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Britsch-Indische toestalldell"
IV.
VooI'll.laede.r t 186.7 kan men zeggen dat de Re'
gering de irrigatiewerkeo met kracht voortzet eo
bij dese.Ii ·. ijver is_ het te . voor.ien dllt geheel mitscuIndie biDneu ' 25 jareD geirrigeerd k80 worden.
WIIB~lijk, in Britsch-Iedi;; volvoeren de E ogelacbell
bUnne roi" van beschavend~ mogendhei-l met de
m61!8 t e waardigheid; zij bepalen rr zich Diet slechts
toe in , de koloniel1 orde en nede te bevvaren; ee n
eerete zorg is bet bun om bet folk tegen bongersnood te bescbermen. Het io 'ill Brijgcb-Indi~ dan
o'Jk niet de vraag waar de irrigatiewerk en direc t
voordeel kunnen aanbreogen, maar Wllar ze maar
eenigszins knDlien <vorden aangalegd . Welnu, op
dit gebied toonl Eugelanu aanspraak te Illog-en bebben op de meesle erkentelijkbeid vao Iodie.
net is nog geenvijf en twintig jaren geleden
dat. Indie geeD,vegen had. De reiziger kon toen
. niet anders den weg afieggen dan te ' voel" in eell
drll.Bgstoel, op een ezel, t;? paard , op een dromme. daris, op een ciliplant, of ook weI gedrngen door inboorliDgen. De communicalie- middelen beboeven
dan ook eigenlijk niet zoo te zijn al. in Europa:
meD is bier' afbankelijk van de natuur. Gedurende
9 maanden heerscht er droogle .en alle wegen zijn
dan begaanbaar, zelfs de droog gevvorden ri ,i erbassillS kan men dan doorwaden. Maar in dell regentijd, van Junij . tot 'SeptelLber, i~ geel} weg begaanbaar en het mooiste eommunicatie-Byet.eem zou
weiuig, balAln .
"
De eerete wegen "lIlrden in de noord westelijke
provincies aangelegd. Tegen 185 1 werd de weg
van Oalcutta D\lBr Delbi voor bet pub\ieli: opengesteld. Vervolgens werden wegen aaDgelegd in P U.njab, dat door lord Dalhousie geanaexeerd WM. De
sam die in de drie president.scbappen voor bet aanleggen vanwegen in 1851 werd nit~etrokken, beiiep 12(l,OOO p, st. In 1861,1868 wa3 deze .om
reeds geklommen tot 1.358.640 p. st. waarvan
531,840 p. st. bestemd waren voar het onderhoud
en 826,800 p, st voor den· aanleg der wegen.
Een goede Macadam- weg kost in-Indie circa 1000
p. ·st. :de lOij!. Ontegenzeggelijk moeten de koaten
in Neder-Bengalen hooger zijn, waar lIIeD de steenen van verre 'oorden moet laten komen
Iotu88ohen de . bruggen in Britscb-lndie zijo te
te1160. Zij doen dan . ook weinig dienst, want in
den droogen tijd kan men de ri vieren te voel paseeren ..n in den regentijd wuden misschien d~ meeste bruggen weg.laan eo de commuDicatie boud t
trouwens in dien tijd van zelf op. VolgeD' bet tegenwoordige bndget, dat, zooals wij zagen, 1000 p.
st . . voar een weg ler lengte vall een mljl toestaat,
knnnen. 800 mijlen per jaar worden aangelegd; maar
het onderhond ' derlivegen .gallt moeijelijker, daar de
iukomsten: vanden staat daarnaar niet geevenre digd zijn. Men . beert wei. eeni! bepl'l,efd daartoe tollen
te beffen, maar n8llowelijks werden de perceptie'kostengOad gemaakt. Na den opstand heert men
·dan aak gelin tol meergehev~n. Men rekent ''Ilu
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75 p. st. voor het onderbolid van ' een mijl envoor
800 mijlen wordt dit 60.000 p, st, jaarlijks.
Ook de' spoorwegen heeft . Britsch-Indie grootendeals aan lord Dalhousie t~ danken. 'De Regering
ging d8llrmee aldus t~ werk. Zij scbonk' terrein
aan . exploitatiemaatocbllppijen en garandeerde 5%
van. bet voor de exploitatie noodige kllpitaal. Er
werd' verder overeengekomen dat de balAln der exploitatie in de schatkist zouden vloeijen zoolang die
niet de 5%.zoudell <;vertreff~ll. Waren die baten boo-l
ger, dan werd dat meerdere tU88cbell de actionarissen
en den staat verdeeld . In Eng-eland staat het bestour
derexploitatie onder het to e ~igt van een government's
di.,.ector die een regt van veto heeft. In Iodie beeft
men een aolt81,lting engineer; als tusscben peraoon
tusechen den staat ell de maatecbappij. Men ziet
dus dat. de Regering nllllr den scbijn altbans goed
toezigthoudt opede maatschappij. docbwerkelijk
is dat zoo streng niet. In Engeland kan cen IJersoon niet 8 waa~ chappijen overzien, in Indie lIloet
die ambtenaRr er zicb toe bepalen de lijnen te inspectaren: verder gallt zijn bevoegdbeid niet.· Van
daar dat vele tnlllltschappiJ,!o bniten hsar eigenlijk
andere daarentegen te ~pa arzaRm
be.lek gingen
waren . De tusscbenkomst der Regering heeft dikwijis veel ulOeijelijkbeden veroorzaakt en was Iliet
altijd in het belang der rDaatscb appijen. En niet
zelden was het publiek op de hand uer Regering,
daar bet toch in bet belang van bet pllbliek was
ee ngoede communicatie te hebben tegen Jaag tarief
Maar hier kiln de Regering de maat.scbappij juist
niet dwingen; evenmin in de vrachtprijzell die, vooral voor de kolen, uiteret boog zijn.
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IIde Indisch-LandbouwCongres.
D1CODJA, 26 April 1875 .
Welligt i. bet U reed. bekeDd, doob 000 niet, dan
wordt het U ou medegedceld, dot Soerabaij. reed.
eec yoorloopig bOBtuur .oor een derde Congre. geeon·
etitueerd beeft, met den beer mr. Hovij al. veorzitter. De heer v. Spall, resident van Boerabaija beeft
voor eeo welslagen .an dat Congre. aile hulp en lDedewerking toegtzegd, welk oen eo ander nu hoop doet
voeden, dat ~p de laat.te algemeene vergBdering .ao
otrak. eenpari'g cal .,.,.Ii.t wordeD, dat Boerab.ijB hlijft
ungewezen.
ND daar io den oostboek aile' elemeDte" voor IBndbou"", oij.erheid en fabrijk'fe.en voorhanden .yo, dout
dit e.en zoo vertrouweo op goede relllltateD. Soerabaija
beeft VAD Solo en Djokdj. kunoeo leereD, om wat
11 DtU' gt.Huii:iL WI::W Vj- miuut1r "viiooi~

Wrttj, lli" iil ~ljJj

Prijs dar Advartentien van 1-10 W'oorden '
voor 2 plaatsingen I 1.-

per ha16aar.

d...eekda~en . .Met deD trein i. bet oog een aanboudend · komen en gaaD; do.,b bet kan ni.t ootkeod .. or.
deD, dot door dal aanboDdend f.... hieren ~o ,orgade.
reD, •• len oaar bet eind ... rlangen;
Dat bet .trako bij de uilreiki!lg der medaill •• , et~lDp
vol in ,1. CongreBl..I.al zijn, lDoogt gij veil ig aBO;
nemen

en ,erwacht meD Dog

eeDi~e ' diBCDuiee

van Goetbe 7001' den geest. ,.Di4
Orgel/oM hall,n mich heget.teTt ", .. kortom de demee en' beeren dilettanteo ' hebben .iob gednrende die
twee ooncerlen flink v.o . bUDoe lDusijkale . kracbten
gekweteo, en .u1I..n bij bet pobliek die genotvollll
a~ollden '"og lang in beriDnering bl~.en;.
"Dru 5Uindca,n", door de ochutterij:-mnsijk goad nitge,oerd beeloot het conciert,-en nadet de dames
buiewaarle waren gekeerd OlD de Doadige 'Kraobten, te
v.nameleo, len eind. d. feeeteo tot t8D goed eind te
brengen, ble.en. nag tnl nn b..ren tot laat in den
'
nacbt iD de"Sooo" plakkeD.
Waarlijk! bij .nlko geleg~Dhecten koml ' bet ,er..,bil
tUBecben het zwakke en. Blerker. geelacbtjhet beat nit.
Een .polv.gel beweert, dat dit I18n bet nat4suden dw le?J,r der heereo moet wordontoegeachreven; en dat dit goed gedaan i., durva.u leggeD de geieAgde fte..cben het Ipr.koDdet bewijs af.
Ten Blotte nog bh, o.ar eOlle Diat onaardig.. in·
.ondiog door Raden . T""""'!lDng .Niliprodjo /Jo8ptJ&
W.dono lJjek' J, .ijnde aile ketjoagereedlobappen il gramJ

,de woorden

eo

voor8t.llen. Menzegt dal d. jurY '5 goudeo, 43 zil.
,eren en .ergold zilveren en •• 0 150 lal bronzeu
_dailies aan 'inlenders heeft toegekeod.
Gi.teron morgen aiodigdeo d. w.rk ..... mheden der
vijfde ••• ti. (Landbonwwetgevil)g, onderwij., Volko.
hui.bo.udkuode, Land- oa Volkenkund. en stati.ti. k
waarop ..ij oader uitvoerigor terugkomen.' D. preoident vao dio · B.otio Jhr. J. F. W. vao der Willig_
'OD S.b.,idl Auf AltenBtadt uit JlIodioeo, heeft die
werk.a8mheden met _ulk eeneo t.cl geleid, datbij
het einle daaffaD ceo daukb. tuigiog met h"ndgek lap
zija deel .. erd .
Het Concert gi.teren a.ond in de Sooieteit gog"van Wa6 sivoi, W8artoe bet eerste conoert dati -zoo
prachtig elaagde, het oyoe " .. ef!; bijgedrogcn.

co.plet.

In ' dt' zaal. die DU. juist foor eoueertgeveo niet ingerigt IS, beersebte _oene ondragelijl e warm!t', en d oor

gebrek a •• otooleo moesten . icb veleo met dreolelen
of eene t'taanp1aata

conteot.erOD. Van de BtoeJeo in

bel CODgr.ogebouw, die .an de kerk gele.nd mahen
Z~D de moe.l~ zittingen d.. fect geraakt; - .eo trouw)
kerkbelOeker van Djocdja beweerl ,Ian ook, dat die
, otoelan.doorzitterij" in ' de NeT" .aldeo of ooit plaato
beeft, 0<>n com plilDeot ,n attendant "iet erg .Ieijend
foor dell

domino, of voor den

getrouweu

kerk gaog

"er Djocdjanezen .
Doch eeo pasr woorden over bet concert. D. par·
lijen (klarinet-'piano-s"raphioe) uitgevoerd door de
be.ren Ni ....tra••, Stolr, Vol en Dik, werden keorig
oitge.oerd, on bet dondarend applaus ·eo geraep van
fJU, M8, getnigde, dat hel publiek werkelijk i.. verruk.
kiog werd gebragt.
De Solo. voorgedragen door de d.",ee Mevronw
Sioat YaD coati en Manoow 'an Swieten V8D Kadirie, waren bet g18D8pUOt van het concert, en our de
applaudi •• emeoten , gereheod, wae het publi.k en mo- ,
gen ook die geaebte dames overtuigd zijn, dal hun
succeJ v,o lkomsn is gevreeet.
Het "ich U.6. dic4" ward door M.vtoow Sioel ken·
rig . aorgedragen, ell meer hevoegde beoordeelaarB
dan wij beweerden dllt die dame gisleren avood aog be·
ler en ooix waB dall bij ' bat eerele cooeert. Intu •• ebeo,
bot ie .en .oortraffelijke kuosteoaree.
De voordragt door Me,roDw 'aD Swieten, die niet
bo~eu,

op znlh eene volbeid .an stem kart

~eJewerk8ter,

van eene

:W&8 liefelijk, en

Dalu~rg.ye d.i e

dan bare

gHui~t bij ecno Btudie~

ve ie o "hu.rur I,UJt-e rso zullen

bonijden .
Moar vergeten
(;lIeu. ~~

we ouseD

violist

uiet., den heer

VaW ~l,)lO, Ult.' a l tt YlrtuuulI op zlJn IDstrument,

I
I

Of die i.Dzending eene .atijre is op de ooveiligbeid
io de Voroleolaudeo, waaraao Djokdja een rnim eootiogent le.ert, wordt Diet gezegd, doeb te bopeD fa
hot, dat a10 straka de loterij gebonden wordt, 8n ~
iooeodiDg, oak t,. .. rIoting mogt _ijo I18Dgekoobt.
11llk een prij.j. niet in haudon van eon inlander nit
d~ Voretenlandeu valt. Till vau loteo . ijn door inllmder. genomen. Men b••lomlDe snlk Hne inl8l1ding
liever voor een mno.um of zonde die op near bet
minist.rie .an kolooieo, met ,ert<>llk .• e in de vergader...l de. 210 Kamer te bangeD! Welligt .dat ·aulka
loidt dat men ' meer foodaeo ter .erbetaring der juetitie en policie Voor de V oreteul.... den 1oe8taat. De
flambouweD bij dio eo!leotie atingetzoffen, om cIen
ketjoes den we;! t. wij.oo, .trekke due die Kamer 'to,
Iymbool, OlD baar / .. .,. acrl weer eees op terakelea.
tot ve.beteriog 'an die onveiligboidasoeatanden.-
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voordeel aantowendeD.
Het Congresbeetnur beeft eeD goede daad verrig!, door
de toegaogoprijzen voor iolander. iD de tentoonstelliog
nu tocb op I 0.25 per persoon te brengen, en wij ve[nelDen dat DB de eloiting yaH het Congrel, die prije
nog .ermindord sal worden. Dat .ele iolanders dao
hUDDe Dienwogi ..rigbeid zullen gaaD be..edigen. daar·
aan wordt niet getwijfeld.
Da lentooDatelling eo de matinee mllSiealo was gilltereo drnk beoo.ht, daar door den Zonuag moer luidje.
io de gelegenbeid woreo uit te goaD, dan gedur.nde

het publiek duedanig wist te boeijen, dat h.t applaUB
w....rlijk geenvleijerij.wBs. Zijoe .in. ge.,lllgbeid eo
geaobe.eerdbeid .an spel, doen in bern dan kllo.tenllllr keDnen, did liefd. voor ziju iostrulDeot beeft,
eo daarin eene hoogte heeft bereikt, llaDijdenewaardig
voor aaukomende vio!isteo.
De "mldita!io1l" ,.n Baoh, die Dooit iemalld 11101
.erveloll, ·wor'!' keurig door de beeren CoeDa.e, Dik
en Btok voorgodragen, Het inv811eo der leraphiDe, in
die pa&eege soo trerr.od door Back er inge.leobt,
grijpt daD ook eeo iedere ge.oel a.n, ~n kW81lJeD 008

