dagelijks. Zan-

en Fe~std~en

uitgezonderd,

AHON NEM EN'T<.;P'RIJ s:
Voor gehee} Nederl-Indiii]lD.-per halfjaar,
• Nederland
•.. 20.- • .

C. ·BosscherenMr;G. 'l:'b.
H. Hennij '

i.

· zoO~i.reed8geruim'm tijd bij.:' gerucbt behnd
w·";'.'·
,'t . lbans iekerh·eid. ·gewordeD. dat ill' Direk·
. te~r .·van . bimieo!iindsch be.tuur C. ROsselier nf·
treedt.
. Die tijding iam~t leedwezell veroomen .
Bij deoptreding vBriden hear Bosaeher tocl, als
DirektEmr · vaD.biDnenlaudechbe~tuur "erwacbtte de
Indi.che; maatschappij. dat nueinileiijk ceris ,{roote
en ' irigrijpende. veranderingen eoverbeteringen op
iiji,.>tooratellenen onder zijlle medewerking 'wllden
t.ot st&rid :k.omen. .
.

teleurotelliogen bloot. Zij mag 011 gaan rO\1 wen
over 't onhNlg verhes van een barer krachtig.te
manneo. Sic transit gloria mundi!
De mare verkondigt te vens de benoeming van
dell heer :Mr. G. 1'b. H . Henny lot Direklelli' vau
binnenlalldsch bestuur.
Donr weioig

opbeurende

ond~rviodiDg

ielwaL

I

DienttregeliDg ill!!' Stoooo5cbepen over de Uland

II.
9.0

I.

30
30

&gt~atigwaa .die h06p . van hen'. die ' de ooge·

. Doch. welke ' zijn . de resllltaleo. -

wat v'ao 'de

811liting dor Engeloch. Mail .ia Batavia. Muntok.

·.:,~l' w.~~ooi~.iih-'i~; Jel' vt'.t-"'i&I.l~L~Ug K"IHH'Ot:1I ~ Cl~j."1:"'~
de ' berg heaft'n muis gebaard I

W'~ke de ' r.edenen hiervan ook mogeu .ljn.·is . 't sene tegenhOllding. van eon millioter van Ko'
lonieil geweesl. die op . Java oog geeDe rijst had
gagetoil en on weldra, "'olgen~ gerueht. al.' ';'1"""
excallellti8~ dat voedingsIniddel io oos midden za.l
. kQmen proeven. ':"'i8 't eon d'var:!boo.aen ge",e~o\
vao .·eeil collegai die, tuk op eigell reputali.? de
. bron :afiiloot' om den 'bereules de .benoodigd.. laafnis
Ie .·knllnea doen wei~.reo , ..:..:, bO!! '1 ook zij. welke
giseinge~ ~r ook gemaakt wordeo. dit i. zeker. d~
Iodie ~Og . nieLooder de ' gelilkkige landeo · kao g~
i'ekend. wordaQ.;·tNoodlots.tell baar nog altijd ase.

-Fg ;U TLLETON.

~~

28

OOS dunkt. dat ~eDe bave.tigende beantwoordiog
vau 't eerste gedeeJte dezer vraag de juislheid
nabij komt.

:t

:Aiuu,," eo olllg_pore.

In d. maand Septomber d.n 19.
• Octob.r d.n 7 en 21.
, No'ember den 4 .0 .1S.
• D~eomber d.n l! .n 16.
FraWleheMail .i.Balolris en 8ingapore~
In . de maand septomber d.1i 16 eo 28.
• October doo 16 00 so.
• No,e ..ber d.n 'lS' on 27.
• .Decem""r d.u 11 en 15.
.' Het .Qur van oluiting Uo .ieed. d"" namiddag. te
II ure.
IntnuCb.D wordt un bel~h.bbend.D · nij g.laten.
ook op antkro dagen bllJlll. brie'.D alUl b.t p08lkim.
toor . te doaD bezorll"D. Do door...nding b....n otee@
plaats p.r eerat.ertrekkeDdo poet.

PRIJS DER ADVER:l'ENTIm:
1-10 woorden vooi't)veepIaafsingen I L;':"
EIke herhaliDg de: helft,
.,.

NKO.~IND. STOOIVAART~IIAATSCHAPPIJ.

kleinmoed. ig gew. orden, - 't is waarlijk on1.~ schuld
2!
niet - vragen we ODS onwillekeurig af: is die ver·
~~
scbijoing in den lodisehen !lllloleosars - hemel eene
26
verkwikkende _aste ster of eeoe Jjeweeglijke OOll'.:
kere planeet?
, 26

Mr. Hennij toeb, die sedert eeo kwart eeu w zien
in verschilleode boedaoiglJeden in Nederlsndseh·
zonde lQGStanden. k.eooeo eodoordrollgea zijn .an
Iudie bewogen beef! eo er " t . laatsl een sieraad der
de 1).90dzakelijkheid eene;algem8eoe; .naaDwgewtte
Batavinsehe - balie Will!, wag leB regte geacht wor·
berziening yolgenldeeiscben des I ijds. En goons ·.
den de vereisebten te be,ilteo • .om zijne positie. Ie
zin,; Wad te misbillolkeo ~et "ertroDwen. dat men . ov.rzien en aan zijoe beBtelDming Ie voldoen·. Voor.
in ' dien energieken. rnetveel kenni. · en e,vllring
zien van een belder boold . zal hij met zijn kraehtig
ver,ijkleo hoofdanibtenaar Btelde.
verstand de hinderpaleD wal welen weg te rDimen.
die reed. zoo IUDg de' geweDscble hoogcrevlugt
Menuoemde bern .tberigrtt man 00 tbe right
place;'. ~ aaodaehtige overweging' van zijne loop·i • aan Indie's vleugelen ontbielden.
L~rien jllistebesehouwiogvau d. wijze. wnarop
Moge dit vooru'ilzicht UnlC bovenbe!loelde teleurbij; reed. in 1853 .• ieb ,,1$ g"-e3tkrj1Chtigell lUan
• telling temperen. Den beer Boaseher aJzoo zij de
oodersei,eidde iDeeoe hem iD de . MolukkeD opge-. gevraagJe rllst toegewenscht. eu den heer Mr. Heonij
"drBge~tII~eiJeJijke ~elldiog; ell Ii".r wce~ivelljk
'L meest mogeHjke sueec. ill de bevorder:ng van
meCcere 'ferr«ltt'. Meoado, U~fika. Madura eo Ke:
InsuliuJe'd l)1.oei enil'elvuart!
dirieb~uurde • . Vcorwaar. de.tijda ge~ue cONlalll~
raside·~t.~nt · .- .. 'al:s ' we
Z~ eens rilOgen lIut'm~nl
Samal'ang .
.....:.. '''anoeer elde.til . slechls eenige' roulioe voldaeode;'
wai.. 'om ~e be.• tnu~3-zlikeD 'op 'iD .:ofje. Ie doell
marchl!ren,
.
P08'CKANTOOR 8AMARANG.

I

Vao

'I'

Seple.. ber 1876.

·B"~D Machy, U.D. .Bata.la naar Ahjio ,ia 'f~lok·Hdoug,
Hea.t6elen, PadaAg en oyer die plube. terug.
GIlUV.·GeII . Meijer, · Yb Batavia D. ~ Suer&baia via .xuttplaatH.U
eD · Samanog.
IiObi~g WilleUl IU, ¥:ID Soera~ia "GUt Batavia Ti& Sa1D:HUI
.
.
eD IU.tJII:WM'D.
Mtrapi, . un Dala~' ia Dan Paleruhaag
MuntQk.

·.,i.

:::: ~t;~n~~1 /"~e~::a~:n &:r.:=~at~vaiaS::a~a~,
Atsjin vj.a ' Mutok,
Ri QII1!(, 8ingapore~ Pen~Dg; Edi, Gigbto en over die: phatieD eo terllg,
Koaiug Wi llem JH~ n.n Batavia Bur Pedang via Tell)k-UefuDg,

GOlly ,·Gen . LoudoD. un Rata\'u. . naar

Kruii~ .8t'akoelcn en. over die pla&taea terng.
MiD. Fun,en .,. Ii.. Putte, v,m Soerabaia J1aar Bandjennasiu
ria' Baweau.
Amboiu., 'lil . Bata..ia Daar foerabaia via. luatplaat.eo en
Sa.w&raDg.
Gouv,-Gt-n. Meijer, no Soerabaia ua.a.r Batuia via Samauag
til Kustpl ..beu.

---DB BilK ALTING MB" za! het gonooll"n .... k.n
... t ,~oo . b8noomiog tot Mini.ter ,an Kolonien
tel.graphieeh gelok g.w.~",:ht te word.n door Bama·
rangach Hand.le • VereeDlgmg eo .K amar , .... 'Koophandel.
.

I.

Wn UlUfB ..' " DU d. gepeDsi"nneerae GOD."",I ·
Majoor d. Boy .an Znyd.wijo. op "jDe rei.. 0 ....
Nederland, .an ooord van bet et.lomecbip eHolkInd/'
overledeu il.
TJ! BA1UOIWANGLE, is ~oder nadere goedkeuriog
,aD. het GoU.,e rllement, het debiet 'lloll opiuru to & e1.loug YO,,. hot jur 1877 ,erpacht aan Ko Bo,. Senff
'oor de .. m .anf 15000 '. maand• . ,
Ul'I' Cgr;,'IB!8. In den.morgen van den 1Den Auguetua
jl. d""lde d. regent van Panka.djeno den a ••iot.nt ... id.Dt

I ~~~o;:.;::~:..~;a::nv~:;!: :::n~::::~g!:~::
Bonto'a bendeD, met nama daeng Pateuga eu die1l8
brooder daeDg ' M.,Maltati ••ich bij hem 'hadden vervoogd' .en hun .erlungeo hadd.n to k.nnon g.g.v.n
'an t;ich te willen onderwerpen.
Ni..t lang duroa ded.o die mnite!ingou dan ook.
ten toeken .an onderwerping. hunne krioeen aanbied.n
aan den .xpeditie . kommanddot to Pankadjen •• "&arna
.ij •• Iv.o. door den r.gent van Pankadjen. begel.id,
aan de wvning van foornoemden kOl!lmllDdant fer ..
Rebeneu, ~Iwaar onder 'anderen uok de komman<}Bot

van 'de e~psditi"nuaire troopen in de Noordor-di~i.t.>n .
d•• ooiotent· reaid.nt lildaar en d. _i.teDt - .""ideni
..oor de inlandacLe zakt!D -'dre&nigd waren.
BillD.nk.omende ·hi.ld.n;'ij beiden n.dor•. kWllon
'Ooten .an den e.tpeditio - korumandan!,.u jieloofdon

voortaan trouwe dienaren vaQ bet GOUfernement t-e
zullen "jn.
In afwachting van ue te hUDDen MII.ieo to Demen
b8oli18ing. werd. hun voorloopig de' woning .an den
regeDt _.n Panka.dj.o. a1 •••rblijfpl ••"' . ••ngeweOOD .
. (J...,. Ct.)

