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De plaals van den mensch
in de nattlur
PO O R
Dr. H. W. WAALEWIJN.
(Slot. )

Elk indiv iuu bu du. tot op zekere hoogle onl·
wikkeld wordeD. Hiermede bedoelen wij in geeneu
deele, dat 7.ijll verslnndsonlwikkeling met die van
den meuscb 7.on knnnen overeeukomen os lange
oeftluiog; dil is nog veel oumogelijker, dan dat
aan de mi"st outwikkelde be woo er~ van Auslrali;;
de kennis eo verst.au dsontwikkeliog werd medege.
deeld voo eeu Helmboltz of D:irwin , waDt er ba ·
stasn daarteg, bezwuren, di~ zeit:. onder de gun ·
BUgste omslandigbeden ni el dau ua eeu reeks van
duizBodtallen \'aO jaren u it deu weg zonlien g a·
rnimd ziJu . Een van deze oills tandighedeo is, dat
zelfs dan aotbropow or phen .pau de spraak ont o
breekt. Deze, zoo dikwijls a18 bet keumel'keude
ooderi3cheid tu~achen m eo2ch en dier aangewezen J
k an ecbter Die I ala zoodanig b.achouwd worden.
Beh&lve den mensch zijn _1' vele dieren, dia door·
dat za geluid voor tbrengen huona gedaohlen nan
o anderen mededeelen .
Elkeen weet dal bet gablaf
, VQn een hond niet altijd hetzelfde iB, dat het .iob
wijzigl in tooo en sterk!e na'Tmata van den gemoedstoestand dien het m oet uitdrukken: een vroo ·
lijke eo e~ wanhopige, eeo kwade eu een Smeekend e bood brengeo g eb_el audere geloiden voorl.
Onder de apen viudeu wij betzelfde. H et geschreeuw
waormede de leidaap, de a.nvoerder eener troep,
zijne volgeHngen VOor g e.a.. waarscbuwt, is zeer
duideliJk te ond e"6e beiJeo _an bet bJOrrend eu
t- :,c::~rr~ ~d ri~·1n1(l, ,l'l t hi] n'l'H.. 1r ~ WMmp.p. 1" bi_
i bezi,!
iB de orde ouder zijn onderdanen t. beulaHen door
middel van slagen en belen , waarmede de oproeI'igen voor bun tegeustand tegen zijn wettig gezsg
geksslijd worden. Van eeo . Gibbon zegt Beonett,
dat hij schl'eeuwde zooIVel ~l. bij toornig werd alB
IVsnneer iets hem aaugen.am aandeed. Brehm vermeldt met betrekkiug tat de stem van Gihbon.:
, :Mao kiioole d•• Gesch !'ei sehr gut in Noten wi.·
Jergeben. Eo begaun mit dem Grund Ion E, und
stieg dan io hal ben 'l\inen eiDe volle Oktave hilli\uf,
die chl'omalieche 'l'onleiter dUI·chhlllfelld . Del'
Grundton blieb immer horbor und dient. ala
Voucblo.g flir jede ialgoode Note . 1m Auiilteigen

FEUILLETON.
Chopin en (;eorge Sand.
door
ADOL];' SOHIRMER.
'I W.e op eeD beerlijken berfatdag van bet j •• r
een opeD) met twee prachtige paardell beI'pannen, en met ... pens vereierdo lraJ~~be op den weg

~l",,:,"\1!~'_'1\pen

'an ParijB D&ar Neullly san da linkerband bet boocb
" an Boulogne iDlIloeg en we1 die aUee, "sarlangs men

door een boecbje na.r St. Cloud gaot.
In de kaU~che zaten tw~e dames en een heer,
De allee WBB verre van eenzaam; under de 8chaduwrijke baomen, aan weerazijden. fan den rijweg,
wandelden elegante damaa en heeren, di o bunn6 rij
tuigen verlaten baduenj meet b~scbejd8ne gro~pen,
die te voet loover gekomell waroD1 bewogen zich ios-

gelijk. bier en daar lang. de paden.' Langs den .tofiigen grooteo weg ,eden eenige zware omnibllBsen;

ook 8tiotolrr.tiscbe rijtuigen en eeuvoudige hu·urkoel;.
sen r6t.eldan GABr.l turwijl ruiters daartuBBchsD

I

V.

hUDoe

paarden Jieten gaJoppeeren.
De bovenbodoelde kaJ~.he bad zicb een heele pooa
vrijlllDgzaam in 't boachje voorlbewogen, toen d.
oudaehtige beer, die met deu MIg .nlar 'den' koeteier
.at, e.n weinigop .ij over 'tportier heen boog eD
daa~a de tegenov•• ham .itlellde dames eene opmer-
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m.

4
v. m
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de~ 'fonleiter (olgten sieh die einzelnen Tone im· zelf, geholpen door teeken il e ll ge baren . ,. Deze • s taJllmen 'l.icb uu uog van steenen wel'ktnige n be·
mar langsamer, iu Absteigen aber schneller u nd
uitspraak, wan rlne de philologen, geLeel onafban·
dienen, niet ongelijk aa n ,lie welke doo r de stam '
zulelzl aueilerordentlicit rasch. Dcn Schlus. hilde te
kelijk van dnrw inistische heechonwingen, dO)f verlIlen lVeru en gebruikt, Jie Emopa voor me",.1' dao
j_deamal e in geUender Scbrei, welcher mit nller
gelijkenLle taol studi e zij n geliomen, i. met de ontbonderd eeuwell bewoonden, at omua t in Amcrib
Kraft :tu.ge~to.seu wurde. Die Regelm ~ssigkeit,
wikkelingat.heol"ie in volkomen overecnstemming,
nog voor korten tij d paalwoningen werupn n.ange·
Schnelligkeit und Sicherheit, mit welcher das 'fLier
Niels helet OOS, 0113 tIe luedme"t van hel onts taan
iroffen overeenl,om po<1e mel ,lego nen, waarvan d.
die Tooleiter herBchrie, erregte allgemeine Bewail'
del' gearticuleerde ."rook Vaal' to .tellen ap de
overblijfselell in Zwit,crlanti zij n ge vondeli.
derung. E s schien, ala ob die Ail'e Belb.t davon
\Vijze, 7.ooals Darw in die voors telt, als hij zegl:
Nog hlijft ons IeI' bespreking Dye>' het vers"Ioil
im bocb.t en Grade aufgeregt wurde; denn j ede
"Wij roogen besluiten nit een zeer algemeen voortnoschen mensch en ,li e.l· lIlet bptrrkk ing tot zed eMuskel spaou!e sich und der gaoza liiil'pe,· gerieth
komende analogi"., dat bet vermogeo am mnzikale
Jijke ontwikkeling .
~
in ziUerode Bewegung. " WeI cen bewijs .IllS, dat
tonen voor te brengen, voornamelijk \Vertl uilge.
Het 'l.edeJijk gevoel l e v~i't [nEsch en men sch en
deze diereu begrip van muzick, al is he t dao ook
oefend g eultren ue den paurtijd, en ,I.t het diende
dier J of meer lJijzondcr insseiJen lllensel! en :ltlv,
zee r rnwe, moete n bezilten.
om ver.chille ode g emoeds:landoeningen 'l.ooals lief·
een van de grootste vel'5ciJili en op; or het veri'chil
Nieltegeostaaode dit alles bewereu wij even weI
de, ijvenncbt, zegepraal nit te dl'nk k en, en oak
grooter is da n U" L wat doo}' de. spraak gevol'md
niet dat de spraak der dieran een gearticuleerde
am mcdedingers ni t te dllgen. H et door middel
wonltJ is moeielijk te zegg'?-n; in I.ijll In.ge J'P "VarmeD
zOIl wezeo , d. i. uat zij met bepaald o khnke n be·
V:lll gcorliculeel'de klankcll oahoot.en van Dlllzikale
is fcUle l' de 'l.edelijk hei d Ilij den m ensch ni pt ZGO
paalde dellkbeeldeu zoude n verbindell, en deze klan·
gel uideil kan oanleid ing g~Jeven beb liell tot hel
he"\ vel' vau die de l' aodere dieren ,·e ""ijlle}"l .
ken !lBUr uellkbeelden 7.Duuen wijzigeo. In het
onl slaan vall woorden om vel',cb illende ingewik·
de zedelijkbeid een g J'o a l veJ's"bil aaligeefl. i, J""rv"orb~jgaao bel'iuJle, ende, dat papegaaieu ell audere
kelda g~ w ned53andoeDillgen nil Ie drnki; en. 1'eo op·
O lD tluiJelijk, dllt eeu vl'ij groote mate V!ln
ve!' diereu ,lit echter ouder zekere omsl!lndigh~den wei
zichle van hel p lInt V,Ul nabootsiug \-erJientde sterke
~ tanll aontwikkeling' daal'voor ~e\.) t'fl'ete YI~ra i~cht~.
kunoen doeD, wij ten wij er nadrukkelijk op, dot
aau Jri ft opm erki ng, die nie t alleen o nz~ n::m ste veri•. "ij n de dieren lol soci.le d iel'ell g P.wordeu, dan
hel outstaan der gearliculeerde spraak cen vee I
w[luten, de apen) monr oak micl'ocephale hlioten
is ,Ie eerale g J'on ddlag vao l' 7.edeliJ kheid, ~ I ii' de, .
hoogere veratandelijke ontwikkeling voorouderstelt,
e:l de wilele m enscb enl'assen bezilleu, OIU alles na
dan ook DOg zeeT I'll 'iV, aallwezig', wa nt h et social e
dan wij biJ de boog.t ontwikkelde apen vindeu , . I. e lloo!st'll. \Vnt zij b(lo r~u . Daftl' de apr'll w nder
leven Wij8t el' opJ lint hij di p. diel'ell het bagTip
maar teveIiB dat, wanneer de vooroudera van den
twijfel veel v el's tll.:lll VilU uetgeen door den menS0h
beiitaaL, oat zij, door z.ich a;tr1 t' lk:l91' lp. :=ltl~tt! ll en
mensch (die zich toen reeds lang, van deugemeen.chap.
It?g-e n hen gezegd wortH. en da:ll" zlj in de uafllur
elba I' wederkeel'ig di ensten t. bewijzen, in ge!llkpelijkeo stsmvorm ai', in ~ndere riclJting ontwiksig;Jlaalkreten ge bl'uiken OIl) hllil maL.ke1'8 vaOl' g'ekiger olDsian Jig'hl".den VE'I'kt:8J'iHl om de-a Etrij J. urn
keld haddan da n de antbropomorpite apen) begon":~ill' it-! \Va ar~c hn wen, schij ut. l,et nieL s"e:heel eo al
be t be5 bau vol Ie uond\l;tl, dan wano eer elk iuJ iongelootelijk , dnt eon of ande r bij!.Ondel· Vt'l's tandig
uen ~iju bepaalde klooken met bepaalde dellkbeel·
vidll op zich zelf leeft ZooJra 'l.ij zich "on eikaor
au pachtig die!' op oe t. denl\ Leeld geko lll en is om
deo te verbinden, dit lIog uiet spraakorganed voorgesloteu llebben, iu troep'=-Il gaan leven. hetzij dan
hi'l gftLuil \'au een roo idit='l" 1] 3 te boot.~en ~ om ~ijn
onder.telt, zooals \Vij ze tegenIVoordig bij den mensch
dut elke troap niL sJechts een of nit Hi ~t:i'd~re
m t'J eapen Jell ufl i'tl \'an b et verwacllte gW,7tl!H aan
aanLreile n; door h et ga brllik zUn die organ en meer
Lui5gt!zi nuen bestm'lt, lJeg"int Iwt bijzl.l nJer bc hug
te to oo(' n. E" ,lit 7.0 il d> eor5to stop lol de vo ren meer oUlVlikkeld geworden en mee<' gescbikt
a an liel aJ g ellleene o D,.ie rgf'sc hikt f ~ wo rd en; e,sr..
min g va n ef.'U tali gewe f'~t. 7.iju. "
voor het verrichten vau de runctie, die Zlj te ver9.15 io de ll1 e use:lH~n nlUa tsch ap pij, \v:Htr wij ul :: eindvullen hebben. Het .troltenhoofd der antbropo.
Dilt bet p ei l vau vel':taudelijke oot"'ik lteling Diet
doel beschouwen deo ide9 1en to.,t.ud. " .~ ri il elk
rnorpLen wijkt weI i. waar betrekkelijk weinig af
van b et lmliyj du s1leen, Il1t)af ook van de 8oort, bij
b~i7.onder belaug ann bet alg-emeeup word r ten offer
van dat van den mensch, maar de onderling bever05chilleode som'lell van 1.oogcliereu in hist.ori.5cb e u
geb1'9cht. Wanneer eo " M p z~n lel'el1 "'flagt. a m
"
•
· .l
trekking del' a eden i8 met b~ tJelOen geiiJK.
tijd is "Vool'u ilgegaa n, Ullllt'fan ItlVel'f> ll VBla z e~ i'
11 tH [ 1:'\, ,' [.1 'diU \:.tlll .... 1.1 U I:;" 1 Lll :!t> ~ '- I;:;
,,~
. c: .... L.. '- ~' ;
de spraak vau den mea.d, van g oddelijkeo oorDeer een apio hpt jong r euel' ges lon'ene apill tot
geloofwaardige schl'ijver. ous bewijzen. N,) dil alles
.prong zou wezen, alB eeu gif om den manech van
zich neemt en taar ettl-ll me.l dH jong dee-lt: wan€cnijnt het oos niet Ie gilwa" gd, 91s wij tot het be·
bet diel' te onderacheiden, zooals wei eeoa t ege"
ueer speno ll!l zich dour een J OO1'IHlehti g b o~ch be~
sln it ko men, dat de meuseL, wat vers la uuelijke ootde aanbaogers der ontwikkelingBtheorie wordt aange·
gpv,3n te bebben. hij elkiluder 7.o1'g-vuhlig dt? dDor·
wiKkeling betreft, niet prio C: ipit1el van de s odere
voerd am daardoor te bewijzen dat tell minste de
nen , die ann hen ziju hl ij 'iEU bangall: nit buid en
zoogJi t.H·'~ n 1;3 on det~c h ei Jeu. De tega uw!?:rplllg, Jat
spraak zich niet door lang.awe outwikke ling uit Jagere
bareD verwijderen , dan ve rricu tp. ll 7.ij l eJalijke dabet te verlY3clileu waeJ ual vele di~r&oo rlen , di e
vorme n la.t aBeiden, wordt tegenwonrdig door het
de-u, die volgeu5 onl~ b;?grippeo h'Jog~ r Slu a u dan
zitll laogzamerb am\ vel'atao delijk onlwikkeld be.b·
grootste g edeeIte de. pbilologen tegen g eaproken. Yol ·
de ze:ielijk ufilule.liug \I :1.U dp. wilde-f] , di f> de ~:~Len
ben, on een veel hooge r slaudpuot in dut opzicht
gen. heu heeft de taal haar ont.taan te dauken nan
(I n zwakken nit hun ll1ldden r ~ I\ll'ij v~ o, om i n een
zouut:u inlli',Ul ell~ bewijiS L laier lliels; de Vool'uitgang
.klanknabooL<ing eu wijzigiog vall verschillende ns·
bosdl hun el le[Hlig e inll tl: t.~ vinJ ell, of " f-ill den
Vf, n het meIl6<,!,elijk geslacht guat ook zeel' Iang tilurhjke klallken, van de geluiden van andere diereu
zooge Da~lIn d hpschaafde, Lii E' tlo()r i..uiddo?l va n r,Are7.;19.l)} , eu nieuum u 1,31 die ontwikkeling toth Wi11E>ll
en vall .Ie instiuklmatige krelen van dell mellsch
l~g~n of ul'and5lap t" l ~~~ 1:Y B~, ,"~;~en i't> 1l1r a~n b~ m;
~e~':.'I,pl'e~~~ op grand .daman, unt . el~ . wilue

