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Lo sel ot la moutarde.

SAMARANG.
A. a n g e k 0 ill enS c h e p e ll.
N. I. Bark, Joeseriu) gez. Said. Abdul Ra.el..nu:m
Alkaf, _an Cheribon.

N. I. Bark, Koningin Sophie, gez. Said Osman bin
l\Iohamat. Baraka, van Indramlljoe,
Siam Waukau. Tau Chue WB.tJ get. Kim Siien
TjiDg VAn Soerabaja.
Vertrokk.en
e pen.
N. L Bark, • Alnoer. gez.
Fauai Rowiegie1
J

naar BatB:lie.

Gerooi.e had veel geleden op de Jange leU. van Parije

FEUILLETON.

naar bniten op de met heesters begroeide gloolJmg en

near Warwickebire~ hoe ztler hij meestal met bijzonder

VERLOREN EN GEVONDEN.
NAAR BBT ESGELSOH

j

M. B. BRADDON.
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llEZ?EKERS.

Het was overeengekomendat lord Haughton eil oiin
gada tegen het begin ',au Junij van bUD buwelijkareisJ8 n&ar Parije zouden terngkeeren. mBar reeds voor
het eiL ''3 vau Mtd gaf Oervoiee's gezondheid reden
tot __ bezorgdbeid san ~ijD beminnende vrouw.. Hen En"
gel6eb geneeohe.r w,," ontboden op het dringend ver·
zoek van Ethal en bleef ongeveer {'en uur aHeen met
den graaf. Bii zag or ..er ern.tig nit, toen bij uit
lord Haugbton's kame. kwnm, maar kon Hhal niet
andere .aggen, dan dat bur ecbtgeno t IIlIn buit.ng.
wone verzwakking leed, en hij de grootete rust naar
• iel en ligohaam behuefde.
- ,ziju gemoedarust muet .onlang geotoord .ijn ge• worden, vt'i-beeld ik mij; wi de docter. Hot. een of
ander most zijn ""nuwgest.l beng ge8chokt hebben.
Tn a,llen gev_aT. rust is allernoodt:akelijk8t -voor hem.
De Inch! van bet geboorteland hn ook dien8tig zijn
0111 .iin kracht te berotellen.
Xl".1 wist dat Gervaise Palgrave .ijn kindochbeid
in d. nabnur..,bop van de Ch ••• had doorg.bragt Zij
deed dot al het mogelijke om het te\ugkeeren naar
~arwiek~hire ie ,vl'IrbusteD, hc\uer dat tegen 'den
wil van baar eebLgenoot wae; wan.t. de gtaaf had l &D
zelluw'ae~tigeD afecbrik 'o;or het m~t kliw:Jp
gothiBebe ka.t~ I. dat hoog uit<n..k hoven het

de water.

De graaf .en de

wei-.vond

Ii&~;

~ra,in

(."men

hmen

.

de uttgestrekte weiden Ban gene ziJde IBn de hemlI;gJ
De bedlende kAerde lJhngs
mr"f oke-a terug .
die de tui"en "an Palgra, e Chao. omsloot. 1I~ Willi ll'et I' ~th~l w.nd~lde. neen en we~e.
de kamer ou."
Weinige 'fr~ugd had aIle rijkdom of liefde dezen
m een luim om zich met haar gew-o!le bez1gheden op
duldlg op u~ KOll18t Tan tHUlr neell1den bezoekel"
ts hondeD, hoezeer deze kamer Dltsluitenu roor haar
wl\chtende..
_
maD gebragt. Hi) waS geheel sijn leven zelfz.uchtig
geweest; hij had zijn eigen geluk gezoeht., en toch waa
gebrulk: was bestemd en haar plano haal boeken t"n
)Ir VokeB~ alIas nerl lOll \ olterchoter, bad ge~
'them blijkbaar m:slukt het negatieve geluk to erlanteekengereedschappen van Hyfurd gebragt en In dlt
p~,)gd zlJn mterh-Jk naar- d,?zc gele~enheld te ,oegen l
geD, cat men rust noemt.
H-rt.,rek 1'"oor d~ .zorgVUid.ige handen van hul' kamenler
hiJ was .ntet", ~:er. <Ie...atacbuw.ehJke .1~ndlO. Opt31 . en
Weinig geluk Terbeidde do jonge vrouw in haar
creranusc-!I;kt wareD.
kuTI.Btsprmger~ me met: zyn IBnerlger bo€u op ue markt
praehtige woning. GervolRe werd epoedig zieker ns
I;> L~ger dan
cen half uur llat de grs.vin in deze ou·
van ~T'onda~e ~wa8 rondgegaa-u om h81f-p~nIifil ix: te
zijn terugkolnst in ce ChaseJ en Etbal -werd gefnlterd
derweteche- veDet-ernie lUBteloos z:ende naar de doffe
zamelen. HU d roeg nu een z",,'arle kleedlllg fD nad
door bestendige vrees J in wt\erwil dat lij beproefde
grijze lu~ht en de donkere denneboomen op de gtooijingl . weI i~~i var: een geest-eli~ke. Zijn .ma.nieren w~ren
zichtelve t-e ol"erredeD, dat die dll'868 en ongegrond
terwijl de tranen langzaam langs hasr wangen t'}oei.
hnffelyk en ~ne-~end} .sehl~r overdre\'en door bUlteu~
was,. Op den morgen nB zijn terugkomst, was de graaf
den. Zij hield sicn 1Ioozeer met hu,ar treurige gedachgewone beleetflheld ~!I eerbled.
te zlek om op t-e stun, en op het drillgend verzoek
ten bel~g~ dat zij de yoetat . . pp-en niet hoorde van
~thal 'f'ees he~ een. st-Oel lliet .. et:,~_ge~~\~~a.t
:.:.ijner vrouW' rergvnde hij haar een telegram Ban sen
bediende, die do. or de fUlngren~ende kSlll. er n8ot'rde,
eemge.n z~el1m hau 'f~n 11Ooglllved?1J h~.,· lit't~LlJ~a
uitstekendeu dl)kter te zenden, em diene hulp iti te
en 111et eerJer uit haar droomerijen onb'JI8,kte, dan
?3valhgheld., De ~~aVln .TBl! Haughton WB~ een v?or
roepen~ Tegen den middag was dC7.e g~ntletll8n bij
tc-en de man \"001' baar etond.
mdrukken teer '-allhu'e ymge lady. en de mdruk, ruen
Ethal zag op en Wi8Ch~ ,ha3stig de tranen, uit han
de ITeemdeliDg ~-? .h~t' ,--~aakt~t ~'a8 n.~et gun5ti~.
lord Haught-iln, en gedurentla het. bezoek ging Ethal
door hat huis en bezigtigde ~eer treurig. de oude schiloogen. Dc man oTerhandlgue baar een kaal'tJi': op eeu
- Ge h~bt ~l] Ide lJt:trilft..:;-TIue mlju 'gemaa.. te
derijen, de verbleekte behangsels en bet' keurig beeld.
pre&en~rblad.
leggen, :r.eid~ Zlj. Ik be_u goreeu .alid! Aau te hooren ,
wat he~ betreft.
~
. _
bouwwerk.
_ D~ gentleman Wl"Dl!cht mylody te apreken we- Ik dac-1t dat Gervolse lnij al deze dingen zou
gens een bijsondere £&ak. zei de -bediende.
lIr., V()~eB aBrz.:~~{le ,en dril81d~ d~n rand ,-au tlJU
bobben laten lien, &eide zij zwaarlOoedig voor zicb;
Dele gentlemam \\"a8 mr. Vokes, andere genoewd
hood 1D tlJn knokkige ti~ndell ro~d. ,
mijn nieuwe- won-ing sehijot mij 8chier aven treurig
Volterchoker.
- DE! uak, WB81'Olll lk kQUl, 1S met YAn 8ange~aT
aloof ik er alll..>en ill was t~ruggekee~tl,
El1al 'beechouwde verwonderd bet ksartje.
men ,aard, uide hij maa:. ,ik .?eyoel Oy8i,; ilf ~en plI~~
Er waren drie gezel8l~;'8piJ!alen in de Chase, die in.
_ It ken uil!'mand van dien naam, zeide zij.
heb te lervullen-een pllg-t. JegcnB {Ie maatacLapplJ
elkander li~pen. Rtba! IJam l-,laats in de klainate -er
_ De gentleman teicle dat hij Ilan my-lady onbeen u menouw.
van - de middrl]ate '.kamer,-een !ief kleiu vertrek met
kend was" maar- hij hield lieb _versekerd dat. DlylaJy I
\\....at bedoeJ.t gP, 8lr~ ftoeg EU}Al trute~~ b h.
witte lambtiseril'g en vergulde lijsten en ean ouderh... m sou ~ml;'!n epreken;~ -1.00 f.-ij ZOQ -'friendel~k W-a8 te ~ begrijll de£e woorden Ill-et.
wetechen rand Hm geldeurde bloemen, die Om lJe
leun wat achie-fop bet kaartje geBCbrev~n. is.
~.
- Ge ,1u]t :leo ~t-er l.h grupe-no Z-.JuJra ge Ja ge~
kroonlijlJt liep. Door &en ultsteken~ 'fenater had men
Bthal keeroe mr. Voke(f' kaartje om. Op de I('h
8chiedenli! kent. 1ady Hftughl-?n, !llI.twoor,l~e- ~r. Vi}·
het gezigt op den tuinj yerdet wae er een ouderwet--teuljde waren deze woorden md potlQvd ce8~hreT'i'n' _ kes met e€n Bpottenden gr-ynl'i.l8.(·ll V." 1jn ;€Olaat
ache ~hooge 8t'bOOr~~nID8nte},. uitwuntend gebei~ld
Wll 1ady Haughton zoo goei ZlJD rut" V 1 ttO'
ttlillar 'roor uat 11: \t'lder gu., \eroUt"!LOot Pl1J u e~n
80 Ultgeeneden g~19k beL o,erlge houlwerk.
_ unhugen wegens u.ken \'tiD het hoogste belang ¥O·Of
l',·raaw.ghatDe./i~~.~~",;r, \:~n"dedeLljr~,,~:~ ~~,~I.:!d.;r~;.~gl~.~~u:n::~
El' brandde nlu~ in deu kamer, want bet was, ~en
lv'N. H:?
u -'-..,.. _ ..
"'
d?mp!g, k,,~de en onaanB,ename dag. Ethal plaa•• te I
_ llelangryk ,oor mijn eohtgenoot: 'i.~. l!t,b.~ .
II<b In de lUI 'an hit ultetekende ,enate" en tag , W.t hn hij bedool.u? Laat hem Dllmldd.Uijk b, In,]
Ne.ln, rlop Eth_L Ifat bsd ", t, ;;:_ ",ot ds<"

