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n.
·1>e toesehoulVer, die genordeeld bad dat de parlementaire nederlaag van 16 Juni aan bet drama, dat
den na01lJ van het tweede minietrie-Heemekerk ,·oert,
esn einde mOt>l!t maken, zon dU8 yolkomen jaiet ge-

zien hebben. Onder andere om.tandigheden bad op
ecil. dergelijk votum aUeen een kleio6 veraudering fan
, toones], dnt wil zeggen de vetvanging van den min!".
! ter van ooriog, beboeven te volgcn . Maar Da a1 bet
than. voorgevanene .cheen hot volkom en (luidelijk,
dat van dit stuk geen .Iotbed r~f meer k n worden
i opgevoerd, dat de leden V8u bet
m ini eterie -H !~e mj~
kerk Diet meor al. zoodanig de planken konden be. treden. En toch, betgeell onmogelijk Bcheen if! wer·
kelijkheid ge worden . D. go rdijn ia weder opgehBold,
.. en het laatste bedrijf van dit drama heef~ eon aanvang
genomen. Waarom" 90 'W&arroe? Dete vragen doen
zich van self ,BBD deD verbBBsden toescbouwer YOOT.
Ziebier het antwoord, wei il wo.ar VaD uit bet par~
terre en n iet 'aD 8eLter de schermen gcgeven; maar
een goed Reteur ope It 'oor het publiek en ni et voor
zijn ooJlega.'s, en efenZOQ iB een staatsman ten volle
,erantwoordelijk .oor den indruk, dien zijn hondelingen bif het publiek teweegbrengen.
Het ministerie-Heemekerk is gebleve" of zoo men
wi! weder opgestaan, omdat de heer Kappeyne nog
te goeder ure begrepen heeft de fout te moeten goeamaken, onder den 4rang, zoowel van de dubbel~iDnige
boudiDg der rt'geering ala vln de overLnaeting VaD
80mmige zijoer geestverwanteD, door hem in Juni be·
gaan. Die fout beetond niet in de ,erwerping van
• bet ~e heel oDflBnnemeliik yoontel tot vel'hoolJin O' U t l
• het militieconlingent, t~nder geiijktijdige .. e;bete ring
der 88menetelling van het leger. Zij we. gel.gen in
he t aan de orde brengen dez,er voordrBcht, waarvan
men de bebandeling bad I::UDnen en .tDoeten verdagen.
Het i. waar .dat die verdaging aan de regeering de
,oldoening ~ou hebben vfll'dcbaft, van haar ijver in
het behartigen der belangen ... n '. land. defe •• ie tagano,er den onwil der kamer te kunn_n pln.t,en .
Maar :p.iet velen ~oudeD zich door zoodBnige Yoor.etel·
ling hebben laten verblindea. Daartoe bad de regeering reed. te duidel~k laten door.ehemeren, d.t verdaging der dis.u.eie over dit weteontwerp juist geen
nagel aan bare doodkiot zou zijn; terwijl ook de v.r'·Ichillende yoor.eteJlen in dien geeat, door ministerieele
leden gedaa., o'.r de workeHjke go.indheid der regee-

!.-
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FEUILLETON.

He Fel'edsche.
(Novelle v.n Mauroo J6kai.)
.Fered.che" beet bij de 'l'urken een kleedi ··g.tuk
dat door de vrouweu gedragen wordt waonoer te _icb
op strau.t vertoonen. 't Is eell rllim lang ,omhuisel,
dot .van de lebouders tot de voeten reikt. De mouwen
vallen tot over de hand en maken de handsehoenen
overbodig. Uit .ijae mag de feradeche niet worden
vervurdigd, en evenmiu nit e~n andere door.!Jch ijQe~de of tieh . naar de vormen van 't Hch.am · voegencle
Btpf. Ze moet gemukt 'Yn Tan elijf, nitetaand linnen.
waardoor de "ormen geheel worden ••rborgen.
By dit kleedingstuk behoort de Iluier, die bet &angMi.bt gebeel bed.kt, bebalve de oO'en, waarl'oor in
het doek tw~e openige1 zijn aangabr~ebt _ en wa8r~
door het loffelijk doel van dese. draoht wordt .erij _
deld. Imme", de oagen .iet men .chitteren en d......
door Wl rJt in de batten der mannen- meer scbade
..ng.ricbt, dan wa.n..,,· . b. v. door middel von ..."
Allerhoog.t Keizerlijke Hattis.heriC (decreet) aan de
.,on"6n WBre gel..t geheel naakt te gann, _ mita
voorsieo 'an 88n groan en bril .
Want de r.red""be is . Diet ee e uitvinding v.u
mode-Journalen .• ~.AD
damea-kleedermake", en
.venmm ee.. <er"nsei van de .evende (eil!.nl~k
d. eeo1ge) Gro~te Mogendbeid, namehjk de noa.
welijko IIIWIIt. - GeeDszina! Zo i. loot 8"- •
J
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Spoor~eg-Maa1.schappij,

ring nl liet li cht hAdden (eworpe. dat men verlangen
kun. In elk go val . zou d. aftreding V$n het kubinet
en ziju vervangiu g door een miniSlerie-Kappeyne,
het op zich zelf rationeele geTulg van het votum over
artikel 1 der militi9wet, oen wezenJijke, ramp voor
het land geweest zijn. ne heer Kappeyne zou genooll..akt geweeal zyn, met het geweor op .cbouder bet
parlement binnen te treden. De lotgevallen van het
derde ruiDist.. rie-Thorbecke hobben geleerd, d.t dergelijke martiale pooitie eeDe ned.rlandache regeering
niet altijd sterker maakt. Hetgeen in 1871, onder
den indruk van den frano"h-duitHchen oorlog en ondor
bet gelcof aao een~temmig beid bij de hervormiogBgezinden op militair gobied, ,l( cbt. eon dwnling was,
zou thaDe arger dan dat, eeo on fergeeflijlre fout gcweeet zijn. Onafeebeidelijk verbondeD aan zijn mede·
.tander in den strijd legen de voorgeolelde conLingents-verbooging, den heer de Roo vaD Alderwerelt,
7.0U de beer Kappcyoe de hervormingeplQL nen van
dezen hebben moeten smakelijk maken aan oen kam er,
epeei881 tot Terdediging en beveBtiging der 8choolwetgeving gekozen Met welk: g6volg, islicb b te beseffc n .
De IIchoolwet- mcerderheid is "ver geen onderwerp
van wetgevin g meel' verdeeld, daD juiet over d&t det
defenaie . B et uitstervend ras der anti·militarist ::ll
quand-meme, de verd.digore van het bestaande .to!.el
vau plaat8\'ervanging en nommerverwisseJingi de \'oor·
.tanders van den persoonlijken dienstplioht; .lle de.er.
viodt weD in baar rijen vertegenwuordigd. De heer
de Roo van Alder .. erelt bezit veel talent en overreding.kracht. Maar al werden de". gaven hem in tien·
dubb.le mate g •• chonken. zij <Duden onvermogend zijn
om BaD zijn etelsel van elgemeenen oefenplicht, dat
de zOODB der gegoeden in de Bcbutterij tOU ,ereenigen
mAlr die der onbemiddelden nasr de militie zou \'orwijzen, een parlemenb.ire meerderheid te .,erBcbaft'en.
Voor de richtingen 'an het rerledeno, de anti milita~ i!,h.rt ':'~ ~'! .. ~i,,:,::~ ":: ~ ~:: :- ;!:!:~~:-~::-:-z:. !: t;i::g,

! .:c';~

\l:.~

Bteisel nan de gegoede bu.rgerij veel t e zware lasten op .

ED de riehting der toekomot, die der verdediger. van
persooJJIijken dienstplicbt, zal nimmer trallsigeereo met
oen atelael, waatin Zlj geen schrade in d~ goede ri ch·
ting, m.ar een beetondiging vaD het be.t.aude privilege
der vermogenden .iet. D. heer de Roo vaa Alderw.erdt kan dua wellieht vroeger of later met geed
g.volg het departewent v.n oorlog bebeeren, en op
het gabied der dofeDaie nuttige verbeteringen van
eecoodairen aard aanbrengen . Maar de hoofdzn.ak,
eene principifele herzieDiog der mHiliewet, is volgena
"~le

denkbeelden niet tot stond te brengen.

Eu de

hoer Kappeyne zou zijn naam als staatsmall verbeurd

hcbben, door de tookom. t der partij van bervorming
Dan dUll' beer de Roo van Alderwerelt te Terbi odeu.
.olg van een H&tti.eherif van Sultan Mabmud,
door hem •• Iveo boogeteigonhandig onderteekenc .
EigeDlijk: ia ~e feredscbe eene pOltatieyo gev augellis,
die de "ouwen .erpli.ht oijn met "ich om ~e dragen.

t~i~l.::::~\d;:I.;:n.!:n ;:gh~o;~~::e:~~ d~:aB~:'
porus gelegen, hetoot_ialde Jicb,am van een .ellOon
jonkman. Hij had lwee dolksteken ontvangon •• n de
Iinhrzijde., De eene wal!l diep lloch doudelijk eL )'erried ·een .w~kke, onbedre,ea hand_ D.. aodere daarentegen woo tot in 't hart doorgedrongen en had
den dood tengevolge gehad.. Aan de liake .. ijde van
don ball ont.aardo

•

Z6n.. en Feestdagenuitgezonderd.

men bove:::adien eaD wond, bJijl.

baar met de tanden toegebraebt en· vrij diep. Zij vertoonde de .poreo van een ong.acbonden gobit.
In don gord.1 ·vln den gedoode vond men nog diens
pi.tolen, k..thare elokken, waarvan de. kolf met ivo~r
en zil."r waa iugel.gd. Ook d. dolk wle .Bnw.zig,
evenzeer koalbaar. 't Gavest W8e van korr.al en de
echeede .... met turkooi ... n 'fl",ierd_ Voorl. werd op
bet lijk een _iiden boid.l gevonden met vijfentwintig
gouJen secbineD, terwij: de ringera met ringen bedekt
waren. Van eon woord uit roofluebt gepleegd wa. hier
due geen eprake!
Het lijk werd berkend ala iat van Alouman.Aj.,
de ZO!JD van Raghib,pacba deD G_rDotvizier en de lie.eling van de T",kocb. jeun.."" dor".
Bij tromwelll"!; en met ' ~ompetgolcbal word
drie dagoo lang opde .pleinen . van 8lam!>oul
'aD de Dev'" .an . dan Bo.poru., 88n de fontaineo
en wau _
men..,hen kwamen aa,n het yolk bekend

PRIJS D.ER ADVER'l'EN'l'IEN:
VSIII-iO woorden voor twee plaatsingen f 1.Elke herhllling de nelft.

L\jn !!iiaDlarang- VorstenluIJden~'W'illeID I .

Bet waa te verwllcbten, dat de beer KappeYlle dit , tweelirlei zin. OUldat die her1.ienillg VOQI' heL school ..
bij nB de r iuzi ldD zeIt' ~O ll bl'SefftlD. En die \"erw&chting
we?en dringend nood takelijlt is, terwijl de scboolwetia Diet t el eur~e~teld. Door den koniug geruadpleegd
mer rderhoid in beide kamera del' etaten-geners8,l tegcn
oyer den ~)Ohtleken toeetand, nadat het Ulinisterie
el ke aanrtludillg van goede begiose len (ler scboolwet op
ged'5n had WD t het na bet votu n van 16 Juni niet
afdoeude wijze waarborgt. En omdnt geen \'erbet d'
kon nalaten, nawl'lijk tun ontBlag bad ·i ogediend, he eft
ri og in onzen politieken toestand mogelijk is , zoolll.pg
de 8ohoolquaeet;ie de parlij.formatie blijrt beheers0heu.
de heer Kappeyne voJgeDII ,ertrouwbare bericbton
gelldviaeerd dae er geen terlllen waren voor de IIf~reJuisb om dezen twi8tappel, ~oo a1 nie t geheel, dan
ding van Let kabinet, zllolang dit zijne taak, am cene
tach grooteodeebl uit Ollte politiek te verwUderPD,
her1.iening det school wet \'oor te dragon cn zoo n,10juist om het Dlogelijk to 1l111oken dati n iet tneer voor
gt'l ij k tot 8tand te brengen, Diet venuld ba·d.
en tegenatan(lers der school wet] maar vertegenwoQrdi .
Dit ad vies )8 onberispelijk. Het sluit in zich de
gera der beide hoofdrichtingen van den tnenseheJijhn
erkennir·g "nn de in Juui begane fQu tj wanneer men,
geest, vnn behoud en vourllitgang, zich bij de re;ki e
tereoh t, begreep dat bet mini8terie - Heemakerk
zingen met el kauder zullen meten, WAre het. hoogiii"
DOg niet kon ge-miet worden, dan had men bet niet,
gewenscbt ltat do heniening der HchDolwet thana ev elldoor de militieW"ct Ban de ord~ te brengen, tot nftre~
ala "our tw intig j !ireD, onder een c onservtlticf minis.
ding moeten nopen. Maar het 11!1 beter ten halve te
terie tot stund kwam. Niete ZOU llleer uan dit de
le venekrac ht en het weeretaudflvermogen del' nieuwe
keeTen URn ten heeld te dwalen, De heer Heemskerk
h eeft inderdaad aan zij oe · dikwijls gedane toezegging,
wet kunnen verste rken.
om een W"etaontwerp tot berdening der wet op het
Znl de regeering, zal de meerderheid der tweeJ.~
la ger onderwijfl in te die nen, t.:>t <1u9l'er geen gevt:lg
kamer dit; begrijpen ~n er natlr bBOdeiell? D ie vra ag
is yo oralsnog onmogelijk te bea~twoorden. D~ rea ee •
gegeren. De opschortende voor waardeJ die van den
aanr6Dg af aan dez~ toezegging ,·erbonden was, i~
ring Ie· door bet votum van 16 Juni uiterBt z.wuk:;:Juc_
tbAIl8 yervuld: de regeling van bet haoger onderwijl il!l
word en . N oeh de verva,nging ran den IUlDIster KJe;ck
tot stand gebracut. Het \'ooretel van den heer Moene,
door een generalll, wiens optreding eeriit na af!oop
waarvoor nu weI de een ot' andere tachte form fan
"8n de ee rste aonraking tU8sc ben bet mjnIBt~rie ~n
ter aarde beBtelling ,aI worden uitgedacht, heeft Ban
de f!itaten~generaBI t'lln weinig bewuftt.zijn YRn hat>uL
de regeering den niet overbodigen spoorelag gegeven.
echijn t te getui geD, n och het ,erlies va.c. den lllin1::1ter
E eu voors 'el tot school wet-B herziening van de regeevan Golhtein, vooral nn dit laa.t:ste aileen ann a~
ring zal thane zonder eenigen twijfel spoedig worden
yerwerping der contingents -ferhooging lnoet gc weten
iDgediend. H et is in het belong dea landsJ dat dit
wordeD, beeft de gouverncruenteele kracLt \'erbcogd.
voorstel door de tweede .kame:r, kan het zijn door beiNiernand ken zeggen of de zwakheid der r egeeriJig
de kamen, worde bebandeld,
baar r echts dan weI links zal drij ven, bsaT dell geRet 8utwoord i8 dUB au g egeTsn op de vtllOg,
makkelijk te vcrkrijgen, maar gevaarlijken steu n zal
\vaarom en waartoe uel; laahte bedrijf van dit draU1a
do en zoe ken van de vijanden der schoolwel, d:t·ll wel
tal worden opgev oerd. Met roftl geechieden omdat de
haar de moeUijk er ~e. Verwerven, uoch 'feilig(H' bulp
w

