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De R esi,leut van Probolinggo zegt verder in zijnc
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De kwe.tie van de pl.~t.ing .aD Thorbecke's . t.ud·
bocld is nag niet uit. Moo vertelt DU d.t de l\lini.ter Heem.kerk or acbter ge •• ten heeft, dat hij
onhandig genoog zou geIVee.t .ijn am de oppo.itie der
Digblnd parlij, die in dezo z.ak overwonnen W", er
weer bovenop te helpen. Rij zou een wenk gegeven
hebben, dat het go moenteb.sLuur geen beold mocht
,tell en op de plants zander vergunning ,an de R. ·
geering, omdat 'Ie ploats deel uitmaakte van den
gruoteo rijksweg, en t oen nn h ot gemeentchestuur die

ze, .koop,nardij.loot be.f\; iD de.e ·w.ek haTO ,.rbco.
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ZIJD 6n, kaz ernou, . hOlJpitalen,

deD; m.,r streed dat niet met hetg.en bij als lid der
Kamer. 0... d. Koloni.l. k~e.tieo gezegd hod?
De andere groep, de lib .... len, . erkondigd.ll dat
de Mini.ter aan het .rgetreden Bewind den echoon.
verklarioge-i tach ver.
• teo .triomf bad bereid.
joegou de 8chrikbeelden door de COD.er,ati e.e partij
opgeroepen. Op cord.te wijo liet de Minister, ook.w.t
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De .oetiglDg iu den Krato!l ' ~eeft zeer · . eel mooite
geko.t. G.bouweo moest.n worden opgeriolit, moga·

• ieh utet de regelingon von de batsto jaron en met
de oieuwe beginseleo die DOg lDoesten toego p.st wer.

Is bet leger to'/rede;? En un ve reenigde de Minister
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van Atojiu. Die onrierlVer·
heid, woealheid of vernieling kleeft .r "an on:w,oed .
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bevel"ebbor i. morkwa.rdig helder, him en goed go·
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10 S Ie ,p en . Voorts 1'.81 d e voltooiing vaD onze waterwogan nQ~r zoe gewis g u uBtig werkeu op don tran!3i.

Vooral zij zijn na:m IVciijks een l,nlf
janr '1.el;er van hun ' domicilie. K ort geleden zijn
na.ar Bamarang weiler dric verificnteurs overgcplnl\ts\:
~n-van BataYi~,
vnn Boerabaija en "en uit de
binnelliauden; terlVijl de anderen weer )lsar elders
.ijn getOnden . En DU llle.iten we niet alleen voo1':de
verifieateurs zelven, wier lot voorzeker in alle op·
zigleD verbetering behoeft, maar, wnl vail niet minder belang is, ook voor den haudel. De haudel k:lll
bij ,lie aanhoudend e mutlltie oomogclijk gehant zijn.
l'laauwelijks h ellhen de yerificateurs . de kooplieden
goo,l leeron kennen, of ze worde n weer naaT ecn
- 'an-Jere .phats geroepen. Zoo blijft het W:llltrou lVe n
tusscuen koopman en vel'ificatenr sleeds groot; <lc
eerste blijft, al is hij DOg zoo eerlijl;, onophoudelijk
ver\lacM ongewantronwd, de laat.ste h eet hij zijn
natuurlijl<eu vijand steed. lastig en iltq,,;.itoir. On·
~'2 ;";"~::!~~ ~'. "? ,1.") (In 'l"'l;~hp k,....n::m~n vonrtihuend 011 ·
gerier, de smokkelnar heeft telkeus vl'ij spel.
Ret is daarom d~t wij ..de welwillende aandacht
van den nieuwen directetlr vtln nnaucioD op deze
zaak vestigen, . want de willekeurige overvorplaatsin·
gen der verificateur5 zijn ill Ilet nadeol van den
ambienaar, van lieu handel en van het Jand.
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; e er ,lD~ oe ren V.,ll tie diiferentieele rec!:ten op Jliva.
lao.r t IS on mogelijk dien stOoP nanr achtereu te dOOll,
AfecbBlIing
VilLI On'lien. suikeracciios
till mis80 hieD noD'
. t I I
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verificate".fS.

Ba,.g'cbo Brievon.
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dava en door den Hearnden scheepv4Rrli en handel.
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voor ollze vaart, de .oikor

o\' erul. IiIldere becngegosn: naar AmcrikaJ •
An d,
Morse,lIe, Genu9, Au.traliii. De aui
to Am.
.tord.m en Rotterd~'D .terft uit. Wij zullen miBschieD
Dl et een .... ulk. , gonoeg iD H oll and krijge. roar onzo
rullluadenJen on ze nit Engel aud lUo.ten ga.n hal.n.
Ret YOQrtlcal nu van deze u veranderdcn toeat,,"o d
werd aileen genoteD door d. auikerfnbriekauten op

406 er in . bet
eu zeker Diet teD OU,
reg.t e- onder de .staatsalLbten:lreD over de tractementen wordt gcklaagd - cr komBn dik"ijls omshm·
digbeden bij die dergel ijke klng t DOg a:mnemelijker
maken . Valt er voor het pensioen nog een aanuen·
lijk gedeelte van bet tr,lQt.ment "f, het kau niet
ontkend worden ciat de ' verscbilleDde dil'octellren
~er depsrlemente~ of zij die hierop meer onllliddelijk
mvloed hebben, meer of min willekeurig, als ofhier
geen financieel bezlVaor aan verbonden WIlS, den
, ,van bet eene ooru' n~ar ' het und&re val"
H~eft cen amb tena" r yele kennisseu' te
,lia hem bij den heer dezen of genen eODig'
voortheJpen, dan g elukt het hem Die t
ell ruut-alie op de.elfd. plaats
Ijlt: zijn er geon bijzondere om·
tegen pleiten, dan is die IVcnsch
Want niet sleehts dat het gou·
. bij talrijkc overvel'plaatsingcn telkeus
passage,
beh'"grijke SO~:lmen moet nitgeven
r eIS·. en verbh)tkosten, maa,', wat hier meer afdoet
de overgeplaalsle wordt dikwijls onuoodig op g roo:
t~ kOBlen gcjangd eD kan nit zijn brig traetement
Illet goed maken wat hij op ccn gedwongen ' ven·
dotie verliest.

Vervolg op :de m,erlcdepl ingen ge d:um in · iI:tln

AtoJID .ohr•• f. Gen eraal van SwieteD druk t er op
dut het doel der t","od. eIpeditie geen nnder was
~et Demen vau deD KratoD, het ziell ·daariu ve.·

"jn. g.",end gowc •• t, huu ... oh.p.n albooo
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De oud·Mini.tor v.n de Putt. heeft th. ns , erkl.ard
dat w.nceer !Iij iD het k,e.district H aorn tot lid vaD
d. Tweede Kamer gekotcn "erd, bij hot manda.t
"am •• rden zoo. Rij heeft t olf. eon diner bijgewoond ,
dezer dag.n door deD burgemeester von IIooru ' gege·
.en tor herinnaring ann een 25 jotig lidlll •• t.cb.p nD
.
d . .
t'
d .

zien.
I k heb t,'ouwens ook geleerd bet ingenomeD "jD
mn do J"mneu t-e mistrollwen, yoo,,1 .Is zij <.i, "eligen aan perooIlen
ge.ag bokieed; ,leT.e t{lcit kllunCD heD pred •• zoo laten spreken al. rij ·,,-ilI.n. Dit
'J·s•. ; •
",,,
""
'

••
2 tOD land h.bbon
gokoc.nt in do 'Wijkermeer en 't IJ.

""'m.,.,.g'"ID." ••ij• •'m''''''~'''''' '''''''

daD maakt'. weo .ieli

~et

enbaelhgoeemfteemll.n~rekdeol(~r f":~II;' ~~l Ul:;~~;,bb~~~: e~~

~:~z::~:i::~ ::~. ~o:'::~r:e'"ue:;e~. ~. ::;::~:~~ ~:' d:~nbr~:~'
h~~s "~.mbtcD~~cn
~o~~ o~~~~~~si~e:Jl~~7~\~~ ::z
J:l'c"~:I.che
.. ,,,. .on '"

p..."

,. , . . . . . . . .' ' ' ' ' '

o<er b.t ,iDden .au den moordeDoar un m•• rouw
.ao der. K on"en. Ditmaal tou bet de '000. . iju geweeet 'an "en .ekoren 'sanelooe (.erba.tering · van
Chaatillon), die eeD verdoebt beroep ui>uc -, nt. Die

~- d, .~. d••, '....~I ...· ...., ...i., ......... ~..... d.........,

•. '" ......... .... " do """"" "''''' lid

.ian,

.

..... n door . tede u met .troteD wordeD gelijk ge.teld.

