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Dc plaals van den mensch
in de nalllLll'.

, gog even, 01' dezelfdo wiJze waaraI' naluurondo.·
zoekers te werk gaan als ZlJ verschiJnselen traelile'l

I

van ,,60nhcld H1 de Oilluur"
lelden

I
I

met zekerheid af t~

te verklaren.
Zoonls het veehl gaat Wlllmeer vele zuken te
Wsal' ue mensch zieh .Is het ,loel en het 1ll111- geli!l,er bJd ouze nandaell t treI,ken, dat men begint
delpnnt der Bchepping ueschouwt, kun het weI nwt
met vel'k1,lrmg te beproeven van d,l zaken welke
Dr. H. W, WAALEWIJN.
anders, of hI] 1.al, over ZIJU eigen bestaan 10 '1'01'het meest mgewlkkeld ZljD, zoo is het ook met de
Toen de hemel met zon en sterren, eu de aarJe
lJ.lnd Inet dat dor overIgcschepselon dcnkcnde, tPoll
lwtulllvebChljllSels gegaan; de zaken van het le\'"eu,
met planten en dieren geschupen \Va" was alles
eerate trachten cell verklartI1g Ie geven van zlJn
~le VI'I] natmuhJk den menach het meeat belong
gareed om den mensch te onlvangell; Lot hoofd·
lel'en, van z~n doell en !alen In aanmerkmg ne·
lIlboezemen, emdat ze hem het mee,t persoonhJk
werk del' sclleppf'ng, de mensch trad ojl, om macht
mende, (bt planterr en dieren leven als hl], a,lt ZIJ
betreff-n, zu waren het, w.arvan de oonaak bljna
en heerschappij Ie "oeren over a1 het geschapene.
geboren worden, groeien, zlek ziJD en stenen nls ' het eelOt werd opgespoorJ. Daar evenwel de verHet mozaische scheppingsverhaal is zeker een
hij, dut zu nn dien tijd a10 hij "tot stof terug.
klaring van een samengeoteld verschijnsel stilzwijvall de meest
uitwerki1Jgln van een bekeeren". zal hij een oorzaak hiervocr zoehn ell
gend vereischt, dut de verkbarder minder samen·
,iaande idee,
men zich donken kan. De aarde
Jie vindnn in de "levenskracbl"; maar hij zal levens
gestelde zaken goed te verklaren weel en het sais het middenpunt van de ,chepping, ze is onbeill zioh zelf een af'zondcl'lijk iets ounnemen, den
mengestelde tot ellke.lvondige verschijusels weet tewegelijk; zoo, mnn en sterren hcwegen zieh er
gee>.'.t, (lie hem in staat slclt Ie heerscllen over de
rug te voeren, hat zich roeds n priori verwaehten,
om heen, en ?ijn slecilla daal' om h~hir te verlichhelll omringende natunr.
dat degenen, die ziclt het eerBt met de vel'klaring
ten, de eerste de. daagB, de anderen des nucbt,;
lntu.sehen tloen zieh aan den meesch telkens
Vlln het levtll bezighielden, de ware wetten en
de aarde was doel, de andere hemellicltten zijn
nienwe verschijnselen 01'; hij ziet dat het ecne vel"
grouden er van niet ontdekten. De invoering y,lQ
slecl,18 om harelllwille in het aanzijn gerJcpen.
schijnsel he! g:\'olg is van het . ~ntlere, en .hij erkent , o~be~en.de, willekenrig werkende krachten moet
Maar de narde b niet het vcornasillste. het. einde
Jaanloor dut Iht batste ve!'SchlJnsel op zUlle benrt Ilnertllt III de eerste pInal. voortvloei_n; en dnt de
Jer scbepping is nog "iet u',reikt; planlen en tlieals oorzllak van let eerste moet worden bescho\lIYJ.
haehte!1 willckeuri,; Illoesten wezcn, werd bepaald
ren ,kamen Ie \'oorseldjn, gescllOpen ieder lIaar
Niet altijd ziju de verschijusel~n eehter zoo eenvoudoor het feit, dat het onder7.0ek vall enkelvoudige
zijnen :!.ard, totd:it ciuJelijk de mensch, als het
dig, dat oorzaak en gevolg gemakkelij" van elkaar
natuurverschUnsels nog niet de wet aau het licht
ware als sledellOuuer der godlleid 01' aarde, over
gescheiden en i'l hnn werkclijke waarde erkend
had goLr.cht. d~t detelfde oorzaken altijd dezelfae
alles heer.chen "al. De hierin uiigewerkte idee is
hnnen worden, en de zucht tot begrijpen en vergevolgen lllJeten hebben. Oorspronkeli]k kan de
die, lVaarbij de mensch als llli..tdelpnnl del' sehcpklaren is de reden, dat hij zicll meer en meer
verklaringswijze niets dan cen hypathe,e getfeest
ping wordt beschoU\vd, staande meer in het blj
moeile geeft ue oorznken op te "loren. Het 01"
zijn, die door navolgers van steller lot een theorie
zonder ontler den direclen 1I1Vlo".\ del' gotlheid.
. "poren dh;r oorzaken sl(lat gelijk met het onderwenl uitgewerkt, om eerdt daarna, gewijzigd naar
Zcer verKl.lfll'Uaar i3 een·} zooJanige wereldbczoeken del' llatuurkrachten. Deze in de verschillcn
de behoeften van Jt oogenblik en van vel'5chillende
SCllOuwiog. De- mensch bad werkelijk in ,'fele opde be\'anen~ naar grooUe en richting, to leelcn
l,ersonen or pel'BOODSVereonigingen, tot dogma tc
ziellten macht over het ge~chapene, en hij ],esehonwue
bnnen, niet op .ieh zelf maar in hare versehilworden; want ande inziehten en ,erklaringen, oorr.;ich JaarOln (jIs Leer en mee8ter er over. M:l.ar
lende wissclwerkingen, ziedaar hetgeen eIke wcspronkelijk dOOl' weinigen nRn de groote H1a~~3. metoch was er veel in de natnur, dat hij niet Ull
(enschap zich voor5telt. Even als de staat.1miB·
deg,deeld, worden dogma. al. de lijd sloch!s groot
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beantwoordmg tier groote naag wor,H onverdo Of de volgehngen van hem die Imar

I anderllJk

I

geeft, zooal niet door hem zelf, va or volkomen en
ufdoend verklaard; ZlJ bllJCt, l.etzu cen eeuw of zelftwee of ii, intig eenwen, in groot aanZlen en groote
achllng; maar even zoker wordt door den tlJd aangeto:mu, dnt lcdere beantwoordmg slpclrts een Lenadering del' waarheid ;8 gewee:t, dIe voornamellJk
ten ge\'olge van de onwetendheld dargener;, the ze
kregen. getolereerd werd, maar gehed ollliestaanbaar ,"ordt wanneer ZI.l aan de banJ. Ian de l11tgebreiderkennis dernakomelingen wordtonderzocut."
TaBn werden do nalnurvoor"erpen, zooa!s voor
de hand Jigt, verueeld in levendc en niet levende,
of org.niscne en .norgonisebe. Was eenmanl "at
onderscbeid gemaakt, - en d"ar men van hoage
orgnni3che yormen nitging terwijl men de
nog niet ken de, werd, dit ondel'scheid ZGer
gemaakl, - dan kon het welnie! andel'S
ting van onderzock in het orga:.:ische en in het
anorganische rijk moestan Vel' lIit elkaar loopell.
Dat de beweging van zan, maan en sterren aaIl
mathelllutisclle welt~n gebonden was, <lst eveneens
de snelLeH van een va.llend Hehaam in elk punt
van zijn baun een mathelllat:sche formule kon ,,"01'den llitgedrllkt, dut de sterIde vall het licht afneemt
in tlezelfde reden als het kwadraat van den nf,tand
tot het Hchtgevende voorwerp toeneemt, dar een
lichaam, dar door twee krachten tegehjkertijd in
beweging wordi, gcbracht" zich zal hewegeu \"01gem; den diagonaal van het parallelogram ond_er
de gr.:otto dey bachten beschreven, dit alles waren
zakcn WU!lri11U men spoedig inzag dathet wetten wa.rell,
en dal zij dUB niet ,eel rnimte ove.rlieten \'001' spa·
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soonlijke macht, die boven hem gesteld, Illet hem
Landelen kon naar goeuvinden, en die bij tlie
handeJiogen niet aan uepMlde wellen gebonden
was, die dn, wOlek.nrig bare macllt. lIiloefende.
Een _zoodalllge wel'elJbeschollwing bev:lt een
eerste poging om datgene, wat in ue nalnur wordt
waargenomen, te verklaron; verschijnselen worden
gerangscbikt en eene oorznak wOl'dt er "001' aan·

I
'I

I
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to.sland t.ra~ht '1'001' te stellen in zijn ver;ehillende
phasen, om dan de oorzaken na ie guan, die dien
loestana in het leven hebben geroepen, evenzoo moet
hiJ, die audere natnurverachijnaelen onderzoekt dan
uat,,;ene wat men samenleving noemt, zich oen
ol"erzicht trae!Jteo eigen te make!l van de vormen
waaronder de natuurkraehten zi"h nan ons vertoonen, om daaruit ten "lotte het groote denkbeeld

tijd lang genoeg kon z'in, vindl zijn '"erklari;gggrond
daarin, dat de n"tuurwetenschappen, nag gebeel in
hare jeugd, werden ter zijde gescl!oven. om nn een
sIaal' vnn ceuwen slecbls betrekkelijk kort vo,)r
onzen t.ijd. tot e~n nienw leven te olltwaken. Profe>sor Huxley in zijn "Evideneea as to man'. place
in natnre", sprekende over de verk1aringen, die met
betrekkiag tot het leven beproeftl zijn, zegt: "le-

.

Het korut er al heel weinig op aaD, hoe ik sta,
of hoe ik kijk/, herneemt hij koeltjes. ,Het is van
maar belang, te we-taD, hoe gij nan.r huis zult gaan."
Ilk wit wandelen .woale ik ben,'; roept zij met
vastberadenheid 0p6pri:·,gende; .het zal eene gepilBbe
boate voor mijn g brek &&n 'feratand zijn, en gij zult
vooruit gn~\lL Ik wil niet, dat men den neue VOor U
zd optrekkefl, wanneer men u in gezelschap ziet van
zulk een "oorwerp JlI
• Dat is een zeer waarsc.hijnlijk gevaJ, niet WaBr ("
antwoordt hij opger'Jimd lachende. .Neen, daD denk
ill: een beter Tool'8tel ta kunnen doen. Ret valt mij
do.ar ill;Bt in, dat cene oude meid van ona niet ver
van filer woontj hllsr h'.l:sje is Diet meer dan drie vf
vier velden VBn hier galegen. Indieu gij daarhe~n

Esther.
(HAAR HET EH&ElSCH·)

