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De correspondentic van Iwning
Lodewijk.

Ee~eringeD

LoJewijk Napoleon poogd. aanv.nkeIY" b.t decreet
_ van B.rlijDte beperkeD tot Oo.t-}' rieoland ; ilij verklaor·
de bet .Iechla .ao geluiog .oor bet koninkrijk .!Jolland,
. !Oor z',lovar de claar bestaande bapaliogen niet vol ~
doende waren. Natuurlijk was da Irai ..r met een dor,gelijka interprelatie n,iet !;evreden eo d wong bij bem,
om ook zijn eigon laDd .r un I. ondorwerp.n, Aan

Duel! in dit opzic~t had zijo correspJndent, zijn
keizar1ijke oroeder. beUl weiDig to ferwijten, Ook ,oar
NalJ"leon'lI kafailter be vat daze ,correspondence" mark;
waatclige bijdrageLl. Da k.,izer verstond de kunet van
ovenrageD beter dan wenig koopman, up wien bij zoo
zeer ne~rz.g.

del' ruetkw8afuigete proeven ill onopgewerkt gebleveD.

AI. Ulen Napoleon'. 'briefen Ila Noy. 1506 tot najaar 1807 lee8t, dan .toot men , berbaald.lijk op de
beocbuldigiog, dat Lod.wijk door olecbte t""dolieden
omringd ia, dat by io handen .. 0 aanbanger. van het
Oranjebuis ie.
Welnu in Aug. 1807 had Dupont CbauUlo,t in een
r,ijoe. dei'''ch.o diezelfJe beacLuldigioguitg •• ptok.n.
En nu se-bryf'li Napoleon uo de Obampagny, Jen 7den
Sept.• het vo:gende, dat ik.;ok
!adeel, omdat bet

bolr. Hingen tu •• (,h.D' de beide landen berateld. Doch
l!Iie (!h ~ VQor korteD tijdj \V~nt toeD Lodewijk. den irlen ultvoer van een Banta.l bttoueieartikeien vergunt.l6J
werden de LanJe.lsi;e troki! ing0u opnieuW' afgebroken
on de lijll van douane hc .. teld. Wat dit zeggeu wilde,
WIlB dUidelijk. Napoleon lichtte het ten oyt'rvJoeJe toe.- J'mi eM oblige una sel'oude fDia de fermer mali
. douBnes au commerte hollamlaisj ce rl-en, il etait diffi~
cite de faire line i1eclaratic n de guerre plus authentiqu e. DanB eat 6tat ds chosea, n QU8 pou,ioDI!I nouli
regarder reelJement en g uerre,"
Foe'l:idi,,!
Tn. J.

,

inut.iIA. Hn a~ne,..j . W'ntULt"i

r.•uVlnA.....
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'tOU8 venez de VOU8 (aire remettre soue lee yeul ton·

. te•••• lette .. depuia que Ie roi de Holland. e.t mon·

te

sur Ie trboE'j que \'ous D'Y avez

trouv~

aucun renconnaitre que
ce prince mit ~te eDtour~' dee amil de fAngleterre,
qutune seule depcehe
in.inne que Ie roi avait

l!IeignemcDt direct tendant :\ me fAire

.,.it

retabli Ie. titre. de la

f~odalit~;

que ceUe

dep~che

8v.it paru fort extraodioaireJ woia qui depuie aIle
n't~tait pae lrotlvtJ exa.ct; que BA depecbe d'aujourdbui

londrait a faire croire que lea Anglai. gou.ernent I.
Hollande; qu'il me faut la,da.aua de. detail •. Lei per-

~no.a I.. pl.uB illlpo~a~teB,
nlatre8; .ont-Ilo toua ~"',g

Hollli~d. Boot le8 ~i.
et .amll des .Angl~'.?
~~18 IOnt IOID d etre
de ce sentlmeot., R,.,~t? ~ , connollre I.. momb",. de
L .L H.H. P.P. I Op'n~,' n eat que la pluPllrt. de ,cel
membre••o,ot du partl ~o~nu, pour a~tl.aoglal •. ~ em·
00

..,.,

CeOl: que ?OU8 . connAl~De a

I

~u de man d,e de.~en tWIJfel opperde, bad herbaal·
.

dehJ' betzelrde .erwIJt godaan,
Dupont Cbanmont .chijnt ditmaal gelukkiger dan
in het vootjaar go"pelt te lijn. Zeker ia hot, dan oa
dit naj ... de bonding de. k.izera tegeo Bolland en

- Wij woonden in &en zeer ~Dge strut, o'en berol" en mil al. d. ...., ant_oordde d. knaap.
- Weet g. den Iiaam dior Itraal?
VERLOIIEH EN &EVONOEH.
- Neen, ik ken ze Diet.
- 1'n .......oondot gij .oor dioD tijd?
NAAR RBi ENGELSCH
- Voor dien tijd woond.n "ij b~, groohader.
- O. ja, &eker woondct ge bij uw gro~tyader; mut'
M. B. BRADDON.
waar?
- 10 .,eo dunk.re naauwe .trut, maar die niet mor, -' Mra. Boppo is ..,.r goed .oor mij ge-;;'e ••t, I.id.
.ig was, 00 waar de k:ndereo .,boeDe.n eo kOD88n
bij .ri.od"lijk. D••rouw zag ilm eo laebte den knup
&an badden. In de alraat waar wij bet laatot woonden,
toe.
.
liepen zij buYoeta, of droegen ••r.leten •• h....
.- Ik onderltel dat ge hierme;; hvreden nit' iijn"
nen, waaruit hUil , teeneo te voorlcbijn
kwaBe~ ,; yP seide hij.
_
men, Ii< h.riDDe. ruij grootvadera bui. nog lee.
.- Maar ge z"lt ;mmen bet kind ni6t. wegbreogen,
goed; bet ..... digt bij de ri.ior en in de nabijheid
.roeg J •• ronw; bet kleine .chep...1 ia I .. lk ••n Ii.f 1 'an oen Bomber groat gebouw - een go.angeoia voor
bekOOl'lij~ kind, dat bet hart, , " welk or ni.,t .oor I slecbte m.nICben zei papa) en daar ..... oen groote

De t!jd ran <eracbooning
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Sluitine der Engels<!lteMail vta BataviB,
Riouw en Singapore.
Indo rnaand SepteUlher dOD G en 19_

MUlItnk,

• October deo 7 en 2l.
, Noyember den' 4 en 18.
" December den 2 tm 10.
Franfiche Ma.il via Batavia eu RiDgapOf>3.
In
maand Sep(embor deu 1, 11) .n 28,
••
,Ool<>ber de" III on 30_
• NOfoUlber den 13 en 27,
• Decembor den 11 en 16.
Ret uur van ulniting is llteeds dee namiddaoe fa

,I.

Lod.wijk

a~~i .. vjP,g~~G~~ Ig:tnd8rm~n~l~ge'~ii3B(le"d!n ufpk

G lU'e.
~
. uul-bp anoare dlg-eu buuue briefeD uu bet p-olltno.
toor te dven bezorgen. De doorzendin g beeft ittad!

, 8tQrgl

burgere gav.agen nemeo . De keizer ontveinet het ()(lk

pluta per oor.hertrekkendo poob,

volotrekt oiet, dat do proef met Bolland mi.lllkt i•.
AI. er in het voorjaar- eon vacatuur ontataat op een
der voratelyke trooneD, biodt Napoleon r.!in· brooder
aan, DOl bem tot koning van SpsDje te prowovee ren .
, La HoU ... d. - .cbrijft hij bem - ne aanrailoortir
de ee. ruine •. Dau...e tourbillon dn monde, que I_

SPA,tR- en BELEENB~NK to S,-morang.
Gedurentle de md. Allg. 1876 i. toruggen. f 46715.72
II

ingelegd

Alzoo meer terugg~'nDlllen dan ingelegd

pall: Bit lieu on DOD, iL n'y a pas de moyen pour
qU'elie ae .ootienn.... ABn duidelijkb.id laab d. I".r -

DE AGENT

• 35591.75

.r 11123 9-7

der Jav88che Bauk alhi er, malLkt bekend,

uat van af hedeD, het tarief van dil('.onto 'fOGr
d.lop_p· er ,al .ijn ala folgt:
Van 10 l;fm 2H Jageo 8'~ .
d
30 ti m 90
• 9%.
• 91 ti m t50
• 10%.

klaring niet. te ...n••ben Ofer. Lod."ijk weigert" • J ~
ne Buill pas un gou,erneur as pro,ine~. Da que1 uroit
pourraill- jtl, aller demander un Berment de fid6lit6 -a
un aulre peuple, Bi je ne I'88tais pas fidele a cehLi
que. j'ai prete & la Bollaode~ "

han~

D. ISJ..1.'SDsc oJ! MAl'ROOS 8imooD , die oDlangi Tan
Z. M. kauoneerboot No. 14 is gede8erteer~lJ ii te
CLeribon ge&rrest.eer~~ede n bier terug gctbracht.

Op zulk oen ideologie aotwoordt nlon niet. De
' kei.er baald. de .cbouden op.
.. ~.:. :: '.!.a- " ,,~~ ~l-I'. ilt:- tt''' ...~t rI"..
~~r,"rfA~f:iR m inrl.<lr'
en de tooru bitterdor. In November 1807 moe.t
r>odewijk Vliaeingen afstaao; in Auguaiu8 1808 -..oeg
Napoleon de ruiliog vao Brabant eo Zeeland, AI ••ijn
"'r.l"l"..

