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t geiniBt.
Brengt de regeering .ehter .po.dig .en groote ho.·
vo.lbeid goud &an d. markt, dan drukt .ij die marlit
Niet zonder aeli~rell opbef v';rkondigtde miniater
op Ichrom.lijke wijze .n .ticht da.rdoor groote •• rvan kolonien in .zijlle ;'emoria van to.aliohting op bet
warring. Zul.he ongemotiveerde ,errueerderiDg fan ruilIndieobe munt()ntwerp,d ..t bij het onolerzoek nQar den
middel kan de m...t.ehappij niet vel,.lrag"D; . volg.n.
aard.: ~Jl de strekking der voorzisning, ' zich bet OpW6~
een .vute wet m.oet het overtollige ver;Jwijnen. Dao.r
kolijk ver80bijnael .00rdeo,I , dot tU88cheD de Indiaohe
nu het zilvur. dot nergen.e een uitweg vir.dt, in omloop
'.geering, bijb ... aile .door Ioaar goboord.. tl •• kundigen
6n handel.liohamen en do in Noderl.n,1 geraadpleog,le
blijvon moot, kau het .,"nwicht aileen door wegvloeiing
Van hab goud wordoD bereteld. Zoo redeneort ook de
dlilllkundigen in, boofdzaak .volkoIDeD ~vere5n8temUling
miu,ster van fiuanoi eo bij zijn voorete l. om tWn · den
b6ereohte. D", ~inigler onucrw(~rv~ dUd -met \'ort;rou,
lijdolijkeu toa.tand in Ned.rland een eiude to maken
wob zij~ vOvrot"lIeu aan het . Ilordflel uor StllLencn .Idus <lou illogeHjk.n uitvoer van al het goud te
() unoru' ~i
.
voork:rim_cn. Voor IndiO geldt ,dat eveDzoer als voor
In 't voorbijgaBn tnerlten wij op; dati in do rcdeneoriug aen er.hakol on.t.l.treckt. llfiUleiijk dat die voor
Europa.
BOVt lldien, wanneer rueu gouden munt van · tien en
IStell~n ovt!fccukolUBtig ~de eeDBtoIDllligheid zijn Ilitvijf gu'iden iun}ert, dan kan men weI de rol van den
g.werkt.
Maar in ltblzelfJe atuk lJec.lt dlJ niillialer n~edu, bOB
rijkadualdor, mUIH' niot die vnn ~e klainere sdlveren
de gouv~oeur.gen~raal over du zlI.ak dOIlki: 1 on iu bet
tuuut boperken.
norduel van dtH~On )"'HlfOllgtl fiudun wij 6tJll bl~lBngrijk6
Er zu.l vooral in 1'ndie, woar kleine traDs8ctien nog

Wie' zal ' het betalen ~

.

J

afwijking van htlt. (JlItweqJ. Dt! gouvarnt;ur· geuoranl
wit naUiulijk l)(:~ k tgon woordigo ' Bto.ntift.o,rd . 7.ilver tob
{;'ro~e paemullt vel klaard hcbbcli 011 wei is wau.r uan'foukelijk geon mftl"imum \'0.0 ""Atlwongen IUl.Dnelning

vaelowll"" ....ar t<lch .laiI,L". na "en botrekkelijk
kort tijdavc rloopJ b. v. ~'riH jllren, u,ergaan. Voorwaar
DOg '1101 ' tH,Hl bt:lAugrijk Ytmstlbil

uwl; hut uuLwerp deB

mee r dan eltltlre ue overhand · hebben, ateeds groote
b.ho.ftc aan gilidan, cn halve gulden' b!ijvon beet.an.
Die tltuuJuurdmunt moe t dUB zeer voltallig gl'houuen
wonl oll, wit m ~ll geeu groot ongarief veroonaken. De
ltegoe l'i£lg i/o! (IUd vcrvlicht vo<>rt te gaan die tnunt.Iwor~en Ball td voeren. Hen kane mind er om het goud
ings llg t~ doen vindeo.
.Men mag dUll met zekerheid n.aunelU60, datJ welke
van beiJe wegt! ll wordon lngeslagen, zit ver llagenoeg
bet eeDlge ciruulatiemiddel 7.al blijven. De infooring
vaD den goudou staudll.ard' zu.l op die wijze eon wausen

miniateu.
Wijdor. lUoent de ministef, dat ar geen prsotisch
veracbH beataat tU8f)cht;m hem en dOD beer van der
llt'rg, die dEd,liaDs circulercud.e IiItRudaardmurit in omloop
wil houd.D alB. hulpbetaalmiddel tu•• chon d. gou<len
neu. blijkel1.
Doch dtl minister van kolon-iOn heef t een middel
tI arllipenningen en de ~ilveron paawuDt. De heer van
uitgedach t, OlD den overvlood vall ruilmiddel w keer
~I o n Uttrg, i..l den A1 iuist.er weI uit den droo m helpen.
tu gu.au. Hij wil bet nte veel" van staBtswege uituen
Lnat OD8 DU, afgeaeheiden Vfln d t: gevoelena van
omloop ve rwijd o r~D, eu wel in (leu ,;orm vau OI.ltlUuot
\l eskuDuigeD en autoriLeittJlI, (Juderzot!Ken vi' de ~n hat
wt)leoDtwt)rp Llt)jjrgHI~gdt.l tlcllkbatddeu in dt1 uitvol;lr iug
zilver.
H~t Lijdijtip waarap die ontDluntlog loa.1 tD06ten ge·
'lulleD kunnen leideu t~t een re4~lijk muutllteiael.
acbi ~ den, 11 zen wij io de memorie ya.n toeHchtiDg,
'.
Wij dven fouraf opmerken, dnt de lijuCDJ w4nrin
wordt
uO(lr de foitufi a&ug~w",zeD . • Zoodra de wissel
but Iilnf by groote hoev,e d heden nit Incli &wegvl oeide
zoo boag stijgt, dat d.e uitvoer van lodi8cn zil ver nBQr
voorby tijn, omdat door ,uen loop dvr otnalandigbec.len
4
Ne<\er:aud- wogelijk wordt, zal hot noodig .ijn, gouver·
oat metau.l alu l( a.r hooger in prijl:l _itt gewol'd~ll (ian in
nen1entBwi8Sd1 uC8cbikLaar te stallen tegen tlen vAsten
de omliggentlo h.ndell. Dc hoevoelheid ruilmidd",l
koers, di e uitvoer van zUver belet."
wordt dUA lJiecn to weini g verminderd door betgeen
Wa.r1ijk .het midd.1 io Dfdoende. AI. er ziL.er door
verloreD gaatl venm olttJn wordt of' nit Andere hoofde
bet Indi90h bestuur uu.n den omloop wo~dt ont.trokken,
.an de circulotie wl)rdt onttrokkon. I.~ ie-mit vloeit voort
komt or pla."" voor het goud. Maar io bet eerlijk en
dat 1lldi~echt gerlDge o.llD.vuIHng: van zijo circuloerend
rechtvaardigr Moet bet verlies door do invoering v~n
medium bebo"ft. N u i. bot wei waarscbijDlij 1<, dnt bij
den gouden otaoda.rd oIlVermijd.lijk to lijden, b.hEm.
de iD.oeri.g rDn hot goud, delndiscb. geldmarkt krap
dig op <l. iogezoten.n ••n Nederl, IDdio worden ge·
sal zijn, doordr.t e80 voorrascl zilv'or naar Nederland it!
Bchoven . .,.gezonden, om tudig togen goud to worden iDgowi ..eld,
Ve :Minister neewt aan, du.t de wllJlel zoo hoog zal
lDaAr ~eD belangrijk vcra chil met -den gewoneD owk.op
wordt togengeg ..n door de waardeverhooging, welke
stijgen, da.t de tlltvoor 1an , ·~ilver near Nt.'derlaLd mo·
g.lijk zal .ijn. Dit ken natuurlijk alleou dan ge.ebieuit die Bchaaracbte ZHI voorti!puiten.
deD, wnnneer de waa.rde van de- Indiacbe zi(veren muut
Er i. duo bij do kow.t .an het goud Ban circunag vrij wat luger is dan de wearde van bet zilv:er
leerend . medium ,geen gabrek. Nu 1010 d~ ~egeering
" I e m6lill&j 1Il L\f}<1erl~U(L Up «it ooge .. btik iil di e me·
\Ii' ",,",,0 n-ijf; tlIJ L~ w~l'K g*'1/,u. ~~ ktioU iia Ut.! otJ.t,c! .. 1;J
ta.llyaard. r.ed. 15 pOt. lager dan -d. nominal., weI·
pluta ' goud aanvoerep in geringe b~ ~ veelbe~d. Stcllen
k. de Indisebe t taodaardmunt in de wettelijk. verhou·
wij b. v. dl:'t de in Indie aanwezige v()or~aad zUver-en
diDg tot bet Nederlandoche goudg.ld heeft. Die d~ling
.taodpenning.n 100 .millioea bed'8agt. Nu breng.1 de
heef' •• rmoed.lijk b..r (..tote woord ' nog lang niet
regeeriug 6 • 19 1I:IiHioen gou.J A"U de mtlrkt. Hat is
g..ogd. N omeo wij aan, dat ze 20 pOt. b.draagt op
~uidelijk dat dit. metaal op die wij.. IIiot tot zijn
bet tijd6tip, waorva'.l de minister ', spreekt, dan moet
recbt kan kom.n. Bet zil •• r blijfo daD d. geldmarkt
nog het .. lver met .oordeel naar Nederland kUDnen
bebe .....b.n , on do prij. van all. handel.artikelen
richt oiob na'" d. waarde van bet ov.rheol1lchonde
worden g •• onden; dUll mo.t de lndi.che prij. nog "ij
w~t geringer .ijn. Met de nieest. koelbloedigheid .prookt
• il vei. De in v.rhouding g.riDge ho •••• lheid goud i.
de minister over zulk een · toeatAnd. ale of het de na·
nuttelo~8 in den omlo~p geworpen; . bet verd wijDt, zoo.
tuurliJkote .aak ter wereld war.. W.lk. oen .norme
dra' de ' hand.lebalans eenig.zina tot uitvoor van geld
..nlaiding '.g.eft. :aet doel der wet wordt dan g.h ••1 Bcuilde op die wijze Ian de Indiscbe 8aiuenleving in
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IV.
z,weeg eeu

cog.nblik,zigtb.ar iu. verlegeubeid , -en alltwoordd6
toon ontk.Dnend..
,
_ Goddank! ri.p lord HaugLhoD innig; ver.olgeno
at.Onden ·,b.idenzWijgend, olibo",egelijk; d•• erand.rd.
gelaatslilell1' .an het in.ilje, hilar ned.rgeslagen oogen
en . b.Tende Iippen v.rriedden echter haIr le.dor
.' I!eheim.
'.'
.' 1
De ..orleiding ran dat· oogenblik W8B to .terk voor
. aeMoile Palg"'." kraeht. Hij ·boog lieh tot bet
bahoorlijk. 'geJaat, . d.t bij ·beminde, klemd. de beven·
de .geatalte' in .ijne armen en drukte eon wanhopen.: deli . .kua op h.t ·oni ....;,. 'oorboOfd . . Zoov.r had de
hirlatOgt hem ·med.gesloept; v."olg.na kwam de koel.,
airelige, wreec!. reden . .. btor""".
_ . Mijn"eenig., mijne. lie.e, r.rgeef mij !.eide
bij, d. . beleedigdo jonge dalDS 10alaleDde. lkwu
.innlnoGo; vergaef mg . •• lk heb bet regt ni.t u van
li.fde .Iie .prekeD; neen, dat .habit niet.
.Het plotaeling binnenkom.n van eeoigi> danBOn in
de perij, ooderbral< bem, eD de... onderbreking " 'U
bemni.t . 0!IMDg811aal1l. H~ ging dion 'naeht been
. .en. iireI\of' .
' d.
ballU1 on dllCbt Of.r &ijn8
0

,eri_

W ~t

~on

hij doen ?

