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U s!:>g g"oft, ea.d zjell in dien zin
er was
due sleoht, een \!itweg aver: onmi ddG llijk e en ministerie te kiez811 ni l de meerdel'b eid del' Kamel'.

Em'Olleesclle Ki'oniek.
TO'1' 8 DE (). 1877 .

) h~c.)hhou

Ann'l1lleu

dart cell UJlh~II Ji bt 5taI1 tOl
:Een .tDiu15teria m~t bij1l.<1illtl'..
:F ortsc!.Il'i tta·manncn

ell Ce ll·

tru1f)'l':.LHij (IF J-;"l Prui:; i ~ l!h . .
\.u:t. oorJ.,p ·g.;bid . Eell CD

D';).~:Otideriinge opeenv.olging I van
.
die~"tdo eo de, eu wede r aftredenue
mluisters, <lie lliuTER gedureu de de la"t.te maundeD
van bet janr 1877 ali! marionettcn VOor ooze oogen
deed ~er;ebijnen eu verdwijne ", wordt langZRmerhand eenig'8zins verkluo.l.l'd, Althaus met ee u kabinet,
den groaten etee n de.a uanstoc.ts, mogeu wij op ge\':ug der lnutsta mail 9001' goed brr:;keo . ll. 1. met
he t lmtelijk miuhtarie D£ BROGLlli,Fou}lTou. En da t
aie t alleen , mnur Be; athlete 0risis liU die vorige is
alw~Jer af6e~peeld do ur de optreding \'~"n €en ni.eu w
E:f.l.binet, waanuede de KIl U1er oogenoHldteHjk we i.gerde samea te wi!fkeu, eu uat dUB oak u-l weer
op het pun t atona, in het ni.et terug te zinken.
Geven wij over een en auder !ladera inlichting,
Nadat in Jen Beuaat eene moUe van den beer DE

KERDRBL was aangallomaoJ

-

;.:!.rbij dit liehaalll ;>.icll

ill iloufdzaak met de politier· der minis ter, van 16

Mei vereenigde, was de 10eSL.nd e1' niet beter op
geworden. De op positie, en veoral de hevige vel'WijUugdD tegell de iV1.ini$leL'a in de Kamer, nuroeu
:wodn oig to~. aat DE BnoGLlE-r'OI.:RT0C zich J oor
b~t

votUU.l van dl'n 8ena~t lliet lit=!ten tfl-rug hou~

den, om bun, reed~ YOGr de beraa.dalagingen dal:u'·
over gevo!'Old, plan tot "ftreden te vol voe ren. lI11.e·
'>I:'HoN liet hen dilmaal gai>n. In plauts vall lne t
slechte miniBte r~ za t Fra nk rijk dus ttums zonJd' mi ·
me t ver uiell w~le
ag itatie de
ta doen,
coup d'etilt in ' t zin ~e 'u b e: u, het Leger tegcti de
Ve l'tegen,voordiging in 't strijdperk wHten J oe u trt:,ie u.
Dit \-Yilr~Il Diet zo:) rna"}' pl'Uu.lje3 ill 'J U ., Ed hiutht ,
in g _wicht toe,
maar de geruehten naLI~en

dat de 'VoOl'Zi tte l' van den Senaa.i,
b, · !)H'FRBT P }.:.ij .
QUIBR, eel) Orteanist, eu (i oa tot het rt!chtcr·centrum be~
haorende, d?ll. prefect va n polilie tier Siena zijn
pian kenliaar ma.akte OlD , met bet OOg' op de
heftige tt-t.e.l del' reactiouuire pel'S, die llet bezigeu
van geweld tegan het PlI riemeo t eischle, zieh
cpen!ij k te Versail~e!! t~ vestigeDJ om met zijo a m bt ·
ftmoot, den voorzit!~r der Kamer, de nooJige
maatregelen vall voor znrg Ie nemen Te V"rsailles
~V "':J l..:~J: :: ;::j :,: ::: L ~, ::~~ ~:>.' ! ;~:e ~~" ."'? e ~ ~ (,'t b ~
,cherming del' K~Ul el" t., ei,;ch 3n. Uij droeg den
den PreJect - tavellS op, vlIn dit
hiler Yor.n; ge'prek meded~eling te doP' aan .leo ,llaarsch a1k President.
Eene del'gehjke. ve rk1 aring van een gematigd m:m
als den hertog d'A" Dl"F}"Rll'rst~md6 MA~-MAjroN tot nudenken. Hii' outbood zoo.we! hem, ale den Yuorzltter
der. KamerJ DE GREVY, ten zijnent, · OID hem van
adviee \e dilfuen.
Do raad van beide m" ,llIen kon ni et twijfe1aehtig zijn. D'AI: DIHllE'I' bezwoer M,\,r;,j\Lmo~
terug te keerell to t den parleme ntaire n weg, te
IUisteren: niet lllieen !laOr de rechterzijdc, maar ook
DRal' de gema tigdo r opub likeineu, en Balll' de
klaagtoneo vao den handel en de Dijvcr b.eid. Hij
raa.lde hem aan, met de heeren DUl' ,· um:, WAn,
DINGlO)! en BllI''I'll,\,ULD le l'aadplegell, Het lloof.;[,
van dell St.a&t, toO zeide bij, C!mg zieh Diet uitslui tend
Olll het gevoelen v. n. de eelle h ellt der natie bekorumel en en dat der andel'" helft gelleel buiten
rekening laten. H et beste miJJel, . om uit de
moeilijkbeid te geraken. is do terngkeer tot de ouveralltwoordelijkbeid "'0' den Pre.idell~ der Republie~,
K.l1ljl~ X, L ODE\\' lTK PlllLH6 , Nllor,lloN HI ziJo go·
lallen, omdaL zij met hun minia ter-i gcmoe:ne zaak
maaktellUJl!.al' bet huis van Hanover is in Engelaud
de .wu.;.to criaiilieu te boven gekomen,omd&L hal
.ioh lUlU het begin..,\ t:er oilveraulwoordelijkheid V"n
bet hoofd. vall den Staat heeft gehoudeu.
TOI GaiVY begon . do Maarschaik tell' Ulet de
ve~keriD,~ . dat hij en ~iine fudge.er. nooit &au ~en
• COIIP .r~tat·', IIUI6r aileen lUlU een tweed. oatbindiDg
luidden kUDneD dankeD . Deze, werd hem geantwoord,
101I~D.imme.verk~.!ren worden {de "coDstitutlo_
dell aeDallt den door-

.lIee1e partV"!lalllelijk,die in

I de crisis, die sedert

~I.'oen :MAC bL~HON zeide, dat hij zijn vrieLden Diet
in den s teeh: k OD laten, zonder ~icu te onteel'e n,
he .. nHIfl Gli li l"l' dat in liet bukken voor do mee rderhBid VOO l' hem, ee ll ee nvoudig tijdelijk predidenl,
niet ruecr seh.mlo stok dan voor koningin YLUTO RIA vI' eelJig ,.\~,le,· COnstitutionsel vMat . E en mi·
nisteria Ilit de linke rzijde, meeude DUe JYLmo;;, zOIl
waal'bol'geu eisohen, lvaarin hij lliUl mel' ZOD bionen
(oe,temmen . "Nco it, .nlw00rdde de hee!' IJBtlVY
<.1 iII minister zijn, maar ik bell er zeker vau dat
de man nen, op wie gij een heroep znIt doeo, nie t.

van u zullen V l'ag~u dan lie tgeen nannel1;elijk i~.
De rueerder ~oid weet, welken eorbied zij u ve l"
80buldigd is, ell zal tracbten dien eerbied I.e vel'binden met de plicb ten die haal'dool' het a lgemeell
.temrecbt worden opg·elegd ."
BOlda Ka mer-Vool'zitlers hebben dorha11e dell
Maar>cha lk ap ,mard ige en fim ke IVijze de waal' heid
blootgel~gd. H,et. gerneht ,oe~t er bij dot IliAC

!th-,

l!ON un de UlltUuu gen 'tan D A"CDIFFRET, deze n on..
troe.rJ zou hebbe!l toegeloe pen: 'J l\1:~n hee r de lier~
tog, zeg ,dit alies liever tat mijoe nOllV; d l>U tot
mij!" Waerso hij nlij k echter zal deze vernsderende
bekentenis wel behoor"ll to t bet vruchtbaar geiJied
del' cancans, die over de \-er houdiog tusschen den
Maarsc1JJtlk en., Madame la Mareeh"ls" in Prall ·
krUk cirou ieeren.
I n ieda c gaval heeft de Presidellt lhlr .l{epub liek
g;etl'ac ht,. althaus e~n wa penst-ilstand tU5Bcheo de
beide 8lfljden de pllrLljen tot ~la a d te breugen. Doeh
deze stap droeg wedel' zoo dnide!ijk het k al'okte !'
van eene transactie tU83cllen :dju onwi l om zion is
o!l dl;\l' w~rp e o en den (Iraog der omsta ndig heden,
dat h ij onrnogelij k tot iets goeds kon leiden .
Hoe ~ou, tegenover het onLroer ae t"rankrijk den
kwijuelld~n haudel/ ~ !l de 5liJstaaIld~ wetgeving

thans eeu

I

"wapdn~tUstnud hulp kunllen aanbreDgen

waardaol' de gelleele toe.t~nd in het ollzel, ere bleer
verkeereol De ui tkoUlst he en clan ook verrasaend
spoedig ' Let onhandige eu ollvoldoende van den
toenuder illgs-Etap bewezon" Den 2;J,ten 'November
be noemde M.AC-lYi.urON het volgend mini.terie:
Geperaal D:& ROCHRBouE'r, Ourlog en voorzltter
van den Mini~terraad' de 13 '\XK~vrLLE Bu tenlandsche

Ziaken ; · W.ELC~E, Bin~8nla~d~~:e Z·ak~n; ~EPELLETIEn.J
J U8tiLie. DUTILLEUX. Fiuauc;en · GltAF}'.E 0 en bare
W rke~' FA.YE O'ndel'wi·s'
~:'i . ' p
R e ~~ : 1\:.' rir:
J , Z~.N. E, Koophandel,
. ou...,,...Jj\, ~ _a .e.
indi ..'!1 D!l ll: lc.:.:'l'3 vnJer Jezr. J!\(.I,1l 1. n te VlI ~
gee fs nail" een TIitBm zoeken, di~ hun hek~nd 1':\
kan nieUland Itll 'l dat waarlijk ten kwade du:den.
FrankflJ k zelf ~ in 't algemecll gesprok€:u leerde "'ijue llieuwe luinisters slecht a dOOL' lHlu JlI'ulm
in· net Jou.rn al Ullic"tet kennell. R et waren allen

O. .

.