n.t

v",

king maakto, met een bl ik. naar den kant vanwaar het
zaak gchouJeu worJ~n vo;)r sene niet ongeg roude zinrijtuig gelromen WaB.
spe!iof! op het, euergie k k.s.rukter, de verm etele stoutVoord"t nog beide dawes het hoord daarb een kOIlL" id der schaolle gra vin, J07,elt'de gravin Plat·er, diet
den wenceD, hoo rde n .zij den hoeflllag van vlugge reogedurend e tIe P ...,ulsch e rcl'olutie van 18 :]0, noor gloeienDare, 't voJgende oogenblik galoppeetde eBroe d.m9
de vqd e rlandsli efde beziel J , BaD het boofJ van ee-n
tot dicbt bij het portier, en rukte daar ZOo krachti g
regi ment Ul lluen bli Otitrolec'Jka oDver",chrokken tegen
DBD de teuge16. d ..t de pracbtige scbimmel, dien zij
de RUI~8en ge~treden en 7.icb door haar heIden meed
boreed, een oogsDblik bijna zoo recbt ala eeo kura
e ~n l(uropeescbe bertH:~ mdb ..::id \CerWOH an had, Na den
op de acbterbeenen ging staaD, waar daarna ennive nd,
ougelukkigen afl un p VBn deD opst .. nd waH zij eren.Is
zoo vsot alB eeD Dluur, nuet de kal ee he stond, WBUve!e barer VuOTnam9 1 strijdgenooten, t"1i"urtoa oak de
'~ de met treB8en bebaugen koetaier op een wenk , beer in het rJJtul g beuoorde _ VOfat Ada ,J C,aTt()ry~ln
zyoe ~ee8t~r8 d e paardeu bad doen etileta9 u.
"
naa1" Parija gegaac , "':tar zij gev ierd wer~ eu et'lU
" Ee~lge eokondeu later verllc been ook een rUlter, 1 tl e r slE'l;'aden was vall bet P oolscb l", eeupng .allmen·
h~t; zyn voe uuet lt ct paard van ~e stoute , amat~ne
zwe~.r"mJ emigrantenkow.itee - tot. welks bartetochte
Bblbouden! en grootto beleefd de In d.e kaleebe ~ltlijk.te 1.<Ien tij beboorde.
. ..
tenden, Wl en de eerBte met e8D .,gracIBuae bewegmg
De gravin, ofschoon tij den triaacheo blo81tiJd ~?r
nQ de ban~ een gr.~t" met de r~lweap bracbt.
~ 1 aente jeugd TetHle achte r Jeo rug had, was nog alhJd
Os heer In he~ rlJtulg . een man vnn ongeveer uO
~nc3 b~koo:1ijko dame _ vootal. aid zij te paard r~d.
j~ten. wiens 'tin besnedeD gel~t eeu ;l?Og ari8tuk.r~· r "En toon 1.ij llO.l de woorden Viln den ,,-orat met ee.n
tll!lcben stempel d~~eg, zag de rlJder~B ghmlachend~n,
Iachje bEoanitrtlordde, daaf.oft IUlofe donker& fonk.elellde
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::e:n:::~:b~! ;~~c::~:: b:n8~:;erbe~daP~:t::!I::: f ::~~:) r~:-:e g:!:~eV:;eet::~~k~~11 b~ar~~~n::lf:e::
kr~t bM onUokt, en •• ide in de poolache

I

ja:;en, die door be~ zwarU!uweelen rykleed ~.0t: meer
uitk.-am _ nll,r de dame. wendd., terwyl mot de
Plate~! &Itijd dezelfd. onstuimig. " . ierlijke ' rechterband hoar .del roo .tr~.lde, wa. zij
he.d! K\lk ee~.• boe ge myne dame. hebt deen ~ebrlk. , I')() lieftoliger. en behoorlijker dou 001t, de.. fi.re
docbter vau bet ramp .. Uige, \.,ltbrokke.lde land .d.r
ken! Waart glJ 'lID plan over on. been to .springeu?

licbten
taIIl:

,.ZOO..."'o. gTorin

Men cou 'an U t daar l1iete U onmogelijk i8, &00 i if h
1mnn6ll ,erwac.h~D.1J
.
.,
Dose h~lDorittiJleb. opmerklDB kOD 'n t we..n d....

I

Sarmaten.

• Wij wilden oyer Neaill y en Au~nil''. zeide sff~
op opgeroimden toan, • maar toell, de adel .....blil< ,an

grant' Zamoy,ki raIt den ingaug "t'au ' t b Ol!chj ~ d;i; li n ei
vall uwe bediend l30 zag, won cb cr pr iuce 1 k on ik cia
verzoe kin g, (·m dit geh~kki ge SPON' t e \ (,jg';fl; gee D
weBft!-talld bi eJen. Le h3l3ard tH'!t f,l VDri il:~l Wftut it.
yj nd hier niet all een mij n8 geu ud ige beii ~be .rm i}rs: maar
tl,ijne
cOllltescw D el phine."
Dd Jaatst.e wuord en waren tot de j (}ugoiite d ~ r bei6.9
dames in tl a kalecl.Je geriubt d'3 gt3ei cige: om h~re
8~ booDbeid en betnio oe1ijk:beid orer.l gC'?!"e.;;~ne gra Ti n
Potock_, wier "ZAchte gelStD.tstrekke!J. en inueman lt 'ioor~
komen de \'olmaaKlJtate uitJrukking "faD lieft:81Iige
TroJuwolijkheitl uitdrukteD .
De vorstin Ct;arto~y15!:.i, t.~i:n6 goe d ge konsarreerde
dame fall een 40 juan, IlntwoordJe ~~hertsend: !:Na
deozen "Ycrplichteuden selam , wilt gij ie.r moadariljk .ale
cen tlwarlw1Dd wegatui'BD . en on@boyendian de n go eden
Zamoyeki onh-oeren? Daar g eb eurt oiattl: \ :lU , mijn ilr!larda.
Delphiot! ie 'aD daag Fentimente l'" 1 en zuinig np bear
woorden. G ij moot tlns w3t lliBt mil pr.s.!en, miju wan
daarentegen beeft. neat': ik we d , d~u g r.llif Bliedei
18kon medetad~elen - gij ~ uIt er u d.u~ i n 6cbi k.ken
moeteo.l den etap u~'er reDners O!.8f d u~ n on rer !. W!lra

ro ok

bekvorlijke

1

koetapaarJen te

reg~lcn."

.:; Onmogelijk:, roa ptitlcease 1" \'"e rlekefl1 ~ tie E,·l:(1u.iJ.9
rijderetl met een lacbje. ,Mij!! .!.1111ansor 'Z0 U dtd' t1let
uithouden - eo ik 8venmin . l\falr de y,Aai::. is; w~i op
een andere wijz6: te find en , en z6v aa t het (Ins :tHen
DBAI' don sin l:uu kunnen 1..1jDi ! !.t~n wij wd ws.n delen, - die 8toffrije "ijJ••n DQr(iigt a~ ar TIiendelijk:
genoeg toe uit. 't I. eon tYpOId, ant Il aa~ ~t: Qicud

;:.~.r~.\:~.sigl.~:.weoni:~b.:.':0.d~: b.~.et~b.~~!.: .J.• ... :.:~4.au!lelk
.ZU'.· :.·eZ.i:b8n.b.l~~:.g.·:d~n.r.·.9:.~. Q.~.·O~.:~·.dkAJ~tt '~."._~O. h&.· 'i.'iJ .~.D. Bi~
.NBe:e!
.· ·.=.;:./.·~t!.ka: ..=
.,;~~:. ·.:;a.1..-.· (.t.ij~t~~lJ_•.fJ·-m.et.~:.

. .en.."" .i.•
Ii
.
..•..
ander geae.ltB ".,.lDuMpa
-oon01111118D .g<lddeio08 mOllhtel!-1 l1e&l.
- • • . • •<
:-:'" -" '--. , '. . , 1 B8'.'t-il~ • . . , '
.lf~boreu zijndatbij dOQdt en verminkt,ata ai vo~viudeD nag .~ slo~re eenevraag:
.' Ia. het .~ove?l . - nle~~=~o:~~':' e:A:~:m:8II': , ~lj~e:
wljne meenillgve,r e bene~n dedaad van eenallP, die
=h!:~~ e:r .:;: ;'~~ll:c~~d~~h::i.IIOf8t;uIl'
ve'rheve~er; ZlO~ eSIlSoheppe r vo~~ to 8t~~n, ~le . liltti~ d:;Chbe~antlT~ord
gzlll. het b.at de dir!.:a
, door middelvan bladen bet bloed tracht restalpeu, da~ een onellldIgb81d
'
Boe
~iDil''
i
JI:\teet
bet!de~
dab
"toe.tan.
~an
onvera~~rllJk8 va~atlen?lk kunn!n geven. • . .
. .• . .
..~n de wond ontati-oomtva nzijn mlIkker, die door den
' ~ ". . . .
deli dier$> .mooieHik lliten ~~s./f:'ebr!jvell •
atiOnder1gk beeft 'ID het aanZ\jn ger~open, d~n Ilob
'
duitenden,

<lie in :

..

