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My kingdom for a bors. - mijn {ortuin .oor een
malecben' regen 'en ·..en :fri""b koe!tjen!
Runderen to· Staphorot geven den ·geeat teu gerolge
von d. ontoaglijke droogte;Mar.zonen, dio manoeuvreB
maken, . bezwijken op dat .eld ' yan .eer; do heer Kap.
peyn. wordt, .eker door niomind benijd, nu hij,uij znlk
oeae· temp_ratnur, woUicbt "hi 'I poleen on zoeken is;
Bij eene . de;'gelijko Senogi.lsche warmte ooekt m.en
friscbheid on . • orademing aan 't strand' Op het terral
• an 't badhuiB woekert m,n op den da~ met elk hookje
.. badnw, w/iarmec bet gebonw zoo karig ia .. Me. hangt
er op 8toelen, ~n tuurt lust.looa in de kabb.lende
HOB' warmer weer~ hoe 'meer de wenkbrauwen van
den hee.Botgor.cbeck, ·Ie maitre dea plai.ir. te Sche:
,oniogeD; zicb·' rronsen, en hoe vroolijker 'tginichtvau
het ·Tramway·be.lu"r . glin.tert.
Bij zulk eene Afrikaan8che hitt. t och deinzen d.
morete badga8ten, zelf. d. hartsto.hlelijkst. dilettonten
voor bet bijwonen "an een concert in;- de drukkende
kurual terug. DtJ ayond nab I.e'. strarA of terrft.!l i8
zoo verkwikkend .fri.ch. dat .elfs Patti in .Bnwed.t ijd
met Pos.idon en de 10kkeDde nBl.den het weI .eD.
koo ve.lie.en. Vandant, dat die concerten even druk
b.r.ocbt wo.den .1. een namidJagkerk, Niet. i.
natnurJiiker dan dot. en in pl .. t. v.n deD beeo
Botgo.scheck t. beklagon over zij!l' mi.lukto pogin,
gen, wsrti het miss.hien beter, hew den rasd te ge·
von:. 'de (l!IOireeq . musirales 'van zijn programma te
.chrapp.n. :Hem wordt'bierdoornadcel ' be.paard, en
&an de . uilvo.rderl de telenralelJing van het publiek
buiten' in plaate van : binnen de ' .a.1 Ie Tinden. Kon
mente Soheveningen een zomer-achouwburg inrichten,
zo!,~I.!'.~. in de groote . Dilil.che steden gevonden
V70..M:..- -... ~.. .'t; ,"f1bliek i" ~p. nne~ lncht n1l8!' de mn·
zika1e, en . dram~ti.<ibe op,oering luietert, dan was de
mooilijkheid d.erWonnen.
.
Betnoolijk:-gezieht van het· tram.B,Y.bestun., bij
al die drukte. ' wordtechterdoor het publiek niet
...orkaatot. ,-Bet 'blijft nog altijd eon ematigen raad,
dien een Halligscbe ' Cbeaterfield "an ·.go . z06n me';geeft: ' wilt go van dal ,er.oermiddel gebruik maken,
daomoet .nlka met- overleg en tact ·gepaard gasn.
Mogelijke··blanwe plekken en knenzingen . moet ge u
daarbij 'getroolten; ..ant bot gotal rijtt:igen aebuot
Dog ··altijd ·'niet. in .~enr.digh.id · te otoan ,tot den
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Esther.
(NAAR H£T 'ENGELSCH.)
.Boe ne..elijk .erveleild," d.nktEother.' .01 kon
ik ·,mij~ 10ek, .. 81uijer of handlilchoe~en maar verliezen!
W &arom kao ik inijoo karwatl niet laton vailen?'
Zoo . gezegd,. roo ged ....... ·' ' .
.O! ·M r. .Gerard, WIll spijt het mij, d&ar heb ik lUij
lie kArwate . laten vallen!"'
Mr. Gerard.tijgt naluurlijk af en .raapt hem 01';
/!ir'rhollll8 en' rijDepnpil tijden ,erder.
,Welk' oene gol.nkkige .·gedachte badtgij dur!" zegt
St.,..J{hn,. het k1eine; dnilne teeotjs of.egendo, eer hij
he'. baa• •.' ternggeeft.
,G.lnkki, gedaobtel ' Wat meent gijP"lblozende).
• 01 het ...... toe...uig. Diet waar? lk ~aeht w..en lijk, dot gil baar metopial' badl lat.n .. lien enwa.
.. in lre'won~ng verdiepto,er uwe YindiDgrijkboid."
Hijkijkt IiUr dooriiringend .onterwijl hij 8preekt,
rik lie\ .lour met 0i'Ut yallen," anlwoordt oij z.. r
rood worden"e.. W&afiIIII dwiDg! gij mij de w8srh.id
te .egger., tor.ijl ik geen plan had dil te doenF"
.Zegtgij ilil~de .....beidP·'(eenw.iDig onru.
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r ik • • erbeeld··~ij d.t ' we'nige

.DIIIIl" .ilr. ergeenelWlIl'raak op .maak o.nlllan te
.Un•.klllit · gij . '11K: "iet .~.....erbaaad •••• D, dst wallr.
bei6O\kifdea. 'mijae iteP8te •. eigen..,hap i. ...
.Gii.ohel'latmur·'- (met . ongellllf.e oplettendlieid
~ ... baa, .k~kel1d.),.Bt.l mij wader gefnot, ik bid

Btroom 'van woeste pas88giers, die allen bet e8rBte
mee willen.
In plaate van op den langen Vij'erbel'g een klein
station 01' to rieL ten, zooale men dit to Pnrijs en
Weenen overnl vindf:, heeft men er den stlltionchef,
ala eeo twcede l\~ OZC8, in een teencn maud gozet. 10
stede van, evenals in FranJrrijke hoofdetad, deo
e~nvoudigenJ praebi6chen Jr aatregel in te Yoeren om
ied'eren wachtenden reiz!ger cen volgnummer uit te
r;iken, on · uaarnanr hd techt tot piaatsDcmen to regelen, 8chijnt men het pikauter te fi[HIoD, 001 elken
yertr"kkenden wagen te doen bestormen. Men oefent
sr het recht van den stcrkste zoa onbekommerd nit,
dot vreemdelingen in bonne «isbo.k en onmiddelijk
8cbrappan 81 wat do.arin over ODS phl egmR gcschrevcn
staat.
Daarbij i. het beetour der Tramway ooderneming
zo) eigenmncbtig mogelijk, verandert willekeurig de
wijze \"SD vertrek, en wordt doarin gcsterkt door de
B ••gsche per., di, elk oog.nblik de voortreffelijkheid
dor inricbting l'rijst. Toen ' het tramway,be.tour ver.
scheiden. nieuw. wi.selsporen had gelegd, geloofue
men den tijd eindelijk gekomen, am .Iug en zonder
oponthoud Daar Scheveningen en terllg to rijden. En
wat blijkt er nu 't gevDlg .an te .ijn? Dot de tram·
wagen meestal op elk wis8elepoor eenige minuten
wacht, zoodnt me.:) 80me een unr in cen wagen door~
brengt Olll den kleinen 8f~t8nd vsn Schcrcningen nRar
de residentie nf te leggeD. Wil men 's·avonds van
de badp!aats nur de hofstad terug, (lun moet er in
elk geTS} flink om eene plaa~ ge8treJen WOrdeDj 't
gebeurt oolr, d.t men d,ie kw.ttier geduldig wacH,
ocr zlch een tramwagen t'ertoont.
Op Scheveningen oelf i. oak niet aile. ro,eng.ur
en maneschijo. Wie bij de open taf.1 van het groete
badbuie niet haaDtje da yoorate wi! spelen, maar .ioh
beschaiden op den acbtergrond houdt, totdat het den
aersten kellner behaagt hem een plaate aan te wijzen,
loopt groot gevaar, ond.nks het betealdecouvert,
otercompleet te worden .fgewezeo, of zich met een
af.onderlijk I.fdlje te moeten vergenoegen. De to ...
paesing van genummerde pl•• ts.n, die hier insgelijk.
aile moeilukheden ron opheffeD, .ohijnt iD bet br.iD
dier scherp.innig.n niet op t. komen.
V oor de badgaeten, die zicb fenelon . of melanoho.
liek worden Yan het droefgee.tig mis.hen der zee,
zijn de manoeuvres vln ODS ga.rnizoeo in de duinon
oen .eer welkcme "fwiss.ling. Zij lull.n hot prijoan
<\e mj)itaire bevelhebbera, om juist bij .ulk eon Afri·
kaanBObe wnrmte den Bold.at sware manoeu.vres to
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u om, door t", .zcggen, dat gli geen grooter "antal
dau waardoor ieder gOl!ooduaH is tot

J,kkenB -vertelt

by

~"hndh o uding der maatpcbappij _
te dragen. tl
I Mi88~ hiell
doe ik het, maar ruieschien ook niet."

PRJJS 'DER ADVERTENTrEN:

Van 1-10 woorden voor twee plaatsingen. f 1.Elke herhaling de helft.

doen uitvoeren. Wat beteekeDt h.t., dat oen sold""t
in voor- of Dajaar, bij koel weer. zic h oefent in bet
krijgvoeren r Niets. Juiet bij een hitte, waarin zelfe
de mU8lichen van vliegon u.fzieo, is het oogenblik bijzonder gunstig en oordeelkuDdig geko1.en. De twee
mftnsebRpp"D, die bij deoe 87 graden hilt" onge.teld
geword. " zijn, atreHen olecbls ten bawijze, dat hun
alle ge8cbiktheid ontb .. k om 81. gebarde krijgslie<len
den invloed raD het weder tc broheeren.
Oolr d. ruanoeurrea op kUDstgebied zullen weldra
Il!mvan;,ten, eo bet table:l.U de lr.:.upe vao den }"'I ran _
sc~en en Hollandscllen Ichollwbnrg ia reeds rondgezonden.
De aeademie ran Becldende Kunaten alhier heeft ina •
gelijk s een circulaire rondgezonden, waarin zij een plan
tot hervorming dier inrichtiilg ontvouwt. Haar beetuur
wi! cene ern8tige poging wageD, om degelijk kunst-industri •• l onderwij. te doen geven. :lIfet velen erkent
het, dot knnstnijverheid, welke de gebeele reeka van
ambachten met de be.ldende kun.tell verbindt, len
onzent kwijnt. De voortbrengselen ODler nij,eren kun ·
nen, wat smaakvollen 'orw en versiering betreftJ den
toets 'fan vergelijking met die van hAt h!1itAnt"1'\d
ni(·t dOOT.stD.B.n. Rieronltrent zijn allen het eens, die
gaerne un chat un chat noemeL. Men tracht ODS volk
zijrrc mind e:-heid hierin rOOT oogen te h~ udeD, door
internatiooBie tentoonstellingen te organilll6eren. Dit
is zeker sen ,,·oort.reffelijk middel, maar nog practiBcher is het to bepraeveD, om eeoe kunstnijverheidachool
op te richteu, waarbij d. toepaeaing van het BChoona
op h.t nuttigo geleord wordt. Dit wil het bestour dar
Ha:tgscbe ~cademie beproeven; het poogt eene kUDetschool tot etand te brengen zooal. het weergBloos
Soutb.-Keusingtonmll!enm te Londen dit op zulk .ene
ilinke, groot.ehe .. ij •• heef. ged •• n. Bet wi! sieb 100'
dellen &anschaffen, nag or.tbrekende leernara soeken
of kweekeo . .In een woord, bet heeft den vaaten wi I,
om cp een beteren weg te komen. In de eerate plaats
ie dauro or eehter geld noodi" en dit poogt het be·
etuur r.e Irrugen
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Rijk, provincie en gemeente.
Mocht die poging olageD, dan tal N.d.rland de
eerste kunotnijverheidaebool binnen lijn gren.an .ien
verrijzen.

erg Ycrach t alB gij he t waar .z;oudt kunnen vera~btonr
Ik:. verr.eker U op lllijO woordH (.\.ede ro lettergreep· met
na'ruk nit.p,.kende); ,or best ... t ill. Engeland geeo
800rt yau mannen met w-ie !LeD zovveel m~delijtl en
woet h~ bben ale met e.l'fgenamen Tar. eigendommen.
Wij kunn cn niet we rken en Behamen on8 te bedeler.."
.lk wail nO..lit ertgenaam van lete en kau het dua
niet zeggen."
.Zeker T.()U lk e-en gclukkiger jongen gaweeat zijn
en dan wluchieo oak iete waard, wanneer ik iemand.

