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A bonnem en t sprHs

Boofd burell UX:
te Samarang bij d. u:tgevers G. C. T. VAN DORP & Co.
io NedBTland bij den H •• r W : C. DE GRAAFF, to Haar!em.

Goede raad '?
Aan h et reglementeren geen eind. De

heer J .

H. , ~'. Sollewijn Gelpke, blijkeus ztju werk over de
rijsteultuur pas uit Italiii ter uggekeerd, wil den
IbiliRanscheii . adnt naal' Jam overbrengen . Bewog en door bet lot Viln den Javaau, die zelf:; met de
i ijstcultunr niet -ill ' zijn on derhoud k::m voorzien
omdll.t de productie nog verre blijft beneden het cij.
fer d~.t ze zou kunnen bereikeu , kan hij g een bet er stel sel aalfpiijzen dnll dat It::tlie aan de hand
doat. OpmerkeliJk is hetdo l'oden Ie veraomen
\~aa.om de ~,ijstcnltuur Ilog op zoo lageu trap staat.
"De vagaCond op Java, zegt ue beer Gelpke, hee£t
het betel' dl\n de gezeten laudhon we r , rJ'envijl d~
e~rs te' dikwUis ruim voor ziju - buisgezill. kall. zorgon, kan de la atst.~ ziob het noodzakelijk Olldel'houd
slecMs verscbaffen dOD!' de vereenigcle inspnnuing
, van zijn por800n , ,a n zijn vrouw en kinderen,
Op nieuw dl'Oigt ,~ l'ijst voor bem weelde, en
kruiden en w01'telo, soms met g il'tige beslan,ddcel en, hoofdvoedsel to worden, Wu,£lr de 1'ijs~ moeij elijk ve rvoerbaar is in hot diepe binuenbnu , wordt
zij do .. den lan dholl wer verkoch t, om za wah t e o
l'Ug te veraien en, omdat zijn overwork 81' in betaalli. 110rdt ,Wa~l' goede Ingcll naar cen stad of
naar een haven z~n . daar verkoopt. de plaute!' zijn
padi" voor i",!a!ting, 1'001' sehuM ell vocdt hij zich
m et·. obis :n palate,," evenals honde rd jaa!' geleden, Gelukkig voor . hem, i ndieu hij een Cabriek
~ iel. vel' van zieh heeH liggen, wnar h ij vel'clienen
kan, om deIl" dug ~an morgen te baleD,
l_an wien ~£ wMraan de sclmld ? wuagt de stel, Jer thanp. ~ommigeu ' verpen baur op het gebl'ck aan
wegen , van w<llcl'l eidingell, anderen ap -do koftijeu sniker-k ult[lllr, op d. herrcndienst en, zells vindt
men er, dio aan bet gemcenteliJk bezit der velden

lJe g escblea&Dld uet.:t'L
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een u it>p r uak waarvan men. reueJijkcrwij s, uiet m eer
iu appel komt - ovel' de cnllum e~ beerendiensten als een vooruaalll belel.eJ Olll den Javaau\ot weiVRart to br e ngen. Niet slecbta i u den tijd van >an
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Eer ick dit bu ij.

GeeuJeo op een TeD-,l t:rrnit lIeoer n.l' lfgebroleu
","oOolDg in de PH·)IIctflag.n buiien Blliar:i(J ,

JUiBt kwam de Sjabbaod.ar H .asSEL.-t..!..lt van r:ijnen
gewonon middagtoer terug, a n hieJd fOOl' 2:ijoe prac b-

heer Gelpke,
Doeh het d.oel heiligt de m iddel cn. De steller
begrijpt, dat wanneer van de gedwongen dicnstcn
te veel kwnad !!,p~prokeu wordt, hij onmogelijk ziju
eigen stelsel met goed gevolg kan aan bevelcn,
Wie opp ervlakkig de lantste bladzij den van het
g e noemde work leest., loopt g evaar zien te latou
vangen . llool'ctl wij de n stell er zelven; hij pleit
voer vrijheid. "D e cerete zo rg die I' speciale amh·
t enaren moet zijn, da t niewltud rijst plante builen
zijn eifJell vrijen wit; zij behooran zelrs die knltunr
al to rade n , waar slecbte uitkomsten kunnen VOOl'zi ell worden. Waar rijEt ni-at slang t door de gelegenheid, kan even voed,ame djagoeng of meel'
waardige tabak en 8uikerriet of indigo t ieren, Zij
moeten r eeds dad elijk door rand, doo r ovelTeding,
door aans poring zorgen, ,la t de voorBc~l' i ften over
de onder .. erpen del' eerste katego rie worden ui tgevoerd, Zij trach teu d istrietsgewij7.B kaarten der
eawah's en van huu Wllter toevoel' te verkrijgen, Zij
honden verdeI' nauw kenrig annteekeniD g vaIl regen
all droogt e, va n wind, vau konde en Wf,nn te, wa ut
de rijst, die in weinige m M nden van zan-d tot zaad
k omt, beeft bn itengewone g evoelif!beid Voal' de
inv loeden van bet klimaa t. Zij bereidcn lI e bevolking voor, om haar de veranderiuge n del' tw eeds
k l1tegol'ie (*) me t welg 'l ;:~ll o u to doen nan nemen·
Ein delijk eu niet het minst namen zij op bepaaJde
stukken sawall,s de pr oeven weike bun WOI'Ueu
v oorgeschreve n. I I
Voorts moe ten tot ui tvoering va n het plan
proe/siaf.i01l1 dienell, en wei "en op elk. 3 rcaidentien, " Het proel'station iu lnd[ii, ZJO l azen IVij , moet
dianeu to t het D,eme n van ku!tnurproeven en wat

I..

Geachte lleer llulacteur.
ig gist •• on in lIW bl.d de
Met bela"gBteiling
op
co rre8~on de ntie ui t Ba.to.viR be t reffen de uen ll100rd
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:5toom v<lart-Maa.h.chappij:
S. VA ': 1:[ L

'~' .J\.

l~

Pn.du,u« e n

At.1 e b ,
AJe ...•.. B.tl.. ut.:' le~i!. Na.tal,
:'!SibQga , BHros. S l.u:::;kcl, Nj,u..$ 1 ell
A.ua.Jn. b oe.
Den Z9stco. "7n.n eih D1a<\nd.

Pudnnljt ~ .P~'·iau1n:u,

l\'Xu.ut;o h : en .P·Jl.) e .nb",.. )~ .
D llll 17den NO ei ko illtL::m u.
HOI.· ... ~() 1 S 'Y e:o!f. tlLuJ!ol ~ 01.1 l:1ilHLoU .

Den l stca van elkc manuu.
Den 22aten van c1h nuumd.
Ti.nol....1{.oep".... utoC en d e
J)J.o luJd.r elJ .

~. f ·l"n~""' f1Ir ..

D on 17den 'Van el ko m ni1.D.d .
A(.chin m e~ clkc Engl.lischc ell l\'raDsch~ mail.

bij bet PONt...

is op E oeloe br:l'· J ., I -t :.an in
twoe Ja,aanseho woni!lgon die oogel uk i r ' ,' 0 goh.el
Afgebrand zij n. Vt\o den g cheelen j n~, 't'oI . 'It s oO goad
s is niets t 6 reg t gekom co. D~ B~n _: .. f:' l'S kermden
eu wefklaagden , do ch werden mi t:t .. ., II! t oeg eBproken
BUAND.

GjBt~ron

doo r dOD R esident. Oumiddelijk , ... '" de brand door
piOADgtakkon was gebl u.c bt arriveerue" de brandspuit.eD.

Il'i de knlll pong Seterau (Jut,ettlnd brand. E on huia
wer rl totan l door de vl,IHllmo n-v e rni eld .
D DlFSTAL,

De loera h vau

de de. " Rowo (distriet

D ro eru boong) ward gistercn run e ell karb ou w bes to!sn,

do ch kreeg, Dodat de dad er ge.. t

IV.S,

'Un

eigei.dom

wee r terug.

l\lOOllD?

E~ n in l4nder

ni t deea BaDjoe1USl\ing (dill-

nm>. rlflt. 1l1-lID .Q' J~tr:ren d o
8chrik bevong, toen hij op eon Bt\wnh eell lijk va n eE.tD itt~

:.< ,_1:

~ ::": ~ ~''' I>''' ~;

h .... "T ~ •.t

la nd er vond die Rft.n detti en groote won den ha d.
hieryan i. z.l bij ons Jater meded eelen.

\V~t

~aU.ln.I.·al,l g .

tav i aj ik bah u zzzzicn optzzzei ien, en eeu' rc nbode
gozzzzonden l\ .~ ,,"une Hoog Ed dbeid, die beden
morge n C88r T«na-.dbaug i · Sd gf>r ede n. SSl:!stap in eu

wij z);i/zullen DBdbre tijdi ng u.fwachten dab 'l<zzzij ll Haog
Edelheid binnen i",., WilDt gij weet, ik, also,s S.~,j ah.
b.ndaar, mueb u bin"onleiden (eeDe , •• t. bap.ling
voor alle a aok om ende p ereOU60 (too N ederlalllhts als
\i ".sull on e.,"Bst een
vroellldeliugen in dien tijd); W
wij n drinkeo. H~t tl8BSein van onrUSs3st
haeft mij u doen kennen, 88R.cbippe r KODDE. Kom
binneD en liogmaal8888 wtJlko Ul in de sSB::!-tn.d Ba;auial
M e t g~ Do eglm Bj ahbandaat! was K ODDE\:J a ntw(Jord
eD weldra •• tAn zij ond, reeD !jlB• •j . roo de bani d.
terugkom.t fau den Gouverneu, Gener •• 1 aflewAcht. !).
De Op perlandvoogd VAN RIEDEEK was werkel~k dien
morgen met zijnc ecbtllenoot no.r .ijn landgoed Tm,"Abang gereden om zich eeu weinig t a \'l:!rl ustigeD, docb
d••, v.rscheid. ne per,onen twoe dngen t. VMon bel et
hadden doe n "agen t ot het .flaggen van oen avoDdbezoek, (ietl hetw elk mell niet verz.uimen, mogtl wild e men ~
die eor genietoD, da.r zijn Hoog Ed olhei,i geen OpOD
taiel hield :eD an kel duedanige "ezodken .anDarn),
bet vallen
tOO koesterd. hij b,t voorDemon am met
van don avon d .tadwMrta te kome". D . oul • • ngeD
bood •• hap .on de oankom.t fan bet •.cbip II,t hui.
It: R emert, was eene raden be moe r daarto6, de wijl
bij gewigtige tijdiDgen uit h.t Vade rland d•• rm.B
,.rwBebtto, N aauwelijk8 bad bel dan ook in do
.tad fiji \trOD geal_gou, of men aag io de verle op
,den weg lang. het Moif • • Ii#, helwelk reede ge.
d•• lteHjlt b.,bouwd wae, eeD wolk fan .tof oprij.en,
die het verder uil.igt gellcel f.rduisterde. Het was
of een dwarliud .. &fIDe nije speling b.d in een' hoop

gl aaBl!8~sje
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Slli.itill!l van de FranJcne Mail,
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:Singapor
ll
e
Ba.~n.vie..
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1

D cn :!den

do •. of c. gebruikte, die laug en .is •• "d uitbaloDde,
tige wonj"g op d. tijgerBgracht .til, toen schippGr
een ge100 viel he,t moeij elijk, £onder te Illimlagcheu,
KOh,,.J " m. t ouzeu l;,.tul"t in ""08 I: uurkoeh ook'daar
sprek met hem vol te bouden.~3chipper XODD.. daar.
I<~SIIl Il'lnsukkelen . De ko ppon der p...<l'lO liepe,'
d~L m en
rijtuig,
caD
in
rijden
&an
kwam
entegen
.~egeD , ~Ikande,r iu, lna~r \felk e~p ondt'.rl!l cheid!--H.\S4
toenmaala ee,,' ,tinlcenaen wQgen Doe md ~, en Wa&rvaD
. ";.JBLW &at in eel," vergulden k-oets-coup6, dr.eh· zon. icb aUe minuere Ambtenare n VQn d<n raug van Kovp.
d,. r po.:tieren, .ene bepaling ,an het Haag Bestuur,
mau of, gelijk oolr aile particuli.ron Inoeston bed i. ·
van
'w'..raaa alletijtoigeD , 'b.b"l _e dio dor Raden
nen, . ij ndc zouder eeDig verguldsel of schilder ... rk ,
Indie; onderworpa, waren: fo"rc.ker om den d.arin
en .lecht. van .lecbt ruw hont gem ..... kt. Ook mag ten
,ziltonden , de grooten te '.ergemakkeHjken, die zij mo....
gOOD" leidel., maar .looht. tan ..eD' go, "tOil aft.gg~n, wauued' lij den Gouyornenr Generaai aau bet tuig
wJ rd~u ; waarom h.t bijca eeDe 8cbauM 0'0.,
, t0l!'en ',',f"a~~n . , Immere. d.n moeslen " de _,rijtnigen , bruikt
iD .ulke rijtnigeu t;; l itte n. De psardeuP ..... wet Dn!
; .tilboDd~n, ieder , uiLotappenon , op , .traat of op , deu
wareD huurkuoJlen, en voor die ,arme scbepsel.
,;, .,eg 'in.alijk of .tof, om 'l"efoD , oorbiedig, ..buigenof I dot
ditond.rm.a nscbo. nie~ terbeterd.
lI~geti;helg""Dzij~JIo"g Edelbeid al.dan gemeen~k ,.1 .ijn de tijden in
1
ToeD eo UU, .... c'e.t tout Ie m~m • . Zoodr'; de Sjabban.
' met 'a~'knik 'd e• . boof~e beaul"oordde . AUeen d&
~ ~JI"'D sch;rper ;u het g.tig~ kreeg, .iep hij bem
maak-

:a.de"'~'~J.,die ~lIinbu~n9 rijt~ig.D.en

,Tnlij
~lUg u stus

Puda.ng e n

loorsebijn kwauhm. Lang ~n mager ,an gestalte, bleek
van aangetigt 00 iwmer, waar hij onder het spreke n

i ,pp?r ~o~]):a,
#P ~!~ ko~p\.i!u~!l~ataa"de i~ het jI,ortier. Ook 'o,or j toe;7Wei .1100,. '88!lo~.

eenn

15 en 29
26
26
en 20

via Ku.tpl·

11. Patjil an

Atjch

II

20 • W.C:;eIOSd:o~~:c~' ,.-. SoeralL

SO

flU

Ba t.

1'3ag eo d6 1! · lu~ ke n.

:tS

l~
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~r~to~nF~.Cllf~i~~kP~tt:o:.n~~~.a ; ff~~;~·~:ija

25
25

de Bn!Je!sche j}[ait,

P(lt.te

:: ~ri::inj~:;f~~::?~~~iff;i;" ~J.~~f£~~;;~, :;:i;:i~::n~~:;t

Postkant ool' Samaran g.
1) lt]t

Cores de Vries" Di. tnvia n~ar Soenhn.ija
en Salllll.ung.

Mlnis!:r i~~fa~j:;, v. tl.

\V, Krooupr. d, Ned. v. "

10

~,S

~jlla;apor e.

rOzen.

haren

\y,

..

Sam arang .
....-iCt:Hntav i n. Jll tUi 'tolc, l=tiotl'W'· e ll

den kousen, t erwijl op zijne iJchoenen een pftB.r
met ~ilvor geroode etrikken pronkten, en een
zijde
veet, aan een bask ian d .. t metaal, aBO zijoo
hiog. Op bet hoofd droeg hij Bo n zwad ztiden kai otje,
brui ne en grijze

de gelegenbeid nog bet een en aDder

u it Ie vi88cb eo .

die H ooge AmMen.ren moest men opbou[\en, ell he n
in bet rijtuig st.ond. groeten. H oo wel het HASSEbardlooL ... .ill in 'ijue betrekkiD g niet verguDd wos
pers acbter op bet rijtuig Ie hebben, mogten tooh de
en
.trikken
paardentuige n voroierd zijn met kwaoteD,
Ioiselo, en drufde bet scbuimeDd BimaDoeoch twe,,span vurig doorin YOart, H ij WI\8 gekloed in een' bruin
fluwe.len rok, rood s.hadakensah vest, zwnrt flu wee·
le n korte brook met tilteren kuitgeBpen ell zwart zij-

weioige

10
10

voo r de to e kolU st W IlS derg e lijl( 6 ma"tregel ge wensQ ht
VR n mr. P ie gc wecB t N aill:' ill: hoor be vi rtdt deh
t e rlUft~L\1 be~i~lI t.l an tuaod bij Jen BBSit1tent-reijideuL;

(*) De ~tcn er onde rseheidt cltie kaeegoriiiD. Voo rcer~l ilic J wtlOnao
'rV3art"g.en
de i nv ocrin g p er se, door zi ch zelf. ft:rb~t cri ngen ziju , en
te cer bi td igtn ,ooroQrdeeleo fall llct yolk zich verzcUe,l.
van gc.f.d
DanrtDc behooren die, wclh w Ilen leideo. tot het gebrnik
wi etOTbvuldig
~
c
h
tot
en
groei
zUild, ziju ontw ilrhling en. eerattill
ot!<Ito Yervolgeu'ij de verloileringen, wa<luan de infocting even
en .lecht!l
weersprokeiiJk cen nr betetin 6 WilleD m ott, man waartoo m
rn a; overga31l n ~ ito op.'leffin g "'Ion m ter of min oo ovcrkGmelijke
l)n:ortoc be!Jo on'.O d iG
;""' ,~ 1 ~ ,1" ·,,, t",, ~f, "n !' n v:m lnnn of yolk.
oing VllU
ID .I e wer ki lligeu v()or den hn dhouw. de uetert' hC3-pno
e mlllder
ploeg tiD eggc, het d roog bewerkeu , de minder6 huwa king, d
veranderi ngcn,wanr 4
de
k
delij
io
E
dijken.
a.
'foor
zorg
kteiugeutige
welke
hlU,
ui~kom!
de
fan
l.iju
afhaDkelijk
et
'f aD de i ovo':.lrillg' mo
wij di e
eu
kk
rang,chi
proetuemingell. zullell op leverel!. Da:Afootle"!'
vau water
(lOOf. wi!lselbou w~ bra1tkligging. grondvermcDgil1g, gebrnik
ill zl"ktcll. grootfl ph.ntwijdte, enz.

eenige

Januar y 1875.

20

ge~1l

waaronder

Ne~.I.- I .. c', . ~tOODl ".-l\JO ... "t~ C hH.pp.U_

Oicuslregeliny del' Sloolilschcjlcn om lie Matlllil

ken lO: het I.ten 0v yatte" ' .n alia bedien don. V wor.1

Slilititl[!

de! vo ormid dag ~ to 11 ure,

H. A, !CLER KS .

25

In

Ille eO.

SJuiti .... g <le'l.~ ~-1 ail~ 't e Bntavja:
16 ell ao J;a,Qlla rij:
de Franscbe Mail
JllDuarij .
7en21
.. En gelsch o /I

he t voorlo opig nnd erzo ek in dez e tr e-urige
vebl te weosche n overlu.at. Hd eerato WBl\ro, sn
rl e R~ 8 i8toD t~re8 jdent Voo r de p oIioi a bad m oe te o den.

dus

.... Zu.itl (m~t elken .!IJ:loortreiu) de3 morgen'

6*

Sam afnllg dOll 2,Bcn December 1874,
De l )o.5hlleC5ter

dat fo oral
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28. 01£

daartoe behoort ."
Dit alles leidt, zooals de steller bet n OBmt, tot regieme ntatie del' rijstenltnnr. We zien d ue dat tlaardoor
nieL veel van <lie veelbeloofde vriJ heid kall komen.

degen

.

O,~ :,e,~~:! jl~ ':~~~~!~gg ~: ~: 1~~~.

Ingezouden stukken.

deze

f O,flO;

Voor ledere vo lgende 5 wonrde"

Trouwens wat zou de regering Inet een tal amb o
tenareu doen, zoo de bevolking n il eenma'll VOOl' het
itaJiaftUseile licht r,lind bles t'? FJ[' 7.0\1 dan Of dwang
-uoeten gcbruikt \forden Of een tal nmbitiensa
ambte!la L'en zouden maar Quvr.rl·lgtel't ake nasr huia
moe ten gezollitclI worden onder dankbet,uigil>b voor
de do.o r hen, lIelaus vruchteloos, bewezen dienstGn.
10 het eO I'ste geval ZOI1 men ha udeleu in tegeu.
spraak Ill et hetgeen de steller sch\jnt to wefl seben;
in het t weede gevnl zou (ill plaats Vo.'l water) eeu
massa g eld vel'morst ziJIl en bet gouverneme nt,
na ontdekt te hebhen dat J£lV& Italie niet is, schade on schan de ondervondell hebben van cCllmaal
nnar . IBcbten raad te hebben gehooriL

den Bosch lanr ook nu nog wordt steeds geklaagd
dllt de Javaansche boel' dikwijls geen Hjd heeft 7.ich
met zorg [tan de rijsteultuur te wij clen. KOmt hier
nog bij , dnt de zorg voor , het illlandsch onderwijs
bij de opiolgende rege ringen s teeds mindor IVoog
dan de opbrengst va n koffij en suikcl' VO Ol' de
europesobe markt, dan gelooven wij da t op de vmug
ot de Jnvaan schuld heeft "aan den ellendlgell toestand, waariu de rijstou ltnur verkeert," niemund
gevoegelijk bevcstigend kan autwoorden d£ln de

de sch uld geveu
H oe dikwijls man oak dut alles als zondebok ge~
bru ike~l bu, het, zou met lIitzor.dering van de zoog ennam0e gerueentedie nsteu en van het wnt.er-ge·
brek in SOln mige plaatsen Vaal' de l'ijstlmltnur geheel ten olll'echte zij ll, De schuld van den ell en·
Jig'en toe.i.alld, wuarin de rijst-kultuur v erk eert,
Jicht gahcel aau den .iaman zelf. llij wil of kan
niet begrijpen, dat bij een slechte bou \\wijze vun
vroegere etuwen Diet meer v(llgen mag, TIU bij met
denzel fden g r ond eeu bevolking moel voeden , die
4 Ulaal g roo ter is, en bovelluien veelmoer beh oef.
,
ten been."
Dat. de J avann
Zfednur werkelijk iets nieuws.
t en uchtel'en is in lien landbouw, wie zal het ontkeuneu? Maar wie geert er bern de schuld va n?

I

12. 50 pe~ hal fj aar.
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voor geheel N ederl. - Ind iii

,

'

, 1.-, dvertentien : van] --1 0,' woorden Your 2 PlulltBinge n/
Prij~ der A

11gt, g eal zaDd, e n

h a~,

in .d e ronclta

d ra!i,ij ende, nna.r

d. wolken opdroef. Spoedig echtcr deed trolllpei,goso bal de oor zll llk dRnrvan ken n e D, e,n uit di e stofwolk
versch en e n eon pllRr gt\lopporenuo t-rompf'lLterB, die VH n
f\fistaod t ot; nft$tllud blr.7.eU1{e, dl~:t rd uor en d.oor f' e hit-

te en cl lJor bet Dultigo n '{flU een goeu gl l\Rflje (een
bui ten ka n.jo op het I~ l, dgoed opgeun.m) zoo rood WA ren nil'! kalkooDiche bu.ncll. Dnn r0p voigde eo n wRcu h·
meestel' aa.n be t hoafd Yil,U tHIn t wn al fCu.1 dr.n.g ondera,
in uu nne JOllkel'blDBU;Ve Dlollle rin g m et roode o psl a ~
ge", kop eren helmetten en Btijre loorsen, redolijk ,.01
uitgodost en do bloote s.bel iu de I. ana. Nu kwa:n
de koeto ran Zijn H oog EJel hei rl to voorscbiju, mot
, jor 1.war-te Htatig drnv e n do 1II~kae gl\arB C be hen gste n t
.lIBrprac htig9t en naar di Bn tijd aru ulIkyo; opge6chikl"

kwaeten ~ u Jinten l" lUl ve rsc hilJemlu kl eureD) ge
mend worden de door eet/ .Europgs chen ko~tai e r, die
~icu bijk&DS in ~ ij u' slijf gegalolln ec.raeu l'ok n iet roeron kon, en wiena groote dri oknule hoed bem t.lkena
in de oogen viel, zoodat bij weI 0F pnesen m~ e$~ DIll.
4

nliJt

Zijn a H oog Edu lheid niet in bot vliet t . rijdeo, bet .
walk bem r eeds eon panr sc herp \) vfOorden , waarmede
Hoo gstdozelve

ni et .zuinig

W1\8:

had doen beko ~ e D .

De koeta 1"l\8 ligtgroen geschilderd, doch zoo lWJ,!lr
, erg uld, d l~ rue~ die kleur bijk an s n ie t onderec beide n
kon , na.rn ••• t reod ee'. Ko rnet der dragonde ..
en a cnterop stonden een E oropeeche en virr Inland.
Bcbe ba, diooi/o .., allon in kort. groene buizen gekleed,
die efenwel vol galon •• teu en d ikke
groote .il,er.u k no pp. u, e'eO ala n u de, '
joon nog gebruikeo, in h.nclen
rijtuig reuen horse balbardiers
damuten w.llbulcen en

nement san de

~o!;::'va"

bet

~:~;~t"lijlt :::t!~ ~e:.;~~.\gende :~. t~~:c~~d C:;f~:F::~::.eu feJ<O~kt.on.
I··

e~n cirowairo gerigt w"arin hun· wordt aangez.gd
streng 111. t • •iell dat de Oi,iueeen en antlere vfeemde
O"oterlillgen niet bouwen op gronden waarvan .ij nog
geen eigendomeMwij.eu kunoe" toonon. Op grood
daarvan "'etd onlong. d. OhinoeA Beh Tiang Sib
Jlianggar (a;J. Dem"k) g •• olDmeerd aan zijn buiB niet
verder te bon wen elforeI'. hij ..an de genoemde vcorwnard. had vold ..an. -De Ohiueea bouwdd tach. Een
"onvondig aiviet velzet. De politie to Dem .. k m..akt
sr· ilJtuB~chell een stra.f~atl.k van en de landrl\ad veroordeelt (op grand vnu art. 145 en 148 Strafwetboek
v. InL) den bekla"-gd.e wegens wetierap(l1inigheid gepleegd
door een onf!eliJfft~,ru{. !'eHOon tot ZfM IDaKnJen dwanga r ~eid buiten den keeting! Hoe i. hot? He.ft d. kelltoring ar ."huld nan, dBt de autoriteiten te Demok z~n
ingedommeld ?
DE

V.t.N Llo.NSBERGE.

RlIlOB

Men ochrijft ons

uit

'. Rage:
.Gij hebt aU ..ino reden het beate van uwen nienwen gouverneur.genera"l te hopen. WeI verra van
,ieh t~rug te trek ken, bewoog bij .ieh in Bru •• el steeds
onder de "'0nigte. Het soheeu wei dat de belangen
van het yolk hem tor harte gingen, want op welke
plaato (vaar het publiek toegankelijk) men ook kwam,

de he:r fau LUllsberge \VaS er te vilJden.

Ge~m

twij.

t.1 of hij '1101 zioh ook onder heL Javaanecbe volk po'
pulair maken, Mevranw 'lin LaIlsberge .aneit Bteeds
mee Duar Indie te gallon.

JI

AU.I>. D. beer H. Bowl" heefl; te Kendal eene
.rakBtokerij opgerigt.
t'liUl--:-T-Q,uaESTlE.
Wij kunnen rueledee!en, dat de
heef N. P. van den Berg binnen kod oen repliek in
het lioht ~.l ga,en ap de vlugtige kritiek die de heer
N. G. Pier.on op zijn jongBte werk over de muntquaestie met betrakking tot Indili in den Gids gele.

verd beeft.
A.ANVRAA.G-

OM

TOEZIGTVOEREND

1'.ElIH30NEEL BIJ DB

KOELIES EN DWANGARBEIDERS TE ATOillN. Dcl flft.I:!da-c~t

van belanghabb.nden wordt goveoLigd op de in dit
blad opgenom.n voor .. oarden waarop door deu Oommandant fau het lager eeDig personeel W'ordt Bangeyra.sgd om toezigt te houden op da vrije kuelies en de
dWllugllrbeiders te Atchio. Men WODscht dusrvoor be
be.igen European.n, Af,ikRnen en Atnbaiue.en, Hef.t
gewezeu ruilitRiren, stadt van gestel ell fan goed en
va.n gOLd gedrag. De voorwnnrdun zijn vau dien Bard,
dat W. niet twijfelen of verBchaidenen zullen een verbi"dteni. aanga"n.
OIn:N1~ZEN.

DE

EtlrOp9BChl' inwoners ':lH1 PeBajan

m

gau klBgen dat vela chine~en z:ch in den laatsten tijd in
die buurt kamau ve.Ligen. Indian de policie daaraan
geen pBai en perk steltj" zal Paaajangan en omstreken

ap~~iJ .:o:,,~~n~~c~~ :l:_B_~h~_~i\,-~P b~r8~h~~:~a:o_r~e~._
JRar~

staan! die het vBatigen v"o chinezen buiten de

toe door bet bestuur aangewezen plaat.en v.rbieden.
PBsajangan nu is niet daarcnder begrepen.

CnOLBlRA.. IN do afd6elin~ Grobogall heerscht de
cholera} doch in geringe mate. Geoeesmiddelen zijn
lUlngevraagd.
FOK- E" SL~G~l'L.u.~s.

IN de chiueBehe kamp be"taBu met vergunuing :!l.n he~ beHtunr twee fok-en slagt·
pls&taen; "an JRBr welligt) dat lUen de alge~eella fQk.n s!.lgtp! •• to ongebruikt I".t.
VJI&ZIEKTE DE fee.iekt. in de 8fdealing Grobogan,
... oanan in deze Oourant oullngs melding is gemaakt,
breidt .ieh uit.
In verHcheidene de~as voorno,rnelijit die onder hat
'TTT: ~~ ,.~

••

~.

•• :_,

~_'-JC_~

_~~

\". __.11. :

____

.,~

---.~o

.

DIEFSTAL. DE daders vlln den diefstat bij den heer
V. H. te 1J·andi• • ijn gevat.
CO!o!MlIl'<IOATII< MET DE REt. Volgens 8chterstaande
.dvertentie vnn den heer Zualberg .al het stuombootje
Paul van den 150n Jannorij .f deB margens ten 6
ure- Dft,ar de ree vertrekken.
en Dog eenige drsgonders. Zijn Haag Edelbeid oat,
boe warlIl het ook was, in tijn1 fj-wart fluweelen rok
in de koeta, en bij, zoo w61 o.ls zijne ecbtgenoot
groetten al de uit hunne rijtuigen ufgek!ommeD pereonen, die hen tegenkwameD, beleefd ~D rriendolijk,
Docb deze vriendelijkbeid verwette tach weinig het
onaangoname Vall dusdanige pligtpleging, die immer,
zelfe in de branrlend.te zonnehitte, moest plaatB hebben; want ala die in otoE gewikkelde Btoet voorbij wa.,
lagen de.e grooter. er gewoonlijk nit al. of .ij zich
op eene 8schbelt rond gewenteld hadden. Voor oom.
migen en "<ooral voor de jonge lioden, .ergoedde Mne
kavllikade, die den Gouverneur Generoal altijd r.sar
sijn landgoe" verge.elde en gemeeniijk een paRt minuten later kwam, (hoe I&Olig ook die tweede dofver.ij_iDg wezen mag',) DOg eonigziue het o"a"Dgenome
van dit tooneel. Dit W88 nomelijk de tekende kavalkade ,an een dOlijn jonge olavin"en cp .... eoelB; ....
(?re~mdelingen 0P. JafHz, want :ulOlera daar zijn geen
••el.!) ell gewis door deD :deer VAN RIBBEES: van de
Kaap dJ Goede HOOf • • ~n geboorteplaat., ter herinoeJ

ovcrgehrngt~ n~

blj toriefNo •. 20 bep.ald
Europeaoen en
da.rmede gelijkgeBtel<!o:l_
N aliet engagement ';:ordt dege'higligeerde per
.erete g~J.!!enheid gedirigeerd uaal' "lit naastbijgelegln .llb!;8te!ltenk.d~r, alwaar hem tot oijn
vertrak L aRr Atchin vrije buisT8si::ing I dG,ch geeDE'
voeding wor,it ,erleend.
§o'T.
Bij verpleging in eene militaire .iekeninrigting,
.oowel op als buiten be~ terrain des oorlogo, goni.t bij gedurende den tijd die •• erpleging de
Delf" zijner inkomsteo.
§ 8.
lngev.l ;'on aanhond.od • • iekte,ollgeschiktbeid
voor .ijne betrBkking of .Ie.ht gedrag heeft de
betrokkeo militoire nuto:iteit de hevoegdbeid d~
geiiDgageerde onmiddelijk t. out.lom .oit ..ijne
betrekking, ,.1 is de aangegane .erbindteni. ook
nog uiat geexpireerd.
§ 9.
Bij outsltli: uit .ijne betrekking "ehourlt de he·
langhebbonde hot waandelijk.c:J it komBn tot en
met het sindt} der IDBBDd waarin hij op Java of
te Padang -~3rugke8rt, wordende hij voor IS land8~
rekening teruggezonden naf\r de phUl!8 TaD zijn
vroeger rerblijf.

ATOHIN.

UXT WEST-INDIE.

Opzigters gevraagd.

Suriname. -

CONCEPT vo,!tw.. arden van engagement alo optigt.
te. bij de vrije koolies en de d wangarbeider. taege·
voegd Han de expeditioulire troepeu tegen .Jtchin.

