Dinsdag 10 'October.

XIXIIe. .Jaargang•

•

Versohijnt dagelijks. Z6n- en Feestdagen uitgezonderd.
ABO NNE MEN '1' S P R Irs:

BIlOPDBumUl: Ie Samarang bij de Uilgm:s G. C. T. m BOBP .\ CoO.
..
in Nederland bij de Heeren SCHBLTlIU k, HOLKKIA Ie Amsl~rdam.
. Soul rermier mloiif des aDDOQCeS de Fraoce !l de BelgIque: I. BLS8ACH a Pam.

I

RET }"ANNfISME BIJ D1ij
MOHAMMEDANEN.
Uij ,1A :~el)ttnrl(-ui8a~1l, ,lie thau5 in het ZuiJ0, OBI~lijk gcJt!olf.u \'!'o.Jl Ellr(,pJ. pbo.tM lte,bben) kRD het
Ulbschieu llut.{. i~ ziiu ulet cell enke-l wllO rll IIp l:3\'e nt.ueel 4ltl.&rllill fOOl' tc vl oeijen gefol~eD ie wijz.n,
waarbU I,nil: NcllOl'll\lHi6I'h~ h. iall;6ell bet:rokkeu kunl1en

worden.
'
\V'B8 het. tlilor nlcmanll \',lO;uit te l. ie n, tllit de toeDemendc oHte'?;"\JcnLeiJ on
de H er'1.egowiufl '1.c 'In,uige
F.OlHhm verkrij gen J .la.. 'r urkij e te
I'lh?I'lge OnclHdGt'lCll

t(WCJlh -·~.':3rril~ ('u

zon

te bcsll'ijdcl1 bobtt.lH, nUb lil/;1tl er kU111lleU vo orspelle n
wnt hd cintle Wt)2 n zul, til blijrt; tl ':3 oorlog gelo("a lificcnl, ja 7.elfs III lcccrt l,rt. 7.\\'la!"ll 81) )eJig l~rtlg in

de Achecde.
T~rwijl 1,Ul..'gl:mnamdc
oorlogatool1f'.'l
beide Zijdf:ll bchllal.le
afdoeude ueJ oria.geIl.

tl ffi ,~i~cle bcrichteu van het
mltkCIi van t.e gelijker tij!l aall
o'\'f' rvriuuingcll eu alIt's
\':,", U ~e\, ~,'hLen J w:t-ftl'bij maer

li.-r13 land (Hidj u'Z) ,Tall Jell koJt)uel A. T A OerlaeiJ
'II
den tile', Ojidd3 in de vier
, Idle 'l'ijdep'l'g('I" 1376 op~enomen, doet O(;~. ouil~r
"eel W!it de l)(:I1LngsL~lliog iu hooge mate 0PN Bkl.;, io
bel
hO l)fdaf.!tk oak den woorll
1858 up de
, (')hritlt~ueu ge pleegll , in nl zijn bij1.oril el·!lelie.u lcenn~tl.
AJlngl~ ~i(!,l lill 8tHnmige tler tlullrin VE:l' Vfli.LO Hl0llcLIce
Hogen eo wenkcll - nti~~('hic:n eel' me o eI' ao n ucnkt
- eou a.dueol bl:' l!iUg kunne u erlaugen, zoo he b ik
mij YC)'ilorloof', ID(}~ !Jet OJg oj> lllogelijke gebcortenisI sall in verbnu 1 met d ell faulll:iekull gee-tit, ,lie in
Djiutlu. " ~ela(~ht, dtlt jl8 rlijks do oT' ougl:\'e0 r ;.uOO OTlze-r
I,' nloLullllueuaauach", l:;mdgenootou uit N~u~rL - lodie
wortlt bez)cht, ttr het \'o lgend e uit 0\,('1' to nelUeu.
,
; l k mn,g rlit op~tel ni e t eiuuigcu" - zegt de lJeer
Gerlach _ i/zundel' gewng t.t~ me.ken van hot lloeJig e drawn., op den 1511 ,lll'1i l S[)S biu uo u U8 llIUrPll
"an Dj iJdll. ftrge(ipe~hl.
Gah col uit oliicie.ele bronnen ge put,
hel ee11\'ondigd Terhaal \'au It gebeurde lmnnen bijdrage n Olll
1.Oowe1 uon orerdrdveu gou.edie1l8~haat ala het ga brek
kigo in den illllatscha-ppelijken on staatkr.mdigcn loo'
j til:tmd ller bewlking rail dit gewest te doen k eno6n~
l. Jit', hoe uiep O'Jk gc"onkcn, onuer ceu kr:h.!htig en

o~der

I

eer~t; ~U1~~llIora 'V;l~

l~tl.tfJle

I
I
l

PRIJS DER ADVERTEN'l'rEN:

Voor geheei Nederl.-lndie /15.- per halfjaar,
• Nederland
.20,-..

~i ll

j

7.!l1

8

I

Vau 1-10 woorden voor twee piaatsiogen
Elke her haling de helft.

11.-

I hcJPll }Hl"Uj tt~ !rdkk . . . n. Geen milldd werd ont1,1e11. f (teen ~relgriul van Ju.ngs Dooliu of Midife1l8Dds{'he
uoor IJt31ll vc.r:r.n imJ 0111 de haris·
zeu, die niet 1.111 verhalen: hoe de Christenen lJij dui~
II,utht(,1l ('p te wckhm (.'oU den rec ud l.t.O fe!l e u haat i l.enJen onder bet sta:\ 1 uer 1,l urken \'all e n en eerlang
teg,m lit) ChrjsLt~lIen te dnen tnen8111en. Hij \Vn(~htte
geheel rerdreven :mllon zijn.
flleclda lip hct olgenbJik dat d"'! vol!tsgeest gG!'. oe_!;·
{)~,k nu ia de hadji-tijd oviJallueDJ het. Turkjche
:t.'!:t1ll O!lgewtJnu c ll en ailea g~ l'eel l 7. on 7,ijn om het
gJlrllizl)e n waal'l!C'hijnlijk Dog zwakker Ilan toeD) en, hilt'!
rU1l1' n:m de miju !~ brengeu,
men op ue !l.utorih1;ten kan rokenell, is opni&lIw fe
llcL hl.at 7iiell m,)~i Jij k hegrijp cu, hoc ouut!r ual nl,
Salonild gebI ekc n.
It's. bijtijJ~ ge,~n lllna'.regeien genulli oll \"I"crden, om
0 kHums blijft Let aan geen wallril(' hnwing~D onb
e'ke poging tnl; opS-blltl en -rerzet (lP con kra ehtdadibrckeu.
ge wij;:e te li:uo ncn oIlul' rdru klren. Noel! van de zijde
G ,) U geve] dnt men thans wei pogwgen tal &811U(~r Tur~8~hl3 n ~g-e,rjD g, 110l'h ran di e ller Europecwend en OlU jH~t kwnnd i.e voo:k omen lnt tlal Je VoOfBeue j)[tlgenub ed.;.u zi et Ulen eellige pog ing aanw euuen
wig~n niet nt·Lterweg(' zullen ulijven om dea Q{\()llig
Oln het kwaau t." roorK.uJllon.
anze geloofogenDo teu bijtijtls te bl~lp te irOllJ im .
Vit.!! alldcr.3 :-:ijdt!ll evenwt!l had het il.nn geen waar8
.. . . • • • • . . , . . . . •
B~huwiDgen ontbroken.
~Ook Ned crland ll ~ zeg~ de scfPTijve!'1 Da nog maai.
De !Jeer P4ge, ,-iee- consui ,'an Engt'! sud, we rd Diet
op woruiug, aiTekking en illvjoed van den liIlaw te
8-11 een nit B :}lUO:lY en Aden I~ P afil.~ie1Fe wijze met
hebben g cweze ll ~
Ned er18nd lllag niet onver.
£leu gJ'VJin.rrollco en gespann e n toe!!taocl in Djidda
!!eilillig blijven, wnar !Jot een godsui enst be1I'~fL , door
:: b;.-kell,fgCnl!'U:.ltt, maar heu.:. ze!f~ uit Al"ckka bij nno!Jet gr00 tste d eel \'au d e bewoners y.9I1er be~ittingf;n
J nl('me brie,ell ger aden om op zijn hoetle h:' wezeu,
in d e.n Oust.luuischell ArcbipeI beledenj c.fltr' hoon
Uij had dan u"k bij cen
in do muaml ?'[ei
llOCU JIl.-ra.nen, noch JHa.leier s tut tIe zeer getrouwe en
1858 nan d en t'vllsul. generaal ~:1 nFrallkr;jk tv Alex..
orth odoxe D.unhnngers van dt-ll frafe et bebooren . HIIiH1[hj ~' geb na~ ht, ziju vreei:l ,{G or he-t llader(mu ge\'ilSr
geu
de do or hem ingcstelde wetteu en gebr ui keu 1

! gcen gclegt!tl.l..lI;~id

I

rook

I

bezoek

i

~'~;J'~~::1::~~~~~'~;o5::~r~~~~::::I:S~:I!:fJ:~~(:iC:~E~(:3:~ ~"~O':n,1"l'~:e.~.t:";"·:'k8~~ll"~o:1.-:~"io:;ro7~c;l ~K~~n:test : e.~."ertd:,le.nkOl'n~~lul.tketk:,no~o~6ei le ~~;'~:'\.,7.::!::el:tC~ ~~~:~~t~~r~,etn:,)~:er~~:.~:ze~,~: :;orcn nChte~;el~li~~l,O:;r~r~:d:!i~:~: ~~:n::itG:~:rr~b.::
ii'

0, meesL b~lll e.hLe hlllUbug- bullctiu8 \'i!rrc ~lehte r zidl
I~ten eu . till!! 11:~f'meel1en flpa! IlIst Ol~wok~el~ , blijft;

huro~~a evcH,:ol

Iii

g{l,pn.n,n f.'~ v~l'lYac-'hLI~

mtzHm

n~B.r

de dtngeu, dle komen zllLen. Die B}'!l.l:lDlD? worutmet
w~ggeJl~ll1eo,
doet men de \·~('t:eha.1~u:n nog zoo
il1lde khuken, n1 o~nh el 1.ell cell d rH~t.l.l. I\"clt:~5 elkll.~.
tier iuniger dan onlt te YQ1'en, :11 hcdt de dlpl omat:e
de '7,oUlorkwarticren bt'!Lrukkell ~n al ne emt de
Regeerin o" DOg 7.ulke .(':'Jncilill.ll t·e ma9.lr~or~cIeu. De
geruatheid blijrt bC8taan; want a! WOrtlt de vred t! hertiL",!". ;!"e toencmende YCI'bitteriog tusschcu de folken
kan dool.' gren protoc1Jl llf hntt worden weggoDolllcn

;t

I'

en moord geprediktJ door de Softa'8 lui(le verkoudigtl,
het gezBg nimmi'l' met de Christen en to zullen deeleD)
en zoo zul meni o..,e door uen Sul1au ill te voeren ver-

I

I

Turk8eiIo
on-I

~l ti;::~dsei';~~i:: i:ta,~ll~~h~;':l~ ';~~r"-~{~' ;(:~l:;:~lld::::~

,'1''

-"
c .,
... 11.,
u
'""
..
01 tr~lltretelli l' inC!3SA!lllllll.ent uans <.'eS PU[\len zi o.h (toot' ~'J),1SUls Joet vertegellwoonligen, tlien
aes
f,Jrce3 tmffil!antt!B pour cn im r~lSeI' !lU X popu.
stn.nt kuuuigcn of beschcrme:r:dcn illllatregel door eellig
lUusdmn..ne5: \'O US ilppren.lrt'z SQU:~. peu, que
Ulllciltavcrtooll te ondersteuneu, t'e:elfdo klcnr oll dil?
llO,l~ :l\tl~~ dt' t Oll;:) lllllas,lcrb '
\an het Cf)ll8ula::tt \\s ppt:ren, m cel~m liU en Jan nan}.
.
. .
. •
gteng or mast tall ee n o;)rlogscOl p worden gezwll. i
G een ll13n.nd dSRrna of 'HJ tJ \'oorzegging was \'erD~ bevulkmg, Oll met hf;lL nnll6t eell fenatleke be\ol~ 1 vult
k'ng moet er HLll dl:ordrongen ,.iJll, d"t elk e hoon,·
M~u ScblJllt 111 :Europa lIft ge,aar, d at;n DJidda
dp.r cOllBulaJrc "la.g Blmgedaau, onmlddelhJk kau WO;'o
t.lr~lgde, i,f DIet Illge7.leD, uf tC lw ht gelehl en lHeL
d ~n gewro k en D
'
.laruuur
war dt ee n a I ( e gra ot t:l gc- I'; nOLltLg:
te hebb en de DOu(I 19l' yourzorg en to
loofi.HJ,er bmncn zlJu grcm:eu go houdon, het plef::ltlge
nelllt'u
.... aiJ ~le~ llts t:co -.; onk \ oldoende DID de
,{".~lD dC' \Vut'hJk e S~aten bcwn&rd on z.oo'i\"el do lU- ! sed:rt lau,g,gel ah g geladell mijn te ~oen Ep; ;ngCn t
,lo~d al8 hot t,£>liH! htlOllr-f vorh:'O'(mWOol'liwP-T " \ I"'t· ~ ,, ~ ~ Cl ... ~~ ~ I.. v ~'-~ oJ
~_ h .... .. ' 0.":,.0 " I Ql-~ ,. ! 1<;' ... ~

!

laZione:

I

I
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I

lllcerderd."

