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Goenc1ih ..... .
Lawang... .

Djenkiloll.

Een nieuw argument tegen de
Gouvernement·s koffiecultuur.
Ten aauzien \'Qll. don OOllverllSmet.tt'lkollieulluur
heerscht tegenwoJrdi~ een treffenuo ~f'ngezindhi:li(L
\ De Indiache regeering Z(lgt, blijkl;lw5 het kolonio.:.l
,j verslag, dab schier nierrllUld iwijfelt aan de vulBtr~ktt.1
Doodzskelijkhaid eenel' hand lo,viug-v8n de koffiecultu'br
tot b~houd Vtm he-t filllt.Deiecl eyel1wicht ill de Indiscbe
huishouding. De commil:!sie van rapportears (.ver do
Indische begl'ooting, voor de mCf'l'lerueid liberalen,
vindt die uitdrukking z6S uaar hfll'.::'n SIDBOk, det
tij ze overnemllt en hare verwllcutiug uitdrukt, dat de
minister van kolonien zc zal omlt·rscbrij"¥'eo.\
De Minister ondersl.,hrijft.
Zelf! de heer vaD df!l" Hoevl;'ln) die jaren lang
den geuwo!Jgen arbeid sLrijJ l.weft
Jegt
nu bij dt' koffieeullnllf TIt or, in
hoop d·,1; zij eel!
yolks· cultuur z:ll WI. r,len.
Er is dUB weinig hoop rueer '0'001' de enkelen, die
getrouw 7.ijll gobleven Q,an /Jet ()ud.~ prllgrsll1111a. del'
kolonisItJ hervormerB f;ln ook J~ goleidelijke ophelling
der gedWQJlgim komecultuur wel.st~hleu hand aan ba.nd
te zien gQan met nndere eeor.omltlche herl"ormingen.
WanneH' zij er OIl wijzetl, hoe olJb~[Jijk het is, dat
de bevolkiDg, welke !let ongcluk heef~ nm t" wOllen
in de nabijhdd van grolldeu voor de koffieleelt geschikt, 'gedwongen wordt IHIrd te worken, SOIUS \'oor
eee l<Vlamel loon van enkele guldene per huisgezin
in het j!\sr, terwijl anderen, b. v. Illet op hun gemak
tabnk te plantt;)n, een pur honderd gu~den verdier:: en,
zond"r daarvan ietil Ban de schatkiBt op te brengeD,
dan Is het antwo.ord! ~ Maar het fiutlLeieel evenwic:tt I"
Toonen r.ij aan dat zelfs onder de cultuur.plichtigf>n
de sc~reEuwenste oDgelijkheid besta.':it, dan.r huisgezin.
nen, die 5 i1 8 pikois iubrengnn, nvenveel per pikol
ontvn.ngen Bla z.ij, die met moeite een l.ulven pikal
I
oogsten, er is geen ALder beseheid 0.13: II ~1fLar het
financieel even wicht !"
Maken zij opmerkZa&lli
de grove inconsequentie,
die men begulit GOO!' UtlU
l:UltULlrpllcoLlg0 "'nil
harte Dlet d-wangarbeid to straH:'en, maar den vrijeD
arbeider die, v,'egens het tel' kwadt'r trouw vel breken
eener vrijw·illig aangegau<;'l overeenko!Jlst, delielfJe atraf
beloopt, ali! €len halven msrtelaar to beschouwen, het
antwoord blijft onyerunderlijk hetz ·Hde. In cen woord,
men aluit de oDgeu voor de grove gebreken, welke de
gouvel'oementskofli.~cultuur aankleven.
De Indiscbe politiek geeft nog al eena aanlddiug
tot ,gemoedsbezwaren."
De tegenwoordige minister 'lAD koloni~u had, alB
onderteekenaar van het bekenue Bataviasche adres,
gemoedabezwaren tlJgcn het betllolen van belastingen.
Vele frome lieden in en buiten de Staten GeIleual
1

hebben '\6 tegen de raeht del' opium en del' dobbol\Velnu, 7.ij die, gf'lijk !Het OUBi lH}t gentl il'l,
zich uiet kUlluen \·ereeuigen met het plan OUl de go.
leideIijke opbf'tfing der gedwongell koffieenltllur te vLlracbui,,,u ad ca.lonu88 greeaR) gevoelcll over dllt vo,?rnernen hun gemoed ber.wanrd. Zij eerbledigen de ge
voelens bunner medebezwRardeu, mltar I\.l!hten bel. zeer
onrechtvaardig en dt'ltllalYe zel't ollzedelijk de stnahinkomaten maar te grijpen waa!' men r;e het gelIJukkeJijkBt vindt.
H.at is cohter thana OD'le bodQeHng niet, de grie~
ven tegen de gouVertlf!lllAnls-kullitwutuur breedvoerig
te ont.wikkelen. Wij guon dunrolll ook lOet sWz\llijgen
voorbijJ wat het Tendag oYer hd P£€lft,ngereteisd eu
de iuyoe.ring JaarVQll in andere g~wt'8ten vermeldt;
wij verwijzen t1&Br heige-en wij diencuiDgannde Yfoeger
hBbben medogcdeeld.
Wij wellschen ecbtcI' op eOIl geYh&l' te
daL
de gouverllementecultunr bedreigt, jUiBt VBn
zijde
WiL8.r zij hare krd.chtigste vordedig-iug viudl;, bet Urian
cieel evenwicht. Dat gevaar is de mededinging.
flpelen.

4

Tot yoor korten tijtl was bet gOU\'el'ncment
noeg de eenige k(lffiaprodueenl; in IudltL Slechta
JandhuurderB in de Vorsten[anden en enkele huurders
vIm gouverlloment.!3gronden brachten jasrlijks eenige
du· zenden pikola koffi! aan de roarkt. AIleen hier en
daar op de buitenber.ittingen gaf die cultuur eenige
ilnuwe teekenen VAn leven.
Maar de ometandigheden zijn vf:>randerd. l 1erwijl de
gouver!lement8cultuur l'Itationair blijft, i-l'ditlt de particuliere zich meer en meel' nit. Het verdient ten
zeerste de 88Ildacht., wat het koloninal verslag dienBangsande meldt.
De pn.rticulierc ondornemsn in de Vors~ol'lllnden
in 1875, een zeer Blecht koffiejaBr, < 68,000
kollie, welke opgar.f echter niet volledig izll, daar
verl!lcheidf'ne ondernen:ers van hum.e produden geen
vorslcg. baclden gedaan. De huurders van f,0uvern£:·
mentegronden verkregen 3!\GOO pikols.
De grondeD) in edpacht uitgegeven 1 le\TCren nll!uur
lijk nag geen product, maar mOBten metteri"ij d een
IDeer en meBr toenemeIlde opbrengst do en Terw&chhm.
• Ter SumahdJe weatkust is de koffieteelt:, bebalve die
van bealuurowege, Dog van luttel beteek'onis, doel! kan
na verloop van tijd ze r belangrija: worden.
Van Benkoelen zegt bet vert!llag: Voor woinige jareD
kon een yrij belangrijke ko:ffi~ooget worden tegemoet
gezien. De cultuur gaat titeeds vooruit, vooral in de
afdeeling Ommelandbll, wao.r reeds tamelijk belang.
r~ke aa!l pl.ntingeu worden aangetroffen.
Van Palembang: De koffieeu\tuur gant in de lie residentie cen echoone toekomst tegemoet. Ten geydge
Tan de gedul'ige st;'ging der prijzen logt de 'beyolking
zich zGowel op den aanplant nI, op de bereidiRg meer
en meer toe. De totale prodm:tie in 187[) wordt
c

FEUILLETON.

het ruischen der zwanen in Jen yijver, die met hun
vleugels in het water illoegen.
II Er ';alt. niel:. aBn te
twijfelen, hij heef!; alles Weer
Yerspeeld!l} Met deze woorden liet Emile zich neer·
slachtig op een iitosl vall en onder de kllstaIljeboomon,
en telde)n afgetrukkcnhaid de raode bloesems, die
de 8vondkoelte, op de taftll bad geetrooid. ,])at hij
illO HI jui8~ Tan-avond ontsnBpte! Ala vBder morgen
tijdig komt ...:'
Emile sprong weder op. Eij doorliep den geheelen
omtrek, maar fond Robert niet.

De Diamanten koning.
1Iit

net lJuil.eh

Hans Wachenhusen.
Dell avond! laat kwam bij terug. Duor den fl1ll.W
verli..,bten Kur-luin ga.ande, zag hij een groote, forache
gcstalto strijkelinga lange r.ich TO(1rbijgallrJ. Het was
-Robert. liij riep bem toe. Hobert sche!:.'ll uiet te
~. hooreD, maar vorsnelde zijn schl'edenjo claar bij weI
degelijk de stem VAn zijn broeder gehoord had, en
verdween onder de boomen.
,Hij heeft geen ge!uk gehad P' dllcht Emile. en
blef"f oDllteld staan. Maar juiat dezen a,vond mocht
bij hem lliet san zichzelf overlatcll) allermineb zoo
opgawonden ala hij hem bad zien wegsnellen. Hij
ijlde hem lill; hij riep, bij I!pioDneercle overa1. Robert
was verdwen, n.
Bet ,wac- Ilegen uur. Ret COLcert was juist geeindigd .. Hi<lr en d. aaT zate. n nog enkele groepjes onder
de boomen en op he, terras. Ailecn in do epeebalen
~ir,g 't n~g Je\'endig toe, en 't geklink en geritsal
dar goudetukkso, dat do')r de open V8Dster naar bu:.

ten drong, ,.,mengde .ich locht, melancholiBch met

I

De triomf fan den spoler over de bank waS ltnlel'dasd Tan kurten duar gtweest. l\Iet de evrste verliezeu gi.ng ook zijn koebloedigheid verloren. \Vat hij
yoor 't gevolg van zijn systeem had gehoudeu, wos
siechts een wisselvaliig geluk geW'eest. Hij verloor
zijn hoofd en zijn geld. lIij trotBeerde bet ongeluk,
en dit "peelde met hem. Yet wierp hem eenige
krilimels toe, om hem t1,lt nieuwe waaghalzt'rij a&n te
Yuren; het lie!; hem llll-en-dan liOg eens gelukkigen
roup dueIl, am hem des te ze.kerder in 't verded te
etar-ten.
Des avonde had Robarl; het Jaatste ferspeeJd. AlB
bedwelrud bleef hij nog eenige mirmten op zijn IItod
ziiten, met het hoold op hand geleund, op het groen
laken starends, zonder op de andere spelen acht t6
Blaan.
"E.ln middel hlijft me nog over i" dacht hij .• W ..... ·

ge.8cbat op rnim 15,000 pikols.
Op de wes!ornfdeeling van Borneo is met aanplrmtingen van k(,ffi13 sell ht'gin gema8kt, bier en daar
met goed~n u;t~lllg.

Op Celebes Ileeml de koffiecultul1l' in b~langrijke
toe. In 1&75 werden van Makassar Ilitgevoerd
109,002 pikola tegen 60,795 piko!. in 1S'H.
Ook in de ilIinah.... ontlVikk.lt .ieh do par~icu
liere coltuur, Ilnll.~t die van bet gouvernement.
In Girontalo is de cogijt nog Zeer gering, m;Itf,r te
!'ekellcn naar het getBl Q.angep18n~e boomeu, dat het
vrrslag opgeeft, 9:01 de productie weI/Ira tot 10 a 20 1 000
pikoIs .tijgon.
Or I~rimor wonH eveneene meer belangstelling in de
k(JffiecultuUt getoond.
Tell aat'l;ien van Rali beefL het Indis{;h bestuur geen
0pgnren ('utvangen. llet Is echter uit de handelsge.
~ehieLleliis Tan ::;;oe~llb8jn bekend genoeg, UQt de teelt
YRU koffie op dat eilf\DfI mf:t rauzeullchraden vooruit·
gant.
]\.fen ziet dus in den geheelen Indischen Archipel,
bijna oYcral wan d!lutoe gelegenbeid bestast, belang·
rijke uitbr~iJ.ing der koffietel'llt., Een nahlllrlijk geyolg
ran Jen hoogan pr~8 van het product, waaJ.'d('or die
cult HUl' groote roord~ elan oplevert. Wellicht is het t-ijd-

veiliger en teveDS rechhaardiger grondelagen te doen
steunon.
Cnvea.nt coneules!

