DoDAierdag,' 28 'September.
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Versohijnt dagelijks.

Zon- sn 14'eestdagen nitgezonderd.

ABON N E M E NT., PR IJ.S:
Voor geheel Nederl.-ll1die 116.- per halfjll8r.
• Nederland
• 20.-.
,

HOOFOBumUl Ie Samarang bij de UiI£8fel'8 G. C. 1. m nORP.t Co.
..
iuNederland bij de Heeren SCBKLTBIA & HOLKIU Ie Amslerdam.
Seull~rmier mlnsil.des montes de France el de Jelgiqie: I. ILSBACB i Pam.

PRIJS DER ADVERTENTIEN:
Valll-iO "worden voor twee pillBtsingen f 1.;....
Elke herhaling de helft.

Nederlandsch-Indiscbe Spoor'Weg-Maa"tl!i\chnppij, L:!,jn l'oitam.urang- Vorstenlanden- "W"illem. I.

I

; .AlIab i8 Allah J" of in het westerscb pblegma, God.
bet. ling voor den intelleelueelen arbeid onhangen,
water over God. land l.ten ga.n.
.ijn in- vcrhonding tot de eilcben van eigen levensEr bestaat werkelijk in de- hedendaagache 1 Euro
opvatting en de eiR('hen yan rang en stall·), veel_l
pee-acbe maatschappij cen element aen klass6 een
gering. Gering r;ijn die verdiensten ook in vergelijking
Hoe _komt bet t.oeh, verwonderde zich reed", Boratiu8} llat bijua iedereen, fiieh be~laagt over bet be-. stand, die met. eenigen grond, me; vold.o8r:den ~rond,
lUet hetgeen zijJ die yoor eigen rekening . r,::1ken flQen"
r~ep ~At hij u~~efentJ ont~v~~dell ;s met de loo~b8a~: ~ over EH D stiefmoederlijke bejegening kin kiagen, die
jJlegen te verdienen. Leeft DOg niet - en geJukkig
dle b,U lllet vrlJe. k ute beefL lnge~ a~an of waar 01'1 h\J
l.ich h8ft] 1l1Oet ioepallnen an slechta oen schrahn, op
o()k - Lij den Nederlaodst:hen kooplllan en iuduetrietol,
door de OIustatullgheden .geJraven IS r De~ grllnd .dt!zer
l.ijn best e~n !Diddelmatigen OQgst van sh Welijke wei· • groot of klein, de oude o'ferleveritl'g, dat er eerat van
algemeen8 nntev~edeDbeld ontdekt de _ '\\1J8gee.r,~lchter
va-art kau binnenhalen. Wij bedoehm die talrijke en
winst in de z1Ia& kao gellprokell wortlen, ala de godnkel en aileen 10 de .~at~looze zucht . naIf rlJ.~dom.
eerbiedwaardige klas8e van per8onen, die door het ver.
wone verteringen beatreden z,ijnP Zij daarentegel1, die
Iedereen meent. dat hlJ ID18getaat heeit, dtLt hlJ met
richten van iutellactueelen nrbeid in dienst vall an. _ met iutellectueelen arbeid. in bun onderhoud voorzieu 1
tijn bedrijf niet zooveel kan kapitaliseeren ale zljn
deren, zij 't van het openb!lsr gezn.g, zij 't van parti~
moeteu weI gallsch anders rekeneD, nieHegenataande
culier,'n, een bestaan moet vinden. Evenall!l de IOODhun behoeften ,eelal in dezelfde categorie -vallen met
vriend of zijo buurman .•V.ands8r eeuwigdurende gejllagdheid in de reubnall des levenE': 'waarin iedereen
trekkende arbeidersstand moeten zij zich met een
hen, die n~elmeer Itmaken."
io koorteacbtige B~a.nDing de oogen op die hem v66l"
vaote bezoldiging te,vreden stJ)llen, die zij nietgemak.
",Vat bieraan te doen? VarhoogingdeT bewldigingen
kelijk, "ooral niet steeds. in de juisht verhoudiilg m~t
ligt niet ill het nlt.a8te ver/:!lchietj d&ArfOOr i8 het aan.
"ijn ger:cbt houdende, voortholt ten koata van zijn
l:duloams- eD f,emOedfltuet, ten k08to6 nm bet ware
hun beboeften of in gelijken ted met vermeerderde
bod van illtell~ctueeleD arbeid te rU[lli. l\Ien mag dit
lev.nlgeluk. En welk genee8middd beeft de diebter
insp.nning kunnen uitzetten. En in een bel"ugrijk
.tellen op rekening van de baanlje.jacht en over het
opzicbt atoUll zij ze1fs bij de dus,genoell1de arbeidersgebrek BaD initiatief klageD; men mag de ondoelma.
tegen dete kwan;l? Wee8 tevreden, ::Hodra gij zooveel

Door Bigen kracht,
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kla..se achter. Hun gewoonten, hun opvoeding, hun
omgeving doen hen asn het lefen hoogere ei8chen
atellen; terwijl de maatschappij op hur beurt vaD hen
TdrW8cLt dat z~j op zekeren voet leTen, vordert dat
zti een stand ophouden. Wie in deze eigen opfatting
en iIi di~ van buiten komende vordering slecbtll your·
oorueelen 1egroet, is willens en weteDIl blind voor

den mensch nsar ,de grootte van zijn verlllogen wordt
bepaaldj 7.ie n~r uwe mindtuen! Nu j.a, Il!h kenne
die Worte, tell kenne den T€l:xt ...•. Er i8 op gepreekt
van eeuw tot eeuw, en lIoch de maat.ch"ppij van den
Uomeinachen keizartijd. fioch de Europeesche uu,at.
ICbAppij der negentiende eeuw heeft zich laten b~-

tige verdeel}ng V!in kapitaalbe.zit er in ontdekken en
daarover treui'en; men mag het meer V"erblijdende
verlangen llaar eeu m~~r weteDBcbappelijke opvoeding
en werku.aruheid ar in begroet6Dj de feiten liggen er
eenID8.1 be. Doll: in de hoogte der bezoldigingen doet
r.i"h d\'> k.,. .. ,.hl: a .... g<;l ....... QQnh~ <;In d.,.~
lo>.v.:..ing t!0l
uen. Lang. zeer lzmg, hlijven tij op I:'sgenoeg hC:ltzelfd..,
-Q .... .,. ..

~:D:~lil:~e::bh~:T l::.::t::~:ct~~!i:g:;h:~:ill~::·m~~

keeren. Wij zullen die ruatelooze jacht nur rijkdom
en genietingen moeten duluen J die trouweDS niet enkel
ba..ar echaduwzijde beeft.. Met eeD elaperige hvreden,
Leid wordt de maatachappij er ~eker nieh beter om.
Er moet gewerkt' en gel~ red'd worden. Die echter,
middel en doel verw'arrend, met bebageo in den strijd
het blood zien .. loeieu, Hever dan na de overwinning
met ~,9Ift'oldoeniDg uitrusten, die altijd voorwaartti
willen, die niet begrijpen dot hot leveu ook in genieten beetaat en dat de geDi.~,tiDgen faak Yoor het
grijpen liggeD, de,ulkon moeten wij voor o'ogoneeoIij'
verklaren, Voor 'onte,redcnheid, jaJoerscbbeitl en be,b·
zucht is geen -kruid gewA888D, Althaus in de morale
pbarmacopea n.iet be.kend,
Jets aDders is bet, WAnneer zich ta midden eener
maat8chappij, die op rijkdomm.n en levenagenot be·
loat is, die spiaren e~ :z,enuwen ,lQet fuJi speed Iaat
werkeD, om aall bet opstape'en en vergaren de gtootet

J

ItanJpunt} terwijl de etandaard dar levenlwijza; klimt
~
en de. toenemende weh-aut der industrief'!le kIaeeen
kinderen dar eam~uleving, tegen wier stroom he~ Diet
de prijten Tan de leveu9behoefteu in deu meest uit·
anngaat om te "ellen. . H ooveel heeft men noodlg om
gebreiden r;iu, opdrijft_ Voeg tan alotte hierbij de
1 te leven? De1;0 vraag III oDoplosbBar, evenals een al- ~ verwindering det waarde V1l.fl het gelu, en men zal
gebr8'ilJ~_h~ "ergel jking lllet louier onb~.konde~. ~aar ~ ten volle besefftm •. hoezeer ~ij, die '..oor hun intellecdeel WIJ ;ets made 01ltrent de leefwlJze, dIe gy a18
tuee-len al'beid in n,et8 salariesen beloond worden. te
ki~d. ~m u heen .~aagt, bescbrijf mij u~ opyo~diDg ,eu
tort komen.
opleld'fig, zag
welke
krlDg zlOh
Doch 81 JD"ge de.e kwoal in de eor.te toekom.t op
vOJr u onhlotan beeftl en er kO:.ht eenig lioht in tJe
geeo geuezing kunnen hopen, ar ilcbijnen gelukkig
quaestie. l\fijnheer A. been het lecht zic~ goru'in.erd
middelen te be.l<:an om het leed te \'erzschten. Do
te achten met een vermogen, d.t den kmderen van
cooperatie, de engere sawenwerking tuelchen aen be~en ~~b~ch~~w,a~_ e,en d~~z,~:~,~-e.~!een.nachta flchat paalde maatschaplelijke groepj .&AI ook: hier bur hail..
........::O.:;.<.: ... .l.jlu. ...... ... '" ''''' L..~ , ....,. ....
aanbrengeulie KuehL .lrunnan ['unnen. vp OUnQlge
Veetigen wij n~ om:en blik op de verricbtere Urn
wijze is dat Jeter dagan in het maandBcbrift De Eeo.
den iuteHeclueelen loonarbeid. Zij oijn Of ambtenaren
nomiot door dan heer J. Kuyper, ontvanger van
..in dienat van Staat, of de adminislratieve en tecbni'8 Rijl8 tlirede bela.sliugen te '~Gravenhage, uiteens(!he employes in onderneming~n van handel en nijgHet. Niet in theorif', maar door een walBprekenu
moge)~K:e snelbeid me~' te deelt7D, en die de kort· verbeiJ.. Zij ·'bebben vrij Wilt moetea leereD, eer tij voorbt'eld~ door te wijzen op de oprichting, het be·
otondige halte~ in verkwistende weehle .lijt, - wanneer
hun practiache loopbaan kond.n .olgen, zij bebben een
.tun en de reenltaten nn d. Algema.Il' beambten·
te midden vau !.ulk een maatscbappij, ('leo niet onaan·
vrij langdurige en vrij kostbare oplaiding moeten dOOf£
vereenigillg TOI):" Oostenrijk. De tJolldsriteit., het r:elf
loopen. En die opleidbg wa. vee1tijd~ een opvoeding
.tandige maar gemerD,scbappelijke belang van hun
7.ienlijke groep geleoleerd staat} geen k.ana z,'endtl (lID
de teia werle ttl maken, eyonzeer· van bear vermoeie·
mede. De geeat ward ontwikkeld, werd meer gevoelig
stand in de mnotechappij begrijpende, hebben de hoo~
nilsen alB van huar geoietingen verstoken bl ft. VoOf
foor de g~ol.kken en de fijnera genietingen del iegere en lagere altlhtcnaren in dat KeitorriJk r..ich ann
.ulk een bedeokelijk .... ohijnsel is er san iet. andetS
yen., h.t orgaan vour artietiek en literarioch genot
alhOll, r 3On<eoloteo, Olli door ve.. ende krachlen,
beboefte dan 8t111 een Vhil"Ojop! isch voorscbrift van
ward geseut>rpt; ill eeo woord, zij zijn beschaafde mell
door 8toft~lijk~ hijdrBgAn en krachtdadig banJelen, een
gelatenheiJ.. Drl barmonia der ruautscbappij moge een
!lehan
met aIle gevoeligb.t:lid, die de besnbaaautai illrichtingen ill h~t n.auzijn te roepen. die de
ideaal zijn _ zij moat 'ni~tt.elllin het ernetige' doel
ving vQOrtbreDgt voor een hooger en fijner levensgenot.
del'llgenooten in Btaat et{;'lIeD, om met de beebande
Llijveu voor allen, die bet met de menscbbeid wei
Maar J.~ vlengela zijn over 't algemeen zwak au drabet:oldigingen r.lch weer tee ferBchaff~n, dan 'Hoeger
meeneu, en die nitlt met 008lerscbe apathia uitroepell:
geD niet boog; m. I. 'lit. de atoffe1ijke middelen ala
het gen.l -W&lS. In de grvote 8ieden ~iju woningen teJ