••

A."..".·

is roor de

reed. belloeg om e"

::~ite!eda,:~~t:~~~:n~;e!i: ,,~~kuft~~f:~~n '~'r~?~' o~~

gedoogeI~?
dau
R~ljno.o.

niet in .ijne JavaaDSche ambteDar.en 1.a1
mcumet
1 het
cijfer " dit toob nie t weg . dat h,)
of ,...t dan oak . lIlgeno
., en wat

.ys~.em

lUc~r

::::,.!:.~d: .!~ !,;-;!' ,::::.:."~j.:"."" ,..,,,.. ,,.

,~ ~-~.'.eo: 'dkan~;:Q. ~:·g."a;.'~rneo.g~;'~k: ~·.n':d. 8:·.w~;'as.:r·;:.'-b~t 'r~~f~~llt~.~dB:~;::
::t:~~f~Ei~i~i~1:~~
\\f~@~§]ftf~~~
·I..• '.•.~;.~.·.~·:.:'~~~
~~1
inb~baviDg .dtdl.d~
j.,a~eD, d~t
~~ralle;1h;' ~root o~':;:~~~id. :r':e;;;ultrow~:X~
~n.c.,~'".e.!r
.O~I·
d~'.
• .• __ ._ ..........................
~

'. DG
:.... •. .••

J1JIu_

J>?O( ,het

•

""

.•.•

_

•

. M·.dlm::.'P

'

zeD

er lUg nIt.

watd'klle . plfBt.wdigheid

: :;,~~:.tii epeIeD ."" ':ge14 .:"_'''
~i.~eD;: 'soolll~g
':;;"~'-.
.'! ~b.t

.•. ".1iIJ.. o... echeepf;.a.:tnitledoofd• .QemHkelijl<

r•..

.t .to t toe . • AtOJlD ••zen hooger \ to .f.u . rUkken 80111. de .tamweD . elf.• n om.er.
dat ' Ja'
k tr
'.
R t' . . : . J .
.
'barbaareohe"
eD
___
.'.
"
nd
'
(.) Uei
.. '. P.ijl
dot 0\- .,:".. rr..po •• ,
h.., H. .......keI. • ,. den .\ tusschetl bell. en . die, welke., nie.t nlet mag,t.. ,h<kloed
ee . ... ,w>jl m..tt "" ,."
hij --'
.ijn. nij de chi::lezeD vindt, men dit ",ok.
..

b.L. ....U
... I.. t ..• e.. 01 gas
.. '.D
.. '. O..f . b.Q.. DDe.... ...
•..,' o. . g.. . W
... 0.110 .
.belang .an. het a)go/luieD .ijn zou·. 't Kliokt nog

1

::,di:;=~bok,
...•

.

~

.,.

fol-

S.,....

d~ • w.. " .,

.......~-,~"','"

SWAVING.
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Reda(;le~u·.

De geovolgen van de wer~elooBb~id dar baggerJJlolens
dllau zich a\s '1; ware tlagelijks 1116er en mear ge.voe~
hm. Zoo bieef hedan Illorgen het bo~tje Paul twee
illalen io het Kaonaal ann den grond fatten e~ kroop
mat llloeit-e vQornit.. In de hoop J!lt 1iulke f~l~en de
aandacbt trBkken, verr.oak iii: U cleze lUeded~elmg te

publicereu.
Ik heb de eo" ,;" zijn

In

Ben Irosbbaar

arang.

NAA.UWlDLt.TKS IS dl;;l Wcstmoceson illgetl'etian of de
gev~arlijktl reede van Samnrang doet ."nil 7ii~~h .hoorL'TI.
t
Gisteren middag cit'ell 2 ur~
de reddmgboo ,

profit.orende "Villi eene URar het
.
g~~:t~~eE;ll'
genbeiti, gd~jktijdig tuet clen ldomen
llIUU' bniteIl~ ten eiude een ?aB tel' :eede g.ekolllen
Amerikaaoscb ~whip in te klaren. Ji.Nen .bulten de
branding gekolllep, viet tit' een bUI in en wwrP:ll twee
~mol up elkauder ,!olgeurle gron 1he ell de reddwgboot
om. Gelukkig werd de berrmmli'1g l 01\
oogeulJlikken l':lllugotlrBY€lll te hebben, door
nom tlll , wa,arbij do
VfL~

~lieuBt.elijk

ge Tnet ketting.
Ret moet'tot
Sophia ~'m 6en

dl~~

sto~~~::

voond 7.lCh b1.lzont!er ve:~

Bij het bul1:l{en Oll
verloor BefBtgenoemde

IllIHt.klen.

zee op te hfilen,

de~

ee~ mun
Zt.lll

tilt

horolo·

lof van den Wflterachout TAUat
de .ij.

l'aartuig niet de reddingboat te bareiken,
te de waberachout, er met deu Pilill
en door het uitgooijeu VRll trossen
de. hijIia reddeloo. verloronen· op
te hijllllhen.
We moeten hier j;ot staving van he~geell we olllangs
uver het nieuwe haveuksnaal r.eiden, bijvoegen, dat de
P{11!/ met de
ftnn boord en vier
praauwen psarden
llchter t:ieh, 118.Q.Hwelijks
iu gQng, vcort kon en in bet r.aml bleaf v8.stzitten. SOlllmigen zeggen dat de gezagvoerder het vasrwater niet kont; maaJ' dan l'f\den we /:\BD overal alechte
onuitgebaggerde kn.nulen te graven tot opleiding va.n
gtH~agvoerder8 of stuurlieden. Door die veronhchuldi·
kan men ill geen gsvlli den slechben (de Locor.ou zeggen: hemelterg6nden) toe8tllnri van 'de
haven 10ocbeneD. En nog minder is h~t de flchuld Vim
flail gez:agroerder dat de Paul, UQuuwe1ijkB de baven
nib, door de opeenbooping vall za.nd aa.n dell lllond
d~r ri'.'ier ell do daardoor telkens ontstaande bevige
brauding, een pa.sr pralluwen lllet kOBtbare paarden
fin ruuilezela zoo goed ala onbeheeru Dloest ncbterlaten.
w ~ '.'Al'nAtnpn f;o.Vf\nR n1lt Vf.1(l h~den VI1D het RoolJ"f>
KRUIB J die de. miiitalrell !la-6r d~ Sophia bragten, on·
mogelijk mear met den Pa14Z terug konden varen! die
boot Iron wuder gevllar roor m811Bchenleveus de Sophia
Diet bereiken. ~rell moest
met tambangciDs no.at
;val uverge'tet worden j ook niet r,ouder tIat ieder tel·
kena geheel dOQr zeawater werd bedr3kt.
W 6 bereidali ODS, helaBB, op meer dergelijke onge~
!ukkeu en gl3Va!'l3fl yoor. DoeL in zulke om8tandig~
hedan i. een Rchout al. T"'H)NSlnJEN in elk gov,! goud
wa.rd.

toeD

I~ de
lel'.ien wij: uDe tot de -expeditiouaire troopen
arLlllerie, die baden morgen
embBrqueereD, is DS eenige uren wachtens VQ.Q
h6t havenknnaal teruggekeerd, IJmuat de zwaro brau~
ding yoor bet have-uuoold het embarqu8mellt zoo niet
onmoge1ijk, dAn toch zeer gevBarlijk m&fi.kte.,j
Dit harigt· is o]ljuisb. De. lro"pen .jjn geemb.r-

7.00.

queetd goword.n.

1Vion.ia.w.Bk~ ~e Gro-

ru(lnu~e ezegesB,

de ?uusta

commento.n.r op het Dada 11e8tBlllen~, de :t. g. Maim-sell
18lamdemt, bevindt zleh in de BouleJaanso~~.e yerzall1e~
Hnl)' be Oxforcl. fren oiu(le dit merkwnnrcllg atuk 1 d~t
vo;"r de geleerde werelll van zoo ,hoo~e w~Hrde Ill,

1:-Iet vO;i!"elnlj: op de ree

TUTIl'IJN, eu .Ie

Nil 111loop vall een ~dnt

liiuiJ'eu gl\f, vBrzfl.Ji'H:ll(lo ~ell.groote IDetl:gt~ zlch "oor
r,ijuO hotel (De zeven p7'ovUlcien) ill \'erwa.cbtlllg Jilt de.~
kUIl't3tcllaar aeue sereuade .sou g:ebr~gt w.or~eu: Dl.
o-8Bchiedde niet en nu brug!:. de melllgt.e \YlenlRWslu
~en Dvatie, welke hij beu.I!.twoord~l,e dool.' voor het o~en
raam zijner kamer het IICarnaval be spelen.

Uw. Dienn.'

R

Sa

Onte hUldgenoot, de violiBt S. VAN PltA.,A..G,
met veel 8uccea te Loudel,l op.

.