• ijtuig den wag had afgelegd.
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EiS TRl£!'D IX DEN l'OOD.

<J 1ien mlrmhm nadat mr. Vokes toe-gelaten '«as in
de t-egenwooriiigbeiJ der gtavin, kwam een andeN"
"."'1.0eker in Palgr.tvB Cll.@e san. Deze tweede be zoeker wae Stephell Huret, die de aallkotust fan den
graaf ,t! n de gr.yin ,'erCQmen had en dadelijk gek:o--

weu ... as om t ijn nl<>llt te bezo.e kc!l. - zija nicht:, welke'
bij 1,00 trouw ('0 hopeloo8 bemind had.
De bedit'nde, die lnr. Hurst binne-uliet, W.5.a delelf
de mlli, d:e "ijf (I f tien minuten te foren mr. V"keco
Daar de kame!' der gra\'in geleid. uad. Bij ,~lde Ste

phen d ~t lad)' ,Houghton op d:t oogenhlik in g•• prek
die TInar hsar genu gd hau

Vill8 met et"n perlfooD,

wet~cnj0~1~:o~:~t! z~:k~~~rop

}teengeg•• n, zijn iQdien

de ; deled~lijluirf~iIio niet. • U,:,:bNed.~·;••Oo

tekeonrd:.~ebnb· ehn.etvle·Sr·d· omev··
r edne.~.~~ko,.Isfohltoet~w~~tr"Wl.~wdaae·.· ~bUe"'t

antw~~r.r,: ·

'I

vanliet costnm ~n~lle ac~,.sloire• .van bel. toilet.ijn
. m.;'e. t groote .•lordillhold~r 'o~ .ge8D1.o.rd. Het hoofd
w
~~en:':.:~·:n~'d:"v~o~l; u::;:::t• gi8weg~:n be:p;:;

8prak
. · .enseni."" tot Iie!!l•... 'boe.r:. wlJne. d?chler on-

I

merkb~ar.

1

he1f';rkvAo Aifr8~ Ste.rene.
...
. .
, Z.ljll d . "e, 10. ""t bU. Ilen.'geWOD.en 86!'.fO..Ud mgerlgt: .
~ie ~otaaetn gdel,Wtcahtelall'e'rofngl'eetaffiv'°roete"morddsl·•.m dV6a·uW&Ild.ormdea:

----....------------':..----

n!or. ,an opaohikkenen deoorereD bijaudere lohiMers
hler, geen .poor. Daarentegenbemerkt men d.delijk.

;D ;e
d:bo
Rllizrn en Op.te.llen. gelegen to Pontjo. (Toehan)

•• dan •• hij .terven,'· . We;kelijk ... iol de '. ,
acbuldigeweiniged...gon later door .de baud . "J08 broe·'1
d.erB' S.omtijdB\VS •... hi...J i.n. "'YU'.' .'O. ~
. i8. t&..of•. .e.~iJ.'!.d' en.al.
hij me.kt. dJ)t hi; ge<\,wanld ....d. dan \\&8 by ala een
wanbopende en weeod. als een ki£d.
.
In den itrijdwaB . bij · onoverwinnelijk~n gevreeBd.
Door tijn lange gest"lte waa hij oogenblikkelijk door
vriond en vijAlld teberkenoen. ' Zagen hem del'urken. '
dan " riepsn zij: ",Kara-George 18 or, wij
vsrloreD!"
-Zoodra de ~~ijd aa~ning, ~tapte hij ." ~an zijn p~rd,
om vrijer· te .yn iD'zijne bewegiogen; on woe de vYand.
die onder hct ' bereik: vao , zijn geducbt zw.... rd kwam.
Nn den strijd leefde bij . 000 eenvoud ig mogel,Uk.
Hij kon le't en nach Bchrijven en' dro~g bij voo,rkeu!: de
kleeding .an ' eeD servi •• hen boer: de· bl.auwo broek,
Karten, IOBsen mantel en een pelcmuts. Hij l'erliet
Belgrado om zijn vroeger landleven to ben8' ten en

deP.ari.ienne. .te ymden en d~n.ohdd.r. die haarnaar
bet leven maalda. N~g e~1l ,?Idde~ bleaf on8 over om
onze" we~.ch bevredigd te Zlen, Naar Alf,edSteven.
.onden WIJ gaan. Zoo ' ge.egd, zoo gedaan. WIJ bega'en onB naar do Rue des Martyrs 65. Onder weg
ontmoetten wij Artbur Stevsn,. die op arti8tiok gebied . een geu~~ebbendeD naom heeft. Wij deele~
laem In '.~ voorblJgaan onl Yoornemeu mede. Tun hUlse vao .zyn broed~r gekom.~n. trad o~k Arthur een
oogenbhk later blnnen. HI) wa. op .~n schreden te·
ruggekeerd .OID bii ona betook tegenwoordig te zijn,
een verraeemg te meer vaar ' oDe ... Aldra werd onze
aanda.ht getrokken door een frulJe achets van Corot

. ' ..
.
. WIJ guen het ~!odehJk maar. 0P, om m den S~lon

dlen :en. vergeten bouquet. oen bll11d.<.'boen. een lint
of..trJk In hat vertrek kan doen opstijgen. Maar &1
die uken. boe pikant ook. konden ono niet .fleiden
va~ het doel oo""r. kom.t. Wij waren gekomen om
000 nieuw 'werk van den meeater te eien.
De. heer Stevena kon ona werkelijk niem nieuW8 la
ten"Zleli. bubalve bet I!,atete. paneel van de vier jaar
g.tiJdeD, wa • .,an do ultvoerlng hem door Z. M. Le- ·
opold U i. opgedragen. Dat wii bier geen herblt.ling
zouden 'Z ien vau de bekende bana.lL' o.llcgoricn wtuJ to
verwachten V&Il lulk een artist.

