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Na de verl'let-terende lJe t lerla9.j!, :'''';or,dat:;. 29 Octo·
er dOjr de ..,.,ervWrs g lader;, ncr,l iluropR ~'.ja811d8,g
vOlOd en j)it;.sdag ocht:'kl plotselin; £loor (ia \ olgane d.ep~ohe8 Y;:::'rrast:
,: St. PdfU!J/l7!1, :)t Odufm·. 7;ct ollit~!eele Hag-perings
lad meldt,.lI..at fTen~rd.al 1311'ltietE lle il strl.l.ctla Gn'.
ing olu van tie Porte bilJ.lHhi ,j:'), urcll ue llannelUi[lg
;-an den wap;';llat.jlBbnd YOOr 6 cek ~n ell de stahl"b
e1' vijandel~kheden t3 eiECnelJ. en, ~n gevsl V8:d wei
ering, onmidJollijti de diplonatitke betrekkingco ~i
3'" brakeD met het ge;~ele p,:,r8one~1 der tlWba68ade

. ':a verlalen.
l St, lJderllbu7fj. 31 Odober. GiSt"'f<'l1 l.'1unid 'af! meld
bet tel;<,grflph;8~hf\ a 'E'1.tfell9op uit tJdgr~do:
.liet vertre;;, van 1ri:...!'1 ;\iihti. llftRf bet je~er bad
o'l asnleiuing het cntstlll'llll ';lIn ,l[cschill " i tUB'!:l:hcll ~-~
lurgerlijke en L..tilitaire OVt~rlu·id. ';"'I'CH1
ord 8'10
;.Ue officiere""1) die zich te IJelgred\l bl"vifltlen, b:--.vel
~ ;sJeveIi. ou.aiddelijk I,au de gre-r:7i~n te gallll
In clen loop aee !!vonde bracht het telegrllphisehe
·Igentschap ueza
u~l; S:'mli!,- OVH:
De (oositiea del'
bli Djunid ';":nden gisteren
,1 8middag 1>& ean verbitt6rd3.'l striji ueor ·:16 Turke,l
'!enomen, woarbij de hplft def Russisehe bat.ljons up
~]et elagfeld bleef. Tscher.Jsjdr'tt lini('l is dt)or:!ebroken.

r.chernojeff trdcbt Kru,e,ac te dokke!l.
Londe., 31 Oc!ouer. Reuters corrdllpondent seint vou
, listeren uit Belgrado:
RUBlliscbe consul Karzoft telegr'lpheerde, op Vel"
wek van prins Milan 's nachte tieo e~a UN nn. r
Livadia, dat een wapen8tils~and voor 6 weken gesloten
mocbt worden of Ru~land intervenieeren zou.
Pa,ij., 81 Oc/ober, Vol gen. boriehten nit St. Pete,"
burg heef' Gortaebokoff, ten gevolge van do neder~.ag
der Servie 8, Ignatieff bevolen de diplomatieke be·
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"Hans Wacbenhusen.
VI.
DE BROEDERS.
cJe staat altijd nog 'Yo!)r me 8.18 een knssp, z'1oale
'Je W88 to en ik Europa verliet." I!prak HoHman Da
seLig ,til twijgen, met zijn ellebogen op de tifel, de
in zijn gj~8 opstijgende pare1e beschouwfonde. "Je raad
gHirgen Komen me daa!'"om voar alB groen zaad, dat
zelf DOg niet weet, of het in staat -zal zuu, vrucht te
J

dragen. Je apreekt van .trijd 01. een blinde Yan klenren,' W8tJt wet jelui kamp n,o mt, is hoogsteos tieD
eteken t'n prikken met naalden, onder toezicbt -van
~ de pol'itie, opdat I r geen bioed ,loeie, daar jelui op
/t indindll <eel hooge. prij ••tel' dan bet "' ....rd i •.

DM.bij kan even",.1 de
radbraken,

mo."",l

den

een rlen ander more<l
atrot aflDijdea, mit. er,

trekkir,geo af te breken en
tel!. indien de Port~ binnen

Konstantinopel te verla·
twee dagen niet den

",apenst'll.nl ••nneemt en d. vijandelijkheden .taskt.
Particuliere berichten uit Konf'lt8.lJtin"p",l VBn gi:<teren
avoLa ~elden, <lat de wBpeDBlil8tand Dog lJiet geteekend was maar de onjerteekening tech ala zeH aan
staande beaehouw werd.
• st.
31 October. Dt'l d\ or h9t oflic·ieele biad
meJ.~gedeelde
ties Keiz~rB Ban Ignatieff is
reeds gis~er~m, 30 Odobcr, van Livadio llRllr KfJu·
stauliLofJel ge'7.tJDd€1l.
HT1'(,IlI:'JI., 31 Oc/oba.
Alln ue to!itisclte Cl}rr(8)Jol/{lnu
w(,rdL '-lit PElteT.dbur? per telegranf gemeld) dat de
instrllctie van Igrlutit' ff b ~trkff~nde het ulti waf II n in
d€ll nfgelovpelJ naeilt tlir~d ucor d~n Keizer is gege~
¥~D, die tot ~Et uesJuit kl\'am ten gcvolg-3 VRn de lllfttste
g.~beurten-js8~1l op bet tooneel d 8 ooriollS in Servi e
ell hoof 'ukelijk: orudat de 'l\urken hU~lle opero.ti s
vuortz~tteL /'{.lJ1aer lie ll!l-llgende onderhsDdelillgen over
Je.l! wDl-,eLstiistflnd in aanlllerking te nmileu.
SI. Pl!ler/J~w:l, :31. Odober. De Rijksbauk bepsll.lde
voor morgen het lii!lcOI.tO VOOl' wiRl!lele: en dp beleenioe'
val. effecteJi op 7 pet. en de rekCDi[lg courAnt op B pct.
Ho~wel tengeviJlg<! van dit ultimatum der RU6Riscbe
l\cgeerinf! de to('stand ploterlin:1' en (,llve!,\v.'lcht een
rrft[.sch aDder aatzien Itceft ~ekrf>~rn, ;11 It toch niet
gcurcl 'Un belanlY cntbloot om in It kort nB. te gS-lD,
wit in (~e bu.ltenlandsche perM omlr,;::nt den 8tand der
o!'.deriJulldelin,c.{r-n . . . erreld werd, y-66rdat d J t"e-rp:ctte.
rentle neJerlllaQ; lLef Sf-r"fi -'1'8 de RUSBisc1:e R'.".reering
lloopte hare verzo('ll!n·s Tezindheid del' illlttr;te week tf'
I.ten Varetl en plot!ll:-ling een zaer ernatigen 1 drei~f;'ll~
l,en lOOI~ 81\1"1 t~ slaan.
Omtrent t~.f! Ptrt.i(~uliere audiefltie, welke JgnaLieff
Zfltt'rdar.' bii den SulLan hl~d) deelt ro~ aileen J6 Rer~
liiuBcbe corrflspoDuent \·a1. deD 1'imes icts lOedf'. l';ijn
telegr.Hilt ZOl1uag u-it Ba:ijn HrliOnden, is \'au de zen
itlhou~ •
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hu:w ,'aJ' het leger, Servie verwoeeL za.l worden, indien
het Russiaci.1e leger niet teri!lond in 't veld trekt.
Echt!;'; ir:! 't zeer Wl:srschijnlijk, dat de Turke,n, nadat
z:j h~mne Wllcbt f?ctoond hebben om hun vijand te
vernie~igenl ten eiIide hunne vredelierendheid san den
dap' te le~gel1, geen gebruik van de door hen bebaalde
voorJeelen zullen maken,ll urkije'e ~oestemming tot den
wapen8tihtan1i wo:-dt zeer apoedig verwlcbt.
~ Go!met'aal I.!_na.tieff ti.eel,je op de particuliere audientie den Sultan lUede, dllt zoo de wapenstilllt8nd
wt'rJ gesloten, ilusland er mede tevreden zou ziju
dat de q;HIf's~ie dar autouoUl:e !loan eene conferentie
del' r.Iogendbeden ro:ngelegd werd. D t opent cen
oieu'A' gezichtapunt. RU8tund ver!angt zeker 'l'[irkije
van die c mferelltie uit te aluiten, m&ar do.&r Oosten·
rijk zich tegen elke corzferentie V'er~et en niet genegen
scbijnt ci.ien tegenBtllnd te latcD \"8t'en, zai dit onderdeel van het Ru,;,shche vooriltel Turkije weiDig moei~

01. b'j

8ylook,

.Iecht. geen

bloed vloei.!
M.or
bij op een andelen

je .. ·bt geIijk,/ v0rvolgde
toon, r in wemwil van de harde school wasr;u
ik ben geweest-, b n ik Dog altijd niet wijl! geworden. en de dom~t 1 6tr~t-k van me is) dat ill. weer hifr
ben gekomeD t en weer- 'dezelfde dombeid heb begnon,
die me toenmaais de wijd., wereld deed ingaan. 'foen
ik in Au~tralie k"am, Jachte het ge1uk me aan in 't
eerst, maal'" keerde we vt'ltvolgeos den rug toe. Toen
ik hoorde va .... de afrikaaneche diarnatJtenveldeD, zocLt
ik die op. Be8t(t1t·n door een doortrapten kameraad,
wos ik d~n deod nabijj ilt lag v~rhon~erend in de
woestetJij. op een plaats, wa8t" misfchien ean scbat
aBn dibmsnten, die ik niet wil!lt te vioden, onder me
vuborgen lag. Daar kwam die BchUlk.... De Hoer
noenlt bij zieh, maar dat is zyo ware naam Diet ... ,
(Emile "erblee-kte) en booi me aao, a18 op&iener in
tiju dienet te 1rL·deD. Er bleef me geen kens over;
ik redde me van don ~onge,dood. Dum genoeg w.s
ik~ dien man jaren lang te dienen, en san zijn 1eiband te loopen, in plRats '8tl, wije geworJen door
bet @ilimme iDttinCt-, dat hem de diamaDten deed
rieken} op eigen beenen te gun Btaan! Maar dit is
all"en. te- wijten aan de grootete z'ltternij) die een

nn .gll laatste beetje _erstond. kan beroo_en,
10 pqrt Eliaabetb sag ik De B"".'. schOQne kind.
me~8Cb
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PRIJS DER ADVER'I'EN'I'TEN:

Voor geheel Nederl-Indie I Ui.- per halfjaar.
• Nederland
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Van 1-10 woorden voor twee plaatsingen (1.Elke berhalillg de helft.

1ijkheid veroo!'zakeD. Het donkere punt aBn de horizon
op 't oogenbllk ill de houding, door Rumenia en
Griekenland a ng€lnomen; maar er is redan te geloov-eo
dat het laat~te land, Da de nederlaag der Serviers en
de waarC'cbu wing. n, die het reedl!l ontviDg, minder
dan Doit geneigd zal W6zen Z TI1.er RUHland tot
b8ndelen over te gaan."
War:ra.an It is toe fe schrijven, dat de wap9natil 4
st2lnd, hoewel alie I artijen zieh reeds in beginllel
daarmede vtlreenigden, nog altijd niet tot stand k:wam ,
- hiel'l'"llll get:'ft de Weeo.er cotreSpondeLt van de-D
1'illl("s d{ ~e ophelderin~, dat omtrent de voorwaarden,
sp ciau! \T"at de evelltueele verlenging batreft, een
klein verschil van .gefoelen tUllllchen Rusland en Turkije bestu,t. Het RU811ische voorstel behelst dat, na
pHo p der eerste (; weken, d. i. 13 D..::;cember, zoo de
vrede in dat tijdeverloop niet tot stand kWfl,M en de
loop cler ollderhand~lingeu eene vrr191lging w6nHcbeI~k Z'Hl maken, de partijen zich opnieuw omtrent sene
verhm1!in!7, roor 6 weken met elkander zouden verstfl.nn. KW$Ul ook dan de He-de niet tot etRr.d, dan
zou Dpnit~uw bC'r-&ad8181~d wordeD, of de wapen8til·
stallrt vrrl'!ll<1d be!Joorde t~ wotaeD en zoo JlI, \'oot:"
welken tijd. Turkije daarenb:"gen wenscht, dat ns ver·
loop der !'-i'rate 6 wf:"ken ollmiddellijk €0U nieuwe
termijn van 6 wtoken z· u inun.an, zoodat iii. ~ee:a ge·
val de vijandelijkheden hei'Vut zoaden wordeIl- dan I1il
\'er1oop van 3 folIe tn8sndeDj wall ook den de HC'de
no,!- r i~t ~~es'oten, dan 7.ouden tach de Tijandelijkheden
no~ u:et hervat wordeD, vooral~er onderhandelingen
hebben pInata gehad ov-ar eene nieuwe verlonging Vaal'
2 maanden.
,er~chil is dU8, d8t RU!lland
verlangt o\'""er e ~ne eerate ver. enging van 6 tfeken, tN\\'ijl 1'urkije wene:cht, dat die
\'E'rl~nging per ,:w zal plaatl:l hebben. net tweede pUtlt
van velselliI is vsn IDPPT belang, Wft.1Jt ter:7ijl Ruelnnd
IIlechts de mogelijkheid B!lnneemt om opraieuw over

