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Een gekl'oonde dchlllanl.
Niet waar) de Tu ..ken zijn gedllchte mededingera
der l.i"'ransche Ilatie geworden r PUtte men vroeger bij
voorkcur uit de g{'schiedboeken der lant8tc Let bew~ie,
dat zelfs trOQnen yergankelijk en dikwerf zelfl1 s~oedig
vergsnke'ijk tijnJ voorhan heef't.de Turk er vrij wat
meer recbt op om te worJen ao.ngebaald. Slechta
94 dagen toch zijn or verloopen tURBchen het tijd..
lIItip dat Mourad. V. den troon b{.'8te~g (30 Moi) en
d.t (31 Aug.· w.orop zijn jongere brooder Abdul Hamid II zijno p!nata kwam innemen. En niet nlleen wegens de snelheid, waar ook om de gemiith1iche bloedeloo·
ze wijze, wsarop beide trooTIs'i'eramlaringen Ilfliepen,
bebben de M u~e] nl.llnnen recht ap den eeraten prijs.
Zonder de 'ollvoorzichtigl.eid" VBn Len~ die een borduurschaarlje onder ltd bercik van Abdul-.!ziz lieten
liggen, zouden zelfe die C'ukele b~oJlhlekkell de beide
oDlwentelingen Diet bezoedt:'IJ b~hben. Mis:!"chie _ bo-o
ren wij alit men le Konatantinopel w;,der borduur
Bchaartjea heeft lnten 8Iingt'l'~nj duch VOJrJthanda bevindt zich MDurau V nog te Tscheragall. Kortom
de verandering yond. uU weder eren geleidelijk plaats
all in l"fei, jl.. of in ue Berlijnsche rarekiek wanr de
diJ'ecteur zich by h~t een\'()udige Hrrt~ ein Buderes
Bild! bepnalt. De MiuistUf3fLd overtuigde den Sheik·
ul Islam niet minder gcmakkelijk dall drie ma:lnden
geleden. van de ~oodzakelijkheid der \'~rvanging van
~eD Sultan.
r ie grootw&8rdigheid8bekleeder kwam
evanale toen met lle feLva voor den dag. en de Re~
gearing ricbtte Btderm:l81 den gebruikelijken br'ef den oOicieelen leUre de f:tire part - Ban hare vertt'genwoordigers in het buitenlnnd. Zonderling, terwijl
men van die- zijde vroeger hftrlnckkig het beweren
van aommige nieuwebladen loochende • ......:.. volgens weI
ke de gezondheid,toeetand van Mourad hem zel fs niet
had veroorlo1)fd de buiteDlauds-che ycrtegenwoord.igers
in staat te stellen hunne nieuwe geloof~brieven te
overbaudigen, f·rkent het tlllngehsuJde sc-hrijven
nU ala mos1erd echter na den maaHijd, maar die
niettemin tbanB betel' dan to n t~ pas komt da.t
Monrad reeds 00 clen tienrlen .la-I! nR ziine troonl!lbSBtijging door de ernatige zie.k:e wer\t aangetast,
die tbana tijne varwijderiEg heeft noodig gemaakt.
AI. men het to '4 onstantinopel oo.baar .al nchten
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te bewijlicn, dab de h8~ vau den 2en Juni, waarin de
SHltan de reorgonisatie van het behe.r deB land. op
vrijzinnige grondelagen betoogde, krachtelooB is, zullen
wij vermoedelijk vernemen, dot het 1I10urad V. zelf.
gedurende die tien dagen aan gezonde ziDnen man·
keerde.
N iettegcustaande dat., err hoe snel dez8 Sultan ouk
voor zijn o!Jvolger plaat~ moca& mnken, geheel
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wacht kwam die venBnging niet. Wbl had het fer·
slAg van den Weener genet'sheer Leidesdorf het be~
weren 'faD. sommige correepondenten "an nieuwsbladen,
als leed de Sultan ann heraenverweeking, tot eene
zenuwaandoening ~ erleid maar die arts verklBarde
een tijdperk vaD miulitens drie maanden volkomen rust
voor den kranke nood7.ilkelijk om te kuonen beeliseen
of diana aandoaning al of niet te gencZlIn zou wezen.
Herinnert men zich nu hoover de arIDe fJ.'urkache
natie reeds is gebracht door padiBcha\iI die over gewnde zenuwen b Bchikten, bedenkt men voorLs J dat
krachteu de Scberi.t een kalif, wiene onbekwaambeid
tot regeeren is gebleken, kan worden afgezat - eelle,
nasr mij voorkomt vrij overbodige bepaling - dat. cla
Sulton alleen ".d. kan Bluiten en het oogenblik weIlicbt nabij ie, waarop Abdul Hamid II geroepen .al
wezen, dat prerogatief nit te oefenen, dan kiln men
den Cbeik ul hlaID zeker van geene overijling beschul'
digen.
Toen 1\'Iirza Be haffy door den Shah Daar zijn oordcel
over uen g4r: g der zakt.'_n werd gel'r-aagd, allLwoordde
hij:
reh hi:ire wohl.das K1appern einer Miihle,
Doch sebe ich kein 1I1ebl!
Dat wij gedc.rendc de Regeeriog vaD l\{ourild even·
eens veel geklappc'r boorden, en geeD meel zagen is
gemakkelijk Ie verklaren. Wat znllen wi.! echler .kunnen zeggen, $1& de nieuwe Sultan - wie weet of het
niet weder over 94 dagen het geval zal zijn voor
zijnen broeder en wettigen opvolger Mehamed Reechad
den troon .al moeten rnimen? N och de Turkeche
.I.. tkunde - van welker kaleidoskopische wij zigingen
de optreding van Hamid II .lechts een klein staallje
J
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Konetftutinopel zetelende journalieten over den nieuwen Sultan, maken het mogelijk ,ich a.n eenigerhan·
de vo"rspelling te wagen. De l'oJitieche Correspon.
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en met nai~veJ gretige nieuwsgierigheid tot hem op
kijkende.
/I V ragen moeten beantwo:Jrd
worden naBr de orde,
wBarin zij gedaan zijn u hervat hij met een glimlach
van preil over bare eenToudigbeid, Dlaar tegelijk met
eene goede d~18i6 t"-Yfel 1 die onder den glimlacb. ver·
(NAAR HET ENGElSCH.)
holen lig,t. I Beantwoord eeret mijne traag, en ik zal
"Wat gaat ·dit u aan FIJ antw()orJt z·~j gt:'jtlagd eU
de uwe beant\\oord~n.n
poogt inbaar toon eeno losheit! te leggen. die niet
E.ther keert "ch af en slrijkt met de hand langs
anders dan ruwbeid is.
de haag, in Let Toorbljg&.&n naar f.·enige graoplantjes
,Nieta hoeg~naaDld!t) antwoordt aliJ roou van gram
of bloemen grijpende, die tot groote schade vun bare
storigheid wordende. En daarup wandel en zij f'~a eind
Zondsgsche haud.tcboenen baar in den weg komen.
ver atilEwijgende TGOrt.
Zijn angllt zegeV"iert OTer zijn gekrenkten hoogmoed.
HZijt gij b(·oe P" vuagt Eether thana, met een half
• Geef mij op d~ eene of andere wijze Bntwoord,"
overmoedigen, half angstigen ghmlach.
egt hij op gejaagden toon. nBeataat er niets tUdschen
.,Ik? in het minet niet/' ontw,lordt hij met het
u en hem p.'
voorkOlt'3n- '"an de grootet· mogelijke onverschilligbeid,
Esther ~wij~~t stiJ. "Neen" is een duidelijke, !umd.
maar met eene ve.al hoogere gelaat-ekleur dan bij van
ta.aielijke JeugcD, waartegen het geweten bedenkingen
nature h(;:.::ft.
msftkt. en .ja" een kaDonkogel, die baar V"oor altijd
.Gij ziet er buitengemeen wrevelig uit en hebt ge·
y"
St. Johns zijde ..1 wegmaaijen.
durende ~e laauta baL,.e mijl geen woord Re~prokenJ"
.. Om Godewil antwoord mij!" Eegt hij wader, in
zegt z~, hare :"olle. ~oode onderlip vooruitstakende en
groote ontroering Ol"er een atilzwygoo, dat hem weiulg
goods yooNlpelt.
do oogen naar h~m opola.nde (een weinigover hare
Toen zij de vlijmende smart en den hevigen angst
eigene ve:metelheid verontmet) om Ie zien. hoe zij
hare onb...haamdbeid opneemt.
in zijne .tem hoor!, aarzelt zy niet lauger. Liegen of
,AI. ikgeene beleefde antwoorden op boleerde
niet liegen, zij waagt den .PJng.
.... Vfagen krij·, 'in.d ikbetmaar_ het beat, da.t ik mijn
.. Nieta!"zegtzij RIIBUW, terwijl zij eerst melkwit'en
mond houd," zegt hii, met _yn hoofd omhoog gerigt,
daarop rood aI. eene roos in haren eersten bloei wordt.
trotach voortsappende en ondeugend met zijn par.sol
• W ••rom keert gij uw' gelaat af 1 ,Zijt gij er weI
op het lange,gele wolkruid in de haag elaande.
zeker yon,' ..aagt bij .chielij~, doorhore zwakke ont.
konning Blecht. haIr overtnigd.
• De denkbeelden der menschen .e",ohillen omtrent
.Zeker," hemeemtzij, onduidelijk, aloof zij elechls
lle!geen men nnder beleefde .ragen verataat,'· l.egt
in· staat WAS, lijne .woorden na'te baauweu, en·erniet
EBthe.r, bo?roevendo.. ook, trotscb voort.. te stappeD en
neuaen .kID at wedl)verende met de ''Jne op te hef-I ..en nit haar ze:.e te v rmen. _
fen .• ~deNlteleene, dat. ik u gevraagd had, hoereel
• Waarom stameIt en blooet gij dan, zoo dikwijla
m
.. ~.al;gtJ. wei.
bias.uwtJe . geloopen hadt, zoudt gij
,yn naam genoe
. md wordt?" vraagt hij, met jalue... ch
mijgeantwoord hebben P"
.
.
ongeduld,
.Zodder t!",jfel,'" bern~mt hij ern.tig..
..\
.Ikwil niet laBgerop dezewij..,qndervraagd wor
<8. ,,:,.~.,ee.l. m....l ~~bt !l\I dan wei.. oon. blaauwtj. goo. d.en;" .roept ".yn grsmatorig, enuit hare donkere oog."
loopen fVraagt IlJ van hare hoogte van beleedig.}e
.chiet roD mar, d.at door de tranen der veron!w .. r·
"'lIIInligb,id .met. een 'Prong n.... beneden komen de. . digiug .1",,10_ balf gebhueht .wordt.
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deDz achetat hem als een CincinnatuBJ die Hever grBan
zun zaai"en. dan het onkruid te wieden dat zoo welig
tusschen de rerw-eerdo bouw\'sllell "aD het Turksche rijk
tiert. Vol gens- de VOBsi8che ZeituDg daarentegen,
is heerschzucht zijnc hoofdondeugd. De Augsburger
Allgemeine Zeitung belchouwt hem inzonuerheid als
een tIor O!Jstenrijksche monarchie met hart en ziel toe·
gedaan nielld, de National.Zeitung ala cen mlln die
voor nUes de reorganisatie van het Turkaehe rechtswezen noodig Bt'ht en daara.:m zelfe de staatkundige
herVl,rmingen onder,eBcbikt mall.kt. Hetzelfde blad
komt in vertet tegen de vijandecbap jegens de Chris·
tenen, die men den nieuwen Sultan toediebt. De
GH-nlnia verzekert zelfB dat Hamid slechta met lot'
van de Giaurs gewaagt. ZeUs omtrent de mBest tast~
bare - de physieke - zgde van den Sultan is men
het voletrekt niet een.. De VO.BiBche Zeitnng maakt
er eeo Kar81 Rappo Ta~, die, om zijue kracht te too-nell, nimmer gaat zittcn zonder zijn stoel eerst met
een arm in ,Ie lucht uilge.trektte houd.n. Het Jour·
nal des D~bat8 herle:dt den Hercules daarentegen tot
eeu k:ein, zwak, vervaUen mannetje. Wie du! zelflJ
een licbameJijk ronterfeitsel van den nieuwen padisf.lhab uit dat alles kan 8smenst('llen, zsl grooter kunBt·
stuk dan Cuvier llebhen verricht, die met behul p ran
eenige beenderen den vorm van den IDBIDouth V8Ststelde.

