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N ederlaridsch-IndischeSpoorw-eg-M"antschappu, Lijn !!iiaworang - '" orst~nlonden -'- "WilleJn ) .

te Parija of in eeDe &Dder.a wereldatad

Indisehe Ambtenareu
mel verlof.

deaillDsionee

Nederland,

ren over het goedkoop. Europe.ache leven. Twe. ja
ren verlof zija gewoonlyl< .oldoende voor de gedeoil

,an 1872-76, ,oar zouver de djfers ·van Burgerlijke
en MilitRire ,erlof- on Don-activiteita-traktementen,
wacbtgeldeu, onderatanden, peollioenen ea gr.~iflo.t eo

b.tren. Deze .tati.tiek i. leerrijk ala aile eijfe.l. Voor·
af DOg een opmerking·. 10 Dt><ember 1875 .e.tigde
de Directeur n,n binnen18odllc', beetQur to Batavi.
bij "i.culai.e de ... dachl op let loen.mend getal
ombtenareo op wachlgeld, nonactivite.t of ooder.tond.

wordt door eenige middeleo van r.ich ~elf of \'"jD
vriih ,den en yurw&ntoo. dan word~ veelal verlocging
van ve dof .ange rraagd en meestal ve,·kregeu. Het lOU
Diet moeiel ijk "ijO een langd lij~t "an an ceJuteu omtront bet overgroot gebruik ea :mi"bruik vall (cdis<:b
verl .. f 8aam Ie stollen waatonder all~raardigBtd. Ziekle

De baovragen WBreD gewooD(ijk zeer lichhaardig, !a!. t
een dag late: traden de A&.Dvragera in parliculiereD
dienat.. De n :rekteur v8rlangdc dan ook, det zulke

I

i. gewoonlijk bet voorwend.el. Wij hebbeD "iekeo g"kend, die verlof kregan ~n geJn and..,r geoeearuit.1Jel,
oogen hadden .... dan to dansen op dd l..ruiloft

fOOl'

eener m.ter op 3603 mijlen afstand.

1

I

l\fur redenet-f!ogen

Maar trien ZIt meQ in d.~td hard valleur Den
Direktsilr. die beli verluf ,erl~entJ den geneeaheer,
tlie het eertifiout 'aD ziekta uitreilt, of deQ '61'-

aID

POS'i'KANTOOR SAMABANG.
illoiliog der Bogala.heMail via Babivia, MunWt,
Bion.. en Singapore.
.
In de maand November den 18.
• Decemb.r den 2 an 16.
F1.Il1llloheMaii via Bata ria en Singaporo.
In de lOaand November den 18 en 27.
•

Oll1.e

.Nedetl& ~ dltcbe

TEL1<GRAFn. Tot morgen middag 12 uur besii&ar.
gelegeobeid teleg.amman te v....nden foor Europa
p~r Daar Singapore vortrekkfnde .toomof "Ben~
tom.

de

anz.

z;"ken

P08TERIJEN.

dado ten 5
~oor

Sederland·1

II

1872

India.

he I'

Terdient het duroDl aileen reed. allor bel.n~.telliDg.
Wanneer wij r;ien de t voor burgerlijke en militaire

~-~noioen.o.n.Ga-

WtJ

1265000.-11

740400'-1'

1616.252.-11

668.000.-1

f

1.284.25 2.-1

(ndie.

! 1.460.0 0 .- \ f

627;000·-ll 2.087.000._ f 4.111.5~2.-

hnlER IS L .. lfGS teJegrafiBcben weg bekeDd go ~
worden, dut gieteren ayond tegen 11 uur t-e Solo i,

.,-,;,:;::, ~:~

• 25S 000.-

.283.500.-/. 752450.-1. 650 .000 '- 1 '

655.000.-/ .. 1.305.000-1 ' t.59; .552.-\ .636.000·- 1 ' 2.229552

1876

,476.400.-

• 241.000.-1 .716.400.-

720.000.-

FEUILLETON.
Chopin en Georllje Sand.
door
ADOLF SOHIRMER.
("''''''/g .)
II.
1,. die geb6tU'teni. die in hel perk vao ~t. Cloud
FI •• t,· had. waren twae jaren verloopen.
Op .an Novemberdag vdr•• been de kleine .toom·
boot. die wekelgb eenm ••1 t ....beo Bareelona eo het
eiland M,ejorca heen eo weer foer. foor de bayen yau

Palma, de .hoofJstad der tot Spar ie beboo.ende Rale
&'llobe aiiaDden.

Het Was eaD beate, .""ele dag. 100 beat, ale de
mMod J uli in Middel Europa pl_egt te zijo; getD
.erfrio.obend koeltje wo<i er, geeD .wolkie dreof or

~o.!·~i!·:. bJ~~.::e:g.a;:e~e:.al~ e~.!:~k:::tj~a
epi8golg1adtat aanden verren hori.on nit.
net atlbterdel< van de .taomboot .. erd door een
&OOgeuumd teoldak tegen dO~ .enengeoden zonDe·
gloed beachermd;. en hi.rond.r "aehtten ale.bte ..ei·
nig. panagiere het oogenblik af, ..urop het vaartuig
&all ·de. I:zn<IinrpJaaIa iOU aa1!leggen.
Di.c bt · bi bet roar sat :eon.. dam.: na ..t hAlir op
de blink I....nd& eon eeniguiDobleek en .iekelijk nit ·
zietlde.
ODg 'veer veemen jaren
do

knaapnn

tesen

=~8 e:.rit~droo.:eo~e~d:lI;he:Ik:~

Oljf411 oNllje"""men en e1wen palmen ••berp tefI9D.
~ . boldezojaD. ~ .
hemal Ilitkwalll8n;' dan
.".001"- de balfotrkel-lIIis rbtlawde baftDltad;

bIa,,_ .

• 690.000.-

•

• 1.300.552.-

• 1.410.000.-

die met bar. grootende.l. in

Wu

MoorBchen st'JI opge·

Ben SehOGD mei!j·f naar 't uiterlijlr. een bloeionde
gezondbeid goniekDde, onge,eer negen jUtl D oDd,

.prong, io ",.erwi! van de d,ukkende bitte, vroolijk
en ongeduldig tll8l!cben de d.m. eo deo kajuilltrap
op bot delt: been en .. eer; . mon zou het lieve kiod
.oor eeo knaap bebbeD kuoDon houtlon - waot L.t
w•• al. 880 joogen aangekieed, droag eon kiel, pao·
t.10D, oeD omgelegen balekraag eo kortgesQedeu haar
- indieo niet de fijn gevormd. gel •• t.trekkcn en d.
hekoorlijko ·b••egingen nn bet buigz.me liob.om da
delijk bet gellacht v.o het a.rdige, uitgelaten lobep•• ltje hadden doen kennen.
D. dame .. oe George SlUld, de ble.ke kilo.p baa,
100D

Maurice

baar

d~.bter

eD . bet

alt eBB Imafoce gekleeda meitlje

SolaDge.

• Waarom blijf gij Diet bij ons, BuJtHl"t"?" zeime
,;ou ... Dudevaot glimlaobeDd toen do kle'D~ weer
scnl oau de moeder toeaprougJ ziet Sij niet, Jet de
stoombo.t reeds in de b•• en binD.nloopten het
ocbeeplfolk all" baeD.leapt. wat &aD laDd . g"b •• "~t

d:t..:;r~~I.f W ..... gij heeod •• tel., loopt gij
• Maar .at bekomm8l'. i.k mij om die

-I '·1.~87.002.-

• 1.726.000.- • .;66.000.-1 • 2.0192.0CO.-

b langwekkenden indrnk maute.

maar io

meLBcbeu

ED

dOl bsgage mama!" &IItwoordde Solange balf Iacbe.d,
half prnilend. .Ik loop altijd m,ar ta.t aan den ka·
jwtalrap om te kii"en. of oom Cnopin moh nag imIII9r lliet wil lateR lien. Waarom homl by niet "it d&~
,eneJend kaJDertjef"
• Gij weet, datbij. ,lelr.eli,ik is, kind, en d& hitt" op
bet del. niet ....:dragen btl. Mas. bij moet DO toe"
bo_ baeD, _ t ~ beloben weldrs 0l1li _ doe! be-

'J ;;~:-: ~ ::: : !: : !::.;: ,~ ,?

n~""' ~"' -r"·~·

huppelde weg.
.Maar Chopin kwum den kajuibtrap al oJ! e o yer-

Pa{jit"", WDar een chinees, op den 28 October

orerband op bem haddt'D,
AfwiB!ele~~ vol b~ind ver·
trouwon an mOBdeloel, ondervvnd htj beurtehoge alIe

I geoieting.n eO mart.lingeD, die in oon lOeDsch.eobom
I

hoestte eomwijle b ; ook: sensen
elke baweging bem eenigo ill 'pluming te vcro orzaken.
Toch kwam er e'!'D Hoolij!ttw glalls f'p liijn galaat.
lijoe (' ogen ecbit.tt rdeu, tut'O ! ij verrut., den bli k \Wel"
bet al3hilderacbtige, wddlt.lerigc ei !snd li t: L wuid e n, en .
toe-u d.., ollstuimige Solauge 'I em met

lich

\'oor~ en

de.

Leer ziekelijke grIll en de

;:8If" lijdend uit, en

bij I""bte Yroolijk getroffeu on blijkba.r Op~"UilUd,

i1.

I do plug zijner vriend~D.

Bebeen op b.t del<. Hij .og. or iodoltl •• d ofgemat,

nur hare moodsr trok .

wederom twas gev.lIen van cbinee.

naebta van een speelp.r~ijtje tbaia gokomeD. terwi)
hij 'foor de deur zijoer .... oaing nog wat op en neder li ep.
eenkJaps van een jav.aD een eteek in den onderbuik

, 4.618400.-

rei at, en mijnbeer Chopm IIt~nd or op, bij hat lo.8sen
'Jan zyo piano z.elf toe te zien.
.It ga hell! balfOQ!:J riep de kleioe levt:udig en·

V.&ll.Nj,MRN

zen die bet aJsgtotfer werden 'an deD l'erl'&de.,lYk"en.
tObleg ,"an inlanders. Het eene wordt ODS berigt nit

• 1.470.000.-- • 627.000.- • 2.097.000.- • 4.180952.-

trokkon buileD, met platte dakeD, een boeieuden en

~ :'6:;~ ::::~::

op / ;1 ....tge.teld.

1

"468.950.-

• 1j68.000.-

de alb.iel' on·

.

18731' 4.75.400.-

• 632.552 -

d.t

o,",leden Mr. B.. B. R d'Abo.

'!:otaal
Generalil.

.

Nederland. I

1874

• 733.400.-

OENO:BGU

dragan .

1

475.400.-

VBR:NEMEN MET

lang. in gnrnizoen zijnde Ie luiteoaot der infantene
Godin, wegen. zijn uil.tekend gedrag te Atjeh vow
de Militaire WiJlemsorde der 4. kl.... i. ¥oorgo-

TES KINDE lEX nm.a:a in de gelegenbeid te 8talleo.
del op'oering 'an . hl Grande DUcRNU:" up lOorgen- ,
Vonderdag-a.ond by te wonen, heart d. Dk.cteur

,: TOTAAL

In

.ulleD poatpaketten worden ge.lotan

MUZIEK- UITVOERING .
Donderdag deo gen N o.ember 1816 op het P"l'I.ds
pleio van 51;, lot 6 1/. '. namiddag•.

,erlor. en Dooactiviteitlt--tralrbementen, wlj·htgeldeD,
of_derataoden PO gr"Li6.IJaLieo jaQrlyks ruim vier en
een kw.rt milioen gulde()80p de TnditH:he beg ro ting
'i\orJt uitgetrllkken, dAn mag t r wel op ge'et "'orden,
hoe die zaken geregeld liju f'n of de mi8bruike;), die
er zijo, niet kunnen geweeru worden . Bet doei dezer rc.>gelen ie enkel om de al ge meene aanducht HOg
Dader op dit ooderwerp tc H8t"geo.
Wij Iaten hier ou eellvoudig Aen et:iHetsch tabel1etj~
vol~oD waarwee m~D zljn vo(,rdeel kan doen.
Zooa},
.-ij begODBt'D t.e ceg!:!en ~ zijn eijft.~MI lee rrijk ge~oeg.

. .... .. . I' Milita;:e
gementeD. te het.le"

TOTAAL.

Nederland 1 IndHI.

Cp Zaterdag den 11 dezer, del uii1ll1d ·

ur~,

Sing. pore, per het daarheeo yertrekkend etoom..

Bchip Banda, gezagvoerdor van Loonen .

Extract uit de begroolingen voor Nederlandsch-Indie 1872---5.

~~JiENI' .tana
t~;~~;~;~
:':";~~b~~~;~"J~l;~:'1 .
I'B'urgerlijke P.n.ioenen te
on I:,..1;6 •• t;,•. ~ betal •• ;. TO.TAAL.
talen i n '

December den 11 en 2:).

Her uor van oluiliog i•• teed. des namiddaga te:; 0 ....
Joluaocben wordt oan helangbebbenden vrij g.lat<>n,
o k op andere dag.n bUDne briev.n Mn het po.tkan.
toor te do en b •• orgeo. D. doo .... nding heeft oteed.
plaato per e.r.tvertreHe.de po.t.

mo et-en ro~ieD met dl3 rieman , die we bebben.
W aonerlr b e~ boek '·an deu hen' V all Co ~verdBD
good bout le'6lt waalliit de 8taa~ ~i ch rio:m -: D kan
ia~n Yer,audigen oU) ook lU ~I.!, eeoige getBren en
Dadeel.:n in do zee "faD \'I)rlufsangerd te ont.roeieu 1 dan

op bet IndilJcb Staatsbe. tuur)', to wein ig besproken ill,
wenlcbt meer roowijdiog van de Indillcbe ambtenaren

in abatroct" kuunon

Iod;.ebe zoowel a1t1 in

!

