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, van hat Rijk werden moetings g ehonden teu gunste
de: regeering. 'l'ijuena het Tortrea: der lnail duur.
den de rle batlell over hot g ovraagde oorlog.credie!
ill het L..ge rhui~ nug a!Jijd voort, en ondank. den
heftigen tegenstand va'] tie tegeopartij, weigel'de
het minis terie de vool'dr!Icn t m te lrckken; het g c.
voel tle ,zinb te sterker, doordien ook GL!.DBTONE je.
gens RU8hmds bed oelingen 1I'antrouwen begon.te
kocsteren, en he t bu itendien op een starke meer.
deril eid meendc to kUllnen r eke ne n. Zooals ons
bek end it, werd dat vertronwen lI iet he.cb aamd.

EuropeesclJe Kroniek.
1'O'r 9 FEBRUARI.
• Nil zeer ' J8,ngw~lige onderluudelingcD zij n de
wllpenstilstRlId ell de grolldslage n van den vredo
dell alan Ja nua ~i ts Ad rianop"l ondertcekclld, nadflt,
nog de Sultan I n eBo ' peliBoonlijk telegram. nan deD
Ozaar dn",om lmd verzooht, e n vooral Engoland e n
OOBtenruk dez9 poging van Turkije dQor il!ln
zede.Jijken invloed kraQhiig oll dersteu nd Imddeu. De.
prij. vall deu lVap~l13tilsta nol is do ontruiming van
een aan ta! vestingen door de Tnrkeu, van welkB
Erzer uDl r eeds 3an de RlI~se u lVerd ovorg egeven.
Tijdens het vertrek der mail IVas men algemeen
vaD gavoe!en, dal in bet verilrag cen geheime
ciausule wae opgenomen, wua r bij ua n de ROBBen
werd toegeslaan JIonst antina pel binnen te ruhkcn,
en het tijilclijk bozetlen van een del' ouitenwerken;
wat am vI'oager per tslegrant' ge meld werd, Bchijnt
zulks weI ta beveBtigen, doc h levens welen wij, dat '
ue dreigen de honding del' E ngelp.cbe pantBer v!oot
Rusland lVeerhouden heeft nan dien zeer vel'klanr'
baren weDBch van zijn leger to voldoen . - De
onde rhandeli ngen over den eigenlijken "rede >.QUde n eerst omstreeka de belft \ an l~ehl'llnt' i lusseu"n
SAVl'ET PACK.!. en IGNA'l'IEFF le Adrianopel eon aan' '

T rouwens de ve rbittering, de huat, die ,ufsch ltw
zo n mau hUnn zeg gen, welke de heer GLAD8TONII
g owekt heeft bij de 'Curkscbgezin Ie Tories, is on.
b"~:br ijfelijk groot. Eon Dllil ac her, die een del' zi t.
tingen Van Let Lagerbuis bijlVoond.. zeide: Hze
tre kIren en .springen om ' los te broken alB honden
die bloed geroken heboen" eu de vergeJijking Wa!
jllist. De 'l'orieA zoehten een middal, 'eeo tIlmleidiug
om bun \'IoeJe lncht te g even, ze wisten dut GLAnSTONE ann Illln bande n on h'uk~ ZO ll lYorden, en (oeu
de Mtnister . met minachting het YOo l's!el VilD den
h eel' GLADSTONE' vl'rwierp, e~ toen later de nee r
OHAl'J,ur be,n op allerlei wijze lJeleod igde en IlOonda,
kwam er geen ei nda aal1 de toejlliehingen ell de
geestd rift, liet IVas de n Tories ernst. met hu n gevoele", ell huu haat lege n ( Hadston e heelt hun

vang nemeu, terwijt de ondcrwcl'pen van meer alge-

met'g en ueen doorlll'Ollgen. lJe libamlen minachten

llieen balang op ceo El1ropeesch cong-reB zouJen
word en g eregeld ,
De t.teine staatj es, d ie hij de toel<omst vall 1",(
'rul'kscbe Rij l!:
zij", g-e ven, met nit·
zo nde ring yael
vrij ,luide !Uk te ken nen,
dat zij met de n tegen woordig an loop der vl·edes.
ou(leru>ludeliug en nie t erg zij ll ingeno~en. R oma ni ii
~i~cht ah oorJogvoerende pnrtij he t r echt van een e
Btem bij bet alniten Vim uell vl'",\e en op de evell'
tueel te houde n CO.uftll v uL; " , v," ~ >~ ui" ill 2;QQ\' on
ttvreden OVer t:jn RmBi"ch en bOIldg-eIlool , die over
vred. of Gu rlog beslist" "o nder de regeel'ing te Bel·
grado ar O\' et· tc l':lad plngoe n. Die ontciredanheid
is, volgous de Poiit, Corr. zolf. z60 gro ot, dat de
Seryen zich afin het verJrag; va n Adl'ionopel niet
wil len store n eu de vija.ndelijkh edcn zul1e n voortzette n, totJa t mi n.tene geheel oud· fi ervi e veroverd
is . Of de Noords , be koloe3uB ziell zl, lke !>ardigheden
van cell kl~iD , tothiel' toe niet ouc, lutlukelijk st.atje,
zal l aten welgevalleu. mag men geroBt betlVijfelBll
- tenzij h et aannemen vat. een dergelijko b OllJ ing
door S ervis gehee! in bet, polilieke sche ma van
Rualacd paeBen 1<10cilt.
Gelijktijdig m et het sluiten van den wapenstilstand

IOl'd BE.\.NCONSFlE LD, de 'l'"ri e. itatp.n Gi:AIlS l'ONB;
maar WH L is eigen!ijk de quaes tie: hBt Engel.cbc
yolk i. toornig of beschu'"11d o" el" zieh 7.el ven .
GLAJ)8'fONE en
B EA.CoN::t [~m.rlD dic ne n vao l' zon ...
debokl;eu , mnar wei besdlQ,iwd, Zij ,l het Big-ell teo
kort-lwUlingen, die dus den harlstocht opw~kkeo.
E en lIit<lrukkillg' vau de Pall jJJatt kan op hot
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ziel:de hoe de goede n,am VAll bet land gevallen ,
is en vreezende, dat 's lunda be lan gen hetzelftie lot
zuJle n ondergaan . IVIJ lIE BIlEN lIE~ LEGER, 111( KELE
TIKNUUIZKNDEN IN A!.NT.!.L, voonN.UIBLlJK llEST ... ,lN])E

...

TIlT JONGENS"1
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Dit IS wezenlijk wnt iedereeu orgert. 7.e!fd zij die
vele jaren lang 'oei hardue l<kigst ue,treden hebben
elk Toorste! tot versterking v~n het leger, g e voelen
tbaDs deemis over Engeland.'d zw"kta, De 00 t'10g5'
parlij onllaent haar g rootste k1'3eht nan dUI gevoe·
len va n olltevr edell heid. ~Ienigeen 8chijnt te den ,
ken: "Latoll we m" ~l', terlVijI bet n ag tijd is d oor
Bchade en schaude leerell d~t wij een groot rijk,
waarin de zon nooit ondergaa t, onmojelijk lmnn en
verdetlig~:l e n biJee nho nden lUet cen legel' uit 'de
beffe dea volks ve rgAde rd, Idei'l in aantai cn nisi
, ~lit n'1 n nt.pn(t

(lon!' bo!!'rin en verst(l.ud"-. De

v oo r8ta.n~

Turkochen r egeeringsvorm tot dien der west·E lIro.
pee.che stnten Ie doen Daderen: de wuardigheid van ,
Grootvjzier i. n aUlelijk afgeschaft; een nieuw
ministeri. i. geTormd en samengestelu ala voJgt:
Acman YnUl: PAOli ... v "seident van den m inisterraad
en minister van Binnen' andsche Zn:,cn; K.uA H.nlT,r.
EJFBNDl schailr-nI·i slam, REO}' PAOll!. Oorlog, SAID ,
,PAon!. Marine, SERvJ!n P AOHA BuitenlandBche ,zo.·
ken, KURBoRrD PACllA Justitie, NA11YI( PAOBA. groot.
m~eeter ,. de~ Arti\lerip, KIANY PAOBA. Financien,
SUnHY P!.clI!.Onderwlj8, OlIANNIIS E FuIOlIOpen,
bare .werken en . RandeL- Ecn mindel' on80hoJdig
nupel .va,u . de wlipenstils(and beBchouwde man'
flAD.'fllnkelijk . de ~oDder voorafgaandeoorlogsver.
klM-ilIg' en dUB tegen het volkeore'c ht strijdende'
ovel'8chrl)ding. der ,grenzen ,door do troepen van del! I
K9niogvan Grieken lan d , H e t b~" luit itol die go.
waagde ,ooderlleming Lchijnt in em] geheime z:tting '
vali' het , Atheenilc~e .par'lemcnt mot 12 t . tegen 6
stemDl,en.. genomen te, <ijn , Wij ... leneehler reede
uillie telegramme:1 van . RgHTER, dat de troepen
ee~ 'pur dageD ,later, t_ngeyoTgevan . de tusschen,
kO!J[l4t,,'cikmogendheden, zijn taruggstrokken , Nie!
on.waartchijnlijk is bet · .eehter, dar Griekelliand ,
het ' lI&o,' del8. dwue atap · te danken beef:., d8t Rn. ·
18nd : "e~~rt, ' die~Stellt . op bet. Europe,each cQn ·,