- • ,

•

•

•

t middenk~a:t .de\n "f~~ji

• t opgewe

IiSetler~ de ware ran den opi!ta-nd in Britsch·Iudie

~eD

ge 0

! "rerlleur~gellerD.:tl

t.ij,u

i~eel, u~l~ehefd

$lJver III Ge

I.ltH

Ige

I.Hidjdi7. met

~e Slen;

e gou·

ilet ?tftIIHllllDlCda.3112:cho geloof ge hccht/'

.

~

.

.

.
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.Dc tlleCrllHl,l tln hetbaalde vraag" _ 7.00 eindigt de
kolDilel GHlach zijn betoag - .hoe lang ht'-t hlamit·
we nag wei zal uuren, wordt; in lr.!'lulinde erentlli!.
eider~ gewoonlijk met cen achoud eroplHlle n b€antw (lo rd .
Manr om rere chillonda redeneu is er near tUiju meani!lg nog een lang bestsAn ann ,'erzdre rd.
YolketlllLwikkeling, door 0p"'oediDg en onderwijs
"
" ' en een booger b
.t
veI'iir8gen.
me cruet'a zeI ..fenDis
awu"
zijn yan individueele nijheid zulle n a la YLw!"'bereiding
lUoeten "lJorafgaan om zoowel bij H indoa air!: lloham'W;,-'l..; .; .~ 1.:";;.J. ,, ;:uo:''V:' .ull-1U: ~H:~L U1.O. Uuclli tl U .' aU ~cl-li bU-

d,.oelr7onegtOdhe::eID'·1~mtel,.lllllOeellmonett.w:,.~,:nn. TlO~.~oO':. ~~eoP:l~ch~e~
u

_....

..

J:"

had zkh 1Hmc j\Iekka ter beclevB.!lrt
ook t!Jt het Heilige laud ullorurong, W8,8 het fllutitis- ,} bageven (·n bet bestuu r a:lU eeo onbedoidc1!deu, doch
d G een pegllUl
!
ute or me t op \ e rlUm d er.
rall G anges t der opstandelingen to ogedrmen c:alul6 C!l.1ll. oyc~ ge ln.tenj

to-egezegde- ziuge not in e en yolgend love n aAll de- be ·
grippen en d e b~boef(e.D ven dOll !)ors~eriing: au ~oo'
Iaug IH~ t s·re,'en
t
1·
llaar h oogere b ~CJRvlDg
en b ~ "ere
l'

011 t~rugb!)llding fe r:l.oker,l, bramltle \TH!l
verillfigcn lla n ziju wriiA kl ust t e roldo ell."
En 1111 ,:agc n wij: Zij n er bij de~ toeumai ige n ell

ruim steeds t ocnemend internationnal \"~rkt;er 7.0U,
ge-Ic!)f ik, de krachtigtlte en wellicht
ee-nigc Let"boom tijn Oill hem ui t Zijll c!'oomend"m toel!hllld f'flk.

;:~~~;;~:~te~V:;r d::, i~~:~:'~kuer1:n ;~~::'~n::~ ~~D~:~lI~D~:~ ~~:t 8~::~1.;~~ei:l::d::. ~~.~:~: :~JV'i~~~' 1 ~i~, ~:t:k::~~o::~:i':~~e:,::.~::ko~~o!"~:~hg~!~~~; ~;::oeu"'t~)P:~lk~e ~~;::~!: ~:~:'e:r::~t~~dii:. w~::
:~0:7;:;e:~::d~7riJ~:tgl::~!::itl u~o:d:':arz~:~nZ&~~t rie,;I::,