.an '. lands belongen. M.t dieD w.oscb .trookt weinig
bet overtallig gebruik mahn •• n .erlof naor Nederland.
n.t nadeel .oor den Staat Bon 't verlof io 't .1·
gemeen "ferbonden, list grooteodeeJa in 't ferl ,lf O.Sf

Samalang.

Sil. D

Wij welen all eo, d.t de ",erdld
en de menacben. Did \'olwaakt zijtl e-l) dat wij in 01 ze

genb.id de opm.rk_mbeid .ao den Direkteur trok.
bij I !•• hte gebru;I< fRn een recht " welk II. lVO\
. Ret grootq pnb~iek beeft re.d. lang dagelijk. hooder., bem toekent. Ie hij niet .iek, dan kaL bij zich toch
den feiteo V\lor oogen, die bet bewij& loveren hoe die-rerbeeldoo ziek. te lijn. De teak van don geneeshter
naren . vall deD SIBot, zonder de grenum der .. ottig.
...,rdt in dit g.v.l booglt moeielijk, deli. Bat of inde·
heid te ov, rscbrijden, bUD08 bijzondere wenschen welie.at,.1 naar men It noomt. De Directeur is altijd
ten Ie .e.. ullen met ·tenijdeltelling .an ambl.plicb·
g~de~~, en goluHig, ...ant .1. d. Directeur over al
leo; St.edo en her!!oaldelijk zien wij naar Nederd,d blJoonderheden Itcb 'I hoord mae.t breken, dan
land. Indi.che ambtenaren met verl.,f .egen. ..iekte : werd bij lelf .iek, en een Directeur-.6rlof,tr.ktement
gun. .Wij .eggen •• ed. en herh.aldelijk; immer.
kOlt on. f 7000 'I jura.
d.... lijn amblenarob, die hi "ne·, ..,.tien joren I
D. Heer Voo n.lden, wieo. belangtijk boek : .Blik

verlofltrlklelnent. Tal .an lagere ambtenareo, w.... ·
onder menigeeu, die Jau tat .aderland of liever tot
geboorteli..,d beeft;••iet men met verlof wegen. liekte
repattieereo, eu naar gelang '"an om.taudigheden z~ch

H~£r

Dt:i

.uk geen goed doeo.

:::'t.~.:;e~. :iite:.t~a::;w:~~::e::u::: ;:::la:::g:l:r~ ~:4&~:~:;:~.v~:g:~.. k ~:,~:;~:P'~~::~d d::no.~••::

tijds, dr-ie malan wegeDS·-- ziekte wet farlof werden
begunatigd, oDder genot 80mB '&0 f 7000 's jaara

loeggev, nanr Europa_

in 't
verleeD8D van ,erIoreo binnen de grenzeu nn J"f8
of van ouzen Indischcll Arohipel (mischien oolr AustraL
lie ?). Wij kUDlien d,t iLioich t deeleD, maar meer dan
een palli4tief is het Di~t. omdttt het ecnige afdoende
middel tegen ,eJ'keerd ge bru .k ran de gelegenbeid tot
vtlrl o,"~ 11 we~kelijk a llt!t!11 te vinden ill in een plichtbeBef by aIle dienaleo ~o beamLten Vau d~D St,ut.,
dat ondauka o~,e hooggt r uemde negeotiCl1 de eellwscbe
beschaving DOg rn VI n alg emetu ill, jll, wij durven
bew('ren, da~ de gO.:8cht~ ah"!Of er tegenover eeD
Gou \ ernelllt:l1t geeo oobracheidenbeid bestaat reel al·
gemeener is.

)uitioneerden. maar .la het forlofd traktement gesteund

Wij d.olen hiorondor het r.. nltaat mee '.0 een
oppervlakkig oDde,.o.k io d. rndie.be b~groolingeo

dat wH

VMn Coeverden , .;bijot een pail·at ie f te

gevond,.:.n ~unu6n worden., en W~B, ~&Dlleer htJ ."Ueeu
was w?t .lOh 7..lveo oou.tput.tel~k ID lelftwelltug! .1
W8S _~lJ ook kort t~ .yoran IU . ,ertrou..~J\.i~en krlng
froohJk gew~es~ ~?t Ultgelat~nheld t e. l.n tyoe Bom bere. uren, rlt'p . uJna levend'gd verbeeldlDg&kracbt at·
le:rJtn ~_na~nge Qame epookg BtalteD 'G~.r bE'm op, waar~
'.~r bl] sldderue, eo telfa waQneer b1J t.l~ en noo·-

I hJk .c~een. dQ~mde. tach van den bodom.•y•• barten
een atdie t~eurlgbeld op, IIIH een :weemoec.l~ voorgey~el
I den naaereoden doDd. - W!8 beef\: dlt
Diet
'·80

IlItH

He beroerudd schrijfeter en ·de genialt; jonge toooio zijne maziuk "Wederge,ondt.'n?
aunaleDa!!r. verro vau .Pa,.ij". op de Midd"lltt.ndt=dle I
Zulk eene naluu.r b,d behoefte aan een vertrou....d
Zee en laodenda
de kuit "8.0 eeQ weioig be.· nd
wezen met krachtigen wi!, wsar.>p . I.ij tlteo.ueo kO~i
eiland, waar do moderue beec hu,1 ing baar in,loed DOg
een nonwelija. gemoed, d.t eympatbia voor hur koea ·

a.',

bijna niet h.d doen g6lden, met bet doo', daar iu

lerd., haar begraep, hur wi.t te beteugelen en tach
to ont.&ieu_ Bn ulemaQd wal mear geacbikt, mot hear
geb..!e weaen en gem<>ed, ' Cb?piD op kiea~b. ;rij~
ler '9ae teo l!.&an, dan d. g!"lt'ge G. erge Sand, VOl
tare-II iD bet p.tk van St. Cloud op zoo odgioeele1 , levanacrt.k'l~ en .met oe~ rlJk~ verbeeldlDg begufd_
wij.e hek.od gewo.de~. W",", had hij hoar dagelijk. , Zoo word 'II <>nBlUbaar voo. bem .
hesGCbt; ... Idra ...... bV van h•• ~ hewo.deraa.,. . baar I
Wann_er s9 '. 10m",. op b....r e'geod!,m Nohaat
vertronwdote ulond goword.o, die baar de gab.lwa'e
in Borrv ...oonde, bra.hs hij d... oolr. 1leD1!!" _den
!!".oeIeno lij •• ·hart.it openbo.rde.
doo,. · BijDa e8n half jtar vnot'. den ~, tIat vii ,,:,ad&Chopin was .eo ..igeoaardige, tonderliDge en erg . . me Du~e,ant eo Chopm aan de inat.... MIIJ.......
..... o.....btige. maar do .r on door echS. en edele kuu
wedarge.enden bobbett, weI hi( met alle teei<nnen

rom.utillcb id,lliscbe afzIJDdering te omen

d~D win-

tet door Ie b·,.ngen - Loe "08 dot g.k.",ebi'
Van d~n lijd at, dat Frederic Chopiu wet d. did,·

I

sten!llareoatuar,. die lich, alle wibkracht mis:sende. san

e1ken indrnk ov<rgaf en dik .. ijlamet tien' sprong Ian

eener b3gioD80de "ericg naar "Nohan' gekom8~ aD.
bij hed da .... eon pa;;ent tl&Bll"koffeo, lien aan ibu-

S~':~.IB~~::' o~!e~~I:"a~~e::z; =:~i~,:"-:,,~= :!~Pi:a~:"d:·~=:
ajn .. '-oh

WI'

hij ook

maar al

te tiikwijl.. ...... . beer ""'~ d.... wial9r ie _

said.~ Wi-

o:tv.:::/:.y¥~
.e.:!/;f1. ¥.:.~;'!~_.~r~.,.M.e:':{tle.de.ko.~:~ :;.;~..kb.~.:.:.:r :;:'~ '!j.· ·.!f.:.:.~.'.·,g.'i.,·.·lt!.,.~.n.e; V1:,~o.·.:.!~na~,·.'.. ~e~
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'. . d, @.~.~hU. . _ •,~".'

·:!'m,.. ...mnnmI'&iIo'H~.~,.,e.l....gden..~""'''tro~
. .
. 1 1 1 ...........• ~j<illIl'ltMllll!lIm!B\l~'ii;'lI'ewoo
..aa~ .
.
~
•. ,
dugt .~rW1J-bneren of • blank. Afrik.aDder~", met bunn •.. hee.....
,w.rHen iang en, hard. tutdat Ii' een wapen rijk ",.-en, ' . ' Uit het r. ~rt Van
j
di~u.
peraoon kon.geven.·"
u:w08ra.lIijnlijk
•• e , b<tman,
d.n~
, t,.st,.edS
uo derop
brilsoh«'lRe
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de Wo4f;.
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"wei niet Ipoedig tot klanr~ .ijn te hTengen,
gering w s~, do
'buorli on .unde, W<II!lIen ' .. 066vond"Burgers c1'ell t
bij~' '~erugk
I;
.. ter lIe
Re~ andere ge.al wordt • • meeglile"ld nitlfI~djOo ~t~ietigJ. ,De 0
e ,Bverklaring v&ild.n4g.~"4kk;g d.tird!e Bte~ing d
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ergste moelit

AangekomeuSchepea
g8Z. Luin Kaug Hong, l'fHJ Per

N, I, Bark Ioghout

Klw Soeu Billi',

V e r t r 0 k ken S " L • p • n,
Rng. Me. Carolina gez Huge1l na&r Baridjerrua8ing.

N. I. B.rk Anora. ge., S.limS.id Au"rond Alh.bstj,
n"r Palemba.g.
Ned!. St. Gen. Pel goz, Zniderboodt, naar oerabaija,

Zuid-Afrika.
II.
De naIve toeschouwer ZO'1 meenen, dat aHe blanke
kolonisten, van welk_en IBndaarJ ('ok, elkander de buod
zouden reikeD, wanneer de inboorlillgen, wilde krijgBHedeD, overwegend door hunne gdalsterkte, nu en
dan den BQ,Dval wagen op hunne overheerschere; het
gemeeneobappelijk doe) ! het koloniseren. bescb~ .. en en
-vrucbtbaar maken van dezG door de natuur zoo rijk
bedeelde laDden' zon zoodanig vermoeden wtlttigen.

door te brengen en zoo h.d GeJrge Sand dan

~~le::nu.~~r~~~"ijal~e~~Z:i~\:rot ir;~'t.~ v::;o~o ~::k~~ I ;~'::~[~t ~;1,:r i,"

WlUJ VuuI' tlG uJ'llaehe kolo.-I8. 0 ltr,germg eeno grootu
teieuf.stul1i r'g, lm t :I;!III ~en till zag, U8~ bet _doel van
de relS, Vim ~3urf7I',rt:l ~~.uk\.e, URt d~ zUldJifr.ka~nB"bu
l{e.pubIJekJ Ute :'. C·l .111, t ~Vli~c iltcn berooven rfiU hnre G\lUd\'~I~l:"ll ~U " Dit;'L wlluu,_!o.utl'l1l:e.n tut den BO}Jd
der Vcreeu'gd~ Stat':·u, au Zutd-Af.·lka, 0,1 wag was
zich .ge!lt"Bl_ to emnncIIH'l"dl '.llll Engdand, ttHln ble+:f
er Ulct lluders over d:ill het deNio nt:':n mer van ~H't
progrllmIDtl toe to:) .pR.SSU1! d~ 'Wcrrbursttge. Rt:'pubhek
ruoest ?'orJ,.'n vernl~tlgd
Engelo.nd bad hever ~ec.o.

toe;l{,and dUB hAgch"lU k ld, WH' z!to~ het bet.\\'~eteu? I
UHlir .du verb .len ell tie ge:~~gt~.ekkmg~~! d_tl3.r~t .gemQukt Joor, ~e engdi!~ha pert;, zlJage;~klag \OLlralSilO,g- I
kstb&ar onJt.l.B~, ~.et u ?:eer allnnemeqJk, dat de b08~cn "
duol' eon pftlH~k !1J1l b~v!1?gen ,~m dat vele~"fan hen
Josurteren: m~l1t' d",t ZlJ 'l.lch... alB lafllo.rotl
zoudcn
gt'Jrageli IS m~.t ov~r.!t'nk:omshg uunne, antecedenlen.
l!at nursers _ZUll troe~en zou hob beD. verzocht hem
1Iev~r. ie d~?detl.. du.n ~cm to ontee~~ll door d~ ~lugt • .
ge!')(l\en wu ga:!~ne~ ~.e w~orden Zl)n hem ~la mt bet

II

,.,,;0:: b~ve~e~:: ~o~::~Da:~mh~~:Ds~!:d~;tt;oe:!~:~

ilGebruik uw vcrstaud,

F.ri;H~edc".

viel zijn vriendin

p~tBOnt'JO

Dezi:::,

w&urUledl~

hi; in bet werkeliik

leven ollmogelijk ill -a.anraking l.iUU iuunen kumen; daL
is een oude bekende uak_ \Vli bebben in Barcelona
een vluchtigen blik op SpAll!~[i.(JI]e" toeBta~d~~ ~ewol'~

~:: :ijt,d::nh~e:t 8~m:v~~e:st!::n~~8t~/:;:7:n::J~e~~.ie~

v~:o~~~

::::~:feer~ie Z;:~~g~~k~~~~:~e~~il~i! e:~ke~oo:~tr::~
onze osnBtaande 8vonturen op Maj, te-a pl
De kluchtl",e opmerking, wBarmede de Bpreeketcr
be31oot, deed t.iicusl; CtlOpil/ti Echt ver~ndert'111e steUlwing sloeg om, ook flij la.cbte thana.
.Gij hcbt geitk, Aurora" zeid-~ hij danro? vroolijk,
,ik heb aan belangrijke-r zaken to (itmken; het
~~l dadtlijk san de hade zijn. het is Hjd vour :mijn"
pil:miDo en o. fie b»gage!e zorgen!