D! JA V .l~C Ol' RJ..N'l' rall 2t! Augu\tt,ue ueval, Hi ioell fX
tra-Bijvoegsel de .taat van militairo n_latenoebappeD,

. afkolllstig

zijn eed antwool'dtle,
lohr.el bij hem ko.llje. torug, .il , ~tait inutile de me

raire un

''>laIag6 de principe•• Pui8que

~et .cbugo

van officieten,

ouderofficieren

en verden'

manocbappen der landmacbt in N edorlaudacldndi;;.
in de drie laatste ma8nden onder bet bebeer der We.lkamer te Bota,ia ge~

brooder weer met beroep op

ne

I

weg; en wij ~aren zear ge-Iukkjg tot eindelijlt papa
wu in ilie .lraat dat groohader wooDd., bierbeen.
beenging en mij met 0001 Bcbterlie.; oedort Lob ik hij
Bij Irok den clown oaar eeo~ ouuwe Blraat. uit
H.ppo ge .. oood - bij mr. Boppo eo den up.
komende op de haofdetraat. waar nederig~ winkel. eD
De oud~ man etaa!'de zijn kleint;oon met de uit.eronoogolijke, alecbt., ouderwutacbe bui.en ... aren . De
ote verbazmg aan.
haap ging tot bai.erwege van die strut, en bield
- Go begrijpt bem Diet, nie~ .... r, oir? SI".k ~.rr
toen plotae!ing IItil yoor een beeldhouv-e;a- en , e-rgnl - . Ton Yoltercboker. 't 16 t.;eker lang gcledeu dat ge nem
d..... iDk.l, waarbQ.eo de naam van William I'ick.baw
gozien bebt?
wu reochllderd.
. - Inderdaad, oir, antwoordde de oude man, ..,dert
_ Zie! riep bij op de ge.cbilderda lijaten' ..-ij_eud..
twulf maandeo heb ii< be. t kind, of mijn d""l:ter, or
dat i. grootvader's winkel; ik h.rinDer mij die ferd~_n ma'.' mijne,:. do.hter nie,t onder d. oogen g.h.d.
guide diDgeo in bet venater.
Z~ verlteten mil met Ireram • IlU twulf ffi"""den go·
Herr Ton Volt.rchok.r opendo de half gla,en d,' ur 11.~eD' .ir, ..-ijl ik, om u do ..... rbeid. k .e.ggen, ver·
en een s.bel Uonk luid; de kom.t .an e.n kalant ' plogt w.. hem \<'cg te Jagen- G."o,a. GIlbert bold
aankomdigonde. E.n kleic oud man, ",et een IiDneo ! geen ' sixpence Ille.r om in zijn onderboud te vw,..ien
.oorecboot om .ijn mi~d.l en .ijo bandeD, b~,trooid
d~e koo bij mij de .... merhuur ~,et betalen, en lk ko:!
met goudatot; kwam Ult de acbterkamor, ,dl. blglrbaar I n.. et sooder g~ld blt],en, want. ,k ben een arm _ Ulan,
de; daar i. bet water, en daar de groote k;rk j het

I

I
I

I ~:~fg:':e~ij'i;d~ ~:~~I:;'~~~o:·::~ :::,~rg!~ ~;e~~~~: zt~n~:~d~eorgr ijlda
gebonw, dat DOg Diet .0ltAloid WU, en ,waar gewoon·
lijk dM nacbt. !ieM brandt.
De...on 'f ollon:boller dacbt eenigo uogeoblikken na.
Ken go.ao,oni., momp.lde bij" en de rivier. en
een groote kerk - "el, bet moot Millhank ,.ijn go '
weeat, denk il<. , Derinn.rt ge u of b.t gebouw Weatmin.ter boeLle, Geor~y f
J., ant..oordde het knoaPJe, ik geloof dien naam
nooger gehoord te h.bben.
Denkb ge UWI groohade.. bui. to knDnen yin·
den, Georgy, aoo ge or bij .. erd g.br&gt?
I~ ..I 't ioep",e'.n I~. s~u gurue grootvader
&len; blJ .... altooa mendeh)".
..
Good dan, IIDt.oordd~ de clown, WIJ wllleo be
proe~~n
groot..d.. lo TlndeD.
.
81)_ .00Ide dOD knaap. ~.er d! :W••wun.~rbrug,
ToorII, "'" par!e_~o .. III de rogting tan M,llbank ·
- No, GtlO'I!r...eel; ge wur ~ I~tjl n081 bl
~ 1.. JAt aat..DOtdtle bet knaapjO tot bem opa'eD

POS'I'KANTOOR SA.hJABANG.

rua,tr_gelen tegen Eogeland .Iechl uit, loot den handel loel den gebaten medadioger toe. acbopt maarocbalken, deelt ridderurdeo uit en jammert over geld.
g.brek, t.rwijl hij do geldachietero van Europa tot

geeren , ",ogeo ... ij daar laten.

At

SAMARANG.

Het kooingechap Tan J':ijn broeder wolJoet uiet aan
d~ ei~cbeD de. keizer.. Lodewijk wil de conecriptie
Diet lDYOereO, weigert bet lltaatabankroet. ondursteunt
beUl Diet naar eisch met lager en ~ marine, voert de

.La depUe"e de M. DnpoDt Chaumont eat ohoeure

FEUILLETON.

._

vember de Hollantlsclle liavena voor aHe Bcltepen. Niet
voor deo 4tlen Juoi 1809 we rde n de commereieele

,~n bou dtplolilate, maio treii~ecJ8ire, trce-holln~te at
tr~s-UJode,';:'

tie 'bocoorde.lde.

I·

kI~H~~:je~:~ ~:;:e~i.~d: ~!':;n

001 op
dlt"terrein oobtuikbaar te zyn. Lodowijk bad uitdruk
kehJk oj> zijn terugroeping aangedrongen en ~'el in
clez.e termen: .que V. M. daigne Dommer Aupr~8 de
mOl quelqu'uD. qui Boit digue de S8 confit.nce et ne
eoit paa iwbll des principee _(Mrnagogiques de 1796."
Deze de,uagoog van 1796, Dupout Chaumont, werd,
Joren later, door Lodewijk in 'yn Documents genoemd

ooderdaneu heeft - kortom. hij regeert, OUl met cl en
keizer t"e Bpreken, ala capncijnsr.monnik. Of capucijuermODnikkeo DLI oyerigecB zoo geaehikt zijDJ om to re-

;;=;~I~l~!d~" d:: o~:; ~~ ~~I~\~~m~;~~~::~f~~ ~i: !7'::~:::::~:.::~e. ~1.a:I.~~ .de. renaelgnemen•• ,rcon·

ongedul:dig; ik .wi! nn den joogen oog niet ' ran hier neme-,
m~ ,beden namiddag met bem , oen wandeling .. gun
doen. -:- Wilt f'l mN gaan, GeorgyP
-.J'; oom, ·t is bo.iteo &00 beerlijk, en 't i. 100
• donk ..- en bedompt : hier kinnen.
, Bij ...tte een .enleten 'polje op en .erk.laarde .iob
geroed om Herr .oil Voltlecbokor te ,0IgeD, maar de
Ie...,6e ..onw Yerlie!; haar waaabtohbe 8n wand een
.,..oIlen doek om den hal• •an den knaap. Vorrolgen.
kum .ij bem teeder en lie!; bem &aD den clown
over.
a:~ znlt hem van avond immeroote bDi. brengen?
Hide ....n tot H ......on Volliret!boker.
_ Jr;, "'..... b~mlijk, ant..oor.fde da clown, mKr
gemoet n niej; .ongerust make... ,al. ik Itot niet ,dOe.
-Nu. ,Ge9rj?y, ,,"de bij, ooodra &ij doli ...uidoni .... ,
wini,,1 .erItoteD hadden, nn .eftoek ik u' mij tezegg.,.;,
_
go ,,,OODdet ,oar dat go met uw ,yaaer in " d.n
b.;,lIII4ta hoBt to l'nlaerb..d auk ....m,!?

dat een eder man geschik.ter WAil dan dazB) die zicb

g~uo.g legon Lodewijk gecompromitteerd had,

tev8U8 defet zien, hoe de keir.er de 'Meger" aoehquaes-

01.

.. 'kaanld'A en

eindeloo... rerzek"ringen werkten ,bOYeO. dieo op N. po.
leOD le.r verkeerd. Bij begon ' langz~merband tot de
o• .;'rtuigiug -te komen, dat kwade trOUW wa. en -niet
blocit oovermogeo, of zwekbaid, of goedJl&J'digbeid. Bij
m_de · opze~telyk mi.Jeid lo "!lrdeD. Of bij roo y.r

D Morkwaardig .oor de beiliu uroed.r. i. b.t f.it, dat
upo~t Cbaumont do~r keizer NapoleoD doani.tteUlin
w.erd t.rugg.roep.D;, waaracbijnlijk. omdat de, .0'Ul .an
d,e rapporte" bem Diet en omdat de k.i~er begre.p,

..n

de uihoering iotutlSchen -ontbrak yee) : er ward 'toort.

.

I rOU8 plait pas, il D'y ' faut plui penler: c'eat une
affaire finia."
Maar ,do keizer li.t niet apo.dig 10. wat, hij e D"
had aangevat. En ,waardor en drubonder werd .h,ed"
.yn h~nd. In Sapt, 1808 ••rbood bij alleu iOfoer van
kolonlale waren ui~ Bollanu . in F.rankrijk, eo - t'oegde
er kort daarDa de bedreiging bij, det 'bij d.n Rij~ eo
de Scbeld. ook yoor Holland SOil aluite1', zoo de han.
dti7 bleef dureo. Werkelijk aloo~ Lij den 27eteo No-

blur 'oor waarheid aangonomen.

. Vanwaar die IOf.praak? Omdat l. nocbetoucould,
Op eon paar plaata.n heeft Rocquaio, door ho.t ne _ die hem verviug, zich bij Lotlewijk nog g~lt:.ater- bad
vene elkandet atelJen 'In brieyen uea Koizera aan
gemaakt. Karel V dankt ,ijn r.....
gematigh.id
zijn broeJer en aan 8 ' a,",ren, het duidelijk doo!] uit- - en verdraagullunheid jegena de hervorruing in de N e.
k.)wen , boe bij menig-masl deo armen Lodewijk bard
dorlaoden aan d~ brand.lap.I., door ziju op'''lger ' Fi,iel, met verwijten overlaadtle, terwijl !iij eigeulijk
lip. II opg.ricLt_
nog al I,eol wei met b.m levrtden wao, Maar eeo
Na Sept, 1807 i. ,Ie tijd fan .erachooning 'OQrbij,

durend veel Ulet Hngoland geamolrkeld , Lodowijk deed
nie:te daD ,enekeringen in vcnehiJIsodeD 'form kne.
d.n, d.t de keioerliike bOTeleo ttipter in Hollaod dan
in Frankrijk lelf "erdeD geboo ..... md. AI. men een
oogenblik de moeiJijk. poBiti •• an Lodewijk.n .ijll
Dobe! BtrevsJ;l, om den handel van t.ijn ~and 'oor een
gebe.len _ondergaog te redden, uit bet oog v.r1ieot,
kan Ulen moeilijk een glimlach oDderdrukken, alB men
.iet boo hij op aUe mog.lijke wyzoo .ijo broeder zoekt
t. overtuigen- vaD wat bij ••If weet, dat onwaarheid
i •. Vermlkelijk i. bijna zijn vrucLtboorheid &an med.dealingen Dopeo ••mokkelarijen uit }'raolcbe ba.en •.
Hue wi.t de kooing .an HeliaDd die alien? Onverho.
len bero~mt bij et cicb in zijn Documenta 0Pl dat Ilij
aieDde blind wa •. Toen Napoleoo bem in 1807 ge.
JwoDgen 'bad aile geme.nlchap -ruet Z...don Dr to breken. "lUI Lodew!jk eena Ie T...e!' 'forwiji bij aaD de
reed ... Iond, kwamen er een aanlal ,aarluigon" Ame.
.l_weed8f!he. hinnAn . .. 1I,.n ....... tI_ .Ia",
,au bUD land in top. ReB _..gner bO'feling'e 'o _ . . . r·
•• bijnlijk de Callaincourl - maakte er bom opmerkzaaaUl
op eu vroeg, ofbij het ....1 golion had.• Je n'ape,,;oi.
que de. batimenB de com"lneree." antwoordde Lodewijk,
eu druide den I ..tigco nager den rug toe.
Oilbegrijpelijk io bet, Loe Lodewijk Leeft kunnen
Uleenen, dat dergelijke .aken onbekend te Parij8 kon·
den blij.,en. De kei.er:ijke politie, dit wiat bij toch
•. elf maar al · ~ goed, ..... hoond. niemand eo niel •.
nat hij wltutrouwend werd tegen ietleren li'raoscbman,
en a.bter••DTOrgeoB d. oleeale }' ranocbao; die bij had
wedegobracht, fOr"ijderde, wa. te begrijpen, .1 waa
b.t coen gelcbikt midd.1 om de achterdoebt de. kei'
len weg .te ~emen. :Maar dat .. hij zieh verwootierde
Oyer de .oortdurende beacbnldigingen VAn .yn broeder
.0' die met· bartaloobtelijke ....ekoriogeo .an trou"
_en' gehoorzaamheid at.edl beaotwoordde, i. minder ge.

venalleu: dan hij eigeolijk: zelf meende.