geeft bet niets. dim storm te UlsaicD. Reeds beart men

~~~:,. u!~n,r~~Oge:ll S;!o~~~i d~: :~~::~:c!teo:

::8

:~:r;:~

..
wanide herichten geJoof ferdienc n, uao
ook in
Arabic het -f.!lne.tisUle toeucm~n ell govaarlijke aCmetingen dreigen ann to nemeu.
Niet lang gelcden wertl in een OD7.er besto tijJfieb r; ft.:! ll voor het eerst de unndacbt van he l; pub lick
op de kueten dcr Rood e Zee en do hs\'cn "Bll Mekka
gel'cati g d, De zaakrijk e etudie naD1:lijk over het Hei

zou

FEUILLETON.

J

geen .~Ia\'en 8!ln de kusten der .Rood~. Zee, 'W/l.ur mo l,! I tegenwtJordlgen toestaud geen h'ettcnde pnntell Yan
openllJk o\'er COD t:sneta.llnde Ultbarstmg ward gcspro- , vergelijking op t a me.rk~n?
lOok bij den thans pb.:ltshebbeml en ocrlog ia waarAbdalla h ~:ohtesib I blcef niet in gebreke 1.ijn i li;k het fuua tiellle er uier. op nrm inderd; oak nn
planneD te bDtalll(jn~ om Van die gnnst.ige ollutRm1igk~ookt ltet in Djidda. ni~t het minst, waHl' volgen.e het
~ reed s genoemda biad ceu nieuwe mO :-l'd u p de cbrisf:Hl:l l if"l;J .!r:i.bi~r ,,'aSC de
tenh el'olld ng zou worden yoOrb erelll ell een t weede
en !3 ('P <len l-:?n Janu_:..ri UI'
t,:
Abdallah Mohtcsib gOn1akkeiij k zal zijn to rinden.

HOO}'DsrUK xu.

:HltJ,er ~s even weI slechts weiDig fcntuikt en vord e rt
f!lechte da~ .zij eeDe, week lang c'p eefl O teer gemskkt--lijkt', goed gevulde BnfA-_, digt bij r en venster del'
bibliotbeek z.al liggeD, "·A&r lieve bloempjes ollol'h(lu ,

nanJlenaam.te

ker te -achudden,
Hij ntoeC de geachil'deni6 fau zijn eigen f olk en
'fan an d.er e '{"ol ken leeren kenn en J verge-lijk ingen !mn,
nen makcn -'UlSI!ICnen den .sta.nd vau zak~u in he t OOilhm

!
i

de zoou de3

I

en ov er ht;t

hui)'(~B

hllcwel

al ge rn~en n!~t

! Hc·bb Q~j- eeui,.,;-~~de~~ o~ . ~~~ i.l i~~ Cra"fen

ni et bUitengemeoD jong

k~lij ~e~

luitengemeen gezellig vau

smaak

\"~?r. net

om! ~:::~elm::rrkzl;'ul~ ht::r

ccn en tij winnen hun apC!1.
Ills .M iss Cr.llan goad in orde om

Daal' ben ~~.en. te
komenrl' Trs1 g t St:. J ohn op zeke reu morgen, HiJ ngt
die HAAg h.t Yin Blessington te':wijl zij nil. het , zicn zeIf 1.Jachende.

ontblJt bij elkande:r staan.

:~:~~:.:, ;~::tn~:;, .:::r~o~· k::i:l1:~'~•

.m'.kten knik
ge.cbenken
krachtig8te eD
en met tUle,r gewollen, beUltll!.l~hJken gltmlacu 8pte511&r ulop.mengcuren tot, hare dankbare neusgalen op2enden - eene \"O"t'dering dUl4, ".armeda eenig gera88 . kCl1de, ,er bij Mitis Crareu eeuig doel best:aat (om
gued in tude tc z.~jnge lll()eid 18, Zoo )[is BI t': B8ington baar sip gikregeu
r:lk f.'-'; U denk~ n" d.t er op J.it- putJh geen twijfd
huJ, y.ou de BOra boyen geetaan eu. m eii behal,e "lin
,mogelijk was 11 :1!1tW(Jorllt hij t t'rwijl hij do M Pall ltl8.11"
he~ a oor e.ene medelij 2ende kamenier veroorr.aakte
OpDeew.t.
'
g6druiach, ,all a1l6 1l00U.akelijkheid om .ich met ge
,Ik weet he.t niet.," herneeUlt lij ulet cell tekcl'
rase af ta gCfen r:ijn onh!ag;en gowe-eet. Alia Bt688ing1
"eo rk.omen r&D lwiji'e:end \""ooruehoud.
ton wenscht ·opregt, ill bare ijverige belorgdheid voor
Bet \If,udt in uet ulgemeen aaogeuame.r._ gcrCkl'>lld
Laar wehijn, do jange p~tient buren in eene beullige
en &augen.rue eenuambeid te b,') udeu . 1)8 jonge V. '
titDt, wat feD. gr,',:-,teD trek Daar gezelligbeiJ beheLl,
wEn6chi ltart. lijk llur ben.deD gobragt te wordeD en , ·tig p.Hen o,.r de DI!eDb.r~ .tra.t kilDueD hiuk.en !

I
I
I:!~'t:i:~?~;:~jQt·n~.~n::l:n~O~~:D:,I;·ot."oP:t;~ i~e!~~~
I)

can

f
:

en bet 'YesreD l getuige ziju ... an de O\'Mwluningell,
doer den ~hristelijken godsdien et nie t :lHeen op z9·Jel~ik, mn&.r door zijn weldadiget\ iuvJoed. eren:r;ee f' "I'
E!.tu_f_fel_ij _k...
go...b_ie_d_b_oh••a . l d _ . _ - - - -......- ....

~an

tiil -

inrnlide zijn t !" .. e:wij t:.~?l

~:n::~::o~~~~ h~j~~~~~,em:~

.zijne gew(llle goedha.~tigh~id yoar wf'glooperi:! en Z'W2r·
\' f'lina~n onder d e menschcn, dRt moet eano gew4 arwGl"ltna- ",'e,en tOO lumgeni1atn ale e all llo \,e He."
, Ilk ben rerwomler,lijk go cdhartigJ' niet Was,r?H, t eg t hii:
Al'hter du kieille, geelac btige \'ellen del" I.1cnrant .bl]

bakkcr yoor g;steld door OOr'etnncu, duivol door
St. Jo lm en .El!the i.""~ j\[.lo.r t1\'ce tmkken stfl"kcl' dan

Een ,",sluikle .nke! b.hoeft mee,t.! <en v.,,'elen-

ne

kell.

~

den, vermoeijendcn tijd om beter tc worden. Die Tan

Tan de

I onz-yLiigh0'id

I

::~~k~:t ~\~e~~c:~g~:~~el\~!~: h~:k u:~rf:l~n:~~u ~:kb:::J

Esther.
(NAAR HET ENGELSCH·)

deJijk

geen hunner die Diet -rerkondi gde, dot bet gehnJe juk
der Wcsterlin gen zan z;ijn bovtijd. DAt faulltisnle
kookte in Vjiddll niet I.let mi~3t., en er wns 8ch~~:

houdt eu

:eid de

den~t

d&t ik

1~H!L ,\~lk :re~,~seiijk Ige~

tr-ar}oennenza~8;!1 ~~d.~n/!~:rl::l:t~:I~ l~e~e:~~l~~~~:

IJ':r~~r ~~~ndet

te rllkkcD:'l , .
",
B!e:'61ngt(1u ~~L:ndt z:e!J g,~~lel ~: k at, .
.
~ lk 'fe rw,md", r' IDt) na t bet meu.I,le . ~r ge-n,~e-g~n_ m
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,:~lJ . ,b em;;:"r&: " he.t 1f61 ctat die lut een vermaai: vonr
nl!J 18.
.
'
.,. Ha~r hlih" e- clag .,.-otdt op ~(>n toraI? e;:- met dlv

~I. i99

I'

.Er 1S onder honderl L let ~I,)r: .
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Leer den Mo.lim, alvoran. gij 'bam tnieht te be-l Haneman,noti ee.pnbli.k
te., verkondigell:. ,oDderofficie
keeren, ..n boogere waarde beobten aan 'tmenlChelijk
ren behooren in oen f.tBoenlijl< (aw) gez.le~bal' Diet
leven, ,,1\11 .~delijkheid, hui.elijk . gelu~ en .welk.aamtie hili.!'
heid; leer bem uw wetten, uw godadlenltige, rnaatAan anderen laat ik 't over mMr Ie zeggap. Ik
Bebappelijko on liefdadige instellingen waardeeren; Wijl
beD, (zooal. u bekend iB) geen onderofficier en 't oak
hem op de onuitputteiijk e bronnen van wehaart, door
nooit geweest. De .aak k .. am mij echter belong,ijk
handel, nijverheid, landbonw, kunst en weteDiehap
gaooeg voor om er u atlen~ 0p te maken.
geopend; leid bem uw fabrieken, uw kunBtgalerijen
n:RITAS.
en uw buizen binnen en hij .al de cbrietenwerold nit
(., De BallemanDfltje8. die :00 /auottlliik WO.J'tll~ worden in Mul
een gebeel ander oogpunt beechonwen dan thane.
tatnli', WOUTi":R. PI&r&B_U. D:!.ar ' t Je,ea. gel.etkend ,
Zonder een algemeen interution ••1 verkeer kIln .nlk.
niet worden verkregeo. en 't zaL geen werk van jareD,
maar van eeuwen zijn.
Ia eehter lengte van tijd niet evdn betrekkelijk all
POS~KANTOOR SAII1ARANG.
groat en klein? En ala onze .arde niete meer ie dan
Blniting der EngelscheM aii viaBatavia.M u1Ii.. l<
een zonnestof in bet grenzenloos beelal, wat maken
Riouw en Singaporo.
dan Eestig eeuwen hArer geschiedenia uit, vergeleken
In de mund October den 7 en 21,'
bij den duur h"rer wording en met bet oog op de
•
No.ember
den 4 en IS.
millioenen eeUW6D, die de wereldgsl!lchiedeniB tegemoet

I

godeD, moskeeen en br.reme verd wijnen da.n zal er
J

een ,telD vol liefJo en verdraagoaamheid uit het door
een friIJ80ber laven bezielde morgenlsnd opgaan, de
Arabiel' met een ,marhnban bika." den Christen alB
broe der de hand reik en en he t Dock der wBl'eld
6s.
8chiedenia een acho oue blndzijd~ rijker zijn:'

E e :l 8choDue tCJekomat yoorze ker ,
het vDlkoman md den
zlch 2:81 laten wnchteu .

di e, wij zijn
nog eetlwen op

DIal\r

ec ~r ijver een~J

•

December den 2

ell

16,

[u de Java·Bode ynn 6 dezer worotlt de mededeel ing
ill oat blad dd. 5 ~ezer gedaan, bcvestigd : d(It (l(JOt· de
1uili /uire (tlll-arileil til" IOI'.flall!! lo! hti KUFFfJUClS wm lkn
Ileer :Jen:ais n:nnOD f.:N lI'ordl arm JJI!I/{(Iircn !'i}lU!t'JI
dell

TJi:LEGUFIR. De .tooDler der Telegraaf. maat8chappij
,ertrekt morgen ochtend vaD Penang naar nab~i.f(Yn
ten 8 ure.
W IJ M.l K&"lI{ ON~E:N L'EZBllS Ol'MEBB:Z.U.M, dat door
ongesteldboid fan Mr. C.llen, de aangekondigda voor.
stolling de r Troupe Fram;rn'stJ d' Opef'tttt heden "Yond,
!lem voortgang ••1 hebben, m.ar uitgesteld i. tot a. s.
])rllldl'l'rlag ((f Ona.

Met genoegen zien wij bet de but van 1.f/11f.t: Sisson
op dien avond te gellloet io : Lea PaDtin. de Violette.

• .'

VRaNI""N dBt dc •• cretariB fan bet departe.
vall fioantien J de beer ,an Olden, komende
maond met verlof naar Nederland gaat. In OUD plaata
••1 bonoemd worden de referendari. \'8n het Departemed, Pannekoek.
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DlHn~! er & Co.
PUrvIS & CO .

Bu.uw T.rO.lN znl - J. F.

morgen en overmorgen, bij gelegenbeid r&n zijne vecjarillg, luisterijke feest.en geven, waarsan fliblJ.leuze "

nU\:l.nden.

:~:m;~e~u:~i ;:~i7(J:to~:~cb ~~ i.::::~~¥!d ~:~lif~;:'\o~~n~{~:::

IJudmg liUW llnnu, tlJ.:tus hl'eeJ~n ltlltCllant cer :trtillerie vaG het
Necler!andsch.-IIld.iseh leger, gebol'en te B lliijn ( Prniw!D.), bij
.Ie 'f\""1!(
van
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isch J egcr~ algemeen
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Leeuwen & Co.
fun H I)UteD, Sf:; nun &. Co.
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kla~se bij h.et biu.Ilenland£ch bestrltlr 0[1 d" bezitti D.~l'n. bn.iten l a("a

en l.IlUl ura.. vcrleDgd ~oor den

Gemiddeldo prija late kw.liteit j 49,7;J.
..

Besluite n en Benoemi ngen.
!leu~lini!tcr
i:.
n~r

]]oor
Van Kulonien
bet .erlof
Nederlrllll,
"erleend:laD. den amb t ~naar G. N. BUIJO, la.'lht kOll!ro!e ur der ee
rne

•

.
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L:l.

tekom J ale ZlCh wede ann de InudlDgapbats b~vulld ~ll,
nlet hndden gezwegen, doen meer doordrongen waren
geweeet van den ernst van bet oDu-enbEk . . . Zelfs
de l~tBte grr e t a~n do ~ertrekken(ldo offi ier~ll , lJ~ panl·
de zlch btJ de a~llterbllJvend en tot cen ollh.1ee! saInt.
- M en Bc h.rijfti on e uit Siboga dat de c ho ~ era in
ergs mate beerschende is fa Natal.
PADA.NG 7 80 ~eptcmber. D e koffieveiling gehouden
op den aOeten Septemberl heeft het yol gcDde relnltaat
opgeie,-erd.

loden oijn.

MAJOOB DER CH1N.EZKN

_

weder ' daarelitegen
zeer gunatig, vo"r 'de operatien.
Het nienw he.et terrein , is zandachtig, en ' Bchgnt
Zeer ge"end. De gezundbeids,toeetand eli de geeet de.
troapen laten 'niets te ,' wen •• hen ' over.
De la.tste, borigte.n door .pi<>nuen ing.wonnen,
vermelden ,nnzienlijke verliez.n v~n den vijand. D...e
,ou o. a. bij Lamnjong 97 dooden en c.o. 50 gewon.
den gekregen bebben.
Habib'. bulptroepen zo,llden grooteDdeel. nair bun
w·oonpl.at.en zijn teruggekeerd en Toekoe.Paija nog
slechts door e· c. 100 man .ergezold zgn.
Die beiigten 'ijn nog niet door andere beve.tigd.
Opmerkelijk is het ev.. owel, dot de vijand die in bet
begin van dezen veldtogt ZOo wei in de Z O..linle al.
in de XXVI moekim. ZDO talrijk togenover one Btond, .
na dien tijd geen belangrijken togenotand heeft geho.
den. Onze bivak. worden Blechls weinig verontrnst.
In de I V moekilO" beefo zion ,olgeoe barigt een
paor dngen eon vijandelijke troep van c. c. 50 man
onJer zekoren Toekoe·Nja -L.b van Tje-Alang (XXlI

moekiwl) opgo boudan. E on bewoner der !Doekitu
tDch werd door hem vormoord. Sedert zijn .ij verjaagd door eene patrouille, altba!lB it! niets maar vaD
hen verDomf n.
Binnen onze linien bleef het over het algemeen
ru.tig.
Aileen werd in den naeht fan 12 op 13 September
jt. de wicnt bij de koekr•• 1 te Geljiel door eeniga
Atjebers overrallen.
Eon Atjeher, die daarbij net levan rerloor, werl!
hcrkend. alB afkonlBtig van Lalllsgn nit de XXIV
moe kims, Volgens Dflder borigt behooren de aanval:
ler8 tot de bend. vau Toekoe.Nja-Lah van l 'je Alang