net eerste punt "1m
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voor-At ,I de herf'attin(! .ler \"ijandelijkhedell afhangen
van Qndethandt>lir g~nt dip ntoeten plaats ht'bben over
eene- verlengin.!!. van 2 masIiden. Turkije'd bedoeling
is zeer duide1ijl{, zegt de corre8pondectj het tra('ht
zooveel mogelijk de zekerh id to verkrijgeo, dat de
vijandelukheJen niet \'o)r 't begin ,'an de lente her,
vat zullen worden. Nn bovendien wenscbt bet te foor ..
kotnen, da.t het voor het a.lternatief geplaat.t worde)
om of genoodzaakt te worden een ongunetigen ,rede
te ondert eKenen, of midden in den winter den veld·

tocot te h"vpenen. Va, 't .tBndpunt der Porte, zegt
de correspondent, ia dit straven zeker zeer natuurlijk:.
De PRrij,:whe correspondent \"8ll den 1~ime8 ziet dit
verscbil van me~ning tus8chen Turkije en RU8lat d vol..
8trekt niet en stig inj hij heeft oferigenl f.ullr. goed
vertronwen in de vredelievendheid en verzuAuingege.indheid der Ru ••i.che R.geering, dat h,j na de nederlaag der Sfy¥iers van hasr geen verderen tegenl!ltand
Ik deed a.lles om. haarft vBders vertrouwen te winnen; ik vleide de moeder, ik werkte als een - ezel
(Hollmann toonde Qallrbij lijn handeD, \l'un-an bet
eelt n g ni~ t gehel:'l verdwe[leR WBl.n, want;
eZt'll
was ik! De B }t'r verkocht plot8ehn~ zij" clllllme,
zijn gebeele nedtJrr.etting aan een et:geleche maatschap
pij, en stelde my voor} met hem mee Bur Europa te
e:aan~ WIl8f bij mij et'D goode pluts 'I,U bt"zQrgen~
En d3!lr de mot-der me zoo Ve· Ibelo'~nd toelacbte,
en de dochter me 100 Banmoedigeod Banza,-, Dam ik
bel "oonteJ aaD. Oodffweg WIUI alIea goad en weI;
Hollntnnn - want ik beet Bollmavn; om jelui na.m
gee-n Bchande aaD te doen, n2Dl lk den Daam van I en
kameraad aa['~ die &aD !nij'l zijde &an den typbl18
stietf - Hvli wann WB8 op de reia onontbeerlijk r Us
oude noemde hem .ijn vriendj de moeder Zft!!' in hem
ha.a.r 8teUD, haar be-8chermer, alB de oude ziju gekke
luim ~n krelC"g; de doehter ilcbte hem toe, en Hat lie 1
weleeDe gemeenzaam de hand drukken. Maar nauweIijk. had~.n we d.n vo.t grond do. oude "ereld ge..,t, of HoHmann wa. de b diende, de intendllLt, de
k~:rifT. die vooru;t werd geloadeD; dien men "ll een

e<>rh;tdigen .f.tend .an de familie hield, tot men
..'" bier oen Bcbop gaf, bet bois uiljaagde_.. dat
ik 0 k reeds verl.ten h.d, aIs m. dat mei.je, boe..e1 ];et me mijd-, l10gtane niet klnioterde met ban-

tegen het Turksche vooratel ¥erwacht.

:,De HUSE!eD;
<egt hij, bebben op 't oogenblik dringende bahoefte
aan 't fJnmiddellijk totstandk:-omen Tao den wapen8tii~
stand. De ServH~n z-ijn \'Btnietigd, en zoo niet epoedig
huJp voor hen komt opdageO zijn zij rerloren" zoodat~
indien de wapenstilstand niet terstond gesloten wordt)
den RU~BeD, ZO!) ~dj Servie niet aan zijn lot willen
(Jverlatell, niets ancletf~ oyo;,rblijft dan l.elf tegen Tur
kije te velde te trekken."
Gelijk de sedert ontvangen telegrammen deden zien]
heeft de Parijsche corre8ponden b van den Times zleh
deerlijk in de Rusiilische Regeering vergist. In plash
VDn haar tot toegevendheid te atemcleD, heeft de nederlaag der !2erviers juiet de tegenovergeBte-lde uit~
werking gebe.d: door de O\i2;l'winnin:r, welke bare tro-e-·
pen o.? den vijand bevochtcu, h&alt- cia Porte ziuh een
ultiILatum o~ de ha.1s!
BiDnen den ~oor I{usla!ld I!e~tddt:n te-rm!lu weld de
het volg€ur};;) tdegram J <tat c~k ~htme wed;r Turkije
Ruslatic's piech iIJr<illigde:
KU;ll:;/(wLiJlo;,m:l, 2 --,Vm..·t?m6f'7'.
De Porte heeft ill den
J

~~e~~~il~:~n~ to:ge~~2r~d, TIadat h~:r ~~~a8:borgd
1

klaa~d hr:d dieD aan te nt::lil~n, werd de wapen!tilstand
~i8teren

svond gdeekefi.u,
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TELEUR,\A.fK!NTOOR 'fE JA.PARA.-"'

Ut!rlcldt' Reducielll'./

Oulsnga KW!lm in deo LocomotiL~f eell b~richt VOOl')
ell Jo:ma ecn Pmlt· en Telegra-afkslltoor
zal f;'ordeu 'i;;-eopend, D0 wf;'ded·.:eling -omtrent Japara. is

dat tc Japara

juist. De Leer
Ohef van ";E' lie POElt· en
Teli"'graafsfdeBling, h~eft
dagEfil tusschen Koe·
(iops eE Japa"tn fle lioodig.~ preparatieven YOOI' de
dllar r.an te legg€'ll
IH,

he>!

k~nt>

i:-it" nl'-!

liju l>f)w\.:l.rht211igd
":(1.1H-lf'

j

Of' TiM'"\" SioH

ell afgaand e
FillikerfAbrje
a

bet betrekkelijk k6ntoorg~bouw en de Hesr
hout.conl.raci;aut, voor de levcring del' benoodigd~,' telegraafpalen zorg ,hagen, z.oo zQuden ue
illgezetemm van J npara zich 81 zE>er sposdig in het bezit
-ran een Poet en Telegraafkantoor kunnen Yerheuge n .
Niet ahoo echter de ingezeten van J cana. Yolgens
informatie is gebleke~, dat de lU';."dedeeling omtrent het
optichten van een bedoeld .ita.lltoor aldaar, gaheel en
al uit de InGhl;; is S9grepen. En) dit is zaer te be·
jammeren. Joana. toch is nm ~ wege de groote Bluik..
handel in opium en de ~tarkere Chinescile bevolking
daar &anwezig m. i.J vall meer w8ft-rde ~h Jap9.rfl..
Oak a.le afschecp5lplaats8n van prodncten is J oau~
wegeI,fi zijne drukce reede verre vall oubelangrijk.
Dui7.enden picots suiker, koffie, kapok, enz. vl!lden
aldanr jaarlijks hun uitweg naor andere groote handelplaa.tseD, en met B, 8. jaar zijn eenige lIuiker en
koffi~hBndelaren zelfs van phn hunne producten van
VOOl"

~tennek9f"

den, die iit niet ontbinden kau, zonder een Ie-Ten
te ,ernietigen - het zij dan wt:"lk oak !.. _ De BtJer
i:J een se urk, een bedri ger, Ct:Hl. die(: lk ken dt.' geheimen vnn zijn ,. rledt!'Ilj tar wille VBll die zriol bij me
zijn kind vt'rituopell, en wil I)ij niet., Jan ...• >1
Bij Irnarsetundde. Zijn \'uieten lop de ta.fe1 bu;llendel i!taarde hij \"0,,." zich.
r~Cbf'-r!k In vllor den dUlvel JH rittp hij zijn broerler
tne, ,-Er b"andt lD1!I it't-s. als hd/:lcb \"uur in d~ z;iel!
Ik m'lg ..·erdo6111d zijn, ulII ik zijo kind niet !>~kum~
lJ
ik heb ht"t tnij ~n h~m tuegt'czw<'reol
J lk woor.!, dat hij t<prak, vit'l &18 een m k .. rr-llig (lP
bet hoofd 'f"an den Ul"mt:'n brot'd-r. Emi e grt'ep elmfuu!;! Da8f de :t1~Bch. R Illmann storttt1 w~dt"r den inboud van ft gias h3,r beoeden, t~twijt Elllil~ met
Q!llf;etting op de door bartatoeht "i"'el trokken geh,at.
~trekken 'au z-ijn br..,edt>r st.aarde; want nn~li~ wat-deze
8rr.a-k t waS, ,oor hem dre<iging £!cn ven,ebikHng., Ht'!t
denkbeeld, in zijn eigen br,)edl:'r, die bij tot 3!1es in
stlat acbtte~ een 1.00 WI:mhf'pigen medeminD&ar te vin...
den, dl)ed zijn h ryfd duiE~lt'n. Want wst dele daar nit·
9p.. ak: dat JJe Bo r 1 e kind de zij ue moeet wordeu r ' dat
gevot Ide bij {10k, en dear zijn bl'"oedt:'l' kl&arbiijkelijk
door Sabine -'88 oigewele..J, 1I(108l9 bij OQk z-elf Ilecegd
b8~! stond .Eml!e VOOl een c.tastrophe, die) !:t-lf4 ~is

bij 't van .ioh kon _..k,ijgeD, nog niet ..10 bOlldeleJld.

uit Joana. direot. n.... de Eoropeeaohe havenB te dom
.faohepen,U zult dua moeten toestammen, GeaoLte
Redaotaur, dat eenPost - en Telegraafkantoor te
Joana, d .... allezina op zijne plaats zoude ,iin. Het
opriohtan van een kantoor, zoude bovendien zeer ge·
makkelijk gun, danr er geen kwestie bestaat van eene
nieuwe liin aanteleggen. uithoofde de plaatsen aan de
groote post. on telegraaf",eg ligt. Men hure oleehts
yoorloopig een huis en wiist het benoodigde personeel
un. • Voila tout !"
Joana heeit op die wiize een bnteor, ",aaraan het
.indo jaron beboefte had, en de Heer J aosen von
Raaij oal door een desbetreffend ,oorotel der Regee.
ring te doen t de ingezetenen dier plaata enorm aan
,icb verpli.hten.
Der vermelding ".ardig dient ten alotta de medede.ling uit juisto bronnen geput, dat het eventueel
op te ricbten Post- en Telegraafkantoor te Joana
op inkomlten geheel ten bate van den Lande, rekcoen
kIn op ±! 500.- 's maands.
Uw Dw.,
A.-Z.

Samal'ang.
POSTKANTOOR SAMARANG.
Sluiting der Engel.cheMail viaBatavi..lIInntok
Riouw en Singapore.
In de mlUUld December den 16.
FranscbeMail via Batavia en Singapore.
In de m.and December den 25.
Her nor .an .Iniling is steeds des n.middaga te 5 ure.
Intu.. obon wordt san bel.nghebbenden vrij gelaten,

~::r ~~ ~~::rebe~~~;:n~U~ee :~!~:::d:; t:~t{o::::;~
p la.ta pe. eerotvertrekkendepoot.
Dil

ZA.NGYERBENIGTNG

,Caecilia u welke

yoornement!

den len deter eene uit..-oering te geveo , tn&fil'
hierin en op den Sen verhinderd waS door ziekte van
een pur dilettanteD,
is van plan 8. ii. Vrijclag den
15en op haar (J,mcert1 de volgende nummt:rs ten gehoore
te bro"gen:
1. Gemengd kror, S{Ur?li u. PTiedF:Il ..... . W. Taubert.
'W8i

2. a: G,-uss

lS.u:tJlphone en 1"iooL. 1Uctdelssot.. n ,

6. Sor;tag morgenf
S. Rondo
Solo eoprane.....
Mozart.
Duo Piano en ViDoL .. Osborac
Beriot.
Pauze.
1. No-rma, Du? "ioor 2 So ...,raneD
. Bellini.
2. Ir.nfa.£3ie nit de MOIse, Solo ,oor Piano. Tba.lbcrg.
8. Gute Nadt au mein iierziges Kt"nd Solo
Tenor. Aht.
4. Gemengd koor, LohgesaJig ~No 4 en 5 .... b-fendelssobn.
". G~tiZla1lmc

Dl: Hn& G:&o. HENDEllsa", Chef vnn de firma Me.
,§.i11 &; Co. en Vice-Consul ,nn Groot-BrittAnje al·
hier, Tortrok heden morgen met de boot nasr Soerabaj •.
uitgeieide. ~ , .... ' "
L L _ L _ _ -.;.,:.
,
-"1 - -

Men r.kent dst d,e sanhaler. hiermede 5 A f ,6000
aiD procenten EUnen verdienen.' ,
DE BEEa 'VIARD. zoo .ertelt de Bintang B....at. be;
kend al. operazanger en door. zijne plota.linge ver·
dwijning van B.ta.ia,heef, daarnog al wet uitata,"de
...ken achtergelaten.
En geon wonder wuraohtig!
Als bij niet <oog of repeteerde, .at bij de. nachto
in de t.amp, .peolde bij met de Ohinezen Tjap Dji Ki
on verloor da" van f 10()' f 800 per .vond. Tegen
zoo ietB, is zelfs de beBt~ tenorzlnger niet lIng basta-nd.