§ 1.

zonder-

Hnge kleeding di<> slavlnneD met ha¥e lange chitoen
.il opgeschorte saronge, bet boofdbaa. ver.
door den. wind opwapperende roode kUBt.
ige .prongen der ezel., die .ichdikom e.n' step ,erGor t.. gun
met prikken moe.~n'
gillen der .I.,innen,

PU_ilLUlIlJO, 6

van

de bu~e~l~:~~~:e~n!'or~::r~~rl~~:n ~~:::~~~&g~~~~e~~

~!:~tB!o~~n:~~d~~ ~~~~~~~c~:;~ ~:~;ifi~:::g::~:;

]6 In ete atdeehngen der!~t"ten over '" t:tl'l\tlel guustig

I
II

ne wetl~ge.hiuderen. iDkwam . en •. ' d~t ··de .ye~gd.
Boten Diet ter sake dede., . omdat bet. fooriemllDll.
die \eo ,d ...en "lIn.ien sleeht wi! zijn, ni..I'n.....iaI~
i. om BOCld •• ig8 be""hJiJen Vall reed•..ov.rle~eDo£
nftar Nedel'land venrok· en kinderen. teproddbeMo. ·
Dit hi.lp ooht.el' niet., _. de .et<>nmoe....n wor.
den o •• rgelegd.
D. declarant '-eeD regte guit, ...,- b.uIJe,,;eb
aU.en OH verl~ngde dven,.ente., maar bragt· 08&
vronl< en kinJereo me"". D~ b.irokken ..mbtena.rhad
toen O'Jk d. levende belVijlOn VOOr .iob, dooh d.goht iD
.ijn tooru niet eene dat er een pasr te veel. waren.
10 nede .. gh .. tl on ootlOoe1 oDtvillg d. be'laQ8l:tebbendl3 gijn mandnat.
W ann£er ~al tecb eeno all. om.locbtigheid .onde,
wsarde worden over boord geworpen?
(So,r. Ct.)
P.t.DAl'IG 2 jan. Ret .chijnt eeDe periodielre gewoonte to worden, na i.dere Irollij-veiling of beter
ge.egd bij 't afvoeren 'a. dit product naar tor inl...
ding liggeDde scbepen, bi.t's" "enige zakken at t.
.onderon, of de geembelleorde z"kke" met eenige
kattie te verminderen, Hoe da.t ook oij, de 8ohoub
Bchljnt Pr de lucht Tan gakregen te bobbeD, dat or
weer kwado pr~kLijkeu 0p touw ge.et werden, wan~
de goheele nacht van DOhderdag op Vrijdag, WBI hij
m~t· eenigo opposaere InD«8 d. Pad rivier patronilleerende of in hinderlaag am de .peeulanten te Inappen_
Ret mogt bern des morgene OlD 5 nur, pas gelu~kell
een pedatie van af de rivier tot aan de Blakang tang.
.ie te achtervolgen en te "alangeren toor den Ohi'
neno!le Toco alc..'1R-r, toen een lyg8taar~ met dell
ver<oerrler be.;.: wure. de vra~ht b.etaandy ~n· 1\
zakken kollij tt.' "".OD. Die koffij werd. opgelad81' uit
eene in de ri-r:::-.:" ~u !"fparatie liggende prll&UW 6b om
geen achte"loch'·J" t. ",.kken bad "en de ped.tie
met rijBt be9h-~lJiu. t·, ~:s open rijBt veryoerd -werd.
Bet ouderzoak Oi1r.-v",.:tJfijk ingellteld bad nog geeo
rt!8ultaten, door.Ji~n ,te i)t'ldatievoerder' *&en hllrdllekkig otilzwijgen bloaf hewaren en Diet te. bewege& wa.
om eoc ankele naag van den schout l;e bt-iintwoorden.
(P"Ii, Rbi.)
De ';ava-Courant bent bet ,algende:
Is goedgLvonden en vefstasn:
Gereko"d van 1 ;ranuarij 1875,
I. in te trekken § 72 van het Bijvoeg•• l tot de In-

Novemolr.

Den 23an der v-origa rraaand is .a.lbier, in omstreeks
vijftigjarigell ouderdom, overledeD de heer N. Tb. A.
Arland, lid van de Kolonisle Staten.
In de eerate woek der volgende maon,l zal de .erkia.iug plaato bebben ter vervulliog van de hierdoor
opengeyalled plaate in do Staten.
- Zgn Exc. de Gouverneu. heeft, bij resolutia van
31 Oct., zijn bijoonderen kank betuigd aan den cbef
en aan de leden der expeditie naar do Morowijue,
yoor de wijze wsarop zij ztch
bUQlle zending gekweten habben.
- Bij bet Hof van Juotitie is mr. O. J. Heijling
benoemd tot regter-comilli.saria belast met de instructie der .trafzaken.
- De Koleniale Stoton hebben, in bnnne zitHng van
den 17 Oct. jf., een voorloopig vooro.el van den bee.
Caln90 Belmonte, 8a"ga.ndo .ijne moti. tot het bekomen ,,"au inHchtingen oyer veTHohillende punten, met
6 tpgen 5 stammen verworpen.
_ Onder8cheiden voordragten z~ju van wege het
Beatuur ingekomen, o. a. een tot intrekking der premien roor -het doodcn of opumgen yBTI tijgera.

'1'ot eon engagement.18 opoigter bij de vrije koelies of bij de dwangarbeid~re komen in de eerate
plaatB in BBnmerking gewezen Europesche t Afri..
knsnBche en Amboinesche milH8iren die gaga·
geerd .ijn, of bij het verhlten der dienet een
paopOOl't hebben bekomen, waaruit blijkt, dat tegon hun reengagement geene be~w4ren zouden
hebben b8ataan~ en Toorta particuliere person en
van bedoeide landnMden.
Alvorone eehter tot een ongagemeut te worden
toegelaten moeL nit een geneeokundig ondert.oek
door den plnataelijkeD geneesheer zijn gableken
dat zij voor genoemcie botrbkkiug ligchameliJk ge~
!oltikt zijn bevonden en moeten de belnnghebben.
den ,'oarts overleggen een certijlcaat van [lo8dgedraf}, afgegeven door bot hoofd Van bestuur ter

of gawezen militllil'eu alH door particuliere perao~
nen.
§ 2.
Tot het aangaon vau hef engagement zullen r.ij
zieh melden bij het boofd van geweotelijk bestnur.
§ 3.
Z~ .ullen zich moe ten verbinden voor deu tijd
f3D een jaar en genie~8n bij hun engagement aen
premie bedragende ! 50:. (vijltif} !JlIlae,,) voor
Europeansn, en VGD j 40:. (veerli!J .qulden) voor
Awboineteu en Airikanen.
§ 4.
ABn voormelde betrokking "ijn verbanden de
narolgende geldelijke inkom.ten; o. q. boven het
gagement:
Voar Europeanen;
minimum j 100: '" maand •.
maximum • 150:.
id.
Voor AfrikI;nen en Amboinezen:

I

§ 6.

.A.LS tegenbanger van h.t onder de l'Ilbriek Nederland opgenemen barigt uit Nieuwediop, meldt men
On. uit Hollova.hlllis, d.t het toedieoeu VaU slag en
aQn boorJ der Dorlogscbepon aldaar z!'er vermindert
en gDlukkig maar zelden meer voorkomt. Oak deel!;
men ODI3 van doar wade; dat de commandant v~u een
der oorlogsbodems t bemerkende dat dour zijne onder·
officieren gebruik ward gefDRBkt vail deJIl vroegeren
regel, am de jangano nit de hand w.t een .iud tou ...
te stuffen, dit ten .trengote verbood, al de jOllgene
liet voorkowen en a.n de twee, die', best hadden
opgepast, na. volbragte reis, ieder een zilv-oren borloge bsloofde, en san de twas die vervolge~B zich
door het gedrag het me est eouden onder.ohelden,,,~
kort.n van. den commsndant aen reiBje toezegde naar
het ondol"iijk huis.

o.

opgenomen. Men kon acuter nit!'t t013stemrnen, da.t de
nn bedreigde 8traffen wei voldoends z0ud~n zijn ter
beteugeling van ongeregeldheden onder de flrbfdrl erl!!!.
Men verWee2 dcs~ege nsar de in D..,merary verkregen
ondervinding.
- Hier ter steda (even o,!t! bij U op Ssmllraug)
hoort mOn nog voortdurend van die£,tallen en nag
onlaDgB van inbraak.
- TIit de jongst. bal.ns dor Snrinaamsche bank
blijkt, dat "li op 31 Oct. jl, bij een .pocie-voorraad
van j 406,123, voor eene sam TaD j 360,025 minder
Aan bankhiijet,ten in omloop had, dan waar zij ger~g~
tigd is, terwij l de epecie.,oorraad op tijDe beurt
j 1<14,010 meer bedraagt dan tot dekking der opvraag·
bare verbintenisssn door de wet grlvorderd wordt.

strllktie voor het veeren dar adminietratie over
geldQo, vivree en fourages ~-ij korpsen en garnisoenen fa.tge8teld bij bet beelnit v.. n SO Jnlij 1873,
no. ~ (StaatBblHd no. 132);
II. bot in St80tsblad 1873. DO. 132, opgenomen truief
no. 36, b.boorende bij d. In't'ukt;~ ~oor bet Yceren dar administratis over gtildeli, vivree -ell fou.
ragea bij korpsen en g1l.rnizoeuen, te wijzigeo, ala
voigt:
10. D e §§ 7 en 8 venallen eo. worden '~r~ngen
door:
•
bij gemi. ,a~ buiovesting .an lTu1lftwego, ,,"ordt
S8Il regthebbenden op gOul'ern'lnenta-woning, in~
demniteit VOor hUlshuur verle,;,nd, badragende voor;
Reglhehbende
Eeufo
Tw~da
Derde.
op
WOllingen der hte klasse .
ld.
u
2de
11 • •

it .::

ld.
Id.

Kategori..

KRtegorle

Kategorie.

f

f ]-75.-

f

'

JJ

!~:::

5de"
"6de,,

250.175.-

JJ

9:20.-

jj

US._
110_-"'·

: i~~= :,,50.]~~~ ::
..

70.,,30.-

JJ

JJ

JJ

__
0-

25.-

,.

:~:=

4v._

2,0._

§ 8. De rangsohikking cer garr,izosnen i., llis voigt:
G-a..nizoenen.
EerlOte
Kategorie.
Batavia
(W dtevreden.
Rijswijk r.n

Tweede
Kategorie.

Dude
Ka.teg'}rie.

Amboiuo.

?lenado.

Banda.
Balldjerml!l!lin.

'Mer:sier-Corneli3-. Be~koelen
Buitcn.wrg.

Samar-a.c.g.
Sot:rabaija.

2°,

SO

Blo.TATIA, 9 Jan. De Yeddo-Troep beeit giota'en
avond voor eene volle .aal een gIansrijk eucce. beh.ald.

t~~:~:~,:~:n~::uzv:ar~u~oe~__~~:~~ ;:~~~~~ in ~~~~~;Q::~v~~ ;

v.~

buffela daardoor verlore".

ring aan zijne je'.lgdige dageo J

Op Madura wordt telkenmale bij bet afsobepen ,an
loat naar Ja .. a eene Oommissie benoemd beotaaode
loowel uit JaBneD al. Europeanen. Eell J.vaan Olltvangt daonoor 10.06 per kojan, eo een EuropeaBn
! 11._ daag. met inbegrip 'ao r"i9kosten. De J~V8nen,
di. voor d,'"n o,beid in aanmerking kamen, oijo veelal dezulken die van hot Gonvornement eon geringen onderotllnd gouieton: se vind,m d ... riu derbal1e eeJ:. tegemoelkoming am met vrouw en kinderen te kuoo.n
bestaan. Intu88cben wordt die work hun sieohts geregeld bij beurt·en gegwld, .ood.t hot voordeel 't geen
ieder hoofd voor boofd da~!'vfln ten goede komt, ook
siochtft leer weinig kBtI betlragEo. Onder de Europt' ..
auen ecbter, die in commie'li. gesteld worden, ia er
06n, die bet voorregt beaft bij alke henoemiDg in aaD'
marking te kOlDen, tengovolga w.arfan hij dan ook
bijna onttfgebrokun als !oodanig fungeert, en due oak
even tOO de voordoelen d~al'V8n geniet.
Zander LU d.zen fa.oriet tlit voorragt te mi_gunnen,
is berigtgever toch van oordael, da_ WAnne.r bauoalde
Europeean ••n de gawona afwisseling onderworpen
wiard, dit ten profyte zau wezen van al de inlandeche
gdcomcuitteerdeD, iil r.ODverre daten dan wader eens
epoediger 80n
beurt oDuden komen am te worden
benoemd. De gewoonte van afwiBseliug schijnt nu toc~
e.nlDa.1 ten doel te habben, om ieder der belangheb.
b",deu lijU aandeol van hat werk te ver,ekeren. Wordt
hierop derhalve ten 8.flllZit:lD TAll den BI!tD of ander eene
uit.ondoring gelUQBkt, dan echijnt dit vee I met de bi!·
lijkheid t. strookon. Overigena Bcht ochrijrer het belong nn het werk zelf ook beter gewaarborgd bij een.
geragBlda a.fwiBBeling; redenen WIlSfom hij gan.rne zion
zou dat de hie,bij betrokken autoriteiton .an .ijn artikel eenig9 ~&ndn.cbt wildsn Bchenken.
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I
I

Muntok.
Padang:.

Alit met iD.de

Salatiga.

hie e1l2de kate-

Boijolali.

Soenkarta.

Djokdjokarta.

Tandj.-Pinang. gornixoen.eu.

Magelang.

TemAte,

Makallsar.

'fjillLtjap.

gociegerangilok:iktfl

Iu § 19 .. ordt het voor den onder·intendant ter
furnalra',
JP"e!tkll t uitgetrokkeu
bedrag van
i1 I
40.-" \'fll'ancierd in !J/ 60._.;;10
§ 25 wordt gale.en:
bij herstrllingin aktiviteil,
Van en met u~n d'g van
n~Dkomst op de ".,ngew8Ien
.tand pl .... ts, of, zich daa. bevindeude J van en met d~n dag,
",,.,.J,.,.,1:\1"1 ,1 c>

,.",__

,..;- ".,.,

.. "'.., 'J..,.~ ~_~rl"''''

wo;ding aldBar de. betrek,~~
Eene gooch.lo.. s handhaafde den Nel' 'lin b.hendig-I
J,
ke!ijke be.chikking.
heid, dien hare landgenooten tiich op dat gabied rer·
worven hebben. VODral bewonderenawaardig war~m de
4:0. § 43 wordt .ongevuld met:
Bchijnbaar ijzingwekkende kunstverrigtiogen van een
• Overplaahing van hat aelle korpJ le volde bij
••• tal kinderen. Dc kostumes wsren frisch eu !cbitt.II het andere, brenbt, zoolang regtbebbende te ,eld.,
rend De tegen BBustaanden M"audag aangekondigde
, blijft~ geene
ee!ltnaal ferardgen,
voo!'stelling wordt met ingen-Om9nheid te gemoed
• bij daze § en.§. ~j.O om9chreven regten. H
gezien.
G.let enz.;
Nog gelet op Staat.blad 1872, no. 115, en 1873,
-- Al8 een .foud~jaQrEl&a."i'ondgifb van eenige Loem4~
no. 87;
dj8Dsche Dames en Heeren" .Jlitvinge::l de Uitgevl?rs
I. goedge,onden en vent~.n:
van het Algtmeen lJagbZad uit die plaats een postwiBsel
GnITEIERS. Kl'achtens mllgtiging des KODiDgI. met
van / 182 ten bebae.o vau ,len f"eelier Boghair. Wij
aanvulling van be, b •• luit vaD 28 Julij 1862 00. B
.tellen on. voo" dat Boghair voor de.o ged"ehtenis
(8taat.blad no. 79), Ie be palen, dot bij ieue. de~ landraden
uit de verts zaer gevoelig lia1 lijn. Zijne belaugen
te Mala.ng (Pa&oeTOeaJl) en te Patjiian (Mad£o~n) ..1 worbl~jl'en allen meuschennienden in India driugend Qan~
bevolen.
(A. n.)
i;
- N"ar wij verne men zau de heer H., assistent
'8 ID8~!lds:
resident van de Comptabiliteit te Soerabais, thn.ns meL
.ullend. BaU den griffier bij l.at.\genoe.,de landrosa
vorl of alhier, het plan hebben zijn -wachtgeld aBn te
ook rooodanigs werk.t;aamheden op iwt b~reau Tan bet
vrageu en ttch to Batavia. te vt'stigen. "\V 8Ci,rechijnlijk
hoofd vau pla-atl!elijlr bestuu!" kunnen worden opgadra ..
eteuhB!lde op fl'llllilierelatien, hoopt h~i nao.rna Bpoedig
gen, BI. met de funkti,n Tan g"ffior b;j den l.nd .....d
in een meer voordealigen workS-ring gep!aatst tt'
welke funktien .teedB hoof,l.,.a" moe!e. blij,en- ~er
worden.
(J. B.)
eenigbaar tijn.

maximum • 120:.
id.
DB minimum bezoldiging ga&t in v~n en met
den dag van het engsgement; zullende de verbooging
der inkom.ten afhankelijk zijll der geBebiktheid
van den bett'okken penoan, en worden geregeld
door de mili~Bira 8utoriteit onder wiuns bevelen
hij is geplaat.t.
§ 5.
Vsn.f den dag van Bankomat to velde !lreft
de geiingageerde 88nspraak op het ration vDeding

verdoudering iu de

&.18 el' eene eene van
een' ezel tllimelde en op den
groLd lag te sporteleu,-dat aU.o weHe zoodanig de
l.cbapieren op, dot men het nitgestane leed vergat en
zich d ••rin trooslte. Aan aUB poorten en waehten
werd door de Eehildwoebten Herau. goroepen; de waeht
kwo.m in Jt geweer, de maracb ward geslagent en Zijn
Roo!, Edelheid met vaand.1 en spanton ge.aiueerd.
Do"u ka.eie·an!·kaeBie-an! dikwij!s verochenen die w8objJen in de wapeua lionder schoenen of kouaen, Bommigeo .elf. met BI.apmnl.en op eIl op allerba!lde wijzen
uitgedo.t. Dit was in bet gehe.l Diet aan ben te wijten, m•• r wei aan d~ karigheid ,ler peroooen, welke
den I."tsten nieuwj"a,.dllli d. err gelloten hadden van
den Opperlandvoogd hunne gelnkwenschn ann te bie.
den. Het was de gewoolite dst op dien dag Iwee .ergeanten met de boeden in de hondeD .ich "all's kaateels binn.npoart 1'1lIAtoen. Zij onhingen dan daar do
giften, wellr. ieder, van dele plegtigheid terug komende, naar gelang .~!ner w9al'digbeid en beeittingen, ge~en wilde. D.arna bragten zij bet dusdanig in!(e.amelde nQBr het boofd der Militie iu het bBteol, die daarvan, zoo alii! men leid8, bet hataillon fan Boboonon en
koosen voorug. Dat jae, moeten die giften al ze8r
Bober geweeat l<ijn, indien men ten minst. daarom.
trent oordeelen mag naar bet groot aabtal naakte beeDen, waarmede
80ldateD onbeach ... md rODd liopeD.

~:~

SOERABA..UA-..

oe

(1I'ordi .'TVolgd).

I

A.ls eaue

Curiosit~it eC OtiJ

het

bew-ij~

dB laveren der 8Duggerheid \'an 8'lmmig,J ambtfluar2n
bij het binnenla.ndsch beBtuur, verzock ik U 1 Geacbte
Red.ctem! het yolgonde te willen op nemon.
Kart geledell kwam een laDdadienaar bij het binnenland.ch be.tnur in een der hoofdplaatc cc op Java, om l onder afgiftu van den voorgeechreven borgtogb,
een mandaat te ontvangen voor bet b,Jdrag der hem
aankomeode gelden '"001' den overvoer van hem ~n zijn
ge.in. De borv,togt -- waarop oolid it~it d"" borgen
door het hoof! V,,!! gew •• telijlr b •• tnnr wa. gccertifi.ceerd - wern iD orde bevonden, docb de gebcorte.
Bcten der kiudei'on moesten worden ovelgelegd~
Bdangnebbende weea er op, dat hij w.lligt niet
in het b •• it van at de verlangde documente" w•• ; dat
Be mi... bien iogepakt, venonden en mooielijk ,poedig
te krijgen zo"rlen zijn; det bem geene . bepaling bi~r·
omtrent bekend w... ; dat bij reed. passage bad geD1>men; .lot d. eolidit.it dec burgen WaB gecertiiiceerd
en del. a&D8prakelijk waren. zoo later mogt bJijhn dat
te vee1 WII. opgebragt; dat periodiol{ bij de lietrokken
Departementen &ent opgne der lud.diellll'en
bu·

,II

d17~o=-g6(~:~j ~eO:d~;~er~if.~~~:e::,,~;'o~;ra!~

Is go~dg8YOTIden en vBrataSIl!
Krfi.cbten~ ma-gtiging des Koning-s, La be-paleo t dat
8ij den landraad te l'6lItiun,.f (We>ler.«/riecli"!l ~a.
Borneo) zal worden in dienat geateid een griffi~PJ QP
eene bezo!digiug van f 175.- (ttg lwndnd r;ijf~ea·u
tJe"tig gulden) ttl m&I\Dds, aan wit'D ook Z:'JOdanig'" werkE\a~heden op bet resident!9-krultoor aldaar kuunen
worden opgedra-gen, als met de funktien TaD grfHer
bij dien laudTaad, "elae et""d. hoofl.aak moeten blij.
ven-vert:-euigba.ar zijn.
Is goedgeTor:den en veriltaan:
Kracht.nB matiging deB Ko,ling., met aan:'ulling
van het be.lvit van 28 Julij 1862 uu. !l.(Staat.bl.4
no. '1'9), to bep ..!.n, dat bij Jen lalld.aaJ w lJatodOtog
(F'rea"l1<r-&!l,,,t.c,l.pp,n) zal "orden in di6n.t ge.teld
e,n afoo~dHlijke g,ffi.r, op oene be.aldiging
/175.- (.... ~o""'rd.ijf·e"_.~lig !1"1a...) '.masnda,
&an .. ien oak zoudanige werhaamheden up .n< t aaei...

V""

~::-~,,;i~::~i~:n·nvt::r g~~~;'Ji::"'\a~~~:~ag~;.~:
fnnlstien

baar

"ia,

.~

boofJ....k lIloet.oQ

b~YINI

-vWWilis"

;"

............~~

•

. . ' ,"jj;"y:e~,4lf?kr~';l!" !.x..j,Vier~~~ t¥~la,qde"",al!l-Mlr-'..
p.a.li.SRllrlersnnn!>III'....rd.... ':,' •.••".h"l. ..•.'fp.•~
.... i •.. a. .•. •. D
~M.
'. ~'.'. ~ . .•-.~. !;IT.~. .·...... ,'. .. '
:=IK~N"tA\::pt.BrUI'8~.an)~~:r,
~~t~:"~~, ."..._.~
" ... ' ~
, ,!It; ;. (1388)
"'G:b:'T.';.urDi>itt'eli.
De heerenC.'HoftmaD_ ,_~:- r- H~tt~ake~,·.r',_,'.i\'.::'9~Ded&er8"fc ,-I.',:,;

- ,,',

~;a_pleJ:~

~::,::."LC}::~D~y~;i}v.:.H~~~~~.~: :"·~~";;;~l~:"i:.:

(1640)

.r.

Wa'S~ermntf;-

"nlgeo'J;

Wolthene~"l,.

Per IItoolUschip Holhnd".'knpt. Rerk.elb~ch-v-_,';J . ,-.~r-tf':!l.hl: mevr,
Dil fin 3 kintl.; de heer 1 .•1. H. Stolte,- n·,nj. C. -Tjebbe~, llltW,
~. J.' .1.. ,Dc, l1cu!l en. 1 kina, .de he~~. M. fl'. Hnf( ~~'U1an~
'T. 0. H._ Cr?me,r, J, J, Cuylt:~,_ mcvr. C. Vall. drr Weij,d:l met
-2 kjnd~ en 1 he_d;. m,ej. H. ~ l\ ~I.U~Tlj C. flok ('~ echtg,; de hee)'
W. Q. V~enstrl\, echtg, ell ,kiDdje, tle h eer H. ,:l11. C, Van Krieken.
mevr~- C.
S. W, Stork, men, 1', J. VJI:i_ Erp 'falllman Kip
de

:hecl'

Bumm~n.

W.

en _ echf,lr,

A.

T.._-

-,

',-

-,

-';T,r::o~-m

, _-- __

c: _,- "

-'

_.

m e, 1- 8:

_, -

-

__ , '

~p ~nienw ~~tp~kt. door~:-" -- -'V--"---'----: · :~--'~'~

G. O. T.

VAN

".,.;)1

DOR~

VV AT-ER,

B AI A ' Be

de heereD

Rudesheimer Ri."ling.
Stei;,:wein,
Marcobrunner Cabinet.
l\iurcDl'runner.

A. SchDH7.e en W.

Hochheimer.
Li.bfran.nfllil~.
Vhn Dem,
BOnDEAUX WIJNEN nls: JlIargaU1 Superienr.
Cbtes FrQusac.
BaB Medoc.
C"'.s Bourg.
Chatenu de. trois·Moulins.

A.DVERTENTIEN.
lk'
}' d
,0. ~sgeneeS.rlln e.

"'IT
(t.

""\' __ "_,-,_",,, ;

CIAMPAGNE.
Moet et Cbondon Ie. dw"litei6
RHIJNWIJ.NEN alo: :tCe~~o;:r:'0rh'C:;;:b:2"

A, 'M. q\·ercijnnt.T, R. J. A. BOllaiciulI, P. 'Vi.cn. -G., PI, nte,nn, ,1. A;
'V. Vl\n O'p~nliij~n, eehtg, en 1 kind, de ht':er N. Vchlhuij~ en -ecl!f!;!:.
mej, Meijer C!\\wen, jO:*llh. Rompies, dil hel:r Bron.dL':rs. J, Muller,
p. FVa.1J~, d~lme;; Huguen.in, 1 kindje en haboe, 1 £che diug,' lIhmcile
12!i -rnilitnh·J}r1, ~f'aRronder 8. ondcroffic1cren Ilndcr '·3ll den- hd 0 L

~e,,~:rn J\:a~:'H~~r~~~~:_r~a:n ~;o~,~~atl:it

-' ,,"

wordt eer.tdaagsgelost uitde KORTENAAR.
(688)
B. KART.!IAUS ~~ 00.

Vert.ro)~li:e~- pfis~a~;~''r1!C '-~'liai'Bn£n.viB.

GroeEbeelr.

-'"

:-

.l~ polin~ris .

A..rdening. 32 JllilitaireD.

-en ecbelJeliDgtIl.

-gel.l.

I

_;:

BA ZAR~I

1. bal'cR Sweers de Lnud:l9 Wytiorgh; L, E.~elilig, jfiDge~:
en A,
Odenthal. Verdoell, cehtg, ell kiDd~,8I'1p, echtgen .. en--kind, De Rid·del', Schrijver. Vim. r.hurik, CO~hDa, Frit~, H~8gel!, De' L",.euw.

Ticnk,

-

G
ld
,..;..,.e -

~~ ~ap~~,i:; !··,~~~~ltf~\~~ ,~~~;~la~:~i-. '~it:~~?p~n;'i. k~~~:.

,_-"'.'.,-

"C'· · h· li'
··'b·'
. ~L _'~,_6 it -:r:
_",_·b·':~8~'

..

r:~to~ ~?r;;'I;'t\.t.i.:~~~~t!~~;',~!1~~i:d~;~r:i
' '",'
ecbJZ'_,~.D:-.~ }I.~nd:~ q.:.,;B~J.0";~~,,~bt"~.;

"'apels,l, P. M. Williok.
A. V9.ri Aardel1~(lI_ _ ,_~llt~~ ~ .ktn~i.'_t!lf ~npel_",- ~'.'_~'!".)li9~o!1-," ~VI\IlI
d •• Linde, ..blg, -en2kina:.p,.n: VD' Bioennll,-W.wndeH; ~.htg,
en 2 kinc1., tot NDpel./m6vr;;ta'mmen~,aD_:Tatirenlhirg"lln,doobter,
tot Nal1eb, mevr, A. Klaorenbuk J Vi--lA.:,_' .nf!uter~:_tlcb~g~_ e~_,JJ k~_nd.~

P{JR'nVIJNEoDd0cnWitt.'ln::~·e~::!elekwaliteit.'

A. :N. A I I e b~, Dd onhwikkdin,j vau heh kind
njla.r lichrrnm en
h!lndleiding voor moedera.

MA.DERA..
VER.nl0'Ul'll echtc Nolly en Prato
I 8.- VE(~~;~UTH de Torrino, B. KARTHA.US & Co.

40 liel'?i.n.

Ric h tl. l' il Bar ',0; 0. ll, _GuiJe in the slck rO-Jill. N 7.Dr. 0. ]~. B 0 c k, Het bo~k "Rll den gezoor:uen CD
vno den zi~ken me.Qsch.

beknopteren

"oor

"orIll

Nnal' dell

88ten

BAZ.AR,

druk in

luud op uieuw bewerkt

ODS

door D:, N. B. Donkersloot, Met. hont'neefiguren,

B IE R,

O~,rlsberger
2. druk.
, 9.Be r 11 i1 a r d II e Ii wig, Die vier Temperll-meote
Heele· en H.lve iles.chen.
Dortmuuder, Stein LIlg-erJier en Ind. Cooper' Eng..
hei Kindereu. Ihre Acusserung '-:.:nd il,re Btlb~lld·
lung in El'ziehung uncI Sohule.
II
2.- BIER en VALKBIER Vollenhoven.
•
i
H ;J1'oh
(1230)
B. KARIlIAUS en Co.
,<erl:ing vun J, 'W, Scbubal't,
f 2,50
Mevrouw n. S. Kiibler, De licllamelijke 013-

~rij ~:r~a~ldtt~;, J~~~::~I~~:~U~::'~~~:

, BAZ'-B--:

vocding der kinder61l. Hedurendo de.allere31's('B IBVOllS'

j:lren tot lUi) de hnwhanrheiil. Naar liet- lloogduilsch door F. A. G. Hol~kamp. 20 uitgAaf, 11 5.50 Eail dil C,'logne II S van Enl1>lbaHI.
Vimdgre nronwthique.
~lerr. ni. S. K i.i hie r, De yel'stand~lijke opyoeding
•
cler ldnrlerell, of de onLwikkaling rnn den gees~ en Paiu Kiner.
de ziutuigon, in da verschillende tijdperken 'flU! den Eau do Via ue In.ende ambree .•
yo
or
Llkdooren.
kinderlijken lceftijd. Naar bet Hoogduitsch door }'.
:I'alldpo~er in pakken
A. G. IIoltkamp. 29 uit~nnf
, 3,75

10

doosjes

1:2·
•
d c r, Yolh:sgcII('cskundo of eenvou,
Tend· n~el· kIeer· eu haa:schllijers.
digo middelen. en ra!l-llgevingcll tog-en de kwnlen en
Oourier, ta~suhell. Eugelsche verlaktl! laarakappen en
k~ankheden der menscben. Uit het Hoogcinitech,
Engelsche RegenjaBsen. a•
Op nieuw tlagczien dCior een practifl;erend gemees·
(1131)
B. KARTHA.US en 00.
heer. 7e druk.
Il
4,-

Dr. J. F. 08 i

U II

'" n
k t.
e kI

De yolkEge:::1eeshoer. RaaJ..ievingen en Wlli.l.r~
echuw.ing;;:n hij gewon_e ongesteldheden en li g.. to wond~n, b~llEH'en~ wenken t~r beW:!lring en bBvordering

11/1". .
111.
111

der gezondheld. V ~rliameld ult de W81'ken vlln de .
bel'Ce mds..La geueeskuudigen. Nanr hot uoogJUHSCh'l V:·eI.~gnJtl. e Tlanlc1.::ndOOSJ.. es,. hat een
~ 2e druk.
/I
2.- yodedlg atel ellgelsche naatnfmldcll.
Dey r i e r. din p ij n.
yan ee:1voudige gezoud- Coagullll.e!t om gebrokcn glas\\-erk te Iijtllen.
hci<i$leer, belle fen,
en middolon tot de be·
(1224)
G. 0. T. VAN IlORP en Co.

halJ,!el!l~:g

VOil

alJcd""{~l~he

,~~ ~:~~~: ---n=--=iC"r-e-C-,t-l-cUC"t-----,d-e-,-F-.~a-b-l-.i-e-k-e-n-~
,;-au

Wil-

G, 0, T, VAN DORP

(1686)

ell

It I G A U D & Co.

'~o~·2G

.

Parfumeurs te P ARIJS.

I{in.der-leeslloekjes

I

it f 1 PCi' .Jed franco pel' po.t f 1.25,
Het molentje.
Avouturen van een stelterdoopel'.
DB IdeiniJ slnchLoffer,:;;.
De Dude kiuite-naar.