~lJ .eronderaliellen, d~t S\) d.e gezelllgheid'

enBeb,in , een zeer' !In·
die.n .Sohepper t~ ver~e~ldell '
g8Iijkenstrijd , doorga&nszelfszonderda~dienmeD8oh":~IDlge vormen, be~lfhgd als den Scbepper van
met het ,vermogen om
eenig gevaar dreigt. is ~etroffen. Dat WIJ ,tegenwoor.
Zlob verder te ontwikkaien?
kogelvan den beschallfdenm

dig in zedelijke begrippen hooger staan ,.dan onze
.
f"f "
.
d zal b t
Sam a I" \ II 0"
voorouders voor Vl~r 0 VI~ eenwen, D1~man
e
'. I.,
'0 '
betwijfGien, evenwm al. lemaud betwIJfelen zal, d~t
rlie voorouders de wilden ver io zedeUjkbeid voorol!
POSTKANT OORSAMAR ANG,
l\aren Maar zedelijkbeid is niet iets abeoluuts, de
Siniting d.r Engels.beM ail 7ia Ba~vi., Muntolt,
udelijkheid wijzigt zicb naar t\jdsomstandigheden
Riouw en Singapore.
eO naar ver.tandelijke ontwikkeling , en daze laatele
In de masod Novemb.r den 4. en 18. •
i. bet voorname~ijk: die .len zedelijkbeid.toe.lan~
• Deceulber den 2 en 16.
wowel . van bet mdlYldu ala van de maatschapl'l)
FranscbeMa il ,ia Batanaen Singapore.
bepaalt; de minst verstandelijk ontwikkelde pereo·
In de. maa7 d ~:::=::;
nen zijn meestal de
<han wij Da,
Her Ilur 'an .Iuiting iB steeds dea ilamiddaga te 5 ure.
waar de meeste onzedel1Jke bandehngen bedreven
Inlussoben wordt .on belonghebbenden vr~ gelaten,
worden. d, i. waar de measte gevalleu voorkomen
o,.k op andere dsgen bunne brieven aan het pOBtkan.
wasrin het partieulier belang boven .bet alge~eene
toor te doen b••orgen. De doorzending beeft ate.d.
of sla, tsbelang wordt geBteld, dan VlDden "'J on·
plaats per eeratvertrekkondo post.
veranderhjk, dat het In die streken IB, waar voor
-_._- verstendelijke ontwikkeling het minstwordt gezorgd,
-wasr het verstand. n.erg.edr~kt on.der den last van
liON D A G den 5 No. , 1876.
t
h::
D0
;r;'N G.
van zedelijkheid waarop de maatscbappij in het
D., OVINK.
algemeen .laat.
.
ROOlllSCLI
EI
Het geloof aari een godheid ken evenmlD al.
I
een absolunt onderscbeid tusBchen menscb en dier
liD? v~o~m~e G,~ :::ge~. ~o:. 7 l::~,
worden aaogegeven. Zek.er is bet. dal de diere~.
en zelf. de boogsl ontwIkkelde apen, geen begrIp
D~o~:;e:d!:::~.o::a: :'e~e.
van een godheid hebben 00 de reden hiervoor i.
, t mo i Irk te vloden'. Dlt be ri vereiseht een
HEN RBIztoBa i~ Paloaroewanocbe verbaalt
me
e e J.
..
.,
g P
verstandsontw lkkelmg. die In staat stelt n8 te den'
een e'.altj. ,ao do Itrenge o,thodo.ie >an . 10m·
ken over zichzelveu in verband IDet de omringende
mige badji.e 8n teveDe van de groote .olg·
naluu, r. G,eeo dier he..zlt een .oodanige veroland.·
saambeid, " .. rmed. d. iDlander bun daarbij
ontlVlkkehng; zelf's 01) vele weosehenslam men he·
::n
staat dil begrip Diet, orudat bij hen de ver.taods·
groot bui. m.t fele meub.len en .ieradon. Onder
ontwikkeling Ie gering is, Vandaar ook. dat zoo'
laatstbedoeldo wao ogn oog go,a1len up eenig.bloemv a.
vele ijverige zendeliugen bij vele slamme~ bun
zen, voonien van beeldjee en.reliet; en die daar",e rk hebben moeten slaken. Dat het begrlp van
om vooral &ijDe aandaobt trokken, wijl al\11 geon dier
God den mensch is ingesehapen is oujaist. De
poppen een boofd w.a to vinden, wei de pleats
oorspl'onkelijke Hottenlotten en vele andere slam·
wasr dit ligchaam.doel frooger
moeet bebben
men hadden volstrekl geen godsdlensl. zooals OD!!
ge.tllBn. Lang p~inade onze gaot o,or deze zonderlinge
door vele WQarnemers i. ruedagedaeld. De aud.te
fantaisie en toen bg zicn dll.r naar eindelijk bij .ijn
eellrijvers bescbouwden wei is waar sommigs hunvriclld informeorde, vernam bij tot lijne groote verbaner dansell al. gododienstige plechtigheden , maar
zing, dot dez. door herbaalde aanmerkingen van
de~e zienswijze werd formeel tegengesprok eo door eommige hadjiee er toe
gek omen was, om die poppe·
de inboorliugen zelven, hetgeen Koiben niet ver.
tjes op g•• egde wijoe to melamorpboeeeren, en wei
d
om zoodqende geb or••am t. blij.en .an de VOOi'bindert om ons te verzeke!en: "qne c'elaient es
scbriften .an net -waDgeloof, " ..rmode zulke eieraden
aCWB religieul" en er na'ief hij te voegen: .quoiq'en
onvereenigbaor Ign. Dat de Islom "icb van den bediBent les Hottentot. ... Met eone wijze -van rede
ginne san t.gen de vereeriog, en .elfo tegon bet ge.
neeren ale die van cten heer Kolben laat zieh na·
broik van aile beelden gekeerd been, io genoeg betuurlijk alles bewijzen, ten minste voo. · hem, die
kend. Eene toepasling vao die leer ecbter ala hier
APO ."oriAnigo ,.,donc.l'1ug>lwijze mocht noodig heb·
••rmeld is, ~o weI onder de J .vanen ..I waareehijo.

~:I:~:~te~~k~~~~"o:'~

;:: :: :: :::

mi~~t zade1iJke~.

.!:~;:!~

erediensl.

~i!~e,ci:~; ~::ig~::o:,,~.dfo~::::ijkw:":en·J:e:nYr~::

~:~g:: ~~~ ~:n~:e:~d::o:t:::I~n~h~;;~~~el~e~

lijk .oor velen on.·, Imr. nog nieu .. zijn.

wijstrant wat zwak vind.
Overzieo wij in het kort al het gezegde. dan

G'S'l'EBKR OOHT£N1> tegen 10 uur, ontdekte de bemanning ,an Z, M . kanonnee,b ot eon lijk op de

blijkt:
10 dat de licbamelijke ontwikkeling van den
mensch on. dwing! hem in de orde del' primatee
te plaatseo;
20 dat de mensch ..ieb in een bepaalderich ting.
die der ve!,Brendelijke ontwikkeling , zeer ver van
zijn oorspronkelijke vooroudera eD neaate verwan.
teu onderscheideo beefl.;

;::;s

30 dst algerneene

zedelijkbeid niet asn den
'-Heuti"" aiieeu .,gen is, daar op elken trap vau
ontl'Vikkeling een zedelijkbeid bestaat, die met dien
ontwikkeliog etrap op bet nBuwst samenhRngt;
40 dat deze .edelijkbeid .icb ontwikkeJt dsar,
WBar de dieren sociale dieren .ijn;
50 dat bet galoof san God kenmerkeDd is voor
een gedeelte van de menschheid en dne niet als
ablolau! onderaebeid tnsscb-en men.ch 6n dier kan
besehou " d worden;
60 dat ons oak door de plaals van den mens~h
in de natuur een bewijs Ie meer wordt geleverd
ioett; I3 chijnt uet u. niet to "er d68rheen to gaan, dan
iullen wij dat pad in@la.a.n."
Gravin Plater weee met . de rijzweep nur een achil·
der-aobtig van den rijweg helt. boseh invoerenden weg,

door welke

"e ~lderig

loofdak liefelijke· gooden licbt·

etru.hn oVer tukken en stammen speelden, eo over
den bOo.em buppelden, waar zij bet reedB bier en daar
fifgevallea roodgeel gekleurd loof bescbeneo.
, Zeer gn!)C;! ·' zaide de vorat, terwijl zijne gemalin
f.oestemmend knikte.

De noaat .den koataior zittende lakei .prong ijlings
.. n den bok en opende het portier; de ,orat w•• bij
het uit.tijgen de dames behulp••am; graaf Zamoijlki
"enkte den op " .n hoogbeenig bruin paard, een twin·
tig B"hreden verder wacbtenden groom, de poarden
in ontfOngst te nemen, .teeg behendig af, en tilde
gra.in p joler uit den <adel.
De laatBte "am deB e'sap van hear rijkleed zendsr
.eel K0lDl'limenten o'er den linker arm en begef .iob
tot de damel, die op bet lang. den rjjwag loopend.
wand.lpad "aren blij.en otaan. ·Bier . eloten .de forst
en ,Zamoyski lich by ben aim, nadat zi,j aan den b8diende I••t gege.en baddeD,' aan het bek van St.. Clond
in 't Boscb van BOhlogne met het riitoig en, de 'paar'
den te wacbtan.
De klein. [iroep , van in ballingacbap leyendePolen
s10eg niet, Jadeiijk don zjj_t .o.ronde , Wag door
bet boa.b in. 1&8111' monoterda' eerat al pratend9 do
heen en weer . drentalende eleganlie .w .ndelaan· 8Jl
eenige foorbijaDellende · rijtuigen van de IiInite ,0168.

uua:-

Z. H. E. G. de Kris "aarmade bij de wanhopige
dand gepleegd bad, aon
"OOn te doen ter bond

zu"

~~!Ie:~ ~~e o:ne~ij~: v~~~;:a~tt t~e~~:~e~ doen in·
Op .ijn locbt nllBr bet Bchavot moet bij nog getandakt bebben.
De uitb••teding op den 26u de•• r .oor de I.ve
ring 'IOn voediog. 8me aan de gev..ngenooen de ve,·

_

~ ::r~~ ~o; :

Kat.holl·eke

t

~;~~;o::;s i~~ ~o~;::~,::e~~d v:~egd':r:pRe:!::::b:ebii

Pl'Otestanlsche Eerediensl.

:::t,,::,o~:::sl::te v:;::~i!he~!~ ~~e

1;::r::

..r.:te y:u~:::
_ Dekaaimnur van de' brng ' Jan Djagalan lot
PlampiteD n.dert snel zgne ' .olt<>oijing.
.
" Nog eenpa.... weken en hij .,1 ldaar .ijn e'n al~
dan de baan er lhngB een Ilinken conp de Mac.Adom
~ ... t, oaf Soarabaia een ftAaijen .toenreg rijkor _.ijn,
d~,g van de etad langa Semoet. Djagalao, Penele,
Plampiten en Genteng D,.r Simpang. veel te v.rkia.
.en il boyen dien Oyer de P •• eeerballn, P...a.-besar,
Temenggoengan en ToendjoenglU! our babelfde doe!.
f'ASOEROEAN, 31 October. Den 28 dezer i. al ~:~o:e:er~:~~e~o:&~eh.ngeD' dic een cbine•• te
Het ver.oek om gratie i. door Z. E. den G. G.
afgewe.en. Nadat hem op den dag der exeentic, bet

J....

•.•

~~:~kt~!o~: '!;:j:" a!~n ::::~!e~o~r ~ij?!. t:n~~:

dapperen, nooit genoeg geroemden, Generaal Pel.
Die kwam, zag en overwon IDal\1' toog onverwijld
'f"erder, om 80me, reeds '8 .nderen dugs. nieuwe

~=~anp ~c:~~~:~d:,le:~t·e,!!e:ol~~en7:r w::veg~

acbt Iiot oprichtiog eener bonting en bezetting daarvan
.n......... kon niettemin 0p eeo Icbittarend IDceel
bogen
J'ui~t ••n die !<alme dooh ...tberadene foortvarend.
Iieid .cbreef men het Iioe dat bij de Icbrik van den
Aljeher werd, oyeral ontzag eo eerbied foor · onse
...gD::,,,:ei~d~o:&!~t: ~!~7~:01!rden door mijne be..,bouwingen. die niet in myo program Itaan, en 1.1
mij lie.er tot bet mededeelen .an daad ...ken bepaloo.

h::

~~:i'tU;'::~=:r::'\t:''';:o~~:e~.la::~~ij;~:Iio:!~

!~~~e:,eio~~o::,r:rl~il~:~:~ ~:~~.~:n, e,:rebb~~d!ng:::
trekking verbonden .
i
g
g
Een valgonde keer, als die zaak welliebt sen f.it
aC~Dlp1i za). 'ij~, kow ik daarop terug; Toor ditmaaL
zaI Ik bet hlerby Illten.
(S. Ct.)

--

SC8KRPS-B KRIC 8TKN.

-

- -- - , - - - -- - -- - SAMARANG.
A a n g e k 0 men B c n e pen.
Chinee•. Wangkang, Uiug Jok bier, geng., Oog
Hok Ting, van Bali. Padaog.

spr~ke::o~je!i~;o~!~7:!!,:!;e:'~::het:btd~oll~it::~

Een jeugdig koninkrijk.

