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Versohijnt dage1ijks.

In de zitting del' 1 weede Ka,ruer "'an den 26en
Sept. jl. wau.rvun OUK lhH-O f:! II et ottic leel vcrslag geo.
worden is, Iwllijut de heer FrRu~ en "'an de Putte, in
sen uihoerige f:lp~ecb, cen llie t O!18,nrdige pagiog to
hebben gedann, om, wat At ehiu bet r e ft, de tegr ll dat
Rijk, 't werd oak nu weller dooL' d~n beer Inainger
opgemel'kt, zoo urockcIooB" ondcrn olllon oorlog, en de
daarbij ill 1873 en 18'7:t govolgde tactiok te vorcledi·
geD, alBof met het nemen cloor genern nJ van Swieten
van cen door den vijand reeda '{"erln-teo Kraton; met
het ber-etten daal'~a.n eLi. uet st.ichLeu ,'a-n 80nige aiorkteu in de nabijheic1, ell ,'erder hi€lt en dnAl' lang'S de
kUBt, aan de znllk een einde zou zUn gekomen, althaoJ
geen u bllitcIlgewone krach t si npn unin g 11 tot beh(Ju,l
onzer vestiging alduar Jloodig zo ll ge worJen Zijll : dUB
lllet de t oe p3f1siug \'fill dio beg inBcl &n cen iwhat fan
geld en mCD8c cc nleycn8 zo u zijn geapa Brd ge bl e\"eo, { I :
.Ia,') '<:eide de lteer 'fan de Patte, r l.e tgeen ik bier
If aan de .Kllmer alB mijn ad,icB "Q(lrleg, tnidScliien
IIweGr een \Vesterscb denkbeeld , hier opgewJrpeu om
• in bet Oosten te worden loogepnst!' Zij, dio bekenrl
.zijn mc~ de opko:IlaL van h c.t Nec1erlallda(J~l gC7.ag 10.
aNed.-Iudie, zullen dnt ni et be~ e r e n _ W:int altoN! en
Iloveral, Bedert men f1lctorijen eu kllsteelen gcstiuht
I' heeft, is men bag-onnen met zicb te \'estigen n~n dt'l
'Bt~andenJ en hecft men de gelL-!ge uheid afgewaeht,
~ om later dO·.Jr midd el nm tractaben of l·ell gevolge
"van oor'og ODS gczag uit. te br aiden, 'Vij zijn 150
IIjaren Uleeat.er go weest \'an MjJkaB~ar '-ODde r velller
u bui t~n de ho~fdplnat~ te komeo dan on! geBci:mt
a reikte. ~O!) ook op ~uw81.ra zelf. H ondcrd j'lr~m zijn
11 wij in bet b t:;zit- gewcest fao
Pad.rl-Dg, !.Ooder (HIS in
• de binnenlandell t-e kUDuen ves ti,g'e o . Da M'om roep
,.ik de R-agering toe: Goer lJit;t t ee nan den \'olh ·. rllan
uvan den dagj tracbt uif..'t tluOf krachtige middelen
.een ciutla aan den oorlQg te UlllkoD; h et zal U Diet
.gelukken. Ren zeer genic-a.i. man, di e een zeer e-erIIvolle plaats in de kolonial .., geschiedenis bekleedt
,/generaal rfiU den Boe;ch, had in zijn programma de
trvel'ovl!riog van Sumatra gesc hrevenj bij meende ook,
uin lSiH, dbt men lFl den oo rlog t egen de ~adri's
,krachtiger kon optrede '\ 00 dnllrdoor cell eiude a:lll
uden oorlog tnaken ZOu. D6 COllltuissnris.generfLsl Yer.trok zelf naar Pi\t1atlg; hij kWl\m en :': ag , Ulanr. . . .
.ovel'won n!et, (>n kei-rd o o\'(' r Bltllvia llftllr d~u
J

I, Ha8g ter ug.JI
Een prachtig bcwijs \,O\.lr li et docllreffendo d~I' lllk
tiek: onder 7.ijn miuistc1s= hnp tegen(,f Cl' Atchill gevolgd! Ook genHaa1 '''D.n Swid'c n n lcwam, zagl maar. , .
overwon niet," en kClrue 1I0\'c r Bala"ia. fltuu den
Haag terug," terwijl intu Bschrll do oorlog blijft. v' orb·
C) llijLlaJ

'fwe~de

:Kamer 20 Sept., bln;J7..

dure~. Alleell zid ue beer }'ran3cn Vull de Putto in
zijn red eueriug, a\sof bet be7.cLtl'll --rnn cen punL ,'ol~
doendo was, am It.t.ber Joor truda-ten euz. vnn het
lRod Uleester te worden, gcheol o"er bet hoofJ, dl~t.,
na bet vertrek \' J, n genern'\l van den B ;:;sc h uit de
Pa.dangsche bov t.'ll!aotl en, de ru st op Sumstrd. ni e~ is
heralield en bc\"~st,igdt dan nil do krachtiga oFernt i i~n
van geutfafl l . ll1<ljoor Uoc:hillS, opperb~velhebbc l', in
verec nigiDg me t dell kommandllnt der troope D, llli ~, 
kolouel Mi c hiel!, in 1837 u i tgo;-o~ rd, en teo ge v-oIge
van welke opernlien bet mngtigB Bonjol e-tod l,1 lyk \\'erd
i£lgenomen eu ve rmeesterd. Z .H,dcr riie rero\'ering zau
ann de infoel'ing der nlttrttregBlen, welke lill op Suo
uutra genomen wardeo, uieL tJ denken
go',roost,
lJit weinige tot \' ()ll rlichting ran hen,
aan de
pleitrede van den heer vnu d.) Putte, ben ,'o ;-,rdc81~
van het bij Mlu' nDg isgeno\'l;'l" ALubin
eenigo waa.rde llloghm hcchten.
moet net in
novgc mltte beneomding wckkcn, dnt hij, oa do I pge dane erv arin g m et wt: lk" D \' ijllnd ruen in A tc\lin to
doen hee ft , en <l ie jndrrJn ad d en Europeecheu kl'ijga
man, in ontembaren Dloed ell bewond (:' rill g8w8nl'J i ~e
'rolbar Jing n le ta to egce ft, D Og .tOll kunnt:n llle i:' l: C D I
dllt dl;'! A.tjin ee iS , baddan w'j onS tot het betette n \laU
den Kraton en c(" lligl3 et erlcteu daarhuil6 'J UHp.3<lIJ,
ODS d~lJll' m et rll ~t 1.01.:. hebben golnt~n en niet II p.t
uiter~te 7.0U Ilebbo· L gtl WtlUgd~ Dill \'roeg <d' la'll tlU:j
el' uit ttl vcrdrij\'t'lll

"La poesie sen \'a.
Dr. JAN TEN BRINK.
Dit is we d~rom ~ell ,nil die algemeon aangeoom en
gezliJ:d tw, wdkt! w et OOlt onbl;'llIuiulHJl1 g-limpjtln nUl
juidliJei ,l ud U(} t'c u9;LCb li gc OVC tdl'ij '/illg bchel7.tlU , Hct
is nu eenmll31 v38tgeat cl J, Jli.t lJet Lwec tlrl de e ! J cr
nege1tier.ae ee uw 81'm zal bltiven B:\n groo! e d iuhtera
men geefc tJtI, Ullt de ollropeeacile w6uBchllt.,id () P
'\l)"a.~(\IlIJ"l,"n ~~o l;;l,

gem8alit,

''I',; 1. i ,. ,l

".,,, ,,,,,, .. 1;;11(\

~'D8; g:ono po~zio meo~

-

.Ia

s\~u

vn."

olijft men cen oogenblik op bet kleine nederlandache t rrein, dl\u E>chijnt hel; ala.'f de peE1sil1dsleo g~
Ejk hebbeo. ludcl'lll\il-d - het. .Elchijllt zoo le 'l.iju. Va
Costa, d e Gencstet, l)otg iet'Jr, liBya zijn gevalloo,
muar OU!! bl e\' eo. .N ico lafis Brletl:1, J .•1. IJ. ten Katd,
H. J, Schimmel, H(lfdijk, Aibcnlink 'fhijfl1 ell cen
dichter , diQ in klufllil il;'l ke toU rijruitlozo v~ralllatetl het
keurigste gest:book l:1 o lu-!e ft wat ooit op do.t gebied
werd ge-len~' rd : .Mr. o. ,ToBUla-c r. ('·n dcl' dc jon gf!re n
Verraf1ttm ona Dr, Schacp ma n, C. Hooig, A. I ,. de
Itop, eo de akadcUlisl!Lc jong~Jing8chap :r.wcert n og

al tijd bij Piet P •• llj_no.
.Reeda toen dl~ Gonf'sld eu PoLglcler 'n de volle
krnebt waren VaU hU3

-

r~ods

omd:l.t

~7- ,t9.

FEU ILL E "l~ 0 N .

toen klollk bet;
wij Nederhmu ers

:~l~~~pi:n~:~~e b~J;~~n:l1 h;:;~~~H~a~:llg:l:~ti; a:~t~~~~~
en etnrJogde llaar dOll ra1..elld~ll reUIj met den witten

Chopin en Geor~e Sand.

ba:~~oe?jJ

ue j l>uge knnstenanr 1.i ch fel!' t08.~~~:e(~tii~!~ :~~~t~n~c~~etbcu~' ~r;Zt~t~g g7:e;~·~:~~cr.,

door

-ADOLF SCHffiMER.
,_
(I e1·c.ol-f!, )
•
De dwee-pzieke Sancbo had met nHa krarht hct
wierookvllo.tja op den eiecnen vIper {,/eBlinO'crd.
In ' t \'olgende oogenblik wagg:clde bij ~ h88Stig de

~~:~e:en v;:lI :~:re~~:ia:n a:le~~?~~l:t ::::!e~~e t.:o~~e~~
gebaar recht opE!taan,
Zijn dammende bIik eo dreigond gelso.t golden
ecbter Diet de dichteref!, maRr Chopin.
,-CaT:Jjo! Gij waagt IIt~t: ' echreeuwde do waanzillllige
zoo !Ul(~l dst tijn atem "la ~jet doffe gCl'otnmel "An
den d f.' oder Tan de waDden van de ledige kerk terug.
kanht.e, ru1fs hier den verdetf@lijken . infloed nit t~
oefenen ~ di~n gij op mijn arm, yerdwaaet kJeiDkind

I

8ntwoortl.le

,W ilt gij misacbien t.g.u.prek.n. dat d. lUu.i ek, <lie
gij tJl!\nkt, u door de hel iB iogegeven, da~ gij eeo
rAlUptalige too\' cnaar zijt, O!1 door uw ape.! de z id ~n
df'r lllenacLen tot u. lokt, opdat zij u ten PNoi wU.r den en ge bun een DllamlG07.e ( llell-de be.rcidell Ie
aan d/3 ecuwi ge "~erdoe melliB overicv-c;en kuot. Ge·

I

PRIJS DER ADVER'l'ENTIEN:

Voor geheel Nederl.·lndie /15.- per halfjaar.
• Nederland
• 20.- •.

Seul fermier 6ldnsif des anoonces de Yrme el de Belgique: I, ~LSBACn I Pans.

Een tHivies mel valsellen
gl'ondslag.

•

Zon- en Feestdagen uitgezonderd.

ABO NNE M }; N 'r SPIt IJ S:

DOOFOBURIAUX: Ie Samarang bij de Uitgmrs G. C. 1. VAN DORP ,. Co.
' "
in Ned6rland biJda Heeren SCHKL.TBMA &. HOLUM! Ie Am81~rdam.