~::~r c~~~~e)~::<~e~~:" in~~o·:,i"o~.~"a~ h~c:i~:f~:' J::i ~::::r ;,~n:~i~~:l'~:~d l;~':e ~~:~L:n~::i::' rc~::~:,inZi;'~:e;i,
gezond verstand en de r:elfbeheerscbing Leef!; getoonu
te bezitten, die uoodig waren om op die fout terug
te komen. Het tal geijchieden opdat de schoolquaeetie
door een beboudend kllbinet worde aangefat en zoo
mogelijk opgeloBt.
Welke de ontknooping f an het at uk zal zijn, Hg t
in den schoot der toekomet verborgen. Let men op
dee heeren Heemskerk'd yerleden, op ziju karakter,
op de gezindbeid van velt:' zijner staatkundige Hienden, zoo zai wen t.ot de co nclueie komen, uat de
heuiening der schQolwet dezen .taatsman waarschijniijk niet zal ge! ukker . Maar _ de we:kelijkheid kan
somtijda onwuarscllijnlijk: wezen. En dit is zeker1 dut
de beniening der wet fall 1857 o!lder dit. kabinet een
onschatbare weld:uul voOl' het land ?iOU zijnr In

nsnr bet ,sehijnt, den heer Kappeyne thane ;lIs bau
leider erkend. Zijn weldoordllcbt advieo Q.nn den ko . .
ning doe t vermoedeo, du.t hij, 'zoo mogelijk, ful gaarn e
aBn den heer H..:.e mskerk de ce r ZI\\ wi1l en i. ten r an
de n ood zak olijk geworde n sehool\vet bel'ziening tat ataud
t.e bungen. "Maar tal de leider de \·olgelingen tell &1·
len tijde weten te beheert!ch enr Zal er niet. t:;en e llrc
alann, waario bij bet.wijk.t roar bunns dri ft, \' OOr bun
g eltlid nan politiek inzicht, \,OOt den spot of de 'o·Br '
wijh~n van iJunue dagbJaden r Jndien bet ddr meeruerheid !.liet gelukt of indien zij bet t'"er~mo8clt, d ~
I!c3001wet door den hll'cr H ee nl6kerk tl1 doen lle rzieu ,
1:.00 is ail e hllop op r erbeteri llg yan on zen politiektm
toestaud in de eer3~e jaren Ydel. H ~t lD~ n i 8t;~rie~
Heewskerk Zoal dan worden opgevolgd doo r t:'en k"bi -

ge DlAakt dat hij, die den moordenaar van Alnuman·
Aja genmgeo r;ou nem en of ontdekken, van dell
G rootvizier Ragbi b tieD buidel& gaud zoU out .,an gen
eu beaehermiug verkrij gen tegen Bl1e gerl},lIr.
Ren • buideP' gold ·destijds duizend piaster, en de
Turksche piaater wae toeu t-er tijd dr ie fraDes w.uard.
Een goed.~ prijs dU8 rOQf ten fu kel woord I Masr da
tweede belufte: ~, lJ{' scberming t egen aile getll.:i.f," was
Diet miet m;nder aanlokkelijk 1

en bad de omro eper zich schor g ei! chreeuwtl- en ni ~
IOnnd meldde :;icb aan yoor btlt bioeclgeld yoo r den
jongen ..:\ lnuman-Aja.
D e wijk der IlZeY"en toreDj

II

is bet g~liefk'Jo8d yer

blijr aer Armeni crs tIie te ConslantinopeL 'WaneD. Van

tlie be fa:uuue ze\'en torena zijn t"!. t ronwe ns nog ma llf
"jer o~·el'. Dde
1ij r.~ll aard hevIIlg f l aflr l.h~npjl e u
gekomen. Do berue! sblll.u·",' ge8child~ rde kope.re'l.l kOt;lpe)s de.zer "ier 8!anke torell8 £iet MtO'. U, W3Ln ee r ilet
'. Gold ala zeker, dat ~Inuwan-Aj . niet door cou
!1YCH!d ie, reeds \"an verre scllit.teren. De ee-ue belfL
penoou was gedood. It 'Vas een tltevige, gesl'ierde
ec hijTJt dan g1IJeiend r ead, do andel"0" uoor denkeu aan
.lmup .en in 't wor8t~len had bij ziju meester nooit
den 8terr~uhemd.
ge<onden. Twee woesten bet g,daan bebben, - dot
111 de nabijheid deter torens bevindt ..iell de tH"
beweea de beet in den nek!
eel.ddent\ j a onllomnz;ienlijke Al'meniache kt!rk, E' e n get·
\Vanneer tweo menech e o. eell gebeim weteD, kaD
louw zonder toren, ·dnt \'8u binne D en yan bnit eu
t!~ll bet 'I:rraden.
be~childerd lit, A"o de kerk g reost het hu ia. ra ll d en
Eu wanneer d~Z8 twee meoscben elklai' in· de oogen
~~",Vi ttc geeatelijke,'~ :t welk J;i ch dasrJoot onde rs.cbeldt",
zi en, kan de een denken : , Ale die LW6e oogEm l.ieb
dut het "fan mnssieYcn steen 18 gebnmnl en uiet r:m
l
TOM goe.:l flloteo ",as ik tiendulz8ud piaa.tera rijker r
hUid-,
gelij"k de Gudere gebouW"t'n.
J
"t; I s alech ts de vraag wie ,an beide het serst de
YQQr llen ingang der WOUiD~ vfl.n J~n gaeatelijk"
oogen Bluit en wie n van beide It het eeret nrveelt
be"indt J;ic~ eell diept:, gewelfde g;og-; up Jt'o aC'hte r~
de n aDd er lange r in 't oog te houde-no Wie wak.ker
gr.·ud zie!;; men de ijzt"r~n t·rft.li e·dcuren. D ~ beide
b.n ft sal hem dlC IDlllmmert verradeD , - en de heD- r.ij len ,"'fall den ingang :tijn · beiichiJdf~d met sytn boli .
du iztl'tlJ. piasters en de ,beat~berming tegen aile gevaar"
i1!c ho figuren. Linb ziei, mf' n de nauuui'u f"an bet
belt oren ht'm !
u~ e'fUllr. wu-r dutvelfJ met rO{lde ttl!Jgen si::! @rokcrs;
: i~('hts &an ~~n Jing ,lachteo ze niet, de lieden . trcI,kzum zijn. III een grooreIl !ropc~f'n kerdl zi e"l men
di~ den moordeout Jtocbten! 't Komi; namelijk
dt' z()O dare.ll bJet de zi.nrcbeelu(,!l r an htmne \t!ldeu~ ·
relU Yo')r. dat t,,:~e menBcho[fer geen twee .z.ijo, - 4at
~t'n~ .~ierig~l~~.J! drQn!{I~n~eL~rl lll o~rJ:~ uoJ~ t- t:rwij l

tun

wel·· l

:~~., u:~

paar llJn,

lnmidde)~ bor.l~

b. ,. wauneer

Ie IU n man ell

de trommel en .prong de trompet

l ~~nl~:~~~~e~1!1l!~I~d:B~ee~~~:~I~~~w~i;a~Pm~~ ~:;. ~.~:~~
I daut, de afbeeldiDg tan den hem "I met d~ •.,bare de!

net, gelijk het 'Iand er ' ,e~d. ·rooyele ....dragen been;
waarv.'; de ,'Iiberole g.zindbeid . en ' de goedo bedoe·
Jingeodoor zyo onma,e ht om hervormillgen ,i!l to, V(,e.
ren ruims.hoots zullen : wordenopgewogen, en dat
hpogBtens een regeling ' ",an- hot I,~ger 'onderwija ..I
vermogen tot stand te brengeu, wier zegenrijke Wer-

king oal ,erlamd worde,n door den tegen.in van de
kleine helft der natie in dergelijke .partijwet," De
natuurlijke taok der behoudogolinden, de bandbaving
en oDtwikkeling der beetaande aohoolwetgeving, zal
<Ian de ee,ate, of lieve. de ';';nig., plaats op bet liberaal progl"amma blijven innemen: de kiezers zullen

\'oortgaan de a.menstelling en .o nderlinge ,.rhouding
,ler pat·tijen in h.t porlement in den grond te beder·
fen, door peleomtHe contlorYiltievD en hervormillgege.
zinde schoolwet.verlledigers af t e vaQrdigeD; eu de

oolk.welvaart sal voortkwijnen in afwaehting van de
fl.ehterwege blijvende bervoflDingen, die onmlsbsar
om boar peil te verhoogen.

zy.'1

~locht

dBBr.ntegen het I.atale bedrijf van het dra·
rna, dat tbanB wordt opgo.oerd, tot eon bevredigellde
oJltknooping "·oeren, dan zou de dageraad van cen be·

tere toekomBt voor het lODd kunnen aBnbr.ken. De
taak van het minieterie - Heemok.rk ZOIl met de
bery,lening der Bchoolwet zijn

sfgesponnen. Grondige

,·.rbetering van b.t b.l.atiug.tela.1 of ingrijl'ende her
vorming op

militair gebied

verwacbt wei niemand

m•• r van dit kob inet. I'vcb zou het beenglan Olet
b.t v.rh.Jrend bewuat.ijo, van niet tevergeer. te b.b·
ben gerage.rd. Dan zou vOor den he.r Kappeyne bet
oog.nblik eeller vruchtb.r. werkzaamheid ala hoard
vall. oen ministerie zijn gekomen . Dan zouden wij ODder zijne leiding den 18ngen, moeilijken en ge"a8r1ij~
k.n _weg naar be!; beloofda land kunnen inol.on: 01thans zoo hij de 7,ware taak die hem waehL wilde
j

aanvaarden en de grondweteherzi ening wHde ter hond

(Wordl !'erwlgd.)

