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Zon- en Fae'stdagen uitgezondE:lT<i "

wat afgenoweo, ftan het Andere wat bijgevoegd; Men
bi.ld d.arbij voornamelijk twee eiecben in bet <Jog.
Vool'eerst die der recntmatige aaDlprakon , dat namelijk
_ 'oveel mogelijk de beroofde of gevallen vor.tenboizen
in bUDne waardigheid werden bersteld. Ten tweede en
vaornaam.t. den eio.h van bet politiek ev.nwicbt·. Het·
Ichrikwekkend voorbeeld van den grooten Coroikaan
I.
riep eene algerneene aandrifc in net leven om de fer·
Toen t...,D vorigen jare de Herz.egowina door haar
b.oudingen tus8chen de verschiHende ,etat n r;oodanig
I..tolen opotnnd ter oprake kwam deelde bet l 'arij.cbe
te regden, dot r.ulk een olmachtig heera.hen vnn den
blad de Figaro mede, dBt or in de -Seinestad verlChil
eenen over de and.ren in · bet vervolg tot de oumogovan gevoelen beotond of mo" onder aerzogowina moe, t
lijkheden .ou behooren. Docb .' aardoor verviel men in
forataan een land,' een stad, OE"n man, eODe vrouw:
eeD under uitcrste dat el'eneeer· aile duurzame levenseen ga.f.brieh, ee .. kruitbui •. of ' ieto and.... D. onkracht aan . d. regeling ontnam: men woog den "or.teu
telb ·re coutantimberichten over die strekeD ·tullen thaDs
en Inridon hurrne aandeeJen hij brokjes en bompjes toe
Eulk een geographieohe onwetendheid foor ieder, die
als een Irruidebier die !Det de weegecbaal aan tijne
•ijn oog nu on .dan in een dagblad alaat, wei wegg.·
veraehillende klanten hunne competente portie afmeet.
De onhoudb.arheid van dit balance.r·oyoteem deed
nomen bobben. Maar ten op.ichte v.n bet .taatkun·
dig bolang der Ooetera.he ,.orwikkelingell zullen _icb in den loop der jareo gevoelen. Het politiek
vooral Bedert Ser,io en Monltmegrtl zieh bU de ~p.
evoDwicnt dru~ schte Jijoreeht in tegen de blijde hood'
ItandeliDg~n hebben a&ug~sloten felcu, ook Ne ·
I5chap, die _scdert de ",orige e8(\ .. met oDwedertltaanbare
derlanden, ·nog wei in het dgiot.r of althan. in't
krncht aan de valken io gebracbt, dilt .ij niet beoterun
hBlfcl. ~f\ ~er terkeeren. "lls · RuataI!.J lieh maar rustlg
lijn om ten bello8ve van een 01 meal' perBonen 1\18
houdt' Als Jobn Bull l.ijoe vuisteo. mu" niet baIt!
zoovele kuddeo te worden verbaadeld of VAn het eeDe
Bchuthok in bet anddre o'ergesmeten, maar dat bunne
Ale 008t~~rijk maar ontijdig blijft! Ala Biamarck
r.ijoe talldon maar' nieb lallt zien J" Dete en derga ' ~
eigene gebruiki'D, beboefteo, taal en afkomat, den
lijke opmerkingen worden met 880 -,eker nir yan gemu.atstuf moeten 8ange,cn waarnaar zij zich met anwiobt. t~n beste -gegeven" alsof d:lIU'mede de . zuk uit·
dereu ,·ereenigeu of van anderen afdcheiden. Met angelstgd WI\S. M,BBl" W8ar(fm. ,ooral ook op hil1torischa
dare woorden" tegen be t 8t)dl!rt eeuwen beproef(le en
gronden. jUi8to ·in de£& quaestie bij uitnem tm db'eid zoo·
sedert eeuwen. miBlukte atttleei van politiek e,enwich.t,
feel geva'Jr be8taat foor inter ~entie dar vreemde mo-'
kwam het jonge krachtrolle begiDsel vaD de natioDole
get:'dbeden, daarvao gcven vele n noob liohuhrOD. Yeel
eenbeden alB mededlnger opdagen. Hoe voortduren1
m~ ·.ier n~g anD. andersD, rekenftCbap.
Voor beDJ die
en yolkomen bet Ega tegenpartij in deli YolkenrechtegeOD hiet " \;."~ tijd hebben bierin te 'foonien, iullen w"ij . Hjken etrijd ovuwon. zal het be8te blijken wanneer
die tac.ir, door een korte Bchetf, traobtell te ve"futlen.
wij de hoofdgebcmrtenisaen oagaan, . . .rin een van
Men boudo dao in bet oog dri~ b . g i o.e '~n , die op
beiden _icb kon doen gelden.
de onderlinge verbouding der volken in
eeuw
De Grieken voarden van 1821- 30 hun laataten
·; JC~:l :":";"'':";'" ::::. ·;l..:._:.<:' ::';:"'1:.,.:. ::.::~.:.:: :.;.-:. ":: ; ! : :E!: : ~ :::::.:!:
",:":,,~2.:::!.: C"'-" :!-"; ~:~:::. :!: -:!'::.:.!:::: ::; : 2 ::£.::: ::!!~ :.::::. :!:.~
begjn8el "" van politiek -even wicht ; ~2e dat van eenheid
bet nationaliteita- beginael overwon en een zelf.,tlWdig
der ".tiunaliteiten; a. bet godeJienotig begin •• I.
koninkrijk Griekenland .. it den .trijd t. voor.cbijn
trad, maar de.e uitalag werd boofdzakelijk bewerkt
Nap , leon I hal de versobillende Burope ••che .taten
On v"reten ala eon kegelopol door o'kander geometon.
door Engeland en Frankrijk die "..t Rneland tegen
Koniogen .... ren omvergogooid, weder rpg..et en we·
de Porte partij kozen en aldu.o det evenwichtobeginsel
der neergesmetsD ; Yan dd iege'B waren de atukk(])·
ver.zaakten - ofacboon lij het later dan ook met
on .plinten linko e~ rechta afge.lagen; en toen ~e
kracht weder opl!amen - yolgeno . hotwolk ·Turkije
groote opeler 01' Elba giog uitrnoten lag bet geh.de
tot tegenwicht tegen RuiJIand macbtauitbreiding moet
opel doral. een vernrde en verm:nkta hoop door
dienen .
elkaoder.
.
De opotand ..n B.lgie tegen de N edurlandache
De groote bijeenkomat vGn gevolmeebtigden dar
regeeriog 'iVft,8~ h-lewel daD ook: a&D veracbeideoe an.
Europee••be mogendbedeo, bet Weener-Congre. (Nov,
dere · oorsakeD, tacb ook voor een gedeelte aan bet
1814 ~ Mei 18[5 , . belaette · zieh met de rol van
vorocbil in n.tionalito.it toe te lehrijveD. In ied.r
k~geliongen . ~eval1en monarchen werden woder opgegeval bad hot Weener-Congreo de v.re. enigin g. der
flabt, landen ID bun geheol La..teld, .an het eene
beide landen da .rgaeteld met bet doel 00l een .terke
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Esther,
(NAAR HET ENGELSCH.)

. •n:. wenscbte dat gij er niet zoo gelukkig mogt
oitzien," .egt Mi.. Craven plotaelin ' , terwijl zij u.it
bare ~oote, .wart. oogen ean ODtustigeli blik op boar
medll""el veotigt.
,WaaiOm IOn ik.oak nietP Iii: ben gelnkkig."
• Maar gii bebt geen regt om het te sijo , geene re• den om het Ie _yo!" roept lij met nadrak.
I lk heb er in allen geV"allfJ zooveel fed en toe ala
'de ·yogelo ·beJ>ben en.ij Bchijnen tamolijk frolyle; ik
l ••f en de zon .ehijnt."
..
,Gi."'ren om dezen lijd leefd.t gy ook 'e, "scheen
de IOn ook," .egt zij dr-~~jeB; .maar gij "sart toen
zoo gelul:kig niet alo gij no zijt."
N u . iij do<>. a... woorden zoo bepaald .ijne vrolijk.
heid poogt to te1llperen, trekt er .ene ligte ".11t 0.er hei gelaat van den Jongen man; meJ ..ne knorrige
uitdrukkin« kijkt hij naar dOlI grond.
.1k geleof det lk i. aile clingan' ,eel te harl.togtelijk ·ben," aegt bij nedorig •• omdat ik a1tijd ·.1iIk een
8.elUkkige jon
.. .gep ~ ..~ be~; .ik. be.~ en beroop .dat
gebeel Dear mij .. lin 18, DOOlt III mljn ganlChe le.en
heb ill: eeoige pijll of amart geIIad; ik beb de buM
nell. in BIigeIud-to$ moeol.... "
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dergang, iu den C"uitscbe Bond niet meer gebruilcen

oak. door bij<ondere om.tandigbeden ·en . diplOID . tie~.•

men. .
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Furopa aan bet eyoteem v&n politiek evenwioht, alo
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Ben ligchum vrij' .an _iokte, eene aan.telliDg bij
':Detbodistische, veel

I

Bindelijk zouJcn wij nog kunnen wij"!6n op den
voortdurenden .trijd der I.roche Home · Rid. fegcn
Bog.laod, co den Btrijd om oDafbonkelijkheid. vau
Polen ,.,gen Bu.land (boe",d d,m ook door het ·W eener·
Coogre. ,..oder eon .elf,t8ndig k.lDinktijk Polen "'..
geveetigd). M.ar in beide l>orotelingoo hebbon d. fer·
bittaring wegeol aloude orlderdrukking en de ver,chillen van god.dien.t (katholieken tegen protestao .
ten; l oom' ch kntboliekeu legen de Griebcbe kerk)
te veel iavlood uitgeoef.nd om ze hier ia aanmerk ng

een reyirement WBar te nomen geweest, dBt ook ten
;' · op ~i chl<> ..a Ttll'krija en Ru.land .Jret .fotenen VS!l
" ·dit palitieke .tel..1 .oo..pelt. In 1870 b""ft Ruland.
wei i. "Bar geb uik makande fan F ..... krijk. verplet<
terdon toe.tand, maar toch ook. zonder ·aanme.kelijke
' oppooitie van Eogeland eD Oo.(<>nrijo, de ' belemme: re.nde bepalingen te niet gad"An , die bij den vrede
! yon 1856 TOor zijn oorlogsvloot ~p do _ Zwart. Z..
; .. aren ,aetg •• teld. En thana .idn wij,' bij de",' orstand
! dien d. Porte te beetrijden beeft, .Ieohla de .K.Ilgel.cbe

o.l D~
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hinderen , t.

:::e:ij:e

moeten denkcn op eenig tijdotip

I:i;~~' louter

cene reproductio van iemslJd f

on bij bellrten hordop en moede. dach~ ~..
bet;~:~ ' ~~O::;nh::~,~k::ltv~~::r:::;d!~:tglr;~

Br is ,ene riienwe, lange panr.:e, [Zijn wij hier reed. ; lagebonde in de rede, ~Ien het heef·:; d it 0 s. Ik- stem
e. n nur geweeftPJ D~ bruins, influwee-lgeklecda bijen
baar dat gebeel toe ; maar met dat doel SOil ill: Jack
,Hagen g1)D,eDd, brommend. lantetfante~ ~ rond; een
ge~n 9Dkelen a"oDd kllDD811 verl.ten; bij is aUa dagen
boog gelebouderde .prinkhaen tjilpt oebei; rio donkere . uit en de avoDd i. de eeDige tijd d.t ik hem vO!>r
.lucM trilt·.
' mij aileen heb."
.Luiat.>r oeos Daar d.t kr.keltj<," .egt Ealber
, Zuker hebt gij hem altijd veel to. zeggen C" Vl", agt

un!

om todi ieta te IOggen .• W~t maa.kt bet een lewen! , Robert met oen onwillekeur ·ge .ueM en ligtoo nadruk
lit I.. onloog. in een boek dat .. anneor de .tem ! op d.t hem.
Tan een

man in

eveuredigheid

met lijne lengte!