Samarang.

lllR~e

stip lliet ntP.el' \'er, (1st de uitkornetpll del" partlculiere
teelt die Vflll het Gonverneme in de sehoduw zuBen
slellen.
Z-cker een heugelijk \'erschijneel voor uen bloei van
Iodie, maar niet ,oar de achatkist Immers hoo zal
men un t gronu kunnen verwachhm, dat bij de snelle
vtlrmeerJering der pl'~dllctie de hooge prijzen zich
unndOBVL'nr
Reeds nu mnakte de Tweede Kamer zich beangst
over d~ r8.111tng van den koffiererkoop in 1877. De
80.000 pikols llleeT zouden de msrkt drukken. Wat
znl het zijn als het getal pikoh!, dat jnarlijks ter markt
komt: aIleen uit Nedetlaudfeh Indie, eenige honderdduizenden pikols me('r zal bE dragen?
De Indische regeering is saD mim:Bam concurrent.
Zij bevordert de nije kQffiecllltul1r zooveel mogelijk.
Zij :.. ... j..i~~,Q:~ ..: ..... H~'-'V.l. ' ;"' )6,-,J../.Q :'M'o;)J.< t'l~o,:,:I~, '-.\~ ...... -'- ':'<; 'Y ~
legeu haRr eigen helang .
In de Tweede Kamer is ook aanmerking gcmaakt
op de hooge rattling Jer k{')ffil;'l 'foor 1877, malH' wat
is het geheele Indi!lche finallcieele I!ItBlsel anders ala
een vDortdurende raming van
koffieprijr.en voor
tal van jaren Toornit? Ret
evenwichV' der
Indiscbe stHstabutl:!houding worJt geheel ,erbroken,
bijaldien £lOllS, wr.t in geene deele onwanrscbijnlijk -is,
de waarde der koffie voortdurend en helangrijk moc1t
dalen. Bitten) teleurstelling en boogst \T(,l'warde tinan·
cien staan ons te waehlen) alsniet SPOb{Ug met vDBte
band er nRal" gestreefd wordt, het finoncieel evenwieht
VQ.D de koffiecultunr onafhankeJijk ,te maken
en op

om draal ik? Hot geld bElhoort mij, niet hem, h~ 18
't ruij Bcbuldig. ~ij znl er lliets van durven zeggen,
all ik hem reg! WRIUOru het fau lllij i8. __ .J VoorWBBrts
dUB r'
Hobert stond op meli een cnheilspellend gC1.icht.
Bij wierp nog een blik over de taf~l, op de employe's,
alB wilue hij zeggen: jelui zlet me spoedig weer 1 drong door de tncnigte, en ,erdween uit het Eulon.
"Alles fJlailpt nu in huis!" bromde hij, den weg
near de stad ill~laande, terwijl Emilo h!>l11 in 't planteoen 7.:ocht. ..Ala bij' zijn pijnen heeft~ moeien ze
ellen, ale kippe:n, IIp·t hem noar bed! Nietnand zal
me zion. De cassette fltaa~ altijd in zjjn Toorkamer
in de kaet, die niet is afgee 1o ten; ze 1.11 rijk ge-noeg
geapekt wezen I Iil cen kwartier kan ik terug Zijll, en
ik wil niet gflSD e1apfn, zonder de b~nk een laaleteu,
gQ\'teligen slag te hebben l~egebracht."-Yronw I>euf~l. die men, om haar bij de hand te
hebbeD J de wOlling in den hof bad ingeruimd, zat
jui~t voor 'f; open f()[ls'er in de I!!chemering, en neuri~de:
• Einst ging ich am Ufer del' Dilnau einher,
Ich 'WoW.' mal sehen, ob Heinrich da war'!"
Z~ pskte haar naaiwerk be t.amen, en ging. door de
h(lf~ cn tuindeur. die nan de s. traat \ oerde. en die ze
oHijd. open biehl, nog een praatje houden met 1TOl.l,W
B"8{'n~ die r.6 placht te YiDden in de linden·alles, en
te onderhouden met de avontunrlijke vertelH!Jgen fan

I

de "diamacten-familie'"

POB'l'KANTOOR SA,MARANG.
187'6,

FranscheMail via Batavia en Singapore.
In de maand December den 25.
Sluiting der

Jlrdl via Batavia, Muntok r
en Singapore.
maand Januari dea 4 en 18.
Febru.ri den 1 en 15.
M.art den 1, 15 en 29.
April den 13 en 23.
M.i den 7 en 2L
JUDi den 4 ell 18.
Juli den 2, 16 en 30.
A~gll.tU. den 13 en 27.
September den 10 en 24.
Octoher den 12 en 26.
N ovemher don 9 en 23.
December den 6 en 20.
SluitiIlg del' Ji'r{t1Isc/te ).I{ai! viR Batavia en Singapou.
In de maand .Tallu.ari den U1 an 27.
li'ebruui den 10 en 24.
MtUl.rt den IG en 24.
Apil den 7 en 21iI1ei den 2, 16 en JO.
J uni den 13 en 2'7.
J uli den II en 25.
AugU.t·,B den 8 en 22.
September den 5 en 19.
October den 3 en 20.
Norfomber den 3 en 17.
December den 1, 15 en 29.
Ret uur van sluiting is steeds des namiddags te 5 ure.
lutu:.'I8chen wordt Dall belanghebbenden vrij gela.teD,
ook up a.ndere dagen hunne brieven Ban het poatkan.
to or te do on bSZiorgen. De doorzonding haeft steeds
plaats per eerstvertrekkondepost.
U~

In

MUZIEK UITVOERING.
Donderdag den 21 December 1876,
01-' If.b:J.l' t'A.({.AJJc.I .t'ldHl'l

't:j

nam1titil:logs.

yoor het ver,oer van den gedu.rende hot jaar 1877 mel d. Stoorubnggermolcn, op
ta bllggercn grond, hod heden op het kuutool' van Jen
DE TIITllESTll.DlNQ-

'V.t.rstaat pl.at•.
Inschrij verB waren;
'ran Djion Tion yoor f 1.30 per kub. M.
Tan Ting Bie
II
II
0.80 ,
Seban
• , 0.S9 It
van Dordt
"
0.82
Hadjie Saleh
, J l.45 II
Zoodat het venoor Ran Iran TiDg Bie ele laagste
iPfichtij\'er \"oortoopig il! geg1,.lud.
I\iemaucl had baar meer nood-ig op dien tijd, want
familie ging yroeg fer ruste. De bedi,:r:.den Wlllidelden 's s.vonds, BII! mijnheer De Boer Bliep, he,l
verliefd meL dienstmeisjefl nit de buurt, of zaten in
aaugrenzende tuinen, waa,r ze, in gaysl dnt hUll lWeI',
die sUijd met open veUl:ti'lrs sliep, wakkrr word., hem
kDuden hooren i!chellen. IIet WitS dua zeer stil in huiii..
zoodat vrouw D~ufel zich niet up hasr gemak votllde.
Ze lU081t TIllar b~liten, Zd hl1d OOK zoovt:t;;l tt:; vertel-

ue

IlL

J uisli tra.d ze door den donkeren, smallen gang ie
den hof, toen ze door de openeta.nde deur ran haar
woning een gro~\te:, UOll~erll geatalie, lDet ~en grootell
elroohoeu OPI in den hof za.g verschijnen. Deze kwam
doeq- de hot/leur, bleef in clen hof slaan, en zag rondo
_He, mijnheer Ho1lmann, ale ik weI beb! WRt doet
die hier in den hof?n
Vrouw Deufel trad terug. om hem
te ontmoe·
tell, drukte '1,ich ftchter de deur t~gen
muur, en
leerue in den half donkeren hor.
1,Hee:re God, da8f klimt de genadlge hero!" door 't;
"cpsterl.. .. He: waatQDl gut bij niet- door de deur}
hij kan bier toch. nit. en ingaan, W&llneer en 100a1&

hij ~il!"
'Vrouw "Deufj..-l .zag de donkere g~daante den \'"oet
op tIe pliut van bet hUls let.ten, den anut:ren optl'ek.
ken luistel'~nd bet hoofl!,. in de dQnker~ kaUl2:r I!rBkelt: en daarlJP over het koz.ijn in die kamer V'erdwij-

·

DB N1lIlJ'I\Hln01iIol~lI ' RR.ID~" VAll : 'K nIllllI, do
Fleer Hag.... vortrel<t met de boot vnn 2 JaDnari nur
Boorabaja.

-

VllJJU.lG.l. S. IlBN 22 DEOEOlm de. voo'lIliddag.
ten 8 uur ..I in het Protestantoche We.ahui. alhie••
eene openba.e leo mot prij8uitdeeling gobouden worden,

,

Wrs

LlIIZ'SN IN RET BOER.

HA.NDELSnLAD

eene ad.

verttlntie, w8arin een paar geemploijeerden by den
T,,6ak in Biilar. die DOg eenig. geld;m diepoDibel heb ·
ben uit den oog.t 1870, den ochrijver van de Biitar!C/Ifl TOf,3tOlldeJl in de gelegenheid wenschen te stalleD,
om zijoe ondertoekingon verder nit t-e breide!l en teo
vtns al. blijk van ware hoogachtiDg bern .aDbiedeD:
Een pr.chtige americaine met een .psn paardcn (Koeda
Batoo Api.)
Adrea motto: Suikerondeneming Semooollfl·
"EEN woonn TOT ..ll'SOHFJID" un den gepeosioDneer#
clen ne.ideDt van Spall i. de titel van bet ho.fdartikel. ,oorkomende in bot Soerabajo.ch Hnndel.blad van
Maandog 18 December. Van zooveel ver.cbillend.
zijdon dABrtoe aange.ocht, betuigt gonoemd bl.d
d •• rin openlijk, in naam van Souaoaija'l den Re er
v. S. een woord van dank \'"oor zijn bestD.Of en biedt
bem tev6ne een heil weu8ch voor tijn volgend leveD

-

BATAVIA, 16 December.

jar.n kruiwagoneb-.f. ns vovr.fgaande .v ena1len,erkl.- . ,opoiog bad ontflngen .n vriendachap met Ercklllann
ring v.n den lDilitairen Btand,- zicb hebbende Bchuldig

sloet. Hun optreden in de ' litttifaluur was ven'6 '8n

gema.kt san in8ubordinati •. eD paging tot brandaticbHng in het militair arrestbuie alhier.

geln'kldg In 1848 gaven ·· liij te Stnatabnrg . eon r.pu
Itlikeiu8eh dagblad uil., Ie Patriot. du Rioin geheeten ,

derij rlln het Reaidentie-bu.io Simpang. zgo op de v.ndutie ,on heden .erkocht gewarden ,oor ruim f 10/m.
Do ovorig. moubels in hot hoofdgebollw, al.med.

groat drBma, I·AI.ace en 1814., ruB.r bij d. twoede

de serrieten, glnewerk8D, keukengereedochappen onz.

kWI\men naar ParijB en kloptcn , lr. ·;n.Jer ",uores, aou dE'
deur der uitgevers aan. Hun eHste !'oman, lee Brigaua d~8 Vosges. vl":1"8cheen in het J ourossl deB }-'aite
van den abbe Migne; docb 00 7." sehrij9'&r8 ontvingen
geen bonorarium hiervoor en z') uden van gebrek zijn
omgekomell l indien oen hunner niet een klein vermOk,J n en dd 8nder een midt'rig e betrekking bezcten
bad. Chatrian .. rdiende 1500 fro op hot bureel van
de Ooeterepoorwegmaaiachoppij. Voor zoover ik mij
herinnerf'n kan, wal bet eerate boek dat ik van beo
las, een pbontaatiBcbe varten iDg vall' Erckmann door
Cbahian verlaald, Sommige ill er of minder gelezen
tijdlllhriften, l'Artiete, 10 Be'lue de Paris, Ie OODst,i·
tutionnel, openden, ni et zOLdtr moe ite, voor bE'll buune
kolommoD, en ('enige jaren geledtn k(;stte bet hun
lloer moeite
roman geplRlltBt t') krijgenp dan er
twee te !chrijven. Nu tijn ze bijoa rijk, De d"gblau 9D
wedijverell ow het VJorrecht t tl v""lk rij~en hnnne ge·
I!Ichiedeni6B6il in druk te mog c n gege \'en, en HetLel,
een uitmunte d en eerlijk uitgbvd', \"crk l 01>~ ze bij
honderddnizenden. Evenwel, C hat rl!1n he ~ft nooit zijn
betrekking nan den spoorweg vaa. r wel ger.eg<l cn ill t ·)t
pen t:eer aan1,ienlijken P - Bt f\p;e k!ornruen. Hij is Cll]lJ·
aier des til l'tld e1'\ IlCeft hierd IJo r cell il'korucn va.n
tien of twaalf duizend france e' jaflra. Hij ill geh u \\~d
eo beeft dria kindereD. Hij be~it een :.-;eer vrienljelijk
huis te Rain ey is de banlieue en odevt op zijno Olll-

_ D~ wager. a, p.&rddn~ bloomeD, .lsDlE'do de meu·
bela, staonde in de bijgeb~nwen en in de voorgaan-

en •. zullen morgen wordeD ,erkocht.

SCHGEP SoB ERIC HT EN.
SAMAUANG.
A • 0 g 0 k 0 men S c b e p • n.
Deeov bark Catharina geo. Fie-ch.r van Amoy.
V e r t r 0 k ken S c b e p 0 n.
N oard. 8ch. Erlingikjalogoon gee. Schie naar En·
gelsnd.
N.d. bark Soijil Ma. koor ge •. Hatje Moh Ar:p
bin Oedin DBar Boerabaija,

Erckmann-Chatrian.

on.

nD de HaDdelmaahchappij op Edi. In de ee.,t. dogen dez:er maaod hobben de _ rO')Tere aldBsr oenigo

door onw8udige sauv.Heu, waaraan de t al en lvolle
echrijverB Frckmaon ·Cbatri8n bloohtann van do zijdo
der Bonaparbistische d8gbladen en een zoo onfats .)en-

inJandflChe w erklieden vermoord en plaY.lboen bedorven.