wanr , au bierbJvcn is gewng gemaakt,
De uitvoe r van rij.t van Ol ea-Loh naar de IV
DlDekim. i. in dell laalsten lijd hel.ng'ijk toegenomen.
Maatregelen tijn daarOlll geuomen om dien handel
te controlerell en c, q. den uitvoer daarnm nQ,lr den
vijand te bel etten,

~:ldg' eli~~fi;::.n ~~t~e~ ;ttee:!~~e:-:1 :vcehr~~~d\"~o: b:~~,

DIO hY ...·COllRL'T fJ.X VBIJn.la II OOTOB21l, beut
eellO nOlllinati evd opgare der oflicicren ouderofficie1
r d Q ell aold~teo . die .gedureode de krijgaverrig
tingen
tagen het nJk van AtJeb go.neufold , gewood en o'.r.

Dx

I

troop Behapen in een kiet opsloo, bea' e md naa!' Atjeh
va or het Danaidenvat" dat Holland'. wijaheit! daar he·
laall te laat.! ont.dekt heeft, Hen oIlbewuetc o\'ertuiging, een - om zoo to nn~nl.en - alles beheeraohend
instiokt al. of Aljen nim'1ler tononder zo"de kuonen
gobracbt wonl.n, verl.ngt het vertrekken n •• r .A tjeh
tot bot geb~orz.men aan een be :el of tot andere par·
sounlijke om8tandigboden. Ln8t om den hsrdnekkigen
vijand ook canS [link onde r de oogen be tieD ; geeBtdr i ft
- opgewekt door de overtuigiDg dat onze oorlog tegs n
Atjeb n :et is Qo: zi nnig, onrecbtvQardi g on m ~t oterijIiog
begonnen - wij zulIen niet beweren d:1t zij in het
Indiach. leger vruebt.oos gezocbL ,,"ordt, doch wi\! d.t
zij fiiet i~ de algemeene stemming. ni et de beziende
kraeht die wonderen tot stand brengt. a ot ia te ho·
pen dat het vanndel die all,. doordringend e ovortui·
ging zo:> nie t ver8tikk~, jan tach ond erge ~c bikt make
attu de eer van dien eta.nduard. Daaraan zou het
auohtige wOlJrd zeat' dieDBtbll&r kunnen gemaakt war·
den. Een be moedigonda toeep:a.'IK, ean \\' 00:':1 op zij n
pas, mic!8en gewoonlijk. hUll uitwerking niet en bere:..
ken h,et doel beter. dan .~\le ~xtraoorl.m:n en t er .... 0- "

Franaebe M.n vi. Batavia en 8ingaporo.
In de maandOotob .r d..n IS en 80.
• November den 13 en 27.
• Deoember den 11 en 15.
Hot Ilur fan .luiting ie steeds de. nalOiddago to 5 nre.
Intu••ohen wordt aan belangbebbenden vrij gelaten,
ook op andere dogon bunne briefe n aAn bet postk.ntoor te doen bezorgen. De doorzending beeft stoede
plaats per eerot'ertrekke nde poat.

wen t

Ingezon den.

I

n.

Samal 'ang.

gaat.
Het I.lamiame .al dan oak nag wei eeuwen bestean, de godBdienetige en ,edelijke hervorming der
voiken wordt niet met 8toom verkregen. Maar, een·
lIlasl aaogev8ngeD, staab zij niet stil en gaat immer
voorwaarte; met hoeveel bezwaren oij hebbe te kampen, welk een langen atrijd het koaten mage, in 't
eitld i8 haar de frege veuekerd.
Eeuwen san eeuwen kunnen verloopen, foordat aL
(lie volken - ruim oen tiende van het menoehdom de alaafsche boeien .. n ,en vrijheid een ontwikkeling
doodenden godsdienst verbreken. Tach zal, wanneer
eenmaal de stef der christelijke beacbaving uit de
w6literkimme verrijat en, wat Troeger Tan bet O osten
uitging, in dubbele mate door bet WeBten en terug·
gegoveu, een nieuw Licht ove r Az.ie 8cbijnen en de
glans van het kru i. dien der h.lve m.an gebeel doen
verbleeken. Dan zullen bij R indoe en Muzelman pa·

~:;,:n::. e:~~~~ts~:db·:o~ijJ ~~1,Ui~:a~~e~~~~~~ 1Ito~:de~~e~::wew:::::f:nieb

en ,bij ~et b.sluit , van 8 Jannari] 1875 no. 1
(Staateblad no. ·2), g.... ijzigd. tari . f DO. as, beboorende bij het ,algem ,en reglEiment van lidminiBtratie voor de landmagt iD N.derlaodsoh ·lndie
wordt opgenomen: bet garnizoen Groot.Atjeb.
Deze bop.ling wordt gerekend in werking te zijn
getr.den op 1 Oktoba. 187S.
(J. C.)
PADANG, 27 September. Eergisteren morgen werd
aaD eon, in de vorige week van Padllng Pandjang aan·
gekomen, kompl gnie Eur. en Inl. militairen en bo.temd naar Atjeb, met de muzi.k van het l5de BalD.
un bet hoofJ, tot de Moear. uitgeleide gedasn.
Het emb.rkement h.d eVen al. gewoDnlijl< met de
grootBto orde plaate. fret komIn.udo 0\.'" de troep
werd opgedragcn a.n den mojoor de. inf. Du P OD ,
d,i. eindeliji< de Atjebsche expedit:e oDk eeas .al medemaken.
Noemden wij het emberkoment .ordelijk", hot had
ocbter pleat. ,0Dder eenig. opgewoktbeid. .onder ee·
nige ge.st!!rift. Het bad or l . 01 veel vnD , .1. of men een

op~nb:lr~ Wt!rkell
G. >:l, n O\' cncl.dt. en aan deD. ._~l.lnutl:~n~r W,
h. L, hnf;, laal st ii:ontr ulcu r cler h';c!:tie khs~e blJ het bin nenlan(lioch Le£tuLlr op de bc~i tlin.;en baiten Jav« en )fac1ul'a.

s.!.

1I }~cn'oIJ ttit ',; 100na~ Ilien.i~,:;;·~~~;\Gb~~:Ol1tl
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Dat men in eene &ociete it (een beBioten gezelechapt
WI\Sl'Vall de toagan g vol genfJ 'b reglehlent door
ballotage
verkregen wordt) per ,f{' onderofficiere n niet ale itd Bon-

neelOt iB zeer beg,ijpolij', verklahrba .. en duidelijl<.
Maar dat men aan onderoflicrierel l YERDIEDT om een
KOFFIJllliIS, (eone puhlielt'r reatauratio) binnen te gaan,
en ~ich daar te relilaureren of uit te rusten onder
' t gebru:k van ee D glBS bier of een borreItje eTen alfJ
een burger, een ambtenaar of tel fa ala de If ommandanten van leger en VBn 'rioot, dat i8 alweder eene
ilIuolntie van de kleingeeotigheid yaH 't Hallemanne .
tjeopubliok (~), eene kleinge •• tigheid die 10 mee< te
taken is, omdat men in India in algemeenen zin ge ..
sproken, Iief,t afol,and doet van de bekrompenheid van
levensopvattin g, die OIlze bra"8 broedercn in It dier..
baar voderland kenruerkt.
Onder koren io h f, - ee, ownrt scba.p ia bij
elke kudde Bchapen. - Er zullon due ook onder 't
onuerofficieren - corpe van bet N.d. Ind. leger wei
individuen zijn, op wien wat Ian te merken valt,
eveD goed alB op .onmogelijke" reaidenten
of &1!I8i8teul-retudcnte n enz, CD:;.
l'Iaar wI.rom moet men leder die onderofficiel' ie,
onverdiend een Bing in 't aangezicbt gaTen en eene

• ernederende holeediging aandoin, terwijl de beleedig.
de bniten otaot, buiten magt i. om die beleediging Ie
reci procere n,

Het K.der is de kracht T~n 't leger - ieder offi·
r:ier ,al : dat erkennen! Degelijke, flinke officieren
"ullen r onduit erkennen, dati de posit ie van een onuerr)fficier in Ned. Ind. ;ile ~r dan ellellrlig 111, niatte..
genetae.nde er zoe veel cl ementen bij It corps zij,
din lliet. genoeg in waarde kunnen gebouden worden)
En daarom hadde men beter gcdaan, met te wachtell tot dat or •• " I"irii"!1 hestond om den toogang t"t
een KOFF I.rnUIS Ban onderofficiere u te verbicden, dan
nog r66r de opening VAn bedoolde restauratie aan 't
De1:e uitBprRtlk zijn de eigen wDorden van hi 168
Blessingt-on en t oc h,
a!' oet plaahen van ean nieu,
wen klemtooD, gebeurt het iuist dat zij zi ch zelve

no

l<lgensproken,

, G~ meent het, buiten eanigen twijfeI zoer goedbartis,J
J
maar ik ben ar in bet gaLeel . niet zeker van Qat het

geene verkeerd begrepeno vriendelijkheid is?"
,Dat w~t geene veikaerd begrepene vriendclijkbei( l is?"
, Wat zijt gij van morgen ijas.lijk "tom van begrip,
St. Jobn!"
.Dat ben ik ailijd op 'nlke ongelegen uren; de
vlam van den avond wDrdt er tDe gevorderd am d.

toortf! van mijn yershmd san t e eteken. Wees ~acbt
voor lDijDe It'l\'akhcdeu en verk.laar u: ik: ben een eD

al aandacht. "
11 \Vat itt meeu i8 duukt mij, duidelijk
1
genoeg," werpt
oij met d ome8'lWbtig~ , niendelijke 'arbittering terug.
IIZO? g ij het meiaje in hare oorapronkelijk e onbeduidendhaid gelateu h.d;, <ou all." seer wei geweeot aijn; maar
om opgenomen te worden cn weder nodergelegd - H
,·Al. eene heere kastanjel '·
~ ~oeJ! om 0vzonoruen to worden en wedt'T nader·
gelegd is nUllwelijke Eangenaam."
• Naauwelijks."
rJ En wanneer gij baar Dederlegt_1)
• LetterlY' ~n figllurlijk? - np den steeuen vloe"
"r buiten bet licbt mijter gunlt,"
, W anne.l' gij bur nedorlegt" (bot veraoblendo Olli

oDder\, llldu~,

I

Bh~

.."ne eXQwens, lll,!:t uitwnder ing van die der onder..
moge
1'.8 dlJ 'tele m
... te p Uo lDoen. d Ie
wtJzeressen,_ welke. 111 be810ten zittiDg worden afgeno - I
andrrell, masl' wet geDo~g m et llndd eleu en .rol oar.
ding geif:lpendell, helll>:;n tl Q,llgewend; ¥erh rUlk fan!

men, gAsohleden III hat openl:aar, -. teu OVOl'stBan va n
d o plaabJOlijilc s~hoolkolUmi~ sie; l.ij wordeu ufg eooIlloc-

d oor ~ene korumlBil eVan dcakundigen. l:e noemd door
den dlrecteur} bdQ.st met dl' zDkon VdoD het onderwija
op ~ ~ o:)rdr.gt van de 8cb:)ol~o lluni88ie, I!S iDgewonuen

I

~:~c:~;:k~;o~i~e:",l ,~~~e~~o=!~ ~rroOz~chlll~~irg::e~d

adYle. van don betrokken lo.pectour, son wien de

lei~~! ~~r~c~:!r~x:e~:~ ~:~d~eo~~~~:a~~aUdUhet onder.
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Aan eon rapport ran den Milicairen teveue Oi-!
::u
J

:!e'de

.De in8pec~eur en de deakund igen nemeo deel ann
de beraadillagtng en der 8cboolkoullniusio Q,ls atemgera(T4
!i!::dl:d:::li!:.~,Wijl
van etOlnmell t!er8I;g~
"De dirccteur.
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ruet de ztl ken vall het onde r-
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moet zijn.

D en 19den w.~.d Tjnrlc zG ud.~r t egenebmd gen:' men ,
en den 20sten t: ~[8Lg t\\ et g€'r!I]g~n tfLgCI,~tD.nJ :.r__'~~::t, i
Behall'e Immnjong! l oDgnb__ ~Dord ell L !lnml'D).. ZlJD. i
oak Pa'kan .Kro ell ~ -~rJ oet Cll :SHan g, bez.?t, t erwgl 58 t
'ljadb' eOll kaUlp ~ me tlh wordt Ol)gerlgt \'oor can moLl e l ,

Is GOED GIVOJl'DEX en ,·eretaa.u:
.Berdteiijk: ~a verb&!ld m e.t d) oprigting. vD i er oade r l;}. goc dlle urlDg des Koulllga \'Il» eljll garnizoensbat _lHen Vall Groot-Atjeb, JDgevolge art, 1 "au bet
he.luit van 2" Junij l Si6 10. U, _ evoneen' onder
nadere goedkeuring de. KaDing. te bel alen ole voigt:
I.
Onder_ de g.ruuoanen tIer eerste katego~ie, \'e rmeld III de eerste ruhd !3k "811 dell B~au.t, ,,·oor ..

I

b.t ,illon.
rfU3B chcn 1'jude en KOBi\h:.-G igi eng tal con l'vill'

llluuicl\ti~p·Jst

lSPe: :~;:::t5o~~:~:jt~g~'~~a~:u r~;~nH l~~~n 8ot:~ r~~~ II
worden opgeri.;t ,

,t..'ll lild

\.~ll

houfddjaha,

\'~~t~~~f,~g·legi (regent~

~{~¥:.~~~~~;,~t~E;i~~:~i~~ I[~t~~g::?U~i~£;~;;N:~I:§I~

01' ,Ie .too,ni. Ie letten) WeI, W 3t d~? ?" rtegt bij, terwijt hij de courant
neue r l~~t en ~\)n gelaat, d'lt van zekers eerl ijke zelf.
vetacbttDg gloeH" naar laar t Jekeert ,Door .mij
llsdl:rg&legJ te worden!
"lit cne ontzoettende r8mp !
Tot un toa, Conni~! heeft uwe EeXe t f n mijnen opzigte
meer 'fan den bedru\"enden dan van d t' n l ijdenden Yorm
ra.n het werhvoord a-nederleggen H gebruik ge1ll8akt."
, Ootin r' zegt ~i.j verachtelijlr t .dat is de hOOt'DlOed
(iie netlerigheid naii''1 pt. Natuurlijlr, zoovole attenties
t/

"r

~:::l::~n!: ;::o:~~:r~r:~do~~~h(::l~:nFe~~o!8:: z~::

i de ~,Wpd~:U a~;t~~~ ~bFPc slDeri~r'

z~gt

de bulev.der
c nnkllwen - hem t e ~ien 8 r.nk'H! e n in zijn kaaI, rer- I. 7.~l'
r nors;~h . Is t om noo~t in der.t! kilomer op eefl !g uur
f!chote"l buie m et mouwen , waardoor hij zij i!e bnge I'
,' au du~ of nacht- "f ik v-ind u, frou wen, nan bet th~d
armen sltijd to n~ , schijnt geetoken to neb ben en in
drinkeIi! Waarom t el' W'ere.ld kunt gij . els gij doratig
J
zij r:. e gelap te,. In:'A,kendo NBUiBll.!lchc l~arzen ! Verbeeld j r:ijr,
ge cn bier of W'ater drink D, inp13~t~ :I~n owe
11 St. John, III dlC In.!lrze n Dnar bmDen etappE'nde ! l iu g-~
..... ancen me t s l d!tot spoelsel tc \' e r~Helen ~

01. gij aan baor vork"';ot, . ijn wei in staat hot hoofd
van een meisj d- in U~ "'ar to brengen, unt t ot nu to e

waarechijnlijk geene vleijenderoplotrondh·den ont,angen
heeft dan die Van den een of an !eren Welscben oao. n
kooper en W&Dtie? r gij bur nederlegt _"