Tolutil1e~

do

E:-scnce

E,ene geschiedeuls nit eene dorp5;!s,cltooL
Scuerpschu~te-n~.

des o16ganm13,

'dolettu~

Aiwecr \fat and,ere.

~~~l~l:j\~lt;jl~:gL~;Jand

:

~:=

g

1.50

grand modele,

it

petit

II

,7

Ii

Ii

keir~tl ~Iarie.

M

deB

FUlilmade

,

armband.

,bl~emenkorfj •.

L'eDtebloempje~

G .. C. T. VAN DORP en Co,

/I

2~~

1.'-';'"

/I

:
:

G ..C...T,vAJ!t. DQRP,.QnOo.

•

I.

:

I

".

::=

2.--

per do os van 3,etuke • ,~.~

• 5 ......
• 4.-:
._ ".~·'f
',41.""';
• -3.DO
• 4.50

.. S ....;..,
• '2.--'•• 2.-.1.60 •

•

~:i~"=de,

: ,::::

::c ~:liaitue,

:_:_-:::~

confortable,

• 9."":

: .;::!i!:~'
,BOO

6.-~:

,,2.50

ronde, ••:

j'

• l"etitia,
• au lait d'amandes,
. " famille, grOB modele"
•
•
petit"

f. 5 ..,....

~edere.. po.rtefe'lille~,;v!lrifHaf12.
(12U) .

4

" ijlang ijllWg,
.Bavon du harem;
• K-ai'1allga~
• fleurs du Beng..len,
, au sue de LaHue,
violettes de Parme~

Pelry~COe
IfoUDa, ,_,~Jd8~"J, ~~t verg~ld
I. 4:7" .~ '

-1.-

11

~

Kanauga,

I

brand~·etel. en' de . niau~e ,wereld.

bealagv&I!

1.50

II

• 2 .....:
.f 1.60

.A.ntiIies,

SM'on miranda_ violet,

Nnttig allerlei.

. (873)

C

" 1.50
l! 1.• 1.50
If
1.50
.1.G&

Extrait ijlUIlg ijlang, bouileiUe speciale,..

Mo-ederzegcn.
Het kl"verbl.d.
Heideoprt.itj" •.
De bron in het dal.

De spaarpob en de valscha
De mooch ~o' d. koekoek.

:

Ean de quininc-...

Ceinture Japonaise,

Grietje. of Roodkapje de tweede.

de

IDodeJe

Lait a p b e t i q u e , · , 2 . G O

Linn.

De regen"

2.~

• 2.--

1

;;

En.u de cologne des princes,
Eau de lay-un de allg-iaisc,
I
, Cologne des tuileries1fS litre,.
boutei!le diamant, '#
de Is mode 1/8 litre"
t!'iple Buperieure,

Klei'lo vertellingen,
Ke~tlj6 KrUlll:nel en ziju broer.

1.50
1.-

do Parille,
II
En,u de toille{,t~ violette de' Par me, •

RuiIe supe.tfine pnrflllUee;

De qevolgen eelJer _O ~ bezonnenhe-id..

Klein ·-maar lief.
Christina t l3 keuze,
Van nIles wat.
Do kinderw"reld.

FalUiliele<en,

~

If

II

UO~QgDe

sprookj~.

Een o'ld

Ret

.E~rr

Huilo uu IC.::lllanga,
ExtrH;ib~ a8sort,is: bouteille Egyptien

Een \\'"aickere jong-..m.

De-

per flacon Of 2.-

Eau de K«n:lUga

I

e'

de guima1U'e,

••
per d O O 8 .
per

.

:t:!
•.~

rooe,
.s-I! Pondre
Creme
~jo .... . . '
.........
. . Roofddepbt
G.C..T: VAN'DO!U'& 00."
:e: ..A .::Et,..:t·N.GIII
'... '. . . ..... (1~_ . . . , ' . ,j
(1008).. .
.··.:F•.,H,BO'UM;A. · S~tII!j~6.C T.V~ .!lOu• .;......~),

Pasontvangen:

do>n&ifriee,

' Pnike PIl·ik.

<

""..

.

.•

,

.

, ,

:

...........

I

~·jmQE'GStJfi-cilf:;~:
I C~:;;~~:~i':~~'"

• ,,,l! ,'."". .' . ,. ..
. . ....

.,..

DEB,.

.

.

Luyk, W: P., 50 J., Ben.iobem.
Laeuw,D."H. De, 11 j ... ~qdel.I;,

.'

SAIARANISIHI GOURANT :~~:~~l~D~~,!:~Frv;~:~;r\TaD d~r.7w;,Rott.

Mouli!l.F,W.,:Qu, '16 j., Wijk bij D.uu..~de.
Nugteren, S.O. Van, III j., Zwijndreebt.
Putt"'., .A. J.; 75 j.',Buren.
Bobert, M. ,T.-Alard, 57 j" Araha"'.
•
pE KLAND.
nosbij, wed. J.~Bre.et,. 65 j., Rolterd.am.
-...,."......".....---,.- .,........Jr•. --:-.------~---.-.-.
~~--- Simona, B,-Van D.am, S"mmeI8dijk.
TrOu.,,,--:'Geboo;J."te- ell Dood~erili:t:en. Vp,rduim, C.O:, 81'j., Rot~rd&m.
Zadelhcff, B. Yon, 62 j., Rhonen.
REH ri\VD:

12 Ja,juarij}8'15No.9.

,()....::~,.:m

Beer, ·N.' A. ,D. all D. A. VnnAndol. Goriucbem.
lteuckelum • .A. G'.·V .Uet, E. 1>I.'MarBhall,Sydnoy

Handelsberigten.

N ... S; W . .

H'ybN,ek, W. wedr.

J. A. C. Van Tubergell,
en C. '\.".. Vau. do Vij.-I, Am.t.

Ite:;~~"

G.

en A. IT. V." Woeldereo,

Va'l

I~~~:~:r::':-~QS:}:~~:~:;:;:~~: ~:::,:~::'~A;:;'~;'.~':;:~~~~
opin~"

Eindho.;

Jacob, ·FT' B. 'a en 1\-1. Tt:IllPlern. nu yan der Roaven,
Rott.

J

Amsterdam, 3 December.

vUll

iO.druk ten"ceggel.'rllgt t" hehb e- D',omdat. men nlgem:en ..-an
Wh~, dat er, door reel vfaag voor dlrectl'l behoeffc, fer hoven tuahc·
verkocht ZOU.dl 'WordeD. Dc koopers zijD, voora1mr:t bet oog up do

J

\ian en A. H. Schrnacuer Amet,
LIlBSOU!:.
H'I ~()n eD I\1. S. A. Rive,'.4.mst.
Mauvc J A. en A. S, J. Cl4rben!u~, Den Haag.
PotmRIl, J. en 0, W. BaIlee, P~ltell.Koolbern'un

c·- n,

Ruiolpb:~~. r··e~l M. G.

Sch~::t~lg:l,' L::'\V~dt".· nUl

De

::~~I~:~lten!~r~~~ij:e~/a:!::~:!:~;~)a:~::~J~:n~~:difeaa;l1~:mr::~i~

de h.ah-\.e niUug8prijzen niet r.onde bedingen.
Van particulieren aaovoer wr·rden- 2ofgedsao GOO O. W.,1. Mfd per

sereD.

V()Y~J wed. van F. A. P~~~e'~~\~i~; af~!~ J;~rf~~u~/'a::ry:e~ers~~~I:a~~ ail~2~ominaal

RE'I~t1rOD,

65~1~1't.r

E.
en J. 1\'1.
Bras. wed. van :N • .H~rnou\r, ~clllednm.
A. P., wedr. V.I1U S Cuqlslea, en P. L.

ati!. Do 5700 bn.
gedann bij iD~cbrijviDg.

Strll.lld-er~,

~.iok, AmBt~rdt~~·

~c~~vorsi~

tl ,J~8!:' Yl\U

if. ~~~ en'R.

(tonnep, wed.

bn;l'lX:B!~~I~!. Bj~::ah:ddeD

1\1. P.

ell

. Nuald.wijk.

W.

Schalk]

r
1
P. 'an tier en

"Van

Van Pepe:- l'iefd~n de

1I(~

3WO

nfdo2ningc~

geeDe
piaatJ; aangcroerd
zijll per KO~Ulopoliet Ill: 535 pk. HA. &, CIT; per Borneo: 200
pk. Vltelta, 5 pk. TMS, 31 pk. EMC, '1'6 pk:. Boro Bot:dol:r T,

mr. J.

~:,8 t:~\o~a;tD}~g~~:lt:k'n~:D;i';3~c:~b~:' :oo~~:nt'ij 2i!s~~ij~r:~

~3ai~H~c<1~Or~t.81:1a~~~m~l5~e~)k~ ¥~~:l::~, i~2;e~~~gl;(l~~i~g~~:

J. ] ["ll'IllSBIJ, Am8terdam.
Mourik, 0.1 Van en 1\:1. 1\1. J. Yi II d~r Goes, Nallldwijk.

Rf}4lle-n,. H" W. A. H.

per PriD!I nn Oranje. 1..1jn

Yan

T~lJgeler, J. en W. Schutter, Numnnadorp.
Vollenho\'cn, Az. J. Van, wed. VUH B • .T. O.

Z8mbaux~oD.

Tafd~.

Sl'ECERIJEN net u!!.t gf .!l t~md.

1141 pk. Boro Bo~doer, 39} pk. MaroD &r. EMC. lie be-ide lantste
der Goes, partijeu, ta zamen. 1582 pk.. 7.ullen do!n 7den fooraf bij inscllfijviog

~;~d~~. ~~~n~;~~d~:iita~e~~~d~~.i;;/~~~~~r

,1

j)l. U. Yerkouteren, Breda.

C/Blitu.

n E Y ALL EN:

Barrevelt!, E. G. P. Yan-D" Lncy, Z., Dootinchem.
E -Vnn Diesfli, D' r Nieuwediep.
Bilt, lVI. S, A. Vun dcr~lh., D., Rott.
Braat, -W. V'~U der Vlucht, D. t O\Tcr[cuie.
Brt.", M. M.-Smdlekomp, D., Amat.
ooste:rus, l\l.-D~ Jonghl Z EJfiUl.
Dutru, ,4. M.-Otlho,lJ., Rott:.
Flessetllan, R.-nOUll~rijer, Z., Uo!t.
Hatlff, J. P. Va.n 't-DngeroBJ Z., Deve-nter.
Hl1.entj1!'B,.-.!"lL S ....-Hilde!)J.'{\ud, Z., R'l'tt.
Houtar.r, .1L-Van ~el, D., Nieuwe Tonge.
H-o\'~n,· B. GrO£PBWout!. D.! Zy,.·o116.

'I'c.veu

tligP;k. i~~~I~~~n~

b'J inschrijring de.n 7 Decemb!'!r 418 pk.
be.Ailul nit; 16.

DOg

Kepanujrlo BIHar. De voorraad. in ~e eerde h.nJ
765 pk. Java. 5365 pk~ gekoran dltO.

SUIKEn. Ruwe ~til. Sedert het v~rig bedgt zija. geeoe ufdoetLiu.
gen te vermeldcD.

:Bienhoft~

7

KAPOK.. Afgt:daan StlO balen hnlf gezuiverd~ tot g~heimeD. prijs_
INDIGO. JAVa. weder Wfl.t meer gflYTugd zoodat ca. 150 kn. nemen ,ond .. , t.rwijl °F~ 30 kD. /lengul ",h.nd,id word ••.
TIN. Den 26 11 NOTewbcr alhier dOQr de N. H. 111. £0, 067 bf*
Hanna ge-;ui!d, die dOQreeli f 5S.40 opbrachtt_n. Loco ell landeoa
ilUHton ill iu zeer bcperlde flUilloLtlteit tot f 55 1/2 te koop.
AltAK. Bij iUl cbrijving afgeda.n 20 legger5 Bat.via, ex KIJ.smopotiel II.

Ii

i::'~:,r'~~:Mt3:~~~~V:,t~t~~;·;,D;:·i~l;~;;jk a/d Rli n .
,V.

Led~ \~!~U Kerckboff, J. VJlu J D., Ratt.
Li"J1gen,
v.-Van DUm, Z.~ 'sHage.
l\-Iees, echtgenoDJo nlu·L" ID'lelll. kind, Deventer.
Pelfl, AI. O.--Haem~D, Z J Amat.
Plut~, W.-Eog~lbri;;:cht;:I D., RoH .•
FriJJevil~f J· ....!..Atirniranl, f)" 1IftflraaeYOen.
Prina, E.-S{!hllap~ Z_j dHlst.

. :::~r~:J O~e~~;:~~l~ra~I~} ~)u~;.iclle.

Toom. A.. Den-Buri, Z., Rott.
VOllet', A. 111. De-Jurria.". Z., Rott.
A.book, C. Van-Vincec,t, Z, Utrecht.
Barneveld, H. J. L. H. VILa-baroun. Van Voont
tot Vo~o .. t, Z., Arnbell!.
Bouman, O-Alt!i(elt. D., Rotterdllm.
BUDge, S. G.-V;;u Cos,eei, Z, Rottordam.
Drcckmeier, G. :r.r. .T.~Wer"er, D., Amsterdam.
Dupont, J. ·W. L.-Dlltuoo, Z, Rotterdam.
Gl'eev~, S. S.-Bouwen, tw{>o D., AmB~erdllm.
Grottendieck, J. G.-Ten flo lite de r"uge, D., Alk.
maar.
Henkes, mevr.- Eliilk Sterk, .2., Delf::;hllven.
Huo!ler, C. 1\i.-Uamer, D AmBterd~m.
Jqngh, W. De~D~ G:u~, Z., Ouriorp.
Krepel, K. J.-13oog~rd, D., 1i:llemeet.
Kruydcf 1\1. G. C.- 1\Tint.er, Z., Zwolle.
Loudre, A" D. S.-K,..h, Z., Jlfiddoll.urg.
l\Hil!er',
P. - StrackboldcT, Z,~ Rotterdam.
l..J1I<:.'(JOt'rg~
•.!. iU.- 'f au t:Xb~~ r:, 1)., l'i.OttiBrdalU.
PisUtSB8, \V. J,--Schippor, D., Hotterdam.
Surendonk, 1I. E.- Viuceut, Z_, Hnarlem.
Vlieger, C. iU.-BJouen; Z., AmHterti(t.rll.

Rotterdam, ;) December.

Java TAOAK, De It.f1oop der divene. n~i!inr;en op gi!lteren W&i
cds golgt: 21..85 )I~kken hotlfdmnk BtItar, van 22 V:! tot 108 c.~
dooreen 431 CJ ; 597 dk. hoofdm. Blitar Papoll, waarnn 'It':rk. Werdl":n 3S8 pk. van 23 tot 90 112. ell werden opgllh. 20g pk.; 975 pk.
hotlfJm. R BjKQla "faa 2011<,! tvt 3S~(1 c., c100reen 301 c,; 136 pk.

t:~:~~}fv~:;~~'l:[,~~!<O~~' t~~;t :tZ:~~~:~~fr~::b~;~~[:

324 pl.::. hoofJm. Malang van 21 tol: 25 C., _(loorfen 24 2/:] c; 1121
pk. hoofdm. V l) H. waarvan verk:. werden 60 pk. V:'ln 10 tot 10';-j.
C. J de overige opgl:h; 522 pk. hoordl'l1. 0 A S ran 7 tot 20 (1., doQo.
:reen ca. 13 C-i 669 pk. hootdm. 'r ran 9,!! tot 28 C., dooreell 15'Ys
c.; 528 pk. VTall 7 tot 23 c, dooreen JO} ~.> 4-2~ pk". hoofdm
Kedirie R& C van 91 tot 180., dooreen 121;;1 c. en 970 pk. hOQfdm
Bat.teogJM rAn aoyz tot 97 c.~ dooreen r>81J3 C.
Y:m ie op hoden bij in~t'lb:.ijving gepre.~enteerdl"l partijen JavaJ
werden verkocht; 297 pk. M L, 128 pk. V R Y 0, pk. n ~ IMalang.
113 en 92 pk. SG, ter"ijl niet grguud werde!l: 378 pk. Kefll,rdau,
120 Ilk. K l' N, z52 pk. OJ nglMJ i;41 pk. A !J', 1495 pk. B L en
300 pk.aS.
KOFFIJ, Afg:~daan 9211 bo. Ja"3-, per PriDaea: Amalia en 532 bn~
dUo, peT Priu!I \'an Or:lDje.
SUIKER. Door de algcrneene h:at · loQ~heid op aUe Europee5!lhe~
nurktcl'!, f.n de \'cle aaDbic_1ingen Ylon Be:l':bmik:er tot lagere. prlj'r.t:D.
h de stcltlming 'leer gcdrukt. en -vonden ocelJ.~ afdoellillgcD. pbat9

ZcetUdingcn.

7

Wciueaa1f qq., ....

l

Vrcenulc Hal'ens.

-no

q , ,,. ~ u~,~,,- , <; ,,,u:":~":J,

J

:r:::~;~~: :';i!~:(:';:o~::~:;~; Arnst

: .:.

n~Ulgekomen

YALrAR.!lS0

~;'u.

26 Nov.

Bata~ja.

ADEN ungckoID{,Jl 27 No ... Java, 3t.,

XAPELS

a;ll1gckoU1{!U

.c.. Niel1wdi"p
allboord_.

AlJe"ho\·e",W. S. M., 26 j., l~olt"rdalU.
Bauachel't, J. G 50 j" .A..meterdam.
BallO;ogeo, A. M. Vau Utrecht.
Dodd BienfIl l t, J., ~ -j.) T'ilburg.
Co~Iiranail~! nl. B., 59 j., Hall-rlema •
O~ietef·J C. J, 61 j., .A.rustt'rdam.
Derek •• n. A. E., '72 j., Gouda.
Dusacn, .i°JIlJ!Bt~ kind van J. Yan der RotG.
"~erB, 0., -50 j., .d.Ulfltu.tullm.
Hart, bf. 'h, 25 1/ 2 j., R.atterdam.
H..er, M.. De-SUlaal, 63 j., Ridderkerk.
H""klot., J. K, 15 j., :Rot.terdaru.
Hoog, wed. J. G. A. De-Brniju, 77 j., Amsterdam.
.Jllger, \). J.-V.n der Jogt, 41·j.,.llm.terdam.
Eialkman, W.-Poot, 53 j., Rotterdam.
Koaijn, A.,.G3 j., IIllorlem.
Kulh-lUn-nD, w.ed, J.-Trap} 80 j., Nijmegen.
Leeuwen, ],f. Van Rollerdam.
LindtlYdr, J. W., 3 j., Rott~rd.a.m.
Meijden,A."Yan- der_!}:! j., Vlaardingen.
Meijer, .T. Rotler.l.m.
M.aijer- Cluwen, A., Amsterdam.
Q<;.... ido, E., 77 j., RoH.
Sel,effer, A. H,-Bot]o, 62 j" Amat.
Boh~tteD, J. ~'f 9 m.-, Arnst. • ( .
_
•

B3.fa-

DgAL

heert

29 Nov. Koning-

do:nzelideu

u:\g de

gi'pa~!leerd,

30 Blanche.
LEZAnD gepa.;~e rd. 26 Nov.
30 Nov. Equator~ Rilotavia. D· }'alm

IlI-diDg,

CAUDU'!1 ia

26 No,'. JOllge Cornelis~ v. Lindern BafA.¥ill.

GItEEXOCK ... ertrokhD 1 26 Nov. Amboioa, gt, B,'\tavla.
\'erir"kkeD, ~8 No~·t Fin:-:el, Anjer.
GIB1L~LTAU gepnllcw1 29 Kov, .i:'rijj~C;i .Amalia., st .. NietlWediep
Dalr...ia, BUti wet aan bnord
GER.-\. VE5END 2 DEe. Blflnche~ lhrmborough. v. Batavia;.

I~IVEHPOOL
D.

SOU11flA~lTON

3 Dec. Hollaod, st., U[]tL

D.

UlI.tayia,

zal

mor~

:e~A~i:r~~~:r r:~s ~~~~I~~~:a~;o;:Il;~.t~~~D:tl~. b~~;~!a.
LIV1UlPOOL 28 Nov, Finzel, Lih:rpool n. Anj~r.

Schecpstijdingen.
MAASSLUIS 1 December, bet bark~cLil> Onruit, kapitt:iu Hoffman~
"faD Sund ~ rlund llaat' JaVa, deJ 28 de.z ~r 01) dt: hoogh:: 'FIn Wight.

.Alles wei \Lan boord.
ROTTERDAM

3

Dec.

panicu!ier

V..• lgtns.

bericht

bark~chlp Robertua ITenddkm, kapL W. ll~g:ereat!. fan
B&tuvh~ elfin. 2den
un boord.

dez:er op de

hoogte van Beachy Head.

was htt
L.it:r nan

Alles 'vel

FAL\10UTH 1 Dec. De N. I. IItoombo.,t Amboil1a, kart;. nUl
VIlli Glasgow lIaar Bata.ia. be~terna.
)8
hie I' blnnmgeloopt:D.

Eck.

rod hne ~h\k g:eftlage .. booten, .chijulichteD. lekkage ill bet boreu-

dtk en Gndere 8chade.

.Gepraaide SChepell.
_ {) Oct..

op 14 0 Hi' ZBr. en 250

IBe~el~!;.. v~:~~at~o~·J}~~lleDng·i!30

10'

WL.

Adlllira~I

de

nuit~r,

55' WIJ., RDaY (:") IIoil. b:ak;

Taet& ,an_Arnel'oog&n, Bnronn.-baronn.-VanHeemeUD, I ';"~8CNdiff nll~~,..~ip~a:~.re 2'u WL I ' f .
H k t. k
._ -~::-28~J ~..B8arn~.,
..'
'
.
eendc ~_;V"ke.°~ni~. . ~~ ~D b
.andoOt1lT~
oe:. U, 1)&V~*a~_lJeD,_A. lL C., 26Jol Aruhem .. ,
' 18- Nov.~ op -IS. Iii-Dr.. l!'o-25 0 WL., b"B Ntderl. bark, to(lllendo_
WOld. M.-Looer, 77 j., Arnst.
N. F. G. H. (,).
Visse:, -,soon van K. A.-, 4 m' J Rott.
'Vf'iene, H. L., 58 j., ltolt.
ltAll8,J .. De, 70 j, Spanbr".k.
Rotterda ....
Wdli,A. Van, 63 j., VJaardingoo.
BA1'AY£A, Nj~liwo W.. te!.""'eg IT, lncoh!l. K091nOpOtiet'U, HoiZOl'~
BATAYIA eo &08RAB.I.,lA, Coroelia, I.e Clorq.
86 j., Maatmln.
S,,-lI:ARANG}-- Schiedam', Goed,old,
Baot>. N. O.-Vrij. 68 j.. Groniogen.
SOERABAIJA. Marie. v; -d. KukhoCf.
A....... t:erda....
-J

Vic"""

Schepcu·inLading.

I:::!t~~n~" !~hr. ~~~o;~~xi.,

:::~~~it WII~·'d!~rt:m,~.Hag•.

• BATAYIA
Huiz:er.

Di~.",age"'" J .. , .!~).,. ~~.lui8.

:~~t;{J.~:SA·'i~:l~·
t::...~i;:~ ~;±M":;:~.r,· 80 j.,

iiiddelb1l1'g'

J

Niou1'fo Wltetffeg 'J.

"f'".

LOm"el. Ko&tnofolietJI."

BA'rAVU.:,n SOER.,_BAlJA", G~deU. Cro~htt. AlI.fO!,-,
SUUII.\,NG, A. M. E. Kluit. Ortoli.., lhi.k....
.
SOgUBAI1A Amot.lllroom; Appel.
~ACASS.R;: 1.. ' un Brakel, de Roever,
pA.nANH~ H61laDd-la. Y. d. Veldell. SUiriD.lmt" 8chm.iit.

VicMf_

III, goedge,ol!den:eno:erataao: .
, .,
.
x:...obteoB, m~gtiging dee K:onioga, m~t a&ovnlhng
.". bet besloit, vao 28 Julij1862 DO. \) (Staatt!blad
no. '11})te bepllleu, uat bij deo l.. ni!ro.d te ,Bo.do",OIo
afoonderlijl<, en bij. dien te ne:oefti 00 te Panaroekan
• ge.amelllijk, oal worden in dienst geetold een gr.~fier,
op eeDe be.oldiglng vao
175.- (e•• " •• aerd, rn,jf en·
•••mti!l~) 's m~aod., met dien v.rst",,:de dat .... ~
del: griffisl' bij laatotgeoo.mde landraden ook zoodam·
go werk ••ambedeu op bet baoeau van het b,) .fd .an
~......estelijk of plaatselijk beBtuu. kuonea wordeu op·
gedragen,lIl• met de fUnktien •. aD griffier bij deD
18~ad ~ welke ateed. boofd."sk moe teo bltJveofere.nigbaar zijo.

.r

in~

NEDERLAND.
GI •• gow Daar Balavia, i. met
biDnengelaopen.

.cbad~

te Falmonth

Het stoolOB.,hip Holland"v8n Rotterdam n,,,r-B,,tsvia,
il 8 Dec. des ochtends t~ Soutbampton o8Dgekomec
en zal 4 Dec. d. rd. .oort•• tten. :A.l1..
B.n
boord.
J~on,len, die
- De logementhouder P. Tidden.

w."

naar

Holl~nd

"'0

gekolUeu

Was om een {-luizierreisje t£

mak.en, en ran wieud zaak vroeger melding is gemBaktt
.iet clen duur van .ijn verhlijf voor g.ruimen tjd op
minder ... ngenawe wij.e verlengd. op 1 Dec looh
veroordeolde d. Regtbankt alhier hew wegen. mi.·
bruik van vettrouwen tot

eene. correctionele

gay An

vao I 600

geni •• traf .. ao 2 jaren .n eeoo bo.te
.ubsidiair 6 ma.nden gevllugeni •.

Telegram van den Kolonel Pel dd. 9 de·
zer vj.a Penang.

's GllAYEJ'."'"H.AGE. Advocaat-genflraal tnt'. l'erpstra
beeft in de zittillg .an bet Hof .an Zuidholland
(Bllrgf'riijke Kamer) van 1 Dec. conelusie g~nomen
in take curatoreu in het f"iJlisaemeat t1 ar bank.iersIH.l1MA OVERKI,U.'l\ waanan onlangs ward melding ga·
mnal~t, tegeu ufm vader dar leden van die firmft., be ..
trtlff~lldo zijue vurdering tot afgifte van tlfl:'ecteu, hem
door de RElcht·bauk te 's Rage toegewezen, van weIlL

In Loogbllttah werden 31 DeeembH negen versterNo. hevigen
tegenstand W"ljrdeu do u::.issigiL, Panditi ell Lnmpoe.
06 b~zet, wau.jbij de luit.emu;t.-kwarLierrueeater lVlul·

kOli zi(;h met de bezwaren, tegen het ten det.;en ga.
wezen vOl.Juis aa.ugeyoerd, !liet vereenigen ell concluJeeruu rnitsdien tot; beveHtiging er fan.- De uitspi'aak
het Hof i. bop.ald op 4. J anu~ri.

".n

ler en 21 mindcren snl311velden t tm de ~lajoDr ROUlS ..
winkel, de Kapit;in ~an Hiltfteu, de luitenant tun
&llDljkotll ligt ell de !uiteuu.nt Rlloll gevRsrlijk, b~ ..

- Jhr. mr. V. De Sluers deelt in den Ned. Spect.
mede, rlat de Belgischo .childer Porl'Rel. in het open.
baar tiJu voornelUen uitapreekt, OUl, geeteund door

)levens 61 minderen, gewontl zijn.
De vijantl vetlDor 171 dooden
De vijand veroLtrust DOg dagelijks onto convooien.

evnige buihelJJalldscue

Batavia, dd, 12 dezer.
OotvaDgen dee ovonds teD 7 nr •.

kiDg~n ell vier stukke-n ge6chut geuumen,

1)en 4den ·lnnunri

Lor::gbR.ttn.h-zuid bezetj

nn-fir

West'kuat 2 J4'nu~ri vertrokken.
Vall 20 tot 31 December is de gezolldheidstoeatand
merkelijk verbeterd; .edert iets mindel' gun8tig.
e
·Een gedealte van Pedi.t" biedt onuMrwerping aan.

-te Sa.uaran ::..
Zu~iterboudt

. Vcrtrokken Schcpcn
van. SUHlurallg.

Jan. 12 N.d. Ind. Stbt. Konillg

Willlem

III J.

R. t#n .(JeTer Ba.kker no.ur Soer",uaija.

J"n. 13 Ned. IIlIi. Stbt. W. Oure. de Vries ft.
Soerabaija.

Zuij~.rhoudt .......r

Aailg~kmncll

•

"te

llitgezonuord -

b~dragen

Illet het doei om nit

d. geldeo Le v.rMllIelen, noodig

tct Let 'itichten "ft,n eeu mus8um.gebouw, 't walk Lar
"lilli het lJ..1 rippeuhuls aatl d,fl stno .Amt5ter~
dum
gescbanke 8Bngeboden tou wl·'1"den.
N Bar men verueemt is op last en ·("oor fBkening
VUll

Z. ~, d.en Koning in

ue

Zeestt'cutt

Ie '1:1

Rage

fmlll hUld f\.nngekocht door liD. b.:Js~ellirl tot W{.;~
ning voor den dir-ecteuf van Zl'. l\:h. penSiO:lllo.ires.
wieu het ten geacbenke is nangeboden.
- Het Dagb/ad bev.tt. voor eenige dagen bet vol.

~ChCpCll

N.d. Ind. Stbt. W. Ooreo . d6 Vr5es
Vlln Botavi.. 10 Jan . .ll-1c. Nelli en Cu.

Nederland

vrijwillige

Ct'D

S Ii HEIi PS - BIi RIG TEN.
Aangcko!uen

loop vau het

volgeud juar Bene beweging op groote Bcbaal op ~t
touw te v,etten in aIle beschaufde landen vau Europa,
-

Schepen

~auuu.. aug.

• Per Ned. lULL stuoms. W. CoreiS de Vries gt'2Ug~
voerder G. ZT.iijd~rboudt de hh. AiJJ!:cas, Bediof t YUH
Of en, v/J Bri;sell, BU~S1 .Makrib.' ~_~hll!.Jrman, n.-lieI.l~
tj.s, en Ec\l.tg. !loro;e,1o EClltg. en. kllld. MH. Plate,
Ml..Jvr. Kuebel, Tussing ~D "un Tltliell Vu,u. Buto.VIU.

gend verbaal:
Een treffend toouee! had itezer d~gea to 1~0,end •• 1
pl.als.
Een grUeaard van 80 juren bevond .iob aan bet
statIon e~ waautt~ op tijn ZDOD, die 13 jaren gel eden
Ilaar IndJi;~ was vertrok.ken en nu uit den Litchi'll oorloJ
.zan terllgkeeren, tadat de vader in de JaatlSte 3 jaren
geeD tijdi.ng VA? hem bad ontvangen.
~oell de tram aRlikwaID, zochten de tlllrijke Rall~.ezlgen den te~ ugkeerende ouuer do: feizigl;'rs. EindellJk st.o.pt met ved m(Jeite €en ruilitnir, ill eUll IDaut61
gewikk:eld, uit een coupe late kl. De oude man alunkb

:ijOt::e:;l~a~~·~~)a~eZi~:d:~n:;;;~:D:ij:~~~~:Rj~;:n~~:

zoon wege-liB cen wo~de, die zija krachten had uitcteput. Bindelijk vall en zij in elkuef$ armen en bltH,oen
foOD een geruimen t.i.jd stanD.
InLu5.!3chen Wft,S cit'! mantel lOBgl3rankt, en de E0011
toonlla zijn verrnaten v!!der de unifol'Cl van kapiteiu t

en de orde ,"an den Nederland.cben Leeull'.
Inderdaad zeer trefft3nd! Een t.l1fereel t 't penseel van

.Besluiten en .Benoemingen.

een OIlzer beste genre-schiders waardig.

A.n prof. M. De Vries i. Zuturdag, bij
de hBrdonking van zijn 25 jllrige ambtBY81'vullillg, ook
LEUDEN.

lieD

door de tegenwoordige studenteu een anudelJkon a.an4
gehuden t untllelijk lrafelatuk VB"l} kristal en ~iI\'er, met
lwee 8cbilJen die de wapens van Groningon en J;eiden ~n opachriften vBrtoollen. D~8 avond8 werd hem
door de studenLtlo eeu Bert-'nad~ gebracht. De rt'ret}ui~
ging van onderw~iz'3i8 in het 3dl diBtriet. die jni~b
vergaderd was, 1iond den hoogleeraar een adres \'f\n

twel;:jai"i~
]~lH

der cerate
ziUi.llc,tlo. buitell
de Haet.
.Ken tweejatig .erluf naar Nederland, wege m
knt blj dd protestilnt.:;cl.J.e gemeen.tt: to
OnueJ"hoorjgheden) DB . .P. J1'. Vigdiu:;, en aan
der derdij kltosse bij de pp'itel'i~en J. A. W. Ktlmpcll.crs.

gelukw~ll~chiDg.

ONTSLAGUf:

0v

D. bi.sebop v.n Breda heeft bOlloemd: tot
knp~laan te Leur t den weI ee~\f. heer G. Van DUk;
tot Jiapela8Il tti Ocsterhout, lien w~l-eerw. hee.r"\V.
H. H. Tt'ycbiDl~;. ~ot knpelaBo te .Alphen, d~n we:~
.erw. heer A. M. Canters; tot nd.i.tent Le Hulst, den
wel· eerw. L.eer O. Ola~aell; en tut Qdllisteut te 1I~i8te
ren, den vrel-et:rw. beer J. B LSQuto.ud.
BRED.'"

OIl venoek; eerfel. llit zijne betrt;kkirtg, wegeD:t ziekt~, de grffier bij
.uen isnd.fllad t8 Serang (Hanbm) H. 1<]. Ihcll.
,e-rzoek~ flt:rfoi, nit '. lalld! di~n't, n:~t b~houd V<o.I1 regt op
}lel1~ioeD:. de ut,.,ieaer un het 4nla.nd AIJ (Amboilla)~V. ~",lwon~
~ de komtuicl. del' eer~te klau!!: bij de l'0lll-en telc15ra;ll.f-die.ll~t

H. J. Scholten.

'1'ot

~!~~i:::er!'IJ:;re~~:r~~~~~nbl\re la~ere ichool~heriboD. W. H.

Heijtm.a.n. lutattlijk hoofdonder1fljZtlf aan de opeubare lag:t:re sc.:;aol
tel:'oerbio.go (Hllnjoemas), o.o.laL'.gl ·"Gil. furtaf lIll Nedt:.rla.c.d
kraggekeerd.
JlIJ DE JlINNENL..L"DSCH BESTUUR OP DE
BEZI'l'lNGEN lJUll'.EN
JAVA EN MADU~.
'llot kOllotroleur dd eetlte kluse, de kOll.trolr.ur der tweede kla~.1!1 )'.
,oIl }'aber.
Tot kontrolc.ur det iweede klalise R. Danker CU.rtiU5~ laahtelijk di~
betrekkillg bekl~ed behbende. Dnlaug!l Van verlof nit Neder.li.DJ;

ttrnggeke:erd.
}1AOTIGI.:'10

Tr;RT,F.E~D:

Tot I.titreiking aa.D dcn gewezen officle. van gezondhtid der een,ie
t"18i1JC A. K. W. J.rntttlDiu5, \"an ee. a akt~ -v...u todating tot de
.uitoefol:ing der gCluee.5-f'.ll ndoskundjge FT~ktijk to tiamarapg.
Tot uitreiking alo-A den g<!Dee:i>hetr '1'. 1\"1. de \:ilde~ ~aJl e:lne 1!.k..te
tan toelating tot de ultoeft-Dlns dt:r g·utea.·heer·en
1c.rlCIknll.iige praktljk te Toeb.:n (l:i.(aban).
•

DI,mr den DirektE,ur van
•

IS

'nat

J UEtit~e

GOEDG.F.KJmlU);

Op Yen.uel, eenol: all buHenge,,;·";vn substituut.gtHfel' bij die regt
bank buitf~D bez"alU val!. tl~·~ t;)D(le.E KeljlHl, kont.ro!eur lste
klalllifl b~ hct binIl.enia.nl~ich beetuur, chef van bet kada.fU:l.l
6tatiatiek-lHl.jeau aldu.r.
Uat door den Landnad te ProhiinggQ

W"8IhU! fel""tuk .. ecrvo1, al. bnit;,Ilgewoou 6ubstitf.'.Ut-grifiit.r
die
• regtbllok Loll, 11. bezwilar nn deb lude, 11, E. Steinmetz, uptrantkauttolrur Lij hilt biD.ntDb,nd~ch beatllur.

lNLANDSOH BES'l'(JUR.
ONTSL.!U:EN:

Uit " lenJe

diep~t.. de

\~t.daD!l.

vlln

...

Tjidjoelrmg

(Preauger-Regent

BUGEND:

IN DE JIESIIlENTIE KEDIRI.

.,

'rot 1Vedana faD Ngoenoetp de wedllou.a nn Kediri r.den ngabl;Ohi
Djojo Digdo.
'rot WMaDa -.:au Kediri, de "\\'edana v IlD Wliogi mat ngabtbi Sastra
di .Bedjo.
Tot

::::!: ~:D'!~~:!hid~o=I~~a~:j~~na

der

ee~st~.kbaee

.aD

INLANDSCH ONDERWIJS.
•

Door den .ssislrut-re&idlllll van. BiIlitoQ zijn.

IIIJ. DB PLAATSfilJ:A&N~ft;;.~lW1~NS()HOOLKOMMISSLE
BUOEllJ):

T·ol: l~.IrJ:;td~:~k~ 0::" ~lilltt~:,~~t~~o~~r;!~.~~::
F.Il.
diltrlktohoofd .... T..tij••'.PaodaD, ... W.
IJlii,a op 1>01 .....lcal-reri4>":i.. bDmu,

J . .tbkc.kom.

gevDndsu. Later werd

in

de slu.!lpifa.mer

VfLU

die

dien.ibode de matras .&11 ha.r bed in brand go,loken
gevonuen.. Geluk.kig werden de vlammeu IIpoedig geblllBcht', Yeertien dug13n geleden ~B bet eenjarig kind
van gElDOOllllilHI predikaut plotseiiog ge~torYen. Mt:n
verueuUlr, dab hat lijk:je VRon dst kind op IA~t dar juatitia za.l worden opgegraren. om geregtelijk te worden
onderzocht.
Ht...!.R.LEM. Er h{l~ft hie.!;' f,\IH) tJer.JOH.rikkeZijk fioorfiat
pla.ts gob.d. Dr. Fyon werd bij eello f.mili. H. geroep.n, wi., I"uo" aile onge.tel" waren. 8poedig
stiervon een 12jsrig dochtertje en een inwonende
tante. J)", miU), ha.ndeltHll"' in "VerfwBren 7 en zijne echt-

genoot yorkeerden in zeer bedenkelijken toe,land, doch

~:n e~~~g~e~:!~n ~:tl~e:~ ~:~r :i:~P v~;gif~t:inb;b~~~

oen

III

nrH"o"nl"'ht;l,.

0.,

een terIDU.~ a.n den Sta~t uit t. keoreo op

01'

b.v.1 dor Regtbank ia hecb·

Hoe staat het met de partijen
in Hongarije?
j.C;Jalilrie der pftrHjen" 80bijnt te Pest de ultima ratio
vaD RIle stlla.tsmaDswijsbeid te Eijn; Ond6f1ks de treu·
rig~ ondervinding opgedo.fin gedurende de jsugdurige
krisia in beb voorjaarJ wetke .met bet optreden fan bet

Rabinet Bitto-Ghyczy oindigde, komt wen opniouw
op dit deukbeeld terug en meent meo} dat aUsen
daarvBll fOor Hongarije'a financieel ell oekonomi8ch
heratei heil te verwllcbten is. In wBerwil van de groote
yerw$cbtingen, welke blgemeen VI.I.U heb optredtl'n van
Gbyczy gekoesterd werd.en, Y'ootspelt men weder eene

flLf

oagen tot dat peil

te·l'llg

te

3". dot het kanaal gohe.1 vo!tooid .lj op 31 De.
cember 1877, of, zoo de Regering .crlenging vao
dien term\iu oc\'e.mijdelijk aeht, u'iterlijk op 31 De.
oomber 2878;
4°. dllt de rogaling der !Jangende. vraagetukken IDet
de K8n • ."1U1aatsc:,ap~.ij. tot .tf\ll<I. kome op de grandalagen, 10 de b,.,bll In af.chrltt ge.oeg(!' mi ...ive

d~

Regt'ringepartij

in

een

bij do begrootingauiscussieu opellb.uen, mu.~r. dan is
hij onv..-lrmijdelijk. Ret beste war.3 Jt, de kru5le te v~.r4
baastsn, opdat do nieU"tle Hegering nltban8 nog eelng
geld in de ,ehatki,t vinde, af.,om,tig van de jong.te
1""Diog.
Ben ander IJeaki.tisch org.Bn Pes/i Naplo doclt de·
ze IDsening OYer den a,lgemeenen toestand en geeft
de ~iins inziens eeuig LUogelijke middelen aan de band,
en w~l de co.litie van he, celltrum on de p&rtij vall
Koloman Tit!nll. TvD ft,uu.r,;ieo. van Bene coalihe tU9*
scheu dezen en SeDDy~y koeatsrt 't bla.d de vrees J da.t
laatste el;"ll te reactioo8ir~m wag, des noods tell
van ddll parlementllireu Regel'ings'Iorru) EO'] in·
slaan, ell de et rate langs anderen weg het be8lraan ran
't R~jk in geVt\ur zoa b~ellgen, nameJijk ~oor de opJ;eggLUg van den .dwglelck VH~ 1867 en ZljU£ vena~-

t:rD::r~~g~~btP~~i~~~e~eer~:~:d ~:~t b~:;enbr::cg~u~

bereidondo ondethBndehngen eener eaohtlO reede heb·
ben pliRts gehtt.d.. Ben andere vraag is 't; of de pogin.g IOU gelukkeIJ, Rtmgezlen de Deakisten nooit ge ..
zekart.
als eon doelleozo ligtziunigbeid brondmerkt. Sellnyey
w.ii due blijkbllsr van geene conlitie h{)Or~D, enmmill
&ls Lonylly, die in zijn Reform. verklHsrt, da.~. de tij.d.

VendutH~n.

~lbier.

Van

en.

afgekenrde iorentaris

goederen in

een

tier

10cBlsn vau het bureau .all den kontroleor del In
en Uihoel·regten en accijue alhier.
Zoturdag, 16 Janunrij. 1'oor rokening en ten bUlle
van Dr. Wonnokondonk in drl He.renstraat door
SoesIDau & 00. en.
Voor rekeniGg TaD den chineee T .. n Ingtjan t-en
lost-a van Iutjik mohamat bin Oeaman van roerende
goederen in de Maleische kamp bij wege fan Excecuti. door den deurwaarder bij deo raad .~n JOlmi.
van der IFal.

Koolteer, en

niet gekoman is om de personen tUm te wlJzen, dIe
ill pI rats del' figurantt).n ~oeten optreJen. AJltl.~n geschikt iB t zegt de Hon, TtSZE!,B orgllsn. natuurhJk Lo~
lly'1.YJ de IDun cEa zooveel tot den treurigen toeBta.~d

1/.

Zweedacne Teer ill
Menia.
Loodwit.
Lijn-OIie.

vatell.

ANDREAS & DE LA OROIX.

(55)

Best Portland Cement,
Vuurva.t•• teenen

(RamBoy,)

Glazen dakpllnnen, groot en G.ik: Boort.

BaIl.,t schoppen •
(56)

ANDREAS en DE LA OROIX.

Verkrijgbaar

by'

Gostaaf Winter & Co.
EngolBch rondo vierh"t· plat. en llchtkant IJZER
Vfin uitgezochte di menBien, -- Eng~IBcb ijzer in bladen
van l/If/' 1i. H en 3/]f;H eJ.l~.
GeBIl\geu Spijkete, Dr8ad-en-Ktinkn~ge18, .L:.~1.l.~"'.tJ~j~tHl;I ow. '::;G~.LVOH:nl, ~ -:- ~~u"'l.I..li~ ..... .il ill..'L!jo ijo.:.ettiu

VeutilatcurB 02 2 eo

wlelen, -

4,

Zil.erstaal, -

DrUfdemeo, ~ RatelboOlen, - Snij-ijzerB van J/,"
tot 1" in kisten en doozen, - Patent Pulley Blocks
van I/l tot 3 tom!!, ~ Paralel bankecbroeven
Bool"~
machines met z~lf werkend aan:1ettoestel, vliegwiel en
Paralel hankBchroef met· ell zonder Toetstukken. (58)
p -

Pijne Tabaksmatten,
24

X

42

Eng. dm.

Singapoor
(5i)

Planken.

ANDREAS

~n

DE LA Ol<OlX.

DOa

ya,u Hongarije's financien bijdroeg en de pretent16
h~eft. weder te zullen optreden, wannear anderen de
knstanjes uit het vuur babben gehaald!
De ·pfJier L~oyld beantwoorddo in ziju nummer Yon

biad !ich uit, dab men er tich voor w8chten moet om
een ontijdige krisis in 't leven tB roepen~ {~~ch men

.erzuimt to bewijzen dat .e op 't oogenbl,k DIet reedo
"P het punlBta.t uit to b.nten, dBar ·t.toch hoo.~'t twij.
felnchtigis, of iliinister ~hyczy genegeDl.deo.trlld ,,,o.'t
te lettan. Doch bovendIen, oak 0.1 slaagde me!l ar In
door alletld !tun.tmiddeltjeo del. ',",t.Bnden, hoog.t
ge ..arlijken toe,t.nd te bestendigen, <ou he~ ..er. gewaagd zijn de kri.sts t9 doan ultbllrsteD, JUlilt bq de
nieuwe verkieziugen, want feit&iijlt beato.at er noch een
v~st aaneengesloten Dea.k-partij, noch eBU CIHltrulU~partij
met cen duid"lijk ell juist om.obr.ven prog~.mm~. De

van bet tegenwoordig oogelJbltk bez.waar mogt ontomo~ien, .T~rkJaalt de. J:tal\d ~ok il;' .e~e later b.:taling

vcrlrouwen

1D

Aangeslagen

onmogelijkeu toe8t~nd

verkeert. Do strijd voor eell andere partijforruerlDg
kall niet lung uitblijveD; hoog,ten. . .1 hij zieb DIet

Ir.clien de bes!i.8iDg Over d•• evoorwaardeo, oao.er
de RegeriDg dearbij is bet.okkeo, ~nder d!'n draog
der Jllheidl. te bewllhgeo,

slechta

Vrijdag den 15 Januarij. Voor rekening van den
Lande va;n Gouvernements vogeIneetjea in e lll.fida pak-

de, dot do tegenwoordige [oe,tanu onboudb... i, en

kiezers .ouden duo goheel o,ergel.verd 'un .ao de
agitatie.middelen der ultr.'., w.ardoor het parlement.ri.me in Hongarije met eroBtige gevaren bedreigd IOU
wordon. Parij.hervarming i. slechts mogelijk in den
boezem ¥an het p8rlement en Iliet bij algeweono ,er·
kie.iooen. Heb~etl dete plaats, dan Uloet aan h.t
hoofJ ~vlln den Stant een M.inistarie Staa.D. waurvan de
ki .. ero weten wat het wi! en dat kraohtig gesteund
wordt door .en &Oneeegesioten me~rderhsid io bet pI""

vel"V"at.

vlln

Rijke groat opzien en niet minder verwondering bn.ar-

27 Nov. de oplllerkingen, ws.rtoe djn artikel Over
Hongilrije's politiekeu toe-stand in de pers aa.cleiding
hud gegeven. Men ~cgtJ aldu8 oI:geveer drukt het

geh ..ndhnafd oen minimum-peil von 0.30 1>1. ...; 1..P.
e~ W'tH door he.t u.anbr?ng~n en toeplls8cn der noodige

bekende telescoop h~eft een gezigtsbuil!

12 weter lengte eo 'I'8n 1'/. meter widdellijo.

mini,teriele kri,i,. Hel hoofdorgann der Doak.portij
zeid. in een boofdortilwl, hetwelk in beida deolen de.

dat ?p 1 Augustus 1875 .die geul op do bij de
conce8Ble en de tegenwoo:dIge bestekken bep&&lde

breedtc OVer 200 meter lengifJj
2°. dat op dit kanaal dODr de ]~ogering ul worden

milliooo TOOl"

J

Opmerkl3lijk is It dat Sannyey'd 'Jrgnan, de illau¥ar
1?olil.ica, dete pro'w')stie tot Bene miniaterHile kl'lSia

1". dab dit kanaal ral worden ,"crbreed tot teu
minste vijf ell dertig meter bodembreedte en verrui"
ming buiten de weslui.en tet trln min.t. 200 meter

een

Uil bet Jo.rnaZ Officie! blijkt, dat men nan de Ster·
rewaeht te Parij •• ich onledig houdt met bot verroardigeu vaa eell telesooop van aen zooJa.oig vermogen
~n Rfm~tjugJ a,s tot biertoe nog niet ge'Eiea il!l. De
.terrekllndige Leon Fourcauit had reed. in 1865 de
band aan dit werk ge.lagen, maar door zijr. dood en
de daarop gevolgdo gebeurteni •• eo in 1870-71jJleef
!Jet verBch.ideoN jaren ru.t.o. D. et<rrekuudige Wolf
heeft, nn een jaar gel eden, d. voort.etting "'0 dit
werk op dch geoowen. Er zuilen eohter nOll wei twe.
of drie jaren .erloopen, alvoroos de tele,coop gereed
ia. Om oen denkb.eld te ge.en .an de kaio.saie af",etiugen van ait ... erktuig, zagt het Journal Offtciel,
diont dat de gezigtsbuis 15 met"r laug ...1 zijn eo
een middellija van 2 meier hebben .al. Hersohel'.

huis

den l.1!ten J 8.UliIU1J, yolgeude op den dag dat het ka1!-rwl geheel voltooid en voor bet vm:keer' o-eopend is
in de onderotelliDg dat, overeenkom.tig de~ brief die;
Millister-s ".Q!l 17 oct. 11., op 1 Odober 1875 zal
word~n_ verkrege~ eeu gell:~ in. de . ~av~n, ter diepLe
van O.vO lueter ~ AP~, bIJ eeJl 1UllllIDUm breedte Vs.n
10 meter, dab die geul op ten minste die afmelingeu
za.l worden gehouden;
dat op di~n datum aHo verdara werkon in too \'erw
gevoJ:'derden staat tullen ziju, dat het kananl geopend
kan wc:..rde!l voor ~e .achepen, welke met die di2pte
van S,oO meter.....: AP. de baven kunnen binnull

diBpte !!at zijn gebrekht eu tot lli~ere verdieping 1ml
worden gehoud~n;
en voorts onder uitdrukkelijke vool'waarde:

gezonden; thane heeCt men lllouite

l'e~en ZOOdalliLl"e rermoedellS tegen de 20jarige dochter

negen zouden ziju eon toestn.nd in't leven. te roepen,
die sa.n Koloroan Tisza een overwegelldon Invioed ver-

rHt;

ge~eld.wordb,

dat doel bijeen to brerlgen en dat nog wei DU de
sterkte van bet leger bijna rudubbeld i •.

plaat. gebad. Do ju.titie deed onder.oek, en da.rbij
Sophia H., d;t Uez.
tenia i8 genomen.

.AllB'l'ElOJ.A..."U:. De Gemeeuteraad haeft gezonden een
brIef aan de Miniaters 'far:. BinnenlandBche Zaken en
Fina.ncien, wsarin .Amsterdam zich bereid. .,erklanrt
de v:oe~~r tDege~egde nlldere bijdragB nUl dcio milli-

7,ll"'h

mldJ.elell Oln blm.:eu
keerau:;

uQappen) raden .B.radja ill Goeoa.

rUi!

get rae het tegenwoardig Kllblllct te zulleu atemmen,
en deze verklaring, in "ferbHnd b2iiChouwd met de Dnb~dritJ(J"elijke kenteekoauen een£'l" toenlldenllg tUS$cllen
ee>ne belaogrijke fractio der De!lkparlij en de. lil.lkerzijde, na"pl hot blBd tot de concIuei.,..dat de voor·