,

bebandeld; en ooer hetgebe.1 io Obarloa Dilko goala!'Sd . wtete •.tdHg~~i>"midd8n lna'cbon Foocbow ~n "
N~ ' S.Diil~
,· g; '~er atooms ,Friesland,g',. Bik,
aan ,erkeerde,oo,..... IHngen oone · b.teek~ni. t.o go.en
Shangbal, en , moet een se,e r uitgebreid. bandel 'be,itde h.ereo', Blto ',van Harlach eufamili.; , .'
<;
waarin bij zelden oal gee,enAllrd word....Bij bo.luit
teo. OazeD , b"l1;iel met Ohina , wol'!ltgeeobat op
NU,r ~.d.rl. , ; P!r.. Ned; b~kAm.telatrooDl, ge,·.
v, ... B~rgbQI. 6n, 2 klDderen; 6 ontal. yer·
.
t
"O.COO.OOO,
doch
de
opening
'der
,
bover.
.yangt
••
~-,
·
.
Appel,
me
met. ee,newaa~.cbuwing dat ,bet gevolg vau on.e ge~;l:~;:~!g ~~t'I::~?~e. lgel'a.p: ond., ofllcier eo
wddd.digo h.ndiolingon jegan. bet Cb;,nesche gouver-, kiangml , in de" toekomat, oogetwijr.Id de" handel
nemont 'slechta kan .trekken China tot een verbond met
enorm doen toenemen. Het eerate jaarna d8~ laatsten
'. Von Singapore' pe.. Fr. etoomachipEmiroe, kapl.
Rualand te nopen, dat niet aileen voor ou ..n bondgonoot
aorlog .teeg den bandel van Shanghai ,an £ Il1.000.000 "Pwhet, d. he.re" ,Daron, Orochet, Sayley, men. en
to! £ 27·.000.000, en men' verooderetelt dat':de openmejufr. Lomba.d, .. juf,. ({nap?rt, beneyen. Z. M.
onaangename gev~lg8n beefil,"mllaropden dunr, Rueland
stelliog van deze vier nienwe baV&D.zal leiden tot eene
troepE"n.
bet toe8taan 'an v.oorrechten ten opzichte 'van zijl'Jen
handel over land zlll te benrt VaUi.'D 60 om 011 leD
bron van· groote voordeelen voor ' onze kooplieden in
==~~~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!'!~!!!!!!!'!~!!!!!!!!'!!!'!!!
handel op ,Ie Obinee.chan " kuet teo onder te breD
het verre OOBten De vaart 'an Shanghai naer
IIlYOCI' leSamaran~.
l chang, aen afatand van 1000 mijlen, i. betrekkelijk
',
goo." ZijDO beachouwing dot Cbio. d" meeale .reea
voedt ,oor eon, unvAi ,an Rual.nd en dat de do- r'"er
gemakkeJijk. Stroomenelh.id be.taat tu... ben Icbang
A,ngebragt 'an A!merika per Flnbwana klpt. G'Uf!
en Choong King en i6 gelij~ aan dio van de St.
overland minetena drle of ,iermosl zoo k~8tbllar moet
24,050 kisteo p~ trol ~UD). Order.
':t
Lawrence tua.cben Kingoton en Montreal.
zijn dan het vervoer p~r etcomer van de haVeJl8 is
Idem van Amerika per Jeeie Jumieaon kapt. Wt'B~ "
overdreven, en diegenen die ware beBcbri~"iDgen q ...6000 kiaten petrol.nDl. O~d "r.
longen van China zuUen goed doen andere autorite :t- n
BATAVIA. Wij vern.men nit e.o. go.de br,)n, d.t
Idem van Nederland per :Friealand knpt. Bik.
.
de beer Nagehoort, Btads-apotbeker ~ Soerabaija, we562 collis ko opmanschappen. 84.7 collis maoufac!uzen
te raadpJegell, walk ' belang zij wogen (If "niet ml)g~n
90 vutjes bot ... Order.
ge" ziekte naILr Europa donkt t~ gaan. Zijn bwmtje
hebben bij Sir Chari •• Dilke'a .chetson.
is dank de te Batavia getroffen regaling, niet weinig
Idem van Siam per MiraQda k.p~. James Tijrer.
8225 zakken rij.t. Order.
lucradef. Tegenover f 2300 die zijn \l oorganger, over
bet 4de kWlu·taal van 1875, in reJrcnillg' hragt, heeft
Idem yan EDgtnDd per C"plain Dan kapt. Williams
AA.1'i DE TIMBS ONTLEENEN WIJ nET VOLGENDE:
hij, zoo a19 men zegt, over de drie 1811tste kwartalen,
250 vaf'an c ~ m~nt, 30 collis koopmauschappen.
De opening der nieuwe hillde]ohaveni in China ken'"
960 coIIiR ijzer. Order.
f 40,000 10 vorderen. Men stelt .yo win.t jniet 000
merkt een tijdetip fan OD1Wn bandelsvooruitgaog in
Idem Vtlll I"rankrijk pe r A ugele kBJ.lt. Barbeyran.
hoog per joar. Er zul!en wei Jiefbebbors go<onden
dat land, en brengt ona een etop nader tot d. ver
lIIo·o·deu om hem te vervangen. Men verw.Ilcht dan ook,
lOGO k!ttteu en 50 faten wijn, 1500 kist;n cogD8c
wez.nlijking van datgene, wot bet droombeeld van cen
dat de regeering de billijkbeid zal in acllt nemen en
40 * lik-eur, 19 kit:leu kOUpmalJ8Chappen. Order.
de ovc rige apothekere VaD Soerabaij8 in de gelegenge!!llcht is geweeet - de .openetelli(lg vaD Chioa. '1

I,'I ,"

1

J

De nieuwe ba,oD8 zijn Wen-Obow, op de kuet tUI!IBchen }'ooc bow en Ningpoj Hoo.-Rcw, aan d " ~i"\' ier
Yangisze, tU88cben Nanking eG Kow-Kidllgj en IcbllDg,
nenland dan ooze tot hiert oe gavorderde post, HItJJkow.
Bebal,e dete h )'VBJllI, die met COil ulairs gebouwen
en bureaux vaD in- en uitgaande rechten begiftigd
zulleu wordoD, tijn er zEta landing8pln.att:len op die
groote rivier, WB8t" hat aan de etoomers vergulld r.al
zijn aan to leggen en producten of p888agicrI!I ill te
nemen. H.at moeste belang iB Datuurlijk verbondcn

aan de boven van lebang, hoog.rop gelegen aan de
un d. ingaDg YOQ die proobtige bergenglen geiegen wel-

POSTKANTOOR SAMARANG .
81uiting der EngelscheMail via Bata'fia,
Riouw en Singapore.

Muntok

In d. maand November den 18.
• December den 2 cn 16.
FranecheMail via Bat.. ,ia en Singapore.
In do masnd Novemb.r den 13 en 27.
, Deoember d~n 11 en 25.
H or UU1' van sluiting is ate eds dee nawiddags tl.1 5 nre.
InLutischen wordt sau belanghebbenden vrij gelateD,
nok op audere tlagen huun c bdeveu . 80.n hel;; p08kan·
to~r ta doen bezorgen. De do orzencl.ing heeft steeds

plaato per eer.tvertrekkende po. t.
OnIN.l. _
Onder dezeD
t,ite l komt. een opBtel voor in het loo(londe No.
VAU Macmillan's Magazine vau de b!1nd van S ir Charlell
ENGRtSCllE

INVLOED

IN

Dilke . Het ia be.tewd een "anhanga. 1 te vor m.n ,·.n
?ijn Greater Britain/' en heeft ten doel EngeJands
invloed in Obinaduidelijk uiteenteoetten. Die titel.chijnt
I

ke door BI.kieton en andereo 1:00 neuwkeudg baschreven
zijn. Het il!l werkelijk hat hoogElte punt dat ,oar etoomBcuepen kan verlangd worden om de Yangtsze rivier
op to ,,'reo, want.. Ofdcboon er nog eene onmelelijke
hoeveelheid wate r "ele honderden mijlen boven IcbaDg

ie, mnakt de g<duchte strooming haar onloegongelijk.
Het handelev e t8~ ag van Ichang is uitgebracbt dvor
eeDe commi81!1ie uit de Kamer ,an Koophondel te
Sbanghai, die de.e en ande.e plastsen in 1869 bezocht. Uit dat rapport blijkt dat Ichang goed gelegen
i. om de .tapelplaat. en Bebakel te vormen lueschen
twee rijke 8treken - de ,allei VOD Yangtsze Kiang
met hare nij.,ere millioenen aan de eene zijde, en aan
de andere de provincie SLecbuen die door aile re i~i·
gere ala eell Yrtlchbaar land wordt geroemd.

in groote mate een ltwu.s a dON lllcemlo, daar, Ofdchoon
Icbang beachre\'en wordt 0111 bekoorlijk en gezond ge·
8ir C. Dillm vlllcbtig heenglijdt O\~er de groote maRsa
It>gt>n. De vrA'g zal zijn wat er bij gewonnen i3 met
kwesties die in verband met de betre kkingen met China
dit 360 mijLen uit7.t'tten V6n OUS hande1sfraut. 10. z.O()
ontstaan ziju, hij niet aantoont wat de gevoigen zijn
verre £.le er vreemde etoontflchepcn gebruikt zolleD
ge wee8t der Engelsche of vreenlde invloed, in 't alga
worden tlJt het vervoer van goederen en pusflllg iere,
rueen. Het zou vefvelend zijn a1 de dwalingen te we
zal er ougetwijfeld feel verkregen zijn, en de ODder·
derleggen wBarill de Bcbrijver van genoemd a"r tikel
yindiog heeet bcwezen dat "etma vermeerdering van af·
verrallen is. Hij heeft biijkbaar sobatsen en besohrijnemers van Eogelsche (abriekaten hat zekera gevolg
vingcn in officieele stukkelJ medegedeeld, vergaard,
i8 van elke nieuwe prikkel tot handel.
Maar de oodervioding leed ook eeno 8nde rd lee
en inlicbtingen bekomen vau meti Ohineezen iogeoo·
men peraonen . En wat Sir Charle's kennie van bet
die onze kooplieden en fabrie kanten wei zulltm doen
onderwerp aangaat, waafmede bij onde rD8m het En911.iC..h voortdureod te bel'inneren. De cntwikkpling V8n
eeI8~'1 publiek voor te licbton, die is zoo oppervlakkig
nionwen handel tal e dD "erk 'an tijd l.ijn, en baaslige po·
dat hij geen begrip heert V~n de beachouwingen die
gingen Dm di e vooruil; t 9 loopen zullen leidon tot loleur·
,1", Jl"'nJ!:~'C'(>1 'l01"! "" 0H·~ "'P~ '~ 0 [; 1"00 ~ ! "~ ~ ,? ~~.o!,~ "-":'~ :': '~':'~
8tellin ~. !;OO nirt er.bade. De nip.IIWA hnVM1~ wOl'.l An n i ~t:
Ilall wier zijde bij zich sohurt. De vele bewijegronden
geopeud verklaard voor }' ebruari a .•. , en in die lU3 -

dia hij aanbaalt .ijn reeda lang veroordeeld geworden
en aangetoond op ,alsebe .tollingen te b.ruaten, en
veel da~ hij op den voorgrond plaatst met aanmatigen~
tIe overtuiging kon eveDZOO bewezen worden ale op

Bchentyd zullon do kooplieden ,oldoend. tij'l hebbeo
om hunne plann.n met oUl.igtigbeid ten uitvoer I.
leggen, ten mioele do vertoeking weerflh.all yan de

DE OLOllE ]jEVA'!' nET VoLGtS"DE:
In het telegram dat de CODCe&6ie. aankoDtligde
door bet Chineeeche gou\'ernement gedaau, ter vol
doeni og fan d~ Yunnan bolf'ediging, worlH bepaalt.l
dat vier haveus ,',.w !' den buitenl4ndecbPtu Lan·lt!!1 ~ou·

produ c~.n

te .tellen. Het eenigc doel was gelijkbeid

zaligen, QUI een r :jk bezetto tnf'el " e reenigd. Dc ccreplaAts wordt door den Heiligt30 Baeilius ingenomeo.
EDgeleu bieden in zil Verell ecbl· tele den glUtten '·erverechiugen an.o en de Heilige DAvid epeelb voor hen
l 'rJ de harp.
Onder de Arlllelliecbe Sehiematieken- want er -ii n

ook RoomBeb-Katholieke. scboou dezo d. mind.r' .ld
vormen en door do ArmeniCre vervolgd wordenIleeraeht het geloof, tlQt elec hta zij in het vreef(}!ijk
vage vnllf koweu, die h ~bben verzuimd Imolie zo d~n
te bieehten en de abso!utie der kerk aan te nager.
Wie zieh ecu t" r Dog op Gorde met de hemelsc:he
ge recbtigheid
V"enoen(l heeft, gut ns zijn dllod

rechtalreek. naur het Parady_, van 'twelk, gelijk b·,·
venbt:.tloelde afbeeldingen voldo f'nde bewijzeo, de
Armeniti.f zich eeoe ToorBtelling vormt, welk.e VaD die
\'80 den Mahomcdaan ~'echts wei~ig verl'chilt.
Dit geloof nu ma8kt niet ollufJO do geloovigen zu.lig,

"'88r komt !<lvena <len herdera der kudde len goede.
De Armenisch~ krrk is arm aAn werehlscbe goederenj
kerleiijke bezittingen, tiende n en dergelijk.en zijn ('au
nnbelt"cud en de e~Dige bcon \'ao inkomsten it; de
wi lde ijt·c.r der geloo, igen . Ret gebeele ink.omen ran
deu Patriarch, den aKathol ikos" op den berg Ara~al,
bestaat in de n~ertig pood tarwe dia de geloovi ~en
"oor de ho~iige olie hetalen. welke E'cn' in de zt' V('n
jareD in bet kJo08ter te Kuel'1Diad&in wordt uitgedt'l I ,I ~
en in 'tg~en de lag-ere geeetelijken hem \'oor !it; . nt!

a.netelling b.talen. Dot betalon Yoor o.ut.Bingen

bij gelegenheid von h.t huwelijk zijner doebter. Een
politieopp88ser, Ranoedikromo, die ooder de genoodig.
den was, bad een geweer medegegobraobt, e5 'an tyd

tot tijd loate hij ter eere ,an bruid en bruidegom een
loe •• bot. Tegen elf ure in den avond bad bij , om [eO
harder knsl te doen hooren, het gc weer te ZW8ar gelade., zoodat het geheel uit elkaDd.r "?rong. Twee
pereonen, Padjojo en Toleseono ~erden bierbij ver-

wond. Padjojo aan het hoofd en i 'ol ••eoDo aan het
linkerbeen. Ge'uUig zijn geen der won den doodelijk.
-

den wordeD op.nge.t.ld. Zij zijn : Sha.loi op GaO,
I chaog 01' 1013 en Choong King op 1400 mijlcn afehode

van Bhaugh,i. Woo Boo, aan

de

benetle n

w6arde van de goedereo moet men rekenen wat de
wagens, de peardeo, de koeh ier8, de circulaircs en de
uniform en en lo onen vau di t) heeren da.ar geko8t heb.
ben - en HOg kost en!
. ANGELIN!. (m et Honwcl ijke logicQ). }1u tach liafer

omBtreeks 4 ure in den morgen door een bulpgeroep

wakker. Hij enelde gewapend met eer, piek n.ar bui·
ten en ontwoardo d.t or bi! den Demang Djojodrono
elecht volk in buis was gedrongen . Bij ging het huis
binD en, maar werd dadelijk door een keral 8angevallen, die hem twee houwen met een pn ~el en twee
,logen met een knod. toebr.eht. De dief kooB daarop
h. t bazenpad, echter niet d.n nadat Merloeetiko hem

10

(PonteIl1mul.)

seD EEPS-Il EIII CUT EN.
SAMARANG.
Aangekomen SehaveD.

