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'$;~; ku.i-).llEm op aanvraag daze
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Het !i't. Nlcola';'.. n.e .. t in .. _ .....,-'.;..~-;;;:7'l'r:
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ten .4 0. Pit werd geeqnivaleerd door . eelle .
ments, vdrhooging, die voor Regenteil .f 200
droeg.
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g~ooten ~inat dien ' de aanzienlijke Hoof~.nve}~ligt
waren te VOCl'en nog . een groot aautal personen
no04igw~ren . Buitendien. werden in ' het algeme~n
de behoeflen grooter, ' Oill welke reden ook de m.es·
te Eilfopesrihe "mb.tenaren 1nJ1gr.n.merb~n d vermeer·
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Dames, dShk fQO[ .1 uw. PQ!ileD !
Ruete lege.n v_a den ~~H}geDJ
Op u .. work, 000 wol ·bedacbt!
Eere zij u toegebrAgt!
Door 'een der b••tuurd... von Let Prote.taul""b.
Weesbilis werd den ~ee&eD een lllUt6Jijk woord
tor.gel!Jproken , 't welk ean °bunnvr met ·:'rijlll~dig·.
heid b'.nt .. oordde .. TeD .lott. bier d. ree.t,ier.od.
jeugd uit voU. bor.~ aa, Kirchl.,-• •• n.
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t8 W!1rd~D; C!P . ~lk 4i.er: .F8auw.oD mijo .2 m~. en
nag"'Velden~fe~tlVintiga /~r~gb!;izendgulden ::h!:n .:~e:i.:"I~!;pOm'D;en. w:at.doen .BI di.m~"·
,

Yoele.: ·R:egen~n·!; oiaakt.e~ ech~r

W.cr«.

miD do r · gen oe~~~. hebben dl:l. ptote.B.ta.Dt8~b..

Niet

weez cn Qrdervooden. Op ZaLurdAg afond ·bragt St. ~i~
coJaa8 ook bUD een bezoek en onderiJield I.ieh IDlbzaam
met de k~ndereDJ die hem eSDige litlderen t8~ . bd~te
gaven. DaarJl8 ward ar tombola geapeeJd.

We-

d'
k
h
.
E ene g~oote veran ermg ~am e! toen-ee ter In
bet bestuur dcr Inlandscbe hoofden, " Alleu ontvinn

toekwam.

..

o

a.t mon on& in u. g.l.genheid geol,old h8!'ft daifoeot
bij te wonen.
-..
,

contingenl
.

delllls's bewerkL
Het.Jnlandseh hoofd ontving een vijfde van de
productie, terwijl vier viJfde san de· dessabewODers

,u,'·

beatuQnl8 ~

deD w.e r.d
N adat' .on ~nd.rboud.nd dialoog tu ••• b.D een paar
kJ ei oe koapoo over ' St'.'-Nioo)a88 was . ,o~~g.e;drage.D,
zongen de ~e8~r;en die Kop.e~, ~.elk ~ezaDg ,!,.e.~er ~ft(i.\
Wi~8.~~d w:e.rd d~r ~en z~menllpra.• k e~. ,e~ni~t? ~1~~~:
liso.be toe~en. Ook de ,oor.~ragteD VI,O ~ra"· .pi.tek~~
1'i~ uud Fra.1t I~pekt~rin ~~rdieoe_u eao loffelijko· ,e~~
w~~~
.
.

tha,.," sprake is van eene voiledige afschaffirig van
h'eerendiellstpligtil\'e n en m.en '1'001' ioder van hen
f 2.50 ' per ma nnd wil tookennen, hetgeen onvol

I

U;tbetaald. Deze npal)age-veldbn werd. en ' door de bevolking van de daa.rbij behoorende

