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Blj de uilgev6rsE~not en Co. te Batavil!> heelt ein·
deli)kdezer dagen het licbt gezie~, heteerst. deel
van een allerbelangrijkst lioekwerk getiteld: Een
• re.ume vaubetliij Gouveruements besluit van
.to Jnnij 1876 No.2 bevolen onderzoek Daar de
-recbten. vau den inlanderop den grand op Java en
.. Madoera, zamengesleld door. deu .Gbef derA-fdee"ling Statistiek. ter Algemeene. Sekrelarie."
Zoosls men weet heeft dit onderzoek ziJn ontstrum
te· de,uken aan·· de zoo'· bernchteproclamatie van
23 Juloj 1866 (lndiecb staatsblad No. 80), waRrbij
zoogenaallld degebrnibrecbten . die" de inlanders
opden grona nitoefenen. tegeu .aUe iobreuk wor·
deu gewaarLorgd!en waarin ten slotte wordtge~egd:
"dat de Koning en zijne regerillg zich voorbehouden,
"na eeu. in te _stelleu plaatselijk oDderzoek, Ie over·
"wegeu
de reoblen del' inlilDdera op de:! gronu
"voor uitbreiding .en n~der bevealiging vathaar zijn."
Dit plaatselijk onderzoek wero.! Lij beslnit van
lOJnm 1867. No. 20pgedragen aan drie Residenlen
in West· Midden- en Ooot· Java, respeelievelijK de
HeerenJ, H •. van derPalm, J P. Zoe[eliefi' en G
M.W. vau der Kaa;voor elk gewest afzonderlijk,
• hijgestnan door M. 'of Imee Conlroleurs hij het Binnenland.~h Bestuur en een inlandsch. ambtenaar.
Oriltrent de wijze waarop Jit onderzoek heeft
plaats gehad,["]verwijzen .,ij naar bet werk zelve en
melden wij"alle~n,dat bebalve over het grondbezit,
de vragen zich ook uitstrekten over de d'·ssabuis·
bonding en de cnltnrco.
Ret onderZoek wnarvoor slechta negen maanden
tijds<~toegeataan en. uiterlijk tot ..eu jaar lwn
verlengdworden, liephehalve voor' bet eiland
Madoera eerst iu den loop van' l869 teo eiude.
Het .denkbeeld om voor elke' Residentie uitvoerige
resumes vim de uitkoIDsteu Ie publiceereu en daar·
nn: afzonderlijke voor West-Midden- en Ooat
__ Java werd verlaten, nadal_ men met de .Resi,
dentieBlI1ltam de ondervinding bad opgedaan, dat

of

"'JGaaroc- zoaden wij van 00:1 cijfenar wilten uitgerekend !lien. op
hoeveel dit versIag" aan de Re~ooring is te staan gekomen VUOl, de·
clant.iies :.w.u' reis.. 'en verblijCkosten -COl. der _ amblenaren, ditl bier·
lOede belast waren.
'
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I. mnn.en.landsc. h B...~8l~l.'r,.· .een .exemplaaf Ie ver.tre~~· !

l'>Iet genoegen hebb~" wij Mme. S;,If(lIl .• ien. lI.elm'
ken, kUllnen -w~ metbegrtJpen en koesteren W1J
teareD met haa. VulM~.
de hoop, dnt het verzuim zoo spoedig mogelijk
Een woord van lor kunnen wij haar .. rder.Diet
her.telc! worde, dlla,. toch nie1ll3nu zal ontkennen, ~ onthou(len voor de opvoering van Les PlI1ltin. de Viodat hetwerk voor heu, vau groat praetisch be- I lette. . .
h'
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he
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eindverslag
beginnen,dat het grootste Ileel er liang is.
..
,
..
'.
van, zoo onoardeelkundig en onvolleJig was apge,.
Omtrellt de t~pog'''['sche UltvoerlDg, ver<lwnen
tijdelijk in ons bezit hebben, niet op den ,echten pl'ij.
maakt,' datverseheidene hoofdslllkken. geheel 01' I de· Ultgeve~. allen 10f.
weot to .tollen on door hunne afwozigheid hunne menieu W lIit de eerat~ bronnen, de [llbellen of proceR'1
! de...-erking to t ondereteuning er van, gobool ontwgt.
sen - verbaal zelven moesian worden bewerkt,;
a HI a r n n. g .
Binnen korten tijd zal het Samarang weer v.,rlaten
00. k ten. . einde'. met valkomen zekerheid. de slotsom
hebben, en juiat bet than. itiel-opkomend publiek. ~I
van bevinding Ie kunnen opmaken. .
POSTKANTOOR SAM~ANG.
" men. weer hooren .~I~gen, dat .Samarang zoo welDIg
Dit allea verJdaart, waarOm heteindverslag,
Bluiting der Engela.heMail via Batavia, Mlllitok
pllblteke ,ermakeltJlr.nedeu 8anbledt.
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~~:;e:~e~ngn:;~e.

waaraan o,nder de leiding mn den chef ,del' aldee·
ling slatistiek Mr. W. B, Bergsma, is gearbeid

In ae maand

door, de Heeren ~Irs. D_ J. M., P. :Mlllder; A. 'rho
Heijligara en· L. W. C. van den Berg, nu het licht

Franache ~:fIe~:arB!:a~i: :: ;!gap(\re.
In de mannd October den 16 en 30.

•

ziet.

"

Op den inhalld van het verschenen Ie deel vanbet
versla". komen wii missehien Ialer terug, galooveu wi.)'
o

Men .cbrijft nit SOLO dd. 7 de.er:
Er heeft bier iet. verBchr;kkelijka plaat! gehad. De

November den " en 18.

November den 13 en 27.
• • • December den 11 en 1Ii.

I
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:~~:wfB:.~iee~! ~~~::t'rha~e:ende::;e:oijrl:::.JeP.::~~:~~
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Het uur van .Illiting is steed. des namiddaga t. 6 ure.

had; dat ~g ze er me den man, waarmede '9 t6
D8uwe nlend3chap. bat! gesloten was wegg~loop~m.

aileen dat de bedoeling om de rechten der inlalldBcbe look op andere dagen j'unne brievcn ..an het postkanuevolking, op grond, woals zij die zelve -van ouusher I toor te doen bez>_ugen. D:) doorzending heaft steeds
opvalte en toepaste, Ie lormuleeren in ~lge'ileene
pls.t. per ee..tTertrekke~_po.t.·
r
d:::
Proleslantsehe EereJiensl.
weru
.II 0 N D A G den 15 Oct. 18'76.
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=:

h.er bij wien hij diende .eide hem, da! hij ,ieh de

Te'n duidelijkste toch kwam ann het licht, dat
ttl morgoD8 bm 9 ure.
lie begrippell der bevolkiug omtrent hare rechten I
D•. H. VAN AMEIJDEN VAN DUJJAl.
u
J ' I 11
• d
h'l! d i l l
op en gron , DIe. 0 een 10 ~ verse. en, C ge',OOIllSC 1 . allOlie ,e Eel'er iens!.
Z 0 N D A G, den Iii Oct. 1876,
west.en, maar ook III Lie va ..ehillende de,sa s van
een gewnst zoo zeer uiteeu liepen, dat het onmo·
De vroegnti. 's morgens ter. 7 ure.
De Hoogdiemt om half 9 ure.
gelljk wa$ eene codifieatie Ie maKen van die be..
grippeD,. zij het ook. slechta voor geen grooteren
Lof des avond. ten 6 ure.
kring dan een gewest. Wilde men de begrippen del'
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Ult"J

UCg'i'lppeu

overeenstemmen.
Aan iet. dergelijks was niet te derrken en
paalde de Regeering ricb dllO wijzelijk . tot het
bliceeren der vP.rkregen uitkomsten.
Het werk schijnt tot' dllsverre nog niet in
handel Ie ~ijll, H werden aileen exemplaren

I

I.
te

had in de nabijheid van die
een
ondragelijken .tank waargenomen, en deelde dit .OD
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vervangelL

tie oetiienuen
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Landraden. Waarom o~ de Re~eerlng - nu~ .. goed.
gevonden been nan ledaren Conlroleur hlJ het

dam

;:kt::o::

tou~ le8

ten"

~ken, ,. van smart

versc~eij.rden~

In-

v~le ·ma1sJe, zendehngen._v811 ,verB~hdlende_ e:a4etJ,e",:
dle.aI. a~otende en, met de. e!.lehoogen drlngende

"erd

vermiste vronw

.Eon morscherm."
..
"
• Oei! de dolste oingen, die OOlt Ultgoyonclen werd('nl
antwoo,dt de baronet grommende. ,AI. zij met op,et

.llt: ben' bang dat ik het nietzeer netjes digt ge _
~ bab," ...gt 1Mber, terwijl &ij Mr. de Grey ~n

~~n.~:'m:ijlr;::'~%~:!.t~::~':::~~,

=I:~ !:..geenhuis

WAS.