MEN verr.oekt onB op to komen ,egen heb harigt
'"n de lNcom(}tiej ouder uet hoofd pr~~~t(q{ji waariu de
polich~ np .nieuw d8 schijn 'wordt gegev~n alsof «e,
\,00..81 tegeDover deu beru~bten Eoropeaau,
voldoende haron pligt doed. Z.ij kan niet meer <loou <lan
den man nu en dan in arrest nemeo. Zulke -pel'!lonen
ala de wooateiiog van Blakang-Kebon deed men het
be.t met Ie •••bannen.

onder HHer bereik lie breugeu,. haeit d~ heer J . .Kohn~
Zedek, rabbiju t6 :Lemberg, ltd der Deut,,?lte morgen·
1{¥ndisc!tJ Ge!Jeli8chaJt, te Oxford, een caple. ~AU . het
manuscript genomen met het voornelIlen dIt Ult te

ge ~:t d.e heel' Kohn-Zerlek \'oor d~r;en belaugrijken
en lwetbaren _arbeid de oll.derBteumog (~e.r geleerde
wereld Iloodig heait, behoeft zeker geen oetoo~. ,. Dat
hij die onder5teuiling oak in Nederland ongetwljfeld
vindeu zal, k~u wei vorze~erd, ~vorden.
,
De heer Kohn-Zedek, dle ZiOU thauB te s Rage be"
Villut, is een dct bekw~amf:!t~. heoefenaal's van ~e
Heoreen)'t'fwhe taal} die lllj vlo~lJend !lIpre~kt. ~n dIe
taal. BChreef bij vaal' eeulgeu tijd een .. ge8c1.11et1~ll1B van
den oorlog vall 1870 j te~ beh~~ve ?tlJll6r Poolso:le g€l~
loofstlenooteu. Onlangs lueld hlJ be A~sterdalU tn dezelfu~ ta.nl eea uitllerner.de leerrede, dw u~. b,Bwondering der kenners opwekte. ~lal VIUl IllraehL1sclta en
Christelijke geestelijken gav6n :1.8n gel~.BrdeIl man de
vleijel1tlS te getuigBnissen over ZlJll degeltJk, zaer m~ten~
Boh.ppelijk werlt.
A

•• ,;J.'w•. V PT'Afmig-ing Nieuwlalld heart Ilan haat ont.slllope n
Op d~n flchtergrollli "nu bet touneer wrlfB18~.lu een
nis, met rOll\"r(loers ollJtfaogen, de nfbBelding \'1m Jen
betreurdell zllDger - in buste - a&(fgebra.gt: een hul&

du Han den geeerdi;l dooul,:}, die <'jeer goed yolueeJ.

Door den Voorzitter vall het genootschap, den heer
he~ lYoord gHBUllHlU om ill ireE.
bewoordiugeu te heriullereu wat BOBwel \'oor
l:\'ieuwland \VR~ geweest, en hoe groote uankbaarheid
daze nan hom ~cbuldi.g was. Z:1(HH' wdsprekend, met
warme syll1pU.tlllB sclnl!lerue 8pr. Bt)swei als rnehsoh
en dichter, in Ai diena voortrefl.'tl1ijkheid, ell eindigde
lllet de vtJoruragt van eemgu 8choolle dichtro.
geJenj dool' dr. \Vap, , den Zundag llR de begrat'tmi~,
tum Boswe1 1s tronrende weduwo en grijl':B moeder toegezonden. De V oorzitter vond met II zijl1 woord f66raf>l
luide toejuiching bij de vergadering, welke in dien

.A. \'an Putten, word
ftmd~

bij~~~~e~edB:~~l~:~:Ch~:;~eVn~U a~8~:~ve~~~~~:~r:~~~g~t~
volgende lieve stul<jes vall BOBweJ: 't HaalltjB cop dm
Toren, IFi1iterlluc./d, Over/ijdf!llJ If'it'ff en

aral,

Het o,(da-

lUke I~Ui8 en Em receptie.
Al dezo gedichten werden
gNedteeru; de ef\tepalm
k. Ihey <1. Gra! en 11<1
houreuj zij waren het.
't be9t.
Dankbaar is het trollwons niet Dill BOBwal's uedichten voor te dragen voor hen, die eenmaal 't -v~orrl;'gt
genoten lie van hem zelven tt' hoorell. Houdt men dll.t
in 't DOg, dan mag men oval' aUIl reciterenuen tevreden tiju.

in~~:~ij~lO!:erv:'::ti;~ ~~:~ua;~:I~~eSBCthe!~ll d~~I~lI~~}~~~
tienja.rig_ besta&u, en getitald: ge8clliet/tmiJ 'l)M~ Nieuwl(l1ul

:e~IOKe::~~f~~e~~~~~~ o~~~~ro~;ed~.eIJf: l;~een op~~:ue~o;~n~
weJijverdell m8t t;lkander, wie het l:eat en bf!t meeBt
zou voidoenj zij alRagden yolkomell.
Van de Illuzijkale afdeeling wOl'dt ditmnul meer in
bet bijz.onder gew&sgd iu verbB~\<i tob ba.ur directeur,
den heer Broek, die UlI ilerinneri1i{l aa,', BOBwel wijdde e.n ten geho?re bragt, welke uJ!:! ~DOllzettillg groot.e
verd~eniltf\n beZlt. Broek ha.ndbo.Bfde zijn eervolle rtlput&ti? ook i~ dit werk: ten volle. Bo;:,wel werd zijner
waardlg ook ]u de zen treurmscsch gsvierd.
l)it rouwfeeBt, in - .zijn geheel, WAS dUij Nietfwi!!lld
w&.ardig; Ban den president, alamede aan den heer
Broek en dr. lVRp, den "8ere.Yoorzitter, werd in de
pau,e, door den bescher~heer, baron van HeemaLru,
cen fraai afbeeldsel van Boswel, waaronder cen toepBB~
.olijk woord, mot een hort.Hjke toeBpraak - door dr,
_Wap la.ter be-,:,ntw()ord oa.ngiboden.
De boeren D. L. WsrIlBicck, a.lhier, eu D ..F. fan

Reijst, tt'> Leiden, zij n tot ee!"eleden der V creeniging

bonoemd.

AT CHIN.
Vervoi!!

.«"

rle V"r(qtin!!,n der

La.ndmagt.

(SZot.)

Hltt duet obS genuegan te kunnon med.deelen, dab
de. gedelegee.den .• ~n bet ROOD~ KaVIS albier gezorgd
hebbe.. ,voor oen goed ontha.! ann de naa, Abebin 'er.
lrekkende militairen.
De" Jrwidi.ek Specialor, ••gt b.tN, v. d. D.,· maakt
melding van oen .oor den baDd.1 Diet ollbolangrijk.
bealiBeiDg '.0 h"t Duits.h. Reich. Oberb""d.l.g....
ficht Zij bek.t\ bet vvlgende:. R. t. Mannl.eim bood

26 Oktohe •. In den voar.Mht vuurda d•• ijand nij
,eel op ODze ooater·eterkte; -aangezien bij lich in geed
uedakte 8telliugen' 'bevoDd, werd du.t your niet bee.ntwoord; hot hi~ld ei~delijk va'n zelf OPt zonder dd
iem.~nd' der __ oncen er :door gedeerd '" werd.
Uit Kblla-IIodj.~&Jil ""g m... do.on morgen, om
9-'l;.- uury $WI YijllI~delijk'e praauwon vau de- kU8t b&ooettiD A/onatA, Daar eeuIJ cbioel5(~he ;onk gaan, welke
tor hougte van PoelfJl'-BfJI'roe zeilde. Hij hot .ien op ·
dagOD VIUI 0.11 oorlog•• hipvan d. s'jdo nn 01."-/",,

SUi

NEDERLAND.
B~ood-

In

de

if""".

eu

In andersianden b8aigt .men een

I

'Vle~5Ichqnftest;i.e_.

Cour, lezen we :

Ooder het opschrifk ,wel8prekentlo oijfero" ,le.ldeIi
de dagbladen de forige week ~e[\e OpgBV8 mede yaD

~

brOOdPr~zen III onder8cbeHien6 grout~ gtHl.eelila~.

