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Wnarsc,l.ijulijk zal hij velen de vraag opl'ijz~n,
of er daD ook onder de nilge"lorven form en gevon<len zijn, die overgaugeu daar.tellen van den
Bt~m del' Catarrhinae tot den men;.ch.
De veel hesproken fossiele sch.deIs nit d ~ gro t ·
!.p,n van Engis en van het Nenndertbal kUDnen niel
direct als overgangen beschouwd worden: de laat ste
ev.owel naded in vele opr- icbleu meer lot de upentype dan ·eenige andere b ek.Ilde schedeL Huxley,
uie
dezen scbedel een hijzondere sl ndie gcmaakL
heeft, zegt ua3rover: "Op geenerlei wijze kunnen
de beeudel'en nit I,et Neandertbal ala o.erblijf. elen
vall een tusschen de apen en den menscl, het mid,

"".0

den hontle:H.l menscu.elijk. wczen worden aangezien.
Hoogslen. bew~1.en l.ij het best•• n van een men.ell
waarvan · de . scLedel eenigszin s tot het npcntype
terTIglieert; - even als een po.lduil, pauwdu.f o[
.dnikelaar van tijd lot lijd bel gev.derle van· het,
oorspronkelijke ras de Golumbia livi" verloont. En
boewel ue Neanderth.lschedel de nnpacbligste van
aile ·bekende menscbelijke schedelg is, etaa t bij toch
in het .geh";l Diet zoo alleeo, 31. het op bet eerste
~ezicbt ·€cbijnt, maar vormt . lecbt. de nilerote nitdrllkkiog· van een rij .an schedel_, dic van hcm
nit . tot de . hoogste en h esl ontwikkelde menscbelijke scbedels voert."
An dere menechelijke overblijfoelen eeuLer zijn geVOndeD·, die bewijzen dilt de measeh bugzamerhand
in aoalomisehe kenmerkeo· is gewijzigd ge woden,
uaar 4ij vroeser ill die eigeoschappen meer t ot d e
apen · nad.erde dan tegenwoordig bet geval i., Een
voorb€eld biervan vindcn wij in het langzame verdlvijnen eeneropening, het faramenintercondyloidenm io bet cpperarmbeen ; deze komI bi] onderBcheiden.
geslaeLlen , an
Rnthrop . morphe en
aI!der~· a.pen, en nn en dan ook bij dell menscb
voor. Het is opmerkelijk, dat de7.e opening ill oude
lij,len veelvnldiger 8cbijnt Ie zijn voorgekomeo dan
tegenwoordig.· De heer Bnek heeft hicrvan de
vo Igende be .. ijzen hijeen go.b raehl: Prol'e~sor Broca'
vond deze opening bij vier en een. half percent van
lie armbeeDdereli . die in het Cimetiere du Bud te

FEUILLETON.
"Bacchante."
(Eene vertelling door A.i W. VAN MEGEN.)
(r~NoI9.).
', lk . ke-e~. D8.:U baar · op en .zij r.ag nul' mij metiets
tlu'tend.in de schilterend·. oogen en · eene ha.r on~...
wOIIe. hl"ekheid in 't ge.ieht, wat ik &an hasr wo,.t
,gdElD to... breef.
IKort 'antwcordde'ik, dat 'k dien dag niet mger
aan· .haar ·portret schil"'erde.
, . I. ZOO· gij . dan ·tijd en lust bebt, rij d ·· n wat met
. :nij mede. Daar i. Ilram opoom'. klepper, ' n goed

p~d.

Parijs vorzameld werden; en in bet hal van Orrony, waal'van die iohond to t den bronstiJd moet-worden gebracht, bezaten baar acht ol'l'erarmbeendercn
van de twee.e n.derlig (d . i. 2() per"eDt); hij g e
100ft echtel', dnt deze bnitengcwo ne vel'liouJing daa,'aan is toe te schrijven, dnt het een soort \'~n fa·
miliegruf wa s. De beer !Jupont vond dllt
percent van de beenaeren nit de hol en van ae >allei
van de Lesae, die lot bet rondierlijdpelk behooren,
deze opening be1.alen ; lerwijl de heer L eguay, in
een soort van dolmen te Argenteui!. beellderen
vOlld, \Vanrvan vijl'en twilllig percent, aldus doorb ool'll
waren. De heer Pruner· Bey vond, dat bij beemle·
rell van Vaureal iG percent de . opening bezaten.
Wij mogen hie r niet overm el d laten, aut de ~ ee r
Pl'Uner ·B~y Illededeelt, Jilt die bijzonderheiu hij de
Guanche ·skelelten opgeme rkt wordt.
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De in hteren tijd gevonden kaak in de grot van
la Naule tte nadert in 7.eer vele kenrnerken. IVa"rin
de ondel'kuak der an(hropomorphen van die des
mensch en versohm, zeer d erk lot de npentype,
1.001i1. in liet gebrek va u hel. VOOntitstekend g"de~l.
Lt:, JClt bij d e n. -.l.l o.-. .:::-""L, d o I,- i ............. 011-. -t n ri p. r.rroo te
dikte mel hell'eHing lot de hoagte, in den vorlll
van de lij n waarin de landen g epluatet zijn, de
groolle mu tle hoektanden eoz.; deze ovel'eenkom sten Ulet apenkakrn zijn zoo sterk, d~t somrnige
nalnnronderzoekers l.elfs in tWijfel go,I""n hebben
of l. ij hier lIlet een workeHj ke mel1sehellkaa~ t,
doen b adden 0 1 dilt dil bee ostuk .an een aap moet
worden toe~es ehreven. Latere ondel'lOekingen, .an
de kakon van lagere meuscllenrassen gedaan, heuben ecbte!" dnideliJk aan het. lichl gebracht, dat de
kaak von la Nanlelle werkelijk van cen m en,ch
afkolllsLig is. Te meer blijkt dil, daar andere onderkakcn uit het latere gedeelte van de mammout h
of steeoperiode ,Iu idelij k overgangen zijn tusschen
C1e .katt·k III a o grot van 11' i~ a ull!LLe ge lf vll.j~iJ. Ui l
de kaken der tegenwoordige be lYoners v;m on, werelddeeL

Wat andel'e beenderen bell'ell, WHarin de mensch
V!\n de anthropomopbe ap eIl afwijkt, en van welke
ver~chillcn de uHersten duO}' overgangsvormen met
elkaar verbonden zijll, krijgen lVij n'tnwkeurige i n·
licbLingell van den heel' P"nl Broca, (een derk legeu.landel' van de ontwikkelingstl,eorie, die dns
zeker ,,-el Iliet kan verdach t worden nit partijciigbeid veor die theorie de zaken anders te hcbbell
..oorge.t el d dim hij ·ze in werkelijkheid Imft gevOllden), "Rn~eha"ld door · den heer HarLogh Hcij.
Dooten 'to doen aanneme"n.

.Zij m cr kt~ he.t op en had de goedhcid mij toe te
voegen, dat z~ haar Ali maar ~eldan nunst dit paard
hOO ganBcb den leugel gunne n aon ala tha.na.
.Even \,(1.:Jr de stad- namen wg den stap aaD.
., lnlllt kwam oDs_de baron tegen en niettegenetaandc
al zijn laoffelijkbeid, waB bet mij toch niet _ onzeker,
dat mijo gezd6chap hem ,o~r zija pupil we~lJig aan. .tond.
.Trappelend bercikten wij de bekende brug.
,Jl1i.t op d .. pl""t. wa8r ik Ali een. den wil oijner
moos!eres had sien'tegenetrefen, zag, de frenle mij aBn
~n Btreek onderwijl haar paard liefko~end lange de
mannen ,
.Stol atak zijn boofd uit bet r.am toen "ij het 10'

!leermUegD~~.·noorbby

d.~~k

in zijne aanlcekellingen op Darwin's, "At5tamming

Maleyers .
Groenlander!o; .

van den menaclt· ~ Der.e schee [l beenderen verton .
lien in de hoog ,!:e mate dien op hoot lemlli et vau
een sahel gclijkende , vorm , welk e bct gevolg is
van een zi;ueli ogsche af'plalting, en die de scheen
beendcren Jer gl·oote. apen kenmerkt. Wij kennen
dit kenmerk reeds., dilt wij voor het eerst in Mei
lSG4 opg't'tll crl\t hebhell aan de scbeanbeeuderen
llit het dolmen 7aD CiJamant (OiEO), vervolgens
Ban die van het dol men van Maintenoll (Enre et
Loire) ell nat men overigenE-, l.oowel in F r:1nkrijk
a18 in dt~n f'l'ecll!d e, aan cen groat aanta1 scheenbcenderen nit lwi lijdperk der geslepen sleenen
wel'ktuigeu terngge\'onden beeft ...
. Herinneren w\i On5 len laatBte , dal de beer
BnEk, wie us ol\d~ r zoek iDgen vall 1 0 63 dagteekenen,
opgemel'kt bH,[t da t aile e.c beeubecoderell ill g root
gela! in de grotten van G ib",ltar gevonden, op
dezelfde wij7.e afgep;at zijn als die nil de grot van
Eyzies. Deze vorm, zoo ver8chillend vun dien der
uedendtlilgsche scheenbeenderelJ , schijllt dUt; nan
yele vDorhistOl'i$f}he rils~eu eigell ge\veest Le zijn . n

nan bloote cOlhcid entie kunnen wOl'd en t.oege:wbl'P.
ven. daar h et veel waar5chijnlijker h, dat ~Bt ber
lllt.breiden van de levBnswel'kzaamh eidJ er bel'senen .

zeJnB~:~~ ~]:ti.ib~rre~~IIl!cz~~~{, ee:l~nt k;;~~;i'~~~

ha~l.Ul1~rg~~n o-~~~~roll j.~ :)j)~l~~;

welke ondr l' de hulvern::mll5gewij7.e lusllij-:iing voor·
komt: nDt?1.e kromming k aml O'i'er ee n lU8l Ji~,

Ler:"lenell de grootte ran de o "cheue) i)e pnalL m uet
dns ook de sebedel van be,lauuJe ol nitgcstorvell
j·fi.Ssen gen inbou d he"bb eD, die met die Ini?el\l~re

welke men aan het boveneinde van de ellepijp van
sommige anthl'opomorpue apen waarneemt. ,lIit dew opgayen bljjkt, dat de mensch In ana·
lomiseh orzich!. sede rl ,.ij n oplreden op aarde vet andedog02u heeft ondergaan ; deze veranderingen zijn

beach3.-ving ell dus
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tf;n o~~rJT~~gt1~~

,el'03talld:5onLwikkeli ng-

Dat werkelijk dit v9rsch ij LBei gcvontil!n \\'Ol'ut,
blijkt nog lIit do volgeude g: e ~ alle n l ai ~. e~? n. :11'3
\'~le wafu:nemingen
ziju

langzaam tot. stand gekomen en gonan nog f!teed s

de vOrigen het gemiddehle ni t'

voorL DB he \':o fH'r8 "Van Europa in den voorhistori~
sebe.n tijd waren, nfd-, b~'lf:G:hn"iDg en dU8 boog;;;lwaa.rscbijnlijk ook WILt yer.tandelijke ontwikkeli ng aallgaat.
vrij wei op dezelfde hoogle als legenl~oordig nog
vele AUSlra1ische en andera wilde voiksstammcn.

Parijzenaal'S uit. de artne-ngrjl.ven~
l2Je tot 18de ceuIY .
Parijzeu3ars ni t de 12de eeu\\'.
Parijzenaars nit de H)de eelilY.

__
J.'U

•

!.-,

~
U ~ ;L·

C'C u

"
,
I.lv a. cu ...

... . ,
.L ... i

•

__

• • •1

, . ,

J .

•

....... ,

' .....

., ... J.L- ......... . .~'L .... _ _

~L

.] ~ 1 ~

1 .~

140o,14 CH'
. 1425,93 "
1461,,,;J ,.

7\J.rt.! t.IJU Lh' l ~ I, i ~ C: ;!;; ~' i 0 '" \'- ' ''

bij deze stammen vee! gerillger j, dau· hij be·
8chnafda volkeo. r.oo •.Ie duidcl~ik blijkt uit. de
loJgende g~tal)en, die wij nan des heeren H3rtogh
Hey;:; -van ZOll lcn:)en1ti r~ed ~ meer gelloelnde aanteekeningen ontl.eenen; all e get.allen duiden kllb,

19de eonw . .
Neger" in AfriJm geh Ol'ell
N rgers in Slf\Vel'nij in Afrjkn
gcboren

l 48 ·'.23

. 1:J7 i,42 "
I 3.23.20

Uit deze gelaUen . die . 001' de Parijzellal1l's allen
van Broca ufkolll,lig zijll, blijkt o. i. dn idelijk, du t

centimeters -aal1 ;

Anstraliera
Meigs.; 1 ~ HO .volgens
Hottentot ten .
Papoe.-.
• .
Amerikan en (slgellleen)
In Am . g eboren Nager,

~iV~

eenkomt.