De z.ak .chijnt niet v.el te beduiden bebben gohad.
docb. daar wij een vergroot gerucht daaromtrent do·
zer dagen 1100rden verepreidell, achten wij de mede deeling van het gebcurde niet overbodig. (A. D.)
BOERABAJ.A. 18 December. Men wil, dot op u·t drukkelijk verl.nt!.en va.n den Gouveru€llr-Geoeraal, de
nieuw bonoemdo Resident yan Soerabaia, reeds gietoreD t.;ijne yorige residentie beeft verlt'ten.
- Begravon. Gil!lteren IDGrgen zngeu wij twa.) lijkwagens pS5seereo, - tij b achten het 8t(lfl~1 ijb: over ·
I cha t vaD twee Jll'ltrozen van eeu hier WI' r cede aangekomeD 8chip, d a all I cholera WHe n bezw~k en , gr4r.
waarh 100a18 wij d 14 cLt ell.
Verwonderd stondeJl W~ eo·t(.'r te kij~eD, toe a onJ
nB informatie bleek, d"t dit; begraven eel'at de8 uamiddaga zou plaat! vinden £n w01: \' ''ll nit bet Gro o~
Militair bo.pit •• l.
De lijken van ma.trozen wonle:l·zoo deelde lliO.1 Dna
mede - must mot den Hjkwagen naar gen')ewd hoapi·
ilial gebracht. om lnter lllet een prauw 'an daar nlaf
Pen ~le to worden venoerd,
Gekker bepaling troHtm we nog nimmer aan,waarom die lijken niet r~c ht8treekl!J DBar huuue lal1t.te ruotpl ••to gebracbt?
Dat mag en kan niet, ze~de men ana, (,llulilt de
dirigeerend officier vaH ge~ondheid i u het hoapitsal,
de aangifte bij den Burgerlijken etand moet Joen en
op diene aangifte alleen, consent tot teraardebe.telling
wordt verleend.
Hoe omalachtig ziju tocb vele bepalingen,- daze j,
or weer een fan bet grout a&ntal.
Kan de eerstslnw6zen-i (lfficier V lLn gezondheid bij
de Marine albier, zu!k een a&ogifte nil t doen, en kaD
d.arop de toeotemming tot begraven niet vorleend
worden?
Die officier zal toch oak weI kunnen cOllstateerOD,
dot de matrooo A. B. of C. werkelijk dood is. mag en kan do dirig. ollle . v. ge •. iD't hOBpila.1 dit
aneon doen?
't IR te lot om er nog maar van to -zaggeD en ver
trouwen we dan ook. dat die dW8ze bepaling zoo
Ipoedig mogeli.jk 181 worden ingetrokken, en en gewij·
zigd in den ge8llt, door on.s aangegeven.
Dese aangelegenheid doet ODS weer donkeD nan
betgeen wij roeds meermalen aaotoonden, namelijk:
a'.ln de noodzakelijkheid van 't aanleggell van een
kerkhof bij den Oadjong.
- Uit Koedoe. onhingeD wij do klacbt over bet
1l0~ niet toeotsan van cen school foor kinder~n tan
,t.;uropeeanen. }.:r is daar: zeer gro<Jte behoefte aan, en
het ,erei8cbte getal kinderen t8 aanwczigj zelfs veel
maer dsn dat. Walrom wordt de 1-Ilk nu W~er niet
afg.d"an?
(S. Ct.)

- A"n board vall de Riouw. etoomschip itde kl •••••
.. nige dagen geled.n VOll Atjeh hier gekomon en
thans liggende in hat baBRin, zijn gilteren 3 man san

de cholera overleden.
- Heden avond oal den oftredenden reeident in
het gebouw der Simpangscbc Societeit een af.eheid.
partij word.n Bangeboden.
- Gilder miduaf{ tegell balf twas arriveerde albier
de reBiilent van Kedirie, nieuw bello6rnde resident
,an Soerahaia, Beijerinck. Nanr ODS is wcdegedee!d.
wordt morgen avood om 5 uut', in den dalem von den
regont, het bestuur van dit geweet overgegevt>n,
- Morgen o.hlond z81 ten 9 uur op do klein e
PIsaeerban worden afgeatrafto de Europes::-Lc fueclit' r

Witvronw (zijnde een Belg.) Hij ie vcroordeeld tot 10
,AlB ik niet heel dllid.lijk had gezieD, dat het mijn·
heer hollmann waa, zou ik oora-ad rO ';"llon! Malr di g
domkop :~n van kneeLts bebben ~eker de deuren ftf
geBloton, en bij zal nog iete in de voorkalllera van
deD genadigen heer De Boer te doen hebbcn!"
Vrouw DeuCel Btelde zich geruflt. Ze vloog over dt'll
110£. door de openetasnde deur van het tuinbe~ , en
snelde nair vrouw BaaeD in de linden allee, om ua
gewone avond-conferentie te boudcD.
'foretond bierop verecuee-n cen deor een etroo}nt'd
.orofl!lchaduwd gezicht un Jt open venlter. Voorz:ch-

Onder het beweren dat ge-

noemd e auteurs de eer tan him Innd bebbt'D nangerand , l.racht men bet n"deal te WI ekeD, door hen a8n

de reaotion.ir. pftrtij toegebraoht.

Doch Erckmann-

CbatriBD vinden ook wakliere verdedigcre,

Op afdoen.

de wij' b.eft de 'I'emp. den .cbandeHjken to.leg d.r
reactionaire bladen aongewezen en de bescbuldigingen

weerlegd , die door hen Waren ingebracbt.
ook Ed, About het woord geoomen,

Thac. heeft

In eea sch rijven

BAn Let Engebcb. weekblad tbe Athen aeum geofl hij
eenige' r.eer b611logrijke JUededeelingen omtrent beide
~"ran(IJche auteurs . die wij hierHj onder de Qsndacht
Dozer lezc r3 brengou.

H et zondorling psreoDage -

Bcbrijf' About -

dot

de gehe;ell3 wereld onder den lHAW van ErckmannChatria n kent, beetaat nit twcs f'oreche mannen, gezond
van licbaali en krachtig van geost. Ge e n VAll be iden
is in de n Elzilo geboren, schoon zij eDwen de vadere:
zijn van de ElzllBeitlche Ietterknnde. EmiJo Erck msOD
werd vier eu-vijftig jnar geledell gtjboron in bet 1116i .
ne L utilsringac h g IJlauje Phallbourg. Wil men zic h
etln nillwkeurig denkbeJhl vorm~n van \fut Pbalebourg
tien jaar geleden was, dan IIIt611e men aich voor een

.tandbeeld vau den moar.chl k graaf de Lobau, rond.
om d.t .landb.eld een plein beplant met oude boo·
men, rondom dat plein een rij zeer beeobeiden bllizen
een Rilotal bsrakken en b om vrije m.ga zij nen, r ondom
de barakken een b orstwcring , rond o m de buratweriog
grachten, on rondom de grllichten Ge!l hooge en b~rre
,1aktJ. Een ouie legends 't'rhD.slt, d ltt gemiddeld uit
elK bui~ te PbalBbon rg zijn voortgekom en eeo ~oa de
gedeeltc van een generaal, een kolOIl E'J, twee maj oo rs,
tien kapiteins en luilBllllota naur eV(jDrJdigheid. I II 't

kort, het ia eeo ware wieg vcor Eoldatoll. die nsu ruiju
oud cUIIU\' inistiech bart dierbaAr 'WAS eD w"arop ik nooit
EOllJ er genoegeu gezicD heb , Lllll gQD tijd heu ik in
de nabuurscb p gewoand. D.., ~leil1o btlldhaftige st.ud
die do or de Dui tBclie rs jn 1872 wt'rd octnunttlld , ligt
andeth,lf uur 'au Sc hli ttc obacb , Wilar vier vau de :.',e9
kinderell geboron wel'dt'Jl, die ik h~t ge l uk heb td be~
zitten.
Alles wat te Phalsb uurg is, is milit'lir, en ill:
heb eeljl Ceo een\' o udig notaria gekend, die de Roo ....
lyaL" uit. l.ljn bovfd kendo en de llam6D kon '~PQoemeDn
,an a.lle kolous18 van aIle regimenten in Hrankrijk en
wist, wlnr al die regim611ten in g8.rniZOell Jagen en
waar buuae d l'p?h waren.
Dit WI.I8 Je l.ondtfrlingtJ. ml'll 7.<'11 kunnsn z:cggnn.
fIe geueol eonigo
dalllpkring. wBaric Emile Er(!klt"'DIl~
WtH~ gui,Vl"(.'l1. ~~u. lllu~r, tltnl Kl t.llIl boekferk"opertje, di~ bellfllve boc keD ook kruidenierewaren , erkoc ht,
was n och arm noel! rijk te Doemen, Bij r.ond tijn
zoon nan een )tcolJegelJ en liet hem r clc bten studeersD.
Chatri an is evennhl Brckmann in Lotbariogen gebor~u , lU,ar tBg eve nald dtU6 eu t:vcma)8. ik r.t}lf, Le18sa-! in bet geaunexeerde geJeelle bet ler6oolieht.
Zijn gebovl'teplaah heet Soldatent~aJ, oludat zij,
indi cll m on de legende mag galoo,elJ, geeticht wt! ftl
tlOJr ('O a Zweeda-ob aoJdaat, die ~icb na de n dottigjargen
oorlog ill Frankrijk nederzelLe, De DJCu e werker El'ck.
nlann, in Urn edelman, met e\' o nv~el re cut ala de hf:!61'6n
Gran ie r
a.seago"r, vader 6 ~ ZIJOU. Bij is afkotn Rtig
uit el n g! aabla zll raf:ill1ilie (In lwet't tolf in lij n jeugd
glae geblazen. Doch uaar dit v~k: bem ni~t bevi~j
verkoos Lij litlver a18 Ilmaitrd d'otudce" in het klejn~
COH"!.6 te PhallJbourg op te treden, W8ar hij zijo op

ae

O?Jco WlUln'an b~t" wit nu roodat.'htig was, l'uilJ.eD
UlC l,llr} kat:!aen, ZIJO n6usvl eugp]e zette n zich ui t, en
trildeo. Een bcete. ad.em k,wam uit t~n gf opunden
mand. De band, die not hcht oJ> d. lafel pIBst.t.,
HLreeB: WIld door h~t gekroesde llaar, en klamptc f:f
j

:~~~ei: ;~:~~te~.ijn borst

bewoog op en

ticer, en ziju

51.nende liet hij ,ich ~.p den divan ,.llen. Zijn
boofd zonk op de bOrBt, tgo hur rce, te bera e zijn
0
'
oogen ,t.arden op het tapijl.
.Du. beeft de .. tan oOk d.t nag geh.. ld" bracbt
hij er .t.n.nd. hijgend uit. ,Mijn geld. dat ik wet

tig zag bot in d.n h,f rondo Hchtte in do .cbomerin~
een witte elpec.beellen ca~8ette op, upende die, I fH~

vereeHe handeD verwierf, dat ik zoo zuur

er een pakket uanknoten uit, en verdween

ell zoo bloedig be'liaard•• w•• rvoor ik me j.ren I ng

weder in

de dank.re kamer.
Hol!rnlUln keerdo lang. den,elfden weg terug. 1I1et
v.sten, ~ekeren tred rep bij iangs het l1u;s nair de
hordeur, en "andnar DaBr het tuinpad, dat naar de
olraat leidd •.
Ben unr later sloop \Trouw peufel wet 6chuwcn
blik- weder in d~c. hot'. Mil:itrou\l;"ig keek Ie nrar Jt
open venater , Maar ailes waa doo ~ ltilj aat etelde i1aar
geruet, eo o.ertnigd, dat er niets gevRarlijka acht r

dit n8cbtelijk bezo.k ABD De Boer'. sloapvertrekken
Btak, ging ze nur bed.
Eo.. t tegon don morgen kwam Hollmann te hui •.
Toen hij in IUn kamor het licht a.n.tak. verlichtt. dit

fen dovd.bleek gel.. t, met vert·roHen trek ken Zijll

verdi! llde

gek:weld, W8arYoor ltt zoo zwaar gesrbeid hob _ cn
bet geld VAn dien egoist, van mijn f.oogensftm [e n
broeder, die er traDen om fergieten 1.11, £>n llU ook
dat vaD dien .s1"Y6nbeul, dieD ik het foor den nt U~
weg.t.l .... neen, niet stal, want het was mijn gelu,

bet lag .lecuta :n zijn c•••• tte !.... C. duivelzelfsclmd.
de de ka:~.rlen, ~.m me \'and~g den ~' enadcllag to ge·
vaD. en lllC~5 b1Dft me overlg, dan morgeD in aHe
Vl'oe~.te foor ,dien 8ch.urk te h'eden, eO ta zeggcli;
.. Mynb e e~•. lk bob gldteren ll W - mijn geld ~eno
meD al. at"'g op. wat g• . me ocb~ldig .ijt; g.. f mo
n.~ uw klnd ~r by, dan zUn we qmttsj .zoo niet" can
zyt ge gebrandmerkt voor d~ Vi r~ld, fo,)r uw H O U\\'
e~ uw kind 1"
Bij het krieken van den dig, ab
hlj pleegt op to· ,taID. moet ik hem
.ien te
) t ••••

hf!'t

toODt61

t~ ~tra!\tsborg

den

bij gebrek van abonnenten giog bet bla.1 te niet. Zij

een

Herh.olde tnalen bob ben we gewez.n op de door en

lijk blad al. de 1"igsro.
Wij herinneren

niet, reedl!l meldivg geTonden to hebben TID Ben oVtuTal
door Gajo6s op eene tabakllOnderneming der }'actorij

ton Jeverden zij nan

opv(;ering word het Rtuk door de Cf11!!Uur rerboden eD

'.00.