B&TA VIA. 18 September. A. I , MMlldag 18 Do·
· ce .. ber te 11 ore i. d. laatote tormijD 'lUI illllChrij_ing
.oor ••no thane geop.nd. th •• - •• iling. ..~ij door
de makolaar A. Tri ••11i bij in •• brij.ing worden aaugebod.D Ie Nam.WI d. firma Jobn Pry •• &; Co.:
70500 b.lre kilo'. zw_arte .r. .groono ~hee
der plantage P...kaUl&I.lt.
4,5042 balr. kilo'_ zwarte th.. d.r plan.
tago Tjiaa1ak.
306.1.0 habekito"'" '"a,to th•• del· plan .
tago Sinagar.
T. zam.n 14.6.182 hal •• kilo'. swarte en groeoe th ••.
------

.

~ •.

N.menl h.t Hoofdagaot.ochap dor · Ne·
derland ••h·Indisebe RaDd"l.banIl:
51500 bah. kilo', zwart. th.. der plan·
tall" Bagelen.
32580 hal •• kilo' .....rts tb.e der piano
tage ArdjaAl'i.
12S90 halv. kilo', zwarto th.e d.. plantag. Waspada.

To ..m .... 96,4.70 hal •• kilo'•• warte thee:
3e.

N.men. de firma Tied.man &: .an
K.rchem:
54500 halve. kilo'. 'Wlllte thee d•• plantag..
Bolang.
4.e. N amen_ d. firma M.claine Watson &; Co.
16176 bal.~ kilo'. swarts thee d.r pllUltage
Leowierandjie.
11912 hal •• kilo', .wart. thee d.r plantage
Nangoeng.
87,w h.lr. kilo', .warts thoe d.r plantage
Singen NaDgo<mg.
11220 halre kilo'. zwarto tb.e d.r ptantage

Dramaga.
Te zameD i7.0oi8 halve kilo'...... te thee •
tirma U-, ~U8rmond.t &" Vo.:
7867 halve kilo'. • ...rte tb.. d.r plan.
- tage TjioDl8l;
,
of te umen 352.067 bal •• kilo'. di.erse
Tb.E.oorten, met inbegrip van
tot elke partij
behoorend. mon8t.r·kis~.
Wanneer mon de aangebodoD totaal hoo.eelh.id
v.rg.lijkt met die welke deD luden J I1Iij 8".eild ..era
dan i8 .r . blijkbaar vooruit.gang. die nog meer in hat
oog loopt. WanDeer men bet aaotal oodememiogen,
dio produk tan bebb.n ingelOod.n in aanmerking De<lmt,
Op groote hoe_eelh.id heeft m.n h.t bij ao roorbersiding d •• tegenwoordig~ .eilin~ "iot· aangel.gd; de
hoofdzaak was, het hi.r in J QDij ingewijde ' eya..em
.an moWtter.v.n:ooding. en veiling 0P " mon.ter papu·
lair to mak.n; grooter boeveelbed.D .olgen dan later
VIUI •..,I.e. Om de .raag to beantwoord.n. welken in ·
druk de ,orige .eiling op d. l ....o~. tbee·planteR h
5e. l'tamellil de

.ea.

::
f5ebaid in lDij ia met ~dera(1I
• Vola(;rekt niet; maar . nu ik u wat .betor b.kijk. ja

wen eD gij weet ..elk eon h.k.1 gij daarun h~b*."
niet, m~r ben r.eker, dat hun naam Legio "u',"
Ja.k alaakt e.nsucbt 'Ill! verligtiug ell w.rp' d.n
,lit b.b .r ""u bek.1 un dat gij !l .eI •• tot
..aarlijk, uw~ wangen .ijn "at rooder dan ander •• ..teed. oplette · d.n berderab<md eODe b"""huit to.: ,Ar·
&O.~in zou.dt makeu.," mort 1ac~ 8en.i gzina' bedaard,
WaarolD rou .·or ouderecbeid . W8£6nr"
'. ,
maar nog tegen.partolend~. "lit oeg dat giJ geen
m. bad.I.... '! .agt bij. •Hier, Loath. end• . k,orol. 0 ..·
jongen behoefdat te .,.orgoo."
{HAARH£T ENIiEI.SCH.)
.Omdat," tterwljl zij oi.li. wat opheft) • • ik .andaag
d. moll ".&rom . 'lUIgt gij ... Di"t "Pf Hij i••uI.k een
,Wacbt tot ik mijtot oen. ·,.Itin maak." oegt sij,
. .... .
.. . . .
.' ' . . '
. , :..,
een keerpunt in mijb8 gOlObied.nio doorgeg.an ben.
goede knaap ale ik . er ooit . eeo tog.n bet liji Hap .n
~ 1TOlijk.
,Ik p~t er DU mU!' o,er en c: i8 een
8.~.e..wijd~~eh4m,nuie b~t-.lot!an Bath"" I Ik h.b Il"bad - oeu aauEook."
nn zaI . b.t. denkelijk all •• seb••1 ao.dOr1l 00 ona&Dge~
·
h.meLobreede afilt&nd tnaaohen ""lI8"n en doon.n
m~ ~genomen. . ' .' .'. . .. ..
'.
.' .'.
.
iTan wiell? ~ . 88D van do hooijoro?"
. . Dum roijQ, Wei droll:l~6la•. "_it zij~. die Irvu~eD tacb
• Te .. hand.lijk.... · 'an" dat. gij ...gt ....t gij oi.t
een pla.ojj'"
.•
•
to:";'::
meaDt,"
,~~r.J Jack _ ."
.lack. beato jongen...set gij ni~t d.tik ~ . een .r•
.met bet ger&mmel'~ clie .iepell,zoo ' gedaan.hebb.,, · is, BOO IIebielijk mogelijk uitbuninen. Bob8rt Stili\"
•WeI, Baai•• nog niot gadaan? Nog wat me.r <inS'"
: ....0. '1-1. hOe .nar.•~· bat · ...m . ni\'l1wt.jo ' ~t zicb
dOD ..aa,~ bier."
lukki.lJe j0Dg6D8 nle~ de .taarteA l ..... b.D d. {>QOten. 'ehn .. un b.b ieta te &eggeD. wat iemalld .marl beom · te .;dnogan! ~.ging . mij im de, rrollw. die• . to....
..DIlI wset ik bOl.... !·.' roept J~ck. mot .... Yrij . w~r"
'
. · rokkentP lk kende Dooit d. ' illUl_t om prutjee_
i..mand to malt.n; ik bad hem ...1 li.r ••
meDeeD; maar. Jack" (naar den grond: kijkan.
; ;~,~!tb~~e:::e~;nb::r;::~ ~:'~J~t by tk beriDneriDg. aaoaijll ono1DAkel~ d••• Neen,
Digte gaiehieden.....· willen ••rteUen en .""" . _ . Ter·
en' We .ingera met bet . aardbeiieDl&p ItlelU8D).
de biasan toallQiaterde! ' 1k !lad .. he&.· lIetil!rendi> .be&
.En - . n 7 .Il00 ..1 ik .helbot mooi.t ..i!drukken?
.Ik - ik ben ... ni.t heel ••ke' · van dat ik. na '11 · moeid van,nean' &eggaJi lID bij ..,h."D bet Reh coo
aao te trekken •. dat ik Ja' ·...itk. oIl.an Toar de Tar~:..!~oeIlt1 , nlet iet. gecegd Deb, ~-~t nie,t j~, i8t ,~een'
,ik,
in zijllehacb.
audering. aileen om dee ' vradea .. il. .Ben rtIIIRg Ie.en boven aI'•.dat; is mijDa .m.pren.\l."
.Om . .
lllgeu to ~f~" ' ....8' de jO!lgOn
tige taal
nil.
• Dat; ',ja' ..
,En mag ik u. no ."BIlI .YDIJ8D .......'an gij dankt
,,~o~oogeo. '
.
'.' '.' .. •. .. . . J . , dni ....I. deed bij dat! moaIi gij inCraai pnut.Neon. inial; 1JeeD,ja·; oi.~ ot.ellig•. oeker. ~.·: .i ot.
to 1.....Of·! naagt lack (bij 1rien ' de ro......tieehe Djde
_bealleidain; _BOOrt ,an mogeJijk,
oWland .ja'." :.
.
.
• .... .. .. ".
..
.... .den geHl fOOl' hettegenirOordig~ bruk en OD\Jebonwd liIJt . on wieaa gedaehten. ala . bij sooTeleJin·
.Du oijt gijllenoooggroo~malloo'!" -.gt
d. groo
... . •
I!'WOOnJiik
..••..•
geleeben, opoedig .~deJl jougen droo.m d.... lielde
.J..,k kOmrag.
• '.
....
.
•.
..'
.• tieeII,. ilt'w bat tea IBm-to ni",';.n." ,
opent. .
.'
....
. .
~.alen om ·de . . . .'1lI! d.n bDt der ponda, ' ahi! .
.8ohtoId mij . DiaI;nit, oDdeugende jo"8'l" W roept
oij, _
hem tooIaop8nde en hare . bekooriijke ..m..
·.Maar ~
.
. . . . . . . .IlI reid.edat ill""'" _ferpligl.waa. ' maar dat
lioga en peaee'. '" bekijkeri).
.'
_ .... .... alaandsPP de Ue~ .jo~r_
.Zebrna Iiefde. Vui- ja';"" 6.1hilIiDtP ell eea
·.Nie' 1Iieu.dsn",..-oonIjk· .Gij liit DOoi' e..... . ik voo. . 1ael; ......bIik •• erkcioe op Dl~ self" 18 b1ij.an._
............ . hoad.en, maar · broaden 1II8I18IioI .....
-.• .nonw _ _ cIe6ise laeil4iq.~ .
'. .
.Qii oeidet du. uatuuriijk
bee&je ' maar per dag
glint _
. mij ....
: . • k 1ie$~· Uteria 1m "",,*. 'pen ODd.. . ,;S.. ikileetl chi&; 0 ~. menil "'08Il~lk teldel!lD
_ ~. . hebMD, ~of ik .~ tlat ill ..t--'-. ,oor d. IOI~ lie ..-hto," Mgt BAil..... iD ....e

'H' ' '

Esther.