.

I'

. •

'

ma)jll~n~ OU tten 11et plulernnt s(~uud~. nlet RlleeD,
maar "dIe. olld~l' en , sedel'L h et kelZ61'rlJk, voor ~oo ver ZlJ zlCh ln het opeubare laven bewoge.ll l ill.e t
de verscb illBnde willden hebben meegedraalfJ. Dc
2BL.!ige betrekking, die tU SSCJH~1l hen en de Kamel'
bestoud, was dat drie uit hun midden, de beereD
\VELCllB, DuTILI,EUX., en FAYE. tij de hmtete verkiezingen aL" officieele kand.idaten" gcsteld en

• , .. . ... yerslagen werden!
in

_~I:~r~~;u:~I:~:::~ ~:~:~e:~;~~•. dan

i/'a.,1'ai,.c,.

Milar de Kame r liet er ge"n grae o,er
groelen, om te bed uid8n dti.~.ill de tegenwool'digo
omstandig heden eel! de..gelijke oanatelliu;
van
zaakw~a rlleUlerB geen raddiog kon brengen. Den
d.g .eli vim de eulree der nieuwe ministers, wel'd,
nil gei,nimeerde debalten , de volgende moti. vall
den heer }'r,oQullT (-vall de uiter'te linker.ijde) •• ,,genomen:
.De Kamer, van Do.deel d .. t het :Mini8leric van
23NOv.Dib~r door zijne' aamen.tellin'g en · ,iin e organiaatie . eene lIliskeoning i~ van ole rechli-,Q der
naUe 8,Dvall'de parlellle~taire re.obten, enalech!.

Het bni. vnn Vertegeol'l'oOl'tlig ero in de Fer·
Staten beeH 23 Nuvem ber illet 133 tagen 120 stemJUell het vool'slel aangenom en tot intrekkingvan
het we tsartikei, ",aRl'bij bepaald was, det de gremback's zouden worden ingetrokkert, naar gelang het
bed rag vau de in omloo p zijnde biljetten der tVa .
uit er.!e terrnijll
voor de herva tte betaling in s pecie de Ie Jaul'ari
1879 aange wezen ""W~ s .
De lYe rletlmzdsche 'l\veeLl e Kal oer beu2ndelde de
Oost·ludische begrooting. Men 'lincit die!laangaande en over var Je1'8 wetenrl'iVaardig Jedeo uit OTIS

(·;olla-l Balik, zuu klirumen, en alB

vtv.lerland, nit voerige mededeelingen. in onzeu ach ..
terstaanJBTI I/H aagoche brief" .
:t'. B.

I
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0 pIS l'U.
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_
, ,G l r u fl e, - G l r 0 fl a ,
Va .vo.<. TarelUng von glBleren. !. om, het be,;, ran
~e tot .nu toe: gegevene bev~l!~nJ ~e P~ti: Fa l:it w-el..
hcht Uitge:wuderd.
Giro/Ie;, ~s ,,61 IS ""-••1 66Ii

I

?t:

d fiDk bllSr.6

uk, wlint

aan

elkun der fMl dW31i-

htden, B.JwtlJds het genre , fta.nwlte l fm" Zfl i1.r nub.g
komende, a l e nU ee nm :u d hat \' oo rre:h,; habben, het

l ei f03 ~un OllS, mGneche~klnderen) tot .HoliJ k beld

J

De Pl'l1ia~iscbe minbters, die bij dcrgelijl~e gel€.genl.led ···n de ali;evl.t!l.l'digden n iet door ovel'dauige
belee[Jheid plegen te vel'\v~nnen , maakten Dok nu
de QPp05itie woedend door bunn 6 deJaigneme hou·
ding. .D l! eenige teg en ~vool'Jigd minist.er vel'liet
d00tl beda nrd de zaal, en de $ee retal'L~ Hmu:snm
las, Humen;; de regcering, OlJ:l antw ool'd Yuor, hiel'op
l~ eCl'kotnend_e

dat de Hegeering elke inlicuting
",cigc.rode.J op grvnd d~t zij zic h ~ r nieL tee "\'(' 1'.

Vlln

andel'en : het Miniaterie

'7""

I

te rie

onmacht; weer

nau bezelteu. Ple wn a wa6 nag niet ~ey alle;J, maar 't
zou nist lang meet' te llOll,je n zijll. Ontze,
eeu herseuscbim gewo nlen. mliE CJ.£D ALI had gee~ troepen
genoeg en mi,te geschut. l'e Ween en hoopte maIl
nog altijd dut de val van P le,vna 't begi n der vrede.onderhandelingell ZOIl z,ijn. Die hoo p i;, zoo.!; men
we et, tot nu toe DOg' niet yarv ule!.
Over den toestaod ran de::! Pa", kwarne n al mear
en Oleer onrustbarende berichten .
In de OOJtellrijf..ach e Ka mer wag men nog sL~ad.~
bezig, te discmsie erell over het outwor pen t wae!edig uunk-stelsel tusschen Oo;tenl'ijk en Hongarije.

I'

plicilt aehlte.
Men kan begl'ijpell, cia t hierop eet .o rmachtige
volgd", die eindigde met een e ne ~d rl aag aer
dm1.f het in discn.5.:li8 Ill'engen

del' " nfg ewe zenen"; een derda: tc 1JfbtilJ teJ't: dea de}"·
niere3 prilfres . De (ultramoutl!llfl!:lcue) Univer:t noelUde
het kQbinet: te J.11i71i:Jtcn (l'~!la cemeilt .
De oftlcieele hout\ J11 ing of bedoeling, doo r lleL
go~verne mcn\aan het miuistel'ie g egeven, 1'135: Cabinet

woord hierop zeide , de heer WIXDTlIOR8l: " Over
het g ebeurde le Marpingen wi! ik nu nietspreke n,
(G e r oe p' " ha. I) Ooh, mijneheeren, waeht tach
met llW a. ha nog een pooaje. BiDnen kOJ;t zal iit
naar aa!\leidillg van die za:i.k. een voorstel in4ienen,
en dan knnt g ij nw a ha in aile modulatien laten
boore lJ I" (8 e 1a c h). \\ elke geheirnzinnige be(11'9i.
ging bierrnede "eJoeld werd, hopen wij weldra
nader Ie vernemen .
Yan 't ovrlogsveld geen ander belangrij k nie1ll'\'3,
den dat de R us.on Bn1garije roeer en mea r van de
'l"lrken zuiverden en deze 'ook nit Orehanis haddan
verdreven, teT wU I de RumelJiel'S zich VA.); RUlon.
meeslt' rna. klen en den rechteroever van don Dc -

10 de Prv.;8Ji.ah Kamer van Afgevaardigden beb.
bon io de laat.te dagen van No \-ember ook beftigo loolleelen pillale gehad. De Fortschritt,pa rtiJ en
bel Centrum [de kat hullekeu] trokken achtereenvolgen. tegen het. miniBterie te velde IDet ef ,'
o!1stuirnigheid J d ie aall de vel'gaLieringan nit den
welbekel!d eJ]
tiJt! deed denken.
De gril'f del'
waar bl~,t
(lB opb r13ug'st de r 1n beslng' geno roen g elden en \
goederan va.;:;. den g;a',1ezeu K oniug van Hannover?
De jaal'lijbche opb re ngst deze !' beziUi ngeli wordt •
Lereke ~ld op ~~ 10U1 000 mar K. Om.:rent deze so m I'
behout't de Prl1isiscue R8Cl'eerin o' .D'Ben verantwQordino'
te d060. Dit 15 iutiertijd zoo °b:pilalJ, ouuer voor~ ~.
"aard. rlat va n de rente niets 7.au \Vorde n gebmikt
dan voo,' A'e heirn e Illtgaveo tot bestr ijding' del' woeliugeo te n gun$te van dell onltroonden koning.
Nu~r hetgeen inmiddGh BlI o 't lieht ;; gekomeo,
is er .intis 187J '1'001' dot d,' e! .• Iecbts 600,000
Clark bedteed. Nt' moet Ju :) ungevee r 9 millioen
h
\ \"
d ' ]1
11
!
z1J n of8,t J e;JC oten, . aUI' 18
n.t tla I..tO geuJ.eV'e n.
j1oltschntts'pal LIJ had i ICo d3 helrlflalJehJ K aaugearon~eu op h clt t O\"e r deze \ rnag en daal' Let
Gcu'le' :'cme"t tel!.eurnttle aUp,: ID t·dljdl ,hng neeft
gewelg~rd ueelt de n.igevaal'mgue HIl...HTER. t hUDS nB.rne n5 de
eene mterpel!atre e1' ovel ln ged lend.
J':lI..II l"J
~,.~.:: ' l l\E. .... il t:)L.':::Ht1l l: . 11). UUt:\t!i;!l ·
millio;Ju cr tot n n toe tel' \;osll'ijding vau Wolf, .
-;che l,T,"oelingell ware n ue5teed; 20 . of het Wftu r \va.,
jai de mini.5ter.3, onder andere]) oak die :~n L and.
bonw over bet 8ulllo haddeu beec hikt,

gdrn ond Abaul lloemde in te XIX Sih!e het N inisterlo: le cabinet de demi8sion. Audcl'cm : het ~lini Bv aD

ook weldl'a

16 Mei zoo zwaar op do zoke o
drnk t, kao verel'gel'en, verkl aart, dat zij met dat
Minislel'i e niet in betrek1j:iog kan treden, en gaat
over tot de orde vall den uag',J'
Ziedaar de zaken. dUB weder tot haal' vorigen
toestaud teruggebracbt . D€ ministers waren, tot
zoover on ze bericbten ioopen, DOg lVel niet ufgetreden, maar bet sp reekt van zelf, dat, tegena ve!'
een del'galijk votum, de uren van hnn bestaan reeds
dadelijk ge tel d WUl'en . Op het EIUsee, in de
IIfaarschelk,-kri nr;eu, m oet men zeer verbolgen op
de Karner zijn geweeat. 1lAu-M A.no x zelf zOU ziel,
iJ eOb" n oitgehten, d .. t hij th a ns de poliliek van
onverzoenlijkheij wel weder moest volgen, Dit z al
weI een ni lbting ziJu
'···' m in de ee r.ste
dl'ift ont,napt. Haul'
poW · ,. bij don oak
vc1ge, ieder zal mOBten toe,temmen dat de ongunslige u iislag mn den gedanen. stap voo,uit te berekenen, ell due aan ziJoe e ige ne ,eh nld te wiJ len
is. ~hc,IlI.l. l[os, rv ij moeten het erkeunen, boviudt
zic h io een hoOgRt moeil\ik e posilia, Maar hi) heert
he t zelf gewild; zijne banJeling . vau 10 Mei is de
ee1'3te ~tap geweedL, en meer dan ooit mag' men
VUIl de stzatkunn c
JJi..e n'est que Ie premier pas qui
,,10 politique ne pardonne pas ."