J

ang8t aanjoeg!"
II B8, gij. bebt daar ,gedroom.d,
ate ik mij niet fer-

~ij,'~ngit.e l!:~:_:hek:~r~~d8~er::s P;;o:itu; j:;:~ ~~:

het feeBt van St~ Cloud bulpvaal'dig 88.nlrokkQn r"
,la, ik sag haal' in de nationale draeht v-an hall-r
geboorte_1\nd en met bloemen in bet baar; zij \t'S8
outzettend bleek eD bloedde uit ecn wijdgapende wonde Ban deti hals; zij wrong wauhopig de banden, en
gaf mij met smeekend gebarr,tc verstsaD, dat ik naar
mijn vaderJand toU terugkes:en. Ik: zag haar duidelijk
eon - lach mij uit, Aurora - het W09 mij, te Barcelona zQowel ala hier in de kajut - alaof ik hepl
niet IIluiirierde,_als bad ik, weI balf droomcnd, maar
~et open _oogeD, de, verschijning nnngestaard! Hoe,
alB dat een8 een__ voorgevoeI was van eenig ongelnk,
ODS op ,Majorea kon treffen?"
,Boe dW8.BS J -Illijii vrjend", zeide George Sand 'l'or'
g~lijkend glirulacliend! • ~ie tal ~u' zoo bijgeloovig
Z\jD! Wst-zon bovendlen de kJmne - koordedan;eree
met bet ODa wacht-ende leren t'p 'Mnjor.-;oo t~-ma.ken
h6bbenr llebk gtj'mg' niet indertijd gezegd, dat~-het
Ilme ,'sehepee l-, ofsohooD' het sleohta den voet gebroken- bad, -door gebrek ,on- vRZt>rging, in een ODZ~~_
Parijaehe g~buizen gestorven wav.?"
~IIt boorda -betj- of - Hever, ik las ,bet in een bla.d.

dat

J

want--il':' heb, de kleine, aedert St. Cloqd Diet, weder
gezien- bebalv. iu . ooaangenamA vi.ioen;;ngedu~
.endo deae rei. -!.Ik. bad deongelukkige en·bet
trll11rig ongeval,datbaar trof, aedertlaug vargeten:hoe komt, bet dna, dat 8BII .p""kv~l1if1g V.O b"""
plotaeling be.baald.l~k in mijne dNomen apookt. 1f1lllllH' Wilt -~

dUl} Heh zelvcn \eI1oocnellon en den q,pmd br'.men dl;l
eene buiteuo--ew-one drukkiuO" in den ketel WRS.
n;stl} brlmge!J.. \\7ij W,!tt"!ll wel Writ Engel:m~ Loupt, t'~
So. De '~r~n branddon l~r-endil!' du'J werd de druk..
nu op IUlSse ger-ul-hten uit ~ut?l re eddhl~f::lt.Bccomph ! kiDJ'J' i, den ketf>l fIop'ediO" ff r ootlr-:
wil,doea doorgaaTl} maar ,~ij wet~:n ook, Wilt" Bu' g~rs!
4.~. De ketel tertoont ~n~i8kcnbare sporen, dat; bij
nOOl nl doen. ztlol!.lDg hlj atiemt. ~n _ als ~n_g(!lllnd
~ ~ :,;Ipr(lJlgE'1:~ IS ten gC'io'ge van onwedersbanbs-re druk.
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dat da bekrompen-
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Sanri en de haren voor

:;lC
ec Iter me
r~c 1 eg~_n 1 t
;~=id~e:~~!A~:~~l~~I'~l~~~~.~ o~d~;, .. ~~",~~~_~c>~~:~
Da.~r in Pa.lma 0 'k geen wOI.ling, in huur be hijgen
rundliep, in aIl~n ern at aan-~talrt;m' ma"akt;~~~' " o~
WIlS, mut?(!t men :.r nllar trJlcuten In dt:n omtrek een
vreemdeHngen uit lJet landhu's te verdrij\'"en, opdat
ouderkomen te "luden.
de \'loek, die op hen drukte, niet oo~, degenen zou