, . , . .: :_. , " .' · .... ',·" t " ',

J

;~l~ek~lti~il::td u~:A:a~a:~~ja ~~a~~;,nJ:~~:a:r bl~:t :.~~deen~

hlik toen gij met uwc vrienden er llnuhvaamt. To~n
rco.i.i! .l!pclde uw blc0k gel Bat mij ongeluk: \'00l" u.:!t
uv ll:lje; d&ar~)m beh ik mijn . kleinkind voor 11 ,'erlH1,r .
gf'TI in den gcheim ~tli! n hoek ,an dit klooster. Wat
lleeft bet gebaat? He t noodlot zOlid U 0.['8 Qch! C10ll
~ eD duarna wist uw delnOlli5Cil t('to\'erspei, dat dOllr
de (Iud.., \~ertrekt. en tob in onze HchuilpltUIta doark:i unk,
de arme te lokken J totdat zij wijno WB8J'eCliu.ing ,. ~~

ver910nen hebt ?;J
gal;. u beiuiste:de 1 U}~t bear g~lJ8Che- ziel u nanbicg.
Fratt"~ E~setsiuB cn George Sand tttonden \"erraat flO
R et gold bur Qnd~rgang or den U91en, - ik. h~81{lot
beweginglool, Paqlli!a "g onteteld naar den woeoteo lute lioode n, 81lga 10 que .ali.r~ (or mag dan ' gebeu~

Van 1-10 woorden voor twee plaatsillgcll 11.Elke herhaling de helIt.

sll:l bij iDsbinH
t0t de \'aat-e overtui- 1 kr8~htige Victor Hugo, ia Tboophile Gautier geEllOfH:ll,
giog, da.t de
op Oll1.en onherbe rgzam· n bo
.1.\1 fL'ed de MU6set r eeds lang 't"Bncheiden - cen jong
d0U l niet tiereo' wii? 18 bet, wijl wij bet beacbnmend be~
geslal'lit verec::heen met (H' Cn f:!choone BiJmtijda metr
wu~Lzijn nw t. OllB omdragen J dat de lle1~rlu.ntl:!che
verkwikkelijke liederon dau de g roo t.e voorg:mgc:rs .
oorell niet altijd willen luis' eren als ceu di cht'er h et
l~eed s ]wefr. Francois Coppeo het oar tier b"Elcllll.9fJ~
wlIord rrnngH' Is Iwl;, omullt el' in lAnd, lucb{.s~r, f!k
wereid gewonnen, do~h
minder ruOgeD zijne gCl'Bt..
cn bm'\llking ZOo onno '3 mbna.r veel yijandigc kracht:cn
yc rwanten L eco mte de Lisle, Andr~ Lemoyne, !) uli ,\~
snnUlW'cdwtl Otll de hclde;{; "jam to blusBc lion , dit)
Prudhomme, Joaephin :::,c,l!la ry, Andr'; 11' Leu ric t, Flt;ll
)l<)g alt!j(l bla:tkt {Ill bet all:~ar dcr oDBtcrfeJijke 3IuDerClllede co Edousrd l!l1i llot'on aa.llspraak Hlaken OjJ
'2eJlr
den l1RQlll vaD dichte:s.
J

niet

\V dlicht heeft hier en daar con kWQlld gc t{'d en
laitl mogelijk tc \" crkondige n:

].fcer dan ooit werd cle1.c
deeJ,
toen ik in de lan.tste d)'gf'll een
buekdeeJtjen ontviDg met den litfJJ: IIFerJefl
JTrel1\'/ljs0 contempol'ainc . ,
Bij het d()orbladcl'0'n
werd ik gencodl.tlnkti toli le1.en, ~ot. genieten ~ V;1
hel'lez:cn van \Vat Hoeger r eeds algemeen was gcpl'e.
zen en gimoren tot kecnid'fliaking rnet r:.ieutre uit~t..ekemle proe\'eu \'un d ~ jOD gstc 1'rallschc lyrische pot,;~jt> .

lll eegc w erkf;~ Dill 'tOo
lila poe:-i .: s'en n:I1"

Ten Kate twee gro ola
l. un!tw erk~n: Dcen de Plat! e ten in kort
terwijl \osll\:lor in helij·lsv er100p lind
r Olsc hen VE'rsmsat LOlldinias \'olt ooido, terw~l cen
cimmn in jambisch~ r €lrzcn: De Vorste11 5chool nru
Douwes Dt:!kker biju:l Cull nlgelUa en~u bij\'td WOD.

j

.A Ie:! de 8chedelk undige ecnmaal gelijk zuBen krijgen, 201 h~t weI 'r&"31i stann, dot de knobb el der bcwOiideri r:g en der 'if"arJeer ing zcei" zcld"tIlSUl op ued crJIlu d8coe 9cbedels is ontd,·kt en dat al8 noodznke!ijk gl.. yolg biel'Y:m te mi dde n "un een b!oeye' (1 let.
terk Ulluig lijdperk eenc groote me!li g te bl ee f beWel'dD ,
d:l t cr eigolOtlijk g~C!le dichtor8 waren ,
Doeh de kwanl isvan aJge mc eoc r ftnni. Dvk
elders, z .' gt men, OO'{
de mcest begallftle natii'n
"011 EUNpll wolk!; geen wlerook m ee r op <ttl nltart'n
d er gelau w€lI'de zusters \'nn Foebus Ap,)llo. Onze eenwis
- L:eurige ge meenpiast51 - vnt18Iui !L'lld &toft'!)lijke ri(·h·
liugl " rij bouwen ij:r.eren 8poolweg brugge n, tunnels en
teliloollal.t'Jlingspaleizen, wij
too mO lJs ~(.\ rs der \·erscbrikking door de dti t neT
KnIpP, wij h'ggen
onderzel!f:!chc teJegrad'kabeJs en watermijn en - ma:'!,l'
n> r~en word e n er lli~·t Ill ee r gehoord !
~o\t het de7.en a!armistt· u ern st zijn ?

'\"\Tclen

7.6

dfW niut, d3.t

althand~

~f')r>n

V1'n

pl)~~ie

1""" .... n

J

~erhio Soulu~rl 'Sully Pl'n~lhotu'lUe, .Andre Tb(!~riet,

Jean AicarJ, Paul D ~ r()ul t~de. EdollQrd Ptt illeron en
Edotltird Grenier.
'Yel!icht r.ou hot e igenafu'di gcr ge 'ifee~ t 1.ijn, zoo
alleeu H~!Lege uwoo rJi g€t'iJ uer j ouge !sdlO( ,1 wr~J'en g~
iwzen, zood at Victor f{U gll en rr'h .JopiJile Galltie" aiL·
maill stih.w~ig(>D d op Jen odltergro-nl h8dd~1l getoefd

bij Je Jl'ie ru6{':";t

IU Llerkuo,lig oni wikdde natico "·t\.D Europa.: :r'rankrijk,
Duit~(:hlaDu CD
alleropmerk elij kste vl:1!,!3chijn·
Il!lt "oL1rai de

De frans cho uitgever Alp hou3o L c merre, wiens :I.!llr
sprel!k: r :I!'ac et ape ri! I snn nec1e rlalldsc be b ec~fenaar6
der t'ranscbe dichtku08t niclj onbekenit is, hccft cellf~
keuri gc reeks \' ao boekdeeltjeoH doen ~'e!~chijLlen,
mecBt allen overvloeyellCto "an d e l iefe!ijk~te frllr:! seue
rerzetl . Een slllfl.uk \·ol nenerltmdech o.mbtge-noot) ue
beer H. Pytt-ersen T. ?;OOll, br:.H:ht, in orl"rlcg- Ulet
l';ijll FurusclwD niemi, daaruit eene
nederl-andsche laze)'!:! to zoom, di e de
aaubi edt mel het nieuwaLe en SehOOlli'!;ie
bcstek kennis t " maken, Ik vind ~;;hoone
proo\'Cl1 ",Ill Paul 13uul'~otj .F rancoIs
Gaut-ier, (1'Hervi!J5', Victor Hugo IJe(,('mte de
Andre L emo\'ne, Alb er t i\I~~I'<!t. Loui!!H. Sit'"tt\·rt •.1,1-

,,·,~ .. ,l"'n

\t'ftlll· ....

~' .. n"'r."

~ordt

met zddzaam t aleut

I _

be:

1n~rrr

.--fllll

'1';(\11

111PTl

(rp,l1 i~l;

nnk

,LDn:que l 'ent'il.nt parnit,

-1~

h .... hh""n '

ce rc'Lo de famille

Applaudit ,t grands crilL, .. "
bet oorspronkelijke juwep.ltjt'u, 't \ydk Hildebrand iD
uen fa.miliekring der I:)bstokkt:3u z.oo
tolkt. Dan zou men U&IHCnboven gemist
h~t
1 ntelleu van TbpoI)hile G auti cr :
"To.nai s q!l);i. lctt l'::! oeurre!5 pet"\'CI'SB8
L ee hOlllmeb' COllt'Cllt oa.ldanis,
MarH, 'lui rit, wa lgru lei! ar erses,
Prepare en eecret Ie pJ'in tem ps!n
Hoe dit y,ij, het -.d erlijk geo r ukte blltlil £'lJijt'-1l biedt
een schafi VllU leitc!'lCl1udi;; bello[., a l mist llIen ouk
noo J~ pro6\'en VflD Blllze ..Ie Bury, Vil'lOI'. laprade:

oefen d_ Kent men de 1m-men nm Alfred Me iszner en
hlorib: HarelllS-liU llid meer? ls lllf'l1 verge ten, dat
BBye r'?- u een zanger beL-it ill Henll on Ling eu lllag
Oos~ell!'ij~t niet een weinig troiscit 7. ijn op Hob~rt
H:.un el·!ing?
,'erj!el1g~, :dch op dit oogt'nhlik
ill eene tlieuw~
di e het mees t nnar Rn bl rt Bro wnin ~ luisie rt, lin.ar den llll tenl" vun bet
7.eld -z.aam s eho me italjo notl cut:- apos: 11he Ring a.nd
t.he Book. De lla men Yau Sv,inburne, O'~haughn es5r
e ~l RoseLli ziju Dog niet nlge lOcell verI1Hl\\f(1 ~ Ulacr
hun f:t.lI.lU wI welJn'l. Ul;'tl (Udl t liver b t Kan&&l IHIlJern clli8v.

Zoo e(~o ig land, dan he eft Frunkrijl\ in do JaRb 'e
iU:muel en iUndame At:kt~iman.
lU!-i trn b~ we7.en, dat de
een SI!\WOll Lijdpark: "all
de liefelijks te rOzen \"fm pl}ezi~ bij
bille; :s iIlgdrcuan,
van het luieterrijk tiijdpprkdt?7.E'1' bllld.zijden_ ' t Mee8~ op dUll
lS:30-1b18 Hug illechls do ill1111er kl?ek ~ en Yeer- , L'oppe~1 Lemoyno, Sully .l'ruubODlll1e,

. . "......... ,..

'.~

.................. . . I

wat wi])! En nu treodt gij, bl eek geziQht. mij
hier in den ",eg -- l"lclou. vaar dan dnar heeD, VRn
rall

wa~re g~.:':~iOD~~~: !~~:' ;:~u:;;'~~;.

1);\

,.ijll k.hlo.

lHI.;lr

~ MlSerahJe, . \'ergeet g1j w&ar glJ 1.tjt : flap bet·
m:. !lnetjej de !'Ioulbel'e, donborencle oOg'en va@t en

wetler

~Cll

t,red~ll

~~eir~l't.

onheil;3pf'llemleu gloed

in

QOfJen.

':ij' ~;8~~.~~: (f:,~u~e~),;,;~:~:, ;I~~t ·:~ti;~:~~'~ . ~'~~'I:!i~'~

ruHe

lllC'sch IDes nit lien gordel en ,,·Hde op den kunateIhloYl it>.n-cm doch bet meisjl..· ~ n Geo rge Sand
wi :-pr.u 7.ich °tusijcben beideo _
T hal!s liet de monnik ~ie h booreD ,
• Nf'~ru U ! H acht," riep hij l>cang~t, door wonkon
de 8chrijf::tter en · Chopin beduld,e Dd, .dat: zij zicb zoo
Bl:h if" lijk mogelijk moeshm yerwijder~D, . r PSt.8 hombre
eiS un despernd(), U"l tonto, (de.Jo . m enecu ie c~n wan,
l!QPlge, eeu W'B.anzinnige!")
.'
D UTiUl- grcep hij cen kleinen OloDs tr:l.Oll, die op het
alt aar stond, snelde ijling8 de trappCll af en hield dieu
den ~oeBt stnroooel,den ~~ncho yoo:: .. ~ " ,

kW~lll er

7.ijue

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

ut:!

I
I

t

I

k ind niet in handeD van dien too\'c llanr" ~p
En voordat de oUlsbmder5 (I t" op vcrdachL w~r.. n,
hr:.J hij zijno \:~lipl:en 3~,n hel U\oi,s jo gC8!&gen,
Mel; \'oor lo!]!! !rJefttJd " ("rba ~lIlgW"ekkeucle kracl:t
td ,lo Sancho de wcderst.re\"ende "p en dl'oeg basr
'ifl'!;!, het ll~toUl: o mloo l}t~· nd t.lt llll~r cO,n ~le.,k, w~.al" ('1:'11
sm!t. l pl}ort~e mt d e kerk Hllnr !let tU pH~n I1 ggellLl~
cPEl des kloust0TS ro~rde,
,,
'
~ P.')r DioH, no me nb ondonc l~st.~d! (Olll G-9~s wil,
\'e.lsat mij nietl):! rie p, Pa quit:l .l!cbrt':'len<l Ult het,
racbteJijk dui,ster lla'! et ~.rt t" t!.!lciu:1rium.
. ' ..;
,~&8I' he.t Y.oIge~Je ?ogc-lJ~l.ik ~~It~ l~ct})Oort.l~ ~'c~ter

'll1euG-e.org~
W81l.. n.",.nn.I.~e
Sand

d~~lf~;w,~n:e::~~;~~:: ~~n d~:n;:r~:I,(:li~~:: k;;~~~~81:~t

en

zlJn~. 61~1~do(,h ,e~ ~~~~10t. t:'.[:

herah' lu~ Z.11?1l

h'l:~~t:;':~!ijn<}~d~Olg,e!;.r'

..
rR.!l den Sclll'lk die
J

,;!\~i; lleraucn.

