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PRIJS DER ADVERTENTIEN:
Vlln 1-10 woorden vaar twee pllUltsingeli 11.mke h erhaling de hclft.

ill

Nederlnndsch-Indische Spoor"W"eg-Mao;tschappij, L~jD !!iOo,murang- Vorstenlanden.-'W'illeDl. 1.

m et toestu.uclen , die als normall to bescho uweu t ijn
bij "pen or bij andere zoog-di eren. Niet aHoall echlor
ill hereenen en spier.o treden 0 05 nfwijkingen VtLl!
dien """ d legen, ook in llei heenrlerstelsel zijn er
v"or beehlen ove,' te rinden; daarvoDl' behoe·
von wij slecLI. ta wijzen op den toestand waa";n
hot I'oorb oofdsbee n ye rkeert bij vele schedels, 1"0"" na melijk \';),ll de lag\'~ l' e wen::3 l.ihe nra.5sell 3fkomstig-.
Dan kch besla>t Jolt been, dftl zi eh ,teed; nit twee
~fzo ndel'lij ke slukkcn on t\Yikk~H, ged u.l'eno.t! hel ge·
heel e leven nit dit, b,ioe stnkken, welke COOl' ee n
M a(l "lin elk •• :.r gesebeidcn bl ijvco, e\'.' n fils hij
-vele zQogdic l't;n, tenvijl de ll ormale to['sttlnd bij de n

Dc plaats van den mensch
in de nall1ul'.
nOOH

Dr. H. W, WAALEWIJN.
(Verrolg.)

Gann \Vii tie embryonale oTl (wil;keling r nn den
menst:h nu' met bJtrekk ing tot die dCI' o\,f1r ige zoogdieren, dan l"eft DOS in de eet'slc plnals bet, verechijllsel, dnt ,.·len ,.iell o nlwikkelen " a n 'lit een
ellkeh~ol1djge eel, de ei cel gt!n oemd welke, bij allen to t zek cl'~ hoogte dezclfde proGc.::;:;en lIloet. door.
loopen OIll een nieuw ind ividu voorl te brengcn.
YOOI' a.lle 7.0ogdiAl'en is 11et olli''''ikkeling::proces tot
op zekere hoogle " elzolla e, zoo ;:elt. ,ht lij"" godli
n~nd e dien t'ijd nieL "all elkandcl' kllllueu wl)l'del1
onde,·,cheid.n. "Alleen in de latere tijdpcrkeo va ll
zijn lilllwikkeling ve rloont Let jonga u1en sal lcl ijk e
indi vidn bepoaUe verschil1au lll ~t eeil jongan "'"I',
ler\Vijl <leze lnatste in de. w~z e ¥an zij ne onl wik·
keHDg evclIvel1l ·rAJ'~cllilt \'an Il cn homl, ::115. de
mensch, H oe OlJa:l ngmmflm del e lantste b(~ wet'ing
Oll3 cok mage ve l'l'U5scn , 7.ij 10 volk.01l.hHI illist en
onweerlegtnulr i.e be \' ij7.en.!'
J

tJc mensch

mensch een zoodanig-e i::. tbt de Lwp-e heHten vl'ij
spocdig met el k:'l.n r ve l'g l'oei en, zoodat lip bterel1
lpeff,ijd vn.n eeu naad geeu SpOOl' me~l' is te ontdel, ken.
Het te Vool':::{~bij n ireden vnn lngcre ontwikkelingelocstanJen bij o"gan en y,m hooger olltwikkelde
diel'en , wnaraan uoor Dando ue na;lll1 ran terug~bg
of a.ta vismu;; is ge:ge\en, "indt ziju vel.'khuingsgl'ond, ZO(!ills wij l'eod ·-;- ht bbcn a;\l1gegeven, in de
feil en, 10 dat bij de ontwikhli Dg van een iodid·
du t oeF til n ~le n wel'Jen dO'Jr!oopim, dio in lUeerd el'e
uf lOinderc mate oij :1 odere dh~l' "o nnen norma:].l
ldijve tl besi"" n; of me t a"d ere woorden <[I1[ c r Jla-

ralleliamu3 uc:;tflal tnssohen on togenie en pbyloge ni~ , en 20 ,ht dao:, ze(!r dik~ijl5 onbekeode oorzaken de verdere on t wi likcling van ae n org ;l[\n gedu-

dO fJl'loo pt dll:3 gALlul'e-nJ e·zijn ernul'yo-

lI:Lal ont\\'ikkelin g:~\tl'oees toe~t.l1laeD: ~1ic hij bgcre
gewel'velde die: en gedu rend e bet. gell'2ele le,en ala
norma.al blij ve n basta.a n, [: I l.l.i,~ n TI U clool' eOO of !l Dller e o·Ol'Z9.3.k
~erdere onL\\'ik.k61ing Villl een 01'·
gaao wordt hdemmerd, z<.Il d:1 t orgaan bjj deo m eo5ch
niet nor maal kuun o:J aaolff:'zi[! l.ij o, maar ill . ,- orm
en e igensc~appen 1lloelen ore ree:: kOU1fll Ulet een
orgoan van een lager ontwikkeld w.lZen. Uer.e toestand komt met betl'ekk ing tot zeer \'e113 orgAnoll
hij den mensch voo r; een voorlleeld d:l:lfl'an vinue"
wij dik wij is in J ~ llersenell ,an mic.roc epL'llB idioten, die dan io ,"orm. bOIlW en windingen met de
beraeoen van apen evereeostemmen. Ook zear vele
spiereo lev cren 003 hicr fan e~1L voorbe.eld; in den
n1nSClllus i~chiopnbicn;'l~ di~ uij deu ll1enscl1 in het
man nclijk geBI. cbt diklVijls, in hot vro uwe1ijk ge.iaeM niet of zeer zelden ,,"vrdt aangelrofrt:n, vin·
den \Vij een homoiogon van een spier, iie blj ver ·
schillende lagere zoogdierell yoorkomt. Behalf 0 deze
spier zien lVij, dat het ,yoornamelijk de spieren van
het gelaat ell die van den voorarm en h nnd zijn,
welke sterke afwijkingen na de g ewone type 011dergaan, en steeds kawen deze afwijkingen overeclI

l'.:::nde h el, e mb l'y on;\le 1~ \"c'.l k au wo ruen

de

Nog andere ver:;chijn 3elim, die wij in den bonw
vUn den lllL'UBCh \yaarnemen , geven OIlS het recht
l,,;schen den mensch en de ovarige l,oogdieren
betzelfde gelletische verbaud aan te nem eo , dat wij
tusscben de bgere di eren onuel'ling aantreflen. Wij
bedoelen het \'Oorkoillcn van rudimentaira organ en .
Blj alle dieren. ell bij tlen mensch eveneons,
vinden wij (I'gallcH, di e d~ funeli e, welke zij te
veniebten ho bhen of te verricht en badde n, n ict
mt~er rCl'vuH en kunneD ~ tengevolge onarvan , uat

FEUILLETON.

gcma.kk cJijk

"Bacchante."
(Beoe ve.telling door A. W . YAN MEGEN.)

I.
't 10 .1 eenig. jaren gel,de", dat een Hicndclijk.
$

toeval m~ we~r In gezelacbBp bra.cht met den beJaar~

den acbllder RndlDk, een ouden bekcnde.
In Jaren bad lk hem niet meer gO::!:1en, CD aller-

tegenge-

bouJen. n~i g eb1'8k a'.ln Llezen Y81'1dtlringsgrond, die
de ontwi kkeli.g Jer verschillenue toesluntle n van
eon algetneene gromltoestand a~mu ee mt en een gen eli,ch verban d tuss(:hen de uiervormen op den
voorg"ontl slelt, blijft het geheele verschijllsel van
;;et T"col'komen a 15 anom;:dieen va n toestanden ill
organeD~ die liij ander~ dier~ n llormnal idin. OTl vp.rkl aariJaar, ell worde men genootlz3akt ,,1 deze vel'~ch ~i n£;el e n toe te ~chrij ven nan 1Yillekeurige ban·
delingen de l' Ila tnur.

Ii

verWOrlcn.