...m gaat wker" en voorsicbtigbeid ia de moeder

De .e.de groote mogendheid, bet jeugdige IItalie
...If. door grijs geword n diplomate!l geen .vens ',
,atbaarbeid t'legescbreven, begint meer en moor rang
te nemen onder de werkelijk Coootitutioneel. Staten

~:~:,~~ti~ij::~":.~k;br:d ~:~~~:~~:m:~:k~~:oe;

nitar.t moeielijk om in krijgobeleid
eeD juiat oordeol lie .ellen en daarom go ik verder.
Na de oprichting oo... r post te Silang. ""btta de
:E!;:~b:~el::!!::;:d ~:••~oh!:n:~i~en~~.":~ :.:
post op te riclitan tosooben KlTal• .Gighen en Tjadie
tot betere bev.atiging tier Linio. Op den 26 Septembar werd daartoe door de 3 kolonnes geageord, waaraan .ooral bet 8e Bat. Inf. eeD z.er roemrijk ;and";l

~::~.~·~:'::;~Id·:.~·~::\~~~;~~o:es::~:~~~~e! ~~t::;·

reerd. Drie kompagnieo van d.t Batail'oll zouden alleen op dian dog 3 ,ijandelijke bentings hebbeu genomen en 13 .tnkken gasohllt bebben .eroferd en
vernageld, bij gemi. aan tran."ortmiddelen tot mede,

,o~":~ncce. der vereenigde kolone. wa• • olkomen;
oyeral worden den vijand groote verli.zon toegebracht,
gedood, gewond of verdreven doch meeatal. niet dan
na bevig .unr en dapperen tegenatand. Kadjoe werd
uitgekor.en ~ls pluta 'fan veatig-jng onzer nieuwa post.,
die thans reeds gebeel .olliooid ia docb waarvoor het
krrein met veel moeite an varlies den vijand ontDo-

.t.

,D•• oormalige berliogin de Oaylu....
• Ha, zoo! Ik bezocht· o~ar 88lone, toen de berliog
nog leefde, moar .ag baa. na dien lijd niet weder. 10
de dame n....t bur Madawe Dudevant?"
.Zii i. bet - wasrliik; ik wiot niet, dll George
Sand ~oor . wier .e~cBntrie~ 8chrij,el'lge~ie gabeel
Frankr1jk Ilcb begint te bl1lgen, reeds naar Parijl 00.
ruggekeerd w••!" antwoordd. de forstin lacbend.
, Rn ,de heer. die tegeo baar o.er, n.....t de ' lieve
,ltiodereD ,ao .Me,r. de Roebemur Bij," Dam gravin
Potacb soel bet lTooi'd, ,die heer met zijne vree",de,
lee.wen·mane n, - wie k811 dat zijni' Bij .iet tbanl
desen kant nit - noeeBld!n
, • W.t yindt gij ....... md, m.a eberlP" noeg de fOrat
.yn lorgne\ op&ettende.
• Wei, hV gelijkt op de porli'e~, die iii van den
Duitacb.... diebt.er Schill.. gesieo beb."
.He LiatlB~ia Frana LiDt, inderdMdJ" IIl8rlrlie.
de font ~iIOb8 t.obeBd op. • Madam. de ioobemlll'

e~:~~ ::rg:P:~:~~~~ ~:k::~er.cbr"kk.nb-'id,

waar.
door OIlW tegenwoordige Bevelbebber .iob gedarende
dezen laatsten tocb , been gekenmel·kt, .elf. zoo, dat
~:::i:~:~~::~.~;t:::j~e~d~;.~p ~:~g:I~:8;:e~ n
geacblien cbef van den staf, den o.e'st&Meije r, gaa~
slecbls 6en ,.tem op over do 'zieb nimmer loocbenen.
d. k&lmte on bed•• rdbeid waardoor ,d e , Hoofdoflicier

Zlt,g

Nil en dan ltllikt. ecn bekend gel.ot bu·, toe, en be.
ftIlt.vroot"dden zU den groot.
r('l votat 1D8akt~ a~ch ejndelii.~ op om met zijn ge..
.el.cb~p bet besch]e In te gaan, toen gra,in Potock.,

. "'ln, toadame de Rocber-mur"t riep ziJ.
, Wia itt datil" vroeg graaf Zamoyaki.

boort, Ook d•• r.an. had wijlen Gene"",1 Pel 'bijzonder
z"" algemeen

ver;~,:::":,;~~ lie meer ;, 'n 'bet .eer te betrenren
zijn,. wannocr wij binnen kort zulk .en knndig Hoofd,
ollic,er al.s c~ef v/d . Sta.f "cuden lien aftyeden, die in
oo~ ~i.=n r:~:~n=: :;:::~e;:~:w~:t . •an heh deze gewlcbtlge betr~kk'ng zoo zee.r de
r<>cble man
opoor gereden, om de dwarelegger. te tronsporteren.
op J.e..:::: :"~:!~t '~e;;;:; ::Chda::, ~:::rB~es~:~e:~ij~
(Pa .. , N. ·.1tfa6ld.)
ontsla& al. zoodanii gevr.agd; aan de waarbeid ..aar.
'an men n;et oal b.hoe,en te t"ijf. leo, Welke rede·
KOl'TA·RAD JA, 5 O.t. 10 mijn ,orig ocbrijvon
nen ZHHGr. daartoe bebben ge.oopl is niet alge~een
deelde ik reedo bet opriobten der poeten
te .Lamjong,
beke.d, docn ,k zou er al 1l80.lionde konnen blJvoe.
'l'ongga, Pakan-Koero ng Tjoet en het nemen der vergen, ter voorkomiDg .ao onjui.te .erollderatellingen,
oterkingen te Tjadie en Silang mede, op ..elke beide
dot de .erhonding van dieD Hoofdoffioier tot den Be.
~:~.~~:,I~:~:'°B~·3:!:~· ~~:~ ~~~,d:;':Dj~:t -:: vel~:b:::iJ·:!~tsd: ::1 a:ph:;;a~:e~~:~en
ter overwemaand, . ,.n " S-ptembcr tot 4. October, geduard beeft.
ging te be.taan, te meer d..r de Ofer.te Meijer zijn
i. bet opmerkelijk geweest dat bij het oemen ••n
verlangen zou bebben te kennen. gegeveo om, bij in·
~~:d::~~:!;~tt, ~~ :e':::::::dm::~t f~:!la~oe::
v"d be\gedsan vmoek, te worden geplaatat
den omtrek gebivonakkeerd bleer Iiot dat debenting
He~~'::'inanier ~.:~n t:·~.!:I!e~a~~I~:~~ ~~:~
gereed w••• Die maatregel is .eel beaproken, door
de Chef v. d. st.f aftrad om .gne fonctie IIIID een
.ommigen afgekeord, door anderen ala wij. beleid ge.
ve..anger o.er Ie dragen. ZEd. ' ie tocb volkomen be,

M"t acbtarlating der bezettingen op de veraobillende
nienwe posten, kestden de 8 kolonlle. op deo 4en

borduurd.

~~ij": z~:ar:i:':~ g:~~:I~;~~geng:~r'::'a~:O:=v;~:!~
~oed.en Blog en Wi.Bt zioh ook daardoo<

Donderdag den 16 November ••1 eene bernitbe.te·
ding plaata bebben.
- NII&1' wij .an goederband vememen i. de kollie-

SOERABAI J!, 1 No.ember. net Ned. Ind. ecbip
Maria, groot Il66 tOD, is, met invontaria, hedon
morgen a1bier op pllblieke voodnti. ,erkooht vaor
I 10.005.- Kooper, de Heer C. Bl.iron. (S. Ct.)
- De soiree mlllitale. gis'aren aV'ond door St.
Cecilia heren leden aaogebodeli, WIlB goed be.oobt on
vol deed algemeen. Wij bobben in Solol bij die gele-

:I';lcht!g' met haar pa.rasol.naar eeu naderend OP~Q rij ..
1Ulg weell, welke prachtl ge pflArden niet door een
~ oetoi e r gemeud werJen, maar door eell rgdendeo
Jockey, met een blauw bui.je eu petje, W t!t zilver ge-