,~oms gt"!~n onkel wilord . Wij Kitten in een gesellig

.terk W&-, all die van e£ui BP r.inkballn .is, bU "aD. I' atillfwijgeu tl"geu,-".er of naaet ,elkUlder."
hier tot Si.nt Pe'erobllJ'g toe zou kllDDen geboord wor
• Wat .ijt gij ..enot 0P dien jongeD I" roept Ro·
d .... ."
.
bert wede. £uehtende en .erdrietig bij de gedacbte
,Zou dat k::unn~.il. P" zegt Bob vsrBtrooid, mat· nid f welk een laoge tijn er ,erloopen 1&1. ,ecr iemand tot
.100

ia zij W?eveUg en in wcerwil harer volkomfme ,onvcr-

I

I

. Die zoogen&amde Krim-oorlug i. "sen ~\'&:n de yer.
De }'ranBcb-Daihc-be, oorlog "'an _'70," boewel d8~ . nielendBte en bloedigst.e _opOft'eriDgen gew-east doot'

·kon.

eiBebende moeder! Zou dit alles den gekrnlden en
boparfumeerden liHeliosen der fartoin niet maar eene
arm ...li~e, ell.ndig. lij.t van redentn tot d8l>kbaarheid
duokeo?
• Uwe belrendheid met · ond • . nonwon moet zeke.
wei ..,er ver uitgeatr,kt lija, .&I zij awe laatlte bewe
riog regt.urdigen. ". oegt Estber met een glimlach.
.Nu dau, d. be.t. HOUW, die ik ken."
.Ret io jammer det gij, nu gij ai, ongebnwd man
er op nitgaat om ""ne vronw te soeken, niet trscbt
eene BAD haar gelijk te .iaden," herneeml Eotber., Wat
Bchilligbeid omtrent zyo g.vaeleR over haar verbaa.d,
nu oij bevi"dt det hij, hoe dol ook op baar vellieCd,
toch nog a1tijd oen alordige, naveloo ... bruine oude
vronw 100 hoog .cbat, hooger ~if. dan haar met al
de ""hitterend roode ·en witte oehoonheid, waarvansij
meh 000 regt bo .. u,t i. en ' den triumf van haro se.entien bekoorlijke &omen!
• Gij sijt jong .on zij i. oud, N segt . Robert 88Omoedigend; .ik "e Iliet io' wOU,O.m gij nB'" baar niet galijken ';)Ddt, _ear gij bW leert.ijd een8 bereikt
hebt."
. • nat. denk
.
ik.. niet ·e.n i~ h~. p &e.too
._.k .ni.et." .Ie.gl
M .... eraTen koelt:J.... tarwijl &1J haar · .~f-en-t'""tig8te
!J08WIlW oiIderdrllkL • Ill: bedoel volr.reat Diet MrI.
BraDdon to. bel~ maar tooh IOU het m~ Vl'tfl

te

belde partyeD, zoowel Duitoch ... al. D<nen, ricb ond~r andere groudeu, ook op de lIation~liteit van .d e
m£lelte inwone1"8 der hert-ogdomruen, de Duitei!beri!
"Ithan. wat Hol~tein · betreft.
_
Dd ~?ort~dllrende on~~ste.~ van H ougar-):~. tegen
teo lieht-en. T-oon k.WlIlnUIJ1'"t ~n"t.,.:I.n .. ot-. liaap.lR.nrl Pr~8009t~nrtlk, In 1867 geelndigd met d.e. ~efi.QJ~~e.e er·11I8!l en RWlla~d. tU8flchenbelden om den heer op :z;yn.
kenDlng van Hougarya eols een-.zeIfl!bmdlg rlJt~ boe-trt)'ln te handna.,en en den knecht naar A.frika. terug
weI dan 0 k I'oor een gemeenlilchappelijk hOvfcl en
te wTI7.en. Kei;orer Nicolau kwam tot dit verbo~d 1.onenkol. gd mee"ooh8ppelijke belangen .met. OOitenrijk
der twijfd omd.t Mehemoo- Ali bet hem zelven in
~erbontl~(l, badJcn llrLgenoeg hlln :U1t.,6IUltent1~ oQr~proDg
A. :;; ie te warm .11\.'. akte en omdat ~ ij er eenige ,oorIn de "lJlSodsf"h·ap tier slaven tegeu de DllltlJcher8.
deelen ten opzwhto \'an de eeheeptaart in de Zwarte
In den Pru:.!!!i8l'h~Oo.8tenrijk8cben Btrijd tOU meti I Zed door verkraeg. Doch de groote drijf,-epr ,van de
kunne n bewere n, dat Duitschers tegen Dnit,scben ~ dl· ie eerate moge rd hedoo kan t oen niet and en geweest
h .. dd~ u o\·erg(!6ta&n. Maar VO"fllerst telt 008ten- ! zYI!. dan om zieb, tegenover d en noordeJijk~n Goliath:.
rijlr: ODder ~joe be,olking (ook: bUlten Hongar·ije) ! Turkije tot een David voor te behouden . He nmaal "an
nog eenige m.illioeDt'D -lD~.er Al!dere nationalilei ten
delie toetc Vl'Debt geproefd hebbende, bielden de mo_dan Duitec hen. Bu- ten -tweeda kwam bier tegen·
gendbeden den smaak er van beet". J8, :r;:oozeer wero'er de eellhe d der nationaliteit, ,"oor " ! oover tij 1 den zij er op verlekkerd; dD.t oiodeIijk In 1854 F rank~
bestond: tien" 8.Ddere · ms.cbt in het -ftpel, de ijto -e n I r-i.j k en Eogeland. duiy,eoden 'an buone onderdauen en
. . . ~!~!:: ::':' h "" :::. :::,=~t~ ... .::.::. ~~::::::'~:::-.J :~ :.: ~ _~:~ ~'~::"~ ~I ::.: : ~ f ::::!~:::_ :::=.-::~ :::: "!::::-. ::~:.~~:":: ~::-;:_.~ ;::7;::' ~ ::: ~:..:::. :.:~::::
al zijo nallleep TaD. }'rankfrirter' taqninel'ien. "en 81('n- ll!ulta.n t.egen den overmoedigen Nikolus I te beaeher·

.lijke grens tegen Frankrijlt. ~ verkrijgen '-quaeshe due ~eder ., an 6'eawicht. En .toch werd door

&eDe

te llemen~" D~ bijgebracbte morbeeJden 'lija troUW13D6
me". dan .voldoende.
DOiJh no komt &ich cen neemd l"erecbijo6!)1 i"oor.
dOi-u: Tcrwijl overal eldora bet syeteem ,aD poiitiek
ef enNicht iang"t8merhilnd verdrongeo 18 d.oor het beginsel der natioDalitei t, heeft bij ne {"erh 'Juding "'"au
de wQgeodbeden t.egeno ~e r Turkije juist het omgekee['~
de plt1at-~ gehad. Dit IllP-d.~ .~egint lijn rol van btlT 8n~
Ciur tegenover de lllsi:lh t \'An Rusiu,ud ee rat te iipden
eCJlig ·' jaren DI. Je 'VeeDer protocol1eo -.,11 gaat dan
I· crescendo VJart mot .18 'zDodanig dieoot t.. dDan. bUoal ....ij daareveIi ..gen kozen nog in . 1827 en 1830
de mog ·ndbeden partij v66~ Griekenland tegso Tu(' ....
kij.<: Het inzlcht van de n oodukeJijklteiJ, om de Por.
te tegeno"ff'r Rusland sterk
houden, had toon kJa8t~
bl ijkelijIr n?g geen diepe wcrtela g eacboten. Docb raed~
in 1840 ko:nen er ~eek-en e n aBO d~n politieken be .
mel. die een gebeel andere weer8ge8teld~cid voonpel.
ICD. Soiltaa Mabmud IT bod bet loen te kwaad met
zij ~ E~yptischen suzerein Mebemed-A.li, die in A.Ile
, " ' CtJ t eig-en _rekening belang rijke vero1"el"ingeo maakte
, . eo dreigde, zijn heer en meea ter g"e heel bet beentje

de" eraen

lot. De nawen yan Masini. 'Cavour) Garibaldi, Victor
Emanu"l lijn. uit hiatorisc.h oogpnnt-. soovele and"e re
woorden VO")r ~ n&tioLl:lle eenheid.':
~Q d e ~!dell.ljk-HolI.teinHChe qUlLcstie berie.p8!1

n~rd

een marcberend regiment,

jQ.B.~ ofwstlll"tel'

Belgie'. onafbanKehjk!·eid •• n Wtllem I

Lombardijo werd met kr_chtige bulp v. u NapoleoD,
jo oodor diano bepaalde lou. , ,utionole eenboid voor
d·~ ,o~eren/J in S9 aan Oolstenrijk. ontnomen . Ven&tie
emdelyk onderging na don oorlog van '66 . h.I •• 1fde

I

P. BroOlhooft. hooid.red.act8ur
.

mogendbedeL een

opgedrongen.
. .
DB geechiedt)lJ.je ~dD ltalie gedurendc de t"e~de
'
beth dcz er eeuw, Wad eeo doorloopentle IIt rijd V(ior
de natioDale eenbt3id. De "erecbi11ende 8taten, do.) r
het Weontr- Congrea op dat 8cbiereiland erker:.d, lIo·
_ deDA, Tceknne, Lucca. Parma, -de KerkeIijke Staat,
Napels e n ~ icilie, werden 18.DgEam~rbatid ' ge~wongeu,
ziob om SiU'dioie t:Jt een geheel samen te voegen.
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d~e,elfde
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PRIJS DER ADVERTENTrEN;
Van 1-10 .woarden voar twee plaatsingen f L~
.
_Elke herhalingde belft.

I

Verwikkelingen in bet
Oosten. (*)

Liberul. "

I

ABONNEM ENTSPRlj·S:
Vaar geheel Nederl-Indie 115.- per 'halfjaar.
• Nederland
• 20.- • .
•
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• hoe· onaangeDaam!" Daarop, <rich langs bet grat en
de sieh aan bare yoeten reeds" ehlitende bloemen 1:.!>ODde, ~t bij : • Bother, moo.d er boopt .oortaan 'eel
mee. vao 11 te .lieD dan sij tot. nog toe deed."
• Roopt 'iij? Zij · io ·ong.twijfeld .. e1· zoer geed,.' ant·
.oonIt Eatb... itjjljea met lIeD ge'oel fan S"weteOIknagiug det "9 ·000· :goh..1 buiten .t-at i. door di~
1f"~h in .emikking t.. geraken .
• Z? ve. nc.bt
u t.. .. ~egg.n .hoe VI~rig .ijAoopt

.:

:0.;

I ~I'l;;: ~"~ ':t~::IUI~k':r .;:D~~~Y; d~"

knnnen!" antwoordt lij kortaf en kee~ bear boofd
.
Wij· bebbeD oommige meoochen 1 00 TUrig lief dai
; ..ij DaaQwel~ko so"d... oen tranenvloed O'~ _
I>igene
; Hefde tot beo .prehn koonen.
,II< &oU bang aiin dit van ie ....."d Ie &eggen," her,
.; neemt lWb lompweg, .nit ang.t fan eenl te Inl!."
ooderrindeo, dat ik h'" .onde. b.... aDell _."
• v ...., ik b~~ U, ..~t ter _.reld beb i~ aao boilen
IOU

! ter zijd~~

I
I

I
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p
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fa...
. ·,.i.IIS.·... het h:.OO..'d. ~.,ter~lIlOOWeI"
omh.oOg .heffeD
.......
te. . . 11.0.
doe.n. . bezors.en
. . • De d.oone
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.. e,da
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.·.•.. oor..m,p.
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WMl'om iadih aU.. zoo, ZifdM1' wat lioh met b.,.
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Ingezonden.
Mijnbeer de Redakteur
Aux graad, maux. I•• graDd. remede.!
De policie recbtermag op'de polioie rol de inlan·
den en met hea gelijk g..telde penonoD o. a .• tnf·
fen met ten arbeid .telling aan de pnblieke werkea
~oor dea 1.. lt zander loon.
Ken beL ten·arbeid .telling ..a de publieke werkea
genoemd wordeD ..aaaeer;
le de politie reahter d. door bem geltrafte ..ouwen
gelaot in .ijn .eigen bui. of keukan het .ten te
koken voor bem en .yn gelini'
2e wanneer by die YrOuwea beveelt in zgD hu'~ 111M.
.. erk te ,errigten ten beboe~e V&ll b.m, Menouw
of .ija g.lia~
33 waaneer 'hij die "oowan- be.eelt .Yoe m.ubelea
in, .iiD. hni ••• hoon t. honden. te wrij ••n enl?
Het hui. YIn .oo.'n, ambtenear il in d.n regel geea
publiek bui., dOl kunnan die werk.umhodon niet g...
noernd wordeD tea arboid stelling aln de publieke
worken. Ii bet p.... nd, il het betamelijk dat zoo'n
polieie ambtenaar de door hem in njn eigen hoil werk·
.um geltelde joage en ICboone j_nuI.b. of cbine.·
.ohe vrouwsn hacbt te verleiden tot ontrouw &an hunne e.htge~oolen of tot onkuia.be banJeliDgen?
I. het palllend, ie het betamalijk uat bij aan die
..ouwen de mes.t ••delooze plaatjel of p.entje. nit·
d ••lt? Dio bandelingen wnden weUigt .onig,in. ,er·
•• boonbaa. 'Yo all het hni. fan "Qo'n ambtenaar
werkelijk een publiek huil kon g.Do.md worden .
Mi.ecbien zal de Heel' ran. Stroo[t-ft aeli,tent RI}.
aident voor .de polioie te

S&mAr~llg,

die door

.tyn

ruke

."a.ing op,el~rlei gebied. en door zijn .ee.!zijdige
kep.Dilf meer dan anderen daart-06 in sfaat is, bereid
.ijb dese uagen te beantwoorden.
GaarDe
ik de.e 'lagen beaDtwoord. omdat i~
eerstdaaga aan z;jllo Excellontie den Gouve.neur·Gone.aal een Idagt .al indienen togen .eker Bmbt.naar
die .ieb san dergelijke hoogst beriopelijke bandeling.n·
Bchuldig m••kt. teDZij die ambten.ar. wat faa oljne
zijde <eker bet ....tandig.t zou Zii.D, "eb ba..te .Un
ontelag uit '. Land. dien.t te vragen; bij kan daB op
'een and.r gedeelte van den aardbodem onge.toord aan
sijne niet t. beteugelen ba.tetogton den 'rijen t_ugel
tieren, en door lijri eerlijlr VefWQrfen foriuin · tegeD
bet.IiDg zieb al bet geoorloofd of niet geoorloofd
g.not veraobatren wat hij tban. door mi.bruik te ma·
ken van lijn magt .n .ijn geng kootelooe wene.bt te
~.b"'...... 1 blJ
wete lDtu88cben dat de meeat overtul·
gend. en over.loedige· bewij06n van de boven bedoelde
oDgepaste en onkiesohe b..nd~lingen en nog meer
ongeregtigheden OlD geen harder woord te besigen in
mijn bazit zijn.
M:a J.
R .......