PRIJS DER ADVERTEN'l'JENVan 1-10 woorden voor twee plaatsing~n f 1.Elke herhaling de: helft.

i d,e_
zi!o ~ro~der bepaaldvijandig wordt. De b.lcbuldiging,
b~ in dOlen brief bad bestreden, beer. bij blijk-

me man _wae in een impHse genllU, w"fuitl'lj Eich

niet redden kon. Bn 'iju go,oel ,an o';vermogen, .yn
_ ziekelijkbeid, .ijn geiJeebtbeid un .ijn kroon deden
. beUl weI .on. in .terkere verdere ,erklaringen en yer.

wijr.e doen Kennsn.

Fe~tdagen uitgezondord.,

ABONNEM ENTSPRiJS'
Voor geheel NederL·lnJie /16.- per baifjaar.
• Nederland
• 20._ •

vlln de waarbeid is, kunnen wij onbeali.t laten. Ook
zander Lodewijka goede bedoelingen te mill ennen,
mag erkend worden,dat de plicbt, om steed. de volIe waarheid te .pr.ken, ni.t altijd door h.m i. b.oe·
rend. Maar onl Nedorland.r,." die len min.te eenige
verlicbting 'ao den zwaren drnk.r aan 10 danken
bebben gobad, .oegt bet Diet, de ' nagedacbteni. 'aD
deo' .Iammen kooiog" daaffoor bard te .allen. De ar.

- D.ze belebouwing van bet bralrle' Tan Lodewijk
.al, weUiobt ,Tel on, die ' alo.hle de IraditioD ••I. voor.t.lliug'r&D di,toilB.buldi'g , ' Ila.hlotTet der kei •• rlijk.
' politiek kennan; e.nig •• in., b.neemden. Tach 'an de
vergelyking dor Documenta ' Biatoriquel Ulet de Cor·
,t.'pond,rice tob geen ander reeuitaat .oeren, Eig.nlij~
i., bet ook niets ni.u.... De joogale .tudion ov.r dib
tijdperk " ~ebbell reeda "oege' .ijn karakter op deze

eh

ell I' ~::, e;.;:~k

op hem toe
_ Ii< ben bet, groohader, riep bij. ,,< , eo bet! Ge
kent mij iRlmere nog, groohader, niet ...aarF
Do oud. lllBll alaakte oell kreet van 'erbuing, ,e ll •
bief toen bet knaapje in .ijn ..-mon ~p .
_
_ Georgy! riep by; w.l, Goo, rgr, 110: had oleb go."
d •• bt u ooit weder te .i.o. Waar ia ..... moader [
De knaap ocbulde bet boofd.
'
_ lit ....t bet niet,g_hader, seide bij.
I
W t
. t, waar uw moeder i.?
'
N::'; ~eij D~:bben baar .er:.teo. - Pada nanl i
mij medo- 0 ., i. laDlI goledeo,~ 't ..as in den wmer. '
_ Gij .erliet baarr Waarom r
.
Omdat "J on"iendel~k was, omdat IlJ OUJ aI
toOl oloeg, groohader, antwoordd. het koaa ie ,.ch ·
tende, "n lnJl sij gowoon was uit to ~aan eo lUlJ"
kJ..ed........ og to brengen, eo de kle6ren nil papa
oak _ on daD to bUI. a"aID ""hu.!' aloof .~ ...d
&iDB>g ...... Ik wu hang .oor b..., groohadar, ell
papa ... _ ongelnkkig met !.aar, eadaa lie.- wi)
I''

I

=

I-

I

~~r::: .~j g::~~~n1~t

.l{';;"e::tim:';
beb ,I< noolt kUDDlID antdekke~, ~~,t GerYol88 w••
....r acbterhoudend .n Irol..,b In 11)11 manloreO . En
wat mijo oDgoln\lei", doebler b.tt-ef.~ b.t doot my,
1-:00 te mooten zeggell dot lij re~d., ,.oor di.n tijd
Ilcb &an don drank ol"ergaf eo er Dcb nl:.t em ..,b.~D
to bekreonen wet ilr ran h.. r kwam. N",t det d"
Bcbuld &an haar allean Ie wijton il . "r, wu,t 100 .ij
oen ander lOOn van Ulan had ~.had. wu "J eon an·
ue.... uou...ijn g." .... t
, Zoo liet ik Ie -hoeug';'u, oir, eo heb Dieta m..,r ,~"
neo geboord d"" tot don .dag '.u beden. Maar lk
'ermoad dat g~ met alle. bok.Dd lijt wat bon betreft, oit?
B
. err .on "''''te~bok.: •• b",Udd. bet hoofd.
, .
- Inderdaad DIet, ... "Ie h'h l~ w•• t • ..,r ",ellllg
nupene Lao.
..
,_,
I!e waar mlJn arm. Agatba 10: _ ..., Ulijn
- 1Il ..... ; ,k ....1 Olet anden dan d.'
>oon .erieden ~omer fOrd"eeu t... .
handeR ",blor"et,

'root

D-

".nJllUWlO

bee" het

one81 YIlIl het Vendll. \ g.

nA . .

r:-

. . . . . . .w

Kailioor albier, bij wijS9 YIIU pt'08f11amiJ1g, foor deD
tijd 'an lin j ..... yorJlleorderd met een adjlUlkt-boekhou.
der met eeD traktemeDt vaD l 1150. - '.·lIlA8Dda, een
v.ndu-.ehrijver eu een ,en.!" ~~.l&(".
,"
Naar wij veroemen is ' do H ..er.··Miet·o? v09rgedragen
.oor de betrekking van .adjuukt-boekboude..
- -- DE W .. noNo Y ..N SaoNDoL, verno men bebbende dat
eOD bende ketjo"a uit Badja bet plan heert .ijo diqtrikt
boo d
af to lOOpeD, ie ijverig in de "eer, om d eEe
I oe·
Dere iD hun ..plaimen tegen te ..erken.

AaD lieD }.... rlingoD vaD elk allldiB,j...r fAD de IIId \.
B d'~ h t b t b twoolijeD oau ~dYOO;
ee 109 , I. e .. O'D ~
.. .
hunne toeiAtu,g ge.tolde eischeD, wordeD de nl'
. oolgeodo toelagon toegel/end:
II1ID leerliogeD TaD het
eerete .tudiej..ar f 10
(M . Id )
eD gu on • .
5
van bet tweod~ .tudleJaar f 1
'_ (vijftiou gulden)
van hot de.de otuiiej ... r f IS.
(aobtien gulden)

i
I

Ie goedgevooden eu ve .. t ....n :

Magtiging til vorleenon tot oprigtiDg. van ·oon hulp.
Ie goedgevonden en ve ..taan :
Krachten. magtiging .le. Koning8 :
L te bepaleD :
to Buitenzo;g (reoidenti. Batavia) wordt opgerigt
een landbouwacbool, geeplitat in twe. afdeelingon :
A, voor aspirant .. aUlbtenaren hij het &iinnenlandach
bestuur ;
B. yoor' jeugdige iulandera.
De eulluurtuin, beboorenu" bij 'a Landa plan·
teDluin te Buitenzorg, wordt ••n het ondarwije
dienstbaar gemaakt.
b. De enrsUS wordt bep .... ld voor de .. fdealing A op
Z6a . maanden j
yoor de afd.eeling B. op drie jaron.
<. Tot den eurcus van .. fde.ling A ..-ordon toegelateD:
jongo lieden in /Jet be.it van bet dipiom .. -van
wel afgelegd eumon , bedoeld bij art. 4 .au Staats·
blad 186<1., no. 1911, zooalo het ia gewijtigd en aan·
gevuld bij Staatoblad 1 867 . no. 112, 1871 no. 117,
187~ no. 69, 1878 nO. 10 en 128 en 1874 DO .
llS en be.temd OlU bij hot binnenlandBcb be.tuur
te ~'orden geplsatst, 3QU tc wijr.en door den di~
recteur \'an Binnenlandlch Bcstuur.
De cursUS van afJ.eoling B is toegankelijk. voor
jengdige inlanders, liie het bewije kunnen leveren
van voldoende bekwaamheid in :
het vloeijend lezeu van schrift Ulet latijneche ka..
f"I.k!.~r8

r1

poetkantoor te of Dabij hot gezoodheids·etabliaaomeot
Bindanglajl, in bet diatrikt Tjipoetr: , rcgenscbap Tji·
andjoer. reoideDtie Preanger-Regenl"cbaptlen.

Ii goedge,on,l~n en v.rotann,
Eeratelijk, ne_formatie, van .het person eel bij de
algemeene rekenkamer, beneden den raug' van eekre·
kretario, tijdelijk 'list to .tellen al. voigt:
drie refeDdarisllen, ieder op eene bezoldiging nD
f 600.- 'a maanda, of to .... men 'a jaare f 21.000
vijf boofdk.ommiezen, ieder -op eene be
.oldiging Yan f 450.- '. moarlde, of te
·zamen 'lIjUrB • • • • • • •
• 27 ,000
vier.eu.twintig eerate kommiezen, ietler
op eene bo.oldiging van f 300.- ' 0 md •.,
• 86.400
of te ZBtIlen '. jaAre. .
een·en·dertig tweede kommiezen, ieder
op eene bozoldiging van l 220.- '. md ••
,,8i.S ..lO
of te zaman 'B jsara ,
•.... .
een' en,dertig dertig derde kommiezen, ie~
der 0;> aeno bezoldiging van 150.- 'a mds.,
ot' te zomen '. j&an . . .