cen voorstel des n,1gevaardigll en Yl1IClIOH" , om
kl'acl)L~ n s lH't. 60 de l' GL'ond wet te eisekan dnt de
ministers uij Je voorbmtting der discuasie ,,"oor de
vorgadering verscheneu, we I'd vCl' worpcn met ~!OU
tegen 151 8tmDru BO.
Gee n betor lottrof de bi tte re en slIreastische oppn-

sitie, elia de katholieken, bij monde van de Iiecren
REIClir~NSl'EnGEU en W 1NDl'liORBT v O~)t'dell tegen de
kerltelij ke politick <In' r egeGl'iug in 't ~lgemeen,
en de Mei-welten io 'l bijznnder. Hel debat ein·
digde ""'Iiler l>epRnhle cOllelusie. Wij ral c v ~ere Jl at
het volgen de itlciaclll uit, dllt Bchijnt lee wijtan op
cell aans lMllll vo,mlei del' k!ltholit'kcn ten opr.i.clJte
der zoogouaulde wonder ver., chijllingw te 1I1!1rpingen.
D. heer P.&TRl, een "oud , kalh oliek" , d. i~ de ?[eiwe tton in bB"cherrning nam, had in deu loop .ijner
rede gezei$c1, dRt hij zich al. kalholiak had ge-

Bch.awd over hel gebeurde Ie ,MarpingeJl, In ant·

be at-em·
Althane. Hld l9fl Zt~ met de IltJcd ;ol;:! l:irrfc worden go'"
BLl. J na.I":\un vo orz.~ke l' hee lC !let glsterennie.
o:::-~ "b!'('k0'1 ' M c ~ -: oa d!:' !::e ! ,c !;'~ ~.:: ..;~t8!'" 1 eet'd:1T1 i-e-' .:t;?!
e ntr.ill don to woinig bebben sunneo rerw ijten. MaAr
~et ,:~e'J'c:p iii'.it. ~eldi. VI}Ol~. d.orgelijke ~fiTce • .n.ta Lin a.iJ:~!l
Krtl cht i e~n WeID.Ig oY~rd.rlJ.vID~ ZI1 ahh~Il~ IDmde!" hUldsIe ~l den. eene oLlba~ldige of uout~n-kl.1B.53.C llt:!ga too rat-elling Vul! ;;,en li. oJ mle &pc!'so Dagd. Nllflr on.;;~ me;!lling IlCi.
hehben glster~n d Ie actellre ::,oiJder uitzolideri ng (de
Ilz o o ge1l3!lillJ.~" koor~ ettm .uattlnrlijk buit6n Hl o merking
il3:Ier in hun 1'01, g>? prae5b3e!'d wat Olen mec
6omlll:ge !log mo.r. De heer
Parrier en .a.b~ .,rou w
brachtan 416 D Oll Bol~ro en
diem:! 6chtgonoott;) "mef; uiu,r Gp de t.and en" .Jute lerer
medr in opso hu dding dan in c.it OO!lt Gr sDhe klimut
wf' ;lich'li weus(,)bolijk mag ziju. Zli, met r\.fild , l ~ liluson
e teidf:ll de e~ rZ Il!lle t'ai11ili e Bole rl.l d°.!.tCU8 &rI\S, uit lIHl!l.
Ill ..: U.

d l3b ttSd d.

1I

J

;o.:~ ::tt7:·Ul:~C~~::ll:~~;:~~·' :~i~~:::i~:ig~l,r::;

dell domino cn . iju docht.r, Oll de ko.ter on .ijn rrou ... .
dio met hnn driaii, nitwandeien gingall. M.dll, M....
~o n, ,eraeni gde op zeer verdien£te l~k.e·wij,e de twee
zll sj e§ in b1U'~ u3TAaige pereoonlij kheid. H tl.ar Z:1Dg,
in de joog-tu~,')g tl~lijke li ~d je~ der nalle Gitoii~ ~tje !S
eo Giruil$-t.j es, W&8 g:stero.u .\i4dlie Ma sson weer ge- .
heel WAtU'..lig, t nlVuI' uennlll d.ig en bevallig. Oak da
d.me8 Sisson eu L , nrant forlllden , flliJ P "quita ell
Pedr o, eon zoer •• rdig pur, Wi. Van on, h.rilln •• t

:~i:t:~·:v:~b :~u:e!:::r~ b~~:.r~i:'~:~~~i:~:;~e~:~:,
dan Dill ala meil.'je t er 'ffereld. te komeIlr Nu.
8n
IUSdllUO LlUrent lOU nne d."o.er g~h •• l.D.l indo Dr
braG g . Zij i. in b.id e va"ohijningnormen t oo go-

j'OO[t

en
h•• , Op ":lro plonts. d., eau onpartijdig b ~o ord ..el.. r
Diet sou wate", ",ot h&ar un te b••• l en: yoortaan
j "ogen of we t mei.je to .ijn . W'ij Toor ona - wi.
<&! hs~ on. t ... k .... de dniden ,ion bar li...r
nonll' blijroo; bob.o,den ... ij kot bot onde .. go.,... 1> ..
wijloilden h.... r .onder hrijf.l •• nbe'er.n, ,.rdoriD
Pedro·yorlll t. blii,en ron~wand.leD.
De heeleD · Laurent .n ~~friOf ,erflildeJl h~

Vont" .fJuDBidieli rl:!~H p.rliculiere soholon.

~oIhm ,I, Marae'luin en' Momz.u!' evauzeor verd~~n.

68930

i

VOOl' verbetering del:' trActementeu Yan

-Qt;~tik. l\-le~

gilnaegen meriden wij op, dst de <3erste J;ylll, ~
li.:fd~'-uitBtortingen Ili$t lUeer 1,00 overdl"e'l:,'(~ l'a-ll Btr·
pel li.t luopen, sIs hij .orige
In 't bijtondar meemm wij
ao:triaOB en actCllrS
nag onl c:ompiiment te lllogan mBir.en over de netto
en ....rdige costumes, {'wu,!II<I'in r..ij ODS de per!onen Vill
Hirofl b-Hirofla voor. t.lden.
Niet gaAru8 zonden wij ook een woord van lof en
a ani: onthonden .an de heeren, die welwilleml hob~

de illland!!che o!ld~rwijlerB
Ma.dun,.. en
dt-H'

Te lame" • .

,

50000

I

9Z7~94.

h,A'E1 mer!egewerkt o m Gen kleiL\ o rkea t daar te ",teileIl.

geeu€! gelegonheid
DeteUt's to repeteeren~ ut bet VfH:diens~E)lijke hunuer nitvoering
gi.ter&D ton 'foill? lfaardai.'l!.'en. Zij beraft llUflf D1!I:<e meaning
'f'''Bl bijgedragen om de ,'oortsbelling IDGer afGewerkt

MVZI!iH: mvmmING-.

V5,,- 5 '/,

overeenkollstig e.antal dames van het Roode Kruis tot

Ieid om valsche bonl!!. lllob hen te

I

to~_

AA.NDl..OH T

op

va"r.

den

op dti ~cht6rata.ande

Overzicl1t del' Indische Dagbladpers.

de politie.

lleiident

fOOl'

he~Z' Han

bet kfOllhinniilelli; •• t :'ebt alhiie r,

,de opening der
dat onder de

d~Sl'"buitell

gBvonden

De MinisLer van n-Iarine, de nfer Wichers t die nij
vlot sprakl kwam hiertegell op. De inkrimping fan
d~ gouvernemel1te of ohiele marins zou ten 5efolge
hsoben, datdo milita.ire marine, -tie nIl:reeJi te weinig m ...
terieel had, llOg me-er te do en '2l0U krijgen. Bet bfIIlAnnen
van de k16ine Bchep8:t met pera-oneei van de lIl~~re
marine ZiOn. nsdBelig werken'Jop da outwikkeli~g en ke'hnia van dat pertioneel. De 11inister van Kolooien voegde

gegevef.ls,

nlsof' dB Lautische weteuschap in de Indifiche wateren
eell volmllfikt wiBse ware, is men eteeda ger~ed de
, c!.".p.'geZl'gVl,e,dera \{Vo!' ~u~ !:'umpcn u:t!Jsprak<eltjk
te
ZiJU aBean billijk. zljll, itldiell de ra
geer-illg h&rer,t;ijdi3 a1 het IIloge1ijke gec:,tl ;;m hp.d om
g€-\'ftl'en tel' zee af te woimden. Daarvau
het cchtel'
vel' fii', i:lIl ZOJ worden llU e n da.n de ci.. _1'a, door e6n
v<O'rmeerderd door en judiolBd zoell~

zy n v('ll'dwen en .
VaN .ENN

ge ~ ndl

bebben

tot
niets be,k'm Ji ,

beden
~113

de overgroote
ligt de eerste aenieiding tot
van Bouep";'il Ilie!;
mac.r wel in dat

bevc.t:
Dtl Inru20he begroQTIing 1"001' 1878.
D~ ko!llec ultuut' in de M iIi.fi hf'.!St:la.

