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HCl l\ktclirs Mr. P. llroosltooft ell F. A. Enklllllr van GlIerlcJu~.

Do]t word<.' n abo.n;rUHn c ntcll oX' .A.(b.. ertcnt1of~)\&1laOQOlnen.

Aff"c,cileiclen van de luternationale f[u~e~(i o Lean,
1Pg'01lWOortl ig cone inwendige bl'oeii.og plants in
~ot lI"it,u/,c l'ijk, .Mou wekt onmelijk ee n hulp or
plf11\!.1Tervanger voor Biam tl.1'(Jk. 'l1wee g'o mle rCdOllel1
bc~toi)n dnlU'I((..IorJ een e va or hem ls lt', een e tHHiore yo oI'
de hoordpR1'lij ill don lande, de DatioJlatll liberalc.
Zdf VOrlUDgt BiMlllll'ek hulr, omuat i,ij hot te druk
hea ft. ,111 .. 1' bij wi! desniett')geust, ande do mach t
in hUlldell houden Oil dna tot lice.liallse Ii"" iemllnd

Bij dib blll,l b,d.oort, oen
Trmllv-. Geooorfe~ r'n PoadfJtl1'ivlddJt;
Jj(mdeljbt,,.idlit3~ t'U M,'fijdiilf/{!}i

o!'

Elil'OllCusc1tc Kronick.
to t 22

~h llr t.

bien aa ugcstold, die hem tds eell

gedwet~ "rerh:tnig

Een iutornationa.al congl'etl i~ ge.en .1.aaaltijd ,~. lIZ
jortilne ell' /10/; or dient voornit met tOr!,; te zijn
vastge.teld, welke echolol. wIlen worJen .oorge·
dielld, opdat ieder er degelijl; Zijll muag
kunne
praepareeren. Vlin dMr dUl tllt ,reeds ,
v ~le
woken de overheerschende poltlir.kc J!:nrapeesche
quaesti e beitaat in de Vl'ang, wat er op he,! even·
tueel te baudon congres zal wo rdell behanaol d, en
ollmiudelijk in verband daal'mcdo: of hot tot sland
z81 komen. Rusl . oll en E'lgelaud staal! in deze
zaRk lijnrecht tegellove!' elkander, Do Britsche I'e:
geering toch henft hel u:tilinkkelijk verl.ngBo ta
kennan gegevco OUl alle puoteo del' vredesvoor"
".arden op het 08ngl'eS liaU cerle discueaie of I'evisie te onderw€l'pen. Ruslund nau den ul1del'en
kant is er Tolatrekt niet legon, dot de voor wuurdell
op het Oongre, cl'nsl.ig woden besproken, en i.
g"arne be reid in dete nn:lf re,le te Illisteren, maar bet wil t ich tot ni et. vorb inden wat de te nemen
besliesingen be Ire ft. Volbard t Engelauu biJ
of meer oVBrdreven eisCh' dan zal het
boogstwaar5cbijlJl ij k sehipllrenk lijdell,
Intu88chen is bet vI'eucs-verdrag nau de lllogendlJe ·
dau verlOnden ell Ruslaud heaft dUlIroo or bet begillsel
erkellu dsL elke lU"gendheiol op het. ~ongre3 vrij
zal wezen i n hare bandelingeo, VOOI'stcUen, btluenkiugp.n. Dit helpt hun echter iJieL v~~el wanneer
bet tell alo tte zDD BigeIl wil dool'dl'ijf(, .lIen
fi Gv iijeeren(Jc, .tem heeft bij ,j 'H'l;iJlijke gelegc ohcdeu
niel veel meer te beteekenen l1.u geen sleUl, Er
ligt. due
eel;
\
de diplomatic in
het vet, WH.aUfl iJl;
InrIg zal kUlluen 1\n\ Uleereo, Zoo'!. wij per telegl'uaf varoamen ia ook
het voorslel ,au Bm;IA.RO K " Ill nit te gaan van
l,eL .taud puut, dat de iJepulingon Va ll het ParU sche

zal die nen, Dit stl'ooh daat'entegell yoi st rekt niet
mel tie planu en del' nuLionaal·liuerale parllj, ,tie zieh
alleng. van Bismarck wi l losmaken, oUl dal hij in·
dOl'daad zenuwachtig-onthlHldeluaar schijnt te wor·
dcv, en zijn e cOllservatieve deukbcelden in znke
belnstingell , riJks.regeel'illg eto, a<ln de vijaodi go
meerderheid wi l opdl'ingen, Al hecb, Jllen geen
gelooE aan het hieraeb l,er sraa odo vc]'hualtjc oat hij
cen cog nac.uri,,1,er zon zijn g-e",orde n , zaoveel is
zeker dat hij ia fia"g cgrepen deDI' ecu . soort 'iun
il1ro" om te ovcrbocr5C~eu,
IIet beeCt onder deze omsLanJighedell geon ge,
ring bezwnal' in, eell persoon op le du ilrole n, die
zioh nan hot haantja wil wagen. G rapponmake1'8 to
Bedij n verltlugen Jao oak scitel'lS8uJ. een wet bo'
treffcnde den millistel'icele o dieu6lplich t, om<\at hel
zoo uitcrst Illoeilijk blijkt cell ,ice ll.allBelier en een
opvolger voor Oampbltusell [den mini;ler van n.
n:mli cn, die oak, olUo.lat Lij het. Diel Illel Bisma rck
kon uit houdeo , bedsukt heelt 1 Le viDden . Zoolrol
Gl'uuf SlollJ()I'g als Burg'hurt (t",ee hee,l'Cll, waarmode m en heert onool'haudald) zO l1doo \'00 1' de
bun aangeb oden betl'6kking hobben bedankt of
voornamens ziju Ie be,lllnkeo, Eo wannool'S tolbel'g
het vice li,unseliOl'sctmp aanneemt, zaL willIrscitijlll ijk
de libe rale Mini.ter vall Eored ie nsl, J e heel' Falck,
bat veld mimeD. Deze hecfl .lnaren b01en ta ch hot
vOU l'llemen Om ontslo g te ver2oeitell, claar hij ziell
uiet voor deL ge80ui ltlen persoon houdt am do)
ver1.oeui ng met ROlIle to sluiten . Van dew n:r!.Oe.
ning' is ernatig prnle. De Keizer zan b!)t sc hrijv ~n
YIIIl P:ms Leo l'eeJ. iJeautwoOl'd he1)I)en en den
wellsch he!Juell ta kenn en gegemo, da t hot Vati'),\llll
het initialief iot het, doeu van voorBtellell ""Inemen,
Over 't ulgemeen hoeft het legenwool'Jige stel
Prudsisch e Ministers veel vliLn een invilliedenhuis.
Binnen laod,ebe Zakell (Bllienbnrg) is tot herstcl
van gewll{thcld op reis co znl niet meer io funetie
trallen; Juslitie [Leo nhar" t] i~ afgelVerkt en kall

t.raktaa\ moelen word e n ge\\'ijzigu m et in uculue·

bet lilet w eer volh ouda D; Lu ndbOll\v en wnargello-

we'l~r

miog vsn heL tnsscbon 1l.nsl auu ell Turkije geslo ·
ten vredes· lraktaat, door 1I11~latld verwurpcn
Evenule Bogeland heeft Oostenr 'jk, met bet oog
op aile u, ogelijk evelltmlli teiteu , na eeue red.10e·

meo BinnonlanuBChe Z:dwu gUlIt dcnzelfJen weg op.;
l!'iuanciii ll (Oarnpbausen) is uit l.ijll humour en gnal
heen ; Eerediell sl (Falck) snkkel! gedurig met piJn
in de keol, terwijl Itet groote l'lld, de r))'esicleut
kr~· ~ 'r'uu tWl. Mll11tH..eriti tOvc ns lilJltlilianseLiel', zooali) wij

rlnLr van G raaf Andra.'\.ilv, een huit fllTl[!f.! Wr)rJTI
cU miUioeu lloI'ijaell aan ue Htlg.,;ering

diHt TilU

b&willigd ,

I
I

boven

J

~eidell

200

zenuwz;vak is,

dat hij gem , Le·

g ensp ra.k meer kan verdragen.
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wordt aa".
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deweg ... opgeruimd", eycDals ,cen , 0 ·an Waar le l
deu vorig eu :H' Olld wat It"l~lg 16 toegeg.an, De
Russeo helJb'HI , bij na .1 de Ver8perl'lng~1l op d~n'.
DOORn weggerulmd . en. w~ar de tortlepo.; DOg "IJn

Bij den Dttitsehen nond~ra"d i. illgeuiend eon
wetBo utwerp betreffende bet IllstBllen van een na,ler
Ondel'toek nll .. r de rijkn-tahnksbe laiJling, een dol'
eonBervntief.finuntiaela lievelillgs.pl,uDeD fOil Hi "marck, waar(lcQr ltij \' oor het ltijk een bran vall
i nkomsten ~o u krijgen on,!'bank elijk yaH de pro.

blijvslI ligg8nha b:e;::t
to Oonstantino el
,
.. n
enBcha tBru . V!wacht .
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portioneele bijdragen der
Ujk zullell de
d.artoe opgcm aakl e
bela.'illgontwerpen DleL JUeer In behnndellOg komen,

den

06~ P~an

,~'v oerJeu stri'c!

g::r~~~~:' ~

hO~I"j,SLa"teu.W<lal'8<lhijl!_
oor8pr0nkeJ~k

Slechls door twce 8tijEhoofd en \Yord t de oorloga.
torwijl het doel ~;nt ~l'~i~n is Olll.. lI~tert e~:, wP,t
toeetand·nog bestendigd, door Griekenla od cn Servie.
taL in vocrwg v~n Ie :I" ";SlUOnOPOlle III e (WllcO.
ID 'l'heeoalie toeh uebben weer bloedige gevcchteD
"
plaats .gehad tu ..cben deop.tund<:i iugeo en de 'l'urk ..'
Van Nederland volt niet veer politiek nioulYs te
verteIlen, ilaugezlen de Kamer [OilS, rod van pohw
ecbe ,8oldatell! Hoh. ,'t "Pacha zou voorneweus tijn, ,le
d,orp~D der ',opotandeliogen la;,gB d. kuot in brand tiek avnnluur] zicb, slechls b. ' ,ig bield ll\ et onder.
~ B~ten. D.oeh da Porle ontken( di!, llij beaft I· zoak nftar ~ e l oof.~rIe~c n va~ nl QIlW gek o~o n ledo n,
iJl lUi ODi,&ug~D m~t de opstandelingen in onder
en verder 10 de Seel,e)} vergadcrde om llet voor.
h6nde
.
Hag ,te .treden eo hlln 't verlteerde van hun IIOO Pi g vllrslng OVer Kappaij nc's ouderw ijijonlwerp
,~.... ·ontIer · bet' ovg
te br~ngen; all.en wenneor
•• men te otelle)!.
·oYi!;"edlllg nist meer !matte zoo. gewald worden ge·
Over den ziekletoest.and van den Mini,ter van
Mlllkt;Er ."O.Ud80 deD. oQkreerl. onderbandaliugen ~I oorlog, . ~tI&roill tral1t wi) per telegram thaJJ.' ;vat
met de booMen van .den ol"'tand ·zijll a&ngeknoopt.
beter bemblen bebben onbangon. w!t.s men "I .
.. ' &"11; ' d~reulegeri heeh het tban. met Rusl!t.nd I' le8 behaIve g~rllit. De outateiring un hot h.
iall den etok, EaDdeel vao beL 8ervieebe leger i. in .. k~been W" do iaatatedagen zoo in bevightid
"Het , ieko. meil ,Wff
, 'en de ,redo8~oor"asrdell en ·1 toegeoolllen, <lat, indien Diet zeer ~poodig oan ge·
, heen o... Wrallja, "88rbe&et, Gene plaalA die vol-. beele omber tell goedA plll8ts. bad, de gevolgen
lr'1I1 de hepaliug8D vaDdeDvrede ontruilll.dmoeet i wal te voorzion.mllllrDiet Ie kileren zonden ~ijll.
~ZfjV8rlr~ . dat zij .alechtevoorge"eIJjEr l'Det~DbOO8f8tnm op de NederlsDd.ehA pOl'.
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gevollden. die met. groote keDnie van zaken
w.

, en 8nsrstecien bezelll op~alom ,den stal Icboon te

vegell, wor(H bij, door een pijnlirke klVa.l, in zijno
handdingen ver!amJ
Zcke)' is het, J at, 1.00 Mllra Olll eel! of andero reden
op Netlerland vertool'Ou is, de welbel'llehte uil.prank
vall don Wi n,choter verkiezing8- agibllOl' Wink l61'.
Prills" Jat NSdrland's COr geeu droppeJ ~loed wnard
is", hem nie' welwillend el' za l hobbau gostemd , Dit
begreel) het Anti .d ieustvcr?angings· vorbond, ell het
beefl gell'nclll , Jeo ooriog'-god ee D wen·offo r te
lH'oDg"cn . III eene verguderl ng nurnelijk vnn dat '
lichllam, te'~ (Jl'{lve nhag(') gehouc0o, heeft kup itein
Tne r~nhout gaprote:Heel'd tegBn de llitd rukking van
dell Leel- W inkler Prins.
De eindelooze to<,\jllioiJiDgell, wau!'mode dit protest
begreet wcrd, st'Hben cerdt lo ell de bou uspresident ~ et

WQOl'tl vr ocg.

