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Verschijilt dagelifllS. - Zpn- en Feestd8gen Uifgezonderd,
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.... .
.inBederllnd by de Heeren 8£11KLTlI! "80ml' Ie Am8lerdam.

ABON NEM ENTSP RIJS:
Voor geheel Nederl-Indief 15.- per hallj88r.
• NederIr.ud
~ 20..- .• . •

, .•~lI1J8fmier etclaaif d88.•lJiolti88de'~ii~. e!deBelgi.ui:I,1L8BA£H i Panl,
d

PRIJS DER ADVERTENTIEN:
~oor twee plaatsingen f 1.Elke herhaling de ·belft.

Vall 1-10 woorden

'

VaD .:SAMARANG<fu.arKEDONG-I)JATTJ, SOERAKARTA e.n D~OKDJAKARTA.

S'AMA' RANG:,
PO~'fKANTOOR .

c

SAMABANG.

Blniting . de. Bngolsobe . MlIil' via Batavia ,
Ri'o~ w . eD Singapore.

MIiDtok,

In de. mAaod September den 19.
• October den 7 eo 21.
• . Noyember den" en 18,
• Deceuiber den 2 en 16.
Franaehe .Mail via Batavia en Singaporti.

-I.

'

In de --maaod September den 16 en 28 . .
~. '
• O,ctober den IG eo 30.
• No,ember den 13 en 27.
• December den 11 en 16.
Het on. van' .Iuiting i• . steed. d... oamiddago to
6 ure.
.
IatU8sobenwordt ian btilanghebbendon vrij gelaten,
ook 'op· andere dagen bunne brieven aan het po.tkan·
toor .t.; croen be.orgen. Do . doOrzewling heelt Bi.eed.
plaata :per eerilt.ertrekkende post.

.NKD.-IND, ·STUOIVAART-UAATS£UAPI'IJ,
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Di~o ' I ~ li.g del" Stoom~,.n 9 '"U .Ie Ulaa_ J

Se))tetr,br.r 11376.
Prios AIr.XIlDdel', . van P'~bvi:l our SnO:8r-lt,"M:;~lkt:~~rnBg

15

~~ ~a:;~;i:F:.~~~e:;ta:(: ':~t~;~it::r.~i~a~'~jtr ','ln~'tSe·":,jg~.3~~
~.9

Raron·

MI&C~:~kO:~:D, \~!::~g :::v!11~: pi'~e':~~g~tong,

)1{t. G.<mv~-~ :n . :.Meijer.
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M:SN SCIfRIJFT ON8 V1N BATA.YIA.:
.
I' bij de lalldraUell iu dew reaidcntie illkwamen, is bier
D. Ilngelsche Geo'craal Dr. Arcber is oooals u be·
van het grootate bewij., ter .. ijl men o'Brigeno ook met
~end ill ver~rokkeD" Nil zijn vertrek 8chijnt or eOlli g
genoegen op~eJ'ktJ dat'··Let ~et open bare veiligb.eid op
hcht te tijn gekomen omtreut Zij06 z6ndiog. ODze
,'ele plaatsco th8US L~ter geBt.eld is dan het for'ge
goede oude Gazant iD Hngeland, Chaaf 'au· Bijlandt
jaar. 10 de afdeeling Magetsn, waar de Regent .teedtt
besprak 01. Ouze A.ljebache zaken met Dr.. Archer,
zijne reputat~e b&nuhaaf~ VAn eeu goed po·lic ieman,
en deelde daarbij mede dat wij zoo'n groot gebrek. aa.n
kDn lDen voorul tegenwoortlig de goede resu!taten be·
Officieren van Gewl.lcJLeid baddeD, waarop Dr. A..rclJer
8p~ ureD , _an. vena gew80ecbte EBlllenwerking tU88~beo
zicb uiUi et, dab !aij vue weI zijne dieoL'lten wilde aan.
het europeescL en iohmusch bestnur; en ik kalt U
bieden. Gr_af van Btilandt heert dat oozen Minister
vent'ireren· dat bevolking daarVaD de heilzame vrncbvan Kolooien ger;pporte..-d. waar niet beda~bt dat
ten plukt. Niet ten onregte worJt dikwijl. geklaagd
wij bier meer gebrek aan Offici.reo von Gezondheid
o'er de gebrekkige en on,olledige bulpmiddelen. die
der 2tl kJa8.8e hadd6u dan uo Generaale. Ooze Mi·
ter baJ.idbaving &dner goede Policie beacbikbaar zijn.
nistar van KolonieD , den Engelache!l (}oneroal niet
En tllch wanneer men ziet wst bier en daar met die·
voor bet boofd ...iUoud •• tooten en beb.bt met het·
,elt'd. midd.lcn werkelijl< i. te doan of tot Btand te
geen ODB HollQnd~rB ult-ijd eigan is gewooeL nl. mea r
breDgen, wu men 80mB en \'erzoekiDg komen ook bier
. t"fenteo bij den vreemdoling te zoaken dan hij on8
uu to werkec "ee 80ut lea homme-a qui nOlla malleig-en v~lk, liet Graaf lan Bijlandt weten, dut hij ' quentll.
gauruo van Dr. Arche,'. aangeboden di.n. ten wilde
UIT S,uATIG .. llCbrijf, m.~ &an de Vo..tenlanJen d.t:
- gebroik m,k~n, dat bij nur Java kon verlrekkto ~ en
hat niet onmogolijk io, .Jat ··bet ••rlof van den Regeut
de Regoerillg albie. ,ijo. kom.t zoude meegedeeld
van Samarang en de· opzeuding ,"an den ·W, d.holl()
worden.
van lJodja , "in ferbanu stun met ear, )" . t,,:lo ........ 11 .. "
. . _.1_. __. . .b... _-~ _. .... _ ___ • _ _ I lS..:.a:u I.'ht g emaakt be bbenJe
On.\",. ,Ii~ 1\'"...... 6 ..... .10 _ _ ...... D ........ .L: ",. ..\ju
·gekomen, ma.ar .. I dadelijk. z.elf bebbeo jngB~ieD, dat
ketJoopartij bij ue ",eduwe Hoff aldaar.
voor hem hier Dietll te verricblen vieI- Zijn h~oge
DK H tEN. S'10 1."1'.1, betrokkeu in het H aagacbe t'roces,
rang en zijno obLH,kel1dheid met de tui, maakten bern
belreff~nde do 8l!haking \'au etm kind, Zoll , "ulgene
vuulogclijk zieken to verplegeri.
ceD 8cbrij\'en aau den Haagecben correspondent der
WaL het zoogeDum,1 rapport ,an Dr. Archer be·
Grou_ Ct. thane in Montenegro zijn en deel uituaii:en
treft; daarin least men niet anders uan loftlitingen op
,an het leger.
ODze geneeabeereu 1 t-erwijt hij beweert. dat er geen.
Dt1z.eiide~ briet.chrijver zegt om trent juftrouw MerkuB
nati~ is, waar _.zo,?'(oel gedaao wordt foor de ,erple.Toen zij vcrtrolr] zag zij er uit om te atel en ._.. voor
ging en ver1.Orging "an den 801daat, 0.111 bij 008 leger.
dames, die ha&r niet keaden nL Waut £ij clroeg een
Wilt onze hospit.alen to Atjeh aaugaat,· daaryan
m&It.Denk~tuulll; een zwuten wap~nrok met blinkende
Bchrijft hij, dat hij die gaarne lOll zien in het gelon·
knoopen ton blauwe tressenj blaauwe wijde pan talon,
de Bido.l-Zuid. De KngelllCbo gene.. beer vergat eeb·
hooge rijlaarleQ met sporen en eeD. kepi, bier confeter daarbij de opmerkiog te maken dst Bidoel·Zuid
·ge.eten op het jOllge donderatka geDo.md. Zij
bijna UD de ,yandelijke linie gre_nat.
kerbruine paard, our door den vorat "an MontenegrQ
Ten alotte kan ik u moldon, dat Dr. de Leeuw te
geachoDken. Hoowel g.... apend mdt twee 'fJinke .es. Atjeb ,oontelt _v~or ~n,e troepen Bte"'non bo~pitalen
loops piBtolen, ""'Toor ,ij d. noodige amUlunitie in

~:i~~:::~

en

Sa..tJ)aMln~.
~:ta~~~sf;~:a:~n~~ra~g

to(lh

n.

I

te bouwen. 1':009:'8 die te AOT~.m Po" AJ.h"hfUi v.i;n e n
_waarvlll de oDk~lten op eenige millioenen ~ijD ge~md,

-

terwijl bij vergat dat in dergelijke palei,en Ie Agram
en te Alab.bad toeb nog d. cholera heeft gewoed.

pi ·m.UTEllR faD b,,-~j'felegr..fkantoor alLiermaakt
bekend dat · en'ene sloring i. inge.allen · op den kobel
tuilB.beo:.Amoy- . n Sbangbai. Stoomboot..o gaBn ' om
de twee of drie dagen heen en weer.

UIT MA.J>lOBS deelt'iD"n oos made:
Bet bestuur van den resident VAN D::K& HEL 8chijnt
bij yoortdurlDg eaD gunetigen invloed,. te oefenen ~P.
de Polici •• vooral a.dert eeoige inlandeebe ambte ..a·
ren ontolageo. rerplaalofof , ...angen zija. Het gerin·
ge .antal .. ken die in d. jong.tverloopen ma"oden

DER:'A~ 'VA"JU.TlTf~ alhi r, beeft deo Heer S .
uijgt"prol" " eo, d~n . Heer Q. tot !we. jarea ge'Bogenie . Btraf reroOf·deeM.

eener kerk, met ·•• n getralieden iDgaDg eo bankeD,
zulke ala waarop men. in de acbilderijBD van ·1.'enier8
HollandllChe boe....n met · hun bier en jen... r .iet
&itten~ont.moet 8~ haar. Bara is eeno EDgels~~ he

FEUILLETON.

Esther.

vrouw.
• Mr. Brandon ia in het parlour, mill! ,
.rorlour! Eeate Sara, hoe dik... ijl. moot ik u bij

(MAAR HET EMGELSCH.)
.

?In. en . dan

mau..

In

. ko~en

'G wen de . kQken . Sara iIe

w~rk-

:~::rt ~. l;:~;~p~e;\ig.is.

rood~laaQw.ka~eD . Japan en .!Iet~\ .wl~t.e

YOPrllr-'-!ot.8D den b.r ~,~~ ~~gende op. ~rwul ~y , u~ 1.8 .der.e ; : ~rUlk ~n .kan e.D tiDnen ~ot bier dra~D, dat .

• Hij i~ daar wet 68n balf uur gew.,oat, misZ."
.Alme mao! ho~ prettig voor hew ( waarom baht
gij mij Diet kODl~n roepenf"

,

I

, e~::·y:~A~: .e~~tleE:rt, '''~;~·~:''::':;:IT:t~:~::lIlj: ~

..... . de· m"'~ · in · be':."forp van' Grand Pre bragt. D e
booijorsc!rii>jJ:en aIlIOhij ~ii kOnden .en&digd ;;or.
den. en vegeo den doret\gen · mond 01' de daart< e
geacblkt8 1I10DW afi Soo~ . de kUDBtelooH ~D.luur er
~ .uitnoodigt.. ·Stnb maakt de kunotolooze naluur
, \len eeDigsiD8 ·. onvut· ~p ·b~n8 been~D . . WapDeer ;.~
de · ~waar .: b81adoo kar naar ~en . laataten hooistnl)61
den ~nige ·w~p . . hUDDe meea~ro~ ale up.
~en"i1ttoon · ..t,b.e·"· ·lk"lD · .h"t. g.sh"el .' o.let sek.er. of
sij 'Diet !;wee boo: ....pel•• twee ' breeI uitstaande wllte
boed8n, t.wea BiItbe.rB . . ien; Mi.. Cra,eD.boewel te
tI.ua . ..mn·~ · iDwonerea·. YIUl . Wale.. · (tm .aeDiger~~ ·.verb".,1 te zijU . over. h.tgeener goben.t, ~ar het,.Ue8
·....1· O! ......CIg'IIl .... lrij ' c!e' WeWehen ' ielil,,'normaalo il.

• ·v_oerenj·

..

be,weren Olll gezel•• bap.·

~.ide dat

hij

h...

geen bij.o.~dereo
t bad en
"a."bt<ln · t;otgll oa..... 'nnenk"'~mt.
op 11we Japoo
. .
..
.
• ' M01&Jea van ze~e~tlen J~ dragen Jurk~D) _ geene
J"poone.o. S.... O. ~,e 000, ou ~.I- bet gaan.- AI bad
lk. oeD.e- geb~~h'. bOOI~~b~lf ~m m:l heDen zltten. het
J,ou hem geen &ler wlJ~er muen_
~en. half uur .. erlo~pt or ~n Mr. Brandon . ~e ·nog
dtqd ~D bot ,parlour 'JIet II ,e'ti.n u.u r eo t1Jil ,'oor
het mldda~""."L W,lt g1j woteo ,:"al. Mr, . Ilra.nd.on
""olang aan de pr.. t hondt en 01 · Iota Rangenaams
Mi8~ ' L'raten met he '. verli~e van baar dit:" "penoent?
Ben. kl~ine kamer ' die op de ondergu,nde 'on uilziet,
&en. kleme kamer fol aTondlOooeeoblJD ~n den ~eor
"Hij

I .l,.100 hef ",.Ido

! ~~IJf :::~":~n. Mias Esth.r, aebter

I
t

I

I.
\

l

:~;~~ oc::~~~o~-::::~i ,:t~:::':ee~~ i ::d~e~=~.:::,.!; ~:Ie~;,:~ . ~r~n.~:.:!';:.~~

&9 nallhl elld.....tepb&ne,eoe Jack'.hemd. waara•• : .nen goroiijDer;;eeo dgem"",,-- .oorkomen .'aD .ddnl~
.1e n.ar. lI"!ooote me.Dige knoop ontbreek1; . lo~l't .I~g. : tonte. IIDdel~kh.ld ~s ••• .eene kame.~ waarJll gee,
bet' bergpM .af io .1UIre . • vig" IlUldelijk~ taa.....n, dlo I DB ~hmmendti. krwpeod.. .kmderen . 'Un d.e . met

do .b ij iedel'tIl'·at&p uitden kaluteelia.btigen bodom . ·~ IiUD"" kl •• erige 'inge" aU.. krellkelonen. bemor
te .. • ~lu1Upeiul8 eoberpe otoeoentrotae",n.
\!eao. j~nge ""uw •. tame~~ ~~. lD baar
, Bi.jc\e ·h~ur-nekleioe f8fW!i1fde dellr ale dlO ! ~at, tIaat 18 deu ,660 ... hoe . BhJkb... · ward

! "'".

baar tuch

ne e !· ~ l'D

mec

eell

1t"rQwmen

Babel

met Wlt;

ivorea geTeet, gaat lij toe~ boordaakelijk naal 't Mon·
tenegrijoaeh boofJkwartier om de gewondeo te verplegen. Zij z.ou anderd up . It veld fan eer een beiere
ftguur maken daD · bet gt08 der Servioche of Mootene,
grynache oftioieren.
.!IATAVIA. Bij hot groot.ambten.......... um.n, d.t
albi ar ,·au WoeDedag af ·&aIl e,fgenomen 18J is tot up
Zondag alleeo geslaagd de kandidaat Diepe~':."'t.)