Inite1J.Bnb~kolur
rJEDNE

middel

OD 8011

VImr eu

weI woes dB heel' BlusBe 1 er oPJ dat Nede-l'land diJorzijne abnormale srrikerwetgsving llie; in ean nat-uurluken too.stand verke el'de~ De Sebepetl. die van JAr.
naar Engeland gingell, z:ourren han suikerlading gaar...
ne met koffie nan¥ulIen~ en zoo doende z:ouden llij

Java, en de

uiet, de noordkust van

Qllze ooti

W AT~!1DIG-'r

der thaus gebrullteiijke,
bet -stoohlil) Btranlen
iu y'erZUI111 ¥,UJ. cit;} genm dt;o'il fltaat. De g~DO~

beoosten ell beweateu Oelebes, de
de eHanden beoosten Java. zijn in

Frammh Oochin-Ohinl1.

bet

flag der gonve.rnemenis murine zouden lijden.
Bij d. bahandeling vau Hoofdstuk 1, middelen in
Nederland, ontBpon zich eene lerendige dii!cUSili~ OYl1r
d en verkoop viln de kome £00 op lava als in N-eC9r ...
hnd. De heElr De':!amQrie 'inn det .lIoereD drong sterk
Gan op llit.b!6iding van doll verkoop in Indie. ]Jy-en-

Zoolm:,g de
der
en oilvolledig zijll,

LUG. t e

d.e

W~ B

tl:e-r l 'UD80IlRI!'1' YJon N ED. lNDu Vllil

de R oobemollt,

hier
bij, d.t de reBidanten in de Molukken of
op een
tt.ndere eilAllden niet :EOO vrij touden kunnen beschikken, nnch over partie-aliere IItooIUachepen:
linch over militair J vaartuigen J en dUB bij de :iuch.af..

badenkeliJk mt hot

!CETJO~~~elke 'lo~g~n~

8El.la.uiga z~u
m iddsg ten

in

1 der

onze kOmeUHl.rkt ooh: v€rlie:z;en.
Wat de veilinge:u in Nederland betreit, tOO wilde
de Mir:iElter deze 1 met net nog op den minder guutigen t06stsLi. d onZie~ fLlanC1-an 1 eo. omdat de priji in
N eder!RQd hoogel' waH dan op J ay., oL:g~lchondea
baIldbH'6!i, eu wei op E6n getd Van nege!.l 'Ijalra,
m&al'
t tl houden om de fiji weken, .rdus
beginnende
.$1' slleen een atilsti.nd zou zijn in het

kaart

bm me n doc '
maker.:

46

e~n bDrE~tel

men

in

liter

dl!;lu le~er weHicht 'ian nut kun:uen ~ijn.
PRlMA

~6 t

oeil

T

hart

Vfin

den winter. In teg6ustelling

met den heer

van Nua-men van Emns.s f4oht.te de .Minister het niet

l!fj .Hr. }(. ~

aan ta garlll tut het delleu
einde ,"lin ddD. Atjehecben
ala ill -0 de mid-

_

D ON"IiA.

Bllt.

!i
I
~

l l5111Ge d en w8stmo6:S8on l.ia.l b oyenstat..nde

E:EnfE~ SAMll.lt"~l'Ga01:r.E

I

gr~: ~:; :a~~: !r:::,c::~ ~

op het Leder,.
. _ leder blijft na 'leze he·
ul.ndeling :!:8er week en If: viJ,kow.en

teekenen tot 8ttD
bedng van / 2100. De zaak was ontdekt en in handen der J uBtitie g08teirl. Een .erechil van particlllie.
teu Bnrd had mi8.chien •• nleiding gag.fen tot het
overdre'~n eerate berioht, want redacteu.. van dagbl.den h.ddon ook bunne hartatochton en zwa1tbl\den.
Vervolgena d'Ollg de heer von de Putte ain
be~
e) ~ell van pn.~l en perk aRC de uHbreiding ran de
gQU vernements·marine. 10 de mee.te gefallen, meende
hij, kon gebruik worden gt::ll1aakt luU particuiiere
tuigen del' J:.i ed.-lildischo Stoom.n.art1lJa21tac~&ppij, waar
het gold trRDr _ ort- en pakketvaatt en het in staat litel.
len van: re"identen om dienatreizen te doen. Werden
vasrtuigen van de GOD.verneIllent.·marine gebruikt voor
blokkode, dan moe8ten zij gedeeitelijk bem.nd worden
met persoIl~el van de miht.ire marilla) :r;oodat zij
eigeulijk noch visoh noah vlee.wh WAl'en. Hij wilde liO
dUB ma.ar Haver voor goad meil dRt pJf,ilone-el bema.nd
zien.
De heer de O.,embroot ging nog verd.r: hij wen.~h
k de gOllvernemeuts marine bb de Nederh.ud!ch~Indi..
sahe marine in te lij-ven.

daa:o. bij een b-e4mhte Vif,l.I sen del' poatkO-lltoren
lanul die, met den vork op van postzegel.ii bt'liu8t tel··
kens t e veel of to woini~~ geld in kSB had on uHetiei
ollsangBnnnmbeden met de. koopera kreeg
D8 verlie'Zien dar RuuBen nm hvll heg' l -Va n den
oorJog tot op 21 Novembor worden voi~er: beric} ~en
nit Pater.3b1.1rg op 71;705 man ge.6~hat. I[: ,i·de Wi:; ~
don hun vedie.e" ;:;o,ch.t op 14000 mao en 360 offioieren.
ObiwUl'n" door HildaLl'and, waar·
V tiD de.
van tharJB
elfd-0 dl'uk hot licht
zal eerlung
ook een DeeJl6(;'he 'le1:taling het licht

ta muon.

Vt'IJ f'£o!fl'IG:EU nJ;
SAmar.ng, d!6: pel'

kl.erd d~t er ,,, •• r •• n g •••1 ran mr,jverB/Iti••an ,
1icht gekOmel.i was. De Miu1@tt'r ,,~lse!:el'd~ -~hterJ
ddt dd hoer G-ratama. dit gatuat ft8LDemen koTI. Van
ongerogeldbeden of ontevredeuheid onde.!' het werkfolk
was bern niots bekend; maar .£11 hoafdopzichter, die
een -ziehm ingenieur V'erving~ bad ondergeschikten -:er-

zijn be8ohikking. Elk. tent iB 35 TOet lang, 25 . oet
breed, 15 voet hoog en kan 22 bedden bev3tten. In
BnlgurUe ,elf .ijIl H d.rgelijke hoapihlen .net 8430
bed den, 15 in Rcmeniii met 9000 beddeD,
reBt in
Rnal.ud zelf.
E, heefb zich eell gaul van klemenblhdhe

,.vie Dadenkt, dat z:ij
h5.dd-nTI om mat elLcail.l' or Ulet

IB78 op Bo djong

Yoo. het R"!!lIi.ch3 DonBuleger .(jn thall. 40
Teldh{)!pita"lcD r w"tt.rvan elk eeo. h.lf lUnlio~)n' roebeI
Eik dez.er hospif'ralen bfl:5~"at nit B5
groote tenteR, 24 grDote pah:wagens, 3 lLiothokerawaget8j
eik he.fv l:.Ieeding.lukken VOOr lGOO zioker:, en heeft
12 chirurgeu; 3 apothf.kera 1 -BOO aasistetiten en cen
B:Qijt, ingericht.

J'9!va en

___

Bamle!8bl~d ~a,t .. te

; ~:~
het
BamaI'Gngsche jonge ~
t roonde. R naI'
~~ tell

meL recht oeI'oem..ie kon't..kl~ke

l

vG de11 kon.

li
!

i

de _

~

~e

Q

--~~Een lUl ~enfiIlt der AJglersche
8emelle
!;;nl Afrika In omgekeerde rwutmg als
dlt
deed, n. 1. vall het Westen DBaf bet Ousten) doorr(H~

gro ndiger

woden-en

IU i. bet geworden_ Toen
.l.or t na den tijd wsar"~D ik sprok (1863) roet hare ouder. m.", Europa
YGrtrok~ ward zij zoo spoedig mogelijk elev-B uan het

~:g~;~~G~~::~~~~:torinm

om na weinige

:!;en.

Prof. DOlluers 18 door den Koning V411 Hnl" tot Comm&Ildeur del" kroon-orde benoemd.
.. De teer A . PII:rson houdt d(;z n TI'lrl,ter

eeret

T

tU

mon wet den telephon, die geed vold.an hebben.
Het i6 geblekeo, dat Bederb 16 Mei nieE mindel'
dill 5000 werkli.deCl, die bop •• ldelijk ","tiol •• de
PariE;" maakten) Frsnkrijk bebhen verla ten.

Elder, wo!'dell bij he"t bG!preken dar in NorflIllh~r jl.

Hot hof VAn Melnn aeeH {;leu vrOllW tot z:e,!ll
gef€uJganilstr.af veroordeeld, om~at z.ij gezegd
!! Ware het niet, dn,t bet voot' mijn EQOll
kWtlQd .konJ
don zon ik hot porlret 'An Mac Mohon, dfit doar in de
herberg hangt, nlUlr beneden halen en or up spuwen. H
Gnaf von Benllt, de Ooatenrijklliche ge:z;ant te Londen J Wt.,8 zoodanig verdi&pt in de Oosterache qUllestie,
dnt hij ill eon der stl'aten del' Elogeische hoofdatad
door een rijtuig werd olUver gereden en unetig gflkwetet.
Men berek~n t, dot t8 P.r~s 92WO pi.no'. be.poeld
worden.
Tee .Peking kotllst eel kran~ uit in het Chineesch

door hur opgeroBrde rollen hare bijzonder reine int')~
utie en prachtige 8~em, fou.ta.l ill br~e(I:-e p aS8ages,
hare dnideljjke uihpr.ak en h.ar boeioad ,temp.ro_
w.ntral" op.l hoag garo.md.

Rnbnttino·liju,

'an

Aleundrie komBnde, is in 't la.ll.tst van Nov. niet ver
Tan Manaill. Terongeiukt. All. opvarendeu 'ijn ger~df ma.ar fcbip ~n l~tJta"l verloren
DE KOaT.EN VA.. ''11 l1\I~A.ND.80II ORDJJR,WIJ8

bedragen,

volgen. de koloni.I. begrooting Tonr 1878,
Vour de Inspecti.. • . . . . . . . . •. /
Voor de kwe.boholen t. Magel,ng,
Bllldong, ProboIinggo, Pad.ng Sidom, poean (Tapanoeli), Fa,t de Koek, Ton d.DO, Amboina, M.ka •••• en Bmdjerma.-

.iDg. • . . . . .•. - . . . . . . . " . ...

,

Von. d. ~¢h~lon Toor meer uitgebreid
onderwij., ton behoeve der zonen van
hoafden en andere aanzienlijk. inlanders,
t.. Mag.lang. Bandong. Ptobolinggo on
TODd.no • • . • . • . . . • • • . '.' • .• •
Toor tractementen Bcn --onderwijzGtI,
hmlponderwij.6"' en kweekelingen op d. ,
IDlandaohe ..abaten. . • • . . • . . . . •• I
Voor d. ""holen Ie Dapok en Amboina. ,
...... Voor tohoolloltalan en le.rmidclelen,

'1'

fl

•• 1 ,

• f • ,

f

,

•

,

* ~

I

,

t

f

t

If

verzoek

Dd ex-k.apitein van bot O. I. leger, die te A!U~
si;erd&m :tOl plotseling stierf, is, na chemiaoh ondel'zoek, gebleken nid vergiftigd te !lU n •
Op het raad huia te Amsterdam zijn proev6~ geno-

rufen hat bingeriesan. H

fi 7850

gea~bre,.en,

die aan het tooneel is gl3wijd.

