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Richard Wagner.
AhiS<iko.al drlU1ltdi8~~e hlnBt.

G 6tterda.mmel'ung. (3e. Drama.)
(swt.)

- Iederen avond, datik bet theater verli.t, bad
de uitvoering zulk een diepen indruk op my gema"kt,
dat ik bij mijzelven seide: .nn is een climax' niet mE'er
lllogeliik." Maar de volgende avond kwam en ma.kta
nog gr()oter indruk. Zoo ging het voort tot aan het
einda'van den vieMen. avond. De Gotterdammernng
spande de kroon en bracbthet ellthnsiasme van het
publiek ten top. Het ia een aane.nschakeling van
hitereasante 8CeOeS' en Bchoone ~[lzikale perioden.
Ree,ds- het voorBpel, waar-in de drie Nornen elkaar den
gouden dr.ad der ..ereld toewerpen en de toekomst
lezen. totdat de draad eindelijk afknapt en de wijsheid der N oruen ten einde ia. • Zu Fnd ewige. Wi.·
!n roapen, 'zij uit Em, verzinken.

2
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De dB.": breekt

un - eeD 8ceriieeh eff~ct dati, eveca18 de op- en on·
dergang der oon, met de me ••te vo!m""ktheid wordt
weergegeven ---:- en Siegfried treedt met Briinuhilde
te voorschijn.Nasr ni.uwe held.ndaden verlangt hij;
daarom moet hij Bruonhilde voor korten tij -i verla ten .
Zii echenkt hem haar paRrd Grane en ontvsngt van
Item den ring, welks kracht aan S'egrried onbekend
is. ..• Vergeet mij niet:" .roept zij hem tot afscheid
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FEUILLETON.

.. Esther.
(HAAB HElEN&ELSeH·)
• WelllOnlijk, ik ."- ik - herUlDer· "0 mij niet mAUW·
kenrig,U berneemt Oonaflance met balfgeveinsden, half
werkslijken tegenlin; .ik lette er Wen niet veel op;
beLwas. Gene g.dllllbte,di" mij. ""nder det ik zulks
bM.oelde,ontgli~ te."
.M....r nn &ijn entgliptia." reapt de andere gehie.
dend, • moet gij haar. alB het 11 belieit, .geheel .e:kiaren.:
.Welwesoolijk -.kijk, .bid ik.n, tacb 100tl'eurig
. Diet:- ~moet .... 100 bitterweinig gewigt ooor
n .Yo, wat hij zeide of niet ..,ide ove. ll~"
• Oneindig weinig! IlIl\&I' tach wil ik bet hooren."
-.Wel" (met "en. yrijlempen Iacb) •• de ..Ilk. verdientbet IlIIIIDwlijks deli gijde honding Vl\D eone ac
!!rice in em treunpel a&IlIIellmt: ~. w~ alleen, dat
toea· ik h.m· onlange over zijn gi>drag jag_ II onder·
bield, hij '''''.I08jeSwegop 3ijne .bautige. manierie..
leide, waal'1L'>de hij bedoelde, dat wanneer hij u vao
.iob wierp - Dooit, voor een oogenblik celf.·. bowe,ende. da\. hij dit noager of later doen wilde - gij
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her, WlenB naam zoo be roemd is, te bezoeken. Dan
'\ moot Ountbera znster tracbten de liefde vaD Siegfried
te winnen en op de vraag, boe b...r dat gelukken ,al
-'- want als Siegfried de grootete beld der wereld i •• dan
onllen de schoonete "ron wen hem reeds hare liefde ge·
schon ken hebben - berinnert Hagen hanr den drank.
die hoar moeder haar geBchonken hecftj een droppel
daarvan ie voldoende omhet verI eden te vergeten. Dat 8ieg
fried reed. met Briinnbilde gehuwd is, verzwijgt Hagen
natuurlijk. - In der verte klitlkt een hooru. Siegfried
v'erocbijnt mot .ijn poard in een ban op den Rijn·.
Hij wordt door Gunther en H.gen welkom ge~eeten
en Outrune reikt hem den beker met den door Hagen geroemden drank. Nauwlijk. heef, bij gedronken,
of hij vestigt dm blik op Gutrune en ontbrandt in
Iiefde voor baar. Hij vraagt ha.r ten huwelijk. Gun·
ther zegt hem, dat ook hij gaarne zou trouwen, maar
d.t de· vrouw, die hij w.n.obt te hebben, onhereik·
boaf voor hem is. ,'Vat is onbereikbaar, alB ik u
belp?" vraagt Siegfried. ,Hoe heet .ij en waar i. zij
te vinden ( Gunther antwoordt d.t zij op een do;)r
vlammen omringde rot. .Ia.pt en Briinnbilde heet.
Reeds heeft de dr.nk d. door Hagen gewenscbte
uitwerking geb8d~ Siegfried hetinl!crt zich zelftJ den
nnam .ijner bruid niet meer en belooft Gunther. dat
hij haar halen zal. De Tarnhelm geeft hem de m.cht

liefde, die wij. elkaar toedragen; dan leeft Briiohilde
eimwig' iIi uw h'art." Siegfried, vertrektj nit- bet dal
blaast bij haRr op 'Yo hoorn een lied tot afscheid toe;
het orkest neemt het motief van deo hoorD over en
""oAn, net.' door in e£'n-- kr8ehti~e infltumentaal S8tZ~
Het t~el blijft eene oogenbl~ikken voor on. oog
,erborgen, enal. het gordijn· weder opengaat, bevinden '""ij ono•. Ban den Rijn, in den" koningshal . van
koniIig Gunther - BeD "aD de schoonate- -deooraties
vali Hoffmann. Hunther zit met zijne .uster Outrune
en zijn halven broeder Hagen aan den disch. Orim·
hilde
hun beider moeder, doch de vader van lli·
gen. i.' .Alberich. die Grimhilda door goud· verleid
heeft•. Het eeni;e streven van Hagen is, den r: ng en
dengeheelen·. Nibolungenbort voor zioh en .gn ge.Iacbt meeat..r te worden. Hy raadt Gunther te tron·
wen,daBr andero de stam derGibichnngen uit ,al
.terven,·Op de . vraag .on Gunther, of bij dan eene
vrOIlW ,oor bem west, antwoordt· Hagen,· dat boven
op e~n rot~, dool' --dammend vuur omr:ngd. de heer·
lijkste vrou ... der .wereld ro.t. Slechts 000 beld is
...... htig genoeg .ich door bet vuor een weg te banen
en B.iinrihildetewekken. D'e held is Siegfried. Ba·
gen heaft verDomen, dat Siegfried' nur -- -nieuwe - heldend.den" verlang~ ell weder de . w.reld . ~ondz .. erft;
liilbt .omt bij dan oak welnaar den Rijn om. Gunt·
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toe; IIdenk aan de eeden, die on9 vereenen; denk aan
de trouw, die wij elkaal' btoloofd -hebbellj denk aan de

I

I

Van DJOKDJAKARTA naarSOER.AKAllTA, KEDONG-DJATTI en SAMARANG. 'VallWJ1:LEMl naar KEliONG=DJATTI.
G-emengdl! Treln.
STATIONS .

3.2"1 BSrr.o·wmobt·..n..a..n.................. " . . . .

oro"

v;;.,.e"
rt"kr·.·:·k·:

Ring . derNibelungen

BeD

~nDJOKDJAKARTA. "

~.Tv.6m II/ULS..."'......"..... • rok I_ H:56~o l
!.::~:~::·. I.. .
11~'3146
~~t~ i:b ~:~::=:::::::I::~:~~~ U5 H~
}g.t~
!:~3 \. =~t.:;;;;;:
~:f H~
~~:r2 ~::~
~j~io~:::::·;;;;~k~~;i U~ 234

v. m.1 v.
I."

I

om een andere gedaante aan te nemen; in de ge-

d.ante v.n Guntber .al hij dus de rots beklimmen.
Werkelijk begeeft bij .icb terstond op rei., vergezelll
van Gunther. Intusscben is Briinnbilde op haa. rots
bezocht door Waltraut,. een van de Walkiire. Deze
verbaalt hear zUBter, dat een duistere dog voar de
goden 8anbreekt. Wotan is onlangs teruggekeerd in
W.lballa met de gebroken speer, de speer ... armede
bij een. de werold in banden hield. Met zijn heiden
beeft by zich opgo.loten in Walhalla'. zalen. Doch
niet bet einda der goden boezemt hem angst in, maar
~;',~ ~':t -P:~~-;~6':'~~ ::~~ '::';,.' ~~ ~?!'~!1!:'.:?~ ~~t; .:J,~
mogeljjkheid be.taat, dat Alberich bet nog een. zon
kun"en rooven.Briinnbilde be.it than. den ring. Gaf
z9 dien aan de Rijndocbten terng, dan zonden goden
en meDI.hen van den vlook bevrijd .ijD.
Docb Briiunhilde becht te veel aan den ring. net
is het pand der liefde,· d.t zij van Siegfried ontving
en voorsl de vrengde van Walba!la zou zij .ioh daa••
"an niet ontdoen. Vol wanhoop 1'erlli.at baar luster
haar, en terwijl Braunbildo nog over Waltrante's
woorden nadenkt. begint het vnur plotaeling helderder
te vlammen en Siegfried verachijnt. doch in de gedaante van Gunther. In den hoogBten angst .oekt
Briinnhilde, die bem niet berkont, hem te ontvln.h·
ten, doch bij vat hur ..n, ontrokt baar den ring en
.egt: • Thana zijt gij de HOUW van . Gonther, koning
der Gibichtmgen. Zoo eindigt de perete akte van de
Gotterdammerung. Zoowel de dri. Nornen al. Brunn·
hilde, Siegfried, Gllntber en Hagen deden .1 het
mogelyke om de I!Choonbeden van dit ged.elte in het
.ebOOilBteli"ht lie plaataen:
In de tweede ute. ontmoeten .. ij voor de I..tste
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Gubune en de manneD. hur:ne vroolijkheid te kennen
j

geven, d.t de .grimmige" Hagen hen ter bruiloft
.oept, verocbijnt Gunt;er met "yne bruid. Siegfried en
Gutrune komen hen to gemoat. Rauwelijks heef\; Briinn·
hilde Siegfri<d ge.ien. of zij geeft een gil en dreigt
neer to .inken. En alB Siegfried. die nog steeds onder
den invloed yon den tooverdrank is. zegt, dat hij baa.
niet kent, roept iij woedend uit: ,Hoe komt gij da...
aan dien ring, dien gij daar aan de hand beht?" Than.
wordt het haa. dnidelijk. dat niet Gunther, m.ar Siegfried haar den ring outroofd heef.. Voor het gebeele
volk .weert .ij thans, d.t Siegfried haar gemaal is;
doch Siegfried oweert, de banden op Hagens .peer
leggendeJ dat bet niet W8ar ie. I Deze .peer, roept
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ter v.n den ring en van bet goud zal worden.
In het ,Ierde bedrijf - een bekoorlijk landachap san
den Bijn - duiken de dri. R~ndochtera uit het ..a"
ter op en waar.chuwen Siegfried, die op de jaoht ver·
d ..... ld is, voor het gevaar, dat hem dreigt. Indien hij
baar niet den ring teruggeeft, vindt hij nog heden den
dood. Doch Siegfried denkt dat zij den spot met bem
drijven en weigert den ring te geven. Deze scene, die.
001. uit een muzika.1 oogpunt beBcbonwd, hoog.t belangrijk i. behoort tot de schoonste van Gotterdiimmernng en werd onverbelerlijk ten gehoore gebracht·
Al. de Rijndochters v.rdweDen zijn, komt Gnnt·
hers jacht.toet op. Zij hebben Siegfried overal ge>locbt.
Siegfried deelt zijn ontmoeting met de watemixeu
mede en .egt, dat .ij hem voorapeld hebben. dat hy
nog heden zou gedood worden. Guntber .cbrikt. Sieg·
fried bemerkt, dat Gunther trenriger geetemd i. dan
gewoonlijk en tracht hem op te vroolijken door hem
avonturen uit zijn leven La vertellen. • Drink wrIt,
om uw geheugen te 8cherpenl!, zegt Hagen. Hij reikt
daBrop Siegfried..en drank, die den held weder in
den toestand brengt, waarin hij zich bevond, voord.t
hij Outrune zag. Siegfried vertelt van zijne jongelings,
jareD, VIUI Mine, van zijn Btrijd met Famer en eiude.lijk ook van .gn howelijk m.t Briinnhilde. ,Wat be·
teekenen die twee laven pH vraagt Aagen, op twee
vogels wijzende, die uit het bosch opvliegen. Al.
Siegfried .ich omwendt. om te zien, stoot Hagen hem
sijn .peer iD den rug en roept oit: • W raak raden
zij mijIll

Siegfried i. gedood. De mannen nemen .ijn lijk
op en dragen het, onder de praebtigste klanken van
he! orkootJ hetwelk eeu doodenmarsch IIpeelt, over dtJ
bergen naar hui.. n....r verklaart Hag.n. dllt hem,
die Siegfried gedood en den meineed gewroken l.eef.,
de ring toekomt. Doch Gunther zegt. dat Hagen or
geen recht op heeft. Zij vechten er om en Gunther

1J

,",,1! f-",:,fra~

2 't'oormiddap.

~e: l~m d·~OeptaD'm:O~· 'Dj~ : ' ~':t ":-~ 'i~- ';": ": ~":'a :'.~ 'n: ·~'ik:l o:'m~.: . k.: ·: ~: ~: ~ ;.I ~ ' :~2 08

Ii"

i:.~f" I ~ :oOlm.·egl n...."t:dm~f:I~:~·. ·.:~.: .: .·;: ·~:

III

maal den Nlbeluog Albericb. die zijnen loon Hagen,
welk, voor den koningshal van Guntber de wacbt
houdt. toetlnistert, d.t hij moet trachten Siegfried te
dooden en loodoeode den ring meeeter te worden.
Hagen belooft hem tronw te sullen zijn. Inmiddel. is
Siegfried teruggekomen. Hy is Gunther en Brunhilde
vooruitgereied, en ,egt zan Hagen. dat hij de mannen
ter blullof, op moet roe pen. Hagen plaablt ziob op
een hoogte bla.st op oen etielboorn en roept de man·
nen op. Deze verscbijnen en zingen een koor - ook
weer een ko-or op nieu we manier _ dat tot ae
schooIlBte stnkken van het werk gerekend mag worden.
Om te kunnen begrijpen, welk een indluk dit koor
maakte, moet men weten, dat bet vaor het grootete
gedeelte uit solozange.. b ••tand. dat d. groepeering
met de grootete sorgvuldigheid o.der Wagner'. eigen
leiding ge....geld was en det de oOiltunms door pracbt
en juiatheid uilblonken. Het was alsof wij hier die
oude Germanen voor one zagaD, wiel" zeden Tacitus
zoo 9choon heeft boscbreven.
Als Hagen nn den mannen heea medegedeeld, dat
er feest gevierd Ial worden ter gelegenheid van het
huwelijk ....n Guntber en Briinnbilde. van Siegfried en
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r~"en; .loch tot aller acbrik heft de hand .icb dreigend omhoog. Briiunhilde Dadert en beveelt den
mannen oen brandstepel op te riohten en het lijk van
Siegfried d&arop te plute.n. De plechtige woord.n,
die sij tat de om.tanders rieht. Tormen een waardig
beeluit voor het werk. De fakkel, wsarmede .ij den
brandatapel aansteekt, .al ook WalbaHa in dammen
doen opgaan. Den ring geeft zij :-.an de Rbeintochler
terng. Geen aan.ien, macht of rijkdom, maar d.
menschelijke Hefde lost zij der wereld ~bter.
Ni"~t Gut, nicht Gold,
Noch gottliche Pracht;
Nicht He.us, nicbt HofJ
N och herriacher Prunk;
Nicbt triiber Vertrage
Trngender Bund,
N oeh heuchelnde. Sitk!
H ..tes G..etz.
Selig in Ln.t und Leid
LiBst - die Liebe 11M sein !
Zij steek. den hrandstapel ....n en werpt .iob m.t

gezegd beb." Hagen tl'eedt thans op Bru.nhilde toe
en belooft bear de .chande. die haar aangedaan werd.
te wrekWl. ,Wat wilt g\l tegen Siegfried begiunen?"
roept IIij nit. • Een blik van hem tOU u verpletteren."
.Maar kan _niomand hem dan overwinnen," uaagt
Hagen; .is hij' tegen aIken aanval beveiligdup ilGeen
speer kan sijn licbaam doordringen
antwoordt zij,
a!leen in den rng Un men hem verwonden; daar hij
nooit .oor den Tijand vlucht, Bcheen het mij oDnoodig
ook zijo rug tegen epeer en zwaard te be.eBigen
(Siegfried ia namelijk door de tovveropreuken ran
Brilnnhilde onverll'ondba..; . • En daar tr~f ik hem".
roopt Hagen uit. Bij en Briinnbilde besluiten thans,
dat Siegfried gedGGd moet worden en halen Gunther
over am zich bij hen aan te .Iuiten. De... ..eigert
cerot. Doeh al. Hagen bern cegt, del Siegfried mein""dig is, en dat Briinnhilde ioderdaad »ijne vron w
ia &tem! Gunther We, • So .011 e....io, Siegfried fal·
Ie!" roepen zij nit. De ,_oornaaDl8te reden, .aarom
Gnn""'r eindelijk toegeef~ io, omdat Hagen hem ga·
••gd heeft, .dat hij, Gunter. door Siegfrieda dood mee.·
lf

•

vier, en gij twee heeren, ze •. St. Jobn ...ilt gij met
bet k..retje en rijdl; met baar w<>g. E .. .E.&her .tapl
de Gray rijden i H
in de soeiflble~ poogt zich zege,ierend en vereerd te
.Ik BOIl het met groot genoegen doen,"' AIltwGOrdt hij
gevoelen, terwijl zijeen do.iju ",ijlen Miss Ge<>rgene
lang<aam en traag. terwijl hij voltl'ekt niet opkijkt van
de G....y·. otGfaohtig haAr· en g.l88t .ond~r oprekendo
de tuiD.bloem. die hij BAn 'Un jas vastmaakt; • maar
tl'ekken bescbouwt en or ,ioh • ..,btmoed'g aan onder·
il< geloof deli ik onder eeDe onde verpligting. ben. om
werpt dat de uodige eveuredigbedcn . van baar eigen
Mi.. eraven te rijdWl. Gij hebt nooit in eon Wagenlje, tailet door den ovenloed en omvaug de••trikkenon
h
HOOFDSTUK xnr.
h::t:fkij;:ae :'::
De dag .an den baur· i. augekomen: ook Conten .Iaugen te onderateunen waaraan hij. uit liefde tot
he~ wei 000 go,d <lat ik bern v06r ben." segt .ij bij
8tance~. uiherkoren yriendinnen, - de dames, de Gl7-VJ I haar. jniat Incbt heeft gege.en. .
.
. .iob .elve, terwijl hare oogen peiDB8nd .p het .warte
.N ooit !" antwoordt _ij •. koeJtjes. glimlagehande.
en gele omdraaijande wiel geveatigd .ijn: ,in mike govalsgn aangekomen; ook haar broeder is - aangekomeit J I
gewoonlijk Dick de Gray. genoemd, om g&3ne andere
.En ~Il ik ai'• .!'oe hoog men moot opklimmen. en
leo is bet aitjid ;'et beste.den eereten .tap te doen. W~t
boe dlgt men b1l ' de potan van cIat;. monoteraehtige,. """ hat ....dig ge...._t ZlJD, van Lnlk eone ~gte ~f In
red..... ooo....... ij wetan, dzn dathij bij .yn doop den
naam Oharles onhing. Voar de de ....sietnleniude
.i.....oetige dier .ijn moet;,beb ik geen h8lOfll; om er de
het slof te kijken. m....rwat beb ik met ar~tGcrah""he
proof van te nemen. II< ontala. n vannwe verpi;png,rijtuigen te makenf Rene sje.., .... o
egen, .e~n
eel'llte plaato de groote open koete die op Bather . bij
Mr. aerard, ala sij ooit bestaan hoeft: a18. het voor
vU"ken!ltrog - . dat .ijn de ..nlge rljtot8aD, die III
hare esrttte .enehijning op. het station Brainton sulk
ied. hetB.lfde is, geefik, de norka.... aan- nooit;mjjn volgeod leven w.al'lKlbijnlijk .nlien vo"~ko~..o;
eon indtukmaakte env""der St. John'. mooi karretj.
mali. • tlotaGli swart paard,bijwelka kop of li,ner
kan ik mij de namenvan rijtnigen berinneren -'- he I. Wll8Nm dan mij ...h". een _Ilk. '"or " ....Ide IDgeent,
....me -u.. ........ eon net en eIank met.ene koltarde _he. """.iabla, landau,. hoe ia hat '''.
die VOM mij m6et'deren. be.te",d i.?"
Hij Ilteu$ haareen oo&enhlik in .erwarde rerba·
. En middelertrijl. houdt St. John akelige geeprekken
epgetroojd kind . . ... . . .' .. .. . •. . f
.Iloe ...uen wij bet y8ldeel.enP"oegt Mi.. BJewDg·
ten . oodar de o.erdekl;e galerij oaar buiten komt1nde. en
bUr witteD pcruoI opaasnda: .h~"velen .ijn ....ij wen
.... is,halpt,lODder
Woo.rd of:oI6ae klagt; deo~ i trom'Deo, ~oUatld.H.ou ...,,, bn'tenpa~ en• . h.~.rbaar
AdooIiBe, georgiae. Min Oraf.eaik .&tlf. ~lijD Dr .w, ~.kwijilllDdete.an de 4a_ de Gte;r 10 • Iijn. ,an UI' de r..gting IIJller 8"".11111 naar .~n ;or
bet.poedig .en«t te boven komen of ieta . van dien
....rd. II< kan mij de juiste ...oorden niet berinneren.
Goeden naobt 1"
M... de mooge &ther. die dlar bedroefd, Iigtgeloovig
met .mige. taor..ige oogen staat. -ergeet haar groet
to besntwoorden.

Mig

I

~~

~e;e~' :e~ ::r=~~~ str~~e=d~:"b~a;W:i~!e1t· ~1e~~n.~::n:''!e:F:,.e~~

I
I

:"~~~::;e!:k:;":htij :!'::; ~:~.~~a:
ean

!m'....

:et-=~e~~f'N~j:!~eiom~r eV:UJ~-=e~b::'::~

~

I

~e,gehelllB

, ' b.. 1l,.,Hliolll1e.411Rop"
tdone,tI , wordt ,
door, '1aIllttlezi ~bedekt. , DeKolliDj!8h.ldei' lItbiohun-,
, geu, ••Uiu ,e~8IIr. De ' Rijn goIft ollllltoimig anitroomt
, eindelijk overdail br&ridiltapel heen: WogliDde, Wet}: ,
gunde an. Flonbilde komen ,aan."einmeD, nemen d.n
ring van . Brilnnhilde'Q ringer en bOOOen dienjnbelend
omhoog. Hagen .tort oioh met den nitroep , :.Znriic~
vondem Ringe"l in den vloed,waar hij 'den dood
,indt. AIUl den h.mel.iet meD een rooden glued;
'oor het l ....tet wordt Walhalla .iohtbaar, dat door
de ,Iammen vert.erd ,.ordt.

Sa ma

a n g.

J'

POBTKANTOOR BAMARANG.
tII"iting der Engels.beMaii fia. Batavia, Muntok,
Riouw en SiDgapore.
lu .Ie ruaand October den
21.
• November den . i en 18.
•
f
•
December den 2 en 16.
FranBcheMail via Batevia en Singapore,
[n de waand October den 16 en SO,
• November den 13 en 27.
,.

,

Deoember den 11 en 15.

Het uur .an .'niting ia .teeds d •• namiddago t. 5 nro.
Intl18Sch.n wordt aan belanghebbenden vrij gelat.. n,
ouk op andere dagen IJwlDe brieven aan het poatkantoor te doen bezorgen ,. Da _do?rv;ending heeft 8~8ede

plaot. per .er.t·ertrekkende po,t,

l'oaTB~1JEN.

Ul"',~ Pellfl.ng voc)r l\iollllllo.iu
De juiste sluitingstij<l •• 1 later

D r "flt(1il

ve~"";,kt Z.terdag.

·O"pgegeven worden, ~ _

_

_

1:1~

INKOMPL"ERT Ran offieieren iB op dit oogeobiik
te SoerabB!a fioodllnig, dat een kapitein alieeo all!
otBoier een geheele com pagnie - vaol' gijne rekening
heeft." 'Of hij dit ar.ngenMIll dien en _k:m no(,me n, is l-~

bet:wijfelon,
D. MAJ00l<

DB " CHINE",)"

Beh Rall 'Jj o,n heeft

aN

He

H'I,RY}lUI~ll-

\Tr',r,

hE'1:

Tijd~ dll'ift

vau

Lilt Jod illcb Lnntlb()uw - G erlootscL,.p, he \":! t hut "olgenJe:
'.ll erra~aen op heUt"\lltll' B()Il\"L~rtHltl~ T1, (hlOr K. V.

Holl e,
A cht. ~.tI.g el1 iu de, kofiit.:di3tricten ran Ceyl on ( \,i'rl'vl!! f 8U bidz, 1'{ ;')), d onl' J. llullig
O\'erzioot \,!\U dtm L1Udu() uVw· en lii' Nijvsrheid in
Ned erlD. nd~ch
O,.)I'f;-fndii!J oY(~r
(l~ jaren 18"ij.
187)) en 1874,
:Ve1'8~i1~ \' &D het yerbuudelde in J~ A I!!~ W e6U~ en
t-:6 c-t~e.v e!'gB.deringen \'IUl lid 2J~ Illdii!(·h LaudbollwL'ongre~) gebollden te Djokdjokarta in April 1Sni.
\fflrslf:,~ de:- 1e Aig. Vergarlerin g .
Ysrs!ag Jel' l e Sec~io.

U.'l' EOlJOLJ.J,'E ecbrijft UHm oue: _
Nfl eene nij langdutige dri)ogle hebben eeD paar ver~
kwiklrende regonbuien un alle" u.t te velde .taot,
€en ander, frill8cher as u1.ien g~gcfe1J. en vooral de
koffioplnnters die in hct Boij(l!Rliesehe beter vert.egen.
woordigd Ziljn dnn de 1Rb:lk· eo BuikerboereD, \'erbeu*
gall zich a1 bij f~)ol'bn.at {)p den fermen oogstJ die

ten nur sUe lV81,oohij olijkhoid het volgendo jaar Wlcbl.
Volgeul! de ge tuigellia toch van ervaren planters ie
de bloem, welke de boomen onlange gedrsgen hebben,
eene dor zwaarste die men z:ch hier herinne rt;,

OOK . op den ge7.ondbeid.to.et.nd zijn die buij.n
Diet z.ouder inv]oed" WRren er "roeger weinig dessft 's
w&at men niet Van kon.rteen en andere ziekten boor,de ge wogen, tbans b~hooren de aanboudende beden
;~~- d~n in lander om obat g61nkkig op nieuw tot de

•• IJ •• amheden.
De eenif{e, die zieh teqenwoordi\! ldel: al te lekker
IchijnL te gevoelen, is de Mar.pi. II I ..d •• t gerl1iUl ell tijd is die Dooit te vertrouwen buurman iu een

"ij boo.en luim, en goeft daarvan blijk door of en
toe kolommen rook uit te "tooten, dicbter dan meli

nnds_eenige

jaren

yaD

bem gewoon

is.

Bovendien

heert hij ons e.n 1aar keeren zijne knorrigbeid dnide·
lijk te ,eratean gege.en door oen t.melijk ,laDg aangebouden oDder8llrdBch' gobram. In boe.errc er nu
· r • .ienio tot 'he7.o.gdheid durf ik niet besliBsen; BOrn'
. migen 'logn ingenomen met het rook en 'an den berg,
bet welk \'olgcna hen bewij.t, dat de kmt"r geopend i8'
eu oue · ioodoend bewaart "{'oor mogelijke 88rdheviDgen;
...ndere u t1aare.nl~geo, die mi8IJcbieu wei eeD8 wat over
vulk&nen gelezen hebben. tien er voorboden in van eene ophanden zij~de ttitbarlting, ' etl dientengevolge de
lioekoD1at met onruat to gemo_t, Van ganscber harte

hoop ik. dRt ,Ie orees van die laaht.nongegrond mo,
ge blijken, Naar ik hoorde van ben, die ooggetuige
Wlli eu vaD d. eruptie in ISH, moet de pra.ht fan
.Zij ia "n .H.en ge,nHen fal;ooenlijk. vindt geen smoak
"l"Q'"

mijn gezellcbap eu

wendt oak niet voor dien

my alleen .oolang ik D\lttig
waa om ala eeo hond te apporteran. W &Arom bemin·
nen 'de ,roawen mij zoo w.inig ? K omt dat door b.t
geen ik doe. zeg of ben? Kan ik bet verbet..ren ofni.lf·'

'to vinden; zij verdroeg

. " Preciea Z8{"entjen minu.ten over ! \feeen op de Me)-

fordacbe sbidboioklok beginnende bewekero in ..ij
,grOOt getal a'Dte kome,,; drie of vier baronohett.e8,
•• ven ,o f oeht ligter rijll1igen·.n negen of tien bit ,
teuwagens draven, st&ppen, kruipen de steile Melford-

Bcbe strnat op. Het beklimmeD ' <R!l den kant van oen '
buis ia kinderopel met h.t opgaaD tegendie meest
ran. aUe hooge etrate~ vergelekcm. H~t· huis
van: den' dokter, rood Tan · Ideor en , Rlet nogrooder
beB8e~ d\gt yMr' 'z voe '~D8t~rI ,an 8piege)g}ae~: eiaat
ter , uwsr regt:er.l.ijde wanneer gij naar de ,tad gut.
De doktor en .Yne
komen louiten de huisdeur,
JiG van een . 'metalen ' klopper fGonion · ·il - lij- in
. eone ·. grijze moire BDtiC)Ud japo~ 't geen door de :kHl·
lo~(lrestrl

.,"UW

l

;:~::!-i~~8~:~:tt!: ~~~ehlUl~rs~~~~:;; 'o~~~::~~~~
J e ' rerzwaktcing fn deD. d!wd 'ao Mr. Watkins,

8::

'H et atadbui, .tui io ·"ijne graauwe, k.lkete ••• n
...."'ardigb.id '.aD ',10' inarkt. ,Iu t<>geno,.r d. herb"g . . J. klo.", bet b•• ft, eon. ..rlVnlrde poor! en

li~$ol) . lprj)~~lftQt.~llf'tfe

.

..

-'

.

'1i6kmi~ordea,~.1 ,'f-~!";'.

kerheid
'"
" ,"
deD jammor.n de ,allende" wel.h~.t,olluwb8p.a'dt. "J' vo~eJ!8tia:
!ii~oflioiereDtageDwoordiguiWeI had~an.PatOJl"~!IiI "oten;
, ~fg••ohaidaunu un datkIeinewoIkjen ~nn onoen , terot, moei!~k d6n _di~n.~. te : , Ye,r~~te,D, ~n te~ twe 8 ~, doohllAD .d~_be:oht "had !!len niet veel yethonwon
Bo~olall~le.beD hemel, ..nn men m.~ den ~Icht.", lr 11n
,nl. ledllre doktor, ala bl) lioon , boe , £\lII voorgenger
geaobollteDJ",elh'IIr"iifdfr·~~~~' : Vel'
nen Qltroepen: ,"
,'
" hier , be!landeIdis naarelkl! andere, gluts liaser gaan
overd ell(d_arin ~
"
,,' doodan ge_
,'Allea bloeit,allea blin kt, ,
dnn naat BoyoiaUe on 8~hou!leroph.~ ono q,e.oepeu,
1'ODden, 'docb of , .
• . rdaad : ~~ ' ~erUesen
Allee juicht, ' a!le~. zingt. '
..
TIL I'as vonlu. l}eorge Daudin!
"an t~h.d' ~ en wa+nraDie1'onbekerid;
. We.r .•.• o liellijk '!,I. immer te voren!
(-:l' D.)
Th.nlf. echteJ ':o;r"rtlliga~ 'geblelie~' dathij daJlr
Tnderdaad, aUelgedijt bier dan ook dat.het een
reede Beer gedeomo41lleerd i.' ell de ~en v"rloopeD
Illl!t i. ',t e zien.Zelfo ono. hoofdonderwij.e. · . maakt
KOr'l'A RAD.TA 24 ' Beptemb,~. DitmaaJ nij goe~
.njn,
.,
'". '
"
"aken". hoe "eemd dat ook kliDke, Laat , mon no
de berichten van het .nocea onzer ' wapellen., T.oor- ,
De paniek wat uu 00k :IO:0, groot"liat men Bilong
e
nietmeer bij mij ' aankom.n · met j.remiadeB 'over nend.olon Daar mijD vorig sobrij,en badt gij ieker reed.
als bet!"u: zonder slag"f stoat genomell'lieeft, slecbta
dankbnar Montje", .alecbte bezoldiging." eD7. • . ik ,BI&
ruet de vorig~bool Ide , tijdi'g " v.rwacbt: .~i1ang i.
2 gewonden bebben wij doarbij gekregen, beiden mindaar in deu vervolg. geen geloof meer .. aD" Zoo lang
geoaman.". Die tijdio,g werd echier ' toen niet door u · dere Militairen.
eon hoofdonderwijoer; die elken dag ,kAna lieeft'.op
'erniJm"n, · hoewel ..en [ie'd e; oilzer daarv"n '"meende
Wij bebben thans nieuwe poatan te Lamjong (rol- '
overplaataing, den moed beeft eD .icb in .taat g.y,oelt
.. ker te knDnen zijn. Met .ulk eeDe troepen _ macbt.
tooid) Pakan Koerong Tjoet(bijna voltooid) te Tongga,
een aigen flink hui. te bOUWOD op v.rz~ek va" een
zou men het brand punt der vijandclijke fer.terkingen,
Tjaddi, cn, Silang , (in .anbollw):
A .. i.tent-Reside,n t, zoo lang moet ied~r DIet my
wei v.ro.eren,hobgoon on.. eer en bet 'QOrtduroud
Hat 8eBat.,' 'r""gerle Lambar~,; is bestemd ' ~m
.ijne betrekking eerder eene buitenkanaje dan een onr"atig bezit on.er , eigene positi.n gebiedend ••rderden.
die po~te~ te b~zeLteD . . , . " . . '
dankbaar bo.ntj. nc.m.n. Jammer ecbter dat de ,goe.
Het duurde .• ohter.lang , .voor dat ,ditI:et ge,'.twas,
In ·verb.nd doarmede 0YD' eehttlran'd er.'poaten op·
je man dat mooi. bui. ,niet .elf ,kon batreHen: het ., 'I'. Lamjong, .en 'zeer alecbt. open , bivouac wasr ,eo:
geh.ven zooala. Lamar. N. ' 0 , Lamara Z. O. '1UAl"
werd foor f 100 'emaando verbuurd aall den bistellt·
mist:re en groote verliezen ILI.1l unze~ kaut zijn geJe~
vour, ." een·· .8n~el' . ~~DJara_· j~ :~e.·plaat8 ie getreden, voortl
Resident, en de eigenaar vergenoegt zich in god8
deo, heeft men zeer,IAll'g vertoefd ' illvoreD8 vooruit'le
TebaD Lon~broek, , wel~e .'s van 'lf~eD n,ut, meer ziju
Doam ruRBf met de woning fAn den exkommandaot
rultkeDj en eeret shlaar de nieuw Ilpjerichte . bentillg
verlaten.
•• It.Joiu.
Aloeo bebben ~nze , wapeneD dill! weer gezegevierd
in bet fort alhiar. ODba"tzuchtig dce,l t. ij tuen hij
aldu. vrije woning bad, af.IBD<l,an de f GO hu;.:uur
Dit iang opoDthouJ waa den go.d.n geo.t 'der
en ia een belangrijk .oordeel bebaald.
waarop hij recht heeftj doch t. t: ~ Goe\'ernement, ,/ooveel
tro epen niet be'\oruerlijk. IntegeDde.el _ bet. ,".erw_ek.te
Alleon. moat er ' nog ren betara · (!ommunicatie tusanergic willtmde b(jlool1en, liet hem d ie ~~1lJhti gttjk
ontevredenheill wio"arbij nog kWUllI, dat bet AanYAnlre ~ ' - ichen JJighen en .-'<~leh ":._~.rane tot . M~J':ntl . lromAn • ..,it _
behou<len.
lij k gONle werr weld afgewi8~eld. door zeer 7.ware
men dele LiDie goed befeatigd zien.
Dat fC?rljen tlo et dienat: men houdt ar _ Be.hool ill;
r egcllB (In hevigen wind (zoo weI bij dag .a18 n.echt),
De gewol!de o~oieren. zijn deels geevacueerd; zooa)1
de klerk' ,n van dCD AB.istent.ResideDt hobben er hun
hotgeen oak 01' lien g , zondheids -toestand ..,er nodec·
Mojoor Rnempol en Lt. Vcrplo.gb; beider ,toeatond
kant,oorj de gestraften worden ('1' opgeslotenj Ohm ,.-iudt
ligen invioed llitoefende.
was in den lant~ten tijd zeer beterende.
er he~ p,1st. en telegrB.ofkfmtoor; bet dient tot woning
Eit!(lelijk rukte ine~ "VoorW88rts. Men .rnetllde lJur '
De toeatand van J~t. Van Vooren en DOg een of'ficier
Voor den hoofdondtrwijzer, an wo Rl meer. Jammer
Silang, dat broeineat vaD muitelingen! docb neeD I.het
NT,.is achter, hoc wei niet bopelooB, z..:er zorgwekkend.
togell ' ,

lietkt-

telitonutEu geOD wonder

I

ed

dot de toegaDg niet volkomen vrij i., daa, de hoofdiOgRDg eteeds wordt argesloten met een dwaraboom,
waar iedor,die b. v.

iian ue Weeebuizen al bier, i~de'r f 200 gcschunke n.
ten f~ind~ de ltinderen hier\'O r'l!' t-e- onthal en"

l h: Se

~en dergelijknatuurrorecGljDioL ..Diet , o/ilV?g/!h

telagrafeeren wilJ

maar onaer

door mo{.t kruipeu, D.t i. om ongelukken n,ot de
Bchoolkinderen te ,'oo rkomen, beet het, d .. ar men mi
niet meer te pllud de benteng ~an binnen rijdec.
MQ.ar ue met vier paarden bcttrQ.nnen reiswage.u van
den keizsrlijken arl!hitekt \"B1l Solo jaagt toch met
volle glori e het fort in. Soe cvnsequcnt, nit't wau.. ?
l'r ouweo A, (1)) ill Boyol~lie cODsl'qlJentie te vindtm ,
dll.B-rtoe zou men waa.rlijk Diogeues lnot"ren Doodig
hobben, OD8 hoofd van pI. be.t, b, v. deed in den
begione aile llloeits om de harmonia Ie bevorderen
en" in stand te honden; en thana, nu een der inwoners
voOrnemeoe was, een biljart aan te echaffen en een
logeDlent en eocieteit op tt) riohten, DU .erlrlaart hij
zicb 8terk daartegen. En dat enkel uit .ree8 VOJr ("10eenigheid. die toch 81 .too J'ijlrelijk voorhnnden itt _

Woar\,oor bier ,.n A."Res. dient, begrijpen de
m€esten niet. Noch · met ku.lturen, oocb comptabili.
teit heeft flij tieh bier t-e bomooien, bij is .eukel en
aileen politiemso. Maar ala mell nn in aanmeraing
neemt dat aHe Yonnisl!len gewezeo woruen vrJIgen8 de
la"aaneche weUen, dat de verbooren ter politierol ge'
schieden in de Javaansche loa.I, dat aDze A.a.-Res.
geen W"o ord Javaanech leretaat., en daarbij naast den
Regent vnu politie niete w eer beeft dall e?ne raBdgevende ate m, dan komt OleQ tot de o,oerluiging dut
de sommen, voor de betr8kking uitgcgeven, lJuLtig er
konden be-steed wordell. Nui.tiger ZOl1 het m, j, zijn
in pluta fau ';~Il AfI.·R~s. eeD tweet-a I BiDke schouten
aan t~ etelIen; mogel ijk: touden. de beredeu poli tiedit-naren dan mOi'f effect Borteeren don on bet ge"al
is, DU men ze '8 avoLds in df"n maoe8cbijn '/,oo'n
beetje zi~t paradeeren laugs 'Il beeren wegeli of sc hild waohtdienaten doen f"o<;.r de woniug V611 z~ker ambo
tenaar, eo mi88cbieo souden de politie .. oppa8sere dan
niet meer ,ereleten worden vo()r kindermeisjel,
Onlang8 hebben wij ODe bier leelijk in de vingen
gesDeden. Voor een paar jaBr wae Boyollllie nl. een
~nH"r ';i" ~"w".~n .. , no" ;"": ••••. "M" ';i. '.,."
berekend, )J Bar nu een lllDand of w~t geledl\D werd
de lUaD liek le gev\Jolge ,ao de vermoeienise8o, die de
uitoefening lijner ptaktijk iii dit bergland meebru,cbt
on moe-It hij voor herstel van gezondbeid naar Oena.
mng, Van sijn .e.trek, gaf hij kennia ' un abOnne's
welke nu natuurlijk .oor oeDigen tijd genee8kulldige
hulp mi,teo; en WE'n de genozing niet .zoo socl g llg
.ls men weI wen8cbte, belegden wij in onAe verbolgenheid .ene verg.dering ten huio~ van denAo,'Re.,
waar o. a. ook bet ~nuggere vooratel gedaau ward,
den -dokter nog twintig dageu tijd te geven om weer
,olkomen gelond t-e worden. Hei lige onnoozelbeid!
AfBuf men zoo lete Tluar in d~ hand beefl!
"Eindelijir keerde de patient genereo terug, JDaAr nu
had hij ook genf)eg 'Van lulke ._ veretandige I\bontH~'B,
Hij ,e.tigde zich eld.,..
Nu ie er weI op nieuw e6ne ··: oproeping -in ue "ou,
rant getlaan en bebben "'"U ook al brievell ran offi(,.'ie
ren -van Gez~ndb~id onhangeD, maa~ ~ de on~~rb~nd~
onder dit verwu)f etappeo manDen, vr()uwen, kinJt)re-n
~11 kleine, 0pligtige. tute boeden en Iwane 'heedje8,
met beor... YO] klein geld cn harton vol 'an die
uitn_mendota der deugden - chri.tel~ke liefdadigheid.
Om het .t.dbui. liet men to,nbonken ge.chABrd en
Debter do._ toonbank.n.taat eene.phalanx van jonge
HonweD, 'gereed hare geringe bekw&amheden lian te
wenden in bet tot het uiterste toe ovonragen en beet
nemen ,·an bare vader@, minnaars en' oroedefe.
Mi •• Ble.. ington·s atelletje i. de noaste bnnrman
vande arme M ra. TomkiDa, de dikke, met .ele kin·
dereD geugeDde Tron... van den FeltooBCben ' predi.
kant - even all toOD in sommige. buitenlandsehe
ateden marmeren palei.en . en ger:nge nuttoD digt ne·
J

rens elkander siet; · ""ant de arme - Mas. TOUlkius is
M~I(~rd8che lu.-:hattiDg .. ioderdaad eenEt gt-ringe
hilt.. in .0rgelijkiDg, "aD lIti .. , Bleeaiugton,
Mrs; Tomkins Y"oorOMIll8te ' verwacbLing is- up bare
zl1{1te~:' cene aco.{I ) Daeid Ull· d~n- tweeden ,rang,. p.

DAor

v••tigd. u...o,de " lere.dige Mi.. , Smith, ,heeft ear.
h')nden·hal.band '.m haar middel teD einde bare dDJi.·
hel d to be,":ij.en .n t .. e. laog~, .108bIDgende krollen"
gewoo:,Jijk al. -. "'ol~ n..g,' JODgeDI", bek~nd; O'er · ba..e
\,,.It,, •• hoode .. ',liegende. Zii i. besig met bet scbikIeee 'aD ~b6~ea. 'eo _rvaekQo_pp~)8 , dae: 18 yoor eene '
III. ,,; kNOB per '.luk , ........ uig.', prok~reur.klerkell
oudok_ ' lIIieleDieD '1IoD .nk ,er.tand . feritoopt,

was

plan de campagne
g."ijzigd. Gij vraagt waarom
of wMrd01lrr Zieda&r een Haag die ik niet beantwoorden kan, maar al ·beeft· bet ~r laDg gedu!Jrd,

de lIitkomat beeft tocb bewczen dat het doel ber~ikt

1s en wa8rschijnlijlt met minder "erlieten dan bij een
reciltatreekscheD aalH·:11 bet g. 'fal zuu zijn gewe68t..
Het zoo zwaar venterkt en daftrdoor berucbt Silang
werd olUgetrokken, Do@wel aowmige bewearden dat
zulk':l met de kaart in de haud e o d~ gefolgdo rich·
ling niet mogelijk: ~Wft8, Het ill ecbtef geeebied en
daardoor kwam men op Pakac Koerong Tjoet, eeD

oeer gULStig terreiu yoor bivouac in de eerate pluto,
eD teveDS
bijronder geaebikt ter opricbtiog eeDer
Beuting, w.. armede dan ook dadelijk eeo. ••nvaog werd
ge..naakt.
AI-D drie kanten open en a&ll de -Ide tijde grenzf ude aan eGO 3 a 4 01 breeden WCg,;8 dit een zeer
geschikt etrategie.:h punt voor de Linie,

Uok doar werd echter eerst de bonting vol too i., aIvorane verder W gaan. In dien tU8SCheutijd, keerde
de Generaal wet zijo sta t" aaar de kralolJ terug. '"01geuil Bommigen ow hoogst gewiebtig~ zaken at' te doen,
\'o:genB anderen ow wat te reetaoreren "ali J~ mise·
ree tU ftltigllt's te Lawjong geleden.
Hoe bet liij; na -.I, vf 5 ll~gen "fer~Ol'VellB in de kraton ging ZEd. met de atllf weer uaar bet oor:ogs-terrein om de operatit;n t~ h ~tl'atkD _
Tcvens kreeg het S Bat. lui., onder MajJ ur van T~ijn
last am 'It uDd~rell ullAge, o\'er land, naar Gigb~n t~
yerlrekkell. edD mo.rfcb vao 8
~l uur,
Au.nvu.nkelijk bad men plan g~'jurwJ um dBt korp.
p~r ~t()omer Marioo del"A-aarta te Y' /ereU, doc b. nur
wen beweert, 150U daar vooro.l io dit jaargfltijde geeD
go"de landingplaat& zijo, zoodat Ulell dit r Qornemeu
we~r wuest llten fareD .
Hat d'.Jel ran den lllAt8t:lh v/ h. S Bat, 1uf. wail: ODI
van twee ka.nten n&ar Tjaddi op te rukk~ll , anBrdoor
den vyand in bet nauw te brenge n ell helD ai:;oo te
noodzaken sijoo steHinge u te yerlBt~ui c~u btd-iek die
bijna iwmer ge~llkt en. ouk thana lllet goad 8Uc('ee ia

a

hekroond.

AAll hat e lude ,"&11 een zeer ur~Jell wag llur
Gighen was wen echter nQg bijna dt! dup~ geworuen i"BD ean binuerlaag dt.'8 vijand8) die tich
dwars over den wag l.u,J. togegrAYt.lU ell ~i c h ddlU met

geocbut ,·«.ledigd•.
Bgtijds outdeJtC, ell de tijl\uJ zich van t.w~~ kDuten
budreigd ti~nu~, hQaetL~ hij zidl IljUt> ~1 ell i.ug tIl.a t
& ~· bterla.tiog 'An Allee tt!: vcriateo.
Hij di_ g_legmbeid nam bet 8. Ilat. een beuting
ell n~roverue eenige 8tukje~ gedchut waarvan er eeu

Dog geladen was.
Daarna ruUe

well QV DU,' l:idodJi~ d.l llid W~lllig
tegoutand en seer gering ,-erliea g~DOWt"l1 eu t)ok.

uIWr. t-roapen bezet werd.
Na zooveel verkregen Bllc-ces boopte men grHlluke-

lijk Siiong te kuoneD nemen, b.tgeen dOb uok inder.
doad gelu"t ia, De paniel< onde, '. vijand. troopeD
was zeel groat. Beede t~ Lamjong !-ad hij t~er zware
Y\~rliezeD geledeIl, dat echter ODe Beret later met ae-

welke in de .'ad llel!'"rd won.n"
Au de .udale sijde ·,an . 1".£i88 B!eeaingwn Y\l6reD
de dam.s Denlil beencbappij, Bet oiju doe"tero van
een Dabut'lgeo baronet, wien Sir 'l'bomas t: wintig j.a.ar
geleden m~t eon hel.cben baat gehat heeft, Qmdat
hij bem een. in 118n geBcbil. w.gen. het gnoaf80;'~p de
loef afstak, . Belinda DeDlul, t:eue. oudachtlge JODge
dam.e, lang, geel en 8tat;g, gelijk~ ~Il.r _~D" .pt.arde- '
bloem onder de ¥~ldbl(lomeDj Prlsctlla lIJ ee ne krasloogige! sterk bruine aoboonheid, br:.re b~:wonder:;.~.
yersekaren d~t lij zoo babbelon bn, dot.~ oen ruu, l·
eel den ~chterpoot IOU kunneu afpraten.
Mr' Gerard .J! Mr. de Gr.y d. entelen g..,md to &a-

m.n Nnd. terwijlsij de koopwaren .Ie.nto 'Iu~~ig maar
de koop"onwen sOOl"eel te meer beoordetJleu. ZI] bouden .
Diet bijsonder vool,•• n elklnder,maar ik beweerdat]l.>bin·
Bon Crueoe Diet ~r met ' zijo n.'lten buw man !DgeoOO·

rot-D WIIS, toen " hij in ' e~De- stad wooude, : aoo

bij dit

""it deeL 'Allee· wei overwugec, ,zoo gena. rod.. naaate
bunrman bij "",..! op dot . m....t ongod.~ie...lige ~
.. .-te eila ..d~ri ':iteland '....e. , .....r de ,W ', uehtelijk ,
donk"r ~~'n!d.. , ; ..lo,en . en ro_ . BOO;t den kJaak
der t"t 'ko.kgaan noodig_nd. Id.... hoo...... , 10ll.U·sij
1!iet' d....een, <lat· bij illsijDe ...men geneld.are? '
l 'x> ""pen, iBdil .._~ . eilaDd. vu
.st, ,
J"ba 8D Di"k!'ODd III. de,twea '- r , v~. ,
l>""""eD, 8M< lij cloakeD, ODder_aJriId. tooNo

":"if,,";

na!~:r~ri:~~~ ~:tr:::r e~~U:I.nlda:Dte' °zmend"Penoe.dig
Wij ontvangen door bijzondere gelogenbeid Engel.ohe bladen uit Illltopa tot 8 Sept.mber jl.
Durin leeat men dat bij de inschriji"ing voor deD
4anteg van eBoe haven te Tandjong Priolr. met spoor.
wag en pr8uwkaoaal, de uitillag deze was:

De beeren Lefcbre en Co, t. Londen voo'/18,965.oo0
beer Louis Dumoneeau, van Marseille, l23 000.000;
,Leeren B.
aDd Son, vaD Lond.n/28.500,000,en
,heer J. C. van Hattem. van Sliodrecbt, meda
28.500,000.
Da lutste iD8chrij,er bDd .p~ci&le voorwaardeD ge~
II

i

L,.

ateld, wABrin niet get;reden kon wordon.

-

De beer S. Muller So, proleste. rt togen de opricL-

tiog 'an een monument fOOr de gebr8. HoutmllD, op
groDd dot hun partikulier leven ,eol to wenschen
overliet. Daartegen is d.e beer Sebeltoo\8 opgekomen,

op grand dat \l'ij wet lie, le,en der gebra., Houtman
niet to waken babben, maar het. een natioDale plicbt
tOU z.iju het f"it in iterinuerillg
to houden, dat ~
den grond Iegden van dl3 betrekkillgen van Nederland

.
prins Tan O,'aoj e verloafe nog .teeds te Parij •.
-1'1) ~t. Bya"inthe, in Oanada, heeft acn brand g8woe-d, waardoor ongeveer 600 gebouw8D ,ernieLd en
een IOOt.1 gezinnen 1.ODd.r d.k 'Yo. ' ~{.n •• baL de
Bcbade op 2 millioen dol'a,..
~W~

-

1).

- Prinst's Coostance BO[l8pStte l' in een klooeter
te Rome overleden.
- 10 LouiDiana heLhen ~ ot8ingen tUDac-hoo Degerll

en blanken pluta.
Te Savannah. beers('ht tlU geele koortB.
- In Hogeland werdeD roortdurend Dleeting- sehoudan OD1. de regeering op te roepen ten behoo.!) .an
<i.e bafolking f"all Bulgarg13 busscbenbeide ta komen_
- Den 15 }'dbmllri 1877 zal eene Z~id-A.merikaan.
Itcbe inlernationale en inter·kolooiQ.le teotoonateUing te

K8IIpotad worden geopend.

.

-

Twet) Eagelscben, Jol1080n vader en soon. trokken
li 1&r Z""'it8erland eu werJ.en &AD qe belling
van de Lijakauull door et)D aoeeul1nnl ' o,ervaitn. Ren
der Eng~18chen werd met. e~u gid:J 10 eene Bplsat ge-~
worpeD, waar &ij den dooJ vODd~n, BunDe twee an·
dcte wetgeteHcn we~den zwaar g.e koeusd eo raten
een etmll21 in de BDeeuw opge81oteD .
(E. H,)
\'AU l~lie

BATAVIA, 9 Ootober. De Opeuing

..n bet :Ue-

Bt·a uraut Jes Colouil:"8 nan den beer Ser'aie op Pa ... r
Bahroe bad Zat~rJ ag onder een war· 0 toe.-Ioed vaI!
men.cn en plaat"_ liet geb uw is· keurig ~n JDet .eel
smaalr gedeeoreerd.. Et!n Jer bij~~~ll"en is ale eon
bi!jard-r.&al inger ig t, en buite~djen zgo in tWeEt leer
get.ellige kltwera b.ilj~rdhll· fl a geplaatat; &en deal der
b DDeDgalcrij vormt toeD AllerDtltllt~' n eetual. D~ ta·
f~l W&8 Zaterdag tair-ijlr bezet, en alleo roemdsu het
menu en de uit,oering er vao. Zaowel op het aehteft'rf allook (IV het ~ ruille ,ool~rf &.ijll tai.rijke
.r.itplaateen ingerigt, Mu.zi~k, ,uur.,,"cr~ en tie, welge.

lakte opiating .an oen k!eincn lucbtballon met Ben·
gaelscb , uur bielpen bet openiDgofee.t Z.teMag
cplcisteren.

landjonkere,aan .e lkander verbondenlot wedenijdeche
.erdedigiDg tegen de barbar8D.
.
.Gij aehijnt dr'ulrk,e negotie ,to hebbeD," merkt st.
John op, die ~a &ijn. wSDdelingen ten lut.to bij het
Ble88~gt()n

,yn.

~ta!letje \"~D

Mi@s

nederleggen.

Hij rigt dit ge~8J:de to t E;ther en .... l

anker is komen

ala iemand, die, .~ a hf-t. g~trenge en on"erwaebte af8!1aaUW~n Tan beden morgen, er ' f"olstrek niet t~ker
\"1m waS welkt:! c.nhengst, · ~ijDe belee'd.be8~D · lOuden
(lntmoeten, ·-dt'i'.ijl drie: ..oude. yft.'llwen en ~n geeete!ijke tuuehen hem en ~iju·. nie.l ul. dOtlrdringen.
~ Mieeehiec wilt gij wo niendalijk· Ujn et. bei . uws
h'e bij t"Jtag~u dat die negoLie, DOg .oonIeeliger".
Viorilt:, df.)()r i . te ;k.-,)npeu ~·' anhroordt "lIi._, Ora,en
ko~l en droo~, .. ~ ·L ... t ik delen aigarenkoken &aD . uwe
Qpmerksaambei<i 8&lJbe,elen; hij is " rij , leel~k, .... "er
duur, · maar IMD moet 'sr Di~t uu dea.k8D~ ~ '&6!le
gelogeJ;lbeid alft · de. tege~.oordige, ' iets~ te .willen

.fJingen,"
• Bebt gij ilam gema.1kt f.~'
. • 1&.; _. . . . .· .Is bet nbeli.ft, niet ..... belMfd,
bem om die redan to k""pm>: wanl .. agij .dat .";'1det ....dt gij op den.elfd~1 grond 8e1l groot gedaalie
de. frUije kllDtlt ' !forkeu vu.or" ... · k~peII .

'iadea:"

, •....• ·.. >,>.·IJ.b,~Q.
·Aan~ekomen So hapen . . ,
N.I. l3\p.k 'V..~roolg&~.SMd'M"'hamatB.1'Hl Bel·

8;: ;~B!r~;:.:r:~~im8e"h .

Aaaim, hi.n .A1ie
Mabrin, v.n ,Samanap..:
· . . .... .. ... ,
N. 1.· St.· Ban,ia gaz,LoEmen. van SoerahlllJa.
N. I. St•. Baron Sloat v. d. Beele ge•.. Odem. van
08

V~l Sohlp Liberaal ge•. Wierih., van Batavia.
V a.rtr 0 kke n Soh e pe n,
N. I •. Schoener. Djadul Hair gez.· Mashoer Ooman,

Ba::,tr:

naNe:ta:r~j~.G.

Meijer go•• Fransen, naar.:&tn-

yiN. I.B;ikSoeserinS •• h· . Ahmangez bin Alldul
Rabman, nnsr' Soerabaija.

Per. ~.a::nd:: i~: ~:e~: O~e!ja.: :c:t~~;ng4 kin~Er

ren, ,_~ hedi,enden en, _~,o,ever~ante) y_el~hnlze.n, Smtt,
en 1 Inl. vrouwHannes, Echtg en 4. klDder~n.
.
Per Stm. Baron. Sloet van de Beele: 18le. L~lt.
Hask, Offieier Vlluge_. Roekee, .en Eohtg. Onde.r In'
tend: v(d. Stein, van .O~mereu, E~htg. en 3 kl~de
ren onde,wij.er W. Meger, en. 1 kID~! K.pt de B oe·
men, Echtg en kind. late . Lmt... LOIJenga, Me ... de
Mey Heema, De Heer v. d. Heyden, ,an Dorp, Fa·
briti~8, Mac ~iU8rijt Verder, Radhen D8n~kaBoemoe
Z. M. Traep.n en Bann.lingen In1. en ?hIDeezen.

lateDLu~{ iio~:s~:t'!~e t!'/z:e·a~.1 H..o·Tromp,
, Hoofd Ingenie.ur Siedenberg, Den :H~'er Strens, Echtg
en 1 kind van der Heijden, de 'mter, Ecbtg en 1
kind Bunnet,Walter, Z. IIf. Troepen Bnnnetingen
en Inlanders.
BA1'AYIA.
Aangekomen' Ps@sagiers

op denSsten· October.
Van LondeD, p'er stoows .. Japara, gezaglr. "~n den
Gevel. de beer KamboU met 4. kinderen, me ... Horner
en 8 kinderen, en de heer .an Hall.
SOERABAIA.
Aaugekomen Paslagiera.
Met bet Ned. Ind .• ' oomecbip Banda, kapt. L. P .
8. van Ll"H:men, van Mac&8su.r via Balie Boelt!1leng: de

bearen }'iscber, majoor Demmeunie en e(~btgenoot., de
heereD FaurB, rroensmo, Meijer.

Vertrokken P.e ••gicrs
op den lOdell October.
'Ilfet het 8tooms. Minister v. d. Putte, kapt. Linde·

':::~r::::n B:~iJ B:j~e8;:~~:~b:~~~Oc~~:;:~ ~::;~!~:
kolonel de llocnemonl, Ie Luit. vnn den BOfWb, Preeident bij den Landraad Mr. Verweij, ont'anger van
Mauw Ll. f&mj adj. kommiea Darricarere, de beeren
HaringtoD. Humme, Hommes, Kuitert, van Hien, be·
nefeJiD Z., M. troepeD en bannelingen.

HANDELSBERIOII'fEN.
PRIJSCOURANT,
opgemaakt door de Handels-Vereeniging te Sa..ll.larnng.
12 October 1876.
KDFFIE, Gewone b. J 46.- 47.id.
W. 1. bereidingf 52.- •. f 53
SUIKER, baBiB No. 14 I 13'/, a H.- voor
inidden-nummere
StroopBuiker f 11 ba,is nQ. 14
INDIGO, I 3.25 il f 3.75.

"'

~g::~lD.E~~ B!~r:o;r~.{40~3~:l5 ~":r ~"nd.

RIJST, Java'Boorten Ie Boort /7,50 2e 500rt f '7.\TOor comBumtie.
ROT;ING,

~: k:. ~ l~:=: -; 1~:=~. !'ici

Wi ••~lkoers op Holland 6 md. dato, partie 101'(, ..
101'/•. BANK 101. FACTDIJ pari.
---~---~

Gemengde Bl'iechtell.
BEN .GEKKE" VERGISsnw.

Toeu Alexauder

von Humboldt op een zijner reil.en eenigen tijd t~
P~ertoerde, '. dineerde Mj ;Ji,Jk op zekeren' d~g ,by
een zijncr, vriendeD, d.okter H'J ee? flpeClll,llteHl \'uOt

krankoinnigen. N .. tnlel ,eroocht blJ dezen h"m tocb
eena een zijner bdangwekkendste patielltcn te iatan
zien. De' dokter beloofde &an ~ijn velZoek 1e Tolduen
en noodigde bem tegan t:!tW \'oIge-nde,u

Jag

-wear te

dineeren.
HUlDboldt :zat (lien_ dag reeds Ban tafel, toen zijll
vriend binnenkwain lUet twee heereDj een bunner, een
met een ernstig voorkoDlen en VOOrnu.8m uiterl~k.
zorgvuldig gekam~e bareD, wit liDI!eD. enr.., zette z1Ch
na een korte' buiging neer en nam gedurende het

man'

maal een bijna vol.lagen stil • ..,ygen in acbt.
De andere goat was g heel bet tegendeel van dez~n
hoogetfatsoenlijken en blijk! Bar voornamen. heer. ZIJO
woest uiterlijk, .verwaar!oofJd toilet, borstellg basr en
ongestadige blik. drukten op zgn uiterlijk de',! .tempel
VaD zijn inn'erlijk~~' tO€stRlld. Die zonderltnge gll8t
Bprak bij.onder hasstig en zeer opgewondcD; hij bad
honderd invullen van de wonderlijkste soort, sprong
van den h8k (IF den tak, knipoogde, ge8ticule~rJe~
kortom, hij hield Humboldt's aandaeht oDophoudelijk
. be.ig.
. NaBfioop van "el!Bani I,arn Humboldt den dukler
ter zijde, uODkte' hem four het genoegen van eeo zoo
,ermalrelij: tafeldiscoura eu Dine nog:' ~ Ik' beb l'eel
echik geb.d met IlW ~gek."
"Wati".' Hoeg de dolller, .en hij heart bijna ni, to
0

geaprokenP"

• Was dat dan de gek, die met dat bewrde gedrag1"
vroeg~ Humboldt vol ••rbazing.• Wie was dan wei de
anderP"
.De anderi' De BaI..c, de heroemde schryver."
1876 OF 1882?])e DuitBohe tijdrekenknndige Ideler . is tot een merkweardige cbronologische gevolgtrekking gekomen. Hij beeft aile feiten. betrekk~lijk bet

~~=~:rJ=~fte:h~nst~at=:e~o::lk:n v~l~e":;~~~

Evangelie to.en jlli.t VOOi'viel, Danwkenrig berekand.
De nitkol!lllten schonken bern de zekerbeid,dat Chris·
tqa Ie. jaren vroeger geboren werd dan onze tijdr.·
kelling aanneemt. R<!ebtelll rou men dus 1882 moetOD D.bnj.e!! in pl.atB.an 1876.
HOE MEN. MORT ADEMBALRN. Vele men
ecben bah n adem . "P de eenige goede wij .., • doch
zonderzi.b. daanan rekenaehap tegeven. Honderddni •• nden evenwel doen bet "p sene wijze, .die bepaald. voor fle gewodbeid nadealig. is, Longen en keel
1'lJrden daardoor aangedaan.
~.n fdomtdoor den lliood ia pIHl'''1D .doordeo.

I' !=kt;~:v::n:te~,n:'in1~s:Je:.~~~il~ f :Oe;'o~e v!:r::!:n~: d::feli~;!i1~:~~~~I~i ··Aller .1~.M"J7aarden .• Vendul;ie.
.. re.Uk en. het adem. hal.en dien. t. de n.e.DB' . .. ... ....
......~. D.,.·t. no.e.ge.r. zoo. ta.mma>d
.. ier 1.8g b l.ind8 .. eeiI
.. igen til.
In den Zomel' merkltmen weinig Vlln de·. g.ToIgenU
zulk eone kwlUl~daardigheid lUIn den· dag, dat het, iII.
eener. verkee:rde adembaling, in den winterdurenteplaat. van .Iioh behoorlijk in het boscb opte lwllden
gell dee te mee•• Kouvatten eo. hoee,en openblll'~~
mch verstollt op 1l9llgrooten weg I.e v_bijnen met
$ich bijhem dis .doorden· mnnd adombaalfl,t&rWlJI
aileen, lOW' ook de ~ee!lz.me· Yllorbijgangera unte
'hij die. het goede orga "" besigt ollgedeerd blijff; De
randen, ja,·.eraeh8idenenbnnnl!1' lQI'are, TOOl.het leven
konde In.ht wordt,. bij de . goode wijze van. ademhahijna gevurlijke wonden toegebragt haeft. Ret bOBOh,
ling· voldoend verwarmdeer zijin. de ' Iongen komt;
waaruit hij op zoo binderlijkewijze te voorachijn
ade':'t men door den mond, dan ontstaat ve.kondheid,
komt, is wei is wasr omr.sterd, maar ettelijke wogen
jll .elfs ontateking. De veelgeprezen respirator heaft
voeren er doorbeen. Men beweert, dat de Vorst; eEm
geen ande. doel dun tot neuaadembalingte dwingen.g.oot jagtliefhebber, etrikt bevel gegeven heaft, het
Het_elfde resnltaat even wei kan men verk.ijgen doo.
dier niet te dooden, hetgeen groote ontvrede.nheid
eenvoudig de lippen .te sluiten. .
onder de bevolking veroorzaakt heaft. Verlangand
ziet men dan ook zijne aankomst op het slot RothenMen sp.eekt wei van demoeite die het kOBt om
een aantal monden. opon te· houq,en. Maar den mond
fel., in het ZWll1'teWond, tegemoet,·· in de hoop, dat
der kinderen dicht te honden, is nog zwaarder onde·
hij z:ell .01 laten bewegen tot andere ma.tregelen.
renplicht.
_ In ue nabijheid van den krater van de .Solata.a
DE OUDERDOM DER AARDE.Bijna aUe ka~
tUB.cloen Napels en Pozuoli wordt een hospitaal voor
lenders noemen het jaM W8arV'oor zij bestemd zijo,
teringachtigEfn opgerigt. De damp, die uit den Krater
als bet aebt en Yijftighonderd en .ooveelste .na de
opetiJgt, bevat oameliji< niet aileen zwavel- maar ook
schepping de. weleld •. Elk jaar wordt e. trouw .eene
ar~eni~be.tlnddeelen. H?t ~~Idt me~r e.~ne -,'roefne.:
eenheid bijgedaan, en dat oal nog wei een gerUlD!en
mIDg, (schoon reed. terlDglyder., dIe tIJdehJk nab,)
den krater verblijf hielden, radikaal zijn genezen.
tijd z 0 voortgaan, niettegenstaande geen atervehng
er iets van gelooft. Integendeel, men moet al zeer
_ In Stokholm _ijn thane vele opgegra,en voorwer.
weinig op de hoogte Tan zyn tijd zijn, als men niet
pen ten loon gesteld, onder leidiog van. den hee. C.
weet dat de weten.obap reedB lang uitgemaakt heeft,
Landberg, opgegraven in de omstreken waar emmul
dat een dergelijke "cbatting van den oude.dom onzer
Tyru. en Sidon lagon. De beer Landberg heeft zich
een tal van jaren in dien aan oudheden rijken grond
planeat oneindig ver beneden de waarheid is. ....
Ook drui.cht oe lijnrecht tegen aile waarschgnhJk.
met opgravingen bezig gebouden. De verzameling
hevat vele fraaije en omaakvolle voorwerpen. van glas,
heid in. Da. blijkt reed. zoodra men bedenkt d.t de
Aarde" gehi~ @.ae ,planeten en____ ntl._ nqg _de ,.011, een
aardewerk eo edal metaal. Landberg wenscht met

~:~:a:.:I~:ibo~;e;~!~t:":fkO:fl:e enee:~st I~~~~~m~~ ~~~ ::~~::':t:n :::h~~~~~
~:: !:::~:ndeve~~~~~e:~B v:~;d:~~~ eveU~~::iBC~~n :~:~

te leggen voor een musenm

bar.tingen de vele hoogten en hergen gevormdhadden.
Het water had tot dus,er hoogaten. in dampvormigen
toeBt'lUd beBtaanj om het 000 te verdichten dat het
vloeib•• r werd, moe.t de aardkorst reed. z.kare IDate
van dikte en stevigheid hebben.
Zlllke overwegingen hadden trouwens kunnen ge·

- Het eilan4 Boaat, op ,de lust van Bretagne en
re.sorterende onder het departement Morbi ban, telt
slecbt. 219 bewoners, over wie de pastoor het opperge •• g nitoefent. Bebal,e zijne gee.telijke functien i.
hem het gebeele beBluur opgedrall'en. Bij i. burgemeeBter en gemeenteraad te gelijk; hij i. helaat met
e
:: :::g \':~
V::~~;Be Tf:~tj~:8:!~nO;~:rl~:~ ;~18:~i

echter, is men tot eenigaziDB meer bepaalde uitkometen geraakt. Zoo heert ~en uit de dikt~ der ?"rdlagen afJeleid, itat ze mtnBt~1'8 een half nulllOen Jaren
oud waren.
Liebig rekende nit, dat een vierkllnte v Jet beach grond jalrlijks niet meer dan '/.0 pond koleu ople.

bebben, treedt by op ar. vrederegter. WonDeer 'ijne
parochianen foich tie iuidruehtig gedragen in het open
baar, dan tooit hij .ich met oijne driekleu.ige ejep en
doet, wanneer de omataDdigbeden dit vorderen, dienet
al. sgent van politie.
EeDige jarell geleden was er geen koffijhuia of ieta
v.n dien aard op het eiland,en de pastoor had het

~::nva~j':;.:!';.:~~;oo~!:t ~ed".":;,d~~ttee;e~:f"a;!:

d:

~:;~~~~~:~~:<?~:~:::Io~~ :~r~~:~7~;~:~~::~~~~ ~:~!1~;::~:~s~:::::E~!:;::::ne~:!:;~~:£;

namelijk uit de wetteo der omwenteling,

dllt ooze
planeet ongeveer 100 millioen jaren ond. i..
Intusschen zijn in den laateten tijd Frandche ge~
leerden opgest.Dn, die, op gro, d der lear ,aD het
licht, aan onze sarde een ouderdum von niet minder
dan 6,000 millioan jaren toekenneo. Zoo doen u. a.
mandot en Vinol.

- De bekeDde .chrij .... Erckmann-Chatrian behben
aan de FrsD8che bladen vergunning gegtlven tot bet
kOBte1oos rE'produceeren in hun kolommen van hun
werk .11istoire du plebieeite".
~ Prof. V irchow, die het Anthropologi8che Oongres
Ie Jena hij .. oont, deelt mede. d"t van de 6 619 729
DuitBclle Bchuolkinderen in Midden-Noordduitscbland,
Acbter,Pommercn en Friesland ongeveer cen derde
gedeelte de zui\'er blonde trfB vertegenwoordigeu.
Lang. de Od •• en tieD Fijn treedt .an af het zuide,
Iijk gedealte de donkere be,olking meer op den voo.grand. Beieren be.it 20, Prui.en 35 pCt. blonde inoi,iuuen. Dok onder de Duit.che Israelieten zijn 11.2
pOt. wet Iicbt hoofdhaar en blauwe oogen; zij zijn het
.terk.t vertegenwoordigd in die pla.toen, waat de
ChristeneD voor het meerendeel een donker uitzicht
he' ben, .1. by. in Oppsr-Silezill.
- Uit KonBtant;nopel sebrijven de Eogelsehe werk·
Iieden by het arsenoal ~ aldaar, dat oij veel moeite beb
ben be' sling van huu l<>onen te krijgen. Vel en waehlen
Jasnp reeds 6 maBnden.
- Een Engel,ch bl.d, dat den drlUlk .teekt lUet
de wijze. waal'op de ("(meervatieve ('rg8nen over de
TurkscllC wreedhedfll in Bulgerije 8preken, g,eft eeu
lijstje van de uitdrukkingcn. die deze Lezigen, wanneer
zij dat vnderwerp behandelen. Bet verwonden fan
Diet meer dnn 20 oDschuldige meDscben wordt een
H
~ Het'mde gebe-uttenill
dat van meer dan 20 menscben
pp.ll ,nnvflf"ll"w;it"ht-ilJ'h"iA Il ,,....+ tA" r1n,:,-~
l:'!"A!,~l:'tI
Yn.,?t
pijeigingen t'au 50 menec':en een • betreureD~w~dige
(;llvoorzichtigbeid'; genoemd, schennia en slachtl,ng ~an
niet meer dan 100 vrouwen beet een .oLvoorzwbtlge
demonstrati ,I', die van meer dan 100 vrouwen een
~ ondoordachLe opwelling der ¥olkadrift P , aen dito met
pijoigingen een I'buitenilporige hBndeling".
.
- D. Koninklijke Militoire Academie te WoolWIch
tal 8Qnzieulijk uitgebreid worden. De woni"g van
den Gouverneur wordt v. rnieuwd hetgeen 3803 pd.
Rt. zal k08ten, verder 23600 pd .• t besteed tot uit·
breiding van bet terrain tot recreatie der atudenten,
~n tot vermeerdering van het aantal kamers voor de
k.detten en hun bedienden.
- De plotaelinge doad van tlr. Kalliwoda 'e Wcenon heeftr aJdaar veel oplien Terwekt,. Men dacht
.anta"kelijk aan zelfmoord, doch dit is niet het getal
gewee~t, nlthane niet direct, Dr. Kaliwoda, die veel
san Ledge tandpijil leed~ gebruikte grcote hoeveelLedon morphine en choral. Hij Lad van die sls.pmid·
delen wederom een 8anzienlijke dosia ingenomen, zooJut hem een verdoov-ing over'Wiel Dog v60r hij zijn
alaapk-amer bereikt had; hij zakte inaen en verwondde
zicb daarbij het hoofd aan den Bcharpen bnt van de
trap. Ondank.• de de onmiddellijkaangewende ge·
n ...knndige hulp stierf hij nog denzelfden atond.
- De I;essepi heefr; dr. 8~berzer te Londen uitgenoodigd om deel uit te maken van Itet internationale
comite, dat binnen kort te Parijs ••! vergaderen, om
de verschillende planneD tot bet doorgraven der Landengte .an Panama to onderooeken, en de lijn VIIPt
te Btellen, welke het kanaal .a1 moeten volgen, om de
,erbinding t1l8scben den Stillen OCe&aD en de Carolbische Zoo het voordeetigst in aile opzigten tot Btand
te doen komen.
-Vit Petersburg dealt men mede, dat thanB elken
namiddag op den drnk be.ochten boulevard van Newsky,
• IB h.et elegante pobliek d.ar wandelt, op~nbare cui.
lecten vo~r de gewonden ~n: Servie en Montenegro
g"hooden w~rden, een .verscbijnsel dat . tot nog toe
dial gebcel onbekend W&8.. Dame. en bee.en nit de
""nzienlijkete .tanden gaan rond en zamelen· geld op
borden in, waarop bet publiek groote .en. kleine bijdragen neerlegt. ]!en aantalambtenaren .bij· de ve.lWIhi'lende miniaterien hebben nijwilligeen procent
'''" hotlB8 mat.lldelii!uche besoldiging •afgeataan zoolang de oorlog vnortdllJu't. Dagelijks komen san.ienlijke geldaommen toeAtroomeo. Men berekent, da~ reeda
rijfIieD milli08ll reebela I8Dparticuliere bijdragon 'Un
ill3&kolDlID,
y

was ook in bet bezit van den slentel van den eenigan
oven op het eiland, waarheen alle bewoners gedwongen waren hun meel te brengen, ower brood van te
doen bakken. Dit waren overbJijf.elen uit den tijd,
d.. t de gemeene.hap met het vasteland .Iecbt op en
kele en ongeregelde tijdetippen pluta kon h~b~en, en
het noodig was, dat de pastoor, al. d. kop'tem .an
een schip, de inwoners op rantsoen steIdl'.
Digt by de kerk en de pantorie iB de school voor
JODgens en meisjesJ die beetuurd wordt door BoeUlS
de chariM, welke de aslmoezen nitreiken aan de be·
hoeftigen en de recepten klaarmaken, die de paetoor,
g nee.heer optredende, voorschrijft. Ook de onderzeesche telegraaf, die tegenwoordig het eilond met
:~:t:r~~tel.nd verbindt, wordt bediend door eene der

.1.