De ambtena.r belo.t met den tegengang van den
a,luikhandel in opiuDl, de Reer J. Plantenga heeft in
den morgen tan 29 No.ember n. tegen vijf ureJ
eene aanbaling gedaan .an 268 kattie. bereide opium.

Ten einde die aanhaiing te kuunen doeD, had hij
;ioh ~ nachten acbtereen bij den grooten weg, nabij
de dess Tegal Samlie geposteerd, waar lange de kar,
zooals bij wislt, met Opillill geladen, zonde passeereD.
In den Hoegen morgen IBn den 2gen November U.

.ag hij eindelijk 00 bewuata kar, die z",art geverwd
was, op dien weg bewegen en hield deze bij nadering
:,::mH~,;;l~~ ~~~

MEli

BCHRU:rT ONS UIT JO..l.N.t..

dd. 12

Decemb~r:

Op den 10en dezer werd door den As.istent-Wedono
,an If/agoijQQ80, de belangrijke aanhaUng gedaan van
1 1/ . pikol amfioen.
Geinformeerd ~ zijnde, dat in dien nacbt awfioeD
zoude worden vervoerd langs den hinnenweg. tusschen
de dessa Ngelmn sn P(rtl,qkala-,/1., ~ ging genoemde As-.li.tent-Wedono in g ••ellohap Vln aenige politiebe.
amten, zich posteeren .. "n den ingang der verdacbta
pl.ats.
Tegen 7 uur 's Bvonds zagen zij ongeveer 10 yoet
g.ngerB, allen lllet eene Hecht, van het Oosten komen
met zulk een vluggen tred dat bier moest gedlleht
worden, dat zij clandestine amfioen madellamen.
Kort genaderd zijnds, werden de puseerenuen heel
bedaal"d .angeroepen; deze maakten zich echter teretond
gereed, om zl"h te verdedigen, waarop een der politiebe.mbtan een ochot deed, hetwelk hun op de vlucht
deo" gaao, met achtarJating vau bunne vr&Oht. b,afasnde
uit blikken tjaodoe .n 4 z&kken ru"e omfioen.
J

peraoon op te treden, toeb niet anders dan noodlottig
kon zijn.
De Boer een dief, een bedrieger! Sabine zjju
kind! . . . Hollmann zei It met zoo'n zekerheid dat
er Ban de waarbeid van zijn zeggen weI niet te h ijtolen viel. Zijn dreigementen duidden op dwang. die
J

deze familia zou comprom:tteeren, vernietigeu

J

a18

Sabine d. zijne niet werd. En dit onochuldige, bo·
minneIijke kind zou door zoo'n veracl,telijken baLdei
el. die tot ftand kwam, in de armen worden ~ewor
pen v~n ee~ man, die weI zijn broeder was; maar
van Wlen bgzelf gruwde.
• Ie ziet zelf, dat ik in

Q

ijn recht ben, hernam

Hollmann, die goen echt .Ioeg op Emile'. dood.bl.,ek
gelaot, on neg yoor .ich heen otaarde. .Ik gaf de
diamlllltanveiden. waftrin ik door D. Boer de rijkste
meeat opleve:rende piaateen had leeun vinden, all'JeD
op

ill

bet z;}kere vooruitzieht ziju

de erfgenum ..u _yo

sJhOOnZOoD, en dUH
J
onmetelii~en rijkdom te "or·

den.

Ik was gean .leeht'd p_rtij V,lor zijn docbtor}
",ant ik bad e.en njt kunnen ",orden, lis ik daar
gebleven was. en een B~bop is toch zeker geen aeg ni·

•• Ient daa ..oor!

lit: diende hem .66 eerlijk, det ik llIe

81echta steenen "fan minder waarde toeCigende, die anoerd

miasehien toob door de.warten .ouden ge.tolon zijn.lk
liot d. &rme duirel. dikwijl. g..lelon, om de onbedui<!ood-

,ingers,tegen decbfataande reg~)e in,gebruikto. De-'
Ie en 5de viDger'wel'd door Bach naftr goedvinden
gcbru~,kt;_ alle, ,vingere gingen over en onder e1kander,
zooals de figuren -dit vorderden en de natuur der
vingers dit toeliet, de beide laat.te vingers werden
fOOl' de' boventoets6B, 'blina niet voor de beneden to<teen gebruikt. Zoo kon Bach gemakke]ijk~r llpelen, W!4.t anderen met bUD Dude vlngerzettiagm8nier. olechta gebrekkig dede. nitkomen. EM
was bem daaroDl oak mogelijk, de klankverbinding
en zi.! van het them. otJedo vol te houden.
D"t Bach de p.ssages .Idus .schitterend, rolland en

met toebebC'oren. Order.

Idem va' Siam per Hell Southi.', Knpt. Henrij Stral·
9334 zakken rijst. Ordn.
Idem van Nederland per Torrington Kapl. Rl.ck'in
638 colli. koopm'D8Choppen, 100 ••• tje. en 2 ~n. bo
ter 106 kn. mauufl\ctureD, 15 bundpll:J en 1 ]n:L knas,
200 a08en. Ord.r.
ld.m van Engeland per Emma A lic. Kapt. Wiliam
~".n

WIJ LEZIC,N IN DliJ LONDON A.ND OHINA RXPB}}~a

dd.

3 November;
Meo verzekert ono, dot do staatkundige gevoelens
VAn' den -nie-uwen- Minister -'van Kolonien te liberaal
zijn, om overeenatemming te vindeabij zijoe Ct)llegI}.H.
Men vreest voor een nieuwe Ministerieele Crisis.
De Amsterdamsche Correepondent vaD de IOJ/doH
(1m! Okina l!;1ryrM8 voegt ar vorder bij:
De Minister vaD Kolonien mal{ we zen wat hij wil,
een goed spreker is hij niet: hij weet zijne denkbeel·
den niet juist in woorden terug to geven. Hij i..et'fli
eeo eenigsints kwaden indruk by zijne partij gem8nkt'J
door meer tot de radikale party over te hellen, ten
aaDzien vaD de Koluni8-1e vr8.agstu'kksn.

De BlJiton M&at.eb.ppij heeft veor het i".r 1875 1876 een dividend toegekend von f 150 per Rand ••J.
Wagner's • GiiUerdlimmcrullg" ie op eon Vo~kdconcert
ue Parija uitgevoerd geworden en werd met O'JTYCI'
dooverJd gefluit en geeis door sen gederlte Vltll de
toeboorders ontvallgen.

C Gibbs. 70·7 collia kOOpmODF(·"appe t \ 200 vsten bi9T

!'ond aleof eike tooD een parol wasil kon ten uitvoer
brODgen, was behD.lve Ban vlijLige oefening, ook aan"

de houding der hand, en aon het nfttuurlijk gebruik
makell der vijf viDgera toe te schrijvODj van daar ook
zijn ~angrijkeD tOOD, die door den reede gemelden
a· nslag eigonlijk uit het

J

40 ko. kruid, 5:) kn. cognad, 1· 5 kn. "ijn, 7003 kn.
zaep. Order.

om,tandigheden.
Ret iB dus voorbarig nu reeds

z~jn

opru'ger te

SOERABAJA, 11 December . .MeD meldt ons uit
Bodjotegoro:
Naar ons met :tekerheid wordt berigt, is ten huize
van onzen griffier €ene toko geopend van di,erde
provicien en drallk8'n, die door een aaoverwante van
dien griffif'r worden YiJ,Q de hand gezet en dat ten
behoe're Tan iemand, die acbteI' de Bcbl;)rmen zit.
Dat we! eeo weinig gei(,ftuol1ca~ rd wordt op de Iolondsche swbteDsren is zeker, daar de tokuhoudere
alhier dit merkbaar voelen.
Maar wij vrag n enkel 1 of dit mag t daar dan op
het lall-tet alle hooge ambtcnaren ten hunr;e huize een
toko zanden houden en van daar uit infiucnceeren np
bunne ondergeschikten, a1 word zij dan ook gedrevon
door cen neef of niclJt; diJ bij bUD inwo:)nt.
Wij voor ons gal Olen, dat dit door de rrgeering
moest worden tegengegann, want men is zoo ligt g~J
nei~d tot oyerdrij ring.
Heden morgcu js op den spcorweg B~ bier fell
R~~~f~dhe@cv;e~~ft~p~ met de twee locomotieven. dat

-=-

- Reden Dsmiddag circa 1 1/;1, uur, 1ag men ee-n
wagen met twee paarden bf'Bpannen) zander kOl?'t~ir'r1
door de Societeit· straat, voorbij de Hoofdwflcht hlJ]]eIl.
De koctsier zal hoogstwnnr2chijnlijk, zIlOliI.i die beeren
bier nogal' YC 1 d eP I zijn wagen verlaten en die met
de paarden Ban bun lot- hebben overg('latcn, hij
liep den wagen achterna en kon zie· J dnt dt·ze optornde tegen een paal bij de toko ,an den Heer Mar·
tens, en dot ~uIks niet 'ZoDder t'cbade gt'schicdde.
SOt.)

SOLO, 12 December. Algemeen was het g&,oelen
dat BaD den T"inde-f \lIlD bet v.arlor~n juweel aan het
station aeon pr~mie Vtln f 1000 wa~ uttgeloofd. N u
ecbter het gevonden is wi! mell slechts f 200 gaven,
een Bom weI wat mi, iem voor de I rJote wfturde '.dn
ti n i:>ru!aDIi
Dit 18 OOK ad reaeo, alit 1.I1J l10g tllet
Qan den rechtmaligen eigenaar is lel'uggegeveD. 08
vinder it" vovrnemer\lj om de tU8Bchenkomst van bet
beBtuuf in te roepen.
- De AmerikaaftScbe brug its giHterdn verkocht
iGOr 8fbraaB: voor de Bom van f 432.- De kooper is
de heer G. W. 'Vi ter en de bargen zijn de heeren
J. I,. Portier en L. A. A. Uirooht.
Reeds bedeD IS men met hot Il-fbreken b ... gonnen
en i8 de paslHlJe lange dien kant, r Il.ar hel Chin~esl\he
kamp ge.tremd. 'VRarachijnlijk zal met hoog water
aldaar een pont gest.ationneerl w.Jrden. Wenscbelijk
i. het dat .poedi~ het geld by .lhander •• 1 W"ZeU
om een nieuwe brug te bouweu, dnar de ha.ndelaren
io bet ksrop door het afbrdkeo_ van de brug een gevoellg varFel!l zu1len lijden.
-- De he ren hmdhuurders verlangen met i:!UlB.rt
naar de verl!ohijning van het nieuw~ regI~m~lJt op ue
huur en verhuur van gl'oilien geschikt voor den land
bouw in de Rijlum van S:;Jora.karts. en Dj'1kdj!lkllrt 1.
Niet dab men juist verwBcht dat het ZilO geheel en
ftl een ieder tevreden ",a.l stell an, ffiaif d.) onzeker
he~dt waarin men thmne veT eort is niet a8nge~8am en
"erat 1I1et gunetig op den tegenwoordig~en gang van
zaken.
[1'""",/,"1.1

SCHEEl' S-ll ER! C'I TEN.
SA-lilA-RANG.
V e r t r 0 k ken e c h e pen.
Ned. ,chip Westers.heldo gez. R. Ran, naar Nederland.

w

!lte dingen, daar ik dan een paar eteenen gekaBpt had,
die z-ij zeker ook wel badden willen stelen, als M 't;
badd.n kunnen doen. De Boer weet. dot ik e :rlijk
geweest benJ hij h~d hl't dus ook moetell zijnJ en be
h')oren te zeggen: HollmllnnJ ik ga caRr Duitschlsnd
terug; bHjf jij hier, en zie je fortuin te maken; miju
dochter geef ik je niet. Dan zou bij ten minste gesprokeD bebben looals een fatwBnlijk Ulan verplicht. iF;
maar hij is een 8cboeJje, en dat zal de hecla wereld wehm.
l::Iij mort niet deDken, dat hij me atrllffeloos om den
tutn heeft kunnen lei den f1'

De wraakzuebt had Bollmann

mio,cbion

wat bo

koeld in zijn liefda, maar toc~ nam zijn hartstocbt
foor de I!choone Sabine weer de overhand.
• Bet i. een meisje, wMrvan men :Diet kaD afZi-~[i,
ale men geeD kikvorecbenbloed in 't lijfheeft," ~pr.1k
bij weder. .Ze is cacbt, innig g-Jod, gehoorzaam, '·e~8tandig', en om te stelen 10) uaiefl Ze is scboon ow
lllZend tE -worden, en urloit hab ik: haar, alB ze z!ch,
zoo souder oonige coquette-riel eleehh door een, l·l·hb
gewaad ombuld, onbewllst in al basr scboDnheid Y::-rtoonde, kllnnen bewonderen, ronder t~ ~wt}ren; baa!"
moat je bebben! lk: werkte met uieuwen luett ann!"
moel~; ik hielp den oude meer en·meer rijkdommen
te z·-tmen acb.rapeo, ea t.ag me in mijn "'erbeelding a~il
OOD

CNeeuf

II...