m p !\ liei; vall~n
d~ Jichier~ en l'a qu! la van licl~ af '1"
Frater ED~eblUs tl'~u lJ n ~r
.lio' eg.
:5\~' ndde en da~rn[l alsof bij beneesJ ge\TorJeo '\"f.~~ . , ., Bed9~r,~n8-~/' . zei.~~. h~i gct us~<-r~Hllll,tl. ),Sali~'h~
ue handen vouwde eo Let hOQt\} b oog, " Bliig II ,'oM i z·1l haa r men doe n 1 ".lJ IS 11d t"em~{' WI'7.en list hlJ
Giltl en wijk un dezl) plaata, zoo gij niat: wilt, dat de i h,-'ibce-t'~ :'~
_..
" .
a l!(>a:n r:aligm8keolle k«;·rk U ,md bar~n !Ioek tret£t\ r'
Chopin ::! C'hct'n t·hau ~ l.llt z1jfJa t' e ru l1 l,lVlug t e , Otll-

olancho .tond een oogenbhk Ye'plel~.r". ){.... r dau

I

..·.1reD.

me.t.· d819:idill~ ~n . dih.on~ ' 1 ~n.·.tva.

d'.~

~. g

De.n .H eer.. ..". jndel ."i.
.v.
ng.n.. VI.' n... ee...n lid..
ram. i.Ii.••a. n .de .ons.elakki
. .. . •.. ,.
enJotepbinBonlAry.Het ilnietmogeiijk denin:' I
d.rzo.kbal.at.
. dame, die . ;,oowreedaardig vermoord· werd. Het
. drakterllg te ' geYim ~an.Ooppeel i~y!ie.ob drama .
WIJ VBBNlliu'Ii' M'IT~RNOEGBJIl' daL ook de Regeering ; blijltt <18 •.ruit .· d.t d6he.r.Luh~.nn,M.vrQuw · I.oh:
.Le Paaeailt, .een . dialoog tilaaobel! ..stlvtl, eone de.
niet 'achterlijk isgeble.enom den b••r Hlirri. te hel.
mann en de heer HevenlDg ID de hooge galeriJ :
lIerlte ·traviate · van Florenoe, ';n Zatietto, den · ,oorbij.
pen • .to.n hem h.t ongeluk or.rk ..am d.t de otoom.
van .b" • . hui. war.n,toen de gobenrlenia .. Flaato
trekkenden minl.treel. A.llel i8 poBzie - iedere .egel
ijofabriek sprong. Op bet rekeet .an
,and; oilg••••r te negao .' nre des avands ; de boide
ketel _u
lehittert .an den lIohten g'l oed der .tarren in .en
ner
d.n heer H.",isolD een rentetooB ,ooraobot, i. beden
.er.te zaten. op eon klUlapee, . de la.tete 0p . eeo
someroaohl. V GIl de....lfden diohter geniet ik nogdo b~li •• ing g.>komen d~L hem f lOOOO ••1 ~ith.
.toel, toen .on wao pletseling t. voor: chijn .prong ge
m..I.: L. Bano, .ie r"erende op.atling VAn eene aile·
taBId
wordeD,
tel'ug
fie
bataleD.
in
ijs,
te
Is\'eroD
n.,n
wapend me(i.~en klewaug, waarmee blJ dOD heer Lobdaaga.he atof: een ' franBeh .oldaat en een. bonne,
h et HOllpitaaJ.
mill oon bevige wand ann de beup tt1ebragt. De heer
beide Ili~ desolfde pro,incie, beide hmpend met het
Luhmann oJ-rong teretond op om zijo aouw to beharde)ot; ~.. de I.zing heoft de diahter ana geheel
WU LBZ~N IN DB tTBJ.ITs-TnIE8 :
snhermen, d :t;) hij b,j den orlll graep on binnen het hois
verove(.a 'eu','llUlateren wij met hem:
.De Madras Mail beweert dat twe. Star·olliei.,".,
bragt, waar zijne kinderen wllr.n; de heer .ReveniDg .t.l·
,Et je iI'ai Pi! trollve eel. si ridicule."
op epeciaie aanvfage , zich D8ar Atjeh zullen begc~-co.
de alcb intuB8chen ,to weer, wIl8ucbijnlijk geen gedacbte
Uihliekend vooral is het mODodrama: , Lee Bijoux
Zoosls men weet zijn do" norlogekan •• n .oor de Nobebbeodo op zulk een grout getal booswichten .1. oahij
de 1.. Delivrance" - w8srin eene ,femme du mandan
derlandschJ. troepen en de A~jhcherd tut dU8 ' erra
het buia verborgen waren. Dit mDlI.kt~ IIUD wo -:- de zoo
in galakoatuum, gereed naar een bal to gun, besluit
wisselvallig geweeet; men Bcbijnt de zaks'l daar LliaIt3
zeer gaande, dnt cen aantal mannen J\J
Luhmann fch..
hare jllweelen aan bet vaderlandte olferen- nu Frank·
rijk "ucht onder d. oorlogtochuld.
En tooh had ze de
ef1l~: S~:{t.~;u;~/l:a:~:kg:e~Hbi' : WiJ' .hopeD dat (HJze terns. t;ingen e D hur met kleIVBnguou~·cn verDioordden.
OJ
en het h :ofJjo VBu oen der kinderen ward letterJijk met
koatbare .teonen lief. Ze getuigt:
berichtgsver w8arbeid gesprokeD heeff;J ",ij vrecz .'D
tS6n bouw van bet lichaam gescbeiden _ E~n tweece
.Jaime eUf mee bras PUfl, Bur meS epaulee nerea
eQbter dat bet bericbt If! Irani ie, om or geJoof URU
ki'ld w~rd ook tor dood gebouwon_ IJen klein meisje,
,La doooe peaanteur de. metalli et de. pierre.,
• Qui pour un roi oaptif s.raieot une ran90n
to
worden or in Drilscb-I!l lie
de
wut
WBH 8chte r de
e gor 1Juen ge topen; zoo ra zIJ Jsar zagen, vroe ~
lEt dont Ie froid contact donne un legar frislloo."
gemsakt voor de Keizerlijke vergadering'. welke to
g 'n zij baar W8sr bet geld bewt'Brd w,-rd, en to ~ n zij
Zo heeft in de duistere jaren 1870-1871 de

eH.

~::~np::ph:::t~:~an

gek ..et6ten ve'pleegd - .ij Lerinnert .ieb de woor·
don van een .terv.nd held, die de eHendo eener
yijandetijke bezetting heeft doorleeCd, zij heetllit
hare koatbaarheden op het altaar deB vaderland. ned.r
ta I.ggen en zander ju.. eet.n naar beb bol te goan:
,Francel rapparaitrai, comma toi pauvre at belle;
Bt, &i 1'00. ellt eurprie de 1& mode nouvelle,
J. dirai seulement iI ce monde otonnol;
_ Le paya demandait de l'or, fen ai donne ."
Andre L emoyne .ehittert in de poetisehe di.loog,
ala by de .t.. on d. borJ.r, de boe' en do mll8gd
doet 'prekeD, alo hij do parijaebe vrouw, die den der·
tigjarigon I•• ftijd bereikte, doet klogen o.or de oen'
tonigheid van haar 10'00, maar ""notonds doet terug·
keereo tot dat leven, ale .ij de atem .an baar kind
hoort :
.O'Olt l'appel ingeDu d'une petito fille,
Qui desccnd dll boreaau, 'OY80t qu'on l'oubliait" ..
Elle entr'ouvre Ie porto et, d'un air in quiet,
Pied. nUl Bur Ie hpit, demande qu'on l'bubille.,
A.la diehtero. ,an het galukkige hui.elijk leven
tre.dt Loui.a Sieffeft op - zeldzame, geurend. bloom
in de fransehe diehtergaarde. Zij ecuild.rt bet geluk
dar moeder, {lie den

glimlacb

van bBr~D eiapend t!D

_

me~r ke~Jt-I) D'

Delhi zol gehotlden word~n op Nieuwj!lafsd.:l.g. Oil
waarop Victoria tot Kf'izerin viln Indie ~ol geproclameerd wordeD. De voornaamste VQreten habbeD bURO"
goellkeuring hiero;'er te kennen gegev'eu, met bet voor~
nemen dit feast; met de gepaste ceremonien to vi~rcD.
De Nezam VAn Hijderabad die DOg nooit zijn _grl):ldgabied verlaten beeft en zelfe tljdc.·us het bazoe k van
den Prins van Wales in Indie, dez:)D ni et :tijn e op wachting gowaaht beaft, zal or ook tegenwQordig l.;~ DJ
met zijne r ec hterh:md en rsadluu.,n Sir J alaf J Ullg.
De troepen tau den Ga ekwar "un 'Baroda, 500 JUao
aterk, vergez;eld van de gouden en zilvt'ren kanonnen
zijn reeds op marsch.
Men vraagt te l>t!llbi fabelachtige buurprijzen yoor

de plaals asugeweten had, kreAg ook zij eon slag met
eon kle''''ung, maar zij \Viat een veoster uit te klimm en en
nallr bened;" ll te springen, wau zij in d e strlliken
verbo-rgen bleer, Eun zuigeling i n do wi eg liet men
ongemoeid. AI het ge~d 10 hu iB werd mede genome!].
De heer Luhmann herstelt van zijne woodeo, maar
men b etw~fdt of de heer Rev t:ning, wien een zijl:.er
hand en wen! atgehouwen un die verder veertien won den
bek waru.hetetellen zal. DertigmaD zijn opgepakt, en _het
kleine meiBj~ heaft eell aBut!)'l tao hen herkend
all
beboorelJdo tot de r()()vers. De le.:!en der
familia klagell bitter over de traagheid de Hollandscbe Regering iu bet vonnissen van moord~naals
van zulken Bte lllpej~ en zy hebben gelijk to bc-,,-eren,

huizen tegen dien igd.

d.t het eenigo mid del om andoron die dergelijke plan.

VOl.GENa DE I.lON DON AND CmN"A EXPRESS dd. 6
October, heerschte er to Londen aent! hevige pokken epidemie, welke talrijke offers ten grave eleeple.

nen hebben af te 8ohrikkeo is, lliet onnoodig den loop

Hetzelfde blad geeft d. volgende bes"hrijving vao

ging genoemd wordt, onvorltlijdelijk i. am mogelijk

eeDe andere

lieveling bespiedt, terwijl "ij fiui.tert tot b.ar echtgenoot:

:B~ d~oorden~ara

?Jlt!eli'ft[!

der J/Qm e R-ulel'J, den 2 October

van bet regt te vertragen,'
De vr,eg is natuurlijk in hoe vt>rrt3 w . t hier vertra..
t.llt:lcbuldigen niet met de 8chuldigen te v-erwarron.

Toen dit gobeurd wao kwam de politi. en bezeit.
den werd.
AAN ERNE COBRESPO:NDENTJE uit Amsterdam dd, 4,
October aBO de Londoll amI ()hin« 1.1:pre&a, ontleenen

wij:

beweerc

een

Men
algemeen dat
der eerBte hervor ..
mingen van -den Miuiahr Beijen die van den ulil ita.iren

ataf .ijn .al.
"!)u ~i.:J~:':' -,~.l ':..,..u, ~ o o, ~;i";f c:;~t· ... ·:l.. UtoIefL eun6 ou -

gunstige wending genom(>n;

men vreest dat hij niet

herlteUell .al.
De Prine v-ao Oranje wordt eertut&sgs von zijn lstlg-

Samarang.

durig buitenlandscb verblijr, terug .er.. aeM.
V.rd.r beweert genoemd blad nog, d.t de "ook van
den van boogverraad be.chuldigden Graat ,an Arnim
door het Staata-Ger.cbto hor te Berlijo i. behandeld

Intu810ben wordt .an betangb.bbonden vrij gelaten,
ook op andere d-.gen bllnne brieveo aan het poekan·
to 'r to do.n bezorgen. De doorE.nding heeft .teed.
pl.ato p.r eerotvertrekkonde post.

geworden.
Graaf Arnim was niet verschenen, het Buf he efv
dozenbij rerstek. veroordeeld. Omtrent het vonnie
weet men niet8 met zekerbeid te melden

WIJ vxaNEMBN dat de Bogeering, nosr Banleiding
nil het bekende rekeat van de Javaanoche vrouw
Kaooie in zake den gepen.ionneerden A ••. He.ident ian

Onderneming Saengei

Omb'ent den moord op de familie Luhmann op de

ij'erig onderzoek in doze

Ont..te' d en niet in staat een woord te epreken,
trok hij zijne vrienden m.t oioh naar den ingang,
waar~ .:: or zy de kerk binneDgekomen _waren.
Do dicbt.r.. en de kun.ten.ar braebten een .lope.
iOozun naeht door.
Den tolgeuden. dag, oDg~¥eer 10 uur !8 morgeoa
trad Marta Antonia d. woonkam.r binnen. George
Sand .n Cbopin waren doar bij de kinderen nag un
'\ ontbijt.
,De di.n.tbod . . .g een w.inig blljek en ontet eld.
,WIt i. er gobcurd P" .raagde de .chrijfster haa.Iig.
,}'rater Eusebiu8 ie heiUlolijk de abdij ontvlucht/
antwoordo!.eMaria Antonia beklemd, "en bij ..1 wei
niet meer lerugkeeren. - J:k ,and ,jjGe e.l open,de kroez8n en pzen stuk ,geamoteo, de krlliden t yer
den .loer geotr.>Oid en de kaisL ·opeD 'en ·Ieeg. EenL e
j