1228,27 . volgens Aiiken
Marton:

toe nemende beschtwing en \'el'~tall d:wn twii\:keIi Dg
met een toenamc "Vu u de
geF!Jard
gaan. Oil do ocille la[<isle
Inl\t "iel. de
flcht~rnitgallg opma ken, die
g-evo1 g de r slaYel'nij is. j):Iis~chi en is het l1iet gel!eel o \""t~rb Qdig ef
hier n8dl'nkkelijk op te wijzcn. do t de graolte van

1233;78,
1253, 45,
1315,71 .
1323,90,

,1Iaar Haag: w:ta.rom ik n og nicta g~fjien had van
11 i Wat wilt gij daa rmec be.wij!.cn?". Hoeg 7.t: c1l1,t'1rQP~
tuidelijker etreken, ik die tctlh sohilder Wllg; deed mij
en onderwijl @peelde ZE' met haal," t'ij't- weep, sIa waH
erkennen arm t.e zijn.
.
hau die Haag zoo oDrHs0 hillig mogclijk.
• V"oor mij waren er genoeg, wageD om geld te:krij-:
.mUst ik mijn palet miuEte!l8 UW"lm adel w!lard acht!"
gen 1 meeude tY· Ik begreep haar niet rechtJ en vroe! :,
fOp dit vrij duidelijke nntwoord Echoo t on!>r een
of zij doelde op 'n huwelijk om geld, W3art~gen hell .;:"
\urig waae 18ngs de £!Iapen, Cl·n blik waarin de hoogminste gCl"ol"l '\I\n . eigenwftsrJ e zic.~ verz'!ttel) zou.
::'· ste .,-eron('\t"aardiging ~louk tro f den ruijnen, en toen
,Met '0 Iwee lll: der oude hoogu: ,· .. j,!hetd, an~ ~~~ : trof _zij, licb ' l"o!)ro,erbuigendp, haat .:Hi met een ,inwoordde 'ij (lurop, dut or e.enwe! onder de bourgeoi. ' nigeD opoorslag, die bet dier mer. een wilden .prong
oi·e genoeg bemidd.lde mei.je. wuren. oyerwaardig , in galop deed sl.an.
om bemird t . ..orden enkel am . baar per.con, . •• If.
,lk ,-oilldc baar ,,-oeot. ,aart, die .ij nog poogde
door een artiet,!
,
. te versneUen UO t)T hatn paard gedurig "an te ruren.
rJ Oat la~tate wODrd werd .taker nlet zonder reden 1 : ~ In , een oogwenk .... us er au::o een \"fedren {}Iltstaau~
een weinig &ehamper geuitj en !t antwoord trof ale oen
waarin ik- li€';.e r den hDlB bad gebroke-n dan het tren~
angel in ':c g••• eligste pl.at. mijner eigeuliefde . . 1k ) ·. rige ilguur .l."n I~ llIoeten .cUenblijreu.
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~"-r:.gp' :egm::e~3:n::~e::i~:ad:Det'h~~:;I:lgde:~ !'.~~
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Zalik bem · laten af.tygen?
.
·
..ijor:.d·b.De'r:enn
hot ook weer.eraebrikt .
.De .erleiding was groot. 1}e kleeding die. dagen
<
~
"
a
"
WAS: toteenritbeter gooohikt dan ·de tegcDw : ordige,
. Toen ik 'n o.genblik later omkeek, lag bij· weer ,de steigerend •• omit-cbi.ten.
ten· \IlinBte de mij® .g1If op ·dat oogenblik .goengele
uit lijn rum ono ""b.rp nat. turen.
.
,Ruw ruk.t e ik .bet terng.
~llbeid,
de vero~tecb[lldiging dat zij ,er Di~t VON
'",Dd dui,el . Tlio den overmo,e d begon mij toen e("n
'lJ'Gij'lijt te good tuite,f, menoor · Rnkink, om uw
~etelusadW88. Eenige minuten l~ter had ik 'tpaard
ge.' .. rl.ijk lied in bet. our te .. flnilen.
. pasrd 7.00. londrrrcden te pijnigen .... " klon.k het met
'an·.-d.... riiIw""ht beotegen .entrappelde . naaet baar.
• Bu' t. n do . • tad .lnegoD..-ij oen .w.r~n zand ••g ,8pettendekalmte. · .
.
.
,. Wet oteekt d.... "D· .oor .e"hoDBte., £renla Stand• Weldra · gaf.ij deD drar ""n, die opoedig ,ereneld . in . Daar ont-pun Zlch eeng.s?r."', waulD · de froille
, .w8rd in' _ g8ltrekten, · en .oor. ging . het.
.ic11 ·1081· verwaardigen wilde o.er mijD fam ·li • . te
bol'Cbt _ w;u .mijo .woedend· be•• b.id·- uw otalkneebta
.~ ; ~~ -da~.·~ij ' ~ . .15?O~~ · .V&D Eri:a~.e~: w~r~
8prek.~· . ·
.
.' .. . _. .
".. . . ..
." : ..
rijdeo ook. ~ . W~~~ ik- ~J'1l.er ·· 'ferre bov6n ben
afgen"men.~ O!"bodig. te. ""ggen, dat ik '.t purd LUI
1k m,..Jt.te · l18li. m~n eon.oud'ge .fkomst, >00 ~'J
, .. he........... ; 1.,· dat 1k' Ie .ID'Ld.· .""".t· go,ool kun·
i.n . ~enkel o!",ioM .paW. om naast .. h.or een dra·
die.a1 niet wHIt, geen · gobe'm ,. Snelgleedzij been u..ten.... te .ijll' "
....
.
gelijk llgullr te slsan. l'Jiet &Onder moeite gelukte'\ .... dit d~'oor • ij pijniijk ondHwerpeD be.prak
.Z; "'l'Ioboot .""klaur, .a1 "'I Ie mijtoe~ hoog- ·
U;'\.~1I8Il mellen gang.An dat lDijner tocbtg .... ,toeamijae fOCU'Ilikiebtoo, .'liartig......

to,

. 1228,- :

. l:HO,- . en?'.

Huschke g eeft ala Illaal vno r den schi',iei eener
nep:erin 1127 aaD } e n VOOl' die n vnn ee n neger
1 i4G. Dc Neanderlbal.chedel meet?w al. luj ge·
vonden is 1 038, 24, waarbij komell \'001' hel afIYe··
zige deel lBO,8, due geheei 1230.
Vergelijkt mOll deze cijf"rs, dau LlijkL:
10. da t de sch euel ni t !Jet Neand er th al hooo'or
slaaL dBn de klein.te door Hns" hke a,, "gege;ell
D eger~chedeJ , dat hij in grootte o\'(n'~ell kt) lll t rn~ r.
den gemiddelden Auslraliechcn seliC,I"l, lel'wijl hU,
uiL tlet post-pliocene tijtlp~rk afkoms tig, waa1'5cLijnlijk bellOord been nau een illuivi.ln VRII een wet
de A.us{,ral ier5 Di et veel in bC2chavln g verschillenden :'tta m.
20- Oat m et den horgeren trap van b e ~c h!lyilJg.
door de stammen b el'eikt, i·e1'e"5 een grooterc
scbedelinhoud gepaard g·ant, 1'";elke feito n moeielijk

I;...;J~:r,g~.~ ::gte:etfl~u_g.~,:i~npd~~t ~~di.r::tp~~::

: Iang. den "'g, .... cbrikt ran bet 1... n "n bot tand,
, dat wijd en .ijd .toof.
':, .Een hoek: ow! en lij joe~ de!!, $ t-raa~W"eg - op:, ~
:.Iengt. van "en purd Wa' IlJ.me .TOorul!. terw~lll<
.' met de hevigB.le inlp.nm?g .'nun dler h~t bare ~oog .
de Ie doen blJbouaen. Cpmeu..- .t.>Qf IlJ een zy,.eg
. in en · Bog .teeds iD de.~lfde yurt:_ .
. .
.
. ~ We J"t'ndeD ~n arbetder ",.~r~~.J, dl~ n.(lg [\aut UI~
.de" w"g :....-aa ge.pronsen . EMl
,.coDde ,ater; en
: Iii SOil b.m bobbeD . overhoop g...d." roo ... t al. ik
' bier sit.
,..
,.
,Waarop meD a! .Dlot let lD IUlke o<geubllkke",

ItA".

deD80~~del . ~. de verstandsontwikkelillg met aWjd . . dedieren · eBret de iuilividuenbeaphbu1"4n ,dan wee.t
lDdezelfder.edeli behllev.en .toetenemen • . Groote
iener, die eenigeondervindingheeft ' ill . het zetten
Vall vaHen,
jonge dier.eo zi.ob
verBlIIodaontwikkeling kan. Illet
eohedel, Bn grooteschedel met leer geriDge . ver!aten vange~ dan ~.ud.; en dat hun. VIJan den be~
standaontwikkeling gepaard g9.an;gemiddelden vII,n
ook vBelgemakkehJkerkun~~n naderlll,. Zelfa hi)
zeer vele schedelmetingen vertoonen one Bohter
oude d.i eren I. het onmogehJk velen op. dezelfde
steed. de in de \'oorgaand e getallen uitgedrukte
plaate en indezelfde scort van val Ie "!lngen, of
hen met dezelfdesoort van vergi! te vernielen; en
feiten .
tooh is bet onwaarsohijnlijk, dat allen het vergif
Door Da . Ie gaan welke verscbijnseleD ODS de
zouden geproefd hebben, en onmogelijk, dat .noll
fOMiele en oude overbJijfselen van menschen te ?ieo
in den val gevangen g '.weost. zouden .ijn."
geven, hebben wij teveos de tweede vraag, die wij
(8tot votgl.)
ons tel' beautwoording ge.tel!l ba!lden, bSllntwoard.
Daze vraag was: Heeft de menecb zieb, en zoo .ia,
____.__ Sam a I_~l_ n
in welke riehting, vernnde rd sedert zijn eerste op·
treden op aarde?
POS'fKANTOOlt SA-MARANG.
Het eerate geds.lte dezel' vl'aag i. bevestigeDd
8luitt»g de. Engelo.he Moil ,i. natavi.: M unlok,
Biouw en Singapore.
beant"aol'd geworJeD, en op het laatste gedeeUe
In de m •• nd November den j; en 18,
lDvet bet antwoord zijn Rls voIgt:
"
f
December den 2 en IS.
De m.nsch beett zkh veranderd in zoo verre,
Frlu18cbeMail via Bstavia en Sing.pM·e .
In de IiI.and November den 13 en 27.
dat hij langzamerband meer kenmerken vel'kre• December den 11 en 11;'
geo he eft, die li.em van zijll nnaete verwanten,
Her llu.r fan sluiting i.Bsteede dee namiddags te {) ure.
de aothropolDorpbe 'tpeo . at'scbeiden, Oil hem due
Inlu •• chen word~ _.n belAnghebbendon vrij getaten,
ook meer .erwijder.n van den stamvader, dien
o k op andere dagen bunne brie,en a.n be. pOBtkan·
bij met de anthropomol'phcn gemeen heeft ; de
toor te doen b . zorgen. De dool'zending heeft steed.
pl •• t. per e.ntvertreHe! de po.t.
verandering in die riohtilJg gaat steeds, hoe weI

b~trekkelijkkleillen

I

I.\.~t.

veelg~~akkelijker

g, _ _ _

langzaam , vool'L, .0 heeft voornamelijk betrekking op ver.tandelijke outlYikkeling, in verband
waarmede andere ol'gan en eveneen. gewijzigd worden,
Dikw ijl~ wordt ue ver:;t alldelijke en voornamelijk
de zedeliJke ouhvikkeling al. iets do t voo r den
mensch keuUlerkend i. bea<lho\lwd .
Wat de verstandelijke onllVikkeling lIl111gaut, het
zal zeker overbodig we.ell Yall hondeD, p".rden,
olifanten, eDZ. voorheelden nan (e halen, waaruit
bJijkt aut deze ,Heren me t oO l'(leel de. onderscheids
bandeleu; hij , die hiel'mll ('en groot aanhll " 001'·
beelden hob ben wil , leze Ilet in dot opzicht Ze2r
belangl'ijke werk v n M:lxil1lil "ln l'ed)' " Uebel' d:ls

Seelenleben del' rrhicre J "

WflD. nn

ni et aUet}n di~

\'('1'

.tandeliJk e olltlVikkeling' del' diore n I,OI'ell heopro
kt3ll, mn~l' wa!trin terLn s "prl YOOl'kcmt. n-a:nuit
blijk t, d:lt de diel'ell c~enl1is de mens"', llefcle, me·
nelijdeu, grootmoedigheid. danidJanrheid, ~iel'igll~id
~nz. kennen en l'echlsgc\""oc-] b~/d ti e n.

10 veratandclijl,e onlwikkeJillg sLaal de mensch
~eke<' zeer ,or zelfs hoven ,Ie hoagsl ontwikkelde
"pen, en een slellige waarbeid is het 0010, dst d•• e
laatslen ollmogelijk, zolf, door hlllgdurigell orugang
met den mensch, tol een Yerstand,.onllYikkeliog
gebmcht imnnen worden, welke Dlel die v"n den
mensch overeenkoml; maar iets Roderi' is bet cf
dil ver,chil zoowel quantilalief is. Dil last,te moet
.eker onlkenneod beantw oord worden, zooals Ons
blijken kan uit de vele door ,eraohillende geloof.
wanrdige rei2iger. en waltrn emer. gegeven voorheelden vllU hBudelingen , die zonder voorofgaande
redeneeriog niet zouden J,ullneu zijn nitgevoerd.

