--

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

Versohijnt dagelijks,

HOOFOBURKAUX: -' Ie .Sammng ' bij · de Uilgners G. C. ' T. ¥AN D08P & Co.
~."
.idederlaedbij de Huren SCHKLTBI&& HOLUUle Amsterdam.
Seallermiereldusir des monces de France el de Belgique: I. ILSBACH ~ ~!fI8.

Zon- enF'; )estdagen uitgezonderd

ABO NN E M E NT S P R IJ'S:
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PRIJS DER ADVERTEN1'IEN:
Van 1-10 woorden voor twee plaatsingen f 1.Elke herhaling de belft.

N ederlandsch-Indiscbe Spoor~veg - Man1.schappij, Lijn!!iialDHrang - V orsteJllanden.i.... 'Willelll. I.

8cbrijfoD h. v. , den beer Commissaris des Konings"

anz. en men waagt niet 'feel wanneer .m en voor het
oude n U boogcdelgestrooge" slechts 11 U" in den brief
bezigt. De z80k wordt eehw r n eteliger ills men zulk
een hooggeplnatst perooon offici.ill! te seLrijven beeft.
H!';.ol g~n.chte Il cor of wflarJe heer lijkt wat faUliliaar;
Ill;.}U za u, zijn begius6l trouw blijvende, gonrnc cvc nalB de }....ronschcll l met • ~j ijuheer ll beginnen, lOBar men
wil beJcefd zija e n 8chijuen en • Mijnbeer" is te ong.J\\'tlon o f Hever !..:c~f\; bij OU8 nag geen burg:errec hl;
en zoo voclt men een zekeren dwang om in !lmlk Ben
goval bot afgekeurde Hoogedelgestrenge beer t. hlij.
veta gebruiken, ten~ij men al B derni l!r refugo k!est
• lIooggeacl:le beer", lIla,r ook dit laal.t. hae ft veel
van de gewraakLe vloiotij, di e in de omlerwetache ti~
tulal,""r ligt opgcoluten .

De Netlerlandsche Titulntllllr.
Er bestaat in N caerland nog een gewoonte, die
l'eeae ul)or joukvrouw de Lannoy io gehekeld in haar
vrij bekend gedicLt. Gelijk in vroeg(>,re eeuwen, ple
gen d e meeate b eecilaaftle le(ten tl'i :' Nederlaot1scho
mantechnppij e lko.nder t itelil te gd: \' on die, wolbeecllouwd,
niets beteek~lleD, wijl 1.0' eigmllijk z1ulodig zijn . Ze
.tHn ba.llast, on.n ut en dwaas, e en overl> lijrtt"t uit tij. (t~n, met wier ItHl._~(t ..ftd ige vorl1H' ll en olD81achtigheueu
al vtoor lang gebrllkcn ie, in eun woord, ieta <lat in
OD'l.e maatscuapl)ij met hair praeLioch BtrefeD misplaatst i•.
AlIeD , die ik er · o v~ r ~prak, waren het m'! t mij
eeml, dat dd titela . wcledel o", .wclg ·h",ren", . weledelgeborenll, .ho(lg£ delgE>st.renge", ,edel!lch t bare l l, Medelgrootac htbnre"" err waRrde~, , welecrwa.~r(h.1>' , ~ wt'led e1
l eer geleorJe" , . wcl ell ~ lb !loggl"! l eertl~", .hdOgw~lg~bll.
ren", .hooggebol'en" ~n W8.t er tUeer zij ran deza soort,
in Oll za n LijJ oi!;)!; meer thuis beh,;ort e n afgeec haft
beboort te worden .
Er zijll er, di e vOQr "jeh al tot deze IlfdclJafHng ziju
I)vergeguAn , maar <lit is niet afll vemlQ. Nict reel i8
noodi g, O:H heli e uv~l uiL l~ f (H:ien e n OUS, in di t op·
l.icht, gelUk ta, ., mnlcen n"n de li'rtil!twhell. Zij h"mlen
zich m~t de uW8&sheid dl!zer l1 etit~liu g niet op en
ge:.den nieltem in fo nr ~le nat.i E' van de a&'llgona anll:!te
vormeo, Vo.·l dt!' grootste bel~elaheill. Ouze Regecl'ing
is eigenlijk op den wag dezer a(dobaffiog nl begonnen
voor te gaan, toen ',ij brak mot de . inledige titut$tuur van edehn!,gende voor de 1. Jeu onze, Volksver·
t egenwoordiging.
E en initiatief 8cbijn t te 1ll0eLen worden genomen,
oen kfeioe beweging 0(1 touw gCZ6t om tot het VOOfgeetelJe doel t e g6rakon~ want tegenwoord;g, ondnnks
de 8ubjedidve nfkeuring di e vs)cn Jwesteren van
d~ titul~tu~r en dtl r~itelij.ke aft'lchnffir. g . di e eom ·
mlgen zlch voornem ~n en di e andeNu wl1kn. volgen, beBpenrt men dat de titilaluur tooh nog een
zekere kracht n it0ei'ent in de maatschappij. Wij zijn

Door r eu hew-eging zuqen het Mlllijuheer" en het
ee nv o ~dige. U" ~p lcuig bUTge rr~ch t krijgcn Cll tevens
m06t metlewerking worJ.en gezo ch~ bij d8 R egeering,
opJat zij aIle titulatllur, Z/JO goeJ alB het l euelmo.
gendti' af,seba6c,. Zij stelde toc h voo.r de ad~lijk en en
voor de leden der rec hterli.jke macht til:ele vast e ll h'gcle
aan haar awbte no.ren de vetl)lichting op om in hun oflicieele etukken ~e udellij ken niet aHeen te ve rmeluen AlB
j 'mklt ee r of huon of graaf enz. (wot do }'1'8nscllen
vo1do cnde Bchum), 1Uaar dflarv oo r te verllloideu de a.an
die ti tele vorbJuucn z vogena.mJ ~ pl'aeuicaten vaUl hoog welg:e boren h eer, bQi)ggebor.'.o; hear eDZ. (z.i o bealuit
8ouv('J'C;!: inen Votib vau 13 Febrllsri 1815, Stbl. no. lv,
het K. B. VD.n 26 Januari 1822, 8tbl, no, I, van 25

.Tuti I Sla, Sthl. no. GI en \On 14 Sept.m'er 183S,
S.bl. no. aG).
B~ mij i. het d~nkLeeld ont.taan, dat bet op den
weg van ue Reuu.ctie van den. N~derlandechen Spechtor ZI}U kunnon Iiggen foor daze bewoging het init iatl6f te nt:tuen door c1,t ops tel te plaat8en in hAsr
weekblad, haar meening over de zaak mede te deelep
en zicu bere.id .~.e verklaren de. beweging te adminia·
treereu, door ll'.Jken van adhaea :c te ontfangen en openbaar te makeD ; tot welk einde zii briefkaarten zou
kunn eu onty~D gellT
Gaat gij alzoo foor, d&n tcrtrouw ik. dat do reUB.ct.icD
van andere dag- en wee k bladen de zaak: weI tor Bprake
zullen willen brengen, wellicht door overneming van
deze rege1e n.
De behand. ling in den NederiandscLen Spectator
zou bet gowen.chte gevolg kunnen bebbe" , dat
de •••k ...Iang in beLandoling kwam op bet te

I

a1 ,;60 V8.r . met de· r.aq,k ge,ordord, dllt men zonder
eS!nig gevaar t o loopen vOilr O Il belee ftl te worden
aangezien, tot een hooJe.r g~plaatst persoon dien men
J

vor",:~lijk ,woD.s eht te behandelon, veilig kan 81)fsken,
me~ .olkomen vermijdiDg der titilutuuf; heeL men hem
effieieel te .cbrijven dB' k.n men eveD veilig onder
&an den brier (mon noemt znlk .en .tuk mi .. iTe)

bespiedt rij hur veranderend, n~ eena rood,den ;'eder
blee., wordend aange.igt. Wat kao <litdonzeo, kindorliji<e,
ongekuostddogdaol te belijden hebben? det wordt h".,
al. ingefjui81erd, dat zij over Dab moet .preRon! N"
is het tijd - nu ofnooit! Beting ,o muze, den \'e rplet~
terend en toorn ynn St. J obn, den toon vaD 'l'boma9!
Welke (ijd, pl88(8, to. oland kan gep• • te, voor znlk
eon ,orhaal zijo? Het is anderbalf uur nn. lllidder~
llacht.; zij bewinnen e lunder dol, en zij zijn aHean .

FEUILL'ETON.

Esther.
(HAAR HEY ENGELSCH.)
.JY - ik - weet bel; ·niet:." antwoordt fij, eta me·
lende, en een: weini g bevende, half cit vreC8 over
>ijne L . vigheid, half door de krachtige bCBruetiiog van
. ijn bnrt.togt 88ogetaot.
"Bpreekt gij .altijd onwaarheid ?" vraagt hij ba..tig,
rn, on.derzoekt haar gelaat met ang.tige oOgen, die
door.. bet maslrer ·van frani 'blank vleeecb tracbten te
.kijken en ·.beli daaronder 'verborgen bait te zien . • Wees
nie~ boos .p' mij .801DJ1 denk ik bet-'~
~lk! ,wah ,meettt ' ,gij ~h P" Vfiftgt l.ij, -grawsh.'r;g
h~e band wegtr:e.kk61lde, 'ter-«ij: bct · l;tloed onHtuim~g

Zijn zij cebter wei allen P J. dat oen von do .tand·
lJeeldeD. Uttt in het voorlmiB van voetetuk is a.fgeijllll)t
:.:.a nu IItatig en kil en echoon, met eene kaare in de
hand, de cleur n.dert ?
.M.iSB pravenr' ro~pt CODei"anee uit (WR !::t 2ij is
het) terwijl .ij pl.taoling blijf' .til.ta." eli do verba·
ziog b.or knlm, tach t gelaat ,impelt.
Et.~l1c s~coade lang heerscht ~r iltilzwijgen bij Blle'n.
die 01) dit tooneeL eeoc rol "enuUen.

