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Zonder tWijfel moet de Gouvernenr-Generaal van
gevoelen ' geweest ziin dat een n!wisseling vl\n bastuor eenige verademing moest gev en IUln velen
die onvermoeid blijken gaven van ont,evredenbeid, Een
nieuw bestuur brellgt de gemoederen ':Veilr .·wat . tot
rust, geeft aan belangjJehbendeo , weer wRt .h
ooncilieettda pnrtijen, Men,chkulldig ais d'ev"rueur~Geoeraal Is, heeft hij dit ,ingezien e zijn
verCrek nit [ndie wordt. daardoor zeer verkla:bt;banr.

Zij die. zich op dit Elad
sohEin te ;'abonneren V'oorhet jaar
.. !!if t ii, kupuen oj:> aarivraag deze
Courant gedurende ·z e!!i dagen' tel.'
'-Fe.'~isIllalring o.ntVaIl.g en, en by
bet ~gaan van eeu Aboune,
Met deze omstandigbeden voor oogen wordt. den
:ment de "<laarop" Volg"\nde exeUlplaren over deze Illaan~ GIi,\'1'IS _ beer Lansbetgbe, den nie\l W benoemeien GOliverneuJ'Generua!
de ta~.k eel\igzi n~ geroakkelijk gema. kt.
toegezonden krijgen-

De gouverneur-genel-aat JemissiolIair en zijl1 opvolger.
Het wordt than. uit Batavia bevestigd d.t de
Gouvernenr- GeTIeraal \'COl' good 'Van . lndie afsc heid
zal nemen _' Dat bet ~ns Iced doet, behoeven we
naau'welijks t"7:%ge~·, Dooll he~ is than" lIiet ~e.
vraag' of we--g'llarne lD' onze nablJheld zoudelf bblyen ti}!11 eell mall . die vooral in tie boogerc krill'
gen:,leaeht . en', bemind was, maar of we zij n~ de·
-ntssle al. een politieke daad moeten erken nen dle t efens in het b..Iaog van hdie is. Welnu , we zien in
liijt afsehe;d van den gouvel'neur-gGnel'aal eell .llewij.
van baagere staatknnde, ·EI!ln . bew~i3 yan opofl'ering
v.oo; de kolon;lin, Nocm uit deh"tste 2~ jn l'eli een
f.ijdvnk . \Vaariil een meal' ollgeregelde boedel in Indio
tel' bebeel' 'W~ I'd overgcoomen dan d oor d .. "en GOll vemeur-Ge'~e;aal ; \Va.rin vooral de .dmini"tratie
in den ve rwardsten toesfand gevonden wel'd, eOIl
Loestand' waari n geen verb~leling k on werden geb,ragt ' dan door. ee!! de'polieke ha nd. We zullen de
namen Diet lloemen \Isn personen die . in. dezen
stHDd vau zaken u it de' dienst moaslell vel'wijdel'(j
-';'ordW': '. deze' om willekeuri,,,e handelin gen, gene
um plig~v,~rzui m, een derde Om een stratbaro band ~lic.g. Wie "nIl< een stun.t van ' aken aanvnartU, k an
er · zf ke • ..van zljn vele vijanden to m ,llie.:l. We we·t -· ~. d~ cel'ste de beste ~nn leidiJlg we rd te iJMt
ge ....~~en ·OI!l op den gouver:1cnr-genernnl een onverdlende blaam te werpen, Naauwelijks wa; de oorlo!\,
aan Atchin ~.~ rklaard of die oorlogdverkluring ,\'erd
al. een<\er inpolitiek ste (11' 0 blijTen bij de z1ch lste
te rmen) uitgekreten waurtoc een gouverneur·gene,
roai k on komen; doeh We zijn over! u igd ant die"elfde
~cb teeinvera; 1,00 de Alchiner.en de Engelsche en
--lI~~d~ch e Behopeu hadden beclreigd, aan bet ".lappe·'
u estuur lOnden verweten bebhen dut h et niet bij
t ijds ' msat,regOlen leg on den vijaod hild genomen.
En ..zoo,al3 'bet . gewoonlijk gaal, zoo . ging het cok
i,~,;,J,· . IiI:: J.lJ i.l~t1I.l.'uu:\. l\'~It> ~t:;l)l lUaj tl gevulIlie n; zeil3
het ·mis.i Jkken· van de eer&te' e~. p editie waario lijfsbeboud ' am den voorrslIg twistte met va.der13.ndsIiefde; . werd Oil _bet zondenregister geplaat.st v,m
den Gouverneur-Generaal.

FEUILLE'fON.
OJlgelukkig in .de liefde.
DOOR

illETH.
Gij. gli t ijt WYD. &er'ate liefde;
Gij ZTl1t Diet mijD laa ~ de t ijo l

(r'N!olq.)
0, ' bo('l dol ~gaarne zoo thans de Referent vau "dit
verhaal WeOgebeii, "bier 'to mogo!! ~ededeelen, dat oo~
ee.n tij41p.ng geeDgRgeerd t e ' zijo. geweeet
zo:· G~r~it,
~~ningiDDe
Z~D hart, . eiDd ~ lijk·· met haar
in. de~ . eobtB.ta.at. we-rJ ~ ~erbo~idt"D . en een bcogat ge.
IlJk~~ :~'Q~e:JiJk ·~. ~~~.kte,: . om . dan punctnm te lIIett.on!
Me ... ." heta.ts! bij ' mag io.lka "'niet, en d&&rom doe.t hij

met"du:'

'na

'aD

De ontevl'edenen zullen llem <oQreerst niets kuoDen 'yerwijten; evenmio "Is zi,in voorganger heeJ't
hti de treurige omstandiglleden w.arin Indi e zieb
in de laatste jareD bevond ge er e~~ rd. · Nog yeel Yonl
moeten necrkomen .op bet. LOOm van ,den Gouvernel1r-Generaal' I,.oudo n, en geeo twij!el df de oote.vredeneu scharen "iob uit lust to t togenslelling ell
bij 1I'ijze vau ' reaeiie onvoorwaardelijk ,1.,10. de zijde
van den heel' Lansbe"!!be. Do·oh . hoe di t ook 'ij, ,we
. ullen waarsebijnlijk weI vroeg 'of laat· een verdediging'.gesehrift van' den . dcmissio'naireo GouverneurGenel'aal te g emo.e t knnllen zien. H iervoor best.aat
aUp. afinl'eiding ell de gesehiedeuis 1.011 01' In :;e gebaat zijll. Men herinnere .iell de vel'dediging van
den ,GOl,~erneur-GenP'J'a"l RoelmsBell, . on men ,,01
erkennan dnt derge1\jkc zak elijke pl eidooijen niet
zondel' gewigt.igen invloed hlijven.

ten t

'

Ziedaar de verKlaring v:in een man van kal'llktel', H et is wa'.lr, de ' beer Lansbergbe moeet .ieh
hOl1den ~~'\n zijn mv.nd"{u\t, doch nlleen mannen· van
karaktel' dr!lkken zich zoo uit "1,, de heer Lallsberghe
deed , Zulke mannen hebben wij steeds ,voor Indie
lloodig, en het is daarom v aor on8 volstrek! g eeo
bezwanr dat denieuw benoemde uouverne ur.-Generaal
-: ve rgeef o ns de banaliteit - nag geen koijang oassi
heeft verbrui .d.,

,n , v,

Asschepoester.
Onder ' dil opschrift . been de he.e r T. H. de HeBr
niL !:loes in den Gid. · van Oct. IL_een Dtnk ge~ehre
Yen · wan rvnu <Ie strekking "ee]' .de aandaeht V" l'dient. De steller . klaagt er over dnt over· het geIl eel, maar ,in het bijzonder bij h.e t Middelbnar onderlvijs, niet "l l e~n Ie weilli g .lessen ann de. lell.• "kunde .gewijd maal' t~vens in de. !olen geen goed
onderw ijs g egevell .wo rdt.

Lezeree gelieveo zie u t baD s te prep"reeren op aim
allertreurigat-eo o.floop oak Van di t en g agem ent nn
Mr. Bee.rman.. D e geac hi edenie, die nu voIgt, ~i,t tt'ne
QUe (le,eniclite, claclf, hlej6t lie im'J!ey nert."
Onder de "ele goade gewoooteD, di e wij . Nederlandere ven . de Groote Nati6 H bobben ovargenOtD8D) bl?hoo~t ook. de .rec b't more ele ge wooDte op het geb ied
der Frnaie Lflttar~D, oie ~elf8 d. beroemdate Dovellisten ell ro mal.1scbrijfera in ODS Vo.derland ·volgeDJ ovonale bUDD6 eonfrate:rs in FraokrijkJ 'om : nomalijk:, 'bijoA
geeD Verh88.l ian .korteren of . bceedereo ~mvaDg to
8cb rijven, waarin ~jet sen of ander 'oDgeJukkig' Hefdesgafa] voork<?m~. W~ w~~.c~eo niewtlod ta na. t" spre·
keD, anders &auden w.o hier ' veri!lobeidene , n~m l:n kuu&
nen cikereu . 'All overigeoa "Ie hoog.t gu.Dstig bekeod
eta.ode : ecbrijverl!. · Wat al hi .. tories van ·ooteerde·. 8cb:oo.
no~ , Illi~leid en bedrogeu door tinD~lijkeri I~&rteto~ bt,
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heid te retgerclen, nalrmate de tijd van B ertha's b ~ Y Q l~
lin g nad.,de. De wo.de van deo AdjudBnt """';1011der grena . of perk J • t oen m ~n eindelijk ve.rplicht wai,
de r.a.ak h~nl meij te deel en. Ala oen razende Be hold
hij op Ge rrit. Hij . .. ild. bern wtd.ge n en dooden, torwij l bij r. ijDO dochter "fenloekte. !Iaar at dat ruen
en titl ron baatte weiDig! er- ' mo eet gebtllHield wordell,
ten eiDde de ! cbande del' zoo zed elijke wereld to ont.
lViJ~'''' Binnen. den kort.t llJogelijkell tij(1 buwd.n Gerrit eD Be!la dan oak, ell beg aven ~ij tieh LerstDou
IHut.r Psrijs, om hie r B crtba1s be falling &of to wa.chtuu
6n nog eenigen tijd to v~rtoeven, totdat de droe,e af·
faire min of me er in .'t vt"'rg('<otboe't Z4JU goroAkt zijn .
Bertb" bevie l !8n een kjn~ dat echt~r reeds .esn
paar weten na d~ gc boorte sHerr. Wegene dit OlIYOOr·

.ziel! f! ge,al Kt! erden

de jOllgge buwden epoe diger dall
corsprookelijk hun. plan. was, naal' deb Haag . t~rug.