:J;J·:reh·Jlhne~~~i;;;r~i;}:·li';ge\~, ·;~~r;~~"h;tb~~t8.1a~· b-ij
de die reD evenmin .18 b'i den mensch kall oDtk"-lId
wordeo, zooah geheugen, opleLtendheid en.. G"~n
wij bet gebeele g"moed,leven biJ de zoogdieren en
de apen nl>, dan vind en wij, ~oo niet aile, dan toch
verreweg de meesle eigenschappen , die bij den
mensch bestaan; de ,'ersobil1ende deugden en ondeugdeo, .. ij vioden ze aile terug; well, wQar niet
bij aUe diersoorlen in gelij ke mate; zelts zijn zij
bij aile individnell van dezell'Je Boort Iliet gelijke!ijk
ontwikkeld; maar dit is bij den meosch ook niet
bet geval; uiet aile menscheu zijn even groot1110e·
dig of zelfopoft'erend, en Diet :llleo bezitten in ge·
llJke mate den harl·stocuL om zicb de oemilUgeo
bnnner ruedemensebeo toe te eige o6ll 01' om hnone
buren het Leven onaangenaam te maken. gen opmerkelijk leit is het, Jut elk, die zieh veel met
dieren heeft opgehouden , hos laoger hae meer .1
de baodelingen, die blj ..... aarne.mt, un verotaod
gaai toeschrijven, en dat hij het gehied va!l hel
instinki al meer en meer als beperkt gaat beschon ·
wen. D.t bij de dieren verstan<isoDtwikkeling mo·
gelijk is, blijkt DOS nit de verhalen daarover door
verecbillende onder<oeker. gedaan, an V00r een deel
door Darwin medegedeeld, Deze zegt: • als wij bij

Roomsch Katbolieke Eeredicnst

dot ik onder den rit baar ... opeo

lukte, en nu joeg ik vlak n. a.t h.ar fOort.
,lk •• g .e de iijDe lippen op .Ikaar klemmeJl en
zieh Dog dieper over den hale fan haar ede~ dier bui~fijQ~ ttilde TaD in(llp~DniDg, terwijI zijn hoeven ieder oogenblik klui 'en van den ber m Bl o .~gE"n,

gen. Jt

die acbter eo I.ngs ons op d.n wog

."'''en.

met mijD paard viet ,jerkant van dien

D.t il<

rand afttloe !

i. mij DOg altijd een ..ad.el. Op eens bemerkte ik,
dat de Wtg dood lwpt op •• n we3laud, "o.noor een
1ek . laat. G00" oog6nblik lwijfelde ik or ••0, of.ij
cou e.r over heen j.gen~ al wae hur Ie · en bij den
sprong gemoeid. Eene poging om hoor dieD te op~
raden

"'18

nnttelcw8, eo op ef!'.n igen afdtaud van het

bek kortle ik den tengel, om de. beleedigde jonk ..ou ...
tot deli .prong gelegenheid te geven eo desen .. If te
milkeD .
,Zooat. ik '''''nag gebeurde 'I; zij folbracht . boal.
~Nog .ie 'k, hoe bur 'OIpaarti, v••l bruing....or.

o,.,ate. ~tirb!lUefloBonme...t'r .~A!.jinVel'~
treJr.t,ia dan DOlt. nlot om ala chef VAn dSll. Staf,maar
oin';IMkom·m~ndaDt.der ..Ar~iIl.rie op h treden, Voorluu ...orden eon ·o,e.. te en een "",jimr mot <laHom·
mand.ment beloit .
. . ... .. ' . .
Zate.dag zyn, naar men wi!, telegrammeo nit · En
ropa oolv-Angen, die melden, dst men in BngolJond een
oorlog me~ Re.land alo onvermijdelijk heo.honwt.
Verdrr maakt men gewag van e r n {·rnatige pauiek
•• D de Amale.dama.be beuro.
Reuter be,;.,t hot o.ilzwijgen.

te beotallll,iaWMet /IloJii1iJkilio":.oi8P.Jr;ldldtsl'01i>
" , men ,van denoeeli ':"ilguDlltil;e.1l toeata!ld ·, waarinhe.
: ~!",gg~r,.ohta~Df.aDN.'~, · ,~keeJb, :·
, Znlke to.Bland ia betren'i~g.wa.ardlg; 'Jlw, bii.~ba ,
de do~t aan het l;riialigevllli ) t .t openb... r g•• aoh.
· Dv.b wij hopen r.i.ltemio, . d.t de It<>g~eriDg, gew«hti.g a.n . het belang .dat '9 .olv. er · bfi ·beeftoru de
. Duafhankelijkheid ·dcr rechterlilkc ma"ht te bondbaven
·en ·het . re~bt~rlUk..gcZ~Ch hor~g Ie: h.o .u~~~t ~et gr~,ote
gematigdh.itl moge.. te ...erk goon. ..,0·: .ij '. plan beeU
t" •• oile.b.id. ,te hOlDen..
(J. B.)

WIJ ONTVINGEN heden afieveri ngen 1V eo \' vau
bet iijdBChrift ,oor Nijverheid en l.andbt)uw iu . ~· e~

BA~A.VIA 28 ·October: · ~~DrAtj.h .••rtrokken
he ,l~n morgen p ~r stoomi!', . G\:·u ". Gf'n. fJa udon, · ges.
de Hart, d~ onderintendnl!t. K!'~RJJ 4offici.;reri 26
Eur. onderoff., 177 Rur .. ell 144 in!. militairen, be

;"ecst von ALLI!:RJH'TLlGEN

f~e8tdag

ia v e r p 1 i c h t C H d.
D 'J H .
dien!lten worden gehoudeu geltik oj) Zona.g.
'B Nam iddag. ttl 6 uren Predikntie o"er· en d"arna
VESPER~ .oor rie o<erledonen.
2 NOl'orub ... ALLERlIlELEND.l.G.
D" R. dioDl!lten voor de orerledenen w01'den geoou den '8 morgl"na to ha~f 7 en te 7 uren .

d.

De inboud hicrvan i. :
D. Baugkowsng of B.loeoo., d'Jor P . H.

v~"

D~UOTOUI.l

Nieuwe prueven owtrent Su iker ovbr" ogat door DR .

T. L.

l'HIl'llON,

F, O. S. el...

Statistiek 'aD den VeeBtApel in de ,oornaalUste bd·

oebaafd. etaten .
Ala.mheet.
Over de kemiri·olie duor E , H.EC"IL.
Gebruikeaanwijz.ing 'oor opgelol!llia

Peru-gultuo blj

koloniale prodncten .
Slangan-leder,

nieuwe industrie, belaugrljk " u li l '
de koioniijo, door F . \1{. v,.." BEDES.
lnternationale T~ntOJnBteHing van TuiJJbouw in 1877 1
e Amsterdam te houdeJl in bet Paleie voor volkfileCn

vlijt; Bull.tin No.

O}rlDK H DR ALIDER A.A.:'WKK1' YE.:-i pn:sagiers Vall Soo·
rabaj " b .:,·ond z:ch 00 1. h~t EngelBch"J Operblt"g~ i'.: el
Icbap. Dit had eer~t bet rO:Jroenlen ee1.ige voontellingen te gel'e D, maar is hiervan teruggek')mcn, en
oaar Batuia doorgeJ41u. tll8n b'lt hoorde dat de
J

'l'roupa _F'ran9tli~e d'Op~r~ttd nog ter pl.ate€'

Will .

a.

Programma d er Internationale TUlubouw tentoon.telling in 1871 , te Am.tord_m.
Aantoo.niog van de hoeveelbeden door de eigellaars
vsn oodel'nemiogen 'an ltlndb,juw - iodu8trie op JII.,'a
en Madoers bereide producten in 187G .
TerrssBen op belleude bouwgNnd eo, d()or K. F .
HOL,," ,

De Dj.U , dllor p, H.

1&

VAN DEB K1:. lIP.

GOED~.I'fONDE~

en ver&tltsn:
Et'rfttelijk: .M et uHbr. idiog de ;- for- matie, ,ut5 eatcld

,leI' Noderl.ud."h.Uantlet M"'.choppij

J

lI e,-et 8, 121 vrije .ko :!lietl ~D 70 piko!paarden.
- NBar Pedang vert; okkelJ. m?t h~~ etf? t) ~90bip G\lU~
'eru~ur a unerllsl ~_: ij e r~ ,g,ez. }'r8D8fD, lDsjtlOr · KBt~ le
IUit8. f.n Braam . ~n Catettiua. 2 Bur. onderoff Hi
R'ur. en 17 in!. ulilitair~D) bt!~~veDB lO:S fero~;rdeelden.
(lJat. Hbld)
Dat de gelu~falll·maj \)o · Diem,,(· bp,deD n&ar Atjeb
Yerlrekken zou, .was O~8 gistt'!f v66 hOd f l: rscL.ijnon
van de Jllvl1sche Conrllnt reads .b~kend; tach dear Z.
E. d. G. G. ['croooulijk 0;> d"ddijko "pnawe in bet
ollicieel blad had aau J,edlongen, moent.!eu , wij van W4arde;,ering deze r becrcid will ig held i~l.IJ h.et pcbliek IIJO
epoeJig mogelijk Ind bt!la l!gdjk ~ r;:.geeriogslDaatrege·
IOD.. k eo. nis te ,BLell e !; Jiiet b :tcr. tri k U. Dne D doen blij .
ken daD dfJor de Jt}.vnscbe CourSllt .f to wacbten.
\V lit niet in d~ J, O. \' ermeld wo,.dt is: dat den
gener8al-ml\jo~r W lggen VAn Kerchem to kennan il
gegc\'"oD dtl.t ZHEdG. zijn 'fernll!g:ing wageD! ziekte
'(rag en. zOU.
Dit getuigt ·zeker Yoor de welwiJItm rlbeid
'.n den G. G .; doc. de he r W iggo," heeft geantKoo:-d dat bU, v~l d oend e au, ·! de·!] gegt".v~o "\"f~nk, zijn
on tll !ag' vroe~, mSA ~ ni(lt wocg-eus z i~kt e, om de een"uu/lige redan dat bij nlet 7. 1t;'k il!.

VIla

KElIP,

'llHLEGRAFU:.
De I!It-Dring lU'!Itlcben PQrt-Darwin en
Adelal ..io ill ledert gie!.eren lu:"t,ld

te I)At-A.r1ft oobing ZaturQag e0U ttlegrflltl uit Nederlaud, d ~t t!dn g roole oorl g in Europtt. ala anustaande
td oel!lchou\"f"ell is. G·... lukkig 1.egt meIl dit telegram
,.,..ein:g ,"ertr )\lW~D vurdient

'j

derl~ud.ch·Iudi6 .

J

1 NOI'owbor,
D~u'.e

,

I

- V 00:'" (lninJe ... ij ,l~n zal h'3t bf;rigt, dat gislerell
<lo ·.:; r de Jal"~ech /j Oourant. gebragt ill ornt ent de vervsngin g VIUI gen HBal WirIgHlJ ta'l K ert;he,m op Atjeh
door gen erBal Die mont lam e1ij k ,.errP,SlIcnd tyn ge·
. weN t. R ee ds ee ni gen tijd g~!eJe!lt \·00:- d~ September.
oper4tiea \'er l:'Rru Ir:e n echte r TfH:,(h. o at ht<t lLJg-er-be-

I;~:::::~~i;;~r:d~3t: :~~~~\~\!~~o~:~.~:~~a~~:~}i;::

bj .. tik.l l ,an bet be,luit van al Jul,j 18'74 no. "
bJ eendtll', dut de \· IHlrJeeleiJ gedut'e; d ! d ie o peratieu
(St•• t,blad no. 198, te bopalen, do. b.t chinee8ch ! bebnald, welligt wij zii ng in die pbnn n Z OU gebragt
he bben. Do'~h gell er~Rl Wigg€r~, die tijd~ n8 de opebeotun' in do .fdeeling Deli (re.idunti e Oo,tku8t van
Jot.
LeS zlek gewee~t ;8, !l(;~~ij r. t thans .r:lill ont:~la ; ga.
Sumatra) zal b CSt "8D uit een kllpitciD, gavef:!tigd te
naltgd te hebb:?lJ , i\:IocLt nu cens he t optrcJen van
L~boeiln Deli eu uit t!B;)' luitenant! gevestigd te Tan~
g oneraal D ie 'I!CiD t met den nieuwen ch~r raD den atar
djt .. g-Poera (ood.rafdeeling Longkat Tamiau).
B-JUmeeater het. arr-dek wootd btH·(t~tige ll , dat Dieuwe
'l Ien tweede: Te bepalen, ddt BIlIl d~u luitell&Dt d~r
chinezen te ~raf)djong-Poera (Laugknt 1.'amia n" ala 8mbtelijk onderMhe iJ.ingateeken. z.ll word e n uitgereikt een
rottillgHtok met zil \'eren knop, vGerend e '15 Bijhs w3"[1enen, met het owachrift:: I Luite!J.8D t dfJr cbinef.en te
Tandjang-Poera."

btZ~ WB tlcboo!l veg~u , e:) ~lt:-· afl 8 cl ~ fJ!r ek onzer Yes ·
tigiIlg op Atjeh tot &~n d3 bcrgoti rn.n. Atj ~b s ~ ll<) ben·
den worden sc ho ongeveegd! - D" de uwe 1lJ.~litaira

