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De geheele boulV van den n:euach wijot 01' een
Bterke ,overeenkoms t met de bongere open. De plaatBing van het acbtarhooldsg at "an den Bcbedel io
verband met den opgerichten gang. de breedte van
het bekken, die even als d.1l mensch ook bti de

is bet been bij beide rasaen in lengte
gellJk, en duo detrekkelijk een weinig langer bij
den neger; bij den laatste is de vnonrm zoowel
ab.olnllt .als relatief een weinig langer; de voet is
~:: ~:r~~eea: de haod een twa~lfd8 laoger dan bij

DOOR

H, W, WAALEWIJ N.

antbropomorp he apen met dien gang 88lllenhangt
de vorm van den schedel en bet aangezicbt en oak
de verhoudingen in de ver.chillende deelen van
bet Iicbsam doen 008 zien, d"t Dsarmate wi'
lager ontwikkelde l1Ienschenras.en beachouweD, wi~
meer en meer tot den vorm der apeD nadereo
Lyell in zijn "Antifluity of man" over de verheu:
ding van den schedel bij menschen eo a eo 6 reo
kende; zagt: "Het ia nu bewezen, dat de Pver.~il.

"e~kelijkheid

•
H 'I
.' et IS wei bekend,. dut de voet bij den oeger
:Inder go~d gevormd IS dan bij den Enropeaan. De
oog ~~n e ~reef, ,"sarran d6 juiste vorm eell
::~:~;~~b::~el:chted Id voor d.e st~vigheld en ge:
a~ eo gaog, 15 mlOder hoog bU
~
den eerste dD.D L1J den lsatste. De voet wordt daar·
,ala langer gemaakt, zoodat
platter.
..
d~or zoowel
b 9 meer gehJkt op dlen van een. sap, tu ••chen
lk
in dit opzicbt
Verdere overeenkoms len . trefllm wi! &80 in de.n
.pen min of
veJe
bij
die
vorm der oOr3chelp~n,
meer op die van den me" sch elijken; ook in het
gelaa! merkt men l'ebellde 0p; de neus der apen,
die doorgaaus kor ler is dan biJ den menscb en min.
der lIaar voren uit.leckt, bereikt bij den Hoelock
gibbon een grootere lengte, en is zelfs bij den Delli!'
aap sterk verlen~d eD op de wijze van een arends~
neos gebogen; de uitdrnkkinge n van het gelaa!,
wanneer het dier in versebillende gemoeds·t oeslan.
den V'fkeer!, worden door gelijksoortige .amen!rekkingt'D v n apieren oitgedrnkt, als wij bij den
mensch in dezelfde gemoedstoest anden waarnemen,
zoodat oak de hnid io beide gavallen dezelfde rim:
pels en lijnen te zien gee!t ; dil verschijnsel

I

len in den aard der, herseoeu. \'an de bono ste en
van de lsagste meu •• he n l8ssen, hoewel klplDer, van
dezelfde natllllr z·jn al. die welke de menschelijke
herse~en van de ape~hersenen , .clieidpn; ell dezelfde
regel gaal docr m e~ belrekkmg tot ,Ie gedaante
van den Bcltedel. De gemiddelJe neger.cbedel ver·
.cbilt van dien der EU"opeanen door dat Lij een
mOer wijkendvoorh oofd, meer ,nit.iekende wenk.
b~auwkammeD, eft Bterker o~twlkkelde mlsteeksels
en groeven voor de aanhecbting van sp,eren heeft;
oak bet gezicht en de lijn~.n d~arv~n zijn betrek~elijk
grooter ... De berseneD zlJn gemlddeld wat . m.'nder
,groat bI] de !agere roensehenrass en, de wtndlR~en
wat mindenameo gesteld, en die van tweebalfrond en
meer cym.tri.ch, in al welke opzicllten zij lot het
Iype der a'pen naderen. Tevens blijkt lIil de ' werken
van aen OVt:dbU~ U til'. ~';:Uj:tVil till ui~ il'C V1'00j,i-~u
van professor Hoxley, da! be,t ver.chi! in l\'rootte
tusscben de boogete en laagst. roensebellbeN enen
grooter iB dan dat IU3Scheo de hoogste apenLerse
nen en de . laagste menBcbenher senen . Dr, HumpIlry uit zijo . • Treatise on tbe human skeleton",
aangehaald door Lye!! ( .,Autipuily of man"), zegt
daorovor het volgende: .De lagere men.chenrasaen
geven verhoudiugen Ie tien, die in vele opiichten
tus30hentrapp en zijn tU88cben de hooogst.. of euro ·
peescbe . ras~en en: de apen. Bij rten nege. bijvoor
beeld iade lich'81lmalongle kleinor daD bij den En·
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Ilachan en weeneD, wsartoe ' de apen even al. de
mensch in stsat zijo. De verdeeling der baren is
bij den meosch en do hoogere apen zeer overeen.
! komslig; de nsaktheid of geringe donsaehtige i.e' haring van voorboofd en aangezicb!, welk laalste
~ bij de apen even als bij . den mensch va .. baard en
. kneve!s kan voorzion ziJn; de sterke onlwikkeHilg
: van het hooCdbaar bij den mutsaap, dat op bel Voorboofd plotsaling eindigt en in een zaoht dona over.

I

1 Bet dicbtat bij het 1 c'haam gelegene.
2 Bot vent f'all bet lic:hum Tenrijderde,

gaat; even als di t het gevsl i. bij zeer jOllge kin.
deren, zo~ sl~ E ,chricht heeft aaugetooud; de bii~
zondere rlChting waarin d. haren op de bo.enste
ledematen geplaafAt zijn bij dpn menscb, den cbitn~
pan~ee, orang, gorilla en vele gibbonsoorten , zoo.
d~Olg du de YI;je uiteinden der haren naar den
el~.eboog gekeerd zijn, in t.genslelling \'an belgeen
deze
WI] bU de overige zoogdi. , ell aantretrell, _
allen zijn kenmerken waardoor de mensch tot de
h.oogere apen nader!. Voegt roen bierbij de tei~n
d,e I'roegcr met betrekldng to t de herBenen zijn
opgegeven. dan i. 7.eer zeker met betrekking lot
pen allerbelangrij ksL orgaBn aaugeloond , da t ook in
dst opzicbt het verscbil !uBscben den roellBcIJ en
de anthl'opou: orphe apen geIinger is dan het ver.
scbil tusschen de IAstslen en de oyerige zoogdiereo.
..Nog h~b ben wij 0]' eec pur eigenschappe n Ie
wlJzen. die doorgaans ..angebaaid worden a m Ban
te tooDen, dat bet versohil lru>schen anlropomorp he
apen en meDschen grooter is dac het verscl.;1 IUBBehen dezen en de overige zoogdieren. Ten eerste
wordt dit ... erseliil voor'i'~.r.:aliil.. n te oesIRen;' Ot lIet
le'iecnt"'ot'le lr -on'rec'b'i; is, kao blijken uit bet voi·
gende door liu I:ley dionaa ngaallde in ,ijll ' ., l£vi·
dences as to Mau's place in naillre" gezegde: .Ik
vind, dst de wervei kolom va n cen geheel volw3S·
Ben G"rilla, in I,et museum' \'an Ilet kon. coil. of
slIrgeous, langs de voorste h omming 2i dllim meet,
van de n bovens!en rand van den atlas of c.rsten
hablVervel tot " an het e, ude VIIU Iret heiligbeen;
dst de arm 7.0n 'e r de hand 31 1" bet b?en za nd er
den yoet 26 '/" de hand 9'1, duim en d. vaet llll ,
lang is.
,Nemen wij Ulet andere wo orden de leng te van
de wervelkololu gelijk 100 aan, dan .ijn de 'll'U1en
gel~k 115, de beenen gelijk 96 , de bandon 36 , de
voeten 41.
. ~.Jl" hpt ~r:l-'lmte "an P:en manneliiken B09.ie3~
man in dezelfde verzameling zijn de verboodingeo
tot de wervelkolom, op dezelfde ,vijze ge me ten en
"'eer g~lijk JOO g>!Steld, >lis voIgt: Arm 78 , beea
3:!. Bij eenA vrouw
110, band :!ti, voel
van heuelfde ras i3 de arm 8 3, bet been 120, band
en voet ah bij deu malt, Aan het gerallnte van
eeo Earope.aD vond ik rlell arm 80, ltd heen 117,

d. hand 23, den vael 65
"Het been js du o in zijn "rhouding lot de wervelkoloID bij den Goriila Diet zoo ve rschillend VAil
dnt van den mensch, als bet op bet earste gezicht

8Chtend wero.en opg.floo.,. ~en.
• Zonder bem 1I'&re er teker een pennelikker ui~
.KorlQm, op 'n goeden morgen ' ltond''' ik ' in die
mij ge.roeid met veel .eretand fan inkt en een weiDig
etr.ek onbewult ~p den twe.oprong .an mijn weg.
ontwikkelde li.fde voor de poe.ie der kl.oren: "t G.lit
' 0 mollen sandweg te ki8&6D. die . opoe_if.leode
meer roo.
dig op eon dorpjo .. been un Ie i.op.n. uf ' 0 ""• D. warm!.. joeg mij terog over de Weltpb,allcb e
deren, die in de verte nogal ·bel.mmero. eobeeo, maar
(Bone fertelUng door A. W. VAN MRGEN .)
grenten - DaM b.ned.n .p d. klenrige hei 'an den
die, 'k wi.t ni.t "aarbeen · .o.rd• .
O,erijoe'lchen aebterboek, want ik had ."nigen tijd
, .De ron .tak en ik ••rkaol de scbadnw met baar
II.
.... t mijn ... bildeN-randa. 1 op den rog ge.worren io
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zooala bekend is, klein met
ropesan. De schedel
betrekking tot bet sangezi.bt. Van de ledematen
zijn de bovenste betrekkel~k langer, en sr i8 In
beitlen, zoowel bovenste als ondel'tlte, een minder
duidelijll overwicht vaD de proximale 1 ov~r de dis
tale 8 deelen. Bij deo neger bij,oorbeeld zijn de dij
en de arm zelfa korter dao bij den Europeaan; in
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Dc plaats van den mensch
in de naluur
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Bcbijnt; het i. bij den eerste zeer ~'e' ujg korler dan
de wervelkolom, en tusscben 1/, en ';'0 langer en
de ba~d veel langer b~ dell Gorilla; bet groote
ver~hll berU3t echter io de armen, die hij de n
Gorilla zeer veel langer dan de wervelkolom zijo.
by den mensch zeer veel korter dan de wervelko~
lOin

"Nu rijst de vraag op, hoe verbouden zieh de
andere apen in di! opziebt tot den p:orilla, als wij
de lellg te der op dezelf'!e wijze gemeten wervelko.
am gelijk 100 stellen, B~i een volwas'en Chim.
panoee is de arm slech!. 96, het been 90. de
bann 43, de "oet 39. De hand en het been ver.
wljderen zi~h dus verder van de men8cbelijl;:e ver .
~oudlDgeD, de arm minder, terwijl de voet onge.
leer m et d ,en van den Gorilla ovel'aenkomt.
• Bij, den Orang zijn de annen zeer veel l anger
dan bl] de n Gorilla (122), terwijl de beenen kor,
ter zijn; de voel is langer dan de hand (52 en
48). en beiden zijn v~el langer met be!rekking tot
de wervelkolom .
oon8. Z1]n neze vernoudingen nag verder veranderd:
de lengte der armco verhoudl zich tot die der wer·
,elkolom als 19 to< 11 ; ook zijll de beenen ii,
langer dan de wervelkoloID , .oodut ze langei' zijn
dan bij den mensch, in plaals va n k orler te 1.ijn.
De band is half zoo lang als de wervelkolom; de
veal, korter dan de llOud, meel ongeveer

'I"