geving grooten iuvloed !lit. Voo.. 1 san bem bed kol onel Langlois jn :b'ebruui jl. 7.ijn \'erkiozing to danken,
ErckmlSnn, die niet gehuwd 18, h ' eft geeD -leer nahe·
stBoode blocdHrwan ten . .Bell ziiner ncf}ternicnten i8
te Straataburg met een Dultscher go buwd. D<lcr 81l1&rt
hierover ter n per gedrukt, l.wi.·r f FrckmoDn }sngen
tijd op de grenzen van onl die. ba ~ r gebo',rteland, welke
poorten vOor hem alB l'oor lOJ\'clc Bndtr~n ge s1aten loij o,
Y66r den oorlog had "ij loich in de vrieudelijko vnUtli
van den Zil'7.el g6\"~5tigu , om das. r in den trant VAn
l'ami Fritl te leven. E
_ rckmrmn leeft er goed vani bij
i. een veroerdDr van den v'Jortrf!ffI1 Jijken wijn \'an den
El z!Ul, YBtI 7.uurkool, ham l rivit.'tkrt:eften uit de Zorn ,
Straatsburger bier en houdt er VlIll zich t~ h ulit'Jo in
de (lichte rookwolkeu, die uit 7,ij'1
omboog rijzen.
'Vasr hij mi!!sehi~n DOg meer van
is in de bos..
sl' hen tc gl\&n BchietcD, of Yc:"re tocllleu oodernemen
in het gobergte en .ind.looze geftprekkell te hout! ,n
met een kleiu vrieDtl enc lubJ~ l'\m zeer rechtschapen
man IS Erckmnnn cn 6ell grsppig lOttO tovendien. 1 10e n
hij lnet bad van zijn tan lIen on k.it I.e~, lic:t hij ze in
e~n zitbing allen BeMEr elk 'lld ~ i' llittrckken en zid.l
VAn kUDetgebit voorzi en. ~Itt z.ij n eenigazins hol! e
k,koD, zijn zware kill, zijn laDg~n 6uorbllud, zijn bur

gerlijk I.ndelijk. kle. diug •• iet Lij er ui t ai, eeo ko lonel op wat1htgold. Na lsngea tijd als eell gt'pijnigd e
ziel in den omlrek yao het \'erl oren pal'adij~ van E Iz&a-Lotha,riugen ttl il ebben roc\lg ed ooltl, ht:l~ft. zij z:ch
in de nnbuurschap \"an Saint Di e ill de VO!; ~zeu gt!~
vClltigd, WBar vale r, chtschapen vr;end; n l!\JID ororin ..
ll, E~n pur jaa!' geldden h~b l k bem dnnr bozocbt
en geheel ru ec hanil! ch, DIs z'H.: d c r "!:-Zt t., dl'o~ge [l wij
langl bergpaden io den Elzus J .. or. Bij d i~ gelegenhe id
verURm ik het geheiUl zijner tHUO' Il\n~rking ltlet Cbatrian. Do be ida vriend~ ll Z i dll d kander r. t~e r w ldzaalll,
helzij te Pllrijs betr;ij in de Vo,;t:cMn .
Wannfel' tij clkllncer ontmoeten wl'rkeJl zijgezalllell
JUk hd plan ,an hun weck nit. Dun I3chl'ijft }jrdmunn
11t~t, terwijl Ob8t-! ian het ve-rbete rt of e"1l16 in he t vuur
werpt. Ik ko.n bijv oo rbt1el d wijzen op Ct'Jl verh aaJ , pnt
ill anti-c1eri tjalen gee~ 1; was opge yst en "oor de XIX'
o j~t ~ ltl [} ed t.~wu lti. v t' Jit. uugt:'llt.Hl K IB c,rt ii WaU ll Yu Qr
de derds. maal bezig be L10 8chl' ij\'eu Fr r.iju in _Frnukrijk weinig' 8chrij\'ere tOO nauwg ezot Vi4,tl ge weten en
iil- geloof niet dat e r cIderS' vel en 1.00 zull on ziju .•"\Vij
in .F rankrijk !Jebben ga . n of1l@tiger, geen ovred:tcT,
geen bumllner Bute urs, geen d ie ijv er ige r i'.ij n om de
WB3theid tagen de onwlIsrLe tI, bet tet.:h t tegt\n Jlt.· t
onrecilt te ,e rdedigen , We bebu on gt.lOll bet?r vaderlanders, indien vuderlond8 liefJ ~ boeb,at. in bot aanlvo·
nen "au de dwaaahedeD der eeJ' l. ucht. in !Let bes tra tTtHl
VAil valscbo glorie, I.iet in het twi~l 7.oeken met ilJ·
mand, lli3ar in bet wenscben dat oen volk, \\elks
grondgebie d onrechhaardig is v.,revert1, dil tut het
laltLste ul verdedigen , Dit ii d e bedueling, do lu orn"l
\'an al die nationale romans, wtll ke door de hewer ker!
van onzen dicpen \TBI met kennelijke gev ein8dhoid bU
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hel publi.k worden~.~~~!~agd .
ap reken a1 ~,·,I hij onwillig ,.,ijo, me tfl wo urd te SlanDj
ilt moet hL'ID fO(.lr zij:1, bem bewij 'en, <fat by Ol' n
dief is, oftl at hy ll\'3 llict vt)oraf bewij .. t, da~ i k er
een beD; ik moet'T""
IIollmann zonk hijgend, on l boe t'orflch hij o:>i: waB,
door do ~panning van bijna tWRslf [iren 8 1" ) de Rpt!cl·
bank, ui tgeput ineen, Bij l'ieblle ~i cb w,;! der op~
baldd de 'fuisten yoor het YO (lrho ofd, zag naD.r bet
plafond, jsmm>'rde luid, zonk wader inson, liet z-ich
tegen bet k u,een vall den divau \' .Hen, en baratte lit :;'
J

in

,~~~e~e:l~i1D:a~:eijr '~'ctt ~:r~~:t~ Ba~s°t)~~e. mij

hoofd hied!"

het

Met een .f.chuwelijk onl.teld ge7.'cht

richt.tc hij 1,:C J weder op. , Ale bij locht onl mijn
verwijtingen en bedreigi[lgenj 81s bij brut.aal geI:oe~
ia, te loacbcoen; a1" bij bewijz!!n V9tlang t, mij in r.ij u
drift, io .ijn woeu.de, die ik k~nt Hm di ef.tal BIlDklaagt; als hij: ... doDd cn duirel, {'!" komt ceD m(lord
'\"an! Ik brellg hem met deze b andon o m, en dan ...•"
Hollman,,'6 logic.a Mbeen hier een etude te beb b~n
geromen. Wedel' knBr86taudde hij . Hij IproDg op~
eD liep met groote 8cbreden \loo[ de kamer, Ailengl

atelde hij .ich geru.t, .D. rnidd.b ill de

lamer

blij-

lande slaBu, barstte hij in IncheD H·t .
,"tat eeu uwa8LI ben ik · geweest,. me om oen me isje
te lat-en wegloUen yan een plaala, die roe tot Ben
CrJeSUB tOil hebbeu gennakt al8 ik roor eigen reo
j

bDiog ..... g""n .rb.iden! Een oude deugoiet d""t
m. ,ehoane brlofteo; een mal. lui mig ding laeht me

lia'(dliuaaltl ntonelli.
De lelegraaf \ragt het bericht d •• Kardinaal Anton.lli overled"ni •. Hij w.,'din 1806 te Bonoino un
aBO de ,Napolttaanl'Cbe greDzen geboreo en 8t.m~e af
,an cen oud g~BhlCht. nit de ROlOagnB, dat verBcb.ei,
den n.,nzienlijke manneD, ole' geleerden, onder zijne
leden t-elde, maar ook struikro )Vera. AntoneJJi'a vader
w~a .b\.ut.hakker. ell yechoader. · Do tOt kowetige eerete
~1D18ter van PIUS IX kwam reeds flP jellgdigp.D leeftLJ i na'r Rom e, waar hij op het groot Herninarium
we:-d oDderwe~en. Hij onderscheidde ~r zich ?oozeer
dan Lij de ?pmcrkz&8m ;,eid op :deh v6etigde van Pau~
Gre~orin8 XVI, die belli na het voltooien zijner

.Iudl eD on nndat hij tot gee.t.lijk. wa. gewijd. tot
f'Cr8

o.auz!eolijke betrekkiog benoemdE'. Ste3ds bOo(1er

en hooge r klirnmende. werd hij iD 1841 benoemd

'tot.

onder-secreto.rie van ~tnat bij hat )<Iinieterie van Bin- ·
neD~and(lche Zak e,il, Na do ver:ll~ ffing van l\IBstai Fer.
rettl t"t Pau. (P,ua IX) logde Antonelli. die tot due
ver eon d~~ Btellr:lpi~nTeD W'~B gewecst- vaD het gc estelijk
eO wereldlgk d cspottBmc, llberale neigingen aan den
dag. DBardoor f a wierf I.tij de gUDBt VAn den Paus die
gelijk .men we et, in Jt begin tijncr Uegeeringill8gelijk~
~oor 11b~~nJe hervorming6n was, A 11tonelli, die eeD
ljZereO wil had, maat' dallralill aalJgE"llamC vorm e n p!lar.
de, kreeg weldrs een overwegend" im'" !oed op Pius IX
zOQdat d.. ze r.ich gebeel d;or hem Ii.: t bebeer8cben:

N.d, t hlJ lot K.rdio"al was benoem I. trad hij als
]\-Illllster van FI0IHH.Le; op In het eerate Ministerie
d.t ODd. , Pius lX tot al"nd kwam. Bij werd voort~

benO JUHl tut voor~itter Vtlll de CODE:U~ t8, die belast
w rd ..wet bet ont~erpen der nieuwe d"or de rPbbting
d~8 tuds noodukclLjk gellchte bervormingen. De Confmlta deed verlH.lnei dcne rooreteUen aan d~D POUB, <lie
ecHer zonuer gevolg bl evee. Eindelijk v•• rJigde d~
P.u., lego.n wi! en (lou I • .len H (len Mo.r. 1848 bet
beltend e S tat u u t uit, welke \'"oorDsuIDste hep'llingen
of ontd..:kcll uf lerk'iLcht lie den In deze:fJ e maand
trad Antonelli in het ni eu,," ge'l.lrmde liberale Kabinet, wQRrin slechts driu preiaten naast zes leeken zitting t.adden, D e Bnmens~ulJing 'tan dit Kabinet wos
een gav 'lg. d o': Ji'!ransc~c rev?lutie. Antonelli koo' partij
Yoor d o t utJ()"1alo b c we~ing, die daze .ravolutie in ItaHe
Lad dO<l n ontt- ta8D , 't l\r a3 d ;(\r Zij'l toccloen, dft t de Paua
eell 16 ~er va.n 17,000 maT] ll iur de Leg&t:ell 1'.000d J om
lllet de tl'uepen v: 11 KOlling Karal Albert de Oostell.rijk(lrs te be atrijden . . A.t.torrolJi waB nil gedurandf)
eene poos.. z t r po.puJOlI'. Al 8pl edi ~ meel!de hij edt.
ter, d t 7.U ,' e stelhng nls Kn·dir.a !il Diet to yereenjuen
WiS met zijlJa hoe.ja,niglH:icl als ]iofranl l'lihii:!ter. flij
lltnrt. (~;) .eer~te gelegenheld de b,~tt! te baat, om zijoe
pOl'tei utile nt d ~ r te leggl.lD eD Kardio8a l te b!jjvel!
in d~ uu~Jo betth· kt}Li s d~8 ,,"oo ra:!!, (;(lI.1Bt.>fvatiet' en
~ll ct:~Lnt r. Z I? .~R.tlb t bij de 11 oge gee~teljjkheid,
dw bljrJa eenp!lrtgllJk de nieuwe CODstitutie had verw(lrpe o, t d vriend te houJe:.L