, 55,800

terwyl ten beboefe v.n dot kollegie voor
winder pereoceel, alamede voor Bchrijfloo.
nen kan worden beeohikt ovor 's jaara

,44 . ~OO

te zamen

:

z 0 N D Ii G den 3 Sept. Is7G
'8 morganll ten 9 ure
DOOPSBE OIENING
no.O HNK.

de begin~e1e!l YAU IBDli~ ell tuinbouw:
l1e: kennil3 der t'.u.ltaurpla.nlen \·a.n Nederillnusoh-

lndie;
de kenuis yan den io\'!oed der kruieing op plan ..
ten en diereu ;

de ,e.teelt :
in de " fdeding B :
de kennis vall de \,oorll&a. mBte o:ganen der plantsn ;

I

bOBChbouw;

/-.

d e toegepaete Wis6ulJue, ale landm~ten, water·
paliseu . inhlludaoereken ingen, enz ;
de kenDis \'&n 18.odbouwwera.tuigen;
bet regtlynig en baudteeke nOD;
.Ie zijdeeultuur.
De school staat under bet beheer van den Direc~
6 Hi-UU8 p lSntrlnLUrn tc .rSUlrenzorg.
De Directeur, <Ie hortlliBDua en de adoiotentllOrtulanue -nnl lIie inrigting ulaken deel uit van
f:eur nUl

f.

het oude.wijtend persouee!.
De organisstiu van bet verdere onderwijzeud perBoneel ell de aan hen toe te kennen bezoldiging
wordt nader afzonderlijk gcregeld.

kreog berigt vall eeo verkoopapr;Jo ill Holland, die
aau b,,!, oDgeloofelijke grapde en _JeD d.uteD deed...
aan 'Bl'g, •• mgen, bogallll l)ij het ..a.n·
8poedig ecbtor bleok, dat men aile ,11110'. ton d6Zl.'
gerllilt ken l ..ten varen, en er voor .Uen oleobts awes,
tie wu; w.o meer of wie minder ha'1l yorlorllD Verli·
.on tocb deden aUen. Op prodactio_ v.. o .I IQO-3000
pieol. werden verliezeo gelodeo van 28-80' miU .. , en
wasr80bjjnlijk nog me.r~.toilbekend "ordt lleb,uden.
D. verkoopen in HoUarid hldd.n ' in tegon.atelling Tan
andere j&ren v.ij I,.t plaato en roede was meD in 1876
wedordrllk . &allho.t . wark, aangemoedigd dopr bet
aanvanlielijk gim~tig~ weder.~ O~d~rwijl ,!erdon de
oDgunotige .erkoopprijzen bekenrl en trot ken do gozicbten d811~mode harm 'niB ~be scheve r:gtingen. er
werden allerlei b ·opiogelingen goruaakt. doch do m<>ed
!I"

werd go.ande gehouden (loor de yooruitzigten, welke
het guoolige weder op rodre. opeude.

lIen meende de geleden rorlie.on to zollen dekken,
door een ruimen en goedon ooget doeb, DU bet toeIP
maala gunetig weder om zoo te zaggoD plotaeling 0[.bield t! n pla.ata maakte voor e6ne v8rechroeijendo droog~
tc kon er aeen kwestio mecr be8ta.a~ van tlll~ gem8akte
ill'usien. D~ prod!!cten uit 110t eerato gedeelte ran den
oogst zul Ic'ein vau omvn.~g maar goed van kWllliteit
ZijD, doch de groote verliezen ter {"origen jl\re gel eden

er oijn er oo~&'!ltal. din;plukk;g.llI'i:i~h~
hebbeD o!er .~i'lduct. • . YOOr.i!liItO!ltoteD billi
het bealUlt .I""btt
afhimkeUjk wortlen geateld 'AD
.Aa.g. . . . .w, ~.r.Mth .... ' ....ilomsW,_beep
VaD nit Indie - BebalVD de veel oo8prokoD accijne bij
.mvoer ip. Rollaut CII er, zOIIala lDell •8t, DOg wei
andere .donen,
op d , langei IU' wei oon.
konden .3:eiden to' Wt ved
on
tabllksmarkt
nIt Hul1lfud, wad ~h het librate
kan ach.jnt
·to wlll~ hebboit. "
, OudllJ' .de tela"" ond01!ll$mer••. de ~ omst,eken
vao M-tto"fdpiliato . ''Kediri'- ' lIcbijut' men tot DOg toe
niet te -ZUn kullDOo' garake",tot bet~n.oeren van eon
meer ,gezond• . ett. ratiooel .. .wgze
koopen der
'g roene tabak. zoo.lil 'Eulk.te Blitnr. bereide isinge.
yoerd. en naar mOD.,,!,iLroet ·~u'''''.h-.el cHJ;,;-

.ar

it.

.-.n.

minder geschikt ie O1D.irellt ~6 a10f niet go de affeeten er "an ee 1 oo,Joel to f.Hen. LIe velo chine.en
w.etke in de Ueeidentie owatrl.k~~ r.!- coucurrenteD bij
don opkoop .0ptrodOD, zijn volgena oommigen e.n. ~e.