- tc ploegen, maa_ijen e~ ander boeren we.r k ~ verrigtell.
Zijne medearbeiders Wilron zijn.vroegc re. strlJdsenoo:en.
~ijn dochter .ging. -als e'en tweede prJD80e Nautical

eu Ban zeer origilldle squarel \'~n Z8~hftrie A6tru~.
. Mtlsr ko~ dan toc,h ~CDS hler, riel? een mlJner
vflenJ.en; daar haht g~.de ge'!2 chte Parun~nne. . . . .
Allen verdrongen W~J ODS VOOt een klem schllderIJ,:
e~n alapende vr.~uw, 1D den morgenetond met eeD

. Dc . hee~ .~teven3 heeft vier vrouwen gemaald, de
Yler JaargetlJden vocrstellende nuar het Grickecbe
~Jee, mlULr geheel modern uitgevoed. _ Eln jong meia
Ja, ontroerd en veriegen, aan het Jdoppen Tan het hart
eeD D?g onbowU8t gevoel verradend, ontbladert cen

wBterscbeppen . met ,de. all,dere vrouwen uit bet vollc.
In 1813 .delen_ de_ Tnrken op nicuw- oDt-erwacht ill
Sorvie. en toen vormlgden hem h.t ougeluk. Hij WI"
niet meer de man' van vroeger dagen, verloor herbaal,delijk in den. strijd en ten -slotte WBS h.ij genood.... kt

kind •• n. h.ar ,.l)de.
,
- Het portre.t van
Stovuns, morkto Arthur op. Zletdaar een ,taaJlje van zuivere onbe,
dorven sc?dderkunat. ..
.
Werkelijk .at?nden WIJ voor eon Ju~eol van oplot-

madohofje.

,un

nlar Hongarlje te vlugten.
.
.
Servie- moest toen aen niouwen \'or8t hebben en
koo~ daartoe ltlilo8Cb,. sen bcLrekke lijk Dog jeugdi$
I.mm. ZOOD van- den bocrenarbeidl"r 1\eschlJ. Ook ~JJ-

loseh \Va. aanvankelijk zwijnenhoeder voor de dorpo·
Iiogen in den ,,,mtrek. Bij Dam deel 8all het oproer
.i n 1904 en onderscbcidde zich zoodanig, dat biJ in
1811 den rang van ""spOlia verkreeg.
Bekend is bet, dnt Ser\,ie ns een lSjuige l\·orstel·

ling en velerlei onde'handeling~n er eindo}ijk in .10.~ue
zijno zl~lf8tandlgheld door de. Port!."! erkBl.\d t_e "len.

~roea werd Milo6Ch ais erfprlDs vAD SorvH:! mtgeroepen en alzoo do dYlla~tie Obrenovitch ge:stic ht. Zijne

Gsa

hgchaam. Het lil?d alulln.rde. eeu rustlgen slu.p.
Welk eeD.• ~aak In a.t ~e.?holden pe.nseeJ, d.t tOC~1

"erbceldingskracht ¥Oor kunatmatige warmte. Zij be·
hadt · nog we] triurnfoD, maar nu de jaren beginnen

M ,0" M

dat klerne dock heeft

t c klimmeu krijgt Olen allenge argwaan in de eeu·.>ige

\Voten te brengen!
Wij waren nag vol loftlprBak, to ,'n de meeater zeIt'
binneotrad en onD h.rtd~k wolkom heeHe. . .
De .~eer ~lfreu Stevens [nl ollg~veer veertlg }lJ.ren
oud 7ilJU Hi] been oen zeer gnue tJg voorko~efi, haog

jeugd. l 'och wil well <0O lang mogelijk schoon blij re n
en de kUDet must verhelr-en, wat de oudcrdo.Ul aft,\kelt. B et ~.deliefje wordt ou oiet meer geraadplee~d ; .
de 8~lcgel is nu de trouwo raadsmaTI:
Zennwacbtlg,

WJM

In

Op Woensdag 6 dezer,

I

J

gelo h.ar eigen roman. Ret .erwarde breiD rakelt de

~~t:I'~~tn 1~:~~li:t~~~1~n~~~g~fL~~::!ilk:e~eZ:: :~o~

Vendutie. Op Woensdag 6 dezer,

voor

van SYDNEY-PAAltJ)l,:N',
brachle Gooderen.
H94

:8::~:fd::!jf:ij n:n:Cg~~~8~a~:et:~d:O~r:~:?\'v~!~a~j

11)D'I)jrN•
rIt f\ 1\,

I,

do ex.woiwodc Yoniba, bij wien Kara was afge6 capt,
b~vel gcwud911 Kara des noodB met geweld nl~~ H u~garije jorug te zennen. Deze zond .halll, Olll zun bl] ·

op rutjn ezel 8taan.
foor hem niet bcst:II111? Inderd3!!.d, dti bee!' ~ttJ,ens
Zoo vuortprn tande Ireden wij een klein Chioo.Boh , breekt hiar plots"ling de reek •• r. Ouderdom bij do
s!ilon binue n , Hen ver wlJ derlijk: IIchoOli plekje. Zonder
ut::t!t.a.at VOOt' he lD niet. H -j maal t don winter
het gez.; gt 0Po. c~n.. Eugelscl.l. park met zijn .. groeno
ab .eell j ~?ge flOUW 1 die foor het h.lllU'd ruur op be·
gra~pel';ten, Zl~t\ v~Jver ~n ZIJO .. iOI-?lller ullJn lUl:~ ,
valhge wyze de iaa.tstd hand legt aan haar b!.ltoilet.

~:!~~~~:~:~r ~o

:~~~t;lld~e~rt\~!l'0l:h v~~j ~~:~j!l ~~u:d: ~gc~~:lld I::~

I ·v.rouw

v~n

I ~eees~'i~:: ~j:\~e~~~n i~n :i:ir::B~ld slechta

,00r

kBbmet, ~\t het KelzerhJk . ~ale]., zogt .ollze ga~theer;
e~n of!lCler van de .'pedltle ran Pahk.o heett het
Ult Ohms. me GgebrAgt.

Mengehvel'k.

" . Ik laat bier ee~ rlugtige b~,chrijviDg v?lgen van
dlt ko.tbaro hoekJ • . Een der met goud pap .. r be.pao,

~:~de:an:=;e:~~OO~!o ee;ge:~;~ii~·tge~Ce:ild~;;"':I~

EEN BEZDEK BIJ ALFRED STEVENS ·

alleeu de

.

Chinez.eD het weten te doell:Diebloemon.

I
l
j'

den

I

?>fet Commi.sien bol.. ten .ioh
SOESMAN en 00.

•
en be ...onderen. , l O p

::/~:tn v~~::e~e~gA:r:~:e~~~e~:e!fc': d:~k d~~~~::;N

~::~~~st:e~:~~:.