.,;g

I)"

,Adr:ocQol ell PrOJ.:uTe-llr.

a.nw

Dat vcroord&tlldtn meu
"elk dlnu, do
.:i.a u !lou, is' tell Qude k1acht.
Alleen um d. vela millmukeo "ILQ dieu a.ard
Itn wij au dnlL

looiug

~illem

IU,' va. Batavia

D~ Pcd~~':~a ;.~~t~.r~toDg.

Irol~ BentoeJcD -CD over die pIbben terr.g.
~28 Min. Fran-en ,.. d. Puito, VelD Boer.bai. n~ ~~~UiD

so Amboiu•
30

GOIlV,.GU.

.,aD

Bata,ia D~ feerabaia ,ia K,nstpl...wel!- en

M~ije~,

TaD

So~rabai.

Dau

R.tavi.s~a~:~~1"aDg
e. K.,tpl••he,. '.

VOL~";'. JrB~~80AVIO van den Cbef van .het Tole.graa(kantoor .Iuit de Mail ooor Galle te Singapore
Zaterdag: middag of Zoadag morgen. Opgaaf van
tijd later.
G,STutN ... voNn k~mtoren Ichip Prinl
Headrik albi.r ter reede.
Hen die dit I.bip . wenlaben te be.igtigen. wordt
durtoe morgen, ' Zitult!.ag• . on' ZODdag, per de kleine
Stoomers Paul eD Corrie d., morgeD' ten 7 ure de
gelegenbeid ungeboden.
De kommandant val! bet ..aartllig ve.nemen wij .II
ten aUe tijde gen8,;en dit oarlogaohip un belang.tel.
hinden te doen zien.
Van wege bet be.tunr, .enekert meL ODI. luUen de
InlandBabe en Cbine•• cb. boofden e.eneen. in de geleg.nbeid ge.teld worden met dezen bodem freaai. te,
maken.
.
, IN EEl' DOOR on ontvang.n ICb.ijvoin uit IDdramaijoe bekla.gt men .ioh dat de Cbin •••• n aldaa.
tsgenwoordig 'vrijen toegang bebben tot de de...'1
om padi en br•• op te koopen. Of de man .oml COn·
curre~t il in dien. haDdel, meldt bij niet. Welligt
zon hij lich geheel en al Imhoud.n. m•• r bLot goldt
bier ,olgeo8 hem, eene niellwigh aid, waarin . hij mear
b.t be lang der Chineesen dan dat VAn \.ieh self in)
d. inl~ode. . . iet. Hij berinDert .icb .olf. nog den
gouden tijd. toen d. thineezen .Iocbb binnon de
greozen der kotta rijot m.gt~ri opkoopen ODge.
twijfeld wa. deze regeling eon nit,looisel faO' d.
.aderlijke wrg der Regee.ing. die .ich '. foor.1 t.n
••n.ieD dor voedingamidd~len dikwijl. op vrij londer·
Iinge wijzo b.eft doen gelden. Het komt on.
V'oor. d.t juilt hetgene waarover onze berigtge,er
.ijn beldag doet, oen moer ge.onden toe.tand .oor·
ondentelt of b•• ordort, en sa! het on. aangenaam zijn
to Verne mEn, dat bet B.stun. op d••en wag steed.
ongehinderd kan voortgaan.

DE Figaro ,_r..,k.rt, dat kODing Alfon.us van Span·
j. in het buwelijk .. I tred.. met de dochhr van den
be.tog de Montpeneior. al.~o d. kleindocbter. .an
Louia Pbilippe. De herwg de Montpe.noier i. ~i"
buwd met ceco z:;",ter "on do tleKt'uwoordige k.oningin

meeder van Spanj ••••od.t de bruid vaa den konins
diana volle nicht is. De· Figaro oewce.rt, dat de verloling reed. naa:' Randau, waar de b·e·rtog woont, ia

gobracbt do.or d. gemBlin van den marki •• de Molino.
den ge.ut van SpaDjo te Parij •.
Uit Spanje ie d.t b.ricbt iotu ••cheD tegell g•• proken.

a"t

"at '1ij 1;ehoor·

Proteslant5che Eeredienst.

tegCD

t. gau. pluto

Z 0. N 0 A G den 248opt. 1870.
'I morgeus ten 9 ure.
MALEISCBE DIENST.
DOOPSBEDIENING.
De. H. VAN AMlmOEN VAN DUIJM.

Buol.

' Samarang.

n.. .

t'OI:lTKANTDO& SAMARANG.
81niting der Engel...heMaii ria Bata,i.. MontoE,
Riouw '8a Singapore.
In de maand September den 19.
, Ooliober dea 7 en 21.
• No.ember den • en is.
.' Dee.mber den II .n 16.
h_be MaiJ ria Batavia en Singapor•.
In de maand September d.n 1/i en 28.
• October" d.n 16 en 80.
o l'IJovember d.n 18 en 27.
• December den 11 ea Iii.
Het ..or van uuiting i. .teeda · doe aamiddaga te
Ii nre.

lntue.ahea wordt un belangbebbenden nij gelatea,
ook op andere dagea hlUlDe briev.n &an hot poetkan.
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we in 't miduen. Zoofeel 'is
. . . w seulijk belans in .telt.
daD atroOm
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paard
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.111
. .'. " . ~'" h
." iten
leker dat de inlarider
Dit blijkt niet aileen nit

Z 0 N D A G, d.n 24 . 8.ep" 187G.
De. vroegmia I., morgen. ten 1 ve.
De Boogdien, t am half 9 ore.
Lof dce avonde ten 6 uro.
F""SUN TE BUrJ;ENZOBO In de laatote paa. dagen
11'.1 't moeielijk in de b. tt>I. t., Buitenzors eeD ,·ndorkom 'D' te ,ndeD. De f.eotw •• k te Batavia werd
toob ge.olgd door (seeteD te BuitenEorg.
E · Ign nag iDget:etenen Tan Bata,ia. die zi.b de
dagen Iuncoa te binne. brongel! toen op 't Koningaplein wed·o, ,,en werden gehouJen. Zij bebben e •• nmin IDf"er plutll Il!a de racM 'liD wo'eer in de Preaoger.regod.chappeD; deEfl IAlltot n bielden op toen
de .regant6a hunuo ;nkomlten HgeD. fermiuderen, maar

baa, .acbt gel..t all vao fllrige teederbeid <loet gloe.
donkbeeld van .te goed. voor do we,.ld." . Bob ontijen; .mendnocb·maag. kenninen aoeb geld. Waar'
Inapt ....n de beraad.I'giDg over de goedbeid van den
liik. 81 oebijllt bet uiet 000. ik ben .ven beboeftig alo
JODgOn Craven doo" een ....tandig .• til ... ijgen.
dat moilje dat daar jlliet ~oorbijgaat, met hare blo te
.Ik berokken h~m :&Oo'8le uitg.ven," lervolgt B.-.OL ',n o..ral duor het .tof ·waggelt en met drie doo.ther somber, terwiJI de heken van bur mODd alo bij
j.. lucif... -'- bear geh.el.n· Toorraad koopwaren een kind dab 800 ••L achreijen, Dur bac.eden han• .
ill hare roile band. :Maar Y..." Jaek." .erfolgt oij op
~eo •• boo,eel witte kleedingitnkkeD, hoe . eel voedoeI,
..olgker tooD. nkunt ' gij '00 dadelijk eeD balf pond
ja .. at niet al! Al eet meD niet v.el iederen dag,
thee of yoor rier stuiven f nutl Daar het armenhuil
ooeoeel beloopt bet toch ni.t op b.t eind. ran eell
te NauUan dragon ' all een ge.cbeDk van mij. om •• n.
jaar, il bet niet IOO?"
to laten tien hoe boog ik hem waardeer."
.
• All gij bij mij komt woDen •• Dlt gij hem geene
Robert kijkt oplattend oazegt .Hnm r" met eone
oakele uitgeve meer bazorgen." antwoordt Robert,
loort .an dof gemompel, ""t niet ••01 mea. dan oaterwijl bij zijn grooten, breeden ge.len: beard Itrijkt
duidel~ke belangatelling uitdrnkt.
(een burd dien hij zal moeten .flaheren oer bij aieh
"lit :I.nk dikwijl.: hij i. .eel te good 'oor deze
weder bij .ijn da"per corp. in Bermuda roegt) en
wer.ld." zegt bet jonge m"i'je trellrig, terwijl zij 6en
oentimenteel lrijkende, toeh niet 000.11 ied.reen; want
blad ,an eene · :.iand.l..... i4aplant plnkt en oentrGOid
bet oentimentele duidt ..ak bet beotaan un' Y!"3inig
nur d• . sond.,linge zwarle .patten kijkt, die op de
ge.oel un 8a nog, .aker een groot. deel iDbee!dinS.
g,o.ao oppenlakte geopikkeld oijD.
• En mon bij mij dan •.i.t • an e~n nitJet en bmideBob yoelt.iela ...n weiaiq ••rlegen en in de Idem
koek mooten ,00rnenP"
tusecben sijne wlW'beidlliefde en zij". begeerte om,
.IIl IOn" b.m YID hiJ. r ...cboonen."
wat ",oening betrefl;, mot .!jae geliefde o.ereen te
.Zoudt gij .......nliik?'· 1<'g1;.1ij lebo.ta.nde; .il. oou
ItemmeD.
bet Diet beg.,.,reD;. altjjd a.eht ik dat bet be.te ,;,...1
J aek gelijU volotrekt ,niet near de 1i16ioe. ziekelijke
.an den beiligen hnwelijUataat de menigte , aieawe
joagena en moioj •• in de beek.n siju.r lu.ter Betaie,
Iakene i. dia mea bij njn tronwen mede"ijgt."
die. aI. het apllelnnr daar is, .'ah· ia eon boek b 'ge,No, DD. gij ...Iteene menigteni<uire I.ken. heb....D."
yen om .... bet hei""be ~nor en de buitenste dui,te,·
• Dan sou iii Il op ouknsten jag.n." segt og met
Dia te leseo. ooor wie knikken. boratplaalj.. ea an~
eea glimlaeb. 100 bekoorlijk. f....i en !toud, an.. t.,
dare lD08!"'rii niete geelle .....rd.. bebbeD ea die in
aaman II"lijk eOD Jaauar'~ morgenj maar boe koud, het
baar S.moad onoplOabtar _sedoohtea aua 1119t bet
ill .k1ch OeD sllmlacb en &lb WOldt .• r door aanp-

It"

d.

Id U1t .e.e...n.... ad,etta.ntle!. bcden .-, Opg.0110.me.n.' blijkt
.t It moot I1Jn: 2do Ln.tt. D. Biuehop. ... .
.,
. ". '.
. '..
:: .(8. a.)