=:nr~r:d::,"d7!~i~;t:~, .~~::~ ::~.::~::~ D::~ ~:~

welen dadelijk in beoefening, ."I wat verder is io 't
kenni. en in.igt geDDBg, OlD baa.. willen "eoble op deli
nust bij golegene overgaat, -en de , oDtltuimige moed
geoe Ie. rigleo, wat des willens WSllrd
III 't
eo .rijbeidBlncht, waarmed .. aij bet tegonwoordige her·
o ...rige bleef Margareet een kiod 'an . bet land, gelijk
VOrmeo ' wilde, lette a.n .ijo .. verbal en uit de gaecbioalle ovarige dorpmeiejes. Tweemoedera nit de buort,
denio ..eo gloed :bij, die a:. voriga . meueobeo _ . en
's keotere en dee ebirnrgijus nonw, ~,en bnone doeh
.aderI8udali.. fde io de jengdige harte!! droo!{, Met tinrera, toeo d...... aankomeude mei8j;os werdeo, ~teedaohe
telend oog biog zolr• .de ond. schepen in' deze leerhoeden, omllagdoeken en parasola to drageo, en nna
nren Gao ..den mond
mannelijken jongeling8, eo
rijke boerin . _nnd de . bare celfs .00. een jaar op eene
Diet minder waedit metd. kleine · Marga.<l6t .het ge'
voomama kQBtscbool in de stad:~ om Bjnemaui_
,ai.
te leeren,"· gelijk 't goede meoaebsiohnitdrukte. Zoo
Ret gemoed .an het meioje is week e.~yoelt ..•ioh , iete con de acbepen nooit toel!'!latenen Margaree~_
t<it · watZllcbt : i8 beeogeLrokken, 100. lang het jong blijft.
bet ""I.e ·nooit gewild, bobben; .lJ1:. den ·,. .,mer . ging '1Iij
Voriie.t· bet · ~it . eer8te jeugdiga w...... "ntwaakt "' bet
met de .meiden uit . m!lkoin en 'LoOije8; '.wintors apoo .
... herper to&ttiende oQoilder.aebeide ,eretaild, dan wordt : sij . .A.llio..wel . sij io bare vrije 'aren . oDie. beole aobrijver.· 168 on d.ie beter ' veretond, dan' menig d&ltl6f;je in
de vrollw, ' wijl . hear 'd~en . • iob meeet: ,al ~P g~.ne
edele en grOOte 8toffeo rigt, nietig, kleingee8tig, l"'rd.. m.d,.prak lij toch met. iade. een bet kraohtig dia- .
800nlijk -:- ~lI8roemend . en ligtecberp; booaurdig en
loot, waaraian de RijDland6l'8 .0Ii - . ' gelleeh' lijn.
Ook ' baredragt bleef die fan . bet land, aileen .op songemeon. · Is nogtaoe&all d.i e · aaDvaDko1ijke ' warmte
godacbtO aangebodeo, ..ijo bet kinddingeo · en
del{. en hij ,feeatelijkegelegenbeden droeg &ij den koatbaren, •Bcboon .•oor 8taild en lawiaaftl pauenden toni,
kraebtige portionen I!ekend geworden, dan lindt de jeagd
veil gee.t en gemood in daze h..rinneringen Ben . aleon,
waarin de rijke boeveoaaredoebtere aaa den Bijn ROO
BOO wonder goad .oerdosn en die ..... v_I, wie ....
bet. rijpende ' denkec d...lt niet tot het kleine en 111ledaagaohe af, 8t; al de luacbt, die in de vrou"eJijke
evenmin II8D middelo8 ala l18li amaM 8I1'tbrak, bo_
oamur IIg11, .pIIOt siob "iD . tot' ·· Davolging . die• . groote
' Diat"jnIat . fii"of
_beD en bunDe adele daden. Znlk oeoe ·.ronw
\IfOt'dt aterker in baren .a.teo- wi! en tot meer . opuff....
bijconder eoi>oon ell banllig,
kraohtig Mar Iijf
riDg YOUr . .t &ij ala pligterlrent
dan . de
en sieI, liefaIijk enfriseb, .... - volle
Wijl
1Iij ' ~ en OIIInnelijker
lie 1iIeiIale ......
krau~lUl'l.
Maipretha le&rde nit dit onderrig\o, w8i; doergaana
deernen ....;, lIield.... .de.. bapee . ". bel; aarp ...
weinigYl'OUwenbegrijpen, dahle plig!; _
Ie dan • YOOI' Retileh, en ' wolligt nai Iii .... oak. V~_
ni<INa eeh~ had &ij 'nifi, .. ._ .. ea .oageiIiuIIJ$
b"'. gwoeI. hell baroep gelJiPger dan de

kn8peten profe..or, dien de akadelDie ,oor de talen

~::,;,;: ::7ro~00:g:~r':::e:Pbijdi;::r8::i~:r~:' .~e d::