Hat woord /I ounoozeP' werkt ale eene zweep en
sporen op Esthers verft1l&uwenden moed. Zij wijllt
eenige Bchreden aehteruit, ten einde een klei.lCu
aanloop tc nemen ~n ZO'J den 8j rong te doen.
.Zoo hardnekkig als eene beeldspraak op den o<'ver
van den Nli' n' merkt Herard gelalien op, terwijl hij
het gezegde van Malapr•..Ip aanhaalt en zijna armen
over elkauder Blut.
Noch de aanloop, noch de verscbr.kkelijke .pr->ng
dien zij neemt, baten iets. om MiBS Craven voor het j ,:i~r~~:~.l~&n zij llWe kleedereu in Eene minnnt voor
lot to beveiligen. dat hare hardnekkigheid ell de. vergelijkender wyoe geeproken, kortheid van bare be.nen
n_DthOeorrhhl.earllmel~e·toglie.noeon".~.enV,al'-_grewd,.ly;1••oli zg',.cmb8.aeketr' gneere,.mngt
.I'.ItI
u
"..
LoU.,
onvermijdelijk malten. Zij .pringt tekort en .alt voor·
gevo61t en 'huar boofd I.at hangen. Ha~e }'pC.D
o,er op den ,natten oever; hare lavendel·kleurige hSlldw&sruit a110 stijfdel vcrdwenen- 8chijnt, kleeft aan hare
• schoenen ,graven cr zich Btuipachtig i~t en zij 8partelt
ledemat~n en doet hare vormen te naauwkeuriger
m.t harebaener. gelijk d. vi ••chen in d. beek.
uitkomenj het water druipt in duizend kleino water... Hij i. in een oogenblik aan hare zijde, tilt huaf
, .. lIen ~n riviertjee van haar af; klsPt klap, alaan hare
·zaci,t op .en l.gb bur neder op bet gr..... or niet fan
enkels by leder-en atap, dien zij doet.
denkende, hoezeer zijn jas door de nanraking met den
modder b.zo.deld wordt.
"Ik hloud het er voor} da.t gij cr genoeg vQn lIcbt,
tint gij mij medn !::,T61h)men hobf', om te wandclen';'l
• Welk eene zottin waa ik !" roept zij bartstogtelijk,
merkt ziJ nu "rij epijlig op.
terwijl .ij tu••chen groote klis••n bladeren n.derzinli.t
nTh houd hat- er YOOfs d-at gij uw bekolmaL hebt ,'iUl
en -vAn sehaa,lllte niet woot" wur zij zich bergen. zal.
8100tje springcn/-' a~ t~o~rdt hij droogjes 1 en dSBn1p
1St. Jollll acht he.t hard, met hail!' to kibbelen, cn
wandelen l~ at atibwijgende vOlJrt} tot zij eanc kleine
hondt .iob usa.om. Btil.
g~wilte hut bereiken m<:t hur stukje aardBppelgrond
• Waarom lacM gij mij det nit F Waarom beBpo!
en hasr p 1ekje anjelieren t gOlldabloemen' en riddcrgij mij, ,n~et [1_', gut ,zij ,heftig voort; ~ waarom zegt gU
sporen - eene o&$e van bebouwd land tll8B~hen de
niet, .rat gij er seer blijd. ow lijt, en dat i!r Let
wildernie der weiJefelden.
dubbelen dwlfrB verdien? Ik kan &an U zien, d.t
St. Jobn klopf.: &an de h.tr geopende deur en etef-kt
gij daa. InBt in bebt, en ik moet b.k~DDeD, dot wo
zijnboofdn.... b,,unen. • Zijt gij t.6hUiO, Mrs. Br0wnP
iete beter .ou· .ijn. dan der als eon .tok of .teen lie
Uoeg.at het u:" zegt hij met dje rondboretig •• vrillU_~'D!", •

7",.

der zich rekemchap te gcven van het
Jot organisehe yoorwerpen onderworl'en waren fian tlen
in,loed vau kraehten, die men slechls iu de anor·
ganioche natnnr aannam en die men gl'heel Il"at"
dat gebied verbande moe~l men, 315 men wilde
verklaren, andere hachlen in het oanzijn [.<lepen,
die uitsJnitend de organische natuID', en dan nog
wei min of meer willekeurig, iustallllhielclen ea verI

'\"~rborgen

delijke stem] welke maakt, dat de pachters op Felton , I Een geschenk v-an Manchester,"
0ndar
weIischen, dat Sir St. John in. de pl[1s{;fJ van Sir ThfJm8B I tallooze versiersels. 'an verguld8e.l. Hij etreelt de ge·
mogt regeren.
streepte kat, telt de zijde-n speIr, die san den zv~der
• Vrij weI, dank u, )fr. St. John; ik hoop van u
hangen, wandelt nssr de deur en be~ehou'ili't de b-!jen,
hetzelfde, an. tw{)ordt de a::mget'pl"'ok.:ne personen, terwijl
die in en lli~ de deur ,-an hare strouijen huizen k. rui·
zij met een vNlijk rood ge7.iigt en eell8 groote wedu·
pen] e~ de hcht kaitanjebruine HIlweelell SpaaDt:C'be
wenmuU!:] die met elkn.nd. r in contrast zijnJ yoor den
kerB, dIe lange de randen der paden hare ronde bl::i~
dag komt; .hat is lang geleden, dat wij u dezen kant i deren en donkere gez:igten russ!' de knieihl der G~am·
bebben zie-n uitkomen."
ro:z;pn opheft.
I'Dat IS ook zoo, Mrs. TIr, wn; maar ziet gg, ik: ben
Terwijl hij daar zacht staat te fiuitell en!c pCill~
acbter de pAtrijzen geweest."
zen, Toogt :;ich iemand bij ht~m nan den ing3.ug "an
de deur. Hij keert zich om en aantlchouwt Esther,
, En Sir Thoma6 1 ik hoop dat het hem goed ga&t,
Mr. St. John?n
bedeesd, me~ een beichaamd gelaat, geheel g~met-a.la. dank u!"
morphoseerd. Tot verbazing Ull .Afri!~ Browl! heeit
.En Myladij, ik hoop dat 'ij gezond is III
z:ij het graotmoedige aa!l.bod vall haar best zwart zi]·
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J!J&. dank u/' vaIt St. John haar o.ngeduldig in de'rt'·

ger', maar verkDl11t i., - die .aaa.re!lbo\"en Toor een6
vrouw van drie maal hasr omvang beltemd is, Zij
heeft bij voorkeur- et'n Kor-ten, d(.nkeren, half linnen)
half -.-{,:len rok genOnlen en daarbij een :;.eriDgkleurig~
katoe!l.en jak geko7.t'!l,. hat,welir, omdat er -geen stijfsel
in is, zi~h naar haIl! tengere t moUlge taHle .kan
echikken, Hasr h-'1ed had niet in de lcrwoesting 'fan
hare anJe.:rc kl-eederen gedeeld, IDD3r zij heef); dien
afgeset, omdst hij de l1a.rmonie ,van bur kostuum
bedierf.
Sf:. JO!_ln n~mt haar eenige oogenblikken met de
\.lOgeu op, kijkt op'A"aarts fan den rok naar het- jalr,
en benedenWBorts Tau het jak naar den rok, -maar
DC lUt een bescheiden stilz.wijgen in acht.
.Staat' bet lOij g(!e-J:" vraagt zy eindelijk met- ~ne
h:ud~ng, -r-o~je ,ijdelheid \"errsden moe-at, ,'Y••-rom -t&gt
gn mete t
- - I Ik ben pa~ in twe~ of. urie- mijner' opru€'rkingen
'4)0 ougetuk,k-ig g,""weest," herneeult hy, met e.tl'nlaatB~
tell blik. op d~ londe, b:oot" arUlen, die b: ..nk "'tele
kortebtooneD mQllweo roor den dog )comen. .dat