It die opga •• bleak d.t b.t

~rood

ill stedell, W•• r

l~~;'~f~~,ri::ngf:o~~'r~:~r g:~I~d:~~.30i.r.~~~i::

i.t beata.t.
Da meBeta cout'anten plBAtsten drlZB opgave

al~

eene

,Ulhn g • Bet was dOD ouk 10 velar Dog slechts
a Jlaardigbeio.'" - Welk eon ver.sehtJ!" t;eule rueg lazar, met aen ghwlacb van verbRziog en hij 188
oedlg vetder, om de hoogst belangnJkl) bCJoIobouwmg
enietun over de kat'sen der bonapartistoll in Frllnkof de ware W8RrlH-Jid omtrent von A.rniu1I5 dlploleke misdaden.
Nogtaos kOlUt h::t 00$ \'OUr dat die cijftlre, welke
de 'fencbillen dar broodprijr;en in N edlilrhmd uiLJrukten, Y&.n meer bel80g zijn dan de politieke tinm~gi6w
terijen, DSAr asnleiJillg d~r tegeuwoor lige gebeurte
ni81!en in bet buitttDlnnd, Die cijfers tad!. zijn voor
de mURtsoh8ppij "-&:1 ontegenleggelijk regt"treeksch belang. Zij tooneD aan hoe de klagt over de duurte dllr
le'en(lwijl~, inzonderbeid un de leV6oswiddeleD) welke geach.t wvrdt r;llik seU grouten invloed uit te oefaDen OR de a.rbeidsloonen ell 1\-11..00' op de sociala quaes-

j

w

_ _ ~LlH:~~:;~~e~~,

di:d~~:~t~r~e~~~!~s~en vO~:rB:~~

fan cJedig. pro"ent op bet aerate - en llleeat onmisbara
ToediilgllDiddel is eene zaak van hoog gewigt. Een burgerge~,in
beho~ uiet
zoo t.l1lrijk te weram om
urie kilots brood daaga to gebruikell, en wanneer
de prijs vaD sen kilo brood te
Middelburg
tWBalf oents haoger is don van cen kilo brood
in Leiden, dan volg~ Jaaruit, dnt het gezin, hetwelk in ilfiddelburg / 383 non br90d beta.lt, to
Leiden J elecbta f 251 yoou ui~geven: een verschil air-flO
yan f 132. Voor -'den vermogende is dit eene woinig
beauiJundt) dOW; zij wordt ulbhaua weinig bedaidend
geQQrdueld, nIB zij eene uit.gfloye van weelde verlegenwoordigt. Alp; zij in holnsting moet worden opgebrngt,
denkt men er anderB over. J)i8,n.r voor d8 burgerkll1!!s6
'e het aelle IWtn Van belang, die veel $rbeid of veel

I

eth:o~;:eblJ:e.r. ~~e71:n ciff:~~:r!~~~~ite:e(it:;:nd:o~;~~~:
rieken te daliKen, dat hij zullc een bedrng op zijoe

lijkecbe uitgaven profiteert. D.orvoor beboeft hij
niet een~ telf hl't brood van de fabriek llJ den.
~ nag veel llleer profiteren ZOllo Dit, lnat
hij ft~~n "-roor zich doen. Hij knn GUS zeJf $QU zijn
.lagOheJijk vooroordeal tegon hot r.briekBbl'ood blijen toagevell en zich en andel'eu hlij\'f:lll diets rnakell,

~

iocne f~briek gehakken nil':!t zoo gned iM
eone Kleine bakkorij, en fabrieks~{!H"chts
voor hun ftt.briokollt hebben dan die-, w6i·
zijn bij een bakker. Zulke vtlstgeworloldo
o\'ertuigingen ~ijn bij de mllssa niet spoeuig nit; is
roeijeflj gelukkig dat er tach velen zijn, die verstnndiger danken en, door hun brood bij de fabdek te
koopeu 1 deze ill siau.t stellell te bUjyen beataun. Aan
ben heeft men het to clanken dat die fsbrieken in
het leven hlij'\"eD en harf3 beilzo.me working uito~fenen
0(1 de geheele lllllatachappij, wa.nt ook 7ij, die het
hardllt geijverd hebben en nog ijveren tegen daze in..
rig tingen, Welke onmiddeHijk na de Ilfschnffiug van
den 8eeijns op het gemaal in verschillenue ateden van
na l~nd werden gevt'-st.igd, versllinden toch de voordeelan niet. die uit de concurrontie der fnbrieken
tegeu de bakkerB geboten werd.
Deze concurrenUe loch is
de (H.)rzRak
Ian bet versch!! in broodprijzen
de steden
T.waar fBbrieken be~tIln.n, met, die waar nag geen onderD8Ulend man zijn kapitBfil Ran til:' oprigting et' vall
gew8agu lweft, of de OlH'erl>lallciig:;;) tl;lgenkaut,iog' fun
ut;} meeat regtatrecks bt;luDghebbenden de oprigting er
van tegenbield ot weder to rdet deed gllBn. Die go·
meenten, welke thalli::! tot Let dure brood veroordeeld
£ijD; babocn dit uitaluitend fitton z;icb Zielven te wijlen.
De geografisohe ligging zo I miu nls eeilige auuoro
omstaudigheid is Llorzauk, dut Groningen, Leeuwurdeo,
Dordreclit, Bergen op Zoom, Goe8 en l\Iiddelburg
w.Qer:. foor llUn brood belJoeven te betalen dnn L~iue!l,
"'_G~.nhagej Amateroam t Hu.1I.rlern, Arllhom, Delft,
Rotterdau)-.. e_D Utrecht, en bet is louter onwil, onver·
staod of gebrelr nan onergic, welke de ingrzetellGIl
ve.n eerBtgeno8mue gemeclnteu Vlln die yoOrlleelen der
broodfabrieken blijven beroo,·eD. ZOOll'~lg Lds \'erbrui~
kers te onverachillig z;ijn om .r:elven het midde1 uall
te wenden tot verla.ging van den prijs cler eerete levenlbehoeHe, kan lDell zich niet vel"wonderen, dot do
ullk..li:.eli l1W oIlver6Clll1lJgtHHu LUll blgell baLe eXl!JOIW'
ren en zich verrijken IDt:t hot geld, dut de consumeu·
ten coo bereidwillig hut! nfstann. Van geen induBtrieel
ie het te vorderen, dHt hij ziell met eene geringere
winet tevreden zou stellcll Ills hij cene grootero verkrijgen kar, en wij zouden zeer onbillijk OOi deelen,
ludisn wij, 1111 het lezen van dio I"wl3lsprekende cijftlI"slJ,
een af"keurend oordeel over de bakke1's uitBpraken in

t brood in
8 brood in
minder zorg
ke in dieuet

r

Middelbnrg, Dordrcoiot of Leeuworden. lIij liebben volkOID.6n gelijk; wanneer wij in hunne ploa.t.s waren J wij
"ouden volkomen bettelfde doen.
¥-aar zull-en nu, na het publiek worden dier wl:l'l·
sprekende cijftlrs", G-ronillge~J Bergen op Zoom, Goes
eos.- nit hunne domllleliDg ontwaken? Zullen oak
de ingezetenen de hand en iueen slaan om eene broo(lfabriek op te rigte-n of den iuiIuijtrieel ateunen, uie
zoodanige iorigting tot ata.nd wit brengen? Zondcr
dien steua ·tor.h ,-.a1 bet weinig baten of' al ecm ondernemand man zijn kapitaal tot vest,iging van efllle
(1

daar

broodfabriek asowendl. Niet de .teenon fobriek zelve
doet 40 prijztln dalen, mRor haar debiet; dns het pu·
bliek dat zicb d(JOr haar beJientln laat. G-eheurt dit,
\'Q,":.l die 0pgavc, dat in genoenlde
&teden brood f"briekeD tot etand zullen kl)'men en dan
eeret zuHen die cijfers in wa8lhe-id - welBprekenu p,ijot

- dAn' iii het gevnlg

omdat dan het bewija cal zijo geleverd, dal zij overtuigd
hobben.
Die oijfera ~ijn ook DOg in eon ander opzigt wel~
8l'rekend. Wat ten opzigto vao hot brood u& zulk
eeoe b"trekkelijk kort. ondertinding gobl"ken iB, komt
ODe voor ook WBar te zullen ziju, wanneer
bet sen
nnder voedingemiddol betroft. Wat de brooM.brioken
voor den i;dJs 'fan het brood gedaan bebben_ kunne.o
de Yleo8chhouwerijen voor _!let v]eeach tot etdod bren·
gen. De broodf.briok hoeft de bakk.ro godwongoll bun
voortbroogBel zoo gcedkoop mogelijk te slellen; de

aOd~ C middeJ'1

koopen, zOGlang d. leverancier. den· prijs oiet vorlB-1
gen. ~[en 'onthoudt .ich van hot gebruik tot h.t beoogde doe I bereikt. is. M.ar behal.e hel onaangename

4
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ALLERLEJ.

'

ten.

.il.. H.ll dell "nu.n b;rengcn. ('I)
PERSONJ~N.

nlfl'lrouw.

50 jaar.

~fijnbeeI".

riC)

/1

l\.Iejuf'lrouw.

18

1I

Met tooneel staJt v()or (~en kamer. _M"cvrou w 011
mejufvrDuw r-ijn bezig Ran ceo handwerk. j\1ijnllOor
Imorkt in cen leuningl3Loel.