Ned. Ind. Brik,Bintang Borneo gezag'-. Abdul U •.
uat "au IndramftJo~.
Nrd. Ind. Sehr. Sari. MUlltok gezag'. Moh.mad
Sa(c-h van Bsnjermu&ing.
}. . ra~8. Bark Angih gezHgr. llarbeg rou "an Batavia.
Amerik. Bark HasgdnLlrJ gezag\'. 1(ari ~ cin "an

Batavia.
Ned. Ind. Prauw Top boroe Samarang ge•• g •. Tue·
moed. VIUI Koetei.
V.rlrokken ScbepeD.
Ned . Ind. 3 meat.. Fatbool Mobarak ge .. g •. Secb
Mohamad l\Jadiohie 1l8"r Bat'lyin.
N ed. Ind. Schoenr. Nairn g:~7.8 g V. Sa hoe Barak bin
Ab,1. naul' Bat avia.
Ned. Ind. Schoenr. Kiem Soon lf~ gezagv . .H.agmaf{ Jehoe8oer Bian IlBar B"t;a,ia.
Ned. Ind. St G. G. M e~i er gela.g v. Fransen nBsr

Dan dE'! nk ik dat men er ~onbmt moet

Voor , wat ge koopt geeft ge dadelijk uw
V <.10 onbetaalde rekeningen i8 geen

geld, DIet waar r
spn.ke.

.Ieelen noar let daarsan kleveDde bloed, det molech
moet geweeat zijn. Dd wooden 'an M ertoeetiko zijn

niet ge'aarlijk.

bet de goedkoop.t. winkel \'fin de wereld.
EDWIN.

b<t.leD:

n og cen por m t ziju piek had to<' gedieod, di e te oar-

I

ANG'FJLINA.
0 nes b, lieve! Snooks is r.eer beleefd
erJ zendt 2.ijn reken ing eerst O'rer drie mu.ntlen en
dan kunt ge nog wei eoo jaar of !ang~ r waeMen. Gtj
kunt U ol1mogelijk \' e r be~ld e n hoe' o goedkoope winkel
bet is.
EDWIN • . Dat kan ik ooic: ni et.
Groote uitgaven en
lang kre~ , et g evcD ! S .coo~a Ul oet of cen phll.autroop
wezen, d~e e~.n gr" ot fortulll z8chtjes &'Ilt wiI wegge.
reD, ..of hlJ moe t ~c t nll.o g ew ~ld met z.ijn Co. oJ!

de hJat deD bsnhocll ere wil len komen.

t ve1;:;L~:~'I.? (die

Willen

w,

uie t g cluieLcrd heeft1 daar ze uast
(In\'t'r~ee!de p.llllducbt nee ft ge wij{i a!ln den inhoud ran
d'3 wmkelkast:.) Jll, ~f;!ke r r Mn.!lr 10ie eens dat
:Matel:l9--:e! r~ oat nie t ke u.. i g en g0edkoop r Twee
shillings de el maar! E n giBt ercn heb ik het gczieD,
ni~t.s beier, ,roar dri e sh illi ngs I
•
EDWIN. lk vrt'c:t, Pevel r dat uwe oogen Blecht
begi nncn te wor den.
AXG ELIKA (m in of mee r angiitig).
Maar dat mee nt
ge w cb Diet, ia 't "i'it"1 ?
EDYfL"i.
Jk Ull ct ht· t we i tle rMen wanneer ik It
hOl-r z~gg en, d.t di~ hR lf ve r.!choten attl f maar tW8S
shillings de el kOEt., terwijl de ~lrti8 op ten hah'on
stuiver T~ a drie ttuiIJ ingii i". Zie maar. De twee flbil~
lings .ataau duid t' lij" met in kt flp het papier, maar de
eU eu een h"lve stu i\'er zijll er RRllw met potIood
UlJqe~L'tlt·~Vt!J).

BATAVIA.

~:ng A~~~~~8:!r~: ~.~~a~:~r ink~~tkerre:;~!el::!:~

!::r~:n ~.~~~:~~I:::I~e ::r~~dv~ijG ~~.::~,z:: '::::8~~8~

bij wordt gokleed in &en mantel van wit.te wol t'n
mag niets .Dders sten dan kruidelJ, io water geko;Jkt.
Onderwijl w>rdt Iq iogew~d in de wY8teren .an 'Zijn
ambt. Deze gebeilOenil!lsen moeten voor de leeJre:J unbekend blijfon, maar .Ie .komen er toch iete van to
woten. Ze weten namelijk. dat, W8nueer m n dOfl, nl
a':loop d<~ ,.ertig d~gen tot ,witto geeatelijk6" ge.
wlJden priester bet bmnellste van de itahd met he :l;ge
olie nih en dit dan met fijne boomwol bedekt, de

Ii Imilaen dat, naar lijn zf'ggen . voor ..Ie rust van een
. overleden bloed:ferwant werd .ferejecbt, waa i.nderJaad
om angstig vau to Wl\Meu..
.
W.t IAn den iogang dor wODlng ,an M8.~~loa:wae
afoebeeld, moe8t iedereen berinDel'en un IlJO Vh~.ht
o~ ,oor 't heil 'an .tijn ~iel te .Iorgon. ,De af'beeldlOg

gewijde de 'orpliebling op .ioh neemt Ran de ,r.> orto
geestelijken" l.ekcre Bom to betalen, Wft8rvaD eeD deel
un den P6triareh toek.omt. Deze Bom is rt'l e~r a
groater daD oeol kleiner, al naar gelallg van de gem·'.nte waal'bij de .witte g..,at.l~k." gepla' tot "·Ddt.
De paetovrepl aate in do wijk der • ZS'f"en tor<lle"
werd van uuddber onder de vetiite pOBtjea gerelu:- nd.
Dur wooladen de welgeatelde en rijke Armeni ~ r8 e n
vOor 000 .witte geeetelijke/ ' die goed op oe hvt.,.,t~
wu van ~t geen tot het yak ,errli8cbt werd, WI. Ode
plaalll ""ne •• bi.. onuitl'ultelij'~ bren van iDkom
otan. TtollweDI, Ie wu n.ar die ".rboudiDg bel .. t.

pier !. En d~ b.dienden zijn t och z66 beleefd ! En
toch i. bet de goedkoop.te wiokel .a" d••tad !
En WIN . Dat moeat het toch niet zijn ! Bij.b

Ben paaf dagen gel eden werd Mertosetiko, eon

man van circa. 60 jaren nit de desa8 Pre mbf'8Brie.

Makario8 nu WIl8 volkomtu tun "aft meester. ILlj
woe het, de frome, die de gewooote Lad l~¥e\'ol'rd
om de kamere va'1 elk hUlB in pi.ata "ao .. eDInaal,
. tW&emBol 'e joars te doen wijden, opd~t de ugeu dee
He ·,:e l. daarop te "aster rUlllteu zou . . Dat bij · (l~ \'0[.
trakking van een huwelijk niet minder dan t.wee en-

ford Alcock's weI bekende maar zeer verkeerde bewerin g aat de clau81l1e der do()rvoer rechten in het
vertlrag ontworpeu was om neemde boven inlands . . be

Bchilderd stnan t o "'acbtet! op goederen. :i\Iannen
loopen been en weller met groot.) pa.k:ken frani
gedrukte circuJaires (van Snooks &; Co.) die ze
!lFar de PQl!lt brcmgoo. Bedienden in uniform_
iets tusscben die 'nn een politie-agent en VOD
een bOBchw8c hte r - rertoonen zich aan de ingangeD. Edwin en Ang",lin8 treden op.)
ANGELINA.
Zie eens, lith' C ! Dit 18 nu Snouks &. Co.!
~~ 't geen groote wiuk el ? Zic die wsgeDB eeoa en
{Ue mann en met die pokke n c ir~ ula.i res (we hebben er
g~8teren een «n t\'angeo: go uden It:.ttere op blau w pa.

Ampel, weder de oor.aak van een ong.lnk. Eon ze

heet in de ge wooc . Ohristelijke wereld i'SitnOI.16,"
maar "oor de H eiligen vanden Ararat is ait utelael het
eenige midd·1 van bestasD. Wanneer eeu "plaat8 vacant
wordt, zendt de p"triarcb van .Et~ebmlad~iD cene op.
roepiDg U11 de ,Iwarte g<;'leetelijkb.eid" en delia k i~8t
dan haar caudidaat, "Mardabot," die vervolgecl'I bij

ie.

(Voor <len winkel van Snook. & Co. - Onder.
lwheidene wager.8 met .Sno KS & CO.II er op ge,

« ere TjokrodongBo bewoner dier de8ea gar een fe~iJt

Yanglue.kiang of Wang Chow, pan de kU8t wordt
veronder8telt de yicrde haven to zuBen ZijD. Ceze

vrucht te plukken f"o6r zij rijp

- - -- --

tc \' erkrijgen, on het ~cht WAll I.!itdrukkelijk den ChineaciJe au toriteiten loorbehouden om binnen een g.,.
pnote tij(l te verklllren welke d oorvoorrechten tegen!JIoordig van kracht zijn . D e J,weelie ~' an verblijf bou·
den in het; binoenland, de bl 'J kkade van Hong Kong,
en andere overeenkolUsten werden op dezelfde manier

EERSTE BEDRlJE'.
SOLO. Do onvefBcbilligheid waar.ncde de Javanen
gc \voolllijk bij het laden Vd.n vuurwapenen t e werk ga~[j,
was op den 7e dezer in de dee8a Ngatnban OUtler

A&ngekotUen P8888giere.
op den luden N evelllber.
Vlin Paearo,ao, per stOOlf:S. Drenth"" ge7. . Krum ertf J
1 ood. officier en 19 schepelin gen .
Van Singkawang, Pontia.nak e u Billiton, per "looms.
Mer.pi, gez. Beekhuis. pasto,- r J. de Vr ie s, klPitt:iu
J UdB I gt'l,a g bebber BieriDg~, lU:lchini l!l t Ko~ntz, Uh: H .
de wed. Joosten, 4. Europ. onderofficle ren, 5 E urop.
o n 4- ihl. milit.a.irell, 8 vrouwen, 1 k ind , l policie die·
nssr, 1 f;l."hcpeling, () vrouw8D, G O b iu ~? eD.
Vertrokken PlIs6ng ierd.
op den 15dell N Ol'erub er .
N8ar Anjer, 1.jilatjap en PatjitaI!, per atoomtJ ..t\ 111boinB, ('Ie:.-, Boeters, de lat~ Juitenant VAU 8teC'l, 1
.8urop. ~nderofficier, 25 Europ.' en 10 inl. IJlilitaire.~,
5 iol. koaliee, 1 ,..eroordeeldo, hofmeester Y. U. WIJI.

hedrog geb ••• "rd. Bij voorbo.ld, hij berba.!t Ruthor-

Gocdkoop "Willkelen", •
(Trng i .K om;s,·kl? 8rlll,t.s ilt lu:ee brdrijctJl, 11lll1 f PIII1CIt. ) . ..;.

(lin/;,,]

De ,oornaa.mete stapeJplnats is tegenwoordig niet
Ichaog', maar eene pla.ts omstreeks zestig mijlen
stroomafW88rte, Shnhi geheeton, waal' de Shanghai
afgevaardigden bet oangevoerde op 40,000 tonn.n h.bben geschnt; man Sbasbi ligt long, en is tan aHe

bel.ng ontbl oot bahaloe uit handelaoogpunt, terIVijl

Oll

Een goed j.ar en

me n is bijna binnen, en dan nog bewoer~ me n dat in
Gour. di enet geen goede baantj .. e te kr,jgen zijn.

aan d. Opper Yanglsz., 3GO mijlen dieper in hetbin·

groote rivier vaa China, 1000 mijLen "an de zee, en

Salllal<lng.

heid stellen, zicb in dien gouden etrooUJ ta ba·lcn

von die v.tpot mede te smullen.

van de h.1 mo.at do ,oorbijgangen opmerkzaam ilia-

ken op de atrofft'm die hem wachten, welke d~n Itl~t
zijner zonden godurende zijn 1'.rbljjf op ~rde 10 b!U-

fen dragen en gemeend heeft do absolutle der k: rk
niet te. behooveD, terwijl daarentegeo de voontelhog
van den Hemel moeat fitrekkt"ll om de aaHgheid aa.nechoQwelijk te ma~en van ben, die ollverdrctefl v~or

bet beil hunner .,.1 de beuu hadden g.opend. Na·

I

tuurlijk . verei8ehte cen grooter '&ond,e oolt e...m di l per
~reep i!l die beUI'll,
't "erder 'fan self .pret·kt,
dat de rijke meer mOfst . ~etslen d~ . de . utile, -:- elk
hur lijn 'y ermogen ! BlJ den klelnen . man ]I! ook
een g~oot.e sonde klein, by de grookn der Aartie
..en wei i • ••1r. de kleinlte .ond. groot. Op die .. ij.

maakt

terwijl

men goode zaken.