~l~.i:~fi:~;tr~~~~~~bbsr is reeds beden morgen nsar

De hooge m ; lit:J.ir~ tu tL"l'lteiten he bb,;!> J) he m onde>r
etafmuziek uit.;t>-lei de ged ,un~. H 6t r ijl uig V:lD Z. E.
DB VEXDI:GT IRDB T01l:BTJ..1'fD van vele kawpoengawegen
de gouv-eJ'ne· r gen era:..l met drl b~i {ie s rl judanten 'an
noopt tegenwoQrdig menigeeu (zoowel EUf.>poaan ala
Is GoEDG.!T"Ol'.DEN en verlltaan :
z.. ·K b~ ,'or: d zicb 81\D d u B OOl!l . Ook Ulel""khm wij
inlander) om daar te pu:ad of in (len of anrler voerTe bepl\len, dat de plastaclijkt: inlau,lclc:he 8chooJ- . den legerkomman ,1ant-J den R ··8:d Lt en ftndere b.ooge
tuig te paa' I.l eNll . Paar dit t"ohtt)f tegtlo d~ bedoeling
Sill bteD,Han Dp.
iorumieeie te Aj ar-Bangia (SuIO:'1tra'd W "'l!lkus') Z:i!
iB vnn bet ·B eBtuur, en oak \'eel al tegcn den zil.l tier
- Wii rern i! ru en dht "·un We;? !;! d e t C' rTf;'tin g eene
bcetaan Ult drill iddeu, met inbegrip van den \'I.h>r., eO nl-:nisr/"'e is benoemd, om, op het 8ro('nta~h ip de Me·
reapeetiere bowonors 'fan die kawpoeng!l, iii onlungl!l
eitter.
r&pi e~n 10kanl onderzo t·k IIi stell. n Daar dt?n dSH
"Van wl3ge de Pulicit! go]aet (fm aan du toegangen lot
fllEN GEVOLGlI: '·an het ont~la g uit ziju b~LNkki;)g
bedoeld~ wageu op .r:ekerd h()ogte i luitbooweu La
geg~fen A4D een Jec hterlijk 8mbtenaar, pre5ideLt \'8. 11 !
plaatssn. Wij bebbsD in der tijd \' taU dezeu ma"tr eg~ l )
heefr. de StoOffi \'!Jl.rt.md.st.wh:lppij t ;)L be t houden 'au
et:n l"udraad, ill de Rcgecu ing in konflikt gt:ko meo
met geD~ttg;).Q kenni. genowen. lw.me; " boe goel.l d!6
uoOj" ~ "' .. Duug~dt!CIl ano[ van
~'\ . 1.
L'e bepali nge .1
y_""<>U ... .. UV.D, UIJ, . ' ..... ~I
..... - . ._ ..
uvtlvfcl zllrg ZlJ o(,l k
Icb.r~f"en \"oC'r, dot geeo r~cht·erlijlt 8mb (.lDur mag
onderhou·jon wnrdeD, ZiJIJ last .. icb toch wei boorcn
",ord~n ontslagell all'ON Db het lioogge rt!eh h \ uf iB ge·
dut ze Voor eS[Je cowmuDicalie te pattrd of per as
Luol'd, en d8Bf B ~D dit fooflichrifr, bij IJei. OlJtslSllll
be.wmd nocb b6rckend zijll; wIQrbij Dog kowt dut
VJln bedoelden preeifiect van eeu Ja adraad n.iet 'if8l!
daardoor steede gevba~ bebt&nl vou (Jngelu~ ken vIJor
voldaau, acbtt~ bet llooggo;:r~cbtBh ... t' :.iju prerogatieKleine kinderon, die gewo onlij k tond"r of' me' gobret:zi.jr.1 zaG zij met d\~ .r\ ll , t~('h r: P. Pij omtre ot baa. I' vren.8Ch
yen aaDge' ast.
kig toezigt zic~ aldur vralljk btnf~gd) . roor.. 1 Ou}
nlla, r earl ond erz.1(~ k 13 er sr! 'g ~etr edeIi Wire, ah o ~
ll~t i.e niet te onLkeolleD: dat hot Gerecht.!Jd· \'oJ
r e:J 6 de comwirt :e ~e b e~Oe Die [l.
laahtgenoemde r .. den zuud"n wij gaarue zi ~ tI~ dat 8t1fi
komen in zijn recht en dat d;i.l.lrentt).,;eu de .H.egeering
In de t:flteeling Dt,}i zrll bE !& !fB aa o !. ap l!ein ook
de boven\'t!-rl.Q,~lde afdluiting 1i00 gesLreug w3gelijk. lit!
~ ?n l uit.gnant~ch J.:6 ~S WO! tl. ... n ben oemd,
(A. lJ. \
- hoe gemoli\·..:e, d t:u hoe "f6ctltaod ig d~ lDl\Btro?geI
hand werd gehouden, en vond~D wij dalutoe anula i- Gi!!b:r werd dOGr d en w.ters:! bout, 0 I t!lBt _an
'alJ het gege1: en ullhlsg auk rouge beweest j,ijn ding in BOlllOlige klagten, die we~oQe ftrziuim dadl'den Oflicier vau JU5t i~i o bij den Rand u.n Jus iHe
ernstig iIi ,·er.l uim W&IJ. De ~tuk.k;en werdlJc opgevraa.g J,
vau dezer Jageu tot ona lija f. s koweo.
" lh~ ~rl geaI'restdeJd ee o m.1.troo 5, J uhn WilHllWS ge. t'll aan het Hooggerecbtdh(,f t;)egezond~.n werden oz,ij
rOL!JRNS DI!: JaV.l·BOIJE 18 d~ ord8R~gl.~~tilJg llllWh IlJ 6led.ls e.3D der ..Iiaweri! dour del.!. Pre!1liLient eo 2
LiXilJg \"erieelJ.l.l tot bet opricbl~n Vfln een dcpotbata j. lJ
i U faRd"b t!eren bebandeJd ~ Lt atged ,u'D. ' t K omt o n~
~.: ~;.:.:: ~.; : 0 '; : ::''; !':::J 7.-.:;;•• !;:'j L:, ;...;;;.:;~~.:...;::. ';';J. q,;.:! c ! ~) ~
.; .. ::-, L~~ ~ ..: ~:- r; :::.!-:::~ -:-::! ~ ~ ... '..:.t ~.:~ ::, !.:. ::: :! ~:~:': .:. :!:~~
hij den ituuY'~ iln itie t Jijd r1l morht.
minder 'alidd militaireo zullell ofergaan.
de etukken in een zitting del' rereeni gde Kamera te
~Ieu ,eTtlloedt det hij niet weI bij bE t bO<J fd is.
Du.t bataljon, beltaande uit \"ijf cump8glJieu , lui
be8preken. Dat by dit Diet deed, hal de ontevlede 1·
(J: B.)
worden g~ko.lllmandeerd duor e~n OV~f9tt;'.
.
bei.! ton ge, olge Von di. I.deo welke b,let wa,en ge10. "erbund bierwedc w-:trdt sene beJaugrijk.a l-'r..:. ..
worden hun lIpiLi8 iil deZd z-$ak uit !e .pre.k.en, t
llJotie ven,aeht.
g . en een konf.likt. t\Jeecb~n den pre~ i d~l.it r:!O vcr.scbeiDe o\ysrat.6 Jd Leeuw, .fgd rcdeu dirigeerend of·
de;} raadBheeren UI 'tich sleeptt". WaDoeer w eiJ da.Hb·j bedenk!, d.t de bencemiug fan den Direkteu, vau
(icier van ge&oudheid der l~ k1. bij de elpeditionaire
JUlI!titie tot Prell : de ~ t der beida HoveD, en die l"f}ll
t·roepen te Atej in. ie benoe:md tut riJd.. r der Orda
wein Tgen ltiju die 't f.~'ifd~) q'ln ZEG. ~ Ud~ fl -willan
V8!l d~n Nederl"udscbe~ Leeuw,
den SekratariIi bij dat Depal'tement tot Dircktcnr inI! ~br ~i v-en als in c~e
t e li?z.'}.::l i3cto ml fall den
dertijd algemeoo jIJ afgekeurd en fel ~ rUi:.dabE:crf<ll,
Men tegt, dat Let duar deu overate A . .F. Meijer
Hei1; Laging Tobias,
lP,by hcid geena vDetan·
ni~t ten onreehtt!) oaDlltoot heefc ge6cv efJ; en dli8l'bij
gov .. agde outelDg alB cb.f
J on St.!' bij de krijg •.
gels en klemm n ~ ;3
wren,' e n ,.'fan if~0L.1
voegt uat tuesc hen dd r6adaheeren zelveu Gl.Iijrer echijnt
machtt~ A l filjiu. n -et lal wordeu verJoeuJ. Dd.t de
·men w;st, wat m ~D nan
had. t.
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Zoo weet ik , nog,

gegrafoerd Tond aD den tit,eren .knap van de karwata
die d. koecht we had oTergereikt. Een .tri.w wreekte .ieli op mij a poard om die hatelijke ontdekkiog .
,Blrl:iUer werd de weg, dle Q,a~ beida kant-en een
vrij ho o.r"'~n bernl had, en basr paard bleek wel fiDtlHer,
mSl4r nil.!t zoo JII'erk ala ' I: mijne te zijnl wllnt ik beg-on
te winnen en, ware de wt!g breed gewe~llt, ik lOU
Da•• t h.. , hebbbeo geroden.
,Op d.t cogeDblik begon ik mijn kaDs te berekeneD , om met ' paard en al op een fateoenlijk:e mani.r
te storteD; den rit opge fen 1 daaraan -dacht ik n:et.
Daardoor kwam ik 0p het WIlD' opig denkbeeld mijn
paard op den boogen bermrnnd to t;t~tteD, wet wij ga·

I

_ _ _

·n _ '

den van Let &weet, licit krugdrvug op de --geh.Jgon
schterband, om etln o,}gwenk i.ter ~· eer VOOI u it te;,
I!I ch ieteo eu d~n geweldigen sprong te d.vell, terwijL
zij een .ohelJ eu kreet uitBtiet.
If !:~~cj korta IIpanne tijde zwee fde bet moedigoJ paard
meL tun 8cboooen IAht door de lucbt) kWBm 1 r.l:tchtig
op d" beeDeD !; rtcht, deed toeu . bog t'l3n pur IfJOW8
i;;,..J. JpE-p ongen, w.ankelde en st rUt,
• Van mijo paard 't lick o~er en haar te hulp t 6
uohietul..l wae ee ue weeki uigelijkd be~'eg ~Dg, en. wijo
den!r:Termogen keerde eerit !eruj', toen ill. de be"u8te.
looJe een einde verder in bet booge gra! ue nLeide.
,Orer hear beengebogen zag ik adem 0(18 't leven
in het Beho ne · lich.am tdfU .... keeren, de . ~welling der
ad~ren au de slap Ii Bieb ont'poDDen, het teedere
J

rood terllgkoereD op de lippeD, de b.otarving von deo
8cbrlk verdriJ,en en de ge.lo~,,",n oogleden zicb openen.
.lk ricbtta b.or ;n .iLton·d. hOildiug op
Een 0Q0
g~nblik sag zij wij forward aan, I?ok d. oogen opnie n,,"" en rustte zoo eenige oogenbHlrktn met haar
hoof{l in mijn ar tfl.
e Hflar ge'aat, w&arin l\U kleur eo lev en tel'ugke er.
verbelderde al(1 bet gezicbtje van een pruBend

dell l

kind, dat IiIlvred, n go.tel i wordt.
,'!"14i:e .il! 't kd.ll, dat ik baar in die houding eeo
o_n~eDb~ i k ~naag met bet oog Tan httm, . d i~ zij~ ge .

lieU. In . 11)D armen voeJt r.,.ten; dat .mijoe Iippen de '
h,r.n ......d. zOO dlCbt nad.rdoD, dat .. iii: h.or lichteo
ademtocb.t .oelen kon, toen aij dtoomerig on . oachtd.
oOJ6n weder opende en ...-••.. 'to leheou alflof baar ·, .·or
b?:,fd. aieh ....egblu... wilde om ... veeI outwijding.
tl9 thet mlJ terng, ..t een.klapi reobt overeind, koek

my

verachte)yk aau een beet mij t 98, t~rwijl zij bebievan lich afweel, • baal bulp!"
"Ik wilde nog iet.:! zeggen, doe rl zij ruaa1te l>p-oie uw
een afwij:r;;end gebaar vol onferholen tegem~"n.
Ik ateeg te l)&8rd en reed sne l n&ar bet landgofrd.
Olldertfeg kwam i lr gelukkig eOt rijtuig teg.~v, J t,t:
d~nd

If

ledig r:.aar de stad gillg. Spoedig '1\'&8 ik er w..:de OlJ
de pladl van het ongeluk J waar ik de j.)[Ik't'fO llW
terugvo:ld Dlaet hat r paarJ leuueude t~g eu het h~k
der weide.
r. or .ij zi~h bel.eerd had P
.0, neeD, gel uilkig niet, 't was euk~1 maar W"at
I!!chl'ik door den ,aI, en met Ali zou bet oiJk wel w-.}

.ijD. MijD bulp bad lij ni.t noodig, ai. de l:oelHi.r
waar wat Inel wilde rijden en it fOor de paarden

lotgde.
,Een UUl' later nade rde ik etllpvl>tJtlJ lnet de paard. n bet l.ndgoed, t oeD een kne-cbt, die mij kgemol!t
,rail gelonder, mij nalDeDe de {rEute b oJodllcil.apte. dat.
r.ijl blle:wei ongedeerd, de non ileu rs U,D 't bute nid
ko.D waor.nem en en of jk dUB 10&&1' ~ E Qi g e yerfriB,chlllg nemeD W() U tonder hasr. De baron ·\TD gelnk.
kig Jlle-t thu·ij en, om Jastige (1ph e~ d eri Dgen te (lDi"k(h
!IH:'lI, :Iaa&tte iii: tnij 1:.;0 epaedig
m(lg..;- lijk ~Idar Ulijn
11J_';~UltonL Gij begrijptt in ef;'ce throwing, !\leta min·
dt"[ dan eleebt

,Thuil fond ik Sto; afw •• ig. eo later op deu Jag
~ P!" en wij o'er ()nv~rl~hi1lige zakan , hoe-we i bet g ~.
1eurJe mij telk.n~ op de lippen Jig.
• &ne "terklariD'g ward afeawe1 oD.,erotijdelijlr. !OOD.
d~n To!g~l!deD morgen
het ontbijl eon kneobt , ....

""D

I>landborcbt mij bet oDafge....kte .ltnk bracht met !lea

L r ~ ef \'ao dC ·J b8.r,J~t wil fl. r ... il ufee k. d.at zij ll nich t fan
fU C!E'IJing wu H· r<l co -:rd t o i, lU\r port.rd nif?\. wenscbte
g £l 5childerd t tl z ·-:-1:: , Wr. ~ r u m hij het mij f olgeua basr
"l: rlrmgen b~!"ugz. o t: d.
~l~lol hoo·d-~ 1.W-i.j.g:<!Jjct ulij:~
\'n~ ha t .i cbeur·

~~e R;~'n,i~~~:~hit~ ~:ijhi~r e~~11~:'~5;l~Tilpl tl .:a~=~~[l1.i~j:e ~;i~f
f OQ r Let I)nlv1tt)lJid~ :!'tuk ~'t.llhOUll, r.: .:idt: 1.. i.j kU l""tweg:
\' fl n de hsnd wij1:er' . Dnt; g eH h, et!i i~ er 66lt t"oor.
Geef mij je ba.;j d en l.'Kij~en we Y"~ rJ: e l' O'f~ r net ret"al. We m~.keu OtHl reinurd iE" en 1ulrekken ·ZQu

1I1Df'dig mQgeljj k.

-

,Iir beloo fde 't:, lll :\ .\ r KOU cr bch ·n iet· t~ bc&lu; !eD
b,eD die tijd ge-ko· nl t' l1 wBti.
• :\Jijn lust ~n ", ~:idcr3Cht W3T~n ce broke u. en ik
v(,:i an gtic r:i~ ! ~ Ec'c-r d~!.l .ru~t.ig ,i~,"!" t -l bqi.· "'~ .i.iL [hl
atilt!:! r.on mU gocd lloell , en ik. bel{u~l""(te di t &tol laO'
liling tot bij It ge tlll f, ie. D t·@ t~ ee:- W"ihl~ bij bie~ e"feDJ
n !l l'.. ~j f 1!.fr.omcf\
h !l.dJ ~n, dat S ta.niiboN ht DU· t "~Q

nil:fh{~a;e~~:";~(!:Dg:.r~~~~~: t~;~L O~~ij~t bPr:'~t!!e v;i::~
b l' proet'J~ het 0Dmo t e ! ijk~ i.lm Dl~ ul»idi ng t e ber. 'rgeu.
~Teve-.rll6E'fi-:.