Diski op Sumatra'rj ooatkult

:~~~;~ll~:~:e:~~U1:~;~:~~~se~:OJr~l::o~~t e~~c~~:~~:i
co. dlt te weer, WanDt'er men de ruenigte der ontHcellldc vuorwerpen in aanl1lork in.; ne,"mt. OLll der
kurio8ite.tewi1le laton wU eene 0Fgave daarnlll volgeD, ale: twee oorringen met 14 diulDBUlt'D; een groat
guuJ.en lll~dail!oD Diet eon Vl.lg:€'l geg ..nocerd; eea grout
0: p: m edutU\.In met paNld en. pOl'trdi cen z.wut llleda:llon met eon parel; eeo gvud.;n wedl$illon met haar~ts rk; cttn ~ullden boro!og~ ill etuij ee n gouden kettmg; ceo tll "eren col har ; eeu paa.~ zil veren arm banden, oortingen eo brocb e; e~u .klein gouden krllisjej
tl~n grll~len go ud ~D . getlp; 42 ~vudeu kabay a knoopjes;
duer"..., tdem _IDet ge~ Jt;! eteentJt!sj ceo gouden viJJger-

:::d, ~i~:;~;~~:~nl'[)!~:~~nPJ~:m~l::~~dnei:~~;r~eijtg~:~~
diamaut,-,n; een paar geif~ne goudell artnbandell; een
gl.luden en eeu ztln:ren \'Inge r boed, 11 zijd· n en gelmdllw aaroogB j 12 ziL\'er4!n forken; L2 zih' ~ ren lepels
.Uen gemer~t J. __
U. H. (1--. lJ.; eell kindcrlepel e~
,-ork, 12 z],-ortm heelepehje~: ecr.l !!"p 'T. il v.·... ~ n_ """! " .. an ....
oe n pOr Ge ~ODll.llolej O~II O'.ukji3 met geld; eOn bloed'ko~~
ra ten kettlllg met guuden slot en eell pur bloedkora l~n oorriugeo_ E t'D en ander ver tegen woo rdigt eene
waarde van eenige duizeude guldens.
Hoewel er bijna (Iumiddelijll; aall gifte fAil den dief.
ata,l bij de_ p :>litie i~. gedaan, 18 het neg Iliet IDLigen
geLUkkell, lU Weerwl1 van alle Dtlsporingen in p8nd jea.
huizell enz;. iets. van de g~~t~lell goederen op te epo.
reD, noell do mlUllte allonwIJZlUg VBn den dief te mogen verkrijg;t'n. Wel wortlt ala " e rllloede} ijk~ dader
eell iuiandtlche :Q.ui8bedicnde verdacht ciooh YODHl. l:mog
kan dezen __ n:eta. ten Illatc worden geiegd. l'oo b kan
het wei; lJu. met anders of deze diefstol moa t door
J

bekenden zijn gepleegd en weI O? gl'ond van het fait,
dat d6 kaat, \\"1lo~rU t d e guetle ren ziju ontvreemd, geen
"poor

VIID

braak

rertoont en

valoclten .!eutel i. geopend.

klnarblijkelyk: meli eeu

Do politie blijft incus.

sch.en ij"cnig 10 d" w-eer om den BchuJd:ge in hlmuen
lie krggen, doch heeft ougelukkigerwij7;6 geen and r e
&&Ilwijt.ing da3rt-{)e d an ce n op oct erf ge Y'ond en in-

land steil Daar hat strand van de zee afltlopt, aan a t" D
e.berpen yoet vaD •• n klip - volgame Dios - - de

IIWees bedaard, Itrederi k,' l zeide zijne vriendill, di e
traehttll!l hew tot b~dareD te brcDgeD, - ,wij hebben
gt!d&an wat mogelijk was, om de a.rme kleine VOOT
e_c n oagelukklg !~t te be waceu - dat Wlze poginge.n
zo.lk: ee..J noodl uttl:s ge,-olg hadden, 18 ni t:.. nze 8e hu~ d !"
IMijn drc-01U in Barce:onA; het rizioen op de
stoomboot! U J .i:.. werd weer d::.n geuoeg gew I.ar·
echuwd 1" Dlompelda de 0p,;ewonden kU[Jstenaar, wiens
ttekken de diepate verslagenbeid teeke .. deo . 11 War.rom
gaf ik u geb oor en geboorzilamde ik n iet de ate m in
lDijn binneoBle 1 di e .mij ge bJod de~ grond loan Ahj ,)rCD
Didt t~ bei:.reJen? Had ik da.uaau ge'iQIg gege ,-en,
dan ~ ou Pllquita niet zo:) treurig I!an rnu ainu go!
ko men .z.iju - ik ben de corz~ak '-an haar dood!,l
;: Hoe dWaAH!H a.ntw(}ordde GeDrgl! Banti erDfJtiJ en
verwijtend. cHet ongelukkige kind zon vroeger of later ge,allen lijn, ala otf~r ,an den eerstt'n den bt'liten
aa!l.,al taU krankzinDigbeid, II
Chpin acludde hat booed en wilde zich bausUg uit
de eel werw_ijdereu .
~,W.arhe~n (" -vtaagde de di(.~htereB bet, 'J'gd.
.lk: moet m.aatregt'leB namen YolOi"' 01:18 dadeiijk
,"rtrek. I" lllidde het &ntwIhlM .

lijken nn Sane'

0 eo .ijne kleindocbter P.quita g.vonden. Sleepte de waanziDo;ge het ongelukkige Lind
met opzet n8'" die rotaeD, beeft hij hoar daar,. (:::e9meten ~n i:t hij baar vervo!geDe DBgolfprongen, of
zijn beidan daar in rl,",n duiateren nacht door cen

toe.al omgekomen? Niemaad weet dati God .ij huone
arme eielen geoadig!"
Maurice en Solange lItaarden de dienstbode, die l'en
kruie maakte, aan: zij ademden eigenlijk oi'gt'rui,uder,
want nu de dollemaD dood Was, zoude'l zy '8 aro3da
ook we) weer in den maneecbijn door den tuio mOgen loopen en do oode romanti •• be boogte on b )Ve" '
gangen 'opaoeken.

boeren van Valdemou bewdren bovendien, kort oa

Geo'ge tialid r.rbleekte en f1ui.!erd.: ,arm kiud I"
Cilopin zonk bl.ek en be vend op d. sopha en waLli e:
Toen de dieil terr8 den toestand van baren vr; cnd
be.peurde, ",.nkte lij de dienetbod •• ich te verwijd.".?

nendeo blik met elk.ndor.
,M..r dat i. nog ni.t alle.!" ging Maria Anto~ia
Yoort•• 'Mon heett dezen morgen, een uur weatelijk
911D hier, dlIIl WIUII' het fo\Qch,ige, geapleten boeg-

- '1'en hui1.e vaD een offiolier den kllpt, der .A dil
G. de Wij., in de onmiddeJij~e n.bijbeid
van de woniog nn den legerkouHuandaat e J dna ale
?et ware onder de oogen der WBC?t, beeft eergitsteren
1n da~ lalell u_vo~d een br u: aId ~lerdttd pltlata geuad J
een di~r8tpl, die In do 1111tot9trl Juen ziju wederoade
Diet hud. Dd olticier beyond zich lll Bt z~ue echtuonootd in de opera en van deze gUtldtig.;, gde lenb~id
Bchijut een _m,et de inrilJuting Vl.Ill bet hu ill ze~r goed
b,kende dlet to b.bben georu k g(lfn 'okt ow met
etm YAlflclleu sleutel ill eeQ der kamer8 een kA8t
te openev] wasruit aIle kOi.l! tblmrhcden door hem

lerie

eohrijft de Straita Times.
Wij bobben omtrent de vree.elijke !lebeurtcnis,e n
17den Oot. ·..oor8...11en 01' Deli bijr.onderheden

het ••nbreken .an den dag, dell frat·. , g.zien to
bebb.n, bij begaf .ieb, een welge'lllde · hand-t,·.elt
mec.l •• ponde, Qve< .teile bergpaden d.n weg llear
Palma op."
Georg. Sand en Cbopin ..is.eldeo ee3 ••• tbetee".·

heiJ van de

grc!Jl8 'AD

DJokja, eene formeole ketjoe-

.

a~::ijo~~:~:er:!~:~ ~:a!ob ~r:e:e~:~~n::~:t~::::~:~

van den man in bund gee toku en bern daarna vree~
B~lijk toegetllkeld, ~',od Bt men 'ro (.lr bet behond vau
zijo loven 'freest. D e ketjoea bebben hem blijkbaar
sJechtt! Da~r het loren wiHon staao, on aan de zelfJ

:~sf~;~~:~:d;~n:~t~::~~' b:;~t ~ij t~O~~~tk~!~z~~~n~:

scbavuiteo bem Die~ op 8ta~nden voot ,-e rmoord hebben.
.Men ,rermoedt dat hier ,-oorname!ijk wtaakzucht in
het epel is geweest.
lVoratenl.)

HANDELSJ3ERIOff'rEN.
PlUJSCOUJH.Nl',

~e N~::!~;~V;;;~~iging te Samaraog. , __

opgelllaakt door
KO~'FII~,

Gewone b. j' 46.-

,sutKER, W. I.

"nllgenueg opgeruimd

bereiding

INDIGO, j' 3.25 a j' 3.75 nomiuaa!.
KOEIiUIDEN, Ie .oort f 0.36.- p.r If:
BtH'FEL • 10 .oort f 0.14 a 0.15 per pond.
RIJS1', Java·soorten Ie 800rt J 8 2••oort f 7.25.voor comBumtie.

ROT~ING, ~:

k:. ~ l~:= : :- 1~:= ~. ~ict,tbr

•• kt

Wi.solko. rs op Hollaud 6 mil. da to, p.rtie. 102'/, ii
102'/, . BA.NK. 102 l"&.OTORIJ pari.

Brazilies Koffiehandel.
wBsrde van It product g"durende het tijd l' lIk 18591874 niet minder dllu d6 heJfc waa rau den gezamen*
lijken uitroer. 1>e 8 fln plantiogen van 't gew8S strekken zilJh dan ook: re eds uit ra.n de Anl!lzone riviof tot
aan de prolill cie Sao Paulo e n ran di3 kUBt tot aan
't uiterste we~ten ":Hl n.iatto Grosso, tlGt is Oier een
rlukteruiOlte
a 000 000 kilometer.
Doo r klim&at en bou\:!Iw l:egunBLigd heert de ko f.
fie ~ee lt z I~h zeer s tl ontwikkeld; we i is waar werden
in den QIl.Dvung dt} boonen Diet ruet de \'ereischte
zll rc;\ uidigheid bebandt-ld, lOt;at" de slecLt!3 Ds.m, dien
' t protiDct daa.rdoor PP de .Europ~eliche lUt:rkt had n::r~
kragf:'D, is tvcll l'c~d~ wegg'nomen . In ue J&atst~ 15
jar8u in du quu li toit van de BraziclkoUit!' da.n ook zeer
toegenomc o, ,'ouri'll ten ge\"ulg~ der ingevoerdc machi~
nDle en verbcterde bereidi.o g, zoodat bet pruduct thana
m t!t eere wordt genCJ: md Cll wcl een5 onder den naam
,-an Java 01' Ceylvu koffi} t.rr OlBrkt; !romt.
Een 8chitt~re lld getuigenia roor de verbeterde Bra.
zit: h ofIia werd r~{'tl:J in 18U7 \'etk:r~geDt tJen de jury ,
ue r Parijsche tentuoDstelli og aan 't product de gQuden
mcd lli litl toe li oude, een eer, die a~D de o','eri ge inzendingeu Die t moc bt t e btlurt \'ali en. Ook: op de- Weenet toutooul:fteliing ha.nJhallfJe de Brazielkoilie- baar
naf1Ul en \"erwier!' zij z;elf.s de-n boogstell pTij~ , het e e~
! edi plo ma , .8: ;uilicB product i:; ovk. dll.arom "lion steeds
kllDlmenJe betcekenilf, omila.t eo IUlderc Koffiestat:en,
Ind,c. Middcu · Aweriks, tit. ilowingo, euz, g~~n of
slee-lit:! ge ringo \"ol'd eringen lllllken met ue hoer-eelhe.
den hunner alluvoere a.
\V il weo de \'ertueerd ering d~r Brazielkoffie in
weli!!prek eu ue cijfera, dan Deme men den e-cmi rldelde n
kulli"' Ult roc r get1ur~vde da jllren lS80-1S-=':~ en dien
YaH ] SC9 -lS'i--.t. Di d ge1Uidde'den b ~drnegen nl. 83
687 SJ,6 en 165 11:J, :liB kilQgrarnmen ter waa.rde vun
18 271000 eu 91 tJU800U l\lilftli B (de )li lreiEf &er
'lfaalde ran ongo re er e~'n l:Ejkadllalder.) Uit de:,;e cij..
fers ;{;let IDCli, du.t d", kuffL d-uilvllcr ge middeld.. en per
jl\8r Dl ~l; 2,8U pCt' J wat de hObr eelheid l en met 11,
72 !JCt., wat hoedllnign.e.id u8ngulIt1 \"(,)Oruitging. ":"annce r we echtc r de t','fef'ja~rl~kscb~ middelcijf~ra oYt~r
de tijdfllkken lS 70- "il en IS"7o -'75 le rgelijkeu of
de ult\"oer<!n "an at) j"re.l l S70~' 7 2 met die nln
18i2~'74, dan blijk t 0118, dat de ui t:oer in de laatBte
jn.reu in liDg -reel gr oater tnlfot~ is toegenomen dan de
percentgetaillen TiLU :tCt1Je :eu, over 35 jaar genomen,
a&nwij1Oen.
Zoo waren dan d~ huevtelo€ ch:a per ja.lil' in 1870
- '-7 1 131 4053 79 kilugfll.W (t e r waarae '-!lD 76il900')

de deuten van de ,aal wllBrin de vergaderiog gohou

b.vol.n h•• ft.