Ann aelfmoord kan tier niet

en 'tela andere dergelijke 8rtikelen, welke geen jong
man miasen kan, 0.1 bij r.tsoenlijk heeten.
• W at heb ik loch gedaan, dat ik zoo verwaarlooad
word, Miea CravenrlJ vra~gt Gerard, terwijl hij me~
klagend gebaar "ijne wenkbraBUWel! opheft.• Verwacht

,.Een wat, _Misi Prise-illa r"

die he~.,,!a o...rbeidsperroon ungaat, rget h~~ deuk~
l>eeldb~ bem~p .hO<!vool bater en a.hel'jlerby.dezen
IIvol\d~ll .bet dlDeop den. barar~ach'm?eD'w"'"
nser bghet. yoor~t gellad heeft,. dlen ~ .lIlen.. Met
eene..bondenz,!eepln de ~ eu .e""e vur~ begeerlie
0p'lJIlwre.eliggelW wtgedruld om. Uiuwede h~
~o.erde aohenders. tehalen, .e.,olgtlliJ
sijne.~in&- &lien hijdoof deonveracluoUlIao
Priaeill8Ungi>R11Jen~~t. .. . ...... , . . ,
.
.()!. Itt ~I" 1\r;n,aJabetuhelien,~pda

boofd en t.oven-

worden gedacht, ten eel'Steomdat bet 19k 'foor een ge·

I

.N...... , en zij.zullener.nooit hns toe hobben, zoo·
langik hetkan .verbinderen" herneemt de hevallige
harO""t, terwijlhij ' wegwaud~1t~
Eone minnut lang ataat Pri..,iIIa stH; teruggeatoot."
m.aaraich h81stellende enelt zg.baastig w.der.vo",t,
befeelt 'Iiaar vQurSl?h~rm _oone oude V10UW un, die cr
reeiIa ....n. he.eft,en een armen. kleinen, bleek-blwncn

het Iiik uit de po,t geh.d;

~~~~=nk~~e'!:or~::e;~co::::;,~:n~: ~~e~~t ~nd!~

I liefdenEngelschman
derB op, waartoe vooral he-t teruggeven ,an den ver·
h.t zyn. heeft bij gedragen.

WItten Ja~n al1ee()T.~rb~op haiende• ~rw\jl haar rUlg
haar woedlg lange "gn weg vooran~.t van onder de
blaanwe linten d!e ' eeneiJdele vertoon!tg "",ken. aleof
het opgebond.en 18. &.la . (l_~ecqQe.: ~1l denkt er. gelfs
g~n.oo.genbhk ~an ho~.z\J .. ermklet; ~are.geheele
_zl~l -?' ~ spannIng 0IIl een. goe4 _w~rk' UIt, te,: v()eren
En~lemand kanhaar ~n~!,ppen:..
,. ..'

4

ke!~;a!a~Cng!::!:n!~!:~~~,:t d:~: ~:".:i:;:~~':~

den laehluat van sijne hoor.

onwllhg~, l~~eek~n~an vop~., lo~ryen" ll8~we~v~n.,_ De
gemadt, w~ren, om iemand. te laten.. va11en en he~
menscbheye~d~e1d '8 er. ?gna toe ge~ome~ liOM van
IlOO heet mogelijk in het. vuur to gooyen, konden .~
bare s'~80 te Deroove~; ~9 . hooft . • edlg~. mgetogene
niet beter &anhet doel beantwoorden."
(fames 10 vermetele, ~Bhge bacolia_uteIi. !eranderd~ _
: Hebbi;m' zij -u ooit, zoo heat, mogelijk in het fUUr
Mis. Priscilla Dell1lel ia oDdeid~ze; zendeli~n . gegooid?" ~ Min Pti..,ilIa dringende {.omdot-verreweg de. ~~at. ",erk~meen laat.. zlch bet mmat
beimelijk- indien hot zoo ,is, ik mij .(....onder wi.
t~rug8~o~n-" ZlJ Yli~gt._blE~r__en __daar_ ,r!,n~! _met ,h8~~
ooit 'dw~ gen~-eg was.om _er U ,wader, uit t~'.halen !")

D1e put 1S meer a&n 4U l:i. yoe

docter en politi. daar ter plaat.e. Met vel moeite

~j~~::;~ige voeratcUing .an

pai]!

me~l,).

ten diep en kon tnen daardoor nieta onderacheiden.
~:td~~~B::':t~ :=n !:o~!:.b~:,bo;Of~:no;:~ :~!:ti:~
te hebben, klom een bediende in de put en ontdekte,
dat daB. een Iijk, gedeeltelijk gedekt met vWOO, lag.

be·
Hu 01'''aKTT.E OEZELSCHU he.ft 8amBrang gisteren
pu.weder een aangenamen_ "vond bewrgd.
.
Arantla X""e, w.armede wij .eed•. op den aVQnd
den
van hot dobllt va" het g • ..,l,chap kenUl. maRkten ~n
llfr
van
door l~me'ld V:CT.-el~ en I . Berger vlug en prethg

Regeeri~gawege, uilgllreikt aan d~ hoofden. van ge:~
p]a&tsel1J~ bestuur en aa~ de Pre_81~_enten. van _de ! L' flIiWllT

put

ha~:Z;;:::;~r

ten einde de .IJ •• r li!!!fende buei, door eene nien"e

t

~~~:o:=;e8Etij::n!~::::n:0~8:ijg=ar ~:O~i:~

.'ell te ontepannen, hetgeen hij don ook deed.
Den 6den dezer kwam de broeder van bedoelde
HOllwaan genoemde ("milie vert.llen, d.t hij einde.
lijk den IDan had ontdekt met wien .yn. ouster zou
ogn weggeJoopen, docn dat deze pertinent verklaar·
~:t h::; li':r!/:~::..:e b:f;::~~n, ~~ b:;::"k~le;rn~~
in den middag kwam men dor familie berichten, d.t
men bet ljjk van de h.wnste vrouw in een drooge put

iB !~enW~~:8~:;:;ot }e~~~::e d::~g~:~::~::k~i:t~:

bevolldng. in verordeningeo boei:staven, men zou

v~rordeninge~. moeten ,maken VOOl ~,Ike .dessnof

I

kmg met een ander aang?knoopf. In d~." nacht nn
28 op 29 September BchlJnt doe. man ZUD Vl"OUW ver~
;lOord te heb~en, doc~ kwam d.en .ochtend aan de
aml.Ite .e~gen, dat hlJhaar olea nacht. om 12 uor
gemlst en ~?- keukken entbadkamer te vergeefs gez~+('bt

IntuBschen wordt aan belangbebbenden .yrij gelateD,

:.1

en doo~. eu rond.om deze warme. menigte. I00I!.en

I

-_me .
8a~~~:r:ij~ ~;e; ~~~::~g,

heteirrde'van dienarbeid te veel' tijdzou .er·
eischen.
Ookbleek bet,dat toen men in 1872 met die
r6sume ., hoe weI aanmerkelijk vereenvoudigd, ge
reed was en men .met het daaruit samcngestelJ

stukken

Zoo Bprekende, keert. zij .ich van hemar naar een
ander'ubIant, a1s1fllre ~ij blijde vanbem vedost te
zijn.
.Mae. ik "ragan ho....-eel dit kosU"vraagtMr. de
Gray,. mel; lnrijnende gemeenoaamheid o.er de .. toon·
bimkvan MlsaSmith lennende. iedereen is gemeen...am
met Min 8J)dth;dit ie e8Il8barer grootebekoorljjkbaden) en eene Bohittereudgebordnurde;. b.rook~
muts tuaachen ringera en dllim omhoag b0l'dende.
. • Een pondelfen_en een halvestuirer," ant·
woordt de. JODge .u..m... met ·radde 'di~ardigbeid,
IJfItRl ~OPge1l'OJldenheidtrillendedaarzijdoor een
~f6tl ~., in' een ni'/{letmeden jas' .aangesproken
'wor4~dat,oooaIe men to Melfom algemeen. wist,een
b!ilii1likofl!ll8' van hel;. kasteel Felton. • Maar, mijn
1I~1le!" (met. Ol!lloodige geeGdrift er ophef van maken·
'd.e.l.ikheb- ..... ergen•. _" Iiggen me .001 mser
1IlI.~ tfu1l!Ode ia-m. ik ze maar in banden kon
kr!jgen
lit. &elf gemaakt hab,!IIs. dit.eenige
-

..1.1,!

ee.nig
h.n.
oV. ".r geSCb. e.Il.""llote.rij vour een mnr.8. ch.erm zetooD; o! zoo mooi, witte
ArollBkeiken op "eo rooden grond; kom, laat ik o! zoo
d? kl~"...hngstukken het. gevolg .~n. Bll de ouden ~as
d.t Jwat het omgekeerde, d,e hunne kleedi!,'g
mooi!"
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men van mij, ~t ik: deze panto-ffels hier, vp den ba·

zar, .al aantrekken en geeft men mij daarom geen

r

he,it, waarin hijhetkan

pakje in banden geeft -:- Miss Swith hooR diengen.
tleman ten. !utote v,,~hrikt door hare .poadig ge
meen&aamb8icl. Mijne vingers spannen ".icb tevergoors
in 0!11 die vln§baidtevcrkcijgen, waarmede wink.l.
bediendea, in e.... oogwenkeen pakje we~n te maken
ea dicit to d.jIIlI\." .....'
..
. ....
,,' Kr. doChuy hool\een,lein ,u.win • .,rkwiet....
1JI&I~"'-Iogiek.wng<Ul',lI&Dg8klt>edepoppen.

papier Om Ie in te pakkenp'1
• O! ik vra.g u vergiffew8; ik dacb~ dat Min de
Grey u bedlen~e,.~t ..oord~ Esther, m.. t .ene stem
als van eene wlDke-lJuffe-r die 09'61'dmk IS l zonder- d"t
zij glimlacht of de. oogen Op~18't._
. '!,k dacht.. dRt Dl.ema~d OOlt op .:en hazar klem geld
~fJ zegt ..hlJ' terwlJl hlJ_ al~~ mOelfJe d~t om te- ~a
ke~dat.1.J naar . hem opkykt, toen "11 hem oolllge

stlllve.. overhondigt.
... ,Ik v~nd .nlk ..een~ 3~pe..ing niet good," an~oordt
nJ ern.tIg; ,oerlgkheld to de be~ ltaatkond,,:.
.Dat epreekwoord.moet, ",,?818 ..,ker ~ehrii'..er te
regt opmerkte, door lemand' nt~rvonden llJu, die bet
t.g.~d",,! er ....n beproef~ ?ad.
.

W.!!'ht':~C~ ::nbe~::I~il:r:~;""'!'~"a~

terwijl sij _aieh Gnre~hmig tot de ..twoe Jcmgelied~n
wendt,.n boudt mlJ maar op.. KlJk! dll81' etaa!I' drle
DUde. dam'. geroed omZleh eeoe pI...... te;~...."en
en dle.. all.en.. doo~ o. teruggehouden wordell. .
.
.•nroemoolJe nlwren !hadamWlthe, Helle un NIobe
wLde .oude feW_reid! ....gt; St. Jolut ~.
.• GlI JlU, als het Il .""heft; .k ...... t datgtJ er '01 ,
etrekt niet ...... d.... ktie~ meer !e k<>Op8D."
"
'.• Dun Ferdm"nd kan noets _
~oeD. ~hlj ge~ h.,el\, en voor 'et~W.... rdlge Ie "'I gelloeg

BATAVIA
Aangekomen p8ss8giere
Opden1Oden. Ocit9~er; Van Atjeh per etooms.
Baron MaokaYi geJi.-Veltm&D, 2 Eur-Op. onderoflici~_renJ
';'1 bnrger·opzichter, 9 Enrop. en 10 ·.inl. militairen, 12
'ron wen, 4 geniewerkers, 2 kinderen, 4 Chin. en 37
in!. . koelies; van Padang,apotheker van 8elme, 1 Europ.
onderofficier, 6 Hnl-op. 18mb. en5 in I. militairen, 6
;ronwen, Lkindr van· Benkoelen, Resident P. F. Laging Tobias; , van Telok-Betong, de heer'Webb en 2
inL:inilitairen.