Ret gerechtshof te Ween en heoft de vDol'tioning
in cRautie yerworpen VAn De I}'uur,ille, die zijn 'frOmv
nn oen berg in Tyrol wierp.
De eigenaal' V~il de fo.nt;()~n te Lourdel atelde aen
rerroJging in Legan de vXIXe Si(l(}!e"j onl:3at d.t bllld

292215

h.d gezogd, d.t de IDoIJ8ah.:l efen goed fle •• chen mot
gewoon water k.ohd61l koopen. Hij :_Hld 500 ffIJ. Bchade:
vergl')sding geiHtcht, mila!' h~t Hoi vcrourd2elde den
nitge •• r .1eeht. tot een booto .an 25 fro.
TW'ee dame", die in ('en wagen gezeten WAren van

68010

800080
14105
18~~'

•

III stiliat
&311 bare

la~gen

t..3

0pzilCb.t

tJ

Den

den train, welke van OOlDpi.gue n ••r Oh.ntilly re.d.
loorden ean. ongewoon geJuid; meD Vond onder d~
b.nk een 20 jO!ige vrouw Iiggen. die geen geld
bij .i.h had en in den wagen w•• g.olopen_ Zij werd
to OhaDlillr iD banden der politi. ovorllelOferd.

28

~,welUbel'

1817.

Do T werJe Kamer bracut
bellllIldelillg der IndiscLe
don 23Bt~1l dBZf;ll' '"rede.
lieve.nd ten
I , regelend0 de
in Nederl:Hld, en de beid6 hoofdsl-ukkon
du I¥Iiddelen we rden lliet t.-lgemo6u 6 Btemman uq.ugenitge.ven,

, 10 het
de Pu.tts1

V4n

--{elden

eenige

vrsgeu

dt} hear Fransen
nun

d~m

vf,r!of id g~ge'len om, lieller diJU wisse:a te trekkeu ,
p!'odncten to beleenen pI!
~ ~Ja/~ IJ.ntwoordda de Minister. uEn Vlln deze mach~
tigi! ~ is
gemaakt, zoo iiI meen roor ongoveer

twee
,Is: bab

waHl',H

v!'oeg

~e

he er

V9011

de Putte

"dut op J"m het pJantioon voor de koil1e
en contant betaald wordt?1I
De heel' De8:1IDOrie VAn de>r H08ven dro ll g d.

~e

vrn.ng nuder Ilan. Hij kwam (lP teg-en bet betnlan lllet
bOllS, in plll.uls vIm mot geld~ Dut kon da koffiecul~
tuur Yt.l·WOt;ll);,eJ~ Men lllO ( ijt, g,-,llJk Mozed ri:kdl3 YOO1'gesohreven bad, den arbehler ZijD loon Iliet ont.houden.
I'De
is, dat hot loon in geld betaald wordt,"
de MiniB~er. II Heb gevul bud zich yoorgeR
dauD) en weI in Pasoerooon, dat men niet ill Sb\;bt
W8('1 g'_ weest dit te dO?ll)
llii\lU to e a WUB (lok. de
stOOlllboot, waarmee de Bpeoio Vel'ZOiHlBn werd r onder~
H
we.g tum den gr ond getaakt.

De beer Oldenhuie Gratr. ma deed COD ll1oeilijke:r te
bCllntwoorden Haag. Hij WC.JlschttJ to Wt'i t CTI, w.t "it'C',r..
heid 'W8S: bet offickele beriQht., dut 1:: 0 (. met den aanlog dor h~v.I\we,ken t. B.t_vi~ goed ging, of wel het
berichL VAn den ~JarJ(I"6()t!t. d~t er dievt::l'ijen pla.ah h ... ddenr
_ D~ hue, G,~tt.ru. ,,-ild. de toreoltlwijziDg Diet Ban·
nemen
den ho.r Van K.r~wijll, die h.rinnorde, hoe
de JIl,a6oie nlf lij!) b~rjobt tergggetrokkel! ell Vet·

,.1\

vroege.r en BitleL's biJ lie
geweest. DI e pB:r-~OGD. 1.""&.ll

'I';

(Pmhc1dlere L-fJrerrpOr/dr;;;l- (I P v(a~ de S( lal(mg~cfie Or tqm1t)

den

oyet het

WijB ""rc'"ach("',IDGD
tl.y had dlL verllomen mt bet
dL3 tegellWOol'dt8 rab.n~
In
op

y.sll ien1and,
maar die
werkf,jllam WaJI
een menigt.e

"eruementJ:; 5.0fhetUlllen
tI gou
,en
d"~ ,,, dlO

Haagsche BlievCll.
- ---

leer.

lauten Beifallsbezeugungen lind TIGnor.

RET ITDOMBOIlIP Batav£f1, Vin d e

I

lel!lngeD} uitsln;teDd vaol' vrouwen t over Dchoouheids-

neid t5 eLlaug;;iil. .Na varscheiden jareD e6n nieraad
te aij n gewaest VAll het MUnobener hoftheat6r, Z3.1 zU
.aaraobijnlijk fnor dezen winter ·!erbQnden worden
aan dec koninklijk:e
te Dre:.:.Jeu, waar
paat m.lan al. ga.b
garotha) en Anbor'.
IomillO
aldaat lI'oinen fobtiiudigen Erfolg errungen nnd
Publi<mm

or

Vfin
stellGIt
eel1 uiet t.l
dille verp wht'ngen III Ult

ho~

I
I

et zach ZOo

OV.rtUlgeD,
zoo: <0:glo03 te
erk ward
AmbTiGnaidU en mandoor.s waren
b'l
De ]Jmlsr-e T' he100Be t e '''Tl )i ''I! ~ "'?:!:l

• onder-we-ken of dB

fiillbtenarim, met bet toaz;ioht op

de koffiecultullf
Dit ie heel ids

hun pliC1D vefo:u.imden.
din dll>:) zooa!s oullinglf de
het tl~Dlpor~n tot. bet
.wu oyet'dreyen

Haagsr:lte l hyVZe.d
Et~i.·st ill 1873 in Indie
kwull en dus
thans ree ds op de nO'Jgt« hn
"ijn \'!lD Zi~kell en paraonen-een k en nilll;t tegeuwoordig
meet dP"I1 oo-it tereiccht iu £len ID'ilil, gerof'!F<';lL, om
eell
zelf Heemdeling iE zijn uitgeeire:kt.
ge: bi!;)d) " _'1'
te fltaiill £'11 _met rau.d. en d;i&d TO or
te
op grond van ondflrvillJ!llg~
Men
nn met 31 December l3n dit jlwu' waa-r~
Bchijnlijk yoor e~n tekori< in de Nederland.ache &chat.
k:st '\1\TI minstens 30 mil1io~n IItflftU. Dit is het gevo-lg
H\U bet
dar Ooztindi:who bijduge OYer 1876
De begrooting ,oor 1878, wauvan
1877 en
f$chier n.ne \'erh(Jogingen 8fgeuomen ziju onder and ....
ron anderhnlf willioen \'oor Ooriog, wijlt~ tach nog
eeJl tekt'nt .an van bijua 17 millioell. De Regeering
wens-ehb nu de uHglven voor den atUl1.~:, -van 8poorR
W.2gen in Ned~rlllnd nit Nme lean ing to bedrijdsD,
in rerbaud mel. de l.;;p.ming, Ban te gaan fOOt da. . 008t,
lllGt net oog t1p cion .Inleg -VAn ipoorwegen op l.v••
Oak :81 t~ gelijk v~rhoQging van belutillgen in N ..
uarland wordon voorgeBtold, gop •• ,d met betero
yerdeeling.
Oalango heaft "ich in on. lQnd een nij merk".!lU'dig gent voorge<laa... D. Koninklijke maehtiging
is gew-eigerd, die noodig w!:_s tot QnvAftrding Vim
oono .,fBtelling, waatbij een R()Qmocb paroohioal arlll;
l>~Htuur earl!} gaDltche nalateI!8chap krijgen sOa., ond.r
vvorwurdo dat de iLkomsieu ten esn.igoo dage lOUR
den gebeligd worden to~ het dueD 'an lielmiuell.m:..
llitaond6ring van /100 "jaatl, d<JOr he'
J

,UlIIbenull1'

Ie gellieteu. 1>0 sedepvteerde a\aten

'1I!l

ZuidholllDc1

hadden, De wiln.ar ~ijne meening,
Drlitaehland scheen

len W.ar wij or no.ger opme.baom op mukten, <lot
<: ••• steBnen tot oug.rief vo" de pal8age nit hun rer.
band gerauk, waren, zijn ze lang.amarhand geheel
verdwBnon. Die bij de brug op a.en weg no •• Boagang-GRn on het achijfl3ohietterrein, lagan foor een:lge
dagel1 k,r zijde van die b.t'ug Toreprtlid, en Inl was
onlaug 1 made het geval bij onderscbeidene bruggen
op dun wag !!~sr Dem:k. n"t bedoeld}- stooteteenen
op dozo wij~e ,,8baGnen deB aa!ult.oots'" worden he\·ft
foeds menigeen tot Ziijne BchHde moe ten onuervind
veroorloven oIls dUB nogmafilia eon bel'oep op
zorgen van den 'Vatentallt. Bobben
uitgediend men \'.erwijder0 '.&e
toonen om fan hune plaat. te gaL .,
poeitie niet il.lf.n hun IQt of !lsn het
bon plnisir vun den voorbijganger over. 1vr~HH' ~uen
neme d[lll
rij. of TO - -.'tuigL tegan al te grllote
be vrijwaren, WllB-'EHl zij
thane;
hst 10B - of w64rllken dier steenen. onv~rm jde..

ex-OD,l.rkoning un Engell4lh-indil.
Kosten voor do Gouferllemenh inland.abe ,,'holeu

)JOIlT!!BROOli:,

j...r,

J

I

1

an werden.
De

Ia.to
llt uitslag, dllt "geko~ell Zijll: in 't
~m de IDQ[\ .;H'Ue W or m erveersch~ predilmnt
feijiei i n Leeuw.a.rdeu d~ MiJdstor v~n Oorlog no
~oo van
in Zu'i.~phen de bnrgemof)f.lter
all LureD. mr. O. J.
terwijl in Assen in hel'w
temuting maetBll somen
V:1n cler
~el tz. Oil mr. bal'on de Yoa van
De AmBterdf"msch~ K~ lll er van
bestoien d·;) zfi arr von do
of niet uitj

vun

op

d011

.Bene ODmmil3l~i€l ult

26 Nov. Semiramis, at.,
]

Dec, 'rho!', Brolllao,

W" 1. I,',"I1,",".'<I.III.< 1 Dac. Schiedalli,

\',

Goedvolk

Jan. te In.ten

middeD. J di6 over-

~;e~o~:::~ ~e:~6nn .::~ :!ll~;l~etot

den Milli:b:~

bl'echt eell 1"'nppurt l1 it, wE,ft.rbij
dit
De Ills8rderheid der Oornmissi~ meende, dab
.

ladlB rroJemde hunde~
hee:ugnrm en de
o.iliemf.t.:0~·, uit N ederl ~nd z;(lU verdwijnen. ZGOlflng
\..IUet'Ia.\ e01l nn·mindering v[ln· rechten nil tien per·
t06 s t u at VOOl' koffia,
uit J!1Vf!.