.

.. D~ : fn br ••:~·, t ik . d'Hlr.
{!i:ul atl ar~eid , d~f;
ll eo ,.ern i~ Hg, L

jlI,

: Dli! ·gClv:sat

nnar m1,i n oDl\fge:do.,r S tul te oWC'I'-

an,~!~lt;l:!. ;~:~::u ~c~:ru:k~1:::i."~&:;Ii!.c ~~.\ry.~~: ~:~~~
tllli hlj 'e ,..rr(onQ~n !!ad.

De h~ollietede."" pl&a!l'.Ii.t o.n det den tegen·
t.e.,: aan ook leer ,.e.1 t,.. ...""",hon
"r, e,,· i. DU eindeliik bepaald ellendig .. Z K.G . con
b, ,:' ute.ed • .'00.,,,1 ni.t· .inden . met·· de · «f.ohill.nd.
E'" .opo.8.b" lieden .an de reohurlijke . macht, welks.'
g.. llI'ende zijn ••rblijf hiergewoo.t .ijn olnog lijn;
ookandars ambtenaren, .~lf' o~nige. ,an 't binnen·
landsch buluur konden I et. maa. niet .met hem ,in·
den, terwijl de p.rtiknlier~no.er 't .Igemoen .iob heel
weinig .inet hem opbi.ld.up.
Met ,orlangen wordt dan oolt d.: kom.t .an den
'B eer Tijd.man to gom.. t go_ien io de boop. dat
W 'o,.ugan: .,...

L ·

o~der hem een &'lnge.namer

oon,erea~ie toon

dan in

den· lil.tot.o tijd heenlChen .a1.
.
Wordt dan tegeJijkertijd oak •• ker wo.lig en twiot ·
tick ftBpirant.controJeur zOfJdanig op zijne pInata gs!et,
dat hij' 't anderen niet mea laetig maakt en .ioh
bJijft bep.len tot .',;n werkkriug. · of wordt hij overge·
plaatot, I ••t .igenJijk '\ beale zOIl w••••• dR" beet ••t
er kane .op .horatel der harmonie.
D.ie 889. cootr. beeft reed. met vertichiUeIlde inge·
zutenen kweatiee uif:gelott, en vergat zich op de I.at-

reeepti. 'All den ]legent albie. bij gelegeriheid
.an 't eind. der poeB.B z66dsn 'g. ' d.t bij t,t handl •••
telijkheden o\'erging tegeno,or i~m8nd met WitlD bij
tot beden iu Hode gel."fd bad. Golukkig <ldt de aaDge.allene door .ijne kalmte
gereg.ld •• echtpartij
,oorkwam, wolke . iUlllere ourcrmydeJijk in tegenwoordigheid .an Yuropo<o. he eo 8110 Inlaod.ch. ambtena·
ren b.ne,ene partiknliuren .uu bebben pl"at. g.bod.
.Wat mo ~ t verwacbt worden van een a'nbten3Ar did
door lijn tw ietziek knri'tktor, in t~~ enw-o _ )rrligf1Uid vaD
inlandsche boof\len, lut r.ulke tooneeli!n &anleidiD~
glleft? 't Prestige fan de IIolnbt:: uaren krijgt er m. i.
een gevoeligell knak door, en 111 't vall 'ZuHtsn dan ook
niet te vt'rwon ~hten) dttt zij 't o : ). b~grijpelijk en aaD matlgend 'rl n..l~D, DIs pari;ikulicrt'lQ durveu Ipreken fan
bun prestige op hUlme rigene ol,derne!Oingl~ n l.1 itgeoefll.·nd. E~ zijo h:er !lmhttman' n, di e \"t.'rmeenefl, dat
aIleen zg ' t pridlegie bel.·t·en ,.an pre8tig~ uiUeotlftl·
Den en 't lekcL' daarom y!':n tijd tot tij~1 te grabbelen
gooien.
't I~ W:lor 't gcbcurdet had p'A:th na Hfitwp van het
010

.'me

din~,

mfl.s:r is d t zeker ~~ene "er;,lnts 'hu'digilJg voor
tulk g~drtlg, eu zal d,=, Rellidont ,an Bezoekie ala bij

er van hoort, dien flspirtlnt-k ontrolcur, die tieh .an• telt aleof hij in .1 ziju I·wi.tzo.ken z~ker is van den
zadeJijken t!ttlun fUn zijn onmidd91lijken chef, z-'ker
weI op ee·ne ~ea " hikte ma ~ i~r terechtwijzell.
Gt B~hiedt dit deL 11an is Ie voorzien, d14t er nog
e DS fBitelijllcd e n zull9n pllllltB bebben, Wa31'van de
afloop door ieder verstl\ndig f n weldenkend meD8ch
weI eens belre '.1 rd k(lu WOrdp.IJ.

SOLO, D., ketjoeparlij, die, zoo&!s men z~ide, in
den nacbt van ) 7 op 18 dez er (bij geltlgenhe-id van
ten d8t!I!r~ceptie bij den Naido.ot iu bet Cbinollc Gt'
kamp alhier plaai·. tun hebbon). Bcbijnt verijdeld t.
Zijll, altnane de f.;Oyere moeten nog alwos komen,
Bovenetaauda is gegrond op eeQ. berigt der heerpn
ketjoe'd, die 3 a· 4 9-ngen f6 0r gemeltlen datum aan
oen drietal C1linelen in bet kftmp gelllchre\'ell httddeD,
dnt zij in die n r:a chh van 17 op 18 hem met eon be·
.r.oek zouden \'ereeren. De brieven r;ijll in handeD TaD
de politi a, maar de 8I;brij"~f8 blijveo nog IIleeds ou,
bekeod .•- ITeef•. men hier met. e.n ge'beid of een
ern . tige r.;D.fl.k t.eo mnkel.'r iii do IdeuW"sgierige fra3 g
.ao den. dag. 00. dunkt dat tUlk. weI gam.end k.n
wezeD, yooral 'tIe \\ ij in II \lJJHcrking 16U1en, dllt OU~
der de dr~e Led:reigde Cb.;neton zich cdn badndt. die
ala de groctste wo ekeraar \' on Slll" b ek l:Hld staat, 8::'1
die ledcrt jl1re o t <!e d" menigeen , 'ooral Javanen, diep
ongelukkig gemaskt heeft. - Vo lgcna gt-rurhten zou
de ber..de uit 200 man bestall-D b ~ b ';e o en zlluden in
den 17en de zer 4 p~r80nfn r.ijn
opgev8t, wanrV"UD 2 mat timmerroAD! ~ en de ande
ran mt·t hakbijlan gewaptlod waren . -- .\1~ll Wrlet lilt
niet wat er geb~ur c n lUll).; ~'elligt ia hier nitele! geen
af81e-. Ondert.uschcn hFbbe-n de bl:" trokken personen
&-loh goed voonien \"'8n wape!!! , in OfW'8chtir g fon de
dingen, die komen ~ fJllen.
dt:n loten av cwd

fRO

net gr.bekt"e.t

be~ft

deo 200n jt. plaato [l.bad ·
Erg druk is het niet. gewe.:!t u&aar dltm8s1 tocb g aaDimeerd, 1.mmf1r eebter, dat reed. bij ,Ie iD.tdlling
f:.lIt de eer.ste toast door den re .ident om Eagen 0'8r
Javs, een ged~.e:te d10rvan gebeel onferW8chts z"ich
J

gevoelen deed in den venn \ an regendrupp Is, zoodat
eenigelJ:, om geen Lat pak 01' t.e IOQpeD, t-j m-dd en der
1

nengde itieb e uiJ;ege wije oaD bet gezellllchop onltrokkeL

• hebben. - ODder de geooodigden bevond ticb olk det
majoor titutair Ben Beaauw Tjo n vee ~amar"D~. die
,66r de feestoeugde bereid a cen TriendE cbajJpelijk OLtu
baal genote-a had, en die met zijo. brillant.en ring 'an
buitengewoDe gr.)otte (-u zijn rijkelija. met diaml1nteo
',ereierd medllilloD, de andl?:ren 1 in leker opzigt' over·

Ichitte,de -

Bij die geiegenaeid

100ft

men elkaar

toegeflu:!terd hebben, boe de SamBl"aDge:ehe Nllbl1 b.
om zljn verloren titel te herkrijgen , een tonne goud ...

had ten off. r g.br>gt.
E~n gE'rucht uit ~am .n8Dg iii dete r dageD l!.&8r bier
o,ergewaaid. Men wil W'eten, dtlt na
beachuldi·

de

ging van Mr . ·d . H. legen dan ••• iBtent'reBident , .
d. p. de •• zich bij den oBi':;er v j. ver':oegd .ou b.b·
ben om

aan tune ontevredenbeiJ dtlarover lucht te
Dat dienleog•• olge Mr . d. R. over d••• ak
tijn ond e'hoDdeD 1 waal'op hij met zijn 8L,he p go
teekende bewijsstukken voor den dag komt!nde dt1JD

, ge,en.
Z,)U

A. R. een 1•• lyire figuur ' ''u b.bbeD d·,e., .Ia.... Dat
to.D later de A. R. bij den dli,:ier terukwam om te
nagf'n of meD al werk van dd zaak gemaakt had. de
off. d.. ro!' geantwoord moet behben , d.t .11.0 togen
oem getui r if.', en dat hij .... ijs tou doen om in do l,sak

e beru oten, - Het SamarangBehe pubHek moet daar
bij .ooropelu hebben. dat de pretj e.uit1eeler de koue
op den kop • u krij~eD.
~Nog ferba.alt
met op~igt (ot

deade regenl ,olgeloopen'~ lijn,lietg.endon rijand
reel werk ,eranbafte en hem: bjjtroape • . dead .arhni·
'.D, ~oa1. ,ali . nit ·Kaijoe·Lobd"idetijk 'igtbaarwlII
:~u;. ~:~ijd:ljp~!:;/KadlJ·~:e.I1.:~":~t~.I:;b:otr,wnakrni.ro'!:
der zeer, gelukkig BlUIgebragte I.boten. bam met. ,er,
lie. nit elkaDd.·. joeg.
Eonige op· beden nit de XXII mookima terugk...
r.Lde .pionnen bebben het berigt ov ..rgebragt, dat
b.t in den ·laal.ten tijd niet de bewoeer. d.r III
moekima .an d.' . ~agie der XXVI 10 • .kim. lijn,. die
onoe poo~n in de Zuid· 008ter lini.. be.tok<pl, maar
oilslui'end Heden der XXII mo.kims. .....rvan ,iob
ongeveer 100 in de II[ moekim. opbondeo, wdlker

ATJEH.
Air';" het journaal. fan den Milit,ireo to:J'·60B 0.,i6len b.,elb.bber to Alj.b, loop.nda van 80 Septembo.
tot 7 Ootober 1876, wordt. hot volgende ontieend:
Verfo]gvan 30 September. Van nit Boeki!;.Daroe
wern~n des mo:geDII,_ T,mstreeka 11 nur, voorwnartd
.nn de 'Ieof 'an mit.roen hoog in bet gebergto. twee
gr.;v(e vuren gezier<
'~r: den omtrek danl'fan oowoaen
Z"i~h ef!O achttal . Atjehets.
0
E8nig~ gr.n.~~n waren ~·oldoeDde: om die O\t\f} eChell
te l'erjageD >
1 Octob~r . Van. de . posten C.ec n nieuws.
2 O.tober.: A... d. veroterkioge n in de kampen ',randell van lij 2c be:lr, fD Anabat~ be·e ft de vijand I.ijllt't· werkzaamhadeo bor\at.
De ,60r · die- v~reterkingen . in de a_wah gegra\'&D
.ch·i.tknileD to lo.pgrto ••v, ."bVnen door do aanbou·

Boo..

I

tk:~~~'(~~~a;~), d';,,!an;r~~;t·er~:~!er1;~:li. en

terngkeerend tran.port ••g in den raDd .an bet beoge
.truikgewBs nabij de brug von Gitji.1 ± 7 met. kl.·
wanga gewapeudo Atjebers.
Noonwelij,," h.d meDlten go.ien. of .ij .erdweDen
in .let .trnikgewaa.
Nadat een1ge eohoten waren gelod, werd bet tar·
rein tot or ongoveer 250 pa.Ben 'an d.n weg door
.oebt en .ond m.n nieto. De gering••terkta .an bet
~r::r:~:~~n~iet niet toe, om het terrein verde" te
3 Olltober. Bij den vijond .chijnt de gisteren w••r'

Door u~n Direkteur 'an Bionenbn.l.cb Be.tuur is
BIJ BET BO "CBWEZEN OPJAVA EN MADURA
.'NO""V,
~ut opzi.u.r.Jer tweed. kl&s••• W . Built, laatstelijk
0p.,ener der derde kl .... by bet bo.ebwazen, tban.

genomen en uiteengeja.agde

:~~~. Echter

,erhui~iDg

voortgezet t.
werkT.aam

meer butten bereik van ODS

;tifil:gv:'~~!:ki~~::ag::~r~l,verig

In de wel!lteJijke randen 'an du

kawpi,)Dg Ewpeh-

door den vijund aan

;!;;~:~. m~~e~P d::d~~ ;'i~e:~:' ~~~t;:,o;;:v~~;
hevige atvrtregen" van de ver:oopen 2 X 24 um", be.

go!

langr-ijk gez\Vollon Zijfl.
D. commnuicati. tnssohen Koero.g.Bab. en Bookit·
S6bocn ie di entl!nge volge bijna ,-er:·roken In de ZuidOost·er·liuie Stl80 de aliwaLs fOD£' en acbter die linie
bijns gsheel oodar wat~r. De Kot)rocng-Daroe en de

Atjeh·rivier zijn nog buiten h.r. Govers getreden;
storm ell rukwinden hobben hier eu d.. r •• el,cbad.
aan d~ gebouwen toegebragt.
Eeoige bevritJnde Atjeb~r8 uit de IV mo~kims, die J

m.t rijst bel "den . . .n OIeb·leh terugko.rden. word.n
in de kloot 'I"ftn 8erodo"an door eenige marAudeura
ovenallen.
Eene onmiddt'l1ijk. daarop uitgezonden palrouille
!telde zich in binderlaag en hIla het gaJuk oen 8 ta1.
persollen gUYl'Dgen te nemen. dia 1"0 het Civi"le

Bestu ..r .ij" overgogovon.