.!N(}ET.(~J...

'l\ ) B,

gaaD! (Edwiu wordt

laten we toch maar even binnenw~ ~ge vo e rd . )

TW&EDE, BEDlUJF.
(In den will~ e l vap. Sn ot1ks: en Co. Ecu lsoge
ltU1111Je 1.1lal. Op de h.l1ulumken 8ao beide zijden

liggen nllerlei IJ K onpjq s~ uitgl""et.aIJ. Een BRntal
bedieod.J l1 ziju be7.ig me t ee n paRr klant~ll te hel~
"pen er, d · o'le rig:e beutcn ll t!.n (: r:lg~ll bt edfl Dieuwe
gueduen sau . .F~th in e u A.n gel ioa wt.d en il oor
den e be f, eeo mao w et wit·te h:.reo, on t\·aDgen.)
A...~OEJ. G""!'. Hr ligt zo·)' n aardig 8tuk M[\t-618~s~ ill
do witl kdka8~ f OOl' t· W" e~ shillin g8, elf en een bs tve
slui r~r.

~

CUEF. Z~k: fT, l\I e\'l'o uw ! Deze WE"g, ala hd 11 beliefl.!
(Breogt hen 118Hr het eilld van den wiukd en geeft
hun stoehm). D e Afatela aaS fit.]) ...·ijf E>hilIing!S de fl,
niet waarr "r ~rkelijk t!ell Z ~PT mO Qi koopj«! (Tot een
bediende) Lalit da dame het stull: eens ziel1!
~

D13 hemel3bl:l.uwo lcoep e1 a der ,iJr torcnlJ schitter
uen niet langer in de n glans riln de R,' oniftOIl. De
Ia~'ste str8a.l waS '·~ rJw a ne u ~ Dd be~-aging op de
str.ten Vl'rm-illderde 1 en in plaats van ft zweepgekiap
der kameeldl'ijvcrs en 't gel ch rf'oEuw der " wBt.(lrvcrkoJ·
perB, trad bft ge bl l,f del' oa clttlH)iJd ~ D . De slofwolk
'faD deo dag echeen als nevel .e~r op de allrJe neer
te daleo , - ~ een teek e n van den !ladt!rendeu cadIt.
Ach.~r lijO tralicdeur zat Maka:i08 o~ den uitkijk.
Aan f.lJO fch€rf3 cogen vnt.gaat Aet Blet. dat eene
vrouw, die eub pasl'"o de pootiln BRlli ·~geb~Dden
hADes aa.n den arm draag t, reeds .· twee· driewaal de
•
deut' }$ t'oorbijgegaau.
Da nouw wenscht blijkb.ar te bie-chtell. De urme
gel()ovi~en bataleD me t Wilt ze Bau T~ of vogela beb·
ben. 't Sebijot dot I:e &en g roo te !onde up 't geweten
beeft: Bndere. sou roe niet m.et de ~chemeriDg kowen
en .zoo b~8luiteloo9 heen en wei"r, lUc'lpen. Ze w-erpt
een bilk n&ar binnen, op tI e ~f~ld-ing der ht·l maar
gut b[,Yf"lLd wL't~ r teru ~. a le bE"st.uud er ,"oor hur nog
iete Yree~elijkeffl dau die pl a!lts met a1 hare T"onhnIpattende mujiJstdt·.
D~. H&)QW' IIcbijut kr:eupel . aaI.sD8 ze steunt op etla
kcok. E~n barer oogeu ..arlit dODr eE'D v!~jllter be·
. dekt.j 1:(' is due bait" bl ind . Hs.at . £eaicht is bez.aid
JBtt.t roode vlekken ; w . i. dua leelijir. Bn :i3U bar.,
&ebamele kl&eding k.n .ell aien .tal; lij arm i8.
J