~ij derw&arts gedrev81l door eeu ~oDgen m.a.n, tli e
v~r baar staat t.D Dog ,eel roodet 18 . Bij oppenltk.
kige berekcning zoo. men de longts van " den jongen
man op zoVe!l voet schaUen, maar let Jiem een8 met

oljn rug tegen .den. muor. met .ijna hi.len . bJ elk~:
der en oijne km blDDeOWaart<o, .dan zlet gil dat blJ
pr~iea Z6Q YO ; t ,iet meet ; dUB fier duim janger dan
seD. man wnen moot die in de wereld werkt wen8c~t
~ doen en paarden ,iodt die hem dragen lrunnen. Hij
ie tamelYk. _b.avelooa in .d e k.leed~ren ~u ziet er arm
uit; maar llUl den kruiD van r.ijn boofd met kort al
geknipt-e hareo· tot den ~ ;ol zijner r.wa!'8 voaten op
6n top gontleman" boewel zon\l~1" tl'l.A.ijen et:.a..-teiero~
die hem daartoe ·maakl Zijne gelaatBtr"kkeu kunt gtj
niet onde~beiden, zoo dik aiju ·e m€;t tteP hl)l('b gool
par beplant-.
traDt'u 8tbijo&n niet f ::rre
Dogon, blaauw ala het firmament tuuoben .tormaehti'
se ""Iken, onbe"...d als die van &en driejarig kind.
.Zolldt gij niet denkon dat wij bet betot doan met
tiD blij.en wie wij lijn'" cegt de j,)oge vron...
. • Wilt u betTeft, weet ik niet~ . mawr ik · 16D It'Kt:l t
<lilt ik binD... he . laatate jaar vrij .. at ponden · ligt.r
,jeltoftl-::·n ~." anhr~or~ de jong~ ~ se~r treurig_
:-.. !!ather taeb.t .. ' Br ~. DOg een klelll ~Je .• an. .U
~~ble!eD ; I.egt. SIJ met eeneD tamehJk moedwllh
8"D .blil< Op d. t~,:" 6D een bah ••1. lengt. vanden
.erh.fdan . m~
haar.
.
.
Dit iBwat · het .oor den maaltijd bt>atemde ",'h&:
pn'Ioeecb te .tark beel'l; d""" b~adeo . Hij heeft
6&ar ge.'raagd oUn hart Ban te n~meo, r,ijQe groot.
\J6nd endeb~lft .... bolidetd~~tiK pond io hetjaar

In&ar

- Zatel'dag avond bag: f r. ich de dir<l ktie tIer Landbouw-inrichting met een 25 tal heft~n, die r;i{.'h daarbij
aauslot.m, met de muziek Jer lIt'hutterij uaar' da Har~
mOD ie, waar het daw6s·comite en de JODge d.&me8, die
de jum;!I / ltir geQrganieeerd hadden , bijeen wareD in
de middenzaal van de 8Ocieteit., die keurig gedecoreerd
Wail.
Dab . wachten velan den stoet op.
Nn. de uihoering VBn een pa.llr llluzieketllkken, nam
de beer .!ntbing, namena de dire ktie fier T.aodb()uwinrichting, het woord en ~af het doel der aerellsde
te kenDeo. 'i'oen het plan door den heer H. J. Ue.rten~ ward geopperd een dames c vmittj tl; reorzoekeu de
zaail: op touw te zeLteo, wa.t men niet .wnder fa r~
wa chting olIltrent een gUDstigen uitalag. ma~r de yerwachting werd ver overtroff~n, dank tij de toewijd.ing
woarmede;.. de zaak werd 8Bug evst en do orgezet. 'De
damee kODden de orertuiging w~t zicb oUldragen. dat
zij eene inricbtiog hadden bel pen eehragen. cIie &an
een &antal ,erWAatJooadc illi. kinderen tot Bad strektct
en wa.a.r men .ze tot nuttige leden van de maatlchappijJ
tot laodbou ...ers, poogt t. forUleo. AI. zoodaaig
beeit de zaak voorze ker r.e i..~ ht yan beetaan en Ban·
spllak op .eenige sy mpathic. Maar die waB in ruirua
mate betoond. Ret beBtUllf vervuide daafonl eon plicht
openJijk dllnk daarvoor te breugen, o15k aan allen d i fJ
de .:~~~

~b~b..!'~_~-=!e!n~~L~n ; ..~u f}~er A..

aprokene e n verzochb den hea r .11. .1_

rOur It ee .

MeerhmiJ

All

BC\;:ta:!:rY:e:::~~~m~!~, ~eenk:~~:~:r ~a;;o~t.dgO.~de~:

fair was gea:laagd, dit te dOD ken W89 BaD r~ler onder·
lilteuningr in ue eei ste pl.atB, aan die fan zoo"\ele u
dit; lllet milde hand bijdI'Bgen badd~n f ~ l'jojt rclr,tJ m '~ t
oo~ san de direktie Vall de R (J Y!Jl!Jille, dIe tel.a:en3 Ud
zBlen b e8Cb.ikbaar 6t~lde fOOl" ve t' ~ sderingen en ruor
de zaa.k zelve. De dames koe8t!~nlen den wenilc!.a l1 t.l
wat
m Ot~hten hsbben \'err· cht zou strekken t ot ~en

zu
~~o{~t:n ,:: ~~t;:~k:e!:f t:a~epho~ ~:~lb~~7d~~~h;~~.
wrochL By beeloot, nam ellB .de dame B, Ulet e.Bn~ woord
van dank: Uli. allen die daze serenade kwamen br~ngen.
De heer J. A. Schroder vatte daarop het woord 0p.
Niemand, zei hij, verdiende dank: dan be~. da~eiJ ~o~
mite en de keur van Batava'6 bloemenrtJ, dIe . z.lcli
r.ooyeel moeite hadden gegeven QtD. een cdel doel ta
bevorderen en allen een pur genoegelijke avondeu te
bezQrgen. 'Vas de l'.ask ges18ogd, 't was te dallken
_~ ~

dX;

rI ........

:! : ~ ~

,.. . . .

..:l ... l; .... ~.. '":n.; ..... ' , ':'; .-1

,lc-:- .,. ... 1! ... -:> ':''''

}"", n " ..:r. n

~;e~d.i.;g~~ -~p~ --de· k: urigste · en uitlok kendSle
wijze geachikt en met zoo rerdiende woorden aangt!~
pre...n hadden. Wie •• de beide afondeIi aan 't
werk zag. begreep ten volle dnt Adam geen weer8tand beefv gcbodcn t02n "N y!; hem cen appel HOhood. Hij stelde ,oor e.n dri e ... erf herbaald: hoerah l
ter eere van bet da.mes comiM en d e jonge dames te
doeu ·hooren .
De biliiike aanwezigen gav en san die uit.noodiging,
onder fanf&rel!, geboor; waarop zlch onmiddelijlt d.nB~
muziek deed hooren.
Tot een vrij laat uu. 'werd daarop in do ::J.idd.n .... l

dingen v~rtlmaad. De roinu~twJjl'-er ,an de Tsrgnlde
klok, waarop· de godin Miut;trva met ~~n_ helm op &n
in eene zaer nauwe japon tit, terwlJl bal'e been~n
Dllar omlaag s1ingeren, -eheeft zich "au G u~ 30 ml~
nnten tot 7 uur 5 . minut.n afgewerkt ea bllloen de.e
... d ti m . t e l
M'
Crav.ll drie yoor:~[l~e: ;Ue .:: ~:!:tf~e~ ~B:rBO(}n afk.0m:Hg j het
eerste, ceer o~ver:ett61ijk en onmededoogend Ult Jack's
leunl!lg. toel, "'aar 'ij %ien in he~ be!1io had ned.rg~·
z.et; het tw-eed€", vrij be;· &ald mur ~_d.er wfi!edaarchg
,an af bet mu~ijk.toeltjeJ waarheen t~ "f erYolgenl!l ~e.
vlug!: "Wae~ het derda, op_ baaatige en weirdend~ wlJ~a
uit den hoek, waari.n z.~ e in.~elijk eene BchOllplaat-a
gerocht heef•. in ~n kr•• hhg o. vereterUe fere<hao5iu&. 'H~hter de 8Cbrijfta~~el.
J,lLaar ~ m:.ar," zegt Edtb.er, terwijl .~aar ,..~~t...
opannige mond tel ken. ,1~; De kmmptrekkmgen kriJgt
ala .ij 110mB ter .Iniks .an het beBpottelijke denkthet i8 _ het i ••" lIen een allenot.t denkbeeld! Ik
;;"1001' ni.t dat ik ooit in mijn leveo meer rerbaaad
was. Toen S!\ra mij vertelde d~t gij hier w~.art , d~ht
I ik ljdtuurlijk dat gij gekomen waart 0::1 mlJD broeder
i ieta lJ,er dIe beendereOUlet!l t te leggen Wei! ~ooi~. te
'0..,0 bebt g~ leta ge•• gil d.t dlen weg Ultglng.
I .D~eu. ik dat Il\O!.?" antwoordt de Jonge Hili met
ter neergeBlagen l>Iik . GedurIg beproerde Ik het, maar
, bij koudt .. ker Olet begrijpeo "at I. meeD;!.., .. ant
~ &ltijd gingt gij &aD het IagcbeD ." ,
I..,h dtijd om b.leefd~ I'':''"'tj ....'' b.rnoemt h~t
i meisje oon_al. Hoo aRderen d,e op'att~n, .... ~t. It..
i Diet; ik,erm~ d.t be~ ko~t owolAt or- "?" ""Inlg<'
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.iI!!~ ._n in,"~·OpP.I · heefi p.~ . I' lOO~OOO, . 1'
kOlllep ' Op
,,,~~"'d,, &mlr&iI~n. . .11 mepUd, .· ' . .... .
.oodat'de zaal eell ,,1le)U.litll MIl&ioht had; . (B o• H.) . . '
~ "' . '.' .
~;J""
. . .....

11&

'-.

HOI:'.
2. ".SOL0128~ptem1it..Wijb8tibenon'ind~1l
IIee.

IN,,,,~OO~~l'OllD~' ~·Kdrr~~n.. dd
Aug. 11. aan de 8, Qt; 1~ wij. be~ . ,olg8D~,. . G .... :
roimen .tild: deed Iknie.. YU mij ' blll'ren, " h~f,bake- :
Iylt .omdat ar . weinig .tof tot 0orrelpondentie .. .,oorbanden W". al~na ten !lPBiobt!l"an hetY0ot'lla&DlIte
doel w~rYoor. reods rulm \I j .... de.' ~e.rn ,~ on.
lager hier aaIlw.lig ie n.,' I. ond.,...erPIDg , ~8D den
Atjehneel en d,!&rmede gepoard gaande. au,uentle Yan
oijn land •. UitrDkken op groote acb~ .oindt ~!dert
goroi!lien . ~jd niet' meor pl~~t.. Het II regentiJd of
met andere woorden: geen tlJd om to egereD; weI been
m.n na een p_ dageD regen weer loma cLagen acb·
tereen .groote droogte. .doch de Sawa'. etaan ond~r
wa~er en d~rme<!e!. aUo • . g!"egd. 2100 nog mil'
.chleD geschlkt voor tnfanterle ,In geen ge.al toeganko.
lijk door Arlill,rie en ~ zonder dat wapeD gee~
IUcoee.
..
.
MeD' hepaBlt .iob alcoo . in den r...t.te,:, tiJd ~t bet
opriohten, .an een benting. maakt patrolllllel, hgt nu,
eD dan in hind~rl..g~ .~rbe~rt: wegen eo ...allen .n.. ....
, Isgt eon mOOlen mmaan m het. ooutrum .an de
Kr.ton ,66r de woning ,an dan Geno...I.
.
Men wi! alzoo het aangen.me me~ het. nuttige vereenigoD, 'perfect ! ma.. ware het Olet b.ter met . de
IQldaten theorie te laten bouden o.er de b.ban~ehDg
.an het geweer. lohijfechieton. aanleggen en mllken.
w~nt mot· die henni. i. het ~e~ de moe.tB;n. al zeer
treurig. g~.teld . . Geoefendheld III dat o!"'loht la .• er
beneden" bet; middelmatige. Wilt ge ,OD voorbeeld?
Welnu onlonga wilde eeli Inlandsch Inldaat oen Beau·
mont gew.er laden opdo oud.· wijZ9' van de trompladeN' ,,' geen ,erdicbtsel maar feit! H.t gehalte YIn
b.t 'Ioger hier il in d.t opzicbt IOBr treurig; geoefand.
heid io liet Ichioten wordt gaheet gemiat. In~ ,en