• Wann .. r ik baar noderleg," herhaalt bij ongeduldig, door bet onder"erp en door d. herhalin T van den
'ra!zln '~rmoeidJ . zalsij daardoor niet slecbte"r .-orden
dan 11j WAIl TO (\r d.t ongeluk hur o\'erkwAlD."
Zoo ligt Kother dag.lijke in luije terredenheid op
de oofa, naar den tuim ell nRAr de fontein uitkijkende, w.ar Tier bronzen d.;,lpbijn"'n aanhoudend stroomen
Tan aebuim in het b••C.t.zomerlicbt uitepniteo. Zij
v.rdiept z!eb in d. laal.te gediehteD van Owen Me.
redi~h, glum tUBoebeD do krakende, onopgeoneden
bllUlen ,an nieuws magacijaen of no,eilen en Btaa.:t
,,,ori<!urend n~ bet uur ,oor bet dire, wanneer St.
J"hn 'lID lijn dagolijtlob , .... lI1W of .ijne betigh~id

11

doodell ell 17 gew(lnde-n.
, INJ. .AN DSuH BE~l UUR .
De vij:md liet (len -:lOta1 Joouell op het slag- reM J
1'v7.<l E!OL"I):
ne itte r, en r edo Ol' buvemlien 13 stukkon g(!scbu t.
I

B} de nedaebte olleen loopt hoar e.ne killo hniyering'

lar. rrs a~n rug St , J oh n is geen fat wei is "·.ar, 1l1&af
kle~deren van een sb.ds-kleedci'Dla.k-er ziju e¥en zoo
pued e ene zaak \'.n het hOQgettJ, be lang yoor hem als
~en m ea en 'fork om cr ziju midd~gma:tl made te gebroik.{lu of €Em b?d om er op te 11ggen,
D~:i .namiddage "an den zelfd e-ll dag waarop de bo ..
'fi'B vel'm~lde kOl'te zamen@p!"llsk pl &~t8
had, treden
St, John en zijn ¥ader, uit ,'erschillende windatreken
"an het komf'a~ Zflm~ n loopends, bijna op !:let telfu.e
o ~genblik de bi: liotheek binnen_ Twoo kauariekl onrige

~~;~S:U~~d~::d~~~:::e;t.h~~t:n t~::c ~o!te~~~~~~.~

I

"Bij deZ2 b.leefde to.spunk onhta.t or 8til.wij~el\ '.

• Ollce't net g2-':Jee-!e ge7.ebcb.s. p. Sir T ho:ll:l3
bre.ngt Ulees·
" tat s t ilzwijgen JU ~t r;ic h; hij is ziclt hlll f b('w~st dat
) de iStemm~:l bij Eljn b in ueut·[ed~n ond.e:rdrukt 1rorden,
bet gelt:ch bete ugei d en dit dient om. he m nog meer

I

t~ ,·ert.JOTaE'r. ,
>!Gij bi i.~ ~h!U godgall'3c he lijk~ n l.l:lg m~t uwe 'kniet!b
{ ia het ,"uur i n h.i chtdig te kllm ers)" rerrLltgt hij met
t z:lrre luide-. d teii!~nd~ stem~ I en b':derfr G. we Bpij's n>r
t;ri!lg m et b3lrk~n beete th~e e:l d!l.u zijt gij ?r ver~
i baaed oye r blefkh~id 01:' uwe wanga:o. t-e hebben ~ in ..
} r.:l:l'"J:D~~n 1 lies en rozen~ zoo als u~a. grQotmQedert

,t

i

LOCh. t AB om, zijn bruine bate 1S in een Deglig ~ ga· ,
d,'.oht. bij mannen ....n wehoegelijk alB d. lo.gr~. !.
u i)i~ na.tu .. keurigheid, .... rmede hUD boomeD g,,&o~ld
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pBlijk Ilevormde inannen m••kten gebruik ~an den ; gegevell,
waataan niemand tot dn.... badgedaoht .,
vo, o,rw
, ~tg.ng de. chemie ,ell Pb>:~,ic, a. van
D. oor.~!(,U~~,.lijk. ontdeklrer. grogan
, e,r DOO,gilG ninig
en werktuigen ,an ~le mogehJke ~akkende toe.t~llen
nllye .. ·
~ede om. Zy I.braven 0.2 tot hoog.ten8 0.5
' gram,
heid en knnet, en dlentenge.olg e zlet bet matenaal
.n .100 gram ""ter opgeloet, geduronde 24 uren. un
der chirurgi. er ' uit aleof bet , nit een technologisoh
bunne patient.n ,oor., Traube ecbter wendde bet
museum kwam. Het telt gips, waterglast verlichtinga·
tegen gewricbtarhea matiek au en sobreeC Eijne patien..
toeatelle'n van de meellt niteerilooptlnd

llcrvol. oJ. lid. A. von V.I.... ond... denkl>.tuiging
1.C;1I1 als .z:oodanig beWOZClD dienaten.
BENOEMD:
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Departe Ulent der Ma"ine

Door den

Oh~~o:~;m; V~jch:~~~no~~enmi!~e~:; Sl~~ht~e~o!~a~~;e~~

de

IIl~ell1eClle

zelf. kUDU8n nagaan dlt .ou de personen die gocblo.
rofol'miaeerd werden, zekel' perecntmge zander £eoigo
bekende aauleiding "aD hartverlammin g bezw&ek.
b.i~~e:;: t ::: :tl~:~db:k::d d~;:j~e~d~e~·::~oh~
roform han te wenden zander de ollnrmgename inade.
ming ell zonder d. v.r.tikkellde d.mpen, en h' t dan

D .·rwin.
Eng. 3 m. ecbip Orphen. gez. Gl •••, van New
Zeeland.
Eng. Bchoen. Carolina ge •. Hengel, .on Singapore .
V,rtrokken 8cbopen .
Eng . stoom Pinang gez. Bedlij, na~r Singa: ore.

iu kloino hoereelbeden, die nauwkeurig voor i.der

:~:~~:dd:~~d~~c:o:!~n~::~~~~rt; ~~e;:e~::~ !~ft~

tr$ en Heren" met e ch tg, en kinderen, Tuts met
echtg., LUffman, Ungerer me~ echtg., benevene Z. M,
t roepon en bannelingen,
Op den 2gen Sept.} \·an 13ala.via, per etoJmer Am·
b oino, gezagv. Soewr3: lIfr. v_ gez. Czurdl}, d~ beeren
Va.n Drie8sen, Vau Cantwijk met echtg. 00 kindercn
1
Donselaar, lUil. opz, OOBterhuis met cehtg. ell id. Bl oID,
4 eur. ondcroff., 9() eur, e n 4 inl. milltairdll, 1 polieiedicDQ,sr, 13 bAnnelinge u 3 iu!. vroUWen met 1 kind,
1 Inlander, S Chinezen 0 0 1 chiu. \-rouw.
Vert r <:I It ken P a ~ 5 ~ g i c r B.
Op den 28en Sept" naar BJ.tavia, per SbJomer
Vice Admiraal Fa.bi\l~, gezagv4 RQt'stce: 1 eur. onder· oft'., 3 eur. eu 2 inL militaircn, 2 vrouweu lnet 1
kind, [) ver"ordealuen en 1 policiedienaar ,
01' den 2gen Set'~., nur Atjeh, per .'. Sinduro.
gezag •. Berghuis: ka pt. )). WIlde, >I. M. troepen en
bospitaal personeel.
J

Nieuwe vOl'deringen del' geneeskunde.
(Naar Dr. E. LEW,,)
M ot walk een iudrukwt:!kkende z~kerh"idJ ll ue prat
::: t~ ::ij::: !~':::' ~·';;:'I i:~::'''i.l. : "':'0 g'·41,.'l,=,.b~H:'lL· ~tH' I) wil3 tWUOO
l

zijne middelen voo!"! Geen plantje, gtlen zudje, of
het wa~ rrfoor iets goed;" goede zi . .deu geloofdeu fro '

melijk, d.t de gon,ebe natuur er eigcnlijk maar waa

om de zieka menscben vsn hun lalrijko kwalen to
genezen,
Daar kWA1ll een gcbeele omwenhling in de wijze
van beacbouwen, en het geloof tl(Ul de geneeekracbti ge
werking der potje8 en p:lllnetje6 krceg een gevoeligen
deuk. Het Will ('cn neeeelijka tocehnd, de geTaren
zoo goed to kennell , maar tevens to weten dat men
niet in staat WftB mtddslen te vCT6ch:dldD om de jam·
merlijke ziekten dtr menscbbeid met gQed gel'olg te

bestrijden. Blken stop voorwaart, dien de gene.,kuude
deed. WM een dolks!:eek voor den eerlijken p actieus,

die den ziska hulp wilde brengen, maar al ttid opnieuw
hoorde herhals n, d,t tijne geneesUliddel en niet schon·

ke~:e~t d~:n v;~e;:: ~~~:a~~~e'het

gewicht van den
indoed der leven,wij •• yon den .i."e, maar lucbt,
watw r, voedsel kunoen toeh niet op een recept gc~
ochro"on worden, en het groote pUbliek bekomwert
zich al heel wein'g oJm de geneeskundig e tbeorj~o;
het wit geneelmiddele n, en weI zulke die zoo gauw

mogelijk, liefet oogenblikkelijk, de gefOlgell VAn jaren·
Illng gepleegde zonden, tegen een fcretandige zorg

foor de g.zvcdbeid zouden go.dmaken.
Met de,e wenscben der patroons van de geuec8heeron mo.st zooHel mogelijk rekoning gebonden
worden. Langzamerhand ont-tonden, ondonka do vernietigende eritiak der genee,heeren, rle lueblbad
inricbtingeo, de behandelingen met ... kr, e1ectriL"it-cit,
de natuurlijke genee.methoden, de bomoiipatbie, en

;:1 e~Jrd!"rD~~~!~:te'me:~bv::eg:a':t b~in::'~;::

Verkoop van 100 Idsten
groote en Wagen k•• rsen, en 50 kiaten roode Klar.
Ion
1762
G. A. WERMUTH.

Donde rdag 12 dezer

be~end

Verkoop van ee.e groote partij Bloempotten, Wijn en
Watergla.en, blauwe en groene Vingerglazen, Olio
on Azijn en Zuur Zetjea, Lepels en Vorkeu, T.relme.·
Ben en vele andere goederon meer.
1763
G. .4. WERMUTH.

Bond erdag

Oonder dag t 2 (lezer
zuUen andermllal
worden

ten.ehappolijk al. dit i.. zoo reclnme·.chtig

1759

WI.

d.

schi p Maggie Dixon van
Bai-arim.

AIgoa-bsa:;

z.iet waartoe dit middel eigenlijk goed i., alleeu dot
bet een bijzonder goed tweetmiddel i. en direct op
~weetklieren werkt, zplfe iu kleine hooToelheid,
lepelsgewij, en koud ingenomen. Dat doet geen an·

beiden

I

::dba~t6~r\'~:t d:!~e,e~o~:ce:'n~;n g:e: !~Jd~~r:::e~~e~'J

en dit middel ,oI.lrekt Diet scbadelij~ workt.
nen £eer h c il zI\8lU goncB!lruiddl.'1 dankt. men aan
den ondertoek!ier rnden Bjfon Reicbenbach, dell groo·

~~:g \:~::~~t:rgO:~l

m;::cb ~~~:c~:~~e~en:~~t~ I~ij

ontdekte dat uit de 8IDerig •• kwalijk riekende toer eene
reekll prepsraten te tre kkon was, wtalku reed" ill chao
miBch opzicut merkwl\ard.. g ZUD.

Men heeft er op velerlei wljzen partij Van bet rok~
ken. l\Iet VDste en vlueh tige teer-olien worden WI)ningen verlicht· (,D de wia1en der lI!,oor'Cf ~~~~O!Hl ~I" "Uleerd, iUtlC b.:l-udne maken wij Ollze kleederoo schoon,
anilinD senenkt de schoo-nate kleuren Ball de kleederan
der dames, Met hetgeen na do tcerdiatilla.tie over
blijft (o.pLalt) beleggen wij on.e straten, badekken er
onze daken made, t:e:f" de drukinkt ia uit teerproduc.
ten gewonuen.
Een andertl epruit van de teer, het carbolzuur heeft
J
onberekenbsN dieositm beweZiD. Het zou overtollig
ziju to herinnere:l aau do desinfe cteerende, bedel'fwerendo werking van dit Zllur. Men gebruikt hot oak
wel bij t'erbauden "an wondeD) niet omdnt het gelle
Zou zou dat dod h et evenm~n a18 oenig ander Vfr·
bandmiddel - maar W'Cg-CDiJ -zijn bederfwerend e kracht.
N"dat men het op olle mo gelij~e wijzen op met den
t.ieke in betrekkiug stuando zQken had toegep R.st, dacht
mon er aver de werking ap den mens(!.h l.elf na te
gaan.
al

D6~U~~;:o:~~~ ~;'dee: :~e:ilbi!::n~~:k~~,u~~g:ii~e::~

&angenaam sm.~ende, kwalijk rickende middel in teo
nemen.

Toen kwam all een reddende engel de

o~td ekki ng

VaD het Salicyl:uur, eigcnlijk al echte oubohuur
in
een vorm l die u.cbtei' en meer Toor het menscbolijit

lich.am geschikt i8.

Jammer gonoeg heeft men dit

goedc middcl op eV'cn on han dige wijze nft.n gekondi gd

lIe de condurall,'(o. aet Wa. lotterlijk overal goei
foor, en di~ beeft het vertrou ..on bed.nkolij~ geachokt.
De gereedgemaak t. pr.parateu verdi"uen hot minete
vertrQuw~n, omdat ze mocstal ,.Ieohlo weinig cf
geon
SaEcyl'liur b.ratten. Werkelijke salicyimoud8IJoel8eIs,
verssnigd met alk:ohol glycerine) of pbOBphonure
natron, door andere ,Iechle een zeer klein deel "an
J

cbloorzure kalk.
BD behar:deEng ...u wonden, leYert het .alioylsnur
geen bij<' ndere ,oordeelen bOTen carbolzuur op. D.
fO(\!'lt$ud era .kollen het

by .intermitteeren de

koartsen

van het factuur,

v81lrtuig

van het recberche.

t~

Petroleum kooktoestellen.
1761

VASl'GESTE LD; het tarief tot regaling der 8cba·
delooBstelling ,'"oor europeauen en inlanders dis al!
ge' uigen worden opgeroepen .
VERLEEND : een tweej-rig verIor naar N·.derlaud aun den A,si.tent-R •• ident Voet.
INGETROK KEN: de benoeming tot president
van den RAId van JU8titi. te Banda ,an lI1r. Haven·
ga Oort.-ijn en in dien. (olaats benoemd Mr. Burger
BENO BlIID: tot Ii" in den Raod ran J u.titie te
Amboina Hs-venga Oor~wijn; tot aes istent resident van
Benkoelen Meijer, tot boekbouder bij .de in· en ui~.

S.marang Dabunij Demauregnault.
VERLBESD .en tweej .. ig vedof naar Nederland
ann den kapitein Oosthout.
GEPfu~SIONEERD de kapitein. Hogerlinden
en
Hogerwaard.

A.TJEU 7 DEZEll.
1, 2, 3, October doorgewerkt aan de versterking
Rodioe ell het oponkappen r~n het terrein, de bezet·
t ing te Radjoe &augekomen eu de po.t bozet.
Hoogst ongu.nstig weder~ rcIa zieken, de omliggt)n

I

9

de aa'WA 's gebeel onder water.
=.&: October. Noordooeterli nie be\;e8~igd
tot Gig i!.'ng
en met d~ agerende t-r(;open D&at Kotta· Radjs ternggekeerd, rerder opertren is '{o]elagen onmo,;elijk.
De A.s8isteot Resident 'fan Pedir hior aang ckamen
met l\)ekoe lnall van Gigieng en \'ertrekken he den.

De lladj. vao Gigieng ia in .ijn land terllggekecrd.
D. gezondneid i. op de noordkuot be ..edigend; het
cholen hospita.l i. ledig. doeh veel koort.lijdero en
buikzicken, de gakwet.ten maken het naar om.tandig.
he 'en weI.
Internationaa l telograaf cOD'fentie Pertereburg gelllo·
ten, Ilfgekotld;gd.

~~~"!!!!!~~~""'!'!!~"!"!!"'!""!!!!!!!!!!!~~~
Aangesl agen Vend'u ti8n.

W oon.dag 11 October In het loosal fan en door

A. M eijer Voor reiening yau D ...rrepaal en Co. v.~n
houtweilron n~bij hat Spoor\\'egi5tutlOu door P. BUIJ8

cn Van onuitgeloste pandgoederen te Pl\dlllll!lran door
den paudhooder Tt;eng Tik Goat.Donderd.g 12 October Va" onuitgeioBte p,ndgoe
deren te red.re..sn de or de" p.ndhouder Ton Kam·
Ag08SD en Iu hot loc..l van en door G. A. Werwut,b,

G. A. WERMUTH.

!uIleu

S 0 E S Jlf AN

9'

Co.

op Vendutieteg en 2% VelJ du·Salaris verkoopeu.

60 Pruchtvolle Mnca;;sarsche paarden
allen hoven de ma~t en ge!lchikt voor Zware di enat De
~ pnarden zijn bier aa.ngebragb per Bark Babool·
Hair gezsgn)erder Sech Salim Bin Oen,
1765
SOES~lAN en Co.

MACELANC,
VENDU 'l'IE ten huize

van .len heel' VAllKE VI8SER ,
op Maandag en Dinedag IG en 17 O.tober e. k.
De \'endumeeat-er,

1767

J . A.. van HAMEL.

TABAK.

,'Vordt gevr.sgd om t er8tond in dien.t te tr.den.
;iemand g.ondig be'end met kappen op tijpboid.

rr drooging, broeijing en 80rteering 'fan Tabak: en Ysr~ der e afwerking ge ·' chikt yaor do Europee6clle
markt;
lI' Trac tement v-oorloopig f 150 's maands met pro·
, centen en on der foorlllt8,arden ns goede afwarking van
.dezen oog.t (dat uit den ve,koop zal moetec blijkon)

. d e ~!pheel€' nrlmini ~ t.r·qt:ip n ll ~t:o,.

. , .. ~ ,? " "" '? :' ::' ~ :::: ~::- ::::::: :.

I belJ-aliogen. Met ororl cggiog
van Certificaten 'tan be"kwaa.mheid verroege men zich on der L ett. P. B .
• Bnre.u ,S.marang.ch e Courant.
(1'741)

GEILLU STREER DEWER KEN
V.l.N

JULES VERNE .

Le Puys des lrlourrur~i!: ,
Une , rille flottante.
l' lie mijBterieulio.
Le Chancellor.
Aventura. du Oapitaine Hltteras.
Les enfanh du capitaine Graut.

A! deze werken babben in den laatsten tijd
veel opgang gemaakt, en zijn zelf~ in
Dui tschland op het tooneel opgevoerd.
G. C. T. VAN DORP en Co.

COGNOSSEMENTE N,
Rotterdall lllehe Lloyd.
8tar Ball Line.
Maatlleha ppij Java.
Maat!ICha ppij lWederlalld .
N. I. StooIU"l1 art D:aatsehal tplj.

Steeds yoorhanden bij
(l030)
G. O. T. VAN Doll.p& 00,

ADVERT ENTI1:N .

Magaz ijn

d.t op den alfden en tw.alfden dozer, in d. Cbin•• cb.
kamp f.'8telijke optogteu zullen gehondeu ... orden, en
aot het pas.eren van rijtuigen op die plaatoen WaH

die opbgt ,'oorl:ijkomt; tijdelijk ie verboden, t4:!r

STUKS G EvVIJ ZE

Aller laatste Paar(len Velldutie.
op Maand ag den 16 dezer

V.AB

vVord t bekeu d gelUaa kt,
t'OOl'-

bij." met cninine gelijk, docb de tegon.tandera hebben
er nooil; d;~ eig<n8e"p "'''' kunuen ontdekken. Ook
bij diphtheritil i. het geheel zonder waarde. Aileen
.ermengd met 50 doelell .Iijf••), schijnl hot .alieyl.
luur bij c..haald" konue badeu eu v.rnieuwing van
IUlDengoed 0)' oon dog alB zweetmiddel te werken .
Oat il all.... wat men met zakOrb(id vau bet •• li·

kominO' ..n ongelukken en ongeregeldhedon.
0
D e A•• i,tenl Re,ident v/d polici.
HuG
VA!' STRUl'EN. _

ey;::.,"i:
gebeel verworpen worden; mlll
weat nooit waartoe het, nog goed il. Zoo hoeft Pro.
r....,r Trsuhe aan ilet salicrlluur eeno beltemD'.:n.

nlb:j bet Station, ... aarYan cen gedeelt. .. tout prix
door

~ ":::~~t

DONDERDAG 12 DEZER

nll.a.r

uer zweetmidd~1. Oak: do leek [,;let in, dat \'91 e ge~
Tnllen dit een ge wenscht en kostelij k middd kan zijn.
D. EngeI,ehJ llegecring been 10.000 pond 8ter·
ling uitgeloofd ,"oor een llliddel tegen slnngengift;,
Zoo'n middel be8taat Btelifg; de siongenbeZiV€ erdera
van Indie, Afrika on Middel·A.met·ika bewercn dat zij
bet kennen, el 8oll11uige dieren k-!nncn ht!lt zeker.
Het zwijn, de egel en Eowmigc 'logeJs bekoIDllleren
v-oerrechten KempencrB.
zich TolBtrekt niet om slnngellbet.en. Zij Ioopau het I
Tot opziener ee rsta kIssse b 'j h eb boscbweze n Te "
boech i n (-n vinden dnar in het D Og onbekende kruit
"
meohele.;
tot deurwa ..der bij den landraad t. Bui·
een tegengift. In A merikll beweel't men dn t 't de
Guaeo is; mell zou dsarmode slangenbeten, baten I tenzorg Struwerj tot k ontro leur der 2e kloBBB T' er·
van dolle honden en andere onreine of vorgift.igdo
Bchuer j tat aspirant konholeur ~chas.p .
WDlldt.'ln kuonen geue'ton,
llEVORDER D: tot verificateur 2e kla8 .. Klerks,
'& Wat mis8chien weI der Uloeite wl\~ud eellS pro~
tot idom 4e klssse Houdtzagore.
yen met de Ja borandi to nemen. Voor wat betroft
BENOE MD: tot gozagvoerder

n

zl1nen word<n verkocbt:
ZeB praehtige nieuwe Jnpansche SOHUISELS .
1760
G. A. WERMLTH,

zal worden ,oortgegaan met ruiming

B.E N 0 E MIN G E N, .E N Z.

de

G. A. WERMu'rH.

DondeTdag 12 dezer

8chip Gear·
gc K . .r ordon nu Bueno.· Aijre, en het Eng.loch

op hef eon psnr jaren gelerlen 0\'0:- den COllri urango
gcmaakt. Vel en, ~ elf8 de ventand ig!te mannen tijn
t
dupe geworden 'fan de zen Amerikn l1n8C~\ en bl u f, I n~
tualtcben is bet geblt!ken, dnt de Condurango tegen
enkala zweren tear cuttig werkza .. m kiln zijn.
Met veel minder op bef is een cnder geneesmiddel,
de Jaborandi, de wer"id ingetreden, Men wect nog

ver~och~.

25 volle Vaten Koolteef

ga-

Batavia dd. he den.
Atljt~r gep~8seerd : het Ameri kaanecbe

~i~~k~~e';s~l:;e:~~.~OtO~e~nes:u;!i~~a:.BU Z!~net':s::a;~:

:fa de:er

Verkoop van Koffij en Suiker
en eene groote partij geconden.eerd e Melk
176<1.
G. A. WERMUTH.

Chornaieff beeft eene opschorting 'an het oodog.
voeren verworpen; hij eiecht een geregolden wapenaOiI
,tand.

Voornamelijk bebben zij .ich toegolegd op bot worke
Jijk genezen van de gevaarlij~.te zieklen, ~. a. de

::::e:i:o~~::t,nr: !~~ !::~e~:-:::r :."e::c,:~:~ ~::hg:~;':7~~d:!odo;~e~eta~·t~: o~::lo~~d:or~:ke~~~

punt gonaderd, waor meu Yiir~ig jaran geleden niet
had mogen big.en .til.toan.
Men i. tot inzichl gekomeu d.t de oude middelen
niet d~ geneeekracbt bezaten, welke men er aan toedacbt, maar dr.t het niet goed zon zijn .. te ver"orpen
wuder te trachten ieto beter. in de plaata Ie .tellen.
Men is YIn den genee,heer gila'! v!rw~chten dat hij,
altbano zoo Iliet een duur.. me geneling, dan toeh eeu
o >genblikkolijka 'e..... Ming v.n bot lijden wee! te
,erechalfen en w.I spoediger da~ zo"der zijue kl1DBt
JIIogelijk waro.
t
in :r::l
rang wertl uitgeoefend, de Cbirurgie, nlm let earot
~i, slimming fin bet pllbliek tor barto. Weten""ap'
I

heert "Jno vredeNoorwa .rden

G. A. WERMUTH.

Donderdag 12 dezer

h?t el~loral.hydrllat. . In ,orsehillende vormen verecl, ~fI,
,-pe:l.t'c condition;; were 8llbmitted porte r"\'OllT~ble repl,\c:onfidlt mlddeJ, met behHd Illn gewend , d6 gewenschte Ult·
denHij expecteJ. lnlr feeling f:enia remains unabi it.
w~rking.
Genera.! Chatllour p~~ce Milan ~!Jolll d . ("SUll~e ~o'yal title Ser.Tia
D e doctOr! a!lngcspil.:>rJ door de vele nuttige ont
h:u reportetl her C·)Dl.htltln~ peace che-oaleff bM Tf!Jecltd lOo'peIUlc:p
d ekkingen d~r chirurgen, tog en oak aan het werk.
arlln rlem:;llib regular uuri,tice,

SiDgapore.

4

I

Dit vra.getuk i. opgeloet door de ontdekking \'.n

N. I. Bark Mobroek ge •. Said K ••• im Madohie, n.
Pokalongln.
N. I. B .. ~ Joe8rimgez. Said Abdul Rigman Alvar,
Ned. St. Conrad ge •. de Ridder, naar Batavia.
BA'!'AVIA.
Aang e komen Pa8.'gier s.
Op dell Oden Oktubor. Van Padan!" Benkoole.,
Kroe en l'clok J3e ton g, per stooIDschip Awboina,
gez. Soeters, kapitein A. F, L . 1). JI. faD der Steen
"an Ommeren. eohtgenoot en 4 kindecen, 1& lui teDIlDt
J . Loyenga, ~ommi.s J . E. R. Sijnj., de heer D . O.
Tengnagel, echtgenoot en 2 docl.t.". kommies L. D.
Langenberg, 1 opzichtt!r, 2 Eur. onderofliciere n, 6
Europ. en 22 in l. militoirell, 8 vrouwen, 4 kinderen,
1 poHtieoppasse r en 8 bBuuelingen.
PADANG.
A a n g e k 0 m e n 'r B B B 8. g i e r 8.
Op den 2'7 en Sap' VAn de Noord, per stoomer
Vice President l' : Ll.8. ge~E\og t", SWZlrt: kontroleure Wes

•

R E UTE R .

De vredes - voorwaarden werden aangeboden.
De Porte beeft "io~ in vertrouwen ten gl1uste bier·
Van verklaard.
Men verwacht oOrloguuchtig e gevoelens ,an Servie.l
die onverminderd blti·en.
Generaal Chamonr drong bij Frill. Milan aao l Om
den ko?inklijlren titel •• n t. nemen.

~~~ ~~: ~:~~t:.;.:r~~80~:~~iS~~: or~~~g~~e:~~,;;.w!!~ i m.~=~~,e

L ,Uerij ge.. G loan,.on Port

DS!Lr

• _

V A N

:I:

SAMABANG .
A.nge ~omen .chepen.
N. I. Bark Alaoer ge •. Seg l'adal Booegi, .au In·

Eng. utooUl Ben tnng ger;. ikloppelt,

.

d'

SCHEEPSoB ERIC Hi' EN.

dramnijoe.
Eng. S m. ~chip

'

:~n h~dt)g;::~~lij:~teve~:~:~:~nofbt:b~~i:e ~~;eub;:ft

rekenkamer.

veilige pJaat.l onder de artscnijen

TELECR1MMEN

Bti de &An-

:::d~~~b!~·~~e.~t:~e:e~· ;::!e:~:~r ~f:~~'h;~:~I;

Tot IOQdsleerling T. A. 0, Bergamin, gel'rezen stunrmau.lee.rliug

kIttle. bij

::~o:'l~~ltuur een

seoonden en zijn d In ook slechta geschikt voor korte

mom,

koopvaaTilij, thall'

:~~~:~:e:a:::enT:~b:ij::e!e~::~~iS~~~!e:o~~, nr~n~

fiij vond ,ole navoigeu, en deze bebben de juilltheid
w&lrnemiDlen befestigd. Beret hiermede heefG

F. . ruetige aluimering van den zieke.

operaties bijv. bet uittrekken van tanden.

1740

zij r.cr

:~:V::~D ~~:!a~::rt7ro;!~~a:nkQ=o::~~:~te o::::Il~~~

BIJ HET LOOD8WEZEN "E SOER IBAH.

ter

verdreveIi, het andAre aant-ost en gewoonlijk den zieke
onder pijulijke smarten gedurende ze. weken of evon

~::. "b",:r::e:o:e::~ ~:r!!~:~~e~~::.i:::~!~ ;~~r~~:

l\olllma:~:u~~:n!e;:la~:dee.~l. ~~~: i:~n bet Dep.rtement

Oommissie Vendutie
op Donder dag 12 October , by

liebt terugkeerende kwaol, welke, nit het eene gewricht

king de goneeaheeren den cbirurgcn benijden , \'ooral
de stoffen welke. aUe pijnen Toor bet oogenblik fcr-

aer lJetrl'.kking nn opzicner

gedurende 10 QreD per . dag. due

~Oatf:~mi;~ :~at:o;,.:~u ~:"t~a!~n ~8~f:::~~:~r~:~;

Dieohe batteryi'D) spiegeJ8, aardewerk, zelfs ganscho

~~ae::eb~b~' ~~~~ft!~D~~~;e,:~::e~!~::i~:.ri:,;;~:~:nat~a::r ;ir~~

over den ,'er\vemnnKel. O~Kaf.PJ,AA:n'I:
;~~[ d:: l:n:::jl::r.~:~ :~n~~:::n:~t~~l;~1 G~7{ ;:!a~~:~~\8~'

ten eeD gram zo.iYer ealicylzuur, zonder eenige bijvoe.

ging, per yur voar.

spaortreinen, wolke de ohirurgie laat loopen om een
groot alntal gekwetsten zoo min pijnlijk mogelijk van

de !kapltelD

Tot Ul ...t"kue.hl ",war bij de. artilleri.·koutrukti ..wiukel t.

inrigtiug belast lU~' de lfanrocming

e,8wften en vor~

de.infectie.8to~aDJ a~eed8 o"~reenkomstig d~D

;~~~~d:::~!~~:c:or~i~tf:r~gg~:' c~I:~:~,gl::~:;,t8;!r~:~

Op ven.lIek, eenul, uit Zr. Me. militaire die-nat,! "erns ligcb~m,e.

Jijke oDdeachik.theid,

I

VI.,

ONT3LJ..... '

Op W oensdag 11 October 1876

Rout Vendutie
P. Buns 111,

,70o', -sch,, -ifteJl .
Een handbook: -V-oot' iedt'teen,
bel'aUende H1onobrifteu yoor;

Toilet.beno odigdhede n. Reukwerk en, Liqueureu en andere dranke!l, Vr'.1chten·
wijnen, HuiBapoth eek. VoolCBChriften voor
de HuiBhondi ng, droog Suikergoed , Lakken Politoeren en Vernhsen etc. et{:.
,
it. r 3,-

[1384]

G.

·c.

T. Y!. :'; DORP

0 ..

Co.

Too'v e,·doo =ell,.!J
803

"/!.-, / 5.!;t. O. T. Y.L'I 1)ORP .n C~

Trou,:,:.~n;::.,~,. d~~~tt'l ~~~~n !l=~~
Par indiapolition de Mr. CALLEN.

RELillAC.H.E

AI

8

m e de :

Zeer fijn wil OaGUolE. en TARLUAN.

Jeudi 12 Octobre 1876.

1784
TREKPENNEN met breede platte punt.
LOSBE PASBERB.
VERDEELINGSPASSERS.
COMPLEETE PASSERDOOZEN vau / 18,-,
/25,-. l 40.GROOTE KOPEREN en HOORNEN GRA·
D!lNBOGEN, ,
DUBBEL> PALM...
•

DEBUT DE Mme. SISSON.
(1748)

huiselijk gebl'llik

hij BOESM;AN ~. CO, . .

verkrijgbaar oud belegen prIma Kwahtelt Koillj, In
.akken van 10 en 25 katje..
1388

Vit ParijSC~I:;=r~~~
Eene nieu",e sartering

HEEREN en DAMES ARTIKELEN.
Hoeden, losse Baorden·in groote sortering, groote
keuze van Dassen, witte en gekleurde Hemden, 'l'oiletartikelen, Schllijerwerk, Partiunet'ie, een groDt
assortiment Odeurs 1 qualileit voor Dames (uit bet
Magazijn ,iu Louvre) eene kleine. collect\e Peign~ir.
van lijnwaad en perc"Je., praehllge Kamillell, I' an·
taisie "rtikeJe", UeilltulIrs, 0011 iers, Pal'll reB, Brace·
letten.

Op een nad'er te bepalen dag.
ill de lluut.nd ..Tonuu .... i tS·~':"'J

wilen onaergeteekenden \'oor rekening

J ouvin Handschoenen in aile Nos.

van belang-

hebbenden \'erkoopeu, onder nadere goedkeuring van
net Gouvernement \'Sll Ne l.·Indie, de Euurrecbt:en~
fttbriekeD , gtlhouwen en \'8cl'derHD -inventaris van de

(1428)

perry- Artikelen

Slliker· en Indigoondernelllinu;,
r-hHl~n.l'

op 11iullW otltpakt door

en PeuginAr en onderhoo·

G C. T. V.A.NDORP & CO.

r;~hede:n

gelegen In de Reaidentie SoerakBrta.

Nachtklokjes, met. .yan zelt' n~m(ldl'an.ijcllde . bn.ll(lll

~;~~e~~~~~~~!~::::::::~:~l,:I~;'~~:~~~l~. ~~=

AfJeeling Boiolalie.
D~ vOI)twfiaruen 1.l11len nailer worJpll uekeml gomuakt, i-erwiji iULIlElfwhen onderhalldelJ kan WO!'df'n
I,ver ouJerhandschen Yel'kllop.

~1I~i(~t:n;:nn
~H

EuzrRHit

t;.

be'knlllen bUrORRErAAL &,

Septemuer 1876,

Rotienscharell, Eugelscli staal.
Zakmossen, ~~'~~k~~~~f;ChiIlCU(le meSSl)ll, on

nl.

,1(;'72

II

:::.-

II

Ii.-.

Coagu!iue, om gcurokm gbs en aal'llewerk tc lijI!len"

~.-

~V;~~~h~~~~:liuiJ~~~~n,

knrkcn~

I

Toko PLIJNAER.
Direcl. nil. Parijs onlvangen,

en heden ontpakl:

\~~~:~~~~}ell Ker~lV~lb

Ceintuur Waaijer hnko;t,
:Flllweelen en lederen Damestaachje£l,
]\Iet"le-D Ceintuurs in verBchilieDde klellrell

rliegende

den natlE'l'clHien lijll del'

mierell.

H. A. WlmMUTIL

I'erkrijghftfll' jli.l
15'70

Zeer nette koffijkoppen
met Jeksl'ls, Ontvangen bij
G. A. WERMUTH.

1751

Hi.-

~

il f;)O ell

Stalen penneD, ill vd~
Boornen gradenbogen.
Violet inkt.

gl'ooite

[).-

Trekpennen, Orillonpassers etc.
I{riatallen Lucifersst8ndaards,
Kahtoor inktkokers) in "de soorten.
Fijn rood zegellak

11

~:~~~.~~S!~~Ji~if\f~:!~~~lel~iikll:it-~~~~kken

GO,-

r 5.

:1 ,

,1·.-

en"

n.-

het pond.

terkrijg-

uaar

porte montre en spif'geltjea_
Bracelets WSHijer keltingen.
idem
\"erguI/J. oxide, melaai en hl(leflknral~I]'
ColIier8 t bloedkeraal lliet u;:fglllJ
Ceintuurs, .leunne d'An:.
Parures, blauw, zwnrt, oxiut'" en TIIt1!, geldf'.llr,l~; r=teeuen.
Blnnwl~ Kinllerbe1!djes.

Stee(h

G, A. WERMUTH.

1752

1Vit cn gokleurcl tnrlHtan.
perco.le.
ndeldo"k.
Bloemen.
Dames en kinJerllfleJjes vau strol) e,l tluneel.
Zijden eu fil d'e(~OB!w. Dames kotttHHl.
Kanfen en geburduurde !(;Ilkdoeken.
Pijl.l Organdi8 zeel' giSt.hikt \-'Dul' bl'lii '8 eH halja.p(l.n.

Roode

r

Hall U W

11

17M

.Nog nooit hier aangebl'agt,
eene groote clelicatesse, Galifornische

Gerookte Zalm
ruor eenen Spotprij8 te bekomen
bij

17Ml

G. A. WERMUTH.

Prima Boedhie Rallja

Tafelrijst
thans we,ler ontvangen1751

by

G. A, WtRMUTff.

Boerlltie RarlJa Rijst17leel

DEDAli
17fJ8

thane weder ontvangen
bij
G. A. WERMUTH

Nederlaudsch Oost-IndiC,
BBSCHREVEN EN AFGEBEELD,
door

"~r

10.- per e L VAN RODE.

Dl:. TIEIJE'S
,T(ILKSGEDICIITE N.
:I dIn. /9.-

1081

G, C, T. vall nOBP en Co.

f.e"'icllt

~ ..

per TrolUnlelli.

.t.... " .....

1696

f'

V'}l}rhau(ltD hi]
(L 0, 'I'. VAN DORP

ell

lIevronw C. 11. PLIJNAER
hcveelt zich voortdul'end nan
LEVEREN

E~

"001'

hel,

~IAKEN

Ytlll

COlllpleete Brllid~loilellell.
Gekleede-, Bnl-, \Yllndel- ell Heis·
Costullles.

lo8:l

NED. IND. STOONIYAAl{.'['-JIAATSCH.
HE'r RTOOMSCHTP

C;omf'I'IWm' G('JlCl"aal ~Jilel·.
Ji'RA~RRN,

Oczngvui"r!i::r
vertrekL Jell 12 Jl;'ze!'
via via Pel'fdungan,

uur naar Rata..
D~ Agentl~u

(1746)

~k

lU,rLL

&:

C".

Stoomv.Ilfaatschappij Nederlal1d.
HIe'!' ST(Jl)i\!;;CITI P

AIsJllecle:
I{ illtler-costul11es ell I )oopskll'('(I(·n'lJ.

1

redel1

Gnre!~~

-i~

eEL

c.

[{.)llllllaudnnt

t

011 vang(-Jll :

B

E

HI;.""K~,

U t: 1.

tl

'{an Ba.-

.!' l'"

t:"t

1A't::U,]Q:l

dt' A?"l;;nten.

.1. DA..ENDRL~ en Cu.
Bldl.1o;-ia, Sama.r-ang, Soerabaia.

17:]$

-.- ' ------- - --- -. ---~-~---

Ned. Ind. Stoomv. Mij.

Parijsche Artikelnn,

I:I.~t ~toOHl"'''hip

belast v.idl
IS (~ite il.1aleslwrbcil Pa.rijB.
MueJert.llR!.

E. EL:;BACU.
ill llt3
t)26

CtJrr~~Npn)Jdel1Lie

Prima, kwaliteit

per pond en per blik

direct van Manilla. nieuwe aanvoer ill
kistjes van 200 stuks yoorllanden uij
16,t3
G. C. T, VAN DOl{'P &; Co.

Ook neemt bij alle bestellillgen aall.

b

Met het inkoopen van:

CHITAS SWAim; PlllfiCESSAS.

verkrijgbaar in de BODJONGSVHB BANKETBAKKERIJ, y,ijn o,)k in r u i III eke u z e verkrijgbaar
bij den OnJergeteekende.

S.

A. BAKK EH.J

!1U.

TOK 0 1'A WANG.

WlUGH1'.

1685

I'il"

PI'Iu'htige Tooueeili ~jkel's.

T k .e n.

Alle Ge ba.kken

BANDA.
(]t>lwr ,iC's lllor;!,em~

\·etl.rckl dell
via CheribilIl.
lH1

Il.Bar Sing4(lI're
De Agentf'n,
ilIa", XEILL en Cu.

Tj:?"~ .I~OOF:

Een Gallo\\';1),- Sloomkcld,

Carlsberger Bier,
vee 1 bet e r datI Hollandeche en lrJJgelsche
Biereoorten, rerkrijgbuu tegen den prijs ,"'aD V.:dk
Bier op 1/1 cn 1/2 ftesschen.
1715
SOES~IAN & Co.

~ IT" de f"brick

Echt Japansche Soija, Holloway's Medicijnen

ill kruiken en iu mandjes 'Tan G krui~eDt bij
1716
SOESMAN & Co.

INDIA RUBBER,
in bladen
1717

TOor

Stoolllwerktuigen, bij
SOE,YAN &. Co.

GENEVER AVH,
(hans geloot en
1718

Mr" P. A.. VA.N DER LITH,
in p_ltt!.wd met pra.chtig gekleurde platen
oorapronkelijke teek.ningon. " f 10,(2002)
G. C. T. VAN DORP .t Co.

()pel'etten Gezelschap.

1073

10, l2, ;30 , ..J,!\ ;,,), tiO,
SO en 'III\).
Zwart Brooks G:lrCll~ no.
4t\ £;0. GO ell t:O.
Gekleuru Brooks Garen, 110.
io.
.K aait.ijtle
en
·lNitte, zwarte ell
Perlu tl'Aniour Kl',Il!"I·IPU.

Dagelijks:
VERSCH S1. NICOLAAS-GEBAK.

Oesters en Zalm
pas ontvangen
bij
G, A. WERMUTH.

~~~.'t~:t"~~~~"'''''''II&iI_ _i!IIGI!_ _ _" , .

•

AMSTERDAMSCHE

Geperst, Amerikaansch Vleesch

(1)

1i,l

BenCl'enB!
il ego nne

'Vd. Rrooks

Billardlaken,

.

K"oorJ3'3aker.
werkt tegell hillijke I'rijzen.

.r

Toko Plijnaer.

:!O.-

Stalen

1G71l

lhana per CELEBES weder ontvangen.
(1754)
G. A. WERMUTH.

I

It

A. G RfiNBERG,

17;33

~

merk H, & S
Pas ge10st
WERMUTH.

BROOD SUlKER

KLAMBOES.
Ii'. B ...SOUIDa..

neIL
10.- eu hooger.
Pen'ale peignoirs van
G.-,
4,,1
nelUnaklt" Wall,lel~ C<H~bl111efj van
hoogl3r.

Passerc.oOZ811.
Badhanddoeken.

Groot westphaalsche Hammen
1753

BULTZAKKEN

den:

IJOOdlUl1
Oek!eurde r,ijde, f.!!oljes ~n p.;retlflUille .

Thans wederom Ontvangen,
Zunrkool, Roodekool, Andi)"ie. 811ij boonen. Spero
gieboonen, Kropmbile in keulsehe potten.

J

C hateJaines, verguld, oxide, en, ZWllrtc met en zlJntler

Zakpol'tefeuilles. mn Russisch letler
a. f 10 en " 1~~~
Allumien gouden potlooden, tevens pen.
n. /I 1.Marmeren-lnkf.k6kers, 1'001' Ca.dCftllX met penduJ~

Zeer nette Rpijsdeksels.
Aaute)wvelen

w

IJZEltEN LEOIKANTEN.

..

Zijdell Cejntuuf koorc1en,

lllet st,reep~n}~~:e~:;l~ '~.ij~:=

Platte koperell linialen,
;1 r S f 10 011 " 15Notitie-boekje!ll) z;lk fOl·lll3.il.f., Illet k~It;ll/~nt~r-" 5.-

. TAlI

Teven. verkrijgbaar . Stoomkranen, Stoommanomqlers,
waterpeilstelIingen,W"terpeilglazen en Ringen,Snij.
ijzer•• R"telboren, Koperenpijpen. plat en vierkant Staal,
Moerbouten, Klinkn.gels, Drijfriemen van 2-6.dllim,
India Rubbers van 'I,o-'/. dik, Tacks patent Pnk·
king 1',-1'1, en ..lie mogelijke macbinerie·benoodigd.
heden.
R. W. DEACON lit. Co,
Fabriek voor stoom en audere ..erktuigen te
(1364)
. Soerabaia.

KopBren viel'kllDte linialcD~ s~:l~~djr~ ~~,\l ~:i~ll~

I}Jpel'wt.cn, Rpel'~i(~bo()llen, Pf~r3ikenJ liiii"I'Dl'uilllell,
Alll'd bezi i-ill , lj1rambozell, P,~etpnJ
F!l; olltvnng'ell hij 17~n
G. A. IYERHUTII.

MAGAZIJN

ring wordt verzekerd.

Praohtige gedammouseerde stofjes.

LES PANTINS DE VIOLETTE

VOOI'

Ilf!f~~~~e1=1

Terkrij~baar

Lij
SOESlIfAN

&

Co.

Fijlle Japansclle theekopjes
met BChoteltj~s ell dt'-keels, rijk vergnld mGt bJaanw(-'
en roode JUt"daiilone, bln.au"W" en rood gebtoebtd.

(1371)

SOESYAN en Co,

FIJNE GLAZEN
in .tellen 'fJlD G en 7, doJtijn tuet,'en zunder k.vaifcm
eO Vingel'glA'teb; pClfceleinen Eetservle!8U.

(1369)

SOERM.\N en Co,

HOLt,OWAY'S PHI,ES' IS 7.A.LF. -

Gcv.aarJijke Diar-

rhee. - De oi)r.uken dc:er v~r.zw:,l;k-endt: ziekte zoo
yerfH.:hiHe-lld! ell ue \l'yze harer 4~ny;Jlen 1<00 rer.lnderlijk :r."jodc J ge\'en een yoldoende redcn Tall het bel.angrijk santal harer slag-toil21's. Onder HoiloW3)-'S
behan-daling, at i8 de oortaak dezer tilekte in du}sterniB gehuld za-I de uitBlag eYen gunstig zij!l, hetzij
dt'! maag, de levd of hleinere ingew8.!:den de .tetel
vall de 7ilekte is} wnnt zijne pillen met o~~rJ.eel
ingen(lIDCn, en zijn z:tlf g~ed op de zijdell Gt'. ODderbuik ingewrcl>tm, be~eugden de zwelling der
bl\}edfaten en regelen iedere 'ft'rkeerJ..e werking,
waaru.it die ook ontetaat. .Heide niiddelcI;. werken
ugtstreekp, lvt he~8telling fall het jU1ste erenwigt
tusschen ge1""ocligbcid en lwikkelbaa;heid, ziekelijke eo
get:ollde afrid.leiding, lwtuurlijke en buit-e-n~p'JJ"i~e lOling.
V_j.. .PiIICll van f 1. f :l, ~n f 5. Pot]o. Zalf

van f 1. f 3. en f 5.
CheribonW. C!.LIS]'ANS &. C". Tagal A. J. Tan
der VOORT. PekalongaD W, E. HANA, sOl" ARNOLD
en C., en. COBNAES, KI.tten J. D. SLII;':R. M.ge.
1.n~ I, A. ZSUORL. Saw.rang GOETI:JAltT en Co.
j,E-GI!OOl'KOH'f' en Co. ' WANNf!, G. c, T.
L~N DORP en Co. H, L, DE LYON en SO};SMAN
en Co,
(74)

1!!~;::;:':;!i!!Y~'!!.A!j~

Een

nm de Heerilll U.

,), U()BTNSON

nie'l,"T~

,~

Co.

Lu"~d.n,

StoornketeI,

ru~t bij G Ytwt
har.d\'ot.'ldingpomp, enz.

lang 24

llid· Hailo\v8Y tubea.
,,<ompieetJ tbans 1iggeu.

de te Samara7Jg.

(,';28)

'fe

bl~~ra6cn bij d~ .Agellt~n,

Me. KRiLL

~.

C,.,

Te Huur!
EgN HlJJ}; up tit:lu wt:"~
den fft't'!r BONRS·I'.

lUlar

K a Ii g

Btl,

A W

eJ

nla.ot

HOl(ZUO.

ONDERTil('UWD:
D.

~1.

'.;. C•

.I

SI E B

L

F Rn I;" S.
S.. m!ll.l'i:n;,!,

(1747)
Vutl.'Ut..-u;I!',L,l '

j;

k

t

,ill""

,I;;>.

1(1

0.'1. 1870.

\Vet~

(I. L". T. "AD DOlU' ,t

c.1.

*.