allan een zuinig, door enkelen zeHs cen schraap7.uchtig man wordt genoernd. Natuurlijkerwijze heencht
er eveneens eenetemmigheid omtrent Hamud'l!I voor~
nemen tot wegzending der .bevolking TAU den harem.
Dut behoort nu eenmasi tot de artikelen waa!'lUede
een nieuwe Sultan moe I. worden begroet. Eyenale Ab·
dul Aziz en Mourad, kan hij illlmera die bevolking
later door eene jeugdi"ere verVatlgeD, die bovendien
beter san zijn smask beantwoordt? Do"h ~e toekomst
znl ODS weldra tIen proefsteell voor Hamid's begllltfJ·
hodon aan de hand moeten doen.
Hoe geheel andera toch zijn us oUlstanuighetleo, t~
midden van welke de nieuwe padischah de teugels
¥an het bewind moet op.atten, dan die welke Mourad's
troonsbestijging vergezelden. In een opzicht zijn f..ij
gunstiger. Terwijl de moeielijkheden, die Mourad V
bij zijna optreding zou ondervinuen, zelfs: de meeW4~
righeid der drie verbonden Mogondheden opwekten t
en baar bewoog voorloopig vt\n bet Qvergt!\-en ,an bet
Berlijnsche memorandum at' te z-ien, kllmt Hamid den
troon, terwijl zijn Rijk zooeven e~n olllliiskenbaar be~
WijB vau leefbaarheid heert gegeven. Men meende in
den lo.toten tijd dot, zoo ook met Turkije bij d. oplossing der Ooatersche quaestie rekening behoorde te
worden gehouden, de san dat Rijk daarbij in te rui ...
men plaats in allen gsvalle slechtM eene lliterdt beecheidene behoefde te wezen. Thans heeEt d. Porte
echter integendeel bewezen da.t zij, niettegenataande
hare berooidheid die weldra lot Bpreekwoord staat Ie
worden, nog strijdkrachten en bekwlJ me krijgsoVergtc.D
genoeg weet te verzamelen om haren Christelijken fa~
"allen} 81 lladden zij ook allen Servie3 en Montene.
gro's yoorbeeld gevoIgd met vrucht het hoofd t-e kun·
nen bieden. Tien mSBudeu reeds streden de Turken
vruchteloos tegen de opet$ndelingen der Herz-egowina
negen maanden tegen die YBn Bmmie, t-oen )Iollrad
V optrad. En thane is arm de ontevredenen van beide gewe8t~D, tegelijlr met die van Serrie, }fontenegro, j~ xelf. van Griekenland en Roumenie, het .tilzwijgen opgelegd.
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Trouwens - wij widen bet reeds bij de hoonsbe~
klimming "fan MOllrad V - wij hechten weinig aan
hetgaen van potentaten -avant l~ trona wordt beweerd}
al zan men hun ook met dezelfue maat ala alledasgache mt-nschenkinderen kunnen meten. Zoo h. r. heeft
~eJfs ~en timmcrmanBknecht fenige leerjuen noorlig,
terwijl een correapondent, ik weet waarlijk niet meer
welkeJ daareten al wist te m-'!ldeo, dat de nieuwe
Sultan zich sedert zijoe troonsbeklimwing reeds ill
de openbare ..ngelegenheden had ingewijd! D.t is weIlicht nog beter gozegd, dan de edelman deed die eo
nig. uren nadat Karel X den troen b,d be.tegen, vol
verrukking uitriep: ,Tot nu toe is bij een modelko-
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ning."

Dnd, de

LieTer dan ('elle Biohom uit de verschillende, dik·
werf ge'eel tegenslrijdige oordeelveHingen te trekken,
wij"en wij er op. dat de Lieuwe Sultan door achier
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de oppervlakta dar lichtzijde gee lenred igd. De behaal
de zege maakt tegelijkertijd de vuurproef, die Abdul
Hamid II .s! hebbon t. doorotaan, des te boc'elijker.

Ilk ht:b een6 vraag baantwoord, die ~ij nimmer
overatsp en St. John epringt el' in eeDS over.
hadt behooren te doen; gij moat weI %00 blind a18 een
,Zal ik ma.u.r doorloopen:!J uaagt hijt met ee.1:l 011mol tijn/J vervolgt zij bilB, ,dst gij niet gedurende
deugenden glimlach :ich tot Esther wendende, die
de drie weken, dat ik met U omga. ontdekt hebt, lht
da~r san den anderen kant etsflt, en nij !reurig naar
ik bij BlleB en nieh bloosj ill ZiJU hoogaL waarscbijn~
het anelie brlline wliter "fOOl' hBr~ voeten k]kt.
lijk, tlVf"ll goed bloz~nt als de nasm van Sir ~'hom.;5
a lit geloof, dat gij dit gvwet~n en mij hier met
genoemd werd, of ~ of -"
opzet gebragt hebt, om mij voor den gek te houdeDj~J
.Of de mijne/' oppert St. John BchertB-and;- .maak
roept zij verwijtende.
het zoo sterk, ale hij kunt."
• Volstrekt niet/, lmtwoordt hij lustig. o'To~n ik
.Of de uwel iL.dien u dit behaagt/l antwoordt!ij
hier den laataten keer wasl lag ar eene pla.nk over
dr:est maar middelerwijl, als om hare woorden te
heen 1 maar gij liet, dat de atroom hooger geweeat is
beveetigen, i oogrood kleurende.
daD hij nu isH (nur het doorweekte graa en f'cn
Een weinig ,erder op hun p&d yerandert de weg
kleinen raud ran ruigte en bladere'i op den Qen~r
van rigting en loopt door aene reeks van gra syelden.
wijzende) .en hij he eft; die waarschijnlijk wegg-~7oerd.H
St John gaat over bet eerste hek eu wacht beleefd
"Hot:: zal ir" ar oTerKoIDenr!l H.!lSgt zij l1Opelo08
aan den Dllderen kant, om Est},er er over to heJpeu.
met alle teekene:n fan kinderlijke !&del()OBheid op haar
, N eeu, neen!" roept zij oTermoedig, basr voet \ a.n
gelsat.
de eerete lrede: terugtrek·kende. ,Ik. heh flr o·n a(·
.Ik zal u dragen/ l antw<>qJ:'dt hij, lerug naar bur
keer van, over hekken gohoJpen te worden. Ga roort,
kant 8pringende, .de beek is 1'erderop ondie~r; ik
als het u belieft."
kan er u met bet groot-et.e gemak: oyer hee!!. tillen:·
Hij gehoorz8~mt en wandelt ,"oort. Haro waarJig
.-Dat zult gij Diet!" herneemt Bather, hem ~leefJ
heid gedooa;t niet, dat .ij haar stap verhaa"c. om hem
haar rug toedraaijende.
in te haleD} noen veroorlooft bem, zijne scbrt'den te
, Mag ik vragen wAsrolm?j, vrasgt hij koeltjt:iiI. ..Na
vertragen, tot rij hem heeR ingebaald. Zoo gaan zij)
u zoovele malen te FeIto'l de- tfoJ\ppen op en sf geBchter elkander, op de wijze der ganzen, een paRr
dragen te hebbenJ-- !ult gij toch niet TreeseD~ da,t- it
weiden door. Evenale de vier rivieran "dar oudheid
n tal laten ;'sllen r!"
de rozengaarden Em aft'odil~velden van het Paradija
IDe war13 reden is, du.t ik reedli woy-ela Terpiig..,heidden en bevochtigden, wordt het derJe veld in
tingen aan u heb, en dit doet mij besluiten die niet
twe-een gedeeld en ·bevochtigd door eane kleine beek,
met eeDe nieuwe te Y~rmeerderen,'~ antwoordt zij etijf
die· als een ziheren lint door het groene ·bur der
met- eene p'Jgillg om er lit'er de-ftig uit ~ Bien, iete~
weiden gevloebteo, met vele kronkelingen murmelende
wnt het lagchende) goedbartige, vetleidelijk-e in hare
baar weg zoekt. Zij i.'niet. gt'lijk de Wel.che booken,
..,boonbeid bijzonder .iecht doet gelukken.
die darte'end kleine watervallen en maa1strooo:en
I1US gil eenig bet~r pIau kunt aangeven, sal -ill: blij
bH"en en o.m iooe.ren verwee·rden steen vormen; zij:· lijn wannee~ ik u kiln helpen, om ·het -ait te n-.eran,"
e
een heilige. naar de br-eede zeo VlO~ltJ Wier Wakre"l·
rlk zal 'prtDgen ! l.egt ZlJ wanhoplg, terwlJt hear
Y.l.oe
it.. '....
so, h.tall
,t v.o.aen
o.rt.'. e.tijd
en.•. abevochtigen.
. . l. S..b....et.. e.. en... n..Bij
in.a...droog
_ l. • e.•.en....
n.•• blik
berneem
... t TQortjagenMn
hY. m.Bt een..,.ge...Iroom voigt en tij .,den .[lie•...""ve
weder.·
den
loOpt Kij Iangzsam genoeg en helder "lo kristal; tlU
.tand tns.chen de beide aeverB tracht te meten.
hebben de laalate he.ige regendagen hoar loop ••r- .
. "Dat ..,It gii niet:" roepl bij baastig; .gij mIt, SOfo
.....ld en b.... · watertroebel en ' modderig gsmaakt.. .eker ala ik hie. eta. or in ..Il.n. Weeo tach 000
)faar hoewel geawollen,. il ,,. taob nog eon emalle. oonourel "iet:"
("'-'"il ,"".;1,,0'.)
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DeToi-bcb~ Rege~lng Zal' oppo.;;~

de

......
Mil
groote
, Mog9lldhedell j ll heb limili te jageD, er opmoetell
lettell; aat _ij .ieb door d'; ge~ogate lauweren niet I":'
I,: h.dwelmen. Ell tooblill&ij &80 hare opnieuw on<l d 'worpeo ondordBnon en leenplichtigen - door hun
::-:-ar. offer8 op t. leggen - de. In.t moeten benee
men, vooreerst weder t. beproeven hot Turks.he jnk
af te 8.hud,dell, Inderdaad blijkt Turkije altban. den
Seniero en deo Montenegrijnen op die wij.e doge~
leden nederlaag in het gebeugen te willen prenten.
Dooh indien de MogeLdbeden ook niet van mee·
ning zUn, dat. de terugkeer vaD den , .. zal onder het

o~~n.:..b.n j~erL Leenw,
r .Heh~.aD ellliting ~.• teoliall\!i ';'uiidaa".;;,te I\~ , . Haga.
:.
.
. > .: :
too. te doeo bezqtjleD. De door.ending . liooft ·steede
plaato per eerere.trokkendo. p08t.