Re.Ulent·Lalllm~ tan T~''III,bnrg . nie,.,argliJi '~·." , . · !f"'''oAU''n
w ' eil beJ'j)OP ' (jp ZHBdG;;;' .' regluardigbeld "b .bben
e&na p"",~e ~a"t nle,naolbs!lle ..,no j~iagd.
ge~n. ' ' . •.' . ." '., :. . , ' ;
..
:,~rok~n sijD; Be.t erdat, w
" . Uit goed"· bron ."rnemen ·w. dat den ' ' .Hee• .' Re.l·
. 2l00 ' e~en varnomen
dent .vqomoemd .",en ·.• treng undeRook bee{t
bm!, een ·lijot on-ouleert , .
,
... .
.teenen allD- te
!~~~~~~5:;~1~;~~!!
'olDtrant d,,.onrecbtmatige band~.lingen "'D. de Il1io,:,ratie ...n genaemde brat. ·en
.... door . den chi" ·.iltation. perllOnool
nen fail ..den alliJiQenpaobterblJ ' he~ doon , oan · hill.
J1,eee 8" N. , 8 .. toor 'I' 80 ",erd' iogeaChreven, '. :
. Jijk ·togen ·'" Dre kwalll
.o.king, an .de Ohlneeache en. lolandoobo hoefden
Wanneer 'meo" no nagliat,dat ·de vorige architect
'een llteDloh gelegd ,k~
gel.at te oorgon cLat in den vo ..olgo de wettelijke
olecht. f 3500 wer.k kapitaal 's maands had. en de'
De . roekelool•. heeftdus plqa minoa .6 ur8 geleee!,.
IHipalingon etipt worden opge.olgd.
._
'. .
tegenawoordige f 4000. phi. vrijo aonk"" .aD bout ,aho,:ena 'gotrall8P()rteerdte kU":!leD .· ;'ordatI: ., .. .. .
Men .egt ook cLat de Bnroporlche aplOn vaD den
en \iO,endien' ooth"ven.'· j. 'yan verdere bemoegeiliaDiet
·
. ', '
i ·. c'· . .(fro,Ittml.)
amlloenpaobter .oor .ii~e onregtmatige bandeling.~
de workeaamhoden in deD kraton; cLao lijoook verdere
, .
.
.
primiDeel Ial 'wordeo .e..oliid.
cominentarien o.ertodig. ·
~.- •
DJOOJAOA.R'rA.. Maandag 4. deBer, werd .de .er':
De Heer Resident Lammen ,an Toorenbu.g lOoe~
- Gieteren IChrok van een 'troep karbouwon, die
j ... rdDg van 2l. K . H. den Prim van Oranje . hl!U~r
de asndfto~ ...n de A.eaiatent-Reaident bJlbbon ge....
..bter dOD' kraton geleld ' werdeD, er eeD, die dadelijk
ree.telY~ hordaoht , Da·.parade~ wolke ·gewoonlijk .· dOor
tigd op het beri.ht, ·.d at door d.n ·pachter . rUWe en
ala dol rond lie!!> aile. wat .in .ijnen weg kwamten
de . tro.p~n. de ""bntferij en · het .Iegio9lJ, .,anden Pan.
bereide opium bij groote hoevoelboid aan den man
onderete boven reon.nJe.
ger~Adipati So.ri080sro . l\f ngrat . gohouden .• ou
wordt gebraebt, ....ardoor bet ont.~n .all menige
Of ar ongli ukkeD 'Ilebeurt oijn kon on." be~chtgG.~
·worden •. bad e.hter geen voortgang;
.:
overtredingaken flO het amlloenpaoht ~eglement; .
.er on. niet; melden, .... nt hlj ""If maakte. • ,cn 100 ' .. Te die. geleg9nhold .. deed: . .z;ol:i : hier 'e8n .. w~lijk >
Do Roaid.nl moot den Aesllt<lnt-RBlldeDteD &ange·
apeedig . mogelijk uit de voeteD, niet gesteld 01' eeD ,·etoorni.wekkend · incident .• oor; .een , !'mbonneeaub eolsohreven hebben om een atreDg onder in te 8teUen
kaDniamaking met een doUe karbouw.
daat aohoot name'ijk eenzijner ' makkera· dood. Hij
r.aar het beetlan van Itille amfioenkitten waardoor de
- Te Djokdja . • cbijnt men het .oorbeeld . va~ .solo
trof hem preciea aan · bat ·.""'hoofd; ,. zoodat de ver'bevolking wordt gedemorali.eerd.
te .olgen en <)9n Iiefnebberijtooneelgezelsc[,ap. w.·rm Blagene onmiddelij~ !1~n gem gaf. .Dit foit had pi.....
Wij zuUen don tijd af.. acbten, ..elke gevolgen ' die
ook damee mede.po'.n, te ,ullen o"ricbten. Z.ndag
iD het fort, ' zooa;. mim ',egt,-d D de oDmiddalijke Da~"
aan.chrijvingen OUllOD hebben en trachten bet publiek
avoDd wa. er e~n ••rgadering waara.n dam,e8 eIi hee ,
bijheid der hoofdwacht aldaar..
,,
'
etoeds op de hoogto te hondon van aile mogelijke
reD dealnBmen by don .N otari.; W.t daarbosloten
VerBchillend w.ordt hiergesproken ·.o.erde r"denen
"orvaUen.
'
i. woten we Diet, m.ar .... n.chan · zueter . Djokdja
van d.", moordge.chicil!;e, docb algemoeD ..rondel'. - -.- " .
. .• . .
eon ge. ~lscbap toe · 0001,1. dat .an Solo, wot . "'''c''rlijk
atel t meD, cLat minnenijd on wraahncht bier . iii bet
Geene . geordende maltloh~pplJ I. d.nkbaa r,
~en der beole gel . 18cbappen van dien. aard la d,e wo
.pol gewe••t ZYD.
'. '
....arin Illet e~ne eerato "org II te waken .oor de
Immer .agen.
.
....:.:: De .arfriacbende regen bulen, : wolke : Dinga~g
veiligbeid van peraoneD en gooderoD;'" geen be·..
M,aacb.. n, .1. bet DJokdJaache gezel8cbap gecon.tl ·
namiddag op onbekro~pen .wij... onBe, n ......acht bun·
Ich.,iDCI geen onlwikkeling. geen . toffolijko .WOI · l' tueert is, .. l or ook begin gemaakt worden wet het
kerenlle ·aarde b<ioprOeideD. hobben ' nog een ander
'aart, waar dit .wordt .ereDa.bt... md,
_
daarel»lIen van o~n kom~dieg.obouw. ~... noor r •• d.
nut gedaan dan het .eD8 fllnk nat muon der .wegen
meD eenl Het l ehijfechieten tOU meD wonde_rbaarhJ~e ,
De meeete, ml.dnJ,en toch tegoD p~r:'WneD. eu·
zeit. jare n geleden 1~tee~8~nDgsl.l~tJf;eD ·· clrcule~rd en en
en de afkoeling der temperatuur.
. .~
re.ultateD verkrijgeD, en wat i. het gevolg? gemls
goaderen .taan met het etaatobelang I.n. naaD"
or ook ingeteekend werd. ~"wIJl plan~en en begroo·
Zij "ijn oorzaak. dat meD eeDa lOet aandAchL .kan
un zolf.ort,ouwen eD d.t i. van onberek~nb...r belang.
,arband en elechto enk.ele ge.en ~nleldlOg tot .\ tingen toen reed. hUD IUIDZIJ~ kregen Wat d. reden
nag&an. hoe ellendig bet met don ' watorat'DBr in liom~
Zoo e'en eprok ik fau onderwerpln~. van den
bloQt ~eraohele grle,e~ en verhoudluge,o,.
18 ar tot nog we meta van 18 geko.a"e~t kUDD60 we
mig~ wijk:~n "geste14 is.i ,de . ~~derpoel~D~ .4ie bier en
Atjehneel; 'ook daarmede ie hot erbarmehJk I\e~teld .
Toehchtende Mem"r,e op het "etb~.k .an atraf . niet ,. eggon. maar dot bet ...ewd II, 18 .ekor.
daar eD a. bier huiga' .lIo 0trateD .an· on';~ atad" ant:
V • • 00goDoemde be.riendo befOlking ,alt weiDIg te
regt bewerkt door Mr. T. H. der Klnderon.
~ Koorto. 'rogenhardnekklge koorts wordt d~or .tAaD, roopen dringend om voorziening on bet beleg:
vcrtrouweo. Van onderwerpiog • vrijwillig" geen zweem.
Tan Lail!loen een tar goeder Da8~ en faam bekeode
een ut! ke nde DjoDja d~ek(:H~J aaugerndeu _.de b l~~eren
gea met grint of puiu van aile straten en :binnenwegen
In mijn lohrijfen dd. 21 Juli ii. meldd. ik. later
Cbinee. woona.htig te :;oio ..erd III den morgen vall
fan l'ontjo So.doh, al. thee getrokkeD en gcdur. nde
- In z.e kere . des.a· onder Sleemiln io~ er Onlang~
by,onderhoden te zullo .. mededeeleD faD het aan, alieD denSe dezer up de hoogte .an MangkoonegaraD door ' den golie.len cLag van tyd tot tijd gedronken. Da alUl'
I ij een bekel gehlj-' d lijD . n e roo, .ra waren .oor·
der patrouille.
'
<.
een troep apionnen t an den amfi.oenp.cbt~r. to Soil)
houdendd lac~to transpiratie, ... die hieNloor . verw~~'
zien van ftambouwcn ',. en hadden zicb. met .kalk en
wel. ~
... n,i tij.deDe die. n. aanval liet e~n kommandant
opge. waoht ~?t .geweld aa~gehouden en ga".,teerd.
word. t, zau de k~~to doan vermindereD. .Hot .,e. . nOo<hg
zwarteel onkenbaar gemaakt. Door bot ·o.ntwaken der
eQU- nab'ij gelegen post. een benlenden kam~?Dg,
Onm · dd.hJ~ 18. TaD Lal.oen naar het bestuur go.chter om . ope~ hJf te bouden.
_ .
buren en bet a,;'houdend .Iaan op de titir werden
welko be.olking nur well meend~ wot den YlJaDd
g"a~ "D beel't. ~! ch beklaagd omtreut de hem aan _ Aardbe'I~~: O.p den 4 . en ,len ,. S.p te Dl~er
de ochelmen .erja.gd.
god.. oe b leedlglDgen en ...orandmg op don openba:
zijo to Wonogme hcht~.. .cbokken .an aordlM'lOg
Ook haddoD de ketjo.a oen llaehtelijk bezoek . go '
beuld. doorkruie.n en .at ontdakt e men ? dot d.
kampo~g gebeol verlaten wa. (tijdelijk). De ' ,ijond
ren w.g.
.
'
waa~g.nom.n . D. beweging was gol,ond en. vall weot
bracht bij een klein man in de deasa · MoengoD; rebad naruelijk dien all.nv~l ni .t .kuDne n io doe n z~fid (}r
Wann~er de BplonneD ,an de n amd,JeD~&cbter v~or
naar "oo8t en biehl beide kee ren ~lecht8 ee1l1ge o.:.gengentschap Kalallaan , . tlistrikt .. RedjowinangO()D. N.
mod.woten der bevolking ,,,n dien kaOlpoug. .... Ike
bunne blerbuvon bekend g•• tolde haodehagen, nlet
bliUen ...n.
bet huia afgeloopoD te bebben, kozen de bandieten
h~d wooten waaracbuwen, maar het DU D"tuurlijk ?
etreng w ~) rden gecorrigeer,d. daD tal i~ den yer'1o.~ ~
_ Nolodongeo cen werk~an lOop het etabl i~emeDt
het bazenpad.
lJiet gGzien had. Quo vou!CZ-YOUB f
geen auksl javaan of Ohmeel foor b~n meer v81hg
,an : don Plsogerau . Auipatie A~io Mangkoe .N agora,
DSBujavanen 8cb ~omen tegenwoordig nit::ltalB bune
H et H oofd ter , erantwoord'ng geroepen bad t o~ZyD.
.
..
.
Dj ..lemantoro gobeeten, was met het v~llen ~.a~ a~n
meaning to tegge n, dat in de roofpartijen meeatal
vallig ! . ou uit , tapje aemaakt en wa. due onkundlg
Ik breng ' lli he'lD.nenng de woorden . an Mr. T . H.
.tampmolen belaet. Drie dagcn geloden wae .blJ daarpolitiedlen,ron of priahiea bet,ok'en · .ijn , eD ge.en
'aD bet gebeurdo" dat bew zoor 8~et ! dio ,errader!
~et .Kindere n welke we &an bet boofd. d~~e8 hebben
mede besig; bij '" deed e eD del' stam p~J'8. atilstaan en
al8 redeD di et . ·.ll1eeniog op, .dat . etecbta B8&r - "Iden
Bo.endien i. het hem bop.ald .erbodeD .~i.b zonde:
ge.teld ~at ~eeno geordende maatlcbapplJ denltbaar
wao be'ig d. Hcboone koffij. met do .• cblllen weg le
oen ketjo.o wordt ge.at.
.
.
toestOlllming uit Zijll kampoog t8 10rWlJderen. HIJ
ie, waarm Dlut een eerate zorg l• . te wakeD ,oar do
ruimon, teJon de stamper, dIe DIet ,good vaatg~~naakt
~ Al .. eene bijlSonderlh!iJ J eelen wij mede, dat &an
Ineeg se n acherpe ve rwauiD g e n 'foila tout !
voiligheid van per.ane.n en goedereD; .~eene beacha :
WA.~ n~r beneden , vlel e n NolQuor.gao twee nngerft
het zeeetrand bij d.e v06"6lnu t kli ppe n tc Bonkop kot·
W at wilt ge meer ? Van tucb~gin g geen I? rake.
'fing, geene ootwik.k ehng, geene atotfehJk 'W61f.a,t; kao
'fan de reeht;~rband verbrij7:eide . .
..
t-eHnge be t ge~.tt.a~to y.a u een grooton~. vi*h gefod:en
ople8a1ng van oorlogel&ste n eYenmin; - het fent Wy
beataan WBnDoor dlt wordt feronacbtzaamd . .
.
- Ofechoon bet til DB t och waarhJk drotlge moefl~
w~ rd. w8o.r8cblJnhJk een noord lra p~r. Hen , sal lu~b
immera uiet bewozo,:\,
t Wij twijfe len dan ook met wanneer de .Heer nell- aon is, hebbcn or toch l JOg neJiefetalJon pl."ab~ V~ior- wellicht nog heriDueren, uat . Uj Ii l7 ' jaren galedeo.
1'e Pedir h&or.cht nog .tee~o groote sp~nin.g hoe'
dent .!-ammen van Toorenburg .met de felten bekend
namelijk doar ~aar ?,en dicht aan de l \J ~ kJJa.cb . , eeudoo~a vi.ch van d1I.t !le.. ra \IOk ....n aan het alrand.
O
u
W8} bet garnizoen , ermi~derd l~. De befolfnog l' 0011
zal zlJn ZH~dG. fOldoend.e m.atr~geleo 01 nem.e. n
grena ie. Keo, d, aft , the de ltarbuuwon ,·ao 1: r on. }t B- ' ! -te Man tJ !eDg :; ~ &au g.at.rof, ten . W
.'. e. r. ~ dle up last f an d en
niat gUDatig geziod.
to,. yoorkommg 'fan berhohog yan · t gebeurde.
BODO in de cleafl\ Ngoelaug! onderrcgoDtBcbap llatoa·
Suttan door de be volkmg naar bie r getranlJ; orteerd en
Habik Abdul Ra chman doet nog zoer Yeel 'faU ztch
_ DC! weg na&r Bltjolalie" tU.IBcben p •• l 1~. en .1 8.
retno, van eigensar wilde uoen Y"erBude l"en, heert t!; cht~r
np bet plein achte~r den kraton werd un toon ~ld.
sprehcu. ¥·~o _f:AMa neellt wen een .aoval. Deter
il belaaid mot groote ateeDen, "he een moo['d ZIJU .'foor
geeD karbouwen maar eeD pickBteok gekregen. Reeda f
Ret g eraawto VAn den onlaD~ t.e }{Cl n.k.op gefondeD
~::i: f~:d ~,o~.~~t.n lYI~;i:i ';;d; riin"ie ~~er-;'~ht,;n ~:;;' :I~-;: ';o~-i; -~~ed";';:~;~ v;;,;; d~~'i~~t ,;.:~~;;:t:~t. ~·:'k~~':n T".:;:':;:''';;~n~;'w~;; k~~-"~::j';::Q
;"~"~o~·' indt ziell bij Raden . TemeOgOODg Gondoke,
n
Waf tw ·:' _wlOOPi mOD . ,. rak: zelre :an 20.00.0 man~
ZIJ lh~ den weg. lD goeden 8~at woolen h~ ud.en, zyn
pie k ge wapend n&ar buiteu kW&Ill . lle..ill.~f ontvluc hlt~
_ Do bekel der' deBes'" Soellloeran, ond i'r Pengaaib,
.. 0,
m••tregelen waren ~eDo~en , groote troepen
vee].! fan meenlDg. da.t Ale ZlJ lUilar. wat gedaan .b ~ b .
n.u over do pagger, maar k reeg n og blJ bJ\1!i een steek,
heeft in eene ~)aag v:m ijl ende 'koor ttl Etc h door ooD
llIatl,BA dan gebeelen . oacbt 10 blDd~~laagr eell pur
be n . zulks f ol~~Dde l EI. maar h?o 18 on verl!lchillig.
die hem cchter het wcgltomen ni et be !e tt~.,. De Pl1ut
kri88teek van het le1'611 wlileu berouye n . De steak
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dag~~ to voren. de troe~D. . 100.8 gealarmeerd om 4
uur; B. Dac~t.8J maar ~ablb het slc.b waehte~ en. la.c bte
on" . mll.cb,en w~1 Ult o~. onze hchtgelooYlgheld. ~I.
gtH~~~n de,okt men da.t ~lJ I.el.f de p~8tJell Iaat Ult-