Ol'cboon Antonelli nu orgebouden had Mini.ter I.
zijTl, bleef bij tocb d" vt'rtrou" d~ rnadaman van Pius

~~~f~i~Be~;~~s ru~~d~::e~ l;~~r;" ~I8vl~~ao~~~i~n i~ij~:

pln.u t.s .g~trl!dc:l was \',ill Autonell i, Ulaakt ~ wel dra in
h ~t iHlU18leritl p~a .. ts your UO[lS;. D.t W88 Antollelli's
wt'-l'k. R 'flSl werd ,·erm ou rd. AI. too.;,lli l'da ~de den
PHll!! naar Gaeta. ~~ \ locbtsn, wuar hijzelf 8pjedig
yolgrl e. De OOil ler,r IJkech ,} lus8cbeDKOntlt w{,l'd nu als

cen rod widd?-I b.:schou ·...·d ; maar bet waren de }' rantlc.ben d~ie, llilar Home tr.;kken, (,lJj er het ge~ag van
.P1U~ I~... L~ heutel en. Na de Cllpitu lstic van Rome
:aadde .~bt) "'Jlt den Paus anD, nog \'OOl"der8t t~ Ga(. t~ t e ldgy.en , aang!'~ ieD l: ij buiten Itume in alle nijhel d bet nl~UWO bePJtuHI' wilde orgAoiseeren en d.ar~
t~e werd eeni g~ iij-~ \" !'rl::l · ~Ght. JJ,) Pau; g ~f nan
dlen rand gehoor. .EllldeJijk keerde dl:l Paus lllet .An,
ton elli den 1 tdt:li Apri l 18 :}O llJlar R me terua'. Antonelli u.tui gde ecLter h~t Stlo t uut van den °14den
Maa rt to zull ell et'rbiedi golJ.
Antunelli was nn W8er de al'es v eTlU Jgende Minister op het V Ilt"Cll. fI,ll_ JJ~ Wtl'J b HlO e. mu tor. Staate:.
Bt.'t'ret uilS ~'oor de bl.t.·t·m :a. ·:llj~(!ho tll1-oge l~geu be(ien, ell
aiIJ tO Jdaw q leg de hlJ L' ~ne gl'"ot \ wurkzaamb eid nan
den dag ().Ilrou C' en de g" bt'urteQi69ttIl Vllll 1859 en
1.860 (iu l-u\-tst gen(" ellld. jaar' mun Victo l' Elllmanllel
be . .,it vau de H. ' magna) lie ten bem geen rll st . Intu5.
!Je heD , ofsclllJon de \'O(lrat!lJJllora vall het oude l't1l~ ime
zieb lIid~ oler A utolJe!1.i te beklH!:,>tn hadden, oOpen~ .
ban-rd e zwh 0t> het Vat·c:-.All Vt'.l1 lie vcrl ede een ven;~t
tegen ~ ~ lll. , Da,t \·t.'r~et, kW.lun VA 'l d~ jew·ieten. Hun
g llo 8teit.ng. granf de i\hh'"ue, \V"p t' uulinister vall den
IJ a1lll , nel £'cht er in l SG5, en daarclot r roes weer de

~.~:~~:J ~~~'L:~'U~~L~t ~h~l'l~il~~~:il J~D~)Il:'tj:~~~~~l{~~en~!eef cr,'
Pat du j elo n'ide n ;n cl e u IlJll.t!jtt."ll I.ijll Antuue lli ge~~~~n~~ ti l or ht,t Valie31J,u uren'l eug('l d blld de n, iii
Ant 'n e lli w. ~t.l "fo'r OOH beg4Qfd staahlU SD gehoud(' Il, die erhter ni~t ~ollder rele peu()onlijke
zwakL eden W RE!,

'I't' I'ug'hlik "I' Ill't leest tc
lIa~· I'C'II'h.

Ni~':~l~tr~;~n~~~ill~~:;:,nd:,~,t{~t'O~IL~r~';~~lr o~':r~~~)::~g il~:~
sen Inwir.c \"an bl'u dJureo, (Fo "li en di i rrlest t or. teli:at
h;tfld en. -- ell l hsu,tl; ~ tl;" lt de lo;v l'edo 1awine 7.it: b in
b0w egiug. De i nhoud f:t n de:.":o Illa'l:Ite btHalt or !I
beter r an die d t" f eente. at \\'lll'e 't ,dleen, orudat de
Bc~: rij vera t'erst ge hoorJ en dllarna gOi!ch r e\'en he bb"'~D,
Do ponneVl'Dcl1h!1l. der ~e r5te kJl t egnriH ~ijn rl\~dl!l
een 1'1\(\( mtlRl Hienddijk t. o ~, en ik, d omiop, 14flt lUe
wegltlk kc n, sla d~ fehit.tel'';I1d~t.e ft.t1nbi edingcn t" aD de
hand, d ie tijrt or·\Tolger ill!) d~e\t, 0111 het meiej e na te
IQopen, dat lll.e den r'l g' t ~)eke-e r~, Zioorlra het den Yoet
weer op vHsten grand Le eft ge zet ! .. ,

is':: ~:;J~ ~&ijB,r~~~:ijl ~~iO~\~.~~~ ~~tt I~O~:lf~lS:~~T:r~J~~';
de baodeu I'P den rug fo or t'et v~nster tn_d , en in
de duistern18 Z!l~, ".Mijn diunlrv ten zijn \'erpanu, ik
beb slech t i3 tot OHl'lllorgcn tijd, 1.i~ in te losseo; de
baukQoleu heb ik weggell o me n, ik d e nk er :qie t aan,
dat te oI:tkl!nneu , Re t kom t. t'r op aRU , met de groa tato rust yoor bem te trlden. de ZJ8k alll iet's doode\'Jn~
Tou-iigft te beJaodelcn, to doen \" ~crk o men sl! ie h d'ab
vHol.e lf epreekt, e n liem in 't ge1.ic ht. n it t ;) l acaen,
als hij winea mllakt haar aD\teT ~ te b ~B ~"ihHtw~n 'va
KeDllen elk-aat gen or ~, om to wf,it'n. hOt' W:..' met el kaar
moeten omspringe n, '[i 1:(8 ll ~' t)nr ~ltl ~ b tli~h'n dut hooglit.ilnlll e ~ n zeer st:l rm:lI'l: t ig-tl 1lJ \\ ,!,, ~;'U :oUn, l'n a~u ~")n
weer J.ijn "'~ al!~ bei gew l.' od ~ .

Hr~~~~~':I:~:kIt:n;1 ~);,: t~~:;~~,. , ,~.;,~' \, t1~'! 'It ~l~:l. t:'t:~,· ;;:~1,. ~~\~~
makend e, tJt ciit pn.' vl,l,' u \11 iu\,t
t"u hem d 8 O~{).rIl•• 1 i1.!(\ i ll ri p e. ' II\ i l:;; \ ~ I I
pen . Iaap ~laJ ,i" l~~\ r. HvI1 ,

")\:c't'g;:lg,

d&f iu lli~-

r.

dalirom. to veroordeelen, omdat .. bunllo. , oohetlerende
"Ioftnitingen dol .trekking h.dden e'·U .edelijken dwaog
uit. te "ef"oon op allen, ·· die de ~lbeJung8n . wil~.n

otekendlte.. elemen.t on ·mogelijk · w••. .• het denkbaar,"
"Mgt hij, .d.t·· een '00 voUedig eneemble nogmaal8
er 1'<IOr. te vinden .zal . • ijn~ '. b .boveodien niet .yol

60,000r....b, De kapit.in VAll. de .p.ketb ' ot, die d~n
na.bob usr , Indii! t.rllgbr.cb~, beeft een k.,.tb.ar .Itel
diam -.nteD ont.vangen, san de. officiateD der bO'ot war

aomen h"ore_D ' en beoordee1en. W!6 Wagn,f: ra tl'llogie nic~ tot in al hare ond~rdet,)leD als , een onverge-

bouden vaor eeD .Dl'rm6al meriBchf"lijk gelltel, om
vier Bvonden ,.obtereeD , zulke mudek aan te hooren.
Men zal onbarmhartig ' moeten' besnoeien en hier en
daar veranderiogen moeten aanbrengen, wit men van

don prachtige borloges en riDgen vereord; en · de g •.
beele bemonning werd mede voret.liik beloo.d.
- Met 10 November .aI eeo nieuw d.gblad· ver-

Ca 1000 picols Koftij:

8ohtinen, dat eenig in zijn Boolt mag worden genoemd.

in Kavelingen ' Tan ·verechillende boeveelheden,

lijimlijk .vonderwerk be.chouwde, waoof een. sc~~lm,
of eon idio'Jt' in de oogt\n vo,n de al te vurJge lJverlars voor den roam van bunnen mes8tar.
..
1<'riedrich Nieaohke, de t.lentvol.te manr t. von. in
zline overdrijving de a'''!Jntuorlijkato van W.gner~ par~
tijl'langer8, ziot in bem niet den grooten toond!cbter
_ .Jii .,.oor de mueicu8 scbijot hij ziob
foletrekt Het to
interes.eeren - moar schot bem ale dicbterlijk genie
minoten even hoog al. Goetbe. II ij d06t hem voorkomen al8 de sticbter van eene nieuwo wijebegeert ...,
die beBtemd i. de men8chbeid tot geluk en zaligheid
-lorengen . Het feeat te Bayrenth ie volgo.s hem . de
cerate wereldrais in bet rijlI der kllnat, w8arbij niet
Ilecbta een nieuwe kUCBt, manr de kunBt zelVd ontdekt werd. A.lles wat t ot dunar op 't gttbied der
kUDet waarde bezat, worJt daardoor in de scbadu \'IV

/i.etald". M... hem kwelt de
die dit f6est bel even, het hoage
zijn, dat hUD daarmee ten deel
del'en van esn zondige e2UW de

0.1.ekerh6id, of aUen,
gelnk w•••dig .n'16D
fait. , Dat ,wy kin·
ton~l1 VAn

Wagner!
kuost het eerst m )cb.ten hoo.'en, bJwij:ft ,hoe deerniawaardig de tijd, W!larin wij leven, mo et zijn. l\Ioe~t
de ware muz:ek weerklillkeo, 1..1mUtlt d ! mOllschen dlt
het aJlerminst verdie nden, lllaar bet meel!t aBn haar
beboefte geyoelden?"
Een no' ijt~rker tltanUje rJll d, n onzin. dio Wag·
nera q.polltele £lcbrove n tot yerhecrlijking '·an deD
grooten kOIJlPon~st, le ve rl: Edu'und Y{ln Hagen. ~eze
scbreef e"D gehat'l octat O h,')ekdeol t vcr hi t .dlCbt
~rk van 't eonte tout!eel van don Hbeiugold." Dit
meeaterBtuk van bomba£!t eiIidigt aldu8: .Ziet C11\·
haog, gij in 't atof geborenon, J liar den zon ni gen hemel!
Danr stant in zBlige cenzlll1m!J ():d Pluto, daar ate-at Klint,
uanr stan~ SchopeLhauer. Zi tlt, daar tlteOll zij, de eenume genieen der ruenachbel,t, mll c'ltig, remulC'l t~ g groot.
Maar boven ullpl1 ~teekt; dr3 genilllJ uit van RichurJ
Wal'J'ner! Heil n, Piato! Heil u, Kant! Heil U t Scbopenhnncl'! U allen zij heii, gl1oi cB! MDar driewerr

::~ ~ij ~lli~:: ~t, V:::!~e~~'~

Z1.!n o~:i:we;:g;Ue~~.

'O~-

Gun.tig .t6ekt bij den opgeechroeflon tooo, dIe
de ze voorloopel B van het feest te D:t.yro:uth I!( nmPrkt,
bet bolder en onbtn'angen ocrdeel nf, dat in
de meeste der nn de opvIJeriog: \'erach~n8n ge~
6cbrifcen OVdr \Vagners wel'k ge\'l;lld wvTdt. Geen van
de7.e cr itiei, d:e niet met do g root ste aclitin g VQU
Wagner 81'reokt; all~1) brO:}Dgell a:m zijn g~n.io recht
~-atiga hu'd~j maar zij zijn ~ ,~ e D afg.)denolellall~8, en
brengcn hUll gezond oOi.'deelnleb aao de verl,efrl lJlullg.
y,m een gevierden naam ten offer.
't Iii oPJllerkeli~k dc.t iu al deto trochures het
uwaze van de bewering wordt Mt1 6 elocnd. dst het
feast te BlVreuth een ec.ht vl,lksfees~ is go wecet en
dat do t)es~h uwers, dio de opvre'ing bijw\}ond?n.
het geheele CuitBche '{,)Ik \,ertegen woordjgJen .. Ret
is dan oak een overdrijviog die ""fit .1 t~ zeer ltl bet
oog loor~. doze vDorsteHing. die nllren ~.o('r rijke
bankiers. aristokraten en "t'fsI8ggBvcrs we rd b!J g ewaond
eon volkHfeest te noewen, w[\lIrln geh ~e l Dui!fChlnnd
deal VAIll!
Etm8temmig onlkoonen otlk dt'ze cr:Lici, dat WagDere Nibelu.Jgen ceo ('cbt nRtioD8al kn n&Lw6.k van
lIet Dllitecbe vo1k l.ijn ,,"o u. MeD boore b y, Louie
Ehlert, aia n men tot dU:Jver t It de l'llr:gste 8&nh/Ln·
gfra VOll \VagiJsr r kende. Zljn gues~drif~ Buhijnt echo
\ar in Bllyre ut 't \rij Wlit b ~koc~d t ,) zij~. H ·)t'7,:}er hij
oa k enke'·e onderdeelen, 1. 'oale !let eerato bedrijf der
'Valkiite be'Ao!ldcrtj het en"'c;Hu bll~ Achijht hem ver van
viekkeioJl1J. Hij niJemt het ee ne ,lllUit-!, ann den Ni
belungenring een nationl!le bt t oektnia te \,~llt>n toeke)lnen. DtI my the da .Nib lung-on is \' 8D epischoll