·1.

~~~~~~.;a~T'a!:btr~t _ijijn:::~ I beb:'~Laa~ik "'~et.~ue'~~we~~ot mij~~

een"

" ff',:,be~~di.,:~~
er
. met

~:. ~er:.Y&D.••..•. .-..•. ..

ni.·&
.';.I;
"..• :..
.....
:

~.

ter .• n.

g~l1"

-.~r:~ela~ijd':: ·~ :!~~, ~o;;':t~

verbaaad

1·.

~~
.·7·~.~~.~.·6~::!..~.:.·. :?i£o£o:l

'.·1

.neeD·'u .. ".

a. ["

.""'od....

- .JDieIcbi....

, SOERABAlJA, 14 September. D. Kolone) Reiobe
van den genoe8kunuigen dienat ia bier gearri.eerd tot
.,bet houden' van inapectie. welke hoden morgen een
aanvang beet't gonomen.

Of die zending al dan niet nood •• kelijk is. uaarove.
we hopen echo
g~moede to kunnon verklaren:- • die in-

zillion · we ' voorloopig niets zeggen, -

ter lat;er in

~ :: -:~: 2 !:. ::. ::f~ .: :- :.:..:~~.:::

b :''::-;~6';'L.. ·''

Znll< Olen ,erklariDg 'ullen we mogen afleggen wannee. bet o. a. oal blijken. d"t de kolonel, overtuigd
zijude dat dez~ v~8t.e to veel .tanlr, mear te weiDig
zuiver dririkwater be,it. ,ulke klemmende ,erteogen
der regooring .al .anbieden, dat de stank verdwijne
en bet drinkwater zuiverder worde.

B,engt dieiDllpeotie dit te weeg. ~ ook de mili' dan
zaJ .iij uit oen bijgieni8ch oogpnnt van groot · nut ook
voor de.e pl.ala kUDneD worden senoemd .
.ne inepecti. etrekt .icb nit ove, h08pitaaJ, kampe.
me.D:t, · (or~ en WerneR, ~re8tanteD . lokaleDt ifJtirmerie.,
ape~beek, milit. boreaux . logi... van het schrij,.r. par·
Boneel -en Jiantinos; ~ o'er den ' 'getondbeids'oeltand
dar troepen,. • rwijl ,d e i~8pe~teuriicb. vorder..w -oye....
tuigen ,an aile maatregelon, in't belang d.er bijgiet~ireD lijden imme.f l .do.o r die in~on,eDU~ntell -

._ ~e_. ::~~.n?~~n ....

b~v,:~ee;'f.b~:~.~08!~:~~!··k)UC~i8i"

. ..,gt Jack, ook
Jagcbende, maar onwillekeorig . bezorgd. ,En donkt gij
mij op de moo.w te e~el~en ·dat,. gij Brandan in oen.,15
zoo . bemint, dat bet u niet Ichelen kan ow geh""le
Ie • . 1 ZOo ahlig armoode metbem te )ij~eit .? Wel,
gioteren pas la.btet· gij o~belD' ~n gij zeidet dr'
bY-.dan.te al. een pur boonenetaken."
:Sathe. ' i. op deo vloer gegleden en zit dur op
kleer'makcrs manier.

"-

,Ik · bob ·"oIStroH geeD plan u 'ieta 'an dien aard
..op .den - mo~w te , epeldeu/' antwoordt zij ern.ti; . c Azme beate·· jongen! - .·het ili..,e. leelijk 'Io" mij maar, onder o~, ik denk dat ik bet wei overle.en
z~~ . ~o 'iii; wiat dat- ik hem D.x>it r.ou~weder5ie~j mBAJ',
ili bid " •• e~tel bemniet dahkditge.egd bab."
• Lierde, '. wie die bemind wordt lut no weder te
.

bemiDDen --"

berbaalt oij .. chtje~ mijwerend; ,datie oeu leer mooije
,regel, _~ bet, it, ~"re~a~lljk ~n~~r:n
• Wat . denkt gij WPIU te d",,~ , . zoo de vraagni.t

onbeacbeiden i.F" ..aart Jark, terwijl ' hijlijn j'ns
hoof~ .aobteruit werpt en u.itvol'llCbend-. ,an onder .ij'le
oaar . cle ~.teliDge ,aao ~!jn,: ,oeteo.•ijkt.
"Te ' troilwen Blet ,emand . dlen glJ DIet bemmt an
geen _lui,.r op · 18k heen·. oUl U teonderboud6ll, ' aile.... otnditt bijde eerste' iIi. dieu 'oroes?' ' .
,Vo~t-.itiat," segt~. 'rij~ wordende.
,Boe ' loolijk .... u mij te'rerw~teD datik 100 weiDig

-~g)eden

bewond ....... heb! Ik denk dot gij mot ow ,a~.rlijk
gezag zoudt til8scbenbeid. homen on de howelijhgeb.oden litliten; ik ben van' )llan ·al het haI<>Jijk. · dar
onderbandeling op uwe Icboudere to eehuivent ' gut
zij wede:- :op 1.igk.~rinigen tOOD v~ort) - .Iume, lieve
Bcbou~eNl!"

(~r zeer teeder tegan tikkende:)
,·7.eer
breed· sijn ze uiet, "maar tocb bnlleder . dan dfJ w~ne,

<op ben pak · ik o,.r wat mij dtukt."
,.nat .ult gij niet!" roept Jack levendig en .ehudt
met een &eer Terontwaard.igd, eerlijk . k.ijkeDd . geJast

yolgendon a:eer b~ter kunnen. '·
ilk: lie l'oJst!'ekt tiiet in,' w-elken ,90lgenden

krfl'~

gij bobben suIt," _ h.r. cemt Jack. in tijue j. ugdige
g ••tre\Jgheid onverbidd~Jijk. ,Z.~ iemand aan.oe~bij
n doeu waDDea' gij de .. hall· of. gebeel uitgehoogarde
YrOuw "fIUi l{<o!)-- Brandon ' aijtP" ,,Yaar dat ben ik niet/' roept .Rater, aeer ' befig.
Zij tiet- (lr nn vrij emltig nit en is nij ont-eteJd over
de

kleirle~

vrolijke sebete die hear

b l'v~. ler

van Laar

tookomstig lot b..,ft; geteekend.

. b.... · hand van ziclt af. ,\1ij .ijt op het punt, iet.
gemeeDB -te doen en ik wu er -de - ecbuld van. · d~gen!

.llt cal e,eomiu'· hem 81~ iemand· andere ooit twuwen. Meenl; .gij dat ill: u sou veri.teD :om den eDgel

lk dank u 'wel zeer, m~r, L'eb geen zin ,in die w~rk

GAbriel te tronwcD., al. hij oit den !'emel 488ld~ om
mij te "'geDP"
. "
.
.. . . .
:,Maar ..aarom heht 8ii Brandon dangezegd datgij
het wild~IPK ..... gt de :jonge nup, niet weinig door
bare ItreoJendevJeijerij ontwap'>nd .
,Ik beb bet bem niet gecegd; ik zeidedat ik be~
lK'proe ••n wilde; moar .• 1 hepr,.f ik bot; behoef ik
immers niet te elagen eo al. ik goed aorg. niet de
miD<tte genogenbeid ooor bemop te oatten,. lteboef.k
hem niettebuwen.. W.t .ijt Gij neeaelijk haastig
met ow. ge.olgtrekking ....? . Bij kanDi~t ,MWaeIotea
dot ik bem troowen aal. nnneer hij brood noeh boLer
heeft om in mijri . mODd te .tekeo."
. '.
,Maer "lI8I'Om. dan' Bolk eon.., verpligtiDg jog.no
b'em op 0 g$n_ . mijngoed mei8jeP''' \TaajJI; deeerIjke J.ok. doordititieaw ' oolittoken .Ii.bt, door sulk
_e gee\&potIheid met betrekaing to, eoiIe ywlofiDg

<

verdeeling! Ueb il< ooit ,eracbtelijker ooorsliel'geboo ' uc"
"Bother's 'klein booCd; riik getooi.d met ',olle, Mehte
lokkeo, dult omlMg _~t in haa. scbool: leer ligt
raakt lij un het .nikkeo en weenen,voorsl do.>r
Jack.
"
_
.. _A . . - .
._
. ',Wat "'!II moo.~n naamzult gtJ hIJg.n •.MIBI Eoa.6,"
v"",,lgt -de jooge Salomogestrellg. torwi]! b.ij figuurlijk de berken·roode on-r . Zij09' 'ZU8~ ~ ~wuit. 6lk
denkt dat gji bet DOg ioo bont zult muen, <lat. wij
het hier 'Diet 16Dg11r kunDen ·oitbouden."
Eomeklapa olaat Rather twee b OBCb •• ideoogen om:
• boog. die nur groote door stroomend . water h~n
' ge.ipne jnwee!.en g81ijkeD en aegt ireorig; .. ' Maar Jack,
gij niet, ~._ gij ••If .trak. ""idet dDt bet ..oc,r.
b~ eent wDi' noOit doet men · iel. de ~e... ·e leu
ZOBde. fonien ; daD i.
altijd IOlDpi ikoal betetD

.....t.

men

vrij wat 'in "de ' ,..rgebrsg.:
~ \Vau-um gooft meD je_D ever un kinderen? -

bet

deugt Diet yoor hen, lnaiv, 'h811d! ben- loop stil; dat is
juist m.ijn begin8e~. A.t, fa. bet VO()f' Bobe,t .niet glled
m" mij .edoofol. te _go •. ·h.... is janer.r "foor hem; hot
houdt bem.til," 8ot"'o<>rdt J!8hter, wwijl glimlacbj••
00' traoen op baar klein gelaaat met elkaBder mbteD.
Haar broeder Ichijot.bet .scboone ..... ." - >orDurugen ' redeDeerVan.t .Biet'~er belder in- te :sien.
.. ,Ik ' IOU niet gaarne 'bebben datgij ..et enJOIme~ ··
hem O]ieeldet," zegt . hij.emetig aijDjmtg hoofd iebod· .
d.nd~ entBtig•. in ......,.wil dat . bet gek?ul1l: ·i. en die
,0rgoo11e lijneo . gob..1 e_n al min ... Ik!!
.oor d'e
ruwe indrl!.koelen .• !on 'de .ooten lier ' .!jebaid hovdt.
.• Hijie een· >eel t.b..,te'joniSeD .olD.b_ oeDe pile's
18 , a!e;Pen:;- herinuer U ' ,lat Misa"lWat:er:T'- -'
• Ik beb er ToletreH geen lin ill hem eene poet. te
spele,!; ...om". · ik' dat ooit 'dcte;:" hoop ik . d.t bet
iemand gelden ""', die my meor yertaaalrt." anlwoordt
Hasie, . met oen . zoer gemelijk, ....it8D~...n oproerig

III"'"

l_

~:~ti~e~o:~:~k~"!ft~Hne:":1 :!e~t:;rebDij
boe' u den m¥ltiid bedo"en en Q aoo Mijf oWe twee
atokk.... gemukt; e.n - ell...,- ik we_hie <Lit bij dood
",.., <Iat doe . it!" elodigt Mr. BnUtcluo'. gelukkige
."r\oofde _&lid•.

=~:::;;~'.q1:~~~:';:;'j~~'
iu ee~~ b.kl.~r,' ·~.·.·.jG.h,·aI
.•·. ~.,'
.... .
eU~.I.d,. j{~r,.e,.~et
~rel,d
wil

ge dAge,n, to
... gew

Iodl

twee d.en do

.w,AAl'van
...

\bD d'~

I

" . ' . '&r,'~~!Uu"" ten gevo ge

h.dden.terwijlbijh~d,ooet"'egfl.CbteenjoJlgper.

,ooD"i'ao"altooa'gelmakll il.Uit, pleit lIiet,,~or de
bewering,dAt de dnel.·.yermilideren .:.en·,dAtze.tbIDI
in dell reg,t ....,ig ~\l,.t.lijke~~geI!hebl>'1" Van
.de.e.odrie duels.' Qgtde llnivera .. vi1!ller, bobben. vij
Iluehte toev.wggahoord,amder h.!lti min't ond,ersoek
er. nurte.doan"MenoUg heter dna voorhDudeD,
d~t:erin ditkortetijdsbell1ieknogmeerplaatlgebad