("en:olg).
~~~e;;:::di;::~v:~~::e:ij::r! I~:de-~I~:e:~eoe;~e::nb~i:
Ni.ttemin ..g de verslandige o~bepeo zoer epoedig
onderwijzer aan . te beveleD; do.hloon hij bem zijn
In, hoe be~ dalumede stond; bet verdtoot hem, dat l'lijn ' . veretnndig plan in ' korte, heldere bewoordingen~oolde
moiaje nog lot haro . CerBI., communie ' op de ·· sobool·
nit een . zetleo; en .er,olgeliamet hevreemdiog 'het b...
banken cou sittoo, IOnder da.... verJer ieto · .voor baar
drag Van bet aangeboden inkomen' vernam, gn! bij bem
.4Igend..Jeren ••ZIInlijk dienstig op. te dasD: Zoo ont- "da,delijk eon zaer bekwameo: jongeling op, die naafwierp- h\j 'eenplan eDging dadelijk tot de uihoeritig , "Ioop&ijner etudieu jniot onyel'lOrgdwu, . en dieDzelfOYel'•. Deeli ooder bet 'glll8 io de herberg, deels ·io: ~· ·· .den . avood reed8.·Iqoerde· de 'aobepen '[Oet den ni.iluwen
apmk . me~. de .:Yl'Ollwon dt>r rijkeae geme.enteleden work· : li>eru.r .naar oijo . dorp .ter,ug:.· ' .'
..... .
:De kens wiulgoed getroffen . . Da jODg.m~n . bad
to hij daarG.e~ eo spoedig wist bijeen tionof twaali
' tal fomilien 1000r 'tielle te winnen. Men moest "nar.i.ob op de nniveraiteit n.... ligoh.alD eD geest gesood
eil kracbtig ontwikkeld, beida Diet . tot de ..• teed.ohe 0melijk ean geBt\ldeerd man YOOf aen paar . jaren naar
h~ dotp ~ Ie mjllen, om een tWiDtigt.u kiDderen :
.erverfijning over eD, self hoerellJloon, .obikte hij . • icb
ill ~ 41111 gene te. oDderrigten, wat zij op dedorplobool
in b~t _voDdig. scboon rijkeliik la.en bij den scbepen io bllie nitmuotand goed. Da JODgeD8 ondorweee
nm•. ldJen kanden.. Een plllU' boereD badden honne
.00II1
de ~1.biWlemd.; versl!heidell" vronwen
hij in 't latijn. en .in de .ardere .vakken,· en bragt bij
""'"IMII~.,Il" '" h_d~eene eenig.ius lteedaabe
coo vor, dat; de mell5ten later bij 't overgaan.op het
,BellOhepen hood aan, den toegylJUl!llrium een . paarkJal8en o.eraprongen; de mQiejea
"':=:~d~;i~~. doh. in koal en inwonu.g te n....
kregan, Il"Hmenlijk metd.. knapen, grandig leI .in de
11
d!lt;h~ gelegenheidcou go~eo,
moederttlal, de aardrijke, lalid- . en ~olkenknode en
,g:enmet .• be.oIobllAfd man te in de g-miedenia. . Va.u de .naa8te molenvlieton en
",d"lI!ttlWllI" :
zonden een kl€lin ' beakj-. .... de overailGigtb.reoabnrige boogten nit,,-rum ...,,,......, tomimen I!aderhand degaande, voerd, hij de .erbeel~krMb* en de begri(l"
~ ""0 gmat ,.peur.ijn.... ~e kweekeliilgen .io". AhrJaI, bUr
bedieil· .\ dan BijD. _
""...... _or, eo IlOO Y8rder in IIlle .Ian" Mill,. ~!IID1Ie1'IIQIII~"
. bvieonderllf,j.
den an beedIjkbedItiD rond;daIi e&Itfi bagOn bij"'"
. ... •
'- . .
·.·
de l~_ tnimaehen oponsenboUe , ..baleD.
pelillOlf lIur'c1e . . Hi ... _ .diw ~p _ReI, b\j wie IIIlIt
.
.
.' . '
.
"
.

Pi ......

.

-'

It. erideDCe or. BOb!, 'milld to ,judse
of MeD .aDd tbiD" "ilb' IIbonllty_

Verschynt dRK'elUklif~ Zon- ell ""eestdagen nitgezonderd.

··

..

.

-

Sibog-a, Saros,SlllKkel, NI":". en
Analaboe.

Den 29den van. elke maa.wl
l\Iun.-tok en PaleIDbaDIC.
Den 17den ,"&Do elke m.&and ~
l:IurneO"8 "Wel8tkQ.~ en HUlltoll.
Den laten 'van elke . .mau.d.
Hal1.djerlDH.siu en D_....... ~R.n.
Den 2!slen no elke maand.
l'.I.a.l'ftfii8ftr. TiDlor-..&oepane e l l de

MOlukk"D .
Den 17deD V&D alb mund...
Atcbiu met elk. EDjJelsche en Fru.oh• . oWl.

....In.

d..

_0 .

na;;: :: =,:,,:=I~
maar

bah_.,..

daa:.

oeigm,. u.t

~.!~::~b3 ::!;..oekmJ~.!n~
..

,- ,

~&helhouOlllUrd Iiju. '. Zij ~

me&ooe.

_bij dan doris wiatlsij'-'- .... _trao ~

pm

OIld.eIIiebOM.

,
lIialtld8'

.'

be~

der pa~n hU ~t ·pcui....

k_toor te S,"...~.

mel
,enohil h.a.eheD frp.
pen.sio.n.

.

O.. . dl Uils' .de . IWIlIddago . to .5 ....,
• • .West . " morgeu
te 8 .QJ'6.
• • Zuid (mIt elk... ·· apoortroln) . dOl morgen.
6l "'" ell d......rmiddago 10 11 are.
Voor pOlhriueb v&u '8DlO~ 9 tot 'smiddaglf" 8 "are. (de ZonOIl Fweatdageu ;word... daarvoor nilt.gonoeord.)
Voar het I'nakeren en aanYekenen· van brievaD, ell!. ft.n 'amor..".
leU ., .'tot '''DaJll~dd&gl I) me.
SamBrang den S60n Deoomber .1876.
De POltmeeatet

EBN. PAB'AGIlIR van . bet . etoomaohip • Voorwaarta"
aobrijft.nn .bet.' V .derl.~d,
Hedeois Z. Ex•. . de ' beer .VanLan.bergbe Ban
boord gekomen. Met e.• n on88r. ,lo.p.D, doorS in
't wit gekl •• de marinierB geroeill, is hij afgebaald. Op
b.t ooge~blik datde sloep vall w.l .• t8k. Hn.ld .. een
salulltscbot ooer 't water en berbaiald...io~ in ' talrijh eobo'" die weerklonksn ·OOgen '.t gebergte. Tot se.
veumasl toe word 't ..Iuut berhalild. .0 weld.. be.
klomroen de booge p.rsonoges do boot, Z. ,Exc. werd
door all. pass.gi.rs opg.wacbt. llIIliaanscb. o.ogers
zongen ter begroetiDg 't bedeodaagscbe volksliod (Fill.
de mad. ADgOt) "" mililllire mozijk d•• d siob iu de
voroobooraD·.'D" Gouverneur-Generanl beeft op' 0118

Mannstnnd uedurende de

Innond

' 1"

RBT VlIRLOBU il.U[IIB. faD bri.ven ell pa.htlien ..
lloomt te 8,.10 met den dag toe.

H. A. KLERKS.

April.

Lliatate Kwartier 29

'.rlo~nlmlt_· eD

•

allen een ht)ogst 8.o.ngeuamen iadruk gemaakt .. Reede
zijn aile beerell p ••• a..:iers aanZ. Exe. voorge.teld.

Het logies dat men den ·hoogeo titul ..i. bier beeft
beraid, is in overeenotelDlDillgm.l oijn rang. Ook wij
bebben o.er logies niet t. klagen. Eere de Maat8chap.
. pij "N.d.rland".

UIT NEDERLAND Bc~rijft m.n on.:
"H.t feeot te Leyden ..as alleramlil!.ntet. Zoo ..el
da . oud" lui DIs Je jo, gelu! . waren vrolijk g•• temd.
Aile botel., logementen. koffijbniaen w.ren stampvo!.
Op den Ssten }'.b:·u.rij .elven at · ik in den Burg.
\Va.r ook allerlei jsreu .ert.genwoordigd warell. De
DIJodige toasteD wer'!eD gedrookoD; de meeste waren

ostuurlijk drookrnman.toasten. De ceoe 8p~eker .tond
. op een oto_I,. de and.. op · eeo taf.l. een derde op
2 otooleo. Bij die gele ,~enheid 1D0esten 'Il'ij eeDbi~ter
verwijt booren van Piel Faaltje.... die bew.erd., d.t
in.ijn tij,1 . (wanueer komI on.. tijd eens san?) d.
joogeJul .zwegetl 618 de oude ·Jui eprakE'ln. DaBrop. ver·
vic.1 men in wo"nrdl'lpeli[Jgen, waartoe de Btic~ter der
Akademie, Wi!l elJl d ~ . Zw{;ger, de noodigs." stor aaohood De toast vuu P, et Pnaltj_". bleef niet oDb.ant.
, woord en ean aDder oudstudent, meet' '-sn joogere ja..
reu, bew.erde .an oijn kant d.t Piet Paaltjen8 WiIlem d.n Zwijger niet nJostro.fde, dnt hij vee I sprak
BRA.NDSTICHTING. B~ d. polici. i8 een ... k iu ou·
maar Diets zt"i, kortom Diet meeg lUa~r 1.. ...... Tagan dit
del'&o.k b.trotronue een Europe.Bn, geo.ahld }' .... . di "
argumo"t wa. Piet Paaltjens natuurlijk niet opgew.s·
ooor •• nigeD tijc\ moedwillig Irachtte "en IlUis gel •.
gen op Pittean,inbranJ t. .teker.. · D.ar elechto
een getnige aonw•• ig w•• , zol deze .aak w•• r.ehijn.
BEKENDE SCHILDER RIIADEN SALEH i. heden
lijk toor bet ond...oek wei eonigs moeij.l~kb.den
middag up de plaat. aangekolPen. Hij komt .ijne
oplevereo.
vrOU\\" afhalen om binnen kort wet haar DBB,r . Europa.

I
I

' se~~
I

Door d. polioie i. gisteren bij een Chinees
op ' Pittean e.n b.larigrijke. bu·•• eelb.id opium ftBoge.
bonden.
OPIIlli.

TBOKP. De .oorstelling .an gi.teren was
~er aI.obt b••ocbt. Z.ker <&1 bet .Iecute weder bi.r·
toe 0.01 bijgedragen bebben, docb grooteoJeels z.1
d. oor.uk . w.1 bierio gelegen zijo d.t de . cr.chillen·
do intermoz.os tus80ben de akrobatische oefoni ogeo
niet ind.n smaal< Van bet publiek .alleo.
Wij bopon dat het ghheel nienw programma .an ·
hoden ..vond io dit opzigt boter zal voldoen, dllar ce
gymn68tiek zeer goed JUID worden geooemd.
S!lI'I'S'S

DB AsaI8i'JINT RBSlDBliT FA.B8 z'l! morgen nBar J •.
para terugkeereri; Het publiek . ziet d... rin oiet ten
onregte bet ' bewijs dat uij bij de Regering gelijk eo
: de Reeident van J.p.ra ongelijk gekregeo beeft.
Men foegt .er nog bij dat · de Re.ident W ij nmalen
eim dier 11 Reaidenten is, die de beer Boo.cuer toen
hom ,oor 'don eer.ten keer de directie vao bet Biooen·
landeob heatnnr werd 88ogebodeo, als eiscb ~teld" to
IIUIlon penliooo.ren.

lbmB Dam de officier van justitie d.n g~wezen
notaria van Madioan in verboor. D. beer un Lier
. II fll yolledige cOllfe.si •.

ED DBB ~IBlIAS albier beeft aan de Handelsow•• •
"giIIg bot .ooretel gedun om in .;en harer eerstvoigeode
'OPgaderingoo de weoBohelijkbeid 00 beapreken OlD •• '.0'
ai. oroeger · gobrnik WIl8, de baodteekeningen van Obi·
. Delen .cp IIOceplllties 00 doen sOOllen ill ' tegonwoorJig·
heid '.P 88n not.ri •.

t • • ertrekken.
RipPORT ' O,ER DEN TOBBTAND DEn

Dd

NEDERL,AJliDBCffE

60quete our
don toestand der koop .... rdijtloot beert r.pport uitgebragt-, lVaaroan du conclO1li'; 17 punten omvot, in 8ub.
KOOFVllBDlJVLOO'r.

Commi48ie

vaD

stautie ~ierop noderkomAnde:
Afi:wbaffing van de invoerregten op materiaten voor
de'n acbe;:j sbouw; - beforderiug der mededinging Hln

de Nederland.che iodn.tri. bij •• nb ••tsding<n voor de
Marine; - invoering faD eene itl.teruati.onale 8cbeeps.
meting; - wijziging 'dar wet op de nationale militia
in bet bel.lIg der koopvaardij.loot; - .erbeteriLg der
exilmens voor varenelieden van nile rangen, - ond9r.
Eoek ' nsar den BsrJ en ,den olllvang ' .v8D ieeramp~D

met koop'BardijacbepeD; - bet . prof••• ioneel onderwij1t
voor Bcheepsbouwmeesters uit ts broicJeD~ -

van bet

begio.~1

aaonemiDg

Va" beperkte ... ooprakelijkbeid der

Nederlondseht: fl3ed-erijenj - kracbtige uitvoeriog der
conlulaito wetgevingi - verbatering van · de vaarwegen
del' groote koopl3te1en; - spoedige voorziening in de
'; :: ~ :,,: f~~ ~_n.~; ;~ .. ~;;ti~G':'"~ ~o:i..
,,!' .... iltJr~E":::
.... " f~n
.toomvnar. op groote seehavon.; - af.cb.ffing v.n .uurton· en b.. kengeiden; afdcbaffiog •• n het monopolie
.oor bet loodswezen - dringend~ ber.iening van d.
reg. ling der exploitatie v.n de ~ta.t8spoorwegeD;
nitkeering aan d. N.d9rbndache .toom .... rt voor het
interoationaal briefenverkeer; ~ installing van sen
ni.ow departement .oor ban Jel, .cbeep ••• rt enz.;9tl'~ven om, in verband mot de· bervorming van hat
bala.tingste:Bel, Nederland tot een. vrijba•• n te 10.·
ken .
Het rapport oeJ worden gedrnkt en nader beb.n·

dold.

Het Bal. H61. scbrijft bet volgende:
EnsTDllGS . cal te Boerabaija verkocbL word.n de
Bij d~ laatste Gouv-eroements-wieeel inscbrijving waS
de lallgste iosehrijving sst pCt.
ta&r~", fJoBlwk8rta. gelegen in d• • fJoeliug
Tegen d•••o koOls werd.o 'r ·(jnge.eer eeo millio.n
BOlldowolo. reaidentie Bezoekie.
gulden dnll Gonveroem.nt .. wi8sels gogond, d. w.•.
.oorelke J 100 bier gestort. ootv ..ugt me.n o.er dri"
NllB het · Bal.' Hatlrkt.61aa verneemt i. in plll&ts
maanden . io Nederlaod 98'/, guld.n, wat be6alvel·en·
,an wijl6D den heer . van We.lderen, in leven lid der te.erHe. gedtir.ode diell, tijd, .en vsrliea bedrnagt. '50
I 17,500 op bet gebeele bedr..g 'IIn&en mi'lioao.
aig8J08ene '.• ek.nbme., . ooorgedragen . . de .bee' 0 , . de
Uet .preek.t I\'el ,an ·.elf dat · de b.. "d.1 naauwkeu·
,
WIIIIl, froeger reeident van B..;'joem&B8"
rig ' kaJi berek.neo; wat . hem duora.r . uitkomt, bet y·or·
Ii.. bij ioecbrij.i..,g<?p Go~•• rn.meuts.wiosel.; of .bet
DII lIBIDmIB oooeiolLAAll VUBlt, ilivriti BtJii,~,.
g~JIIentlijk bedrag de~ .>ookosto~ Bao eone v.• rzend,iog
te .m.!I~6 t.ruggekeercI; . w..... . hij; ale·· b~..ijs ·van . , d.er: specie ••lve;. ·v.,b3ndeD;: .is.· bet .. ,bedrag ... . an:' d.
hooge temdenheid. ...n . deo : Sultan d~ gondeii: me· . la&ttitegerillger dan dat derinscbrij.ing, . dan. is er
vOOrdeel' in. de .speoi. .. I.e v.,. .,.od.n .n geeoe wi88els
'aD de ~a FfJIIldow .orde ollhing.
toneolen.
<,
. . .... . ..... '. . . . . . : :

. dam.

Veo. eenigen ~ beeft sen Obin••che . gevaogeoe
getr.cbt '"~ d. oriminele g.oang.nis te biN!ltJpor6te
outlmappeD.BeeeJ.. was . bij gedaelLalijk gealaagd. toen
hij 400'. de lohlldwaobt w.rd b.mer~t.
In dllJlllelfddh IIschv beroofde siab .een gevangen ••
die oelbdair ~ . ,a!lbet I.ven. D8lelaatete .... eell
, d~DGllt tHe deebiamen un het I••.tateoproer.

_> .

."or:",

m.rin numoet ,· denkelijl( .de corztiakgevond..n
den dat de. tw.. Engelsohe banken eJbier . 'meL ' de
Torringloto te .amen .oor .een bedrag fan vijf ton ailwergeld IIIlti" N ederl"nd verrondell.
Dergelijke tneatandell Zijll oe.r io bet nadeel der
Nederlandseh. schfltJdst.
:Met vrij groote onkoateD leDdt Nederla';-d zilY6I'g61d
IIlIIlr Illdie; agn de to.eatanaen . nn zoodanig dat de
hlllldel . er .ourdeel in IIet, · daP· .•• ndt bij . dabelfd..
geld "ed~naar Noderland~ d"t natnUi'lij,k War .d.i e
BpBIliG ,aor oi,joe rekaJiiDg weder ' oa"r : Indie sendee
moe:; durbij iate ~Hiengebrek.an specie en .dieo
ten geo~ eon t.o:lg8f dieoo,nto. '.. .
.

BaitAna. 23 April. Natir meu 0118 ~ededeeIt ...
.lenMei " . s.: de.a- MaChf · vaoi· bier Baar
. . . . . yell4Zekken, om de . 4 OODqlagail!D .~ t.J
IpiIm:l die beatoImd sijlPDor hab prnifoeu te . . .

_

~

.l1li. MsfrOD~ 13,· te i'arap''''';
beeft g;'t<.or .,ond g.~oht Blob d<'ll kOOI at to ... ijd.n.
De beet's., loge

l'

~edll Troeger bad ·men eeoige fermoedeD8 om.t rent
B- opl!e,"~ doeh ·1Ie£O weder ,Iaten .vam.. omd.t 'bij
sioh .eer ~ng.tog.n en fatBoenlijk gedroeg. Tha1l81 e
bet g.bleken d.t hij 'an booge Dnitllcbe afkorilstia,
en door samenluop van olD8laMigbeden in IIrmO<!de
was gereakt e~ genoodzaakt in dell vreemd~ den koat
te 'oak.u. -: Twea j ..ren gele.leo kwam bij' albier
aBn en D81D zijo in trek bij . Mevr. B .. 00 Pa..pBtton.
Van don Mo.aog "f cooht hij naareen betrekking tim
ge.olge .. aanan blj . J••en kl'o.Dit mogt b.m .cbt.e r
nietgelukken, en nn bij niet mear .w i.t hoe.ijo 10gementekoeten en .od.re noodz.kelijke •• rOOringeD
te . bilt.l.n. b•• loot hij .,cb b.t leven teo benemPD, ~
walke poging ecbOOr nog bij tijd8 door de buisgenooten werd •• rbiuderd .
Dp het godrag ,.n B. ~aU niet. ·..n te merken.
Hij leefdn .ecr oWen iog.tog.n; en .trekte niemand
tot last.
S. wor.it tbuos .1. b.bo~ftig9 io het Militair Haspitaal t. Welt •• reclen .erpl~egd.
(J. B.)
28 A.pril. H.t Iljkv.n deD verJronken., '.0 wien
wij giBtar .pr.ken, i. achter. bet kettiogkwartier 01"
ge.iscbt .0 uerkeod al •. d.t VaD deo 2en hofm.oste.
W, de \'.i.B, 0"0 de Salak. H.den middag zal de
begrafonis plaat8 bebben oit de "cbolltowooing •• n
den ~eer J?sge.o ..
24 April. Wij v.roe~en d ..t er .oor de Groningtto geene noodzllkelijkbeid bestaat mn te S08rab.ya to
gaan . dokken. De .tnnrlDan, die d. wacbt h.d to.o
het aanteileD pluta b&d. mGot Gnt.la~.n oijn.
•

Meo scbrijft ono u it d. sllld:

-

be:!:~';,'": !~!~i:.~~:nv::l<rtl~;~::n to~aa~efo:;~~~:~::
van geld_n togeo bijpa•• ing van 1 pOt .; dewisaol mogt

eC~'Wil~:tm~r:ol:j.ij:og~o o;"r~O.OkeD, dan had m.n
80 etuks poatwislela ooodig, die door de postambte..
nar.n . moeot. o worden goscbraven. geboekt. en Da nit.
reikiog 'aD r_~n's op den ad.iesbrief o.erg.br.gt, om
~:.~a;!st:it:~Fal~:gW~!;: ;:;~!ne~~erdo ...r de plaats
,Na ruim tieo jBren de ambtenare.l aldoe m.t noo·

~I~:.o:, ~:~k i:eN:~~~~:n:.~:·;~~::~: d::· !:~:r~:g

p!:;

.

-.

.

Aaitv4)er · · te:Sa.fl~~d
~. N~

Bark .HMb

s..g.~ ~ ~i' '

.... 1&." ... SI"S"JlOR<
Qlt

.•.. ~.

RlOll".

998 k.. ~dj.ol!"'" 944 .kk gombie•• .sis ut.wUlo ...
IWarto peper, Order.
'.
.

. ~.

siJ. ...
,'"

"aD sr.oppore.

2660 ,.kkeo $1, 869 ..m•.•beb, 62 pkk amba!o.art,
2 k•• koop..aOsebappm. n 9 on.· aefaoai.

b-:a~~n

t.gerang.

Per Ned. Bark

.CD.Ddatie,.~

880
....t.

kapt. Campbtll,

,an· A.delaide .

1297 zkk. med~ Order.
•
Per Nod. Schip .Heor;i Lippetl," hpt. M. . L. <:ba.., •
van &tnerika.
21650 kiateA petroleum. Or~er.
Per Ned. ~"rk • 8eataD,"' .. hpt. W. Moppet.' ~
9'80 Sinppore. .~ ,
lsa c.lt. koopm8.ocbappe.; .261 0011. tnsele, ~ coli. meol;IOOll
eoll. papier. 977 coH. ~i.8ebJ 60 0011. thee,·' ~ colt YenniUiom, I
ed t lIodawater•. 6 ·ko. SIg&reo.. )~ pt. blo~mpo'~' 9.0 eollh igerager, 1861 coll. rijat, 80 coil paajong., 6 ·0011. aard.-werk". Orur.
Pl.~ ' Ned. ~"rk • .Land~eer"'· bpt. Diok80n~ ,q ~baij..
Ballait, Orde:r;
.

Uit Engeland.'
Het. Engelsahe Lagerhnis beef•• i~b weder eeos beziggebouden met .en der vde qnaeatiel. di.m"t de
em.ncipatie der vronw in r~.baod .taaD. Het Bois
w.o in meer d.o gowonen get.ale. opg.komen om . K.
De.ly te booren, die zijo ' med.afge ......digdell . wilde
lat.n oordeelen O.e. de ""leedi ~eDd" woo.deD • .door

!s~~~o:::t '~:~:h:~~~:;et;\'!~!:~,ij~ci::re~';~~~U:~
ge'aardigden, die op een ••t.,udje" gerek.nd badden . .

~!~~~~:~~el;~I~!.:~~:e~~!:r~i:e~rO!.·;:I, ":~~ ~~~

.eer gedond. Hoi •• telde Oowper Temple de tweede
le~ilJg kvo;r ~an '
wet, folgeue welke aan de 8ebotsc e a a ernIe 00 . -rOUIVIIII knnnen promovereo. Zij

tl;

~~:dm::Ds::r~:t b~::r~~~:~, wo~. a6s:ijFI~~:0::erNi::tk:

8ale of "enM.ry Stanley' ta bezittell dan eonon.in.