,
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VENDUTIE
die or .iob reed~ beviDdell••raagh hnnbo~ bet .m et · • ,;.re~d.'jlPo.ndtli8D~ibtit, z8.tideit .. lOader ' hllDsie./ .
de wen ga.t, ~n' of .~ ge.ond' en weliijD.en ~~t !. nam~nte noelDen,. waordoor .ij .op /1emakkelijke wija
'.
. ' . '.' . ..
' .. . ,
nat
weet go ' weI! Het goe 1· ligt. geprij.4 in Je. hat.
dill.'
reQh.
~
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n
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d
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CBE>': (88ni ga1inB ootatomd) . . Deto beer .. " op", eon
pleat.. Bu' neelllt .~n praobtig 8obonde~ gebedellboelt , .I , at.r konden toe.ehr:iveD. Nu eerat vernemen wij den
...
.'
. ' ..
'
..
OV.,
I. badlande wij ••nde) .81 u helpeo~ (V.erw.ijdert . ziob, en , ~r hand en besine. zijn devotie. doelt hoe ematig . hij .. Dum 'an den IodU;r, die am zijne geograpl!lache '"p- . ' .
t
I}",
komI I.a vijf minuten met een anderen klant aan bet
~ic~ daarJn ookY?rdiepen .~oge. telkenawordt hij .: nemingon en _ijn? meteorologie."e. otltnographiacb eo
III Ie pa U1S van • H.,art aus .
eind van den winkel ter.ug).
' . ..
. geh,nderd door .... nd?n • .dle na . hem komen. en bern : andere .ooderzoekmgen ,terecht beroemdil;
. '. ANGELINA (bij bet verlrek van deil. . cbeCLGeiDoeBt
~'k op h~!lbeurtvr.l?'n, hoe het mO.t de za~en staat
Re.d. In bet jaar 1878begon Nain BiDg opnieuw,
.•
,
I
I niet zoo t'genbem h.bben ge'proken, lievaL Ikgeloof
en met.~n ge_ondhe,d, en of er nleu.wa Ia . . VAak
en drong over .Leh 0?8twaarta door in bet .aan moren
al.: Album •• Nee ....irei voo. HeereD en Dame8.
zoker d.t hij om u i....ggeg.aD .
:~:~:~!:'I~e~~: e;:i~::: ~:n8~::;!0~eb~~:':· nieuwe ' ~~~n:!~:~~O!.~i";~~:et,O~~~r:~~h:n~ibi:~ha;::.~~! Werkmandje•• J.pa.8ob Verlakwerk, Divene Odeurs,
it, EDWIN (triumpbeerend). Doar ben ik .eker YIn!
Op zeer weinig .ticbt.lijke en eorbiedigo wijzo ,vordt . zijn" blgage droegen. trok bij o'er de hoogvlakten en
!::.el:::.d, Terra Kotta Beelden. praohtige Alcative.,
BED).,ND" (eeDige goederen OJ' de loonbank plaat·
; i Bond). Dit iede bodoelde stof. Mevrouw! Ik beboof u
de eeredien.t gehouden, . rerklaart de Engel.che J.
pas,en von 6-6000 mot~r; bereikle den 19 November
Voorta:
r&liliet die bet artikel in de Pall MaH'schrijft, Ze- , L~b ...... ging by Inetong over den Jaroe-TaaDg Po
. :.: wei niet te zeggen c! ~t wij er door .en bijwnder ge": Iukkig toov ..1 aon tijn ·gekomen. Een bankroolier wilde
kere .eer pl.chtige en verheven tot God Alm.cbhg
(Brahmapoetra). die hi.r 1100 meter breed en 6 meter
Dranken,
.er mede naar Amerika. maar de politie bield het .chip
geric!.t. woorden zingt men in den trant van Offen- , diep i •• begaf .iob zuidwaarta over de p••a.n van .den
waarondor Obampagne nn MOET & CHANDON.
bach. De kerkll\uziek ie v.... k de mu"iek van de
Himalaj., en kwam den 1 ~faart 1875 geluklrig to
~n en lagde beslag op het g ed.
Portwijn.
opera com·que. Da!u~ntegen worden ve!e onbeteeke·
Odnlgori en ArBain allD. ren 11 1\faa:-t WIiB hij weder
Jat bij ontsnol't is.
Dende gedeelten oan d. Toodscba liturgio op geLeim
te C.lcoUa.
Zoomede:
~Daarom kunnen we bet soed ook geven voor .e•• hil·
zin.ig. indrukwekkende wijze ge ••gd. Rod en OOv~l'Ge h rende d••en tijJ .haJ bij .en tot du .. er gebeel . Eene groute . partij balf doorgebroken CARRARA.
etaanbll8T wo den da Piyutim en enkele ,an de SChOOD
onbekeud gebied over een; Jeogte \'80 24.0 Duihcbe
: hiDgS en zea stuivers de e'.
MARMER VLOERSTEENEN van 75 Ned, duirn,
8te gedeelten van de Jood8che litnJ'gie gemomp£'ld in
mijlen doorgereisd 8:!l had 276 Mtronomi.ucbe opnemin
A"GEr.TN". M.ar ik' beb tocb in de winkelkest ge·
2052
B. KARTHAUS en Co,
~enJ 497 hoogtemetingen en bovendit'n eeo gront Baotal
plants van g.·aproken. De predikatie is ,ervelend en
zion ....
::aEDIENDB. 0 ja, l!evl'ouw, jo. zeker! Maar van ongeeeleloo8 in de hoogste mate.
pb yaiscbe wAaruemingen geduan, waBrdoor 1.9' e rei a
,t eindig winder qualiteit. Voor de goederoD in de win·
De Joden vall en Diet in slaap
dat nietszegger.d
de Id.ngrijk.to werd aan gevolgcn van.1 dog one, die
VOOI'
botoog ten beats w-.>rdt gegevenj zij loopen eenvoudig
in '1 hlbet ' gedaaD zijn.
kelkaet kUDuen we dan oak ~igenJijk iJiet iUBtuan!
De ondergeteekende ontvangt de andere \Veek
·EDWIN (opstaande). Laten wij dan lI"ar gaanl
de synagoge uit. Abnhali_gen uit den Talmud, DIet
- 'l'erwijl men maar .1 te dikwijla redeD heeft om
BEDIENDE. Blijft u zittOD, ahi 't u belieft, Mavrouw!
etndt)l? ~ ?e. teketen o~ge8tarde toespr8kdn o,er de
zic ._ te beklagen dttt Nedlnla.ud acbteraan komt1 bij
eeno groote partij zeer fr •• i B PEE L G 0 J.i D roor
··Natuurlijk stoan we in voor al
goed. - Dit be.plechtlgheld van den ~abbath. telkena h.rh.ald. oer·
het lom en Vall maatreg.len vau algemeen belang, zoo
--St. N i col a a s,-doelt u woorschijnlijk? U ziet. ruindero qualiteit. 't 10
klllrlDgen over het kBrak t:~r VAn Abtahom, makeo een
,orrlf'rt do billijkheid, dat men ook het tegendeel ver" nog goed dnt b•• told i. door den vori b " .. Sultau vau
pret k. Geen !)D,af~aDk~l!lke ge~achte, geen wa rm
melM, wear dit. plaate heeft.
waaronder gekleede eu ongekleede
. ,Turkije voar tijne eerate "OIlW, maar u begrijpt : later
ge\'oel .~vo rdt ~eUlt In dle eentoDJgc. to~8praken. De .
D:1artoo /:!eeft aanleiding hat verslag
Eogelscbe
'was be\ niet meer noodig. Wij knuDen, h~ dUB geven
POP PEN.
gee8~ehJk e~. Im.den de gemeente met, doch wor~~n
Cummi~8ie, beJast met een ondt'r1.oek usor de oorZHvoor acht shilliIlgs, tieu stuiverl On drie ' farth ings.
gelel~. ZLJI dIe de leer8ar,~ van he~.~olk moeten zl~n,
ken von zelfontbraoding der steenkolt>n in 8chepeo.
zollende op zijne eerate Vendutie worden verkocbt.
,Wil ik 't maar 8fenijt.l6D(
.
v~lfzulrnon.. geL .1 aan de ryke IsracheleD, •• n IVler
;\"edorlaDd is in ,dit op"icbt w.arsehijnlijk v"oruit ge2053
G. A, WERMUTH.
~·ANG:EL1NA. 't Is keurig, heu~ch keurigl En maar
blJs! an' ZlJ voor de kerk zoo bl~zonder \'ee ~ wil. arde
weest, daar de Koninklijke A~ademie van Wetenscbapacht shillings de el!
hechten, te tODDeo,. dQ..t een vlelOnde houdmg ~n 01
peD te Amsterdam rerde in 1854 het rapport eener
.'
BEDIENDE. Zea en twintig cl zal weI voldooode f,ijn,
to g root o onderu8blgheld volst~~k t geeu deel .. ultma.·
dergelijke Commisaie ' heef!; gepub:iceerd (Amsterdam
: denk ik, is 't niet Mevruu", ?
ken van het koraktor van rnbbYDen ell kerkelyke beO. G. Van dor Pos~', Wat "cb ter nog meer z.gt:
. EDWIN (met nauruk). Wanneer gij Ob" h.t goeu
tllllbtefl.
die ComDlistlie kwam \o"oor steenkoleD toen reede in
dat IDet drie .hilling. ,' ••1 i. goprijad (Op die b.lve
Men ~oet cIe, Jo.odBche geestelijkl.. oid van deD tehoofd,aak tot bebelfde .... ultant, al. tbao. de EI'S.I,
,stui ••• <1.0 na]. niet kunt lalen zien. dan behooft u
g~n\Voor.~lgen tl]d nan ook ,oo~al ~Iet verwar,r~n met
ecbe Comlllhtsic, ~ wet-en tlA.t bij steenkol en jaililt bet
geen verdere moeite to doen.
~? rabbyoen von weleer, op Wle ZlJ eve~ W?1DJg ge
tegenovergestelde pIaate heert ala hij het broeien vao
in tromweJe en fJeescheo W 88 ron d e r:
,
ANGELl}!'" (b.de.ed). J •• d.t goed van de Sulto.e
hJken als ~.ezen h~t dedeu op ~e ~ude L9v~eten.
hooi en dergelijke J daBr bij steenkf)len n'ij . toetreding
Vri;ers en J7rysters.
'is hijzondcr mooi, maar ik zou toch oQk graag het
D? rabb.1J~eD W8rl;;!~ Hoeger 1nn~~ overtulgde, e~
der Jucbt de ~elfontbr8ndjDg befordert, omdat die ont2054
G. A WERMUTH,
goad eellS willen zien van tweB shillings elf en oen
thusI8sta prle!~erS, die bun leven wlJddeD: aDll de studle
branding is too te echrijfeD aan zoogenaamde
halve Btui ~er.
. von de Pentate~ch en aaD, het ~patellen van comm l:!~
pbo ren in de tir.eenkool aanwetig.
BEDlENDE {ruet lDioachting}. Hier i. bet. ~r.ar
taren, om kanu, •• n god.d,en.t'g gevoel te ver.prel·
De medegede.lde prooren h ~dden • .,getoond dst
Ontvangen
per
"Stad
Amsterdam";
in de wasch worut bet leelijk.
den.
.
.
,'oor de ontbranding 'an d rgelijke pyrophoren (waarlIac8roni
EmvIN Cop.t..ande), Zoer good. dan zulleu we het
Gedurende de oogelukk'ge eenwen v,,:o vervolglng
toe b. v. poeder vun verooh uitgegloeide hout.kool,
Vermicelli
iD blikken van 2y:' kilo.
ook niet koopeD,
en smart tro?stten de wel8prekend~ rabblJn~.n de flrrne
ve rsch be reid zwart-sel, vereeh ge braride kofliebooneD,
Ook in fle.achen .
, BEDIENDE. Dat ia t • • oggen: bet goed zal niet zoo
vervolgde, 0l~8handel de Jo.den en blelpen zIj ben hu.n
Hnnen-, kll~oenen-, en wollen stofitm , met vette olie
2055
~~oi blij,'en al. dit hi~r. Dat goed .. is. no~ ge~aakt
G, A, WER;\IUTff.
l'B.k waDhoplg lot ge~uld'g to dragen. Hun ken",.
doortrokken, bengaal.eh vuur en I . enz behooren) da
stelde beo zeer va~k lD staat o~ de gemeenteleden
"rije toetreding dcr da"Tl'kdngsincht noodig was, zoodat
~!:~~:a:!r:t~ni~tl va~ ?te~a;:~~lijckn ~;~~lel~jeBrBrn~~d7; te beBcb~~me~l en lD staat te stellen RaD de annvallt!ll van grootere hO:': "eel hedt)ll niet onderete lagan het
- - FockiTlks LikeUT'e n ,_
, ' en . we kUDnen er een mooi kleedj e 8 ff:iloijdeu Voor ?e8
bunner Y!lan:~en te oDtk~meD. De gemeeDte .~E'schouw.
eerat in warmtH toenamen, maar fan bovan af, DIU
de den r.bbIJ~ mot eerbled, en ontzag; hy wo. bun
beoeden toe. D. buileoato Isgeo ,.diezen van deze
ve~tegenwoordlger, huo gebleler, hun geDee~U€erl hun
warmte door nfs'rJllug en de etof ontbrandt gewoonCreme de Oacao,
i Paue.
Wij hebben " Diet noodig.
"lend:.
..
.
lij lt in de laag, wolke kort oDdor de opporvlakte ligt.
dilo de Tbe.
; ANGEr,tN" (die inlu.scben he ft; uit;ezo'c bt) Ik ..1
Nomt bech eeu r?,bbIJn het vertrouwen ;n bern
In de plaut. dus <an bij steenkolen on dergelijke
dito de RQ •••
. dit nemen. Dot i. het lief,te patroon.
gesteld ~e.chondeD;.. ZlJ waren odele voorgangera, de
door vonlilatie de vrije toetreding der luoht to beCberrij Branlij,
BEDl~>;DE.
Dat patroon komt iot. hooger, 't Komt
~:~~!:'n;'n.ijd~~b~!~~d;"e:: ~::~~:n o~m d!etJ::l~c~: ;~~i~::~n, is bet •• ak deza zoovcel mogelijk .f to
Cha.rtreuse,
lOp vier 3hillings, zeven en een halve stui,('t,
}'leur d'Oraoge,
EDw,,, (ongeduluig). Me dunkt d.t bet nu meor
D~tie t.e behouden en te verhinderen, dat zij opgelost
'Vij roogen niet verzuimen bij deze gelegenheid te
GuIde Water.
daD genoog ie, Wasr i. bet goed dat go verkoopt
wlerd ID d? volken, waa~~nder ze vcrkeerd,e, d8~ de
wijz:en op bet groat ge'f"ao.f vau zelfontbrandin~ 'au
Konee-l,
,voor drie ahillings de eI<
tegenwc o rdlge Joden schunen .te weten of te wl11~n
,warlsel en \'erech gebruude kolliebo.JDen . Zijn wij
Ohoeol.de.
BEDlJ.;NDE (ont .!eld en baaatig). Bier.
erken~eD., wanne("r men ten m1D~~ oordeelt nair bun
weI ingelicht, d8n i8 het gebruik van bet eeT9~e ar.
per .St.d Aw!!tel'dam."
EDWIN (tot Angelina" Welnu lieve. ki.a nu uit!
b.han ,ohng der DU leyeDde rabblJneD.
..
likel bij de N.derlundache marine, '3n boord van
206L
Ct Geachiedt.) En weea nu zoo goed het in Ie paHen
G. A. WERMUTH.
De rede~ b!~rvao IS dlLt de Joodsche geesteltJken
Icbepen , geheel verboJen, Althan8 aaD streng toezlcbt
, en de quito.otie te geven.
tegen~.oord,g _U:lt de laagete 8tan~t n genom en ~orJen.
ouderworpen, terwijl de brand BlIon b'"lOrd dcr Sumatra,
-., BEDIE~DE (we"r op at reek> Terwijl ik bet goed
E." nJk lara.het geloo!t. dat h'J lot eeo ~mderen
die yoor ettelijko jaren dit "chip op de r.ede van Bo- 'Vater,! afl!lnijd, wi! l\fevrouw miBBcbien . ~id zijdau fltoffen weI
stand zou afdal~n en ZlJD zoon m~.atscbappellJk verl a
{avin (r) totaat vernielde, aall de zelfontbranding van
eene zien , Ze zijn oorsp rookeltjk gemoakt vOor dell
gan tou l zoo by toeBtoDd, dat htJ optrad 1118 "eeo
k ofiieboOlle 1. wcrd ttwgescbrel'en.
per nStad A.msterdam . •
" President der Vereen1gde StateD, toen er sprake W&8
leeraar in IaratHo" ~at ziet men dan oak in ~ond en?
_ Volgenlil de door bet Schweizerieche landw. Zeit..
2060
G. IJ, WEIUrUTff .
. von zijne herbenoeming. Maar nu dll.t niet. ia gebeurd,
~o~'~ ~~~ ;:tl:'~S~;~ ::a:~h~~~t ~::t.~t:B;~teG~:~ .c~rin uan d. ialeiding van Gorini'. werk . Della ra·
- -- - -- -- -- - - kuonen we ze geven voOr negt:ntien ehilling!'S, elt C!tui~
vera en drie farthinge .
enkele rah,b n
lot een der rijke of bek;nde
..
Verwaelll per
EDWIN (al. het goed eincIelij~ is ingepakt). Korn,
famlhe~. 10t eDke~e JUrren gele~en W8~?r g~en lUl1~el
2,5Si,212 OOO liter tegenwoordig, alB: l,G94/J82 1 000
~~~~~&~~:~,
, ,Ialen we gasn!
::n::~~~w~j~ ;:ng~~:!~::8~em e :e::b~f~ ~~v::k':! liter koeruelk eil 092,430,000 liter geitenmelk. terwijl
Bru88eJ8che Spruitje~J
..
BEDlFyNDE , Hier iii de quitanli e Mevrouw! Eo ter~
wijl Mynheer bet. sIt, tal ,k u hier dat prnehtig ftu,'oor ,un g~wijd beroep. !egen"oo~dig , i. er een
~~1I70a:~d~r~:::-. <:::~~g;~Bc::~~peDlUelk op p, m, 60
Krulkool, (Boerankool)
weel Isten .ien. Don ·Carl". beeft bet u og besteld,~ij:d~ca:rseg~~~~~l:: :o:herW;~D;~o d~oe~JkatBe L;!e~n;e:_
Lorubardije ~lleen lever t 20,66:1,000 kil~ boter en
R!::ijv~e~oJ )
EDWIN (gejaagd). Gaat ge nu mede,
ol.cbe Joodaehe robbijn die een voldoende konni.
149,330,000 k, lo ka...
k •••• oorlen 'un. de vol
Kroten,
(Hij voert zgne liet'hebb.nde ma.r l egenatre"ende
~an bet Hebre6uw8ch be' ft. Geeo exameD of bijzon - gcnde : 1) CS?IO pa.rmH glago (p~rmet8811k'~8) of dl in Kellle~he P otteo .
ecbtgenoot met zich mede. 'l'e,rwijl ze den winkel
dora wi'ding is on eluk!lig Doad?akolijk: VO!)I' hen, die
grana j 2 C!,CIO 8bIlfltZ; 3) CaclO cavollo (Ill m8nd~n
verln.ten, tracbt:m aHerlei beuienden nog allerlei
2059
G. A. WERMUTH.
n koopjes" ~n Angel ina op te (hingen ..'
8~8 ,oo~gangere op~reden in de By.nagoog. Een Jood, ~::~~'~?'on~:~6:c7!g;;~e~:en:~or~ l:~er! L~~b8rd:!~
'.
CHEF (al. ze de deur willen uilgaau). Nog eon
die een goads stem been:, cn eeDlge gem.eenpJu,lltlilen
~uet;n vao °bet ~uid~n. 'De o:n'fang van de~ k~aBEngelsche
Sprot,
', oogenblilr. Mevrouw! nebt u de.e goze de cbombry
elkaoder weet to relgen doet sen witte daB o~
handel be,lroerr: invj){'r 5,59 1,300 kilo, ter waarde vaD
"'' 01 gozien? We bebb,n or .elf een koopje aan gehad. aan
Gemarineerde Haring.
e.n e".n b~og veat un. en treedt nu op ~m de He.,.
10 170 000 fr~s. ' uitvoer 3376 ·7 00 kilo ler waarue
; -,ret moeite is dat goed gered van een wrak 60 •. .•
Truffelworst,
~~een~ce~~~~e:~~ie ;o!:z:~~ta:E;~c~i~~' i8~1;:rd:H::o~~ va~ 5.640000 f:C8.
'
t
EDWr>;. Niet noodig!
'l'ruffel Leverworot,
~i)u ciH::"l" 11 c rK1:'11~ iJ.~ill eli tl1u ip t aL)
ganger in de tlynagoog, indien bij alecbta een volAF"GELINA (bij 't t"oort\1'andelen op &en andere nit·
doend .Dotal be~ unstigers bedt, om bem hun slem
per "Stad Ams terdam".
.talling wijzendo). 0 Edwin, kijk een. l,iAr! Jui.t het
te geven. Be~ eeDige, wat hij gedwongen is te doeD,
2056
G. A. WERMUTH .
• ~Ifde ge ed d.t wij danr.ren gek ocht hebben!
ia te buwen.

;.

~,!..

lbwOI

(na1rnkkelijl). Mevrouw

h".n ,ge......gd :om

, r~

"'1 .oe.d, .on. t. we. .; .Bbi.ll.i.n.g
. s . elf a. n 8ell hal••.. BtU.i."•.

D. on.d. e. . rd. a... 23 'N

t
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OIVERSEN
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i
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voor .IIICOaaS,
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Diverse .
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--Speelgoed
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lie Olulefgetcekende onlvallgt per Sioornhool
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---Prachtig St, Nicolaas gebak.-·-
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I
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--1.ollhnans Zoet en 8iUe •.,--

t~ po~~w~aal~~~~l!~g~~tli~~a~t~~:::~ :~o~r~::~it:~~~~
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b.boo~t