Vooral

0 .111

ala bij bepalingen leertl
" . . .
,
Gelijk het ,nugeen enkelen w~kundige ·r.aLiu ·
vallen zijn :qn<lerwije !.e •.Jaten .bestatin · uit 'oone' 'opr:
sommillg ,vR n , stellingen, .".'be.p aliogen· ~n , .,ro:tmnlen, .
ZQO behoor!, ook: "de . taalkundig3.,·,rl.eneeo8 ,bi,i., bet
tanlonderwij • . nie t. alleen het gebe:ugen:. m!l&t ''10111,
ilet ve.rstand bezi,!, te bouden, eo ;.nog.',iete , andel'!l
te doen dan taalregeJs. bepaHngen en · .wo·ord~n :te:
geven"
Gelijk de dier, of plantku~·dige . wi!, d.· t. ·de lee ~, .
ling elk dier,. elke plan t leer" be,ehollweo ill.' be.treklciug tot alle <liereD, tot aUe 'planten, j8,·.zellll;
tot alle organismen zonder ondetschaid, zoo"beboorl;
oc,k de t.anlkundige elken tanlregeLte beBchonwim
in •• rhand met het gabeele organism• .der taaL eo
zeHs met dat van de veraebillende telon;. die.i .de·;
learling beoefent Hij behoort . te :lorgeD, dat de
leerling n iet aileen den r~gel kent, maar ook"we-,
te, waarom de regel zoo luidt · en niet . BDders:. '
Dan eerst zal men kunnen vragen: ;, WaarOn> i. de- :
ze of gena Vorm zoo of zoo?, Yoorhands kan ,Dien
dit niet vragen en is 't aileen," ' Yolgens .welJren
regel ·i. deze vorm zoo of zoo?
M oet niet eell nadenkende leeding'_ ,ieh v0rwon ·
de ren als hij h oort, dat ·de woorden : op dez,;n,-efgenen ni tgang aile dit of dat g eslaeht ·bebben. en
" e:>1 wordt, ui et: gezegd, wat er ue oo rzaak . ~an i••.
01' wel I,oe bet. lw;ul"dat In 01 de. ta.len,:. die h ij
leeft., het verochijllsel zieb voordoel, dat llet :·ge-.
sln(lilt g edeeltelijk ,door. den' ui tgang hep3~ld. w.grM?
Niet aIleen W01wacl' de Oonjunetivus'.gebruikt, .wo~dti' .'
m~ar ook . .W!l.UJ'DJil dt'ttl~ is ·;van:.; gewicht., : en '.onge(wgi\;!d ", onl me n oj>· de. II&ogere Burgefschoolc
. ue. raden .uagBi:\n, waarflm gellfltief ·. be.ter· ·i3 ::ua.n
genitie!' e ll h03' h el komt" .ila,t. Imtzelfde ..werkwoord·.
in vet;ichillenda '~llell geb eel :"e rschilleutle ;:bepalingeD h eef:.
R eed" sedert lang· heeft men·· aau rl e noo<lrAke'lijkheid Va,n . een· mee r wet8JlselJappolijl,: or.dp,rwijs.
i n: ·de . t".)komle .gedacht .en .duli rom , eu . dil"",
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Wat den heel' [T,ansberghe . b,.;treft, de meesten
zullenhem r eeds meor.· 01' min hebhe u lcere n 'kenI " U et onder-;tijs 1n J e Illal z al (lIegtde . beer de .
n en. H et is waar: de beer Lansborghe - wo laBe~r) even als l,et onderwijs in de andere valtkcn,
zen ' we onlangB in eon d~gblad - heort vel'm oeten d ienen om de !eerlingen .ol)der bet aansebeideu ridderorden; Illanl' dit is zek er weI i D den
leeren van ge paste ' k undigh ederi" to ontwjk);-~ lell 
regel de minste sarr befel iog. Jilen g oed .t""tsman
en met oorde"1 1e leerell clenken en sPl:eke11: Zij "
201 dnarnaar .. wei niet afgeUleten willen wor den.
"ullen daar bij' alli:;bt ee" voTdoenden voorrand IVOO'-Doeh hot ver dient vermelding dnt de heel' Laru berghe
,len opdoen ~n genoeg hooren sp:iekel~ ~ I. l zelf ~Pl'C
als uitmu noond diploma:;t bekeDd staat en daarvan
ken, am zieh later ' te . kunnen re'dMn '. en bij Olllop het congres to .Druss.1 blijlwn .heeft gogeven .
ga,"g met vreemdelingen Of ¥erblij f' In)e~ . huitenMen herinner t zi eh de kotegorisehe verklBriog die
land, in betrekkelijk. "eel' korten tijd "oover instant
de heer Lansberghe :ols vertegenwoo rdige,' ynn ~e
zijo zieh zoo g OlUl\kkelijk van de tan!'
hediduen,
de rland ,toen oflegdc te n nanzien fan de verdedigingsals men dOlt Vfin oen' fatgeeulijk lh,m kan verwuclJ-.widdel"n van oOl'logvocrende parl\jen. "Nederland ,
tciL Dit luatste reeds op de school to krijgeu is
"ei :'U, is een vreedzallHl Ian J, de l egerol'gauisatie
. mis.ehien mogeJijk in plaatsen, waar veel neemde,is lonter van clefensieven .al'd; het, wemeht vollingeu komen' en de lcel'ling dus ook nog van ic'str ekt niet betrokken to worden in verwikkelingen,
man.d an;lel'o dan . vao den leeranr de. vreemde taal
die het er toe zoude n kun n.n lei den een onder
hoort spreken ; overig ens zijn de. ond erwerpeu, die
land aan te vaHen of het "oude n knu nen medesleebcsprok en Imnoell wordeil , ' ni'et zoozeer gevarieerd
pell in geschillen, met bet oOIl Wtlal'OP bet aolwe rp
en- is tIe tijd , dien m en besteden bn, niet "00
geheel achijnt te zij ll g erad igeel'd. H oewel Ned~ ,'
groo t., dot de gcsprekken mldoelld~ voorbereiding
laud altijd in vrede wenscht te levell mel andere
ziju.
Slaten, is het ceh ler besloten, indian het m ogt worWanr echter 8prake is ' van ontloi'd,:Eliil f! . dR RI' ;c;
den sangevallen, ziell to t het niterste to verdedi gt'Il, en ZlCD vall geeu cn!;:el vel'd<:: dlgiogsmiullel te I bet niet f oldoentle, dat de leadillg eenige t':lIre·
gels van buiten Ie ere ell die leere t oepassen . n et
laten berooven. Elko elausule derbalve die, op welis 1Iiet I'oldoen de, dat hij. in vier t alon vier definike \Vijze dan oak , de burgers zon onthefl'en van
den heilige:J pligt om met oJlo middelbn, ·die hun
lies "!in bet werkwoord leere, hij moe t leeren te
ten dieD. t. stBan, het vade rland te vcrdedigen, elbel,ulen T\'elke .van de vier de heste zij - "ltllum

bet lii.~, Z~~"a&rboi,d•• iu 'erbied~ bet he.IIII~D •• D.hetzij 8LoJDlet ol!d~, ".et . Dl ..k~r of~e ,lag
~I. ! .:lo~ . jjeeJt.liij , •• 0 . den ~oogge.cb\en Reda,' teu~
ware li.fdc! Wij ke'lreD IDlk.. teD , t,eng.to 'a f, en
dili ~ a.gbl&!l~ 'de: ~a.te bolofte .geg~v . o .:..: eo' be, · ,uDig opijthet 008 'd.:arolll, ,· dot
alleeo ' om den
lofte. ':mllakt . ecbuld-, det ' bij Dooit ''' of .lei . nimlller
wille' d ••.·waarb.id, ·bi.r..•• ""·· derg.lijk. ' geechied.Di.
.nde~· .. "1.1' _fui,!8I' . b~tori8C·b8· . '. v~.rba.leD ···le,erttn: SOD:
v~.rm~.~d.~D ·.~O~D,. bO~Ge~~ ' ~.k· :O'~~.i .g~:1l:8.· ~~e~door: oDB
tilt niet' b.t g.v~!, . bij ·. 'OOdaD&ijo ' .· b.ld~ok
w.ar.~btig re\.... jui.t i~ de flaok . ,.It ' van eo voln. ~~i, -',o ~ . a.ik"~l.
lief<!o..,vo;'t';"~n .. .bebb~o . gewik;, : , kom.'; ' o,.",O:l8w';'t ,·.mot : d~ .' •• brij.ti.. ~mode en
keld;.: """t hoi k.... Diet . miHeo, dolllijn. reI888, door. m&Die van OOoeD ~ijd.
dt ~r""'lding ..... dietalrijke gePlI1lol)op bet .g.bied
D......k i8d""o,(Teo ellld~lliet te leer hel z.d.i doi': lIIiDooide waarde do. ·........,hiinlijkbeid: mi.~' Dan ' I.~k gerael te kwetteD, .,,).Ieo . we ba.r · .le~bt. metee;;'
, 11~.,.;g,-, . .
eok.l"oord debi .......n.) 10 .eeo U.."V.D oobedacht': NIIi .· !illl.- licbtkaDtTan Garnt. :e;opgom6Dt : ~i.'i ....mb.id ,.rgateD ' Gerrii. eD Balla ,ioti ..i,oD,en dp
1i'~" Berth. tabebbea: gei!>oDd, door b~ :.-~og~
.,...Dge ......htllll blauDioooala ~ooRIijk, lIiet Bah-

•··W.?

de ' alausnle die .in .t~de ·yvn~ . .magt .van d~n vijand te beperkeo: .jI; 'regtzou verheffen , wat alle~n
door m': t
r~eo i., - ieis waaraan IDeD v.iell
door
. .gedwong.eo kan vnJe rwerpen,. maar dot
'maier reeds voorar kali toeBtemTneo -':. elke
C ·.Buls vali dieR lUII'd zou dOo,r' de puhlieke olliuie
{e~\%rpeii' wo rd"",
de ' Reg~i'i~ii va~ Nederlnul
zan er n ooit hare g oedken ring .;.ian kuon'en hech-

den wille ran Gerrits pr.ktijk, h.d lIIeu

tot dieo ' '[Oegereo L~ rogkee r b~loteD .
Bet bi tte r leed, -do.t B~rthQ, ' Dloeet rerdoren, eiDdtf.
z;j wiat Jat iij Bloedel" . ~o~~t . wordeD, de IfC:IU&wtt,
Ofer ..har:~~ mia8tsp en de. smart: o,er het . ~~erli.e8 ;,ao

Hp rank~.l1n5te n

gC 5chreve n'~

.Deze wprkten ·. ; de .:. zaa.k!~

",hler niet in de hand, maa\'. IlIMkten .het:.onderw'ij~ 6 l eeh~ hoe .;langel· .hoe ·droger, "-ll :gaen lI'on." ··
[lel:: zc berattcJloneio(tlg weer._ taa~'eg,ts eu; . meer i
l~i("on.del'iJlgen , . ,mOM:" taal"" U'iL iqYamen " cr.. , Ili~\>'
in . voor.
Hoe .Ulen .spollon ·moe.t. werd '· g cleer.d;.·' ,lat ·er.erand eri ngen ii, despeiling .,kollJen;, ' Y'.eI'[t .. sOlllS
fSl';neld; lURar "",,L die . cranderin ~n " in ': 't . leven
roept, daarorer bew tinrJe men eeli i>legtlg .til'<wlje
gen.
Eon heilig lieht . Vlln w~lensehlJ.pp elij kb eid besbraal·

.. _, .... ... _
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gei'ondeo;. lYlet een ij~er., eon ' belere ·.zuak waardig,':
began ' me n to .elU3sificeeren lot ill h et :onciiJdige,'
en had de taal kuaclil oer"t cle leOl'lil'.g>311 "ervMl~,"
lba ns m~J,kie ze ben wnnhopig .. · De. sylltaxi~, .. zoo
·7.ei men, is het oigenlijke wezen', del' t anl , eu .daar.geneealijk e kraukh ei d wederom .eeu II J n ~ btG ffer . gef~~~J.
en lief; Gerrit ala weduwns.II.r iI,1 di epen rouw " J bt~r

eo .Iloen:

M ctr dan :!I{!!! ' juan giOg'QD voo'rbij ' n~ - h~t ' bov~o '
,erh .alde. Ged ureDde al dien tijd betreurd. M:. Be~ ...
maD." innig ' het verlieB veU zijne zoo teeder berrlinde
g·a de.
Welke pogingeo de vrio::'Ddschapshan J ook ·&4ow~·nd.
de, oca· Gerri~ op ~6 .uld fsu 'uit zijoe' neenlaebtigh'sid,
o n ho e zeer mea hem 'Jok aD. 1l8poorde~ .fleidiog :,oor
zijn leed te .• oeken, niet~ hielp. Yoo,al verwierp bij
ten ' eeuenUla.le .deu welgemecQ~en ro.ad om andttmaai

t. hu"er.. Steed. uiold hij ,iob .lteen .betig DIet .t.o r:
d~.e~ eo praUijlr. SleehllJ I&!deo ,e~~() => Q~~ ~ .;$ £icfl:
mc"r in vrooli~ k e gp.!:cl::Jcbappen. 4\.t~eep. .da.u ,erecbe:.(lll
hij er, WAUUDer hij - nietr dur,fdtt wegbiij.,eb; ma~~ ~o~.
in ' dit ge \'al r~rliet'e 1l; hem
atil le afget~o~kt)D'b~id'
en ' we~liiofld' niet. Sfechta. e~n . "eD~~18n ae'e r,
b~.'
,icn ' bevcind te' midden ,an Ben iqti6'meQ " ' vriende~~
krio g r kWaUl wee'r' teLle echad',nr bij bem bo'~D ,.if
lijn~D " ouden opge rUimden .P.I!!"-',
-

,una

ale

Ma.r gelukkig i. d. III~D.cb . niet g.boi~;' , oDi~
too.l~ tr.uraD . .. Oak d. Hjd: ·d.ed eind"lijk 90 tvii'
Joateten -.ijn ' hoilza.,eniiivlo.dop· G~fri~ · rides. bOlt'
. &AQ , bem~ voorta, ·10.0· .bovendisn bewdri1('1id .. • ordo1r'~ [
dat de. ~ell.ch : e.en·. ~ g6IDllig.we,eD· ie,. ft .. biero .. :·m.
~Dblo8d . bato.D, Mijnbeerde Dokter?,-, .d. teri"g
beot~~~ o~ &1,"0 . le b!ii.en.~ noiril: :be8"" .allellp
begoo •• ~h . ook ·bij~.rrita . .,iuneuda 0 .. beIDin.de . ga:
!Deer.'.e.. m~r~iin v.rdrie~ ; te '0raettan eD""", goo.
de ~. ·0P!'Dbareu. 'eD .w.ldra .. dell · oDbedriegelijk.en atem,••n 'a.n' de atolll"'" .~n .Io~ . ,Fefde - 8"C~~ : iaart,'
p.1 dOlI dOod •. op bar.wigeD te ·4I'11k&oo, .~ balf , oDl.. Diet te c8gg~8.~an aijn::yoor d. IehooDO ....se, 'OO
jurI""'. ..... B.nb. li"llwlllijka ollleer ,l8 b.rkou."
lii'bt '~'iit'l*,mbW geia'ooa.,i-:;
. . . .... .,:
en' ~. d. M.i~,die. r ••aar1ijk,!IIIJIIUId. .,,,,,r k (~~)
rio&lijdo,., ·ai.n .'cion . leliteholllel venoi.eou, bad ,d• .ODb.. r ki.~. b.ddn • • daDg :'aar toch a\ Diot .terk g6 .
skll gob •• I . oucJ6rmijnd·. Die :vr.... lijk., oobekeude

ziekte, die reeda ·f,oove'e dois~ndeo 'roegLijdig . ten
gra~ o bee it geoleept. • n DOg oleopt, eo "aart.gen ·ge."
kniid aebijot g.",,"8'D -:-: .~oDhr,tdrink!>D. ~ ..il ,erech

'...
dool .toch is,
welke, de : be1.ielde ,
en zioh ontwikkelt .