De Till!e. bevst een belangrijken brief nit. 8an
':Francisco ovar de vraag, of de vree. i8 gewettigd, dl!t'
I.l" Ill! vermlJuen In de Vereenigde Staten tot overpr04'
duetie lullen leiden, een vrees die geen geringe rol
sohijlltt••pelen uij de doling, die de zilverprijzen
Ioebbenondergaon.
. De briefsehrjjver bericht, dat men te Son FrancisJ~O .,de _paniek,. door, vrees Y~or overprodactie ontstaan,
volkomen ongegrond ncH, en dat do Nevada-Bonk
aldaar' voor de loge Londensche prij_en slechta eeer
weinig heeft willen verkoop ~ n, of'rlcboOD er een belang
ryke- voorraad is en de laatBle dria IDaanden meer

hebboll' opgeleverd dan ooit te voren . Van 1 April tot
30 Juni is lltuuelijk uit de geeollsolid.eerde Virginia
en Oalifornia mijnen voor bijns. 8 1/'1. milIioen dollars
&IUI Eilv~r en gaud verzonden .
• De waarbeid is, dat er in den lao.t.elen tijtl geen
Olll;dekkingen van lJiE;uwe mijueu zijn gedann, zooals
wen in Landen Bchijnt te gelooveu.- Neemt men de
lijst, 1'1111 207 mijnen op de hust uer Stille Zuidzee,
wier- s611deelen te San Francil.':co genoteerd walden,
dan' r.iet men dot de \Tirginia-mijn maandelijks ruim
C3tlU willioen
dolllits uitdeelt" de California over a
lIlsaJldl:lll e"enveel1 v.ijf up-dere bebben ook eellig dividend in den loop ,ran dit jaar gegeven, maar niet
regelmatig J - doch de overige bebben in 1876 DOg
volatrekt niets uitgekeerd. Van de 207 mijnen bebben
168 n"ooiL eenig dividend afgeworpeD; en de helft van
de'reet gaf 81echta onbeduidende Bommen.

Mengel-w-erk.

Op den Boulevard.

,De ontdekking van mijnen bepsalt ziob due t;>t de
g~con.olideerde Virginia cn California, die eigenlijk
alec hIs een mijn vormen van 13lO voet diepte, op den
Comstock Lode in het hart van Virginia City. Vsn
andere

o'ntdekkingen op groote schaal is hier nieta

1Jl~.tze,kerheid

bekend, zoodat de melaolmarkt zich in

verwarring brtJngen last door de wiIdsta 800tt van

.pecul.tieberiohten. Men kan niet ontkennen d.t de
outdekking van even rijke mijnen mogelijk is, maar
tot dusver is er niet veel meer dan goede verwachting.
Op 'den Comstock zijn vier of vijf mijnen, die ongeWOOD veel belooven en de Sutrolnnnel kan tot gewichtige_ ontdekkingen leiden, maar de vooruitzichteo hangen nag te veel in de Incht om een raming mogelijk

te maken. De Virginia heeft eerst sedert 2 jaar dividend uitgekeerd, te zsmen 20 '/, millioen dollsrB,
terwijl de bruto opbrengst 28 millioen was, wa.rbij
40 " 42 pOt. aan goud; de California heeft over 3
rna.nden 3 1(, millioen uitgekeerd. Nn schijnt men te

~Ik:

verligt."

zeg. oude jongen," merkt Mr. de· Gra),' aan,

ter .. ijl hij St.

J~hu

op den echouder tikt, die, eenig-

Bij Miss Blessington's stalletje is de handel zeer
levondig, het wordt alo een behoorlijk bewijs van eerbied voor de familie boechouwd dat men hare goede-

zina gemelijk maar zijn6 eig~De laarzen kijkt en tegen
den muur !euD.t~ .- zoudt gij niet denken dat wij nu

-reri-- koopt, en de eerzmme burgereeaen van Melford
ateHen er due: een punt VSD eer in om zich de be--

maar ik beh mijna

morste boeken en kinder80kjes van Mi.. llle..ington
en Miss de Grey liever daD die 'fan een:ge andere
dame aan t.e .chaffen, al mogen ook die der 1...t.te
van voortreffelijker maskeel en minder buitensporigen
priji zijn,
'.
'
Miss Blessington is jUiBt met een voorkomen ,'an
groote vermoeidheid op een ...d llodergevsUen en
zegt op kwijnenden toon: • als iemond ooit de martelaarskroon verdiende~

dan

verdien ik ze: binnen de

laat.te tien minuten hob ik negen kuseens en vijftien
paar' -mofjes verkocht. II
ell

• Ginds

08D

war~

ijs,

.

de o,'e ..ijde staat genoeg koude thee
~QO

ge meant, dat u die goed zullen

doen," ;oppert Gerard, die nog altjjd met zijn elleboog
up de toonbank leuot en niet weggeg•• n iB, zoo""
bem. berolon was.
.Het maakt iemand ta-Ulelijk warm,H vervolgt Miss
Ble8sington achterover leunende en zieh sterk Incht
toewaaijende, ,a1 was het alleen door nllar PriB~ille

Denzil te kijken, die ole eene furie .ondloopt en iede.
plaagt om aan de loterij deel te nemen.
• De Voorzienigbeid heef); ziob erg vergis!, toen .ij
dat meisje. tot een dome maakte:' zegt St. John, met
1I

aer:te- .-uitdrukking van halven tegenzin in zijne troteche
oogeD ,de kleine figuur van Priscilla. met Leure, loa·

hll/lgende baren.olgond... • zij

tOU

veelgelukkiger ge

w8eat zijn, w.annesr zij &ao &en mar8kramer8~BtaUetje
Yoor, oen -halven stuiver 8tor.d te dingen."

De middag opoedt, ten _einde, velen zijn gekomen,
heb!len gekoeht, gedohbald, zijn weder vertrokken, tar·
wijl .'j mefiig .Ieeht toe gebonden pakje pap;er met
.jeh dragen. De boeri oneli en paehtersvrouwen uit qen
omtrek 'all ~elf~rd sijn henen gegaan, met betoogs haars
geeatee op den ....n.taondeo zOlldag. gerigt, ale wan'
tleer w het. kraagje "an Miss BI...ingtoD, de krullen
• an Mi.. de Grey hopenn. te .olgen, D. plut.wordt
Jedig en de plilft, ... artoe. dole dag. riep, i8 bijna

v.nuJd.

wei konden uitrukken? Ik weet niet hoe het u gaat,
yolle bekomst

fee8tclijk koneel gehad."
JlJuiat -£,)0," nntwoordt

von dit vrolijli en_

..

d~ M,dl;'r, r tk
loterijen g~8peeld en

beb 10 prl;)cies vijCen-tv;illtig
niet" Q.hdera
dan een doopjllrk en een .spUlt getrokken; ID\1 duukt
d.t ik miju Vligt dus wol betr.cht heb." ..
By ue deur heerecht eene' kletn6 verwu.rrmg, omdat
er rijtuigen kome'l a:ln- en afrijdell; een klein troepje

hedt eich hier "peen gehoopt ~m de vlugge dam"" te
zien; ook ata3D er twee- p0licieagenten.
Het Jijtuig vall Fel"'ne~ iIIr. Gerarll'. katNtje
bet'ioden zich op korten aftl~and beneden in de strut.
St. John biedt Frsther den arm en ~ij, die geena' geeddkte vewr:.IuebuIdiging heeft om w weigeren. D,eemtdien 3an. Terwijl zij voortwandelen epreekt hy hall8tig
en niet zo~der drift tegen haar: ,AI. gij geene bijzondere red"'D tot twist met mij hebt - en de hemel
..lIeen weet wallrom gij die~oudt hebben - maar OIlleen die verveling ,oelt, waarean de meeste vroowen
in mijn gezelschap meer of min onderhevig .chijnen,
wees dan niet Of;0i.ti8ch en I...t ik unaar bnisrijden.
lk ",I geen woord Bpre!un en u evenmin tot praten
noodzaken 'als gij verkiest to zwijgen; er is weI iete
(JDgezelligers d~n ,een ,roistr.:okt stilzwijgen."
• W aerom ku.nt gij' er g3~n genoegen mene nemen,
zooal. het d...n morgen ge.chikt i.?" vraogt aij be81:uIteloos, 1erwijl, de berinnering aim' ~ijne, ~aar door
Connie bekend. geworden beleediging in h...... geest
no~ ,·,ortwerkt.
. Hij haalt .yne ",houd.rs veelbeteekenend op .• AIe
gU drie vierde van _die wandeloode _eourun~ ~, Rwe
tgenaparlel<nde ooren gehad hadt, zooal. lk· .... bad,
&JUdt gij d . t niet gevraagd bebllell'
.Als gij drie <ierde vandiewan,1ele"de eonrut,
••"",1. gij nwerei.gese!lin gslieft te noemeD, gelloonl
helot, zan bet dm niet dnizendwerf ,jammer .ijn ala
gij bet ande", ,ierde niet boord~t?· oraagt ali drool'j....
Zij.ijo uu. bij . bet mooije wagontje, bet· tmloeche
awane paard, den klemen badiends allng\lJalul; bet

nieuwe tuig Bchittert belder in de lage, roode Eon.
Jlk tOU bijna wenachen, dat gij uw auderen' enkeL
ook Yerstniktet.1J EcgL Gerard, ziju goed hummeul" te~
rug krijgende. iJ Zoolang gij kreupel woart, waart gij
veel beminnelijker. 1I

Nog tien minuten <erleopen er en zij heboen de
steile Melfordsche 8traat1

de spoorweg bru.s 8<."hter

"eh gelaten. Zij dra,en met .achte vlugh<id lu ••ch.n
de riJ6n heeBterachtige notenboomen dour. Eerst dreigt

hot 8tilzwijgen, dat Gerard beloofj eil ge'Harborgd
bad. onafgebroken te blijven; het wordt 6jnd~lijk door