.paal4 . belt~,te:el ,VOOI! de intoering - v u -een---J'Bgel al8
-.1. d,e te Blttar ·.wordt. gevolgd; anderen ovenwel
bescbouwen , dit, al. , Yau mindel g6"ieht• . ~.eker is
b~tJ_ dat ~~~ de t.o~ ~e~en go\'olgd,; d,w':l~e_ ,WIJZO van
opkoop ~eDlg koplt~al,~ gefu.ar,. Lee.ft geloopen,' ~~ar
alles afhmg va~ b~t .. "'oortgaan dc~ rc::g~nl:'l. Sollade
ondernemerB, die dlt woogspel DIet wddeu spelco,
kregcn ondertU8scbl!~ g~~ tnbuk en zoo ku.n tach op
den duur de z8pk Diet gaaJ1; ' en zs.l. net volgene een
arv~r&l tBbake-oDdcrD~mcr op grDGte schaal nu nag

~~~;:a:rw::~o~e~cnltB~~S~:::::e::~~:: ~~d~ee~a~!~ ;;~r:d::m'ill~ru:;: le~o~l~~: . ~en::~~e:at iu~:~uu:~or::

gen en zol k. ten r gte. _
Nll b~gint men zoo 81e
gewoonlijk wt!der bet!pi~gelingen te makeD over den
yerkoop 1&:75, wa&rvan de meesten, en :onder dezen
geroutineelde ondernem6ro. nOf( maRr geen hoogte
kuulIen krij~eD, _ Vrij algemee 'l wordt hier gedae.ht.
dr.t over het ollgunatig o;)g!itjaar 1875 door eemge
ns.ar Europa ti~elijk: v-ertrokken tabsks·admi·nietrAteurs,
eeo veel te ongunetig tl5fcreel is opgehaogen, en 't geeu
oorzaak ia geweeet dat mtlD geen \'ertrouwen in dat
produc.t Leeft
en w!lllrdoor dUll de lUBrkt gedrukt werd, vooral door bet w.elligt ten gevolge van
dien, minder afkomen van dui18cbe koopers. - Vie
Hollandoche opkoope.. konden toen gemakkeltjk onderling de mBrktprij'len regelen en moe ten oogetwij~'t'ld
zakeo bebben gem!takt, waarbij makel ~rB on g roBSlers

bewerkt en bop!a.r,t. Ook (lP tie.le .~"'lIier vao h&ll~
, delen ¥aHen vele beZ"K,3ren . 4ante~IJt"en " e~ z,,:l de .'
to.bU.~B c: u,l tuur .wei et(!t:)de een JoterlJ Hile~ , blg·teo, dat
menlgeen tot foorspocd IDa:::.r ?ok Telen tot armoedo
kin brengen, Voorta ware het t" \VeoacheD, dat deze
~ultuur. welko zullto groote sowf,oen g~lds onder den
tolander brt:)ngt, ,,:at w .:cr , Jll~.!ewc rkl~.? olldenoud
van ~~t bestuurj 1.k lh.d.l,)cf ~lt't ,te W1JZ?U op bet

gehad,

Iliet kwalijk zijn ge\'Aren.

.
.
,.
In 'll88chE'~ h.ad, voor ZIJovetre bekend, Dlema.nd zyn
produt·t gehUlltcerd cn v,c rtJli~erstelle: de I tnee~;en
tbanH , da~ b.ct feor de!} \·er'{"~. ge n oo 19 za , wor en
oo.~ een hmlto \'an verll{oo~pr1Js te etelll~; want ;et

die

:~~e:~%~;~n~d:ij:e~nY~: z~:;:t!;e~ie~ -~tr::k::r~l~:
do hi~r werkelijke bekend~ kwaliteit do en

8omnngo

IN .BE"N£ CORnZsl'ONllENTn: aan de 5'. CL. lezen wij
bet ¥olgende omtrent de Tabak, cllltuur Ie K~diric;
De oogflt 1875 heel[; velen Z'Nare eingen tocgebragt J
en bierop was zeer etellig niet gerekend; vele tab.sira
ondernemers toch, di e zfJoals mon dat noemt hebbea
gewerkt, d\1den z'-llk!l omdat do grootere o~derneming en.j
niet werkteD, en waar4Q~r .!!~L'l!lAerIl:eUll n. gen von kl.~~.
geateld, hat Toordeal badean, vau t!)t leer ' ~Btic:r e
prijzen het Toor ecn gr.)oto pl'oductie bcstemdo te ku~.
nen inkoopen en verwerken. 0 _der dergelijke omstan~
digheden 1!1 de inlander ook gewoonlijk billijker en
staat bij loc, dnt men uit zijn veld slechts datgane

kapt. w.t goed ge.l' ·'gd en zoogen.amd zijn .ioch. heeft
gehan, het minder fraaije bem latende, 't welk voor
do bereiditJg ~n behoeve van de inl ..ndsche markt nog
zeer goocblkt I•.
Uit de.o omotandigbeid vloeit duo ,·oort. dat .. I.
doorgew.rkt hebben ondernemero in bet bezit genasten v.n eene betrekkelijk kleine hoeveelbeid tabak,
doch welke alo llitgelOcbt konde worden beoc ; ouwd,
en welk., aan kwallteit niets te wenschen o'ferliet.
Wij bebben hier onder deEe kleine partijen tabak
ontwoet die ~r zoo gUD8tig uitzagen, dat de eig~narcn
om:ea intienll t"olkomen ge'ijk hadden, ze hier op .Java
niet ran d. h.~d Ie hobben g.zet 'O'1r be>rekkelijk
hooge a.anbie dingen, w&aronder er waren wU!aelt!:nde
van 72-120 cents,
l:1oewe! .b.et Jaar 1~7G droog j/j genocmd, hOld die
tabak, .0001. men dat zegt, .Ile zijno eiachen gebad;
't geen ..er gemakkelijk mogelijk is, daar in dat.el!.
de laar~ tach n{lg hier en daar bOBwel
locaal
regena van bet6ekeni8 Waren gevalhn en zelfd ttl di~
mate, dat l ooa!d destijds te Wlingie Ulen berreE'8d
W'88, te veel regen te .Enllen krijgen. De tabake~onde-r
Lomera badden dllO regt to veroDderotell.n dot, zoo al

zear

mr. Pickobow, .eide hij vleij.nd.
- Verdween! maa.r hoe" en waar?
- J., uutwoordde de oude Ulan; 't i8 SueaDna~ I:I1Yu
0.. clown .weeg en bedacbt .iob eer hij op de",
jongotll doebter. Zij is drie j.ren JODger dan .Agatha.
anhroordde,
SusaDua Pickobaw berkende baar klein n.efj. , eo
- . ",Vaarr Het wa. in de n.bull,.ebsp ...n Mannam hew op blU!f arm. Z~ droeg bet ltuaapjellur do
cho.ter; .aide hti eindolijk. lJw bebuwdzoon bad
6chermen gescLild<"rd yo or een reizend getelechap , "8'Mt l'bsnk::, ell .zett } boUl op ba&r 8cbwt. Zij eprakon
k-olllediauteD, waarnm ik lid wnSj en op een nacbt ! ucbt t~ &:ttQen. t erwijl hor von Volterchok.er en de
oude roa .. plaats naruen ...n de kleine tafel bij den
tven de voorBt~l1in g afgeloopeu was, zeide hij mij dat
Lij heengiug, en \" e rzocht n:ij I',·)rg ta dragen yo or dit t b&BJId. D. hmer wa. eeniglijk verEcht door d. flilt ku""pja, tot hij terugkw&m , d ow het kind .ond. Ik I' k~rende ~TJ QlU l'an het fUU~, en de ftaa.uwe eohcmeriog
fau de na.uwe str8at butten.
llEJ,b allea YOor.Jlet kind gedann ~'at ik kODJ uit rricud·
- N u z,l ik maar rond voor de zQak uitkomen.
t!cuap - YOur :tyn vade:r, Jur. Plckshaw; ma.ar wat ik
mr. PickBbaw, zei de clown. E~fBteul!I llloet ik u se""~
weusch is eell kort gesprck met' u, om te weten W8~
geo, dat mij~ lot ~n ' veraDdering beeft ondergaa~,
; k te duen b.0b om "l3rJer i:e kunnen gBan.
..dert Gervolse en .k van elkander seh.idden. Ik ben
- ~okcr, zekBr~ a-c.t.woQrdde de oude man, nietd is
,"erbeugd te kunneD zeggen, dat ik nu tatueliik welhHlijker clan oat. · .Maar ik: wenschte dat :--1"1 mij
g""t.,ld b:ll; eD ik . DU tamelijk w.lge.teld ben;' en ik
eenig nieuwB kQudt wedodeclell nopeDB mijn docbter.
lien herold u..- klelDzoon te adopteren. Dat i. numHerr nm V"lterchoker schuddo zijn hoofd.
;e~:n= '
babt hier nieh t geD in t-e; breogen,
't Spij t IJl!} J.t i~ hot n ;et kan doen, zeide hij.
H ij wilde lu:t geheim. van AgatLa Palgrsve's dood
- NeeD, wurlijk niet, sir, antwoordde de ondd
bewnreu . Be_t was een gehei m, dat bem een goudmiju
m&n
h~8~gi
ik
ben inderdaad vsrheugd. dat bet kind
kon bez rgen, ZilO hij behoorHjk zijn kurten wist
oen vnend beefe ge,onden. Ik ·bon ind.rd""d 'erbe". J
uit t-e ape lt"n.
dat het kind eon triend heeft- gOToudan. llc ben e:n
Wilt, ge TJaar boven gun, sir? zai mr. Piekehawj
arme tebber. cn hob meer mond.n te,ulJen dau ik
wij b.unn8n er beter in' de .ka.mer hierboren over srre.
kon.
k et'- In den winkel io b.t zoo koud.
- Go~d! - dna nUlI)-m-er een is een vut:!!'e8t~)de
nij opende de deu!", on ,oerde zijn
en
....k. Nn nummer twee. Ik tal bet knaapj. n~ een
j ,et kuaapje den smallen trap op naar een fatoooDlijke
~oede echool lenden, en hew laten opvoodeu. tot: een
r.ktka'·ler, met ouderweteobe {eoBtera. Bij een dier venA
gentleman, en i k ,.erwaeht van hem dat bij zijn eland.
eten!!! :mt een meiPje nlt~t dt:u rug naar de deur ge
in pe ma.atM:bappij ali edelman eer aal aandoeD ' ,m••r
lce~rd.
Zij k~erde ~lch om toen zij de- voetetappen
om dr.~. ta u~en: mee~ ik in etllat iijn z-iju ide~ti~it
to beW1ll<ln; tk moet ID ota&t .ijn de wereld te be.,..,·
digen , aia do ",ereld nopenB den knaap onde"""k doet.
tl mkeerde, en net licht "an hllt haardruur op baar
Begrij!,~. ge ",iF
'.,
v.~IA8.t ,' ieJ ~ r.a~ de ('h")wu dat 't het levende evenbeeld
- .N let Tollou,eD, momp<>lde mr. Piokoba ..: ik- ..-il
;:'p~~t~:~a::d~.8) 't welk hij in de l.terberg
niet '~ggeD, d.t ik dom beu, lua.,- ik bo~ri,p U Diel.:
ro:kolllen
' -.
- lK «>rIDOed ...... . iit~~ JODge dame uw daohter it,
- 0" )egrijpt ni~t . olkomen "at it _
. ·n -.j
~rA8g

j

I

2?e

bezoaker

i;;t. '~:::ll~~m~~~j°i:rdl~nl.:~~~ d~:h k~::r he~i::i~l:~~d

wordeD

1

I
I

4:: f

bebben Tan de kwahtelt der produeteo, dle men ter
.erkoop aan hun beleid toeYortron .. t, en ~aro bet
wenachdijlr dat wen althsns bij groote ~~llzell e.en
penman ar_ opnahield,
m D ten dezen opzlgtc eCIilg~
zina n.18 vrao'g baak kon beschouwen . Dit ma!1kcert ten

Z 0 N D A G, den 3 Sept. 1870
Del l'roegmie 's morgene ten 7 ure .
De rr,ogdien.t om h"lf 9 nre.
Lof dee avoDds ten 6 ure.

~

cI..

""udeD

god..kt. ,
t;
•
EJ. ~t !IOIIl>-gebanrde ~ do_.. ..,..,...n

I

I~8deelJ!?e van, de \'ll t..J t'~ :; :ll!t I'{ ;.L~~ : f.e.erendl~n8te~ ~~n
\o.ndertJee, blnuen wcg... n, kolliJ dl!I~~JeB ;tc. op llJd·
st.l.ppen dat dlc.\ p..-odU::lC'J rL'~~d 2<1111, .:<t.g6!Oe:IJ tar·
"·lJl gedurend~ U.1;;l) :d voe., otl:es cr u;'J blyf" leggen
en ""u karren c,:, trekbeeolen unberebnbar. scbade
aa:nbreog~! om r.~~t t~ eprL.kerl va~ dle gevallen, dll~
de onberlJdbaarhcHl uer bi!lnen",:~.gen, ti:OmB h6t ver

I

4

VO~e~e~:::u:: !~~t J~:!~a:~:1:~:kw~~:k~~

tabakllindustrie ook voor de be-;-o!kin afwerct tli'kbaar zeer
gering, zeer dikwijl.J boort
in den· gecsl gewage n

Ille;

al6 wnN Let wenscLelijker ililt l\lJc induBtr~e werd
di B zoo epNel.::t schijnt niet Yer af te zijn

geweerd _

:!~~~ 7: ;:J~a:~ ~:.~!~:::~~:nni:a: r e;: ":;1 ~:~ta:: ~:: i:e~n:;g:e~~e:rkee:rit: t~O;!::fn.noema

HOOlilsch Kalholieke Eereliienst.

tl~ Kellu;S van de o:,gQ.n~o eu \'3n lie lo\,eD6ver L

J. kellni. der in NeJerlanJscL'-)udio "'fi~dtl6ntr.r.;
planten ,
de kenni. "au de cultuurplant.D in Nederland.ch·
I udie me~ vrucht te plAut' u;
practischc en theuretisch ,., Innu~ en tuinbouw;
de kenni. yau deu iDl'loed der kruising op plou·
ten en (liaren;
het ontstaan \Tan ruBen ;
de veeteelt; kennie van ziok te en geneealeer van
h uisdieren i

• f 316.840

Pl'oleslanlsciae Eel'cdiensl.

het Hcbri.j"eu vlln o~n goede. dui tt&lij kc hand met
latljo8che karakters:
de begioselen der rekenkilD ue ;
Lerwijl oen ige kenul e; l! ~r Nederlnnc.hlehe laal tot
aan beveling Btrekt:.
H b-t onderwijs OUH'ftt d l~ ulll'o!genllo vakken :
in de afdeciing .A. :
l!chljo8elen uer pll1ulen

.

tocib

goo!l lrinet . Jel'li' .,l!qaaId,
diof
oA~~iDB"!' j dat jaar

.

'I

wordeD, en

g

0

BATA. VIA.. Op het eii'nd Halm,heira (Djilolo)
Zijll onla.ng8 ong~r(llgldhedell raorgevallen door toedoen
nm zekeren DAna e 8al!9!.ll.
llewcre:p.de eell af:5hnmeling te zijn van den I.at-

-sten

vorst

flUl

DjilQlo, w:at hij zich

ean

unilIng

te

~:~:chd8:f~~t~e~::d:~a. st~t:~~:;) p:_~~~~ ~;8~:: g~~::~

coos-ignatie- huizen beter geheel :lchter~'ege ~eI!Bchcn.
De mededeeIing d1\arl'su geeft niet meer of .~inder
t-e kennen, dan dat, UlBn zid, bij e e ll OUUlcgehJk advies ll~dc.rlegt cn :r.ich da8rd oor -reranlwoord a.cht, he t
product verre beneden de waarde to hebben luten

tegen het rijks beslulll" ~' ft,n T id :;'e heerB~heIide is.
Het doel dcr b ...- ;·t L'gl!l g' wss hct hCTstel \-'.8U het
rijk fall Djih)i'J '.. u J.~ uitro eping 'lao. -i-'unoe Hatisan

algemeen ge.llcht werd m,ecr dan gCll oeg, J3 e: rdc: te

d~ atrekC'D gc ui ri g .. 'erd, ·

t.)t VOl'et.

'

,,--'oJgena ingc-;vonnc n berigten i!!..:;hcell er zelf:!. kane

~:n~O:':i~:' p::l~:;~: :\~:kl::~;::~l d:e~::~~~:~~.' ~:h~:~t:~~~ ~~: ;o"~n~~:.e~;;;:. ~!~;ot;,,~:o ~:,;':Ii:,~,,::
::niat~ n:;~ko~o:: :~e~i::D~P ~:~f!\e:!:, \:!~ =!~eJ~ i dC;d:~n:I:!~:f£ing bierv~u ~n in ter~~nd me~ bekog~~~~g . hebben' ;e"haci~·e';;:d~t---b~1;;1t.~b~k,"dif;''\hie~ " ~;~ ~:~~(l-z"/;~~i[~~nst~'~';~!~:Li:: 'i~in·~~~::::arn ~~~:;~;
tl

~f~~Ii;~~fi:~~~·~i:£.r:3l:~E!~: I::f:ge~;~:}~!:i~~::'o~;}~?~~~j:,g::n ~_~u2~~:

mmderen dar kW~'lt.tHt g~durcnJe de rel~ en %O,!fOorta-, _
D3 negorijon Ga.ieb, l\)b ~~ i'j ell Ku.'J waren rus tig
rl.?.:l:h monaters, dIe de rmB ~een e~ wader m~.3.kt~r:-, ! be·;o:uden . Ku~ ro o y e t lS, die in ll!1 :lm D.... noe Hassan
zlJ~ perfect gchlcven ell weuereprr ... en ~us nIJ dUI ,. het strAnd oa·... t;l ilig m a:; ktcu ~ war-en d,,-O!' den krws .
prll~u"en nm d en I!u!t;m l-'nn rern~t'J ;ersla,,.rn.
de[tjk alle r erder, geloof nm opregthe t ~ ~tm .dc z:e.
Hoewel nu a.l .dat ~age~l. en maken f'an be8plegeliD~en
W6ds, de verblijfplottbt YIJ..11 Dan ae HQ8:9aD~ was ge.

::~dz:~k:,:kd:;~~~s~~c~e:!e;e,~:~~::;e~:n,d:ool~~f~

i~~h~~~~m~e:.\'.ijl

bet toc h het .",,-,orderol dat er Bprake \'an i":'l ge .. ord~n

~: ~':~k::~,ereen ~;t;:~:l:': !~r:rb~::~e:e~und~ro~~:~ de!~J ~o~~
een 'f'olgend jaar elders dan in Hltlland •• n de mal"kJ;
te brengen. Bet z;)ude t!'ouweDB Diet de eCr&te m~l