"~n

de lengle der wervelkolom.
De Hylobates is dlls lVat de .rmen bet.r eft zoo·
veel langer dan de Gorilla, als de Gorills in de ar·
meD langer is dRn de m ensch; terwijl hij san de
a adere zijde zoo veel langer in de beenen is, al. de
mem eh in de been en lauger is dan de gorilla, zoo·
dal hij de uiterste aflVijkiogen van de gemiddelde
lengle der beide paren van ledemsten in ' ich vereenigt
• De Mandril vertoon t een gemiddelden toesland:
de ar men en bee Den zUn ongev['cr in lengte gellJ& .
en btliden zijn korter dan de wervelkolom, t orwijl
hand en voet bijna dezeltde verhonding tot .!kaar
en to t de wervelkolom bebben .Is bij den Ulensch .
.Bij den klimaap(Atel 6i!) is het been hilger aan
de wervelkolom , de arm langer dan het bee!! , en
eindelijk i. bij dien lllerkw8ardig en vorm vao Lemllriden der Indri (Licbsnoills) het been ongcveer
ann niet
lOG lang als de wervelkolam , ierl'l'ijl de
moer dan " , ,, van bile lengte bedraagl; d. leDg·
Ie der hand is iets minder, die van den ... oet iet.
die bet ommantelden.
• Niet fer ......·de poort,,, wurboon mijn .ee Toerda
h~rde ik den ensIlen pall 'faD eeu dl"srend paard, en
eell oogwenk later veRcbe.n er in het h.ldere licbt
onder die poort oeno dame t~ p& ' rd .
op de breeds b~ug ....S8 gakomen
I' ToeD bl3t diet
werd bet onrWllig ' f koppig. T.n minele het eteiger
de 8" weigero.e op bet midden yooruit Ie gaan •
, . T~t den anderen kant der brug g.fuOdefd. ble.f
ik ata8' en bewondero.e d. stoutmoedigbeid, waarmee
de kloelte rijdeter baar I>urd tot <oortgaan aansette.
"Het bloof wsigeren, en toen a&g ik hoar 't purd
for.oh o,maeMen en "''-dgrijden.
•Ik wiat wat rijden "&I en maakle uit do forache
wij" W&lll'Op het die. beotllOro. .. erd reeds de geyolg.
trekkiog, dllt het oeno :dinke !~obtigillg krijgen 0011
.... .gn m...te,... toeD ik de brul: o,eratapt->. G ..... ne 0011 ik . baa. ook wei eBn_ van naderbij bobben
willen zieo+' Zij wae praahtig geboult"d eo zeker ook
.el mooi, bepainldo ilr. op dat oogeoblik, toen mij"
oor ju'at weer bel nad.rend , gelllid ,an oon boef~lag
in korteD . chaf 'ornam en lij weer ODder de booge
poort ye1'llcbeen.
.:Qep<>ging wen! dUI berbuld, eo. ik bleaf nn etaan
_ _ .de plaala ...... 't paard oen ooganblik i;a foren
had geweigero.:

bet
•'Wa~ .ik ~oonag gebenro.•. . W_ w.. i~e
. nn ._ t, geotrek~ ~GO:'beea." en, de """'n
dier, _
langa den gerakten bal8.. Ik meeilde ni. anden du.
".~ .wteD ell IIOboo& toe om bur III
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Harnur vlln sluitillgil ateedsdunamiddap te 0 1Il's.Dljll gil s .... g•• AII,·WOrd~.leta·. d1i1ll'de,r danaildere . ,'
Intu.Bchen wordt .... b~l.nl?h~bb.ndel1vrljg.laten. , opg!kocht e? .d.an g~v~ld .met een vooht, dat w~~e~n I
ook op andere dagen hOlin"·br~.en·'aan " hat- po.thn· "·rOC-·'8· kl~.he&ft;, 'l'aat -daorolU; toch IW~ geen WIID.S. ;
toor. t. doen. b •• orgen•.. De d~Qrzend.illg .. beeft .t.ed.!elD.an~.. d1·alleen 1~. het . b.~ltv.neenzekere SOG~t >
pl~ts p.r eeret.ertrekkende pcst,
'au WIJnl.,. kwam bg een Ohmee. en voOO aa.r on·

$chillen, de andere apen uqW verderWin d~n pril·
.
Een ander bezwallr, dlLtvolgen~debeattijders
der ontwikkelingstbeorie zear zWliar weegt, ilIo. dat
bij de apen de uitewden der achterete led~inaten,
.
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begrip hand en voet aan, dat de groote teen of dnim
bij d. hand tegenover de andere vingers geplaa.lstkan
worden en dat dit bij denvoet" niethet gaval

~e~ ,. de: ~ih~~nin~ : eenige f~e8chen

,----M U Z I E KU I TV 0 E lNG,
Z.t~rdllg den 28 Oc:ober 1876.
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.wi\I. ~ .if,l<e~w~""..d,&t d@o.b.>.ohllldi¢e.mef;he·

nsauwe betrekking· stond, lnwi. r wonin inen ~ellimgt.
popieren bad knnnen .inden, di.· licht gov.r de za k
"ouden hebben ve.apreid. ·.••n geonerlei hlli ••oeki!g
nderworpeD,ioCh '. ' . . . . . . . . . 'N' t ' •.

t ",

f; riig~"1, ~~;den -dQg'~-::kj~:a:e.::=~:n:tg~~ z~: a~~;

met t het etj ..-'

iB, dan iB het zeker waar dat'deuiteindender
aGuters!e ledema!ell bij de apen' hahdenzijn. I'nnar
dnn is lietev'meeDS w'aar, dat vele menschen; die
·
t 'kk Id
. 'lk hi ts
t
van d e.. mIDst ?n "'1,", e rassen, we ~ oovoe s
.. e.··.l.k..·e. de. g.ro.·..~te.. te. e..n.... n..o.g... ·..niet, ·~ooal.e
g aan en. ".i)·. W
bij de hescbaafde raSBen,
de '"oeten, invrij
nanwBlu,itende Bchoenen besloten. zoO al niet ge.
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perst worden •. de bewegelijkheid voor het grootBte

8.
4.

quetta 'fan syn wgn . .Den Chmees nagende hoe'hij ... , tewerkgibg, l.!il.md"oml'oltieker~":en •• ball'
daoraan lwam •.' w.~.~ .deze . bed~emmeld. en ko .. ,geen '.' daal te verw~kk.n.· Wat, biervan, , oak mogezijn, het .
an. tw
.. oor. ".g.,e....en.• H...
D n.,.a. UWk.',~UTlg,. e. b.". s. ". ,0.~.w,.lg. .b.Iee. k.
gevo.I.g I.· •. gew<est,d.at .het. wellig.tten e".nemble on.
PR 0 GRA ~;UM:Ahet d.t.de ku,Ir, waarmede .de f'[e~8chen dlcbtgeJllaakt
gegrond · geloof 1":'J,etbesttauvan eeDachandel"'"
l e . G E D & E L T E w a ! e n , ge~n merk had. wat.wethat ll?"almo ••b ~e· 'weiefM~Jril\ed..og·.I!1elDeening· ;n!?vond en 0
.en en t"en er met een aanalacbt viln diefetal gelil'."gd·· ..
h k .
~
P
Derdeer Maracb . .
. ..• Lanner.
werd. kwam 'de"ap uitden mo!iw, . en; . bekendede l~e!i1.~ft ejr ,0nI~;~lijk·. h~.e're 8cbadaw ge ..orpen
Fanf..i.ie Sur L. du;v":·.; .". :. Bosel.
..lf gevuld)··IWat
berinn rt
St ('ecir. Polka.·, . . . . . . . . nachmei.'er.
De.Ohmeescbe r1llmbeld van geweten op bet punt i zich. dal Man!e;>;sz'.' aHe s"hu'd wier 0 een derden
Luchtbnllon Wals (Ie uitvoering.) Scbwoninger.
van het verval.ehen van.. eetwar.n en dr"nke~, doet I persOOD,dian hij ·bardnekkig weigerd/te Pncamen. Olt

;::
d f
h'
bepaling :van - ha!l '- 0 _--voet -is. eo ter nlot zoo oppel'vlakkig,' maar wordt lIan anatonllscl1e. kenmerken ontleendj het' groote verschil tusschen hand en
voet wordt daarin g~vonden, 10 dat het aantalder

5.
6.
7.
8.

2 •. GEDEELTE
Intermezzo.....
."
Bouyenir Sec aid . . . . . . • ' . . .
G.lop wilitaire . .
. ..
Parade Marsch . . . . . . . . . . .

beenderen en de rangschikking er van in den

halld~

1.

Polko

en voetwortel ver~chil\ell; in den handwor!ei treft

2.

SOIFenir Fuu.' , .

hezh, de lang-e. kuitiJeenspj'1J' {Pero-naens l_ong-us),
wnarv,1ll bij de hsno gee1l homologofi "oerlt ann
getroffen.
Onderzoeken wiJ' met bett'ekking tot. dele pUll ten

det 'f8,t) at' beden de l'6nte vau He~
le.nmgen eil het di,,,onto 'an handelopap;et i. ver·
l'lDgd met een balf percent met weder ID\'oerIDg
van het vrQ~gere verschiJ vau ealJ hftlf InOl·t.'l t roor
kn·t en ,"opr lltng pa. ier;

.vsar.

~e::t~~e b::~~::w:el::::~n~n

1.

c~f::;:ma~::;~:

l.
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Chinee.:;;S.j."isi.'."'dil~e"; {I1r~heb·.e

het·regt.geding·zelfbetre".~ _
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:::hi:::::

dIe W1,.~n """ gebrulken en I. d••rom een naUWIi:.euri g

Verhulst

toezioh~ daarop

JlhOm&8

Seman.

niet

o,..r~odig..

toe oDop~e"I',e,"fed gebl v 't'" V I· b
__ zegt" dezelfde \Jerigt~e~~:i ~:n ,t:~c!lh'ul~;:~

.

- fe neer A. van GIIs,oud leerhng en G. TrIe, I die z;ch zelven edelmoedi.lijk oFoffertom
. d
bel leerling van den ~eer van Put alhier, hebben een f te redden, doch op weini~e uit!'ol!d~ringen _.:ng:io~;
voldoe~d exam.n afge egd v~or den Poot, en Te.'e : loder ookaanzijne sohuld en.an een nog acbuldi.e.

LaDner

MZ:.~d~g. do~ .2~ .Oct.o~e~ .l~:~u.a.

~:~:~:":B!o::;'n~uUen

GOIlI!od.

spo.dlg tot Adjunct t omrr:!.s

DJOOJA. Niet langgeleden vervoegden "oh two.

I ~oe~:~:i~'~!e~p~~h:~:ft::el~ijD: i:ri:~~efij~e;!~:~~~

I

8choon.. roorb'J,?fJ. zij'·. ste~,. uitdrukking en voor·

men 8, jn den -yoetworte'l :-; beeTIEtukken aan; 20
3. Sfijritrns Melod1t'f. ,
.. , Kuhner,
Ohinezen bij den niet oubemiddelden deinang de deBs8 ../r~ffehJk~ ma.:!le~.en, ean -r~rfirHl ~delman van ~e oudtli
dat bij den yoet !?nl kort~.
en ~en kort.e
oft.
A-mit'iti .. , l\fartJ~h
. Seman.
B., distrikt Gamping onder Sleem~mJ en- boden dezen I :-.~n?~l. ;.at ~!lJ 2i1J.~ detrnUI~nardl~"m ataat dlOP ge
·
k
'.
1
een
diamllnten ,
ring te- _l.-oop stln.' die -e('ht'e--r niet'~"'I'
'i':..I"'J e, - <Jon en, or.. .U.!~d a gA_:ttlntE", ,,-.. altg~.-te6.de t~kk:en.
stre k~8pH~1' voor_ Qmel;, ale a l 8 - 1 l
'"
ontb]'eken~ en ::Jo lh)=( d,~ l'\12i.'
Spif-l'
HF'r A.GJI)Tr~CHJ.p J~l' Xa:,tM l. ': he bR,uk te SafDlHUfl'l _ den amaak viel van .. gen~ew_den. de88ahoo~d. De deT

b!'811,<;fJ

~~_ _._

de lliteillden van de [whter.te lec1emllten der apen.
dan hlijkt, dat deze dee:en in alle drie opzicLten

WEESK!MRf!,

Al hd- ambtt:'uaars pt'riJoDn~1 vao bet

van

Iiurakteristieke

den yoet

v,enduh,nt<J,or :tluitf)

t~t

I~ :~~j~ l:~Ch~i::e~e~~ 9~;:n d:rI~i:~t::h;m~i::'. VOi~j
~oegde

bun tevens toe. dat. zulk een riDg hem zou

befallen, w8Brop de twee Chlnezen de een na den
ander het kostbare roorwerp b?keken en betastteD, en
e~ll.kl~pB eene schoone kan~ faende, daarmede aan .den

I
!