1 ~~e~ ;:t~~u~~~ a:l~,:;~:~(~k~ehljn:::!~

\~e~t~t:een °e~

Toar . een u wur 8chlldofl]tmr WH
c;:
Ik heh er wel AAU ge-dacht, lllur tot heden nog ; zijil kunst te beoefencn met geheele toewijding.
f-een type n :.n oen \'rouw kunnen \'inden, die hier t
I n .l}at opzigt geheel onderscheiden ,.an zij n Ilavol·
goed in past.
~ ger~J die op rerre ~f8t8nd ell in zij n voetstappe!l g15D,

fan Orleans .
Op. ue ..historiscbe doe keu lijn de DlBeate Houwcn
abstract.;, wezens, ~anneer ai) geen U\utiJebollen of

~n.:e:~e~d~, ~.~tep.~~pen ~~n.:/:;~~Cli1~·-, v~r~ ~~~\~:;:,

;}:~~~,r;; ~~. ,.~~;~~~ ~l;~j.(:,~,n ,~v~.~;: ~:oc~:~,u::~,

],.],

I ikmanl3figuur.
llog ill:i.a-r ~e n cu kel doe k va n hem gezien met een
Ret sl at t V(JOr den heer do
den

Kuijft~
landschapschildeo, iu zijn atelier. In al ~ijn denken
en werkel1 speelt overigen8 de vrouw d~ hoofdrol,
n5et ~e gelellill "a~ den bui$aeJpken aard, di~. M~r-

!~:::~~ 1~~ln~~6!: ::~~t;;~a;:~~ d~o:~:~t:a:o~g,,:nh~:!

~:;o::~~9~~~omde

Henner. Bet achijut wel ~ of de Bchild"Cra, en zelfs de

Fairbank's Weeg'schalen.
De Sta-lldaa r d

111

een opwelhn g van

zedellJke ID

I

Si~ _mihi rcrus, 81tur, sit non doc tissima conjux;

~J.x

gedruk t wordt.

S ULJJE!\ G1UL

,

;~

l'!

i

YXTTi"1JV"i Cln rT '\ T T:'1l\T
" ..L'.I..cJU <-, '-) .L.l. £ l....l.Jb..l..'

a.angenomen voor dSTI standaard
van aile natien,
en zurgyuldig mpakl voor verzendiu9.

Voor elke schaal wordt ingestaa.n
DEF6'rS

F A.IR.BANKS & CO.

.t.,.i

lieeft ODa dan ~ niet ,·erw:.·nderJ. Year wij waren
ru eenmaAI Diet uit.gegaan om gczigten raD grvot \"aders en grcotllloedeJ;"8 te "ien. J eugd en bCialligheiu
atonden DU Uleer uitsluitend op oue programma. Daar
unlmoette one oog-l\llie Safah· B ernhardt. Die kon er

dnrende :z:orgeu, di e een studio maakt-vanallc \'r OUW8- ,
~ i1§ . :
Hjke - l· br~rme8: wie r gutie en
.amaak meer
Batavia dd. he den,
Atmgeleerd r.iju dan tfollongeborcn. wier welber('kende
C()quctter-ie en \'er :!uftig bedacbte IOBhei d en bevallighcid
N. Ifo floo p der pArade werd he~ kolOflMle et:andbcald
in h.ouding tm m.s.nieren te I!c hitterender uitkomen, nnQr
yan Koen onder 24 fmluutilichoteu, ell tal . raJ! toe-

::B~e~~etd~o~8~::e~:~ij i~p~~e~:~:~:r~ijt:el!~jzi: ~::~

:dd:~te t.~~ermeze;ie;fg~ t~::e. ~::~~:it :~:~:n a:
het

~f~ir;~~r~::{'t w~:nd~: dtlc~~~rl~:rj :f~a~:::8 do~~~~l~i;

:!:~~~ ~;~~~e(J~e~~ h~~fd~;~:~i~~

ges.'ldl(ierd: maar hij gaf dUllrbij nog Ul.eer dan (le
werk-etlijkbeid _cn l"cr.-iel -in he-t ge.maniereerde "an

DIe moiligc tnpijten\l&ftro p baar voet meer ~weaft
dan gaat, die spiegel8 !r1ke baar bewondere:!18wBardig

DIJ engclsr he lllDill i~
wan.rta y€,rtrokkeu .

~~~:atb~~!g:ij~:i~:iijf: dete~~egD:~~::J d=ijc:~~~~~e e~~

=~~~~"""''''''''.......=~~==~'''''''''

i ::~l~g~~:~~ ~~mp~:~t:el~e:~8~:n \-:~ptfteat~:u~e~~:!:ij ~:~

DlD@-(lag 'u Sr.ptcmbur. Vt 11 onuitge il!A!. : pR.llJgoedt:!r eu te Gang }"'ingir door den paudhouJ.cr Bea J:\..ws-t.

h::

Jro!'dt

ore rgelaten.

maar

aUea

be-

r:::t nOf:ra~:~

::"t:~' I~:!t~~~gen~:a:;~:~· ~:: ~.ag:r.W~:'~'~;o~~: I ~:t ~~f;~n~~~~:~·i~':~(l~!: J~:.~D~:fo;:d~j:~t~~o;e~~

bewcf$inge n ble gij €D :ik .. 'llaar hier mooten wij o<..·k II yenuig en st raiende nm innt'rlijk genoegen} of SODlweer deze reeer'·s JUucn, dat uit- dit echliderij we b'..~r en in zich z ~h-e gekee rJ , de_ vrouwen van Alfted_
de-rom
hoezeer een portret van ef>n H OUW ge ~ ~ t te~ens \·errade- u al tijd i~te 'fan den demi-moIlde, zon·
f!Chi.lde. rd ,door ee.n t'rouw. mee8tal Ian tn l "-su geb. re , \' - der dat .!'ij llU .jUiat z~ndi gen teg-en de regelen fAn dC.
• ken lijdt.
we!roegelijkhoid of deo goodeD .mAsk. Alles wat h.or
• WiJ GRdden spoedig gel~genheid om on ze n:!rg<,Jij'
inncrlij R:: en u~tcrlijk k-enmerkt, de beweging en de
Ikingen en op- ~n a&Iimerkingen te toehcn ann de
rust, d~ ged",c1ttt' Jie zich op het gelaat afteek~nt.

b!ijkt,

_::Jrk~l~j::tud!::~ij~::~~a~:t~k~eing::~c;~::;p~~:!:~. 1 ~e:t \?e:::~til~ed~:h::f:~~;~~o~:!n{:~;j~:: ~;~e~e:!~
~

met het , . - . ster ke ge81acht. Men z!eL nooit het
","oorwap van die ~e~ta.di ge zo:g 0[1 Stevens' Bchl1 -o
. rijen en toen IIchiiter t de man er door tal van onoo·
f d- iegelijke t' ere':!hlj wJele n ~ die zijn tegenwoorwoordig":
- heid of 11!lbijbelu v.. rraden. Hif 8peelt er een eerete
I rot W tint ~e"'ll toc h Diet., dat zij.!outer om ~ieh .z~1.
~ ven te bOOage.n ~~~g ~u 81!hoon .zijn en oog'erblind~nd
, tlo -: r bur tom ] ZIJ uen hewj baar geest houdt bl~h.
8childentok.
•
. .
: ·geheel met hem belig. (lodiDnen zijn zij, .maar geen
.Me'tI'OUW .G o~-y maru-L&.u.i~rl been al even wei nig . godinnen IODder eeredicD8t.~ l onder priester l\1)("Lt
- -als mej. B.t!J:Qba.rdt tt! rOf'mt'<.n in bur ge wonen of
geloorig~n.
bekofiDge~ brcDgen zij bem ten
blliteDgewon~n 8Obilder. Een Eonderling idee "Om jui~t
r:ft~r. DAt m•• k.t de heldinne!n van den meeewr %') 0
o

1,-

beide i

n.ar

yol loren en uitdruk&iDg.

Dat ia de phil~aopbie un

j)I~dnrtt

gi~t.er ran

'·All Ne,turi&nJ.
~inga po re

hc r-

.Aangeslagcu Vend n t i 8 1J

:E!lgland~

311 BroQuw3.Y, N ow York.l

2 Milk St.ee', Bo'ton M .....

onthuld.

dB stuo mboor

William Sf;. L ondon

FAIRBANKS. BROWN & CO"

schouwe rs, uo(.r den Guuycrneur Genersal plecht-ig

.~ angekuUl~n

King

FAIRBANKS & Co.

">,

tie coquetteren. Een van ha:1r twee 8childer!, de heer

toenll

::;4

&.

kieecbo

.....0

l'

g ee-n door de kleeding wordt bedekt uiet \'er?;As rloo. d J
wordc. .H ot naa.kt Yerra3dt zlch onder het kle ed,
hcbij wi.jtl of g~spanncn, en de minete z:jner scheppingen krijgt daardQor een hoog ernr:tige 8rti~ti eke
w3llrdc, d3:ir de .stempel ftln de werk elijkh9id er op

,

VA-L~ DE WERELD.
~
.._ --9<

1
!

I! ~~~~?:~ ~j,=~i!::u~t-,~~~;~g~ei~ ~~~g.::bo:,:;~;m~~~\~~~ I