;:'B:e~net

~ouden

mOeste

UUell

J

SPEBLHlJI8. Een g6wezen politie-opplUJaert \"oonnchPe~teanJ heaft sedert eenigen t.ijd een apeelhuis
w!tarmeue hij f 2.1JO tot J 5 dliagB a~n
vcrJitllt. D,iu\!' hij er slag Vdn heef!;, het zijn
La muken, neernt hun aantrll de.industria ziju
n omen, zijn de buren t die
nll~en dag en
dao!' heL
efl geachretluw deT." dobheillara veron£;·
rUBt
maBr sederti de oprichting Viln gezegd.
ete.blisBement bovendien veel van dieven to lijdon hebben. Do politie Zion hen ver'Jlijden, claar' hitH'Uan een
einde tB lllJk~n.
van den mandoel' Kalidin)
diefi:!hl van .!:roffia werd in
geill":ll ean blik met 12 kntti'd suiker ge~
vonden. OOS: d~llna.n kon bij de her komst nit1t bawijzen.
IN DEl W ONllG

ta

DE

l'.!CHr:Im.

tob eea r:;o0ge!..it.smd cmtJ"lon. UIt de
.:m llen zij dtm
heeft hen "1

der Ohi neeaohe speelbank a.lhi0~J maverne men, z:eker recht nan .Jp dlj
ge-

:r.y

chterhoede,

o hel fro nt der

J

~ig

nom~n,

oerd, Inoesteu l.lit;bl'oide vel' koopen

jkO:~: vz:::i~:n !:~eBr~~:d~:~~rl~~:~e~~hijnen deh

lijk zijn

EIIN MO)JOPOLIE, Dr best•• t sedert h.t .erl.d.en
100 oClhrijfb Dieeng in de
For,tenlanden - ee~ .
Dnbeyreden gee"t onder een soorfjt van kl.in~- ,
delftAtSI doordieu t'olgem act. Djimffllan van Pingkol een,
vel'bod van Plins MangkGsNtlgoro -"OD. nitgegHll zijl1,: .
waarbij eike pikol hOllc"kolen, die te land v.rro~rd
wordt, in be81n!; moet worden genomen. Zoo geb.ni:de '
hot den 23.n van ll. m~.nd dat zekete aerlijka d8lsamlUl '
ZUlir •• rdiand. dl1iten in de d" ••• Kalia-Bug
van d •• product had opgedaan, docll te AJ.u. ..
)adar Soonan~': gebied) coor bOfengenoemden
voor eon oogenblik werd aangehouden, terwijl
!len hem nieb aIleen zijn houtskden, maar ook dUl'bij
zijn arit haeft ontnam.n. I. die .oa.tv~n .Heanhandel
ook bekend bij het 'Jouvernement? Zoo ja, .at de
arit d •• rme& te maken heert? Maar dan
vrna.g: wanfom den per~lOonJ ZQO
is iun het cen of ander .I1i ::lt
gerecht overgeleverd?
-

zij
be
to

~tUl~Bchen

aire n en OUO'cO .l,fierl'p,,,.,,.,,,
Jk aan den leib!md Vim Rom",
In zoo vel' is
eb voo!'n~ ruen misschiell nog ni6t :mo D.ndeelig 'ruor

(Reed$ gietefel~ [!edeeitelijk 1:t1'iipnid).

BA-TA-VIa dd, 8 dezer.
De IndiflCbe begrooting is gepubliceerd. De wijliiging in de bedrijfbelastiug voor IDlandera 13 illgefoerd.

GEPENSIONNEERD: op •• rwek de generAil
Diemont, met daukbetuiging vaor de yale en goeds
dienstell den lande bewezen.
GEPEN&ION.NEERD; van J-i6611Wen, la.tab &811'tent-resident v. d. Comptabiliteit.
ONT.HEVEN: eervol Van zijue be trekking wBge:n:
ziekte de kar:.Loorohef dar telegra.fIe Scb.eltema.

BENOEMD, tot derden kantoorchef te Labat
Duuwes, tot vierden te Ran Lastdrager, tot idem. ie
Falembaug Cllntenis!!cher, tot adjJJ.nct.commiesen 1-1)
Soarab.ia ven DrongeleD, Willew,e en Stolberg, te
So ernkarta VAD. Gi1s; te S.lmaraDg Oocuraa..!.
TOEGEKEND: Gonden med.ille van bllrgerlijke
verdienste, ann den hpitein der Ohinee.en te Amboi.
na Njio Tenn Tjonn.
TWEEJARIG VERLOF'!lao den kolonal der ar.
tillerie Raed! van Oldenbarnoveld, kapitein dor artil.
lerie de J ang van der Burg, kapitein der infanterie
Boonk.
GEPLAATBT: ala ploot8elijk milit.ire Commandant
te Kotta·radj$ de

Itlit.~kolo!lel

van Liar,

BANDJ ERMASSIN, 1 Jannari.
DB algemeene geznndheidstnestand i. ben.digend.

bQl'eid.s de toezsgging tl euel' &anstaa!lrte
te M~g!;,la:t1g

plal],tBlDg
Loero.h van

DooLlgmoenci.ue (Sl'()lHiul) piju giBtereil ook de kebsyan
en d.e tji.r ik diel' d~aBa en eene Y1.'OUW in hechtenis
gellomen, alB vel'J.acht v&n madepticbbigb.ei i affIl even·

gemeld"

(V nor ds Politis,)

,,,.,.-bij ~~!~e:~ei:e~vaanb::::O:~i~~~:a~~ ::!,
tlchouw::-Ui'g~ tel 'l oorkoOJill~ Va.'l oIlge!utken, .Ue rij..
tuigen l zich derWllaf ~8 langE: de lieeran8trBrat moeten
en van dM~r door de Konijne:nstraat, of Imgl
het ~L 113\"orband moe ten terugrijden, t:="l:W1jl
welke tdJ.8f'.l' wa.oh te.n in een rii ~ioh
ill de 0 Jstei'wa! iStl'.'Iat ten noorden

bmd vall bet wn.pen

::t'~~:o:~e::":~n=: ~~:~::~i:~· :":ii.tfind,gou~'~tc~~
,ebbell iedfJl' oen. hoofdofficiel' .n.18
{,f·
onder zicho Officierell t bt"httlve de ch .fa t-'il
van een hUllDer

;9,[)!U

SORSMAN en 00,

bliiven.
VI ~t

ZiednHI' hoa de heer de Roo; uisthau8

betl;'ef'b, reeds

E!

do itl -

\~

C01H~e-

het volgtl.ul~lI:
Door Vel'KeerJen Bta:ud 'iall een )"/iS801 te
il.ugin is 11. Yrijd&g een treiu befiLfiande nit een
wagen on een locc'uotief, gederailieerd.
Hut angoval Wa~ VUll
weiaig beteekenia, dat
~a.terdag om 0 uur alltl,s
Een y~n de Sooioteit.b,ed;onuerJ,

Het
heeft :rl:c~ WA6r tot dBUg._ f;esnhikt
voor den tijd van )t jo.ar zoo s~happelijk aia wij htt

N"enSCh0D

j

kunueJl.

P. S. In de r.itting del' T~Bede Kamer ·l'fin he dell
ifBl'den twnige
bt:hlillde.ld tot k'i'lijtlChelding

V:Ul

\'orderingenJ

de

Staat

kracbtec8

De

noodig" gelden tor uitoetaling
~
eeneI' '713 uttkeering ad l~'%J lig~
gen ten behosvs nm. Hi:'sren Crediteuren van den
boedel van WijtB!J. M, NEUMANN, ill leven kOOPIlll!D
te Pekalong:itl, beschikh<lQt' ten kilutore nm onde.rgs",
teelronde.
Cl'editeuren die
het hUil
uitkeeringen
48

Jesluiten van de Indll~che R~.kefikamer ~dI!. Insto \'UU
Rmbtellaren in Indle baa. Een tier leden
opmerktn df\t de!.e ontwerpen Di~t fltrekten ten
-van een gQ~d beheer. De ambtenaren Boh6non
of
gO!-.ld
de hoogte van hanna
Of wel te
.teunen op de welwinendloeid
R geering,
Do. Mini.ter van BD'9e:e antwoordde} dab Let
Heel beheer in Iudio 1 an v6o!' 1864 jtlil',t,
beeld WM Van mmwkeuriglwid en Mr,;vl'idigl,oid,
de r.aken,· die het hiet'·~·gold, Willun hOg van
dagteekening. Bovendien ~art>n verscheidbl!6 onregelmatighoden alleeu to wijten Kan verkeerden vorm "\ au
stukkon, Evenwel 1011 door bem Aall wenk gegevcn
worden, u.at het rijk det g.,nade, fi.lthl\nr., bij helIll tOll
einde w.s.
De Miniate:r Tan FiOBtlCWll Gloichman, die
m.kkelijk, m•• r wel .. at te •• obt .puk, verkla.rde
bij de bob.nd.li"g Yan ean wet.ontworp tot bet v< r·
l.;lngen dBr Bohorsing van aanmunting fAn
I!Ipecie door partieo1i81eD. - bereid t6 lijn om, ~ooduJ
het bleok dal or in Indie hehoefte ont."Jl1d aon
gulden«tn.ken, rijkod••lderl d..,toe te doen vermun.

ten.