ders van den vrede behoeven niel te denl;:eu dut on ·

. ~, ~, ~4l8rillp!, ~ . i&v-bWlDde.deelea

, v~~ ' nobeide .· Jijdell

voldoende wapening tot beL handhavell van den vrede,
bijdraagt. Waro Engeland iu Btaat geIVeest ziju
woordon door daden, teo do en volgen, dan WMre me,
nig rOBkeloos woord ongesproken gehle.ven, tlat n o
het hnd telkene op den rand , va n den oorloga.
afg ronu brocbt, en de R egeering zau ean kalm er,
waardiger en manll~lijker honding he bben kunnen
innemen .. Het is .har telijk voor all. vrijheidlievende
volken' t. hopen, dat voor .Engeland de les vr ucllten
mqgo dragen en,' dat andere ,\lllndolBrij ken zieb , aan
dat voorbeeld" Bpiegelen. Ni els is onverstandiger,
js OD7.illniger, dan niet bij tijda voorzorge ll te nem an
om -"ijn 'm~cbt, ,ijn onzij(ligheid, zijn oDafhankelijk,
heid tekunneIi waarhorgen. Nlets is duurder tevens,
wRnt de maalregelen, IU h r.iIl!t genomen, koaton
steeds ontzaglijk vee!.
'l'e VerBa Ules brakdsn :ian l?ebruarialB een dief in
:den nacht, een paniek I!itj Ulan vretl.lde reed. voor
,eeno herhaling van bet gebeurde op 16 MeL Ditmaal
kwam meu ecbter mel de .chrik vrij. Het Elysee
wordt , .wed~rom met vromj\ r.~adge,inge!l , bestormd
en DB" BnOQLIB blufle onlangB, dat hij de man
'zou,zijli" .'diet,ijden. de ' wereldtlil,ltoonst~;)jilg de
vorsten vall EU1'opa recipieeren zou. MAO M.lnoll
acbijnt eehter tegenwoord!goog miDde. d"n . noeger
gi'. ',Ii!e, ~ l.te~.. ,
·
' geneigd le'oijn, tot een stutsgreep . over te S'9nn, De
InboVele1Jd : hebbende voorwurden , van , den
reactie ' llcbullt thana meer In den Benaat dall op
1YfI\l~I~tarid ' ~cite . seolllitie . "erwekt, .. UDP< bet Ely.{,e. D~ ~;, \les!"",d~ . Q\l~j~il\ ider imperia·
l\en; ;4IW'l "r'liijinS4lll' V'~8~. , \V8~eo . ~t~q~dV listen, royali8~n ,.~nclqrica).en , ~8 :81,ec~ta jn de !Deer·
d8lll ,iI~DIIIII en 4el>ardanellen.· eulllka, inetrljd ' de~bel4 door de con.tltatioriei!leD, d~o.h d9ze .ijn
met daultd1'11kkelijkebelofr.en 'f1Ul~on'l'SOIlUoPfamphibieD' die &oowel ,in bet water tef Ji~ke.r' 'alo
D6v.81IlP1lerlngder. oppo~ltie·partlJ , millik~ ..d&w.
.den· mOddj,rp,elter. rechtel'Jijde
verllle:eD; ··
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hoop en lYantrOUlYen, wan't, niemaDd kan yoornit
geboel Piemont is, in de Superga het atoffelijk
zegge n, of zij ' va6r of teg1l1l een voor.lel zullen
o~erschot van den welbeminden Koning te moe tell
s temmen. Vier, r eeds door , de Kamer der Gedepu ,
mlssen .
t~erden vO.rbereidc wetten 'w~ ren ' het . voorsl, di e
"My valt het offer niet minder emartelij" dan
tJ!dens hot _ertrek del' mail zorg bit,arden , namel ijk
u. Het wordt te llullwerj100d verzacht door ' dan
dB . bctrekkelijk de a mnestie vaal' drukpersdelic.
r~em! de n eeraten Konin~~~olda'at voo!,ba houden om
ten, den staat van baleg, de open bare verk oop van
hl e~ te rusten, - te Rom'e, da t he t doel van Italie
dagbladen en de bepsrking .va.n h et ' reeht der reo
ell van hem g ewee,t i5.
'
gS,ering tot het openel! val! buiten,gew:one c red ie,
: "De eer van (hit doel " lJereikt . ta heb ben, ,van er
ten, De Senaat scheen de behandeling die r oni'".er-,
z~)!s te blijven , in den dood, Btradt terng op Tu .
pen If.l willen verschniven· tot na de . aanneming
rlJn en op Piemont" waar de l;{ol)ing, mijn vader,
der begrootiog door de Kame r', om daD da ' wet', g eleer4 heefc,: oll!l'~i~ba.r .Btand va3 tig iu zijne be.
ten toverwerponen bet millisterie ten val 'te bren.
sluilen .Ie zijn .
,
gen, en stelde daarODl de beraadalagingen uit tot
: ,,1'lIrijoors I
7 Febr. H et plan viel ecb ter ' geheel en . a1 in
.Ik ' hob u het offer gevrangd, dOlt ik.~alfgebraQhl
duigen, dooNlat de. leide .. ' del" meerde rheid in de
,heb. ABO uwe diape vel'eering, aan 'owe vacerlauds.
Kamel;, toen zij keuui. kr eGoD van , de b'edooli ng
liefde'" vertrouw . ik bet "waard des Koning~ . toe,
d.er heeren Dll BROGLIE c. s , eenvo u dig de disous-',
d~t h I] , te Novara en te Rome heeft aangeg,esp't. Ik
SlO Over de begl'ODting verduagden. N u werd ann
geef II WlIt hel boiligJte ell dierbaars te Voor mij is;
den mMrscbalk president de r ol opgedrngen uen
de teek~ns van de, dapperheid, die de KODiDg ve,r .
ontevredene te Bpolen. i\fAO,MAHON vel'klaarde dan
overde III den stfljd voor de eeolleid en onafhan.
oak aan DnA,URE, dut hij zijn onlslag wilde indiek elijkheid des vaderlandB.
nen, tenzU do Kamer oDy erwijld de begrooting sf.
.Ik zal te TnrUn ' een monumenl oprichteD, da!.
handelde, oUldnt bij io het verdagen ,der diBcussie
Ile nagodaehtbDiB van deo eeraten Koning vaa .Ita.
cen bU k van wRn trouwou moest zien, De mini sters
he vereeuwigen ' zal. Ik weet me t welk €ene Iiefde
hadden Gaams een langdurig onderhoud m~t tie lei.
gij dat mo numen t bewaren zult.
dcrB del' meerderheid eu verzochle n blln cOllcegaien
"Binnenkort hoop ik ill uw midden t ~ komen
te duen. Men I.eert het Oll aveuwel 7.06 anngelegd,
om II Ulijn dank te betn igen voor de daad va~
tint het budg'e t niet eel' zlll zUn toegeatllnn, VOOI'
zellverloocnening, die ik I'!IU U ge'lr8.agd beb, om
de Senaa t cIe vier 'w etten healt nangellomen.
u t,e zeggen hoezeor de gevoeleDB van Iiame jegen.
Ue Jj{{.itrclie rijksdag , lYord door den vice-presi.
mlJ .en he.t v.derlan d, ",aarvan gij mij reed. ~ulke
(kilt Vim het Pruisiscbe ministerie, de.n hoer OA~\1P'
Bchiltel'ende bewijzen he bt g ageven,., mij tot trooBI
lI..1U..,.uN, nit Daarn "VaD den lieize.l'. met eane troQuziJo g eweeet:'
rede geopend, wanrin o. n. de volge nue wetBontDe r apublikeio5che pnrlij, die g edqfende eeniga
werpen wo rdon M ngekondigd: over de rijkszegel.
dugen IJn den dood ues Koningo" en oak bii zi'U:e
genomeu, begiut zicb thane waer . Ie r oeren. Zoo
T.-::'"-iHnitcn eaae r l eEming, t n betreffend~ de ver t.c heeft de junta ie Rimini geweigerd een Lewl]. ' van
gen woorlliging van den riJks.,hduselier, het ~ij teJ'
de,elnoming in den ,aJgemeenell roulV t~' geven. '['e
v olledige of tar gedeeltelijke nitoefening " n ziJ u
uIllbt, en over l1et. l'ecbt va n contrase ign; voorts _ F orii beeH de mon archale partij in den , gemeen.
antlvel'pen tot versehefpillg dar Btrnfbepnlil'gen
t'mad voorgeaield eene som van 1000 lires bij te
tegco de overtreding der wet op de vee pest en
drag-cn. VOOI' een atnndbeeld Van Yictor E mmAnueL
over de hCl'ziening .de l' gemeentewot
De I'epllblikeinscbc partij in den R,. ad h eeft daar,
Met Le trekking tot de boitelllandache aangele.
op voorgestelct, eene gelijke sOm Ie bestemmen Toor
gt!nhede ll werd.in de lroonrede o. a. het volgcnde
een monument van Mazzini. Het eerste vO ~l's tel is
gezegd: De I{eizer hoopt, dnt bij een spoe<l igell
8angenomen, doch op vaorwanrde de Rand in de
vreJe de toepassing van de grondL ,g ineelen del' te
volgende zHUng het t lveede t oorstijl in bahande"
ling zou ne mBD.
Konstantinopel gebouden Oon ferentie dllurzaam vel"
zekerd m Og'e worden, Weg ewi de betrekke!ilk ge,
ringe mato, wll8rin Du itacL;a Dd bij de sangelegen·
,D .. l\"," VOnnIGB 1"KlIBOI~ begrU P'I: d. .. dingeo,tal1 den
oorlng n Iet. 'Volgon. eeo t.l.gr~m ,.. n den adjudaot, ,
heden van het Ooslen is uetrokken , is h et ill Btaat
genern.! Ank.. h.e n het .toom•• hip Cal" ionl-in, :
belangeloos mede te werlJ:en ter nrkrijging, "an
DrGl'eenstemming tnsschen de ·mogendb eden omtreut
dot kl'ulate op de kust T:i;n K aukauie, een p•• r torpe~
de toeko ms tii(e wnarborgen tegen eene ber hp.liog
do'. n .. r .en Turbobo . ~h~oef.tDo mboot go.i.ht en
litH' wo.eiiog'en ill h~L V U ;:S t.t;>H '~ll I.H D l..f0iH.. tic IJ~1iHld~u:~ in do lucbt do en BprinlZ~·n. D e a djudl\llt-generl,.l
or bij, dot d. iorpodo-ko' torr Ull den Oon,ia1la .
g'en der chriB.!ene n, I n lllBscben beeft. de l-,olitick " yoogt
dO' 1'urkscho scoop.liogen niet k'onden redden,
des Kei;lers .reeds in zoover (loel getroffen, . dat zij
Alle buld. en eer .an 'de bem.oning dar ro~.iocbe,
groQtondeela. heeft bUgedragen tot bet bell ou a van
kot •• r., maar wanoeer Ulen .iell . oo~.el gel.gell l.at·
dell vrede tus'lehe n de E uropeesche mogandbeden
liggenaan hat lOTeri der 'l'arkEche IOhapoling"Ii: ' ...,.
en dat D uitsehlands ~~tr~,kk~~ge<) ':oo"t. nlle mogelldhot t>eb" •• I· ••n,oudiger heb .ohip ni.t ia de luobt t.
beden niet sleehts van ' vredeJieve[]deo, maar ook
I,ten .pringen.... In kr ijg .. nken iran mo'n .66 ' niet
len volle van vriendschoppelijken s ard zijn
roilen.ren, ,agl men. M.a. joiot daa.om ,erkla.eD wij
De Koning van Italii, heeft den volgenden bcief ,de dingen ,an dori oorlog ni.t te beg.gpo • .
0

ann de stad Tarijn gericht:
"Aan mijue die r bare ' slad 'l' urijn.
"Mijn eere te wenscb WOB, dut ·b et .tofT.liJl< ovo1'schot des Konings tel' aarde oe. teld zau worden in
de S uperga, lVaar Ilij, te midden van r.oo vee1 dieTbare vooroliderB, cene wliurdige

rustpl<lats zan ge-

!

","'"
Pon,"l>G~L8, L'lttoiie B,I!le .ogb, d.t .r.pflke i8 un
d. in,oeIing van nienw~ po.h.galo~ Hatot.i••l, dal
do.roij yolgen . , het bJad sal worden go,olgd, ~.rd.ic.. ~
. "ormelding om djn eODJ,)Udigbeid en beknq>thoid. In

~J:~~enn::e~~~ ':::Ch~J~::~. ':~o~:::~f.o:~:h!~l.;'~~

vonden habben.
'gen. J. nienwe inriohtiug' Dog.le' ,bt. , ~OItcj)g.l. "ron
"Het denkbeeld, o m den grnf\'elder ouzor vadel's ,driekleuren .en drio waardon lij,;, met dieD "veral.nd.
ong.;bruikt te laten, kwam mij en' 'lOijner f .. milie ' ,'dat .Ik. in , ie, lI •• len 'an worden g.. ~ he ~i:d om .io
onverdrageJijk VDOl. Mil,H" Italili wenschte dllt bet
ender"er,deeling t. bekomoIl, wodot ,men motpoali.astoffelijk overschot van Victor EmmaDlleI' te Rome.
geli .. n 4 en 20oeDlim~ ' en ,an ,i f,an. in all.}h~.
zon rusten.
beataando fr.ankeriDgen IOU tlln~en vQo!'s.iell .· Het;, Ie"Datverlangell, op de plachtigste wijza uilg.gel yon 4. ~.Dtim.l , .ou b.eto.'!I~it 40 d.el~~,
,a~
sp roken, 'lieeft rutjn' !,art alB Koning ,en als zooo
1 centimo., dBt
20 .en.t im" uit 40 deelen ·•.• n 6
diep ' gelfoffe,il en miju pesloit en 'bet b.sluit mijcentime
det ,on 1 {.anc nit 40 deeleo ,.in 26
ner Minleter.bep_ald. De lcr.~rde bestell ing van
oJntiaioo.
den roemri]ken Koning le Rome.,l. opniellw oaDe
"
, !lOf[~"~&L11Id Iu, bet A,' lIlltl. '.atiGht .r . deUil- .
bevestigiog van noli.'s. ond~elb.arhoid" zij is,eens
ni~mwe ~ijding ~an de .eoheid" ,QnZeti. fIIderland •. ' d•• bt op een ,e~1,lj,. ,.a , , ~ngelo~f.lijko ba'bwsoheid,
' d.thij in N.erland',o boofjletad ,.a.,aa... ,
,",Il'urijners I
Ben rat ... "m.t , pik or'.leer .of . aoder" lieht .,oDt-,
"Oeboren iii': uwlnidden' en in . nw mi dden' g6:,
" I.m~are , .t.Qll"~.~"'m~~d. ' Terwijl IDeD~elD.aulb.k
V?rmd naar d",~oofbeetd.u i : .. aarvau · IDij~ vader
eo bij . , Io~C!nte,,"brU!iI.D. , )i,e~ . m~ bajJI ,uit, de . ~ ,
mij een tOO groot(!tfdecl beef! ,Dagel.tp,n; 'weet 'ili ; ontQ~pp'ii. 1;)01 . • ~qlD~ ~\oOlb.tdier""IfA.
wal gi! viior ' bet v,aderJ~nde~uiijn Huis }ge'~~,~~
,• .' ~t!C~~OC~P ,.o,d er,allerlei i;~il£.. .,.k"Djl8, aob· ,
beLt, lk weel h~ 8m,arteJ~~ , hel 'I'~r 11 ~ ,roof t~!II'd , d~o~ .eD~,: .oh.fl'" di'.
'ill I

en '

elk.

va"

...

Ilitrl!l"n.·.......

I

ren doet nieta te kort ••n b.... betoog.
aij, ..dab
d
blbonk der .edelij~b.id werd ge,oerd.
·h:~:"n
t~ dooo meteen reit, dat ",(If
.",0 hreeelei om.ebrijfiDg vabba.r ii, -.rant heel It.·
~e. huld ••ou, bad or ber.t.1 pl.ato geb"",. in .en

IC~'I:~:~;l~o

"Iook,e.k,etd .ga. Ben ,.it eilldelijk, a,t 10 g•• n
boelt g.....hied· i. I>f een· mindere ~..r w.reid gol~:
m ••' d. Ib.oiu,le ..0 den .obulddlglte der eeholdlgen. teven. prine en maohtig vont.

,

een .olk"ermll&k

,.0

ODlen lijd!

.*.