])0 g Cl10ralli van

E lirum

riel' van de Icd.nlijsE den nMIll \'an da, Winkler
Prins tlf, onder bij voegiJlg', dat liij deel uitmll!lkte
,'an een del' llfd eeliDgabesturen. En de verontwaartuging y!\n den cX"lllini r3 tel' was zoo gl'OOt,
dat IIU de toepas>ing; VU ll het officier on - st rar~
sielse}

del'

" Illoreele doodvo rklaring"

voo r den
achuldilO e,isohte, welk reqllisitoil' met luide toeju~ch inga u werd ontvllngen.

O\'erigons geeu politiek uieuws in Nederland,
hebalve dat Z . .M. de Kon iug de eerBte kieyictsaiel'CU heart gegetan,

\Vij geven nn wedel' onr.e kleine politicke mixed.
piekl (', naUlelijk eenB aanstip ping van onk ele op
;dclt zelf slaunde ~akeo, die OilS del' vermelding
wnanl voorkomo!! ,

tu llloeielijkheid door ODS awaas vertrouwen in
aEatant! kOl'tende PQuen . De weg liep zigezngegawij.·,
men kou d" Iwotao!: van !ten, die, ongeveer · eell
ha:f ntU' lfoegor vel'trokkeu waren] laogzaarn ·b.og!
den krODkell)ll de n weg "ien daleD; terwijl we vlak
bij 0118 een pad hadllen , dal regel recht Beheeu ' uit
te loopsn op de pl ant. waar we \Yezen wilden, Wij
I'olgden hel voorheelJ van ee n paur 801daten an
.tnurden ooze paa l',lell hot kroDkelellde pad ill ,
W[Hll' ua wij
pret. t. i~ "¥erder r~den, in 't giheel
tion man
tw~e Dozer d1'8ven eenige zee< ei.
geozi nuige aC!.J3pan YOu r "iell \lit, wel ke Ou} eena
of andere redeu volslrekt nieL ve1'iangden dit pad
ill to guau - rni ssc ltien voolden zij instinktmatig
dat hun kumeradell in eene tc~eno\'erge. te1de ri ebtiilg
lie"eD. Aall uew scbapen ao hUll eigenzinige lie'wegiogen haddon wij !Jet to. danken, dat we" de
tel'ugtrekkeude kolouue een laoo:en tijd uit '( oog
verlorell; do duidterDb viel in en het pad werd.
nag slechtaI' b~ elken tred. Ein dehJk moesteu
lll't\Jgen , eon eindj u Ilaar benedc n krllipen en ooze
ollwilliga Jierc n, die de viel' pooten achrap 'zette~
en zoo luug-laam ·Ilaar beneden gleden, achIer otla
uan trekl", n - selHl!,en, paaruen, lUaDnen, a\lea
buitelde OveI' olka"f been, No dit lUCY" spellelje
OlUBlrooirg een kwartie,r te hebhen yolgehondeo·,
hielden wij slil, om over OIl X(l1l toeataod te beraadslagen, 'l'ol'llg keereo langs het verschrikkelijke pnd;

we

als

Illen

h ~t ten min ste :'.00 nocmen karl, was

on.

mogelij k; voorlgUl\ude zDud en wo geraken io ·· de
r ijpaden, die spoedig bezoeht ?ouden worden door
de Basb i ·Bazoeks en de Uireu ..ier~ - ' 00 7.ij J)ie!
lilt reed. OllZe ll iel'ugtocht bespiedden , Maar dain
lauger Ie blijvon ottlan, w.s van geeoerlei '.out,

lil' i:; s lll'a ka vao, dut Inha\3- LotlJa ri ngell al a sta
in hel Dai tscb o HiJIe zal worde n opgenomen, ondo!'
so u\"crei nil8it van den Kl'j'.l'_... pl'ins ,
dJ1!'\ \'I."fHl ,\I' 6;·<15 h.;.1; l.. o l Jv n.lcl.Jvh.l t:f voorw8&rfi: Ale
Hij don lluiaiBohen L aullJ."g zal eel's(..'llgB eell.
jongeu ben ik dikwij l,; i u . Eugeiand 01' klaarliei;teu
\'o~rdm"ht worden ingedio (...i . ,tJ'ekkende om eel1
dug uit PUlll' plezier lang; Rc hijnbaar onbegaanbare
alll.nder liJk mioisterieel dopar te'nent VOOl' Sp OOl'. , hellingen nan]' beneden gekro pen; maar weinig daoht
wepfiMIl op ta richten.
ik op die zwo r ftoclllj ~i! rlat hot nog eens mijn lot
D ~ DuitHcho ooei aal·dem oel'aten hobheu te Bel'lijo
za n zijn heiz..,lfde to uoen in het land van een auecn vcrgudericg willen houden om de lleI'i nDArillg
lie3cballfdon vijand, ee o paard aehter mij aan sIepeniJ.
aau \Ic fmn3cbe jyI:lari-J;\ge n [OoruwuneJ te vi el'en;
tHl Le lI1 iJlleo Vli n eell ~['ut!P bl'omme nde kameraden,
ongefeer GGOO Waren t8gern. . . oordi g; YOur de eOl'd tc
die alle n ,]" de\tuld Ilau . Ilinar guven; t.r\Vijl Bom.
reclelUulr bad gesproKen, w" J'd :0 vergutleriog in
ru ig<lrl de vri~ndelij ~be i'] IH\dJen de dchuld .1leeO
naam del' we L opgeheveu; b,' ullend en ti.reud ginop mij , Ut' Ui6U opgf>l uk kige, ie wer pen. De toestand
ge ll do dem oc raten

u iteeoj tege tl slftl1d

te

uiede n

was allerhaeheliJkst en de ram pspoed ten to p gere.

wert! 1Jiel geraden g e;:w k., ua3.l' de poUtie-agenten
zen. Erger kon !Jet Iliet, en tac h zou lJ et niet b~r
ai, IIi t den g'rouJ oprezon.
worden, j l~, moeilt he t e r~~te nog komen. Eindelijk
DOOl' de fran3c he hegrooting.3- cOllll"lli()sie is voor~
belt<nd d"n wij op den hodem 'van een diep r,vijn eu
go;) tchi , voor den dU lll" d~l' P arij.5coe t~I.ltoo ns ~ling
wislen wij niet waal' hccn Oil S .te keeren; terwljl
hel jaul'geld VaG den l' wBiuen t der lio pu bliek met
we cla:u' ~e n pad "oehte n i.e ontdekken, r8u·ktell
50u, 000 en de iunrgelden del' 11i nisters e n oe:lluiJu • wij ge."h oiden , Dailr i n d on do oker, met eeo , uitton nanr rato to ver booge n, De Sena.1 heeEt tot
geput paal"ll uau.~h .. n). ~ ~.~en
overal in dtt
~ri'O(lL o C0l1Sh11' rH~tit-} d~l' l'sn.ct1o;1air p. f'J!.lf fiirn rlp wp[·
1 .", •.r
, \
:::. ;~
" .... ...:. uvl,)Jr:!.
"'. U
op deu t·Hall!" Va~ belflg' nangeuowen .
oonzaam, No eell korten Iljd bad
het gelnk niiju
t:it ]lome WOl'dt gesch reveo, dat de heel' Oairol!
kauleraden weller ta \~ iude[}, eu toea red on we ver-

zich te vergeel;' iospunt ow een .~abi net ~amen te
.tollen .
De Z;itserBcbe gat'Jen oj> het Yatilman hohben
veal bns den lao gsten lijd aldanr nieust t ~ h ebuen
gedaan..b~r gaaL bljna go ,m dag vo orbij, wan.rop dio
heeren goon Bc lHwdao! rc.nl;:en J en toch zal hUll dit
Diet uaten, De oude l'ecci IlCeft ill zijn jeugd wei
V"oor lteeLbt' vureu ge."3tn.Ro zoutl ~l' t~ wij kon ! en
men. Toorziet <Ifill ook, dal do oproerige guslen
zeer apoedig gonoodzaakt zull en woruen nanl' IIlI'l
vadedan" ('el'll g te keeren. Beltall'(j uit de 130
Zwit8cr8cite f;'~rd en bes la:lt de gowapentle macht
V:tll hot V"tica an uit 80 k~r;, .inier. , 41iO gawo ne
gard eu, 50 edelliede!! en G pOlllpiera.
Tmsehen Umland on den n. etoel ?ijn oncl el'llanu"liugen ulln~ ekuoopl bet re ffenda do KaLh olieke
kerk in P olon,
Uil Petersbu.rg wordt gemelli, dat or bevel is
gegovell tot de ~()rming van twin lig nieulVe divi ·
Bien, I~ zllmeu 200,001) man sterk , Oak 200,000
ma" dol' milili e zullen 1JIIIl")({)epen worden, De,co
maatrtl.gelen mOl teo BLrekkBu om de havens va.
de 0 08t·zee, iD staat VilI) vortlediging Ie brslIgcn.
Gtlen glln.tig Le~ke n vBorb al Gongre8!
1', B.

de I' lan gs een vrU good paJ, Eelligeu heiden DU
Ol'e l' tot het bouden van eeu bait, andereu da:ir·
anlegen ,,)nJea het belor am vool't te g•• n.

H"t, cel'ste plan was Vl'lj dwaRe, daar w. zeker lUet
hot uunbroken van den dug zonden nchterh.ald war'
deD en daal'en Loveil Waren \YO ta lrij k gcno e~, om 008
me t goed g'eluk te vel'deJigen, als wij eell troepie
1'81\ Id ot JIleol' du n drio of vier Bashi '8 ontmoet.
teo . Lnngzau m redell wi) dns yoor<; de Roldaten hielden ~ich diel.t bij elkaar in de nohterh oede, \'ianL.l
spoedig ilOortiell wij iq de verto bondon blaifen.Dlt
mnakt o ons duidolijk, dr.1 we ee n dorp naderden
en ,to hier breeder wordcnd e weg beveBtigde, onS
vormoedoD, Nt! ceu 1I,}(!.r dilemna: was het een
'l'n rk,cl\ of ee ll Btllgaarsch rl orpl In 't eerste geval
\Vas olle lot bcsli.t, vooral wa Dneer miB8chien seW.g~ del' lla,lereude Turken de tijding veupraid had·
deu Van oo,e noderl~ng. Zul k een gerueht zou .de
inwonera, die rnstig genoeg Wfire n als da n.u'l8en
hun groudgab icd bezet. hield.n, nSar 'Ille ... Barschijolijkheid olllIliddellijk her.chappen . tol B.uhinazoaks on hen doen med eg:\~n met hun beric~t.
gevara, want een Bnahi-Bazoek i. ~iel8 aDdere ~aii
eougewnp e~ dn boer . .J<}enigen onzer sprakoner V.1U1
om dlt dorp niet .an te doen ; maar de , mogelij~
beid bo,tond ddl hel ' l3ulgaaraeb wa. Oil dan loa
heL on, voedsel versch.freu, een · naebtkwartier .ell
fan (len ()oggetuige.
eenig$ vciligbeid, hoe geriog ooll.Daarem beelOot
(1'"I ••1J "~~~:~'!I'c'" C.uront,)
bet meerendeel er binnen Ie 'rijdeo ' en bet >8r~ ,
T,
te onderroekoo. Wij giogan dan 'In de riObtiog 'fan ,
Na dliL avondbivonae op deD top un deD berg.
llet dorp under '.0. dell banvel; ioeeo koreuYlll4
rng t~uzuldeD vall a".D1ik, kwalll.~n wij iD ffloo. ' raaklen we den WAg ' ktrijt; w"lroa ' we hUlpelOOli
. , . .

~?

lI.tholld~Dg~bu

op

ar .nkkeldell,

.n

~~T\ aoksl flIkkerend

1IohlJ.