Door deze orakeJachtigo oihlugt .iet hli er slechto
voldRan uit-, nlaar zet dit pnllt niet t'erder voort.
.Bet gebeort niet dikwijl. det pal'" en ik ,am.n
~en luclJtje 8cheppen; wij meenen binnenedeurs genoeg
;,an elkand ... gezel.chap te bobben."
~ llij i. uw Tader l " zegt Esther ~rij 8oippig, een
weinig O'l'er hem nit baar hlimeur. d.aar hij haIr 'an
baar ••It..rtronwenberoofd heeft.
flk beb .Dimmer kunneo inzien welke aanspraak op
zie, dunkt my, my zelf asn een stamper en vij.ol in
~D chirurgij!jB.wink.el at·atnp~nH (lagchende). ,lk. tou
eerbied dea in gplegen WB'," antwoordthij ernstig,
.integentleel verbeeld ik mij dat ouders .icn bij hun
dan kana gebad hebben, d~t men ook om mij zelf ' .au
.k ind behoc.ran te overllntacbuldigen, daar zij het, zan ..
mij hield , al rook ik vrij wat oaar pillen en pleiote.. ,
der durtoe ' .ijne vergnnning te .rageD, in zulk oeno
$erwijl ik nu, wanneer ielllalld .rolijk Daar mijkijkt
onaangename ploats bragton, nIl!- deze wereld illl."
of ieto beleefd. tegen mg zogt, altijd deok: het io uit
,Onaangeoaam!1I r08pt , EsthE'f, terwijl zij hare wijd
trek naar :Felton, niet "it liefua voor mij."
,Gij moa.t incognito J.ven oooaia de Lord .au
goopende ""gon vol kinderlijke .erbatingn•• r hem
, Burl~igh . "
~k:~ert: I ODaangenaam vo~\' . uf long en-'I
,Mooi , .ildet .gij zeggenr"
• Weet gij ...01 da~ bij mallr. een landschapsch!lder
,,'Nocn, seki r niet - en met ~en over,ioed vab
...
. . f .w.e. t gij ....1. dat. ik eeD8'. nog :n.iet . ve.le Jaren
geleden, d. 'belagcb.lijk. gedachte in mgn h"ofd had
~ld om haar aangenaam 'voor u .te ,~akenr!!
.Maar ik bell geen o,enloedvan geld. ·Waarschijn.
<!at man eaD w.cini"je goeds in dowerold behoort to
lijl<- sal .ik bet bebben, wanneer ikte, oud ben om er
berr~a'tlJl en ultffiYoerO.D( Dank sij .de . hu!p ~n bet
"",rboold van Sir Thoma .. ia bet mij ..ij good gelukt
lete om te ~ ••n; bij i. or, weet gij goed genoeg ' to.
~og Mrtig joat Janger te ·Io.en:' yol eorbied naar dell
mg un .die be ... nBCbim. te bevrijden . . Ale ,m~D mij
op den jODgoteo ,l'gonderrraagt, hoe ," mlln .1... n
breeden, b1aauwen rug
I!ir Thom .. knikkends.
• HeI; m~t veneleild 'agn op d. aehoenen vlio doo·
lleateedbeb, kSDik· oeggen dat ik in Noorwegen '0 ,
lIigo weinigo bef-reD, in A.lb&nia ..,no gooda m.nigte
de. III""""h"" t,e wachten... • zegt Bot.bor . • enweioig
. ilter, . "
~' . • '"....el .... ~1 ~ wil ik geloov.D;" Mgt. ,St. .Juhn
aiel: knieht;· ; bet ill meer dan ,erreleDd - h.t i.
...t en menigmaai eoll be •• t >all my .,If gemaakt."
Yernederend. Denkt gij d.t ik mija sig•• lo,on niet .".,
• Hoe b.bt gij d.t ..... gelegd om oeD tot ,All . u
~nH
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SamaI'3 .ng.
POSTKANTOOR SAMARANG.
Slni\ing de. Engel.cheMail via Batavia, Mont"k.
Riouw en Singapore.
In de maand October den 7 en 21.
• November den 4 en 18.
• December den 2 en 16,
FranacbeMail .ia Bata.ia en Singapore.
In de maand October den 16 en 80.
• Nov.mbe. den 18 en 27.
, December den 11 en Iii.
Het nnr van sluiting i••teedl des namiddags Ie 6 ure.
Intnaschen wordt aan bel.nghebbonden vrij g.lateD,
ook op andere dagen bunne brieven aan het poetkantoor te doen bezorgen. De doorzeDding haelt et.ede
plaat. per eerat-ertrekkende post.

Tl: WILLliM I werd onlangs een inlsndsch-militair
ter dood veroordeeld.
Toen d. man gratie "oeg en kr.eg, ....rd d. Itra!
veranderd in zooveel jaren kroiwagen.
Alhoewel nergen. in de militaire wetteD staat dot;
een inlander !!,een Ir ..nlw_so'nlli;raf mRti" h,ililoo.u , " .. ~..l
die .traf tach nooit to.gepaot maar volgde men .teed.
de gewoont." inlanders, dwangarbeid in dell kettiDg
t., gevell.
Da krijgsr.ad t. Willew I door de gowoonte al .... er,
begreep de kruiwageDstraf voor dien inland.. wet,
en sloeg daB rom den man eenvoudig ~en kettillg om
den hale.
Ais kruiwageD geetraft. werd hij naa. d. e.ntraai
gevangeDis alhier getonden, ,,"oh de Di.ektenr 'A"
die inrichting beweert1 en -ter~gt) dat met den ke"ing
ge.traften bij bern niet te hoia hooren.
A.TJ'ERNIEUWS. <1 Sept. O,.r OlehKarang oit·
gernkt olet 2 kolonne8 in front (2. en He) en 1 in
reserve {3e).
Na eee hevig vnurgevecht 'an de recblerkoloDne
den vijand verdreven en .ooruitgerukt naar d. pluta,
tegeno l'"er he t;" bi\'"onak. van ueneraa! 1"el m ,t'ebrual'i ,
waar bij overleed.
D. linker-kolonne l1am eenige ,eraterking.D,."ndor
dat do vijand .tand hiold.
Des avonde een zeer uitgebreid bi youak betrokken,
dat door den vijand b •• ig beschoten w.rd.
5 Sept. Na een 1;ear onrustigen naebt, oogoQnen ene vereterlring op te richten aan den rechteroever del'
Koerong Tjoct.
,
Het bi vonak wordt v.rkieind; bet terrein .oor zoo·
veel noodig openge;'apl.
.
D •• ijand tracbt door t<> brak.n, maar wordt door
het hevige vuur terug Collonden.
zelf to maken?" bare ooren spitaonde.
10 I da.t is om het even; het i. eene domme g-e..,hiedenio zonder eeDige aardigbeid en ik ben nog
niet &00 rer in bet luffen gevordero, dat i:' oudt!
l!lannetjee-anecdot.en omtrent mijn eigen peraooD zal
yertelleu . Hierheen, laten wij dit hek indraaij8D en
een korter weg door het park inelAIID; hij ia koeler
en wij knnnen op een heerlijken galop onder de boo·
men rijdeo ! I:onder, zooals wij nu doeD, in bet lolla
legaat fan bet et:of van Sir Thomaa en ConDie ta

ge~:t~'

da~

_ maar _ i.
niet nij geyurlijk ?" werpt
B.th.;' b..luiteloo. <eg.n.• l'aarden r.etten bnnne POD'
ten jmmera dikwijilll in k-onijnen·holeo J wllAI'door £8
i!Jlmelen en hunue beenen braken?'
,Dikwijls; ik loa bijoa m".ten aeggan on'erando,·
lijk oek.r," antwoordl St. John lagcbende,torwijl bij
het hk llIet het hand •• t zyner karwata ·o pent.
Da _hie, veerkracbtige, groene gl'M,,"l"Ond i. ot.l•
lig .angen.mor dan de hardo, brnlDacbtig w,tte .traatweg. Zoo denkon de purden er ten minate o.er. terwill IiI in een leyeutiigen handgalo!, ull8.>hi8 ..... . .Het

I

b..•• ielend. Win. dje . .. rfri.cht de &ango"g. ten .an. r~der
en ryder... komt tot hen ala de fertrooetende
wovrJen des bemels tot oene .iel in het 'age,o~r terwijl sij onder de boomeD voortaDelleo, DU t'n dan
bunne hoofJen bukk eo om wet met de g"""te, laag
".il4iie.preitl. takken in "Draking to kO'."OB:
.
. LagcbeDde, fluleterendo, half ,o_bnkl, salf goo'.'
IIlnde .
., koek sij zoo b~minnelijk toeD · tij;

i:! ·=ij~:uY~f:r:~~: :irJ':.

regaerdo;
.1 aijue ....11l1dtcbe .. rdiell8te or ~...,..
bebbea '-
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6. ~~W,~ad;.sd~8;~.Uib, " .~~. B.B, 'sljnelijM Y~rIatIiD . e~·, ~~.~ ~"etJmOdi'.~.~~it~fge~~U;~rtijci.t.n~nt~
· 1 ,·. iaeer.AIII' ;~~~~~~'
0b
o.,r/lege"o..,
. .
; ' . ',' . . "
.8 ,lII, eli,g,'Og. , I.n..... t.a. r.oe.p.,n. Z.,.o.
ge.beugen -.
Jll~. .. 10
. "d,. '1IIUr f6ll
.. ,.
t .". ' .t .BIl.,'"elle .~. fe
..•..•.• ObeppOJi'
'. '#' f'""gonferDem~n'
¥eMs. wa,d hier gllkren nach. mel de. • .Ber,",g . tiloh el '
den ,krantle.Dle.e.r .
"aohten• .dat men
1'ijt1ljli8lP:""li.~jh'!,ft, d'""rlt4bhlttf'.6ililitn-:,