our.de knlee~ door bet waterging.B erSttegen ,12
nnr '1I1 '.w,n -mlddag k wam. mend,?, Kratonbinne~,en
h.d lI og • na"t~ te vo..n oP ., b,vouac" de , henglte
regens gebft!!. .
.
.
Een .en .ander. droegl8k~r bij tot .t empering door
gee.tdrIf,. Wei I.•. "Gat .werd die door Cbompagne on
oorlam kunBtmatlg opge~ekt, ~ocb Of.r ,. ·t algemeen
w.~bet ~e ware gee.tdrtft met.'. ' ..
11lD;;:e ~~!:d.ij:~:~!,gt:n~~~:::~~ge;'i:::.~:':
ai~o ' e,enmin werd.~ den. s,/dAat de r."emrijkwi>pen·

~~~i;!e~~r~~Fi~::i~:::~~:E:~::i~~cf::£:~:~ :!:d!~h;!:~~:~:~l~::~~ !I:tni:.i.nd:e:anhe~~~~~

-:~!~::, :~!eb~::v-:e ';..~ie di:~ra::.taraebout d.~!ij:!:ic;,bter

DE JU.lllODE van 2 Nov. weldt:
Het door de politie ingeotelde onder.oek naar de
oorsalk '0" den brand aan boord Yan de Merapi.
beef, aan bet licbt gebr.cbt, dot do braod ontsla,n
is door oDfoorzicbtigheid van een djoeruemoedi; deze
wordt nu gereehtelijk yenolgd.
De amfioenpacnter te Bata,ia beeft, met bet oog
O? dan t.npn"~."~ ." ,",c!.:!::'o:=;!,:. ~"'u~."
,·;ri .. ~·
tenr. ,erzoobt, gelijk op Midden
Den Uden Oct. .ertrokken na.r Edi 250 ml\11'
""bappe. en oe. .ectie f.ldortilleri_, terwii l aan de
d.armede to doene op.ration 160 man .an den Voret
von Edi zullen deslnemen.

. W.t de uoep~n.;betr8t'v, deze ,waren _ , ve1'1ll~.id,
:t!::':::Ujk:~:~:::nll:·J:~; .:::~~~!"~e:lJ::'~

men .i ll.

maakt met baar maecenlten-dom weI eon beotje toklame - lij rijdt nn met George Sand en 'bet nienw·
pbonomeen; Delpbine, gij bebt LiBlt gioter tocb

ge~()Ot'd! n

/. Neeu!" antwoordde gravin Potocka drooFjes.

• ,",ocr Delphine is er maar cen kU118tena6T, :Frederie

Obopin!" - zeide de voratin .aha/k.eh.
Een .>cble blooje vloog over de trekken der Iiev.
Porocka.

van den oenten ro r-g.
•
Men meende. dot zootlra de eersfie gee8tdrif,

bet vereenigd ltaliij bekoeld wa., bot OUt].

voor

pruvinei.

alisme den jongen Staat zooveel moeialijkhede n zou
bereiden, dat bet wooer uiteen BOU spatten e'en epa.,..

dig als het ontetaan waH. Zelf. de vrienden '&II 't
herboren Italic; - en .e zlin talrijk in Europa-

l.reesden daarvopr. Nergena wu meer

voedeel

,oor

naijver tU.Bchen de verschillende at..den dan in de
•• roenigde Staten yan Itali~ . H.t t ·otsche Piemont,
:!.:: ,.;:::-:-: . .: -::: -;;.;:.:; ..:.~ u -:: ... .u:~,Ji5 v il.!.t..i.~u cie muren liar-

boold.t.d Turijn te zien. moe.t die etlld de yoorrechteo

cener raeidelltie verliezen, en lta!iti ging niet op

h.t koninkrijk Sardioia, maar

in

omgekeerd. Materie.l

en in aanzieB ging bet tengevolge "·an de elkander
IJOol opyolgeu:e gebeurtenisso n flehteru.it.
.s.pels, boo"Z"cer ook door lljO Voraten ondertlrukt,
werd van een konin.krijk cell prllvincie, en de echO.

deraebtige boofdstlld ,erloor den gla•• der kooiuklijke
hofilOuding met .1 de daaraan verbonden voordoelen.
Neemt men nu in aa.nmerking op welk een b gen tr~p

vao beschav'ng de slechta Voreten bet T"oUt hadde.u
weten te houder, dan scnijnt niets natuurlijker dan

dat dit .olk weldra bet gemi. van 01 cit uitariijk .er·
toon zou gaan gefoelen.
MGdana en Toscano lagee zlcb 00& tot Profincien
Parijl!!l Diet reeds eVCJlzeer den DRam van excentril!iteit
bad ale Madame Dud.Yant. Jesijez. Pol.ka nie oginaio!
Ja, Chopin behoort OD8, eD wij zullen dasr eeuwig
trot.ch op zijn! Tach moet ik bekenneD, voegde lij e.
lacbond bij .• d.t ik roor Li •• t de. virtuooe • ..,0 groote
.ympatbie heb. dot sjjn .oordraebt mij kortweg io

T~.rrnK.kiDg brengt,tl

omdat in zijne \o\'onderschoon e 8c.hepplngen OD8
YOUr.8uraktar I.i~b c.u eetl.s bevig opbrlliec:hen ~ dan weder io · ta.cbten weewl.lod klagend, me~ YetpletterendE",

,Ik begrijp dat, lieve Plater,' 1 viel de voretLn haar
in do redeD want gij en Liad l.ijo in ieder op,icbt
,..ar.ante Dotnren - hij reroyed e."fenaJa gij. ~. .:..:._ :._ _ _
menderband aHo pOBitien der tegen~tlUlderE!. " .
.
.·Hij is onlangs." · rulcie de \' (l ratJ tic l) tot: Delphine
weDdeDd~, het g~prokeIic Jiiti~ \ aLI. Gellihe Daar
Par~8 gekomen. aHeen (...lU ~iC1 met l'h I b cr~ h:: me-ten
t.'D hy heeft . ht' ID reuilageD, tijn
loneirt ran giilt~r
was een fl\telae:1tige tri nruf. ,Zi,, / ' giIlg bij r.:-vrtJ
nor den rijweg zltlnda, _men h~eft cms op~ eIDark t

diln weerklinken!'"

Oat was ZOOj de j-lckeJ liet de kaJ cche '(an Y.dam6
de Rochamur IItilh auJeu, d~ ulo.uif"elijks Tijf en hrllilig
jarige Li.s&t. apr.:tng ui~ ~t'~ rijtu ig) ~ildtJ de lie,,* kin-

Zonder aarzclen autwoordde zij .eehter, kalm t n
yaat, met een stem, waarin een mengelillg y..
we Q-

moed. dweepzucht en edele fierheid trilde; • [k vereer

Ohopin , dewijl in zijue kompoaitien del get!Dt dat ver-

veUen g,o, theid ,'an ona ongelukkig
l~eft,

vaderl~d

voort-

wegsl•• peod" b••i. lende woarbeid. nil.preekt, dewijl
hij de door God begenadigde mn.ik.le dicbter en "er'
,=,eerlijk.or 1'an ODS 'Qlk8~e.wu8hijD ie, dat in geen
Puolseb bart t.. nie,t ",I goan •••ola.g Cbopin·. melD·

De oegan nn gravin Plater .traalden, .u h..... wan·

Cde~e~:."de;o!t:!:r~r=d.:i:~O~; d~!7::

dar beReling.
'
Z"ljging 'D8U' de 'lie.a spreekotet . en seide. aacllt ell
hatlBtoahtalijk ' "'.ena: ,Delpbine gij aijt eon engel!
It &011 mijoe"lie.s pazo"" bier wal voor aller ~
ODI dell baJa · willoD, vall.u, ~ ik in iii. BaQwbartis

p

,

en lut '.tilb"udon,

d.ren de.r belliogin er nit 00 reikte ,daarna de dames
by bet uitlltllFp6n d~. b~Dd. : Donrno .bpga.en .de aan·
gekomeoen lieb nur de groop, die bet Pooisehe 'orotenpaar en 8"&elscbap ,ormllen:
Men Inram elkander. te gemoel en wiaeld" de II'"
bruikelijke pliobtpleginaen. .
•

.,IIf'g.a"ldenhltJ1Ia!~J..I"tl.~
.l:~st1ie~alc1o I·.juta~ ~mOnemdig.~fbfll"q~
· ! .t.U : .:~eidle~td.D
I ~uliJQg.18che:~esant~l'IOhteD~t~~,,~~ til,
Hertngenin. deu~ellnif~t[e~D. ;l'~htWII. Florence . .. Mil bandfol · eenuohtigen . ~ , .
gen,dl!"
~ toee~D1td .. ,oorreo' t .tob . ito . liJuroJl!'ache.. wijke"
0",

' h~h

kouinklijk g ... inglt!bri!j .hIllP-811.glltollllU'en op, .•
td.. weteDlIobap. dab . deoDko~ten die er 't ga,olg
VAU waren, oj) den ·duur met zoud8J\ ·opgewogen wore
d~u door de· voord~elen die ,een l'8e~dentie.~d. he
hE!nrt':alt. ~j ,erle.Ddo aIoohts t;jjde1!lk dl. 8l!IiVl'ilh8l.d,
weteDde di.e';r w~dr. · W! ' Rom. te Om08ten afatun.
' .' '. ~.. '. .' '. . . ' .,.. ... . .. • .

.u

b ••

.

w

trekkeD .~blen~ren .gezonden, am hen Ie ,erDl.~.n
tot een .tlpte U1t,oerlJlg van de wet op de.processlilD.

geweten.
.
.' 11. V oor de belastlDg vaD' opium "ullen speciale

,anBi:~:~~k~e~dub~!Ii=:e1! v::~!~~u.u;rn:.~~z~,:~ =ttg~~t~:o~·:~ti:~:~ij~"te.;~~:~~i~n~ b~:;;~::d~ ~ij~a~~egeb:I.:~~~~p~:m::!;~n.)lHct

!~r~:n,i~:~~;i~~e~I:~t, i:rg!i~:~~: v:ee~:t.:r:.·~:~

geling van het onderwijs eDz. en •. , dit allee verelond

h~~:;e~~!:d~~I~:en"::.

s-::~::':~

:::::::. ::"
aot:
kroel werd bijn_ on.ermijdeIijk:
•
Met. dil sUe. voor oogen. echeen hel •• bier oDlDoge·
lijk . da! hot .&ijk .ou e(;and honden.

ti~~:n'i::t b~:·~o::krij~enm.~~b:~r·~~e;eIk~:. :::~~

olag, w_arop d. eenboid \'nU It.Iie wo. gere.tigd, b1eek
beahler I. zijo dan .. iend of vijend bad "ermood. De
denkkbeelden ,an Oarour. w.arovrr weu a'nvankelijk
glimlaeble•. blijkeD geen ijdele droomeo te zijn geweest.
maar door en d.o or gezond, ~n It wu8 l(een a.nmati-

giD,z van bem. aI kwa", 't ook gan8eh Europa zoo

.voor, toeD hij met klemen volbardi~glittiDg vroegin

:~d~ij ~::e;:t:Ud:~f:'·~·!I D~:l.waB
.Ook de ~oea(;and der

de wet; froeg.r
kloo.tera is de .&n~.acbt. v~n

worden door .eoe commie.i. be.l;aande uil .en En·
geI.oben conouJ, een ambtenaar ..n d. kolonie Hong·
kong en ee~ chinee.cb amblonsar.

zedeloo8beid, bevrijd te worden.
De Mioisler un J'ustitie beraidt een antwerp v.n
lVet voor, waarbij het beotuur der k.rkoIijke belittingon un d. leken wordt overg.gefen .

zuUen binD< n 1.88 maA'den
15. ne EDgeI.cbe Regering wi! ambtonaren zonden
om een.n hand.Io .. eg Ie zoebn tl18lcben Indio en
westeIijk Cbina via Thibet; de chineesohe oaI un dit
plan b.hulp,uDl 'ijn door bet g•• en fan panen.

::!:?:ru;~:~t f:~:~n ::=!~;I~~::D va:.!.~~~:~~~t~n~

De verkiezing der geeBtelijkoo door de gemssnte.

n.ren wordt me de •• n regoeringowege ~evord.rd; en
zoo nog eenige mSRtregelen meer.

Genlellgde Bel-ichten.
_

Eellige tijd geleden werd bij hot 8tilfoer J ocb.
bij de Italiao.nsob Oostenrijkllche grenzeD, het lijk ge~
vonden van o.n EDg.loohe dame, die daor met haar
echlg.noot log.erde. H.t lag z66, dat hot d.n scbijn

::Da:: y!~~~::~:~:;u:~'~tH:ite:t~~tcr e:e v~:~Ir::~~eu. m06at
t

veracbrikkelijke verwaarloo~ing waaraao de ,erscb.illende
deelen faD ltalH~ onder zijne vroegere Vomen W68
prij. gegeven: weI beeft men nog te wors~l.n mel de

9nkunde on da.raan verboodell tr.agbe.d van het
aigenlijke volk, maar't i. een gabrek dat elk jaar
vermindert. langzan.m maar zeker ~~~l~~ bettt,o~:on.
dorwija. nau d. band.n der geeeteh) e. on ro
zieb uit, en toenemunde welvaarl onder aile kle.,en

.0.

•

hobben dat de dood vepoorzaakt

was

door den

::~I::n4:nve::'~e.:!! ::~p~~:~o:at '':fe b:~~~tw.:~~~

reed" dood was toea zij daar werd neergeworpoo .
Haar eobtgenoot ~roeg zioh daarbij 100 koslsD be.

redeD.erd. dat d. publi.k. opiwo h.... alo d.. mour.
densar aanwee..
Thaol deolt h.t IDneprucker TagebIalt aenige feiten mede, die meer grond geven vool'dit vermoedeo.
De Engelacha. bladen .ermelden't voorgofallene, ell
dit gaf eon geh.im politie.gent aan/eiding am aan de

:~!~a~~::r~a~~~:rd;:tg:I~~g hl~:~:. a:.~:rn:~:::~ r~:i:~~~~::r:o:::~~~E~~~t=!n:l~~~:~m:~od::~~;~

19kt geIdt bot't be lang of de .eiligheid un d.n
Sleat, of er i. geen epoor van te onld.kken . Het werU
nog w.I boIewlDer.od, vooraI bij de oamenot.Uingder
partijen, maar een gera.. .oor den Staat I.vert b.t
niet op.
. 1
d
d
k r 'k
b te d
en~: I!~:C'~~e~i~~·a!:~dtilm~:ree:·:':e; ;::e:ti;d.

Do tekorten zijn, 200 ze nog bestaaD, tot eeR minimum
geredu•• erd, go ..ar leveren .~ niet meer op. 1."
::~::,~d:~~ij:'r~~::~. ~ijdb~:w~:rD ~i~!v:,,:t~e~~~:~ ::

Was e.D van d. gev...lijk.te wonden. die un't

11'.0 bionan 't gevolg. en 't r94ult.at da.rvlln wo,d
aa~ d. poite te Inn.pruck medegod •• ld. Het komt
in boofdzuk op 't volgende "eor. Ve l 'ourvme beett.
frooger Perteau, bij heeft zijn naam verwi•••ld. Bij
WBfI

reeds vroeger gebuwdj zijn eerate vrouw

wall tie·

kelijk eD w.rd door bare woeder opg.past. Op zeke·

~: :i:!!~::::r e~etg::~=~m:a~anW~~~ !~~l~~~

laton "i.n . n.t ongeIull wilde dat bij die gel.genheid
een schot afgillg, '1 w.lke de Bcbooomoed,. dood.lijk
:~:~ :;''';~o!;:d~::::~t''w~~ne::g:::a! b;:n =~:~de~~
r
:::::
niet ten deel waren gefalleD, indien liin schoonDlo.-

¥pij~:i;:sp::i~e~:D ~pe ~o!;:~~~~g:i~L~~~~!a::re::~f:: ~: tija~~r::::}g=:;: ::r~o~~O~r;::d ;~, !7:
Gelijk in an. IaDden waar 't .olk oDd.rdrukt wordt,

._

•. ontbrak het in ItaIiO niet saa gebeime otaBtkundig.

t~:~~~":!r~:~, ~~. ~:~a:Il;:.!:~.::::~:;r!:g::tb!~

gllven .ieh saD droombe.lden over en konden ziob

.

~;:b~:~~re ~e!:~~::i":g I~li~:r~~~·~=~D h!~~~:~:;

de~::; e~e~::~ ~~c;,en

b•• toDden am d.n Heer Por.

reau crimineel Ie ferrolgell, bepaaldo de politi. er

:cbhot:;o:~i:nZO~~~e~t:..ei:~ ,~o~r;;h;:.;. i:r~t P:~~

WareD vooral"d.ze li.den die ....nigeen doed
aatzele!l gODl.eoe I.ok met d. ro,oIutie to makeD. Men
i hoi ••rde voor d. volgelingen .aD Ma.ziDi. De fader·
I l"nd.liefde was .chter llerkor dan de vre ... eD ook
'cde bezadigden iD d.D laod. hieIpen de groote omhee·
ring tot stand brengen. Dit !....tote nu io eeD groat
~eluk ,oor Italie gewe.st.
Daar zij in de meerderbeid waren, bleven tij nu ook Meester 'an terrein en
~ou :1~~ ~ij ~,,;u. ~ o.7~~w:;:).d :'l;:"'~t;; b"'~"..:.r., Uiol.',l1.1~ ..i ~o
,0ortvareDde med.stand... in toow houden. Deze
r.pubIikeinen nu, boe ook aanvwelijk teleurgestald.
.ergenoegden zieh 8&DvankeIijk ...et de verdrijving der
tyranoen. en van den vreemdeling. De eenbeid vaD
hun vaderland ging hun boven "lIes ter harle, en zij
het o()k rchoorvoetend, zij onderwierpen tieh ann bet
gouvernement un Viator Emlll1uo\.
V.n Iieverl ed. le.rdeD"ij i.lieD. dat d. tijdeIijk.
verwezenlijking van bun id...1 d. toekomat i!l g.f •• r
zou br.ngoo, eli .indelijk loete zioh de grooto ropu
• blikeillllob. partij op in een link.nijdo, die h.t aI I.
gematigde m.iniBterio beetreed, sonder doarbij un om·
.:.. erwerpiDg vao deD beBlsaoden I" •• tand Ie d.nkeD .
: Lang heert d. gem.ligde partij 't roer in handen g.· bad. v.n de vestiging ran het koninkrijk to~ voor
'1

· weinige maanden.

EiDd.lijk bebben de fonten van de regeer.nde en 'l
: beleid der tegonpallij " 1 zoo ver gebracbt, dat de
zoogenatJ.mde rechtertijd!l werd geslagen, en 't wekte
lze}& onder de me08t consen.tiel's manneD van !tam;
I g • ell oogenbIik onrDst. tom de Kooing san d. Iin·~Jr;erzijde, .dat i. un d. repnblikeinen van. gist.r.n, bet
· b_md opdro. ~.
Het i. dlUi ook g.bleken, dat er geen de minst._
oonaak beeteat '" ,ic~ ong.rusI; to maken. Het Mi·
nisterie Millgbetti heeft pluto gemoakt voor eeo Ka·
bil'et Nicotera. zooder dat dit op. den gang van 7ak~!I....!l~"i-,!-"...:~~· "~oed heeft. Het eenige onder•• hoid "
iii miosahien, dBt het teg~.Dwoordig Kabinet wat krachti·
~.r de wet b.ndbaaft 'egeoo.er alericale 'aonmatiging,
~ .nt L.t ideoal V.D Ca.onr: d. vrije K.rk in dell
" ~~rrijen Staat, is nog niet ber9ikt.
TIet Ministerio Mingbetti.' verechooI .ieh Bcbter die
i

,leu6 81e ' bet te rer gin'g in zijne cODcessie aan de
zonder ' er na1uurlijk in te slagen ' ben t;e..
, redan ,te Btellen, terwijl de opposilie er sterk: door

:-!ler~caI9n,

",erd . Niet dot Minghetli of eao zijner ambtgeo;)olen
. ~)eric~lgezjnd war:en,. ()~ ook maar eenige sympathie
TOCor' 't Va~ie8an "oesterdea, m,~r Mingbetti ignoreerde
" ieCot •.I!egodsdi~n.t:g<!. qoaeetien.

.' Zeker geen .eret&ndige pelitiek !non.e dagen.
Jilicotera wiI, alsOafoor, Ae vrijbeid van de Ke.k.
Kork ecbler i••oor h..... Diet. aileen ean. v....am..
:. ing v." " kerkelj(ke waerdigheidebekleed.ra: .de .Pau!,
(" ie bi11llohoppen, de : 1!lODJlikIuo1l ' en de prieetere. In

.~

': ) e

;~ :::. ,=~-:, ~1!:;;';G~t ali: ~. I~;

:~ · I~alllll,datlliF'ltet~ . Pr .bevoIking oDlfatea

wo!:~nD~.~;e~~~ ha.ens

aanBohrijviDgsn aan de ambtenareu

enz.

D. handel in Obinsi.metdenuits1agdoronderbao·

delingen zeer wellligte"edeD;teneersteiumeDV~rO»t.

wGardigd dBt de maord v.n den Hee, Mar. ary w.er mot
geld ie a.f~ekoc ht, ZODGer dat er sprake ia f an beatr.fling
der ocbuIdigen; ten b ·eed. i. men teleurgeoleld dat
de belongrijkate kwesti • • uaw. d. ~dllDg faD vervoer·
eo . erbroik.reol;teD in ~.t biDneuland niet geregeld

bandel verdeeld wordt en gewoonlijk niet ZOO 'feel toe·
neemt, d.t de meardere koaten der Ilfz()t derlijke et,,bIi.s.meolen daardoor worden .opgewogeu.
BATA.VIA. 81 Ootober. W Ii .ernem.n met bolang·
stolling dat Dr. R. H O. C. Scheffer, Direkl.ur van
'sLaods Plantentuin te Buitenzorg tot ridder fan de
Eikekroon i. beoo.md.
(,d. Ii.)

TELEGRAM MEN.

i.. ccuJ. 1lJ~r.Kw.arciig

De afdeeliDgell ·waren bijeon tot ondeuoek &flar de
Indiseh. Begrooting80oDtwerpen.
1'er beicliiHin.g 9e1itlld der Illdische Reg.ering. ow
~::a:~ te word." t"t hulponderwijzer•• M.j. A. J.

dat d••oret. ofticieeIe mededeeliog omtrent d. onder·
handelingen die onlmge tU8ecben den E'lg.IBob.n
gezont en .enen Chineachen g.vol ...agtigde to Oh.foo
hebben pla.ts gebad, door middel van een Chi•••sch
bl.d ter kenDioe_ der b.langs(;aUende Eog_lochen on·
derdan.n in Cbin" gekomon is. H.t ollicieele org.on
der ChinBche r.gering. dat dagelijka t. Peking v.r.
lIobijnt be vat da.uover sene uihoerige memorie, die,
wsarecbijDIijk met op"'~, w.1 WIlt onduidelijk geateld
iB, maar on. toch moer of ... in .oldoende inliohting.n
g•• ft omtreot de voigend. punleD.
1. Hot geb. urd. in J'WlDan en de opleasing der
daar nit voortgevlooide que.tie W door d. Chioe.cbe
llegering uitvoeng word.n nileenge..,t en door D1id·
del \'on bet vlli.ieele dagbIsd en afoondarlijk. procIamalie. door het geb.ele land "orden bekeDd g.maakt.
2. D. Gouv.rneur ,an J'nDnan zal ge ....cbtigd
worden, met derwaarll! te ..,nden Eng.lseb. awblenaren. regelen vast te stelIeD voor bet haDdoIBv.rkoor
van uit Birma.

3. Dit handel ••erkeer zal beginneD biDnen den
tijd van viif j.rsn. zoodr. al. Ergeland dit zat "erlaDg.n eo oadat 0011 Eng.lscbe ambt.nsBr te Tail. of
elders in J' unnan zaI gev••tigd .ijn.
'. Do Cbiiloache regerillg oaI be(;alen de sam 'an
200.000 ~ ,,&il (bijn. f 800.000) ter v.rgoeding der
onkoeleo. vao de Engelsche zendingon n.... J !lnnan
eo ale eeDe .cbadeIOOI8teUilig "an d. falDilien der
Eug.l.cbe onderdanen. die daar Zijll Jermocrd.
IS. Zoodra de.., o.ereaMoDlSt door de Ohinescb.
r.gering i. goedgekeurd, zal eeu Chineeohe g...nt
D... r Eng.laod vertrekken.
6. D. Chineeeb. regering ' zaI' iD ovorleg treden
met de gelonlen der andere mogendhed.o ton einde
..ute rege!en te : muon 'oor .h at ,otkeer tunoben
Cbin.sohe .n Europeache Iimbtenaren .
7. Op do•• lfd. wijle aal gotracht . wordeD de b.bon·
deli ng tan rechte.aken ..&arin OhiD""." en European.n
belrokken .yn. op een beleroll foet Ie plaata.n.
8. Wan"""r een 'BogelBCb o.d&rdaan lich beef'
•• hu'dig gem. , kt &aD roof of woord op 08n Cbineeaoh
ondenlasn. tal de C.in~h. au.t<iriteit het recbi; b..b,
bon bjjde bebandoling der taak door d.;n Engelscben
reebilet tegeu.woordig. te _yn eli dl'l! ocod. daarop .g.
ue ·,.anmerkiDgen te: mak••.
9. VoI~de
~tateo zijD . Europe.cb.
giledel'8lo.. 11\ dan ' .000::. de bandeI geopoo.de ba.ena nij
van d - em OGIlIIUIlpti_hten, lIlliIII' thaos ..I

beatundD

AMERICAINE,
~

MELKGEVENDE

-.

Koeijen en Kalvel'en.

E.o 'partij Blo.men in Chin •• ecbe potteD.
1926
,SOESMAN en Co.

m
. o @j

ffil~~l,\/\ro~®flf/
ti~~~II;~W

~J WJ

fiiW 1!\~~..'m\N

~4,
~

WWMIIP!'~'

VROEGER
ROBINSON en Co.,

H . 0

blijven voorldllrend hllone guootig bekeod.

Suikerrnolens
en vacuum. Instalatien
voor

dOD bIe

en triple effeto,

bene~en.

aile soorten van Machinerien
voor Snikerfil brielrdie ala anderzins op de meeat
gUD8tigo fOQrW!Hlrden aftever8u en oprigt-enj

!.oomede.

JJzel'en Bl'ugigen , BI'ugge hoofden.
I)aken ~ enz.
lndlen ge vorderd , wordt de noodige guaraIatie ver-

J. W. BENNETT. IogeIl'e(J[
Soerabaij~ .

Agenten van bovenataande firma:

MACLAING WATSON eo 00 .• B.I·B '; •.
Mc. NEILL en Co., Samarang.
FRASER EATON en Co., Soerabaija.
1936

IMPORTHANDEL

Gebr. STOROK,

o.ergeplaat.t bij het Indie.be leg.', de 20 luiteDaDI
der Infanteri" J . O. Bal en de godelache.rde 2e lui·

~~-:~k~~:~~'d~~~~:~:an-:;'t Co.. f~~ S~~k

en D.

D••toower KOlling d.r Nederl.nden hreDgt 126
mao lupplotie - troopen wede, o!lder le.elnn dea
hel

Ka~erlid

Gelost ex ..Celebes:"

Nienwe Ilnziekwerken
PIANO.
ZANG,
VIOOL,
HARMONIUJ\f of ORGEL.
GUlTABRE.

Nieratra •• io zorge.

ferheid ell 28 voor kUDBt.

leili

dak.

Ben roo goed ala niellw6 onderdoordraaijsnde

Batavia dd. gisteren.

lijkVa • bot .chip Grenada, dal dOli Sen Mmari jl.
n •• r Q.eeo.towo ,ertrok, il .oderl nieto mear v.roomeD .
D. TentoonoteUing te Philad.lphia bo. f, d. Neder.
Iandoche afdooliDg toegewe .. n: 110 medailI •• voor nij.

~:: :"::G~':"::;:, G: '8C':':V.o:i.4' =g~

Ee~al:~~:"~;dd~~:::~

D. Koning h•• ft d. kODlmisBie uit de Kame .. b.·
last met het Oyerbr13Dgen van het antwoord op de
l'roonrede, met d. gewon• •erbewij,ingen onlvangon.

ver•• el .rfg.naam werd. Zij gillgeD durna op reu. am
n.iet ~et.~ ~r Bngeland terug to ke.ren. Het ov.rig. IS e.ll.

VOoD. trET HlJIB OF BOD/Ol"., thane bewo.ond door
dOD Heer ..n StruteD, dat heden oebtond op
v.nduhie geveild zou worden, h...ft zicb geen enkel.
bieder opg.daan.

Be:ruik!~ip6de olet twee••n met drie wie!eote geEengroot Djattiehou(;an IteaDd Duivenbolr, met ge-

leeDd .

Ov;:~o!~~orvt~~

VERVOLG Ollll NIEUWSBERICHTRN.

-. 1 d ....

en e egante ' y or ,~

iS r zoodat de c.hineseh e regeriDg kan voortgsao die ad

:~c: ;l:r~i~u~: z:!~!~:~e:~o:e~:~~e~:te:pe::!o~:ijg
felachtig voorrecbt wordt geBcbt. orod"t da.r~oor d.

(:L;;~~;.

Ben P i . n . 0
Ben
do
(BRRARD);

H I

libituOl te lol •• t.D; het aenig. voor<lee1 i. de opening
vall loboog, waordoor do .aart op de J.ng toe-ririer

r.ao. nn Tonrville gewordaD, op nienw ill den eobt,

::~~w::f:~~E;I::~:~~!::·~:~~lir{t:r.:;:~ :!::£:~~!·~~;:~~~~~:~\~e:~ol~l::i~~:~~~

::0
en al. ",ij zich bij d. revoIlitie unlIoten, die kracbtig
beforderden, dan wal het in de boop. dat .ij ten .Iotte
me.oter VIID bet terrein louden worden en op d. pnin.
:::~;:n~er g.vallen dyo.stiiio de republiek louden

p.~2be ~:e::;::o~~, e~e;·r~r:~~:::ti~~~I:nva~o!ut'::

chin•• cho reger~Dg op nieu,1V gor.geM worden .