PJOKJ A. 14 No •• mb.r. _ Meu bericht ona, dat
i[\ den nachfi faD 10 op 11 dezer 0p eene tabakeondornemicg bij ::;al.m iu het K.doescbe, duo in de nabij-

takkers, zoo kunnea wij niet ontveiuzen. dllt de grQ.welijke wreedbeid bij die ruofpartijen, 01;5 sen bcwijs
sch ijnt, dat achter die grnweldlldeo zekel' meer ma homedaan9cb fanatiBIDt} dan bloote roofzucbt steekt.

II

Politie van Str•• ten, een

inricbting reer in blooi toeneomt, zijn nog aUo wark.
tu;geD, die in zulk een schoo: te hili. bebooren, niet •
vo(;rhaudeD, en is men door de gift van den Leer d'Abo
in tlt.aat geateld in allell to completeeroo.

de, werd, to en bij opstond OlD dezo toe te l'preke o ,
begroet met kr~ten Van ! "O'Donovan ll 088a" terwij~
een 20- of 30 tal anderen lnid flchree uwend uitriepen:
;Volkomen Ilfscbeiding" en ,Drie boer.'s Yoor Mul·

cabij'"
Toen de verwa-rring die hierdoor onht.aan WaR, eenig.
sinh. bedssrd Wall, poogde de president up nieuw het
woord op te vatteDI mila!" de wanorde bego n 8nd~r
moal en bij ging weer zitteo. Opnieuw stond hij
ecnige oogenblikken l.ter op, ten ei nde de ondorateu't 10 niolt mog.lijk hier op aU.B soboono te .. ij"e . . !ling te verz oeken V\Jilr eell kandidoa t der Homo Uulfl,
lk deel ten .lotte eene proeve mee uit de ernstige
maar wedero m ontstond een hevig kruisvuur "liD :
en 80hitterende verzen 'an Sully Prudhomme - go·
, Wat h .. eft Home Hulc gede.&u" en dergeHjke. Klaar
blijkelijk merkte mon op, dat het ,eroltzake n der wano do
titeld Priere.
nA.h! si 'OUB 88viez com me 00 pleura
eeD afgetlprok:en werk wae.
De vine eew ct 8~ne foyers,
Ten Iaablte ontstond er een ernstig ge fe cht tnll'!lJ(~hen
Qu.lquefoio devaol ma demeuro
de l\~atioJt(11eil en de IIOlllfJ Rult'rs' en werden dolken ,
VOUS pa8seriez.
life-pr~ Bm verI! t'D andere wapeos vo~r den dog gebn ald
/I Si 'OUI saviez co qui fdolt naitre
en de deugaeJijkb eirl er van beproefd . Men is er eindelijk
in gCBlaagd, der;e oproermakerfl, (die VRn T.l'1Dden per
Dan. I'am. triste un pur regard,
Bpoor gekomen waren en W8art'AO w enig eon met
VOUB regarderiez roB fen~tre,
wond en en bulleD tflrug ke-erd a) meester t e worden e n
Comme eu haaard.
de z881 uit te werpen .
• 8i VOUB savier; quel baume apporte

bartoD, en die bloemeD verwelken nimmo,! _

~:~:"~~::;::~o~~~ra~e.~&t. ~~::.~,:::~k:;o~~~on~=!

Brazil,e't:t koffi ebaudei i3 nloU 't mt)e8t~ gewicb.t voor ~
d.t Rijk; d.t blijkt al dodelijk uit bet f.it, d.t de

• J'imagma qu'nn u.nge

Tout .impl.mentl"
ODlange w.rd over de hoofden von het fee.tviereod
AmBt.l. Mannenkoor door .ell ballon een regen van
hloom.n uitge.tort. Die hulde ..as geeatig ge,onden.
Maar de diehter doet meer. Hij .trooit voortdur.nd
rozeD uit oyer ODze hoarden in de uren ,an eenZ8am·
heid .n orerp.iDzing - hij stort bloomen uit in onze

.·

Wat do beweegrodeoon der rOovor. betr.ft die ook
b:ijken. dit berigt b. hooteo tot M.homedaansehe Ba.

.... Le perc, a toutcs ces chimereB,
Bepondait aeulemeot: - .0 lee m~res, lee m~rea! 1I
Et tie pencha.ot vere elle, ajouta -t. - "BalJ! dis moi
Tuut ce que tu voudras, mals l'ange ic i, c'esttoi !d

Comme une lIoeur.
.Si VOUB savioz que jo vous aimo
Surtout 8i ,OUS eaviez comment,
VOlll entreriez pent- etra meme

~to1l8.n

jl. geboudeo :
Lord F. G. O.borne, die de vergadering pre.idoer·

A notre cberubin ,ient encore parler!.