A.n het R. R. eeminarium te

kom~t).;

door den Land;-alui te Pckalongan

ging en br.nd.tichling. D. verdocht. i. de dieust,ueid
.all dell beer L'ger., prcdik$nt bij de Latbersohe go·
me8t1te te :Mt\aBtrj~t. N4dnt de Jaden van dib ger.ill
ernBtig ziek waren geworden en dientongefolgf'l ver~
moedeu Was gerazeo, ward in do door de dieoBtmeid
toeber.ide .ppelmoes .one groote hoe •• elheid phospho-

met 4 profe8S0rp.n.
nimme: beeft het Btlrui[]arie
fico"Vtl~a leer:ingun
Q.ls- th6DB. Is oat gl.elJ tee.
ken ties tijdt!? -rroeg mij i~mand.

RlJSENB'GliG.

~enhnrC1' hpvTnrlf'Tl

'rot tW!"l":iI !l 'hd~!l'el"!fe!lohl'rr te Snmarll.nP.',
ge"/:olld.heicl der er.rt.te kla.sse A. .K. \V.
'tot hooidQudtI'wijzer alUI de opterigtt:n
te Samano.g, de hoofdondel'wijzer

' l~alr'llil;
r,ter

genomen, onder verden king van poging tot vergifti ..

uit.praak curatoren bobbeo geappelleerd. Adv .•gen.

QrtieLen J in den

~

e ub. ui kba r beidhn.be t. k a D U 1_, .
Peat
vindt de.IllHlli1'lf'an
ale • c h e e p v ... rt k ~ oua Id 00 r don B hat
den
.1:loyisell/! .weiDig "eArklank . bij. delllfgewe r d g 6 W aa. b o. g d, in dien sin, dat de Staab de .v,.arJitdeu toler neak·partij;. de groote mS9rderheid
eohijllt vanoo.deel, da! meo de ilestaande.Dioaielijk.
Ma.tachappij. k.n. 1,len .,oortw.rken 00 aileen Mn
hebben te voor.ien in ho~ g.on, de. noad. .tor, be·
heden niet nog vermeerdereo. m06t door . 60n .. taioi.le.Iie.ing von e.blt.r~. op 81 December 1877 of 1878,
riel .. of partij·kriai. io 't l<lTellte. roepen. MaJ.', zegt
eeo oflicieue blad, d. weenin togen bet vooratel vau'
aan de voitooijng en b.uikbaarbeid .oor .Ikand.r pa.·
.erenda .c.epeo van 72 decimeter. diepgang mogt
den 1'••terLloytl i8 nag niet Toldoencleo am .un het
bliji<eo te ontb.eke.,
gevaar te aotBoapl'eO, betwelk de Deak.partij. ....mijd.o
NIEUW1ODIEP. Dingsdag i. opnieow een matroo. op
wil. Zij moet de be:a.tingsfoorotelleo Van GbTczy
.. aonemen, ell wsonee. zij bij de debatten een oogenbet waout.ohip te Nieuwediep afg •• traft, en wei met
n!~H' mindel' dan 16fontig alagen .. Telfi ei,lde bet kerblik verzuimde IIBneetlgealoten to blij,en en 'nor 't
meo en Olll genade roepen .an den delinqueot .00('
belang v&o 't laod o•• rwegingen '''0 pl.at.elijken of
bet publiel; mind •• hoorbaar t. mak.", deed :non bet
per.Molijken .ard op te offereo, dsn EOU zij plotseliog
.fBD.Helen" vergezeld gaQu vatt d... mu.£ijk: ,aD trom en
foor de kriais staRn, w"ar';oor zij than!! zo!k een afP
flageolot. De bewo"e...ao bet AnkerpLrk ald •• r wor.
keer Ban d.~ dag 199t e~ welke de gOilade8Iag ",,0
den ook dikwils op het gezigt von soortgelijke exe.
we zen voor bet pr.stige der D •• k.p"rtij.
clltien ontb.ald. O"middellijk acht.r huone woningen,
in htlt Zioogezll.o.mde II BOurO.ll1erdrh,t" ligt eell Inutruc·
ALLERLEI.
tie·vaartuig, w.arop mea de jeugdige schepelingen
De nood ..'" do Spaanoebe sehatki.t .I'ijgt met doo
reeds vroeg met die Btraf eig~n IDaukt. .
dag. Eenige weken goloden werd.n d..gelijks nog ;I, l
MUSTRIOIIT. AlbieI' i, .ea ~ien.tlUeid in hechte"ie
6 millioen real en (1 reaal do f (1.12') .. oar de leg...

Ror~lIIB!OA!ol.Het NederJ.· stoomsfthip.dm6oina, van

l~mt'nt, die op grond ran haar programma ~eL self.
r.rni.uwiP!I Il1U liaar IIIalIdllllt '.11 d.

ue

dIe b de, vi ~ =: '- , '::::;re nageD hll.

IJzeren Takel blokken,
HandLuigpompen, -

Schuurpapier, -

kliuk en hfmdhamers,

-

Gegoten Stalen

EngelEche BchrQef-81ent!!I.s~

en EngelBch verfmolon., bij
(59)
GUSTAAF WINTER

&;

00.

JOR: VAN VLOTEN.
Be!mopt Staatsburgerlijk halldboekj •• oor ieder Ne·
zijn pliohten en rochten a 1,

derl~llder, die .ioh Van
men~ch en .etaatsburger

vergewiesan wiL

Priis f .2, franco per post f 2';._
(61)
G. c. T. V.L~ DORP en Co.

Eau de Cologne H S
van

ENGELHARD &

00.

B. KARTHAUS ~n 00.

Wordt te Koop Aangeboden:
Een Robinson

STOOJ\!1KETEL.
'vau 8 .. J 0 P K Kompleet,
leogti> der Ketel 16'!. Eng. f""~.
middellijD
do.
4.
id. noodga.ug
11/'1. 11
InformaLien omt...,nt de
den Admini8t1'lltolll'

•

'Y:hii:-·'Pal:'~:le:····

..

is

SCHEUflrKALENDER.c~.~···;iC

ii'··. .. ..<1~7o,'

liet

l E a n d 'A.n•.

v~r.op.r"i8,

Groote plliko lIAMMEN.

Bet Ean d' Anvers IS vOOl'al nu~tlg~
tot in w,rijving d6.r .ledemate~. van kin.
-,
d~re~} Jonge m81BJBs en ,gl1je8.Ards,
,
Y/

F. H. BOUMA:

nen~e'Olldheid'Che!l.kt...I ~
....~~.
. .
Y/

L IKE U R, als:

Wle het versterkt

Ros'~j OllfS9M:;, Creme

de Vanilla

~o~fd pijll, we!.ke gebeel ver·
dWIJ,II~ en blJ'" rhumntlek

SOESMAN en 00.- Solo.

nin.} vi~N~~,

(wrlJvmg).
. Uitgevon. den en

I

~ede~

olileerd door .A,-ug·.
de
N.Iarban;:.

/

--

1.

I

I·

(1786)

ve'.dtalld ,.er.Bterkt e." de wer.k-.
d.digbeid van bet gebeugen vet
hoog'[ Joor stork" inaderningen ala

malen mede te wrij,en.

MA.S·fRODOllfENIOO et FRERE.

in hlik.

uilsluitend verkoebt bij gerollolDllleerJ,.
de grootste handBIll-r.en ill

..

SOESJlfAN & Co_ Solo.

(1891)

A1gemyen EXP.feditie- en Con)lni~si£l.
KanlOfll'.

Be~:~rz;c~t:~n. Nmee:· I~e~ nh~!r~enen,a: V::d~;'~n.
(5)
~_c

Tako SOeSlnan &

Yorkshire

rHim voorzien ran vorschiJlende Boortfm

H A

meest gewilde Drankel1, Provisien,
Ruw~IJzer

IJr.eI',

(1888)

---.------ - --- ----_._-------------

por dozijn

Voor den WestmouSOD.
PERRY & Co. Londen.

]'okkiug, Mangbitt.er, BOlle·
knmp, Absiuth en KirscbwEBsor.
(1807)
SOESMAN en 00.- Solo,

g

0

11 3,

~ijdl::lIl

1*,,,

MlJSOAATWIJN EN .. Frontignae en
(1880)
SOESMAN eu Cu.~ Solo.

R

~ F.

PARAPLUIES,
uit de fllbriek

VAN

111ft I

~

recommanderen :

SOESJl1AN en 00.- Solo.

Haut- Canon.

R

M..A~'"J ...,.... Ifl.J4J .... Il..'\jlll..v ... ~ . . .)Jil.

n ",

S p e k '" t r a. a. t,
ann

Abonnementen

hUla

No.

J. DAENDELS

& Co.
~(_20_)--<I,J,_--_B_atavia, 8amarang en Soerab.ij".

Huur een Huis:

58d.

worden aangenomen. (10)

in de

SOERAKARTA.

Fransche Sla-Olie en

"'VE~ VVE-STl"-AA'r~

Az~jn,

lutat bewoond door den kapitein B!RON VAN
YUORSl' TOT VOORS'l' en te bon_goo bij den
Heel'
(1440)
Pb. V AN DER PLAS.

zoo ook:

Bollandscbe Azijn.
SOESMAN en 00.

(1896)

'"

"

Hl\d,tollin(J'cn op allo soort,ell van DJAi'1'IE-HOU rI'WERKEN worden aa.ngenumen door den Admini.trateur
G. M. GRIBLING.
Aer." per .poor R.Ue Gdallgan.
(970)

eerBt~ achoolllleester en da 2e tokoholldel't beicleD BIhier

woonachtig.
Waarin de no,llIU van MeVl'Duw URTll voorkomt
daRr dergelijke M!vertentieB eene f.t,oonlijka vrouw
oompromiLeerd en die my hiju!i. gedureude lwee jaren

0

-------------Puil~e!

in mijlle ziekelijke oIDstendigheden

onderzoeken teil fUlDzien bUL1ns

Binnen en Buiten

het70 iarigen oudj. die nog vo,,, _

.Ii'J~ T It .lIB O.ER.

is; later wsmcbijulijk rneerder, mnnr

·verkrijgbaar by'

zien van den eero';e won Leon.

van aile A'RTIKELEN,

Op aannemolijke voorwaa.r drn wordt ter overname
nangeboden e.ne bijno ofgebouwde

,"

w~a.r

~I1lC.

.rAN

(60)

E. BOUE'l.

G_

VUGT, SOd,.a6uija.
EGTER,
PanoerOfan.

protesteerd legon 't Adrertentie
door L.' en Oil. BOIJER gepluat.t iil de Selompret M.loijoe

gen dezcr1 en
hen
a.dverte.utie ill.tetrekken.
Bijgeval raIl welger:ng tal lk h."n belden I~ regten

.

gearr.l'\te~.!d'

Europa afgezonden
"lD.
...van.' d •.. uie hmerwt!
g.e.td. e. e..It.e. hJ.k.....
Ioformatiiir. :e bokomon bij

Jiidende
Ran-

t"~

8(l~n)~ert ~iie

S,U I K"ERFA
.' BR, IE ,K~
. .. '

jegeDB

U' .,~ Ik

!lIe. NEIJ,L & 00.

".

bebu.ndel~

Samarll~:":'l_..f"nunri I::~:___ . _~:~~

VAN

SRIDaran",.

geleaen aan de.n BOltjtlng.schen weg~. flijil: La G,
670 3 1 tbans bewoand door YAN ERP.
(53)
SLOE]' YAN HAGENSDORP.

DO.

HUIS:

~10LIERE -

SO.;!JSMAN & 00.-- Bo'o.

(1357)

ZO? goed

heeft en <ulka onder vorklnring van Dr. GRANDPltE
en w£Jlke vrOllW nUder zoo nlgC:Uleen
bemiod en geacht is,
de redBctie wordt verder venoeLt am
de cintecsdunten dier heiden hier bOv!'Me'noernJe :tooen te

Manilla Sigaren.

Februarij eel'stkomende

het .Hu i S en

door L. en 011. BOIJER beidcu nlijne zuneD) de

(1894)

Zadelmakerij
Mosch & CO.

Te Huur!
Tegen 1

1 ( I r ,

( G E DAN G .A N, )

(1900)

De

Heeren YAN DORP eu 00.
worden verzocbt geene ad vert en ties
hetzij van welke Bo.-rd, in de con.
r~uLen opteutlruen, of te dOBrA [pnemen en geteekeud

Bout- Aankap

Rhijnwijnen, Puik! Puik!

~ ~,,~~~~

'II'

Messchen- aanze ter.

S~marang.

fan OnE.(:!D -directen oanvoer uit Duitschland.
SOESMAN en 00.- 8010.

00.

Barbier, Haarsnij \ler~

'I.'E

(zoowei in EUROPA. al. op .A.VA afgetapl)
i. steeno verkrijgb •• , bij
HULSHOF1' & 00.

..

KART~A.US &

-----rj~~l;:;-~-J~f~-o-·;:,-~~

E. BORIN AND & Co.
Rant-Canon,

a 0 m e de:

Alualia,

Kommondant E. W. FABRITIUS,
.al vor,llloedelijk in de eerste hem van Febrnarij o. k.
van Butavia door bet Suez-KnnRlit yia Napels
het N[enwe-Diep -vertrekken.
•
Pft8sRgiers kUDllell te SamBrang embarkereo.
Verdere inlichtingen ts hekLimen bij

1.

SIlloli:e gla.s Brillen, Ie kWBlttelt.
(1301)

De door de firma

Batavia geimporteerde

l'J

Frinses

R'oll'o'way's m
",. :fed i OlHnen
iJ

'1'ooneel l'i:Ukers en "lurine I~ij.

F. H. BOUlI'IA.

Constantia W:ijn.

(1349)

Bet nieuw gebullwde, voor pRf:H:mgiers 'E~er
doel ll1atig ingerigte Stoo",scbip

BAZAr~.

Pas Ontvangen: zeel' solide en prachtige

wv.

Champagne Roederer.
Moet et Chandon.

(1890)

af 15

G. C. T. VAN DORP en 00.

kers in foudralen.

zoo spoedig
(1887)

"t'DMnIiTU .Inu I V DDAT 9. rn

V oor zieken zeel' te

\ tUJ

Z.A.ALBEIW.

Om kinderon ge1n.kkelijk Letter. en Oijfers te leere~.

(540)

SOCI'Ul'·ll,'tn.

"

1'0kenen

ZWAGER .

Lees,Reken, en Kubieli
Doozen.

DORP en 00.

Toko-~SOESMAN & CO"

(1671)

dee morgen's en wei te

(46).

"-/4.-

Coo

ItlViUw:""' • •

6 ure

H. BOUMA.

,..

StoomvO MaatschappU Nederland.

JaDilarij.
(54)

bU

. "

an belanghebbenden wordt ken-

,t.

zen. vvat e r,

0

'VVederorn ve,'krijgbaar

It

.L~~~s d::~~vees~_~~~a:as~~tto~e~l1d~~;
:=~r~li:~a;~o;~e;e~:~LYi~aa;t~:m;:~lei~e~~d~;~BtVe~~tr~~

bier nfgelapL

Echt pel'zisch

"~,,
11"

De lu&inndhouding van cleze ",utt.ige inric::hting wo"rdt
tum ouders en voo~r1el, minZ8.8mat aa.,bevolen.
11 J'anuari 187u.
Name ... de Directi.
D. Seeretaris

CllAMPAIJNE- OOGNAO,

(50)

, . . IIi •• tilYV l I . t

c:

.I

...

en volgenrl ~ithet~elfJ.egezin/3.50 po,
,J
" 2,- mBand

1 kl. ea:lJ
2" t / "
3" elk u

F. H. BOUMA.

o

DORP & 00.

en

~ir::;~~et~:Ch

\01)

BB~,BtirJfASSIIl\~

Alia bestellingen worden prompt
lIiogelijk uitge\'oerd.

Door uitbreiding Yan ooderwijz~nd peraonee!.s.n het
aankoopen van 'tdeuwe tOl'abellel\ en wapene; neaft' de
verplicht geaoht de s=Igeldene alduB

:Meuie.
Gekooi,te on Ranuwe Lijn-Olie.
Ult,ra Marin Kuges.

Lune!.

Gutta. Perchfl, witte en 'liwnrte, 10 kwo,1ileib met
kra0'811 en nan den binneukant l':i1'O:b1 JAS.

Samarangsche Gymnastieschool.

Zinkvv.it.

Jobn Alht't'lYJ ;Jules Hobin, Barton et Gueabier, Oam-

\,'V~llert:)r(»ef

VAN

ZWAGER.

SOESiHA.N en 00.- 8010.

a:mGEl0JlMA3tl Jr'!ZL 8~

(1550)

DE MEIJER, ....

REIJHRS,

pr8duD. J. }'xsbaw,

~\.
G. O. T.

400- 's m&and me~ vooJ'uitzicbten. Info1'4
he b~komcll bij de onderget'eekenden~'
.N amen" het Bestuur
De President..
12 Janllari 1875
PRINS,
De Secreta'ria

matten f

salnriB

Puikc POl'twijn en lUndcira.

SOESMAN en 00.- Solo.

PEnnI'

BlakBng- Kahan.

Doctor

Bitler Longa Vita,
v.n do Wed.

Lood &

'All r.:Wl\re zijde en met 12 Baleintm,

(i865)

_-",-i'W __ _

ue ochool van opgemeJd geolicht wordt g"vTfagd een
H 0 0 f don d e r w ij z eOr"

Voor

:rOillBRINK.

F. H. BOUMA..

(1898)

VA.N

--"'-~--"'-

llllllgollomen.

nanrnerkelijk Rabat.

(52)

Voorhanden :

T.

'rID

Roo d e V" 1 sse hj e s,

1,'. H. BOUHA.

o.

(672)

SOESMAN eu 00.- Solo.

PROTESTANTSCH W1ESHUIS

Echte lIlacn.BarBehe

"HI

G.

Goede TAFELWI.JNEN,
(1893)

SOESJlIAN & 00.- Solo.

(1880)

Pas OntvRugen:

('1376)

MEN,

_ _ _ _ _ _ _ ,_ _ _ _
. _ ._~

Gra veert op Stee~ en op 0
Metalen.
.

[J

Pas Ontvangen:

Versch "Pp. WATER.
Rookapek iu ,antje •.
RookvJeeBcb in blikken.
Soucijs de Botllogne. "
G-roenben ill fllesscilcll on blikken,
GeoJ.cht in .topfl. en
. .
Porto rico TABAK
PLOUS ,an AMS1'llL,

Yolk BIER.
H ... nljes
KopenuJlger Ii
}Jugs. l"loider II
Potter
Kitzingor
(1892)

J\{

~._,~

ABELS St,

V oorhanden :

verpul,t in Zout- en Sniker.

Porce:ein en Gltlliwerken,

,

(1291)

P. ZWAGER;.i
. ._ _

00.,

,soera1carta.
~rhanB

. ,',;/.,

Deensohe en Hollandsohe :Boter,

Op de .ok

cloak verapreidl het een zeer Ilnn g enarn. "
geur, die iedereen be.an. HeL word I

Bijzondol' wordt RRub.volen LA ROYALE er
LA DOUBLE.
(,LS)

~/

Samarao!l.

BYOUTER.IEN

in bloedkoraal, lava, Came~n" etc-etc.
gedurende slechta een paar dagen te bezigtigeo.

.ko.ppers en
pArfumeriiin.

~

:

Groote Kellze.

wflarde i8 or:ibet~iBtba&j'

ook door het voorhoofd er eenige

~

/

~

7.

110.

..

Dcm1'll~go.L'.

Hotel AmbaraWa,..

• voar personen die veel
denken, V06r sch;'ij,ers ar
J
th,teo enz. omlillt hat h~t

/

/

A~lt1tJerp(m, Rue samt.. /~

Pierro eli Panl,

BOD TONG

(198)

het

Wlen

krn.Cbt..."
001< wordt Ilet ..Lng"wond blJ

Oherrv Cordial.

l:lnkker

en

.
t , G:O",T.VAN

(87)

uitboofdev.tn

"~1.
".' ... ' .

. • . .•.• ". . . ..:'.~:/:.'"

m~tvoor iederen· dageen . toepae""Hjli. yel'ija

c

0(1584)

J. J"
van
l:Juuket

.

getrok~e.D~.

en

(1895)

.....

p.l.:,nten.
b.eer.t. he. t .e.an. e. wel.d. adig." on
"ijD.. verf'i.BCbe".
vereterkende .@lgentlChap verkregen, welk~. IU
/
-.:\.;.'
de 'geur, waurdoor
~ T,
eeo 8.ogen8.m govele omstandlgb.den van holt g.·ootet. nut I.~.
Het b ••itd.t teadera, fijne aroma, welke bet
'. .
¥oel wordt opgewekt
dagelij."uh gebruik er van bij de toilet··
"
vooral wanno" het, zee;
tafel .00 •• ngen.am ma.kt.
.
~
.
warm i9. ZUIl praktiMbe

Ilaallljc>i, lIie..,

Uelicieuse G R A.S BOT E R .

Anisette, -Orem,~ de

•

··L.'...... "}
.-. .:~.. - . _~Duttig
. z.e_~t
/

·.'~h

Po.rtc"'l'all rl'ennen"~'

Persico Marasquino,

..·.- .
r. Z
eoI
....

Menkan
moeilijk een Bacb' er,lIIl'1genamer, en .'
'
,oorn.! ••rfrl~acb~nde~ p~r~Qm voor.~ellen. Do~r mid __ ~1
delran deahlJat,e ~etwIJ.lJgee.t Ult 8~omatl.oh. I
.'

van FLOWER & SONS.

~8Ikel·.&

. . . . . . . ..

"

j

brief
doD! VQoro.o.mehJk
LEON BOIJER
mij
geschreven
in 10k...
vervolgen
t.• U .aon
.. ztcu.
VBn de. _lDSO.leut6
da boedel
mood"r.
~IIQl!\rl\ng 11 Januarij 187G.

I~Qer

(4..)

E. BOIJER.

•

in de Bll'n Ii e
(712)
..

SpekatraaL
HOEZOO.
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S0111111PZINlHG P Reeds in 1882 heaft het got,vernement san de hoofden valP het geweot.lij'" b.ot~ur
eon cirot'laira gerigt wa,uin hun wordt aangezegd
streng tt.>e tP. iOien dat de Ohiu(l~en en "ndN'e vreemde

Oosterlingen Hiet oouweu op gronden waarvan ~ij nog
geeD eigendom8b~wijzen Imnneu toonen. Op grand

daMVan tI-.rd onlango de ChineoR Boh TiBng Sit
Manggar (ofd. Dernak) g".OtUUleerJ ~an olin Imi. niet
verde!" te bouwen r.lvurall!3 hij Ban de geooemde voor~
wllArJ~ hud "oldQ,~n. -De Ohineea bauwde loch. Een
e~nvoudig civid veuet. Un politie te DflIllak maakt
sr intuBlfciJen een straft.8-uk van en <-le lanrlraad

yer~

oordeelt (op grand van art. 145 ell 148 Strafwetboek
Y. InI.) ~en be~la"gje wegens w8dtrsp(utuigheid l/tJPZeegd
door een on!lewl1jl~nd pe1JDOIl Lot zed IDIUllll!eu dwsngar~
uaid buiten den ketbiugl Hoe iij IlI..,t? Haeft da kenl<ering er schuld aan, dat de n.utoriteiten te Demak zijn
ingedommeld ?
DE I{:eER V.4.'N

LANSBERGE.

Men snhrijft Dna

uit

'. Hoge:
EGij hebt allezine redan het beste van Ilwen uienwen gou Yurneur-generQ-jll te hopen. Vi61 verre van
1iich terug tA trr:;kken, bewoog hij zich in Brus8tJl steeds
onder de IDenigte. Het Bcbeen wel dat de belAugau
-van hat yolk hem ter hft.rt~ gingan, want op welke
plalltl! (foor het puHiek toa:gankelijk) men oak kwaID,
d~ heer vau LUllf:lbergll Wila er La \·iudeu. Geen twijlal or' hij tal .ioh oak onuer beL JlIva.n,cbo folk po·
pul.!l.ir maken. J'devrouw \'fW LQ.usberge A6rwlt ateeds

mBe UtiRr

Iridie Le

ga.1l0."

A..s ...". Do beer H. Bowlo. heeft to Kendal ceno
ar&kstokerij Qpgerigt.
MUN'l'-QUAESTlE.
Wij kunneu melt'deeitm, dat de
beer N. P. yaO den Berg binnen kort GBD repliek in
het lioht za.l gdVt'Hl op de vlugtige kritiek die de heel'
NT G. Pierson op zijn jongBte werk over UD muot·
quaestie- met bet.rekking tot lnuie in den GiJ-s gele·

verd LeeH,
AANYRA-AG

TOEZIG1'VO,8R;!,;~.D

OM

F.tasoiW8L lJlJ DE

D. . ual).tu.cht
vau bda-nghebbtludeu wordt g8ve"Ugd op UI::l in «it

fOO;

,'En onller inlaodBtbJ
en ,enookt oris
bet volgende in dit blod op to nelllOD.

I

Op

Mad~,.

§ O.

word' tolkenlllale bij bat of•• hopen von

§~.

vroeger v.rblijf.
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§ 1.

Tot eon ongagfllllellt nla Dpzigter bij de lirijo koeof bij de dwangnrbeid~t's komen in de eerste
pJI\",b in StBtlmerking gewer;en EuropeBcbe, AfriiItlaneche dD Amboillesche militairen dio gega·
geerd liijnJ of bij heh vBrltlte12 der dieust een

po.poort bobben bekofUoD, "o"ruit hlijkt, dat te'
gon hun reengagement geene bezwaren zouden
hebben bSdtalln, en foortB particuliere peraonon

fN rl~)

chineschB kamp beetfl.&n met -vel'guDuing ;nn het bl;ll'3tuur twee fok-en slagtpl""teau; Vltll tlal\r welligL, d~t lOan de RIgemeene foken sl"gtpiaate ongebruikt. In.a.t.
1;'OK- };li ELA.,G'l'l-'LA..il'S.

- De Kolonia,le Staten hebbeD) in bunne zHtiog 'VIlU
den 17 Oct. jL, een yoorloopig voorBtel fall ,len hear
Oa.1u90 nslrnonte l I\Ilr.gBsude r;ijne motie tot het bekomen viln inlichtingen over verachillende pUuten, met
6 t.a.gen 5 stammen verworpBD.
- Ondt'lfacheiden voordragten ~iju Tan wege het
BeBtuur in~ekomenJ o. fl. een tot intrekking dar pretnieu 'ioor het doodLlll of opflmgen 'VBll tijgerl!l.
~ De verordening, wQa.rbij &lle be\v!\arpla!\tsen in
dt:! buitandiatricten worden YerlHIl'en tot gevHogent!'lsen,
lB 10 ae atdeelmgen der Dtaten over '\, tjt!tHH:li gUllstig
opgonolllen. Men kon !!chter nie-t tO~Btelliru·'nl dat de
nu bcrlreigde IStmffeD weI voldoend<3 :(j~luden zijn ter
b~taugelillg Yf\U onger13geldhaden ontlBr de arbf'iriers.
Men verwees deswege llaa.r de in D~mer8-ry verkregon

Juhikt zijn bevouJen en maeton de belanghebben~
van !Joedge.
ter

b~8tU'Jr

~!~~ts~'J~~n~~~d~~ ~~~!~~~c::~~ J:~~;ifi;::~g~~~e:;
of gewezen milit&irou Ilia door pnrtic-uliere per so-

nlm.

frot bet aangaan VIll] bet engngement liullen zij
zich melden bij net hoofd fan gewestf'lijk b~BtuUt".
§ 3.
Zij zul!en r;ich wooten verbindeu voor dOll tijd
Yan een jlln.r en gBuieLtH1 bij hut. enga.gement een
premie bedrogende j 50:.
gulrIen) voor
Europeaoen, eo VtUl J '10;.
gulden) yoor
Amboiner;eu en Afrika-nen.
§ 4.
Aan voormeldo betrokking zijn verbondeu de
Dafolgende geldelij ke iukDlueten; r.. q, boft:m het

VE:lZ1.EK'f,!':

DB feetiekte in de afdeeling Grobogsn,

breidt ~ich uiL

minimum f 100:
maximum • 150:.

buffel. doardoor verloren.

VOGi' Afriiranen en Al11boinezen:
minImUlli J
t)U 8 mall,llIls.
maximum IJ 120_.
Id,

DE oaders van den dief8tal bij den hear
V. H. te Tjandie .iin gent.

en nog eenige dragonders. Zijn Hoog Edeibeid nt,
hoe warm het ook WH-S, in ziju' zwart fluweeleo role
in df' koeta, en hij, tOO w~l HIs zijne echtgenoot,
groetten nl de uit huuDe rijtuigcn afgeklommen per.
BoneD, die hen tegenkwllmeo, beleefd on rrieudOlijk.
Doch dez~ -vriendelijkbeid venoette tach weinig het
ooao,ngenlHtl6 Vllll dusdsnige pligtpleging, dio immer,
~alfs in de branncndste z.mnebitte, tnoeat plallts b(lb~
benj want als die in stot gewikkelde stoet voorbij waa~
zagen deze groetera er gewoonlijk uit ala of zij zicb
op eene 8scbbelt rond gewentelJ bRdJen. Yoor £:10mmigen en voorlll voor de jOllge lied no I lergoedde aene
kAvalkBde, die den Gouverneur Gbnerasl altijd DBIH
:jn landgoed verge.zeld~ en gemeonlijk cell paar miDuten later "warn, (boe l,;etig ook die Lwe.de .tofvocrij~itlg wezen mogt,) DOg eenigziuB het onaaugeD'Utn6
van dit tooneol. Dit was namelijk de bekende ka\'alkada van een dOfiijn jonge Bla\ innell
.... e-,;els; .. _
(vroemdeling~n op Java, wUut iDlrnOt8
r;ijn geell
erieb!) en gewis door den Beer YAJ>,- RIE::aEEK van de
Kaap d:J Go~de HOOf}J &ijn geboorteploahl, te-r berinnering !tan zijne jengdige dBgen 1 0Vl..'rgebragt. De'lionderlinge Jdeeding dier alavinnen met ha'e lango !·hiteen
tijONek;en (In opgeschorte sarongs, het hOQfdbBnr ver'.n onder door den wind opwopperonde foode ku.t.
~- Iroddige .sprongen dot' e~elBJ die r;ich dikt,Qonden om cen atop yordel' to gaan
....-o..jongons met prikken lUO(l:sten
"g.lige gillen der .Ininn.n,
J

II

teBla binn&nlloort plA8tsen. Zij ontvingen d"o dn.ft.r de

giften, welke iede" vlIn de.e plegtigbeid terug komen.
de, nn.a.r gelang zr~ner wvardighaid en hezihtingeu J gefen wilde. Danna bragten ~li het dusdanig ingeuunel ..
de nllor het hoord der Militia in bet k.,lool, d;e daarvaD, tOO a18 mel] leidtl, het batai110n van aahoenen en
kousen \"oorzll.g. Dat jaB.:" moeten die giften a1 zeer
sober geweeet 2;ljo, iDdit'n men ten minete daarom~

trent oordeelen mag n •• r het groot aaDtal naakt. beaneD, ..rr.a,rmeue de 80ldaten onbslch8Q.wJ rOlld iiepen.

(lI'o.dt r.,..o(qd).

Katllgori..

Tweed!!!
Kategori.

f

.f

250.-

,,17t'i."H..,.,,100..• 70.,. SO.~

Id,
Id

§ 8. De rn.ngBchikking cer

ho.-

,,!20."100,,...

"i5.,,60... Z5.-

Derde.
Kategorie.

f

1»5 •.u 110.--"
.. 90.,165_• 4v._
.. 20._

ga.r!liz:o~nen ie, ale volgt:

Gn.rnizoellen •

£ata.i ...

AmboillO.

(\-\'eltev-reden.

Banda.

Men!l.Q.o.
MUlltok.

13andjermassin

P:Ldung.

Rij~wijk

Meester-Corneli$. Benkoe1ell

'"

Bnitenl.Org
Sama.raug

Soeravaija

2°,

3 u.

AUe Diet ill de

noijolali.

SaIntiga.-.
Soert.karta.

gC'riegerangllci:ikte
gornizoenen.

Djokdjohrta,

T~ndj .• PiUi\I1g.

.\fagclang.

'l'ernate.

Mnka!sar.

'l'ji!atjap

lste e:n2de kate-

10 § 19 wordt he-t Yoor den onder-int6Qdunt tar
~mnatrat3
!Fe,fUm t uitgetrokkell
bedrag·10.-" \'eranderd in II/ 60.-."
j!

/

§ 25 wordt

9 Jan. De Yeddo-Troep heeft. gisto"sn
avond voor aeue -volle tllill ean ghmerijk I)UCC8a behftald.
Luid werden de ZWAre toeren. - meest in het fak nm
balo.t1caren, ~ door het tntrlJlr publlok toe~oJUlcbL
Bean goochelarea hftndhRafde den roap van behendlg ..

~~l:;e:I~~bt::~ ~~~;:ln~::~n~~cr:~~~A~~~1:6~~:~nYe;~

BchiJobaal" IJd[]gwekkend~ kunl3tyerrlgtlllgen VAn eeu
Eeatal kinderon. Do koatumea waren friscb en Bchitterand_ De tegen aao5tlu.ncioll MR&udag &D.ngekondigde
YQorstelHng wordt met ingenom~nheid te gemoed
geziea.
.--. Ala €len .oudl·jaBrs·l\Vonugift flUl sl:'nige Loema-

Van af den dag vnn Qunkoll1st td voltl!:) lwett

den Opperl.ndvoogd hu~ne gelukwenochen nan to bie.
don. Het wae de gewoonte dot op dien dog twee Bergeanten met de boeden in de handen zich aan 's kas.

Id
jd
Id

BATA:Vlljo

~~:nBl~:ti} !;:;e:116~a~b~:~e:~~ J~lit:i~fBea~B

de geengagaorde aanspraak op het ration vJeding

j

Eerl~

Regthebbende
op

i-Yo~ingen dill'

~elo,eu:

hij herslellill£ in aktiriteit,

mtumds.
id,

ala er eons BellA van een' czel tuimolde en ap den
gro.r..d tag to sptlortelen,-Ja~ ulies wekte zoodanig de
lachspieren op, dat men het llitgeslf\ue leed vorgAt en
'Ziich daarln trl)ostt'? Arm all-0 poorteu en wBchten
werd door de whildwnchten Herau! geroep9u; de wac-ht
kWl1m in 't geweer, de ma.racb werd eSiSlJ'Oll &ll Zion
H
E I lh . d
dIg
0'
J
. oog
~ ..,1 me~ Vo,aD. e .~n sponton geJilalueerd.
Dooh kai!I:WHm!-koBB16'Bn! dlkwlJls verachanen die wach-·
ten in de wapeuB r.onder flebosnen of kouaen J rwmmi~
gen zeUs met all1apmuteen op en op aller-han de wijzen
uitgedoBt. Dit was in h~t gehe~l niet Ban ben te wija
ten, Ulnar weI san d~ karigheid dar persooau, walke
den Ioatstoll nieuwjdBtedag de err genoten hRddeu VRn

vivres 'en fou~

1

- Hier ter stediJ (even HIB bij U op Sllmnr&Dg)
boort mOll DOg vourtdurend van uief~tallen en DOg
onla.nga V'lln iubrOlRk,
- Uit de jongste balun:'! de!' SurinnllDlscbo bsnk
hlijkt, dnt z.li op 31 Oct. jl, bij een sptlcie-V'oorraad
van f 406 123, voor e~DO HOm Tan f 360,025 minder
aan bil-nkbiljetton in olllioop had, dan waRr zij ge.rag
tigd i~1 t~t'wijl de ~pecie~vootraad op zijne beurt
a

der mkomsten a.fhankellJk ZlJIl der ge.!lchikLheid
van den beLrokken persoon l en worden geregeld
door de militflir~ autoriLeit onder wionB beveleo
hij is geplsfttet.

§ o.

df,lr "do:iiniHtrlltie over g~lde(lJ

ff;lI:t

rages bij kurpStll en garnizooIlen, ta wijzigODf ala
voigt:
10, De §§ 7 ~n 8 vtlrY~llen en worden ver'~DgeD
door:
bij gemis van huiavebting '"an lAti{~.?wegeJ '*'.,otdt
aRU regtbebbenden op gou"perl}~lnenbll-woning, io ...
dt'lmnit~it voor buishuur Tt'rleend, bedr.gende foar;

J

De Illlntmum bezoJdiging gnat III un en met
den ~ag VBn het eLgagem.~Dt, z.~lJende de verhoogiIlg

DlEFS'l'll.

COM}fUDIO.A.TIE MET DE l~Ef;. Volgsns achterataaude
fulvtlrtentie van den heer Zafl.lberg zal het filtoombootje
Paul van den 15uD Jannarij ef des morgOQ8 teu 6
ure nRar de ree vel'trekkell,

'ri

D~ ,/QVa-COUTant bevl\t he~ volgoodo:
Is goadg/;,vonden en rerstaan:
GereirEu!d VBn 1 Janu&rij 1875,
L in te trekken § 72 van het Bijvoeg.el tot d. Inatrllktie \foot bet vceren d~r administratis over
geldan, vines en fuurages Jij korpsen en garnisoe"
non ,,"tge.teld bii het beoluit .nn 30 Julij 1878,
no. t (St.at,bl.d no. 132);
II. bet io St •• t.blod 1873. no. 132, opganomon tadof
no. BG, bahoorende bij dt'! Iuatruktie -root bet 'foe-

ondervlndillg.

j 1H,01O meer beilr •• gt dnn tot dekking der opn ••gbl\re verbintenissen door de Wf:lt gdvorderd wordb.

gagelllent:
Voor Europeanen:

w811rvan in deze Courant ouhngs melding is gemnllKt,

NovemOt;;f.

- Blj het Hof van JUBtitie I. mr. O. J. Heijling
benoemd tot regter-commissaris bol-aat met de iustruatie dtJ-r fltrs.fzaken.

van bedoelde land.orden.
Alvorene echter tot eon engngement te worden
toegelaten moet uit eou geHeeskundig onder1.Oek
door den plufl.tselijke3 gElneesbeer zijn geblekon
dat liij 'ioor genoemde btlt:rukking ligcJmmeZijk ge~
den 'Dorts overleggen een certiJlcaat
drag, afgegeven door bot hoofd van

PAIL6.YAIU1JO, 6

I

§ 2.

u~ngevra.agJ.

resultaten, doorditln de p~dntievoerder - ~en berdnekkig atilzwijgen bleef bewaren en niet to. bewegea. wu
om fleD aokele Haag van den Behout ttt b~ant"oo","
den.
(Pad. mi.)

Don 23en der vorigfl ilift.8nd is albier, in Qmstreskll
vijftigja.rigen ouuerdom, overledon de lltwr N. 11h. A.
Arland, lid van de KoJoiliale Sta.ten.
In do ee.rsbo week det volgende mall-nJ 'lial de ver...
kietiog plaQ.ts hebben tel' vervlllling V6D de hiordoor
opengevRlled plf\.Rta in d~ Staten.
- Zgn EXIJ. da Gouy("rneur heeft, bij resolutie van
31 Oct., zijn bijzondereu kank betuigd Bft.n den chef ,
eD BElD de ledeJl dtJf expeditie na"l' de M"rowijtle,
voor de W~:r;d waa.rop zij t;ich nn hUUlje 'liending ga·
kweten hebben.

lie~

~._

CUOLl.1B.'&'. IN de ufdeeliD;..{ Grobogan huerscbf; cie
cb9iera, douh in geringe mate. (j-oneesmiddelen ziju

::~~~:r~~ffi~e~~¥, lo:a,~:e.u D~: kY:~~h~er~e8~Bp~~~:d~n-Ui~
eene iu de rivier in rf'paratie liggende pr_auw en om

UIT 'W'EST··INDIE.

Suriname. -

P...n4.NG 2 jan. Het •• hijnt eene periodieke go.
woonto te worden, Da iedere koffij~veiIiDg of betel
gez~gd bij 't afvl')&ren vao dit product naar ter inlaa
ding liggende eobepen, bierVa-ll eenige ~akken af to
londeron, of de g~embeIleQl'de zakksfI wet eSDigQ
kn.ttis te verminderei1. Hoa dat ook t:ij, de Bebout
.obiint H do lucl,\ fau gekregon te hebben, dat er
wl;ler kw"d., praktijken op touw gezet werden, want
d. gobBel. nocht von Do"derdag op Vrijdog, w•• hii
met eenige oppageera lrmgs de Pad riviar patronilleea
rende of in binderlRag om de BpeculBnten te .nappeD-.
Hat mogt bem das morgenB om G uor, pae gelukke~
een pedatie Van sf d. rivi.r tot /I.n de Bla••ng tang.
6ie be achtQrvolgeo en te :alAugeren \toor een Ohio
neilo!.le Toeo aldaa.r, toen een Ittpgstaart filet den

goen •• htBrdoeht op te wekk·J!l had ~eD de pod.tie
met rijst bastrooid en ala open rijet ver¥oerli ward.
Het ouder"".' onmild.lijk inge.told had nog geen

bot ondorlijk LuiB.

ClIL'\'EZE'N,
DB E!lrop!Jl'!chlj inwoners mu PeSBjsn~
gao k!agen dat vela chiner.en 7./ch in dan laatsten tijd in
dio buurt Komen
IQdien de polioie dallfuan
geen p881 ell perk
tn.l P~i3aj1l.ngnn on omstreken
.epUf.\dig tot e~n chinesche kamp herschapen worden.
~

(8.<,. 01.)

I

ALB b~genbanger van het onder ue rubriek Neder~
laud opgen6tUen berigt uit Nieuwediep, llleldt men
Dna uit Hellevoetsluis, da.t blJt toedionon van Bingen
[Lan bUllr~l dar onrlog8cbepon ntdaar t.t'er w)rminderc
en gelukkig InfUU zelden meer voor:komt. Oak deelt
men onB vaD dDa.r mede, dn.t de oommandant 'l'lln een
der oorlogdbodeIDs, bemerkonde dat door zijne ouder·
officieren gebruik werd gemu"kt van den vl'oegaren
regel, om de JODgeDs nit de band lUt1t een eiud touw
te I!traf'fon, dit ten atrengste verbood, a1 de jon gens
Bet voorkotnan en "an de twee, die 'i; best hadden
opgepll~t, nil 701bragte reis, iedt~r een zihreren hor~
loge b~ioofde, tlll ll-an de tW~9 die vervolgens zich
door h~t gedrag hl1t meest ~oudell ondl1rdcheiden, 01:
korten van den commandant een reiijje toezegde DaRr

CONCEPT vo,>rwl\arden van engRgeolent als optigt.
ter bij de vrije kOE;llie8 en de dWRngfltrbeiders toegevoegd iUUl de expeditiollB-iro troapeu tegen Atvnin.

baalde niet

Wonna.r ••1 weh "enB alle olll81aobtigh.id fOnd ••

1:e Padang terugkeart, worden de hij voor '6 landa.
rekcning teruggmmnden nnnr de pl~u\tf! '1m ~ijn

AT CHIN.

guit, -

wtlArde worden o..-er boord geworpen P

Il.. eb

Op:I:;igters gcvrft.ogd.

biDdtenie J.H-ngnuo.

• T.&., .....

Bii ontelng uit .ijne betrekking benoudt J. be.
IB.nghery1:Jende het mall-ndalijk~ch i, kOll.l8n tot en
het eindu der mfumd waarin hij up Ja'Va of

een rogto

aIleen dH \'erlttngdo df)CUlo8oten, maar bragt 00\
vrouw en kinuertw meJtJ, Drl b~tnJkken Ilwbtenaar had
toeo o()k ut.'J levende beW'ij~fm VOQr ~iob, dooh dagcht ill
zijn toorll ni~t eenft dat er cen p ..ar te 'gel waren.
In nederigneid, eo oob!nved outving dtt belaug~'~~
bends fiijn mandnat.

tijd diet ',rpleging d.

h.,lfl. zijIler inkomBteDT
lug-eval 'vaD aa.nhoudende ziekte,ollg-eachikbba;d
voor _line botrekking of .lecht gedrs~ heeit de
hotrokken lUilitf\ire auto:i.t~it de bBvoegdheid de
ge8ngageerde onmiddelijlr. to ollt~ID.!!n uit zijne
betrekkiug, HI is de 881)gegane verb;ndtenill ook
nog niet gf!expireerd.

§ 9.

den ov.rg.legd.
Do decJoraut -

roeding wordt verleend.
Bij "erpltlging in eetle militni:e t:iek . minrigting,
ZOOWLI op ala buiten het tEi'rrain del;! oorlog6, ge.

ni.t hij god"rende dan
§ 8.

ki.de,en illkwam end••. devel'llUlgde

noten rriet ter zake dedtm, omdat bet ,oor iemaoo,
die teo 'dezen aa.ollieo .I"cht wil_ 'iju" niet' Il.aeiel"
is am wodaoige besch,;litil1o rat!" reeds ol'clrleden ofnnor Nedel'land .ertrok· on ki"d .. r.n to prodollaren.
Dit hielp eobter ni~tlJ, - de acton 1Qoel!lten WOl-

geleg8n tUb8i.tenteOlkader, alwaar born tot .ijn
verttek tsar . .dtehi" vrije huisYoating, doch geene

eon,

blud opgenomen v()orwB.1ll'fhm W's.arop door den Comma.ndant nliU beL leger eenig per.soneel wordt Rangevra."gd OUl toezigt to houden op de vrije koelies en de
Ii wangarbeiders te Atchin. l\-Ieu WUDscht dUQ.rvoof te
be~1gen Europefl.neu, Afrikaneu en Amboiner;en, Hefst
gewe7ieu miJitniren, sterk ran gGstel en vall goed Ijn
van gocd gedrag. Da voorWnnl'd011 zijn vau dien Burd,
dat we niet twijfeJE:m of verscho-idenen ~ullon Ellon fer-

De ... Wgo

.
,

uerlita gltJogenheid gedirigeerd nADr ~"lt Daastbij-

lout nall.r Java eooe OOlUrui8Bia bOlJueond beetaande
!oowel nit JBanon alB Europeau"n. Een Javaan ontvangt daa,rl'oor f D.DG per kojan, en een EuropeaaD
! Q,_ daflg.'l meb ~Ilhegrip um reiakosten. D6 JavBnen,
die voor dt1l:f'D Brbeid in aanmorking kamen, !ijfJ veel~
al dezulken dia van bet GOllvernomeub Still geringen onderetand geuieten: ze \'inden d4arin derbalve eene tegemoelkoming am met v!'ouw t}D kindel'en te kunnen
hestallD. lntuullhen wordt dit werk hun fllechta geregeld bij benrten gegunrl, ~oods.t het yoordeel 't gee!l
ieder hoofd voor hoofd dfLurvBn ten goede iromt, oak
alechtd .eer weinig kall bedragen_ Onder de Bur-ope.
an era ccbter, ilie ill comilliB~t) geBtelrl worden, is or
die het voorregt heeft bij elke benoaming in B8Dmer king te komen, teugevolge was.ru~,n hij dan ook
bijll8 oDafgebrokun a.la zoodanig fungeert, eu dus oak
eveDIOO de voordeelen dnarvall geniet.
Zander 1,U dt)zeu fal'oriet dit roorregt te miegullnan,
is berigtgevel' tooh vall oOl'deel, d8~ waDneer beuuetde
Europeean aim d(~ gr,wono afwis8eling onderworpen
wierd, dit ttHl profyte zon weZBn VAn at de inlandsohe
gdr:ornmitteerden, iil lOoverre defien dan weder eens
Bpoediger BArl rie brurt fjoudeu komen om te worden
benoemd. De gewoonle Vt\ll afwiijselitJ-g sobijut nu toch
edDlllAu1 ten doel te hebb6n, om iedor der bellmghebb~ndelJ r;iju ftRudet:)1 VftU bet werk te verzekeren. Wordt
hierop derhaIYtl t~Il aautien HUI dt.'tt een of and.;,r eeDc
uitr.onderiug g~1ll8Qkt~ dhn schijnt dit veel met de bil·
lijlr.heid te strookua. Overigens &cbt achrijver hat belang vall bet work T.elf ook bater gewaarborgd bij eene
gorogahi~ f"fl'lis3eling; reJeneu WtuU'Om hij g"'41'ne liiell
zou dfttt de bierblj betrokken Rutoriteito!l nau zijn ar~
tikel eetlige aandncht wilden Bohenken.

I.:'O.E'LU:S EN DW..\.NG.um"ELDEIlS 'I'E ATOUIN.

J
'
_
__
stun, die het vestigen va,n chirJez9n buiten de da.Rrtoe door het bestuur aBngewezen plaat'!!e.o verbieden.
Pessjn-ngan nu is t~ie~ daannder begrepen.

bij tade' No; 20 b.paald
Europoanen
d ••rwede gelijkge.telden.
N" bet engag~llleut ';ordt de ge6"g"geerde por

I

::n