Dit prachtig. buis ontvli.di>n,

't algomeeD, aan bandal ennijverheid in 't· bij.onder
.al oijn to.g.bracbt; Bcbijnt it:. 't minst niet bij hem
te wegan.
- Maar dan sn.lt hat. gouvernemant te bulp. Dan stelt
bot tegen eon .a.ten koers wissels b•• chikbaar, om
het zHver meester te worden en ,·te outmuntea.
Hot otel •• t. is doo, Indi;; oerot fiink t. doen zucbt.n

onder de d.preciati. van ';n ruilllliddel, en het dan
van dion dmk to vorlo•• en door hot tegon de g.d.pre-

blev.n .erder de
Be.ittingen ,au rnatventorine
g""ijwaard
Ale werken van algemeen nut zien wij da roorOO'
reidende rnaatregelen tot aanleg van .poorwegeo voor

Staats rek.ning eD tor daarstolling eener haron to
Tandjok-Priok, in .bet leV.D treden.
'WenBcbelijk zoudo het zijn, .00w.1 tot groot... onto
wikk.ling vau handel en nij.erbeid alB tot bevordering
der alg~ meen e welvllq,rt, indian de regeering met krach·

llieerde wQorde in te trekken.
'VeilS! wr. ar noemt de minieter den koerll niet, waara

tige li.ud wilde . oorlgaan om de gem•• nachapBmid -

tegen de intrekking ••1 plaat. ".bben, maar nieta
geeft bet_ r •• ht t. ,erwBchteD, dat die d. markbwaar·
de ver zul te ~oven gsan, ale eenmaQ,l besl~ten is, niet
de nOlUinal o wQ.arde llit te keereD.

roeds

Zoo handolt ~len iu 'Nederhc.nd

nietj eyenmin in

andere beech.afde I~nden. Wann •• r .Ie Staat .ioh
gedwongen .iet .on ruihniddol weg.ns depreciati. in
Ie trekkeD, dan ne.mt hij zelf de ,cb.d. op ,ieh en
wiHlfelt heL gedep~ecieerd(l tegell de volle nominale
wanrdo in. Zoo zal bij de invoering der Nederland·
ache JUuntwet ,oor iedere vier rijkeda.alders ~en goudon tieutje wordeu uitgereikt, al .taat dan wellicbt
de waardo dier vier rijkBdaalders met slechte Qcht
guidon iu goud g.lijk. Wat g.eft dan het ,"eht, in
Indiii lLudor8 te werk be gaao, en dl\ar het verlie'~
gob ••1 of gcdeelt.lijk teJlI •• t. aer houders te breDgoDf
Blijven wij bij onze .erond.rstelling, dat Indie 100
milliocn oao. zl1veren at&ndpenningen bezit ell de Ro·
g••ring die teg.D 85 percent intrekt, dan brengt zij de
Indioche waatsobappij .en •• rlies toe .an 15 millioen,
Keurt do Nederlandscbe volks.ert.g.nwoordiging
• en voorstel van deze strekking goed, dan;;' het gegrond. verwijt ni.r te ontgaGn, dat bet Nederlandscbe
yolk, alecbttl op eig-en voorJeel bedacht, voor bet welzijn der Indi.ch. bezittingen g.heel onv.racbilig io.
Wij .chten duo het wetsontwerp van den minist.r
va.n kolonicu zeer bedenkelijk . . Zijne pogingen . om
Iodii1 van gaud te voorzien, zullen uieh baten, zoolang bij het circu.leerendo ziher Diet intrekt, en de
wijloc, WBBfOP dit volgena zijn vooretel 7,()U geschieden,
is ten eenenmale verwerpelijk.
't II! waar; in vroegeren t ij d i13 dergelijke waatregel

met goeden uitslag to.gep •• t. Maar d.stijds v.rk.erda
bet exploit.tieBtel.el in voll.n blo.i. Wij weenden te
dien aanzien te zij 0 vooruitgegaan.
Er moet dU3· nsar andere middolen worden gezocbt,

niet ..lIeeD ow de gouden BtandaardmuDt in lndi. in
to voeren, , maar ook am baar handbaving te ferzekerell.

Wti d •• len \le hter in het gevoelen van dell Minister J dat het bijna oudoenlijk zon zijn, de zilveren
standpenningen in eens uit de circulatie te nemen.

De ontzaglijke ho.ve.lbeid goud., welke ter inwi ••• ling &ou worden gevorderd, de moeielijkheid om een
gelieoi onbekende munt p[otBe ling inqRTI-?, te doen
vindtm, de weinige medew~rking, welke de Regeering
wllo.rschijnlijk bij de inwiBseling :lOOU ondervinden t -:zijn . Eoovele overwegende bez.waren. Hetr.elfde doel ka.n

echter geloidelijk langs eon omw.g word.n b. reikt.

(lelen to vermacrderen en te verbeteren, zooQ,Is thans
h~ar

oog gerioht i. op de loooven geno.mde

werken van a,lgemeen nut.

Wat de groothandel betreft heen vooral de auik.r
bij oleed, dnlende prijzen zoo wei planters alo koopen
op levering teleurge.teld. Meer en rueer begint men
ook op Java het nade.1 in te .ien der :ouik.rkeuring
voJgens t:(andaardnu.mwor, waarvan bet onvolmaakte
de traDlIllct;e8 vank be!emmert en tot Wil1ekeur · unlei ding geeft.
Het Suikorriet ·in 1874 ond.r z.or "ngun.tig. om .

st.ndigheden geplnnt leverde, op enkele nit.onderingen
na, w~iuig berredigcnde reBultaten op.
De l\anplant .an vrij riat bij de gouvernomenbJ·

fabriek en beeft met be.waren van alleriei aard te
Kamp en en .cbijut .ooreerst DOg eon bron te blijvorr
van veehuldige teleufetelling 1 terwijl die induBtria
VLorts gebukt gRst onder st.ijging der werkloonen, gebrok nan bra.n dhout, lloogeren prija van mo.terialeD ,

welke veracb illebde omstandigheden, gevoegd bij don
..u lu.rkelijk lagon prijs van het produkt, kwijning der

nijverht'iu te weeg brengen .
lJe gehcel vrije 6uikerfabrieken leveren made eigenaardi ge mocielijk~eden op, en menjgeen ziet niet zou·

dor

uug.ru.theid het tijdstip nad.ren waarop bet

Gouveruement z.ijn steun gebeel aan de Buikerkultuur
onttrekken zal, ni e t aIl een om de voordoelen daaruit

thaDa nog door den Staat getrokken, maar vooral 001dat de inlandsch. be.olking groote schade lijden .ou
bij don achteruitgang eener nijverh.id, die veel g.ld
onder den kleinen , man brengt.
~loge de eamenwerking van regeering en particulicran het tijdperk vau oyergang dai nog vocr ons ligt,
diellBtbq.a.r makcn aan de onwikkeling ~,D bevoatiging
van cen det' ruachtig8te induBtrien, zoo nauw &an den
blcei van Java verwant.
De Koffieoog.t heeft een .I.cht jaar te verduren
ge bad en Gouvernement .£Dowel &1. pBrticnlieren hebben zich met eeue niet veel meer dan halve productie
I""eton t.vreden .tollen. W ei is waar beeft de nog
nltij(l betrokkelijk booge prij ••an dit arlikel .en dAm
gezet tegen te groot na deel voor den pluter; maar
alB lUtm van bevoegde zijde een wina&derving van 'ij f
" zeo millio.n gnlden oDkei aan plukloon hoort aall'
,gaveu, dan ligt het voor de band W4arom de invoer·

.
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in 1 875 weinig 'voordeel heert kUDnen afwtlrpen.
Bij de koffiekultuur wordt ecbt. r sobier IlItijd o.n
ollgUD8tig jaR!' do or oeD ruimen ooget opge,o~gd. en
de welkQwe tijdiD& !.'8plendid Cl'Op" one door eeD groot

Aan het .v onlag van den RDad van Commisaarisaon
omtrent de Ned . Indiocb. Hand.l.bank over h.t boekj ..r 1876 ontl ••neD wij'

l'rudu""nt .. ed. in November jl . telegraphiaeh tor
b:eu uisse gf' brachtl blijkt geen "sensatis ... beriche' geweeat to .ijD. Bij bet groote b.lang, dat wjj vooral
nu, t ij het ook • • elal indir.ct, bij die kultuur hebb.Il ,
boekilD wij dat vooruihicbt Ban de goede z.ijde van

Den blik naar Indie w.nd.nde, dan vind.n wij, alB
gebeurtenisoen op politiek terrein , den oorlog wet At. chin nog ateedil met afwieBttleDd geluk gev,~erd, lllaar

stig g.werkt op de producti. der th.eb.ell8ter. Bovendial) tnAakt tIe ,, 1'008t" IiIteedlJ groote verwoeetinge.ll io

DE NEDERlANDSCHINDISCHE HAN.DELSBAN~ .

d&g, op w.lk.n Step ben m..r al to dnidelijk lag, dat
zijne nicht, Gervoi8e PBlgrave bemiude. Tot dat beaHe·
&end oogenblik tee had hij blijven hop.n. Deze hoop

had hem het verzoeli, ecbtar dat loven .moe!t ,erbit 'terti worden.
Maar waaroUl verklaard. d. graaf .an Haughton
zicbzel Vtk. 0 God, W4artoe dient het .my rijk · te zijn
zijn. li.fd. Diet?
Stephen Hunt v9rwond~rde zlcb ove r deze terugzotid.r vrijheid? Mo arm.te heggenplBnt.r op mijne
bouding. Dat G; noia, ELhal OOminde W8B .igtbaar
' goeaeren l~ . \·rij ht!.t meisje tti ,vrageD, dat bij liefbe'!lft,
illiUU '1)[ lJi~t.
It woet van haar verwijderd b~ijven "voor een ieder 1 die beD te zaman gadeatoeg.
Wa&rom dat uit.tel? De graaf bemind<. d. gruf
en baa. lateu denken, dat ik de laagete lI.e .m.naoben
werd b.mind. W &&rom sprak hij de . woorden niet,
beu . lk b.b te veel - .u ter.DS to w.inig gezagd,
die bem. foor .ltOOB Dan bet hUll 'au. H urat Il)oc:ltE'D
,orbinden? Zijn dralon was .oor ieder sen rudeel ..
IX.
:ar mo••t ieta g, h.im.innings b ••taan, eoD. gehetERN BEQOE.bt.,UU- 8TAP.
.me redon >oor de acbterhoudendh.id ran den graaf.
Er wao ieUland, die bet geb.im .an G."oi•• Pal- , Stephen ' had g",wOf'.n 'Yn nieht te dienen met ineor
gra •• had .ollldekt, voor dat de jonge wan bet •• If
dan brvederlij:'.. gt>negenh.id. Ret was lijn pligt derv.rmood baJ , OD 01«. StiUB opmerk.r waa titephen
blllv. d.ll man gad. te 81aan, <lien .ij beminde R' unt, de rector van PaDdoll, aDD der innige be wonden man, dien baar bemin4e en DU aanetde haar haUll
deraaro &iju.r ·h., • . nieht. liij had .ijn ... k b.pleit -'t& fI·agen.
~
. .
en baar &ntwoON ' outvangon, &en tr.urig. uilspraak
. rorwijl.ija gedrag lIOoy. .1 aanleldlDg tot ver.Vnvan ...roon!eoling; maar bij •was te ed.rmoedig om
daring gef, •• rliet G ..roiao Palgra'. pl~_hng
..icb beleedigd"'" g6voelon. te ~uiv~r van liel en w
.i.Uhire .en bopf' .i.h naar Lond.n, "u.aar by a'll!
ed.lun bart om .....teon! to -lijn up hot mei.j., tlat
.......Iijf ....m in ""n botel der, tweed. ~ 10 de u.
geweigerd bad &ijn le,en g•• en gelukkig ·to . ......... 'lIijheid ..... ' Waekfriara brag. Hij 1<001 dit hili., ow
• Lord Daughton i. jlliat.- 01.. soort rau . man, .u..n
bet drU be..,.,bt wenl in" alle. jaarget;ijdeD~_ • ""'NIl
Vroll..... liefhebbon," _dacbt hij, .an iedere nou. ie . '<1_ koopliedel1 -eea '81'blU' .... lDen op .... gun
in doa .gioed. 80Il Tor~·: ., Be.. hooge .rang .... een .... Ito_ ....... ac:b~. lOll alaan. ~ Ili~
. oJ. ';,'b ,Ie
of hi ......
oOlde ........ hebben alteoe """• .l'IlmalltYcbe bekoorl"- fmooite .,.. 11"..... .t.oonderooek...
'AII dOlI ___ dag aij....... .
heid ~ ill tie OOS"" .an oo.........n jonge. moiej..." ( 8~ bnat , ..... _
!I. IMse tijd ... gedllldige ,erwuchtiog k. . . .IAo "Ii'" in tlo -..t d _ _ bet .......... .... ... 1Mk-

looze Iiefde te · ontgaan.
.;.... W lire ik ' .rij? h.rh..ld. bij elk oogenblik tot

NAAR RET ENGELSOH

rijke e.rfdoohter . werd pu~perr?od,

dwo.aBbeid l zijno krankzionigbeid na.
ve r weg in -bet midden v.n Afrika, ilaar. de' v6rate
bergk.etenen VILe lndii;J WliWl!'bOOD ook, om zijne hope·

VERLOREN EN . GEVONDEN.

D~

PRIJS _DER ADVERTENTIEN:
Van 1-10 woorden voor ' twee plaatsingen J 1.Elke herhaling de helft .

.'!far-

;dal

Wi.

de Hanstu.ande balans .
De buitengewo·ne drooge oOiltmoU8Bon beert

ongun~

.

'

~!r~i~:i~:-':S·~
1likW"1

dune

~ b~ed.. Idoof. . .

c

. '.

van wiIte/lI ter. Pla!lliIe.
. . .' '.'
omlet v.... aandeelen In. Na.woo16 Vennootabhappen was nn en dan vrjjlevondig, en de in8obrij-

. .·inkoopen

ot-d1\ kproilfde immigratievautorrenenvogel.

da\ euvel ill!l kun~en te kser gun, moetelf' ~j

at\D

'.