DA.T DE A ••. RESIDENT VOOR DE POLITIl! vall Straaten binnen kortui~.· d. ambtenaarswereld zouverdwijnen. was te ..e~~"o. hton. Zyn peneioen verraat ODa:
dUB niet_
Voor de flinkeen vlugge behand.lingdier .aak,
verdient de Regeering Oil "eker ook de t.genwoordige
Direcbenr van BinnenlendB.h Beatnor allen lof.
Wij -hopoD· dat.in bot· besluit geen enkele omeebrij,onde reden oal te lezon zlin. Hoe korter het iB, boo
waardiger de B egee"i~g ,ich in deze zaak aanstelt.
W ij kunnen hierhij voegen , dot het p~n8i oen een .
weldA5d ·i. voor de inlandsche bevolking te Samarang
en dat meoig gegriefd bart thana t.ekeoen van op·
geru-mdhoid .zul geven.

,an

Neea, allea wei bezien, deel ik het oordeel '~_~en.
Duitschen Btu..d.ent; - -~- .- .. - . -_." --.- -~- .... -, - ~, - ,.-

Jen

moohte docn kelD Sultan sein'

laBt en genomen . M,·n g.looft wei "i.t dat het tot
'lulk een 8"Dval komou r;:l, maar wil w!lATsahijnlijk
\ op nlJ o cvelltualiteitcn zijn voorberc.id. Velen 1.ij u VAn

'. oC'rdeel dat bier of daBr weI weder ee n rooftogt is
erdJ d och dat daarl.l ij eene gehcel lLnder j]
t georg8niB~
pls8,ts bedoeld is, waarvan de ketjoca op gemelde wij7.C

Op ver.oak van N ficod. r.Iohamed Ali Rogny ,.r.enigden zieb op M •• udag 1 8 Septerober j t. ongeveer
200 .M 'uzelmaunen ~·an ailerlei k las!on, in zijn pa·
leis t e Bombay, wnarop na \'ele welsprekende speeohes
tot het volgondc besloten werd :
1. Dat cr eeue elgemecne vergo.d~r ing zou ge~
bou don word.en op Vrijd8 g 22 . September d. v.
tut dod bobbende eall ArI re. to t H. M, d. Keizerin van Indie en K oningill van h~t ve re enigde
Ko ning rij k te richtJ ll , t en c in de R anr ecrbiedi g
t.e verzocken :la rr lC)!h:!Ecila ppelijke p olilieke d en k
wijw) ~o t dus\"c: rc do er het E r;gelscbc G ou t"e rll ome.n t ten opzichte '·flll de V'e rbe vene rode
gc\" olgd , Jl.iel te vernu :lcrcD , dlil lloutraliteit in den
'1' urksd .ell Oorlog te !u,.ndh1HcU, en uiet tot den
OIHlergn ng van Turkij ~ meue t e werken.
2. Dat er een lijst ZOi::.. geop end worden "foor
h~t stichten V1\n een fon d ~J t en ci nd o de weduwen en weezen Viln Ull gewon J e ell gesneuvclde
rl ' urken te ondersteunen .
('om mtSSieB tot lid opstellen r AU het Adrea en het
f u ts tellen vnn de algewe ene meet ing werd en terellS
b ~ 110etH da

Do Tim". of India vond hot fa it belaDgrijk genoog
om zi cl1 op deze algemeene meoting. d i~ op Zon dag
24 Sept. jl. pinata vond, door een reporte r te lalen
r el'tege nwoordigcn. Wanneel' men in aanwerkiog neemt,
dllt Ellgelllnd in zijue Kolonien veertig willioen Mu
zelm::mache ·onderdanen bezit, ve rdient dit dan ook.
d", lOeeste aandacht.
H et is dalt ook Soan dezcn r e porter te dunken, dat
wij de <olgende bijzonderheden, omtrent een cn ander
aun aulO lezer;i kunnen a.anbiede n.
.Heeds lang "oor het vastgestelde uur, dat de verg adering in de J llmm!l Moskee zou plaotiJ vinden~

bevondeu talrijka groepen ~Iuz elmannon .i.b v06r het ge_
bOll'of. Mon , chat het aantal dat zieh bij de openiog
der vergadering in de groote Eul de-r Mosk ee bevond J
op ruim 4000, wa aronder man de aanzienelijksten u it
H01!.l bay opmetkt-e.

H ot leven d.t de.e men8ehen maaklen acheen eio·
deloo.; gedureude eeu vrij langen tijd wa. de plaat.
ce u wllar Babel. O1'OTo1 \" erclrong men zicb om toch
ro ora l ee n.e goede plants te ~ ~rkrijgenj dat
uiet
'fI lt.;~ (l p " An n 'it>ndschR.!:lTIeliHt te werk g-i og lost zich

rut

<l euken.
Jlindelijk werJ dan het Adrea .oorgel. zen, (waar.
m n '\Vij den hoofdiohoud ree,i . medo gedeeld hebben)
natuurlUk: aIleen verBtllanbaar

VOOr

~---

DE BnOMAHT..l..NI doelt rueue dat.aan de woning van
een .hinees te Boerakart. gepasseerde week een plakbat i. Mngetroffen waarop to lezen .tond, dnt een
__tweetat zijne. -landg~ilo·iitell _ aldaar -een be.oek te wnchten had den vall 200 ( ••gg. Iweekondertl) ke!joea van
Djo.ja. Ingevolge de.e keonisgave of bedreiging zijn
aedert de noodi ge maatregelen VAn wRl1kr.s6lUbeid go·

Eene l\'Illzelmansche beweging
in Britsch-Indie ten gUllste
del' Porte. *)

heo, die in de

DB

bijhei d Von MOllshee Golam ]\[onamed wareo, dio het
fDo rJas. Tot het stemmen o,'dr de aanD e miog en bet
onder licuken on van het Adrea kOD men ni eb koman,
het steods fi angroeiende rUffiGer maakte dit tot&&! onmugelijk. E indelijk hadden eeuig e het luwineuse idee

opgevat am bc~ Mohamedaans.he gobed hordop ui~
te spreke:J.
Het effect wae ongeloovelijk. I . dereen bad mede
en toen dit ei il de lijk afgeloop en waH, bad men de zoo
lang gaweuschte stilb eindelijk verkrage n, en kon
m Oll t ot v-ereischte w0rkuamheden overgaan.
.feno gelijke meeting ~erd t e Feabawur . geho.udcn.

Niettegen.tannde er op deinachtijvingBd.g voor het t.
s t io h -cn fOlld~, ondeuwheidene rijke Muzelmannen niet

t egenwourdig waren, '.m~ar vie toch hU LDe geldelijke bij.tan d ioegczegd hebben} ..erd er voor 20,000 R •. inges ch revcn.
"') I>it her :gt. ontieendt.'1l wij aan de Tilllt, of !tUl ia ~au 22
Septcmbe.r CD 2 Octo\>(r jt. Hoe DU de Locomut.:ef in ha.ar
DUlUl»cr van gi ~ltren dit ,,1& ceD; 1 elegraw bebandeld heeCt, :is
on begcij pelijk,
Rd.

Samarang.

I

de ,anda. ht willeo afl.iden.

In dem""nd November den 4. en 18_
I
December den 2 en 16.
ltrwsohe Mail. .via Batavia e~ Bipgapore.
In de maaitc!.O.tobe! den 8Q.
• No,.mber den 18 on 27.
• Deoember Jen 11 en 16.

.. .

-i

.

::o~:de';~~::o p~:~t:~~~:;,n :~lienl!~;o,o~~dO:~

nerd.rderde.

1d.__ bij

Lot- '-mipiwestin in Nede:

~~~~::;':'S;:t.bij~. IlQld8ge.~geni8t;e..Soerabaja,W_
BIlIOOli.

ap~:ee!.!e~e~1.:;~t:~~:~de:::nt~::~ ir~~r,t~:;
zoo weI .verdiende RidderkrniBopde ooratgehecht.
Do geridderde waa zeer nangedaan. Na "lIoop d.fileerden de troepen voor den nienweo Ridder _
dit detileeren hebben we wei een. beter gesion. '
lS- Ct_)

ATJEH.
Aan het r8ppor~ UD deD Milibiran ~ttV8D8 Cividlen
Bevelbebber te Atjeh ~an 7 O.tob.r 1876, omtr.nt
'-'.,' 41 stGod ,an zaken aldAsr, wfJrdt bet yoJ gendo ontloend:
Den 3den dezer

8rriv~erde

bier de AI!8!stent·res ident

d. Selteemaker, die van oijn togt lang. d. Noordkuot

is teruggokeerd., By id vergeze,l d van Toek(jc ImAm,
een deE' ODS goedgezinde hoofden van Gigieng. Door

hem wordt o. a. bet volgende berigt:
Den .12d_en September kwum hij met Zr. Mo _
stoomschip Citadel van Aratwerpen" te G gieng, WBur
een deputBtie van aanzienajke Atjebere nit den ban -

i. afgebrand.
De oonaak. iR n OM men ze gt: de 88urnking "au
oen brandeode Incifer met petroleum_
DE CHEF van den st.Df bij de eI"!.oditionnaire troo-

penmacht te Atjeb, de o•• rst. II. F .

~fei.i cr

ruoet,

folgona beri gt , verzoebt bebben, om in pInata "fan tijne
tegenwoordige betrekking, met het Commando van

eeo Bataillon aldaar bel.,t Ie word.n.
De dirigeerelld off.•au goz. le klaase de Leeuw,
zBl n8nr men ver.oeemt, ook te Atjeh vervn.1gen
worden.
NAAll WIJ l..mnNl:!ll(.F;X is men van pInn, zoo spoedig
zulks geBchieden kall, eeoe lood. te JllI.tten te bouweD, ten eillde Bldl18r de p okkenlijders ie vcrzorgen.

DE JAVA..·C OU IIllT van Vrijdo g 20 October, be vat
o. ~. bet be richt n opeDS de G ou v61'osnu::nts -kinnflnd erneming op JavR, .)fer het 3e kwattaal 1876 .

UIT SXTO'BONDO, wordt door Ud iugezet~ nen bet vol·
geode un een d e r S .>er. bludeo. geac breve i:
Sitobondo was ged llrend e ee uigs dogon het too~ eel
r.an ongc wone le vendi gheid. veroorzaakt door he t aanstD.sud "ertrek van de fll wi \ie Vod. Dat is C-d l
gcwolle eenvoudige z:lBk, zullen wllnrschijulijk "elen
zeggen, maar ,·oor oml ingel eteuen viln Situbond o is
die zaak zoo een voud ig nie t e n eene (lngekeud~ 'l:legt e
maakt zich "an ooze hArten meester, w&nrleer wij cr
aan denkeu: ditt tij ni et lU ~ 6 r (lP aeze pla.ats tiia.
Sitobondo
Hoeger c en e plsJ1t! door nie ma.nd gOZQcht
of geliefd, werd or. der het be3tuur rim den Ilssistent .
res ident Voet e en pleats, wur ir d f'r 8 ID oteDoar of
particulier gaarn., toe fd e, ja g aRrne zijo verblijf r ekte.
j

Bii oijne drukko . mbtelijke bezighedeo,
bem nimmer

t~

rll.aJ en

Jan:!. Voegt

WAS

Let

,·eel. ee n ie der te wQorJ t e ftlna.n llh: t
hi c r ~ ~ dtl
g'fI :1 l; r rijh nid e n
onge'feinlllde h8rtclijkl1eid "81]. zijne. zoo zeer geerde en
niet genoC!! t e f ve man ec b. t ~ e no oto , dan knn men li gt
begrijpon, hoe ge beol Sitobondo Over hun vertrek tr e urt.
Gul en opregt W8iJ ook de omgeving, wah o(lk bijhrBgt tot de harmonie, die v.oo weinig op kleine plusteeu
wordt 811ngetru.ift!ll.. Wij willen niet spreken Vllll dB
vendutieJ welke bijnu bet dubbel!3 bOuft opgebrngt ,,3n
de geta1cerde ~aard e e n op zi ch. Edf gatuiga~ vun :le
lll(!t

groot. 8yrnp.thie

'1111

Le t publiek voor hun .-ertrekken·

d n B8s,-resident,
D ,.m derdag 12e det er we rd dl.'f '.'Crtre kkemle fumill ie
eeo nfseheidspartij a o.nge bodcu J wcike dour (Lc gt.· h!J~l e

opkom.t Tall Sitobondo's publiek en talrijkc betook"s
fan elders d e levendigete bewijzen van blJ ~ 8ngstcliing
eo Elympalh iif 8QDtO!)nde. r e part ij duurde tot1s wor-

genB (;

Tot griflie~ bijden landraiitfte Banglialan (Ma·
IInra),. de bUlte~gewoon mba(itunt-griflUil' bij den landra.d te 8oarabaJa , C.G.}·. Mooijaart_
BIJ HEI' BINNENLANDfjOH , BE&TUUR OP
DE BEZITTINGB1i ·BUIlEN
J'AVA EN MADURA_
Tot kontrdour der . erate_ kf... e, de .kontrolenr der
twe.de kl ....e S. W. Tromp ir. Tot kontTolenr der
twe.d. klaBs:', de aapirant-kontroleur A. K .. nen.
Tot 8spirant-kontroleur, A. J. A, F . Eerdman., eorvol
ontslagen tweede Juitenant kwarUe rmeester bij de mi-

:~~;~~ admini.tratie van het

NoJerlandech-Io<ljseh

BIJ DE PI.AATSELIJKE S(mOOLKOMMISm
TE SJDO-AIWJO (SOERARUA)_
O~T8L&(lEN ~

-

Hervol, als lid, mr, J. D_ Peoreboom Voller ell al.