Wat bon.den ooze barttlo, toen wij de dankers

•trut inreden en vrucMelooB klapten aan eeu huiel
WJj gingen verdsr tot wij >Ian "en hui6 '",amen,
~

we Hebt tag01l en waarbinneu melHchelijke
haaaHg heen en weer liepan of weI nngIlig glllurden usar hunnr- middernschtaehe bezoekers.
Na hard op de .lenr g"j,ousd te hebben, zetten we
oD. allen in postnur en bereidden on. voal' op het
ergote; op een mogelijken aanval bedRcht greep
mUn. hnd natullrlijk nsaf mijn revolver en hielden
de ~oldaten hunne geweren gereed.
klop,
!<lop; een tijd lang geenantwoord;
~daa!lten

t3$ne bevende stem nit het. huia,

die in 1t Blli-

gu. rach vroe;:, of we vdenden flaren. Onze vreug
de wa_ groot; we werden allen toegelatell op de
binnenulaat. van het huis, waar we een groot
aantl\) 'per_onen veiligheidBhalve vereenigd vonden.
Ret schaen dst CI' op 't oogen blik de Bulgaarsehe
hewollers de overhand badderl daar de Tmkiche
nOD niet teroggekeerd waren; tot zoo lang waren
wij veilig. Na dus voor het "o_deren del' p!lal'den
g ••orgd te habben, t[achttin we voor ons ".lven
'I"I.t te eten te kriJgen; zonal. gewoonlijk ward one
ook IJU 1'1',,"1' kippeneoep, eieren, en een st1lkje brood
ver.chaft. c 'oell legden wij ons neder in de veranda,
dur het hui. voJ was V!ln onoogeJijke mannen,
1'rouwen en kindeun, die verward door elkssr op
den "Vloer iagen.
Wij legdeu ouze gewel'en gareed en het was miin
plan, niet te slapen, opdat ik op het eerste gerneht
in het dorp bij de hand zou wezen. De moan Be he en
nu, en e" werd niet. gehoord dan het zBohte praten
Yan de .oldaten onder op !let erf en he~ telken.
invallend en d.arna weer langzamerhand wegslerfende geb,.f del' meer verontwaardigdo hondenbewonors; Let eerste wai ik roij dsarna herinner
iI, dat de zan sterk in mijn gezicht seheen. Wij
hadden
or hadden zioh nog eeniga
~wervendeE
de
gevoagd en geZtllllenlijlt waren.) opgemarche·rd, OIU de terngtrekkende
troepen in te halen. Alles was nog rnstig en wij
begonnen ons te- scluunen over onzen

van

den Yorige:J nand; toen de audere linden
gareed maakrn "oar de afreis, dedell wij hetzelfde.
Wij hlUlldel, ouzan gastheer oyer. om orrS te bren·
gon op den weg naar Kezanlik, waar wij RU85en
hoopt.n te vinden, want we badden daar 8errige
hagaadje toevertrouwd aan de zorg van een
Ji", zooal. ook Onze wagenpaarden en
D. frisehe oahtendb ,ht Wa6 hartversterkelld
heldere zonneseh< : ~': Ber verkwikkend ns onzo uitg"atane "rees en · ~llget. Alles scheen stil en rllstig
ala. ..r-O> "rI'/l.l"ie:e viif dap;'en vol
emotie en ontbering
dedt\r denken aan een d"oom, zoo vreedzaam was
h.t \', ndschap en helder de zan. Wij toefden bij de
rivief~ in het dorp, en aten pruimen uit de liefelijke
hoomgaarden; we voelden ana geneigd am het VOOrheeld der lotos eterB te volge~ en te zweren dat vrij
lIiet meer wilden rondzwervon, maar de gedachte
dat ....e nog al neel wat ten ,"teren waren, braeht
0111 weder ill baweging.W~ vernameu dal de
troepen g~g"l\n waren in de riahting van den
B:&niltoi-paa, terwijl wii ons over Kezanlik naar
Shipk.. begaven. Wij zOllden niet zoo rustig ziin
1'0ortgereden als we geweten had den hoe de toe.t&nd wal in laatBtgenoemde plaat •. Stapvoet. gingen we Over de TlaKie, opdat ouze gidd ons zou
kunnen bijhonden, De watermeloenen begonnen rijp
te wordell op de verlaiene akkers en leBchten ouzen
dorat; ala water zoo frieah en saprijk waron zij.,

IICMoraitplnd.n toe.tand dfr ·lrolonle, ID ' _Dlerkiog
n.mend, dot d. ug.~riDII .n Vert&g;owccrdlglog II!
Nedorl ... d Diel b.lrend .yo me' den to.,hnd alb,.,
en met de middolen, die tot bet in b.t lo,'-n .oepen
.. II .0. bela,on I.e.tand mooten ".rden ..ogew.od
en dot oij geene "a.rde b.ohten a.n de ad,ie.en no
de lutorileiteo Oil d. V.rtogenwo.rdiging .lhi •• ,
".Btll-uitm.,ioh tot Z. M. don Koning te "~ndeo met het

"..

~bbiortoo nog ol•• btl weinig bekend, r;ijn fail oe1l1800.t
• bNl1 of leom goaneden of gob.kken, ,"n •• n oigon-

utdigeo. rond-l&ag .. erpig, 8pit~ u.itlooponden form,
Diet .'en zoovea! gutjeB er in alB men fingers heeit.
Bf'eD beneden het dikate of bOfenete einde .teekt eell
"orHuitjo of mond,tnk nit, ....arin mon bl •••t .1. in

gewoon kiDd.rfiuitjo. MeD heeft •• tot 7 of 8
....rlObillende groott@, .. n ••n manl duim lengt. of tot
......at tel grootte ,.n een flinko g.br.den kip. De
srootate ill de b.. fin bet otol. Het gelnid i.liefelijk,
dooh ni.t ,~hllnin.u•. In Holllnd ,orkoapt men .0 in
Ill_ galante,;o ..inkelt .n mllliekbandel •. Dr oij 0 d"r
olD in. Dnitacblaod reiendo gelell.'oppen, die .1I0.n
op dib kleille iDltrumontje leer boal.n......dig. oon·
08ren lefOn.
. .II

-..

RoH'Dn'" II\' D. WOll8!rUl1'.
Belll.gen .. ij, Oo.tInaiera, onl.le.oobt o,er de doofheid, die d. N.derIaDdIOhe .regeering m.olt.l doet bliJkon ,oor on.e
.._hen enld.chten,- on... brooder-blooi.len in
:d. wNfl 'ObijBOD or in dat oplicht ni.t bet•• din toe
telijD.
•
D. Su';"•. Ot• .tach deeit in h•••. Dommer . 'an 12
J(urII . het ,oigand••oomel mede ,.n m•. G. H. Bar... Lrllll. lldder KolonialeStaten:
,DeOlldargete,kODde "aeft.da ear beb ,oigende

...
.wte
4oen'
..
./h ~i4lI.II.Ms lJIIt'iitallU,

,..... 0". ~tiaODpna~B'D. en .tled. m ••r 'D~r

brongen." -

.Moet

;'~.I.~::

Hij word d~n 30Aten November 1830 gebo~n te
Weohwo~yneh, eell dnrp in Be!ltlarQ,bia, niet. ler ,an

,eonen leefd~n. Ten geTolge van procol!Ison lD.(I.' htlt
kei.lerlijk domeinbeatnur ferloren .. ij echter hnnne Blm~
Ziienlijke lan.dgoedereo, in Wallachye gelegen, ell ve'~
tigdtlD ziob te MOlIIl:oa, waer de moed$rt eene begaafde
vrouw en goade pia.niite , gepi ••tat werd a.n sene kei .. "r.
lijke iLilltelling roor ondorwijs ell. teven8 geJegenhe;d had
hat aerate muziekonderwijll ••n A.nton f'n lijnen jOilgeren
broedf3r Nicolaal! te geven. Beutgenoemde maaktB in
korten tijd f<ul.Iu.'I Torderingell f dnt hy reeds op £ijn
881..e jurt een conct;'lrb te .MQakuu gaf, dat met den
hesten uitslag word bekr00nd \1n WAlunn het gevolg
wail, dat, hQ6r<eer hgan den fiin zijoll YRders, besloten
ward, da.t hij ter lerdera ont'Rikkeliug nAfl.r P4t'ya I:OU
gaan. 1'.1 AUgU'tDB 1 839 ginl\' hij, nog geene negen
jAren (judI onder geleide. V.ln AlexB.uder Villoing) die
nA. r.ijne moeder r;ijn onderwgzer was, derwautw. ]'ranz
List2:~ tJenmaa18 de gevierdl!lte kunlJtenll,Br t was op het
tWljeda ooncert, dat A.nton in Frankrijke .boofdatad
gai, tegenwoordig, en gaf zijne "fBrbuing Ie kennen
ovar hetge~n de kleine virtuool ten gehooro bracht;
hij uam hem op en Terklaarde ten aanhooren volin
hot geheele publici; "Der wird der Erba waines
Spielslt~ Vt..Q toan af was "ijna toekomst ve-rzekerd. Gedurende sen verblijf van Al...derhalfjBar maakte hij 'foor~
Yt'lrb.lu.ende vorderingen en waagde het; dal\rull eene
reis na&r Londen t) ondernemeD, ten einde r,ijna talen..
ten in deZB wereldat.d toe doan booren. Bij r.ijn cerate
optreden had hij de eer door hfalldeluohn .. an het
publiek tc worde ,oorgeateld. Ignaro MOl:lchal"'.N gftf lIijne
r er won.-1ering te kEinnen oyer' de gefleugelde vingeu
en de mannelijke kraeh.t van den Rllsfli.ohon knaap.

Ma.a.r 't ill wa"r ook, 't fiijn Engelscben; lOy wildl!n
Over the !lilt. I'.·cr far tltcay.
NJl kan men !I.nga een yoetpad dien berg na.r den
zWBvelkrataJ:' eetJige mijlen. .:..llelijk veilig opw8ndelen)
en .kowt dan .\Ian een hnie:js, dat Lali.Djiwo gedoopt
en door den heBr Mac~Lenua.n un Puoeroean dDlf
gebouwd iBj een verblijfplaats, door Predik.ant Heering

Nederland, Duitecbland en Zweden werden daarop door
den jongen Rubinstein ber:oc.bt, die foorts na8r zijn
yadel"llnd terugkeerde op Bauhoudend ,etiangell zijna

;:t:e~~d~~: b;::e:;~I~~ z!:e8~~jea::::. ~c;:a:oc~in::!

rei. en hing met

Iet;:

met een scheepskajuit vergelek.eJ1 1 en ~ferigenB door
hem met z.ulk een gloed en nauwkeurigheid ill Je
Gid.. (Ja.nuari.nOlDmer) bt,1$Chrev.en t dat ik g(Jheel lol~

broeder noar Berliju, "'..., hij d.

dao .. icbt ,on ••!ligon hunner heoH geworkt, ala het
ten IDlnste W8&.r IB, wat men miJ hetlf~ ,el'lekerd J d .. t
hun 0.0 lust 16 bek .. opeu om door te dricgeD tot de
bron 12tn het kahetJe, dat onder dle waning heens:roomt, zonder bekelldhEnd lIlet de .treek en .Ionder
glds, kOJUp~iI of ze.kerheld 'an "tlchtmgbepaltng.
ODS dacht dIe IItroom. 1 oat nageapool'rl.
N let langer ons be!io~ne.D.

!
I'

h~~~i·~~i"t

All StaDley en .1, L1VIngotono
G•• Doht nBur .ahe-!><oDnen.
.
Of d,t IDd.rda.d de reden IS, dat .y van geb.. nde
1,"';'"~nrIT!1 ~lln tlff!ew~ken. d~n of 11'1 "!it. ,..rH~:9t'- o n 'tnnr:-

TT

dQr Keilerin

e~· '"~:~' ·· ke:,;erlil·t

badden~

J:,ooveel i.e zeller, dat z;i verdwaald ~ijD e~
h•• l :.oelijk fo.dw ..ld ook, ""'.. ~.en /tol! .t.IHII_tr.
Gy vat, wel~ een Onftlllt dl~. heaft te 1Ve eg gebraoht

I'"

hof.kop.lmoeoter benoamd. Eerst op zij 240te j ••• JiB
bij fan da"nt' weder Ban 't roizen en conQel'~gtlreD ge~
gaan. In 1865 leerde Lij ~e .B.dell~BldeD sijne ecMge--

~::ij:te~hel1bJ d:::~:~t~"tl~_~;~;;~:~~lBferg8telh6id

noemt H •• ring bet., bg bomb.Bt of) bijzonde. op b.t

lea8en III do compoeiUel ar van dee beroemden prOfe'1
lor Dohn volgde. Nfl den. dood "lJUB raders keerden
liijne moedet en broeder n •• r RUlland terug ~ll V"ertrolr
Anton .op rasd v~n zijn ooderwyzer llaa.r Weenen t
waa.r hlJ, thaL.IiI 17 Jail' oud, door oll!:erwiJs ge on in ~
5ijn ollderboud tnoost lQrl.ien, Zijn kar.kt6r en t'e Lucht
tot ,erdere ontwlkkehng ver.t.otten zich dauLegen en
in 1847 ondemom bij w.der eeDO Imn.t,.i. door Hon-

~~ _ .., __ •

I

bij hunne kennll1leD, eo wat Iigtselv"en 11 on~erronden
noote VeraTl5cuikanoft'kennen, lIletwiehijnaar Petera~ I' hebben. nat e1' o~er~rtilen verhalen door In omloop
burg terugke~rd6. waar hy weldrA door den O,.ar
werd~.n g.~bracbt, 111 ID lul.ke geTallen enneans QIlbegiftigd werd met de Wladimir-Orde , ".a.rAan de . vermlJdelyk.

orf.lijko adeI.tAnd ,e,bonden i..
" .."

n.