~

die de r&c811 komen bijwonoD,

SCHERP8~B ER ICUT EN.

m,u r oak door den gebeelen a Dblik 'an het terrein
Behal,e de ruime tribaDe . ,OOr de

SAMAR~NG.

laden en genoodigdeo zijo tach tal ....n trib~· door

inlanden opgeslageD en de plaatson worde!i tegen bu~
taling van eeDe kleinigbeit!. gratig dOJr bonderdeo
ingonomeD. die met degrootot6 .p""nin~ den kamp.
.tr~d ,olBen ot de o,erwinn&a.ra toejuicbon_ Keeren
derace-paardoD nAllr de landen te .... g. dan worde. de
winners, .iervot'teH en jockeYI, door de· bevolking
feelteljjk ingebuld en bekraaat. Het geheele terrein
getrugt .. n· eene levendigheid, did het e.n ,echt foe ••
telijk a&D.ien geeft.
De wedloopen op Vrijdag 15 en 17 deler wareD
goanimeerd. Dea eer.ten dag ... oonde Z. Exc. de
Goafemeur-Geae.aal die bij en was de opkomot ran
I.den en genoodigden Iolrijker dan den .olgeoden dag.
Op beide dagen trok bo.en al d. undaobt een be

ADg komen SebepeD.'
Ned. Ind. schoener Apie M.as, gezagv. Boen AJio8o,
van IDdramajoe.
··
.
z. M . • toemer PriDs Hendrik. "ge.agv. Kapt: t/z.
Koops, van Jap.ra.
.
, Ned . . • to·· mer Madura. gezagv. Berkelbach. van
Boerabaija.
Frans. bark Maca••• r. gezl!g.. Wilhelm; 'an Saigon.
Vertrokken Sebepen.
.
Duito. ""hoener Catbarina. ge"-'g" l'Iall8llOn. nw
Soelabay• .
N.d .•toomer Amboina, g..agv. 8~etere. na.r Bataria.
BA,l'AV1A:
Vortrokkcn Pas.agier••
.
.
op den 17den ~ptember.

jaarde jockey. in di.ii8t dee h.eren Crone. dio raede
Di~':n~e~:rl~:~: kl:!":'; ~b~l:.::.r::. Pa.liet. ,gez. ·
bij een der wedloop'm op 't KoniDglplein van 't paard
11'110 getuilneld; ond.D.Iie m.nig derg<lijk avOtih~ur ia
~-~~~..............!!!!!!!.......""""'''''''''..............!!!!!!!!!!!!!~~
bij eeD d.r beete rijders op Java en w."t nog menig.
VUf)
maal eone .ebitterende victorie te bebalen, "ooals oak
den 15 en 16 de..,r 't geval w... Onv.rmoeibaa••n
ij..,nterk lebijnt de.e man te oijD.
door Dr. W A P.
Het tho d.Daant. in den avond van den 15den door
Z. E.xc. de Gouverneur Gelieraa! en meyr. van Lar.s·
F..e.at Jue h.bbeD wij hier: te letten op de zoog..
barg~ gegeyeD, kenmerkto cich door e,enveel anim().l
naamde k08metiek- kl ••••• on blauketste:., wenkb.auw- .
al. dergelijke recepLien te Ba;avia ceremonieel lijo.
kleuretere en tandYenorgBtere · on~er Sa.billa. Heur yak ./
Ondank. bot offioieele karakte •• Buitenzorg oigen, &00·
had het onderwerp Jt:r (!fo!tige lIi.udi" uitgemaalrt van
dat men do, groote tribune op ruce-dagen tegen " o(·r·
twe. vvr.tlijke lijfart•• n d~r oudh. id, AT.bigene•• die
dig aUe.n in zwart I.keneohe jaa be8tijgt. zijn de
&an. Cleopatra. en CritoD, dia aan Piot·ina, de gemalin
tb~ dan_to daar het . tegenbeeld van otijfbeid en af,,&.n Keizer Traj"uuli oen geleerd · werk- o'fer-het bIugemetenbeiel, dank oy de heuochbeid vall.den ga.tb .... r
kctten opdroeg.
en de gubrouw, die zicb daar met iedereen occupeeHet hoofddoel van al deze Koometiek wa•• am de
ren .n tot daD. en genot uitli,kken.
huidrimpela, zooveel mogelijk-, weg te nemeD ·'zoodat
Welliebt verecbeneD a1ech'8 weh.igo dames Vrijdag
d nook Varro, een tijdgenoot yau Cicero, die toilet~
bij de race.J otnd ..t men zich gereed maakte voor het
middelen . se-tir eigenaardig bij een spanriem ,e~gelikt.
.pechcle eoncert van dien a.ond .
waar:Lee de echoenmaker het lader "Vast over de leeat
In de ooc;eteH "JU meu. Ver.ken toch eene aflobeid ..oiree geven . Teu balf 9 ure waa de oAIII good . weet been te .ekken en ,'olkomen glad te krijgen.
Pbial. i. -.Ie naam der Toiletolavin. die de ochoou·
ber.st. Z. HIC. do Gouverneur Generaal en men. fan
gewasBchen en op"ge!ltn'kon wa.ngen der Domina met
Lamberge woonden de voor8telling bij.
wit
en rood, _naar deu e i~ cb der be vllll:ge klelllmenMen. Vercken heeet bet .mogelijke godaan om .d.
geling, dekken Cloet. _Doc!., IlkG-renIJ daartoe lie
blloek.en ungen.am belig to honden, ,oor zOOfer
wogen
vvergsllD, iB. ~ij \-' ~rpligt'1 ('en fijngepolijeten
d. middelea dat toeli ten . Wa.,o,or zij kon besobikmetalen (,iher~n) Bpi ~~el te o ~'e rademen, en dien
ken door gemie &an medewerkiug. "-Jevr, L&8vign~
hliar hooge gebiedtib:-r toe te rej \ e.D, ter beoordeeling,
werd tocb ook te. elfder uro verbinderd d. pieno,
of alles wat YQn baar uitgaat. wd . van goeden geur
dio de angera tot accompagnement moest dienen, to
i.; imme.e. met bet .p.ek.d moeet bet blanketeel
belpeleD; bet wa. aileen t. danken aau d. welwill.nd.'
WOrdCD aaDgem B a ~ t en \'oar ta op de· w;lDge..l: geheeht,
b·eid van den beer G. Sande", die on'foorbereid de
glad en vae, bev ••t gd. Op een miveron adem bam
open. plaat4 aan de·piano innam, dot bet concert kon
het dnl hier faD zelf wei boofdzake!ijk a&Il. Maar
c1oo.gaaD.
. Het eigeDlyke conceri be, tond u t do .ijf nUmm ers
.I.a hulpmiddel kau·..den zulli. kam"" eto '. morgen.
dan ooit t eer noeg re~dfl pusif!.le8 1 die d&artoe bijaon.
flUl het tweede gedeelto.
(Ii. Hb-.)
der nuttig worden gekt·nrd. N uebter vroll....opeekael
B~l'AVIA, IS Septembe •. Men 8ChriJft one u t
gold by d. Ouden (Piin. 7,~2) Ai. eone uitmnntende

Eene Uames-Historie .
tien ' eeuwen.

vISor acht-

J

7

Bin~:~~a~~;nl:ed:::~'ale.cent..n onder de op Sin. I arteeny. - Het Italiaa.n.ch. woord f.rds (Fran.cb
dllDglaia ,.rpleegde mindore mililairon en ·,.elied., , lard) bet.ekeot Ipeekoelol~m.
hnn eerete komeJie •• oor.telling in de r.lueatie.a&! •. n
Pllial. komt er beet af; nj .taat in goeden reuk,
I en treedt nil to. meet een p•• r ki.fje•• de Nartbokia.
bamboo door de.•org v~n doktt>r Ploem opgoricht.
Dez.e he~~ ~1jd, m.oel~ noch. kosten geepallrd, om l uit ifoor en bergkriet&l sameugcBteld, en· een seer

I

I:et
maken ••n kouliooe en koatllme. _ (alleo uit do meeot
primitie,e materialen -) aan onEe ,[eko .oldsten een
aangename beligheid, maar ook: de uitvoering der twee
.

2

'dar we~lootJeD.

aa';,.,i~~e aI~~!''';~.!t~e:':~~~~:~e~e ~;or!~f~n,

uvml,,,vlt n .aIIlVll(jl\.\j J:..\jreUltmSl.

~d..Id.(f ...626.
.621S...
. '. ,. '. lIlftt8oUppij.p,t
' . p.o~. .•' ( 19.6.8. Z.6;,oQ..Gill
., ·. •
.~
. flOOO.

88

&. 188 ' p., .{ ,olfo hlopn- , Bu'ghard;
Id. f 6Z.1S, dij;oio ,J~6 , P'!tuOJlgQhond"IJ.
AlI.ell de BlllteulOl'IJIObe w~d1l1Open~a. o-er~~bl,," "~.'7Reotll""ti~.InoU · li;6'iaD Mallnd&g jI. deelden '
V8D en . hoewel mlpder Iullterrijli dan ~da, IIlJn .e j' W1J ' mede,da't. bet .toffelijk ove",obot V,M 'den leu'
nog Ichlt'9retd. OfrAc~e 't jolAl.e middel tot.erLui~ d~r Illf J. G. A~i..chof(; . was te....rde b.,.

~~ l!lWIeKUo.eD.~deJI

.:..v ...... ~..::,;,.,~ ....~~<;;o 6" : ~: ~-;' ,z,"

1 4U

g>J elllc.u. ",:.u , j-"I'jei

IH UQ.!e

~~ H-::U;!;wondert ODS, dat vau Siodanglaia ala e,.kuG,.
tioplaato ai.t meer wordt geb.nik gemaakt.
Het voor. 80 man inge.ichte boopitaal is door niet
meer dan 80 man be."t.
Het. beerlijke .klimaat. de Ui:8tek.elldo voeding. !'de

::!it:l~i:e h~e~7::b:':f:o~~nZl!te~:u~~n ~:ef~.~;ge:~

kuaa' n tot wBarb. rg .trekken dat onze Atjeblijdcro
.biereerder op kraehtell moeten k .ru en da n op Batoe·
tOOlie of in een der ov.rvolle militaire boapital.n het
geva! kan .ijn.
(J. lJ.)
SO FR!.BHA. De op bed.n gebouden ,.rkoopiDg
bad den fol genden uita1ag ,
.2 aaIldeelen pU'tic. praauwoG-veer, groot f 625.
a 105 '/. pOt. C 1318.76, kooper Burgb.rd.
id. f 625. a 105 pet.. f 32S1.25. id.
moedigd Eich a&a e.n onGo... erp b ho~den d"t I,em
nad.. a.n hot bart ligt dana! de ,oortreffJlijkheden
..." J""k CrA.e ...
• Knnt gij geen tijd uitiuinigen am 's a,onde bij
ODe te kom.o, wilt gij wij - al. ik mogt lat"n
_ .nlt gij er Diet tegen bebbeD. dot ih: u OIl J Ick
_
IlU en dsn een half uur of soo bezoek.la ik- u ten mil1ste Diet in den w eD t,enP"
Baar gelut beLr.kt e.n· dat i. mi ..chien meer te
tien dan .ij zehe deukt.
,Natuurlijk-/' Intwoordt cij met gedwongen Item,
,wanneer gij dat wenBchl; wij tul'ell altijd biij-ie lijn
u. t& ZiOD, li.atuu~lijk-.u
"Ik wild. niet dikwijls komen." zegt d. arme j>ng.
man Finaend; , een8 in de wrek miuchien - da.t
q elhDd.r· beter mogten leeren kennen; mooder
IOglL-"
.
..
'
•Vertel mij toch in '1 hemel.a naam .an dug niels
meer van moeden r-c;,denoringen, of wlj lullt'n Toor
SDorgen Uleta meer ov~"hoQdeD," yalt Esther hem met
eone Boort · van Ichimpende . • poel.obheid in de rede,
wwijl oij met bur eakdoek .on elCad!on jonge mug'
gen w.put .n met .eeniga v.rbittering near deli .....
,oat langen .Iu' :..n hare ,oaten kijlEt. . T.,<>o etrekl
a, bare band uit, pluk' "';ne paardabloem' af of
...t seDe week geled.n eene paard,bloem "'s. Diaar
Dil ...n kriug .an Enl\r;-. breekbMO luteD, en blaaat
or ale ~n , kind op om te .ien ~oe 'aat bet iB.• :&n,
1"'89, dri", rijf, sea: H.t ie tijii om ·uaer hui~ te
. pan!" ~ sij all . werpt den hollea etougel w"f,terwijl

Ii

k~.tbaar kleinood .an h.ot toenlllolig ¥rOliwelijk toilet.
Zy beratten de scuoonheui,bronn.n. "olger a de P.ych..
fabel. uit de hel •• be etookpla.toen van de Acboron
berkomstig. ,koobela en tre.itseIs faD allerlei minerR~
en v~geta.lien, waarondc-.f ec Lter een ee ate plaal.e

li ~o:

innam de On.eHle, een

8teenm4J8plant~

-

lich~?

roe-

coli. - glomeode .&an d. oe.ereT~n do Mld~.lIandacbe zee. WaatUlt d. I.k",oo. b.reld wordt, blJ de
Romeine .. fueue geb.eten, sece benaming. die op aile
blankotoel is toegepast. - Dok, apeelde e.n groote

toil~trol ~et O.,ypDm, ocbajJenlweet: afge~ook~ ...it
A:ttteeh. .lammen.cbten. ,_18mede "rokod~endrek,
uttEgypt. ungel'(){'rd en zoo men bewoe.,,~, met
goed gevolg logen oproeten of ,".,.."I"kken gebruikt..
. •