IlroOlen, rnaar .gelooft llI eltomlD dat IIIJ toch nog eeDa
eon cou p zal . .... ageD..
~u dat s l108 fa mIdden ,an e,en zoo vreedzamen r
toe~tand. dat de dameB ran officleren geru.t her.-aartl!
kU.D.neD komen, WBarfOOr bet Gouverusment toeate mmlng s eeft; door aile ".Ide.kenden ~en hooglts af·
gekeurd! ook door .ommlge hoofd·officlereD. D~ toe-

s~aod I... r. I. nog zeer 'erre yan 100 roo.klentlg, en

JHet ge.chlkt "oor eon omgsYlug van dame..
..
Wel wordt de Kraton Teel Terbeterd en ,ernJlen
• r aller~ege good. gebouwen , loowel ,oor lolcLaten
ala ollietereD; wei loopt een . spoor.~ Oleh-Leh D.. r
de. ~r&t~nj , ~~l w~~t ar . y~p8ch~lDg . gebouden ,.au
OpHH.il ti ll. V ll llit'odC~H' "ptHe n,
we! ~il wen ",otHIW
gronden In cpacbt uI~ve~ ~? goode wegeD aanl~lrgeD ,
~ ••~ .. .. . de.oorlog. geetndlgd nede - toe.tand 18 een
IIlUIle on met m.~r.
. • .
' .
N? Dog ~veD mLJD stokpaardJe. IE k8ur het Dl~uwe