bebbeD:
.
"

t ,

. ht' . t
Eengewlc Ige IDZe •

Dei.

o.

uuU w

bromdedekapite'1n, di~ 1.118 op de kajuilltrap . . togeDkwam, 'toeDoWijnalll'ben-deii' gin/len .• Z.lpelen ver·
du;veld grofl.
_',Laat ona eeuBgaao kijkeD., .oide reobte~ JODea.
~ We'gingen bet_'8a~on btDm~n en .,onden daar:lIier
hearen 'aan, ,een tafeltje, met eepe maasa"''toe8cbouwers
ow zieh~b'een:.- Die d,aaor" Z8t~D. w:aren. .~e .grove,8pclerBu.
~'Men8poolde • potier,. en h.t geld verwi •• oldo on·
geloorolijk8nel .van , eigana~r" Een dor apoloro. eon wan
vau miadelbar.n leeRijd,9P wi.ns ~olaat de.peelwoe-'
de hare sporeD had acbtergelaten, .eLta juiot '!in I•• t.ten dollar .op;
TO.D· die ' den weg van de vorigen w... gegaan. stond
de man. eea.kI'to~l1planter DUf 'ikboord6, O}'. om zit~h
te ',erwijdereD.
,
• Kaslgeplukt,kojo~;vroeg .gn tegeopartij.
.Tot op_, mijn laatste picayune •• , _
-"
,Seef ,mij, ~a~,e_~ii, papiertje,' dan zsl i~ u leenen,.
,Neen" a~two()rdde a. plllDtar kortaf, ,ik kan bet
;Dog ~der8 ,doen< Pomp. kom ~eils- ~ier!_.1
,Ale 't u beli,eft, measte'!n antwoordde een oude
lleg~r'ult'-;';'eii.: dar-' hoeken.
,-Breng het ,me'isjt3 '~.ll den jongen voor die it to
Natche.gekocb~'beb .. 'Wacbt. ~en. oogenbli~ op mij
met bet.pele~. mijobeeren, dan heb'ik weer geld.,
De oude neger, ging en kwam wcldra terug -met
het meisje .n:4Im'jollgeD. Bet Hm.ieje. w.. een: flink..
.nulattinvan onge,eel' vijf en d.rtig j ... r. De jongeu
was haar· .oon•..1iI'li. !ton h ..o~ twaalf jasr .ijn cn
wBe veel blanker' dan' _yo moeder.
'Nu8ton4depJanter cip. -.Hier, he..... n,. oeid. mij
fl hier haht'_ go eexr meieje met baar jong, een'spannetje,
zooal. lUen geen beter k.n· wemcbeo. Ze koaten mij
.elf achtbonderd doll,,!•. Wie geeft e••e. voor?
ook by bet Bttik? Hoeg er een.
• Verk.,opt ·
.Dat zoo niet' gaan, mijobeer. Ret meibje, beef~
gezworen'dat zij ziob·. ombrengt, ala men baar'-beur
jong afneemt, en baar vorige eigenasr zeide: • Dat Id
sr e~ri die::woord\ b()udUIi Maar ziet go niet,- dat ,lie
vrouw -a.lleen: inesl' \\'&8rJ itl- dan ik voor het Pilat' 'fer~
lang-P' 'Ko_maan~~~ie_ geeft~-- ar mij ze8honderJ \loorrll
De pachter wacbtte een minuut yruchtelooB 0P' alit
woord. T •.en ..ide hy:
,Ik moet' geld b.bben~.. geef de dobbel.teenen maorI
~ Twintig dollnre' inzet eD_ dertig aandeelen. VOOI;'
, den- dag met ,bet, ge!d.c bceren; - wie bet eeret iozet
werpt ook bet. eerst!, _
Dat hiel)l . De drie .peIe.... 111m de iaf.1 Daman let
eerst drie ""lIdeeleu. toeDvolgden ook d. omatende,a
-en een ommden ... waren - tw.intig aa,nd-eelen verkocbt.
ToeD-bleetheteenoogenblH< op dat. cijfer. De eigeUBa. 1I0g. eeli.en'"ok 'dr:e derom..t:onders.
J

go ze

J1

Nog'iw~8-' fta~:1'~h

Generaal Deim f1ui.terde .teo recbler
00;

ging naar -de tafel- en

wierp tweo

i.t~

io bet

I5tokken van

• :iJoeli er DIe' we, SCUrlJl maar op ll8am ,-an tie HOUW ,
W~t!,oorbet wei.je zelfi',. '

.Zeke••. goof haar ook een kan •• ,
All' rigtit! Een vuor Ninette. En nu.
.Djt: is foor' den' jongen-,; sprat rechter JODges en
legde twintig dollars nee •.
._Goed! _I!_tfIVO!." riep de eigenaar der te ,'erdob
b8ie~ :·~a~r. .,Een voor TommYl nu ziJo wij klaar.
W ••r iade kapiteie?,
,Bier is hij.1
.K!'pifeiJl; .'ge ~hebt: ceker wei formolieren foor zulke

.tlken..
~Hier 'sijn Ie .•
• Wilt go dan zoo g()ed ziju een koopbrief op fu
makenvoor,Nitiettaell •Tommy; en. plaat~ ?pell te
lioWlIIIVOO. dennllDin
den' wi."'~rP -komaon.
nn gaat bet 10" heerenl,
lnmiddelil warendr,e dobbeleteenen,gebraeht en
!>egon het.,.LVoo. ',elke kana moch~ men driemaal
t<arpen; - ,
nnderde OIiraletien W8lI 36 bet hoog.te getal Yin,
de drieworpeii .,' met drie dobbelotooneD. Dd .1fd"
bracbt het tot 42. Daama werd het wee. lager tlt
deD een~en·twintigsten aandeelhouder. die 49 merp.
A.ller _daoht wu te~ boogote geep nnen.49 was
moei!ij~te o....rbeffen; hat kleJUlte geLaI ~.a 9, het
hoogatenegen ""I8eJ;l, 54. hat gamiddeld djfer 81Il•.
\federom IdetterdeD de .teeneu in den beker. doeb
Diemand wierp~er ~t den aeht IentwiDtigete.
• KOm.' NineUie, 't ill ,ow henri!.
Dav';'uw.kuIll8iddersudnade.. Zehield beide
bIdlMn tegeu de b8l'lt gadrukt.Niemand aprak een

.an .

woord.

YO".

• Wi!. de II......, die mijn aandeel L.tMid be..ft.
DlijW!'rpBn?4 vroeg Nine\ti up ~bt8n, .welluidenden

toGn.

geteeke~d.-:-hetrl,l!lenderltoeJlenIUee~ kon het! welliaht leer tebetwijfelello of 'eenab8atjongeneen
openell!,.... .,.... .
'. '
Hii .nbndde. de .te~uen kranbbig door elkaud.r.....

idriel;
Hij .taarde eeu oogeublikop die drie enkeleoogeD.
!l'oenIiet· hij den beker vallen en tt.d bleek en vereehrikt aebteroiit.
.Gavoort,Tom~y!. Iprakde planter.
.·t Helptniet, me.ste•• ik tan nooit meer 49h8Ien..
M alir gij kUDt tocb Dog voo. u zelf we.pen. mUo
jongeDI.'
.Zekerlijk•• merkte de reobter JoneBop. ,d_t waa '
voor uw. moeder. Nu gaat ge voor u .elfw.rpen yoor
het anndeel dat ik n gaf. Kom; mij" loon, .chep

veor

oJ.WuwjongeD
u worpen.._eoMde de
gene...... ' miaechi..". .ia .hy . gelokkiger dall ik .•
' )l'~k _ _ voren en Dam diu bek"" op .. J).

Iippen sij1teto . mooder _

.. atijf op .•. ellruclv . . . ge-

kat .~der·hed IOu' mi.blCndelen•. Id· geloot\le 'raj dat
de&l~l!an sijn groo~moe~er in.,- bet ~ier ZIt. De
door dat
Zoo d. heel' Oooke kranksiullig was•. moe.t man
II!'derer~enen ,inden, dan dat bij in de sielayerhui.
.,og geloofde, das. men andere, gelgk de. Daily Newl
.e!!~, de Kaffers, Ni~uw-OlledoDi.ra en ~ .,au pric
~;:;::. volken eu w'J8geereD voor krank"DDlg moest
Een ooacbuldige Iiefhe.bberij van den heel O<1oke
gaf den advocaat· zijner vrieuden een an de. argument
aan ~e hand. Hij verzamelde takje. VIID de· grootte
~? ~'kte'b
waa~dt k'aaiendhnn/eoten maken ell legde
o
.;:.e::. e;'er:ol;:::.e'::ad n:ij ::!,,:;o~ij~e.mr:!~g:::

;::;~~dd::b::'~t:":~;~I~u :"~:'t

moed, ~n m~ga de homel met u zijn!.
,Het waa aile. bebal •• een vroom ge.ellobap daar
aan bootd.'maar die warme, deelnem.ende .. woorden
lokten toch eone.oparig ,ameDI. uit.
Wederom naderde d. knup de t.fel en. greep den
beker te.' band. Zijn. lippen wlll'on .aamgedrukt, en
met moeite kon bij het baven 'an zijn Jicbaaw_-be-

deren e~n groat. graftombe gebonwd. en or sofa'. en
stoelen IU geplaat,t. De b.er Oooke was caker eeD
,enderlin!!. die veleheidensche vooroordo.lenaanhing.
:::~\~e:'~menkrdanekrZe,.Cnhnte"gr wwaasren·'nui.t van temeta°uingt'
kon ~ak.n. D. tweede zoon vlin iorl~:~gfo:d :;;;:t
dua "go f 60.000 per jas., ell zoo bij eon. goed hart
heeft, zal hij, ter eer van zyn weldoener, even vrien- ,

heeratlAeD. III het salon waH geen ander geluid hoor-

delijk zijn,_ a_l,a daze oudfl zonderling was, Toor honden,
'rolsen en -kraaier.
~~!!'!!!!!'!!'!!!!!'!!'!!!!!'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

baar dan het 'kJetteren der steeDeD- en ,de geprangde
adewbalingen der to.scbouwer8.
Dur lag de oor.te wo.p:,G. 5. 6, te 'amen l6.-sprak de planter, bet ge·
tal opocb.ijreDde.
De .te.nen werden w.derom in den beker g.daan.
.n nognlAala wi.rp de haap.
~6, 6, en eon Gr Mool! nat's 11 .•
De jongen werd dood.ble.k to.n bij voor de laatate
ma.l,zou werpen. De ruoeder moeet .ieb aan de leuning 'HiD de trap v8sthonden, om niet neer te zinken,
.prie Zeeeao, 18. te zaman 51! Tommy~ mijn jon~
gen, hart"19 k gel uk. Ge zijt nu mee.ter van u .elf
ell \',an uwe moedeJ! KapiteiD, vul zijn naam in den
koopbl'ief, dan ZIII ik het -ooderteekenen. De heeren
zijn getuigen .•
HI: t tooneel dat volgde J de wezenloolOe ontroering

van moeder on 0000, de gren'enloo.e .blijdaohap ..die
daarop vOlg'de ia niet· io beacb.ijver.
BeDiga jaren later ZIl:J it d~u recbwr weer. Hij was
toen Oeo kracbtig grij'!UIl'd, Ninette wa. zijn huiohoudlter en Tom .ijn trouwe bediende.

Een Icrsch zondeding.
N iet olloen in Engoland worden excentrieke oude
b~eren gevonden; ook in Ierland zijn er zonderlingen,

wwr vreemd.ool'lftg. daden ouuitputtelijke atof tot go8prekken leveren. Waoneer- een ond t.eer een hUla
laSt- bouwell me~ - venaters, die aUe den vorm' van
viol ncelli! en "iolen - hebben~ dan hebben de buren