aard, en do lQtgol'ldlen 'iIiU Wotan, Sipgfrlell en
Brunhilde lllten onll kouri. Reu~ grol'te grily,J lllHl.kt
hij 0l' \V ngn0!" Vdon, Ja_t hll van z;jno hoanlers to groJote
in8paDll:ag ,'ergt. ,Ht)t illemwb"lijk l.eu uwg£>f!t 1 i8
niet krachtig genoeg, am de Clpvoe ring \' rtll ('eo be
drijf, 0,18 de Rheing'olJ, ust gcduroodo 2':1/.. nur de
volle aOl\dalJbt dfl' t ~el! ~ho uw e rl!! in be81 :l.g net mt, to
knone:l -ver<lragen. ~ - IO iet,s k"o Ul .., l.1 wei k,l)mpo n eeren, maar in .~;;n 611l!l door annhorrt'o ken
-men bet niet.
Een zoo VOlttldgeu afmaU,ing nls
ik nn dt)D Roeingol d bij het [lublie k opmer' te,
Lad ik tot. dU8vor n 'lg ni et waargen lmOD.
Ue
•)F~erkrncbt der zenll~('ll WAS gebeel ui tgep ut ..
'\~ia.gner8 gruvte f.Jut it!, tint blj u:t)tiJ ol.lzl et. zelfs
, nlPt Y-li n clgen [[,·ni". f'~ A~'nA lHllrllk rill tit dp1!
a ndere. Da h'JOgste tt; 'ien8 '1f1'ij~heid, do vall 'lidl zet
ven to bOI eer8cll611, mist }{jobBrd Wagner gebeel."Op even benli~Benat'll tOoo lu.l Emil NHllLlflnn tich
uit: lI'\Vagnerd uie!! '-e 8tijl en i.et lDu'7.ielUl.le duma,
dat hij voorstaRt, zll!hm nilllmer pO(Julair of I~ationnal
worden, want het yolk eischt ~e n eem't1IJdlge loor
atelling en cene hAndcli1l~, di e gewflh·lijk is la Ovelldf'D,
1.00018 iJl de umzi~k
81echtf:t de rndouie en do nm
-hftar afgeleidc kUTIst\OrLU kUTInen geve n. Indien \Vug
ners meenillg' in hct \' Il k d('o rd! o:lgl zouden wij wei·
dra ook eene G uttcJ'{Hillllnorung "an de toonkunlt
beleven."
Merkwsardig ie a~ overeenstemruing in he ~ onrderl
van alie onparLijdige ech ' ij"ers over den diclJtHlijken
.....ttil, waariu de tekst 'fan den NilJo' uu genriog gljlJchre.
\'en iB, Ricbaru Wagners Ul e~lit in d~ nllitcrllt.io htd;
middel geyonden le h· bben, om dl) DuiblChe !a!t l
,voot vcrwihlering cn ycrval to beboeden." D~ jam bi8che en de trochaeische veralllaat zijn hem ('en gruweI; den rijm noemt hij O~Yl kir.uero.chbig wool'denspel,
dat men aan wilden t>ll oOlloozelcn moet overlaten.
1rondig en erlll~tig wedOllegt Mtlx Kalbtck ae1.e dwa~
ling. Hij 8(·brijft: ~)St( chls eOle gehee l ol1juiete op \, iJ. ... ting yan de
Illtwikkeling der Duitfche tal11 kon
Wagner verleiden de1icn Beclert BellWOD in onhn,J,
g&rankten versmaat van het o udllto t>l:Joe: wader in te
V8lerEm. De alli~rnt.io vorlaugt, 1.1\1 r.ij het oor niet
kwehen, dien rijkdolU van kJanken en vt·lheid nn toaD,
die aan bet ood·Hoogduih!ch oigcn waren. In bet
gebruiken van ceD afgelee fdoD vorm lig t cen even
groote willekenr ala ill lL-J verwerking vaD ecD afge.
..-torven sfge tot them. VQor eon yolktJdullIa.. Wagner
beert oolr b:erin de tbeorie boven do prakUjk gotteld"
'Be;:). bTioma is voor WBgnera vereerJera de k ~ Bcht,
d;t bun afgod eon nmbrtelnar" is wieLB one~hatbbro
,erdieostsIl met miakenning en ondnnk beloond word~~n, Emil Naumann least bun daaruver duchtig'de
leB, B ij wijet e1' op, dat dit gf'jamlller thoDe yooral
mi8plaatst 16, nu nan Riehard Wagnr.r in Bayreut'l
een hulde is gebraci}t, 7.00818 geen enkel tooOkUJl8te
naar o(it h. ft beleeld.
De vraag, of do Nibelungooring, een duurr..ame
plaaUi zal mU'3men op heb repertoire der DUltsche
opera's, 18 thalis n ag moelellJk te beanty. (lorden. De
J

J

t~d

I

moet d,t leeren.

Maar opmerkehJk
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den NibeluDgeDring een !evenlvatbaar kun.twe.k maken."

Door 6en .onpartijdig, oo.deel en goeden .tijl, mu.nt
de brocbure uit ,an dr. Wilh.lm Mob. Een treffen·
de juiete vergclijking maakt dez. ocbrijvrr tu.erhen de
muziek ,"un 'Vaper en van Mozart. Beiden staau,
zogt by o"geveer tot elk .... , ale spiritu. van 100 pet.
tot goade en zuivere wijo . • 'VogDers muziek loutert
bet gewoed

lIechtb door de eendrachtige ..meo'lferkiog· ,an de uit
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\'oor het schoono en edele en Jllnakt hen licl,t.gt'ra,kt
en partijdig."
De jOiBtb,:"id van delft In.!ltate opm rking bewijet een
pllB verschfmen brochure 'fan HaDe von Wolzogon,
waarin allen, die zich verl!toutten eeD oordeel over d B
NibeJuDgen te veileD, dat niet tot in de gerir'gste
detalls een lofliell op den grooten meeBter is, over

d6n hoke! wc,rden geb.ald. Op h6t titelblad etoot,
met vette letter gedrukt, de volgebd. sp •• uk: "Slecbt.
hij die lllet Wagner dweept, mag hem beoorJeelen,"
He bewij8 luidt: n Men kau slecht8 eeu oordeel vellon
over 't go en 1113n lJegrijpt; wio W ngner begrijpt moet
met hem dweepen ergo, wie met hem dweeptJ ie
oIleeo in etHat 0111 hem t~ beoo rdeelen. 1I YOOrJBt dit
nieuwe dOJwa Vt'rk ondigd w rd , 'ferkeerde lUun algemeeD in deD W8.an, do.t b1inda liefde het baste recept
WnS V()!lr sell bruidegom , D1:.lr niet vaor et'ln kribikue.
em bet folledig te milke D, oolhre kt r r nog JUaJ\r linn,
do.t aan de beooT'deelaarB Tan Richard W ugncr worde
voorgellebrevbn, dn.t bun LUutikale kenuie l.ieh uit81ui·
tend tot Wagn era wetken zal moeten bepaleo.

Gemengde bCI'idatell.
De Heer N. van Bouren. ou,l· ollderwijzer te Gouda,
kwam in het bezi~ van het oud"te l\Uotcurkuudige werk,
dat in one vaderland gedrukt werd, Het is geschreven
d or mr. Jakok Behsert, van Zierikzee, en uitgegeven

in 1480. Een facsimile in het book luidt: Gecoft te
Haerlem in d:e C'ruye!traet tot Cornelius Boocbinder
int j.er MCCCC oude LXXXXII in mey", do. dio
vnn a le maer met boer Inndludo daer in qunme mit
hoar baDieren etcetra va.n mi Intbonya delllinor,
- In het Heerel'"-Logc mont to Amsterdam w('rd
een kl ein an t:e k, psrlomo re n gebe~ldhollwd, bon bODdoo.je lOet goud ge monteerd \'(!or / 406 toegewezell
aan den heer L, S. J8 0 ·b8, dil'~RI~ur VAn het 1\1 uace
I loula XV. W~inige Qogellulikken da'lrDIl vand hot·
.z~ ' lfue vo rwerp weder verB c!J illlmdo rmdore liefb ebbt'l'l!I
en 1B het ,oor .r 700 weder ,t'lo'l U) haud ged.1aD.
_ De ministt"l' Waddill, ton hel"ft don direktel.:r
der "Beaux arls" doco wet n, do.t de jury VDor de
Bchilderkuust van de telttoo~lIt611it1g te Parij~ in 1878
zal worden gckozeu door de Bcbilders, die ISchildt.\rijen
zuBen hebb~n in ge 7. onrit"n.
Altijd balf!! boven banI!!. BU Sp~:r,iB, Qeu van
Itolie's haV'6opJaateen, werde n !:H.lhietod\·ning-·:rge hou·
den met cen reU 7.enkil.t,on. d:1t voJor het Bchip Dldio
bestemd iill. Op dozen oogenblik is :tu dit kanoD bet
grootste du.t bC8toat, d· ar bet een gewicbt In.-eft van
lrO ton, terw~1 dut Woolwicb, hetw.I' tot du,v6,.e
de krooD Hpande, 81echl s 80 ton woog. Gomaakt ill
de fllbriek yan den bekenl·; n Arm8trong, heeft but
"anon -eene len gte van 10 m etdr ; hat projekLiel WfUlr·
mede gewoonJiji zal gCHchot(\o worden, woogt bijull
een tOil , Dl. 308 kilogrl ru, terwijl die, weJke nu bij
de oefeoillgon wordell gebetigd, 1134 kilogl'4m wegen .
De ro.tron en hebben ee[!e lengte VRn 1~~20 milliul. en
(lene midd ellijo van 804 millimeter. Elk Bchot Yfln dit
kanon ~OBt minsteDa 700 frk8, t~rwijl het een pnultJer
van 762 Dlill illlote -, dllt b " Y~ndiell 1106' met cene
sterko hOl.lh:n b,!klecding: mug bedekt- ziju, kHn do or boren. Men hede. 18 illaRoden Ran dit kaoon gewerkL,
terwijl ill dozelfJe f I brit-ok nog 7 EO rtgelijke kao()u
1:en zulien "ervIl8rJigd worden enmeens voor Itul'c.

J::lk drzer

kanobnen kOB

400,000 lire, terwvl h.t

bedi enen dt zer kanonnen door alif'rlei t()t!8td J ~n lOll
gemakkeJijk wordt geu\A.llkt. llat daartve elecbtB
enke e pereonen vereiecht worden. Hij . de geDo,
lllen rroef doorliep de kogel in een sokonde een
ruimte van 487 rtf. J n aile opzichten voldeed IH~t
kft.DI)D ltitllluutend .
- H. M. RaT ovalou:a.Tljaka, koningill von IJet eilaDd
1hdllgR!~8r, heert onla.oge eenu proklamatie uitge
,-;",,:-,~:.;,
.:..:=: :--- : :j ~:;'': :: .: ::::~ :. ;,,?.::.,,;:;;. !. .;,.;;.;- 'j,,;;, ':;.:! ,~ ,;~
rum te verk oopen in heriflDcring brengt, lIomdat de
rum kwaad doet fla n uw licbaaUl, u arm niflakt en
uwe vrOLlwen en kinutl'ren ollgelukklg. Zij IUR<lkt de
WijZ!JIIl aWIlRS en de dw-a7.cn nog dWRzer.
0 k illl.lllrt
ze, dat bet ,Tolk de wetten YIIU bet koninkrijk niet
vree~t.
Mallr voornall1eJijk msakt 1.6 de ond~rd,mtm
sehuldig t~genover God." Daar_o ttl zullen l.ij die htl!l~
del ,lrij.,etl in rum of anderen dllarin la~en h8nd (>1~ n
gestraft worde u, want II. M. i8 Diet bene! stl wetten
te nlak en , die tot weJziju van haar volk fJtrekken. Het N. "" d, D. meent, dat k riDgin RRDovaJ··mnljaka recht beeft 0 p het eerddipillwa VS]) hel; Muaa·
pllt'orsbond.
_ It.liaaD8l:he tttroohoedcn_ ~I'o ·kane is de pro'io~
cie, welke in gl"heel Halie de beate groHd~'(i~' level't
'OOf de beroelllJe Ituliaausche Btroobomlon en in 1'0l~~
kana z~lf l.ijn do olllslirekt: u van Floren~:e het ovrd,
waar het voortrf.:ffelijkl!~e strvo gewonnen '\yordt.
Dit Btroo komt van ee'to bijZJIld!:'re 8cort tarw(',
Wit>l' hal men niet hong grot>ien en Blechl,g weini g
zaadkf)rr~l~ bevaLten, diu t;lf\kel voor de v\)(lrtpillnting gebruikt; wordeD: Jedere 'Yr{/llW in die tlLra ken i~ etroDvleci1tlLer, en dikwijis zie~ lUen de
boerinnen d~ franjete en fijtlete hoedj~8, van h6t