N. hat

be~obi1de('en

van

SabiD~ 'B 'W"anguDf ~o! gt

nu

de taak v..n StimUli. di" met een ..,belp toetroedt,
waarin eene I!OOrt V&B ro t (fuligo) nit l00dwit (galena
plumbi) bereid, .ieb b.. indt, di.netig am er 86n
p..r .legante ... enltbr.u "'.n me. te trekken bo.en

.ij ijlings opepringt.
• Het 8Chijnt pas 'ijf miullteD geleden . 'na. wij
kwamen," legt R obert met

e~ue

hi~r

31et>e &de.l1lh.~ing, ter-

wijl bij n.... r beneden etaart op do lang' pl~k gelUleued
g .... die de pluta wgot, waar bij ' o008ven geruat.
heeft.
• Dankt gij detP" roopt . Rather met wijd. ge,poride
oogon. De .t•• ke t. ontkenning -,\~.nt.iet ..,duidelijker
uitgedrukt bebben boe .ij 'an bero in gevoelen ...r·
.chilt.
Zoo gun oIT door het nn luidruchtige HIlgert
w.!D~lend bosch naar hnie en hij .e.laa~ baa, bij bet
.oorportaal. By 1Oealld. baar bij bet .ertrek de banel
te tllUeu cirukken; miaachien ,wee-fuau hom ~jjg stouter
'Vorme.a "an yaarwel 'oor den geest... maar eene ~eker6
nitdrukking op haa. gel ..t doet hem al lul ke opge.
Yatte planDen tar .ijde .t.Uen. Bij lrijkt al1k)fhij bin·
nen wil .k3men, ·100 hat bt)m geVT&l\g'd. wordt,. wear

krijgt geone uitllooeliging. Daarom olltbreei:t h.t hem
un moed en .ertrekt bij. Zij Bt..t bem in de .chaduw
na te ~ijken ell denkt: .wolke . ioe&t. lioar.en! i. de
HDt'! ~hou.der-

niet i~ta booger den de

3.ndere:r

H

'

'Die

i....If. geen epiertje hooger; i""n j , n • den ,. r.gter
dan bij .......r waDJft!6r 00. iebo taebeb.oort of mi.ochien ... toebebo.>ren, Ian gro.it bet aomi verba;elid
erg en wrgwekkend op .

;;b~;:~f !:~::~~D~~el~b~:n;J=:~~O:~me::r/t::e: K~:~ ;"~~.~e~~~~~t ':B"'~\~~ " ;: ·. v~~"hf~teF,PW~bIj1~J

ide oogQD.<'Iri&l'>wlmp...;tege1ijk ook. e~edimkar.s""
iCe ·hleor moetenkrijgen. . Het IIoln't Oomo,eoook
U. <Ie Ta.Ir,.he . Harem • . lIellil thau DOg, iil, gebruit..

~

dl~"J , '''" h~~ ClDder'!jil , aao, anaere ~btio:8dll "<lIlT ,', .<leeld ble~p te "IJ..n;!J\I"c~lel> sou bet ..n1eidlo . BotdJII"n en Amandel"o,
kuDoelltreklten;.ii.doe~bU1lIl8D 1'1l6\it ~~ l!efd.;·~ h$eD I!ev~n.dat ' ob'k Mer, ·eildMt ·' SUlk
Bengaa/",he Ohritiu"; .
Irnlll~nl»; deoon~er:.atie.z.le:n . ~ houdeD , lloh ' m9t ' Dnt/llge IDtlohttng fefree.: T$tIwijl ' liet bayen e. 'L!U . ; . ,4IiJ

1..'!:lt.~.~~g~::~::. or:.•!....
.•. ~I~.~.;m.~~~. '. ~;:.~~e.~;.