])8

bevo~g<!er oordee! overlBten, maar .zek8l' was het senving opde .2de aerie '.andee!en Ned.lnd. nand, Bank,
"eden t6 meer'omde Tweede K.merbij .rekwestnit
die mat 80 December /leal.ot.n werd, hadhetgunstige
te noodigen hare goedkenring te ~ntbouden aan een
resultaat,op straka. reeds werd gedoeld.
. Afdalende tot de bij"onderheden dan vindenwij dali
weteontwerp, W8W'Van de.trekking _ , dat het met
zO\lveelzorg.gekweekte produktop nieuw inN.der., het DiBconteeren van Handelzpapiar, weder een rjjke
land. door .een verboogd oonenmtiereoht getroffen ZQU
bron van inkomaten i. gewee.t. Het kantoor Soerabaya
worden.
heeft daaraan op even ruime .chilal deelgenomen als
De intrekking ejier wet heart .edert de beangetigde
in 1874, terwijl de portefeuillete Batavia, grooten-:
gemoederentot ruot gebraoht;' maar t.igelllijk behoorde
deele gevoed door accepten van handelehnioen te Saop dit artikel, dat reede in meer dan een iorm op
marang, ruim 'twee ton lager. bleef.
Java djnebaar wordt gemaakt, cven;nin als op andere
Het bedrag un . gedisoonteerde accepten w." t.
door onoe eigene koioniiin· voortgebrachte producten
Batavia • . . . . • · · · · · • · · I 2,264,017.53
on. te Soerobaya . . . . ; . . . . • 2,021,181.00
eenig conoumtiereoht of acoijne)n hot mooderland te

drulrllen.
Ook de Tabak.planter ·heeft "en owaren kamp met
het . wedor te etrijden gehad en aileen de latere uitpiantingen, die door aenige rogenbuien verkwikt ~er·
deD,.ijn hier. en 'daar nag betrekkelijk goed gaslaagd.
'Toch wordt'algemeen de oogot van 1875 onder de
min gunstige jaren, ook wat kwalit.it betreft, goteld.
Ook dezetak van nijverheid werd door intrekking
,an een belasting-vooratel der reg~ering gevrijwHard
voor het gevaar der invoering eener bel•• ting, dat een
wijl CD.' vadarland in berooring- bracht en vele bl.d.
.ijden druha in de geaohiedeDis achterlaat. .
De Eijet.kultuur begi... t lang.amerband, donk .ij de
voortdurende zorgen ller 1ndi.che regeering, door be·
tere uitzaaiing en bemeating moer producMef "foor
den inlander to wot'(ien, wnnr bij de gegcven wen ken
opvolgt, die voort;tamelijlr san de ervariHg van een
bekend The.planter en landbouwkUlluige tedankon
zijn. De prijzen der rijBt bl.ven motig, en wanr honger8nood dreig<le of gehrek be.tond kwolll de handel,
u. 8~ door invoer \ ruim 800/m. pikol9 ui~ Siam en
Oochin,Chinn. ontboden en IDeestalop JATn.'ij OostSook
aang_werd, krachtig te hull', "ondor dat do regeering
,piv6 bandelen,1 beho.fde 01' t. troden.
net rnime ••ndeer dot de N ea .. Ind. Spoorwog.
Ma~l8cbBppij op do lijn Samluoang-Vorstonlllndeu in
het rijstvervoer hn.d. bewijst, zoo nog bewijs noodig
ware. welk nut gercgelde On veronei,le tlnnBpartmiddelen .ook voor India opleveren.
De Indigo-kultuur i. m.de het .Iachtoffer dor
dl')~)g~e gewecal cn eerst in de lao.tste maanden van
het ja.r began de productie to .tijgen.
De R&meh-aanplant, waarop de o.ndaebt meer en
meer geveBtig~ ward, beloon voar ae toekomst een
n~GUW artikel \'an productie on uitvoer te worden.
Billiton leyerde dit jaor ruim 60,000 pikolo Tin,
ap gelijken to.mijn ale vroeg.r door bet Hoofd Agentscbap ter markt g•• told, maar de prijoen mo.,ten d.
r1.I"n<1. riohting der Europeesche morkten volgeD.
De Boom "waaraau gouu groclt" w'crp in de Molukken zijne vruchten ill den vorm vaD Noten en Foe"
lie r,uiwseboote af, maar verminderde vraag dwong tqt
(.' :)Deigo"tie nsar N ederland J en oak daar lUoeet dit
artikel zich aan lagere noteering onderwerpen.
D~ St90mvaart-eommunicatie tUB8chen Java en A.ustrali. bleer ge.tremd tot niet gering ongerief van den
uitvoerhander, die onder. we.r artikelen welliebt lang.
zliinerhliUd oen debouch~ ouiten Europa voor- de Thee
~ou kUDncll vinden in cene nederz..etting, -waar het
bovendrijvende Engelacbe element d.ze drank tot ••ne
levenab.hoefte maakt en wa~r het.r alle.n op aankomt door pasB.nde kwaliteit, goede vereakking en
matigen prijl!l tie concurreerende uitheemeche Booden
te ~verdriDgen of "lthn.De D8ar de kroon te staken.
Een garucbt wi!, dat de reg.ering van Nederlandacb
ludie -eene hervattiug dier stoomvaartlijn gaBrne in de
hand ;!'.ou werken. - Het zij zoo!
V~_!'l -il'"
~t--{\,..m1;"n,.hiT'1rljn<:! 'tllq~,.hfm
NprlArlR,nil ~n

J ~va zou· "l!'n in bet belan~ dier reedergen bijna h.t
tog.novergeatolde kUDnen getuigen. De te groctj> coneurrontie deed weI ,~en vyordeele van in-- en uitvoer-

, handel de vrnchten gevoelig. dalen; maa~ bet kan op
d.n . duur 10 niemands . welbegrepen belang .ijn .en
dMdelijken wedijve~ f~ doen ontstaanj tID _ cene
{u.ie der beide groote maatechappijen wordt bijna met ~
deu yinger ala redmiddal aange.wezen.
Groote flueluatjen op de geldmarkt zijn niet ioorg_komen en mOl:" kan zeggen, dot de waarqe van bet
gjlld gelijken t~Sd heert gehouden met de behoeften
van handel e.l nijverbeid.
De Wisssikoers was in de eersta acbt maanden eer
Wat, geeft eene vrouw 0lll 'het ni.uws van den dag?
Ge:."oio Palgrave ouehtte. Hij bad de hoop gevoed
da:~ zlJne vronw dood was;. dnt hij een vtij man was,
VrtJ om ~et Ethal Hurst In het cuwelijk te ireden;

Totaal '.' . . . . . . . • . . . . '. /4,275,148.404
duo ongeve", 2 '/. ton minder dRn in bet vorige jaar.
De gemiddelde rentestandaard i. geweeet 7 1/. pCt.
De beho.fte aan klein .ilvergeld in de binnenlanden
doet .ioh bij .voortduring ge,oelen; maar het gebrek
is merkbaar. minder gew.eot, doordien er Diet zooveel
voor itome en tabok aan'de bevolking ")oest~ worden
uitbetaald.
In· den loop van 1875 i. door de agenteohappen
Batavia en Soerab.ia tot ern gezamenlijk bedrag van
.1/ 8,852,991,56 getrokkun, en van daar geremitteord
ruim '/ 11,000,000.
Geen cnkele der gemaakte remisen is /ten eouffran ..

ca" gebleven.
Het verloenen van voorschotten op uitvoer-attikelen

tegen overdrocltt der afdobeepdooumenten bleef .teede
een belongrijk de.1 der verrichtingen der Bank uitmnken.

In den loop

ruim 300,000 pikol6 in cODeignDtie, volgans keuze der

eigenaren het.ij op Java betzij in Nederland to gelde gemllo.kt. De relatie met

van geboord hebben. De een of ander ZOIl er haar
aanaachtig op gema.kt hebben,
Mr. Bagewell ~aalde de !choudere op.
-WIG kan gl.sen dat deze advertenoie mr•. Gil·
bert betref,? vro.g hij. Agatha G. - kan. dat niet
zijn Agatha Green, Agatba Gregory, Gryeon? De
men.ebe" hebben geno~g met huneigen z.ken te doen,
zander Dog rondte loopen en elkand r do .dvertencHin in ~e !(imn made to deolen. Zoo ge wenacht uwe
vrOl1W

we_der ,-te vinden, ~r. Gilbert"voegde de !'eats-- '

geleerda ~enig.ina. nadrukkelijk er bij, dan beboeCt° ga
nu nog met te wanhopen.
- Dan wi! ik de advertenci. nog veertien dagen
lang herbaald.heb·'en. Maarik. ZIll niet al dien tijd
mLonden bh)veD. Zoo mrs. Gtlbert Ider komt, k1ljlt
ge mij baar komst laton wotan.
.
-:- Oe kuot er .eke" van zijn, zoo go mij uW adrea
goef<..
. . ' . •.
- D.t ken i~ niet d""", antwoordde Cilerrolae,
want. ik· weet niet Dlll\111.kaOrig. waar '.It in de yolgsn.
de v.artiaD cillgOD sijll sal. Zoo ge. iete 'lID mijno

cen

eigenslIf van twes

fobrieken zal m.t 1876 ophouden te bestaan; maar
daarentegan belooft debetrekking m.t een groot land·
oig~naar, in hat sind van 18713 uaugeknoopt" eene
ruime aanwinst in conaignatit' 'van Buiker,- _" benevens
koffie en maar andere producten.
TengevQIga van den k:eincn oogot._ bleaf de hoeveel·
heiJ kotlie in conaignatie olltvBngen, zelfd nog iets
beneden die vau 1874, ondankB dat van twee nieuw
hoorende, voor het cerst eenig naaDlwaardig produkt
verkregen werd, en bovendien met twee reeds vtucbt..
drQ,gend~ ftanp18utingell nieuwe ovt:lreenkoIDsten' zyn

aangegaan.
De in .1875 in coneignatie. aon de' Ban~ geleverde
boeveelheiU kolli. bedroeg rwm 10,000 plkolB, maar
het beboeft wei g.en betoog, dat bet loopende jaar
dit djfdr verre- overtreffan moat, zo{)wel uoo~r d'en te
verwachten fuinieren ooget ale doo!' de' vermeerdering
der r61o.ti(~n, waarop wij straks uw Randacht veatigden.
,
,.t1tHi 18 te voo~·~i!)u, Uttll o.u ULh.i.U.l.·l..I.tHU.l~g,
LijvvlQg,
de t enige wB8rin de Bank tlirect betro!lken i8 1 en "die

verleden jaar het lot van aUe . andere aanplanting<n
deeld., oak haar de.1 in den voorapolden voorepoed
b.bben ••1.
'
De Thee-industrie, wij- wezen er reeds op, heeft
door e.nc verlaging in den prijs, gedurende de laatote
jaren ruim 25 pOt. bij' vorkoop in :Europa, voor de

of

eigenaren weinig
geen voordeel opgeleverd.
Onze betrekkingen werdeu op dit terrain niet
vermeerderd en' oftICboon de - ijver en gegoedheid der
eigenaren ODe waa.rbGrgon -tege'n verlieR, zion wij toch
om hunnent wille reikbalzend uit naar' verbotering in
dien toestanJ.

cene

vrou~ hoort, kunt ge een advertencie in de llimelJ
piaateen: Agatha hee,(t er '0(04 lIl!lword. Dat zal voldo"n~
de zijl>. Dan kan ik onverwijld in de stud. komen en
hur zien.

x.

DE TBERLINO IS

OgWOR:PEN~

Lord Haughton keerde terug naar Warwickbire en
sloot ziob op in. zijn geliefkoosde kamers op Palgrave.
Oha8". Ret \oorni!t;a}ksud' veL8tt'~' vlIon zijn zitkdmer
bing boven de rota ODder welke derivi•• riet baar
geras8 nederwaarts ruisehte over vlakke: oevers en

. scberpe eteile granietklippen, die half verborgen w....en
onder vo~htig mo. en slingerplanten;
In Cie diepe vensternis zat Gerv.oi~e uran Bcbtereen

. traag luisterende nur 't ruischen van het wilter~ eOn
tijding v..rwacbtende van mr. Ballawell, de regtegeleer'tie .. Maar do .eertien <lagen zonder eenige tijding van
de

verlorene~

..

Op den dag, Da dien toen de laatste advertenei.
ve_been, reed lord Hanghton naar Hyrord Hall Bij
had mood ge"at; wat bij or (>ok door waagd., bij had
nn beeloten bet gav.... te troteeeren. Bij maakte sieh• d.en wjj8 d.t oijne vrouw . dood was. Zijn hoop da1
<lit IlOO wezen mogt WlI8 van dag tot dag aangegNJeid
f:oI; . de sterkeov.rtuiging,. dat bet werkelijk._ <likepg6Do_, had geaproken van sijll p1ou1u.g
gelak. Son . cij, die sick aan hem volhardoDd· had
rutgehoodan aiinarmoode, .ioh willen '-id.rd
boodell oaa aijll .•oonpoedP. Dit WlI8 Ollmogeaiik•••
........ de! alobom 'YJD al sijn uionlllYl.
Opolk
at IIaII! bi,j hot 'b.Iait do ~

....n

se-r

-=t

~e.lII!t'oua

.~.

moaten derven,Dohoeveelbeidvaa dit. prodttlttaan, tot
. . .....
. '.
~'.
. . . • . de
de BatIk ia consignatie gel"verd .6lIbijna .-... ni1;·1
.. '
.. onzen
.bir8iteur·~ Finn&iio
zondering in Nederland verkooht, bedroeg :t: 8O,(lOOO
.......
. .op.iohte . van ink~' e • Iiitg>!mm. 400
Kgr;
.... ....
',' ~
". '
a~lerel1endig.t deli.bij.achteJeenvolgella gou~

'I.