Au coour 1. preBence d'an coeur,
Vou. 'OUI aBSoirie1, aoua ma porte,

h. o.~ek8el

lan.d;'Ch
..... Wi
In. .Yo.or onz•.ole.zera
van den 10 01,' . ~••r .aak op de hoogt• .t. hOllden.n
~~~~~n·~o.d~;e:~n. n.alD . v~n denbrutat;~~~~ .to
. pg
_._ _'_
. .,
(.J
SOLO, 14 November: Naar wij"Jrnemen i. door
den heer G. C. d'Ab. aan het gal'hizoonalltier o.n
sam van f 1000.- g.acho.ken en aan de Gymn.sti.k.

_~

I:

Mijn voorgevo ,-ll"

_

Verlut ilD 8 " ~ ceide tYI , gij bebt den heer C!wp u

door u.-e akeHge mededeeJingeu !erBcbrikt - been
..oord meet daarover: 1I
Maria ~"toni. Terwijderdc .ieb .erbluf\;.
Nauwelijke had zij het .. ,trek •• ,laten, of Chol'in
aprong Y8II de eopha DP, On ,erliet ilo koottaachtige

baaat de ontbijtaf.l.

n., kind.ren 'prongen oDtioteld op.
tI&od

r_

op . •

Oo\;:

Ge3rge

V,,"

J

" Moeteo we nu t'crtrekken f" pru!lgt! Maurice.
II Tba.nB, no. de practige leota kom t ['1 V"oegde S:>

lange er bcdrJ.fd bij
,Iuderda.a,.JJ miJD vriend
m erkte s:-- r-ijfhtrr op,
.-wlj zoudell nu eigenlijlt _~erat iu de gelegenheid ko·
J"

men 'fan het. bee riijk kllDllat -ran .dit e land nut t t)
kUllueu trekkeD~ Maar alB i -( da nk nan d~ i<iekelijke
m-e.rdpOlllning, waarin gij gebr!cut VI vrdt door aHe!
Wit ODB hier omgeefc! "11 11 8ll.n bt:"t: j lDgi!t gebt?1!rde
herinne.d, dun mo:t tk or oak 'rOOf" zijn, dat wij BOO
spoedig mogelijk. '- ~rtrdkkeD , wa!lt hier z-lUd.t gij ODS
ell u z~hen a lI e 151echtil denkh1tr! marteliugen berei.
den- Iii twijfd ni~t" of lhutl5J Jill bet l"OoTj.ar VOOt"
de deLlr staat, Lilt de kl ei ne boot we~d ra har~ tochten
naar Barceloua wee!' aau\"sngeD; !ot~n wij ona dUd
reiH urdi g; maken en afti~ n ,'an cet '-(rder ,-erblijf
ill dit paC'aJije, d~L '·OQr ons onder ro £~n elechhr-cr·
l8,dt'r;ijke eli1-:l.g~u b ~rgd,, _h
If Aldul . _ op naft! Ftllnkrijk pi -r:ep Chopin 'ferheugd en rerruimd ademb.alend, a1e i~lli &nd. di e nit
een z~aren .ng~twekkend e n drJO m octW'sa\:t
ir ZOO loy het l" ant.wQorudl! Georg~ S&lld zuchtend.
A

~

I

eiB) en in 18'12-11l'14. reeds.1880790(l8 kilogram .,
. JNLANDSOB:, . OND.lllRWnS.
,!"mde van 112729000 Milreia), D~ v.rme.rde~ing
. BIJ DE PLAA~SEL?KE ISLA.NDSOBE
e luatstevierjaren beliep dus14S7 pOt. per Jaar
TE. POBRWOREDJO, .•
d.e· boeveelheid, en 15.88 pCb., .~~~ de boadanig- . TE TJANG~~6E~;I1~~fr?Ei~~rETNN (RE' ,
Batavia dd. hadenbelref!;. Er Was dUB een verbooglDg van .11,51
ONTSLAGEN: Fervol,als lid, raden adip.uTjo.••nquantiteit an van 4,11 pOt. a. an. qualiteit . kro Negoro, onder dankbetn'gWg. v.oo. d.e door ho.m
In de. Tw,ede Kamer i. de bar.ndBlaging van bat
rneemb"a., vergelaken nl. met de cgfers van 1839
alB zoodanig bewe.ene. diensten:
Wetontwarp ovar da regeling . der vannoot.chapp.n
~8H, die we zooeveo mededeelden.
BENOE.MD: Tot I1d raden "oell~nggoeng Koesoeaangevltngen.
pe tegenwoordige koffie-cogBt VAn Bra.ilie 2 wordt
m~.!:m;e~oR::r:::t v::r ~:~;:~~.!:he diatriktnn ia
Hob voorloopig V..aJag der India.he Begrootlng i.
d••op ongevear 2030 millioan kilogr. ga•• hot ( Is van
BIJ DE P LAA.TSELIJKE INLANDSOHE
vertlcbenen.
gan.che produotie der aarda), waarvan Bra.ilie zelf
SOHOOI,KOMMISSIE TB TELOK-BETONG.
H et oefanings-eokader van Our09ao is sangekomen.
verbruikt en '/, voor den wereldbnndal beBtemd
ONT:,LAeGEN: Wegen. vertrek eervol, alB lid, J.
Geper sionneerd: de Opzienar bij het B08.bwezen
Er zuu pI. m. 600 000000 kollieboomen in 't ge·
Young en S. W. Tromp jr. onder dankbetniging voor
van der G.rt .
.'~eplant over een oppervl~kt.e van o!lgeveer 660000
de ala zoodanig door hon bowe.en dienaten.
Omtrent het maken van d. haven te Batavia ia
BENOEMD: Tot lid. J. S. G. Gramberg. BekreDog geen beslisilng genomen. '*
tar's der residentie en P. J. Avis, konlroleur dar
Fene wijziging in de' Zegelwet i. in bewerking.
afdealing Teloh.Batong.
~:e laat.te bebooren: Rio de Janeiro, St. raulo, Mi·
Ter bes~bikkiDg gcstcld de ingenieura: Melchior, de
Door den Resident der Zuidor- en Oo.ter
;:, Geraes en Eflpirito Santo. In deze provinciee is
afdeeling van Borneo is
Bor::-:, 13ueninek, HaveJaar, Triebart, van Kol en
; gewi.htige landbouwproduct een bron Vfin rijkdom,
Hein.
'.
BIJ DE PLAATSELIJKE INLANDSOHE
. ' nog opweegt tegen de gaud. en diamantmijnen
SCHOOLKOMMISSIE TE BANDJER\IASIN.
Het monument te Alkmo&r ie onthuld.
.' andare deelen deB RUk •.
BENOEMD: Mas tommonggong Soerio K ••ooma,
Gra1f van Nesealrode, de Grootllleester van den
ronggo der afdeeling Kween, en Kam.loedin h'n Nan·
Bulis "hen Keizer is in den Haag aangekomen, en
doeng, H(i bij den Jandraad ald •• r.
doar de Koningin ontvangen.
Departelneut van Oo.-Iog.
Besluiten en Benoemingen.
DelI November ..I de geul van het NoordzeeVERLEllND: Een tweej.rig veriof na.r NederKaD$11 gereed .ijo.
lA"d, w~gen8 ziekto, aan den onder intendant der
Bij Koninklijk be.luit von 29 September 1876 no.
H,t lijk vaT< d.n Geoeraol de Roij van Zuijdewijn
tweade kla"e bij do milit.ir. administr.tie 1<'. B.
is met milibire eerb~wijziging{'n te Breda begrayen.
a~~~te~l!::~l!~;e::enhe~t;~~~e~n !~d;~;~d:::: Sexauer.
ONTSLAGEN: Eervol, uit Zr. MB. miitaire dienst,
De Rotterdamscbe Kamer "an Koophandel heeft
,'-:ming verleend tot het dragen van bet Prui138iscbe
wegens overgang in IS lands burgerlijlre dienst, de
den Miuister vlln Ko1onien do nnndacht do~n vesti~
:'inneringateeken voor den veldtogt tegen ,ll-'rankrijk
tweede luit nant·kwnrtiarmeeeter by de militaire ad?B70 en 1871, hem door Z. M. den Duit.chen
gen~op de herhaalde storillgen iu de telegrafische
minislr.tie H. Th. Hendrik ••.
~!izer, Koning Vtill Pruissen geechonken. Bij beschik:gemeel schap met Indie en aanbevolen een kabel te
Door den KommandaDt v.n het Leger en Ohef
," '-.ig van den l\:Iinlster van KlJlo~iell van 21 lSeptcul·
leggen van M.dra, of Point d. G.Ii. naar Sumatra
van het Departewflot van Oorlog il]
r 1876 L.. D, n. 38, is de hoofdonderwijzereB,
of J.va.
Nederland8.h-Indie .ij,'
"jufuouw A. J. Moreau, get4tt.ld t;er beschikking van
De Maat.chappij vao Nijverheid heeft zn prij.vr.OVERGEPLA1TST : INFANTERIE. Bij het Ie
n Gouverneur GaneraDl ran Neder!undsch-Indie. om
batiillon (Salatiga), de mujoor A. T." H. Lubeck, van
worden benoeDld tot hutponderwijzeres voor de die net
gen uitgeschreven \'oQrnl op Indieche Yoortbrengeeien.
het lOde bataillon: (Samaran~), de kapitein W. O.
taar. - Door den l\iiniatet' vau Kolonien is het vera
Graaf Arnim is veroordeelil tot vijf jaren luchthuis
Klate, van het garnizoeIlsbataiUon der Zuider· en
~ DQnr Nederlaml, verle:nd nan de ambtenaren J.
.tr.f.
OosterafdeeH,ng van Borneo; Bij het garnizoeDsbatailloll
. A. AIHog Siberg, laatetelijk kommie8 der tweede
Er in 8pl~ke van eene abdicaiie van den Keizer
ill de Zuid~r- en Ocsterafdeeling van Borneo} de
'68e bij de poet· en telegra]f\iienBt in Nederlandsch
nlon Rualand.
eerate luiteDsnt .T. W. 'Vij!'!, van het etrafdetschndie, en H. Timmer, laatBt eer~te bulp'Hluerwijzer
ment to matten.
n de openbal'o derde lagere school te ~oerabaij8,
.. VO!gCllS f!l'ln Henter .~
wl'ten onze LeLer!! reeds ilat
ARTILLERIE : Rij de Ie kompagnie te B.t.via,
rlengd voor den tijd vnn zes maanden en dat aaD
JiL \'an wege !ten Staat Z(ll
a18 kommandant VBn het detachement o.rtillerie te
n ambtennar G. E. van Olden, hu,tst verifikateur
HEDACl'TE.
E(li, de eerate luitenant ]~. StQPpcndaul, van de 3e
r vierde klasse bij de in - en uitvoerregtell en 8ekorupugnie te Atjeb. Bij de ge kompagnie te Batay-ifl,
DBeu in Nederlaudsch·lndie, na.der verlcngd met zes
de kftpit.in L. K. Chevalierau . van de 22" komp,g
l--'Pden. Door dl'n Minister van Kolonien is het
A FlugeslagenV·endutieo.
nie te Atjeb; Bij de 21e kOlllpagcie ta Banjoe- Biroe,
r10f Nederland. verleend Bon dvn ftWbtenBar P. N.
de aerate luitenont J. H. Ylm Holet PellekaaD, Van
n "Doorninck, gewezen kontroleur del' tweede klaefl6
de 2e k')mpagnie aldaar; Blj de 3e kompagnie te
j bet binnenlandrlcbe bes! uur op de bezittingen buiYtijdag 17 NQvember. In het locaal rnl} en oO:lr
Atjeh, de eerete luiten8ut J. A. Aillwrood. van de
n Java en l\iadu1'4, voorloopig Voor den tijd van zee
n. A. 'Wermuth; ran onuitgelo3te pBndgoederen te
21e hompagnie la BaIlj.)e Biroej Bij de 2e kompagnie
',3.anden verlengd buiten bezw, nor VDn den iande,
Pekodjlln door don ps.ndLlOuder ~l'nn KBm NgoB8ao en
te Banjoe-Biros, de eerst'J luitenant D. H. van Gorvoor rekening en ten huize van den heer H. A. van
. ::JIVIEL DEPARTEMEN'J'_
kum, van de 30 kompagnie Ie Aljeh; Bij de 22e
de Pol door Bouma.
VERLEMND: Een tNeejarig verlof ",.r Europa,
komp.gnie te Atjeh, de hpitein S. A. Boa., van de
~genB ziekte, Ban den kontroleur der eer",to klssse
9d kumpngnie te Batavis.
j het binnenlandsehe be.tuur op J.v. en Mudur. J.
ADVERTENTI1i:N.
: "an den Brock. Een tweejarig verlof flonr Europa,
egens twaalf jaren onafgebroken dienet in Neder~
~j
~;
ndsch-Indie, Bu.n den ooderpastoor bij d~ RoolUach
atholieke gcmeente te Bata.via A. P. O. van l\-[oorael.
SAMARANG.
'en tweejorig "erlof DBar N ederlAlid, wegens meer
Op Vr{jdag 17 November, by
A B n g e k 0 men Stl It e p ° n.
1m t'i\8.ulf jaren onafgebrllken diell:it in Nederlandaeh- '-1999
G. A. WERMUTH.
Ned. Ind. Brik Saodin. ge •. Secn S.let bin Oe, v.
Idie, aan den kommiea der tweede k18Bae bij de
Indra.m8ijo~,
' )stdienst P. L. G. '\VeIter. Ben tweejarig rerlofnsar
Ned. Ind. Ba.rk Kalimantan, gez. Moham t Saleh,
uropsl wegene "ijft:en jllren onofgebroken ilitllst in
V. Soerabaija.
ederlBndech-Indie, uan den opziener der tweede
Noded. VolBchip S,,'ana Joh.n., ge •. Valk, •. 8anas so bij het mijnwezen P. J. Tant.
zunen worden verkocht zon ~ er reserve:
joewangie.
ONTSLA.GEN: Eer."l, nit '. lauds dienst, d. bulp.
14 kisten p11ike Champagne.
N. I. Boot G. G. ~Ieijer gez. :Franseu, van Batavia.
lderwijzers nen de openbare ~weede lagere echool
0(23)
G. A. WERlIIU'l'H.
N. 1. Boot. Generaal Pel grz. Zuidel'llOud, '"U Soe·
1 Soernbaja, E. H. M.
Sgrifr. Renol, uit ~J 18n<.1.1
rabo.' a,
:enet, do gewezen opzigtel' tIer derde klasse bij de
N. I. Sch. ASBsie gez. Hadjie'Mobamad . riep, van
lsnst der spoorwcgen op JUYtl E. F. J. Hennings.
BandjermBsaing.
-it j~ lands dienst, de gewezen klerk op het resiwcgens Iijdge-brek op mijne laatate Yelldutie
N. I. Bark Bnrgemeester grz. v/d. Boren \'an
entie kan~oor te Djokdjakart. L, A. Lam,lag.
niet \-"erkucht" zullen 1l1snu worden gerenBata.via.
BENORMD: Tot l,ulpprediker teu dien.te der
liseerd Z 0 n d e r r e 8 e r VB,
N. I. B)d. v. Midelburg Friesland gez. A. B:k,
"llaudscbe cLristengemeenten te Amaheij (Amboina)l
V rj,jdag 17 c1ezer.
• benoemde hulpprediker bij de inland •• he cbr'svall BBta via.
2022
G. A. WERMUTH.
mgemeeliten in Nederlandecb-Indie N. Hinnoij. Tot
Zweed. BArk AdromaJa gez. Leumberg vnn Butavia.
ofluuil'e op het residt.::ntie kantoor te Djokjokarta, de
Eng. Rark Mar8nd \ g?-r.. James r:Peijme8, van BangiovctraDalnteur voor de iaVQ8nSche talll nld88r U. L.
kok.
f. van den Berg. Tot lid b~ den land of .II in.h ••••
V e r t r 0 k ken S c h " pen.
zal worden f'erkocbt:
~4d te Menado, J. H. Pattij[lama, derde kommiea op
Ohin. jonk _Hin Fok Hien, gez. Hok Ting, r.aar
Et"oe partij Olie-, AZ.ijD~ e _ ZUUlslellcD,
'Jt reeideutie-kautool' aldaSf.
Soerabnija.
Eene partij pui.lte Cnliforniecbe ChocCllaad 1 en voorts;
, BIJ HET BINNENLANSOH BES1'UUR OP
N. I. Prou Top ge •. Oervoe Besok, Danr Kaijlie.
,,;en vat ~ontspek (Stllksgewij7.c).
JAVA EN lIIADURl.
Aangekomen Passsgiere.
(2024)
G. A. WERMUTH.
lNTSLaGEN: Eervol, uit hunne belrekking, wegeno
;iekt~, d,~ kontrole~r8 d~r t~.. eode ,....klR!Brl ~.
F. H.
~ YOOR SA~~R,ANG. H,o,of~ .. I~g. v~n ~gm.md:

SOHOOLKOMMl~BIEN.

TELEGRAMMEN.

:f~~r~:'h::f::,ig:nX:~;i~:i:;e:e:~::o:::a:e=aeB:a~~:t

.:i:e

j

J

SCH EPs-n Rill ell T N.

COlllmissie Velldutie,

VRIJDAG 17 dezer,

'l'wee kisten verlakt LEDER,

J

j

..--500· kistj~s· . ·. \yaschzeep,--•.

I

znllep. morgen 17, dezer,
wozden vezkocht.
(2')38)

IWERMUTH.

De verkoop
van de p.rtijan

KOFFIJ.
op mijne vendutie van m01'gen,
zal plant. worden:

--precies teu 10 uur.-WERMUTH.

(2041)

Vendutie wegens vertek.
Op Ding.~dag den 21en dezer,
zullen BOESMAN &; 00. ten huize en voor rekening
van den HoogEdG. Heor

A. J. H. LUBECK
ARSENAAL·STRAAT.
vend.tie houden van Z'loogEdG. zeer netten en goed
onderbouden inboedel bestaande uit:
BankeD, StoeleD, TafeJa, KnaBpjes, Ledikanten, K8S·
ten, W.s.h-, Bten· en Rond. tafel., Petroleum lampen in aoorten, een frsal collectie

BLOEl\IPO TTEN enz. enz.
(2006)

!.

.l.)o.l.1\,11<;\ill

VUl-,t

lii;jU

Lotagu

ell

--'.J.

VV.ilp~t4l1~.

BENOEMD: Tot bntroleur der tlVee 'e kl ... e de
spirant.kontro!eurs L. Oh, H. }"'raenkel en jhr. Ijl.
-. van Haeften. Tut n,3Firant,-kontroh ur, tie aepiraut
ontroleur bij het" binnenlandscbe befltuur op de be·
ittingen buiten Java en Madura L D. J. v.n Elk
n H. Th. Hendriksz, l'cr\"ol ont,slagen iweede lu;,enunt-kwartierruoeater bij de -militaire administratie.
BIJ HET BINNENLAeNDSOHIl BESTUUR OP
DE BEZITTINGEN BUHEN JAVA EN
lI.:ADUllA.
BENOEMD: 'I'ot kontroleu" der tweede kl ••• e, de
.:,spirant konlroleur J. P. Th. V.ll der L'th. Tot aa·
?irant"kontroleur, de twe.ede kOIDmies bij het depllt;ament van binnenlands.h be. uur D· G. Beck en de
wmmie. op het re8:d<ntie·kautoor te Djokdjokarta F.
van Braam Morris.
VERLEElI<D, De titel v.n boofds.hout to Samarang, buiten bezwaar van den lsnde, Ban B. van Vi
anen, Bchoub alda.ar, en zulk t~r belooning yoor de
i;door hem bij de policie bewezene goede di"'Dstp-n.
Door den ReBident der L.mpongoche
distrikten io.
BIJ. DE PLAATSELIJKE SOHOOLKOMMISSIE
TE TELOK·BETONG.
ONh;LA.GEN: Wegen. v. rtrelr, ee..oI, al. lid, J.
,Young, onder dankbt«;uiging Toor de door h m in die
betrekking bewezene dienBten.
B!~~!~~: Tot lid J. B. G. (hamberg, 8ekretari I

-

Schutterijell. enz.

BIJ DE SOHUTTERIJ TE PASOEROEAN.
BENOElIID: BIJ DEN STAJ<'. Tot tweoden lui.
tenant-.djudant, de .erg.ant O. O. van J uneker Bigatto, v.n het korp•.
BJ.J DE SCHUTTERIJ TE MENADO
BENOEMD: Tot kapitein·komm.ndant, de eer.te
;Iuitenant D. H. C. VerplQegh Cb.,,';, van het korp•.
BIJ DE SOHUTTEBIJ TE MAKASSAR.
BEN OEMD: Tot leden VOll den krijgsr.ad, de
eerale luitena~lt W. A. Moraux; de tweede luitenant
..1. A. llrugman; de Bergeant-majoo. J. H. Koekerits;
de. Bargeant A. O. Orftomer; de korporaal H. Bauermann,
en de Bchutter Le Oerif, ·Tot tweeden admini.tr;;teur,
de tweed. Iuitenant M. C. Kraan.

L.. ..,LU ".d_.. u Lll tl ,

u

.... ~.utic'-o:Jti

tll

U

vcH,-O.I<;..o.1u';H_l,

-'-'lOll --"----,-u" ..

' / l.l

Bro'k, Eeht en 1 bediende, Wedhono Uaden Ario
Notroriujoj)ij Hcht.l kind en 7 bediendeD) Mejllffrouw
Bronkhorst, De Heeren S.lemonde en 1 bediende
Ceulon, Echt. Zuster en 1 bediende. Mevrouw Eekenl!l
en dochter, l\lejuffr. Miolie, Den Heer GIaaflllndt,
Yerder Z . .uI. troepen, Bannelingen, inIQ,Dders Chinezen
en Arabieren.
VOOR BATAVIAe. Ingenieur Sp.nj.ard, kapitein
Artilerie Guidp, Schout Witte, De Beeren Har:og,
v/d Linden, van Lenbet, fan Sondtregger en 1 b,,·
diendo, Boral, Men: Witte en bediendt>, verder Z.
M. troepen, Bannelingen, Ohinezen en Arabier~n .
Per St. sohip Gener••1 Pel.
G"uv. Gen. Meijer,

Br~~~~ ~f~;r~u:R~:~'0nLu~::~~~t:ki~~i~:b~r!r::
de Kruiff, Drieaen t:n Meijer TeijdeD, beneve !I Z. M.
Troepen, BanneJingen, Inlanders en Chiner&en.Doortrekkendo passagiers,
Onder Intendant Brederode en Echt, rr. Klaa.,
De Heeren SchenDEl en Echt, l\:[ek. rn, BUijB, Bakker,
Rijfkogel en van 't Wou.t en Et'Lt, Luitenant Couperue, PakhllielQeeB' er Barkeij, Echt: en 4 kindereo.
Gep! Kapile:n RojenrsD.d en E'C1t, Off. v. adminis'"[,.'I.tie Taubel, offlr.. van Gezh: BuiD~n) Machinist H.
de Hees, Sluu'mon Kres. Kontroleur van Oldenburg
met Ecbt: en 1 Kind, De Heeren Adrille R.ffr.ij,
Maurice Abanden {,ll -rau Stolk, Hulppredikf:r Ben~
noij Illet Ecbt:, Ond.rwijzer Luitjes, Klerk Rijk•• hroef,
MtjlJfvrouw Plies, beneveus Z. M. troepen, banDe~
liDg~nJ Inlanders en ~

Yi.7J:kvv v .-,1,0. liv!!!.i·
VRIJDAG 17 dezer,

z-ul~en

worden verkocht precies ten 10 lim:

200 picots kofIij in Soorten
(20~5)

G. A. WBRMUTH.

MORGEN
znl nog worden verkocbt:

----}Jen kist

Kinder rrrompetten----

gescbikt voor SINT NICOLAAS.
(2036)
WERMUTH.

AD'. b.rk Nonpareil, Oobb, AlE"obay
Noorw .• Daggrij, Cbrietophers:en, Cheribon.
Zw. r Edgar Cecil, Bay-essen Oberibon.
Ned.• Corneli. Smit, Ouweh"nd, Brouwer,haven.
V • r t r 0 k ken S c h e p 0 n.
Ned. Bchip Indu8trie, Weidenaar Samarang.
" brill lacatrs, DubilOn, Samar1mg.
, Bngw schip Invererne, FOl'~maoJ PaB80eroeall.
, bark R. B. Ohapman, . . . . . . . . SoerabsYB:
N.-I•• Mabel, .I. Nooyell, Pamallook~ll.
J

00.

Op liiDldag f9 December 1876,
NGAGELL•
gelegen in de nahijbeid van Soerabaia, met de daal'op
staande Suikerfabriek, gebouwen, kampongs en verder
l\Iacbineritin, aanplant, em,;. eDz., sHes toebeboorende
son ~e er.en von de wed. STEENKAMP, geb. ROESUR .
J,Yameus de Eigetw.1·t!n,
(1905)
MR. J. J. C. ENSOH1:lDE.

Op _een nwler te bepalen dag,
In de nU\tlud, "JalluRI....i 1.877,

zu1I6n ondergeteekenden fOor rekening van be 1 aughebbenden ,'crkoopen. onder nadere goedkeuring van
het Gouv-ernemt'lnt van Ne'. lndie, de Huurrechten
fabrieken, g~bouwen en verderen in\'entaris ,'an d~

Suiker - en Indigoolldemelllin2,',
I!n.n~ak

en Peuginu; en on<lel.-hoorjcbedeu

gelegen in de Residentie SoerakBrta.

Afdeeling BoiolaEe.

ma~:t,VO~:;w~j{d~~tu:~~l7e: noB:;:rh::r:e~~

k::ke::rle:

over ouderhandschen yerlIGop.

Inlichtingen te bekomen
Sam. ran g,
23 September 1876,

-UOLLA~DscnE

by
DOBREPAAL & 00.
1672

hRUIOEN UIJ\--

van Albel'din.9 Thijm,
Pal ontvangen

bij

WERML'TH,

2042

·--E c h teO

II

vel' \' a I s c It I e.---

Japansche Soija,
ontvangen

bij

2043

G. A.

WER~1UTH.

BAZAR.
Zwaar vel'ziluerde Lepels en ForA-ell.
~ih'ermodel

Bauilloir. -

met en zonuer Messen.
Kaffie en Theeserviesen met ell zonJe1"
Pr.ebtig pleel<m Pre'enteerbl.deu . keu-