En toen ik de fd.milie een

psar d.e. gBn later usrwel 1iei, W89 de be!ofte van
epoedig miju ber.ol'k: eens to zullen her\'stten eve n
gaarne afgelegd alii; heusch gen8ogd.
Ifp.t zou ~chter niet 7,00 lijn en foor 't ltlate:t had
ik toen don oudon schilder de bcga.fde han d gedrnkt.
.K ort daarna droeg me.n bam na8r 't groote atelier,
z.oQ818 bij 't graf altijd placht te noe-men.
Nog duiddijk hengt 't me, dat hij den lu.t.ten
middag een :augbBls Tan e~rbiedwaardigen ouderdom
ait zijn keld.. liet op3i ep?D. D.t noemde Lij iu zijo
:-oyalen cenl'oud: 'n glaaflje wasrin de kleur vlln Dude

~~~d:~Btz;88k~~en h::r~::r~;:n:e;::en k;~n;~eDjO:lfe:~ i ;j~~:n!:Cth~~ng:~~m~~ur~:~n;~~~!e~~e:;' rl:ol~Oe:!D~~:
eerate gebelmen van bet anoekotrlkken geleerd ha d, t OndATIkbaar belastel'd do(>r den Fraoschmall die basr

;2/do~~:';:~o=;:~.~v;=!·;~ede ken~i

!pe\~'~~~Oi:~~:u~ad .~.d;;~~t·midd.g

J

In
... n, die
1I.ddoo wij eene
van , elk_8~r in :luD,g niet-8 \',ernameD, wisss'den wij ce 1 kloeke ,,'ar~ddi'(\g gemeaitt. loodtlt, oml de ov£:rvloed
8ltijd gang' are munt de, laatate rami ie·om.tandighe.an den kearige~ d;,ch ailnamand .rnaak.... Be,eken
den., en di ezeIfde , ontmocting . gaf ·er aanleiding toc, ) teren3 d.t ik het ,·oorreeht gen oot~ gez.etc.D to zijn
de.t ik mij , e(.u pur ,dagen later hevond in de pret.
tw~:!c ben de gaahrcuw en baar beTallige dochter, die
~~.~ , .. ~~...ca~, fort.rijke ..il~gevi~g l'a~ ~en oud~n .hee.r,
n&&r den \'"ad~r aard de in kUBatsmaak (\D Itn-.6od-igbc id,
Vask, waR ·iJi 4sr ale. , kDaap gc'Weest e~ begroette d08
naU hare m{!t~d.er in Rjne .,ormen en be-Behaving, en
in .d e .t.ti~ e . ondo dame, .die ik mij van no.ger .n iet
benijd mij bet gel nkkige lot, dat ae go" . me dien dag
7.V? ge&&_t heriDJiletde, . m~1'fouw Rudink en .in eene
hadden beBehitrt.
achoco;me jODge dame un bale lijde Nancy, eene eenige
Bet denkbeeld l'8:n den ouden he~r, toeD de maal<Iocht.r,. in ni.tli gelijkende. op d. klein. wilde lUci.d
tijd .... . aigeloopen., om Dog .. at · met do . dam., te
'.met ·... i. ik bier eert~ds· ~ad.. geeto.id en gekibl>e1d.
blij.en pra"'n, " .... me .d ... ook y,' el aangenamer d:;n
Zoov~el bartelijke ·g.. t,rgbeid; a18mij daat gebedon
do .genrige ha......... die daaraan lVerd opgeoff'rd,
werd. hetri.\> de .el'troQ..elijkbeid, eenl al. knaap zoo
Bpoedig ,Ioeide bet . geeprek, ; OOD&I. dat in .llIk

i

de fun ctie, door vel'<l : jd~riDg vall leerwij(.\~ of lit)o)'
een andere cOl'zaa k, Olli ini. ge w o l'(~£ n i~, pn de
org anen 'W d k e de fnnc th uj to~ I~ lldeJl daardnor ll!et
meet' gl~b rHi1\t ~YOr de ll rn Jus 1ang lumerlland t,)
gl"omle gaan . tr cngc \'nlge riu:> ,h\lll' Yan; d:.tt d l} d ie '
ren z;{~h aaIlpU::5S0n nan v e r~chill en rl& leve nsomshl Tldi g bctlf! IlJ ku n nen U l'g~Hwfl vcr,lwijuen ; ni l' t pl11t.
~e itlg evenwel
W;1 11t :' e-gc!! o'ler de- wet del' YEH'anderlijk heid st.lat de w,t ran hot uelt ollJ (,f del'
overpl'\'iDg, 'folgeus tH'lke ~,-lle eigenst113ppcn Yan
dt=l OUU 81'3 op de id.na 81'~ Tl kUlill on word.en oVl.1rge·
bl';lCb t Vall gesJachl fat g~ sl ncht 7.ulIen dus ze1l's
o)'gnnen, \reIko niet wOl'uen
Wiii'tlen overgeplan t, ffiiKlI' in elk
tHeer Tau hllune
oor;;pl'onkeiU ku ej.:re ll;:)~h:lppcn vcrli'~zeD de, zllllen
zij te n b at-ste 5Iee:d::: rnuimente n zijn v.ln he tgeen
Z'J oor:;pI'L)llkelijk \Ynr~n. Zon del' \ cl':,m derlijl::L eid
del' ;-oort is ean~ \-er klari ng \'an zco']:'llJigi~ orgf\Ilen
Olltllog~llik, en 111£\ 11 !Jloet 7.e thin ni el all('en toe-

d. \'00 t'ilOO!J53pier, die slecbta hij weiu ige per.onen
will ekellrig in b e\Vc~ ing gebrn cht kan worden.
O.. k de geheele oo r~chelp bij den mensch en bij
den chirnpllusee ·en den Ol'iUlg zij n J'u dimcntaire Organen.
Dat ook onder andere ol'ga.ne n min of meer . rudimeJ)t(lil'a wOl'ileo aangetroflen, daar\"'au lerer en ODa
fI~ boekta nd~n en de ,eri:ltantlskiezen voorbeeldeu;
ook de r cukz-in is' bij den men sch rndim en l!lit' Bij
vele "pen en ook de anlil ro polllor phen ....indt mBa goed
ontwU... kelde hoektanden , (lie verd ... r boren de ao de
l'e lande n nil5teke n dan ge \\,oonl\ik hij den mensct;
he! geva 1 is. Dnt deze lannen bij dell menoeh
oorspl'onk elijk groo ~er en ~terk er waren da.1l leg'elt ~

j

SChl'lj-vcn

n~n

woordig'l "\Tordt

d.,

h cek tnu ueu l.l i ~ df~

n il-me de.

rmd ere

k::l 'lk Ji ent.

\ ergelijking me t nieuwem 2chedel:; utlst utieerd od )n.
is !l et e£n belangt' ~k teit, dat in ten m:nEte dri e

~::~,ll:::nd~a :~~7(~:,;~e:i.i:~e~~. ~~~:e:;~ ~:~Lbijle~;
~poo t

Dc

g.~ 31a c hts\\ el'ktuig e n

level'c n bij den

HknA~h

\'el~ yoorbealden van deelc'.ll, di~ in t'ut..iimen tairen
tt)f"Etanrl \ I;n'keere.ll , en oak onder de b~eu de reu is
Ct' Cen a~owe~ig, koekoehbeen or st""rlbeen g o·

bli vele zoogdieren g~)etl ontwikkeld Y (lor, De ~ tand
der Doren bij den lnell5cL. -in ';'Cl'iJilUJ beecbou\Yd

.... . _.... ~, ..1

c:....

en dell lltl.a;. (bO"l-en ,b .1'O..
l S\\'d'veIJ. op .Ie." t we.eden
hs.1S:lferyeJ. bij w el k ~ w~ lege nh~:d het. [looi'Ll zwh
om ep.u vertikale; {\;3 h e ~reegt.. e ven als 111et de
ooren het gel"!ll i~ y:,n til e diel'en. bij ,,-elke de'
oO l'~ ehell)i~ll boyen de n ~(~hedel uit5t~k t;! n . E-;;u an tler
voor beeld -ran rud imentail'e spieren Tinden ~i.i in

Al~ 

1Iet betl.'ckki!}g' toi ueig'ec il ollde schedah o n ~ in
Ji t opzic1I L l eereD, zcg t Dar~in:l I/\Vannaer men
in aan morkiug nee mt hoe weinig onda -5:chedeIs in

hare

. .. : .... ~ ~

uat bij de

j

zoo3h het

Joel' alavisme die Ian ·
den bij som mige inLlividuen 7.Oer stel'k nntwikkeld
vo,JrkOmeD . a15 waUllee t· [el'ens in elke ka 2k IllS'
5e1, en de hocklu.den eo tI" dalll'naasL gaplaatsre
ta iJ dtH) eeH opening \T"ord t ~H\nge t.ro flen, die tot o p·

:0:~~~~~;~:i~tl:;'j~;

, .1..

i'eit

~'. " "g~ll'offe n; verdeI' dooruat

orga nen in he t aaoi'.ijn
,-onr b('['hlcD \'au
trefi.··m cn bii ,lB z00gd i el'e~1 aa n, aL-: het.
Eel Y~l.n h':-L bekii.en bij do) w;.11wi52~b f:l ll, d ~ Hiel
You r vQortL,ew·C'g-ing (Jp he.t Inul1 gC.scllikte ucili2fsi.e
lctlf:':U1ate n eel' ze~h o ndetl, ue on rlt" I' d,~ bu id yel'bo rg-en oogen del' mullen el1Z . Utlk oij lien Ir. e.n~ch
\"lnden wij zeEr v€'l e v onl'b : (~ld e n ,an l'udill\~ni.-ail'e
ogilH tm. On d~ r de ~p' el'e u tt't-: nt~n wij talrijk i: YJorbeelden aaI!, zooah: Ilr~ spie ren d i~, !lIs :l~
werki ng nog kon uan 'i~el't' icht t)n ~ tic 001'8 n naar
bo,en n~!lr a chte!'"l' 1l loud,~ n bewegen . D r:' :I,1~ l;\omcn

met de pl<1:'i tg yan het 3chterilOo!'Jsgtlt, d') et on~
spocdig inzi en~ dat l~1t~ WiHlUeel'gimo:Hnde oGi'E': J' i e l'~~u
goed onhyikk.:l,.l WUl'O D, hn nne \\"erki ng TIlet !TIcer
het doct :lOU knn n ~ n uel'ei ken , d~i. nnmellJit van
de opening da-r g =hc orsebclp te welh.lt=!ll Il,lur die
zijdc ,;lO \Vaal het
k031t. Dit a, el \Yoro i. bij
den men5i3U
11<2 £ dl'nai ~n fit n he.thoofd

door het

tr ali:;.-:/Ie-, de kegelvorffi! die ,'oor l1e hoektanden
del' zoogdieren b ) umel'keou i::., zeel' uuide!ij k wordt

('r~n

;;:~~'e.tel~'~;~~'l~~~e,e~~m:a~~~rr

ba~ ezea

Jager ont wikke-ldf' IDBoscuen l':l.,'};:en.
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~a ml'n geg['o eid , nm welke de bt:og Vl!rd\fenf! n. i ~
,up.halr e Ian d~n eersten], w oJ a t :iie(.'bts ovC'r-ol\if3-e1en ,an he t Iil'bunm 'iyonlen 3ilng etroffen, rel~
zake-n, zO.)llls het ,e1'loop ,an het lliteindc ,\:lll h et
l"ugge merg en de nanh ec.hting "Van 3p i81'en , en Zt.. k~r
niet he.t. mi n5t bet feit dai.. g ed nrende eeu bep131.
den t iJd W1!l liet embryon111a leren, de-ze n-~r'ft,l:l~ies
o

I

zijn ."' Q. ziell. llitst:ekke:, tot. yoorbij de o~~.erste
. be\YIJl.cn . u.U WI] h ler lllQ[; een t'tllllmen·
tail'ell 5i:1jl't te doen hehben . Ook leverl dit rndimt1ut ,"1m een sta:.lrt oni=: ta'lclijkertijd ~\"~de::' E'en
_ _ _____ _
1

'r. a: 1"

hL ItH'I

een kdng l"lotten kan, met; klein e t n@6chcn p Jozen , di e
lliets be bb~n ,',:; u ler-..-el1 u. g, ill '· nr de t.n-'t;} 7ij n ran
behagel uke rust.

eigcn M 5c: naal deed tnij genade \"{.~ r"et+~n , Et'"en wel
~c hud.de r.ij tach nog nllar geeat.ig ilclOfJje, nu ~k naar
l"eretrikte i n de d ranl?n Qllt'er- eigen t!chalkschheid,

Onged 'l'onge u ru stLe da Cl Joie Na ncy me t h a~r
foetjen teg~u. het lIlHtr'o.lijzer, WU:lucbte r reeds een
paar houtbloltken bn ndd or. He t oIizeko'e lieht \~a u
het kc,p(Jcnde bou~ Uonk n u en diln in de,' '·" he me;:,
en y-erlichtt ~ alsdau (lok bet blnu ke g . n·cbt ~· a n het
meisje-, waardoor zij in mij tt oog n og l;"Qier weld da n
ze a1 \"'8 en bElt ,'of8teiijk p imeeeJ f n~ ceIl C Jrr.~gi;)
ZDn hebb~n get8rt,
,
~~ z:tt on clerwijl ha.n v ~uer allm&atdig,,-r. te pb.gi!l!.

Op '!:, ge \, !lsr Qat Dorri t ji(!p, ree s ze 8!lei nit hsar
stocl in eelle Juno~ i3tht\ he-ulin g! 31s wilde J¥ mij met
een enke! wDor.l \'~!'nie tig8u-~ ~ a s.r gerust gc@teld op
't z.ejfd~ ooge-nbll k. wierp rij zich ia<,heDde te-rug in
hfltsr ifroeL Verrolgens mij ft :1 Dr,iende J sheek zij r:ieh
d ~ w-eerba~stige bnlhle l Rrrrkrinkels ui ~ het. gezlcht