re

II

d;

~~~ g~l:~:: ~~o~Il~:l:idvae~~e:tr~he~:;!~~~:~i, :7okc~- '~~e:~D:ieD:~t:iJe~~~;:f~lei~~~~:: ·elingen

I

t:\Illt'lijk goed gellieubeid l-andhuis, dat in de nabijheid
dt.'r stad, aan den ,--o.et van bet t~rra~gewijM.~Lmmen.,
de landschap lag, tc~on een matigen huurprlJtl aan en

ditE::()r:~:~rwc~frl;c~~~g~~::,

fammelku2t voor

pr;mitieve

lillr.en of le(,'r~n hlllf \,oor.-;:e-n, l-ll door

een mu1dhr getrokk:en, w8arvan de -drijv~r· op Utl:D
di:s,ell>uom z;ijll.. zit,plaattl had, - nam hc~ k~eine gezel:!chap met iUJ_1l oa.gtige op en br&0ht he~ Ja.I}gz~8m
de r.)ID!l.nt18ch getegen, doch verw!iar_oosde \'lllaj
de pianino c\'enw~l bl~ef tt1t TIader orde-; in de klau,
wen ~ler bebzuch.hge dlaolcNu n,? den li~kus.

I

tot dusV"er

reizio-era-

A.l dez l oIDstandiahedcn
nooJzl13.kt~n 'ooze
o
dd Yillil te Yer-;ltou. Man.r 3:\U een ",er ,.lIter: van ~het
cihmd W!'I niet 1e denkC'J]j her. t!-t rr!ll:whti~e Jaal'getijde

,Tier I :~:~ur:ed!:e:i!~~!ltni::a;u~a~l~~~~l~~:~

perdonen, geheel lliet op \"eere-~ rll~t~~dt'\ lllet een

8c_bip Dft1T

I

ligheidsklepiF"1l yan den kott·l, toe:l hlj ~l:lpr0ng~ in de
zitting vast waren, en nat dg reden vau de n:pJosie
to zoeken is iu huito~'gewoueJ1 drlllr, daar de afdlulI-ers
Jicbt wa"e'l en
gel~:sa lheid WllB -v-cor den
stoom om WE'D" to
Oill deze r~den !\cH
z'c\
aa1 te drinn"'--'ll op' 10. het machtncQv"n \an
IJ"rol)t~te zor17'flJl~
dlgheld In bet ont \erpe-n VAn l'elligbcidlJtoe@telle~ en
20. up de noodzttkchJkbeld om 1.-0 dikwijla td doen

!

\'an

h~ k.Qe:eu;l~le Ule\zo~ ll\l~t ;etV<lar:.~

kllllt:r~::l~~ ~:n i~:;;!~:o;-n:~~7 ~keeee~!e~j c~~:t~:c~:'i.

f
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ploBeling opkomende - onrust dedeD blijken, h-de bitte
overmBnde' en bedwt!lmde mij - m~.r dit ruthkt mij
niet bel-orgd. - docb -."
,Wat dan P"
,,,k beb gedroomd en zunderlillg _ ik bad
denzelfJen drpom die mij in Barcelona reeds dikwijls

n;:::::d::

I:~~=:, ~.~~ol~~ ~=:~~r~~n d:o~e~:l ~~u:n1e6r ~~:w!~~~e-

Wi~

hoede z u
g, ?"stcld, is onwm.r,!
rlit bencertJ
IT, it hl t onde··zoek b!eken de YLJ,ser:dC- d!laclt:ak"en.
k~l,t Burgeri'! TIl~L Burgo?!'5 7.:,1 vcelN'r zlJu land l&~ell
If). De 8f-~Iuit.els W".Jren dicht, dus de stoom in den
uv.;rt>trcomen d or de afrlh-n8TlBch~ II orden, ze-lf ae..1.
ketd kou niet lIt d" maeh·ne kom~n.
d·l,i{l . . oek~,n op ~lC:; tI!ng'lel;iJ on sb-rvendo ?~n~cla~d I
2u, D~n m IDe.meter, dio liiet in otde w-as, had men
ftll.tH:!,p:!lkelUk tltd.len VO~l' (lIt werk dC.' b..ll.rbo.a~i:1 uhtl'i, " ter Ziljdo gelBten, en u!:IJ,.roln W·S,.t men niet dat er

II
I

zeide de&e 'zBcht verwijtend: nEil gij bebt geeluimerd
drJomen zijn I;'chtt'f $elden Van blijdAll aarJ, llaar bet
mijn uien'd! En dot midden op den dag? Dat zal u • mij voorkomt; IRat daarom uwo teugelluoze phantllsie
weer een BlapelQozen nucht k()sten 1"
bllre 8cheppingen !lasr h8.rte~lI:!.t la.ten bloeden en

wi;:: t~::ke~etpl:~;lin~eIPs:x:n!~er

l.Jeb.b~n

t

en P()rtllg~zen Iud. e~La Wtlr011 ~:el' de verd?eling V~~l J sywpf:Lt.~it! "Dor den ZllU af[ilmans('he~ Stllt~nb~nd za.l
den bodem; er waren. salslCsnders gekocht, UI6 lo.ugslJ- I vt'rhoogen, d1.l.": heeft het gereKl.?ll'.i bUltl:'"n het bcsch:Ul.f·
zercn iijr,en z' uden VOOI tr_ Dl,en do,)r de vre~dZilt;te a~ker8
dt'l,.e~ weldol!Hkt."n.Io ded der meIUL'hl~(-'id, da~ 1.1l1k ('~ne
en \uur 7.ouJen f'puwen uotH hut gl:'bih"~trl . .Nu uf uooll wal
p"Jl'leK V"craf'3cl uwt De Wllpene::l, dl:) hJt a:tar bt}Z1Jt
bet tgd \001" de Ktlffe.r-s utll opMlfbehon~ bc3 'nel ttc ElJn.
tut btlrt:'lklog \.llil Zljll zelftucbhg doel, l.Ullt!ll I eumanl
Di1 logicR yond ll1~aDg hI] de on{'erdllnen van l\:lathebL,
teg~n Engelllu\! "l~lf \\\JrJ.t'u gekaertl, en lie ::itref, me
\au JohaUll(\i!I, Y'm S_coe elH lW Kdt U\\Jlyoillao.r zij haflw
cpn'l'lls1 moet \dgell zll1 In huh Iuhug z:gn tot de
den geene wapenen en ue • wtite ll}eoacbon" waren
llllddaad, dH~ uu :toll! \\IJ!:!h~l { wurdt geprezI)
8tark! Dit klelDe gebr~k Vi ai sllOell g vt'rholpell; de
Kaffers konden wa.p,men koop 'U zooH!el zU w,hlt n,
ala 7.ij 1.1ch maur naar de D16man.Lvelden Wild n be
geven, dal1r waren ",ape wwkels III ovt:rvlved en de
britache Regerin g• 'ferleende aall fJ.&urikauten val. en

gen en

N ovemhe-r
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op gel~ke wijze werJen bep'o~fl) werktcu eenter uit~
muntend, zoodnt uiet bep!lllid uit b/)vemd,aaudo "proaf
de tvesbnd fh-f} de kleppen van dL'n ge~a'6t(!n ket-el,
ten tilde V,:1U h,~t 02-pr;nge'!j blijkt. MuJtr daa~ E'r niet
v~el twijf",I bestaat, dat zij :Olet gl·eil W12rkteD~ 'lliag
men llI1UUCl!l::!n, dati indien zij nog zU~fcrdl:'-r p::ef 'wn
'r~o dllu de Idep wa:J.r men d~ prol:'f Biede h'l-d geno~
meD, of tic)O ruE:n nal~tig g weest was en slik of
ruiIn.is tu~chen de \Vt'rkellde ,--'eden W-90~ en geltomen,
de U1lzi;lt~tng der klt'p han!' zon hebben docn Hstzitten

rl·

lu'l) zuUen w.el kuJdrlu stalen, het la.nd dompelell in
barbaarschhe~d et,J ou~.unde en a.l.le aporon fan Hoe,
gel'e b, Behavmg ultroelJelJ, maur ZlJ zullen geene spoor~
wegen o.anl~ggen nliar_ eelle IInucrd dan ~pne engelBche
haY.:ll, en 'f.'~ zul! 11 zwh, zulld.,~r veel moe,te ,ue ~joud
velde.n la.le 1 Ou t -OOHU. rer\HJI uu B;.:.rgt'rs In Europ'"
a-lle maatregelcn l1UlU om ZiJIl laud {elle nieuwe toekO[llst ta bezorgeu, wert! in bl::'t Drakengebergte het
verdelgi~g.plan be,raami'~. wa:-trbij I~e, };{lgelfl~be~ dt'J I
h8n~ relkten ~IJI.'U ll~. KaHcts. Zontlellllgeil Ult Nala.l

::~e~~!e::!::~o~::r :?:~deni:a:: '~~::~l~~~B::!

met bare kinderen Daar Ferpignan &an de grans Tan
Frankrijk vertrokkeDJ en daar bad Obopin zicb bij hen
aangealoten.

!

~~:t':u'b;e,~"il:'~::dz:~::U::I~~;'"O;u'~~,,:er:"~lle,~een~~'t

~:;:~3~~1I,d!d:i~W~I;~~gt:r~. bl;~l.t dl~no ~~ff:f~e~~e~:~

N. I. PrBB\lW Toop gll2j. Oewa. Besik, van K{)etei.
Zweed. Bark Cristina gez. n~lm!ln, \'an Batavia
Eng. Bark: 8essie Samasie gcz. H. \Veat. van Padang.
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SAl\fARANG,

g~z,

dIig.r"
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¥lOHen. ·Wed~rOm_,.tehuiil ge~racht, vtJTBlimmerde huur
toestand £oodanig, da_t zij des lilid~re-ll ua"gs, S Oc
f;Qber j. I. een lijk was, ala "Ilnncer de- t rfg£.nnrneli
de gaederen in kwcstie ill ontvangst ltwa.meu nelllt!D.
Zou de beer Gouverneur geen ondertoeli: hier IlIUlr
willen inst.llen F
(S, at)

kalongaD.
N. I, Scboenar Kiem Soen Uo,
v&n Batavia.
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SOERABAIJA, 6 November. Ml:N 80RRIlI'T OUI
van M~•• 4R.
,
Dat Inlanders v.an del-rie", die van moede'4:ijde
san ben verwant zijn, ;~ as_DB_ meer wiHeke~r en
hartvochtigheidte' veiduretitiebben da"van··v"lbloe<l
Europeanen, ;s niet onb.kand.
Opden'17den October j. I.' moest de InlandBoho
vrouw Marie op het politie bu~~oau ¥eraobijnen, ten
einde eenigo, 'Achterbaalde ~elden en ,goederen in ontvaugst te -ne.men; of de 2de schout -0.1 beweerde, dot
die v.rouw £00 doodelijk _ongeBt~ld WfJ8, dnt zij onmo·
gelijkkoD komen, bet bate ,nield, Fr werd gel•• t b.or
alsdBD in-aar in 'stin" rijtu-ig te---brengen.
Aan het politie-bureau g~komen, Wll8 de toestl1tld
dier Vl'OUW zoo deArni8waa.rdig en lag tij daar zoo
dat- men -het
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dat dlt werkt~lg den. babafl JU ~.et oecg bleef steken,
en du~ voor dten avond."an .~ne pret voor goed
een emde m.aakte. Of-en IB.hoeverre ,de toegebragte
wonde zon- z\in te- genezen 11' nog oDzeker, even ale
de arrestatie vail den boo8wicht die eedert 8 oorloo8

•-

;f!!~::.,~~::~::~:~e:nn

I.

booren, Na-eenige oogenb.l~~ke!:l~ ~vv.m hij eehter
terug, voorzien van een b. lasaro.or" en joeg .daa-r,mode
den nog sltijd-dansenden Ohineetl ean stuk van 'een
Icber en arenateel Daar het g~]aat, 'too oed treff'tmde
.

I~..n!l~at:ll~:r!:~

,," . . ,'

;:,;=he.rWi~:i"UlP;k:&;ofd.··'

hllltt OO ro pl'on,;i»
i:r;:r
i
h?ter
'zag Eng~lnnd tweejunge, Itr.cbtlg~ rapubli"k~n 'OT- ,in bet dis,trig!; Lijdenburg, I\IA~en ~ 8an stiIlIop :
Ii: '" Yierk,:.I.'uhDvolko
ndk~::
rijzen die ~et ongedaobto volhardtng en moed het
.ngten ,aD Illlbesctlaamd. datMRegeMng derBepo-,
'.' eden' ~lj wa.,"u,k vo ion
'b'
l..nd ~.n de inb~orlin~en bet... ilflen, landbouw en vee
bliek h.a~ boklng deed. nan Secoco.ni.,;~en. •oll~ein
proe anan, pli!8J4a .en v.' gtie.• idBtOlJ.Sial. 1I::o:~
t,eeit deden ~loelJen, flJke ddlf~toft\m Ban den bod?1H
vaD Johannes. Deze n.~liwoordde, dat hlJ met voorne- , manometerS';- - .
:,_ ~:
onttrokken. Btraka .••lfe een mtd~el ooehten om Zlob
mOnB . wae &an dez. gr•• yen te. gemoettekomenen .1··, ..Men'_~.g-8tuOI1l"
;li.> '~~m .... de'..t.IIII<IlI·
r<>gtstreektl in verbinding to std,len met EUNP~.; de
dat dit B!,ech~B_ een _b~gi~ W~8: VBn b~tgeen folgen : was: f:), f gedraaiC:Cen d'e~f~iui-te'rs'''';'ar~n 'weaer'lfOi:t~
Kaapkolonie, sed~rt de openi g van het 8uez·lntnaal
~oo. 'Bargerl!! overz&g'-meti'--.· B:'Jberpen ,btl",.' bet 'gev8sf, 1 A.dJL (:f tien miDuten dnarnfl sp 0 - d k tId' ,
reeds ran -veei minder bet:eekenis, zon .a.lIe _beteekenis
en begrdcp. ~at terfl_t.on~ moeBt _~or,~.~_~_.~tel~_a_~_~_e_Id, 0';1 r.zooaI9, hier~o_!.~}L-8~!~h:t. ,werd,,__v,:l~~m~_; _s:e:k' w~::
"f'erliezen, WB,uneer ~ele menw" rerUbh.ek.e1l de k.ern
den _~p8tand lD de kl~.,m ta sm(r~~: Do . .kommand.o
-n.e o.o.r::a.n. k..der. 0.. ..0 t. ,P.1,.O. ffi. ~.g m.. oe. t d.' U.Ei. wOl'den - gezoc_h~-'werden nm het Afrlka., del' toekomet. De koloDlale
w"rden opgeroepclI, ZIJ kwamen blJe~n onde: hunne - in het niet goed"werk~n' 'van de veiligheit!sklep~ 'Men
politiek van Engela~d was DU deze: nnnt'x.eren, ten
veldkornetten,. de ge?era~1I8 wer.den gek()zen, en ~el!ira _ 'begreep ."de noodzakeHjkbeid :': om, .-dit "zoo' nauwkeurig
koote Y80 de repubhekcIl nIles wat de mOtHt9 VBn an
wa,s Burg~rs 10 bet lIo~JfdlIwarlle!' ow do bewegll~g te