~~~r:e!:r~~~~:.n~::':·b!~~:~dem:I~OI:.::t ~~:te~Ou:~. aoh1e3·.~::u~::I~d~~~::;' Ci'::;~~:gd:~::::. z~~ ~:~.~oe7d

't Is or ver, zeer ver af, ~at Italii~ reeds het ide-

Wol doen zicb nog de gevolgon g•• oelon.an do

plan sehijnt Ie

.terven; .r mog.D geen nien~elingen worden aange
nOlDen. Oak d..e we' ward Diet gehaDdh~~d; .oortaan
..1 dar .~tr~ngo~ geIet worde.n en ltali~ !'ee!t ~us

den Raad 'der EnrOpeeiohe .mogondb.den.
" aal vao een w.lgeordenden vrijen S(;aat genade.d is.
lnt.geDdeel,de toestlll1d Iaat. 1l0g veel te weolch.n
oveng, maar groote dingen zijn .r tot stand gebracht.
De een~eid :van Italia is een voldongen feit; Rome
behoort weder aan I(;alie, .n ,elfa d. felele IegentaD'
de.s erkenn'en dat er g.eD vcrwikken of ferwegen iB

colo
. · . • .... .~
. ..g.~.n.is. · .·v.e
... r. h. w.'zi.ng·.
0,). M. . .
'.