~~~;".::t

~~~i~:Cttot;;~o~e:-"o":r~?~n,:a:

:tg:;:::::g h:!
de e.igenaan. Bli &elcg~!!hei ·j dab <lit deatijds d.um
een der eigenaars- hier weld beproutd, blee k het, dat
!Den te Brem ~n het; prndud \'o·)r A11lst~ rda m en vrijhoog cok had opgekocht, en ht!t van daaruit later
-wed~r aan Duitschland wctrd 'ilrb un ~t!IJ.

hij zcH'

t~!!t

~nhang

tijn

de ,lugt

0

~l ~~~ir::d;;n~!~~l~'~:J:~g ~::lb~;"

d!:n
ber te .A ljdl a ({ozou jen r!lppm·t b~treffl!nd" , den
Bland ...-an zaken :llJa.nl', wordt bet. -'foh~ude ontleend :
J

,"

~::p~3 v:~~~~ . i~l ~lIe!,:7~;~~~[~o:~,~2~, teJ.~,~~'.~ ,~.~~

rup"e.dt_r~~t Pctlir&l!u~ ge7janr8~h"p

ilie;;

d~] ;eL.d-~r""'~~;

.
De terugraitl geschil!dJc met den partikulieren
stvomer De'i'Ollhur:;.t . 10 den .'fond yan den t;~lfd..~n
Jag [C1\'am men te Perl:r l!lUl.

zit~:, o::le~:e~~n~~:D,\V!:rw!t~:(~~t~~~=~aon:l !1~:~~

;e~lil;B o;;:r~~~~e1 ~~~!n:dl::~ ~:~ong~::~c~i:~, ~:~

word t, "reI mO Jielijk ten U1,t \'osr kllnnen be ,ngen j do~h

nan\'$' kelijk. elt'chta d rit! dag~n .IOU· gebleren zljn,

It U d'a n b{'gnjpeiijker makeii, ' mij ~ wBar~c Bi/ ' Ik ;er
look u mij eenige pftpieren tc ge,en. w~ i !t.e gij in uw
besit mcgt hebbeo; zlj kuun en ruij die!J ~D om d:I.del~ k
do identitcit 'fad df'n knaap ta bewijZtm. Dc ~~ rt.i!ie atell
van zijne moederd !iuweliJk, rooreeret. Ik 'reltrouw, lbit
gij a la een '1'oouigtig ,ader !:I. t ewllart hebt, wei r
.Herr 'fo n Volterchok~r zag ongC!Tu3t den ouden ID3n
aan ; mear mr. Pickshu.w ~k hudde Z,ijIl hoofJ met eep.
hop f' I(~'1te uitdrukk.ing op het ge.laat.
- r{ccn, ik h!"b ze niet; zeitle hij Ik geloot' tht
bet yeretandig \'3!\ mij !.ou ge"ee9~ ziju .de t!e!'tl6caten
te bewarcn, roa r ik heb 't Diet gedaan. ~k denk dat
Agatha .f.e heeft bewasrd. AlB J~t z'!lO iB, Jan mo.eten
1ij bier in huie zijn~ waDt tij heeft cen ! istja met pa·
piere.c: achtergelaten.
- 8u!anna, weet go waar uat oud~ k1stj c \'sn Ag.Ua g.b'.ven i,?
- Ret is boren in mijn kll",er, vader: antw-oordde
bet mei.j •.
- BIOr::g het bene 'eo, Suzann., 1:oi tnr. neksbaw-;
Zoo het cert i fi !~iuit er is t.ult ge h(;t ' hEl bben. Het j8
m-ij "an ge~n nu. Dat hu welijk heeft tu~ noolt andera
dan ongelijk geb ....gL
'V~ot g~ niets "'an Gervoille Gilberte lei~L 'fOO zijn
h.. w-elijk ?
_ Ik ~eet nieted ..n dothij in mijn hniaal. komen"",,1
k"am en diep in achultlen hij roij gcraa\ leen toon Iwam
er DOg bij dat mijoondote doc.hler op .ijn mooi
g~ zi g.t ve_rliefd W"~rd . Hij, was een edelman Tan gblJc.lt(', .!.eide hij 9ns P"lgrAYe is ziju wart! nal.m, en
onut."'r di~n naaril is flU gehuwd, wsar hij werd {'f
nooit bij genoemd.
Herr yon:VoUercltok.. glimloohte toen mr. P!okob.w
,lit •• ide. Det. men8c;cn "oren blijkl-aar o~bekend
u, . l G.twioe Palgra.e·s rang.
. SllzaDna Pickobaw kwam nll- terug met 'een beeeh.t.ligJ m:~~lJnlchoutan kiiltj" .in bur arm. Zij u!le ht'
Dadtr op de taf~l .. Ba.~ eeD kantJ~lur fan den ~bo"'r.
.t:..e"manto, onl.tak de taal'l<iD en p! ~I.Ii) .. ,OO~

haai'"
D~

,&d ~ r.

ou·!e w",n o pi'ode

l1t~ t J.:; ~tj03 en. in

roinder dsn

~:1~.:~~~~~~~·~~:,:i!~~i:;~~::::;t::~~k:g~~:1~:iI~

Pick@haw, D d clo\\' o " o l! ~' de het t-~ -&8lJ1en en1;0 st.r.k
llet ill ~Un z,:l.k. l.11nUer n.ar he r. t'i.r-Iof hierro;)r te

w;l.chten,
- Xu , zeid a Lij t behJ)ef ik de gt:regisireede p3pior~:n
\'An drl geboor-t , t:l n dell' rl(;OP 'f:\:l h-et In;.allpj~.
:)lr. Pick8ha.~ k n 1.ijn b;:> 'z;:I}!lil!r g.acn van bJ:,hlen
goa'CD l maar llij ".'!rweeil haal DUt het burtlcu] wallr
hut kind in~e!!C 'lr(l\' cn ~1l6 ~ew(lrd.E-n J en noelllde hem
de n9.$lll de-r kctk, w-a ..'r bet den d00p bad, untvsngeo.
- D.t i. al·e• .-.t ik: <eriang, sprak TOO Volt~r-

~:~~rK-o:~e~~ij~ rj~n:~~l~D wij,

6a(1rgr

en

ilrJ

.heen-

De clown nam efschei!l "an de!!. ouden nlaQ eo bet
rof. Picha~ ·weder t:~
kom~n opl.ooken en :)ern aHt".@ med~ ta deelen, ' in -geme~lIje, na b:·I~fJ te , !'E' bbeu

'-at bij iete \-'an G .: r\'uise' G ilbe:r t: Df rii~nd. \'rouw w~t

t"ernemeD. Dsarna keerdd bij m ~ t den knaap regeln8t
nur den mor!Ji~!l nu ide.nie-rswinkel- tel'Dg en gaf
hem u n de lenchc ' rou. ~ .,.er. V-er\'o:gens oogaa,f bij
%rch naar ~en behagc ~keJ ' toaar · Diet g".>ed befaamde
h~rb~r~ in dt:.n omtrck f an B ]!"(m~h. W"I\Br hij t\inder~
I.Ippen ' ea % 16 pot pot.er bt."'f!t~ ~ J~ tim h-etr o'OI'-ig~ .an
don sTond doo·bragt' rn~t h~t; ICI~u ,dt"-r niouwiiblade-n
en. het den ken' O\'er dc ~benrtc:ni~aen, VaR den dag.
.DhU -.-olgenlluD morgen trn~~ w-u, hij bij de hane.
Hg begaf ~ikb r aa! het regIitratie·bureau in 'V d8t.
!n.inater 1-...oo.ra "et 0!W'D w--al " e~ Pile~ een kopie u€r
".hoorte akt • .-an O.o,~ ~al gra.e. Hij deed h,.t,elftle
t~n • .!lulien d~r (loQ~.~ . en keco r 'e UI8t-OP na4tf' ! i}n
(lud -,-erblijr ierug t Oill sijn· ger.one . j;orenwij'J te herratieD, totd-.t lord , n.u,~ ~t....n tiK'ug:g~k4!erd Bell. zijn
'an ziju plt'il:ierN"ia en d.~ planneo "an h€'rr \"'on ·Y 1)1
tM'ehQker rijp 1,)Udeb l ijn ter u ~ r.()eritig. •
(If'eri'ri~'l

Op W oensdag, den Ben dezer.
10 Sijdneij-Pu,ardeu ,
welke op de laahta Vendutie opge houdan, ,utiI' B.t·l~
'fia bestemd, door vlllata ndighedeo n iet kon d-d:l wur=
den overgebracht. zuileu t ha llI!! Ii t 0 Ii t. P r ! :£ Wllr_
den verk ocht..
Met Commi8~ ien bc!!aten tich
14S6
SO BSMA1\' uU Co.

Bltlten- ell billlu!1l

Fl LTBH D OEK,
tti hokomen

H S6

h ij

Me. NElLI.

ell Co ,

BAZAR.

TELECRAMMEN.
Bat!l.via dd. gisteren.

Oep~naion~rd! kBpitein ran FoIL
O!lZ& kuning Eond ~e.n ,il\"~reD drit kscb ... l un het

.-eu·

Z.itberacbe l'cherp~'cbultenbond ~oor den grooten
et.rijd la T.... U..8&DD f.'. welke eene zwaarte heeft 'faIi €:Q
p }ud en een h~te van 80 ctlntimuter8.
De Krounprinl ran Pruiaetm. :"ertrel tlt:lO 30~n Jilli.
. De A."wh.rtog on Aartabertogin van O".t.eDl'ijk.n

Rook'spek, R 1Jlpens, Kettingsaucije ill elnprlcuchiD
Kettingsaucijs in Yaatj ~$.
(Ht>4)
B. KA.RTHA.l'S eo Ou,

Voorhantlell
bU G. C. T. V.AN DORP &, {JO.
Henry (Ii'- Kock Hisloire d e~ cocus
,
cele,bl'es ~t ~o ill: fl 0.-Uisloirc - des eOUI'ti58 nes
c elebre~. gr. S'
10 - -

.

Mitierafe -Wateren;
,olge~It;lDoJ;orSTRUVE.

,.

. iLJ; A. STBBN8BRGB.
Heerei!atrAa,t.,"",BamuaDg.

14079
..

";""';':_' _ -,.;,.
' '-'-~'-'--'-'-----------

BLEEKZUOHTWATER
,olgena Dootor LERAS,