de~

terwijl hij dell draad harer gndervragingell doorbreekt.
Gij zict, Mrs. Brown, dot deze jonge dame eell
ongeluk overkomen, h.; zij is in, de beek getuimeld.
Zou:-ij zich cen w~in-jg bij nw vuur hunnen droogen( 1)
!! He~
mijne lien~ miss, wat ziet gij er uitl JJ roep
MrS'. Brown uit, t~r'tlfijl :r.ij rondom Esther heen wan
delt en haar- met nieuwsgicrigh~id bekijkt, z()oals zij
daar als ei"ne arme z8:ldarea Tlak aclter Gerard iJbat
te k:Bp'p~rtandeJl" • Wel, gij hebt geen droogen dra~d
san uw lijf: gij zijt cen en 81 modder'! WJ1t gij, 81s
het u belid'r--., Baar binnen stappen P"
Mrif. Brown en &5tber nrwijderen zich naar eeut'J
binnenkAm~r" m de -natte kIeederen uit te tl'@kken
cn die lijdelijk met ~llkelo etullken uit Mrs. Br~'i\--ns
garJervbe te vt'rw 7::'selell.
St. John blijft ~n het binnenver!rek, kijkt naat d~
kl,)k, ae.hter- wier, wij'zer,'Jlallt een !"ond porselciTIen
lQaauge1.igt gluurt, noo'mt de pronkkopjes V!W de l&':\~
lei. in de h....d en lee.t d.opliChriften; .Voor <ell.·.
goeden jongen," .Bone godachtonis ran M.lforJ."
•
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meening te ~taven,ende strijd¥J1~an QOkniet
GIS'l'm1l1NAVONukwalllen me rij~e~OPd~n
zijnemedemeIlilClnen ookJl!ahnndood noglaemgwil.
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groot
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verdadigers
De .,J&;..~.l',Me
Randoe_ie
..'.ed..... / d!,
reglement
begtf~_.--.i..L
vllrdedigeraZijn, ()l'Ode.hij~behbe& ~bet beaman .w~ek_ nit, .dooh bemorkende dntzg~.e~lI,:!:a .het mld-:~ ._DJOgJA.JDe GareCB1I.Poeas SiB weder aehter den
.den vanden weg .bleefh~~d~n, .bleld hlJ!D· Met . mgT !14iege'llrui'keYg"keeemntmiirtl;o,t-Ocbteu'met
'\E!lrdedigel's blijven.vanoude toeetanden en denkwoe.lenvaartk~1ll het rii~l1g van .den ~~M., ,g""ela~.¥ de
&ullenstroepenen het
beelden.
legen het andere
me" olct.· gavo]g dat dlt, ¥tBle
illi'pont.fiCllllI d.
n . van.oflicieren,
De wereldbesQhOflwing, wlmrbij de at),rde ~IB va.t
(do wagen ..n den Heer .TJeen-zW<'nking . maakte
~te~~r~ en . S i t i J i i n g i l , het
en voOrn8.am8t9 punt der Bcbepping werd bescbouwd,
•
te .lII1nsten . en.~
en een eind weg in tegengeatelde rechting. w6Jid mee :dIM blJ ~ Real
heeft voor goedden. gena.deslag gekregen toenmcn,
geeteurJ.Betrekkelijk isalle. goed aigeloope~
'-=e:le!~:o::e ..... \lo:::rf,:l: .~~'~,!le::~~ .
betel' bekend geworden lDet. de he.nellicbllmen en
tl'j!kken van duizenden Ja'Me". welke. OllBfseheidelijk
de wetten '.Vanraan zij onderworpen zijn, ,de be we·
MEN s01lRIJFT ODS uit Kendal:
da.r....uverbonden· zijn, behQoren wedel t~t het verleden •.
ging 'deraarde zelf had leeren kenflcD. Wei moes!,
Onze Assistant-ReBident boudt zich drul< b..ig,
HoeveJe)ldandcT8, en,~ dnarondel", ook -'oDze hnisbe_
met het onderzoek naar de handelingen van den
voordat deze re8ultaten,
die lllet den. godsllienst
dienden, etekell 7. 'e~ ~ij zutke, gelt'gl)nheiJ in schuld. n
Wodono van Bodja enheeft reed. ve.seheidene laken
strijdigwnren, algemeen
werden erkend, eon bef
' niet m~~ het doel eUeeil', om z!ch': eeri aangenanieit
tot
kiaarheid
gebracht.
tiga strijd gestreden worden, JDaar de kennie, die
en vrohJken dog te bezorgen- of met llUn bests pnkean
te p~onkeD, neeD, maar ('ok om offeTS- te brengen aan
macltt is, behaalde ten slotte de overwinDing, ell
SOERA-BAJA. De 1.te I~itenant der infant.rie
bu·n. priesters en kaboem., welke "Ij pitr"h nomen.
de waarheid werd recht gedaan. Wa.s .dns ook al
Half is aRn de cholera overleden.
N.iet zel~en worden boismoedtrs bij liergelijke gelegende narde met hetrekking tot de andere hemelliclta.
- Met leedwezen vernamen wij, dat ouzo geachte
hltl~ lostlg ge.valle:l om vODrschotten, terwijl vela buisregent albier, . Radhen Adip.ttie Pandjie 'l'j"kro Nege"moon door het grootste dcel vall hdbediendenmen een grooten stap geda:.o.ld, de mensch bleaf 01'
goro, lij gelegenheid va.n het nieuwjnar geen recoptie
pOfaoneel nngenoeg verlnten zijn, d~t 'met verluf' gaat
die aarde het hoofd, de vertegenwoordiger Van de
heeft kUDtlen houden, ten ge·,·olge va.n het verbonwen
o~ fecst te vit'J'en, En dat juist ie bet d.t menigeen
godheid, en het scheen alsof hij dat standpunt tot
zijnel' woning. In het. begin van Se!Jtember had de
hmded en waarom een ieder altona: blijde 16. zco
Bannemer, de heer P. van Drongelen, m<:-t het ~eb\)uw
diergeHjke dag-ell B,htcr den rug zijn. Dooh Boit!
bet eillde der ongen wu blijven innen~en. De vrije,
niet aan partijbeJnng onderworpen ...vetenschap "et
~~~; :o:~~n :~~' ge~::ecd. O~~~b~re~s ee::b~ie~n~~ett w~,~~ ~e~B i~n~u t:e~:::~eZr::.he~B ~~:~~e~j~Jk')8 ~~n~: ;:~~
ecbter baren wag rustig voort, en de wnarheid
ken spoed fn soJiditeit OIlze geachte icgB-r.ctenc, de
- Van eene Du.burige o-derneming ddT 19 de7.er
hoven de traditie stellende, onderzoekt zij oak de
heel' Schrok, zijne gebollwen .u.fleved, rijst- bij ODS {1e
schrijft men ons het navolgenJp!
vr -8g onwillekeurig, waarr)m bij publieke uitbcEltcdifl~
¥Gistereu wertl,.o.lhier ee:h jnmun naar de boofd.
plaats die de mensch in de natuul' inneemt.
gen niet bepaaldel~k gestipuleerd -wordt, dat al1eeI> .tij
plants verl'o{!rd, (lie bij zijne p(lgjng om ten koste van
Ais wij in. het kort de uitko=sten dier OU1el'mededingen, die de \'ereischte bekwBamheden ber.il-ten .
een/j andere goed een yrolijk ni€uwjJlsrleest te viereD t
zoekingen nagnall, rijst dadelijk de volgemle vmag
Tcgenwoordig neemt iedereen gebollw-en san.
da'l-l'in door tijdige on<dekk-ing n:rhinderd en door
- Zaturda.g 8vond gaf de Societeib /Ide GeteHigzijno zachtaardige hmdgellovt Gp !.oodanige wijze toetel' bcalltwoord.ing op:
heid", bij gelege.nheid -van haar eenj lrig b€-sbumJ een
get.akeld werd, dat hem ZO[) nil~t \'oor altijd dan tocb
Moet d8 mensch beschou wd worden als een w07.0n,
the dansant, dat door een grOQt aant:il leden en us....
in geruimen t.ilt de neigilog tot COIDUluull!!me zal zijn
dat op zichzelf staat, d. i. in geen ander vel'iJanll
mes werJ bijgewoond.
uenlJemen."
Het ge-bouw WBa eBnvoudig, doch zeer net gedeco- De .KDpitein der Chinezen, die jaren geleden
tot de oIllringende llutUUI" _ dan dut hij mac::t over
reerd het bal woe geanirueerd en duurde t-.)t laat in
onder het be.il.tullr van den v0rigen residenr., gelden
die lil\tum beef!?
den nacht.
\'an zijne geme€'llte had bijeeng{;braclit om een bede·
(lrordt vervolgil).
De pre8ident herdu.cht met een enkel woord het
huis op de nieuwe begraafplaat!3 of aentiong ulhier te

snderden.Te !Qochene» .~ .... het .,e,?,M.I'elc-,lI~~dat
organiBohe. licli&nteulll\ll . ~wasrt"'alIt.tnlZ·lIllder.

noe.~.,

~,......t.~.

ga.

w,)rpen zijn" en dit in sanmerking ganomen,

laat

zj"h reeds· veel verklaren. vande· dualistisllhe be·
8"l;~uwlng, die nog . bij velen met batrekking tot

genover hen, die de; schell den de hand

POS'J'KAJ.",,'l'OOH.

stl'ekken OIU hem te helpen zich gelijkvloers te
plnatsen met de andel'e lel'cnde wezen., wei aan
hun hoofd, als in cen bepaalcb richting de hoogat
ontwikkelde, mHar niet als l,teer en meester, tot
wiens genoegen al het andere is voortgebracht. De
oudheid del' traditio en het feit dat ze min of llleex
gewijzigd bij aUe yolken bestaat ell tot laerstuk
geworden is, !tan zeal' zeker nooit als bewijs geld en
1'001' hare waarheid, dn"r alles Wilt bestnat blijft,
zoolang gaan kracht gcwel'kt heeft die het kan
veranderen of vernietigen, De stnelie del' natuur nll
lweft or tot voor betrekkelijk korten Hjd weinig of
in het gehee! niet tee geloid, Vl'etenscbappelijke rewltalen me de ie c1eelen, die lijnrecht in strijd zijn
illet de conseqnentio vM het pbilosophische systceIll.
uat het waugt onbevoegil uitspraken te doen over
anatomische en

Sluicing dar

n1iulr

durren nit·

ii: WBt-lIen. ~an men

tach het reeiJt van
over natuurverschijnselen
toekennen 1l,3n een svsteem. dat, zander de eerste
gl'oudslagen de llatuu~weteniOChl1ppen met eene kennismaking te vel'ceren, zj~h uitgchreid beeft totdat het
meende in elk, dus oak in wetenschappelijk opzicht
de wanl'heid le h~bbcli? Vele verdedigers van dllt
stelsel brengen krachi-ige Le", ijzen bij om hunne

jnarJ waBriu /Ide Gezelighoid" werd (lp;;erig-t~ bragt
hulde aln de oprigteors, omdat zij het waren die ... fln
eene reeds voor la.ng erkende behoefte arm een tweede
Societiet en gezellig verkoJer had den vQorzien, bBtuigde den dank a!ln allen, die tot de feefli\'ieriag hebb.-ll
mede\'ewerkt en rnzonderheid ilan de dames Toor hare
oplmmst, welke toast met een ua.,-erend .Le'le. de Ge~
zdligheidJ' werd toegejuicht.
lie ruet was tot circa half drie ongetit 'ord gebleyen; de leden gedroegen zich uitatekend.
Teo-en dat UUT echter kwamen de offi,.llt'ren Yiln de
land~8~t- B. L H. M. en T., de . scherpsklel'k~n K.,
tijdelijk geplaatst bij den onder-mLnd'lllt alh~er en
N. N, wiens naam tot dUBver nog Qnbakend IS gebleveu, benevens de heeren V. en I.I de rust ver.:!to·
reno
Deze heeren wilde"l met geweld worden gi'i'ltroduceerd en tot het f~e6t toegelaten. De c!)lllmisaa-ris
gal' bun beleef.! en duidelijk to kennen, dat nan hun
ver-toek geen gevolg kon worden gegeven, omdat- het
in strijd was met het regll!-ment der SJcietict.
.
Zij verzochten desniettegen5tA9-('.de Om daarvan af
te wijken, doorditln zij offi~iere!l Wa!'~n1 wuarin oak
niet wer i toegegev-en; ook op grond het ge:m rrm van
introductie meer was.

Salllarang.

metbode, waar het 't ondel'zoek van organlscbc

strekt het zioh oak over het dierell1'ijk, en wel meer
in It bijzondel' over de hoogcre dieren uit, dan
wortH de tegensbnd he[tjgCl' en heftiger, toLdat ten
sl,Ate geen llliddelen ongeoorloolli Echtjncn orr: onuerzoek tegen te hoaden. Dc rellen hienoor ligt
Yoor de hanl\. De mensch, het mithlelpuut en het
d021 tiel' schopping, worelt 01 meor en meor in den
J~Ting del' beschouwing-on opge.TIome.n, naarmaie het
onli8t'l.oek zich mCGI' over llan hem verwantc wezeus uitstl'ekt l en (k 'p'ees, nBcrgerukt te wOI'deu