Ii:. .K. weeshuie d';u
~~~ez~~g~n. ... . . .. .. ..

Ik' heb d.it bovenstaaude nangeb.ald omdnt or

lVaS

I

d~aB9,~~o "",erd

'"'ltrrlicA.

10

j .

dcenole i3.
Niet aUeen is het lIoo.<1z,akelijk dat de kosten 'n.n
een ; alfde »ntal vrije koelic's,. ..Ifs in dol dunrste
tijden gemakkeliJkbestreden J!.unncu worden, ·noaar
• de voorgaande ink rim ping moet nog voldoeuae' ge.~ ·
quivaleerd worden.
Buitendien heelt cen H oord, lVil hij zijnc betrek·
king goed lVaar·nemp.n versr-beidene l1itgaven, waarvoor hij in het gebee! geene vergoeding cntvangt.
AIs. voorbeeld haal ik aan det de Wedhono metf 200
traetement alle politiczsken van eenig helang zelf
moot bekostigeu, ell geeft hij hier geen geld VOOl',
dao is hij bijn:l zeker llooit achier de 1V""rheid te
komen.
Vervolgens moet hij kos\eloos ' knrbouwen·passen
afgeven, bctgeeD niet nHeen aan Bebrijfbehoeften manr
vooral veel an" sehrijnoonkost.. . Er ziJu bijv. vel"
seheidene districten, waa; jnarlijks gemiddeld 3000
passen worden afgegeven, dDS 9 a 10 pCI' dag. 'Anngezien nu ieder districts·hoofd maar olen schrijver
beeft, die door bet gouvernemeD'twordt belaald en
deze teve DS dienst moet doe:! aIs onderdi.tric ts·
boefol, en er buiteudien. behalve deze passen; nog
zooveel tinder BcbriJfwerk .oorkornt, is . het ·natnurlijk dut deze' niet alle3 :llleen ksn doen. De
dbono moet dUB voor eigen retening meer schrijvers
nemen, en zieh, omdat hij geen.e· tegemoetkoming
voor Behl'ijlbe!lOefien 'o ntvangt, deze zieh buitendien
- ... naar.
nag zelf aansehaffen.
. -'D~ schntpJigtige personen die wij Regenten zonDlt aile. geeft mij nnnleiding den wenseb te uiten,
deft ku~neD I)oemen bleven, en .oetaalden .eontindnt Ulen in de afsehBffing der heerendienstpligti·
ge~t. D,t .c ontlngent was eehler 10 betrekkmg tot gen een reden zie. tot tractell\entverllOoging,des
de produche van de door hen bestuu rde gewe,ten
noods in den vorm van een zeer rDim geste!d'
Zeer gering. Toen dB E ngelschen 'bier een paar
equivalent.
.
,i~i."":U !J~.:.t ~"ui~l:; ••• ~·""O ~4 :.H;~ Gta';:,,, ;:'l)i'a~t) \'i..IoU ;Iullirents n. TrOUIVens nagenoeg hetzelfde denkbeeld
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Do b.laDs _telling - goh•• l Samarang .... er bIjoa
'e.rt9g~nwoordigd - wAS · ~.uit~. D~emeen grQot;. Het fs~~~
'Rae dan ook 8chitt.Brend eo We b~tuigeQ ODzeD dank

hen eene. jaarlijk8ebe vergoeding in gelol in de
plRats /,oude geven. Dit 7.0U m. i. een zeer geede
.gel zijll mits dit equi'l'alent in geld ruim beworde, daar men t"gelijkertijd >an het In·
18 hoofd een' gedeelte zijner magt ontneemt,
.. elijk het regt den heerendienstpligtige te (loen
uitkomen , eeoe magt die hij van de vroegsto
tijden af hezeten heeft.
Maar niet al1een dit moet lJij de berokening in
aanmerking k?men: maar men dient hierbij ook ill
overweging te nemen lVat de inkomsten del' Inland·
sehe hoofden vroeger zijn geweest en wr,t zij nu
zijn.
Daartoe een kort ovarzigt uit de geschiedenis.
Toen de Voraten van Mataraln over geheel Ja...
regeerdeD, waren er in de verschillendo go,vesten,
die tbans ougeveer de Rege nt£ch appp,~ uiimaken,
IJerSOnen, ~an deu vors! iindergesehikt. ' met het be·
Ullr er va~ bekleed.
Die ,~riderg~~chiktheidbcstorid eeLter "Heen LieI"
(
,"' dat zij Dan den Vorst eeoe z&kere schatting in
geld of goed moesten' opbrengen; ,;,verigem waren
zij gebeel onnfhankelijk.
'loen de Oost-Indische compagnie "ieh op Java
vestigdc, is door den Soe9().e hoenan Pakoe Boewono
n (oak genaamd Soesoeil03nan Boeger) ann haar
het Noorderstrand afge~tailn en trnd dus d~ eompa·
gnie geheel in de r egten van den voormaligen eige..

alB

-

"ilt

dus

dering vall trl\otement hebb'm genolen.
De t.rac(~tnentsverliOoging voo'r Hoorden
grooteudeel. ru ns " ""hijnbaar.
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VAn

taalde Bom. Waarom "" .icL ni.t tot den Bcbilder
w.ndd.n? Wil ik het n zeggen?
,'tIa·de algemeene kwaal, menv.rtrou .. tni.t ....r
men fertrOQwen moet en men vertroDwt Wasf meo oit

-.-.-.- .

Uitbestedingen, enz.

op dmi. Yen Doeeml.u~r a. 'so il",or den Re.-ident VlIn 'Madioen a&o~
be&teding van het -HlrV'oer van productep., ~out, ge1del$, eo goedere»
aCkomstig van eli besh:md voor genQemdc, resideotie ,.-oor tiell un
i,"21 'roor drie jaren, inganndo op 1 Maal't l S 7 6 . "
0(1 ,den, 30en December s. t. door -den rt~8ident van -M'adiOOI':.-ten

de ougeu kijkeu :'mo~t.
wIlt, zoo vHel -etaaltjel!l_ -'c!aarV"aD kUDDeD meedee..
len; doch "ie I\elf maarj denk 'aau mijn woorden eo
ga- zult·-de',ge-vaHen zelf ,telkerur asntre1f'8fl." ,

;~t7:Do;u~:~e_v:~e~~,~reb::D~~!:f!:gb~;j a~~~c~.t::ga-v:ao: ~:t eb?e~o~~

(Ned. Spect_)

reglemlmt (St~tsblad 186,&~ /lQ. U~) .ftlU d_G bDi~chen e,n de a~Jeen
ataande b.vende eo ' doode djatiboomen, zQQJDude de olJlferliggende
of_ ge_velde .ta1Ilm~D, lI.imWezlg" Oil eene uitgeairektbeid grond;, grenT
zend,o aao de in -het dietrikt OetcraD (regelltschap en rtJ9ideotie
~b!li(le!l) geJegen, {Hider garegeld bt:heer gebragtl'; rlja.tiltoSllcben
MroclOak en PanlOf»1.9 CD. D.i\de',r ne.llgellilid f)P de (h!.af1:1tl door den
hout'feBter, hela8t met het

beh!!!!r ol'er bet

bO~l:hilh~rilc:t

IN de laa:~s~~ ~8r$adering del' Dfdeeling ietterkuode
'au de KOD • . AIr~demie f8D' Weter.echaf'peD eteJde
prof Goudan:Jlt zlch de vraag wo.t door de nieu:we
uitgaaf :an Gaiud door W. StudtHDUnd ga Nomiari; 'i.e.
Hij . beWtjB~, -met- ,-ooderscheiden . voorbeeldeo, d.t-,-~-de
nienwa collatie V80 het V ttronoeser hu.ndscbrift nie'
a~.!e~D_ .'oor philologen, m~ar ook voor jtuisteo- bSlaog.
i"lJke 'ultkomsten heeft opgel-everd. Do kenDis van bet
Romeinsche regt is daarduor r.oowel dog~ati!JCb (1IJ
58 en 151), al. I,i.to.i.ch (II, 16 en 95)·. be,ord.rd;
<lui.t.re p:~at •• n zijn opg.b.ldHd (I,181,.J49,,12!l);
oDzi():ni~e giasingen woruen uiLge810ten (1, 43 ~D ,45);
eiouelijk onze bewondf'riog otijgt voor den reghleer~
die a!jes 000 duidelijk vooret.ld.,dat eU:edni.terheid .slleen a~n ver~"8te,~ing faD zij_u ,~k,8t, _~~t
geweteo worden. De spreker iii VOoruemenB sijb
or~
zoek- over de twee eerste boekeQ weldra
(lerlijk
uit te_geven.
J

MadioeD

t}p.MD.u.kte,cen' gewaarmerkt8 £cttetskRBrt met bijbehoorend. grcn"r'!!'tgillter.

onzer

IN bet Palois \'oor Volk.vlijt ttl Amoterdam kw.men
1S8n z9stigtal belangatellenden ,bijeen, die, daartoe op·

geroopen door de beeren G.rard A. neineken, H.
.,:Lu•••en, j. Eduard de Vries en A. 0 .. Wertheim,
wenachten lie beraadelagen hoe men tot de verwezen ..
HjkiDg ~ou kunnen geraken 'f~n het vroeger geopperde
denkbeeld, om een gedenkteeken op te rigten roor
dr, S. S"pboti.

Van den beer Wertheim is dit een Ii.velingsdenkb.eeld. Hij wen~oht dnt ODze kinderen en kleiukindefsn znllen weten} nan wien het nieuw~Am6terdam
buiten de oude poortBll zijn ontstaan te dftnken heeft;
~de de elltbul!iaate~ v-oihar(lend.::: f:cn o~~elf~uchtige man
';faa, die een beweegkracht was ten goads en zooveeI
wist voort; fie brengen tot blijv6uden zegeo VBn zijn
gaderstQ.d, die hij lief had. Uit de discllssie, waaraan
de' heeren A.o'. Wertheim, generaal De!prat, dr.' Teixeira, mr. Jb. de Vrie~, G08Bchalk, E, Koch, KaBpele,
Beuna, Dyserinck-, Jon. C. Zimmerman, Pels en dr.
H.eyoBiutt deeilliltrlen, bleek dnt veel sympl,~hie gt.'ko£stord werd voor het denkbeeld, om Sarphati's nageda.chtanis b~ eeren. G-enenal Delprat en lilt'. lie Vdes
.. cblten .chter don t~d voor zulk een hllideblijk DOg
ulet gekomen. De lllee~derheid. geluofde in de wen-·
Bcbelijkheid om reeda nu eon gedenkteekeo op to
,. tigteD, doch de meeningen bleke!] ~eeI' verueehl. nangaande den BArd er van. D~ vergadering had ceD te
yertr.ouwelijk k.!lraktel' om fIIen uitvoerig vereiag vs,n
het gesprokene toe ta laten. Eenigen w8nschten een
orgel in het pllleis met can busbe l'AU dr. Sarphllti;
anderen sen 8tRndbeeld~ en de meerderheid, geloovBll
wij, een symbolisch gedenkteeken, welligt in dtln
vOrw Vnn €len fontein op het Frederiksplein. Weldra.
zQ.l men echter meer vernemen van deze planneD,
daar ceD commissie benoemd is door het comite van
belangstellenden. In daze commissie zitten de heeren:
ZilJeaen, Pels; Heineken, Hofdijk, Bartels, Hartogb,
L~thuizen, BeuDs, Luebeec, WertuHim -en GOBBcbalk.
J

IN een Jer la.t.te zittingeo <an den gemeenteraad te
G-roningen id door B. en W. een hoogst b~langrijk
IJtuk tel' btf61 gebragt: aene "memQria rakende de

gesahiedenia van den Bl\oleg en het ondarhoud dar
fortificaliew.rk.n dezer .to:1." Da~rllit blijkt, dat .ij
reeds geruimeri tijd met de regeri~g hebben gecorreB~
ponde.rd over de .l.chting der veoting. Daarbij waa
geblekBn, dat het Diet in de bedoeling der regaring
lag, de verdedigingswerken der opgeheven vesting
Groningen aRn de gemeente OYer te laten. De tegen..
woordIge miniater van ,financien heeft meer bep8ald
bij een Bchrijven van 19 Sept. aao .B. en -W. io over·
weging gegev~D met de regering eene overeenkomst
te 8luiten op gelijke grondalagen alB met VenIo,
Breda en Bergenopzoom is I\augegaan. B. en W. achten
bet d8arow weD6chelijk J dat de minister kennie neme
",.:?,::":,,,~t~"'~l

".1;0 A" ::.'''In''''-''O"lh, }:-"n ,lnn.ll ~ ... l(!<:,n