~~~~ei:::~

VftD l 182 ten beh~eY's van utln fLselier Bogbail'. Wij
stell en ons voar, dst Boghair voor deTi6 geda..:btenil:'
uit de vDrto Ztler gevoelig- zal ~ijn. Zij06 beJangen
blijv6lJ R1l611 menachenVl'ienden in Inuit') driugend !lallbovolen.
(A. D.)

~ Nnar wij vernemeu. ~o~ de he~r . II:, _ASsistentt,
rmnde,nt v.an de Corupt!lbllitelt t.~ SOf'l:'nOn\R I tl1fm!! lne
rorlot a111ler, hot plan bel:;ben zlJn w8.cbtg~ld Ran te
Hagen en tich te Ba.tavia te veeLigen. "\Vllarechijnlijk
stennende op f&milieralatien, hoopt flij rhmruft. apoadig
in een meer voordee1igen workkring geplaaht to
worden.
(J. B.)
SOERAJ1AIJA.
Ala eene Curiosituit en am het bewijs
de leveren der tmuggetheid van s·Jmruig.3 ntnbtSIJ&.rdn
bij het binnenland~ch bestuur, verzoek ik U, Geachte
Redact9ut! hE;t yolgande te willen op nelllbll.
Kort geledou kWlltu een iandadienaa.r bij bet biunenlandB'cb bestuur in een der hoofJplaat~en op Java, OUl, onner afgif!e van den yoorgese~ --''len borgtogt,
aen mandu.at te ontvangon voor het bedrag der hem
aank()mende gelden roor den O'fervoer van hem en zijn
gezin. De borgbogt -- waflrGp e:olidit~it dt~l' bargen
door bet hoof1 van gewtlBtedijk beetuur was ge~ertifi~
ceard werd in orde bevonden J docb de ge-brorteIlcteD der kinderen tnoesten worden oVBlgt'legd,
B~langllebbende weeR er op, dat hij wt'lHgt Dietin het be£it van 0.1 de verlangde docume[Jten Wall; dat
ze misschien ingepftkt, venonden en moe-ielijk flpoedig

Ie krijgen lOud.n <ijn; d.t hew g.en.

bop.ling bi,,·

-omtrent bekatld W&i!; dat hij reedea paseage had genumen; dat de 'QljdH~iL der bOcrgeo wae gecerlificeerd

en dele aanepukelijk waren. 1O0 lot.r wogt blijkou dat
te ve.1 "'" opgobtagt; d.t porioJi.~ bij de betrokkoD
Del'_rtementen eelle opgave der lalld,dieDarell eD bUQ.

;1.\

V lin en met d"'ll dAg vao
U!\nkQffist op de aangewesen
t!-tandpiaata, of, &ich daar be-vindende, VQn en met den dag,
vUlgeullt;\ up filL'll van Deltend-

wording .Ida" der betrekk ...
ke!ii k• beschikkiDg.

·,to. § 43 wordt 8"ngevuld met:
• OverpJaatsing van het eene korpi te velda bij
,/ ht·t andere, brel:bt, ~oolQog tegthebbellde te feldet
, blijft, geenu veundering in de eenrnaal ,er:trdgen,
• bij der.e § en.§. '.ioO om9c!treven regtan."

Gfllet euz.;
N og gelpt op Stoat,blad 1872, QO. 115, en 1873,
no. 87;
II! goedgeyonden en Terstaan;
Gnll'FIElls . .Krach lens l:U&g'tiging- deB Koninga, met
•• nvul]itlg van het be.luit van 28 Julij 1862 no. 9
(Staatsblad DO. 79), to bepalnn, dat bU i~·der dal' llludradell
te Alalany (PtuOBl'OCan) en te Paljiiatl (Madjo~n) nl wor-

~:~ if dl;~:~~g8(:~~1 ~heO~'d;;:er~v.!~~:e~:n~;EO~:~~;~~~
's ffillsnds:

•

:wilend(1 Q~U Jen griffier b~j lsatstgenUBetde IIlDdrr-.d

oolt ZoodRuige werkr;aamhedtm op

h~t

b\JreQ.u

liln

bet

hoofd yan plaatsblijlr bcstuur kunnen worden opgedragen, als met de fUllktif'u 'fan ~'rffier bij deD tandraad
welke funldien steed!!! hoofdzaak mOrlton blij'~n. fereenigbaar ~ijn.
go~dgefonden en verstaan:
Krllchtene IDagtiging des Koniu,glll, te bepillen, dat
den IMdraad te Pcmtiann, (W<,ler.afd<l'iing OOM
Borneo) zal worden in clit'n.et g~Bteld ef'n griffi!!""', op
Bone betoldigiug Tan J 175,- (et'rJ h(mdud r:i}/.en.z#-tJe"ti!l guld~n) '8 tnaftnd8, aan wirn oo-~( z')odanige werk:~
z~a~heden up het residentie-k,ultoor uh!$.&t kuancn
worden opgeu;ag-en, als met de f'ur.ktien yau grflier
bij dien IBudrRftd, welke steeds hooflr.att.k moetell bl~.
vi"'n-vereetJigbIt.8!' zijn.

Is

au

18 goedgeronuen en verdtaan:
Kruchtens matiging des Ko!;jn~!J, met aan-,ulliug
van hot beBluit von 28 Jul~ 1862 no. 9.(St... t.bl.dt
no. 7'9), te be-palt"Hl, dat bij dC'u Ia,lldraad teo BalUiong
(Frefl"~fJer~Reg~iSt,chapp~n) zal wordcm in dirlnflt gtl.~ld
8_m aflo.3d~r1ijke grffier, op ei!U8
be~()ld_igiDg vaU,
400derd .!JIen ...,"';; p.ltkn) '0 maand ..
Ban "'"len ook EOodBujge werkl4Amheden up h"t &lais-

.r 175.- (.",

~::-~e:i~::~i~~ku·n:~,~r g:~:~~Jro:eJ",~~:a..ge:e~=
f:~ti:~~:t.aolo hootJu.k moet.on b~,.a - . ,~is-

Uit het J ournal 0ffici.l

blijk~,

d.t ttlen .. n d. St.r·

rewa cht; t.e' Pnrijs zit!h onledig hOildt wet bet Teryaardigou ".a eell te!eacoop VAn een !...I0JADig varmogen
en a fme tiug', a ,s tot biertoe nog nie t ge~i~o ii, De
Bterrek undi ge Leon FourclLult had re ed s in 1 8 65 de
band aan dit werk goelag611, maar door zijn dood en

d. dB.rop g.volgde gobe urteni.,en in 1870-71.,b1•• r

De stHre kuudige Wolf

het verschuid eD8 jaren ru8ten.

heeft, nu ean ja-at galeden, d. voo r tze tting TaD dit
werk op zich gtH::.o men. Er zu:len echter no,s tVei tW90
of d rie jaren yerioop eD 1 n.!vor enR de t e lel!coop gereed
is. Dill een denk.be"ld te gev en ~'aD de koloIJ8ale afmeting-e n vso dit werktuig, -,eg t bet Journal OjJiciel,
diell t d.t de gezigt.buia 15 met"r l.ug 081 .ijn en
een middellij n van 2 me~er hebbell za.l. HOClchel'l
bekonde tel eB coo p htieft een ge z.igbb uilt van !llechta
12 meter tengte en Tan 1 1/'J me~er middellijo.