,.l9gdOO dieopgeenereiteodoolenP

taalonderwijezieh ni~t

. .
Zij Begbdatbeh ·..~~k"."n den ""IIDaa. T~
nog foortduort Dat Ie . mot . waor: . bet wark . ' " .. lD
be. begin dece • . mAAnd g.ot•• k~ am ,!a . be6 eioda 'an
dea Wee.tmoe•• on be... h t. worden.. . ... ... .. .. .

stellen, ' waorden..te
d
tie
ennen, msar e .!'I'e n
welke de talen gevormd

Z~,. zegt .d at het . ..erl< .. druk,keod io. Dat i~ n.i el " - ,
tenlU or des.·boofdon OlJa, · d,. onrogt... rd'g he werk
ga... bij net vorde.loo do~ ... rkuombe.l eri onde. huono onderboorigen. Kent do Loco,"olit.r "!ilke ' de ...-

k

boordeD en Bulka ,erdrukten, lsat lij dliu uamen noemen, dan kao bet B otttuur daar.oaar ondarllOsk-

doeo·

A.la dnt niet zoo is, dB~ drnk:t het "erk niet, W'aot~

I

V .... I~O .. t .. ~.,.'.~"' .. 4 .. r,rava ..cb .. 6~n".
'. (982) O~.de'n 16d.e.o D."emb." . 1674,d~e ~'<ni:o cpo
gellll\ak~, IUsilbtena art- 18 ,an het Ootrooi en Begieme4t
~taaQ,b¥ 1810, ~o. 84), en ingevolgebeolait ~an d.n
on~enr-GenerllAl, dd.14 A.ngu.tosl.878, No. 28.

.

~at;"==~ ~ I ~:m':~::~! ~~~;.d;: { . '6'~~~"~~~:ii
Rypoth.ken on
B••kbillet!••
Staat...hold .. ". 1.99U78.S3
i. oiDloop.. oIO.409"UO
12i.J4S.98 Bank·assign.
~eillt!.~ huon. 28,a ia.688.17
'tlh
.; 1.8217!e.88
Ge:~:.a::~~~:· · 970.94-1,'79 Rc!;~i~dC;:· t .J68 970!)S~
biJair dor Buk.
'65.1 87.82 DiverAO u,;..:: t :61f.:b82.0e G

Belogd ·"emf••

d..

D'.ene.rek~QgeD _ l.tS6,8!;O.49

~

Ie de bij bol work iagodo.lde de.a'. liggon geeD van
hot Dleeat
drnkkend ie, komt elk beereodiocetpligligo oen. iO'do

7 dagen voor het wark uie, en daarvo ol' is die

geduroudo al don tijd d.t hot work

san de vorderingen in de natuurkllndige weteneobappen te danken.
Maar niet aUijd hob ben deze vakken tot de weteoBchappen benoord, en de natuurkunde zoo wei
ale de Bcheikunde, de tlVee \Vetensebappen, die b et
gr:otsto a.~ndeel h adden ann de vel'and cl'de beecbollwin~s""-'u ze

del', llleeste zaken , waren voor niet 7.00.

langl'n tijd nag niet in bet gebied der weteu.chappen opgeoomen.
Wat ze geworden zijn, werden ze door de methude, en zal bet tanlonderlVijs worden, wat het wezen m oet, dan moet bet, oak de methode der n&tuurweleoschappen cvememen. Deze methode heen
t"ee k~rak te rtrekken :
10 , ze g:Lfit .teede v.rgelijktaderwijze te werk:
20. ze "ervolgt elk ve•• chijnsel teruggallnde tot

in zijn corsprong.

roman of cen

:-......

s tudieIVerk kunnen verstaall,
In de keukell blijven, de zusters helpe~ a
en nederig en bescbciden zijn, dat is bare taa
lllaar hoezeer oak rijker begaafd of ru inateD. av&n'b~g"t\fd als de zusters, komt voor haar geen uitnoodiging van den koning - voor baar geen rij.
tllj g van de I~llld ers voor/J

We gelooveu dat de heel' .de Beer geen te
hooge eho"e" :Ulll het :M O. Btelt.. Onge twijfeld
worden de taJen in den regel te maehinaal aangeleerd en niet zelden wo rdt niet rneer verlangd dan
dat men zicb up de wijze van een commie-voyageur
lU eer· of min vloeijend in vr< emdo talen nitdrnkt.
~Ien moet tot de ziel van de taal doordringen en
daartoa is de vergelij'·end. methode een uitstekend
midde l. Vroegcr meenden wij daarom in de Nieu70e
Rott.rd;I1I,"c,~ . couJ'ant de opmerking te mogen maken,
dat holl.ndsche, duit,che en engelsche talen omdat ze
nagenoeg een zelfden stam h.bh~n, zooveel mogelijk
in een zelfden CUrsne moe ten beoefend worden, In den
regel oegint m en met 'de ftanscbe taal a m m et de
duitseba te eindigen. Vooral nit het oogpu ~t van
besehaving he.taRt daarvoor g een afdoende reden.
Met een beter begrip van taal in het a lgameen
zullen de leerJingen oak uit zich ·zelf m eer belaog

Last cos zien \Va~ er va n die methode bij I,et
t8alonderwij. kan worden, en onderzoel,en we eer.t
of de werkzaamheden die bij de naluU l'lVetellscb uppell vo oraf~aan :
10. het 0l" pol"en der kenmerken;
20. bEt cla;sificeeren;
ook bU hel 111olQnJ.erwijs te pus ku noen k ome n.
G.hjk de leecling in de die r ku nde \ OOr aile
dingen door het zieo v,\n levende afopgezette exem pluren of we! door bet zien v,m afbeeldingen h et
dier moel leer en kelm en, eer hij de verrchilleude
eigenschappen nagllat en bekend wGrdt JUet nut en
gebrnik, zoo dient bij cok bij het ocderw.ijs in de
stell en in de sohoonste producten der letterkunde in
taal te beginnen lIlet eene nauw keurige kennismawelk3 der vier tnlen ze oak gescbreven zij n. Maar
king Il:et de woorden .
bnitendien zullen ze zieh beter en juister leeren
Deze kec nismakiag dient om den grotd te leguitdrukken en hun niet als een rabula bet eersta
gen tot de eerstel:lassitlca':ie, en even dwaas ala
het bes(e woord hetzelfde zijn . n et woor d moet
het zou 'zijn te l'I'i11e a , dat de leerling eers t ecne
geen conventloneelmiddel zijn om zijne gedachten uit
definili~ ~a n een zoogdier ran builen leer~e, eer
te drukken Ulnar als 't ware de originele uitdrukking
hij zou t~ weten ~ome.n, cat pa.rdr n en koeien
worden vun den spreker of scbrijver, zoodat bet
200gdiereil zijn, even ondoellllatig is bet, de leerbl ijk t dat hij vocittdurend met zieh·zelf orn!f.!at en
li ngea d. woord.~orten Ie . leeren door defini ti~ll.
zich·zel r control.ert. Dit zal werkelijk bet gevi;lg
Doze toch zijn htlt ciud der weterscbap - zo ' bez\i n van een systeelU als van den heer de Beer,
hooren niet van buiten geleerd, tnaar door den onDe schrijver noemt do laahtu di. vo13ell" zijne Illeue: ;oeker zelf g ernaukt te worden.
t hod e een middel tot ver~landsontlVikkeling; hij zou
Gelijlt in de dier- en plan'ku nds llU, de leerli ng
.icll jUister hebben ultgedrukt met te zeggen dnt
ze lddt tot zelfkennis. lJaar"p bomt bet aan, en
eerst tal van dieren en pl~nlen zieG en de no men
leert en da" bljna zonde r te weten hoe, voor goed' wij beschot,lwen zijn verhandeling dan oak nls eeIi
belaogriJke bijdrage voor de Sokrati.che school.
vall de meeat geb ru ikeliJke dieren, 'l\"eet of bet
R. . V.
200gdierell of vi.achen, inseKlen of vogels zijn, zoo
benoort ouk de lee rling door lezen en hooren lezen,
door hooren pratell en zelf praten - boe gebrekkig
dan oak bij ~reallide talen - - tot de wetellschap te
V..+.l< 6enig. ter dond varoorde.lde Ja'8Den Cte
gernken, tot welke woordsoort ieder 1V00rd behoort.
Probolioggo ) werd dezer dogeo meogedeeld, d8t ••
B ij zal dat we te n, zonder hooggeleerde defini tien,
g ee ll YaD all eu gratia wilde n vragan • . ZeldzlillD is dit
hoog3:ens door om.ehrijvingen, maar veelal zonder
weteOilchapp"l~lke waarJe en bet groote middel zal
zijn, dat hij de wcorden heeft .ien geb,uiken en ' den dood, of - mis8ch ie n j~i8ter-d e weir.ige waarde
celf h eelt gebruikt en daardoor weet, weltten dien.t
die hij hecht aa. het le , eo. Io tu.ee ben wag tocb ook
zij in den zin doen.
wei worden opgomerkt, dat bij ..ij.pra.k van de dond·
.traf .teed. 20 jarigo dwangarbcid io don keW.g
Ga"t men bij die ren, plante" en mineralen tot
wordt toegepaat, W8araaD t evens e~'ne ferre Y 8rwijde~
nauwkeurif;er, meer wetenscnappelijke onderscheiri ng van den gfl boortegron d en van vrieDdeD en rnading over, dringt men door ill de flj nst. ondergen ,erbondeo ie, Op bot slandpo.! v.n den inlander
Bcheidingen om daarna de ver~chillende exemplais be t 1\Ileszi ne te verklaren, dab hij er noode toe komt
r eD ie determineeren, 7.00 nau wkeurig als maa r
ow Eolk oen laL bij wijze ,an ampotn root" zfeb af t e
mogeltJk is, het kon de vrRag zijn of dil bij het
ameeken. Wij berinneren ODS bierbij een ge val, voor
onderwijs in talen evenzeer noodzakelijk moet geeeuigen tijd te Salatiga voorgekomeu . Aan een Javaan
aeM worden,
ald a6 r ter dood veroordeeld, werd door het hoofd van
Naarmate de Jeerling roeer leest en vooral zich
bel!ltDur me egedeeld, dat de weg hem op enft tond OlD
meer gewent, zich mondeling of schriftelijk van
grati a te ,'orloeken, en gerraagd of hij daarvan
de tanl te bedienen, leert hij nauwkeurig de waarwenschte ge brui k te mBken. nApa totwall 6elar pOBnja
de en kracbt del' woorden k ennan en zou .. eldra
lotka," WaS het karakteriatieko &ntwoor~ . li la, ik -wit
W
Ml e en r13k e8t voor Ie l at~ n apmake n; maar je moat
to t de meergemelde classifieatie kunnen overgaa n.
weten J al8 je van den dood vrij kO LD t, moet je 20 j~
Het zou zeker niet onroogelijk ZljU den woordenwerkeD in d en ketting, en natuurlijk hier heel vet van
sehat eener taal te c1assificeeran volgcns den bedaan. u .KaZoe beyitoe, djanga". toctcatJ belar J trima
gripsinbond der woorden en uitdrukkiogen. De boka4ieh fJanjok brrnjak, k6ieh. baiN laiJa mati 8auja."
twaren, aan die clasilificatie verbonden, zljn n iel
grooter dan die, waarmee de botanici ' en zoologen
BLUU"' • . D en 11en J.nuarlj a . • , ••1 hier worden
teOwarstelen hebben bij 't "armen hunner n atunrafgenowen bet exo.men 'oar onderwijlero en onderlij1!:e systeinen en van Rogel vO'o r 't Engelseh, van
wij .. re.e80, . bodoold bij nen IV on titel
het r.·
Sanders ' voor 't Hoagdnitsch hebben we vrij voHeglemoot. opgoaom_u io Staat.blad 1868 00 , 81,
dig. lijaten, wsarin de woorden der tanl aldus zijn
%aamgebracht. Voor den leerling is echter een derOVElllfORGEN, den 250D dezel', zulJeD de toekeningen
fon de leerling_n der Teok_nocbool albier wordeo to.·
gelijke arbeid onnoodig-. Immers, terwijl de naam
toou g.atold in bet loc8al •• 0 ~o tweede Gouferaevan het dier of de plant hem no~ geen denk beeld
m_nla lagere EcboQ!.
geefl; vall de gesardbeid of de doort van ' t dier,
~ dit bij woorden wei 't g eval, omdat de naam
M,..· .. brijl\ oas nit Sal.liga dd. 22 .December :
van he~ wocrd en 't woord zelf een ie.
• Mijo. noog<re bewering dolt ' de Loc...otiojgoen
. ' Sedert· de dier-, plant- en delfiitofkunde ochter
oD ~elijk. weet te bekenneD t wClrdt WOOer bewBE8n door
tOt den rang van wetenschappen verbeven ziJn, is baar Ithrijvea oDder d~ ' rubriek if l.di8C".~ mail" in
de heunis van den ' naam en de · g eaardheid der
baar'. Dummer 'aD 16 deser.
dieren, de kennia nn de~ naam, de klaur, den
Ii: blijf bij 'mijoe be .. oriog . dat de . LocO'IiIIititt &aD
VQlm ell derg. vall plallteD ' eo delf~to!Ten slechta
h_ J...." p"'~je8 Wij8 mukf;, W.tbedDidell 8e.