G ..om'~ nHI1!. Fedor w,,"n.ff, eeo h.ndbouwer
un het di.Lrio; MOlkoU, hu"d. twae malen. . .
Zijn aerate uou,," sobonk hom in .27 be'allmg~n,
16 lJlaol 2 kinderon = 82 kmd.ran.
;:;;:;: 21
7' !J 8

= 11)
4. I 4:
Ziju tweed. nOil 11' lobon\: hem
in S b..".llingen. • '. • • . IS

,

Tot.al • :'"--:s7kindoren.
In 1872 Wafen or nog 83 in loren. F~d(Jr W ... il.tr 11'''' toen 75 jaar oild.
Dit feit. opg"nomen in bet nr.lag Ofer do ~()Il'~
tolling i. authentiek. Toen men den bee. Kanlkoff,
aeSl b~kend RU~l!IillOh gelearde, eonige jnrun gel eden
onderHvBg Qte:r do middelcn om dit foit to Y~rifiee ...
ron, antw~Q.dJe hij dat .1k. '.rinoatie of.rtolhg W".,
d.t het huilgezin nu Wu.i1off nog ,ta.d. te MOIkou woondo en dat de H.geering hen .... r b~d bogun.tigd.

......

IN URN.!. (Midden.Afrika) i. d$ dood fan dell hoer·
Bohm' t~yenJl h-eb stBrfuur '-Oor yele Tan Tlijne yrclUwen
0 0 slar e,,; Om het ronte!ijk Jijk w.. rdig t. begrAven,
" crdt de loop un een ririer afgel.id. en in a. ilroge bedding .en groot.!<ui! gegraren, welko bod.m
met le,.nde TrO\lwen wordl bedekt. Aan het .ind.
l.~t .en noIlw .ioh op den buik ell op baren rug
pl~.tBt men den dooden koning, die, met .1 zijn .ielade!l omhang.en, door twee I!.n dere TrOUWSn wordt
YAitoshouden. Alln Jiijulft vooten ",it zijn tweed$ vrouw,

ue

:onigo, die gedood wordt, .oordat de gralkuil ....e·

der met ».'t'de wordt ge'fUld; de ovorigen worden 1.vend be;gr aven. WaDneer dit i. Yolbracht, word~ een
aanbi mannelijke fIIl'Ten g eslaoht, meeat.l 40 & 60 ,

bun bloed wordt o,er 'I gror gagoten en dan do Blr?oItl
weer ill ~ijne oude

Minder a9,nr.H1~
lijke "oofdlledan mooten ,ioh met h.t offor vln Ilech~.•
eel! pilar vrom. . en en .lrilfell t evredeu. siellen, ter~1Jl
de mindere ma.n geheel aHeen in :!Jlttende hondmg
begI'llven wordt, met den r echtv)'.' wye.,-inger OUl~
bedding goleid..

hoog g"~tokeD. 166 dat de •• .itti.t tot don top van den
grBfhouvel reik!.
STAJILEY. Omtrent don bero.mden Amerik .. nechen
reidg.r in Zuid-Afrih deelt men de Tolg~ndebijlon
derheden m.de:
Stanley i!!i eelaD Icht en dertig jaiu l maAr de T13r"
moei.niesen bobb.n hem ouder gemaakt; tooh b eef~
hij .lle. van den helei: een fl.il1ke gestalte,. gebiedend
DOg, ieta edela en indrukwakkeudB yereemg~. met ~e
kraeht. de ,iugheid eu het vnnr van den r~:"Ig.r. dIe

'00;8

0"1, ,J' ".1000
ktj .•lapP' qUali...... elgeddD tel, 1 o~
...••.'
"DIf'.
.
..'

H"

.
Iwarte
...ngd, lotd.t het te~ Inte", In ...n groote
,
mkoolJe m.... ,.rand~rd: .:n n~~,~~~' n~·:~ d::.
omstan,dar; tr;.p:n Dp dte m:~~,~, die" .,.~_nlr*~ :"i'k~
.•..• Ik onthaod u de boeehrlJnug no .. et WI g U

hi.,

gr.oht i. blijkbaa.,.~.gettemd legon den M.
moooell .gD oieowe briled....

,an

J~~.A:t~ ~:t:::=o:ten

SamarsDg.

"V,

3])1 bmsoH ):" •.';;;;;;;;::;O';;;;;;;s. D. Loc. ontring
een telegram !lit Soer.bai., m.ldend. d.t geaegd. Co~g,el
... rs; d.n 15.n Mei g.opend .al worden. Dlt '"t~tel
il ..rmoed.lijk alle.n een govoig ran eeo. ,ertrllg>ng
in d. opening nn d.n Sta.ta.poorweg.
OF:£ll.l.. Wij malten on18 le.:r; indacbtig, d.t beden
&fond >leor het 0 peretten-go.el.ohap &&1 ",orden op·
" •• o~,d: d. Oper.·bouffo Gir.jtl. Girojia, mat wellr.e eon
;Qrigo ke.r lulll; .en boit.ngewoon IUoO.' boh.ald
w~rd. 1'. Heer Bergo. Depla.e hoeft jui.~ . dl t link
bij 't bogin van Iyn weder'Gptredeu hi.r tor pIlato.
gelr.o<en, om h.t publiek 't bowij. t. 1.1ere~.' ~It het
.ediet "b w.lk .ijn troop door d.o ,.tdWIJDlDg YOn
een p':'r leden ondorronden ho.ft, niot ..n dien a.rd
io, aiR lommig.n lioh ,\lOut.lten.

Victrix, Mo1ema,

la"d te gefen uih"Qaring.

O.RLU1GI werd door een Brll••eleoh blad gemold,
dOlt •• ker. he.r Ronard, te Sooraboi" Of erIeden, oen
fortIlin .An 641 millio.n h.d nagel.ten Ian ,.tre blood.
a. d.
...erwlnten, w"arOl!der ·nrt.beidone Bolg.n •.
beoren Renard-Borel en Reen.er'-Borel, mIn"ter van
Op.nbar e Werken. Th.ns wordt .. n het IHndtl,blAd
~a" .dotwerpe" uit Brulllel geechr.,en, da. b.doold boriaht ,an "lIeo grond i. ontbloot.

_ T. Gouda in bet Oude-Mannenbuil wordt sekere
heer Byl vo,ple'gd, die oich •• dert bel ove,lijden. det
Koningin hetft bez,igg<:ltouden meb het verY'''.1 dlgen
,an een m'U80!eum vall gekolpt pa)ier, ter eere der
overleden Von tin en dit den Prh. van Oranje toelond; kortgeleden heef't Z. K H. het k"llst~.rk
hruggezonden., ferge1.eld 'laD Ben vereerend Ilchr1Jven
. en een vorstel\lk g•• ohenk.
_ De g.m.entorand van Zutfen· h.ert b.sl0ten tot
het .angaan eener goldleening .1 1100,000, .enten·
de 4)12 pet. om d. koop.om der ve.tinggronden t.
'betalen.

?

DB Sr.t.TU!I'IlU"E OJ!N,I,lUO v.n .r1'A ii, n... do
VOt'lteil'. vernoemt, al. geeindigd te belohauwen. De
Controleur. keeren by h.t Binnenland.ch Be.tunr
terug, maar wat men met de teei:enQI\li! on J1lantrios
tal .'IlYAn~.n wardt niet gellleid. Over gebeal J.va

.

ron t7:am~! V:;~;d~!~~ ~·~arVi:di~:~.sD::~'v~:~~
en werdeo ' 300 kn. verkocht. K.toenfl,uw. Tm hallw;

B'i~F;I~8~tl;ft

f,OUW geolemd, ofscboon de

iii da&rdoor op 262 kn. vertoi11derd.

gegeven .all een geexcommunic •.ituciJ,n kooing, die
krauk leg in een der Jlge.tolen" p.leit:en.

Hi.rdoor he.rt Rome blijkbaa. . .n Iwoeen tlon godaal1,' 0( geloond. da, d6 roof 'aD deo Kerkelijken
Stut metterdud g.lo .."rilegiom W&I; Of '11'81, dab
h.t. om welke redenen dan ook, in Victor Emmlnuel.
.blolntia oeo' der aerate begrippen YIn zed.lijkheid
aobeoden dorst. Is bet eente Will', d.o yanndt Romo bur ongelGO! IOJ:. w.~ het ..If....gt. II d..rontegeo het tweede Wllf, dan bebben"e hier, legl ·Iij,
een droef voorbeoild t. mo.r .'''a ee" geellejijke mailht
die ,iob de 'leiding der ge8lteu·' ...nm.tig. en verder
de b.ilig.~e nlmen, de aerate beglnlel.n der. tedeliik.
baid verloocb&nt. Bn in· beida ge,aUen ahe we bij
hetalngrijpeIid BObouw.plIIYl1n Vio~rEm"'n.llei.
laota" ••Iviog YOOr betlim~rtelgk b."VI ,ail BOlD ••
inn.rIVkeon1rDllbe~d: ofdoordieo. oe oel,•. nle'.1181,","
wah. . .gt. Of. doo.dlt ." .~,eDdendo~"~

,...... 1IIe. IIlDIIIII. W•• d. GlllliaND willeD " . . .

-P~ 'n ; n " h; ",.." "

- Doot d.n ,erilieatour Boudriot, bijge.t.an door
den ond.roobout Moorte"" .ijn .chte.lIaald bij den
Chioee. Lou II Ban 100 thaU opium, wa••bij de Obi·
nee. Han Oen Gwan b.t,okien il.
(s".-. H. B.)

Kort en .Bondig.
T. Loodon op de nieu". Teem.kado i. een .tond.
boold ontbuld, 't ...Ik men door voor .John Sto.rt
Jliilr he.f, opgerioht.
.
De nieuwe Koning "an I~li. h."ft, Diet minder
dan d u i & 8 n d paarden, un wijlan 'ijnen ,-.~der
to<lbohoorende, pnbliek doen ,.rkoopen.
Te l'reiburg, iu BadeD, be~oek3n ft!holieren zoo
drak de berborgen. dat de diltri.t.· regeering ,iob ' genoodlalr.t h.eft ge.ien te b.rinn~reo aan eon mbistedeale ,erordeniog, waarbij bUll bet be.oeken 'an Jer··
g.Hjko platta.n wordt ..rbodeD. De Bohooljeugd aoh\int
daar ..0 fro.grijpheid te Ilboreeron!
Ben ai.o.. ",licle rk Ferri. i. tham te ,erhijg.n.
Het i. Ie 1""larcJ-barr;m;tre. Op oeo _ijd.n .a"doek met
bIBuw.n rand lijn ari" heereo Itgebeeld. De een
boudt een paraplnio bOfen bet hoofd. De ... paraploie
het we~r. Zij oiet
'verlndert ran klenr noar gelang
lioht rood .1. het regent, pllr••1. het weG. TOranderlijk is, en blaow all h.t g••bdig lohooo wdr il.
De ..obite.t fAO Lanteren te Uhreu't beeft don
....ten prijl (flOOO) betlald foor b.t plln V~De.n
.ntwerp ,all heL krlnbinoigeogelltiobt by Def&l1ter.
Van 1850 tot 1876 itIeI. be,olking Tan Arnbem
met 92'/.% vermeerderd, die '"0 Rotterdam met 47%
deD Halg m.t.89% •. Utreobt,86, Am.terdal1l
die
29!1.. G.~ningeD 19 1/., L.ideo 18'/.; Niime!J$D 9.
Am.terdam predik' ..n, Mormonell .en!leling io
iD, ..en loho~l'je op dl'Bglantleng..... ht 8n maak t be•. k';"lilIgen,. die .. let. ill de gt••bt· maar .in eon groote
kQlpgedoopt wDN.o, athrcllwelijk iJetiaobt op die

'"0

'"ll

r"

442 dito mk:. DemHongan, 20(j dito mI. ~\

Do hand.1

he.ft

loudoende

terecht komi; hoyeodien .ljn e,. die hun aceoorden
niet kUl'lnen 6.fdoen
Tt'genover. daMn t081tand wijst het "dre.

,~p de.