~~~ ::!~~k~o:'71:~:': z~:t::Ogo:~d

!::r

we:;

:..~':.

wi88.I. kunueo worJen .. fo~egeven voor een bedr.g on.

ten te bmn. Onder de .ardedi!!o\-, . wa' bet .oora1
de _heer .Roebuck die zich ridderlijk betOonde.Hij be-

.er;io;::!~~~o:U!t~o::r.t 'IIB

groud.lag lag. HOd wel.prekend de oerdediger ' de wet

tien ja•• n is gesohied, i8

"r.begrijpelijk, ma.r tocbwaar.
,In 1874 zijn ook in Indie po.twis••ls .erk.ijgbaar
gesteld yoor Nederland (lie St•• lsblad No. 153 'ao
1874\ w~.r niet grooter dan J 160 aan denzelfden
perSOOD.
, H.eft men nu J 3000 te .erleodeo n••r Ned.rland dan ,·olgt men de.en rego!:
Ie. De firm. A. te Samarang wi! bove e. bedoeld
bed rag o.erm .. keo ."0 B. ta Amsterd.m; er mo.teD
dus 20 '· er.obilleod~ af,endero tijn; of wel- hetze:fd.
bedr.g wordt . o.ergemaskt a8n ,er.chillenda person en,
die 2:~t

;:d~~ta~7~ f.~:~:te~ ~~~ ~~ ~~~~~:~:~.an

we,:,rde, dat er , tradeuni,oniame"

UD

de

opp~it.ie &&0

;::w~:r~b~'.~~ ..:!etVOi~~ ~:::j,.~~~e:~ee.:~:~tb;~ra':~

Bright en Stlllfi. IJ warec ollder ·,Ie vooratilDdere.
•
De Ioe.. Ne.ille-Gren.illa beall ' d.o .ecretari. van
bet Huio .ttent gemaakt op een 1;0oaar. wll8l'mee de
groote mannen van Eogeland de nome besoek.,., van
de Westminster Abbey bedreigim .. Gelijkmeo w'eet.
worden in die kerk de . meeot beroamde pe1800en op
at••t.kosteD begraven, en d. ....•• ontotaatof bon
getal -niet groot geno.g zou zijo om eell n.deolig.1I
indoed' op de gezondheid der grootere of klemere
o."rblij.enden u.tteuefenan. De Home.Secretarybeeft
den beer

Neville-Gr~nville

voldl'ende gernatge.teld.

P. t. Rotterd.m. In de .t.d kiLn bij sleobt. een wis ·
~:g:::n~e ~~r!: ~::':erg::°:iOOd::,·n~:;,:,.!::o~er~~~,~!
sel krij ~.11 groot J 150. Hij .ijdt
Weltevreden
levoodeR ,e.I kwaad zOudl)ll konllen doeD. Gemidf\.ld,
en Jl eemt ar daar Dog eell; vU nog e'en nallr lIe!)s..
Bt~rft; er jaorlijks 6l'n milD bero~ m~ genoag om in de
ter Oornel'o, eo hij (.. fteJ ·der) ie in bet · bezit '.n. 8
Westminster-Abb.Y" te·. worden bijgezet. Bo.eodi.n.
re~ u's uitmakeilde hot o .. r 00 zenden bedrag.
felen die deze eer oou,leD ,.rdi.nd bebben, ' Jiggell
• Wat h.t l.at.te bOlr.a, dit oou zijn ta ' controle·
elders begr•• en. O,)bden, Thackeray en -Mill roeten
reu op het HOJfdbureau, .. a.r all. op .erschilleDde
niet in Jit heiligdom, e.enmin al. Bork. eo Byron.
kautoren god.pooe.rde gelden wor.lvn aan gebragt;
D. ,ra"l( w•• .geda.n of hut oiot noodig 6011 agn
ma.r het I : I . Ulet h.t oog op d. gem.kkelijke. ze- I de ruimte, ,oor d.,e b.,ilra,fpl.atsen beacbikb....r. ai~
kure en gocdkoopo wij.e .·van geldHrzenrling naar Ne·
te breideo ..,... do .: b yolgen. de ,]Jaily N.ws" is. dit Diet
derl.nd van dog tot dog moeij·,lijker worden en .ene
uoodig. E.o eeD voudig middel kan toegepllBt .wllrden,
en aa!! aile b •• waren· war8. eou' einJ gem",akt. Indien
con hole gob.el · onmogelijk m.ken.
,Nu ..ang .ik: w"."om ambteD •• r en publiek
de bo •• lin;en,oa"eteeken.nd~ liuden, do · dwazea. de
worden bemoeijelijkt in bet veneodell van g.ldeo
krij~sbeld.n van den d.rJ.nrsng, d. dicbtaro; (minie.
per po.twiasel n".r Nederland? da ..r bet te Ve) zeOteri;;l. lofoangere), .an den .ierJen raog. die bij
den bed·rag .e,en· goed in eeDS al. op vorenbeJoelde
mODigte in de Abbey begr.... n liggeo, lDe~ hna' mlr
wij.e
worden .e ..onden.
ontO'oten en standbolllden dasruit werde.. geworpeo,
, De dien.t der ambteDaren bij po.t en teleg,a.r IZOU. er r. oimte genoeg o,erb.lij.en .oor d. wer. ke.l.ijk
is twaar geueeg, om hen Di~t ~otteloOB werk. to lat.@n
beroelnde maD neD gadurenJe zeer laogen tijd.
De b.er Butt beef, ee" co"fltrentie gebad met 88D
.errigtaD; .n daarom n.e:n ik de Hijhsid den Hoofd.
In6pecteur der Po.t •. en Tele~raardien.t. op b.t voren·
santal leden .an b.t Huis. die d ..· Home-Rnl ..partij .
steande attent te maken. Ik tWijfel niet, of door· ziju to.gcdasn. Uij I.... hun een _brief 00<'" ..aarin hij
ZHE.IG .•• 1 alles word an aaog.wood om b,t st.88ta · 1 00 kenneil' gaf dat, .11. Home-Rnler. de · v.. rkieaiog
~lad vso lS'74 no. 1(;3 te doea wij.igen in ibet be·
.an M;tobell mo •• teo wenschen . Afgesien ·. nog fan
lang •• n h.odel eo publiek."
(.JIg. Dag61.)
de quaestio of men' bet met da politiek , vao den oan· ·'.

n...

h."

~;1,1 .. ~t:

te SalllsrH.UU;.
~ed. Iod . Stoomb. GroDiDgeD. L. Roefman van Batavia,
&

.:'Ire :

Co.

Ned. ScbOfoer Al:u ••• BOCD 'fjoe Kia);: van Joan,. Helm .
Ned. lad. Stuolllh. Bar.JD. Mackaij, W, Veltn:an \·u Balada. )Ic.
Neill at (Q .

Ned. ~nd. Stoomb. l-liQi, ler ) ' raD8en
boodt ,aD Bata,ia, )Jc. Neill &00 0.

V3U

de Putt!!!. J . C. ll.lij.d tr .

Vcrtrokkcn Schcpen
26 April l!Io.gell tbe. ~toomb . ~ · DtaD> W. Moppeu our Siogap.ore.
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Abo1lbakar naN' Uata.... ie..

Aangckomcn

Passagicrs.'

"te SH.nl.arang.
llt!r NoJ.. Ind. Stoom,. Ba~C)n Mackaij. gezagvotuder W. Vi:!l ~ 1U3D.
de br .. GD.i1ar". · H~D'OO en ··ZOOD. Proasterinek. ~~!ma, Gnadt \'~
RoggeD. SciauurJJiu. Will~r. : S.ttiJ.t .uf. :AJI~D~t~d. "~G dd Stadt,
lie,r. Damwijk. M~juftr; )-Jarckl eD. Solf;r,· van · Batana.

AangckomCl1 . Schcpcn.
'.
DUUK YL.t.G.

t .. ·. Batavia.
~sN ~n, .VAN

T:n,=,p_~"" "~fl!ll WftCl.

rH~n~A mAn .;;"

he-

meening aBO.