ho.plt....1 met goed, wolno ! er komt "!,, er oen menw
(perm&nent,) begroot .oor .... .... eclmk Diet f 1,600,000.
i.maud ~i, t..utond zan It.nnnen. Ik ..eet dat ii< leelijk
en lomp bon en de di rucen niet vlug begrijp -"
"alj :.mi.haagt mij Diet," 'AU E.th.r hemadelmoedig
in de. rede, diep getroffeD deor de ",ij,e waarop hij
n

~~~ ~nrl o:rb,:!OO:I:e~e!:'ia::::ntnP' ~ij" .7t

.!::

goedaardig, d_,an b.n ill zeker," met dien fla.uwen
lof ;,cheept 'ij hem af,terwijl .9 poogt 100 weinig
mQgelijlt oDbeleefd te 'YD.

.e~tI~.:~~;e.: n':t:i;:';.';li!~:b r~ll!:~i~ :..o;::~:~:

on toch . met eeDe dui.tere gewaarwording .an ..,b.amte
over de hoeveelheid en hoedanigheid .an don oelD
loege.wasiden 10C. .Ik ..-oet dat gij .e.1 meer waa d
:ij t .d.n i.k.tI

Zij' tpreekt bem niet tegen; basr eigen hart i. aene
liijn woorden .• Ik ben maer waard dan hij;
ilr ••1' bet eena met d.... cLa.d ontd"kken."
• Het i ..amo.ncLat ik Inlk een h....t had am te
.p~e~en," ~t bij 'YO(lrt . • lk wae overtuigd dat, zoo
ik het Diot deed; gij dodelijk door een ' ander loudt
weggeanapt word.n."
Er bee.reeht oeoige weinige miDntoD .tilte. Bath.r
newt i>!>n pannenwieacher oP. die weI iet of wat Mar
o.n l.hOOl'8teen.eger gelijkt en ' beatndeert oplotteDd
het geraamte er van.• Za) ik de .ohrijf,afel omver
!lOoijed' en bem dan in liene ..art . ooorbij vliegeu,
Neen, de inkt oou bet -tlpiit bederYen; by BOU mor~en
tooh ·torugI<0mOll en my in oen anderoD h,,!,k jallen!
Arme jongtln! ik hoop Diet dat. hy g... t h&ilen of 01'
lijne ani.' vallen!"'
'
A I of niet iwl bet lot vau den geechiodsqhrij'ver GibbO!\
denkond~,die,D~ oich 'oOt cijne ' lier-te ' 01' de ,k nieJu
to h.bben ge"orpen, ..egeli••ijlio bnitong<llJleene ve~
beid buiten 'ltaat waa · weder op te ltaan, laet Bren·
dOD sicb tot ge,eneenkel~ 'demonstratie overba!eD. die
~th.. ,reeede. ' Hij blijft bedaard ltaan te~wijl hij
1en . lNIard in . oijnell mond
~en". hah~~ '::i ;zin

-eL:J.O , OP

se:-

Ee~n. good toezlC,Jt ge~.oer~ duor (e manti me t g~.Eoud
Y~r•.t.and begufJ, flc hlJut In deze zeer wcn8cb ~hJk to

''In.

·

-

..

. '
De. noodb r-ug oyer de Wonggo ,H,rkeert In zul~. sen
trenflgeD toestand, dat een paard voor eon bendlJ go'pannen, Ollst de 'f?Orbe~~eD lUIBchen ue planken n eJ,
de ~oomen TAn de bendlJ brake';l , e~.l!Ilt' clbtB. ,met gro.o~8
moelte kon men ..llot paard Ult zlJ~.o .~8tlge pOintie
verloB.611. De reu.'g r ~O!l te ,"oet zyn weg vervolgen

en had aan .I~chte toe..cht op brugg... en w.~gen La
danken, dat ,~u paard bedoneu en ''In bend~ gebroken wae.
' .c .
,
_
- Za~8rd8g morgen waren eeolge Tnland8.che hoof- .
den bezig met bet opn~meD 'an de ~merl kaan8Cbe
brug..
,
.. .
_
~f d,t eon gOfolg " .an de lD d,t bla~ z?,o dlkwerf
gewtte klacht o,.or d'd ~rugJ dan weI d.t t1.l het n18U we project "an deD . "dll~.ct .woe.ten . beoordeeien op
de pluta $elv8, kunne n WIJ DIet .bepalen .
.
Beyatten de gerocb~n wBarh.~l d, d~~ zou de meowe
brug, vol gene d.t proJoct, ~aD .IJler zUn ~D rus~en op
72. seg~ twee · en S8'fentlg, ' IJleren atedeoi die ~:et
het noodlge lofwerk . ~r . ... n, 01' eeDe. teDtoonatelhng
Vall lantlW'npalen gehJkeD.

i

van ue piek ~~ 3 duimen 'fer met bloed be vlekt, zooda t

was ' cchle r niet doouel ijlr, e n door 8p~edig aangebraehte

d e co mmunist in de ("ente (lagen geeu llietl we expo ·
dit e zal onderne"!en. .
.
_ Den 2gen Augustus heeft in de JesB4 Tunie
(onderregenlacbap Karang Anjar) een aar,lig I'oorral
plaahl gahad . Ben dief W&8 door iubri.8k binnengedron gen in het huis yan Embok MertOles8ono, een
. eerulDe weduwe, in den ftoeg~n morgen Vim dian

tl ulp is het !e \'oJrr.ien dat bij en Y"aD tie koorte en
"all de wonde '81 her.tellen.

_ D e Regent 'van Goenoo ng KiJool beeft;' onluga
twee oujelten Trojoodo eo Koeljir gen... md on alllGm.
Btig vau de dl'l5sa Tj~ wilo, in nrrC'at doon nemen en
aan de politie wr boofJplaatfi uitge!everd, beida 'beIcbuldigd van' bUD ·buurman TroenodoDgto' karbouwen
ontatolen t e hebb~n ..·

dag. De huisftoUW werd wakker eo een g daante zian.·

de ,Ioog ,ij, zon.der .ich to b~deDk . n, d.a..,p &an,
greep den dief bij d. hairon en begOll ld ocbre.uweD .
ne dief trok , ijn pangot cn bracbt Embok Murtol•• ,
sooo dnarmede acnt snoden, waarvuD alec\te eo u nl.n
bedu~d9ni., t oe, maar d o h ui8~roU ~ biehl. 'fMt en kon
toen de boreD n.,lerden, da d,ef ",ch all .... n losmaken

. die roorloo.pig in del gefan &e nis op te ..b~ngeD .

door ziob de hairen af to • ,ijden, die al. een Zeg..

" ,: ... ;:, ~

- One word t uit goede brounan ' medegedeeld,
cLat d. twee 10o~onB8mde T. mengoonge land~eer
'::::~~ i:.:' ~ , .: :' .L;,j u .!.:..!,;, :~ ... :' ~ ou · u..<;~ "~~~ I,.'~o;;; ~ fJ C:l'~ il.ua

? !' ~~ I;:".... J ~!:' ...-:,:~ .R !~' ~f\lr !\f 0~ f ;.l n ~,! {~'!.'" h l ... " .,? ~
De dief is ooun"pt en de DuporlDgen (;e.r poh h tt
wareD tot beden 1'tuchtelooB.
~ Ben Inlander, die opium wilde sUl()kkele~, aprong

1'an de ·Iandhuurde re. ua' zij yoor bet bf.handelen QIl
ni~Qwe za~en goon tY..l meer. o'er bebbeo. Perkaral
'an twee jaren herwaarts Eijn tot . beden Loe nog

Zo:ldag jl. liit den tre!.n lu..chen Solo eo Kalio•.• o,
met bet ge'folg, dat by bewuatelool en ran eemge
kneuiugen ,oonien. lang. den wog bled li ggeD.
De opzicbter D. fond den mon in olien t "".tln.d en

hangende, althana m. n heeftdaarop nog ge,en diepooritie
ochangen. t erwijl bundels onsrgedane aaken bij bet
Dog
opgeota, cld liggen.
.'
Is het treurig dat d. land~erhnnr ...koo soodanig

,Wei, ilt geloof dat ik u nu niet langermoet pia.
ism.ad, die 'ran I,,",uen angst ontbeve ll :11. 11'1 lb ch t;
d.t lijn geene goede lliaDiereD, is het welP ~.n
d.t er menRhen kwamen."
man moeat nldt e:;u neen t8vre dun .zijo; ik heb u. ~e '
• En indien .~ cLat deden?"
mooito berokkend van het dtiemanl te zegge .. ."
• Wei, denkt gij. dat ik: het s2.ngenaam zou dnJ.~n1
.Z8ker~ bet i. I.eor · onaangena.m," zegt . Eether e n
wanneer meo mij ,"ond all een kiD d· op t e ne damel
frooat bear ' voorboofd op oene ,.rlegone wijee, .ilt.beb ; .,bool in oen boek gedre.en, en gij, ala de school ·
er een .fkeel' 'an D e8D te ceg...ren, .tot wien .bet ·ook
meeete r8, ·tegeno9'er mij et.&3.oJe," berneemt zij t.~rwij [
we_ moge; ik bed",,1 Diet wat bet tegen ..oordig gozij het trekken. met .da hooken van haren mo~d ~ta~t
. al betrert', '",ant niemand be.1i mij ooit te .oren' go
en met het vrlendehjk ge1ac4 eene r zeventleDJarlge
rraagd, , maar gehael in ·bet aI8eme.n; doch .
k&n ik
murmelt. Buit..n. atAat zicb met hare vrolijltbeid t~
dOc'n?"
.
.' .'
.ereenigeD, leun.t>hij . in liukoche... ellende t.egen ~an
• St I my ' op de proefl" antwoordt hij Beer haaatig.
Uluar. Alia andere 8rnarten lijn lieo minete achten"~
terwijl h\i zline band OWAH o,er .de e.nalle tafel nit·
.....rdig; liefJe.orgen aU.on ZijD .Iechla koddig.
.trekt, (onderweg . bijna.l het .chrijftuig emferwer'
• Bet ill. we,enlij~ al te dwaas,'~ zegt Estb.~r nu meponde) . • Bedreigen ..I ik u Diet, dat iJ. at, "eD · BOU
delijdend maar oDgeduldig. .Kom, bepNef bet te boo
II. gij mij .erwerpt, ...nt ik BOll dO.t niet en wie ·dat
f en te komen.
doet echijnt my een lafaard, Do.endieD, mijne moed.r
• Datj. gemakkelijker gesegtl dan gedaau," aotwoorJt
zou m,ij d.n minen all h.e t er Yoor bur op aanlt.am
hij trentig.• lk IOU Uoven goed kunDen aanraden uw • .
dienat van mg te bebben; maar' dit ·. zult gij tacb we!
genegeDhaid foor Jack. te bo.en te komen."
i·;aien dat bet yoor &en jongeo in dese wereld D Og
.1k: ~ie .geeuo o ,er6eDkom8tt~che..:. boide," ber,;.;.t
"I iate beteelteot eene groote .erwacbting te, bebben
aij ko.,ltjea, met een gevoel ald . lag er hei!igscbe""i'
die or helD in ataande houdt."
in die .ergelijking. • Mijne liefde .oor Jack IS reen
Ben ...,hle musijk . op eenigen af.taand ; eomminatunrlyke opweUing, gegrond QP l<f,.nllange vepliggdU finiwa : •Ik roei mijtl ~igen ~ootje/t ergeni ia
tingen, eindeloo.e weldadeo. tauoow niendsch':poh!ij
den omlire!< ,an het buia.
Bather be.indt Ii<-h in
ken. Welk Yriend8chapobliik heb ik uoo·t .bewe.,II?
een .liwaren twee.tr:ijd t!l88oben de v~ee8 'an de
Ik beb eens, e en kDO?P aan Ilwen ~hB~d8Choen ge~aaiJ
taCel to . wilen OlD.e, werpen en. den booderdvoud II
en ..... oene rooe op. uwen js. geepeld!'
ergeren ange~ .an . door Jack in eeD . onloocheo
.lk beb die 1'0011 nog." ,
.
,
baar· aentimantele bOD.ding to. luUen ontdekt , w....don,
.Zij ·cegt gemeliik ~ bab !" en keert baarboofJ, af.
die hem tot onophoudolijloe apotl6roijen aanlei . !ing ron
,Misschien sijt gij bevresed met geringe m id~elen
ltG,en. • Zeer weI, leor weI, ik wi~ - . ~ k wi)' er , O'ft'l
W trOuwen?" oppert Brandon Da . " , ne poce . ....r Verd.nken; wilt gij 100 niendelijk lijn .mjne hand loa
16 laten,".
. '_
.
.leg~~ mandelijk gekl'ettlir en getik VaD ..b~i.el. die
8cboo"oet'lUd ' w;'rdtdit verBO.k .iOgowilligd .en · .ij . in de eetkamor .gecLragen worden, . . klinkt ...ak door
bergt, om e~ aile ,erdeN h<)r".da)egiAA : o,er. • ocr· t"
degee!oten . deur.Elther dr.igt a.bier te be~ijk.n .
komen, hare hand " OoRigtig .iDdelllak :,an hear jakj.
A. bij bet . piau. aUee nog oena ' , ... voren ar aan
oreg.• Ik ruei mijli .eigen.. bootj •••• ,tefft ·in de .erte
t.e ··~"'D8IJ, ga~Ml .i n de ~ndto, ~Ie 6(-D~ ·. ~\)od~ r. '
nco Voor. Bather..1IIordt bot blijkb.at . ~d aieh . ..
bui ta.eheD bell,elen ..Ioogt. te d..... ?
bet milldagmMI 1:0 .k1tadeu. Bllbor let eeD geeigt ..I
.lk Ai. or tepn,.nl' met eenige,.middeleD te tr..... · ,

' g.~ ;

".t

a...

,,>r

_ .

Ook de Regont . an politio ·.an Bantonl beeft .ioh ·
d07.er dagen verdicD8telijk. gOlDaakt door drie die.en
van te vor .tuDde ""leila, toebehoorendo un Djo"'i.
kromo dar .desea Djod.ok Legle te d"oen oppakkeD en

.teed.

wen/ ' z~gt zij zeer ga y-at. , Ii: .ooral bab eon · sti:eer
,"an dAt den\ beeld; het hU~6lijt 8C ~ijO~ mij heu eiode
v:,an allee, en ik be n eerat aan het ~ egin."
~ Maar gij behoef"l; mij "DU niet te ~ronwen," roept

Rabert .tamelend.
,Niet? Gij ""idet ·toch ' zooeven . dat ik "dit ' mo8lt."
~ JD 'I hemeiy- naam •. Estber, lacb. niet! bat moge
voor u een apel zii~, voor m ij ~8 hat d,!} dood,H
,Ik lach niet."
_
.lii88cbien zal t gij eells ge rot11en wat ik un gavoel. JJ

. ' . .

, .

"MiB8Cbien," (tw ijf~16~bt!g J .
D,a n zult gij be vinden dat e~

II

". '

g&eDa'

.

~

re,den tOt lag-

chen is.!!
, llieechien," (nog IIlQer . lwijfelAGbtig).
.
.. '
H.t gedruisch van e.ene •.eroche ~ borden,...~
Inid. togen eenan bak rammelen, .w~bnwt .B.... '
don .d at zijn tijd kort i.:
'
. .
,,"Ratber!~' met {" ene. BOOn .•an · ~ertwijfeling . in' sijne
.tem, torwijl het belag.belij~c~.... ~o' aandOODI,ijh
.trijdt-bet 'yn altiidtwe.lin~re ~ . J:~ bab 0'00
weinig .hoo~ noodig , am i;e k~J;J" ~en : lere1:"~.. .'
, Wat so.u dt gij mij willen ·. egge.!'?," .· roe.pt ...ii en
.t at daar mot gejaagde klenr, trappefendo ,aeteo en
van toorn .cniterende !'O~eil. · .n , beb ' .u . d'o gebee\e
w..rbeid gaBegd 8U die b... lt u niet; m<>eSt iku een
tIlooijen leugen.opdill8Chenen ufe<tellen, dat i k op '
bet """"-'. geoigt op . u . ,,,,lield ..... of dat ik 0 deD
oo'igen man in . de w81'81d ·vind. die . my wwlijk
gelukkig kau maken?"
.
"
.Zeg toeh niete .an dien HId?" an'woordt hij ondor
"Aren "PM tet:!>gd.i ~ ""de. , Ik bob niet",el aailbe'e'
Idoaweardi(1, wij ~Ile~ wot~D ..
00 ik . • ertrek . tar·
"ijl gijmij aI YGOr .... r IAetig. boudt;m :.ar andere
manneD hebben Gog g\ooter hin~erpa' en t)1'erWODoee.;
kaaNm oou il< hetDiet? N~·.. te3 '",;o.w,l" pNet

.w.

ro~t iD,i I"

,;£m=€5Pf!!':'!e~~e1'~1'·~'~t~·r<i>~~wWJ~~J~~"" . • ,.

t

~.mekten· nOodel~B eilnW~~~IO'dOOd ~n'~:7J1t~:·· .{Bet*tewt:k ~=J::;'=~.:')W~rk'». ~. .:~:fer:L:~~
~~~rClm::s:;;rn;FWr7!!!!!!!1 ""e.w.e\"'l!tihe"L~,tll~~il8id1,ll!ll!lOl!Idlt ll,ij:gtlw_,wlll'd Jd.l!liet ~.. gIobkl1k8t ~,yoor:,
' ........ ~., ..•~. , .~ . . . . > .... '
~el~.be~g~oen~oor~~\a1s ·,·~enig. ·menehelijk.hi4i-- :

]

.'ld he.lII~i~, d"'!~~fl<eti.' ~ , ~'_

•.' (~orft!\"Zmteehri{lr>fji" bU4,e¥e' '-~Q).

..,.........,.--,..--:"'"=~:---7---::-"--.....:..-1 ,idudoor)1ltputtjngmdesohoonelmlln ,vaDoQl!De aogen h~en hem oY'er, w~6:RaChel.~. ~en , d~~l'Ml~~.~i~ :~..IUl!1.de, ~ilAAU'
...
haayche .• BOI~h.tel' neOl' ·,.yalt; -.tel'wijl·., het. ho.ogat
'lgo"T"dan't h(~elge~ fiir d•• JndtlntbnDl.)..
_ . . ritier,maxlml1ll1 .aiIDil'e~lIJ.f JJ'l~/i4l1" •..•
orerbodig is aieh to bekommeren oYor hetwekelijklob
,ill . ..\1 wei ~3.tSlIlomo ,,~,..,n ••brll.8l!. . 2eh"tmUeii.,I!1le&n '!lonten ~ op ijuM DJg6s
•.
" . • ,~,~.,
.•.• ' .' .~ .. ". " .. ~'.
k?ntingent ~enen, dle.door bllJl,elgenach~d,D1et
llIt den weg ' gmgen, toen een of andOl' . welbeetilurd
yoertuig bij toeval hun been of arm ve1'pletterde. '

itANDEtsBlllruOHT.EN.
PlUJSQOURUT,
)pg~maa.k.t door de Handels·Vereeniging, te Sam.rang.

14 September 1876.
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,; Nieuwe Fyziologie van
Den, Haag.
Dr. JA~ TEN' BlUNK
" Veertig jaren gel eden waren da fyziulogieiin en de
fyziognomieoQ in de mode, Nt! i. die letterkuodige
: ,'varieteit vim' aatyre fergeten.
6,enwei kaD
da gedochte bij mij opkomen; - er ware welligt nog
'.: een hoofd.tuk te .cbrijven bij die oude, welbekende,
veal beaproken fy.iologievan Den Haag.
Laat.t nog werd diegedacbte weder le.endig, toen
'~~k twae .re:~iger8, ~et ,alle~lei, kenooekenen fan- ueemdeliDg8cbap - roode rei.boeken, tooneellrijkera en sle·
"petidon gang ...:. bij het' hugo.he po8t;.ntoor naar on
;.en waibekenden h.ags.ben toren blinn. hlikken zag
,ichten.Natuurlijk waren het "adar twoo Eogel.cheo,
lie iich- Diet in acht namuD, om luide buone mee;"lling te.eggen, want ze dacbiaD, d"t bnnne taal d ...1l

Somtijda

uiomo.nd" tor waerelJ -begre-pen z,~u worden.
De bearen reinigers waren getroffen door eeo zaer
~ondetliDg f~it ....::..;. zij zagen. -op Daar ODzen tO~eD, die '
\~,in ·dat oogenblik vermiljoen rood gevorfd ward - a]8
_~oorbere~dlng- tot eene geheel nieuwe oLJk1l8pping ,·.n
. 116 overigena weinig ,cierlijke .pita. Een van hen bad
' ~--2ijn tooneelk-ijker' 'lang- naar boven gericht en zoi einlJ

delijk!

~. ;-·---"~.'n WonderJijk yolk, die Nederlauders."

-'roeg

::oe _auder.

_

• Waarom P" -

_

HZ.ie eens, de loren 'is 'fc-rmiJjo~n rood. Ze Leba

, "ben vao d.~ oud.te tijden bar voor de vrijbeid geatreden, en'Du ' dekkello~e den boogBten toren van huone
, ,re.identie met. de frygis.he mute .Jer vrijbeid! DaRr
~ :,:zit toch _ pit,-in Clie lui!"
:
Mij kjonk ditg•• prek al .eer.onderling in de ooren.
<'De engol.che uit\egging was val.ch, achre'·nwend val.d.
' - maar ala -nu, belde -beeren hu-;:me indrukken zullen
','. bebben te boek g"ateld; zalernieta aan te doeo .ijn
',. en het eerbiedwekkendeDen Haag krij~t;tot .ymbool:
, . d. frvgische mut•.
, Om Ill,... een. "oord .vanv......t in 't midden te
breagen, wen.chik deze regel. te wijden aan een I..

ve~~;e p:::::~:e~':d::~e:~::::::~lk~;~:~i::~
begrip niet verdielld. Zii kll11 in menig opzieht wei
dagelijk .• maakvoller . waardeeriug .erwachten. Bene
tegenwoordige fy.iolegie oou seer moeten verlcbillen
met ' die van voor veertig jaren. Walk eon vooruitgang!
'Prijzen, loven,danken:"';' dat· Sou tbanda het them.