op de gronden, waarop de vaatiD bwarken zijn aa.ngelegd.Zij h.bben eene memoria ontworl'en, ten betoog. vao de billijkbeid, d.t de ve.tingwerken b.or worden
overgelaten. Mogt dit de regering n~et bewegen het
door baar ingen6men standpllnt te verlaten, dan za.l
lAter een reg~abetoog op de nu aangebodeo memorie
kunnen volgen,

c".

TE r.gt achrijft th~IlB d. Amh"..
Gourant :
II Aau conflicteD, BaD ernstige conflicten zal, ook bij
det,e Regering, wanneer zij IlB"Q het regeren is, wel
g.en gebrek w.z.n. Stof voor gegrond. kritiek en
gegronde, ernstiggemeende oppcsitle z.l, bij eenigen
duur van dit ministerie, niet- ontbreken. Te Btrijden
Jigt in den aard ,an het politiek. gelijk von het U$.
1.uurlijk 16v6D. Maar conflicten die men v!ilrm-ijden kon
to improyiaeren en, door uictarten, tieh stof voor
kritiek en oppo~itie _te f"erl!lchaft~n, zou thana_ eeDe
zeOI' OD vaderlsndslievende daad zijn. Laten de
eventolne dwaashedeo van bet, _ minieteria zijne eigene
dYfaa8ba~en zgn, vrijwiUig hegaan uit eigenB bew~ging,
maat ni.t dw... heden die het g.volg zijn van. provo.
oatien der lib.rale psrtij. De lib'Jral. p.rtij moet door
groote bedachtzaamheid .n veel geduld, door v.rstandige
,.rdraol!"aamheid 'en be.adigdh.id, hMr .roeger .tandpilnt: eD" haar naeger prestige herwinneD, o.en prestige
d.,. ru.ten moet op werk.lijke; ,ni.t op ondent.lde
dligelijke eigenechappen. H.r.· zelfotanJigheid t.gen()ver, de-"Begeriog ba.ndbavende, :w-oat zij deze tevons,
""",••lde, Regeringb:aar,ditmog.lijk maakt, 01 •• 0'0
parlementIMr ., en '.• '. conmtlitione.l ge ..g bejeg.nim.
Wanneerbet minU~ ...He.mak.rk v..lt, moet h.t: vaor
het gansch. land duidelijk we.OD, dat het g.vaUeni.
door zijne uigene Behold en zij-ne eigene - fouten uit
vrijan .wilbeg&l\ll,en .nieli· do.r eon•. U.tige ""kti.k
dBr. opp<lIi~, .die .vande .wakke.ijden van' het ini.
JliltelliamiHouik maak~ olD.hettot. on.innig. ell
lI11heDBpOl'ige lumdalingen ttl ,erleiden.."

voor

va~~e:O~~;:;;::: v:: ~:e:~k~:~~. -1!~g~7IQce~e~D:;~~e~t v::n~:~

vereeniging

aBO do bearen Bat.nb'lri"_ _.plijk

Ret relloJtaat aener naders pro"f••,ii1\III. . . . .~I'.n
naar Attieh 0p zoo doelmatig' mag.hjke wllze -.._,,,.
zal ODS later dOtln beaHB8~n in weI ken

dat

-eo

!Jet -kooinkrijk der

~:~~~..I.::rd::hi::e~~. ,,~.e~~~n·v.!:'~ z~e h:!d~d.nO::nb:e:l :.:

d,j . . . . . .d, ••• 8

dioeD.

Wo:gsn: (JRUNDEN. De Directellr va.n. 9inll~t1lallda{Jh BellIaur maakt
bekenn dat dB Reg/!ring YfJor eell -cijd1ak V;i.Q 75 j:l.ren ill tl'fJXIClIe
, ZIl!, af3.taan. overeenk:oID!tjg_ de dllarfJmUent vigerende bepalingen.

het gedsBn a.anbod zullen proHteren .
18 November~ Van bet aub·comite te Padl1~g be~
richt ontV'ftngen' dot; alda.ar waren gearri veerd ell ge{;.
v8cueerd traIl bet ooriogsterrf)in per Btaa.mer baron
Voot' de toewijzing komt in: a:mmerKing hij, die bij de opellbare
Mackay 140 zieken, _ waaroodar 5 officiel eD, grooten.
deals beetemd om to Padang te worden verpleegd.
in~:~,~~v~~[ !eb.h:ogb~t;n:~dmp~;~~l ~~av:nf ~e.t ;ea;t~~:t;l~:, ~:!~UUl:
19 November. Gezoud6n naar Atjeh eene kleine
Your het sullo b bedoeld p~rcefll Van f 3. per bOllW 'a jaaril.
proefz8nding eieren.
Gegadi!:\den moetell hunnc biljettcQ van inschrijving inzendeD aan.
voorJioemden Directenr, ,66r of uiterHjk op Maandllg, 11 Jailuarij
Van de lijders te Batge-Toelis tel" verzending naar
1875. jll vQo~middagi tien nur, en kU.1l11~n aa.:u bet Dflpartemn' van
Nederland ontrangen 7 brieven.
!JinIlenL besLullr inzage nemeD van de mcethriev-e:n. en kurten
II] dank ontv-aogen VBn den htler Gerrebrands, Easdier _grondeil, en -van de verdere voorwaarden vaD nitglfta. {Zie
telein dar aocieteit I'HfLrmonieJl , 12 dozijn speel!JAflr- . Jay-. Court. duo 15 September no. 74).
ten, dio wij pSI' H~ri)t','(;igtruden steamer naar atjeh
Op J.~u 11 -Jilllltarij 1S75 JOlJr den. Resident van Japar&, openverzenden.
'
bare aaube~teding bTj iu~chrijvjng "fln het llitdu.nnen en het van d,}od
12 November. Van de lijdera tl' Ba.toe-Toelis DOg
stRand en omverliggend llOut .zoomede van strooken zuiveren v.-n
het
onder geee-geid benter gebragte djatiho~ch lJjat~ari. gelegell in
tdr Vl,rzending nur Ned8rlsnd ontvo.ngen 8 brieven.
het diBtrict Badjai"tM, afd.ecling en residr..ntie .rapara, groot onge'eer
Daa.r blijkenB mededeeling- VBn den eeratan.nwezend
SO bOllwl'c.
officier vall gezoudheid te Fort de Kock ook derWBIlrts
!Ie fQor'ITaardeo Uggen ter inza~e en. verdrTe inform .. min zijn til
van het oorlogsterrein zieken wa-ren geev8cueerd, zoo
bekomen ten burele Van den Directenr van Biou.eD.I!:l.ndtch beatunr
en vall den Resident fo;;orlloemd.
macntigden wij ons 8ub·comita tt'l Po.daog, OOK: aldaar
zooveel mogeltjk be~ul p •• aUl te ziju.
Op den 18en Jalln:vij l875 door qen Reaid.ent VAn Probolinggo
22 Noyemb.r. Het lid-li.cretaris brachl he den .en
opellbare aanbededing bij inllchrijving voor de nplojtatie o!, den
voet van art. 9.
fon art, 10 van het bollohreglement (5thl. 1866,
Lezoek nan de lijdera in het reconvaleacclnten-geaticbt
no. 96) van een gedeclte van de onder geregeld beheer gebragte
te Batoe-Toelis verpleegd.
djati-boll,u:lhen ]Ul;en, lJra-Mi, BolrMpotldok en So~mtrgo" gelegen in
24 Nov-ember. 'lengavolge vall bovenBtllsud bezoek
het di,trict en de .afdeeliDg Krahadn (reaid. Prob;;linggo), groat
uerw8Rr~s gezonden:
353 bonws en Dlder' aaogeduid cp de daarv3n veruardigde bart
Wl!t g~oGregigter.
20 mnndjes .inlandsche tabak,
De voorwaard.en en lIchehkaut liggen tee iIlza~e ten burde van
500 p•. gOlld.ehe pijpjeB,
den Directeur van Binn. BeituuI en ..-an den Resident van PTI}176 " bauten pijpen,
bolinggo.

:. ~~~ ,;~:!F~~~~~j;;:~~f:;O:£!;·r::~ ::n:::w:::::',:g.:::::: ..r,

TELECRAMMEN.
Batwia, dd. hedeh,
Benoemingen, anz.

VilRLOF VERLEEND: fOor den

BENOEMD, totnotari. te Mr. Corn.li.J.II....a
.0 tot kommie. op het re.iden.i. bnteo. ttl Madioon
Mulder.
TOEGEKEND.: d. gouden medaill ......n· d~n ~&-:
tih van Kra.wAog Ra.den Nat-a Nagara en
Kapitein der Ohiner;en te Rioow ,Poei
VERLOF VERLE~ND , w.gens
oflicia~ ':an gezoll~heid der 2~ k1asse "an
BEVORDERD : bij de militair. administratie
OVERGEPLA.A'I'ST, n .. r O,leb •• de majoor Mid~
delaar _en TIlla.r uet militair departomeot-' de majoat

,a

1500 atnk. cigaren,
500 H manilla cigo.ren,
500 enveloppea,
5 gro9 sta.len pennen,

1000 p •. cigaretten,
72 spel h.rten,
4 damborden komple.t,
6 domino spelleD,
ee.nige lectunr.
25 November. Van tlen heer De Bruijn Kops ten
geschenke ontvangen een I-;artijtje ~ectuur waarvoor wij
ZED. onzen dank asnbieden.
Per steamer • YoorWf!-art8 H naar Ned~rlnnd verl,onden 62 brieven, afkomBLig vall de lijder's te Kampong
Macassar en Datoe-Toelis.
2G November. Van de heeren BouriciU8 on Paddingee ten geech<'nke ontvangen eene partij Rollaudache bvek~u, WRatY'oor wij bij daze onze meeste erkentebenev6DS

lijkb.id betlligen.
27 Nov.mber. Verzanden no.r Atjeh:
50 mondje, inlandsebe tabak,
8 man den aeltersw:a.ter,
7 dam borden kampleet,

De Direcleur van Binnellland9ch Beshlur maakt bekeud, dat o}l
Mal1odag, dtll lS(lcn Januarij e, k., " voormiddags ien 10 me, door
!len :esident van ProboHDggo ten zijnen bn~ele, met iDachineming
vau het TI.lg1elllent op het houden van aanbestedingen (Staahblad
1870, no. 3\)), in het openbaar :r.d word_en !\8llbeijwed:
het llitdunDell en het v n doodibland en omverligi!1:ud ,hOllt~ zoomede van ~tronken zrriveren van de onder geregeld ~heer gebra.~te
dja~i-bos.c:heJl Socmber·poh~ Socmber·da-wc, Ga'linf:'~ Klenllng. TarollkID, Taloepari, Lipran en BaIljoe·aDjar, DeDevem dll onmiddeUjk aan
die bonchen grennnde dj~ti·tllillenJ gelegen in het diBtriCt. GeDdiDg,
afdetUog- Kralcsalln (ruidentie ProboliDggO) . voor welk werk un.
den evclltneiel1 aann~roer aIs loon 1.:1.1 worden oJgbtun:a1 het door
dl'l nitdnnuing en zuireriDg vorkregl'ln hout, tegen betaling ll.aD dl'ln
Lande Van z('ortanigen prij'i.. nh waarvoor door hem hij de aanbe.
!lteding zal zijn ing~~chreveDJ behoudende de Regering zill:h evenweL
uitdrukkelijk hr.t regt ¥oar om genoemJ. werk Diet te gunnen, wanneer de prijg flien de hMg!te in\chrijver 'oor h,et hollt bicdt; dO'Ot'
Haar te bag
geaeht, zoodat de toe'IVij:r;ing-niet dan yoorloopig
zal ge!u,lhieden.

Verstege.

SCHllHPS-BHRIGTJiN.
Aangekolllcn Schepen
te SBDla.rall~.

Ned. bark Ka. Balboer, Said AchmadBin AijdrOO8
Sabap van Palembang; _Reim.
Eng. sth. ,Dahlia, ~. CrawfQrd
Moormann en Co.

'I'\o'ordt

n~eB:::::;:~~~~l Iili~:~llU~r c~ez!:! ~:: ;:iel:lltn~ande;l'o~I~:~~::

wie

Vcrtrokkcll

or

teren~ nadere inlichtingen
aan?.:ijzingeD te bekomen zijn.
De inschr-ijfingsbiljetten 1l10t:tell aan la~t~tgenoemden worden in~
gediend.

bij

van
Ned~

benevena ala g.woonlijk per elk van bier ,ertrekkenden

van

Iodramaijoe.

~chepcn

Sft.IDa.rang~

Iud. 8tb. Gouvernetlr GeneraBI Mijer, A.

Ver~

maes J naar SoerabBija.

GR.O}'']lE"X De Directeur \'/l.n BiDne.olan(hch Beiltuur
bekend dat de Regering' het voornemen beeft om
twee perceelen OuolltgonneIl gfond~ waarVI1:1 eeo reilBortereDile:
onde: de de~~aj3 Kandangan en K'lndangtepoolJ en het Ilndere
onder de de!lsa'
Goetji-alit, KenoLgo en Pakl'l1~ elk groat
ruim 400 (vier honderd)bollwlI,en beiden gelegen in het
distrik~
K~nda'-Lg:lD.
afJeeling
LotII1adjang,
i"e!lidentil'l
Pro·
bolinggo J 'foor een tij<luk \"8n 75 ('fijr ell zeve.ntig-) ja.2.r ill
erfpacht af te eh.l'n, overeenkolllstig de be.fl:1lingen. voorkomende in
WOESTE

Am.r. bark Mij.Lio Belle, D, Plumer, n ....r
b.ij •.

maakt

6 domino spellen}
6 lotto 'pell.n,
8 dozijn' spell en kan.rt,

tijd 'an tw~e

jareD, aan den iogenieur der telegrafia Hoatuiar..

Soera~

Aangckolllcn Schcpcll.

t;e Bata:vJa.
steamer eene groote hoeveelLeid dagbladen-.
28 November. Van het hJofd-comite te 's Hage be~
~~8~O~~1l~;~~ i~i~:te:o,v;~ ~~t:a~:~la]dS:O~. D_~'16~\~S~~~~~:!b~;~ I' DATUM YI.-'.O N. D. SI;REPl:.-l
AGU1'8H
ric:ht ontvangen dat per SW!lmer S'4matra aan ons zijn
m
en
afgezonden:
10 kisten boekwerken.
gende bijzO:ld21e
::·d.I.pfe~:iA~!~;'~.:t:r·R!!~:~n.~~~-;:·c~;~;: .~i!o~~~%o.
4 kisteu daarvan werden aBngekooht voor rE'ke·
hij~~~ ~~g~l~n~~r:rrY:~~r~:;:~ ::OJl~~~g~~lll~O;: b~:~~e~!!:!
N. I. Gauv. Gen. Mijer Yermaas ........ Atjeb. N. I. St. Mz_
nilJg der alg-emeena kas nm de N ederlandscho Ver,;\e~
het n~t~esteldr. minimum '-~n f !. _
(eeD {!llTd(;n) Tier bon""
/I Zw. Amerjca ......_ .........._ ............. Adeo G. Snermondt & Co.
niglllg va.n het HoDde Kruisj tBtwijl do oy-erige 6 kia·
ten Jeduur gesohonken lijn in NeJerla,nd door ver",I"gb,bb,.d•• wo,o'
Douderd'g 25 M.. ,t 1875 1
8cbillende perNoneo tengevolge van eene door hat
van. Bu;tavia"
dngelijkH. met uitzoDllel'ing l'"aJJ Zan-I'm feestdngeu, ten kantore
lim den direkteur van BioD6nill.nsch .Beetuur- de gelegllDh6id gegenn
hoofd·comite goplnatste advertentie, waarhij de inzen·
ding ten behoeve yo.o onze y,icke en g_ewonde Btrijd.era
in India werd verzocht.
De ontvaDg~t van deze 8anzienlijke pllrtij lectuur ·
- w&!irtoe van hieruit ~enigen tijd gel eden, ale van
gulden),
zuo groot nut, aanvrage werd geda.an eD waaraan het
Gega.digden worden uitgenood-igd hunDe biljeHen van iDllll:hrij-ring
hciofd-cowite zoo apoedig wist te· kunnen voldoen in te undeu aan den direkteur nn 13inncnlamch Be!ltnur. lliterlijk
wordt met verlangen tegemost gezif'n.
nxir of Donilerdag, den 25 Mud 1870 des Vwt1Iliddlilg~ ten tien
"i:e Bat.aTia, ..

~r' ~e~~~: i~;~t!~~:t!~{J ::: 1~)7:}n Y~~rt:ra~:~::c~: ;:~
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Vertrokken Schepen.
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Aangckomen Passagicrs.
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Oproeping van Debiteuren en
Crediteuren.

TWu.ruit blijkt het doel, n:l!noor zij bestemd zijn. en mueten be:'
vaHcn den naatn, den voornanm. net- herocp en de wQonpiaatJ'l un
den ioschrijver,:Zijoo handkekeni -g. de OUlECbrijviog VIln de grandell
W&ArYoor wordt ingegch.reven. dft erfpllchatom per bOllw en per jAar.
welke dour hem wordt gebodlln, benet'eolo dagteekening en keuze
Door den eut;uteur in d~n boedel n.1l wijlen dllD 2en luit del" . nm lVoonpiaah.
artillerie A. ~I. Hoe4t. te Soerabaija, vo6r of uiterl~k, op- 1 JIl";U*
De in!chrijvingaolljetten.· worden in. het openbaar gaopend ftm
~rlj ]875.
hntore van den direeteur Tan 3innenlaodseh Beostuur. dill V()or·
mlddags van e-.-eDgenoemde dagt')ekeniDg tell ti~n UU, waarvaD pro-Door de voogdease der minderjarige kindereu, in d6n hOlldel -.-au
ees-v.:rbaal worit opi:l!imaakt.
wij1eD Job. J:c. Uen.dr. VarenkalOPI te Batavia, binnen ~ maandtlD
~2 Septewbu IB74.
T
Door de e-xet::ut_etlra_ ill den, bowel vall wijlen A. R. H. TollillS
Bcnllet, te Banda, binnen:z.M tnllAnden' :d 30 Jtlllij lS1'~.

ua

Door tlen generalell gemagtigde der executeuren to,bmentair -J. A.
}raclen~an te :MaluS in_den boedel van wij~en W. ,G. JUtting, bin.
nen me maa.nden __ oa n September 1874.

Door den gelllagtigde K. F. Hordijk van' den e:xectlteur, in den
boedel van wijlen ·B. Warruinck, te Soerabaija,' binnen is ma.andtn

.na 13 Ocwber 1874.

Do~! J. J'lbnitoo. gesubatit. e:recnteur in den b06del 'van wijh:n
1. BiJlenld, te Soera~sija, bin.nen drie maanden _DR 11 October
ISH.

wij~e~rJ~A~B!:~:,,:le~g~1eb::c:~.;(~a:e~ento bi::~~;::'
ma.a.ndea na 17 Oetober-lS74.

-

Door' G-.' i; Wermuth. && Samarang. -hnvurdu' lU ·-dOD boedel
'Van ,wijlen W. Klein. ·binneD drie maaDt!eQ, 011. 26 Oc&Qber 1914.
D<.or ~. SIl_matruohe :Weet-eo 'Boedelkamer '~e :Padaug: in de.n
boelle1 un WU1en U. de HaBa, in Jeveo }e machinist un boord
der ,B~a.M,_ binnen ilrh. munden DS tH. Ootober 187,.
Door de WeeHn -Boedelkamer-l~ Qanda'in-.deo'boeael'-nn lJijleo.
N, A. de Meij MecimaJ , binnen .&e5 maanden ._1la 5 Oalober 1874..

Door de weduwe mtameu'Wre e:xeeutriee" 'in-, --den boedel 'fall
te Soerabaij8;' binnen; rier mandu Ill, 98

~_ ~S1,!.itt_ieb.

'DOer,:- de --wedtt~ 'eucatiico -t&' ~m;~ara:wa -in- dell _bOedel ,vaD

;J!J:m~i~~J~·:::~~'I=i7' '~O~f~:a. ~e87,~DfADtcrie

t:

Kunst- en Letternieuws.

"

-"

Van P!ldllng. per Ned. Ind. Bionuuchip Prius AleuDder..- b-pt.
BieI"in!;3. de heeren Sikk_'s t:a ram,. v. Sob,len. FrijliDk." Wt!bb~
Schril!der en fam. J Guud.con en falll.~ v. Bueren, T. Ge~dei:eD. beneveDli Z, M. troepen.
Va~ Mjl!b. Pfor Ned. IDd. doomschip G. G. Mijer-, de heerea
Kat en f.ni" T.dl'lmll. SteijllJ Sardlteeo, T. Donln, fioelnv ..llr.
SpoI:rij. Zeilstra. van Son. bene,en~ .Z. M. troepm.

Buitenland.
Turkije.
De ,A..-thos-quaes-t.ie.

BIT den boekbandela.r
Douniol h•• ft mgr. DIlpanloup, de biaschop van Orleans, een pamf[et in bet
Iicht gage •• n o•• r den roof te Rom. on in n.li. tegenovsr de Kerk- gepleegd. Ret ill! geschra'fea in den

Na dtj plaat8~n in -PBlsstina. segt .iet Yaal!;JaNi, voigt
in heHigheid do berg Atbos, gelegeri op eeQ der land-

'arm. van sen brief BAD den heer MinghetH, die in
18'B'-een -van 's--Pau8en- ruini8tere Wa'I en' die, schoon.
thaDe een lid van bet Hali"anscbo -kabinet1 nog, gelijk de biB8chop zsgt, een vriendelijkt\ b6rinllBring 'aan
ztjn vroegeren mee6ter beeft beboutlen.

Bautal klooster!, die aan ,.rachillond. Oosttlrocb.goJ.di.nSligo . ge.indhed~n behoore., Griekon,. BoIgaten,

FLAl!iOR .•obrijft

in d... ·lied. ~Ia(.,.

0'

s; Io.t'''l-

g.Dde:

.AI.......oo·u bij d. bandle. k.rel ale Jao Van Bout

(d9n held bij Leiden'. bel.g)ga ..ee.tw~ bij d"bee.
·,re!, dieonlaogs ,vo.orbet gonv.rnemen! de Bchilderij
"", •.• :aa~koehttlnOPd~ AmBterdam.obetentooB.telling, dno haddon de~.n wijler gehandeld, De.e. h....
renkoehte!, .die .••hilderijv"" e.e,!, ,kllDRlk()Op... Yoor
I 2500. D. schiide••• If bad.r 1 10()0 Yoor gehad.
lk mi.gun den wakkeren kODelbandel ..r .d"" winatje
"'" I 1600 ni.t. Bii' b.el'io bel' de bonDe ;usrre ~

tongen, die Bieb van .Europeescb Tu-rkije uih;=r~kk~n
iu de Aegei sche :ee. Op dieu berg vindt _meQ. ~eD
llussen, eOI. Die kloosters hehbeD ceD aoor~ v~ __,:npablikeioBcbe iorigtiog, lDaa~ etaan onde:r het_:_op~r.
toetigt 'an eon Turkschen ambtenur. Het -·rijlls
kloo.ter Baja-Laura ,b.boort .au tl. GriekBObe mooni·
keni het, kloo8~1' I,or~n wordt bawoood door:_ :_ ~ul~a7
ren', te_rwijl bet klooster- nm don l;ailig_en- Panteleimon
eigendom -is van de RU8sische monntkeo. Om _ -bo~ . hi....

.te kloo.te. nn~we.gt ,iob d. ,: iN!;, ,welk.
oDlango· pl ...ts hail on die d~d • . TI1IIk80l!e
::aegering te Koootantinopel, ton.laa_ .O<>k. io de
...ali: betrokken, ten uade.le vaD de R_nwerd·.
a1eobt.
OY~r .d~aan,leiding lot d<>11 'wiatword'.he' 1'oIglII!de . melig.deel<h
_. _ :
In bet begin vaDJuliJ 11. o..need. teSalauilr:a de
Ruesiocbe 000011\ Jakllbow.k1, die ulMtdeiJltiug . .

• •'

• •••• •
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'/
~~~~tA~. '~~.llbeer.li.td~nook, betlijlr:d.fti'l" '
op oeli lti>ombOot ..'an d. 'Ooate."lk..,h. Lluyd drogeD '
eo te Athoo .aD wal .etlen; D. Ru •• i.che lJIonnik.n
wiideD" nii: ,bet :Jijli i>i.t begia'"'' op bet g.m••n~b.ppe.
lijk kerkbof, maar, der froomheid tor eere. In bet
klooster PaotelGimoo. -Daar· e'6Dwe~ de zaken up Atb(!6
, g"m~en.ebippelijk ger.geld worden. Debben deB:uooiacbe
. inonnikeJl;' zU tt ook in bun eigen klooatel', Diet ailea
te .eggen eo aijn 'sChaDk. lijk van bet boofdbe.tuur••n
aiot"Ae ' Griekiebe monDiken k .. amen op teseD , h.t
begra.eu ,an een niet-,mODDi k in het klooster, al W8EIJ
de doude RUB oo~ nog eo!} ;vroom geweeet; ,zij kOlldl!lo
zicb groDdeo ' op de gew"'0n.te en de b&p"liD ~e n dicDw
. . ngao._~de rRatge8tf)Jd. ,De RUlison wildea. I:iQ d~ JIBok
toiJh · dooneUen en de TurKecbe v..,l icie werd iugero9pOD om bet Ollri.tolijk geochil to beel.ebteo; de Turkacbe K.aitnakRD kwalrt mot eeD afdeali ng gendarwen~
m•••" .,·d e R088ieche CODf'lul to MonAatir, MnIi~otf, was
door liju. gulcofsgsnoolell gewa.sr8cbuwd 'au verscheen
te gelijk met , de policitl; toeD de K aimakao "an .tijn
mogt d reigdd gebruik to (osken, hAolde de coosul de
~uil8lecbe "lag td voorechijn tl D de Turksche Dmbtenaar
Jiet, _ toen oak: het. vooratel \'srworpe f.\ WAH _am de
.uk ~D de be8~iujllg ,an de Porto en VaD deo patriarch over to .laton --.:.., pro test aanteekene n weg ells
i Bcbendiog van da betaaDdu bopaliD gan en verzond ~it
n&ar den Grootvizior. Ret Iijk un tlen Rus werd In~
tQlscheo tU8soheo (Ie doode moulliken gelagd.
D~ Grootvi~it'r to KOIlt::hntinopel Dam de ~aak: Dro
sti g op ~n gA f dell Mini8ter 'Van Buiteo laut.lsc ht! Zl~
ken lest bij den BUIJ8ischen geE4ut Ignati~ff aa n ttl
w

~:ij1:-r~h;tr~~:gh::'Olijd:U va~~D(~:l~ ;::i~~~ l~~
klooBter '" Pacteleimon en beg ravin g

op be t gemBen
8ehappeli}kkerkb,0f" D. WeeDer DelltlCh. Zeit. ODt·
ving .e~& telegrQ~, waariu w~rd berigt uit KODstan*
tin opel; dat -de Tllrkecbe R t!lg ering l het tal men van
den .RuS8i8oben, geza.nt moede, laBt hJ\d gffge veo bet
Ej~ ;~n den 1<08 op te grtu'e!J , - een berigt dat nag
fo.! ~i.".';.:: I;l~ b.ijut, Wnnneer wij denk en ZtHl d~n :IDvloedt
Uit1Il RU8laod in de luahte jareD te Kooelantin opei
uitopfent. · T ot eeu oorLog Ml htlt ec.hter wul nl(;t koDien ov"r deze zaak, tentij een pBpierel' , - in £leu
form 'aU nota' tj.
H e t goscbiJ heeft c'Ve rigene nag eel) <Jitl peren grand;
ft!eI:1 kan duri n ~eu gefol g r.i en van d e BuigRar9che
k9r"quaeetie_ Binds de Bulgall rscb e ker k Qoftfhauk ij lijk
i. ,erkID8r~, - c en YIlU de , elf) Russil!cile intri gea beBtaat eeri",.onv~.rzoetllijk e ha .. t tus8cheu de G ri ekache
Cbriateoen . ~an )den eeucu, en de Bulgo.ren en Ronen
RaD
.
kant, SlJmmigen ge loo~e;J, lint de
zi c h t en onregte beroepen op de

."o y""_···o-·

A

en'~:: I~:;t~~nti ~ ie~:zi;uf:~:~l::

to -betwi8t~ n. Zoo iD o.lLJULDd de HUB8i8ch e 1&de zaak; de G riek en louden het RU8sische
gah ee l van den Athas will on 'ferdringeo .
mettertijd ee n oorlog Illeer gelege n kome
thana, "Wol'dt 2.ulk toen qu a~8tie ui tge8pon oea to~
een·-:- caeus belli. Dtt politiek vcratllat d ie kun8t.

Engeland,
De ulirtrike.R".

Demen tioodauig toe, d&t men ze l>nJer de
d.g~lijli"8\!he gabt"ortenisiJen kQn r~keD en , Som wige
van die werkBtakinge n h eb b~n hallr oo rsprong to douken
aan de overdreven eischea 'tao de arbeide re J matt.r het
meerendeel moe t worde D geweten 8.an den achteruitgaug ' d ~r' f.ak c n. 'floen de "a! ge lr.ee ~w l'er"eeoi~ i ug van
m ~i ""er kerf'l"
ouhmgij vergad ering
hidl d, bleak,
}lat het ""Dt.1 ledoD in bet I.at••o h.lfjaar met 50000
}los verminderd; do presi den t me endo de oor~ a.<tk van
.*;1eee-buitellgewone vormillJ eri ng te ruo t!te a zo.:!iten, in
de g roote kOBleo, fetOol'zaakt doo r dd ollJerstBuDm g
van de werk&taking in Staffurllsl.iire; een buiteu ge wo'
Delen

no boofdelijke omelag was .tIoodig: geoonleeld om die
olldcrste unitl g te kunn eo verleen eD en de tlpbreugst
viel te moeij el ijker, omdot dei ll d ustrie k ~\'ij1lde en er
overol winder verdiend werd .
.
D e Rroolsto werk8lakin g is op dit oogenblik tHe in
Zuid#We6l~LBncashjrt}, WRar 15 a. 16000 u.ij nw erkers
JeegJoopeu. 10 8t.rijd Diet de f1'o~gere g0 9l'Qotlte gaf het
hoofdeomite hier nan de arbei den de n r!Lad om de

~~~~:g lev::hi::t~o~i~ v~l:regllle:l~~ra;~~~t~:
plaate 'Van 15 pOt. Eooole do pa t,roons wil der! : de sfge,.al'digden 'a!1·d~ lD ijowerken nam eu evenwel ml'e
de,;e transacti e ge c n gen 08;.!e n. 1\)ch 1.u.!Jen ~o;ii Bvoe
dig mQe~o n bnkltcu., WAot Ole o bere k-eDt, Jil t over veer~
A

tien dCg»D d. beunen geb.ol I.dig zulien _ijn en ,an
het bo~fd.co mit e is ~een hulp te ""I.H'lhton. D e w er.k~
Haden in Fir" en Olo.ckmaonnn hebbeo bun den weg
gewezeD. dieD het in zulka geYDUen opgA atj teo geta..
Ie "an ',1)000 ~.bbon zij _ieh t 'm .Iotto op ganado of
ongeoado caD de patroons ruoeton OVttrgefeo. De w3rk·

Ii.den io NortbOlDberl.nd prot •• teerdeD togOD het op·

Oav~l.rie.
, 860 ' " 450 160
Art,lIe"o.
2 160
2 700 300
Geoi. . . . . .
"
1 200
1' ,600 ,', i50
Bpoor,,~g ~u troinsfde.tingen.
860
480
80
KuotartIUe"e ,
'
120
900
80

81 680

46 360

Het Steentje.
De g~vaQganu6JJlillg van g raaf Harry von Arnim is
i'en di er ftlitu'!l, wel ke. hat eigeuaardig gevoel c y\('~k~
keD, da b ruttn in OU~6 ee uw Hsnsati& Doemt. SOlltJatie
dst is, '~I'woodariag, .8oiarik, .m edelijdeD, vraee, erger~
nis, 8Lije4~ kHmm s Dde verbllzivg en du.n vcrgetnn. Ret
berigt warde .verIiOlDtw. mau staat ontbutlJt~ men lQo pt
roud, fDen vraagt iulichtingcn, men w6agt .g issingen,
man is er, me:l is deo drs$d weer kwijt, 3n dau
wordli de zaak 1.101 tiBer gewOO!l on men ,ergeet za.
G ras f Harry 11Hl ArlJiw, zoo lellen we in den Tijd,
iii dau \'oo r be t ol>genblik do liOll 'VBD den dag 6n da.t
Wij J om dat bij, nil een huiszoekiog' ten zijnen t, op de
Berliner Stadlvogtt:i 8cbte~ 8.lot (1 0 grendel is gelet,
beach ul digd VItU het .onder tic b bOlldan of verduiate·
r eD nm StRlltestukkE'lJ, De T.B8k i~ nu gl3DoOg b e keod,
de graaf wi! unkele stukken, di o bij tijdens zijn g ~
zantec.bap t o Parijs of vroeger ontving, Diet ft,fgeven ;
bij boftchauwt ze ale priYate atukkeo, dUB aId ziju
oigo ndom. De m1ni!:lter van Bu itenlnlJdsch u Z'!~;
k:\DSeliar van het dllitsc be Rijk, prins O . to' . , .- Hi8 marck yordert ze terug. Op de na.meus ham \~ij het
gureg tshof iu ~erl i o ude Idagt, ,'olgt de geurlge on~
mi ng Vlt~ grIlB.f von Arll im. En de regtera te B ~rIijD
zulle n ulct\praak doe D.
.,

hr."

- l\1idd.l er ..ijl doet reed. de ,penbsre meeni ng
Qorlltltlll ~' ereta.lJ.n; D~ Time, sl88,t deu toot\ GaD oe r
v.roul w... digde .edel ijkb.i d. H et Oitybla& keurL bet
goe..!, dab er een malll pileI en perk warde gesteld I'lao
11:' !:tcb"amte looze op~Dbarill g vaL ails diplumat;~ke
gehei!non, did ill OUZtI fle i:~" !.ll:!.fi.J OVer ba.nd toene~mt.
Ret. heriunerL l\a n E enedi Ui, Gramout, Lamal'mora.
Ja Ul lnPdr, d&t bier de llleestel' iu bet vo.k wordt vergt}te n, de ma fJ, die be t 1100r BeDe d~tti gesebr~V'eu ver~
drng ovt:r B01gie en Bolland op eenmaal door Euro·
p& s!in gtlrde; dtt wau, die in eeU zijner vuilniskarren
de brie fwilJBeling t1l83Chen PallS en K~ izer openbuQr
In."Akte in een rertalill g, die eon wol op ' t eigetlb e.
)8L1g Dereken lle sJordi gheid v~rrieu . Jamm er, da t LU ~n
hier vc rgeet, hoe t ijdcus het Cvu cilie VIlU h.,t VaHcaan, "lie midd~ l ell io 't werk werden geateld DID de
ge heime Btukken magtig te worden, hoe ieder ve rra~
de r w(ll'd geprezfJn au llog gepreze n wordt. WeI jl\.IUmer, dnt men verged, hoe nog fOOt een lge woken
de apo8taat we rd toeg~j ui cbtJ die de ramp~t\lige bri8 #
V ~ll rail zijQ ram p£8.li gell vrie Dl!, aBn de openbaarbeid
p rij.8. gaf, om vo l tlo~ nil1S: te scbenlr.eu aau ; ljD h&t\t.
tegen de Kerk, t)!l zij il ha" t t egen allen, die hS8r
trouw blaveu of tot uaar zijn t eruggek ecrd .
G eeD ,erd8diging Vall ue t Hc uenden der di p!olUl\ti e·
ktl g ehei men wOl'db hi er beproefJ. Die t4chenula is
waarlij!t" . een dar droevige t~e kt'(' en d€s tij cll!. Zij geart
hee.pail aan , waarloe het b egrip Villi eel', Waftft Oe het
karlt.k~er in onze de.goll iH g etonkeo. ?rIBar, wor tit die
echcf.lI1i s ni et bevorderd door de koorhachtige niouws ..
gierigbeid waarmede ied (~r ouzer tt!lkoD dQ-ge, telker
ure, ids nieuws ,erlaug t en Alles wil weten ? D e
r.i ekte OD zer toeatanden, mo at w"l gev&llrlijk , wei d rei·
geu d zijn, nu ieder der belan gh ebbenuell te lkenfJ llf\Sr
nen t Qestllud komt V"cruemen eu t elkeoH onge J lJldi g
eOD besli8send antwoor u verltmg~, 't geen n iet ta goven i8. Bevorderd dp or di e ni eo.wegierigheid, wordt
di o 8cbenn ls n~et bij na oDvermijltelijk do or de ODze ..
kerh,eid, wAarin ieder, die zich in onze dBgcll aan 't
stllfLtswausleve o waagt, rerk eert ? lil e'n staat, in dez.,
uagen \'an vr ijhei d, RaD da boogil te will ekeur bloat .
Me n lIioat.) werktuig zijo, niets meer. Ma o wordt gobroken, zop spoedig de machine wei gert of vetale-tIm
blijkt. OpeDbaar wordt let immere ge«gd, dat Hllrry
YO D Arnim nit P~rija . werd teruggeroepen, om ~tat liij
nio t lllonger blilideliIlgs wilde doen, wab doo r B ismarck
we rd ge wihl. Daardoor werd ni et ail een ziju la opbaan
gob rok en, mllar oo k zij n ear aange rQ Dd. Was het won..
dar, d.t bij de bewijz. n bij t icb bield. dio tijn n80m
kcnd.n herof..II.n bij tijdgoooot en nagosl.eh t? De
uitgaTa der tijdeDs _het Concilie gewi8e elde brieven
heaft reeds eenmAal in de oogen <Jer Iiberale 'lterel d
grBa.f von Arnim tegenuver priull 'Von Bism"rc k. in 't
gulijk g •• told.
Ma.r vooral i. bet .dO treurig teeken ,de. tijd., dat
bUna aile oldu. op.nb •• r gem.akt. stnkke" .en onz.·
;.. <> r;:j.,.~ .... ;..1 "" ':' ~7::::.'=;: ,
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b. v. bet boek van Lamarmora en op ieder det;;er bladtUden ,indt men d. laagste in t ri g~s. h et ellendigo t.
b;)drog, de meeet t)yo iecbe oneerlijkueid ell een pra·
'lende hebzuoh t. Ve rgeot daD niet, dat Lamarmora over aI, WDar hijzelf bet woord roert, dan tOOD der tele~ ..
dig de onscbuld a£mneemt en zich meont to r echt vnar·
digen. Zoo is het steedll. Wi8 hot ontw e-rp tr8.e~aat
lUliIschen Pruieen ell FralJkrijk hebbe ootworpen, wie

d. pen bebb. g.'06,:d of d. gedacbto hebbe geleid-

patroons nog laogen tijd d. w.rkli.don b.dde n kunnen ontbe ten. 10 het lloorden van "\V ~ltt8 ht:bbe n de
mijLwerkers ook "bet werk geataakt; in ~uid,WDl e li
o"enOOD8; de werk~taking duurt in 8()wmige Illijnen nu

spraDk vaD ge won e. all.dug.cbe eerlijkbeid bad be·

worden

opgenoemd'. waar eedert kortoo of langen t ijd werk·
• ~king.n b•• taen: Met d.zen Ioe.~and .t•• t il. toeIftl-

ming

,,~n

de volku!,rhuiain g in DUUW', verbsnd. AAo..
getian in de Verfie:dglle Staten d e nijrerh aid eveUQentt
alleabebal'fC in bloeijell~en toostaod ve rkee r ~. gaa n de
meeete BrbiJiders'naar Anstralie, meeit n'BDr bet zuidelijk
gedeeJte, w~ar zoowel ,Voor den Iaudbouw a1 5 voor
den -'aftoleg ·,aD Bpoorwegen gelre k. ;S Ban arbeida..
krschten. 'S~mmigen yoorspelJen een spoedi ge verbute·
ring ·ili de~ t088tand der ' uijve~h ei d, wnardoor waar..
flcbijnlijk ook' ann looD8vermindering en daarmee ook
.an 'de wer~etakingan eeo e ind cal komen.

Japan.
, ""Ret:.J.,-or van , dat lood i. than. g.b ••1 op

.00

regeldeD yo.t georgaoi.e.rd , ,m.t haDdhaviog

taO

go·
b.t

bet:"·J:;:lln~:~ i:·r~~g~ij.. ~~:""j!~:e:oo~i~j~reD
clienatpligtig , "ij bo~leger ' of de vJont; doarna trouc!'
hij ;. ".~or,.2 jaar ' in ' de reser-fe' en wordt gedurende ·di.8a
liJ1L ttit kort.. borhalingsoefeoiol!6n opgero.pen.
,Tot h.t 40e J.'enljaar behoort hij •• nolgoo. tot
.d8 :_soo:geD. .m~ 2& reaert8 of ' militie, .die e~k~l iD·
gev.l', ~,. aifor.tenMOd lot 18ndlreorverdediging. to
.amen komteD, .....rbij alodan to.enl ..lie broikbare
jongpllng81l, van, 17 tol 20 jtuoen ook wordeD i1igelijfd.
•. :Q8 : Q~~a~n, ~D oDderwor-pen un eeo E'IBIll_
e p! ~h.
~1lllif" ."""eeD gedeelte bij" keu... ' aAogo.told;
~' ~lII6ll .e.pligt '1 ' jareJi ' in , dieDn te4lijYeo.
-- ~I~ ,.n he.t leget"ojnoet ,ao : ~'rede
.IL~'fOet , '1ID oorlogll .. a\t ,olllt : ,
'

>w,•• ",

3\160

gateD'van den I!Itrijd, mAfI.r de groote· kol eu voorraad
had beD tot de overlu;ging kU(lneu br('!ngen, dlt.t d8

reeds 18 wekenj coo aantai andere plaatson

d"ingtallen.
door ."',,, "....

in di en een ' dezer t.wee, of Bismarck of B enedetti, een
zoteo , hij zou d en onderhande!oar hebbou W'egg eB ~hopt
eo URMr eer en geweten de g80n kWAad rsr moedende
nahoren b bhb~n gawD:lrscbuwu foor de strik.kon hun
gelegd. Maar de stAatamanekuGst OOZier dagen, J" di ·
plomatio ODfa: r eeuw, ie de roof en de d.iefstal, tot
kUDBt verbeveD; en terwijl .ij oneerlijk is in baar mid~
deleD en bur. doel, wortH; lij teV6Q8 oneerlijk ill baar

in ee o der nummen

lau

/l..v~" I"d.m','h IJr•• deubl'ad btH'a~ du criti8k eeDer op"

,,'an R08sini l s uBarbier de Sevillej" aan het
e illde Ya u dat vef81ag least lQen bet volgend e:
... De uitvoering van. het orkest wall wac mou mag
II noemen se n uitvoerlo J . &0 pied leve," Met edele
IIlloncbalauctt vl oge.u de blll.d~ijd{J u dtJl', partituur voorIi bij en het . bad ar
v~ bl V"an aleof de in8trumenta~
, lisren eIJll taak vervuldeo, waarbij sij ni et met hart
I en ziel tegollwoordig
wa.ren. }Ii68cbieo is deze gis!Ising ni~t vcr vao d ~ wa.a rueiJ ."
Wij zouden nidt galU'r.Je ill eco b eoordeelillg dezer
wool'd en tredell t dq ar wij ove rLu ig d £ijn, dat de kun ..
(Ii ge\'"CH'tllagge rer d 'J pOI!iti a jUUit i:eeft gescbeiet, ma.flr
w6Dscbeo aHeaD de opmerking te maken, dal bo t niemand kRn 'e n moe t bevreemden, wauoeer bet o rk68t
iD quaestio zlch uu en dau bBO eue18 DoncbalaDce

. obuldig Dlaskt.

Z8a~

zuBen wij nog ferkoopeo:

•

RErSoWloGeEN,

J.

Ooncert. idem.
lfaandag G October: Bcbouwbutg.
PaJ.ltomime, Paleia.
Dingsdag 6 October! LolHmgri n ((leftS /ntje
nattdlclloe"en /Jatl te paklren.)

Om

zonder

(1756)

SOESMAN

00,

00

Pu,Dtomime, Paleie.
lJondudag 8 O, to6er: cla8siek concert in het Palei8
(Sytnphon ie militaire va n Hayden enz. eoz., kartom
pBs8abei ZWAar).
VriJdog 9 October: B.rbier de S ovillo, (Ook llie~
ono.rdill·)
Za t~rdag 10 October: Bcbouwburg.
PantomiUlo, Paleis.
Zonda!! 11 October. oie Zondag 4 Oct.
jJl aandog 1,2 Octoher, Zll) Zaturdllg 10 0 t.
•
lJiil[lsdag 13 Outober: L ~s Hug ueuots (~ct" a It · t)iii;~h.~ld!).
" oen~da!J 14 October. zie Ma!tondag 12 Ol.!~.
DQ;;derd!lf/ 15 October: rf annb ii.user (OiU van t a echrik ..
ken.)
Yerder; r epetitien, luchtbalexpediti ell, tli erenkwel1. ....
ik m ee n tewmerijflo eu Wl6t dies we e r zij o .....
Wij .'Vt'r UlDen eO t dllt artieten, die 100 enur m f eel
prn.es te reo, leer te be wondereD zija, "altiJ alB zij un
en J"n nonchalant zijn; JaL iellland, die oen - bla.a8~in~
strument bespeelt, ni ot eindelijk op die m8ni~r uitge ..
blazen i8, Ko rn t: QU8 Qcbegrijpeiijlr , oor. Al zoudtt oen
JergeJijk artiat zijn contrabae oodorstboven of zijn
trompet acbterst f oren cetten ,. en zoo trachten to spt'·
leu, dau zoudou wij voor ons ,ol~trekt. geene verwon·
de ritl g batoo llen; intege odeel, wij zouden nog in staat
fitjn vO ',l r ZOO'll executant den hoed af to nemen.
.

D e poatmeeBter-ge ue rr.al VRU S[Lgapor8 hanlt in zijn
!!\e.tate j4adijksch ra ppo rt "Is een .Ataaltje van dexcen ·
triek e" adrossen op brieveu het \l-olgeJlde ABO:
• Mejoti"rouW' '
met het witle krui. op den arID band
:.. '"''''9.:..VJ. . . ~ ~ ... ,. ,o.;i1
Verv8rschingdkamel'.
• V ia Marseill&a."
Taoh is di~ brief - en ook di t scbijnt een eXC8n ..
tricitdit - bolloot'lijlt aali. do:! juffer met het witte kl'uiB
bezorgd.

Aangeslagen Vendutien,
Diogsdag deo 8 December. Voor rekeniug en teo
~uiz. . .n don ho.r E. J. HBoib.l. te Pandean door
A. Mttijer en voor r oke:Qlog 'a.n den javaan Radell
DAnoe Widjoijo iu een van de locale" vao bet ,endu·

kantoor albier vvo bet peroeel ge logeo in wijk Jr. S.
no. 188 door mr van O".Dbruggon DIet bijpotheok
be .... ard.
W oensdag. d en 9 Decomber.

Voor

r ekauing

,Heeren- Modem,agazijn
VAN

~.

S C H MID T,
Pas Ontvangen :

Ec b~_ goud eu

K oloDeli -tot 0 0 met LuiteDont.-FOURA.

G:BRES.

!Ton...a.!! 7 Oclober .chouwburg.

van

direct betrokkoD
Voor r. koning von
bblac ~bebbenden in het ,.endulocaai 'Van an door ~'.

Ecbttl Zit veren ,
•
;
do,.
Enht gouden e D zilferen 8o houderbedu ltkingoli, dubbel
en cr·kel ge vlochte-n.

O mr:j" Z ij- ie t~ S.nnlPR~.
Infanterie-en K ... I1""e SABELS (Eobto kliokero .)
Dragona 'Qor aHe

rllCl!ell.

Fil. d'eoo ... SOKKJ:;:\ t,,\ de gro ot.b Dummer•.
(Ji7c~)

B .LL\ Z A R.

Zeer lekk.re Zoetemelksche en Komiiae KliS .
(686)
B. KARTU i us & 0 0,

Pas ontvangen:
P u i k. P'u i k •

:a: A R.:r NF. H. ,G.

(1608)

BOUMA,

,B A Z A R.
HAl\'I.l\'IEN. pUlke W ••tf.... l.o b.,
HARING, puiko in ...!:j.s.

ROLPENS. in stoptl.scb.

Prunes d'ente Fransche.
B. KARTHAUS &; 00 .

(560)

~

il

jj

il it.

Carlsberger B I E R,
H eele- en nal TO ' fiesecben.
D ortmuuder, Stein LI1~erbier en Ind. booper En g.
BIER en VALKBIER VolI.DboYen,
(1230)
B. KAR1HAUS Oil 00,

BAZ AI.

Eau de OologD o H S van Engelbard.
Vinaigre ar\Jmat hique _

P.iD Kill er.
Eau de Vie d. la'elld. ambre• .
Pleisters voor Likdooren.

Japan.che Taodpoede r in pa kken vaD 10 dOOlj ..
ol.cht. f 2,
TsndA olgel· kleer- en ba&rs.cb uijeflJ.
,
Courier t RsaDben. Eogdlsobe feTIsH!! laa.fak"a,pptJD en
En ge lsobe R egenjas8eu ,

B. KARTHAUS on 00.

(1131)

Donderdag den 10 December.

aao .eile uitBpraak de. regtba.k beaft te nDderwerpen. Dor.gtero to BerlijD culleD evoo good hUD
plig~ kennan at. de raadebeeren der Kroon, die o Yer
dE" aatl sprakeo op -Bleeswijk.Holetein moesteo b28liHs8n _
Het doet er ook .1 weiDig 100 of. of d. loopend. g...
rucbteo \Vf:l4rheid 'JevaLten, of de Keizer re.ade lan g
bet juk Vlt.ll tijn Kallselier m,oede ill, of da Keizerin

H. Bouma en 'oar rekeulDg Tan den boedel vau W1Jlen den cbioees Oeij Tioglok. i n eon d,er local,e n TAD
bet vendukaoloor alb i.r ,an d. por•• olon met hijp. IheaK b..... ard. gologeD in "ijk Ir, K no. 253 en no.
256 alamede van , eon regt von op.tal geleg.n , t. Sa-

en eeD DADtie:Jl~l-;e bofpartij den ombooggescboteD
landjonker boten, of de vree6 vao. von .nroim in do
<!PtH)sitie to 'Cien optred~u, oC het pla.o v.1l dOl89J

Vrijdag it.D l i D •• emb.r. Voor tekol1ing VOIl bo,
langbcbhend.n in het .endnlocul vaD 00 , door G, A .

latiga door Merle qq.

"Wermuth eo ,oor· rekeDing eo ten buise JaO den
om op ,d. een of and.,. wij. d. staaLkuDd. .ao deD
heer O. F . Frederi". door A. Meijer.
Kaoselier te oponban,n of eeoige andere redan den
prins VOD Biom6r.k t"t d.zen gewoldigeD .t.p b.eft
d080 besluiteu _ Wat . bi6r~&n zij of oiet, doet w~inig
wr, ~keaf. Daar kDODel1~Hleri>d.neD .ijD,di.,d••e
, ..aogeDtemiDg ,.rkl.ren. 'Da.. is bijna geoD' twij(eI
9f de Io~ro. togan Biam.rok bij ,deze gelegen4~id
re••o, &01 ' ...eder dalen. Maar ciit oIoIne iI, •• ke" , daar
Ie , i$ta wat pri.avon Biemarek , .reeot. , Prios ,on ,Bi..
Op Woensdag ' 9 December
marc,k is , .eer nlagtig,moar ' ,p iet . almagtig; bij , beIwlen nog worden ,erke.bt:
bee....,li. Ujn tijd; maar· bij i., Diet eenwig. TegeDo,er
de "Imagt , iodo boor. mogt eeer ....iDig. ja niota;
,tegon deDdood iogeaa bebeerlCbar dee tijd. beatand: .
c;fibij 1I1'" d8,_0", 4ie ' bem due ....rhed;o >oor·
bOOdeD, I.. ~.rlceren - het _ , bem oie'.
(1766)
A. MEllER.

ge-

00.

00

Op bovenstaande vendutie

voo r Vo!kovlijt,

voor rekening van e.D door den cbineea Tan TiQ g Hian g.

wanneer men bedenkt,

.on B ismarck io ' de ••

SOEBMAN

(1699)

m8t gemakkolijke littiogoD eo ruime berging.

eerst bare volls beteekeniB.
prin~

'RageuA vertrek, vuodntie boudeu n.D ZEd. inboedel,
zullende later breedvoarigo omsebrij,ingen worden
geanb onceerd.

4

bolaoghebbeud.n in het vondulaca.1 vao en door A.
lrleijer en , au lloutw-srkeo nabi~ beb apo olwegstatiun

is. ~et doet ar weiD ig toe ai" dat de KBuselier zich

C. NOR 'T I E R,

. To~ stlt.ving dezer Oe:weriog volgi; bier een lijetje
de r wer:c.zaambedeu, die 'dd bavenbe doeld e iUi!trumen·
tsl il:lten va.!! 4 tot 15 Octo bet' Uloe8teo en moaten ver
r igt~n. (~fe n houde dRarbij" in hat DOg , dat di e werk·
~all. mh eden dc>or hd geheelt: korps worden ferrigt.)
ZOlldag 4 OOt06~T: m ll.tin ~e musicale in bet Paleill

gobeim,
De gevBogennerniog 'an grue voo Arnim verkr ijgt
dat

znllon SOESMAN 00 00. vnor rei.eDinlt'
,an den HS0r

ADVERTENTI14JN.

,Circa 200 pic.loffie.

Vierkante

uitslaande Palm-houteD

DulmstokkeD.
(lSS3)

G. C. T.

nN'

DORP en Co.

Groen en rood

Schilderij Koord.
G. O. T. VAN DORP ~n 00.

(302)

De bekende langwerpige ·

Ran to
(1 503) ,

o ~['-.Agen

da

voor 1So:rC5i.
ia ... edorom Terkrijgbas. bij
G. O. T. VAN DORP

B A Z A

.'no<>.

R~

Apq:,tinaris-' -WA.TE~
wol1lt.oratdaag.geloet oit d. KORl'ENAAB"
"
(688)
B, JUBTBAUe .. Co,

.-1"

IA_I1IA, . _ ;

1"

W"orde~,S¥9~~,,~li~,"l~~~
>_,.D,Q9Ri. ' . ' " , ' !~.

uitgegevenen. verkrljgbaar.bij'

:"V~~H )lO:ltpt~;(jo.:~}tItia.rang.

,

'lG,O•. T.VAN1lO1U~,"IiCo.

0""6)

Det:~::~~:~~~~~~
".ganvpor l~. D""elllbe~l&1:.,,;$e
dQe.~, ~t1ea8~r~~_ ,

0. NORTIEB, :Am.

(1'170)
ZAXlIIN.

VOOB ·UDEll MAN:,' VAN.

,g~:no~g'ljallm 'r~imt~ ~oor bet"doen van- &aDt6~keningen

'oar' elk,en

e\B!~~:~B'3::;:-::~::8t~::rV~o: :::P~:~:Z:~V~it~::;:;~;8~ee~ '::gel~!;:;::~~

"-- lIr.a~lwk,mril~e rentebere~aDiDg va~ 5-12 %' met-, kw~rt' breuke!1~ I-W,Re;it•• b,erel<eni·n/(~::~:!lei!a~~::l~ g~fd.~

Herinnering.

,dag

Herleidin_g_~_-

9Je~~~i~~~~&r8~'::J"eek::iteov':rn::ge:~

"'Ne,'derlanol.cb·e.- Kalende, met maanetanden.-Cbristelijke-, Cbineesche- en

I

'De.'

Contributlenog '.'e,oebuldigd
oon de Sebnttel:lij~i>:.:&:aB'l>ur
'"
.
.'. h.t 2e .emoatel' 18.740,.wo.qt
ne nltimodezermaand met 50 %.erhoogd; :
8amarang, den Sen Decem bel' 1874.
f1IA. ..- ..."
-"
RI
.
.........

De ,,1& Lailenant..KwartiermeesteJ'

(1771)

.t_Q 0 R-ALII AlA l( 1875.

.Vel'BCb app. WATER.
Rookspelt in 'Batj •• ;
Rookvlee.oh in blikkell.
Son.ijo de Boulogne. •
Graenten in fll.B.chen· en blikken.
Geol"cbl in .topll. en
Portoric'o'TABAK van .PLOOS 'an AMSTEL.
(129i)
F. H. BoUMA.

BEVATTENDE ,Lland•• met, m~!,d.n en p•••ardagen.- Cbristelijke-, C1Ji.ee.ehe- en Javasn.
scbe feeotdogeo.- Be.tunr v,an Ned. Ind.- JIoofd"eboo~,,~ gewestelijk Bestuur.- To.ief op h.tbinnen- en

bUitenlandec.h Briev. envervoer.-. Yerj8ar~agen van het Kon!"\>~.uis ~ GedH~k:- en. Vcrjaardagen van de Vors.telijlre Huizen VBn Solo en Dj.lcja,- Tijdrekenkundige opgl\ve~".Tarief der Compagnie dee Meseageries Mnri-

:~~:;~;~:~it:~IIVO~:ij d;.e~·e~:~~~~ ~.~.!~:r{:::~:e !er~.h;~IT~~fl.~V~;;;;;'!~:O.~:O;::i~~!~:ro ~erg:b":it:o~~

i
Ned. Ind.- Dienstregeling der Ned. Ind. Spoorweg-M.at,obllppij, alsmede het Tarief voor reioiger•.
Opgeplakt f 1.- Onoljileplakt J 0.50,

Prijs f 1.-

ALIVfilN'l~l{

van

FRIEDRICH ADOLPH HA.G E le E r J" r !.

JAVAANSCHE ALMANAKVOOR 1875.

Wederom Ontvangen:

(1745)

Eerste en 'rweedesoort 1

J Z E R LA K.

(1104)

SOESMAN & Co.

Prima

BEQBH"ASIIH~

Prijs

f 0.65.

Franco per post f 0.75.-

Champagne Roederer.
."
Moet et Chand on.
(1671)

F. H. BOUMA.'

met en zander Pijpeu, "",vit -en zwart.
(1585)
F. H. BOUMA..

Carlsberger

.IF.I.:I~ T IJ,l B B fJ Jj) R •
verkl'ijgbaarbij
(1357)

• Scheer~nessen gegnaran(leer(l,
,'Scharen,
.

India Pale ale,

•

van FLOWER & SONS.

If
Nieuwe Zilveren Lepels en- Vorken.
1 Etui Compleet Tofelgarnituur,

Zwaar verzilverd Prachtig! Prachtig!

Porter van'l'ennents.
Valker & UaanOes Bier,

(1845)

Uelicieuse G R A SB 0 T ER ,
Groot. pulke HAMlfEN.
•
F. H. BOUMA'

Moet et Chandon '1... kwaliteit

Rtil.Li'i Wi,J..l' .bJl't al fi!: bchlOSB

l~ededandsch . Oost~Indie
van de vroegste tijdeo tot onza

met de
meeete zorg bewerkte portretten van de beroemdste
pereonen nit daze geschiedenie-, zlll compleet zijn in
9,~

;. oRo

"t-AR'!'"Rl"-!nO'nn

P"Q§ per ,*jleveri:"fJ

Hochheimer.
Liebfrauenmilcb.

•

YASTRODOMENICO et FRERE.

Kruiden, Wijn a,ijn (860)

Cappertje., Apolioaris water.
B. KARTHAUS en Co.

Hout~

Aankap

Mort.An 'VlI.n - OJ' A'T'TTF.- R OnTWERKEN - worcieu Imllgenoru6a door den Admini~
.trateur
G. M. HRlBLING.

Adre. per "poor 1Ialle (Jed."ga..

(970) .

PORTWIJN Roode en Witte onze bekendele kwaliteit.
MADERA.
VERMOUTH echte.Nollyen prat.
VERMOUTH de Torrin".
(559)
B. KARTHaUS & Co.

ill
(296)

Witte Indram,aijoe

l-Rij.~

t,

in sak,ken en per pi~ol _verkrijgbaar bij
(1549) .
.
SOESMAN en Co.

en f ~5.G. C. T:VAN DORP & Co.

~o

Risico's tegenBrand- en
Zeegevaar
worden aangonomen voor rekeulu'g van:

8A Z 48.

De ,i;J,ataviliche Zee.. en_ S.[and~A8~ur•. MHatldl'l,p,P!j.
De Xololliate Ze.e- en BfaDd-Aunr. Mu..tsch9PP'j

!lolita

Ret-, Bra~d..~iQraDlie Gep.",olicb'i.ip,
De AisUI'Bllh_e-MlUIlIcbappij- tegen 8rand>:lcbade_- eb

H.S., ~E~ll. deCologue,
. VAN

00.

:S:KARTHAUS en Co.

.

-riJ)Ol·Zw.ed!B4e Luc~,D9oajes.
[4791.",q~-9~ T.,· Y~.' DQ:a.r& .99~

de AII.nrnnt1e:M~ats8bRppij tegeu tlr8tuueh"de .d~ lieder.
l0nk;intoreVBO

landen:'
(817)

~edioijnen

HOLLow.n~'8 PILI,EN EN

Ronde, staandeKLOKJES,

DORREPAAL '" Co.

O. I.Zee-enBrand
Ass.]laatschappij.

tst~~:?::o~~~:!~i~!:Oi·uJ
__
eu
bevragen bij

1••
VOORST TOT VOORST
Reer
(1440)

T

~ t~a~sgb:~~:~~ Wd~! (;~: i~-:' ~~. r~
>,,;"'!:,"t.;7'!:::-~7~;:Y-.'L.ifl±dS.4'!:~:' ''''''6-3,o,

Te!!<en

1

--D~eemM"

A.

w'oond door Mevrouw de Wed. VAN DEll. WAAG,
Te, bevragen by
(1632)
C. A.REIJERB.

S p e k

8

Lr a a L
HOEZOO.

ZA,I,I', Genarlijke Diarrbel!. - De
oon:akeD dezer verz-waihnde zickte %00 ,enchillendJ en Jt wijle
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