Aangeslagen

VendutH~n .

Vrij dag deLI 15 Januarij. Voor rekening van den
LIlnde va·n G ouvernemeoh vogp,l nostj ee in '8 hmdl palt ...
buis ",lhief. en .

Hoe staat het met de partijen
in Hongarije?
I'OJ alitie dl;)r part.ij s u lt Bchijnt te Pest de utfima ratio
1 Rile st8. atamaus wijl5bei d tt:1 ziju; onoanka do treu·
ollderviuding opged arm gedureDde do lan gdori ge
Mis in ne t YOoJrjnBf, we.ko m~ t het optred eu un he t
.bioet Bit to-Ghyczy eind igde, kom t men op nieuw
dlt- deukl)f;!eld. terug en m eojo t weD) dllt ail een

{6

an' su

VOOl'

Hongarijt/ s fin a nc ieel

eu oekonomisch

rate l heil to verwD c ht en is. In wea rwil van do groote
rWBcbtingen, welk l' blg:..:nHlOll fau be t optred~n va.n

Van afgeke urde ioreotaria goed oren in een d er
local8 D \'" &0 het bureau flU dtio kontroleur der In

en Uihoel"regten en a cc ijr.s alh ier.
Zatnrdag J 16 Januarij, -rOOf reks oi ng en tell iluit-o
'·aO D r. W ennek":endo nk ill d.., Hetl ranstra&t d oor
SOf'8mRO &:. 00. en.

Voo r re-kelling fBn den ebinees T tm Ingtjan tGD
lfti!tc \'[1,11 ID tjik mohaUllIt biu Oesman van rQeroudo
g'Jederen in de Malei li!che kamp bij wege ,au EJ:ce·
cutid do or d~ n deurwaarder bij den raad fan JUltiti.
van dtr IFala

.1yCZ.y gekoeaterd werden, \Ooorspelt meD weiler eene
~ni8tel'iel:J

kri sis. Het hoofuo rgaan dlJr D eak.partij
ide in een hoofdartik(}l, ht-twt'lk in beida declen de8

~k8 gr oot op z.ie n en niet w inde r .. erwonder!cg bD.ilr·

" d a. t de teget:.woo.l.·digo to es t21ml onh o udbaiU' is en
J
Regt'ringepartij
iu ee n onrnogelijken toestand
! rlieo;:rt;. DtJ &trlj d "OO r
een andere partijformering
,II [Jid h.u g uitblij veDj hoogatenli! liRI
bij zich m et
i do begrootingsdiscussien opeu bllren, mlloat:' da.n i3
j ol)r"rm ijdelijk~ H et beBte wa N 't, de kr-1sia te Y¢r·
\;lstd D, opdat de n i ~u '. fe l-l.egeri ilg u.itbnns DOg eotlig
'Id. in J~ .8chatkist \' iude, "t'~O lli3 tig VHn de jongste

AD VERTENTIEN.
Koo ltee r, e n
Zweedscbe Tee r in
Meoie.
Load,..it.
Lijn- OIie.

Dircet uit de Fabriekcn

}P~ IGA.U D

& Co.

. Parfmueurs te P ARIJS.
Enu do KarHt1lga.

".'

e ..

..L

An_HJtUI" I:' H Vl.tll CtHi steltvrd lJo;'l"I'

.

D c oillio 1':: lli ze l~ :lnl·.
Ben In. kk0 re j VIi.!;:o! u .
E cn (",1-.1 ~ pl'o n!<.i?

:~~~1)~~~,~~~~~,(;'~.lli8

gr3.uu modele,
,pe bit

Klein ll1JHlI'iit: f .
Chri.slinu.'s j.el1ze,
Van n!Je-a wat,

II

::

1.50

U

II

1.-

~~~1od:u~~;. ~~~c·p'a:fumae.

;

de cologu e des princes,
Ean (lc l:\vB llde IUl glai i3e,
,
Col ogno des tuilerieslf S litre, 1J
bouteille dia mnnt, 1/

, 1.50
It
1.50
• 1.6&
2;-

EO ll

;J

De ki ntl~l'w6 reld.
A I Wt~h' WIlt nn d(!r~.

~

~rD~aert.e ~(, Il.

n et kl.".rbl .u.
Reidesp r lllfj ,!~,

D. brou in het d.1.
Nuttig allerlei.
F am ilielcyen.
De regen! de bro.oril:etell!l eu du nictiw.e· wereld.

Sa.VOD du
of

D e spaar pot. on dt! \':l lschlj armband,
D e mn scr. en de koekoelc.
Het blo CUl cH.i : rfj~.
L cotebl()c1upje!'

/1
II

*

G. C. 1'. VAN DOllP on Co.

,
•
E:

Pe:tr:y & CO.

/l
I

lVotlUe Bo;lQes, ' ~et verguld
f 4 . - ." f 5 .Portefcllille!!', ."Hn f 8 Ii f

u

,

beslag van

G . C. T. v.ur

(1211)

PORI'

/1

12.

en Co.

" 1.60
p 1.-

Puik. Pnik.

:a.:t .N
G.
,· F: .H. BOUMA:
.

A.ntilles,

I

,

2.50
6,- .•
2 .50

2..2.2.4 ,--:
6.-

~ 4,-,

barem,

K nn.llllg!l.
£leurs du B ellgale n,
au sue do Lnitue,
viol ottcs de Pnrme;
b cti tia.,
au · ,it d'amac.dcs,
f4m.ill e, gr08 lDodetl!',
•
petit,
gnimsuru,

.. 4 ....-.;.·,
.. 4., 8.50
If . ~. oO
3'

2,-":' ,

• 2._i
i 2.~

.1.50
If

1.-

de la mode,
au micl,

.·. 2.2 .......;..

eue de Jaitue,
cQDfortable,
medicinal,

.. 2 .- ·
,. ,.____.
• 2 ..-

I

.. .

"pari_ieD,

.. -2.-

eu.o de gu.imaure,

1'oudre rOle,
Cr6lhe d.ntifrice,

Pas. ontvangen:

'A,

, 2 .-

triple supJriourc,
ilos

Lnib np h6tique,
'II
Ceinture Japonnise,
If
,
Extra.it :j l~wg ijlang, bGu ~eHlo spec iale:"
..
II
n
rond e , . .
P o mmacle , ' I ,
If
If
..
I!
Knnang:s,
If
..
II
Savoll mil'and a "iolet,
per dool! \'an 3 8~ub I
" ijlang ijlnng,
•

LlI1U.
De kei!l e illarie,
G ri etj e of Roodltopje de tweedo,

(873)

/1

t~ ·

/I

de 10 modo .l/ 8 litre,"

Kieino ve)·telliogeu .
K €"e r=.j e K rumm el t' n ::I;ijn broer.

(1608)

.2." 2." 2., 1.50

Ex trait:5 a~so r t i ~. boute ill e E gypt-j eD

o
!lit Elene tlo jp!:lsch ol.

D o gey o)g cn {'el ~e l' o:.Dol.o!.lueuiu:i\l.

H

, 1 .50
.1.-

,t~:::]:~;~i~~i~~~:~;;:E~~~!~~I~~e, :

Het ru o)" ntj ,·.
D0 ld tlin" ::;!ac ld.oft'(,' fS.

Ledercil

f 2.-

per fiacoll

Tolut.ine,
I ~au do ~~!?~ ~e d~8 ~1~~~llte 8,

1{oofJdepbt

"

, 2 .......

G. O. T. VAN" DORP &; 00, :'

_______
(IIII(.t>

S~I~'k&O -

• 2.-'0
• 2.~'

par doos
per pOtjo

G. C. T. V.U!

' i..

~ilP' l!:

,

,0 ..

. ,

, ...

~::"

e ri nnering, dnt Tis zm ye r kls, llrd he eft tegen bet bud·
et vila het tegenW"oordig Kabluet te zullen ate mmell ,
n deze l'erk laring} in yorbar.Hl beschouwd met de ou~
Iddriege!ijko kdnte t'ko;}n e:1 eeO f' t t oco adori r} g tU~5t1 b eD
~ .. :--:~ be!n..u ll1'iike frn olio der De:lk ptlrtij en de liuker·
ij de, no"pt het bl a d tot de conclO::!le, uat; Ue roor·
)l!reidende onder h&u d elinge o eener ooali tie reeds ha b·
160 pi &ats gt: b»d. Een ao dere HRa g is 't, of de poJing Eon gelukKen, At\nged l:' u de l>eukisten nooit go·

/ ~7!e:a:Oi~~~m~~n ;i:~a t~~:t:~~r~e~te~~::n i:~I:::Pr:~:
~:ek ert _

Opmerk alljk is 't dllt SaDDYE>y'lJ or-gallo, de ..l1agyar
de£6 p rovo'!atie tot eene n}ini:~teriel o kl'!sis
,Is een do eJl\. o~-o ligtz.i(JuigheiJ. braudmerkt. Senny ey
,il dug b1ij kb!l, flr tan g een e cOt\litie huoren, e,6nrniu
Is 1..1oD.\'I).:-, die i n r.ij n Refo rm vrlrkl1\a.rt, oa t dt} tijd
;ol:f n iet gekodlen i.a am de peraonen f\lm te wijzP.ll, d itl
,ll p i rats der figurant~n mo dea op t r e:JeI1 . .A.lIt"len geJc hdi.t 1St zegb d~ l IOIJ, 'ris".Ga,s orgu ll. natuurl ijk L v..
l 'ylly , d!3 W!iO die t oo red t ot dell treu rige o toestliDd
,0 Ho ngarij e'g finnncien bijdroeg
en de pretentia
:. & eeft weder tu zull en optredeD, wsnn ed r and~ren de
k ns lr.,jes ui t bet vuur bobbeD geh " u.ld!
De Pe~t€ ... DQ!J/d beautw-oordde in ziju Dummer f Do n
27 No" dtl oplllcrkbgeIl J wltoarto e riju artikel over
H onguij e!a polil ie keu tQ['staDd iD de pei"B aq, c leiJiug
~ llad. g ~gef" en. ~Ien !ieg t, a. ldil B ongeveer drukli b e~
L?lad Eiich uit, dat men er zich veor wachteo moet ow
,cten ontijdi ge kri51e in 't leven te r aep eD, r!oc h man
;erzuiml te be wij 2:eD dat r;e op 'I; oogenblik niet r EHH.i 8
!lp bet PUDt al8.at n it te bftot'aten, usar 't toeh hooget tw ij.
ft\lnchtigil, of l\linister Gby czy geneg eniiJ den attijd l'oo,rt
te zettan . Doa h bllY~ndien, oo k at slaague men er 10
d oo r aHerit:i kuudlmidtleltjeB den b~8tft&nd eD, hDCgst
geyaar1ijken toestaud te bestcndigen, ~ou het ~~er ge.
waa gd ziju de kriei.s to d oan nil-barsten, juiat bij d a
nie uwa rcrkie £i ug en, wllnt feitolijk beataa.t e r Dr" tt eeD
,'oli;ica~

n.

fAst aac~en gE:i1lote ll D e Rk~pQrtij, noah eeD CtH::.trum·pntij
met c en duidelijk 8n juist omeobrev en progr.:o. lUlliu.. Dc
ki ezer.s toud e n dug gl!heel uverg eleverd £ijn aau de
agitatie-middelcn \~er ultra'a, ""srdoor bet parl.oLll E)Dtari!l me in Hongarije met erllstige ge varell bedrelgd IOU
worden. Parij.her1orming ia Blechts mogelijk in den
hoe.r;e m 'A ll bet parlemen t en Hi e~ bij Aigerue:me f e t~
k iel1ogen. H ebt,eu due plaate, dan mwt aan he;
hoorJ ran den Stant een Ministerie etafln, wautVaU de
ki ~.t ers wat-en Wit het wi} eQ d~b

krDohti g geaU!un d
1for Jl: door r-eo aan €eogellotell w eerd erb Gid in ba t p.. rl~ m fint, di t) op grond Yl\n bailor programma. met r:e li.
. Vc ,l,oijwen d~ \· .. ui~uwip!l lau l..ult lIlaudllat V~D d.

. ki...... flagen bD.

vaten.

ANDllEAS & DE LA CROIX

(55)

Best Portland Cement,

flDlUg .

E4ilD nuder Dt'flkisHsc:h orgaan PeJti Noplo deelt de.
I n1eoening OYer dec nJgeru~encll toes~aDd en gaeft
;'l .. ijns in ziens eeuig rnogelijke mid delen a&n de han ci ,
) wd de co&litie ~" U bet C~lltruUl e n de par tij van
"':olowan l 'ieZil . T dD 8&n£ie n fa ll s ene co~:iti t} tUlt·
\~h en dezcn en SeDDre; k')88 tert '~ bl a.d du n~e a, dllt
';'l lantste
at'll ttl r t: acLlouairdn weg, deiJ noodd t ~n
)Bt" ,"an d dll pllrlementaire l1 Ra~eriDgilvorw , r;Q'] i n~
nan, en de e~ r:;te luogs 3r. de re D. ~'eg btlt bestnRll "f a.D
",,, Rijli. in govaa.r zou brengen , narn elijk door de olJ·
Jgging Vlln den LiwyleicA vau 186 7 e n zijue renahio g door de pera.HJc le n nlt'. Ret blad brengt io

t/';!

Vu urv •• te . teeuen (Ramaoy.)
G!.!l zen dakpannsD J groot en c!ik Mort.

B.!l.,t ,eboppen.
(56)
ANDREAS en DE LA CROIX.

V el'krijgbaar bi}

Gnstaaf Winter & Co.
Engelecb rondo vierk,"t· p lat. en acbtknnt IJZER
vaO uitge zoehte dim enl!ieD, - Eogelscb ij zer in bladeil
VBn li p':" 'I,ll en 'J /I Gil e'lz.
Geslf.lgen Spij k.e rs, D rBad- en-Klinkoa gels, Zin ks pijke rs en Sc broeven, -- VeldttlO id aen met ijleren
V or;tilflot.:urs o~ 2 en 4 wieten, Zilverstaal 1 = ~:~~~,:

...............

!

:;::~'~ "' :~':': ::: ::'j

~ :.:~ :;~'::':

"':: 0:

1 .'". "

tot 1" io i.cisttiD eu dOQzeu. Pa t ent Pulle \~ Blocks
van IJ.::J. tot 8 tons, - Po.r~l el ban ksch roeven: - B oor ...
maobiues me~ zt:H we rkeDd Alltlzettoestel, vliegwiel en
ParBl el bankechroef met· en zonder ,"oetstllkken. (58)

Fijne Tabaksmatten,
24

X

42

Eng. d m.

Singap o or
(67)

Planken.

A.."'DREA.S on DE LA ClWIX.

IJ z eren Ta.kelb lokken,
HandtuigpoUlpen, - Scbuurpftpicl', - Gegot.e D S te,len
ktiuk en bandhatu ers, E Ol geh:c be IJccr oef-.!t lelli 91s·
en EDgelsc h verfm oleo6, bij

(59)

G17S1'AAF WINTER,!; Co.

JOR: VA.N VLOTEN.
Be~nopt Sta.toburge rlijl< b. ndboekj. <aor ied ••
dcr1rmder~ die zich VAn r. ijn plich tcn en rechten

N.·
. fe

men!c h en stalltsburger vergo wiea-en wi!.

Prijs f .2 , fra.nco per post I '2 '/,.
(61)
G. O. T. VAN DOllP en 0".

Eau de Cologne H S
van

ENGELI-:::::ARD &

00.

B. K.A.RTHA.-:rS en Co.

Wordt te Kopp Aangeboden:
Een Robinson

STOO:NIKE'I'EL,
' .. n 8 " 10 l' K Kompl ... ~,
lengte del' Ketal lill/, .Eag. foot.
mi rldellijll
do."
•
id. n oodgang
I I!'}.
•

d.!nZ~:~\:~",::r:~:kp~~....;:~
(r o . .

Kt,. pe.I •. K
.• ;r,-. Boo.S,,.".!.,,·.3I'J., ,Eilemeet.
Krope!; kind ~an. 8 .• 1 d .• EII"meet.
I,oyk. W. F., 50 j .• B.u.ichem.
L.euw,
H. De. 0 j .• .Alldel.t.
DER
Legnit, J., 85 j .• NOOl'd·Scbermer.
Maadeu. j".g.t. kind .au H. 1. Van der: 7 w,.
1I1o g eDuortf" .A .• 60 j., Nijmegci.n.
Jl(ouli~, ll'. W.Du. 76 j .• Wijk bij 1>uunt.d•.
12 Jatiuarij 18~" No.9.
Nuge_ren, S. O. Van. In j .• Zwijnureebt.
Put lf'lu, A. J.) 75 j'J :Buren.
Robar~, M , T. -Alard, ~7 J.t A.rllhfHD~
".N EDERLAND.
Roebij. wed. J .-Br •• ot, G~ j., R olt.rd ....
Simone, B.-Van Dam, SVlnrnelfldijk.
Trou,,·-., Goboort.e- ell Doodberiltt:en. V.rduim, C. C.• 81 j., Rotterdam.
Z~a c lhcff, B. Van, 62 j., Rbooen.
GEll U1Y J):

In broikba"rb 'aid fan . hah Iranaal"}
Naap"uOt Peat ge";eldwordh. vindhde . IDNDlng.Y&Il
Ie h •• P va art k • Q a a! d ') 0 p don B ta a t
don P-"e.r LlDgIl •••r w.inlg .. e~.klank bij d.. afg...
~ g .... a arb 0 r g rl, in dieu .in. d.t de Btut d.
"a• ..tiki/en go. D •• k-p••tij;~ d. g,oote mearn •• b.id
,ch"ppij k!lD I"t·en voort,wf'rkeo en 8lle~n "I'Hi
l!Iobijnt van oordeel, dat meo de beata.odo moeielijt.

I

,.n te 'foorzie!l in he~ gtt8o, Jes

n.

SAMARAN1;SGBB COURANT

Beer, N. A. Do eu D. A. VAU And el, Goriuchem.
lieuc kelulu-, A.. G. Y1I.U eh E. 1\1. Marshall, Sydney

N .. S. W.

.

.r.

H rybr{lek, W. w!;' tir. ¥un

en O.

Iter~ol l ,

A,

Ja~~(?-

en

K O FfiJ

De

i .. ~ed

mllorkt

:I t

U~ \·r.j !in~ ill

el!ue

7.e~: b!m"

(t.e.

t>ll

\V. Bollee,

0,

!1l~r'v,.', :.~e. p.~\'r'nti:",c·'I,!atit.re;e:b, ~:I!:O~~b'J.~~~d":I~.e.',tr~~dl',:e r' n;~Olnl,~b.e:'~T,_,I'2' .nard per

l.J·.,{ tom.

Bud olpbi , A • .T." I:l II IH. G. D e Vl'.l·':;', wed. nloU F. A.

sc~~!rte~~:;!l~' t~:la~Adr. nm E.

"nu N.

Brnflt; w eu .

Hi'p:lron,
Cn'y e le:J:

u

"

v

u ...

J. :fir. u5~~I/:~taiDg ,.oor parliculicr :U.lll'otr S~nU!.raDg &i Domin:l.a\
se~:l~JoS'{it/!'£ch~jvi:~~O bn. 1'aftll., per l~rill~ VM Or~flj e. l.iju /l.f-

en

tl{~ hl~JI\m

Bzlroollw,

8trund e r~ , A. P., wedr. \' Itli S
Mok, A!utitl'rJ~i. JlI.

g

\1'31

en P.

Ttiij ge!e:-, J. en 'V. Schutter, NU luaesdorp.
Volienho\'cTl .!.1.. J. Van, we d. \'Itll B. J. C.

SP:":CERJJEN Zttr ,,~ t SI"~t.mJ .
hl'l. t·.:I Hulland Iofgcdaao

L .

Vau Pcpe~ l\erd ~n de 3WO

l.ij;;;;)~:\KKO~~l~l!~~;~ ~~t~e~alt:l~~~ ;[~O~~ilb/~; ~~:;hbo;::~~"o2e~~

'Van

pk V It

k TMS

r.

31

k K\l C ~'6

'

B

Jj

d

T

za~~·:~:~~:.~0~:~~~~:~lf··H~,T~j, I(·;,:::,:~: :. W~:.t::·.:: ~Hi~<~;:;?:~~;'fi:::l:~?;~~~~,t.:{:l::]~;:;:~~~:~!
Boedoer,
J

J

V'~ : I d ..·r Goes, Ns.ahlwijk.

Mouri lr, O.l Vnn <'u l..f.!II.

Re~'~~~lL,~·i,.\Y'

1.\ .

1141 pI! Horo

391 pl.: Maroll

&;

E~lC lie h~IJe la;fste

I~:~~:I;J::' ~;D~:~:,~n~~Si!::fll:~uI~le~:l ~t~II}!~~ 7i~a~)k~ij ,~~~cr~~;1~!i:~
):1. U. Yerkoutere o, Bredu. ~:~~~I~:~. h';;~~C~!i B~I~;r, :j'~n~~~rirt'~~:h~1;~ i '~;c;:i)~;S'1~VSp:'

H. en lil. I'.

Schal k, \V. P. V n n u e r en

Vun da r Goes,

l~ E TA L L E 'S :

~;·r~i'~~Ja~~~:t.~r3fi;,D;k~o;:~::~e~1l d~:o.

~~:)~I~~~:dE ::.,;:u ~)i~;,~~J~"Nt~~~~~i~~oetincbem. ge;~~K,.~~~ell~~:~ "ii
Ria, 1\1. S, A. YMl der-But3, D ., RoLt.
Brau.t, ·\Y. Van ti CI' Vluc.: iJt;- D .• Orcr.:-cbie.
Err.s r., 11. .J\I.-S mdle kllmp, D.) Amst.

I",on

uil;

16.

Sed,,' h,' .,rig L"IS' "ijn gee", , Id".,i.

.erwi)1

Heng"l ,·,d".ddd wood, •.

>o noon,
Qvk 30 kn.
'l'JN. DeD 2ij~ No'~mbc r Ilhler QOo!: de N. H. 1.[. 20 067 hi.
.13~n~a ge.Joi.ld, die doorctn f il8: ' O oplJr;\chl rn. J.oeo c; landed

Dueru. A. M.- O"I0 ... , D., R ,tL

;:::'h:ijf.~~~tell~:~~t,J!e~QtO~eg~e:sG \311~~vti:or;
Iu'~~~\nK:~ 13\; Rotte)'dam,
;) December.

Fl e~:S: ~ lUa, ", l:t.-Jlvut/(ti.iI:!I', Zl ., lL.tt..
Hau ff, J. P. YIlII ' t--DllgOI'OS) Z'j D~Y~Dter.

Ku!mo-

l)otll:tlI.

Hll BIJtjl.:8, ,i\I. S. - Hilddll'i-Uld, Z., R. ,lU.

.

bd~~1

h!tIlJ

KAPOK. Afgtdu.n 850 b.\cn hIM ge.mi1'trde t[)t s:cheitMD prij •.
INDJlJO. Ji\~i\ ~cder wat meer geft"&iJgd zoodat c.... 15U kn. ne·

Cosle ru5, llL~D ~ JO ll g h, Z, EJ :.JIl .

~~:~:~:r'B~~;-~~:~~ ~~~.eb.~)z\~; f~.we

eerilol

Tonge.

i

~iE,r~~~~::.~~:,~'~:~~~:~f~~:t~~~l~~\~ji< ./d RUn.
~lee~ , c:: (!htgeuuu,to ro.lI L., IO\· ell l. kiuJ, De. ~ ntet'.

M. C.-Haew e u, Z , Am st.
E.-Schuap: Z, ..l.mst.

V(l~e J, A. M. D e-J urrir~il : B Z" Rott.
.b.,:;uee k, 0. Vn.n-\", iu('e~.t , Z, l't.rec ht.
Ba.rn ol'elcl, IT. J. L . H . Van -baron l].
lob 'Vooorf:.t Z· o Aruorm.

Van

Yoont

J

~~:;,us.C(:.--=~;:Jt:C t;:t:.e~')i,~·I~:~~~rdam.

Zeetijdingcll.

H {, Joli eEl, I Jlt' ~r.- E l i L,k St ~rk, ~., D e l f.s h ~l\':;n .
Hli l>:.Je l·1 C. 1I1.-iJnm?r, n, Am stu;ln m.

~ ~(~~~I~'I, \i~. ~~:-~l~)~~~,~.~'D~·' E(I~~;:~:.<!t-.

ALLERLEI.

'~~~~lt~~~~'r ~:~::ni~i::ll v~:n~~;~~~ ~:t h:ce~~~~::" I
en brllndscichting. Dd verdllchto 10 dd liitHlstmeid
O. .! bear Lagora, prtdikso t bij de Lubh era:o be go-

van

ote t. ~r. •• triGht. N,d.t d. Jaden .. 0 dit go.",
lig zick waren geworden en dientenge,ol g ~ ver~
don was geratoo, woru io d", d[~or de di e llstmeid
er ei de app elmoelj ~sno groote hOHveelheid phosphogevo udeD, Later werii in de fdtl!t.pksUl er

Uit bel Jo.rnaZ 0ffici.Z hlij"t, dBt men BBn de Sterr ewacht te' Patijs zich oDladig houdt met bet 'ferv.a....
digCll \'&:J. eeu teleacoop vaa ee n ~rJoJ&Ui g v~rmogen
eo afllldtiug: t a ." tot bierLoe no~ niet ge~ieo ie. De
sterrekundige Loon Foure.ult hod reed. in 1865 de
ha.nd aan dit werk gealBgeo , lIlasr door zijn dood en
de doarop govolgdo gabonrtoni.oen in 1870-71.bI.or

van dle

!lStbodo de Ulatras VSD ho.ar br ri ill brAnt! geBtoken
mdc[l. Galukki~ werden de VllltUillCn epoedil{ ga·
chf. Yeerti en ungelJ geleJdO ill h~t eooj8rig ki nd
gflOUt1ll1UI3U predik!lnt plo te eling geljtorYun .
Men
IIWUltl dst bat lijkje m G dst kind op lut da r jus, ~n.1 worden opglJgrBVfnl, om gerdgteJ ijk lie wordon

het veracbeid811e ja.rsll rU::l t~ID . Dr) st t rrekuodige Wolf
heaft, DU een jast' gel adell, d. voor l'.tetting Y'aD dit
wark op r:icb geno meu. "Et zU:il'D echter D06' ~'81 twee
cf drie jaren verloopen, o.!v orens de telel!!coo p gereed.
ie. Olll een d.enkbe~ld to ganm rall de kolosR8ie afllletingen van dit werktuig, ~egb het Journal Ojfiail!l,
(lient dat de gazjgtsbuis 1 5 metdr IDUg lid zijD. en
ee n middellijn van 2 meter he,>ben tal. Hellcbel' •
bekende telescoop blloft cen gez; igtsbuill fao elechta
12 metilr langle en .,an 11/1 meter midd ellijo..

enocht.
[AAllLE.ll.

,oor het prsBtlge dar DaRk-par IJ.

Do nood ,an de Sp ...och •• ch.tki.t .(jjgt met deD
dRg. Eonige woken geletie . . . erden dogolijk. nog 4 •
6 millioon rcalon (1 re..1 ;I. I 0.12') noar d. leg_tI
gozondeDj t hADS heeft men l!lO~ite een Ulillio.,n ,oor
dat doe! bijeen t. bronge. en d.t nog ... oJ nu de
.terkto
het Jeger bijoa .. rdnbbeld il.

El' heeft h ier ~ OI1 vf!rM:l!.rikkt!l iji: 'JfJorfiu l

ltd gebflJ. Dr. l'pm werd bij et:ll" fa milia H. go?l'1D, wier leJell aJ1e ougest01ri Wl\~en. Spaedig
n'Lm e~[l 12jarig d00h terf"je en
een in wonend e
teo De man, ilaooelaar ill verfwaren, en t;ij ne ecb toot v~rkecrdeu in zaer bed enkelijken t06c:!tand, docu.
een igo dagon h;w8m er wee r hoop op het beboud

\ hun leven. llet bleek dat hit:r vel'gi ftiging had
als gebad. D e jUBtitie deed O!H.1erz;oek, t!U dll,nrbij
en ZOous1I1i5e rermoedens tegen de 20jari ge dochter

.hi. n ., dot d_ .. 01'
is is ge[lom en .

bavel

Aangeslagen Vendutien.

der Regt b."k in hoch-

Vrijdag dell 15 JaouBtrij . V-oor rekening van den
La.nde \' &"u G ouvernements TogelncB tje B in '8 Jands pak..

bois alLier.

Hoe staat het met de partijen
in Hongarije?

CD.

Van aCge keurde iorenteria goederen in een del'
loc:a.lsQ vsn het bureau van dan kontroleur der In
en Uitv oel"regten en fl,Ccijo9 a lhier.

I,00lllitie der purtijen l l Bchijnt te P est de ultima ratio
] nile 6t:\a.ts ma.oswijsheid tu ozijn; ondard{s de treu·

Zatllrdag t 16 Jaou.o.rij. -roor rekening en ten hUllo
van Dr. Wennekendonk ill de Hetjrenetra~t door
:e onderviodiu g' ol'geda~n ged urende do langdurige
SOf\swau &. Co. en.
aie in bdt VOJrjl1ar, welke met bet- optredeu Tan het
Voor r~ketl iD g ,an dcn c binees Ta.n Ingtjau ten
.biuet Bit tu-Gbycr;y ei!ldigdo, komt m~u opuieuW'
Illste van Intjik mohamab biu Oesm!ln van roerende
dit. deukbeel d t erng en mee Dt mo0, da.t ail een t
arnHl fOOt H0ngarijl:l's finsllc iee!
en oakonoruisch : gIJederen in de Mnltlie cb e k!l.lOp bij wega faD Blce·
cl1ti~ door den deurwBard er bij den !Rad fan J IlItiti.
ratol hail te ve rwp.chten ie.Io l-roerwil YMO de groote
van. d~r JPu Z.
nVl1chtingeo, welke l1!gt:meeu VUll het optreden van
)YCty geko eat erd werden , \'oorspelt men wede r een e
liidLericl e krisis. Hat hoofd otgaau dt!r D eak.psr Lij
ido in eOn hoofd artik cl, hetwdk in beida dee-len dea
ijks groot op~ien en niti t w in der yer'iVonder~ ng blu\-r·
'1 dat do tege u'i\'oordiglJ toealftuu onhou dba.I.Lr ill en
) R,egt'ring.epartij
in eeu onmogelijkan toestand
rL er;rt. Dc) strijd voar adn andere parlijforlllering
ZweeJsche 'l'ee r in III vateu .
•n lJie t. l&ug lli t blijveDj hoogateD8 zal hij t. icu DI~t
Jlleoi •.
j do begroot iog8 discussi eu op tH.lbsr~n, mllllr dan 1S
Loodw i~.
j onv ..:mnijdelijk. Het beste ward 't, de krlsis te vcr·
Lijri-Olie.
':tEten, opdat de niou;,e U egerijlg althau8 nog eollig
ANDREAS & DE LA. CROIX.
(55)
~I d. in d~ BchRtkiat yind t.', u. fao matig van de jongsto

o Jllstste et'll to rCl1c Liool1!r.:Hl weg, de:j noo ds tan
o.:!tJ van ddll pnrlomentairell RogeringavorD.I, to'] infUl0 1 en tie th r3to lungs llf1de r~u weg hut besta!1n faD
IUjk in gevaflr zou breugcll nllmelijk door de op·
eggil,g vnn den du ~uieich . vn~ 1867 ell zijue verfa~l
ing door dd per3imele unH:. Re t hlsd brengt In
ori nnerin g, d"t Tis:tl' 'ierkl aud beeft; tegen bet bud·
et -rtin het t uge nwoordig Kll bloe t te .tuUe n stemru.sn,
n d~ze 'i'erklariog, in verband beschouwd met de 00ddriegelijke k~ nteek"me~l e8DE> r toena.dering tusschen
~~ol h",ltl-llOriike fr/l~ f i~ d e '!' De3kpnrtil en de liI,ker
ij de, l!Q '\P ~ UE't blnJ lot de co nriuaie, dllt de "oor,erei~end" onrlerhaurleli ng en eenef coali lie reeds heb~
,e n p\IIoats g~b !lJ . Ean aooere yrang is 't, of de po;iD.g IOU gelukkea , al\tlgeZit .D de IJeakisten Dooit gelegell wudon tiju een to ~stnnd in 't leven te foapeu,
lie Iln.U Ko low a.u 'risr.n. een oVt:' rwegBIIG tl D invloed verj

M. G. C.-· "- 'liter, Z., Ztlotte.

~;i{;~I:~. 'I{i .' ~._ °S~,~~~'~:::iJ~;: ~~i(~~~~~::3~ru .
Ofl't"ou,·rg, G·. ,T, l\ 1. ~. Vnn (h:y r. , D., Rotterdam.
Pit3ui ese, oN . •J.·- ~cuippe r, D., liotterdam.

~t.,

~~~~:~l.~ n~:: 111; H.,;-:~i;;.~01~;:, ~,. ,... ~/~~ ~:e.lll.

p

D· :;: ieHwed i ~l'
~ n bC'OH'I.

OY 1: J:LEUE:\:

heeft

j)I~.\L ;:: I'I)!l5~eerd.

\Y. ~.

M., 20 j, l{ ul l H dam.
Bauschert, J. G , GO j., Amat er,! t\Ql.
B ~.un ~ ngeo, A... 1\1. V nu U!;rech t
Bodd .B1 ", nfllit;, .1, Hi ., T dburg.
Co-:n rn llutl:: n1. H., 59 j., Hl!url!~ IU .

d tll aifdtl n J;\6

de

reis \',}ortg~zd" .·Hle~· ~·~I

:.1 0 Blanche. l-.J :.mu::. r!lul"b, Btl.ta'l"ia

SO L~~~~H~q uOl~~;~lB~t:~'i:\

:~ r~:.· CLallgtco,

C.;\. ItDIFl, iu ladin g, 20

NIH •

(; IU ~~;:'\OC K ~ertro ld.! n .

;!fo l\nv.

Sanderln nd u. Anjer

r;orn~1i~, v.
~mbo i\lll. ~t.

.Ton ge

Lin(lern B.ltnvill.
n1lln via

I.1\'g UI'OOL \·edr.:;k keo, ~R !\o, t Fi!l7.t~ l. Anjl'r.
D

C-i e t et>, C. J ~ 61 j .. Amslads {{l.
Der okftt:n, A. E., '7'2
Gouda.
DUrJi:!~n, j :!If?E\t .~. kind
J. 'fun der i{otb.

G~~~~.~~1~til:3 ~~~;I!;:::rJh ':u~d~'ov. l'l'iust:~ !\maiia. 3t., NituwedicjJ

~~t·~~;!~i~r6~\ 23 DDce~. ~~~I:l~l ~~~~~~~r~!):~ ~'ata~~!~vi:~\ mo,.
ben lnidJn;,'; dn reh

Eg g~ r~,

\'ol)t!zetten;

:IHt~

wd 3:1 U lJoDrd.