~.~eren

. Van de
van MilK onliviug deBankeen
DIet onaan.,enliJk deelen bedroeg het prokukt van
1874 aUeen to Soerabaija alln ODZ8 o~der.erBCheept
ongevaer lID" millioen balve kilogr., bebalve eene groote
hoeveelheid even"eer met bestemming naar Amsterdam, waarvoor aileen onze geldelijke bemiddeling~ 01'
J
dt b
tt' d '
..
ava wor"
enu.g '.
.
.
.
, I\Iat 18eptember IS ~et laat.te contracts)aar m.t

::::~ala:i/::;' i~

=.Vf"It""

::
..d.e. "::de!"",:.
daar
behoeftente·
.'
nEen andere Diet; minder aanzi..nlijke achade!_
loopt:' bet gouvemement door het slechtelinallfiiee.
behee. ~van den heer Sprenger 'an Bijk. Wegenade
scbaanohle . va}l geld wordt in het binnenland de kaf·
fie, -door den IOlander aigele.erd, gedeeltetijk in bon.
betaald, of sl"it men aldaar eenvolldig depakhu,izeu,
wodat er geen. k.lIie binn.ng>!bracbt kan worden,

v~.

'-'-,en hontaan}l'ap Hangle Ingegaan en moat nog slechta

waar~?or de kleme mall gSl"tlineerd' wordt,

een termijn pachtsehat aan den laode worden voldtian.
~ebruik makende van iuventaris' en hulpmiddelen
ter plaatee voorha~den, zal een aangrenzend bo.c~:
perceel voor .ekenmg derzelfde maatacbap, waarlD WIJ
deelgonoot .iJn, worde.'; aitgekapt en boopt deze daar-

ver bIJ de to vergeefo naar de pakbnizell gepikoldo
verk_oopt, e~ de
P
uit bet binnenl;nd Jontvangt.·
g of geen rem1l!1ln
• Terwijl de hoot !enyan gewe.talijk be.tnur de reo
ge~ing . b".tormen m.t telegraDlmen om de ledige

,oor

,100-

~~m:r~~~e:d::~:de~~~:n ::::rtee:e':fer

bij eenige, vergoedlDg te vinden voor de grievende te..

rUlmten In hun kaBsen ~an te: .wullen voo.r den. inkoop

die d. onjui.te. opgovon. der bevoegde
autorIte,t.omtrent bet aonwe"go h~ut In de bo !ehen

betaling in k!ntanten koo k.ljgen. g,

I.uret:"ll~ng,

van Bangle aan deze anders zoo willatgevende ondor-

~r: ::et~:!e, :~zttde~~i::::~~gw!n

s:mmige

~~reken

m<lat. zlj geen
.Men staat waar~ijk verbassd over zillk een finan.

Deming bebben berokkend.

tieel wanbeheer. en vr.ogt ziilh bedenkelijk af hoe

Hoewel hier nimmer 8prake kon zijn van ve1)1a8,
is winstderving, wasr' men alle krachten ten -goedo

lang de heer. Sprenger. . van. }Jijlr DOg zal doorg.ll.llan
~oor dell, gev.l,ecden waD, dlO hier orde, en regelmaat

.
d
..
.. '
.
heeft Ingespann.n, aarmede blJkane geltJk to .tellen.

ID het geldeh)k beheer moet aanbrengen.
Wellicbt
redt .. icb de tcgenwoordige direkteu. nog bijtijde voor

B01l1Jl;;S

een tolaal fiasco en vin~t bij hier een andec>e lukratievs

& Co. te B.nda valt nog mede te deelon, d.t zij, bij

gouvememcnto betrekking; in hat tegen>verge.telde
geval zDuden wij den llllldvoogd eerbiedig den raad
;v,Ilen ge ..en den' heer S. v; E. weder n~r Neder·

Nopens onze betrekkmg met do firma

DE

eene beraamde en in 1876 tot staDd g<kOtUen veatiging te Menado, vergrooting van het tloor on. ver-

strekte_ commanditaire kapit~al heeft nangezocht cn
verkregen.
.zoowel de voordueluD, welke deze aaI;lgeQ,awo re!a·
tic bereide ,voor ODa ~fwierp, alB de \'ooruibiuht'3o
tbans reed. voar Menodo geop.ntl, ga\'eu dn~rtoe go

reede nanleiding.

~::1e~ z~:a~U~ij b::~{~ahtblJ ill~eerre:~~~at~~ef~e:~ ~

BC,hitteren dan als hodd vaD een- dep!trtement.
• Wij behoevcn hier als direkreur vao fi'lantie "(;tlU
za.ak~und~g man iu stede VOin d(>n teg\mwoordi~en ti~
tular.,., dIe tot heden getoond ~eeft niet het lI.uwste

::!:~~n~e e~e:~c~n :;:t~:nn:~:e~:~::~t!:ll~m:;k~ne~t~l

. ',.
Ook voofschotten op connossemtlnten naar Ic.rhe
terrein heeIt leeren kennelL"
anz. geeft met e'en hooger b~drag V'QU CiriJB ;; 1\>u.- Op 2G Juli jl. werd een met -gou'fernements hout,":erken belBdan praBUW tjompJun in den. atroom ten
weerklank op den .zi",h steeds u,itbrchlenden k!'ing van
werkzaamheid op dit eigenaardige terrein.
'Noor~wee8ten VA? bet ~ij net We,stist yao SoerabBia

Het tOtBBi bedrBg der alhier uit d'e~l hoofu~ ~artrekte voorscboUen ,bedraagt voor alzoo 1 wetil b1tlhoen
1875.. ......... / 11.601.708.67 tegen
1874............. 9.'481.519.03
meer. De terugbetBlingen ondervonden ook geenerlei

In do mn.nd
•
,
•

ltiouw en cingupore,
Augustue den 22.
t;eptelllber don 5 tlU 19.
October den 7 tm ~l.
November den 4 en 18.

• Decewber don, 2 en Hi.
li. r.u.nscbeMail fiu .Butq.via en ::lingu.pore.
In de maand September den 1, 16 ell 28.
• October den 16 en 30.
, N oV8mber den 13 en 27.
.,
• December den 11 eo 16.
Het UUl van aluiting IS l3bt,etls deu IlDwiddags teo
5 ure.
Intus9chen wordt san belanghcbbendeu Yrij gelaten,
ook op andere dagen hunllO ul'iuven Ball heL l/ustkau·
~::':-:::::

plsate per

!:-"~"-"'';'-''~

l"""'''_>n'''~~

ee~stvertrekkelldo

BATAVIA, 16 Augu,lu •.
Midden-Java:

L,:,;,-f'f- ~h,~~ •. -~,.

I'oot.
ldell

Bchl'ijft on. nit

h~b tlfgl:haudeld, wil
woorrlon, w_ijzen op llet nadeel dat-

.Nu ik de pUl'liku.!iero znkeu

ik met

e~n

paar

hat gouverneruent dit jaar den hand.1 b.rokkeut

mnrkt; ze wordonnu 2 pOt go.dkooper

De ontvangst der couranten g~schiedt zoo ongarageld da~ ik of 6 coura -ten t.a gelijk, of vaak in tien
dagell met eell- ouhaug; welHgt ligt d,:, fJchuld aan
h~t postkantoor te ModjGK:ert:}, W-IlIU men fie "J'eW~)OnA
te .Bchijnt te hebben courauten -a-an deze (:f g~enc tar
lezmg te geven, ~oodat ~ij dQIUd'Jor vaaK-' te zoek raJ

hen.

[Sou. Doill.]

SOLO, Dl} gez.Gudhc-itlstoest,and lEI er in de la~tste
t1agen Hid- up ytlrbeterd. llijuR hUls aan Luis heaft
men koortillijders en de c'vllBumptie \'&11 c'·inine ia
H'rbazlIuu. !let ergste, is dat vele bedienden uit luiheid de kaIJo l'.choon zien om yoor ziek
spe1enJ maar
tiaarvoor is de cbinine ook €eD zeer uitstekend middel; want een gift "iln_ een goede t~!::lIepBlj in onver.
msngden toeattlnd genee~t die _!ulna dSK:oorts Yoor-gocd.
De dokter DjRW-I;\ heef(; zijne hrHldcll vol in de _kam~
pangs Cll als c'r elders nag e0n Javuarischc Esculsap
kan gemist wor len, zOQ het ,ve-ntlchelijk wezen alB hij,
al was heb slechta tljdelijk !HLRt t;olo gedirigeurd werd.
Ben dolIter Dja'J a ii!l op het oog,:"nh!ik waatlijk niet

v.~rkocbt

genotlg,

- Den 12en Augustus heeft up tie ~uikerfllb:riek
Gondllng Wi1l9,ngo TI deB avunda ten f) lira een ODj

.~at

geluk plaats llehad.

Een .ld.Ar op
oogenblik
Ie IS tU8BciIen
de kllm-wielen van den
hij e-en oogenbEk

werkzaBm Koe
moleH lel'echt geiwlllen,

z()()d,~t

l~~

!~:h~;4~i:~~ ~:Y;:B:h:~i~~e~~t V08:ge~:kzij~:n v;:vo::~
overledene m'~et toegeschreven wordeD,

is ODa

niet

bekeud.
-- Or de f,brit'k W (lriOBUle l;ceft ee_a koe-lie Ker
ioslllliu

gC1UUln~d

zich ueerlijk gebrand.

Bezig zijnda

met kokende kdapg Van d. batterij naar de gereed.
stasnde potten to dr'gen gleed hij nit'en kreeg een
groot_ gedeelte \'an he~ vocht over hale en borst De
brandwondon zijn erg, men hoopt eehter uat Kertoamito in het leven zal blijven
-- Den 7 ell A UgUBtUB is op ,16 hoogte van ue deS8&

IIln de a_erste plants verzuimde het zijn kasacn in
tijds te voorzien toen dit in de eerste lllBandl!ll \'ltn
dlt jau.r op zoo voordcelige wijza had kuull~n gelichieden door deetijda wiasels Ball de mo.! kt te brengenj
~e aanzienlijke 8peCleverzendingen nQar .Europa in die
maanden door de bankinrichtingen leveren aaurvau
h~t beete bewija. Thans - kom~n die Wi8scls aan de

(dit

Ploendoengan ce'l oude vrouw Embc!k ~Hir9sono door
lIen t.rein, die "flll Sc>eraknrta kumt .en omstreaks half
negen uaar pasl3eerde oferre'ieD.
d~8sa.

]~eaige

dagen geleden liet Krotllosmito nit de
P4konall, onder '11awang ziju d-oehter trouwen

en had ol·der zijoe

ga~t-e'n

eeri zekeru Kariodikoomo.

~~:J; ~~~;:~1:8 e:~~t~~e g:~:~:~g !:r~~~~!~n~~ h:;~~

\

v~n

ELbal Hurst te worden. Geen oogonblik beaehou .. t
~ij h~lli zou afwijzell. 11 ij WiB~
ciat Ethel hem bemlulo; hij had het lang gewcten,
de hy het voor mogelijk, dut

hoe zeer zulg ea e bekttntenis nooit &an de ()Dschul·

diga lippen der jung. maagd ontenapt was.
Lord Haugliton begaf ,ich naar de abdij. De bedien
de die hem binnen het,' vaerde hem dad.lijk naar de
ge~e18chap",kamer.
~egin

Hat was cen donkereu, -wistigen
van Februarij, en. EtUal zat bij bet
vuur, met bur geliefJea hond san hare vo,)etea.
1t Was vier uur des namiddags elt' teeds tamelijk
donker. Maar het was Diet dank.er genoeg -roor den

dag in·' 't

jvngen graaf van Hangbton, am den plote.Jingen glane
van vreugde niet ta- .ien, dte op .EtIulI'. golf.... te
yoorschijn kwaw, toen zij hem berkelJ.de.

.

Doze eokele glimlach IVas voldoonde. Oervoise ver·
al het verledene uilgesonderd Elba! Huret en sijne
hefd. .oor baar.
Dee anderen daage, morgens vroeg, be_hI bij .ir
Langley en ontying een g~tig antwoord op lijU aan·
...,k om Bthato band.' Lord Haughton v.rlangde W
den dag voor de huwel~k.verbindtenie epoedig bepaald
EOU werden en de baronet atemdatameJijk bereidwilg.~

lig

De tljdige hulp van d~' loodsboot.' gevoerd -door_den
lootl. J. R. Gephart, deed de rooverB e"'nwel op d •
vlucht .l&an.
J: B.

te

SAMARANG.
l'Od'J.'KANTOO1/. SAilLl.,RANG.
l:iluiting der .1Jlig~lijeht.l Mutl vi., Du.tavia, Mlllltuli.

::':':" 1::-

g:~:~~n:ee:d~/~C~~~~~lP~fJ.~;~~a~l:~.praauw djangolan,

SOERABAIA.· Men acbrijft ons van l\1odjokerto:

stoorni8.

Hot Winat,saldo ter verd.uling oon Deelhebbers overblijvende, / 900,461.93 in 1b75, legen )' 720,045.28i'
in 1674, bedraagt, na aftrek der uitkeeringen volgens
Art. 42 der St.tuten, voldoende om Dertig Gulden
per Aaode.1 van"l 250.-, gelijket..ando me' 12 pCt.
(Bruto 15 pOt.) oyer h.,t lI1uat.eb.ppelijk kapihal uit
te keeren.
I
De netto win.t von bet houfd-Agent.ch"p te Bllta
vio bedroeg over 1876 I 5(Jl,957.<l~.

aangelegde kolliel.nden, aan reiotien der Bank toe be·

O\Terred.en dflr e~ ge,Bll- gron~ was voar zulk fene hoop.