~~~:et::~. ~~ ~~~~~~~' b~~~::n ~~~!~;:~~ging. voor

de

BF.NOE HU :

Tot lid, mr. J. W, van Goene, president van den

Oak

londro.• d ald •• r. T"t . ok..!ari., W. H _ H C. Jaeger,

J:.wamen f er~chill~nde hoeloenbllllnngs vail de Jaugs d~
ku st gelf'gen moekims ann boord, om · bun goede gc·

kommleB op bet bursBu fan de n assistent-resident aldaar.

ziDdbeid te b. tuigen, wat tot nog t<le niot gebeurd wa •.
Volgen. een l.ter oolvangen berigt i. 'fo.he Bin ,
tera Knmangan oDl.n8O in z!in I.nd t. r.ggekeerd , Te Aijer-Laboe. be,ood zi.b bij . :;n kom.t Toeko.

De tijd,.lijke i.oe ro ~g iDg ·s an den IHilitairen tevene
Ci vielea B~velbeb b[' r te Atj ab von d l!D kontroleur der
Ie klasBe bIj het Binncnlo.ndech B ~8tUIU' op de bezit
tingan buit cn Jatfl eu Madura, H . L. van der Waarden.

delstand hem verzoeM, am opaning det haveno_

Tjihig Boegit'tt fan Snmalaija

m~t

i!l: G f.TRO J:{ KEN" :

hul£ltroe pen , me t

het do.1 ow dell radj' over te halen nanr Alj. h t e
wat de.e bepaald geweigerd heef, .
Na het einde der poeaoa zollen Hndjoeng en Aij erL.boe weder bezocbt· worden.

g.'o,

De Rl8ietent-resident heeft goade ve rwac ht ingen "fau
HEllEN MOnGES t egen ti en uur ontsbond er brand
te l1oa01r[l nabij Kalig(twe, waubij hat buis, toebeboo·
rende 8all de Javaanecbe HJedvrollw Kamia/l totaal

OEST t:£ OI

,. ~ijdelijk ter bHChikkio g VAn d l;! C l\iilitaire n tevens
Cawlen B e ve lbebber t o Atj e!l, me ·, den rang en titel
van kontroleur der Ie klallH c, do kontroleur der Ie

!.lass. bij het Binoenl&ntlaoh B"tuur op de be.ittingell huiten Java en Madura, J. 111. van· Berekel.

dat bezo.k en van de gezindbeid der hoofden, en nent

daar

het daBrom niet rBadzaam, om oak
tot sluitiftg
der havena over te gasn.
Van E !:ldjoeng naar Merdoe willende st-oomen, werd
h r ho ogte Van Tringgading met ee.G. witte vlag gewuif d) wanrop geankerd werd, en ccn bezoek werd
on tva ngen van den ejq,bbandar en den t angl i llltl- di er
p laati (een broeder v..n het codd). Zij verzoch t en "oor
'l lri ngg adin g en ook voor het nabij gelegen Plu; t ~ i-l~a ·

dja een Nederlandeehe vlag; beiden willen zieh oDafLankelijk m,ken ~sn Endjoeng.
Tooko. Mo.da Tjoet Latif vall Mordoe geef' blijk. n
van toeDadering; men zegt dat bij aHeen n og wordt
t eruggellO uden door ztin Hoege r gedanoo eed . Hij loal
zich ua het einde der poeaea decideren.
To PAi:IUngoD, Kloempllong -Doea en T clok SemaW"e

BEL.\ ST:

~fet de waarneluing der betrekldug nm onderschout
Yovr do ~olicio te S.zuu'!:ang, de gego.geerde adjuJ.fJ.ot·
onde:roHiclef der nrtlllel"H!· "'an betNed L'rlandicb~Indiijcb

leger W. J. Bon._
IS B lC PA ALD :

Dat d~ kontrolenr di;! r eerste kl ass:! bij bet Binnen·
JandBch Restuur op do beziUiDG"(m buiten Java en
M.ndur~, . R: W. Tlida.tn$! .1 a a.tsteHjk toage,oegl aan
d e n Allhbllt."l)D t~.VCli ~. Clv:ele n Berelu-,:bher t~ Atj~h.
goduren?c d~n ~JJ tlJ !ler te we r~8tea! D g ter alge meene
sekre ta rlC_ h~J 7.1]0 Irtl rptl ~al word ~ n ge'Toerd a Is suite.
Daor den alg &meo- en sckretAl" i.. gedurende de maanJ
O!<tober I S10 _
Z J~

k ... men do .jahbandar••an boord; zij .drkl... den dot

IHW Qlt D(H.n:

Tot eerate;1 klerk ter alge r:neene sekretnie, de kler~

H_

'Voll,.".

de radjtlB geneigd waren den assistent- resident t e oot-

ken

vangeo. Door de illvallende poe ... i8 dat bezoek ecb·
b.r uitg<8told.

BIJ RET BOSOHWEZ I!N OP

Over het algemeen echijnt de aluiting van. Gigi c.ng

een heil.am. werking Ie hebben gehad op de houdillg
der hoofden o~ de N oordkust.
D c Krant vnn jJjnlaboeh en de K euj IJeroean van
Sobi keerden den 29 September met lI. M . • toOut-

'veetkust

schip ,$am.bs. s" D R-a[' de
terug.
O ver den loop der krijgsg ebt:urtenisilsn bier he b ik
de ee r, met re f:,rt6 aRn mijn telegram "QD 1 df! zor,

het ,olgende te bengten.
D~ 2thts n September, na de ,'o!tooij iog van on ze r..
post te Sil8llg werd wed.r voorwaartB gerukt iu_ de
rigting ~ an Koeal. ~ Gigieng.
D e vijand r~ posteerde ernutig) maar werJ. uit vcrE! cheideue claa.r opgeworpen benti ngs ver d(e re n, waa r-

M_

An C. G.li,t.n.

Door den Direkteu.r van HIDDe nlands:ch B0t1tuur is
JAV~.

EN MADURA

a r.Sl'F. LD:

Onder de beyelen va n. don hou tvdarer, bel sst

IDE:t

~i~ ~:ee;!~;rt~~r d;O~~~~I~~:l!e~~~?eef~e~: ai:r ::r:t:6i~1:~:
•• H . J. te Mechelen,
Door den D i r e k ~ e ur

I

V:lU

D.t door de Rap::t te

Justitie is
~ oiok

ISDENO EltO:

Tut buitenge w?o n Bubst.ituu t-griffi er buiteD. bez waar
vall den laude blj die reg tba nk) C. l~e ljn!hl orffJ &mbtenaer op non-uk ti\' italt
D 'J or den R (·sident de r W ester-:lf:.leeli ng fan B o:-:neo is

bij he m 28 d..J odeu ll.catergcbten, t erwij l in het ge hed
B I .T DB; PJJ~AT S ELI J Ii:E ~ CaO Or.KO~UllSSIE
d tcn d:.lg 12 stakken door O~:B l"ernBgel d ,,·erJon . llet
TE PONTLPiAl\:
bivak wer d daarog te Kn.dji)t'; Z.u:d O~l:l ll;} lij k vnn ~ oe
osnr,,\.OIi N;
ala·G igieng betrokken alwaar e\""~ne en3 een poet werd
'V~genB veTh-ok J conrol, alB Li d .A.. A.. A, E. Ge·
opgeri gt. De dasfop¥01gen.de dngea l\'crJ.en besteed,
win, onder J~nk.betui g i og 'fo or ti e door he;a al:J 1:00'
om deu omtrek fan vijn.nden te zuin. . ren dl;;' telke r:; s
dallig bewezen diP-Dst e D.
in grooten gctale :kwawen op.z .~ttou . .Bij d ie gel cge n·
L.'IlLANDSCH BESTUUR.
heid .. erden de kampong. 'J'jok-Paija en L.m bad.k
verbrand.
•
O); T J L.A.GEN ;

TO~k":;·~:ij:·\~~e ;::~~~~g i. ;'::na~~~;~r~~~I'~~g:: I de~i!;"S~:~!~o~:~,'\;;en~~~:;" TJ~~~clfol:~o;:~d~~~
\.c~e~u~::;e,::r~~;nre~~t!~~l~n~e;le:~::~:;r~a!e~nze

~:rv~:e:~f0:i}!:ge~~~~~~kr:;.\' v;~~::: ;i:t!k~:J !~e~~~

G&Arn~ h"d i k, hoewel het n i e t in de oorB pr Jnk.e lij ke

Koord O Oi ter1inie,

l a!l.d l:!cb~ offieier va n jU8tit ie, Ul ~t ueu t it-:-l "{"a ~} djaksa,
in bet rcgclitscll :.p Bodj ,"l\cgoro ( Rembang) mBB ;\ iti

bedoeii og lag, den tagt foortgelct

S; s! r 1.

W&S

zelf. t"t Kro,ng- Ray.,

biermede

ID8lil'

wu.:..~io,:;;i..! :.W.:~01 ~ ... ~. ,", ,,"..L: 'bealoot d8!lrOlll den 4d~n

g l.!lJd

llo1komen

bet l) ikt.

tot K oeala-Looe

de weder inraU.nd. re<,-,:..,::.:::;..:.::.. ..~ l:~-..:..;e;.z !:j ~~::~: ,

1ft
de.:l.er, ns. de "'ul t ooijing
van den post te Ka.dj3i, met de troe pen naar K ottaB.adja tera.g t~ keeren, met het voornomen echter 0 1ll
de operatien zoo- spoedig mogelijk w-edo.r t~ h er fa lten.
I n de oTerig" deelen Vdll net door ana be 1. ett~ t ~ r
r ei n viel !r) .!eI:t miju. lanfste rapp ort ni ets belang rijks
" oor. AUee n \faa do vija.nd tege no ver de Z . o. li nie

hlijkbaar tahijk m

werk ... m aon

veroterk ingen en

a8wahe.
J)I;) weertgesteldheid . die no. 1S S~pt e mue r ge rui .
men tijd gtlniitig \\"&8, is sedert den lBt.i'n de zer went" r
bijzood::> r regcnachtigj zelfrl dreigde Jeu 6d t!G dtl:ar de
Atj eh riYi er weder buiten barB oev?'ra te tred~:l.
AUa krAc htcn moedten W'ord n ingesil8nll~ n om d e
,,"flsen t c verbeteren en nieu\\-e a:"ln te l cg-ge a.. (J: Ct.)