\7
."

H.VAN· GROLL,

lee~:a:::e!e!~~~~ ;:~g:nng~~~~~j,. .~:o~t ~:~ lau~et: .::=.p~!:t!'::,ft e~::~~e f:!:~:::::u:,::I:!:':,:e::t ,:~; ::~~n . ~~~o~%::.!~~

d.r gingen,nurmale h.tj'ugdig. Rijk. oioh oonsolideer.. "
de.
.
.

l'

hun hOOB!'!oed lOU . lIIl1ifi6 .. itt· n · bette noren,.1 dierh.areue te ·bepalel!,. Damegen
(lhllUlrier .. '
~Ddag·~.6 .dezer,·
. deheiligete recbten ,' yandll meneahheidm~t vooten ' . ,?e~we ha,.ns opatl8Jl. n.om: · Iomg aan cds l&llgtie' . ,
.
IltedOIl, : ' .. .. .. .. .'.
.
. ' .'
. '. . . .
""8r, belle'OJ\l WohD, Wonohow eDl".Pehhai un de
lullonwlJ opl'ENDlUUli'V~lIdutie ' houden
;naze op,.ttiog van de. rBohtell der Kerk ~~e~ .ee"
Reknst, terwijl de ItooDlSoh.pen op d. l&llgtle ririer
ten huue fan den . Heer
!&fIe fan msatregelon mtgelokt, omdevrgh.ld ennog op HI and.re pIuteen ·Iull.n mogen laden 8D
oDaf1w,hlijkheid teverzekeren fandebevolkingdie
lo.sen.
de Kerk vormt. E'nigen er van laten wij hier ,olgen:
. ·10. In .' die haV8J\l .. "&ar voor d. , ••tigingen der
.'&8 di,erae MeubeI., GIaa- ' en Porc.Ieinwerk, en••

· 1IIIl

va.n Reuter.

"-Catalogus op aallvraag Gratis!!!
193'7

~

Loge "Mataram,"

in het 0.'

GEWONK

dell Hug, 20 October,
In antwoorJ op het rapport der commi ••i. tot on·
der ..ek van de Indiaeh. BegrootiDg. v.rklsarde d.
MiniBter ,an Kolonion dat b~ 8811. gematigdo politio.
k. gedragslijn volgon OBI .n tot een gewenscbt . fillan cieol e,enwicbt zaf pogen to komen.
Do K'IIlUAr eiecbte de ovorleggiug van aUe origineele

.tukken in .ake Aljob, zouder de politiek von Atjeb
aan t. tasteD.
Mu. repIijing co ... witteeo report indian budget 1111nounced polioij moderato ptogrsB8. o~tieD8()n education

fmalloia! balance deprecaled p"bhlblDg acbeeD p.pers
original dire.ti~n. policy acheen intact.

IIAA~ORLlJKSCHK

COliPARlTlt

op I\faandag 6 November a.
deft

~

van Djokjakart a

M" on rlft

tt'f'I

8

S. ,

11 ",'

VAN DER HAA.B,
Secretaris.

1934

Platte uitslaande duimstokken.
van OEDER-HOUT,

die zoodanig kunnen gebogell worden dat men er k 1 e i

n e 0 m t r e k ken mede kan meten, .. )" 2.883
G. C. T. VAN DORP en Co.

KINDERSPELEN.
Triktra){borden, te'.u. dambord ill
;, I 18- / 26
Nieuw Loterij Gezelschap-spel f 2.Legkaarten. In laorten.
••,...hill.od. grootte.

ADVERTENTIEN.
Dcor tllBllchenkomot v"n b.t V.Ddllkantoor
te A MBARA W A, .al d.n

tienden, en zoonoodig den elfden
November aallslaande,
door SOe Slllal.1. en Co.

(678)

De Idieen van Mnltatuli

zijn
deD len tot.u met den 6en bundel, ill pncbt
band • I 5 .- p.r bundeI \"erkrijgb&ar bij
877
G. O. T. VAN DORt' eu 00.

HANDEOEK:
.,.OOR D'R

Kultuur en bereiding der Koff"y
rn

. taD siin c;)mpleton en nelleD Inbo.uel. be.taanda uit:

0081 en Wesl- Indie

ME U BEL A I Rr
groolend.alB Europe8sch 1IlJIaksel, Tapijten, ~afalkle.
d.ren. Zilver- en Pleetwerk, Glas· eo Krlstalwerk,
Bet., Th ..... en Kof'lieeeni ....n. Kroon·, .Ha.og·. ~ruur•
.n TaMlampen voor Petrol.elllD, mee.~ allen Dleu~,
Spiegel.. SobilderijeD, Platen en Teakenmgen, Fraa~_
JapaDl1Che en lUlU" V.zen, Pendlliea. KI?k"eD, 000.
llilftebreide Bibliothook, mee.rendeeIs kl_leke werken
in pnchtbanden,

·Een Mylord,
zOo goed . ale liien, een opan Wagonpaarden,' Tuigen,
restant Drankeu en Protieien. · en.!..
: . Te "".;chti!!"n den . 9dell No~.~~r ,an. '. m0;I!':••
negen tot '~ .I1amidde&e twee nor, ler"'ll mel COlDm1lBl6u
• i.h beluteD
SOESMAN en C".
192~

Qu.

.AD

Yeodutie worden gehouden te OENARANG,
ten buite van wijLen Jen Hoar

P. J. F. EOUNIN,

G. O. T. VAN DORP en

DOOR

H. lob. SMID,
G. C. T. VAN DOBP & Co.

903

Nederlandsch Oost-Indie,
BBSCHREVE..,{ EN AFGEBEEf.n.
aoor

Mr. P. A.. YA.N DEi LITH!
in p...ehtband m.t prachtig g.kleurd.· plateu Uaa;"
oonprcnkeIiike teekeningeD." I 15.(2002)
G. O. T. VAN DORP &< C,;;
.BOHl' . BliGBLSCH S1'All ,

T ·.. ,ils,,"'"rea,

'o -r be\ 8lloejeO '<.. 1000_ ell b _ n.

i&76)

G. O. T. VAli DOBP •• 8,.

~

ni~~.· A:bron~.•
in prachtband fl2.-

!rl

!.e~!. ·~et.

-Zeer i'ijnCali£orniBCh

gek.l eur.d· e platen, .. •
. '
' .
GUSTAV AIMARD. De zwftl'te bond. ZonderJinge, lotgevallen ,van MICHEL HARTMAN, III
in pracbtbllnd a f 6 Idem.
De weerwolf. in prllchtballd
f 6.1941
O. C.T. VAN DORP en Co.
A
. rablsC. h.

naCh.tv.e.rtel!g! .

·,wB.t e .

a

lVlelwe altgave,

Heeren Modemagazijn.
J. H. SCHMIDT.

Daea u i t g a v e i. door den auteur varmeerderd
met oen T a I 'an ".nteekeningen en opbelderingen.

M.odemaga~Tn.I--.:.:..(39..:..)___"_G.:--!-::.·T_.Ii~v: :-N=D_oR_p_en_c_o.

J. H . SCHMIDT.

.

I

Systems of ~and 1'enur~

{~~:eDD, e~a~t:~:I!:;le~~~r ~~~r~en~n H~~I~~~~e] ~U~tl'
enz.
Elk. bestelling wordt billijk an accuraat u;t:r~oerJ .

749

teoRrell, enz"

0, 1. Zee- en Brand
Ass. Maatschappij.

I

Een comple.te coIleetie
FA B E R - POT L 0 0 DEN,

.

&! ~O.

G. C. T. VAN nORP ell Co.

meetsnoeren~

Stalen
REIJEllS

gefestigd te BatafJia.

,.

eeu Praklisc.h nanJboek loor OerekeniDgen,

De ond ergeteekendcn tot Agcnten benoemd zlJode
VILll gell oe~ue J\Inn,tschnppijJ zijn bereid rl cico'~ tegen
Rrand- en ~eell'ev:\nr n.antenemcn tegcn de alhlel' gobrnikelijke pl'e~nWn en cQnditi en.
(2607)
E. MOORMANN en

LloY11.
.
Il~ Zee· en Brand·Ass. lla:tlschilPI,ij OosterllDg.
il :] Brallli A
ss. Maalscliapll!l lIe Oosihoek. . ._

elniteo l!lteeds

~et

08 Salllaran9Stbe Zee-I!/! liranHssuranlie Yaalscbalillij.
Uo Netler!. Illtlisehe Zee- en Urand-Ass. ~aalscball(iij.
Be2eNeileri. huliscbe Zee· ell Uranll-.4ss. Maalscballilij.

Be

Ne.derlanllsche

en premi;'in .

n~ rr.ekerin gen

tot gewone con diLleD

Kanlo,or bOl'ell het lokaal van de Heeron

G. O. T. VAN J)tHtP & OG.
G. STBLf,lNG Direkteur
( 12G3)
en agent.

IJebrnllunal,ing "&0 de h ....IIHI.... e Hoo.dnlt8clle ultgave, aanlnerkellJk verluee.derd en olnae,,-erld door

J. G. VAN GRNDT Jr. ~II G. J . W. DE JONGH
Met 278 .• 'heeJdiulfeo. 181

Tar" .. eh

aa.

I 'oorbeehlen.

Tegen f 12.GOIl

Hout-Aaukap

G 0 END I II.
Best.llingeD

\Velenscllappelijke Bhll,djes

5001't.en yan Gezaagde en Ongezaagde
DJA'fm [WU'J'WERKEN, beneve os
op BRANDHOU'l"

sHe

~orJen

n.&ngenomen · eu ten I!poedigste geleverd door
de Age n ten,
D. A. PEREIRA. te Semarang.
A. '(C. BOONEMMER to Solo.
B. VAN S1'ENUS te Djokja, en
door den Admlnietratenr,
Ill. A. BIERLEE,
1820
Station G a and i b.

r iR,~ sp!~~o91111}\f}~

berel" till liismllto . /.Jl)!leH){g van efl1 JII!lt'!flliIell

I

I

;,wloed ,'.or de h1tid.
Zij h{)flllt np net aallge.:icn.t (1" iI' o1lzichtbaaT;

Zii gee!.t d.11.! t.wn d,e lmid eell-e uatu.u,rlijke

ef.. ,'faJ:J
9, rue de la Pa.i ". -Par;•.

207

Men

'lleiilf?

:tich in n.t!ht voor namaal:

ell

lri~chhe1:d.

vf!rval.,chi'1lg.

:~~ITribuoaldelaSeiDedenSmeiI875
.

r;~'

Kilo's JJs in 5 miDuleu
Jour d.e Di eu\\'~ T~eslelle ll TO·
SELLI, die mell waarhor~l.213, rue Lafaijelle, Parijs.

5 10
':!'

408

nr.

C ARPETTEN,
Pr.rhtige fluweelen Tafelkleeden.
1889
B. KARTHAUS en Co.

BAZAR.
OhinE'esehe Vloerma.tten,
Rood met Wit Dambord.
1.37 ned. duim broed a 95 eant !per am.terd. HI.

lass

• 80
• 65

•
•

RUIHE VOETVEGERS.
B. KARTHAUS on Co.

----~~-----------------

B A Z A R.

Veldbedd'3H

a

c..

F.

\'80

[385]

G. C. T. V AN DORP & Co.

tSijiiiSE
HAVANA SiilAiiEN,
in
van
o'uk •.
P a

8

0

25, 50 en 100
n t v a D gen.

1787

SOESMAN eD Co.

ON'I'V.ANUEN:

.·~G~~d~e'T;fei;ij~g
llJefk !"t.

MAHOtJEItITE

f25.~--

per 8 t. u k IJ"reu Ledikaut8o:
18111
B. UBTHAUB eo 00.

en Co.,
Samarang

Sea side and fire side. 1 vol

IJ

• Evangeline ,'oices etc. 1 l"01
MILTON, Paradi •• lost. 2 vol
11 regained.
1 rol
Sonnot., [s.lmo otc. 1 vol
Bovenotaande 14 deellje. in ..er gem.kk.lijk formaali, ke urig gebonden in verBulden etempelbll,?,d en

g.ut in clui, >ijD verkrijgbaar voor I 25-~ b~ d.
boekbandel •• r•.
\1906
G. C. T. V AN DOH? & Co.