8n f,erDlelt aeruge rijendelijke ventlerlringellop korten
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rSept. L.st gegev6D .dli ,hlli'm(in den bmpoDg te
BerDllrd" de tijding oohaogen. clat;Patata dMng Pa: ' d h h td
d h
I
eli d
II
muten
'5"
verbrll1lden waarvando.o r . ellen gretig gebrnik; wordt~ga.enSerao8 .claeng M,,!,ol~.; belde ..ons!~oB, B..
e. er aa e. ge ,ao ten"ule 'ng, " '. oor. OUC!D "t:' , . - ', ~ wOr8I1::geb01l,wd, : De'~ti/lbad
g"mllkt, omdat bet niet verbranden ~pdo fonge da·
die Sioh met ~Il:lge .olgebng"" op de Ltrltanroto
warp . in de Wetg"f..ndeKaniers vlln Dultiec'hland., . d4hk(lI't~a ~ 18'1l11Ul
8au'IlIIcl81S.oensono
gOIl den vijaod ouder gewoonl ••80leldlDg gegerm had,
.ersterkt hadden, do~~, do bulptroepeo .an· Aroe Ta·
Itali;;. Baden eo Frankryk inhet leyU "erd geroepen,
den d,artOO; volgella b.~trs~t.ai; , ..n'69;
ijee YIUl
.ichdiarteoeBteleulnadatvrijervoorbijwarengetrokken.
nette ~':l 'farollo?g b\lgest..n door e.n .'~ra~ole ,?n'
all no~ olet.gebeel.ergeton bas.hon"". Bo. da.'1 h"b.
81lbaieliedoor debstr....ken8t.ten ...ordon !lijgedregen,
De veraterking .vordert zeer lange•• m... .'
"
.er.~I1I.~talfen, .~o aang~,al1en nB Lokhmmmg d.'er
ben wU welh.bt heden .nog ,gele~Dheld om, al is. he'
"aarvan' ~1Ib..derd~ in. Deg.en jaarlijkachetermijoenzoll
Het; terrein is .oogoed ·als opeQ; .~e vgln~ .e""'\1moeIJel\Jk. h?."gte, waarby geQoemdetweed"engl be,d.
k' h t
b"
d ' hUg t tk d'
d
&Ito t
h t
.
dart zioh, maar .erontrnet.ons .an t~d tot tiJd, RuogesDeu.eld"Jo. . .
00 In • voor 'Jgaan,op e gewlC '. e a aa un IlIe1l"0' en g
r ell ' , II . . o'erlg,!naar . 811t.ng "lIIhet
tige noobt.
.
' Volgena ~. verklarJog .an een ge.angen ge~omen
.ljde der St. Gothard a&ogelegenbeid te wij.en. Die
,yoorlochrijden Yin. deD .onleg ¥~ den groo~n tUDnel.
S Sept. Verke1!niog o!,den linker-oever . der Kg.
yolgeliug, dlO B. B. van voedael eo naohtverbhJf had
raserve is noodzakelijk; de aak heeft tocb aene vrij
. Een MHtoebapplj werd gev~rmd., de uitvo.ering
Tjoet,
.
voorzie~, ~ou B. B. bij het. la.t.te tNff,~:' Ie Malakka
luge lijdenogeoehiedenis; WaonaD, l•• t het one nll , der worken aan deoonderneme. Favre opgedragen.
(B.rgd,atrlOten) aan dokule . g.~w~nd. · "'Jo, ::w~ardoor
reeds' .eggen. de 'Iaatete hoofd.tnkken nog ,let lijnte
Met iogenomenheid raadpleegdeD ·.elf' de ' 'uiet
JaloliBie do , metier . laat oieta te wenl.beo overlg;
eensga.iodheid weJ; gezondheid.-to.stand .. al bij lanhet loope':l h~~ , !haDo. n0f;: , mo~u.hJk Isoob'Jdleoelfu
b, ek gOlteJd, OlD de eenvondige red~D dot zij tot' ~e,
betrokkenen d. maaodelijksche bulletio. 'an den
gor verblijf zeer Blecht worden.
gelegenh81d z'ln Jooge e eu gohord.te &000 Kond.ol';,
d
Bij de kolonoe betre"r! men ~et, dat er .nog. geen
die altijd z!in' ~4dor, .erg..elt, ruede &aD de rcgt~r
en nog dor loekornBt bebooreD.
.trijd. die io de iogew.ndeo der aard. door den
t I
"
d
"d d
h d ~e,d ge
borat gewood Z1JO
Inderdaad, d. bedoeld. spoorweguak zag eindelijk
meDscb tegende ,natullr , WArd ge.oerd, leder .. dier
f::e~~~~ratoZ~~.:nm o:.~ v,~~:~ .. r:;:u;:nt:nd;~n.
•
M.en z.gt dat;
B. nu hoogoloo. nog ies ofz.v~n
reede io 184G bet Jer.llelicbt. Toeo toeb ontatond
bnlletin. toch bracht niet' al1eeo ' hef berioht 'e eoe, '
E, iijo ••Ie gew~ndeo; bet,ekkelijk weinig .ware .ie·
met kri ••en of JunBoo gewapende mann en heeft, dIe
het eerot. piAn om Zwito.,land, door middel ,.n eeo
oieuwe zege, mnar de hilJd.rpalen w.ren oolf. &all'
ken.
helD nog aanhangen. net ware te wenschen dat do
of meer recbt.'reekBche lijnen, met Iialie te .erbindeo.
zienlijk minder belangrijk, dao mell,igeen aBn,aokellJ"k
niter~at. stijfhoofdigo Kr.ong zic~ nu einde.l.ijk beraadd.e Zelf. hadden de kentoo. 8t. Gall. Te8lin eo Orauw· w.01 had geraamd. En de ' voldoenl·.og a'teeg', n.~rm· ote
Ol·der · iogetrokken, waarbij bepaald wle, de hui.en
,If"r Atjebers te eparen.
.
ep,- tach aan bet g,ouvernement o!~rgaf; .. ~lJn lot, WI]
..
B.weegredeo was bet groot aantal .ija?deo, ~at, zoo
~Uo or •• n o,erIUlgd, zou d!8gahJker ''In, d~n hat r.n
bunderland met dat doel eeoe o.ereenkoniat gealoten
Ie ..rbeid vorderde. Maar
het scheen, door bet blijven staon der bnlZeo u,tgelokt
's. Ma.r hoe hem te o.erlUlgen?
w.o,bij lat.r .elf. It"liii - toenmaala Sardioie,- toe·
De. Waho ist kar., .die Bell' iat lang.
en aangemoedigd werd om te traehten on. nog terug
_ Na.r Olen ,.rneelDt, ~eeft het rusloloo. ,ervol
tr.d. De lijn zon van hub moer Maggiore o'er den
Kwade gerucbten begooneo .ijf ma"n~en geledeD
te drijven.
gan van Kraellg Bonto Bunto en zijnen aauhnng, leLuckmauier nn.ar CODetanz loop~n. Hdt Zwitserscbe
in de nieuwsbladcn to spoken. We! stemden zij fol.
d"rom goede resultaten opgele.erd.
Bond weigerde eobt.r do intere.teo vau bet noodige
~ekt n~~t met. elkand, r overe.o. doch 01' ....n p"nt
9 Sept. 2 KompagnHio (Ambonezeo. Jaf.o~n, E~.
ropeeanen) belast met het verbrandeD van hn",eo ,n
Daeng Patappo, eon zyoer Btoutmoedigsta en ~o'
knpit••1 te wllarborgen, en zoo bleef de ondoroeming
hepen zy alleo te zamen, t amelijk d;i&"p, aat de on.
Oostelijke richting VaU het bivouak te Lampong aan
trouwste booHliedon. been ,.ieb met .e. volgehngen
aileen op het ropier b •• toaD.
derneming ' krank w... De orgaooD, dl'e de 0"'CI.8IlS0
don KoeroJlg Tjoeb, rnkkeo 's morgen. uit, ma.r wor·
bij den komm.ndant dor tr"epen te P.ngkodjeuo aan '
U1
den door den vijand togengebouden. die nilotekend par,
gemeld ell op do by d. bevolking in dit gewe.t ge.
Opnilluw wao or - n'ettegenotaande de ninoerba.r·
lhrei dreegeD, opraken dat aUel ~ o,eree~komstig
tij trekt Van het stork doorsnedan eo bedokte terrew
bruikclijke wij.e, zijue ou,lerlV"piog aangobo.leu.
heid van bet piau. door het gelu~ken vao .0ortgoHjke
hnD~e roeping - op de m"".t oteltige wijoe . tegen
an ~n8 ean belangrijk verlies berokkeot.
.
Men wi! dat deze krijgeuverate, met een der zon~n
wcrk·:o in Groot-Driltanoie, Frllnkrijk eD It .. lie W88
tut eiDde~ijk. do bt'stuut:'uers ct\Jr Maate;cbappij zelye~
De vijand verzamelt "ijne kraohten om het blVouak,
van Kraeog Bonto Boo to, de aanvflerder zOlUle geweeat
gebleken _ geen sprake meer van de task, tot in
! tukegewi18 cle
I..ekenteoie kwamen ull.ggeD, dat dDlftar BCbijnt ten laahte in tlsntol a~ to Dem:~D~. l.eker
ziju van eeDe bande, welke OllZ9 troopeu in de u1B.l\ud
,..
d
~
...
wegens bet verbranden van aUe womngeo; hU IUdt geJulij jl. nahij de Tiowa.rot.en b. stooH. .
18~ I een v.rbond tu ..cben zeven hoton. "or geolo,
,erwezenlijkiog •• n. bet oorspronkeolijke plan 289, io

mn

lIii ...

B.

brek '_
S-pt. In de Zu,.d-O"Bterll·n,·e (kolonel v. d.
v
1o 12 ~

denDestagnOduvo,.rcOeuzr.kv."orlareldk.t .rhedoepnten":,aI':Pn.angkadjene O'"
"
~ ~

:[~~~.n:n 2lt~:~::::a:!~d~0:;r:;g:.~:::0~·nvallen op

(M. Hblrl)

Devijand vnurt dikIVijls uit lill.s op bet bivouak;
hij werkt Ban eone linie teu llOOl·d.,1l van Itamjong,

sell EEPS-B ERIC II TEN.

;:~~ ;.~ttr~:~~:·t;~~dt ~,,::~o~~houdeD'

maD:
niette.
genetaand e den lIen de regenbuien tegonnen. D!3

f:g:~~~::.stoestand is bevre Jigend. j' bijoa gumtig

Het terrain wortH opcngekap t. om bij oplO.r,eil
der kolonne &an de bentoog, 01' bet birouak aa nge-

:::~et :::~:~i;;~:;~;:r:~~:e:p g~~:a\ti";:roe~:~

::::C!l:~a~:n :::td:!e~e~~~:;, oe:.. e;,ij~~oJ:~r:;~ki~~~
Se~t. ee.oe uitgestrektbeid vun p ru. 10 ,ierk, palen

HANDELSBERICHTEN.

ale veroverd kon be.cbollwd worden

PRIJSCOUUANT,

12ecSbOtPert. hD"J.olakDOgIO"f,.nereblb,.tf'troe.nk;ezeOen!!dh~:orlridjkt dboi:roubo.kt'
op!!:em••kt door de Ran,lel",Vereeni!!:iug te S.lllarang.
,::.
n
, , "
"~
dnt
,allen van veel regen, d. n.bijh.i! der lagunes en
G Ocb~ el' 1876.
hAt B8nwezig zijn Van vele, lelflJ verache graven.
KO]'.FIE, Gawone b. f 40.- 47.-

M, i;;(:I " ... tl UfU.,,uUti i~ll ~ ... u ........ t' ... 6 ....u. 3 u

' ''' .::. ~ "'.~: "- ...... : . . 1.

te r:chten zijn? De Baeginezen en Ambo~ezen zijn
.. m.er dan geBchikt toe.. Doch .d .orover ~~~e~:t.)

MAKASSAR. Uit de Noord .ijn in de pao.laatote
Ilageo de volgende belangrijke berigton' aongebragt,
waamit te .ieo is dot de ' kalmte da,;r eon8 door eene
met .ueces beloonde doeltretl'ende bedrij'igbeid is .er·
vlngen.
Vier of vij€ dagon gel eden hebben 27 aaDbang. liogeo

om r.ij" geheele bart in <en kUB te verkwioten
op hare yolwaakte liPl:"l3U."
.Heel'lijk! Ik: ben nu volstrekt uiot bang; ik trot·
Be ~ r· de konijnen-boLeu," roe~t zij met eene enkele
adewlooze .pauv.e t·u69chen dd woo ruen.
La~t niemamL juichen eer 1.ij buiteu hot bosch zijn.
NQanwelijka zijn ,ie woorJen alln haar mond ontglipt,
of l:, cn9kl~ps -rijst bijua ,,1sk vour htlU'.!6 yooten "An
nnde,I' de zsven foet hooge varan waar zij gekrop~n
hobber met plotsf!Iing geritsel een twintigtal herten
op, IIprlngt met dUDlla g~bogen knieeo. eu vLugge bevalligbeid door I,ot bo.oh weg, dat .eo nooping v.n
eon ' graot wond wag heeten. De metrie vaD Eather,
door die plotaelinge verschijning vefBcbrikt (v ~ Ie paaritenEijn bang voor berten) wijkt ge"eld;g te. link.r·
Viijd~ ·. Ul~, buigL daarov den. kop nan bOlledon eu bl!'
eiut ,ilchteruit t. alo.n ••1. wilde zij .ich zelve uit de
bllid bevrijdcn.
• Pas op! rae op ! Houa 11 va.t! Houd bur kop
op !" .scbree[l~l; St_ .Tohn in grooten angst.
Tll bet~olgen<ie oogeQhlik reot de kaotaoje· bruine
m.t den kop in de lucht, oitgeoette ne1l8gateD en te·
gell. Jj~te voorb~euen heeu en wader.eHngerenden ten·
g~l;. · ~o:nder berijdstf'r hem voorb.ij. BiDDen eeD~ 8e
konde. 'is bij afgeetegen en tor zijde van den boop
bl6aUW laken die zander beweging midden onder de
boterblaampj ... ligt.
,Ik ben nietuooo,; legL de hoop, .iob opbeffonde
en can' we! :6 waSl" ·Y!ij m' oeij~l t keD ({HmI8l·b tot bem
opoendeude. ter\V;jl hij orer bem of OVel' baar leuut
en . • ijn ve!brand gelut dnor de iiitento
v.rbleekt
WOrt1t:
~ Kijk toob niet &00 .. O:Jitateld 11J
• Goddank 1" zegt ]'ij , naanwelijh ad.mb.lende eo
god'frnohtlger dan hij '.ijlle·' gebedeo g.woool~k Oplegt.
, Toeo ' ik Ii lao gebeel ala eeo klomp"8 liggen, d • • hl
ik balf - a i" (DIet eeoa rilliol). nik wtel oiet "at

.,0••

::t ~:';;!::~:t:::·:o:i~~tote:nl;~!~

En zoo ook heeft de algemeene .oldoening van wel::ak:~or cen nog grootere wiiiwoedi~ heid plaats go-

een niouw tijdperk bionenleidden. De Noordduit.cbe
Bood eo bet HaliaaDsche Koninkrijk noodigden name·
lijk het Hel,etiaehe .erbood uit. een eindplnn 'a" te

D. MaalBcbappij .erwijt <leo ondecleekenaa.. van
bot tractaat, dat zij bet bedrag der kosten op de nu
nooclig gebleken "'m van 280 millioon hadden mooten

een epoorwog door den St. Gotbard koo wordoo gek.. ·
zen . Weld ... voegde ziob ook het groothert.,gdom B:deo
bij die twoe mogendbed.n. De .tap dier Staton wa.

termijoen in pla.ls .an nur , bet eangenomen stel",,1
betaald, 8) millioon aan intereot zou moeten denen.
Wanrom echter j.iot do betrokken !lIogendbeden toeor

des to gewichtiger,

doorzicht dan de MaatEcbappij badden mooten tooneD,

i,~:~:. ~~: ~~:~~i~~ g::~. K;~:e~~:',~::r n~:~"~:I.a\'i.. ;~:I~~:;'b::td:ijS!~eno~;r:'::~~I~:::or t;:c~:"ru:; .~: ::P:~~:;d~~om~::a~::I~k d;c::'::~:ap~ij, j~rl~::::

A a n g 0 ko men Pas. a g i era.
rer N.d. Ind. Stoom• . Bentong. gezog,oerder Mop·
pell [5 Chiue"e!! en 12 Radjie..

hn*.:na:::~~fEI:ken

plaat. "an 187 millioen .ou kQateo, ....1. men in
'69 lad berekend. Het rijmpje.
Leego ki.too
Maken twilteo
heefli Olen on8 reed. aOD · oDze wieg voorgezongen.

bij wolke .ich nog twee spoorwegmaatscbappijen ,'ueg'
den. Alweder werd een zeoj.rig Ilid.ak met allerlei
ondcrhandelingen tUBlJcheu de tweede Gothard~U!lie-L
d
b:u
Bohland, op het ein'Ie der rolland Ma'lrt 169, de zaak

:~~:z::~

SA1>IARANG.
A 8 D g 0 k 0 m ellS c h e pen.
En,. St. Bentang ge., MoppelL van Singapora.
Ve r t r ok ken S c he p e D.
N. I. Bark. Caue.oi. ge, . illeij, r na .. Candal.

(Toengo) iva, ook bijU8 goreed, toon den 12.0 Sept.
door cen (uitlDuntend uitgeJachte) aU goe(l mtgeroer·
de manoeuvre de vijand anuzicnlijko r.thezen aan

ee~~.w~;:t~r~~~g~~·~~:r~;~:d ... n gebouwde ],flIggen
13-16 Sept. Asn de ,er.terkingeD wo, dt laDg ... m
few-erkt; de ,oeding i. boi' eogewoon goad.
Aao het Roede Krui. dient welgemeeoden daDk
die L.,ij\d;eri;~~t<>~~ther°X:~l'1~oid~:t di~ ~tt~~~~el~~~~
bivouak dragelijk te waken. (§) Oak de ollicieren m.·
ken van sommige artikel. gebruik, wat huo bij d.
langdllrige communicatie met Kotla Radja een groote
i. echter helaa3 merkbaar .erJUee.derd (tot p, m. 12?-6)
De vijund beeft er genoeg van en laat de kolom:e.
met rust; bij i. bezig, de hmponga, die de kolonne
gaat nemon, ledig te· maken, en do.rin .er.terkbingeo
aen tli leggen, die hem e,enwel weinig luUen .ten.
ria~:~" vond in de K.mponga .eer .eal icheepsmate.
It; Sept. is een troep Aljebers door een troep der
OD.eo arge.oeden geworden; de eerlten, ge.n uilkom.t
Eiende Bloegen zicb met de kLew&ogJ door, maar leden,
.,enals wij. een groat verlies.
De Iraosporlen worden oog steed. donr een oove.·
an~;:r~:~,~ :t:~ o~~~~ ::I~!:~ t:t~:}! aan een
benda, die •. ,o.o,r on.8 b~t, . t,arre,in, ...v.e"ilig., .bo, ud, t, : "Z
" ,o.ll,e,r.

ten, tot bet voorber.iden van een ontwerp. Z•• juen
later wa. het aaLt,1 kantou. tot veertien g.klommen,

SUtKER, ':~.i~· ~~t.t~g 1 3;/:OiZ~' ;o;r[
middell-llumme..
StroopBuiker .f 11 ba,i. no. U
INDIGO,.f 3,25 " /3.7,.
1l:0]iHIUIll~N", It.\ Aflort f 0.36.- per 'ii!

aangezien daardoor tovens, niet
door de ZIVit•••• c':e Regeering, die daardoor in eeo
weinig verkwikkeiijken to.Btand .ou .ijn geplaatot

wordt niet ge.egd. Waonear 1D0n eene goede dud
heeIt verricht wenscht mon aileen te wezen; bij het

geworJeD, toaar door de drie buitenla~d.che mogeod,
heden het pleit werd beslecht, dat do ,erlcbil'ende
kanton. de. lando verd ••lde. Terwijl hier toch de St.
Gothard werd lerdedigd, stand men dasl' den Sim·

b.drijven eener slechto hondeling .iet men dureotegen bfar medeplichtigen uit. Zoo ook werpen de
Duihobe nieuwsbladen de oehnld op de lIr.... t.chappij.
en beweren bovendien. dnt de ollderi eekenaars 'an

pIon, elder. weder den Luckmani er ,oor. De St.
Gothord.VoreeoigiDg leverue nu, op uilnoodigiog vaD
deo Boods..ad. bare plannen bij dezen io. De kosleo
der lijn werden daarin op 16J-165 millinan franeB ge·
roamd waarv .. n 90 millioen dO!lr middel vaa BubaL~z.~~~~a,:a,!~o:~;:t 1~ ?~~~t '~07~:O ~:r.~~~.L r 7,dien >ondeo moeteo word eO .ijeengebracbt. Dat
voor com,umtie.
, p l a n werd aan de betrokkeo mogeDdheden ooder·
ROTTING 1 k / U
.
"orpon, tegelijk met de technische ontwerpen eo het
.'
S:= :;' ;ic'l
voo,.tel , eene .ameokomot '-an gefolmachtigdeo ... n
Wi,s.lko~r. op Holl.nu 6 IUd. dnto, 102 a 101% par·
Zwitserlaod, den NoordduitBchen Bond, It.lie en B.·
tikulter; 101';, Bank; 101 Faktorij.
den bijren te toepon. En die vergadering had werke·
Iijk 15 !>eptember '69 t. Eern pl.ala. In den leop
dor berand.lagingen ""nd oak Wnrtembnrg eeo gBlol·
maeblig~e. De internationale eonferentie, zooal. men
"De I.dig. hnken balctten bet publiek to zieu"
ba.r gemeenlijk noemt, ko.. nit baren scboot eene
Van die Ilitdrukking bediende lieb oenOllOl iemant!,
afdeeling, .... rln ieder de. belrokkeu StateD •• r :.am aao te duiden d.t de .chonwbnrgzaal ledig wns.
goowuordigd .aB, en dis de lecbni,eho onderJ.den
Hehelfde 7,ou. ruen van de "aIr van den spoorw6J
\"'&11 bet pion bad t~ onderzoeken. De .fdeeling ate Ide
door den St, Gothard kuoDen bewereu. S.dert .en
lelf .en ondenoek in loco ir. W'ij dtokken opzettelijt
paar m.. ndeo , en intonderheiJ sind. de j --ngat. we,
op ],eide punten, oe zijn immere van grovt gewieht,
ken, gewageo de nieuwoheriobten va~ BelD zoo dikmet bet oog op de later geblekeu misrekeniog.n.E.ne
werf van uet banoemen van oomwi8sien en onder·com
andere afdeeling der conferentie bad de met de 6'1:-

2: :'.

bet ,'erdrag aUeeo den bouw ,an den tunnel hebben
willen venekereD, Aud.ran weder beroepeD ,ieb op
de vrij rekb..e bepaling de, overeenkomst, krachteno
welke Zwil •• rllad oiell ,'"bonde,. beea. by de inricb'
liI:g der :Msatscbappij, de hoodige m••tregelen door
den Bondoraad Ie doen ~em€n, om de uit>oering der
ooderneming eo de v"rvulliog ,ao de io h.t protocol
der conferentie ,' •• tgeat..ld. v.rplicttingeo te ..orKo
keren. W hebbon de htr.kken mogerdbeden, althan. ollicieel, tot heden geeo dier gronclen ingeroe,
pen. doch !Iotis vrij zeker, dat ,ij efenmin zee. bereid.
zullen wezen, nieuwe offe.. VOQr den sponrweg te
brengen. Doc~ dan lal niet aUeen bet reed. door
de aandeelboudero g •• torte % ..n het kapitul _
betgeen de mog.ndbeJen • .,moedeiijk mioder aan bet
bart go.t - m.ar bo,eodieD de reeds ' door de hi·
tenlBnc!.oche Staton betulde oommen verloren wezen.
En bahahe dat de Zwitaera..: be regedring moeialijk,
met het oog 0, ' de kantono, wier belangen vcoleer de
SiwJllon of d. Luckmanierlijn oi.eblen. io baar eigeo
ben .. kan taoten, indico de •• zelf. daartoe geooeg gefuld ZOU W8kll, IOU zij bet uaartoe betrekkelijk bet!!lll.it bovendien. kr8chte ~H!I 3f't. ~O rlA" Tlipnwp. (>(lnA't-l
tutie Ban bet rei~rendum · beb: oroo to ollderwerpen:
En hoe j ,ng die groDdwot ook moge weoe", toch
bezitten wij reoos mon.t~1"H gcnoag Van de weinig
aauhekkelijko vrucht~D~ e.ie zeUs op Zwitserscben bode", door b.t JadeJijk raodplegeo der Datie worden
voortgrdbracbt. Inmiddels t.ijn den Bondn.ad een
_ULa} planneD onderwutp ,m geworden om de uak
... oJe, op de been to Lr.ngeo . Al d' 8 ,oorsteUen _
.... rlan ecbt.r eon aantol un bet """pNokelijk onto
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baal Java kotfie of e·~n vat pe~roleuvm va~ Penn8ylvanie kennen, waarlijk oi.t meer weten waar"an zi] zich
bebben te honden. Imwer[l. ..commissor·a,,1 maken"
100pt niet aLtijd uita!uitend op vertraging uit. Even
dikwerf blu.cht meu - zooal. bij bet on~.ndig g, bruik
van den oud-vad edat dachen tmuiler - het licht nit, in
plaflts ,'au het heldcrdr.r to doau branden.
Wij willen bep ooa,'en bet luals!e te Joen eD het
eer.L~ te .ermijden, D.arkle hebbeD wij .elf. niet
ik daebt."
.lk moet oeoe rolg.\d. maul I,•• tgebondon wordeD
moet ik nid, ?" .r.e.gt E3t-iler, terwijl zij hrU'e hand met
eene onr.eke:oe b ~ wegiDg liM.l· bu.r hoof'd opbefti. al.~tOf
zij uiet gllheoL lckH W88 uet uUllr ilOg te :f:Ullen vindeu. rU! ~1·. Gerard" ~ terwijl dt:J kleur weder
ft. auwtjea op ..hara lippe~ eu w~:~gJn terugkolUt, -_
Ilk haat h~~l. rljtleu! hil t IS ' l'd~ "3el!Jk ge\'aarlijk ! ereozoo erg all eeu gc,-e(:ht 1"
~ l~V"t'lDZOu 1" stewt et. J -t"lbu t:~eJ terwijl hij, verlost
yan de "p~ ,: oiug waariu by ,'erk(wrJt!, harteliik !acht.
• .En ~ijt g] 6r woJ zeer teker ,a:\ Uu.' ft.ij g.~u leteai
gekrcogen hebt r"
I Zear ,..ekel' ! I
;;J

.We.enlijk f "
• We&eolijk !"
.. Om te bewijuD ~at. zij gelleel ongedeer~ ill, HpJ'ingt
I I.! op; JDa~r t.ooo ~1J .~lt doe~ wardt haar aange1.igt
door een ,etwat p'JohJken bilk •• rwr",ogen eo valt l.ij
op haar boterbloemen-bed terug.
n'l'och niet geb.eel I.eker i ik 8\!hiju h La dowl!J aan
nliju .oat geuaan te b.oboo - dieD Ie, !tebbe. ..r.
drl.laid of verstuit.'!
Z[)() eprekende, trekt zy 'an onder baar -klee<l een.
klc:iuen Toet uir;. Bet ia een kleiue - een zeer
kh..,ine - voet., maar de l&sI'8, ,w8srmed.e Lij uvertrok-k"n i9, ill lom,p ·gemaakt eu er bij:O!l'drieU!aal ta groot
·H.Jf .o ~ d .. t hij er, ala eeu erwt in eene bast, in sou
kuunen sobommelen. hi.t op dit indrokwekkend
o"genbli~ \an St. John .en !igt ge.oal .an teleurelel!ing nit1t bet.eugelen _
• Bet "l'ijt mij ge".lllig ! W •• r ergens i. hij beoeerd?
DDS? F"- •• ebt lijne ,yingen op den dUDDcm:, .rondon
."kel leggeoJe,
l

,11l~ fien ...eillie "~

• Ret 'l'ijt Dlij g8weiJig !" (Gij liet, er il Diet ,eel

~l n i htf: : p 1'1 v .....hlll1"lil ,.tA"n~e !,untAfL eenfIJ a.ndere we·

der do ataatilu.ndige 10ijue der zaak te ouder.toeken.
Zoo k ..am bet .erdreg ..,n den 15d.n October '69 io
de wereld. Indien ,men ook diana genea:& niet k.. nde.
r.ou de inboud reeds Yvor de groote ,"org vleittlD) die
de cu~f.rBotie .ao het "onullen har.r ,el!diog bod
b€lIteed. 'Bichtiog, uihoering, brievennrvoer, trau8portkustoll, allel 'It&! voorzieD. niettegeOBLafUlde het oor.prunkolijke plan . middelo,wijl eene vrij gewichtige
uitbreiding had onde'gaan. 'rbau8 gold bet loch niet

J

l

•• J'8<)beidenbeid in .ijn. klagteo) .• Wat k.n ik er 000
doc. ? tOO hard a1. ik kao naar blli. g.loppe,en eo

tOr.5~~td:!Dzijdo~et~r:ij!:~g a:~;Q::~t·

ell

Gerard t-erug, terwijl t ijo gefast "an san

er

een dom in'
Neeo, dat niet, dunkt wij."
.'ida.... gij kunt bier toch cen geheel •• .'nacbt ni·, t
,ille • . Denkt gij. d.t gij n.... hui. zoudt kunnen
in

r

Leng6t D.t.r bUll moeten rijdeD."

.e.'

.oo

gloeit,

feD, maar zf}nJer ~ 0 UhH' rl~"
1/ \Vilde mij op gt'uu
L·. h.: lUi;1 .d'l ttandl "an aieh '
laten komeD! feel t. . Hlr OlD h.ar to herlumuen ! LeeliJlr beeat! En nu zal zij .tel.ig h.t zad.1 in atnkhn
alaau, maar dan 1.&1 er \fat tt) tool' tijn. Dan ill de
dnl\'el 108!Jl
"Het spijt mij," .egt Rother, met..en .choot .01
onlhoofde planleD teer 8ywpet~et'lIl,h opkijkende.
,Ik b.Q h.t ock, om ul\', "h,il; nu ... It gij op den, .-

tijdun 'r'
~ .Op dHt ,-erschrikkciijke beeet F op £·on beangtigden toon.
t Maar ale ik cr den ganschen weg o\'erl eeons bijliepi'"
I: Zeer go~d," (met afkeer); .m.. r,'· (e-dn weiuigC!p.
gelucbt); lI ik: kBU balr nlat rijdeD; ~ij ;9 b : e ~ Diet.."
,lk it'i1 eena DD.!r hur gaan kijkeD," ~ ~~Jt ~t. Jobn,

te. eo zijn lin ziob ophefiende. "Loelijk be•• t., lij
i. den dlOwwel te .lim af! .En gij bednn. rt u "iat
al~Hig, dat zij bier een winant of twes geleden nog
bij u , .. as f"
"Niet, 10() er ten mlDllte geene paardeu iu de buurt
lijn," antwoordt sij met een· ouebuldigen glimlach,
dien lJij door I.ollue8chYo, vorene en grae met licb
draagt.
Eot-"er b,e8gt ruim een h~f liur door met )f'oe
B!e•• ingtun'. ingezakten hoed uit te drnkkeo , ,io te
r~~6cn) glad le maken, op to wrij'lBDj ruim een kwarti er wet ioO.er gradpruiLje, 8pittrtje, Bcheutje J .. t binD t: n bet bel"8ik: 'fan hur vernielend"n arm grueit.. uit
Ie yll,kkell en een aoder kwartier mel;. to danken welk
aangenum, manneiijk. rODd en open ge.igt ft.
J , ,j1D loeb. h""n - hoe venchrikt dot geaigt ar oikag,
tvl?n '9 bet binD eo rloims-leDgte '80 baar eigen Deoo
D> bar. ..,band.I),. omrerwerpi ., g ontmoetl. eo
b"enel beter ,oor &lIe praetiaebe oog·merken NDe
"~lft ,au l'ijf Joet tieD . duim ii, dan &ee f~~ .ief
du,mc
'
T08II bet .iorde inrti •• MIl eiod. il. liNd Hr,

ijve~

DauuweFjks mint!t:'r daD die 'an den hciligea Antonius,
met b.aren die tlam t>enl!e op l.ijue werllbraauwen IrIa-

~

I' Dan 1111 ik in een man . moettJu ,erandon;tu," se~t
lij, vrij twijf.l.chlig " ..r het manoeo odel ionhode.
• Neen, dat moot ~ij oiet," (l&gooen'le) .
Hij .taat op, ID81lkt den bengs~ nu, den boomlak
loe, .... run ,by hem st~ak. gebooden bad . l/et' die.
he.ft un fete naluurlijke gretige teiging ktegeg8T80
lIo,'r de bl.aderen .1' t. bijleo <0 op t., ett;o . i'Ctdlt
g<bit .n lek soo gro.m ola gNene .... I.n .ijo. ...
• Gij .uIt ..renk.lijk moet.,o toelaten dot ik er u
opotmr," segt Gti1'&J'd, sicb 01ll18sg buigtlD:.le 6D 00061'
d\'~ rand van ~ ...r . bo<d, iu du gNJte, besQ()rlijka
oogen .. ijner gezl?lHu. stareud.'6.
• Moet ik , .. [hare oogledeo "'-'uw n..t.ersloaQde).
:~~~::~"f;lj e.r Teel tegeo :'J

By bultt .iob ~r",or eo ligt bur uebtj ... <ip,
U ij 14 geeD 8imlon. "I' k'l wpfeebkr et! gO&l ~jt de
kluiten geW&Nell. JUDgo trOD"!: •
&aleutien :jaar
'lin gewooolijit;. Diet !.ou Jilt .1. ee" .. vrj .. mea:- llU
It'bijut bet bellldat de oekOGde, dewgebnrtmet b..,
'OD JeD grund 10 I.effoo .n io bet .....1 to plaata.D,
k",ter 4aa aDHN ......
0
(1r.".,j~ Tl'Trol:/d).

.,..U

· 0

I

k
w
..arp.voor
.".f.. diens
'.'.'n.t,U'. ,D
.. 8.tion,..ontuemell
•.aI..... Of d. ion.•. '. n,. lltion.,aa1.. W.. aI<."
Zeit. ook
. ,. H.". .D.d.enge.BI..lio.ht .taa.hein
tk:p7,' ., ..de lailllen ur 'M.ogo. I!iIfNll!l'.
' , .......ZOOYQel. "'.'qpljj
. .'te ".1'
t.'r
eeD gl.'fIot:~eeh
7" zijunu: ill.han· .
'bet
.
lIod he.
steede
b.].
bevredigeD, en .dit wei op de '.goedkooplto
wija.. . •. lader
dnll eener doGl' ~en ~ol1demad~enoemde c?~lBie 'K'fmi~ fluieterdeOlio 1n;-00. : . De Stolcijn is ,heeft hier <!i~, oelletje, eug en.r~elijk, murer slin,
f. .teld,die•. oum.ddeliJk nadat ,I1J den 81JuI~ J~.luu-e
olmooi eeDC nioos. -Hondsebe .fllo.oof-awo..
oak e~kela. verzamellokaleD, ·waa.m geBpalln81l ...ordt
h,'

0,

task, had alillgevangen.ee~e audereco~IIUlI'lehe .• den."- sabi:a,die datgehoardhad.glimlacht:even.
noemde.teueiode ha ... ta d.enen,va.n a d . l e ' · 1 doch sobonk tagelijk Zenothemi. deu uitgeloofden Vilg.
Mogen eeht ••• 1 d.ebe.aad~~aglugen' ten alotto. , '''8 met een 8.baaltje warmen wijn' .,. over' been.:
I
iu pla..l. van .?e zaak onm.ogelgk to make~ . veeleer, I
~ad in "lien deble dend.uk der Domina ,er'"orv!n •. en ook volkomau ••rdiend.
tot eeueoplo.81Dg voeren.d,e. d. verwe?enhJk',ng
het groctsehe plan ..'rz~kert.!
'I" . .
..•.
..
".
- ,
Ten olotle vau d.I kedd.g tal~reel, be'.aI Sabma, dab
men bet portrat van IssuI, Myrrhina's echtgenaot, van

r::v

van;

Mengelwerk.

-...,-------

den w.nd zou nemen, am .ich t. ov.rtuigen. of d.
lie.e kleinen al dan niet volmaakt op den vader geI.ken. Cli~ werd met dit .ritisch onder.oek bela.t,
nadat Cypa••i. den FiloBoof van .iin beezemvracl,t
bohoorlijk - doch niet zander lagohen - h.d out·
heven.
Het inge.telde examen liep goed af: den vader met

Eene Hames-Hislorie van \'001'
achttien ' eeuwen.
door Dr.' W AP.
(V e r v 0 I g .'

Maar ·hoa was de Sto'i"ij~.an dat. doorluchtig haam·
bedg.koillen r - Toeu Sabma eerg'.te~.af~nd va~ haar

. :::. k;~:·\a:er::ilt::n~: I:~:tn::eno;~:
waren. _ z06 geleken ze op elk.ar.

I

~ae:dg;::e:l~:::B R::: t:::fr~aJt)urnn~:u:lJinll~:~8~,:~::,

g:e:~'L~~d:::e

Myrr!lina werJ mid~elerw.~l op haar .~onzen manu·
kus.enlJe zachtken. neergevl~d, en d~ar z~ dorst scheen
te hebbe? .ette me 1 haar .e.n bahJe. met het resta~t
der ezelhnnenmelk voor. dat 10 ean •• Iveren kannetJ.,

I
I

Ii'ke reiowa e~ en .oodoende moe.t Zenoth."i ••ii n
J ~omen .~ek~n iu d. Galli. che c.briolet, naast den
he.... .
..
d
. d
d k I"k
li!fdwerg der DOIDlDH, dlO e e cell e: noo za.6 lJ e
in een hoek nQQ,st de kaptafel nog stond.
Ileraden wns van eeu_ 8anzleDL~k Rumemsc.h hUlB..
Elndelijk:, Zenothelllis kreeg nn ook zyn afscheid,
Alvorens- de lijOi.1oBoof in Let twee f.ad:;-rl g voertLllg , maar toch ook nog eell b()odselJsp van Subina., bij 't
opst.eegl spratt Sabm8 hem na.geno g 1Il tlezer voeg~
h
• .
T h t fi h 'ft
A . t'
eeug.q,an, mt'u. II B
e a ~c tl
van rIa lp~UB
a!ln:
r.
•
I"
,.,
t
118piegel aan Lnis," bij TryphoDj den uoekvotJwoper,
. Lieve ZeoothemlB. Oh. gl~ zo~dt nUJ zoo n ~roo
a1 gereedP" zoo vroeg zij den lfi'osoof, die daarop ant·
pleizittr ku~~en d(lenj - bet 18, JIl weI ~at nIJPo~.
woordJe: II Dewijl ik de hr8~w van Myrrhina wach.
tig en zeker v~61 van n -gevergd: maar, Ik weet .glj
tende was durfde jk geen ooo-enblik VAn buis· maar
weigert mij u;uit iets en lan.t u zalfa nooit la.ng blJnu za 1
er ter8tond 1l!ijn ;erk vau gaan m'nken.'J
den. - Gij !ijt, dRt is algemeell bekeod~, een Dlan ~e~
_ ., Doe zoo, lieve Zenothemie, want ik ben er ijelijk

:n

I

d

au ge ..eefu. en Willi. ook een 800.t v~nkoor••ng
wordt gehoord. waarmet'l. de ramp....ligan. die hier
moeteu lev.~ - zoo't leven heetan mag-dendag
en den arbe,d t ..chten to. ..rko.ten en te verligten.
Eene ,.eer .Irenge. tucbtmee.tere. voert hi.r den scep'
ter d.e, om de mlDste re.den of nietreden, .om. eene
dubbele taak ••n de alaVlnnen oplegt.
(lrordt <enolfin.)

TELECRAMMEN

•

Batavia dd. heden.
Het ger"eht loopt dat Tobia. beno.ma znl worden
tot Resident ."n Ternate.
Alillgekomen het Zweedscbe schip Elisabeth
Dannenberg van Cardiff.

bpt.

~
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Aa.ngeslagen Vendntien.

en,

ZBtllrdag, den 7 Oetober, Executio van in bcslsg
g:enomen goederen ten i8ete vall Palt Dannie en
Moorsidiu in het locaal van het venduktlutoor alhier
door den deurwaarder Fredrikaz.

notbemJl\~sa::r

stond da.u overwonnsn DaRst Sabina,
I d
. h f
die, haren 8luij:, :~.kev::
=:aiie~~~~,S ::~
hem .erloond g J
k 0 b d 't
J
8tr~kB Dog 8chter de wo) en e eil '.

De W J 0

alIe!.", de .. kop.ijzelve.

:i:n:::d:'

a, g .

::e::s:. n:o:'"

....

..

~ehandel

meteen

o~k_ee~1iI

va:

~nthiaa

en

H:brukolll~.11 ~uo ~~t

er is,

here 1JenuthemlS, dan breng het me ook gellJk

dndelijk

,

::::Ig t06vcrll'oUWBn, don aan U-alleeD t mecech en
dierl~evende Zer.otbemiB. Gij maakt u werklijk: a1 meer
en meer bij mij verdienstelijk, edele Wij8geer, eu
Myrrhina zal u gewls niet minder- dankbut,r daarvoor
Wd~en dan ik. - Zij heeft u imme s nog nooit 8augeblaft, zoo min a]s een "an lllijne huieY1'ienden: het
is zooJ n Hlim, lief dier ~ - Alle.en mijn genual heeft
last vaD haar gekef. - J&, zij kent haar lui, door en

door. O"k zult gij u weI herinneren, hoe stil .ich
Mvrrhiua altijd gedrasgt, evenal. of zij a8ndnehtig
to;luistert, wanneer gij my uWe kernachtige vertoogen

vr~og. dan

\'80 cen vriendio, «at een zekcro

gekomen? Ik hoorde

;e~e:r~n:e ~!~:;~~~a ::t u~ijnhe!a:l~:~;f~

arm:e::~tj;k e;u!~ :::~b~8: i:i:,~::~e:~~:r:::: :~:

En

Xenopbon van EpLe8e er een heeft geschre,en. d.t
magtill' narJiO' moet tijn. Ik p'eloof, het heet: Hb min-

_

(1iertje Let g ed heeft, want gij we-et tot!b immera, het

~

of er weer ntet een n'eUw Mtlet •• el! vertelseHJo '. u.t

.DoOr!::I:ig:r:::~~~~ ~:~tn:a::n~e l~:;:leie::

_
dlennar

nieuwBgjerig na:r en wacht met brand end ?ngeduld
do.urover uw berTgt, maar tuch nog weI het hefdt van

me~."

CI~anthea,

u

~~ns

en
- . als ze
oplrekell - wel van
zeggen! va~ u, die, t~u lI~lJt fan u'.'t3~ baard en mat:.tel, zaodamge kamflmer~dHmst verrIgt.

heef" een 9potllicht gcma:l.kt over cene

•.
"Het kraa~bedst.freel van My:rnIDet~e had het on~·

over het nietige en vergauklijke van o-_s aarJscbe lig.
chasm eli'k no cri~teren in de b&dk:JID3r bet gevlll

was,

eleehen der eigenlijke

~k

diep in mijn gemoed. S:tellig,

ODe

ta.1 p,ent

atoflijk deel i.

iiiets meer da" een lederell .. k. - Gij b.ht het getegd!' _ ,Zeker. Mevrouw, en 7c.o6 is bet ook. _

Geaf mij uwe Heve Myrrhina hier in mijn mantel!
_ en hiermee steeg' Zenothemid nu in de Cabriolet,
])a.ar zat dan-nu onze oude Dokballrd met !let a~.Ti'vallig Malteser taefje op "ijn .choot, an naa.t hem d.
dikkop vaD een dwerg _ een tafereel zoo comisch-

Bchilderachtig, dat, goheel den Apl'i.chen weg langs.
geen koetsier, ruiter of voetganger da Chais in bet

~,fi:!,~.r...eg. of hij maakt, halt en proe.t!e yan lagchen
Let uit.
Te Bome sangekoman, zond Babin. terstond hare
Clio naQf den buiswijagaer
1 .::,:ij=::: ~'2-'~'i

;;,:,:,'~"':~:

heen~

,1:"f- ",,-:_

om hem ten vrien·

:'. ,_~ <':"'~ !l'''l,,_ .. l rn"t; :\Of:-r-

rbina zoo vertrouwlijk eigen geworden, bet becitje DOg
een d$8@"j_6 liefdcrijk" bij zich mog!> willen bouden, tot-

dat hat KrIlambed achter den rug

.0"

.ijn.

De Do.

mina zou intusseben voor eenige fljne 8choteItjes Ee.
veli~gBkoBtJe8 van Myrrbina , "orgeu; immel'S: zij wiltt
wat de }"iloBoof, in weurwil zijner boetpredikaties tegeu
de elemperijJ toch wel gaarne at, en kreeg Myrrhina
J

I

GAr~erobe

nu te voo"ion.

-

-

do.gelijksche nieuwtjea bij het o{jtwll-~en de!' genadige
vr.:. nw teogenwoordig moet wezen, Ron dezen ochtend zelf.
geen toegang tot haar krijgen, hoe nieuwsgierig f'ubina
ook was nSllr het berigt der echbcbeiding eener vriendin,

w....rtoo zij .elv ••1 heel .... t h.d hijg.drag.n, doch w".rhad. Heden m,e.t ..Ues wijken wat het Toilet ma ..
eenigermate in den wag ZOll kunnen staan.
DroBo, die un het hoofu der Gard.robe etond, komt
nu met d. gewigtige vraag voor den dag: 0.1 het de·
zen morgen een kleed, enkal met gouden rokplooijen.

~a;:~nee;:bi::t zfc~e~:~ie8:::Z::~? .etar.taiPjapon

zijn,

uri;

, Wab dunkt
vraaJt Sabina un Droso, de ka·
menier bij uitnemendbeid. die den smaak harer IDees·
bral ill all. opzigt.n kent.
• Wie zou zicn dur-,en veratouten," antwoordt de
Slavio,. om Aan haar, die door aHe Romein.che
vrouwcn vaD amaak tot rigtsnoer wOldt genomen, te
willen voor-schrijven hoa v.ij ztch klee(len moel? Maar,

habt gij-•• lve. toelt door u aAn deu Ridder S.turninus
dat prachtige pareltmoer voor zij~ paard en tuig ten
gescbfuke werd gegeven, niet ge!.'.:egd, dat gij van daag

De Graeculus verklaarde orh bereid, om d. be.

de drie snoeren parolen van Cleopatra zouut omhan.

zwaren van l\fvrrhiou.'s kraalUbeu t-rouw i.e dee lent
daar hem ook ~de "geneou~t(!ll dar ki[jderkalDar lJi.~

gen, welke onlangd l1W doorlucbtiga gemaal u uit
AI(-Buur:;:; Wee heeft g~braglr Gij hebb mAar eens
willen beproe\'eu of ik weI eell goed gehaugen ha1;
voor f3D dug komen, moen ik. cnkel parelen te pos! ,
.Gij heht gelijk.. Eegt S.bino. en zij wenkt Ky.
pasHl!-) die lwar eon zilferen wMchbekken br ngt
mt:t een vcchtigc spons, zoo tn-en in de I;)r.elin-

Het A.., dusahoofd fan de Dotlt;na onlf,outselde zich
ploteeling. 0111 pluta te maken voot e.ne vriendelijk.
lagohenda .on. en hoar. wat er van baren li.lllik .ieh
otilsluitenden mond nu nitgoat:
.Zenothemis. uw Diebtertalent is ",ereld1reroemd;
welnll: zie. de schoouta ' dozer vijgen .al de pry •• ijn
voor
lierlijk Grieksch ."tempore, toepaslijk op
," eeQ,"'oo groot geluk. al. heden mij w.dervaart. Ell

oon

meteen hief zij eene ware l"ygeureuzin uit het ont~

bijtkorfje. met bevallig. band, .oor de. Wij8geer. oog
omhoog.. De slnwe Grasculu. "erionerde oich aen
zinnediobt van Addaeus, .scn PooH in' Rome, .eker
Dnbekelid; en eonvlammend oog g.rigt I1aar d. mono
~ervijg, klinkthet van .iine umkrnlde lippen in Sa·
bin.·soche1p!ni• ...,nd oor:
,<'
Nlltlw was bet bagehelijk uur .oor de kleiM Myrrbina veraebenen,
Of

~e

Goon. fan <1e Jest Ireedt bB.r

me~w.rig

ter tV:
Immerl,' n;et .vrouwen· aileen wil DiaLa baar bij• toad "fleenen.

P. H. DE BRUIJN.
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neDmelk

~edo<>pt;

d.arme':;

overstrijkt

oij

luchtig

hande-n h!Ste-r mees!re9, tt"rwiji eene andere slavin
d [,ereed
beefli; - dat bvh·)cfJe eveuwel niet, waLt de pjge
was iDllu~ra nog altijd daar, met zijne blonde bareu j
lij roopt bem met oen oogw:"': nk voor ticb, legt hem
rl"

den fijDen Landdoek voor het afdroogen

d. vochtig. handen op h.t mollige hooed en droogt
iu den krull.nbol 'an den •• n..llig.n ha.p hare
'vingertoppen .Iugtig or.