Sam arang.

~:;:~~ij:~:8e~ :~~~::~ ~~~:i~:ij~~~ \B~:~::~~u ~:::~:~~ o:~:

"0

duurt, vrij

desa

'a.

andere heerendienaten.
NOD een bewije da~ het work Di~t drukkeud i~ : de
admibietrattlur van BeDe g roo,to koHijonuHrnemio'1 die
~aD -de doorgr8vin g Krenst, \'e rklaarde, \'Ol.l f bet ~er·
krijgen f an werkyolk, nidts u.n het dlu kkande 'aD
bet werk te bespe uren.
DUB de bevoiking praeet ee rt Di et I e , eel.beerendien.
8ten in ,te korteo t ijd en hat is niet. te geo den gee,at
bepBlingen, want dergelijke werken "llf'.l{/eN niet an.
!l... i,n, be~re Ddie[iBt gsao hiedbO.
werk 1/Wt. t gesc hi eden op bev~· J ,an )Jooger ..
hand 11 mogt Diet "ndel's geecbieden diD ' in oobatoalde 1.IcerendieDBt en zulks ge heel 'OigBllS den gee!:lt
en de · 1 8 t~er f&n het G oun rnemt"nta boelait vaD 7
Junij 1~70 No. 1 1V •• rbij de hee,oodieD sten het I..tat
"ijn gerege Jd.
A.ls de LO:Jomafitl zeide dat "ij de o best8l\oden
toetstand nie~ goed kan k eu r ~ n en w8D8c han t oud e, dat
aIle werken VAO dian nard deor den Waterstaat in
Yriji'D arbeid werdt!D daarge ateld 7 dan 1'.00 ik met haar
mede Runnen g811.U.
J

Tbana boeebuldig ik baat va. vork.erde vooretolling

van ,..aken en verdachtlllo.kiog van

amb~ ~n aren.

Ook is

~et

Kunst- en Letternieuws • .
Onze bibliographiscbe litteratuur is \fed er Olet eeDe
bijdrag:~ verma rderd geworden, en "et

bel~ngrijk6

met ceno ,Proe,o ee.er biblio"rapbio 'vaa Noderland,ob_
bask en, broolJUre8,

b.,veDga~

om-

trent de w8$rh eid iu to )ichten.
8Gsi!lten t -resident vao
alhL,'tr teruggekE'-9rd.

DB heQ ... VAN ZULL DE J ONO;

Ke~d(Jl, is be'den ,un Bat-",jR

80ft.

over Afrika."

ZElm juist zegt de Lh:uwe red&cteur VRn bet .!Jat.
Hondblad:
.D" heer van D aalen zelf geeft in aeD uitvoerig
bctoog fau den oI· UDQ·.BOde vall 11 December It., de
redenen op, waaro"",, bij den Gouvetueur·Gdner8BI, den
Heer Mr. Jam es Loud oD, g~e n grali e A'~JJ mag noco
zal ,-r:'lgen, mRo. \' be(ldnkt d aarbij vermoede lijk niet7
dnt er gevailen Jenlrbuur z.ijn, ",sarin bet IItaat8belang
IOU kutlnt n eischen, dat zo od&uige gratie ook on!Je·
t"raagd en ongtlDt!nlcht toU moet~n worde D ferieend.
Hcl rec'ht nn gratic BBD den Gouvarot'ur-Geueraal
vau N~ d t! rlan,lp;cb Iudie t oegekeud, i! dan oak gelukkig ,. iet .f"otkeJijk fall d.n wil of het welbebagcn
Tan deu '6.r::oardadd ~.
Dat rtch!, golDot.t linn bet heil vaD do n ataat, ge.
...ikt en ge wog.o alieen m. t bet oog op bot beloeg,
d"t lfoederlan d en K o1a: i eD ,erbiJJdtJ zal .,r, naar
wij OLIS ,leian, too leideD, Jat het blij ke] d"t de
GOllvcrn eur-G-ene<fflal fnn d e Qn~boe1.emiDg van den
beer V81l DI\nlen niet de min ate
heeft ge na-

"ate

men."
BATAVIA. De sluitkoef86D ware!l op den 19r1n deter;'I i '
l'artiknliere
,
6
id. ' 101'/. 101 '/•.
op Eng,lana Bank , op maa nd, .igt J 11,70

op .t/.oUGW1 JJIllli\\\'Ii!!:1e l :!! op ti Ulat~!'ld. lis ta .lUU",.. .iV.l.

Particuiiere
/I
6 id.
11
I),S7Il..! 11765 .
op Sinfjapore Bank u op zigt
u 2,49.
op H onglrong • " •
id.
, 2,48 '/.
or .Amoy
"
1 Ol d , zigt
, 2,63.
~ De Oonrad vertrekt dEn 26en def,er ,an Bata'fia.
_ TI"D behoe'" e Tnn d~n fll.'Jelier Ro.q4air, - wi en tf)
Atchio boida oogen zijn uitg •• choton, i. een inteeke-

Het

lan de rs door hUDUO reizon en littero.tuur 'nari de oat;.
giuijering der gebeimen fao Afrika hebOOn gODOmeR.
D4Q~toe hobbeo lij een zoo volledig moge~.ijk 0.V6 .
der werken ,iaa Nederlander8 over Afrika bi' o,er-.
19t Jl • • r
za,rneld en i8 het hun voornem en om late
aaoleiding dWl.rn:u l ..tten !,cheta- .
ren 'an ~~ geeD
door .Nedorlluldera , 'fan de n froegek::l .tijd. ~f 'oor d~

kenDlB vau Afrika godaan i., Zij hebbe. daartuo oak
gebruik gemaa,kt 'Van yortaiingoD 1 blj weJko dt:t vert.lar
door inle ~ diD g, aanteeke ning·,m of andenziD8 den in-

baud van h. t oorepr.ok.lijke beoft •• rrijkt, al.aiede
van d. Tijd.oh rift-Artikelea. D. titel." zijo in do ••
proeve in ' cbroouiug'i8ohe orde · geplsatst, terwijl ·bet
voornemen is bij den defillitiev80 afdtuk: eeu maar w&-

teo.ohappelUko vOlgord . in acbt t. 'nemon, Bet gehoel
bedraag-t reods clraa 30 bIz. 1U hBt fl>rmaat 'aD .·BBI"
boeIrenlijllteo; toob roepeo de go.c.bte u~en"
ateliers de hulp in vaD deskundi ge n tot . aa ~ V']lIitJg
verb9teti n.\{, ,oo ral wat dB latere editiee b~tre ft. _

en

Voo. b.:augotollendeo i. eo. El . . Dratu v. rkrijgbaar
g •• tald bij den boekbaitdolaar J. L . B:KI
to Utrecht,

een feitdat, on het 1V0rk go.taakt is, de ,Iak

aan den door te g rav6n weg liggende desa daar DOg
n u eD dan Ben pilar man levereD. Docb dit is alechte
gewoon onde! bond , EI"u d.. heeft haar bepaald
aandee! in het gewoo D ond erh oud Vim den grooten weg.

Oak dit meendo ik Doodig, om hot publiok

kaarten,

.ijn.te H .H. Prof, P, J, Vun ou Dr. ' G. M. KAIr,
""n wie wij deze Ilso ... ill8t VtT8Chuldigd lijO ; die" de
eer f.n N ederland tego no,er hot Buitenland will on do
b8ndhaven, met do.o bibliographie oeo juist d.nkb •• ld
hebben gog.'e" vau bet nnnd•• I, 't welk de Neder-

J:lRS'

D.t de digtbij liggende deea'. (oamoiijk tut op 6
paleo .f.taDd) aU.oo me t h, t werk bel •• t lijo, i8
waar, en geheet volgona geest e u luUer 'lin
noemd GouvernementB B~!luit.

! &1.318.6»3.0~

Pf'1I6ideot eo. Oirec!eIUOD d~r lauaohe e."k.:
VA!! DEN BERG. Fruiu.l.
D. N, VERSTEEGH. v;,.ecfAr-&erflf.,;,.

aile verder dan 6 palen v&n hot work :
2. bij die do.a vo>< welko het w<l rk

DeC i r m aBo.

h art

0 • t h' 0 f C ~boefl:

&

0 .0 ~

e ruuzljklit~~raluur we.ar , orrijkt met eenigfi nl ,- ~.!J'.
ul~glh'eD, lio.mehJk: De v 1 ~ r jaB r got ij dOD. g a-

d I C b ten v. n S. J. Van den Be r g b,p r ij ..
li B d 6 r 8 D 'oor viere to mmig maon8ukoor 'an L nd ..
wig Fe I i x B r • Ddt a .B u y 8 , ao no;!. €len ande~
p

r

ij • lie d

taO

deaoelfdeIf compooiot, getiteld: H. t

k I {J a is tor; met w(lorde.n van F r B n fJ D a '00 r t.
Heeft de Daam van den heer Brandte Baye . eeo· .goe.
deu klte,uk. in onze muzijkale wereld, ook dele fri •• e~e
liederen lu!len zeker boogst welkoDl WElEen · en eeQ
ruitne plaata viuden.

De b e~r M. t b i 0 u .B 0 ~ d t · aobreef .en l' 0 I k. ·
M a . u r 1<a, ge tit.ld : A m a I i G eo aan Amalia Carr'
opgo dra~.n . Ook v.n 'dit bnld. blijk b.. orgdebo.o".
gonoemda ~rma eeo !lette uitgave.

Tot d. o me .l 0 w e r k i " g a a 0 hot i . 1815 to
R otterdam te houden 12d. N.d.rland.cb Natiouul
Z."g • .,C<eot hebben zi"b be.aid ,erkl.ard 81 lied.r- ·
tafds, door wie de volgend"tol -nummerB lullen wordeD
ten geboore gebragt: , . i\forgenhymnoH VaiD A. Die..
trieh; ,Ll!nt~bed~"" Va n Fraua Ooenen; , Si)Id'.teokQor..-H .. iligerltl8" VAn Richard Hol j • Dils 'l'hal dee Eilpiog::>'·
van JOB. Rlltliubergt:r; , B'Hlierzan ,l(u, van Al ~x:._ W. A.'
H t·yblo m; .Euterpe" fao G. A.. H einle; ,Weemoed?l
VQO Oh. J6 0e8el\l\; ," ta pal, mijn die('~aa,: '~ctrla.I).d"

van J. H. Broe'bop". ; • 'V 11 0m fan J,lolJaod .· voo.
• Volk.lied h vail

Dallliate" va a S. Ut't L!\uge Jr., on
J . W, Wilms,
D el schilder

VA...1'f

1>>>

KEBlrBOVE,

hocft to Bru. s. l VOOr hot publiek
schilderij~

voor8tellendtf

ee u

bijgenaamd Leonard,

t." too. g.otold eon

man ill

koechts1m1"e1; ,.--

kloppend. 08e de deur . vall Bi.rn .."k. In de baod
houdt bij do EChO d. Porlem ..t. Bet i, oUlllogelijk in
het gelaat 'V ao dit bCi eld ie-mllud andere te berkennen
dan den bee! Hy manff. Loofd-redactenr van genoemd
DI ad. lYcz e heeft d en rnaicai Bu sch Ilder in reg ten
aangesprtl ken wagens Jaste r, en werd d~ laetc rl.Sr veroordeel(i tot ach e dageu ge~·-~ Qgeni8.tra.f, verbeurd,er·
klaring Vfln het tlchild MR tuk dst vernietigd aat wvrden,
e ll OpenbQ8rmaking vaD bet VOlHlifl · ·in dr:e dagbladell.
Alg e meen iii Ule n o Yer dez0 feroordeeling t e vredeo t
claar rie beer Rym ans, zelfd do·or y;ij08 teg&D8taodefl,
als ~ eriij:' en bekwoam j <' urna ii8t geacht wordt.