:iaa:a:~7::dde D~:t.fel:~nP~I.inDgd'edo.thobnitj.eas"t'r',O :Jb:aJ.nBitgmzea!
v.

I:!

!::e:~~e:a;~ ~:!e~:!a;~:gde!a:o!~ye:lt:r:o::~:~r
bet beheer Ov~r let bOl!<:bdistrikt Toebau _ HOflj'lnegoro.

bet jourllaal dar agereude kolunnel!l.
1 Oktober. Gednrende den nacbt wa. de vijaod

rn.tig. De kOlJJp'"gnie •• 0 beL reglerbalf 9. botoillon

to

en

v~oeg€r
Moeeapi, Ko ta.Badja-Bedii
PecnDjoeng,
:~~r!~~te:~n wile a1\ng~korneb, betJ:ft do benteng a)bi~r

. Werd voortgegaan met het oprigten der gebouwell
10 de benteng, met ~et ope-nkappen fan het terr8in
en werd een be~in gemaskt met het kuppen van eenen wag naRr Kwala Gigieng.
De Militaird en Civinle Bevelhebber be~'Jekt IftRttlt.

d08:;:1\~;get. Hegent~~b&ppeu zijn

Tol eeroten kl.rk op bet as.i.teut residentie·kantoor

~. ~.:l.r~t-~~ ,.en\.grj~~lr ~~, dt'llb l:~d~flR~ ~~dll~'

;.

M'ang'oen~cdj:,n,~~ le 'l':t·j:-dr"jl~~ k~el'~e op h:t Il~~~:teon~
t
t lI.!
r
'fli
b"
den l"nd:a:~t :l:r,ul.r: J . "~~i);~r:~~:a'd!~\"M~o;e~1 d~: be~
re.idenli·

trekkiug lteHeed b ~ ab e de to Gar Je t,.
Door dell Gouferneur van Sumat'raJa W el!ltaust 'Ii:
BIJ DE PLA \ TSELIJI(l!: INLAN !)SCIIE SOflOOL.
KO;l:!ilf[8 '; I~ TE PALE\iB.ilJA]I;
ONT'L.A.Gy'~:
Wegons fedr"k, ~er"oJ , flo'S lid de kontroleur der
eerst. kl •••• bij h. t bifiuonl.ndseh be.tnu,. J. 1.

Nrteff, onder do.ukb tuiging ,'our d~ cloor bem ~18 zoo
danig beweli..\n dien,teJi.
liE Ol'Jl.D;

1\.t lid, de. ::f.Hlholc ur dar tweede .kl1t.f1II ~ bij ht"t hi!,·
nenlandst.!h b~lnuu !' aldSIlT, A. H. Weak..
BES1'UUH OiTER VREEMDE OOSTERLINGEK.
BES{lXMD .

Tot luit"not dcr o~; oe.en Le T • .,rlj oog'Po.,,, Cor.
de.linS( Doli, res dentie OMtk",t .an Sumo ... ) Tj ia
Djoe JiD, lu,nde111nr alull8r.

J~~pur'-("J.ll~~:HtE,!:~ln Oo .. log~
.Op ven!)e~, .eervol, \·rm zune betrekk:ing VAU rr,ilitalr teven!:l clYlel be velhebber t-e Atjeh, da generaalmljoor G. B. }"'. Wigge!"B vau KeI'cbem ; onder dank·
betui ging l"'vor de in dio Ldrekking bewete D diensten.

morgen zaer
ouguDl!ltig gowordeDj 8snboudeudt' ZW8r~ regen.
De gewodheidstoee.taud der troepeo werd door den
officier \'Sn gezoudheid in de lsstste dagen als .au r

TotmiJi~8ir tereDS civieL bev~ihebber te Atj ",hJ de
generAal WljOlJl A. J. E. Dio montJ thane cbef '8 1 de
lIde afdee-Iirg "RD hft. depSTtem.ent van Oorlog. Tot
cbef van de lIt afdt'eliDg V.l!l lIet departement ,..an
OorloJI de g~IH~raal - Q)ajQor G·. B F. 'Vi g~e :,,!!. H:Ln

ongnuetig beoehouwd; het anntal , 'eke" n.enll band

Kerch' m.

Det weder hleof .teed. teOr ongIlD.tig.
;) Oktobur. Werd Toortgegaan met detel Me ""I·k .

Tot eeraten luitensllt kwarti,'rmeest': " r bij Je militaire
adminiatr&tie, du tweedd Init~J;13nt-kwarti~ l' m{'leiter P.

A" lung.

SCil EE~ son ERr ~ H'I' EN.

d.t de be. tting met geru tbeid aldaar kon werden

SAMARANG.

order uitgevaardigd, dat de
volgendeu da g naar Kt)tta-

]la,ij. zoudon terngkeeren.
Ve gezond l; eideto6stand werd meer en me~r ougUDbtig.
De wecrag6:. al;e ldbeid was even ongoQ&tig ala de f~
rige dagen.
4 C\.tober. ' Ii Morgen! om 6'J/-i UUr marcheerdell
dlJ drie kolonn 8 '&:0 Klldjl"le of eo kwamen t~12 ilur

t. Kotbt·Radja .an; het ovortrekk.u der bruggen bij
Pakan Kroeng·TJoet en Lamora Ioverde zeer "eol bezwaar op vaor de ariillerie.

Ook de ma .. ch van TODga·Noord na .. Kotta-Radj.
leverde vele moeijelgkheden op, dur bet geheel.. ter.

of

rl!in (aawab)
groutendeeJa tot 11/'J foet onder "at.er
t! !;'lll,i of ill W"ire moO. ·erp .1e!t'1l " '& S beri!Cl1apen.

5 Oktober. 'l'enge rolge de< BtortregeDI i. de wat"rstand op heden overal nog hooger.
. De ~oeroeng. D8roe en de Atjeh&riviH ~ijD nog
Dlet bUlteo hue oevers. De lr.ommunikatie ia tQt dUI
ferre nog nergene verbroken.
Maatregelen tijn getr. ffen om. .oodr. hat water
nog tw •• dnim rij.t. de dekplanken der br·ug over de
Atjeh·r:,ier bij Panteh Perak weg t. nemen.
10 de niaow beveBtigde Noord Ooater linie liet de
vijand nietB van l ich booren

6 Oktober. In d. ofg<loopen 2-1 ureu regende bet
winder b.evig. De wDt~n:and dfjr ri dEll'cn i8 dienlen.
gevolge heden e J D weinig laJ1'er.
7 Oktob~r_ Voor tOOferre °zulkll bedeu morgen in
den krato'l is W'Ul' te camen, 8trOO U; t bet regenwAtH
uit de dllata met k~acbt lange do ri,ieren "oar Z&~.
In de Koe reenJ-D"roe- en de Atjeb ri,ier is dien"
tengevolge veel sttoom. Ret p-JiI d it"r ri vieren is be-

langrijk vermi , dord
Gedurende de

'III.

fge h: open 24

Ureo viel er weinig

reg-en.
Choler4:bclpitaal I_dig.
D o' ""rentegeu ,e}e koortl!t igeh cn buikzie.ken.
(J [I.)

Besluiten en Benoemingen.
Door den )fiuiater van Kolonicu is bet ,erlof nnar
Nederland v~rlt!end aan de,1 kapit~iD d~r infanterie
W, J, Haack 'an dur Go,e. kracbtene mogtiging de.
Koninge. ver1eng{l "f" or d ~n tijd van fes munden.

CIVIEL DEPARTE '\JEN ' J·.
ONULo\QIl!(:

Eervol t uit t.ijlle bctMkJriJlg, wegefl8 z;iekte, de k()m.
miel' op het Tt's hlenne-buTP3U te Ben !~ ..k8Ii8:J teveLI!I
funger-end baYdnmpestt!'r aldnar F. A. Betnmelmann.

Ee.. ol. nit '.land. dienst, met beboud .an rPgt op
peIlsl0en} de geweter. kl{'rk bij. bet k(\lIegie
A . W. A-bI'8~Btn' .

\'nll

bt)~,

d~1 mee!lt{'r'::' D teo BatllTia

Tot kammie. or bet· re.identie·bu, eou to .so.g'ali.
(O""tkUllt •• n SlImatra), te.enB lung. rend bavonm ••• ,
ter aldaar, d. eerot. klerk op dat bur.ou G, F .
Scbmidh&mer. Tot .d ·l!rde.n kommies bij Ret departemoLt
van nnaneien, de ee...t6 klerk 1. W . T. 'an der' T.lr
Tot kommiel der dt-rJe iI.sie bij tie pOlt- en lelc ..
IIrufdieDlt, do adj1lllkl-kommi.s V. Darrio.rore.

tot le luitensnts Meyor; Janssen; Sol; Vel'Dien

~~~S~f~r i::~;.c~O:i;~~n:r~ :;~~!j :::~::j~~! :::~~i
jSI'::'E~a~O:e~V:!~~o~e~~ ~p vJ~:Ad;;ill!~;_
W ~I~NSIOBN

'8n twe&

VERLEEND: .an den pakhui.mOOlte.

BENOBMD; tot Ridder Vll ll den NederlandBOben
L eeuw j de Dirige:"'snd offichr ~an gezondbeid do

Le.n .. ; tot Groot Offic:er 'an d. Rikeolrroon Andree
Will"nei tot Offioior Broodgee't en van Sohreveo.
DELIE 24 DEZER
M 6'.'rouw Ln~mann en 2 kinderen Eijn don 17ep.
de onderneming fhengeidiaki vermGora.
De heor Luhmann en een Engah;cbe opzienef Kijn

de~er op

gewond .
•
De hoop op b.r.tel ie nog niet tok••
De dade", zijn 4 gajo",,; doch mee.tel kampong.olk.
Hr echijot particuliere wraakneming in bet Ipel

te ZUfl, een Maleijer 'Werd door den h6~r Luhmann
gC3chopt en or il!l ook kweetie .over betaling voor het

kappon .an een bosch.
Een onmiddelijk ondenoe, in loco i. gebondon en
bet ocbijnt zUn er ge.De politieke bewoogredenen.
30 beklllngden zijn eergieteren n~ar L!boeBn Delie op .
geb,.gt die tot .tukken van o•• rtoiging hebbend. "" ,
Fen. en kleeding.tukken.
Het moorendeel hunnor .ijn door R,v.ning on bet
kind .. n Luhmann berkcnd on tulleD roor d. ropat
<00

terogtataan.

ADVERTENTttN.

t~r Aile?' Allerlaatste ~J

Paarrden- Vendutie.
I'ron Sandel wood paarden.

ilE\,ORDtlRD:

zaswbeden a18 gisteren.
Datu de bentellg te Kadjo-~ iu IOO'er voltooid W88,
Clchterge Bteu, word dd
8,r;ercndt! kolonnes den

BEVOBDERD: tot Luitevant Kolonal J.lt••· · tut
majoor B~wier; tot kap.iteinl Hamel; de Vogel;' Bu~
~~~:; e~C~:f~~':,';j~; Bapl,.I; de Bruijn; Buhnltz; '1'ram·

:B~l(aElfIl:

gonoentden post.
De wf6rsgestehiheid is .i ods heJen

over hand toe
2 Oktuber. Werd vuortgegaan wet de.olfde .... tkz8J.mheden all! giateren .

;~:.~. d~~l::n~~~;ijze~ij t:eBa:.~~:rs:::eD~.n

Egmond;
OVERGEPLAATST : D.or Bezoeki. de ho~fd.
ing.nieur Moat.
BBNOEMD: tot bntooreber der 6. klaooe by de
t"legrof e BI...ing; tot adjunct kommie.en Zimmer;
'an · Dulken; Wolrab.; B.kker en fBn Loon; tot hoofd
::n."eemde oOlterLingan te B.t•• ia Djapar Bin 81e·

Menno en van den BraDdeler_

GOt!DCUr;\IXD;

dat dOQr del: Rt'.sirieot

I

.' B ,E. ,'N'O :It .M.'t . N .GE.· ·.N
.. '., . . EN
.. Z,
.. . .
.
:mmVOLONT!2SVEN: als lid ,ande ·kDm";ih!';.·
to~ ondercoe.k naar de Bra"denwijiJ.J)&ai de ombtenuw
BdBking, EMD "
. .
NO . ,.. ·tot lee.... 'bij bet 'G ijrnnuinm to Ba·
ta.ia ReiJlige..; tot notari. Herklott: tot adjllDet
landmeter Eebeng. ~D Ada.;
.•
'.
tot ond~r.chont te Samarang Se"lIotor,,; tot 28
ko.mmie. bll de rekenhmer Franlll; tot 8e kOlDmie.
StIch; t~t kontrole.. der 2e kl •••• op 10,a Wgnmalen;
tot aep"rant kontrolenr Dsak.
. tot kommie. t~ Ajcrb.angie. Laarbuia; to Padang
S~dcmpoean Goml.; te Slboga RoO; tot hoord i.nge.

"

bet b.heer over het :~,~c.~~~~~i.~~ Tegal- Pekaloogan.
VHn de re&identi~ Tegal naar de reaidentie llem
bang, de 0p.leDer der tweed. kla•• e H. de Jon.h

Ver~'olg van

I,et de pacnt betref., .en nieuw. regeliog in bet I.·
te gronden en van dke pike! koffy f 6. - te trek ·
. ken. - Dat z"lk. ec-n aardig .,mm.tje .. I boloop., n.
, b.hoef~ natuurlijk geen betoog.