Aangckomen Srhcpcn.
Neill

""":1"

no .. ming t. ok~Del'; omd.t d~or do oietigverklaring
d.r .erkieting de constHntie gescbonden ..... D.
lerscbe afgeva8l'digden .Iu.teo sieh thans bij . dele

S(l HIi £ P8- BnRIG T HN.

.
' &ODfr.

April t~ .N~ ; .CoDra~ .._.~.. ae Rid.dr::_Ned .f>rlaDd. ; J~ : .DaeDdcl,· & C~.'
• -:- ·N.I . Miu.F,.. •. d: .P.lle .Z"Jd...ho.dl. 1JdaIJ~p N . ·t SI. M;J.

A~ri~S: t:~~~~~;l~i:;~~~:tn~~r~ h!~:

Bright be"ft in de I.r8ch. qua.sLi.. ook oijll 8tem
doen booren. Hij w•• d.artoe godwongen door den
prie.ter O'Molly. Deze . geeltolijke beeft ean beak
uitgegeveu over I Home R~IQ of de . b,asie der federat,i"," . eo Ben exemplao.r daar,an sao .deD auieD ~~
lDan

gt"zondeo.

D. echrijv.r be.n 'esn oian.. plall vall ",menwon8Il
_de drie koninkrijken oitgedacbt en stelt zicb \"DOl'
ook aao Engeland eu S.hotland •. • ,enal. un Ierland,
eeo eig.n Parlem.nt t., g....n, In. a .·· ... de . Home
Rnl; op .ll. dee'en :'.8n 't Vere.nigd Koninkrijk kIe
Ie passen. Brigbt he.."twoordt don Ier met ·de meeateopenhar~i~heid·. • U w plan," leg\ bij; is lIog OD.inoi~er dan dat '.11 ond :,ren.
Gij ~.ndt wenaahell.
d..t Eug.land eu Sonotland bon inetellillgen prijeg&,en
om 880 de ,arm .. ende gr. even .an lsommige Ieran,
hcogetens eenmillioen. lieddll. te voldoen. ' die, ot'8r
't alg.meen nie.t· walen w..t lij wiUen •. eo,,"" polillieli:o
Ilotwikktiling .missen, Nooit · te ,¥:OI'en 600ft men VIIn
.nlk sen . dwa•• en monsteraeMig vooratel geboord.P
Th> beer ,O·Mall.y 8al no w.1 begrijpsn.da'. de Iwer
Brigbt ooka.1 de regt" bro.der lJiet ia -- en da6 het
ge,aarlijki. oO~BproJikalijk te willen oi,jll.
.
~oor

inderdMil DPienJii.k9 "lItal tegeDBliemmers, de abo-l
Iitioniaten, wijat, "':/1 dmmU'· wil epmaken, dat ~
mlllltregel aleohta een voorbijgl\llnd bJ:&kbsr cal hetibon.

de~::t

afkondiglng VIIIl gebpden, noch bnW8lijk8wJrlof(IIClllU)
Doodls:. .Me~ eODe k!eilie fuol ,,:a& slles ~dB8n.
Ter wlUe lllD die fOOl elo~n proolkanten, die wegene
Bohnlden in de Fleet gevangenle "atoD, te ~Ior lI!'e,

o:6:~~e:' 7~, d:O()~in:::be~:o:; :,:~ ~::e~~~d~:~a.:a~:n~ild;-e ;to:S~:~I:g

I

e::

y';gij ; ; ,
lelm bnitengewoon groot. want in andere go.allen is' twee .hillings, dooh somtijds. deed de predikant bet
men gewoon bijvoOfatellen.van bet ministerie danr
vC)or de eene of andere ver8oapering. De.Fleet·gIlyan.
e\!lcbte snkele tegeD8tamme.s· te ontmoeten; terwijl. de
genis was eohter alechta bet centrum v.1ID dezen hall'
minderheid garnet nog met vijf 8~emmen kaD vermee.·
del in hnwetijken. De etraat, diellnar de. ge.angeDis
derd worden, nllmetijk met die vaD vijftosksaoscbe
leidde, was beoet met herbergen; .waar men voor. een
SenaatBleden, welke kort· voor' de eindzitting Rome
geringen prij. een buwelijk kon laten sluiteo. en bomoeaten· verlaten.
•
. ven wier denr gescDreven s,tond: • Hicr wordt. get.ou .. u".
Met de.voornitlligten .ijo 'Toskane, en. bet abo' j.
Elk
dier herbergen hi.ld er een f redikaot ·op
DR en een register v.,n de. hnwolijken, di .. ge.loten
tioniamns even wei nogniet tevreden. Hce groot de
opgewondenbeid is· in die kringen over hetvotnm Vft."
werden.
den Senaat, spiegelt .•iob tIln doidelijkste af io·de fl,,·
Lord Hardwicke', wet ver8preidde eetle groote op·
rentijn~he Nazif"re,die &ndersonhepaald met all\'> reo
s"budding ii! die streken. Den dag voordat .ij in wer·
gering80ntwerpeningenomen . is. ,He~ ameodement,
king kwam werden in die herbergen niet min de. dan
segt bel blad, dat voor To.kane eene Ult.onderlDg WI I·
207 pardn in den echt verbondeo. Daor elk dier io'
d~ v8stBtellen, is niet ailDgenomeD; maar het was ook
rigtiDgen haar· eigeu register bad, was het voor bet

W:-:t~~g'T:=8:~br~~l:! ~:et~~l~:~re:::t. ~~oo~:el~:;'k

sen tonnis vellen, datde dood.traf in to.pas.ing wordt
gebragt." natnoemt, men in· zijnijver wat ver gaaD;
. want vooropatellende datin Toskane nooit de doodetraf maar _Ial beho;ven toegepuat te worden, moet
men a'ok: a~nnemenl ,dat daar nooit de' vier gevalleo,
waarin die stl'llf word. opgelegd, gnllen v~ork?!"en,
dasr nooit zoo zwareovertredingen Runnan ge.cll1eden,
dat de nienwe oodex;, hoe,ook iogerig', een sndere
uitvoerirg VRn etraf',z!-,l eischc'l. da?, tot DU tac ge:sohiedde .. Een kODiogsmoord o. a. ,. daur ondenkhaar
enkwam hij voor~ daD zou meo .66. vonni •• eo, UBt
in geen' geval :de dood er mede gemoe.d wa•. Als or

in Toskane inderdaad zoo met eeo wet werd ,omg e sprongen, tOU niet l5Qozeer de codex, ale wei de' regt-

bank 08n gerworenen een wij.igiog moeteo onolergaan.

Uit Mecklenburg.

ala, wet, _voor Je' htiftOgdommen octroijerelJt Dit is Diet

waarschijnliji<. De coo.atilutionele quaeslia blijft dua
unbealist en de Mecklenuurgers zullen nog vaak gele
geobeid behben .bUDne klagten tu doeo hooreu in deo
duitBcben. Rijksdag en de IiberIMe pers.

~er g,·r~gtsho

ven te Londen d_e _vraag behan.Jeld, of eene der parHjen, eons ecbotsche vrouw, al ciao niet g~buw,1 was.
Zij b:weo-rde, dat dit het gavsl *w~8, doch de mao,

dien lij als bareD echt~e""ot aauduldd",ontkende het.
De"'regt~r wiet niet wat bij er- val) gelunHm moel:lt,
en een del' advok"".n moakto d. aanmerki'g, dot de
wet zoo ouhepaald was, dat .elon in SchotlaDd lIiet
met zekerheid wisten, of zij al dou niet getrouwd
waren. Zoo erg is bet IJU w~l l.Iiet, maar toch Jaut,dB
Bchotland twee

~oorteD

OVer.

l\:1en ker,t in
regelmBti~e

vim huwelijktm:,

on onregehno.tige. Bijnsollell word~o' regehotltig geBlo-

tun, docr de afkondiging van geboden eneene ceremoniol welke in tegt"nwoordigheid von

\'r~en~lt'n
eeliO of

en

bloedv~rwantEfn door een gee.telij'e ,an
andere geziudte verrigt word .. Deze kiln te oUer ure en
op elke plllilts ·ges.hieden. 80m. wordt er eene kerk
of kapel VDal' verkOZeDj maar in ve~reweg ue meeste
/levatlen heeft de ceremonie ten hult••an de ouder.
der brnid piaats. Onder de mindere .landeu wordt
het howeliik doorgaans des av,>od. geBloten en met een
klein f.est gevi.rd. lJe geestelijke kllu gee"" koeten
in rekening brengen, waut het sluiten von huwelijken
wordt onder .ijne gewooe ambtspligten gerekend. De
kOBten van een bnwelijk kunnen dus beperkt 'worden
tot d" uitg"ven, die .. an de afkondiging dcr geboden
verbond8ll zijD,oamelijk Van om.~reekB 13 lot 1 12,
'D~~!" dOl Z~"~.1It:~H.:~" ,~f' '--'~"I:-, ... !"-in~ n~" .~il Qln~t-in!!!, ~"<I

huw$lijks, blet de namen der

,getl;:_~e", a~Dteekent

op

het voornoemde bewijs van de af•.• nJiging . ,Ier gobo·
den, dBt dIlB~D3 woder wordt tar hand g.steld aan dell
ambtenaar, die het beef& .fgegeven, wordt het feit der
toltrekking buiten. twijfd gesteld. Hat aenig. doel bij
dit aUes i. de dnidelijke oaststelling van het contract,
dat door .de· twoe betrokken personan i. aangeguan.
Ret godedienstig gedeelted •• ceremooie i., nit bet
.oogpnnt vau bet regt, vau boegenaamd geen belang.
Naar regten is het huwelijk Diet all"en een burgerlijk
contract, lOBar bet kan nog gemakkd ijker aallgegaan
worden. dan b. v~ een contract t~t verkoop vau goedaren;· bewijs van .de wederzijdscbe ·toe.temming is
echter eeB onmisbna.t" yereiecbte.

afkondigen, kon

men een vt'rlof na~

mens den bi••• hop b.komen, hetgeen veel me.r ko."
te dan de aflwndiging der gebod.~; door 124" 1 36
te betalen, vermeed men ,.e v.rtraging en de opeu-;
buarheid van die afk:ondiging., De gEtboden eo d~
speciale verlover ,zijo: nog in Engeland in gebrnik, maar
beveudien .ijn in de laatste jaren bepaliogen gemakt,
dot in Eogeland 'huwdijken kuntJen gctllobeu worden
gezindtt"n dan de Btaat.~kerk. of ~oDder een1ge godsdienBtige plegtigbeid, ten overstnan vau den .uperioten·
dent registral \'aD' bet dietrict en -in tegenwoordigbeid
vaD getuigen.

De bnwelijkswetten in Ierland ·kom·n io hoof,lzaok
met die, in EngelBnd overeeo, maar er beBts31l Dog
sf,oorlerlijke 'f;lU zaer hinderlijke bep81if)g~~n 0P
lijkon van K<ltbolij~en met ¥rotedttlnton. Iu de laat~LI 15 jllreD lIijn dal1fomtrent doo::" be~ Par!emcflt 3
Wl;lt~u uitge;':tardigd, die elk de verwllrring DOg groo-

huwe-I

ter hehhcn gcmaakt.

De waarde vap. een penning.
Het

ziju

~

is Q9li:e"d hoe hoogst zeldzssfll

mot het boratbeeld

,(l~

8tuivertjetJ

van Koning WillcUl I, en

hoaveel i--rijs verZIHUelu,t.t.fS viln p6_nning~a ell Ulllllttm
er op stelten 7.oo'n stuivertjt' te be-z.itten, N()g (lulangs
werd in 'een van ooze dsgbladen een 8~ugeboJon, fiat

.eker .tjn mon wei zal gevon,len hebben. ])finde. b , kend i. het mis.chien, dat in EDgelandniet minder

BeR ik getrouwd?

staat !'an -zaken veel t", wer.schen

bod en te laten

in bepa8Jde~ijk danrtoo aangewezen kerken ,van ander_a

De ber&adsiaging in . deu mecklenburgachen Land·
.lag over bet ontwerp cooBtitutie beeft tot eeu u.tolog
geleid, die te verwacbten' was. De burger- en boer~u
.tand beet't besloten, dat tegenove. het votum der rId·
,Iersebap,. wftarbij d'e, handhuvinl{ werd gev,aagd von
den landadel, elke discu.si. over het voor.tel de'
Regering nu.teloos was. Van zijne .ijde heeft de ri;j·
derschap een nieuw oDtw~rp a&ogebod6D, wasrnm de
grootste fout is de handbaviDg der twee ver.chill.ode
.tllnden.De L80ddag heeJt .elfs het niet w;Uen ou·
dersoel(en. Aange~:omen, da!:. het. Gouvernernent bet
voorstel der ridd.er"cbap goedkeurtle, zou. het dit dan

Eenigen tijd gel eden werd v'ior tJen

~:~v:::e;":i~t"::~ ::;i::.r~~open

en '00 bekwam he'
De geno.rude wet trllobtto. zooveel mog.lijk mll.kogalen tegen misbruiuen to neDlen; D. plegtigheid Ulogt
aileen voltrokken worden door een predikant,Jie eene
,aste 8taDdp~aatB had en' weI binnen de kBnOni{~ke
uren, Dsmelijlt tUBsoben, 8 uur dps voormiddagB tH; 12
uur op den middag, Er bleef ecbter, wat h et verlof
tot bet.luit.Dvan e.o huwelijk betreft, nog gel<gell'
heid tJtkwadu praktijken over. 10 plaats 'aD de go·

