKALIMAAS :

'HOEZOO.
M: eli>ateilli

712

VOr&nhniordelijk vool,dewet:

•' .

, . ··lG.P,~ep

G. A. WBlm'O'TI:l,