I

_

__,_
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. ') - k
Itall L ster teo

Go'os deelt' dall,rover ollder anderen
I.D EngeJancl beweert weD, en
dlt 18 zelf::. oT.1langs in het ell.gel:lc:he Par:ement ter
Bet dagblad

h~t .volgende mede.

h~al ~tngen:. De .demang het de weggeloop"n BlDg, f .prake gebragt doo, GI.d.tone en verder door de
:e:~ door "lJn btlen~en ~ehter:ol~ei dt~ bet ~6luk
~urOpeSl1lH I:ers verspreid, dat Ruslflnd vlede wenfJcht,

::1 ac~t:I~~I::~r ~ij
~:t:; ~:t 1~1;~) t;:8:0~~~G~~r:~:/Sa:lzi::f..~: !~~~:
werd g~vleugeld en Daa~ den admini8trate~r del" ODT
krachten kon beschikken, zijn magt in die mat; ge8cb~kt
dern~ml?g !!:ebracht, dIe den brnt51cn dlef san de
en zijn leger en finantien verzwakt had. cat het thana
ken wijkt zeel' zeker de voet van den gorilla, b~iaegrle hat Ultleve~?n.
. ,
' .
na t~~ntig j&ren van vr9 ie en bezwaarlijk in alaat
1
kid
'
0" "IEV'" DENORMDE A•••tent Resident voor de
- AlB een bewIJ~ dat het t e.!cut over de pohtizou zgn. dezelfde magt ala in 1853 op de been te
\'o~rbee d, zeel' stel' - van I. en voet van en menSCn Po1iti~~ de heer van AndeL wordt met d~ boot tan
oneel geatraften al!n~r Dog wat te wenscben o'f'er1&at,
br~ng.en.. Maar is bet denkbO!eJd, dat gedurende die
af; "ooals in de belrekkelijke lengte en brr.eate
den aO.n .ihi.r v"rwRcht.
kau het volgende olenen. .
..
tWIDt'g laren van vre~., waorin RU81Bnd zulk. groote
del' verechillende deelen: maar de andere ripen
De. kobn van 1'11... B. dIe verdaeht we.d .emge
rord.rmgen op allerlel gebied gems.kt he eft, het cian
. h
110t z00Ja~g tal de heer van der Ven, secretari81 kleedlDgstukken
tiid aIleen ten opzit-~te "an zlii~..n 1e'e' ongeb'u,'kt zou
j ' opZle
ver.3C 1li IIen in tit
t e\'eneen8 van den gorl'11 a.,
h bb
k ter waarde van ± f 30. - gestolen
dar kes identie) de funclie Tan A~e. -ReBiden~ fOor de
te e en, wei e san een der huisgenooten toebehoorden
hebben gei4t e n?
.:t
en 1\'el zao, dat bij de meesten het verschil tU8politie waarvemeD.
met w~e z-ij in een e~ .deze!fde Kamer woonde werd
Banige getallen. Han de baste brt>nnen ontleend
schen den voet en den voet. van dun gorilla grooter
de vortge week ter pohtterol tot maanden krakal Yermogen bierop het antwoord gefen en tevenft aant«)nen,
L~} dao het ver8c-hil t.usBclien den luenschen· 011 den
l\i r.N SOUUIJI'-r ON~ U1T TOEBA.N. III den nvond van
o?~deflld ~.tedo echt~~ van bflaf atraf t~ ondergaan, • of wij strijdt'aardig zijn. Wij willer;. de parallel, die
II
I'L'
1 Id I'
'd'"
den 23en. J'\. hn.d alhier een ruoordaaIlsllIg op e~n ! Zlt't_ men ~te vrouw blJna elken dag naar d~ paftsor 'I Gladstone voordroegl tot grondala.g Demen. By het
gOl'l aVOt\1.o - ~en veol' )ee
llervan \'10 en WlJ In
gaan om mkoopen te doen. M~er dan eeoe heeft men i uitbreken van den Krim{)orlog lestond O[1Zd bescbikden voet \'an den orang, waal' de groote teen, die
rdotsoenlijke chlneN~ p16at~. ['elSs had D. l. een bnoek
hal\[' zelfi!l lange de IItraten Zlen fia.n~eren} nDar me~
bare !It~rkt~ in 28 infant6rie~) 15 kt.v811erie divil!!llen
hij den gotilla betl'ekkelijk
kleiner is
dUll
gebugt bij den djllkea,.toen biLbij bet nnur hui. gnat! ! ze.gt, o~ boodBchappe.~ voor den. clpler W dce~1 ~lJ
en lll~ kanon, en) te zaman ongeYder 600,000 mali.
bij den mensch, zoo weinig in de lengte is ont. 1 io zijo wagen Btapp~nd€'. oDver.wachte eell gevnarlijka t Wlen ZIJ baren ItraftlJd als koklD zal mooten ulLd16- t Bchappen. Dat leger was ong-etwijfdd met den besten
wikkeld, dat het uitejnd~ er \"an nog niet het
~teek medt cen t!Icherp ':Bpen VI., ceQ jl,lo.nd ..... J.:.-t"Q~. ,t ne~.
,JT~"'--J__} L_gee~t bez~?B~ ma~: .gelijk bekend i~ liet zijne b~w ..met de karakterif;tiei;;e

o\'el'eenk01U9!1.
1n de kleinel'c, mindel'

ill1'i(~hting

t~,l' hE'!nlli~

z~~h lranrl,daHt gest'.lrl

r:gg::o:;:IJJva~ ee~nlDri::~:i:

de beer Heijnis inc'ut8; heen
-rOlll'

blJ d~ \Veeskamer alhler.
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niteinde vaD het eerste lid des

~:o:~:rg:.~·e :~::!~e!e~::~ndeling Va" den docter

(weeden teens be·

reikt. ter\Vijl h()veudien de geheele breedte van den

(

:~:~ i~n~~ b:~:e~;~~l~ ~:n d~ij le;e~t~o:i~~: ; V:~l :al~," ke~l~e:~n.I!::;jovo~:t ;'i:~e:a:l: J::~:;;e::r ~:n~tr~:~

I

np,

~nt,hl'()!"omor-

pbe 'apeD, de overige apen en ce andere zoogdieren, dan blijkt dat in -geen ~telsel van organen bet
"erschil lusschen de beide eel'!l!en .grooter is dan
tusschen de tweeden en de overigen, zoodat de

anthropomorphe lipen a1s de naaste vervrantell van
den mensch mosten worden beschouwd.
(Wordt lJervolgd).

het merkwaardig
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b~eft geprofttetrl

fan de omet&ndigheid, dat de
nteuwe mHn dur reed8 Wot3nsdag·avond 18 dezer
zigtbaor W81!. Ingeval de lief'e maan de l;ewoners
van dit regeusehap weder eeDi met zulk eene vroege
,erfJchijning beguuatigt, E:OU men zieh in de andere

dienDsngaand~

'1'11: PUJI'l'.L~ bee(t men de viering van 't .tahoen
baroe" Ye-reenigd met de feeitelijke herdenking Van

etriem lange den halB met Eooveel kracht, dat ik de

ryoweep door de Iu"ht hoorde Buizen.
't Woeste paard wus overwonneo, maar Ichoat nu
in eenig. goweldige "prongen d. brag over in geetrekten
galop en den grintweg op.
iVerbluf~ stsard. ik het ...ilde bedrijf na,overtuigd
dat het' woeste dier niet meer zon ie honden zijn.
M ijne ferwondering veranderde achter in bewondaring,
toeD ik de wilde jacbt van het pa.rd spoedig vermin·
deren hoord" en weI drs in draf overgaan, 't duidelijkst
bewije. dat 0Y. die reel. d. mo ••tere. wa. en bleef.
.D.t ilt .rijden kon beb ik u al gezegd. maar van

~:~:: ~:~tl~u~~,"~~ i:::I~~~~:rd~:1;\~:ie~ 3z:;e~~~:

hartige uitdruklring un 't .droll van

Sint Luka8 op

de Iippen. Hy was achilder all ik en 'k meend"
dat de goeie kerel nog rond"wierf in Rome'. Campag'

'rI_.,

: foJerd 'Worden} w8ubij nog fie landweer gevoegd kan
worden. 'ren Blote ,e,:£o Golos vele uitvueri"e inli.ch~

M

.

inlanders bier 1:e.ggen: aan} at voorbdeld V.&ll Soera
karla) gehouden te hebben; terwijI men te Japsra

I

'Het proces-Manteo-azza.

dit

~~euv~i:rd'u is ~~d~-<£~~~~';e :~l;~; ;~~ee~:~en "l~::,:;

afdeelingen gaarne Yoor tijdig berigt
aanbevelen.

het dier te grijpen.
"Nog voor ilt haar bereikte, klonk mijeen kort
gebiede; ~ "blijr af!. toe en beeg het paord een

VI:

J

bet einde der groote fasten}
mpn~~h,

I

":~"'~'ij: 't.de'i:~\':-;
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Overzien wij hel gezegde met betrekking lot de
opn

ARAN G.

-;;;;,:"

~~:;~: ~~:~h:~~::n~;;:;e:u:'.~~~k:~~t £.:m~';!:~~~

I

. h

Met betrekking tot d e IIan d en Iaat zw eveneens
aantoonen, dut de an!hropomorphe apen minder
van den mensch versohillen dan bet ,erBohi! be
draagt tusscheu hen en de overige apen.
t,n~<:I('.hpn

SAM

J:;::

'1

n,:g oolanga ald.ar 2 javanou .. e~ v.lsehe .ed hebbeu
Nedl. St~
:.;v~;.n ~~:er ::D Batavia. :~~\,;fii~::eS~11:~I~!lej;:~iv;o;~er~t:n:~~~:~ent:s;~ij
afgelegd voor dell landr.ad. ZIJ Wilden D. I. den broeder
V
k Ii:
'I
' hebben zij een kozakkedeger YOU 340000 man die
VIlD dell Luit. _.der chinezen uit een 81Df.o n ztank
Ned. St. Pr:: ;:e:drik e nez:' C~r:a~ e~~ar Soera- t b.iJna ~l1en met ni:uwe g.eweren voo;zien z~n.) Zij
helpen, De verlfli.~8tdur van d~ plaots met lea 1 Ba.r . b"1
g
J z1Ju u~tstekende fmter.a, die fimk maLJeuvr~ren; een
opionnen W'i8ten dat even weI te voorkomE'n
8 J8.
,
~
..
f gedeeitd dllar r a-n, de doneche kozakken, maken eon
_~__.
Ned. St. .Tapor. gezv v/d. Gevel nasr ~oerab.ll'· I integrerond d.el r,n de r"guli ..e karsHeri. lIit. Bo.
..
Ned. In~. Bsrk Alnner, gez<- Sech Sadal Roweg,e, j ,enotaand get.l kaD terBto~d te r.ld.. trekken; ma.r
UJ'I' J""A.~A. s.hrtJft men on.;
naar Bo:.".. .
.
i Rll.8lsnda 8trijdkr"chten bop~len .ioh daor "iet bij, .ij
Ten 'aantlen ran het .JB.'\". Nieuwjaar" ~Gaggt'-: .
Eog. \olschlp Orpheusge~vL Gl&88. e ullsr.prObOhngo. i kUllDon tot twee en.een half mi.ll-ioen soldalen opge..

mige Lemuriden is het verachil nog aanzienlijker.
daar twee voetwortelbeenderen [het hiel- en het
sprongbeen) zoo sterk in de lengte ontwikkeld zijn
als men het blj geen enke} ander zoogdier vindt.

't'pl'~(lhi11pn

i d;;:~:~el"te~-;e-;;~cch;~

.

sell EEPS-B ERIC HTEN.

djan, is de cbine.. genezende.

dee konings fan ltalie uitgegeven valucbe wisIJels

"0

r

bet hof van As.i ••• til Bologna heeft te regt ge.taan.
i8

tot acbt jaren tuehthui88traf veroordeeld.