natuurlijk eenige redan tot verbazing. lemand, die
zulke vansters boven de langwerpige veoaters, die meer

algemeeo in gebruik '[jn, verkiest,' b.boeft echte.
daarom niet krankzinnig te .ijn. De eentonigheid van
altijd denzelfJen Vllrm van venetere to zien, kan hem
OD'i erdragelijk zijr.. of hij kan van meening ziju,c dat

de hlo der yiolen bijzonder g.achikt i. yoor ventil.tie.
of btj kxn erg muzikaal zijn en gaarno zijn Hefde voor
de toonkuust. 0ll sywbolische wijze toonen, door het
edelat.: muz.it'kin8trument na te ,boolBen in den gcjvel
van zlju hUltl. Men kiln tal van reden"D VoOr ziju
gedrag .dnden. ~onder Lem g~k te verklaren, want zoo
al de heJen,- dlO wansmaak vertoonen in den bouw
hunner huizen_ of op hi derlijke wijle muzikaal ziju,
krankzinnig waren, dan wemelde bet overal van die

oogelukkigen.
_
Pe heel Adolpbua Cooke in le.land bad· oulk een
huitl Dlt-t viooh-ormige veDstel'8 gebouw-d J en omdat hij
dat gedaan had, wenschten twee zijner boezemvrienden
hem kr&nkzinni~ te ,.rkla.en. Hij had zgn uitgebraido
landgo.deren! die f 60.000 per jaar opbrengen. gelegateerd .... ulemand atders dan aan ben. waarop deze
beIda boesemvrlendeD~ de beeren -Purdon, na zijn.dood

tien doUar er op.
.UwnaaIllP.
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\I ~;:e~eg'to~, .. oe . . 'het'oude gel"";{il'el' ~leliverhll!ling'Ji.,g1lleer ·lieden
,~.,e~va., em ell ••• _e, moener 8 , .... op~ dan .de h.... Oooh bmt.rd werden.lIetis .eehter
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III den ~.rfsb iBn 'bj.... lS56.yoe'.ik .neb een
.toomboot d."Mi•• i88ipl1i9P•... Aan boord b.vond.n
.ialr een pa~r!~lUlBylnm,iere,die il< had leeren k.n-,
m
",neD.'D••et",.b"ate.L.·,.~.0.~.,•..'.....1·,. .·.,.fI. ~, .··.,JIi'
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'l1li wel. en wee hwg-hienanhet grillig toet.1.

dh.•.

','..

v.•

'~:~!~l~~~~ea ~~o~~~n::~ ~~~~~~~a~~~~t ~;:~g~ d~::
vermaakt,

docb in Cen nieuw testament had _hij ze

aile gesebooken 'Ilan den tweeden .oon van lord
Lengford. dien hij ol""bta weinig kende. Hij was
krankzinnig toell hij dat tweed. te.tament maakte,
b"weer~.n zijn onterfde v.ienden. en zij poogden dit
te bewgsen op grond o. a. vaD de vioolvorming ven.
oters. Zeer I'ele .rgumenten, die aangevoerd worden.
o?, Cooke'. krenkzinnigheid te bewijzen, louden. in·
dlen ze golden, vele groote wijegeeren eyeneenB. van

waaozin ",ertuiga·bebben.
.
De beer Cook. wa. geen w·'ar Cbrioten, cai de ad.
vocut Tan zijn boe•• mvrienden. doch geloofde in
.ielaverhui"jug. N u i8 bet opmpgelijk. dat een man.
die .ijn v.ers~d beeft. &an zoo iet oD.inniga gelooft.
Ben mls1eldender argument dan dit laatste beat.aat

e. al nie.t, en toch wordt be\ vask. gebesigd. vooral
IU polemlek luoache'! tbeologen. Wanneer wen de
on.tic~t.. lgk.t.e ice!nur, welke beataat, namelijk godsd,enattge BtrlJdbchriften. raadpleegt••al ruen .iell. hoe
telkeUll be .. e.rd wordt. dat geen !map eerlijkmon
ueze of gena leent-elling wetkelijk geloove~ 'kan. Een
mono die ...gt 'dit of dBt te geloov.n. hetwelk de ear
om .. eeroprok<l!l te worden niet eeDB ve"diont i. Of
eon domoor of een 8chelm.
,-'
Het ochijnt zeker nog al 1>uiteD8;>orig am in, .iel....
,erhuizing te geloo'fen, doch bet dogma der Biel.,e~
bui.ing i. welbellChouwd niet zoo veel dwa..r dan tal
un an~...... dogmata, datm.D krank<innig moet .oijn
om er ID I.e geleoven_ 'De heer Cooke wilde nuoit
gedoogen. dat eenig dier gehinderd of gapijnigd werd.
eD ..,rgde vooral met groote teede.heid voo. bonden,
omdat bij overtuigd w..... det de .iel van .ijn groUtvader 10 oen bond waa verhllad, Hij was .ee. tegen
de vOIS6Djaeht en .ette zijn argumell.ten er tegao .teeds

:;:~: ~d,:,~ ~:,~:::~i~:.

uit te

~prekeD, dat zijn

Nn ZOn bet oaker bDiterigewooD - onaaDgenaam 'Iijn
yoor mjn siel, om door de ,Iiel -tim zijn grootviuler
..,bterna gr.etaD Ie worden. E.n man, die 100. ietl
d...... gelooft, ia kraDkzinoig, ... ide de advoeaat de.
teleurgeatelde vriend IL . De.e opmerlling is ~er be.
leed.igend v.,or Pythago...... die in . d. .iel.verbuit.iag
geloof!ie, en ia bov,!,ndien_ hard tegeu"yer eel'i
_ ~liIIdjg g8100f. dAt d!, heel Cooke niet dreer
om andeIadenkenden ,te yervolgen. te .yorb,.."den en
~ mlll'telen. doah. hem· Idleen noopta arme dieren In
lIeeoIterJDiar ta DBmen. .A.Is meo lealt, hoe in 10111

Gemengde Bericltten.
SCHOON? Niet.o i. voo. zooveel v.rlchilloode ant'
woorden vatbalU' ala de . nang: wat is schoon,! Bij overigena geheol gelijkgezinden i. men bet oyer de schoOD'
heid, met name de vrouwelijke 8choonbeid, niet eellS,

hoeveel meer dUB by d. yencb ilIeude volken van den
aardbodem. Eenige staai'jes van dit .vei8chil in smaak
Ioullen voor- Bo~mjgen bekend. daarentegen weer voor
vele andeeen nieuw djn.~,
De G:roen~sndscbe ,rouwen !childeren zicb geel en
blauw; de EskimoBche schooneR echter Bmeren een

laag berenvet op hot gelaat. De Indiaanlcbe Yl'Ouwen
kl.u.en baar tanden" rood; in' Zuid-Amerika worden
vaak Be· itterend zwarte tanden ala teeken 'an vronwelijke sch,)onheid beechouwJ· De lapsDsche vrouw
daarentegen ve.guldt ze. R· ode ha.en .gn bij de
Tarken apen ~zocht alB in Perzie verfoeid. Volgane
00158 begrippen geven groole oogo:J, waarboven zich
donkere wenkbauwen wehen. OQk aSD het miDst Bchoo·

ne gelaat zekere . bekoorlijkbeid. doch in China oljn
kleine oogen gezocht en worden de wenkbrauwen en
ooghaartjes met klein. tangen uitgetrokken .
Een Chingaleel.he acboonbeid dient vol gena den
diebte. van Ceylon te be:ritten: lang. weelderig haa.
aI. de staart der Pluwen; oogoD .Is de saffier met
wenkbraowen ale de regenboog; 00.. ronde. gemlde
bala. voaten. IOnd"" holta. tandenlda j_ijnknoppen
eu Iippen ala korald. Zulke aohoonbeden nn vindt
men op C.ijlon niet, wei geolied. wijven met eeD b.tel prnim acbter de kielen. en Iippen en tanden die
door het betallap bloedrood geklenrd "\iu, - ieta dat
den Europeaan minder aao8taat.
ERN GEESTIGE RECLAMB.. Oolange was in
de Drea; den.r Naehricbten te lazen:
Zonderling '.terfgeval. Hen abonnent van W. Bern·
. b....ndi·. dagblau stond onlanegabij bet poetkantoor zij.
ne' woonplaata op .de aankomat van betjoogst" 110m'
mer van dit ,00rtraffelUk blad te wachten. De post kwam
ieta late. d.... gewoonlijk, en. toen de po.tambteDu.
den

leeBgrag~n

abonnont eindelijk

z~n

wn·

exerupl&ar

de to,reiken yond hij nog sleebl;o eeD hoopje kleedingBet ongeduld lIad den aboIioent verta ••d.
EEN STA.D VAN 3 dAAR OUD. Een corresdondent. die voor oon der Dniblebe bladen naar
Philadelphia 10'118 afgezonden. 'yerbaalt 'l; volgende
Op mgn weg nBar New-York mo..t ik ook't
stadje ,S,teinway City.
voorbij. Voor. drie
jaar
stukken, een pur laanen en een boe t

was hier alles nog wat€tr"

't land

moe8t voet

weiIiige jaren een ongell)ofelij!e uitbreiding verkregen
beeft. Dit alles ill 't week van een _firma, -Lij het;ft
baar ontstaan te danken aan een enlrelen naam. Zoo
iets is in Europa zeker zaer ~eldzaam; toch is da

.

~ _:~~kl~~~~, al.~, _~e_~_~d __o_~t.~ik~e!:~g_~~~__I~!k
, ; , . _ ••

w _ __
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ren heeft de bekende firma Stainwav and Son een der
oorete piflllofabrieken dt"r W"ereld' daar den eeNten
lteen gelegd. 'tgeen 8poedig gevolgd "crd door 't bon
wen eener vilIs, die, V811 den goaden emaak van den
arcbitect getuigd. 't Groot aantal arheid... maekte
Jt bouwen van woningen noodzakelijk, en zoo ontston~
den de eerate huizenj epoedig hierop kwamen ~r meer
bij, SooP..&t pr eindelijk een stad ontatond, die in b'oei
nog .teeda vooruit gnat. De .tad. die I!aar naam te
dank.... heart
hare grondl.ggera. kan .ioh nn .eed.
. boroemen op ean eigen paardenepoor, teLegraafkantoor,
g""fabJ"iek en een g,cede waterleiding, .oodat er notuurlijk allorlel soort un bandel gedrevon wordt. De
zonen fan Ste;nway hebben. met opoffering v_an Teel
geld en moe[te. deD ee.. ten .teen gelegd voor oen
.tad, maar damoor ook eou gewicbtigen inyloed op
hene arbeid r8 verkregen _W6Dt al die Duieja8 zijn
laogzamerhand Ball o.e arb.illero der f.bri.k in .i~ec.