!
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gen lliatlgen buurprijo b•• ehikbaar gekomeDJ gelegen·
h.den .ijn geopend om ,00r •• hoLten to bokomen tot
bestrijdmg van buitengewona uitgavenj ondelltcuning.·
k.!l8Sen zijn opgericht voor tijden Tan ziek.wn; weduw·
en weer;eufondsen zijn geatiebtj voor genee.llaundige
hulp. ondet'Wijo en opl.iding der kind.ren .\in kapitalEm bijeengebracht en~'j enz. en de .amenwerking
1..&1 vuoral dit oD8chatbare gefolg opleveren, bet leveu
yan den ambtenaar te ontbeffen van de zorgeu .. nor
de toekoml!lt 'an lijn ,gezin, woafondel' hij anders 100
voak gebukt gaat.
Die inrichting .ohetot oos de heer Kuyper, m.ar
hy la'lt one niet wawrtanden. 1J'Iedge pogingen &~lt
hij in 't werk, om zulk een inrichting op Nederlandsdlen boJ.em over te planteD, en onder hsar breedgetald lommer hoopt hij niet alleeo de 12000 burgerlijk6 8111btenaren, en minatens eTeD zoo,ele officie~
ren vau leger en vloot, maur ook ge68telijkenJ leara.n,
spoorweg·ambtenaren, kantoorbedienden;' eDZ., tl'DZ .•
bijeen te brengen tot ueendrachtige, krachtige Aaneon,
sluiting H •
Wij wen.cben der heer K. en .ijn m"d"otand ...
veel goluk in bun pogen, en Lopen opoedig d•• erate
grondlijnen van hun plan wereldkundig te zien. Dit
t)O£en verdient t,an Allft kanten ,to_eiuiching en .teUB.
Nieh toch ligt meer in dlBln nard der ware, oer gB~
z:ande philnnthrQpie dan bet Htrefen om den toelia·ud
eener aanzienlijke IDaatlilchappelijke kIae.e t-e verbeteren
langs den weg van.igen bulp, Niet geklaagd, niet
benijd, maar kraehtig de banden uit den monw g ..t".
keD en blijmoedig gearbaid &an die groot.sche. niwmer
folt-ooide taak, aaD den opbouw esnar atevige, gocd
ineen.luitende maatechappij!
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NEO.·I~[) STOOIVAART -lIHTSliHAPPIJ,
lJieD~tr~.geliDg det Stoomscbepen oyer de mu.l13,
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F' E U ILL E TON, •
Esther.

(NAAR HET EHGELSCH,)
• Kon ik maar adjudant bij een korp8 vrijwill ig e18
wottlent vervolgt bij, zijne wand~ling bervattende, reet
den grond geslagen oogen en d,)or zijn ingeb
P
ne.n denkeD gefronsd Toorhoofd ,of Dog Hever. bij dH
• I,Uilit.ie'o,f kaP.itel.'O bij de eODstabelB.or gouvernl.'ur
cener gefangenil: er is altijd weI'" wat "8D dien 88.i(1
, te owernemen, Waarom zou ik niet efen goed ah
eeU ander knaap knnuen vooruit komenr Wij bebb"n
.

~aar

1.00

weinig uoodig

_IT

, IIHebben zoo weinig nood.igr'lJ valt Eatber helD le~
in de rede, .Spreek ala het u belieft aUeeu

SepteIL.ber 1876

k,.•

~.o:~n;o';iji:i;!~~~:,~ • .;;:t~;t,te~r~::j:~~ijd," .
• Wat meant g~? Zijn.!.ij Diet aUe goad in ordd'

S~heeit. or ,let. aanf" ond.uu.ht hij, •• n.ilap. ophcu-

Amboina,

2.0

Gnny,.Hl'I1.

l':m

Batavia. UUl'

"Meller.

Ull

~oeubai"ll viii. K~:i~~~;1l ~il

Souabaia

ua:i.r Ba.ta.via 'fi~
'!Q

5Chit~:6~ li"l~t

ktlnde:'~l:~~1t <lt~r

dende en verbaaad kgkende, 8180f de gedacbtu dat er
kouJ
den
vrienJeehap,
.NooiL H
_ iete asn de kleedirg zijner z.usterB tntbrakeen geheel
n',e,uw licbt ,"oor hem ontetak. MilS, Craven ef"enwel
I.OOk niet al!1 er tien j'!Ar "ferloopen zijnF"
houd\ haar fraaijen wond.bij voortduring ill eon .til.
.Noen."
t . l.jgen, ,dat voor de tolletten dec damel Brandon
,.Of twintigpH
.waarde.. veroordeeting in .ich be,at dan met woorden
,Neen."
kon nitg ..proken worden.
.Of dertig?"
J
.AII onB inkomen voor ODe zehe te klein was om
Neen, .Eelfs na geen dulzeud. Kunt gij dan nistlli
van te l~ven," zegt bij weder zijn trap, trap aanvan
.zien, wat verachiUend ii!h bet i8~) Wannesr een lueitgeud, .Eoude~'.wij ons hui8b()Ude~ met ~Q,t
moeje tieD 'fryer ve,rlieat! kan zij er honderd e~en goede,
l def en de.lDt"llflJ81J ltunn.en ,.ereemgf'ID.; ZIJ
z,OUd.en er
zoo ui6.t betere dandleD,' eeDen verlorenekrlJge,n; maar "
i. t.ich at.ellig ni~t tegen lC"rietten:'
als ik Jack varloor - () God! hoe kan ik iota .zoo af- .
II
_Maar ik ~ou bet en zoo kraehtig TUog~!ijkJ" roept
aehuwelijka zeggen! _ wie ~ou mij sen andere broeder !
Esther opflprlugellde en Y~n onmet k~rmozljnrood wore
kunnen ge,ent'
_
.
..
,!
dande. ,1\ at verb.eeldt 8lj n weIr BmDen eene week
.. Lsat bet dan 100 ~ljC) daar lk tQ(\h lllyn geheale
zouden wij allen met elkander handgerueen ziju. Ro- ' loy en de tweed-d viool r;al moeten ilpa16D (~uchtenlleh
bert. boe wenig~~l-wilt gij mij t.och doen vertellen
maar Es!ie, gij wilt ~loven dat gij ~ij ellren dag zuh

I

,.n

;I

:~~~ ~a:.l~/\.~e~=.~v~r; =~:!~~ij~:·w:;':::'b..~: :~:.~ki:,e=gu:: .ij~8up~e~:~'vo:::nf. ~i:r.,~..!.:~ .('h:t::~ ::~~.'~ij Dien"
worden,'"
dat ik wewnlijk lli~t genoeg van u houd om wanneer
10m den BnJeren (lag
.Gij .',t g....n. fijna dalli.... verv..tgt hij meer tot
.i"h .elf dan tot bur oprekend.,""iti.. opp ••• ing Ter.
lr;!chtj eij KU:Jt uwe eigthB muben en japDDnen rna .
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POSTKANTOOR SAMA.RL~G.
Siniting der EngelscheMail via Batavia, Muntol,
Riouw en Singaportt,
In de round September den 19.
1
• ;'~:~::~;~~e; ~ne: 18,
••
December den 2 en 16.
Fran.cbeMail via Batavia en Singapore
In de mund September den 15 eU 28,
• October den 16 en 30.
. . , : ~:::::: ::: :~ :: :::
net nUl" van .Initing i8 eteede d.. namiddaga te Ii ure.
Iutuaschen wordt aan belanghebbenden TTij gelateu}
-Ook op andere dage.n hunne brieven aBn bel. ~08tkan'
tOOT te doen bezorgen. De doorlOendiug
hs-eft at-6ede
plaata per eerstvertrekken4e post

!

het erg buldert on .tormt roteen on branding met u
te trotl!eteo? Toor Jack IOU .I., dat .olgaarne doone
maar YODF geen
fJlfJ(l8ehellJk .essn
w8N;ld:"

uil~~ij..:"~~, g,ij

ilijker.d.e dat men scbier
denkeD; hard eigene
t.>D er door beotmet ...orden.
Doch neeD, tij biij' ell

plan mij

IOU

Wi.Jrl"

.tellig niet

~e~.e'_klll:l8r de~ UIDho~b

la~g._r

,:lll.

j

. Ne;en'

u~r!

"oe

m~id;n ·.ij~ I~a; d~ a~ondk~r': e~

"d"
h
i. blij dat .ij .an den hal"iln beHlJ l', Itt n_t sat

dau ,e.. tien ds!,<n

i-Dat &a1 ttr ....n arhang-en of !".ij truiE<Jh lijD.
all ••D

overmo~~en

ben ik: !&arsc:hijnlijk
riOeda terug. "'I Maar
indian AU veel werk van IDIJ waken ~n Mr. G,~ror~
g
jong; ~ooi en beieefd in den o.mgan .18, ,,-suIt gy IDl,J
.telhg ill. geene twee m ...ndon wederZlen.
H1J kIJkt z~o oPNgt bedroofd, oat bast gt'wet~n
hu .. be••huldlgt.
.Daar;" Mgt 'Y: .Ik h.b u ~oor vall d8a1 go::g
ge.plaagd; la.ten WIJ elkan~er. af u88e~._kn we. er g t "
vrtunden worde.~ ~ d.a.t l~ 1U ,figu:r 1~ ell !l~ we te.
"~l'8taan. Kom,'. hare
ban mtste ant. e. o~ em ::-et
a
ZlCh, ta traldten. ng
te.
of de W~8pen onS wat"A fl oz.:en ge ~ten ,1 e
n. J' It
Bessie bIer waR zou zlJ vue .~~ne ot ~~w.eie sarb::!~
ane~dote v~rteneD, hoe lleenloe ~ene
n ~ en op k: eD
abrlkQz:en glD~en plukke augels"i.: d ~~.,l t' g .,
n
opzwoUen .e .. ond.e~, de. H~~eI1 ~t:. Plj~ e uu've~!
maar als g~ uurn, \Ii: Toor" mlJ ~ kt. er O? ".~en,

::r::~:: :1::oh~e~D~:~e:D ":~~:~~"f:~::u ;~~~:~

dau p"
.Z.ter niet."
"l'weemw in d. week ~..n?"
,.
,,It.ilfK"bien; wanneer ik leis te teggen 'Ieb'

~d8r
~r
Yr~:l:tt=i;,iJ,::i!u'ir.V::~I::f~:e:O~:,::O':ra:.!:~

Samarug

S,'oitpll3beu,

&n.

~sn

lump Jal1dmai.j. t. boband.lon; dill!