.. ~~peten zijn.
Bij voorbeeldl Geeoe atad ter waereld, w.... het
groot8Cbe. denkbeeld der dierenhescberming .00 veel
• bij ..,l,iudt, aJ. in ODze r . .identle,· V...u .Uerlei hnlp.
. middelen wordt 'gebruik gemaakt. om deze' edelete
.ordering .der beschaving alom te doen prY.en. Men
beeft met kracht geaproken tegen de monlteraobtige
muilkorYQnwet, wliardoor bet edelaardig hondenl'll8
zoo dlichtig in .ijne vrijbeid wordt belemmerd.
, Men volge bot, voorbeeld 'an Engeland. Dur beeft
.' 8enDli~i8terder kroon LordlJa,narvou een
" wet tot ., •.dId geb.aOlit, tegen de b..baartlcha ·vi.
viaekti~. Debeeren de. wetenaobep -altemaal hard·
,vochtige en ongelikte voortltandera ~aD den boog.t
!)8tre~Dlwurdigen geeat de. tijda"':' h.dd~ naedig
' geoordeeld, dat de ~. "feder· wep te beauhreyen
h<l11d,.kat oflronijncoudodienen . tot proefnemiol"
,00n. eon iwtenicbappelijk. onderooek in te stellen,
w';"bij. ookmenaoben' kOll!len "orden gehaat - maar
denooit genoeg te prijsetJ w~"eDde. macht van
Engel.,oo. Hoeger; en Lagei-Buia beide, heeft beeli.t,
dat het. beter. ie een onbepuld &antel menaoben, man·
, nen 'en Vl'Ou-. 11;.' doen amkOlUen . d""r gebrek &aD
'wetensobap """ .~ licllamelijk lijd8ll, tt.n wei de
'hmd lie leewm telnle meeU barltaaraohe fo'tering vGn
: 8=t!'dO hoDcIim, ..katiteIJ of konijnOll- •
, .
ditopaitlbl ......ru_.lQhoone.J'08identie .lch
_Iijk uiete te yeHijten.. M8l!. ••1 drinkbUken"lor
\ onte...~tWnorgeuooten: .dehand..n
..-.. ~. mUeD;'/IIeII al -.lIlIIerlimd.totmee r·

~t~oor ,all..a.untiJd . idmt, rulkvOO! 'tweelleq.

In.den grooten

'.. Om~t .hlJ. bang wasdat Raohel een~ broer had"die
bem mluobieu ..,n:au'l11lOlen. (Wienermewciniaobll

.lnhchtlUgen·l!Jn. te· , ~~komen •.· '1P,' het bur8llu.YlIII
den Eerst aauwez",:,tI Ingenieu.. vooruoemd.

(~,eue Wle;'!er1lliri.tit-Ze.ibg.)·

Waar .~B er" liefelijker en edeler .an~riftin het
ni~~hebJk .ame~leven. dan ~et medel\J~~ ~ het
?etllge, hart.erkw~kke~de medebJden! ~a&rU\tklemt ook
m dea.hoone re.ldentie.tad al wathierboveu vermeld
werd tot. on8terfelijken lof van ona. lier Den B:asg,
gebeo:ol io barmonie met de bel.haafde brit.ohe samen·
leving, waar .dwangarbeid otraf isvoorden dieren.
pl.ger, maar. wa.r een ruwe ...~eider .ijne e~htg~noote
dood s.bopt, ,met fde .ekerbeld, [dat gelQboe,te of
g.wone gevangeniatrafJ de.e; ..ak in 't reine zullon
brengen.
;t Ie nag niet lang geleden dat men' in de.elrde
kolom .van een oieuwsblad. eene' dringende herinnering

pr~a:')baar .medeli'den te we~en ten einde dea te
gemllkkelijker .•ijf :ulden ,.an haar tie hllDen leenen:
(FinaD.ielier .Wacbencourier nndBoraenblatt.)
'Omdat hij geen tijd had . nog een pOOl te bJijven
kUlllen. (Dingle.. POlyte.hniBohea lou.rnal.]
." Toeu.Jaoob .z~ne Btem ophief' - w......bijulijla
o!" R",-~el te gA~n bezingen - bemerkte hij dat bij
~~~. ~~t:~~:e~u8~:~it~:)om .~I hij geweend heh. Omdat, hijJlichun R81lbel'. broche', prikte,·. toen
hij baar onder bet klll9en omarmde. . (Weekblad der
Parijsche juwelieravereeniging.)
. Gekheid! Ala :a.chel wezeulijk een". knap deerutje
;::~b"::n~:o~:::t g::=t ~:ili,:~lke reden er voor

aan zomerdrinkbakken ,oar .'.gabondeer~nde honden

KORTH .GEZEGDEN. Deu d_m i. de meosch
hij bereid i. zijn belang voortfurend aan het belang
van ;allen op te offeren en .icb alechta gelukkig te
gev1elen ~"door het wel.gn van anderen.
•
]<'••zler.
zo~:ali:ro:v:;~,!::o;:t
~lk;~~:d::'II8Id, men
Goethe.
God .cbenk! elk. ,ogeltje zijnvaedsel, . maar bij
werpt het niet in .iju ne.t.
Ond .preekwoord.
GEKRENKTH Rh'OIITEN. De Parijscbe Uni.
veraiteit van vroeger eeuwenkon niGt dulden,dat hare

vond n... t een boo.gat ' 10ffel~kevermeldlD~ . ter eere
ID de wetenechap van bet.' dierlijk
magnetlsme, welke hooggeleerde man eene magnetiesch
olapende juffronw met een groote speld .uit .en beereudae door. den arm et8k tot sticbting van een • uitgele.en" pnbiiek.
AIs ' men d"e proef eens op een hond. genomen
had? Dan ware de sticb!ing mies.hien minder groot
geweest en de voorst&ndera vall de dier.nbeecherming
tegenstanuers van den profesor geworden.
e~n. h~ogleera.r.

Et" gaan atemmen.op'valJ achtenlwaardigemannell en

mluwen,.die het hooge gewi.btder m8gneti ••he veracbijn
selen .oorde weteDschapuiteenzetwn. Zij.weten een half
dozijn nlmen-fa.neminente bf'oefenaar.der magnetische
wet_eDscbap up een te Btapelen - zij' ,wijzen eene lit-teratuur &an O,er dit onderwerp, die den onh.bbelijken
domkop het 8cb •• mrood op de wen moet drijven _
inaar, (want aU,,8 i. niet. volmaakt). hoever zou de
wete08chappelijke ij.er 'Rn dergelijke magnetofiele,!
welgaanf
AI. een zoiiloog huu een. eoo half do.ijn namen
van b.kend. dierk,undig.1l citeerde, die al te .aam
gunBtig oordeelen over DarwiD.8 stelasl? Als_ een den-

ker hun eeD8 zee filo.ofon
bechten

BaD

noemde, elie hun .egel

Buckles denkbe-elden ' ofer moreele en

,oor de genoemde "eten •• bappen bobben opgevatr
Wijs bun vrij bibliotheken un, die de vordeting
der weteDl:whap staveD, zij zijn gareed tegen u de ge
bruikelijke volzinnen te richten, waarin de materiecde
!iekte dezer eeuw het godloochenend karakter dar
J

weten. hap, wordt getuchtigd. Maar

.1. bet op aOID-

ne.mbulismulI, magnetiswulI of epiritismUB Bankomt)

(Voor het Land.)
, Wordt beken" gemaakt dat op den \I October
a s. des morgen. te 10 nrii ten Re8identie unto.
re te~SamO,rangeene open bare inachrijving ' zal wor.
den gebouden voor den aanmaak en de levering
van eeu schavot,. ovareenkomstig de bestaatide
v~orwaarden eu tee,kelling met begrooting.
,
Samaran!J den f3 ~eptember 1376,
De Resident;
11172
VAN'DER KAA.

.1.

(Voor het Laod.)
Heraanbe8tedingten, kan.tore van d.nond.err'
teekende op Zatur<jag 23 September 1876 dee voormidJags ten tien, ure, van de Gouvernemente Tnm..,
parten van·naar· en door de Reeidentie P"'''''!JIJ'I'
RegentschdPpen van t· Jannarij f 877 tot en met
31· December 1881 (zie Javaacbe Courant VIlli 8'
September No; 72),
De Direkteur van
BiDneDland8chBesmur
, 1571
(wG,) O. BOSScmm.

d:::

::::t ~~O~e!~.f:::~:rjs'::~~~ig!~V~~ij~!, w~:::n~a~a:;
prevoost (opperrechter) van Porij. twee otndenten we.
gena het plegen 'An oon moor~d Iaten opha.ngen; 8e-

BEK.ENDMAKING.
Op M aandag den riff ell t"intig,ten September 1876.
des voormiddagB ten 9 uur, .al door den KwartierMeester bij den :Rasd van Adminietratie te So.racart<z,
ten zijnen bureelej eeoe -heraBnDeateding \Vorden ga.
houden voar de levering van 11ij_1 teu behoevo van
het Departemeut. van Oorlog aIda"r, ~ gedureude het
j.ar 1877, dan wei gedurellde de jaren 1877, 1879
en 1879.
De betrekkelijke ,oorwaarden !iggen dagelijka, aonen feeet-dagen nitgezonderd, van de. voormiddage 8
tot's namiddage 2 uur tilr lezing op de b~nx van

dert vervolgde de ,Untveraiteit den preVooBt met ver-

bittering, totd.t hij eindelijk veroordeeld werd om de
beida mOOrdenR&r. eigenhandig vao de galg 10.. to

:::~~:~~:e:it(>fe ~j~e:~:!r ~e t:i.en~..:: .ij'''::;;::~

z",uden wordeD. De koeleier die d.. lijkwagen zou
rijden moest in prie.ter ornaat gedo.t .gn.
'- VERSCHILLENDE.' OPVATfING. Bij on. i.
het volstrekt geen benijden.waardige omstandigbeid,
WBoneer men one -met de ringers n8wijat, want wij
aehteo het If kenmerk.•an .minachting en bespotting.
Geh~l aoders Wall het bij de oude Ro.m~inen; daa!'

den

dan

wordt er met den

term weteu8cbap

geschermd,

omdat "it zoo in de kr.am der heeren en dameote
pas kowt.
Andere atllo.ltjens, w&.aruit sen buitengewoon ont-

wikkeld ge.oel v.n meuolijden opreekt, .ouden in eene

de vingeJ'8 nagewezen t6 worden en te hooren; /I ,:Pie
i. 't." II
' - BiEK JUETEN ZONDER HOP. Bier en bop
"tin twee zakeD, die men hsast niet VBn elkander geecbeid. en. kan clanken, Ofi!IC.h. oon.~ dat~ o~ taluel nn juist niet in
de kraam van aile bierbroowero to 1'.0 komt.
De olldete volkatani.men -kendan reeda sene 800rt
YaD' bedw'elmenden drsnk uit ger8t e8tookt doch van
hop iB daarhij geen 8prake,Zelfte~ tijde 'van Karel
den Groote. die op
zijne goederen
liet brou- '.

we~e::ri:t l:nel~J.!

oelCs een beyel vau 't jaar H,w ..waarbij den landman
in geval ~.!l .traf werd opgedragen eene hoeveelheid