.. Nog altijd 8chijnt er veel duiBters. in de .. ••• k t.

~tl~ ~P~::~8~:::O!::~::e~e:~o:~~~:n(hijoei~ ~:h~:'~

~::D!:uee~e:eDi:~rd::h~r:on~eecr::n1~a:e~~tge;::f:k

mijn siel en mijn 8~het.boelr.
"We moeaten lamen werken in- sijn werkpla&tI
nssst den hO'liloldE'P ,TaD 't logemenl Du!' waren

wei wat lostig veel hooiluizen, .maar een pr•• btig
lioht. 'I Was hem hi"" al hug. te dof eD teeen•• am.
lit was welkom, J'De.er daD de vf'rloreo loon zijnen , .
der, en bij sou dlUlrom maar heginnen '. gem.ate b.lf
te alacbten. I1ij hiold. woord, en een paar dagen
in de 100 •
• ()nder d~en indruk schreed ik het '.tsdje binnen,
lang .erhengdun wij den waard met .00'" un/eachbare
dJrstigheid.
vaot v09rnemeDl. te beproeven, d.t tooneel· in .••beb!
• .!an da Botahelen "'8 .~ stadje staId. hg me
Ie brengen.
l1li 'n .~maard eebilder wat oij grifgeloof,Deeerete herberg de beate trad ik binnen, en nag
lI'at het aerate glao bier mij niet do r de keel. I den, 1OO,ooed all de nnmogelY.. dw a.h~en mij
9f .en mijner oolite vrieonden .!ond yoor my I118t seae
.n mijn" taiellt·betrejfeude, di~ b~ ie4et iJl die? ~

.00.

I!

aUe opzigbn n81i@t de leg-ers van andere landen kan
gepia.tat "'orden, ma.r a.t de verhouding zelf. bij
ecne vergeiijking voordeelig zal uitkomen, waarmeda

.

lan:
ng~:~e~,:~~:~d \';~;n d::rl~;l:r~e~:,r~:~u~:t de hoog~
leera'l-r in
geschiedtnis Ilow-aisky,
hij in

aboo dd

<r••g

voldoende beantwoord wordt, of RUI'

I

~::lo;e:ee::r;o~;;d:: /' u~::. ye~I::~ ~:~e_:~:n ;:~

.Inge:lomen w_et de uitnoodi~jng, h:~astt>J- ik mij
haar te aanrsarden, wat Stol ook deed, m&&r blijkhaar
niet zoo van gans(!her l:arte.
• Standborcbt viel :niet iD zijn smaak en !acbeeu hem

tocvertrouwde.

Het' gevolg

daansn

walt-;

een deel der magistratuur

volle maand lei hij OO.lag op mij en mijll onderhond,

WUZB

heim

dat .men mij met onder..,heiding bohandelde en
de rijke onlvanger my eeo stukjen aLocbt voor .en
ongeboorden prijs.
MOlt gedenltwaardige voorval in mijn sobilderBleren
moest natuurlijk weer feeetelijk worden gl,1"'ldigd. Wij
het atelier naast den hooioolder, waar wij zoo ij v.rig
deden offeran aan Ba.chlll, dat ona optet gelukte om

doezelaarutemmiog, en vaor Diet mindel' dan een

het- Ipl!er. de

kij~, OObten!"ijk en Eugelan.i jaagt ona gee:l Bchrik
Ban; maar wij betwijfcllen het In'erigoDIJ, of Hngeland
en Oostenr-ijk OtiS eeG o:)rlog zullen aandoen, toolaug
Duitseb-land -lien oi::ztjdig hon ft;

gooien: wet ,te ,erstaan -ala er voor zijn wf'rk oen,
naar oijn hegrip. baleedigende I rij. geboden weN.

r;ooveel Btoutmoedigbeid, en' dat Dog wel bij eene

VHf!

thane met een gevoel J dat veel had van verontwaardiging, de vraag deed, welke inv!oeden aldus den gang
der regtBpleging konden belemmeren, zoodat MlSnte·
g~a ongebindt!rd met zijne operatien voortgaan en

bij rijk genoeg was .ich de weelde te kunnen veroorloven nn en dan een kunatkooper "ijn deur nit te

vrouw, bad ik geen begrip. Zij werd in mijn oog nog
belangwekkender, ondnt ik eene pracbtige flguurMnlohonwd had op 't krachtigat uitgedrukt in 't .Iuitend
rijkleed. naar <,ogeo en de u;tdrnkking d •• rin .ton~
den mij nog lang daarna voor den geest, want' toen
zij my dst gebiedende woord toe beet . hadde!1 ... mij
Icberp aangezien, Bikkerend ala een nieuw temperm'es

orf!nm~8he

I

gaien daarom bet heer-endow. der .tad eell

.Mijn komat we. hem 'n uitkomot. 't Heette dat
by h'er verdw...ld ....... aLs 'n b.....jen in de grocne
.."ide. &delt waken anUelde hij aao' eens ver.l.eten

over de

met ViLtoria .Miranore) betrokken zijn. Uet bleak 'er· J
de
W.!lIlneer
d=-'r bij de teregtzittiogen, dat men reeds den 14n ~ een hnofdartikel in het dJi-ghiad R:...ski iliir schrijft.;
janoarij .ang~Dde de uitgegeven valsche etukken rol
uAlleen eeu ~e8tewd en afJoend ~oord vaD Rusla~nd
kO. men onderrlgt waa en t~ch duurde ~et meer dan ee1Je
kau de:::t gOl"dlaanBch~n k_llOOp ontbmden. ~e~ dreIgt

zieb DU en dan blind tureade in dH magnetische
swarte kijkera dar ItaliaaDllche_ vronweu.
f Bij
er al geweel\ de gulukavogel, looal. hij
onder de jooge k unatbroeders genoemd werd, omdat

.&.

tlTIf!'-en

t~~~1~a~~:~8 d~e~a:~g~::;nd:atO(~::::~J8~:; ~p~!~ ~I ~:~- r~:~i:~:~~~-~B:ll:etenr:~~::belllti~g::nn~~ :~~ll t?~

'8

f~e~t

in

nachta tbuis te be.zorgen

op eon ladder, die 'a middegs reeds voor dit doe! W,,"
bij de hand gezet.
• 't Wa'eo vroolijke en gelukkige da~en, die ik toen
doorbracbt met ,den brsaf.ten kerel die ooit het peneeel b""tearde.
• Op 'n ptachtigen morgen in di. dagen hadden we
al vroeg ligo?eu lui~raD, in, een boscbjen, ond~.r het
Y.JOrwent!ael aebel:8en te maken -:' ten min§to ZilO wetti~de Stol in de, 8oci~teit ,een' dergdijkt, e-x.cursie &1.tijd met sen deftig ge.icht - toeD "ij bui.waart. keeNnde werden RflDQ'eaproken, door een heer Yan mid

delbaranleehijd, Hij Bcheen. Sto! t".k&uneD, en .. e'dm
w'" 901< ik. hem, 'oorgeeteld.Zij~ naam ....ulan
StaDciboreld, een adel uit dezestreek, en Stol hod
lem, in bet buitenland ontmoet.
• De~bej"~ende. 0naIDet .welirill."de vrien·
delij~.inf""meerdo .•ioh .naaroill8,·.tlldi"~ Preas

:,va.l~~~n ~~nn::f'~r : : ~~""s=a~
borobi to ai.a,

oena in ryn 8childertrote t, b.bben

g~krenkt,

',Heet..

te dat bij !omp Wi\S ell trot~ch en to.:h oeD plebt:'jer
in de redublil;;.'k der ku.nst, w3uin hUJ StoI, fiicb. aria·
tocraat Toe-Ide, iemand die zieh de airs sanmatigde
'{au een Maece-nas. tD&&r d8arto~ nie" gerel.:'htigd wu
enkel om rijn f,·rtuiu. en geen .prankje goy""l ryk
was voor et:ne del' Muzen.
,Ik laeote hem nit, IDeenende ds. hij overdree( Rij
b••IJe de sehou·ie.. op en s"twoordde getrooBt, dst
bet \"oor mij ge~!l kwaad kon derg91ijk 8GOrt v-an men.
BC'Ol::n ook eentl te lee-ren kennen. -

.Op het londgoei! To"rd. ons d. sdoliijkeb.zitter
roud in ,zijn K08tbare g<il~rij, die n-iets bevalte w'at
niet eeht was, maar a;1es ou ie kun5t;. Tot mijn~ Ter~

bar.lng 'fond :k d"a.r gee:t. fHike'en peoseeletreek. 'ran

;;: :::a:t~.'~~ :~:~ d~~t:;r~a:::u~::::::;~;~~t.ime~-

elk, d!e n;-";j Jat' e-i::!~nlijk, !;h~t k')Il oc;)!steHel'l; bad
nog de o,~hat;di::{heid S~aTIdbo;-cht b v-rsJi'u of hij r.l~ts
d~ed Bsn nien'iii'eri!J' kn:ilst, en be1orgde' Bt.c·l aId WI in
stllte _h~t; Y,QUe genQt '-an tij'_,t ,trj\JlJJ.f~ en waarsehijlllijk' niet, _milld~r gr,~ote ,~r~er1:ri.s.
_ •

• Wij b~"encaar dien middsg diB"",..,c.Aan taf.I
ontving ons e-erl9 d.:tme-,. die, in hare eenvoudige Ide&ding gu••'i@' aI.tak bij III de wealde die bnsomgaf
(rordl~ti,j

H ef"Vt'eU'1~\Mi&Ml»
, ~,
•

, e

, en profesSOfi~ts ~a8}

J;Rh~'E8U
~..ti>4ID~siIln~Dl1'\44':'fQOrta~{ "$nNO~\fIl:1~,1Ft",,,w.r~~f!~ ~dr q. ," Eel).nieuVl, ~legante eU~t"
pan, nlett8genltaande een Fr8,n~" ~m01 •• ho,? ver-_ hamer; tot Son knmrnie. bij !te . ¥naotie~ vBnd8r"T4k; 1
zeer gelD~~eli.ikroUende
::r!:t:~eit;.~'-'\~~~JtoL,S ~fJ,'l-...g~l'~re~~~~. 'tot 8~n komlliio.bij den P,6'diife'n.~1;jiMcar.re.
I

VOOl een ur jaren Olltring Nlt}_ a.de Villi het
h'BtUOl de. !\1lIie.k£ee.ten te lJ'unNbgbam eene nitnoodigiog,oJn I!&oe .. gtoote voc~_tl~~tie~j>yen en die.onder.uoe. p8l8DDnllJke ie.dmg to doen
ni,tvoeren. Voor die nitvooring heett hijeone nlenwe"
oompolitie 'voor , "olo,lIGJIw"en ~. ge!eve!4;pti-{
teld: Zion, waa •• an dete.kat Banhetonde ,teltament
ootleeod :is en het ·Jniddenef:nk ·;' .an·, aijoe ' vroegeN
werkeo Killanna en de Kruia.aarder•• . welke. bat.' e
compo.it'eo~k bij hetze!f.!e fe~.• t, ~derleiding ran
den oompooiBt, teo, geb~Q~ ' sal gebragt ..orden. Het
f ••at .al de.er dagen plaat. heb1!en,.. wa&rtae G.de
aieh rcieda eenigen tyd in L()nden he8fIi ' opgehonden.
waorde.olopalLijon en .de .oorbereidende orkoBtae'

!ij~in~,: !~!es:;:!::! ;::tt~:e~~~e~:.~::~~~

zingt ·mad. Trebelli, d~ psrtij vall .Armida"; d\,. .am.~
rik••naahe zanger Foli die '&11 ,Peter de ·Hermiet"
en de engelscbe tenor Rigby .die.on· ,Rinaldo", to.wijl de laatste teveDB de Bo:opartijen ri.D -Zion uitvo~r.t.
~rof~8.0~ Gade b~eft ook eene v01l."<bge koorrepet.ti~
.n BIrJnlDgb.m blJgewoond; toeu by·. optrad. werd hIJ
• olgoos het birmmgham.che dagblad van .12 augu.tDs,
met .l eren.d? Jub~l~re~n- ontvange~t en hiJ. ~et e~nde
der repetl~l. ,werd.. hy Tol gee.>-drlfl; loeg'lllleb.~. Z.Ieen ~.• chledt dlt In .~~lk eene booge ma~ bll eene
rep.tltle.
gaf '~lne boogete..odenho.d te. ken·
n.~n over de goede . ,ntroBrlng .. der : k~ren.OTeligen"
''In de engeleahe bladen ee,' .temrn~g .n den lof o.er

G.a.