IBto TOONEETJ
Mijnheer, 1\fevrouw. IVfajufnouw.
i\-fevrouw. KOmtUlU, l\:[llrie, Hcheid nu ui~ tneL wt'I'lwn
en ga IHt.ar bod, besto llleiJ.
Mejufvrouw. Maar lieve nmmtto, het i6 pus tiHn ure;
over een paar minuten ben ik klaor.
Me'lrOllw. Pnpn. is moo.
MejufvrollW. 1\1001 Hij
seuert hot, diner.
J\ievrouw, Pn.pa werkt
en.... en ik heb nog
wat met hem to bepr1l.tsn. Gn nU 1
ldejufvrouw. Uit wilt mij met een
heLbeu, Bohall{sche mumn. Ik moel
Goeden llacht.
Zij oruhelst bare mlllllfl. l gnat naa.r !Jf\f\r
kU3t hem
hel voorboofd.
1iijnh(:!tlr,

Wnt iB
nen Jij
kasaier Was.
II-Iejufvrollw. "rat! Uw kassier-l OmhelaL hij u dan

l\-lij~~h::~. re;:i~~e:~!verantwoording komt

n-floggonr

Mejufvrouw. Met zij ?GO. Ik hub '1 nu gOBnnpt:
U zegt dat u nooit 11a het etE'l1 Blunpt.
l'tIiju~eer.
Ik sliep niet-. Ik siuit de oogon mnar
ell zie wat. bij te komeu. Ik he'll nIles gehoord
wn.t je gezegd hebt.
nfevrouw. ~e hebl; een fijn ... TIll we gOIOOVOll jo.
Ik he b geit!7<en en geborduurd on :Ma.rie was be.
&ig aan hao.r pantoffcls olldel'hu,nd dnt jij snark tct.
l\lijl1heer. oll!Jerll!lrlig: N:"1., het 1s goed. Zoo jo
dat wilt, lnte::!' we dnn maar zeggen tlat ik f:liiep.
.M-avronw. Ij-·~of je dochler oen 2;oell. Ilr heb wa1;
met je te beJ:lruton.
r.Hjnheer. Bepra~ell! - zaU het, geen tijd zijn om
te Blapen?
L