van bet voctstuk wunrop hij zieb zoif geplaatst heeft
in ziJn eigen !luluur, on wCl'eldbeseilo1!wing', die
b'll'Q heiligbeil! to dauhn heeft voorn"rneJ~k 8all
den bngen tUd gedul'ende welken zij bestaan hoeft,
doet hem maar al te vaak onreclltvaardig zijn teo

!",.~.~~~.f'J'
f'I. ". .

SA.MARANG.

Enge18~heMail

via Batavia)
Riouwen Singa.pore.

In de maand November den 4 en 18.
• December den 2 en 16_
}..ranscheMail via Ba.ta-vin- on Singap(\rc,
In de maandO.taber den 30.
• November den 13 en 27.
• December den 11 en 15.
Her uur van sluiling is steeds des nami(ld.s.gs te 5 ure.

Inlus.chen wardt rum belang!'ebbenden
ook op andere dagen hunne brleven Io.an
toar te daen bezorgen. De doorzending

vr~

golaten,

Let pustka.nheen .teeds

pl.ate per eerstvertrekkende post.

I
I

Is GOEDGEYOSDNN en verstaan:
Krachtens IDagtiging des
Koninga, D3.et wijtiging
~t .... t.bl .. d
1.872 M. 80
opgenomell tarief no. 46c van het algemeen reglement
van administratie YO-Jr de landma.gt in N ~ ~erlandf!ch~
Indie, te bepalen, dat \"oor clkan toegestsllen koeli in
de keuken. en kapementen tee BuitenEorg (B,.tavi.) k.n
worden betaala ;' 9.- (n'egen gulden) 'eo maand •.

in wover van § 7 van het in

Is

GOE:DfiEYO.KDEN

en

de~a~~~~~er v~.g~~nH.o~~e~-~,r~~:dJ:ar:;~t ~:.!:~~~~u;:~
zijnde, \Veggeloopen is.
Nasr wij varneman, h~eft de directie over hU'l on·
betamelijk: gedrJg aIs ma-nnen van eet rapport Uit.g8-

Met uitbreiding _an het

likateur

bepanlde b-ij

artikel 1

een

der dienBtlClende R-:wmsch-Kntholieke

geestelijken to Soerabaja.
VOO'R

EEN TA..LIHJK

l"lT}J-L-T-E-.K-W-e-rJ

gisteren &vond

.la fille de --,-lIme. AlIgoP' Voor het laalst
op~eroerJi
talrijke en krs.chtige flpp~nud:sBemente:n. ganll het
duidelijkete bewijs dllt lllen ten zeerBtEt met de uitstek"ende uitroering der 1ieve opera tevreoej. Was en
geen wQnder, daaf deze, v-oocal gisteren
avolld, met
~eer veel entrain aespeeld ~--erd~

Wij twijfden niet of do T.l:'oup~ Fran y l.iS8 ll'Ope.
rette, zal DIJnderdag, na ee-n ev-en goed hezette ZD.!.l
be-sluiten, zic.h DOg eenigen tijd te Satn8.l"ong op te
houden en nog ee":e reeks van voorstellingen gcvOll,
Wij maken onz'~n lezera bijzonder opUl.erkzasru 0.2.
Of dll opera b\.Hltre: .La VOl-U-8 i7lJ"id{';le" waarmede 8. (/.
Donderdag _anmd de abor:;.nelllentBvoorst~ll!llg('u fen
einde. nemer!.

Vd.n

I

SOLO, 24 October. - Verleden V'tijJag avond is
otn6tre~k8 half djf, t~ Kedoug.. Kvppi~ het lijkj:l van
een kin~ in de Benga.wan \'oorbij .g~dreY~n. Vo feus
den berlchtgeyt!r W3:,l net met talteuook a.:m hand,::n
en Toaten gebonden en had het eeU steen a~n dt=n
hahl. Ouderdom eU kunne konden niet geconstnJeud
\forden. Toen het lijkj~ dreigde han \'\.'41 ie I3p0t..le-n,
werd het doer eell l~ndgcll~:)Qt we~er in dit;~pw!\t~:
gegtoo~en. Do;, m~n 'WIlde lisler met -. als getmge:. ~lJ

~taar};_~tc~, ~~fer~rr:~

N. I Bark B3C1.' St'ch AbJnl gez. MatdiOra RllCh~
him lhroedjier \·.an BJ.ta\'i1~
N. I. St. Bandt! gez.
Singapore.
Eng. Bark Kunko g~z.
\'an Honkong.
A
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SOEHA8AIA.
0 m e- U B C' he pen.

g e if.

W. Cb.,Jpard, Tan
gez:1g" J. Grilliicb:

.1

Y ur t r

0

k ken

8

e h e pen.

A Ille,ik.

naa.r
t:

llaal'
f~l'l g.;'zagf. J.J~

R.ichard Greetl,
V e r t r 0 k ken pas sag.

ke;t~~l::;:' :,~! ~ee ~ij:\~:!rm:~~~~ie::'ij~;~l~u:~
ya~!: fsfl8;a~~, ~:l~ ~~g~::~~:r:~~~~~~JXk~ e~htcr

neg

stl-eds bij menig ingezetene -in ilerinuering ziju, bet
beura\'en oak weI ~nt te wenBchen QVi;}rJiet; lllt\ar de
to:Btand zoosls zij llU i8, dateert VAll den tLid dat do
heer A. A. M. N. Kenchenius is, die als hij ko~ bet

andere, gew-asrwordlngen '-OOr vrouwelij'lJ-e l'r~te moet~u pluta neme!!.
.Be-r-tI'p mij nid voor ik het verdieu y -"'" zegtaij mt"t
I:en tlaanwen glimlae-b" ,Ik: wit. u tro~_-1oZij eindigt- haar Tobin &ao aline bo"':s(; ..
1"olmaakt g91uk dnurt in
wordd I1o~it lang.?

d·....

enS ~ h e pen.
tJec\ 1[p..home-t bin Joesoe

g07,_

on- ze doaden w'J!'dt gebtinddd, Q.)K die klachten kUI.!lle-:t
to Solo helaJl8 niet uchh:--rbiij,'en. De t'Je5bmd dD1ll"-

Diet langer) en houdt h.ar nu ale in vel'fltooijing taet.

De· woordenboeken van smut en

I

~:ge~~~~·~C~:~ i~Jl:t;:

zulk een ; houd en l1 van den grand op te T&pen. lk
m(Jet de cerste of nlt'ts $ijn. fie!! ik de eerdtrr"
: - Neeu]' dat zijt gij niet-.;" anl-wuordt z~ u~ Etelligen
tuon. Zijn gelaat \'ervalt1 zooalil h-:;.-t m~t dat fan

van leve;:alu8t,

0 III

yerdachten reuk, ~n
du veiilgheid 'n dl"ze
gewesten rergr00t t is iete wnt- men zeer moet betwijfelen.

N og geen a n t w o o r d . ,Indien gij mij dezen geheelen tijd ...·oor ,]on gek
geboudcn hebe, mogt gij te-D. wiuste weI zoo heleefJ
ziju, mij dlit. t3 zeggen/' -,;o'er-voIgt hij Inet eene ZOi}
strenge, koele stem, dat wroeging, bede~Bdh.eid e-n &\lIe

he~

A r.. n g {} k
:K, I. Fa ' k Oi3illanlc

v~n SalltielWDOlL

z~er

dan twee Be-couden; op het einrte non dien
tw~felt St, John het flIitwoOrJ. llij zet hanr
eind van hem f,f, opda.t li!j vrijer .kullte
.Esther." zegt bij, ~ik geloof half, dat gij
neeS ~j$" zeidetj gij dacht1 da.t ik van pIlm was: u
verwijten te doeD; en ik bej!;pf:ur" ~lliet een hn1,en
glimlachJ ~dat er weiuige diI.!gen rajll, ~ie gij niet
wildet doen of ongeds.an lu.ten, om b8straffi g te ver~
lllijden; gij zeidet bet niet ZDO tchie:ijk? 811$.~f
0:verheu!:!d over Wluut. Ik weet, dat gy mlj
dria waken gekend hebt, dat ik niet bijzonde!'
ndijk beDJ yooral bij nouweIl} en dat ik Inij Le
altijd het mins~ moge1ijk in ~ijn ~oor'deel Yer.tolJII.
Alles wat ik VlLn u smeek, 16, mlJ de l\;aarhe:J te
zaggen: houdt gij van mij, of nietp'·
,Ik: houd van u."
,Houden ia een w(}ord van I.eer bctrekkelijke beteekenie/ T 'legt hij met eene ligte Qnge~~IJ.ige zalll!-u,
trekking van tijue wenkbraauwen. .OlJ hC'udt ,AD
~tr8. Brown, geloof ik, omdu.t zij uwe klee~cren _gewBaschen be eft?"
"Ik hond meer fall u dan V&!l Mr~. Brown:'
eDat betwijfdde ik n-i~tJH a.ntwoordt hij lagchende
I waarschijnlijk
houdt ,gij u:eer v;:n ruij dan \'Dn Sir

Hand in hand d,renteleli zij &1 door do rijke, dfJDkere
landstreek., Bet is duistiir J maar niet zoo dUIB!er} of
:dj ku'nnen zien, boe, hunne donkere cogen t-egen
elcsnder fHkkeren; iIi bunne jonge, volle aderen tintelt

I

uoor den ,e:iLoon achterhaald -,'m thail opiutll; kOtllon·

van genoegen zijn zoo onvc>lledig, dat ~e '~au elkat:der
leenen moeteIl, OUl du b o-ogste hoogte en diepsle
diepte der guwaarwordingen uit te drukken. Nu:r;ij
door eeuo la1.n gaaD, wll.ar het hor,ge ga.s ell do tli~t:}
heggen l"an hngedoorn het reeds nacht maken, :8trulk'~'lt
}~Bthcr OYer foen ~teen.
Bet vo]geude QQgenblik valt
zij in zijne nrmen en kust hij has:- herha..aldelij~.
"Esther, wilt f;ij met nlij tronwenr" "-ra!lut hii iu
een h8rtBtogt~Iijk gefiuister_ Hi} vergeet een: 8ie:liika
bC6~'hrgving te gen'u van b-etgeen in heu:1 omgllnt:;en
b("tigt dood eOll\"oudig de 'W"oorden, die zijn hart hem
int;eeft.
'Geen a.ntwoord. Aandoeningen, even vertnengd ale
sterk, stulien den doortogt van bare ste-.:n ~ Juist hier
cp het toppuut van &aligheid een toppunt Z'lO hoog"
dat z~ naauwelijk.s had durven hopen~ Gait dDlIrtoe ;~
te khmmen - fll~ert de gedu_chte aan Eob en zijne
wanhoop. Hare elgene oprnerklngen OD1trent het 0'ver.a!andige van bet kU88eD' eene gewoonte~ die
aIleen aan wilden past, en WS8rvnn zij zelven een
grooten af1reer heeft,,- kotne-u bij 'aar terug lUet een
dolkBteek van wroeglug.
Wilt gij niet?lI vrJ!sgt
~t~ JOhD~ de
reden nm
hsar stHzw:ijgen rerkeerd be-g-rijpend.t Xllet CC!l:e !tem
wliarin de uiterst.J vt'rbazing~ diepe onb;teltenis e,;
smart in gelijke hOClveelhede-n \~erLlengd zijn.
J!

(Vf)Tlte:t{.)

de ,an Balie,

VBn

het besluit ,all 3l """art 1858 no. 1'7 (St"atsbl.d to.
3G), Ie bepalen, dat d~ re .. ideutie Zuider- en OJ8tcrafdeeling van Borneo tw-ee :ma1en'6 jaars ward!; be.l,ocht door'

doen bOllWeTl, welk week rt:'ed~ lang voltiJoid bad moe.
ten zijn, doch wno.-rnlln ter nnuW"erTo~d b~gr)nnen Ie,
blijft tat op den huidig-en Jag DOg ateBd.s weigerachtig
om die gelden aan r{'d:th~bbt;!ndel] te reatituceren
noch om een anm'-an: te ({'Jen rnaken met den bouw
van dat bedehulf!. l"e Chillez~ll illOppel't:ll onder el"
.knndar dat in hun burgerlijk lel'e:l het onbr-schaamd
of onbetameJ-ijk r.ou genoemd worden, ala iemand van
het hem tQevertrollwde geld g02de eier maakte en zich
jaren da1l1'\'an bediencle, zonder er aan te dr:nken zijne
be-lufti;;'l t1;l ven·-ulIcn of het gell terug tc betalen. Te.
<T"'Lo\'er het hoofd hUliDer natin k&n of m"u werreDS
h~t lliet guedlu(lp.>ll "an dien8~ fiasnci.eel "';~der;er1rt
van. <lergeliJke k·.ndircat.ie echter geen sprake zijn.

br~ :;:de:e~B ,:~~a~ret-: ~~:::n:~:!

,"erst1'l3n-:

ik bang ben I er meer te maken.':
,Gij behoeft niet Denee.d te zijn, dat gij mij belecdigell zult, wnnneer gij mij zegt, dat bet onwelvoegeHjk is," zegt z:: ernstig- - rjuiat het tegendeeL
Ik'l _ gan.t 7>ij vrij onteHeden voor - ,denk, dat het
mij te goed kieedt J dat bet cen; kleeding ia, wBarin
ik had maeten gcboren worden ..Miss Blessington zou
7.ulk een kOij,tuum in het geheel Diet BtaQ~.H
St.. John harBt in lagche!l uit·, ,Eene godin in een
be2dejllk! De Dia.ma te Ephcse in cen half linnen,
haH wollen I'ok! Weg met die gedachte F
Esthe.r kijkt vel'Ecaerd t'U wendt zich nf.
Bet reinigeu van :Miss Craven klcederen, is een
lalJgdurig welk. ~Irfl. Brown gt:.Rt naar hare achterkeuken, haalt cene wRschtobbe _ f"oor den Jag, knielt
dsar naast, schort flare mouwcn op, en met red geplae en gewrjjf in heet zeepsop, worden de onge]ukkige japon en rok uitgewrongen, gedroogd en gestreken.
Het is een weinig laat ell donkel', wanneer St. John
en :t-ijne gezellin zieh tot hun togt nssr huie gereed
maken. Twee of drie ste!re'~,eelden zijn reeds hunne
makkers vooruit en blocijen op olloindigen afstand
van ons op he~ blaBuW'c hetneheld. Zij Zijll niet snnp·
Bchtigj het -kleme clldiepe watertje murmelt, maar de
gruote dicp~ riYier Inopt stil danrhenen. Sti!zwijgende