- -0-z!tl

CIGAREN,
CORTADOS-PUNTJES en LONDRE5.

GOEDKOOP

va1110000-tiOO-100.
EUZIERE.

Uit Parijs ontvangen.
Eene nieuwe Hortering

HEEREN en DAMES ARTIKELEN.
Hoeden, los8e Boorden in groote sortering, groote
keuze van DlI8Oen, witte en gekleurde Hemden, 'foi·
lotartikeleD, Schu;jerlVerk, Parfnmerie, een groot
asaortimontOdeo.rs I qoalitoit voor Dames (oit het
Magazijn du Louvre) eon • . klein. collectie Peignoirs
van lijnwaad en percales, prachtige Kammen, It'an·
taiaie artikelen, Ceintnurs, Collien, Parofe., BraceleiteD.
.

Jouvin Handscboenen inalle Nos.
BtymaB.

Ie
2e

eene ui tvo('fing op .le piano geven van;
SpinDlied
.
Uttolf.
Pa.qninade .
Gottschalk

3e

HiLe,man Echoes

Ro".iJI~.

Entr~e per periloon

t' 5.-

-- o~-

Pla.tsen te bespreken a 25 ct.
Entre.kaartj •• te bekomen bij den Heer VAN RODE.
[1933]

levronw C. M. PLfJIAER
VOOI'

het

J,lWEREN EN OPMAKEN

van

Complcelc llruidsloilellen,
Bel 1-, Rcis-, Gekleede- en \VandelCosl.umes.
.A.lslDede:

Doopkleederen en [( inder-coslumes.
1925

.------------

.--------------

Stoornv.':Maatsch. "Nederland,"
MAlLDTENST.

BET STOOMSCHIP

Dagel\jks

Versch e Bot e r 1e t t e r s
en

St. Nicolaas gebak.
J. J . VAN RUIJVEN.

H92

1"'oko Plijnaer.
Zoo even ontvangen:
Geborduurde en effen
~illllell ,iilllleS hra~cu ell .ii~lI dletleu.
1805

NIEUln;

MODEUEN.

Met het inkoopen van'
Par~ische Artikelen,
belaBt ..iob
18 cite A-faleehetbes PariJI!.
Moedertaal.

E. ELSBACB.
Correl!lpoudentie in de
826

& B"ROASS~:.

DIRECT ONTVANGEN;
Ie QUALITEIT

en tU88chcn de 20 en 30 acta

Madame Charlotte Tasca

GEREGELDE MAANDELlJKSCHE

PRINS HENDRIK,
KOlJlmuDdant !>.f. C. BRA.!.T,
zal 16 Nov. a, 8. ran Batavia via ,Padan~ eo Napele
DBBr N. Diep vertrekken.
~jj,,~iug "·(.IJ"ci~ ullD g~n0 1lieil vU vr

i.JiJu.IJ- Il~id

U....'tlil15

in Europa. Wa8rT'OOr direete ClJgno88ement-en worden
argageven.
V'oar vracht en passage gelieva men zlcb te weDdeD tot
1828
d. Agent.D,
J. D1 ENDELS en Co.

._......._•. _-.---- - - - - Batftvia, Samarang, Soerabaia

T}S~ K..OOP:
Een GaIlOIl'av- Stoomketel,

van zestig paardenkracht;' geheel comple~t~ lang 32
vo~t, diameter (I feet., in t'Wee Btukken ~ met barid\,oeding ponp, etoolUmeter, enl:.

Adre. . .n h.t depot bij A .. IAU:> ~ AUD, franoebe
Broodbakk.rij en bi)
1829
EUZIERE.

(IUS)

Opera in 4, actnt.
TI188cben de Ie en 26

r.odjongschc Banketbakkcr·ij

Te verkrijgen per vat f n p;;dotiju fle88chen,
12 fI ••• eLeD ............ f 8. - en f 9.-

b~j kis ten
1881

MAllTHA.

beveelt. zich voortdurelld Ban
BURNS, Poetical .. "rh. 2 vol
• oongs on ballado. 2 vol
LONGFELLOW, Spanish student. 1 vol
• Golden Legend. 1 vol
11 Tho wayftide iUD, aud
miles standish. 1 vol
• Tbe Bong of Hiawatha. 1 vol

o 0 G S T 1876.

ID 'romwels I '.11/~> Voor terogbe u, rgiug der trom
Dl~11!I wordt 50 t·t. "ergoed ,
1789
SO ESM AN en Co.

LA~ICtBE

21~00fdd.p&1; Ill~: ~~~oi ~~~~F

Depot van Javasche Raffinade,

~iolje.

Ull'VOBRlNG VAN,

.au de

B/oedaandoeningen, b/eek{ucht, huidontstekingen.
.A&T8: _, ... _ .... - Batavia, Vu DORP BT C'.

WINKLER

Geen tak vlln industrie. geen voed in gsmiddeI
i& in dit werk \·erget.en.
.
Ren aJphabetiec be lijst lllasH hll't 7.lJeken naar lets
gemakkeiijk.
I 6.Buiten SawaTa.ng met 'f"el'hoogiu g \'an port

Roode, Vierkante. Orale,
in groote keu! en di,erl!l8 grootten.
Al eatives_

"
"

onder 'Redil(·tio

VAN MANILIJA.

Bazar.

1.14
92

verkrijgb&&r bij
C;. C. T. van DORP on Co.

Populail·

op

~~;!~ShCC~l~r~i,f;e~r~::~jg3g~ih i~fjnCPdn;" 'l o~~l~~f(I,J~I~~~~
gla ns bewezr.n tpgp.n algemcene zwakht>.id, yt'brf.'k ann
ieU1lsl, sltcht.e sP1lsv~"ttl'i.ng. blukzuchl , Ie lurlgZ(nr.e

Nov. 1876,

Maa.nda.g 6

fr.

Itil~'!1 'J j{IIij :l~

YZERHOUDENDE

DAGELIJKS VOORKOMENDE IN DB

B o uw· e n vVe rldl.ligkunc1e ,
met b~r.ondere ToepnBBing op
a.wi cbt en Stcrkte van BOuwBtoffcn,- IJzeren Balken, _ Kolommen, - Houten en IJzeren Kappen,- IJzeren Bruggeu,- Stoom- en WateJ'wer-ktuigen,- Molena) - Pompen,Spoorwegen, Locomotie\'en J 8toombooten, Spinnerij en
We\'erij, - Verwarming en
Ventilatie van Gebouweu,
- Verliebting, enz.DERDE DRUK.

('0.

door de Direotie welwillend afgestaan.

(419)

",.Ike

3.-

In het SO CIE'I:~]l'I'SC1EBOUW alLier, daarloe

~~,

:;~Si~l~!:: 'w:~;~:;:;~ ~~b~d~~ ~:bb~~n;

f

it

Met toestemming vall den Resident.

Dopllls bij .1 do \'DOrnoRm.te Boekhandelaren en PapierwinkeJs .an :Nederlandsch-Indie.n de gebede werold.

(AFTREKSBL DBR OR.IB Iltt.lSOOHTI.!N) is hel Y ' .H~OIllt'il.ste (:n

Bernouilli's VadellleCUm

p r ij

Engelsche Opel'etten troep.

ltI 0 D Jl R IV E.

IV £IWTOIIWI!: &; F I....i. I. PAS ",.

GOUDEN medaille . en premle van 16,600

ee

1932

DRIEDUBBELD kracht.hel'slellend,
vocdcnden koortsvcrdrijveniJ I~LlI\STE n

G. C. T. V AN DORP en C,).

(3409)

Tweede Kolouiale Zee· en Ilrand·Assur. Jfaatsdlappij,

B IV " B Jl

E ·D t r

Dil

van 1 Ned. El.
.. 10 Ned. EL

1 ~;iI'CI! Zu- iilli Bra 'ld9t'llilM "'o rdOQ uOi'~~meD 1'oo r reke

Lalille de JJJme. An/Jot.

GoedKekctlrd: door de _"'~, 'HI ' · )h l<", "4'U
Gcueefikunde In 1'~ru."'u" Sj".

Pr a clttige:

Rr!ulIher1.ckering MaatschaPllij

~_

G. A. WERMUTH.

Copieer-i nkt.
De eeDige die voikomen dnidolijke COpieD
gaell;, .elf. eeaa m88nd De het .r.. hrill;.

Voor teekenaren en landmeters.
V.rkrijgb....' bij
R82'

O.

Het ·Operetten -.qezelschap,
zal in de 7,aal del' Societeit
eene eenigevoorstelling
geve n Van

bij

Delli JAPONAIS!

G. C. T. VAN DORP en Co.

- in aile mogo1ijke kleuren en l!IoorteD, in 6tui,

~~~~;1111 t~~~u~1~~7~.~alsdlll!(~~3)

Zondag 5 Noverilber1876.

de Bologne,---

Paa ontvaDgen
1929

Zwart bij bot oobrijvon en altijd b"lder.

Voorzion van I,,,keno, Zwart on Blaauw, Cao.o"o- ,
Various countries.
reD, Tricota, Linnen voor PnutnloDs, Fijne Hamden,
'&esrieB of essays, publiRbed under the fanctioD of
Boordon, Zijd. on Vii d'Coooo Hand.cboaneo, ~ege~.
tba Cob den c I u b.

"1'I1arourius,,
!\isil:v'R

· -oXo-'".

.8RMu:TH.

W

--~Saucijs

Max Bavelaar.

I

i

Heeren

1917

iti .blikken . van 5 pond

van d a

Neemt aile bestellingen aan t.egen zeer billijke

prijzen.

SA~ATIGA.

Meel;.

1

(1927)

Te bevragen bij

Drrt

Holloway's Medioijnen
HOLLOWA..Y' S PUI,Elf .K1i ZALl'. Gev8.arlijke DiaJ:"o
rhee. - De oonakeu deter verzwllkkende ziekte zoo
.... el'8CbiUend, en de wij~e harer aanfallen zoo ver&Jlderlijk z;jnd.e, ge ••n oen voldoende red, .•, " aD bet be·
langrijk sautal harer olagtoll"... Onder Holloway'.
bahandeling, al io d. oorzaak de.er .ieH. in dni.terni. gohuld zal do uitolag even gnn.tig zijn, hetzij
de mug, de lever of kleinero ing.wandon de zetel
van de !lekta iB, WGnt zijne pi!len met oordNI
ingenomoD, en zijn 'Zilif goed op de zijden der onderbuik i:lgewreven, beteugelen de ,welling der
bloed ...ten en regelen iedere verkeerd. werking,
waaruit die OOlt onl:8ta.at. Beida DJitldelen werkeD
regtatreako, tot berotelling fan het jniote e'.Dwigt
to.s.hen go.oeligbeid en prikkelb""rbeid, ziek.lijke eD
gezonde arocheidiDg, natuurlijke en buiten.porige losing.
Dooojea Pill en vaD f 1. f 3. en f G. Potjes Zalf
.au f 1. f 3. an r Ii.
Cheribon W. CALISTANS & Co. Tagal A_ J. van
de. VOORT, Pokalongan W. E . KANA, Solo .AR..'lOLD
.... Co_ en OOBNABS, Klatten J. D. SLIER, Magelug 1. A. ZBIJDEL, Bemarang GOBTIfABT en Co.
DB GROOT KOLFF eo .Co. WANNI!!, G. c . T.
VA~ DORP en Co. If. L. DB LYON en BOBSHAN
ell C o . '
(7A)

~.;(lL
Een

.Me. NEILL &. 00.
Uit de fahrif.\k

\'sn d~ lieeren H.

O. lWBINSON

nien~;'\T e

c~ (Jo.

Londen,

Stoornke tel.

lang 24 .oat bij 6 roet diameter Olet Gallowoy tub.o,
bandvoedingpoml', ent. gebeel eOClpl.et., than. liggen·
de te Samarang.
(1328)
T. bavragen bij d. Agent.n,
.Me. NEILL & Co.

ERN HUIS oj> dan 'Keg naar K ali g • w e,
den Heer BONSET_

DBU'

_. 1407 _._._._. __._.__... ___ ._~~()~

Bennen ron .en ZOOD B. g~i,o~~:-'r~~~~BI:'O.
Samarang, 3 No rembt"r 187(;.

1940

-OP~~:~~;:~~:k~u;':ij:~:r ~:r~~;;;nn~cebet~e~::~;

... NAGBL, in den oud.filum vall 51 jareD.
J. J.O. NAGEL,
1938
B01m"" .
Voranhroord~Ei k

'00'

d. wet,
G. O. T. vau DORP &00... .

iBal~-&, O. T. "'" I'OP" 00, a...-cs .