Mededeelingen

nin/! 81ij !!lb geopend, wBub.)Ven ge eehre ', eu stant:
.Naauwelijks WIl! op Java de tijtlillg aangek olUe ll~

~~tmjf:''':: d~~): ege,;:·e:i~~:~",ij~ o~,t~~i~et dage;~~~:,:Dr:

Landbouw en Indostrie.

mogen lu~d verlQ1'DD) of bet lcge r en de burge rs " a n
I Jsunacbiue va.n ",Viudbn.\Uie n ,
Bata-via hao.fJt t en zicb om eene bel u.u grijke 8 0m bijeen
I n ht>t tijd&-.:brift ,,~ ail Duitache ing-enieun kC?mt
te brenge n tot veru.chtiu:{ van zijll levc osJot.
hierovor II et volgende voor: de inrtgnng dozer Olaehi ..
,NiemB.nd verwoncierde zicb hier o\'er de bellngneR Ii:! wadanig; dat atmoe pheriac be lue htgecQmprimeerd
djke bijdragen; in Indie ko~ men bij toorbaat daarop
en d~ n wade r \l\t.getet \\'or{l t;, terwijl tUlaehen due
reken eo l en ook uu zijn wij \' 8.11 eeo goeden ui t~1 8g
beir\e opera ties de yrij wordeude warmt~ in koeltoe ·
ofertuigd 7 nu- w;j hulp kQw ell vragen voor een brad
8t~lIen wardt ont:1omen. Het groote v-oordeel deter
8aldaat dien eeo even ongelukkig lot gctroffeD beeft.
ij6Dl8cbines bl)ven die, \l"e rkt3 cde met Q.1DUlociak, beB~at
, De f08elier van bet 3de bate.iIlan iufalJterie J, P .
durin do t gee" stoffen gebruikt worden, die dQOf
O. Rogh Bir, kr eeg don 12d en October 1 874 in een
c bemische i"werking do loestellsD kUboen i.b hot au·
gevecbt met den vijand op .A.tehin eeD 8chot in bat
gereede breng eD. In de groote blerbrouwerijen eo
hoord, ten gevolge w&arv.an hij het gel.ichtBverruogen
fJl l e3rin~fllbrtJketl te Dl)r,lmun d aijn dergf !'Jke IJ8m ...van be ide oogen verioor.
ch ine l!l in wer.!.ing, die dagel ij kl!l 300 kilo ijfl l evt"r~D .
or Voor deten maD iell! t·e do n om
be rn zijne verD~Y,6 machine!) WoO tf a.n de drie cilindere (Btoolll·~
dere lerensdagen ee nigzius drag£31ijker te IDakeo, iB /camsn peniuge- en ui.LK oUingscilindor) ui t, 680, 960.,
loker do weosch faD allen.
en SW millimeter boorwijdte eo 1100 IHilll la ater alag;

.In b.t leg•• • ija r.ed. , "or <lat doel, met loffe·

io eell ••ltdo midd.lliju achtor elkBlJrler Hggon, .:vo,,"
Hggiog &eo cur bijlOo.~~re

HjkeD ijffr en . kameraadech'ppelij'teo ,"' Pf.'st) stoppeD

dereD ju.iet door deEt!

ge~';;:j t~:et::~ge::n IU~::b:;:t ~acb~~~~~~~en~

DaD~·~:::i~::!d c~·~n::r!o~:!~:~~!lgenoolDd~ ~briili~~ -. ~

DOgbea

klageDBwaardiger dan van den hooggeacbw ~ COlD!UriUi!l,
deBe kan .ltbaoll in intellectuele gehietiogeD meer

iDg8~telde iDdicator~proeven galen let"r regelmatige· eD
be'red.igende diagrainweni ale l'l hte bij deD ~moiliD~er

lro.at en opwekking <i odan .
"
.
• Wij . ij u boroid om olk. blJdrage foo. l!.ogbalr
saoten.meo en.ollen do bijdragers gelogeohoid gefeo
om eeo be.luit he n.emen omtreot de wij •• waarop do
gifteD hot beet kaonen wordea beeteed."
B~ATLl, 19 D.eomb~r 1874,
De liist i. gete.bod .door a. Heore. :
J, R. KLBIJN.
W. A. JELLlNGBAUS.
A. J. W. VAN DBLDEN.
4, K, BRONDGBB'ST.

beeft de plotaelioge · •• organg t<lt ,olio drukkiDg bij
opening dor iu.traominl( •• Digen iOYloed. · Bij . tea
atoom.pen.iog 'an 1i,1 atm. iD dell· ketel .~rtooDdo
de .toomci li nder •• 0 Irra.bt eire. 105 iodio.tor. p, k, . .
Do drukking op don Iniger van d.en eomprimeercilin-.. ·.
d.r ».4'Oog 9994,3 kilo, ·op· d.n .uiger 'an :deo 01,.
pAaoieeili.der 407aS.5kilo, op .deu . auiger ' 'an den
.\;oomciliDdor 6836,13 . kilo. Aan nij.iog d... laehG
on _hiDed.,I •• werd ieta "'ao .. a•. 240 :p; k. ·YOrIOre"
Di!geoo!Dprimeerdoltidb' trad in~eri expaaai-.i1iodor
m.'
90 O. 0._ .verlietdieo
~ 0.:::
: '

+

me'.-

A.antal . ble;r.b rou"WerUe n tn
. Me";klenbur.i.Sch~er1n .. ~
. Me"kle .. bur~">!it..elitz

" -1

~~t; aa~ta.l bi~t.br~u\!l:'rijel! ~e~:ro.~g 'in lS.7:! in qe
Bte den ,146, op 'hot pl.tt.la.d ~95, t. .am•• 740~.

Daanan waren in werkin g 74.0. ·D e hoe,eelhel~ berold
bier hadro.g in hd gob.;,I · 2qa,869 hi. of ~ •• Inltoner
(1,816 h1. De hruto·onhallg .t 88n bolaBtlUg op bet
mout bodroeg 49,911 Thl •.

Pro tas tauts e~e Eeredie llS t..

1e • KER STD AG,
Vrijds.g, . 25 December,

8' III 0 r g e n It b 0. 1 f 9 u r o.
DB: V AN AMEIJDEN V AN DUIJM.

coll.d. voor

BuiteDgawo ••
hot Bijb.I-Gonoot sohap
ten "oardea1" von SalDBtBog.

Ir.

K.ER STDA G,

Zaturdag. 26 DtlC(!!Cb~r.
GodadieD8t-oefenilJg in het Centrale GevrmgenhDis en
in bet Milit. hai" Vtl" atreat.

ZONDA,G, den 270n December
~l ~orgeD8 half {) ure.

Maleisclte Dienst,

DOOPS BBD1. J:!lN1. NG.
1)•.

PRINS.

~ocbiatholij ke Eerediens t.
J.wu~~~DEOEMBER

D. KERsnlIS begint

'. mQr'

genfl til G uren j onmidde!ljk- daari1R twe e Btille dievliteo.
Tu S urdU worden Lwee IItilJ" ' di",oilltm gelwuder:

waar.a onmidrldijk co plechtlge Hoogmis; 's namid·
!lag.
6 oren de Solemneele Vespers.
2•. KERSTDAG. D. H . Diuo.t•• . worden gobou den gelijk <'P ZOIJt~ag, 's AVf)ode geen Lof.
ZONDAG.. 27 December .
De \'Toegm!e 'e morgeDs te 7 nren.:
De Hoogdienst om hRlf 0 urOIl,

t.:

~

#8

&foode to 0 urt> D bob LOF.

8 () B£Ii PS- 8£ RIG T£ N.
Aangck omcn Scbepen
te

~amaraDg.

Ned. burk. F.thool Sechllloh.mat Hair bin Oembarak
'BBhaloe8D, )'8ll CberiboD, H . im.

Vcrt.'okk cn

~chcpen

von Sam.arllut: '.

21

Dee.

Duihobe

bark HHrie 1. p, Jobannseo,

~~ S~::.b~!~. stvornb,
H~g;ti~:.a;~:~':::~::~ner

..

Dr. 810.t v/J B<el. H. G.

Kiem Sin HiD Liem Tiauw

GoaD, Dur eaudjerw~88.iD:
2B DdC. Ndd. bu.~k. Friesland T. Sipkce, na8l'
A.meturd am .
.23 D~c .-· Duitscbeo blUk. Juno B ..· Niolseo , naar
Soerubaija .

Aangck omcn Schcpcn

'l .

t..e Ba"t.Rvin.

~~V~~~~f~i~T:'¥~;;:{:'!~~tf~~~·~i~i~:!t·:I~:·
~ V:·;b;;~kk·~·~··;~i~~~~·n~ri",k&C.
n .aa.

n"'TUlI

n8ar

Ba:t:u:~-ia ..

N . D. sCJn;n:N

-fr:~ t·~!i~::~;;::~~;::::~~:::. ~:~~f::.~.:::.:.~·.~~~~E:;!~~.
Aangck omen Passagic.'s.
·'::'v ::::.1.0-; . ......

'0"

~~ ....

Vall. Singapore, per En~ . • toom3chip Somerlet, .kapt. ~joTriil .
de
heern. Alberti, 'ro ... aneUa.llaig.'1'lIyl ocen ecl::tg . , Hoptra.pt en LCht.g
.

!I1a.c Na.ightotl, Jllhr. !togu, 119 Chinnen.

Aangck omen Schcpcn
te ~oel·abtlU"·

i:f:~d~~J;~~aJ:~1:l~~~f?:;;j!ilr.;~:~~~::s~~~
~:;~~:!;f£:~~;'~j~r:l~!i~~:~:::;,:g:JE?:;,:~:?~i:i~\
Hah,.ia,

lui • .

Vertrok ken

I

te "Y 6sti gsn.

Hoogfeest van· Kel·stmis.
1 •. KERST DAG .

beroep "1' d. ltet :sewe;gerJinliohl;Dllen · te ge..n;
_ . De ex-Koning ~~n lJanovt'.1' i8 :~ ,o;'r~e~eD' . del:"
·Ror ·van · Weenun . naar ,Pa:ij!i o,er ·· te
: br~ilg~n. Z~·oaI9 be.k~n ~ lA, . \'e~~igde ,~t,' . o':!Hroonde '
Koning na het . ong.lukkig. jaar ' 1866;'ijo · <etel I.•
Hi.toing, en best.ond ••dert ,lion tij.i d,' .intiem.te
orugaog. .tna8oben de keizerlijke f~.Diiii" en (hn· ont·
~rOOQdeD Vorst.
Voor eUlligt! jal'en zeUs waren· 8l'
oogenbli.k~eD, dat .ooatenrijk wegens.. v..ij.,e ga.s t,v.rijb~id
,oar ·d e · H4noverasIIBc ha Kon i"~8fdmili~.· in mo~ijelijk8
om;'tandigh.d .n g.... kt..
M.n Irot" ••rd....bt.r
Pruieen's ~ute'rederl h ·~ id eI\ bleuf Konin .: G eorge als
deo oogeluk·kig8D b Ill dgenuot bsscbollweo, Whlll lOen
. de grootete welwill~lHlheid en "rleodsebap ver8c~uldigd
was. Koniug GeIJrge en lijlJU' fawitis '1oeldeu ,ioh
dan ook iC' Oostenrijk au .,ooral te Weenen zet:r goed
to buil en ook van dij zijde de~ ·beyotking ·ontviDgen
zij herbaaldelijk· bt",ljzc u V6U vri ~ndech8p en kegene.
genheid. Des te opmerkelijlc:er 18 het beflluit . van
KOlling George, 008t~llrijk te veriaten. Naar wij
verDemaD, etao.t dit besl uit in verband met eeD·e poli.
tieke gebeurt.enis 16n joogeD datum. Voor. korta·n tijn
was, ~ooals men we~t, ernetig epra:re van ~e.u huwelijk
tusechen den Krconpt'iu8 Ernst Auguet; eu .de Deensuhe
plir,.e. Tbyre. Dit. uuwelijksplan i. eobter n;ielukt
en, U"llf meo tbaulS r.agt, dot}r PriUdijU'" in"Yloed nan
IH~t Doonl!lohe H of. DttWll inv}oed v.s n PrUiStll
moet
Koning: George hebbeu vo or:,ien en daarolU d~ tUB'
schenkomst dar Ooatenrijkscbe diplonuitie venocbt
hebben. Oodooks de intiewe rel&ties van KODing
Goor~a t(.lt bet Ween ~ r H'of, moet de Rl:Igt.lriug
roch
ZOOf pass ief goblevea zijo in dC1.6 qUAtJ8tie en in g
enkel op~igt gezocht hebbdll Pruietln'lf ioYJ oe
nc utralisor9Q. Uit spijt biero'l~r ·moat Koning pear.
g~ t die> · .bove ndien reeds eBoigQO tijd om· ~ond
• .
ue\dercde!lon ~t1 B iar~it.t V\:! l to ~ fde, . be@lot~D . bben
niet ullar Ooetenrijk terug t.(~ kee ren . en .zich t~. , arija
.~~el ,va~.. tijn

Sch,~pen.

vnn SoerabaU a.
19 Dec. N. 1. Lark .Borneo, geug \· . J. B uwl!:rl, naa~ Ibndjennai'

~?:d~;:;.·.r~r{·~i:.·~':::~~ '~:I:,:!~~V;'·~I,;'~;;.1J1::ft~· ~:~:
ktl, naarlbhilar.

n~~ :a~:·vi~i· ~'. lIt.t·s~:::~ J~!;\j1e~· g~:~I:~ ~~,;;~~·u!; ~~eb~:~et!,

Buitenland
Italle.
Garibaldi ~ oet in I·wee kieadiBtricteu vaD ROlDe
in .. herote.mming kome. . Ook ... Mil ••• · ••1 er tUI'
ISCben Lom on eeD 8oderen · caodidaat" oorstemd WOl'~
den. :~ De beet Lanza ·. ia , te Turin . gekozen;.:de heorell
~~:iDi~ <?dapi, ChiMes eo Bertole Viale zUn op
Dieuw uao.r-, de Kamer ufgev8ordigd. De genernal Ja
Marmora . en· de beare-n · .Peruzzi, Ferr.~ri.,. Brogl~e . on
Correnti , komerr ·iti. beratemming.