::nd::~~ ::o~~~~u!::rm~:it:l:::~eoko:h:kdee~.en

over

De muziekfdeetc)n in Birmingham nemen 'een aerlte
pl •• ts in het. engel8che mu'ikal~ le.on in en bebben
reedd vroeger voomame w rken lD ~~t leve~ ~: e~.oepef1.
In 1846 scbr,eef ()nd~r anderenM~ndel880hn zy n ~o:
roeml ,::atoriUlD ' EI.t:8" ~oor dat Jtnrfeest en dlrl~
d

ge;e bir:~:8:am:31~~ ~:~~~~~esteD d88teekene~ reeds
.~nk 1:6~ ~et hebt hd0ftel. Olll teen 'dde.• tteu.Jo <>pg.Vrigt
Ele an ou's 'I"oor
e oe IgOD 8 on ers uneD
on
1799 8f w.erden de feesten om' ~e'drie jaren g~gev~n
en bragten. te,I.kena mee~ op. ~lk . foest du~rt ner
dageD; op leuereu dag wordel;l. twae ~oncerteD ' ~e~9.
veD, des .Morgans v.oor kerk llJke mU.~lek, dell ~\ond8

;~::t:~~~~:~f ::~~::!~e:e az~:t k~~ ::~::~erl~6g~
per80nen bevatten. Het zangerskoor,

dat beroemd is
door zijne goede zamenstel!ing. bestaat oit 400 I.den
en bet \lrke~t, dat de bsste mUBici uit Landen bevst,
telt HoO instrumenteD. w.. ronder 28 ee .. te ,iolen.

~:t~:D~:':~a!:r~:

::i ~:t:od~:t:ng:::t :~:~r~a~=:~~:

_ Voigenl de .Blen pnhllll'" worden er than. in • . Tot Kontitoienr4 der ieJ JtoIAu.e lOP ,dp bnitqnbeait<o .
''6Ik
1!'~ .;Ji¢Jlehotl'~";<',l'J4, Bpul~'~/,<,!f!ffiis , rg8~ Boe... on Danooo&orgh; , tot 2e klan. Koo
) A1ag!~Q 2000 gl~.en ' Lo.lth.el ••r,kooht. · ~i .. OfIl Ii<'
an; i tot opZlener d.e. 2. kl .... b,' l het Bo.oh .... ~n

4.

. Pa,!)" 25000. hOllen • . wa&r m.~ Merkan blJgen on
Bohl.
, ' .'
. l!e~i4deld~qrdtbrre~en~ d~~. In ~i~.. stt,d. Aal;elij~.
"J:pt opzigter·maobiniob bijde .taaialpo,rweg<n van .
750 ODO fre. lIan bier war t vorbrn.kt. · . .' . . '
Garrel; , totwIUl'nemend : advocaat.gsneraal bij bet
, . - ; VIIIl af 'Robert ,WiIlp"ie"dio in· 11111 : ""b pre, · · hOog~.reobt.hof l'<>,Jlreb~C). V'!llij'r.
, '.' ,
mierllDbapbokleedde,- dulin. 15~ j .... beeft Engeland
ON. THEV BN .ailrvo! opversaek . oode•. dankbetni.
80 p,eml61'! "ge!>ad. ;·. Gednrelldel05 " jur ongeveer
bebo!lr([en "ii, tot het . Lagerb~i., 5daarvan wareo.:h.... :gi~g :.de be.elbebbe. te . ~Jje,h ,W;¥8er~. '&n" Kercbelll ·.
togelt, 7 gr••en, 8 burggra.en, 6. loons van paira, 1
. BRNOEMD: tot Militair te.eno . Clv'e!-be •• lhebber
mar~ .. en 1 baron. De o.erige : 7 ·. waren Walpole.
te Aijeh Generaal Di~";ont
:r.' ~ .
de oudere .l.'itt,Addington Oat)Ding, Peel. Di.raeli en
Tot,hef 'OTl .. de. ~., ,.fde9ling . bij bet Departe.
GI.dftooe.Blechti: een er premier•• ,Wellington,
ment. van ooriog ' Genet••I· Wig.;.r• •an K"ri.hem'.

4
;:b:~~~l\~!i:~Oge::Ii~~r~ee e~:nl~j~~n::;~~':;,at:: '

.an profo..i •. Velen , daarvl!.n haddeD groote lettorkundlge verdien.ten,
'
=--,' T. Loodeo is een .tooelel
tento,ngesteld. door
Edmnnds '6r~&ardi~~, waardoor men -in ltaat WOldt
g •• teU io korten tijd , nit E.ew.ter 'goed' drinkbaar
·...ter to distilleeren. Bet "o.w ater word.t gekookt.
de damp .tr\ikt door een cJndensator en wordt in een
reaer:v"ir opgevangen~ ; De _COD~t'I~~.ie wprdt b~ap.o;r.digd door eeu ,troDm koud .eewater. dio foortdurend
"om den eondensator ' heen geleid wD£dt. Bet toeetel
ia . klein en geef' per'.' llur ongereer III. kan water.
·Bij •• hipbrcukeu ,. h.~ dc" ,aD veel waard• . .
- ' IBdrr kent d. Negorhut VaD Beecher Stowe, die

o~ .. Standard borigt tban. aat de hoofdperBDon uit

sectie artill.rio uit J j.de .eene "erkenning ten Noord·
Oosten on Oostc-n tnn Kadjoe en ~tultte op {'ene Ht~rke
kOD niet gcnclllen worden en lUo eet mer.

~oor, deo~ be~:ek ~e breDg:.~ ~~n d~:8n~r.ijk ~r ~ij .;aar
h::ft. Bin o~f.s~:~ 'H:it:iln~ I~~;e~aft~n I:~rha:~; ~~
:.r

~in~!r!:r:: :~l:~~~:~~n~l:=f 8ge:::!~kl:f~k~:~~r:;
die hij elk jaar met keramiJ in ~ne psstorie onhangt:
Men beeft to Londen aeoe iDschrijving geopend ow
hem' in .tau.t te atellen de 8cholen, die hi" in

woedende v-olk de lyncbwet

toe; bet greep hem en

wierp hem in het ruur. D.a. nieta tegen brandBobade
was verzekerd, zijn III de dorpelinge n als het, ware
tot den b.delst.C gehragt..

::n

w;i ::~:.el~~o~~ ~::c::;;ijk;~r ~~gin;~~n~p~~
r
::

eon om rang heeft verkregeu, die niet aIleen foor den naam, dd boedaoig.
beid en de toekomet van de lranscbe wijngaarde n,
maar ook vaor de geEond~eid en de publieke mor.lit.it noodlottig kan worden.
Tct Dog toe wae de kleuriog een betreurenswaardi-

g. dwaling - .egt on.o berigtge.er - ma.r .ij zal een
gO?ll,ar OD een schandaal worden indian . de regaring
geen maatrege'en oeomt om er eeri einda aan to maken.
V roeger gebruikte men bijna uitslultend oDscbade-

is baar daarroor opgelegd.
_ Een der 8ccretarisse n van de jllpan8~be mi8sie
die bet vorige jaar Korea bezocht om. een traktaat

bij bonderde kilogram men ars.nikhoudeode fuc~sine,
een afkooksd van a' uln en 'flier, purgerende yachten
en andere 8chadelijke .~ofren in den wijn gemengd.
In dngbladen. J' zelf. op hoeken van etraten vindt
men deze nadeelige atoffan tot kleuring van' wijn
. openlijk te koop aaogeboden. Wei werken die stoffen.
. Iocuta in .okore hoe .e,lboid gobruikt, vergiftigend.
maar wie waorboegt het publi.k, dot do WiL,ucht van
den {,briekant uiet te re••al goan? IedBre bijmenging
van andere be.tanddeelen b~ don wijn moet Bteede
een nnttig en geoorloofd doel hebben. om bij •. den
"'.ijn ta' verbeteren door toevoeging van beatanddeeleD,
dle ~r in te hui~ , behooren. Zoo is ~e bij~()egin,l! van
~iiw!lQi .~n ZWAii..lien OI It~ zoeten wIJn, ot 'fan suiter
iodicn ·de druifen niet rijp genoeg waren, z.:er prijwDs·
waardig, maar waa~toa Btrekt de bedriegerij om ,lier·
stroop, aluin, fuchaineof roode aniline bij don wijn
te voegen andere, dan om er oen kleur en hoedaoig.
heid aan te goren die by niet heeft. Het eeoige doel
,an ben, dia kleurstofft!n un "endeD, i. alechtB om
door..geringe kosteo een vat wijn eenige francs bOfeD
.yn werkehjke wssrdo te verkoopen,
'.

door cen horizoDt.ale buie 7 die over den vioer 1oopt;
aan de eene zijde wordt het vnur aangelegd, aan het
andere niteinde de rook uitgelaJen _
De eenige artikelen, wuarin haodel gedreven wordt,
iiiju g ~ zuU~~D. t' ilJ~il, ~iiio~ eli tiht1Ul!li. ~D. vaD 8tiroo.
StoeleD, zuer gr. f %f4!l engeteld, werden uittdnitend
vervaardigd -voor de leden der japaDache m1s,ie, zij
werd~n bedekt
De ~penbBre

met luipaardenhuideD.

gebouwen zijn vau b.llksteenen; de
wegeo ei,' cbt onde1'llOuden ; de mtl.ren de~ .tad vij!

mij1en lang, "orr lug en slecht gebauwd Vao steeneD
en baketeenen. De poorteo zijn geval1en, omdat zij
Diet onderhouden werden.

De Kore •• dragen ongekleurde kleed,ren

zander

~:~~. w:~~ ~!:t..t~t ~:~ ::r::~ij::h~e.1j:r:ij!,~a:;

.ieraad en; ooreproc,kelijk zijn die wit. L&nge mouwen

en

.ijn bet bewij. van hoogen rang. Op het hoofd dragen

nieuwe oDgst is &a'Ostaande en het is to wachtsn, dat
sen groot san tal eig~naar8 van wijn bergen geen weer·

zij een hoed, die door banden onder de kin is

'Vast·

gema"kt; bet gebruik brengt mede, dot men bem bij
het flro ·Ien ophoudt IIet baa. wordt lang gedragen

stand '01 kunoen biGden aan de •• rzoekiug om hot

en in doff,l:lD, die bot'en op hat I'oofd door twee apelde
v8stget:ouden worden de rroawen moeten op europe-

bedrog zulke belangrijke .oordoelen hebb.o beL,old .
Terwijl te Pnrijo de le,e.aneiers (.an melk bij •. )

ache wijze gekleed zijo, maar de Japsnners zagen cr
g.e eno enkele, ~a.r zij "'oor de .oogen t60 het pnbliekv8rbor~ ~ n worden ge!Jou.den 00 men zegt, dat oak de

aan eeo on verbi~del,ijke vervolging der pol,i tie vOor
een enkelct tuevoegil'g "an zuifer water . blootetun,
Z 11 het aUes bchaive regtvaardig 'Wezen indien men in
de pro.,.-iDcian de wijosn maar oogebinderd zon .l:uBDeD.
vsnalBcheo, k·.euren ell fermengeD, ahOr ;'DQ , Z~ in den

Kore;'" • • e bij bnnno onderlit:ge b.Eoeken niet te zien
krijJ{en.
De ataller TAn bet rapport geloor., dat de mino·
r.le rijkdom .an het land E. er gro.t io, m•• r .lechtB
de ijlermijnen · worden geexploiteerd; de .ko~' er., zUveren goudmijnen tl;n nog niet ontgoDnen. Dit is biera80

toe te aebrij ,·en. dbt bet ontdekken van die lllijnell
nadeelig foor het .olk W( rdt ~..cbt. De grond is
onnucbtb!\or. OGde boomeD ziet men er niet, omdat

men d. Loomen nl. brandstof ge~ruikt v66r oij nog
,olw8sI8n, ziju. Koeijen en verkeol cijn zeer ,et; de
paarden bijzondn klein: II""bta een derde ,an de
.• rab ache p•• rden.
. Do voornaamate drlUlk ill ge-e1ookt nit gember ·en
oralje.chillen en i8 .""r sterk. De "'Yn i. ole.ht. Bet
tafe'serviea il van ..rdewerki het tarallaken TaD. geo
lied pop' ..r.
-

In bet olatenrijksehe ~ttat:.tiseho Monatscbrift"

kotTit een z••r

~I.ng.ijke

statiatiek

'&11

dr. T. JUfl-

Icb t: k VOCif, betr ffende het aantBl ~tudenten &an de
o 3atenrijlracbe ,boogeMcholen, in f't'rh .)uding .tot de ' ~:

.olk;o!!. uet gNndgebied, de knkgenootachappen on'.

em .• die tot. leer merkwa.rdiKe r.. nlta' en leidt. Seder!:
lS.t ll.teen H.!'llIIIItal atudenten. 90 J8bethoeg, ia.bet
tot 17,, 891 1n 1875 geotegen.
-:- V oIgon8 ~en pargsehen .· eorreBpD' dent .an de
,.K.~:Ji·; Zeit."beef~ do juati.ieta Parijl eeD ..keren
Verti"/.\een Pool nit Kntan, die op atraatde .W.altt

voorbeeld van hen te Tolgen, di6 8tuffel~ '") 1 dtlor bun

handel t. bre'Ogen; ten ge.olge durran .ou de Pa~ ljecbe

Koopman· .,.-errolgd .kuD.oon worden ·voor eeno

o.ertrading. waar.... ' hij vo'Btr.kt ge~n achuld hoef,.
Mannen van de wetenil.1bep, HussoD. en J,.cquemio,
bebben door proefnemingen gecocBtateerd de Boh.deHjke gerolgen die dez6 vi'rva1tchlngen

VOOI"

de ger;ond-

baid na zieb al.peo. en bebben d. verkragen reoultaten ta. boek gookld . in een paar bro.hurea.
De klagten van de . Parijscne wijnb'lldolaren verdie
DeD voor68ker alleu~l: . tar ~arie to worden geoomen,
maar . ook hier geldt: alo de. yoa de p••• ie preekt. boo•
pas,op je i'anwn,' waLt WanntH)1' er epr.ke is 'van ver·
vala~biug van wijo 1..1 het d~ vra"g, wez~n aan wis
dd ·palm. der. overwinoing toekomt, &aD de .wijoboUWeTB
of &an ~~ ~ylJb.nd~lat"~n. Ala VO()( d~ ven:al8c~i,nge Q
van· de · E"e~.tcn eea strange) ,~I,)ntrole Doud,i g ie voo~ ~e

knooger:j ... van .dtt la.taten .satrer niet minder.

TELEGRAMMEN.
Batavia dd. ,gisteren..

B B N 08 HI N G B N EN. E. ·
: V O L ·ON'l'8LAGBN i ~. kommi... ··S.mlllDi

zuUen merle' ver kocht worden:
Een span ' .alken,' bardloopeode Ma...aaro",
Eon dj.ttl. Iiollten twe. peraoons ledikant en verder
ooni,e moubolstnklr~n.
1863 .
SOESMAN en Co.

.Vendntie wegens vertrek
Op Maandag den :30e October

a.:3 •
ten huiz9 van den' WelEdGeat. Heer

G. L. H ILL I N G
conLroleur te Goeboek.
van ZEdGest. netten zoo goed ale nieuwon inboedel beataa.nde nit Balavinscbe , en andere . meu~len . bang
krvon en shande Jampen, spiegelB, sobilderijen Soer&:baijasche ijZHcD twae persoons ledikanten, Japanl!I~he matteD, zoo goed ale nieuwe zeiieo 1 glBs, kri.tal
pleet en porcelein werk.

VOORTS.
1 goc.! gedre •• <crd S.p.Qelwood rijp.a,d hoop>\, ,oet
1 Gllim (schimmel)
1
id
id
id
boog 4 foet 2 dui", (valk.)
~J tlk geveude k-:leien en iaheren keuken !1!.penl
an dldgereed!3chap pen err aUe! wat rerde~ t e 7 0QJ'sc r, ijn I"al wOt"den gebragt.

1849

Vendntie

CELEBES 2S Octob.r.

Ha~nn

d~

'l'ERNA'L'E 6 Octobet.

Danoe
is Dtl
gelederi ned erlilog
Maba gcv-lugt.
De toestauu lo;: Kalwab eira· if(g unstiger.

AMBOrNA 9 O.tuber.
OogestoDrd. ,ust.
(Reeds gi.teren gedeeltelijk .erepreid·l

Aallgeslagen 'Vendll.tiElD.

187~

lijko plantaardige .t" ffeD; slechta weinigen ma.kten
tich _an venul.ching scbuldig. Tegonwoordig maakt mon

Ichuren . Of.choon de boofd.tod Kolrwa eene fraaije
Btad is, in verbouding tot het overige zijn de bu ten
er niet haoger dan 6 a 7 foet. ~ij worden verwarmd

aebt (lood v,n en e.,.n -ell dettig

Kra.eng Runtu, J.'.Jor zij~ tol;.;elingeu ,cerIDI·en beeft
de ,IDcbt genome" naar Parol·Par •.

J

non Bedert den oogst v.n

echter geen bezwaar vergiften te gebruiken en worden

tU8.chen .dot laod en J'pan :••luiten, geeft bet vol-

V:).~

d~ I..tetcn, K'V it • in Houu<e.. en
de luitenan!!! B e r~ma. eJ':' Klibll8; :.. /len yle t'$ch "'Duden.
Gezondhei~~b" '!I~n,"d llQg "er V&n gunBtig .
Veal intec aie "e Koorieen t;D lJui iizl ek ter. Cbolua
ze1d&aam.

inatellen n8ar het kleuren van den wijn, door een com·
mi~ie die onlanga rappod h~eft uitgebragt, e~ nQsr
Banleidiug ,"an dnt rapport iB een brief aan den minister van koopbaDdel en landbouw gerigt w8H.rin o.
a, gezegd wordt, dat de kunatwatige kleuring van wij·

Drie p8rijacbe nBaietera bebben zamen een kat ge-

genda ove:rzigt- vao den tocsta"!'d aldsar.
De buizen der mindere Ids8ge zijn niet mear dan

met een ver je!

terugttt'klu~n

gowonden. O" d"

hospalB. net bout komt Ban stammen In de f.beielt

alagt, geotoofd en opgepeuzeld. Ee"e boet...n 26 frcs.

-

vijBndolijke ~orotjrkir.g en talrijke 'ij.nden. De .ee.te

Nieuw-Engetand ge.estigd heeft. uit te breid;n .
- Voten zonder bo~pe.18. In de N. Rott. ~~. ~e
meeg~doe!d, dat Ie Pet:ersburg eeno mo.tschappu JS
opgerlgt fOQl hat machmaal maken van .vaten zuuder

Opde veridutie.

len buize 'van .den Beer F. A. EB 0 MANN:

'ijaLd drong

J

diolt roman, Josiah Heoson of uncle l'om, gelijk de

maakt. Aldua I"idt het b.,igt.
- Kunstmotige kle"ring van wijn. Het syodic.at
••n wijnbandeloren te Patus beeft een onderzoek laten

in ongeloofelijk kart en tijd .tond b.t ~eheel. dorp in
v1q,mmen . Aau redding der goederen viel niet te denken; een mei.je. de keukenmeid van den geestelijke,
kon geen uitgaog uit het buis vindan en rerbraodde.
Op den mao, die de oor...k der ramp was, pute bet

12 Oct"bH Rodjoe aangevallen; de

Maandag 30 Oct-Qber, ,an onuitge!oBte pp,ndgoede.
ren te Padama.rlltl door den pandbouder KOl Sicedjien
en voor rekening en ten buize van VIm drr He ijde i n
de [!}oordenaarslasn door Svesma'l eo Co.
Dinsdag 31 f"ctober_ Van oI!uitgeloste pandgoede.
ren -te Peto doengBn door den pandhol.ider Goeij 1'jien
Bing. Voor rekening en len buize f'an den heer F.
Tbooft op Bodjong doo r A. 1oI ... ijer en YQor re kening
des boedels '!an wijlen den luileoant van Sobsten in
bet offiolcr3 .krunp~meDt te Pontjol door Suesmah en Co.
Woensdag 1 N or ember. Yan O!:lUitgeloate pandgoedereo to KrallgCln dour dell pll t!.dhouder H ·J Y Rm:oo.

:;~:tt~~:::;;~ ~:ntev:nll:!:ea::;e b~:;te ~eae:rd::r!:~t~~
bet tokogebouw "an en door SOeEltDBtl en 00.
Donderdai! 2 Noyembu. Van .:' nuitgelo!lte pandgoederen te Regang deor de pandhc uder L iem JaDlbin g
VeD pas &sogebragte paat'd eIi a.chter- het tokogebouwvsu
en door SoeeU1Bn en O'~. VOG!' r ekening en ten huize
van den hf>~:r f:pit:kennsn ran Weezelenburg op Melatten door A . Meijer.
Vrijd8~ 3 DOI'ember. Van onuirgeJoste paudgoed e~._': ~e Karang Bida,. door den paudhouder Vew IJam

.. .

i~ · bet l oeaal f'on het Hmduktln~or albier 'An een
perceel gelegen ill wijk Ir. H DO 90 L door mr. Sloet
van Hagensdorp Yaol" rekc!ling ¥a'll H L de LijOll in
het locaal van en door Soeswnn en Co.
Z&terdag 4 November, Executi e '·a.n lc~~e goedcren
ten laste ,·an (0 Arnbischo vrouw Kala oell bintee
mockaiQ Bnh"nan in de Malelecbe Katnp door nen

deurw•••der v/d W saIl.

~~!"!!'!~'''!!'!D~V''''E''''R''''''''''T''''E''''N''''''T~I!!'!~''''N'''!!'!!!.~!!'!!!'!~
.n...

middelen \oor do lksidentie JAPANA. .edurende bet
joa•. 181'7 · ... 1 I(Choudeu worden tar hoofJplaat.• PATTIE op de, l!j N oV"Dlbe.r , 1876,
De Resident van Slimarang,

1886

VAN DER KAA.

Wegens vertrek
van den W,IEd,len

G. ,I. i-. C. von SoHSTE1\ '.

..er

Ie Luitenant adjud.nt, .ao ZEdG.
nett en "~
kourigen in boedel
VOORTS
van ZEd •. goed gedre.seerd troepen rijpurd (Saudel.
wood}. Eene prachtige colle ctie bloemen, en wat VErvc,)orschiju
worden

deI'1859
te

zal

gebragt.-

SOESUAN & Co.

Op de Vendutie
van Dingsdag 31 dezcr,
bij den Reer T BOO F T, BODJONG,
zuBen nog verkocbt word e n:

Een Pia n i n 0 van lL T. RACHA.LS on Co.
Een elegante DOS aDOS meL hardloopeod P a •• d
en T u i g.
1901
!. MEIJER.

..c-".t
Paarden- Venduli'e.

'1~ Aller Allerlaatsle

v&n Sandelwood paarden.

Op \V ocnsdag den 1en en Oonderdng den 2en November,
zrulen

,sOESil1 AN (S- CO.
t'goo 2% Vendll-Salari. verkoopen.
eena "oor Bota"ia bestemde doch hiE"r op ons versoalr
geloot. I.din/( be.taand. uit

190 Sandelwood paarden
per Bark Osmanil?i geu,gt-oerder Sech Mohamat Bin
Joesoep. - met de meeste zorg uttgezocht-, latendedez;e lading niem te wens chen OTero

1862

SOBSMA.N & 00,

Groote Tokovendutie
op Vriidag den 3 Nov.,
vaa beSC)lad."de

~oederen.

1902

SOESMAN en Co.

Mardi 31 Octobre 187'6.
POUR LE BESEFICE DE

MME. A. VERCKEN,
Ire

sullen SOESMAJ.'i en Co. in de' G e n i e I a • n
voor ZEd.' r~kening V~ndutje houdeD,

opjlaandag den 30 dezel',
Tan &ene keurigen en goed ondcrhouden InboeleI,
bes taande uit:
Beht Bata" ..c1,e RcJtting ' Meubelen. Paieu,bang""he
Wipstoelen, )1 abonieboot.n Rond.• en Vierkante T a,
NI. met marmoreD bl&<\8n ..

Ecn kostbaar groat BuOd
~IlD Eikenen Rozellnout met 'mBrmeren blad.
Ronde. Tafd~ mo~ik iD~ol~gd, praehtjgr Or,fures in
Ol'"a!fI Lijateu, een maaief ~abf)ni~honten BIU' au · de
fl{iniat~, een le~~ w~lI~\d~nde voor dit klip1aat· Tert~igde 1:ianioo,' ,L~i~~~tenJ K ..,teo l ,EteDatafels,
t"O,te Di·u.. eoat BtObwUller en andere Petroleum
'-pell in
GlaI, Ori,tal ~ fo..,qleinwer~en,.

r ep reser.tatiou

de :

GALATHEE.

Heer

F. A.KRDMANN,

soonee.·

in hf:t Ofliciers K:unpement La Pontjol, roor rekeuing
\'aU den boedel .an willeo de. WeI Edell Gest. Hee,

Suikcr en Koflij.

W ord~a::~~:: gveR~a&'!\a~dts J~l:~r~

"

Op Din(jsdar; den 31 e dezer

J!I

(Vooa RET I,AND.)

K~

.

reodaehappen.
'0-., ' . . . .
...;.,."'.
•
V • 0 ' . t I': . Eengroote Oollectie zeer ~ie eli
.oldlame' PlanteD, ::Varen., Booen em., eo wat Terde.
t~ ' .oolllOhijn· ,w worden gobrBoht;
1888
," ,
'
SOESMANen 0".

A T J B H' .. 18 OOTOBER,

achrijfBter hem gedoopt heeit nog leeft Hi' ma.kt
tegenwoordig eene reie door 'Engoland an B~lt zich

hODren .

- Het dorp Beliok •• in het graaf,eh.p Woi .. en-

ce ·. opvarenden

gezogLebber ' NolleB cn

van de Stoombc~ . Tjinr.~8 . ~s . 4~o~ 4e.o: . Gouverneur ..
GenE;'rBal .tijee tenedenbehl betuig~, ter zaks V8n het
redden der I!!cu.ipbreukeliDgen--Y-~:J. de "Kroeeec. 1I

in aHo talen is ~vergezet· en waarvan in' Auierika ul~ee~thet eerate Jaar 8J5,000 exemplaren werden .,.-er-

kt!rva~e~ kan levereD, die. vee1 ater.ker tun en .. ar b,cter Ulhlen, dan bet vaatwerk op de gewone wu~a ge-

burg, is lotaal afgebrand. Door onvoorzigtigheid vau
een man, die met 2gn pijFjd in den mond in een
hooiberg ging liggen, geraukte het hIJoi in bra:-.d en

Aan den

K~arti.rm6'.te,.

door tot, bij de p.!ilidsdcerID£, ton n<erd met achierlatin g van eelJige dQoden en wBpens. terug . ge. lugeu.
Bij de bez~tlinb h~d men twee gesraetlv~ldeD en 'fief'
gewondeDj allen mindere miliLa:itetl.
13 Odober. Ret Be butBiIlon ma!1kte met eene

nisten gebruikt wordt. A.Ile bel'o8Dlde zangera en
zange re8sen bebben zich op deze concerten doen

Gemengde Bericbten.

BEVORDGRO,T"t. Le . lllitOOllni
. Jung.
•

. . -.,' . WlfY'LLO•. ROt"

~:";:;:"rtttW~~:P~:~; :=~i>~tt·~:~ ·'

Opera Comiqne en 2 ne(e> .
1003

Verkrijgbaar:
Zeer taaijc

Hoefna~els,

ill ,·aatjEs vlln een piko!.
A.N!)RP.A,i'I en DR L.l. CROlX.

1901

BAZAR.
Furster Ale en Tellnent's

. PO

n T E RBI

E R~

QP b.a l f& fl>i.~h.aD
S~eedl fc.~rhanden ; onze bekeild~ fij~e ", it~ en roode P..:irtwijn t'S Madeira .
VoorV:
JfanaUa Wijn TOO. berateliende liekell.
(1.~1)

D, KARTHAUS ~. ~...

l~lf~~" .m'o~~~~u
Wooer onfi'ali!~ ' .. .. .. ..- ,

!-'I';

Rc)djfJftg8CheBaDlt~~ "·tfl81i~_~~rlg ....",~
'
,"
, . , . n ...... ;;:i~;..,
_., , " ,,- , ~. " .. . ba.~.~&~ l J ';;f"~ "
~ ~ IsH
"."
.~~, - ,.
.
' Z" a~;.i~
~...,I~ ...... '
I
._" .. ill;
_ t . ' I / ~ --'
VeI'8~8 'B0 e r let t e r s .'
on ""'15,
C"(;"u:::,;'o" ',0 "n
"
l!if;',"ne~ 111 eo" '.l,j .~s8ehen
, ,y~. 4,~
~.
•
'0
,,"~, ,.Il " '/.. • ,~..~~1Wi''l.t
. ~r. 'tJ~"e~..n&l' hula·
'Or
/:'7C
fi '
, ~, " . . , . ,I en, ) ,
, p 8lge~n vereerendu~i~{
. ~~;Jr.qp
fft1Y e-NI ~ijM",.gjj£f;.
van
use .I~U$ et reres
" : St. Nioolaas gebak
.
" .. ,:
~' '''II' 811.!i..... :Q
fa',O_t " ,
',lJIil':'.
wed~l 'OtItlfAngeD'
. " , ,
','
. '
.
'
IN d.e~.
_
(,',
" • .:~
b', . ' ,
"'9i1. ' .'...•.
18511'
·G. A •. "Wlm'MUTB.
\I ,J~2_
• J., J.,'VANRUlJVB~. , ' , Tl'oitpeFfaflpaiie. 'd'J)jieretttj ,'. ,~" ~:.",:' :' "4"/';.' q~i"
,.L"
.

•

~ij[! .,.,.. e'\·,.~

185'

':fl
,

t

J

J

"

(t.

:,;':",

-Ilevrouw C I P"JlABI
A~EJl.LAAT8T» ;~g ~even,
~ rr~~~ge' :~¥ ~~~J
II.
IIl~gAeene.
FILLE
aa1/,§86dde1a
DE 'If"'l~~OT
.
,pet/.. cl'P(Jerf.,."na., ", t8c/ti.,

Macassaarsche .RoodflVisohjes
".xtra
18116,

'.rsob.·:6n.•. p·n.··.ik, ;.-jia.·.•-' aaD1jiebr.·&/lt ··
' . " ",' . "'':,'' ,',- W

l/MU~R. '

!~~!y~n ~o~f?r~n; '

weder

\'IUl

...

.

.@...

per ·. ~'''lft8
weder

.

~. WER~UTH.

Toko Pliinaer.

1900

NIKUWE

G e

HaIllJ.nen ," ("!'rk R. S.

,--j
I

G. A. WERMUTH

Prima Prima Boedhirad,ja

TAFELRIJST.
:Bij bet naderende eindo der moand maak ik winige
Huiavrouwen atteLt dat ik voorzien ben \'811 de be
kende prima Boedbiratljll 'rllfelrijllt, die v,l or het ko
ken in bet geheel geene zuivering behoeft en roilOO
veel \Coordeeliger i6 dan gewone Re st.
]895
G , A. WEHMUTH,

(; R ii NnE It (;

k 0 0 r t B we ·
reD d en v e r B t e fIr end Voor de u.aag

7.ct'r

en het bloed .
Zij zijn in aile voor'

G, A. \V ERMUTH.

LieHrliumilch.
Rudeaheimer Rieslille'.

aismede tegen koortson die in v 0 e h t i g. stroken

~~i~::::l:::: :e~:C~burg,

epidemisch zijn.

Prijs per O."on FL 1.50.
Parij8, 22 rue Drouot, en bij alle apothakers.
Boofddepot voor MiddeD·Jan bij DE GROOT,
216
KOLF]<' en Co., Samarang.

Mnrcobrunner Oabinet,

Rupert.berger,

.,

BOXBEUTEL,
tegen billijke prijzen verkrijgbaar
bij
G, A. WERNUTH,

1893

Vel'

k I' li g b a (l r :

~:rJN"
1511

bij

in va.ten

DORREP~AL

en Co.

t... b.kornen

bij
Mo. NEILL en Co .

1487

D e ondergeteekenden be.elen .ieb

••n bij B .B.

Fabriekanten Toor het maken
van aile 800rte n van lD8chinarien.

en repareereD

II

Fabriek

"O(lr

et-oom en andere werktuig o!n te

(1864)

Suerobaia.

E.: :::. ~ : , ~: :.:-!: :;. ::t~,

'. bet eenig goedgekeurde middel in Fran k·
61 g ie, 0 0 8 ten r ij k e'D R u s·
•
I & n d gew88J'merkt door de haDdteekeuing .an Dr. GIRAUDEAU Vall Sa i n t- __
G e r v a i B. Bet santal zuire verende mid·
_delen is zeer groot; maAr aan da ROB .BOYVEAU
LA}']<'ECTEURkwam a1tijd den oersten rang daaronder
Wet zoo weI om hare sedert meer dan drie

·
I

EG~~d~eIT~fei;ij~:g

. Te . • erkrijgen per . vat . I'n pe~ do.ijn fl ••Bchen.
12 flees. beD .. ,'" " .. , f 8. - eD.r 0.-

-,_._---

Adrea

/WI

Broodbak%ar~

1829

het depot bij .4., JA USSAUD, f""neche
en b'j
EUZIERR.

BAZAR.

1818

.

- B. KABTIlAUe On

••
__
_
•

.Ecn gebmikte zeer solide ell ruime

. MYLORD.

00;'

Inlander. (dek pu.agiera) <.or hunn. "oediDg zelf
f 20,50 per rei •.
.orgende
~

-~ . ~'
..
'

.....

Oavitae Sigareo t'n ~8Dilla Bab"Du'd

BAZAR.

.' .

i

70.

60.
]6.
60.
11j.
26.

25 .
Co

BAZAR.
I

1888

",:"t lpe.

I

31.25

P

n

De

.

I

amst.erd.BI.

.86 .~ "

BurGH VOlfl'VBGBRS.
& ILU'l'lUV8 ' ell 00. .

dt' Iute rnotional e Credi.et en Rando-I •.
yereeniging • RottGrdaw .1,

d.!.!.8'wS:J~
"Qe~ ~A. J. ·_an
..
W. B. KA1I'A, &10 ARNOW
tan

VOORf~l'eka\ongan

~~. ~<:>J::':-~~gto~~

DB GROOl' KOLFF en 00; wAln.--:&, G. C. T.
VAlfDOIlP8II·OD..H. L. DB . LYON ... ' 8GEIUK

ill Co.

Agellten t. · Palmeraton
Je He..en M. J. SOLO YON & Co,

"ALl'. -

l'ILLmI :m
Gevaarlijke Diaro
De oo....ken de,er venwakhnde liekte 100
V8l8Ohillend, en de wjse harer . ~. ::·.1180 100 veranderlijk .~nde, ge.en een voldoende reden ...n bet It&~k _Ial harer .I.gtolfe.... Onder . Bolloway"
behandeliDg, at ie de oo.... k de ..r lliekte in dlliote...
w. gehllid sal de nitalag ' even gunetig .ijo, hetsij
de mug, de le.. r of kleinere iDge".lIden de 18181
van de .iekte ie, wont .ijDe pillen met ....rd081
ingm:.omon, 6n.ijn .elf g.'ed op de SijdOD der 00derbnik ingewreven, botengelende s..elling der
bloOOvateo eDregelen iede", ,erkeerdo : werking.
••aruit di<> oak ontotaat. Beide middehm · werlr:8D
regtatroeb, tot berateUiDg fan het jn;""" e,eo';gt
Qusaolaen ge'~li!!heid :onp.ilkel)laarbeid, sieblijkeen
se-de afaIibeld!bg;"n..t~1i tiwbai"-perige I~.
Dooo.i"!' PilleD. 'an fl. f 8. en f 1I. ~ZaIf
HOLLOWAY'S

Ohineesche . Vloermatten
92

'1,

rekend op de belh at.. tandlij n te zyn gelegen.

Holloway's Medioijnen
wee. -

Marme r, Carrara..

i:~! n~ dnlm .bread ~:

ij

, Agonkli t. S""rabaii.:
DO. ] ,

B. KART HilUS en Cu.

10... bl.den vO<'r:
Ronde Tatel., 54
eng. duim
(
d.. ,
48
•
21
,
do.
Ovale do.
38 bij 48.
•
W...,bhfe1.
18 , 36
,
BulfeUeo
24
48
•
Con801..
21 • 42 •
•
1886
B. KARTHAUS en

I! ,.

Zware goede.
ren word~n bij gewigt, Jigto goederen per maat berekend.
De tuss~hen gelegen havens Bali Boleleng~ Bali
Ampenan, Sumbaw8., X o ·pang, Dilly, Rotti, S.voe,
Soembs zullen, bij ftfwil!1l1eling w\lrden .anged8~1l .~
Te ,ken Heize l.ullen bij afzonde rlijk v advertentie de
te bewekeD pl&lLteen word"m opgege \'en. Bima, het
YO ur de dienet aangeweteu tU88 ~ b {'n station WOldt be.

in kie'j....n 200.
1887

c h t, •

passage en 17acbtprijze..c l'oo r de tU6!1chen gelegen
plaatden .regelen zich alzoo n.1armate d eze O:]st -of
,!"estwaarh 'faD Rima r.ijn gerege" , aoodat van Bol&lang naar D.lUwin desel fJe' vrijsen gelden ala die van
&erabaija Daar DArwin e n cmgekeerd . OmtreD~ do
pauage en nacbt rrijwD der tu.ucben gel~geD havena
~~ne:~rling beboort afzondeorlijlt te worden or-ereengeko.

...

' . . ..

Pnike Sigaren Princesses,

8

Per ton van vijf:ien picole f i:U .25.

j

•

,..
\

Voedillg jnb~g repeu
V r

kwik en de iodium pots8sii niet8 vermo-

B. KARTHAUS en Co,

Ian PORT DARWIN.
15 NllYewCer 1876.
1 Dec' mber ~
15 December
.1
:~e81~U:8;~.t'Jer den eerateo eu rijftiendeu dag van

f"e-

gen.'- Fabrieksmerk in Holland g.d_pon.
neerd.
Dtlpbthonde... te SamanlDg: G. C, T,
VAN DORP & Co., en W ANN:£E.
Gtlneraal depot te Par ij., 12, rue
940
Richer.

Bazar.

aoodmet ,Wit Dambord.

·Veldbedd~lla125,. __
p • r • ~II Ii: U."enLeciillanten•

D...

c.nta b•• mettelijke, verouderde of IJl.rdnek · 1
kige .iekten waartegen de copabn, bet

Bazar.

. 1890

Zij geneest volledig, zonder kwik·

buiduitalag, de k1i_rgezwellen, de ongemat,
ken van het kraambed, van den kritiechDD
eD van de aeberpe voebteD.
R 0 l!

V ERTRERDAGEN .
laD SOERABAIJ.l..
a November 1870.

.. Paesa g a . t arief.
)e kluee f 160.2e kla@'8e f 100Retour ,,250.R e tour
• 1B7.50
Wyo en Bie r inbegrepan f 25.- meet.

vierden eener eeuw erkende radicale werking, als om hare PLA.liT4..4DDIG B a.n rp-

...

i. vooral aanbevelen~wR":rdiq te!!en "'~

iJ,:,:.!~,

Aleativ ...
Praebtige lIuweelen Tufelkleeden,
B. KARTHAUS en Co.

EUZIBRR.

mark Ft. MARGUERITE & B~RG.\ SSE.

a

MAANDELTJKSCHE Ll.IN tusscheu

... ·,r ij k, B

•

CARPETTEN,

Jouvin Handschoenen in aile Nos,

•

STOOM.V AARTREEDERIJ
BAN 0 A.

,ermolmd.

r.i1ver, de aaodoeningeQ van den huid. den

Bazar.

Hoed~m, loase Boorden in groote 90rtering, groote

ONTVANGEN:

J . DAENDEL'3 en Co.
Batavia, Samarang, Soer.abaia

Vo 0 r II :
D j • tie· bon I, van aile .(metit:gen, geaaagd ell
oDaeuagd, .eltil '.n de z,waa,.te dimelilien.
Le,e.ing g.ocbiedl 000 apoedig mogelijk.
Brie.en nanoo, Solo opoobrirt BOlli' • a D k • P

ij,era, Rat<llboren, Koperenpijpen, plat en vierkant Staal,
Moerbouten, Klinknagels, Drijfriemen VBn 2-6 duiw,
India Rubbers <an '/,,_3/. dik, Taeka patent P.k·
king V,-l'/, en all. mogelijke machinerie benoodigd.
heden.
R, W. DEACON & Co.

Eene nieuwe sortering

(U28)

. Lading wordt aangenomen '"o\)r bijTJa aile baver-a
'11 Europa, ~\' .. rvoor directe Cog,,08aem~nten worden
afgege,en.
VOllr vracbt en p.tS88ge gelie,~ meD zieb te WODde. tot
1828
ue Agenten,

_

Uit Parijs ontvangen.
keuz. · van Daesen, witte en gekleurde'Hemden, Toi.
letartikelen, SchllijerlVerk, Parfumerie, een groat
assortiment Odeurs 1 quali!eit voor Dame. (nit bet
Magazijn du Louvre) eene .kleine collectie Peignoirs
van lijnwaad en' percales. pracbtige Kammen, Fan·
\i.ie. artikelen, Ceintnurs, Collier., Pamrea, Braceletten.

Komrn.ndant M. C. BRA AT,
naar N. Diep .ertrekkeD,

Teveus veJ'lrrijgbaar Stoomkraneo J StoommaDom ,tefft)
waterpeilstellingen, 'VaterJ1eilglazen en l{ingen, Snij-

1889

en DAMES ARTIKELiN.

PRINS HENDRIK,
... 1 16 Nov .. a. • . van Batavia via p.dang en Napel.

Soerabatia en Palmerston

EUZlt:RE,

HEE~EN

..
.

Bri ts ch-Zuid-A ns tralisehe
M a, i 1 d i e 11. i'; i,.

bij kisten van 10000-5 00-100.
1881

.~

(622)

in groote keue en divere.8 grontteu.

GOEDKOOP

-

ROBBOYVEAU LAFFI~CTEUn

VAN MANILLA
DIRECT ONTV ANGEN:
Ie QUALITEIT
CORTADOS-PUNTJES en LONDRE5.

MAA!,DP" ,ljK~CUE .. MArLDlkN~T.
RET BTQOMSCHIP

A. U.BOONEMMER,

ITBLL""9 .

CIGAREN,

'-

GEREGELDE

ageDI ... bo.eobedoelden H 0 II t, a an k. ~ it mede
..rkrijgbaar. bij beet-lling: pr•• htig ........ Brandboot,
80 DIet

J . . DAENDELSen Co, ,
Bata,ia, BaID.rang, Soarabaij..,

1776

TRISOBO en GOENDlH
Age •• llllchap Vorllltenl,8nden.
BIJ ..

droog

..... ..

•• art e.... ge·

Net wcrk · en spocdige afleve.ring wonlt ,·crzekerd.

I
I

Bmten- en binnen

FILTERDOEK,

Hout- aankap

I a D geeD h a r d·
n e k ki g e koort.en
aBubevolen zelfs daar,
waar de Quinine we~
keloos is geblevenj

Exquise Hhlinwljnen,

JobanniBberger,
Forster Gewurztraminer.
G ei8enbeimer,

BUREN.an alle afmetingeD, KROMBOU'l'EN voor
water wiele.n en Chinoeache KOFFIEMOLENS; PLAN.
KEN, SPANlUBBEN, PANLATTEN, ROUTWRR
KEN voo. karren enz.
Ook worden hontwerken op OWIt ge.aagd.
N.dere inIichtingen to b~komell bij de age"ton,
P. BUllB liz. te Samaran;
(93-1.)
l. BUBBBLAAll to &10 .
BOERS & Co. te Djocijaltarla.
e. bij den ondergeteekende te &7Jd...
RUDIG.

komande gevaHen van

'Wierikx,

eX&~~::~ipg!:.e~S!::.~nd ing';rigt en

B 8 ~

.BE. B

l'e pillen <an QUINA-LAROCBE lijll

in dozen ,

Ge~~gv. A,. B.

om eind& liovember' 'an, bier to .e*ekken.

~~l1I1A~P

V e r k r ij g b a sr ;

(1)

. in SlopHesschen.
SrnijrnD V jjge n.

L.IB·.E
' R1U:l
.tA."L''.
'.'

.

Stoomv.-M~tsoh~,Nederland."

I t t"d Z"1. T .
ver aa . '!J e!Jo; Java.
era Ii I g e. ID • g t i g . d e
J . W . 1!. DE STURI.ER
te 'Tj'o ' m a •.
Bnit. e ·n .arg.
HOIl'I'

HIeh-III"ker,
welkt tegen billijke prijzen

Gerlroo,qrle Abrt!tOZel1;

1894

0

1877

t\.

GOETBART en Co.

MODELLEN,

r

ImfOl'liIatien teo bek,omen bijD e. Age D teD

L. DE STURLER

Geborduurde en effen

'Jillnell Oames Krage" en lanellellell,

1805

.~
, :.' :.,'•..'.•.'....'.........-':

'. 1.

vvedergeopend vvorden.

Zoo,even ontvangen;

Dendrlk.

l>~

De Bodjongsohe Apotheek . zsl
aanstaandeA-faandag 30 ' October,

tJ

Zser groote W ...tphaal.obo on Gelder8ehe

pas ontvangen

.

184:;

ont vn ~gen :

1896

<.' .

GekJeede~' ~ ~:te~:::'~.~~'t.:~k.
IIF 1riI!~b!~:::::!~rd~~e.:::tPJ~::::(
"
teg';'BD(~S~8~eD .
e d e Let· · · we.
I'

.A. l/iil III
Kinder-cosl.umes eriDoopskleederen.

lIerpu•.ksleJI.3DI.lla Sigaren,"
"1Cortados •Princess,€s,
' blj G,

"~;:~.:t. wn,.

meWMit

.,1Il01'1'¥

kenni.

oh oDt••ngeD bij
G.A. WERMUTH

P·~8~7t.angen

1iIAla.

Bal-,Wandecl.o'stRu'lcnise.s. ,en

1Jessenwijn en Bessensap,
1851

•

~ ~e.cveoeln.t: J ZpiCILe~eV:'I~e~~.B!nr:u~I.lI.d As"lc8oEl'l8'nl .ev.tOI'eorn,het , ~

. G. ,A. WERMWa.

1850

•

"

•

,''l ;

D e' .8

0 ~

kb

0

u d • r,

. P. C. L. HARTOG .
SoerabAija, 19 October 1816.

3 Nov. 1876, des '.'col'middags ten 10 ure,
Vertre!< . '&11 bet .toolll8<hip .Egt>roQ ' , ge •. F. Poo:,
via BoJeJeDg. Am~Dap, Bima .en K~pang naar." Pt?ft
D.rwiD. -

V.rkek ..... an Palme...tan naar SJerabaija

1'5 Norember a. 8 . fit n{)tt. i~ Bima en & '.eleIig.
. PA88"ge en dvq··.. raebt '~~r Cooktmm, Newca8tle ....
Sydll~y, ¥eiJ.'urD6 en' AdelAide por A,.b'a1·iacile
KIM_om..... k"nDen by de : ~.nten .worden beaproken.
()86~

Te Hoor.!
d,,::_~~~~~D ¥legnur K.I ig.we, nuR
J407

ROBZOO.

y:....at1roordelijlivOOr de ' .;t;-:----.---,--

'.

...J...

.-

{l.C.T. , ... DORP & .do.

.,

i ....... ~,o. .T, ... 0081' .. 0.... . . . .
.