Eother gescbonden, in wier hart de langzoom oe7d ..ijnende ¥reee, delieIe1ijke kalmte .an den h,erlijken
"yond en ten motte de nabyheid van en de een.z.aam.
h .id met .:engeliefde aile pijnlijke ,ouwen effen tna.
keD. (.A!s hij ligtzinnig ove~ mij gesproken heeft,-~J,

denkt zij, bedroetJ, • znllen wij geen kane bebben
nog .eer dikwijl. met elkander te rijden en 't zij hij
Blechle of goede, verhevena of geringe gedaebteu '\an
mij beeft, laat ik gelllkkig zijn terwijl ik k"" !")
~Welk een ~angenaam rijtuig ZO~ dit sijn om &en
toertje te maken !"
.lSen toertje door aI de foorn".;·".te ot.len van

Hngelanol, zoosl. de erfgena.m van lI.edelyffe ooorstolde ogne wittebroodsweken to be.teden pH
Zij I""bt en dosrop ve..allen eij ..eder in .tilz ..ijgen. j)it wordt door Gerard .fgebroken, die Eich
eeneldape naar mjne gezeUin toakeert en zeg;: • hin
dert u myn gaselschap niet, Miss Craven PAl •. gij
uiet in ean anderen vorm dan de overige menaehan

gegoten zijt, moet II bet gezel•• bop .... de damea
de Gray hinderen. Waarom hadt gi.j dan dezen morgen &00 stellig besloten het ....ne t. '''rwarpeD, het
andore &an to . nemen? Ziedaar het oroagstnk, dat
gedurende h"tl ...tstehalf llur mijo ~eda<htenbeaig
houdt."
Zijlaat baar hooed hang~n ala ean .. hoolkinol d&t
belte.en wordt.
.Wat ..... ~webeweegreden P"
••G¢,,~teIijk \lODe vooJ'tligtige," 8B~ ..?ordt.ij. OIl
.~ geeatkraeht feramelend .• lk. wiet. Wit. ik in rnijn
• ,,1gend le.en weiDig ondeninding fan sulk. 1BOOij.,
k~"" anlk een. bij rijlr.e lieden. ~de
......:d•.IOU bebhen; ilt daoht dIll, dat hot,el'ltandi-

ger WM geen gSV&8r te loopen desrin smlak te krijaen.lJ
o
"Hoo weet gij_, welke de onder,inding fan uw vol..
gand leven zijn kan r"
• Men kan van bet bekende tot het onbakende be.
eluiten1 en mijn geYilelen bierom!rent i8 niet zOllder
grond."
• En was dat- uw esnige beweegreden P"
II Wat kan het U 8chelen of het dit al of niet waspl1
II Niete; ._bebahe dat,
voor een wijageurig gemoed
ala het· mgne, VT;JUWen- en hare iuimen-- eene belangwekkende, zielkundige studie zijn. Hebt gij Doit van
eena verhandeling van Addison' gehooM., --getiteJ_d:.
ontledtng van het bart eener coquette pi
.Ik oon geene coquette/'- roept Eij \oorontwaardigd,
regtstreeke op de nit-t. regt8.tr~ekBch~ b~8CbllldigiDg

antwoordende~

.Ik h.bniet gezegd, dat ~j d.t .. &art .. Ik hoop
dst gij het Iliet zijt- ik hoop, God i.mijn get"ige,
dat gij bet niet zijt!n nntwoo:-dt hij met meer heJj
(r*

hcid., daD. d,e_, gelegenhGid 8cbijut te 'i"iJnle~n~ ',:
0
.En toch;'.egt sij, .•'chdovr hot plegUge zijne.

houding gedrukt gevoolende .e. pogende Of ligtsinni-

gan toon te sprekeD, • he~ _ i~" wr,! ~ool~n zeaoiJrlD_~ dati

geene vrouw bekoorlijk _ijn kan, dieniet OOn weinig
behaag&iek la. n
.Ik mn lie•• r hebhen, dat zijd..~ nietbekoorlijk

antwoordt hij kort en grim "ig.
.MlWnen <er!ang,'n
het. mODopolieyan alle

WOB,"

st""".,

asngEtna.me wndep ~ heb~n.", bertat,z~ ,eea. ,~einig
fcherp~ , , .
,_
,
,'
_____ _ _
, ,~ •
.Ali'! ri dt'ukJ, dat d~ ,reden, WlurClm ilt wen~h
d.t gij .niet bebaagziek aijt, de.~. io, dat ik oon
polie. 'IW cC'luetter.i" . begeer, yergi.t gij
aegt bij
el'netig~ ,I_eoquet~~6 18 &e~ .. bt:ro""p_ ~ _W'e~ uitoe{",ning ik noca den ,wil noeh de IDagt ~b.~'

u:'

DI_

• Werke1ijk?"
• Werkelijk.~
.In enl8t Y'
• In erost, Be.,o.. lin ......... .!at. bij ,de&!! .. balijdenil,
.Il100 goode meenl!lg olDtrer:,t ""i ...... !(edaald. ie."
HeaD antwlhlrd., mlW",

,-ee.D

,glilB!acb~

..

dhoo.
~.:. :ld.ie.b!;.:..~n~·b.: '. ::.~~d ~~~.•:: .~ :~!.. e.;.~~!. ~mfIl,.:.~.~.ttO.~n: ,~ !.d6n'~..~Bohuldlge
.!~dr.ii~J~.~worden
t.~!f~!:
g:~~.17:n. .e.~.·~ :. "-.l.Wei:~. h:: '\.... . · . ~.:E. N.01.1f. I. NGE .N.. ". m..·.N.B.~ ', .
i . ~~a:t.~.::d~.t.f
111_ 4eei'b .';'lIDgoed "eDe-p~ blj.u~h.,.d;"" de, ken Innede rnaten laten onder een dlkke Jai.g TAn
toegep.at•• Met ~den en yoe- ' . VDllLW VlIRt.JIBND: vao. dell 'tijd
•oo.enaar m de_e1IIbl$, ~.ntemjlhIJ, 't upje. mat . 8erbi~~i~: a~~ .. 'lit iI '~ ' iia ,~~r.kenn,· .Jto~- .. ;~.1tIl't, ~hij !f&l'a.I'-~ go ~ 4ellllif>t..r poo· .. .i-!en "un den . ko~trolelU~IIIl ·. Hare~1 .,oM

;.1.'.:"
•.

'.1.r::.. ".

e.h,..

i!i
.",

Idmm.en .. endal.,.8..n, ; r.o•..pt .bY. liIbt PIft.Ii.o.. a.,. ,.,..Ia •. gOld't
eflD dernieu",Pe uitrlnd~ 01' ii1dul~ieel Bebi~.'
,Pl'lllldiUca..,dQ,jonr I" . n.epotlnat "an .dan ParlJ'
vlerbllioh hier ;naarhartllhJab . b~t. Et ..beatut
geeD . held, ' geen. genle !s '. veilig .-roor de ' . o~dengende ·
scberla :vlinden Boulevar.dier-:. Juist laut ge b~t
nOl\llDer ,.nden RaP!'8I,wa.nn .V:i~torHugo• .op.den.
belli eil!'8n trant de vernedOl'ing ..en de ter1Dinking van .
Iij~ ; 'l\4azlaMb,rd~nl<ond, : iUtroept •• J·ai 1:.Btim am :
'Ie coeor!" IndieDge · nu .6ven den B,~ulevard wilt .
ov&\,"tIlk.n, , ~bOD de talrijlte' rijt1!ige1l doorslippend,
dan .ult ge • ;,obter de . spiegelrniton .an gindachen
wink.1 !len grootlln dichtllr vioden,spr~kena gelijkend
in bliknagebootet: , Bij Hgt op.ijn rug, op .ijn ventre ,
rehandi. o ' heili(l8Obennis, ·e.n Btua dragand. waeruit
eOD. apichtig .pirtu.vlammetje opatijgt! Victor Hngo
.een. fidibus ! . Intu88oben, de 'I!imme winkelier weet :
wei wat ' bij do.t. Hij kent zijn. volkje. AI. ge strak8
belli. Yrugt"uf .hij nogal ,Ail die ' dingctjeo verkoopt.
antwoorat biju .met eenfyne lachje .0 sil monlieur•. on . I~ .devor< !". .Hebt ge geld en loeb, koop
~. ~en, :.,of steek anders :uwe beeDen ' onder cen
der tafelljes. voor . gindsob c816 in .I,· gorde ge- ,
Icb.ard~ · Roep ·deD glr90n. Maar ·.t b.boeft niet•.daar ;
.staat by re.d. voor u met .ijn wit voorscboot en ge·
friseerd . hooCd. .Que desire monsienr? Vemi.t.es •. ?
bien .monsieur," w.g iB bij voor genog den tijd bebt
nureen courant' om to zien . '- .Ie Temps!n kliilkt
bet... aan . uwe rechterhand. en bet groote ParijBobe blad .
wordt. naast u nedergelgd . '1 1. of de. P"'ij~er kolll"- '
bui.knecht ..an uIVen neue kan ZiCD. dal ge .en olud.,.rend perlloon "vt. Hij B.bat zijn lieden op het ,
eerste go.icht: il Ie • .devine.• DraagL ge .een Clambard
w~t . fc:l~uin~ op het boord, een langen burd, ~n ~lOU8tacheo. i. u.w kleeding wat noncbalant. uw overbemd
w_t :vu~:J, . ~"! _da:a. wat lOB ge8trik~· , - •.4a~ ,i8 or een
van Gambetta;" , denkt bij ••of een \riondje ,an Louis
Bl.n('; ~' dUB. brellgt bij u · deil HuppeL. Craagt g8 een
coqu.t frskj". niet . eel lang.r dan een dame.kor8et,
oon ro~d6n -bo~d ' oP, g~fri8e~i'de hareD, ferdwijoen d.e
.ijf vingerB onder ene'IlWwltte m$ne! etten. , dat IS
een . gandiD':~ .mompelt by, en komt met den Figaro
aandragen . . 'Zoo weet hii precies weI ken kost gij behoeftJ licb.te of .ware . grappen en B~cdoten, Conrrier
de Paris of laDge pol i'tieko besehouwiogeu. Tien togen
.en dot bij den bed ....den. f.t.oenliike~. Hollander
don deftigon 'i'emps lD de bond ItOpt. Gg n.emt h~t
blad ~P, . ,~u~t lu:t u;it .. • Mr. :Buffdt et .l'extre me
droite. maarwa\ kan u eigenlijk di e Butt" t en die
extrt;me droite. I!chel e D~ Kranten kl1nt ge tebuislezen.
Leg het ding maar weer lIed.r en ga lie,er wat
zitten ~ijken n&ar het gewoel om u been. Kom, 0P
uw gewok wat rondgekekeu en c p~cmerkl! At &8natoud. Iraft u bet gegon. va. al dIe .temmeD. Aile.
babbelt. lacht, di.puleert. g. aticuleert. '. Is "eD ware
bijeDkorf.
Zwaarmoedige ZO()D van het nevelochtig Noord( D,
bnrger van 't kleine Nederland. "'aar 't alles zoo daf·
tig . en afgemeten t cegut. WA&r il!uer zoo io ~jD plooi
hlijf l·" staart gl' lU~·t cen gemengd geroet vaD verW Oll<erlng en symp.tbi~ ..Jit drukk.. . wu!~c volkja aau. J..
prateu kan de r.ruzenuar; dat 10 ZlJD I U8t aD ,Ioven.
Ve. taal 18 hem rueer dan (eo voerLulg ow "un go·
dacbtllo uit to drukk.n , 't is . eo, wapen; LU eeua een
gafa..deg~p.1 wa.rme~e bij b~v8lhg 6cberm t uitvaltJ
pw:;~ert, steeds lorgende unlet te kweteen; dan ~ e dt'r
e~n.:.vlijDlend •• ·aai. dat. and en .eker" Iroft•• Leed. op
de ·.~W8kke pI.ah; noolt een lompe ••bel die bullen
sloat. Bii. is k. urig op tijo taal ••telt er pry. op die
&ui~er .. ~ 8p~k-e~ •. · B~j ;'at d>l con,ereatie eroBtig op;
meent dat · :me~ · un zlcb ulven en aan ande ren ver·