Deze merkwaardigheden komen voor in het J onrnal
offic'el en verdienen dn. g 100£,
- Er i. weder een misdadige poging tot "cbandelijl< bedrog ....... bot lioht gekomen, die 8an d. ramp
.an Bremen herinnert. Het Italiaan""he .cbip Angelo
Parooi was gereed om van Antwerpen ussr Civit~
Vecchia. en Triest te vertrekken. Een koopman lU
vlos te Aalet en een firms te Brll8••1 hadden ki.ten
met geweven goederen in bet schip geladen en die

B):r8:s:~a~::~~t d:an:!::lij~~e~:; ~::~er;:~~re:~~:~

eehter den inhoud der ki.ten laten ondeuoeken, De
afzenders trachtten d.t t., vergeef. t., beletteD en het
bleek, dat in de IUsten slechta zeer groys weafsels
Vtlll nauwelijks 1,16 der aangegeve-n wBarde waren. Later hoorde men, dat de afzender. beproefd hadden
ook in andere steden op die&elfde kia1en groote some
men te ver.. keren. Er word een gerecbtelijk onder·
zoek ingestald en zegt de Precufseur, elk man vail
~ken; is ~~~~~igdt d~t men h~?r, . te .~doen ~ee~, ~et
J

.... 0

<>"L. ....... i..I."' .....J~-'"

.t' '-'6 ....... 5

<Ut'jH:4"~-'--l:.lJ

n_~

..... . . '. . . .
~

~

medeplicbtigen betrokken .gn. Natunrlyk was de
.pecnlatie hierop geb88eerd dat d. Angelo Parod, verg88u .zou. De zoon van den ree ler, die ala twee~e
stuurman dieoet dead., maBr indardaad op het Bchlp
alles had te _eggeD, heeft d. vlucbt genomen. D"k
verzekert men, d.t er onlvlswbaare stuffeD in het lwhip
ont<lekt zijn.
.
- 'I'e Pittsburg i. een moau.cbappij opgerlCht vo'r

,. OP.M.
. san.•d. &..sullen
gd.e
.. u. 16 d ezer
.
~
S OE SMA N.f. 00
' . . .... ... ~ . '::J
. .op Vendutietegen2% Vendu..salaris verltoopen,
W\ P
h II M
h
uu· rae tvo. e.. acaesarsce

_...:_.t_

p~n

allen boven de maat en geschlkt voorZwll1'e dienati Do
... paardell.zijn hier aangebragt per Bark BaboolHair gez.gveerder Secb Salim Bin Oen.
1765.
SOESMAN en 00.

. Op .de vendutie
van Dingsdag den 24en October 1876,
zal alonog door de We08- eil Boedelkamer a1bier Ter·
kocht worden het Haar in eigendom toebehoorenol per.
ceeI, gelegen op het Zeeltrand in wijk Lt. A.. No. 61,
laatatelijk bewoond geweeet door den beer .Poldermn.
Samarang, den 10 October 1876
Namenl de Kamer ...d.
De Secretorit,
(1769)
It. DR LANNOY.

TABAK.
• Wordt gevraagd om terstond in dieJllt te treden,
• iemand grondig .. bSkend met kappen op rjjpheid.
• drooging, broeijing en sorteering van TabU: en v_
,dere afwerking ge,chikt voo. de Enrope..cbe IIIII1'kt;
• Tractement voorloopig I 150 '. maandl met pro.
• centen en onder voorwaarden D8 gooda .fwerking V&1I
• dezen oogst (dat nit den verkoop ..almooten blijken)
.. de gebeele Bdministratie onder nader o,ere8n te komen
• bepalingen. Met overlegging van Certific.ten van be.
,kwaamheid venoege men zieh onder Lett. P. B.
• Bureau .Somarangscbe Courant.
(17tl)

VENDUTI~

VERTREK

\VEGENS

Op V.'ijdag 13 dezer.
len hni.e van den WeUld. Heer

L. O. HEIJNIS,
(in de Stad, nabij het Anenaai),
van een goed underhouden en netten lnbo.del,
beneveno:
Een .pan uitmnntend gedreaseerde PreangerWa genpaarden, boog 4 .t. 4 dm.
Ren ~oed gedresseerd Sandel wood Rijpaard, ~""I
4. vt. 1/. duim.
Een Kinder Bijpaard.
Eell Tentwagen.
Een Doe ~ Do•.
Een p!e.ten- en een zwatt-Wagentuig.
1739
F. H. BOUMA.

Met toestemming van den Resident.
Vrijdag 13 October 1876,

5e Abonnements- Voorstelling.
VAN

DE

FRH~AIS8

TROUPE

D'dPUUU.

PROGRAMMA.

Le Violoneux.

Drara Oumique in .en bedrijf. Muziek van

Gegeven door

OFPJllIlWlIi.

lIb. eD MlDe. OALLEN en Mr. BERGER DBPLAOlii.

Le Chilet.
Opera OQIUique in oen bedrijf. lIu.iek ..... ADAM.
Gegeven door
Mm•. VEROKEN, Mr. VEROKEN en Mr, OALLEN.
E n t r e . p r ij B f 3.A8nvQ.D~ ten 8 1/: nr~.
(1777)