JO~1:!f'nB

van 16 en

meiBjea van 12 jaren .ijD bevoegd., dat conlt'act aan .to
gaan. Onder. noab voogden hebben regt het te beletten .• Pit ill een vrij "onderling privilegie voor min·
derjarigen, dia geen buis knnneb koupen, geene verbindtenie v!Ul eenige bet.ekenis anunen Bangaan, oon,
del' magtiging hnoner onder. of .oogden. Dit .iju de
regelmatige hnwelijken.
. 111 de onregelmatige Ii:t de zwakke zijde van het
huw~iikaBYsteem in Sobotland. Aangezien hier.voor in
geY.lli >an,later geBcbil niets ande,. geoorderd worilt dan
bet bewl]. v"n· wederAijdscbe toestBmming, gevolgd door
zamenwoning, ata,t de deur voor misbruiken· en proees·
sen open.. De wederoijdIJohe toestemming kan . w,!rdeo
. nitgedrnltbmet woordeD, to kennen gegeoen in tegeo·
woordigheid . Tan getnigen· of bewezen uit brieven'
of verkl.attugoo deppartijen •. All.' due een 'illan, op
e~ WeDW wijzend.... zegt: HDit ill mijne vM>nw",
en .,1I!.t: ,tell lieeken' y8t\ ... bevestiging neigt, . i.. dlt
~ ~end bewjjtlvau bon huwelijk. Er dient
eo~ .Ifij .vermeld to werden, dat de toe.lemming Ban
b~ ·tijdieli emstig _~ zijo, ... odat .tij geen tWijfel
a~bi MBeeD man schertBond of met kwade be-

:ij~.:'~"'U;.~m,: 0;:!\::l8d~~e1:i~

daMvsl!. Dit ill de wet.
fdst meisjes, die.de wet
.
en .loh ferb&elden,
~ellllldeliDgenboekvan

liaar'fQornn en altijd tot
Ir.et ill epmerkeli,ik. dat
~ oKsbrniken te-

lie5 stelael deroo·
Inddigendtlg . in ·Sobot-

at1l

.....nraat. lIOOgOJla1MDde

~.,.,~~;:

jagt gemnakt wordt op Qel.l penning -(fartbing) \ all
Koningin Annn in 1713 geslagen, cn dat ditzelft:e
ons.clmldige montstukje tot zooveel bedrog, opligtel'ij
eu zwoudelarlj nanlaiding heefLi gegeven.
In ee.:1 onlimgs ill Engdtt.nd verschenen wer-k vau
Henry San:ptwn, waad .. d~ geschiedi:!lf.ds vaD het au,ter~
tereu een curieuB onderwerp! - van de noegBte
tljden sf wordt beschreven en door tal 'lIiD voorb~H'l·
den afgeschilderd, l{vmt ook \>~n en aDder VOOf oyer

dien woveel geruebtm~kenden penning, dat we hi"r
laten vulgen.
Tal van menschen llamelijk gciooYen, dat \'6U -(lit
muntstukjd nooit meer dau drid exemplart>ll best:uJ.U
hebberi, waarvan toe\) hun eig~n weg gevondcu heb·
hen llaar de peuningkast'en van het Britsch mu~eUIll,
en bet derde nog o.ltijd, eveno.ls de wandolende J oDd,
tevcrgecfd van laatste rustplallte zoekt. l\ll1ur ,wen

gelooft e. tevens bij, dat het besluur van de woeVe'l
geooemde inrigting £leu belangrijke BOm voor d .. t ,derde eXBmpJaar zal geven. Nu zijn' toevallig niet mip.~
der dan zea rerscbilleude soorteD van die penniog~u
bekend, die vo:slrekt niet ~eldzaim zijn. EDke:e daar-

van kan men bij de gewoce muotuaudelaars voor 6
guhlc-D

koopeb; maar

t:'r besttlut e~ne

f!Ollrt,

e'l

a7
wel

dat met het js .. tal 1713. dat hoogst •• ld •• 81ll is ea
vau f 60 tot f 120 opbr.n~t. Maar er is ook een
kleine geolkope"en gede .. k. of ·legpenoing, van kouingin Anna, van ongeveer dezelfJe grootte alB bet bedo.lde muots.ukje, en dien men bij honderden kan
1",,11,,>"

"R1\l"_

~!,,,,:>~J~0,,,,,_L~ .. ':'''~,1'!Y\1 fO'T'

allYl," ,-",...,

P "...

r~",~~-

Bte hem voor, net raftlD met de, aanlokkelijke kennisgeving': Dit i:l de ecbte p~DDing van koningiu Anna".

Goedgeloovige iuidjes kwamen vaD beind. en verro
om die',- wOlld~rJijkd zeldzau.mheid" b, zien- en v~rgo.
ten ~iet om even de oerberg in tf! wippeu om da ..
bij een teug van hUDne verbaziDg te bekumen en '''0·
doende den be/angeloozell tapper ooor zijne v iondelijko
kennisgeving ttt beloonen.
In het begin va". deze eeuw werd een Ier wc·t twaalf
maanden gevangenia gestraft, omuu.t hij lao'n peuniug-en wei ee, echten - vedunkeremaand bad. Hij wa.
winkelhedieDde bij een b&u'r.tbakker te Dublin e" had
toevallig (?) dien penning weggenomen en er een nn
deren voor in de plaato gelegd.
.Nu . beging bij do dombaid - mao. d .• arvoor w••
het ,dan ouk edO Ier - om aan zijn meestcr do ~:P
beela toedragt der •• ak te vertellen en hem teven.
dien penning te k"opaan te bieden! De meester
daarentegeo eischte dien scbat dB .ijnwett·g eigeudoID;
de bedi~nde weigerde beleefdelijk, werd voor' deil
regter gebragt. en baalde zich door dieu eigena.rdigen rnilba.ndel.' een -jaar l"'~ij ,logies". op, den bala,
om ovel"_zija ve_rgrijp Da te' denken ; en zich in de
penmngknnde . tu oefenen. ,Als, dieven kijven, dan
booren de,eerlijK6 lui" waar hnn good blijro."
Talrijk .ijn devoorbeelden· ,van mensch,·n,. die "it
ve'rBohiliende. strekenvanEngelBD.d naar .Londen zijn
gekomen,om dMrdabe.te. markt te .oeken voor hnn
(ver~~nde) onwaardeerbaren penning. De Cooser.a
tor VIID de penningfln enmnntan in : bet Britsch' muQ

8e,uo:i,-we~d in tlen regel _~'t>legerd ,,door_, b,ezoekere,: uit

aile .•'reken van EngehlDd,· , die hem' peDnillgenvan
Koniogin A.nll· - .·f namaakoel8 .e: van ,-eto koop
kwamen a8DbiedeD,en 1118een gevolg daarvan kregen
ook de handelaars in peonibgen ell mnote:! rnim h':ln
aand""l van dien o.erlast. Woor en 9p . welke wij.e
dit bedriegelijke .fabeltje . in de .wereld is gekowen,
beeR men nooit met oeoige •• kerbeid· kunnen on ..
dekken. Zeker ill net, dat de panoingen oan Konin.
gin .Anna nooit ..e.. allednagsc", zijn gewee.t, of.o~oon
er tlehvan eene 800ft, '.'11. weI die. welke in 1'1'14
gealaJeo zijo,.niet minder dan . 300 • tot 500· ip o;nloop agn gebragt. ,Maar de· aooeren .wftreoelecbts
<IIIlodellen of proefjea; en niet, besliemd .~m in oml~p
g"b1'8gt· to werden: Overige58 war.... hetmooij_muQtstnkken, en daarem. IlWU' oooral ook .. L mdat bet de
eenige k&perstukkoo .lijo welketijdene c1eregering
qn koniDgio An .... ,werdeo gealagell, i. het me.,. dao
".~..
daI; Iij reeIh epaedig ala· potfltukken of
OU~ beW.r4. ~ WftrdoorlliJ 8ene ,dm!k.

b..elalgil w8ll1'de verlmlg811, dM k!eDam _ t A de
oen of ~od~ elhnme vogel er mea speGDIee;rd6. M.at!r
de mlmtddbUiJke oOBaak van heu yolksprookJe omtreot
ae 1I.. ldu.amb~id en de groote WIlarde YBD daze stnk.

{'~8,. :~n:::w w:o!:

•

arm.

Segboer.

van Palembang
te Lematang 0.100 is de OilOlsra uitgebroken,

d.,

Aangeslagen Vendutien.
Dingsdag 2'7 April: Voor rekeoing -van belanghebbenden in het vendu-Iocaal Van en door Soeoman en .Co.
en voor rekening vao belangbebbeoden . van onnitgelos.
te pandgoederen te Krangan door den paodhouder
Liem Kiem Tjing.
•
Woensdag 28 April: Von. rekeningvan G. L,
Dorrepaal oan hout "orkoll La!>ij het Spoorweg Sta~
tio" alhie. door P. Buijs on voor rekeliing val! de
firm. E. lIioormann en 00 in het vendn-Iocaal "'an en
door A. Meijer.
Donderdag 29 April: Voor rekening van de Hee.
reD Tweehuijs en .an Bruggen in het vendu.looaal
van en door F. H.· Bouma en voor rekening en
ten hlli.e .an C. H. W. d'Arti:lut Brm Zeestrand
door A.Meijer .
VrijJag 30 April: .Veor rBkening van en in bet Yen.
dr·locasl van H. L. de Lijon. en voor rekening 'an
den boedel vsn wijlen Tan Tian 8ik van ze. parcee.
len in een der loeolen vaD bet yondn·kantoor albier.

Deze adverteD tie, geplaat.t in een tijd tooner een
waro maoie bestond .oor die penDingeD, .al het debiet van het Pennsylvn.n.ohe koffijLui. Diet wdnig

bevorderd en er veel to~ bijgedrageu hebben ora de
meaning veld te d06n wi~neD, dat ,ZOO'i1 nmr:.tje van

Konillgi. Anna vrij wat begeerlijker wo. dan de 00 ..
tersche wouderlaIDp of ,het meer moderne, _ maar met
niet minder wonderkracht bedeelde HK1a\'erblad nm
Viereo." Dat in 1802 die meening Dog niets van

u,' volgende sd.er.

tentie, die i!l Ifl'bruarij van bet genoemde j8ar verBeheeu en als eeu" eellvoudige nieuwBtijding was iugekleed.

.
De pennillg "an' Kcning,in Anna, volgens adverlentie in
P.Ud. Mall e,-krijg~aar g2-,tehl, blijkt e.t.u eCh.'ttt! t.e. ,ZV~.
Er ziJII er slechta t lIJ e e g~8la!len l/edu:'ende_ K1nmg'"
.A.nl1fl,'S re!ltring eM niet dr t e, zooal.i men wfJ ttnsmaar gelled ten onregte _ heeft wiLlen btflJeren. lJie.
welke doar den d,uTfllaardeT van Challam ooor j 4800
reeid autlgeooden" lC~rj gekocht door dtn t::delen graaj O• .. ,
1ciens keurige 'f)tTZIllneiin!l van pelw:n, tn tn munltn eene
gnole f:ermaa1-dhfid hecfl, f 9000 waJJ de P1ij~, dfe get'raagd l(t:rd VOOT lt~t ,txemplaar, dat in de r-orige 'ICeelt
bij advertoll ie reeTa aangc6odtn.
Op een- bod can f 6500 werd gun acht .'1e~lti!len. De
e:igenaar wOont til Lynn ill Norfolk -Dat hod weTd ge~
daan door d:;n zoo'" "ali een baran, die zijne vtrzameli"g
wil cOlnple/eren.
t'.

Zaturdflg 1 Mei: Voor r~keniDg

b het Aigemeen Pakhuis albi.r.

ADVERTENTIEN.
Op Zaturdag den 8en lVIei e. k.
dee voormiddags ten tien ure, mlten Resi-'entie kantore

te Sa1lllarang"
eene uitbeBteciiDg worden genonden voot het in diep
water hrengen enz. vao het klokbaken .chip alkom.
stig van de Pamanoekanklip tban. liggende en gedeel.
telijkoDder 't zand bedolven op bet .Irandcnabij Ka.
rall.r;anjar. wedt W8srte van Samarang.
De betrekkelijke voorwaarden Iiggen ter lezing voor
belaogbebbenden op het Kantoor voormeld, alwaar de
inBchrijvingsbil!elten ,fuoeten worden ingediend.
(587)
De Resident ,van Samarang,
N. D.LAlIfMERS VAN TOORENBURG.
~----

Voor de Arrrten

D

e collecte tou behoove der R. K. ARME.N,. orer
het Ie. kwarta.1 1875 ,al in den loopdezer week
aan de hui.en dor lugezeteneo geschieden.
.Namen. het Bestnur,
(588)
Het Lid, wliarnemeod Secretaria,
BRUMSTEEDE.