C., 50 j ., Aws terdllm.
."- YA.L~J(lU I"H 30 I\Of, Eqll:t.tor. Pdcr9cD, ,' . B.. tal'ia
II·art, M. :t, :;5 1/ 2 j., J~· 'J!-'erdf,m.
I.l\'E IlPOOI, 28 X'H' . F iDzd, I,l\'erpov\ 11 . ADj :!t
H eer. Jil. D o- Sw'BI, U3 j., ltidue rk erk .
Herk h. . tf.l, .T, K , 15 .i., Rottf'l'dam.
H(J og, .~~ (L .T. G. A. D"~13ruijn t 77 j., A1ueterdam.
M A;1. SSLUIS 1
Jag ~r, O. J.-\-IlD U t !' Jogt, :H 'j. , -tlm1'lterdnM.
nul. l:!underlund lluar
KialkwDn: W.-Po2l-, [i3 j., R o Lt e rriam .
Aile! wei ::.an boord.
K o nijn, A ., 6 3 j ., Hfl urlem.
HU'L'l 'EUO!. )l 3 Dec. V...l~eD s ~:t.t,j culi er bericbl W33 hilt
hnhcb :1' HoLer tU ! H t.Qdr il.:u ~, h pl . W. ll'gernu. V3 1l, l.i( r nur
Klio lhm:mn , wed, J .- Trup, SO j., Nijrucger:.
~la~a~~i~[g~D. 2dtn dezer op de hoogie n,ll Beilchy Head. Alit, we(
L~~ uWt!ll, nL'Vtlll Rolford n.m.
Lind e..,",L"r, .J. 'Y., 3 j'l RotlcrdnlO.
FAL\lOU TH 1 Dec. De N. I. $tOOlll~o ~ t Amboina. kupL vaQ
Mcijd en, A. 'Van der f125., YJasrdinsen.
~~e~, :~::n;~~~g!~~~;~:r. ~~~~:~: !I~l:~je~~i~'htc~, l:~ir~g&h~:nb~le~oollv~:
M~ijer1 J. Roti~rj It.Ul .

.'Schecpslijdingen.

M~ije" Cluwan, .A.., An::3tel'dtttJl.
Querido, E., 77 j ., R oH.

.Gcpraaille Schcpen.

/!<lit e lf. r. A. H.-Botj e, 62 j .• Am.t.
BchoHe o, J. W., 9 m., .Amat.
B.pL.ng man, M. G ..1.- Y aU riet- Sluis, Aw~b
Btan r.. ~' Til., ~fodunB (in Noorwegf< D).
~
Taeb \' an Arnerobgen, lluroun.-bn.ronn. Van HeemstrA

. 26 j, Baafo.

'

V-er.'~ :' ij c D, A. F. C" 26 j., Arnuem.
Victoor, 'I~.. ed_ M.-L ozer, 77 j.t Arnst.
ViEBe:, zOOD VAn K . A., ~1 m' Hott.
·Vt.1enl!!, H. L., 58 j'l Rott..
'Vries, J . De, 70 j J Span broek.
Botterdu,'I'b.
West, .A. Van, 63 j . ~ VIDsrdiogen.
Il.!.TA':fA, Nitn:~'e W .. krlll'eg II, J<tco"lu.Kmillopolid re, rIui1.cr.
~nne .. iIZ (2. 0., 21 j., Zelben•.
BA.TA'tA rou SOER4DJ.IJA" C9l1101h. Le Clerq
Barnoldt Moen., .... d. J. J.-JoD>:i •• 36 j .• Mu....n.
SAM.UtANG Schiedam. GQfd-,old.
Beoll. N. O.-Vrij. 68 j .• Graningen.
SOEll!IU.IJA. Marie, v. d.. Kakbof(,
Breeland. T.:. 37 j .• Amsterdam.
A .... ".terdftn.
Brcek, .S. M. Va" den, 75 j.,. 'a·Rage.
~A'fA. VIA., 'Niell.we Watctns · I. 'f" . Lorn" e\, KO~DlOpoliet. l[f
Dirk.~~ager, . ~'j 1~. j't lI~lo.i._
Bauer.
HnCo"sehi J .. 63 j., Kralj"gen.
~ATA V.IA. en SOEGABAUA •. GOQu.ell, Cror:ket.t. A'.l.«rr., Vi"or.
GI ..... maker• .T., ·as j _. ,}'\hden _
l

schepcn in Lading.
J

L

~:!l~'~ ~~ ~!~M~~i~=~er. 80 j.,

W01:en

E~ n Ruder D~l\k. ist i sc b org:uln Pnti Jy,'oplo deelt d~
~ IDttiming Over Jell algelU eenen to estl\od eo ge~lt
~ tijns inzi ons eellig Ulo gelijke middelen san de band,
) w~l dt;l cOI'I.htie V&U h ~t centrulll en de psrtij van
:O\OUlllll Tis~ll . T~o Qu, ut.i eu 'fan eene COU litlB tu~
:hen dezeD en Senoyey kJ8 btert 'I; blad do He~i!i, dllt

J

t

M.a~•••gt

den Pelter Lloyd i. nog niet ,oldoond ... om aan bot
ge.aar t. o.tenappon. botwelk do Deak.partij ...mijden
wit. . Zij moat de be!&8t.i.::J.g~~oorBtel1ec van GbTozy
aa.nnamen,. 611 ~ wan Deer ZlJ blJ de de~~tteD eeo ooge~~
bill, verZlllm,de IlRnf316ug Aslot.en te bhJ,e~ en .. ~(Jor f
beJang vaD, t land overweglogen 'lan p aatseilJ eo. 0
peraooolijk~'~ aard op te offdreo!. dan 30U r.ij plot8ehD~
yoor de krllus ataan, WJ\.Qrvoor zlJ tbana zalk. een a
keer .. n don dag legl en ... Ike de t~.nado.l.g .au

t'tD10g.

Drechmcier, G. »1. ,T. -l,V f'l' r:t'r, D
.A.msts!'dttm.
Dupont, J, ·V{. L.-Dllme.;, Z , l~ 'Jt terdam.
Grep.\,"p, o. S.-Bouw ld n, tW':'e D., Am sterdam.
Gr~~!:~~ie ck, .J. G.~T'.'n [{Gn te de Lal1ge, D.~ Alk ..

A1deL!.o !'"",

riel. of partij .kri.i. in 't I•••• t. poepoD.

een officieua blad, d~ weenio tegeo bet voor,tel ,an "

d_ ,oaopon .au 72 d.. imetcr diepgang mogt
·n t. ontb.oke.,
EVWEDrF:.'P. Di!lgsdag ill O[}lliellW een lQj),lrooB (if'

Koolteer, en

~:~tl~:' ~~e~~~~~'~~l~:~!~~, 'i'I:I?:.i Cllo.
Too i.ll , A. Den- Bud) Z., Bott.