Il

~~::!::k;!.-$"~llD:l~e:m~i!nhd~e t;::~~;naT~::erl);~~:
weidon hi,\l ~l en ,e y<rdonkHJ.n ,ijn !la.r omhoug,
~a...R;.;:l~·'l~:,~,.l~::'t z:h.:-::n n:~~dc~e:~:tl;~:~;:~
~
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0

d&,~~q,II
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l'd~"., v'n.'.~
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\6if~n ,lrleine.roriJ~g '1'

HAN.•· ~
.
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. \tn.rdt"
in de ' ('" . TWo• .werden. er
o.u,
-{AlP'.eri!:hI:
..
IIi
..·.'ill
'gtl
'
DiE.
" -,o;
. .l~.; . .,..,...,J~. ',' , " "~ ' J;';' .
healen A. BaaraenM. P. . ~I*"iWdlijkllllll1.l'l~'4~ , l1'II:It{'#¥ohdgga .doohte L"mJo~ .
.
.. ,'
'
, ' " ," ...
DI... . ."... 1J• .' •...¥tiG:
. &.. , :'.. IIGn, 8M'. ""'... '. .'. :!HI
. 1. " "or.
"
~en . .. b11lpoD.. derwlj"".l'lI.. 4.il.. I ..d.B .1.e, ,6n 8e. O.P•. il.hzIr." la.gere , ,\ . debentin.g .. I.• ,r'l.rrezen.I , dooh . bl!,l",~!
,1II. ct ,,~~r~".llij , . , -' ,.,:: , . ,: J:JlI
., ..JjlIIgQf!B~1&t ~
un ~~uYern, emellta wege g<lperat! _enzaLdof"brte.k .. ~1tJimot-"... ,,,,,, , .•• " .r: ~'" , ... ,,", .' .:'"
. l'881'V8l'1i88~zer'ifds, lreed. ,·de e,e~ta .ragge~ opaemwt doorden&l¥}e1e-Ver~lliging' teS.marang.
g
bijgoodlre
.· .u..rt.' ng ZOndag.: I. b. eg t.l.'ln. e.'.n.'(Au'lflebod
,te we.rk,.ell..) '. . . ,Un
. .Aan
..·uft'tOn
E' .,n .Z. "'Ii,.b'er
, . h.upond~rWljJ. &er<•• ,...., , 1amstig
HOOfd.~~,?n~on
.O,",.ffiol.e r <Ill bedroe~:
. 2 . .• UbalteblJl;
.rn..e aaotal',
Ofll1l!tJ'8."g~woll~'
.. '." ""fIr
. . ,an
. "'-.
'•.",'
;;: .. ". 28".
".'"
. •be.
....., ."'-.6
" .' '" .. " , ...,' '
.
d.' m1!
0
IIbare. ,w.
l.·lagero."b
'01 alhier, ..erd d.. aote .
mID.:.:".". ~
;~ . '.
en
.
___
'
.
van hoof onderw\j,erea .erre~!:4,
.
.
de,e: tlUlitiirell ' 40 of dnjro~.nt .. ,
'. . . . .
~FIIlI,~ ~eWiJne
~Jr
. . ..
. . . d '. d
De i<andt. daatvo.or.·'hetEngeIBob -· w<.rd "fgewezen, · .. Hetaan!'al dooden wordtI!Og ""r¢vuldlg ~l<Im .. . ·:.id.
V!.I. ·b
" ' f5~ "
'Volgenatelegrafiaeh b.rioht, ~~. 11 e(~r" oor ' ,Van de 4 dame., die oiebhadden .aangew.ldter gehouden, ~ocb me~ meent g&1'tl8t te mogeu aallDe,,'~n
SmKER,~a.i. N
133i.14._ fOOl'
de .genten der Rottard'lI)S0he Llord ontvangen, lId.
verkrijging eeIier nete fan bei~Aa.mbeld ~I~hulpon.
dnt nog geen ofli••eren geBD8U1eldof..a:m de gevu,·
midd.Il.-;l1llIImer.. ' :'.
Torrington op dien daw,m. in HoUan~ a~ng.komen.
dOrwij.erea, slaagden ar 3,n1. meJ. M. Froheh; .kwee · ' gUll van bekomenwonden, o!erled . n zyn'Strooplliilker / 11. ""i. no.
_ ...._ _ ,
kelinge ...a de .openbar. hlgere !chool to. M~. · Corne
. Tot hcd"" .~ S.ptemher " h.t .~nt.1 ~ewond~n
I1IDIGO;';f 3.25 ~/'f.71J. (:
UIT MADmEN sohrijfi men ons: ..
lid, maj. ~.jenbri... k; w.rkzaam ...,n .hot lIlBt.'tollt der
r.eds t~t
~O gelt.geo, doch ".l a er be ,rekkelylr. ·K~ERUI!f1~N; . 1.,..<igrt / 0.88.~ per ':fi!
De districts pangbo.loe "fan Ko6tiJe <"fdealing Podame. Tak; · an mOJo Fokker, .part,kuh.,. a(bter. .
..,~r WOI~tg officleren oDd.r.
. . ..
BUFFEt; • 1e' 8oort 'IO.l4o A O.lli per pond.'
Vim do 2 kandidaten werd aon ' den beer J ..Ja..
On~ b"ouae :,e, v~ll!en! ~ogg.etU!gen nl] goed geko·
RlJSl',. Ja.a-so6rlen ,1....ort/.'1,60 2e.oort 1'1.norogo) bad deE~r dagen bet ongeluk zija hui. en
per. kweekelillgaanhat P"rapatten-wee •• nge8t,cht
",," mt e.n · .trat~glsen oogpunt, ,loch. hue·.vel aan 4
.voor comsum!ie.
___
bijgobonwen t ••ieD ilfbranden, w.ardoor . den m~n
da ~ete 'on hnlpooderwijzor uitgoroikt.
bnte~~ goo~. va,sterkt., veel 8.n
ultwerk,"/? vaH
ROTTIN.
10. kw./ .l1r.- a /16.- p. piC' 1 sanvoo...ne .chade van / 1000.- il / 1500 berokkend Ie.
(B. Rbi. ) bet Vl]unue.h]k .uu~ blo~tge~t.ld~ !ll renon WIJ Z?dr
•
2 0 . . 8.-,. 9.-. • .
reno
Volgen. vrij oakere geruchtea i. daarbij •• no kwa.d·
~___
d:eht nab.) d · vl)andelrJko ['ent.rnge gelegerd Ol]n.
Wis•• lkoers op Hollaud 6 md. deto" 1.02% .. .102'1 %
willige hand in het .pel geweaet. H.t oDgeluk had
SOERABAIA 26 Sept.mber, Bij de .dired ie de.
;~.~ p,:~r::~;~c;el!:/:n.t·~:a;f.~:~~lhD;·~1 ~ij:.evcL:;
. partikulie~; 102 '/, l!ank; lOlF"ktorij ' . . 2
dan ook pluta terwijl
paoghoeloe aHeen to buill was
jongeDl!J8"booi is van den Leer Vaillant, ta Sclusdaw,
b~Dting to Lamjong is bijna. vul tooi~ ~n tIaR.rom, JII
en 'ljoe vrouwen en kinderen :dch op
brllilort b~.
t:~~:::j:e~!'~~~~D:tiein:~~~;:~)~8 i~)e~k~:~~~t, z~~~
gi~l:ereD ferde,' roort-!~ fllkt:, 'doch
ri~hLHlg
pgi·~ving~Ii-.
vonden . O'~rig8DB zijn naar ik ,erneom aan_.d~ acbtertlJlen uitkomen.
\'tm t ,lIl1llg tot de ontdekking gekomen; dat \ 6~1' 4-iel~:o
.
'
. ,
d.~ 'an -bet \uia de eporoD gsvonden ,aD ondergraving,
f;oducht '", sfBtak' e beDting nog drie andere ln~g.e Lj S
VOGl"' , beb~ ', die sr bebage,i ih scbeppen ferge'ijkioen zou DIeD door de aldue gemaakte -opening BeD bran- Zondag morgeu jl. gal It' BchetpBchutto'r s gOllo'otgoad versterkt tijll geiegen, zwdat bet nama? \'an tSt1a.n~t
gOD: ' teo maken, tU88cLen be,t _be 'en en _het. verleden,
.chap .K'oo ·. prin. der Noderlandon" alhier een eolbet. hoofddoel, nog veel lij.d en opo/fenng,. gepaard
biedt Rome daart. e in on,oatijd d. gelegenheid.
deDd. obor .in aanraking gebragt hebben met den
leae-collcoure. By die gelegenbeid werden door 't gemet groote v.rlie?en, kan kosten . \II nro d,t eehler
De Gemeento.aad di.r .tad· benoemJeaenigon tijd
pagger ,an aawboe en kadjang, waardoor bet vuur z.ich
n:otschnp zea prijzen ultg~loofd, die Rchtereeuvol goDB
aleehls het eenigo bazwu.ar, men 1.0U Jat 'door v,-,lh:J.r·
geleden een arc haerl ogische c')lUmiesfc, I ~ ie 0e groote
al spoedig a&D de gaDlebe woning mededeelda.
op verechille ude a(standeo werden verllCuot 11.
d ing wel te bo\' ~ lo men, hoe wel ook t1:3t1B we: r he t.
schaal opgrn.vingeu gelastte_ , O nlan gs . werden op die
Wat d. aanleiding tot ,lit enood bedrijf wag g..
De uitgeloofd. eD bebaalde prijzen waren al. voigt,:
minder goed zedelijk gebalte •• n "DZ. troe p,'n 1 • . nan
wij.e bij de :Monte della Giustini •• dicht bij het epoorwee.t ZijD. wordt niet geUl~Jdi doob bij vr.r~ieuwillg,
' Buki op 100 metars.
Lien dsg g~k()mon, oft!.choDD in bet alge Dle~n UI~t k .. o
wegatation en dOB diobt bij de plallts, waar vroege~
"0, '

..,- "

.

<: . . . .

iii.

:

.1° "

d..

de

eeDe

:::0

J.,anen

.an bit). Llit blijken, dat zelfa onder de
de
Mnder. tOO geviarde gee.telijkh.id niet tegen de lagen
der b,o oabeid is beveiligd.-

Ie
2e

mOD

pry'" f~n B~~:~t~eUlontoir
•

Be"

ll; us boold artikel • r.ilIiesementen" in "et Soer,
Hbld . I••• t men,
Zou de Chineea, die Bud.rhal f ja" hanJel dreef en

toen voor 2 , ton ca. fAilliot gi ng, gl'eD boekbouder
bebben k'u nnen na.houdeu, \'oor zeker Diet meer dan

hem tUDe .talle" . ko,tteD, e D boekhon]er, die zijn
.tand van zak~n zllh'er co duidelijk in It Ahleittch of
Ifoll.nd.ch in de hoek en had bloot gelegd ?
:t.iijn IIceuord it! aangenomen lie 't geen 40 pet.?)

A.

9

<'ept. wher Ditmn.l meer

bc-

langrijk nie uws. Ie Nerrl. Indie ee n e.xceptioneellnnd

~e::~1Jd;~o!;I~:j6;~~t:~wv:::d':;~l e~i~o~uO;~~hi~U~::l

grooter" mate.
lu lUI]D vor g Bchrijven weldrle ik oJ.t, uit hoofd.
vun deu ragenmousaOD, in d~r.en tlJd um het ,aBr 1l1ljL
werd geagcerd althana Ulet op groute IlcbaJ.l, ,iat hct
7.01HC voo rge·\,endc . dId; bij Jat deed 'f0{ r ee-n krn uls .. -terrain (Sawall's niet toe';fmk ohJk was fOOT Art".le ru~J

bopke~l.

en rr ill z:ijne
geeuo me:di ng \'aD maakle,
Wllbr 4. (hgC!u Ia.te r hull ec .. Je , geen boekh (.o uuer bc~hen kuun.ell aahuiiwren, wl.:ik<.' di l:"' wj~@I:"~ls behoorli]k
h.d "pg ~l· "ek.nd ?
Y. nU e en derde, tli e ver onJe-r d~ w.B.srd e ~ clmtant

VQO

I ~ ~~:;et~l~:Dd~oS:;:~~;~nr::~;:6e~~l

eene groo~e partij goeueren
d~ hand zotte teg~n
grvniJ fe rilell ell h~t pNv e nu dasrran zoo woud e rd adlg
ine l (e zt1e k bl·sgt. li(·h Di et hebben beuachj;, hac! hy
£er. bo~klwndar ge had, di e dati f oor eon ieder tlui·
d r -k I d t er neer aSHtield F
S,: 18
'erde d: Ul O er'k-heid LeLbeu ge,outlell,
LJV U eell Y1
g g
,
ow 4. tnaaDden, nadot bU fOol' ~uderhalre ton ..W8H
f.iUisl; gegaR!', veU"Do(Jt te worden to ecme firwa zlJDer
nati e die koloB8aIe 7.slu:m duet, wanneer zijne boeken ;
badd;11 kunueu uitwijr;en, daJ sen aecoord van UO pe t. f

he w daoig.

j

b8'·oorJeele~.

woes\. ?
.
.. "
~~ ~) boo!f'n en 7.1An van dn jzul
008t.e"hnge~, br eng t on R t ut
de overtuiging, uat de wet bun Ill , dC7.en
meer :
dan' noodig ia; meer bescb ermt dan
billijk ie; meer bescberwt dao voor hat te keer gaau

I

belcllormt

vera~twoorJelijk

.~eer

'Ill bedrog
iSi
bescberu:t, dan
•• n den tUl.lill van ee n lUensehellJk.en regter OOlt door
goede wetton ,]ua ~ worde n overgelaten.