~:d:~~l::u~a::e:~Ceho,S~~:d:i~O:~o!:e~~J~ndead;:~~d
mis-

sehien niet zoudeu willen uitrodij::'n, als er maar wat
me~_a verdieneu, was! Het _geloof dat cie peuningen
vau ,lImiugin Anna nog ,'eel waard zijn, l~eft nog

Vericlutie

nltij,1 ODd .. het yolk voort, hoe dikwijls dfl beaputtelijkheid er van ouk is 11I1Dgetoond, en er bel'3taat ,geen
eokelo r~(len om te verWftChttlD, dat het gebeel zal
verdwijllen, v6or(lat er eene- nog g'rootere ,dWEl.Rslleid
VOOl' in de plllBtS is ,getreden.

Op DONDERDAG 29 April
van diverse kOop"8oBehappen en bijgebragtegoederen,
in het v&odu-Ioca.l
van
(583)
F. H. BOUMA.

Up IrllJUe vendutie

TELEGRAM MEN.

vau D O N D E R D A - G
.al ik no~ verkuopen voor rekening vBn belanghebhenden

vall Reuter.

~ % tIVe. kisteo ioh. to.amen 38 ps. Imitatie leAr.

(Uit de Strait. l'ime8.)

lIJagazijn .van Schoenen

in het mini.teri;;l"

Joseph Ewap>uel beeft de vourregten van den paus

geopcnd in de Spekslraat

goedgekeurd, mit. geene intervationaie belaDgeu e. in
zijn belrokken.
gew~igl;'tJ

het eerEte huis achter dan Hear SChmidt,

De r~~I~::g~t::\~j"I:i~ei!!r:: e:;ef~eto~~~~~:nte : :
Keurig factnur
So·hoenen.

zicb te

ond.rwerp.n en zal vervolgd worden.
Londen, 12 April. D. Nor,jJ,ut8cne Zeil.ng. spreekt
de oorlllgzuchtige gerucbten tegen, maar vsrontruBt zicb

over de Fran~obe leger-r,mrgauisatie.
Het Prui.ioche ministeri" beeft eene petitie der
bi •• cbopp';D ·van Fuldaverworpen. KBpteio Boijl~on
legde met Oi)ll ,wemtoe.t.1 GO mijl af, doch werd
doo" de duisternis hel.t Boulogne te bereiken.
Lond,,,, .14 April. Rothscbild b""ft een Russische
leeningg~sloten ~an 15 milliooo pond sterting.
_
Larul.... 1,4 April; Disra.li . heeft verklaard .. in . be~
Huis der'Gemeenten, dat in ge.al de nen~raliteit
.an B)lgi~ b.dreigd werd, I.:j zijn pli~t .on . weten.
z;"ca..;.15 April. Do. D~o"hurat i. teAden teruggekoord met gebroken schroef.
. . ,(Uit den Ceylon· Ob'ert>SF.)
I.o,.dea, 5 Ap~il. De, LesBeps traoh.t vlln de Porte
een wijBiging der kanaal reglen te .~rkrijgen, ten einde eenige verbeteringen tot 8~and te, hrengen.
Duit8ebland bselt de uitnoodiging tot bijw~riing van
bet Petol'llborgsobe oongrep aangeoomon,
De koning van ltalie beeft den keillSr van. 008teo.
rijk to Veoet!o ontmoet. Er beerscbto bij de sohitherende feesteuveel'geest.drift,
MIUirid, ;; April. De reaotionaireonderwij.... bll8lni.

(59L)

,A.I~mndra

is $a

1!'. MARIOl'AT.

VORSTENSCHOOL
DUAMA
door

MULTATULI.
;. f cs,,-

LA EILLE
do

MADA.ME ANGOT
opera-eomiqneen trois aetas
geilloetreerd . en
l\lET.M:UZIE K
PIAN 0
oan de oodervolgeadeairs

vo.on

Le Chao800 p~lidque.
La legeode de Jladatne. Angm.

~-:,e'de0,\e; :::e~ellrtl"

.

a/:tO,~

G. O. T. VAN DOBP &.00.
--~--~,--,--,---,----~- '

¥UIKE PURII

protest vao. de. booglee: •.•. '/

Lmrtlra, 8' April.Het p&l!tsersohip

F .. H. BOUMA..

(590)

Londm. 11 April. E. heerscht groot. oog,.ru.theicl

0!tUhrII:D '" WlIM lJ6Iaten.

Lande

aibler ~n voar eenige afgekeurde geweren en pistolen

ditDee:~:~:;fi:r~ehr~~~ ~ ~~g:~():v~~~:!~'::~~::n d::~

~:;::~ oen

d~n'

van

VaD eenige voor de l\-filitaire dienst niet mecr to benutt.n goederen in I,.t Afdeetiug. Kleedingmagazijn

gelijlte strf.~kkin~ - ~Oo gaande gem~llkt, d8t ~ieuHu~d
ar tIleer aan tWljfdJe, dat een pennIng Vail Koniogln
Anna meer wo.d.ld wa.s dau ee.:1 kostbare diamant.
Et!rtit eeuiJen tij!i daarna werd ontd~kt, dat het ni~tB
auders was dan eeu \'erzinsel, 0111 het goedgeIooVlgd
puhliek eeU8 beet te Demen~, of am wat W8ar8chijnlijker is - dell prijs van zooln muntBtukje wat
op to drijvetl, ten behoave Van lien geiukkigen bezi,t..
t~r, uie geduidig zat te wRchten of ,een yogeltje 1n
do knip EOU vliegen. Of hij gsslu.ag11 is ,'of ,niet, ~a.
ten wij T,iet, waar zcker beeft hij d;) gelegenbcid lJlet
Inten ontsnappen, om eon vau' ,die oouollzeia, gretige
luUjes Run te kl~mpeDJ die gewoonlijk de "lagt~ff"rs
zijn Van huune elgen~ begeerlijkheid t<ll van de schur~
keUi~treken hunner bela-gers,' 6!l dii', zlJoura zij zich

!:.·v:.:.

.

eo Kosherfij; . tot 3e bulpollderwljler te Samarang ,Ia
Croix; tot. kantoorcbef der 4e klas.e bij de telegra.
fie GinlUl.
VERLOF VERLEEND: Voor den ., tijd van twee
.
.
Ja,eo aao den 2e luitenant d:r infanterie vanVnl'
pen.
Bevorderd, tot Kolonel der genie Ermeling; tot intendllnt der Ie Klasse Ockerse; tot majoors· der
lerio Geij van PittilUl en Wioter; en tot ·le luitelllUlt

sol:r~::::;t,

De -bisdohop vau Beeslau heaft

•

• "I!mgter bij de Spoorweg opname te Sumatra Sohaaft'
en. aan den kontrolenr der 1e kl88s8 de Geer.
BEN()EMOtot administratenr vanb3t Gymnuinm
Hermans; tot Ie kommies bij. de POlltdi6llllt Leider;
tot. >2e kommie.s· Streiff; . tot 8e komm.iellSn B.iasohop

"(}()r on!leveer z ••en . jarm; in .ommige onzer
dagblarL.'o een advertentie werd g'plaat.t, waarbij eme be100ni"(Jwordl u;geQoJd .oor eenen penning >an Ko,ingi,.
Anna, met /"e jaartal 1714. i.
e die n end e om·
a a n :~ e l an 9 It e 6 ben den Ie en n i 3 t e q e t' en, dat
een eeer fraai e:cemplaa_T van genoemden penning, m.et net
iaartat 1714, Ie bezigtig'" i. ann het b~ffet van het
Pella'IIIMan,cl,e "oljijk"i. in Birckin Ian:.
Het bedoelde muntJtuk i. gek.el.Q.beschadigrl en ,iet eT
uit, alsol het paa ria" de IaUnt kWafIJ.rl

wegen. een oorlog ....chtig artikal
blad van B"r1ijn.

•

mJlOemmgen enz.

::0f~::nod~or~~h~r~ I::::u~:n

huns hartell \'erf,Jeid hebbeo, en die zij daarna

Ba.tavia. dd' hedQn

VERLOF VERLEEND: wegellll "lube, un dell

e::
mulde. v.rloren bad, aan den vilider eenrnime beloaning werd toegellSg,l. Missohiso bad· bet v';',. baar
eon bij.&ondere ·;vearde als een /ledaehtenis fan. een
~verledenfamilielid of v.iend" maar. deadvertentie
en debe'rekkelijke echnarochheid oall dete penniogen,
gaven Iang.amerhand . Banleiding tot· de. algemeene
verspreidiog van. het praatje, dat .Iechts 61)0 enkol
e"emplaar vao dit w.mtstukje in omloop wa. en dst
h.t dientongevolgeeen onberekeob.rewsarde bad.
TrODweo. lang .66r bet oooeveo genoen,de ge,.! had.
de.n reeds advertentien betrekkel\ik de.e penningen
io de Dieuwsbladen de aandacbt getrok:,eo. Vonrzoo.
.er wij bebben knnnen nagaan, verscheen de eerote
van dien aard in de .Gener.1 advertiser,· van 19
April 1840, die we niet knnneu "alaten bier 8f te

hsre kracht verloren had, bewijot

.....

I '

. Manilla Sigaren, Cavitas.
TaItaIE van Draijer en PI008 van Amstel.

1

Blllijke ~.

li'. R.

ootnU..

.

BA. Z A B.'·

.,

Solide. Koperen Ha.ngsloten,

.

..
•.

io netl!e bli~ douseD.

Ontv'angen per Voorwaarts:
Factum

BAIAB~

PreseDteerhladeu,BouUloirs,

LIm. en 08s~ngebakt
Keolecbe l".icadeUen.

Factuur

va05 tot 10 jareD,
Z 8 e l sterke

Jagt- en Expeditie- Bottines.
Zeer goedkoop.

(897)

EUZIERE.

Ontvangen:

Solide \izeren Ledikanlen,
Gedecoreerd,
,ju.erkiezende met BULTZAK eD KLAMBOE.
(836)
.F. H. BOU~lA.

tl ••J. vun RUI.JVEN.
I

Sam",anp.

Groeuten

groote en. kleine soorten,
(495)

§cheeps-le'Ve,·ancie,·s.
Z ij n 8 teed 8 V 0 0 r z i e n van:
Geteerd Touw in verschillende dimensien.
Geteorde en ongeteerde Lynen.
Hollandsoh on Eogolsch Zeildoek
Hollandsch en Engelsch Zeilgaren.
Zeil~naaJ.denen Zeil·platen.
Pomp- en Pinkleder.
lUokken oen- en tweeschljfs.
Verfwaren in. blik.
IJzermenie.
Raa.uwe en gekookteLijn-olie ! per kelder en
Traan·.
..
I per flesch.
Groene Zeep in blikken.
Cotton Waste.
Lonling.

Hennep.

e~

enz.

[242J

P. VERSCHUUR & Co.

Voo·r

Suiker. fabrijkanten
EN

Ii e rOj- p lao t e r!i,1'oorhanden:

PHOSPHATIC GUANO.
SUPERPHOSPHATE of ·LIME.
BONE DUST MANURE.
('16)

bij

Mo.NEILI. & Co.

Weder y-erJa1jgbaar":

Gr.leDzadeo .eo Bloemzadeo,
Dogs'1st4.
Direct vauFriedtlrioh Adolph &age
;

(246)

te Erfmt.

SOJSMAN·tt Co.

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

Rotterdatllsche Lloyd.

Naam- en Ranglijs t

Het guideD Buisboek.

DEli.

De Huisarts, de Huishouding,
LAND- en TUINBOUW.

OFFICIER,EN.
van het Koninklijke Leger del'

Eer.t. afd.elirog.
Over de Huishooding.
Tweed. id"m.
Over Laod· en Tuinbouw.
Derde idem.
De Hniesrta.
In een huiebouJing is dit een onmiebaftr boek.
Prij. f 8.[333]
G. O. T. VAN DORP & Co.

NederlaI1den

~u

der

Nederlond.che hdien 1875.
G. O.T. VAN DORP & 00.

(470)

Geregelde vaart tUBBchenJAvA en
TERDAM via SUEZ-KANAAL.

Gro8iRge,.'!I

PAS GELOST
waauan eenmet
lossen bok. Beiden opEngelsch onderstel.

Kapit.io ROEFMAN,
GROOT 3000 TON.

Holloway's Medioijneu

SOESMAN & 00.

_._-.--,-----_.-

BAZAR.
'1'urksche en Russische Bad·hauddoekeu.

HOLLOWU'8 PILLE,. KN

-

Zweedsch- en
,,-DOT

K8rren~

Bn~.

IJzer,

Wielbanden!

v 0 0 r t 8:
Rond, vierkant eD plaat- IJ.er, 'on ,erschi!·
lende Dimeutiiin.
(299)
SOESMAN en 00.
-

Gevaariijkt! Diarrbee. -

De

mel ruimte' .oor .4 4 Pss88giers Ie en ~2 P .......
giere 2e kl .... c, z.al tweede belf~ van MID e. k. • ....
bi.r DBar ROTTERDAM vertrekken.
Hat .chip .• oerteen gei!xamineerden Doctor,
ee~n~~~:~S;ifresBe en eene melkgevende KOB.
de Agenteu,
MAC NEILL & 00., Samarsng.
FRASER EATON & 00.,80erabaija.
MA.OLAINE W A.TSON & Co., Batavia.