~~~~!:, Oli~~~~!: _~~z~ij~ !~"~ ~~~U~;ttj:~~ ~~~~~~~~~~ ~:P~e~:;~
den, - Zilnr Oxide Heeren Horologiekettingen J NecE'ssa:res -.-oor Heeren en Dames, groote keu@~
Dames Werkmandjes en Tsschjea,- Couriertst!:8chen,
Spoorwegmaodjes, - Zear 80lide Leeren Waterproef
Koffers in a11e grootten, Ja.pansche geeihouten
Koffers, Dameekoffers,- :Fijne rfoiletzeepen, Haarolie
van Dimarson (g 4) e d.lt 0 0 p). - Bloempotten op
8cbotel gebloemd en Blaauw J npanacb.
2010
B. KARTHAUS Oil 00.

L a Ii dell

V 0 I Ii' e II Ie U

Jl

d e,

VAN

f\" ederIRlldsch-Indie,
DOOR

De Wegens t?idgebl'ek

Dl', J. J. de H 0 LLA. N DEn,

op mijna laatste vendutie oI:..\'erkocht geble,"eno:

Bovenlitsaod werk, een vraagba-lk 'foor &1 ~~ wat op
Indie betrek!dng lweft, behandelt niet alleen O!lze
eetste vestiging t en de natuurlijke gcste-Idbe-id \'all
den bodem, maar bespreekt, ook net Algemeen bzstuur, Regte en :Finantie wezen. zOllwel in dB Gou"ernemenh alB VOfstenlBuden J Handel, t'lcheep-vaart en
krij't;8wezenJ de verecbillende rtlssen der lnboorlingeo,
de p1antenbekleeding des bodemi5, bet uiterlgk vQQr
komen, de kleedingJ bet karakter van den inboorling,
de t.ijdrekening, de ferschl1lende talent de re-rmaken,
de plegligbeden bij feesten) en geeft eindeli.jk een
ovorzicht over ieder Reaici.entie afzonderlijlr.
1'e bekomen in 2 dIn. «f 12.(2009)
by
G. (1. T. V AN DOBP &; 00.

Kopcren B 0 U ILL 0 IRS,
zullen als nn morgen wordun verkol!ht.
WERMUrs:.

(2037)

Tot sluiting van factuUl',
zuJl~n

Illorgen worden verkoeht:

6 vaten Spek van 5 kilos,
dito dito van 10 dito,

15

100 vaaljes it 6 & 12 sluks versehe UAIIING,

DATAeVIA.
AongekomenSchapa~

&;

zal de ondergeteeke!lde, op nader te &nnODCeren
plDots, in het openbaor "erkoopen, het Iandgned

V R I.J D A. G 17 dezer.

au

SOESMAN

"

Openbare Verkoop:

14 vatel1 BOTER goede kwaliteit,
\2039)

WERMUTH.

----1'. fJ B G .#1.6--.tullen behalye de reeds geannonceer:.ie

--200 picols KOF'FIJ,-nr.g worden verkocht verdere;

200 picols KOFFIJ in Soorten,
(2040)

WERMUTH.

y

Van den beroemden geschiedschrijver,

John. Lothrop Motley_
D~ opkomst -r.an de NEDE~L-.'. NDscrrE REl'rI:LIEK.
Eerste sfd.eliIlg 4 din. postf.
.
~
1'weede
J
Geschiedenis \-nn de Vereulllgd~ :Neuerls{':cien ee1lert den dOIJd nm \\"'l1XE~ D ~:X- aRETl'"S
':rOT HBI' T'W.i.!.Ll"JAlua nEiT.ilID 6 dln- ro~j 80 en iu
6 dln. poatf.
(:1040)
G. O. T. YAN DORP en .to,

.....

"

.., .' ... . .•.·810·.Nieola3s 'Pees(:
,'" ,

.

. '.,

•

. .. ' l

TokoPlijnaer,

: ' Zoovan ontpakt: .... .

o'

Eene in lJolle werki:ng zijrlde
~TOOMZ4.G'EEIJ,

NIKUW K1NDSRSPKELGOED, als:

..• . ,.

Ohacctl.
Bymnletten.
Sabel •.
Geweren.
Patroontas8chon.
Randsels.
Trommen .met en zondertrotopet
Trompetten.

Twee Loconiobiles12l'K ieder, .an J"hn Fowler.e "("'.
Een Raam ••ag van l!'awcott Pre.ton.
Eon·.Oirkel..ag •
idem.
EenCirkol ••ag van Robinson.
Een zaagvijlmachine van Ransome en Co.
All•• in goeden too.tand met daarbij hehoor.nd
Drijfwerk, Zagen, BioIDeo, anz.
Voor informatien "dres:'
2045
HUDIG,
Re mbeo -Samsrllng.

Kanonnen.
Boerenwageno.
Vracht ld.
OmnibuBsen.
Xoetlen.
Stoomboot.n.
Gondels.
Be8stenwagenB.
Spoorwagen8.
l'ijl en Bcog.
M.skers.
Tainge.e.ds.bllp.
Timmermanogereedsch.p.
Hoepel•.
Harmonica'a.
Metllal- en Glaoharmoniea'. ,
X.zernes.
Poatkanoor"n.
Brand.puiten.
EI.stiqu. B"Uen.
FraDBcbo
Hollandacbe Biljorten.
Eng e t8c he
Withouton Bee.ten.

.' "

Itt·· t· , . . ·

;
1:l.
. ~U 1~.

'.

1!,i'6Dece'~6er

f7an ,a/ • .
. 0; N.
. zal :de ' TOKO , vandeondergete~kende
'. . ... . des avondsgeopend zijn. ......
'

.

BeBtollin~en

~""

01'

aile soorten vnn Gezllagde en Ongeza:iff(le
D.JA'l'lE Tl OU']'W.I'i RKEN, bencvcns "
op BRANDIIOU'l',
wor,ion nangclDomen en ten 8poedigstc hdeverd door
de Age II teo,
.D. A. PEl\E~~A_ te Fe;nornng.
A. U. BOONE~iMER te Solo.
B. VAN STENUS t e [)jukja. ell
dOQr den A dministrdoteur,

111. A. BIERLEE,
Station Goo n d i b.

1820

~U6) I~l i/!I'i ~ @i~\1

lit
®.
~~ ~1

::~~g-IDozen.

B .. 0

lang

mooia Poppen, B'ollwdozen,

Levert:
Het fijllste Zwart CASIMIER .

onder guarantie
f 5 0.---

een Rok.

ALLES LAATSl.'f: 1\IOOE.

Fl'd.llSche Brooclbakkerij

- - .-

Vel'krijgbaar on groB en en

Soerob.ijs,
Agtluten van bo~· enBt8aude firma:
MAOLAINE WATSON 00 C"., BnLnvin.
Mo. NEILL en 00., Sanurnng.
J' HASER EATON en ('0 .. Soer.ba ii •.

W36

levrouw C. M. PLIJNAEB
beveelt zich voortdllTend Ran voor het

,. _['oko
Zeer

COl1lpleete Bruidsloilelten,
Bal-, Reis", Gekleede- en 'VandelCoslumes.

Pl~jn,aer.

CIGAREN,
COR'l'AOOS -l' VN'l'.lI\S

bij kis t e n van 10000-;-:; 00-100.
EUZIERE.

MAHGUEHITE

\' crkrij gen per \'at

lIt}

St. NICO LA AS-CAHIDA UX,
2033

Net werk en spoedige afleveI'ing WOI'dt vel'zekel'd.

rfheeserviezen
met g roenc eD rooele l'&urlj eg.