- ~ - . . . - "~
: .. <~.:. : ; : : -;-'-.,~:- :'-":' :-6"::- :~~:":' ·:.:: :-2:~ ::. ;:, ~ =:.:
aan .A5t:rO '\,~idjpjo, gcw('zen Y:lcclnnteuL' in de afdee·
l ing Lamoug:m (Soerabaj:l.)J e n z ul k8 819: een blijk van
erkt'TIulog nlU de In:r.ga uri ge eo g\)ede dienBte-n door
hem in die belr~kkin~ be wez&n.
1lI:NOt::'.ffi:

Tl~t inlandsch offi ~i or " uU ju~tit i t}, ill-c:.>t d~n ftel "all.
djl\k$~, in h:t r e~ent8 c h fip .Bucij ullsgoro (F.e-mbsDg)
d~ a~Jwlkt-dJ llks!l. lU dtl.t Tcg e Ii.t~c h DP1 r~den mBI:] Tirto

ProdJo,
l~}epnrtenle nt

V :-t ll O orlo!!"_

n ; RL t.L "i P:

R en tweejnrig verl of nB~r Nt: der :"!ld, W~l!er:1!I fijf~ien
jare fl onafgeb!"ok •.!n di ena(; i n N eder iandec b- Ic.die, &an
den k&pilein der in [u.i ter ic L . }' . N ix.

ur~n.

De taliijke scbare, die hen D.lil r het zeeB ~rD!ld to
Pan&rockan l'ergezelde, heeft llog een bewijs te over

hoe ioni< heb

publi e ~

naren en particuli l!ren , allen waren tegenwoordig, to en
zij elllbnrqueerde, om Htasode op de loop~laa!s l'l;
hav::nboofd) m et tranen in de oogen e.n weernoed in
't bart-e ben na ta etaren, die Zo() n:.oeije:ijk kunneu
vorvangen word on. Ben' driewerf boerJl.h gal!nd9 Orf"r
de w8t~ren pn heart ona miBSchien 'fOlJr altijd van hen

geacheiden,
BATAVIA, 21 October. Door den in]. wijkmeeeter
T.bie ie werd !!ieter midda8': em 6 uur O('n lijk fao
een Enropeaan :n .d. Tjiliwongrieicr .bli de blng van
Pa.:;sar B.uoe opgeVLsc~t. ,v."raaD. geen teak-eDen 'Van gew.'d .ichtb........oron. Vermoedelijk i. de dood SIln .. IfBet 19k word onmid~.l ijk naar het groat milit. bospitasl oVf!l'gebracl, b,
Red.en morgen wuJ in het.. Molenvliet evenzeer
bet lijk Tan eon XU,r mili"tair opgeviacht.
(B. lIbld.)
SOER!B!H 21 October Perl,legraaf is albier
het berigt ontungcn, dat i. ",er, eplaatat Tan de ,elden .. bergbatlerij . de 2do . luibenant ·det artillerie·F. Buaam.n, n~ d~ ,,,,,tiDg- artilleri. t • . Alj. b.
n,nder4-tg j I. had op de kleine Paa8.b c baan a1hi ....
de p1Hbtir ui!roiking "we. 'l1li het Biddetkrnil dei

Ecr1'ol~ ui l; Zr. M~, mili i:ai re di 4;O n sr, Wi>.!!ens Oler
gang in lS 11m.Js buroerlijke di E" r. st, de tlfeede luite . .
nant"-kwart:ermc-e · ter bij de miti talre 8.llui inistratie, A.
J. A. F. Eerdman •.

a

Besluiten en Benoemingen.

.ar. hen gehecht waa_ Arubte-

moor_d of ,erregaaz:.qa dronkenscbap toe tc Bcbrij.v en.

POSTKANTOOR SAMABANG.
illllitiog del EngelocheMaii . via Batavi., Muntdr,
Riouw en Singapore.

..

-",ohutterij.:.muziek verhoogdwerd.

Dude juk duurzaam lial kunnen wezen Da. eeD~ en dat

nog d.. rbij '00 dour betaalde, Iloderloag, mag moo
t lH!b nu reeds aannemen, dat zij vrij \Vat op de Turk·
. " he oorlogea. hatting zulleo traohten af te dingen,
~ )O weten wij nn reeds,' dat zij geen8 uitbreiding
lo ot Ottom.anoohe grondgebied zullen duld.en. En dan
ti e binnenlanu&cbe bervor·mingen, voor welker ,eTwev. eolijking wij nog immer e ene vrij moeilijk te venulleu ,oorwaarde uood,akelli" aoht611, Damelijk .. . ..
dot de moalema .icn wei niet tot het Christendom
be keereo J maar althana geen Illodlema blijven.

denLn.it.kOloneIJ. A,vanO~~~lj ~,~ 'i: llllld86JII~d" opo! .

IWl

, Inttwehen: wor.d b!,anbeianghebbenden vrij g~i"te~,

--Aile·· troopen waren d";&rhlJ .onder de ~!,OIl8, '" .ds.. , . landecli- Iudie . K.E•.SikD!an •.Bel'Tal,,~ dienll>,
. ook opandero dago;, -huDlle "fieven &an - be~- p08tkau- ,, .k0ll!mandant
enalle olliclaren der .cbu~I'tJ, . ,,"~c,ena
onder toekenning - .van ·penaioen, de ·ge ..een : eerate

Bij Koninkiijk be.luit van 11 Auguotu. 1 8-;0. no.

a3, is de tweeJe luiteuant F; fan G ieslleo van bet
5e r dgi ment infanterie \"oor den tijd ran

'·'if

jaren

gedetaeheard bij bet wapon de. iofanterie van bet Ieger in N . derlando.h-Indie.
Eii Koninklijk be.bit vao 13 Augool"B 1876, no_
2 9, i. de el'rBt3 luitonant J. de Blo l.i_. ...nn bet So;)
r eg iment iofanteri£', foor den tij,l va u \'ijf jaren lTCdetacheerd bij het wapen ·dor inf4uterie van hot lege r
in Ned, rlandseh Indie.

CIVIEL DEP,AH.TEMENT.
n :.1LLl:£l'il):

Eltu tW"aejarig filrlof nut" Nederland, weget. t iekt-e,
sao den architekt der tweede kl .... bij den wate .. &at
en 's lande blJrgerlijk.e openbara werken J . C . .Prins,
Eon tweujuig ,erlof nu..r Nederland, wegens 'yftiun
juen ooafgebrokell dienst in Nederlands,n-Iodie, &an
don gtillier Lij den landraad to B$lIgkalan (Madura)
1. C., DllIlki lac.b•.
oN"TSLAG";

SCHEEPS-g ~ ill CHr EIt
SA-MARAN G- .
A. a n g e k ~ !Ii en S c b e p e n.
Ned. ,"C ' L Dl'ttdrech,
ge". C. 1. Botgana
Rotterdam.
Ned. nch_ .\.rij Schaber gez. II. 'liedorp van Soonbaij •.
Y e r t r 0 k k 0 n S c h e p en ,
~ mk. \"~ui p. T~ eul!lmer.i k ~ I. C. B~nnett. ~lar··

n.

Xcderl&nd.
D~en9. tScidp. !'urorita gu . T bongen

1'.~ar

So~raw

b.ija.
N. I. I1ark S~id Mah.mat BU••gic ge._ GO<<001
Bilrie n~1\r R3:nj:!rmas8in.
Aangekoruen Pa •• agier •.
Per_ lid. .,;bip Dordricht II, g,ugYoorder C. J.
RA·gaL8, M~Qr. LangholJ en 2 lrinderen, ·Y6,n Zalingen
}'ri~deric-h en. lloijer de Ht'eren ·K (lrp en Uroiur,
l: chtg- en 2 kin<iel'('n-

Uit· '8 lande dienst, de gewesen opziener d er .iems
kl..... bij het · b_h"ezen op lava eO Madura, 1.
rolk.l'io~. Eerool, uit'. laoda dieDBt, d. ,.nfikateur
BA.;TH'IA.
•
de< .ijfJe · klaMO bij ·do in- ·en· nitvo&rr"Stan en ""~
A a n g e k 0 m e .n S < b I> P " D_
<ijoaeD H .•an Nierop. ~e..ol, nil '.lands dieo.t, de
Ooakboude. bij dt' in-,an U;"oerregtell en aoeij_ , 20 00<; N. I. st, Hertpi, Be.khnia, Tjil.I;.,
j

~.•4'I!~hfP¥I\U~im.·.Pb, #cj;lIIp, · ~~o.b.li.l!ge, I W"lJII~Ino~ Foo,r.;na~~l!r4atd6~jll~4,~- > ' oprealiA4~~~Jl;,d'fltl8$
_en.wm:d!i<~. .
r

:

21

I

'. • .
, . iava; Rotgall.,. Pal!ll&l'Oe&II,
Ellg.b.rk'A1ine;B~ld.j Oh,.ibon.
,

Oat.

).J~~C:;rr·J:i:r,.~~~;~r~dramaij08,

::!,:e~t:d:;e~;8~~~~~~~:e:.:n:~in:ijU·~::!~~/:'~ .

' •.

Y. ertrokkeu.8.cb .epen.

.

beeldUig ·Van. eenAmel'llliauloi\. · .jo.J.....li4 . ' !hinz:' ..t / . "e'lgepa 80e'e. de ren" ya,u' \letjaar hom moeteD , : '.
"
eenl ,aken. en toeBtanden in ••n Iioht doet p1aamen , . liggen 0%11 ~ie bllitep'!P~.ighed~r*l' den &011/.0' wee. . ......

I"

•

21 Oot: Am. bark 8a':'laor, Miller, Amerika,.
N, I. sh.Bi.ron Ma<kaij, ,Yeltm8l!,
EDg. bark Maggie DiXoll, .Manen, T.aga!.
A a n g e k 0, iii - e n ,,":p 11." 8.8 • g i 0 r Bt
op deu . 21sten:Oktober
.
'.

g:,·~,,!;'~nde~ h~.rhi '~leo~siebt8u g~lij~ en'

kerel, . Diet w.ar? J< link ' geb.ouwd, .war~. baar,.· dito .
~ogen, 'Il: havikaneus, fraaie ,k navel, fijoe , trekken, In
beotje bumorfoti8cb, mi ... bien .elf. aaroostioch, maar ·

w..

ii

1 k1Dd, meJ~tft'ilu~ ,1I"~~8L1~O, .

.f' ·

-n:::PAt:b.er; o~:~:~
d

66 Eut'o~,. eD 3 ID. ml l~1f~D, d 'r J " 11 E
reD, (,ffi.cl~r 'Vao gezondbeld~nn l~r ~ee::, B
nrop~

onderOmCler~n, konBtab:l
G3 inl. lUilitair911, 100

r ~m~5 oon,

ur~~. :

VTouwen en

0616B.

m e·

be valt is de atis~ocratie, die zich daar in de groote
hotels verzaruelt. lit: llOUd niet van mooscheo, die
.,airs" RBonemcn eu trotseb zijn; maar wanneer op een
enkele plash zulke HadeD s8Dlenkomen en de een al
voornamer wil achijnen
de andere) wordt de toe·

dan

etand aomtijd. ondraaglijk.