e

Met toestemming van den Resident

Donderdag- 12 October 1876.

~~~t~,,:!~n:~ ~~:=:::niDvd~n f.~or~Zk r :e~~r~t ~:~
he.l door stoom bewerkt. De inrichtiDg is van dien

4de AbOllnements· Voorstelling.

:::d'le!:!.:~ :;:a::~a:t~\~:rz~~en2~~0b:f!rk:~;:i~:'

TROUPE FRANCAISE D'OPERETTK

V AN DE

dan het vutwerk op d. gewone wij •• g,maakt.
- Kiadderadatscil bevat een .eer geestige plut,
n!' het portr.t van den toekom.tigen ~iplomaat, die
in .taat zal wezen de Oosterocbe quaestl. tot oplosslDg
te brengen De.e maet hebben de h...eoa van Von
Bismarck, de GOgen van Andras.y,· den neus van
Gortechakoff en de lippen van Di.rasli.

Programma.
10te AFDEELING.

AVANT LA NOOE

___~~geslag~n V (3~~.~~~
\' rijdag 13 October Vlin onuitgeloete pandgoeder<n
to Krangan door den pandbonder Kob lng TjoaD en
Voor rekening en ten hui,e van den heer L. C. Heij.
Di. door Bouma.
Zaturdag 14 October Voor rekening van den lande
van drie .fgekeu.de kasten in .'Iands Algemeene
pakhuilen alhier.

ADVERTEN'rIli!N.

Bekendmaking.
Gegadigden ·.oar de I....ering van roode Wijn, ten t..'
heeve ,aD het Departement van Oorlog in NEDEll·
LANDSCH·ISDIE godurende de jaar 1878. 1879 en
lSS0,· WOlden .erweaen naa. de betreltkelijke ann(>ne'1
in de Jnaaehe·Coorant van Dinedag 3 October 1816.
No. ~79 en. 'fOlgende.
Sall1lrang, den ·10 Octoher 1816
De Ond.... Iotendant der
2.. Mi1itaire .fd....ling 0;>. Jaya
(1710)
FBAIIBlt

Opera Comiqne in eli!} "'drijf Musiell <lID JOB. ..
Gagevon door Mme. VEllIJKBN en Mr. BBBGER·DEPLACE.
2. AFDEELING .
10. ,LlA~lOrR DANS Tors

:.!iFIJ

PA.YS." Beene

OoID!qa.

met sang en dlUlB door Mr. OALLBN.
20. VALsBZ" Val. gezongen doo. Mme. SIB8Olf,
30. Aria uit de .BAB.IIIl1R DR SAVILL"" YUl.. BosaIIoI
VOOr Baryton gezongen door 1IU. VElWKEN.
3de AFDEELING .

LES PANTINS DE iVIOLETTE
0r';ra Bouff.. in .;en badrijf. Muaiek vau A. ADAJ(,

Gage.en door
Mme. SISSON, Mr. en Mme. OALLBN
~n Mr. ARMANDI.
If

...
,11721

b

h

.; e - p r ij •

A"luang leD 8'/.

f 8.-llle,

.,ttlf.·. f.·.. i~l ;i !,i; f.•..i.<•. "'
.•· .... :. L:il.~..
J.; :iL

\!...

'.j

,

••

•

l' '.

I' .I! .•"'). '.'

a"ltS, \ g~.. . tl it .

.'. '..

NIEUW:mnARING
18"76

perry~.

PiUI KP UIK

TROUPE FRANGAISE · D'OPERETTE.
Maandag, 16 October. 1876.

VAN

het Grootste SU66es onzer Eeuw:

LA FILLE DE Mme. ANGOT.
---0---

.' ..

.

in
1779

had'en gelo.t.

vaa~jes V U11
.

6 Stltks,

]lij F. ·R. B 0

l!'. H. BOUMA.

11m a,

QUINA LAROCHE
SULFATE
DE QUININE1070
in fles •• ben van I on..
Hang- en

~taande

KlokkCll,

Regulateurs.
F . H. BOU1.I A

(l06)

EchteB. S. Eau de Cologne.
VAN ENGELHARD en 0;.
F. n. BOUMA

(107)

BOUT /'A~"AP

B · B JIIBE 8

~

Hout-aankap
.

Toko Plijnaer.

Toko PLIJNAER.

A. U, BOONEMMER,

""U

w"'du~Lioeliie.tJ. ~

v u ~ .... ~ ~ .,..

......

verkrijgbaa. bij beetelling: pra. btig ..... r Brand bout,
droog . ~niet fermolmd.
V 0 0 r ta:
D j at i e· bon t, .an .lIe afmetingen. gezaagd en
onge~gd,
~Ifa .aD d. ow.afate dimen.ien.
Le~ering geeebiedt 100 apoedig mogelUk.
Brie,eD franco, 8 0 I 0 op•• brift Ron \- 8 a n k a p
(622)

TREKPENNEN met breede platte pun t.
LOSSR PABSERS.
VERDEBLINGBPABSERS.
COMPLEETEP ASSERDOOZEN van I is.-,
I 25.-, I 40.GROOTB KOPBRl!N en HOORNEN GRADENBOGEN.
DUBBELE PALMBN .
884
G.. C.. T. VAN DORP en 00.

Werken over Vrijmetselarij.

J. G. Fil! .diU. Geschiedenis .!ier Vrijwet-

aelarij Bedert haar ontstaan tot op d~n
tegan\'i'oordigen tijd; bene.ens een Alpba'betL hregieter. . Uitgegeven met toestemming van ' het Collegie van GroolOfficieren van het Groot-OoBten aer Ne·
derlanden. In praebtband.
.f 15.ineenvondigen band.
» 12.'.ii. CI" v ai. Gesehiadenis der Vrijmelsela~
rij en:.'.d er geheime g6nootschappeD, van
vra<lg818n en.lateren tijd. Versierd en
opgebelderd door·. 2.5 fraaije Staal-gravureS in rraebtband. .
.
.
17.-.
G. 0 li v e r. De yrijmelselarij in we.en en
strekking. met eeli 1\'oordenlijst aanwijzenda de .VOOrna&m6~ zaken die in di~
:we~\ beechreven ,' de voornaamste perBODen . die in dit .werk . genoemd . tijn.
In Nederland heet\ di\ werk om baar
. degiIDjite · inholld ·. vool opgang . gemaakt.
Y ijf maeonniekepreeken .of kijkje. in de
.
.»
3. ...;.
vrijmelBeJaarswereld.
.
G.: p" T. V.Al' DORP en Ca..
VaN ZlLVRRWITSTBIlK BLINKBND M8TA AL.
(N~K8Ll

.

lILEGANTE INK.TKOKBRS.

117

! 10.-

G. O. T. faD DOliI' 6D

C~,

UZI£RrJNLEOJKANTEN, .
BUL'I'ZAKKEN
KLAMBOES.
F. H.

Steeds voorhandell:

1636

Wit en gekleurd Isrlatan. -

.Y. .11 . ".&~ RIJ'''Va;;~.

_

TOKO 'fA WANG.

pert'ale.

neteldoek.
BloemeD.

Ned. Ind. Stoomv. Mij.

B,l~KETB,lK·
•

I
Bal"on Sioet \'an de . Beell' . .

I

Ge1.:8g9'uerder ODEM',

e verkrygboar

Stoomv. Maatschappij Nederland.
HET STOOMSCHIP

Ook neemt hij nUe bestellingen aan.

1685

WRIGHT.

Uit Parijs ontvangen.
Eene Dienwe _ortering

ru~I1I:I; ell r;~~]Js k.I!,TiKI!1E!~.
Hoeden, losse Boordeo in groote sortering, groote
kenze fan DaMen , witte en gekleurde Hemden , ToiletartikeleD, Scbllijerwerk, Parfumerie, een groot
"". orlimen! Odenrs 1 qualiteit voor names (uit het
Msgu.ijn dn Lonvre) eeDe k.leine colleetie Peignoirs
van lijnwaad en percales, prar.htige Rammen, Fantai.ie artikelen, Oeintnnr., Colliers, Parnres, Brace-

beveelt zich voortdurend oan voor het.
EN MAKEN

van

Compleete Bruidstoiletten~
Geldeede-, Bal-, Wandel- en RcisCostumes.

lett~n.

Jouvin Handschoenen inalle

NOB.

EUZIEBB.

(1428)

AlsDl.e<le:

Kommandant . C. A. BAKKER,
..I vermoedelijk e i n d e 0 c t 0 b 0 r yaD B.c
ta\'ia D£lar Marse ille en Nederland, vertrekk"en.
y (lor passage f elit;tV6 men zicb te wenden tt>t
de Agenten,
1736
J: DAENDBLS an Co.
Bataf ia, 8~uiaran~1 Boerabaia.

Passagf~ naar Nederland,
/r,o,dt a(tJ/!!ebodt"1 lJict h!:! Ned. c!ippel'jre.'1ofsc"ip.

Rinder-coslullIcs en Doopskleederen.
1783

Toko Plijnaer.

Gezag \r.. A . .R . ;VV i~rikx, .

Wit BrookB Guen, no. 10, 12, SQ, 40, .50, 60,
80 en Hio.
Zwart Brook. . Garen, DO . 30, 40, 60, GO en 80 .
G.k:leurd Brook. Garen, no. 50.
id
11: aai'Yde
eo
Witte, .warte en g~t74 Perle d'AQlour Knoopen.

Holloway's Medicijnen
HOLLOW".1'·a PltLBS

,
B. ELSBACH.

••m.""!

hede,o ootva,nge ll

G. . A. •. WEBM:'U·l'H.

B. VANBTKNU8.

Gev.arlijke Di .....

:,:~:nf i~

.n , r.3.en( o. P6tj08

d~r VO()RT.~ekalon~ W.E. HANA!
.nC~. en OOBNAEB, .KlAtten . J . D.

Solo UNOLO
8L1,lUl, ~age

I~ 1. A. Z8IJDBL. 8o~''''DK 90BTHA.1lT

.

"a Co.

~!NG~~}e~~~:. ~~gR·i.'1~:~~tio~iA~

en (\).

Obi

einde Nowamber .van ·hier .to ,ertrekk&D.

u.t .<hip • . uitotakend ingerigt . en .. '8O!rt 'eeil go·
examine.rd geueeebeer.

Imformatien te .bekomen bij
DeAgente"
&ta,ia'San!anu:g, Soerabaija.
117.6
.
J .. DARN:DBLS enC~ .

TeHuur!
BEN. HUIS opdeD wag"'" Kat i g • .• •, _ \
BON~Jn:.
·
.
1401

den R68J'

Zalf.

Cberibon W. CALISTANB.t. Co. TagalA. J .•an

Boutwerkell
be-:::r":

ZAU. -

derlijk .jnde, go.en .en yoldoende r.edeD . nn · het belangrijk . II8Iltal harer a1.gtoff. ... . Onder ' lfolloWay·.
hebaodeling, aI' is . de oorzaak . d.... r .iekte in dnieter,
nis gehuld ...1. d. uitolag eren' gnnetig .ijn, bebij
d. maeg. de lev.. of kleinere iogewanden ' d. a.tel
",n de .iekte is, WIlDt .ijne piHen met ""rdeel
ingen<>muD. en sun ""If goe.d op de sijden d.r ODderb·l1ik ... iog....... r.D. beteogel.n de s.. elling der
bloedvaten .en regelen ieder. Terkeerde w.rking,
.... aruit die oak oiltotaat. Beide middelell werken
regle.treeke, • tot ber.telling van bet juiste e.eo"igt
tUllSehen geToolig\leid . en ·prikkelbaatbeid,aiekelijkoen
geaollde afileheiding, na.tulll'lijke .on buitenapOl'igeloaiDg.

18 cite Mal.oberhea Parli. . CorreapondeDtie in de
Moedertaal.
·826

8t.~"'pliIahj Djoljok .. ta. '<icen billgke pr~"D bij
k. : : :. aile .flD.tingen._

BN

rbee• . - De ool'sa~en da:-pr vorzwakkende z-iekte 1,00
v-er80billeud, - en de ~ijz.e harer ' .~n'fan€~ "':00 ,erfW-

Met .het inkoopen van:
Par~jsche Artikelen,
beloSt zich '

•

LIBERAAL.

Redell oIitvangen:

1774

Soo ..

D. ~enten,
Me. NEILL !< C~.

(1'768)

per ponc1 en per blik
verkrijgbaar in de BODJON G:SUHE
KBRIJ, oijn ook in r n i m eke 11
bij den Ondergete.kende.

Ilevronw C. I. PLIJIABR

bij

.OUlna..

vert.rckt dun .13 uezer deB morgens 8 llur DAir
lab-lija.

Aile Gebakken

fluwee J.

Zijden en til d'eco ••e. Dame. kouaen .
Kanten en geborduurde ZakdoekeD .
Fijn Organdie .:e:n~.' .chikt voor brui'. en baljapon.

a

Het Stoomschip,

VAN BODE.

D~elijks:
VER~~~Ge~!;.t ~~~!L~!:~~BAK.

G eklc urde ?ijde, 8!ofje8 en g ..enadioe.

I.EVlIREN

6.-

p e r e I.

1676

Benev-eoB:

c1". .

CD.

Billardlaken,

1673
l.0

P)"ilchtige .TOOlleelkijkers.
1882

4.-

SIGARE~ PRINCKSSAS.
direct van Manilla. nieu we 88nvoer in
kiBtjes van 200 stuks voorhanden bij
1643
G. C. T. VAN DORP & Co.

Parnres, bl.uw, zwart, oxid;', en met gekleurde .teeDen.
BI.ulfe Kinderbelletj. a.

6u

Voorhandoo . '. bij
G. C. T. VAN DORP en Co.:

CHIUS

Zijden Ceintnur koorden,
Ceiutuur W ..ijer hakeD,
Fluweelen en lederen name.tascbjes,
MetAlen Ceintnnl'8 in 'f8rf1cbillende kleuren,
<. hateiaioe8, vergu1d, oxide, en Iwarte met en zonder
porte montre en .pieg.ltjes.
Br.celet. Waaijer bettingen.
idem
verguld, oxide. metaal en bloedkoralen.
Colliers, bloedkoraal met ,.rguld.

Dames en kinderhoedje8 van stroo

- Operetten ·: (leZelS-Clrap.

Prima kwaliteit

Direct uit Parijs onlvangen.
en heden ontpal<t:

.

2dln./9.,.,.,.
G. O. T. van DOEI' en do.

1031

a f ao en .. 40.bij het gebruik
cV'cnals een spons bet water geheel opslurpen bij zese stuks.
it. . 18.Trlktrakbordeo, tevens dambord, met schijfen eD dobbelstceuen. aflo fl S 'D • :10.Roode eo blaauw. iokt, in elegantc 6esohjes.
Stalen hamers, ttJVtlllS knijpt&ng, bijl, koevoet.
i . 8.[[{56]

1734

.

. ' door .. · ...,' . . • . . :

DR.HEIJE'S

Badhanddoeken, groototc soort, dic

Zeer fi.illwil ORGHUIE ell TARL.HAt

8beftl1IiIUI.

VOL KSG.ED 1011 T E :'\,

Pa88erdoozen.

Prachtige gedammouseerde Stofjes.

Bogonnun Handwerken.

BIJ ..

5.

a~

bet pond .
008t-Iodische inkt. Fijne kw.lit~it .
Watervorwen, ~~:fzoDd erJijk. st.kken verkrijg-

Percale peignoirs van 16.-, 8.--, 10.- en hooger.
Gemaakte Wandel- costume. van .r 30.-, 40.- en
booger. .

TRIBOBO en GOENDIH

af

Fijn rood zegellak.

Zooeven ontvangen:

Agentschap . VorstenJ,anden.

agen ,"

Xristallen Lucifers8ta.ndaards,
Kahtoor inktkokers, in vele soortcn.

CeintuunI, Jeanne d'Arc.

Verkrijgbaa-r:
BALKEN van aile afmetingen, KROMHOUTllN voor
water wielen en ChineeBche KOl"FIEMOLENS; PLANKEN, SPANRIBBEN, PANLATTEN, HOUTWERKEN YOOr karren . eli•.
Ook worden houtwerken op 'maat ge.aagd.
Nader. inliehtingen te b.komen bij de agenteD,
P. BUIJB Hz. te Samarang
(9840)
J. BUSSELA..AR te 8010.
BOERS &; 00. te D;ocdjakarta.
en bij de~ o~dergeteekend. te JUml,...
RUDIG.

' 8..,--

Violet inkt.
Trekpennen, Orillonp8Ssers ctc.

1778

.

nNDER~
:'inp"*hblj~d fu<ib pr;;cllbtgg8k:l.oimle ~laten~
ooraproIikelijke j;eekeningen. .. 11.5......; . '....... .
(2002)
G. 9, T, .VAN DO;RP ,& 00.

Marmeren"lnktk6kers, voor ca.deau!. met pcn(lnlc
cn becld.n.
• f 50 eo • 00.Stalen penn en, in vele soorten.
HoorDen gradenbogen . bij zonde.r grooite
a " 5.-

Alamed e:

weer i)e'rkrijgba01~:

' •

.

.

. Oost~lndie,

Mr.. P. -A:

kur:kentrekker.
'
~ 6.Coaguline, om gebroken gIns _e n aardewerk te lijmeu • :2.Ivoren dub~ele palmeD, meL streepeo votdet:tling.. 8.Ebbellhouten linio.len,
;. /2 ...,. eo I 2.50. ~
Roperen -vierkante ·linialen. in st-ellen 'van 4. eo .)
stuke die in elklUldcrkunnen ~eschonn
worden.
,a f 8 flO. 15.Platte koperen linialen, .
i< f 8 f 10 e• • 15Notiti&-boekje.,··2Ak ..i9rJnUt, . m&t kl)Pcren randen.
,; f 2 f 3 ·f 4 ' . - 5.Zakportefeuillss. van Rus8~ c h l e~er
~ f 10 en • 12.Allumien gouden potlooden. t e vens pen.
8 . 7._

EERSTE OPVOERING

PER "C E L E BE S"
'~--=--I
. Puike lIaring ."76

.

Za.kmessen, met venebillende messen, en

. ... _

BEBOllREVEN EN , ,AFGEBEELD;

.... f SO..,...
.
. • 40...,.
a f 25.- eo i 30"'-

.
gogarandeerd
Deml-Chronometr&.
.'
Bronzell-pendule.s en hangklokkeli.
Rozenscharen, Engelseh .ts.a\.

'. ' .: ' . '.'

~ederlandsch

e~!iBr;:~~e!~ !~de~~!J;S~

SOESMAN & (J o.

Opera Comique in 3 bedrijven, Jl[uziek van L ecocq.

. . .' .
ll. W •. DEACoN & 00,
Fabriek voor " Wom ' en ' lIDdeFe '"eJti'njgea-too
(13,1,4)

.

G. O. T. VAN DORP& CO.
Naohtklokjes. met van .elf rODddraaVe.deb.Uo.

nooitzoo vroeghieraangevoerd.
1773

Artik.elen

op nietiw ontpakt door

(74)

~.

&.

(lH7)

O. J .URG.,BN B.
IlamanDg.I00et. 1816.

. Ve~lijl ,...,.. de wet:

"

.

9 ••0. T. JUIlORP '& Cl>.