~!i;~{~~:e~:b~ijrij~~'~~O\T;:::~~;:lijkeu~~t.e~!:t sei~h:~~~
mD~el)t stofllc8ten .I!oemeu dorat.,

I
I

(, IJ

wierp die

met lJcn

sn eU ~n

zwaai over de ronde

-schoo ners,

'Vat \{" ~ ~ ' t, d. t mij op dit o Dg~nbHk: denken deod

a3~,~ P;'d~~t~~ftd~~~~~~~~tef~: !~:!::~, a~~e;!or een

I
t

oi}genb1ik ha:l r hnd dOC'D gelijken op die bac:ebaote:
d~ o,e~gn!lg ran het 1,i t!~t. hsrer oogen toen ~e die,J?8
~ gloed 1:1 r \'e ro'Ch:-aa!\llgmg wee '( T"O-C'r ee:t Yrlen-dehJw-ns h e b dee te "f'ermakdijk(>r den olHleu beer haBr -rie ; ken gl a.n s; "'·.... l'uit cen i.' meng l! ling Tao OD8<'huId en

lit wist, d.t. sij t~· \'e~l 8ma.atc en fijD gefO!~l beat
om t l1 me:e-neu· wat z,U be" eerdc ~ man juiat dafltom

;~O:eD!~~Dgi~~,h:~~:~~~ftS5:~~m~~V;;::r8:ij~O:~~~l1ij~ ~ be~!~gj'~~~:na\::~:ik il~: pRIJ ;~~l
en meWe-n drijfwt)f'~,

en! ,

f!llZ 'J

WMt'f<X"f. i.ter kUDetkofi pe1"8 ~n
hBbben bc~tt: ed,

eeno

\'crsAmeling-:

.rerrukking Qu iz~mden

Ale · e6ne kle1ne 1Ir!'aak nam ik de eel'sce gel egen....
beld de besti>. wear, om h:1u· ~D8 a. fllt ~ rc, to nerr:en
op It stuk: 'aD heAt' lieve!iD~8aut~ur, ...\1:5 ', ik ec::br
iets. 1110 ·gnal1 afJin gen up Little D :)rrtt ache err ik op
net punt my .b.u~_ ongenode ·.waardig te maken. No;!
in tijda ~.oer is. hur ,eroDtwaardigi~g dtk.' 't ~k

ook al

'Q

etofa.u te ..,belden·. ·Dat ...pen nit balr

nooit

genQeg&aBeta·

reD : !.k k ende. ~t biiIl l. r a:!l bu-iten en had des.er dtLgen
w~r de a,nLrekk ui'g:!iraeht ·geJOdd Tan d.t .p raebtige
beeld. H e.t ~i::eIJ,c \',J ~ l" een nouweDkop- (IF lel'eol"'"
gro~ ttef . .1 R(.;b end k ijk\":~ de door eED kr&n~ Tan win ·
gerdranke:::l. Om· het -.recl de rige hoofd glau de- een
ach·. l .tan ~o l1~hl('lad' h'aar: de o06eu Bchenen den toeeehoa ...E'l' :: :1Q t~ at~l"tm .·met - .tar-tend • . vr ~ olijkht'id t'n
om J.e t'ri ifub~ J ipp ~n ·nr~efde een lpot&ieke trek.
'S·aney wu e-ene brllDt>i\.e, o\'aler vau gdaat.-liju en
",inder donaer ~.11 oog en loth op dAt oogenblia

.

.

.

na.·

voO~be8Id van atavisme,' want erzijn gevallen
I
r.hN soumrr nit Beloeki, Z.o .alog;.j natunrlijk
genomen ' waarindit deel . grooter uitgebre~dbeld " reeds.eet, 'e~lieat Bondowooli> .yn . hoafd 'an pla.tverkreeg en werkeWk een stompje van een mtwen·
selijk beolunr.
•
'Dien. benoriming.tot •• oial.ent.reoident van Benkoelen
dig goed ziehtbaren staart vormde.
ia eeDe onderaoheiding on in ZOO" r Terblijdt 1110" zioh
Nadat wiJ op deze wijze gezien hebbilD, datde
d..... o.er. Maar. overi~eno zien d. ingo.etenen hem
mensch lliet alleen in de hoofdtrekkcn . van zijn
oog••rD8 vertrekken .
Wat'n mutatie toeh " .. der die Be.oekiach. ambo
bonw met de zoogdieren overeenkomt, maar tevens,
dat rudlmentalre organen ell atavismuS bij hem het
teuaren.
bewijs leveren, dat de mensch dch van nit eell
Twee nieuwe 6r-siatent rcaidenwn in "aLt()gt·~ (i~1l
lagareD diervorm ontwikkeld heeft, moeteD wil nog
kontroleur voor Djember ell" ceo ingenieur,
Ik geloo( dBt de tabAk.f.brikBnton dit jaAr uog
de vrageo bellntwoorden :
.ulke slecbte •• ken ..iet zullen m.k.n. D. regoo, welke
10, Aao welk der tegenwoordig leveode dieren is
ill de laalete anderhBI'8 m.and ge.all.n iB, hseft op
de mens~h bet naast verwant, en boe moot die
het produkt zeer weld.dig gewerkt.
verVfantschap opgevat worden? eD :
20. He~ft de mensch zien, en, zoo jll, in \Velke
la OOEDG:RVONDBN eo veretaan:
flchtiog, veranderd Redert l.ij eerate optreden op
Eer.telijk: 'Ie bepal.n dot d.. plaa""elijke in land.obo
aarde?
ocboolkommi ••io te K, .po (reoideutie Preaoger Regent·
\ II'ordt ·vervolud).
.chappen) bsstaat nit lirie le,ie!l , met inbegrip van
den ,·oorzitter.

Samarang.

Is

P08'l'KANTOOR SA.MARANG .
Siniting der EngelsobeMail ,ia Batavia, Mnnto",
Riouw en .S ingapore.

In d. maand November den '" en 18.
• Deoember den 2 en 16.

toegeataon :
van 1 tot 16 p.",rd~n .

FrBoscheMail via BatDvia eu Singapore.

10 de maand October den 30.
• November den 18 en 27.
, Deoember den 11 en 16.
Her UUI' van sluiting i8 steeds des llAmiddaga te;;

Iotusochen wordt san beJanghebbenden ..~ gelaten,

Protestanlsche ECl'edienst.
Z 0 N D A G den 29 Oct. 1876
'II morgsD9 ten 9 Ilre.
MALEISOHE DJENR'I'.

III

•

17

,

,

3:)

,48

~2

Is (}Dl-:DG~VONl> BN e ll V" c ntaan:
Eerdtelijs: 0rJder lladf:!l'd goedktmring de. KOlling8,
van ue bij bet be.lu ·t van 10 l\Jei
] 875 no. a (8talltablad £.0. 1 i 5) behoort:n i6 bijlage
la. D. te "epaleu, d.t t. Magel4ng wo:dt opgerigt
een gsrniz."Jena gewe€.rrnakerl. atelier del' tweede kl."8P.
me' a .. nvulliog

Is GOEDGEY ONDl.N en veTataan;
Eer8t.elijk: De form"tie ran bet peraooet I bij de
AIge mden6 r~kenkam e r beneden dOh rang vall fh.·k : e-

a a 1.

tari., tijdelijk .. ot te .tellen,

0.. H. VAN AMETJDEN VAN DUIJM .

.1. I'olgt:

drio refert"ndariu -;fo, i~d <:' l' up ~cn be1. ·Ad 'ging "~II
' Ii maande of' t~ r.amen '8 jSln
/ 21600 viel' h.)ofdk l..·nlUlie1.oo, icdel' op l'en e

f 600.-

Hoolllsch Katholielie Eel'ediensl.
Z 0 N D A G, den 29 Oct. 1870.

bezoldig:U.1

De vroegmis '8 IDIJ,geoH h~ r:. 7 ure.
De Hoogdienijt om hpJ f 9 Hft" .
Lof dt;os avond& ten G nrc.

te

~amen '8

Vll11 J 450.'. maancl!i of
jnurs , ,

~ijf-en-twintig

i':E' rite corumie~en, icder

I op eene be\'oldig ing un f
300,'s mSllnds of te :mnu·u ' d j"aTs.
01' L NOV~MBF.q a. 5. r.al' het \TI)u t pr nc!Ueni" ~ ef!.e
een-en-ut'1"tig t\'f cede kOlDmie1.el1, ie ..
wlsl!leJ-imchrijving hOlvlen, t.eo b ed rll ~e f an ';en ruiJder op eene bezoJ diging ron f 220. linen.
's maanda of te zamen '8 jaMP.
[>~n en-derti:; der.ie kowmi ef.on. ieder
DE LA.A..TSTE AHONNEIEN'l'SYOO n S TELLL\"G "'erJ gistt!
op t!ene b a~l.t)IJiging "an f )50. reD a:vond door het Opcreltegel'.O! rchap in een goed
' 8 ruaanda of t.a ZQWCU
jaarJ . .
b("zette z&al gegeven .-e n 8cbijut nog 81 ill den IDtflak
l~rwijl t en beboe t6 ' ·&0 oat koJlegie
fan het publie' gevallen te zijn.
,oor minder ver80neel alaw'!!d: foor
De Bctricea en Betenre heb~n zio b DB.8 r gewoonte,
IchrijBQouen haD WOrdf'D beech kt orcr

t"

loffeliji< van hunne t·a.k gekweten.
Uit de in one blad van heden voorkomend. .aniondiging van de 'l',,,upo }'ran9ai.. d'Op6rette io zij
,~an plan a. 8. Zondag eene allerlaalsfe Vooretelling te

saTen 'an A.a. j'ille de ;lIme. Au!;.~/H tegen deD geriI1gell
.ntr~eprijs van f 2.50.
Wij hopen dat het g~zeJBchap li Og eenigen tijd te

Samarang vertoe.en z~1 en o. •. ook eene b6neficeyooratelIing fOO!' Mme. en Mr . CallrJl, gevon 7.')1, daar
"ij t<)ch het me.,' hebben bijgedragen tot het ,uc" • •.
VBR~El<E"

bea!aat bij het
Operag •••lscbap, onder Direktie fan
Oollina, tban. te lSoerab.i. en die op
in den OOBtbook DOg at allec.. b.baald
NUl<

WIJ

vn ll "'n "'l m~n .

...-n

'lnlr-

t ;l

gevon en kan men hunne
gemoet zien.

,~ ~ ro1~""'l'l fl'

Engelocb.
den Reer
hunne rei.
hebben het

"'n n,." t:",l l;nO'f'lr.

kQm~t r~ad.

b ..

vrij 8po;dig te

MET GBNOEGEN il:l ~:enni8 genomen

'an htlt eervol
ontelog uit '. I.ndo dienat met beboud van recht op
penaioen, van den &8.iotent·reeident voor de politie te
Samarang F. W. H van Straaten.
De eeDiga opmerklng die wellicht tou te maken
sijn is daze: dat de Begearing misach ien wat RI t.e lang
... et het ontalag beeft ge ...cbt.
. Met een aebtings"aardig, eerlijk bek .. aam ambte
naa. van onkreukhore trou .. , die toond. aile. foor
'. land. belang te willen opolfereo, met den He,iden!
fan Soerakarta, den heer Keucbeniue, ' . , . , giDg
(.la.a }Jode. )

bet .poediger in zijn work.

waH de gelijkenis opvallend geweest.

Ook degteeken-

de 't .tuk nit Rodink'. Btudietijd, I.ng
trouwd ,ras. Dit aile. bedacbt ik en
IDspte mij de opmerking omtrent hare
de bacohante in )t ..telier. Nu weI! ze
ootwaardigd

voordat bij ge·
ev.n ....1 ontgelijkenie op
oprecht -ver-

• Much obliged!.. .• pusecrde nooit roor zulk l!!Ir:jet.",
dn onderwij keek .. haar vader ook Diet vri.ndelijk
un, die mij goOOkenrend op den scbouder tilde. M...
YrOUW, wie de 8cbilder iet"at ironiftch toekoikte, bot.

de mijne opmerking e"'enmin ~lft hur doebter, want

.ij deed er het atiln'ijgen toe.
De .erklsring Tao aoo onden heer, dat d••child••
rij porttet ..... rOOde mij 'an NaQq'o verdere repliek,
die ana.rs beat nog pun tiger worden kon.
,Portret en gaen Bacchante on gelijken op 'n vrou·
wenkop, kijk, wat steekto durin buleedigends, "IJoral,"

- en hij glimlacbte f"oJntj •• - ,.1. die or vrij gnn.tig
uitzagpll
.Niet wear, papa! Oeh Rom, 'k geloof or Dieta f"tI.
't I. bet ho:>fd eener Bacchante!\! Ware It dat fan eeD
man gew.~t, .ij 'c·n •• ke, ",k 1ftn knp hvbben ga-

spoken.
,En alo nu de .childer pleebtig 1erzokort, dat hij
b.t ..,bilderdo all portret? 1-. 'l .ijn .ebuld, dat de Parijzen ••u'8, di .. 't etuk bek",eooteo, h,t d.n num ga'fen

"lUI

Bacc!L....utefU

,
dire ....· pleitte z,e. na, en meYrOllW: kwam
hoar te holp lIl,t .eer bestiel· te .erkl.....D: . J'; heb'
folkomeo gelijk, NaDi!"
~ C'eat aBIeS

'II

, 21600.·-

, 80000 .-

, 81840.-

, 55S110 . -

,

To zamen ,

315G4-~.-

BAl'AVIA., 23 Oct. Do firma M.c·.ine Watson
&. C.J,! Bg"t'nten van tlld Hottt:rd"IUscbe Lloyd ,·enoekeJ]