~~~::::
v:a;: h:a: ::;:r~~llf;:~t' ::~ ~:~ e!~!:~~/.n t!
Ula~irt ::,~~:~IDd:O;~~:~,ai:i=in;e;!i~a:~:s! ijd~ibeid en! ~I
·-i' 't
~!!IL
' .M
~"'GRAMM "
pt
., . ~
.. ~
bee r IIeUlH~r ill zi?.L:er een mall \'"an tD.leti.t. Zijn t; uCceB
:r;ingeDot verlU'~ft t vt het onderworp van but' voort· r
~

. \lell be.r Bil>ot 't portret op te dragen. De otoff' g"

den 7e dczcl'.

1

I

vro uw, \"o~r d~·amazon~, di? zi cu Yrij~nlig den boe~

Ji ep OD8 'fooru-it in gindache galerij. Met ,iel one
1I1.?e]jelijk} i!l- die lc\"enillustige jQnge \'t'ouw. zoo gebeel ' Lmll ·.in'" ~onding en Yormen. met eOQ lange rottiIlgiD d ~ ,h,an,d a l'instar TaD de groote dame!! onder La·
(lewijlr XIV, bet origineel ie herkennen·VI\D die.
p~rtretten, Zij gebruikt dien etok. 0111 op de schildcrijen .&an to wijzen. 'Wat -~aar b:Tal~ en wat .. haRf
bindert.: 8n0818 op bet atelier . de 8dlllder8 met; hun

Bout Veudutie.

DOll
. del'daO'
.

decorAtI.c V'c~bael dt een ~ab~ 'fan het U1turste Ooston, i welker rer!&8sende en oort1prunkelijke conceptie g~_
.
:r
e
.
'
een ru Ige ltefde3f"erklarLDg u. bout port-unt. Op een I paard gnat met cell meesterlijke uib-oering.
i zullen SOESMAN e,D C". a.chter de ..Gou\ernement6
tweede. yak van d~n wand zi en wij weer hetzelfde!
W~i nige hedendas gBche rueestet'S t-ijn zoo Y'olkoUlpn
t!cholen ,erkoo~en ; Een~ g ['~.teb parti] ...~ezaagdhout'j
wagentJ6 en. dez eltdo bloemen, Ulaar liU her- en der- i t huis ill. hun ejg{"n~3rdig genre en "," oeren zoo zeer 1 ~aaroD~~r Pl"~kenk Balkeu. lb ell eo tichool plBnken
waRrh verstrooid e n r erwelkt. In de OhineBcbe aym- imeeaterecbap over hun palet en peoeeel ate .Al fred
In gewude (lImen en.
SOESMAN .en Co.
holiek w. il dat zeggcn, dtlt doe IiIchoone ~.ec8pituleerd : Ste\'ena . ~an zijn fu::tai.tlio z~u h~. dc.r;. vrij.en te uge l
1490
heaft. De d~uren en at de meubelen z1Jn vun het ~ kllnnen '·wren. als blJ zlcb met blJ wIJle h et tsrng-

eeuwen, ~~llierdcllUlteu w et op~chriften; die een k~nner
idee n.itgaando dat hij w-dHigt grootscher 3cheppingen
nm de Chmesl:he ~~~1. eeu n:e ' d van. den Bclnlder, j kon Yo:)rtbrengen, zou ik Tree.z;en het gel1oegt?u ts
zeer geleerd ont~lJl ord heeft,- &1. ule \'oDrwerpell ~ b cdelfC!l, dat hij mij thana geefr,.
,
dragen . er toe bij Om barmonie te brengen in dit ~
De beer SteY'e!;s heaft rjet slechta de groote VCr- ~I
model 'fon een Oo!!terach appDr~emeDt-.
~ di enste f an zich het lot der moderne kIe ederdragt. te
En. helJt ge '·AU d it ue klloriiJk \'erbl.ijf -?~g gcell j he bb ~n aat!getrok~eD, . d~e Yt"o~ger veracht en \'"et'~Cr- I

bij

~~:~~~~l~c!~h:~a eOen: _~:!:::io::~e8;~n \~:t T::ltt~~

~.

.

I

• d'Arc's. 8tu~rt ~Iill mage , in de Jaateto j~re~ zijus
leveDtI upoatel ziJn geword~n ,.all de em.aDmpahd der
vr(juw" uit licfd'o voor de zijne, WBt ceQ g . . brek in de
Jogic.a is
eeu wijsgc(·r. ---- iu zijn utopia ruimde hij
ecbter g~.ell plRats in yoor dB we t wapenen omgorde

~ ~;:~~;~' ~::n zij:ligl~:~:~nD~~t;Ch::5t~Cf~!~~~r, ,,~1:t

,

14SG

de~l~:loe~ut~ ~~:f~\::~ ~1eG8~~u~:O';;u ~z;r:~:~ be. :t~;:!~:t:a~h~:::~~7o!:\!~:~ b~~~~~:m1~ol~j:~~u;.a~~ i ~a:~~~e~o~;e;:g::nh:' ~:te;.n~~~:ij~~ ~~~::h:'~~:::
grijpt weer niets YA-U tic Lucr~tia)cJ of de .1e-anTlC!
"an de oOTsprong zi ch ver1icst in don uacbt der I maar ik z9,l het ,oorbeeltl thans niet yol geu . Van bet

is Di. eta _meer d~n ee.n pH!ud.)-Parlsienu!') ~n wij £ue ken
jUlst de FranQBlse, Dog liefer de Ptlrisicnn e. Is het wet
de portrelte.n betOJr gestdd r Heluu, neen! 110 naau,
wernood ontdekken, wij enkele droge lijke ~9Ppen en
~llln zijn beL altij(l nog t.ypcn ,.an eerbi.edwaard;gc ma-

'IENDUTIIJ1

.

10 Sydneij-Paarden,

I .;j~jc::nD.":~":h~,,~:~:~:tidteult:~ ~'~~:~te~:~~I~li~~
te kuooeD vorg.Hjkoo

"

SOE 3MAN eD Co,

welke op de lsatste V cndutie opguhouden, voor Bataz
via bestemd, door omstandighedeu niet konden worden overgobracht zUlleD thana l. tOil t P r i , worden verkocht.
.',

te Brussel to .. en met de drl. werken, waarhy bet
behoort. Leopold II heef, een. gozegd, dot een kUDst.
werk. ve el beeit yan een fidoi·commiil. Bet behoort
a.n zijn gelukkigen beoitter, m.sr ook het publiek
heen er reg' op.

i aehild.rijen

d

Koopman •. en bijge-

Op W oensdng, den 6en dezer,

zlch te lUi~den Van h e~ wIIlter-paleis van het He- ~ _ Daat' dit laahte ps.neet nog ml\a-r Ci en Qa.ngelogd.
m61s.~he. H;IJ~ wanen.
t 18. ZOU het onbescu,=,iden ZUn er meer Y'au te zeggen .
~l] zle~ hler het. co~.ploDt ~me ublemel1t van een l~ BOlendi en 7.f1J ~en weldrA in ~c gelegenheid zij~., het;

V -:j ftig jaren later had dib tragisO"u ,"oaral nag een
droovig na....tpel, toen de zoon -van Kare.~GeLlrge. dell
dooll ' zijne- vllders _w~eekte op den zoon 'fAn Ahlosch
en de.en wet een dolk doodde.