Voon DAMES. Door eeJl Weener f.brik.nt il!l een
groote verbeteriag uitge,onden bij do naaimacbines. Hij

Met moeite doegen wij hen .ft
Want 't waren lang geeD do.ifj8B~

:::~u~a:;l~: ~~:d=!d~!t o:::e!!~p:~:"8ii ::::a::r:~:

In 'tmiddeD fan

zicb veruQe!d en nrtraa6d. kan worden en alleeo taD

Stonden wij ganllcbe ;caobten.

Hjd hot tijd beboeft te word.n opgewonden. Dalr da
doktera allerlei nieD'lV8I'w_etlabe 'roQwenlli~kt~D toe.obrij,en Ban ~e leDnw •• ~tig. be ...gins nn de hand
of d.n vo.t by bot g.bru.k de. naalmoohin •• , 181 .e~::d~:o ni.n.... nit,inding met blijdlohep begro.t
• ."
EEB TBJII[. 10 vorige mUDd verloar een Amerikaan

op

She ..ot the gontle II8Ip from

t~O~ bal bijd eoa I;~dilman to Londoo een doek-

tljger. dw .... lden om ono h.en
B.I8Bt op mon.ohenHuifj"..

Uit ..ee,e, d.t

I

eSA

'i!

bergri,ier.

onv.r'Naobt.,

Nog sen be.ouk ODa braobten.

~ij h::::: k:i~~' t:n:t::,dooht,
n
En bad die to..t.nd lang goduurd

I

Elkaar nog opg.got.n.

I

Wij rilden 'B DllCht. ,.n winterkoD,

Om over da' t. braden.
"F" e. waar • fan 000 fr.nc •. i'e ,erg••" w e r d '
het gohoel. hoi. doorooobt, en de ga.t ,srtrok tl"'''' '
.I~:~~:t:;t ;:;oo~o. door "bo.cb

i!'ij

:~: :""nte~§:"b~~: k':~:b:~~·:P;I:o~!e:e'v~~:.I::!~

,oorh.thui•. Wa.r•• bjjnlijk wa. aij in bet kleed .ener
dame big -eo haosen OJ! door de.e bij heb heeng••o
wed.r ,erloren. De hDlth.e••ee. ,eroeugd .o,"r den
.JJ.,op, .ond .den kneohl., ... doneig.lllarder .peld I
ombem, d~I" .. I. o,erhalldlgea, .1)0 Amerikaaa wall
seer. i~ -UD. ~.hilr.bergdelOrgfuldig tljn apIIld,tastte .
in den oak.n s_tdeDee.lilbD rinli~r.... t..." lip..
ren.D.man .~h8llDlde.or slob o..... ma.r.'ert.ld.het
gebenrd.:I.~ •.I.!1I m. l!debedi."
•.·.. dOD., dOG. r .•I.l'b.~I"'el-l
dn. ter .00teD Yla lijllm..,'or lew..., .die bem U.'·

I

Wij .... i.t.n un geeD beg of ateg
En d•• bten: taam'lijk Idke.
Z.I .Ink. de loal.t" Dr. II&8U,
Loopl leeg de lijdeasbellor.
Doch loovor iJ beb ni.t lI"komon.
N.dat. in all•• iobtingen lal fin-men .ogt fllB hon.
Ii~rd.n _ iDtande~. "Men ,"!;g".lIdID, om ..d•. fefdoalden le'aDd of .Iood .tere~bt Ie broDseo,lIwa,!, 'lIB
U;.IBD
........B b.eri.oh~, .. da/; cV ald•.•~~'Dd.lijklV...D g.....
,t..

,r4.

.

.

.'."00.

Tbat ,lid into my 80111.
Sedert lijn reedl!l eenigs dagen ,erloopen en ger...
ken hnolle gebl.kt1rde gezichteu J stramwe ledemateD

.n

pij.lijke Bpieren l.ngllmerband w.der in bnll ge-

wonen t068tQnd. Bij slot .,.n reKaning RUDDen sij
misschien wei eens llcben over huD. toobt. m.ur
roor de tweede keer mullen r;ij hem &eter ...1 Diet
doen. Bet il!l eene zeer !letJaarlijkt! onderneming gew8elt._
Wellicht etelt ODk de handel tell ,,,reDt bel.Dr in
eene quullliie} die £len buitenlandaoh hnil betHftt d.,
Alteen door procurAHebouderl vertegenwoordigd wordt.
Dese proouratiehoudsrs W4ren in een prOOf'I' ge_
ra.kt en hebben .. I. exceplie daen op".erpen. d.t lij
geene aan,pralcelij1r~ "fertegenwoordigera der fir~
waren.
Ben sterk. stu.1I 'indt gij nj&~P
Wat drommel, hoe kat!. ·men met nie~ "!ltupf'akfliik~
Haden nken doen P
De quu.!Jtia ift bier ten bunnen ,oordeele be.liat,
maar 'an Bsta,ia. terug gezonden, om nog eenlll..1
geiD8t.:cueerd tt'! worden.
Dae.rop wil ik He,er niet ,ooruit loopen en &aQ
bet Weekblaaf)an net TeeM o,erl$ten, 001 dese·
cirtbre uit h~t nandelarecb.t in details te onRouW"eu.
Weel onmiddels gegroet door
Uwen I OonespoDdeDt

J

Urwaid.

00

8 weuy lime. Each tbroat.
W•• porobed, and gl....d e.ob eyo.

:::: w:~r::r~:;:D.doet,

namelijk ook door het b...idwillige oIld.rwijB ,an Lint,

zijn. moeder

W. pa••• d

A we..ry time! a weary time!
Gtllukkig kouden zij uu nitruateu..
Ob Sleep! it il a genlle thing,
Bela,ed from pole to pole!
To Mary qlleen the p,aile be gi,en 1

D.arODl nam in mijn ItO.k en hoed
En gi Jl f)' door 't lar..d un 't dWlleo.
Dit lied TaT J Ilrjllan j . in slle optiohtetl. toep.ale...
lijk op eanige .BngeJaohen ... n de"e· pilfttllli} welke ge·
dnrends de Pusch-dGgen aen uitstapje hebben geIDasH, dat M.'l6t t:eker niet sUedoagll mig beeten.
L.a.b lilt IT het genl. mededeelen t6f" leering uo
wallrschuwing. Wanx::oer men den weg nau Paloeroeon opgaat tot Pottong, Jan den fiijweg in.lalt
na .. r Rani· en ,enolgenl den bergwsg neemt, die ra.
gelreobt a .. nloopt op den Ardjoeno din Itui~ mell welera. op het gesondheidl!-etllbliuement PlemboD J welke
naam echter minder bei:oIJl.i is. dan Prig.• a, W'aatmflde dele nedcuetting fHen~en. word~ nsngeduid.
Bet ii Een v~rrukk61~k oord, en B6dert de hear O.
Matr;en, iu l"fen ahef der jl\len 'geleden hier ('an..
taerende fir-ma Major Matzon & 00, d",ar het ee.rst
een lUl!thuil bouwda ell de aandaoht v8.\igde op dit
ge,eg.nd plekje, .ijn d .. r tal van woningen verre,an
VAn TerschiUeIldeD Torm, grootte en comfort, en is het
een punt vau aantrokking geIJordull toor de Soerab,isIlen, die er heen IiIneHan, znodra en IiOO dikwijla
19 tijd en geld geno"g hebbeu ,oor dian trip.
Zoo wafer\ din oak ODlie Engelachen IU\3t Paloben
derwaarts gegasn, maar weI verre Tan zioh at rUILItig
neer t6 la-ten, de koele .tmollpheer mat luime teugen
in te snniren en in het fri£lche berg".tor aa.u bet
ligchum nieuwe leerkrAcht te geJ't;B, wilden zij lorder, de bel'gen OPt na"J" ht't Unheimlicbe, nUr het

J81!1ft,Y gelegen, waar zijhe oudera alII vermogende per..

het jaor wa. d. jongen w.dor op

uitgeetasll_ kwameD IU aaD.

XVIII.

Mor.art.

.:,

De Oeariut/I, "en

Ie

Soerabaiasche Correspondentie.

epoedig tot

Bu lUBUW :BLA ....,IlI'8'I'llUM;JllHT

gHadbraakt; uitgebongerd door gebrek ••n' yoedJ.l.
geknokt wogen. de ang.tige oogonblikkeo door be

.olen bem .ijne ligaron terug

BUIlINSl':IlIN. O,er den lsyenlloop ,an derien beroemden pianist. die dOll;er dagen in Nederl&nd We~
der oono6rten heaft gag-even, Ichrijft Erasmus in bot
dlg. ]Jagbl.ad van Neerl-Indie.~
Rubinstein 11 tlen wond~rkilld geweest, bijna all

door ~een "\'ernul". dorp, ~wa.r w\] op 011:4811 heenmarsch hadden haltgehonden, en toen wij naderden,
&agen vrij dat de bawoners waren tetllggekeerd.

Diea" lool'b un blaBI ..inlftrumenten, hier in India

-rookeD 1011 .Qloeten ontcegge.o, wa.rom ik n beb be-

ditllling van d .. t yoonbel betuigen.

~a~: : : ~!~::! :~~r;!~~~~iakten vr~~~ne:~ d::

E, M. H.

Let .el: 'l1li MALUG.
BeD blii op d........t ...n U doeD tdeiI, ..l· NIl
tacbtje die Heer." .1.00 S8m,,": b"bbBD.
HDn loeatand we. daD ooi deerni...aard •
Het Iteken m.er Am••ik8llD.obe roodhuiden, dan
blond., blInk. oonon Albioo'•. Uitgepat 'on ,.rmoi.Qi., pijolijk in .1 bnnne leden, .1. ...reo Iii balf

Yt.lftOek om nit Ned..,tl'Uld eene CommiBIi.e n ••r hi.r
ite iets ,.n de uoo franca zeggcn P't - "GeeD 'Roord,"
to •• nden, teo .inde op de phot•••1, • • • n ondorDo b.diond.. bracht· d. bood.ohop o'er en b.rde
loe' in to .t.llon ~n dB, ..on rappo.t uit de breugen.
mot het 'fol~d. bri.fje "'rD.'· ,Geii.rd. boerl III
met opg_vo vall de m&atr8~elan~ diu baar ins-iew! lUi.
ben. leef gellli.kig wed.,r in ll ,.,; t bssit mijnel' dia-o
len moeton genomen worden om de kolonie nit hueD
m.nben te lijn~ Ik heb er ,19, 100, die "D pnobtlg
at••t van -rerval op te hI ffen en taL bloei terug U.
gOr!'i+·nur yo"me", iI"'!lro~ Wi! JII iii' troo!~~lool'J Ofer
foeren."
myn verlie,,, Wat dtl! ~ tg.reLl bettdft, gij kunt deze
In het n_ommer fan 21 Febrtlari "fan bovengenoemd
wel aAn uw beditlnde geven, !!:IU' ik van dele loort
bl.d word, d. inhoud mod.gedeeld van e.u te P.r.· - 6000 bob !ig~.n. Ooh.ng ent, ' - De BobrY,.r ",n
maribo circuleerend "dr6!:f, '\ifAorin de sdrusantell ",all
didn brief buzit, na .. r men ·/Buekert, meer dan
de KolQciala Statt)n hunne ingenoillenbeid met do in200}OOO ponds tierling renttlD tin· iii ongebuwd.

gorJ., totd,t hy ten gfolgo der politie •• om.t.ndlg
b.den ,on 1818 wed.r n.. r Pe;... b~rg terugkoe.de.

(,.,"1 • .,..olgd.)

peepeD .• H.bt IV d.· .ts.ren aI ,.rookl'" - ,N.en
mljllbee.'" - .111,1e• f • r 11 600 fran., .00.," - , Waaraobtlg' - ,Hie. i. het gold. Gij aijleen·..rljke lrnaap
eo II:. mo.t dot op P'Y' ...1011 t. It.lIen. <il-a nu naa.
don h••r x: .n leg bem nit mijo noom, dal gij mij
,e.told bahb hoo good hij ~ geweeet, mlar da! ill. nee..
d., dat hij beden mi•••hien .i.b bet ge~ot fin Ie

"'*

BI!cROHUS.

Samarlmg.
SPAA.R.- Jr:K B.Blill!llilJA.N.IC to Sam.rang.
Gedllrende de IDIBnd April ie teruggen .. /10781286
, ingelegd •. PI· 419958.98
Alcoo maer teruggenomen dan ingelegd. I i~65·8.8.7
UITJUUIl!~IrOl!Dl nLa Con stante et Fidile".
H et fond. be.i, op hoden:
Belegd bij Bpa..- en B.lo.obank 8.marangf lIiOllO...9
op hypoth.ek rentend. 6'/. pOI. .18000.Saldo in h.
..
17.86

f28068.'"
VAn het telagrafk.antoor on;hiogoo "9
de onaangename tijding, dat do geme8Deehap tD..Rohen
Singapore",n Batavia Terbroken i •.
TlDUGBUI.tC.

I

DE WINR1'- :liN Y.B~I.Be.llR.lOUUBG. der N. I. E,oompto-Maat.chappij too.nt, (met inbegrip YaD hODOranium
ad f 2,4000 van twee oommia'llri880n, de Heeren" J.

en Jhr O.

F. MO!lel
J.
A~ Ya :l Baeften) een ,.rli..
•• n faO f 83,865,82, b.twelk op bet re ••r,.fonda ad

~/~O~~~l;;~::~':::bi:!:!:' ee~·tdt:'~!:dte:::rb~::;
aan deelhebbt'ra nit te keereD.
Directeuren hebbr.:JD in de rel111t~tan yan be'· af..
1
b.k
1 .d
d
h
h
!:r::~:: b:~t!:&rb:'~::~i~;gtB gl:::: ::' l:~lt ::dr.~
Fro MemorlO up d~ rekeniog gebraobt.
~ _ __
KW::&YXL..!..JIT':r., N "Ai' m~& on, mededeelt m.oat deHI

I

dagen door d. b.,olking r&o ••ne del. ,an b.t di...
tflot Smgenkidoel o.ne aa.klaobl ".gen. ,.rregund.
kne,.lanj teg.n hun loorah blj dell Baident oVa
' n""~~IA~ r;

I n het belang yun doD. kleinen man mag meD d.
hoop kooeteren, dab d.....oal< nan..hung onaoraooht
z:al worC1eD.
DE

waaraan ziah lommige in.
militairen tegenwoordig woder lIohuJdig m.-

O.NGRRBGltLl1lUlIIN,

1.Ddllob~

ken, door ,ooral bij a"fond weerlooze ·J.'peD op

~f::':~·t: w:!o:::n~· b:~~::n

':g:U:.

do

::n
~!;:
.t.enge ma.trag.len in bet belant; der .eiligbeid nitgelokt. All loodanig .Iloemen wij den lut aaa eeaig•
de.a .. en klmpongabo()fden gegeuD, om 'an 10111ondergang tot Dil

midderD&oht b"urteliDgl

~~~!~::a~il~~~~:Dd:7o:ar~~weegn ~:

te pa-

::0 1~:Ptre~~

bet lobijftobietterei. bij ..orkenr pIegeo op be. hO!lden. Iemand die. giatoren .,ond op geDo.,mdeD..-·.·~
.eDigo gr.epen di.rpotronill... rende loerahaontmqette maakl de opmeriing, dlt, wlllneer hy in lu'
moebten hebben de ged.oale BOldoten a1d_ "ge;,.ngen Ie nemen, "U w,,1 cullen doen· hDIdUJ. ....
gen"oordigheid door laid gepraat en gelaob nilIt Ill.
be leer te ..erradeo, doar dib la.~.M Illlicht . aaD1tWlia,
ka. g.,en dat de do.erleur. oiohbii d. uderincd.t
palrouill. bier of, daar. ,onohaileD, om I.ter .tooh ~
.leg. Ie oJaan, en .ioh to ..rekea Gp' ,de· umPC!J18beIIODer. in die bDDrl. Het ".01>. eohter. kIUlDm ........
d.t d. loerah. op oene onlmoeWoB .me'de.... ,lll.htelingen niet al te .eergesteld .•ijn •. lo1Ider.. ttl . be.denl:.an, dBt lij d_doOf .Iiecbta 100. . .1 to ~ger !'D~'
d•••• 18Blpolt .ullen hlu'en b..waud.
Baun MaaDd.gnaobt : ~ra,k eeD .. brand·lllllau
wo.iog Yan deD. J.",o BlIlhno.lncie d_.&I!}Ii.k" "aa.bij twe. buiseDind. Uob.""'II~.
D.oo'.Ak m...I.·1Ila g8woonlijk, ~.'.C!IIYOOl'sicb'"
. hlld ... or«l8n Ioegoao.hre-e", D.· ..bad.I.t.e-.op
!IOO~

•

Semper Idem ••ggen, Laat o~. bidden dat d.· .bnd
en toe!umat van den minderen ambtena'ip bater ver·
I8kord mogeD w.,.nlll
(So.... H. D.)

BIIV'J'IaTu,.eulOOllJ. Tot loeliobling fI.. bet gilt.·
reo lloor om lI~pllbli.eerde Reut.rl.legr8m betrefleo·
de ten door d. ',iDlurgenten b.b ••lde 'overwinniD&"
1..100 ... ij hi.r oeo telegram Tolgen, dat in het &no.
H ..D. no 11. Zatordlg. go.,ndeo wordt, do.h onl ni.t
weN o,er~'8118ind:
K_t..tinr>pel 240/41. Bulg..rsohB op.Iandoli"gen bob
ben aoht TorklCbe dorpcn nangenlleD, verwoelt en
daarby groote wreedhedt'n gepleegd. E~u ernst-ig ge
Y-eoht ie tllil80hen ail opstancieiingen en cl" Rn&.i,,~ba
• ,,"pon golo ..rd.

EEN FACTUUR PRAOHTIG

J891APA NSCH LA
K WE RK.
G. A. WERMUTH.

In de A.gricnllura Hall, t~ Lund.on is 6eo 0tHldQ1W
lIehe waHdel-IWed"trijd gC)voerd. 17 personen nalOen
d..... n doel; b.~ par!olUent.lid Sir John A.lle,. heeft
dri. prijlen von 450, 100 ,n 60 pd. .t. uitgeloofd
v()()r de drie wandelaars, die na G dagen en 6 lJ8chto:l
den «,"ototon af.tand hobbeD .fgele~d.
Hen gewezen kamerht'l~r .",n Keieer Nap(.Ilcon, grll.f
A" wt:)td IIp den Bou-lev.rd Voltaire. te r.rge ju een
rij~uig betraFt op on,edelijkti haudelingen en ge~r
resteerd.
In Belgic spreke[i 2256.860 inwonera :B'raIl8cb,
2.609.890 Vl."m.eh, 38.070 DuitBob, 3~0,770 Fran.eil
ell Vl •• m.ch, 22.700 }i'ranoch en DUU80h. 5490 aile
d,i. de t.len.
Het .. ntal kwaker. in Eng.l.~d en I.dond b.drRRgt
thIn. 11600. In 1877 ati.rrell or .lecht. a08 en een
groat IIIlntal bereikte den leeftijd 'f~n 90 jaar.
Aan de UniYerbiteit te Ooimbra (Portugal) he.1rscht
groot6 ontilvredenbeid, daar elf sLndenten beyel hebben Qnt711ngen de hougeacbool ~$ uriatell w€gens on ..
voegt:•• m gedrag bij het f(}orbijtrekken eener pl'<JcesBie.
Om het .t~ndb.eld ran Eusma. t. Rottordom i"
Ben brl,'led en verhoogd yoetpad gelea-d, waBrdoor bet
heber uitkomt in zijn omgefing raD kramell en uitstallingtJD..
Hob 1ijk fan sen zekeren te RJu&an ge:execute&rden
Louchard, die zijno moed~r fermoord heaft! werd in Mn
doodki.t goworpen, (lie malt de gUillotine .toDd. H.t
l~krichtte fitoh balf op; fiel op den linkerkant neer ~n
richtte. Jich nog cenmaal na eon reels van 1!tulptrea
kiogen op, om audermaal neer te valloE. Detmlfde verBchijIi.Belen deden lich nog tJonmasl voor, At vorens de
ki.t w•• diohtgeopijkerd.
'foor do P.rij8che tentoon8telling fiijO Qntvungen
di.manton en juweelen, ter waltrd~ VAn 26 a 30 milHoeD en toebehocrende deels aan de priLIBe~ 'an Wale!,
deels aan de britsch-inrlische IC'ba.tkillt. Voorlooplg
worden 'Ilij in de groote Toou.ai der Seine-zijde bewaard; de bewaking i8 ... n een btamble der enge18(!he
"Jdeeling toeverbrouwd I aan WlCln acht politiadie ..
nq,ren lijn toegevoegd.
In Eng.land b •• ondo" zion ran 1 julij 1876 toll
julij 1877 niet mind.r din 11,507 peraonen in do
gevRugenia, wier Z&sk nog niet wu behandeld. Zoo
wordt de IndiBche rechterlijke ill$ohb door de Engeleech n'lg in hare eer herRteld.

D. ltBGBJlRING heBt'~ het VOQrnelllen te Mage. .
lalll eeD Ichool op te richten, 8pecissl beatemd
'f"Qor kindtireoD van Ambonesohe wHitliren die de
Ohriltelijko God.dlan8t belijden D. toel.ting ge.
lehiedt . grat:". H.t ond.rwUs •• 1, geheol gelijk
siju .an d.t~ hetw&lk 01l d.e lagere scholen war
Bu.ropeanen wordb gegefen. He~ voot'stel tot de£en
waatreg"l IChijnt ,an het departemenb van oorlog te
&ijn nitgegai.n, dat dllartoe ongetwijfeld zlll zijo. gElleid
mot hot oog op cen workelij' b.st •• nd g•• chte behoof'te. Betreemdend ~8g hat elJhter weI heaten! aat
dese lich thana doet gtH'Ol'.l}ell t nada& in vorige jal'en
in de beJangen vall het ond-srwija der kinderen van
den borenbe(ioelden land.ord is voorzien door Ben
rege&ringabestllit, waarbij hun grntia toegaDg verleend
wordt op de Nuropoo.che upsnb&re 1l1gero .IJ(lholen. De
flUg rijllt;l ',- Hi.lI: nut de opl'ichting eener enkele Ipeci.Ie
ICboo! ,oor liie kinderen heeft, WAllOeer J;ij nehelfda
ondenrijl, d",b daar ",1 worden gegerell, gratia kUllr.e~
ferkl'ijgen in oelke garnilioeDi3pl .. a.~B~ waar lager onderwijl
gegeren woriH? WeI it hat voorbehaud gemaakt, da.t
do mimto d, "ohoolloble:!,:u ,.rb.nd mot het .Id •• r

Vrijdag aanst"tande,

zonder gebreken f W88rYaD
loopeude 1o!8 .pan.
.
918

v

8(it:~'::t o~O d:P~~~'. I~a~etL:~~wO;:li8~:~Y~ o~::o~o~tij

n.n op d••• nbi.ding rou geforrnuleerde voorotellen,
als de grondtdag Vln eene 8l)hikking.

taat van San Stefano, worden met stilz;wijgen voorbij~

gun; de hoop wordt eohte. nHg.drukt, d.t men tot
sen Tredeliefuude oploliBing zal kemen.
De bewegingan der RUilaische troepen duiden a&il ,
dat met de bezetting Tall Rumenis door de BUIS~n
oen begin i. gem •• kt.

. .

hee~~ ;:-;:nl~!:::~ii:~~e ~~:d~ij~::!:n~~!~v~:::~~I~i~
Generul, ter 'fer
d... ,oortechikking •• n Z. M. dan KODing, toege-

w

so~doDB:et

venookoohrift van hel Beetunr v.~ het
8oe~. Sohoolfondll en der enders "3n de jongelingen,
die op d~ H. B. Bohool hnnn. opleiding genie ten.

Vendutie wegens vertrek

motigdheid ,an RUIland to~ h.t doen van .... ige

Hoog.t IBngenalm is 't QDB nit deze cijfer.s en nit
he. l.~tete ,ooral te untwBren: met hoe veol .ympathie
d. poging ran het Bestaur van het Schoolfouds Ls
ontyangeo; geruat mag men dan ook aannemen, dat
bet yerlangeo naar eene Hoogefe BUl'gersebQol met
,ijfjarigsD cnr'solS bier algemeen i~.

oonc:.'lIsie'li liulien leideD.
KOJl8tant£liopel 14: April. Naar men zegt 3.1 de
Porte in eval ;an oarIog, den ze.tal del! be.llto.ur.e: Dor
I.
g b
t:)outarl Ofer rengen.
De BUBsen dringen fUll op een bal!Jpoediging dar

Me.. n

'~•. r"'. Oebt y.•.•.l..gOede

UJT__ ~O~_~.4~~~~.

va..0...d.O.". o.. p. o.g.(Soer.
iD.g..' Ct)
.....

~

T_0 .Dif1:}j?~,ng is _in ,.d~~ nBch~

Qutrll.
imillg14'fan
SbUWDe
..I.il lan
V ii,'.no.
dOOi.. d.VAn
e T. urkcn.
Landin,
April.
.. t.t.
berichten
de K •• p
meld~n, ,dat in de Trannsal nog steedB gevo,hten wordt

(matj-In- l~~e~g) <lp .at' er"f ~aIl d:n Ildmi~i8trBl~ur
geko~.n en hee_ft, in den stal een renlen dOD strati
af"ebeten. Detor bet ge!tommei gewaarscbuwd, woe bet
...,;'.,htvolk .pO( dig by do hand, en d. tij ger giog lang.
hoil boofdgebolltr bedaard de .voorpoort nit, ecbter zand.r sijne prooi t. hOllen medenemen (Vor.u.lanri.)

u;..;
.... !",
t:l~u~ig iil.;h.. lJIHHi" (1
Belg,ado, 14 Ap"l. Bet leg.r '" olltbondon geword.D.

Lonn"" 15 April, D. politi.h. to.stand i. mind..
hopelooa, ofeo boon tie Tolksgeeat in Baaland mP;ler en
weer eell auti-Engelllcb" tint krijgt.

De Por~. ho.ft be,ol gog.ven, om .... er.tond te
bi.deo teg.n elk. pogiug tot het bezetten ,.n Ko n etaoUnopel, eo h6re goedkeuring geweigerd Ban eone
beletting ,an BosDie en HarzllgoorU& door OOltenrijk.
St. P,;mbu'f/, 18 April. B.lf-offici ••1 wordt , .....
kerd, dllt de onderbandelillgen tUBschen Duitillchiond,
Hogeland an Rusland nan wen8ch ,ordereD .

80 April, De Heel' fan Baal!
de nieuwe Beaident vaD deze pluh, is gieteren alhier
gl'arrifeerd en haelc heden morgen to tien uur let
'UlT

DOXpJAXARTA.

bealnlll' oit de banden van den A•• ielent.Re.ident,
do beer Jeekel. o,ergenow8c.
-Gepaeeeerde Vrijdag _ijD ar wederom drie !lankeurs
• ao he' P.be Alaw8ch. Legioon opgeplkt, ,.rdaoht
aijnde VIID. yeraohillendo yoorwerpan, afiomstig vtm
••~btjoeparliij, In het diabict Redjowinangoon geho~.
dill, iD be.....rlng to hobben genomen.
(Vord.. 'and.)

Asngesiugell Vendntl(iE •
01) DK:~:~~~~ld!r~~eie~~r ~:~~~~gdoe~ ~~o~u~~e ;~~r ~l~tn:!~~;
en ten h1UZe van nayenswaaijl WCgCllS vertrek to P.oew[l.t claar
Kart.ha.ns}, en Co,
Yrijdag, 3 MeL IIi hat locaal van 611 door Wermuth en vall
eenige p6:fcaclen in' bet locan.l van de WelH:l- on Hoedelkamer
albiar,
Zat.erdl1g, 4. Mel. Exccntic tell ImiZQ en tOIl bste van Radon
r::~r~~~~ej~ik~zOlldOkpatio door den deUXW'aarder bij den

GO~!:riIr::~: '8:::~:'~~j:~n:a~: G~:oe:t:lod~:~~r~~:
bllen de. 16 d••• r albier toruggekeerd. - Bij ZijD'
tera.gkomet, ,erDAmeD We tot lobrik en ontsteltenjll;

dab hy den' A,.lilten!. Reoideot te Gora.t.lo D. }'. W.
lIIjjor g•••horot .n den Bedert oir.1 20 jaren ald •• r
...~....ell hnlp...rdlgen en bominden klerlr, t.".n,
pallbniemeeotlil'"P.G. 'l'hom ....en L.odbonw ool.l.ge.
~. Df .eck""n dallrfm .tin tot. do..err. Ilog oobe·
Oowillekeurig daoht me" •• 0 bot stuk
Sem.
p.ftIdem, opgo"olllen in nwbl.d
den 19 }i'obr.
JI.IIO 4.JI, ....in e. a. bet .olllende <oorkomt. • De
~O;'IIH, ,oefiand ten.an.ien .,.an den burgeri ijken
..lOb""...... vindt men in de bepaliogen fan de .I••tlIIh1d"n 1882. no 6 en 1869 llO 102. Do .hermlg,'e
b.yoegdh~id nl~t. b.bben, ....Dlleer geene m"hersati.
IIMfI;. plUta ge,onden; denambtena., in -une funotien
. t...bol'Hll. ""m.erd. . ,door.,de lobor.ing 'nge,.lge
"bl~d ISB'!,C! 4,de beloldiging _an den .ambt.eoaar
eipflQwJti ••11 de" llag'If, dat het 'belloit _Uo.r .ohoreiog
.. h.l!IlIJkanch~W(lrd.ng.mukt••. Ste! 0 ,oor een,amb.
,''JIIIW e!' kiDderenop eenO det ,erre. bni
o ale.Dn.het 8e,.1 Ie -.door de"
In ~etnnoMeJll hi! beaftldentijd
n1tilebrelr.OIII .'- Iromen,.I ••re,e

"elld,

'a.

'110

~-~ .-.'.-

Advel'tentiiln.
-~---- .-.-----

i!

beDo:~:;· d~18h::r ~t ;~~~L~·~:~:;ro:::;~~d~ir~~

·firma MA.C NEILL en Co.

=

.::.rl'ti::Uml'~~I:Dg

....

(VOOt d. Palitie)
10rdt by .daz.. bO.kond gema.kt, dot d. Wijlrme, ••
, ,I t •• ,.n .. ijl< Lt. B., O. F. PIEKHAAR, ·op
,ell~oek, al. "oodanig ie ontelageD en dat in
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De As.iBbenb_ 8e.';deot fOor de, Politis,
MlDDELBURG.

CommissieVendutie
sea

OpV rijdag 3 Mel
bU.·

. G. 4.• "DBMUTH.

I 4000,

De voileonditien zullen sen mliand

fOOr

de» dig

,an ,e.koop in het loka.l fOn h.t ,"oouklnl.., \0
Bar:u&181Jg ter leliing worden gedeponeerd.

Mr. SLOET VAN HA.GENSDOBP qq.
Mr. BBODlIl qq.
W. R. SIMON qq.

Rotterdamsche Lloyd.

RAVENSWAAIJ,

Mahony- en Djatiehouten Kasten! een Regulatenr,
IJBki!t, enl.
BENEVENS,
Hen Via a. Via fan 0 n (l a B t toyen! ReiswAgen;.
Een {'chte z-oo goad Ills nieuwe Americaine met 2
banken, onderdoordraaiendej
Een .pan hardloopende Sondelwoodp.arden;
Eon Kinderrijp ••rd met Zadel, en wat vorder te
voorillchijn zal worden gebr,g,uht.
868
B. KARTHAUS en 00.

Openbare

,7'

erkoop.

Op Dinsdag den' ten ]J;Iei 1878,
Ziullen door de WeeBk~mer alhler, ten huirr6 fan
den Heer

W. HULSHOF}', Op Bodjong,
.,erkocht worden:
Een complo.Ie INBOEDHL, WAGENS, PAARDEN, PROVISlEN, enz.
Salllsrsllg,
Namtl!ls de Kamer voornd.
den 29i1ll April 1878.
De Becretni.,
90G
R. DE LA.NNOY.

Vendutie wegens vertrek,
ten huhe van den

V{eilldelco Heer

W H SCHEI J
~

..

Op Maandag den 6en Mai,
fau een netten me6et nienwen INBOEDEL

beBt..nde nit,

~

Rotterdamsche Lloyd.

van ondersbaa.nde Stoowmbepeo, ",air·
H et.anvertrek
d. Agentnur beginnende m.t d. DRENTHE

op onderltunde
VereenigiDg i. oV8rgeg ••n, i. 'bep ••ld al. voigt:
26 Jnni
net Stoom,.hip Dr../",.
24 Jnli
O..,.y"I.
21 Angustus
WiJbertrm.
18 September
Torrington.
16 Ootober
Ki.g,lon.
13 No •• mbar
G,lderkmd.
11 Deoember
Dr..n. •.
-VDor Tracht en Pas8sge gelie,e men fiioh te .dr....
Beerou ..n de Agent.n te SAMARANG· of BOEBA.
BAH. van d. INTERNATIONALE OREDIET. EN
RANDELSVEREENIGlNG ,ROTTERDAM. otto
BA'l'AVIA .. n
don Hoofd.Agoot op Ja,.,
W. BUERMONDT WID.
Blto,in, 20 April 1878.
911

Brr.UDBchweiger W'utst
We.tphali.ohe Mettwurat
Oarrel.. t

I

Ben Rotting Ameublement, Tf_ .;)1. en '\i'aRoht~fels
met marmeren bladen, mahonienontell 8peeltafela en

~~~~.:~~):;:~~~:;"er;t~j:t:t~:~ou~~n ~~~~~.e!~~~~~ij~:

LBdiiranten, Schilderijen. Dinn.)
Kroon., H.ng- en staand. Lamp.n, .orr PIANO Van
se HIEDMAYER, nieuwe Rottingmntten, ZeiIeu en
KereeB, ~tsl- ~n Keukengfr\ledB~happ9n, DillpeDlrek.
ken, 66ne. groote plrt~j ~loemen ~~n PI.anten, walronder allerlel RO.1;an, e,en M"£LORD, ~atAVlAMoh ID.lk.el.
Een pleaton Tuig
Hen gewoon id.' tWO goed ali meu .....

I.

in 15 SOOI·ten.

Ilft, Int!"Il""il~Y!.!fI-"'~i'

Lff

OolumbuB

L. importanti. Regalia
de 1. reine
Jenn; Lind
690

ten hnile van den Beer

BIERLEE,
te GOENDIH,
.18,

Ronde., vierkante" en Etenetafels J Kasten, StoeJeDJ
Banken, Divans, Buffet, ScbiJderijen, Hangklok met
Slagwflrk, HBDg-, Muur- en TafellampBtl, 1 kist.jd
inhondende: eon stel Zil-ri3ren Lepels, V orken eo Mefll~

len fOOt 12' r-ersonen, 1 SpeeldQo8 10 airs l Glas. en
AardEiwerk en Diapensgoederen, r"8tant Provisien en
Drauken, Keukengeret'ldllch\p, llls1kgeV6Dde Koeien en
KalvereD, en wat verder te 'foors';l'hijn IBl worden ge.

GOOD

NB.
d i h.

Hot bui. ligt

.1". bU 'I St. Ii

0

n

914

--.-~---~---------

I

kiltj ..

'an 21i pHI.

JANSEN en 00.

VERSOHE GROENE ERWl'EN I per i:op.
GEROOKT SPEK
I ' pond.
789
JANBEN en 00.

SOESMAN en Co.
ontvangen ~irecl nit Manila:
Een kleine factuur

Puike OavitsB No.2, en
Overheerlijke"
No.3.

775.

Houtaankap •• ~'toomzagerij
GOENDIH.

Op Maandag den 270n Mei i878,

tp=~·~o;a:, ~~G';f$C'~:::r;:e·~oll:l,wi~~:

I
I in

Tol{:o 'I'awang.

PUDLIEKE VERKOOP.
deR voormidda -'l\ If~ 10 ureD, en voorhetting doer,.an
100 nO(,ldig daDg8 dsarna eyeD~en8 te 10 ureu
's morgen., 'an:
1. RET RIJeTLAND met d. durtoe b.noo,ende
desHslII, gelegeo tUD noarden Tan den grooten laodweg
,an Sam.rang nair Demlk, un de, :ri.ier V8P D~lDBk,
in wijk La U, per.ool no. 1, groot .uim 1000 bon ....
by de fe~pondiD8 uangselagl'lo .oor eene waarde un
/1811000.2. EEN BTDK LAND, .... r •• o het noordelii~ ga
doolle tot vl •• hfij'.... 88Dgel.gd en h.t loid.IU k• g ••
d••lt. tot .,wah., .lIlo*deda.l'toeb.hoor.nd.karr.
pODg. eo de8.la8'~ .e'eneeD8 gsiegeD 'ten" n~ordeD ,'.,0

)

Voor lIeChebbers eeD heerlijli:eli:ost;

braoht.

!r

~~ l~olitU\$

Upm.n
EI ointo d. O,ion
Vuelto Ab.j.

Venduti~ wegens Verll'ek.
OP WOENSDAG DEN 15en MEl,

van ZEd.. INBOEDEL, aUe ••• n Dj,tti.Jwut,

\

I

E.p.n~

aa.

~D

L. IriB
La Glori.

El Aoierlo OODoh ••
La Vt\ll~bia,llli
La Prim era Diana ~
;L.urel" d'India

un 8 tot 12
SOESMAN

JANSEN on 0•.

Nieuwe Habana, aanvoer Habana
Merk:

,.

DA.A.GS TEl VOREN ce

M.rk
lB.H..lIl en 00.,
L ii b 0 • k.

TOKO TAWANG.

Em .pUll PAARDEI-T. . '.".f,.komltig fan -den
GROLL.
. Heel' VAN
Ren
:i,~;~:enm Relel''f'oll' met kraan

nUr de. voormidd.o •.
915
0

(

Wnril~

Leberwnst
S.uoija de Boulogne
715

tafel , en ij"eren

I

;:e~;~g:te::e~~:n v::ll~: ;;~T;:'~

De
DAMSCHE LLOYD en omdigon hUUDe funolien mol
de eerstvolgende te hui! raia van hut Stoomlohip
l::!AMPTON.
MAOLAINE WATSON .n 00., &to,i••
MO. NEILL en 00.,
Samlloog.
FRASER EATON .n 00.,
Soer.bai,.
B,tovi., 15 April 1878.
910

TOKO
TA'IVANG.
Versohe aanvoer

,

t. PENDRIAAN.

i

I

wBurde van

6. HEN IDEM gel.gen b..... I.oS.m...ng, in de bill.
pong J onkee, ten znidwe.ton '8n deo w.g oaor Pon!jol
in wijk L. X, (noeger F.), pere.el no. 6'7 ., bij, d.
v-erponding aangf\slBgen foor sene waude 'aD I 18000.
7 EEN IDEM gelegon b.....len SamlraDg lID d.
we.t.ijde 'an d." oudon weg n.. r do Kogelgi.t.rij wijk
L. H, pero.ol no. 881, bij de ,.rpoDding ...gellagll1l.
foor flene wurde Tan! 1600.
8. EEN IDEM gel.goo omtrent drio p .l.D TaD llaml'
rang, Ban d" ooebijde van den wag fan PandjanlJlD
na.r Woringin Tig., in wijk L. F, per.e.1 no. 618,
bij de 'erponding au.ngeelagen foor eene wllrdB fin
/ 600.
AHe welke perceelen ill eigendom baebehooren ..n d.
nak-omelingen van Kl,U A:OU'A.'l'I SOBRO AllIMBllQOLJiO
Elk peroeeJ ••1 Bf,onderlijk wordon opgev.ild.

840

Kontroleor hij bef Binnenlandsoh Bestuuf,
un .en eomple.ten INBOEDEL, wuronder:
Een Awerikaanacn Ameublement, beata.nda uit: 12
Stoelen, 6 WipatoBlen en t~,--;"ee BaDk@n, een uitlftekenda Piano van ~Jelmine~' . Spiegel., Sohilderijen,

,~erloggen.

do.do 2405.

{~en6

ten hllite v.u den WelEdG, Heer

Zli dmkt oohtor d. hoop nit d.t de weiwlllende tUl!IBoheukom.t dar mogendheden en de ge-

.tad.

~Heb eer.te teh 45 bandteeleningen, het 2de 66, hat

WERMUTH.

Op Donderdag 2 Mei,

Lood"., 15 April. De Pcrl~ h.~ft een. not. aan de
Mogtmdheden geEonden, Wa8rtn ZlJ Tetklsart hat tracI.at un San BtefOno t. ..uraarden al. het gorolg
van den onguniltigen loop del:" oorlogskanaen; een.e
gellioten, ul sij hat tractaat op 10ya18 wijze ten nit-

2 B~n Adrea TAn adhaesie aan dab ,,,rlaeksohrift
ran de ledan der Loge de Vriendachap ,dhier, voor

r:tjdag aanstaande,

zullen w~J:'den vcrkQcbt:
116 roode k.ld~ro a 15 D fl .... nen GROENE
ERWTEN.
379
rlito
it. 16
dllo
GORT,
in kavelingen nm 5 kelders.
920
G. A. WERMUTH.

'B notA

noem,,:

WERMUTH.

Vrijdag aanstaande,

:!O:~~:&~:~:i~D":DogO:~~:: ~::t:t~:t~:e~[%:~t:e:::r f~~ i LO!lden, ~1 ~pril:. V(}rB.~ Gortachakoff
wo~dt
poii!iub:.D l!l;~!tnd~l rr~':a va~c,,~ch;:I~:ij h;o~:~ is he- ~ :~~~:~n Ea~~~:dv~:~~:~LJtkd~e8:ehvo():;ed~ ~l\en o~:e:~~:~

den nacbt iogebroken en zijn 35 atnka lijnwaden onto

B<lbiru1JJ.el,

ROFFIE

919

,.n

den weg no.r Pontjol in .,ijk L. X, (fro.s.r F.),
p'r •••l DO. 646, bij de ,.rpoDding ..ng •• lag.. ,oor

tieD

40 picohi ROFFlE.

rt1ELEGRAMMEN
J.

det het ongeveel' hetzelfde is alaof de restrictie nieb

Vallt,

luIleu worden v6rkocht:

unwelige "utAl Europeeacub kinderen l d! opnam8
der kindert.l! ..an Ambollschen landaord moet toelateD,,'
doah d. teg.llwoordige di"oteur van ooderwij', de
.
•
be.r Storten~ oker, moet. een ciruul.ire hebben uitgevaor· .
Uit de Straits Times Extra.
digd, waal'in C.:i pla&lsell]ke Bchoolcommlll!Blen 'ifordt A!\n"
(Tot G(wvulhllfl Of vorduidBlijking d~1' Reuterielegralltmen.)
",olen ten d~.li e ~eer vrijgev-ig tEl W'Ell'k tie gaau, zOOP

soml.l<t ...are.
_ _ _ -,($0',.. 11. B.)
UlT SOEJ1AlIA..Ll. 2L~ April., Dd die.,-en B~hijnen be-

eeD

land ... og ••n Sawar.ng· ••• r Dema. in lrijk.LaT1,
peroeel no. 'b, groot ODs",o.r ~7 t bouwo, bij d. , ...
ponding .... g•• logen ,oor .ooe " ...d.
! 26000,
40. EENIDEM gol•.~.n bowo.leD Sam.rlng in d. ba.
pong Karang.Teng.b, .an d••uid'ijd. 'an deo "'g'llI
Pas ••aran, in ... ijk L. X, (noegor l'.) par•••l DO. 6~O, by
de y-erpondlng aoogeslageD foor eene " ••rde '0
10000.
5. EEN IDEM geleg.o bewesl.n Bamarang, b••uidla

.ull.o word'n lerkocht:

10 .KoebeestBn,
2 vVagenpa,arLen,

w

J

.o~';::: ~~:: ::; ~~o~~~::::an::ne:~r

'.rpondinga.Dg..l~on .oor .. De ....'duu/201S00;
8. BBN B'I'UK KAMPONG GROND, gol.g.....
bij 8Im~.Dg, bODoorden en be.aideD den gruoteD

zander reserve worden verkocht:

.1.

GoUft:UntlUi'

Mei

zaJop .mijoe Vendntie

Kort en BOlldlg.

Un..\ DJI MIli.uIA.8u-.I~·~ockbl"d VAD heb ZenE
deliuggenootlobap T:J'ikaja Siallf. It'lost men met vetia
• lotten oene aan!lporing am djagong bet plnnten , w• .,rnn de ,erlaling luidt
,olgt :
"Gij ,1181\ Minahass.lf! Bedenk weI! Zit niet 81echtB
ta treuren en to pein!en, of Le tnren nRar de
die fordroogd op hBt veld staat, of .ur run
mlsr ,. Te,wachten iii!
,,:M&.r plant ndloa (dj.g oeng)l
"Pllnt milot', fiOoveel ge kunt, en WA"r de grond
l'\&al' goad. is, opdat ge ganaegu8111 Toedaol moogt
beko~en fOOl' U .elven en Doli: anderen knnt helpen!H

verkla;l'd.
- Heden ,ijn deb.

a

VIU;JDAG

Bestellingen

OP ALLE SOORTEN VAN

Oiatli Houtwerken en Brandhout•

worden aangenomen en ten spoedi~te geleverddoor
den Adm i nis Ira Ie n r,

BlERLEE.
llIlichting<j\l Ie bekomen, bij de Age nt en,
D. A. PEREIRA Ie Sam1l1'ang.
A. U. BOONeMMER Ie &10.

701

B. VAN .BTENUB Ie Djokia.

Verkrijgbaar:

'VVZJN· in. va.teu,·

1Gll

bfj

.. DOlmBPA:A.L~~ ;

·VIBTBIII · DlIJOMINVAN OK N. I. STOOIYAART-IUTSGHAPPIJ.

VI\IlTWDRR TREINRN
TaA

,de

k:'~o!':.~t:lt~~~;"fJ...~f~:~~gD~"b!~::
.... d•• lPo!D, ~'LOlI 8~.d... Cllotiboa, 1'0,01.. p.ka1°1:: ::;. .lU.TA ria P~eroelJl. Pr~belioggo, Beloeki, ,Bu·

•• Pedir

240n ..an elke maaud.

00

tel1ll, de.
.

OD

B~tavil\ ,

te~~~ !:rlT; ::: V~I:: ~~~~~o~I;~ru,::(1!lI.illtml; Ila f~r ~i Hgkf1W8ng en

llllla.nu an terog. Oll!. dfl andere mland wordt de reu Ttlrlon,t;d

de:a~~,~~~~;tk\j ;:~:a~:J',,·!nJI

to\l!:t~!~~...u via .To1o~.B~toDg, Kr~ en , B~n'koeleb nur

PadB.ug en terng, in Avril den 24.en.
Van PA.DUO ,is. PriruuMl, Ajer-BI\ugilll, Nata.l, Sl boga,
Ba.rol, Singhl, Uoouoeng ,Si~oe~, rl'roemoll, 'l'.wpaL 'l'oellD,

I.

1!:lIloljl; rltlll ll iu

\'i a ~ faka ,~ ~: '1

VUII S/J)(,li AlIA JA

don 2'! 'JII \':L n db::

el l urug ,

tilt ,\J"ltJ~l;"u

ti ll t ertI g-.

lIIa(\II,1

~~ ~!~::~~~:r ~~C~t·~~:;l~c;/~~'le~~~t~:1 st~ll~i~~~~~;tsi~~

Jl~dj

,.permr' f),

A.tjeb, df D Uea

Vau Rtouw ,ia Bengk9.1b, ~iu k , Pauoh MahaD D8ar Deli ell
terug, 14 ur60 nq aallkmu.t. CI"'T twecdo Eng. iiillilbuoi fIJI

j()6v::tA:~~!~f:liD~:~ !:~g '~ila~tD:J:: ;l:; r~:~,~ike

!n~~LD°.!~~'t!~r~~ 1f~u~:k, T,mo:~~ .~]j~~~~~Ortt.

DMI'

Vu B....,.....n ... ria Mul.ok na.ar Palembug
'Sen TAD ulke maand.

tlja.i Ila.ar B OE'ton

e-l]

terug , ,l Ull ! Jt:, vall (llk e mlL:md

!1 f?~ iIet RIBON
Logementte OBE- ,.
en deScheeps-

LOTERIJ
van VOORWERPEN it f 10 he';; lot.
~rrek:king

Holloway's Medicijnen*
HaLLOW AY'S PlL.LEN 1::N ZALF. GHaarlij ka Dinrrhee.
_ , De oorzaken deze,.. verzwakkcnde ziektc zoo yersc hil~
Jeud, ell de wijze barer aallvallcn 'lOa \'"eran~e rlijk 2jjudc
geven eell ,,' oldoend2 raden vnn het belaugrlJk aanta.l ha rer daahtoffers. Onder Holloway'~ bebnndeli)1g, al is de
o01'Z8.8k dezel' 'l.iekte ill duisturuis gehu ld za l d e ldt..slag
even gUD:1Eg z.ijD, hetzij de mang, (Ie lever o~ klei?cre
ingewRn<ien de r;etel van de ~~eke i!., wlln t ZlJ nc p.~llen
met oordee ' in genomeu, en zlJ n wit goed or d~ zlJden

die" ook cntstaat. Beide llliddeJen '!Icrke n l'echts treek s, t.ot
bentelling van b~t jllis.te ~\'ellwicb l tusschCIl gevoeli~heid
en prikkelbBsrheid, ziekelijke eu gezoude af8cheiding, ua ...
tuurliJke en buitens porigc lazing .
.
DOD!j~S Pilleo van r 1, f 8 en f 5. PotJcs Zalf vau
r 1, f 8 en f 5.
Oheribon W . CALIST ANS en Co; 'faga l A. J. van der
VOORT, Pekalougan W. E. liANA, Solo AllNO l~D en Co.
en OOENAES, Klatten J. D. SLIER, i'ilugelRng J. A.
ZEIJDEL, Samnrnng GQETHART, ell Co;, DE GROOT
XOLJ<'F en ':0; WANNEE, G. ·C. '1'. VAN DOEP en Co;
H. L. DE l rON en SOESM AN en Co.
(U '

}lAHPJEK KALiMAAS

00-

~
wordt gevraagd , ter oppll88ing uo
I 4 kind.ren.
Onder opgave van condition.
.
Letter K" Samarangache Couran t.

!

.
rrr-~

!\ publi.!<

gDl~

MUZlEK VAN HET

te koop aange boden:

.Eell massieve Stoomrietpers-molen.
dubbal o Vt'lbrengor;de bewegi ng en dlA.. bij bebe:o.
re lJde borilOlI ta~ e met C'lndaDttat ;e werkcnde Btoom~
machihi Dtl Van 40 paaicienraoht" en

ID I:!L

lote~'ij

trekken.
J. J. VAN RUIJVEN.

Gall o w a y

TE KOOP:

BOEST

IVoor Heerell Suikerfabrikanlenl
Te l{Oop aangeboden:

I

(4)

Teder, die het echte product van den u irvinder den bee,
apotheker te Parys wil gebmike n, gel ieve cr voo ral op
te k tten , dat de handteekenill g GUYOT IN DRIE KLEt1IillN
op hee etiquette moeL zijn gedrukt.

To verkrij~en bij DE GROOT, KOLFF et Cie.; G. O. T. VAN
DORP et Oia., en in de mea.t. Apotheken en 'I·olto:..
708
(4) Do vergpli]kf'! nrte a n ~ ly'· e h . ~rt
hunn,· 7,alll'lI .- t, '!t llf'; I'U

-A-.& W. sUtTR. & CO,

~hillcn door

Il'"'"'""..

hor~i lii!l g

De hl 's r GU)f.lt I.:im sled.ltJ dH

SUlKER'l~iA.CID.J:iERiEN,
Spacjalile,i t vao "'Vatlum
Doubl e at Triple

b,·\\·p1.(· n, d; It tIP t1;:!'''''Md,<tr>l_~

dl' h.,e\ot't! Ill!

11

t't\1

w lla r lJorJ:;:l'o

p IVG OC",".

IRfiS

toe~l'eUtln)

.

·I

1.WWiW

Hotel O..t· BataVIa.

T"iln de ecbUl

I

nn :tijne

bntjt~b~aJi
n"'!' I -: '

W-~

.

IEMAND
~. f1' .:,

grond ig b.ke"d meld.
u pIn
b.rei di n g
.... INDIGO. TABAK en KOFFIE, J "v.nn,c', r ~ M.
lo".b .pr."tend?, to'eno GEEXAMINEERD MACHINIST,
fledert rULm 1 J fa reD , t ot. 0 P b t'I den fl.dm,ln1 8tr~tent" Tan de'~I~de ondero omlng. WtH Icht .ls ~oo ~8n, Ig

Dit nn cnda p... tig b.~.nde-commeo ••I.Dh.i •• ~It
.ioh them op vel.r ..",r••1f o.k OpeD Toor 10gl..
voor reit: igere .
Di t B o~el i 8 tel!tr gellcbikt ,oor ramilie., hebbslld.e
dour~oopellde k:"mere en aflonderlijke pa'iljoene.
Lie fst bij 'fooruitb Elfit elliD g p~r tel egrb u' ~ .. u llc nde
dan .IlU den B l.I Obl kunnen arbalen en bllg"ge , ,er~
zorll:e~ .
782.

t;e~en

718

seer 18go P~~II,:\D, en per. ton verkrijgbaa.r
Me. NEILL on 0 0.

Buiten- en binnen

vaart. undige.

Adrea SSV, ten 'antore der U1tgeve1'8 der Sa
marang.ehe Courant.
~05

Ph t

F I L T E R DOE K,
Me. NEILL on 00.

G]!;O P END VAN

~oorabaia ~ardappeleD,
verknjghaar ' hi)

7011 , .

11,.

Fij~

Mlar,dlaken epBillardbaileo

.iJlet.ilOJl fOn ' 8. eD. , II.n k.,

.

Jl: ~ruAlTS eo 00.

7

TO't

9 1/ 2

KA-A S', .

n.

,

Niau... DOI-a-Do.
917

I

""...
'~
. . .a. . 0 b • tu n M 0 i g • • do g. I.I1"0 ,"
A
beiJ p~r I>too 'uB~hi p A.1.'JBU
\
,au n"t.."illlJRl:lt Suerllb,ia '(j(tt
P,""gio18 L •• db"u,"-Ou~f;r< • . ferulrocg wO/dl eYon
•• nged.a., ",.d.t de rei. bi DDeD 60 urOD ' ',G' Ba"
tal i. 1IB1 worden folbraobt
De Agenteo , •
t

d. Wed ..... HEINBK.RN '" ZooDeD,

G. A..WBIUlUTB.

92~

;'. .'. .~ : Puike
Ansjovis,
iD.. bilk.
I!I.uw~ ' .erp.~kiDg .

9~

.,

. ".

_

~~.

4,.

Wegsns verbuizing
tcrstond [e hum:
B E'f BUIS .. ' don. R,djoD g.oben ".g, geoGcQpeerd d'l or Notaria HOUTHUI.JS EN.
I nfurmatiu bij' den bewO'ner.
, 921

'I'E· lJUUR·.'

s!APITAAL

:W]~lUIOT~;

808

a

HoI

~.

S 100 m I e hip
..
~'
,. -

.'

.-

AklIOLD. -

Ooma

.

G G MIJER
•

.

. ,

G ...g.oerd or KETT.RL,
ver'rekt dan 2en Mei •. 8 . dee IIlOfg eoB teo 8 uro~' ~~~r
.Ba ~avia, r"dang, Muntok', RioQ.w. Singapore, POD~I,
Edi, Pedir, Atjeb, P~eJoeb\mJ, Billton, POD~~ .nik,
SiDg k... ang, P.kaIon gan , Tag.1 eo CberiboD.
De A,enlen, .
Mo. NBILL .... . 00. '.,

Ned. Ind. Stoomv. Maatsch.
BET BTOOMSOBIP

. .. . . ,

1ht1Jr

Japara, ." ' . .'
G'...g...rdilr ZUIJDBIUIOUD'l', .' ..

~~~::~!i.d.D a.ndner

' D84J~nlii~;

(918)

M•• ~~L. ·IlIJl\, .

' VeraD~oorilelijkvi!or" de
" . ., . . .... .......

';

de. m~~lJen. te"S u"'~

Mo. NBlI,L en Co:

__
., ._
. '. le.ma.Dd ~o.ilJe oren. per d." di.poDib.l
. ...... . ,
bebb.nd• .. , wen..,ht l_n . te .geTeD
in dem.derne. talon enwiaknDdo.
Informatil!n 'bti

U9;

HUl~ t; ~EmB~~~~;I~R;

I Ned. Ind, Stv. Miji"'

Kennisgave!
688

1JUR.

"
d
Per "Voorwaarts we er ontv(wgen:
Deliciouse Zoetemelksche en Komijue

A \\rBRMUTH.

BAZAR.

Ilen
Vooni.n , ••. Nieu,," W.geo"
fJillko P •• rden.

R. A. RACINE,

(jitgezochte . groo te
8t~eda

!::h · Ate l'ler

:fi

o ogra

te bekomon bij

1'87

geb.al IllDo.i.,o SUIKBRMOLE.NB e!k
30" X 60", m ... t t oe b.J bollr en en condeuillati.
toe8ts/len ;
'l'wee STOOIUKIlTELS, .Ii< 26 ,to lIng X 7 ft .
di .. w,,~e r, me t 14. Gall l) way-Pijpe ll in iedere rook4
gangj
'l'wee dito, 241 v~. IDr:g X 6'6" dia metar, met 12
H tlll owe.y-Pijp en in iedere r ,'okgang;
Two. dito. 22 .t. lang X 6.1. diamet er. m,t
10 G.llo". y-PUpon io ied. ,. ro okga.g.
InfdrmaLl e n to bekomen bij
700
MAO NEILL & 0 •.

(91 3 ) .

Voor ceo Ie SlImarang op le Tlcblen

SOE8MAN .u 00.
885

T....

of al8 w80biDIst op eon;, .t.der& ondenlO ulln g O~!;'r'
to g~ 8D .
Br ,6,eo f r Il II 0 0 Ie t"r Z, Adrea t'ed .. cteur MA·

I \VAGEN- EN D03-A-DOS
ENGELSCHE STEENKOLEN,
~I~o2~~~£~~'-b~~!~:' I
VERHUURDEIHJ
by
SEMAN.
Agenten I.. Soe .. bni.,
VAN DER LEEUW "" Co.

(Per Stoomgelegenheld to ontvangen voor
het oogstjaar 18 79).

I

VOf-

di e 1.IJ be\'llUeR.

d~r

met bevenbewegicg.
R. W . DBACON on 00 . .

482

G UYU T ,

hont en g ebou~< n onnoodi g is. '1 e f ens goedkooper
dtn de gewoo6 wtegbr'.lggoD.
A ge D to n:
251
R. W . DEAOON en 0 0, &maoai••

Leroij's Non Conducting Composilion.

A. en W. SMIT, te Glasgow,

Talrijke Narnaaksels

weegbru ,,?g~n un 2 tot 30 ton . .D o Bccaraahte, ~~ ~
lieCtate en netete we eghruggen J die er gem aakt z1Jn

ft.

Stoo=ketel,

inwen dig YO'Jflit'D ,an 2' tube., arme~: n geD .111 'olgt:
Riot Oylinder 26" X 64".
Btoomketet 21 x 6' 6".
Ver .. erdigd do,~. do HH.

Informati •• te b.komen bij
.
R. W. DBAOON en 00.
,S1
Hoorab.i•.

TEER CAPSULE ~
VAN GUYOT

TEER VAN GUYOT

Ret geheel op zicb ~eJ veD een I:!tuk. , or men de is in~
gel1ot··n i:u een grootell gf'g vtcn ij~ ereD. bB:k, zoodal

gelost en thans
verkrtjgbaar :

lJJ....od~ji"

Twee Centrifuges van 32 duim,

Co's

Eind~l~k

~

VER&OUDBEID

tegen b iU:i.jke vooraUe C c 'u:tnissies e n
1269

1966

.ARTOD~I1MBDJO.

Reeds gearriveerd

TEn.IRlG
L 0 fl G Z J JZ B T 1Z R

Dlet

E£:niga Lu Agenl en voor Java:
R. W. DEAOON en Co.
Roe r • b • i

Uk.

Kampormg

EENE GEnaUIKSAANWIJZING IS DlJ TEnERE FLACON Gl!:VOEGD

Gll 1'orru;;\n van I J zor

e u b i 11

tegNloY'or log ement Taw a n g.

avond precies 9 uur de geannoncee rde
89 9

J.Commission
F. ltIULLER,
nair Expeditenr,

Be.t;~!~;:n '::;e:~:es~.ortell

Uz

889

BATAILLON INFANTERIE,

Geconcentreerde Likeur

Bffe/B I Oentrifuge. van aH e aoorlell, 8toomketels,
IJaere n Dakbede kkill geIl, ijl'l eren Br ug~ en , a poo!'~ en
Tnm ruater:i.len,IJ1.t'lrIJ1 aker!.

,aD

.t·,

P.

B:ij die gelegenheid 2181 er een 'rO]},JB(.~LA zonder
uietell "Worden gehouden a, f l , - het lot, en zal op £lien

R. W. I ,EACON &CO.

A. We SMITH at

90S

Bou,",,",erken,
r~C{) mmBbdeert r. icb. belcdd bij

.bet
tot b.t maken v." HUlloIEN, GBDOGAN8,
~ REKKEN, ,el1aratien "an HUI~EN, ,wlitoer.1l
M llU BELH en • .,

op Zaterdag d en 4en .Mei a. s,

smederlj, koperslagcrij, draaicrij, aile soorten van machine·
ricn gemaakt en gcrepareerd.
Alsmedc l crkrijgbaar aile
machineric iiclloodigdhedcn.

.

D. Ocderget.eeke nde, aaDD9mer "'. n

.EN

IJZERGIETERIJ
kc telmakcrij,

Expidities.

~

6lIIfi.1

VERLICHTING V AN DEN TUIN

metaaL~i c tcrij,

bel a s t zio h

Een Kuropeescbe Jurvrouw

II

SOERAUAIA .

-w-aard en

Logemenl.houder.

I U_ ...
I

J. J. VAN RUIJVEN.

Bodjongsche Banketbakkerij.

~~:ed~~t~:b~ rc~y:~vrci:~::rc b:::~l:e~·ld~\ ~l:rkzi:;~~ar~l~~

M. PRI.EHeE,

i 821

zijn te verkrijgen bij de Heeren G1UV.EL en Uo., en bij den

dergeteekende
890

.

i

op Z8terd8g 4 Mei 8. s .

BODJONGSCHE BANKETBAKKERIJ.
LOT E N

'

leverantIe-zaak worden voortdurend aani bevolen.

D e Prijze n. zijn van at h e d en t e b e zic htigen in de

J

I"'';

i

"

mt: " : '. . •.•

..

:I4n. .P• .ftJ1
. O~I'
~

.....penc1ruW*""'.urDmu,t ' im60~~.

.'