. .2a.aj'
.naa;;::eil!
~~~=~~~!~:~~ eeo bond is,
tleze g.r oote
~oen'zoude?".) Hazael.wa86leehtsde cerete
e~nc

,H~l}8jllmlucrJ St. John," zegt Miijs Blesaington, zich

d ,· t hij

oprigtende en met al het u:terlijk van de verperi!oonlijktc , streD !!t', u.itdagendc. meedoogenlooze deugd
. dnt ~ y en M18! CraTen zulk eou Ulterst DugeBcluk.teh
t9 d gek()z~~ ~cbt VOllr uwa tAl,lleIlkomat6n, het \8 geeu

van

.'" lan~e.r~ v.as:'.mensehtD •.die in b~ t b.eecfh ~nllerdcugd 8
betrachting dese,· ·Ycrtoorude vrug gedann hebb"el~ . Zijn
gezigt ·heldert.· ~Ir: weinig op , .(Jij , nlOet mij v(I!'git:..
feDi~ · ~~beD~e~t '~ . ze~ bij ~ero u~\"ol ..• 11t ~~nk,. da.~
het m1JD.s mgeBe ongelukklge (luilernndillU· Ie al e 1ll1)
zoo waatrouwig g~maak, t ~eeft; 'onidot mijn , ~igen leo
vel!~ag ·b8wolk~ go,,~eet ~fI" ben ik , tot het wijze bo
almt. ge~~ •. .d.t er . g€6U z,;m .. beetaat .} bar kow " ,
(een·...w01Dlg , ghmlag.~ h end6) .~e. et'tue di cDst, is de Bll·
dere .·w ard; beht !PJ ter belO<lDIDg .aD de lange Jy.t

.

t
t

:~:e\t!.e!:!!i,':n;.?~~inge~J di~ i:~ n - .~~e~e~truuwtlE-. :
Met "'ne grOOte b.....rgd. ioeid,di.hem te..lf ,'Oft",•• ,. .
_ ._. - .. - ._: .. . .., ... ' ':: .
. *) 2 ·!tOD. 8: 23..

l.~Cl'. go~;J~ \ v~,riJ~t.'l.~l ~'Q~ r <h.' dlenS~?odeul alt:t een van

t .

hen u h,t: r b~ tt)c.al vmden mogt..
• D e t.edienden hebben, iets betsrs t e doen, 'dAll hun-

mcc.r Jeren te .k:om~u beloe riln en b.elu~atere 'I ,"
h~rD~~t St:, " 1':;~1u) \"an ·gralillturigbeid · tot · ~cbter de
ooren rood w.. Tde~Jt.!J en gene alles b Dbalve · yr&delie. •endesl<!lIing fan verdediging innemende.
DC.

~ Oij ,·ergi.t a; ~~~DDcer gij de~~~~~at ik· ~ het lu~&teren . gevr .... ~. ben, .eg~ c.,,,.lance Dlot. khlme ~'"':
dlghNd; terwl)1 het deft,ge,. )",,,Ie gelaat . d.er." k",.,·Le
maagd. ait . den· .neJ~rge'.l: en aluijer van . Ilur
geel hOAr kijki. .Ik kon n~t lila!'6n eo k".m

,I

.

bouden Nederlanw.che ta.l. en letterkundig congr.s,
wasr de b.weging hoogstwaarochijnlijk ceo krachtigen
atoot zou ont'nogen kunnen.
Mij kwam ter oore, dnt yoor weinige jaren in het
Qan titulaturen zoo vruchtbare DuitschJand met goeden
uitelag hehelfde is geuaan.
R et tat in het einae noodig zijo, aat eenige weledele en welodelg •• lrenge en weledetzeergeleerde, en
edelachtbare en ook hoog welgeboren heer6n enz. een
a(lree onderteekeneo en inzenden aan . de Regeering
lot verkrijging van de intreHing van bovengenoemde
koninklijke beeluiten, roor zooveel die de titulatuur
belr.fe. n.
Ik vortrouw, dat de redactie van den Nederland·
schen Spectator ook wei de .org voor .\llk oen ad res
zal willen op zich nelDeD; mijn handteekeni ng daar
onder 1.eg ik b.ar t0 3.
lk r oe r nlt-t. &8U de tit.ala van minietere en nog
tnimler die van het· voratelijk geeJacht en wonl daBr ·
door nan het voorbeeld der }"'TaDschen niet ontrouw.
lit hoop zekeren f a der, di on ik \'" ")or weillige jaren
meli gNote TolJ.uening hoorde getnigen, (lat zijn zoon
lin nok weledelg eBtrenge hecr wa.a geworJrn niet t-e
l)ijniijk aIm te doe nj wellieht 18 de man, die zlcb toen
\"rooJljk mBakte met eell ondin g al vent8Ddiger geworden of rerg aderd tot tijn vadereo, die wel vast
l.ullen geweeet tijo in den geloove aan bet h eil der
.titllJen" noch wil ik: ergereD deD (,,·ermoed61ijk EX-)
Vl10nitl er of oDdervoorzitter VIlU aen der voormalige
provinciale ge r ec htebovBD. van wien mij werd ,erze
kerd dat hij een atlv oeaat, die saoving met de woor~
den "fl.Iijne R eeren" bij de uitoefening van het heilig
r~cht "an v erdediging, een .... nmerk-lug ton hcbben
gemaakt, met de herinnering d.t de ladeD van hat
Hof den litel \'oeJ'Jtm van .Edelg rootachtbare beeren'!!
Trouwer.e, foor ambtenateo ens. is bet ,~erplich
tend gesteld om .Iechh••• n adellijken hlln pre.die.menten t. ge.en; behelf'!e ge •• bi.ado niet ten aan·
.ien , nn d. leden der recbterlijke macht. De I.atoten
~iin n iet even r!"oed be1.()rrrJt nll! de eer!'-t Al1 : de' 1~(l ..tl
der rech lerHi~o;e macill, hebben Lun ~itels vo]geno het
ko)ninkl~k he.luit maar te voeren en de b.do.Me ad·
Tornat ha.d dB,rllm m. i. niet foor ue verm81ding te
lorgen.
J

Samarang.
POSTKANTOO& SA.MARANG.
Bluiting der E ngeloebeMail via Batavia,
Riouw en Singapore.

Mun(ok,

In de maaDd October den
21.
, No\'ember deD 4 en 1 8.
• December den 2 en IG.
FranscbeMail via Batav ia en Singappra.
In de maaDd October den 30.
• November den 13 en 27.
• December den 11 en 16 .
Het nnr yau Bluiting ie steeds des namjddaga te G ure .
Intus.cben wordt aan belanghebben<l en vrij gelalen,
ook op andere uagcn bunne brie veu aan het pObt.kantoor t e doen beY-orgen. Do doorzenoing heeft steeds
pla.to per eera~ "ertr"kkende post.
DI-: 1'weEDE OPVOlJRl~O vau lila fille de .M W~ A.ngote bad gisteren voor een wi.nder talrijk pHblick
p)aat8 . Ret kOlut onB voor dot de directitur (l all ()i"lk
geen gelu.kkige dag heeft gekozen. l,'evsten te Solo,
. waar vel e ingezeteQ8u \'an S"marang aan deelnc men.;
Javaaosch nicllwjal\r1 met g8sch iet waal' paanl ~n lJiet
tegen kunnen; r ~ge n , allen oID iltand igheuen die \" ~el
knnllen bijtlragell om eell op~ ra mi nu er betul.. ht t e
maken.
AIl e lof k OlU t intuef!chen actricee en adel1 f S t"JC';
rOOr Lun zallg on Bpe). De uit\'oel;'ing lie t Dleh te
wen s~he n

over.

GISTJr BEN 1Ilnn.1G onge veer 4 uur, oIi8toll ll een
hevige brand in de kampong BaToe J volgeDB siHllmir;-en
veroorzaakt door het Rf~tek:en van mortjoDs binllenshuifJj yolgena anderen door het on'Voor7.ichti g omg!lan
Dlet f u ur bij het kok en ran eten.
Binnen zcer K:otten Hju waren 40 buh en, waarllD-

der van steen, in de Bsch gel ~ gd . Ge brek. aan wa ter
w~e de o nTf.llfth: VAn de1.f:' fl'l00t~ \T(~rW oeAt,inn".
Vroeger li e p er lange de kampong Daroe ee11 Si\10t"
die steede gevuhl \V as met wat~:". tl och Ia ter i~ do
gelegenheid tot ofvocr ge.loten, znodal 'ij geheol
droog lag.
Grc d it het gevo.l niet gcwecet, JO ll Zi)Uden misscbien ve1'8choideno hnizen geap8arJ tij n ge·
MeveD.
Verschillen<1e autoriteiteD waren op de pl.. to <1 ,.
onbeila aanwezig.

,V

welhddendbeidsbalY6 ten tooneelc g evocrd is c-Il om
nnar !Jeneden, om
een hoek
te ~oe·keD .
lit
zol u in uw ,a(!- i'r. -IGI~ niet l1imleren !" En z.i.j
een ,,"oHon 1118atklauk &8D het sl ot van den. f ojy.i n t~
maakte eene beweging (l1ll zich tc verwijderen.
geven . De dam!.'8 Brandon stond en den g-eheel en lijd
gedurende het op7.eggen der goloofBbelij dcn·.s tOO tlltijf
, W ee8 ni et dwaaa, Connlt'! 1l roept S t. John haBe·
ale kagchel pokeD I met hare ru ggell nur het Klt:UU'.
tig. in bit-tere Tfees dat hij :EIther. d~or hant zon te
Ret doet haa"(' go ed en 11e ~ doet nieUlsnd aud..:ors kWfuulj.
onpas ge"t""ongcn to houdl ll, in een vetk e~rd dRglicht
W&!\lO m zouden zij due niet, die arm £) Vl'ol.!.W'enF Bob
gesteld heeft; ,het i8 louter tee n", dat gij Mis8 Cr3
,olgt heir l" oo rbecld en ond~rW"erpt deh; hij buigt
fen CD mij hier bij elk&.nder ViDd !'J
zied
eD d.raait t:;jn eer1ijk, ernatig gczigt na:\ r I:pt
II DJn.n-rlil ben ik rolkoru en of"ertuigd," antw vordt
oosten. De dienst ge8cb.iedt in bet W elBch, wanrnm
zij met een apotacblig lacbje.
hij geen wootd rerata:t t. Hij kan tijn weg "ij wei
. Gij \t'ect seer goed, wat ik moen; bet is loule r
door de gebeden 'f"in deb ) hoewol root b~hulp ""an een
toeval, dat ~jj Ilia zijn. Mise Craven \'erloor haat
WelBc.h. en Engel!!ch gebeden-bock. Er zij:u {n.derst~hei·
medalj on, en _ U
dene buena, die hij k ont, wier vriendelijke aangczig.
, In'' (nog glimlac~ende) - ~ ell gij hl!~ ~ hur gaten nu en on 1 hem ooptre.len, wan[ cer hij hopeloOll UOOI'
hoJ p~~, om er Dur t e loeken. 1 •• ik b e,g rijp het. Wei,
zonderlin ge woorden 'an , even m ed eldiuk el'a.en een klin·
ik - hoop, dot hij bet zult .indeo. Goeden onebtl"
kerbegint tesparteleli. Daii;e 'lijii. zijne Tt10rna'Um8~ handh3eu gaand. en d. deur oehter .ioh sluitende.
wijzeL1l. .Gogoniant ir Tad, &e ir Mab, ae ir Ysprytl
.·W:t t zeide zi.j ? _ W!t.t meent zij P' l roept Esther
GI'lD/' dat is: .Lof zij den Vader en den Zoon en
hijg<nd. cn met een g•• igt, n •• nwelijks minder wit .1 den Heiligen Geest." · ,Gwared n1, Arglywd daionna !"
.Goede Heer, yerlD8 O;~ 8.u rNa Ladrata f' Gij zuIt
dan bar. kit.di ng.
niet etc·len!"'
• 'Vat doe. bet er er toe, ..at .ij ruee~~ r Zij i.
Jsck Craven is I.."'lOg B lltU de kerk gl'weest en hceft,
e~n ~ ti>tt in !" antwoo rJ.t St". ~ oh».. toornig. .. Ga DMr
bed, (lD denk niet aan hUllrj wie gdeft er iete O !ll F" " zooals bij altij'! doet, de opsobriften op d. do()dki~t
plaatjes
etaan let.en f di.~ \"olgene W t!18~b. gebru~ k. .In~faar hij ziet. e r uit, sleof hij sr wel
gee ft.
pluta ,au i!eden kstcencD· t~geD de Tef\"aU ~n w~Ue
Moren geepijkerd zijn. Esther is ook in aBe deftiga
HOOFDSTUK XVI.
b.id . nanr de kerk g. ......t, in een grout g,.lotea
D" ..ek~l ijk"ch~ wog~uiming van ~ereldaebe boeken
rijtui~ in g<,' zc~~h.l) ran ~ir Thi)Dlas~ yM ylad: ('11 Mls~
is te :Pbs Ucr'lrijn afgejoope~j de , 8Cb~Dnige· wollen ja~
Blelllnngt.)E.. 811' Th oOles ~ee~. ~en genet-len w~g l~llt::
ponnen en de ,~roned.n j.s, wier pODden Izoo I'ijngebrOl~,d en gcnaad, deW'll '1J meene be3, ,,-.Ike Zll
, fijk achter . OTer elkander ' bange'I, 1.ijn · ",spect~e,elijk
voorblJ r~eD, een g~t f.lntd~~te. waud~':4J r eemg runddoor .i.!'der der dam •• .Brandon on baar broeJ.r •• n. j .... ~.~""'k.n "ISS, .. .exlst .' .IJ alle·on hI) de ke rk;denr
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fetr!r~'I~w!!::' ~~:~:~~~~~n ~=~~I~~' wU:: :::~~~::a :~~~; ~s~l,!=~::pt .;:ng~::~li;:ik:!~t
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N , J, Bark o.eij Sinjo , ge., Oeij, Pie , van Pekalo~g.~, , Schoen, Kim Hin Hoeat geo, M9hamad Ni-

_N_u~nd:-~:_~:~!.:rwaaing.

P_i"_
bi_n

Oe Hal'em van den Egyplischeri
minist.el' Vlln f1nancien.
door

L Y DIA PASCHKOFJ.'.
1.llen ge volge van buitenge won6 omatandighedeu ,er·
keerde ik ja re u achte reen op iutiemen voot in de ha-

rem van J 8111,,11· pacha-SadikMoef.tich,
Die h,lI'eru iH eQn der rijk:l!lte van Egijpte.
Toch i. lom.i l'pRchs slechta een fell an, die door
,-ijn tal ."t.en eu de gunst van den Kb etlive opgeklomlDen i. tet deu gewichtigen puot di en bij thanB be·
.kleed L,

eU

Bchal;rijk ge word eD is.

Tu 1869, op .en der bal . aan het ho r van den Khe,
div e stelJe lL ,· B~y, eXwIIoekretaris van den onderko·
nill g, mij &an Iawo'il.pacJ. a voor.
H.ij i$ klein en bruin en apriJekt gecn cllkele ~ u..
rope.sch. t •• L Zijn )leef Achmet Bey diende hem al.
tolk en ~ti die gel t;'.gcuhei d noou igue bij my uit, zijn
hare m to hezoe keu.
Ik hnaBt.te mij van clio nitnoo(liging gebruik te ma ..
ken ell op eon brnudentl heeten achtermiddag der
mallnd Moi gin g ik nnar }\Iobarem Bey Ban het kanaal l\-I:llUOlHllcu, uui ten AJ ax!\ullrie, wl\l\r ue minister
een palois ran Nubar pacl.u\ bowoollde J toldat zijn
e"ieen paleis, ee n wuin ig verJer op, gcrclc 1 WAS.
Jk liet mij naJlllioll en u()or e en tler euouc heD llie
de poort vaTI dOll harem bc waken en or al tijd te vin·
J

(len ?ijn.

Do e lll;llch urtich l

tnU

fr .-tRien t.uin , me t
ban nDen on bl ue iellllo tropiache 1'1a.utcT1, die met bun
do orurin go ncl.e geUT l! n do lucht p.lrfulll eerden . Hij liet
mij Ct'H gro ote g·owolfJc zfi:ll binll lm gr.:ul) wnnrin vier
kllUl ol's ui Lkwfl.lIl Cll, Ji l; Il\"l~ rllflg Ills f<nltlllB en '8 nnchte
alB si!l.D pk:l.l1WrS tl iellll e !J.
UeL il.m e nblem6ut WI~B gol,l eel o08t ,jrac h. llreodo di.
vaua rap OD la ogs de llillrCll eu pr:tc h lige P e raisohe en
Cf\.ram Ru ie che tnpijt.eu beJ okt-on den wit mnrmeren
\1001'

ce ll

vl oer.
D ~ Sit.ti of mc esteres -

I

I

.1.\ L\ u ~a} )' id ~..c Dl'u:3hV;1.l llIij __0.6 . r;1~~· i.1.1ncnr t erwij1 ~,ij
bczock. ~':UlJ ,He.t.. z;ij zi~h _ n~u bi~~tap~t. breng~~.' da.t
mij dearmenst"unden, indtov:tqin,waarmij in aen ', men n""r den >kantvlInl!j;el<kaaitapreidde;zij pla"tat.
onden ko"p'" een wiUe d"rank nit '"dad"a,Ien eD ,gegiste , ,'i,ch, ,8,r 'op,b, e,!1ekte h~,"r h~a£,11 ,m,et ' e"n "ijdeD , doak