Oostenrij k.
De boqfdredaeteu r. de. . Prl"", .de .beer L~ber, is
gotnill'1.. opgero'p.n tOOf. bet Latu/t.gericM in

ooll ·.

kuust die 0l6t onbe kiolu pen nijgeYight'!.:l dour Koning

Georgl;l beguustigd werd,· l"ll tijl1 besluit hov enal be·
truureo.

EeiJ. Spoorw-e glDoord in l\Ioravic .

Eenig-a jareo geledell bro.gt ae u moord , dOiJr 2e keren 'D uit.cher Muller 1... ~en cn ~elscb en t rain gc pl eegd,
groote o(llsteltilnllf ttj wee~. L,. ugeu tijd daarna hebb ~ ll welligt pel80'Hm, dit! vl'rpligt wureu uee
nnclih
per epoorweg te ·r ei z~n, 51 huiverd bij het zi~n biu ne u·
ko tnen v&n e \Ju r~htgezel m ~ t fleD on gunetl g 'ioorkomen,
en bet Diet gewitBRd dell gausch en ntlcht een oog toe
to duell. E~c ni e uw dergelijlt ge r~l, d~u 3n No'!' . in
Moravia Yoorgekomen, zal I:!r uiet t oe bijJtagoll dien
ang.t ter yermind eren.
Hat slagtoffer heet Ernst Klltsoher, ce n man ran
ong~\· etJL' 60jllrigeo le eftijd eig'-'Ilaar Ylln ilene
lilc:eul"
1
Btukt:rij le Drauek. D ed IQ Q'·geD s waH hij t:ijo e gohu~"
d", uoehter I e Brunn gnt1n ol'r.:[) Dken, met bet do el om
teveD" eenige zRkeo of t~ do e tl, en met deQ av on d·
treiu rS!l 11 u. 15 1lJ. kl:e rde bij U&ur BI'BU ek. Voor
het vdrt,re k van dell ll'ein iJAd men b~w in den tt'St8urallt van het atl\l ion et'n \'l'ij nanr:ienlijke l'\OLD in
8peole en bA'lknoten zitm leJJ.~t'. Te Cropin, digt bij
Pr~rau, werd &iju lijk door den conductenr gevoudell
.
net Will! nog warm, w.aaru it b lo~k, dKt de d"au too' eVeJl vf..I1trokken Wlts. Op d e ll bodelD van den wngen
werd ·een zakmea ge vond.:'u met ceu leO\Ulet VilLl 00gaveer a dui In lengte en slecb t.a flltltig sche rp. Do
ve;.moorde moest ill e ~.Hl liggende houuing '1IJU . g.e· I
weet;t en uau waarschijnlijk geslupe.l1, wnut zijn laar· · !
zeu bad ·bij uitgetrokk en. SpOl" t: 1I \' 11 '\ krabbeo en 8oe-.
d~ll in b"t nangezigt en 01' de ban deD d ede
n zielJ
J tlt; hij 1..Iie·t terst:'Ill.i dood wa s gBwecbt, en ·mel; ,l~n
moor,ienlluar had gewor.steld . AllcJlI "all eel1i gB wlln.nl ~
WAS hem ootnoUl en, uitgo:.zo[j der'.l een
goud nl.1 t.rlHJe l'?-t,

LA.!!DSTO" ".

BIJ DE DNIL\..NDBtI!fO VAN D~ WET OP DEN Land8torm werd be!; noo dig geacht, bt t wozcnlijIt oud\!r·

80 vaten Portland-Cement

~chej(1

tu:nwllGn I.a.ntil'torm en La.ndweer duid e·
lijk"r te Joen uitkomen. Mt:o zuU bij v. kounen Vtllll t~
st olleu l dat M op bet ougenb lik VIlU nood eetljt ei!Jl('\
op c(jep ~ t1g moet lVorficn gedasn v" rl vrijwilLigen uit
d~
oull-getliendeDj dat bij .do o proeping t~t verpligt en
'Landiltormd iatet zakere kate gorio Q, bijv. v~n buisV4d ldt'~ , aansprn"k op diapeDsatie hebbotlj dct de
tDBnBollappen fan deD Lalldstorm in a lIa g~!ul .~lId el'c
onder8ch6jdillgl!t~ekeDen mo .. ten drA~., n tlan
die dH
LH.ndweel'; dat· z~i bij ueze oiet ruogen worJen in go!'
lieljld da~1 in bij tie wet o!ll scht~V O; 1 g ev alleo OD L;.

van KNIGT BEVAN & STUREE.
Prucb lig SOI[:(E R.'·'VEI' tK .... TEIJ8.

SONNEAU,

0."

groot. partij IJZERMENI E in bIP, ken'; 'II
" W88cbdtelleD.,
eo hetg-~e n venie r t~ \'oo I'8chiju zal wordeu··ge6ra gt.
(1854)'
F, H. DOUoIA.
sen

Vendutie Donderdag

J

il vt is oak d.e vraQg, of bet territorillalsytl teem niet
V ()Ot· d t;; n LlDlisl.orru tot
gronuslag Hao. w orde n ge t!o
men.
Of de Ct)mmi88i~ lieh met dergel ijke am eo dement en
2.1)1 .kuurwn veree nigs ll, zai yooroullldijk ufhon ge n VIl Il
de k ~ uze voo r laden uit Je natiolll,al-liba rnle partij.
Dat ·de gevoeleDH 2eer zullen uiteolJloop en, is DU reeds
geble:ken, claar d., c0r18€rntieve {['aetiea hebben te
k euu~b ~egeyen dat zij omtreQt dtJ n Laudetonn
lie\'er
nillts. bij d~ wet willen rege.len, mOTtI' l&1l~1! uan ci.e
Kei·zerlijke dicht:,mr willt:n o\'erlaten .

tal ik nog

~:::n(';~~~~BC,

~:.n~~~fi:~ed0C,

verJ.o.teo had en ook tijn knar tjD niet bad

moordo, geeD 10 meter rA.n de spoorwog-indi jking op
een kruiBweg Ilallr Kojetin. Tlil van pajieren r.oDd~r
waarde lag r u o\'e r d en grond geatrooid . .Bet zakbQe k
waR oat van !le t blued eu l etiig. Hat volgeude spoor
werd te K ojetio ontdekt, waar cou maD u ee morge1l8
ten 9 Utll' iu do herb £i'g H~t Goud!lt Krui.. WI\8 aan·
gekumeu en ecu kam61' hal l ~PJ·Haagd. NI~ zich ge w8i1'
scben te hebben, ?fa8 bij Y"erdwene o, zijn met bloed
be vlekten grijzt}n· ol'e rjll8 en tal f"t.tl bank . rc,(u8 ftDU
h.t adr•• van K.tocberacht e, i.teDd ... Op d.t •• nw •• 1
gevondou epOQf vorachte men VDort. l\Ie!t ,vttrgewis~e
Il Cb, dat de man te "Qat na,&r NezQtuis8.l itl. ~'&! te o
ruggeke.cr,d ~n naar. Pros8D-itz geg(lao WAS,!: Waal'.. bij
tijn ilit·rek bad gO llom e n io De D, ie Koltingen, en ver·
scheidene ,oorwerpen gekocht bad, zooals een valios,
hemdu.D en een ove rju. Ta 4t 1/2 llur werd bij gearresteerd.
Het ""ot blood bevlekt. hemd, d.t hij steed. dro_g,
was reeds bew~8 gf;moeg. dat men den dader had, en
no moordenalU' d,e ed dan cok geone poging om bet
fait te ontkenn&n~ Integendeol; met eene 800rt 'SD
bo.a•• bh.id de.d hij volledige bok.nt.eni •. Zijo . Deem
i. Le~p'ld .Fr.nnd (!), bij i. I",aiillot en geboren to
Treucrill, . in hvt noorden ·.an Hongarij f"4
Hij .WIIO voor ••n k.orteu tijd ·b.diende S.w.est . io
een der koffijhllic&o- 'an ]kiinn, Mel. bad lijn onts!ag
gekfegen. VolgeriB zijoe b.keoteni. oat hij op <wart
zaa.:d .ell: :was ·h ij"· '.It be8Iot.,D: . ~cb ·pM . . te: vera~li8if'e~
to.t elkon prij• . Hij .......·b..... id .. ..,ide bij, ooni.der t.
dood.o, teneindo .ijn doel Ie berOiken. Hij bad K.~·
"kb:.ek.'obet. ta:tiob g •• 'eo en van dat OQgenblik .
beapiedde. hij .heiD. Dewijl lJij.I..,h1 • .in. ha.it wa' vo.
.eioiS"ftorijlleo'. ~~ h~ -.p~ met lijn jlll!d·

~

ayood .

(1862)

F.H. BOUMA.

-

net berhaHld berigt io bet Journal del lJ'[hats ,
de Dll ittlche gel.ant te Lissllbou ill overleg met(le u '"Koni ng vau Portug:ul eene Iberi8che eenbeid un·
del'· Podugt""Bche . dyona.~ie .tr&.cht t·e bevord eren , . worut
uil; .Qcrhjo ~Dd erm!,al ten etdligete t egsogesproken .
da~

i'\'ug'Ztll ik vC"lioop en

vo:;r

L

~

B

rek eu i ng

673/674

b c! anghebb~nd"Q!

VaQ

2 ki.t. POPPEN,

SPEELGOED ,

eliZ.

B.seh.aigd gelo.t uit

ALLERL EI.
J-C~1l.

( 186 3)

~~·ee ·. dam·ell werde.ll oGia nge ·op dec spoofweg tus:
eo PotsdstU iu. e.e n al~~ronanrJ geoaa IDB ter.
t oe:itand geb~agt, ~ Q Jf~l door dll v!)lgatlde OmB~rm·

r

6CJe~ Ber;lijo

li g~ endt;·

liuctt· Ui',

den

con-

't Was douk or, de mf\cbiua tloot en de t rein' st4mpte
zoozscr, u at de hulpkrett~u niet geho l.lrd wardeu. Beide
IIcbijllballr kra nkzinuigeo traebtten nn.. ue ont:.itelde
d·lirnee geru.st te stellen en sl ate n met g:cweld be~
roampje d.tl.sr het koud WHS . M en stelle zioh IJU voor
ll.Lle aBllg Otl SalLl d e reie yoo r de beide dawt:'s WBIl.
Zij

Beer llEIJEKS.

de ··1

SOES~AN

Op l\'Iaaudu g den

ell 00.

28~n DeC8D1-

- - . h~r 1874.ten hui'l.e 1'au d~n HoogEdel g~t'treDgeD ]Jeer
L '" itenant Ko l o,,{l

COE NEN S,

de

iII.

d¢ H s ere
.

b- S

t .r

It &

V AN·

t"

BankuD, 8ttlclell, Tafdb, K asten, L.rupen, Serviert en
Glaswerk, Klolfkl"!n J c~n prll.cb~!ge P~ndule 14 dagen
loop~nd6, ent. 8hZ,. Li nt..
(1861)
ZW"GER.
- - -- --

Pllbll-eke Verkoop!

went ge.
Maj. F. b.bi"ld kalml. g.uoog am te ."twoord.n :

om

Van

Vendutie ·~egens . vert~ek.

Op VVoensdag' clen 30en dezer,
ue~ IDnrgo[js OUi.

hal f thm uu "t~

van 6en

ik ulet w€'l

riepen

wij op'

picols Koffij,

in' dl)· pa!~blli:en

(ISI/O)

JI

"Stel u g eru st, ik bedoe LJe 001{ mij fllSfl.r, ik weet dut
by !1 tj t hoofd benl!".
T·.vee krft.Qhillnigen in pJaate un eeD, dat WB.EVOOr
de dames t~ re t!l. Zij echu.ilden in de "Yente hoek en

F. H.BOUMA.

ingsdag den 2gendeze r . zullim
venduLie verkoopen:

30'0

digh·~ Jt:liJ .

weg, opeouen het r.tampje en

het Nod. S.hip NEREVS,

K'pt. P. J . DIRKSEN.

onsa •• gepaam. r:-ezelscha p .