aU.. ,eerl~enbe"g.
" '.'
. ' ..En.,e betaalt ~atP .' . ... ,. .
" ' ••. '
· "Ue; I.~en; er. &gn .?r. onge,ser ~Oo; de w8101ge
h"". die ,eclermaandelijkl betaaI.t , :.yn ; ~old.end!t ~!'l '
aile onkQllen te d~kken; de I~rlmgeo ZlJn IAe: talnJk
~n bebooren tot.lte~tanden.'n ~e. ~ ..t.cb.I'Pll; k~op'
hed~n; lIm.ten.ar~n. advaaaten. Ingon' enrs. geneelibee,?n,
olliOl.ren, prl ' ~te... en . • tu~enton; de :"oOOl.n .• Ioelen
o"~r .~.n ~~hoheren; 8o~mlgo b atudeeren tW06 tale~",:
tegehJk; andere ~~If. drie; aile talen worde~ oD~er ..,1o".
de jonge J.{aati.h~ "ie de zorg .oo.r bet gebit ..0
.en. oak betArablloh; erJ.'~men geboele,bulJgeZlnnen:
vader, JSone~ .~n t~OohtBr8.
. .. Oak mel.J~.r
..
' .
' .
\ . eerbiedig op een' goaden •• botelije m06llt Mnble" ,:Zeke~; .~ .~ ••en af.o~.derliJke .. fdeel~ng .oor .rou·
" ien, .beneyeDI Dog . ~enige andere paeder. eD tiDctureD ,
wen; er ZlJD blJnA 2~? leerungen; ~ersohe!de.'De be;booren
tot de. IIerote .fam •.he~ ..van Tonn. Dlt Jur (18'11)
·.: terwijl in oen kearig oDyxfle.cbje oak getargd wa.
bad. de· plecbtlge I~wudmg plaat.. De corlus wor~t
:·voor t'en weinig urine_ ,an~ eon pas geboren jongakeu ;
geleld d?or e.ne ~m.. ; d. leer.ren warde,?: door drie
am .verDi;lDgd te worden met dor f'lin geltampten
d.mea bIJ ~ea~n. d.e Icder met het onderwYI van .'ne
1 _~ lliJUlteeIi en marmer van aIla~lei kleur, dat" in sen
~l bel.lt ZlJD; de,losBoD foor de mannen _ worden
rra.i .bewerlrte goaden cee•• help bewaard werd.
a "vond. g<ge,en. die .oor d. vroawen den geb~~len
dag door, ..en d,e ~.rouwen etudeeren met mear_ IJ'e~!
booh dot eell, eD and. r was .Ieobb lichijn.erlooning:
mee.:: sta~d ...ttg.?01~ en meer succes dan de mannon. ,
)ij Sabina W&8 niet, aUao gebit. wat tir blonk. Daar·
.. "n .~n ~e vyf hre ,d.r I?den voldoend~ om too , .'oor stonden. baar pracbtige . kunsttanden 'te dienBte
,.Ie ond~rwlJ.era. lulk .e? ultgeatreH lo~aal en zulk
" In ' ivoar. ,en met goudpl ••tj.. bodrieglijk legon ~et
sene .. b,.tterende verhcbtmg. te betalen?
· "Er ~hJft z?lf. over; ~e Inkom.ten .overtreffen de
ldvl<ieBcb liangebragt.
ultg,av8n. BU.l~ndJen .r.lJ~. or no~ ~UlteDgeWO:le In·
~~~",ker. eon' ovcrood bolpmidJeh want reeds . in de
~o~ate.n ' Toen de .tedel~ke Rege.erong "g, ~t de
~.Teer.te wet dorRomeiDe.n,. n.melijk dio der XII
InrlchtlD~ .r:ulke goede !~~chten afwlerp, Bt~?d EIJ haar
!l'rc.I. n, wordt .orbod.n. d;t' lijken goud.waarde m.l;
een suM.dle toe; de M1DIBter van onderwlJI gar haar
'",n grave voorim. aileen nitg••ond.rd de met goud
een tweede; de Kame~ va~. lanJbouw en lroopbandel
,_ :Dgezctte --ga.bitten, . 10a!a die trouweDB dan OOL meer'..
e.n derde; er w~rden JB8rlyks meer dan 20.000 hr.
:, lUIlen bij opdelYing .angraf.ted.n nag go.onden zya :
o. ntva~geD. .Rr lB een R$a~ va~ beheer) een. prelld~nf;~
eon Vlce·pr 81dent, een Becr6t~rls, een p~nDIDgmee8ter
MartialiB. de bakeldiebter (XIV: 68), voort de tand·
enz.; en allen ~?en hunne phcht, en mem.nd wordt
. "loeder du. 8prekende in: ' . "ouw, ",at tach ,ergt ge
or ,oor betaal? , .
P'
'an mij? Ik dien onk.1 jeugdige meiojes:tanden. die
,,'M"a •.~ ..dat 18 Ultstekend.
.
.
L.:".:.;ij bebt .gekoc bf;, ze~er:, 'die ._reioig ill: niat!"
,,8n wg .bebben. nogal eer VAn OUI w8~k. De KMng
,
.
kreeg eone ..meda~lle .an bet . ~aedagogl.ch Oo~-, rs.
van 1860, blJ ontnng aanm~edlgmgeD en. raadgevlD~en
Alvorena DU tot· bet kappen onoer Do;;'ina over ta
van B.aruffi, Peyton !. Flecc.hla en V~lIaurl; In Ver,v,ere
:&a~, wit ik bier van ~iaDzelfdeD geeatigan-Poht eerat
'Werd ook eeD der~ehJke x.rlDg opge~chtJ en deprefndent
' lOg cenige regelen . invlecbten~ die. wantieer zij d.
daarvan IIchreef - .~D. CE.p dankbrIef vour . het -goede
·'nodefaiten der dagen •• an onge;eer Cbriotu. geboorte
voorbeeld J dat Wl~ heo:.. ?ege.en hadde~. Toe n de
~Javel5tigen, ZOll ala wij ze bier b~ bben voorgesteld, dan
Rpa~n8che deputatle. to TUfLD kwam, om prlDs, Amlldeull
.. 'cb teven. ook bawijz.n. da~ d. g()ede .omaak en bet · do kroon . a8~ , tt) b 1eden, bracbten verachsldene " an
bare a&ntnenhJk te ~annen eon bezook ~Dn , d . n Krmg,
:.: ·.;.:::!ond ver.t~nd von be,cboafde tijdgonooten d.arkgen.
wooDd6~ de lel8e~ In : het Spaam ch bg~ sprakeu met
. :· .. iet minder protest aauteekenden. dan wij dit doen
de leer~lDgen,_ ~eclteerdon verzen, beloofdco en r.:onden
'.',n oozen tijd.
later UIO ~penj. boek.~n en dagblade.n. e? ~ede~ hun
0.Hij voegt een~ Dame van toenma.ala dcze biti;ere
beo' om .'.n bUD I.anil. .:ene dergehJke mrlCbtmg te
doen verryzell . . Emdelyk denk.t b~t GooverDe~~nt or
,op·, d.il toe (Epigr, IX; 28):
ove~ In .dB~ KrlDg bet onder.~lJ' 1n d.8~ vergel1JkenJe
,Galla, aw "kaplafol il oen ".erl.l fan weI bontaalatudl. lD te voere~, dewlJI het ge",en be~ft•. dat
erd leugena, daa.. gij in ' Rome u bew"egt. roodverft
~en daar ~et ~rn8t studeert eo werk.t, en de mrlchuw, haar aan ' den RijD: '. A,ond. trekt gij uw
t,ng . g.. reot'g d
op eongrond.la~.d," meer dan aUe
ronkkleed. en I)eemt tegelijk ow gobit oit, ja twee·
l~bBldlea en. aIl e gUDfSten wort! .-UI: - op d~? goeden
erden van u liggen in doozen gepakt. W 8ngen en
om.
'impero, waarmeil g. on. , welbebaaglijk toelaobt•• ijn
treut den opri"bter gedaao heeft, die wij .. k~rLheid8.
oor de hand der Sla.in bij aw toil.t gepcnceeld:
b~lve w~glate~ en yer~~kerd heef(;, ~.t h\J•• IICh ook:
~. / och daarom ook tan geeu man: • U mi n ik" ooit Ian
a~~ leerhng blJ den Kring zal lat~n lDschrljven, ga.Bt
an
.. g
eet luzm6 . . De .G,ieken· o08men hehtimmi. de Ro
Vmeioeo?·tibrnm• De fi'ule Grielrlobe.~tOi!etbel!~mlog
I ...... kalhblepharon.
..
... '.'
~. Ook Btimmi .wal. ,"o"mensest••:lnder kl.Arocho.n .'
ren Tan deze .ware . operaU~ argekomeD,e.n ..erd 'Dn
':'oan de kiptafel .ervingen .. door
!otgell,oot:

hare

;~b::8~ax.t::~:~;:~~ar~~:lkne·~~·· :~·.~:t~:eD~a~~

.

I.

Wl~:~,,:ed:lt.~~~::dz~in6~ar~r~::_~ v:~~Uee~~agen

, zeggen, WAnt,

';,i

wat

by

,ijt, mint geeli man."

mint zijt nit!t gij, niaar wut
(1I'0rdl ",",0/9d .)

hlJ ,"oort:

w.t i. de Pbilologi.cba Krin.~ Ie Torinr Men , indt
· ",e' beacbrij ving daar.an bij eeD. oak in Noderland z.er
· eke~d ItaJia,a usch H6brijve ", bij Kdrnoodo Ja ..Amccia,
• een werk. d.t tot Litel ha.f.: Ricordi d.l 18701 (HerPr.ancringen van 1870-71'. waarvaa binnen
ort ~ene bewerkte 1I.derlandacbe . •• rtoling bij
,en ha.r J. llinke., te Arnbem, bet lieht .. I .ien.
" m een d<'nkb.eld van die nutLigo inricbting te
_. lven, wi! i~. een
uittrekwl uit dut t'erhaal, .d~t
I Octuber 1871. g••• bro,on w.rd, d. Am.el.
· ,I.en laten .preken. • Toen ik op oen .vond
,3 1"Ot:w.;t Ddt Marcanti doorging, werd ik doaf een
:,ijne. nienden, u itgeno _digd de t&ien V3n den Pbit ~ogi8C~eD. Kring l'urin te bezoeken. Die vriend was
:lder de eeraten gowcaot am die inatelliag te b.,.or.... en. Onwillig tr.d ik binne", m ....r spoedig vorbeug·
l., ik mij &aD did aitnoodigiug gevolg te hebbon ge',.en. Die pla.t. heeft een zoaderlingen indrllk op
'.g gemaakt. Had ilr niet ge"eten waar ik ' ...... dan
)U lil: 1l8n9"linlelijk vetlegen ge~ee.t lijn het te raden.
:(;!D liet of hoort ar niet dat gehoimfiiuuige, d.t men
.., ~ aile plaalaen. wa.r men 8tndeort, Yi udt. dat .tille

·

.

1.1'!!n ·~!bi::r:o~:::e~:~~r~oaa:p.:g~:~";:l:~~n~a~
il een mensch ~a&rd.
_

hlJ

C

.e;.~~:~ v:ijn:~~:z~~fd:n ~:~~I~~g:~ o:e~:~:~

I

!:~:e8~~~~e:a~tao!~e:f ~:~rt7~~:~~ zo~gue1 dc~

ter

in

le~{f g if,ge. lit ~en ofertuigd, da:e~e ~::~t::

bet leg~ r daal'door betpr IOU worden, dan door de
voorlezing d" r krijge3 tike-Jtm, wBfttin aUes . dwan
8de~t,..~en de woorden' politie kaw er, prcvoost, elebo~

kru'w~en eo wegj gon oc~orirg en in,lag tijn
~~'!!!,!!!"""""""!!'!!!!!!"""!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I>~""""'!!!!'!!!!!!!!!!!I

T'£
' 'L
'r~'~?a'~R'-'AM"':
~,., .~

F~~
t:~rn.

-_ ' -

• Ben gaat men voort, dal1 vindt mell in ieder ,er'

~e:"~ !::~~:~i!:n!f z~~e:p:::::~ngd=:: :t:~~.:preuk,
.Up oea tafdjo n.o.'

~

Batavia dd. beden.

den ing,ng yond ik .en

:~~':':::' ~~::~ d~u:~~!te!:":~:Pd.~ ~~rD:4-:eb~~;
indardaad uit de inrichting al de voordeelen weren te
baldO, die zij aiee htl ko~ ople,·eren. B v., bij het
eindigen van ied"retD CnrBua WOldt er gelegenheid
gegeven tot eon t.' xamen aan ben, die dit olldergaan
willani en hUD J die &an de eucb.en voldoen wordt gen
diploma van oractilche keT""!' ,fp," h .t! '."'P,-!"''I1A~ -.r.~ ~ ~':' t;
Regeering -en de bijlolldere aamiui;t';'tiea, onde~
alle &aD.pr.ken. die men ter verkrijging van een .mbt
bijbrengt. acht g.,en. leder jaar word n g rat i.
tot den Kring toegelaten ti~n jongelingen, die geene

VERrROKKEN ~e Ceora,! n.ar Samar.ng.
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Kedll,ohe . Frlo~t
.P.,rtorioo an 8bagg:
'lb&:1lpngne ·. Moot en ' Rooderer.
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anet koper be.lag III " Irl'ootte.. , .
B KART'HAU8 en Co.
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BA.ZAR.

CaAaerOUefJ en ::a~aadl'~nneii ge~maille~rd 16, 18. 20~
22, 24.; 26 dUlm.
.
.
IJzeren patten .ertind voor Soep. AardappeleD ole.
te kook.n.
.
IIz,;r vertiade Waterkotel..
.
BJik~en Koflijknun.n.
-Pet roleum Kookmachine met ronde pit, geallroper met
I,otel .n melkpan.
.
'
Petroleum Ko!)kmachtno In IJze, met bhkken lrete1t! Q melkp4n.
1>ito in ijzer Jlletblikken. k.tel eu weU'p&n .
Pet~leum konn~n blik.,
. ,
Gelel vormon. blik en lteeDgoed.
EtcDBdragcrs wit porcelein.
Yskannen i~~ pleet. ell varlsH .
WIl3rlo!lze porcelains Borden,ovllle8ob otela en grosn.
. lim scbaloD.
PHmo Sooles.
~
T. r.l me ••• n in .tellen ~"il H~RDER .80LING~N.
Le pel. en Vorken Berltjuocb .,lver prtmo kwahteit."
K~ffiJmol~D •.
Dl\'~ra Cr.J8talwer~ waaronderTe.fel- en deaert Serviezen,
Karaft'en, Compottsa, BQtenlootje J Kaaadekseis eDt;. ens.
~la ten in. BtelJen van 6 doz, in Criatal, Moollelin eD
half Cr,etal.
J415
B. KA.1LTHA.US & Co .

B A Z A R.
~ PIA NINO'S Grand Obhque.

!_-_'

PIANINO'S. gewone 11.1. vroeger,

:i~d.d~ r:;z:ma~: .!~i~!·t:~~da~.ebr.

KNAKE,

hier

Z 'o n d e rg roo t. p r a a k

beweren wij dat
de,. PIANOS de be. t • en • 0 Ii. d at. zyn, ooit
op lava van andere fabrleken aangebracbt.
HEBRLIJK VAN TOON; GEAOHBVBERD TOT
IN DE PUNTJE~, M... ief Mahonybout.
De construetie is wodanig, dat oet klim&at niet
den mrnt1ten nadeeligen invloed er op uitoefenen k.n.
925
1l. KARTHAUS en Co.

i

··~~·~·~·
hEDURKNIJE 26 J.\REN BEPROEFO!

:

Anatherin-Preparaten,

, van Dr. J. G .. POPP, K . . K. Bof-Tandarte
'fan Z: M. d en Keizt r van Oostenrijk t 1 Wel:neD, Bognergasse Nr. 2.
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TOT VULL1NG VAN B OLLE T AN l!EN .
• ' is er geen heil.za, ~ler ' en -b~ter m iddel d. an bet
TA ND !'LOMBEbRSEL. d.t iedereen .elf •• er
.
·
gemai<k. lijk en zonder pijn. in den h"Uen Tond
kan plaat••n. dat ziob dan asn den Tand en
o~ het Tandvleceeh V8st hechtJ den i'and voor
verder bedetT behvedt eiI' de pijo verdrijtt.
ANA'NlERIN MO~"'DWATER.
,
"
in fiaeon. tegen ft. 1.· 5 en tl. 1.20,
jo re t voortreff.lijk.te middel teg.n rbumBti·
ache tandpijnbij ont8'eking. zwellen en ower;
.~ en "sn bet tandvl"".eb, het loat den aanw.... ·
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X. Uw klagt t.gen den ....cbthebbond.n officier ,all ge.
londheid wordt door

0.0.8

lJiet gepiao tat.

Aoonpne

\ )
~

brie,en worden door on •• teed. onbehandeldgelaten .

Vendutic wegens vel'lrek.

e

Op iJ/aulldag 2~ September,
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up bet . ' I'fttavia dd. gisteren.
AAN.G I'.K,nl EN: . bet Duit'cb . Sob ip Hugo fan
Bingaporrj het Ned e rlaudtlcb. s~hip K08 rnopolie t III
I van Nederland.

o

..,.,oeg..

work. in 1878 berdmltt · wtll'd. kPees gde
AnBoJ•• een brlef.,wurill ,bem. .gemeld ,.w.rd.datnaar
..n}el~g . ••n tijn s ..chrlft een jong . ioident ·..an de
. UnlVl~l'I1~t"t . teFlorenoe 'de taakun.aard' hadl'lda.. .
een: IlI;nohtlDlJ ale te. Trinn to · vestigeo. T. Tririo :
..cI?e~ diteen JongmenBob 'an 24 :jaren. eon e n'oa'
dIg · ambtenaar bij de borgerlijko lilnselarv' van de
lle~btb8nk aldaar, 'eon zelrere Lnigi S.I •••e, die met
e~nlge . vrie~de.n - op aeo .kamertje vau .dli vierde ' Yer..
dlsping in do a!raat Rom ... bij .bet 'licbt eener baro;
· de :eerBte vergad.rongen bield. 'AlB nu Ie Turi~,
Florence "en Vervi-ers door particlllieren zulk een in, 'rieMiog in h.t lovengeroop<"n ' werd; waarom zoub.t
dan: in de ~ro!!te ateden, zooal. Amaterrlam, Hr.!!er
da'.m, '8 . Gra veDhage en andere Diet kunnell ? . D~
Nederlander heeft locb nict wind.r wil.kracht on '
.ol~rciing.vermogen dan do Italiaau en d~ Belg. . Roe
nutt.g touden dergelijke ilirichtingen in.Nederland niet
lijn I 10 Nederland. dat door zU n hand.1 .'eedB groot
\lV.ao "en is; waar cia beho ;:afte aan 'fI"eemde tal.en meor
dan . in eenig IIDder land ge.oeldwordt, . deVl'ijI onze
8~hoone moedertaal over de grem.en b'ijn'Q niet bestu.
.d.erd wordt, en de koopmaa. die uitgebreide bandela
. betrekkingen heeft, tot d•• Iudie vim vr •• md. talen
.?rpliobt .ia., Da o;'richting der hoagere burgeracbolen
d,e ,helaas ! oog niet . ~enoe.!l' bezocht wordeD, beeft
eene ..,boone gelegenbeid d.arloe openg.steld; maar
. ,e en jong~iDg die ee.n uoJogere burgeraehool met drip"
zelf~ met ~'vijfj.rig.n curau. gefolgd' heert; ell ·gednrend.
eonlge Ja~en AnD taall ' u:i-lfl · niat- meer doot. boudt zoo '
weinig ,,Ian de keDu ia vsn t'r erode tal.n ove d t b"
er zicb later niet . we~r ia w~ette bew~gan. r
he~
voor dergelijlr.. jongolie 'eo niet van hot meeo!c belong
I.ijn..•. iDdie. .• u er, inricbtingen beetonden, . waBr hij voor .
eene geringtl 80m ill de mal).od zicb vQortdurend ko~
blijven ~~fenen! d~rbjj Dog eene Dut~i g9 en uange.
nome O1tspanc,lUg Vlndt, zooala dit to Turin het geval
ie, bij he~ ge.Dot ven goedo' OD deger,ko . -it'ctuur zich
daareobo!en milt- ben, die de~lfJo laal bestudeeren,
k.sn . oadornoudeD in die !ul ~n .icn toodoende prae .
t,.eh bah'amen Irun P . 110evelen zijn er. die later
gsana gelegenbaid hebben of die ZOo dUllr moeteD
bet_len, dat zij er geeD gf.'bruik van kunrien ulaken. ·
In Nederlanu zijn in de voornaam8te 8 ted~ n ~ooa .. re
burgersebolen, he tgecn de zaak dea te gemakkelij k-er
tOU wailt>D, u e wijl dd leeraren va " die 8cbo]en z~ker
'oor een'IIl'8t matig honQrarium bUDnB die nsten nAn
Eulk ~ene Duttige zaaJr ~ouden willau leenen·.
Ik me-tIn nu genoeg biervan goz<,gd te hebben. Wie
m-eer ,an de uol!: wtm e ~bt te weten, dien verwijl ik
naa;' ·boven,<;cnoewd werk. dat ODd r 'e lezenowaarJige
hOQfd8tukkeJl or oak een bovat•. dat aan de mil icien.
gewijd i. 'ek nuttige la .. en geeft aan i.der ••Ida.t;
lessen; waa.rmede J;elfa oDiclcren met.genoegen kenrua
.ullen .moken . en die ik voor 000 nuttig en ge moe.
delijk . baud, d&t ik zou· wenscbeo, d.t de ' uitge,e r
be,lote ' dat hoofd,tuk afzonderlijk verkrijgbaar I•• te' .
len, en· dat de Begeering cen eX:8nfpla8r daarvan flao

.Ecn .an Karel V . in bet Spun.ob: - U n bomber
qoe conozc& cin,co ~?ngua8 ef) jgua~ a ci~~o hombe~~.
~~:o~::)~cb, dIe v~f talen ken. la gel~k .an .yf

1 l!Iombers, eetw8:k zulk een onaangl'}D.Bom oontrut
:,.ukt met de levendigheid van den nieu w8gierige, die
:~:!~::. ~~bi:n e:: lo:;e:~:.:=~er:o,::·i~::,~:eDto~
... • oor de .er.to inaal binnen treedt, en tet bem
beataand. uit twee door den R •• d benoemde leden.
'hijnt to zaggen: ~ Of atil. Of naar buiten. Het ia
die ,oor do nauwkew1ge naleviog dor programmA's
" me vrQOlijko, . beerlijke plaata, die beurteling& bet
, ·\D';en van · een halzaal••ene bibliotbe.... eon dagen reglewenten waken. led.'r leeraar i. ,erplicht .Ile
twe. msanden rapport over d , n gang .ijner Icbool uit
cad·bur" een c•• ino &&Db' edt. Hr .ijn eigenanrdige
te brengen. leder lid mag een vvorotel doon. dat bom
".: ' >rFekken. met levendige en .f"iaoelende kle.u re" .be·
geaobikt .oorkom!; bij IcariJf, dit .leeb. in .een regi•.
",.:. _> iiilder~, met' 8chiJderijeD, apiegeb en ruime, slepen
dr.perie'5o, bier en daar op do ' wanden oplchrifteh
ter, dat in de 18('Blaai aanweclg ie, en het Beltuu.r
je met lauriertakken omktaDat.- sgo. Boven sene deur:
i.tJ .,etplicb~ bem binnen drlB dagen te antwoorddD..tI
Ahoren. · de Amicia. de inriobting ver1iot, viel 'zijn
_: erate curaua in het Hngelscb; boven &en andere:
.:weede curs~8 in ~et :D,ulta~~r ~o\'eJil eene derde:· oog .op eoae at.t:ltiek.. tob.l, die. da indeeling dar
leerlingen naar d. talen ungar. In bet e.r.te jAn
lente curs"" in ' .het S.p&anaob en •. In eene taa' ,indt
teld. b.t Bngelach het grootet unhl aludente,,; docb
· ;,en eene pcboone bibliotlteek; in een andere eerie
bet tweede en derde jaar verloor bet er veel die tich
I,"ote taf.1 met dagbladen bedt>kt; in eeOB aerde ""no
asn het Duiteeb ..-ijddea. Het jaaru den oorlog. die
'Ii lea"ingoteolen, in een eirk ..1 gopl".tat. aloof men
..mcht d.A .. An de oonaak g.w.eat io, verloor bet
;lar ter raad8vergaderi~g .neenitteD moeat; ver'fOlgsDe
3D f~ai kvfJi8buie, &Qn. uitg6atrekt terras, rnime ven
F.r ana:b Jo h.lfI; der ingeacbrevenen die 'an 261 op'
127 dl>aJdan. V oor bet ~paan.eb woe or asn.aokolijk
;erra.oum, l uo~t, bl~m~D eD licht. , 0 ! bier moat men
adeoreu m"t een helder boofd on eeo gHmiaeh op . eeD~. ware gee.tdrif,; alloen d. vrouwelijke afdaoli ng
teld. meer dan 4.0 leerlingen. De e.rote a'oeatdrift
. ' lippen!...6 ""razen y,ii de Hemal •• .• en. de Kring
bado• . ue .eMer .poodig en i" 1871 teldo bet 8paaneeb
ie mij met .praakklllilten ~n woordenboeken Tf'lnOdot!
nZie," zeide niijn friend tot, mij, twee geleidere be
ni t:t meer dan 22 ingeechre l l neD. Het Portugeeach
.ad er 'ocbt. -bet Arabi.eh ... en bet Hooga .....cb
aukende, die ~ti8 tot. ' d~vene met ~rij WBt mae r
~~,
.
~efdbeid •• rg....ld haddon .!ian' de conciergea allD
Op d'e tabel ,erdiende de indeeling der I.erlingen
' ! mini:iteriel,- .zie, door 1i:jf lire (eene lira i. onge
,ar.U cent). in de m_d te betalen . !<an een BtU'
naar de beroepen ook aUe aandacbt. Ren . foit. dat
d" Amici. bet · werkelijk nut dier inrichting bewees
"~ !n~, een .mb~.ar. een koopman bier dria lellSeu
, d •• week lomen nemen in' het Franacb, Engela.b,
wu dat de Btand der kooplieden op de acbool bet
tairijkot ......egenwoordigd
lit en ~ou kunnen
'uitscb, ArabiBcb, SpaaollCb. HongllBroeb. Nienw·
.. riekacb __en. Rouilcb; dan kttnnen zij zieb. ,an de
tWijfelen, zegt bij , of een gedeelte der .tadenten. olli·
ci"rtm en tijk.en or u,t yensling of woetgierigbeid
,.ken der bibliotb,. ell bodien.n. in de wintera.onden
komen ; docb o.. weot ole kooplieden kan die t .. ijfel
)men am bij de ....he!. dagbladen I;e I......... te w.. niet be.otaan. I)... jongelieden .ijn immera de" ge'!:'D, un. d~ t.a~, die. sij beetodeereD, te eprekenj in
he.len dog bezig en offeren de weiniH" oren van uit·
.;n woord. dan. konnen "ii den tijd van . den e~r.ten
.panning en rn.~ op. die 5ij des a.ond. wuden knn
,t d.n l_taten dag der mlWld aangen,,",\> nnttig
neD g.-nieten." Bet tw.eede jaar "ar.n er. bob.l.e
a zuinig ·doorbrengen. nietmeor
verterend.
; "an Doodig ia (Om t..-asillMl naar dd open :len tienmaal
bet groat M"tal kooplieden, 67 ambtenlren. "I ad,oca
au bot )",lIiehoi. te gun,
ten, '8S mi: ibire~t 3' ingenieur.,!~ ~~wu.rDeme.r~,
15 geneeH..I:dig.n, 2 geeatelijkeJi en .ele anderen ·
Ik ..oeg wie de l_areD waren.
' . J' Oe lee~n". , ant';oordde
bij mij , ,~CijD dtj ' voor..
¥aD
hilleade .......pea. .De' gemid<lelde ' leeftijd
,, ~m.te a~ratad•
~'" ik. . 11 cog c1at wij Miiller•. dw in~ is ,an 20 tot' 30 jJll'8n. Zoer
-Ir... BopIJa. Giatiaai.de BeMer 011 eJ' in bet p .
nuise ...... befell de 40.

. ,:r

bdem~e,

I

me~E:.:.~::~~:d;:n t~:r::~.~a~:hijo~:~gb~~~e:~:n~~
.~h.
dagbladen g"v~ed wordl; ,wa.. niet. doar blijft I'
een dwerg.
"'

; De Philologischc Kring te Turin.

"

sa)'!

den

13LAKANG KEBON.

' ten ·huiie

VAN

DIIN' Hv:u

MARIE J. THOOFT_
VIm ZEd. netko zoo go,,1 ale goheel .vmpl eetfln
lnboedel. b••taande uil·:
(}~oote ijt~ren L,,~l i kauteD, Petrol eum Kroon) Hatigon rafd lBmpcu, Kleederen " G lalon en Etenttkastf:"D ,
Speeltafeltjea, llaDk,n. Ho ude.n Vierkante Thfelo,
een BuUct mat marmereu blad, Vu il:iuUI'Dkutje,
8chutselB, .Knaapjea, ~ to~len in 8oorten, pr!l.chti ~e Di-

•