'
d" t ' . h' h t
b d W'
t f" d
" ,g
gart gemaakt.werd&llllgebaden;vervoIg~ns braa~!;an . , en ver lepe ZW. lD e ge e. " e wee ,', 0 .11 .an

~ de . e~u~l~en ~ij .n a.a r ~ij~ ~ijtu. ig...

ken - do~l · ui~ van .b~bprogra~.~ .Q, · rler ~~89n,":di8 d~
kweekelingen.4lWB.tenvolgen. ', Zii IfQl'denonderwe.en
in de Franacb",el'i in de ItalLumlohe tUI,enteveD.
in den .angen~e v~ordracbi. deaollBge en daprak·
tische harmonie" .ood..t bare .tndi3n bijna e.en ,01, I~g zij~ U;t"'6tte~UDd.ig , _als . n~t:··mQZikaal oi,'gpunt i
z',l.ontvangen ••Ir., wat .. lub' het oog op bet boneal
fllet ••n " belang:: ontbloot i•• -l"asen in de · gymnaatiek

n:iet.J ~ooa18 zoovelo ·vro~~~n : ~n bG~ :~03~D, zich ~er.

." _' " . ". '

Te Kairo bewGont , de 'barem sen fraai paleis acbter '
de wint~rr••identie van, den ' Khedive en de mini8ter

innerde, dat zij obri.tin goweost was P
D. docbter••an den pocha hebben twe. goeTernant.s,

Die paleizen van den mipieter ziju zeer ryk, mnar
niet smaakvol gemeubeld; ,. sHes is hont en bnnaa1.

gewend. Z ~Ddag8 en V rijdags ging de Sil' i nit cn
IHru dan eeni go der favorites made. Eunucben te

L edikanten van

paord voIg<len baRr rijtuig. dat gehcol f(eeloten "".'

~en~~ ::!re::~no:~.:~~s ~:~nKh~~~;::••i:ee~t~··ro ~:::!r::~e:~:::r :::~ ~~!;:::~~~~::~j:s~~:a:~~:j:= . :~:~t~d~:E:~:~:;!:t:t B:ijrtb;:;:!~~inlezr:~
verguld koper, lichtkronen' vnn ge·

meen gIae, eenige Boulc-mcubelen en eindelijk Turk
ache divo.ns iangs den gehoelen mUUT, behaogell met
bontgekleurde doeken VaD tijde of Iratoeu.
De paeha heoft in die woning zijo eigolts vertrek·

De goovernantos gingen uit ru.,.1:; b:ulr ~1~veB, die
t·ot haRr zeeLiende jaar niet verplicht zijn baar gclnnt
te bedekkenj zij werd on verge"cld door cuuucLon en
door ~lav'nnetje8 fan 10 of 11 jaa~J die als jOD g~n 8

ken, wasr een twintigtal dt'Jr BchoonBt~ ,'r\)Uwen liCln
bedie nt.

gckleed waren.
nooit uit .

De overige

VTouwen

Bij de stormen, die tegen het oosten opsteken, kl&o
men niet zonder een gevoel van dl'oefbeid uCDken ann
het tre1rig lot, dat miasehiell UO artn.e ijehepaela in
de !la.re1Us "an KOIN e ll KODsto.DLinopel wiwllt, Brm e jonge vronwen, die got'lJe e chtgeoooten en geachto mo ed ers haddan k unn eo 7,~jn, ind ie n zij nie t als

D e kleaderen van den pachB wMden, alB waren het
relikieull, in overtre kken van violet, nlet goud ge
borduurd ss.tijn bew8ud.
De dilm stdocnde vro uwen zijn den geheelcll dng

kintJer.? n ra eds gedel.1lOraliBcorJ. w·o.rl?n voor het gauot
\'an me.cstM8, op wi~r ;. unstbetoon d j BomB jHt.'!n ulOetcu
wnchbcll, on zoo !!nar 00')0 andere op . .,ocoing WL'l"(! to lwu rt
gevaH on uan JUcclllwisc h te Ioeren daDscn op etl n

gereed dan mc cBter te ontvangeo. E ObS, in het pnleis

mU1.iek zouder zin, zOl.aler originalil oit, zond er

toen aeooklap8 de ennnchen binDenkwamen. !'"opende:

• Do pacha! de pncb.!"
stof(m do.d e fijk naar de

binn . nvertrek~en on troHen mij lUet bonr mede,
'l'oen ue picha binnenkwam, gar hij zijn gf: IHalin
de hand, terwijl
fuvorit(,B eerbiedig den zoom van

ue

ziju klecJ kutiten.
D e kleine, zwart.fl, mag-ere man, omringd V/l ll Z;)Ovelo jonge, schoone, rijk gekleelle Vl'OilWe n, ~t.l lce k op
oen nnrd croBst uit eeu flpl'ookje, Hij lU1uut ar niet

vnn,. ilA~.b1.ijn~ nOllwen.nBB~ de
~leuwe pal~I1.en

~:)ol'bijgnngers

is, wllnr 311 (~ 8' ,\rtlrcenigd is, wnt dd intellektuoele ont
wikkeJing en bet metorit:el wehijn kHO bevorderon .
Hot luko.nl, be6tenltl "oor de In8t~jJilJ g, is eeD hotel,

WQarvo.n de Rierlijko inr ic htin g ·ni ts le WOD8chen over~
lallt, e n ds~ ~n eon de:;-. SclldODf!lte wijk:cn va~ Bru8sel

~:le:;:o~:'lill:(~n i:i:~no:i:~~~(7:e~~t~~:~~~h~h:tl~:i

me.ateu "nn l" ranachc en Italiaanecbe op";ra.'s, 0F~ra'e:~
co mique, treur- en blija pe len , niles io bijzg n van deD
cl irektt'ur en van tle leertlren.
Zoo woruou « oze dames vOi.lrbercid lot ad auditien
en
wedetrijclcn, die el k jaur in bij1.ijll vall den KQ .

uo
Di~1-e~n v~:llL~t· B:~~:~ r:J.~ilil~~)O~;'~c~~~:~Bel~:~b::·Ant'

WC · p Oll den weg 03il.r Utrec ht in, en na twes vieit!?&uflr tol benmbten. {i of G III a1 oVeratU[,pr.D «u v e rflchil ~
leL!d~ lastige outmoc.tir. gell, die d\d s~eleu, tQenem£:ll

p~B6ie.

~!r~::~D~~dt:O~:lel.;}j~:r~::~: gfe rl~:zi!t~~t:~e::~l:fv~~Dt:
epoo("weg sv ..eken, kflJut men te A·r nhew of ttl Apel.
doorn, WBn.r men me t eell Iw frij tni g w{)rJt afgehaaltl.
Van . Ar nhe m, de hoofd,tad d• • provincia 0.1-

[II'
1 d
.
De lisle lfIg leI' ames-penSIOIlrwires van Z. 1\1. den Koning
der Nederlanden voor de
Iyrische en dramatische
liu nst. Het l.;oo. *)

Sitti ,roag mij de llamen van hen, die voo!'hijrod ell,

De Sitti en de vrouw-on

:::! 'l;o~~:~C,.I~:!, ;:~i. r~::de:~P(~::i'::o~d~r~C~:::~v~to~

g in gcn bijns

M en merkt cr een toilettafel op, WBBrVRn rille voor~
warren Hit goud ver\' aa.rdigtl zijn. H t.\t ledikanb is
van verguld zilver en bedekt met sst.ijo en In'Hiw he
shawls van groote wande; een fijn cbineesch "ijjJe.
gRas, waarop goudeo bloemen gebonJllurll 7.ijn, slllit
de ineekten buiten.

t6 Alexaodrie, zat ik met de Sitti en de vrol1won hij
de gotra.liede vODelors, die op het lmn nal ui LzioIl . De

stelling een:er tooneelschool to l\{unchen aan Ironing
Lodewijk heeft iDge~iell~ .
_
KortoDl, m~n kan zondereenigeovordnJving teggen,

I

kijk,e n

;::~.n~~en~'::rw~j~t A.~~IJoo;~ e~e Bl:~~\:" ~ o~I~·~~I~~
met.r vaa verwijdord iB, Het dorpj o Apcldoorn netj ••

on lieflijk voor h t oog

de meeate dorp e n van

~~k8~:~~~~:ftc1:~1l\'~,~~~~n~:~go~e;~~:~8db~:;'~::h~~e:

Onlllngs ben ik t m.e t eenige Frllnsche kUD.teJJ3SrS
uitgonooJigu bij ~. ltL den Konilig der Noderln.llllcn
op bet Lao. Er wu.ren ook andere buitenlaudscb~ kun..
stenunrs genoodigd, en daarooder de abbu JJi8zt. R e b

zij n even goed oll.{erhouden, zorgruldig get\'ZU:I~cben
en van bioBlU on vOt'rz. idl . Dc u:.. rgorij ell U:l ambtennrcn, die fe Apf.ldouru vprblijf lJ(Juden, leveren eene

~~:;U:;:ll U
"jC:: d:a::~~~~p8:n:~:n~~rebs~7~~I:~:~o~;:el~~~

ZpkCl' n:~nb.l g~llu()digr1lJn voo: de

Dludksle

avo llllen

op ~:~ ~;:te~. l v8.~\ 't Loo da~.teakel:!. t uit tI e n Lijd ,.an
Lode ~: ijk. XI\r. Uet il:! omge'~~n 'iSln cen uumetelijk.
park, cell der frl~ai£tu \'Im. Etlr.)pS, Oil , niet f c r van
het eude lllndta uit1, dat in de IUlt!.utll ccilwcn hot 'er~
blijf wus uer grav en van GeMer1and. H~t oudo liDO
(z·}O
DIen bet t cgcllwo:J rdig) ho~ fr" of:i hoon d~
g riichteo ged empt ell 1.ijue tor untjes zeer f olkolQcn, te
vol komen gerest ,uroerd ziju, !.log zij n fe udnal voor-kOllit!li "fan ""eJecr; zijne DIet klimop bellekte mnren

van hur talent, \'an hnre geechiktheid} vs.!l hare Yorderingen (het ziju nag k",'eekelingen), co de bekroning
Tau de waardi gite. Ongcl uk kig hebben Die t AIle leden
f fm de jury zica op dj;lD bcpaslden dag op r ois kuo·
Don bege ven, wut teD gC'J"olge had, dat .aommigen e.nn·
kwamen, nad:t do behwning reeds was toegt'!wezeD.
ADatbia . de T,e· en. wanrohmdnoch ..de n asal, van <lr. n heher
m rOli~e homM', noc
e muna voor40men op et
diploll1 ?l, dat aan m~j. Oa.th. 1'itnme rs ia toegekend door

en lD Zl.Jll
18 het. deht ZOO aun gebrucut,
unt men wet nna!' bUlt en k:m zi on.
'1' t) Kniro wer (ten d ikwijla fdcsLeu in lien harem ge·
goven.
In 1869, t870 en 1871 Wil.rcn d o daDseresscn
1lurkech gckleed en voerden slech ta O OBterSOtlo danBen ui~·, maar do illv oering vaD cen EuropecBch ball et

ZQot!hi

Holland, bee ft olee"to ceoe hoofd.t.,a!·, lIl"t buizen
nan woerl'lmnten, cio : r welker m : t klimapp ' Qllten bew8a.
eOn \vD..rande voor de venstera del' b cned en vcrdi eping

nocmt

zoo heet in het Arabisch
d A f\e ni g wc Li;ig e vron\\'" v:m J~ m :l'i l pacb!l - za.t op
,)Oet:o l'8eh () wij"e lH' (l e l'g ohurkt, op e e n der divBus.
;L\)eu ik binnell kwtl ll1 , !)tnu d 1:j op cn wE'- nh..te mij

~;:rg 8~P~~:;~ ~:n a::.e :::~~w;l: ;.~::te:an{!:e:~:~~i;~ ~~m~i.~~~~:\~~x:r ~not::: i;~t ~?PI~~:;~~.~n,,~::e~~I~ ::'khe~ ~i,~i~~\ ::~ol~:~r~ll. u\":o~r "oli 1:,e~~plkr,unkelL,

nR:l Bl; l.iB.IIT te gail]} 7.ittcu.

li't, en n:1jnuon; maar l.ij wClllnen c r

l k kellll c to eD alor hLs e nlcole Araois che wooruon on
wij 1.0U!l f.l11 hef; 1lliSBChicn iJij de wj8s~l i l1g vn.n enk ele
ballille boleef,lb eden hebbell lIlue ten laten, zoo ue neef
des pacha's Achm.et-Eey onS ni et uit de verl egenheid
W"IU! komeu helpen en ~ich nls tolk 8aubood.
De~ SiUi \' ortel de U1 ij toe n, dDt zij verscheidtme
kind eren had gP. h~lll, maar oat zij 1.6 allen bad ve rjor~ l.l, in den tijd ,· ua.t hear lUAD , l'oeil nog een kle:n
4mbteBJl,ar, de be lnst'ing op de dorpen ophaalua on zij
zijn ver moeieniasen decI de .
Zij had nog slechta
zoon oyer, eon dikken jon.
geu van l-! janr, di e in 1874 m et een meiejo nit den
harem van dOll khc(lit·e gehouwd is. De vrOllW van
A. cbmet-Bey was ook uit uien harelLl, hetgeen ala
e ell gro ote eer beschouwd WOldt; UlAar ik heb haoron
zeggen, dat menig JURD iiefet ni et een vrouw uit de
hau den ron Z , H. dIm ondcrkoning ontvBngt.
De 8iLLi v~l'tel dCl mii hair leveuegc8cbiedeDis, walirvau de eerste j&l'ell 8\'ontuurlijk genoeg waren geweeat,
WAnt ztj waH ill ..teu Kaukulls door Turksche r oovers
weggeyoerd, t oen zij dl'ui,r~n in den wijngaard habr8
fa.d ~ rs pl nkt.e . • A.na Mosco\'a, ente ~I08COya," (Ilk
beu een Ru~sin en gij zijl.; een Husi'in") zeide zy,
t e r w,jl 1.ij mijn hand ,'o.tte.
~1'6n\'ijl wij prnstten an zij mij met ue nalviveit dar

eun

oo~l p.r e,' h A VN"I!J\~ Pl'l

"' nr.

'-' '':11"> 1 l~,?f: !'''' ,:,,"-:-~' ~.'J::'~:::'J ~::~ : ::

aen aliel'trellf ig stell staat 'S"ss, kwamen verBcheidone
uam es d e kawer binuen , Eenige w~ren met groote
diaUl llnt.en bed~kt, ill den f orm van enoeren, halve
luanen. harten, spe1U.en en IOlllP na;;6bootste fogele,
and al'e drof':gen aIleen geud.
Ei' waren er uij, die zec r mooi waren .
.1k "\"foe g aau Al~llluet-Bey: 11 Wie i'!! die dame met
da t frnai o hahHlUoe r van edelge8toenleD ?U
-- 0 ! herDSJl1 Jill. ant is een uame, die veel a eh
tin e genieL; zij bcett een Zf) on bij Z. Etc, geh Bd.
- En
met d e diamanten halve maan (
Di e genict ook l'eel Ilcutingj zij h ~eft twee
dll r: htere bij Z. Jh~. gehsd.
Op een paar dergelijim "fragen k re eg ik ecn dergelijk Hutwo ord; iSiechtil in bet getal on het gt"8lacht
d.,w kinu(j rtm .was veri!c hil.
).cllln et: Bcy we es mij oono i.:;ch oone, chokolaat.kleu·
ri ge lb etll3ynisc he} wier hoofd met een zeegr()en gan.a
get ooitl WaB, waarin een g roott) gon den , ieraaU Of!
vele dia.lltS Il teu prijk ten. Zij WAil de mill van eene
uer tloeb tert.jea va.n ~. E IC.
AIle die dQtU es u.orsten geen p laat.8 nemon op den
djU,D naast (ie sitt i, di e
a18 l.ij binnen kWBll1en,
e erbiellig groetten J tUaQt' no. afgew"cht te Lobben uat
c en li tm uhe weg ing baat' o"~rtoe verguHuing gaf, gingen 7,ij 1.ilten op r.ijdcn kllfJSell8 op den gront! of op
Europeefilche 8!aelen.
.Dila r ua kwameu 'nud~ ?'c slal'innell binnen en boden
,me kuili e eo tJuikrr wcrk aan, Z ij war(l1\ rijk gekleed
en vo rUl d t:: ll 8ch il d"erneh t.ig c gro('!pen.
1)c) harem be\"atl.e to~n 160 vrouWen.
Dit getal

ilie

£:,

WfiB il! 1 8 7~J

tot, 22;) g:ekJ oD1mon.

lJaarom1E'.r war~n b~~repen do clanSf;'l'esseD,· de

llll-.

zikanteu de A~rni9che uienstbodefl, de negerionen,
.lie lle pad1 sJ nan luim, 1.ijU g UDet kan b :4ooneu. Zij
J

bJi,i~·all l ij~e ned srig~
•• 0

slBvinn8D, toldi\t de ·geboo:'t~
.en kiod h... iara.ug .erbe/l,

in de opera te Kalro brac ht eene voJalngen om wen oo·

korte rokj c8 en tricot8 IDDlikten van de oduli Bitell wil-

Van eeo fouden med;.lj e

te~ Waf\fo.l~ ~lIn . fro 2:'00, ~~

tel! V"au

;:~ ~::t:'H::~O~mUl~; dl~~lEach:~d:~ g:d;:;~~g:o p:~~~;~

niet bij, want tlo

·z,

M . wor tlt tip

il et OUd 0

kast~o! u~t

~1~,.~t· ·:~1l~7}' ·L';~ geh~l.iB~~::t~!l9 '
L 1de'~ijk x rv,

d en tij d \'nn

:~~:~:~:~:::::'~:j:j'::j::.::
:::'~ I [~1i~~;~~~Er~~[~i~~J~~~~
~~~;~~:~~J:~!i~;;~lt~"J'Qli1~l~lil ~gQn.~~~~~~!~~
~te
c.l Rub~:
be8C.bfJrme~. vool't!t.ander~ ~uzi~k.
Yl.a';.ch-~
J