.'D.ag.o.

D e telegraaph we rkte o:1 mrdde!ijk in sUe rigtingen;
r('gts ou links ltmgs de apoorwcglijn Wft~ de gendarm.e rie ij\'erig in de w~er e n het duut'ue dan ook. niet
lAn g of er w. rd e!l ~poreD nl-U den vcrdachtell man
ontdekt. Eerst vOlid mell het znk bo~k nn d,,·n Ver-

'.

, geschik t iOOr oude ja4n-

be nGvl1l1s eeo partij provisien in kleine kATe 1 iogen.

station ls, en yroag deu conducteur voor

Jan trein
afgegeven.

vetkoop~I1 tot 81uitiug VKD. facturen ;

22 kiston Ohampag no.
70 id. a 1 dzn. ROGdewiju.

~~~ ~b~::e~'l\~rlg~:o~~ ~::~~d::t I:;or~!~e g~:~D;· ~l;:~~

ge brui"~lijke wij~e

E. H . BOUMA..

Nog zal ik op mijne vendutie van Donderdag voor rekening van belanghebben den verkoopen :

Duitschl and.

In e ·6n dorpje in den omtrek WOOlit sene eC"hrijfs t~r ,
we lke bij te Bruon ~t'kochl; bad.
m~jq.ifrouw F., uan 'Kie lnt"Il verzoc bt· bad de
De conductenr WI~ij til! ~erdt ~, ui u dell oraad der
t:org op
'l.ich te ~eLU~Jl '{oor een jODg. lU~Lej t!, dat D~n (!t:l' n
misdaa·l in handeu gaf. Hij h .:r i(ln~rde zich et'n id .::i~
Zi:e\fI~iektt: leed, ~n ho.Br door "rieoJelijke behuud eling
n~n zw arten mftn in ee l) la!'~t'>11 g rijten Ol'erjl\8
op
e~
ceo ta.:ht yilten hoed , (li e een kallr!ja 3 0 klu"t3se had
en ill deo wagen poogrle te gftan, waarln Katecher
'd avoiJd d uit lS~rlijo zou vertrek ke n, mee~do
gezeten was, toen de trein vertr,Jk. Zoodra de trein
t ij goe d
Le uoen bae.t in d~ coupe foor da. mes te \'ergeze: len.
te Rau68uit'T., een weinig c a.. Dliddcru At.!hL, arriv cerJe,
Zij twijltl Jde er biet aaO lHlar ta hcrken Ilen daar beL
sprong de man uit d en wngen 3d ~ kI 6E!se, Dam een
1
uitcrlijk faG do o ogelukkige hur bellchr6ren WttB'
kallrt,jo 20e kla8ee 'toor N~f.aI)Ji@sli t;', Le tweJk het 4de
lnder.laad rneende ruej. F, weldra gevonde n t(\ bebb t' l.1
hem (it'D
\Vat zij l och tj in een hoek VAD do coupe gedokel:, ut
wagen 2de kIAs&& te opeueo, diH door KatBcber slleen
ee,~ dame wet atnrren bIik. Mej. F. pW5tste ziob
werd ingenomcD. Bij llauk o lll3t fa o den truin, ruiIU
bij
haar) en wehin etegen in de co upe nog twee vreemde
1 UUr des nachte, Ban het i'llation, \l"oarvo or hij een
dames. Mei. F. knooo te:uu met bl~I'l" nJ Fl Pu h-inr1 ppn
k!'H'l't}f' :;fUlfUy\""·' h'''' , ,.",..1;,.'" ': :~ :~ :::. ':~;".,., ... ..
I ge~pra k an-o, doc!~ k r~ cg geen Lutw vo rd. - De -au der o daeeo k&Attje vOor Cropi n, tW8ll fltAti~DB rtrde r. D ~ trein
mes merkten dat op, en juie~ toen de trein in btnvegiug
doet er 23 minuten orer 1 om dien of~tund nf to legkwam, fiuistorde mej . "b'. !lao de dames, die haar vrc.~
geD, en onder weg is et' een tU!ltJchelJlltllt;on, WRar
ge nd
toe: .Zij i. nie' weI bij bet hoo f,!. "
hij halt houdt. Dewijl nu de WUll, die weer ill denHoe 'Reht do woorde n ook gesprokell waren, had de
zelfdeo wageD, waar KB.h4ch~r ut, gestegen was, ni et
twijgende dani o 1,6 -rerstau,p , en on rigt-.te ~ij ztch beft~ Cropill gaV"oDd.en werd, b;:,~loot meo, dot h~
aan
tig <,p. If Wie is nit!t weI bij bet boofd !. ri ep zij
bet tas .chnn8tntiJD \' eruweuen W88, Ofdchoon mUll z&kt'. r
uit· aIle magt. Gij~ ongelukkig~ ~ij t dat. Gij te·f.
wist, dat hij lliet op de

!~·~~~·::,r;i=,im;.~n :i:~ O~e~t~/~~:; aeher•.•
iOde.tijd"pe"bta-. g"inUktedtlp6eb"'liop.n.b.~ Con,
oIl_1 9sf110Dlltlf)l ar.nl• •De • h~r Le.:ber i1eeft. Dlet

door z~e-water ,b.e scbadigd o:.: '

De .h'nu6cb~ R egerio gJ die toch reeda

baar deel beeft van Duitsche .k lugt~u eu optllHrkiu¥
gen, . be!lO~ft w8.6rLijk met d it be~ l uit VAll den t'·x-KolJ !ng uiet geluk gewenschfi te wordtm. D e. We·oDcr

Brandkasten,.

5 groote
(1853)

stuk Gron d,

.

met het ""MOP .t•• nd Kapit~al steenen met
pannen gedekt Huis "ll twee steenen met
pannen gedekte Pak.huizell , gel.g.n in de
Maleische kampoeng "0 de Westzijde ."n
de Baa.nderij , Wijk La.. R., pere eel No, SG e ,
\· .:.l~ge r ·ataande ten Dam e

vau

den Ar'\bier

MOHAMA.T BIN ALIE ASOEllEDIE..

SECR

SLOE]' VAN HAGENSDORP.

(1832)

durfllen zieh , niet te bewegen en stal11(,ldeu cen God·
d a ~ k toen het stints · station bereikt: was .
't MO I)i8t 'An de zaak le, dst .Mej~ F. e en gebeel
Yflrkeerde d~tQe· voor.. ~aar pleeglriod aanl:ftg, 1l188r tacb
et'nG " dame rlie ook &an ecue zieJad~kte lee
d. De baide
Op Donderdag 24 December
and e"ra .dalll~A· zijn niet te o~'ertuigeu geweeet dat ~r6j.
Ii'. gez{)od van hereenen was.
1874,
. _ __
dea. \'oormiJdl'\g& te~ . elf ure,
Ef.."Irt~l bela-still", op de a:r&:""e,-aSr diK""deU_, t en K&ntore
.y~ a het Age nhlcbap van de F8Cto~ij -: 4-~./
N .. derlandlcbo Ha.d.I -Maato. bappij, van d• .

Verkoop bij lnschrijving.

fh~o~c~e~~·!~~:·:::e~ie\l::e'~r:~n;:~e8~:~r:m~~:: J:u~~:
ceo beJaeLinr; op de

afgevaardigdtlD •. Van een jaar- "

~:B~~:r~el:~~g:~:r:~~:U;~~k .!:.np:~.~.k;. m::I:.~:jo~
beh~len; b inendie"u ~ou da~ eeu

e~~ra

feg.t

gebev~r,

;;:~:~:t7: :!~~ d;e~~;:~~.D~~~~:7:JI.e:l:e ;:~~uup:~~~

wordeD .. b~scbou:"d, W81rvOOt men liob ean. ~JeiD offer
gtJf;roo8~D. . .
....
VOOf ];'\'&llkrijk. ' .... mt
uilv.in4er ,a. die bel88ting
haBr Opb~.D8et op· .. ~ertidn milHoen. Li~t d6t or in

IOU mlle·ten

a.

N~derhilld
~eaD p ...r milli"on
to ,erdienen warp,
o.g.r.kend Dog ·.j..,t. vo.rd •• I, m.e6
d8t de h.eren van ' hcl
Birule;;b~f ul.ra suinig BUllden: worden. met , hat uit.
br.og"" , !"" bun ad,i...

.
.

H U U RREQHT.~N
van. de

K 0 FFlJ - 0 NDE HNE MINt:
: KaIisldl .en· .Ter1rIdi. _;. :
Groot

±

5S~

..

bouws,

gelegen in de ReElide·I"~Lie Samarang, a~dtl8liDg Am...

ra·.to, ' ~ietrict. OdD.~Og, de <;'uDTersie Tan welko .NOh

ten_in .e,fp.cb~ . aSIL.h.t.. Gc"....... uu:nt . ia ·' ... HOb... · .

ID~age. der. ,erk()O~.c~.DditiaB ·..en . ~ade~ io.~~tiD~

~~nndaiJe·nF~!
~~I.o::rn.':ui.~:"nto~i~.an
.e.... .. i .-.·"~ba
. i.
•
,
O. RJ.TNBBNDE~ . Dj"h-Pinlgo, ..iI..a...-.
'

.'.

. " (.1:758) . '"

,!

>

Prima

. .' .

.'

:

BesteHillgen

ItECElf·IASSBR;
met en

.0nd~rPljpen, ~'it

(1581\)

op· de .

Regeerings-Almanak

en zwart.

n.

F.

BOUMA.

187J)

Schilderij Glazen,

wordeD aan~eflo men . door
G. C. T. V AN DOEP en ''0.

(1694)

tot de grootate afmetiD,gen, 'E1rkrij~baar bij
G. C. T. VAN DORP eD Co.

Nienwe Schrijf. methode

(786)

'VO.o r d~

Uit de Fabrieken

Lugere ' scholeu
'EN

LINDERMAN & Co.

Vorooh app. WATER.
Rook.p.k in vaatjes.
Rook-Iee.eli in bhkkon.
Soudj. de B.•"logoe. •

VERMOUTHNOIlLY PRAT Ie CO.
(1671r

Q.

(198)

B. KARTHAUS

Praclltige

KERST· KRANSEN,
ON

B. KARTHAUS & Co.

met Troillweltjes, BrQodmanden, en~.
B. KARTHAUS &; Co .

S til be i n e,
illil rOBat van stalen voorwerpen te doe
per 8tUK A f 1.-

Banket- Bakker
J 0

den,

SJ:D.oke glas Brillen, Ie kwaliteit.

S; J. van R,UIJVEN
G.

. R •• eroGiro voor STRAAT- LAN T A A R N S,
prachtige eeD- en twea peraOOlJ8- en ijzeren kinder-

Dito

De door de firma

E. BORNAND & CO.
TE,.

Batavia geimporteerde

barer -1lII.QnlleD 100 -verandelijk 1.ijna~J gercD

HULSHOFF & Co.
Samara.ng.

Billard. Laken,

keerde werklng, WlZLnut die ook oDhtn:ot Belde mlddet~D werken
regtltreeka, tot hente!len van bet Jllute e\enwlgt tt1lls"heD ge701!.hg~

~;~~
on

,oor .Ie.hl. I 9.50.,-- de A .. El; liet,t 'de be.tel·
linl!6n in N. ruaat.
.
(1843)
VAN EODE,- Samarang.

:! t~~::!~::::l~~!~~~~ehJke

Doo~jea
f s.

Pillen van

E~tra

(;arlsberg-er OII<;R.
Tnrli~
'DQ
10 010
_ _ _ .............
_
.....,..a..V
\A.i....

v,

f

f

1.

3

Sandelhout, Schilpad
• n IVOOR

Bijk Geincrnsteerd.
Pracblige Cadeanx al. :
L6Iaenaaut Werkkietjes met en Eonder inrigtiog. Werkmanrljel', naodacho8u-do:r:eJ" Pune· Mootree, Album·
ell BoekbaudeD, B~k,ttagt:raJ Vi6i~-en Albumcool'jea.
Japaulch loerlaltte Bla.tfJD: groote en kleiue JapaOl!!lcb
verlaklG LHs881,.a'f8J We-rkk iBtjel, HAudacboelJdoten,

L.p-I·ki.ti-., Cigaor-ki.'Je., Clga.r-kok.r. en Manill.

"0

BAZAn,
CarpeUeD en 41.
oallves.

Pracbtige vierkante

:.z.

B. KARTHAUS en Co.

Ontvangen .direct uit de fabrieken

teP~ijs

Zilvereo .EellepelS.eD. .Vorkeo,
sf 3 het stuk;

L.pob eD 8V"rkeo ~.r'riJgb&arbij
-(}, ' O.T. VAN DORP &. ~

Dames-Necessaires.
4J'SO. , en 'J.5.~ ·
G. C~:r. VAN DQlU' en

Oo~

behouit eo de scilOonbeid ..ter harco.
MAN!LLtN BOUQUET.
YLAN J YLANG EXTRAR'I'.

Ca8serolIen, Melk~pa[jne n , Puddiugvo rmen, Taartpannen, Wa.terketels enz.
Sla.l.pel. en V"rken in H oorD en p.lmhout, Tafel-

vonr den ukdoek-, a{trekaei!l uit b lot:·

GROOTE SP}';CIALlI'ElTKN VAN ·EXl'IIAITS • LA. ROSE
JOCKEY. CLUB EN PATCHOUI,Y.

(jolorigene iligund.

van

eeu ladifii!ich·

meL nilpelljee (bouppu) ·en in pskjes, boV(.D ft rnee.t
gea.cble P~nare ~~ riz~ ttl ,ve~'je~D.

QUI do -.hid blank: te mik.eo, · de .'2'on1el'8proelt!D 83 · geol. kleur ,.

Mn3eu~

Boo£!loilepot by de HeeNoGebri. LOONIm Ie

f:~ in:if::r~,:~~~~~fabijm~;, O~n T~
' .

.

. <'Ill)

j

11· (;

~

f '1 -

t a.

. '

,oor NatQ\lr, Kuost eo Wete.D8obap ..
10 diD.

r ..odukten
.

..

Praktisch Volksboek.

, \'e:ldrijveo,.-en in ~ atserueeD -.ao-de hlillt de too gezochle blaDi
In.ltte kleor -du P.nj~~~ d"mea ie gaven,
,

Kxtnil d'YJ,AN()YLANG, .,.Cold !)ream ·ymANDA.
.'
&_
.... .l · I'.Y
. .LANGYLA!lG, poo
. d."' .•• rll I' YLA. NG
..nANG
Rullo: l I'YLANGYL.\NG. POiiliiiAVE n'YLANGYLANG'

0 (;

f

15.~

(B";/,. iht#stwarig ",,/ . _lwogifog tkr Prn-1g.1dm.)
.
~.C. T. VANDORP . ~D Co.,

(997)

Lees, Reken, ' enKubiek

;OlD

.kiadeNO

(KO)

~ma'k~;O~; en

in do S p e k 8 t r a a t.
LUCARDIE.

..

To benagen hij

>

Q

E.

~'''N})}}'bl . en

in de ·Blrn d
'(712)
.

8

HUI

Q

': Q: . ""

Spekot.raat.

BO.8Z00;

:0. .

p den.. 7d".D.neee. mbe
.. r. 18.7.4.. oren.8OO
. ... ·.a!hi.r.• in
deD owlerdom · Tao 35 jareD, b1A.BGARBTBA
. JOIIANNBS, di.pbetr<~ , !Jeblgenoote . '''!!-

It.F. E. ANDRBA;s.
B.ta~. 15 Deeember 18'?4i, . , ."

.

."
~;

&.i,.eft ..t"."..
l~../ ~;;'lijk:aed"'te
... :Mr.:L . l'O~.
(lMo)

CijfeP Ie

:7t

C. A. RElJERS;

(1855)

door J . GRONEMAN.

(Extra.it defieufs de Lis)

deo

Pb. VAN DEB PLAS.

i.t~rr§;\~ Ee:.~~~~r:: ~do n~ 0

Ge:nee8be~r.

Geneeabetrr te D j

Extrakt uit I.elien-bloemen

te~.

(1'787)

van

.Japan.

-~ Ali

Een rnim ·R u is,'

G. C. T. V A.~ DORP en Co.

Bladen oil hel Dagboek

~.ill HaSen.

WJW " 00.

bij

B}~ll.ON

Te Huur:

DIAJlANTEN
glu.ssnijdel's,
waarvan .de lJI.dM.dNT in KOPER gevat ie.
(2203)

kllPiteill

v e ORSI' TOT VOORST ent. b.. ra~ea,' bij
H ee r
(1440)

B. KARTHAUS & Co.

(1665)

•

~i~,!!~~.!" Ylang. '

''VYEDD \V E.,.ST H .AA'l',
taatet l}ewoond ooor Jen

PlODS van Amstel.
Cigal.'ett:en- Po.pier en Boekjes.

or

bijge... md

ill de

Portorico Tnbak

t;,:eder fonder dl! huid te be,Jekke.n
op het liAllengoed vlllkken elll
te laten. nit gebettl eo a1 tJDSf.illdt'lijk proo,,'" betat- geen li"er~

lltipeeialiteiten del'

Te Huur een Huis:

B. KARTHAUS en Co .

"celt til 3 or 4, dagen UD bet ~i! af ·~tr~ oorspronkelijke kleDl:

~' an

De Agenten
.Me. NEILL en Co.

(1847)

m 28Bsn in · stell en en dozijnen.

I

KANANGA BOUQUET.

G••agvoerder ZUIJ'DERHOuDT,
vertrekt lien 2'.ton dez~r des mor!!"ens 8 . uur
Suerabaija, Bandjermaesiug eo RaweaD.

Vertind Keukengereedscbap,

geaciJte

, .:;, ..:~...,-,-

~~W. Cores
de Vries,

a

Pommade- ell Olie IUiralida.

Poeder

Het stoomschip
&,,; ,frL~