wandel'en zij er langsi hanr kleln~ voet dribbelt zacht.
Jel! door het ritaelencla graa nan zijne. zijde; tie avondwind blaast bare ligte kleederen tegen hem aan.. Bij
heeft hare kleine ongobandwhoende hand gevst" toen
.hij naar ever P-~J1 o-verstap hielpt (de tegenspoed heeft
hS8-r nederig gem&a.kt en zij YN'smandt ,zijn hijatand
j

'iIf. . '. ~.~
.. ...' nf.~.

J

wezens geldt. Bepault. dat onderzoek zich tot ]il"nien, dan is de oppositie nog niet zoo stork,

. ,~',,~}lilka
""D,

Jevende wezeDS bestaat.
Zoodanige. beSilhQuwing lant dar. speculatie ruim
veh!. Elk denkend mensch Illoet.zich eene,naar
zijn eigen begrippen ingerichte kracht vooratellen
al. onderhoudster van bet leven. Van daar de groo·
i~ onaenigheid, die over het wezen der levenskracht
outstond,welke . onder bepaaJden invloed, na vele
vergee/ecbepogingen tot verklaring, ala een onop·
ksbMr raadselwerd voorgesteld, waarVfin het reeds
"'mde was den slentel te zoeken. Voor het onder·
wek brak een nieuw tijdperk aan, toen men doer
mid del van proefue!Dingen de samengestelde verEohijoselen ill meer enkelvoudige begon te ontleden, en toeu !Dell de kmchten afzonderlijk onder
gewiJzigde omstanJigheden, die men nauwkenrig
keude, liet werken, "oodat men meer en meer in·
ziehl begon te verkrijgen in de gevolgen. die op·
troJen in gevallen waarill meer dan Mn kracht in
hel spel is. Sleehts dat is de wag, waurop de studie tier natunr werkelijke vrnchten kan afwerpeui
slecht. door van het eenvoudige tot het meer salllengeatelde 01' te klimmeu, kan men eindelijk
verwRchten een imieht te krijgen in de natuur del'
dingen. 'rerwiJI dit beginsel door bijna elkeen gehuldigd wordt met bGlrekking tot de anorganisehe
natuu:', zoodat de- phyBic.i~ cbemici en astl'onomen
vl'ij kunnen aoorwel'ken 01' bun gebied en resulia!en
bekenct mnkell J die tegell de eons opgcvatte dogma ls
pleiten, omdat deze resullalen nie! zoo direct tel'ugwerken op de hog-rippon, die men met betrekking tot
ol'ganischo licharnen koeslert, - verzetlen zeer veIBn zich zoo sterk lllOgBlijk tegen de toepa5sing de~
7.81'

·I. B.~~j~

J

J

Th<HU~j dan 'fan JD~ne m'.)ed~rJ dan nm Constance
l~1f:J: maar ik Z0U mtn rug D.let wilten buigCIl_ (lUI
J

Kala gebeurde.
,lk ben het ni.I!" ;'.rh..,.lt hij met beklem<le stem.
H

Wie is hat da!!, ala ik vrMgt1n magF
f' Jack. mij!'1 broeder - hij ii3 het en sal hel a~tijJ. zijnr'
I Bah!" roept G2rard lagchenil} e!1 niet
weiDig yeriigt.• Hoe.eer verachriktet gij my! 11< geioof, dot g~
het met op.et deedt - em de I<oordon to gebruike"
/<

armen. C:'l
kuste mij

~ij

r~i5:::!2~~~ij;n,m!~:I:a~;:~E~ ~~~f~~2:~~~~::~~
(.seC), '-"';I.)

lnvoer te. Samarang.
A~~b:n~S ~!J!~=:' ~:-1 °font:8~!::~a!:::;:
pall, 128 kr. "'as.Ord.....
UeJl!.van SingBpOiefer OarolinaQPb. Hngell.1178
kr.gamb_ar. 8144 oollis koopmaDBchnppen, 92191
tegels; cOrdar.
Idem van Australia per· Litterij kapli: Gib.~n.· .507 hn.
koopmanschappen. Order.
Idem van Engeland per Bnronta bpt. Thomson, 1463
coms ij.er. 160 collis hoopmansohBppen. 61} kn.~jn
10 oollis m86hiD~rjen,. 4251 kr. teep, 25 kn: ble.r.
Order.
Idem van N.ederland per Dordreoht II. kapt. O. ~.
Rolgans, 1210 hD.16B balen en 539 vn, koopm~n.
schappen, 770 VD. en 2 kn. botor 639 kn WyD,
3600 .kelder. genever, 50,tebbeD staal.l00 vaten
cement 40 kn. manufactureD, 350 mandeD water,
34 colli. verfwaren. 50 kn. cognac, 10 kr. Incifers,
a rijtuigen,. 15 vaten ILzijn, 27 kn. provisie, 4 bund.ls veorOD, 940 pak .. ij".rpannen, 8 voUon. load
60 bossen yzer,17010 ateeoen, 15 I"dige leggers.
Order.

Mengel~erk.
.~-----

De .Medaille.
(Naa. Edmonda de Amid., Ls vita militare.)
• Altijd even knonig en somber dacht een hpitein,
,. usdat de inspectie, van zijn CO.!llpsd.nie sfgeloopell woe.
Maar wa.rom toch? W.t heb ik hem toob ged •• n?"
Bij bedoelde hiarmede een AbrllzziBch .old•• t, die hem
gedurende de inspectie loenoclt had .angok_ken. Toen
deze man bij het rc.giment waB gekomen met de andere loteliugan, die nag ells boeren of werklieden gekleeu waren, hod de kapitein hem van he hoofd tot
de vo~'ten opgenomen met aen nitdrukking van ~pot
achtige nieuwsgiel'igheid eD den lui tenant in het oor"
g~fluisterd: .kijk me dat onteyreden gezicbt eens aanl"
D. lottlmg had dezen glimlach onthouden; in de kleed,
kamer had mon hem den eer.ten den beeten kapotjos
aonget.rokken en to('n den bpitein· hem zoo toegeta·
keld za.g, de arlllen in manwen, die meer d.n een palm
to ]ang waren, en de beenen verI oren in lange broeka~
pijp.n, die op den groDu hingen, I.chto bij luidkee
en zeide hardop' • J. lijkt wei een hoop oude kleereno
De Abrllzzer IUltwoordde op deze anrdigheid met
een ijskouden blik. Eell andt'r~n _"keer, op hl!t exerci
tievcld, tcrwijl men BUll de lot~lingell den pas leerde
en ze een voor eon uit het gelid ret kO:l:en, om op
het alarm va.n de trom to matcheeren, met zeer atijve
in langzame bewegingen van de beenen, evena1s marionet.ten, kon de verlegen loteling geen pas doen
ZOlH~el' te zwaaien, te struikelen of onnatuurlijke hOU4
dingen nan. te nemen, wanrover ~ijn kameraden zich
Zeilr vroolijk maakten. Taen de Kllpitein er bij kwam,
zei hij: J e benb de leelijliite soldst\t yan de compagnie. Eenige me'sjea, die bij de f'xercitieu tegenwoordig wnren beg-onnen Imrdop te lac ben. De A bruzzer
kleurde tot achter do ooren en trad iu het gelid t.·
rug, knsrset.andend'3 ala een waedende hondo Eens
op straat stond de 801dnat met eenplei~e te praten. Hij
zag den HBpitein niet voorbijgaan, die. zich zonder
wijfel verbeeldende, d.t d. m.n hclm niet had willen,
groeten, he II in tegeuwourdigheid van het mdflje en
vele D1e~5chen~ die daar war~nJ een uitbrand~r gaf.
De arme mBn was er :&00 veroederd do.:J:t', dnt lIij zich
niet me":'r op straat Yertoollde. VaBds.o.r een steeds
•nangroeiendto haat, die van dag tot dag toenam en
onmogdijk oDopgemerkt kon blij\'en. Beknorde de
k!l.pit.ein een BoldaatJ di\D begon de Abruzzer tel UQetlt~n en Dlet zijn vo~t Gver den gronde te 8chuiven om
en zenuwprikkelelld gera.a.s te ma.keuj vervoIgens keek
hy no.r de iucht, .Ioof hij den g.ng der wolken volg·
de, telkens nls de-getergde knptien hem 8anzag. AlB
de kapitein dorst had eD een soldaat hem zijn veld~
Hesch aanbood, bebon de A bruzzer te grijnzen en te.r
wijl by den ,old •• t lerzijde nam, beet hij hem in het
oor: stommeria! AI. de kapitein hem san,spraak deed
de Abruzzer sleof hij bem uiet hoorde, rolde ala een
krankzinnige met

de

eogen,

s:chUi.iuo

het

hoofd

of wierp kw ••daardi,;e blikkau uit zijn halfgesloten oogleden, verdrsaide Zijll m;'nd en atak zijn
onderlip vooruitj aUijd dat Bombere gelaa.t en oogan,
die u van tar zijde ua~Jkeken.
Op zekeren svond, bij het exerceeren, deed een
majoor- den kapitein hardop een verwijt; deze keek
dadelijk na.ar de gezichten van zijn mauschappen : dat
van den Abruzlier vertoonde eeD zcgevierende uildruk
king - ,ellandeling!1l achreeuwde de officit'r bulLen
zic.hzelf "an woede; hij liep recht op den te vroolijken
ondergeschikte toe en dreigde h!"tn met de vuist. De
lIoldaat "erbleektc, keerde zich tot ziju buurmnn eu
mompelde: rvandaag of morgen"~ .. _ vervolgfns, nn
eenige woorden binn~nsmoilds :.... 1/ zoo waar aID ilt.
een Abruzzer ben." In de kaz€'rne terngsekeerd, wierp
hij ronsel en eetke: el togen den ll!uur. Een.klapo
kwam tie kapitein. /lSergeallt,ll riep hij. , breng dien
maD in de provoo8tf' De Boldaat beet brullende in
zijn bed1.r,:~3DB en slveg zich met de YU!8t voor hat
hoofd.
Twae of drie zijner kam.eraden wierpen zich op
hem, gr.pen hem en hi_lden hem vast. Wat doc jc
toch P Wat heb je? Ben je dol geworden r
Er besta!l.t in de vallsi van de Tronto een zeer
nauwe doortocbt tU8sehen twee bergen die, terwijl
zij zich zeer hoog ve.heifsD, in kleille valleien, met
zeer Bteile bellingeD, in duietere en diepe ravijuen
• nederzinken en hun rot...chtigen voet tot .an den oe
ver VBn den bergslroom uil.trekken. Tu••chen bet
woter en de belling i. de bodem gelleel bodekt met
gruie, .teenen of grooto ro!sblokken, die von den top
z1jn gevallen; hooger ,op begint fen dooreenmenging
-vnn dichl;e OOsscbeD, donkere gaten en afgronden, woar
men komt .onder .angebunde wogen gebruik t.
kunnen maken; hoog.ton. vindt men e.nig pad, <lat
met al1erlei krommingen z3ag8wijze idimt en zich verIiest in de·struiken. Enkele malen verloont .iob een
puie venoholen aobtor de roteen, overalelder. de

!

m.aag.d.e,lijka.,Da.tn,
.. n. r, in.a! h. sar
.. W,.o88.ta. OO.lB.p'.Onkelij.k..•. '.... ~
. . Met het.oog O.p h~tJAVAA.N.·-1
beid. Op lekeren berfstavond, terwijl h,t motregen.le'j'. ~ ..
NIEUWEJ
wordt . . . . .
. . ..'
bevond Ml'pat;touiUe~i~hin. g§lloall1d~ "oortno~; . d~ veu()odei-aee& . ,. ....
.,
hlllZ1Ly
de
.. .!tIE 'B P,
zullen medeverkochtworden: . ·
dalende .en kronkelende volgensde slmgel'lllgen van
.•.. : IN S.
il.·
. . L E e n span valken, hilrdl"opende M:acassareu,
het pad, behoed.aB~voorwaarts,.ond8r ~enw~ord
. lfLT.9.1A~!I!~,J;»!J
Een djatti~ honton t!De<-persoonalodikaiWen .vorder
to, .prekenihethoofd geb.gonen hetgeweer.onder
tot Op een nader. vasttestelien dag.
eenjl(e -metlbelatukkpri;
den a,Di. Eensklaps ••g de voor.t8 .oldant, d,e de
:
. ....... . . ......
... ...•. , • ... : . ~
1868
SOEflMAN en 00.
overigenean veertig passen voornit was, drie. hoofden
' 1879
.. . . - MERLJ!j"·
...

seRE

Mld~ten maroba~rden acbter~lkan~e~,:~llmm6JltTh,

A...A.R

W

D.mft.~ ~
a;n;C.JI
.Al)J. "

boven een .rots.nitsteken en op het_elfde· oogenblik
.chittorden dri. gewerenen drieflikkeringen. Hij

V
....e···n.·du·. ·l'e·,.

Vendntie wegensvertrek

0.·.·. p .V....]~l·J·'d· ag: d·en·· . •. ".
.·7··· Oct..,
"..

ten hnite van den WeIEdGe.t. Heer

·t·

voelde .Ynkepi van bet hoofd vallen. en hoorde lung.
ieder oor een kog~1 Jl.uiten. Dadelijk daBrop wiorpen
.ioh drie NoverBop hem. De soldoat brandde terstond
los, een der bandieten viel voorover met een mnwen
gil. Do Bolda.t stortte .ioh op den tweeden, wi.a