.Nu leerde w~ de ondervinding, dat gewooulijlr zij

De brand aan hoord del' "Merapi."
~eden

D. stoomer Merapi, die
hare reis

arriy~erdef j8 op

BQ,D

.Ihier .an Tjilatj'l)
eCll groot g ev8at

ontsnBpt.
Te 12 uur 20 minulen van Tjilatjap .ortrokken en
vrij hevigen ' wind en hooge zee hebbende, ondervond
het .cbip niels bij1.ondors, tot dat 's avond. t. 8 uur
15 minuten de lrapitein Beekhuis van de brug geroe·
pen werd door de liraet van brand ill bet voorsc.hip.
In onbegrijpclijk korten tijd was d,., rook en hitte

.eker 9m mij te toon~n hoe jong en bevallig me wareno op papa toeloopon, aloegen ba.r . mollige armen

op .\' rijdag den 27 Oct.,

voorbijgnaD.

meakingcn ma&.kt over de damee, die
Voor
geen geld zou hij notitie Demen van iemand , die geen
fijn Iinnen en glac e hllndachoenen draogt. Een vreem·

::!te~1!:~d~o~:m'e:Da8rm~!{~o:~:~;i:f d~8:~::::~::

\\'orktilijkheid teert de kna.p, die da" rOlld JI.ddert,

togt, en daBrna met zijn manDen wader nasr bet foorschip te komen om te helpen blus@chen.
aalaris niet kan ofwachten, maar dngeli~ke zijn pAtroon
DR!1!" had men iomiddola een psar declen van het - ow. een pssr dollars voorechot moet lastigvallen. Doell
bevendek opengel!akt en door die opening zoowel als
genoeg van dien dwnzen bluf. Ik ken ZOO feel dergedoor de patrijspoorten de slangen van de brandspuit
lijke govallen dat, alii ik da wea of he0ren ant-moet J
die 8-lln boord was, en die binnen ceo pSIlr miLU~"1l
die hat hoof:! zccr bong dragen en den rug zoo stijf

Zuodra ik dan ook verschecn, werd e r . eeo ge.
heela batterij i chooQa oagen op mij gericht e n boorde
ik de jonge d8mes vragen: , Wie is bij pH .Ren
jong en geeetig journaliHt von PhilQdelphia," wae het
Bntwoord. • l:J oe beet hij?" , Jonathan Jinks va:l de

water gaf biuD'en
AHe m il D bielpen nan he'. 8&ntlra.gen nL!} wate r , en
omstreeks 10 uur 40 minut!'!I, dUd twee uur ruim 11&
het eprste ala.rm, WI1S meo den brand meester,

~i:~~i:~~ ~~: t~::~~~ 1~d;~:::rdi.e ;=tw~~~em~t g:~l~e~~:

;~s~~~ T:~~t~at ~:l~:b:ijrf~e bijm:~ctl~~:t )~~:t~?pe:~

;r,-ijn over Let algemeen n!et t rotsch of loutdunkeud,
maar vceleer hoH'elijk, bclce-fd en kicBOh.
• 'Een der beschaafdste menecbcn, die ik ooit ont;..

bij getrotlwd?" Ell bij eon ont,keI!cend antwoord op
du laatsto naag keken ~e jonge oamera allervriende
lij ket en glimlacbten tegcn Illij. Tt'r bcantwoordiDg

had gekregen .

:e:e:e:e:~O~:::;B~~i~nP~~o~~~~~!~c.~2ue:e;~:;r~~k~~~:

:l::~ I~;~n~~:c~?:: g!fe~)~~ t~~:~ h::n aJ!~~:r ;::~:~

Toen eerat kWRwon de p:lssagicre van het achter
sahip den kapitein kenn ie goven van eeD oDgeluk, dat
dlsr gebeurd \V88, ter A·jjl bet 8~bip aan de vlumnea
betwist werd.
De rnilitair i) opz;cnrr van de Gcmie, J. H . Mel:',

mede te fullen. Op zekeren middaJ za.g ik hem op
dtJ piau:1. van CongreB-Hall in eao gemakkelijken atoe-l,
vol welbehagen een siga.!&r rookeD. Ik vroog verlof om
hern go;elachnp te houdeD, hetgeen bij zeer vriendelijk toe6tond. Toen ik osaet hem .l'.at, zei ik: , W .el,

miju k-nevels en deed mijn best tOO dichterlijk: in lee
te flt:aren alB maa.r ee nigezine mcgelijlr: W8I5. Na wei ·
ni ge min ut;,-oD werd eeo broeder op mij ufgezonden ow
cen ge!'pr 2k ann te knoopef!; op di~ wijz!J kwam ik
met bijn8 311e dame8 in kenni s en we-rtl reede ala de

wier-s hut vlak bij of

~lJe~~~c~·n:~~illh~:' g~D~~~e:~e::~sc!fjn~~~ :i~~o~e~~

alg~:e~~:&~~:8~:~:~Ilf~e:k~:k';

itt htt gedccltc van het aohip ""', ..-an r de brond

stellen? Ii< beD J onathan Jinh v.n de Philadelphier

om to eindig. n met cen allerdolat a,outoor, d.t hij

uitbrak. was (len kop kw'~t ger:1.akt en b.e.d bezit ge·
nomen van een dar klaar gewaakte bo (,t~ n .

~SundDy Tiwe8. 11

had gebBd met eon gehnwde dame, die Datuu-rlijk
doodelijk: van ht1m was. Ik sal dar-1'ofer oeMer zwij-

die zich anlJ boord bovond, en

MisBchien WIlB zijn angst 6:lnge prikkeld door bet
bewuetzijn, dn.. bem vie r kinder~n toevel'lrouwd waren
,·an den heer Vinju, klerk bjj het dep. "aD JU8titia,
die bij d~n zendeling J~t1aen in P ..erbIJiingo in huia
gewc8st waren, en nu uaar h llD vader terugkeerden.

~lele:e:w~~~elij:;:~;n dt:zr:nij~e~~:;n~: ~:t~~~:::~ ~ij~

oogenblik

De heer Williams keek mij een
vcrb88Bu en ~ol be wondering
eo zei

san

~:on\~o:rath!lij c:i~~

::;.k mijn 8chetson las, maar mij
. Biengt gij den zomer aan de Cape door, mijnbeer
Jinks P" vroeg hij.
.Neen mijuheer," antwoordde ik, ,ik hom I.:.ier
slechts eenige genoeglijke dngea passeerdo."
te
Hij ~l~atst die ' vier kindere u ~n .~c boot, . ~ee.mt n ~g
mo:~:n z:llij:e~~l~:~i~ijge:::[to:~~ la:,~ iI:
::;::
t~('c kmde,~on vaD den a~@. r eB. Nt'lJe 'au 'IJl latJ8p,
Illiju wenschen,' maar ik kan mijn gezin Diet weg krg .
zlCh met Zl)n VTOUW, en klllderell ook aan boord bevoll , gen. rrlijn nouw hondt fan de !!t'cote wereld . zii maak t
Gll r, l.;;. ~t::.t d.~.:. uvI: iii i!.~ buu ~, ~v"; ~l J.b lli"'d ';~"· "'~ tI~
gtlB- rn e vertooning en da! r ik twee huwbare dochtHS
beb, meant zij beide n bie~ 'fon de hand te kunnen
dit, en trakt bare kiuder(!n or weer nit.

!:r

dt:

Geen vormanidgen ODl do bo.elen van den kapitein

ft~ te wachte~

en zich niet b :j de booge .zee aa~. een
Wlssen dood \D een ' boot z.ond ~ r dt'ekuud1gen . ptlJ8 te
geveD, mogten ba.ten. Do kl e l'k W . D. FenrlCuB,ook
pa88f11giera, voigt met eenige inls.t:ders bet noodlottig
,oorbeeJd. l\fen begint de bout 106 to BnijJen. !ian e~·ne

ziJd~~

zij kantelt., WOldt tegen bet sc~ip door de zea
heeD en
gC.ldagen j en de bemanDln?, vond Blechh

weer
baar eene bolft In de kromgohogen daVid. hangen.

.etten en wi! daartoe nog eeDigen tijd blijven."

jOTJ~~k dVft,0~:~ll::;:::~t!~atm~~kt:lj~:

o;.annen voor de
, Ja. 11£ EOU gaarne zien, d&t EO rijlt waren, maar
mijn vr ouw geef!; da~r minder om,
ze mfl,ar voornaam zij n; dat is voor hsar foldoende. Overigena iB
hct moeilija te
wie bier rijk is. Ziet go dien

ala

bepslen,

;~;~:~e~~nnde7e~n? da;;ij ~::t:~~~e~it!:: d:D:;~~i:!lijt~

te wsgen

at 'n te behoo en en IDeo zegt, dat hij voor zijn vrouw
hier in een aanzieDlijk hotel _bonnement I er ma.nd
heef' gonomen. WeiDige jaren geJeden wa. hij bund·
werkelllon en trachlte in zija vrijen tijd eeo of ander

geD,
van 't achter-8chip berigtten dit ongeyttl
eerst, tlJen .m en 4en brand meester waB.

staat kunnen "Deren ia foor iedereen een raadsel."

Het zij .ngst om zieh op h.t brandende voorsehip
't zij free! om de 'ferwarring te ferhoo

~

die

Oomiddellijk werden Bloopen uitgelaten, redding.-

!:!:ti:' ~:~!g:~. g;:o:ev:ije:~d zijb:~:~:;r:~~B :~~ :::
• Ziju de mooste gaaten hier van Philadell"i. ge.

~:~~~u8h!tl;~I:ga;:~~:~~!ra~~et t~:r::::nd~el:ro~eo!~:~:~

lijk.

nog een igen tijd doer

;:Ii~t i~~tetV~:;sfl::n::t j~D:~~d~:n~:de~~c~:~~~n~j:a~~

hoezet'r een en Buder ill bet- dis~ours zonderling is
do oreengc mengd, zi c:h een d~nltbeelJ vormen ,'an som ..
mige Amerika:mscbe begrippen .

TI=II=CR1IIMI=II
.. - - -.............. 11-•••
Batavia dd. heden.
en •.

VERLO}' VERLBRND, voor dell l.ij(1 vnn Lwoe
jarE'n nau den kontrolellr Mcorreee, Ban den opzig.
ter bij den wateretaat L !lIDlllerding en Ban den lui-

tr nnnt S'nning!"'.
PENSlOE~ \,ERL~END:

EERVOL ONT.sLAGEN, onder toeken ning van
wacbtgeld bet lid bij de w~eek&mer te Samarang VaD

d. Pol.
:BENOBMD, t<lt A.. isteDt Resident voor d. politic
te 8amarang Van A.ndel.
Tot l en. KommiOI bij do rekenka",.r Meijer; t<lt

komen ?"

.Ik g.loo f~. <!at de.. Fbiladelphier. het t~lrijk,t zUn."
,Zouden ZIJ den TlJkdom en de grootbeld onzer at.d
;~~~~~~D~?ordlgeD' zt)()ala men uit hun veltoon zou

2en. K omruie e Darriear~re en t:Jt Sen. KOIDllllca Hille·

gen, die - niet door den brand maar ter gelegenbeid
da.nan door verbijstering - het l ••• n verloron bob.
bOI!. .