onS mede te deeleu d ... t hEit stoollllllchip Drenthe, kapitein ~KramerB. niet te Alljer in quarlmtaine becfr
gelf"gen l en da.t zich &an boord geen geva1Jen \'l!D

kinderpokken bebben Toorgod.an.
De m eded~('"Jing der be,-:oerui g van dt"n heer
A ndre Wiltens t-Q t kommandt'ur all . an ..Ie heeren \"fill
Scbrel'en ~n Broadgeeet tot llftieier der ord e ftln d e
.Likenkruon i:t gebleken juiet tH zijn.
Zeker zal be.t gf' h eele leger Illet vreug le de welv er·
di~Dde oQdt!Ml cboiding beg:fv I en , ten de.. l gtw aUen
Il~ll manne n, d i~ g ~dUrf:Ddc zooveel jaren met upgehOlHlen hebbe-n aBes in bet wt"rk te stf>ilt"n om ue t
_

\
"' .\
.,-ny'
.:ICY' '''~'..!''''''''~ ~ '' "",. '1.:i' k P ll JlIolrll'l.l'tt t·p ",... '1,,,('h .
te~: e~' h~'. ie~en un uen gezondcn militait te Atjeh
te veraangenamen.
J. JJ
_ 24 October. .M" .rgen ie 7 ur. .al 8lhi r de

d~

!:~~ J:~e~~~~110!~~~~::~tt 8~~~;~:~~n~i~:a~ ij o:~
genoomdeu dnturu , ter .. ijl b;j het dagelijkech rappo,·t
hi · ld wet d " D Sergeaot ::iIlUem, ,'erraderiijk "an acl;teren met een ijY:~r ell h,) ut, diu bij Rcbter het pr:vBat
g<1vonden eu in zijn 1ll0UW verbQrgen bad , een elag

op bot auhterhootd gat', tOO dot d. adj. onderollicier
bewuatelo "1s in <le ermell Tan ~~llom neJetstc.rtle,
7,{\lde )?udiuk, en weer speeJdlJ
er epot in sijn ld.ob - ,?ij beef" 0 gelijk, W~ \fa· en
't op hat rstuk der P.Al"I.\bantc al ·ijd (tltl'en. n~ zulltm
'J. :Kk wei blij" en . llaarcw, I aroneSlle, deit my iijne
-

opmerking de8 ta tQ (ltr. lk ~elf do"Ct.t Oleer dan eens;
%:00a18 bij. maar zweeg om u~e zwakke tijde te _paren,
1\ u bij zoo ongeziJc' t w ijDe r:p inte komt bOf"eatigeD J
doet b~t mij loct. iu ie J er geval genoeger. 1t - fn bij

.lreek .ieb met duidetijke zelf.oldoeDing lange de
g.ijze enor'

Ii< """ ge,leid ou galoor, dat ik ouk ... t ni.uwogierig werd Na"t'cr \{&B IJet laClt.ta a1 zet!r tluideliJI'.
,Knnate!l&AI1ltrotll". 'teide mevrouw, opstaandc en
hom lange het ;;~16.t strijkende toen .e b.m voorbij
lilPp. Bij greep die band en hi ld haa.f vut, • Moe8~.

i~~}t~~:~i:{~~:::;·'1::i!~ ~ j::~~r~{f~;:~!~1::'~~~~~
nov; d.en K c"lUlll\l.'ldallt va !} bet leger en Chef vaa hat llepartement

"1"80 Oorlog i:E~~~:~:~:dscb.ID(dc ziju
IN"':\N'f ... ltlE,
lHj het lIdc; bab.irOD, tI(I b~:ttil1 It. p, 8owh·e, olZlang, no
vc~J o r uH Nnlert.u ~ d .~e ru!!gekeer d. fl ij bet. lOde balaiUtlD, ae tweede

!~:I~~~~~~c~;e:~' bif~~~a 1
:::;- h~:~a~~g~a~~e, ~~:;I~~! ~j~6~~:m:ijf

cf.cLtt-L; kb

rab;'~:j a~!u:~~t:tlr~~;:::~ b1, de\V~·~'7~~~:~~:Ch:Al:ce:;p~::t~.et~Qt:

belden onhl.l,gt

.. I<TILL RJE.

moordenaar tot de kogel rerwezen.
Ale een Terder bewijsI hoe wl)nder-ltik~ ('n :J lrl\~t en
van dierlijkc wraakzucht, bijgeloorige overspftrlnin t,t ' U
dallrbij zekere neemd gep18atste te eor;ev :)[.. ligb.ei:! te
r·amen h uizen in bet br.:i n "fRll zulke in l&ndt'f!!, ~r orut
0118 mcegedeeld, dat l'riman, toeo hem lien rl ~: o.l I'. erd.
flan gc :egd, eo gevraagd werd, of hij }]('3 h l1ig rer·
hwg n had, 8D t wO(lldde, dD t hij nu !.ij l.::c!1 race3t.
alel \"~ n om bet geW"onc genot vlion If-' kk · r eteD €'.c dr-i t:
ken eut, nieh gaf, m'HI,r d3 t bij een \t' ~':ls e !:J. h"3 u~ :1. .lt
r Ullu i8 ni~t

J8l'A LOU w eldeD r.::tI! !'"O \ ~~ D,

('P

nET Plnt ioNE EL.
Bij de Ie kompaguie
te IJnh.;:I, de e:nte
G. I\. C. baron
or.:.i:1fIts uit
:l.3. ogekomel:l , OlI o! gedeh.chen-d. uij

~~f~l~~i:~~~:~1j~i$b;;~j1i~

Jarell .

{j'l"f.r.C;"EPJ..U TSTI

~J::~~'i'::~;:~':::
f~l::tj~:, 1~:tft::::i:~~E~:~:~:;~~~;~~
Ba'''',·.a,

ol!; n-

de. a.tilleric Ii:
)1. A.

Fas.:Hl.r D :1. :'o~ ken

f 120

bari s a.n~

~;~~~~e:r~~:Il

I

;o~.Z~~:~~eOnP i:~~:D:~:;:r::t:~:wb::'jell!~~~~g:~;~~~n\~:
t "" deelen. B ij blijkt bet n mr w:!s rheid rernu weu te
nt bbt,tl ran den heer ~I. de Leon, dio e r r.ieh in
!L-Ugf O i! StlG-

gaande pel'8onen bier tel' pIaahe te ,erBpreid~n , gel ijk
uit do \'olgende briefkpurt- b!ijkt, die 'A'ij zo.:>e l'ell rmt
.lid ia eeD drieete leugen, (lali Ml:'.H, I I. U. iu d"
gt' \'Ao,;;enia l.iL. Je bent fr weer leelijk ingeluo pe!l d fi t

~;l~o~'~~~" ~;;o.'··~ 52 U~ ::. L.': j . ~~.-~ .~ ..-: :. ~~': tE~~: c::
Wij tlank n den heer de Leon ,'oor de ",·aarschuwil.lg aan bet slot VllU iijU B;:-h:rijvenj en het is 0011
aan dt!J

belanghebbenden a ldus te
het onW~l re berigt in

aanwijzen nan wien zij
J

Ret i.

008

geb.urd,

penonen ontmoet te habben, die onll ven elrerdeo, dat
dd beer H , de Leon au fond een . cht.ing ;raarjig
man waa

_

De lit"! b.ttordD op

J'-VD~ tt

Id ; u:,t

8Gh rijft man

(E. Hblrl.)

BA.'!'..:\. VIA., 25 Oct. Beden morgen Ls de j nl flnd ~c be
nlititoir <.r.riman, wt.'lgena f~itelijke insubord;oatie de n

15 dun ];' .bruarY JI. t. Onru.t gepleegd op ho t terNUl Rudiuk: WOlt 't wei verte-lieu) ab mnma 't Ulaar

goed"' on d, wat ~Bncy uit Daam harer n.neder ('10K dB'
d(ll~k. n'rtekereud tOD!tcmde,
,
• .Enfio, ju moogt 't wetea; e~ne Jonge damE: ale
j ~i. op ' t: punt .,.erloofd te worden m et , . . . r t.:e 8l-JOt
bem dan mond , die dat dura geheim %( 1'1 ver klappen
~n luceg 'a kleur ale een rijpe granoofr.
l'" erraat al. ik was, geloof ' k haar t'>en .at. ('nban ·

di·, Ie b.bb.n gelukgewenocbt.
~, Maar je moat moe nur 't ate lier, ala ik It vertelI.n ,al .. .• trocblte h.ar vader ,,"eer te onldui~.u.
. AangoDomen, - klonk 't. onmidtleiiji: n l~l id
macbt.ig- ill u be-iden in mijne teger.W" )oTdigaeid te
rooken !,
Ze keck me u;hitt. .:.t'G.n aaD= "alIt le w-i!!~ we i nat

half

:oea~~:.: :u~:::q~l~ij: ::~:~n~:t ~~~ac~:rl~~p:l:e~rr8~~:~

WRI

~(·heim

hobben .

Weet u watt ik. tc·u 't op uw bahd, papatj£', Ills 1] mij
It verielt, .. al t tet bee ft lctlt "an '0 intrige-.'·
Zij· brandde Yi"D nieawagit>l"ight'id en de Dude b4"er
zag bur olldeug~nd a&n.
Zij .1eide f.:eh ?r Iljn kr.'t". ,81 .. ik u re.o He!!
t1'eef rH
t
en 'k wilde hur die
,..raak Diet 0p.,..,D, maar had d brrouw om mijn mood .
beid, toen .sa mij rrieDde'ijk toelluilterde: ,Sire ""

wij wat ·):;htemd h"d.

~.~~~:rl~fo:1~:ulD:~ :~u!~~toJ:t:\~"~a';~:l~gO;~~ :~~~~;

d ~lJ:j rd t' liUingen fn grilHg g.cNJ ... d", n !.-'~oten ·,cu r·i'n
~cp.ald ~l ijir eerlijd~ ilbllisaen cn bur\,;h t'; r';>UW t~ll g£!:.r~st
h!:.b"t en . \\~ij war~n met ot'f'I dri ~~nl want ~~f"rVUW
haa noe: it-h, t"~ ber~dder;.;n : wat. lk ,.~or bew~a n~1!l
nit ........I'h(>i d der ~\'ferlng;. dat I~ wer:k~Ju, n! t:-t
oD\'erecbillig •• 8 in sake de. v~,te!hDg ian Budml

I.'U
""!l.

omtrent· de B.eebante.

..
.
VaD ..... ~ude geelep"D' gl~'~eu li~htk""oo iNo.. beell·
ODI oen
"eoI~b', en 11'9 '.• rewen.n t~.t o. de
.011 hO<>B"R oud-Hollandecben IObou" 'an ellellbollt,

...,b,

bab.il~oo.

den o Dder i D.tf.ud~Ilt der le

faA

llij den raad VIlD. .. dtniDist ra tie d~r

artillerle te

S~£~~LU~~j:~~~~!:;:·;:tt ~~:~f£·t\J~;:'~;Endj!:r dl::;!
INF"NTEH lt.
Bij het 7e L:o.l-3.i1l0D ie ~ l\m:l.! 3..ntJ d.~ k:aIJitei D. J . Patt(!he... u u he!
Hjj het lIde l.mta.iIltm, de t e,·! te lll:tenant. N. T. Ste!l.1",

~e b:l.llii.illO!l.

~~llJ ~e~. ; ~.. ~;~aEl~:~ h~!j :a~erl:::: ~~~ai~:~:f.t~~ac~!~~~/7e ~!~~~ie~
~~iit~J~~i~~~~.J ~:e \~~;r~!;~~;~c~7,~ijkit:!: ~~t ~'d~~~;~.J~~~d~e~t~~
~:~j~~)~z~~:~ g~~~~.l~Otjc~~~rd~~~ll:ed:he l~~~~~t:' :ij"f"::~ f~;:t:::

de t:'II""ee
eo. baatgi!.Q.ocmde nu

.1 . !'., N. B. (lr!;:eD. 1011 A. J, P, Gro~.il <.:n l cl,
I· an her linker lOde bat~i1l o n

L;;f:;.illvD.

eent,lleD.o em;ieD

het lIuhr 4de

ART ILLfRIE.
U:J UET }U1ERrEEL.
.! h

3 djllDCt

' .!oIl dell kllmm::l.ndaut der eJ:jletlitioDDaire u tillerie te

~~;:~ru~\f·~i::f;::~,:~;i:f!i~~t~~t~i~~2~~:;':;.g~1;tl
de 'idd kGm ll 3..!ni~ ie S:JDl3J'"iUlg.

phagien.ikompagnie
e te P3d311g,to! de!lata.ia.
eerste
lweede 11liten:\llt J.

j.'.

I n.i.tell~o.t,

.I.

~ I,

~~ij

n.l.

dO!: U d~ .kom.
B: u.ID., I'U d e:
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£el:\""ol, uit· zij ee belrekking. ",·t:geu
ge.ogr:lphilche die nst lV . G. Tealli1!!!:)',

onB "fan daar, ie th.D8 oDgey~er 4:1 mat·':f hoog. R et
iblande·:.! b ni uwja8r bee f" t!eD ongu.ns igen i nYloed
ge!lt\d t'P bet: werk, dat ten gefu\g8 dallT a L!. dri t!~ da ·

gon ,til heeft g•• taon .

bllr.. all
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aang enaam

t>ij bet

taire afdeelrDg olJ Jan. Bij den :rud , a n adaliDh tratie >211 bet 71l:
"baiaillvn te tamarallg", de h,eede Iu ;e oa ut· k.wllrti erm ~ ...tel' B. D
Uonchl:'r. fall den n3d \'3.\ adllli.ll ~t ra.t : e n.Il b!.t ~3.rnizoen te !;g"4~it!.
Bij bet hn~pitanl te Peb.n[OengaD, du tweeJ c lu.ite"iIant·k.w .•:tie -m-eelier
J. I'. L llticbiu;o. ,-au het bUre , u ~ au deD o nderiDtenda nt del: ee:nte
kLa5~ e in de ie militaire :lfdeel· ng op ) 3.,3..
G.ENEF.i ll. UNu IGr. DIE'\Sf.
.Fij tie ~eneetkundi !:)e d iell ~ t va ~' lll[laua's \\ estkust t.n Onder.
hoo rll!hede.u~ de olli e eren fan g!'loudhdd a tl' eersh: til, tweed.e kia.s!.

ferw isl!eld heeft.
Nog k Qrt geleden werd l u die l.+Jlfde bu urt bij ~ \'1l1Jli
ereneer.1 een speeldoo8 onhreemd .
_ 'l\.J t CoIlJll leedwezen 1., ona bei""ig t 1& U gig ~erC':I
r mtreut t:eIle V"oorloopige aallhoudin g 'an men. l\.I .
gab . U. oDjul~t. Onze berigtge..-er was \'uk. ern i l1 ~e~
1 ch t. "!\&u wij thans vau gQede..:h.Bllt..i l"t<Tll(,Ill ( U, J. r~ f~
do:: b!o! dnelde uak zelfs g~cn red -' n V (: V:- fercgt::,liJKC 1
instruc t:v opgele¥e rd,
Wij bebbeu hlter de cphelJerit.:;:; gckr..· gell vn!.! de

kuo~ e n

tB Atjl';h .

oat;;.illull te Atjeh.

In ee u publiek hni~ op Sention g dol'lT de r oud t"8
o ~ ervall e n werd bij in het bez.~t gevollrien "fan de t elf·
d e oob'reemd u spee ldouB die h ij juil!t dl~1 at Ji<:l i. uoen.
O. l' utkeDde ec hter de diefs!al e ll gaf "'oor de d01.i $
gek octt te hebbcD '·.0 zekere Nard :s l een b ek"cnd
tlwn ell schUlTer, doch waarvan bek en d '6!8 lb~ hij
! eads ,·jer jur geledeo het tijdelijke wet net eE'lIw ige
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Ik:h ijnt. (e zi en om uergei ijke
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I"ij ha re r ft,m in g ern ~peeldocB

li,1·IEl{) f BL.

Nederland teruggekttrtl.
iJ!J

4

het

Ult

BU HE r

den ve. rBderIijken

~rn8tig.

ba':'"~::~i~:J, .::d": uou~~t~e~j:" kennen

H II~ . er ea .A . K. B. OplItclteD.
[\ederia."d :o:ang\:ko meo, eer, tge noewde al!J be~te lu d

tilj let 17 de . batail1oD, J. F

jan'n .

dan d. doodotraf geiiiaeht, doeh de krijgsro.d he. t, ,jcb,
our.es ia.;ziene zeer teregt, daarmeJe niet r e reellig t\ eu

lOch, 'leg wat je wilt; gelijk bob je toch niet,"

n'eet pu bien"

E~D tweejarig vedof mar J(e.tie.rlaoa, Vfegt'u zieltc, un den tweeden lLiiten9Dt der ioraterie ~~T~~A.~!~D:iugbe.

~ijohe~e l~~:s~i:;e:e traDl::d.~or e~p!~jig\:::~j~~ ja~~IL gedet3~heecd

ona blad te danken b.bben. -

~ • Weer 1~i8 h-.ceb.ttielt.r

(Slot.)
l.>epa.rtelD~!~~",;~an Oorloa-.

eCII1.aamheid i n die n ual' ~ijn overtuigillg do or ~PiJke"!l
e n du ivels bew-oonden provooet! De tocnrualige aud.iteu~
ru:Jita.ir had in deze bijzonderheid eenigzios \·erzaeh ..
t.eude omstandigheden ge!ien en een miudere atra f

ze er

by .rreBt van het Boog·Militair Geregtobof vaD 1 \
Julij 18'15 o'er 1'riUlllD, inhndsoh lIoldBat, algemeen
atamooek No 78, .Nil. 1[):1!7, ;vegens feitelijke inDu,
bordin. t ie op OLruat ge pl.egJ den 15den Feo u.rij

hij h"lf

Besluiten en Benoemingen.

t er toregtzitting dat dit water verv(}enm (' eo "origon
dag voor de in.pectie 'a morgena vrop.~ re :1da sigel!);).
pen 'R88, en Triman daarenoovell reeds 6 mac.J vreg 11K
oDzindelijkbeid was gOlltraft, KArakterist.lek WAS d ~
tweede \'erklsring van den schuldigot dnt h-ij met a!lc
geweld Onrult l'cr!aten wilde, ollldat de rrOO';'I)O St:,
waar in bij van tijd tot tijd verblijf moest JHHld~l!; heplastat; Waft in 6 ,' n toreD bewoond door bo:ne g:f!.e!l.~?ii .
die h em kWBad lI" iJden doen , en:d."enbocen 300 p"
\'"an d ,1 hoofdwl\c·ht Rf!a 1!, z()odftt, W& l; l\ ~(- !' de b'. I{):te
gec8ten bem a ~:U.i."ieleD, - Lij uiet ceDe om h nlp ~: Qn
r oepCi: , Wie z.u.l lIe angBten 31'scbilderE'D , die ~ djl .&1'
me bal f \'erward e brein f!lJI dien io.l enjl~ r ~ol~de r ee

tevredeu bij "ronnie 'an 2 Juuij 1876 en bekr chtigd

~~:::~.adell:rot. s~ggenf" ~roeg

gr>ote verbolgeobeid tegeo ruij t. inopireren.
(I.dieT.)
M. DB LioB.

bad ziju plWlje OCbOOD te m.k.n. Het bleek echt..

foltrekking plaats bebben nn bet dood ..n i, (fuoil.
Jeeren) uitg.oproken door d.n krijgorBad te Wei

,Neen filevr. ./Uw,1)

het hoagste geno~geD in 8cbep dOD redaotollr DOg meer

AI. aanleiding tot de d.ad, die door den BcbultE/(.
.. n d&D beginoe af b.kend werd, terwijl ook geluigeD in o,orvloed aanwezig waren J l'oarde Triman DD",
dat . hij dOD 'forigen dag onregt"'aardig reroordeeld Watl
tat fier toer strafexoceeren wogeD8 fnzi tddijkheid;
die atrat zon onregtvaardig geweest ZijD, omd.t;!-Jij
watetvatea bad moeten IOBBen, en geen tijd had go-

d· n Bebout gobragt.

• 44200.-

jllft.r~.

tde

Red ert i. bij nog maonden lang lijdend6 ge wdeHt 81:D
• tak en in d e ,er"Wond~ pInata i$lln het r eg t ~ r ili.chtH
houfd, gevol gd door duizelingelJ., die be m otder AD
d t r~Q cil!D laden Mei nog een val dedetl meR eu,
... aarbij hij zich het been zv:aar bescb&rligde.

nigo oilhri.kketing, gemartelri hej ben iu

tW-6tl

dri e eou /..

D.ra.

~) .Ir op andere dagen bunne oriel' p.o BAn Laet poatkall'
toor to doen bezorgen. De duorzending heeft ateed"
pJaata per eerstvertrekkende po,L

H. - A von d

en verstaan :
Kraoht6~B magtiging des Konings, met wij ziging
in .oover van § 5 van het in Staatobl.d 1872 no. 80
opgenomod tarief no. 46c 'lin het algameoo reglemor. t
van administrutie ,"oor de landmagt in NederlRnd8chIndio, te bepaleDJ dat f"oo r hot Ih·hoonhouden cle r
ltallen bij de art.ill<'rit-· het ' !.Ilgend Ra ot.aI k; r.ji~ wordt
GOBDGBlVONDBN

rem ~...
gl\,.a~genis mebd..ri • . ~eeRaft.De
ongelukkigew""ohmiddelijk..,ii lijk;.lechta .....i pur
minnten1'!",liepentDlschen· heboogenblilr; -.p hg
degevangenia v.rIi ..t, en , da! w~~rop .. bij tor neder
.tortte. . .
'.' ... . . .... . ' (.4. D.)
- 25. Octo.ber:Na.r aanleldiDg . ian . h.t vo.rko.
mende in het .A.lgem•• neDagbl.d . vangieteren fer.
kl • .,. ik op d.. meeot plegtige wgoe, .dot het e.ne on.
waarheid iB, dot het b.e rigt o.er Mev•. M. U. in dat
blad voorkomend., direet of indir.ot van ..mij afkomatig
ie. terwijl .. at de d••rin overgedrukt.. brie(k.s.rt un.
gut, cf.choon een...elfb •• cbnJdi'fiog b.vattend., toege.
zonden i.,. omdat ik er een b.hagen · in sob.p, .teedo
e.ident t .. blij.en a.ntoonea, d.t bet Aigemeen Dag.
blad is .n blijft eoo lougen bJad en omdot ik er ook

....ike . I.~~te ti.ellllOg · een~w6eden al~ j;eeft~oc .
ten ·pareere'; .. · Ve · toeg.bragte slag ·w"" .00 laerig,
dat d. poli6iemnto aan de buitensijde; den ~..pletten
moet ervan teregtzitting nog . tooode, terwijl .oowel
bet kar.ton van binn.n ala de .oering en de l.eron
k.p doorge.cheo~d waren' op die pla"t.. Het .ffect
wao dan ook zoo bevig. d,,1 de tor· neergaveld.. g..n
tiid meor bad oin ieta t .... elen, en .I..chts iots ge
WBar werd, dat bij .J. een speldeprik be•• h...f. Hor.t
toen bij weder bijkw ..m, gevoelde aij herig.n pijn, ....

zieklc, de ;. ~~itt tili

bij d,
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Datafia.
door den tijd zwart gedamd J g e-soed en in. zee: {torspronkeIijke ara~Bk:en, met rijzonde 7..onnen~ ps.arden
en kocieD. De muur WR8 ter zij Je daar. a!l belegd met
.Delfsche tegels, beF cb.i ld·'!rd met; winter
zomerach..
tige l'oorotellingen. ' t Een en ander was bier zeker

en

m~t

,eel moeite en kosten ""n gebrach t ef"enals het
dikke goud.le~!', dit een munrvilk .. e ra;e~de en cen

fra~:ne9D~:o~eo~?:u ~:a~o~~~Ddpe::~htig~

"rouwenbeeld ,

de aanleiding tot t.:Jovt'el ~Qo r~tenwiHelir.g, ik Jwo or
mij niet Tan weC; ~h;Judc~ en Nanj' Y ~etrlpttl ik, bur
~e.t.icht s piegeler.d e in 't gf>pJiijf!.t m .;-~ ,,&l b i!l r! e-n 10 ' t·

dekl!el \"'an een 0 :de bos bondooB Tan mQI.ilr. behoo ·
r,.!mte tot d~ colit:die I!Jt ~,fa e Bten o!J.d er ha.a: berei~_.
Z j wtt-e een ia..:.nend · gE'l!ic bt, EI~IJ ge mulJteo Jac-b,
mol "ng zij 2.kb o:jb~itpi ('d meeOd i:\ en t(1~n iij opket"k
;;1('hte ;;e, ",; ~' a] ~ de na.ttlur ' t hau l~erdt!', met dl'!
,"ittc ta.ndeh even tu~~ehen de ~jD g\"kruldt;\ lippeu,
l:!!utbaal' at rek,,'nd te2'en he-t t:8{!bte h")(}d, met KuB·
tjt'TI-S in. (it:. w.:l'1g~n e-:.l"de oogCJ ::J ,c b!)ilR:~",.n dl) tus.schen
1:::.n ge saamgetr;::.kken W"imp ~n: rD (i oi kiDd. dat d. 11.'
luu" get-)Oid had mot bet . cboon.t., _at lij iNo.it -

be..zie' de sca.oonbeid !
De- vude b~r begon zij .verbu l, !!l)m ~ in ·het Bebil~
uas jarg,?n T~rTallend~, l oofeleu · ",n 'Un l!~empel
clgen; J o t&al. ,"oor menigeQ tO~3taDd ·sene "ii'i!"ok...
king lelli!: g&Jliaal.gror 00 kl.urig ·jll·lt.

'.rkO,.btw~r.d.en.
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der..:t;.esuw en .6b~~
dorLioden Ganel en
::.~~~er~e1t;~ar, I Jiovend,Harmege,: In.pecteur
ldaing~ en familie, ASB. Res. Halewijn, Lange Evert.
.en.en f.milie.
..
.
Z. M. troepen en banneitngen, lDI.ndera en chme.e
p' H drik: Dezent'e e~ familie Daondale,
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da.... in de verte. . Dat itt hy !Iiet, ikverzekerhet u;.gen grove rent.geleelld door de frruohe Oompageie
gij kunt hem V8n hierniet herkennen; wij'ijn te v.rde war,.nl., welke ziehgereed mlIakt am, t.r terugaf. Nu, dan. iahot. die andere. NeeD, .og ik u; gij
bekoming V~D een deel van baar /mpitaalal de geontr.·
kunt hern niet zien,
.taat in het .tweede gelid,
::.
In het tweede .gehd? Wat beteek.nt dat P En
~ige milli~enen ~pfeoereo; en ~it verlie. ul ~~or de
toen mell bet " ••, verklaard bal: goeJo genade! rlep
.peculanten gedekt moeten worden, voorDs\DehJk Bel.
de oude ~n .treek zich over het voorboo.fd, terwijl zij
geo ,eo ooder be~ antwerpBche leden ~~r Kn~e~, ~e
oit het d,ep.t v"n haar gem~.ed een meowen ""eht
;~~t:.:::n den d""cteor ••1 do Ire""ge hquldatle
sl".kte. Verrolgen. hemam ZIJ: Wa~ gaan oe n doen P
_ Van·d. macbinele wijze, waafoJp in Erankrijk
Ziet gij het niat? antwoordde do glds. De kolonel
aac. de ministerien goarboid wordt _ of iuS ederland
plaatst .i.~ va" het regiment am een aan.prask .~e
de !oeotand ander. i. laten "ij d•• · _ iB. L?t .~lgende
honden; Imeter maar. It hoor Dlet8: wat z.gt hlJ P
e~n m~rkw....rd,g voorbeel? Op ,Ilet mlnIst.rle la,n

~ij

Luleter.

Een 801daat is Rangevallen

veri, die

geworden

door

De Medaille.
(Slot.)

J!ien uur later .~t de kapitein Ie paard, op weg
..naar AcqnBs8ntA, een kleine pl....t. aan den oever va.
den Tronto, ik denk zoo wet halfweg tUBs.ben A.coli
en Arquata. Hij bereikte AcquaBanta legen bet onder·
galln vsn de ZOD. Al.oreno het dorp binnen te rijden,
knoopte hij "ijn jaB 10" om hot cijfor op do knoopen
te ~.rbergen en sloeg de klep van zijn r et op Toen
rij een paard hoorden, kwamen eenige dorp.lingen nit
de voorst~ hUlzeu Ioopell. anderen verschenen fl3-11 hat
veIlsl.er; kinderen Hepen den weg op en bekeken den
kapitAin met open mond. Na een togellblik vau 'ifeifeling begaf daze l'.icn n&ar een deut', W&Qr een gro-op
vronwen v60r stond, die zich veJ'Jegen lunge d~n muur
Ichaarden en groote, verbnasde oogan opzetten. /I Yan
wie krijg ik een glQS water?" vroeg de kapitain en
hield· zijtt pasrd in; tevens nam bij een vermoeide
honding GaD. 1/ Van mij," zeide dadelijk eeD der vrOll
wen. Zij verdween een oogenblik in het bui. en kiVufU

na eon paord •• oondeD terug mot een gla8 water,
me moet het zijn, dacht de kapit.in. En terwijl hij
hot water met kleine tougje. opdronk, besehouwde hij
haar ....ndachtig. De vrouw Van haar kant wendde
hur oogen niet van bem af. Zij bekeek den ruiter
<!In aile kanten, boog het hoofd, boog baar lioha ,m
re.hto en links en ging op de teenen staan, om het
nommer van het regiment te ontdekken. Zij drentelde
heon en weer, wreef zich in de handan en kon geen
oogenblik .til.taaD. De .panning, w_in zij vorkeerde,
de levendigbeid van haar blik en Laar zuehton kenmerkten een verlegen en angatige tevredanheid, een
onbevredigd ve:.'1angen, dat zij niet kon beilluiten uit
te spl'"ekaD'; dit aUelS maenle de kapiteill op te merken:
Rij ga.f het gIu terug en zaide 8chijnbaar onverlchilIigj v Heeft Ben van deze vrouwen een foon bij het
legerPll "lk." sntwoordde zij, die het fris8che wAt~r
gebracht had, levendig- .11it. h':!b f'r aent zeide zij en
,tak haar duim op; toed wachtte zij, zoo recht als eon
barB. "Bij walk regiment?11 vroeg de kal'itein. De
vr~uw noemde het en zei vervolgeul5 met een stort~loed van woorden If waar ie hij. mijnbeer de kolonel?

bajonet, ontrnkte don derde e.n dolk.n slak hem
dien in de ke.l.. .. Welnn 1 wat zegt gij er van, is dat

ni~t

~~ ::~rce:gdhl~~t:~\~e.T~~~~!~~~~1 ~:t:tU~;I~ :t:~:

op

h~m

vuurden,

kranig P Aan di,en aoldaat

g~at m~n. nU"de

m:
zyn eC~lk

daille gaven. Arms Jongen Wat zat InJ ID
zijn I Dat geloof ik wei; kijk sellS Wilt een
menseben aan de romen.

hoel

hecbt hem ae moclaille op de borst.. ~.eilige ,Ma&~.d!
mijn !~art blJDst e;, llau. Waf; .~oet hlJ te:reaen z1Jn
anne J'lllgell r En wat ga8u ZIJ nn doen r lId ge~
heel~ regiment ga.at hat geweer voor hem prosljnteer-.:.u.
o ! ewat eell eer, zeide de boerin, terwijl zij haar twee

verl!!chenen j\arlijkache \', r,ilagen om!rer,t EGge:a~d8
handel doen lOien, dnt in 1875 Engelnnd IJaar Amenk"
heart gezooden voor 3 mmioen gulden URn boeken,
e.l VB!) daar s'cahtl! Vvor / ' 185,000 h~f'f(; terugge.

nrmen uitstrekte eD zoo bleef z€ staan.
PreBenteer~ de geweeren! riep de kolonel uit al

ean invoer uit dAt IBfld van f

J

J

met een

B~room

van woorden:

,En mijn zoon?

is

hijniet hier? WaariB hyr WaarDm i. hijmij Diet
togemoet gekom.n P Hoef\; men hem niet gezegd, dot
ik komen zou? Zeg my spoedig waer hij i., myn
goode jongen. Breng my daaelijk hij hem." Een
oogenblikje ! zeide de .oldaat, eon beetje geduld i Gij
moet een half nur waehten. AI. gij bier blijft, .ult
gij een par.do .i.n YlID het regiment.
Een half uur, goode God! hoe .01 ik het uithouden ,
He, moet weI, wy .ullen ondorwiji een boetje praten.
Je£I18, Maria! een half nur! Maar, zeg mij, moet.n
de

10: ," lton

hier op dit pLaiu komlj!l 1"

Zt'ker. Ik za.l

hem dl1ll d~delijk zien, ik ZlIl hom kunnen .preken.
Dat /mn niet, YrOnwtjo. Maar het i. twes j.ar gel •.
den dat ik hem gezien heb! Ik begrijp het; maar
ni"mand mlIg tegen' een ..ldaat in het gelid prateD;
dat i8 bet conligee. Men hoorde tromgeroffel. Daar
komt het regiment, zeid. de ooldaa!, die de goode
oude met den arm terug moe.t honden, want oij wi!
.'-.k er heenenellen. Wi! je dan, . risp hij, je ooon in
die provoost helpen p. Dur ie weinig ,oor noodig.
Het t8 voldoende, ala men zgn hoofd link! in plaat.
VlID ro.btl drlIait. Nog een kwartiertje ma ..r! l. hebt
imme\'ll'"el twee jaar moeten waebten.
De arme moeder hief ae handen op, 8laakte een
die pen .uoht en hield de oogen I5trlIk op d~n ingang
. ••nde .....t, w..... de tram ge"""rd werd, gev.otigd.
If et gedrnil naderde, de menigte verde.lde zieh io
twoe ryen. de .ppOUl'll etelden .ieh ap, de muri.1<
kwam "oorbij; vervolgeDll de k"lonel op zijo groot
paard. En de .oIdaten P vroeg de oud.. Een ooge.blikje, .w je . bHeft. TDI8chen den kolonel en d.
~oldatah it a1tijd oen pal of tien Ifttand. IOjk, daar

;::kl~: :::S;:ill~:~:luY~~k.t~~k~~n~;~ ~;::5c~::~I'r;:11::t~t

~~:~e;. 3,~;~~OO~~ :a:~r~;:~I~:ij:f,!~~~e;38i~,.foe~~::::

De goedj vrou\¥ yoelde een huiveriug door 81 bllar
leJBll en dmkta zich tegen den 801daat a&ll, alsof zij

Lang was. D,~ vier batajloDakommanlauten herl1(~alden

~:~i;e~;:;: t!~~:; <'o:)~ l}~~l~e::er~~vv:~~~e!ot~~:;p

zijn macht.

het cOlllmando en Dl~t e~·n beweging alsof

ee 1

enkel

m:m ze .8~'grel'p, hieven twaalfhonderd gewer::lU zich
vall dtlu grund en tWAalf h.lld~td !18nden gay-en tegeJUk een enkelen slag. AlIe geuchoon waren (!nbewe('lg~
lijk, allGr oogen op den soldBat gevestigd, de officicrell
8s1uee.-den met de sabel, de menigte klopte in de
hand en . de muziek hief een fanfare BDll. Mallr wie is
tach die s!Jldaat-P vroeg de oude woeder asngedaan,
bedwelmd, aan den groed gensgeld door dit BC~ouwBpal.

Uw

z~on.

De arms vrllllW uitte een kreet, bltlef {len oogen~
bUk nls verstci:nd, OOJell en mond wijd geopand J ver~
VOlg~D8 wl}elde zij met beida haDden in haIr grijze
haren, terwijl zti DU .Bens enikte, dan weer luid lach
tt'j aindelijk waggeldd zij en takte ineeQ alsof zij zoo~
Teel gel uk niet dragen kon. Toen zij Weer bijk:wam,
WBS het regiment verdwenen, en haRr zoon hield hsaf
J

in zyo armen. Hoe komI gij toeh hier? Wle heoft het
u gezogd? Vl'oeg do gelukkigo jongon. De moeder ver.
telde het b.zoek fan den kapitein, terwijl zij uitriep:
Wat een goede man! Bij wilde mij een ve-rruliiI!ing -bez(}rgen, en hij bad aUea met den ftcbidwacht

afge6pro~

Zeg, jongen, hoe komt dal? D. 'oon bleef nadenkend

Dorbellen, een grooten k.tting van bloedkor.al om den'
hal. en h.d .•• 0 japon .on die al de hleuron van den
regenboog .ertoondo. Zij koek nieuwogierig, vroolij k
en belang.telland am zieh h.en. Zoodra zij door don
•obildwaoh~ aangohonden werd, o.erotolpt. .ij hem

e:s:~~~ ::~er:~'::t~~~:~l ~i:~ (~i~Il!~i:~:~n~(jk;~~d:eI~,~:

624 000. Vonr Duit.ECh
land heef, Engeland uitgevoerd f 220,820 en w.,d
flB8ruit inge,oel'd vO(lr 390.000. NeJerla' d komt op
diu tabd va'r: nitvoer f 2601.420, inVl.ler l 3-!S,780j

Nu bield de vrouw ee'llauge redeneering Tol klach
ten over de administrAtie, over de brievenbeetellere,
die de brieven der arma menschen niet bezorgen, OVi:f

een straat, die op bet bo"fdplein uitkwam, Dosteeren.
Hij zag een oude nOUN, op zijn zondags gekleel,
langzaam aankomeD; zij droeg twee groote gouden

ope!!gel9token ell hIe ken te b ':-fatten eell 0 ervlocd \'an
kostbnarhedeD, kleinoodeIl) grbct'Juurup kle"'d;~ g8~u~;kcn

fAng op hat HI-Legera lllinii:!t rie weotetl bewllard geweost
_ Van de tllien ia de: eIlgeIBche die l welke !let
meeet ft!rsprdq i. over d.en B81'dbudew_ V.l ens .d..et:ntistiek~.zij.l de leLterkull~ige OIl weten8chap~131bke

keflj maar hoe he~fli bij te weten J.. unnen komen, waar

omeioren, 'iie de.e onreehtvaardigheden dulden.
philipp:Cll verdronk in eeD.~Btortvloed van tranen.
kapitein .Ioeg de klep van .ijn pet near en toon·
het Dommer van ziju regiment.
~Uw eoon iB bier dicbt bij, in Ascoli," zeide hij
togen de goede nonw. .. Eij wacht u, gij zult hem
morgen zien." Den volgonden morgen ging oen schild"acht op I••t vao den kapitein zieb op den hoek van

tela waren er J'liet v",n te v"indeL; de kist en wf'rc1en

De kolon,el riop den soldaat, die uit d~: gelederen
kWflUl t'n zlch voor hat front van be.t. r~glmcnt pl11at
9te~ de- goeJe Dude kon hlisr Dogen Dl ~t gel o oven. Is
daL de s)ld!Jo3'.! 'Vroeg zij.
En wat (leet bij r Ziet gij het niet? De kolonel

Kent gij hem' Hebt gij hem gezionP" ,Ii< niet, maar
b~a komt bet, dat gij ~;i~t weet waat' bij is P"

de
De
ne
de

J

belemmerden den dO!lrgnng; tech bleve!l zij e-x e1a!lll,
omdat op een weE ingerigt dep&.rtelllent iedHr zich
uit.luitond mot zijn eigeu "ork bem?eit. !'indeiijk
S~()ot een de~. hooge.e Blllbte~~LjJ. er l;ICh n~. g6loe-

d~.ie

ik te vinflen Yt"!l:!!? \\'sarom hechtte hij er zouveel R&n
mij dat geluk te bezc.rgenr llij kelida IlIij niet eene.
en de moeder- veno1gde: ,Maar waar is hij, die officiar,
die LUau? lk wil hew zien, ik wi! den zoom van zijo
kleod kUBBen, ik b<ll hem bet lovon rerochuldigd, ik

wil hem g.an o!" .eken. Breng mij dadelijk bij bom!
Teratond! fiep de luldaat en greep den arm fall zijn
moeder. Zij staken bet p'ein over en Yolgden den wag
DRIlr de katernt. Toen zij er bijnl wareD, hielden zij
etil ongeveer op honderd pas sfstande van de paort,
wu.ar bijns ane oflicieren bij elkllBr stonden, terwijl zij
,..~' l.~,;," ;P.l':-....... ,....~':'l,f.t~:'
flo ~n';'::'~:-:
!:;::::!~:::::7:::: t:.::.

met de meeeto ••nda.ht. Zoek goed, moader, zeide de
ooldaat. Ik zie hem nag niet. Zoek daD beter, bid ik
Il zoea- toch.
Die ii bet, kijk, die tegen den muur
leuntt neen, die IS bet Diet; die andere, die van plan
i. eeo .i6anr op te stoken, lijkt ar meer op. Waeht
tot lrij zi\!"h omkeert. Neer} die iB het ook: niet. Maar
wi. is het dan toeh? 0) d.... r i. hy; nu Iwijfel ik er
niet lnerr Rn. Ifet ie dogene, dio do band op den
ochouuer ,.on oijn buurmao gelegd beeft. W ~" die? J a.
Mooder, ik bid D, kijk good. Zijt gij zoker 'an hetgeen
gij zegt? Zoo .. ker al. von hoI licht van deo dog.
De Boldaat \-estigde zijn oogen op den kapitein en
J

b!eef lang cnbeweeglijk, BIsof hij een

OndertllllSchen

h~d

t"i8ioen hftd.

de boerin de medaill. in da hond

genomen, en terwijl zij die dicht by hasr OOgt'D bracht,

beachou .. de zij haar van aile kanteD, bowonderde het
veld, het jur,al, de ,uor· on keerzijde, het op.ebrift
en de 8preukj toen Dam zij een bonding aan VIJI moederlijke kok"ti.erh" '"00410 men die niet in de salona

heboeft te leeren, spande bat lint, waaraan het zoo
welverdiende atuk ziher hing, en zeide tegen hllar ZOOD,
die stee lB bewegingloo! Yoor zieh uit .taarde: Ik wed,

dat op de goheele ..ereld gij na uw moeder hot mee.t
van dit houdl. Neon, .eide de jonge man. Neen! zegt
.ijP Wat hebt gg dR'1 D8 uw moeder bat mee.t lief
op d.... HoldP Do s.ldaot streH. .ijn arm uit in de
richting van den kBpitein en zaide: • Die man claar."

Gemengde Bel'ichten.
.- Ad"l. Spito.der iB, na b.... r .olle" otraftijd ond.r"""n te bebben, uit de ge'angeni. ootsl.gen.
~ Men schrijft uit Parij$, dat de groote ,oliezs'lk","
waarvao zoo dlkwijhi gesproken, ward. op nieuw scben-

daaI ...1 maken Er i. Bprake van de ,lugt .an den
dirooteut generalll der maatschappij, voor ongefe~r eon
jut' "p""rigt met bet do.1 de o'ieprY.en in gel".1
Ruropa °op 'to drij.en. Men woot dat die 8pacul8l1t.:n
ten· dien einde bijna al de toen verkriigbare olie .n·
koohte.n· en to Parij. op.loeg&D.· Er kwam echtor ••n
.toerke olaIingi elecbt. 88n klein gedee~te kon .met 'or-

AMBOINA 9 October.
OngeBtoorde mit;

ADVERTENTr:mN.

'Wegens vertrek
ran den WeI Edelen Heer

P. A. BRnMANN.

Ule d~r~aar~i!'I gebr&~t

;~~e~e~:d::~ ~j1":~~a:ea: :::Il~::e i:l:~~e::;ri~~~~ v;!

a11e

zonder hem te rakeD. HIJ WBS met bang, 8cho:lt _e~n
der ,moordenaarB dood, dooretak den andere m~t ZlJD

(Nur Edmonda de Amici., Ls vita milit8re.)

FlnanttCn etolldo1J twee klllLen

mnAr

drie _roo

MengelW'erk.

p~~::;:e b~.h:.~e dr~~D .;:r~~~~:n;, ve~!~~:. z:~~ v::

TERiA.TE IJ OctofJei.
Danoe HIUI8l1D i8 na d. geleden nederiasg noar
Maha gedugt.
De to ••tand te' KIIl_heira . is gllDBtig.r.

~8~~O~'erSlf!ggeyer yoor bet Vad. van de I'acifi
caticfee-Bten verhaalt bet bijna ougelnoflijke- -(uit, dat
op de lijn Antwerpeu - Gent de f:lpo"rtreimen, hIs

.ullen 80E:L\IAN en 00. in de G e n i 0 1 • a n
voor ZEd. rekening Vendutie honden,

Op Maandag den 30 dezer,
"an eehC kellrigen en goed onderhondein Inboedel,
bestaande uit:
EC:lt Bataviasche R'Jtting ;1 e-u.be] ell I PalembangBche
Wipatoelen J Mabonienouten Ronde en Vierkante Ta-

f"Is met IDarmeren bladen,

ReD kostbaar groot Buffet
van Eiken en Rozenhout met marmeren blad,
K>nde Tafde m05aik ingelegd, pracbtige Gra,urea in
ova.lo lijsten, een m8sief muhqniehouten Bur au de
Alinistre l een zeer welluidende \TOOl' dit klimaat vervaardigde jJianino, Ledikanten J KuteD, Rtenstafels,
r;roJte Dil"aD!J echt Stobwu,sscr en andere Petroleum
T.ampf'n in soorteD, 91881 Crista1 en pQrceleinwerken.

l'i:en nieuwe elegante en zeer
zeel' getnakkelijk rollende

MYLORD,
eon span deugdzame Wagenp ....rden, een Bend,. mel
Ilendypaard, Tuigen, Stal, Kenken eo Di.pen. Ge.
reed .chappon.
V- 0 0 r t i l : Een groote Collectie zeer fraaie en
teldzBme PlanteD J VareIl!, Rozen enz., en wat verder
t-a yoorscbijn zal wJJrden gebr8cht.
1838
SOEgMAN en 00.

I

~eor~;~d::~r;;:;u~~ o~h;~l~a~~~~Pt~:s~~ij:~D~oeten

En erser n,)g~ ala cOllfonnemt'nt de l'edificc, deelt
hij mede,
dat toen het heet druk
wag
eD
de trein te zwaar voor de ,D!lftimachine uhtigeH loco.
motier" . . . . . tovee pasrdell werden taorgespanDen om
het Btoomwerktuig een hlludje te belp 'n ! !
- Hen engelsch iichrijver ,'erhualt \-au cen zijner
vrienden 1 da.t deze hieroglyphen lmhreef, en dat tijn
8chrift niet WAS een hand of z~lfd een \'uiet, maar een
horr~hoet! Zijne leltera waren een onbeholpe-Q i:ce~n
gedrraid zwart kluweD~ dat in niet te cntwllrren k~oo
pen oyer het p8pier lag. EeL6 flam ziju euperl~ur
hem onder haDden dat hij hew e~n onl.:egbarcu brwf
had gezonden en 'felt~ld~ hem \'8n den Franilcbman
die cen onhaogen brief slduB beantwoordde: • uit :,es·
PCC~, mijnheer, achrijf ik u eigenhandig, do:b om u

Op de vendutie.
buiz~ van den Ueer F. A. EROil A N.~
zullen medever kocht worden:

len

Eon ep"D valkeD, hardloopende Macassareo,
Een djattie houten twee perdOO!l5 ledikant en verder
eeni,!e meubt>lstukken.
1863
SOESMAN en Co.

Vendutie wegens vertrek
Op jJ,Jaandag den 30e October a. s.
ten bnizo van den WolEdGeot. Heet

G. L. H ILL I N G

J

bet lezen gemakkelijk te maken, hob ik mijn secreta·
kopie laten nemen." Een engelsch regter 8chreef
drie banden: een die niemand dan hij Eclf kon lezen,
een die zijn klerk kOh lezen ell hij zelf ni - t. ell e~n
die niemand lazen kon.
til

TELECRAMMEN.
Bata.via dd. beden.

BENOEMINGEN
O"'T~L~GEN:

EERVOL

ENZ.

eonLrolenr te Gooboek.
van ZEdGo.t. notten zoo goed ul. nieoweninboedel bestaande uit Bataviaacbe en andere meubelen hang
kroon en staB-nde lampen, spiegeJs, scbilderijell Boar.1.b~ija8chc ij~er,m twee persoone Jedikanten, Japan..
matten, ZOQ goed als nieuwe zeilen, gIllS, kriatal
pleet en porccJein werk.

Bche

YOORTS.
[ good godres ..erd Snndel wood rijp •• rd hoop,\ vnet
1 duinl (schimmel)
1
ill
id
id
hoog .. YOet 2 Juc!U (valk.)
Melk gerende 'oeien en kalveren kouken dilpen.
en staIgereedschappen en alles wat verder t!! voor ..
scbijn sal worden gobragt.
1849

d. kommi .. Hommel·

mllnu.

BBNOE\10, lot kommie. te Bongkali. Sohmid·

.~~

Tot Kontrvleur. def Ie kl ..... op de buitenbe .. t'-:"',"',?-;

R,..",,""'!

~~;; to~

"''!:'

fl".r>.,:,,,~h,, .. ,'rl..

optiener dtlr 2e

kl.;se

h,t

OJ""

ld,""""7''-'

up H'oellSdag {ten Ie l\lovember a, -.;
zulleD

bij het Boschwezen

Bob!.

h)og~erecbtshof

Poer.boom Yoller.
ONTHEYBN, eervol op venoek ondor dankbetu;·
ging de berelbebber te Atjeb Wiggers fan Kerchelll .
BRNOEltlD tot Militair leveno Cil' eI-be"I',ebber
to Atjeh Generaal Diemont,
Tot chef .an de 2. afd.eeling bij het Departe
ment lan oorlog Gene raal Wiggers 'fan Kerchem
BEVORDRRD; Tot Ie luiten.nt Kwartierwe ster.
Jung.
gezagh.bber Noll.. en do opoarenden
vaD de StoDmboo~ Tjinrana i& dwr den Gouverneur~
Generaal zijne tevredenheid betuigd ter f.ake VBn bet
redden der f!chipbreukelingen van de "Kroesen.

,sOESJ.llAl\i 4- Co.
tegen 2% Vendu-Salaris terkoopen.
ee-ne "oor B8ta.vla bestemd-e doch hie.r op onB versoeageloete lading beataande nit

110 Sandel wood paarden
per Bark OSIDonle g('z8gvoerd~r Sec? Mohamat Bin
i oe80ep_- met de ruee9te zorg mtgezocht, latende
dezt' lading' niete te well4chen OTero
1862 SOESMAN & Co.

J!Ift!!Ir

Let weI!!! . . . .
118

~'.steile ~~II"

Aan den

t1

~

Vfin Sandelwood paarden_

V:"'"

Tot opzigter machinillt bij d6 etaatespo )rwegt'n nm
Garrel; tot waarnemend 8.dYl)(!aat~gen8rnat bij bet

Aller Allerlaatste

Paarden- Vendutie,

hamer; tot 3en kommies bij de finantien van der Il'ak;
tot 3en komwies by den postdieDi D&rric8':'ue

z u 11 e n

'190 Sandelwood Paarden

A T J E H 18 OCTO BEll.

wordell verkocht en wel

12 Oct.ber Radjoe aangevailen; de 'Y."d drong
door tot- by de paliaadeer·ng en werd,
achterllltin nn eenige doodan en wapens terug ge.lagen.
Bij de bez~tting had men t'Ree gesoeuV"elden en v-ter
gewondeJlj alhm mindere. militairen.
13 October. Het 80 batail10n rnaaate m.t c"ne
seetie 8rtillerie uit Tjade: eeut' verkenning t-en Noord·
OOilten en Oosten van Kadjoe en stuUte op eene aterka.
vijanddijke .o",brking en t&lrijke .ijanden. Do ..... t.
kon niet genomen worden en moe&lt men terngtrekk-en
meL een ferrie8 'ian acht doodo1-n en etlll en dertig
ge..-ondell. Ond.r d. laatsten: K .pit.in H.mak ... eD
de luitenants B-'J6rowa en Kobusj allen ,Yletsch-wonnen.
G::,ondbeidst~8tand. DOg yer van gUDatig.
¥ eal btenslaYf'!. koorleen en buik.r.iekt~I':' CI)Ql~ra
..ldsaam.

op W oen~dllg den 1 en Donderdag
den 2 Novemher.

J

eEL BBES 23 Oe!ober

KraeDg&nto, door rgn. "oigelingeD ....Iat... beeR
de .Iuoht genomeD D..... Pue-Paro,

SOESMAN en 00.

1882

BAZAR.
Forster Ale

ell

Tennent's

p 0 R T E RBI E R~
op hal",e fie88ch~n
St:e~dt,{ voorhanden: ?nKe bakeD.
dt'- fijn~ w-itte- en Noclc J?1Jrtwijn ~n Madeira.

Voorts:
Manalla W-ijn yOllr heratellende- "iek..n.
(1891)
B. KARTHAUS en 00.

BAZAR.
S

n n Ion I n e,

K

0 e

k i e s,

foor :Und~l'en' om wormen te yEtfdrij,en
1892
B. KARTHAUS en Co,

Bo,dj,o ngsche,Banketbakkerij
Dagelijks "

Versche Bo t ar let tars

!

L;DE STUHLER
uirlaiif ·tijdelijk Jaua.
Gen

e ra

en

a I g :e m ag .t .i :g d e
J .: W. :E. DE STURLER

I~tto~~ta~m~~l~~~~l.lB~ide~tI :

Op

G

k.

tf()ko Tawnng'.

hog

Pl'ovisiell en Dl'anken,
18 ~ 3

Gelost ex Oelebes:

van Schiedmaijer, Stuttgart.
aile

f

WRTGH 'l'.

VAN MANILLA.•
DIRECT ONTV1\NGEN:
Ie QIJA.LITEn:

CIGAREN,

If, P. -

,200., 260.-

COft'l'ADOS-PUNTJES en LONDRE.,.

v"n massier Notenbout!

Pianotabourets it f 20.--met ij ••ren scbroef., rotting· en poloterz.tel.
1861

Exqnise ltbijnw\inen,
Li.b frau milch,
Rudesheimor RieBling,
Gei.enheimer Rothenburg,
Rudes.b eimer Berg,
lIBrcobrunner Oabinet,
Rupertsberger,
Jobannieberger,
Forster Gewurzt,tamiDer,
Geieenhcimer,

1893

bij kiste n van 10000-r: OO-~OO
EUZlERB.

H8l

Eene mou ~'\'e ,:toy-t erllJg

, Hal'~1 H~ntKtCk., '

· G.'i.g.o~;d";' TiMM·BR:M:A.~B.

•

~e'tr'.kl .. do" 283. de...., :d•• . mor~D • .Ien 8 . _
8oorab&lJfI.

: .

,;. ~

O. 1. Zee- en Brand

0

.:it'

De;A~D.

. : Mac. NEILL en Co.

~~ wi~~' ~!hb:::ec:: !:rdue:nn\:cr::s~:tP~~:::!~
~· 66r Z;)ndag morgen e . k.. kennitl te ge:·en 8a3 den
'K •• telein der Sooieteit.
(1808)

uanr

. . : : .---

.

Pilssage nailr · Nederland

.,,," """!"'"

,;1,,, h ;,

A.ss.JlIaatscbappij. . ', }=' "\;~n:(+,,::

ttrfi;ldr~r7.ekeriug M.aa~!'i(.~~!nr-!)U.j~;~i!;;~;~1Z~1

"illerClll'ius"
nl..,ICO·llI t e ENI Z ! t- e ll BrGlI '::!! ' !!fIt;r
11111l{ .] r: ,,-{I (; r~loc::rlil"e M ::31S ~h tlj\~'ij ~ :;

SS'll .• 1 Jan. IBi J.

(2 iJ )
--~------------

Uit Pal'Us ontvangen.
Hoeden , Josse Buordeu in groote sorteriIlg, groote
keuze \'au Dl1 B2eD witte ell gekleurdc H emden, rroi letariikel eo, Suhllijerwerk, Parfumede, een gl'OD l
aSEortiruent Odeurs 1 qualiteit vonr D.,mes (ni t bet
Magazijn du Louvre) e"ue kleiue colleeti. l'eignoil's
van \ljnw •• d en percales, prachtige Kamlllan, }' 3Utaisi e artikeleo, OeinLnnrs, Colliers, Parnrea, nl'aceletten.

TWBci! C Kololi:ale lCB- ell

lIrand-,\ssuf. i:a;llsdlawi,l ,

ge fcstig<l : te 13atlJr::ia .
De ondergeteekenden tot Agollten betl(.l!Hll tl zijIld e
"un gcuoemde .hl llutsch:t.ppijf ..ijn bereid ric ic(" s tege n

ARY SOHEFF.f<]R,
t-t~za g "oerder VLIEDORP.
om in d 'J e e r" f; e bel f t 'UD November 8. t.
\'an Ill er te v·ertreklien.
Inf,Jrmati cn te b~kf)men bij
de Agentun,
1857
J . .D.l.EN DELS en CU.
~._ •.. •... ~ _
___
_ ...!:~_~~'~ M, ~JlI)Hlr-;\n.! ~. Sflel"'a:bai&;:

srl'OOJilVAAR'IIREEDERI.J

Bran d· en Zeegeyaar aantenemen tegen de lllL.i er gcbl'uik f> Iijke premien ell conditien.
,.2(i<l7)
E. j\; OORj)L~ l\ :K en Co.

B

fl~

f',J.D A.

J

Jouvin Handschoenen inalle Nos_

billijke prijzeu rerkrij gbaar
bij
G . A. WERNUTH .

Gedl'oo.qdp A !In!t·OZB7I;.
in StopHesschen,

Smiirr u:J Vijgen,

(1428)

Oc ~ammngscbc Zee· en i;ranu-Ilssuranlle 1!aalschaj11Ii,j.
liebkrL ludisdIB Zee- en Ilr:wd-;h. HTllsclJllP9ij.
!Jd i: \~ile:l.lfidische Zee- CO Brand-Ass YaalscbapJiij.
lie :;t:d ~r!" ndscil c Lloyd,
~e ~,l'C- ~n Braod;A,s. 'llaalscli~j1tlij eusl~rliu!l '
l~~ !;r;t!!iI Ass. ~aatiicha!lPU fIe Oos!ho~k
slt!it\.\fi

ONfl'VANGEN:

,.~G~~d~eT~fel;ij~g·
Ulerk

in dozen.

~t. i\hRGUEHITE

&

Bteel!B

verzekeringen

tot: gewou0

MAANDELT.JKSCHE LJ.JN tusschen

Soerabatja en Palmerston
Br i t s c h-Zu i d-A n s eral isehe
]\1[ a i l c1 i e n s t,

C\)D d,ti en

en ~H'~ill ien . Kallt oor bO\'2D bet luK3.nl ~· Qh JI: He ~r l!"C.
G. C. T. V.L~ DOllP .& Co.
G. S'r)~LLI.N L~ Dl.rc-li t-:.' uf

BF.Jl.GASSE.

V EDHTRE KDAGEN .
ROER,\. BAI! A.
Van PORT DARWIN.
3 N U\' e u l b ('I' 1&7G.
Hi N ·J \'i:.··m ber 1876
1 D ec~ mbe l' II
15 D ecember
en e!Ju3 ver de r d t~ a eeret C.lI e n ,i.jftieuden dag yan
ol ke m •• nd..
"Ull

T e verkrijgen per fat ('n per dOl.ijn fleBBcben.

bij

P" olltvangen
1894

voorstellinggeveril'un

ilf·~·50

GOEDKOOP

HEEREN en DAMES Alt'l'IKEL UL

BOXBEUTEL.
tegeD

feIHi :ALLERLAATSTE

LAFILLE DE MfIlE.Af\lGOt

Steeds voorhandeJl :

" ~" ,, o

,a~~~': 1

Troupe ·Franpaised'Operetie

de gewildste merhn tegen "eer [age prijzeu.

I SERAPHINE (port.tief met koWer)
] HARMONIUM (3 register., 4 octa.en)
J
id.
(3 reg., 5 ocraven)

...,.:c.•~'of?te~~~,~ ~"

..1 de

J. J. V AN RtJIJVEN.

IUlport-Handel
e Ii; r. S tor c

A•

algemeen-:;;~-;rend . verzoek

St. Nicolaas g€lbak.
1792

:N9d~ · ·IB4 ".St.vJlJ.lij.

F;' Zondag;-29, (j)ev,1876., ....

12 f1e.Behen ............ J 8. -

G. A. WERMUTH.

1 9.-

en

A d r< ••• n bet depot bij A. JAUSSAUD,
Hroodbakkerij eu b J

Prima Prima Boedhiradja

1829

TAFELRIJST.
Hij bet nadel'~nde eiode d ar ma ll Gtl mo.ak ik zuinige
Hilinrollwen nttcLt det ik voorzlen ben vftn de he
kellde prirnQ. Boedhiradja. T~fdrij gt:J die V,lor het ko
k.eD in bet geh eel geene zuireri ng beboeft en &:"'00
\'eel voordrcliger 18 lin.n g e won ~ R;~st.
189G
G . A. WEIl.MUTH.

fra u"che

EUZIERE.

Depot van Javasche Raffinade,
(lOG S T 1876.
Voor t~rugb e"Ql'g j Dg tier IroUl

III l romm elB 1 41l J.>

!TIbIa wordt 5D ct. n!rgocd .
~O Eti.}]

178!J

AN

Co.

ell

ESQUISE HAVANA SIGAREN,
i u Id i;ltjl! fi

P

wed 9f ontvangcn:
Ze.r gruct. W.stpb •• I •• he en Gelder.eho

Han:uuen 3l"l'k R. S.
G . A. WERMUTH

l896

Allerpuiksle Ilanilia Sig~lrell,
Cortado8 Princesses,
~a& r ntvangen

bij

0

BAZAR.

Fijne en Ordinaire RhijnwijneJ.
Pat:l ontvaugen.
1790

SOES M.A N

18
24 ,
21 r

f
,
,
,

Beatelliugen

36
48
42

, 1~ .
, 25.
, 20.
Po. KARTHAUS en Co

in ki.tjeB van 200.
C.vitae Sigaren (>11 Manilla Hab:t.no's no. 1.
B. KAR1'IlAU8 en Co.

BAZAR.
Ohineesche ,Tloern:latten,
R.ood met Wit Datubord.
1.37 ned. duim breed 8. Q5 cent fper amsterd. E:
1.14 ,
, 80 ,
92 ,
• 65 ,
Il.UIGE VOETVEGERS.
1888
B. KARl'HAUS ell Cu

Bazar.

1820

,

\

-

__

~

I.

_

..

- - - e. - - .. ... .'J
D. A. PEJiEIRA. to ~eiIl.rallg.
A. u. BOON:E;UlER te Solo.
B. V A.N STENUS te IJjokja,
door dan Adwini8tr.1tcur~
111. A. hIERLEE.
Station G 0 () n d i b.

l'fievrouw

G. I. PLIJNAER

heve eJt zich voortuurend nun
1,EVIIREN EN

1'001'

het.

Ol'~IAKEN

vall

COlllpleele llruidsloilelten,
Hal-, \\. andcl-, Hcis- en GeldeedeCostumes.
AIslllede
I{ i'Hler-coslulIles

en Ooopskleederen.

CELEB ES,
Kommandant C. A. BAKKliR,
::d fe rllloedelijk- e i n d e 0 c t () b e r "an B:i.b... \"ia li"lar MarseiUe en NederltuHl, lerti'ek kC'D .
V 00 , p8888ge gelicve men zich te weHde :: tut
de A ge nten,
J. DAENDELS en 0 0.
.~________B_a_ta_n_·ft,_ Sam&un:z, SIl£r-suaia.

Stoom V. -Maatsch. __c:leclerlan d. 1I
G E REGY,LDE MAA.."D:BLlJKSCIffi

~L\Tr,DTl:li61'.

B'BT 'ST00115CUIP

1845

Tolio Plijnaer.

Uoude, Vierkante, Ofale,
in groote keu8 en diver@e grooHen.
Alcatives.
Pracbtige tluweolen Tafelkleeden .
1889
B. KARTR ,\ US en

NIll1JWH

Mom;LLE~.

PW .._

C,,.

A. G R 11 N B KRG . .
u.t:t'ff· ..~ke,'.
Titr£:t \<'gen billijke p;ij:;cn.

Bazar.
Eell gebruikte .ze.er solide im Tnimc

tI)

MYLORD.
6D

00.

nur!

H 07

HOEZOO.

i~~ ~~S;e£:~:Iz;~::~t~:.%~h:;;.~~:P::~ !~~:!,

Zoo even ontvaugeu;
Geborduurde en effe.n
lS05

i'e

de;i~(l~~~~~.1~n Wt~; l!~1\r K ali g . ~.. ~_.e, naut

-rITIK.OOP:
Ee:~ Galloway- ~) toomketeL

(132 7)

Lilln en Uames Kragcil en Uaucbellell.

CARPETTEN,

B. KARTHAUS

op

worJtm l:I&ogenomen en ten Bpoe~ig8te ~ eleverd d Oi. r

Pnike Sigaren Princesses,

1880

C....

G 0 END I li.

70.
60.
15.
50.

Bazar,

1887

~D

liout·Aallkap

_,

Wasehhfel.
Bull'etten
Coneol ••
1886

ll.

aile soortell 1'811 Gezaagde en Ollgc'l.aague
D.JATIE j-lOU'],WEl{KBN, bCllcvcns
op BRANDHOUT,

M.arrner, Oarrara,
eng. duim
Ronde 'I'al.18, 5,1,
48
do.
21
II
do.
BS bij 48
0 ••1. tlo.

6 1.uk~.

2;3, 50 on 100
n t \. a. n g e

SOES})<lN en Co.

G. A. WERMUTH .

1897

raIl

8.8

1787

PRINSHENDRIK)
Kommlndant ~,f. C. BRA AT.
t '., l 16 No\". B. - !II . l'an Batavia · ,~a P:ldall !! ",n. · X.a~18
X. Diep ~ertrekken.
.'
~
]~~~ing ~9rdt · IL&ng~t:'-0nien loot bijna ,.ne ha"ell8
ia .Europa, . waa.rroor·.direete . Cognoe8e~!,nteD worden
1;3;11' ,

Ilfg~.~eren.

\ <>or vracht en p·.se8ge ·gelisre men . Z~Cb- t~. ·. we~

d~n·wt

181:8

de Agenten.
J. 'DAl!l!iDBL5 eia Co.

• Batavia, Samaraog, 80ersbaia

ilWiiI"•

~~_ I i .

Te

bt'.\"~g('n

bij

M~. · NRILL '" Co. - .

.

r it " ,: f~ t·I ; '.<

nnde Heereii H.

O. jIOBTh$Ol'i' .t 00 . . Londen,

Een niellvve

StDOrrlketel,

l!tur:: '24 "o~ : bij 6· ,"~et diaweter tit~~ Gallo.,.,. tnbt:~.
ha.nd~~ :~:ngp\llOp1 · r. n:r;. geb<;!~l complc-ei, tltana liggen~
~e · to Samanmg.
.1 '. be ....gen bij de Agen~n.
\1328)
Me: NhlLL '" Co.
~~ ~~" .~~~~~~~~~
wet:
.
Q: C. T._DO&P& 00.

"enllt"_d~F1' 'OQr de