Mejuf,rouw. nel Bchijnt d.t de slURp komt "I
sla,peudH ev JUlds ell;) eetlust al etende ....

~~~j":~:C:. ~~\.i~ .j.~. ,beb

te zoggoll iB V!411 gewigL.

1\IIJHouw. Lllat ona nu al1een, 1\Jflrie.
1\{ijnheeJ:'J met ('ell ::ucht. Goeden nrLciIt, beste ltlloliti.
Slaap weI. Gelukkig voor jiOl unt Zf) jon nietB ge.
wigtigs beb~_eJl te teggen.

lIe. TOONEEL.
l\iijnheer, Mevrouw,
l\Iijnheor. Nu, nu zijn WI) al!eeD. "\Vat hcb je me
flU voor gewigtiga to zeggen?
I\->Ievrouw. Iii. weet niet of je gomcI"kIi hebt, lil1t
--,-uurlU

tlt:'ll

VI'OUW

W()rU(i.

1tIe;~;~:n'J d~~~ ;::tee~o~:ta~h~~:nw:~r:l~:ij~ g~:~l~~~
als mell niet om do haud mn 1',-fario korut, dan
moet Z~ worden &angubotlon en nu we gecn gold

hebben.
_Mijnlleer. . ..

Illol:'teu we het het rs8.m uitgooijou.
J\o!evrouw. ]\Iet andere woorden, we llloeten lIleer
in de wcreld komen cn recepbies houden.

het mea

op de keeL
}fevrouw. Wn.nnecr gevcn we onB cerate bal?
Mijnbeer.
Wat duifel Inllb mij toch Wl\t bijkomell.
Eerat moeten we ODze jnvitatiblijate-n goed nfl-zion.
Tot nog toe r.agcn we mecBchen wien we zeer
goed onze dochter konden presenteren.
Mevrouw. Ik ben het volkomcn met je e;;no. Ik
beb dRar Ollze laatatc lijst. Laten we nu eOlls
,_ieD.

Eer.t hebben we Mijnbeer en Mevrou .. IJJhoofd.
ilfijnheer. Dankjel Jo begint goed. Mijuio.er JJIhoofdl Hen j. dan dot BcI.enda.1 vorgeten?

-zaak lullen mooten eluiteo, en' iedereen - bij de

die ..,enala de

"rood, ptij"erlagiDg

con~llrroDtie teo ....n.ioo van bet

beWOtU.

YBn Burg. Openb. werken
tot leu komrnies V01l:RMA.NS I;ot
MEULENHOFPj tot asp. !ngeoieur.s bij dtH)

vun

Oil.

Bijuuio •• t

ell

ik Illoet

Laten we een kruisjo hi.! 1,iin nnam zol-

..

"'

.wIijnhcer, .Te ll10et do PurmesQnis niet yergeten
omuot.. ..
:u.levrouw. '.I{ilt ji::'! de Parllltlsll-ois vrn-geL!
p.Iljnhctlr. Waaroul niet?
~Ievrouw . . ~k zau datu' eenige
bedenking
lllakell. Ll~don wier nAlIltJlI in de gazette
lnmau.x voorkomeIl!. ... En op welke 1118nierJ
l\iijnheer. Z6 hebben toch lliemnnd van lmnt ge~
maakt voor 2-oovetll ik weet.
MtlHOUW.
Is dnt genoeg? 't Is zonderling. Ala men
maRr geeD lliQord heaft gepleogu mag men alIt'S
doeu.
Mijnheer. Mot je verloL ..
Mevrouw. DR~ is de geeBb von dOll tijd.
Mijnheer. J 0 gn.t te ver.
11evrouw. Zij z-ijn Le ver gegllan. Herinner j'e dall
da btjzoUtlerheden Diet vnn dio zn.nk die- op do
be-nrs zoo7eel Bona-aUe gemnnkt lteeft.
Mijnheer. Nu?
l\ievl'ouw. Een fictief knpitaaJ. ..
niijnbeer. Yerder.
.Mevrouw. Ben nl~lJmllotlO frauduJeuze vergauering.
11ijuheer. )\1ijll God! Ik weet wei, <lit 1S niet: . . .
zeer ku.tholijkj hBt geregt is wat bard op dit punt.
De veroordee1ing vall Parmesu.ni bewijst het. nlftllr
gelaof lllij, cons zal jf.l t()eh Wllt Dan onzen tijd
lUoatea opofferen.
l\levrouw. l\lBRr lll.ten we {'oor we zoover komell
~Lln kruisje bij hUll nnnm zetttm en verder gROll.
Mijuheer. De Urlukoffa. J1
:illevrollw. I,'oei! dia Intriganten .• , een krui6je.
Mijnheer. Hra.f You?
Mevrouw. Een kruis, /jen kruis.
l\-lijnheer. l\Ievrouw Roodneusr
lVlevrouw. Op dien flO£Lm WM ik yoorboreid. ZQU je
willen hebben dab b-farie met die vrOllW in reilltie
kw.m?
nlijnheer. DURr is geen qU8estie Vnn. :l\1aa.r iellereen
weet uu eeulllllu,1 dllt n-Ievrouw RuoJnens mooi
we&r speelt met. . .
l\[evronw-. Nu, genoE'g. Zau je mo niet nlIe Bcha,rul1\"
len Op1l0lHllL~n waa,rnau die vrouw ~ich 1.0n heb~
bon 8chuldig ge.:nnakt?
:Mijnheer. In gOdSIlRRlll ! . . Een kruisje. ~iell
verder.
hlovrouw. Grn.vin van Koelbek . . ~
Mijnbeer. Die mooije VlaalllBCbe.
Hagon.
.Mavrouw. Nn-tuurlijk dllt we die
ilfijuheBr. W.nromr w".rom? Wat
je elegontera
en llleer naar de mudl;;t verwaohltm . . •
i\-Jevrouw. ,Eon vrouw, die cigaren rookt, die bij
het bogin van de cotillotJ8 ~t./)eJell en bankel.. ow .
vargooit!
Mijnheer, JHevrouw Zoet?
l\lavrouw. }':oei! Een vrouw die e,llerloi cBH;chnu~
taut.. ueunLje!'f zingl!
nlijnheer. De dumes Carmenita?
nlevrouw. Dankje; kinuoren die op uen- Lurfweg ter
kp-rk gRaD;

(-+-) EeD d!!r frausehe c:ourantea h6"lft dH 'iltllkje o,ergellol'll rm lIlt

:; '~~~ :"~ij:C;/ :~:llT~: l:;f;t;::i;e;!:n=~jt ~~i1ji:;)'~e~mvr~j: :!~~!:
Uog Vaa.

'

R«l.

l\Ierrouw.

komm.
WQt.ereta&t

3t'111

PurEES en VERDA.M.

VERLOI<' VERLEEND: wBgons .iehte, aan dsn
2en luitenant der info BOL'fEN.
BEVORDERD: tot kapit.in der .,till.rie do l~
luitenant SCbaFER; tot len luiteuan(; VA.N KOOTJiiJ..-;
YA.N-GEEr. f , Bnurnna en YAN :DEN BosacltllJ.
H EPLAATST:. bij bet 12e1l b.L.illon majoor Koops;
bij bet 11e bal.ilIon majoor PFArF; tot milit.ir""
kommondant VAn Bankll majoor LUIJME8.
llENOEMD: bij het warinedep&!'Lemeut. tot 16n
kOllllllies Ass6; tob 2en konlmies SUHEFFER eu tQt Ben
kommieB ARNOLD; tot inlandech offi(lier fan j U8'J i tie
to Pekalongan DJOIJO KESOEMO.

AD·VERTENTIEN.
Vendutie Op Donderdag
den 3en December,
in

hot

vendU-looa.al

van

E. H. BOUMA,
\'an dil'erse Koopmanschappen en produeten,

(1730)

Op mijne vendutie vall DONDERDAG
ul ik voar rekening vau belBughebbHuden
vsrkoopeu:
een groote pttortij Aaruewor k.
een pnrtij HANKEl' in .tOpUB.
een
St. NICOLA.AS OBEAK.
Zijden Parnpluien.
Hobbelpa.rdon.
CigQren~ en rrabaks- PijpjeB.
diverse Drank-en, en
een
u
Koffij.
(1731)
F. IT. BOUMA.

COllllnissie-Vendutie
Vrijdag 4 December.
b ij

(1719)

G. A. WERMUTH.

Vr:ijdag 4 December

--,-11 IJr.tlltlt!J·. l"1J.dvrvuw

n1ijoheer.
een Dlooije ook, Wilt meer is.
"l\fevrouw.
babt haar niet vael moe ta gerenj
we moe ten OI1B dUB wat opofferingen g~troDBten
om haar atln den man te brellgen.
ilfijnheer. Wat wil je dllll.rme& zeggon!
i}Ievrouw. Dat is duidelijk. Ais je je docLter een
millioon geeft, dan is er kana op dnt hier ingobraken
en onze dochter gescbsakt worJt. Muar we g~ven
Marie lIJaar een mn.gero tweo honderd tlnizend
frsllks. Da.nr kn.n ze de :rmniBter Ynn betn.lull nls
ze niet te veol uitgRRt. Wo moeti.lH dus wnt 111Cf:"r
leven maken om llttelltie to trekken.
Mijnheer, lk begin heb te hcgrijpcn. HBt kO!llt
hierop neer: veal gescurB6uw en weinig wol.

;';ij~~::~..r:U~~~l i:eW~~sr:;;:!:l!bj! ~:~el~l~

par~ement

HENGST;

I

:~~~"':;~n;;,~:~~l
~lovl'Ouw,

den prijsvanbet vleeBcb to verlag"'. Wij beboeven
niet. 'te-'vreezen - en eeoe ,leeschbouwerij ,an par·
tiouli......n beoogt dit ookniet - d"t all. elaglo'B

~!~~:~:tie::g!:~i! ~::e::n~~:e8~: :;~ l::~i~:; r~:~
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een

een voedael te mootuD der..
BaijonDe....
ven, WBaraRfi wen gewoon is, zou in Nederland. die
filevrouw. En
poging wftBrsohijnlijk ook atuit:on Dp ' gemio nlln een ..
Mijnbet)r. En
tiragtige zameowerking en up_ daD eigenu.Brdil~eu trek
Mevrouw. En
van ODS volk: om zich Diet te laten dwingen. Rene
Mijnheer. En
huisHOUW wi} meeet-eres blij~'en over llOtgeen zij koo·
l\Ie7rouw. Dat
pen wiI C.1 koopen klul; misscbitm &on ar V.1;l1tiJ het
vertelt.
f&fisoen ill gemoeid worden en menig hurger, ILIleen
JlIijnheet·. Waarilm?
fu.tsoen.shQlve, duro WaRI' blijfen k00l-wn, omdJ,t l.ijno
Movrouw. (rnet een
middelen het hem veroorlOVOll.
I
de I-'\ooiste
Meer afdooude eu 7.l1kerder komt ilet ous voor, uat
dat eon bal
door ~6 oprigting sener vleeschhouwerij het.or het gao
JlJijnheer. L.ten
wenBchte dOlJl zou word Oil bereikt. ~oo <lit door valen