....n.....

fII!Il • •

ve.el. 'Irl},..••'0tj8.8.n... 1dri
.. .. .?e4
. . '.. ,~~d".:1_
...nS3. ~..at
.. • h.O.....
..... . I}D.m.1 t_D. '. fln
. il.eII.
.• • ¥rbO_
. '. "'
. r.r..e. Ji~
.,.tg•... on4eP,pn. mdian .,.
~er. a..t.~~gel~hgeb~edllkifJnate!f z~ud~n_ wor~en, ·;toeRt.nd \p ••n voor het klraaddalfj.g. &ebbgepl••gd. ;

~dl.n onl. Jongohedon d• .taal Vln · rroolt en 'Vond.1
niet sleohugele•• n. maar in .ic~ opgenomenlfnv~\'~'
werkt haddon, want bot wemelt m desohat~e.en
de. oudon van die tyne peuloelotreke • • die b.naoh~.

'lot dUI verre mogt aUea nog .eer aardig b.etlln• .
fOon d.a qua.i.dief eeht •• aangegrepen en op g••egde :
~e ~ don korbouw bBv ••tigd word •. begon de zaak .
Y!lIl ~ed!,!,nto to ver.nderen. En toen men daarop bet
dier !.08t_weepslagen in b.weging zetto, zoo dat het
op ' den loop 'gillg. en den ,..meo jongeD aobtor zieb ,
~rtal~ptej' toenwas or ge.n:.prake meer ..n Ipel,'
'!Dur veeleer YOU wreode . mi.band.ling. . GeInkkig "
fOOl' allen deed.ieb spoedig een deaamaD up. die den :
karbollw tot ataan bragt. en den gebondene I08maakte. ,
Bij yond de~ jongen eebter doerlijk g.kneuad en bniteD '
.kennis . . Of I\ij er .dit spet levend .al afbrengen ia :
nog altijd de nIi8i:' Intusscben is de zuk voor de '
groote Prada.t a g.bragt, en .aI de gewaande Regtor .
daBr nil weldra met 'zijDe beide kameraads all -.retlln- '
lijk S.hllidigon moeten versohrijner.

e~J1 .~r

.d.8ntjjd van.
.om.. d.n ' O
. nd8.rWiJ'lel'
. . Kok.
PBNSIOBN VBRL~O, &aD de ge~1l _lu,,:
ue · ambtenarenRoma1rUlckeli . Bo_eiYD dell
Worm en Piet.... on . aan.. den leo Luitenant. Kl~.
BBNOBMD: tot lid blJ den Raad van luatitfe. to
T.rna~OoId~n~offj tot . kontrolear der Ie kuaeop
de b.lItonbellttingenVan OId.nhorgbj tot 2. klui.
Horat.
Tot 20. huipondorWij.or te PUlooroean We.bniun.
OVERGBPLAATST: bij het 8 •• b.t.ilIon, de maJOO? BtoU••