~~~r:in;~~~:;~~~n ;~Fm~~t~:~-;~:~iev ;~;d;;

:~~~;,,:!.,dQa~~:es~::t.~ijf:a.~~D~~t;~eb~
m 'md eec 8lIoogenamen} frisBeheu re-uk. -terwijl
bet d~n onaangenamen reuk: weldra ·cloet "era
dwijn eD.

ANA THERlN·TANDPASTA.
Dit middel geeft reinbeid en frisehheid &an
den adem, eD dient bovendien om de- tsnden
cell helder witten glaril~ ti;l doen verkrijgen,
bun beded' te voorkomen en het tandvl(!;;seh
t. veret.r>en . Prijo I 1.20 en 60 cent ..
PL~NTAA llDlG TANDPOEDER.
ITet reinigt de TatJd~n aoo.d8Dig, dat' door
eeo. dagelijksob gebruik ni.t aileen' de ' go .
'I<o~nlijk zoo' laotige tandoteen .erwijderd wordt
maar ook het gls"lIur det TaD den i,n belderheid fgnbeid toeneemt. Prij. pcr D oos 80 Cent.

,
•

y"l,ella ..n ... ~ .ing van Dr: J . G. POPP. K. K.
H~f.
.,
Tandarl~ ~'u. ,z . .][ ' dell Keiur NN OoIka-

•

Voor Volwas8.Ileu f I,

,.VK,

ft .

yoar Kind.ren· SO

Aile """taande "amoaksel. ·.all .AoalberinMondwakr .ijn all."n op d. ligte geloofwaardigbeid Tan het Pu blit:k berekend, en hebben
zonr f t:.' cl 8chade kn gevolge gebad, of beb~
ben geheel ~ werking te wceggebragtj daar
om ..-unoebuw ik hiermede h.t · g.eerde Pu·

~

Alles daags te vorElij. te bezichtigen.

bliek.

S08SlUN ea Co.
e

GAZAlt.

B r n. D d k a. Ii!! t e n ,
Rngeloche in . reraobillonda grootte, . met Buiten en
Binnen .d"uren on ,apart alaiteud Binnenwtj • .
LBP.&LS eu VO&KRN in .teUen, prima Be.-lijooeh

Zih...

.

.

BILLARD BALLBN in ltellen " &0 8 en ...
BJLL!.RD QUBUKN. '
876
B. KARTlUUB en Co.

•

1fe~P1I..

eon lijn GI .... crk. mooie Platen. Japan.cbe Matton.
en wat verdor ~e voorsch ij!l ~a.l w~rdell gebragt.
YERDER:

1632

•

•

C~I1t.

W AAllSCHUWING.

Pen~nle.

•

Tandborstels

,an, Fraaie Onlle en Langw8rpige S pioge~8, Se r·, :f' 7.~n ,

Een prachtige

•

'V~·lr

aankoop

,'an- suHre ' -wlmu.'kael •.

DR 1. G. POPP.
K. K . H or -Ta.Jtfru r1J U;t~i"dw u/r AlII1fMri.. .Praei'arid~ u Jrf!~11f

Depats ..an alleeD e.hte Anatherin·!'ra.!'a·
roten bafinden aielt: TeBata,;a bij te 'a.,,",ioo ·
en Ca. bij Meuter.lo Co. te 8oerabaija, bij G.
1" Uingor.te Solo, bij .Arnold &; Co.-te Djokdja
bij .. an ·d ... Bmt>le!l; te StuD.rang bij ·a....tbM
&; Co. N. A. Wann~, H ; ::L . de Ly,men Jij
SoNmiuI .k Co. Hoof.[ D.~t T'JUr N. I .
(1391)

•

CtediluMn.· · en' Oebiltufen." ,~ .levto.nw··'O.;: Ji.·:PJ.ld.AU:!·•. JIrr ,]leJl"ii1Jil9t" !llN1z~or~C#: :r..
in deli boedeL Tali wjleu. ~

.

lhr.P.F•.COENEN,

in levan gep.nlio~neerd.kapitein de. MilitairaAd.
miniltratie, wordt ve..ooht aaagit'te of' betaling te
doeD, binnen den tijd 'an een maaad; &an
Den E%ecuten. Te.tamentlir:
H. E. DORREPAAL.
80. o-Ge d 0 0 g; D j (j c d' jo;
18 September 1876.
1688

'I .. b,ev~eltzi()Ii : !o/:IrtdurendalUl
~lUl
IlAUN ,

te

bekoman:

Engelsche Zadels,
k

0

a contant.

m p J e e t. / 86.-

MOSCH on Co.

1600

Uit Parijs ontvangen.
Eene nieuwe Bortering

HEEREN en DAMES ARTIKELEN.
Hoeden, loase Boorden in groote sortering, groote
Ileuze Van Daesen, witte en gekleurde Hemden, Toi·
letartikelen, . Schuijerwerk, Parfumerie, een groot
88sortiment Odenrs 1 qnaliteit voor Dames (nit het
Magazijn du Louvre) eene kleine colleotia Peignoirs
van lijnwaad en percales, prachtige Kamme tl , ~'an·
laisi. artikelen, Cein!uura, .collie.. , Parnro., Brace·
letlen.