mo .eHjlI: te onderzoeken' lUQar vOlld de w'"
' _
nexotie wQ8rd, Wa,8;. zit·h :ruengon in all~ zuid_-8fri~aan.
leideo\ AtlDv8llkelijk. had by aucces; d~ ,~terk'e ~an hc~ I' ,_de, noch wigget;l, tlOCh,ODd'er_s zaken: -di~- ilo;f o~;:e:z..
lehe .aken. en varbtnderen, d~t daar le(8 g,'.c.h~eddeK.ffernoofd .;\'latbebl \ford met gr~ot. k,a chtsmspand. w"ken VUll de ':kleppen konden b~letten. gBe'ide
of to~ stand kWD~ wat de ?rt~.'~he b~~sngen In gemn g, geno.rucn t:!n _de aanval~~~!en Joh~nn:8st"~ ge... I_-.kl~eptft.nge~~ _w:~r~ri.~ gebr"ok-~n- en -geboget.J, de kleppen
vasr k~n brcllgo~l, san ~erDlet'g!Dg prlJ8 ~even al wat
~A8od, .Of deze lastate beweom? al.ofmet.ls ge,uk~ I' klJ:nden zlCli ',V,lJ op"._en llecr -b-ff~~~gen ~-'ln.-de--. -~t~ing.~
zich DIet Dssr dlt koloDlsnl,progra'llma wtlde voege~,
151. nug I.~ !let o~zekere, dal1_r de _~~rlg~en hleromtrent , maar hare opettulnde -gelcilmrtten waren zo6danig· inHet eerst;) nO:lJmer van het prugramma gelukte III
Ulteenloopen. MAar wat z-ekcI" Ecbljnt- IS" dat--d~, aan·
-ged-rukt- en --ontvort,nd,i'-"'_qat :--het "Jt-i-et--IlWJe-lijk",wBR-.om
den Oranje- Vrij&taat, die zijue .J?illmanl~elden aan ~n.
val tegm\ So.·cocoe· is:ari eveneen9 is _ beprl)e,~d, mllar I ~_lln_ toestand ~v66~ -de. '_ohtp_ ',o:}li-j€(zclfJ_
gi8sen.
geland zag ov~rgaan en eene llieuwe brl~8cbe k?lome,
mfgesluge!l. BUl"g'~!""B' lli ill<3t__ heb b~te deel z1Jner tro:]· i "Daar :een ond("r1.::Jok _ JlfI~ir- '4e-1-e v.. ir rb ~'d kJ '; 'a. WoeL.Grikwa-:land, zoag kuipi en uit 'z,ijn, ,gr{)n_~gebie_'.!j
pen ,t~ Lij':ie~~ur!r ~a~ ~:n_e_:~e!~nsh'e-stelling, terwijl. er ! niet mogelijlt was,~ wt"rden dg klerp-;Dlgde~l aand:~e k~
pre8i~ent Brand meendl'! da.t bet reeels een naar om·
gr{){)tedem~ra lI:l~!I~' Be IJut to hc:e~scbe~ ond~t'de overtga
lett1.JLl1d~er~6_cbt:-'[;i'fj 'i,"erd---gc-t,enn-- ert ~men-' beyond, -fie
&l andlgheden zeer geluklnge loop "nn zakon wat:l, ?ut hem
troepall, dIe als - ~oor ,een pll.lll,ek ZlJ~, ••be.Vlmgen. , 0.0 -f aUo oono'_ drukking- 'V,ii:'if ao ~ ~, p~r duilO korideii 'we~_
onlnngs een SOUl g~ld~ wer~ ve~ij·rokt tot betoh~~ vmn
ke.aplcho boe~en zlJn _~_?~U~~t, W:lnneer -:'1] zwh ,~~rde~~- t ders!3.lln. _ ,~ij k.ond.eB,'~ i·c'l vrij bewdgen en waren,- ~
het gestoltme. llet~olfJe hUl8m~ddel . "'er~ ro,et- lUlU~er
gen: bunDe _" 'ALlpe~ bUI'~ten ". weerBtQSU elk~n vlJar:de:~·'_ -~ "of :s~he.~~n ~t6 zij:t _ in g;)M wcrkb3reu: ,'-t )eB~'~~.
goed gevolg ~e-pToef(l met de zUld-afrlkaaupcl~e -r~publl~k
ken n,ll:lval ,en. de gesc/uedeDls del' K1Iofferoor]oge.n IS f1Jk 1 Om dit ._verJer DR te, ga91l~: '~wel'.l besfofieil, _. ze met
ten op'liighr'- ,'an'·"de' Goud\"eld~nj de krnchtlge bounan f~l!eIlJ die aautoop.en" dft~ een 1~n-llJvu~ b;)oren lH ~ t't'l.,m,-~c_p~p~Oe\'CJI • . , -~
-_ .
.diug van. Burgers b.enufll 8 r Ht:nry Sarkly aHen lU3L
atllllt IS eene ga.n6C~ l-.b3.nde lnbvorhogeLt lU _beu:;rang!
Fer~e de.wr \'eiligheid~k~_ Ld'q Wl'rJ daarop e,p :e~
om de mH:liukttl pogwg te I~ervatten .. U~t twe?,dtl nom
te hou,lerr. 1\~'Iar dlt 16 let,s _anders dan het be8~o rmell 't-- l'jtoomketel In de werf -vDalgC!-schroefd_ 'l\ en ontwaard.
mer Yfin het progra ~lm~ IS t~~n6 III mtvoermg;,lor.d
vflu ..onge2 11 a.ko:lre roteklov~n, d,?o!" good gcw~:pende en t dfj :.~en: ___ d~t alit de :rJtoomd~uk opgelt)o~n- was tot
Cut'Ullr\On on het kol;}Illslu. (.ouvcrllcment t~ .1\ssttlllrlJlre Kafft'lrbenden beze~. - lSaar bet 6chlJUt It~~ef~
30 U:" c¥,u ~~leL" klepp~~-, di~" ~~uu 2ijnde-:zicb beW"oog,
stud ~ep_ro!,v~u ~t!Jl_1 fJder.ahef vl'Irbund v~u nfr}kfta~~~rgera t~ ved gere,~end op dtm maed en h~t e.lln
vast bleef t.lt en en -~r:g~en~-heweging: irt te brengen·
scht! St8te~ -IU .het lc~.ell te roopen,. wa rln .d~ 3 brIt,
z'jner "troepen ook ..blJ een~. aa.!"jv31lond~. _bewegag,_,. en
~as,. alvorens tic llrukking ,,52_ .ii!, ,p .. ~\'ierk._,duilJi,.werd.
ache kololllon natuurllJk eeu onmntlg overwlgt .zolld:~
de boeren hUUIl ulJ.JIJ ~chlJneu de btlVl'lende Kaffer - -1 llllw.r'" iH.dat- t1~ S!'O,.) Ul' cenig3zins"-n-f,JeblsZ-Z:D"en- dehebbon ovel' tie heiJI} rL\pub~ieken. D.e OrnuJe-V.rLJ.stR.mlRtlU he~ ee.~l:1t ID h~t,\·uur ~ _ bobbe? g~wndoll, ! _gi~.-(. te~l ij",eren l,at:it geJijklliatig w,.r:q gewvrden W8!!I,
Hlall.t yond geen b-'f;Wl\l\r_ beL -vo.):tltt:l~- m overW6g1U~.1 he~cieen ~Btnur~lJk asuleHhng g~f tot ve~b~tter~ng. Het 1. gir;lg. d~ kiep, ~~1_ g,clWIJi:.en ,n: uk _01' en Le~r~
te lIellltm. en llt'emt d<'el Han de tnuuddels \'er~h2.gd.e
geledeu. ~j}heo~ l:-J~ g;OlJt, want Wl~ weet:, wellr \ o,)~dtl~t 1
lIIerd ~or weru beWrZ2Tl, dit de uibdttllfg- oiler' op(:ocfo;1rentte ta LOJldt.~u,- lli;illr Uur5 ers en d~. 'lutd afrl~e lJV\;rIg", I\.afre~not)f.l,en d!1~Ilu:t .v.ul!1J1I tr-Jkken, en
BhauJe geleika.nt~n rp.ll de lw, ,,-'rell klcp \'oldoen Ie

troffeD. dat de andere afdroop, en zlch DIet meer het

.

t,~, '.~

e~n O:,-:ie~J,'cliu1:t~!

"'U,:"o.
•• he!D
Ohmee. op een b~utlort 8~tandakJrende de Jaloeote
op Ie wekken van l6IIlandultdeomatanders, en,m~e.t
bij dcswege van deleo eeDige boleedigendsaanmer.
kin en hoaren.: De Chinees, diende . helD daaro
meL
g.
I
:. ,
p.
enkele ultgezoohte BCJoldwoorden, d~e 1n~OOV8rre d~el

p.

..l.·..

l t .

~toh .•eed.doo, ~.

d
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moest men dus tot -Ban hGt V()Orjl1H op M:tjnrc9- blY.
,en \'ertJ{n'-en. MaRr hoe <lair eel). be-ter onde:kQmen
te .inden?
Eon toe-luI kWllm h';;:\ninnuD:1o v~rh!genhei(l te hulr.
In de onmiddellijki:l :tabijheid vfn het drje Uren nm
Palmll r0rwijdcnl bergdulp _ Vahle-mosil ot.aml eene
J\bdij} die tot 1836 door Kartb.ui~er illonniken b.::rwooud
was. In genoemd jfl8l" had. een Reg-e~r;ngBbHlu~t rele

pri~lkae~~R~:! k\\~~~~e~~c8~~~: ~~lja~~~~i~~~e t;~~: d~:ors\~~

YJ~r~:,j;~t~:]sgl:~;:n v:~)ri:e't l~:~~ijSjb~:t~:~~b:ei:

::::::;f:e~~~~h8\~ee~kl::; l:a~:lQ~c~~rU~:i:e~nt~~~i~~

Hm aah hunne gewUOltte3 \'ereluafde me1l8~hen,- dit.l
red!!! om hat mioste onvur",,'aehte, dat hen io bunna
gewoue levenewijt;e stl)(;rG, tot wa..nhoop gebracht worden, Toen de slo()mboot de hlltiingplaals bereikt b d,

was ,·an wyrthen~ ('11 oruTlje-boachjes omgtB-en 1 fOzen
en amatyllis geurden in den rerwilderden tvin, u-i~

orde h:l-dden bunne w cnstt>de \'f:'rb,'en en 'Waren do
"'crdll ingeirt)xken. llierheen en ti,l, .r~lee,.. en f~.lecht8
e~o e~kele van de YQormllli,ge monlliken bewoonde er
nag :t;jne cel, ma'). hij leefue Diet ais ka;thuiz~r.
monnik, dccb aJ8 apo")tbeker v-a~ het bijna'aan. de .Rbdij
grl"ln"end dorp Valdemo8B;' bij sleet daar e~n g~beim~
zinnig bestaan h:: atille yerborgenhe:d,
De overig~ _coHen \"1m ht"_t. oade, _' ~.it-;{ebr6'id~ ge. :_
b,}uw, da.b eigenlijk nit drie klQf;sbH's besb?Iid._ d;e in
--rerseh.illeode ceuw-en. nllBst- elkander gebou~\:J:wa.~ll,
werden.in het ",·srme ja4rgetijde meeetsl door- zooda
nig~ lieden-,uit PaiL'l8 hewoond die Z;(~-1. geen k08tbaar zomerverbiijf _ vergunne,n koodeu, D~ :wi.. terest:)nden deze t-ellen leeg, waT.i.' I~lf~ _de armata boer
of dilglooner, ran V IlUemo~a ko::. er ni~t ~ bealniten,
dl.Sr e_en verblijf te hur~n,,8po~envr~s,en god~i6llSlig
ontza.g- hield~n de' 1D~1l8cben er-'van teru.g.
In deo_tijd t')6n Ge(lrge-8~d ~i_et': -wiEi~,_, -,8.-',z9
r.:lch- met de' hJU"en- faD de b()!}WfAilige villa Zi\U been.
w~tJ~n, be-woot:da _ ee~ __ 8paar)lfCh YID.cMe~iag liIl.ef-zipls
f~m:li6_,- een d~r gr..JOtii' celle:) _van ,h~t Kar~huiz.er~
kboste~, toea de dicht.ere-a tcevaHig xerna!D" dat_ dese
mo~:~'.,gey~Or~.·akDt '~8.io' _.'flPolede'i.~~~eck6BB'..a~dBel.d' ~.'-,•.1.llluc,~~

\'enehenen d8 ttllbeambten, h~6dcn be!llag op do goe ·e
ft' .. ODZ'Jr' rt'i~ig rs, en
V"erkla.llrden, dat aHeen voor
de pianino een invoerrecht van twee bonderJ gulden
betau.ld mOf'st worden. Hiorover ontatonden levendige
debatloi 1 de in alle -zAken van ·het dllgelijkscbe leven
oDpi"aktische Chopin geraalrte blit~u zieh zelven en
Dloe8t ,bet .zeer epoe-dig van ziju energieke en me~ de
wereld en wat er in omg!l1.t bekende Yriendin OVDrlB~
te:"', zieh aan a1 de_ groote en kleine plagerijez;a bloott~~tellen, die fian reiz1gers gewoonlijk ten deel vallen.
En (3O( ,-oor -George Sand wes dat goeu kleinighei.J;.ie tolbeambten Heten ~ich tot geen vergelijk
vtcden! de pianino moest dus yoorloopig onder bews·
ring VaD, het toLkant-ool nchterhlijrcn; deze verdrietige
za:di, was echter Df.lg bet ergata niet; want _toen men
aindelij, in de hav-en alle, moeielijlhede~ orerwonD.~:m
bad, ~ naar een vcorloopig ~ndetkomen in Palma
"owza~t _bje~k betJ dat de stad gaeu e~kel b9,teL bezat,
ja nie~- tteDS ee,n een,·oudig- koffi~bti,i_~; 'de: men.ig~uldi~
ge borg, r""flog.. n in Sp.Dje baddon reed. lang het
york.er t~beo . beL <ilnnd en het· mo~derland d en
l!d.c, en,I.O<l,i.·enBlrekten d ••tijd. hU Dnenil8tap
. j.". DOg niettot Jtajorclluit; ,wsartoo ,s ou men dan
' duo bot~l. "pgericht meeten h.bbenr
,
Obol'in.1I moodeloOl en be ....oer .ijue ,,'ooden' •
w

I .....

door al!land~lbl}Lnuen ~n slanke pnJmen be~chllduwtl
werd; een holf ver/allen door lierelijk- bloeiend~ sl~~~
gerpianten omkr.l!lat terrllB schunk een yerrukkel1Jk
uitaicb~ op d~ nnbJ. gele;;en bergen,. en. kIm'en., op de
olijY~nhagen_ en wndetl In de n,blJhelu, O!) de stad
en de zee.
_
.
_ _.
.
Men maakte ultt'tnpJeB, dl_e met te_ verllloewntl waren, en IQ.oea~ me_J ook bijua alIa ge~a~en ~'8n het
be jchaafJe le\'~n onoeren, cn de W~lll1ge~ d:c men
z:ch. -rersc:baffen koud6,-I met goud bet<lle, dit tr.)pis~he
t-tilIuv"n v.:r;:i hafte toch san allen eon tot dusver on
gek.end genob en eun zoeten 'frode. - , ' ,
'I'oe~ viel pI<)I!Jeling de rt"lgen_tijd..Jnj_ ee. hemel ~as
dag Ban dag bewolkt en open de ,2:l1ce 81ulze~, henge
orkanen woeddcn, ~.an -de be~gcn strournde hat 'W8t~'r
on~tuimlg nan beriedeti en mnakt:l de gebee:e o~sire-ex onbega.anbaaar; d~ villa werJ e~n ve~lore~, rost