HlIerrcge!":1sti¥l:Ite .,lechtwel'k op het hoofd dTl1g~n, die
zij r;e!f gemlukt hebben en voor geen l rijs zoud~u
willen yerk:.oopen. H et DaBien 'an den hoed is eon
moeilijltf!r en )8ogZ.lDler atb~id, daD men denkeD kan,
want hij moet or, uitzi en alliof bij ~ebcel nit ~en stuk
gelllitakt is, en ei.cbt ,eel zarg, geduld en bekwaaOlheid. In Flort.lDtO wordeil jaarlijke meer dan eeD
balf m ilioen boeden gemaakt en 1I0mmige f4brieken
hooden !User dan duizond werkBters aan den gang.
Meu berekent, d:.t deze talr van nijverhe ' d jaarlijks
onge'feer elf milioen franks vertogenwoo1'digt.
_ Wit men welen wat aan een Ooet.Illdiachen
nabob cene Europeeache reis kOl!!t? Een te Hyderabad
lera:cbijnend blad rerb88lt, dat de reie, die ae ech.trijke Iudier air Salar Yung dazeu zomer naar Enge.
land en J!'rankrijk beelt ondernomen, hem te 8taan ill

gek01l\en op 4376,000 f.anks.

En 't merkwoatdigete

in nog, ·dat de7.o 80m den nabob yoletrekt Diet hoog
llwrkomt., en d.t zijo.fi be~rooting dar kOlten onge
n~er bet dUbbele bedroeg. Het Grand Hotel te Parijll

h.t toch,

d.&t beball6 van W.gners aaollaogc}I, geeD en kale
beoor4ooling l.et lluht heeft gezien, wR8rin hierov-er
geen ernei..;ge twijfel worJt g~oPJ1(>rd. Zoo wijat Louis
Bl:l ~rt or op, d.t de:
op\·oerir.g in
Bayreulh

niet, maar windt de toehoordere op,

een t. dik"ijl. herbaald genot ve ••tompt buo ge.oel

ho.ft

I

deo ..eemden b?zoeker bet m6o.t geprofi.
te~rd j hij werd dflll' eenigszinll ongesteld cn bleaf er
>On

durdoor lUst ",ijn g e.,olg ,an drle'en- 'Jij rtig pereon €'n
ongeveer een maand lang. Koloe8ale eomtuen werden
beeteed aaD geac benken. De rooien Ron kellncrB ~n

lpoor ....gkondnkteuro bedroegen te IAmen rueer un

Het zal den titel dragen van Nekrologi8ch H.ndboek
van ItaliaBnsob Tyrol of Doodencourant van Trentino.
H.t doel i. am, tegen betBling, aankoDdigingen betreffende overledene personeD, leveosgeechiedeoilsen,
med.d ' elingon anngaande edele d.den door wijl6n A.
on B. verricht, eDZ. in rijm en oorgm te plaateen.
- Een aandoenlijk toonoel yond 'nlangs ('p bet
k•• kbof te Lamei (Frankrijk) plaals. De .. iondon en
bloedverwanten yan ,ekeren beer Brin, waren met
dazen aan het graf ,an zijo ecbtgenoot ... ereenigd.
toen hij \"crklnprde zijn vrouw in hur Ilaap te beb~
ben verworgd. D. lI1.I'n werd onmid !olijk in bech-

OpDONDERJ)AG 21e dezer,

VrUdag 22 December,
zullen worden verkocht:

$00

G. A. WERMUTH.

2235

~..-KO FFIJ-.•.

- Een sobandelyk boe,enstuk i., DlI8r de Noorwoagecbe Tromeo-Posten bericbt, op Spitsbergen ge·
pla,·gd. II et do. r prof.ssor N ordenekjiild a.n don Isfjord
opgericht. dopat tot onder.teuniDg von scbipbreuke·
lirgen, i. g.h ..1 leegg6plunde.d en ve,woest.

Behatv. de reod. goannonceerda

500 pi cols
zullen nog worden verkocht:

- In het Bosch VB:n Soignies, :11 Belgisch Brabant,
bui l: t een wezenlijke rooverbende. Ze jfJ zeven man
eh 1", en IDDakt de 8treek zeer on.veitig. O ;J rspronkelijk

Op VRIJDAG 22 dezer.
in het Vendulooa.1 van den ondergete6kebdo,

be ,!. nd do bende uit drie ontvlucble milit.iroll. Er
lf or t meb den meest.en ijver jacht gemaakt op de
roO\'f..: rS.

- - - 500 picots kolltj ill 8oortelf-(2247

E en 'Veene r journaliet, dr. Kompcrt genaamd,

heeft COll ono\'orwinlijken afkeer van kr~enen. Ret
ongoluk wild e, dati hij eenigen tijd geledcll op eun dinee genoodigd

Zatu1'dag den 23 December 1876,

wenl rondgedicnd. BdeefdbeidsbBlre nom bij er een
weinig vall op zijn bordo Zijne poging om fau dit go·
r ecb t te eten, bekwam hem even weI slecLt. Hij gov(\clde ~dch 8Dllsfonds onwel cn moest een paar wekon
lung bct bed l.ouden. Zijn ze11l1wgestei ie 1.00 ge8chokt,
dat ZU D geneesheer hom alle ernstigo beloigheid verba

G . A. WERMUTH.

VENDUTm WEGENS VERTREK

wltarbij het allerca rs t kreeftlW90ep

Wfi8,

pico's Bollie

en Eene party SUIKER,

tenia ge t omen.

_-

ten h Hiz. vaD den onder Intendant 2. kl ....

C. V. Z. Vissers,
Siebet'gstraat (6!aUlan) nabij het
gehct'l nieuwen JNDOEDEL.

den beef<.

Ben prachtige PIANO,.

D'A~""VIlRS.

Wij lezen in de ]laPl'.1 een zeer
curieu'1 voorva.l betweUr op een bal in de Opera plaats
greep. Etlll came vial in tIe druk be7.ctte l!"'oyer in
1,wijm, lDen vervoer,l~ haar naer eeo Rpoth ek, de get:eesbcer~n ca!:sbdecrden dll t bet ecne \'ergiftiging
WRB. maar 109 tegeugiften te geven
B1.Q een
,rouw
wf'Hce in zwij m Jag Aile middelen w~rd6n ARngewend
0111 hnar h.t bOWllSt1,ijfl tie breogen. Daar men aln baRr
gelnat zag. dat Jtl kwaal groot..l \'orJeringen ruuakte,
bC\,1l1 eiuJ.cJijk een dor DodMen om he ~ Eau d'A.D 'lerS
te balell "an Dr. de ~Iarbaix fBn Aotwerpen ('n door
dit midtl"l slaagdo men or in bRar tegengift ·.m toe te
dicncD die ht'ar gene zing voli;ooiden. Ret V'ergift 1e
stond nib een garniture de robe vert de Obino, eene
klenr nn de hevigBte vergifteu vervlUI,rdif!'u en waarmedH ue- f"briknllten voortgaan, OlU ule \'oor bulkleederen le gcbru ken. DUB WAS alweder een loansch het
le\'en VE-rtlc!:!uldigd arm het hcilzome Eau d1Anveri! 'an
Aug . de Mnrbaix vo,n Antwerpen ,

van BERNHARDT ain" file,
uit PARIJS ont.aogeD.
223!J

Vrijdag 22dezel',

Wor:~e~~te~e::n b~ijkd l:Ul~~k~. ~.t .~~H~J1~
GALL, op \,er1,Oek als zoodt',nig is ont!:lJagen eo clut
in d eO$ plBntE! t)t \Vijkmeestdr is bcooemd de Ho tl r
Ch. L . BAIER, Pr . )Curft,lidlOuJer van ue firma DE
GROOT KO"LF~ ell Co. albier.
De fd_ A@8idtent Real. \'. d. Policie J
2257
W. V AN D"ER YEN.

VI'!iJag 22 dezer,

Vrijdag 22 dezer,
zullen nog worden 'ferkocht,
VOOI' fekeniog vall belaDgbebbenden:
&,

O. 8570. Ran kiet;' 100 pee. PURPLE PADS,

zeebeachadigd, aangebracht pe r ItoOJDachip .Frie.land,,,

2260

G. A. WERMUTH.

Vr[jdag 22 dezer,
zullen worden ,erkocht, voor rekening TaD
b.lllugb ebbenden:
HPG & Z, 751/754. Vier kisten

A tout prix.
A.AN REI' HAVRNKAN.AA.L

op Dondcnlag 2l Dec-ember 187n,
Vendusalaris, \Lo or
F. M. HORNUNG

Openbare Verkoop,

p6el 9/8 MA·

E6n ki.t ,,50 pee. 6/4. MA·
UAPOLLAM~.

E6b ki.· " 50 pees 6/4 OA·
LICOTS.
Zeebcscbadigd. gelo.et ex Nederl ~chip "No rd1'.ieeJHE,

551.

kn.naal."
2261

G. A. WERMUTH.

Op cen nader Ie hepalen dag
in de m aand Decelll ber a. s,
\oil! .L- UU lltHh:l -~~ ~ uciULl~
loc4ftl verkoopell:

ill l'llti

EEN S'l'UK GROND,
bekend onuer den n6alli v.. u BOELURSAN groot on~
geveer 56 bouws waan'oor door o~t Gouv_ernement erf~
pacht is to~o!eBtnau, lig !:' end e in het , di@trlct THOEKO

.fdcrling

KENDAL, R o,identie SAM.!RANG, b.

hO(lrende san "den Boedel van wijlen den Beer

J B. ENGELMAN.
Natlere information t e bekomen bij den Heer W.
VEENSTRA. to LO B e Woe We! e r ie, Kondal
bij de Gemaubtigden dar benificiaire erfgenamen.
C. A. REIJERS,
20G~
SOESM&N en Co.

i~De

~

dea \lootlllidnagB ten 10 ure,

NGAGELL,

"ele"en in het district Djaba-Kotla, met ue
Rtaanue Suikerf'lbl'iek, Gebouwell, Machinerieu, Woouhuil:eu, Goedangs, enz.
Hd Laud-!/oed is gro(Jt 576 Olllldc"s of (;irca
812 bOl!IIJ, heplant met suikerriet, illUigo en

dam:;p

in het

oVt'r"~talln fl\U bet Vcndu k'mtoor plaats

2336

Loc$81 en teu
bebhen.

SOBSAIAN en Co.

Bazar.

Ullr,

zal de ondergeteekende, in het comedicgebouw alhier verkoopen het lundgoed

verkoop van bovenbeuoeld stuk grond

Boeloesau.
zal Zaterdag za" dezer

011 Donderdag 21 Decem!;,i· {Si6,
des luorgens ten 10

a 50

DAPOLLA~IS.

793.

ell

1:Iout -Vendutte,
a 2pCt.

worden verkocht:

zal voor mijn Vendnlocaal worden 'ferkocht:
EEN MELKGEV£NDE K08 MET KALF.
2259
G. A. WERMUTH.

zli.lltm WIJ

(Voo. de Polioi •. )

A. MEIJER

loal voor mijn Vendulocaal

DH
Donderdag 21 December 187u. V AU onuitgeloste paod goedercn te Pekodjan door den pandhouder
I li{,1ll Kic1utjing.
V~n hOllLwerken lla.bij bet nieuwekanu.al n\bi~r voor
rekelliJJ { van en rOO1' Hornung en
dl:'8 Avonoe ten 7 Ul'J VRU boekwerken in een der
loc;:t lell d{'l' Socideit .Amicitia. alhi6:r vllor re ~{ eDiDg Yon
d6 G.eot Kolfl' &. Co. uvor n.i, r.
Vrtiduf{
22 December
1876,
Yoor
re kening
en ten luize nm Luitena[rt .:F ocke in l1et o$ cio r8
KIl1UPf.'UlDht ta PouLjol door A. Meijer eu
Vnn ortuitgeJo6te pandgoederen to KrAugan door
den pnodhouder Liem King Tjing,
Zta t orrJag 23en D c(' emb~r . In bot ~r ~ndu ll~ ctll\l van
bot \·endok8n too r alhicr 140 het percept woeettl I: Nn~
deu geD8A 'od BOf'loesan gele~en in w:jk>i Lt . 1!' No.
28 toeb~boorende afl.n wijlen J. B. Engelman dO(lr de
{i ' ma So e8man &. C·).

in de vorig. m.and

ERN SPA.N JONGE ZWARTE MACASSAREN.
EEN AMElUCAINE.
22G8
G. A. WERMUTH.

Aangeslagen ~V e nduti e n .

2230

arsen ..l 'an cen

BENEVBNS:

Ileclamc.
E!U

WAlh'Yau

de moneters thane ·bij on. te bezichtigen zijD,
(221.6)
SOESMAN & 00.

Pnike Signren Princesses,
1887

in kil!ltje! van 200.
aavitae Sigare n f:"n M6nil1a Babano'H no. 1.
B. KARTHAUS en Cu.

Ned. Ind. Stoomv. :Masts.
lIET srOOMSCH1P

pueleli.
Op hetzcll"e bevilldcn zich 2·3 groote . de.sa's
lI ct Landgoell ligt in (Lc Ollmiddclijke nabijheid van SoeTah'lia en is aaugeslagen \·oor
f ::, S ~,OOO.lYa/lleJlS

(:H99)

de

ei!leilllr ell ,

~!R. J. J. C. ENSCHEDB.

.8""""9

no,ag\·oord.r VAN LOBNE.!.'i,