nalnen "etten;
met eon ongeloo\'ig liohouderophaJon wordt b6lJ.ntwotJI"d
Movrouw. Ik wi!
of hesll'eden dour beoijferinge:::l en h8Sobouwingen aan
en Mevrouw d'Al
de vt)tweiderij on het elllgerHbedrijf ot\Llaetld~ dBn rar
\'oor heD habt.
wijze>Ii wij weder t:anr de onderrinding door de brooc1~
l\:[ijnho6r. - Hoe zoo?
fubrieken verkrogen. ToeD deze werdeli opgeribt, hBd~
tll~vrouw.
Om(~fl,t wo
den ~jj met de1.tjlfde tegenkanting ttl slrijd.en, on ook
toeu r.u:1en zeer velon ongoloovig de schoudars heb*
bell opgtlhna!d en met btloijf8"fingen en besahouwing6Il
aan den lnndbouw en het baklHlrsbeJrijf onLleenti, de
beweringen bobben bestrudon, die nu door de ?lJd~pre.
lcende cijle}"J ZOo overt,uigend zijn ge"ttl.llfJ.
,
.... "..- "
d. ie parvernu r.ieh ruineert.
______________
' ~_..
Mljnheer. Wat dftarvan ook iS granf Frits is de

vleeBobbouwerij~u, ODder besi-uUl" en toesiglf d~r COD·
stlm'enten zelveit, zullen evene8DB de slagters dW~Dgen

,-pea.

Mijnheer.

OlD korier of Jaoger tijd

JHijnheer, Met !talt'e oogen Naur de penJule kijkentle.
Zouden we nu niet beter doen mot t~ galt.ll Blapen?
Mevrouw, dcllhoIl~d8 ala of ZE tdE/I geltoord heelt.
Lateu we nu eens zieo.

b~D6

Mevroow, Wat
Mijohoor_ '~ijn
pont Van te
Bchaokt door
Mevrouw. En

~:! d.i~e~"~.~!,;~~~~. i., ;:;r 8~~~;,,:n:::n!::::::.:~;:
eon' varbood -"6m deEe of gene loveo8widdaieD nidi; tt"l

worLlt vers:ot!llt:

Ben

a-is een

man gekleed

Een partij I-{'oolteer

gan!; om •• _ .

1Iijnheer. Om? . . .

(l720)

l\-Ievrouw. Om IlRRl" hot gllillotineren t.e kijlttlu.
l\lijnheer. Maar die gaan met, hunr tijd meG; htlL l.iju
progr'e/'H~istell.
.
l\fevrouw. Verlo.ng je tIat .11] dochter cl611zelfden weg
opgsat?
J\Iijpbeer. l¢veTldig. N eell! . . . N eeT,! . . .
nfevrouw. Nu, Ill-ten we dnn maar eon kruiBji3 zoll;en
bU nile llUlllon die- j~ heLt opgenoerud.
Mijnbeor. .De 1tferor~.s?
~I6vrouw. Daar is gel:m cent.
Mijnheer.Haal door. Venler?
n-fevrouw. W~ lH~bben HOg uen jougeu Bigorre.
l\-lij(]heer~
Die mnintilleert tegenwoordig de kleine
Louise vaIl de BouI'fes PJlri~ie118.
l\1evrouw. Ben kruisje bij Big-orro. Dt:l Idoine ti' AUlIle ..
Mijnheer. Die gAal; niet meer nit.
~fevrouw. Hij is nll-6uwelijks 21 jal1r.
!1ijuheer. Die verdh'dijkt do worelJ. Hij is VAn de
6porting-Y8cking-hunting-crickettiug club Nl je
begrijpt dat Blell niet overal to gelijk !mn r.ijn.
l\-'1evrou"R. E~n krui~je. 'Vo vorgaten nog 1'-'li8~

BlackyeBt.
lfijobeer. Dio ontvi1.ng ik in gcen geval.

Pnblieke Verkoop!
OP

Vrijdag

den man?
Mijnheer. Dat weet ik niet, illfUlr tl_r zijn. nog weJ
fAw:oenlijke, bl'::'fe jouge mene:chen t-e vUHlen. -1n
elk geval, mogt !\laria Qok alit llu~agJ (If nu~rb~
JUrBl:er 8ter\'8D, ik breng ze nieb omler
men·
J

od

geimot'll. Laat TOor mijn part de laatet. dor

dell 4ell December

a,UTlstaa,nde,
dli}tl vOQI'Uliddaga len half Lien orB,
10 I/"I.'r ou . ,erdeeltl fiandeel in h~t Landschap GOE--">
MOELAH, me/; Aile de dunrill ll~jgi:JHde J!j t;: t!::~'~, {'ijBt ~
v(llden, en?;., gelegen ten 003lB/l "lUI SalllHnmg in
\Vijk Ln.. U, perceel No. :1, Rbmfllie t.eu lHl.ille \"sn
.r. .f. DIEDERIKSZ WINaKI~LHA(+EN.
un 2e. 1/ .1 c. nanueel in \'oorscilrt!i'en IjllUd~l~hIl.Pl
stRfmlll1 tf'n mune van .1. U. PEH.SI.TN
J

BLOET VAN HAGENSDORP, 'Iq.
(I71G)

Op

MeYroJuw. Dinar alit we 1100 voortgu.u.n, wie llloeten we dan vragen?
l\lijnheer. Zijn we n1 aan he!. eind van de lijst.?
Mevrouw. Ja bilus t ell we willen nieluanu hAbben.
j}Iijnheer. Geef ulQ dl) Jijftt eona. (:JI~vro1(1lJ flt~ft h,w,.)
GoeJe hemel, WlI.t een kruiajes!
lI!evrouw. Eon waar korkhof.
Mijnheer. Op, Fratl.'lchen, Q.Is het nog t.ijd isJ
~Iel'lOliw. Zc,I! eens~ mijDheer.
~Iijnh(ler.
MOHollwr
Mevrouw. A.1s we maar £lens kalm lI.anlegden.
Mijnheer. Dah wou jk jl) net voor.sLellen.
Mt)Yronw. Goad) lUlln,r •••• hoe komt l\Iartl:l uno aan

WERMu'rH.

;1. R. VOld'E, qq.

Maandag

en Dlogsdag den 14en
en l5en December
-

zullon SOBS:l\-IAN en Cn. "oor rekening\'B11 den Heel"

C. NOR TIE R,
wegclls vorl;rok, vClldntic houdon \'i\n ZEd. luboedtl'l;l.ullaude later breedvoerige nmHcbrijvingen \\'or(h':n
gesUlloIlccerd.

SOESMAN en Co.

(1699)

SOLOSOH

TUIG· en ZOOLLEDER,
ill lteste ·kwalit.eit.
(85S

MOSCH .t Co.

;

"B·"~·A '·'Z :;~·A.,

. ..

.. . .

. . . ..

,

."..

': . ' .:.

.

,. / .

, SolideREVOLVERS..:
Sijsteelll ' L~fa.ucheuJli; ...
9 enll!. M"illi.",.ter, mot ..200 .p t r .~ n en. "..

. . ' ~. ne: _kgeopeDd;~lwa•• : .Ue~

' .

Samarang eris 010, ~a~~.vo,"r. ()Dl\efgete.~.{lde~ _iob
ten .e.erate aanbl>velun, "?Ilen met ' dOD·' mii.';ten · ~po'~d
en aoourateB.o .wo.den ultgevoe,,! . .,. .. ,">.
_. ,,,.

B. KARTHAUS en 00. .

-

.. .

;:! ~i~lijk':f&::j:ll~bi:~~~:t~~h~jit:v1r~~~:'~:;~:

8.

(1729)

.' ( . .. '., . <' ,.

'. -'131' "*';'-'D~~:tn:=k;'~h;m::!

R~' · ..'"

SOESMAN en "Oo: "

(1618)

Pet'··E1Igebche Slo9lllllool

CAWDON CASTLE,
Onf:vin,qen wi} ,

S~ar.-~g" .

SOESMANeo ,00.

direct uit . London,

(1679)

ee n factuur

Sol!).;·

NED. IND. · STOOMWnT..MUTSCH~~PlJ.

Puike en uitgezochte Engeleche Provisien,
van bat gunBtig oek" nde
Dlerk

stooms~hip

Het

GROSSE & BLACKWELL,
a 1 s:
~:Iock

turtle en oxtail SoapJ versenc Har_UK en Zlllm

iD bHk, Oxford , Bologna, Brunswick en getru.ffePrde
Sau cijajes, Haring i1 18 Sardi ne, 08~entoDgeo,

(1357)

CIt

k

Champagne Roederer.
"
~,[oet et Chandon.

.

Ni~~ia~~~

St.

(16'71)

,
-AlJel'liefste Surprises en Cartonnages,
SUIKER-en OHO UOLliDWERKEN in .~opn .
id .
id.
pcr pond .

Chocolaad figLU'en.

Pepernoten

znkken en per picol verkrijgb.!!Ar ~ij
(1549)
SOESMAN en 00.

s t-p 1 a, ten.

Verscb
S t. NICOLAAS GEBAK

BOT E H LET T E R S.

Prima
F.

a. s.

Illuminatie en J\1uzijk.

hebben wederom per Mail ontvangen:

GROENT.EN-ZADEN,
FRIEDRICH ADOLPH HAGE to I!J r j1t rt .
,I B m o d.:

Blomll-Zaden.
SOESMAN

V 001'

Hant-Canon,

St. NIOOLAAS·-FEEST.
Arke's Noa~h.
Legdoozen.
Withouten dieren.
Sf.allingen.
AlD eublement6n.
Kegel
Landschappen.
Croquet
00
Boerderijm
Werp
~
(})aarzdeen I Klll·kkp.fS .A.merik. Kegel ~
' . . Belegeringa
A n \
BatailIes.
Ring
!='
Camps.
Lotto

~:~l~~n.

¥~f~el

1_. .

ttanUselS.
Speel
I' rtHHll~ll.
Knaillistolen.
Itezadelde
Trommen.
Omnibussen.
'l'rompetten.
YHooipedes.
Schuiftrompetten.
Jagtwagens.
Clarinett'm.
Tramwaljs.
Cornette it piston.
Z!1ndwagens.
Mond·harmOllika's
Slee & Koets met
Prachtig gekleede! PopPaard.
Ongekleede
pen. Vis it Vis.
Poppen in wagentjes. Vracht-wagens.
Kasteelen metfonteinen Mijlord.
Menagerien.
Zomer-coupes.
Eet is ' .
Duw-vrachtwagens.
Thee \ ,ervlCsJes.
Gala-wagens.
Patil'agtis
Gasthof-omnibussen.
Gambangs.
Zeilbootjes
'fooverdoosjes.
StcOinbOOtjes.! met en ,o~.
Timmermans..GereedSpoorwagens. M"~','niek.
schappen.
Tondels.
.
Springtoll~en.
Koperen
Poppen-kribben.
Routen Kanonneni
. Looden Keuken-goreed-I .
schappen.
Kinder-wagens.
.
Draai-orgeltjes.
\ llengaB;lsch yuurwe*
Verfdoozen.
Pracbtig SUlkerwerl

(zDowol in EUROPA al. op JAVA afgetopt)
is ste eds rerkrijgbaar bij
HULSnOF F & Co.
(13·1,9)
Sam.rang.

PCI"

I

'

Jil,JKDAG 1 DECEMBER a. ~.

(104)

.

800rt

~OE~MAN.t

Co1

(1725)

worden bot inooist gedrukt;
. '. bij
G. O. T. VAN .DORl' en

op de

.

.

RtlO'oo