Duilaobllnd t.rugkeeren, met d~

rument gehasld werd.

oefening van
der van nature
dien einde 098rbe:d gaven.
bij niet allen

dubbelgrepen en al het loopwerk met beide handen,
maar ook enkele eu dubbeltriller. met dezelfde gernakke1ijkheid en fijnheid u~tvoerdeJ zelfs liulkeepll.ssnges had hij in zijn macht, waarin, terwijl de eone
yinger trild~, de overigen derzelfde hand ecne melo.
die ten uitv...er brachten. .Men vindt zulke, (tege;woordig niet l.elJza.am \'oorkomende) kombinaties, hijv.
in No.2 C. moll. 12/8 M. der drieBtemmige lnren ..
110nen (ook aym:'[lOnien geIJoemd) de eerste en laatstehiller houdt de r( (~htcDhaudvingerB 4 en 5 bezig,
terwijl de yingers 1 en 2 eenige gebonden melodieto·
llE'n speJen, maRl' de Jiukerhllnd IlPt IheIDstlBche hoofd
lliO it f dSlI:l'bij v{·lIlOudt.

Eng. st. 1'orrington gez. BlachIIi, usar Slle abBja.
Ned. Bt. Koningin Sophia gel<, JanRou, naar
SoerabajlJ.
Fr. bark Emanuel Auger gf?7.i. Chapon, nanr Soerabnja.
V e r t r 0 k ken pas 8 0. g i e r s.
Pe}' '/'f)rrillff/(II/.: de Reer Gtw. llellle:8on en fllmi1iE'.
Pn- KWliil[/iu Sof!tia: De Heel' Ohertop en Zelle.
BeDe,'ena Z. M. troopen en bannelingen, inlander:l t
arabieren en Chinezen.

Bove:ndie-u k llieu {'ok iu andere ~tukkenl ferstrooid
Kort, ill i'lOlllmige fagal! i-ulkt kombinaties vQQ:i;"
De noodzakel~ltbeid om zwakke tingers door dagelijk6che oefeniug, zij bet sIeci-.ts van enkele minuten1
be yersterken, is zelfd nu Log voor velen een geheim
of liever Jt is een last, wa.8rvan men niets weten wit.
R.:t gaat thane moeielijlr, al het gewicht va!!
Ba1il'd kunst te begrijpeu j omdllt men ~ich nie't
geheel in .,;ijn tijd kan verplastsen,
Toen Bach
nog jong \Vas, kende tnen den veelstemmigen
polyphonen styl en de tltemotische kunf!t niet in de
\·olmaakbcid en in don geeslige fantasietrek van Bach.
Op dii punt is van BllCh's voargangers tot ('p bern:
misBchien een grcoteren Ii" np gedsan alE! van Haydn
op Bectbonn !Onder den bemiddelend dasr tu~~cben
staanden l\:Iozar~. In Beat·bovet"!:!- tijd WIlS het materhml
g{"l'"0cd;: men had goed 83.m~ngeatelde kJavieren en de
Dur en Moll-toonli.nrJen tot 1l1gemeenen grond~Ia.g.
In Bach's jcugd echter W:lren ODze Dur~ en 31011toonBsrden noch
u t-:,luitend aan~enomen toontyst.em do
(bij\r. o.n D. moll zander
B. en C1';) hadden gedef.~lteJijk nog de !.nrhand, e-n
t 'vens lag de eigeulijke modul~\tio Imust nog: in druk·
kende b;)eten, dIe d'Jor Hli:ch'l'l
markt. DUBtbij
dat TaD
zijn 18e jl1nr, de
en

Se~ afitllitlrn .I:h-th l g

manier, om bet !da.yier te besp8·
len, wordt als gebeel verschillewJ ¥un de tut dien tijd

beboorende genoemd Kl88rblijhlijk bad de meester
hierio evenzeer deli beeliBsenden stfiP gedaa.n, a18 in

J

zijn gebeele mnzikale toonspraak. Zijn apeJ vert1enigde,
zoo meldt meIl 1 de hoogs~e kunst _met de volm!laktete
natuur. Tot hierto? Wat! dee18 de kunst ,an komponeeren Dog niet zoo ver gevo~deldJ dee1.s was het apel
tegen groote moeielijkheden, ge-ijk Bach ze schiep,
nog nieL opgilwassen
{~elijk Bn.· Ii e~n nieuwe kom
positie IDIIDier en daaNm hieuwe ,"orman Toor de vir·
tuositeit in de wereld bra.cht; mOG-dt hij in geest en
tecbniek voar zijn tijd ook E'en buit.?ngewoon origineel
speIer zijn. ,Men vOIld dut Bach met .2ulk (Ion dulde·
lijkheid speeld.o, dat men nint llOJdi~ bad nllR1' de op
zich zeiv~ st&Ilnde tonen to lu:~tere[l, m1-llr dnt d;l- op
WerkZl)8m.beid op wonderbaorlijk heldere mu~iknle gedacbt.:n -eL han.r so.meIlbllDg werd
MeH
\t"ilde dllarmedo zeggeD, dnt Bach'~
en zi~l WlIS- dnt men de lechniek
~rcn zon en -ro'"scbte hoe Bac 1
tach weI d('ed. 0 III tn beginnrnl \'ond men zijn
gennsrdige honding der huIlt! op,allcnd, wa.arb~ nllD
vingers tegelijk op de tJetsen werden
in plants
dat de toenmaald
voor h~t kla
vier afniDg; men fond 0
ni~'uwl d&t hij bij den aun
slag de vl<lgers met bijtondcr fljncn d uk op de toetsen neder1iet en daarbij een f ju bero'wnde
kr8cht en drukking a mwendde; dnt bij fie
un
het nederdrukken niet ol,midddlijk ophi('f, tn·'ur :<:e
over de he!fG ~·-!:t nasr binnen lid glyden 1) en de
druklring t Tacolld op d~ll Y\J1gondc ,·iuger w ~t to doen
overgaan, waarbij de opleffing \";l.U den \'ooruf g ,und=n
zoo prec-ies planta grerp, dat er u,Jch silmentre-ifea van
tooncTI: :lCc~ vermindoring va~ deo kla.nk,

J

J

j

bijkomendt! l:audbewegiog utI:, die

iDS

Bach WllS sterk voor gelijkmatige
beide handeD 1 eveuzeer voor oefening
zwakke viugers 3. 4. 5j hij B"cb.reef to
feoitlgen, dia de vingol'd veelz;ijdigen
Men bewonderde ook in Bach, dat

Hoewel beweerd wordt. d.t Sir Ricbard Temple,
LuitenllntGouvsrnenr van Bengalev, d~n wanach hel;'fG
te kennan gegeven om van zijne post BfgeloBb to w r·
deo) twijfeleu wij toch l f hij hieraan zal kuonen gevol~
geven, in aanmerking genomeD de tegtmWODldige tijds

J

MEN sOaBIJFT ONs UIT ·JAPAn.!.:

Illvoer tesnmorollg.
Aangebragt VAn Nederland per Noord.ee kanaal
Kapt.L.Bron4374· collis b"pmunschappen,·· 3000
pees in 400 paklmn ijzer pa',nen 857 kn. wgo; 407
kn. manufacturen. 480 vaatjeo boler 6961 collis ij.or,
150 kn. bier, 50 vaatjes .erf 25 kn. lucifero, 155 kn.
e 'gnad. Order.
Heden .an Nederland per Koni g der ~ederland.n
Kapt. Brugno 282 kn. koopmanach'ppen, 167 kn. en
10 vaten wijn 207 kn, mt1Duftlclur~n, 143 kn. 'provi.
ciell, 2 kn. rijtuigen 17t kn. wa!3, een stoombarka8

tell" op verfl"cheidene plaa.1sen alJ,D~loagen eu e,en} als
de f p de Yi~loltlno.ren glijl'ende
vets.theid2ne
to,)fltll bUfsgewij:e I,ang!l\"en, b, t.
C. ·\\erd .oor
dell Banslug tanger 15 van da D'l8f1t bijzyndc toet:::; oak
'roor den toan Cis gebruikt, D. VOOT Dis, F. \"oor Fis,
en~.
HE't olluange! ame
klade-ren -niet iu aIle

zO:JlllE!
D. E. G. moll enz.,
bepcrkt en de-ze konden zejf~ nid meer o'feral 2:utver
klinrren 1 fiCOd.t t men genoodz.aakt W3E bet instrument
V-oor bijJ.ondere to;)nauden te hen:-temmeu: wat bij de
z'ti'!ll,k~ en 9l'Lvoldige 1llcchllTlif'k r.atuurlijk nij "'!'fat
genakkdijker was, Jan bij de
en S!lRreU r.oo rijke UiEHlWd'8
Bnch LUod ;~:er 7U!Ver en onfellbaar zek~r, mM"r
oak zo) \'lu~ ,an het blnd hebben gespeeld, Jat hij
r;elf' eons t,ot een Yrielld in W eilllt..r <~~idQ, tht hij
meende l~lh'B op \:et. eerste gez:cht fllutelooB te liun·

toollopvolging

Illicht 8fbl'~ekt, en d&n u'1.11siag ~tootenJ lllllnkt., \'iJor·

al d't.ll, a.ld de hand vulgeus toenmalig geufllik nl.ll
boy~n gerllnd staat, waardoor de kilokkeis neiging t{lt
opstao.u verkrijgen en de vingerJ up tie lO.:liS0It nulen
willen. Dc g'ijdenue vingurboweging' lUflakt dv 88-11'
Blag week en bl'engt den vinge' ondor de golUklllhtigu
&f).ebte drukking- der oyeral losJebouIlen hand,
Men fond du.D ook} dat Bi\~h z1ch faU eon nieuwe
\'ingerr.elting bediende, omdal hij besttludig alltl vijI

op zijn
gewone wijze begon to speien, lU~fH' na e""n paar strui·
keliugen 1 verklaarde hij e~hter dit tOl'h uiet ylol wt?g
0{l het cerste gez·cht te kunnen i.f spf>h_'-n.

L) Dete glijdend ~ naDl!lleg werd 0' dt r den naBm
van Bacb'fH.!he Raml~ag nog in de helft der IDe eellW
6;'l voorn I fl'Ilelijk door den met
Bach ~6n geworden
Illusicus PI'of. Gret"'mkerl ill BrUI!Bwijk beoefeIld,
en Bl:il uit~r1!t gllusligel1 in vI oed hebbende op de
vinger\'lughe:d en de spelnn::mceering &augpprezeu,

Ook partiturel1 s:peelle hij zeer gentakkeHjk en wail
o_)k ill staat drie tot vie-r tl\11et elk-ander geIegd.e t!ullstelIltnige stu\ken IIllel parti1uurs gewijs to) oY0r:zien
en te ~lwlBlJ; ook de kUl."Ist Giu op eBn Denloedig
breijferde bas teuto:ud cen mur.ick~tuk, of bij een
dl'iestemmi.! stuK t;'rstond e~n ",iad!;} t'<t~m te imp!';)'

J

ScbOoDste vrouW tan de wereld Ban u; 'jn zijde. Ell
'Zoo rechtmatige a.an~p-:"aken me door zo/n Bchurk
ala een knccht to laten bebnndt"It'Iif" Nimmerllleer!
Al z')u er een moor<l van k01ll80, ik 8cbrik tor niet
foor terng! .... I l
.Je kent nu mijn p 'sitie/' voegde hij er fchijl. bur
koel, op 6t'n anderun toon, bU, Emile in het onlstr.lldt!
gelaftt zitmde. tlJe hoeft niot \ran me te 8clrrikJ..eu,
omdat ik een woord uits;:>rakJ dat aHeen in jelui j'\[U.
merlijke ch-ilisstie eeD zoo overdreven zh heeft:. Iii:
heb in de groeHll reeds zoo menig~cn met de groot
s' e kalmto zien ne~reteken, z'Jnder dat das;r vl'rJer
notitie van werd genoUl~n! Z~t due niet lo(/n ,r,r_
bouwereerd gC'licht; ik z81 die zflak weI in orJe brcn·
gen, want ik weet met D.:l Boer om te spriugeD! EIct
meisje zal ook w~l V"er6b:r.ndig tijn. Ik doonie de z.\llk
hef::'l goed_ Yroeger WIlS ik Z;i)O'ofat de eellige, die hG r
kon behugenj hiet ziet ze dage-lijks een menigte jo gf'
kwast-en die hair ve-rliefd 8Qokij"ken en alii ze :tlch
nu tot d~n ceneD teruggewe;r;en ziet, lal :e jill t~ggetlt
vooraJ daar baar weI niets andt'rs overbiijft. lit beb
mijn plan reedd. berau.md; maar het. eon ns. het Ander:
ik wil eerst mijn geld terug hebben, dat Jje WJ;!' hiH
hf:bben afgenomep., en dan rekeu ik af met den, papa!"
lli}t

eerste llJart! dat wtJord wedel" uitsprek-ende, en 7.9n
glas nemerd, om met Emile ta klinkJn.
Met b~vende haud nam due heL .zijne op. Zondt:'r
te weten, wst hij deed, klonk zij'l glut! h""!ge-n dat 'CAU
ziln broedvr - Bn brak.
•
~ .Je krijgt je geld tot up
en p~nning temg,
a'a ik D~ BQer'e SC300n'7.10n
Zet dns :n.lC't Z()o'll
jRllllllcrlijk gezieht.i Je !ult
hoe net ik alIos in
order brengP' ....
••
Ret Wl,i$ midderna.{"ht. toen die t-w-ee op'3tond~n
Duizelig -wsggclde Emile zijn hotel in. liij gOfoelde
,ich ala -"erbrU7:eld. De E'xcitatie wegeus het ~ eerdeu
van zijn broederj (I-,--~ nitputting dOOr" den langen, afmsttendf-u arbeid san de f!pee.Hnfel; die l.ijn zenuwen
tOO had aangegrepez:; de bedreigiDf{en t-e.:en De Boer;
de plannen op Sabino'8 bezit - alles ging hem door

·t hoofd.
)fet eeU diepen zueht wit?I"p hij Iileu J nlet ill staat

.ie\ uit I.e kl<edeu, op bed.

j

Hollmann grimlaebte.
'f

Cp de goode ",ken, bi"'oer:!l riep hij uit,

ru-:r de

I

!