~~~~s~:~~an~' J~r::f:;ro~n:!~~D~:n ·~~~~i~ ~:g~;~:~

"Stad Amsterdam: "

j

J

'P"

I

EDWLN (wet diab"liacb genoegen). Juiet, 6n preciee
, een .hill ing per el goedkooper!
(De gordijn valt),

Indien de ge •• telijkeo bet voorheeld wilden geven,
indien eenige leeraars in larael door geeatdrift eo
y'er bezield de ~Toodscbe kerk honor·

godsdieneligen

~~~e:i\:~:~ ::c;!:~ru~k~~ebe~~;cdh:~;d~:e:n~:;~k~:~8:

De Engclsche Jodcn.
Ofer bet alg.meen g.tooft .meo, ""gt de Pall Mall .
Gazette, dat de JoueD "an den teg~uwoorjigtm lijd in
denzelfden godsdienstigen toeatand verkeeren al8 de
""';:Joden van een honderd jfl:lf geleden. Dit i:3 editor
eeD grooto dwaliog. Bet beter eo verlichteroDderwija,
.~8t de .loden tegoowoordig ontvangeD en hUI,ne
... ,,~Mt.cbappelijke gelij •• t~lIing ruet de andere b,:,rger.
wakeD, dat de Joden, dH1 deze f"oorrechto,U genlt~ten.
de oude gewooDten en gt bruiken vau aen gaheel
aDder .tandpunt b.schauwen .1. hun vadere deden.
Vooral 0 ' der de jonger. JodeD is daardoor een kracb,
tige beweging ontstaan l om .. ele , eruudcrda gewoon
ten af te !1I(! haft"".,D, welke eeD erfeniB zijn 'an de eeuwen van onwetendheid en verrolging. DezebewegiDg
wordt met r c: bittering he.lred, n <1oor cIa orthodox.
Joden ~ou deD onden .tempel. die een v.rward meng.
sel van Mozaisme, en RabbiDlsme voor den loodBchen
godadienat honden. ~.t votkolD8D· ....begrijpelijki. voor
de. overgroote meerde.b.id der geloo.igen.
, De di_nst in de Bynogoge begint op den Sabbath,
de. morgen. om halfnegeD. Geen sanvang wordt gemafrkt ,oor tien
bijeeu I.ijn en eenige arme
lieden worden daaromboooldigd OlD tegenwoordig te
zijn. De dienst doud vier UUt en daar dit te lang is,
komt de m •• rderheid der geloovi.gan oorst om tien
oor in a. synagoge .. Het oerata :· gedeelte van den
dienet de ahachrith of oehtenddien.t i. een verreweg
gewioHig.r deel van den eeredienBt dan de Mn.&ph,
dat eiget.lijk het toevoeg.el ia. doeh dur de meerderbeid dcr geloovigeD zlio ' "eat komt, wardt de .bacbrith
door ecn der nindere geeBtelijken gemompeld. tarwi)1
de hODge r. geeftelijke eeret optroodt al. de voor.
lIaamlSt<: l~den der gemeente bijeen sij~. De ,rou"en,
die den eeredieoet· bijw~Den, zijD verborgen in I en
afoonderlijke galeriji baar legenwoerdigbeid wordt
ge'iguoreerd en .ij mogen. ze1fe de pBalmen niet mAdeoirigeo . WaDDeer 000 Enselacbe JoOO de aynagoog
lIillnelltreedt, reikt ·hij d. haDden"ll lijn vrjelld.!>.

pereonen

1ieden, die bUD :Sobepper willen eoreD, bevredigde, df\n
zoudt;)n duizenden met geestdrift zleh om hen 8chareu.
De J aden zijn een godedienstig yolk doch de wij2e,
wilafop tegenwoordlg in Hngeland de dieo8t in de
lyuagogsn wordt waargenomeD, de onwetetdheid en

TELECRAMMEN.
Plltavia dd. bed en·

Dt' PriJllst'~ Amalia is den 31 October yau ~ollthllmp.

LjnDe

herwaarl"e

T~rtrokken.

Poo }'!Ctll1r{,

is 2 deler te Nieuwediep aaJlgekow6n,

sHe8 wet.
De K Ol1ill!l di!1' Nedt'r/mltleil i8 de n 2 dezar van Suez
herwu,rtd vertrokken.

onbe8chaafdheid der voorgangere, de twisten en gevec hten . dia leird t·ijdeoa den eeradien.t in d e 8YO&goog plaat. hebben en de koppige orthodoxie van on·
kele JodeD, die van geen verbet-eriog of bervormillg
willen hooten. maken dat oDverrcbilligbeid en een

De Koning h~eft
ve rklaard.

~::r g:~:~:~:d~~b8::ti~::~:~:m::t.een

-===============

gNot deel
• Men moet Je bervorming der kerk .beginnen ruet
de benorming der gee!ltcHjktm, wuartoc· men niet Ian ..
ger jooge arme Pvolache Joden ~oet ,erkiez,en, . die
tevens .l.ehter zijn en die .Iecht. een 70 p, .t.- per
jlar onhaDgen," is· de opmerking, wftarmed~ de me ·
dewt' '~l:!r ,an de Pan Mall, wiens 8rtikeJen gro(.lte
.a.d.cbt trekken in Engeland. !Un opatel eindigt.
Men wacbte .ich ecbtor we. d •• e .cbet. ook op
het \egonwoordige A ....t.rda81 toep •• ,elijk Ie aehton.
Hi .. i. oedart d........gani.ati. ,an het Ned. l.r.
19willarium, en het- optredea- ,a :ar. Dtinner als op.
per.r.bbijn •• eel ton goade veronderd.

Gemengde berichten.
-

Ond"r de : mtdekk-inJ8reizigera in H oog-Azje nee mt_
de Poendiet (dot ... ihoggen: wotenllCbappelijk ge ... rmde TIramien) Nain Sing, geboortig nit de be.gen von
Milam in KamaoD, eene J.ereerete pl~ltaen i~. Sedert
1856 barelat hij de booglandeD. en weI bet .eorot.
K''i'lJir eo Ladakh; later (in 1866 vindlln wy hem te
L' h....; ean jaar durna bij de goudbergwerken <an
Tlook· Dojalong oil ill het j.a. 1873 .erg...lde loti .ir
Dougl •• Fonrth Ii...... Jarkand. Wij mOoteri bior op·
lDerken, dat oNeger de Engelacha o!1jcieren gewooo

van Reuter,
den IIn.g 3 NO I·.
bet Nooru zt'e-ksD!lsl geopend

A H.ngeslagen Venduti~D.

.M aandag 20 Novembar. Van (luuitgeloil~ pandgve.
derrm u , Kf'"augll_n~ ~oor. den paIlJhoud~'r L,em King
Tiug en Co.
Dingadag 21 November. Van Dlluitgeloste . p.nd ~o8'
.Ier." to KaraDg Bidara uoor Jen pandhouder Llem Kleru
Tjing eo Co. en voor rekeniog et;J: ten baize r aD ro&j-lOr Lubeck wegenB vertrek nablj hot arpsnaal door
SoeS!!lan en

Ontb~jt
koek.)
Snea,d e
dito. (
Snippe r
ditO. ~' per "Stad A,,,sterda,,,".
Seere taris dito,

in trommels van 1 pee• .
G, A, WERM UTH.

2058

13anket
BiLterkoekjes.
Theeralldjes,
Weespermoppcn.

. ADVERTENTI1!:N.

folio vendutie.
Op W oensdag 22 deze!',
lulleD: wij verkO'1pen:

150 picols Koffie,
. ·tar.·an de mODI~ra thana bij onl t~ belichtigen sijD.
2051
SOESMA.N &; Co,

per "Stad A1I/sterdam."
G. A. WRRM1WlI.

2057

SERVAAS DE BRUIN.
VolleJ :gt!

Leel'~~ul'~U:)

om zOOller ,.m.Jenvijzer uit-

$\ "iteuJ door eigell oet\ming gemakkel ij k ell ,poe,lig te leeran <ch rijren en spreken:

I)e Engeillche .aal.
Franschc taal.
I)c Italiaa•• llcllc taal.

))e

ledera

e nrSllS

bel':\t 18 brie,en ,

G. C. T. VAN DORP en Co

en.

Wuell elJao' 22 November. Vau onuitgelo8te pandgoederen to°Kralja door den pa~dho~d.r Koh Jogtjoan
en. h)Ql rekening van R . MeIjer JD bet locaal van
en door A. Meij,er.

Ij

KIJKJES
door

V enst;el', Deur ell Dak,
in h et binnenste vall den luense h ;
.-=-'~
DOl

........

-.cr~~r:a.,

uit don Scbede l, het GeiR8t, de HanJen ~ Houding,
Gang en HebBrtlJn. ja r.elfs uit bel;- .~cb rift, het

karskler . . an iemand te lee-ren B:~nnen~
Met a.bt pl.t." a f (j,G. C. T faO DORP en

1963

('0 ,

Ue Ideen van Multatu1i
zijn

uu Jen hn tot en rnet don e eu buudel. :l j

F·~7brd.1

...krijg~:

~i!

5.-

T. VAN DORP en Co,

V.rsfe~::It~~d~~'t;;:;Cbtband.

BOGAERS. G•• amenlijke dichtwerken.
Uitgegeven door Dr. N. BUTS, 1 deel geb.
DA COSTA'S Oompleete dicbtwerken it> 4 din. iug.
en 2 din. gob.
Al de dichtwerken van
JOOST VAN DEN VONDEL. Naor tijdsorde ge
rangschikt en in de bedendaagsche spelling uit
gegeven door Dr. J. Y A.N VI,OTmN, 2 deelen geb.
2047
G. O. T. VAN DORP en Co.

Prima kwaliteit

J<'IJNS'l'E BIELEFELDER LlNNEN

Ohin.eesche Vloermatten,

voorstukken,

-

Jndie betrekking heoft., beh.ndelt niet aileen onZe

Gelosl ex Celebes:

eerste veatiging, en do natuurlijke grsteIdheitl van
den bodem. lllasr bespreekt ook het Algemeen
betJtllUl', Regla en Finantio wezen. zoowel in do Gou·
vernementa ala Yorstenlsuden, Handel, BcheepV8art en
krijg8wezen, de verschillcude russen del' inboorJiDgen,
de pll'mtt1nbekleeding des bodemfl, het uiterllJk VDOtkomen, de kleeding, het karnkter van den inboorIing,
de tijdrekening, de' verschillende tal en, de vermaken ,
de plegtigheden hij i'eesten, en gceft eindelijk een
overzichb over tader Residentie nfzonderlYk.
To bekomen in 2 din. " / 12.(2009)
bij
G. O. T. VAN DOEP '" Co

OOUOEI1L~1T
JEsvoorGOlldkiuJmu,
I B1oeuko~aal
~,
mel \ MaJacluet

De opkomst vnn de NEIHmr,,\NlJSCnE REI'lJJJLIEK.
Eerste afdeeling '1 dIn. posU'.
Tweede
/J
Geschiede!li8 van de Vereenigde Neder~
lauden sedert den dood van \V ILJ,EM D ZN EERSTEN
'roT lurr 'l"YA.A.T,PJARIG - nEBTAND 6 dlo- roij 80 en in
G din. postf.
(2040)
G. O. T. V AN DORP en &0.
.

DIAMANTEN
gln.ssuij oers,
Waarl'Rn de DIAMANT in KOPER gev.t is.
bij

(2203)

GouJen Manchet- ell BOl'st.knoopen
voor Heeren.

Gouden RINGEN

Badings Hollandsch-Maleisch woordenboek f 4.~
F'avl'e. G-rammaire de la langue malaise
1/ 15.Jav88nBch~Nederl8nd6ch Woordenboek
met L.tijnsche karaklera.
• 10.Morel. Nieuw L •• g-mal.-Ned. woordenboek • 3.•
Nederl.nd"ch-Maleische gesprekken • 4.Niemann. Bloemlezing uit maleiBche geschriften, 7.Roorda. Beknopte J •• aansche Grammatic.
• 10.Roorda v. Eijsinga. Mal. en Ned. woordenboek. 3.•
Alg. Ned.-Mal. woordenb. 2 dn .• 18.Karmarsoh en Beeren. TecbnologiBch woordenboek, 3 din.
• 20.KramerB. Woordentolk
• 2.Kroon. Mythologisch woordenboek
• 10.Senaa" de Bruijn. Hi"torisoh en Geografisch
woordenboek, 2 din.
• 29.De Vries en te Winkel. Zakwoordenboek der
N ederlandsche teal
• 3.-

a JOUR,

'
,
Viert"lig zakwoordenboek
Jaeger. Pocket dictionary
•
Picard..
/I
"
Wehster's English dictionary revised and eDla.getl by Goodrich
•
•
pronouncing dictionary
•
Oa.mpagne's. Schoolwoordenboek der Hoogduitsche en N ederlandBche talen