•
.:rot kontroleurder .eer4te kJ~~,dEtkoQlrolelU'8.ier .1
tweede kla•• e, 1.
en M,a. Dailn"nborgb. Tot
ko~trole.ur de. w"aae k'ao.e~ de ambten.." ,op none
aktlVeto,t ·l. F, . Kooman •. Iaalatelijk die betreklring be.
kleed b.bb.Lde.
·
\
'AI~ op.igter.m.cbiui:tb;d':"'dieno~ der .taate.pocl';
...gen op lava, W . B .•an Garrel, daRrtoo go.told ter !
b.,obikki"g van d. Indi •• he regering .
i
Tl, ••w. B.....:
Met d.e .. aarn.ming de, funktien .an ...d.Qkaat·ge·
nerul b~ hot booggeregt' hof •• n Ned.rlandocb·II die,

bei'!~ino;' .e:~ ':~I:n~~= .~~:~~t:r::;ron[jempit

men .. Ibier, dat prine -'<faQgko~ NegJrl),
de verienging fa ') Le ur, ,oor zoo fer

fsn 7al roepeD, door den pachtlobat op de producli~

'1.BIJ
BET BINNENL\NDBoR BBTUlrR OP DB
BEZI'I'TiNGIiN IIUHRN JAVA BN MADORA

Op \Voensdag den 1en en Donderdag den 2en November!
.ulleo

4' Co.

SO ES1J1 A1V

j .Mn ge6omen Bchepeli.
.l'\oJ. "tuQ ner Pri UB !1 ~IIlTiddrj gM'iig"fuli'!rJ6f BlI'Si
ViU-, SOer&biijll .
V t:'! rti'o kken Scbeptw
Ned. Iud , 6clJ()~ne!' Kim Hin H oal., ge£ag,:.eJ'der
Mo~amat bin 1\ II.UdOen!?1 llfl.!.r B:tndj ermsaing
Ned. Iud. bll,k Bal'h t MiiAolif-, ge~ag{'oe rder 8ech
Abdul Ba~hmtln 8 oJ ier, usar PrQbolingo.

eilill.!

tegc-n 2% Vendu-Salari8 verkCOpElD ,
\'oor Batayia bestemde doch bier op ons i'ei'i;oeii.g-ekete: lading beetaa.nde n3t

190 Sit.ndelwood paarden

per Bark: Osmanie gez&gro .~ rder Ss<!.h

Moh.ttmat Bin
l oeeoep.- met de m••• t. <org uitg •• ocht. latend •.
deze lading nieh te weDiwhen o,er.
1862
SOESMAN & Co,

A. '.m g l~k;Jmen Pt,;;:IIlg-ien.

Per Prins ~k:un-!er; Gri!;e1 , Voogd l nn deli Berg,
Hering., Me]- 8sl1pr Kolocei Reich e eo!', echtg.; C. J.
B Lcenw, ecr.t ~. ClJ 2 kind: Liz:8, (t' htg. eI! 2 kind,

;~:- ~~i~e~:, ~~~~~.~~' ~~p:t~:~~c r~i~~~~:~~~? ~~~~d-

Groote Tokovendutie
op 'Vriidag den 3 Nov.,
.an

Verdicr Z. M. troepen an
Inlandera on A:rt! bier~n .

b&&n€llingeD,

ur.iLEzen;

DATA"I!..
Y ertrokken · Pa~eagien
up den 28:!ien O~tober .
Naar .iZ.funbk, p.ar e.too0l8:: hip Gou HrnS ul"' Ge::.~r~& [
LoudoD,_ gaz. de Hart., m e~ r~ il.W Weber eu 2 kinderen ,
-40 ll1L mi litairen; naar R iDUW; de heer VOllenhoven)
1 Enrop., 4 Inl 'f1i iitairen; vaar Si-flgapore, de het'ten
Geijkems 1 Boeck. lferari fln 1 vo!geliu g, 8 Cbine:r;en ,
10 idand~t8j 3 nurop. B(.' hepelingenj uanr Bengkalis
resident S. Lo~ke!' de Bruijt;e;: nsa,r Edi l Europ.
oudei"oflbier, 3 Ellrop. eo ..1 inL milihiren; n ii ar Pinang
do heeren do Eu on W . .ch n."ld; n.llar Atjeh J ge~eraal
maj 'Rlr Di~lm)flt, ot. d e ri tt tend""t Kl>",el . '" officieten,
26 Eurup. o~ dut:ffi. cit'.ren. 1 8ergp-B-:t t der mar·ni.na,
177 Europ. en I J 4 in!. .ndHiairen. 121 nij l! kocHes.
16 frouwen en kio dt~ tenl 2 dieIlstp.arden, 70 pik.Qlpaarden.
Ncar Te1(,K: Bet.}ng. Benko~len en Pndaug, per
stoomlChip Gou.Yero eur-G ,· ner•.u:Ll ~Hjer, get<. Fl'tlutlen,
de ileeren J. KU Z B I 8chreijoer, echtgenoot en 1 kind.
Mejufvrou,;\' Hagrateijn, .llltjoar Ktl.t, l~ J ll i t~llant8 'an
BU3m, ec Cattm i U8, :! Eurilp. ouder"m. .dt'. -,, 16
Euro ., 11 iul militaireD, S schepelingcn , 105 \'eroordeelden.

TELECRAMMEN.
VolgoDB een .lhie-r onhangen part.iknHer

t~l~gr!) m

Jato _ 8 Oct\lb':' r~ was;
KorEu. ~fiddenprLj. dor vc-iling van ,Ie
N . H. ~.
/ 50'/,.
~·1:II:·Ba No_ \>~i".rt i eu / 30'J/ 1 •
J~[~lill) Prim ~ qualiteit f 6,
uit

Am6t~rdlru,

E'\tavia dd. beden .
A .\NGl-] KOll ~ N:

bet Ncd . . s.:hip Jedo un Hong.
kQng, h<t AlOe.. Sc~ip Batti. ~. R'"qa .IUI R,oPiate; bet Z"".• e<!.ohe Schip Chrislioc fau Pada!lg,
.HIJEIt GErA9~E S IlD: h.t Bng. '''hip PriDef"
Luu~ ,~ .-aD Lin~rpCJOl lIear Bat&lia, bet A.rotlri •. Ie.hip
T~I~w'" F!:etibtJr h ll Ne'lf-York nhf' ~ oerab •.ja >

~e.dladlild e Gv£de;;8" ~

SuikclJ' en Koffij.

1111ca, Mej. ;\.h YJ L e uDBsn,
H02

SOESMAN en Co.

Am la permission de Jlr, Ie l:esidenl.

Mardi 31 Octobre 1876,
1<EPBESERTATJON EX'I'RAORDiNAIB E
DONNEE PAR, LA

Troupe Franraise d' Operette,
POUR LA BENEFICE DE I1fADAME

A, VEROKEN.

PROGRAMl\1~ :
1

l'Hedtage de
Operet te Bon!I'~
JOlt eo

Ill'

n ODele,

en l acte.

p.. Mr. _t 111m. OALL,EN
- - 2- -

Galathee.
Opera OOtn.iqu l:,.\ en 2 adea.
p.roi"s d. 1, BARBIt<;R et M. OA]lHE,
IUu,iqll. ~. VICTOR MASSE.
Oo'til.\" p.. ,. Mmo "BROKEN. Mr. VERCKBN, :a...
OJ.LLEN Mr . . BERGER· DEPLA-CE.
G.HATREE .. .. .- .-.-.-.- Mme. Vercke.
PYGMALIOK. ocuipteur
Mr. Varek.n.
1I1YDAS. ricbe marchand . . Mr, C.llen.
GANIMEDRS. Eoo'..-e de Pyg·
~~l[r. Berger.Depl .....

Intellued. outre I. lr.t Ie 20"'8 acta de Galothe• .
10. ..tlr d~B , Ba .. ard,'\ ll\Uslque d' Offenbach ~ ~.DI6
~ ar Mme. Si~,JI!.
2\J. GrInd. mar~htt nupti'le dee ::&oi.I , n :&Cutee .Jar

I' orgue par Mr. Th. Birl . mall.
80. Le · p~t.lt Toe-Toe! cbaI!sonndte eb..nte.: :
)[me. Sieeon.

PBIX D' FNTJi1JE 5 FLOlUNS
OS COM!JfENCERA iI S i . ., PRECISE

par

BebitettreienGr~iteutell :
.'. , ,,,,"Wijlenden' He~ "
.
.; J

'P.J.F.<BOlJNlli,
overle'd en te OENAEANG,:' den 27 . de." 0 r,
lieven 'lietalinli of .aogiftO .tt> deon;' ,.b innen
ZES WEKEN, . ten kantoreder firma

,

'v c .t'i tuhl .·"

.

OPOPANAX

OPOPANAX
OPOPANAX

St90mv.-Maatsch.·."Nederla,nd."

EAU DBN TIFlUCE ODONTALGIQUE, Qualiliiu/ulIlparable.
01 ; ·c.iffeur~ d e \,1 lfoll;mli e Cl de. \

L1JNSAMARANG-VDRSTENLANDEN-WILLEM .1.

"t

'Comit6 van Bestuur m•• kt bekend, . dat
ingaando met den 1800n December e., ~ .
d. ~oderstaande wijziging gcbragt wordt ' in den
inhoud van de twe. eer.t•• Iinea. d.r bepalingen op
bet ' ... oer ·v.n BBSTELGOEOEREN - Offici.ela
Gid. bid •. 6 - en d.t de •• yan sf di.n datum onl·
len luideo al. voigt:
.Het tari.f i. berekoml per nederlandsch pond.
• D. d •• ,bij in centen uitgedrukte vracbt wordt
• vermeerderd met een vast bedrag van f 0.30 per
• colli.
• Voor collie, die niet moer daD
nederlandoo j,
• pond wegen, i. slecbt. j 0:30 verBchuldigd .•
Somarang,
Bet Comita van Bestuur,
31 October 1876.
OLT1\U.NS.
1919.
POOL.

MAANDilLIJKSCll~

GERIWELDl!

Heeren Modemagaiijn.

RET STOOi\ISOHIP

Neemt nile bestelling\ln aan tegell 2ee1' billijke
prijzen.
1909

II odjongschc llankctbak kcr'ij

PRINS ALEXANDER,

Dagel~iks

.

Gcz3gvoerd t:.r DUIJS,
.vertrekt den l en Novemb e r s . s., des mMgens t~n
8 ure n1l.Rr Batavia, BillitQn! Pontinnnk, Si n gknwu ng
via Peknlongan. Tagal (n Cheribon.
De Ag lm t-eTI~
1912
Me. NmLL ell Ct).

Versche Bot e r 1e t t e r s
en

St. N icolaas ge bak.
.f. J. VAN RillJV 15N.

170 2

Ilnport-Handel

PRINS HENDRIK,
Konlln.ndant l,f. C, DRA.AT,

~~jEl;~~!.::i!:;;~;:~~;,:;;~~; ;;:;

Ned" Ind. Sty. Mij.

Mevrouw G, II. PL!JNAER

r c k.

de l~- ~~~~ naehL eu lr:t-isnge g'.!lievc men t ieL te wen-

Ret Stoomschip

1828

beveeJ t. zich VOOl't.durend ntlll. voor het.

de .Agenlen,
1 . DAKNDELS en Co.
Batavia, Sa.marang, Soerabaia

L'EVElmN EN OPM.AKEN

vau

Compleete IJl'lliJstoilellell,
Bnl-, \\' andel-, Reis- ell GeldecdeCostumes.

Oelost ex Uelebes :
1 5 3.-

I( illder-e()~tuliles

200.250.ui !

in blikken van 5 pond.
WERMUTH.

zuivere oD vervnlschte Dedo.k,
R~.eedB

voorb nnde o bij
19lG

WERMUl'ff.

;nBt~~~!:'t~~nd:~or be;:~e~18z~:~ ::nr:~~r!~!

Dc
'fan aile Boorten van machinerion.

Conaolo.
1886

S a .n

Il I

n e

K OffimAndan t

D8&r R l) tteruam

1 ,'1 4

::-~. : ..

: ..

\'"ertrL~kkeD.

Lading wordt aau genomeu "f"OOr bijnn !llle h a yeD8
in Europa, wARrroor dir€cte Cll~lIOI3i3 e JlleDte D worden
afgegeven .
Vo!)r vrac.ht en paesage gdie\"e m pn zich te wen·

den tot
188i

..Eene lJJeuwe .8orteriQg

do Agenten

1~

• 60.
• 18.
• 25.
•
• 25.
KAliTHAUB en Co

BAZAR.

Holloway'S Medicijn€n

Forster Ale en Telloent's
p 0 R 'I' E H B 1 E H,

HOLLOWAY'S .PJLL'EN.EN Z.!LF. G e 'f8sr!ijke Diarrhee. - De oouaken de ~ cr venwaklrende zL· kte zoo

MYLORD.
1890

B.. KAR'l'.B AUS en Co.

Bazar

,
.I{ o. c' J< " e s. f'
•

vereehillend, en de WijlO6 barer aan"fallen zoo verllDderlijk z~ndef geven een voldoende rcdcn van het be-

langrijk ....ntal harer .Iagtolf.r.. Oqder Holloway"
behandeling, al is de ooraa.k de.er .iekt. in dn iaterniB gahnld ...1 de uitslag evon gun.tig .ijn, bebij
01) maag, . de It:\\"tr of ileinere ingewat:den de. z.etel

C.vita. tligareo eil Manilla Hab,no'. DO 1
B.KARTIJAUBeD C;. ·

~~.;~

:ij"r.;:~1 ;i~c i~ ~ ~1 .~;.

per reis.

.

go~de.

\V<'Btw:I:..rt s nJ.n B i1ll3 ~ij u gelegeTl 1 zoodat 'an Bole·
l en!; ll!l. •.!.r iJ;~l'\'\'In (it:ZI:IJ',i t;l p r.ij;~":l1 . 5 d.itltlll ;ii~1l'i u;c ) au..