~:~;~~~i~:~ d~:nd:r::~~::;,tlO~:!::li:! ~:Ot;d':p td~

o Afuad.an werden I83U bu. J .... , 400 bn. Pod.ng
e~ 'l/t9 bu. Santol!l.
TABAK. Op Morgen _ijn bij inaehrijving ~an de
markt lllll pakk. Java 10 en H. V. KlOSS dlto c~ '
DP/Kajoe, 922 dit~_ u:-k,_Ketanda.,.DJ 606 dito. 1Il~_.
n diloriik.-C.frvrWB/KRBS. 502 dlto mk. MITempe,

UIT SOlllt.l.llA.I.I., 18 MBart. De yooretelling VAil
Dr. SilTe.ter .n Prof. Fay ond.rrond gisteron avond
een levendig.n bijfBI.
De opkom.t wae .eer goed. - d. rooette bedroeg
ruim 11800.
Eenige Hoden gedroegen .iob, onder de voorstelling
door ProC. Fay, uiter.t kinderticbtig. door te lohrenwen en te gilleD, terwijl 't in de filal donker wal.
De Heer Fay- ,,11 d •• roIil in 't lerrolg, gedurende
sijne 'ferriohtingenJ r.a.1 en tooneel verlioht I.ten.
(Eoer. Ct)
- De hpitein der .rtilleri. Lambortl, van d.
consbructiewinkel, ia l na 14 jaren onafgebroken dienab

-

de overige 13 _ me~, ~fbe-

aan de wee-a· en boedelkatnef' zijn glkomen, weiDIg

b~bo.fto

M. en 106 dito mk. Limp911i. De .e.. te-bnds voor·
ra.d hedroeg 0p 1 dez.r 52; .J pakken Javo, 0\'2 p.

.DII ST.l.ND.l.U\D' begrijpt de bonding fan de RoomIche kerk tegenorar Viotor EmmaoueI, den Roov.rkoning bij uitnemeodhoid, in lijn Iaalst. uro Diet.
Hem zijn de la.tete 8&Cramsnten der stervenden toegedienA; hij i. met kerlr.elijk coremoni.al in gewijden
grond begr.ven, en ev;]. en Ander is gelchied met toeBtemmiDg van don PA'"_. Hoe ie o."t all.1 ou mogelijk
ten oplichte laO iem.nd. o,erwien d. ban.loek is nitge.proken en die het gereofd. niet teraggegeren h.... ft
aao den wettigen b""it ter, ja bij wien nag ,oor, nog
na .ijn · doDd Ipoar of ,ohada" te anldekkon il gowee.t
,an welk. poging oolr., • om het bedr.,en kw.ad te
beWron". Victor Emu,.nuel had ..,hi.r .11. kIoo.tar·
go.der.o gooden p'Ye ••rkla.rd, hij had .elf. het
hailig p.tri~ooiom v.n Petro., den geheelen Kerke.
Hjken Staat,'op de kleine enol.,. van het Vatlo"ao
DA. bij .yo plil geeticht Itali'; getrol<koo, 011 d •• niettemin beelt Rome ablolntie en ..""amentegeoi.tingen

deld voor 45 pOt.

I

De Heer Mr. Ooster, proaurrlur-genera.l troedt af,
en in Eijne plQata zal, nUl mell wil, banoamd worden:
Mr. La.t, noeger die b.trekking bekleed hebbendo,
onlangs TBn verlof uit N.derland ternggekeerd.

6ll

1 1,347,000 verlies geleden, dABr van de re.t .d!e

iet& roear teekenen van leven geefo. De IloteerlIlg un
goed ord. putt. is 51, ord. -G0 groen Pai.lOljroean 521l).

hin geoocup~C;~:L~::en

,..n.<'\ ",:,-,~,Jn "1 f--.",!-;

met nitstel van betRling

~:~i~I~.:~~n2~:1:r/~~"o~co~!~de~~~t~oif:,::~ii:~

502 pk. lllmk M,Tempe, on 106 p.k. mark Limp<lli,

h"'U;; BA~.1.YI.4.

~lr-.r;'" ;~l'--. !::,,'I ! j',':.

Rotterdam.

!;~~d~~:~nS~::e~~;';~ I~~:~o:~3 1:0;n~X4~a:!i.aaNol:~: ~:~!;~~~~::b;p:::~e:rLn5;:u~~~~ ~ij~ ~U:oo~i~'::~~~~
:Musc., en 3 Yn. 53 kn. :Foelie. i'aba.k. Aton de mllrkt

Rowl.nd.. Hij werd opge,oed in een "a.shui" te
D.nbigh in WIles; meU deed hem in de leor bij een
handwerk8IDau, maar hij ontkwam all !ebesplljongen

D.

Arabieren in Oost-Indiii.

u.otter{lam, 7 FehrUi\l'L

_~g!?gual~~~ ~~~II~~ ~le~oo1:~~ ~~:~I:; z~::r gj~~~

n!lar New-Orlaan8. !rier vond hij opneming en werk
nnar .yn .in bij eon kOQpman den heer Stanley. Do.
!e hicld Viln den yluggen knaap1 :nam hom tot z:oon
aau, maar verr.uimda zijn testament te ID6ken, z;ood.t
bij den doDd van zijn weldoener de jonge man soo
arm was al. te vorell . Stonley nllm dieDst in h.t .ni·
delijke lager; h~t We.! juiflt; in a~m :jrooten Amerik:aan~
ftehen oorlog; hij werd gevang.L genom.n en na den
Hede op de .A.merikHHnsohe bond5.loot geplutet. Hier
WI! bet dat eenig. boriahten hom met d. firm. Ben·
nett in kellni. bracht.n , die nn dikwYl. van .ijn drie·
voudig taJent: rei len, ondeuoaken en schilderen, profiteerde, en hem eind.lijk tot den to.ht door Afrika
uihond.

Batavia

T.

Voor een halfj •• r ougeveer hebben •• D.lDtalkoo~
He den en firm.'s te Boer .. b.. ia aan df'D gouferoeur..
GC'neraal een ndres gericht, dat weI waar~ i, om te
word.n gekond.
Het i. eon I.er uitTo.rig .tnk: on.e raimte 1..1
niet toe het geh ••1 t. pla.t,en, danom ge'eD wijh.t
volg.nde uittrek,el.
AdreB ••nten wij,en op hot gro' t. ..ntal Cailli ... ;
menten, dat ta 8. in 1876 il !Oorgekomen; en wei
een ,an een Ell; opeel!lche fir~., maar 28 nD Chine...
zen met 1 660,000, en 18 van Arabieren met f 246,000
pas.ief. B,..ndien gingen 9 Cbin,ezen (p ...iel
j' 1,170,000) en 8 A,.bi.ren en onde,e v~.emde

Koffte. ,0ortdu,eDd fiauw en slil. Suiker j'/2 it

Ulr SOEll<K1Jl,TJ.. De b.diende ran den hee. L. v.
B. to Djehbree, die cenigen tijd geleden wegg.loopen
is en verd.cht werdt nn dier.t.l bij genoemd oll
H(er van plardentuigen en ook liter van don grooten
diefltal vall juweelaD 1 en~, is looreergiateren in da
Chineelcbe •• mp door den h•• r P. gevangen genom en
en lit nn aohter slot en grendel. Da pomie i. in do
I.obte d..gen gelul<lr.ig in het utten faU •• hurke.,
al. het nu maar wader niet koerang trang is.
_ Op Tjojoedan, oen Ohin.moh nedertetting in d:
verlonging ,an Blomprettan, wonen ang.veer 300 ObI·
neer;en, die nog geen .cte 'raD eigendom of van reaht

8Qhruft men IBn h~t Soer. Ot.:

be1:~:l~: :~~ 8!:

. Faniissementen van ClIineezen en

HANDELSBEBICIITEN.

z.l het bdalter worden ingeyoerd en mi •• chlen kunnen _ij d••rbij gepl'Btat w~~

de door

;;v:

& 26.
OVK8 )lJ: BlI1lucnTa .UILIGJ: . 'Vr.AIl" der Torken, , KOFFIE. • fgedlln 845 bn,.l.,. per Priol nil
die do lolt.n in bet b6(lin
.den oorlog on,trold
Oranjo. .
ron wiUen bobbeD, heeft . men io dell la.tateD tijd
nieta meet TOrn.omen. Volgao. een degelijk hlad. de,
dFI!i:;d
Nor,/d. AUI/. ZeiJ., IOU bienoor ~ene goode roden bemOM CAO.
Itaau, namelijk dll mon.'" KDn.~ntinop.l di~ pall ••
I II d. gi.terdn arond g.houaen ..iling il IUe. fOr·
dium, de ,lag ••n doa profee~, nlet .moor ~...,t. Reo
koobt 01. ,olgt: 215 pk . JM. booldm. DL G dDor·
Itlli.ln IOU d. ,llg r...,dt ,oor gerolmen tyd fa~ de
e~n 23'/."" eo 46pk. dito boofdl!!. Boemokolo.,
bew.kerB dor groote mOlka. gehcbt en ••n het .mu~
dooreen 2Jt/';I. 0.,
'
.
leom to Tarijn ten g... bonke g",~.ton hobbeD.
EIIN OONFLHJl' dreigt te, oDtsk~1\ ta•• eben. do BieirZeetijdingen.
loh. Rege.riog en het Vatic. c. Het bottert de
beuoeming yan biBBCI/,ppou. Bt;;lGren wH .Jowel ~e
Buttenl. Bavens.
keole ala d. beno.millg .an l'ch houdon. Het V.tIBUSHlRB 26 Jan W.nd.ri.g Ohie~ Brow.,D.
caan wil hei 66nte toeltaan,
laat.Lo niet .
BatB'fia.
NEDBRLAJ'TD.
CARDIF]' leilkl ••r 1/ F.br. Navigator, n. Anj.r.
GBBBNOOK 6 F.br. Gotbenberg Me.be.loe., T.
_ De nieuwe bronlon
] onderscr ':I~den !.ioh
J ara; Wieland, Vogellang •• Tagol; AUne, Mo. Bride,
door een neb en dnidolijk " ,-",!. Zij ·,ijn "at kleiner
v• .rA". vertrock.n Tbrnlh, OJark, n. Jon.
sn Jicbter dan de kope:ran cent~n. ban de eOIle zijde
ziet nL) n het waardt).merk. ,1 cen/ I _ in cen,.I,.uwer..
Sclteepstijdingen.
krans; san de andere lijne een 8t,a;.n~en' lee:aw met
ST. HBLBNA15 Jao. H.t barko.hipS.bioe, k.p.
den pijlbondel <n het .waard te m,dd<n van het
Williams. van IITa, naar ,BOlton ~fI~ ,Iuiker, i. AlMer
rlndaobrift: "Kooingrijk der Nederlaad.n", wat beter
met ,chide Ban bet toer binnengeloopen NI ond.t·
.t... t on linlijker i. dan de groote W der Dude cen·
look "ord het .oer ~"n land gebr••ht en ?erep~re.rd
ten. Eell g.kartelde r$ud omg.ert het gebeele st uk.
.enige noden eo alnlken gebreeu"d, Het roer II l!'"
'1 _ Z. M. d. Koning, zoowel als HR. KK. HH.
der aBDgehang"n eo het ..lacbip' binoen een p..~
; p~flS _.Frederik· en prine Alexander'- hebben ,oar een . c.gen de rei. ,0arbetwD.
'
;j aanllienlijk bedrl:g .an _kau,ten genomen t ,"00, een
Gepraaide Schepen.
: door do lied.rtafel Kun.toefening te '. H,se, ~"o, d.
17 .ran. op 33°27' NBro en 39' WL .• Alomaria
: nagelaten betr.kkingen dor ben1anning van de Fr;,,·

MnZIH.Ul'l'YOIIBIlllt. Dood.rdag den 21 Mlart,op
het Paradepl.in ,an
tot 6 II, uur d •• nlmiddlg,.

V8n opatal, van

Amsterdam, ·7Februari,
·.o:~!!~~~k!::-~ti~o~:. o;u:~!a~:;'~d~:iih

Enropeescb Niemrs.

d'

'd d

onvolle 19be,

6r

".t

da~e.~rd~l~:~;:~.~~~r:o~.nO~j!e~:g~= :~:~t:i'~:~

_~_JL _:.1 o . . . . . ,4.Q'I'j;\n. jllarIijks op Ja'lB ingevoerd, lan-de

m.rkt to breDgen. D•• lbij mo,t crediet worden ,or.

£lito wk.

leend en het hQ!l./!t

1""11 ,1tm t,........ l ..... .t ,,11:u' IJODsnmeLtoD

af. of do tweede band in .t.at i. het ""Dhnldigde
,,,on den groothandel af te doen. V••k i. dit bij uit-

Manilla.
INDIGO genoot deze weel veel fraag en 'fODden

hlijvj]n van bet&.lingen onnwgelijkj dan moet ai_tel
wo rden YerleEnd, mllar wen.('bt de orediteur -

luim 300 kn. Java koopers, D e YDOrrilAd ill de Ie hand

inzngs in de u.k{:;n VAll tijn 8ohuldellPr. Dit il,ondoenlijk a18 d~ze zijn boeken in fu ll vnamde t..1

oem

we~?t!ft~~~~~;n:~~!.7i~~;:;:~~~t.!:u ~~n ::;:;::;~~~::!·tEi:~~~i~~g:~~~t~O:'~~::~i.~:~l;"
~~rlC:~r::" !~ ·i~·:~:d:~;tr::o;e:eilo:o:~ ~:lo!:;:i~
;~:~~e:~nK:~~:~:rill~~:ntot iot~t~:~:re g~~~:i:~e::'O~:~~ wordt ook Dog
OlD
·"orlt~ "
J

nig belang en bGPulde zich tot eLkele p&rtijtje. par·
d,'ll de tegen~oordigo
1
1'l1JDd~ 51 /'}, a 52 c.,

lI'o~d~~ER.

voor

..

w&t acbt;ergf'Joudon

go~d ordiualf J.n,

k"~:7~e~: k:b~:ondit"ur

.1s '~omlDaal to bcschou...

surl-I

DOa,m8C.. 11, t.ot 1,0 24 ~.". ", 26, en. 9L." kranJa"ge J~~a. ex
An}~e~m.e~. ~. 11/, .•Ja~ en,kele i.l?ed, tot j' 26
di ve~ije merken,

0, , ,

zOOBl. re'~d8

;~nn'.~~~e!~.:J ~~8aS~/ T~rk~~h:o~re.11

17'/•• ; 22
Tweede: 665 p. Jna 1I T., doo...o bijoA 26 c,;
BUe' ·•• rkooM..
I.D.rd., 116 p. Jav. G W!H, dooreen 10'/10 0.;
0110., .erkoobl.
V;~rd.: 25 cer. Hlvana fI01/, tot 110 •. ; 25 p.
1
B~•• i.1 12'/. lot 36 c.; 108 p. Ja.a 9 tot 85 / . c.;

2~~,~u~N~il~.

a·D •. mig W.i leer le ..endig en
vond.n oir.a 660 kn. nemor.; terwyl d. importou,"
th.nealgemeoD hunn" oiicn~1l ,orhoogd b"bbon.

Laat!,te·-j)erichten.

Rotterdlnn, 7 Febrnari.
· SUIRBB. Ook gedorends d. l..tot8 "eek '8rk~r.
d. on.. m.rkt io een algemeen hlme .lomJlliog. De
omlet -an ra"e beperkte .ioh tet kleioe partij'jea

d:~ ~~~~:~ ~:i~ol~~ v~o~ '/ti:::=f.n~::ar~=~~

~.n

doet

~:eu::e~~a~er~ei=~~~:;;:~ v~;h~~~~l~::u~·~.i~:k:.!i!

R.tlwe. De .temming blijf' mt. doch de

verk'~c'ht~ ·"1011- "~k. -Ja'va

zulk een a.coord

de Ooaterling aQngifte van het .taken r;ijne; betaliDpD~

onu:eLt_lUgen 1illn o~~edut,de~d. VQor, 2'foo'.EJl're be~e~d
geworden, Willden I hw~r Ilechtil af~edlllln. 70 Tn

mod.gedeeld. 277 pk 2J"nilla. Aangeveerd per Amphitrrte: 666 pk . .rava H T (1876er). 275dito Balang
(lb'le.) en 392 dito J G (1877er). Voorraal op hedon:
8771 pk. 1 •• 8. 150 Sumatra, 833 Manilla, en c., 5060
pit. Oost· en We.t-Indiseh.
Afgedaan 540 pk. Java PaproDg&n per ElgiD; 401
dile .r G per. Amphitrite.
V.n Jav•• ijo bij inlhrijvir.g .angebo.den: merk T
in in eon driehoe. 1230 pakken; DJATI SARI 136
p.kkeu; m.rk N. H. M. Anker 1176 in eon kring
5y.7 pk., dito P. 504 en K. 13 pk.; Kriln 910 pI.;
M M 125 pi.. ; B D M 224 en pk.; Min ••n ruit met
B:..149 pk.; D L G 245 pk.; NGARES 211 pk.; L
- K]'75 pk.; SOMOKA'rON 46.; M B 1876 III pk,;
M S D 1876 96 pk; M S .r 1876 73 pk.; M S M
lS76 25 pk, All •• werd gegund uitge.ond.rd '22·1 pk.
B, J) M., 294 p •• dilo. 2<1.5 pk. D L G on 46 pk,
SOMODATON • .Afged .. n 850 pk. Manilla B. per
diteote lobepen.
De gilteron na beu," sohonden ,oilinge. tyn arg6"
'Ioopeo ..I. Tolgl:
'E.,.t.: 346 p. Java M: waorbove c • • en kroon, door.

w&der

'

&1 tot nijapraaJr1 en ~ch"Ilde .voor lijn nalw. neeltde
Oost -rling niet. Zoo r;iet hy in !,at failli'8emen't e~n

voo.r. deel; de .Ieohte debit.un ge.1t b. Y
.• aao de W....
k.mer op. de ~o.de pOIten houdt hii ,oor .ich:d.

~~~f e;~ig:::u a~~~~~ :.l1:n:~~~e :;rl:~l:e~:,:;D

:,::!

te krijgen.
De adrea.onlen erkennen dankbaar. dat in 1879 d.
b.reobtiDg YOU failli •• emool.mi8drij,eo by ....md.
008terlingen un de rider, 'an jn,title ilopgedragOD,
m... or i. mee, noodig en weI:
10. Het gabiedend voar.ch,ift, d.t i.d,r Tfe,md.
OooterliDg gaboudon i. sijn booken in h.t Maleilllb
metJ,.tijo,obe lett.,. t. houden. De groote kOilenfiD
.en ".rtoliull door eon tolk lehtikk.n ou ,~IOD 'f.
Thanl JY u elr sleohta weinige ho~del ••ro"dis lID don
gOltelden ei.cb nit onknnd. ni.t rUDoeD foldnen en
,oij' knnoeo bo.. ndion lohrij •• ti gobruike •• D••org
voor inlaodocbo kindoron IaO d.arm.d. gop(UlfdgWl
door un de hooger. burg.... hol •• eaD cursu in ho.k.
hoild.n to op.r eD, ".a'ian i.de'i die b.hcorlijk tau
1.len, Ichrij •• n en rekoneD, logon goringe b.taliIg
kan de.ln.m.n. Vel. inboorlingoD lOudondao bij'reeJllo
d. Ooaterlingon al. b•• khonde•• dion.t kUDneD. dOlo,
Bij de opiumpaobl.rl On p"ndj •• bni ••o b.,tlll r.ed.
hel ge ....n.cht. ,oorocbrin. AI. dla d. omll.oblige
fooro.hrinen vao het hand.J."olbo,k "O.deDfOrYlD'
goil door d. bop.ling, d.~ de r•• bl.r in .lk soQ!

~::o~~:lt~ o!or;a~de::: ::!o;:;~j~t~or~:~Oll~t:~.:

20. WyzigiDgen voraohe'piDg derbepaliDpaom.:
tro,n! b.nkbreuk. In 18,72 .word oeo ,.Obio ••ael> ,g~o~,
baird.l.ar,die tonnon ,o~ ••lte., r.iIliel milaard.. OC.
Ichoon bij 8< en bo•••n bad geboudeD ".r.d by na 8SII
,e..olgi.gw.genl bankbreok, nijg..prokOilweglill
on"edrnenbeid. wa~.t hij b."eord. nietta illllleJI

;~:::'·~w!!·tA;::!!:e:,n~~:.o~b::::~ ~:~d::t!: '

g.houdeo, d.t bet O. 14 •. geen ioziobl' ia hOD' likeD
krijgen en . die ,el. goed.,eo lIie,t baddenopCt.
ge,en, .... rd.n niet. rorfOigd. lool\attal'&IIfailu....
Illenten volgdeo 'aD.•od ....n. dieook op "'..IMoot»
beid rekendeo .. D.arentepn hee'A ·latarde.li1beabte:·
nilneminfj ,an. NO .o.deren Ohinoe. eeD grttoIeallOoo '
..• .. ; " ' ,
reelen indrok gem..~~.
D~ ad~uanten • ..,lIen ~mbeD'.di~ ond~l'1!~p tit
.oJgende· ~er~t'erlDgeG fOO~" , . . . . . . . , ' .......• "
IJ.AfIobslBng dar ~et.ber.aliog.'olseDl we~.,4Ot'
IDlauden .8I1,m.'· b.: .r1ikiJ••telden

"00

nUtpr......

,olgan 1I'Ogeni o•• rdre,.. b.id. Dfte bepatillg, me'
goede beJ""ling in 1856 gemo.kl, i. ..pOIl ge.ord...
in de hond
ooee.lill. ban,I"I...en. (le.n onkel
Ohi~~!~h of ..!.rabiiiih kuoiJwan i. "onDl1I1ra ..sn", de
onb.dr.,el\M bl;,;.en koeliee of underga..,hikten. flo·
.. 8ndilfD kan onbedr.,onheid een ,.,r~hhmdtl oiD.tao~
dighoid sVn, mur mag niet tol .t,.n"lnolh.id leideo.
~. Strafbepaling t.gen don .... md.n Onterling, die
.1. koopm.n ayn bOOlen n iet in het Maloiaoh m.. t
I,.tijnll<lbo karat.r. Ilo.'udt. D ••,t.gon kIn geen eorlijk
hlnd.lu. b......, hobban.
c. Str.fbel'ali:lg O{) het onlbr.ken ,ao ••n oren_.o
ing'll"icht rogi.t.r der j.arlijkeeho balon.en.
tZ. Hoi enhle ontbr.kon un booken o.er al don
tijd dot de OOlt.rling .~O<'r""~ i. (oi.t d. baporking
tot 80 j ... r) moot re.da .trofbur .ijn. en duo de
WOOrd6Q ,tor uti.l.iding l\inor Bcbuld.'lCher." nit hat
wetbosk van atrafteoh! .oor inlonde,o weg,_lIeo.
: .• t~jO(b"p~li!lg I.gon olken inkoop t. kwader twu w
op er.di.t god •• n, .1. {ami.l.ment volg! en uil d.
boeken of balono blijkt dat do.tijd. ro"ds eon lohr!
b•• tond;
f. sW.fIle iftraf op de ,.IBche beeedigiug d.t ,UuH is
&angeg.nn,
8 e• H.t b.h.er d.r I.illi.le boedel. moet .orden
,erbeterd. Dd: t'er,..nging del' Weelik.wiJrI, die uit
haren •• rd l.ng,aam ..erken, is moeilijk, £l.ar het op
don dUll, to govu,lijk ••1 Iyn and~re g.lobikto per!lonm.l; te rindI'D. Maar w81 iB noodig d,.t de W ~tHlk ...
mere agent.n bobben op d. ,ooralam.t. pl..iaen
buiten do drie boofd.t.dell. Zoo.l. h.t • u go.t, komt
,ao· '.UIi ••• menten in h.t binnonl.nd. ".""doo. da
t~.ede hind foora! .orli.. lijdt, wogone gebrekkig
to..iohl ge1!'oDnlijk uieta terech~. Noodig .. blon
• dr.... nt;.,n'

,All

g":~ ~:ho;;~~~:m::o~~::;. dr~ d'eg:~~:~ki~; U;~o~t:'~

Of met to.logging.
~. belloellliDg un ltundige personen, door po~iti. ell
opfoeding boyen neemde oDsterIingen Terhtl'feu b. f.
notarilllen, die uu 'ijn uitgetllotf!ll;
c. boboorlijlm control. lio\8t buiten d. relid.nten en
identen om. bYv. door do pre.identen der W•• ,,bm.... met .treDge en Itrong lQ,gop •• t. bop.Hngen
om Toortrarende en energieke afdoening Tan uken
te ven.ekeren.
4°. Uit de orediteuren behoore!J~ ala drie hun ar
het ,.dIDgen. door de rcohlerlijke macht osnige te
worden aangewe.en al. ra.d.li.don bij bet beh ••••
50. Het O. M. behoort bij .lk g...! van f.illi ...numt Ben ondenoek: in te Btellell en niet to wacbten
tot de crediteuren een ..anklaohl indi.nen.
60. Bet.re en mind •• koatb .. o reg.ling dor ,er- en
ont •• geling on bep.ling d.t d..... md. Ooeleding,
die gef.ilIeerd. en niet gereh.biliteerd i •• goen vDogd.
J

/II.. •..

executen:r of gemlohtigde mag £ijn, en dUI!! ni~t qua~
Ii op t'!en8 anders naam op nieuw handel mag drijron,
tenzij flO rechter op grond van
gebltlkt-n goede
trouw van del':a bepalirg geh.eel of gede~ltelijk vl'ij!ltelling .orleonl.
70 InvDering der bepaling, d.t ook n. de f.ilIiBten in 80hentverlrlaring lijfddwang kan worde.n gevordord meb machliging un den rachter om wegeD! go·
bleken goade trQUw of OlD andere redenen den lijfl,\:~
dw.ng ni.t op t. leggen, .Zoo ,oor ietJI," zegl het
adT.'es, I din heeft de vreemde oo!terlillg cen af.chrik
foor eenige nHH~r;.deu gij£eling. Lijfl'uiwang b~W6rkt
wondoreD, lijfldwang doet kapitalen uit den grond
'ferrijten. De hemel beWAre da-.n oni: den groothl.ndel,
dat Quit aene OiHerltandige phililothtopie dan IUfs ..
dwang Toor neemde OOBterlingBll afschai1'o.H Van de
.henge toeponing .. n den lijf,d wang verWlchten de
• drelsanten ,.e-ol heii.
, Wij berh.len het,,'- zoo eindigt het ad reB, - .in
1848 i. in Indio d. burgerlijke .otgeving ingevoerd,
in hoof.llrekken geh"ee! geiijk mot die in Holland .igeerende. Daat'moge het f.Ulietenreoht goed werkeD.}
in Indie werkt l1eb JIIlecht~
• Dauom gevfm wij UW6 Bxo. in ol"erweging, IItappen te doen Om in dele ruaterie de Indil!Oho wetge"
ving te doen wijligen c.)nfJrm de Indiaohe toestalJden.
In bet moeded.nd moge de klein handel. de twe.de
hand. op eon boog .tandpunt fin ",orsmoit statn, de
kleinbandel. de tweede band op JI. . . ",taat grootolldeals uit. Hoemd" OO.!Jterlingen, w':-.::!.foudel' er, SOD alB
tiB ondeninding gsleerd hcefli, belLJ velen zijn) die
in mQ~itijke ornata-neigheden elk. begiulel van eerlijk.
heid en goade trouw laten ?"aren en aaardoor '"air:
un hunne m~deh.ndelaren een Terdeddijk Toorbecld
.tollen.
))Daarom dan ook. werken die wetten 'LI)O 81eobt'J
welke yoor We.teuohe toealanden r.:ijn gemaakt."

tun

Gemengde berichten.
Volgeul de be·
Ichrij,ing fan Dr. Bertberand in de !"Oorrsepondence
generale A.lgerienne, ie Algi... wei het g6zond.te
land tor w.reld. In 1864 .tienon or nL niet minder
dan 162 penonen op een leeflijd van 100 jar.n, en
onder do.en werden 4 men.cben 115 jl8r oud. 6en
bereikte den leeft'ijd v'an :_17 en een snder dien Yan
118 ja.r. Sod.r; 18611 .ijn voorto 123:) monoeben ga·
otonen die een leoftijd haddon ber.ikt .. n 80-100
j.reo. Van bo,engonoemden w... n 631 manbeb en
859 ",ODwen.
KLUNllllD VAl( BEll' 08001' MA.l<. Herman Conring.
de groote geleerde der 16. eonw. was _00 good tbui.
in aUe ..kken 'an "eleoaebop. dat bij op .ijn tronwdag llijn br.id Iiet kie_on ·.rien zli't liefot tot man
wilde habban, oen doctor in de Theologie. do B..hten olde Medi.ijnen. Zij koo. de medicijnen en de
dag YO .gn buweHjk
ook die "ijeer prolllotie.
Hij bekent .elf in een _ijne. ge..,b,ifteu. dat hy d.ce IUMM ken., IIlI.en om geld.lijke ,odenen. en om
de meeniog ..n het .olk. d. bello had gooord ••ld.
Weldra werd' bij profe.eor ill de Moci.ijnen. Sto.lknod .. · en Stut.reebt. te Helmatadl; '118n gebrQikte
b..m aI. ofge_.nt in de g.. wiebtigote 8tHtkllodige .an·
gelegenbeden, on .ijn ge.oh,iflen ...aeronder .i.h de
tbeologieobe' en genee.knndige niet eonl be.indeo, be.
.l••n _groote 'oHanten. Dole man ••00 greot YIn
goeR, 11'11 klein' 'an g••t.!t. on gebo.held. Een .i.ke
IllDd"delman .oDd eon. rijnrijlnig met ,ier purdon
nur de .teil, waDI OOD.ing
al. d ..ktcr ....r beroemd. Bel. rijlnig kwam on Ooning .tapte in. ma.r
de 1r000tlie. reed Diet a'. Toell men hem ",oog, ••arom bij nlet 'dortreed, oeide blj de' hij.loblte op d',n
b_dlon by' mo,n- Ifb.ien. Die .it reed. leng in
bet rijtuig, leid.'·llIeD. II da~ die beer' ant.oordde
de koe_er .er.onderd.
dien bad ik mYD ,ier
puorden Diet nit den ,tal b.bo....D to halon; hem bad
ik ...81 op min arm Imnnen dreg. n.
GBZOl(llllBlll'1'OIOUl<D 11< ALOIKB..
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'00'

ED
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lll1I1OBUTI80nn U1ID .. T.

BHalilli.t."Jgendioop·· 'Bieil"juNdeg ,00rge,.I-
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~_~"Ullle,,~erjubangen tegen dll1lprg•• an 76

t1fJiiDo.:alli~n,,::;; :~m~"~:~b~~!e:~:d

0111.-.

GiiOltlpll. Wit aupdullP BQ g1DB bior~p

oen gaarhllken binneD .... bette1de '1t1 puteitj •• 0111
tagao oeo hapaald Un' g.,eo<1 Ie hebben, <1... bij oenige al'IDB kiDder~n .. ltollOht& il!.' t'n~h.l~c._ Da kibUer-:friend b6glf .iob nu logen bet bepaolde UDr det do
palt.ilj.. goroed loudenlijn naar bet kle<reomagllYo
en a.ehb de o.orj... Daar bij geen lIeld genoog bij
.lch had, ,eraoohl by dot d. winkeU.. o.ht mel bem
1011 pan, hij I,'U bew t.bui. mllda" ,0IdofD.
By d.
ga•• h"ken gekom.n, noemt de beleefde fr ... mdeling
den knocht d. j •• af en roept door de dour d. ju(frou. toe: ,Weel 100 go.d .an delen mall d.76 te
g",on." Ver1,ond.rd kijkt do klte,mlker ale hij 75
pa.teitj.:t. "oor .i"h· liet inp.'{Ien, maar nog maer 'er'
wond.rd i. d. jull"",uw t •• n Iii boon dat Iii 75 ftano, .
moot bol.JeD. Hot jongo men.ch b.d lieh inmiddel.
!lit d~ .o.'on gom.aU.
BIIRlIBRIOIl"'.
Bij b.k"ome bierbrou..... bekomt
B.r.nd Bi.r b... tondig boroerod, bait. balogen bruin
bitt.r B.ijeroch bier, bij.ondor bemind bij broarderlijk
bij •• n blij.endo. br•••• bemiddel<lo, bahoorlij~ batolen·
de burgen en buitenlui. Bierhatende Ble-abu. br08~5rB
hewaren bijwijl.n bij".r brnt.,I, Beij.ncb bier bekomt
b •• tl.htig beroord; bedwelmt, bon... ld. brengt builen
bennI, be.or/:!t berooide brain en, b8Tordert breede
bo'i. bOlUbnikon. B.kom; Ba•• hUl bater, blijft bij
Ba.chul. BelteU Bourgogne. Bordeau: bruil.ijn. bo·
.chillip! boo.aaldig :Bi.r·, beteDd, beta.ml, bolegon,
b..t Bockbi.r. Biordrinke.. l betorona beboo'lijk. bew'~zou "Bt" bliji: brengon, blijft bodaard bij bozoeke .. ,
begunaligeu, be't~l!e .. bij
Barend Bier, BierhuilltotlderJ Biellteag
RB. b.zijden d. Benro.

TYtffl~n. 17 Maart. N'Aarmen verzekert worden

er

ernebll'A onderh&udeliii8u gevoerd ins8chen den
Minister 'Van Buitenlan4Ube Zaken vall bet Rijksmini.terie en d~n Brifllchen 9.Qil>asladeur Ie Weenen,
uver eene alliantie tU8l!cben de beida rnogeudheden.
Kon.,lautinop<l, 17 Maart. Dc RU~8en zij nabij Boyokdere aangekOlnen.

'sllage, 18 MUlt. Mr. O. nn Rees, VicepreBi.
van den R3ad vau Iodie. heefL zijn ontBlag

dent

verzocht, en het i. hem door'
verleeod. Mr. ~etscher i. tot lid
bonoernd.

M. den Koning
gilnoemden Itaad

(Reed. gi.lere. ged«llelilk "/mprtid:',
BATAVIA dd. It:don.
V o..chillonde ..ildhoQ~-bo..oh!);1 te Paoloero•• n.
Mllong en Bongil 'yn () .ler g"r:~eld bebee. gobraoht.
T. Ayerblngic. wordt ec
\1enbaro 80hool opgeriobt.

I

Open bare VerkooD
to
Op ZalenJag 23 A1aart 18,8,
de~ voormiddags te 10 men, ten overstaan e,i
III bet Vendu.Departemeut van Samarang
van de o~d~rvol!!,ende VAST r~ GOE·
DEREN, In elgendom toehBhoorende Mn den Heer

J. ANDRIE U X,

EEN PAKHU~8 ~~~:nr :pn ~ieko nlbij de Ban arangoeh. ritier wijk Lott.r A. no. 161, bij d.
' ..pondiDg g.~ax.erd op f 6000.b. BEN BRF met BEN t;l'EBNEN BUIS en ••
gelogen aan de Znid.ijde van de Kort.dom.t...t
wijk Letler B. no. 180, gotaxeord op f 1800- en
Ii. DR I E PERORBLBN op Pengapon wijk Leller
A. NoB. 128. 128a. 128b. r •• pectivoJijk geta""erd
op f 125oo.~. / 10000.- en f 1600.526
Mr. J. R. VOilTH.
a.muong, 6 Mud 1878.
qq.

•.

Op Dinsdag den 26 dezer.

J

Vervolg der Nienwsberichton •
llYOI"!!".'. Eenige in.onor. dOf bmpong KoungMalang It:lagen o.er den lut, dien ty ond.rrinden 'an
~an eigennar u,n eenige petaka in die kampong, doordieD dele in gebreke geblef'en i., de noodige inrioh.ingen t6 maken tot borging of wegruiming der fa •••ie .toffen .
Z~ h.bben de.w.go hunne klachten reed. bij hot
kamponghoofd iogediond, doch de ••• ohijn! den eigenafir .an bedoeld. petak, (e.n rlike hadji) niet
te durren.
DmISOIlJ'l TOlOSTA.NDJllI'. M•• ndagmiddog om 3 nnr
p.....rde lang. d.n Bodjonglohon weg een <wau be• ohonken Europeeloh burger; bij do kampong Gordingan gekomen ,i.l hij •• n deo kant van den wag
neder en wars .. eid ... in diepo ru"t. Niet J8Ug h.d
hij d... golegen, of htj werd omringd door Bell Iraep
JaYfl.ArJlche kinderen 'au 8-10 ja$.r, die reedit gflLoog onlwikkeld be. ken t. zijn a'll 01' te mirken. dot
de man ~Bn benr.:t met ge'd in den uk: had, maar nog
ltiBt Ladden geleerd eaDS aoden eig,mdom to rflSpcc"
teeren. Eon bunner h.olde de beu", '00' den dag on
verdeelde duru den inhJud (f 3) onder _ijn. m.k~
kerl. Spoedig kwam bet gebeurdo e. n politie.opp •••• r.
in de nabijheid woonaohtig, toer Gore, en benee.d ,oor
da gavolgo" riep de •• terotond al d. kindoren uii .ioh.
do door hen boroman duilen terng eiBobendo. 01' 112
cent. na mooht hom dit gelllkken. welk bedrag door
den hoofdachout werd bijga,Jo.t en d•• rna •• n den beroofden dronkeman weder lor band ge.told.

,.n

DE BEGIlA1'U"IB
don Ohinee. Tong Koen Song
en zijne o.hlgonoot. beeft oon 'uigating b.t leven
gekoot. Onder de duis.ndan men.ehen, die op Ambongan opeengepakt .tondon - op eene wij,e, d.t d.
lijkltoat.i. bijna niet vooruit kon komen beyond
lich eene inlandlche flOUW mat sen Euigeling 'an
circa 4 IDa.nden oud. Door het sterke gedrang, 't welk
onhtond door de pogingen der clYale,ie om rnimle
te m.ken, .i.l de bedoelde nou" op den grond, en
kwam d ...bij me. b aar volle gewiobt ter.ont op bur
kind. dal lij in den ,Iendeng dro.g. Het ... a weinig.
oogen1llilken later een lijlr.

D ..."oOMBR Prtn> HentZri" i. deo lOen de •• r t.
NieuweJiep aaDgekomen, en d•• toomor Stad Haarlem
si duage La yoren 'an tinea vertrokken.
EEX
w ... .,"H;"r,n_

HANDEl:..8TELEGRA.J.!,

gillteren door de LQc. ont.

Dl"i,,,,

m.f,l,H .•-l!ld-;

JP,l"

h.,m",

t"r'·..."Irl

J·.v~ gew. ber., den 18e~ deE6r 50 (H~~tl per pond
wu. Jav.·Buiker No. 14 gold 31 cenls per kilo.
Un K ...»oB meldt men one. dat daar in aen groot
uDt.1 de •• '. de betrokking fan bekol of d."hoofd
reed. langen tijd Yacant ia. zoowel wegm. onhlag
al. o.erlijden d. . . . rige funotionari",on. Berichtgover
eprookb un wei 60 II 70 plaato.n, WI$rOp het bo •• n
.t.unde fen toepaasing ill en lr8,rondsf er mosten
lijn, die reeds meer din een j_ar in dozen toeit4I':d
.erkeeren. Bet i. soo, dat door {Jell W'okil of WIla.rn8mend bokel in do.o leemte 10. gotd mogolijk Yoor'
Ilien wordt., maal' ungezil),l dit uatllurlijlr: eleoht. een
lijdelijko maatregol hn .yn, wordt do go.d. gang ..n
&aken hi.rdoor oekor niet b.,ordord. Dot er rede"en
fan lIood.akelijkh.id louden best.an tID h.doeld.
,acatare. te bestendigeIl. il OUI1 niet geblttkeD. De
"at word' derhel •• voQrloo,oel noodig in d. uodacht
de•• ntoriteilen llUIbowlen. We .. elen weI d., bet
• Cl n'ut que Ie pt'OfJi.uire qu~ Jure" in Iodie nog
.,teed!:! SBD. geliefkoold them. i., dooh lien nil'lt io.
.... rom dit olmedo in d..e .Ing.leg.nheid -YD' toepaa.ing IOU

moeten .inden.

TWEEJARIG VBRLOF: Aan den president van
d. read fan jllstitio t. Padong nn der A.; "Iiotont.
r.sident BQsch; majoar de. genie fOb L.nnep; op.i ••
ner Riem.na.
BENOEMD: tot lid tln:d ....d Yin lndic Notooher,
tot prelident ..n de JaYB·bank van den Borg;
.tot pre.idont Van d. r•• d .an j •• titi" to Padang
Spechigryp;
toi a,"iltonl-reddent te I.;iemlpoelo. Kattal Vil.er.
tot .spirant ingenis., bij do .. at ...taat Wijnmllen;
tot .tation.oher 1. klu.e bij de Sla.t•• poor"egon te
Soarab.i .. Sahc:ulol'.
GHPBNSIONNEERD, op ' ... oek, de inlandsohe
Initenant M •• k •.
Ban te~eglim van den Gouverneur Ya.D Bnmatr.'.
We.tku,t dd. \15 M•• rt moldt. dat de resident en
de kolonn. onder don o.... t. Engol den geo Ma.rl
op Bab.t B.too lijn aangokomen.
Het tariof der hdragon fAl~:-,f.lgolden Toor officieren iR gepnbliceerd.

Van Reuter.

Londen, 17 Maart De loestand is zeer dreigel\d.
Ret EngelBobe gepantoerd eBkadar Ie Gallipoli is
versterkt.

.

KIJII.ta./mOjJ.I, 16 :Maart. De RIl8SeD bebben
Yedirekoi.geleseD op oeoplatean, dill de Zwarte
Zoe bij den iopng . YBn den B08p01'1lll bebeel'8obt,
bezel. De Runlsebe troepen Ie Bldllir hebben vel'
stelking bekomeD.

Deratltioaliee vlln. het vrede.traetaat ,jjD nit-

sewlNeld.

150 picols koffie
mon.t.r. wa_..an t. be_ichligen .Yn bij dell H.or
0. A. R e ij e , •.
607
SOESMA'B en 00.

Publicke Verkoop.
Op Dingsdafl den 26 Maart 1878,
des morgens te tien uren
van het PERC EEL, gelegen builen dez. atad IN

WIJK La. A. No. 87. AAN DEN WEG NAAR HE'l'
ZEESTRAND. met het daarop etaand heerenhuis en
verdera bebouwing.

501

Mr. L. G, BRODIE.
qq.
eeD

.paD

I!i'WRrte

Sandelwood Wagenpaarden
b

0 ,

600

end e 4. v a e t.
SOBSMAN en Co.

Aangeslngen VendntiCn.
Dondcrdag 21 Maart. In het lohal VAn en 1100r Apon, on
'an pas aangobrllchte Ausi;rtlische paM'den tln koeien achter
het tokogebollw van en door Socsman en Co.
Vl'ijdag 22 Mo.urt. In het lokaal vl\.n en -door ·Wermuth ell
Van onuitg81oste pfiutlgoedeton in de lttaleische :tamp, door
dGU pandhonuer Roh Ing '!Joan.
Zatardag 23- Mnr1.rt. Viln eenige perclleloll in het lokaal yan
het vcndukantoor alhier door mI', Vonta.

SOClETElT AJJBARA JYA.
DONDERDAG, 21 Maart

Groot Concert,

Ad Vel'ten tiii n.

van

Madame MENDELSSOHN

(Voor de Politie).
ng.,olge .t.ohblad .an N edorl.nd.ch ..lndio van
187G No. 126. wordt b,kond gem •• kt, dat cloor de

EN

I

}:'olitie in bewaring JOya genomeu en lich bij den
onder8dlOut Sevan.tern te P~ngu.pon bevinden 36
Aoeijen on 11 sUeren. wa~~'.n d. eigenoron onbe~
bud .ijn .
Degen~n, -die vormeenen reel, 0 ta hebben op b&doelde runderen, knnren flO, binnen den tij.. 'an
,~ertien dagen, gereKend van .f heden, onder "fcrtoon
fan het bawij. vln eigen<lom, tegen restilntie der
kosten, terng e:rlangen.
Sem.rang. 19 M.a.t 1878 •
D. Al8iltanl.Resid~nt voar de politie,
591
MIDDELBURG.

(Voor bet Land.)

. . . . . . . I"\p hot R.lidenti.-kantoar t. PATTIE,
.,...
"" relid.utie J. P a.l ", be.t.at gelegenheid tot p I a I t a i n g Tan EEN KLERK by de
Compt.hilit.il op een mau,,1.lijk8¢~ traetolllout van

/70-

SIGNOR

ORLANDINI,

in de Societeit te Ambarawa.
En tree / 4 . ~

.,..,....

Plaatoen kunnen be.prolr.en worden in de
Societeit aid.ar, Donderdag mOr~[;ll Tau
8-10 unr.
592

Ben prachtige Mijlord
van INGENHOES en BUITENWEG,
bader:. g~lo8b. Teake.ning ter diHpo!litie v.n Reilectltu ...
ten.
689

Zij die voor die belrokking in aanmerking wenIchen te k01ll61l, knnnen w;icb per reke.t, ontl6r Ol'er~
legging fan bewijz:cn ~.n bekwaamheid en go(;d gedtag,
w~nden tot
den Resident nn J. par A,
MDOJEN.
586

G. A. WERMUTH.

A. W. SMITH &:

co's

weegbruggen Tan 2 tot 30 ton. D" tlccuraatatu, 10Iied.to en nelate weegbruggen, die er gornlakt oijn,
HO,t Rt>heel op 2:ioh fioivec e6n stuk "form en de is ingeg(H.su ljzelTen bak, liooda~

gl;:H.i'Ui.!l:~U lli i:\t5~ gWO~\;lll

Na afloop van de Paardenvendlltie
OIl Donderdag uen 21en dezer.
lollen wij verkoopen:

2330/3:

~~~5.

hout en gebonwen onnoodig is. Te.en. goedkooper
dan de gewone wpegbruggen.
Age n t. n:
251
R. W. DEAOON en Co, Saemo.i._

I

JCHVR

2337,'

2343 /

BAZAB.

24 kisten ll99 pees

4'j6'

Weener Heeren Schoenen eu llottines

CaI·leot s,

2339, 2841,
j
2346/7. 2349, 2352.
/~
2304, 2359 602667,
2874, 31l5l}. 3671/2. ;'..chadigd gelOlt nit Pranw
3674/0. 3857.
~ o. HI.
500
SOHSMAN on 00.

D11ES LURSJRS,
een klein maar pnik rartijtje.

I e 3~2 }l]en kist inh. tweehonderd
n!!J ;). Iederen gordels.

ViCl'

doz:

Zeebelchadigd geloet ex Stoowllct>io Koning der
Nederlande., kapt. Bruiu.
594
SOESM.:'N en Co .

CDmmissie Vendutie
op Vrijdag 22 Maart,
bij

G. A. WERMUl'H,

Vrijdag 22 dezer,
verkoop 1'00r rekening 'lID b.I.llgbeb~endon, faU,
748 .tuk. 6/4 Madopollawi.
124 kislen Potroleum,
24 Oorgie. hin Loerik,
40", dill Sarong hatik.
58
4ito K.in dito.
597
G }.. WlIBMUTR

Koffie,
Vrijdag verkoop kleille pllrtij

H

° f'Cie,

ee ...te tIIIoort.

pieohget¥ijlo.

B. KARTHAUS en Co.

1.89

BAZAR.

;Nog zullen wij op Donderdag
den 21 dezer verkoopen:

569

TELEGRAMMEN.

1I111en wij op ,endutie vorlroop.n:

t"jjn Billardlaken en Billardballen
in .tollen
4.69

fall

3 en 4 .tuks.
B. KARTHAUS en 00.

~~

BleRB JAPOIAISB
Copic,er-inkt.

D·ge~~i~:lf.di:tln:O!:::: n:U~:~li~~:ab:i&~iin

BITORB
Zwart bij bet .ohrij,.n en aUijd helder.
IW, .&lWTOI_ & II'IL•• t. P... lIS.

Boekhandelaren en PaplerwiDkela VIUI N ederlandsoh-Indlil .•". .de gehoole .e,eld.
Dop618 b~ al d. \'oornl8mete

(419)

,

YERTREl DEft

TIUlINE~

.

..

~. POdir ·n... · Atjob,

den 1408 oil ·H.D ..Ii ·elk........d . ~
. ' VAn B.l.TAYIA . 9ia ')fnft b k :baar Palembeg &n terng, do'.
. ,ikn · .... "Ibm_d.
Van" RlO'vW
14:&ngk.t.lia. S~ai, Pa~ob : AII'hA:o Dlia.r J)~li . ~'
terug, U . Uf(ln na a&D.ko,m lt der t'Xoedn Rug. nll\ilhoot 't'Rd
Ba.taria.
~_
VAn D.u.u u. 'ria BUlitOD 1m PODtia;ual.: naar ~j'Jlgk AwBng un:
wrng, d6D 7en: ~an elke~ nJaand.
.'
. '
Van SO.JU'-»~1A via 13I\w~?im naa.r Balldjer1l111.,wiJl en torug :
den .:lSen Tan elk., lllaalld.
,
.
, de:";~o~O~~~~~f~{l Y!l~aa~d.k,,,e:mr nail! de Molnkkon (III ter,l:'I~

ria

VI\D MA!:uilAllna,i\T,Koutei ,':n torug'J' dOH l e n

VIlli

alke maalld

dj ~a~a~!.~~I~~;~t:i ,:::l;~:r~;~I~t~I;;::'I.,~~·e~~~t~!~/~.' '~~~~r:~r t!ll Sil1~

Schee}Jsl'uhhOO

itl i n era a 1 w ate r ,F a b r i e k.

.ind".

M. J. A.. S TEE NBE R GH.
!!JAn A.l.IJI.N Q.

Muziekvereeniging Caecilia

S P TI l TW A T ER~

\TO(J"- ,... L en INS'J'RUMENT"-"-L

Aile .Minerale wl.Ileren uit aile hekendc bl'onnen worden in uillllun·
tende qualileil geleveI'd.
596

I ANATHElHN-~IONDWATElt

I
SORSMAN & 00.
Samarang, Solo en Djocdja.

455

BAZAR.

van DR. J. G. POPP,

Iden kleinON :r;oDder n UU lllr r m • .ar zeer goedkoop.
468
B. KAR1'HAUS en 00

tob r einiging; vore ter~in g on behoud dar ttlllden, tf;>t
l'erwijderiog van een OD Hi\.ugentuuen reuk eu van kn.lk,

& w. SmTII&

Hun to duen , b~ WlUl):t Ie VOOr ~iekeiijke' Btaudoeniugen

te

C'~las g 0

Zij tn",akt de tRndon 7.niver wit,

'
1triple

SpAcialiteit van Vaculll tooBtellen , Double et
:Rffete, Centrifngeil Yan nile tsQ()rteu. Stoomkete18,
IJ zaren DnkbedekiingeD, ij 7.H6 D Bruggeo. Bpoor- en
TraIDmaterialen, IJt: m ill . kerB,
eetl1lli ogen vall «li e- Boor-ten en f ormen van IJzer

B

eeu balf jan!'.

t.aU L en

~Attentie

kiln vuLlen

s. v. p ...... '

Bcstclli ngen

BIERJJEE.

"-l .T

~:~~~::

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

0

!

LECOCQ

11 .

! BaronItIc.Kay,c
I

~.I
-

l

EL.

i"1 a

11

r

B

Goz 'gro.,· 1., VERMAAS,

.

f ;;::~:ik.~ ~~n~~:~ d~~~~W~"·Si~~:~!~:,l·~.~·.:~;·~·t

Mo". S rSSON.

Anroro........ ..... ....... ....... ,
P ira !; 0 Ii

;

s.

!
!

Pe d rr J A.ljt:!h e n Pt:eloebr.as vIa h ll.!'t.pbo;. ta f;' D. '

D e Age D ten,

m

.n~oo~

B BRGER DEPLA.OE.