bop te verbOllwen, hielp weinig, In de eerote helrt

n.arspak heeft ten .lotte oog .tof tot spekulatie gegeven voor CafeconcertB·onderuamer., Men heeft on.e
muren beplakt met' een donkerrood papier, waarop
e.ne litbografie, voollltellende den bekeoden moord,

deel van den geheelen uiIYoer.
Alle. heert .ijn tijd ecbter; ouk de hop heert boar
tijd gehad. AI. heden ten dage eon chemicua by ean

uiterat wa1gelijk en atumperaehtig'· leelijk~ eo men
~uU~!5ii all f UAI. .i..iJ.ib',u UglJ. 1'vi~o i.lA-~ }'l:u'WouJ1ull: ~tJ
crime du Hunen.park. nit Lalle. schijnt binnen de
gren.en der ..et te liggen - maar zou een weinig
medelijden voor andere ruen, dan voor honden, konijnen en mourd.",...... niet teven. pA8.elijk. zijn in
on.e .cboone Eiber.tadP
Medelijden dan met on.e oogen, die .ooveelafecbu
welijk l.elijka dagelijkl op OQze muren moeten aanacbouwen! Medelijden met on.e kinderen, !mapen en
mei;jeo.; op wier jong, ontfankelijk gemoed.oo'n
moordlitbografie een yerachrikk.1jjken indruk achterlaat.
Wat mij hetr&ft, soo ik een middel wiat am eon
weinig meer humaniteit in onze maatlohappij to zien
bloeyen, ik gaf n er het geheele gens canina 'gaarne
,oor,teo ge.ehe"ke.

Gelllengde Berichten.
Genesi. XXIX: 11. Op d••en hijbeltekst, lui den·
d,·! • ~n Jacob kllllte Rachel, en hij hi.f .ijne 8tem
op _en

weende"~

z.ullen wurden verkocht:

, Vijf kralldjallgs SUIKER.
waaronder seer mooije kw.liteit,- Monstel'll .iju te
bekomen bij
1558
G. A. WERMUTH,

II" V d t'
\' da U: dez r
p myoe 'UI~:n U~!rd:~O ve:~~cht 1" e.
VS'V

a

CH no. 1853. Een kist
2 balell DRILL,
Z••be.cbadigd aangebracbt per 8tuom.chip ,Voor-

w~:t:':J

kapitein GRAADT

~.,

.

'

<ull.n op Vendutie Tan VRIJDAG 16 deaer
worden verkocht:
5 dozijnZwarte Stoffen DA.MESLAARBJ:B8,
10 paren Berljjn•• b Zilveren ~;~BNDEUR KNOp·

.

Batavia dd. heden.
As;.gekomeo, het N ederlandache Schip ; Admiraal
de 4,nijter v.n Texel' en de ~Franacbe mail.
VOl'trokken, de .•toombool Java via Padang

1556

rG. A. WERM.UTH,

'

Atontprix

Ned"rI"'d.

Aanges1a,gen Vendutien.

zal op mijne Vendutie van VRIJDAG 16 deaer,
-

DonJerdag 14 Sepwmber. Van onuitgeloste pand,
goederen til Krangan door den pandhonder Koh
Ingtjoan Voor .ekening va'! LJ.Bt·andon in bet
loeaSl. ,van en dOO.r . Bonma en van houtwerken
naLij , bel Spoorweg-atation voor rekening .Yan eU
doorP. ,Bnijs.

I

AJ)V.l!iRT.I!i~'l'IEN.

I

Bekead'IIaki,.g.

tate.) ,
Omdat Bachel hemeen tik· am de ooron gal.
{SJIOd-Zeitung.}
Omdat ook bij niet b..tandwu tegen het natuor·
lijke ge.olg van ~noegen, vreugde en geluk. (Ber·
lijnaohe .Zeitungru. Staats, und gelebrte S.. hell.")
ODld&t hetmeiaje hem geen twee' en ..,en toeatoud.
(MDniteur ani.erael.)
Omd&t bij ...pijt van had dat hij :a..bel niet reed.
reel .roegrgezoend had. (Timea,)
OlDdat &ij OlD QOg.""" IUIII . · n08g, . hetgeen hij in

1667

V~~ ~~O~~~~,:,::.

A tout prix

II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""!!!!!!!!~,,!!!,,"""~~~""""~~~

Ve seer natuurlijke Haag: • Waarom toch weende
Jacob P" werd oldua beantwoord;
Omdat hij een '&ot WaR, die Diet wist wat gaM wal,
,Veralagen der A.,..t"mie fran~&iBe.)
• Omdat het mei.]e hem ge~n kno weerom gaf, (AImNllICh rur diil .Iegante Welt,)
OOd8t Ha.hel dleigde het aan mama te " ..lien ••g.
gen. (Pa".hgogiech". Ze;lecbrit\ flir Pen.ion.-Ineti-

oVa 1WIeganheid niK ..uurfde. (Beil. . In' Aoga.

G. A. WERMUTH,

mijue Vendutie van Vrijdag f5 dezef,

bew hartelijk uitla(;hall. De brouwar ken dan dat kunatje
.1 lang.

TELECRAMMEN

JULIEN. puikebaliteil.

500 pikols KOFFIE in verschillellde soorten

:~~r::~~~~e::::d:rmh: ~:t~:~e:~td:~ _=:: :~:

4

sijn.

1111

:~; ~!~ ::; l~~~!~::ep:;on~::Jij:"r,d:e~n~:;:=::

sijn de meest uiteenloopende cum

mentaren gemaakt. waarvan door een !iefhabber de
,ol,ende ver.. meld en voor de vergetelheid bewaard

VRIJD.A.G,

a 1 dozijll ST.

1565

!etw:~Pn~t ~::i~njv:rt~::::; d:!~&ebi~:'Qe:;:~8::::D~

die h. t gebruik ingevoerd hadden.
Het langat vunette Zweden zicb tegen den hopbouw.

by

rollen nag worden verbcht tot .luiting van factuur;

Nog ju 1530 vaardigde &0-

belangstelling, die nauwelijkB behoeft ooder te doeu
voor bet .plinteroieuwe 8Cbouwepel van een luchtbal
Ion. lJe belal!g.telling voor het aC•• huwelijk moorde·

den ondergo.

G. A. WERMUTH.

ning Hendrik VULMO .treng verbod uit om het bier

nieuwe, fijtiologia dt'l" l'ij'iel"stau mooten galevard worMan toU kUIlDen- Doe men: elm open brief san
Cen moordenaar en tucbthuieboef, vergeze:d van - eene

den.

op Vrijdag 15 September,
1580

10kistell

::!wg:::ij:tel;!Dfo:e:atet'u"e_

hop~

VAn

~_ _ _ _ _...c:._ _,...,:..._~_ __

ger gebruikte b erkruiden verdrongen te hobben. In
"HDgeland drong zij zaer lnt door; de ale aldaat' blear

jaren lang zonder

voornoemd, en

Commissie f7 end'Ntie

I

bier

Kwartiermee8te~

teekende,' bij wie aile te...lre verla"gde inliehtingen
knnnen worden verkregen. De billetteu van ins.brijring
moeten op den dag der aanbesteding voor of uiterlijk
ten 9 uur teu bnreele van den aanbeateder .ijn belorgd,
De Onder Intendant dOl'
2. Militaire Afdeeling op Java
1539
FRASEk.

I

.1

De HoofdIngenier 2"~;
Bem aanw.'",:,IJ Ingell1eu.ri
,1. F., F. M.qRr;

1566

inteUektueele ontwikkelingf :AIs aile. W.lt door Faraday;::; :::: d~e,:;:~:~ ::.z~~o b:::mJo;:t'::.':~eth::r~
over atmo.feri ••• b magnetiome ge.egd i. een. beveoheid v.n .i.b.elf; • De voorbijganger. we.an mij met
tigd werd door een gelijk aantal acbtenawARrdige gede ,iogers na," 8nPel'llil18 zegt: ,Schoon is hat met
let\rden - zouden de kampvechtera ,oor- de loir6eB
fan profeasor Donato daardoor eenige b03gachting

po~eg .XlIIIr. PeJq.ionganorerh-,

aftal'l!ing~ kan~ \IllIXimnm88l1Jlemingt9mjlSjJ.2%.

worden verkocht:

BEN GROOTE PARTIJ AFBRAAK.
1555
G. A. WERMUTH,

Vl'ijdag 15 dezer,
.al op mijne Vendutie A TOUT PRIX ...orden
.erkocht;
1564

160 kiatj.. W AS~~!~~RMUTH.

.

..

..

...

.

.

' Puik8lfAeQQltadO~~iIttletsfIDS, i· .: .V09!~a~)~. ~~.· &· ,J.~J~\j)~." ~j' ;.'l~

;'~~~' ~~~t'£~lf' ··/ ,~~j~;;1Z':::~:r. . ... ...,"'.De.,a~ Z8NlliBr.aa4d~laa1ubip'~'I, .' ~Olld~R~~d6nt. ller'.'1'~Az/gtdlie. B01entandiili.

Oe Nm.. 1~($ea~ · ~'·~lf-.i#.,~"ats;~~P!I.
Oll:..AL.del'-d· b'" IJ·-enB...·od iSSl-'aalBchlHlpI1 '
e",'RU
rita ISC ~. mm- .
t'.i'J--'~"ftMLld.

;'"

D

-l! ·'·.· ... .
,f ~. '

. 8W1U!lIliJ~ f ·: 0.1 . · "'i :,'"
". , '
De ~ eil 'flra~~.Ass.llaatschappq , 008terIIDg.

lIe8ra/ld j Ass.:· laatscl@ptlydeDosthoek,_ . '.

.loiten .. ~ , yersekllJ'iJlgen . ""t ge.Oo8 oond.t.sn

:

. > 1640

r;l'rGfI6.~' ',

'

O
···N··ZE
' ''
. .' : ,..;. ··.
.,·. T..I·.·· J··..· · D
.. ·.·

en

0. :1 'Zes... 811 Brand '

d~I::9 met

'~t;6,

B'tl~d9t~d{Jt "'ordoG UUfODomen 'OIlJ . ~ei~

uwi W3;u · vo'orooftmde' M.ltlch.ppijen

,!lom., 1 Jan. 1871.

C. A. REIJRlUl

.
' gevestigd te Buano; ,
De , cioaergete.ke.ndel) tot . Agenten ' benoemd .ijnde
••n· 'genoemde lIfaatscbappij, .ijn be.... id ricieo'. tegen .
Brand., en Zeegevaar aautonemon togou de alhi., gebruiki!lij~e premien en condition, '
(2607)
E. lIfOORkANN en .Co.

Ie CO. ~

pj~kle8f· Sauces, Jams, JeUice, HerriDge isla Sardiue,
nacon, Hams. Soup, Plul1lpudding.

~ 8a~erk~bl, CarroHen, g~iine Erbseo in woin, in W8,S·
Ber Ilnd gestobt, Cuowpignona, Brecht8pargel, llouillon,
Cervelat~~ret, Mettwurat, Leberwuret.
(1370)
.
etc.
etc,

Per "Voorwaarts" ontvangen:
EN

.

Nd werk en Sl)oedil!:c aRcv'e -

ring wordt verzekt;rd.

mot IIUlrmereo bladen op groen en bruin gebroosde
voetetukken,
SORSMAN eD Co,
(1372)

Bazar.
Hand:t.:aairnachines,
Naaimachirie. G..... D.
B. KARTHAUS en Co.

Bazar.
.~= I':: : ~ ~~~; : ..: : ~·1:

: : ffo
.

TaI.I~'k.'i'J.....gS~.~' B.:.. !:~. ':!:"'~"."!::~.'n: ~rt~
.'

•

B. KARTHAUI:! en 00.

,

"

'j'

,fJJlf.E.

-;-

B'~~balleD.

'. .

GL.t\~N

e.n vele
.

.

, V<lor huiselijk ' gebruik

Koperen' en •.lJzeren HoUlschroeven

-. .. ' " van yel'8Cbtllende afmetingen. .
. Draadoagel. van' 'I; tot Ii IDChao;
Koporen.Bang·. ·Kaet-, Kist- en Lade.loten. inateek
en oplag Deursioteo,
(1866)
aOESMAN eD Co.

~n8elScbe . Geldtrommels;

Chubb's llang- en
(13M) ' ..

.:. ' , .

Kastslot,~n.
SO:!YlMAN en, Co.