MA'l'AVIA 25 SepteDtber. D.t de te Batav ia .ich
bevindende, kr~g8gevan gen Atjebers het bier ~oo kWBad
niet. ,iuuen, en dat zlj de vrijbeid die men buu laat
niet l en kIVade benuttigen blijkt uit vele, On8 bekende gevall . D.
..
.
Ik ken twee ••n de •• pereonen, die zleh be .. g hou·
!len met Let op~oopen van graa en hout,. en dit aao
.eker. ma.tecbappij ~ft •• ereo. Maar nOOlt werd de.e
r;oo go~d lJetil60u ~HI nil , t,erwlJ I men l'evc{J&ovr:~tu ·.gQ
ii, niet bedrogeu te lullen worden. Hadden WlJ me t
op Atjeh onze fa mHi 1?8, wij bleven liev~r bi~r, Eeggen
.ij. Wanl; hi.rneerut on s go.n T~~.nko. bet grooute
gedcelte \'8n dotgeue sf, wat WIJ verdlend hebben.
Gou.ernement Wolland. baik.
_ 'fen v...olge 'an 6ne berieht van jl. Zaterdag
betreffende bet onderwijzers . examen kunnen wij tboo!
bet volgenllo medede.le", d.t wij te laat ontvingen
om nog in on. vorig lIOUllUer te worden opgenom en:
Tn 't !ieireel haddeu .ieb 13 kondidaten Bangem.Jd
J

811

wet:
;5 ,"oar hoofdoDderwijzer.

~

hoofdond.rwij......
de EagelBch. (sal.
4 , hulponderwijzerea.
2 • ,huJponderwijEers.
V &u de hoofdonderwijzera trok er tich
loop VAn bet examen terug.
1

•

1

,

8fgewl~Belu

werd
E on ieder zon toon dezc1fJe meeDlog zi.ju toogo·
daan gawt:er eu algemeen gold dc-8 ~ijd8 de opi Lli~ dat \'66~
Je kom.t YDD hot .Ihier verwoeht. llde B.l,I1lon lot.
geen g~ooto onder~eml?gen Muden plsJ.ts, .hcbben.

~cn

i It den

Wie IOU wensel'en dat er zooveel leven IIlnkeIJ(le
met1::u.'hen , blaffende honden, Imuiyende Moommachiues
io w!'.ren? Ret BcbijQt wei eene woreld fan ' sterren
en bloemen, zooals men zicb die verbeeldt) wanncer
men e • . van lfr. Bemans gedicbtan gelezen heeft.

J.ck ,it te rooken; van .ijd tot tijd neemt E.th.r
hem d. 'pijp ui t den mond, do.t een klein.n trek,
ho.at, .tikt bijna ell echuin Ie weder to rug. 0 gete
genda toeaiand vaD familiaritait, waDneer men ureD
lang bij iemnnd kan .titten en nooit tot hem .I prekerd

E.tlrer denkt er aa.. wat .choon, geno ' gelijk leven tij
in deze beko (, rlijk~ ,·"l1ei loidt, ver fan rookerige
.tedell , gemeena tnrgc ~ en 'Uitb werRzumbeden . Zij
i. joog. mooi (.-elkc mo ye vro~w Z( U lich ~e&pott6-

lijk tnaken Joor ned.ri g o.er .ich .ehe to denk'en?),
1eeft., m~t ~~n broooe,r , die , '001 h!lAr je wet vader,
moeder> broedol"B, lusters, eohtgenoot, kinderen Yoor
andere vrouwen zijn; eeri broeder slechta. drie jUl'
oudor dun .ij. die duo .... r""bijolijk niet laDg voo,
balr 1.111 8~rn~D , Met" ecu-. "einig ~~rou~ bep~in!'t zij
bo~ flit schoon; diohterlijk: lev~n "foorbij geat 'e 'l dat
wanu eer n~t;; 'Toorhij g3.st' lij de' eeboonbeid er un
niet !oo , iriDig g",.oelen' tal~ ala wei beboo)"fl'? - cr
Diet al ~~ ~lroorlijk ll eit:\ ,.n', uitlU;igt" zoo .!~ ~, ~ ~.n (l
hU8t; g, f.o.)rgelm,)8 ';:lO U hec~lijken, drank i~ZWt\er · ~ ZOllder den .Bjnen, Hmaak: t~ 'proef,en ,en (~r £:jel~~~b'
.tallo . Uf!t II'l deEelftie 800rt van ge1if Il~~i:tta

en ... inig lWllhar) al. on. pijnigt, waDQ",r - wij

v::a~r~:~I~t;:n;:t;:ll~e~~r ~ijl)lo::~~bjft~:::

I

\V~~ :~: :::a;!l:~:gl~:gruev:~c~::o~~~~kl\:~~eedrr()~::

betere (!Il IHlllunieatie tus6chfdll K'jtta, Alam en Oleh.
Karan g- moest tat 8t&ndkowen j wet sprak Ul en veel OH\f
bet nog opricbten van Vier pOl!ten tUB8cilen Gighe u
on Ol e l.t-K a - BDg tllMr de ysrwe zenlijking van dit reed s
lang g"rijpte pla"\ a~btte ~lell tll)J v~r in d.e toe!wUlst
gelegen. cn rAngt1l' ll1kte dlt voorloo(.Hg onder de \'Towe
weoa r-hen j want daarmede lDficat ga pa.a.rJ gann bet nc'
men "au de n zoo beruehten, weinig toegank clijke u
Piuaograntl.
llet h&rbaaldelijk u.nn.ll ~ n onZ9r tra ueportell ell

~~~~i~:~! ~~k!i:rt::!~~~ijd~.O!~h~:I~:4:~)l~~~t~,7,~ ~:l~~:l:

l.J!ttn vroe" e r
de reedB ~O.)
dlkwerf bespruke-n e!l. ufJck~lJ.td~ pas" jl'B en dcfonsh'o
houdiog onGer t:_o~pen n)1
houdeu; f;}ll h~t was dan
oak _woer u.,11..0 tiJd.
.

tl'

br~~~~~&\~~n:~l~tr::;)e~'r~l~el\'~~h~~~u~:~:~u~::: ,~~~~

licht du cer8te lUBSI ouJc r OUZ~ll ~g, llwoordigen
befclbebb~r . Met:stal W" M tlagf'" u \'ooruit het plan bij
et!D ie.ler bekend eu men Latf zc.lfll ge~rul.:de TeJt'u
veilig le lliogen 81111nemeD , dqt 7.elfe de Atj eh necslUet
plan en doel van bet uitrukk~ n bektlnd was.
Ten bt'wijte dat bet plan ditmaal vrij wel gebeim
gehoudeu ie, ep ht'}ekt de ~ o'n!!'ltnndigheilL dnt. fui tU 24
uur tIJ \'Ore" e eu' der chofe fan di ellsten in ' der daad
dsanan nog gah eel otlkuouig 'iV,a s, en ow DOg Dleer
dOD s\:llijn ' 4u.n te neuum als of alles gert:gelJ., e\'e u
"Ie on anuere f~ s.!!en, W8t tlt~ di eoBt h etro(, ~ou Ul llRte
villden, W"8a voor den 4en Septembe r (Prin~j'~8dag'
groote i arade gehst, Jerwi.j l toeD r eeds juist di e da.g
was hsatemd om me~ 3 kuJ oDl!eS uiH rukken in vroeger \'erme'de richtitTg.
Dezo kalonnes waren z%ullengcsteld -IB volg l:

~:~llrdllitgt~e~l:~ ~i':o gO~e;eUc~~~ d~~al:r:t(jG ~7!'~;;~~' ~1:t~5~~~
PI;l~p g~~~ ;ij;~k~~;lI~Z::'~u u~~b:~:~~ltg~:~~il~~~t 1:\tJg

~~o:ij~: :e::t~ ~~~~::ij;i~ll :,~)i~: '~~~~:;, \':::rzij:():~ij
~~e;e:~oo:~~;~ ;:r!~eJ~~:):r~I~~li~~ ~~aa~llf:~t!~ z:\~h~~

time!]. Wij y.ullljl.\ e~hter de lij tl Diet
ill een \·ol gend sdHijnm n!ul.f ik. Iwup
dighede'l ell b~ !.r)uJ.erheJ.en metd~u.

baar. Onder de 9chatt:t}n die a~n dl3ll dBg zijn geko)nen, behoor~ e~n k':.'lIrig UH;,j!H.',h i}!ijk bt! dJ, waaraan •
~)ngelukkig bet bOu t'J onlhreekt. !:let wera gevonden

.A. • n g e k

0 III

en S \~ Ii ~ P e

III ecn lUuur. 0" ue ,(llfJe pJ.aat..s angc\'eer werd een
l"ierk"ant voet'stuk opgedoh"eo J wsarop Je bU8te vaD
een Indisc ha B ~lI'c hu!l. In eoulInigc g rar8teden uit
venchiHende I.ijdperken fan de ' Homeinsclle geacbiedenis 1.~g: 'men fralli e Etrusaiscue VAt~n uit den tijd
VIlD de konin g~n ,of \-.s,n de ecte:f.e r ep ubliek, die iD
tee!~tming ell afwerkiIi g bewijzt'll. _bv6 weinig zelia in
d en tijd de kUllelenear van Je lU(hleraen t6 le6ren .
had. Ben rijke f ond.et ~oden de opgra\'i ngen van de
Via National s _ 10 bij'lioode:, goeden ataat werd eeo
~t:t.tuet.te gcvoodCD, ean vermoo ineb reitiger ,oorawl1 ~ lldt!, die r.icb op den weg hoeft noorgeworpen. Hij
:oj RIiP(' en 1.Ijn
[fl :""Onlt'l I:! Oul lleill
ueellgetllagen, om
himl :zooW"el t ege n de 7.011 a18 tegi:m de 8tofwolken te
bes!!hermen. On~ergdijkt~lijk i8 d ~ korurtvaardigheid,

11.

D~to.nl!!. Stoom b, ...Azla, gez. lle ltl1;HJ, vau UCllsktH .S.

Eng _ Bark Hmu!at.ioIl, geT.. GlOW, v, II 'J1 ag a.1.
Eng_ Hark ldabel3 HilPeij gez. Oaw'l!l, ,JAbl~-BIl U ·
V £} r t r

0

Kk

0

n

~ I'

hen

~

n_

NedL St, li at.lu!11 g.:.'r.- Barltcliulck. llQar ilai..a-; ia.
Nedl St:.ot)ID :/,. j\I Prins Uell urik Knpt. t/2" K O'lPS,
na.ar Pekllh.1ugan_
Ned1. ~loolub _ Koniug ,Vii lamlII, ge l';. Znid{'r);,Hlu,

Ie of Recbter-Kolonlle, gefJrmeoru door het HJo
Bataillon lur met een Sectie Art.. , llcrie' en e Ln D~
tachement lIinenr8 en Sappeui'd, komm&nJ. M,llj. Ruem·

pol

::,::::': ,

J

b evelh~ bbe r geuoopt te II1"bbe.o. dat
I t~n
uitroc r to legg~n, e 'l nil~t la ngo.

Zcker ,nlet en w,Bli wn
Jiilleluen{en der vr",emde

\'ij rmdea

te, Ronle.

J

bij ui tn emenJbeid en hoe veel. GOllfernenro-Gen.0raal
in J'lIBte bebben het den !\lmlet.er van koloDl t' u ell

en tij ' e borgen t;iju fllruilieledell, die met bem eon
(!onglie f,()uden llf~hben gemaakt, om be urteJin g e (t\'er
Jen kop t,e g.an en elkander bij 10 springen.
Zuu ziju landganovt" die hi~r f{}Or dIli,zand cn WiB6el l! koc \,t' hii eon gngehll.·be bank en <lie oaar Cbiull

0

le doon n. I. ,ooreerat met beho.ft. aall d,inkwa te r
bestemmingon werd. gevoerd. Elk dr...gt niet alle.n
eu 20 met ziekte. j.len DaU ger~kcnd het ,water "'an
den lIaam van den maker dallfop gegraveerd, me,ar
de ill de onUliddelijke nabijheid g~lege n KOUJ'ong Tjoet
ook dien van den eigeo&arJ nan wien het water, ar
\'oor uri uk w,-ltldr te kunuen bczigen , doch men l:~ lH~Ja n.8 !
doorheen gero ('l rd, behoorde, en Wail d08 een eigendom
t,,1; de ove r ruigin g gt)k O I'1t~U da.t dit zec r oDg~7.~ud
van bijzondere waarde in het_oude Ro me. In de oabij:
ttchij!Jt eo dll.fi oak cen hoogst. wa.\ '~ (lljj k ~ reuk .ver 'pr.!u.lt...
uaid (laarvan word ook een iDacriptie ·gevunden. ~aarGiswren bebben ti e ll tot alLl:r oDtsteltcms 2 ge \·al .
op de oorsprong- van de drie . atroom en, de Aqu'l MarIGll V,cHI .;uolern. voorged:uu , Lij 2 Inl. , Miucurd" uveh
cia, de ,Aqua. Tcpu"a eD d~ Aqu~ Julia is aa~geteekend ,
men lUng daarbij niet uit ha l oog ferhezcn ,dat b~iden
w~ardoor d~s _ O~rte kennis, over dit ooderwerp naar
tot dus\'orre n og altij(l in het wu to r e~. den Dlodil6r
PliniuB, den ouderl.... en Vifl'UV;UB vermeerderd wordt.
hadden gO"tl-Terkt tot het slaan Va!! ~c:t vr~ gro"Jbl h :-uJ
Hat opdalven dier Ollila pijpen br~ngt; vaozelf tot de
onlr de genoewd ra K' ic rong Tjoet, waarbij "lJd \'o lhl\r~
berioneTing 8'lU de bndinricb.tingen van bet heideoscb.
ding C J~ koel "loeiligbe id wordt n"so den dug. g~!,eg~
Rome, inrichti ugeu wn.ariu het R Hn :) \'1m toen dat
olld~r hevig ,ija~ ddij~ vuur_ De ~aJ.lt J~r G ~ Dle Dta al
van baden verru oYt:rtreftj m ~ D dClJko a ',an de . ther·
i:t dllarmedc b"laat, dl ~ t.elf &9.n 7.IJTe tran£u.\ b!lppe3 ccn • mae" van Caracall,B. wa,'!r lit: ROlUei uech burger Yoor
g.ltlJ \Toorbeeld Dlo~ t geven.
1
een k!einigheid zlcb ~en genoegeD kt.m , vorollrloven,
Bet "llhceL - de a koloJD nea - wordt ge oioullu a n
d~t nll aHee n voOr de hooge~o klsBe en bescbikbaq,r ill
Jt;jerd d~o r den OVf'rste vnn BcnllE:! kom, tel'wijl de Qe·
Trvuwens ziodelijltbeid W.fI,8 een ken morkende eigen~
twrllal zalf ~ic h de opp.,..rete leiding heeft ,voorb~hl~ u.
sohni-' van den Rom e~llBchen heid~Di door het! tegenove rgeftteld o dl\ arentege n onderscheidtzich de RfJmein·
oen eu llau O(ill: ill he~ Bivouao zijn HuotJ kwarttcr
hveft, vcrgezeld van de staf chef, OVlf rtlLe Mt.'yer T. _
ache Christtlu. Zelf r&.u die b :idinrichtingen, die, DU
VtllJ ou.s suters in 't B l geme~ D nIt aliUlog Well1ig
besln,sn make!l de iri won e rli van ](om" weinig gebruik,
t d Z;.~g 5~1l ht!tgIJa u lie tij,l rolll lIl lH~t:eu l~eren J!lttr \!~
en zoo utJ gez'mdheid e r ny 'giletl was, i8 dit '-hoofd~
g~beele ~ncht) dilJ llell ll~nvaDke:if( op 4.. dag l:! u sch:,t
nkelijk b.et gev Ig vall het Bub'ere water, dat door
tel Tll'g I~ei! r \'\' rr~ \'uu voIbru l! ht 1~ en me er Lt:~ wut ~ ll
bun voorgangers, dv or de stall, door tal van buir.en .. erd
lweft; .opgel",verJ dan lllen ver .vdc:lt h~J.. .
geleid, als hat ware cen goed olltwikkeld stelael ,an
Daag~ t~ ,Touren e l o')k den Jag van U1tr~k~tlll zt.:lf
adcren Yormend ) eu da.t niet aIleen tot drinkeD t maar
hau de kolon el \'_ d. Heijden in de ~- O. L_lUIC arl ~l .
ook '''tot reiuging was beste:.nd_
ding g~gev eu do~~ r tllli!Jdr de vij f\nd~l ij ltc bent.~ng.~ _he~~g
Dicht hy de loode n l·ijp~t! "'erd ll ~g. _ce n ?id;kr.w.er
te betltookeu. hg welke gelegen behl lbm ll;,k v n~ . \ lJ ga\'onden, .toosls de Bomelnsche patrtClerli die In hun
andelijk ... bentings l.ijn genom n en 'ftlrlmlU J .
paleizell bV!lwdeu , t oe D het Chr!8~elldolll open1ijk er.
Hed tm naeht en \10k bedi!u lD J rgen heba~o we aaDkeod was. Zij beboort blijkb&ar th u:s in de 4e eeuw.
houdeud 'Ltn' ig \'uur gehoflrJ ~ll-' kor~n Ilf:o:tRnd v.I\u_ de
todn de leer "an Christus tl,oor d~ asceten f"erbuterd
Kraton, w:lJI.:,u :L wij op wakdli dal tl1011 VAn stdll1l g
ward. on men cen kru ii"tucht teg-en h e,~ .. rl eeech n begon,
\'crtl."der-J is_ Het plan is ge..,ppt!ttl om de b[)\" e ~lb e ilie het ycrwaarl oozt\n vnn rcinh e d. " ti ed lichaams ala
dot:1,l~ 3 \"ijauJel!jke bentingl! om le trekkell [11<, t ha!\' tJ
een deugd predikte.
natai!hms. alzo o in den rug ~n in fr;.Illt ntW te rtlH e(jj.
Dil:!raeli hee,ft orge us gezugd t tlat Ju nioderne rijlre
een t.akti" k \C"aatv\wr een In!. \'ijo.lld hu.- dal~p~r ut t ~ colllfu.rL.:' \-O d r besllba\·ing IIOU(lt. DlJ opgra.ingen vlln
slerk ook, mct:'tftal be!;\fijkt, duch I\('ht.oll' d oe tirie b~ n
de archaeol ogieche c o:nmlBs:e to R owe uewijzen, dat

I

KOTTA.R ADJA.

HllU dd

on~~::~ ::~Jb~etJ;"tm:~ :a~~(~~r!e:':~}~t;~ij~~

borologie, bebaalll door
p'eeten ij,kan, boh.old door
P . L.pr~.

Goudon numcnet- en llellldktlOopen l b~ haa.ld
door 'r. J, Wiereema,
Gladloopageweer op 40 w~ten .
Ie prijo. Een ,'erguhien rc"Volfer~ pi6tool, tntJ t p ' tri>nell, behsalll door 'V, HeroliLu,
20 •
Een blocmslaDdaard, bebaalddoorT. H e ndriks .
36 " Ee n gouden p ollood, behnald door Wm.- Sm it.

3e

G;

"",armede de · plo·)ien van het kJ •• d. de proportien

naar Soerabzaij a
Nedl. ::;tooulb. B'llda.. gez. l ocDen, nQ,llr fo:·rabaija .

BA'l'.l..VH .

.

A

2. of Link"r

Kolonne, goformo. rd door hot 3e
llatailJon I nr. en overigens ale borell j kOlllwand. Maj.
Burgero.
ae of R-eserve' Kolonne-, be~t 3ude uit het 12lll:'_
Bat, I nf. {order ,16 vllro;;,n, onde-r kOlUmamlo viti. l\!sjoor Jell •• .
Na.ar mer: beweert be· stond hat plun om \'oorl oopi g
3 potten op te richten en weI: eeo' te TOJIlg-ga, ee u
te Silang ed eftn t<l Tj.ddi. Tot dlloverr. i. in d" r
du:trl, hoe weI slcchts eell post of Ii tlvor benting p:\8 itt

8.

8 B !l g i t: r l'.
per Ned. In d. ~tv(}lUi:"! chip ,~th.rR ~.i)

n g e k. P n,

V"d.ll lj il atjap,

:~!~~:~r ~::'~r~;~I:r~W~~~;e:::c.~<~:·~::'l~~",~;,;~:,.:~t:

Zreehiludeblar on f~(ll" l e~rliuge o. rnn het G~ l)JJ:lUS;Ulll
IU. D~
Gebr_ H ewity, .Prlogrlrl:t.u td .v. 11, "
t'J o)uo A.lUJoJu, Leoeven sB Z. aJ. tC I)l' P Cll en hll,llll{: -

'Viliclll

Hie,

'V

o

lill go·~ .

JL"r ueelen von IIt~ t licho.nm ell. de elaptmde houding
zijn weergegeven. Niet f"er'Van dit , m e~8teratuk; werd.
be t buis "fan ee n patrrcit:r gevon4en. d 'lt naal' de in '
.ecriptie &all zekeren Av i~i us Quietua beb oorde. WeI
mnet de eigenaar de ru ~!: heb~len liefgehad , naar de
o r c r ~}ijfllelen "fB!! het Nymphaeum. te oordeelen. Re t
Lute Echijnt '-oar een deel to lijO afgebr.;,k:en geworden
om plant! to llIaken yo or de baden van Constantinuf!.
Pilze ol1td~kki I1gcn ;"zijn on.geveel: de t'Q.)rnallIDste,
U or de commiasil::l ~n den tijd van e?ll maand ged.i:lan,
ontJ~kkiD g~U J clie 'Tecj,t guven tot de r ~'rwachting, uet
Iltett ~rtijd n og Ul f! rdere 6chatten san den 81J"hoot der
Qal"tie zulleQ w urtl t:!J\ tHl tr. ,kt tot qiLbreidiog
k ~mllis fan bet: oude clUBisl.e Rome.
I

aIlee n bij ' de:! haard on~~c doodan .zitten te Letreuren
cn i.':1 " met smalt. .\' ijk gej~lU :oe r \·erwijt·,'n hoe wij.
ter~'ijl , zij nOI; me ons wareu, onze stooleD ltit't half
di ~t gaDocg bU, de hunoe echal'en hu nlle IUioDden

;Uebt gij wat geld gckregen, EHHierlJ
lIe. over\'loed-"
,Hoeveel?"
.. In orenloed.':"

n.an, I:!'cbarre,lt 1'1 e()r.e lade ~D k~rt nn met eene
ba nknoot fan njt' pur.d terag. Te Gl eb ~yr-Afun Je ve·

~:~~ g~:~:;n v~~h~u~eD~i!l:n~:lt~('J;~~ij!a n~:~I!~~ f '!:t

:~:trd~~::\~e:I~iet

r-~~, ~~:r~Di~'te_~~ecbts e,6n't ~bral0 oo~t.

gloeijeDde lippen vcrbaaldeD hL,c7e,·l dierbaarde.r Eij
ons waren dan bet leven.
• Wet zult"gij morgec om dezen tijd ,'do-en, ESl:lie(lJ
H!\ugt lack hBar drooruen nfbrckend, Hceft hij he r
re,~t dButoe nif't, hij die, de J.~ n ill g en held "an da. t
d ruo llleu isr
rW e neehen d.t mijn IIpoodige t~rugkeer n&ar hier
t t eene ' ,olk9mene. al? kcrh cid JDQgo worden," antwoord t
l~ "';l!i 6 met nadr~k.
" Jack'l (terwijl zij hare W8. ug ;a ch t: tegeti zijn .!!Ichou de-r op en neder wrijR - ,J a ck i& mur, &en j QDgE.',
!

~~D ik harp en kroQu I OU vfl'g,\ve~pe~, IUlar : beD ~den ~
kt':nen en u ges.el@ehap boutif> n."
.. _
.AII gij in den bemel w&art." bcrncewt Ja c k ern-"'"
bt i:s, .dtmk ik dat gij ,KOO vr;rrAt,t ell vcrrnkt Ulu~t
.... ..:teD U selve doar te viodt"n, tlst gij U "foIst-relit lli6t
h:t:"sten IOUtlt vo' r mij tit' iemaoJ ' tcritg fe kOnl ftn , u
'tHoi; kaD z~n, maar ik de c k nm 'li~t," I\nt.~(oor Jt·
' ;.1 .""htende e...teokt luiar .rm \'riemlflijk door den

.ii"'"

toe."

C'D:it duet bet weI, VilUl ik." ,
I Genot>g om mit dallrheex: t e beg~\'ell
e.~
we J e_:
ti~er terug tie breugeu en ,Ik: denk toch ll1,.t, J.t!.t 7.. U
lllij V"O.}r kos(; en lo~iod ie.is 'rekeutln zulleu." _ ,
r Knecllts en Ulol en In 1ulke voOrn&llle JL c:slt:ll
r~.~eLe D er op dat lUi!nJ bUJl , ovk, _hUll"ueel, Hl de
I,:o o.den ul IIItoppen /' legt , aek, t;;: r '.(lJl hy pelDzt>nd
tL- .sea ui.t ,ijne pijp klo}Jt_
,
.
~ 'Laat hen e r dan up reke neDi ~Coce .kl.eme t ,"!leur tl 't:lIing is "fOQr " na allt3D ,leer uuttlg_ Zij zyo \"(~~l
l~.!~er b~i It.. ow m.ij i~ta in , hauden te , 8topp~n, .]a~1

.l\'"een! nee-Ii! Neen!H 8Chreen~ Buie r..\d: t~r.ijl
t;j opl:1pri.ngt en hQre handen a cht~r d e~ rug houdt.
JJa; ja! Ja!"
.. Neen, neen! DAn heht gij geen geld geooeg om',
Z.llturdegsaf"oode bet wer~'''olk te 'bet.len."
t:"P.raat over dingen waBr . an gij ffretand hebt,"
r.1..\~l Ja<:'!k noreeh_ .Denkt ,' gij " d.t ik: mijce" zu8te~
li~s. t Tertrekken ' . Iaof lij ' oone bedt'"I~B ware die om
('e n halven 3tnil"er mOist kermen:"
.O} J"al.'k:., lack !" zicb: om zijn n ek - erpende en
ha:tr ,~Iaat tegco !ijn door .d e ' :IOn ' ~" rbranden, bale

1~ ;l~:r, Wl)~Jen d~ar

:~g~~::d:; g~!~ ';i~~: ~~ ~etm~:~:~~~~~t~,4~g.:~

mv

j

:~:l:k=ll!)O;:~~i~:n::~o~:ie~a~l'~~ ~tpit~~~~.i~;:.elr::~

!l Jack 8tcekt Kiju~ pijp in den z.lr l staat op, ,er,
w:idert ~ich nur zijn hciiigdow, tl h'r:kt a ene kaar~

ook prekeu ll' r opwekking ,"au

b- fJadigheid gehoudl:n:' ,venqlgr ,. ~a jon.gen m~t ~e
gq ~eet dat ;" niets ter wereld ge"kregen heb I,
'.<)T1lih ie.ade 1f6A,dight\ld "aD rij~r6n IceftijU.
:: ik
Glj h~bt Bob getr~D ,.
~'<,et !liet boe ~ t.'t dA.:i.l" ie, I)}a&l"nooit f&.D ~ijQ ie.eD
~O
dat be b ill" (e~ne klt'tae 1!rimu m.kende);
.-iil" ik n'...t" e ne noewlltFplaala. o( w~n hlehl daar
(1-11 41., hlJ 11 fie ) ig goeu wt lue doe», mr/gt giJ bem
;;:H~ IJIl1teeta "oor llu .K.at~t6n, de lodeD" vr YOOr
,I "t , galll'Do hebb~il ; om er; .ls gij '.,.eriro<>!t! g'e hakt
!\,~ i tlll("t-bulppredlker8 of. 1,00-' lela tHl wttl op JeD &cr - :
t~ rodeD!'

J.:

p

t:"

'n J;OlH.I.~

,.Il

'UI.J .. t

ik tor kwam.

u

_

t

,Dau
ik f.arwanolon dol tk lllijn. b,nIl ••r: 1
g.,.t.n haJ."
i

,,,n°

(T,rc!r

"'i'!"~J,~

. .

.

•Thatl. kani'!; lIJ:bemt ~n k1i.lal~. een(af~Ngte
negeralrlvin, die hare meel!tereB door en door kent,
en hare wenkeu .teedewee~ ta voorkomen. Zij stant
dan oak ••.or haag aanges.hreven · in Sabina'. gunst.Aan haar i. hatvooinaamste deelVlln 't impael toe
vertrouwd, am de haren, in' de sierlijkste . vlechten
Rehter, rOLd. en over het. boofd heen te leggen, ill
een NoduB, .trikiJf knoopael'-gelijk de Romains.lie
B.hoonen bet noamden. - die. op tallooze· wijzen .f ~
wis.elde, maar altijd vol sierlijkh.id en emaak.

.

Eene·Darnes-Histot18 van VOOI'
achttien eeuwen.
door Dr. W A.P. •
(r....olg.)
Ziat, daar staat iy nn, S~bina,8.19 herboren, of lie·
ver herschapen,glad an 8choon-g;anl!9od; met versche
wenkbraulI'eJi en tandeo, te midden harer k&pster8 ..
Deze zallen het van d8llg 'by"onder druk ~n hard
te varantwoorden hebhen, want bet i. de 15· Juli, en
alzoo parade' voor de Ro,!,einsehe Ridderaetap,. en S.
bina heaft ooowel verataud van eeboone paarden, alB
van flere ruiters.
De jonge :Saturn\nus, -bur ~eef en trouwe gazel up
al hare wandel- en buitentoortjes. en die haar OOK
naar alle feestpartijan heengeleidt, i. ill den optogt,
voora.n, bij de procenie der beelden van de e. huts,
goden C•• tor en Pollux rond hat Forum; - onzo Do,
mina heeft dus, voor die plegtigheid, om e~u b~lkon'
plaat.je laten vcrzooken bY. een hare, v"ondmnen,
die baar dit gSllrnB verleet..de.
Er werd dus h_deu wei degelijk ook op .eDe dnmes.parad6. . gedoeld, e~ S.bina be_boorde:.. tot het~

i. .

I

tigon op d. prschtige Ieisn.ald, met het beeld vnn
den overvloed (Abundantia) in t<>p, een ge.chenk van
Neer Saturninus, bij gelegenheid . van een . met hem
Bfg.elegd bezoekin ,leo IsiBtempel, en waaraRn. ook

di.eb luiteoant.
De militairc man"euwe, onder gener•• l Pel bebben .
te Rij ••en pl ... ts.
Mevrouw Blus." is op 103 jarigen leeftijd te LeideD
overleden.
In de . Hooft-otr8llt te AmBterd.m zijn 9· lmizen

KypaBsia met hare Domina deelgenomen ban. -

-verbrand.

Sa-

I binn billijkte de keuze, en, d. naalcl uit bet kiotje to

gao'

De dorpstoren
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I
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I
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1.:ij even weI
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een~ge~~ t t<u thaue llloest er gedacht word~n Bnn een

::~:l~.i~e~:t::e;;Bn ~~:~~
d.

~ ft

I

f:~&l'Q OPtee::;t:~: lV O:l' :~l~

p

he~ b~dro~

V~~iJor'en

~'trl.,

l

!

::d~:nn kO£!.~,::;n::~, :0"; d,h tl:k::~~aa~i~" ~~~o:;. ! ::~~e d~:e:~I::~1 <~;o:~te:eo: :~~;td~~u~::;

t:;l::

I

!

I

te

ire,.:lina~zich,

op avontuu" ,';rmomJ•.
b •
t I Hh
h

'k

"P

La~r18

W ,e

-

~

..
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d \V
en Hoedelkamer a.lhier
1;11 1l Sllog oor v:rkoce:rwordeu;
!let t~)t den floe.uel \';lU '9.'ii\cn den ChineN!
K\VEEK BIE SIANG bBllO{)rend

1,. ",,"; ,1.1 ,,1 hoi_oF on.o;

de '~~~;~m~t·- l~ogwiite~ g~wasschen en vcrvolgens met
de bedoelde 'Pomade vet iugewrefen wordeDJ lU~!U- om
ze daarll80 sterk te bten oparoogeu in de zou.
Teneinde clit -een en ander rUBtlg ell op hB-~r gemak

nau zuike heeren} in

~ijne Minuekunst,:

,I~ Lot a1 swaadlijk, ;;;00 noemt Let uiet BlllaadJijk,

noodzakelij,!theid voor eener badkuur op_ Sabinus' land

nu ook DOg eens even wa-t ,an dian spiegel
te zeggen: zoo'n vo .. rwerp was, zeker, een der

goed, bij TU8culum.Eorst. gisteren kwam zij vandaar

z~lveD

terug, met het uoofJbaar dicht omeluten in een bh.as.
'I) A"on<1s te voren dUB luidde het gatlisl'h - reeept
- mOi.'st het hoof 1 nOJ een8 goed met een geel poeder worden iagewreven, l"n .dan door ruiddel van een
fri8eerij~er warm opgek uld; paarna slol'g men er een

praehtigste en koetbaarote gereed.chappen bij de OIlden in buis gebruiH. Niet van gIBS, maar van fijn
geslepen en gladgepol iist

mebal wt'rden ze vervaar-

digd. Die "an Sabina wa. rondom met _delge.teenten
be.et, terwyl het spiegdvlak uit een zilverpl •• t be-

R. DR LA.NNOY.
•

Vr[jdag 29 September,

KU]'FIJ EN SUIICER,

"

Terwijl Kalami8,' met ean in bet ziher~n a.echbekk.en warm geml1skt krulijzer, de mechea en crocheLten
• Banidgt,' overspnit. Paek•• · d~n .ohedel .,un· Sabin"
j'ervljl0dig m~L de kostb,,:,rote, nard"Bolie en defYlIlite Ooaterscbe 8BBenaen, dIe, een gebeelen dag lang.
bare verbal'sn meesteres ala in ean. ntmosf(lcr ,-a',
amhrotljn 'EuHen da:eD omzweven.
De aebampere Lucianu. zegt: .die dames verolin
den i~ deze zaLven: het pnrche vermogen h.rer ~m ...
nen, en doeu nit ~&r<\ lokken ons gebeell<'elix Arabi,·
to gemoat waImen .• - De . Perzi8c;, ·m·)nareben zoo verhaald"n de Gri.ken - .tonden &an !Junn. ge~
malinoen uikwcrf al de inkomaten van eene of atHI~r;'
groote en rijke .tad af, om daarlue~ alieeD in 1141t,
beh oefts sa.u' t(liletpnftlmt"riell te yoorzisn. Antiochip
en Ahuandrii WaND d.: hOi)fdbro~n6n Vall deZ61l VI.'Of

deeligen hlll1a.1. D. no. _er reeds .orm.IIle k.i,erlijke

dig Amor vertount, die Venua den haar gewijden
Spiegel Tcorhoudtt h deozslfden vorm, gelijlt. men dieu
:;1;D kan in -'iederen Ahnanak, waarin de Planeet·Ye·
nus dour .at leeken •• ogewe •• n wordt

1639

Vrijdag 29 Septernber,
z il~lt:n WQrtl~n n~rk.;cht ,oar rekc~i_ng ,'an
beloughebbenden.

I

I, ":~I
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/M;NAO.11/20 'I'ien b.len

~

PJE~',

8p~egel

,ocr eene frouw'komi:

booger w staao dan ",at, in oude tijd"n, de1l"StBat
het uiu..t kusUe, dat ...n de Ilochtero evan oen arm' n
,eldneer werd verstrekt~ -- Do Sl~naa:tegift

1tBfl

S~ipi4./~

«(K·Mer is niot- toer-e'iJrenJ 1 om thaDII oou ~piegel _t~
ooeorg-en .an b t do~~ht~. ken van een nijgelaten 81aa!: ~
(Wordl 1'm:O/!,,".'.

Afdeeling :Boiolalie.
terwijl intuoschen Qnderhandeld kan worden

over onderhandscben verkoop.
Inlicht.ingen te bekomen bIT

Sa

1ll

a ran g.
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illet toestemmin;7 van den RelJl~de1!t,

Vrijdag 29 September 1876.
EERSTE ,~80NNElIENTSV()IJRSTELLlXG
VAN

lote

AFDEELil~G.

(TitlE FEllI.nE 1lI0DeJ.E
Operette in een6 acta.
Muziek van VILLEBIOHOT.
gegeven door
Mr. etMme OALLEN.
2de A./"lJJii.KLlNtl.

h

Groot duet uit de ,PRE AUX CLEROS".
Op';ra Comique ran «';rold,
gegeven door

Mr. en Mnle. "ercken.