Jlijkdom? AUeo humbug I" zei de oude heer Yer'
aehtelijk.• Ik geloof niet, dat hier zes f_mili.n van
geld ZijD. De monochen, dio gij hier in een Af.ntie

Lannoy en tot .spiront Kontroleur de R ooij.
ONT5LAGBN, eervol d.:?e luilen_nt k ... rtierme<s
ter d. Booij en de _s.ist.nt bij den geogl'a"i ilehen

door een Amerikaan
beschreven.
140 Aoguotn •.
't Is hier te Philadolphia bij de drukkende warmte
vrij venelend. Na bet diner zitten de gaeten lustelooo
onder de veranda'. hUDDer botels of dr<nteJen IIIDgzaam
in het rOJ.d .en rooken. .wijgend en terneergGalagen
doo~ d~, ben8nw~t} at~osfeer, sen sigaar. Bet is, dUB
eeo waar bu.itenkusje, W8nDeer meo met een vroolij&
en ·.ardig men'~h in gesp....k kan komen, en dat v~or·
re.ht bad ikal.tb.ns op den dag, toen ik konni. maakle
Illet, Jonathan .Jinks, den man, die elhe ... ook een otork
_.kruit!. ar\lkol IChrijft in de ,Pbiladelphi. · TimOl".

van Eikcn en Rozenbonli met marmeren bls.d, Ronde
'jlQfels mOllaik ingelegd, prachtige Gravenls in ovale
lijsten, een maeief lDahoniebouten Barian de Minister,
e:::n teer welluidende voor dit klimaat 'fenaardigde
l'ianioo, Ledikanten, KuteD, Etenstafeis, ~roote Divans, ecbt Stobwasser en andere Petroleum Lampen
in 8oorteD, G las, Cristal en Porceleinwerken, {en

nicuwe eleganLo en zeer gemakkelijk r .. Uende Mylord,
e(!ll span deugdzame Wagenpaarden, een Bendy met
Bendypa.rd, Tuigen, St.I, Keuken en Dispen. Ge·

f;!{, ~~et~ol:rr:~~n IJ:~:::' v::

t

::tr:ie~!8~~beg~~:e~:;

der stad. Z~ koopen een huil, WUTOP lij sleobt. eon
•• blate .an den 400pprij. kunnen bet&len, en poe hen
dan op bet p'achtig onroerend goed, dot .ij in eigen.
dom hebllen . \Vel, mijnbeer, ik heb zulko liedon b..
zoc~t

en geloof

mOl

hU:l !tu~~n · aijn venamelingen

'an half g<weubileerde vcrtrekken. In vele gedeolten
der stad Tindt men

meD8cben, die een

groot hUls

kochten en met aUe mogelijke ins~anni"g .I,ebla de
oerete venlie.ping konn.n menbilooran. 't WOI-dt in
ons land hoo lang.- hoc moor vertooning, Bchijn ton·
der ...erkelijkbeid. Zie die menoeben eono aan, "elke ,
hier hun famil'en braogen en 100,..lbeweging makeD . .
Zij doen het 'ftlOrkOmeD, al8~f lij hun geheele le,en
iri weelde en grootheid hebben doorgobreeht. Wie zijn
zij? W 01, ae m....t"n niet veel meer dan klerhen of
••tbaaan. tenrijl ae o •• ,i~en . bndmeoater. en dokters
tijn zondo, praktijk, die' meenen, dat vertooning ·wa·
ken hun patient..n sal belorgen; . miaschien io er wk
aen wei" koopman bij. die ,i.h in oobnldon tomt
atokou, ·tau ainde lija oredi.t
to hoade. Ik geloof,

0,

reecl sobappen.
V 0 0 r t 8 : Een groote Colleetie 1Jeer fraaie en
zcldzame PlanteD, VareD8, Hozen enz., en wat verdor

te voorsebijn zal worden gebracbt.
1828
SOESMAN en Co.

Vendutie wegens verirek
Op J[aandag den 30e October a. s.
ten huizo van den WeIE.J.Ge. t. Heer

G. L. H ILL I N G
conLroleur te Goeboek.
van Z8dGest. netten zoo goed
nieuwoD inhoodel bo-

.1.

r

Btosndo u it Botaviaeche e n aodere meubelen hang
kroon en. staande lam-peD, spiegals, Bchilderijen Soe·
rabaij&8che ijze.r ~ n twee paraoon! ledik nnten, Japan·
ach e matten J zoo goed ala nieuwe zeilen, glas, kriatal
pleet en porc elei n wcrk.

,vOORTS.
1 goed gedre •• eerd Sandel wood rijp .. rd boop 4 foot
1 duim (schemmel)
1
id
id
id
hoog 4 .oet 2 dlli!ll (valk.)
Melk ge. ende koeion on hlveren k.uken diopen.
en stalgere~dschappen en alles wat verder te Y'oorschijn ...1 worden gebr.gt.

1849

Vendutie
Op Dt'fI(j8daq den 3te deZ8r
in bet Officier. Kampement te Pontjol, voor rekeoing
Tan den boedol v.n wijleD den WelEdel<Ge.t. Hee.

G • •1. P. C.von SiiHSTEN.
10 Luitenant adjud.nt, van ZEdG. zeer nelteu en
kr,m igen inboedel
VOORTS
van ZEd •. goed godre,.o.rd Iroepoll rijpaard (Sandel.
wood l • Bene prDchtige collectie bloemen, en wat. ,'erder te l'oorschijn zal wOl"den gebragt.185f
SOESilIAN & Co.

Pnblieke Verkoop
Op Vrijdag 3 November
([1!8

morgens te Iw!j tien

0..

s.

{{(ell

Van eGn elnk grond bebouwd roet een groat
H eeren buis.. sleenen b\igcbouwen wagenkamel", ~tal·
ling en". nlles met ptmnen gede kt, gelegen aan de
'nid zijde Yall dell 1Veg \'an Karang Teng:~h nas r
Bodjong 1Vijk La. A. No. 901, thans bewoond dool'
den WelEJ.elGe5trengen IIcer VAN Sl'RAATEN.
1 ~ 02 Mr. SLOFll' VAN llAGENSDORP qq.

aon deu A,ei,leut Re-

Bi dent \'oor dd politie to Samarang Van Strssien en
aan den bulponderwijzer BranB.

Alles vergeefs.
De gr ooemde mil opzi.ter de beer Henricus do
vier kinderen Vinju"·on ee:ig~ inlanders tijn de :eni-

._ • EenAulerikaanschc badplaats

van eone keurige en goed onderbouden Inboadel,
bestaande uit :
Ecbt Bataviaoche Rotting Meubelen,l'alembangoohe
WipatoeleD, Mahoniobouten Bonde en Vierkanto Ta·
f.la met mo rm. ren bladen, een ko.tb.ar groot Buffet

J

BENO E MINGEN,

vnurpijlen afgeschoten, en (wee nnr la.ng gekruied.

De verdere p~8agjers, de Beer en Mevr. Neija en
Mevr. Burgmans. boide mot bunne kinderen, zijn in
goeden "eletand aangekomon.
(d. D.)

BI\BMAl\lN~

Op Maandag den 30 dezer,

heer Jin.a hecn wilde. Blijkb ar hiold hij mu .oor
, ve.y gullible" lk liet b~m echter DOg ",at doorelnlln.

Bt.rana. Terkr.erd heefr., WfC t-, dat het een gowoonte is
na h t diner onder de kolonnilde of op het terras te
goan zittec, elka:lr een uurtje aan te geenwen en
o0gjes ta gaven. Nergens is dit zoo sterk aIs in

aa~zien

8. A.

begon zoo langzamcrhand te bcmerkeD, waar de

81raat der Phil&.delphische beau.monde); bij beeft ondor zijn calleJ a'a den DRam van het fUnst gekleed te
gnan en zon zij n eigen vader niet willen kennerr , C.18
hij hem in een volld fltrnat met een kaleh hoed op

G. A. WERMUTH .

blj

zullon SOE8MA.N en Co. in de G e n I e I a a n
voor ZEd. rekening Vendutie

en w.t ik ze.i nom ieder logeergcst ala een orangelie

!~leC:~e~ o;:tr:~:nd~:e:o~~(.:~rt~:~:~1 ~7:~:rn dboeOtf ~~:~

,

VBn den WolEdelen He.r

tussc'lcn de vingers Dam . ~rijn wolbekeode goede
mllnieren mftskten mij tot sen autori teit in die zaken

.an~~'

'