hoor?n, wat lk van
meuwlgbold
Ik 7.eHLe J
dat Ik er door verrulrt was en wReUtte lUlJ wel, hnfl r _
te Ia,ter. I.l\erken, dat ik het er vOf)r hi eld, . dat Ala-I
bische on T urkec he danscn meer in o't' e reemltemming
llleL I.Bl'6 scboonheid warou.
..
.
.
H et orkest h:lll bhJkb8al' met mgen o men ue1d h t t I"
'Veener \!amcs-orkest gehoordj maar hot rt}gelHle r n.l·
selle noten; dit beapeurde o\'c ~we lllienunddan lk.
D~ viole n, de fiu.iten cn al OD1..e Enropee~
ache instrument eu boezc lllden oRar vo 18trekt geen ontzag
.
..
,
.
lDi tt} pakten ze ann wet oe o koelblcedlgh6Hl ell moed.
een beterel.l uitsla~ wDardig.
.
.
• . _
Met ean lga moel t e herkendo lIl on to die knkophunlU
de Grande. d uch es3e, de Orphce pn do Belle Helene
en bter g nven r.ij (ie }"ille de Mdw.) Au~ot t e ll bes te ,

I

I

T

"

..

.

.

.

'

' an t.~~: tot 19d kWilill er ee n n leuw.e mU1.lkan t ~~
dllus .res blJ /froec Imar tal~llt to ~ o?atantl ()pe1 ge ~o~h i..
Daal werden ook ,Ie klellll1 lllOI.ElJf8 \'1\0 4 ~ f i> ; :lar,
VOor 5000 a 5000 frk~. g rkac ht, die \'OO r dell harem

Oll
tUn f.an
,I Bohi1dcrstukl<en, r.qu.,'ell on,
.L. ~ d.otJr k.omng WljlfJ ~ g eHhch~() l~~te!hug 1.8 Vi er
a . t ieke k"gton (I ud H!lraewcrk , l'hiu ceaclJ p')re et ein ,
·n]! JfUlf ond, ~ni,r ~u. mOl.aljo. l.' lnhb~l\~ 18 \'aD
Jllp ::!.nS C:le bNl~3We rkOl.1 ell een
','erzamcJeU!dlge.. dagto,~keDlng: 21J._19 dlt . J~~r ,~oor ~ t ecrstli ng Ind~B.che wa.p u.s , a! a
;0 w:.p ::.nbordell
toeoe"ir e ~~n, T\\ee ~a.;.~gorH:m ~a I!fi~O n6e damo,.' Dl"..(' stal • g er.: ngsc :~.dJ..t hu.! g~ lt C!1
u ~hooreu_lo tot fsmiLen r an kun ,, "~naars of ~nll L.UlbI-:.i\'0!lwIJUJ ()' lm~t d0 , ",,,,,"'''' uI'",aol. in eeu d J".mc3 .'
tenar~n en . a llen bov~udie~. r.eer . [j('ht:llt:;\\'!!n~d·g, l~U·
pt.m.s.i(}n!laire~ hAre :;fud ie aren
~l\Jf:rbreng:en en
k~n u.col mt vau de lll~tmhu g .. ~(.I lllnllgen W"IJdc u Zi ~U
zic h "' oo r ti e lH·0 n tl·utt~·c c:- iIl gjJn YO('lrc e ciilc il . ]lie
uitBl wt.~~d aan de ~tudlt) va u pl.auo e ll w ~.~~se h t;'ll \'Ir
u ib'ocritlgen zijn t e gelij,k, k:JU c!::! rt.ell ('n V"oot-.'!te.lI i.n g O,n
tuozen to worden; linde-ren en \\ el de m ec~ "t}.ll, en ook
\' an fr:\.g ll:;'\'".!l t~ D va n op,' rr.'s ffi e- t J t! kf;ra t;~ e t {'n kus.,
d.c meest beg u~f3t;igdeu.', ~e_slndcercll den zrmg~l de Jy.
t.luun. ~r W\Ht.!.0U 0 k ~<J oneelen uit hlU - ell t":'"cur '
r ache yoordracnt e n zlJn ,'oar he t tooneel bt:! fo.temli.
Hpeloll gQge\'~ n Il et d~kf)r:l.tief en tl ~ a c\!cos ;ll'l:9 he iJben
n ezen a.Heon I'ebben rel!ht uaar d e mecllllJe M:l li brAn
. I·
. . . Ii .
1
J
. tl.'
-;~de te diDge~.
,
,' ~ .
~~hsi~.~:;:~I~O~ l:er~~~s~e~:I~,~f.l~i:.a:~~ ~~~t~~:e~;;:::
De ,·oordracht. n d~ r kvreekch.nge o hebben e! ~J:l? r
t..: .Parij ~, beb ik Ziu Z,JO .. il k en 7.)0 ~C!~100 n l7ezi~n.
0P. ~.o t L oo pluta, waar ~e ~omn g cen toonc eltJ '>! In
8 ch.ij nt nict het oor nw ~ r t\l og~ \'tjlHI te Dlod~n zijn
~~nldu~: heeft lllte~ op~l~ ht en, heel ~ett en. lll C.t een
a la anll d,:, oug. D \'l,h i . .IC Ill ug geschQt!ktJll wor..lt.
ul "gefOoCO L-tm am!lBk mge rlcat.; maar de ul s"eULng IS geIk 1.3.1 gc ~m o~"erzi ch t g~yea va"!] de pr,,"l:.;.;rammtl.'~
\'esLigd te BrusHel eD s taa t ~on der ~estu~.t' vR.n den h~~,r
do!' ui t vDe r; ng:e , d ll3 di e jaa.r aan de Quditi~n en de
Cabel: Daze wllzlka.~e I 1D$b:"l1~.og IS te . \gol1J ~i
w~tl ~trijdf'n /;;"cwijl 7.ijr:, l k ben t rouwt!I1S een u.er IMb,,een consc.rrstOlre cn een kos lscnool, blJ n~ Z'JU lit zegteo, dio er, bij kWfloUl, Cl! ik k:m a llcen spreken v.un
gen e on klooster, %0 :) Itreng w()r~t de tucht e r. g.Er
W& t ik g~ ~IOO l'J ueb.

de !Un3ten

?f

Ie

M

Georgea

I

bauolh.aftl <loor de .c ~tcD.\I'~ardlge dame, a"~

vnn den zoon d •• mini.rer. werdell grootgobracbt,

Echout:e,

j

';<I,C

I

Do heldi D va" elken ""owl

\,:lS

mej,

Cath. Ti lU-

I , ::~ e ~~~t:.~.,:~' ~:e~;o::d ~::~ ~:, t:~.or:~e:;":ij :i:lgo~~ ;~g~~:!:~~~:en:::i~:~;r~rI~~:,::~::~:~:~~~e~~~: ~E;~ig::~~~:~~~~;',:" ~\~S?;~'~:~:~:'~~o~·~i~r:'U~~:~
.

R et Ol.'lllgc, vrat zy \'1m bare ta.lflJke wcd edJIlgto l's
"erinnfl'ile "".as cE'rb:e.i eo ~choorz8nll1h e: d . D t) kinue-

;~e~ed:o~~:O:,it::,:a!:D o~a:: meor <Inn

o

bunno reopek
g ~ ,
.
wet die dames godllleord.,
op kU8seD8 op den grontl g dteteu, Obi cen laga tal' J,
wQ.arop cell bi d met k leine schotels g('plalllst wc rJ.
Re t herinnerde a'ln hot spden onZ6r kioderan. £ "011.
.

lk

heb

..

<lt kw1JIs

,,_.

.

.

alB ZlJ at e!} WIJ met on z: Vln?ere e n de d.lBl108 W"~ardeerde.n Let sterk, dat ,k fig nnaf hare geb r1..llken
a",hikto . en geen rerwvndering of s.fkeuring te kenn en
gaf.

"l'cgelijk met hat baBet wcrJen de toilett-en vcrau~
")"
u
,
~.
d.crd en IarlJ8cbe tn~~(,8 a~ubenomon. All~c!l do SIt·
tt bleef nan d ~ tradlLle .getronw.
Op gew one dll gcn beeteeuen de dome8 niet Teel
moeite aan haRr toilet, malr hij het baifnhlfeest zet

t~~

zij aIle zeile Il bij .

~ij bedek~en h~~r

"an

n.d.ure

frHich en blo.r.end geJ~llt ecn dUlm dlk met WIt on
rood, verfden hasl' wlm pers en ollgleoenj de zwal'tete
lULren Bcheocn uan 80rue bl ontl to ir.ijn. Ret was cen
wasl' change ruont
vue. lIa8r ik heb llooit kllnnen
bo.!!rijpen, 'Waa~vm zij tulk een miabruik lllB.akteo V".lIin

a

in,~··

cbeB; indien men dien nASIll Ulag geven ann de
zwart.", plekken, waarmede zij baar gelal\t octflierden.
Ret binnenkomen van den pBcha in den hafem Was bijtonder plecht.ig. Hij kwQ,w, begcleid van

110.n

zij~. uit~'erkorenen

tlotijn Tr(lUWen,
van.hat ooge n·
~~;\:. ~e eene~ droeg ZlJD barn8te~.nen ctuboek met
!IlalJlanL.~!l 'V~relcfd~ eene. andere ~lJn lZ~kJoekJ een{'
dcrJ e %lJD elgarettenboekJe, een 'I~rdo het a ec bbakjel.~n !. enz. ,N's .l.ieh eerbiedig te bebben laten aanet.
rei', ..erwijJercl43 hij ~icb • .1.00&1& hij gekomen . Was.
De Qudsta BovD wl)rdt met niet mindBr eerbied be
...~
.
halldeld.~ b':l ZlJn blnneDkomen etaan aile ,ronwen be-

"aha SlJn moede. op,
De 8iUi is bijlOlIder

lrOOW; •• If••1,

.

om 8 Ie wA.aroM'
der kweekehngen .