zullen wij op V'endutie verkoopen :
no, SG7/ 8GS. 2 ki'len i 00 .tub

Madapollam. I ~/4
no. 907/ 94.7. 4.l
ide m,
I 6/ 4no. 1/4. 14. kiste n MarmereD T.folblwell,
zeebeschadigd ex:-Merapi.
Voort.: C&A. no. 1/8 8 ki.'en inuoudende 80
paren Spiegela "an versehillenue afwetingeD met verguhIe IijBten, aangebracht pe r r Saruarang.•
1495
SOE3MAN en Co

gco.glteord, Dog ontevrcdener over zlchzBve dan over
nnderan ,erslindt zij rOllilJ.DS en leest iUlJISchen de r e o

gestaHc} breed v~n Bchouders, . open i.J~ik en in-

u

"
. .
He~ was juiet eelll.:ra da.~eD 'fuor U~ elUlhng.
dOll .Purijschen Sal{l~~ in - Junij jl., dat twe e mijller
vr il3nddn en ik, al cvcu-zeer rerzvt .;Ip a l wat 8L·hoOll
ie, ona HOg eCllID!ull derwaarts bt)gnnm. :E.cnparig van
opl cie, df'.t Va.ll alle. dingeu._ op deze Bard e de vrl.'lU\V
bet 8chool!st lEi, besl·_\ten W1J. OilS l:u.tste bezoek san

zulloo wij a t 0 U t p 'r i x ferkoopen:
Eene partij Spiegels in Vergulde Lijot.
1493
B. KAR'l'EJAUB en Co.

held ree dte plaa,ts gemaakt voor coquetterie, de vu.ri ge

!::~~knw::n~:er~~~rt:n~e:::

tooD.en, tot antwo ord oat hour.!

Op bovenstaallde Vendutie

M.en beaft h.ar zeker gezegd, dat het

kennie gemaa-kt. DC! S~lon was ' natuurJijk het eerste
nog gloeijende cf r~eds uitgeJoofde aa ch DOg eeDS op
ollder~erp van h ·f; gei\p re k.
; ~n de voet met tijn horten 'eil en atoote!lu.~ a tred
- En wat zegt ga ,, ~.~ 'fan ue cartons van Puy
Jaagt de dorr~ olnden als in cen stofwolk
zich oit.
tIl:! Ohavn.unea ? N a. Paul Duboi8 i~ dat wei hot_ best.
Ziedu!l.r de herfst, de voorlooper fan den wint-er.

f"it is' ecbtor Dooit bewczen . Integoudcel is eeno
andere le.ing· _ .... chijnlijke r. Milo •• 11 had nl. aan

bij B. KARTHAUS cn Co.
a tout prix.
Lampen. Toilet spiegel.. Meubel.it.. Glunrk.
Geldtrommels, Petroleum Kooktoe8teUen. Sleutel mandjes, Zokken. Tafelkle.den en vele aDdere goedertm. Goedereo kunnen worden bijge bracht.
14092
un Diverse TOKO GOEDEREN, m••• ~

olocmpJ6 antwoordt aAn het meisje, dAt 't ondervraagt,

nemend gelant. rret IJS w'" spoodlg gebroken en do

d~n ~S;:g::g~er;;ii~

Vendutie, Di'nsdag 5 September,

en dat bet. madelierje Dooit iemand bedriegt. Ziedaar
dUB het aalzocn van - de bloemen, de. jeugd van de
natuur, de lo~te.
. .,
,

op Z-jjll verlau f ~n altijd vermeld onder ue!! 118AIn :
)Iilo5Ch I , zoon VBn _'llh0041oor, zoon 'fan Obren.
Men heeft Miio8cll beechulc1igd Knra-Heorge t o
:::e

u

tot een nader te bepalen <lag.
Samarang.
Namen. de Weewmer:
den 2 September 1876,
De Secreta';'.
as!)
R. ~E LANNOY.

De zomer · JS een vrouw van dertig JUT; In de volle
IIc ' ;oonheid ran han bek:oorlijkhcden keut Ztj de magt:,
di ~ van hllar uitgaat_ Nogtans heert de bartetogtelijk-

vall

Bfk~mot he floohij l]ooit .erlooeh.nd. Toen hij toi Yorst
\HUt uitgeroepen, heert de ~lmaD adl de Gotha
bem

wordt uil2:esleld

,

tenue wa~.r~em~.Dg en Bcherpto van bilk, vall wAarheld
en VAU dI8tlllC~H".
.
Dc ruatte~ hgt gebruln~e toon van d~. tr.ekken der
~roeder verrled d;, loomh.eld en verntOtnJc~ls VA U het

I zulk een mtlme teederbeld

!:::!'

g:::':j~:~deB:e~~':f J:R~~

~~.t,rouwen
hi. ~r. di.kWii.'. korler <Jf ..langer vartoev.en.
Z~J ,hebben or dlen bedwelmenden geur achtergelaten.

tnonouw Alfred

ADVERTENTUlN.