tige uitdrukkiogen. die frisBohe beelden on bevaUige
wendi_geD. welke aI8 het ware hiltzout . zijn .'!ao.:het
ge8prok.
..'
.
' .. . . ,
Wij zonden hierover ,nog lang kunnen nitweiden,
100 niet ODIe sanda.bt werd gaandegemaakt door iele.
dat opden ,Boulevard .oor.alt. Een klein meisje.
Deli 10 deB.r. De ongeregeldheden op de ond.r.
armoedig g.kleed, UD den arm een kortje vol sohoon
neming.n van de Heeren Droop, Peijer en Baai zijD
linnengoed dragende. beert poat gi!vat op den rllDd
bet
gefoig geweeat ,an part..knliere. yeetlln.
.an bet trottoir. Zij dllrft ' blijkbaar niet overatekeri.
De troepen .ijn aileen aehtergebleveD til. g.metDe aaores en omnibuesen vJiegen b .... lOa wild door·
.telling
van de planters op aommillo ondernemingen in
een. Op dit oogeDblik pua.ert daar jnist ••0 ollloier
bet Langkatlcbe, alwaar volmu"to ruet heeracbt.
van boogen rang. en 't kind, vertrouwelijk tot den
De kommalldant der troepen tel Oostkuet van Slllll\Otra
yoorb "geger op.iende • • egt. torwijl .ij h~m . by een .
ill uitgenoodigd de troepen van Pedir terug tedoon
slip van .ijn mantel grijpt, • Traveroez-moi. je von.
BATAVIA, 10 October. Uit Sindang-iaija fern .. ,
komen.
en prie, monlieur Ie militaire !"
officier laobt •. bukt : men w~, dat aid ..... Zondag avond togen 11 lIur oen
pur vrij henge echokken fan &.a rdbe ving gavoeld zijn"
zieh, tilt het kind van den grond met den recbter arm,
H.t bOlch per.eel PaDllw"ngan it gegund AD dO~
haar mand met . den linker en "tapt zoe - den :bod.:' wel~e. bijnil drie ': eeConden ·aanhieldin. De goI,ende .'
. b....ging . 11'&1 in de ' r ' gting v8nZuld naar N oordweot . Chinee. Hotjoauw Soen.
Iev"d Ofer. Zie. bier i. eeo trek die in 't oog moet
en zoo .terk, det velen .r door uit den .Iup gewekt
word.n gevat. 't I. die beulchbeid, die belecfdheid, · ,: werd.e n.
•
wa.rw~ded6 verBoDillonde standen elkBDder bejegen.n.
-'- GedureDde ole mund S.p·ember zijn de onder.
Bij ons.. ari.too.alileb volk . in merg en been. g.pen er
Btaande bijdragen.o onriangen •ten beIlos,,,. ';;'n het
Lu •• eben de standen wijde kloven . De toon tno.cheu
Indi., h Landhouwgesticht te Depok.
Een reioiger .an een bandelahni•• te midden aijnar
den man ••n rang en be.cbaving en den man uit bet
van de. Pamanoek.o eo 'l'ji ••• mlanden . . . f 75 .kameraden .ittond.. roemde hoog bet ~ d' An......
.en artikel betwelk hij vertegenwoordigde. De failriek
volk i. atijf eD koel. Men ocbuwt mel' .ijn minderen"
i Bandong . . . . ' . , . • . . . , .' . . . . .
16.te AntwerpeD won. zeide hii, met dit artikel 1 milli.
in aanraking .t e konien. nen.. HoUandacb . kind zou '
• Sidho ardjo. • . . . . . . . . . . . . . . .
30.oen franco. Ieder.en beweerde dat dit overdrij.ing
niet bebben; dun-en doen wat dit kleine Fran;cbe meis.'
: ~;:f:: ::.: :
~~:= was. NeeD, leide de reizigsr, ik kan het bewijzen.
je .deed! Zelfo in de lettllrkunde .preekt .iob dit eu,el
• Japara" .. . , ;: , .. . . . . . .. .. , • 28,50
Het bui8 heeft 12.500' clientlln. in Belgie 1000, in
nit. L es eena \Vat er ,by, ona,. foor bet yolk geschre• R iouw __.. " . ,.. ",. : ' . ' .. ' . . " " ~ " . ,,' II 106.Bngeland 1200, in Holland 1500. in Frankrijk 1800.
in ltaliii 2000. in Duitoobland 400, in Bpanie en
ven wordt. Walgt ge Diet aomtijd. 'an dien zoetelijMaandeIijkiol.eeont;ributiiin • .· . .' . .. . " • 163.Portugal 400. Turkijo 600. in Ruollnd 700, in Ama·
ken tooD t , die, in ~ijD nedetdalende gemeenzaambeid"
6 munden rente) voor de f'Qlntlerjarigen J. eo
1600. in Zwit.erland 400 en in Indie 4QO, en
eigenlijk zoo beleeoligend i. vo.r d. lagere klaa8enr
,a~'h!'~:':':~:;"i~, d~ ~ui ' ~r~ ~~b~.~~~t • 170.84. rika
in andere kleine IIaten 500. 'relt dit bij .Ikander en
Popula~i6eeren, zieda"! r ,eene ga"e, die de }~ran8cben
dar op 2 en 3 ~e p ~. geboud8u }~aLey }'a · r .• 12,000
gij .nlt een gobe.1 krijgeu van 12,600 clienton. AI.
in hooge m"te beliltenen die wei de meeote on~e r
.
Totaal~
nu iedor client 30 dozyn t1acon8 per ia.. n8emt zou
bet 376.000 do_ijn zijn. Ren do.ijn boone ko.t.l 8,
ecbrij,en teo eenen.ma~e wilsen. Ik berinner mij Coterwijl de oitgq.ven in die mund bebben be
100da~ bet bij elkand.r e.n som vao 3 millioon gulquarel '!e bebben hooren .pr.ken voor een duiz"ndtal
dragen •. : ,. . . '••.. f . 4200.9~.
.(4. D)
den zou zijn. Op ieder dOIUn WOrdt fIll. .erdiand,
ouniera. Hoe bewonderde ik den redenaaf om de
- Onl..ogs ·laamen in eon der ' S""rabaijaacbe
zoodat de winst loude zijn f 662.500 waarvan de rei.
beniJdenswa.rdige gave die hij be_at. popul.ir te we.
bloolen eene klaent. omdat twee handelobuizen bij .ene
en onko.t..n gerekend op f 62.500 mooton afgetrokzeo· conder ·triviaa.t te worden. D~I1r was nleta van ~ openbar. aanheeteding . van eene kleine partij' goede,
ken worden, EOOda.t er eon zoi'fere winn o'er blijft
ron had den medegedoDgen. in plaatadit B&II den dti· ' 'an I 500,000 of 1 millioen franc. . Eon lnid bravo,
d~t toontje. dat Homwigen on_er tbeologen en geleerdo.r
d.
·g.be.le
levering
tailhandel
o;'er
Ie
:
laten.
.iel den knappeD reilig.r bij bet einde .an _ijn
:don maar niet kun<en sfleggen. wann •• r .ij apr.keD
IlechLo ± f 800 bedroeg.
baal, ten deol.
tot H.den die geen olamel en heoren ziin. De oorMeD maakt on8 opmerkzaam QP e6ne feit van DOg
&ask daan.d ill niet fer te zoekCD; zij ligt f~nBdeele
erger aard. det dozer .dagen pluto yond. Het depar.
hierin. dat de Franscbman de taal beter ell, grondiger' tement van ooriog he.l te odd. de levering nn e.ne
Aangeslagen Venduti~D.
·_ kent waarinJ en Andenijde, dat bij mene e ben beter ke1;lt ' kleine hoefeelheiol .Apolliwui ....ater. v.ucbten op ....tIlr
en pruimen llit. Voor de 40 kiaten vrnehten op wa'
Zaturdag 14 October Voor ...,il:ening 'an den lande
tot wie hij opreekt. By Ono leeft het volil: niet m.t
ter. elk van 12 Ituk •• dong de firma H. en S, mede
.an drie afgekeurde kaaton in .·Ianda Algemeen.
maar DaGat de boogere standen .• It Ie toch ongebool'd" ;
en 8chreef in a·L f 2.90 ~er tteocb. dat i. f 22.80
pakhui len alhier.
zei we etHoS een defliig lsndgenoot, ,.dat 't tegenwoor ' per dotijn, terwijl d""elfde firma .icb gewoouliik f 23
' dig op publi.ke plaatoen hoe langer zoo meer cen par.
par doziia 'aD den d. tailbandel I"at betal.n. BuroADVERTENTmN.
tie melee wordt. D_ zat iii: ' nu laatst met mijn . peOhche en Cbin.,.""be tok~houders hadden dan ook
VOllr f 24 p.r dozijn tl daehen tngeacurefan.
vrOllW en dochtllro n""at . my a leverancier, deD banket.
(B. HbM. )
bakker van den boek : ' 't ~pijt me voor den manJ en
ik kau mij begrijpen dat heL griev.nd moet we.en zoo
- In de afgeloopen nacM hebb.n aan boord van
p lVL a and a g den 16 d e z e r
nust. een indi'idu te zitten, di e in deD eenvoud zijDS ' bet giater morgen a ,mgeiomen st.oow8~hip Japara onzullen
barte n taarten kneedt; maar ik yind net toch weI zoo
!:rar;ijt o;c~~:~:~;!k wij:eg~:e~:l!:~,!::. p~:t~}UI~eb::;
S 0 E S "tl AN L\':
bupscb en zoo ..... tandig .an den beochaafden Parij.
warioier. van't wachtocbip werd iogeroepen om de
1'
~ ' ,-,0.
.eu .... r. die niet 8"hr,omt op opeob"re pI ...toon .iob
ruot ta he .. telle. en een driolal 0l'roerigen in becb .
o p Vendntie tegen 2% Vendll·Salaris I'erkoopen.
op .olkomen . oet van gelijkbeid met zijD minderen to
tIlni. til nemen .
(.T. B.)
60 Prachtvolle MaC88sarsche paarden
bewegen eu er gaarne met den man uit bet volk een
PADANG. '" October. Verkoudheid. b.,,"t, oog'
aileD bo.eD de meat en ge.cbikt ,00rZwa.. dienat De
f ertrouweHjk pr~tja Ulaakt' Het komt mij VOOt, d~t
en gebeime lie1.:ten hear&cben t hautl tJ PadaDg DeveDa
~ paarden &ijn blar aangebragt per Bark Babool ..
hij vtt.o uat volk DOg heel wat Jeeren kan en dat, alde buikziekte. De maleische gemeonte 8cbrijft ze toe
Hair gezag"f"verder Bech Salim Bin OeD .
lea ...1 be.cbouwd, intllreseanter i. daD menig boek.. .
un den stjeh",,"en oorlog.
1765
SOESMAN en C~.
Maar .til, daor wipL op duggen ,oet e.no Pari,ieone
- Naar men wil beeC, de gouverneur te vergeer.
voorbii. Kijk baar ev. n 1:&. en go .ult b... ffen wan. ' voorgelteld te Padang een tweede 8cbout te pLutaen.
om men bier vrugt: comment alles _ VO.WlP" Dat gsan
- Tijden.l den Krimoorlog onderstellnde Aljoh
"""'rT!-='__
'''''_ n";"'""l~r1
~ r..
·i~
..,. __ •
_
. _ _ _ >__
__ _
'..--:Jr'o.
- '- ......... .......
"J'-'...&..
heeft bier wat te be~kenen . De \'I' (\e~, i A ~ At: t.",:\~ "~L
den turkeeben ke. izer aHeen met eeJd, omdat de 811·
n Diet bcatand waren tegen. It (;u:~~p~/~).3h
.fJcbu tdlt{4i. U~, die w o ltWil:UUlg ell onutt r nou.utmd ru o·
kind der FraDscoe Yruuw.
.ull.n wij verkoopen:
g~lijk <t~ mail:an.llet goramm. 1 von vie.jeedoozen
Wat tet .e de pnnt.an b.t netgelchoeide voetie
E n Europeeach A m e ubi e men t, beata&nde ail:
PADANG, 4 October. Uit Atjen venookt men on8
kiltig <p bet ... pbalt; hoe ela.tiaoh i. haar gang; h~e
behoef. niet ean te vullen wat da" oDtbre.kt ann
2 Canapes,
beldeed met groen
den Indi8cheri uitge,era van nieuwsbl.den in O'ferwe·
ge.elligen kout. .Ook . gaat er. waH ]<'ranacben ge.eUig
b, yallig drugt
d. smakeloo•• wode••an on.en t~d.
ging le d.'en nemen aldaar sen drukkerij en een cou·
1~ ~:'~;::~", j
Ziiden Cotteline.
bijeen .ijD, . zelden een domine .oorbij; apre.kwoord,
Zg weet, dat konnenoogen haar gad••laan en velZllimt rant op to ricbtail, waaraan de naam: Atjeb-Couraot,
Degelijk. te bezicbtigen b:j
(dit zij io 't voorbijg.an gezegd .) d.t niet pleit TOOl
dan ook niet bur fijo gevormd.o ellkel &an de kriti. : Kraton-Bode. 01 ieto dergeiijk. 50U knnnen gegeven '
SOESMAN en Co.
17S8
worden.
't verkwikkclijke .an· den omgang dier eerw.arden van
Bche blikken prijl to g.,veo .
Indien do opofferingen TOOt de opriebting van zulk
(Word! "erto/gll).
weleer. Gii staatverbasad, wordt ge in ec" goeden
&ene u.ak, in e8D, nog op geen .,-ute grand e]agen,
gecoll.hAp.kring toegelaten. OTer de gewakkelijkheid
rustonde Maatschappij. ra>r evenredigheid k >ndeo
w.armedo men _icb uitdrukt, de juiotll woordenkeuB,
beloond worden, dan is un ooderDemeDde uitgeTt~ r8
het .geieidelijko del ov~rgangen. d~ woord.peliDgen,
de gelegonbeid ieapend een ruim veld to ontginnen.
Het i. uiet onwaarachijnlijk dat de uitge.era nn
die, alt lOo.elo li,httootojes op ••ne .cbilderij, door
D AT 'DR BEllRtJT:ES en wetkz&amheden van het d&.~
bet Padangaoh Handelsblad in Atjeb een brancbe
1 785
SOESMA..c~ en Co.-&Io.
hei geaprek zijn ge8trooid .
gelijkacb leven d or de jeugd in hare Ipelen worden' hunner ..... k Iullen opricbten.
Gij verbaut n~·· dat men m~. t praten, eenvoudig met
_ Men deelt c,," mede dot niet al!een in Tapanoo:
n8gebootat,
is
oen
,e
..
chijneel
dat
ook
onder
inland·'.
prate n, r.icb ~oo kOltelijk yerroaken kan eD, wat meer
lie, docb vok op ' .... heiden. plaataen in de Pedangache knaprn en meisje. allerwegeis wa ..lendmen. Oak; sch. BoveuJanden. onder de olaven bet. door inhaligo
is, geraakt celf van lieverlede. uit den plooit wBBrin
gcbeurt bet. ooow.1 daar ale tIln oncont, dat dergelijke
oemet de alschafling der .I.remij niet jngenomen
Hollands fetooen : u· gevouwau had; wordt 101. wordt
Vr.jjdag 13 Odober 1876.
Maleie... yoorbedaenle gemebt W81 veropreid. ale IOU'
opelen ougevoeJig in zeer erD8tige handeIingen over·:
naluurlijk, .indt Llllpbronnen in uwen geeat. die ge
gruw zoodat oij hun aao.ankelijk vrolijk karaktor ver. . den de, blilnda·• . metdie wohalling ten doel · bebbeD.
daar niet .badt .ormoo,I...eD .dndigt met den Parii'
ile 'rijgeIllli&kt.. mannen op de Atj.hne..en ·· of te
~ntsliezen, e~ 80mB zeer trellrige gevolg-en DB zich elepeD.
tenaa,' een .middel tot ~t"p.Dnil,g te benijden, dat
conden .n de ,"ou,,"en aan o"kuio.be bedoelingen
VAN DE
zoo.' VOe d. hand ligt en - 000 goedkoop i8. Zeg : Ben 'Itautje ..n dit laatato· ward d.... r .dagen ,erloond : dienatbaar to maken.
t
..
I:loerakarta
door
'
~
Jar.
'
jongenB
'
van
'
,
j,
'Hi
jaar
Dat dit looa alarm de ta.i< vangollvernenr N.t.
nn Diet : "dat Hgt _0 d$' iaaI die liOO buiglaam is,
~
olld, t§dens aij op het .eld hunn. karhonwen boedden.
""ber eenigazin. bemoeiLijkt b eft. ba men begrijpen.
zoo' pittig; det lit in bet bloed.'~··· Men doot verkoerd;
( 1.<' . B6ld.)
Dit ,i.rt..1 kwam o.eroen om "I .pelend'; eeml regt.
dit allel oli rekening ..... n.r natllUlgave te otenen.
PROGRAMMA.
spraak te houden, .vaarbY een hunner de fllDctie .an'
Ne.n.· de beecbaafde Franecbman leert opreken: Tot
I'anewoo district, en ..en ander die van nemang-po't beaLudeeren .• ijner moedertaal .taan bem bandleidin·
Ie. AFDBBLING.
gen ·ten ~enete, zoo uitnel;Dend ontwofpen en umen-. !ieie zou beldeeden. Van bUDD. ' beid. andOl'<l kame·
raden cOu de eene foor veedief .pe"'n, · torwijl de
ge.told. dat nien ...breien . IOU ·wanmer men .e ~ ilae
andere all bootolene bem zon aanldagen bij bet ger' gt.
vergelijken bij onze dOll.., Hollandocbe opraakkulI!ten.
Batavia. dd. beden.
De Oomang. hedoeld~ a8nk1agt ontvangen b.bbenM
:Op"ra Comique in ';.ill hedrijf. MIl.iek fan OnU . .D ...
Bijgooiet bii " t gr,aiduiD.n in de kl.ve..weide der
De Prine taD QrtlDje is met den prine rom Wal~
bre"8~ die tor OOreD van deD Panewoe; .dew I.atat"
Gege,en door
Laal .• Diebeval1ige en .err....nde wendjngen •. die
Y1IB Treunlle naar Eogellllld fertrokhn; tor. bij ..ooniD8
gelaat hem de ll00dige ItetDngaD to ioeken; .. eD Diet
Mr. en Mme. CALLEN en Mr. BBRGBR DBPLAOB.
•• ke~rige 'l!itdrukkiDgen, . die .Ioeiende voil inneD, hij
Tan bet jagtvenilaak.
;
langdaarna komt eeret geDoomde torug. · niot alleen.
h.oft •• ontleend !Wi de modellen. waarmede bij oijn;
2&.
AFDBELING.
De Sjeik "D Algiera i. iu den' Haag aangekomeu;
met hetcorpua delicti. maar ' ook ·m.t· den ' diet;'bene-'
goelt beOJ\ ge'ood. .gno klauiekoo. Slordig "preken
811 door Prina Aleuad.r .ontyangen:
v.Wi den. eigonaar .... d.D karbou\\,. Nadat den beDe Omiamieeariaen lullen apoedig to · Parije bijeoll
ia in b.., haafde kringen even' ongepaat aI. bij on.
komen .. tot ·. vli81;olielling . 4er .c grGndllaBen . yan d..
onoplettond .k. . . . .liln,8D .. mini' alaat or een eveu: klAagde de .....k . in aI hare detail. i. .";;.g.holidea
aieo.we Suikercoftveati...
..
Opera c.,mique in ""n bedrY£. Mllliek fau WAH.
v.... gt nil de Regter of bem dit aU•• dnidelijk i., ani
dWaa8 U8\lnrmede,. W&IUI~ men verk.erde. woorden
Bet ramtoreDlHlloip: KOning der Nedulanden; ligt
Gege.en door
wal . hij '.daartegeB . heeft ill to brengen? De de)u.quenq
ge~.ruikt, ~~a: ~.en bij onasou . ~,. wanneer :men•. in
!lOg sltijd 'OOt dellnilen.
Mme. VRRCKBN, Mr. VEROnNen Mr.OALLlIN.
een ger.elaeb.p sleb l&tonde heoren. verkee.de tonen
antwoordt befHtigeud .n belijdt sanller omwagen aijn~
De otaldDg .... de werring ·te [Jarde....ijk t.""fhi.b
np: de piano .....oeg. Men Zon 'u in FranUijk k.... ' aebuld.Hij .is evenweI . nit. armoOOe, tot dezenWop
niel; beyeetigd.
E n t r e • p r ij s I 3.lijkgoolooven .....oueer . gij venekerdet. dat . bij one
De ~_ '. r ......... ~I\ ~ .... . medewe:-kiD~
gHo\B8ll....... hoop/; .dab de RegIe, dit in oferw..g;u~
lIelooftl f_ de we\eb8ebappeJijl!e Djam"i '~ expeditio.
AMfaug lEa.aL/. ure.
joilg&Hedon den bneel boklim."" of op den cathed...: .tal : ueoiwD. 'Deae ..... lerwil . • an lI"""e " erzachtelid"
He ~ claIrvooringellAJDold bedrag i. grwt l 40.0004
(1777)
Jel'IObljneb. aond;" ool< maareen dauw baler to . beb,: o.ll1UIdigbaden .hooren. BrDltill Ipreekt bijden ' ~~