Vt'ra!llg ".!tiu de inlnnd8ohL~
fJ('hool j u
Modjo',ffl,Tt0 over he~ ja"tt
Ver"ltig 'ian de Fs:tlmenfl te T<JIDollOn , clout' H ••L
J

T'£.IilJ):tt.rJOO,

De obd.lIikhe Mi .. ioll, ihro
gang und prodi.che
:mJf!a. Leid~lD, JlL J". mlILLt 1876,

Stnkken ,an 'ijftig •• nto ".rell er

,oorb.nden,· d•• , men die in Nede,land li.,.r
•• beantedoen oi,.nlee,en. AI. 86••• , ..,io der
land.obe B ... k bad hij .j.b oobler kunnen

Dlil W ATRRITA.I.T •• h~nt he' Y."rnemeu te hobben
om de IIa.bleenen 118n d. apgangen dar braggon

~at If

hier en cl..r IlileDi' seheel op Ilop-aoti,itdt teetel-

nOB

_.ieDI~ke

botaliDgen

filii

hODd.erd

Berecbti··
v()n UNBT.
J(.BURllEN-

J, {L

:nU;1(t.

Oe Samoa-, N.vigaioro- of Sohippor.-eilanden.
tJitlrekul lilt e.no; re~e, oerillg ,aD the EJ.llL 0.1'

YAN. EEN

WETBOEK YAN STR.A:FRECHT
met llaartoc hehoorende -W.tton en Toelichting. "
• (,1847)
<3:'
~, VAN DORP & 001

9,

.. DER .TREINEN
"-VRlTRRl
-- L:"."
.d..

Pedifn~Atj.h, dOD l,,-,.on -,.~ ~"elk.~d.
m fla8111D&r&11g n...... ~.erall'll......m~keeMd611 .nVan
B.., ..vu' Via
U_,
en terog,.de.

.. v... lk~..

6e", .• 100D, 16oJl.~"'~ ~,.... ·.Ib._tL.De.bootea

'{:n cI.·~~,toen .u.~~do.~ ph8\'lbo~}·.".. ":,,p~,~
'CJilOlII\uA.I.na P..~ro..., l"NbOlioggo,IIezoeii,· Bom,
j"".....gi,B.li.B..l.Uog .D terogd.n,H)~p.a• .• ". m!"",d,
Va. 11....,.. fl.' ADjor ...... TjUiltjapd.. 15on.an "Ike
maan~ fJL~rqg. Om de'andere ~aaDd--Jf4?rdt'de rel&'t'OrleDf:d
tot Patjit•• ,
.
Van BiT",.,l'&:· 'ria' Telolt::Betong,'- -Kr~: ,en "Benkoele,o-:'naar
Padallg .0 terug. in. April d•• U ••.
Van eADAJfG 'fia Priaruan; Ajer~Bt.Dgi8. Natal, .sibog~f
Harl)8, Singkel,' Uoenoeng, SitoeU, TCOOWOD, 'l'llmpat ToeaD,
AnalQ.~(le: on ~rujf, den, [)en -, van _elke' mae.nd;
Van BA.'tA"]" VIa MIHJt()k, ,mou,!. Singapore, -~en~Bg,: Edi

,ALMA~AKKEN.
G.e. T.van I)OD~ CO) Samarang.
Uitgegeven 'en ve.r;-k1~ijgb~ar. bij

Samarangsche Zak-Almanak ..1878.
ONMISBA.A.R VOOR IEDER MAN VA.N i!.AKEN.

M~tok·

~r:,BBATAV'IA,

a j'

2._~-~

f

fr" per post

2,

9cO.

-B'il1f~~, '~Q,"~l~,riti~'D:~k~'~~' ~ipgk~~ _e~

via
te.,ag, den.,7en-van-elken

ma"n~.-,:',: '

"-' ",

,'; _--. ,_,_::-*-

en' t~~1

VaD_~-'~BA.B.uA vi~, ,Ma~,it::naarAe,Mohlkk-m en te1llg.
22~tI

den

van elke mll1loDd
lrl4,Kuu:an.!'ar K(let~i_eil ~erU:g., d~ll leD.:vl)

yan

;llre_w_~D'It._

Van M,t&~8Jj"R ua,l\r BObt,ha.iu, iloel~k()IUba"SI'" - :1:' eD_ Siodjlloi na.ar l~fi-t·toTI,-eli tl;l:r,\IJ;, ,,11:11" j 11m v~n "Ike.- OJl
J

O.PBVJ.JB~.N( i-

OPERA.

VAN ELE(;ANTE

TOONBBLKI~'I'i,BS
tout Zt'ef

~t~rk

III

Vendredi 11.Janvier.t878.
AL onnement· Suspendu.

bijtrt.l~k:enLie

G. C. 1'. VAN

11'1· li\1 If /\1 I:

La

A OHAPELr:i\ VONGERS,

1I)L1

"

..u,LBS GEBONDEN IN EEN NET LI!ilNFN BANDJE KL. 80. ZAKFORMAAT.

d.rt,,,eede Eng. mailboot ....

DB. . . .kolJl!lt

d~:~8~~:::ik"~-~a~d~ean'~ ~na~' U&ndj6~na~in

Bordeaux.

• 1

GEBRATENE SAUCISCHEN,

F1UNSCUE BROODBAKKERIJ••

HAHN LUBE UK,

heaft de eer,. het SamarNlgHh
D.e olldergeteekellde
te b "iebte". d.& bijzichhe".r'!f ea ••
e eo r
met den h.. rF. ROUVI8B.

per "Conrad" weder ontvan,§"en.
42

pnbll~k

W.ERMUfH.

• 0

}lABRIEK KALI~IAAS
SOERABAIA.

BEV A.TTEN DE: K'!6odel' mOlt Ill.~na"!ld." en pas",rd'g'n,-.• Ci.r.-, Chin .. an J .... }'e.8td'gen.- Beatuur
fan N 1.- Hufi-fJell va.u ge.ra-sta 1ijk- B ->!ltuur.- Ta."i-t'f op het biur;e;- ! n buit8n!~n,1ijch BritvdtlVervot't'.Yl!'rj~u'.r_li.g60 u_n._het Kvn. Hui$.- ~edenk- 6!1 Vajaardag'IOm_'fP.n de VI)re,ceJUke HUlr;all van 8,,10 en Djncja, __ ~_T_ijdr~~_~okupdlge opgavc:u - rlt-arief dar Compa-gnie _des ~aB8agcriefl Mad times ,T.rief year dd
".r.£.~H~diI~g:._f~n ,T6Iegrafi~che- bario len op .Jav~.~ Tndef yaol' reizigeri!! per de Btoom",~hep{<n Afaatachappij
N.-aerll-l~(L':""'-.P~IIA~ega.de-·l v:.,n d-d Eng: m3iL~ Voornat.ffiste gewicbten ru gebI'llik in Ned. Ind.- DitDatr.g~ling dEr N. I, StJO-urw~g MaaJ8Ghflppij. alstUl?de bet Tu.rid' VOOl' Ieizige-r8.

Opgeplakt.f 150

O..::~pgep!akt

I

1-

GROOTEmet·PRACHT
KALENDERS
fijn gekleurde platen
a

/4, f

IJZERGIET,ERIJ
mctaalgietcl'ij, . ketclmakcrij,
0

__._--'----

1029

-------,-_.

BAZAR.

KLEINE KANTOOR ALMAN AK 1878.

Pas ontvangen:

3-eplalct; op kartoll / 1 -

Lekkere Ra vanna· Sigaren, al.:

Geillustreerde Javaansche AJmanak voor 878,
Prijs f 1.-

SCHEURI{ALENDERS AJ 2.PRACI-IT SCHEURK.ALENDERS ..n.r3,j4,f5enj6.
.

(1876)

C~CILIA,
Vocaal en Instrumenkal

Soesman &00.

~
op WOENSDAG den \.len Januari,

LEFAUCHEUX EN CENTIIALFlRE

:l..

"oDd~

1: Potpo\lrri Ilit de Tr&Tiat& TaD. Yerdi
(voor Qr~hest)......
.
Sta.;3ny.
1. F'llia-ilie uit de F'aTorite van Doni:lietti
(~~or,_-roof_en piano) .... ~ ....................

Singele.

S. · Cava\me ·Uit de Barbier de Seville (voor
..pralln) ................................:....

..:.....

..
R Q" ,

1 D 1.

•• Ob~p.at: TO_Or i'~"lll): _wet_ bei:., -~~eid~Dg
~n-·or~?-eltLO ....••,_.,...........".i ..,._..• ,..........

As \- :w. a. j e r.

Ehro sei Gott in der Hohe ................ Hauptmann
6. -Die Ehro Gottes aU! der Natur (M'a.I1nonk'oo~)~.. ~ ...... ~.: ....... , .
Heetho~en.
6. K,~r~~~ria tlit. S~r&della. ,(YOuf v1001, piano,
en hamoni-am)-, ...:.. ,.... ,..................... -....... Flot-ow.
1. ~'_(!~rpla.no~ _ 1iool,&lteti:·doloDcc}) Reil:'8ig e l'.
8. Sclliiu'E1lon (Ball.de voor ko"r en orch •• t) B rue h.
5;

.\

t e G l·a "'g 0

Vree~delingen bebbeQ toegang \egen entree van

D; VAN A.A.LST,
Secrelarl•.

Specillliteit fan Vacum tl'Sel-e len, 'Duuble et T~ipte
:Kfftl'IB, Centrifu:el VaD tlJle iI!IOorte!l" Stoomkete.18t
IJ'6e_re~_ D&kb;~dekkil giln, ijlUBn Brug~en, Bp~'Qr- en
Trdmmat6iialvn, IJ~oTmakor3.
Beet;2;~~:n a::;a~~~e8:.orten en vorm~D ,va~ IJ&er

E, nigste Agenten yoor Jfl9'a:
R. W. DEACON ell Co.
So •• a b • i a,

1956

Jockey Club, r<g r",l
U li&llE~ Hetmanus b!'lttsn ell

,,13.50
, 13.-

j

:, i;~=

~~t;~lt:·;~t:leo~o,:Ot1d e~
RlO~--'11i, elega-!1tes
Flor d. Mums, prlIlClp'.
RaplIict reg (s.'ecl,l
C.ob", (reg Londr<B)
Nectar Cubrmo, magn fiCO!
Lohto ,eg especl.l
Jj"'l. de Oreta rt.\g. re.l
BlfHto r g. emperetru:e
C...bSf.<.DDa TrQ.bucDIS
Princ~ reg. tdjna
C~ul~ilda-J millar corrit:mte
Pceddii}ta Loudrea

n

"
.~

____
..:.f... ~,.- ~!
~

11 -

" 10-

, 10• 9•
9~

J

, 8• Kif
8-/20.Ii

15.-

, 14....:....
, 12.~
B. KAliTHAUS en '00.