FABRIEKAN'l' KN

E· & T· FAIRBANKS & CO.
ST. JOHNSB URY. H .
(IG30)

~~~~@'0~l~~4$~~~~~~~4~

~.:

;'

It:-

~,ffTfTIT(I·?l DOOfJ'E\i
.h ll,

JUUh, ,D \,

~ngB:die;o'~e re;::iir~~ ~~ ~:~ h~~~:t;~~~ ~~~r he~~
M eij ~r en in bet l oclat \'all. cn- uoor K~rth~n!l en C~.

'V'oenedllg- G September: Van onuit.geh' sle palldgoc-

~:r:~ot: r:~:~~:; !~o~c:e~l~~~:d~Z~d;~ ;.o~"i~~~h;:O~~

h~t Zt1..;strand duor .A... :Meijer en "an ptlS a.1ngebr:t.ch·
i 'j! Sidne., paaruen achter het tukogebouw V3!l" ea doar
Soesmau e!l Co. en -daUrll& tokogoederen.

D\lt:derd .. g 7 ~ epte ~er. Vnn onuirgelottte pandgoed?r~ n t-e Gaug Bessen door den .paodlJouder T eh
:Bik Sh:e ('<n To)Qf rekening en ten ftuue 'an den heer

S'eonbergen ·op het · Zeeatrand. door A. Meijer e ll fin
boutw"e-r-ken ncbter dc Gou'-etDements 8cholen ii):)r

,..u,

rekeniDS
en d<!'.or BreeToort.
....
l rijdag S Sept.Jmber. Yan QUliit-geio3le panJ g\'@~I.\..
nn te Sebandlr&D. tioor den pandh,-\oder Tan log Tj»ll
e n V-aD ee~ige P?rceelen in ee~ ~er loc&h~n ,...au he~

:~
~;

~

,

')1"

' d ~

BERXE lZ.it...rlan

Geill:.I~!rt!arJ.e prij~~oi..r:\ute::J.

lrLlrden op:O!U de ccb..te ~ .
~ t a b~k\) Ille:n! nw~i: mell :!;t('.h r.cC'h ~sh-eekil &AD .~ .
~ Hf;LLBR adr~E~~ ~N ::l.
1:;1 . ~
~ 3.~nl'"r:lg.:' £nne!) t"Degezuw.le-n.

k:~a~~p~o:~~~I~~O~"';~k!!.r;;.; ~~!e e: i1::~ ~~Bt;ij;. l .~~:~~~~~~,~t:;~:t:~@~~~
n

DOOTOR,A.RNTZENms

LAITD'IRIS

het plIblie~vaD S~m8lA11g dAl hij~og .I",t.
nll'lrBODJONQ,ll81U' het hnis IliAtat t.ewoond door
een, paardagen bterv.'Wljft,8!1 Doodigtdl1l gag•.
den Heer STOLL vlaR_n_&a_st_he_t Hater dllPa.ilIon'ldigde~~ithemten 8poedigsle Ie bizeaken,

P .......um....le ..peeiaie. a .b .... e de Ln.it ·...'.ri..

Ir~~~~~E~~~'f~'\\

sue DELAITUE

VERITABLE SAVON AU

PARFUMERIE. FASHIONABLE

L'OPOPANAX

Verit~b]e

ESf>enoe ..
Ean d~ Toilette ... '... .

. ......... . .... d'OPOPANAX
OPOPANAX

Savor! Siupet'fln ..... , ......
C08n-letil..lu,_~

gJ;gf;~::!~

S'l'lp~cJin.

Ann huis d•• middage to 4 uur.
g I ij de r s Ii.fet de. morgens ,r.or 7 uur,
1474

OPOPANAX

S{J'((SPOI!I',q, /0 PARIS
EAU DENTIFRICE ODONTALGIQUE, Qualili illc(tIllJl",ahlf.
DcpM chez les principaux ParfunH'nrs ct Coilrenr~ d(~ In. Hollilnrk Pt de l'ptl'fll1glH'. •

PARIS/O, Boulevard

J~

heeft de eer het pubhek

"

;:~ ~\/d! i3~!' Vll~' O~te!ij~-~:n#:!~

een ~root fac:t.'.:mI'

•

BIJOute••

nen, Bognergaase Nr. 2.
'l'OT VULLING VAN nOLLE l.'ANDEN.
is er geen heibamer en beier middel dan het
'rANDPLO}fBE BRSEL, dat iedereon zelf zeer
gemakkelijk ell zonder pijn in den hollen l'and
kan plaate"n, dat "ioL dan aan den Tand en
het ~r.8ndvleeBch vast hecht, den l!and 'foor
verder beded beLoedt en de pijn "erurijn.
ANA'I'HERIN MONDW A'I'ER.
in fiacons tegen fl. L" (5 cn J1. 1.20,
is het '·oortreft'elijkll.te middel tegen rhumati·
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Zilveren' en GonJen Horologes
~
Zlheren gouden en LloeJkoral"n kelLingen .:
H
d ~r.:;o~ kellze v::m cbarivari
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K
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In een woord

~

Depots van BHeen echte An!'therin-PrBepa.
raten bevinden zich: Te Batayia bij te C8yadino
en Co, bij Menter & 00. te~oer8baij., bij G.
:
Fllinger, te Solo, bij Arnold &, Co. te Djokdja
bij van:der Emelen, te Samarang bij Goetbart
•
& Co. N. A, Wann"., H. L. de Lyonen bij
Soesman '" Co. HoofJ Dep6t roor N. I,
%I~"i' _. _. ." . . ...
. (1361) ~
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zijn -wecler ruhn voorzien
van H o]JandBche, Franache, Engelscbe en Dni t.che

J

keurig bewerkt en ill groote verBcheidenheid.
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• .#CULIC-U~t.;
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Pate, Sardines Bant:! Brete, Olive!
farcies, Huile d'olive, Capers, etc.

au l1el 01iYes
'
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verkrijgbaar bij
G. O. T. VAl'i DORP en Co.
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I ll.ij .G. C. T. Vall J)orp
en Co, i
bt>staat nog g~legenheld zich te ,.Abonneer&n,
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'l~oko PLIJN AER.
Be8taa~ voortdure~d gelegenheid tot

opmaken en leveren "ian~
Compl eete Bruidstoiletten, Blll-, Reia-, Wandel'~

--

IJzg~~~~:~:~~:~~mN.

in

de:o:,~

Sauerkoh.l, CarroUen, -grii.ue Erbllen in wein; in WBSI_er und gesl.obt, CQaUlpignonB~ Brcchtl1parf~c2"J BOllillon,
(;ervela~WUtift, ;\{ettwlll'6t,
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oto.

Leberwunt;. ~

etc.

1P1OhOll,1I ho'.,te..,
Il'uiletw5 Duchesse

en WaB{~ht-afels met Marmeren

bladen.
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SOESAfAN en 0".

BAZAR.
-B O!"U€AU:-; wijr:: diverse Hoorten ale: Haut'Vieux MedoC'.
b?m~eB graves, Cbh::s, Qrdillairet1_, Cates Bourg, Raout

,SIllt'.lSe, SL Julien} tijn~ \Vijuev divers..;,
OoaLUpagne e(~Lle ~roet pU Cillmdou -en Hotierer.
, Witt~ en'-rooild _P~)rt, Je bekrlnJe Hjne woolteu.
.Madera, ¥t:.tttlOUtll en diverdt; andere Dr-snkell.

.A polinaris wat.r.
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it KARl'HAtr8 & Co.
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.
!genien,
"'1('. NEILL en Co., Saruarllll[,
M. ACI,AJNE WATSON .n 0.;" Bata,ia,
FRA.SER EATON ell Co., Soerabi;',
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gele~enophet Zeoli".,],

1& ~~~o~:~~dell IJs en nnderen·ververschingen

dell 16'1) Sept~l!!be~ 157~.
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hewOODJ

nagell by de Wecflksluer albier. I
Sam&rang-,
.N,uuen8 'Kamer vu .
De Secl'6taris
R. DR LANNOY,

ae

Holloway'~

Medicijnen
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Met het inkoapen van:

Artikelen,

lie. If-au'oOl'
ran den Ad\'okaat en Prokureur

Mr. J.DeHAAS,
. .Is
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e,-"lffflfst

nUt net paraJdpl~in UBut _Let huii bewuvud d ... J;T)f.u, d. ored, GOfTSCH.!LK,
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wy~ L•. A, DO. 61. 1•• /,1,.
door d,'n Hccr POLDERM!N I. be.
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belast r.ich
-"
B. ELSDACH.
1 S cite Malt>sherbes ParUe. Corre8~ondentie in de
MoeJe~1.aa1.
826
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Eeu Huis

Banl<clhakkeril

Ondergeteekende blljft zich miUt8.aIU RBnbev~]en VOt'lr
::.~e;:~ng van Taart,6n, Nags's, fi,jne sohotels

Pm:-~jsche

~

E ~ ~
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J, .T. VAN RUTJVEN.
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Alamede:
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G~kleede ("oitumes.

Bodjoll~'sche

~