,f.ES DEUX" VEUGI.ES!
Operette Bouff_ in eene acta.
Mu.iek van OFF.sNBAOH.
gegeven door
M. M. CALLEN en BERGER DEPLA.CE.

3de AFDEELING.
D'EItIF,t.ItIT.

L_~ BO~]\lE

Operette Bouff. in ';eue ace."

Muziek van OFl<'ENBACH.
gegeven door
J'.itne. 'Vercken, Mr. YERC;;:EN
]\[r, HBRGli;R DEPLAOE.

'I
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studie.
TROllS -

cull.LT. Ll:S P.A!'TI5S DE

A.r~ -

CA

VIOLl:loT B. Lll

-

.lOR,

PHIT

FAIJST. - LA l<'ILLE DR lIlllR ANGOT. GALA,
THEE. -LA GRANDE DUCHESSE.- en •. eur.

J

1666

Troupe

VRIJ D AO 29 deze1'

Ten .lotte d.... toi etpa1'8gra.f boure men, wai
Senees o"er ,z(tQ'n weelde-artikeJ, met groote bitter.. Ecn cnkele

rjgh~den

g.legen in de Residenti_ Soerakart.,

ENTllEBPRIJS 5 GULDEN.
AANYANG ten S'12 ure.

Arme Latris" pas op! want uw lead ell jammer waren uiet te o¥C!rzier', alB er oo·t of immer ietB kW3aus
am llien Splegeol wogt overkomeni bedenk: het wel,
dat. ,lit kleluood heel wat me", daD gij.elt~ hij aankoop
van den Alc-xfoDdrijl1iH'!hen slafenbandenlaar, beeft gekoBt.

hei~-" ~"gt:

• 'nll,g'ak en Penl:ing ell ouderboo-

tegen 2 1/.% vendu·salar:s.
~
G, A. WERUUTH.

Latri. Loudt den opiegel in de regterhand en heeft
"del' Jen linker-arm het .i dyk foudra.r, het "ulo.l,
wa.rin bet pronkolnk geborgen wordt, en dat uitlYcn

kapolers tegelijk den praahtbou'V van h.ar hoorJtoc';lei ochitterend te doen voleinden.

Suiker· en Indigoondel'nemilll!,',

..

achtarblijven, tcrotond weg te "agen.

en

in de tllBftud Jalludri 1877".

zuUeu on!lergeteekendeu roar rekeuing van be 1 ang __
hebbenden verkoopen., onder nndere goedkeoring van
bet Gouver:uement VBn Neol.-Indie. de Hunrrecbtou,
fabrrekeD, gtlbouwen en verderen inv-entarie t.an dD

cerkoop van eene zeer groote party

S4bllla ~oekt en vindt "e bevestiging van den ju 7CU
kreet ir. uen st:,iegel, en, met den zc fbehaaglijkell
lach der hoogste tevred~nhoid rond de lippen, necmt
zij nu zega ier~Dd op haren zetel piaatB, om door vier

fir,

Op een nader te b8palen dag,

Le.t .loel.'

gegeven.

Zie, daa. ne.'mt Naped~k.p der Domina
hOOf,

G. A. WERMUTH.

1668

PRO G RAM M A.

daar schalt het nit atler-,s·svinne'o.' -monol hoe
rood! - hoe" rood!! -- 0, boe roo;]!!! - alElware er een
signaal tot verrukking en vaD eenparige yerbBz~ng

van tle kuur.

Petroleum -Kooktoestelleo,
Btuk.gewijza.

G. A. WERMUTH.

1638

G
No. 23. Ben kist Pap i e i',
stQUdi waoro¥er een goudgrond lag, die het daarin opNo. 13t2. Een kist Pap i e r,
genln~en beelu te scherper terugkaatste. De achterzij. ,
door
zt1i3water
beiJciladi..,:d1 :!ex I\-Iadura, It kapitnill
de was geheel met een goudbltul orertogeD 1 het halld
BERKELB..I.CII YAN DEN SPRENCKEL.
fateel kuost-ig ult 1,·oor bewerkt~ en Q8.oraan hiug ec 1
1652
G. A. WER1\IUTH.
-tijn UOll1rell spoueje, om het apoor van den min ten
ntlemtogt, die QP bet Bpiege! vlak ~ou ruogen wiHeu

doek om, en wacbtte voortogeduldig op den uit.lag

sluk~

;; prachlige JallaDsciJe ~thDlsels,
10 Ilozi:D Ill'iu];l Glace Haodscboeoeo.

Op ,Trijdag 29 Sept, l::>ij

den spiegel te voercn: want zijt gij de Blaaf val! de
nouw, weea da.n oClk de t-l;af der slavin!"
o~

2ij

In l 1roupe Franc;aise d'Operette,

in praktijk te knnnen brengen, wendde Sabina de
En

de7;t~r.

zullen nog worden verkocht:

Commissie vendutIe,

II

I :~: ~:~!:.~:r~:r:.~::id!:g~:::n ee;:;n:::egn':"~~ d~~;~~:: I

1 zagt

G. A, WERMUTH.

Op morgen V rijdap; 29

1

1670

puikpuik Hamburge' Zontvle.och. Stnk.-

gewijze
1661

71 48 aaadeel in een alhier, in wijk Lr.

'I

G. A, WERMUTH.

zal- ,worden verkocht
V~t

.Ben

I 27 S:;~~:;~~7:85, g~~~~~sD;e~:;~Eri:~d:

oen I ill,a,'" zeldon een bel'''] op h.hoeMe ,te vol~e,,: JU~e'I.1 I
I' VO'Jr clen wenk was de lemnde splegeldlen •• bU hel i
tuilet reeds yerrigt.
j

I

~

Op Vrfjda,q 29 dezei'

De roorwaarden zullen nader worden. bekend ga-

Op de Vendut£e

·tt

lacht er braaf' mee als Sagau8 bij ongeluk hoar pruik I
--in sen oogenblik va'~ angst en verwarring reudeloo~
Hau cen ben-iend, gUDsteling uer Dame BOIDa toe..
in de steek' laten moet.
~ gang tot bet leyer, of lllorgent.oilet, dan werd het hem.

25 klsteo lVorwayPale Ale.
1660

mn~kt,

/Jan Dil1sdag den 24 October 1876,

rot6enoote~

~::let!~~' Ju::aH:~e:~~rb';m;:d O~rl()tJ,D:~ ~;;:ti:~

t

zullen worden verkocbt

lId

~1Il

nnder totlYBl door Oen schrik, of Wil.t Jies meer zij, lich~plegeJ a~~ eene D:\1ll~ vau onzen tlJd verschaffen kn.n:
l~lUeraf b) .elk e , w~udlllg der kapeterB o~ ,"lecht8ter~J
teli-k: het betIrie ,1i'k 'hooftltloisel verliel.cn kon, en dan
g"/aar liep Van ;I:;r een of andero" ho.eLli"hlor op den
"·,.lull.
en hac.
den bilk del' Domlkoo toe lio:)' bra-at' to woruen bst4pot. .lIs d", beruch- t ns- zoolliillg te \':ltto', . J1I., VOOfUlt te lootl e.u1 dat cr

Vrijdag 29 deze.

Wanlle~r men den.

ADVERTENTIEN.

I

C
_" J upiler~fJ ,gemaliu, . J.r~-eg e~.u Diadeetn; dat WRS•. due
P
, •
to Jeftlg. Ie ernstJg, te ott)f, vaoral van d.ag. blJ de
fabrlka~t Zlch blJ den tt;;lUpel Ydon Hercu1es ctue reeds
Ridderparade: zij koos dus rond de g'nnzendo wangen
[eer beklrmle modiste ne~rgez~t e,Il nanbilvo!c~ had. , het d1\rtels lokkenspel.
Onze Domina kOJ1 ~chtdr toch ¥olst.rekt maar DIet be- l!
Doch, ond~r 81 dat vrou~eDge~emel verloor ik nit .,;':
f:'lu.iten Dfloar dit lautu.nker te rr eu: immeri'l, in de
b dka",er kon
niet g
blij,en, en
be, oog
de tampzol'go, . d,e gedoomd wa"
b:veudien -p'cbruikte lllen:eeu ruik alreell hij maskede genadlg~ vrouw. regte en hO~.8 en op al~e lD1Ull~-

klllppen,..

G. A. WERMUTlI.

J

hanrbrmd,

of di1\dee~ll tcnzij de. Donlina. langs de boofdelapen
I! afgoh'ende
Iokkell he-rer begeerell lUOgt. Juno}

Kwaliteit geguarandeerd,
1659

I\eclaOle-

zakdoek goed bcvoehtigd met E:lu d' AInon, vau Dr.
Aug. ,.J e MllrbaiJ:, en sterk en dikwijls opslluift, treat
mell in de herS,"nen 0 1",11 deel
gec8t op~ bevaitf'nde
eene groote kracht uit plBLlton door distlJlu.tie getrokken. Geen reukwQter t hoe\'eel wezenlijkl3 v-erzachting
ook inhnudende. G';eu geeet of spiritus, die zoo licht
of zoo f~n il3 a18 de wijngeest ..lie zich door verdall~
ping ontbimltr ~n de kwaa1 geheal wegneemt. De
planten 1 b;aderen~ b!oemen, zaden, reukgevende bouten,
Bcbor~cnJ op wijllgeest gestookt, ge\-en san het Eau
d'An\"er~ zuik cen kracht en sterkteJ dat de geur den
mensch geheel uerslielt. Voor Indie Wa&r dele ziekte
\Tecl heerilcht is I (It seer aan t~ bevelen.

"nlleu worden verkooht
puike Cliliforuieche Ohocolaad
Amerik....ns.he Vrncbten op Water.in blik
Sardines A I'hnile
Petite Poie

partij
idem
idem
idem

de Enge'stue ,chepen

BAU D1 A,N'VEllS. ROOF'lll'.IJN.

.markt
G.A.. WE1l.MUTH.

.

Vrtid~lg 29 dezer
Een
Eel'
Een
Een

-!"~~~~~7~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=
. . ;,.

ElIl'op~e8che

voor de·
1675

KU1'4chee van Greenock, eo Raletun van Sydney, beiden naar Batavia_

!

-

Wilmis is neergestort .onder

ANJEi~ GEPASS~

, wat ar op dat perkamentje door dien gl'appigen Mar-

die te Rome pBS cen gilianterwwllikel opend~J had
.tialiB gcscureven staat; inderdaau, (le &srdige
uitgovischt, 'doch, waarm£~ in verbuml, ik hier oent
knfttBelaar weet tot zelfs op de geriugete kleinigheid.
--eenigo, ophcLJeriuj geven moeL
,
r toe, wat r:lurB to mnken. - En Nape las overluid:
GouJgeele,_ in 't vuurrood _overgaandl3 haren waren) 1 , ABn eene Schf)one, met een ganden hnB!"naald.
oedert de overwinningen der Romeioen in <'lolli~ eo
(Epigr. XIV: 14).
Germnuie behald, - wa~, d~e haarkleur .lgoOleen
U w zijden ,tatiekleed wierd door de z·.]f der haren,
t
was en bewonderd werd blj de gahmie ~o~elUsche ~ in 't g()h~l1 iangg uw hale, ligt jammcrlijk besmet,
uames de gebieJenJe mode geword.en~ ~6()J:~htg. dat loIs ik Zf', in z(1chtop. dwaug, niet zallw wi at te bewaz-lj Bls vuorwaar..Je eener "Olma~kttl_.B~hOOllheljl w.erden 1- r,'n., en tovons ZDll de kroon 11 had op 't h.oafd gez.~t.,)
U'eBtcld. Da kUU8t moest dUEl de, natuur \'srvangen
waar dBt schoon werd gemist Z:)11 nil WD.I:S oakBu weli--'rom klonk het, vol verbazing, ala ware or
l
bij Sabina 'het geY8!.
op nieuw e~n signnal. voor gogev8D, tegelijk ult den
're vergeefa had zij reeus alie Yr~md~ (buitenlAoud.
Ino(1(1 :~n 11.1 ue Blavmnen,_ tot ~e:f8 der versta!f~,~&an.
ache) pOlU8den en verfzepen tar hu pe v~n hate: sc~eden, ';'Our de del,tr: • h~~~~. 0 hoe schooll ..
uel ingeroepeD 1 en wei wa.s het zwarbrulU eemgulDB .
tift
lichter gew orden;-'lU80at toch niet hoogg.,el t veel min01ldcriussc' en liep de Kapsolbewegiug ten einue:
J

fAn

ongelukken te veroormen.
Benoemd tot officiaren fan gezondheid ArntzeniuB,
l\fOBCQvivis l Breitenstein, en StOrk.
O. ergeptaatst de 2e luitenant fi.loorreee.
Aau dell tolk- Hrveneveldt is vergund het uragell
de,f orue nm Frana Joseph.
Er woeucn zwaro hei en boechbranden.

voorschijn br-angende ZOCt valt at" een strookj·, parka. ta.l dergenell. die Hever bij de monsterlDg VOOI'OP
went ,'an sf, dat Bllll de surpriee bij de toezending
Bchittereu, dau ac4tersall h ietuand 8chaduw worden
gehecht WaS g~wJrden, en waarop een zinnedichtje,
geplaalst.
"
' a l e Epigrum, te ler,en stand, eene 800rt van nardigDoch, OUl dat oOAmerk te bereiken, was ailcref'ltst i boden, waarin. Martialis bij~onder uittnuntte.
de hulp noodig van de oulistt} en yortrouwdsto d~r
II Kom, Nape zeide Sabina - lees gij, terwij!
kapstere onzer Domins, -Nape, die Celle gebeel n~i.·uwe
Kyp!\ sis lllijn k!lpBel voltooit - eena Inide mij voor,

gOU<lPOmado. ,Le.tgehei.mvun ceo..

.Jillen nog YIlrden verlocbt:

Achtpa~ettTabfJ-~;

Ter bescbikkiDg gesteld, de onderwijzer: van del'
Woude, en de d-octor voor krankzinnigen van HeiDee.
In Maart wordt verli;gt examen gehonden \'oor In-

was, om raad Vl'oeg aan haar katnenier. Kypassis WnS
.lim genoeg, om aan ~et fee.t van den dag te den
ken, on Bloeg dUB nederig voor. om de keuze te ves·

I

, vanmorgen)t~:tag '29 _d~zfJl'~

Batavia ad: heden.

Aan de mail van 25 Ang: worJt bet volgende olltleend.
Het ramtorenach,ip' Koningder Nedeflaudeh ie niet
Daar zea gegaan, wegetJB het ongun.tig nitvaileD
der opmetingen.
De kommio.ie voor de water.nood heert' healoten
.cbade aaU huizen geh""l eii van landerijen 30 procent
to vergoedeD.
D~ Parijze.. auiker eonventie HI 5 September wedel
bijeenkomen,
De worving voor afg&keurden alo BoJdaatschrij'er
voor Indie i. op6!lgeoteid.

Onze Morin had ook in bewating het elegan~e toj·
letki.tje mel de 12 kostbara baaruaalden, naar gelan·r
der verschillende kapael" en kostumee van de Domit:a
te kiezen, en waarin deze lIoms, gelijk n,u het geval

~i':). ·.!.....J
. . . . . •t!. fJ. iifui.··I.1j.a2 ..H!
CYpae'vBIl d\1t1e

rELEG,iMIi:t