n.

Reclame.

:':::: :: :: ::.:: :: : .

A.ller Jaatste Paarden Velldlltie.
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Op onze Vendutie
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Groote Toko Vendutie,
op 21 Ootober 3. s.

VIlliVOLG DRR NlEUWSBlffiICUTRN:

Met toestemming van den Resident.

5e Abonncw

Voorstelling.

TR0UPK FRH AI SE 0'0 PEaE TTE.

TELECRAMMEN.

Le Violoneux.

LEe H a1 ET.
e

TROUPE:' 'FRANUAIS'E n~OPERETTE..
, Maaridag,ia. Ootober.; :1,876.."

_ ' .._. . _ . _~ .._'._._ ~.._ ._.--," _' ---"-_ _
S,,-&m....car&n--,<g.. .

B'AZARI

: nen'Partijtd~ Fij!i~ IMPERIALESen , LONDRJm
in 'Kistjea van 125 Stnke, Heerlijke Ca,itaa.

. , ...

-~-----

Et9~BdrDgen, Wit -por ce! c~n.
..
Y ek'a ntlen .~~ I. ~ Iee:t . ~i, '..v~rliikt.
·BordeD, oV'alesdl otele en -groen·
. ten""8chnlen . - . '
"

Allme ·,le ·:

i

bolf 'Cri&tal;' ,

BAZAR.

sl)lidi~ -"iio;; lll~!-~~<:~- m~i

e n'

ZOlU.tU

81~gwt1rk

' Vruchteti oP . Water en Brandij:

.

,KeulBoho Fri •• d.l.
p(~r~u.ri~() en S~.~gg.
cJhinJiH\gtl8 Mct't ~!'1' :Roc-de-rer. -

F. H. BOUMA.

100 .

WEDEROM ONTP AKT.

.

Echte Ohristo:fi'alzilveren
Lapels an Vorken . .
~

j ".JI.-

.Li b lJ i::SlJU.D..

it" 2.50"

"

Bijzes stuks verkrijgbaar

Toko Plijnf),er.

£Ietfi:tbriekme rk Illet dennaaUl
v an Ohristoffie k OIlltop ieder
L epel e n York voor
Dit,- nl60.W: zilver· :wordt gegaro!'ldecrd door

I:Ieden ·. ontvangen:

Witllroou .G aron, . no.. ' 10, 12, 89.40, GO, 60,
80 en 100.
,
Zwujo Broeb Garon,. n9-. 30,: 40,. 60, 60 .W! 80
Gekleunl Stooks .Guon, no., 51).
id
:\ ....izijde
en
Wilte, ...!U'te engrii... Perle d'Amour Knoopen.
1674

g6bruik

nooit rood te worden.
, (114)0 . '. . G. C. T. rAN DORP &C;o.

. Vanden bek~nden Jrinderschrijver

. P, J. AN'DRIESSEN,
ve r8~~eet;l Vt~edGl'_

neD.

Percale peignoire van .r6.~, 8.-, 10.- ·en hooger.
Gemaakte Wandel,co.tume. _an j 30.-, 40.- en
.
.
hooger.. . .
Beneven8:
'
~ : : 6" :: :: ;:: :.' ~ ~ ~ ~ .1 ~ 0 ~.lr- ~ TI .
1673

De groote Le:pe~ _~n , '~ o~'~

d..

\'llo" lijnwaatI eo percllie.,prneh6ge Kammen, Fao~:;::. artikelen~ Cei~t~urs' Conl~rs, . Paml'f!8, Brace·

Jouvin ' HimdSchoenen inalleNos.
(1428)

.

"

.

..

BtrzmRB.

HperettenGezelsC)utp..

J<'. H. . BOUMA.

1779

,

V oorbanden· bij
G . C. T. VAN DORP : en 00.:

Per Conrad ontvangell:

PrachtigeToouoolkijkers.
1682

MAG'AZIJN

A. GRiiN8 ~ ltG,

..jJZ~Jj:U~N LED1KANTEN.

H~maker.

werkt tegen . billijke prijzen.

BULTZAKf\EN '

11)

l{tAMBOES.

lIevronwG. ·1 ..PL!JIAER

t~711;

E;' • .I-I . .BouDln.

heveelt. zich voortdurend aan voor het

Gekleurde zijde, .:ofjes en grenadino.
Wit en geklenrd . tarlatan. .
percale.
netoldook.
'.
BloelDen.
Dame• .en kinderhoedjes van otroo en tluw.el.
Zijd. n en 61 d'eco88e. Dame. konsen.
Kan!en en gebordounle Zakdoeken.
l;'ijn Orgaodic '.,.,r' g sciliU TOOl' . brui 's en baljapoo.

Ira! r~O~~.l~:;:::geh.kt.

~rti~ot : Ode]]18 .. 1, . qlllliiteit . ,~Qlir ' Dam.s(nit bet
M1Is"azijo.
[,ouvra)eeDe ~ klein,e .colle~tie Peignoirs

PUike Ha.&gl~~;6 .
,
in vaatjes van 6 Slu.M,· .. .'

'

Steeds voorhande'll:

Rm;iinOil- err A mfiriuo!o!1 ,
:HengsDlsch.e tJhu.tr;l;ij .

, 1I~edeD, Iq~.e . Boo;denin grqote ~orL8rigg~ grooi~

b.deD · geloot.