en haBit" gehtekkig dak was niet- in 8t8~t. d~ b6w,m<!'t:'~
\'Q Ir de gevo~g~n V"an' het,elecbte -~e~ te bes,cherm.en;
Chopin] Wlt'DS zenuwen- door _de gering~te- ver8n~ermin.'t" nT\~~u:ec~\~.. ~~~ge\'indaaelennWCf"a~~~~oWgeter!iDOgP. udiee,~w
.....·d&il~~~
,.
",,",
a
~
~eu i"t~•• chen, "elkete .duB.er 'de·'~reelOd.liDg"D
fan' le'ell8midd. I ,m' .norl,,,".baolden,wetiJMdn 'tihan8
d. ,ill.. too ~ed'D., daa. oaar hnnn .. be.r.>mpen he·
g<ippeoda.. e.n .jake· 1..... ien.lijdeD all, de. I"'"t
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Sijll hai .....ad·'"

,'erkoopen. ging"ij to(; d"". aankoop
daar .... o.er en haurd. b",.ndi"" de """ing.in de
abdij. die altllan, , ... ,oldo.oda heocll.r ....ingte~
wiBtemonaeB ea· Ibo:tngen. of ...olkb~"llk ....
bood,
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'~Twee kru.kkenwerken~a,!~lli~r. qer aEdeeling.1I •
...~ de Illohtpomp; do~r' de .' warltin~ 'der zniger. )Vordt

Ilo~te mqet, iii hier opmlll'Kol!, da~ direot, ba-

:,;:e~nebot:::gf:::~::::in:n~eA!:c~~::;~ ,,~::o

"""I

AS~SSENS VAN GLAS worden,. vol gens Slummer'. I)ngenieDr, te ,Gitteburg in Iliahren gmaakt.
Ze wofllen aanbe.olenwogena goedkoopheid en do ei

8::::h:.\U:~:n:e~fel.;"::2e!~:kk~:;t ••~ :::rd~~~ 1~~g
Eng. ponden per 0 dm. nit, al.orens te breken. Zullce

bokken dier beide pijpen zijn omge.en van een pit,
die in den wijngoest hangt en dien men kan .anet.

knsseoa worde:q., _ree~8 met, het beste, g,Bvolg . &an wag-

ken; ~ij komen dua nit in het midden van de2elfde

gons en kafl'en,gebmikt.
EIilN LOCOMOTIEF MET WATERRAD ia in ge·
brnik bij de bergwerken in Californie. Voor het afdrijven vauOp de bergen ,go,old hout worden lIlijlen

.lam.
De werking van dit toest,1 is zeer eenvoudig. Men
brangt de krnkken in beweging, de lDeht wordt in
de Iuohtkamer gedroDgen en dringt Joor de derde

bovendien ie op een der.

buia. Te gelijkertijd doet de drukkiDg der Jueht de
petroleum in de twaede buis opstijgen. Ale de

ia~:~/~!rh~~~B1:!i~:::~e !.~~~n r:d:::!k~n:taB~~

nsn weerszijden een

alooo d: m:chlDe, m,et ,de .. ngeLangen ,Iaat, n.ar boo
, ven go rag "' . ' .
,

8chuif open is, vormen de petroleum er. de ·lucbt,
zinn eamen vermengecde, een schoof van "erscheidene metels hoogte, die, d?or dc_ tit ontetoken, een
Iichtende kolom formt. Na.rmate do BChl,';f Ianger of

I

me~?J~e~~:~!A.~!~I::~~ ;~~e~:~k,,\~o~:t"~~:~Bl~~: t

zeer voordeelig zijri. Heuoe-mdo heel' d~,ijf~ zijn ~pii~er. : men de elementen l'oor een alphabet) oVf'reenkQmendo
fabrie,k m~t ::,ijf-'bonden en drie meDachen bij vol werk.1 met dat voor de telegraphie van l\iHSf'. Deze loort

!~o;~it:~:!~l~ t:.!a~~n~:nZ~:";.~ij~::::~r...~g;~

~:~~~n~ew:~o:~ ~~o~r:as~etl~gl~:P~:tls:e::ije~t~~:~
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Factorij 'der Nederlandsche Ha.ndel Mij;,
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eu de_ beid~ 8u,leren gAa~ van BJrlljn nanr
Potf.l~tllU, D~ (lere~.e vQ~.mt hl;t. ullgllUgspunt \'~or r~~rNA'l'IONALE TENTOON,'I'ELLING IN 1877 TE
.chelJ, ne bol.~groJI" "JueD, dIe nn"r. het zUlden ell
MADR,~D~ Men- wil- "t) MRdrid in -18'77 eene groote _ westen van Dllltschiaud gaau. Do beltt nndel'en 1l10tlnetionnle tel,toollstelling houtier'i de k{lsten zijn op 18 ; tea ved~ngd worden nnar Keulen em Hlt.l1lJuvt:-r.
milliQen pesehis (a 15 elf'.) gfSch t. Do AtadriJBcbe f iII!!!!!!_!!!!!I!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
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met water in gelijke deelen te verdunnen en met I
geeehr.pt ,krijt tot e~.n dikk~ ."If aan te mengen.
Te.ngeyolge 'fan ht:'t VTIJ worden van kr;olzuur, ontstost

___

_

Japansche
111.:

Jen pen dSIt.Top daD v9rkr~igt men aan de achterzijde
het ecbrift omgekeerd: H erna 1· gt men dc!.en nfdruk
(lP eelle c;-fi'clne zinken p14tit. zoodllt by er gla I o-rer
heen ligt en weI met bet schrift DaBr baven. Van
deza klcurlaog hangt nu, al naar gelaug men bij het
ecl:rrij'{en er op gedrukL heeft, bet aantal afdrukken
af, d.J,"-, mon H fun tre'kken ken rloQr gew\}on scbrij fp8pier, op de eef e zijde ftink te bt vochtigen met een
vocbt, uit water, een weiDig wijngE'eat en traga6ant~
gom le~blando, dat met den Dbtten kant op bet om~
gekeerde scbrift te leggeD, en dan met een VQuwb( en
of met de fiDgete er gelijktnfttlg op to drukken.
raBrna scheidt men bet p lp er weder van de dunne
p.l:.pieren varm en beeft; men een regt, ges~hleven af
druk. Op dezelfde maltier kan men ttij eenige oeftlning een groot aantal l.aer zuivere afdrukken maken,
die zooveel tegelijkvormi{~er uitvslleo, als men in pladl!!
van zijne vingers of een Youwbeen, ee~l satineerpere
of~~n, __~le~~~_,_r~l,_ Lb~z.;gt, ~le met gevulcnuiseerde
lJ;ivu."I,)Uuu':; 1)'<:ill'U ... "'oJ ....

lR

GEBEUREN KAN.

nan

• zien1ijke dame bevond zich op een etoolllboot. De
lichte bewegiug welke de boot maskt, niet kunnende
1 v,erdrageD, viel zij in zwijm. Oordeelt oyer d6 fer. ldg~nbeid van de familie, did haRr vergeEelde, en die
hanr t·e vergeefd tot bet leven trachtte terug te rve ..
pen. Hen noctor, die zicb onder de pu.~8agierB bavond,
hn.!llde eell flac()--.---~ uit. zijn zak en wreef daarmede de
slapen, de hals en Je banden van de uame inJ die
eindelijk tot zich zeh e kwaffi On~r de parfllllleria ondervraa.gd worJenJe, antwo.JrJde 11ij: ik fC;'lili nooit ~on·
j
der een flacon van dit wo~derbft-re water mede td
i neme~ want m~n wed nOOlt . w-at er gebeuren kan.
De btzondere elgenschappen daarvu,n komen VUOl't.
dewiji het uit al'omatiacbe planten gestookt ie. Al de
goa.de aigenschappeu ran pJanten, bloemen, zaden,
daarin vereenigd. Beli heet Eau J'AIH'ers en is uit, gevonden door Aug. de Mnrba1x, te .A.ntwerpen, en
, ik raad U ten sterkste Ban om op rei. altijd eenige
; flacona er, van me~e te nemeo, daar men nooit weut

Zijlll'

loa.

~Q\I

to'

g~"';;Ju-i- ..: ... i

~".Li.

Aangeslagen Vendutien.

Signalerl.

Volgena de O.,terr.-Ung.·Mi1.-Bliitter lijn er in de I go~d:~::r~:gA:::"n~!o:;o~~r~n~::~:~~~~~?;:: ~:'n~
masud Juli te Berlijn proeven genomen met hat over I Yoe. Van houtwerken op Pengapon voor rekening vao
brengen van electrlElcbe signaleD op groote afstanden. t en door P. Buys en in bet locssl vall eu do.;ar F. H.

I

Het eerato denkbeeld die: ptQefne-millgen is van den ! Bouma.
beambte der FI'Consche 'l'elegraphie den Heer LILrd,
Yrijdpgl den 10 NovelJlber. Van onu-itgeloste panden het is door de Duiteche jngen~eur8 op de volgende . goeder.en to Sebandaran door d~'l pondhouder Tan

w~ze

toegapsst. Dvor midtlel van e~n p8r~boliBfihen
spiegel werpt men een bllndel electrlBche hcbtstralen
op aen grooten a.f~tand en v rmt zoo eBn tegen den
hemel uitkomend verlicht vluk, dat m··n duor eene
draaiingvan den spiegol kalJ. \'erplnnteeu zoodat men kan
corrt:epondeeren met een waarnemer die achter
(tell lij, .~euvelen gpphw.tst is: Plaatet. ~en nu nieldnorsc:nJnende TOOlWel'pen In d.:.n bchtbuudel, dan

f

v:~4:~~~ehe;e~:::~!nva~o::e~~~;e~~'e A~a:e::ij~;:

!:g
Sech alie ben Serong Adjem door Merle qq_ in het
vendukn.!ltoor alhier
Zaterdag, Jen 11 November. In het locn.al Va!l bat
venJukantoor alhier \'8n een afgekeurd kD.vallerio
eD drie geiten en Executie ten huize van den chineea

paard

J

I !~:r~~a~a!i~lO~u~:A~~ng
!!'!"!!,........,........,........,........,........,........,........,........"""",....................................
W tlrong door den deur-

bokomt men op het vorlicbt" vl8k donkere teekeningen, die 'nen tot op 30 .. 40 kilometers aMand nauw-,
keurig kiln wa~roemen; de, prOeVE"D zijn gr-nomen
boven van de zuil der Overwinning en van
toren van het_ .. kas~eel Tege]. ten noordeo
::gerlijn gelegen;' zij bebben goede resultaten

geven.

nieuw~.

.~n

ADVERTENTI:E.:N.

van
-den
(Poor hel La"d.)
van
vervolge V~D de, advertentie van .den Direk
ge- ,
teur van flDanC~el1 Yoo.rkomendo 10 de Java·

Ten

I ~:~eer~;:.:~tn::i,.,l:"Se~::':fe ~;rp~:bt~:g v:·~kl~n::

Deze
wij.e
.einen, .01 groote
d:ensten kuonen bew!l'en en IQ.zonderbeld aan een I z-()ogen8amd~ kleine of geiVone midclelen voor de He
J

h1 3 ••10ten

leger vergannen door gebruikmaking van
afgeaproken eijfdrschrijft, vrij t. correspondeeren met
t.eD J die zicb bniten bet ineluitingsleger bevindenJ zoolang het verliehtin?s.toeetel niet bniten we.kkring i.
gesteld, ,en . daar, dlt toestol, mee.tal op een ••ilige
pl,ats .alopge8teld worden, ia het gey•• r daarvoor
niet hee!' gioot.
H"t.elf'3 .tijaa.hrift mllllkt molding van proe.en
metvuutaignal&n, die gelegenheid geven tot het 0'-

derhould~u van ,eon ted.lgr·dP:iehetie gbamekensohap.H.t
t,,:"" IS tOO OODvon Ig, a .t ge rui ervan geen
ernrllgbelwaat- -Iuooopleveren .. Dehoogte a.onge.

sidentie SAM A RAN G ••1 w"rden gehounen
in den delem nn den Regent van SAM A R A Ii G
dea morgens ten 10 nre.
De ReBident,
de~: ; o~e~~rn 1 ~7S
Von der KAA.

Hout vendntie.
Op J)underd!lg deli 9 lYovember 1876
19~ PENGAPON

D

d' d

duor

b'

';,::::~~~~;;D'~, brO::;~~8m,~~r,e:;nl;~~:: v::; I, '~,nen~rll t~inb.t veQ?u~!'..~vaner,
e:,
petroleum ~ een r_neir

,oar

wUngeHt.

1946

F. H. BOUMA.

rim .attende

"'/7.,1984)

d~zer

Op Vr\jdng 10

I:uim 700 afbeeldingen met een
korte verklaring
DOOR

Dr. Brutel (!e la Riviere,

-JAPANDe op order vnn dIJn Agent del :Fa.ctorij

G. C. T. VAN DORP & Co.

GEILLU',S'I'REERD

Yerk{'cht wordentJe Japantwhe goeuerou -ziju te b..:zig

tit· en

U itspanningsboek

lTToensdag en Donde'l'dag

VOOR

G. A. WElnlUfH.

JJ"eisle8
DOOR

Op Velldutie

H. A. KBOONEMAN.
HOO}'DON DERWIJZEREB.

vnn V';lidng to Novemhcl'.

III praohtband 16.[1958)

zullen ""urJen vprlioc!lt,

ZOR,'e,· 'j·CScrl,e:

G.

c.

'1'. VAN DORP & 00.

Een putij puike Ohamplgne,

Nieuwe Romans.

en twee ksten verlakt Leder.

Pas ontpakt

G. A, WERMUTH.

1974

DOOR

Eene g'LOO t e partEIJ" I.