. G. A. WERMUTH.

Versch ontvangen:
MeU worst, Cer.el&st- en Leberworst van
HAHN te L u b e c k.
G. A. WERMUTH.

1724

Beden gelost:
Californiaehe reRch.s, Abricote.

Po

pples, QuineeB,

Greengages, EijerpruimenJ Gherkius} Cbocolaad, Fa~
mily flour iu blik, Vermicelli en Macaroni ill blik,
ontvangen, d
1723

II

a

z e e r

v e r B 0 h.
G. A. WERMUTH.

Met toestemming van den Resident.
Vrijdag,6 October 18'76.

TROUPE

FRANCAIS~J

D'OPERETTK

Programma.
Iota AFDEELING.

LA CABARET DE SUZON.
Opera (,ontique in ';.n bedrijf. Muziek vsn .T AVEJ.lJT.
Gegeveu door
Mr. eu Mme. CALLEN.
2. AFDEELING.

Middel.rwijl keerde Dro.o naa. de garderobekaroer
terug, deJOr twee- audt~reJ slavinnen v~rgezelu~ om de
,ersc'IillcnJc kleedingltukken van Sabina VO'.,r tanJaag
m~ken.

Aas deB linkeTvleugeL vao het hU1B beyinden zt...·h

de weef-, u.ai- en kleermaakataro.verlrekken, die
seke...01 eaR ' oogenblik onte aand.ehf .....rdig oijn.
Al. de hijen iu een' k~rf, hui.t en ' arbeidt in Sa·
bints acltterwoniog sen digto zwerm VBn elaten 'e.D
,I •• inen. die geen andor Inenedoel hebben, dan om

LE l\fOULIN ,lOLl
Opera Cowiqlle in 2 bedrijven. Muziek van Y ABNEY.

l'o'Jtne. Verckell, Mr.O.U,LEN, Mme.

bij
1693

G. A. WERMUTH.

OALLEN ell Mr. BERGER DEPLAOE.
E n t r

Suiker en Koffij.

800 I'icols Korrii in soorlen,
300 lito S~ikrr.

1721)

G. A. WERMUTH.

159"

Op mijne Vendutie van 6 dazeI',
zullen r;onder reaerve

wo~de3

e e . p r ij • I

3.-

A.nvang ten 8'/. nre.
D e D ire c t e u r)
Z. BERGER DEPLAOE.

Op vrijda3 6 October,
.uUen worden .erkoeht:

Ned. Ind. Stoomv. Mij
Ret Stoomschip.

verkocht;

Een partij prima Glace Handschoenen.
1711

G. A.

WER~IvrH.

Morgen Vrijdag,
zal

worden verkocht!

Eene partij pM aangebr.chte VERSOHE HARING.
H20
G. A. WERMU'flf.

Baron Bentinck
Gezagvoerder Tim merm ans.
yertrekt den 8 dezer des morgenB te 8 ure na.at S.)e-

Koolteer.

..baijs.

MORGEN .al ik verkoopen:
2G VOLLE VATEN K 0 0 L TEE R.
WEllAWTH.
1727

De Agenton,
Me. NEILL en Co.

1731

LAATSTE

Paarden . . Vendutie.
So e sma n & Co., zuHen
OP

n:"''''~DJ\,G

I)EltI gell DEZER,

vendutie houden tegen 2 % Vendu·seinT1BJ

Holloway's

Medio~jnen

Gevaar]ijke Diar,
thee. - De oonakell de ;. cr verzwakkende ziekte .10..1
ver£!chillend, en de -wijze hQrer sanvallen tOO reranderlijk z-jrrde, geyeu een voldoo!Jde red en nUl bet belangrijk santal harer s18gtr,tf~rs, Onder Holloway'i
behandeling, a1 18 de tlorzaak dezer ziekte in duister·
nis gehuld :ml de uitslag even gunstig zijn, betzij
de I11aag d.~ lev~r of ls.leinere ingewanden de zelai
van de ziekte ~Ii-, want zijne pillen mei: oordeal
ingenomen, en zijn zdf g.;;ed ('IP de ~ijden del' ouderbuik jnge~ne-ri!n, behmgalen de zwelling der
bloedvaten en fi!geleu iede~e Vel'ked.ie weriing,
HOLLOW.... y·S PI'LT;m'i EX 7-iLP. -

107 prachlige Sandel wood palll'den,
alhi.r per JOEDOEL HAIR, geoog\'oerder MAR·
ZOEK OSMAN. asngebracht en te be.ichtigeu •• n
den Boom.

Met Commis.iell bela.len .iell
SOESMAN en Co.

170:3

Op een narler te bapalen dag,
iu

de-

Ulasu;d ..TtlllUI'Iri

IS?-'7"",

zullen oudergett:lekenden voor rekening ~'~~l' be-'anghebbendell -rerkoopen, onuer Dauere goctlkeHing "'fU\
bet GouverneUlent "an Ne I , Indie, lie iluurrechtell~
fubr;eken J gubouwen en \"erJere-~\ in\'entaria van d~

Suiket·· en lndigoondernemin.!!;,
Ilall"a.k en Peu",iuu; en ollderboorigheden

gelegen in de Residenli. Soerakarta,

gerecd t.

Contant, door

G egeven door

Op Vrijdag 6 October,

fun zti, uItboof,le harer BadreiB, nog niets vcrnomen

gan.anJever. Zenothemi •.•ou .ich .eker uiet onb.lnigd

..

zol door den ondergateekande te 7;ijDen kantore te
Magelllng worden aanbesteed de leyering gedureude
ue jareu 1877. ISiS en 1879 Vall djattiehout, be·
noodlgd \'oor de uihoeriug- in oigcu behccr nln '/3 laude
wC'l'lcen in de residtmLie Katloe,
De Lelrekkelijke voorwaar.!en liggen dagelijk. zou·
en fe.st{iagen uitgezonderd. ten kantore 'foQrnoemd,
alwft.ar tevens de noodige inlichtiogen ~ijn te bekomen.

GraphidioD, de liJ'feigene. die aIken mor;;!:en met da

laten om eeos Olee to pro~Yt'n, of de foiegras wei vet
genoeg WAS.

.ouden outgaan.
E~delij~, daar waren de drie HonJengratien geboren.
eu verrukt stapte hij, met de .ereorde moeder en haar
teeder kroo8t~ nallr Sabina's toiletkamo-r heen.

a

VAN DE

(Vo"" het Land.)
Op Masnda" den 13en November 18';6,
des morgen8 ten 9 l:1re,

piter, d;;or Mercurius gehouden ward. Zijn vArbler
vraagt: II hoavepI, of lie\'er, hoe weinig sou net vel van
zoo'n ZenothemiB in zulk eene Iluctie hebben opgebragtP"

biJt van Sabtna" en da~rdoor 00:)' de tolletaangelegenhed n dar DIlIDma, z6o~af:r vertraagd, dat .~en~ :liicb
n~ dubbal zou. Jll~Glen epoeden) om onverwlJld lD de

he;. :oorge~e:eIl : ja, .ulke Behoo_e

doclt
1722

in de reaidentie Kadoe.

verkoop;ug Tan filoBofenhuiden. die, op la.t van Ju-

I

ReBeotanten worden veuGcht lijdige opgaaf villi
gewensohte hoeveelhedeu, wo.dende echte. sleebb bij
kleine qnautnms. algegeveu teg.u k 01 t P .r ij ". -

l'e Eer.t""nwezend Tngenieur

Arma Wijageer, wat zauden uwe S!amvnders, Zono

IJucianus

1000 pd.AID.erik. IJs.

ADVERTENTIM:N.

ik

e;i:r :~:: l:~r: ~:_I

Vllll

3de Abonnements- Vool'slelling.

j

~et- b:ste ~~~8~ vv8e:l:t:nw~:e~~)_

iletPnbliek ' !lntvangt
dergetilekende per '. heden oohtend

B " t avill .. rertit1Jtken· Stoomboot

Gerookte Z.lrn. AUe. per .Ioomboot AZIA reehtstreea.

Vrijdag, deu 6 October. Van onuitgelosle pando
goeder.en te A1UbeDgan door den l,andhouder 11an
~:!tu~~h~
In hat Iocllnl vaD In door G. A.

J

III all s. ~'H

AmenltM1fieh'iIJ8.
Ten gerieV8?,v~q
deGJI-

Afdeeling Boiolalie.
De voorwaarden zuUen nader worden bekend ge~
maakt, t€rwijl inlueschen onderbandeld kILn worden
o'er onde.rhandtlchen Y"erkoop.

Iaiichtingen ta beaomen
Samarlng,
%S September 1876,

by
DORREPAAL &0 Co.
1672

Eohte Jenever AVH.
Than •. weder verkrijRbaar bii
G, A. WERMl'TB.

J

w•• ruit diu ook onl.taat.
regt.atreek~,

Heide

middele~

werken

b)t tcrstellillg van het jui'ste e\'eDwigt

tU.8Bchen gevoelighcid en prtk.kelhaar-beid, tiekelijke en

ger:onde

&f~Jheiding,

TIalw,.i.r1ijk6 "n buitensporige loaing.

Doo,j'. Pillen ran f 1. f 8. en f 5. Potjea Zalf
van f 1. f 3. ell f 5.
Ohetiboll W. C'u,ISTANS & Co. Tagal A..J,
der VOORl'. Pelr.alongan W. E. HANA. Solo ARNOLD
en 0,. en COBNAES, Klatt"Il .J. D. SLIRH, Mage.
lang J. A. ZBIJDEI" Samarang GORTHART en Co.
DE GROOT KOT,FF en Co: WANNl!:E. G. C. T.
VAN DORP en 0". H. [,. DE LYON en SOESMAN
(74)
en CJ.

."0

Nederlandsch Oost-Indie.
BESCHREVEN EN A]<'GEBEELD,
door

11k p, !. YAN DER LITH,
in p.."htb.ud met praehtig gekleurde platoD Ua. .
OOl'Bpronlre1ijke teekeningen. tI· / U5.(2002)
G. O. '1', VAN DOIiP t CIl •

~G~8'" .~ .
~l',"':" OIl
a.o.T.vAN
,
.
'Pra ehti
. .. . . '
, . TooneelldJkers/ ~ ·....NOG'.NJjJmlt 'ZtJrt1.t):::;:ft.liIftmd
. ."'ge
··· . BessenWiJn-~ >
7;k::~e~~;;;~:.UitParijs ·ontvangell.
;~n
~; DAMEStARTIKELEN.
S~~ijs de Boulogne, . 'Heerlijke Ansjovis, HEEREN
,Hceden,lo~~e
.."..,
." k_
,r,,·,.d .l~'
B,ill
. -,. ,'.I.I
!lI~'VAlil"ROD~.
,P
.' l·to:,-

.18'S

' " Voorhand~bij .' .DOBpell.Oo.;:

.

C' .

U

1682

Go:;~~e 08soDt:ODg~08Benba~B ~~ ~~e.;.n;;~~/~;~ik.

THEERANDJES,

Hoiligmak.~, J 'anbagoJ, St. NicoJaasgeb.k in trommels,
Ontbijtkoeki n 'troDimols vlin 2 p•••.
G. A.WERMUT H.
'
17U

Boitongowoon prachUge:

Cigare n.

Cavita , Manill a

B. KARTHAUS en 00.

.

(889)

BAZAR.

EngelB~ho in v.rBchillende g~ootte, met Euiten en
Binnen douren en .part .lmtend BlDnenkastjo.
LEPBLS ·on VORKEN in otellen, prima Berlijnoch
Zitve•.
BILLARD BALLEN in etellen van 3 en 4.
BlLLARD QUEUEN.
B. KARTHAUS en 00.
876 .

Garlsberger Bier,

vee I bot e.r dau liolland.c~c en Engelsc~e
Bior.oorten, verkrijgbaar tegon den prij. v.n V.lk
Bier op 1/1 en 1/2 fie •• cho•.
SOBSMAN & c•.
1711;

Echt Japansche Soija,
in krnikeo en- io »landies

fAn

G krui~ en, Lij

SOESMAN & 00.