.kO Ul3~ be~vr5d be bocft l~ Jlift kell . S':Hle r ~ t:we~ j ~ ran,
lll.it::kt zii doeol ui t V""·n d o Instdlling en daal' heeft

vordtohJke 1lll.luLe1l1 eo...u Ja.arilJ&" l:f.c ll 6uoindw ttoestaa.t,
de .kursusilen van het COn BerVl1tolro ~? BrU5~!(~.. De~e
klelDe kern .~an exek.ut!tntcn (~r l:~n er unde!'", dIe
reedit wezenhJkj;) k~Il.steoanrs ~IJU) \"ormti hd ,~ llbbel
kwa:rtet ter b~gei el~ln~. voor ne t orkest vail. t ~.ot).
Ik geloor, dab ze nu Uler en daar veraprcld <:~lJn:
8olU~ige_u in DuitBcb land, d&t !~ aan het C~lls u.(\"::ltairi)
to KeulcD, ~n aDderen to ~arlJs: bet ~o ()l B z.lol_~ ~er~
dcr ta \"olmaken en Yr~c mJ.~ laud en Zlen. ZO O J~ net
ook w et de d~e~.'pen~~ onllatre8. . WaarT !l~ \· e!'ii!Che l.d.~lIe
t~3.nB ondur leldlD~. -zlJu ya~. on;o Ult, t~kc.nd.'~:f.:~ e ~
b~roemuBte onde.rMl]~eTi!, MeJ. Cat-It. rlmme ¥~J In .
lTacht u?or do .ull~Uull.tcnd6 l~.~.!!eu rllu M~T. \' l~rJ!~:
en den uee~ Ji:cgIllt r de l3~u,hen to Yoltoo:en, (h e ZIJ
a&tl d~ . Hrl: t!schche I uetelhng gc mnakt he~ t~. C.il Wa3\''fOOt zlJ tee?t:J zulk c~n kostbar~
onde~e cne J dl~·,g yer

hf';'l ei n rm wkeurig ell bijna zander nkll:;.' nt @prcekt. On.
ge lukkig is Utl.t ni et b~ lctn~l 't gtwal. W3.un~ [!r zij
zi nf;,t. Hsa.r l.litspr8sk krijg: t dan ie t -? TerlegeDB en
g t:! b:'ekkigs, ell tic i n sp~nniIl g; Wll:.lortoe r.ij "Fcr-plicht
is! belc ID ,;-crt. na ': r in. 't. gebruikon f"!\n b33r" stem , die
Z·)l.:r om\'ungrtik, z08r zuh"cr it! etm bij u ite:t;.'k 8ymp ~thiek timbr e heeft-. D a .~ c gob r~~k1gc uit ~p r&ak, llit
vr e'..!lllri 3k(' e li ~1 (ht .1\1, j TilUlU er.s =e B:"IlEl:tot llliBschien
laug g e bOlld e a ZDU h ebb~ IJ., T.a t zij tit P .u ijs weldr&:
afleg g(m, W3,.;ir, Liu(' l!,!e ik b ,}';en gefe~d beb, mIT. Piln.
~ ~?-0 Yi ll~.lot. , en d e h~<.:r ~'~gaia op uituru.kke!I] ke Q r;.i1~; z v ,·li!}g tl etl
kl)(lln gs Oil tl ~ b gcnQmen
geroerud \);1rdt. N~ UH'j. ·.ri·mruE.fa g~1 uk gewen3~ht
t e hehbell, met de {l\)~lr oaar beh ilt1! d~ m.etla.lj-:?', he(>ft
.M. \" r. Yia r .:o[ n:tfir luuu d ud.ii'n g~h ~~l r.:.P. nicuw Jaten
beginnon. ' co Is cell g".)ot geluk Y'O l"' cen j,:tu gj ~ig

l~pB Reeriuk. voI gt d~n kur~ue in den , ~z~ug vall J.~n

de OOloooi0 , did
5

konmg heett uut zoo
gen t e gl;!'{en aan de

geW"Ila
oudere

g"~::t!=:ij:OJ;~! ~~rkc~::7~:~nf;~~,Cl~!~e~~ ~~~n~~~:s~~ ~~o~~?~~~rgv;:li~~t~ , ~';~=r~~o,~t:~,~~,"td':~ij ~~~~~

:aD:Y~~ ~:~te al:et;~:~8n;:~d "f:::a::!:~8,U0~~t~Yr:

heer F ran 9il1i1 . 'Variel.; . l\r~j. Jt!auoc '. llhll ~ e u Vel"
hulst, d~ d ochter v a~ J, Verhulst , eel:. de l' . tl \!~t'lU{18tu
Q !1:,udsche iWlli tJVlll8ten van ol!l~en hJd, heiden kwc~.
~t1ho gen VBn de~. heer Augu~te Dupont, lldwen t..1j

:fi

zJ~:r:fl~9;e:a:l~h:: ,:::~~~~~~\~~~~slelliDg,

waar·
"Btl de tluu,r op .minsteos 5 j.a.~eu ie bcpaalJ. zijll de
d:uuee pe~8tonnaUee gehee t nu eng~gerueote:u !Ul.o Le·