Zoo 'mijne vrouw in laven WIlS, zou zij de adver
tencie gezien hebben, zeC Gervoise, .of zij zou er ieta

van

d. gelegenheid tot het betslen' vaD gereed liggend
produkt tegen tijdelijken eigendoms·overdracht i. op·
nieuw veel gebruik gem •• kt; Achtereenvolgens werd
daartoe ruim .,/ 2,300,000 Ie nala,io en te" So.robaya uilgeleend.
H.t beleen.n van effecten nom op ni"uw .Iecht.
eene ondergcechikte .plllBh in, maar aan enkele per• onen i. een crediet geopond in· Eekening Courant
teg.n ond.rpand van fond.en.
De b•• tasnde contraoten m.t .uikerfabrikanton werden op d.nselfden voet voortgezet .n daorenboven
kreeg de nank nog het produkt een.r endcr contract
met h.t Gonvernement werkende fabriek in consignatie.
Van de 14 euikerfabrieken waarmede voor dit jaar
contracten waren aangegeon, ontving de Bank weder

eunu beproefde d.ze la.tige regtsgeleerde hem t.

~:-.

80m

genwaarde vun in Holland gegeven yoorachotten. Van

~.r

de. Pal graves wareneen halat&rrig gelacht DIet. or· toe te bewegen e.n pad t. verl.ten, dilt be·
loo~de--iI~~r rOBm en geluk te voeren.

van 1875 is eene

.'/ 8.782,533,88 aon de Directie geremitteerd ale teo

l\iiknmfllD
... ·. . .· ,dan.
ouk.·de,F P
. ·. .........
~ '" IWuiaDietl"lln
pIqJJn.~
... tar ..•. ~.eli
..
~.~
rmra .dam dat
de!
HollandHhemukt.een u1i.tatl -~ ......

vatigiBg _ _

' - - . at

&06 •

XI.
rooa ,uu- TilOt'W,DAG.
eereto Maart ..... g.k.....11 yoor deB Irou..~.
Waresn verwaebtte dat hot hnweli,ik _ gtoote
plepghoid roIt.rokklOD ..... nrdeD, ... __ <Ie hoi"
Jar boY~_ bot g'""""1Oll Ili~ or bij
. .woordis .. -Va. ~ "" ................

n..

ring geb~l1rde' bet ZIJO niet. L?rd '-Bal:lghton \'~zoeht
dat het huweiijk in de grootste stilte sou worden voltrokken.
Dc) t,-,"flaif maandeu' rouW' ,·oor-" w!.jt'cn den graaf:'u
de grllvht wu,ren nog, niet v-eretreken., Dat was het
'f'o.;r" endsd waarom Geryo'ise lieyer Je stille voltl'",kking ran ,ijll: huwelijk verkoo•. ~maar innt>rlyit werd hij
g~plaagd door een onbeetemd g,~r-oel van een (:f ander

noodlottig

toe~al,

dat de,. vr<.>e<!&a)aen -.hop der pl.g·

tigheid .zou kunnen atoren,

Hij" droomde 'a-teed8 van

nil

ziju ecrete huwelijk en tan dat, hetwelk:
yoltrokken
150U ",-orden (On .dozC'" twee piegtig,beJen y(-rwarden Bieh
met elk-ander .Qt-- nijrru ' iraahlen.
.De trvuwdag nad-erne, intU88ehtlD ,meer en meer, en

al

toen d.zen dag
digter en digter bijk..m, werd de
last .... aard.r, ooodat het beai .. it van . den graaiTlln
Haughton begon Ie wankelen en hij sebiergereed
-was de waarheid

t~

bekenuen. -

- M . " dt g.erdge.. _,nor oI""hto daad op mij
.lledeH:o_, ....
"p bur, .... id" hij.
?;> d.... laaI8tt>n
F ..Iarv..rij ......... de I ......
~t:::. ;~~der te _
Ilit, <1_ .... pur

..

DI.''!-«
. ,...

•

•

Maar 1.9 had d.n meed niet dit '" doen. Hi Tertroll op "'.re.. dag Doar Hvf..rd Hall, ...,t het~_
nemen <lit b.ill""""{(t'b~i"; '" OpNbareB; ....r tor
ba!.",r."'g'" faa ~.n wag weodd.. bij d.... kop .....ija
~~";..rd:u~~:~aarts enyolUNd~ in' sijnhealuit

•

. t;. el'eUlOh~O .pnlrilkt.Hijn~ldacleliJ't

:U:f. :~~.

~.om

op den .,"""\"

ikk~~en beter IlUm voorheBl rina.lI, -die.. ', . ~n;,8p80imell

i~h

I.ij~ ~.t.e

,ee~

~~

o~.l>rWaardi. g,

..nBlbHopleW du

MDdaehI;ia~~ge1di ~.,itM.. ~

M.l~

en :ger..h m.el.. . .a!",. hel ..'I"0l'8tel. en.De . •
groote
. .•. . i. rllll.enen 11.·O.h. .
mo.e. . .. gee"
. ..• ..
JID .·'III.ftl'llil; ..'ImDn
. en.
. .... . ,'.' '. -l," te oBe. lgrad
.. .O..bwPu
... _. ...811.... .. , '. . ' . .'. '.
diet h"d eohter illtI\Bl4ben .de nil .vlI}l·. hare . ICbeed.e . om .te doen wat bij kan ,oor de efdeeitng, die onder
Ultg....U 811 bo.Jty~pera 1.._. Hoogat bebmgrijk
: .....erwacht den'dOodvlIII SnltIin .M Ind.
",eten •.t. 'bevrijdeil; en'. 8~k nu· .den elgen... met dab. ,Iijn Mevooraiobt is ·gepl."'tlt,· ....,. ·.n .ik mag. er. bie• .. .. duronder .Toor de .Amerikanen .ia. Fred. Mldlw 0.'
KDningio : lBabella II in Spuja teruggelreen1.

:2..e:'d~o":~:~a: l~'i~~~::m::~:~Cb~:':~! '

.·maakte
. n .de.n die! het. g,.II,O.ll.n wa p.en _.fband.ig ".n. bergerden' nu de deugdelijk dWVln op lijn ' liohiaBl,
If:':Jat K.rtowidjojo, 'een on1Ier d....~o~on.r ~et ·eon
~da\:wam,,"aio~loopen,wl&rlllede . !"l · d.n . dier.m.t

lo;;J,:l~~ :~~e~~~:!nl:~ ~:~::.::.::~~.;;~~:~
I. 1':0 schork.n vagebon4, Korlodikoomo bad toen

.a poli~ie ' ter plaltee kwam
\evoo. .
.
,

reeds d.n geesl go·
. '
(Vor,/,ml.)

00.

seD UPS-BBRICU TEN.
SAMA.RANG .
A a n go k n·men . S c b • pen.
GoHaidu,
Nedl. Iltoom . •Ta,. ge.lgvo.rder F. D.
van Bata,ia.
Chin •. Wank.ng, Kiom u,i Lie g••agvoerder Lie
H on Lie ,an Soerlb,ijl.
V 0 rtrokken Sc .~e pe n.

!!o!.~j:iP Auripn ge,"S'oarder W . Ald.rtoo, lI.ar
DAn VIA,
An go k. mo n 8 oh " pen.
1-/0 A~g. flnK . • t L.dyl'urn.r, Vino •• t, Singapur •.
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all,
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l'tit i.ll.illtII.
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!oJ. . ,,.,.,i,,ie It hl,I'k', dl! hpil~iD 1.. C, I'. I IIIKUiu ,
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........wal • ..,.
i!;j- " u . k ij" r~.i~· h KaDjl,oI:-t!irVf;, d. h",irC' ;Q J . It, I :'U Ii.r
~'::;';i:c.J~:~ luiluant J. ], Ilr.llpl'i )lvlii-rr, nD Ji' lid"
Bej ...

1",...,••1 (Ih~ e: tuliplKuie re

Aljrb,) «rtl. hlitcuaal J.

J , ~.... jh d. ~_v •• b, taG b(t mlt.ti ..1.
~I .iplIJII _"I Ou.I'J I t. tlat•• i., de: m-¥.'tijDID .... fu ,1t(
t~_ kl ... H. t -, Ii. M111I"j Win hit llI'liu jjn .u OurllJjI! yrau

"'f,

ok • •rtlU .. r~CI,;III.t,ucli l:'W! lIktl:~

wij ook' dat ""ntoonen w.t aln critiek
onderhoYlg 1 •. 'Doch daarover nader.. . .
. . .
Het .preekt 'An ."If, d.t h.t plell,or'g p~aten, uavragen, ondeuo.kon is, wanneer m.n oioh , 100 iet of
,wat op bekend t.rrain ~ew••gt. Of.ohoon tamolijk
op de hoogte van wat .r al zoo in Nederland ged ...n ,
wordt, .ond ik .e.l, •• or ve.l, dlit ni.uw wae . . WeI
.oroorlooft d. tentoonstelling niet d.t . ieder bo.k in
handen wordt genomen, bezo.deld of b.k.ken, maar
aU,oht n•• wt mon een onkel exomplaar in banden,
dot oich OUl inboud of uitvo.ring gunstig .oordoet.
Bn bi"r h.eft meo .e in aIle .oorten, in allerI.i for·
maat in a1l6rlei kleedij. Hen echt democratis.he,
eerlijke tentoonetelling h.bb.n we hier. Ho. broedorlijk .Ie.. zij naaBt elkando.... n boekje .an weinigeI oenten nal\llt eon werk van ilonderden gulden..
pe ieen in oijn booroopij on in 'ljll blauwen kiel,
na.at doo ~chitt.rendon, trotsohon, in purp.r .n goud
gedollten bddlman, met een tijdrt\keJliog van drie
honderd jAreo ! Van Vond.I tot lIofdijk; .an Oat.
tet Van Lenuop; het e.n,oll.1igeto .choolboehjc eo 't
Int:.>rllalionaal rooht, iu hurdrukken, .an lIugo de
Oroo~' d. 1Sukbui,or almanok on d. Bijbel geilluatreord
doo r~ o r6' de uitllluntende guldonoeditie en Vondel
in
80, i'ollens ell Sch.nkman, Da Oosta .n
Vaa Zeggolon , Bilderdijk on d_ Godicbten .an d.n
tI.ho~lm.e.t.r I ~n oeh, bij h.t cpnoemen .ou het
I..l.to work gaot mij ooa go va_I van we.moed door
du li~l, 4;)6Ue gawaarwording, WDIUYOOr ik alweer niet
go.omen w... Oe' llu.treerd door Antoon d. Vri...
OIDi.lo JOIlson, u!Jhoolko.mera"d op Ben en detelfde
babk, U\f6 iHufitratiH.u bttriuuettm hog UD do k:nipa6 ..
van papier, ditt gij maaktet in plaata van een }'tAD8cb..,
thtHU., tH'l t hAlia cp dil; oouteunillll. t'ae,t iii dit uw
"'''''1'01/

Dil l:otlecl..i u ill uitnOluttutl, CD ber.wAarlijk kOlld on du
in •• uduro ~ulor kou •• godaa" hobb.n. Wij .ulloo d.t
.anlttoml. li~u.. Dit gruote vurdioDaten ie, dat de uit~~v"ra lich VQoruoen OGaf waorheid . ~ooAle eon werk
iu deD hAnL1~1 voorkomt, vindt WUll hot uok hier, un de
uH.talHog i. o"n t.ruuw b~tild van de hougte, d~D omyaDg eo d., wijlu ,a.u uitvooriug waarop de bOdk.bQ.u~
dol in dtt Nctd6rland"u lltot , uu al. r.oodanig "taat
hij ob..,'6rtroffeu dvor (wnig Boeler hmd, })o. daar dit
.Ilea i, wat ik er V~11 segg6u wil, lulle n Wlj 0008 ziun
wat de .A.1U~rikaan ar van zegtj on lk ontleen hot
volgtudt.1 aau ti t.! American Bookeeller.

[ltllloemingon.

('., • .:,: ,
. 1,..1., J, 1II. ~ 'h r hftLt ij ltrj.'.ittter bij li ra ar, ilItri ..
... -. .. ·. ~!; lt'M. _ a'.1 tt: s......l.Ujt., U. J. 'hk".
'i ' ,.1" ,J, ': ; • • uJ,~t n .. h.1 v~r 1,11 t:bt-f ~iIIo au:1 I ~}I.r! n;..IU1t
,
H' [ Jj,rI~ il t tJnJuMh.hllli. Jijlill

l.a Ur• • l~ _..

verei.cb~ d~t

lmperi~al

AIUgdIOIDOJ1 HchepUll
'I']; W~llUAlA .
111 Au~.', N. l. ,l;um" W, Cur.s d. Vri •• ,
11 , II, lion..... , ..n Soli. Sool,l.nK; N . I . •• hoeDer
AI.."",. ""aag'. Maid Abdul·lIAobman Alkol', van lIan
j"."8io; A.... il. a/Oj . .. bil' l'lItlll •. lIo.as' . 1'. A.
A,."I, fab B.ta.,il,

'I'K

wel: tDaaobentwee . ba.akjel hii·qege4,4at he~ in.dit
o.PI'.Oht op : andere pnnte..n d.e r Nederl.. Afdeelln.g.. wel
wal; te w.JlII.h.n o.arl.ll. Bet .all oek.r alnge••am
t. prijZ8D,' vooral I!la bet hart er de.1 in . neemt en'
.Uioht e.n foutj. over hat ·hoofd liet;depliohtechtor

SlIGfi hja.