dam geachonken. ledar workwan kan bier door spaa.,
....mbeid agn eigen' huisbaas, worden. BinneD _een .
p8i'l' jaar w.a de beNemde piano-f~briek der .li.eerell
Stein..ay fall New-Yo.« D ...... Steinway,Oity verplaat.t
waardoor een groot aantal uieuwe burgers in de .stad
kwamen. AI de... lieden I.ebben weer andere menooben
noodig ten eind. siob leveD8midd.len ta kunnen ver .
Ollhaffen; de&<> Jieden verplaatoten .leb DU oak met
bun gebfele famili•• zoodit de kleine .tad langaamer,
hand een enorme uitgebreidheid ve?~'og V"""onge.ee•. 4V jaar verliet de oude Steinway. oijn
Il"boorteplaata Brun8wijk. om te New-Y"rkeen klein
piano-fabJ"iek op te richten. De voortr&ffelijkbeid 'van
zijn we", allmede de 80liditeit 'waarmede ,hij san de
heotelliugen voldeed. verscbaften hem een _
groot
debiet. {TIt de kleine fabriek ontatond eeu groote...
en n!, eindelijk een dar beroemdate d•• gabBsle wereld.

""0

TELEGRAMMEN.
Batavia. dd. gisteren.
BE NO EMU &E N, UU·
'1'01!GEKBND: aan de militliren . Boger en Kolbe
de· brGllS8D medaill. \'OOr rneu••h1i.ftUdbeid ell holp·
~.

AIe.,:,
...,'._

Pam"hs.an van den_Berg; tot bo.khollder Malgi.
[Reeda gi8teren gedeeltelijk v.r8preid.]

Aangeslagen Vendutit';n.
Maaudag 18 I" eptembor ,Executie van bet perceel
H. No. 2.6 ten la8ta van W. F. G. A.bel8 door deD
deurwaarder van de. Waall in het veuduloeaal Idhier
en van onuitgeloote pandgoede.en te Pederreoaan door
den pandboudor Tan Kan N g08and.
DinBdag 19 September; JD' bet locaal fAu eu door
Soe.man en Co. en van onuitgeloste pandgoedereu te
Krangen door de paDdbouders Liem Kien Tjing eD 00.
WoeDadag 20 September. In bet loeaal van IIlI
door A. Meijer van onuitg\llo.te pandgoed.ren te 'Ka.
rang Bidara door de p"odhouder. Liem Kien Tjing
en Co .
Donderdag 21 September. In het looaal vaD en door
F. H. Bouwa yan onnitgelost-e pandgoed.ran teKraDgan door den pandltouder Kok log 1]oan ,oor ,reke'"
Ding van belanghebbendon en io localil van en - door
B. 't88a.
Vrijdng 22 Septa,mber. In bet 10"",,1 van en door
G. A. Wermuth en van onuitgeloste panJgoederen
in de ,Maleiacbe Kamp door den pandhonder Kok
Ing Tjoan.
Zaturdag 28 Sept.mber. In 'a lands Iilgemeen pak_
hUla alhier voOr rekening van den lande van DO kat.
ti .. verbentd verklaarde koflij Bfkomatig van Boijolalia
Soe.akarta en 41 81/1000 Inferieu. kotie welke voo.
de ve..ending naar N .derland ongeachikt bevonden
ia. in het vondn·locasl alhier Van 43 afgakeurde Bto••
I.n beboo.eDde tot den inventeriB van bet reeidentie
bureau albier.

ADVERTENTI:£N.
(VOOl het Land.)

p oon nader t. b.pal.~ dag sullen door den Berst
O
"""w.zend Ingeoieur de. Bntgerlijke openbare
werken te Samarang. aanbestedingen wordeu gebouden, ,oor:
Ie het maken van de knustwerken by de prise
d:~u van ~et afleidingo k.allaal uit do Samarangsche
rmer. DlIx,muw aannemmgsom I 472.H7.
. 26 bet maken van -een houten brug op ijz:eren llgglll
10 deD grooten postweg Il88r Pekaloogan over bet
aRappinge kanalil maximum Bannemingeom f 59_278.
Inlichtingen zyn te bekomen op het bW'....u van
den Berst Banwezend Ingenieur voornoemdT
De Hoofd Ingelli •• 2e klasso;
Rerst a.nwezend Ingenieur,
1066
d. F. F. !lOBT.

Toko Vendutie

VOOl

v.:.et &an de Eee ontwoskerd worden, en nu staat
er op die,eHde plants eon kleine atad. die in die

....., ....

d,en. '
i ....·
.:p
.•. c. . . ,
.&lIBEN8IONBJfBDl'''lIdel'Wbetqis!Jig dedi1!eCteut ~aa·.BiDn~::afllltuUll·:a.oher. ,d@.. '.~
rificatelll'll\'IuiMaane" enN"'!inIill.
'
'
...' . ,
I}
ONTSLAGBN •. eerYp\.de kdrlrekto. Klein.
6NTSLA.GBN :~& kO!ltruie" Bogaardtr
BENO~, .-tot .•. dm..:t~i ·,.n B#9nlao.dlcb
BeafumrHenpy; tot yool'Z.tter .van den w..d.rald t&_
Krabaiu. Verweij; tot lid in den Bud van dDBti.
tieta 8amarang.l'ltpe; tot buitengewoon. lid Tluukow.
Tot cbef ,anch.t tad"lttaalbureau te Ba~joe_
Verloop; tor grimer bij den IllDdraad te ".Blitar Boeck;
tot tw~edenk.ommiea. bij de RekeDkam.. TOWll8lld;
tot achout te Obe.ibonDekker.
1'ot verifioateur'!Ierde klasse , Beijerinok,. totidem
vi.rds klasBe Rappard; tot ont.anger t" Bandjermaein
Grevelink; t. OberiboD Pichel; te G.is8ee Velden; de

Op Dinsda~ 19. dezel' bij
10SI

,SOBSMAN en Co.

Op Dinsdag 19 dezer~
zillen wij ;erkoopeu:

3525 Sfllks IJzeren Pannen,
r~~~~.adigd 'ex-Albl .....rdam,· . kapt. L. A. WIL-

SOESMAN en Co.

1582

Op onze Vendutie
van Dinsdag 19 dezer,
Iouilen worden verkocht:

40 pikols KOFFIJ.
SOESMAN en 00.

1583

Commissie Vendutie.
Op Vrijdag 22 September.
1580

blj

G. A. WR8.MUTH.

DARWIN.
1 'e afstaulIning van den Illensch
en

de seksueele teeltkeuS.

2 deel.n i .. p.... hlbsnd f 28.rI<HOun:
Zek~rb~id van '. menechen afatamming Yan d.... _lID
of aoderen lagerea 'form.
VergelijlUng tuaschen de ge8lhermogen8 ..II do
~"""h en4ie dOl lagere dieren .
Over de ..g.... """'P de menlab aiob ui'.dao seng
of lodaren lageren ~orDl outwikkeld beeft.
Ore> deYerwanloohappeu ell den otamboom ftIIden
lOenaeb•
Ov~r de meD8obenruaeD.
G",adbegino<>len der ae&oueele leelU.eWl.
s.",,,,,dain eekeueelekenmerken bij dellOgel'e ~
van hat. di......rij!r;
8eeaildaire .e""_le kenmerken hij de iuoekten.

amphii.:!.,~ogel" i~ie~:' en de~d_b;iaacbAD'
(1866)

G. C. T. V AN DOBP & 00.

,, _':'~';~£~t~~~~I!·~IL~l,~ +,,·.'I ··~ }l'oko~ ,<titev_ ' ,: '\:.~ ·.4J . '~.
Qr~IlIf.;r~, ...., .....N<itIII" "~'.f~ .
, bet iu~ , ~8!l4~

B~ro~ .t~jm8' !3arluigBaf8ng:

onder' reaActie" '1IIl Mr" P. BROQSB09F T.
: lriho'~d; Eeo hoord,;rtik8i ' :O,erde'>'B';teek~iii.der '
" erwikbliuge nin ', het· Ooititn; ' ·"PlaatHlijk. Binnen. ,
lantl!iohen Buitenl.ndleh Ni<lnw •• Di.tol~ , .na.
" AbOnoemeot aprijoper i""rN.- ,: ph.. , het ,por~.
.Me:'5;!onnee rtliob ~ O. .T. VAN DOBPeo Co. '

Si:::,:;~~:,~k,

-

"

,

K.in poeti'; Madapoliam. ,8'/i ,Ello lebarDj~.
' Kaln poeti ' <}1 ' H~ro"k.e. Miller,
, ,Doeri.. poetic Moe.i.,
Soetra ,Soer.i-a .90rPoke.n .
Stvo/lie , StrQkie.
l'rikoe Trikoe.
Saroeng BelAwle,
d a' n

G, C. T.' VAN U9RP &,CO.:

Indisch e> be1angen
O~d. ROlident, de. Podaogaebe Bo.eol,oden ,
'

, Prijl

Yo

Lev4.n~l.g geaobiedt
fta~oo:

Bril,yell

8

.10lf'l' ., ,\

glussnijd ers,
waarronde DIAMANT in ' KOPBR gout i~ ,

ABONNEMENTSKAARTEN.
zal g~lel\'eDbeid'

I
!

Ia' ..

KOFFER 8

met . ko'p ep belllair
IfI'OOCCe...
1648 '
B, KARTHAUS en Co.

BAZ A·R.
'

B~

'

.zwa',t

I

I
'

. .. ,, " h,-, •• ,~ Io " .,.~ If'.. ,1.

w~ar

,

niUlf

II.PLIJIAIR

Kinder-costumes en DoopskleetJel'en.
Verkri jp;baar :
~:ZJN in vaten
]511
' bij

DO HHBP,IAL

eU

Cu,

.

HAM PTO N,

Kommandant W . ,R; Me. ' MOUl'B:~Y.
Lal fe.moodelijk e i. D d " ,September e., k. " an Bate.
,ia naar Rotterdam ,e.trekken. '

10 IEa:::.,W;:::y:::~::::u. ~=:':::D:,~e ::::::
af~eg.veo. '
,
VOO!' vracht en pauage gei '6ve men - -tie" te woodeD tot ·
'
1488
.
_
,
De Agenteo,
life. ~ELLL on .Co., Samarang.
MACI• .nNE WATSON en Co" Bate,ia.
FRASER EATON ..n Co'; Soerabaia.

Stoomv.-Maatsch."Nederlalld."

il l

l

---- -~

ROBBOYVEAU LAFFECTEUH
."t eonig goedgekeurdewiddel iu

]0'

raD, k·

UkJ B ~ I g i ~} . 0 0 8 t e Jl r ij k en R U 8
and · gewaarmerkt door de nandteekeu.i"ng Dr. GlRAUD8AU vaoS a i n t- - "r' ya i 8. Bet auntalluivcye reude midis ~r gr~otj lUaar rum

VEA U

da. ROB ••
LAJo' Fll:01'E U, lt -

de n eersten rang daaronder
om hart! sede rt meer de erie
HUW erkeude radioale we
om hare 'l 'La.}li1'UBDIOB "·SAlI.lUC Zij gene-est ,"ollooig, zoudar. k¥."ik.
aandocmingeo wan deu·-. buid, den

KARTHAU S.n' Co

deklierg.zw.l leo , d. ougelDak·
kraambed. ',van .deo kritiocbeD
IItlhe.pe vacbteD. De.e ' ROB

aaDbevelen&wa~~ig

\;r ' ,",

.

apidemillCb njn,
Prija per 8..... 0D FI~ '1.50.
Parija, 211 rUe Drouot. enbij allo apolhoker.,
Hoofddep6t Toor Midden,JaVA bij DE GIWOl" "
KOLFF en Co" &maroog.
,
216

HOLWWU'. P II.LQI Ilf

U ...LP.

_

Sr.d.... dijr. t

IHHrhl. - ' Oe

~:~:!=:=n :=~~~~'_~:!;ijklit:~:d:'o ~~~~~:!!~;~i .~~l';~~ r;.~::
"fl.
...
"Ill ~ i r~k . ~ 'l h l hat_ .Jl"tOfrt'J. : -OlJo4U e ;.,n,,.""' .. t~
:,.~~ ~

dtful&.' .l is da OO ~~ C~r .i.,.,ie iD

duitkr.lllt

.::<,:ah !C.l J. 1.11 dI

;:"':~Il ~d:;-g~I::! ~.~;~~~~. ~~!{·~,t:. !;:~O~e!~:;~~a::