Jap Decile 'VI~ schatolhm, pracbtigo Riscu itbeuldoJ1 Hti k
en dami Crisial Glaswerk ill etei1<Ju \'an G e n 7 uU1.ijn.
2017
S OES~.1AN en 00.

C~,

BAZAR.

'"

i;~~i~;p~n

en Hanglampen. w•• ronder prschlige met groote kop.
pen,- 'raiollampen wit porcelain en met BroQ zen
B •• lden.- Echt StobwaBser I.ampenkoua.
2011
B. KARTHAUS en Co,

Chineesche Vloermatt(m,
Rood meL W it j).m~ord.
.
1.37 ned. duim breed & 95 eeD~ iper amsterd. EI.
1.14 "
• 80.
92 ,
• 65 •
BUlGE YOETVEGERS . .
1888
B. KABTHAU8 8n Co-:

n per do zijn rl eeachen.
H.·· t u.r 0.-

.r

1829

arc. j\~EILrJ

J . J. VAN R UIJYEN.

Bankel.bakkf~dj

SOESlIl-AN en Co.

EINDELIJK ONTVANGEN
de zoo lallg vervvach lp

~JA.CHT-GEvVEREN,
zoowel 'l'J'Omp als Achterladcrs.
2014

SO ES,UAN en Co.

nit'ecte aauvoer nit 1Uallilla:
De eenigsle l'ooko(l1'e

Manilla

Sig a aI',

To verkrijgen t egen biJlijlten prijs, bij

201 5

SOESMAN en C".

ltuim voorzien van
}'rallsche, Dnitsche. JIollundschc en Nn gcl,eI,c

Pl~OVISIEN,
F r."..,he Strooren &n ",ucblen op W.);er en Br.nd~-.
2016
SOESMA.N en Co.

,

,:FRIESLAND,"

K{lUJwftnti!:l1Jt A.. ElK,
zal .z;E~ DEOE MB ER e. ILl vau Batavj~ DnaI'
terd.m vertrekken.
Lad ing wordt 88D;.!e nOUl tlU Y0 0 r bijna nBe hl1
in E uropa, WAll rv oor tl in.~.:. : to ('ogn O!'!S~Ul r n ten Wil l
Hf~~~e \,C D.
.~ "'~ t,;: I~ ~;l.l lml!ll!l J.':;l!'
(h"ll

])agclUks
en

St. Nicolaas gebak.

!;\' ii~\'Q llien

i. ll"ll I e

\"\

lot

1 ~8 5

de Agcnteu,
Me. NEILL en Co .. 8 alllllillDg.
)IAULAli\'E WATSON on Co.• Bnt,
.l !'ltA:"5 ER "}I~ A[O.N 0 11 Co., Ruerfibilic

Stoomv. Maatschappij Nederlal
H ilI'

J. J. VAN R UIJVEN.

~TUOi\ISC[lI[>

"

~

SOESnJAN en Co.

- - - - -

~~elll!r~~~~eJ13

B ET STO OillSCHlP

Versche Bot e r let t e r s

STA D AJISTERDA?H.
Kommand!lDt BOON 1

L.A.:M::PEN ~
2019

Co.,

F~otteT'cJ [l.lnsche I~lovd

Pelroleum liallg', Kroon- en 'l'afel-

in alle soorten.

r. 11

EUZIERE.

F odjongs('hc

1792

te ,

ZiC!I,

MAOL .'\ T~~B \V A1' ~ON en Co" Buttl
}i' RA...,gR l~.l.TON en Co., Soera b:liB

ill alit."! Boortt:n.

2018

(PUNTJES.)

BAZAR.

vracht en p:liH3agc gelieve men

Havana Sigaten,

BA Z A R.
Atjeh G • • pen,- Order KruizeD.
B. KARTHAUS en

VO tlr

den tot

Ad re. . .n het depot bij A. JAl.; S 'lAUD. fronBche
Broodbakkorij eo l'j

1978

J

van aile Boorten van machinerien.

TORRINGTON.
K ommn!ldabt BLACKLI N.
zal ve rmoedellik EERSTII U8L F T JA1i F Alil I
\'1m ~£tt&V!Q. Daar R oLt erduUl vert r(' kkcn .
~Jadibg wordt a8ne; c now cm VOOt bijnll aIl e ha·
~~:~~;!n~' wnar\'uor dirc'de eogllo8sementen W DI

lll';IWASSE.

Borstplaten.

1925

met Lint,2012

&

Vanillc.
l
Citroen.
(
Saffraan.
\f
Choeolaatl,
Koffij,
I
.
Vel'schc l'lIeveilell mel deviesell.

noopkleederen en H.inder-coslullles.

Aijeh -lV.Ie<.iailles

f

12 fjese ehen ,...........

AlsDJ.ede:

Tevens verkrijgbaar StoomkraneD, Stoo~wanomel, e r8;
waterpeil.teHingen, Waterpeilglazen en Ringen, Solj.
ijzerB, Ratelboren, Kopereopijpen, plat en vierkant Stllal,
Moerbouten, KlinknagelB. Drijfriemen van 2-6 duiro,
India Rubber. VDn ' / , . - ' / , dik, Tacks patent Pakking y.-l'/. cn aile mogelijke machinerie·benoodigdheden.
R. W. DEACON & Co.
Fabriek voor etoom Oil andere worktuigon te
(1854)
Soerabaia.

e ll LONDRI~" ,

GOEDKOOP

2008

"nu r

"

DIRECT ONTVANGEN :
Ie QUALlTEIT

merk ::t.

~'U11)I'ises,

ge~c"i"'t

HET S'l.'OO}JSCHIP

.EG~~d~'T~fei;ij~g

.

Rotterdarrlsche Llovd

2044

ON'l'VANGEN ~

kIodeal'likelen. DamesnOUIJfaui(:es
en

cl ~tai l.

VAN l\{ANlLJ:'A

1881

VOOHIIANDEN :

J,JiWEREN EN OPMAKEN

vall

.

Gouv. Gen. Jtlijer,
G~zagV'oerd er FRANSEN,
vertrek t den 18en de7-eJ', dCB lllorgens to 8 ure 1
Soe rab a.ia J l\{aC88sar cn do MolukkcD.
De AgenteD ,
20:12
~Ic . NElJ.[, en C.

Yoorhanden Br v:.)d en l\It'el,
van da Ie qUtlliteit.

triple effetB, benevene

l.end.

2035

I1m~ STOO.\1~CHIP

A. JAUSSAUD.

J . W. BENNET1', l ugellieu r

Ned, Ind, St. lIaatsch

J. 1-1. Scbmidt.

VAN

Indion g evorderd, wordt de noodigo guarantie rar-

De Agenten,
Me. N IHLT. en C.

2020

Vc r[lcha Grasboter met mijn dgc!l mark: JI. Ii'. V.
Anuer u Proyieien , to \'eel OUl te lloetnen .
202-7

~ tdL. , ~ " ,_

I.Jzeren llruggen. Brugge hoofden,
Daken, cnz.

keukcngoreedeciJap.

enz.

Een kl ei n rartijtje witte Portwijn .

aile sool'len van l\lachii;cl'ien

I

Gezogvoerder .ZUIJ DER80UDT.

ver-trokt d~ 'A 17en dazer, dee n.;orgellB 8 Uur ]
Batavia, Telok betllug, BenoDolen, Padang, MUll
Plllembu1l81 l-tiouw, ~ing8p()te en A.tj eb.

\'erwo.cht

SpeeJgoed,
ol l(l or end e-ren

wno

Suiker fhb riek atio als Ilnder~lDs op elo mee8t
g u.ustige voorwaarden afieYcren en Opti gLCU,
zoomede:

GENEHAAL PEL,

SALATIGA.

Suikern1.o1er:s
en vacuum Instalatien
V()or

BET STOOMSOITIP

P er Jacob van Lennep en Dordl'echt II:

blijven voortdurend bunne gunstig bekellde

~n

Ned. lnd. Stoomvaal't · j'rIaatschappij. ·

Ph. F. Voorneman,

ROBINSON e n Co.,

tlou ble

O;lI'!. PLIJNAlm.

2026

~[.~7 j#~ ~IN ~ \~ ~

fJ.
~

~~~~:11I1'J1f!~iI'S

t '.

Glacr!))ar'neslwndscltoenen met 3 Knoop en.
. Zijden Heerenhnndschocnen.

VRO EGE K

CroquetLotto·
Lappe·
Klok en Hamer·
DamWerp.
Speien.
Raket
RingGooehet·
Gijmnastie.
Y"locipM ••
Gebreide
Gekleede
P"ppen.
Elastique
Heutell kasten.
Poppenledikanten.
IJ.eren
Winkola.
Sebommel •.
Duwwagens met pnard.
B1ikken kouken •.

·~.rA~c"i...

PAS ONTY.!NGEN:

Hout-Aankap

GOENDIll.

.

~. ' TT
.·.

. . .. ..."........ ''3,.n. ...nmkan
.... Ie. ie.n
. . .•
aran.
I '.'......
neinatl'Uoticli. tb6o,;qlle e~"
UqllO, ' d'sire.·en,t ""r '.dansnne '. fabriqQ8 de suore, .,
, . B'adr~saer poortouB renseigoeme ntlla Monsieo,'
DEL6.UNAY, ·repr6.entnnt.'dela Cie." de Pi •••• l
iJ. I:adr •••• de .Monsieur REIJERS i, Samarang.
,
2029

PH. F.VOORNEMAN.:

mijn

I

~:!bijt-I
..
Houten , Serv,elJes.
Tinnen
Preaenteertrommel. met hl ••dje, enz. enz.

. /

2034

be.taande uit:

g:~~el-I Plla.den.

•

:YO.o.rH
.' . :tmt. aa
. •. n.karw
.:n..en
.
1'1'
'.. <Weg~snfto~p van kontrakt;
I.' ..wordtter
overn!\mcaangeboden:

:-;,,1 ve rruoedt.!iijk in ck E FH'3 'l'E U ELITT \'sn Dtlc
ber

Holloway'S Medicijnen

,"~lU

lr.kken.
Vour vrachl e u
den l ot

HOLLOWAY'S PnLEN EN Z.H~F~ GC Y88rlljke Diar.
rhee. - D & oouaken' de ~cr \' err.wak kende l,iekte zoo

,rench-illeud'; eo do wijze harer a:mH,Uen zoo \'eranderlijk 1i~ode, geven cell voldo6llde reden van Le t belarigrijk .antal harer sl8.gt;r. ft~1'8. Oude r Hollowa.yt~
behandeii cg , al is de oort.a,.k uez;c r :.ickte in duilfternis gehuld zal de uitslug even gUl.lstig t~jn, betz.ij
de maag, de lever of blcinere ing~ wullden L -:' :!.etel
van tIe l.i~ki:-e is, w.tlnt zlju e vi!len met ol."Tdeel
ingenvmen, en zijn lidf g..: ed op de zijden .der 00derbuik . ingewrenm, beteugelell de zwelling dcr
bloedvaten en regelcn iedero verketrde werking,
wftoruit die ook ontet.aat. Bddo middeleti werken
regtstreekB, tot beretelling fan het juiste evcnwigt
tu88chen go\"oel~g heid en pri kk t;lb89rbeid, ·ziekelijke en
gesonde afec heidiDg, natuurIijk~ en bui tensporige lo ... iog.
Dooojes Pillon van f 1. f 3. en f 5. Potjo. Zalf
van f 1. 'f 3. en f 5.
Cberiboo W . OALISTANS .& Co. l'agal A. J . "&0
de. YOORT, Pekalongao W. E. HA..... A, Sol" AR~I)L))
en Co. en COENAES, Kiatten J . D. SLIER. ~Iage·
IlUlg J. A . ZIUJDEL, S.maraog GOETHART en Co.
DE GROOT ·KOLFF en Co: WANNEE, G. C. T.
VAN DORP en Co. H . L. DB LYON en 80ESYAN
eo Co,
IN)

Bata via ,·iii

i\b_ r s cill ~ H~ar

p 1lS9i\gO

ge lieve

N ed.er land

1U~n

t ic h

~t)

w

de .A.ganteD,
J. DAENDKLS en C,

20 ~8

oai8\'ia, ~8.llIa rnD g, Soerll b

VOO~ijj:n v~~~ l::jJ1.~~t~d:~~ t:~~~;~nil~: :!L~:~~l
konde zijn hfi.!"teJijken d an k.
2030

n..

E. d·AB\.·

VOO~et~i;.;l:iJ:I\~:~ll~r ya;e::!~~~:t~;~il~! :i:~~~
mij bij r,ijn o,erlijden bew0zelll be tulg ik hij d
mijn hartelijkeo dank.
2031
G. O. ,U. IlU

R

elhm o,"crlc;;:~i i n

Jt~n ouJ.\~ rtl~1U ,"au _ l"ui m
DOCK l} ~I geb. Sm1:"

jaren J. M. VAN
Cberibuo.
12· N o,-amber' I S7ti.

S1'RlJWER
2\

Yerantwoordelijk Toor d. wet:
G. C. T. ,'an DORP

&;

C.'

SaelpeNliruikerij,-G. C. T ...n nORPA 0 ". Sa';' ...