~~~~tJ.·.~•..~'~.~~=~I~··!;fi.·~F··~~·~."'~~~~.·lijfartsOrito h'e1hlj,riJi,.k·~"'.ufet~i(lllO~k), .'
l\Ierigelwcrk.
;!~:~v: ::l1::~~.Pll.destij~. bii ~d.~ea.d.rgran'li

Lal no.:r wordt'n verkocht
&n groDte partij

Ben
B.>n
El'n

G:g&lYlinise~_rJe

dih'
dito

WitteW...eh"",p
Kngelocho Gelij~n

.lito-

',r;:e.(":)U8ervecroe 1\19 k

;:n,;,ei;E!~\hsr:r:;!~~!~n

r IfrG3

Emulert

meet in koopjt'ei v.);.)r !tu;:,_
lIIelijlr CtlLruik
O. A, WER)lDTH.

fl'an~aise

d' OpereUes.

TeneinJe het _nemen v&.n abonnelllerileu! zoo
algemeen mogelljk te· maken. 4eoft de Directenr
be~lot~n VOOl" ambtenftten en particl11iere-n die min~
der Iian f 200 inkom, ten hebhen, c~n ahollnement.
prija Yl)()l' acht V'OOl"5tellingen met. liter gere5er',eer ..
deplaatEe'le?P f IS te bepalen. Wi~ ger... erveeroe
plaatoen i>,d •• ~nnBment ver]allgr, h.~ff hellil.1ve de
I 18 ee!l'''U\i. ujuguldell per perHh,n en per voer-

.telling (,' b(~len.
De ~e-!egc~hBlrl tot !iUOnIl~relJ ,staat

tlJI

Yl'ij~

Jag n.';01d ;';'p~Il'

10lj,

BBRGER DE..PL.H)E;

: Pereir~#~QJl.ils~.90i· ...O..~.RN.:'.. l.;-.·~. .r>~.wc.ck.:'~ .R~.S~C!.L..~.·.,. ·.: ";.·u.l" ~·' .•'j.:
.

b~bb. eD~ .tot.S. ill~.~.e.·~.p~f.z~~ ;er~rij~

It~ '<1t cr &-"T '8 • ' noENGKILi

I

..
ba
.
.•• ·.'
•.. . . ... baargesteld.: ,
Boor~::~D~.~~t· ~'::':~~:!~I':'·

.1679

idem .! ' , 'i' flaDled.
idem
•
,liagwialaD.
Vald.mid.o" .wot aBael enolubbol bl....erm o !!"•.

~l:Jd.~:d:!:r::!ew:~i~':~':' lade.

idem
"baobobro"'· en '-boorti>el~.l.
Ponlllll.obiDo.· .aoRboder 6/16 'X 11"'·
idem
GallowaY" .talen met bedden en hirpl ••
idem
met lohaar on geleiding.
Pompen Dougl.. . . ao. di,era. afmetiogen.
.
idem
roteerende voor baudk,..l!I,t.
idem
.uig eD. pere.
Koipmacbio ••.
Halleij'o ·Dqmmeiuaohteo uo , to~ 10 ton.
Nommerlfindoo enksle en' dubbele.
Slijp"te808o met b.kkeo complo.t.
Sobroefoloutllio Am.e rikaana.b .e. Eogeloch.
idem
,. M.leable.
Amerikaana.be zelf.merande .etps.king.
Bankocbroe,e. Wrighta Parallel.
.
idem
St.ephens i.dttm met au ~(.Dder ta.per ·..
attlchement.
idom
Frlna.h. met boogo bekken.
W.l.macbine ••oor Wiolbanden.
Zakkenwagen8.
"
Amerikunl.be wlnkolh.ken .
Pijp eo Socket tangen.
Pijp.oijdero .
Bamen gegot.en .teloiI Engineer• .
'fooriJawerl.
klinkbam ....

Binrien eenige dagen ' z~in
wederoni± 1400 picols
disponibel bij
Andreas en de la Croix.
1653

. Niet ~oed)

bankballleri.
Ratelboren .. n 10 tot 18 duim . lan u •
Z.kwaterpa.leD. '
n
Ventelbar....terp....o.
Geemailloorde Poilgla •• n.
Elikken oli.kenon.
EngiDe~" 8Dij .ij"era Wliitwort.udr•• d van din~;Be .fnu.·
~
tingen.
Gat Inij·iji.tul!
idem
idem.
Zaagbogen met tHsse 7.8B.gbla.ueh .
Bandanij.ij .....
Handechro8len.
BaUaatoeboppen .t.alec en .-ij:.ren .
Wire gaiige •.
Bourdon's patent MaUQUletere.
Y ftCUUDlDletere.
,

Slagentelle .. 'an Seb.Jfer & Budeoberg met nulltolling.
Koperen kr.ueo van 1/4 t.,t 2 uuilll.
G .. pijpon
1/8 tot 2 duim tnet bijboh(){,r.nde kart·
atuHon, Bochtpijpen. Ronde on h.okoche
Etlebog.n. Teeatukkon, Krbi ..t.ukilen, Soc·
kets; Doppen en Pluggen, Fl •• ..,~.

'"U

Liutzaoghlacbine.
Kraanzageo.
Ead •• potont pulley Blokken .an v,,,chillonde kraol,t.en.
IJ,ereu i, ~ en 3 ochijf.blokkeD.
AamboeldeD blot boornen.
Ventil.teuro.
1I.ereo"eo kope.ou Deur-, kilt· en kutolot"p.
P.khllil greodel8loten.
HSDgtoloton.
IJzereo' eo · koperen boulechroeveo .
Klinknagel. in v~r.cbillende afmetingen.
aog.I'lp1i.eerd dakij.er 'Dn 6, 7 en 8 "'ot.
Plat gegal'Anileerd ijzer in roUeD.
Diverse timmermaoagereedecbappen.
Spyker. eo drsadoagelo .an diferae afmetiogen.
Dour e·n. ,suIter 8cbarnieren eo greDdell. Drooge en Uf.tte .er(waren io bOOrteO.
E.n groote partij marm.ren ,Ioenteeneo 'an 49 dui m
,iorkant (Nod. Dlaat..)
Waalmoppon.
Kwihihor.
Zweedaeh en Engel"". lJ•• r, rond, 'ierhnt, plat, plaat.
(1655)
book en T ijt.r
di,er.. armetingen.

Dag~l\iks:

Wed. GOl'1'SCBA]~K.

h e
.

tegen

1 5 4 8 B KAR1'H AUS on Co.

~Iarlllerbladen
II

wit Carr.lIa yuur Mruhrls.

'l'afc!bladen :;4 Rng. duim l 70.48 •
• 60.-

Oval.
•
38 bij 48.
• 50.Rond8 , ' KIHl.spjes 21 n'
15.--:
Gefa9onneerd.. 18 liij 24.
• 16.Consoles
21 bij 42 I
•
25.Vie.kontevoo. 1'.felaell Buff.tten 24 bij 48 duiul/ 25
do.
"
•
• Wueht.f.l. 18 bi) 36 , " . lS
I

I

Bo,eDstanDtle noteeringeo 'ijn bU:teDgewo(Jn laag.

VerJl8kkiog
(1463)

200

zllinig nlOgelijk wordt ..Itre borekend .
B KARTHAUS en 0 ,•.

BAZAR.
Cllrpetten groot~ kau8,- vif!r8ante, ronela. cyalc. grtlllie
en kleine.
Al"ativeB.

St.atuetten in Brons eo l 'errak"{lUa.
Toiletten Duche8s6 met mArmer.
Toilelopiegel. met marmer.
Knaapjea BrODa lIle't marmer.
"'CristAlwerk met zilver 'gemonteertl.
Dtaaiorgel. DIet 6 airo.
.

(u~telaiJlu, ~::~:ld~o(~);tir:~J cl~UB:i:=:~~j~~ef " eri 7.itnd~t

Nt'f, ~el·l( ~n ~l)()e(lig.·('~ afl(~ve-

Br~:::t. ';.~~r~. ~~~~:.g':::~tS.l

B. KARTBAU8 en C ...

B..A.Z.A.R.

Co.

Billardlaken,
f 10.·- 1'.

r

VAN ROOR.

Champagne,
VAN RODE.

11)78

BAZAR
f~n

.

I ..

en goedkoop

B;'arua EI Real
a f' 8
Veineroo .P asu.rachea . " ,,10

R~E', l !.undre Maranilla. " 9

regi.!.,r.

~.

I

.
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