Jouvin Handschoenen in alle Nos.
(1'28)

EUZIERI!.

,BAZAR.

DARWIN.

Over de meOlJObeDrUII~n.
teell~eu.

Seoondaire lJek8ue~le 1l.oDwel'keu bij de lagere klaelen
fall b-d die.renrijlr.

id.

.?

Loterij Verzorgingsgesticht.
Trekking begint klokslag 10 uur.
- 25 dezer.

Tot gemeldeklQkslag zijn ·loten te
bekomen tegen t 15 het Lot, bij
OBll BOEN GOH,
KaSaic. WUMUi'II:,

r'

---~~.--- ,

!

vi.t:tiC~eD,

id.

DR. HEIJE'S
VOLKSGEDIOHTEN,

F. H.

Idem

1604

A. G R fi N 8 E It G,

(1)

besprokon door

opm-oomiqu8 en trois actee
geilluatreerd en
MET MUZIEK VOOR PIANO
'aD de onderyolgeudo aire
I.e' .t!baD8oD poJititJ.ae.
La. lelreDde de ......... .A0IIO',
"laoear de. eUIl.pl. .tea..~
U.it de J. d ......,.

ONZE TIJD,
rucrkwaardige " gebeurtenisscn onzer dagen,
op het gebied oan ~ taatkunde, G... hiedeni., Land.
en Volkenkuode, Kunsten, Wetenllchappen, Nij,erheid, enl., milltgaderl Leven. en Karaktel1lcbetiJen
.ao verm.arde tijdgenooten, .trelJ.kende
le.eDB tot ....olg op allo bo.taande Rneyelopedien
met PLATE" eo ][AUT"", te zamen ZES EN DERTlG
deelen met regiat.:r, a
/ 26.1559
O. C. T. van DOBP on 00,

VAN

LA FILLE DE .MADAME ANGOT
, in prachtband

f10.-

LA VIE PARISJENNE.
opera comique en cinq aetes, geill'¥ltreerd en met muziek
VOof piano van de volgende airs:
Rondeau du B.1!sU!en.
La TeUTO du Colonel,

KAAS, Zoetemelk..,he iD "slaaB, p u i k. '
LeidlObo,
965
B. K4.RTHAUS en 00,

Blauw, Imitatie Japansch.
B. KAUTHA'US en Co

1065

tA DAME
AUX CAMELIAS.
6eillnstreerd 1\ I 5.G. C. T. VAN DORE' & Co.

Stllbe.ine,
om rout ran staleD l'oorwerpeu te doeD. ysrd_ijoen.
per ttok • I 1.(292)
G. C. T. VAN DORP en Co.

Mailkoffers in Stellen.
106

F. Ii. BOUMA

JIang- Staande- en Kroonlampen.
lOS

F . B. BOUMA.

KEfJKEN , BOTER,
a t 18.- per Vaatje
a Oonhnt bij
7~

F. B. BOUMA.

Met het inkoopen van:

Parijsche Artikelen,
balaailiob
B. EL8BACB.
18 oitG lfaIeaherbet Parij.. Correapondentie in de

MoedafMl.

888

Verpakking roo tuioig mogelijk wordt .lOtl'.. berekend.
(1463)
B KARTHAUS eo Co.

f 8

I pro

~rro~:taM:~e:ilIa·."» 121

O.rpetten groote keus. fiwrkanw, r onde, ovala, gt'oote
en kleine.
AJoativ88.

f'ert.rekken.
. Lading wordt aangenomen Y~) r bijna aUe bareD!
lD .Europa, waarvoor direete cogn088ementen wordeD
.

•

Voor vracht en pasaage geli •• o men .ich Ie weDdon tot
1591
de_ Agellteo,
J . DAKNDBLS en Co.
Batafia, Samarang, Soera~i•.

Preaentkoppen yoor Dames en IT eeren .

Preeeotgla.en,
. Spoo~wegm.andjes met en zonuer inricbting.

Bij F; H: B 0 u m a,

weer fJerkrijgbaar:

QDIN A , LAROCHE
en
SULFATE DE QUININE
ODB.

1070

Iiulia Rubber.

o..m....b.e.....

i . R. BOUlU.

Te benagen bij de Agenten,
Me. l'iBILL ,t Co.

Landm"ilkoffero solide van leder en waterproef,
Qo.
do.
HandkotIers
Couriertaesehen.

TEK.OO]?:

Dameekoffers.
o~ twart ~

(lort')ll.

dito ·w,..doo.e Kopje•.
Cbocolaad- en Koffijkannoo.
Candelabrea, BronzeD Beeld mel 5 lichleu pracht;g.
Billardlaken.
Billardballen, en .01. andere goed.reD.
1417
B. KARTHA.US &; Co.

Eel) Galloway· StoomketcJ,
van '''''tig . p.... rdellkracht, gehe.t compisel. lang 32

voet. diaweter - 6 foet, in twee atnki&n. met
ding pOnp, Btoommeter, oDZ .

(1327)

h&ndV08R

Te be_ragen bij
Mo. N'iULL & 00.

Te Huur
Een zeer Comfortable . Hma
nabij. het Parade
bevragen by

plei~

laalot ' beIVoond door en te
M:;;:HLBAUM.
(1601)

Bazar.

IJoeOen ' ledikanll'D
119

A D U· R A.

Knaapjea BroDs met marmer.

Kielje van

Vergulde K roo 0 I amp e D,
M u uri" m pen,
Billardlampen.
96t
B. KARTHAUS eo Co.

in O-beu.Y8n 1

~1

Kommandant R. BERKELBACR Y. rl. SPRE~WKEL.
oal _ermoedelijk in de e.r.te helft ..... October aO: s.
van Bat • ..;... fia l'adaog en Djeddah O&8r N. Diep

Criatalwerk met zilver gemonteerd,
D....iorg.l. met 6 air•.

25 Stok.
B. KARTHAUS en Co,

[444]

RET ·BTOOMSCHIP

afgege'Ven.

Havana Cigaren fijn en gnedkoop We:

,s.

Stoomv.-Maatsoh. ;,Nederland."

I~ubels.

48 •
• GO.O.ale
•
3S bij 48
• 50.Bonde • Knaapjea 21 ,i
•
,
15.Gefa~oD!leerde,
18 bij 24.
• 15.Consoles
21 bij 42.
• 25 .Vi ..kaote voor Tafel. en Buff.tten 2,J, bii 48 duim I 26.
do.
•
• • Wascht.rel. 18 bij 36 " " 18.
Bavenst&ande noteeringen zijn buitengewL'lJU [!lAg.

BAZAR,
Breras El Real

(1599)

Ronde T.relbladeo 5-10 Eng. duim / 70,-

P'oreelem9n TbeeBsnie&eD met rooou

BAZ/\H.

dilO
11110.-

(21~)

Bazar.
zeer puik en groot,

Bluempu((ell, prachtig geschilderd.

4Jouplets <Ie l'anl1onue,

. .• Dewar de l'op6ra,
, Dond...u des ~a••

afgeg••• n.
Voor fl'acht en pa •• age gelieve men "ieb Ie weD.
den tot
'
D. Agooten - J . DAENDELS & Co.

Toilatien Ducbe••• met marmer.
Toilotapiegela met marmer.

Rook.pek. Rolpena. Ketting.aucij. io otopflesachen
Kettiog8aucija in vaatjc8.
(146:1.)
Do KARTHAUS en 00.

Halnn~en,

Jaflnerbladen wit Carrara roor

~ f-:~,:,~::-~ ~:: ~:'':':::: ':~ '!'.: ::,:,:::. ~ :: :~::

BAZAR.

DE PARTITURE

Aua.tick.
Niel".:oteiner,
Stein berger O.. binet ,
G_ia_nbeimer.
G. A. WERMUTH.

In

naar

Lading wordt ao.ngenomen .oor bijna· aHe ha,eo8
Europa, waarvol?r ' directe cogno88ementen WOrdtJD

•

C. C. L, van ' Cbeverden,

LA FILLE

hUIJ~\lIJX :

.

BAZAR

H~tJlier.

"werkt tegen billijke prijzen.

CONRAD

Komm.Ldant J . DB --RIDDBU
.al deD 18' October e, k. •• n Batavia .ie NApels
Nieu". Diep vertr.llken ,

1iudesbeimer,
Johanniaberger,
Brauuberger,

BAZAR.

MADAME .ANGOtt'

•

HOUKnu.

Ontvangen:
een klein facluUilje eXlluise

2 din, /9,G. O. T. van DOBP en Co.

Oua-Resident der Fadangeche BoyeolandeD.
1640
Prij. I 5.-

HET STOO:USCIDP.

(>178)

1l/3.-

IndischE" belangt:m

Stoomv.-Maatsch. Nederland.
Geregelde maandelijkscheMaildieDEt.

KLAMBOE:-;.

Ben bandboelr voor iederi?eu,

.

I

VAN

oO'·8~hriftel".

G. C. T. VAN DORI' en -00.

Voorbandco bij G. C. T. UN !lOOP & Co.:

de tevene een geneeebeer.

Het "ertrek van Batavia ".1·io de eerat" helft f811
September a· e, plaato .inden.
Informatien te bekomen bij
De AgeD ten,
1317
J . DAF;NDELS eo Co.

BULTZAKKEN

Toilet-benoodigdheden, Reukwerken, Lt·
queuren en andere dranken. Vruchten·
wijnen, Huill3potbeek. Voorsohriften voor
de Bu1l!houd1ng, droog Suikergoed, Lak·
Iren, Politoeren en Vernisllen etc. eto.

B. KARTHAUS eu Co.

NOACH II,

1

lJZEREN LEfHKANTEN,

be,.ttende fooraobriften voar;

Plaid.
Par"plnieo) oao Gom Rlaatique
Tafelkleed.n

De.Agmiteu ,
Mac. N-ElLL' & C<>."

Gezagv,J: VAN SCHELVEN,
hebbendo uilstekeod. inrigting voor p,aoagiers, varen.

il
I -

]\F.IAGAZIJN

Magazijn

1081

.

Passage Daar' NooerIB.nd,

Becundaire aehu"eJe kenm erken ~jj de illtt .;: H rl n.

id.

,

wordt aan!Jebode1l met .het belcende Ned. Sc,"p;

ampbil.isD, vllgtth" E.(}ogdicSri'n en den men'sob.
(1856)
G. C, T. V AN DOllP & CO

Cervelaatworllt.

(71)

. ZAALBER(t

Beproeft Uw geluk bij mij.

en
2 de.len in praohtb.nd / 28.IJraoun:
Zekerheid van '. menoohen afatamming .all den ceDeD
of anderen lagereo oorm.
Vergelijking · tu••• ben ·de geeelv.rmogen, _40 den
man.ob en die der I.ge'" dicrel:l.
Over de wijze, waafop de mens6h zicb nit den ceneD
of Boderen lagoren vorlD ootwikkeld beeft ..
O.·flr de f'erw8t1ttlotJappen en den .tawboom vau Jon
men80h.

id.

Gotl:v.~n. · 'Mljer

Gelnkkige kollekte!

de seksueele teeltkeus.

GroDdbegin •• lou dor ilek8uo.te

,

•.

Gelag.oordaio .'F HANSEN,
vertrekt. den ' 28 ' deler de;' mbrgmui8 !lUrD"r Boo.
rabaija, B.waan en ·BBodjerm88BiDg.
(1600)

De t;tfstaIfu::oing van d.e n nlensch '

Praehtige Groote Hammen,
Roob l.eBch in Blik.
Saucij. de Bologno.
Groenten en Vleesch in Blik.
Truffea en' Champignon. onz.
(707)
B. KARTHA,US on Ce

1634

.

~~~1MORW.

. ...•~

de gelegenheid imngebodeti.

K tnQer-costumes en Uoopskleederen ..
1679

,....• ' .

wo.rdt ,.. daartQe

.A. 1 s:m.e d e_:

.-

···NlJd"; ;lnd.~om~lIU~

' wehSCh~n-tebeZitJ:tige~;

. .i

LEVERKN

Gekleede~, Wal)del-, ·.Reis- en .Hal,;; ,e rn~rge"lZa~erdag~nZ6ndag
Costumes.
per de klein!! Swomllrs ' des inorge;;ti teD 7 ure

PI~ta: voo~ fro,!- endagJ ....lingen.-'-

V AN BETER QUALI1EU DAN BRGENS ELDERS

",~ ,~~d1Jtl~de~la11de, n.. ". 1'

Conipl~ele Brttid~toiletletJ,

Institnnt Samarang.

Gezonde Ji&ging.Raimo lokalileit.Voldoende hulp...DegeJijk oade.wij,.Opleiding H.-:amoganobool. 1689
'KELLENB4.G.

v,oor ,het :,

Holloway's Medicijnen

Te Huor!

ERN HUIS op deu w.g naar K a !fi g awe, naan
den .Hoer EONSBr.
1407
HOBzoo.