~~~~~!eA~~~~!e.::a
Z. •M~ KAAS in 'blaas.

BOHSMAN en C" ,

(1367) ..

]g.bORllhouteu
flimrell

te

bekom\m ' hij .
Mo, NEILL

CD

Co.

Afaleft.lierbea 1)ar~; 8·.

Moedei<taal ,

CorrespoilJ~nlie

•

in de

826

5al1l:ar{il1g~:c1le Zee-

en Brand As-

o.a::e~~ol~r!:~l ;!C~~~~.l~~Yi:~~edm:ev:~ · ~?::~::~:g~e~

B ~.bap.pij en voo~ aa~Jeelh~ud i~rs tu ~~lt4\'i. bij de
AgeQteil de H •• reu TIE !! BMA.-I- en VAN KEROHRM,
.
Samarang, 12 September 1 87(j,
1552

N e d. Ind. Stoornvt. M~i.
H"t ,·iuc·m.chip

Qij4#,
1>0 Agellt6D.
Me, NRlLL .... C~.

Holloway's Medicijnen Stoolllv.-Maatsch:· .,Nederland."
1J(

'.f:.LP. -

G~I\'IW"i.~ i " .. Di.u-r haot. -

'''elli.,

'''it
-

~~~~~!:~5i:~:! j~:tl~S:T!:~!j('.~~~~~:'"~::~
li~·o ~~~:r~ )'~~f! . .. / • I".·ij.· ! ..li Tn/I, t a
g

fu!i"taoll •. CU';lS!ANS '" t.~, h~tl

A..:.

~.Il~ ;:'0, \'O ?ti"t

Y.h.luapa ·W• .K. RA ... A 50:0 ~li. N OL.!J !:o. ( :/.> e.=. (U ~:.N!.l~
'. ! . ~ua. I. D. 3LlU ....lug 1• .a. • • S.t.ilJiliL .::.1,;1 ...... ;; t iUlI."·
~A.. ... l \ _
00. III UB,uut · k.OLil'l-" ~ 1.)1.l. \if ~ N::L~; , ~. q, T
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C........lle. en Braadpannengeemaille.rd16.
20,
22. 2•• 26 duim. . · . .
l,r:"';."...;t~~n . ,emild ooor Soep; Aardappelen etc,
ll..r vertiDd<l ·. W.terlioUele.
BlikkeD KoOijkanDeD, .
Petroleum KoOkm~cb.ineUlet ";nd~ [iit, gcelk"por Alet
ketel ·en . m~lkpan: .
.
'"
.
,
Petroleum Kookmachine iu IJ.e. ,uet bli~'ken ~dd
eo melkpan.·. ...
.. . Dito' in ij... met bliHeo katel Oil ,uelkl'au.
Petrol.om kanDen blik.
Gelei '''''men blik '. Ii st8eugoeJ, .,
Etenadragere wit poreelein:
YakanneD in. pleet e" v.rlakt.
W Ul'1~ poreeleioo ·· Borden, o,al&e"cil .o t8)'·80 grnen'

;:r:;'",:::S'iolieIle,;' van . RUmER SOLtNGBN
Lepele8l1 VorkeDB.rlij~b.i!fer . prilllahaliteit,
KOIIijl!lOleu, ,:
..... : . : . " : . '.' . '
Di.".... Criet.al.erk .......nd •.• Taf.l. en. deoer\ Sertieun,

'. . " ,

, B, KARTHAUS & Co:'

HET S:roOMSCHIP

<8

~.!:!i ~.: ~a.1e::~/~:k:~ .\~\ii~~:'Il!:i :~:~~~ ~:I::

lraad:.en d.~ ""tel no u. uc"'" U. want I.Qne lu l!=lI met ';o.i"J.~l LafWlom.en.. au -\ill ull gNd 0}l de sijd.:..::. du o!2J'!.lJ'li k qune
~ bMeo.plaa· ct.
4at b!oe.d .. 'e. ... n;"e~Q . ,~U"W .,.,r·
berd. werkiDl» "unit di~ 001.. 0 . tt~s.~'. B:,i...ic . mi6.~th. tI, " c.lll'll

.
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De,

Oon&k_ "uar nrsW1t. .. .Ir:i'T!,i .. !ie-' ta wo ·~!!r.!oI :I It'~i' ..... ,f .. -r::,..
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" ... bat belaD.,rijk ~h! wer ~j"torru. , ot.aer ~ollo . .r'•••ha.a-

& Co.
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BAZAR~

half CrIata1. ,
BUS
'

belaat ,ioh
~t; ~ itt;

1 553

~i~o..~~:I:O~~' ~=.ek:~.I~:~~e::

FIL TE RDO Elf,
U87

Met het inkoopen van:

ParbscheArtikelen,

j"ar v~8tge8t.e! d op tit'tl · j1erc·e nt ·of · !:)() Gulden l:er
aanJeel terwijl het r"! 8l·r~·c :. . flJnd6 . wt"rJ gebragt op
S60 CO .. GuIJoo ,
Hat dividend ie beschikbaar teD kantore dar Maat,

t'alt t'~U hl!i/z(llIIEJl,-

~IADU · R

A,

KomDl.nd. ~ t 11 .. BE.IlKRLBACH" d . SPhI<.l'ICKBL
zaI \-e rlWlCd(llijk in de eerste hclft van Oduber a. 8.
Vnn Data.\'ia door het Sue~k&Daal nur N. D:iep vettieltken,
]fadjng .. wortl_t ~ngeD~WeD, .-o~r. bijD~ : .~1I ~.. havena
.E uropa, "t".&8r"f"oor d,irel'tc, .l.'ogD088euie~bn worden

in

af;;e~,en.

B. KARTHAUS en Co.

. ,

r

d e r " Ji:ldI, 'f:;;turgOO8 ,66r 7 uur, ·

BAN D A,

BAZAR:

.

h:: ~

Oezogooerder VAN I,UENEN,

Bloempottell, prachtig geschilderd.
dito
Blauw Imitatie Japallsc!t.
10M

'

v·e rtrekt d (l ~ If) dezer, ·des murgeDs. naar fir.gapore
- ,
via Cheribon .

B KARTHAUS en c."

tdn acha16D. .

T"i1_ Duebe.e ',cen . W...,htafela met Mal'1,. .. reo
bladeD. c " - .
1889
8t'H18MAN en ('0....

Buue;l- en

•

W~~~E~I)O~::e: :~;~~t:l~:rr!: Ki~T

-~z;w..

Cia. K&nPFERHOIJTElW KOFFER8
Ule' kopel' helllllg in' 4 arooUen,

bij SOESMAN & Co.

bijgr.l~(}l!l

het Ho. ~l t1u Pavilion .

llfUl8t .

''''BOOosCIIA[lpi':N;

.• erbaJUl,

.Nee! ui,«esprokeo door ael TribUllai de Ia Se~:~n Kmei!~

n"ltIUORD,9~--II"e .. 137d .... breed.

15,1,8

,erkrijgbaar oadbo!legen - prima K ..aliteit Kolllj. in
IIkken van 10 en 25 katje..
1888

AanzetriemeD,

BAZAR

'.

CHUEE8CHE H .' TTElW: - ROOd,

- in ltell'1ltvao6 en 7 dvzijn met en roDder karaft"en
en ViogerglalcD, poreeleinen Eet8erviezen.
(1369) . ~.
SOESMAN eo Co.

lJis1ltullt,

vlak

_811j·O,lite iJ!{({//8Ch(JP/JIJ~

{Ti,dI".,,,.

ande~.grt!;,r;.~AUS

. HRIIW~N

AU..D l~ui8 Je!t lUu~g(,1l8 ~en 7 uur.

,. .

invloed roor de huill.
Zij lI.fUll op het aallge;icht en i. ""ziehtbaar;
zij geeft d,.. aall de 1I.id "'.. nat".tt)k"
ell. .fa3J
207
9, rue de fa 1'Ilir.-Pari.. ,
~Uel4· xeme zicn i~ acllt CXJfJr Jtamaak en ,:uvalschiug.

!; .. ~!..:u i-'L~':':L~~5 '

.

:j'l\OJ~L

dun IJeer

::;l'liEEKUUR:
t~ '·' ~u~. ·

i,

beTf!iJ fl it

BOLLO ... .,'. PlUU

::

B· ~ i,:.l ON(t, .n·~ .b~·t· I;.~i~ .I~tiit · ~~woGnd :,door

Aao Iulis· des ~~~~i~ltia·g~

DE
VELOUTINE
"en< ,pecial. POUlJRE DE illZ

Por~ele.inen Tbee8ervi~zen met ·roode · ot i.wart-e ooren·,

~:'7~~:: ~ ::!~ :4::~

18 V'ERHUIBD

UBtlr

o 0 g 1 ij

EUZlims,

, (H28)

en kleioe.
Aleoti,e8,
Statuetten in Brons en Terrakotla.
Toiletten Ducbees6 · met marmer.
Toileupiegel. met _rmer,
Knaapjes BroDe met marmer,
Cri.talwerk mot silver gemonteerd.
Dra.iorgel. met 6 air8,
Preaontkoppen voo. Dame. en Heeren .
Pre••ntglaseo.
Spoo••eglD&lldj •• met en tonder inricbtiog.
Landmailkoffe.... solid. van leder en wate.proef.
Handkoffef8
no.
do.

Ch!~~~r~:OKo~j:~:en.

.

15640

DOCTOR ~ ARNTZENIUS '

Gouvt.

Jouvin Handschoeneninalle Nos.

Carpetten groote keu9, vierkante, ronde, ovale} groote

.,r:ch!?:- .... 7._, ;ill~:~~:~

1 'r.folWta met 12 Ser_etten l'olldom Bud.

Stoomkranen, Stoomwanometel'B,

~::.~~~:,,~.en.

Uitverkoop it contant vim
M:7~ ~:::~~t T::~oeo~ ~;:, ~~~ d:~ ;,:;~lti sf/or &:~. 11.80

"

Hooden. lOMe BO<lrdcn ill groote sor.tering. groole
kenoe vall. Dasseo;' wilte en gekleurde Hemden, 'l'oi·
letarJikeleo, S~ ItHij~ I' werk, l'arfuwerie, ee~ grval_
' as.orliment Odenrs 1 qualileit voor Dames (uit het
Magnzijn dll Lonvre) eene kleine collectie Peignoirs
van lijnwDad eD pereale•• prachtige . Kaminen. l"au·
lllisie artikelen. Ueinlnnrs, Collie... l'arures. Braee·
lelt<ln.

wa~orpei'8.telliDgent · Waterpeilglazen en Ringen, SnijijzGra. Ratelboren. Koporenpijpon. plat en vierkaQ.t Staal,
Moerbo1Ueo, Klillknagela, ))rijfriemen van 2-6 duiw,
India Rubber. van '/,.-'/, dik. Tacks patent Pak·
king Y,-l'/, en aile mog.Hjke macbinerie·benoodigd·
hedan.
R. W , DEACON &. c."

fairupe.

~ .tie~~;e:~~:~:~ii:;;f t~:~r1"::::1<:.:~~so~:~

HEEREN en DAMES ARTIKELEN.

BAZAR.

Piano- en hoek-knaapjes, '

.

~':i~~!::::nd::or b~o:~e:.a~i:~ :~nr:~re~~~~

van alle Bourten van macbiuerieo _

BLOEM-ZADEN.
.
. SOES~AN eu Co.

~ : 'EENE::JONHK: nAME

LtEFSl' JrIl!:l' op een:'4er boofJplaatBen. Lot A ..i.~ll'

DE, DlIIECTIE.

.Ee.n e . ni e:u we ,wrt.er iog

". .,'

8aDiaralig.

lHt P:ll"ijS ontvangell.

Fabriek voor stoom en and~re we~ktuigen te (1354)
..
Soerabaia.

VERSCHE GROENTEN-

Boofddtlpot M i.d den •.J,. va: .

, 21S . , •. ... . :Dlll GRO()T KOLFF en Co.,

zo~kt. p~aaUsi~l ~ : bti .~elle

. !,3.-

~PR~~ NCI\Ji~LJ wier .goed ..~rp,n, cpge~lagen in

SCHILPl:jJH.O(:)~·-I.r.r ..

Te,ene verkrijgbaar

Offici~ren " . "

H

dflJ0t pakhui;'j aan den Gl'oot en BI)01O mog ten-lilijken beschad'gd ie zijD . gelieven """fv.a n on[flid~ e 
Jijk · lel' coustatering · kenni:i !e . geveo :tal! de J~ :lr:
loe door den }load vali Ju, liti e LeDoemd. Comllli.·
s;e. be,180nde. nit <le ileel'en C, KfnTl'DlF:L. · E,
NOIlD&~ ell F. '1'. SCHI,ET'rK
De Agenten der St~OIllVt. jUij, • Neder)a",J".
1570 .
.
J, DAENDELS el! ·Co .

bericI.t bet S4warangllOh Publiek dat bij S.·
IDarang ,erlaten beeft, eene coJlectie ~ij
ner BYOU TER18 N goetale.ra
latende en verkrijgbaar stelleode
by den Heer

De

.

HEEREN ,ONTVANGERS

, Wed , GOIYI'SOHALK:

P~te·J S.-rdiD·ee 6~n8 arew, Olifes au eel, Oliyes

"

e~D

BloidlZ~nJoeningen, ble~1<."cht/imidontttl!1ti"''''.'

. i-AAy.: 12._~; -1IAt4wia; VAKOO~P; l'I'C"

van goederen,llaogebrag·t met Ijet stoorn~.ehip "A,!l.dllm". ~olOmandant It .BE RKEI,BACH · v, n,

Hil§

fdCi~8, .Huile d.'oJive,· Cape.ra~ etc.
-Frui~ au jus at .a. l'tl8U de r-ie, Sirop de g roasei HcB, nwboi8e~• ..capileireB> rOBeS, Cerisee ..Jlorgel1t etc,

(321)

vall

1(;68

r~ N. MASTRODOMENIOO-.w

Soep, ~e,,,gelte. V leese h. Rook· en bl:oam.alm, Oa~en·
hane, )l.~o~vlea~cb en Saucij~. de 8ulogno, A&perges.
Groenton ;on ge~toofde Vru~h.ten in heel. en ~alv. blik·
keD, eo .i.n flesachen , gt"droogde Vrucbteo, Macaronl~
VerJllh!elli~ eu .~o'Wfiguren, Koek, Suikerwerk euz.-

.

'~iedeo

"

Ei\(IEL~':"E "Km\Z\llELS~ ·. t:OMPLEGT f 3;;.

pro.,i~ieD ~!B.: ,: •

~.; •••rS~:~t~!irO~lJl::t>l!7; J..~"lgoeci~

of meer abonllem~ntskaarl.n echter kunocn

Kmderen. hene<1en 'do \\"33If ' jaor lJetal.en .• .2,GO

Niet goecl, te..ug !
1513

zijn · wedel' ruiIn voorzien

L it t 10 Wan;' er.
003 " .

tWe8'

b.llisgeiin lIuarvan TOT HJlT .<AN·
gehfllik waken; ,
Blliteo ' aboDoement is de entree per persoon eo
per svond bepill\ld:
VOOI" H eeren burgor'; en bun <lames 01' f G -

1636

• an ' Holl.nd.ah~, Fransebe. Engels. be en Duittlche

1526

aile

Gekl ....d.... Waodel·. Raia· eo Bal Cuatume".,
alo mode :
Kinder e ost·umes ·en DoopekleeJs1"8n.

en ·Braod·Assur. 'Uaalscl/appij,

'sOISMAN

O. T. .vanDORP ef ~:.,.. ,

compleete .Britidstoilettell

bij

(23)

Tweede .Koloniale Zee·

vaD

Beataat voortdu~eDd gel.genbeid· tot het ·Ie.ereli
, eo opmakeD ,an

- ,taiBa
III\1e~c1l1,'ius"
'en

YtEIH1Hflt£NO,f

Ie gaven vooratellingen. bedra..gt f 24 .... .

' ' , Het· aboDoement·' i. pereooDlIjk, Bij hekDill!len

TokoPtU naer.

"rll.nd',erze~eriDg Maa~eblippii

•.... n • .,"","" ... ·nRIR·1Bi

aangebodC!l. •
...• . .. .
" ., ... .
' ,
• De prij8peraboD~elllentaksart iDclusUlf een: bll:',
sllrokeD- p!i.ata .voor, de eeratc' aeht hialioDnem.ll t

TALOSNO)lEN AUONN~ ~iBNTBN

Ass;! M~t$.ehappU.,
H.i.I~·.

~.

register.

den:l8\iil' en
B. ·';" .' ; ~I~.·.i,;.,_;. ,;f '·.I·n ..
" V~D StotH .u.:.tir.hide gf.o.otezna
.·.· ·tder .SI).
~·"('·lId,ei,I .k(l~t1~!Ji:

'1li pONS,TANT. diezicbdoartOAw~JwmeJldbe~ft

ophat gebied Van Stutkonde, Geacb.edeDls. ~~d.
eO Volkenkunde,KDlJ8l;en;' WeteoBo,bappen. ·N'J,e""

'tevaoB tot v"rvolg op alia beat.ia"de J~ooyclopedieJi
met PJ;"TllN en lrUIlTBN,te ••men .ZBS ENDER'rIG

zjlhl!lI!~~ilf· ~le1It*iIB ..,",'&1r JlAo,mAI!J

NrE
.."."
' . ~el\
. Heer
",TEl'!'
AMlCl:rlAtenovemaaoVlln

_ ,
\n~rkwaardig-~ge~rtenil!Sen. o~zer:.~ageD;

b~;~~t~~~RP b:'~.h.t lokaal ...n de Heer~~ •. ~:~d'v:~·;;'a~i~a:e:ij~o;e:: : : ~~·:~~~~~t:~~:

-" "., .. ',,, " G ,' llTBL'LlNG 'Direkt •."r " "·
(1268)
, .,
"gent..

f"

'

it

1\.G RuN BE ({G.

." .

.

d.e:~~ Traebt en p8688~e ~81i~!e m~ ·sieh teowen-

ole ,AgesteJl,

15!4

H~HlQk('r,

J,

DA~]l:1)RLS eft

Ba~,ia, ~,

werkt .tegen billijke

0,.

S"".ra:"'i..

Knor!

(1)

de:~:~.~~~;~~,~l1 : ~·~g.~~r K:..~ (~ . g . " w~,. ,il wt
HOEZOO.

1407

MAGAZIJN

~~:';'~~;i "' Eeu' PaldlUls ' .
~~~ l:et,,,,no.~.b..1 Stnoml>ootkan·

blor

I.IZ~~R ~~N LEDlK!\ NTEN,
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en ....11,. WI....
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ra ou
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