:.

SI;J!.... meD~ en ,sUa. :u:H "c: ~ op d. I: i:'} ~ !! 'k' .abJertl! ~k i::ig·l
,,!'e·
' .... ktel1gelM ft tW(l"i1!-! 4_ b il;. ~ _:"· :; ~u ~. r"'); elen ieJare T~.
tMrdl "elOa-;f, Wnl"li t die oot o ;,t,j:a.;.i. · lki.;i\ll mktd~... 'I. .d,u,
t t ~,,",~"" kI:llaehtell.. nil " ' j u li t~ ".. \".:n ":'>iJ! •.~~
.11 sOirot!"
uii ... p,rikw1:auu4, &~f.lI;alti.. •• li.• •" ...11111 .fl,,~ b.iJiftl uhlal'-"
h Iu
~ ;::;'':'''''';:i i4Pi~ 1··..i::!S:
~> o ~; d "tHJ 1 ~!l ' , .... /1. r t . • I
. _ P,.tj.4 'ill YU I 1, I •

-

~

Voo. ,ra.ht

t.bJo.jI:~.

Wo_.I.

P~A.tU,

..\ Co. l'!.f:,1 .\ . J .

!S,,:v ... H.,N G-'-~) _ ell

\..,.

~ ;; I':

:'Jt

'.~,!~~iJttr· -.

Co,

~

I. " .

-'.tO~.

~HK8MA~

.. Co.

weilrt t~gen bill\jlre prij1en.

gjlwon/lals vroeg61, '

f.

'cat¥mNt. g!;!!~~~

too. eo .... 0 . id.", tegeno,e. ~et toko101oaal .~ ' dOlI
B .... DB LIJON, te' bo.ragen bij
(12811)
SOB8MAN .... ,,0...,

l'e , Huor'!
,R.RNHUIS optIen
den Beer BQNSR1'.
1407

'w,_ .'

BULTZAKKEN

"

,,~ ....... K ~Ii~. "
,"

•. , "

"

... , ~

•BOUOO.

"U E TR ' OU ' WD ;:-,

DR,A. K; W.ARNTZ& NIOS

' ~'. DAN~~t'BR;

8a~araog. 1-1 i!ePIe~b<!r , 1876 .

B

e,.u..D r~_ · Doe
..... tite...·; ,.
""htgeaoote 'an

Sa--.g.

n;eptember ml"

157S

/t;,. O .• ).. S08lIPH,

J. V.

. KLA~.nOES.

te .. en-

Te ' Huur:

, (1)'

.IlZER EN r~EDll{ ANTEN,

.men' neb

K a p it a a 1 Woo 0 b uj • te 'Amba.." ••.
th.o. bewoood door deD 1:I".r DE LA. BRE1'OlUER E ,
1508
E. ' .4.: riB 'B RACONIER.

BA ZA R.

~PIANIBO·s Grand Obliqlle.

-

fllllaage gel ieve

de "Ageoten.
J, DABNDRLS eo Co.
Bata,i., Bamarang. s.le......i • .

, ;] ...\ ..,.

; MAGA ,ZIJN

uit de beroemde fabriok fan Gebr. KNAKB, hie.
,~lnda .s jo.e" ala ..,lido \;evonden. . '
.
'
me~kwa&rdi~ gobeur~nisSf!rio~er dagel!,
Z 0 n.J e ,er g. 0 o:t. P
a t :,,,\;ewereD . wij , dot
op het gebied , ... Staatkunda" . ad.hiGdonil, Lalllli·
dese .PlANOl!de beite ...... oli .• d .• te ojjn. neit
eo Volk......ode,Kuoateu .W.wnseh.p PoD. Nij"6r'
op Java . r80 andere tabriek.... aangebraoht. : ' "
' hald, .... '. BlietgadenoLeveJlllo ~o Karaktel'8<b.elatD
HBllRLlJK VANTOON; GBAOBBVBBltD TOT
'aD ' e ' m • af d 8 t ij" g e 00..- t • D'• • tre:U.....
IN ,DB PlTN:I'JllI8. Maule' Mahooyhoot.
tet ·••v.... OIl allebeotaande ' ," Ene,..loped"' .
De OOiIII:'uetie · . ia 1OOdaig, dot ilet. tli~ · oi.t
met l'U'l'IIlJ eo &.4BTIlK. te I&W&II ,ZfS EN ,Dl!BTlG
4"" miDIoten nadeelig<m iu~oed &rop nitoe~nao k.an, , deolea met
registe., a
, '.
,
/21>.1125
B. ltAlU'H417B en 00.
1651
. G . C. T. van DORP ell CQ,

.0

15i4

.___J L :.}_~N"'l!Z

" ~~ :Q' 8;.~~~:~,.~-,:~;luiut,~· ·:.J.1i~~l'..I¥:" "ii~-;:':!iI:\:~T;

Fabriek.merk , in B ollarid 'godepoo

----------~--~~----~

to~,

_

CIl"ri L"IG " . CA.LJ~'!.' l. ~, g

tiekleu waarlegen -de": copabu~ he
en d .; iodium pota8sii ' niets ,el'Uio-

op .halu lleaae~.n.
e'e"· d:.e . ROODE PORTWIJN,

af: t'ge,en.
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Hlt¥"ilNa ker<,

"tegtn de -re-

T\TT T) ' ' ,'
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U
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KOlllwandaut R. BERKELBA.OB f • .01, SPHBNCKEL .
..I ,erm<>edelijk io de eerate heIR ' .... Oetobe. a. I ,
yaD , Bala,i. door bet Sueskanaa!. .... N. ,Diep ,er,
trekkeo .
Lading wordt ""DgeDolUen roo. bijnaalle bavena
in Europa, waervoor directe . eogb08l8mentea worden
. .....

,\. GH uN 8 ERG.

beamettelijke, ,erouderde,of 'bardnek·

.

.Rotterd~msche . L1oyd~
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AlsJllede:
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De Agenten.
Me . 'NBILL en Co.
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SCI-II I... PERO O J t.r:£'. '

Compieele B/'uiclsloiletlen;
Gekleecle-, Wandel-, Reis- e,l BalCostumes.

d

Soarahala, Macaaaar eo de Molukken.

,euus eolledie zij-

1679

de Q,uiniue wer
keloo8 is geblevelJ ;
alomed. tegen koorteen die iu v 0 c h t i g 0 .trekeo

B. KARTHAUS en Co,

~, ' PIANINQ'S,

A

k OJll~lld e g~"ali~1l \'IlQ

,\ Vitte Port'\V ijn,
m' m

~eeft.

OeT B 'YOU'I'ER l iJN ge.laleerd" "
' Ioteode ' en verkrijgba.r stellenu.
bij den Beer

I a n g c .en "a r d·
n 0 k k i g .e koorta e.o

BAZA R.

0

,

-

P

eo pill.u van (lUIN A- L ,OWCHE zij,;
z.oer ko ortswe
r ~ n d cu v e r 6 t: c r·
k C 11 {i VlII>r de )£ !l;1.3
eo beL bl oed.
Zij ziju in aIle Yvvr

Havana Cigaren in Kistjes't.an 20 slut. s.

de go reo
~r fijoe ,
938

verla.~n

morge1l8 _8: nor .

I' I ' n S
(exa .o
e 'r,
aezag'voe.de rBUIJ8,
,'.rt.ekt deo, i Sen. aezer 'de. ,morgen. 8 ' uur ' noar

MASTRODOMENICO . . . ·

bericht het S.wa.~ngecl! Publiok dat hij S.,
marang

d~'zer, . d~. '

. Hel Stoo,u"d dp

NIET op •• n der Lvut'Jpl""t.oeo. lot A .. i.teo, .
tie in de Huiab of)(Fn g. uf alii Jnhrouw VE!U Gezcldcuap.
Adrea: "L etters A. N . Bu reau S,.l"~BA."N9SCBB COU~
150-l" '

van

b~,' lot. ~Obrij'•. n eo. • ,lIijdP .• el<!~r·1
.....

17 -

Ned. Iild.: ~too~vt. Mij.

DAME

beveelt zich , voortdul'enJ .un voor bet

II 0 Dil R N E.
Ie

andere wer"-fuigen teo
" S""rat.&ia,

JONG~J

DIevrODW C.

- --

IW A~'TtnNa.: &. FDA.

EENE

's;;"r

G. "g,oerJe.r FRANSEN, :: ..

Bata.ia• .T.I~kb.toD;j. : Beoooel.n, PadaDg. ·. PalelDbali ,
Munlolr. Riouw " lliDsapore .,e,! Atj~h . "
,
De AgenteD.
(1576)
Me. NEILL Ii C":- ,,

LIE~'ST

'derlandsch -IndiEi , en d. 8or.e.'le .. o.eld.
(419)
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BAZ ·AR.
,
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d;~

verlrekt

zoeki; plaatsing bH eenefa.ll lilie.

t~ N.

de~;'!~ b~nal-::Pi';;';;;;:k~lsB,~~~b~~:

Be&. P .. rtijtje ,Fijne IMPIDUALBB en LO.N' ~RRi!
iD Kiltlso 'an 121l,.lItnb, :Beerl~ko C••it..,
l7Q6)

8' ~

du;J,oliJ,'ke copis.
gael\,•••If. e60e mund n bot ,'ochritt. '

Prachtige Ronde Carpetttn.
Alcativea V()Orsopll.88.
,,(994)

It:\"

D~, .e.i~"di",o. lkom. eo

ke~~e~::, to::D~o~~~~I!: ~~l~~~r~:r~::::~~!:~?~i": i

Ch. : K.-\IIIPFE RflOIITEI I

p. .

Copieer-in kt.

Eeoe niellwe 80rteriug
.
r
HEEREN en DAMES ARTIKELIN. ;

, CBllIEE8 CHE U&TTEIW , Rood, Wit
D&MBOB D. 9!1.,.-U4 ell'la,. d .... breed.

11 ~ •

- F abriek v\)o r : !Iot.lOW ~n
(1364)

EIGRI ..JIPOIAISB

B IV 0 R B

DE DIREOl'IE.

BAZAR.

.u

BlJDIG.

voor Heeren burgers eo hun daDles op f 5."
" "Officier en"""
" 3,KlDderen belledell de twaalf jaar betaleo.,2.50

EUZI~&B.

,

P. BUI.JS Hz. te 84...., ••!!
(934)
J. BUSSELA.AB te 801••
BOERS &; Co. te Djocdjakil'rl., .'
en bij dooondergete ekeode te linM...

8

Gouv.G E=m.M JJER..

,au

Ouk WOrdOD boutwerken op llIut guv.a.Agd.
Nadera inliehtingen ·te b6komen bij de ,Ilgent.en, "

b,'staal) Op MAANDAG en DINS,
DAG ,den 188 n eo 19';" September a. s., dea mOr·
gene ,van
toL 11 UlLr, in de groote z081 <ler SOCTETEIT AMIOITLO\ tell over51.an vall den Heer
,E. .CONSTANT. die zich danr!oe welwillrnd he~ft
aaugeboden.
De p]'ij. ,pel' abonnement. kaart . incluaief een be·
.prokimplaa te voor de eerste aeht. ill abonilemellt
te geven 'voorateIling ao,bedraagt f 24,Het .haonement i. persoonl~k. Bij hel ' nemen
vaD twee Qf IDeeI' abonnemi'n tskanrteneeh ter·kullnell
aile ledeli ~an een bnisger.in daarvsn ~or H1IT . ...'i .
TiL, GBIWIlEN .~BONNE:\IBNTBN gebrufk maken.
Bnilen abonnement ill de eo tree per pereoon eo
per avood bepaald:

~

.'

India ,Rubbers vaD '/,,-'I. dik. Tach pateot Pakkiog 'I. - 1'/. eo aile wogelijl<o mocbioerie,beou,odigd.
hedoo,
R W, DRA.C O N '~ ' C" ,

BALKEN VAO aile arm.tingeo. lOtOMJIOU'! '.EN ,." ""
water widen en' Oruno••• he KOJo'FIEMOr .ENS; PL,AN·
KEN. SPANRIBBE N. PANLATl'EN . UOU'f\V'Jlli,
KEN voor karren enz.

Voor he l bemen van

1l.deJap.1l. ETONmRB..

oDdo.geteekenden ' be,elon .•ioh un bij B:.li. ,~
Fabriekanteo 000. bet mueD 8D reparee,oD

waterpelisteU ingen. Waterl~ilgl.! eD en Hi.ngeD.. S1tij~ ·
Ratelboren,"K operenpijpen. 'plat eo ,itl rkaut Staal,
Moerbouten,- Klinknagelil;- ))rijfricmen
2-6 duim. ·

V e rk rij g b a a r;

OPBBBTTBN ·GBZBLSCBAP.

Jouvin Handschoenen inulle Nos.

~

M 1£1. ·.16 It)