(592)

He"t S"toomscbip

£Wi

KlaUon J. D_ SLIER Mageli.Dg J. A. ZEJJDEL. Sl\.mBrang GOETHART en en. HE GROOT KOLFF cD Co, WANNEE, G, C. T,
V.l~

l\fet gedrukte Hoofden. en guldens" lijnen" zaer g~
makkelijk voor huiselijk gebruik.
G. O. T. VAN DURP eri 00.
(1096)

-

ZuP. -

oona.ken dner venwaklreode zieUe zoo venicbillcnd, co de wij l!e
banf aanvalleo 100 vera!ldelijk zijDde. geven. een voJdoeode reden
van bet belangrij't aantal harer 818!:!:toffera. Onder Holloway'S behen·
delin~. 11.1 is de oorza.tk duel tiekte io duii!lernil gi:lhuld zal d~
nihlag: eVIlD g!ln ~ tig zijDJ betzij de maag, de lever of kleioere loge·
wand en de zetel viln de ziekte is, want zijDe pillt!ll mel o.ndeel in·
geaomeD. en zijo IsH goed op de zijden
der Dnderbui k iDgewreVeD, beteugelen ,de zwelliog der bloednteo en regelen 1edere ,er·
berde werking', waMuit die uok onhtaat" Heide middelen werten
regtltreekl, t.ot beratellen van ~et jtd8te _evenwigt tussc;heo ge<foelig.
b.eid, as) prikk elburheid, tieteliJke eu gezoode af90heidiu~ uatuur·
lijke en bllitensporige l07.iDg.
Dooej .... PilhlD un f I, f 3. liD f 5. p()tjl!t Zslf nil f 1. f S
•• f 5.
CheriboD W. CALISTANS &; Co. Tagsl A. J. van dar -VOORT.
Pekalongau W. E, HAN A. Solo ARNOLD eD Co. en COENAES.

B. KARTHAUS en Co.

(145)

)lOKI)

toll

C'",

I~,

I., HE J,\,ON

f.,n'

De ondergeteekende ueeft d. eer bet
.
geacbte pnoliek van Djuejocorta te barig.
" . . .ten dat bij in het

Ontvangen;
de tweede druk

CONGRES GEBOUW
BloedkoraIen, Cameeen, Lava Voorwerpen, eUt.

Mr.LASrr,

geetalleerd beeft eene uitgezochte collectie
(562)

de Ne(I. Indische lVetboeken.

N. MASTRO DOMENICO.

Baron Mackaij"
Gez.g.oerder VELTM~,
vertrekt den 28.n de,.r des morgeD. 8 nor naar So...
rabaij8.
De Agenten
(582)
Me. NEILL & Co.

Kamers Disponibel
~::~ \~~~:t;:~~:~de

benefeDS:

de grondwet voor het koningriJk der NE·
DERLANDlm,

B. O. B081IS0N.& Go.
Louden

Het be.luit, hou,lende 8anwijzing VaD Inl. boofden,
den rechter

.i~tit:l

Aigeliwen Expedilie- en COlllmissie-

D. bepalingen DopeD. de bewij.krac6t van onderhaDdscbe geechr'iften van Inlanders;
Het tariefvan Justitie-kosten bij de landraden;
en het koninklijk besluit betreflil1.de de reohtBperBoonlijkheid van "ereenigiogen in Nederlandech-Indie.
(940)
G. O. T. VAN .DORP & 00.

Kantool'.
Voor

gebeal

Ned. - In d i ii en

Bl~la8t z.ich tl'lven8 met

het houden

(5)

Eur

van

0

p a.

Vendutien.

P. ZWAGER.

Risioo's tegen Brand- en Rotterdamsohe Lloyd.
Zeegevaar
word ..JI aJwgenomeo' foor rekening ,'R.J):

Geregelde vaart ~usschen Java en Rotterdam, via Suez-Kanaal per de aan
de Rotterdamsche Lloyd toebehoorende, nieuVl' gebouwde
Stoomschepen:

(;0.

Ass. lUaatschappij.
Brn.ndverzekeri~ .1Ilaatschappij

"Mercurius"
:Zee--- en' Brandgellaar

Rlaieo~s . D

vOO1'D&l6Dlde,,~~IIt.seh&ppijeD'-_'

8am.,l JBD.1871.

(23)

wordfll) il811;eflomen Yl)or
bij

Grooiageo.,

reke

groot SOOOtone

o. A. REI.JERS

me~

.1.400 p8ardenkraobt,

beIievens

de BBD de • Commercial· SteamsbipCompaoy
(limited) \oebehoorende,.e• .,neeos oieQw
gebonwdd· Stoomscbepell:

BeatellingsnopaUeaoorl!en v~n DJATTJE.HOUTWEBKEN ..orden IIBDgenomen door den Admin;'
G. M.GRlBLING.
. Adrea per.poor HaU•. 6edangan..
(970)

(TEMPOEHAN.)

Am b.r.....
(188)

..
. .... . .
De AdminiIIr:afoeur,
TMMJmZlmL.·

Olr.tjI

met
OYLI NDER S,
van 30 X 60 en bllitaogewoon sterke zamengesteld8
o'";"erbren~iDgB-beweging,

Horizontale, Bt~m-mfl,ohjnfJ

booge drukking met rever.ing· en e"paosion gear,
Lucbtpomp eoeondeueor, benevena· Stoom-ketel .••n
Galloway,
Voor 'naJd6 infQrmatit~lI_ omtrerit prijs enz. ' gelief.
men zich to vervoegen tot
De Agenteo
Me. NEILL en 00.
8amaraDg~

Cardiff .Steenkolen.
(Powell Duff,yn8 Double Soreened· Steam Ooale.)
Le.e,baar gebeel· of g"d.eltelijk . io eenigs baven van
Java's Noord-kust, tegeo eiD<le d.zer· mllaDd d~
.ao . CARDIFl<' .• erwaebt per Maasnijmph_ Adres:
[382J
B. MOORMANN en 00.
doobtertje ROSALIE
H aden o.ed."dona·
.
S"maraog, 26 April 187!i.

L. C.. POLDERMAN.
J. W.POLDERMAN.
&nig., kenoi.gave.

v. d .. Ned. Leeow

l
.1
I

!lroot 2500toos met 1000 paardenkranbt.
N.der" informatien .b i j .
. .. • .
.
De Agenten
Me. NmLL en Co., &1IIq!I'/I#q.
nOLAlNB WATSON eo 00., lItli4oia.
(.al)
FlWmB lW.'ON en eo..~.

"III, .

:;=

I.. D. A. FONTBUi.
B. T. FONTBIN,
ph. GOLDIW'l.
L.O. K. FONTBI,J.

groot ~100. toosmel 800. paardenkracbt,

'Iorringl.ff!J

"(0:).

TAli

'()pD~ibr:~gJa~';~-;;~~d~:

• • •'PI08 ft

.trateur -

-Houtkap-:--Ondernendng

iI

STOOM- SUIKERRIET-l\lOLEN

Iricslaod

ft
groot'SOOO tonBmet1400 paardenkracbt.

RouWe.rkeo . Verkrijgb.·.IIB1' bij, &0. be.sli611iog a.n op 1DII8.'
worden uugeDomeo door I. Tb. MEULBMANS,

Glasgow.

Ie Koop!
eene lading van 1350 Tons

O. 1. Zee- en Brand

ome, 'ID

en

CULO,l.'i"llj

(lS3)

De Bala,,"lllSche Zee- en Brilnll-A.9sIH. Maatadl'l'J' ';j
lJe Koloniale Zee- ~n' _.8rand-Asllur. MaBUehappj
Ret lirand-Assuranlle Genoohchap.
De AssuraDlie-)la.alechappij legen "rarl!lsch:HI~
I'll
de ASIllrantie:)iMtscbftllpij -It'!gell BralHlschalll' .de Ntdtr.
landen,"
ten kantQre y:w

DORRl<!PHI. "

T""""'fI

Te Koop!
Uit de fabrijk van de Heeren

de Politie Reglernenten,

(317)

famiJieo, 8OO~~e

Mevrouw ABRAHAM,

llet Uegeerings Regiemen10

'fDOr

en

persol1en

(1567)

de strafwetboeken voor Europea·
nen en Inlanders,
die niet dan na voorafgaand verlof
geroepen mogen ,,"orden;

ROT-

Het oieuwgebouwde pra"btig ingerichteNederlandeche stoomBcbip

Twee Mylords
(555) •

D. Agonten
E. MOORMA.'VN & 00.

(565)
..

Per j;[ail Ontvangen:

\'an

p. VERSCHUUR tv. 00.

Plaat.en kUDneo "dgelijke aan de TeLt beoproken

, Voor aHe iulicblirigeu en mededeeliD~eD geliefe men
zlch t6 wenden tot
(584)
P. H. KIRBY, Directeur.

BOURGOGNE, .

..A. R..

HolIsndecbe. Kamerbe•• mB,Japans"be Bezems, vlie·
gandekeels, Vogelkooijen, VOGELTJES ZAAD, zeer
eolide Lederen Koffers, Handt ...scben lD dam.s Rei •.
toffets, Porceleinen en granieten Tafelserviezen, porceleinen Theeaerviezen met roods en dito zwartc oortjes, Wo.Br~
looze Kopj ••, gedecoraerde Thees.rvia.an, pre •• ntKap.
peowBsr"nder tloorkopje. voor gesnorde .beeren, TafelmeB.eo io stallen eo eo kale <fooijneD. Water- WijnObampagne- .Madera- en Bitter~lft.en io st.llen.
WaarlooB porcelain al. Borden·. Sebolele· Groente·
Sobalen eno.
(389)
B. KARTHAUS eo 00.

Java-

F. H. BOUM,\.

F. H. BOUMA.

.B .A.. Z

Stoomvaart-M.aa~~eha.ppU

Het .uitmuntend en·· doelmatig ingerigt
Nederlandsch stoomschip

programm.. zsl gegeven worden, t.rwijl allee i. aan·
gawend OlD bet den beooekers 000 aangenaam mogelijlt
te maken.

blikken.

Kleine KAS,BOEKJES.

lIarine en Tooueelkijkers

'

eeue vtJofstelliog _geven, waarblj steeds een afwi8seleo'd

Tllfol-wijntm vllnPLA.TON,. GEO WEHRIJ
en de weduwe REIJERS & ZOON.
Steede in voorr8ad.
[300]
SOE8MAN en 00.

() JIi A .

(198)

IEDEREN AVOND

ut.f~_n.

H nisvend

wut,Jal1 van des morgene 9 tot dee namiddags 2 uur.

Ha.nket I::Jnkl".,.Ron

~.to;:!

.ll .:; ~

Bxtra tljne Rhijnwijnen, I

Uit P A RIJS
I:OOmed'6

z81 in zgn nieuw, elegallt eo waterdigt Pavilloen. d8t
3000 men.ehen kao bevolten,

5

'" 8 EJ
: ~

(518)

'DO ver8cbilleode.grootte.
Zeer liebte eo duo.na.
SOESMAN en 00.

Pas ontvangen
een groot factum S C HOE N E N
voor Heeren- en voor Kinderen

,

t~

di v~r8e 8oorten.

Bngelsche Regenjassen,
(123)

.

Kalfo.weser.kken.
Sauo1JsJes in BouIllon.
G.braden Paling.
Stoom.. en gerookte Z"lm.

Bakers 801•.

wit teen s war t-e

0

g ;; ~

Razep.nper.

~ "~!'fJ.'0

.......nimanJ ... rII ..job ''''''''

Gezelschap 1'80. Engelscheu .... ·
lili!t~o in vereenigiog luet die
"aD hetVMteland

als:1 ~h.;
til

.VleeschbltldleD,

~:: :: ~:::~::~ij~e,

Stallen BorlijnBcb Zilvere'b Lopels en Vorkeo, Goguaraodeerde Btuie met zWaDr verzilverde Lopale 00
Vorkeo, Messeo, eoz.
(30)
B. KARTHAUS eo 00.

rerPrimes .t".a'ifI.. ofllvllngen:

SM "l1.H·5

F. B. SOUM!.

(5141)

Prachtige •. verzilverde .groote en .kleine
Olij- eu . Aaiju8telleu, Zuur.....tja8, Sardijotjes- doozen,

__ .F•. B,.B()U1I4,

Allpnaarder ··Gort

KoekJlllnneu met. bouteu Steel, alIeriei Keuk8D.gereed•.
•
.cih"p, ijaer yertind.
.
(86)
B. KARTHAUS eJ). 00.

Pi~ce8 d. Milieu. Gebakmaotieo, Prese"l.orbladeo
me~ Trommeie, Koflij- eo TbeekiBtjes, Fruitmaoden,

. ~(

J : FONTBIN,
II"D. ·lIooJI_
II. M. RUUSCB. MiRMAN BBL1ilI'I1!IBI!'BD.

.(1188)

Benig8. kenoisglive.

~______~~~~~-V~______~~~~.

VenmtwoordeliJk Bedactear lIrr. B.. Vt)~,.

~ - a. 0.1'.

'{All'."

fIII, . . . . .~t~~~

• · " ·:Z~~t
~

• :--»\O~~

;-':~ :\;~::;:'J!1t;