Zijden Coiotunr koorden,
.
Oointunl'. W oaiier baken,
Fluweelen en ·lederen Daineatascbjes,
Metalen Oointilure in ,erocbuteride , klilnron,
<. b.telaine8, ve'gold, :-oxide, "en -t""arte" met "en zonder
' .
porte monue ';n .piegeltje..
.
B ...celete . Waaijer ketting.n;
id~m
vergold, o.id~; inetaal en bloedkoraleil ,
Colliili1l; bloedkoraalm.t Terguld;
' .
06int~uri, '-Jea~De d~Are .
Parore8, 'blauw, zwart, oxid ~, an met gekleurde "ateeDEm,
Blauw!' Kinderbelletje• .

B. KARTHAUS en 00.

He kleine

.PE.R '~,CE · L·E Ii E5"

Oir~ct 'uil .Parijs· o~t~8ngen,
ell heden ' ontpakt:

~~:e~eniriO~:rl:~;e':~, ~ (~~~~:l;o~~, ~:~1J~k~~~::1~~e~~

(249)

. ~--~~~~--~~----~~----~

',

keJilzevan .D....en, wittaeg gekleurde Hemden,T9 i .
I~ lartik"I,~9, Sobllijerw~rli, - :Parfn~t\rie, eeR groDt

.c......

~io..~:~·~J~:~hv~rk w.:r~I\Jer'l'nfel' en de.~rt~e"iezen, ·

KARTHAUS en Co.

)778

. . - Eene-nleuwe'sorteriDg -

HEEREN '. enDAMESARTIKELEN.

--T-.ok-.-O.:......p-...-i-iJ"'--N--'-AE~
· .-'-.~R-.-I ,,~UCA~.~ E,1uR~P~T,!!~

· 'r.felme.sen in .telieTl vullHlRDEH SOT,H,G gN, ,
L-epels e~ · Vorke~-, _ -ne ~l ij n i!cil_ 7.i l"er -llrimn: k:wali~~it:

P"'llclltige

ili.S ; bei"iv;'~~if1-:Z~ek;v/ll1Lecoc{

,Zeerl!in ,wit otIG;INDlE en TARUTH.

·Pia.no Soerus":

n.

"

Prach tjge gedammouseerdeStOfjes, '

:. yr UftrlO{lt6 ' porceleine

!Ili!;

'Opira Comique

-.-

TokoPliJnaer~
Zooeven .ontvangen.:

';;'~::;il~~;to~:!~~IJi~~ inI.T.~r·

met bl ikkon ketel
;c .en· ';'elkjiiiil, '. ': .." ,.
.... '
.. .
Dit<> .ill ··iiler ffiel 'blikken ' ketolell melkpau.
. '. ,
''Petroleum ' kaonen blik. . ·
Ge~.ei - , 'vorm~~ I b~ik ' en tilteerigoed.

B. KARTHAUS & Co.

, . .

LAFI1LE; -DEMme·ANG.OT~

Uasserolles 'en Braa~ p~nlle~n , , ~~emBilleerd 16, 181 20,
22, 2~, 26 duim. ';.' . . . ,.
;
Theren puttenvertind ,'oor ' Soep, Aardappeien . etc. ;,'
' te kookeil ,
' "
'., '.'
.
.
.
·'IJoer' verMllde '·.,Waterketel•.
mi1rkeri KofBjkannen,'··; .'. . ' . "
.
. .
' Petroleum ;Ko.okm~chine mot rOlJde pit, geelkoper met ,

Bazar.
BO'l'ER. ill v(laljes,zeel" fijne.

",UitParijsontvangen.

'hetGrootste 811008S QllzerEeuw:'

"'c_" BAZAB·. .' . .. .;

141:3

EF,:RSTE OPYOERING
" . ' ,V :AN .,

.

Ha'vana O(qaren in Kis~jes van 25 stuk"s.
(706)
.
n..KARTHAUS on Co.

LEVEIl.EN

EN

:IIAKEN

Stoonnaart Maalschappij

van

"NEDERLAND.·· .

Compleele Broidstoilcllen,
Gckleetlc-, Bnl-, \Vandel- en HcisCostumes.
A

l 's

III

e <1 e :

K imler-costuines e-nBoopskleederen.
1782

Prima. kwaliteit
CHITAS SIGARENPUINCRSHS.
direct van Manilla. rueuwe aanvoer
. kiatjea van . 200 stuksvoorhanden bij
16486. C.T, :YAN DORP & CO.

Houtwerken
Stopelplaat. Djokjokarta, tegen billijke prijteo bij
beotelting balkon van ..!Ieafmotingen,-'
Brandbont "k etc;
1774 ' .
.'

,\let de Stoomers dezer M';'tsch~ppij beati.t .r go..
legenlieid lot h.t verzenden van b ding n8&l" M. re i 11 e, T r i e 8 t ' en · 8 n·d f' r e haY8D8 ' in de
M i dd ' ell '" ndseho Ze.e, ·.,.... noor door-Con-

8

n08l5emen~n .worden afgegeJ6D.
.
Goed{'r~D worden te ~'ort-Said oY"ergescheept.
Voor ·vracbt en v~rdere eonditien .ge~eye men

&lch
de . Agenten,
J. ' DAENDRLS <iB Co.
Data,ia, Samaraag, . Boer.baia.

to weodel! tot
1784

Stoomv. :iaa.tschapplj Nederland.
HIIT STOOMSOHIP

een. lllenw werkjt' voor jonge damea

Karnelllelk

a.nder den ti t.,I,

·~; OP: ' ;MA .~H:¥S ,TEIN,
in pr.chtband met pl....tj •• , . . . , . • a I 4.
1204.
.G.. ,c. T . .V A"N DOll~. '& Co.

heden ontvallg~n
b~

1776

G , A. WERMUTH.

,

JosefWiel.

~dokboelivo'or ' gezoudenen

GOGNOSSEMEliTEN.,

zitikeiJ.;

R("U~"daln.el.e Lloyd.
81_ . Ball .Llne.

m ~t

oen !lJ pusl het Toor I l ek~n 8
f 41.184.2
• •
G. C, T. van DORP en 00. •

JJ~Qeb;a....U ..rav~
lIIaat.~appij Nederland.
II. .L . 8tQoauPa&" , ~a.oftit&'piJ.

ULlMANTEN, glassntjders,

WanrV.tI <t e DIdMLlNT in KOPER gevat i8.
(2203)
bij G. O. T. Vlli...- DORP en Co.

~s v9Olha,lld~bij .: > . '

_

(1030)

Platte uitslaanda duimstokken.;
.. +.1. OBDEB-IlOtrr,

die

883

l'

kuunen .gebogen Worden dat ,meD erk I e i~
e (" k €: 11. . mede kall.. meteD, ' a /2.fl:. C.T: VAN:DOR.I' en CO. '

· --'"-~IN[)ERSPELEN.
'·.ri14.Ij"ra.1!:bor~n,
g""ouP.'.1.". '. I!!il..dam
.. . bO~
'.i\ .in
118-,- /

'.1'
.

,.r.cbtlenP.l

Nieuw LOteI(i Gezelschap-B,Pel j '2.-'.'Legk&8ll1en. '}8 ' OO,,"- ,::' .', .... ' ,0' . ' ;". "
(673)
, (i . .C.t'. VAN 'DORP en ' c...

he" Idie~Hvan.nttatuli

G.O~T.v..\NDoap&Co.

HollowaY'$ Medloijnen
HOLLOWay'S PILUI.. ""· B&.t.P. -:" Gevaartijke Diarrbee.~. De oo...k~n de,er ..;l&w&k;. ,3de , .iekte ....

""",e

v.n,.,bi!lend, en d~ . wij.o barer . ...nral1en
rllll'de,lijli: .~nde, . gO,en oon voldoon,de. r.den van . het."elangrijk : ' """tiol harer oIagtoffo..., Onder Hollo....y·s
bebandeiiDg,al i • .de : oorsaa\l: de..,.. .iekte in : dni_.pi.gebuld . .oa\ de uitalog eyenglJllBtig sijP, hellrij
de m~ de, le••rof .U einere ingew""d.,.. de . .aeI;el
d~ li9kte .
ivADt~jne . pillen ,met ..' oo~d~
:iogen"mel;l, en sijn IIIlIf gJod opde aijden der . 00d.rbnik ingewreven', beteugalen de ' .""Uing ·d .r
b10edvaten OD rege!eo.·· i8lle... . yerkeenle .· wedling,
.arqiI; !lie.. JJOk. ,~t. .'. Beiliemid4sler, wanBll
~ ,W . .b~lling .... heLjniate e.en;,.i&t

'an

.~.,;J~uig

II '~ O.m t

.

C E L E B 'EeI,

J.; .

J . . DAENDBLSeiI (]o.
,D..ta,ia, .l!amarang, &erab~i.,

17$6

SALATIGA.

'fe Huur: H~~t~'~;~;;BN.
se.rugliMr bij

P.JOBANNRS~"

••

~~£~~t~i~.~:.J~t~'"::~:!p::~

21$:

Dootjea

'"

'1;

l'll1en~

f~>..... 6.

ClberibcIDW;

~

f1,' f 8, en.f6, Potjee Zalf
, "~ : '.'
'.
. '

CWST.u;8"'Ce.~A.J;"'"

..... VClQR.T,Peblo
.. . I!PII
. w
.. ~B.HANA
. '. .." 1\tlIo. AU
. 0. ~.D.
.... Co' . eli .OOD
.. AlB;
J. .D• SLISR, . M.IIfI&'
.
lang J. '4;. I:'ltlI1OHL,fialDlll"&Dg GOBTlJA"a'l' .. 00.
i ' B-6ft6l:>'r KOLli'J' .... .~· WAIfN.B, G, CoT.

ruau.eo

oijn

VaD uen l en 1"leo .met den S en buu'del, in pracbt
bAnd " I fl. - p " r bdnd~ Vt>i4rtigbaar bij
.
8 77
H.: tJ. T, VAN DORP aaeo, ..

Kommandant C. A. BAKKBR, ··
roar Y~rmoeJ&lij~ e.i ·u ·d e '0 c .t : O. h.-e. ,r ,yan,.Batovia ·oaal' ;~Io_iIIe eD ' Ned .. laild, · _khn.
v..... paaoage' ~.lie,e .' men .ich Ie ......dea tot
.. deAgeD~, ,

VAJi .IlOBPeaOo.H•.. Li.DBLY()N'aa1lQR8MAN

I
SOlI

_ Co. ,

'

fI')

d...;BB':_R:SN;~~ : ;''''J-, K.alig • .,e;
JtOr

oau&

B.ORllOO;