vert reH tl~n 23e deter na.r Soorabaija eo Maca... r.
De Agenten.

2262

Yo. XEILL & Co,

Geg_Ivani.ear d ij.er voor dakbedekkiog,
en 8 >ostlang.
Kwikoilver.
Vuur •••te Stsenen [Ram8aij).
Kooltea •.

een jraai ' Betel .met bijbehoorende

BILL ARDZ AAL.

Kostganger8 worden door hem legon
f 4 per dug aangonomen.
J'. JAUDAS.

(2160)

..

_..

----,-- -'.' _ ._'""- -

·..Ecbte Haaps che

Cape Sberry
.Teri Poco

. ill kleille VaRtjes van
bij

(2240)

KOORDEN ,oor
2255

/I. 45.

Weihnacht ~n,

~179

BAZAR.

bcken

r

Vel'kl'! jp;uaar :
Oll

A. U. BOONEMMER,

elega nte

Dr. J. Osbourn Edwards,
,

n t· a a n k • P

- - -- - - -- - - , - -- -- ,._---Hout- Aanka p

Uhimrgiell -Deutist e,
opvolger van den Heel'
.J. S. BURL INGFI A]Vf,

DAC'BLI.TKS TE CONSUL1'El lEN Reere n Loge.
2215
me" t No. 4J.

VUUI'Vaste
"lJel'kl'?igbaar hi)
2186

Sleenen,
Me. NEILL

.n

Co .

G 0 EN D I H.
'T"T(,\TTrl'n'17Qll" ·~ !\.i

G. C . T. -V..A N DOF l.P &0°., SAl\fAR.ANG:
SamfIJ'fll1/jsche Zak-Al malla/ i' '1877,

de Age n ten,
D . A. PEREIRA. te Semorong.
A, U. BOONEMME R te Solo.
B. V AN STENUS te DjokjD, cn
door den Admini8trateu r,
M. A. EIERLEE,
Station Go. n d i h,

Fairbank's Weegschalen.
De Standa ard
VAN DE WERELD.

KAN' rOOR -ALM ANAK 187'7.

l:n'pJ:1K II o p :O::un.uil

K f87i.
DAMES ALMANA
1..-.

Holloway'S Medicijnen

Gc\'aorlijke Di&.r~
HOLLOWAY'S PULEN :&N ZALi'. rhee. - De vonaken de!c r verzwaklrende ziekte zoo
verechi11end, en de wijze haror a"nval~ ~JJ wo Vt~ran
derlijk zu nde, geven een \'oldoonde reden van het be~
IBn grijk san tal hirer slagtoftbrs. Onder Holloway's
behonde ling, al is de oorzank dezcr ziekte in duieternis g~h uld zat ue uitslag eyen gunsti g zijn, hctzij
de zete!
de maag, de lever of k1 einero
va.n de ziekto is, WfU.lt zijnc pillen met oordeel
ingenoIDon, ~n zijn zoIC gded op de zijden der OD-

ingowBDden

wanrmt d1e ook ont.stQ&t. Bmdo ml(ldelen werken
regtetreek6; tot herBteWug, van het jutste evenwigt
tU88chcn ge" oeIighcid en prlkkelbsnrhoi d, zie kelijk ft en
ger.ol1de r.fscheiding, n!ltuurlijke en buitensporigo loting.

Doo,joo. Pill on vaXl f 1. f 3. en f 6. Potjas Zalf
van f 1. f 3, en f 5.
Ob"riboll W. OALIS'l'ANS & 00. 'I'agB' A. J . van
rler VOORT, Pckalongan W. E. MANA, Solo ARNOLD
en Co. en OOBNAES. KI.tton J. D. SI.IER, Mogelong J. A. ZEIJDEL, liomarang GORTHART on 00.
DE GROOT KOLFF en 00. WANNR:a, G. O. T.
VAN DOHP on 00. a.I•. DB LYON en BOEBMAN
(74)
.n C".

,

Pr9i1 /

18 77.
Java8n sche AlnUln ak voor
J 0.75
Prija

I

0. 65,

:Fran co per POtlt

=---:=-------=====---=

DICKE NS SCHE URKA LEND ERS

~
iIi

en bij den onderge teekende

Oommillslc

& CO"
FAIRBA NKS, BROWN
MD.S.

Eell span dito Zwart ledel'en,

FABRlEKANTEN

E- & T FAIRB ANKS & CO.
ST. JOHNSBURY, VI.
(1630)

broeken,

geheel (:olllploct met
Fijn hiaok Oarni,t uur.

ijzeren G8rnituur, zaer compl9:et.
Zijnde lliet 'four den handel, maar op order {'er'fAA.rdigJ. Tour particulier gebruik door dell Zad~ h: ,&.kH
en Le'fE~rDTI(: ier der Kon, M Hit. Academie te P.r~Ja
~'ir,ut

R M. KUIBRLTN G ,
2250

G. A. WERMUl'I:L

6.

Geregellle l'laandel~ ksehe Maildienst.

A. G R fi NilE R G.

RET STOOMSOH IP

H,eer...alrer,
werkt iegen billijke ' prijlen.
{~ }

PUINSES

,A~lALIA,

KOlllmandant E. W. }' AnIUTl(JS,

HE'f STOOMSOR IP

compleat lnet toebchooren.

Een span fi;}n vet'lukt ledel'en lVagelll11£g en,

[', f 6, f S en f

r

Stoomv. Maatschappij Nederlanc

Twee Bngelsche Zaclels,
~eer

& CO.
:FAIRBANKS
New York,

f2. - ,

(!l080)

Ned. Ind. Stoomv. .Maatsch.
oDtrang~n ;

:t.

ProeM A/manak ken met /lil/e /Jekielf·l'de platen, or zwa:n' kartoll> fO,
Prach t Scheu rkalen de r s a f 3, ( 4 , f 5,

Door toevallige omstandigheden

2 Milk Street, ,Boston

VAN ZAKEN.

ak 1877.
Kleine Kantoor-Alruan
i V.:,::v.

~~:::~:tc~iD!:wr::;~\~len b~:~!:l~~er~~er~:elli!:rki~;:

all Broadway,

~IAN

Christelijkc-, Ch ineesche- en II!Haa.ni3clu
BEVAJ TENDE: Ka lendor met me.anstsnden cn p IHlsn.rUogen.
geweetelijk Bcstuur. - Tori er op het binnen- e n buiten·
fet'stdngcn- B(08tuur TAD Ned. I fl di e. ~ Hoofden Vlln
- Geuenk en Verjnardogen van de Vorstelijk(
I&ndeche HrieTenveryoe r. - Vli'rjuardagen 'Tao het KOD. Buill.
'T arief ¥O!lr d e vcrzonding .v an lJ.lelegrafiscb e be
Hutzen \'Bn Solo en Djocja. - rfij drekenk undige opgaven, Ned. Ind. Spoor weg

,,

worJen aangenomen en ten spoediglte ge1everd door

VOOR TE DER

ONi\lT~nAAR

van 8a n (.0e keuingcm roor elkcn dag Tt1ft
bekontle :Zltk Alm !\nak beval: gc no egzfiaUl l'Uilllt e VO(·t' hct doeD
\"oor het noteeren vnn on t ~ nngBt ~n en uitgav en. ~
!let jour, lUt't opgtH'O \'8U d8g en duto~8, vt'rclel' fltB.A.tj~s
lJiltruks . ls tin 7.tlg ei - o rd onn an .
eden.koopli
do
door
Tari ef van cOllmissie-p tln ningen als usanc e aa ngenomen
Herlei tl logs.
12% met kWR rt Lreukou. ~Anwk e u l'i~e n'ntehel'ekf'ni ng van R Prij)';en tIer 1'<6ge ls , t ie s. it 1/1. ell OpCt. ' s jRQrS herektHtd O'f'er dBgen 1
l:lll
kllpitnl
1111~
van
iIlg
H.1·'IlIt:berekencentell.iu
L~fel vnn duiten
oua e en
eenige
yan
ing
llerleil1
eld.
g
Neder!.
in
n
muute
maar.don en jareD, - Herl E" idi ng van vreemde
met mannstand~D .- Chri stalijlre-, Chin e e!;eoe·
vreemde mateD en gewichten -in Ned erlnndsche.- Knl enuer
cnz.
enz.,
reeetdllgen.
Juvaantlche
a f 2.-, franco per post f 250.
All eB gebonden in een De L Li nnen baudje kJ. 8.1 zakforrnaat,
D~z()

1"\f:)n rw n n~

"dJL~LL ~~ V BliANi)lioui', '

1820

Alj~IAN AKKEN

I~d ie - D ieD9trt'g~liDg der
richten op Ja,a.- V OOtf.H1Q·l s te ge wi ch ten in gebruik in Nod.
, , • . , , . Opg~plBkt / ~l.-, oovpgep1.B.kt 1" O.uO
MaatscllBl'pij. "hHueue het T8ri~f voor reizigers.

B e B t e l l i n g e n op
soort61J van Ge~aagdc en Onge~aagd e
~ ~11 j'

J. J. VAN RGI.JVEN.

22'13

van het fijn ste
MODE.

1990

agent vau bovonbedoelde n H 0 u t. A t\ n k 8. r is m e~l e
ou t,
v~r'uij~ha!\r bij bestelling: praohtig IwaQr Brandh
dNOg en njet vermolmd.
V 0 0 r be:
D j at i o· h 0 n t, van aBe a.fmetiDgen , ge~Bagd en
onge zGagd, lslfs V8D de twaarate dimeD8icn.
Levering g ••• hiedt zoo spoodig mogelUk.
0

BEN ROK

Co.

Vorsten lnnd e n,
B IJ ..

viele ao <h' re

O. A. WERMUT H ,

LAATS1'E

TlUSOBO en GOENnU!

Brieven franoo, Solo opeoh.ift H
(622)

in wflchs u nu

TOM BOLA ;

Entre e fIde persoon.

J. H. Scbmidt..
T-eIJert

Hout - aank ap
Agentsc hap

F ,.ilc hte.
Hielletl kurbe
ornam el.to.
2251

VAN DE

c1aarua

Zwart CASIMIE R, onder guarantie f 50.

VaieTl

DORRRPAA L

VOORTZI~TTING

und Zugloi(lh Bolides SpipJr;eug.
G. A. WltRMUTH.

ldlmpioD8.
Silber ne Slf;lrue.

de tljne witto en rool1o .Portwijn ell MauuiTH.
Yoortcl:
Mal'RfLlla Wijn VQor IH:'l'Sltcllondc zi(>ken.
B. KA1U'HAUS l'n 00.
(1891)

bij

22G2

Zu r verzierullg von WeihnaeL(s-B aeUIllI\ elllpf1ng dar
lJut6Tgeze-ieim ete:
\Vn chskerzen in aH ~n 1l' erb llD.
Onr Lo unages.
OlaB-kugelu.

fl. 4/i.

1511

EI~gQtJlcs

25 December a.. s.,
I/~I.JIJ 111 11l T.ft 7'llt Itil' J"IJZ 1'Eli
van de Snmarangscbe Schll tterij .

Weihnachten,

met EFJo' EN on LANGSOR~ voorotukh\ll,
Kloinste tot gr uotste Nummers! ! !

in

G. A. WERMUTH.

2 :53

BIELEFELDER HEERENHEMDEN

~:rJN'"

flesschell.

G, A. WERMUTH.

H ed.n wordt een po. ontnngeno VERSOHK KAAS

ftall g esD e d n.

Gelo~t ex "Koning der Nederlan den:"
]lEN AANZIENLI JK FAOTU(JR

OWf.I'

J. J. VAN RUIJVEN .

Kerstdag,

Versche Emmethaler Kaas,

IMPORTH ANDEL

G-ebr . 8 TO.l.' CR.
fl. 45.

Steod!! \'oorhanli c n:

2 '~

f 1 bet Lot.

2242

Sweet l?rontigDan
idem Pontac
Cape P ort

Zilveren en vergulden JEANE D'ARCS

op haifA fled8 (' hcn

7"OJJI.IJOLA

WERMU'fH.

-W~jnell ' -

----Prnna kwalileit----

Al8med e:

Forster Ale en Tennent'::;
P () H T E It B lEn,

~. A.

bij

~Opge~~;~ti:t~~~~~F.°eden,

per dozijn

EN

---Tabakszand Oogst 1876---

(224~)

lPlII Zl.E K;

Prachtig vea·lichte ItEllSTBOOM,

Verkri jgbaar in flessch en .

r=:Ie c1en ontvan gen:

Zwart Zijdeu

IL/~ULP11NATIE , E1V

ANDREAS en DE LA OROIX,

Regtatreek. vno Deli Ontvangen

Toko PLIJNAER.

Gekleu.d. en
WAAIERS.

ZONDAG, 24 ,Decembera. s"

------Echt Deli Tabakszaad------

1.ag ticb goarne .00 .po.dig mogelijk geplaaht, ter w•• rneming. eener bui.bonding.
Brieveu franco Bureau dezer t Letter A. Z.
2256

Ull

vau

Verfwaren Jijnolie ,

Bloklood.
2245

_-

Bene EuropeescheWednwe

aile
': "1"

K~RST' t\VO·Ni·D'~

p:bfi:~e~ee:ee~:e d::~e~ddatee~ij h:! ' Zeerbillijkinpr~\i.s:
,6 .., 7

'iJfI//r'

])e
SALATIGA , beeft opgericht:

Koningin. Sophia,
Gczagroerder G. Z(JIJDBRHO lJDT,
v ertr~kt den 22eu de~er des lUorgene 8 uur naar Ba~

tavis ,ia Kustp18&t8en.

De Agenten,
Me . NElLI. en Co.

zal den 13. n Jnnuari 1ST ..' 'van Bat.,via Padang en N apels naor N ieuwe Diep yt:r~ekk o:
Lading wordt aangsTIome-n Toor bijr;a aBe ~.vet
in de MiddeUBnd!!Che Zee w-aanO(rr dlrect:u Conno
eementen wor.fen afgegev8n.
Voor n&cht en pBtleage geliero raen zich te wm
den tot
de Agenten,
J. DllNDELS on Co.
2 ~OS
Batavi., Sama'l"aug, Soenbaj
Verantwoorde lijk TOO. d. wet:

G. O. T_

n: DORP.

& 0 0.

!J...lp"""'.k~, --a~c. T. T';OORJ'~ 0., S~~