TENTOONSTELLINGS-BRIEVEN. Nu. 12.
PUlI,ADELPHiA, 22 Juni.

liIDIlUJ». llI.

,': oat gij "'gat dl. teal Dog ni.t.
Di. dondord. in uw ·,egoli. d.
Of klona in
gebo60, or .molt io uw goboden .
Boeht, Led.g.n.~1 Reeot, oud. 1Ioig met e.o Hoi
landloh bart! Recht, Vlaming, met oooe taal die iod.r
Nederlonder u booijdeli moot. Ja, ik daoht un u, ber·
wiil i~ mij bier oederzoile in dil kl.ioe b.iligdolD der
N.d.rland.ob. Jilteratuurj ..n u, Zuid.N.derlander,
die 000 gobe.1 wt on, behoorl door UWe rijb •• hildariog von Holland'. till.

"If

W"'- ....t ik .aD maobinoriill .an Indio.he kri...n,
,an kolenmijn of m.rmergroef, bi~r ben ik op mijn
plut., hi.r ben ik in goed ga"l.obaV' Hier .iDd ik
oude ke6nilleD WG&f, 8Ommig8D half ,ergeten, en ik
dank het aan d. Vere.Diglng teu b••ord.ring van de
belaogen de. Bookhaodol. in Ned.rland door on door
te kunnen .ien wat .riti' hot oud••aderland · geda.n
wordt. Ik ..t mij nedel hatt dan hee, O. L. Brink. iliAD Jr., oQD fer1l1e, fti~e, eobl HoUaDdaobe jongon,

.G-.tcu l.lliulII~ .. r fan
tJi.,~ot.cJijkltl

bouken kan vorgeten de vc;r -

t:oUtlcti/1 te bezicbtigoD, we ko tentoonge-

.telJ ie ti O.i f do Vereeul!!i ug van ,Hoek,erkoopera in
du ~8d.ttrlo.uulJn un te vindtm il ongtivet'lr in het mid-

dO/l .a.. bot U >wfugebouw . D. Hollond....ijn lang
"eru... rd. !;uWtH~lJt alB ijVtlrigu booke.ll.lDllkorlt, en vele
dtit l~ld.lADlUlt \) en

geHeJkooade workeD in OD~8
biulioth uken drogen de Dn.Ulen van da oudu uitgevarl
rau H () llalll! op bat t it olbla.d. Dib bozuttkor f"rw"cbt
w t:t)ijt

hi.r !:orolgolijk v,.1 tu vi.don clat bom belangrijk .al
"oorkvUluD, ell in di& vt'lrwAohting ,judt bij ziob ni et
bt:llrogtl u. I\u.r do bq,uden td oorduelen, wordeD boekeu i u 1l.JUalld niet ge80hat U6&r httt pakje dat zij
dragtm. roaar iDltigond~elt zooAI. bet oVbral woe.t zijn,
DADr den illhond dien zij bubbeD, of.choon ondffr de
kUllItwurkuu ui t'to woaoig ' "u,ou..lfJ~ worden di~ aier I ijkhoicl .... t ouL gupa.ru h. bba". De uitstalling i. au·
tler opliobt vQn dun heer C. L. Drink-man Jr., de
100U VItD el:lD der voornullJ.to uitgever. io de NederlzuHlun, H ij ve rtegehwo ord igt (iv Uoukvarkooper.·Vert.!tHligiul( en viudt tlr het groot.te genoegen in om den

b.Z',.k.r den rijkdom der .Ned.rlandl.h. liltoraluur te
docn "aulchuuw cn ~O O Q I . zy hier is t.o za&lW gebracb t.
• De vencbilleode klasaoD VflD boeken lijn in aflon·
deriijku i-=di ~n geulpoaeerd, 't geen den bezouker de
m"oit~ .poart door d. g.be.le tontoonotelliog t. gaan
am •• n b~ I,said book I. ,inden. Op aanvraag wordt
den bdr.oakc r grath:l "en keurige catn.logu8 overhaDdigd,
diu 'all grout gurier ,It,
"De bvuken ill de voorbereidonde en midd~lbaro
kl .... n
opvoeding .ijn w•• rdig opg.morkt te wordeD, uaar zij do wijze en het karaktar van onderwije
Ull opvvadiug .. an de hond gaven. Der.e boeken onder ·
•• heidon .ich door oene hijn. alg_heelo afw.zigheid
van orOllocnt in illuMtratien en baDdeD; iD WAArh(:lid
de IQe~.tel), l.ijn oDgobonden of ill omllagen 'aa grof,
blnnw pllpier, IDQ,lIr deBUitlttugenetaande hebbon zij
gruot:.> vordi.nlt.n. Voorn.melij~ opmerkouswaardig
_ijn in do,. coHeetie cle booken, uitgego.en door J .
B. W olter. to Gronioge" en C. L. Briokman te Amsterdam.

,a"

"In het dtlpartement 'An knlrten vinden wij eene
kt uriga colieeti" kGarten en atla&aoo, waaronder eeD
nLko van i\ ed.rl.·lndi';. uitgege.en door Gualth. Kolfl,
to L.id.Jl, en eea aantal ke.tbaro harten van de
N.derI~ndon, waarop afzond.rlijk de toe.Iand van
Landbouw .n het natuurlijke en g.oIogi.cb ••oorkum.n
.an bet land .Iom.de .poorweg.n en ri.ie ..YBteemen
zijn ,oorgesteid,
Dit artik ul no.mtvoort. de .olgend. kunotwerkeo
oJ. hooge! \'crdien81elijk:
Ecole Hollandaiso, bij J . Le.aderlo, Amoterd.m.
Wm. Unger, O.uvre., A . W. Bijtboff, L.iden.
Nederlande Ge<chi.d.nia en Volk.leven, idem . '
De t.ek_ningon .an VerheuH,P. Goud. Quint.
Werken
levoo van Joost YOO Vondel (die men
d.n HoHand.cben Shakesp.are Doomt), ' G.bro.d~r8
Bips_r, Aw.t.
. .
De Bali. 'An Utrecht. Kemink en Zoon.
V oorlt de .64 deel.a van de KOD Academie .an
Wote~8.happen ta Am!terdam .

_n

talogne o:BooIr.,Mapa

bO~ken,d,.e:.

&:c;.Bi-aijl18

Y8le~dere

h.t ondeuoek. daaraan· bea~ ~klijk
beloonen ci;tl!en.
,Uit bunDa tentoollltelling mUon wij op, dat de
Ned.rland8che boekverkoopera zicb in · een bonijdoJlll-

. De Ko~g ~e8"

zioh·iJ{penoon

:.

-

lIHrde~

bege.TOn, o.m
. ' .11).De moeder 01' Speao.ob groDdpbi.a
te ontvangen.
,
.
LondeD 81 JuliMoukhtar Paaha .heeft het lege.
••n Prins Nikatlj in d. flankeD II1IIIgetut ell daaru

waardigon ~61tand .an v~ora~d Blogen varb.ngen,
op d.n27en B~ek bereikt. . .
.
..
' .
en h.t .er.d .ent v.rmeld1D~~ . d.t "1 . b111llle . bo.k~n
VOlgenl offio,eel. Montene~DIOhe d6p&lh81 hebwordon fOorg •• lald ,ooal. z~ ,n' Holland word.o n,tben de Turken de MontenegrgDen op den 28eD bij
g.geven en allen .ao HoU. aobrij.ers 'ijo, daar geene
Urbit.a aang••allen.
enkol. ,ortaliog i. tentoong.steld. T.rwiji wij d.n
De ••raten werden gehecl ••ralagon; het
hot
uitgevers alia recht laten wildervaren, wiUen wij hier
d.r Turk.cb. troopen trokkel1 terog I1I1U' Bilek.
opmerk.n, dat de oommi ••i"in Amste.dam Ie prijoen is
De Iaat.te T'Urkocb. berioht.n melden nietl Y&lI
over de wijze waarop zij .:ch .an hare taak gekweten
dit tr. ffen.
beert Dcze ·commi,.,. bestDnd uit d. beeren O.
London 31 Juli. In antwoord op Sir . George C'am
L. llinkman, Jan D. Brouwer, B. van Dijk en Tj . 'an
bell, ontk.nde Mr. Hardy in het Lagerhuil, t-en atelHolkema, die er in gooIaogd zijb a. tentoon.telling
ligste, dat het plan b•• tond om de Burope.ache rehoogst belangwokkend te moken".
gimenten in Indi. Ia . • erminderen.
.
Daar zag iIi .men toe. The'lAmerikan Book.eller i.
Loudon, 2 Augu8tu.. Eene o.erwinniDg door d.
onp~rtijdig, e~ ik vond in d?ze _elfd. uitga•• nOg
Monten.grijn.n bij Urbitga op d.n 28.n Juli, wordt
oeDlge ~pmerklOg~n ov.r hun e.gen groote.he dopa~.
beveltigd.
ment, ,he ,lon epu kor . op d.n kop slaan en wo n~.tJ.s
Do Turken hebb.n een aanzienelijk varlie. goledeo.
op do N.derl. of,l •• hng p••••D, ale had d • • ehnJver
Moukht •• Paoha i. be.ig d. Turk•• he Itrijdkraob.
hot oog da.rop gohad. D ••• Z UUOII echt.r o.n ged••It.
ten t . verzAm.len eu rukt .an Weddenni ... Servie
van. mij';l volgeDd~n briof mooten uitmaken. Ik. wil nu
binnen.
op lot. andor. w'lzon. Onder den alg.moenon Ittel .an
Londen 3 Auguet... De Turken .ero.erden de
De 'rentoon.lelling van Boekon in d. O~nt.nnial, ,, ....I.rkingon bij Gorguecho.atz en houden d... be.. t.
volgen de hoof.t.luken .Idue: I . Het Ame .. kaan,ehe
Do Turk •• hoomcieele d.p~eh •• be.e8tigen dat eon
Deparlament II. Bet Duitoche Dep. Ill . Het Noder ·
ged.elte v.n hot l.ger faO Moukhtar Pach. op den
land,eho Dep. IV. }I'r.nkrijk. V. Eng.land. VI.Oan.280n ultimo bij Urbitza .er.lagen i. m.t •• n ,erliel
da: YJI, Ooat.enrijk, on .daormed. i.
uit. Asn do
'An 3 kanonnen.
.J>'
dr .. laotB,ton 's "BuweltJh. zooveel ru,mte toeg••t.an
D. Servie .. beleg.ren Sienit...
ale a.n Noderlaud all. on, het Fran.che doet . elf. onLanden 3 Auguetu.. Er heeft ge.n .erbelering in
d_~~ on III geen van allo~ word. er met zoove.1 bar·
den S.zondheid.toeeland .an d.n Sullan plaato gobad;
t~lpk~ lof gesprokon "lit 1n dat, ~et~81k .an . de expo·
zijna harsenen zijn 8ongetaat.
..ttO door uw. landgenooten gew.jd ••.
1ft k ~.lll Of lllet een pBRr woorden op terug en dAU
ADVERTENTll1N.
gaan WlJ vordtlr.

o,.....

p.

h~t

_
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Venda.tie op Maandag den 21 Augustus,

TELEGRAMMEN.

naaBI de pakhuizen van d. b.eren

Pereit'a Schonhals & CO.

!lij d. InfAntorie von het lndi •• h. legor .ijn be llo.rud tot 2d. luit.aunts, de kadel. J. O. Lindgr.on
on J . A . do WoUl'; bij'de Oa,alerie tot 2don luilon.nt
d. kade. H. W. A. van J everon; bij d. Gani. tot 2do
IuiteuuntB do kudet. J. G. H . do Voog t, J'. J. A. MUller,
B. ~'. Kruijlhotr, M. A . J. de Haan, J. J . H. aarck.
ell l>J, Ii. t:. Reumpol, .1I 6n ofkomotig 'an do Mili·
t-a ire Academia.
Verder zij u voor den IndiISchon di~ust benoemu! tot
2" iuituUl4.b tlt dor Iufanteria, de sergeant-ttn J . P. Piepers Gr"Qtin.ud, A.. E. Kamerman, D . van ,Zomerou,
H . J'. BerghuiB 9&n 'WO<)rtman, A. A. F . H. Gij.oit,
P. ll. 'an dar Woddon, A . J. O. Keij •• r, M. O. Sit ·
.on, A, J . }I'. J . • an don Bergh, A . J. L. L. Mautre
eo J. O. Berg.ma; bij de Artillorie tot 2den luilenont
de .ergeaut J. L . Swart.
D. ltoguuring heel" het h•• luit, w•• rbij ""n ochlgenooten ,an ofliciereu te Awjiu vorg und werd zich
derWDarta tb beg-even, i n g ot 1;' 0 k k e 1.1,.
HA.t.Jl:Ul~, (.~~!,

~. 0 ~ ~~

In tw •• de ka ...r wa. bet afdeeling.verBI.g over
bet wetaontwerp Indio.be muntwe.o .. rondged • • ld.
BlJU
p(lniji(J~n

wet80ntwerp voor verhooging
iii iogekomen.