K!iJ r~ ..'r ,

bedell nidt nog fermeerdereD moet door eeu lBiDille-

AD VERTENTIEN.

~~~l~::\'i~;:·J.~f~I~~~~~~,t:; g::J ~~~t;350\'een.
Prir.: ~ ,

I

I

Li'ng en, ·\V. y.-Van Dum: Z'J '5 H:l ~ e.

.Pels,

ter be~

IHlen!) ferge!:eld gaau van d" muzijk fBO trom en

~::~:t~lrr~·
~/H \';::,,~nen'\l~·sS~~.mi~~=~' .l~:t~t. ::;~~:I:':!:~~~ij':~:~';:~~ir:::F~::~::'
~:::~:~;r~:~:I~~ ~::t~
M8U~' e, A. en A . S. J. Cnrb!:!nlll ~, Den Ha.a.g.
d I
'I'
"
. l
d L d'
Potmxn, J .

nood8

.rbit.... op 31 December 1877 of 1878,

0101. D. bewo."," frn hot Aukerpcrk aldnar wor.
ook dikwils op bet gezi gt V,,,1 eoortgelij ke axe,.n onthalltd. Ollmidd6!lijk achtljr hunno ~ollingent
~t tOogoZilundo .BOttfOllverJriut" lig t eeu In8Lrucil.artuig, waarop mew. de jougdige 80bepeli ngen
! vrol:lg met die atrnf eigf'o manIt. .

!i:ft,~:~~~:~~~~:l~;?:r~~ifj;~:~;,~,~:'d~i~,:i;~!~f:;':f~""~;Jl1~

,

von

,,,obtllchip te Nieuwediep afgestraft, en we! met
mind~r dan l e'fentig flla g en, rfdU einue het ke~~
tiD om gena.de roepen "an den delinqu ent ,"oor
)Ubl ie~ mioJer hoorbast t~ ma1on, deed ::ol ~ O bet

Amsterdam, 3 December.

Eindho-

B. 's ell M. !<mpleOIBn mu der H oor

Rot~>

Handelsberigten.

•

C. Von Tuberge'oJ

"t. VllU doJ Vijt:ll' I, Am:at.
G . Yau U:I A. If. Vlln \\To~ld~rco,

'g

!e voltooijng' 8n bruikbo.arh;Jid voor Ijlkandtlr p~-

I

Midd8lbIUg.

j

"

~~;~a:;~A ~m~tel~t!::t·A~=~iU" DuiDker.
~ACASS:R,' '' 1 . . . .8 Brakel. de Rouer.

PADA Nf., H!llIud.i.,

t,

4. Veldt D.. Sa.iriuul.f', 8c1unidt

:eker t .

Opmerkdij k is J t dat Se DDY~Y'S organn, de Jlu!i!l0r
f'oli:ic:a, der.: e prow'J a.ti~ tot et;}ne mi Dieterielo Kr!sis
118 eon doell .:. o~!;) ligt~inni ghehl branumerkt. Sennyey
vi ! dus blijl{ bnur 'i'!i.n geene coalitie huor~oj e'fenroiLi

.15 L ony:ly, die io zijn Reform verklRl\rt, U!lt de tij d
Joi:i lIie t gekomen is om de peraonen DBo te wij ze n, di~
0. p lra.ts d tlf figur=:Lll tLlll ~o J;;ten optreJ~n. A.tl~~n ge-

;eillkt 13 zegb de lion. TI>i·t n,s org!llm. naluudiJk Luoyny, dtl illtlD die 1.ioov eel bot den treuri geu toeBttl.~d
i'Il D Hongllrij&'g finan~ien bijdroeg en do pretentio
uec-ft wade r t~ zullen opbreden wann e~ r anderen do
hel:- >ljes ni t bot fuur hobben gebaold!
j

J

De l~iJtf.r LZo!J!d beantwoo rd d a in ziju nnmmer VtHi
27 Nov. de oplUe rkiogen, ws,artoe rijo artikel Oif.\r
Honullrije's polilieten toe-staud in de pe:'8 BaDleiJing
~ilrl gegeven. Men ~i}gt, aldDB ongereer drukt het
blad t ieh n it, df\t men er zich \' oor wachteo moet om
een ontijdige krisis in 't leven te ro opeD, (,oc b men
Terr.nimt te bewij<!:en dat ze op ' t oogeobl ik niet rtled8
op bet punt staAt uit te bAt.sttJ tI, dsar 't toc b boogat twij.
feluchtig tS, of Mini:;,ter Ghyc~y ge negen iii doo strijd TOOtt
te zeit,)!). D och boY~ndi en, ook al slallgde IDen er iu
door aH~rlt!i Imnsbniddeltjt!'8 d e o bt!sta,aod en, hoogat
ge raar1ijken toeat&lld te bcst endige[l, l OU b.e~ ZE'e~. g~.
waagd zijn de krieis te doan ullbarsten. jUlllt b :j ne
nieuwa rerki er.i ugen, wnnt feit-!;'lijk beeta.at f 'looh ee~
fast aaneengesl oten Denk-partij, noch een c~~trmuppa.rtlJ
met cen duid~lijk en juist o;nscb rE:!ven progl'~mmll.. D o
ki eters zoud €'Q <lus gcbeel overgelE',erJ. zijn allD d e
agitatie-midd e!en der ultra.'a, wasrdoor het parl_eme nbuisme in H ongarije DI et e rlll~tigo gefaren bedrelgd ZOIl
worden. Parij-hervorming 1S "lechts ru ogel ijk in den
bQetem ran h~t. ptHlement en niet bij alg e weene fer·
l1eliulJ6n. He bl·en deze plaata, clan moet san h et
hoofJ °van den Stant een Minist~rje ala.o, wau,rvan de
ki9 ~ere weten WQt bet \fit en dati kracbtig geeteund
wordt door een aanrengellote n meerderh e: id in bet p.r·
lemt'ut. die op grond "'an baa.r progrttLmwa met lelf·

l',rtrouwen de vornieuwing
kieler. nagen kAD,

TAD

4&... ma"dut

Vall

d.

Best Portland Cement,
Gla'l:~n

V uur¥aste stee l1en (Raml!oy.)
dakpaon8u, groat e o c!ik soort.

Ballust schoppe •.

(56)

ANDREaS en DE LA CROIX.

VerkrijgbaaT by'

Gustaaf Winter & Co.
Engel.ch rondo .ierh"!· plat- en aehtknnt IJZER
van ~itg,~zo~b~,9 di[]~en~! e o, - EQgel~cb ijeer in bladen
no 11 6 ' I, en 11f;' '9D r;.
Ge.!UlJ.gen Spijkers l Draad-en-Klinku age!sJ
Zinksp-ijktH8 &n Scbro6v6D, ~ VeldelilidKen met ijEeren
!elltih..t curs o~ ~ an .. 4 wislent ... ~ .:ZHrentaaf, ,~
jJr <jJ.tII::UHJ U,

-

.lH ..· O . ........ .... O ... ,

-

... ....J -

"J ..........

. ~~

' i

t nt 1" in ~ci8tE1n 811 doozen, ~ Patont. Pu!l2Y Blooks

va.n 1/'1. taL 8 tond, ~ Paralel b:mkschroeTen,- Boor·
machine~ met ztJlf werk eod sanzettoestel, vliegwiel en
Para-lei baokachroef mot. en zonder Y'oetstukken. (68)

Fijne Tabaksmatten,
24

X 42

Eng. dm.

Singapoor

Planken.

,L~D RE AS

(;'7)

1Jz eren

en DE LA Ol,QIX.

Takelblokken,

Scbuurpapier, - GegoteD Stalcm
kliuk en brmdhamers, EngelEch e 8chroef-!jl~ut91t·
e n EQ gelscb Terfrnolens, bij
(59)
GUSTAl.F WINTER & Co.

Randl.uigpOU:1pen, -

JOR: VAN VLOTEN.
Beknopl St.. teburgetlij" b.ndboekje voor ieder N.·
dcrlr\ud er, die zich van r.iju plicLten ~n rechten
men@ch en 8taat.~burger ve rgewieeen wi!.

(61)

a ll

2 '/•.

Prijs / 2. franco per post f

G. C. T. VAN DORP en Co.

Eau de Cologne H S
van -

ENGELHARD &

00.

B. KllTIIA.US en Co.

Wordt te Kopp Aangeboden:
Een Robinson

STOONIKETEL,
'¥an S ii J 0 P K KompJeet,
I_ngt_ der Ket.J 16 '/. Eog. ,oot:
~_
middel!ijn
do.
4
,
, -'id. noodganlj
1 ' /. •
Information omtrent de prija e".;::..
don Admini.i...~1It i,bri.1I Q(r ~ '

.

.-C , .

~,

goedge,oud~c

II

en t:erataao:

Kraobtene magti g illl!, dee KoninglJ~ mo:) t ABD,ulling

I

~:~ ~;: ~,o~~~.I::~ !~, ;rb~i~o!~:!d~:~/ 'e(SB~:~::~ !

t

afcondedifiC, eu bij dien t e ,Bezol!lri en t a PatH'roe~(m
gezamenlijk t lal worden in dienet geBt~ld een grifler,
op .eoe be.oldiging vao .f 175.- (<e. honderd viii En'
~erJlmt;g gulllt",) IS maanda, met di ...,u vt)rBta~de uat aan
de: griffier bij laatatgeUot.llDtle laJ.l d ratien ook r;oodanigo "erkzaambedeu op bt:'t boaeau vau het ho fd van

g."••telijk of plaatoelijk besluu. illnneD wordeu opgedragen, alII

r"ndra.d -

met de fu u ktien fan

griffi er b,ij

den

.... Ik • • I.ed. hoofJoaak [liaot'.n bliJ,e n -

fereeni gbaar zijo.

_ _ _ _ _!!ItL§iIf1~l/DIl'i'~,....~.?:6·i\ii~"r< " .,,"":,;.,

TELEGRAMMEN.
Batavia, dd, 12 dczer.
Ootvange n dee avo nds ten 7 1)re,

.!.'fCHIN.
Telegram van den Kolonel Pel dd. 9 dezer v:ia Penang.
In L ongbattah werden 31 Decoro b., uegen ve rsterkiDgau en vi t!or Btuk ken gC8c hut geu tJill en , Na he vigen
tegeJl staud wlj r de u £It! n:. ise ig iL1 ! Ja 1id it i l'U L nm p oc
oe b tlz~ t, wntt.,rbij de lui Lt:!1lU,lJt·k w"rLl er tU ee8tcl' l\:lu lp

lttr eo 21

rn i DUtH6 0 8 o~ u vc:d eDJ tt D

de ,M.:ljoor Ro ms ·

winke l, dt} K npiteiil ' van El al: ft e u J .:! ~ ill itella Dt VIl U
BeU Dl.l kolll li gt eu de lu it ennnt R'~0 11 ge vft,ariijk , bu-

n cfeDI1 61 miodc rec , g\!woo .l ~ iju ,
D tl vijtJnu ve!loor 171 ullcrien .
De vijand vAro.dru~ t nog dagelijk s o nw con vooien .
~DeD 4den ·JIlIiunri L ong bat.ta h- zni d be r. et..;
ua.nr
W t>8kU9t 2 J"nu nri \Oe r trokke n,

ue

Vao 20 tot 31 DeceOlbel' is

gef,onJheidstoes land

m erk e lij k ve!'bfter ci , se dert iets UJlll t.ier g UDstig.
"B eD' g ed e elt,e Vlln P ed ir bietlt o [H.l~r\V erj>ing fUlU .

von S u tunrn.u g.

Jao. 12 N.d . I nd. ~t bt . K oning Will i.",

"t e

Aile.

w.,1 •• n
.'

h~t

be'i'ti Lte

,oor eeni ge

dHgen het

ill J .

V"<6 U.

Schepen

~u.l.U n J.·aug .

Vries ge zo.g -

"ot)rc!e r G . Zllij tler h ~LlJ L U ~ lab . A .. ti !"co.s, Buuie r, vun
O ren, vIti Bri ptl(Hl, BUlJs, M ukr ib, '. ..: hu :.s rnuw, .M ien·
tj ~ 8 en Ec htg, Hor oi l3d E Cbtg. ell kind . Mn. P late,
l
M lJVf. Kuel..bt:l , T lI"t:uug uU 'fUll 'l ' ltd c n " nu 1>u tnvi a.

Besluiten en. Eenoemingen.

lut u!!8c ben wns d o IDan t el j osg~ rH nRt:

en

de

yol~

I

EOO n

kupi teiu,

r!~~d:~bil~:~~~ii: ~~fe~s~::n:n:8:ri~:~n~:g:~ \' :~ l~:i~

(}~ TS L ,\ G U';;

Op

f;::~~:~D~e~:o~Pl~ei~c;·'~nU~etd!~~a~d ~jt ~A~:~:i~~A~~ ;:I";U::
CI'- d~ xornmie. d ~ r eer ~tc kian a blj de p 05t·t ll tele g ca af- alen ~ t
H . J. :';chOltcl.l.

den e n o psc ht,jftt! ll ver to oll en , D es lLvun d 8 werd ht' lli
door u)} stude nLt' 1t eB U 6e rt--n&d ~ ge brrcbL D e \'l'ret:l l.l i~
g i r:g VuO on del"w ij zry ,s in h t'~ 3dt3 d iBtri e t. d ie jllj::t~
v er~ad tT d wafS) zoud rlet} hoog iee ran r cen fLd res t'!l. n
geiuk wt.:'ll 5i c bin g ,
BllED!. ,
D C" bissch QP . an 13 l'eu /\ heaft bl)l toc :r. o: t t) t
knpe lauQ t e L eur, Jen wel eer w. heer G. V :m D ijkj
to t kapd fLllIl i t;) O(; t! te;: h() ut, oe ll wt:ll -l:I erw. h e~r 'V.
H, H . Tt"yc bint-i tot kup e tann ta Alp h t!o, d"" Il Wt'~ -

:~\:~~~,e rL!~ ~ .. gJ:~:~~s/
l{ I JSEs .u nw .

T ot tl\·eed._ Jl. t t a d,g eD ee~becr to Sam;;n ng. de g C" t zen c.ffi dtr \':1 0
II;czolldheid qt. fe :. .. !e .i.la.!S! t .A.. K, W. Ar ~ t z e DitB ;
~ c. ul"" "~''" - ' 1" - ~- - . - ., ' - hoo Cdondc:r wiJzer all n de o petJba rc

1 ul lIut.o . w t.o U<J, .. , I, 'JL'-"

te

~ am a ra tl~.

.. ... 11

de

-·0 -· •

lague

~..::buv l

CLeriboIl It. Metelcr!tamp,

ailD

'1'at hoofJoaqenn:zer
de op2.c b:Lre 18. bere seho ul';. Cberi bvlI , ,V , H,
Heij~ w a n , laatsh liJlr.: D.lw fdoDd enrijzer :la o de ovt ubare li g en: se:5ou t
te l 'oerbingo (HaJlj l,l ~m a ~)J OOlaP-£i f an Hlttof hi t Ned-.:rland
teruggeh erd,

Bl J lJE IHNNENLA)( lJSCfl BBS'£ VliH OP vE
BE ~ ITl N G BN BUl m"
JAV.. EN ~I ADUR'A.
1'lIt koa t ruleur do:.r eento k la.!l ~e. de kon l roleur der lft'eeJe klaU!I.F.
fO u l~ab u.

rot koctroleur det tw etrl t H u se
bet r ~kk iD g bd:.lccd h eb1J e u .j~.

C ur tin!, lllt,t:ltelijk di e
\'lI.n vcrlvf ui t ~o de r!lI, D~

teroigekeerd,
: ,t,\ I.i "iIO I);O \·t: k L I::D; lJ ;

Tot ui lrtlildn g can del'! t;e"'-Ezen offielet l'lI n gezo.cdllei d der ter. t e
i iau e A. K. W, !.r 4 tl.'; lli us, nm ce . 3 akt<l V,,1l t(.lc:iali ng tot de

~l'ot • ~\l:e~~jlJ~;ga~~rd~:.c~::~~hcrc:rl,~~k~;,di~ee p~~~~~JIi. ~ ~: :;:~~:r:k~~
nD to&IAti.ug tot de ui loeicni 0::; d,.r

g-.I:. t eli·hee r-eo

ver lc.5 ~

IHHld ige pn k:tij k: t e 't'oeb .n ( Kca b:a. D).
•
Door deJa Dirblr:.teur ~' Jn J ma it~ e
Is

GOl: DG }:K.EURD ,

1$

b i n lltDh,n d~ eh

" tati)ti~k: - b n J E II.U

be,t1l ur, chrf n n het kadutU:lI

.. hl:. ar.

Oat dour do:u L all dn ad tt· l'roLo: i ng:go

Woge.lu 1"edrck. en.ol, ilb buifJ{:ge1foo n iouh stiltl.llt-gri ffie r l:ij di e

• ugtbllnk
IJ.(,alrolc:ur

\JQit~ 1i bu..". .. r

\ all uc u landt, U, }<; , SteiuJIlet z,

biJ bet bi oDtllba dich

Il ~ i.

_,.ut-

bett aur,

INLANDSU/i BE$T UUR.
OXTS l,,.. (U: :S:

Dil

....

::bl::l;:D)di::a:~ ~1';L~j:d~~a~..~i;~'D~jidj" elafl..g ~Preaoger~UegeD I

ai Hedjo,

Kediri,

no.

de "{l~da n a

Vall W
lingi

Tot ;:!:a~a r:d~B ':l~"~ilid~o:~~'~~ll~;dj:~Da

Tna:!! ngaul hi Sail",

d~r ct:t te. klaue

Y«Xl

INLANDSCll mWE RWJJS.
a Door AU l uie hnt ,rni.dut U n Hilli toD lij ll
MiJ DK PLAATS~tl~g;"~~~~~.~~~~~NSCHOOr.Ko mns sIE
4

.I'£1\O}:)(1) :

Tol

R . K. ae miuu ri u Ul to R ij .

A M~'tEIW.1...\L

De Gemeentcrnud h eeft get onden Cell
brie f fum de Min ietera VEW Biont!- nl au dsch e Zaken en
Fiun nci en, waario A mste rda m ~ich bereid verkla n rt
de Hoeg er lioegez~gJ o D l1 d~ ro bijdrnge \ lW dr i ~ milli .
oen in
ter!J1 iju (la u de n Stn!lt uit te ke eren op
den l~te!J J D.IJUIH ij } voige nd e op den dug dHt hd k a~l{lflt g ebe e ! y olt~ojd eo voor h f-t vOl·keo r gtmpen d is,
1I1 J~ onde r~te l hng da t., u varee llK.OmM tig d ell br ief die r

eeu

"bIiu u'!tefe \·nn 17 Oct , 11., op 1 Octo ber

1875 zf.l.l

wo r d~ o,. . ve Z"' k rege ~ e~ 1I ge ~~ in . de , ~av e:n , te r d i<- pte
i'a ll v .oO lllek' r ....: AP. , bl] e en m lOlmum breed te vall
10 meter, J tl.~ di~ gau l op ten rui nBte die afUleLi ogeu

zll l wvrrl t'u gelJ oud el1;

dnt up d i", n dat um aIlt' f errlere wc rk en in zoo ~e r
gtw ordp rde u staat r:1]1l ~D ziju, dnt hdt kUllaf'l.i geopend
kn o ~~rd cn voor ~e scLepen, wel k ~ met die d ie pte
, .&.n D, OO ffit' tt;! r....: AP. de hay e n ktl nnen binne n
C O}1cee~ ie en de t eg enw ooi"d ige bes tekk en bep84ldo
diepte znl tiju g ebrek bt flll t.CJt lu tors vardi ep ing znl
wor d an g ehoud en;
en 'It" oo r t s on d'3r ui tdrukkelij k:u voo.rwnarde :
1 Q . Oyt l! i t kan:ln l 1al word en verbraed tot ten
Uliu~ te , ij f en d ertig Dl et t:t bodembreed te eLI ver r u i.
miDg bo iten de zeee lu izt'n t ot ten m inst o 20 0 met er
bT eedto O\' er 2 00 m et tl r len gl e;

2°. dot op rli t ka "a.1 dna. do R ege ring •• 1 worden
geh.ndhn.f d .en min im um-peil vuo 0.30 M. ,-; AP.
er: w~ j doo l' he.t a:!nbr~ ugen ~n t o e pl~s8e n der noodige
mtddelc D o m blo:.eo r1 t r dag cu t ot du.t p eil ter u" te

l~~; ~=f;k.d~o~~~~a c:.~ ~~~ittt!;;:r~l~~o~d:!.~:~'~~:~
4i.hikhhooi4 faD. TandjI)D,·Paudn.CD W" F. K.. J . .... bkt, kvm.
.... 0-, hot ...i.dca&-t.idu"U.bpr.au,

~

3°. <la' het ho •• t gebeol vultooid . ij 0p 3 1 Deoe mb er 1877, of, zoo de R~geri ng , erle llgin ~ fan
di en ter mij n om·crmij delijk a ch t, Iliterlijk op 31 D e~
os mber 2 8 78;
~,y, da t de regelivg der han geu de vraagat nkk en me t
flo K~n s &l waat! c !lIi.ppij tot .s tAn d k omtJ op de gr o rJd ...
IIlagen, ill C6 hiel bij in aflluhrj{t; gOfoegd o ~ i!l8~ Te

f enat.
I ;,riien d e boeiissin g over dele 'foo rwQarcie n, !.oO f er
tie :Rt-geriI!g daa rb ij is betr okk eD, onder d f' D draDg

van bat tegC!oDw uorJig' oogenbLik b e &tf fUH IU('gt ont.
mooten, ve rkl: art d. Rlad ook ill ••"e I.to. bolding
der .ubtiJi. te b."iIIige., i n d I • D d. f 0 I too i-

J,OJalitie de C' parLijo u .! l chijnt te Pea~ de ulf'ima ratio
va n Rll o Et slltama nsw ij sheid t tl Zijll ; ondll hks de t r e u ·
rige otlde rvi udill~ op g ednfl D g edu r ende d e lan g durige
Itri sis in het vo . .wjtl.sr, weJIe met het optredeu fan het
K nlJ io e t B it.to- Ghy cz:y eind igde, ko rn t mau op ni eu w
op dit defJk becld terug eo meent men, d llt aileen
daa. rvil n voor Rvngu.rij ~'B fin !iJicieel eu oekoD omlsc b
htl rst.HI be ll t o ve r wo c hten ie, In w e ~ rwil Vl O d o g roote
vorwRcb tingeo, wel ke lllg t: m eeu VllU bet opt redt!o va.n
G hyc.zy ge koesterd wertien, \"(wl'spelt men wed er een e
mioiBlrerit:1e krisie. H at h oofu orgAIi LI d tJ r D e &k~pRrtij
zei do in cen buo fda r t ikel, h(o t wt"lk in beide de elen d el!
Bijks groot op r; ie n e n ni6t mi nder verwouder: ng b o,i\r~
ctlJ J dat d e t~ge n w oord jge toeata nu onl1 olldbaar iff en
de llegtringep a.rtij
in een on mogelij ken t oeetlJ.nd
ve rke tH t. D cl li tr ijd vo or ce n a ndere pa rt ijfor mering
kan u i t:~ lll ug uitblij ven; hoogs leo s r.al bij zict.. Diet
bij dt) be gro otiogsJ.iec useie n opeU b!\reIl, ml\Ur d BO is
bij o u \" ~rmij J el ij k. H et bes te wa r d 't, d e krisis t e Vt l"baas ten, opdat de nidU\fe U ege ri ilg u, lii bn1l8 DOg eeuig
g elli in d t:'l s cbatkist ri ud ~, "f:lomatig Vtl-Q de j ongste
It)f"tn ing .
Een a ude!' Dtl nkisti sch o rg aan Pe&ti Naplo deeJt de·
za lleoening o ver d ~ 1J al ge lUt1enell toeBt~od en geeft
de x. ij nIJ inz iens eeuig tllogelijke midd dlen 8a n de ba n d,
en wdl de coal itia Uti bet cenLrUDl en de par tij vall
A oio tUan Tiszll. Ten aa.n£i eu n tll oen e co&!it ie t U;ische n d ete n en SeDn yey k..Jaatert 't bind d6 n ee s, dut
d ~ lllatste etu te rt:' l:1cl ionl.lir~ u weg, ueH n oods tan
ko .. t ..! Vt.l.U ti o.lO purle ma nta ir e n R a~ e l'ing 5vo rlllJ r.U·J in~
sloa n, e u d e eo, raLe lungs o. nde reo weg ht!t bestnnn vaIl
It Rijk in g e VttlH' ZOQ bre Jl g: cll ~ oflw elijk doo r de opt. egg iug \'lUI deD .du ngleiclt va.n lS6 7 e o z-ijue Vel'fau·
s in g door d e perB J uele ooie. H ~ t blad bren gt ill
uerin nering, dllt Tiszu ve rklaud heef!;; tegen het b ud·
get VIlO het t ege nw oor d ig .!CabI net te zu lle u BteIll tn8U,
en deze verk la r ing, in verba nd beac bouw d wet d e o n ~
bedri eg elijke k e nte €'k ~(l e!l e e Of'r toena dorill g tmi's cuen
n , .~ Q h ~l !l n ()'t;; lH\

k~~\":i :B l~ijd-~~~\:~~e~~ l ~~ i:::R ~;;tua, ~Q ~ ~i ~ ~t G
ULt:d'

k eeretl;
I S DE RESI II ENTUJ KEDlRL
'1'ot ;j~:D.~~::o.NgoeGoet, de ,,!'dau
Xediri raden ngabehi
fJ'ui "edna ua

b e~

a8uburg be¥ind cu r. idl op dit oo~enblik 92 s tude utcll
md -1 professorf'n. Nog nim me r hee ft bat "t! mi na ri ~

I

d.t op 1 a ugu.l". 1875 die geul op da bij ri.

O;srSL ~ G.I-;N ;.

.;~~Y;\u~:;,:o~:!:~rbl~i::D~:;Orallnd:u~~~ti~I~I:J~~.:iff::n~!jo l;~~r ;:~!
k laue bij hd

A tUl

L9ftu tnud,

kvm t' IJ;

'Dill dour dea LIIDJ , aaJ Ie Pek~ I (JIl~all

Op

::t t~~S~~:~~e~~ ~ul;:~I~~e~

r e n , de n wc l-et"I'W". het!r J, B

be lang 'BD. It land overwegi oge n fan plaats81ijkeu of
pe-raooolijkei t aard op te offdren , daD zou zij pl lltHeliog
foor de krisis etaan, \V1\arvoor zij thaoll zulk een at.;
kaer san d el? dag legt en welk e de gonadealftg eau
we1.en ro ar hat prestige de r D eak-partij.

ALLERLEI.
D e nood .. n de Spaansche oob.tki.t o(ijgl met den
da g. E enige weken gel eden werden dagelijka nag 40 •
6 millioen real.n ( l .eaal '" I 0 .12' ) n •• r d. lege ..
g ez onden j t baDB boaft meo lDoei te cen milli oe n foor
dat dop. 1 bijoen to bre ogen en d at n og w,,1 nu de
.terkte von het loger bij" .erdubbold i•.
U it het .To.,nul 0ffici.1 blijkt, d.t men .an de flterrewacht teo P e.rije zich oul edig houdt met bet reruar-.
di gou va:} eeu tal eacooJ! va.n Bell r..;otlAni g vumogi:!D
e n afmdt iug ,

a ,8

tot hicr toe n o~ Di et

ill. D.

get ie o

.terreknndi ge Leon Faure.ult had reed . in 1865 do
han d aan di t werk ge illage n, maa.r do or zijn d ood eD
d. d.arop gevolgdo gobeur ten io,en in 1870-71 ,bl.or
hat vtl rscheid ene ja.ren ru:!te-n. D ~ sttrrekuudige W olf
heeft, nu een ja&r gei8 den, d. VDortzettin g laD dit
werk op zich g0nome n. Er zu : l ~u ec hter n 06" wel twa.
of d r ie j~re D verloopen, alvoreDB de te ie!co op gereod
is. Ow een d en kbee ld to g agen van de kolosaale afmetingen V80 n dit werktu ig} , egt bet Journal OiJicit l,
dieut dllot de gezigtBbuis 15 metDr laug E,,1 lijn eu
een mi dde ilij o vau 2 meler beb bau z,,1. HOllcb ol'e
b ekendo teleBcoop htleft oe n gezigbb ui l!l van slechta
12 weter leoglo en .an 1'/, IDBter middellijo.

Aangeslagen Vendutien.

Van afg ekeurde icr ente.ria goedcren ~IJ een del'
lo c&180 van be t bureau van d en k ontrol eu r dc:r I n
en U iho6l"regteu en iliccijOB ai lli er,

Au. n prof. 1\1. D,e Vri e ~ is Z a tul'uag J bij
.:!t) Len le olung \' 8 0 zijn 25 jr~r l g" a rnbts \'enuil i £!g, Ook
Jo or rie teg on woo rrli g e otud enttlu e t' n a untl e~ ktl n fu n -

der derd~ kluss!: bij Ile 11!l i tC!tV_Il J . U. ~y, h l:lIl Veo t:C s,

Bohijnt van oordee1, dat men de b~lJta.~d9_ moeielijlr.bOOen Diet nog fermeeroeren moet door eeD ~iDi.L..
riele of partij ,kriaia in 't lel"oll te roepeD_ MaaP, legt
oen oflicieu8 blad, de weertill t egeo but v-oar.tel f. n '
den p ..ter Lloyd i. nog niot .oldoend... OlD aan hot
geuar te ootBnappen, het ... lk de neok-portij .e.mijden
wil. . Zij moet de be!astingSfOOt8te\'Jsn vaD Gb10cy
Raonemen, ell wanoeer zij bU flu d6batteQ een oogso ..
biik verzuimde aan eengeeloten t t' bJijr9n en voot-b

ll

L'EIJD EN . .

Up H I%Oek, eU'I'd, tl it :r,:j lle bel rekk ing. Jf'l'.gt D!. ",ie ktft. de g riliH bij
utll landraad til Seruog ( Hil.ot IIID ) H . J::. BUell ,

viodt U . dlNnlng'YAD

Hoe staat het met de partijen
in Hongarije ?

In d errlnnd f. eer treffund! B en tllff:r er. l, It penseel van

twtt:j ari.,; f l;r! l.If uan r
kIll" d a Ce t ste k \asse
zill i ll:;,t:o bltilcp J1I.'o' a. C.ll
do Ha1.lt,
hen t. ,,'ebjui~ ' trlur DII.M Nt:d crln ud, wl:g e o ~ zid ;, te, a.an d ~ D pred. i.
h l1 t b'j do llcote"tanti cae gelueen te Ie .oh kilS ~d tC .. 1e!es .cn
O 'hl cfhoori ~hll!d. e n ) lit, p, }' , \ igt-li lL:!, en a~D dc., ku mm lt!

ge~eld"ord~,

Ikyd zeer weinlg ...~rklank bij de .fgoD •• k-p•• tlj;. de groote meord •• beid

t_on_i._io..g_eu_o~
Ul_
e n_._ _ _ _ _ _ _ _ __

c ell Ollz~ r bes te g en , e-sc hi:.le rs waa rd ig ,

r~t:1l

1'..""

ya6,dl~aon 40.

Vr ijdag da n 15 Jaouar ij. V oor rekening van den
L"n de van G ouvememen ts vogelneetjes i n 'd Jfl.ndll paith u is nUder. e n .

!;OO e e ll g~ ruiru en tij d sttum,

:~t1~ll ~tl o:~~ ~::~n~!~ ~~~;;la::8~~~~~~r;:~.

bleak

Naar"oit Peet
don

hu n !even. H et
dDt h it! r vergiltiging ba d
p ia.ats gellad . D e just itia d ~tld onJerzoek, t:n u tl.arb ij

~:;!~ia1JH~,a~~~1e ;:;:~:I!~~::~g::r ~e:?J:~~geindo~:~~~

had Utl Z6l' d:..gea t tl R vll e nuuu.l

B en grij aoar d van SO jureD bavor:d zi eb !lnD be t
op t ijfl ';0 00 1 die 13 j a reD gel ed e n
ltRa!' I ad io was l ertro kktm en DU uit deo Atellill oorlog
7.0U te r ? gkee ren, r.:.ada t de ·d ld er ill de I n.!ltsh~ :3 jaro ll
gee u LiJdio g va n he m bad on tv angen.
Il'oeu do tre in ntmkwnm, zoc hten de tu lrij ke na uwozigen den t H. ug keo r ~ uJtt () uue r d ~ re izigt·rs . E ind e .
lijk stu. p t me t n : tl uH1 e ite ee n rn iiilair, in etHl lllall t bl
g b'o\"l k ke lJ, uit cen co u pS It1 tl~ k!, D e oud e lDan ahlltkt
een krt!e tj lI ij bud r;ij a ki nd ber kend . L a. ngzlIll nI kow e n
1.ij t o t eikcmJer, dtj Hid er w~ge l ' 6 zijn hooge j ll.reo , dlJ
Zuvll \~eg L'ul:! e SU wo .. d e, .lii u zij a krn cli ten hu d u itrl'e put. Emdelij k \'nllen zij In el koers Ar meL e n blt!'I'°t' Jl

kaoaalo ,

~:n::~ i;:l':!:~red:nfr:a~ee:rb~~:~k~lloijo~:no;oel~~~n~~~~~~

Tlill

te u g etfcl! en ko is na ng e bod e o.

tr~ffend toolleel

'"nhe~

!

HA4.lt r.E:\!. E r beaft bier efj O lJl!r.s oa rikkt!lijk l'oQ-r ~al
plan Lil gehml. D:-. F Jt.> :.l wcr d b ij ee u " fami li a H. goroe pE'o, wier le deu aUe on g estelrl. W3ren , Spoe di g
slierVfJll eeD 12jar ig do ehter tje en e- eu i nwoneu d a
t ao ute , Do"l mao, haa dulaar it! ver fwar eu , ell t ijllB Bc ht·

directe n r vn n Zr. Ms. perhtion na il'l:! s .

~:I~n~a;blad

E :: u
pl nn.' s,

brnlkbaarhe'id

~;:~aer:~IC I~~rd e n o pgeg~t\ve n , om ge r egtel ijk lie word en

t! ta ti o~ ell w ~clitto

H. t~D ·OeT~ r B akkd r Dllar t:l oeru. butjll.

• Fer .Ned, l ud, S~uOW !. W, C ut'c~ d e

.oortzetten.

Nall r men verD uemt i8 op la st en voor rekening

gend

~chcp e n

Aa'ng~kolllell

,d.

8D

• I •• 0 h •• P V • • • tk " n.... d? 0 rd. nata .. t
w •• d g. ':." arb o. g d, 10 dlen 110, d.t do Staat d.
Mafttachft.pP'J k"n Ift,t~n f oortwf'rk en en a.lIa"n M il
b~b~e n te ,oor~i e n in hdt geeo, ue. noodH ter . be-elissmg vA(n R~.bi.tersJ op ~l De c~tnb er 1877 of 18 78,
alII de vo ,toolJog en brulkbu.~held 'oo~ alkand t' r pas.e~("nd . , cbopen vall 72 d.c.meter d. opgoDg mogt
bhJkeo t e ontbro'on.
NIEUWEDIEP. Dingsdag is opDiell w eeb matrOQ8 op
het waoutlJQoip te Nie uwed io p 8fge fJtrAf~, en weI met
nier. mi nd~ r dll.D 1i6'feD tig &laga n. ~l\m ei1ld6 het kar.
men eD om genad e roepen van d~n deli nque n t foor
he t publ iek m inder hoo rbaar t e ma ke rl, due d 1a \:l Q bet
, rane e-luu" var ge teld gafl,D van dR mur;ijk 1.1n tra m en
Clageoiot, De bewooen vaD bet Ank crp :..: k aldaa r ~or'
de l! oalr. dikwils op be t gezigt Y!\n 600ttgel ijk e axecutieo ontbftll id. Qu middell ijk ach t" r hun1l6 W'oTli ngen,
iu het zoogeza&tnd e . Boare.o ve tu r i ~t" li ~ t ce u Ine truct ie-vllartuig, W8arop meE d e jeugdi ge sc hspe li llgen
r eeds vroeg met die stra.f eigsn m l\a kt. '
~IAA.sl'RrcnT, Alhi er is een d. iena tme id in hechte uia
g!.rnorn eD, on der verdeokiug- van poging tot vergiftig ing en bran dst ic ht ing. Dd Ter dB cilte is du l1i~1.l 8 Lmei d
va n deu bellr L ~ge re, p r llii kan~ bij de Lilther"ohe golllfHmte t13 .l'lIa&8triq.ht. Nt\dftot de lade n vIm dit ge 1.i~
tJrosUg tie k waren gewo rd en en d ienten gef ol g~ ver~
Oloedeu was gere t Btl, werd in d e dl:or de dieo.Btmeid
toe bereid(! flp pulmoelf eeDe g !'~ otn hoevB61h eid phospho ..
l' UJ treVO UdtHl. Later werJ if) de 81~~p k aUler Ta n di e
dienl:lt houe d e matras n,n baa.r b ed in brand geetoken
gevon doD , Gelukki!ot werda n d e vlcun men spoedi g ge~
blu8c bf. Vadl'ti ~ u tlag6D ge i ed~ 1l is Urlt e~ ujftrig kiJld
\'a n gbJ] l,)o rnJ r3 u protl ikll11 t p!ots eli fl g ge.l!torVoll. ~Ien
"Ar fle ewt, d&.t he t lij kj e va n uut ki n d op la"t dar jus-

_ D e logementb .... ud er P. Ti d dtme val'1 Lon el eD, d ie
n&ar HollBrJd g ekollleu W8S om een l- lt'izierreisje t e
mllkeu, t1U r an wiem! zBa k vroeger mo ldill ~ is ge mnakt,
z i~ t ~en d unr van zij n verblijf I' OQf ger!1i:n e n L.jd olJ
min der- Aa ogernull e wijze verl eo gd. Op 1 De c to ol!
veroord eelde d "1 R egtblul kt alhier bem wego DH mi sbru ik n Ul ved r ouwen t ot ee n e cor r ect iou e le get' An
p-enlB!lt,nf VRn 2 j aren en eeo c bonte va.n J 600
8 ub~id jair 6 maan de a gel'augenilJ,
'6 G U_
AVENTIAG£ , A dVOCBRt-generaal illl'. l 'erp8tra
heeft in d o zitli ng van bet Hof fAn Zuid hQl! sud
(8 u rgflrl ijk~ K Rm er) \'an 1 D ec, conc luHie genoweo
in r; l\k,~ curatorell i n het f:ti lli~ e e meo t ti er ball kieraFIRMA O v}~RXLIP 1\ waarr&n onlangs we rd mt' lding ga·
lU Bak t, togeu den \'ad c r der leden vaD die fi rmR, be~
tr et1'..m t!o l.ij ue Yvrdering tot n fgi fte vau effeoto u, hom
d o\)r de R t:l cht.b8 Ulr te 's Bilge LoegeweMD, "au welke
ui~prRRk curato rer. b9bbcn g enppe lloerrl . A d v,-go n ,
kOIJ I'; ich m?t de be:z;waren, t ege n het te.n de.r.:en geWtl1.i e n VOUU J8 an!.JgevoerJ , lIiet vereeu igen eo c on oluJee ruoJ mited ie n to t bevetllig ing er fa n,- Dc) ui tsvr uu k
van het H of is bo pllald op 4 J anulI,ri.
_ .I hr. mr . V. De Stuers deel t in d~n Ned. Sptet.
med e, fl a t ue B elgische schi ld er P or i Rei" in het open banr r. ijn VOO l'n e ~ eu u itspree kt, Oill, gost eu ud doo r
etlnige b u it.~ u J f\u dsc Le nr ti 81,en, in d en loop \'n n he t
H)I(; e[ld jon!' e . ·ue
.
b e wegin g op g ro ot e scbaa.l op 'L
t (lUW t e 7.ettfm ill alle bGBCbunfdtt lR n d en vnn Europ a ,
~ NI..\{jerlan rl lli t~!:Jzond "" rd ____ Ule t het d!) ~ J om u it
vrijwiilige bijLi r!l,gllo ci~ g etdeo ~~ veru llleielJ , n oodig
t L.t Let '3tich be n "£4n eOIJ lUuse u m 'geb ouw, 't welk le l.'
,fOrVl\ug iJ,g 'Van i) et Trippe ohu is aa u de st" r) Am tite rd!].m t~ u getlc hontte nange bod eo liOU wor de D.

Wi6 11

t e ~o.lu arft,ug'~

.

a

en ..I '~Dec. d.
board.

-

N.d. Iod. Stbt. W. Oore. de Vri •• Zuij oer hoUllt
van BatBvia 10 Ja n, Me, N eill Uti Cv.
, (.

IV. Ou,." d.

'/' i o g

H.t Neder).• tuamschip "/,,,60;", " 0
BBtavia, 111 m 6 ~ 8chad e te }'sJruoll t h

bin Dongeloopoo.
H et HtoOtn B\~hip Hollan d, van R o Ltorda m nr.al' B.t" ... i.,
i. D ec. dee oc htends t~ S outhampt on aAngekoru eu

n ing \' oo r den

- - -Aangcko.m en ~chepcn

Jan . 13 N ed. Iu ~ . ::;tb ~.
Zuijd'~ r houd t -.ur !;)ot: ra. Laijn.,

ROTTEllDAM.
Gla8go w DBar

:~;: fr~t!1~'bt~i:u ttl!::l:~~h~lld~:r ~a~~tb3fCB"te~: '~o~~gll~

SGHRfiPS-BHRIGT Hit

. Vcrtrokkell

NEDERLAND.

f

I

frl\ct lH

11 e ~

U t):.lhHl.rtil

~n

de Ii lJ ke C'-

zij de, Do" p t ·het blad. tot de co nrl l!~ i tl, da r; de 'Wor'
be rei d ande onderha odelin ge n een er coa lhie r eeds heb be n pl ,.atB g~ h!J,d. . E~Il and e re vraag is 't, of de P04
g iDg Z VO g elu kke o, Rntlgezi \· o de lleu kis t en Il oo it gen egen .zoud ell zijn ee n toesto.nd in ' t leven te raapen)
u ie Il !\C K olo lll flll T i s ~a ee n oVl:' r wegend ~ n in vl oed verzeker t ,
Op merk~dij k is 't. d at S e coyey'c orgnan, de .Jiagyar
Foli: ica, <le ta pro yo'.! B.tie to t ean e miuit! t eri el e kl'i sls
alB €len doe H "o z.~ ligt~ iti ni g b e i u bra.n d ru e rk t. S13nnyey
wi l dus b!ijlt\)u ur V l~n geene couli tic huore n, erenmi u
ale L OllYIlY, d ie i n zijn Reform 'te r kII\ Brt, da t de tijd
lloit n i~ t g e k£l lll s n is o m d ~ pers onen Hall t eo wijl. cn, oi l)
io p:rllts der fig urau ttln mO ,;; t D!1 up tl'eJen , A.tl ~ea gatlCb lkt 1:1, l.eg t de H OII, Tidtll,S org aan. nal uurlij k L auy ay, da m Il D die x. oovae l tl) t den treuri gen toestll. ~d
vall H ong florij e'l! finll Doien b ijdroeg en de pr~t:entl e
heeft wedH r t o zulle D op t r oden, W1\ nna dr an d eren ri e
kns tr 1j es ui t het vuur hobb e n ge hauld!
De Pf 3i er Doyld beantw oo rdd 0 io z.iju D umm er VQ,tl
27 N o\", drl op ru er kio gen, W&Rr toe r ij n ar t ik el ov ~ r
H on gnrij e'B p~ li t i ek:e n top s ta od in do p e rs a,Q, oleitling
bad gegeyon . ~Ie n f.11gt, D.ldllS Oll geVeer dru kt bet
blad tticb ni t" ds t men er tie ll voor wachteo maet om
een ontijdige krisie in 't levan te rO Bpen, 20cb men
l s r.tuimt te bo wijzeu dat ~6 np 't OOgllll hl ik rd ef; reed3
op bet p ~ot et 811t uit to b4r at en, daar' t toc b boo.gat t wijfl!l!;J,t:3tig is., of Min istor Gbyczy genegenis den8 t.r~d ' {jort
te t otlen . Doch bov l'I u tl ien, ook at slaague meo er i ll
d oor allerl Hi k uns t mi(lIleltj ee d e n b~8ta and en, hoogRt
genarlijkeo. t oeatau d te beBte Dd igeu~ ""l U bet ze-er gf!l"
wQagd zij n de krieis te dO;}11 m t ba raleo, j uiat b:i d e
n ieu'I!" a verki er.i.Jgen, wou t feitelij k belitaa L e r n oc b ee n
fast Q8.u eeng~81 oten Deak-p ar tij} n och een c ~ctrll m-partij
met (e n d u idu lijk en juii!.t o Ulsc or cve n prog rn.m wtI.. D e
kier:er.e r;ourl e a (f U8 go heel o ~erge l f"Terri zijn a BO de
ag:itat ie ~midde l.e n d er ultra's, waud oor het parle mentarisw e. in H ongarij e m ~t ern Btigo ge vareu be ri r aig d 'lOU
wor de n. P.r ij ~h ervor mi Dg i.'I ele cula mogeJijlr: in de n
bOete lU fan bet p4rlemen t en ni et bij alg eIlleen e \"erk:ier:in gen. H ebien dez6 pl aats, dan moe t aan het
hoofJ ' an den S tan. t tl e D ~lini !!te ri e staa.n, waur van de
ki~.r;e r' weten wat hat wil en d.a.t krach t ig geeteuu d
wordt door E'en aaucengel loten m eer derhs id in het parleme ut} die op g ro n d 'fan baar prOK rdomIU& me~ let!.
'-crtro uwen d ~ f.rlli.uwill~ Hill ""at lDalldaat r.n de

kielere vragen kaD.

Zatnrdag, 16 J aTIuo.rij .
VQ n
D r. We ~lD eke ndon k
Sot-s wan &. Co, eu.

\ 001'

r ekeni ng en ten hlliz8
H eer enstras.t d oor

d~

i f}

V oo r r ek euin g ' an d en cbi n ees l 'MD In gtjan ten
183tc vau I otjik moham",l; b iu Oes ma. n van roeroode
g0 6rlerf'n in de M Rltlls che kam p bij wege vau Ex'!e·
cutid do or de n d eurwlu~ rd e r bij de n ra"d fa n Ju!titi.
vall

dtr Wal .

AD VERTENTIEN.
Koolt eer, e n
Zweed Bche '.£leer in

1/1 vate D.

M eoie.
Loodwit.
Li.lll ~O l i u.

-(55)

ANDREaS & DE L A. CROIX.

Best Portland Cement,
Vuur va Bte eteenen (Ramsoy.)
Gla ze n uakpannen, g root en c!.i k eDor t.
B. II.,t schop pen .
(56)
aN DREA.S en DE LA. OROIX .

Vel'b 'ijg baal' bij

Gnstaaf Winter & Go.
Engel.ch rond- vie rk. " t- plat. en _chtk. nt

IJZER

~itg,~~D~h:)e di~e o~! e o, - E ngeisc b ij l Br in bladen
va n / 16 ' Is en Ilu [l IJZ.
ti eslll.g' eD S pijke l a, ~ Drsll d- en-Klin knagels, Zinkspij kets en Sch roeven, - Veld ~ rui dB en met ijl eren
Vlln

I;~:ii. ~ :::~: ~ ~~~:~:~4v~. ~~~1~~, ~=: :;~:l.~~et8;~~l,

1-::
1

tot 1" i n kisten en doo'Zeu , - .Pa tt1n t P ull er B loc ks
van I/'J to L 3 tO llS, - P aralel banksch ro even : - Boor ..
m ach io ea met zt:lf 'it"erke IHl nanz ettoes te i, vli eg wl el e n
P aralel baokBahroef met· en Mo de r l' oetatl.!k.k en. ( 58)

Fijne Tabaksmatten,
2*

X 42 E ng. dm.

Sill g a p o o r
(5 7)

Fl a nken.

A.N DRE a S en DE LA. CIWIX .

IJz e ren 'l'ake lblo kkell,
H nno 7.uig pom pen, - SC bUurp Rp ie r, - G egoteD S talen
kli uk en bnndha. mers, E :lgelf.ic be sc hraef- sleu tclf;;:·
ell Engc\scb v-erfmolens, b~j
(59)
GUSrA.A. F W INTER &; 0 " .

JOR: VAN VLOTEN.
Boknop t St•• tsburgorlij k h.ndboekj . vDor i.der Nea 1•

derll\u de r , die ~i c h van tijn pli\.~ bten en rechten
m en ec h en s tall.t sborge r I'e rg ewi@sen il'iL

Frijs f 2, franco per po;;,t /

~ '/,.

G . O. T . V A.N DORP en Co.

(01)

Eau de Cologne B S
van

ENGELHARD

&';

00.

B. K..!.RTHAUS eo Co.

Wordt te Kopp Aang'eboden:
Een Robinson

STOOlVIKETEL.

;00

8 i> lO P :Ii: K omptoet,
lengt. der K et.t 16'/, Eog. Toot.
middellij.
do.
40
•
id. n oodgan g
1 1/2
lnfor malo;iin ollltrent d. priis e~~'1.
If

don Admini.t",totlf fabtiok
(r O

(l~

Qntvaogen:
(Jarls~erger BI~B.

/,-1
~

?"

van FLOWER & SONS.

Jl'o.rler "lm 'Ferment!!.
\:alker & IlaanOe!! Bier,

plnDt~n getrok~en~ heeft het eene. wel~.,Bdig,e ~n ~/
<

versLerkonde .€'lgslHwhap verkregen, we~I{f). In , /
vele oru,standlgheden v~n lid groobsto nut IS.• ~J
Het b.~1;}t dat teed?re, tiJDe nro.~a., wel.~e het . ~
dagehJksoh geLrmk er van btJ de tOIlet·
"
tflfel zoo fUU:).~t:;naam ~a.akt.
,,'
,/~ -- ,/

en

Delicieuse H n. A S BOT E R ,
Groote puike HAMMEN.

E~t ~au. d Anvors

F. H. BOUMA·

c(1584)

18

VOO'f'Rlll1~ttlg

tot 1I1w.rIJvlng de.r ,1edeli1llLe~. Vilil hn-

LIKE U R, aJs:

.J. J. va.n RUI.JVEN.
ROIlJONfL

/

I

Hotel Ambarawa.

de geuf, wBardoor
eon aAugentUun ge
voel we. "'.It opgewekt
"Doni wl\nneer hot. war
warrn is. Zijn praktiil'cbe

&

SOeSn:l<:lll

in

POl'cc\l:lD en (t!ut'werken,
(188~)

-

---~~~----

Deensche en Hollandsche. Boter,
in hlik.
(1891)

Voo.r

(8)

VIS S 0 hj
nonmerkelijk

e s,

I"uike POI'(wUn en iUudei.'a.

.sOEShlAN en Co.- Solo.

Voor den Westmouson.

Menie.
Gekookte en
Ultra Marin
(51)

mot zijden

(}utin Pl>rc\lll, wii.t.e 1:'11 zwartt'o

d PH blrmenkalJt

G. O. T. VA." DOl{P & 00.
~-~--~-.-~---

----

PAR A P LUI E S.
uit de fabriek

Lijn-Olie.

ri:l~OIIW1HII'!~ol'~

1<'. H. BOUMA.

Soel'ulal,.'fl.
zoo Bpoedig
(1887)

---_._--

uronU,..UTU .''-''1 I V OnlY O.
I.Vft... .., t

• Ul"ll

"

l'ecommandel'en :

COilstantiaWijn.
SOES}lAN eu 00.- Solo.

(189a)

Haut- Canon.

~
'T

Echt perzisch

.f~

a zen. vva t e

.

I)

)

vot",l~,the::'lfU,g";n!::~I:':.a

nan uudera eu 'i'OogdeL minZH/lomst lia~bevolen.

rr' E N rr' I E.

11 .TallUJl.J'! 1875.

Ann

belangbebbendon word, ken·
geget;e-n dat ITle-t het
op den \Vest~J-Ij>us:-lo!j tot
k~nni6gfl.-\.'e bij ycrtrek 'l'11.11
hj!t
van J~n SLoomel' PAUL naa.r de
6 Ur8
IIIoqens ell we! te

(o{)

Nnmel"s de Directie
D(J' Secretaria

(46) •

t1itl

ZWAGER.

Stoomv, Maatschappij Nederland.
Het nieuw geDollwde, Yoor pns8f,giers leer
doelmatig ingerigte StoOtUscbip

ZAALBERG.

Doozen,

G. C. T. VAN DOEP en Co.

BAZAR.
Pas Ontuangen: zeel' solide en prachtige
Tooneel 1:;::Ukel'S

ell

l\.Iurille I'i:U-

l~~:~~l:~lt~~;::~ ~1~i~;:~1~ e ~e

t:r a a t,

N o.

en

00.

Ph. VaN DEE PLaS.

00.

Te I-Iuur!

Bout- Aankap

rregen 1

Februm'ij eerstkomencle

het Hn i s en E r to

( GEl) A N U A N. )
op fillo Boorton van DJA'.r'l;lE-BOr!~
wordell aallgfllliJUHHl JOOI' den Adm1ll1~

Hit U t .. Cau 0 n,

&;

So~ra6(liia.

'~v E:V{J "VE-S'J..~ 1-<: A AT,
laatst bewoond door den kapitein B.!RO:K VAN
VUORSI' 1'0'1' VOORST en te boyragen bij den

ook:

SOESlIIAN

ell

in de

SOi!.:RAKARTA.
Fl'anscbe Sla-Olie en Azijn,
ZtlO

Batavia, Samal'ang

Huur een Huis:

5~-l(-).

Hollandsobe Azijn,

a I i a,

J. DAENDELS
~uJ"

~bOrDetll~llt~~~~~ WOl'~~lgenollH'~~ __ (lO)

(l890)

lYl

::.~, ":",?~l1d:H~

•

Messchen- aanze tel'.
~

A

e s

~'an B&tavia door het Suez-Kunaal vis Napels
bet Nieuwo-Diep vertrekken.
~
Pas88giers kuou6n te Samarang embRrkerBD~
V erde:'B inlichting~n tEl bl,kornen bij

Barbier, Haal'snijder.
S }=' e k

11 S

Kowmnnd.nt E. W. FABRI1'IU8,
~al verJlloedeJijk in de ~<>rste helft van Februarij e. k.

rj~':l~ o·-.~~i;jr.. g ... ~'

~"'LJ'~__}--'---1.U---------'''--''''U..l.l..-CJUJ.f.

L. G,

G. M. GRIBLL.'IG.

(ooowd ill EUROPA alB op .JaVA afgetopl)

SLOE1' YAN HaGENSDORP.

(53)

(970)

is stE'erla "erlrrij~baiir bij
HULSHOF~'

P r i

Hollo way's Medicijnen

kwaliteit.
B KARTHAUS &. 00.

(1'301)

Batavia geimporteerde

& Co.

f2l\~~ Een H U IS:

Samarang.

Rhijnwijnen, ('nik ~ Puik! .
'r'ftn onr.("n directen nauyoer lilt Dllll<ichlaud.

}Iallilla Sigaren.
(1900)

SOESMAN &

SOESMAi, en 00.- Solo.

Zadelmakerij
Mosch & CO.
YAN

~n..n-..aruug.

Ruim voorzien VRll a1le ,!1tTIKELEN,
vak betreffende.

-~

stellingen op Wngentu-igen als il.nderzins worden
.:j

;: ;' ...:'"

ta regeJell.

~:1

Ferson~eJ '3n het
en wapens, heaft de
8~hooJgelden) aldus

I.Jees, Reken, en If ubiek

'IE

(1894)

Door

Olll kinuerell .gemnkkelijk Letters en Cijfers to leersB.,

E. BORN AND & Co.

,

I',

",,';'ederOHl -v-erli:rligbaar bU
1<'.11. HOLMA.

(GO)

De door de :firma

(1349)

Samarang'sche Gymnastieschool.

80 U1
llA,

[111i~-1\Tenc111t,ii:~11.

Lga'

"'1'1

F. H. BOlhUA.

"oar zieken zecr te

ZWaGER.

De l11attmdbouding van dt>ze qutiige inrichting wo·rdt

""" UV.

Champagne Roederer.
Moet et Chandon.
(167[)

d,.i a};,

1iic-b ,,"Qor hel bourlen ,fin

A T

(540)

Toko SOESMAN & CO.,
I .... IIIIIV'-I I..

t~

(95~)

G. O. L ,-", DORP en Co.

OIl

Pe

dagelijks nanvrngen om gell(le-~kunJige hulp,
bebalve ten z[jnenl, ill de STADS-APOTREEK van
d,'n Heor YEfJTIIg.N, firma GOETHAIU & 00.
H 0 0 g end 0 r per B t l' 0 0 ill S t r a at.
(IS7G)
Ollh·ll.Dgt

,,/4.-

PEnn')' .,. Co.

prompt

f 400- 'a tnftand lll!1t vooJ'uitzicbt(:lu. Infur.
matien te bekolUcn bij de ofldergeteekenden.
N 3-mene het Beatuur
De President,.
12 J·l1nuori ISi5
PRINS,
De SecretQ,ria

ilularia

DE MEIJER, .,..

;~;~'}'
tG~
. .H
,

Zinkw-.it.

-"'.'t7.n_lerpl'('H~f

,"or(h~n

Doctor

BOIlSMAN en 00.- Solo.

PERRY & Co. Londen
1{t~GE~~~:ANg'~LS;~)

BEGl,EN,Jj'ASSElNi',

H 0 0 f don d e l' w ij z e'1' .

BIn.!mIlg-Kebon.

Rabat.

-".,..iW' ___ _

VoordeBehool van opgemeld geaticht wordt g ... vrr-agd een

TO;UBRiNK.

([865)

Biller Longa Vita,

Lood &

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

(672)

00.- Solo.

PROTESTANTSCH WE,ESHUIS

F. lI. BOUJifA.

(1898)

Alle
U'\ogelijk

E u r 0 p a.
Vendutien.

"-an

P. ZWAGER:'

flflogenomen,

vall d~ Wed. R.EIJEItS, :Fukkiug, l\laagbit~er, Bone*
kamp, A.bsitlth en Kirsc~-;wl:tsser.
(1897)
SOES"IAN en 00.- Solo.

Y oorhalHlen :

1'&'U f:ware :&ijde en met 12 Ba.leineu 1
VAN

het bonder!

_r"llo...ilIf_~

El'hte l\Iacaaafl.rsche

F. H.

(1550)

en

Pas Ontvangen:

Volk BlllJL

~--- -

SOESMAN

-~-~----,--.------.,--

per dozijn

(137G)

tev6IlB me-t

U Graveert op Steen en op 0
Metalen,

SO",ShlAN & 00.- 8010.

(52)

kragBll l;lb iHW

Co-8010.

&;

Ned. - I n die en

B.la.t

Goede TAFEL "\lr.J:'~EN,
el S9 ")

've-rpalit in ZtTu_t- en Suili:er.
(1890)

Roo d e

-

SOESMAN

Algrmeell Expeditie- ell Commissi~
Kanlo(Jl'.

V oorhanden :

II A 1\1 ]VI E N,

Pas Ontvullgen:

(1291)

bloedkoraal, lava, Cameen etc. etc.

gedurende slechta een po" dag.n te be.igtigeo.
MAS1'RODO"lENIOO at FRERE.
(1786)

(5)

Yorkl:lhire

Thana l',lim \'OorZil'll nw yerschillende Boorteu

meest gewilde Dral1ken, Provisi(;\n,
IJ"zel'.

J./

CO.,

5uc7'ukuria.
lluw~IJzel',

J

"

BYOU TERIEN

/:v;~"

I

Toko

i

Groote Keuze

illl.l1rde is onbet«iatbaar

•

-

met .oor ieder.D dag een toepa••elijk ,.raj.:
(87)
G. C. T. VAN DORF'en 00.

verB op reiti
uith()ofde VII~
z;iju verfril.'lsch~n

LA DOUBLE.

Samaratl!!.

(18B)

"'?'

I~

/

1875,

i. he,
Eau d 'An_

VOoi' pal:'sonen die veel
denkeD, YO or 8chrijverk , ar
WIO het versterkt en W!eU
hat ; . _
tis ten enz. omdnt bet lwt
krn.chten en gezondheid schellkt.
,....
vertitaud versterkb en de wer!'!/~!
dadigheid van he~ gehouge-n vel'
Oak w.~rdt het uiillgewend bij
ho~!dplJU, we!~e geheel. vler/
hoogd door stsrku iuu.dl'wiogen als.
J.WI~,II~ en bIJ l rhulllntlOK
/
ook door het voorhoofd er eenjg'~
(WrlJVlllg).
/~
malou llieiie ta wrU1eu. Op d~ znk
.Ultgevonden e1 gade- .' /i~'
. dOtik rers<:jreidl het .:lon zeer aaHgpnt~ml.
stIiet'rd tloor ~l_l.g.
."
geur, die iedercen bevuJj;,
Het word~
do N.IarbalX.,
/
uifsluitelld vorkochh bij gerenOrllllleerJl'
A~d?lJf1rpi!lt) Em; Saint .. ' / i ~
kappers. ~tI de grootfl.t0. ~hnndela.rL'n il.'
Pierre e: Pf\ul~
~~I
parfumerieo.
no. f.
/"
Bijwnder wordt flnn!JQvolen LA EO YALE eI

d~ren, JOllgl~ rueHIJ8s en .gl"lJl!!allr~B,

Anisette, Oreme dt3
Persico, ]\la.rns(]uino~
(1895)

I

•

Men kan I:(lh moeilijk een Each'er, ru\Dgeoamer, en ;'
voorlll farfriaschender-pBrfutU YOOrBtellen. • Door mid· ~I
del Viln deatillhtie met. wijogetlat nit BI'OIDBtieci.Je /

SCHEURKALENDERS. [

~Ze."
nnttig

I

,

India Pale ale,

,

EoZo.

Binnen en Buiten
Me. NEIIJL

(1%7)

in de B 1 i n d e
(712)
,

:-3

p e k .s f.

t" Il f\ !.

li0EZOO.

8'tallen vnn een 'l.Qon .1, A. AR.i.TOOX geiit<fde
.I-f echtgeor.c(er van:
•
J. W. \' A.N OORDI'.
(41)

U.

.FJLTEBJJO..EH.
verkriigbaar' by
&;

00.
"fan ceDe welge ..
eehtgenoote.

W. F. KOOH .
• (42)

SUIKERFABRIEK,
W8MVtH1

en nCC"ltruties38 goeffeohleerd.

d-e

B en.Uen

ge-deeltelijk gearriveerci, ,-If
afgewuden zijn .

(tlU)

VAN YUGT, &;en,bdj<r.
EGiI.'ER,
P(H1o<roean.

rl:m

eeo ZOD~:

J. C.l.. DE KOOK,
gsb. BOR-1 S'tcc.uu..

y,rOilwe

11 Jan. IS75.

bij

• LLES tot minstene even lags
"?;en als ergena elders te be.
(1916)

CD.~

(49)

YeralltwoorilBlijk R.d.cte~~~:.30B8TM.AX.

CH)

-;;.e/!'""'i"""~

-:

(I.

0, T. VAN' DOllP

I;

Co. ~.