40

BREMER '/.'HEE·ZWIEliAEOKE
dito

OAFFEE

dito.'

per _ _ • C Q 'n _r ad. ontungeo.

47

Wlffi'1UTH.

~~--------------

Holloway's Medicijuen.
H01,LOWAY'S rII,L,i-~l'i E~ ZALF~-- Gbvaal'lijke Diarrhee.
_ De oorzaken dezer rer;6wa.kktmd0 ziekte zOo verschillend, ell de wijze hnrer aanyullf;lu zoo venmderlijk zijn~eJ
ge~- en een voldocnde red~n. ·yan het. belaugrijk a",.ntal, hSK
rer ,ela.eht?.ff~r8. _Gnder ,~lollvway's behandeiing, ill. is de
oorzaak dezer ziekte, ill . duistcmis gehnld zal de uitslag
even gUllstig zijtt', hetzij de maBg, de leyer at kleillere
ingewanden de zetel van de ~~eke
2ijne ,p~llcn~et oord';:o;;i ingenomcu! en ZIJll
op 'de ,zijde1\

der onde:rbuik ingewreveu"

heteuge1en

Houtaankap •• toolUzageru
GOENDIH.

BIERLEE.
Iolichtingen te, b.ekomen, bij· de kg e nt e n,
D. A. PEREIRA te 8.marang.
701

... • .

.Be,,,

••

Jo",g",~

J.COllll11issionnair
F. ItlULLER;
Expediteur,
belast zich tegen· bill:jjke . voor'iv-aarden rrwt alle OOIIllD.issiesen
Expiaities.
1269

Reeds ge~rriveerd
. te koop aangeboden:

StoomrietpeJ:'S~mole.,

mot dubb<>l o••rbrengende be ....giog en d....bIj behoereude honWlttale met condenlu.tie we_rkeade 'tkOo..
machine nn 40 paa)deDkracbt, ...a

6too:;:uketel,
illBi:~it~~:d:~~~~~~X2~·4~.beaJ _.fm&t.in8eB~,aIe .......

Galloway

BtcC.'!!!.k:;;:t",l 21 >': W ~",
Veruardigd do" de 1111.

A, en W. SMIT,. teGlasgow,
Iuformatise I;v

b6kom~n

' bij

R.W. DEACON .... Co.

8.-a1Jaia.

481

TE KOOP:
Twee Centrifuges v[:032 duim,
482

me. b.,enbeweging;
R. W.DEACONen Co..

St.oolllvaart .MaatschappijNederIaDd~
G ~ tegeldtl driewekelijk.sche· Maidielnet,
BET l:!TOOMSCHlp

(H)

VERKRIJG.BAAR:

SUIIBB ···PANNBN,

Ve rk r ij 141 ba a r:
·in vaten

. - -Ill VlfrwtHJ1~i.HJ'" UI W~D.elijll

(1974)

bij

DORRBPA.U, 8n 00.

Me. lIlWLL .... Oo;

Wd~om 07,tvan!Jen: .

RAW HONE
SUPE
HPHOSPHATES,
d.. b.....
MBS·r.o<ir
.

(11178)

SUlKtRen~OFFIJ.
bij.
Mo, NBILL,en Co.

PLAiTiH~ENl)~ENTUIN. .
•.1\'1'.4.)'1":

,liiii.E=eJ····T~ldng,.der.··.LOterij
DIID~ .'iGi:;=:a~••1
c

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

(1181).

··.·.·15 Februari18f8;. . /,"

(401))

brit:k3TI w-erkzaam zu~de~ i..n Certi-rtCAteD.VIB -~ p.;.
drag t:nz., k unnenda oferleggeo', raig Kich parae ~
alB TUINOPZIENBR 01> eena fabriek:in de.~
ken van ilamar'l)lg of in de V.oro.tenland.Bo
H~!J.ec(ee~enden gelieyen liiicb.' te -... endeJ:t;~_ G ..
K. blJ d. u1tgev ... <an dit .Mad.
..' ... ~

K.OLJIFenCo;WANNEE.G.C.T. VAN DO"J'euCo;

H.I"DELYON,e ...SOESMAN en Co.

'

•• d.rt rerscheide:lejuen alo' Mac.iDiot opSui~

rruJ~~~A~~ar~;;tte~o~iAiJ:¥.Ee~ C!:r',"}.a~R~Jr

A. U. BOONiiMMER· t8. 8010.
D VAN STENUSte Djokja.

bij

bUlZ6n in
Node.!.. lIide,4ie. s;oll ...........
'6rk:~op: Y~_n .dele, art)kel8D lw~ __~n: '-,,:,V uor 'pro.i.pwa
leverlDg, .~h.d en el<gnt work. bij le'l' Illig"/! Fiz~n wordt rugaltaan.
F ran tl 0 at5llv;"agen g6li~ve 'men ..in_ ~' ~'n:deD ...
de Uitgeyere de.:.~r Oour~Ltt ODdot-'b~~- motto :'~-._ZA.--

aohed"

J -

~l:JN
11111

mOeten _

der

zwelling

DjaUi Houtwerken en Urandhout,
den Administratenr,

~Taussaud .en·.Rouvier-~
b, bbeo de eer, bet. p"bli.k m"dele d..,lenT""1!isfilj
va, af haden het w at" F,au""bo . Brood .oJiftlBo
vt'_!an, door bun :~elve bewe~.t.
,
Bijzonddre _!:o.uten of v,).rm van 'b:ood 8eD
dag vtln te fo'ren beeteld-_worden.
prij!e6:iatiteit vall :fij~e-B-eeohili~l1 ,tege~ l5eer sWig.

Een massieve

. blo(;dvaten err ~egelcn ieciel'c vcrkeerde werking~ waa~uit
~
die oak olltstaat. Beide middelen vcrkeu reclitstl'eeks tot
herste.!llhg v.an bet juiste_ evenwicbt tusschen gevoeligheid
en prikkelbatlrheid, ziekel~ke ell gezollde af5ch..;~dillgJ natuurlijke: ,en b.uitensporige iozilJg.
Bestellingen
Doosje. Pillen VaU f 1, fH en f 5. Potje, Z.lf >nn
OP ALLE SOOWfEN VAN
r 1, f 3 enf 5.
Cherib~n .VI. CALI8TANS en Co; T"gal A. J. van der
wo?den aangenomen en ten spoed.igste geleverd door. YOQRT, P.kalongan W, E. liANA, Solo ARNOLD en 00.

--~~-----------~---~-----

TJJa,nsi.n ."\TO Qrra ftd:

"W'.

SUIKER-MACHINERIEN,

4.

15.';:'. _

I

~

1884

A. & W. S~IITH & CO,

PROG RA M M A

~

~

JACHTGEWERENi
Compl ••til\ ki,t

in Poet Oomediegebouw.

j
=

~

J

O~'l'l1nIGE!W

te halfnegen uur,

::~:~tl::ll:;U~~~:~i:edr.ald. 3 III ~ ~~.=
jj

;g

een zestal prachtige

A .. JAUSSA..Un:

DEL en TUIGWERK..

EEN PARTIJTJE
OJ' wit glad kal'ton met &terlijk vergulden rall-a
PrijlJl.-

d

I

51

sluederij, kopcndagert, draaic:
rut D8TiuM .,.oQt' de z.]efaart diane; dat -b~t- ~
rij, aUe soorteil van Llachine- van ~cheep,Bbe6ehuit op be:at6,Uing ~.Jrdt 8~nge~6mmL~~~
!Ill
JAUSSAUD 811 ~9UVn& .
rien gcmaaktcn ,. gcrcparcerd.
Alsmcde VCI'krijgbuhr, aile __ Een 8olied. Fabrikant
Illcwhillcric .bClloodigdhcdcn.
va:a fijn za,del-· en Tuigwerkill NED.IIlI.LAJr:D,·
wl:~scht i~ ro]~ti6' t~ treden -m'at_ 8enige '::g~d_- -ea-

R. W. DEACON & Co.

5~~/6

Fille du llegiment.

Opera Comique ~n 2',BeteI J mua:qll&, de- _Dol!llDlP.D.'
60
BRRGER, DRPLACB:

4 3 J 1 \ C O B U S HI.JM.ANS.

]),eSe- b~~8D~,_"Z~k:-:~hna~ak beva~_genoegl.'flm ruimte fOOl' b"t doe~ ~~Il ,&llnt6ek(n~ngen ,oor elk en dag
'ran )i_e~ l~~.,':lPe~ ~~~!'re.--_v.n ._ii.~ en, 4_ato'J,! '(e,~d~r ~t:a.tjel ~(J?r hl'.1i n()tB1Jl:ltl '~n out'Jmgsten en uitga'Yen.-

T.n~f YS:il"edmmlt8ie' ~llnin~en ale' U~$nce •• ng"-"llomen door Ioopl;5d~n . -----: Ult.trekFe\a d~l' !{·gel Ord?rjll&n~
t;i•••- Prljzen _dar-. tiege;ls ..-- ,Na,auwkeurige tdr,tebere!i:eni llb qm ~_-..... 12% met kwart br011lren.~ HerleidlllgBt!'J,~
f.I Tao duite'u in ce_~tell.-, R-e_ute- ber~kening van filie hapita~ep a 1/';. en 9 pOt. td jUri b,erekend over dagen J
.maall~el! en i.uen.~ Rerlelding ~'an neemde muntc_ll in N ed,;"rL gel d.- Hedeidi.ng ~~n );lenige, nude en 'Haem'
de'-m.ten en gewichte:a. in Nedel'ienasche,- KttJenufH" met lllaanl3tn' de.J~~ ChrI8~ehJk~-J Chmeetlc!:ie' elJ. ,Ja..
, . .n.abe_ feutd&B;An ..... _fillZ., enJ:'.

PaJ~b""g

'Uf...~~:1'!;g~.S!ak,PODe~ A.0iia~ naar Dell.••

tetllg.;24ure.