.

1716

INDIA RUBBER,
in b1adon ,oor StooDlwerkluigen, bij
SOE3MAN & Co.
1717

GENEVER AVH,
Ihon. gel oat en verkrij gbaar bij
SOESMAN & Co.
1718 "

Hang- Staande- en Kroonlampen.

F. H. BOUMA ,

lOll

Prachtige Prentenboeken,
IIlet verbal en ill proza en poezie,
voor jongcns en Meis.ies van ver.'!ehillenden leeftijd.
Johim Gram. De ver~ wereld onder
l
dedieren.
"
llindervreug d.
"
Liedjes van onze Bakel'.
Andriessen P. J. Een St. Nicolaasavon d. "
"
jeugd.
de
voor
Geillustreerd charadenboek
Andriessen P. J .De 1eer8e1001 der dieren,
..
prettige en leerrijke fahelen.
Dekker. De lotgevallen vnn Graaf Hongerdorp. m et 12 platen.
"
Prentenboek zonder einde.
Winkler. De lotgevallell van Sancho Panza
:lis Gouverneur van het eiland Goedkoo.
"
penburg met 10 platen.
Agatha. De lotgavallen van Pieter Spa op
"
zijn reis naar Landen.
Andrie~aen,. P. J. Wat gl'oeit er op de
sarde en waarvoor?
.
JJ
"';':'':'l: .
u lLJ .I. v
~

~,

...."..,

,

..t1.tll..\l'l ,

.tiBl:

..,

~

i. n

h

0

n,

..

G. A.

.

WERMU~H. ...

MOin' en CRANDON,
etC e r t i fie a a t van 0'0 r. pro n g.
G. A. WERMOTH.
1708

Dl

heveelt

2.2.-,
3. -

3.3.-

~ich voortuurenu nan \'001'
U ;VEREN
~IAKEN EN

'.-

3.3,5. 4. _

Compleete Bl'uidstoilellcn,
Geldeede-, Bal-, W Hndel· en HcisCoslumesAlsJUede:

K indel'-coslumes en Doopsldeedcrcll.
1646

WOORDENBOEKEN.
Bading. Holl.ndBch-M aleiscb woordenbook / 4., 15.Favre. GrammBire de la langue malaise
Jaus"Z, .J 8vaanBc h-Nederland8c h Woordenboak
• 10.met Latijn."he kar.kier..
Morel. Nicuw Laag-ma1.-N ed. woordenboek • 3.Nederland.ch -Maleisehe gesprekken • 4.•
Niemann. Bloemlev.ing uil; malelsche geschriften, 7., 10.Roorda. Beknople Ju.vtWtl8cile Grammatica
Itoorda Y. Eijeiuga. Mal. en Ned. woordenbook . 3.Alg. Ned.-Mal, woordenb. 2 dn .• 18.,
Karmaraco en- .fleeren. Technol!)gi ecb woorden• 20.boek, 3 dIn.
• 2.Kramers. Woordentolk
• 10.woordonboek
Mytbologiscb
Kroon.
Berr ••s de Bruijn. I1i.tori.ch en Geografi.ch
• 29.woordenbook, 2 din.
De V riea on to Winkel. Zakwoordenbook der
• 3.Nederland.eh e taal
• 40.Jaeger. Diet. de pOCh9
• 40.c~
Fr.-Hol1and.
akje
zakwoordenbo
Thieme'.
5.Yiertalig zakwoordenboek
•
3.60
Jaeger. Pocket dictionary
n 4.II
.
Picard.
W ebster'. Engli.h dictionary revised and en• 19.60
larged by Goodrioh
3.4
pronouncing dictionary
,
Campagne' •. Schoolwooruenboek dcr IJooglluit• 4.50
Bcb. en Nederland.ch e talen
4.uO
#
Krawere. l'aschen worterbuch
Muller. Nieuw Duitsoh-Hol l. en Holl.-Duitoc b
• 10.woorden boek
Susan. DuitBch-Ho ll. ell Holl.-Duil.e h woor• 8.denboek, 2 dIn.
Thieme'. zakoroordenboekje Hoogd.-Boll and.ch. 3.Voorbanden bij
G. C. T. van DORP en Co.
1255

BernQ uilli's

B ouw- en vVerktu- igkunde,
met bijzondere Toepuaing op
Gewiebt en St<lrKte van BOuwBtoffen,- IJzoren Bal ·
ken, - Kolommen, - H outen en IJzeren Ksppen, - IJzeren Bruggen, - Stoom· en W.terwerktuige n,- .Molens, - Pompen,Spoorwegen, -

Met aebrulkma lduc VAn de twoalrd., .100.dota.eke ait ...... e, aallllu~ri(;eIVk. wermeerderd etD olUge'''Te~kt dool"

i> . -

~~~l:':r:::~~~ ·fabelboek.

Fabelenen Ge." 2.2.50
'
diebtjes.
Gouverneur'e fabelboek. H oe langer hOC"
2;50
liever;
2.Historievan het hill. van Adriann .
,,2,_
Johanna na den scbooUijd, met platen .
2."
jeB.
..
ve
en
Mijil preilt.enboek met platen
Dekker. , Martha en hare poesjeF, me t plalen." 3.3...
klkvorllch.
De
Agatha.
Herard 1. Spoor. 's Levens len Ie . Dieitl·
met
lijd,
onzen
van
leugd
de
VOor
bundel
.. 3.6 --1'[8t6n.
Henrij . Het Concert, cen nie..IlW 8prookje
" 2. met b 'kleurde platen.
HenHj.De Dude voa. Een niellw sprookje
3.Inetgekleurd e platen.
" 2.-Het.· buHeitleven': met platen.
2.beek."
B.
A.
Gouverneur. .. Onversltlbaa r
0.50
jeugd.
Kleur.: Album voor
" 1.He~ . doolbofprent euboek.
AndriesBell, Wat er al zoo ill de werelii te
1._
zien is .
" 2.IJram, de kermis der dieren..
spel
nienw
Noordpool
de
naar
Detocht
" 1.50
de ' Nederl.
NiAuwe~· bolllVdoo. voor jongeil5 en uleiBjes." 5.De BaZar. brlon werken met fijne g~klenr.
3, deplaatjes.

Loo~motieveD ~ 

Spinoerij en
:stoombooten, We"verij, - Verwarming en
Venttlat16 VAU tie oouw en,
- "orliehting, en•. DERDE DRUK .

v .

3.-

VadelU eCUD.1

cen Praklisc~ Haodaoek yoor Berekeuiogco,
DAGELIJKS VOORKOME NDE IN DE

3. _

J. G. VAN GENU'!' Jr. en G. J, W. DE .Jo.NGH
Met lea-a .... rbeeldiDlI'eO , 181 Tat'elil eo a ••
,,"oorbeelde u.
Tegen f 12.- .Terkrijgb.ar bij

.
U. C. T. vau DOlLP en ('0 .

G~9

.

MailkoO·e.rs in Siellen.

.1<'. 11. HOUMA.

lOiJ

Po.rtl vluii.'8) ~ an G Uill RLlu:tique
Taf"i kh;.,dt.'Ii

(71)

B. KARl'HAUS eD 00.

Voorbatiden .hij G. C. T. '. VUIIORP .& Co.:
Il-}djsch~

belang en

beeprokea .door
0. ,0. L . ~'a.n Ooeverd cll,
Oael· RMidenhler Pa.w.g..,ho ,:Bovonlandsa.
.. ;

11\tO:

~i-

/5._ .

C. A. . REIJEB8;

Direct nit PaJ'Us onlv8llgell,
en heden onlpnkl:
Zijden Ccintuur koorden,
Cdnluur Weoijer hakon,
li'luweelen en ledaren Dameetsecbjc B,
1\fetal ~n Ceiniuura in verschillenue kleuren,
Clu,telain1l8, fcrgnld, oIidt" en ~warte met en zonder
porte montro en @piegeltjee.
Bracelets Wnuijer kettingen.
verguld, oxide, metul en blosJkoralen.
idem
Collio.o, bloedkoraal met <• • guld.
ClJintuurB, Jeanne d'Arc.
Po.ruree, blauw, zwart, oxide, en met geklenrde slttmen. ! :
mOllWe Kinderbelletjes.

n n • n

0

IJZgREN LED1KANThiN.
BULTZAI{I{EN
KL"MI1 0ES.
F'. II. BOUDl a.

L ___ _ _ _ _

Ned. Ind, Stoollwaarl l\Iij-. Hel Sioolluc hip

.

H. n d w e r ken.
1673

.. - " .

)0;
,j' .

~,

7

•

Toko Plijnaer.

Koning Willelll III,

IIeden ontvan gen:

''lit Broob Garep, no. 10, 12, 30, .10, 50, GO,
SO en 100.
Z ....rt Brooke, Garen, no. 30, ,JO, 60, GO en 80.
Geklenrd Brook. Garen, no. 50.
en
Naaizijde
id
Witte, zwarte en grijze Perlo d'Amour Knoopon.
1674

Gezagvoerde r Z u ij d e r Ii 0 u d t.,
verir,' kl den 7 tiez.r de, Ulorgens ten 8 ure naar
Ihiavia, Anjer, Tjibljap. I"0itan, I'adang, Munlok,
Riouw, Singapore, en Atjeh.
De Agenten ,
Me. NEILL en Co.
172l

e ondergeteeken den bevel en zie h aan hij B.H.
Fabriekauten f oor het maken en repareeren
van alle .sooden 'faD machin e-ri co.

D

Net \Verk en spoedig e aflel'ering wordt verzekc rd.

Tevene verkrijgbaar Stoomkranen, Stoo~man(Jmeterl!l,
watcrpailstelling,n, W.terpcilg]az en en .Hingen, Snijij.oro, Ratelboren, Kopereupijpen, plat en vierk.nt Staal,
Moerbonten, KlinkDsgele, Drijfriemcn van 2-6 duim,
India Rubber. van '/, . - '/. dik, Tack. patent P.kking '1,-1'/, en aile lDogelijke macbinerie·benoodigdheden.
R. W. DEACON &; Co.
Fabriek vOOr etoom en andere werktuigen te
Soerabai •.
(1354:)

CAV ITA S SIGAR E~ Pili NeE SSA S.
direct van Manilla. nieuwe aanvoer in
kistjes van 200 stuks voorhanden bij
G_ C. T, VAN DORP & 00.
1643

HAM PTO N,

Kommandant W . R. ~fc. MOUTlloRY,
<al verrnoedolijk h.lf October fan Bat.. ia nau Rot.
te'ruam. Tedrekken.
Lading wortH &Angt3DulllCn foor bijoa aile havens ·
iu EuropA, waarvoor directe CODno88emcnten wor,loD
a.rgcgeren.
Voo!" vracbt en pasaago gelieve wen zieb to -;..:~
den tot
n • .A.genteo,
1488
.
l\Ic. NEILL en Co" . Samarang.
MACLAI'\J> WATSON en Co. , Batavi•.
FRASER EATON ell Co., Soe~" bai a .

Stoomv.-Maatsch. Nederland.

. Geregelde maandeJijksche Maildienst.
BET STOOMSCID P.

•

Pej,' COIuad ontvangen:
KOEK.
SUCADE- EN ONTBIJT
AMP.)

(merk SC1:L1.LENK
J. J . V AN RUI.1VBl-f.

Hl83

CONRAD

Eell Schat van Kelluis-

De hoof(lbegrippen . der n.tuurkundig e W:eten."' .. p.

pe n eenf"oudig ver.kls&rd en opgehelderd 1 m ,'erband
met bnnne toepRI!Bing in het dftgelijksche lev-en f 10.-

a

G. C. T. ,'an DORP en Cn.

698

t.,.chillend~

grootto.

to""". dambord io
.

II /

Nieuw Loterij Gezelscha p·spel I
Legkaarten . In l oorten.

Kou,,,,,, u iant J. DE 'lllDDBU

z;l1 (Icn IS Ot!toh~r ~. Jr.- ,UD Batavia ~i. Napel. 'D br
Nienwo Di ep ycrhcklu.·n.
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