....iTlO'CI - A l'n'lo """lr
_w ·.... o v v ............. 0"-1 .......L.LUW.LlUl.u.

1875

J'
•

Knrk te letten,

Rairn., wHte Etiquet.
(1548)

DERER .

SOESMAN on Co.

De Geschiedenis

doo r

G. O. 'f. VAl'f DORP en C.

Pas ·Ontpakt:
l,e,' " THO!"P."
Prachtige Fransche Vacbet, Segrain ell

Lederen Heeren- en Jongens Bottines,
" Verlakte Scbocnen.

" Stoffen-, Gouc1leder-en lederen Dames-, Meisjes-en Kin-

Bottines en Icboenen, en Gros et detail,
bij
J. B. SOHMIDT,
der

(1 670)

vou de vroegste tijde n t ot ODze

C8I'lsbergcrHIIEI1:

India Pale ale,
. ran FLOWER & SONS.

Pori:er Van Termellts.
, Talkcl' & Uaanfjes Bier,
en
G roote puiko HAMMEN..
F. H. BOUMA..

O.'vangel.:

De buiteIigewoon lekkere

00 G11 4 C,

BARTON et GUEBTIER,

verkrijgbw

(10'7)

SCI. i~'iP

bij

SOESMAlj' en Co.

a.

Baron Sloet v.

Boole,

Gezagvoerder HAGERS,
vcrtrekt den 2. 0 Deeemb. r 187,l deB mo.ge,,~ . 8 uor
DBflr Batavia,
BilHtQD, Pontianak,· Singkawang ."r i.•
PeualongaD, Tagal eo Oo,ribo. . ' . De Agenten
(172G)
Me. NEILL en 00.

ungen

g esc~etat

Het stoomschip

in

/ tt'1·.. . ~t;~
a
t···;;·:*,r .~" ,

tafereeloD door S. H. Tfu'f GATE.
Dit work, dat . ersierd onl wordoD door met de
meeste zorg bewerkte portretten van de beroemdste
perdODen uit deze geschiedenie, tal compleet zijn in
28 il 30 nfieveringen.

Pt'fiN lIe,' a.fleveI'illfl

w.

f 1..-

aflevcring: met portret van .TAl",{ PIE":
TERSZ. KOEN, is thaoB reeds verkr ijgbDnr; ~de vol~
gend ~ zuIl en ~ o o apoe J ig mogeJijk volgen .
(1'72"')
G. 0 1'. VAN DORP en 00

~b~';!_

Cores de Vries,

Gezngvocrder ZUIJDERHOUDT,
vertrokt den 4eu dezer Uf'S morgene 8 nur na.r .· Soo~

raba.ija., Pa80erl)e~!l, Probol inggo, Bezoekie, Banjoe.
wangie en Bali Boleling.
De Ag.nten
(li32)
11k J'i'EILL eo CO.

COlllmercial Steamship CompallY

Rout- Aankap

(LI~.lI:TED

(GED AN G A. N. )
Be. tellingou op ,lle soorton ,an DJA.TTIB-HOUT·
WERKEN worden a.ngonomen door den Admini·
.tr.teur
G. M. GRIBLING.
Adre. per apoor IIalte G.aa,,!!a~ .
(970)

).

Geregeldo vaur! to,scben JAVA

Het Engelsche Stoomschip ,..

John Bramall,
Hollow~y's

Medicijnen

HOLLO'l't".!.l""'S PIT.tE...~ .£.'I" Z.1.l.,.. Gc.rn:l.tlijke D io.rrn ee. - De
oorzaken. dezer ver7-W"a.kke.nt1e riekte :Zoo 'llrscbillend, I!U de 1rij:ze
.borer Mfivallen 7.1,1 0 verandelijk zij ml c, ge",cD cen l" oldocmle redeA

::~tl~:t c~C~:tl~;ji:o:z~:~l ~!~~~ ~l:~t~!pr;~ nd:;~:;c::~l;:l:~;~ ::t~~
~~:l:!D e~:ll,;;t~S::~ z~~'z~~t:~j j~e ~~~atg~it:e l~~fte:rUl:iC~:~~~e~nr::
dcr on derhllik

iuge'lHe.

;~:~J~e~::~l::. ::~rl~i,;e~~:~oterOD~!~:~~',~te~~ied: :I~1e~e~ed~~~r~:~

reghtreciJl t ot her!telleo. .flU hd jnisle e-.eow-ig t tosschcn ge7oelig~
heid en prikhlbaarheid . ziekclijke en gezon de afscileiding Dat(lUr~
lij ke en bnltenlll'orige lazing.
Doosju pmeD. ran f 1. I 3. 00

f 5. P oljes ZI\If yan f 1. f S
fS . •
Cn.erib on W. CA1.IST.!NS &. Co. Tagal A. . J . "Un dct VOORT.
PcbloIl g_iJ.. W. J.~. H.! NA. Solo ARNOLl) en CO. CD. COENA..ES.
Kla.tten J . D. SLlER. llh2:cJl11lg J. A. ZE UDEL. Samarallg GOET~
H.lltT CD. Co. DE GltOO':l' X.OL"FF e ll Co. W..:l.. NNEE, G. C. T.
VAN DORP cn Co. li . L. lJE J~YON ell
t.n

SDl;;S~U.N c n

en

Risico's tegen Brand- en
Zeegevaar
worden naugenomen Toor r ek.euing HUH
De lial3:l"iasclle Zce--- eo Br ,'!l d- .i ~ !Ur. .ll:laUch:lp?ij.
De K.Cllonhsle Zce· en Brand·As!onr. ) hlltrchaprJ

lauaen."
(317)

ten kanlQre ~'3 n
DORREP.HL Ie Co.

O. 1. Zee- en Brand
Ass. lIaatschappij.

>i,

,.

.

'Wordell iIIlngenolllell "(jor ,eke

(n)

O. A. RErmRS

bij

___ F. H,BOUMA,
recom m.nJee r~

siuh fo or I. et honden .. an

H uisvendu. tien.
(966)

.Ramers Disponibel
-roor tloortrck ken dlJ

VOor

persol1en

en

filinilicn

z~o~ecle

\'BSle log~iI .

A.BRA1lA~f,

Menollw
(1567)

T"lJlCallg .

G1~~~~~ ~:hO~~o1~:;~:~~~:I.S·~~:
woond door Merroll" do ·Wed. "VAN D.ER

WAAG.

C. A. REVERS.

(1632)

Te H n n r!
met primo Janualij a.

8.

Bet . . . HUIS
~h.n8 bcwoond door den W .IEd.lenlIeer

(1711)

, ,

· _

Risi co', t(lICIl Zt.t~ en
11111, HD Tootn!H!mde M UlSch.flp ij e~

Sam., 1 Jan. 1871.

,l\<-

NORTIBB:
Te bevragen bij
SORSMAN e~ Co.

'\t . Te ·Huur · een Hni's~":J
1rI

Brandverzekering Maatschappij g'C,'i F-

IIMercurius"
·C,.andgr.t'aar

Knpitein DUNCO j\IB,
. ._
k. <an Ba~Yill.
trekk. n.
Voor Pass.ge gelieve men .ieh te wenden tot
D c Agenten
1\10. NEILL ... 0 0., S.m ....n g •
lU At..:lJ d.t~H WA..'1'tiON &:. 0 0., Batavia.
(1683)
:F RASER EATON ," 0 0., Soe.... baij•.

..1 tegen einilo DECEMBER e.

op Bodjong,

lJet Br.rnd·.o\unranlie Gcnoolschap.

~: ;lsI5:::aa:t~~~)'la~~~g;~I:::1 ~::~J~ :'~8~t~~C~I;~~: , deeINeder~

0ntvangen:

.~

V.A....'f

genomeo. en zijll. za.H goed op d e zijdcu.

worden aangenomeD

(lG94)

.PG8

1J ZE R L A

Visite. · Kaa rtjes,

in Zout en Suikor.
.
SOESMAN en 00.

Bestellingell

(1584,)

Wederom Ontvangen:

00

·HAMMEN,
(15.14)

CO.

.

H
.e
, ,sto
a
. .p.m_
.t

JJoril,"echt II.

Deliciense G R A S BOT E R ,

Cbs. BOIJBR.

"F..erste en T weede

BIT T E R,
men gelieve op Eti quet, Oapsnle

thana gelost Yorkshire

I·

(1605)

& Co.

Haut· Oanon.

·OD·

__.

hun .lom belionde E lixer LODga Vita

D ~ eert~e

Batavia geimporteerde

het

J\Ie. NEILL

(1133)

_

NED. IND. STOOMVAART
-MAATSe
. PU~
_ _ _
""//

Nederlandsch Oost-Indie

TE

Toko Bloemstraat.

guoetig bekoude York·

cOES1\IAN en Co.

BOUMA.

E. BORN AND & Co.

a Contant.
J. J, van RUIJVEN.

<0O

direct gezondeu,

D e door de firma

\' f\n bet 7e Bata!lloD Iofuntorie.

Vertering

Ontvangen

Ge••gvoerdBr TEN OEVER BAKKEB,

I

Wed~a~:n ~' o~~:~~~~m .~,~oon,

S 0 E SMA N & CQ,

(1254)

Zaturdag en Zondag, 5 en 6 December

[1728]

n.

van

enz. enz. ellZ.
_ _ Bij gunstig weder gedurende de"" week Vrucb ·
.
tOll-au V unille IJS.

ook de reod.

,'Bl

W911r0P de naaUl van de firma voluit gedrukt is. Oak
ontviugon wij uun EeMe CHAMPAGNE. Loms ROE '

met en zonder
(1585)

Cij,rne u-, Ynnille-, K offij - , Snfi'r na n-, en Choool nde.l'

j e B, tOO

HammeDJ vorpakt; 1ll bl ik en iu ..zout en S uiker .

(

~n

BBGBH-'ASIBH~
Pijpe n. ",it 6n zwar t.

Kriekjes.

of
Thee-Banket.

0

F. H . BOUMA.

Indramaijoe
feest. T a fvYitte
e 1 - R .~j s t,
SpeeJgoed.

Prachtig

13

in

Bh

Bod.jongsche Bauketbakkerij.
Van (If lteden vool'Twnden,

~;,-,c"i -.

Koning . Willem III"

-V-E-R-M
-O-U-T-H-N·-O-IL-L-Y-P-R~A-T·--'--""C'-O-." ..&rla.~~etT~:ai~l:' o.~~.lT~n;nA~~i~~:~~ eo Bokkom ::::;:~t n::. ~ :t"ng.~E:::' des nami!dag~:~~.:~. n. r.gt.

Samarang.

(198)

Pl\lru~

pudding BlIoon (spek), Geleien n 1. : Rn'pberrij , plum ,
black and red cnrrant, gooBe n erry, nnd Orl>nga Apple.
SQUf;CU, n 1 8: J.le& en Pf.>rri:::.s Worcestcrebire.•
Ancbori., King of onde Ohutoey, Walnut cat.up,

in de

;.

"","r EDU ~E-ST.RA.A:r;<

.

kapil.in BARO;l'l : v.~ .
VOORSl' TOT VOORST en t. bavragen ; bij ·; de,
Heer
(1440)
Pb . YA~ DQ. PLAS.
l.atat bewoond door den

Veuouw de wedawe TOEWATEB, g~bo;'.ol'Rn<s
.aI. betuigt bij de.cn haren . w.hD"""eadeD d. n I
yoor de be,..ij18n ..an deeln6miDg; ~OIIty.n8!"D . bij hoi
overlijden .. n hare. eeblgeBOOt, d"" Beer .A. 1'. L

TOBWATEB.

.

.

V .....nt..oordolijk Bedaoi~ )(r.B.

(1117)

VOBBTMAN·

SaolpoMn~uiII';' 8' ,C~T;Ull' ,DO.B.P .O... . ~