~~~ bij _~~:.. ~: VAN DORPen Cu,

(H28)
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ijzerrt~
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tWO .p.lt-· di~ wogtlijk.
I 0 o.,;echrift 0 -0 U t- • a
(822)

·

Te'_8~8 yerkrijgb~, 8~~1DkraOeD, St.oomlU~o mefet:e-J ··

~~:'!~~'a~ 'o ~:If. :~~. ~:ld r.:!:::~~·· g~~j~·e;8~~~I~~J

DU)lA NTEN ,

I.elSr.. tikeleo •.. Schllijerwerk, Parfumerie, een groot
""eorlimant OdeDI'lI 1 , qnalileil voor Damss
(uit het
Magazijn tin l.ouvre) eene Illeine colleelie Peiguoirs
van Iijuwaa.t en percales, pracbtige Kammen. 1<'ao"iaii:lle arukeiep, 0ei Ul. u~r::!, tJoliier~ • . i'aruree, tsrac6Jette~.
'
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1.G99

'an alle loarten 'an -macbinerien.
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oidLl.'1!e~
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,Wagellll , ••.

Nt-t werk en spoedi~e aOeve- ·
ring word t · vel'z~k, (~ rd.- '

A. U. BOONEMMER, '

26,- . , I 4.0.-

(JitPal~ijs ontvangen.

n"

.g~D.' ,au.. · b."neDb~dodJdeu. II
t It. au Ii.a f . ieJ ineJc!J'
'tlrkfij ~ ballf bij be~teJliDg: I"aabtig r.Wllaf Ura tuJt"'ht.
"
drOljg en .nic,t ' farruGlold.
.
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GROOTE''KO PERBN 00 HOORNBN GRA,
DBNBOGEN .
DUBBELE PALMEN,
G, C. T. V AN DORP eo Co. ,
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A,g~nteD, ~T , Btoomv, t..

den
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'~k~nzo~~g==ti:,~g eJlOmlig·

E.

De
d.
M"ij.
1570 . ' , . . . ... ' J: DAENDELS en Co .

TftlBOBO en GOENDIH,
Age'lt8c hap Vorsten landen:
BIJ

.oowel gaele als witte on in veraebillende grootteo,
ot&e<\a voorb&nden
bij
(40)
G. C. T. VAN DORP e~ 00. ,
TRBKPENN EN mot broede platte punt,
LOaSE PASSER!!.
,
VERDBEloINGSPASSERS.
COMPLEETE PAS!!ERPOOZEN un /18,-,

884

.'e, best ann,] • . uit . de heeren . C. KRUlJM.EI"
NORDEN en F,T. BCHl,ETTl!:.
·

Hou t.. aankRJ)
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Ie kwalite itEnvel oppen,
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toe . doo~ ,deo .Ba&~'au.IJt.Liliebeoop.md~COmmia· -~."
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la i n 'B ar a n g.
11176

la i u

beaproken, door

.·.".

lijk ter con.tateriiig .kellliis Ie gmo aan dedasr;

Saroeng , ~ngaok' ~Iit, ':"

C, C ., L, van Coeverd en, .
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, ' GANfIENJA 'reID ; BATAVIA.. ,
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