Wegens vertrek

~~~:::'~:ho:~g:: ~e~~n~i;k ~:~\.t,~re::r=~:rb;zei~!:~ ~:rs: z:ij:o;o,~:~/~~e~ ~!;k~~~mt~et~::,::'~~J:t'~~;
j,ij:g~:::ZI~' !~:tel:;nted~~a:~~ h:~ ?a~~!:D";~~~;h:~~ ni·~a~~~a"~:~~r~::'u i:~n~:t iedoreen de l<il'peboutje.

~:~ua~:ede!o~~~C1.~::b fl, ~ae:r:ne~n ~a;ee~~nh~tet~ec~tt ~~!

die reeds eel zeer ge\'aarlijk

1834

b1ozon. Da.r ik niet voor een aspirant near baar hond
,.n papa'. rijkdommen wilde gehouden wordeu, nam
ik .voedig .. fscheid en gingeenwGndeling doeD op
het pi.tlorm tot het tijd . w""d voor bot diner. Aao
tafel i. miju J:rootste gooot de ga.t.n to beepiedeD.
.Welke voornomo .airs zij .ieh op elraat ook . weten te
gevou, .Iochla "0ID '1:90 hobbeo een opvoedlDS' geno·
teu,. die ben in .taat .otolt beboorlijk t. oten. Voorol
op drie ortikelen ia dit .an toepa.. :ng, nl, kip, moil!
.en k... etaart. al. de pitton niot nit de koreon geno·
men zijn. OJ> aekeron dag .ag ik een jongo dame aan
het diner al haar best d.oen em de pitten door te
.I ikken. N~tuurlijk deden de .teenen h&IIr bij.n8 .tik·
ken. Toen 'k boor geholpen en Dlet een lu,kort.rg
.v.erlost hod, vroeg ik waarom .zij toeh die pitten wi!·
,d e eoneumeere!!. Zij meende, dat het niet fatsoenlijk
.wae ze uit to epuwen en wiet niet wat l;ij er mede
mo eat buginn eu. ltl.,t .kip gaat bet eVODZOO. OnJangB
znt nan onze tofe! eell beer weI een balf nur met een
,kluifj.;, to wOTstelen, waarvan by met .zija nie~ F.eer
"scherp mea bet vlcesch wilde afvillenj veracbeiJen wa·
)f 0 floog het been o\'er de tarel 60 sprong eindelljk.
in het roomij., dot ik bo.ig wao to gebrnikeu. }lijn
g ",duld gerallli:te ten einde : • ,,"T elf jongmenHch,1I zei

,Naluurl ijk/' ging hij v()ort, ,is heL onmogelijk ,oor
icmll~. d, die cr goed nit~iet zoo3:ls ik, ecnige dagen

gH~rHgt.

q

C
· ··· yen
· '. 'dn tie
OmmlSSle

~p d. piazz." .erochenen. D~ .. beide meiaje. kwamen,

op Kosten zijner moeder. een wcduwe. die Tau den
morgen tot d~n afond slaaft en zwoegt om r.oonfef het
~ oodige voor zijn buitcnspori gheden te t'erschaffen.

tusBchendcha in bet voori!chip zo~duojg, d8~ niemand
Zillh dsuu bege ven kon, De g~zagvoerder Het dudeHjR:
vaart \'erminderen en gar sml den 1800n Stuurman
bevel aUe booten ger-sed te maken om onmiddellijk
geatreken te worden, foorzien van zeil, water en leef·

11.t'w';
\'" ". "

Wtt';"A
,yrf
.·.:UU
...

v-tir .VAn dewaarheld afwijkeu en een ourleiU!e. bijdra·
"i1d.hem jniet .....g.n; "aarom'hU :·olf DietljeveD I
: :F·.• ·H., BOnu-· I." "c
.1f8 leveren . tot de zeden en ge"oonten .ener k1a ..enaar.en Europeesobe badpl...ts gingdaD' naar .z90'n · , . 188S
,,~
Jan me~echel!, .die. mindar algomeen bekend i.. '
.' Amerik•• nsohe ~e"'8meling . van.ehyngroothoid, toen I ....
. ____~....c.;.::,..;.
. ...;.;..-'--......,..-....;.,.---Ik stel u dan mij.n vriend JinkB voor. 'I! Anrdige
"ij gestoord werden door ~ljnYrou" en doohte.r o,die

Be!::Ui:ji!:~:re::'re!:~:;'.~:ij8/~:~~· e:r:rat:~;:: ~::~i~o:o ~~~:~e~~:'0~o~·ii:~b:!~rI3~ i~~~n:!n~ ~i~:' z~o~ ::ij"teno::~:~, ~~:f ;!e·::e p:~:, o~et·::o~
w.
b.merkton, .cbuchter de oogj.s neer . Le alaan en Ie

"'C/'

.

d
. . ' . , ..t.
Op ' r~ he~ent!.rtr:'7 00 ".,

.' goe,1ke

ren de boer
D . .Henlicus, . mevrou" Burgmon en
der verdere priatje. dadelijk bet woord goef, om ons
ll' kinderen lopziohter der genie, 2 Europ. en 16 ·Ini.
een on ander te vertellen over zijn verblijf op een
milit.ireD, '10 vronwen, 4 kinderen, 11 veroordeeldon
Amerikaansobe badpl ••ta.
. .
.
en 2 politie ·opp ......;
• Wei," zegt bij en vHjt zjeb met een onMvolgbaar
SAn8 gene in een . grooton rioteD leunstoo!. .ik
Van Pas••rooan, per · .toom.. JavD, geo. Botgan.,
2de hrit. S. MonDo.
dan te Cape May om ""t in den Oeeaan ta pl ••• eo
logeerde in Congre. Hall, leafde er good ..."n on v~r·
V e r t r o .k k' e D Pas. a g i ere,
.
Oktob
toerde enorm veeI geld. 't Ie verwonderl~k boo mild
op den .2hten t
er
Macks
men is, "Ie men oen pa.r dagen aao .oe doorbrengt.
oht ~'
Booeaardige lui zeggen, daL ik het aIleen doe om bluf
NaBr Tolok Be~ong, p~r ; o~ms G ar~n
ge•. Yeltm.~, de ooren . . .
r~m orf':' dg 1
te alaan, maar de waarbeid is dat op fe""tdageD, bij
noot en 6 kmde~on, Hist, oe ~e~~o.~!l T~' ~n'
p'ck nicks of op een badplaat. mijn rertering.n geen
Europ. ondorofficlo,', 1
urop. e':n. lD ·
.~rtai'
gronzen kennon en de dollars mu in den ... k dRDson ."
aA~n Akk~; e~
n ...r. Bonkoelen, 1 Ellrop. onder~
,'t Klimaat van Cape May bevalt mo overigon.
roen, naar Padang, de heere\t' t
2 k'dderen ,uitstekend; d. dokter. bevelen hot aan, en zeer te ·
echtgonoot, L:. E . .Martona. oc ge~o~.:n ffi I . or a~
reeht . . Ge kunt niet begrijpen, hoev. eel "hiokey en
B·. B. de Bru{JD, e-cbtgenoot,. ~n .. tn) b~ 01 t' u
.cocktails" men bier meer kan verdragen dan in de
.. gez?ndb. F!88Cber" de beer~. ~~ ~lJn~r eC geffio~ e
warmE", drnkke stad Wat mij echter san de Cape niet

hI

'

V

~ ot

branut,

KontroJeur der 2e. kl .... op Java "au

Blommeeteiu; tot idem op de buitellber.ittlngen de

dicDst TbeunilltJen.

~=~~~~~!!!!'!!~~!!!!'!!~~~~

Aangeslage n

Venduti~n.

W oonadag, 2'> October In hot loesal van en door
A. Meijer, 'an onuitgeloBte pandgoederen in de (hng
Be, •• n door den pIIDdbouder The Tik Bioe en nn
boutwerken .ikomotigvan 8ebannabijhoit ni.euw baTen
!raoul athie, door 8oe.man on Co.

Chablis en Uhambertin
·Weder ontvangen
18540
bij

St . .Julien ':1 ell 1'2 fte,schell
van CI'use fils et freres
weder onhangen
1856

V

ooi~

de Arrnen.

18i7

P. I. IlEN OllIlBN.

G. A .

WBR~ UTH.

Macassaarsche Rood., Viscbjes
extra yersch en puilr) pas aangebra~t

WERMUTH.

1856

IJzeren Komforen,
wede r ontvangen bij
1850

(t.

A. WERM.UTH.

8essenwijn en Bessellsap,
verach ontvangen b~

G. A. WBRM.UTH.

1851

Bourran

",",Tijnen,

Cbateau Bourran.
Haot Canon .
lI""au lIfedoc.
St. Bmilion lS6~ en 1864.
Hlut T51ence.

ADVERTENTtllN.
.T en b. boe,e der Catbolicke Armeu, ""I Ii~.. wpek
eolectic ged ..... worden 0''''' bet 3e lrw.. t.aalIH6.
Samarsng, 23 OetOber 1876.
Hot Lid,

G. A. WERMUTH.

1852

Ha1cl.t

G. A. WERX';;'TU.

Ba1~C,

VIN GRA.VB,
..n hetgorenommeerde m""k nBourru.".
1853
G. A. "J$B)J.'CTB.

IMPQft>l'!!-I'~
I
CK.l

IhIUenge.w6u@>; "-~enW1.gt;

'- .

Gelo~•. ·,~

8

Dinsdag 24 06tober 1876.

..

,

LAATSTE OPVOgRING

~'~~~~II~ IMEi!i~~!i

Geloet ex "MiDURA":

Opera Oomique inS bedrij 'en.
i e k vanL E 0 OOQ,
door het gebeele Gelel.cbap.

M,,"

Avec Oertificat d'Origi ne.

Teekeningen!,erlcrijghaarl!!

.,-.-.

1848.

'I

88~~. · ,1
A.an

,

orden, wordt. meegedeeld dat onmidilelijk

beveelt zich voortdurend aan voor het.

Donderdag 26 Oct. 1876.

LEVEREII EN OPMAKEN

--o--~

van

Achtste en laatste

COlllpleete BI:uidsloiletlcn,
Bal-,Wandel-, Reis- en GeldeedeCostumes.

ABONNEMENTS- VOORSTELLING
VAN DE

TROUPE FRH~A1SE O'OPHRETTK.

AISlllede:

';""-0--

Kinder-costumes en Doopsldeedcl'cn.

La Venus Infidele

1845

BAZAR.

Mythologi8che Oparettc Bouffe.
Muziek ,nn ROQUES.

Vleagel. f.brik.at Gebr. KNAKE,
hier- zoo gunstig bekend, outvfl.ngen b~nnen kort weer
PIANINOS en SALONVLEUGELS.
1811
B. KARTHAUS & 00. .

Door Mme CALLEN,M;;;; SISSON, Mr. CAL·
LEN en Mr. ARMANDJ.

B A Z A R.

Het "vcrige dee! van het Programma .,1 DonderJag
nader bekend worden gomnakt.

Veldbedd0Il :=t

f

Tot Blot!

Quadril!e, Cancan en A potbeose.

--0--

25,---

18~8

p or at. u k IJzeren Lediknnten.
1815
B. KARTHAUS en Co.

Let weI!

BAZ.AR.
Bl'onzen en tCl'l'akotla :-:'jatuettcn.

. . . . . DoorMi~~e~~e;~IL~: Bv~nd f~nn ~e:~ hO~
A pot h e e k gednrende .. c h t d age n gesloten zijn.
1827
GOE'l'HART en Co.

Marmeren Pendoles mot loupes, porceleinen TIlt~l~
en Tbee- en Koffie4 en 1' hoesoniesen "T aschstellen,
J

gToot mod~l, fijn gedecorcerde Wascbstellen, Kamer

potten met deksel, Ctistallcn en hlllf criats.llen Oaraffen voor Wijn, Mndeira en Bitter dito met eterretjee,
Stall en Glllzen in kristal en he!f kr-istal) Yingerglnzen J

ON'!'VA:NGEN:

J

.E~~d~etT~fei;ij~g

Compotten, Botervlootje!~, Z(lutrnatje&, compleete De-

sertBervieaen, enZi.

Een Pactum':

Prachtig Pleetwerk, waaronder Presenteerbla~_en,
diverse grootte, Koffie- en The~se.r,'iei!en en 'l'beeeerviesen met en zander bouilloir, Olij en AzijmJtellen,
Zunrstellen, IJekannell, stellen LepelB en Vorken,
prima BerlijnBch Zilver, e£.z.
DONDORF Speelknarten, Br8ndka.ten in soorten.
1813
B. KARTHAUS en 00.

merk St.

MARGUERITE

& BERG,\SSE.

Te verkrijgen per vat ED per dozijn fles8chen.
12 f1e88chen ............ /8. - en f 0.-

Adres aen het depot bij A. JAUSSAUD, franBche
.
Flroodbakkorij an b'j
1829
EUZlERE.

BAZAR.

Uit Parijs ontvangell.

Gee'maillee'l'de en ijzervertinde Cassel'Olles,

Eeue nieuVlre sort.ering

Gebakp.nnen. Soepketels, Waterketels. Kolliekannen,
Oelei formen, ijzeren Koekepannen, koperen en ijzeren Petrolellm kooktoestellen, verlakte IJ.kannen,
Fle.schendragers, Messenbakjes, Specerijdozen, Sleutelmandjee, of9,le Vliegendeksels, Slalepe19 en V orken, aDZ.
1812
B. KARTHAUS en Co.

HEEREN en DAMES ARTIKELEN.
Hoeden, 105se Boorden in groote 8artering, groote
keuze van DaMen, witte en geldemde Hemden, Tailetartikelen, Schllijerwerk, Parfumerie, een groat
lISaortiment Odeurs 1 qualiteit voor Dames (nit het
Magazijn du Louvre) eene kleine callectie Peignoir.
van lijnwaad en percales, prachUge Kammen, Fantaisie artikelen, Geintums, Colliers, Parnres, BraceI_tten.
Jouvin Handschoenen inalle NOB.
(1428)
EUZIERIl.

BAZAR.
Vel'sch AppollinaI'iswater,
P u ike Bot e r v. d. IJEEUW, allerloi Dranken
en Provisien.
1814
B. KARTHAUS en 00.

-

Per laatste Stoomboot:

.

c. C~ T. van DOl')1 en Co.

G 0 :E Ii

j)

Bestollingon

i ii.
op

aile soorten van Gezaagde en Ongezaagde
D,TA'rIE HOU'l'WERKEN, benevens
op BRANDHOU1',

Carlsberger Bier,

J '

Passag(~

naarNcdcrland,

wordt arm.qeoorjell1!lelhet Ner!. clipper /r"rJat.vchip

Geneeskundige Gids
VOOR

NED E

ou

]I,

LAN D S' C H I N D I

LIBERAAL.

j.;,

D". J .. 1'. DOZY,
dSt

II.

d

H

ge n e e

B u

e e r

to S:1 m Bra n g.

INHOUDWPGAVE.
Aamborstigbeid. -. Aa.amaden. - AlcollOliecho dranken.- Arscnicllm vergiftiglDg.- Astbma.- Eaden,Beeubreuken.- Beriberi.- Bleekzucht.- Bloeding.Bloedsarmoede. - Bloedepuwing. - Brandwonden.Buikvliesonteteking.- Oholera.- Constipntie.- D..!irium tremens - Diarrhee. - Diphtheritie.- f'oorligging8versted.- Dollehond8beet- Drinkwater.- Dyeenterie_- Dyspepsie.- :Flauwte. - G(;zondheiJa1eerJ
(iodivitlueele). Giften der geneesmiddelen _roor
ver8chillend_ leefLijden.- HerleidiDgstafel.- Boest.Hygiene. - Ingewand8wormen. - