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den Indo-Germaanschen tak beboorenden yolkslam,
de Slaven. Bij do groote yolksverhuiziDg kwamen
talrijke andere stammen zielt bij hen indriugeri. De
veroverillgen e{ndelijk van de Ottomaunen 01 'l'~rken,
die io 1453 m et de ioneming van Conotaotinopel
.an het Oosterscb·Romeinsche rijk een einde maakteD, kwamen de .erwarring van het onzuivere
meogo.1 nag met dezen 'l'artaarschen volkstam verme.rdereu.

Elks herh ul1UIil de helft.

Oak WOJ.,uen Bb o.nnexnell.ten op ...l\...iIvertentie llii ~&e.Q OD1en .

Tarken er bij hunne veroveringen op nahieJd en.
In den regel dwongen "ij den Qvergaog tot het
Mahomedanioille niet reahlatreeks af, maar ken dell
aan beu, di e Ohristenen blevan, geene Bta~lkundige,
en slecbtd weinige burgerlijke reehten toe. In on2<'

mankt. Nu zijn,

11a

den Pariji'chen Tr.:de.r de

,Ill""

houlUng en rechten del' christelij lie oUderJan3n 'fan

Turkije weI door c.l~ woge ud hedeli g€Li!~i"ld, wa.a.r
..Ie ·.kl eingae.itige Dsijvel', aD tlaarUleJ~ - !Je i foor~
wendsi!l lol into rvell tic, zijn geLie.ellr
RU8~a~d had dUB ten ,51olli rOD r zl]!l! Tij.ndelij.
ke pohlJek tege n 'l.'urkije nll.s oi] de bu d y.t
het wensehen kou ; een feit elijken l~ta.I:d: J~ hut
t·u38cLen BLaven en 11urken; . eeu iuD:r;veon~I: uDdoru rllkking d~l' Grieh:Ghe clJli~te n~rJ: eeDoa A&n~

Men zou bovenotaande vragen · omtren t de geh... le " . reld knnne u stellen. At het heden wordt
eeuw l d:e de geJ'ijkbeiJ, van recbten voor ieder mensch
verleuell . Het leveu is slBohls de riplosBing vall dit
lot etiquette dr.. ag t, wordt ue illt zulk een politiek
raad.el: welke les.en kan men uituet verleden voor Let
voorlvloeienue toestand o"boudba"r. De H erzego:
hed.u eu vo or de toekomst putten. Als zoodanig is de
wina bad vrijheid .an god,di.nst sleohta in naam'
gananhe men,chell-maatschappij bij de vrnag betrokken .
De boofdbestalludeelen, waaruit derhalv. het teimmers
de reeht.pleging wag er sehandelijk par tijdig;
Voor 't oogenblik bebben \V ij siechts dat ieel
genwoordige verwarde mengsel lJestaat, zijn: Siauell,
verkrijging von laudbezit voor ChristenoD nagenoeg
leidiug: het slechte be~tuur der Parte UVet Ifjna
van den nardbol op het oog, dat men Turkije
TltJ'ken 0/ OttOllla"" 8Jt, Dlt'itschol'$, HOll.qa),eJ: of Ala.
orlloogelijk; de bel.stingen we rden niet aangclfend
onderdanen; een wa.re reuen: n itT)JBrkg fati hal
noem t. Sedert vele joren reeds lJiedt het verledeae
g!l"rM, GriekC1l. Zij zij n, ook over de omliggenue
ten DnUe vall de belal __ rs "elve (ad res san onze
testament van P eter tleil U!'O uie, ' llJ. i.. 01(' . 'cr~
van dot land, in verbaud met .ijn beden en ziJlle
landen [want dele moe ten wij hier speeillal in 't
by,li'age en {,atig .attlo) maar .loeiden in den boo"eringszuehl.
toekoma!, hoogat lllerkwaardige ge,iehtspun\en aan.
oog houtlen] ongeveer als voigt vard eeld,
demloozen put, dien men de Turbehe sohatkist
Ret verzet der EJi~qet.'Jd(i:- RI..':I~~ri:lF li:gan Rasi.&oJ'J
V66r ongeveer vij£' eenwen DOg geheel tot het geOostenrijlc telt p. ffi. 9 millioen Dui tsohsrs, i 6
noemtj de wijz~ vnn inning door middel vall ve rpolitiei.: .[rekt am dieDs naJerin" lut dE EW(1;! ~b.
biea van het onbekende lJehoorende, met groote
millioen Slaven en 6 millioe n Hong.ren. Deze
pachting (dat hatelijke slelsel, dat zooveel biJdroeg
ko Jo nii:m en to t tIe lliddeUanJ; ~h~ 'Zo;c) ~n d~rmed.
anelheid tot annzieu gereten, zieh tegeu alie vijanlaatsteu wonen nagenoeg uitsluiteDd iu HOl/ganje,
lot de F ran_ebe losh.rsting in de vorige ee uw)
zijn o'VerwicL t in koopfaarJ ij en m:&ri n ~~ te ,erbiD~
de hjk~ aanvallen Btannde gehoudP.n hebbende, en
welke bevolking verder groote nueel. uit Slaven
gBf tevens aanleiding tot allerlei knev elarijen en
deren. De bepali ug van Lfea Pa:rij5"ch~H Yrade, d..t
in den loop dezer eeolV weder met snelheid ten
bestaat.
ongerecbLigheden.
Rusbod geel! oorlog,eiJepeo in de Z"-lrt~ z.... ,
val noigende, 8telt het meer dau eenig ander het
Van de 70 mill. bewoners van Europeesch EusZiedaar 1'V8arOill de Herzegowiners in op:3tand
noch araeulden aan hare oe¥€r.: Z0 "~ mo~en Oezit.. erband tns,chen de drie genoemde phasen, waaraan 101 wat leeft onderworpen is, in het Iicht.
la",~ Z\i ll verreweg bet grootste gedeelte Slaven; de
zijn gekoD.len.
ten) kenscbetat dl?ze poIiti2k Y\); k')me D~ GoriaebAovecige zijn Duilschers, Griekeo , Joden etc·.
De laat.le bloedige ooriog, in l875 met den
lIinder "ehistreeksche rede n haddon Servi e en
kof[ be eft in 1870 zijn bu, " ""file11DmBn
·di.l
Montenegro. H et voor Mndse! wa, dat de Por le bij
belew a,ering te doeo opilond.n. DUdoor i. !..it
De p. ill. 16 millio.n inwo nars van Europee"oh
opstaud van de H erzegowina begonnen, bij welken
zich vervolgens Ser.ie en ktontene;ro aausloten, om
T llrkij e bevaUen grootendeels Turken, ver<ler Slade be5triJding der Herzegowiue1'8 bun land met een
"an dea te weer oe1allg yeo!' E Og'el(iud g~wol'.iaa.
ijzeren cordon omsloot, allen haodel en verher
verdere uitbreidi ng yan nn, l. nd unr h. , ZuiJ.,Q
in een angelijken 'trijd van Rllsland, Rumenie en
ven, Grieken eto.
onmogelijk maakta, en zelfs rn we soldaten- benJen
te voorkom~n, Sede!'t ne t Suez ucaal d~ groott!
D. bevolking van Rumenie, Servia en Monte;Montenegro tegen de Porte te eindigen, die oorlog
op Laun groodgebied Het huisLouden. Doch de Ware
laar t naar ludie dian kalE b~ef~ h i:en~>!leiJ, moeel
beeft het Tllrk,ehe rijk weder een belangrijken elRp
negro kan men bijoa nitsillitend tot de Slaven
Engehmd er vooral 'l DOr zarg.:n.,. :.len t~gang n.a&rradeu was hier, beb alve alweer 'l'urkeu- en It:IabomenRder gevoerd tot de bestissende ure, ",aarin vervuld
rekenen. Die yan Bo.nie voor een gedeeite tot de
danen·lulat, de drang ' tot Datianale eenheid.
zijne ko lo~Wil vrij te uouJ cu. an leGer "tut den
Turken.
zal worden hetgeen over ],lem hesloten is. Wij
Al die Slaven-landen ten Noo rden vnu TlUkije
~liUlt:Llen zei r:. n DiHaeli t~1) dazen 0p~lebte) di:Xtl'
willen da.rom onderzoeken, wat 'ru.rkije was v66 r
Wat un belreft het kerkgenootschappelijk gegnan
meer
of
min
"wanger
van
plllnnen
lot
.tiehde
kanaalaaodeel.n .. n oeo li.hedive «Hr Ie " " _ .
loof, door deze verBobillende vol Ksstammen bele·
deoen oorlog, wat het vo lgens deo voorioopigen vrede
Hug van een ver cstJigd Slaviscb rijk. Of81.',bool1 dus
008felf,ijl-Hoi2gilrije iS \' &'u dB om 11urJrije l1gg'tD4e
van San Stefono gewordeu is, .00 wat ~z, naar aile
den, moe ten wij onderoeheiden de Grieksche christede .5chuld van den oorIog, tus5chBil Con.=,taulinope],
lllogendbedcll 1 wei in de u~t elig~t~ po~it1e. Het .lit da.at
mBDs,helijke bereke ning, van worden ;al.
nen, de Roomscb-I<atholieke christenen, ell de MaBtllgrad'J en C,;tinje, .Is Lei hoepeltje van .en jel!
ius5chen .1 die ras,s;> er! g o,idi2USten iogedrcugen Al$
Allereer.t doet .ieh hier de vraag voor: llil
homedanen,
de glace wBrd heen en weder g eworpeu , moet men
een \' ()lk~leider , d i l~, l'l!! a.t no? t balkon tot de menig!e
De GriekBcbe kerk, ee~ zijtak van de kutboJieke,
welke deelen bestond het TurkBcbe riJk in Europa,
erkencBD dat de handelwijze van Servie en Mon5prekende, haar sl.!oijm t~ h:l:b a~ t:::dH~ !J , mAar t6geEl
en weike Wa> hUDne v.rhoudiog tot hot gebeel?
oDstond in de 4de eenw na Cbc. lengevolge der
tenegro
volgeD
s
de
bestnande
trakl~len
niet
te
bi!wien
hier een woeste ke',,] de ,,,.hien bait, daat
Beb.lve eigenliJk 'l'urkije; waartoe wij, van tieL tij dscheuring van het Romeinsche rijk in een 00'lijke u, maar aileen door deu onlionaliteit. -drang
een Illegaera m at
haren alierl.' on.
stip vo6r den oorlog nitg.unde, nog Bulgarije
terBch en westerscll godeelte. Reed. lang hadden er
der eeuw te begrijpell en te veton tschuldigeu 'W as.
yroun-elijke
nHoraakt, t?lJ~r5 ~
moeten rekeneo, treden hierby 01' den voorgrond
tu.. ehen de oost~rsehe en westersche christenen
Ziadaar de hoofdoorzllken d~H' .... cortdur enda auigrappenruaker d~ tUDg uits reekt , terwijI i :~b. ~ UCI-r
d. Damen, Rumenie, Servie, Bosnie, e n Montenegro.
ge.cilillen bestaan over geloof, punteo . Na de Beheillloaiteit tussche.tl de Porte eu de van haar afhanweinigen aanuachti; ;:,f eir ~! l? d ig O&at' llitUl lui.l\.t-.
Rumenie beotaat nit de noege r. voratendom men
ding werden de biBachoppeu van COIlst'llltinopel
kelijke ataaljes. Doch welke belangea haddan iJU dat
ter an . De ~1agy"r"n 'm,["n leg>ll de ThJiio<lhehi
M oldavie en Walachije. Sedert >eemv"n reed. waren
m et die van Rome gelijk in rang vorklaard, betalleB Rnslaod, EDgeland, Oostenrij k en de averige
en Russ"I', de Sla ven tegen de 1lLgyar ~" de
geen de la.t.ten in zulk een hoilige varoutlVaardide.e beide, un eene llleer dan eens minuer, aChan.
mogendhcden? Het antwoord ' op deze vraag zal on3
Gl'ieksch-kerkeHjken teg€n de Roomscheo, b.!ideo.
kelijk van Turkije. In 1829, bij den vrede Van
ging oDtstak, dat zij hun o03lefSehen coll egn de n
Adtianopel, die san den oorlog tueschen RUBland
banvloek nnar het hoofd elingerden. Sedert · ie de
en Tnrkije eeu einde maakte, werd ook aau Rnescheuring al wijder en wijder geIVorden. De voo rth 'lIts nil het einde van den oorlog innemen.
,oor Ooslenrijk de ,noeillikhadetl gebeel kon ophenen,
laod eon soort van protectora.t ';ver die vorstenDaamsle punten van verechil- behalve wat de be·
Wonnen de opsthndelinge!1, d. n b.slond " e'Dige
T ot de traditio,,",le potiti~k v~n Rusland iJehoori,
p~alde geloofsarlikelen betreft - zijn . dat de
daIllwen toegekend. Na den zoogenaamden Krlmeedert Peter den Groote, uitbl'siding des rijks tot
kao3 VOOl' de vorUli ng ran el111 Sl&viseil rijk aan rijae
corlog in IBM, werd door do mogeDdbeden die
Grieksche kerk . deu paus van Rome niet al.
aan de Middeltaodeche zee, Dit [Lllcan zou de agreszuidelijke gr~nz~n, traartoe de 8bvisch~ pro; inci~ n
invloed no Ruslaad opgeheven. Sederlopenbal1rde
boofd, allerminet- als oofeilbnar, arkent, lerwijl
sieve bouding teg.nover Turkij e roeds verklaren, ·.van Oo.teutijk ;teeJ, wlleu lrocbteu ov~r i~ .prin.
er .ieb een aigomaene begeerte . des yolks om tot
zij ook lian de lalero oacamBui,ehe · cODcilien
Maar hi or vooral treedt oak - behalve de bant der
giln, als de ijzard_ellie. naur den magn.el. Dt.arbij
een ·geheel vereenigd Ie wordeD , welke verbinding
aile gezag ontzegt. Aan haM hoafd .taan thans de
natiooaliteiteu - het god,dieoBtig beginsel op deu
voegt zic h de w•• r; ohijnlijkheid, dot Rusland op
met toestemming der mogendheden, eer.t onder den I patriarehen 'Ian Konstantioopel, Alexandria , ADvOOl'groLlu. De ltu8sische keizers oescholu't'en zi cn
zu!k. e~n Dlavjscu rijk _e~n oTB rw ege D d~u iOTloed
lltibW Vaill.
e-retwigtlr: .; "oi'8itmdonutulJ jjiotdalJie en
Liocbie ell Jeruzo1em .
als het hoard de Griebcb. kerk, en werpen zicb.
ZOl1 hi]gen en dllo eeo liDog.t gevaarlijke nabour
W.tacf.ije, en eindelijk i~ 1861 onder dien van
H.t M.bomeduoisme is. zooalB men weet, door
dUB overal alB Lare be,chermers op. Doci. het vreemworden. Wall daarentegen Turktie, dan moes l"n d..
Rumenie iotBtaod kIValll, S,d.rt dien- tijd i. h.t
de OtlomanDeu uit Ade medegebracht.
de von de zallk ie, d.t die beseh, rming niet hoordonderworpen provineiiin 'ieeds in een slaal Tall
De verhonding nu dier verschillende Becten iB
een, san 'l'urkiJe Bebatpliehtig, maar overigens
zakelijk legen bet Mahomea.nisme g;!ich t ,,"ordt,
gistiog blij •• n, ,ma rio d~ Oosteorijk5eh e Sinen
zell&taudig vorotendom, waaro.er in 186(\ prine Karel
ongeveer al. voigt:
maar oaijver tegen de R OQ11l3clum. evenzeer steeds
eveflzeer kondeu medegesleept. word~n,
van Hohenzollero tot erfelijk VOrRt werd geko,.en.
III Oostenrijk Zijll de Duit8cher. eo vooral de
een voorwendsel is geweest am zich in de z.!ren
En door dit alle5 heeu kroukAlt zieh d. Do non,
i'krrne is sederF ho·o derdeo van jaren tusacben de
~ragyaren nageooag nitsluitend room.cb-katboliek;
de harl.der vau 008tenrijk, voor wier regelde .troo·
van '1'llrkUe te mengen.
in'loedeo van OOBtari.rijk, Ruslilnd en Turkije been
de Slaven meeBt Grieksch, bebal,o de Zecben [130De
oplossing
vau
dit
r
..
dsel
Iigt
in
Jeruzalem,
i
ming
het vau h~t hoogsle belaug ie, welke mocht.lu
been e~ we~r ge,lingerd, De vrede van Adrianopel
hemen] , Polen [Gallieie] en Croaten, die grootend.t zoo .1. men weet lot Azintiscit Turkije bebood. l over zijne ru ouden wHen "e,o bik~e n.
maakte bet· tal ee~ zelf.tandigeo ,t.at onder de
deele 101 de RoomBche kerk IJehooreo.
Voortdureoll zijn do da.r wonende Griekseb. en
Welke is eindelijk de verhouding der overige
Voo Rualand is · n~genoeg do goheele bevolking
regeeriog der C.mllie Obrenowiteb, doch met schatRom cin,e,he cllridtenell aall bet twisten, ja lettBrlijk
lUogeudheden tot de quaestie 1 D. beantwoordiog
pliebiigheid WiO .'l'urkije, 'l.'arksche b,zettiog in
Griek,ch, heewel dan oak in verdobillende ond,rdezer .rnag Iwort meer eigenurdig t'huill bU bet
aoo heL plllkharon over het bezi t von de zoogede v•• tingen en eon gemeogde Tnrkech-chriolelijke
eeklon verdeold.
derdo godeell. van dit urtikeL
P. B.
adminiatratie en rochlapleging. lit 1867 ia aao deze
RlIloenie, Servia on Monteneg ro, b~hooren groo- ' na.mde "beilige pl •• tBen". - Br zijn yooriJe elrlen
van (III\. geeetelijkon von de twee par tiJe" in de n
tendeel, tot de Griek.ehe kerk; Servie ecbter ook
'fnrkaobe inmengiog eeo ' eind. ' gemaakt en sinds
"gr,fkelder", IDet kerklallll'ell en bani.ren tot lVa1868 wordt ·bet doi>r prins Milan, ala eeo zelf,taogedeeltelijk tot. de 1loomscbe, Bosnie beeft ee"
dig dMb ~cbatplichtig vorstendom, goregeerd.
1 gemeogde bevolidog v~n Gfieksc!;e en Room.cho
pens, san het vElchten ziJn' geweest; dat er kin~,
OVB'R:T.ABA.KBlJRJ.A.&'rlNG !lohrij,'on1le ugtPro(, Vreedet:
deren in het gedrang werden vertropt; dut er ge-!
.De lab.k b,.nK~ up iu h.t Dull.obe T,I,.rboud
Bomie, waarvan. ·de l1erz<goUJina (llertog.tand, om- j christenen en Mahomedanen. Do vaorouder. van
wonden en zeit. dooden vielen; dBt in oeD wo ord 1 por hoofd fr.O.441 in deD Eli.. eD . Lotb.ri.g~ldl.P~i
<!at het vroeger .eiltijd lang ooafbaokelijk ia gew ... t 'i deze l .... lat.n h.,bben dien god.dien,t bij d. illvalde I.atsle rustplna!s van den !Dau d.. liefde door c~ in P ,uk,ijk 9.28 in Groot-BritaoDio. • nle'laDd . ~.97;
·onder eeo.bertog) 8e.o de.!' uitmaakt, ia aederU5 28 II~o . der Turken mOMt aangeoomen om huone belagell godsdiel\Otstrijd wet bloed be,oedcld wer~ 1
iD O•• toorijk 7.02; ill Hongo,ijo .. 4.60; iuItali. i!·.1l*1
eeoep"one.. ·. Turk80be _provinoie.
.,' •• ltmgente mogen behond.o. De Herzegowina i.
'l'ul he.cbormillg nu der deelnamers a811 doze " ~o Portngal 2:00; in Spanj. 41:04; iuB".I.on{ .0·,51.
' M~ had slob in d.. yoortdureode ve.wikkegtootendeel. Gti.kech·christelijk.
Bticlilelijk.o vcci"partijen, h.d de RusBi,che Cr.ar I ~D. de Y~,e.n,gdoSt~~en .41,98; .'" Oo.eta-B,ca . ~OJiOI
lio~~~~TU1'kij. nagenoeg onafbankelijkwetenl Om wolke redeneo .ijnnu de Herzegowina, en
teJI~ndell. Ken Ill&t8t~ oorlogwet Turkije eobter heert 1 daarna Servie ·. enMoDlen'gro, legen Turkije ill
zieb, bij.e~tnktllAl vall 17? 40 ,• . bet prQlecle"aal
~~5!:~!~~;~~e:~:;:~~;;I.g~~t~i.~~:~g:e~:::~,,:~
bMiII M6:I tot~n .v...18taal no d. Portegemaakt. ! opOt'aod gekomao? ·ITeL zw..rtopulI~bij de up.ta"
over do . Grlebobe,. en Frank'IJk .0 1749 .dat over i 00 d. Kreoleli R.publiek Oo •.ta-Rioa begrijp!!'l' . .\Ie~
8iDcIII880 : regeettilr voret Niceio of . Niklta of . l delingeD lag in h~t dobbelofelt ·dat zij Ubrlsl.n o"
de . Itoomeche cb~i8teDen laten · toek.~nen. Zoodra de
bel •• 1iog8tet.el bet .. ,·don. d • . degelijke.l.'I ed"la.nd.erJ.
~I!I.V.
, . .. •
'.
.
en 8Iaven,zijo. n. vijandsobap vl1uSlaven tegen
Tnrkache regeeuog aan .e~ van belden oak aleehle; .dio ,.v&od. Frau.oh •• . liev.r Let ,er'eerdo · ovorll'~D
. ~ in bet .koft d~ pollUekli verbC)udiog der . Tnr.en .ia liobt !,a ;begrljpen, dOGrdat de Jaataten de
het kleittste v.o orree.h t overS80 . • beillg" plaalaje 1 dan . het goede.".
.
~,.llII1di~ek8ototdePor!e.• V... aog meer g&- : eeratilozljnkomeov8?<lringe.o:_ Die van.Ob~iati!Den of i:ali.kjetIJokeri~e, kwameu ' de . "booge boschar- i
.'.
~_ julftli . baollrde81io, -9'" . 1 argaaD- · legen. MahOmedaneo, vooreel'81 door de acboone •• 0'
wera': hi Ooeerilgbeid ..De boofdaa.leidirig tot d~n!
lIlN ·'lBJtsoiJ IVtel waarlijk nlet ·bo';, bU .b;'L ' mn
1If. . .iIItitM· ~MliBgft,.eiI ,.de ·
'~r1t\vaDJederOJeilIBb.D.kind om lijn II!tdomonacl., b1oad'lleo Krlm·oorlog
gewe.o stznlk ow tWI~t 1 .l.ti .ol.eo bee('.legtL;jtioi6ge. in bet B_ B . BDe
tll~~beo~rankrljk 8~RQal8Dd, OVor Benige beilig. : he.... Hen'; de .Ponilie .. ob.t J......al , .. ».5014 ...
plali~eD~ . "~m'1\: de .Gple~eD, ::volgene Vrank,ljk'. . D ~gg.n d.t gijbet mooimi.bebt, . all giJ :deoktda&
R... . .. . ').8,
. ...: .,I.
18....=......
.. . . ' ·.. wtN
. 111&IPIle
.: .
..
. .,~,; """"", . " ... &0& .. ~8entWMde 10 i\a. ~p.tlitleI&.4Wen de
be~lti: ~ell'. ~~~.e~~I~ilJ~ .·
t'~ .re. Bijeen.~bl.1 beer .~ •• U.8.trl.btl •. d'~ . '~o"
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onderwerping aBO Zijne

1 ~_._j,,_.t_e.it_.f..t_._I._~g_e_n._ _ _ _ _ _ __
I Soel'abaiasCbe COl'respondentie.

Hne "il uU .en ,"en.,,", .an tulke phy.i.k. r ••• n·
duingfH1 ondtrhilfig IJijnde, ababiel ill h~t r;ed~lijke-I
lijn e!1 niet d~-,;{)lfd6 rij~ing en daling in
intelleo.
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5' MeL
11~rwijl

wij hier verleden jl\ar om dazen tijd reed"

lh:I( .:Ntl''l'-tw:g trl:1"'1.N~l~U.. ~en de!' ~llnderbaQ.l'lIte J eeniga weken droogte hoddtl~,. r~geDt het thanl! nog
toepMlhngcll det" uleatw:nt.Olt, 1B hot mlddel dat de
bijna d.gelijkB en bad de rIfler een EOO hoogen Wart
beer M~[lUi!!ier ftanwendt om or een gege'Ven Afll~and
ter~taDdJ &18 wij anders slechta in ~lebrol\ri, en dan
deD loop der heineD. ,ooni des flBcnts, onder tunnels
nag bij uit .. ond~riDg, gewand lijn. Zelfl!l op het Q9g en .
.XI bij mieUg wedor to signaleeren. Pit ruiddel is
blik, d"t ik d~zen B(lhrijf, nit het water b~ If.roomen
hoog!t eenroudig. want het tlpreekt van zelf, dat. ala
nller e-n :riOU men r;iQh eerder in.den vollen WeBtruoes ..
\len train ter _!'.elfder tijd wordt voorsfgegsBn of' geBOn wanen, dAn in den drogen tijd, welke To1ge-DB
folgd door bonderd vuul:'bollen, die OTGr een afataud
I(.vgeering's beslttit 1 April had _ mosten intredoo .
,an eene mijl
ell cen s.fstand \'an eene mijl aohter
Doch san did tijdsbepaling schijnen de m06Bsoue
iederen treill VAn telegraafpaH'l op teJegratlfpaal 8prin~
zich niet langer te atoren, en de.ar
Regeering niet
gan nJil.arm"te te train \'oortgllat, de andere train, die . by machte is hen llaar hare hand te zetten, haeit de
achter- of vooruit b, de vunrbolh:m :liftl tegen komen
kommandant onzer Sobuti;erij masr vaetgfle:teld, om de
foorda.t de train, die de vuurbollen .angeen, ar is.
oefening~n dit jlulr van Mei tot November in plaats
Bij gerolg ul bij stoppen of zich buiten de hollen
Tall vau April tot Ootober te doen pla.te: hebben, en
houdeD , die alifdan zijnon loop regalen.
zelfe: IBIIoU bet r;ioh aan'£!60, d"t bij nog eon maa!1d to
BQrendien ma-a.kt de heel' Menui£lier de uit de pijp
rroeg begonnen is, waarover -de betrokken Bchuttere,
ontanappende rook- en fltoolDwoiken vurig om in de
met het oog op de blauw-o vlag, die bij uattig weer
Terte traineD te doen opmetken. Mu.chtige reflectors:
It sigllaQ.l is dat lij 't hllis kunnen - blijven, zeer lI:eker
brengen het H~hf 'fEll' de Inohb in en met de co:n bi niet rOllwig "ijn. zy zijt:l. thtUHJ gewapend met ffinke
acbterlat.d geweren en moeten iederen Zaterdag dienet
n ..tie der electri8che schijnsels krijgt men dUB verBchH~
lende seir;en.
doen t in stede van tweemQa-i ~B maand8, ~OO!\l8 HoeLa SUiU6 Ilhutr{e, WA8rHBn dit bel&Dgrijk berieht
ger het geval W8R. Dat zulka bijdrosgt tot het popuonttrokken is, !;egt) dat de uitviuder r6ed~ ill 1865 cen
lair makeo Tall de Schutterij d~rf ik niet beweren.
dergt.lijk I!teleel der Acad~mie van Wetenschnppen beeft
Lex dura. uti ficripta, en e: 7.iju boeteD, er is- een pro$angeboden en d&t dit Blaisel, clool' de l,itatt!kend!lte
VuOBt, een profoo8tgeweldiger en ~elfB een g~ducbte
ingenieurs boog~lijk gawo8.t'deerd t in bElt 1ergeelboek
hepaling, die inboudt, d.t men 't land kan worut;n
is geblaven; dst de Academie DR IJ.I de heilloQze t1pOOl'uitgezet 1I.1~ men het. voorbuurend ,erzegt, om ~ijne
weg-gevallen YSll dell la!ltst.en t.ijd eindelijk rek:ening
schuttedijke plichten waar te nemen.
moet houden met des uitvinder" pogingen e'l !1;ijn
Zooals U b\:lkend is, hebbell wij hier een nq ue.st
jarenl.ng gedl1ld, en het mtJer df.n tijd is proeven
opgemaakt en ingez;ondenJ waarin voor onze'," Hoogere
disD88ngaaude te nameD, d&~ do ]'ramIChe I5poorwegBurgerach 001 een vol!edige CUf8lJl wordt gevraagd.
m•• tscb.ppijen a.n mur het init.iatief moeten nsmen,
N u hebben wt"J1 enkelen de opmorkiug gemllsH 1 d~t
.1 ware het enkel om zulk eene vreldoende ni~finding
in het tegenwoordig echo111gebouw de r(limt~ dalilrvoor
Diet in dan vre-erude te .. ien o,ergssn.
01:/ tbreken ~OUJ docu de Directeur heeft dezer dagen

,oar
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aan,egging gekr~gen, om zijne waning - een bijgebouw
met twee verdiepingell op hehalfde erf ~ le ontruimen,
betgeen met geen a-ndtlr doel kan zijn geaohied, dan
om ze ,oor scboollokfllen in te riohten, en beetaat
dasrtoe gelegenheid, da.n -is er ook rnimte genoeg voor
dt'l te Buppleereo twee jareD. Ret ul (Jchter bebelpen
blijven~ want tloe!llllt.big ia d&t bijgebouw ?oor. school
lliet, terwiJi het t;elf'd llloeielijk ul weze:n f'r het
noodige licht in aan ta brengen. In afw6.chting eehter,
dab ge£chik~a lokt\len, die reeds lang in Lle pen ~ijll, daarVOllr Lieuw worden opgetrokkeu 1 moet men het er mallr
rooo lang mee dOI:Hl.
Het tentuOlute!lingsgebollw begint
feesbelijk uit
te lIien, Illet r>ijne veelkleurige wimpels en V"erderen

DB .i.KTEN VAN ONDERWERl'INo-, die de .A.ijehllche
Tontjsl leekenen Illoeteb) bevatten' volgene Jhr. PlODS
Tin

AnH,tel:

.d. de erkenning ran Z. M. als opper-hee.r, ten teeken "urran geen andere da.n de Neder!audsche vl&g
sal worden ge-voerd. B. Eene verlda.ringl de bev-olking
met lechtuardigheid te Ziullen bel:ltureu, rUII~ en 'Vra~
de met Dabula;J. te b&ndbaven, het wehijn der bevolking te bevorderen door befloh"rming nn handel en
nijTerheid, landbouw en Bcilee.pl'aart. C. Geen handel
in IIlaven te drij,-eDj mauBchen en zeeroof lll~t alle

er

macht tegen te gaan. D. Verbod van ata!\tkuodige
A6nr.ldngen met vreemde mogenhedAn. E. Bepaling.
dat do beBtaande beiastingen noch verhoogd, noch
,erIa.gd lDogen worden en dllt geene vreemde mogen
worden ingeToerd dan '·in o'Verleg met het N.-I bestutlr.
p~
Bet recht van het N.-I. bsstuur, de jnkometen
,oorsprQ.itende nit de iukotr1ende en nitg8 ... nd~ rechten OVel' te nemen, tegen 1: llder te beplilen flcbade~
lool!Btelling. G. Het recht van het N.r!. bestnal om
pacbten in Le Tosron van opium an andere middelen
fin dB-aryan inkOlnl:ltan te trekken. II. Ultkeering van
het aandeel in de inkomaten I\!'in bet Nederl.-Illdiech
beetun·"J dat voIgeu8 aloud gebrnik na.n da vroegera
Atjebsche voreten toekwaill. I. Beyoegdhoaid nn bet
Ned.-Indiaoh beBtuur, verBterltingen en ehblieementen
op to richten en verr;ekering van 8ch8.delooflslellin~
iDge,.l dluutoe p.rticulier eigcndom vereischt wordt.
K. Erkenning, dD.~ alIt'! gouvernementa-etablisRemanteD. I{)o-wel ala vreerude inge,eteneo, onder bet ge,og
van bet N. I. bestuur staan. L. Bepa1ingeIl, dat alie
Atjeheu t die tegen de Rogeering mil'ldrijf pleg0n, het·
lij dan al of niet iD gemeeua,ohap met gouvernements·
onderdal1eu, dOAwege voor de gouvernernent8-recbtbRn~
ken znllen tereoht etsan, terwijl, in ~nlk geval door
den Radj_ of iemand zijnenhrpge ook do.alin r.ilting
.an worden genomen. M. Af~obtdrmg nll mutil6eren~
de 8traifen. N. Uitlevering van mil'l(.l.digers, die ge,lucbt zlja. O. UilievarilJg W<'g,l r" (\tIl8tkUtJrli~e tnillidrijv6n. P. Bapaling, dat de vt'-rgnnning der Reg6eriug
,oreiaoht wordt, .Ivoreua to~latin1{ van Europeanen,
Co.ter.Dbe of Weaterllcht; tr-oet::,d~lingen wordt tOlJge
.tun •• Q Verhod, s!}benkin!{ n\O grotJden te ver·
leanen, te verhuren, of in erfpPcht te geven zGllder
toe.temming van bet N.-I. beltuur. R. Bap.ling
HI; h.udel&r~n fetblijf kUUD811 hQuden in de vf'lrllchil ..
lends pl.ataen !jouder tOl'lstemming der Regeering, mitt!
-ruet an orde nittt ~e.toord words. s. Bet bond13li~ ter
til'po.hie ,eU bel.nghebbe~den. van aile f,(oedereTJ, bij
.oitipbreuk
betgiog .. erkregen, en, bij gemie ,aD
be.-ijl daaromtrent in o'erl,,~ lUot de R:;t.l(e~rl' g tru-

uitwsndigen

lO:Ji.

Vau biolleu ig men metalIe m9.cht aa.n het 6talear~n bezig, waarmede zich de commislJie. die er iederen morgen
doorbrengtJ inderdsu,d n:rdienstelijk maa.kt.
HeJJ gebouw rechta is reeds gevllld met_trtaobiuerien
en men 1.11.1 voor het overige nag een tweede loods
moe teD inl'ieht en~
Het wark der commis.I!ie wordt rieer Terr.wae.rd door
de late iD.~eudalg0n, wsnn liU komt alles QP eeus. Ja
zelfd ill het ta \ oouieD, dat een gedut lte onuitgepakt,
b!ijft, aangezien besioten is, om n4 8 dezer niet! meer
•• n t. nomen. (1)
InderdAad er beho()rt Teel folharding, teel gedllld
en veel beleid toe, om oneil behoorlijk te dosn marcbeer.,n. Zoo ill b. f. onder de do,lIles, die op bet gala.
t!oncert in St:. Oecilia 1iollen zingeD, een conillct ont ..
labon orel' bet kumen gin 't haag of in 't IQag" eo ik
meen, d-l!.t eelli~eD hunn<jr, omd~'t zij nidt !fin 't la8g"
willeD kotnen, en [lala footl!chrijft, om I in 't laugH Le
komen, eenvolldi5' 't hU.I' zllllen blij reno De mode en
de cOltumeB bebbsll "at op hun geweter.l Zoo is mij
Mne dame bekend, die QP het gala-bAl zal paradeeren
in een kleed, dat nog .. a.tdig wtI>b o,er de duizeDd
guldaH kost, toDder dAt er lSJ.n diuwantjo op zit.
Eene anddle uil; de Binnenland6D gllf ordere voor
eene 6einture van Brossoluebe kant, die-minaten8 driehOliderd gUldlJll tn()8t1t kOllten.
Dat zijn san pilar 1I~"allje~ uit meer, welke niet
zouden dotln vermoedeo, dat zoouel magere jaren
over den OO~lhoek: zijn hst:lngegolln en tID!! teIJ lnager
iaar .. " .... maar bet regent, dat het giat en ala dllt zoo
~og rntlar ~Oli woek of w.t voortgnat, hebben wij een
vet jao.r voc-r den bQ(lg.
Haden dUll gelJJI lugubre beIJobl)uwingen o,er de
to~komet. At h~eh het, uihpln.el het uiterlij" van met
illkt ge~ulde apouseD, in b6t hart van den landblJuwer
brengeD znJktl donkt}re dagen licht.
Nur ik \'orn_omen' heb,
het brood ,an eed ODzn
voornllftmlte bakkers I!_cheiltnndig oodenooht eo be fOil'
den met \'Oor de gez~Ddheid Icblldelijke bestanddeelen
t;, r;iju ,er .Ir;cbt, d~ell ,dienende om bet een wit.t~r
«leur, deeh um -bet meer IIwaarw t.e Hafen.
Van dlb h~'itJding 1l0U proceuerb.al"Un opgema.kt
ell eBD de b ,yoegde autoriteit ingeienrd.
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den. Po B.paling dat do b•• fdeu e. oad.teo ,Dileo
apYolgeD. De (fpvl)lge. mag niet optreden souder eed
taD' trouw aan Zijn 'Moje.teit en 'erkl8ri fig, ~atl etipte
taakomiog dOisr altte.- ZoolBog de benoeming ni~t
tSoOrde Begeeriog betra.btigd io, h•• it .ij g•• n k,.cht.
bellilung "an bet gouver~ement moet ODfoorwll&Pdelijk opge1olgd word.n. 0. D. bep.linlf. dat in
aile ..
waarin niet voouisn i. mot de R0geering
tot Daders- reg-eliog io. o,.,lag m!>et ~etreden worden.

De

Un:

W.t nu ,".,d.r R0b<urtn ••1 moet d. IUd leoron,
Millcbi.n beeft de. bakk •• er geeD ,obuld .•• n. en
_meet. gewerkt, maar in jede,r ge,·
f.1 i. h.I.,.k, d.1 •• u 'olal.d,oo,b.eld wurd. ge~
lole",('U, ~6tgeeD Diet ar..dai!rd doenlijll: i. d~n door den
"
bellkor t. ".(f.o. Ie· bij ..... b.hig un op •• t. - d.n
meL reed., ~6n.lsoh~

Ia eeDige ,kien .an,ood.r.... pinlJ lJord~ •• ,d.,
bepuld. dat, door de b••olkiag .... aI".d•• f "0. ,II.
......D~. ,et.le,kiDgoO ..0 den 004•• "0.".... .11.1,

UOtNI.... de. d..rtoe b.n.md. peq ••", .1011'0'" rAla .....', .dai de boo(de. IO'I"D, d.b dlo k'D'O-.~..~ t:~·ni'!t-:.~~~'!:a~~~'t.".i:'C::.::l:r!·::n~:::
............lJ..en. d. . . .bG_ "'p'ao!ell ••• 'e
lijk .beelol€_ l<>~, 1icnIdor .. tOdispablloitoit "Die
.......... _ .... D.,el."'rl,clat.der.wap8D.O i.
:!~":w.':""Dtof~~ ~ sU~ ::~dJt;
-.lItIItdw ".o~
o,i.bIll- • • ,1II~do boot..-1IoIIiD ~
,

........ ""'-. maar

I.

i.l· het !reI bard,' doe!. hel ••1 hOIl! eD d. o,.rigoniD
deD Terfoige nopen om het meal, d.t tij koopenJ VOilr,.
af te lat4'!n 'tmdert.oeken. of Ino zij ,elf de bedriegers
lijn, bunn6 kWBde p:rak.tijken ileJert lJB Jo iateo~
I('dn HtBat er f'P, om dell moegenB IgD bote'rb'Dl
zoodd aonlerdoout- to kU[loen Dut'igen en beelt d ••r
reoht op, Eon ill meenen, Ala bij een UUt Jatar aBO sljme
"ken lit, becft by ziln~ omziehtigbeid genoeg noodig
om balr niet fooraf 00 mogea veretompen op de beatand ..
deeleo van Bun brood ..
SUf!rabaia vtltkf!ert iu dtHl eonoonwaaltbijd, C~Zooal8
at home ook iu d. Meimaond het soval pl.chl ie ..e.er,
toeD ik 'patri& rerlish, en bet lal er zeker nog weI zoo
lijo.
Bier eohter heeft toL dst - opknappeD min dar die
IDu.nd dan de kornet HiD Zij! e Excellentia b3t hare toe~
gebraoht-. Men pleilltert ell wit en vJrft en boetlt en
tna&kt ef'repool'ten, Wll1uvan die bij de ReBidenhwoning zoer leelijk geschilderd dreigt te worden. Het
opricbten ar fall varrafidt aVtlD..vel d.m goaden wil ell
~at is be.b YOOrflIlRm~te_ onder dB g~g6VUn. omtst~ndig.
den. Bet aeBthetisch gevo-el, al beettl.at dot ook, b~
hoeft nu joist niet ZOo bijt:onder geraadpll\egd te
worden in een burry, Me aIle bescbrliving te boven
gaat en, ale zij nog toeneemi;, noodl~ttjg :telf8 kRn
worden voor de oorrespondeutie' van

BIAJWRUS

LANDRAADZA.KEN. Hdden stand foor den Land:raad
te Saw8r.o\ug ttJrecht de J _"'OIHI KllHdjan.- By had
op den 4en der;or deB nachts door middel van ickHmming E!-(·nige kleedingltakken uit de woniDg 'VAn
'.Mbok KII.Hsinah wegger-offi;:u, welke kl~editlg8tukkeD
onudddaHijk:. dB.top in .zijn huts werden gefonden.
Hij bekende volmondig tijne Bchuld en WOld door dell
den Landraad veroordeeld tot 2 jaren· dw.ngarbeid
builen deli .ketting.

De Obiuees l1All Piek

Giok was door elJn Europeaan belaat met dIm Telk-OOP
Yflll dJpnitwater" langfl de bui1';6D, en gillg met de
opbrengst Tau h,et verkochte, ten bedrage van oirca
J 15, op stok. Gcvangen genOUltln zijnde, yerklaude
hij, oat de pikolQ-ll, \V.a-rA811 hij de fleeschen met
f6-puitwat~r" droeg, gebrvken W3S, met het go'VoIg dab
de geheelo nwrralld te niet was gegatH!. Men gelooft
echter, dat hij de opbrenget v8rdobbeld heeft.
D:i<JFE:NSUl\-'EltKRN _TE SO:mUA.BAI4. Het in de Soeraba.ias.che bladen geannonceerd rejoigneeren nit Soerllbilla 'Dunr Bala-\·ia YQn de Heeren Gi;lij faD- PlttiUB en
Zwart) doet. IIlet grond TeroIlder!:ltellen dat het hun
opgedragen ondenoek omtrent de wijze van defenaie
l'Illl Soerabai.. tegen een buiteIllandscilen vijlllld, ie
a-fgeloopen. Op welk- lijdstip echter bet IBPPOtt dier
commit'-aia in het iicbt zal verschijneu, zai vooneker
nog uiet op ee-n paBr ID_Ufade.'l te bepalen zijn en
gelijk het tQtllutoe is geg:UI,D tsl ooli: dit ondertoek
niet lei den tot een afdoemle ell fOo1'" den zoogenaam ....
den Rud vlln Defellsie tot eeD basiB te nfmen stelael van verdedigillg. \Vaunear myo geheogen my niet
bedriegt, dan is dele co~mis!iie de derlie, die in de
lastBte Hen j~ren benO€lmu i. geworden, met opdrsch.
ten \an dien aard, till Wdbrva.n g:len eIlkeltl 1 eYenwiu
ala die in 18701 Ofer Padang, eenig re!!ultaat heeft
opgeJ~rt'fd tot eeDe fBat tenemen dt1fenBieplan. Volgeull
myne :.ienawijze-, is dlt· telkenB op nieuw tenoeman
van cOIDwiasJen lliQt gelchikt om tot het gewenschte
doel -te brengen en India- wczenlijk V4n degelijke fer ..
dedigings~werk€>n te roo~zien. Er bestaa.n van Indie, en
voonl TOll Soeubaia, uit,oerige en vrij uaowkeurjge
k.artet; - ar belt.an pl.,,!!, Tan aile voorbanden en
zelfe raJ;:. beraids geBloapte aterkten, bUl!ltiollB boek:en,
ook ze.fi! 'IU1, de mecBt eenvoudige redouteDj
het aantal_ ingedianrie rapporten en ad"ier;en voar
eene doelmatige en resultaat b~lo,ende verdedigiIlg VAn SoerabaiG, il legio! E l
derie allen
bernl!te-n- bij bet MilitBir Departement; r.ij ~9n
ruiw voldoellde, £ij llloeten £iit tijn, ow' (leuen raad
van defenaie in te lichten eli in =t~at te stalleD een
degelijk pla.n) een geregeld etelsel van verdediging te
ontwerpen en Toont(111oD in te dieDeu. b etmmlsl een
g~:;;d plan onLworpen, draagt het de goedkeuring TIID
den LegerirOD:IDandsnt wag, dllu Qntbreea-t a1ttlen
adviel? en g~motivserd '¥ooratel om de ll;Jodige geldeD
bij de Kawen aan te vragen# die, ik tWlJfel d[lu,raanniet,
thana DS den dool'gestsoon ilcLrik aangaande de koloniale plannea vau Pruie:erl , .p6e-r gelleigd lull en gevonden worden (Jm derg.;.tlijke uitga.van goed te ,keoraD,
den lJa een twee of drietal jaren, WI\D~e.,r aUea weder in bet ,a/geetl>ue k - ill geraakt. Dri_e m••nden $ijn
nu met d"t onderzuelr iu commifll!Jio verl()opevj - twee
maal z,oovtlel ma,anden. zollen er zeker, YOo:b.ijg~8n ,66r
do.t het rap·port ill Blt.menge~teld en ingediend; en
oeut eGn jBH d6utlla,' ka,D v~rwa6ht 'dat flen vooretel von een plan 1')0' men
Dameiijk t'ot' dit
riHHlitaat kan en zai kQmun - fI&D' de Kflmers wordt
ingezondeo. Het enmenltellen der coinmisflie' to Soe~
rabaia ze've,. waH UI~t l~t)t oog op bel;; best un d~r ~e
Doemde Dsu."keurig-.l knarteD J plans, eoz. --ten eenemale (}verbodig; tm zoude het. mot de tegeDwoordi~e be--tU ilJiginge-woe,de 'bebepte Gvuvernement de door die Com.
missie 'to deolarer6D reiB~~n verblijfk".,ten. die 'an ~rie
malndan h,ng, -'Dorr;ek~r een a.~li~Illijk, bedrag zulleD
be loopeD, bobben kUDIl6n ~e8par~n.
J

J

tun

P-~tlJi!iIlNS'l'. Uit P8Ioero;'aD' Bchrijft m6ll:
»OobeetelbalF, wege!::.' t~ ',v.rren '8fBled"- ia bet
motto 'un. b~t p •• lk.nto.~.~lbi.r.ge.t•.Dlp.ldop aU.

b~ft:~~:::e;~:t::~::e~:o:~:-1:r~,::~eijl~ d~a~&:~·;~~~;,',t~~
di ... ' .ij'

beke .. d 0Vo,· met 'bet dn,,".l. p••twQrden

b.z ...II'~,. ,Zijn •• h'.r dieb,ie ••'4 , g,frank •••d dOD
"o,d,.,., I~ aau tUD, .dre~ b~zorgd, ~n flohijnt in da~
go .. !
hepa.ld r.y.n to b••hAD,. Zoo word de..

8".·.

'or dill.

"80· ."II.fr.nke. rd.

••n

in Bet bosoh

~:~tI;eer~el~::re!D:f!::;:~ d::b=ij:-:e:.;:~e~~
brekkIg, bet po.twe •• n In Ned ..101ld..,hladiegeregeld
If!, ell :Jieebt het pubhek belug dtlog-end dat in eeDe
dergeJij". g8ping ten epoedigete lJOldt voomell.
\ Wat bet niet bSfltollen 'an brle,oo betteft, uit-

<-

hoofd. TOn d ,n veren .Mand V8n bet poe'kant

zyn wij be~ met de OO&tpOlt; "a&raan bet bo,enBt. .'::;
omleeend 18, geheel el3DSj de briefs.Il -.oeUIJ beHeld

worden. MUir dat h~L DD.billijk: &Ot! .-ijn eeo Tuhoogd
porto te bdrekeneo. indian de afstand tuue.bea Jaet
pmtkantoor aD de woning Tau den gead~rde een
zeker nautili palen te bOfen g . . t, lnmnen _ij" Diet
toe!=temmen. Ook .het b~rekeneD_ fan dubbe! p.m Toor
ongeftaIlkeerde bne"en IH %8&r ra~iQlleelj uitnoolde de
posta.dministratie by de inning van he; porto coo,eel
b~'JloDlmeriDg beefD, dab eeGe Boon 'an boete op het
Dle-t-frankeeren aileseina gepaet te achteu is.. Dit &telael
wordt dan ook door d. goh ...l .... rold heeD, ge.oIgd.
Red. Sam. Ct.)
~

Samarang.

MI::BRUIR V AN YEBlfROUWEN.

.

den aan don ' .f..,nder, . besnard dlefldbbbel pii!t.
Gl'ooter vex. tie om het pubH~k te dwingen de brieTeD
te frankeeren is 'lifel niet del.lkb.e.nr., J:il:lt GUUftnD&meot heert bet britt,enverVl>er bla mOlWpoli., YOU zioh
beboudoIi;maar'diende dan oGilderg..lijk. wiJJekeurige
bep.lingen, ...1•• deo toot. der bJll~lIheid . Diet kUDDen dDor,staao J niet iJ;l de tijeoavegeJing van .bet poetwez:en te -dllld~n. Ben a88iatsn1i-we-doD.o der Ie kl... iI
een ambteo88r, die --' plen Diel; ken gej:jk: etel!eo mot
kolenb,onder. ,erblijf bond.ude
of
o~ den top van dO~ Ardjoeno. Zijn inderdud brieYen

brid, lI.rl.ht,an

·.8."

'ttis'et pt WG,jODO d~r Ie kl~. WUII"tu.1l!'_ 'It Ge~piD8' in
bet .diltrlot· BaDall. ro.idoDOIe. POIO.rota... te.u8S010Q.

UIT UTBJ:OHT Ichryft men OQ'~ De diee dar Utrechtilche hoogeeQbool werd lui.terrijk herdacht. Prof...
lor Betlto. root-ol' magnificu., bield eer;.e Ol11tie OT. . 1'f'OtOit.
manntn,. De hOOg4t belangrijir.e inholld J ~owel ale de
8uugenawe boeiencle 'fJJordraebtt . . . . .ten dew 1{)f'Se1r:ure tot e~ne waar geDot "oor het tairijke allditorialll.
De ()r~tie "at in druk ferHilijDen. .Baaele
t.m
er_ ,,-au wii ik Wer aan.tippen.
poD
J

Groote mannen worden d.t duor &a.ogeb«ea -genie
~n door ferkregen energiej &ij Bijn -,bet,; door groo~
lleiJ van geef!,t (Napoieon). dovr gro.oUleid
sial
(Alexa.uder ;rau Ma~edonio), dQ(u' grOOlbeid van ~

"f_

(W.. hingb,). D.tH..,t., d.·gemoed.lgk.,erD5lige .......
dl! ge100Vlge CbrlBtell~ bij ae climax- ,an Ujn beteeg
noo~wendig mueet aomen, tot de beechOQwlug ...
~et _u.rakter '~~ Jelu~~ aIs type "an leifferlOOG-heniag ea
Illdd", kuut g!1 begr-ypeo, coo .le 't U ook 81M: tal
bevreemden, dat hij tot alotW(1)ro koosl ... t KaaiUos
uihprak 'uu ~t.torfbeJ. ''-n' Lod~W'ijk: XIV: -,Niemad
is groot d.n God".-

.&8

V ~olijk e~ .vol
net op Utrechta' Alaten Di......
De Joogelul badden een, deele ge!:Jaatnmeerdsa, optacht georganu.ee-r~, die &eer Toideerl; doriig rijtuigea,.
wQqr~nde!' veei met ,iersp.u, doorhnieteu de
terwiJl diS avo.aGs de: tattyke .Mnenades &an d" pro-feeijorend~ HOlijkheid Terhoogd.eD en menig&;e TIUI Tlaggen de .eta!! een fe:e8~elijk: aalilien gaTen..

..a,

j

UIl' ~OE1i~Alli 6, ~~i. D~ ~ 'patu::en wageepurowau.. uter, Ilt'oell aJDler Terkoehi lNoaeb.taa

den

I 4ti40 ep/- de 2 Swan-rihr rijp.arden' f 37\).

en

Your 28 tnelkko~iom ille: .8:a1! en beset,
rijf T......
bet•• ldf suo, ter"iii eiDdoiijk 30 _bSige
hop-deo 1 wu.r~[l der ~e!i pur echte Karutgetoee,. YOGI'

'8" ..-erd

f 0·7,q: werden .e,rkoeh.t.
r

Onl~Dg8 rroc'g e&n Commies aan het colllitO dar

-

~~~:wd!;X::!:~~:~jij. ecn
Vat yelloea:

werd :lli~t

iliA611d

retlof, !,der be-

ingewilligd, -eflltluain MIl

Terz:oek Toor l! of -S dagen.
Dallrop wt:!rd doa: den commie. q:! ontalag
en ~en oprolger- benoemd.
Na de overg8.Te en Ol"erllame 'an den dienat bij
proc_esrerbw, werd d.t etull: opgKOnden. eB _den· -.-01.genden dig werd dO<ll hew un den chef sijner- afdeeling feuocht, om het eenol oDiel~g &an &ijn
op
t~. zenden en fer-lof do b.lte te mogen Yerl.teu t ~p
hlJ een ~oe!teommeD~ a:lLwooro heeft ,erkregolJ; daama
htlett hy filch ferwuderd.
.
Nu richt hd O(lmite een. offioieel 8~~r9'.Rl au .j.a 1
Hoofd.·lnguilieur der stA4tu)'OOfwegen, houdeode kea..

,.enoeh..

.em.

nlsga,-e dat de C'cc::miel aich zl)nder voOrk:ellDle ,aD,
£ijn ata:odplaati!! hetoft, verwijdt>rd.
Hoe m<:'et men llU !ulk. bandtlHng quali_~n r
J

do: ~:arR:{d:~.~n7::~e~~: :eL~d~e:er:~!:~;e::~

't Lager Onder"ij. in dete afd •• ling b.puIe!,
iijn~ lh:cdJl-e-iJtie d~n GouJ'erne01':Guauui ',oar

Un

\e
stellen, den 20llten deter to gaan b:aiebtigen:, de
openbl!Sre lete. 2d~ en Bie L.gere Sohool, de Broedenechool en de Henwe Open bare Meil!lj~scbool albier.
- Per goufl~l'nement8 atoom•. .&rgw arri,eerd&n
giatereD van_ Eu.t.~'i., dd ID8peoteur Toor de Bebalrenirg, Kuatverlichttl"g en bet Loods~ezeJl in~. I., ~e
lieer Bouriciu. en d. Bouw.uodige by bet MM. Dept.
de Heer van DJllgen.
Die komst.• tloat in Terband met bet ,V'oorllc~6D del'
R~g~ering} om een 'uurbren te pl~taea.. in bet weetgat
ran Soer.baj., ter hoogte van, Se,mbilBnga-o (op Madurn) en -,olIde Bladon het -LichlStlbip komvD to verroll en. een voornemen dat, bij uitTootWg, dar
ecbeep,aart Beer Le Btad~ lal k_omen~
(&er._ C¥.)

Sml.E.EI'Sll.ERICRTEN.
Y

e r t r 0 k_.,,~, a.1l

v:. n

_P a I II 8_ g i ~ or, I.
NAAR BATAVIA.
S. w at- n g. por N~d; Ind. .Ioom ••hip

f.~~:~:,,::ayeo~~~,!::~!~e~:.:~t~~~~~;::::•..a~:~

ZOO" de e•• lgeo.ote v/J (,ff. "o,ge•• q. 4e]l~o..ij;lnit.
de Hau: en. .fami~~,e, tOE"," w:ed.:-~aumgart~n. },~D:~
kind, d. beer Sp •• o en eobtg .•.. de H ••• Imminl.. ell

1 kind, deb ••reo' f/d Hoefen. SlierHDg. en .S.liolts,
Arabi..... o. Inlander., Z/IILt,oepenoo ;'b~nGeliogeo.
V'. rt • 0 Irk .eD . P • • • • lI,hl; •••
NUR SDERA.BA.U •.• ·
.,. '

IJZo:. ~en~;:a:e:.~~;';~~:~ ~:t~.!:!~.J'~O;t

RoUn en familie; murOD" Satoo~.n l,lrlod;' . mej.
Te,lIIeohelenr 'm.nonw .]lo••• Tbol\l.' en. eoh1;g."de
.Voote . e~ .Adl\m,Obia~a"!l:;~'JI!iU"88.~/~

!::;::

Va~ SamareDsp.r !!,fed; lud •. ~I~ODl'4hlp.· ~
g••• gooorder· ,81\
~e H.e'.~!III".J,1jd. eD
fam!:I., Pereira onf.milie. BegeteellGooMu,1bffPIIW
Bre.o, on de S ...rVerbeek.

LOaneDJ.·

·;unlllt·.~!oI4.h ~h·II"s.
-

..

-

•..--..

-~-~---"~---

tUlt;Nl iaL..Ci u.rklaHtn, d.t, ),ij IlJ\"illuwd ••• ~n .... e,r
nll dlli. Kl'.)D4 tblpenaatie 'an J'I tifltoudigiPi ,an t..·t
'M'g.~.m ... ho •• lijk. N.~uurlijlt w.rd da.,bij h.t
t~tll'tt@

hil.":~l:

.1. niet b~.t.undft ."hiHlWd w('!g'f"n,
nnuim ,.n ,fOHe uf "ndefO {(H:'iuatitait. Welke w-ordt

f'\ij,~t nihinlkk_~lijk gf'!.~gd

Qn mon lOll dtl It.li"lI!~he
..-~tg@-,JnA' n H in bijlfmdf'rhod'JD ml}fltlHl kt~llnf'n, Mn
hut' lt~ ~tll't~D. B~k('.nd il. d.L ti~ Ot~rllte Tr(H;w ~,-·dtrt

ha.ar ~;)nWtr.d, uf lit.lit'lr de !umdleold.lg fan dun Sar"'-,,(oD. l.t~u }og"li6t'"ren. maar oTt'r
geloQft ruuh rl"t Orilpi dtJ onw~ttingheld
van het, huw!:!lijk ",1 kunnen b"wyr;en on dna lllt"t kan
~'i)rd~ll verchHdeeld weg'Jn.s bigami6.
Mall' dat is drm lb- ,-]1" wedor eon un diB g-evl\llliu,
g'_'!Ok iodor cf 1001;, govallon in hoogo mate/:l.lrafu.a.ar.
lllAt.r nlet strafb .. r 'foor do WO[;,
Elm .FUU8Ch correBpOl~uont drllkt he~. Ala gewoon·
lijit, 1:eer nut aldu8 uil: IIBn genoll'd, on a tOf.dnllce
de croiro que.M. Crispi POUl't'" Se justifier legDlement 1
biull qu'il p'~railH:!e U.- Lou!:! tL"1!J diflil"lile qulil pUiSBD Be
jUl'!tif(~r
un point, de vuo plua gonom!."
Nal,uur1ijk: wordb van dit gevll! door de vijlJUdell vau
deli tegenwoordigtJll stant vp.n l.ak.ell in ltalW de meos{;·
mogelijke p.iBrtij getrokken, maa.r het is Den teet '(er~
blijdend ver.llcuijnsol, dat d6111nietl:;emin de Italiaansch6
dh;i~'i..;hcp- KOtllUl

In)!, gt1be;t'll

a

Ol'llQERHUI TA-~L, E~n Vl8.llillsoh lid
Internation_ie, :r::el:l!rA Vorbanwell j Bcbreoi' eOll cOl1rantoIll\rti~
keHje dtl!t .h~ ee.n etlil.llltjc van hOD mon ovor don koning .ldat.r durft Mhtij ~ell, hior voIgt: ,Least, arlll
en tijk.! Mljnheer K~rtl}n (d$al'illede be-duelt men koning Leopr;:d II), de volkilb:edrieger, docL in de gll-

zeMen

drulrk~DJ

dflt in

Middet~AftikA

quaestio

gMll

Ten krutlitocht lB. Niettatrtin zrendt de echelm er kapitflins fan het lager en s-Jldaten nJl~t"toe. Werklie··
dim, I.at u dQ(l-r dian bondgenoot dar Jiw&rte khakI
dien heiligen lllondvreter, die i;;lvAugelieell' of exploiteur, lIOO dom Tan geell:~ HIs mauk van poot, niet j u
Jo kletuen IIt6kon. .i:IeriDilert 11 Wilt men Qn~ Hoeger
wijsIDu,kte om onze kinderen IlSAr ))fexico te iokken. Zij
giogell stflchts sIs 1/ gar des d' honneur de Madame
l'illlpsratrice" (cono zottin) spelen. Doah nuuwelijks
dsl1', werden zij lev-end in een kerk ver brand. Weg
met de volki'lbedriegers! Leve het :8oaialimus!" VerbAuwen iii Lot 18 tnali,nden gevangenif!straf en 900
franken boete veroordeeld.

het tob een
komen met Hnaland, zekt de Pall
.IO"U de Drit!obe Rageering tot het voereo OJ'
~hikken kunnen over €'len kllPitaal un 4800
VOORBARrG.

Wl\Dn6er

gulden.
DB .1Yord neemt v~n del06 mededeeling akte, en maakt
d. opmerking. d.t een Egoloch bl,d thina .elf reedB
den llllloatatAt 'Wor de oorlogBf!cbatting aangeeft, voor
het gefal dat RmJiaDd overwinnen mocht.
UIT

DE

Zooais wij

IT.A.LUA..NSOIIE

CIIRQNIQUl!l

BOANDALEUSE.

onlang~

in onle Europeeacho kroniek vermeld dell zocht Oairoli, ;1Sh lid der pnrlemer. taire
linkenijde, cen nieuw ItaHA9.t;ach minil!te.rie Bamen te ~telleD. W lult'olll is het vorige kabinet ge ...
valleu[ Niet maer of minder dan Oillr'Q.t heb hoofd er
VID, de heer OriBpi, zioh heeft IJcbuidig gempskt Ban
bigam£e. Ziehier de toedraoht dar 2lln,k-, met den korten
levensloop vaD dian bekwamen Itatiaanachen ataatswall.
Crispi ill geboren. te Palermo in 1819 en bij was
dns 29 a 30 jaren oud, toen hij in 1848, ala republikeinsch deIDocra.at, zioh in de stllatkundige ge·
beurteni.s.en began (;e mangen. Hij was toen een zeer
ijverig adVQCaAt, maar yael had zijna practijk hem

nog niet opgebrBcht~ MeIl. beweert, dat hij gehnwd
wa~, maar dit kan zeer goed eene dwaling wazen. Ik
elk gtsvRl weet nietllQ.nd bijr;()nderheden s&ngall.nde
delie eel'ate Vl'OUW; ZE'l moet dan Hoeg :r.ijn geatorven
en dit huwelijk'" Ileeft met het tegeriwoordig gsval nieta
te makeD.
',:
De Bourb<:lDa baudhaafden hun gezag en. Orillpi
werd met anderen ter dood 'v13:l'oordeeld, maar wiab

te ont,nappen. Van 1848 tot 1859 wa. hij .erst op
Malta, loan te Londen en Parija. In 1854 huwde hij
op 1\f~ltiif .volgens de daa.r vigeerende wetteD, etme
jonge l'tOUW nit Savoie
~ij noemde zion Rosalie
MontmSal!OD, en WB!l, nllar men zegt, wat men hier
eene- BngelBche waschnlJuw noamen zou (strijkster).
Het buwelijk ward gesloten door den pBstoor dar
J1&rochie; -het contraot werd opgemRBkt door een not.~il!l en voor gezien goteekeLd door den oODsul van
Satdinie (voor de vrouw), maar niet door den consul
del' beida Siciltan, _die bet hAd moe ten teekon~n voor
Criepi. Verw-Oedelijk t roaar dib is slechta cene giaaing,
kon dit wegens het vonnie niet ge!l3hieden, Van

op .. t olthar. blijkt niet..

Twintig jOlon bleven de

eohtgenoote~

bij elk»pder. Men ,;11/: Criapi mot zij:ue
frOUW te LODfhm in 1855 en te Pal'ijfl van 1857 tot
WIIS daar (rue do 1ft ChQuf!s~e d'Antin) aan
een 800rt van Bank, of f!!poorwegondernerning.
M.en meant, dat bet eeDe maatscbappij was voor
.poortregen op 'l't'XII.L!, geHtioht door Mar;dni, volgenl!l
de tbeorie. dlttt opk dem()crR.ten moeten trarhteD 1 vormogt)[Jd te worden, ten nindo dOB to befBr te kUDnen
.rb~iden voor- de gocde_ zaak en Diet dien mnchtigen
hefboC'm geheel te laten in de handen un den vijll.nd.
die or liah -!llaar van bedient voor l!lelfluchtige bedoe·
ling9D, enlt. eD •• ent:.
Hoe dit £U. ile maatllcbappij un Tel:~B I!Ichijnt niet
, .an de ferw-a(lbtingen te bebben beantwoord; t:e ward
opgodo.kl, v~rdw ••n althano en Cri.p; kWam in 1850
to Turijn. nalili begon loen te herJ ... n.
Orilpi WAS toen een der eeraten, dle de republikeiD~
.dbe ~llCbtkalllte~Ien Tanrwel lei en bet woord uitaprak,
...arop '11bien Jater een viuiant lererde: ,de republiek boudt ODS -..:erdeeld; de mODllrohie znl ODII vereenigen." Natuur!ijk bleaf hij libelanl ,an de linker-

58. Hij

.ijde.

SD

lijne groote bog.afdh.den d.den hem al.poe·

d'g bebooren tot de groep, un welke ,oorBpeld
daD,-ir:on" dat zij' 68omB .. l het geng bobben zoo,
Deel de Koning hare partij aan het roer VAn
meende te moet'en rospen.
Inmiddela werd Oriapi ook aen meer rermog*,nd

worwan-

fttaat

man.

Godorende .1 dien tijd le·,fde hij te Tu.ijn, t. }'10·
renoe 60 Dog te- Rome met ·Ro.alie MontmasBOD, ook
Dog b •••Dd, omdai lij in 1860 mot d. dui..,nd van
Garib.lcli .0 ••.• · 8i.ili. w.. geg •• n Zij droeg de modain. , ... di .... to.bt en bad ook bet klein. j •• rgeld
dMnan ,.rbODdeD.
10 187lof 1872 aobler ."om e•• toring in do b•.
brMtiD" IOllohon d• •obtg.nooteD. Ori.pi w•• t".n
J1G8 bo,fd der 0ppolitio. W.t d. oo ... keo die. ,or- . i i " l l ....en \1(Oleo wi Diet. Ze "ar.n vol. aaar
.... _JOhIjnt, maar 0 •. 8 •. d.tCri.pi ....041 .ndere betrek·
klDg had ••nll"knoopt. In 1878 kn.g hij eone dooh'
Ier. die oDlallIJll' mot hem 8n bare moeder" ll.omo
, . . II blJ~.oO..IelUDB. " ...io Patti mod.-

:e.

~mt::".;..t;'";:, ~!\i': :::'=:..~d~!,::.

de.~.m ....

bij hm.

__ .DIMmbu lIn

"e,d C,ilplmloilUr,an. bin_

so Jo. 1878 hD"de, hij d.
_I!e$,
,1iM.. 1o 1878 ........ ".,d . Zij
...... • I....... ,e ...... ~ . a.•.,.I1...
lIaDIlIIId..be ..k... enop
~

.Iad,

~ !I.......-:~':f!':-:: ~

:!:..e

.. 0lIl" kuaft _ ..........

door

~

...

m •• t,ohappij niot Oriapi',

partij trekt. Do ark.uring

iaalgeweeu en aUeen Cri8pi'l3 \'ortrouwde vrienden zoe..
ken tijn gedrag oelliger.rpab, te r8tont"chuldigen. Met
dUll menMh Or'if:ipi is ook de stuatsman gevalltm en wij
hebben reed~ medegedeeld. _da.ti hij uit het eersto ..-oor·
wended het bt!fI{;~ aanleiding nam, om zijno portefeuille neder t~ loggen. De heer Depretis ward toen
mini~tt)r qd interim.
Of is pi echtel.' wuu de t:iiel van het Kabineb, golijk hij
is geweest vall z;ijna partij. He t Kabineb kan het due
niet lang meer h(luden en brad nt' en de party kreeg
een tiWftreIl slag. I [1 tioover dllB hebben de f )utee YP,n
Orispils particulier leven voor Ita1i1~'8 stltatkundige
ontwlkkoling grooter beteekeniB, dan men oppervlakkig £ou ~eellell.
- Ofilohoon nog onlsDg'B in de Duit'Bcue offieleul'Ie
bladon gewBEen w6J;.d up ~e pogiI!gen Viln zE'lkere :r.ijde
ilangewBlld om voorLdurend het wautl'ouwen tegan
Prins v. Bismarok levendig te houden ell hem b. v.
booze bedoeliDgen ten optoichte v"u Nedt;n·ln.ud toe t.e
8chryven, gaat :men nog I$-Uijd dllDrmede voort. Ben
ultrnmontll",neoh bInd in BruBBel lllaakt nIl weer mel~
ding 'Van een koop, die v. Bislllurck tiOU willen Blniten
tnet Frankrijk, d"t LothHringen zou krUge.,~ indien
Duihoblalld Nederland mocht annexeeren. De goweten
gelS.nt in den Haag, de beer 'l'arget, zou in de ~RQk
betrokken zijn.
Zoodra dit gtlrncbt. de ronde heeft gednan en o.itgewerkt haeH, mag men mich voorbereidell op eea
sndere zwarte dand van het "groote AlOlJster U te
Berlijn.
- Ben Italiaausoh blad, aln spaorwegzakea gewijd f
be vat eenige verbnziugwakkende eijftll'S otntreot den
uitvoer van prodncten door den 1'urijnsohen groothnn.
delaar ]"IranoeHco Oirio, die oak to Amsterdam een.
m8g..iju heeft gevestigd. Van 1 Dec. 1876 ·lot 1 Dec.
1877 werden door bem liaar het buitenland verzonden:
1388 w$ggons lIlet eit:,ren, 610 I: at gr{lonten,- 324 met
~ruohten etl 50 met Oli8 1 botl;lr, wiju, rijilL en andere
lfIJren bevfQcht; dJiarbij kW.Bmen Ilvg 320 waggona yoor
h~t binDenhmd, Een waggoD ka.n ongeveer 1301°0-0
61eran bergeD> zoodat aileen van dit voedillgemiddel
180 millioen atuka :;YD _uitgevoerd!

NEDERLAND:
Dft

~dv~~: ~!:j~t:ri:s~nect~~~~e:~ah:tBc!~dd~~b~a~ o:~e:;:

-9wija, bepaftld, dat bet onderwijs op de RijkB boogere
burgersobolen met 5 jarigen curaIla z66 zal moeten
worden gegeven, dat de leerlingen, di...., mat Traoht
het onderwijs in de .dria' IA8gste kIns.on hebben bijge~
woond, gS8chikt. zijn to) het do en van hun admiBl!lieeX!lillen aan de Koninklijke Mil. Akademie te Breda.
De programmals dier 8cholen IUoeteu dUB in dian
geeet worden gewijzigd: en de winiBt,f meent dat het
oDderw~8 in de sohmknnde lIlOet Wordet:: ingokrompen
en ilali III de Datuurkunde moet worden uitgebraid.
OnlftDga vervoegde zich een burger uit V ugbt in
een der .kHzarUE'll .. te JI! Bosch met worst, die bij tegon
zaer gerlDgen pflJlI te koop &nnbood. B_enige Boldaten
lllJiflkten da.arvan gebru:k om zich eens ttJ. goed te
dOull. DieIizelfden nvond moldde zicb ean. hunner ziek
en den YOlgenden morgen W~8 hU reed a {'en lijk. Nog
6 andtlren zijn ongsstsJd. Men denkt in de W,)I'Dt
die tbQtiB onderzocbt wordtjo ~tlrgif te vinden.
HAnD GES~'nAFi'

Voor v~Ilige weken begavan zich

~~%e~~~~;~C~: l~~:~~~:~:ij U~i1~::.¥;~:::~:oe:~~!~:.
;:Ba!e~I~::k:ijk~: ;;:~r:~~lij~U~e~~o~K::;!~:I:i!=~;
hun twee geernplllfeerden van die lijn te gemoet kWQmeD, d.ie zij VOOl" commiczon hidden. Hot .-iel'tfl.l ntlolll
daarop do vlucilt, met het otlgelukkig gevolg, dat een
hUfill.er, met zijn 40 pond koflie op Bcbouden on rug
gebonden, in eon zeer diepe Bloot viel en met het
hoofd in den madder :tonk. Zijn kamera.den, die hem
op alit oo,genblik weI Vermi8ten, daohten eehter niet
andere of de vetmeends cowmiell6n" hadden hem DanT
gebQuden; doch later nieta van de b~keuring up bun
ma.ker hoorende J bega.ron llij :r.ich weer nlLar K",ldenkerken ter plaalae waar riij de ontmooting hlidden geha.d, en von den ten alotta hun ongelukkigen kameraad
mot het hoofd in den madder en de beeDen in do
boogle, ,een noodzakelijk: gevolg van de ZWll-llrte der
kome, diu in ~b:a.~en aan zi.jn bovenlioho8ID bevoHtigd
wau. De ougelukillge was (leD oppal!ll:lend man, dio earet
vo(r de derde ma"l in zijn lOfeu een smokkeltoertje
meGJDDakte, lDaar dot hti duur heeft ,motten boetan.

Vervolg der .Nieuwsbericltten.
lJit.l'a GOEDS yooa D.I!I SonUTTlILQf:j. Naar wij vernemon
zitI voortafln op de AlooD-Aloon, telkens WQuneer de
Bchutters aldaar exerMeren, door een Ellropeaan o:·n
tude1ijke reehnratie werden opgericht, .. au wijn, bi"r
stroopen e~ ijBwater l,egllliD "eer matigd betilling verkrijg.
blap word·oo' geet,,!d. Zij die tob biertoe geW'oon Wr,ren verY'ersciJingen op het. ",x'3:rolti,,· veld medo te
brengen,ljjn dUI voortaan "an die-n lalt ontbeVt'Dj en

do o,erigeo: ~ijQ in de gelsgenbeid, .ieb foor ('en of
I"•• dubboltjo. t. '."fi ...h••.
WeUioht ,IOU hat Toor dien resL.-uraUeohl.ldt"lr
geen k".de .pe"~lati8 ,IVO, om 'a Z!JDdaga in den
vooro',ond, "Innee. de lJohult.eiij-iuuliek ~jeh !looren
doet, op d. Alo"'~Al"". ".n ...Ient. op Ie rioht.",

"uri.. men onde. hel gezwt , ... d. mo.io.k op .ijo
".DUll< iell lleb'bikOll kn ••
DII S()v'irlln" Do.~., S.... iJi·.it alh'.r
b.... flo top.. 1 O.lober ",0 ....01 ....101.: bii da Qo.umlnl......" ... I'aAjId.·
botr. khll ... d.D b..r·.aD

».

Bo4e lip dea 4av1o

'--'-i, eabU " ..lOIPsleblli..

'!Ulif!htl

aan lijn toko ta w-ijden, die

hy

tla" het

li denkt o,t'r te breogen. H6~' IOU ODllliet
'~r.oDdAi'pn indifln de OOJ'D,mieeie d~.e geJe~enh6id
te b""t Dam om, Wig eons de-gt)lijk hat 'vor en tegen
na to, g.~u van explt)itatie in eigao behesr, en dio yOM
rt!lkemnl{ Yon don k.Btelein~, Illt Jan.hh~ Jnethode,sedert
yerftclHlideno jarlUl Alhiel' g(,ldig, hoeft ,eel" leker har.1
eigeOBft.rdige iJlQonumient~n . .Het is mllRr de vrao.g of
de 'ol)rdeoloJJ van eigen behoer tegen de, ook daaraan
Ydl'bondcne, nadee-1~n QPwegen.

_PatJ$i/t1.,pltJ

R:W1DlIIK~.lCNNlfJ.

(Voor het Lond.)

i

AN
.. BES'l'EDI. N.G .op het Re.idenlie kaotoor .. Samora.1I op den l40n JUNI •. k., dee voormid_
d.~. 10 uur voor het TRANSPORT VAN GOU.
VJl~~EM liNTS KOFFIH oi, he, pokbni. gologen n.bl) !Jet .poorweg.talion ter boofdpla.t. So e.
r a k • r t a to, in de Gonve.nomeDt. pakhoizen ta
S ft lJl n r 8 D g, gedl1rende hat jaar 1879. dan wol
g.dur.nd. de joren 1870. 1880 en 188l.
Voorwaarden liggen ter inzage op de residenti...

j~~nullri

• OE1'lCiHNU
In
jl. gut' hft
ktnderto-oueel ,Oofening kweekt ketmia", door de
verdiellstelijk:e onderwij1eres del' open bare meil!ljefJaohool
alhier, Moj. H'I opgericht, zijne- eerete voorl!ltelling,
en bobft~lde dHBrrucD veel BUCCa.', Ret doet ODS genO£;lgeIJ, to kunuen vermelden, dab op het lu.aht dezer
llloand door genaemde jeugdige toonee1iB~eu eem
tweode voorstelling zlII worden gegeven, WIBrnn het
prttgrammQ, ovar eeuigo dagen beko.ad gemu.o.kb 1&1

kantoreu le S4mtU'al1g en Soerakarta.

.

Bam.raDg, 6 Mei 1878.
De Re.id.nt,
VAN DER HELL.

964

Donderdag 9 dezer,
TOKO VENDVTIE
Na.

HftOOp VAn

de vendutje

944

Do oprichting van dRt gOlellchap is uen
Q,udig u(:ukbaeld geweeBt van Maj. H. Geen prettig~
en lluttig(~r uitsp81111ing kan men YOOI' dB kinder en
verlnngeu dcm derie oef'oning op de planken, wanrdoor fig yoofallinllen v8l'krijgen betgeen san zoo'fcle kirtderen op,dieu leeftiid ontbreekt: gepal!te vrijlIloEldigheid in
hunne wijze VAn zijn. El:Ill jongen of m0iBje, die in hat publiek eon comedie-rollctje heeft v8rvu1d, zal niet licht
lUeer met Z;ijll
in tijn mo:nd vo6r u kOOlen BtBa;:;
AIr! hij u ie!;a
vertellBn. Het doel VAn de opricbtstcr is natuurlijk niat, der;e artisten in den dop
voor de kunet op tD leiden. AHean; gezelliga en nuttige ontspanning foor de jCtngolui.
worde;n.

faD

den heer B IU

Op OJaze (oko velldutie
van Donderdag, den gen dezer,
zullen wij forkoope n:

9 Vellen \VIJN.

9 ~{isten Saucijs de BoIogne.
9~O

SOESMA.I.~ en Co.

Nog zullen wij
op Donderdag verkoopen,
eenige goederen toebeboorende aan den bQedel ran
wij1en den Heer Lou I S DUB .i. li D~
951
SOEBMAN on 00.

-~~--~-

DB .!DJIJ.t'OT ·INfll'lWT.EUll der in- en uitvoerrechten
en ncoijnBen, do hee)" <:t. J. Piltman CrAmer, tijdolijk
beillet met do wdfunerning del' betrekking van kon~
troleur der gelloemda rechten te SD.lllarang t is door
deu Dire(teur va'1 l!'inllntien benoemd tut plaataver.
vangend voorzitter der commissle te Sam.rang, tot bet
betilissen in ge~chme,u omtrenli de wQllrde van ~oede
reD J die nllar de waarde -belsst, en nit\t in de pl'ijeo

PUBLIEKE VERKOOP.
Op Maandag den 27en Mei 1878.
des voorDl.idda.gs. te 10 uraD, en yoortzetting daarfan
~oo noodig dll-BgB dQarn* eTen~DB te 10 uran
IS morgens j .fan:

L RET RIJSTLAND met ae d.. rtoe behoorend.
deaaas, gelegen ten noorden ran den groot-en land..-.

comant, b.doold bij art. 48 van h.t Reglement v.
1873 stl;. no. 241, Termeld zijn.

~8U ~,amaraDg naar Demak, aan de ririer

lr:,

en p9.ntjen~dienBten in _de kampong Djzsga.lan, is den
Regent ell OQntroleur opgedragen te dien aanzien sen
onderzoek in te stellen. Dat ondertoeK- ia Illl Bedert
twee dugen begoDllen.
----OPIUMZAXEN. MIUI ~iokrodipoero, vergez-eld van
oen v~rifrlc&tenr deed gisteren huia~Deking bij dell
Chillees Tiou Koatl wvon aehtig in de Gang~Besen,
en !l8Ul 0t twoe doossea. met 2 tha.i! tja.ndQ8 in bealAg.

2. EEN ~TUK: LAND, """,an het noordelijk 11$'

J

J

.8. EEN STUK KAMPONG GROND, gelegen ,..:.
blJ SamaranS'., . . benoorden ~n beluiden den
11lndweg van Silmara,ng JJIJ.f:;r Demak in wijk
percee-l no. 4b groat ongeveer 47..!, bouwi:"IJ bij
pODding aangeslagen voor eene wa.rde Vl,n f
J

Bij eene gehouden hni.,o.kiug bij Pak Tjono te
wontng van geIloemdi;lfj perMon, eell klem aarden wa~
tarvat waarin vervat waren 6 bnffd-dartnen
met
5 katies en 8 tail gaprepareerde opium.
J

rIEL·E' G.R.AMMEN.
Jl

11

(I1eed$ gi,t"·,,, y"leelielijk v"'prdd)
BATAVIA, dd . ci,tc,.

f

Q·EPENSIONNEERD: Muijsonborgh,
Utn

R.f.rend~ri.;

I

5000.

6. BEN IDEM ge!~gell bewestenBftlUl\rIDg. in dekam-

PODg.~o.u~ee, ..teI1 ZlllUWe!!ten van den weg lInl' Pcmtjol

wU k .:t,a X, (vroi:lg,~r F.)j pel'ceel no. 647 0, bij, 'de
verpondlDg aallgrslagan voor e~ne wB!t.rde van I 18000.
1 ~EN IDEM ge1egen beweeten Bamarang UQ d.
wef!buJde un dsn ouden ~eg n"qr de ~ogelgietelij wijk:
~oaorH~!::c~:I.:~; ~~;)f6~~. v.rpondmg ..ngeo!agen.
In

8. EEN IDEM geleuen omtrent dtie Ilen ..n Sa •
rang, ail~ dl) oo@tzijd~ van den. wag :an Pandjan:'
Wal'ingin Tiga. in ",ijk. La F, paresel nil. 613,
bij de yerponding I.umgealagen va or eene w..me ,an

IUlar

f 600.

All. welke perceel.n
eigondolll
toebehooren aan d..
lJ.u.komelingen
v.n KatillAlJJl>ATI
SOEEO ADD(:HiNGOIJ.O ..
Elk perceai "al a.fzo!.lderlijk wordt\n opge_,eild.
De ~eih:·oDditieu ~ullen een roll!lnd Toor den dag
van verlroop iD het lOK-aal van hat venduk.ntoor to
SamatBIJg ter ledIJg worden gedep{)neerd&
Mr. SLOET YAN HAGENSDORP qq.
Mr. BRODIE qq.
W. H. SIMON qq.

840

Vruchtell del' Philosophie.
Verhuncleling ovor de

der Groen, kapitein.

Bevolkings-kwestie.

BENOEMD; tot pre.ident vau de Weeskarner te
Padong de Munok Moti~rj
tot \'o£)u;itttlt 'Van den Ia.udrtlod te Samara.ng MulockllOuwer on te 1\wb81) Pieper;
tob referend4ris bU d~ J uaHtie Roesaingh Vln !terN
son;
tot hoofdc!JlUwieB op heb reaidf3utiekantoor t£l Bu.b~via Luthor;
.

tot controleut' der 2e kJ. bij het B. B. Veenstro J
van WeebdercD J VI411 Bratllll Morris t Heije, Op ten

Ham,

Vli:tl

O.ttenburch,

VAn GaUbe j

Sohot, '11011 Velt·

25000,,-

de!' !~~!~rEt~!0!:te~ be:;~te~~o~,at(;~~!;~i~
peroeel no. 645, blj de velpond1ug aange,lagell T~ ~
eene waarde van J 4000.

TWEEJARIG VERLOF, aau den adjunct-impecteur VAi! DisBol. opzichtor Nijland J griflier 'Whitton,
opziohter bij de stall.tsspo.Qfwegen de Gr~affJ ,erifica ...
teur Horn, controIeur de Lanoy.

grooten.
La U.
de- fer-

4. EEN ID EM gelezen b..... ten S.marang in de kam.
pong Knra~g'T.:ngahJ aan de fiu~dtiijde Tal' dell wegf8ll
PaSSBsr8n, 1':1 WlJk Ln X, (v.roeger P.) perceel no. 6~, hi
de verpondmg 88-ngeslAgeu VOOl eene wAUde fan

te Japoera.

Klotok achte,h ..Jde de politie, even. beoo.tea d.

Demat.

deeIte tot VIBchTljverS aangelegd en het zuideljke gedeeIte tot Btlwabs, met de daaJ:'toe behoo.reude kam.
pongs en deaSBB, e rencens gelegen ten noorden ,'q
den land weg van Sama:rang Usur Demak in wilt La
U pl;1lc~el no. 4, groot onge-reer 1846 OOUW8. bij de
verpondmg aangeBlagen fOOl' 6t'ne waa.rde van J 208000.

OPIUl1ZAIUllN.
Men Bobrijft OTIS uit Joana:
In den nncht van den 4 den op den 5 den de:!ler
WHdElD door den ondercollecteur to Joana bij gelegenN
heid van zijnB nachttelijke achterh.s.ld vier bnITel tOlll'bee
darmeu met geprepareerde opiuIll, inhoudende 4r katies
~11 ts bI,il", en weI in eene onbewaakt gelaten puuw

13 darmfln met gep.repareerde opium, een gewicht
hebbeude van 12 kattes.
Op genoemdeu datum vond ITastrojoedo, oppa8eer deB
Regents alhier, 13 darmen, inhoudende 11 katies ell.
8 tail geprepareerde opium in eelle djoekoDgJ WBiarTSn
de opvarendan zich uit de voeten httdden gemaakt.

V&D

wljk La UJ'perceel no. 1, groot ruim 1000 boa.....
bU de verpondlllg aangeslagen roor eene Wiard. fall
fI35000.-

Or- liJENE KL.A,OH1,I OYer den liwnren drIlk der waoht-

Op den uamiddag rau den 4en dezer Bchterh."lde
het imlllponghoofJ van Kedong~P.ntjing op eene sawah
aen klein aarden wafer-vat, wRarin verborgen waren

g, I.

BOESMAN eo 00.

u. f 1.50
G. C. T. VAN DORP en 00.

Palmhouten dllimstokken
,,all Ollarlier Peeters.
die zoo omgebogen kunnen worden. da.t men zelf.
heels kleine ollllrekken er mede meten bn.

BEN EVENS

Vierkmlte dllimstokken
voorzien

van

hnijl'len, vnn DrieaBche Rouweroij, van Nieu'i\'aol;
tot IIBpirant·oolitroleur \'l\D Logobem, Htntogh Hoijli.l,
GroaneD, Breijman, baron van Hoevel1, de Serii;re;

N eder!., Eugel,ohe, Rijnlanclscbe en Amelerdallllobe,
rna. t.
930
G, O. T. VAN .DORP on 00.

GEPLAATST: al. hoofdondorwij'.r Ie Fort d.
Kook Burger;
.
01.. Ie hnlpond.,,,ijler t. Poe.war.djo WHkamp.
OVEllGlll'LA;\.TST: n ••• Noi .. d. 2d'- hulpon-

MEETSNOEREN

derwij~er Suid..,~an van der Wonde;-- Ilaar 'Samarslig

La Bruijn.
BENOEMD: tob 3den hUlpondorwijlilr t. P.dong
un HonBtetf;,. -~'()t 2~a te, ,Amboin8, Vil!laer~

2'0

10 en
meter
met Koperdraad doorvlochtell, ook
METALEN MEETSNOEREN
.on

i en 10 Ell.
928

AangeslagenVendutioll.
lluudertiag, 9

M~l.

EJ,I)CLltio,tun 'bullo eu ten luto van l'lM.

IJQU

~~, b~u?::r~a~iDf~~t'r~ke~i::~:~~ib~J:~g:~~~l~~:J ':eatall;t,:~
Baij••
VrijdalJ, 10 Id.l, 111 bol l.k...1oI" W~..

o. BO<XI.l".m. . .I-

':"ie=~~~r~4Ie~aD';~ ~:o 'J~:;reDa~ f=~~ tl~orhd~Z:
dtlll'!\'WI\tt.'/IIlI

IItrWIII1I,

o.

T. VAN DOB.P 01100.

Zelfrijzend l'deel

----~~~-,--~-~-~~-~~~---

tIQQ~ IhH'Jf

G ..

.oor Gsb.k,. Brood .t•. in pakken V&D8 pond
Eng.l.ch ti 11.30 per pat.
L.II~,i •• II.H .. II.nd•• hd BokkiDS, G••ookt. ea' StoO"

..lm, Olij •••• Kopper1j.. ooaDde.eZQ1'eD.al'Ulti.
P.t>fi.l.n io blik,- Ven.be HammeD. Folke BIltIeI

les:. eOI •

ilU

'I'Pl

k "TIt u. r L'. ' '',' rh:,l1 ,llud

rg t)t.o(: k~.~d e. bt, fthl.6L H)Oi'~

d nn; J I!(: ! "'.~I' J .1<' 1,1 t ilt 11 MchtlJfl l ~ np d u

I

1

Liberia Koffieplantjes. .
.N B.

oen' voorstelling ga veo.

bij

DORRBPAATJ

cen l,eor groote veJ'lcheidenheid proviaiaD
in
'i, &; '/. bli kkcu.
A.8[Jorges
Brueloll!ch o k.ooHjea
Bloemkool
Huen peper
O"'pucijllder!
Zwer.erikken

'I,.

VE RKRIJG SAAR:

App e l~ .Jlt

SUIKBR PANNIN,
A. W., SMITH &
In

(1974)

Me. NEILL eO 00.

bij

co's

wde gbnHge.lI fR O 2 tOI 3 0 t on.

De

nccu!'&lIta:e, IJO ·

Tf:'f6D8

go~dkooper

Ago l1 l e h:
1l. W . DEAOON eu 00, Soeraboia.

261

~

bU

1029

J.COllllllissionnail'
F. MULIJER,
Expedileur,

V oor f 2.-

De Gediehlen van dell Schoolmcester.
D.OltP en 00.

b elast zi.c.h tegen bi1lj.jk.e vo or-:w-aarden met aIle ComIll.issies en
Expiditi e s .
1269

Pas ollivangen :
Nieuwe Hollandsche Romans,
f
WAOAENH U"EN. Dc Tu · k, .h . Ko.. k.
•
B, AU liRBAOH, Hd ·N".f •• ii ·den Spoorwog."
id.

L'mdolirJ van RtHlt'rhoev ;>.

II

Voor e n le Samaraog op te richten

STOOMBOOTVEER,
wordt gewcht een DIRECTEUR, bij voorkenr zee

04.-

vaortkundige.
Adre, SSV, tell kautore der Ilitgever. der S.
marangache _C ourant.
805 .

w,.rel d nye·rw ounen , 8dn. , 10.-

G. O.lT. ,.n DOBP en 00 .• Sama.ang,

Hol~oway's ' Medicijnen~
HOL1.o~J.Y';

Pu.LEN

EN"

ZAL:r.~. G~v8arlijke

Billard Balll'n, Billai'll QueueD. Fijn Hillard Laken.
I~. KARrHAU~

937

i;i.D·:b°a~a:ij~ed~:r :~::a~~c~~u~~o 1!:;!:d~~~ij;e~cnh~~ :.

BAZA R.

I

die . ook ODtl~t.· ~ei~e.t :~i.~d~en· .ver~en . retlbtstreeks, tot
hon~llng flO ~et juiete e\"~n"iebt- tuesQbell gevoeligheid
lID

prlUoibaarh.id, zi"kelijke eu gozonde .f.eboidiog, na·

~~~~:ottt~~o·J':rr~·1 ~O~i':f ~n

f 6,Potj.. 141( .'.n

; 1.'. 8 an ,16.

·a

Oheiiboll W. CALlSToI.NS .... Vo;T"'.1 A. 1. vao der
VOOBT.PekBIo0l: W. E. liANA, 8010 ARNOLD lID Co.

eD

OOBli~~~~~O!:"f:(fRtJr
j
'. :en. .•LtOlfID
.O•..'.;• .WWAlf.1fJ
T~VAN.
J)OBP.eDCo,
. '. G.• O. eD
..,!)B8JrlAN
00.
.(76)

.' .

_

_

II U...WOrd~t~e<:~~~: o~=
'I

~_A_ ~~_R~_U~

Pas ontTangen:
ilrie Hraouwaarhol'g Hrandkas len , ,,_
lD ot 1 t-\ t .t 0 r.! l o t,

OIL d e f .. brlek. un

~n geborduurde DAmeekr"b eo
~::~:. ~:·j~i·nderbo{:jden.

L :·nl1en

TaD

4 k d

(i:d::e~pgm

I

ran conditien.

Letter K. , "'. maraug.cbe Cout't.ut.

aoG

Notaris Houthuijzen

woou t op K.A.RA.~GT8NGA ' t&geQQ"fn de

MA.lliIJS

ArtieI&i..

-

IT '0. 0 I E·· N.

E'

HOUTEN .ROULEAUX,
Ilef('hilderd voor dElnren Eln '~Dl!ltdr•.

il8S'

B. .KARTHAUS

~n 0o,

en Manobetien ,

976

976

111" .Sc.hoo"eveld~
~TnAFnEfilT.
(0 ode P e n'id)
met a ant e eke n i 11 g ell .