M. J , A. STBENBERGB,
OotvAngen eon klein. voorraad

WIJN, Cotes de Bourg 1872,

c

OONSTANT,

(1891)

Bij G.C,'l\ van Dorp en Co,
b••taat Dog gelegenbeid zieb te AboDD.. re!' op de

MODE II.ALUSTREE

met gekleurdo platen van af Januari 1876, om per
~'iI te vervolgeo.
'.
(1447)

IAITOORAGBNDAS
R E T J .\ A R

1877

Ondergeteokende blijfl zich minzaBm nnbevelen ooor
~:.~e;::~ng fan TaarteD , Noga'8 1 f!Jne sohotel8
Aile avonden Us en anderen ververschin gen
tabekomen.
•
14(;1
J. J, VAN RUIJVEN.

Met het inkoopen van:
Par~jsche Artikelen,
belaat zicb
B. ELSIlACH,
18 cite Maleehorbe. Parij.. Corro.pondenti. in de
Moedertaal.
826

.Iet Naliloor
va n den Advokant en Prokureur

Mr. J. De HAAS,

J\Uf;1;lIst. de illal'baix,
verkrijgba.r bij
G. 0. T. VAN DORP en Co.

u n7

een Amerikaansche Bendie.~
(1~6 8)

SOESMAN en Co,

_

_

_

_ __

S_O_E_,
S_
Jlf~
A_
N_e_u_C~'._
.

FIJNE GLAZEN
_

.. . ' .

_

__

• _ _ _ _ __

-

(~ II

_.

___

__ _

__

•• • • __ _

0• • • _

•

Uit. Pa..ijs ontvRngell.
F.•me uieu"'e sorlering
H oeden, lo••e Boorden in g roote sorta ring, groote
ke uze van DlI8II8n , witte en .g eklellrde B emden, Toi·
IstAr tikelen, Scbllijer werk, P arrllmerie, een groot
.... orlilDent Odenre 1 quaJileit voor Dames (uil het
Mngazij n
Lou vre) eene kleine colleclie Peig noirs
vall Iijnwaad en percnles, prncblige Kammen, ~'aD'
laisie arlikeleu, Ceintuurs, Colliers, Paru,es, Brace·
letten,
.

uu

in alelle n vaD 6 en 7 J tJ1. ijn me l eD zoode r karafl-i!D
en ViIJgergl aze u, pure cleilli!l1 Eeieer viezen .
(1809)
SOESMA.N eo Co.

Koperell

naar het p,rddeplein naaat bet buis bewoond cltil)r
~fovr, d . wed . GOITSCHALK .
(1465)

HEEREN en DAMES ARTIKELEN.

Z. M. KAAS in blaas.
. (J.3G,_7)_

• -

-

Jouvin Handschoenen inaUe Nos.

J.Jzeren HOlllsclll'oeven

van verscb fllende afm eti ngen ;
D ra adnagel8 V.e. Jl ]/'1. tot 5 inches.
Knperen -, H' llg-~ Kaa t•• Kiet- en I..adesloten. inateek
en opl eg Denrsloten.
(I B66)
SOES AlAN en Co.

Engelsche Geldtrollllnels,
Aanr.et rie lllen,

(:)ll1bb'S Hang- en Kastsloten_
SOESl'IIAN en Co,

(l a04)

Voo .. huiscl!jk gebmik
b:ij S O ESMAN &

,7 erp'aatst

is

Dir{wt uit Je fQbr iek

EUZI};RR.

(1428)

DE VELOUTINE

i .• eel" .peiat. POUlJRE lJE RIZ
budd ,_it Bism'utn , liygevolg va.lL etm heilzl11t1en
in~IQed voor d. huid.
Zij houdl QP ~ .t aang.ziehl .,. ... o" zidl.a a,;
zb' !Jed/. tl.., .<1/1 tI. ~ uid ""Ie nai'lluttijk. ( r;,oclthcii/,
eg. HlJj
207
9, rue de La Paix.-Pari!.
J.Ueu Jleme zich i" aclt.~-al: e" 'lierlJal~r11 iNg.

Oordeel ui41tsproleu door hel Tribuual de 13Seine den Smt4 \875

C o.

, erlrijgbaar oud belegen prima Kwaliteit Komj , in
aakken van 10 en 25 katje..
18 88

I

~ :At' IHI~"St:1.

\'" ,·dl·llIlclllwol'ls\,cnll'ijvcndEL1KSrEB

N MAS T ROD 0 MEN leo
.

b ~ r i.cht het publiek

'ian 8amal'ang dat bij beefi
(l utpak t en geelalleerd.

III bet Holel Pan-moe ..

(Karne r No.1 )

Bliiouterl-en
tJ

Compleete P artlfe8
Parnr..
Demi P aru , e. lDet Collie."
id~Ul 7.On der Collier.
Diademen
,\ ledaillon•. Brocb es
Broc he. Medai Hons

~

N

ia het volkoweusle e n

~;::~~(.~~:~~~~eir~~n~etrr,~.~:&i~'J~~i~ i:ntneedn:~IO;r~1;':~~~

'I'll""" ~Ippm f' ~flr, 'Z.'wukhf'!id. l1fltr~ k QtHI
~diiJ.'.~, sl(.ch !r. ,)PY~l!(;1·ttTirlg . tJlrtk-:. ucht , te ,al!J~a m e

..t:w..; h~·wp1' ''\1

9~¥~j~~n: 'w~~= ;:bgJ~ «=~~~~e,n; welke aau de

YZERHOUDENDE LA~I~tBE

. . .y. : _ ........... - Bal4via. VAft DORP BT C'.
Hoofddolpot Mid den· J a va :
218
DE GROOT KOLFF en Co.,
Samarang.

::
Q)

MAGAZI.JN

Qi

~

~

Oorknoppen
Ringen

nlWpelr::~elett"n

=

\

{;olliers ,an 1- 5 suoeren

.,..
iii

G ouden H orolog e.

Zill'erell goo. Jen eli bloedkoralun kettinge, n.
G r;)ote keu ze van charivari
Elcmd. blan cll et eo .Kabaija Knoopen.
Oiveree Goudwerk~n

i.lZfIJHI~N LEDlKANTEN.

CIl

,

~
:::f
I "'r

!

Enz. enz.
. In een woord cene compl eete CoHecti. van allerlei
l
ar
Vi!l
t.ikl. ori
elell.
ne, inCameen
LIO,edk.ora,l.
e li Z.
Mal akiet. Lava,
a. iek
AllllS van de nien",,! .. Ulodellen e n builengewoon
ke.Jrjg bewHkt en m groot.e ver.eheidenheiil.

.~f08,

BLJLTZAKKEN

I
I

I·~.

ll. Don

OJ

HIUI'!'""kf'l·.
"erirt tegell billijke prijleD.
(l)

N. Alastrodonlellico
Bljoule'r iefl,
145 S

V.i.ll

.

G, C. T . V AN DORP & Co,

AMBOINA,

Voorhanden: voor eerstb(lginnenden
Booeey'~

pianoforte lulor ,
)' 2.Bnrgmiiller. Ecole prima i,e du jeune pi&Diste " 5. Czerny. P aaaagen iibungen heft 1-4,
,,10.Bunten. Handleiding lothetklavier onderwije .. 10.Knorr. MatP.rialieo fur _t1... mer.haniscbe
claviers piel
" 8, Wohlfahrt, KiuJe, klav ierschule
I'
3.!l0
u i l Boo s e y '. e 0 II e c t i o n,
l'orbes D1l>sek'. sooatas.
2, Hummel • • p ianoforle work.,.,
2.Weber's
11
;} vol.
11
4. T en nocturnes bv F ield
.. 2.H.'~ dpl Acio and Oalatea
'!. Ts,sel io Egypt
2 Judas Macc8baens
2. Mes!!iah
" 2.-

M:'~del'Or:e~~~~n!~nprt:is~""11l

~1

2_2.50

GROOTE COLLIERS
aooereu,

Grooll~ k ellze lian OO/'l'imJclI
(DOr

...... llIn

- 'I Batari.

~ Co. j Boe":baija.

i:=

en DORREPAAL

Co, te Som.rang,

2, LbO

~IOOlJlvaal'!maalscbapllij

-; :)

"

l. 00
4. 5. 2 50
2.50
2.50
2.50
2.,,0

Lecocq.
,.
MOUlr!.
.,

Gi,ofie Gi roila opera bonlT.
La petite mariee
Lea noc•• de F igaro
I. dllte enchsn lec
Ro~;i ui. Olello
Weber, Oberon

~ .-

~.

Coole. Sweet innocecca
HeIoloJU, La Saint Nkol.,
"
H6~1. Neg ermam h
.,
L emothe. J"o vely tlower.
"
Les perle. du jour·eollection cle \'a15e. polka's marcb e=I gulup5 etc. pOUT Ie pianofur te H
Marku •. 'Er i3 Olaar een BU ilenzorg polk a·
mazurka
!'
Sall v),t. Naar Aijeh roarsch
·W el~r. Prpci0~8 i1 4 m ain~.
,.
\Yij5Dlan . Dalla tier wilden
.,
Ma rseb der & j ab 9,

2L "O

2.1. 50
1.22, ;'lO
:!-1, -

. f i

'

I

Yo

Lading wortH
aeo .fgege,'pn.
Yoor -vracht
den tot

LU na alle ha-ven.s

pUS::'l.ilge- g~i i e ro! l Uf';1)

!;!t1

De Agenten,

J DA ]O;N DRLS en Co,

(>~~ IJ.r~
~~I~~~ :o~_~:.tl::t:i~:

Een Huis,

gill:W
Jij k b.woonJ ~ oor -J .n He.r POLD ERM.1.N, Ie
Tragee bij tle W eeekaru 6r aJhi a r,
Sama rang,
H S~

et!!!

~..,,:) t.Hn h ol"

':;:;:-7 H

n ...

~O f' __ t"': ~i ll

R. DB LANNOY,
~

Uit de f.bri.k fan d. Heeren }[,

~awDJ

0 , ROB1NSON '" Co. I ,ollden,

; .-

E en nie n "vv (=\ Stoornke t e l.

'J.-

lang 2" fOet by 0 .oet diaweter met Gallow •., tube.,