"'DD

militb-irt'

AI. afg •• aardigdan in .. ke de 8uikerkw •• ti. .ijn
Ilur Pari)a vertrokkeu du i.tdareD 'roew4ter eu 1{Abu.-

priI ,erkoopen.

Eeu groote partij 'afbraak nag zeer gelchikt .oor

~~~~b~~:., ~cbQalplanken,

Deur- en VeDJterkozijoen

E 't SAS .

1300

Toko vendutie
OJ! Dinsdng den 22en dezer
I HOR

•

.. . , .- ..- "

tlioenen wegens verbiijf in ludiaoben dienllt.

a tout

.al d. onderget•• kondo

Batavilt dd. gisteren,

}o[ot d. ~'ran.ch. mail, die .aD d.ag aankwam, werd
aHeen '\0 N.""/.nrl,,n. Moil van 14 Juti aang_bracht.
Ptiu. ~'red"rik Wilh.lm Vietor Alb. rt van Pruia.eo,
i. ,Ioor ~. M. den Koniog b.no.md tot llidderGrootkrui. van den Nederland.chon Leeuw, en de
z.ooillcieron Koops en Gerick. tot Ridder •.
_E r is bij do ~'weeda Kamer een W eteontwerp in·
gekowen, houdend. een voorstel t"t v"rhooging der
peDsloeneD bij do land'm acht en , erbooging oer pen-

..-.. ...

bij SOBSMAN
.. - - --

.0

Co.

-. - ~ .--. --

Op onze vendutie va.n 22 dezer
,uIlen wij .erkoopeo ,

JOH1·.~·

No . 67.81.161 . 8 ki.ten sliO p•. 6/4 M.dapp.
No. 87.96.

S B

2 idem, 60 pH. 8/4 gebl. Sb.

-. " No. 243/2 44. 2 idem, 50 • 6/4 Calieota.
B'rB& Z
LTO.
No. 3056.8121 2 idem , 60 • 6/4 idom.
"
No. 3125
1 idem, 50 , 6/ 4 rowe Sb .
duor ze.woter be.ch.digd gelo.t oit het N.d.rl. .chip
Samarang kapitein L.hmann.
1309
SOESMAN .D 0,.

Op Dinsdag 22 dezer
zuUon wij io ono .endulocaal .e,koop.D:
M

GW

-

,, -

-

, -

M No. 672/ 74. B kist.,o Ii 50 pe, 4/4Madapp.

• 680.
1 ki.t
60 p•. 9/8 id.
, {j9~/9 9 6 ki.teo A 60 po. 6/4. id.
..- , - , 687/72640 idem • 60, 6/4 id.
door .eewater b •• chod~g: , e;~ ~:orapi •.
]'.briek M, rk No. 1265 1
-

" -

:

kis~

50 p •. gobl. drillillg"

~~~~76! S kitten 860 pl. 6/4 Mad.p

uoor """water b•• ohadigd ex .toom.cbip Holland . h '
pitpi;:. 0. A . Bakker.
H OD
SOBSMAN' .n 00.

hoveustaauJe Vcndutie van 22 dezer

1)11

Ben. 1 10 Amsterdam je hat failliseement uitgelproken
van de £irm.'1t Mohr, Vonk, Robben eo Bronkhorat.

zullen wij nag ••rkoop.n

Do koning en d. prin.en J<'rederik, H.ndrik, en Ale .. ·
aLluuf ziju in den Haag Mngek.omen, n.lameJe de

J C H

Zweedscbe kroonprio5.

door ..... at.r beochadigd ex Prine van Ol'llllje.
(1401)
'
SOE SMAN .t. Co.

ne Conr.d brongt 212 wan suppletie troep.o.
. H flt voor&whrift betret'fende de be fordaring van offlcL6'

V R
114

1371 1 ks. 50 pS.

g abl:

Shirtings

Gommissie vendutie

roo· bij hot Indi.che Leger i. gewijzigd, vroemdelingen
kuuD.ell g'e cu kap itein worden dAn na te zijn genatur.·
Ii.ooru.
10 jon~.lui .ijn g. alaagd iD het eIamen voor Indi.oh ombtonaAr.
Voor reohlerlijko ambteo,,"r zijn 9 jong.lni g.-

in het vendu-Iokaal van den
ondergeteekende

Op W oensdag 23 Augustus.
(1403)

teU88sord.

G.

Gop.nBionn.erd de O.er.te l'ermijtel.n.
rJ."'urken geva~&l'. ela ge rlolDe t ~, is
no.ar den hnreIU van Moha1Ul'Uad
Paohn opge~onden.
Uit d. Sf,ait-Ti"",.
Oonstantinopel 27 J uli. :\J en zegt, dat de gee.t.
v.rm.gons .an den Sultan .oodanig venwakken, da t
de troonobe.tijging van zijn broed.r Abdul Hamid
ais waar.obijnelijk wordt g.acbt.
Looden, 28 J uli. D. m.est tegenotrijdige telogram
men worden ._repreid omtr.nt het tr.fCen in Podgoriua en bij d. rifi.r Timok,
De Turken waren de aan.allero.
De o•• rwinning d.r Turk.n op 'den 26en wor,it
beve.tigd.
Londen 28 Juti: Do Turk.n hebbeneeneleening &an·
geg.an nn 8 mUlioeo door middel ,an nota&. en ie-

A. WERMUTB.

Vendutie

Mejufvrouvv Markus dool- de

Oil

Maandag 2t Augustus.

Voor rek.ning \'On belanghebbendeo in het
enLrepo! D nall.t de firma Jaoobu. Bij1D&Dl1 & 00.

van
. Sanders & Co. 2500 'kistjes 'geele Zeep.
Zeebelcb.digd aaugebrlcbt p~r Merapi
'OOr rekening .an belangbebb.ndon

& S
Drie kisten a 50 ps. ~!4
T N H CaHcots zeebeschadigd
.J H Eaangebracht per Merapi
23.31.32
G. A. WBRIIUTH.
!1404)

,R

. l.NMnik'fi";~eegsah8ileD; " '
" pe St~,n'd~a.l'd V4N , ~it WlIlI,ELD.

Eaud'bvers,
DiMot liit de :fabrlell . • .

.

.

, ,erkrijgbaaf b,ij .

.
G. ' O~ T. VAN D0R!' en 00.

.

, 11187

i ...'! ............'H'" -.

. ' . ',.

. HOQglillte .prU& 50.000.

van Augusfde Marbaix,
'j

SOLO.

Trekkingd35' Septembera,e.

Nog elniige Laton &. /,12./$0 ' yoorbAlideo;
G. C. T. VAN ,DORP'& 0.;.
(1828)

V oorband6n bij ' de bookbandelafell

,NOAOH II,

Z; M. KAAS in blaas.

G.O. '1', van Dorp & eo.

«JE.UGD'·

'. Gezagv. J. VAN SORELVEN~ ~

bebbendeuiloiekeDde . inrigting . ,nor pasaagiera, v 4,

SOESMAN en Co.

(130~) ~

de ' te reDS een geoeesheer.

Itudenten .ohoteou geteet-nd, door Alexander •. H ....
in praohtbatid
.
Bchetsen uit do .porter.uille V&!' Alexander v, II ........
nieu"," uitgave in pracbtband
(1286)

Voor elke sohaal wordt ingesta an
DEPoTS

FAIRBANKS '& CO.
340 King William St. London EU/Jland.

.FAIRBANKS &

(:0.

Kisten-openmaker.

~'A IlltI1<}L<AN'l' KN

cn

VI.

KOpCI·el~ -;~I~iJ;'-;"~;I{.;UISch'l'oCVel~lvan versQ hillendo o.fDlotingen.
OraQ.dno.gltia van 1/'J. tot G iliChIJB,
.
KOl-'tJren'J n,mg" .K.a.et· Kiat· on Ladeeloten, instuek

Hulhl ... U ..~~: nbt '; l1r, md . ( ' lJ tH':ll,·t QIA,!.. w-,r.
II. KA Itl'H A 11t1 "" C"

, , c-- E;;~(;)~~~I;;)··\VOgCrlwitk;;';;;--As~~
Kin<ierWlIgclIl:ies.
Sl'1I1'1J'1'Z.1.1': H on Co.

t

/I

t

l!

g r n

II

p r ij

K

ll:AZA.IC"··
,: r

.
0711

in looort..n ,
B. K.Utl'HAUS "" Co

L AMP K N

WOORDENBOEKEN.
liaJi"K" UuiJ •• d""h -M.l oioel! .uordenbo.k
'
"(1r.ullH.ir~ d o 14 langu e lualail6
Farrt:

/

.(
Mur,,1. Nittuw J... llag-lu aJ ..... - N'e-d . woordcuboek •
J
N6uu,lan.l.ch-M'alilI BfJb(, g~.prtjkkeu •
,' i.elUIJ , RJof.Il.II . . ,jng uit .cualei.cll6 gt.'Ocbrifhm.
i'iju.-I'ol. M.I~i.eh -~- JS6dtlrL wnord~DlJo6k
_
~rG • • iSt,lmlj'l;l.tt J.\·... ,.t:he Grammatic"
,
k(J~jl'd. y, J\ijeiuga. AlaI. eU .Ned . wi)ordcuboek . .
,
AI" . .Ned ,-MaJ. wuurdenb. 2 dn .•
Kat",.r...:h uu ..J eereu . Tudl.UQi ogiecb wooru~~ntw.k, a din.
,
"raw.ra. Wuurut'lhiolk
,
g:ruuu _ MJ thl.llogildj woordc"but.llr
•
~."au du Hruijll. fti,t..-"i,d, till U*,og,afiach
woordenbuck, 2 diu.
,
U. "nH dli wWiDk~1. Z.kwuurol!l lil.wek d~r
'\o.I.. rlaDd.",,,. 1... 1

4.16.-

4.7.-B. 10. 8.18,~O.,--

2.10.29.-

J..,c'.' Di.l. d. poob.
Ifhi.,w . . . .kwuordvulKltl>kje _F r.-· Hlilianduch

i .--

u.II

"

:~~~-b~~~~~~~~t!!u~i~~j,
Ilef/ell 'w m·tll ,."mllle,·

~

d

rroko P.V erschuur c'\c 00.
VIRggeiijnell

0

0

zen

lava

• ,,,,oel&b elte'.
• • eb.-oef" llour"Q.
, dlllma.... ,. '''''·''0& Uu'".,.
j

..

Knight Beavan and Sturge,
bedeu gelo.t.
WERMU'I'U.

!a lI I

]~ntre

"p"ado.ael •.

.. A I d.,;~ "?tJrw6 rp.:n Vl\n gfltt(1 EUg'tllsJII fAbrikaat
. \'urpokL HI to'on not · eiIHlfIhcu~"'JI ki llij;' wet. BIOI
JII lt8.; "l,I!tlh OLuillg, bijua o,;millbIUir.
Ii I
/35.- / 40 uanr do gro~tt~ vo. bet kietje
Vorkrljgbaor bij
,
llJO

ao .

G , C, T. VAN DOBP 6n 00.

(1('1fI)

HErr NLEUW .VERMAKELIJK

(janzenspel
1:1/

nietlwen vorm.

voorhanden A I 1,60, bij
, G, C. T. V AN DOBP & 00.

\t:!;:f~~;fhL:fl{{S\\?

alii.
~~

.

tiLUVlllltf'UIl~ll,

SlU(J lu

mo.llO lHei erl'l,

wBterpei1stelli.ugoll, \Vl1tIJ rptlllgltt.ztHl en Hin;;ctlJ ~nij
ijWrB, H.t(jl bor(H~ , Koper6np ijp~1l, (11111. ('11 yjt} rk out :Staat,
Moe rbout~n , Khnkuogelw, Dl'iJfrit:HlHl:U van :.!-u duilll,
llllliu Rubbo,. vun '/,,- "/, <il k, 'l 'rl.ck. patt>nt I:'uk·
king ~, - l '/o en .11 0 mogehike lU.cbillerie·belloodigd.

'1'0 be r&gell bij ·d. Agenton,
.
Me. KBILL & Co ,

( 1328)

_ _ _

s "1

lL W. IJEACON I< Co.
}l'u brick voor 15tOO Ul e n und ere wcrktuigou le
(135'1)
Soe,abaia.

I

~ ~
0
~

Passage naar Nederland, .. .

..,".2..r.,

10

~

~
c:.....

.~

~

~
~

j

t-:i

"

h".
.-

.~

'"

"

,."fJ~'RiZoH'r ..,

'"'

Jl

~--

~T

'"
;:::;-0

'"'"

:~

~

] ,/

~

T J£I2 K.OOP:

,.1

I

'...

5

~
' '::
..c

Kapteiu A. K. ZWElmB,
wolke botlotll_ \-°erllloedolijk eil\de deze%' Hl ll n.ud ,'a n
SABIAUANG n •• r N ElIE1tr,,\.NO
,· "rb·ekll"n .
I nforlllnti611 te beko Jll ll ll bij
D e Agentcll :
Ba.tuvia
,J. 10' .. ... n LEEU IV EN & 00.
eu
Soerabaija.
DOIUtBPAAL & Co. ie Saw.rang.
(! :320)

~

_H

t:;

H

~

J';Cil GaUOlva,Y- :-itoomketel,
va.n zt'stig- pllard ellk ru<.' !.t ~. gaheel com pleat, lang .3 2
Yo et, difi lllcltU 6 \ Otl t, iu t,w'~ e stukkeu. met handvoediu g poup, atl}OUlllle ter, c ut.
'1'. ben.gon bij
(1327)
Me. NEILL &; 00.