IIEI' W,;TBOEKVAN

G. O. T. VAN DORP .n 0 •.

De Nieuwste Tauchnitz
.' ' Editions.

Galloway,Pijpen in
J.:'Wi:Io8 ui to. 2i f t. .i..uS X b TC;.
10 GaUQ'fny-PijpeD in ied.&re · rookpD«'.

.ii...... ....

II.

Ve.ba.1 ,aD

G.

TE KOOP:
R. W .

00.

te koop aangeboden:
Eon msssieve Stoomrietpers-molen,

me~ d ..bbel o,.rbrenge.d. b •• aging ell ~-Wj .kIaeoraude borilO!.ta!e met OOndftllHti. ".,Ileede·· ......
maebibiDe un -100 pu.d..... nobt, ...

Galloway Stoom.ketel.

""II':

inwendig ,oonioo .. 0 24dubM, .f..~ al.
R iet Cylinde.,U" X 64".
. ... . '"
Sloomketel III x 6' 0".
Voru'a td lgd do,., de BB.

A.

en

W.

~MIT,

te GlaagOW,
...

.. .. ' ,

81\ .00.

~

V oo~u~~ :::.I~~·t~~':~~d::W::~I;lD:r~

~:!.::k.ndeu. O()k~~ih~~., d. ' faJoili.~. ' bllD ~ .
A.l•. PONTlBB.
J . 8.!{. ·PONTDm.
~,b;~ ~.• '.' . .

~
Vjlr&lItwOord6lijk 1yo~r ' de .nt : '. ' . " ' . ' , . ':
':. '.' ' . . . . . , ' i· 1 ' .

0 •••

Q.

D:a~OON eD

gearriv~rd

l' ~.~O:

be••T.Iljd,.lio., DOlU' .it

.

Twee Centrifuges
van 32 duim,
m.et. bonDb •• egiag.

~l

ZWARTE NON.

Qo.

...

1.J

~~~rm'li ;;o ie b<komo" bij MAO NBILL II Co.

MARIA MONK!
1188

~..

6~6" diaaae&er. . . .
iedere roo~;

Informatiee te bekomen bij
.j
R. W . D~OON

WON I 2 ,01
YOUNG MUSGRAVE by Mrli OLIPHAN1'. 2 '01.
G~ 0, T. VAN CORP en 00 ..
. S a ma r :a n g.
967

Voor

C'n.c.......

Gallll .....t'-Pijpen iJl ied. .

24 vt. l eg X

Reeds

Guim voorziw van Grcoats en andere dames
parures. riDgen eo bracelelleu.

T.f.II.'e•• , pe, 01 ,
B.·.KABTBA.tlB oil 00.

T:;'D.~ito.

l'

.. S2

TROU SSET & Co.

D79

I

97,.'

Echte H : S. EAU DE COLOGNE.

.be!>.ol~od.

,

diarueJ: er, met

o!!?!~~~~ p~;?en ~~:EL;

HaJflinn~n~ma8t . Servetten,
per delVn .....:d••• bii
939 ' " . '

mu.'''.

T".. gob •• l
~U [KBB}!OLBN8 elk
~~;~t~~ ,~;O!" m~t ~bebooreQ "
Twee 8TOOMKETBLS , elk!l6 ,to Jug X 7 "" ,__

B ••• de eo ,mull. Strookeu e" Entredonx.

B. KARTHAUS en Co,

03(!

(Per Stoomgd.geoheid Ie ontvangen ~oor
het oog;;tjaur 187 9).

kl,ur.n.

Pracht.igu l:r .. ollcbe Blo6wen.
Z eer ndto Avondd oek en.

,." Co.

T' O (!~
.r ,.1 ~
ve~ .8en . v. o~d~eJlde reden "aD bet beliulfrijk aantal. ,ha..
nr_ tlaobtoCfen: ' Onder · Hollow8y'ft bebandeling, . al js de : Vortind., W"f tsrktitele , Gebakpenn8c. PQ~diDi( eu. Ga'
oonaakAner· v,iekw. in dniatern is s~u14 za..l de ui lalag
16;;"I1J'msD,,1
, "euh; · K.,=uk~ng" te~diloh.f', · W~"'gtl(rhalen
e"'OD .. ift..Batfg<.'YD·,.: .hetlij de maBg, de lever of . ·. kleinere
fOOr huieeli). gebmik yoor p"lId8::J. en ket-tie!.
ing.....nden de ..tel van d. zioke ia, want zijue pilleo
m~ Gord_eel i.ogenomclI, ~n . ziju ~tllf: goed op de tijden
der . onderbuik . jngewr.veri~ beteu·geJeD · dfo zwelling der
bloet~n i: en ,regtiltl·t{l,iedcre verkeerde · werking, ' wsBruit

ver rlJg

__ _

Diarrhee'l

g
. o

821

Soekr~~abiaaar b~·ardappeleu,
1J

S

- - -- - - - - - -

40.2.-

EMMA WORBOISE. OIi,i.rN •• lw"od.:'f d.
MS

eed

M. PRIEB6E.
Logeinenthouder.

.

Ultgezochte groote

706

R. W. DEACON & Co,

G. 0. T, VAN DORP en Co.

O. D. A. Het he • •an den Da m,

bevolen.

Wl!lU.UTH.

~.

smederij. koperslagerij, draaie· ~:~;!~,~:·~:~ohe Zd~~: 'i:" d:f :i.:;~t"
rij, aile soor'ten van machine· Silk ~'.ucy.
i jour .
den gemaakt en gcrepareerd. Eera.
J&polliltoli"en,
t\lsmede v.erkrijgbaar alle Oxford.!! ,oor rei.t:- en Dlorg on t oilettt' n.
~:r:r:~ellrip, : el bre~d.
machillel'je benoodigdhedell.

Oomm

La Cornedt'e de nutre temps 2dn.
La vie l/Ors de Cl!ez soi.
La vigne, voyage autour des vins.

Van

Versche Kanariekoekjes.

D~7~:~J~~'~1~;O:A:;:~O. I' V~~;t Heeren .Suikerfabrib.;;!
IJZEIlGIEI\tJRIJ
metaalgil"terij, ·li.c!elmakcrij.
Voorhanden :
To koop aaogeboden:

BERTHALL.

G, C T.

·H et Logement te CIJERIBON en de Scheepaleverantie-zaak worden voortdureri.d · aBo-

weder ontvangen:
982

• . . . . Menoow ENGBLBBEOBT-BoaoB,
..doo.ougNt.ldboit .••rbindoril ....
bue ·" riellden ec keoni ..en .t.ebeid te Demeo,· i'oep&: hen bij dne een hartelgk .. a&:lwel toe!
Sam.Hog, 7 Mei 1878.
fI66

i .~
..-

Per laatste Molukken Boot

st

B. VAN STENUS te Diokj •.

SOERAl\~Ii\'

ee u.; ge ur et' per dag dll~puDibel
bebb en d", . Wt' flscu t leu cn t el gefen
t u 1 0 tl e n "if i 8 k u. u d e.

969

G. A. WBRMUTti.

- - -- -- - -- - - -- - - I

de Age nt e n,

p"'1 }"ABRUjJ( KALIMAAS

267

Wederom verkl'ijgbaar
de beroemde geilluslreerde Werken vaD

~7 7

bekeod m et .D.ikerf8bric.st i~ , alari • . f 360.~ .:.
B"flectButeD ~endeo. £ieb met· FrancO briei~D odeI' letter B ' J po~ tk'tJto~ r K"e4oee.
. . 968

973

ondergeteekel de is tlenige Dep6 <h oudd VAn de b .. roemde
C u g n 8. ~:

9sa

:-

D. A. PERElllA to S.m. rang
701

'B" g SY. uor.

ONMIDDELIJK BENOODIGD:

:aISQUIT DUBOUOHE & CO.

A, U, BOONiiMMER to &10.

6

ARNOLD, -

, . . . ,D ·e

den Admini s trat e ur,
BIERLEE.

Informati el! bij
8~\l

Eenbekwaam Machimst

worden aange nornen en ten spoedigste geleverd doo r

~ l eDJQnd
in- de in 0 d 0 r n

Logo • • n !It.II.,
f 2.rluterru eu awpbitbeatre JI . LPla..t16n te belpreken op den dsg der vQorektHing
fl1(J 8-12 ~urJ tegen e.xtr" betaliog .,.1100 60 0 01118.
Aao

]1ALLE GLACIERE
ft.,,!!.

BNTREE:

-di a voormid dage te 10 . onr.
in hot lok.al der Handele-Ve:eex;·jging te BaUW'aDg,
ter vast,telling d ar Statute D. en. tel t'8rki"~1ig
van hat BetltQur.
.' _Y70

OP AIJLE SOORTEN VAN

Om IJS te maken en ltOO ..l tel
glaceeren, zander maeHe, gau w
en gaedkoop en zonder gevaar,I
Deem de

SAM.ARANGSCH

Stoom.boot-Veer.
AI~emecne Vergadering,
op\Voe~dag den flien Vei j8;~,

de C.lifornia ~he 8cha&t8enrijder

Grappen en W- onderen.

Mo . NEILL en 0 0.

Inlichtingen lo beknmBn,

iu de 800i.loil AMIOITIA te S.mor~~g.
R -flectanten geli')ven liob sebrift.t:>.lglr 18 .endeD
t.ot. d e ·Dir~ot.i e.
981

op roUSD.

Djatti Houtwel'l<en en Urandhout.

934

TOIIF.I..tLI, l GtI rue, LarQ),cUe,

Cb e. SILVESTER

Bestellingen

Hotel Ort·H'atavia.
rciziuers,

Dr. SILVES'l'ER zal by die gelegenbeid zijn
dochter 0P de punten van 2 zwaarden laten
rusten en daarna aHe steunpuLten wegnemen, zoodat de wetten der zwaartekracht
daardoor getrotseerd worden.
Prof. F.A Y in zijn wonderkabinet.

Houtaankap
toomzagerij
GOENDIH.

Eenigate .Agenten V"oo r Ja va:
R. W. DEAOON en 00.
S 0 er a b II. i a.

de betrekki:p.gvan Kastelein

zood.t zij volkomeo vrij ill de lllcht zal zweveu.

Verkrijgbaar bij
EN

Tegen 1 October a. s.:

zonder de stok,

DE \'EIlIlLARING UN HEr SPIRITISILE.

rnMWK&fu

'

9408

B~.t;~;~~~D a::~e:~~e8:~rten en tonuen van IJzel'

VOOI'

R0!1ko'8enh8~ sjcl5t

RAW BONE SUPERPHOSPHATE.

Glusg;o vv.

. SUIKER-MAOHINERIEN,

Geopend

PatB ·d e fr:.ie e rBl!

Pr

Versche aanvoer

Speoioli teit un Vnoom t oe!le:I(lu, Uooble eli 'friple
lIffeltl, Oell t ri fu~ eiJ VAn nIle 800 r~ e!1, Stoomk etell!!,
l~.ereJ) Dakb edakki-r gen, ij:r;ereu Brugge n, 8poor- en
T.ram·mator-i"len J IJ'r.ermakerB.

1956

~

Se(lrela rli5

W

A. & W. SmTH & CO.
te

Suclld e .

etc etc.
[n po tt eD:
AUflj Ofis
Ka.,l en an lippen
Zuurkool
Rood e kool do.
10 Stopfie••• b",, :
Suoade
G ep" rDl de gart
Gedr oogde appelen en peeren
Kr~Dten etc.

liedattl en nehte wt,egbruggen, die er gelll l1nkt ~ijn
Ret getH'l61 op ' zi eh telven eea I:lLuk ,ormende ie: iD~
ges'ot ·n in een gro;}ten gegoten ijzeroIL ball, ~o odai
hout c n gehoow.~ n onnoodig is.
dan de ~ewon8 wfegbruggen.

K.llit- f. ebakt
Sauci.l& de Bologna
Geb.kltell pnl it g
Gerookt. B "kk' o~
tl l tn ffe ls «(10k in tletl!oben)

fiutspo t
Le ngY isc 'l

Seh ild pad ooa p
Deven te r F1

'l8f8llhillende dnflPntU ea

Do gomocbtigdo de.
BrfgonaDien;
J. G. PLA'rBJr.

Vacant.

gemaguetis~erdeDame

.De

per Prins Tan Orauje,

00.

eD

Dr. SILVESTER ';;-;-;ij-;;-~lloe •• n.

Ontvang eu

bij
Me. NRILL en Co .

Vel' k I' ii p; b a a r :
-v.-TIJN in va-ten

1~11

Som ••ang,
. 7 Moi 1878.
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OP VRIJDAGAVOND lO MEr A. S,

F I L 1'11 R DOE K~
bekomen

Mr. H- F. C. Engelbrech~
i" I• • e" Ollie'er .. n Ju,titio bijdon Raod 'Ill J ... .
Wi. to Sama.. og, .66. don 200n do..r by . dOD 011dergeteekend8· in to di9n911.
:

hun vertrek naar Batavia "ullen

Dr.: SILVESTER en Prof. FAY

Willl.!lelagent.

t tl

op den· boed..,l van ~ijleD den Beer

VOOI'

BUlten- en binnen
US7

PretentiEm

MeL verioi- vall d~lI-l.tesideot .

Bepaald de laatstevoorstelling.

D¢ t~ ~\r t'!t ~ 1\11.9. ~ot'1r is OHdt r " 't-g t;lU wordt
in .T u n i a lhie.r r otw&cht.
O. II. ARNOLD,

8.J:B

Komedie . Gebo.u w.

IiLP.BROO8IIOOIT

SIlB.l drull-G.;O.T: V~DOlIl'~~~""";""""