·'il~ren.lpreiddebij in g_zellohap,. Ie bij in.zijn lohik
W.I, ~ •• ~ne ten toon. Baob 1Il0et .ijn ,oo.dr.cbt dik.
wijla r . r, cbilJend gen!,onoeerd .. b.bben; . roo dat .men,
die bij eun fraaie, vrije rede ,.ig"leoI;'. bij moet in de
uitdru' \,iDg .an den hartatooht sterk .ijn ge .. ee.t.
Hoewel dit bij eon, uit inw.ndige" drang Ich'ppend"n
me ••ter fan •• If .pr.ek~ beeft de overlef.ring de ...r
bizonderhedeo toch eeD eigenoardige beteekenie te o
ge:ftovor eene nie uwe klss8ieke klsvieraekto, die Baoh'.
kompoliMe. in gelijltmotig kroahtigen toan, ~OOg.t.D'
met forle .n piano wi •• olend. oak in d••• lfd. tempo
wi! b.bbo voorgedragen - wolli.ht omdat er in Bo.h·.
werketl lIl~erroQlen geen voord racht.teokenon staan.
.
.- Dat .Baoh in de verandering ,an tijn ,oordracbt;
l

tev8U8 de maat volhield, is even zaer een overle,eriog.
die eente r cerat in yerband llle t de overige eigenl3cbap·
pen aea meostera hem alII waaracbtig klalu~iek kenl!lchetet.
Bach haaft de technit)k l.ijo('r kUDBt, niettogellstlUlDde tijn genie l met moeite en inBpanoing geleerd. De
theorie was in dien tijd weinig gevorderd en meeeters

en Boholieren b.ddon due meer moeite don th,n •. Bet
w.. nog in den tijd. dot groote gecaton %elf den grand
der theorie voor &ich vruchtbaar moesten lllaken. Ve
Ie overigene begaafdoo, zuBen een dusdanigen arbeid
wellicbt ni et to boven btlbben kUDDt!n komenj wat
door den tijd aan praktiscbe go efendheid VerWOrfeo

was, bYeer tbeoreti.eh

mee.t.1 ongerogeld. De kun.t

van zijl1 foordro.cht was ettrst praktiech inetinkt en iD
....0'e' I'6

nog een gebeim.

Van daor ook, dat komponiBt of sp.l.r gewvoolijk
don maunehjken leeftijd.l he reikt had. Toor bij tot
iets grootsch in staat wa~; uiet slechts de bizondt' re
800rt zijraer begaafJbeid, ru~ar ook de meer onh~' lk
kelde lheorie was ooruak, alit de jOllge Ma.znrt: ill
86n latere periods, reeds ala kind m .. er Ichitterde~ dan
BiCb in zijn jongeliJjgejar~u.
Ook: Baoh heaft ontwijf'elbaar lang ge'Zocbt y"Gr bij
lat rijph. id kw.m, Zoer veel d. ~ bij voor zij u dsrtig
ste jaar heoft geecbreven, verdient aleo hh belsDgl!teI
ling uit sen historidch oogpunt, Yeel is -rerl(.rdn gt'ga8D ,
of naderbaod omge'Kerkt en in nieuwe w ·rken over-

gegaan.
Bach zelf leerde door zijn "faeta methode) zekerder
"':.!Mn anderoD. In bet klavier-onderricbt, 8tood bij lang
stU bij de · kltudic va.n een goeden 88nBIsg en egaliseei
rin4 der vingere; hij Bchreef dnartoe gowoonlijk korte
oefeningen "oar elke hand en topaalde ,oor ~nlke
studiE~n tes tot tWllrtlf maandell; bt'z,,,t d~ leerling geen
geduld dan goat hij die op zich 'It'hen dOl·re oefeoingen jn den vorm van kleine slukk t?ll en verwerkte ze
tot kleine preludiums en twec,dterumi ge inventionen.
De dorheid van deze l:J.l}lettlu il:l dUB te ferk18rdo uit
bet zUlvt'r (p bet mel'ilnDieke gerichte doel niet winder echter ook hun oefencnde kra.tht. Na dl'z e \'oor·
beroidirgen kon Bacb ook apoedig tijn e groolere wer·
ken ter oefening ge'o'tlD, wier st udie hij dour rOOr 8 r elen \ergcmakkelij~te .• Zoo moet hetkl iukcut" ph:wgdo
bij ra. net Blot "an ?ijo voordrAcht t ot zija j<lngr ton
te eeggen. De leerw~&e Wtll lUolh ·disth jUlst en bud
niet beter kunoen xijn, vooal dnu! het ondcrwijs IDaterlaal nOg zoo gebrekkig "'D S.
Wat Bnch's p..,rijotJulijkheid br t .. , ft; l1loet hij een
een toonb~ e l d van bui8clijke ell burge rlij ke deugdt'u,
en ook zeer gaslvrij ZUll gewee&t. ~ijll buis was a ltuOt!
vol bezoek.
Aie kUDst€Laar was hij 1':00 bHcbeidev dat. men
geneigd '-bOU ziju hem het geloof aBD zijo eigenwaa rde
to ontzeggen.
Op de vraag, boe bij tot r.ulk cen heoden trop ,'aD
kDDst"f.llsrdigbeid genolla n ,rae pleegde bij to snt.woorden: I1Ik heb vlijti,« moe ten zijo: wie eHlD vlijtig is,
kan bft even nr I rengen." Ovt'r minder goed ",uk
fan anJ eren, hoorJe men bem nooit hard oordeeler,
behalve over Ulislukt werk !ijner le~· rli lJgell.
Ba.ch epeelde de mefs ter8 zijller jeugd Diet. Z"ij kon..i~ll Uull l:iiecil~t: vt' Ut;; uu ugL t.: :..u..LJ.L.. ... ~ ~;,:i....;~ !-::· ::;~C"!.:
en dan t6t vodhahk dianen: hij !.elf t ch ie p eeo roemrijk tijdperk-, waarin hij aa.n de met hew leTdode
nieuwere meester8 1 I1 1iudel, O"ldaru) R~mbard, Ktlil!ler l
HaBse, G raun, 1'el e ~an n, Zt!leuka, Frans Brlndo, den
eertlten bet bOOgBt achatte.
'1'oen deze nit louden driema.al naar liRlle kWBIlI,
wen.cbL~n Bach en H ii.'ldel beide elkunlit!r te ieeren
kennee ; In 171g verlrok Bach op bct'icbt van Handelo
kOID8t near H,dl e, maar kW!11ll t8 18 It; de maee ro
was re. dB ve~lrokkC:lu, Eij diane kor~ bt' y.oe k, lag Buell
in Lei F7..ig 1.iek, maar zund scnielij k 7.ijn oudaten zoon
oaar Hal'e, 0.11 .H :hdel tot eeo bezoek Dear L~i(lzig
·~ ofertt)ha.l~nj maar deze· Yl"rklalltd~ niat td kunnen komen. 'lloon hij in 1752 ten ut:!rde male in H!l.llt! kW4\U
was B!.cb dood. H t achijnt, dlit Hii1del zic'J mind~r
tot Bath roelde aallgotrokken daD due tot bem. zelfil
dab Hikldel een fWO!t ang"t \' OM Bach bod, dte wt'l
niet w-:der redon kan ge't\eeet zijn, want wat 8t!hep.
pende mU loik al. kracht bt-t.I',dli, daarin slaat II &ch
booger dan .l..iii.!.ldei.
J

J

J

Hiindcl ligt in de \\' e.lmi· .Ier-abdy onder een
praB.lgraf; Bach:~ grli f td Lei pz ig kent niemand.

n.metijk b.ltellld vool' de. • cortteeling d.r duiYen '.D
Belgi •• h ral; geve.tigdin den ZoOlogiechen tlliD, bev.t zij two. tfzonderlijke gebouwen, het .0De .oar d.
gepttrde duiven. h.t aDd ... voor , de jonge broedlOlaj '
be ••t tegenwoordig lMO pareD d,ifeo.
De and.ren, meer bijoonder belt.md tob d. africl!·
ling eD tot het doen ,an to.hlen, sijo' n.... h.tZlllfd • .
mod.1 iDgerioht.
Van die te Keulen , ..nden wij d. ,olgeod. beechrij·
ving.
.D. militairo duiveninrichting il g •••• ligd op de
zalders van ee-n kazernej deze tijn coo ,uim, d.t mon
er in 1874 0' geveer 200 duiven kon huieveeten (zij
zijn to zamon 115 M. I.ng bij 10.70 M. breed'; tij
zijn good 'orlicht en .oorzien van kleppen voor het
nit.ti.geo en opoluiton. Het binnenBte il door trati ••
.erdeeld io 10 afdeoling.n. die door •• buifdeuren ge·
meone.hap met olkat-der hebben. De dfurtn worden
gowoonlijk ge.loten gehOlldon, maar em de duiven ge·
1egsobeid to goven van de aGDe afdealing ;n de andt!t8 to kamen, bebben zy onder.;t~ Den kl epje. Dete
iorichting maakt bet ,.etbouden del doiven zaer gamakkelijk, doordat me n die, welke moeten nitvliegen J

io . on t.lfdo afdeoling b~e.n kao brengen.
De dU1YBD worden uit.luitend met dui,en- boonen
gevocd; men geeft ze hun twee malen daDg', Het wa·
ter in r,inkeu fonteintju, wordt om de twos dagon
\-erverscht,
Dc ,loer moet aUe dageu geveegd "ords j er wordt
geeD grint geatrooid. Het grin·t, hoe goed ook gewaa
acheD, beyat nltijd eenig stof, "at de \·'Hmeerdering
van ongedicrt6 in de band wer:t en bet gezieht der
du i , en verzwak t.
De koo itjee vuor de nea~eD zijn op den "loer teeen
den lUu ur geplsatat-. Elk kooitje b \'d.t cen neat 'an
gebakken Darde, 01' welke bodem een zear dun Ja'll.eoje

eikon tokje, golegd worJt; do neetcn

van ge bakken

au.rd e y,ijn ttl verkiezeu boven die ,an pleiater) atroo,
bout of steen enz.
De nesttlU van plt·iater r,ijo duur, kuunen nit!'t goed
gewali! chan worden, krijgen Bchellrell, die het onge·
dit"'r:e eeD . ,~ t uilplaa.ta aabbioden , Btroo levE'ren bet
ongediert e. nog meer gelegeoheid om zich to ne8telen.
Die un ~e~' 8k~en sude bieden integendeel beel gren
plants aan 't ongedierte. 1',ijn gemakkelijk Ie wa8Bchen)
niet zre r bree kbu ar, ni~t zeer k05tbaar en bOllden de
warmte goed.
Voor d e k,;oilje;j plaab.t men klelne bewrleg ba reaf.
IlG hoidi Dgen van planken, die een reekll ,an nauwe
gaugeljes YvrUlon. waar op zijn noogBt twee duiven
door k1lTID61'. Deze inricbting heaft; ten doel, om dui
Yer gevecltten tti vo. rkQmen, (oD om zoo DO.Jdig de
bezitte-ro in staat te Btellen aan \reemde duiven het
bi nnen dring en i n hun n· st to bel etten.
AaD elk noat 18 een k33rt opgebangco, "'Dorop de
'l!I~nommt'rJ van !Jet mo.nnetju en hel' wijfj~, de da·
tum wnarop d" eierell ge lcgd zijn en ht-t alinttll jongen. A.lle duiven zijn op de deug~l~ gemf'rkt met eon
bij z:ondereu stum pe! en mot een "Vl)!gllQtnm er, de jongeo krijg... n hct nomm e r von de ('u ·i on.
Het AntwHpilcbo FR S heart d~ b.·Yt·nhnnd in de
Duitach~ inricotingoD, ofl1cholln I at, wnt IHl CJl.It'id \'no
vlucut beteft., tlloot ouderdoen "oo r het L;;'lk8<.'ht";
DltlDr de A,twerpschc ?ijn d.dreJJtpg~ll Bterkoren doar·
all) hcter gt'Bchikt o m t 'goo dt'n wind tt"l vlieguD. Dezo hoed ani ghcid i~ van dpli t o mecr beIliU!! in Duitl! ("h
b ~ d, omdnt de duilt'n foor bet doon nln tochten
Daur het bilJueolsnd gf zonde n wMdeYl, de duiveu·iu richli, g .... n mer 8t.a l ill l.lt~ t '·Ve~tt·} ijk dcll l -r nn bet rijk
g e,'eetig,l zljn n a.., hC'crl3ciJel1ue willd de n oord-we~·
j

te1ijke iE'.
D~ adminislratie d. i . de &org "Voor bel ulJdel' ho:.J.d
der lok,,)en, VfJ or dt'J \'OCJ.iD~ en het v"ryoer der duiJ