Uitgezochte groote
ThAne weder en \'oodanu St.'0CS v6rk rij gbAor t{,~ f'n
g{) Wl1ne \"" r op.gtr.~ p~ijB,

604

C) AQ'7

BIJ

A,. U. ~OPN$'lMMER,

00.

zijll thana . ,., .. clerorn ruLu voorzien. van:
GEGALVANISEERD IJZER 6, 7, 8 en 9 voet.
ZINK in bladen No. 9 en 10.
PLAATIJZER van 1/8 en 1/16.

tgent :vav b vvenbClu oe lrien B o.1:i. t·
;'er luij g bab~

II-

Ij~N

ZmK1J'BN BElt

an k B f> ~s lliede

\\Alt~m

'JAN{}flll

bij beMtcl~,ing:,., prachtig zwr.ar Br4ndb~ut, ~

d"~og er.quct '.rmol;d~ ·o r t a:
D j .. t; i e · h 0 u t., u.n allo a~~n~tillge~, g6Eft&gd 13.11
.m geliAagd, .ol!'::i van do ,,~aant6 diDl~u8i.en .
Levering . g""ohi~dt '00 apoodig Ulogolijk.
Brieven erau oo: Sol o opilo!triCt H 0 tl t- '", Ii n L- a p
(622) ,

ENGELSOlI en ZWEED SClILJZr~R in aUe dimensien.
"ZOET ell BAS'PARD VIJLll;N .van alie afmetingen.
POR'l'LAND OEMgNT vail K lf/G'l' BllHN' en STURGE
V UU RVAS'l'l~ S'I'EJJ:NEN eet. eet.
825

Hono..way~s .Medicijn~:n. ;

Direct van

CHOSSE AND BLA.CKWELL

HOLt.OWAY~S PILU.N liN t.AU'.- Gevaar1ijke .Diarrhea.
- De oorzaken tlezer ve· rzwnkkemle ziekte zoo verschil- lCr'.d, en ' de wijze . hnre r !18nvalleri. zoo vc~anderl~k zijnde, "

te Loudon: onotvaugeu:
Mixed ' pickles, Cauliflo wer, Chaw Chaw
en Piccalillizuur.
:etrawberrij, Raupberrij, Black Currant,
Marmalade, en Lemon ' Jams.
]3ologne en BruLswick Sausages.

geven cen . vol(loen~e retlcu van het belangrijk 881~t.~1 ha-

rer I!lachtoffen. Onder Holl()wny's bebandeling, al 'is d~
(Jorzask dezer ,ziekte, in .' d uisternis gehuld zal ~e uilelRg ,;
even '.gun~tilJ, .zijri,. ~ ~tzij de ' ~a8gj de:)ever of .kleinere
ingew8odcn " de zetel v!1n (Ie" zieke ii, want zijne p ill cil
Ulet oorded ingenomoD, en .zijli.' i.slf g~d op de zijdcn
clt~r_ '. onderbuik iugewraven, ': bete1l:gcien de zwelliag: der !
hlocdvatcli. ell rcgelen iedere ,verke6rde werl ing, WBRrnit "

en

Herrings 3 Ia Sardine
Haminblik.
.Worcester8hire Sauce.
. 330
SOESMAN en Co. '

die ook .o~tst.a,at• .Be:ide .r oiddclen , ver~cn. r~chta~recks, tot "

~:r~~J~t~b:~lb'~~~~ j~~!~~lijtVeel~:ie~~~:~:Cl~~~lo~t:l~~~~!~

:,i

ttturlijke {: II buiteDsporige lo~ilJg ~ '; ' .
. :;
Dua.j.. Pill"" van f .1,. f 8 en .f 6. . Polje, " Z.lf 'an '
f 1, f 3
I 5.
Cheribon W. CA1J8'fANS.n 00; Tag.I·A. J. VBn der
VOORT, P.~.loDg'D W;·E. HANA;Solo ARNOLD en Co,
en . 'OOENAES, KIalten J. D. . SLI.ffiB, M.gel~nil 1. A. '. .
ZJWD,El.• . !jamaraog OqKTHART. eDCo;D~ GROOT .
KOIJIF onOo; W ANNEjI,G. C. T. VAN DQ.kP ell Co;
11. 1.. DE LYON 4II(1IQE8?oJAN 011 Co.
(H)

lVIBUWB~~II~

BUlter~7 en

~l

on

; per Steamer . CELEBEs,v.a n:

:OverheerlijkeZ.M.Kaas.
. ,... , ...' . .. . .. "BOEll.l1<lAB .. en .. Co.

, .818 ..

, EindelUk ,,'ontvaDgeft:
.:. ~Wjl~~Je1D!: . eD . : Vi~ : Bned~~ .,.
" ~ . ;:.:;' ,,,,,, , :,,,'9_.•
)

L i

11

Maatschappij.

l:l'l'OOMSOH 1P

TR~SOnOen . GOJi~ND1R
A ge.i1:sChap V orstenlanden.

!lOESMAri en 00.

De zoo lang y!!1"Ws."""

i b

SlOOIlIV.

BET

Hout- aaukap

door hand of sloom te dr(jven.

SOEEMAN &

l'

Ned. Inri,

;::!oerahala.

Eenuitril~nt'~d~~Boenkilmolen,
Dill

_R~._w_._
D_
~A_(\}_JO_N-,-;&_C_o_.
:

f

entree.

ERRELEN,

lnlichtingen to bekomen, bij de A g e nt ell,
D. A. PEREIRA te Samarallg
A. U. BOONeMMER te &h
B. VAN STEN US te Djokja.
701

877

gOPE'RAO,

SOERABAIJA AARDAPPELEN.

.n

en Brandhout,

I'

g.

." 1.50

K. K. HOFil' ANDARTS
UITVIND.llR der
ANATHBRIN"PhEPARA.TEN te Wee D. D.
Dopil ta Tan .Ueeu o. h te ANA'l'HERIN·PREPA·
l 'EN bevi nden zieb:
Te B atavia bij OAVADINO & Co. en MEUTER
& 00., t. SoeMoaia bij G. ELING ER. te & lo b ij AR·
NOLD & Co., te ])jokdja bij V AN D EE
te ~alllarWlfl bij GOK'fHAR'{' & 00., N. A. WAN·
NEE, H. L. DE LYON.
Bij SOES ~lAN & 0"., Sam." .,,!!, eu L.e u ....n ·Apo.
thoek E. WAlTZ & 0 0. Balavia., BOOFD DEP6TS

worden !lungenomen en tell sIJoedigste geleverd door
dell Adm i Il i s t ra t e u r,

M e nd e l sso ~u.

Vt~e~~I~S?'~j

, , -N . B. Yteemd. 1iui'cn b.bben loegar..g to-

(J04

Dr. J. G. POI::'P,

OP ALLE SOOF'I'EN VAN

D:

.......... / 3.-

LTND ANA'l'lIERIN,l'I\tiPARA'l'E] nog met een
ombulsel omgeven is, ' hetwelk in duidelijken wate!'"
drnk dell Rijksatlelaar en de Firma bevat.

<N

58?

.I wperslagerij, draai.e·
J'ij, aile sooJ'ten van machiJte·
rien gemaakt en gCI'eparCe'rtl.
Aismcde verkrijgbaar . aUe
maci:tinel'ie ben()odigdheden.

So!; Rode

ell koor) . . . . . . . ' . .

Bn''''" ............ ............... ,\1,. Pf:RRH:R
M. nl'.quin ........ ...... ....... , BEI1GEl{ l!lIPLAG
Mou .. onk.... .... ............ .. . ME L.

Ter vooi'komillg vau venalBcbing \Vordt hat
geachle pubJiek opmerkzuaID gemaakt. dat ieilere
Flesch, bebalv. hot lJ~uilelsmerk [FIR.MA, R YGEA

Houtaanl<1lp
~. toomzagerij
GOENDIH.

De42~~ ?)~~~,';;tivo~r Soj,!":''':

D i ~ t

reinigt de ta.ud en, 'rer drij ft de "00 lnetigo kalk en
tnaakt b(~ ~ gb zD.or Rt eeuB h~lder en fijner.
W&nI'w odo men iloilo

Eenig.he Agenien Nor lava:
R. W. DEAOON en 00.
S a e r " b a i a.

Djalti Hoqlwerke'\

\' 00 )'

Dr. POPP'S PLANTAARDIGB 'l'A NDPOBD.ER,

'k· CreJlllak(~.rij,

smedcr~j,

t tt

OP"r.-BOllIT~~~o.~~~,~~:u?~~~.

zonder het email

Dr. POPP'S TANDPLOMBEERSEL,

worden aaIi goilomcn ,

1066

is to erei ~eude

.

M ercredi 20 Mars 1878,!
1illle He[l!'()\enlatioll de l'tIIJOIll;rmenl.!

en llOuut den mond frisch. Het ,tuk kOBt 40 ct •. on

""v.

SUIKER~ MACHINERIEN,

IJZEIlGIEI1J181J
fllet,tlalgieler-ij,

'Vi;o]

274

SOERABAIA.

g;:!~~~'11~.1 ~~

COlle~~ri~~~~

8. S.

}lABHI1£l( KALI~IAAS

j

Go. fJ E'

ONtpIR'ROEI'.ELIJK v.1,I8tge~teld

op 30 M.aart

30. Sonnte VOOl' Clarinet en {lin-no. . . B 0 e t. h () vo n.
40, Bcim Soauenuntergang (v-oor gemengd
kool'). . . . •
"'"
N ie ls Gu.d-e

80.

Dr. POPP'S ARO}';lA'l'ISCHE TANDZEEP.

CO,

is thane

10. Ouvcl'ture Zanhcr.oijte (voor Orchcst). hI 0 Z fI, r t.
20. Zwoi Lieder fli r Soprano
(,. Neue Fl',!l1den Nene SChrnCl'7.Cll.
b. Endlich na.ht sich die Stunde, . AI 0 7. art,
.
(Fignro's Ho()hzeit)

70.

K. K . HOll'-TA.lm AlIT B VAl< Z. M D~N KNIZER VA.·
OOB1'ENftJJK T.B W:nU'I'N,

Dr. porp's ANA'l'H ERIN.'l'ANDPAS'l'A,

TOILET SPIEGELS IDBiIoli .. h"" t me, mn rDl.rbl.d.

81t:~ UTe,

deJ l1.cond$ ten

in hei ..r-\:'omedie·gebOl;nv.

(voor pia.no

i. I.e t voortreff.lijl.. te ll.liddel tegell rhllmati,ehe tondpijn bij ontateking, zwellen en :r;we6ren VBn het ta.n dvleesoh, het lo.t , da n a.n we~igen tan~8tGen op ( 1\
Yool'komt de nieuwe vorming dO tl?VaDj'maakt IOflataande La.nden we:ler Vlst d oor , entorking van het ttt. ndvloelch en d •• tuit van' ane Ichad6Lijke .toffan reini gt,
, geeft ', het deD. m..on,~ . een a ..ng6n~me friuc be . rouk
tfl rwijl h.t don on..ngen8men reuk weld .. !loet ver·
dwijnell.

Te verkrijgen bij

van .de LoterU van hat

.13EIND. LANDBOUW CONGHES

01) Vrijdag . 22 Maart 1878,

50 , OUVCl'tUl'!30 "Gn.ZM

In flucons tegeu f l ,75 en f 1,20 en fiO cents,

DE EERSTE OP JAVA.

~

PRlJGRAIDlA.

Siphons.

In

De rr..ekking

~.
'''.''

25 eerl! per Siphon, Dti abonneiu;:;n;, franco aan hllis. VOOI' de Siphoqs
word! f 2 g'edeponeel'd, welke men bjj .hel ophouden van hel gebl'uik
weer ICl'ug ontvangt.
Limonade gazeuze, SodawatcI' en diverse Sil'open.
Op beslelling Limonade en Frambozen Limonade

.... EeneHollandsoheJuffrouw
toekt . Gene betrekkilig '.18 Bonne, in de ' B{anen"
landen.
"
Op eene tataoenlijke beba.ildeling .1.&.1 weef gelet
worden dan op hoog salaria .
.
Brieven FRANCO: O. D. , Boekbandelaren G. O.
'1'. VAN DORP en 00., Samarang.
572

lh>noodigd .,oar d en t o\' I !oor ·;"!Hl p m, 050 .0 r:r.ete~
Di.~ib.lkeD, I" lade:. Cp do NOGrd ku.t uiet
April n.. ~ Balillv i 3 .
005
OjInte. LOU h N N Uitgav0N d C'~er .

,
I

Vi e:r I( ,r'Ylrb 8.a.r ': ..

. ~:];,.JN
11111

. blj, :

,in . va-ten

DQUBPAAL ' 08 00.

binnen

b~,"Il~h,a~
V"D"orspa.dig
SINl!OK ..

LT J{R.DO,,E,K, ,

1'87

Mo,

:Uenigo kenoi.ga,e.
Snm.rang,ao M.... 18~8.

·NEILI,".' 00.

'J
"~
D.• . ;l'.:
J'I·I;],
L.I'E:n'"
f ., ·J1
. .: . i. ~. , : . )
eom~Ug!)IOllllalr". . 1'.~.E.~.~'l~\lr,

b..,last zlOh tegell bl~l1J~e 'yoor~
'WaardElll ' J:nst aU El Comiru~sies .e n

.

'. .

.!

. ", ,,

.1269

.I1<le'KQ"LJ •
.. . .• "
1\88

v'Qr;r:~1fE~f~:·g!::,,~~:· t'J~u~'~ . A.

i,

' ~i>iditiee:

~D~O 0 n:

g~b: Pl"'~.

to b.komen hi)

SaID.rang, 18 .Mout. 18,7.~ . .'

'

Verant.woordeiijk ?Oordewet:

. '. '. ""

.

...S8

. .' , ' . . ,.ax" :

Hji.1';: ~C~1'l'

~per.dfW'~~V~ +,~III'~.~