bij met de eeno h.nd de karabijn ontrnkte, terwijl bij

·1833

in hetYenduloeaal

hem met de andere .ijn bAjonet in het lijf atiet. Nu
bleef nog de derde over, die den llanv81 herhaald.,
eerst het geweer van .ijn tegenstander va.tgreep en

;~H.

ach. matton, zoo goed als ni.uwe zeilen, gl.s, kri.tal
pleet an porcelein werk.

zullen

dezer,

2~(

DOg Op

worden verkocht:
voor rekening van bf"langhebbende-n
1011103. 3 kisten Lampen !DOetena.

inh~ntn:

:!g~~::::enee:e;O:::bl~ell~;ei~~ di:l~:~r !~ar:i:t~~:l~

Vl'~idag'

Aangeslagell VendutieD.
Dondetd&g, 26 October van twee perceeleu gelegen
in wijk Ir. R. no. 125 en 128 loeb.hoOlende tot dell
boedel VBn wijlen Sechaliebin, Sata~~g Adjem in bet
locaal van het vendnkantoor alhier door Merl~.

ADVERTENTI:mN.

~...... Word:e.~~::n!.,t;.:·kio.:·~::

~

,d",l;aralfa aan bet adres G ... ,ri.;f1iUdh
te SamaraJi.1 y-erzondcn aangeteekende briefiuhou.dende:
Een ballkbillet
50 .R. X. No. 851
Een
• / 10 A. D. No. 2661
Ben
•
• /10 A. O. No. 2687
benevens ean postwiBsel groot I 2.
Personen die hieromtrent inliohtingen kunnen go
• en gelie,en .ioh to wenden tot den Besident ran
&II/"m"p.
VAN DEB KAA.

van /

(16740)

~~ Aller Allerlaatste ~~

3 1/ 2 do. Hangla.mpe .,

Paarden- Venduh"e,
van Sandelwood paarden.
Op Woensdag den le November

DOg

ZHI
\vorden verkocht,
Een party J"1 PAN S GH E Z I J D 15.

1866

G, A. WERMUTH.

Vrijdag zullen nog worden verkocht:

500 kistjes wille \Vaschzeep

25 \'alen koollecr.

Z1

a WOTuen verk OCL.ht
,j

50ESA1AN 4' Co.

I 110 Sandelwood paardell

per Ba.rk Osmauie gezagvo~rder Sech Mohnmat Bin
Joe:wep.- met de meeste zorg uitgezochtJ latende
deze lading niete te wenseheil OTero
1862
SOESThfAN & Co.

rlj"dao0'•

i}on<ler(lag 26 Oct. 1876.

Ren vat puik ZOU'!'VLgESCH stuksgewijzc,
G. A. WERMUl'lI.

1869

V"
l':y dag 27 dezer,

worden ferkocht:
Een partij pas fiangebragte Veri3che Haring

--0---

II

Achtste en laatste
ABONNEMEN TS- VOORSTELLING
VAN

DE

TR0UPE FRH ~ AISE u' (I PE RETT R.

in kavel£ngen van 5 vaatjes (t 6 stuks

I

s.

tegen 2% Yendn-Salari •• erkoopen.
eene foor Batavia bestemde doch hier op ODS verr;oek
getoste lading 1>estnande uit

17

v

R.

zullen

~_~~~WER_\1UTH.

1867

Een partij delicieuse CaHfornische Chocolade
Eon party Sigarcn in kistjea ,an 100 stuks.
1S72
G. A. WER~JUTK

.

Une Nuit Blanche,

J apaTlsch.e Sch.utsels.

Opera Oomiqllc in een bedrijf.
Muziek van OFFENBACH.
Door 1I1r, CaLLE,." Mme. CALLE",
Mr. BERGER D:CPLACE.

~e lalltsta 10 stUkB. zullen Vrijdag 27 dezer in lei~
hag worden opgerulmd door.
1873
G. A. WERMUTH.

400 picols Koffij in 800lten,
25 krandjangs witte Suiker,

La Venus Infidele.

zullen wordon \"e:-kocht:
op mijnc veiling nm Vl'ijdag 27en. der.er,
1809
G. A. WER)lUTH.

.Nog niet alhiei' {en tooneele opgevoei'll.

Op

J

AAN G EKO MEN: het Amer .. schip R. p.
Buck van Calcutta.
ANJBR GEPASSEERD:hetNoorsche .chip Skjalg.
BOn van Cardiff n&ar Bata,,~ia.

;S49

4 dotijn H.ndlampje.,
2 '!, do. Staandelampjes,

4

:Datavia dd. heden.

VOORTS.
1 goed gedre •• eerd Sandel wood rijpaard hoop 4 vaal
1 duim (schimmel)
1
id
id
id
hoog 4 voet 2 duim (valk.)
Mell! geyende koeien en hlveren keuken dispene
en stalgereedschappen en alles wn.t verder te VOor-4
.cllijn zBI worden gebra g

vendutie

20 e!ze;e~~~re~le(~u~!:;~)'
door zeewater beschadigd 8Imgebr,.gt per Staomscbip
P r ins c sAm n lin. Kapiteic }1abritius.
1878
G. A. WERMUTU.

TELEGRAMMEN.

oonLrolenr te Goeboek.
van ZEdGest. netten zoo goed als ni_uwen inboedel ba.tn8nde uit Balavi8sche en andere meubelen hang

!:~:ija:~~:tij:::~n 1::::.e~e~;~:~:lSJe:f~~~~:~~enJa~:::

do uitte een heet .1. een wild dier. Toen begon eenijzing.
wekkende \Vorst.ling. De beida mannen "ochten elk"nder
omver te warpen; een misstap zou doodelijk geweeat
Zijilj fen groot gedeelte van den grond, dour hun getrappel orogewoeld, was vol gaten en oneffenheden
de fjteenen Bpringen overal uiteen onder hliu geschop.
De worBtels"," omknelden en •• hudden elkander he-

bet boofd van den roover op en .mak.ta het hevig teo
gen een steen, terwijl hij don scbok met al zijn kracht
en zijn geheele gewicht verzwaarde. De verdoofde
man Hat zijn wapeu los en kreeg het onmiudellijk in
de keel. :Ben Htroom van bloed Hep uit zijn mond met
een gereutel J dat zijn lllatste kreet was. Bravo! bra.vo!
juichten de andere 8()ldaten van de patrouille, dio al~
len tegelijk kwamen Il&!lloopen. Zij w.ron "elf door
andere roover8 aangeva.llen, die gevlucht waren, lllldat
zij hun kombijn.n h$dden afge.choten, en haddon eenig~n tijd met de vervolging verloren. Zij verdrongen
~lCh om hun kameraad, bi;!storlllden hem met ongedul.
dige "agen, terwijl de arme man met bleeke gel.at,
de korte adem11uling, het verwonderde oog beurtelings
d('n dooden rooyer aa!l zijn vosten en het roode, roo
kendende lues in t.ijn hand bescb.ouwde.
De soldQat genae DlI weinige dagen. Dea eeraten
Reer do.t hij ~eer op de reyue kwam, stond de kfipiw
tein voor heUl etil, keek hem in dii oogen en zei:
Goed zoo!" II Hij heeft gezegd, goed zoo 1" fluisteI'do
de buurmall van den Abruzzer, IIje ziet weI, dat hij
geen hekel aan je heeft. n Maar de Abruzzer antwDord·
de met een grijne, terwijl hij het hoofJ in den nek
wierp: 1I Hij kon oak niet andera." Drie IDaanden la.ter ward hat regiment verplaatet nsor Aacoli, een dorp
in de Abruzr;en. Acht dagen -later gaf de kolonel order, dut al zijn manschappen in groot tenue moesten
zijn en op het pl""in zouden aantreden, ter eere van
een miiitaire plcchiigheid; rn9n zau do medaille ann
een .oldsat uitreiken. Zoo spoedig .I! dacht de hpi.
tein en lier: dadelijk naar de kamer van den fourier.
.1Iebt gij de order gchoord r" zeide by tot hem.
I Hebt gij sIles
gereedgemaakt F' ILAJlea sinds dria
dagen." ,Goddank, dan ben ik gerust. H De kapitein
zeUe 2ich aan de talel, en de fourier begon op een
vel papier eenige straten en hnizen to teekenen, terwijl by iet. flnisterde.
I Derde huiB rechts~ tweedo dam?" vroeg de knpitein.
.Derde huia rechhJ tweede deur t antwoordde de
fourier.
(Wordt rervolgd).

G: L.R ILL I N G

BOUMA.

G. A. WERMUTH.

bij

Vrliida
g
tJ

J

8.

'Op \' ri!J· <lag (lcn 27 (j ct.,
1834

gen kon; zij wi.Jelden mist·, olleboog - en kni.stom pen. veNcheurden elkander met tauden en nag"I.,
hij~end, 8nuivend Dlet uitingen van woede, die niets
menschelijka meer hadden, met wijdgeopende en
vlammende oogen, de mond Bchuimend en blocdend, 'l:erwrongen door stuipaehtige sllmcntrekkingen
van hun knllreende kaken. Eindelijk z&.kte de roo,er
ineen ale cen logge maSeRj de Boldaat lag met de knie
op bew; DIet beide handen kneep bij hem de keel
dicht; de gewapende vui,t, die onder de worsteling
vrij gekoruen was, bracht hem wei oen diepe wondo
in den linkerarm toe, ma.r ter.elfler tijd beurde hij

Op Maandagden aOe October a.

.·d tVeil U Ie

C·
•. ommISSle

toen zijn dolk tegen hem ophief, maar de Jl.inke sol·
daat verloor .ijn tegenwoordigheid van geest niet.
Hij Het zijn gowcer 108, greep met de linkerhand do
gewapande yuist van den .truikroover, Bloeg hem den
rechl.farm om den hals, kronkolde zich "I. een .Iang
om hem been cn vers~beurde hem met z1jn ta.ndvll het
001', dit 81les w•• het wark van een oogenblik. De gewon.

Op. de. v. en.·. d.u. tie
an,.dtn.Heer F.A,·ERDMANN.

.lten

lJliiW

]lfylhologischa Operelte RoutTe.
Mu.iek fan ROQUES .

J!endutt'e.

Door ;lIme. OALLEN, Mme. SISSON. Mr. CAL·
LEN en Mr. AR~IA.NDL

von YrijtZag 27 dezel',

~rot

zullen w rdcn opger;;imd H'rseilciJen-e f&etnren.
Scharen 1
Vijlen,
Sloten t
Ladebcugscls l
Sta-"Ggen,
KindergG!'dels,
en "Vt11c andere goeti. creu meer.
G. A. WERMUTH.
IS70

I~TZ1~i~E=,

--0--

Opera Comique in 2 beurijven.
lIIuziek van VARNEY.
Duor Mme. VllROKEN, Mr. CALLEN,
Mme. CALLEN en Mr. BERGER DEPI,AOE.

.i\,:O,;\l.i?OR.E:"

AANVANG- ten

EN

IS58

.!ullcn Yrij{lag i;!tu5:8gewijzl;l
wordon yerkocht:

door
G. A. WERMUTH.

1s71

,V0gens vertrek
'VelEdt~len

Quadrille, Cancan en ! pnlh~vse.

Le Moulin Jolio

Pelroleum locsle!lcll,

vail den

slot:

Reer

Chablis en Uhambertin

I

\\T eder ontvangen

1854

H. A. WERMUTH.

bij

,~':,:or.JO·Dlt~iften':el.n
J!2 He.- ,"('hen
v~m ~ C;'llse fils et ji'r:res

I

1'1 ell

.

,co.

F. A. ERDMANN, I _

G. A. WERMFl'H.

]855

"

S;o~;~~~ ;:ke~~~~n V::d!~ee b~u~~:,l a ani
.
'"'
op J.l/aundll;9 den 30 dezel',

Macassaal'sche Uoo{le Visc]ljes

zullen

van eene keurigen be~t:::ie

~7;,"rhouden

extra versch en puik 1 pns nfingebragt-

1856

Hent Bal$viascue Rotting AI eubelen, Pn.lembangsche
Wipstoelen, ~.lahvniebouten Ronde en Yi.rhnte Ta·
fals met marmeran biaden.

Ern kostbaargroot Buffet

WEI'MUH.

IJzerell KOlllforell,

InllOedel,

I

weder Onbr&llgen
1850

I Bessenwijn

van Eik. en en Rozenhout met marmerCcl h i n d , .
Ronde Tufds Ulosaik hlg~legd~ prachtige Grayures in
lS51
ovale 1ii tlten, een 1llllSit'f maholliehoutt!'n Bur; au de
Minia:lr~, e~n seer welluidende v(lor dit klimsat -rer·
vaardigde lianinol L2dikanten, Ktisten, Etenstafe}s,
groote Di,ans, echt Stobwa,?er en andere l!etroleum
Lsmp:D In S00rten, Glae, CnBtal en PQfcelclfiwerkenL

E::e:'l~~::l~~:~;::~Ol~:ll~:er
MYLORD,

de.u~dtame

by
G. A. WERM UTH.

en Besse:usap,

,.rach onl\Cangenbij
G. A. "\VERMUl'H.

n StV M·IJ.
Il NedId
I ~~~~
>

J

•

•

Ret Stoomschip.

•

,-

I

II.

Bcntinek.

""n span
Wagcnpaarden, een Bendy met
HarOl.1
Bendypaard, ~Tuigen, Stal, Keuken en Dispene He·
,
d
T I ~I MER M.A ~ "
reed~h8pllen.
_'
_6e!sg,oer tlr, _ .i..
-"'1..:'.
V 0 0 ~r t 8 : Een gr.:>ote Col1ectie zeer fraaie (·n J ;ert-rr-kl.. li-?ll 2Se de-zeI' df'B morgens }en 8 ure.seldr:ame ~18ntenJ Yare!l8, BQten e-nz., en W'at yertltr ~I: oerab.tnp.
De- Auten .
to yoorsob.·~ IIr.l worden gebroeht.
.
!l"
lS8S
SOESMAN en Co.
,
1850
M.w. ~'"EILL en Co.
It.;

L.··.·l)t!.···.·.mRLER
base deLaIft

,.;W;i.

G. I;

f}.e;lta~t.#jd6l:ijlrr .liMJ~.; ,
lie r ••1.1

LATTU
/I'~)~I~I VERITABliESAVOIAUSUODE
To!:le!! ••
L'!1!eille'rn:Il8jS~O'I"'d.

PARFUMERIE ,FASHIONABLE

~~~~1~~ • •·• •• •• •• • • 'i911~
EAU DEN'fIFRICE ODONTALGlQUE,QualiI6 incomparable,
In J1ollanuc' ct tln

Prima kwaliteit

ONTVANGEN:

van Schiedmaijer, Stuttgart.

die zieh van de stolen doD, gemakkelijk scbrijv.D en
groote duurz80mheid onderscbeiden.
1831
G. O. 'I'. VAN DORP en Co.

BAZAR.
Eenigste Imop7·teurs van Piunillos,

merk St.

BAZAR.

F. H. BOUMA.

_T_

~.~.o~
oo~ .~.~.~~
If.f)

Anatherin-Preparaten.

~

J

o

van Dr. J. G. POPP, K. K. Hof-Tandart. [
'fan Z. M. den Keizer van OOl3tenrijk t~ WeeneD, BognergaBse Nr. 2.
TOT VULLING VAN HOLLE TAN DEN.
is ar geen heilzamer eD beter middel dan het
'1' AND PLOMBE BRSEL, dat iedereen zelf zeer
gemakkelijk en zonder pijn in den hollen Tand
kan plaat.en, dat zieh dan .an deD Tand en
het Tandvlee.ch vaat hecbt, den Tand voor
verder bederf bebvedt en de pijn verdrijft.
ANA'l'HERIN MONDWATEB,
in flacons tegen fl. 1.15 en fl. 1.20,
i. het voorlreftelijk.te middel tegen rhumati.
sche tandpijnbij ontsteking, zwellen en zwer·
,
en van het tandvleesch: het lost den lIlIllwe- )
zigen tandstecn op en voorkomt de nieuwe ()

~

VO,.mirH'"

o

i

•

o

(

I

0

0

rlA-fl-l't-'fU1:

n'lA;lI,kt:

lnR,d;JI,An':h~

tClniJf'TI

weder vast door versterking van het tandvleesch: i~1
reinigt van aUe .chadelijke swifen: geef< den

mond eell 8aDgenamen J fri66chen renk, terwijl

0

het den onaangenamen reuk w.ldr~ <loet vel'
dwijnen.
ANATHERIN·TANDPASTA.

o

~
o

o

:

•

\:>

Dit middel geeft reinheid en frischbeid lIlIll
den adem, en dient bovendien om de tanden
een helder wiLten glaLs te doen verkrijgen,
hun bederf t. voorkomen en het tandvlee8ch
te versterken. Prija 1 1.20 en 60 cent..
PLANTAARDIG TANDPOEDER.
. Ret reinigt d. Tanden ,oodanig, dat door
een dagelijksch gebruik niet aileen de go.
woon.lijk zoo la.tig. tand.tecn verwyderd w_ordt
maar oak het glazuur der 'landen in helder
heid fijnheid toeneemt, Prijs per DaDs 80 Cent-

(1428)

G 0 END I II.
Bestellingen

op

aile SDorten VUll Gezaagde en Ongezaaguc
D.JA'l'IE HOU'J'WERKEN, benevens
op BRANDHOU'l',
worden oangenomen en ten BpoedigBte ~eleverd dour
de Age n teD,
D. A. PEh URA te fe.nar.ng.
A. U. BOO~';EMMER te Solo.
R V A N FtTR!NTT.Q f-a ninlr5'''.
door den Adminietrateur.
M. A. BIERLEE,
1820
Station G 0 end i h.

ring worllt verzek crd.

Tandborstels

Teveno verkrijgbaar 8toomkranen, Stoommanometers,
waterpeilotellingen. Waterpeilglazen en llingen, Suij·
ijoers, Ratelboren, Koperenpijpen, plat en vierk.nl Staal,
Mo~rbouten, Klinknagela, Drijfr~emen van 2-6 duim,
Iadl8 Rubber. van '/,,-'/, (11k, Tack. patent Pakking %-1'/, en .ne mogelijke moehinerie·benoudigdheden.
R. W. DEAOON 1\0 00.

(1364fabriek

'rWf

.toom en andere s:;:~:i:~n te

rolgen. aanwijzing van D•. J. G. POPP, K. K..

levrODW C, II. PL'JNABR

TWlIjorl-l van Z. )f. dell .Keizer .~/1Ii OOlfell-

rijk, te lrUl1fJt.
Voor Volwa.8ellen I I, vOOr Kinder." 30
Oent.
W AARSCHUWING.
All. b.. taande nam.aksels van AnatherinlI'!0nd,water olin aileen op de Jigte geloofwaa,dlgheld van het Publiek berekend, en bebben
zeer 'feel schade ten gevolge gehlld, of bab.
ben gebeel gee~ wer.kiug te weeggebragtj daar
om waar8chuw lk Inermede het geeerde Publiek voo. aankoop van znlke namaaksel •.
DR. J. G. POPP.
J( K, IJo/-Tmulnrts e;J. Uilvi1Uier tier drmtheriNPraeparatm te ''''t"e."en
DepOts van aileen .ehte Anatbe,in.Praepa'
raten bt.vinden .iel!: TeBata,ia by to Cav.dino
en Co, bij Meuter & 00. te Soerabaija, bij G.
Jillinger, te Solo, bij Arnold & Co. te Djokdja
bij van;der Emolen, te Sam.rang bij Goethart
& Co. N.A. Wann':., H. L •. de Lyonen bij
Soeaman &; Co. Hoofd Depot foor N. I.

~IODEnEN.

werlrt tegen billijke prijzen
,1)

hat

fi~t~i.{~:~\~:;Y~9I~~;t:¥;i~l~::

----------------------------Podjongsehc Ballketbakkerij
Dagc1Uks

::::l~i~:l~~ ~~~~;v::

S:nlney,

Melbourt:e

en

p~r A. stuiiaeiw
Agent~n \\"drLlen Leepro.

Adt>-btl-lc

K ust~t()OnH-rd, kunr:en bij (ie

(1864

keu.

I
I

rJtls~ag(·~

naar Sillgapore

Marseillp,

ell

,\vol'd (~ aalll-',-e ho<len
met de ull,IIlunten,l VO.lf PAsugier~ -In ~erjehte
ElJgl·l~che Sto~;mb~)(Jt

I

I
HoIIoway'M
s ed'"
IC1Jnen II
Geyaarlij~e Diar· 1
~~~:~hille~: ::r:;eke:ij::'l::r;:rz~:~::~l:!e Z{~~ek~:r:: J
HOI,LOWA.Y·S PILLEN .EN

ZALF. -

Kinder-coslumes en Doopsldcedcren_
1845

Ve J' Ii i'!; g ban r:
~::rJN". in vaten

DORRBPAAT, en (~o.

bij

BUlle7I-.

en. binll.en

F ll~ T E 8
to

n 0 Elf,

bekOlb6D.

bij

Me. NEILL en Co,

Ka~i!~~'L1N,

II Ned, Incl. Stoomvt. J\1ij.
I
I
IKoning )Villem Ill,
~~::~:.: a~:VhOe~~rn~,i~. ~~U~J~~k.k:e!:a;~~~~:;p~~~::l;~:~De;.

-,L,~

,...,11",0'

i/p lp-.;rp""

~ leitlf'r~

('}f

-;n!J'PW9T1n,,1"

<l.~

van de . . . 'zitlkte iiS, wont zijue pi!lell met or-rdeel
ingenomcn, en zijn .zdf g:::cd op d~ z;ijden der Ollderbllik ingewrc'fen, beteugden tit) zweUing ner
bloedvaten en regelen iedere verkel:1rde ?,erkiugJ
waaruit die ook ontataat. Heide tnidlleler.. werken
regtatreekB, tot hcrstelling van het juiste eve.nwigl

nez.groerJer ZUI.l DERHOUDl',
2i dt':~("r> {It'B lliorgtnS S uu!:' na.ar

verln·kt den

8

Doo.j.. Pillen van f 1. f 3. en f ii. Potjes Zalf
van f 1. f 3. en f 5.
Cheribon W. CALISTANS & 00. 'l'llg"l A. J. van
der VOORT, Pekalongan W. E. HANA, Sui" ARNOI,U
en 00. en COBNAES, Klatten J. U. SLIElt, Mag •.
lang J.A. ZEIJDEL, S.marang GOETIIART en Co.
liE GROOT KOLJ.'F en 00. WANNcE, G. O. T.
VAN DORP en Co. H. L. DE I,YON on SOESM.A.c~
on Co.
(74)

Stoomv.-Maatsch. "Nederland."
GF.REGEI,DE .MAANDEI,JJKSCHE

HET STOOlllBCHIP

,.,-",f.",'

j\L~JLDlKNST.

RET STOOMSCHlP

Ba~

taxlB. Padang en Atjeh.

De Agt'nt~n,
NEILL en Co.

Mt~.

Stoo-mv. }[aa.tschappij Nederland.
RET Sl'OO]'ISOlHP

CELEBES.

Komm.ndanL O. A. BAKKER,
tal 'fermoeJelijk e i n d e 0 c t «) be.,. "an BatAvia nan M nrseilIe en N ederland vertrekk:en.
Voor pa~ssge gelieve men zich te wende~1 tot
de AgenteD~
1736
J. DAENDEr.~; e'l Co"
Bata,ia, Samarang1 Soer.baia..
J

van

Alsll1.e<le:

·ORQ13'E~,
rMtrckkcnJe eillde ~er·-:~,o} we~k.
De Agenten,
lS75
DClIWEPAAL en 00.

derlijk ztinde, geven een voldoende reuen fAn het belangrijk aantal harer iiI8g-tdr~rs. Onder Holloway's
bebandeling;·-al is de oorz;st.ik dezer ziehte in uUlaternis gehuld zal de llitslag c'mn gUllBtig zijn, hetzij

Complecte BruidstoileUen~
lJal-, Wnndcl-, Rels- en GeldcedeCostumes.

~.~~-r.(1~36~1)~f!lI'

fiima,

3 Nov. 1876, des yool'lniddags ten 10 UTe.

LEVEREII EN OPMAKEN

1511

wortl~n -opgegefen.

Agent.:m te Soerabaija:
de Interllntionale Cre<liet en Handela.
vereeniging .UuUerdam.:;.
Agcnten te Pa!lllc:-atoD:
Jo Heeron ~L ;r. SOLOMON ,,< 00.
Do Boekbouller,
P. C. L. HARTOG.
Soerabu.ija, 19 OctoLer 187G"

il N B E H G

lJeveelt zich voortdurenu aan voor het

•

~~~~~t~:n~U~l~:~I,ha~;j' af!i:~~'~~~' ~~l~'~:~~ ~-:~t~~d!~:.~
TIJ ken l{ehw zullen bij fdr.oluJerlijke Bdv'crtentie de
vo·r de tlJeuP't anngewez:en tussdH:·n 9fnLlun WOl'i.lt be.
relu.~nd op d~ hclft sf~hfl(lliju tc zijn gelegen. Ve
passflge_ en \'r~whtlJtrrzen 'roar rle tus,",chen gelegf'D
plontsen rcgelen zit!' alzot} ll~.arm~t~ deze Ol.lst of
Wt;'stwaarlB van Hims y,ijn geleger-, z(,todat van Bole.
leng llBor Darwin JezelfJe prijzen gelden ala die van
Soerllbnija llaar Da.rwlll en fm~~kcerd. Omhent de
pas8ag~ (m rr8(~ht 1 rijzcn d('r tu;::.chen geJegen hai"eD8
:~~;.rhng behoori; afzunderlif.,:. te wl:.:rden o\'ereengl'ko.

Hout-Aankap

Net werk en. spoedi~c aRcve-

llqt:

rcbend.
De_ tUflBc.ben, gelegen 11:\\'erIS Bali Buleleng, Bali

EUZIERR.

De

)

• 31.25

V r n c h t - P r ij -z e n.
Per ton ,'an. vijfden pieds f ;;:1.25,. Zware goede~
ren woruen hiJ gewigf-. Egte gqederen per, maat be.-

tc be7.fJek~ll pln.JJ.li:IeD

Jouvin Handschoenen inalle Nos.

0

IulanderB (tIek pnl'!f!8.gi~r.d), VOOr Illlnn'e voeding zelf
f 20,50 'per reis.

Di!f'b-S'Rakel' .

Hoeden, IOBse Boorden in groote Bortering, groote
keuze van Dao8en, witte en gekleurde Hemden, 11oi_
letartikelen, Schllijerwerk, l'arfumerie, een groDt
agsortiwent Odeurs I qualiteit voor Dawes (uit het
Magazijn tin Louvre) eelle kleine collecti. Peignoirs
van lijnwaad en percales, prachtige Kammen, }<'all'
laisie artikelen, Ueintnurs, Colliers, l'arure., BraceIetteD.

ondergeteekt;lDden bevelen zich Ban bij H.B.
Fabriekanten voar -het IDoken en repareeren
nn aHe soorten van machinerien.

!

G!~

/1

zorgcnde
\foeding inbegrepcu

Zooeven ontvangen;
GeborduureIe en effen

:\,

t.

P a • sage· ta r i ef.
Ie kln••e f 100.2e kl ....ef 100._
Retour ,,250.Reiour • 187.50
Wijn en Bier illbt'grf'pen f 2~.~~ meer;

Toko Plijnaer.

BERGASSE.

HEEREN en DAMES ARTIKELEN,

Puike Haring &!O!76.
in vaatjes 'Va71 6 Stuks,

or.

&

Eene nieuwe sortering

hede:> gelo,\'

~
~
~
~
~

MARGUERITE

ri i ldi erts

Van PORT DARWIN,
l~ November 1876:
15' Dc;-cember _.
:'~k:l~:iJa:~.rJer den eersten' 'en' vijftieDde~ - dag VlB
1 Dec<.'triber'

Aan bezoekers van publieke voorstellingen als die van het Operetten Gezelschap,
welke in het 80cieteitsgebouw gegeven
worden, wordt mcegeclee1d dat onl1liddclijk
na afloop daarvan het gel)Quw voor niemaneI dan voor ileeren Leden met hunne
Dam as toegangkclijk blijft.
1860
DE DmEOTIE.

NIEUWF,

:1M

1'nnSOERABAIJA.
3 November 1876.

Societeit Amicitia.

1805

ri'fsG h-Zuid-Australische

VERTREKDAGEN.

Linnen !lames Kragen en Hanc!tcUen.

Uit Parijs ontvangen.

PER "CE L E BES"

6EOUIlENOE 2(; JAHEN BEPROEFO!

worde" 'verzocbt binnenVEERTIEN DAGEN buune
PreteuSien into dieuen of betaliI1g te· do.n ten laD'
tore van den tweed en ondergeteehnd"
De Executeurs Testament-air,
A. JURJANR
1876
Mr. SLOEr VAN HAGEN8DORP

Adres aan het depot bij A. JAUSSAUD, frBneche
Broodbakkerij en b'j
EUZIERE.
1829

P u ike Bot e r v. d. LEEUW, allerlei Dranken
en Provielen.
B. KAHTHAUS en 00.
]814

Soerabaija enPalmerston

van wijlen

Mr. C. Baron de Vos van Steenw!jl.. ,_ B

Te verkrijgen per vat en per do.ijn fle •• chen.
12 f1e ••chen ............ 18.- en .f 9.-

Verseh Appollinariswater,

;:P

20,~-

.E~~d~eT~fei;ij~g

f 25,---

per Btu k IJzt-ren JJcdikanten.
1810
B. KARTHAUS en Co,

.~

f

ON'l'VANGEN:

B.A Z A R.

\;"i'I.~

a

lllet ijzeren Bchroef.. rotting. en polaterzetel.
1861
...,

:~:s~~~· ::~;~~~n[:nt~.~b:~nK~!~:'kort

1779

1 8ERAPHINE (portatief met kolfer)
I !l;;).1 HARMONIUM (3 registers, 4. ocLaven) ,200.1
id.
(3 r~g.} 5 oct3ven)
II
200.811e van massief Notenhout!

Pianotabourets

hier zoo
weer
PIANINOS en SA LON VLEUGELS.
1811
8. KARTHAUS & Co.

(1

S tor c Ii:.

Gelost ex Celebes:

GOUDEN PENNEN,

Veldbedd8H

bo~dsl

Illlport-Handel

G e 1J r,

PRINC~SSAS.
direct van Manilla. nieuwe aanvoer
kistjes van 200 stuks voorhanden bij
1643
G. C. T, VAN DORP & Co.

CAVITAS SIGAIIEN

l\iAAI'''lDELljkSCH~LlJNtusschen

A L~!~ o~iev:;::b!1'di~:ird:;;.~!b~::

L'OPOPA NAX .

~re

PRINS HENDRIK,
K,'mmandant M. C. BRA~T.
tal 16 Nov. 8. S. - ~an Batavia \ria Pndang en Napille
r.aar N~ Diep \OeiLrekken.
Lading wordt aangenom,en voor bijna ,lll1e IUlVene
in Europa, W8BfVoor directe Cognosoom.enten, worden
afge,geY'en.
\OOf'fr8.cbt eli 'pa~ge geiietYc men Lieh -te,'"en<len t.>t
1828

Huur!

BEN ,BU[S I'll den. weg Dur K 8 1 i c' a w t:< Ilftdt"',
dell H<er EONSET.
..
1407
'
IfO:EZOO.

GETROUWD.
O. II: Jt

DEELKR~-,

a/-~I;'''?/'IJII l c k!f1Jtf jO;:i:." l!'.f

en
H. A.. 1. PAl;HLIG.
.~ 6raf~nha~~ '~n:: ,AugUC!tU3, ISiG.

1.
1843