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KLAMBOES.
het:

C~~~:Jj:;:~n:~~e ;;;(~:

rraoht en passage gelieve men ,ich., weD'

I

Doopskleederen en Kinder-Oostume •.
Pickle8~ S!luces, Jams, JelliesJ Herrings ala Sardine,
RacoD 1 HalUs, Boup~ Ph,llllpudding.

~a;::~:li' wur(lt

ergegeven.

,.

prijzcn.

",--,.

"I'.....

Fru5tB au j~s .at a Penu de vie, Sirop de gro8seilles,
rambolsee. capilfures, roses, Cerises d'orgeat etc.

I

A. G U fi N B E Ii G,

..

GEROOK'l' SPEK, per

HAM P T O.N ,

KOUlI1Hmdant 'lV. ]~. Me. MDU''PREt,
"I vermoeJclijk e i 11 J e ~.pteIJJbe, e, k. rAn E,I,.
VIa nsar Rotterdalll verlrekken.

J

IltH.~l\"\-'jJlJ,

WRIGHT.
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op de ,

JI 0 D..Ii] ILL U S 11 R E E

gekleurde platen "au af Janu:4ri 1876 ,om per
mal! te vervolgen..
(lH7)
:~~~~~:y~

Chateau (I'Al'sac,
Baolll' senejac en
Bordeaux, I), C.

:~~~? .~:~!~~~~:,
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Direct uit de fabriek

Adres, Hotel Pavilion Kamer no. I
1439 Bli,jft slechts weill ige dagen
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en buiten"elVoon

Voor vracht en pas;Hge gelie •• lIIen tiel! t. wen.

"an l\Ugust de l\1arbaix,

e
Alles -erkrliigbaar
n grOB en en d'tail
e
'' . "

provisien a18:
Soap, Gevogalte, Vleesch, Rook- en i.tOQlllzalm. OBi3,en~
hau Rookvleesch. en Saucija de Bologna, ABperges
Groenten. en gestoofde V rue bten in heele en ,alve blik- 1
ken, en In f1~BBchen. gt-droogde V rucbteD Macaronie !
Vermicelli. en Soeptiguren, Koek, Suike;werk enz.J

cOlllpleete Oollectio van aUel'lei

Vi~fI:~n~a~a:.:e~,~e\~~.~·te lllodell,n

CO. I

c~

e~ne

artikelen in bloodkol'aol, Malakiet. Lava, Mo,aiek,

o

SOBSIIAN

\

den ftfgege:ven.

den tot

Eau d'AnVel-S,

e

Braceletten

I

, Lading WOl:,!l aangenolllPn VOnr b~II' ,lie hayeDa I
III Europa, Wilil-rvoor Jlrp.kte cognOBsewelllen wor. I

IA.J.,R

zijn reeds voorhanden bij
G. C. T. VAN DORP & 00.
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" Q,l

/'.N~

M.edaillona-Brochr.':=
Broche. MeunillDn> Q,l
"el'len Kruisjes
OOI u
0
.Oorkuoppcn
~
,OJ
RlIlgen

net stoolllS"hip \' 0 0 r wan r Is kOllllll2nJ,nl
J. F. (;/rnadt Vi'" ~oggell zul den '1gen Seplem.j
~:;t:';k~~n~a)j Baral'!a Via Napel' TIm Nienw1,Jiep

KANTOOHAGEIDAS
VOOR

.'

7.Onde~i;~~:~::~S

j,]em

K. K. floj'-'1'allflartj f!Jl liitriil[ler df!J' A)wtherin.
PNlepayideu. Ie JFeef/en

\

SOE'lMAN >: Co.

DE BEKENDE LANGWERPIGE

beslaanue nit

Dami Pamre. met. Oollip,rs

SIOOmVa31'1IIIilills(:happij XI'II~rfdnll.
Geregelde IJlnandelijk'''he lUailtliell't.

MaC"fonie in kistjes hij
(Hill

(KaHler No. I)

Oompleeie Parute"
Parme"

I

(t:l20)

EUZlimE.

(1428)

Bijouterien

Ane bestaanile nama.bel. van ,1natherin_Mondwater zijn aneen op de Fgte geloofwaardigbeid ran het Publiek berekend, en bebben
zeer veel schade ten gevolge gehad, of beb·
ben geheo! geen werking te weeggebragt; daar·
on,t wRarBchuw ik hiermedo het geeerde Pu.
bhek 1'OOr uankoop van zulke namaakael•.
DR. .T. G. POPP.

sorfering

Jouvin Handschoenen in nlle Nos,

N. MAS T ROOD MEN leo
IJAefi

in het "ote. Pavilloen

({'plein A, l\, ZWEEDE
w~jke tll).Jal~ vermoeJ.eJijk einJe de1.e; t1illll.od YlID
SAII1A1tAN,1 nn.r ..NEDEltLAND ••1 ",tre~"D,
In formatien te bekome" bij
~
De Agent." '
llataVID.
.T. F •. van LEEUWEN & Co. . en
Soerabaija,
en DOIIREP.!.!L & Cu, t. Samarang,

lel.leu,

berichl bet publiek van SamaraDg ']lIt llij
Dnlpnkt en !;eetalJeerd.

Voor Volwnaeeuell I I,
Kinderen 80
Oont,
WA.!RSCHUWING.

•

.Tonge Dames. •
N. MASTRODO}fENlCO.

\,!t~;:
.." ~~:\
~~,JJJ

Ho./'.

Z. Jr.
I'ijl.', if

Er.llf~ nlf!:llwe

ell

(}

yolgens nanwij&illg nm Dr. J. G. POPP, K. K.
{Hill

,.UTREOHT."

Uit, Pal'Us ontvangen.

14R8

Hoeden, JOI8e Boorden in groote BorleriDg, gmole
kel!7.e . van J)as..~en, witte en geklellrde Hemdeo J Toiletartikelell, SelJllijerwer~J Pa.rfmnerie. een groot
R86ortilllout Odellrs 1 qnalileit vooe Dames (uiL het
Mugaziju dl1 Louvre) eeDe kleine collectie ['eignoh'S
van lijnwaatl en percales, prachtige l\:ll111UlflIJ, }I'ahtaisie a.rtikeleu, Ceiotullrs, _CollieT~, Parnrfl'B, Hraee·

Tanclborstcls
Ta;ul((ll,~

S pre e k 11 l' e n:
A-'lorgeEB van ·7 t~t 8 lire. - Na.middllg van •.1 tilt 5 tire.
1491

van 1 en 3 enoeren.

voor Dames

wordt aang~boden met het SDel Zeilende, glillBtig b"
ken.!e en mtmuntend, voor p..sag",,, ing'ricl,ta iChip

AJ'I.~.

D. V AN HEN-GEL.

HEEREN en DAMES ARTIKELEN.

(lH!t)

g

Passage' llaar .·.Nederland;

GROOTE COLLIERS

J

~...~

,el'

Oroote kellze nail Oorr':"9f'l1·

ache tandpijubij outsteking. ;,;wellell e-n zwer~
en van het tandrleescb: het lQst den e.anWezigen tandsteen op en voorkoDlt de nieuwe
,'orming daar\'an; maakt los8taande tanden
weder VRst door ...-erslerking vall !teL t:audvleesc!t:
reinigt viln alte Bchndelijke Btofien: geeft deu
lUond eali. nangennmen, frisBchen renk, terwijl
-heL ..len onsangcnRmell reuk weldra. ·loet verdwijnen.
A..c'<ATHERIN·T.A.NDPASTA.
Dit middel geeft reiuheid ell frisc.hheid nan
dCD adem, en- dieut bovendicll _om de t.audeu
eell halder witten glll..TIH te do en ycrkrijgen
hUll bederf te voorkomell eli ht.·t ianu . . leesch
te veraterken. Prijs f 1.20 en GO cents.
PLANTAAHDIG TANDPOEDER.
Het reilligt tIe 'fanden J;twdu.u-ig, dab door
een d8gelijkscu gebruik niet alleen de ge·
woonlijk zoo Ift.stige hl..llusteeu rerwijderd, wordt
maar ook het gla.zuur der Tanden ill belderLei,l fijnheid toeneeillt. PrijB per DODS 80 Cent,

I"

'8

van Samarang te bericbten dB.t Lij .a. lbier i, aangeko·
luen en dat hij direct uit HaUe heeft ontvangen

l

(1484)

IlENEES-, HEEL- ell YERLOSKUlmIGE,
heaft zich te Samarang gevestigd- in bet hUIB
Hoeger bewoond door Dr. ,1RNTZENJU:l.

I:EI'l(~I E.
N'OE 2~N~~"IN. I MastrQdolll~nico

Anathenn-Preparaten.

·

o0

OPOPANAX
OPOPANAX

Po_uelre de Riz ... , .. ,. .... ,...
Cold-Cr',,'nn:l. supedin.

I

.

SPREEKUUR,

OPOPANAJr

~:~l~l.~~~~:~_~~~~~~:;~.~~i.l~.~::.

I. beri<lhi:

BRIEVEN en BOODSeHAPPEN:
Aan huis !les morgeDs ten 7 UUl'.
In de Apothee'k der-Ha GOBTHARDT en Co. en
W ANNEE tot Ruur en te 11 uur in bet Stade·
verband.

Le meilleUr des S(lfJOtt,s de .Toilette.

II

N.}tASTHODOMJtlflIOO'

I

IBVERHtJISD

Pourla frait'haur,l'tldlltetla,bt'ttUIOdU ,teinl.

HUllr! '

,I,

ERN HUIS op UeHi weg- naar Kill} g a w_e, naut
den Heer BONSEr.
HOi
HORZOO,

f" m~\'~,JiJellPaklmi8
"

-..~ teg~nuver

hel Stvomboothu.

tl)or en een idem tegenof9f llt;.t tokolilkul van tlllIl

H ..... DR L1JO~ te uenag_n bij
(n82)
SOIlS,lfAN ,n C,l,

i ' e-rauhruor-drllijk ruuI' de web
O. C. T. "" DORP

t'C" ,
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