W ATERBAK,

vo~)rzien van do ked] en twee kopel'en k"ranen .

To bevragen bij '

KUN"STMEST

September' &. ·k. volgen. bet tarier voor' koopman.goa.
deran der 3de kI.B.e bevracbb zullon worden mit.bij
boevrelheden van 6000 kilo of meer ten ,er~oer .Mn·
gebragt.
COlllit~ Van Bostuur.

R: F . DR B1UJFj.'. .

'

(188~)

.'

.
W . PREIJ.EB.

1 3 33

.

gebezigd ~n ' u~ zlch zelve niet kun~en gerckend wordon kunBtmeet · .. it t & maken, ingaande met den laton

OI,TMANS.

~
::s<J)

M_ __ __

Te Koop

LIJN SAMAHANG·YORST.ENLANIJI\N-WILLEM I
Hot Comit'; VBn . B •• tuur maakt bekend dat ••ot
intrekkillg v&n vroeger . deswege gemBakt. 'bepalingen
aile b, st.ndde.len of groudstaffeD, die tot het zamon.
stollen van

Sam.rang, l.7 AlIgUl1uaI87(\.

~

__ _

Ecn zeer sterke ijzeren

35. - coutant.
(1308)

Ht,t

1

..,j

wordt anngeboden mot hot S.nel h tl ilcnde, gllllat:ig be
kende en uituluntcuu voor pl1l:1Hsgien iugo ric bta /;I chip

-" BU' WEDUWk GmiTScIiALT-Compleet

von de Hoeren H .

ROBINSO ilo & Co. Londen,

(J,

bede n.

WEll.MUTH,

Goede l!lngelsche Zadels

U i~ de fo l:ri.k

Een nienw e Stoolnketel.

Vall

1",,.,,;1,,.'11
139(;

Eell Pakhuis

,~) ,_ ..... \
.
tegonoVt.·r het Stot)U1bootkan ".
toor en een idem tegenove r lid tokol ok",al "an ddn
He.r DB LIJON, to be Yrago n bij
(1282)
tlO.ESMAN eu 0".

actes! Entre aetes!

-- 'K'ed~rlil'ndsch~ntlisdle-SpoOr\Ve9IIlaaiscliappij: -.

houtachro.,.,eu ~n

flIW6J

A. WEltA-lU 'l'H .

Versch Portland Oernent

oo ••• ~Iu.~ , .

..

by

U.

Mo, NEI LL en Co.

lang 2,1 \'001. bij 6 voet dill.w tlter UI Ct. GallowiLY tube:.
handvoediugpomp, tm z. geht3el cOlIlplce t, ibll. na liggen~
do i v Sa l1l8rlmg.

billtik.

lIedel' outvun.qell

tlW1i.8

1405

muc hincr iUn.

1'" V.t:I£<:sOHO Ull. en 0 .. ,

Un0eroofde '1[ooHeer,

B U IJ S,

verLrekli den 22en d~7.or· deB mOtgellB 8 uur Ilrutr Ba~
tlnia via P~ ca loD ga.n l '110gAl t:! fl Cheribon.
D e Agenten,

Nct. wCl'k en spoedige ailcvering wOl'dl vCl'zckel'd.

\'au allu tloorlen

Ilrilll3 Pass4roeausche Aal'dapllelcu.
Uilt:d zt:t!r

.Bli,llde 0pckatraa.t.

- --

De~~Dt~~~:~:et:~Ul\~Zor bo::~e~,:~;~ ::nr:~~re~~!

-

\1:l~4)

...._

51echtJ lOOOO wedel' ontvangen.

a ....,

I huawu 'U"d ••

! :~~::;..en...aalJer.
I p ••• ., • .

e O u<lergeteel<ende h e e ft
. . - . -.
de 001' h et. Pnblie l< VUll
~f.unaI'allH te beric llt en <'lat; de prijzen
van h et brood ~,iiIl _5, 10 e n 20 cen.t~:;.
'l.'0rwij l 0 1.' bes telling gl'ootere broode n

l'otnl'Jeti e r
Pllike I-JIlflllll611.

kicbaul 'J'iIUllli/lI~~::I ' I~~~~U;~: t~ Hirruiu!)laaw,

! ~u,~"o.,

~
:.;

.m11l41 0llUlU lI

~

tliU

_U .... u".

··U··o,

~

"wIUt,\W'I'H.

l:!!)U

I ... 'MO I"..n~ ...

a

;:

twee aangesneden

~

826

D

'l'U~ ~ 119 verkrijgb1l;1.1'

cn Cu.

' t ---- ElIlmc-it;;;rcr -'-"'--~

.n

uiL dQ f.br,tik

en

een Amerikaansche Bendie.
]

Moedortaal.

BiIIIIl"""
.

-- -- -.---- ~ -

1388

~OliS,\JAN

Correepondentio in de

AUG. JAUSSAUD.

zlkktm von 1U en 25 katjefl.

(13U8)

P arijs,

1246

0 0,

,e rkrLjgboar oud bolcgeu prima Kwalitoit Kollij , ill

OQtl~li rm

Mtt.lo~herbeB

j,)L~BACH.

to v er ltrijgen ziju.

huisc1tik gcbl'uik

VOOI'

.-

Kug:!i.aL Jidiouary "Hi~J ami tll1, la.GO
lar.o.I by ll ""dricL
,
.-ruu(xlflting dh:t.'uuary
/I
:1.t:amp.guw' • . ::h.· boulVfoorJuubodk ocr Hoogduit..
""bo eD N ed .. la.d",b. !.al,"
, 4o.GO
.l(raw.rl, Taacbao woriMrbucll
, 4.60
Mullor. Ni.uw Ouilecb- lIull. .n HolI .-DuiLach
•Nordenbock
, 10, ~ "NIl , Uuit..cb- HolI . ... llull. - IJuil""h wourd.ulw.~, 2 diu"
, 8.'(lbit'llu,,'. Uk-:uuI'dunbuLikje Hu('gd. - HolIIlJ1dlSch. a.Voorbabd.. bij
I2L5
G . C. 'I', .an DUltl'
Co,
j HI .U ..~ •• ID ft •• iii

SOESMAN en Co.

.bii BO]'!}SJY1.AN &

w.,~ '.

'I'

l ti citC

in. ]

Alexander,

Frins

Kapite in

R

_~ ' ~i..iI"P,!Oj UU' , Vt.&Ll"·(~ll.

~

.

a.4.-

\' ~~rla.i'K ukwul.Jrueabt1tk
J . .Witt. hil.;~ot.. tl i dill",.r"
#

t' ,oarli

(}l{tcllland~whoenen

1380

;,L--

van-'- - -

bel •• t .ieh

(1374)

,
HbA)r,HN.
l iE Jj)!;JWV(JKMl\l; jn .t8cn~ (R·d
['t).K KI!N, . Amerikaar. •. ,· J, l(ocdlu,)penti.
K. \:-iClltiT.KLI-lI)N, ~~:;I< P.lrcbh~jJl , 1.-; ruvt. mo-

~
~

Met het inkoopen

bladen,

KOMP01"J ' H ~.

213, rue Lafaijelle,I'arijs.
408

Parijsche Artikelen,

~1'oiloLL

i • I . I I ." (]ARA~'.k'f:N .

Soerllbflia .

~~BW.&gl!~~.~

Zijden Handschoenen.
A.lIJ'.O""I',o'
u te"
•• DueheB.. en W.scbtafcla wot Marmercn

CO,

(\II

en

Kilo's IJs iu 5 lIIiuulen

doordenicnwc TlJlJsll'IICII '1'0;
SELLl, ,lie lIJelt waarhorgl.-

GEHR S'l'ORCK.
<4

i· ~i!.lnal"ang

llet Stoomschip

•

tlUE8MAN on Co.

[J a u

1. Il II .

~ e HNrrZLBJt

.N

-~npOl.~t-Handel.

\VJJ N, :oiL .Ju !h' u l\l c Ilul'.
IlJl!./NWI.IN "1'1/1 I' ll I/! IIe"cben,

l ~" S

•

J

lYederu1II. oUlvmlfJ'!il:
Itl)()1)~1

,5 10

Ull oplcl-( D OUrltl(lt-en.

(l ~ OO)

Bata vio"

Ned, Ind, StoOIDvt. Mij.

in Itlilllen van (} on 7 Llozijn nwt en zonut1r Itarofl'on

BAZAR.
I"~ ' I

12,.12

en Yillgcrglazou. porc(~loiucn h'ubl6rvif3z611.
(lHOIl,
BOE.:lMA.N ou Ou,

(IOilO)

f~~ ; ~)

Kastsloten.
SOESMAN on 00,

FIJNE GLAZEN

E· & T. FA.m ,BANKS & CO.

1 " ~lll; gu

JAVA ~

Kommandant F. D. GOLLARDS,
zal vermoedclijk tegell EINDE AUGUSTUS
Nederland v~rtrekken .
.
Voor Vl'Rcht t e wenden tot
d .. Age n ton,
R ,\IOOltMANN en 00.

Ao.nzotrie mell,

Chubb'lS lJang(U66)

JOUN~HUJlY,

.

Engelsclte Geldtrommels,

l! Milk SLr..,t, Boal:Qu M .... ,

81'.

•

HE'r STOOMSOHlP

,I\·ret tlnt instrum t)nt opeut men kisten zaer gemBk~
kelijk en alJ.repoediS.t, beon bet .oorrogt de plank n
van de deksel. gur en ongeacnonden blijven, terwijl
.men de Bpijkor. regtlijnig, tot w.der gebruik go.cbikt,
bahoudt.
Verkrijgbaar bij
[IH02]
G. n T, van DORP & C,).

311 Brondw.y, Now Yurk,

FAmBANKS, BROWN &; CO"

"J,~ Vt"

S100IlV,URT-MUTSQl:\PPlJ

NIEUWE UI'l'VINDiNGI

en zorgvuldig verpakl voor verzending.

., .

Het .ertrek '''0 Ba!.ayia 1,,1 in de'·eer.ie belR VaL
September , .. . . pluto vinden .
Informatien te bekomeD bij, .
..
De Agenten';
1317 .
J . DAENDELS en Co.

"ZIJ,N ERZOO"

_

WEEGSCHALEN

aangelloIDen voor den standaard '
van alie natien,

P8s8age __ .5~d.

f

GELDLOTER1.J
"

Holloway's lViedicijnen
HOL1.OWU'" !'1t.J.rJ( ".If

Zil..P . _

G t\'~" r: ijte

Die.rr h~.

-

r,

OOtla kLll d:o::t-r nn'l'f&kken de liekte teo n~~ ¢bmli!nd, l'll de "'ijll
b.Rte( Mil'l'l~n lOO \'C'rr.nl1l!il:"lijk ii]uJ.!'., "gen l1 ~C V(ll-' ur.!:! d~ rediD.
btl 1rolufrijk MDhl Wilt u :g'(lfft>rJ . Oatltl' ii~llo,,&.r, bel ...
rleliflg. ,,1 I ~ de oonut i:e:r.er liei:te i ll dlliiJhorn j, ~'11d. ul
aib!eg eV->oQ gUDi ti g lijl1, hetlij de m"~ d.tI :9'ier of kieb'llre ;ul1.
WIoDt\t D do. :r:i'~\ V'-II d, d fktc L., "o,hi I ~; ne pitieD mil ooraMi iD.

,,!.

a,

Eevalleu ~.• OM~~;8;,og~:'Ef~nn'N

•.

Sam.ra,Jg, 17 ·Augusto. ' 1876.

1387

B~~6~~~\I,:~, e~ ~~I~~~~_!'feHOUW

G ..

~.

C.

15 Augustus 1876.

W,LL"!\[ I.

~::~~~~a:~:~d:·!~efl~;~ d~, ·a:l~:.:j':~:8 ~d~: ;::.~::Qi~~::oe~::

kcuwll11 wfrkillo(" waatuit liia . ol)k o r·iiltut, &il1o mlddoh.D • .,.keD
regtatrtOlu, W, ' hffiltel1!n Tm b~l, )ll.ittt\. eVI.1 'IH.li. tuuche!! j'<:.ud ••
h~iCl fin 'Pri~h\"',hd ( • .si ekelij;';1!1 ... !..... ad.:: .!~Ilt'idi.:: f'; w=..nu-

..1·~o::j~:J~~~:;'~~·
,I. W. }"J~O"a..Ga,I
t.

Chel'~11

C lUI\'}'.\.N8 ..

I.

pl}tj~~ lair na f

! ~aI

Pekaloagu W. It HANA 8(,\0 -lll.IIIOLD

1. f

•

A. 1. "filii del' VOOB!
e.g, C,l: ft:l to.lNABB

~~:r~' ~.~;;~::'"X~lo·/(kl't· !ll~~J!;:N~;,:'.tb~,;

UN DOll1' .Ii Co. B. L. Di LYON . '
(171)

. fOlt, HAN.. (' >.

Cb~ri bon,

13 Aug",tue1873,

8TRU \nffi .
. ISn

VorantwoQnl.elijk mor de : w"t:
G. C. T. _an l)ORP &:00.

Saelpertdrulrkel'ij.-·a. 0 , T. yau nO R!' .t C'., ~_,