Il{ R,

~...,' iT

zol wf'rJen '"rkoehl:

V r ij d

g 10

:1,

N~:

.;J

<llllber.

biJ
G. A. WEUMUIH.

]875

l~,::
['~

OP V

NJ D TJ
l' 1 E
L

V R I J D A. G 10 N .. velllber,

A& ("
1976

400 pieols Koffij,
~ovcmber.

Door tU:!Bchenkowst

HlO

I

WER~IUTH.

Eliot. Daniel Derond •. U,t het Engelaeh
dGor Mevr. van Westrheene 3 dln.

i Swarl". De priester van het gouden kalf2 din, f
,'Marry.t, Vrouwenli"fJe en vrouw.nmo"d.
2
De Molenaefe. Huwelijkeu onder en
10.de wet.
f 7.-

z~:de{

I

I

Amici •. Schetoen uit bet krijgsman.leven, 2 din..
Broughton. De bloem in knop.

te .BIBAU"'- W_-\, zul den

~L-

,

, 10.:

l~:=
5.8.4.!I._

Kompert. Uit het leven der Duitsche joden. •
Mulder. Jan Fa.Bsen, 2 diu.
•
Nicolai. Een ker.tweek in de pa.tori. te Nod
debode.
•
NiBvelt. Fragmenten.
•
Oliphant, Mr •. Een Juniroos.
Quar.jer. Een pleegzoon, 2 diu.
Reade. Rooa en di,tel, 2 din.
•
Keyter. Nederlaud. Bibliotheok ooropronkelijke

5.S.9.-

" 14., 41.•
,

8.8,60

van Dale.
Of·>'P Np.ORl'lano;;::p,hp. tHH1,

C~n

1.

P. J. F. BOUNIN,

2.

MEUBILAIR,

4.-

Nieuvv W'oordenboek

Vendutie worden gehHudon to OENARANG,
ten huize van \\"ijlen Jen Heer
VBn zijn completen en nettell Illboedel, bestaande uit;

0.-

Hartmann. Reintje do Voe met talrijke ataaI·

I'll zoonoodig dcn elfdcn
i\'oyemuer anllslaantie,

BEVA.T'I'ENDE,
De mee.8t gehruikelijke woorden, tpralt.kwendin·
gen en l!preekwoordenj
De bushardwoordeD 1 die of rtcleds het burgerlecbt
hebben 'ferkregen of vrij algemeen worden gebs-

.igd.

grootenJeeiB Europees('h IDllflksel. Tal.lijten) Tufelklee·
deren, Zilver- en Pleetwerk, GJas- e I Kristalwerk,
Eet .• Thee- en Koffieserviezer~, Kroon-, Hang-. Muuren Tafellampez:. voor Petrole ..:m, meest a.llen nieulV,
Spiegel!!, Schildt:lrijoD, Piale-n
TdekellingeD:I Fr81l~e
Japansche en andere VUr.t.~:l, P;;;ndules~ Klokkeu, eeUB
uit¥ebreide Bibliotheck, llloerellde~l!ll kle.ssieke werhen
in VT8chtbBnden,

en

Een Iilylol-d,
zoo goed ale nieuw een filpan \VagenF,aarderi, 11uigen,
restant Drankcn eu Pl'o'f'i81en. enz.
To bezichtigen den 9J.eu N oyember van '8 tnorgena
negen tot's !l .. middage twee liur, terwijl met commisslen
zich belaeten
SOESMAN en 0 ....
1922
j

Volledt!] t/teol'eltsch

S.0.-

Oremer. Doctor Helmond, 2 dIn.

EOtV08. D. kartuizer.

lienclen,

PY'

lii.10.-

0;

gravurn
De Veer. Trou.ring", nieuwe bundel.
1233

Let Vendukautvor

d00Tl ~(")P~~~"")~'l'

5.~

f

vall ParijsciJe zeden.

rowan~ en Novellen per deel.
Vloten. Ookrnid onder de tarwe,

bij

G. A.

DORP & CO.

D.u"et. Fn.mont & Ri,i"r. Soheto

! Keller. Een zomer in het no orden, 2 diu.

be.chadigd gelo,t ex Dordr"oht II,
Kap;lein C, J. ROTGANS.
G. A. WERMUTH.

zul'ell \'r(luag 1U

Vllll

; Havard. Verleden en heden.

a

worJ\:·n Yf.'rkocht,
lHSO

G. C. T.

! ~::~~~:~er.~~e:tri!i:~~e~~~n~~s'd~.dln.

lullen \forJen verkoch',
V-or)r rekenitl){ van b~lu!'glit:,bbelld€n
333/357 25 kisten
14 dO.ij',
Schubl.den S PIE GEL S,

j

ell pFdcttSell

3.

m~e8te

de

kUIiBtwoorden.

lng.bonden " )' 10.-

de Vries en te Winkel.
'Voordenlijst
VOOR DE Si'ELUNG DER NEDERLANDSCHE TAU·
8s.nwijzing' van de Geslachten der naamwoorde!l
de vervoe~ing der -werkwoordeuT
Lng.bonden ;. f, 8.-

de Vries en te Winkel.
Nieuw- Volledig
Zakwoordenbook der Nederl.mbche Taal, to·
veDs bevuttende de IDfeat gebruikelijku kUll8t~
ba.sla~udwoorden.

en

lngebondan

HANDBO~K

a

I 3.-

voor 'bet;

0', te Winkel.

Italiaansch· of Koopmans- boekhouden,

De grondbegineelen der N eder!Ju>daobe spelling.

waarin aUea tot

d~z"J

wetenschap betrekkelijk

uit<oorig en op het duidalijk.t ont .ikk"IJ wordt
DOOR
W. OUOSHOFF,
op Dieuw bewerkt.n 8.nmerkelijk verm.erderd.
Zesde druk

S/S,-

KUIJPER.
N i.uwe ""bool.tI •• de. wereld, l.aIate uitgaye
(1982)
G. (I.T. VAN DORP &: 00.

SABONA:DIERE

G. 0· T. VAN DORP & Co.

I he

ECHTE,

COFFEE.;.PLANTER

Matthien Plessij, en Antoine Copieerinkt.
(1963)

inheele en hal.ekroikeo
It; (I, T. VAN D01U'. .Ii

G. C. T. VAN DORP on 00.

1982

in 'procbtbaDd f 12(l!)S7)

P. BUIJS Hs.

9 N

iii B~.

Meet. en Natuurkunde

Werktofeolt;es,

OJ)

Erlll

T.~.JI8

A

VOOR DE

,{OFFI Jell,

Eau d? Anvers,

~~p::~~::~:~ ~~g::::d~l~:~~t~:~f~n~te~G~::i:::)::: I MEN WEET ~OOIT WAT

goedel'en J

KDaapjes,
Homber en Theedooz8n,
Porceleioen- Vazen en Kopjes.
Met eommiesien belast zicb
1947
G. A. WERMUTH.

(1956)

.

A /4.""G. Q. T. VAN DORP & Co.

(198S)

KabiDetje.,

•

Etttaviit dd. bedoll.

met een dUllne 8JJiline1a.og beJegd, of met fuch$ine of
met B[lilineviulet. Legt men nu' fijo) zoogel1Bawd

groote pa(tij

PreBenteerbland jes,
BrLlodmander.,

L:

hierbij ee,,; opzwellen; ,oodr. di, intreedt wordt het I'
AANGEKOMEN: de Nederl~nd,ch Indi",he SlO, om·
mengeeldik op de verbrande hUl.! geBmeerd.
boot Graaf van Bijlandt "an Greeneck e,l het Eogel.
NIEUWCOPIEER-APPARA."TVAN M. BAUER
ae':e .chip In.erere van Hongkong.
& OOMPAGNIE. VolgeuB mededeelingen in het~
Polyt. Nolizblatt van Biit'ger beet.. t dit appa... t
Reclarne.

I
~i~t:e:l::t7~pd::n:e~,::~uen:~I::~~t:~:t :!~ij~enod~)a:; I
I

f~a.ije, _en:

van aene,'

met d_frgelijke, toeBtellen

I! lo{)~t

DOOR

van Eeden.

in ,een dar L9ualen van de

kill'" gli'hra~t- wordt. De' viervoet'srB 10E,sen e-Ikaildpf um
voorzlen -~lJI!·
de twce iir~n-- af; 'terwijl de 'een werkt rust de andere. t
In 't, ZI:.-~.f,Jc tijdschrift wordt nog medegedeeld dat
VolgenB~'den scbrij'ler bebbe-n de--honden voor indue- f in Duitsolilh"\d drie ond~ra8rd8cb:e telegraaflijuen_ Zijll
trieelen de v:olg~n.de -voorle61~:L . ~oven m~nsch~ll:' zij I (l!l.Dgcl~gJ, "-'Qsrya.u de eene-van Halle naur Berlijo

~~rk::b~;!ti!md~~rie::D~r~jegea18~l~t :;:erw::: ~~e:oe:
bebben geen" eo'cia1istisc-be dt~Ilkbeelden in den kop.

VAN
NederlandEleh O.ost-Indi-e.

Vrijda.g<lQ November ·1876,

v.::~ ~~~ g~:ot~or~;:~:;enbe;~:Clld:P D::::~c~:

::n

I mari~e in .~c laatBte tijden

,t) ltQ)M~~thn

VENj)UrflE

korte! tijd openblijIt, krijgt men een langer of korter

liehhuiL Die lichtzuilen van verachill.ude lengle vor·

AIUemeene' ,besc~!1~:; Oat~lo0U8,

,.

G. A. WERMUTH;

1949

"'ervoir kan, komen en eendrakkiDg ,op, het ',vooht
Ice uitoefenen. Dit ,Io.it dan door eon ' lUondiDg' en
otijgt op in oen tweedebuis Insschen den wand •• n deze
ell den wand van eenderde hniB, eoneentri ••h met de
tweede. D.ze ,derde bui. komt preeiea uit op den
tweeden mond' der luohtkamer. Deze twe,de en derde buis loopen elk uit in een bek, die geopend en
gealo'en k.n worden met een schuifje" dat zieh' hori·
zonta.1 bewegen kan, om de aa van dell cylinder. De

waterrad, aa.Dg~bragt, d"t tot san h£'t kan8atwBt~r reikt
en.hierdoor w()rden.voortgedreven,~ De loopwielen van
den locomotie~ wordell, daariloor .in omwefcteliug, en

op Vrijdag 10 November, bij

' .." is eeD buis, walU'lloor de luchtin bet petrol~nm'

'Velie,Ils,cha,p',pel,!J"k.'e l\lededeelingen,

8SBen -'

COmtli~ID,9·,'JleI!dutia

die Illchtbenrtelings' in de afdeeling&n del' !uchtpomp

liglul,,i,dakl,epP,"n ,b,Y,' dek,oo"P,vaardijvlO,ot biJ,'na
g<
ertangen mjn door kleppan, met ,eeren."
lloze"'laatate,pebben namelijk ,het groote' Toordeel
VAU m~der8toom door to laten bijhe,t slingerel! van
bet acJ!!p on dllB het kolenverbruik te verkleinen.
'f

(1

of
E Y,L 0 N.

¥a ••1. platen, in etsvigenhand
('0.

1968

G, O. T.

a ,,

/10.-

Vlll J)o)lU' ~

0...

eute 1t'oIJf~tl.~:'
IDe \ti4ilijk~ ~Gr I -mrtezo
-;;;e:;::.he
NATUTJR -GBMIESW1J%!, j

'~1;\<;DI'l"*

.' .'. 8.ft.....;.'
. ·.• H

•

0..

HAND~~)T ~ .
BPRORFOE

RKNVOUDIGE ~_E__

'IODKLB~

.

' 32 CnARADf:S EN LOGOGnl'PIiEN BET IVOORDSPELlNGBN,
EEN NIEUW~N ALPIJABIHI SCHIlN DROOM·
ITITLEGGEl t

d.,.,.

ea

ill.

~.

tek,t

by

G, C, T. 'VAN DORP on Co,

Venster ., DeUr.s D Dak,
ill bet binnenst e van den IIlensch .
__

w::T~_'Ji£'

uit don Scbadel, bet G.hat, de Handen, Boudi"!!,,
Gang en Gebar.n, ja ••If. uit het oebrift, bet·
karaktel' fan iemaild te leereil kennen.
Met scM platen il l6 ,G, C. '1' .ao DORP en Cu,
}963

0111

en 00.,
G. c.T. van Dorp
voorzien
hebben zich

JIlet het oog op bet a, s. ST. ~ICOL.uSmST,
van ' eene uitgebreide collectie
de jeugd zeel' leel'Zamf'
nieuwe ell.

voo?'

Prent; werke n, waarond er:
Kl~in huiemoedertj0 , Tw&a!f t.ee kenin e n "aD 08 <lar PI.tHch.• eroje••• n J , .f. A. Gou .rneur. f . .50
De g.brokeD brug door ;100 Kho •• en.Met
• 1geklourde plaatjeB,

Gescbiedenis fan Hn.nt.je Kuk"el eku d,)Or'V .
, ! 2"
D~,~je8 en datjes. Ben nieow preoteliboek vvor
jonge kinderen mol, rijmen .an .T. .I . A Gou

F, VIU' Zeggele n.'

3.I
ferneur.
, 2.K inderwereld m.t fr •• yo I'loteD .
Sp.rookjes VO J r de kinderkamer ('In bet bUlsge
.in . . A.achepo.t.te , naar de G eb" .ToMb en
• 1.50
Willem Grimm b.werkt door Agatba.
Uit de kindervrereld , Di.htbllndel door Gerard
• :3,J. Spoor.
.
, 1.50
Hema eo Creta.
jd
id
, 2.Sneenwwilje.
id
id
De lucbtballon yon Godard .n Ke rOli .. reugde. , 1.50
• a.Mozo'iek .lbum
GeHcbi.d.nia van vrOIlW Dribbel en ba.... bigge
• 3. met 20 in kleuren gedrukte pla""D
St. Ni.ola.. A. B. O. 24 fraaije pl.ati •• met
" 2berijmde bYe.hriften.
• S.Agatba. MODi EIsje.
• a.De kihor.cb.
• 8.De roodboratjeo.
Prins niend.lijk. Ben eprookj.. • 8.P. J. ADdri ...en, De Dierenwereld, in pl.atje.
, 2en liIobebjse.
Wat Ei.b onder d. sarde
bevindt, en wat meo daar·
• 3.mee doet.
Wat groeu er op UU aaf ..i'o
a.6
en waarvooJ'?
Wat er .Iroo op de kermi.
, 2.te lien is
3.De reie na ... de WUD.
r
• 2.D. bad-ge.cbiedo ni. op Zaterdagavond.
B ·et.·cOncert. Ren nieaw 8prookj. >an Henrij
• 2.mel g.kleurde platen.
• 8,•
Do oade Vas.
W onderboeken vour 't jODge N ederlaDd. T.lken.
mooger. Met b.ijacbrilten .an Mevrouw Elise
, S..an Oalc...
n.kker. De flinke Otto , Ren jODgeD die .icb
• a..elf helpt,
• 3,Martha en hore po.ajel
G ... biedenie .an e.n rijkodaalder en
• 3.een cent.
De lotge.allen Vall Granf Elongerdorp.. 3.•