•
Kramers. Taschen worterbueh
,
MuUer.NieuwDuitsch-HolI. en Holl.-Duit.eh
woordenboek
,
Susan. Duitoch-Holl. en Holl.-Duitsch woordenboek, 2 din.
•
Thieme'. zakwoordenboekje Hoogd.-Hollandsch.
Voorhanden bij
.
12fi5
G. O. T. van DORP en

\- erkrijgbaar:
in vat en

--VV-IJN
bij

1511

DORREPA.AL en Co.

Bullen- en Mnnen

PI L l'E R DOE 1(,
te bekomen bij
Me. NEILL en lO,

1487

--110 LU ~ DSI:IIE

~ RUIOEN mJ X-van Albe1'din.g Tltijm,

Pa8 ontraugen
2042

bij

WERMUTH,

---E e h teO n \' e J' val s c h t r.---

Japansche Soija,
ont.'.ngeP
2043

bij
G. A. WERMUTH.

het eenig goedgekeurdc mhldel. in ]f rank--- r ij k, Be! g i e, 00 s ten r ij k en R u s-

•

~:nn t;:ew~~~~~t~~& de v!:nd~e:k~~i~

::

Bazar.
Een gebruiktc r.cer solide en mime

MYLORD.
B. KARTHAUS en Co.

I

....

~n

B. KARTHAUS en Co.

, .•
-

Geeinailleerde en ijzervertinde .Casserolles, II

1937

81H1

BAZAR.

voor het

L}WEkEN EN OPMAKEN

Forster Ale en Tellnent's
P 0 R T E H B [ E H.

van

COlllpleele Brtlids[oilellen~
Bal-, RClS·, Gekleedc- en W undelCostumes.

op halve f1easchen
Steeds voorhanden: on~e bekende fijne witte en roode Portwijn en Madeil'fl.
Voorts:
MBrssHa Wijn voor hentellende zieken.
(1891)
B. KARTHAUS en 00.

AIsID.ede:
v

0 0

r

Doopldeederen en Kindel'-eostllllles.
192G

Bazar.

Puike Sigaren Princesses,
~:::. ~~'=':;':b -;';"ti '2~::.

J. H. Schmidt.

-

Let'el·t:

Ret fijnste Zwart CASIMIER.

onder guarantie

een Rok

1887

Davitas Sigaren en Manilla Babano's no. 1.
B. KARTHAUS en 00.

BAZAR.
Eelligste Imopl'teltl's van Pianinos,

Vleagel" f.brik •• t Gebr. KNAKE,
bieJ zoo gunstig bek-end, ()ntv8Dgen binnen kort weer
PIANINOS en SALONVLEUGELS.
1811
B. 1U..RTHAUS &; 00.

f 50.~~-

ALT,ES LAATSTE MODE.
1990

van de scherpe vochten.

-

kig.e ziekten waartegen de copahu, het
kwik: en de iodium potassii niets vermo~::~d. lfabrieksmerk in HoHand gedepon.
Depothouders te

<

Deze ROB

~B~~~~o~a;a:~~e~ij~:~::r:a:g!~det~1e~a;;n:~:

Gebakp.nnen. Soepketels, Waterketels. Komekannen,

.-Calaloglls op aUllvl'iwg Gratis!!!

beveelt zich voortdurelltl

G e r v a i s. Het Mntal zuivcvcrende middelen is zeer groot; maar aan de ROB ••
BOYVEAU
LAFFEOTRURkwam altijd den eersten rang daaronder
.,
toe, zoo weI om hare .aedart meer dan drie
vierden cener eeuw erkende radicale wer~
king, als om harn PLABTAABDIll& SAMEKS~ELLING. Zij genee.at volledig, zonder kwik- ..
ttl !erJ• de aandoeningen van den huid, den

t~~d~~l~~t (~r:~:~~~:w~~~Dde!e :r~~::hae:

v. d. LEEUW, allerlei Dranken

G-eleivormen, ij!;eren Kockepaonen, koperen en ijzeren Petrolenm kooktocstellen. verJakte IJtJkannen,
l'lee8chendragers, MeBsenbBkjel3, Srecerijdozen, Sleutelmandje8, ovale Vliegendeksell!, SlalepelB en Vorken, enz.
_ 1812
B. KARTHAUS en Co.

216 '

ROBBOYVEAU LAFFECTEUR

J-

BAZAR.

:t~li~~~~~[ of ORGEL,

Salll&rang~

G. O. T.

VAN DORP & Co., en W ANNEE.
.G ~neraal depot te Par ij EI, 12, rue
RlCher.
940

De

ondergeteekenden bevelen zich aan bij B.R.
Fabriekanten voor het maken en repareeren
van aIle soorten van machinerion.

J\'ct werk en sllocdigc aflcvering wOI'dt verzckcrd.

Tevens verkrijgbanr St-oomkranen, Stoomman~metere,
waterpeilstellingen, Waterpeilglazen en lUngen, Snij~
ijzere, Ratelboren, KoperenpijpeD, plat en vier kant Staal,
MQerbQuteD, KlinknagelEl. Drijfriemen VBn 2-6 duiw,
India Rubbers van '/,,-"/, dik~ Tack. patent Pak·
king %_11/:1_ en aUe mogelijke machinerie-benoodigdheden.
R. W. DEACON 8< 00.
Fabriek voor doom en andere wt!rktuigen te
(1364)
Soerabaia.

' " A, G R fi N BElt G.

U

Hleerlllaker.

wIJrit tegen billijke prijzen.
(1)

Heeren Modemagazijn.

Co.

zijn to bekomen bij
G. O. T. van DORP en Co.

Hoo!'ddepot voor Midden·.JDya bij DE GROOT

KOL~'F en Co., Samarang.

Bo.lden.- Ecbt Stobw"8.er Lampenkons.
2011
R KARTBAU~ en Co.

tm ProviBien.
1814

PIANO,
ZANG,
VIOOL,

J. H. SCHMIDT.
Neet~t

Stoomv. Maatschappij Nederland.

aIle besteliingen aan tegen zeer hillijke

RET

pflJzcn.
1909

Stoomvaart Maatschappij NEDEHLAND,
108G

i;r~~;i~~p~n

1890

0

~·oor.

1(lJmenile gevallen van
I aug e en 11 a r d11 C k I( i g e k~ort8en
aallbevo]ell zelfs daafJ
want de Quinine werkeJ OOB is gebleven;slsmede tegen koortBen die in v 0 C h t i g e fllrek-en
epidemiaeh zijn.
Prij. per flacon .1>'1. 1.50.
Parijs, 22 rue DrQuot, en bij aile apothekers.

en ffanglalUpen, WB8fonder prachtige met groote kappeu
'llnfellampen wit porcelein en lUet BruDzen

Nienwe Mnziekwerkeu

8.3.-

THANS IN GEERUIK
bij de

~

P u Ike Bot e

Gelost ex .. Celebes:"

4.50
4.50

Be nieuwe COGNOSSEMENTEN

a

en het bloed.
Zij zijn in aUe

BAZAR.

!:=

10.-

7.cer koort8we~
rend en vrrsterken
voor de maal7

. VCl'sch Appollinal'iswalcl',

0.3.50
4.19.50
a.-

De pillen van ~UI
NA-LAROOHE .ijn

w

BAZAR.

IMPORT HANDEL
Gebr. S'-T~ORCK.

JOlltlZ j

~1~~::;J~D~:~w:~r~:~~~ekin "b~r.-HollBnt1fwh

05

r~ el; J.Jint.,- A.:tjeh Gespen,- Order Kruize.:J.
2012
R KARTRA US en Co.

om naar verkiezing steenen te Jatan inzetten.
2050

G. C. T. VAN DORP en Co.

WOORDENBOEKEN.

•

A tjeh. - NIedailles

Gebr. STORCK.

RovenBtaand werk, cen vl'8sghftnk voor &1 es wat op

J. J. V AN RUIJVEN.

1792

B A Z A R.

Import-Handel

Dr. J. J. (Ie H 0 L LAN D E R,

en

St. N icolaas gebak.

nUIGE VOETVEGERS ..
B. KAE1'HAU8 en Co.

1888

VAN

Jobn. Lothrop Motley.

1/

2049

DOOR

Verscbe Bot e r let t e r s

a

H2

mel tleviesen.

J. J. VAN RUIJVEN.

P odjongsehe Bankethak kerij
DagelUks

Rood met Wit Dambord.
1.37 ned. dnim breed
95 cent [per am8terd. El.
l.H ,
,80 •

in drie qualiteiten.

Nederlandsch~Iudie,

.J
[T nevellcn

1978

B A Z A. R.

BAZAR.

I

Vel'sche

VeldbeddlOlu it {Z,5.---

Gelost ex Celebes:

:';OHUINSOBE I
DWAR8E
,

~b~~~7:~d, Borf,Jtplat~n.
K(} ffij ,

Z. M.KAASinSOESMANen
blaas. Co.

Gebr. STORCK.
~!~!~CHE

Vanille~
Citroel~,

(1307)

per stu k IJz"en Ledikanten.
lS16
B. KA.RTHAUS en Co.

V 0 Ike n k u n de,

Y an den beroemden geschiedschrij ver,

I --;---'-"-'--------'-,-----"--'---

Import-Handel

met

I

. illatellenv!m6en 7 dozijitniet enzonder l<atali'an
en Vingergiazet!,llllreeleinen lMsel'vie.en. .
. . .. " ,
(1869)
SOESJIU.N en Co.

wagen..
'AdreB: letters A. H. W. bureaudeoar ('ourHut.
2048

HEERENHEMDEN

eAVITAS SIGAREN PRINCESHS.
direct van Manilla. nieuwe aanvoer in
kistjes van 200 stuks voorhanden bij
6143
G. C. T, VAN DORP & Co.

Lan den

FIJNE . GLAZEN

!Bij·.· eene Europeesche Fa1l1ili~.I. .

Klassiekepoezie.

JAN VAN BEERS. G.dichten.
in de. Stad,
Met portret ~eri facsimile In staal 2 din. I
.
BEETS. N avolgingeu ••nLord Byron. .
.be.ta"t gelegenheid tot kost en ,in~oning vooreen:
Madelie.en.
paa. jongelui.
Nieuwe gedicbteiJ.
Ruime gelegenheid vooratallingvan laar,leu

ONTVANGEN:

•

E~~d~e'T~fei;ij~g
merk St.

MARGUERITE

& B~:RGASSE.

Te verkrijgen per vat .n per dozijn Ilesechen.
12 f1e8..,hen ............ f 8.- en.r 9.Ad,•• aBO het depot bij A. JAUSSAUD, fraf;sehe
Broodbakkerij en bij
1829
EUZIEUE.

VAN MANILLA

DIRECT ONTV ANGEN:
Ie QUllI'rEIT

CIGARJ1JN,
CORTADOS-PUN'l'JES ell LONDRK-i.

GOEDKOOP
, btl kisten van 10000-500-100.
1881

RUZrERE.

Holloway's Medicijnen
HOLLOWAY'S' PriiiEli EN Z.U,F. ~ Gev8arlijke Diarrhee. - De oo...ken de,er verzwakkende ~iekte .00
vereohillend, en de wijze harer Ranvallen- zoo Yerllllderlijk z~nde, gaven een voldoende redan van l ..k ~ belangrijk &lllltal hllrer slagtotfers. Onder Hollow.v'.
hebandeling, al i. de oor... k dezer ziekte in dui.t~r
nill gehuld ...I de uital/lfi even.. gunstig "jn, betzij
de mug, de lever of kJemere IDgewanden de zetel
vau d,e ziekte ie, want zijne piUen met _oordesl
ingenomun, en zijn wif goed op de zijden der 08derbuik ingewre.en, beteugelen de swelling der
bloed,aten en regelen iedere verkeerde werking,
waaruit die ook ont.taat. . Beide middelen we,k.n
reglAltreeka, tot ber"telling .an bet juiste evenwigr
tW!schen gevoeligheid en prikkelbaarheid, ziekelijke en
gesonde. ..rl!Ch~iding, n.tuurlijke en buitensporige lozing.
DoosJeB Pillen van. f 1. f 3. en f o. Potjes rAllf
van f 1. f 3. en f 5.
Cberibon W. CALISTANS &; 00. Tagsl A. J, van
der VOORT, PekalongaD W. E. HAN,A, Sol" ARNOLD
en Co. en COBNAEII, Klalten J. D. SLIRR, MIIg&l.... g J. A. ZKIJ'DEL, Samarang GOETiJABT en l'<>
DR G.ROOT KOLFF en CO. WANNU, G. C. T.
VAN OORP ell Co. H, L. DE LYON en B.OEBMAN
&II c.,.
(14)

STOO~IBCBIP

~"'·rl~

-'~

STAD

AMSTERDA~I,

KommlluJant BOON,
..I '''rmoodelijk ill de ERRSTB HELFT van Decembet' van Bata.ia via .Marseille naar Nede.rht,nd 'er~

trekken.
Yoor vra.cht en passage gelieve men z.icb le wen~
den tot
de Agenten,
J. DAENDELS en eo.
2028
Batavia, fam:lrang. SoerabajB.

TE KOOP:

Twee Perceeien

naaet. het pakhilis nl~ 'dtlu hear AND j"EAS T ll~j'(ln~~r
geschlkt -roor bet opzeHen tan eCl1 pakhuis
InformBtiee te bek.omen bij ue u itgcTenl ae:r;~r
r

287

V".....twoord"lijk .-"". de wet:
G. C, T.·nn DORP .\ 00.

81111lpert1d.ru,erj,-Q. o. T. ,~ DO~P ~ ('" ~_g