,oJr de b"t;aliog d er bt>Ambt~n, e~z . , is tIJcrert; ou~d. aau den pluatt:k, mUUlJ dllut d~r vl'Slillg; de
b ewaking rail bet dUlfe nLo k is in 't bijzood cr tOI;'- r trouwd aon een agent van bet wapen der genie die
in den eigeolijken z.io de korumand ..nt der in r ichtin g
il!. .H ij is bela8t met de "ferzendi[lg en met de ootfan g-li t der de, ech es_ Hij he. f~ onder zijne orders
een bewakcr, • en man nm bet vuk, wienll wnande·
lijk. ch traktem.no i8 bepa.IJ op 30 Ibal<r' \f 5~ 50).
en twee s l da.ten ran lwt garni!oen. Men berehot
da t d it personcel in oClrll1g",tijd onyoldoendc zo n zijD.
en l'crdubbeld zoude moeten worden.
Po ro mpt abi liteit wordt op d~ folgende wij~e gebooden door middel van, drie registe rB. 01' bet l'O
g isl e r no. I, het boek. der ontvaneten en uitg8Vel'l,
bre~gt de di~e('tetl:o v8,n , het BtB~j o n alle. u',tgav,er i, d .i ~
reglBtt:'l· WUl"o.ll. \.:tJ iH1U.,u . tI w .. i.hl ...... g c .... V.t..an... L ... . v. liVv .
deo plaat8kolllm.ndsnt. Bet r. gieter no. 2 bont de
algemeene lijllt fan aIle dniveD wet aondui diog. foor
elke er van van het \'oigDommer, bet g slscht, den
ouderdow , de veerell en de bijzondere teekenen, Het
rf'g ister no. a is ee-n dagboek VAn de gebou -len toch·
ten PH be rat de opgavt'n ,an de rflizen, door tllke dnif
vol bracht, met aanteekeningen Ofe r de B1Jelheid en de
zekerheid van de v]ucht, en bevat aile inli ch tingen j
geachikt OlU den diredeur voor te licbteu owtl'ent de
dicDl!teo, die t.,lke bode bewijzeo kUDo DdEe drie ra·
g iste r.. dienen den che-f van het station to ·. het op·
makeD van het maaIltlelijk ach register, dat bij aan dell
pl ft.!l.tB komDlandaDt m oet zondcD. DeM is op zijn
beurt geln udcn den min{eter een , olled ig rapport over
den toestand d er duh-'en-in tichtio g ta zendeo.
l:Iet Bfrichten der duiHm gaat up de YO~Rendc wij1. a.
Bij 't bogin dl:r iente, somtijds re eds mid den in de
m!la' d l\laart, paart men de duiven met het doel ow
ui tgele7.en jonge·, te \-cr kri ~ gen. De paring i8 Ollto ~
g onzeg J.!elijk do rr.oeielijk!!te en ook de gE.'wicbt;g~te
luak, l nl~ht.t d88rYan het behoud en de verbeteriflg
'1111 Let rae aflllllkc:ijk i~ , De keur.e moet !lit ecn
groote ho eve· lbeid dui\'t~n vlaotd ht:-bben. en well moet
Vt'O ,

J

J

goed rek.ning houden lIlet de hocdanighed.n, het karaatCJ, het temperslll.ent en de afkowBt, alamede van
dcn .taat vaQ dienst \'All iedera duif. Zoo men de
duiven tOO mfaBr in 't wilde wt'g paart, is het zeer t;o
vreC1.eo, dlt men jongon van mindere qualiteit zal

lJe PostduiV('1I ill '-ruiscn.

b.komen. Wellil'ht war. bet boter het "o"baela oe

ToeD bet Pruisircbe minieterie Yan oorlog in 1871
'" het plaD op""tte 0111 iu Duilochland de briefenpeet te
bpproeven, wendde bet z;ch tot den d1recteur vao den
l.:;\cho g ;l3 chen tuiu te Berlijn ; m•• r daze kon, nit hoofde VAn zijne v6,"J,.uldige bezigbed.en, bet beetuur der
ondernemiog niet 8anvaardenJ en beral de • .-door aao
een Keulsch liefnebber, den beer Lt'nzen, welbekend
do r zijne bt11diEio en zijr:e werken over de poatdui
yen, De beer L eu~en werd dus bt.\la~t met de regeling . der lta tio~a ,."or den du.,venpf.stJ en io de efr.
lite pl.s.t ., 1verd hij naar B-~l ·ie g e~ondell, IJtn du i"en
.an te ko 'pen en ter plaatse de wijz e VAn africhten
in dat land to befttadeeren. Van die reiti tcruggek eerd,
ri chtte de heer Le-nl8n vier atationa op, on \fel te
Berlijfl, te Keul cn, te Straatebllrg en te lIetz, en ver-

volgen van de particulieren die zich op de duiventeelt
w elpggen, en de kE:UtO aan de n~tuur overlaten.
Men last de eeoDlu,1 gepaRrde dui,·on, ruetig cn
in "· ...Ue rrijheid hunne jongso gNotbrengcll. Dit eerete broed.se verI ant hot nest ometreeks hot midden
Tall ~rei en bt:y ... t 0 er It algt3mrs n de mee8 ~ geschikte
fOX mplar. n T!Jor be t Tt'noer ,ao depccbes. De voo t
planting van 't ge8lacbt wordt intuaBchen voortg(\Itt
en de wijtjel leggen opoieuw en h6t 8sntal broedseJa
kaD tot vier htijgen. IotuBschen kan men dit getal
niet to b<.oyen g un, omdat a ~ den de ouden t& ,eel
'll·lulie n verz;r.L.keo.
In de maand Juni en o(J zUn la&t8t in de maand
J uIi begint het reib..asi&oeD, dat in October eindigt.
AIle dll.iHU 'an het alation, boboud('lns 90lelen, die

bij hunoe jongen gelate" wordeo of uilhoofJe van

deelde over die inetellingcn d. 300 pareo duive D. die
hij l. Bru,se] en to Antwo, pon hsJ g-kocbt. Onloog.

r..iekte nijgalaten w(lrden, moeteo aan de tochten deelne
m.en. Gedurende den aeraten tijd van africhti!lg reizen

ia in Posen nog een .ierde inticbting t t sl.nd gekomen.
])e 1U~Htaire. duiveo·inti cht.ingen behoo ren tot twee

dui~en
• Ir~ken .,an

vetBcbilioode. l;pen: d..... t •• die,.an Berlijn. i.

don omlrek, op boos-ten' 5 kilollleter afst.nd Yan do

VO(

r

d.

.11. t\fee d.gen.

Men leert hun eeret do om·

de Yelting keo.nnen; daaroGl bebben de vifr
eerate reisen . pluta oit vier· "fertlcbiUeode . punten 'an

.hd.MeD .endt .~ryOlgeD' d. dni,en ·in een gege.en
riohting gewoo.lij<
Let Binnenland, Ofer .en
Ipoorw.e g•. · Men ·rermeerd.e rbluglamerband de lenp
faa dOD .f te leggen 'fI'eg. door ,de'· plaate .f811 .ertrek
• an ltation tot Btr,lion terug . te .teHen. Zoo komen
d. dui,on er toe. am reed. in bet eerlt. j.ar .utan·
den van 90-200 kilometer af te I ggen; het .olgen·
de j oar I••t m.n ... verd.r. afatanden .an ·200-320
Kilometerl aSeggen; hot ·d.rde jaar kan me.n de dan
geh.el volwa,"en duiven nag verder zenden. Maar
het nut dier groote rei zen 8chijnt niet bewezen toor
duiven die boat.md zijn OlD io oor/ogetijd depechel

Ga"•.

OTer te brengen.

De Cootributie voo. het wedliweo. en ...oeoenfeDdt
do officieren der landmaoht is voor 1877· gelteld
op twee ten honderd .
(Reed. gisteren gedeeltelijI ,e.. preid.)
fAa

AMBARAWA dd. HEDEN.

Men most zu· voor.} vertronwd ma·

ken met <,len weg dien .ij dan zouden hebben a!teleggen. Zoo zou. men bijv. do dniven '/lil het .tation
Kenlan

pitBin Vie, luitenantl Br.l. en Brnltaj ,e;gelnt vin
den Berg-, korpora.l ·Hermane,JDI.lie.. '.11 Pom.len,
Bbernaard, Ehrene~.rger en .,!.:e~.l den 'biIandtoben :'
.erge.ot Kio. en· .ten fWlelier ':Rebo. ;. . .

Illoeten wennen om in do richting vs,n Ber-

!ijn te .Ii.g.... omdat men zoo Kou.len ingo.loten mocht
... o"den. depecbe. uit Ber!ijn ,.f een lu•• cheng.legen
atad naar de ingsaioten vesting zon mooten verzenden.

In dit geval moet men klaarblijk.lijk de duiven nit
Keulan V( oraf naar" Berlijn tenden, en omgekeerd, voor
bet \'ervoer der 8otwoorden, duiven "8D bet atation
Herlijn oaar Keufen zender!.
Den Avond yoor een tocht "fBngt men alie duiyan

op, dodelijk nadat 1,e bun a.ondma.1 ~ehad bebboo;
moo pi"" lot .e in groote platte konen, die 25 tot 80
par .. n duiven kunnen bevatten, die men op den .poor'" g be.orgt, met tou.... dicbt gebondeD. geplombeerd
en "RD 8dressen YOOrZi6v; men geeft bun een geleide
mee.
De eerste opiating boen plaat. op .en tiental
kilometus af~taDdJ de tweede op 25 kilometers, de
volgende op 30. 40.60 kilometer.. Bij a.nkomst aan

Het telesralll in d. • Lo.omotior' uit Amblro"a
data 11 dezer, heert .Uo acbijn al. zoude de fent van
bet to.hakan .an het aangetoekend pallet 8aD de
Po.tdienBt te wijten zijn.
Dit komt mij vocr ••er onbiUijk te zijn.
De postkiet is Qoed ver;egeld en oltge~chondelt door een

Europe.sohen

.poorweg- b.ambt. t. AlIlbara.... in

ontvangBG genomen en heert daanoor in hat expeditie·
boek geteekend. De kiat kwnm echter 6e«"adigd te
Sawarang aan; de touwtjes der verzegeling waren

door· eo do po.t.. k opongesneden.
Ret komt mij vocr dat de fout niet bij de Postdienat, maar weI bij bet per80neel der .Spoordienlt
moet gezocbt worden.

BATAVIA dd. liEDEN.

bet voor d. oplatiog be.temde .tatioD, brengoo de

AJloop der JYluelinlchrij1Jin,q.

mili taire geleiders aile korvaD op aen der perronlJ van

het etation. rongechikkon

'0

Da •• t (·lIunder, aile deur·

IDge,cbreveD: I 566469.
Gegund ; J 16490 ;. 101.
f .2 96979 a 101~,.

tjes der kor/en gericbt .DaRr den katlt v"n het duiTen·
station j voarts gceft mcn de duiveD to drinkcn in

drinkbakjee die lang. d" k'.nen zijn va.tgem •• H . Ala
bet wader gUDstig fa, d i. zoo bet ilelder is, Diet reo
gent en nict W · Bit, htleft de opiating pleat8; zoo niet,
dan fJtelt men Laar tot een Yj)lgenden dag uit.
Do opl.ting zelve geBcbiedt op de volgende wijze:
wen Op ·'Lt fllle kor¥en t~geHjJr, de dnbren vHegan in
een troep omhoog, eo na twee of drle melon et1b groG-ten Krin g beechrevHu te h:;,bb8D, illll z'c h te orienteeren, ve rdwij nen zij Bnpl in de rjcbting v~.n hun v-erblijf; na eeni ge minuten z:ijn ze all en uit het geticbt
verdwenoD. Ale de opl&linS nRar bebooren plaate beeft,
~ijn er geen achtt rblijf'ers of gaan er geen vt'rloren.
Maar ElomlijJs wordt de troep onder weg door aper·
wors a8DgevaUen en \"entrooidj bij den terugkeer in
hot bok, ol.tbreke n don '"<leo op he' appel. Over bet
algemeen is nJ'l:Br nrbouding het lIanta1 verdweneoen
het grootet in deze f'€rete periode "Van bet uitvliegen;
de trof'p wordt langzBUlerhl nd gezuiverd.
Op de rt!iz"ln bij g;-oote troepen vol~en de reizen
wosrbij de duif min of me H , II.fwnde rlijk vlies-t. Ge·
h~l:'l I1Hccn laltt lUen echtcr lJoo·t ~en duif op, maa"
mtltl gt'\·fti nan ieder ~ du;ftwtlu (Jf drie tOIJhtgenonten,
ail un wet dezelfd~ deJ.luche. Eon cllkele dnH ian
do· r eell jager geduod: "f de pruoi ~.an eOD 8p~r'l\"er ,
of I)udt'r w~:.;- ziek wordt-n. De dui'·eo di " ea·Ultm
vliegen h Jpen elkllndCf" den Wi- g ,indon .
De li Ad ermg· vaD den wintar maakt een einde aan
de t 'Jcb~t!n , ma.:lr niot Ban de jaarlijkscbe arerk1.88mbedeo der m rhtl\i re • ui'·cniIiricbtlDgen ·. -A~eD houdt
zich dlln bt'zig ml·t net 8ortet'ren der duiven, met heL
1I1U1~ 0 )POD . . Ul 11 ieuwo V,! Qr de nJUrtteelb ng: rust het
beBtd l ~ll
der lokulen eliZ .• roam etj() en t r, )u'Atjes
v.r. rdt·n ged urend e den w ol er l!erC · aideu.
Bij wiJze
v.an gt'~ondh eldellisatro;'g:el doen ze bu zacht wt'Jcr t:'n~
kel~ r eiten .
U, .k wv rdt, opdat Ze nlet te &waar worden bij ht't werk. l DB It:Vt!D dot zij It:'idco. des willtt.""r~
hel; dagelijkru..'b ral:thmen rcrruiudord.
}let vo(.'dad "'80 oell duif wordt op f 3,50 'e j utS
grschat em Duitsehhmd heaft iv 1875. 6.i.iOO voor ~ijne
duivtHlil. ricbtiu!2eo bt'Bteed.
Behal ve de Rt:greri Dg8 inri chtil1gen bceft men ook
velt'! particulie~en, dlt~ zich in Duilfiohlt1Dd voorBI S6'
dert 18iO, op de dUl\'enteeIL t'Jeleggen en e,·e nilis in
Belgic t'll in Nt delland b{'staan I r ..~t een igiD gen, die
anel\·}jegtHijcn or;:!anir;eeren. Vele brochuren versc beneD er '--,dr do zaak1 p " welker behartigiog vijf spe·
ciale bladfD zijn gewijd zooals 88n ntles wat met kTijge
zaken in 'l:erb8Dd ~loRt wordt o. s . nan dez9 Bange~
legenheid in Duih" hl~nd grooto ~org eu allndacbt gawijd. Men 18 danr o. a. nh.,t oJltS~n bcdacht (lP bet
VO(lrd4;'el dat de duh-f",po~t kao aAu b!enge n, maar ook
op het Dudeel, dat zij doen kan. Fr e r daarnm reeds
ing6steld, de parLiculiert'n inrichtingen 8ao. eeu ~ nauW·
~euri e rontr61e te ouderwe r p ; n ~n tll'l'llgd mftfitregden te trdf~n tegen V"r rrili. I) dat dO()f middel 'An
de du:~,· n te plegen 1:1. Dit ge vsBr ie tweeledig. Aan
de. teg l' np·artij k:tn door midd 1 van duiv en irdichtingen
gezonden wordell, die ba.r van dien~ t kunnen zijn: zij
kau door midde l van duiven ".lache berichten tenden,
die "fer"keerde mD8tregt'len leiden.
M en zi t't dueT dat, ook III moeht Illtm \'Bn dezB
intIJ8JchQD reedit zee r ou,le " uie uwigheid" W'en g{' b·uik.
willen uu ken, {\I' vr••gBtukken mede iD , el'band 8taa~,
die de rr'(lttige aand.eM, van onl oorlog8beetuur III
hoogtl mate fer I ienen.
In eon prachtig nieuw g~bouw, door bet ingenie urB
comito te Berlijn opgericht, is tbans ook het ceut rum
der l~ idin g ,'an bet duil-enpJ8t w~l.:en g4H-aatigd. Deze
Rlluge'egenbeid, f taat IlU onder een af~onderlijken
dirdcteur, die ~ich op de Y.)lmakiog eu uitbrciding
van dit ir.stit(lut ongetwijf~ld met allen ij\'er za.l

tooleggen.

TELEGRAM MEN.
BATAVIA, dd. GISTERl!lN.

De volgende wislI81inscbrijviog teo bed.rage un

,hln millioen gulden z.1 op 27 December a.•. pl•• ts
Tinden.

VERTROKKEN d. 8100mboot Btad Ameterdam
nair ManeiHe.

AANGEKOMEN te ADje. bet amerih.noohe Bchip
Ukralne , au New-York met be.tewming naar Soara·

baija.

van Reuter.
Bij de eo"ste voorloopiga aamenko mflt del' conferen: tie op giuteten, waren de gel'"oeleDB der Bu~aieehe
amba8s"d e~ m(:er geruet8tellend.
fl ··at j-Jlform al meeting conference ruefJian embuay
yesterday morl) confide,. t feeling.

A angesla.gPll V

pn dnti ~n.

Don4f'rdag ] -4 Dect'm bt'r. ·Voor rekenirig en teD.
huize Tull G. H(Ionderallll ?Orgena vertr~k. op Dllrljr)Dg
door Sne8tn&1l eo Co en v()or rekcning en ten huize
van Cftppel1t'n in de Mftrinestraat door A.. Mt!ijur.
V rijdag) 15 December. Voor rekeniug" en ten· hqizs
van G. Henderson, wef.{' Il8 V'ertrt!k op Bodjong dOllr
Si)f'SUIDD en Co., en Toor rekpD ing van den lande in
ltmds al ge ween p.,khui8 alhier .,an VogelDe.tje•.

I.

(Voor het Land.)

HoorJ- of Hulponderwijzers.
die wemlchen in RaDtnerking te komen voor de betrekking yaD 3e, 40 of 5e Ooderwijzer aan eene
Kweekschool "oor InJandsche Ouderwijzl!lu. gelieven
zich bij b ehoorl~ k. gezegeld en ~~fraDkeerd rekest te
wt'Ddeo tot den Directe ur faD Ollderwije, Eeredien(lt
en Nijverheid.

K.nni. der

~[ALElSCRE

TAAL is een r-ereiaeb t c .
Batavis,

6 Dec mber 1876.
2214

of der J A VAANSClIE

D e Direkteur , oornd.,
("'g.) W. A. RENrlY.

Op Zaterdng den 23 December 1876,
des roorm iddags ten 9 1,lre, zil door den Eersta.anwezend Ingenieur te Samarang aan b~ateed
worden, het werk:

"Het maken van eenen wag
van de brug no 13 te Tambak Ssrie tot de woning
van den opziener der
Recherche te
Torbaija.'"
wau\· an de maximum a8nnemingsom .f 874 1.- bedraagt en, bij mislukking daRr,au, oumiddelij.k daarnl~

VUOR DE LEVERlNG DER VOOR DAT WERK
BENOODIGDE IN'S LANDS VOORRAAD
ONTBREKENDE MATERIALBN.
Beatek en voorwaarJen liggen "fan sf he-den op het
lo SamarsDg tar iDl~age , alWill'
verder aIl e inlichtingen ter lake te bokom en ~ijn.
~&m ar.ng,
De Hoofd·I Dgeuieur 2e kl.
9 December 1876.
Eerota.nwezond logenieur,

Wnter~ts.ht::!bureall

2206

F. H. VAN EGYOl-oll.

BEN 0 E MIN GEN. en •.
(HWENSION.E ERD: d. Re.ide~t van Spall.
BBNOEMD; tot Re,ideLt ~.n Seerabain Beij. riock;
tob hoo fdonderwijz.er te Banj oewangie Knaap; tot
eerste hulponderwijzer te ~oeraka1'ta M·ecnkerk) t o

Bcn l~Da onmisbaar Hoek voor ieder Lanc1heer,

of een ie der die Dieren or V e e nahouc1t. is he t g ..mustrecrd. ·V ee-m.'tseu.ijkunclig Handboek,
yan

HEKMEIJER.

Batayia Huge. tot hulponderwijzere, te Batavia Mej.
Bik; tot lid yon de Komsr v.n Koophandel to So..
J&'Daia lladeway.

QVERGBPI,AATST: n~.r Sam.rang de V.ritie.·
leur .ijfde kl •• ,o d. Wij• .
BENOEMD: tot adjunct kommiezen bij den pootdit'nst Schipper, Hart-og, Wiggerink en 'an Gila; tot
inla.m!ach o.fficif'r van jUBtitie to BodjonegorQ Teerto

Ha ... idjojo.
TOEGEKB~D: he. 'oereD I'an den pajong aao den
ond... ijzer · te Poerbclingo Soemoiirdjo.
YERLEEN D, tweojarig .e.lof nanr N edorland .an
d'll toten luHeo.ot der G.nie Pl..cteog•.

Door den Gou,ern~nr Geo.eraal 18 t er r8~8 Tjindi~rota

(Celebeo) .~ne tavredenbeid b.tuigd .... ka-

Leeraar san de Vee-artsenijschool
te UTRECHT.

Geea h\li~dier nocb saDri ·YllU Ruud-vee of P.Rrel
is d~or del-en bekwamen Yee-:\l'ts yet'gat~n,
llet weTk 1S lliet aIleen e8nt~ h~"tlldleiding am
Dioren te fokken, maar geeft lewn, de wijze .an

om iedero ziek!e die zich yooral bij PaarJen en
l\und-vee Toordoet op de eenyoudig~te wtjze t~ gen el(' U ~

Na besprcking yun ieu.e re l.iekte word! eeu recept

OPT;!~~~t~

Y<.t.t1

Jh Gujllustreerde we.rk is

.~

.,,-

Buiten' 8am!!rang met verhoogiDg ner p ost~lden .
G. C. T. VA.:.~ DO RP i n Co.

(~127)

.......
'D" 0 ,O,iid.o,.g,"teok,ondO he,en d. " .er."h,et
.,...,. " ,pul¥lek mede to deelen d"t b~, te
SALATIGAJ!.\!II~

Zangvereeniging . (tAEClLU..

;PPg¢rI,Oh t :

'W iJl

. een j;'€lui lI8-tel met hijhehoorende

Brr..LARDZAAL.

uitgegeven . era verI, rijgbaar ' bij . .

Ko.tgange.. worden door hem tegen
f 4 per dsg aangenomeD.
(2160)
J. aUDAS.

G. C;'T. V A N DOFlP &'0°,. SAMARANG:

IMPORTHANDEL

I!JTO~ICR.

Gebr.

fl. 45.
GeJost ex

"Koning der'Nederlanden; u

EEN AANZIBNLIJK FAOTUUR

BIELEFELDER HEERENHEMOEN
m~t

fl. 45.

per dozijn

EFFEN on LANG:lOHJj) voorstukken.
Klein8te tot groolete Nummors'! !

fl. 45.
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Samaran,qsche Zah:- Almanak 1877,
ONMISBAAR voon IEDER WlAN VAN ZAKEN.
Deze bekende Zak Almanak b.rat geDoeg~••m ruimte voor he, doen van .onteekenwgen voor elken dog van
het jOBr, met opgave van dag en dato's, verder EtnBtjes .. fOOt" h~t noteeren van ontrangsten en nitgav8n. Tarief vaD commissie-penningen ale n~.a!1<;e aangenomen door de kooplieden .- Uittreksp.!e d"r zegel-ordoncsn.
t~e8. - Prijzen der zegeJa. Naulfkenri~e reDtehe!'~kening Vo..D 3 - 12% met kwart brenken. Hel"leiiiogsI.afel vau dniten in 'ceDten.- Ren;"berekening van all. kapitnlen & '/, en 9pCt. 's jaare berekend ofer dagen,
maancen en joren, - He.leidin!Z vnn «eemd. mUDten in Nederl. geld. - Herleiding V1III eemge onde en
" •• ",de m.ten en ge..-;chte:l in Nede,inndsche.- K.lende. met maanstanden.- Chrietelijke-, Chineesohe en
Jav4Rnflcbe fee8~da.gen - enz., enz.
All •• gebonde" in eeD net LinLen bandje kl. 80 aokformaat, • f 2.-, franco per pos~ f 2 50,

KANTOOR .. ALMANAK 1877
fee~~:~!~~~e~~ur~:l~~:,I:~!}i:~n~::;den '.0 ~::::t~~ij:' Bee~~;:,~I~~;;~f C~;n~~~clb~~n:~. '~:T~~~~~~

lundrche B : ieve:lve!'vocr. - Verjllordegen 'fll!l het KOD. Huil. - Gedcnk e n VerjanrdBgen 'PD de Vor8tl? l~ke
HI:- " ~en va 1 8010 e:l . Djocja. - Tijdre.kenkundig~ opgaven. - Tnrief yo~r de verz9Dding '"an Telegr86~cbe be
ric 'l~n op .J.1'8.- VoorORa"stc gewiebten in gebruik in Ned. Irdie -D jen Btr~geling der Nt:d . Ind. Sp() n rK('g~
Mliatschoppij, al.m~do het Tari.f voor reizigers
Op .~ pi.kt J 1.-, on , pg.pl.kt f 0.50.

Ontvangen:
Nette Zwarte

Heeren Hoedjes,

Kleine Kantoor-.A.hnanaklS 77.

(Eng.lsch)

Goplokt

bij

J. H . sCHMIDT.

"i

op Vr.ijdag 19 December a. 8"

00

---

FTacht

MODI!,

F'£n~o

-~.-. - -. ~- - -.- ---- - . -.-

...- - --

it
I S,

r 4,

f ~,-

i 6, fie. 1 9

a l a, l 4, l 5, l 6.

22 III

Benoemd Organist bij de Prot. Kerk alhicr,
b eveelt zich aan tot het

opvolgcl'

HA ND-N AAIM AC~IlNgS,

DAGELIJK' T'E CONSULTF!lEN HeereD Log •.
Ole t No, 4,

EEN BEK\VAAM MACHINIST.

tagell HI~r b.illijire prij:l.Qoll to l:0L: O~ O -;:l

EE~: BOEI(HOUDEl~,

bij

be keDilb.id ;"'t ll'A-LHAXSCH
Bl'levec EraOCtl,

~iand]

Tabak.
EEl'; A DMINI~TBATEUR,

::::~~i;~~~:u~::~ \~e::£~~:~~~~:i~::I:~~ ~:.~:rJ::;~~:~

Voorhanden:

Acir':'- 3 L. n. jl i; .... \, ':!rio!

:Bij ondergeteekendcu 0p niem'1 ontvrmgen:
,.oai eJl !r. ilt~r8 ,

h!3~ 8te

Me. NEILl, .~ Co.

2139
6n

F I L T E P.

bimzen.
J) 0 E

K,

Vuurvaste Steene1t,
verkrijgbaar bij

0 Ii

i n e

K

0 C

Ronde, Vierkante, Orale,
in groote keus en diverse grootten.
AlcatiTes.
Proohtige Huweelen Tafelkleeden
1889
B. KARTHA US en O ·

BAZAR.
a

(25,---

per Btu k IJn:re'D Ledikanten,
1816
B. KARTHAUS en Co,

BAZAR.
Eenigste Importeu'rs van Piuninos,
Vleng..ls fab,ikast, Gebr., KNAKE,
hier zoo .gunstig be1rend ~ ontvangen bhJDen kurt W.:er
PIANINOS 9n SALONVLElJGELS.
1811 " ,
,' ,
B. KARTHAUS & Co.

Bazar.

Pnike ,Sigaren Pl'incesses,
,

1887

1~

BEn G,

H~p.irr.12!rer.

werkt tegen billijke p£ijl8n.
(1)

207
!:l, ~!I!' tie I f; Pai:J'.-p(1,·i~
1'..iti;. 1iemtJ .;it;h i;; acAt lJor;-r ~"i(una.{lh ~/; ~len;a18ch iil!l'
~I~~sprokeodoorbellrihuoalde la Seine deo 8meilS7ll

in d.~ Middellali o'sche Zea
Hmenten wor

TIUSOBO en GOENDIH
Age •• ts<,bnp Vorstenlnnden.
. " , 'c. ',' B)J" , .. .. ,
"
ou

t a 9 D k.

r

in ki.tjea ....au 200;
.
OaTitu Sip."91l en Mauma aobano'e no. l.
B. URTHAUSen Co.

a

D j Ii., b
onge ' •• gd,

..

0

P

G 0 END I 11.
op

aile soorten van Gezaagde en Ongezaagde
DJA'rIE HOUTWEltKEN, benevens
op BRANDHOU1"
worJeD .aogellolDell en ten ' lpoediglte geleverd door
de Age n t. 0,
D. A. PEREl.~A to eeillalSng.
A. U. BOONEMMER Ie Solo.
B. VAN 8TRNUS , teDjokja, En
door den ,Adminietratol>r.

M. A. BmRLEE,
5tation Go. n d i h

Verkrfigbaar;
~XJN in vaten
IS11

bij

DORBBPAAL

911

J. DAENVELS en Go,

Stoomv. MBa.tschappij Nederland.
r

Holloway's Medicijnen

G EREGELDE 1,: AANl)ELIJK~CHE M' AlLl.'IENST.

RRT srOOMSCiliP

HOLLOWAY'! rlLLE:l Ali ZA.L~. -

Hout-Aankap

l820

directe Conn os·

de .Agenten,
2208

0" ',- --!.•• ~.J'~O '..~~~t;:g.o, ~a~~,~,.~,~",

Beltellingen

WfLSrfOOr

afgege vsn .

_ _ _ _ _ _ Batav~~J ~am&rang) Soenbaja.

i. made

leln '&0 de IWlarate dimensien.
L ..ering ge""biedl 100 .po.di~ mogelijk.
Bri«en frO"oo: B 0 I 0 op •• britt HOD t· •• n k
(622)

~e n

\ 0 l' H4Cbt en paerage gelievc men lien te wen~
deD tot

A. U. BOONEMMER, .
b')\'eDbedoelden B

PRINSES
AMALIA.
Koru :o.cdollt
FA-BElTiUS,
)

E. W.
Batavia
vin Padd.Dg en N!>}J ~ Js 11llQf ~ieu ~'e Dit!p rertrekken.
l. ?.rl.ing \'for-di"· aB i:geoomcn 'f Ovr bijf II aUe hare!!!

Hont- aankap
.

.''''''''

:.~~,,-

ZIlI den l a 'lit .J ~ ~llari 187"7 van

. j:~~~j~~a~;,~ij,!:t:l~~:: ' p,.obtig ...... BNlndboDt.

CARPETTEN}

Veldbeddoan

E gr ,")'.POO.i'tISlO , 'p

A. G g it

/;citz01IIC"
'
J

agfDl Ya!)

Bazar.

POi

cr.. :-a "1

k j e s,

,oor kinderen om wormen to verdrijveu
1392
B, KA.RTHAUS en Cu,

f}t(; .

inf'loed ';001' de huilt.

BAZAR.
San · t

~ljguulg

;.il. .-Jis1nuth,

lJE RTf;

Zij l~ou{1I op lu:l fumgeZlf.:ht e,~ i8 oilZi;;htbaar
z·tiget,·./t dU8 rm·n I;e hm',! eel,!! ~,:atu"rtijke /"'.;ac;'h,eid.

M e, NlllLL en Cu.

2186

2148

Geregelde liianmU '.I koche Maildienst,

V1£LU U'l'lN £

i s ~elil' ltjkei(l /" POlJl)i'~'

bereid

t. bekolilen bij
M". N,IlILL en Co.

1487

1) ~

't-

(ir ~""r.

Stoomv. Mfl..:'ttschal}pij N~del:land,

SIlOein'leSSeTl,
VO(l r'

lAo. A. Z C. Bllreau S,nI. r,p.

221 3

- - - - --

..

ilO:2 KHOUDEN

Ii verriscbt->,

nifsluilend voot dH tdillluat ve r vi urdi" d.
Oil. do beroBmde fabriek V"ll J. J. JIOPlll:NSON.
2203
JAOOBUS H!,PIANS en Uo.
---~.- - -----

nco brief en

vVonlt gevmag'd

;1. H. SCB jIU ... ')'.

Ontvangen:
ErN I}I~NO [lroo Collage

B.

om duJelijk ill llien,t te 1I,'eden:

Bottines en Schoenen,
2166

f r

E. G. R. MOSSOlJ,
K 0 8 doe.ll.

(2212)

Heerell, Jongens en l\J.ei5jes

Butten-

2215

de ondel'lJeming
Tn n d j 0 0 II g·M 0 d.j 0,
VOOI'

Rta~ctanti':: WOLden zi ch m.st
Ilau den AdmiD islrateur

Ontvangen:

l{NTVFlR".

van den Beer

J, S. EURLINGHAM,

/['ordt fjevraaqd:

heel biJlijke prii,en,
Elk koc.per krijgt 2 clozijtl _ft'll8rlo01.e lwtll J 6 D, wit
en zwa.rt mtwbincgaren .
2161
.1. H. SOJ:LIIErl'.

PRnNT~(l

JURJANS.

N

J. A. F. Rijken Rapp,

- - .~ ~ ------ ~~- - -- - --

Ontvangen:

'~odel.

dit J&&r na altimo dezer

aelDeeter VAD

Dr. J. Osbourn Edwards,

F.? po.t .; 0.75

Scheur?~aleI:-, ders

(208'0)

1990

ovor bet 2e

m •• nd met 50% wordt ,e,~oogd,
Sam 8 ran g,
De Kapiteic KwartiermeeBter,
11 Decembe, 'i 6,

Chirurgien - Dolltistc.

Prachl A/mUllah-ken met /fiue ,9clrlewde plated, O!I zwaaJ' brllilla

Zwart OASIMIER, onder gunranlie t 50.
LAATSTE

Herinnering.
con::~e~~be~.~ .:~~: .::'~~::~~d:"c~~;:i~!~i:

2211

DICKENS SCHEURKALENOERS

van het fijnste

2216

geven van

Javaausche Aln12mak voor 1877.
Prije f 0.65,

!lEN ROK

's morge •• bij den ,Heer J. VAN RODE'

Piano·lessen,

J. H. SCHMIDT.

Level't

DE DffiECTrE,
N, B. Plaotsen te b•• prakeo op VRIJDAG 9

P:08 f 1.50

bij

J. H. Schmidt.

ff."en Leden en llUDne nam •• hehhen 'rYen toe·
gang, en roorkear op pla.teeD.

K.,ton f 0.50.

DAMES AUfANAK 1877-

Your de
estmouson.
REGENJASSEN leg eo billijke pri,jtau,
2218

d,e ,Groote Za"l der SOCIRTEIT, AMICITIA, de.
.'ond. t. 8 '/, u'e preai ••.
EDlr~e..
. . f 8.-

In

Co.

Gevc.C'liike Di:1rloes. - De oo~£a~en dea'r verzwakh-c:l.de ~~ek~2 t OG
ve:sebillend, en de wijze harer $3Dvalle::l .teo VC;'Ullderl~k zJode, geveD een voldoende r~e:;] VIm bet 02Langr.jk aantal harer olagtoffer.. Oeder Hol!ow&v'.
bebll!ldeliDg. al i. de oor.... k dezer tiekt. i" dn i . ,~r.

:~!

::;:dde~~,:: o~ita~~:~:r~eeD in~~~~~e~ij~e ~:\~;i

de ziekt.e ls, went zijne piHen roet oorci~l
£!ige:lClman, en zijn zulf g.::ed op de zijden Ger 0:1derb:lik ingewreven, br.:teugelen de zwelling rier

1'aD

bloed••ten on regolen ,edere verk.erde ..erk:r.~
waarnit die ook ontotaat. Beide midd.le~ werk;~
regbi!r~lts, tot herRrelliDg faD het juiate evenwigt
~ ..ehen Il"Toeligheid en prikkelbaarheid, ziekelijke en
g<!SOnde .faebeidwg. nstnurlijke en b:litoco]lorige 10King,
D008jee Fillen ran f 1. f a. en f 5. Potj.. Z.slf
>au f 1. f a. eo f 6.
Oheribon W. OAuISTA.NIS , & C~. Tagal A, J. tan
dt'r VOORT,PekalongaJI W . E. HANA, Solu ARNOLD
on C<J. eu OOBNABS, Klatten J. D. SLIER, MIIj(&Lang J'. A. i\BIJDEL, Sam.rang ,G OBTIfART en CO.
DB GROOT KOItFF en Co. WA,NNBB,G. C. T.
VAN DOBP en 00. If, L. DB LYON en 80BBMAN
en Co.
(74)

Koning c1er N edc;landen

Ko~ma"dallt .I.. G. M. BnurJNS,. '
zal den 24e!l Decem her a. I!I., vau Batavia via P8daD~
en Napda naar N. Di.p I'e,t,ekken.
. I.adiD~ wordt B.ngenfJmen voor bijn. alle bavens·
ID de M ,ddelJ~~ d.cb . Z.e; w•• "oo, di .... te Coge.,..

Be~:~e:":~1:~ a!;:;:D~JieTf!

den tot
2094

Be,a11en

men

lich

te Yen.

de A"'Dt~n,
J. D IBNDELS en Co.
Batavia Sllmara,ng, S;x. ... b4ia.
J

r&n

een mei.je, C. K~:bI8iABE'$Ii:i<ll.

I!ama'''''g, 13/12 1876.

2220

Veretwoordelijk roor d'e ... t,
G. O. T, , ... DO.RP " 00.