F.nnij'8 pren""!lboekjes,
, 1.NienwBgiertg Betje.
• 1.Piet met d. lange oagel..
, l.Mnri..
D. kl.ine
,2 1). klein. wer-eld, mot 6 gekleurde platen.
Gourern.nr. fabelboek, Fabelen en gedicbt.3.je..
Hoe langer hoe liefer. I 8.r
I
~ 3.ttram. Ona6 ge,ederde vrieodjt's.
Door Ooet en W(.t un A. tot Z.
id
, 8,Eeo ..erelJrei.je io ' 25 lette.. ,
• 1.Bet aardige boertje.
• 8,JohannB. VoOr aardige kindereo
• 3.·
Na de Bdlooltijd.
•
Koopmane van Boekeren. Bet haa.j. i. de
• 8,Btad met 12 platen.
Kapiteio .an Wegeol onder de 1i<>od·
• 8,buiden
Lanrillord. V.derl..doeb A, '8. boek fo.
, B.1781:'
.'Lev..... leote. DicbtbllDdel door Gerard J .
, 8.Spoor, met '6 .gekl.....d. plate~ .
, 2.Nav buililm met ,
• 2.';';
.
D. klaiee pr8nt.imabat.
, 2.Nieo .. ~helik ...o St. Nicolau.
, ItpreDloenboek.
BeWeegbaar
1i<>binson. Oruaoe.
"Op oi.... w verteld 'oar hoJl~nd·
u
, 2....be JODiPns.
.
• 2.Uit bet Di....nrjjk ·,oor kinderen
, 1.VUI dez Wilk'. &. 1;1, b:>ek.
, 8.YJiegc-'. PiaJlpreDtao 12 atub.

IN.

l..EVEREN Eji o-rMAKEN

van

:=:=

1~ clte Malesherbes Pa-rije.
Moederta..1.

DORREP~AL

bij

·
I

I

Carlsberger Bier,
bet e r dall Hol!lI.udtlchc on
"e:·ktij ,( bdJtr teg~ lJ deu prijl1

Fngeli'ida8
van V"IIi

INDIA RUBBER,
" (II

r

~t llu l.JJw ~tkju: ~t;'I I ,

.

bij

SOE'MaN & Co.

GENEVER AVH,
t,haDB gt:l l at e u yerhij

~bolH

bij

171 ~

148'7

,

SO I!SMAN & Co,

1715

ON'fVA.Iti6EN:

EG~~d~e'T~fei;ij~g

•

E. ELiS BAOB . '
Coneaponden tie in de
826

merk St.

Verkri jgbaar :
~l:JN in vaten
1511

en Co.

. Adre. aan hot depot bij A, JAU8SAUD, fraDscbe
EUZIERR, .
en b:j

FILTE RDOE K,

E

s

I
I

Per laatste Stoomboot: I

5~i

10"'

Kilo's IJs in 5 minuten
door de oieuwe Toeslellen TO·
SELLI, die ruto waarborgl.40;13,

:1' Donderdag

I
Deenacho Uoter in b!ik Gras [loter BVM 'flD der j
LEEUW, Provi8ien in blik, fleeschen en poUeo.in
Pates
Zoo'llede ; Een fli(:tUIlI' fransche Provision,
terrioe., Vruc hten op \V.4ter en op Hrli.Ddewijo, Olijve 'I'
io zout en in flli~, tiiropen gellll9'Jrteeru, CbampignCl
•• ~o;"':'
!\I o~t e n iJ II4IHlOJ1, .J."n~ U tJf t'r, ·\...·rJjjv.~~i.i ,d/Ji :L:
11th
~eh'eBter. zijnd.~ ceo overhcttrlijkc drslJk, VerDH
•.
en
•.
an
-merk.
echt
Prat
Noilly
~OESMAN en Co.
1788

BAZA R,

trrralwlla

BI'OllZen ell

~ ' tatlletten,

~18rmeten Pendrl es met Joupetl, porceleinen Tafel
en ~rh e~- en Koffie - en Tbc(,8er~ic8eD, Wa8chetellen,

Groot ut{ld ~ l, fijn gedecorc 61'd e Wa~ub8tellen, Kamer-

pott~o Met (le~a <j l, Crietall en en half cri8~.Uen Oarer
r~n \'o or 'Vijn, Mude ira en BiUer, dito lDot IIterretjes,

'St611en Glaten in kristlll ell ha.!f kriataJ, Vingerglazen
Compotten, B l)ter\'loofjes, Z<'ut\',ultjes , cornpleet~ re-

-0-

La Grande Duohesse
de Gerolstein.

.. 0 I : 'I' ,\. :\. " It. :, ,.

Nad ere inlit:bLingen te bhk ome;,n bij de agenten,
P. BUIJS Hz , t. Sal. uranu
J. RUSSEI,Al l Ie SOW .
( 93-1)
BORRS & Co. te [)jocdiukurlu.
bij d~n otJderget.eekellde te 1lnAh~,.
UUVJG.

ap
- aank
~Iout
GOENDIH
TRl80BO

Opera Comiqua in -1

il!u.i. k

TAQ

-

en

T~ f' pelll

Tasca

eene uihoering op de "Pian o ge,-en. 'aD:
LISZT,
F.ntaisi. uit d. "R i g 0 let t 0"
. . . . . . ROY VILLE,
G.l op L' .EeL \T
- 0-

. /' 3 ,00
Enlre. per \ or.ooo.
Kaattjeij le bekomen bij den "eer SimoDs (Soeeman
b ear
R· 0.~ \ P l .... hp fl fl" hf"ill r~l-' k~1l a l 0.25 bij (f~h
van Hode (Socictcit;.

.'"(' nt ". ") bo renbuGot.lden Ii 00 t- a. an klt~, HI mede
v ~dilij ~ baAr bij beBhUing: pJ'soblig ,w ...r Braudhout,
dN(lg en niet . e rtnolmd.
V 0 0 r t.:
D j at i e· h 0 u t, fBU .Ilt,; B.fmelicgeti , ger.A!lgd en
relfe "80 de IwaarBte dirueDl!lien.
N' ~eza8gd,
Levering ~e8('hiedL 100 spoedig mogclijk.
BriEo\eD rIa: Ct': Solo opilcbrifl- n 0 U L- 8 Po n It 8 P
(622)

1965

"odjong sehc Bankt>thak kerij
Dagc~ib

Verscb e Bot e r 1e t t e r s
en

St. Nicola as gebak.
J . J. VAN RUJJVEN.

1792

Ned, Ind. Stv. Mij.
HET STOOM!:!CHlP

Pleetwerk,

Bt~ l1eIl

•

l\ladan 1e Oarlot ta

enr;.

I.Jl!lkalllJ\! u,

badrijf9n,

BAC';> .

0-

:tete nl

w&Arond e r Pres"IJteerb!:d en,
di Ycrr:-e groottt:", KoHi t!: €on 'j'het1Benjeaen eu TbeueeniesoD wet tm f.ond er bouiHoir t ' OJij ell AzijDstelle-n,

ZUufc1tQUen,

OFFE~

TUBilichen UO ht~ ell 2Je en tUB!! chen de 2~le eo 3de

Een Fac/ltw':

Pracb\i g

Nov. 1876.

OPVOEHIN G VAi'i:

J

!wrtL'ef\' i ~8 e n,

-__

Laatste Voorstelling.

I' ~~ ~~l.l;;'l;oi~~;~;~~CH I
I

-_9
0

rueLafaijelle. l·ar~s.

Ouk "'ord~ll houtwt"rk.en 01' hl.aat g~zaagt.l.

"" 1

I h 0

~~fitembe1ik~ow~e~n~Mlbc~ij~N~E~IL~L~en~c~o'I' :f:elo~~em:li'l!!o~e!~~l~~::~~.
I'

IIALK.EN vao all • • I'metingen, KROMHOUT.lSN 'uor
... ter wi d eu eu Chinee.cbe KOJ<'FIHMOLE.NS; Pl,AN·
SPANRIBBE 1" P.L'l,jLATTBN, HOU'I'WER1 IUW,
KEN voor karren enz.

wet ,ohoteltje. en d('k.el" rijk \'crguld met blaauwe
en roode me(). lIom~, blaftu\\" en rood gebloemd.
~OESMAN en Co.
(1371)

& BERGASSE.

, Br;;~~akkerij

Verkrij gbaar;

Ji'i:jn e Japall sc/te lheekopje

MARGUERITE

Ta verlrrijgen per ••t rn per do.ijn fle ••• ben.
12 fle.s.hen .... ........ / 8. ·- en.f 9.-

BEJ"BE8

SOIlSMAN & Co.

EUZIERE.

l ' 81

bela.t .iob

.1. .1. VAN RUlJVEN .

Bit'f op 1/ 1 t:'n 1/2 O...-BBCht:'ll .

bij kisten van 10000- t:OO-1 00.

Met het inkoopen van'
Par~jsche Artike Jen,

Butten- en binnen

P.i e rf!"Jott~l)J

GOE PKO OP

J92 5

Versdw (lnew'II,'n met deviescll.

in b' pdt.'u
1717

CORTADO S-PUNTJE S en LONDRES.

Donpldeederen en Kinder-costumes.

Koffij,

v e e I

C I G A RE Nt

A l s : m . e d. e

Borstplaten.

IHi 8

V.AN MAl'ULLA.
DIREC T ONTV ANGEN ;
Ie QUALITEIT

Bnlidstoiletlen,
Bal- l Reis"; Geldeede- en WandelCostumes. .
ClIlllpleel e

\I anille,
Chocoltl<H1.

_ ~. WERMUT~ _

hevtt'l!. zich voortdurend ~an voor bet

SamarALg_

Citroen,
"'affr'aan ,

~ij

.... _. ~ __ ~ _

Mevronw C. M. PL.MNAHR

G . O TV.:\.'1 DORP & Co.

/I

~:. ~~~:

weder ont'""gau
1978

:Leerz alD.e \Tlechtp renten,
pe r t! !t~ i fO.O l~ .5!uk s a 1 4.Nieuw v ermakel ijk GanzeDs pel,
• /2..
Nieuv\- l eerz8E.ra vern1a.k elljk spel:
"de Reis om de wereJd in 80 dagen" a f 2.1982

G. A: WEItMUTB :

H

Voor kindere n:

door

aanvoer,--'-

--·ermitageTonge.- ,~
.-~h a I ve fl e s SO" e a ...._

BIlSCHRIJV INH
fan de io Nederland gebruilrelijk. telegrOBf,oe8tcllen,
van de iurigting del' kautoreo en V8D de geleidingeo,
bijeengebraob t op la8t ,aD den Miniater van FinaDeleo:
f 10.Met 8t·I..
G, C, 1'. V AN DORP en Co.
j 981

KIJK JES

:a:»:&e:

111'12

RIJKS TELEGRAAF.

a 18,-

cc ·-Versclte
h.den gelo.t . bij

G. (', 'f, VAN OOIlP en Co.

1979

~e:;;kteanatomi,cA. ,Mu"tI.

DB, A I R Y,
Lid 'van de wetenlobappelijke gonootscbappen en •.
Verkrijgbaar
1969

0"

75 TOASTEN r N TAPELZ,INGE N,
•
\'t~rkrij~ba.ur bij
-. ~ / 8. -

d;:k~::=~-::::::;D::I';."';:::':~~':,:~~~'"

Met vele

1

,G • .". WERMUTH.

·-Emmenthaler Kaas.-..

II
I

3oj, REKENKUN DIG.: OPGHEN,

64 RAADSKLS. STRIK1RAGKN IN WOOBDSmnGEN,

Terlag, 11ltterloll' Klier.....
Z"nnwowak te. H.aDker, Deenet"r.,
Lever,.J.ekte , ___.,akte v_ delllaair. B ....k ..s ...... .....Jot• .alleomatle k•. &lIe .Iekten
"";>oaweo, TRUeDde zlekteD. Zirldea del' blAB.

1~1

,. .

70GEMAKKELMKE KUNSTSTUKJES,

18 KONSTJ ES ' MET DEKAAR T,.

'

aanvoe' i-,-:

I

I

10 PROFET£ ERIUIlIIS TElII; "

ZlKIRK IN SPtlKDIGIGINKKSWUZIYAI 81

BUIBIS' YOOBKtlllNDHZISKTKN DIB IIINSCHIN
.DOOR

I

_~-.:r-=-:JE:~-=-:JB::

I'Q;

60 GEZELSOHAPSSPIELEN, '
75 PAND. IN1... 0SSIN GEN,

EI ING

.

'

in GezelS chappe n.

eli Vorkeo,

pri Ola BerlijUfch Zilyer, er t..

lJONDORF ~ p~ t'lh!lrtrJl ) EI8(, J ~ a.ten iU iworlt!1l
fl . K.iRI'HAUOI ~u Co,
1"'13

Ba.zar.
( ) ARPE 'l'TEN ,
iu

Honde, VitH'kjll.t~ , Ovate,
keu9 un diferee grootten.

groot~

~1~t i\:e c1.

Pracbtige
1889

tlUW~i:9ltH.I

rrbJi;lkl{!t!.deu

KA R'fHA U"

II,

Co

BAZAR.

1>:,88

R ,)cd met '\\ it nambord.
dilim bleed a 95 <ent 'per am8lerd. EL
, 80 •
,65

•

IlUlGR YOETVEGERb.
B: KARTliLI\US en Co.

BAZ AR.

Veldbe dd€n .a (25,--Fer· • t ,. k lJ. ren Ledikanton.

1811

GevaarJijk-e DiarH OLLOWAY' S P.u.LEll EN ZALl'. rhet4. - De I,)orr.a.ken de :. er y-ert:wakk-~ •.. ~e lIiektt.i 100
,'er8l':hiUend, ~n de wij&e barer aanfAllou IOU 'ferandorlijk .;jade, ge,eu .en voldo.nde red.n VAIr bet b&la.ogriik &aU tal ba.rer _ijlagtoft'en. Onder Holl owBY's
1t!handeling .1 'a da ooraaak deller eiektu in duieter·
oi. gebold oal d. "itolag ..eu gun.tig lijll, beuij
de maag, de ltu'~' r of kl.ein~!e iu~ewandan de Hte~
faD. de lidk t-e '8, WIW.t f.lJoe pllieu met t)ordeeJ.
in,geDt' mOD, ell 1.gO lulf goed op de .ijdell ~er 08darbuik: ingeWl'8ft;;D, beteugelon de lu,elhDg der
bloed.v.ten en I"SgeleD iedf:tt"e verkserda werking,
J

on

Chinee scb.e '\! loerma tten,
13'1 ned
1.14 ,
92 '

Holloway's Medicijnen

B. KAB.rHA11Il

. ..

&U

Co.

....ruit die o"k ontstaat. Beide middel... ...erk.n
ragtatreekt!, tot her&te~, iDg :.f~D het jniei-e 8t'enwigt
aiekalijkO.D
tu . . eheD B",oellgheirl an · priUelbaarhe id.
.;;reiOnde afaeb~idingJ natnurEj ke ,e n buitensporige losing.
- Vooojee PiUen .fan f l , f . B. oD .f 6. Potjee Zalf
r&D ·f L f a. eD f 6.
Cheribon W· p.a.LlSTANS & Co. T.g..J A. .1. .fIIil
der VOORl', PekaloDpD W.:a BANA, &1 .. ARNOLD
'''' Co. en CORNABS, Klatten J. D. SLISR, Mag.
l.ng ~. A. Z8IJOEL, Sa_S GORTDART enli9.

~!NG~~~ !~:.;: 5i' L~W~\''k~
(7.)

"" Co.

BANDA~

G.lag,oerda.. V.a.N LOENIlL'i,
n rtr ek! den 12co de~~r our Singapore.
De ..Ajjent"D,
M e. NEILL." 00.
1970

a.
T.o. Huu·r,tegen 1betD~ceII!-ber
BOIS,
•

I{J

io

5,

'

J. Wdowe .trost, that .. tewooDd door den W.lE,lG .

De..

BOUL~T.

·re

be ....

g.,

b ij

0. A . RETJERS.

1966

f

o'~i.~:'!~ '~:·~::Ed; ~:~gi~~s~;",~~s~,,~~

SEPBlN8, HElilLlRrtR

VAN
SalIdiga; 8 . )S"o,.~b .. 1876.
Algeme~De kenIiilge, ing:

'e~el~k '

,cor de ...et:

SP~EW.

1077

G. C. T. nm OOBP & 00.