4. 35
2,-

iiedel'en enz. nit

uu. -

e........lijb

band voedingpom p, enz.. gob eel com pleet, than8 liggi'D~
d~ t~ Sam.rang.
(l ll2S )
Te be ..gen bij ,I• .A genteu ,

Me. N.ElLL

Diaft'1teL -

1M

06f'Mka 4eur ~kfID" Iie\\e sao ~ ea" wija.a
Uhf ..... all_ 100 ......aulij.. . . , p, ..... ,eI :DDIIe n.leJ,

,wu.. ..

:~~-D ~q:..~ :~b.4e

BeII._i_ .......

"'w.t.niI

pllRl.t aal ..

:'-'::""~01~::-..~

.......... .. ,;;. 011 po4.p ole . . . oIor ... oloo\alibogo.....
r.. o M\.lapla ~ ••
4e.f Woodwaia .. r~ iecIIn n,:-

em_,

en Jouge DaWN. •
N, ~USTBOOOMI!NJ C<.).

1......

D~~.pon. •

.1 csbt·

1Iooojoo l'ili,. _/1. II, • I

.,

r...;..

IoIf ... /1./ •

·t..!i... W. 'CAUSTJ.N8.
~"'. Tal&! A. J. . . . . . . YootT
8010 -" llHoLD ..
CO.lN.i...I:I
~~ ,!, ~. ~:~~Il~'uM' ~~!r~=':I1~
"A.ii
... CIII, M L HI 1.'t'(\}1 •
"(~ .l.l.iI•• W. &. H.AN.l.

Ce . ..

~. l( r

..·m

b.~

Nswene ..Ie Kamer vd.:

W.lii l{Ui n Co,

.t:

c".

TEK.OOP:
Een Gallo\\'ay- SloomketeJ,
faD zcatig paaruenkracb t, gelled cODlplodt, ling a2
f'oot, diameter 6 l oot, in h,, ~e 8t llkkeD! met bllDdTO&'
ding ponp, etoommeter, €o il! .
(1327)
Te be .....gen bij
Mo. NEILL .t. Co,

EBN HUIS op den
d" n Beer BONSET.
H 07

Hou.ow.1Y'. Pu.r.1Jf I .

zkh te wt:" n-

Butm::a, SCl1l r.Ta"f!~ &~TQ1J{1j{l.

,lor> 'l ." ..

deu tegenwoordigeo t iJd met acco mpagne ment der piano 2 series geb,
" B .re n alotle, meeT dan ~ 00 diversen Nos.
nit ole Salon olea Variet",,; verzameling
de. meest gezocbte liederen, romances.
comique st~n M, .e.te. met piana begeleiding,
,\
" 1.1433

". ~ ......riji ...Id barw alqtofl.... 0H0r
ia d. oonaak ties.". sieU. ill

WOr-

-

1443

L ~,O

5.-

a angf' IWnlP.l"l Y{l OI'

i n R n ro pa, Wll1lf \'00 l' Jiri-! k JI': eo uDo~ €" m ent en

~.~. -

Z ." N G . .
Bacb, Die bube Ulesse
"
Biihrmann's muziek·al onrn iuh ouJende eeu
ken, van 411 u; tg ezochte zangstnkken
M endelsohn's' '1'wo pa rt SOllg;!
Mozart. Fig-.Ho's hocbzeit
Schu bert. Die winte rreiee
"
7.a ng Albn m. Kelir " a n vrolijke cO\lpl etten

'.i',~.'"i;""t

.
" ~

3:2.-

..

•

be. r e· k . va n lh t:l\'i:l vi" Napel; n::.a.· Xie l1 w ~d iep
,-ertrekkell.

4.-

I " I': Hilt: "

G·~

Xfllprland,

H el stoOlm~hip
0 r w n a r Ig k01l1 11l iOdant
J. F. Uraa~l t '''aU R ogg~n za! Jell 1geu Septem-

2-

BeethoYen . Egmont 1 4 maim;

&

(1 320)

t .f.U

UPI':R ,t..'8 .

~

(1"*&)

"UTRECHT."
Kaptein A. K, ZWEEDE ,
weJke bodell\ vermoedeJijk eiDJe dozer nta&Qd TIU
~.iI\lARA N O our NElJEkL! ND ... 1 vert... klren.
In f"rnlatien Ie bekoruon bij
De Agenten , •
J, F , van LEEU WBN

~~o~'wo;te

humorisl ~c:he

Passag'e naar Nederland, '
word t aang~bod en met Let Snel Z ci lende. g U~ltig b-ek end~ en III l mnnte nd ,oor pftB84gie ra ingeri{! t.te . chip

1.-

IJ

J

I

De Agenteo,
Me. NEILL en Co.

1476

1.-

Lieder
::
M OZ3rt Ansge wiibllp. EO unten Faota.ie lind
sonate No, 18 C, Moll
Sona te No. 15 D, Dur
"
"
"
9 A. "
11
recneil comple t de ~(:nates Q seri ~a
Schu lD.no'. AlllllID op tiS
"
Weber Sona teu Erste ·g ro •• e C, Dur 01' 4 '2"
ZlVeite "
A." ,. :19 •.
Drille , .
D. Moll .. 4 \) "
n
Vierte g rossa K "
Impromptu. oJ> 142
Ronlle811 brillao t De. Dor '"P 6G "

J)

Banjoowangie en Bali l1olt lillg'.

3. -

Beethoven Album
"
Ouvertures
1:I." o1n. Soll st~ N» 14 K Du r.
•
18 C. Dllr,

M~~delsob~.

Gezagvoorder BOBTBBS,
vertrekt den 2en September a •. B., deB morgeDi te 8
uur nur Soerabail, Pa88aro~an, Probo!iogo Bozoekie

~:=

:: .

8cngiJ wi thout words

•
'rhe fire t W.lpurgis night
,,2.'l'we nty-eiglll .pi8l1o lo r le pieces by celeLra·
leJ. composer..
;'1,-

k... .to -n.,.•" " ; t rIIe ..k ...- . IIoiU 1OWA. . _ba
..ptnok.. 101 h...1dle. . . . . ., jaUio _~irl ......u. p..eli, .
....... prilloI_koi •• odok. .te ..
1IfrIcUWiq _ _..

a

6

MUZIEK· HANDEL

Holloway's M:edioijnen

,aD 1 eu

Ret Stoomschip

.!.an bni. dea middago ~ ~ uor,
g I ij do •• lief.t d"" morgen. ,66, 7 nUf.
1474

~

G.O.T. v~ DonI' en .Co

.•..Ned.In<i.BtoorirVt.. Mij.

o0

n.

A. G U ti N 8 ERG.

Leeft de eer het publiek

. •. meet' v06rbandell bij

(l476)

SPREEKUUR :

'=-~;;;;;;;:;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~

van ~.waraDg te beric bf:.c!o ua t hij alhier ie ..n~ko..
meD f l) uat Lij Il;,."", U\t Jt(fl"~- lJ ee {t onhangen

. \ GEE1\JL()'1"~

nan BODJ'o8G, · _ .·bet buialaa1at bewound ' dOor'
don ' lIeer STOLL .Iak nilaet .bet 116~1 · dn PavilloD.

BRIEVEN8~ BOODSOHAPPKN',
Aan bnis. de. morgen. ten 'i nur, . ,
.
.~
, In de A.potbeek de. BH, GOBTBARDT eD , Co, en
W ANN11;B tot S nur en ~ 11 uor in het Stad.·
verband.

_0.

ItO$U :

Te wHUllr!
.g

I

Blijft slecht8 weinige dagen

fac tnup

'1.

B.'.·; •. A
........U' ... E. .mJ
. .". :'.......
8,. .
ISVERHU18D

KLM\'lIJOES.

. H39

g:; ~oot

.. • .

(~79)

AJles verkrijgbaar ell gros en en detail
Adres: Hotel PavilIon Kamer no, 1

een

.c ·.

rOPlrLneeu,

.!II

Oo,uel1,'n Krn i8jeB

Zih'eren en

b 8 11. "KIK l H'fASOORTI:: N)

Biotdaandotnincen, bluk{luitr, huiilonISltki"Gtn ,

bestnande nit

I'. .~ . . .•·.IlOO!O.

GOUDEN rnedallle . en premie v a n 16,600 fr.

':,-\! F<~~. II~;~,~~~t~}:~~f~~:~:.:~,
" :.f{; - ,

.

, Bodjongsche Bl:lnkct~lakl<erij

Ean d'Anvers,
\',lIl

A' 0

,

in het 0.'. van Djokja,
GEWONH MAANDELIJKSOIiE VBRGADERING,
op M •• n d • g 40 September . , • .,
de. avond. ten 8 uur.
W. \' AN DER BAAR,
Secfet.ris.
1477

<ijn reed. voorbanden bij
G. C. T. VAN DORP I< Co.

(1462)

.

dlgdeii'.i1jt bem ten .p<iediga~ · ~ b8lloot&r..
(1484)

DE BEKENDE LANGWERPIGE

VOOR

~

Loge "Malarrim", .·

STAALWATER,.
1478

.

· lY.!lil.s1:n Ol)OM8NICO '
bllri~ht b~hpublioili' no s.~og dat ~ijnoglle.bta
een ~dageD ' mer ferillijft. - en 'nocdigi;' du gega,

oaar K a I} g a

wa,

no.ut

HOllZOO.

~;';.lIIIIii~,.."'..~.ilIi\ :.\Iitj~l,j'~! i !'" Een Pakbuis

~ _.. .. b
teg.no •• r bet St.>ombootkao·
toor en eon idem t8geDM&' b.t tokolokaal fan den
H""r DB LTJON, te b.U'agt'D bij
(1282)
SORSMAN en Cn.

o Teri~7e:. ~r. ~;A'ki ii~~lA~~ ~~ t~~t~~

TURE, V.d"r en Bebllwd.&<ler faD
.B, G. W . WILKBNS .
.6.• .6.. B. L . WILKBNS.
liB L.t.oot:rl'lli:.
B. VRENDENBBBG.
.A. A. lJ. L . G. \"RRN.oBNBBRG,
HoBO
DB LAcon . ...,
V.ranh."orJel ij~

,00'

~aelpenoitU;k..ij.-

de ... t:
O. C. 1'. _an DORP &C".

a. l\

T. ' .... DOB}> I Co, ~ """"Ii