E.e~eu,. dl~ lJaar .~a.uge~den w~~deD

In

h e~?[lJteldaud,

~~~:~d l:n;::~:r;\:~lelUJ;~~~~il:m;~:~ :~ !:e~~~~

l!l~~?jC~6 edlou,wburgen geeD :reel t op h~ar h~hb~.n.
" ·1J hebbeu (luB., r.ooa.l~ Ulen flet p~rB?:)lJI!lke l"e r t!:~ e u ~
ow ~I&n.g t.e ~t~lIen 1U 110. O:1 t:'A"-'~ kehcg ~n d('~, ul uel
,· a~ ,he lD8lelh.~g \"!I,~ kt~nl1lg- ~lllem, : dl~. WI:.. ~~~~
ge" ~l .,.~~ zelh f' rlooo.;hemng. da •. Ulen In Z. ~L 1 11j·
.I~n m~oct ~e k08tCD er ,"an op l:lch DEeUlt zGJ tJer op
d(l vOI,.r4e.ehU1 aaDspraak .te m~~~IL
AIle tal!:ken ·der Jyriecbe en dramatische kuoal ms·

d, harem .,,1 , OJ . " ...1\ uii liel

t•

10u,o;' dOl 0<.,,,, "'0 r.. Il~'er .

1::~:~ ~~~bl>t~~hQ:ndi:~:e3~~~~!~I~~l! ~~, t.j~~~~~n~~~

ty reons ye rW"t)~~'t.1U he-e(~! lHL tic
ercs tige shhlit!n, wrrnra:m zij Z:d l wij~tt met con n:th:lrJing en e~ll ijf ~ r. d iD de {)p r-: cht hjJ ~d hatN l,.,eping
bawijteo, moet m ~j . C;~th. T~.:1m~r8· e€"n H'. !Jitterend
d 7buu.t hebb~~. Audcrs zo-u ' t w(.'!lk~i.ijk: de llloeir-e •

nl(,~3:::r!e~:;\i~~~~~~t:~~::. a 'Hlutl

door ·J e

~asten

van hat Loo too~t;'jllicht III d~ t ;l oce cl en v.n 1; tra:"
"iab, Hsmlet, de Hugcu,)ohm of i ~ .Jui vc, in eenig
frJ.g!llent )"a"3 (-l~n treurap cl·r!l!l M:tl! Em il e de Girardiu

~~;:,n,.:~u ~~~]~~e~e:~:~,j'i~;~~~:~l t ;I~·~\~k~;e!·u A.~~

ubeth )bniJt o;)k dt.\ u nde.t:ht ~ll werde:l (lP h9.ftr
beud gek..>mp!lmente crJ J.. )·
. u ~ . M. ).f~j. Monia en
Mej. d" la )I.r tija l:wi.~ e kIt.'in:: .p,-,"'r..4;)ontj,,!'J ' m~t een
l!t·ko\Jd Uk en \'er.• l~~:lig 'fu:jrkulu e n! ~it:"'r ~temmen leer
aan giDum h ~urfUOI.!1t?ei:'Cn , waarom. · Ilj guml3' eamen
zingeo . . ~k berinner ID ~ een : ~·: er fr~tl dutltti~ o . van
Ed de l!Arb~g, ee :l ILr.iL'~i 8Ch ~ ' i;,l! een • T.;!er . orlglne-el
ttt.Ud: ,O!. ki?-UFt dat- r.ij , ~l' zekt!'rt?'ll .TODd OIl de be..
kuorlijkato ,..ij ,. h.bben g,..,ugen ,
.
:\fejn , B ,'ulf moeator, Y ••hu,.t. J •• ,,~
lbr~ u';rit.l
J

eo

l'

](l1bne,~ijn leerlinlf"n,vall d.n beer AUFe .Dl1p~nt "/ " zullan ; overwinne~of ~lervel1. om" wah
t:erug.te kee· " gGloltiktill bem den
"an het 'Cone~rvatOlre teBrunel; ten mlnet. In z\ln,. r . n , gellagen,m.a
rzonder Bchram of buIl, , d,t allea , . ••!fda wnfte Par.ehe yolk. ~ dcen ,rne'!lenvcor datil
', , , '
klasse ~.bb.n ~ z~er deli,kaat ,~!, net leeren pi~~c'I
,:
-:
"
bad be~ yolk .erbittard, Ontgoooheld ke.rde ,bet ziob
,.Olldaltkbaren zytgij, gjjy~omd~lingen 1"7/.lgt de ' ,
';£:~ndri~r~a~l:"te~o':!:e:a~e"p:;ije, t~a~: !eBOt"::;~~ " tegonel~ gouYernement, hoe 't dan
ook , b~eten mooht. ,- g~.tig. FranScbman, ' ZW~rm?oidlg.•an ;n~tn11!
Jric sterren taevoegde, aan die welke, aan don hemel
•..gUnt .
Daar~1J ham, dat aanstondua ~ot elnlten van de,n
gy ons armeJ:l onilS vroolgkbeld nlefc Z\ln "I) dan
scbitteren of die sobeepj •• aon "de, .Ioten, die , den
wapenattletand, de gegoede klll8ll••,ob baaette am Pa·
niet de gilt in d. , groot.n , Iogg.n Buropee••ben
Ooeman beploeg.n. , ; ",
n
',
., '
. ": .
rye t. verlaten, met bet voornemen , .ich op b~' land
statenldomp ? Wilt ge dan' de maatsohappij acho.ien
o.ndsffon~een .0n~orllDge gewaarwordmg toon Ikd,o
Ichadeloo. to stollen yoor de ontberiugen
~:r~n:u~::a~~~lI::!egef:rtt:"~pe~oa:.eD;: !~nO:li lEig. De 'a":'liere. en werkpla.te~n etand.n V8~, het b. op de de leest van oon EngellOhen clergymllo of op
l.?,g. Waar
die .an een gebrilden Dnit8ehen prof.... ori' 't r•
...u de violoncelportij kwatneit, waarin 'de, alt .erplicht
m08lten d,e dm.end.n werkheden brood Tlnden .oor
WaRr, we waren ..el .ene wat baldadig, wat wild en
i. goed zijn ' belt ts ' doen, ' kon , ik mlin. ooren ni.t
.;'ouw en kindi' De Commune gaf een dagg.ld, en zoo
ongezegg.1ijk, mijll .ri.nd! Doeh ,ergoot niet, dat
gelooven, zoo goed was de ' ~itdl'ukking. 'zoo ,?iv •• de
namen velen bij hanr dienet. IndieD, in plBate van
dit
ook wei een weinig de schuld i. 'an moeder
nitvoering. Zek.r on~br.k ,n het etr?tto well~te, ""11
hnuue etBd aan h... lot ov.r te laten, de g.goed.
Europa, die den ondougoDden jong.n, al froDote ze
~~.:r::!\:::e~~ ;:~~~t~, m:::v.~'tk st;';:~;;'d~e~::t m~~ Parijzenaaro, die ' dit alles hadden
kunnen 'oonion,
't voorhoofd. en -kook ze wat boo~. toch in den .grand
n';uwelijko opmerkte, dnt er inotrumenten oDtbrak.n.
geble ••n wa••!', dan londen zee, wa.r.cbijnlijk de
nog.l aard'g yond en .e.1 'an hem door de Vlngera
Die jonge kunetensare zuilen het ConBervatoire, wunr
gruwelen en branden d.r Commune niet bohben plaate
zag. .Daarenboveo .ebben we harde I ••••n oLtvangen.
zij gevormd "iju, eer BandoeD .. De meeeten bunner,
gegrepen. In de Rue Richelieu war.n bijna aile woDe w,erolo!< ODB naa. 't hoofd gezwaaid, de gewoonts
de heeren Scbint-ler, Cat • . G,ee., K"s .,:n Bou~.n
ningon door bare bewon.,s verlaten, .lecht. bet I'erom aile nukkon .n grill.n tot eeo "et VOOr Frankrijk
~lin ¥irtuozen~arJ!: ~:ee:fJ ~~oe:re!~8:~I~e Zl]v~o~o~ce~:~~~ 90ncel der Bank was op
zijn poet gebleven. De wakverheven.
te zion, bad OD~ ~t ho~fd o~ hal gebracbt.
~~9~e~ ~~~!a"DJ voor Monigan tijd, uit de school van
kere directeur wapende zijn onderhoorigen tot aso de
Daaroln. J8 de vel.ootmoe~lgtDg die WlJ no ondergaaD,
Serv~is · gok{~meD. lean zioh mot de be~.ten. en be~w&am.
tanden en" D8 der Commune een betrekkelijk geringe
n~ het l~nd toont OilS Diet langer to vertrouwen,. nu
sten meton. Hij heen eon meosterllJke vol held van
80m te bebben vsretrekt, weigerde blj volatandig alte
Diet PargB, maar Veraailles ue zetal is van bewmd,
geluid en eeD uitmuntcuden stijl. ,'t Was een wasr
andere hulp, den rooden toonende dat DleD zicb, werd
voor ODa 'l.ulk cen heitzame lee. Het verI oren yertrou_
genot,llst kon cert voor violoueal van. Henri Vieuxtoml)s
meD aa.ngevallen, tot bet uiterste verdedige.n zou. Over
wen mocten wij herwinoen door kalmte, waardigbeid
door Joseph Hollmann t e h(lo~en mtvoeren.
Frnnkrijk's 8chatteu hieldeD een bODfierdl-al fastbe·
en ernst. En dat zulleD wij, weeB er zeker VBn . De
he;:ee:
\":~!r~:: f~:ni:~t ~;~\~t:e~lJge~:::~en~nr~n~ sloton burgers wacht. Welnu. de 200.000 eoldaten
der
8tad~
die eet}s het absolutistno heen neerge~e]d ten
heeren LiBZt, Gevaers, ,C~bBnel, Bongnere.1~~ en Go·
Commune habbeD dit heldhaftige groepje niet nange·
koete von boar barteblood, heert BOg fierheid en ge4
A6we ,waren \"()()f ODS fertrckkcli . En terwlJI de heer
tastl Zoo 'p,erd hat Theil.tre Fr8mioh gered door dc
voel
van
eig,m waarde genoli'g' om niet to willen bJij-ren,
~ bemb;oiac ~'holUa8 hQ,8stig Daar Pllrij& tcrugkeerd
moedige !louding vau een tiental pompiers, niettegen·
v~~r Frankrijk en voor de wereJd, een Irweekplaats
befl'ar ik mij nut' Amst~rJf\nl ,
stD.unde er bevel was gegev6n hat in de Lucht te doen
VQn
groohwhe
en vrucbtbaN denkbeehleo, een \'oedater
g
De Soltr. nmakt veruer nog vluchtig meldin vnn epringen; zoo zouden ook do Tuileri~n en de
andere
ook dier deugden) zonder welke een yolk noch ~root,
l
~~n~~t~:i~::,i~unt'::;'t~::;::., eJAt'o:'iTu·gbe~.~;,~ ::,~ ';,
~~~ gobouwen nog .toan, indien er armen waren gewee.t noch aohtenswaardig, !loch voolBpoedig
lVow n ho."
lau d doc naugeDaams.t.e h ~ rinller~ng bij hem heeft Beh·
Om!8 te betwiaten &8n het rnzendo gepcupcl.
Onder
to gt.'\laten, en dat hlJ hoapt er 1n de maand September
dege nen, tHe geb16ven wart!l1 beboordo ook de Heer
terug te ' keeren.
R ........ Hij i8 een bemiddold man en woont in <Ie
]j' aubourg St. Germain. Do troopen van V.r.ailI •• wa·
nen de abacl binnengedron gcn, ~n in tie etraten 8troom'
Menge l vvel'k.
<Ie bet bloed. Doar meldt zich een eoldaat der Com·
Batavia dd. gisteren.
mune Ball bij den Reer R ...... ~. en zegt: Ilk moet uw
AAN G EKO~iEN : de EngeboLe Mail; het Atnerihuis in brand atokeD; binnen eenige minuten moot de
kasDeche echip HaZArd van New- York; bet Neller·
(Eene caueori. duOI' J. H . H 0 0 Y E R)
vlQUl uit het dak 61Mn! Zoo zijn tUij06 orders."
1sDdsc il o schip Industria vun R ott.ordam .
De heer It, een vriendelijk JUan met veel tegen(Sial .)
- De Prins Flendrik wordt bedell hier ver wllcht.
wo
nrdigheid van geoBt; staat op, en op den horel toe·
H e t ;'s oeD schande vo or ,Frankrijk da.t 't Hado
VERTROKK l'lN: de .toomer Conrad llaar Neder ·
ga.Ruue, zegt hij: • Voig wij ; ik zn.t ze lf u breDge n
in tle 'Inau,ud .Jauuo ......i 1.8'7 '#"'.
heef':' zoo Ift~l g vred e beeft gebad met .h et peil van
InUIt en de DI>rdrecht II nsar Samarang.
W1UJr gij uw lust ton uitYoor kunt loggon." 1'U~U
zullen ondergeteeken uen voor rekening ',an be ~ ang ..
oratw ikkaling, wal\rop de groote rueerJerh ~Hl lie r f(OU hebbenden verkoopeD t onder naders goeukeuring van
br.d,t hij don kerol bij de bedjes, wanr .ijn kinucren
Singapor e dd. gisteren.
wen st5.nt:; dnt }t mgt onve1'30hilligh eid a!1nzi a t hoe bjj
het Gouvernem~nt van Ne 1..Iuclie, de BuurreebtoD,
sHopen. , Zie," sprnk hij, ,d!lar Hggen 7,6 zoo rnstig
Gi.toren " acht heeft hier ecn bevige brand go'
haar, die eons d~ moeders 7,ul1en :r:ijn en do op\'oeufabrieken, gt'lbouwcn en verdere n inv8ntaris 'ran de
ell tJJap ell zoo zacut:, a'sof in ue.z6 ralupzaHgo staJ
wced.
aters 7iijocr zoneD, al1~en t1~ jsponocn en de bal"en
goon moord on brand woeddo. lk hAd ze naar buiten
van vooruitgnng getuigt'lD j dat bot de FrRnsche vrouw,
llaugal' en Pe1lgi~J:r ell onderhoo·
kurtllen wegvoeroD; weet go waarolU ik dat niet hcb
van nnture begnafJ. met' zulk oen fijn veretand, zoo_
Aangesl agen V e ndutien.
rj~hedeD
ged••n? Omdat ik vertrouwue op het volk van Pa.,eol t~ederheitl vo.n govoe!, zo!)laug gcbannen hield in
gelegen in de Residentie Soerskorta:
rijsi
omoRt; ik gelvoflle do.t bet, euelmoeclig 0.18 het ia,
die beuzolachtige sphereo, en door hare gebreken to
Vrijdag dell 20 October. In he. loc",,1 van en
Afdeeling Boiolalie.
d07.• kloinen goon hnar 7-ouue krenken! Ik zin uat ik
bewondoren of te ye rgoelijkeo half in die gebreken
door G. A. Wcnnuth en Van onuitgeloste pandgoe .
De voorw8srden zullen nauer worden bekend gomil vcrgist hebj steek uu mijn hnis in brand."
deren in de G.ng B easen <1oor den pmndhollder The
he:.> ft g eslijfd. D d l?rtl'.1c nlHo k('Illlt zoo wr-l d oor het
maakt,
terwijt
intus!whon ond~rbandeld kftn wordeu
D
o
nl!ln
Btonu.
tik5ioe.
onthutst,
dnchb oen oogenblik Dn ell
\'~rkccrJ e opvocllingestelsel !lIs door io gekankcrde voor ·
over onderbandBcheu "erkoop.
keeruo zich totm llanr de deur. • Vor\'loek t," riep
oortloelen \,:lfi do z\jdc dar Ul"nnen, niet t,.lt hnal' recut.
Inlichtingen Ie bekomen by
bij
•
• waaroru tijn ze allen niet gf?lblevoLc U 'tV hU1B
SamarBng ,
Er blijft ree' vr:.t3ht.buo grou d braak Hggen in haar
JJOBREPAA L &; Co.
ADVERT ENTIEN .
za1 niet brauden, u we kinderen hebben Lot gered!
23 Septembe. 1876,
hart, die, w er{l zij be bouwtl, 8choo!le vr uc hten za ll sf·
1672
maar mij k08t be t mijn kop."
werpen voor het gaoecha \'{)lk. Nooit ZIIl Frilnkrijk
.Neen", zei de lleer It., nUwe lasbgevors kunnen u
den /:Strijd tegen 't U ltr.lm :mtsn isma, die ook daar
steeus lUeer en meer het aan1.it=1\ krijgt \'JiD een etrij~
gee u kwaad mee r doen. H oo rt ge ueneuon de trOll ,
Op Vrijda g 20 Octobe r,
llHm niut ?
op loven un doorl, lU e t eenige vruch~ kunnen str-ijd~D i
Duar komen de eoldaten yan MQc-!:fahon;
Vrijc1ag 20 Oe-tober 1876.
1801
bij G . A . WEH~[uTH.
dan o.l1 een ot? doze \,oorwaardc, ,lat uet do opviJ edmg
gij beht mij geted, nu zal ik u ~l'eddeD1" Zoo sprodar vronw orlls~ig wiL Zoobng d~n Clerica!en het
kendo vocrde hij den man met eigoD lev6nsgevaar
VOOl'stelling.
wapen niet nit do handon gewrongen ''for.H, dab zij
nnar eeD n~i ligo piaale, wasr hij hew bngen tijd ver·
VAll: DE
-bezitten in de clwCUf17.ucht. de onzelfdtandigh oid en de
uorsml hield. An.n het :,rgu soog der justitie ontsnapu,
0ll Maanda g den 23 dez er,
onwetendheiu. der vrvuwcn, zal het land blooti;ttn.so. Rl\l
door den hee. It. rijkelijk beloond, i. <lozo mon nu
zllllcll wij roor rekening 'fnn den WclEJ~len H eer
~
clie reacties, wel ke tot op ho,.len den ltloci ell den
cen brallf ell opplissend burger. Be waren er velen
vooruitgang (lezer groote nat ie tegcnhielden.
zoo onder de Boldaten der Commune. Zonderlillge
PROGRAMMA.
op R ondoe Sari. . . ndutio houdt'u .an Z Rdn. zeer
't Is IonlitaUlerhall u dui,ler ge ~·orden. Op d~n
.tad, JAt Parij.! Z.>nderling folk, het ]"ranBche! Nu
netten en good onderhouden I!lhoed~I, w8aronder Een
Boulevard .. ordt't g.,licht onletoken. Ret gewool
eenB dwingt bet u de mee.' ongeveinod. bO\l'ondering
EERS'I'E AFDRELlNG .
massief mah oni obou' en Ameublement meb ro od V elo ure
neemt toe. Van nit de winkels strao mt ccn zee VAD
af, don weder boczemt het u nfkear inj nu cena tijt
d'Utrecbt bekleed. Eeu idem d.mi. Ameublement met
licht over 't aopballpla,ei.ei. Eon bonts menecbengo geneigd bet lief ts bebben, dan weder zijt ge op
blo8uw, Een Eataviassch AQl€-u blement met rottingen
Saijnette. l\fuziek van Vrr.r,EIHCHOT.
iltroom beweegt zich langa de trotio irB, ro.)kend, pra·
het punt bet to baten. Gij vind' het volk zacht, bez:tting, ronde taf~le, conDoles met martneren b'ad,
G••peeld t!oo~
k~Bapje8 met jdcm. wipstoelen, ijl;eren en houte
tend, lacheDu. Hd defile slier natien begint; de Enleefd, gevoe:ig, barmhartigJ edelmoedigj maAr wiepeln leMr. en Mme. CALLEN.
dike.nteD,
Bc hut..eeii:!, kaeten, E!~lJe praehtige Toilet duo
gelschmnn met t.ijn rO'!!lsi gen burd eu \'eelk-leurigo dnB t
turig
kwaadt!prelum u, wulpscb en wroed. .E~ns,"
--0-cheese, eeDe groote waecbtafel met marmeren blad,
de olijfkleul'ige Sp.nj.ar ~; de Grick Illet ziju rooden
zegt V olt.ire, • • prak God Ituriel tot Babouc <len
TWE'EDE AF DEELING .
1 Bcbrijftaf. l, buffet met marmeren bllid, glazen en
fez; tal van noge rs in ln odische p!l.kken gehuld, waDr '
Beyth: ,Bahouc, de uitapattingen fan h.t grooto P.r·
eer\'iesknsten, gi:J.s-, crislal· en p orcelcinwerke n, waard'l.~nfant.
tegen hun gliDllnende troui e ~onderlin ;.! 8fdeekl: de
8epolis hebben miju toorn -'~ fto.nd l'l !!emfltlkt. R~,::I"(>f l~
onder fi,i n Jftpn ll~ eh ~il)r(, ph' in _ z~r"'~ '" "">;-,1 ,:, :~ :: .;:' ! :
':-'ii~ i'~U:e lJOUIW, I!l ettlllJf:urtif. Ai uz iek van O FF .~ iU.Cii
ArBbier, Ber daarhcon 3 e hrijd~"HI tU$sc1ien d o licbn.
naae dio st.aJ... stel ce n onderzoek ill naar 'tgeen d&ar I (zeer 1.uii'er gla8), fijue Bchilcerijen in ,,-ergulrle lijsten,
Ge'peeld
hang-,
kroon en tafellampen.
doo.
melijk zoo verbnst:3rde '\V'estcrliu gen. Do pricst~re8'
voonalt. Van het rerslag dat ge lllij geven zult, zal
Mme. V E R 0 KEN, !>Ir. YERCKE N en
VOORT
S:
8 ell <ler zomle d&gcn op, houte na.chtvlinder9
't
afuangen
1I
of
ik de atlld verdelgon 2011, ja, dan neen.
gelijk.
.EOll uitmuntond span en zaer deugzfLm c
Mr. BERGER DEPLAOE.
wagen"
Haar zijden Blef:~: rit:lelen 1a.~Se bet plavtliscl. OnBabouc foif"oert ge truuw den last van zijn meester.
paarden. 008ren boven de 4 foe~ hoog. ~en apan Valk
-~o-derwijl rn.telen zij yoorbij In tiardubbele rijeo, da om·
Hij doo,kruiot de .ted in aile ricbtingen, doch hoe
tlhekken. E ene Europeeoche lI!ylord. Een Palanq"in,
DERDE AFDBELIN& .
nibu81Scn en fiacND, langs die pntonJa groepje8 ,"oor
Een 'stel zoo goed alB nicilwe tuigea met pleet gellleer hij doordringt in de gewoonten en zed en dezer
Ulonteerd.
diverse
etal-keuken·
de ,cbitterenu 'verliebte eaf'; •. " Is al. "de beeldell uit
en diipens gereedschappeD
zonderliDost. alier e~d.D, boe mee. bij 't oumogelijke
Eene groote Cullectie bloemen in potlen, en wat vereen tooverlantaarn - 't is eon droom.
inziet, am een bepaald oorde.1 ts .ellen.
O p~ra COJUiquo ir. ~~D bedrijf. Muzie k vau AoA.Y.
der te <concbijn oal woruen gebragt.
Ook do armv" "ertoont or zicL; schamel gekleede
'l.'en einde raad, nam bij dit beoluit, Hij liet bij
1795
(f'.V•• ld door
SOESMAN eO Co.
vrouwen, bloeke kil1deren, clie op de bankeo ziLten te
een der kundigale goudemeden een klein beeldje gie ..
Mm •. SISSON, Mr.•0 Mme. OALLBN.
elapen. Voar gint'schon juwclierswinkel, waar achter
t en, waariD het zuivere goud en hat blanke ziLver met
de breocle Bpiogelruiten tal fnn dlamanten ftonkeren
het roode koper eli het gemeene tin waren vermengd
E n t r e - p r ij s f 3.en een blauwachtig Hcht ultstralen bti het 8chijnel)I
en naq,at de uiawc,nt en de -robijn ook de grove kei ..
der r6verbcrcs staat cen arm meieje. Zij zil.,t met
A8n fang ten 8 'I. ure·
Vrijda g den 27 OCt.1S 16,
.t',en wae go rat. Dit bracht hli a8n ltu,iiil ell oprak:
begeerigen blik n •• r al die pracbt, Diet vermo deed. ,
(1826)
, Zult gij dat Echoono becld brek.n, on,dat uiet allea
ten huiz e vaD wijl en
d,t nit el k didr kunstig 'g~"lepeu facetten dt) verzoeker
duaraan goud en ed. lg •• teente i.1" I. di t niet de
HoutA.unk ap
ala uit zov-;--elc aogen hasr toelonkt. Arm kind ) ze 119 mooi
indruk, dien Parijs achterlaat bij ieder, die eenigen
Ala straks ,lie vorwen baar randing zullen ferkregen
Ii? binnen bare muren h.eft vertoefd? Fiolen van
hobben en nit de knop do roo. zich z.1 h.bban ant
te SAI,ATIGA.
!!('a ;go rerontwan.rdig ing lOijn, linds da 008t8 ziju
wikkeld, werpt de band van eon ochurk ,baar dio ,tee ·
Va" .en neiten luboedel, bosUulud. ;n: Tafel"
.Ioekpsalm dichlte e_n voor dien tijd , over do }'ranocbe
y den on tlergeteekeDile> Agent van bOTenbe·
Stool tm, Kaelert. Knapen met marmert'.. bladen,
nen wcllicht om den hals: Waarlijk, wanneer men die
hoofdettlti uitgegoten. De Parijzennnr meant ech t.er
doelu" R out a"nk.p, zijn op aBnnng DI·
r;ch rijftar~l : 1'Rpijtcn, All'&l i v~u , Spicgels, Dn ifl.J
niLatalli!lg ,van we.IJe gadeelaat, die , elkon dag tnrteud
t me t
to reellt of te onrecilto, Jat er ints vau Tartuffe
RECT t'erhijgbeal',
m ,;,r me rttn bia.,j, ijwren L edikanten, \~~ uschhsJe lr!! llWt
onder de oogen Tan hct vo!k WOldt g~bru.c ht, uhn
Bp .!el t J oor d i€l tooele saen, hon. door vreomde llat;i.~n,
aIle
~oo
rten yan Gezaagllt ell ongczaagde
lUarwel'~U 'hlad e n JapanSclHJ '\To8 ~h t:oe8tell en, Hung-oordeelt men lllinder streng , o"er hell) die door hct
in- 't; bij1.onder door de Duiteche, ::ov kwiB~i g ~('g~
e n ~ l;J. !i n~iiJ 1 8mp~DJ (ti fl Cl'i 81-a l e n GI&8WCrk, t;er·
Diatie HOll t werkeu b enevenRBrandbout .
Bcbreeuwend eontraet met bun eig~n toelltand tot bilte ~
,-jezen, OCt.
die tlu. llij rcrwondert zich er over, dat de lireemde
•
B. VAN STBNUS .
re afgunot en woeet. hebzucbt "'Orden g.prikkeld.
De N ota,ris tevena Vendum2-psler,
ling jUlst tii.:. pla:ltu6n CD die vern\aken en die persvDen
1820
D i a k j ° k: a F t a.
,. -Het volk van Puija st~at sinde de dagen dol' ComI SH
EROBRINK .
.hot ijl'o ;- i5~!; opzoekt, wannoar lJij binnen ~Iu'e murOD
mune met een z\\'arte koA aangete~ k end. Men is zoo
VERPLAATSBARE
verwijlt, dio de dvnkero zij~e Vlm bet volkaleveu vertegeu

hoed

I,

!ij

TELECRAMMEN.

Op den Boulevard.

Op een nader te bepalen dag.

Suiker· en Intligoondel'lleminQ,',

J

Commissie Vendutie

Met toestemming van (len Resident.

Velldutie wegens vertrek.

F. C. A. SCHLOSSER,

7e Abonne ments-

TR0UPE FR\ N AISEll' UrE REf H.

Une Femme lUodeIe.

J

La BOllne

Les Pantin s tIe Violette_
--0-·-

Vendutie.

e

J

Ilr. C. Rn. de Vos van Sleenwijk,

G 0 EN D I H.
B

genelgd het tie bese.hou\\'eu ala cen I..oo}> woc&telingen

en bandieten, tIie Hleehts door den sterken form in
toom' 'worden gehou,deu, ' Tach is ook bier veel te begrijpen en veel te vergc,·etl. Onder de Communarda
beyond zlch hd ~ (';I:::i !D: all e r luatiiiu, balf waanzinuige , ideali8te~. roof (1U plumh:nick gcpeupeJ , wear u\!
overgroote meddcrheid. bel!lt~nd nit rn ieleideu en 'bodrogenen. ]:>6 pnl itiek ran lieg~ ri. crt hedr,egen d,oor
de Uegooriug g tHlurend e den Dorlog en t.ijd l'D'S bet beleg'· in toepauing ,gebu, cht, 11" fALfarc.ntulilee ,van ('en
~lag&llr al. Du ..... die bij iederen nihal ."oer te

woordigen, terwijl &GOveal uital6Rel1d, zoovael dcr
a.u.ra d acht of crwluuJ.ig. ee m 'outl ig ~'orJt vcorbij gezicn

of ge·ignoreerd. TJ ij !t~!l.tt del sdlOudere op I)\'er den
Ulao, diu met YiOi.lW en u.ol!htera in 't &en of aDd er
bowl afgejb\ pt~, t. iC'1.l h~~i;t nur
CI'")8erie, de } ' uEe8
Bergeree ODI., in bet een of ander tbeatro bonfftl eeD
Blluwe met dubbelziunigl1 eden gekruidtJ flLroe zit 8all
te gapen til uur Dieh andera: eu beter9 te t ien ware
in ,'Parijl, 01 Jaar op bet gebied van kunst, \'SP ' n n·
derwijs, van iodu8lri~~ 'AU philantropie, ni~te t t' , bewondorell Wire, ook <oor den "".mdeli ng; niel. dat

Pnblieke Verkoop

Op Vrijdag 3 Novemb ers.. s,

ue

8nreall-~linist..es
l S21

J

V illi

(' t~n

~ tu'k

g rDnd bebul1wtl

met een gro ~~ l

H ~C' !'en lm ia. ~ tei:m(' n bij g~ bollwen, w:lge nk:ltller, :!t:d
ling eriz., n n~~ U1l!.t p~nnen gedekt, gelcgell 3 ;l n lIe

~':~jc:i~J\\. ~~n I!~\~1)1'I::~ 1~,,~~a~:~ ~~~"!~::I ~~~~

dell lI'el EdelGestrellgeH H eel' YAN STRAATES.

1, 0':2 'Mr. 8LOKT. VAN' IiAGE~ SDORP

4{q

v. o r D!.lIIBS .
G. C. 'I'. VAN llORP .\: ( \' .

Nt~derlal1ds('h

Oost-Ind~e,

BESCHRRVE N EN AF GEBEELD,
door

MI. P. A. VAN DER LITH.

in pNlehtb.',J met , pra<btig gelrl eurda plat.n naa.
,ool'iprookdiji:u t~~kcniugeD . ~.r 1~.(2002)
G . C, T, YAN DO'RP .t, CQ.

K
. . opere&~·IJI~amit~htiCeven"f."<1B6djongSCM ··lSlltk~tb.JI,. . ~
. .:. ;;... ~
. . ~. ~.

< ...•.

.•. . ' ON'fPkKtf

'.. ... .fanVlltBcitini!ldllllfihetl~n.
~
DraadnageIs t»n 'I•. tot ll"inql!es..> .. . . . . :... ... ..... . .
. ... . . . . ....• . ... . ...•..
i1:operen"B$g•• Kast., RJBt..en La!lesloteD; inBteek . . . E'en ~roJteIl prachtigfactum:en op~gDeursloten.
"SO"EBM.ANen Co.
Bpeelgoedvan CbocoJaa4. en8uik~r
(13GG)

..

.. 0.1.UID.elli:l.."
·'.· . ··n·..•.·..g·elsche.·.G.el.dtr
E
Aanzetriemen,

(jhtibb'sHang- en Kastslotell.
(1364)

eeuAmerikaansche :Bendie.~
SOESMAN en Co.

(1368)

z.

M. KAA8 in .blaas.

SOESMAN eD 00.

(1367)

B "holel/I,oute",
'['oilett.s Duchess.
bladen.

Si!!Br~s:::G~se:u:~~e:deu~.

BOESMAN en Co.

.

Snrprises van carton
Zijden, flnweIen en ivoren kistjes
Legkaarten van Ohooolaad..
Extra fgDe likeuren vl\n de Bont en LelJten

SOESMAN en Co.

Toko PLIJNAER.

enz.

Slier

en puntsspcrges,

Bracelet, W.aijer kettingen.

limljo~lgScilC Bankctbakkerij
Dagelijks

Versche Bot e r 1e t t e r s
J. J. VAN RUIJVEN.

Toko Plijnaer.

Perl' ale peignoirs van 16.-, S.--, 10.- f'D hoog{lr.
Hemaakf.e Wandel-costumes V~n I RO,-, 40.- en
hoogp,r.

rJinnell names Kragen en Mancbcltcii.
lSOG

NI1>UWE

~lODEI.LEN.

UitParijs ontv8ngen.
HEEREN en DAMES ARTIKELEN.

r ken.

keuze van Dassen, wille ell gekleurde Hemdeo, 'l'oiletarlikelen, Schllijerwerk, Pal'fumerie, eell gl'oot
assorUment Odeurs 1 quali!eii voor Dames (nit I,et
Maga7.ijn Lin I.Jouvre) eene Kleine colleclie Peignoirs

l-1out· aankap
1'RISOBO en (;OENDIll

van lijnwaad en percales, prachtige Kammell, }'an·

ARentsnbnpVorstenl,nnden.

(1428)

EUZIERR.

Mevronw V. M. PLMNAER
beveeJt zich voortdurend aan voor het

I,evering ge.ehiedt zoo epo.dig mogelijk.
Brie.en frauco: Solo opsehrift H 0 u i· a a D k a p
(622)

LEVEREN

van

Compleele Bniidstoilellen,
Gekleecle-, Bal-, W tlndel- en HcisCoslumes.

HOIJT .4.ANI,L4.P
.II, Bl1l.B E8~
Verkrijgbaar:

P. BUIJS Hz. te Samara"ll
(934)
J. BUSSELAAR to Sow.
BOERS & 00. to 1Jjocdjakarta.
en bij den andergeteekeDde te Rem~...
HUDIG.

~n1meu,

."

S.-

it

G.-

knrkcn-

aartlewerk te lijmen

~
1/

.

2.K-

Ebbcnhouten IilHaleD,
il f 2.- en f 2.50.Koperen vierkante linialeu, instellcll TaLI '" (111 5

stl1ksdicin C!killiderkunnen geschovcn
a f S l' 10 • 15.w(lrdell.
f S f 10 en ~ 15-

Notitie-boek:.)e ... , za.k f(\nna.at met ~~Pt~en/inf:r
j

If

5.-

Zakpol'tefeuille8. fUU Russiseh leder
a. f 10 en II 12.Allumien gouden votlooden, tevens ·pen.
A. 7._
Marruaran-lnktk6kers, toot cadeal1x met penJulc
en· bccldt}}l.
a f 50 eu • (;0.-

Sta1en pennen, iu.-_ydc :.;;oorte;u.
Hoornon grndenbogen. bijzonJel groottc.
Violet inkt.
Trekpennen, Orilloilpasse-rs etc.
Kristalle~_ Lucifel1lStandaards,
~abtQor

lnktkokers, in ,"de soorteu.
.Pijn rood zegellak.

Oo.t·lndi,~eheiukt.

Wat~rvOl;w(jll •.

:1. f

stukKllll

ha.11

PasserdoozeD..

..

_ ;

ii..

5.-

a

If

4.-

5. en

~

6.-

Badhanddoekcn grooht-e soort,_ die b:j htlt gebruik
!1vi.'lIals ('en SPORS bet water ge11t}d (~pslurpeD bij zes stuks.
:l

~.J.O.-

j

ITriklrakbo_rden, t.evens,

RoOd~

dambord~

met

(WiG)

If

13.-

t"ll ,.

2(t-

·schij~

wn en ~l\:.bhd"kt"lneD .•' f};"; fl~

eli blaauwe inkt, in dega.ute tleschje~

f:!t~len balll(lr8 ~ ~i\:lli' Irnijp~,

rerzemliilg jJer 1lUlil, dan wel pel'
StooiJlbootgeleger.heid,
worden wfien de llleest billijke prijsherekellillg,
gcleverd, door de boekhalldclarell
.
G.C. T. VAN DORP & Co.
_ _ _ _........._ _ _ _ _ _t~_:;
. ._8_!lllla r a'llg.

co:-

Bij . G. C. T. vall [)orp &.

Is

vcrkrijg-

a f 50 en

hijJ, koevvet.

a~

heden.

R. W. DEACON

~

__

Vnorhandell~

Bijdragen tot de keDni. van het landelijk stelae!
op Java, bij""n ve.... meld .door

S. VAN DEVENTER.
io 3 din.
I 10.De wordi r' g van het. stelae!.
11 eD III de ",",killg YlD bet ete1sel na 1886.
I.

&;

Co.

Fabriek ¥Por stoom en andere werktuigen te

([354)

I

Soerahaia.

Jl·)cc •• (~n.

• ~rtI

.... _

1\.1.,~1,,-,. .... '..--..

.......

~-.

'""
.......... .. " .
,,_,,"."--.--A. ............ ,
jl"orrl! ([(fjj.'1ebarlell md he! Ned. ('!ipperITe~/lil'chp.
~"~Y>.'''-''''-r'''.J

.
•
LIBERAAL.
~:.

~~-.-'

V oorhanden bij
G. C. T. V!.N DORP en Co.:

'_.';-0.

'.

~..:.,.-

Prachtig-e TOOlleelk,jkers.
1682

\/:.V
\
")

LTezagv. A. B. vVierikx,

Tijdschriften 1877

het pond.

Fijne kwalitdt.

Lt afzond trliJkc

ring wordt l'crzekcnl.
Tcvene verkrijgbanr SloomkrEHleU, SloommanoIDeters.
waterpeilstellingen, Watcrpeilglazen en Ringen, Snij:
ijzer8~ Rntelboren, Koperenpijpen, plat en \·~erka.nt St.aal~
:f\loerbonten, KlinknageiB. Dr-ijfriemen Tan 2-G duim,
India Ruhbers van _I/Jr-,-~/-t dik t Tacks patent Pak•
king Y2-1'/z en aUe mogelijlre maehinerie. benoodigd~

mn e-inde N(IVembcr "an hier ta vertrekken.
1Ii.~t ~drip IS llitstekend ingerigt en '88tt een ge ..

Mode-Journaals 1877.

a

Pla.tte kopersl) linialen,

'~j

.

Wit Brooks Oare", no. 10, 12, 30, 40, 50, 60,
80 eJ' 100.
Zwart Brooke Garcn, no. 301 40, lJO, GO cn 80.
Oekleuru Brooks G url.m, DQ. 50.
id
N ....izijde
en
Witte, zw&rte en grijze Perle {PAmour Knoopen.
1674

f liO.-

mGt stre!.l))en ,"ordce-ling.

ell

I

aan

hij H.H.
en r~pareerl'Q

Nt'f \Vcrk en spoe(li~c .. neve-·

!~!r~k~1

werkt tegen billijke prijzen.

bcvelen zidl
,'oor het- lllaken

van aIle Boorten van lUachitleri~;n.

Toko Plijnaer.

!:lll

Ivorol' dll1?bole

()~de~geteeken,leH

~~~~~;;;;:-~

U

G. C. 1'. VAN DORP en G•.

De } :lbrlelmnten

Gell~i\'orlllen, ijt.eren Koekepannen, kopr.ren en ijr.ereu Petroleum kooktoestellen, \'Hrlakte IJBkanne.n,
FleBBcLcndragerEl, hlcE!senbakj€>8, Spec(.'rijtiuzeu, Sleutelmandjt'-S, o-vAle Vliegendeks81f1 J Sl8.lepel~ en Vorken, eilZ.
1812
B KARTHAUS en Co.

~~ _

CHUBB

Papim'- en GcMtrommeIs.
1823

I-Ieden ontvangen:

Demi-Cbronometre.
." 40.Bl'onzen.pandules en hangklokkcn. a. f 25.- en i 30.trc:kkcr.
Coaguliuo; Olll giilJroken gl;J.s

R. KARTHAUS eD Co.

''", A. Ii

}'. H. BOUMA

Groote

Oe,'mailleel'ile ell Ij'zervalinde Casscl'olles.
Gebllkp!l.n~en. Soepket~18. 'Vate-tket.e!so KoffiekanllelJ.

1734

ballon

Ro?ouscharen, Eugehch stoU.al.
ZitI; messeD, mf't \"tm;chillonde me:sscl1 7 en

_.

1779

BAZAR.

Zeer lijn wit ORGAXIIIE en TARL.mt

G. O. T. VAN DORP & Co.
wljzet\'erJc.;:ling. Deze Idokjcg met
Engelscb uurwBrk worden VOo1' goecl

.I. l..yUittjr.

Zooeven ontvangen:

op nicuw ontpa.kt -_door

gegarand~nl

nl~.!_._.

..LUAU

h(lde-_l g-e1osL;.

Puike Haring .~76.
in l)((oUes van (j StUh:S,

diY-erfle groott-e, Kuffie- en TheeBer"iesen en :rbee~
serviesen met en zOlluer bouilloir, Olij (In AzijnBtellt"n,
XIt1I1·t!I,~ll-en, LJaklllllHlll, stellen Le-peIs en VOrkf'D7
prilua BerIijnficll ZlIver. etz.
DONDORF Speelkaart(,D) Brnndkagten in l!!Oorten.

Prachtige gedammouseerde Stofjes. '
Alamede:

perry- Artikelen
Na(Jh.t.klokjes, met "an zelf ronddr'.l-:lijencie

m~.l_.~

PER "CE L E BES "

Een Factnul':

1782

~,.., .. ,..._.~..l

Zoo Heue: Ben f"ctuur fmnsche Prov-iBien, :l)8.tes in
t.er;ine8, Vruchten op Wl1ter eu op Braodewijn, Olijve
Siropen gCafs-)rt.eerJ, Cbs_wp Igne
M Ottt en tJhandon, Uoederer, V" ermout.b van Dauglas
Selve'8tel', zijnde een overheerlijlre urank, Vermouth
Noilly Pra.t echt merk. - enf-. enz-.
1788
SOESMAN en Co.

in r.out en in olia,

Prachtig Pleetwl'rk, wa,arontlcr Presenteel'blailen,

J{ inder-eoslllllles en i)oopsldeederen.

N8d~;~·~i;Ui~hti~~;~~ te bbk~~~n °hii···d~· Bgenten,

Deen'che Boler in blik, GraB Boter DVM van der
LEEU\V, PrO\.-;sien in blik, fleEBchen en potten.-

:L\farmeren PeOllules met loupeill, porc~lejnen Tafulen Tuc,e- en Koffie- en Tueeserviesen, 'Va~dlf~telleDJ
groat mod",l, fijn gedecoreerde Wsachstellen, Kamerpotten metdeksel, CristRl1ell en half cris~!!Ucn C4r8ffen voor Wijn, Madeira en Bitter, dito met slerrctjes,
Sielleu GlazeD ill kristal en balf kristal J Vingergla.zen,
Compotlen, BotenlootjeB, Zoutvaatjes~ compleet:e Deserleeniesen, euz-.

AlsJllede:

BM,KEN vatl aile afmetingen, KROMROUTEN voor
water wielen en Chine.sehe KOFFIEMOLENS; PLAN·
KEN, SPANRIBBEN, PANLATTEN, HOUTWER·
KEN voor karreD eDZ.
-:'"'"' -., n ...,f.-

EN MAKEN

Per laatste Stoomboot:

BAZAR.
Brollzen en terr.-kolin Stalllellen,

Jauvin Handschoenen inalle Nos.

,acrent van bovenbedoelden 11 1) U t. fl n n k 8 fl is made
v~rkrljgbL\nr bi] be8t~'lling! prachtig f:WSBr Brandhnut,
111'1)0.17 en Jl1t.-ii vermolmd.
u
V 0 o!' b 8:
D} aLi e· Lt 0 II t, fan sJlo afmctingen, gezaagd en
ongezBagd, 2elf8 VRll de zwsarBte tlimoneien.

T, C" ..... ~,,·..,..l--: "' ....,

Verseh Appoliinariswllter,

1 ~13

J a l' a n:

sambelbukl<en, {'raclltige waschstell"n met b"iten.
gewOOJl groote waschkommen, thee en kOIIJjkopjes,
waaronder 7-eCr fijne soorten, scija iI' pollen. eD •. en1..
178G
SUESMAN en Go.

P u ike· Bot e r v. d. LEEUW, anorlei Dranken
en Provisien.
1814
B. KA..RTHAUS en Co.

ielteD.

nit

IGel1 fitdul1r Lakwcrk, hC3tannde nit. werk, hand~
8clJocn, omber en fiches dbosjes, Ll~uen in stellen,
Etcndragel's met p ;.} rce1eillen uOt'ajeE, ·Jllpftusch~

BAZAR.

taisie artikelen, Ceintuurs, Colliers, Parures, Brace·

B IJ •.

A. U. BOONEMMER,

D ire c t

[1, f25.~--

per • t u k IJzuen Ledikauten.
1815
B. KARTHAUS en Co.

Hoedell, losse Boorden in groote gortering, groote

STOO~1\·. lIfI.l.

Pas ontvangen:

B A Z A R.
Veldbeddl3Tl

NEl>EHL. IND.

1824

PIANINOS en SALONVLEUGELS.
1811
B. KARTHAUS & Co.

Zoocven ontvangen;
Geborduurde en efl'cn

Eeue nieuwe sorteriug

BcnevenB:

gUDstig bekonu 1 ontvangen b:nncn k,rt weer

ZIlO

en
1792

Blwemen.
Dames en kinderhoedj~R VRn atrO,j eo; flllwee.J.
ZijJeu en HI d'eCOBBO. Damps kO!l.';WJl
Ka.uleu en geborduurdc :lnkJockon.
Fiju OrgaJll.ii{' r.eer g .- ucliiH yOO)' u,ui 's t::lJI haljapon·
nen.

n.,l_ c " 1""1' " ,"

Vleugels f.b,ik ••t Gebr. KNAKE,
hier

St. Nico]aas gebak.

Steeds vOOl·h.anden:
(ieklcurue zijue. B!O(jcs en grenadine.
'Vii. on gekleurd tarlntan.
percale.
netcldoclr.

8angcbracht onder PUHuJ.gierB~ . en SHltls:tengDederen
met het bootje CORRIE, nfkOJeslig van het St09mechip
BARON SJ"OET VAN DE BRELE, ad. ]2 October
jL VAn nat a v i B. De tet·ugl}fcng~r k-s'l op eene
hl'loonirg r-t"ken: n.

Ebz£gste Imopl'telll'S van Piani1:os,

en oDtbijtkoek vall Schalonk"mp.

I{OFFER'r~IE,
Adre. CAMPBELL,

Sneade, Snippers

All •• per laa!ste .toomer. OutY.ogen.
1791
J. J. VAN RUIJYEN.

idem
\rerguld) oxide, - metaRl {In hioodkoralen.
Colliers, bloetlkorasl met rcrgnlu.
Calutuurs" Jeanne d'Ar<.~.
Parure8, blanw, zwart, oxide, en met, gekleurde ateenen .
mSllwe Kinderbolletjes.

Yermist:

EEN

J. J. VAN lWIJVEN.

1683
Bittero en zoete bakaman<ielen,
eD KrentsD per g.w~

Likeur{ll van Wijnand Fokkiug
em;: enz: cnz:

Oeintunr 'Wonijer hBken,
}i'lnweeleu en ledcrcn DamcHtaBcbjes}
M etalen Ceintuura in rerechillende klcuren,
CLlltel s,ines, verguld, Qxide, en zwarte met en zander
porte montre en spiegoltjes.

~

Pel' .Conrad ontvangen:
SUCADEEN !JNTBIJTKOEK,
(merk SCHAI.ENK.UIP.)

schor-

seneloD, BfllBse.leehe KooHj.cs, Peeren in Wijll, Al'pci
fent, Doperwt)eB, WorteltJes eDZ enz:

Sneade·

Zijden Ceintuur koorden,

11 and w
IG73

SOESMAN& CO.

Prachtige glacea bloemen, Amou:B, tr()uwgro~pen
DrngantbJadenJ g(1UdCIl, f.il\"ercn en grocne blaadJcB.

Direct nit Par!is ontvangen,
en heden ontpakt:

B e B () nne n

e~z.

Hollandscbe provisieD als:
•
Gerooktvleesch, Gerookte OSSenbI18S, 6erookte .• alm,
VerBche zalm, Baucijs de Bologne, Kalfs sweBerlkkeD,
OsseolBppen, K.lfsschijf, Ossen·
eo Kalfsgehak,
Kt ulache fricBdellen,

Wasehtafels met Marmeren

1389

O~::::~e:net~:~::::'

VaniIIeOhocolaadin pakken;
Ohocolaad· pueder·· en·· flesllcben.
Letters van Ohocoland en Buiker.
Ohocolaad Sigaren.

o!':!Iotnlllcerll gt"Hleeeheer.

ImioTmanen te bc-komcn bij

J. DA.ENDELS en 00. De Ar, e n ten

Bb.ta\ifl, Samaran~--'. S~erBbaij8.

1776

Stoomv. Maatschappij Nederland.

Holloway's Medicijnen

HET

STOO~fSCHlP

HOLLO'WAY'S PILLlur EN ZA-LF.- Gev8arlijke Diar"

rbee. -

De oonaken de; er verzwakk-ende ziekte .zoo

yerschiliend, en de wijze harer aa.nvs11811 wo veranderlijk zJnde, geven eon yoldoendo redeD vaD bet belangrijk

aantaI. barer

sI8gt(1ff~rs.

Ouder Holloway's

CELEBES,

behandeling, al is de OOf%8ak dez:er ziekte in d[lister-Dis gehnld ""I de uitslag eveD gun8tig ZijD, heb:ij
de maag, de lever of kleiner. ingewanden de ..,tel
van- de z.iekta is, want zijne piHen .met oordeel

K.)mmand.nt

iDgenC)tnOn, en zijn zalf goed op de tijden der on-

derbuik ingewreveo, betengelen de swelling der
bloednteD en regelen iedere ...erkeerde ...erking,
waarnit die .ok ontstaat. Beide middelen werken
rogi&treeks, .tot berstemDg .an het jniste evenwigt
tuss.heD ge...oeligb.id eD prikblbaarheid, ziekelijko en
gelODde afscheiding, natuurlijke eD bnitoneporige losing.
Dooejes PilleD van f.!. f 3. eD f 6. Poljos Zalf
vanC 1. f 3. en f I);
Oheribon W. CALISTANB & Co. ragal A . J. van
der VOORT, PekaloDgan W ..E. H:'-NA, ""I" ARNOLD
en Co. "" OOENABB,. KI.llen J. D. S]'IRR., ~fage.
l&Dg;J. A. ZBI;JDEJ,. 8om.rang GoBTIlAHT .n Co.
DB GROOT KOT.Fl' "" C'" WANN!E, H. C. T.
VAN OORP eD C('. U. L. DE LYON en SOESMAN
aD

Co.

.•.

(H)

c.. ·A.

BAKKER,

zal \"ermeeJelijk e i n d e 0 c· t 0 b e r van Ba- •
[$\·14 near 1\lal"-3eille en _Nederle!ld t vertrekken.
Y 00:' pllSaage ~~lit'n~ men zidt te lrende~ . tot .... ••

de Agenten;
J.DA:ENDEV'; eo

li36

n,.

Botads •. Samarang, ~deraba,i..·.

B.\.IJ;:,~:~"r:;~ deebt.,· . M.evrouw STOW

1825

Samaraug ·18 Oelohn 1876.
A I geme e Dek enD i a~e tin g.

V erantwo"rdt.~lljk

I

"fOOl

de wet::
Q. C. T. vaaDORP& 00.

R"~\l"'...J""~-:-:H~.·-=i~,~~R-'-::-C."'::T::-.-YUI--=DOlIl'A Co.

s.-i