Soe;abniju D aM D arw in eo cmgekeerd. 0.r:ntrent de
passage en \'rae ht r rij'len der tu s8cben gelegen ha,.ene
~~;~rlit;g be-hoort uJz onderlijk te worden overeengeko.

Agcnt. n te Soerabaija,
de Inter" .tionale Crediet eo Han dol.·
vereeniging ,Rotterda'w. .:.

Ageoten te Palmeraton:
de H eeren M. J. SOLOMOX & Co.
D e BG e kh o ud' er,
1'. C. L . HARTOG.

Vertrok van he t st-ooIDi! drip '1Egerou l'l , gez. F. P OT~
\·ia BoleleDg. A. rllp(lllll ;: ~ B ima en Koppang ' naar P r. rt
Darwin. - Vertrek van Fallllerd lon naar S~rabalja
15 No,emb~!' 11. s. vla Rott i, Bitua ~:n BO'elsug1
.P8.S3 ~ ge en dOC.r H8Cbt DSBr C ()Okt-OWD, Newcalrtle.
Srdnay, .M elbnurne (l" n Ad ellli.!e · per AJ;s~r:8li8eb e
Ii ustetoomerl'J kum:;en uti de Ag enten worden beapro.

ken.

(1 86!)

ONDEKl'ROUWD,
F . C. N. VAN HENGEl,
A. A. BEETS.
D e m a k, 28 October 1876.

19(1;

van de r:iekt e l ~IWD.nt zijne :pillen met. . o(1.rdeel
.-: ingenQmon, .e n sijn zdf goed op de zijden der OU-

O\·e;~~;;T~t~ ~t~~;~~:N~~~~r YA~

d..buik ioge .... e.cD, beteugelen de .welling der
'. bloedvaten en legelen iedere lTl'keerde 1V(>rk-~rig,
'. lI'uruit die 001: ont.taa~. .Beide middeleL. we'ra-en

Amba!8'1r&, 27 October.

:
I:~~e,,:k;~'::I~gh~~:t:;i;~i::~b::h~~~·~.:~ij~:j::
•.

g
.. geaonde
Bf."'.l.eid
. i.£..g, ,'au
.",tuu.
C" en
b.U.itenopo
..rig.OIO." Zalf
in .
DOOl'j..
1'ill.n
f rJ.ijk
1. .C
f ....a.
f 5. Potjes
..n f 1. f ·3. 60 f 5.
.
Ch.ribon W . C!LISTANS & Co. Tag.t A . J; "an

I..
I:.

p'" nl
. -IT...e~
'· S·,· " p".
. · f:";~'
derv.o....OR. ...T..,.P.•. k.al.ongan
.... ..w..'E
... 'HA..N
.T.A.'.SoI. ". ARl'ii.~OL
. .D
!~J~~~~o··\~. l"IDCeSS0S,
. 'O:> ~~~~A1>~~'S~!~::gJGJ'ETS;~~~·,~~~::
. DB GROOT KOL}'}' onCo: WANN c.E, G. C, T.
1887

:

Soe.fll.bttija J 19 October 1 8 76 .

EU'ZIERB.

Eeu gebrnikte zeer solitl e en rnime

•

.

irJu Pl.I' re en
I:'
P

3 Nov. 1876, des voormiddags ten 10 me.

Jouvin Handechoenen inalle Nos.

Bazar.

1:)

J

le(ten.
(U28)

zor~~~~~ll l.

1\10. :KEILL en Co., Samnrang.
MACL.UNE WATSO~ "11 Co., B.ta"i •.
FRA.:3ER EA.TON en Co.. So"rab,i •.

Hoedeo, losae Boordeo in groote 8ortering, groote
keuze van Das::1ell, witte en gekleurde H emden, r!'oi·
letartikeleo, &L uijerwark, l-'ariuwerie J een grooL
asaortiment Odeur. 1 qualite it voor Dames (uit het
. M.!lgazijn du Louvre) eelle kl eine eolIectie Peignoirs
V~ll lijnwaad en percales, prachtige Kammen, l!'aniai.ie artikeleo, Oeintuura, Collier., Parure., Bracs-·

dag van

.

n g e . L a r i e fI e k:~ss~ f l~(?2e klailsa f 100l~ ~ tour_ .. 'I 2;)0 . -- .
R s tou(. ]87.50
. " lJU en Bw r lU ~f;gr €' pen f :2 :').meer..
I Olan ders (dek pflrilMgleril) YtJur l.ll~ne ,'oedlng zeH
8 8

Arup e.G :lu, Sumbnwa, Ko '- pang 1 Dill 'l, RuLti, Savoe,
Soem.b:,~ _z u1len, bij 8fl\'i ~fleJiDg wOrlfen aangeds!tD.Te:ken j-re ize 7.ulien bij afzonderlijke adrertentie de
te bez"eken .plnatseu word en opgegefen . BimllJ bet
~t (! 'r de dien st QD.ll!!eW el'j t~ n hH!"s~·h e u stnc.ion wordt be.
rokcnd op de he lfb 1I1't.ndlijn te .iin gelegen; De
p :1tJS;\g-1.! en \'r:lcht pr ij zen
\'oar de t U8$chen g{';}egen
plll.a tsen r egel()n zicu al'loo tl:tarmate deze ' Oost of

KRA.lIIER~ ,

.:H'clJJ.i.i 2·' 1..J-\- L~;,i~~ ~.~~

ca rst en en "ijfti eoden

l'er lo u .. :
nZwaTe
ren wordou bij gc wi gt", iigt. goederen per rnaat b".
rekend.
De tU!:1s chen ge le-gell ha rems Bali BolefeDg1 Bali

"DRENTHE~"
zai yarm Oedf'!ijK

,. HEEREN en DAMES ARTIKEL1N.

f 70.
, 60.

voor klDde""D ow wormen te verdrijve.n .
1892
B. KARTHAUS en 00.

- -- -'-.-

REl' STOO .' 1SCHIP

Uit Parijs ontvangell.

MareaU" Wijn"oo~ b.ntollende .ieken.
B. KARTHAUS en Co.
(1891)

.

- -- --

Rotterdarnsch.e 1_,loyd.

EUZLilltK.

E U ZIBR15:

ItSl

lB'
8 .dlZ d
.

0

- --

ere-I
0

~_

p

1

J. DAE.NDi.n.JS ell .Co...
Bataviu, Snmaran:.:. SLlc r1$.b atJ!L

1776

fm nache

GOEDH. OOP

1088e bladen 'loor!

o

JAUS~AUj),

op halve f1e8dchen . St~~dB voorbanden: Ooze beken..
.' d. Sjne. witte en roode P';rtwiju en. Madei!'o.
.
Voorts:

BAZAR.
38 bij 48
18
36
24 ~ 48
21 • 42
B.

verkrij gen per v.at ,·n per dozijo fl t-eschen.
12 f1 •••cbeo ........ .... .f 8. - ~n.r 9.-

bij k.isten v a n 1UUUU - t . UU-1U U.

Marmer, Oarrara,

Bull.tien

BmOA SSF..

COR'l'ADOS-.PU N TJE ~ en tONDRJ<:::>.

::; ~UUd~\,. .. :; j::' ':'::u. , ~!..:..:; ,,~::=...:.:r. : :;':.::~ ~:,~,

BURNS, Poetical wcrk . .. 2 vol
, songs en ballads. 2 yol
LONGFELLOW, Spani.b sludent. 1 "01
• Golden L egend. 1 vol
n The w8yai4~ LI1II, and
mile. standish. 1 '0]
• 'rb. song of Hiawatha. 1 wi
II
Sea;ilide and fire side. 1 vol
• Bvangeline voices etc. 1 vol
MILTON, Paradise lo.t. J! vol
" regained. 1 vol
Son'!el. , 1"lms ete. 1 ' 01
Boyenst.onde 14 daellje. in .eer gemakkelijk formaat, keurig gobonden in \' (,rg uld en 8tempelband en
govat in .ltn ', ,ijn verkrijgba.r .oor f 25bij de
boekhandel.or •.
, 1906
G. C. '1'. VAN DO.RP & Co.

&

eim~:~:~b:~ !. hie~' t;'~r:.·!~~~~'

om
Bet Bchip is uitetekend inlYeri l7t en mar t. (I.en
examtneerd O'eneesher.r.
0
0
Imformati~n te be komen bij
D e A go n ten

CIGAREN,

Net werk en spoedi{!:c aflcl'cring wordt vcrzckcrd.

eng. duim

MARGUElllTE

ig~~'~.::::~:; 18,76.

en llldll :1 \' (! rJer Jeu

elko moand.

T

VAN :MANILLA
DIRECT ONTV ANGEN:
Ie QUALlTEIT

WERMUTH.

54
48

roerk St.
T~

f 1.- per pond.

•

\'Bn PORT DARWI N.

~::e:::;:; J ~76.

'I ;

LIBERAAL
B
'..,·,' . _

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

j.

Adr• • aan bet dep ot. bij A.
Hroodbakkerij en b .)
1829'

waterpoilatoHingen. Waterpeilglazen en IliDgen, Sni}
ij,er., Batelboren, Koperenpijpeo, plat en vierkant Staal.
Moerbouten, KliDkn.gel •• Drijfriemeo van 2-6 dnim,
India Rubbers vnu 1/1.-'/. dik, Tacks patent Pak.·
king %-11/, en aile mogel ijke machiDerie·benoodigd·
heden .
R. W . DEACON & Co.
Fabriek voor etoom en andere werktuigen te
(18114)
Soerabaia.

VEHTREKDAGEN.
, lfin SOERA.BA.T.TA.

NIEUW E )[ODELLEN.

I•

CaliforniBche

1918

Ronde 'r.lel.,
do.
n
do.
Ovale do.
Wa8chhfol.

Soerabaija en Palmefston
B 1'i t s e h-Z u i d-A u s tr a l i s ehe
M a, i 1 d i e 11. s t .

monlt (wi/!/e1;or7en met ltd Ned. dil'perjj'/!.Ij((t.l'cltip

ONrl'VA.NGEN:

I

Weder ontvangen:
Chocolaad,

\'eduijg"ua:.~l'

Mi\.ANDELT.JKSCHE Ll.JN 11Isschen

naal' Ncdel'lanrl,

Geborcluurcle en effcn
1805

Boedhiradja Rijstmeel,

:rev~nI~

//&rt'r.

;:~t~~~

Linnen Dames Kragen en Mallchellell.

Meel,

Prima

Pnssag(~

Zooeven ontvangen:

Zeer fij n Californiseh

JDl7

ell Doopsldcedercn.

Toko Plijnaer.

me1i "1jt;cren schroef-, rotting' en pobterzetal.
1861

BAN 0 A.

K.piteiu ODElIf,
verlrekt Jen 2en No ve mber e. s., des morgens 8 uur
na,:u Soerabuia, P.ns8nroean. Probolingo, B~7.i -.::,e k i e,
B:tnjoewangie en Ba1ibole1ing.
D. Agenton,
Mo. NEILL e 3 00.
19 15

184;;

Pianotabourets it f 20.---

STOOIIIVAARTREEDERI.T

B (f1'On 8'loet van de B erie,

.AIslDe<le:

van Scllicdmaijel', Stuttgllrt.
1 SER APHINE (po rh tie f met koif. r)
/
1 ffARMO]l,'lUM (3 regi"t"r., 4 ocloven) •
1
id.
(3 r~g., 5 o(:tD,\' ou )
•
aIle va D mn ssic-t' Notenbo

MAiLDTENST.

fJ'ET . STOOMSOHIP '

Ned: Ind, Stoomv. Maatsch. .

J. H. SCHMIDT.

een

t, 0

kende. Aan· board be.iodt z;eheel! G~neelihe8t'.
Adrea bijDOE:REPAAL en Co'. teSamara"g on
te Batavia en So.rabaia .bY ,·· ,
1908
J. F, VAN. LEEp'WENen 00.

OPOPAN~X
OPOPA~AX

. Cnl d - G ~i!.la tn 8up cpfi n .

Voor PASSAGlh,iA.n· NFiPERLAND;wordtaan-

f:b~e~;~I;e~l~nt~(;k·~;~~s~:t':j:ni::~k~

. "' ..•. .. ••. ,. ',

S;.'l-' ~O T1: B\.1po dil"l ~. . .
P O l Y1Hln f le · s\;tp e r~ r ine
H\.l i. J,~ 8\lP Ol""!iIJi:.~.. •.•. ...• .. . . .
Co;l s lne t iq u ' J S Ul~H) l~ fi n ;...
P Ol. ldr ~ I l c.! Ri;;; ........ __ .

Ned. Ind. Spool'wegmaalschappij.

H e fu r, S

.

ll'OFOPANAX
. .. ,. , OPOPANAX
....
OP.OPANAX

E !;I.Be n ce .' •

Ea.u de T o il e tte: .'._ .

aau· den tes!;allleotairen Execoteur
Samarang,
G. L~ DORREPAAL.
den 80 October 1876.
1920

H

., PARFU MERIE.FASHIONABLE

L ,' OP;PPAN AX ."

.Dorrepaal &00.

V..AN "ORP en ~o.
en Cu.
.

u. L : DB

LYON on SOHSMAN
. ' l7-l)

g.. eden

t~n

BsstT.,

}'. W . BAUMGARTBN.
1911

ove.rle,,~, -.in d en ~nzderd,()i.D . .. an 70 .inel! .

zijneu

g ~l i~fU.e. V:d~rJ

'll'OLlllhui.tB

at.: Herr.'. P:···..,.

te

Oi!<O· A1U"~ ('

OBiS

}~. · nqU .NI~.

N smelle de ·F"m.ilie~
ADQLPHE B9<:' NIN.
1921

Ge~oega !:!; 1 .
2"7 O..~ to bfr ]-8-76 .
E :- ~i.ge keDDj9g ~.n<

J. ~n

\" ~I'~;tw~:~ r:lel~1:

.

,00; "de

,,~
G. O.T: .... UOBP" 00.

8n',il"'nU...... h.ij,--:G. C. T...... DOlU''''i'. ~