~~~::~
~v~
Bulane. ,pring Pen, no. 120 a I 150 per gro •.

li."l1den elinf, ltel~' e.ik de arnica htl bluli9 heeft) IJtveatijl;t het
1aDdvl~esdlk IJ~fruUll:'ert dM mood aaageuaam, voor1comt net rolten
lief" tandcll en bHoracrl dell blo.,],somloop.

"';l!re.ter (Dltrate d'argp.nt).

NHD. IND. STOOMVAART.IAATSGHAPPU.

de zoo gewilde

iI.it

Co.

(672)

00.

B . KARTHAUS en Co.

\1)clltol'ine Big-aud,

~~:~\~,~ :lI.J3~:h:~rl~~~i~~~l"en

[..1 Graveert op Steen en op 0
Metalen.

Op nieu-w- Ontvangen:

Zij ven'l\ll~t aIle tot heden geuruikt6 poeders en tanilopiateu, ¥.eeCt
<,all J.",_tanJ{:u de wttheid V:JU li.el i\'oor ell ii ,Ie eenlg..: welke door
de ::I;et!c~beerell aanlirn'oieo wordt.

b~(,

paste

Eocre de Chine, uitruul.1tende scbrij~- en copit'er Iukt
in ltroiken von 1/2 litre
l 3/of van t Ht~r f L

m e~t

BOUIilA.,

amure8, BearE

ENGELHARD &

Creme delltifrice Rig-and.

Yocr

~ F. II~

!

van

fijoe POI'flimerieli.

ni_ellw t.)ilehnLer. hoven de EaQ de Cologne en andere
V.u aigres tcverktezen.

T S

ll'tunandeA

Eau de Oologne H S

Rolutine Iligaud.

II.LI Z A B.

(781L

5. Potj t8 Zalf van

iUiranda Zeep.

F. H. BOUMA:

Ii

f

iih11h· nn latuw sap, de zallhsle, en best ge~Oirrumel!Ctle llJ/er tIJilctuc[.(·u

Groote puike HAMMEN.

in llIOlIeo ....
(1098) . " :

3, en

0 R

VmI'LTgre de TOlJette.
SuprR Scheermes~ en

ui~

Deliciense G R A S BOT E R ,

Cbl:'istoJle & :' CO.

f

!!.!.!~;;!.:;:! ~;it ~.~ ..

en

(1859)

1.

0

Sa\on

Cowvans Buer Strops Razer Paale.
T nnd-, Nagel., Haar- ~n K leubortltel",
Soheerkw8st-en.

,

eu gezord e afscheldJlIg natnnr-

8 (ue Vi'Jienne teo Pe.rij'_

Porter vitn Tennent'".
Valker & UaantJes !flier,

B. KARTHAUS

f

I

VAN

FLOWER & SONS.

(1868~

Schaving Sticks,

Cheribon W. CALI STA NS & Co, T!lg-al A,' J, vau. der YOORT.
l'ekalollg.. u WL E. H.AN.\ SolQ ARNOI,D en (;0, en COENAES.
KlaUen J. D . SLIER Mag.ehug J. A. ZElJDF..L. Samarang GOE1'_
HAR'r en Co. DE GROOT KOLFF en Co, WANNEEJ G. G. '1'.
VAN DORP en \'0. H. I" lH~ J.YON uu
SO_ESMA N 1'0)1 Co

Ontvsngen;

CI~r.ar-Kuk~r8.

V

voldoende rede n

~::~~::~u::lez~Jn ::If Z~:~l:: ::r Zltt~:dVll~e: e:n;e~~:::le~:rgBe~~:

is steens verkrijgb8&1' bij

(1584)

etD

ENKLAAR VAN GUERICKE..

(1852)

Ylang-Ytang, Jockeij Club, Rose, Ja.Y~in, ReseJa
Roae des Alpes, W oo d Viol ct, en Spring :Flower.

"all hl!t uelaugrijk: aa.ntal harn IlagtoCCet8. Onder Hulloway's bebanilcling, 11.1 is de oorza.a.k duet .nekte 1n duil terDl! gehulJ. zal de

(970)

t'ao bet Tijdechl'ift daar"'aar kan worden ~ere8dla-. ·
De Ai gem. ·Sec1'!ltari. van .h et Genootscbap,

in pracbtige Cri,lalien flacons a1.:

PULEN Jo:N ZALr, _ Gevaarlijke 1Ji~rrJlee. _ De
ounaken deter verzwaHeade ziektc . zoo vereehillend, en de wijte
HOLLOWU'S

Admini.

te worden, g~lieveiJ' dnorvan zoo epoed-ig mogelij!i: aau
den oodergoteekeode kenuis to ge.en, opd.t de' oplage

Fijne Odeurs van RIEGER

~l!:~!D e;:\~r!~; 2~jeD'zl~~t:~J l~je :a:atg'~l~e l~:~[e:fm=~e~~~~~e\D~:: I 'K:~~Cee, d~b;~rl~d~~th

Hant-Canon,

(zoowol in EUROPA al. op JAVA afgetapL)

TafellampeD.

en

·DJ.A..T~.i

d.oor . d~n

·G. M . •GRIBLING.

Indisch LUlldbouw- Genoo:ts-"Ii.l\p.
If/F Zij, :~:o:o~a 'G:n~:~:c:::6wl!:.c~::

B. KARTHAUS eo Co.

' ,.
Holloway'S MedlC.1Jnen

'Haut·.Canon. _

Moor-

Gongeotl1n.,11

Adrea per apnor JJfl l(~ G,.dartgan.

met 2, 3, en 5 HcbteD~

Led ikauien,

op nile Boorten ·'an

WER~N word e ll

,trateu,

KrooDlampen

Kristallen

met on ,onder bultzukli:en.
(1849)
AKOWAN.

,a"

( G E 0 A.. N G AN.) .

B~~teJlitJge(]

TAFELLAMPEN.

Pas Onivangen;

(1349)

Hout-Aankz.

Een groote factuur Lampen van Stobwasser, sIs: Kroonen met 8, 4, 3
en 2 lichten.

= verdwijnen.

G. C. T. VAN DOEP en Co.

(292)

in bloedkoraal, lava, Cameen etc. etc.
gednrende eieehts een paar dagen ie bet:igtigeo.
(1'1'86)
MASTRODOM;ENICO etFREl!E.

Stellell ve,.lakte Presenteerbla-

zoo m e de;

(1391)

Ve1"'urijgbanr btl

BOD

fondralen.

BYOU'i'ERIEN

met Ooupes.

Tooneel Ktlkers en Marine Ky·
]~ers in

Groote Keuze

Marmeren Pendules,

Pas Ontvangen: zeer solide en praohtige
Overheerlijke .

IJJOHDJA.

Co.

&;

.~

nieuw otltpokt door

Hotel Mataram, -

in groote Keus.

F. H. BOUMA.

T rom mel s.

op

(11140) _ __ _G_..~ Co.

Spoorweg·ma.ndjes, Veldflesschen.

BAZAR.

Sam(lr'"an.q.

Chu bb's

Reis-lasschen

en

Champagne Roederer.
Moet et Chaildon.

Bo.nket Bakker
BOD ~ 0 l'f

G . C. T. VAN riORP en 00.

GeldI
Papier- !

B.~

A I A

AMSTEL .
F. II. BOUMA.

VaU

J. J. van RUIJVEN.

.'

(92)

va.n 1 Ned. Pood en Qnderdeelen, allen te zamen in
hooten ~oo. A . .f ~O.G. C. T. VAN DORP &; Co.

Grodlltt'D iu 8J~secheo en blikken,

(1850)

BAARSGHERS, a £5--

KOPEIlEN Gewigten

G ...I."ht in .lOpll.. on
Portorico TABAK van PLOOS
(1291)

.

in-riclitiugaD 'van middeJpllar Onderwijs. b eetaand·~' ill
48 vCJ:orechrlften eu inleidiug dQ('l'

van

G.'..C.'1'. VAN· DO:aPtn00.

suii.........>Rij ,'-6.0. T.

" ;I,/I~ •. c;... ~

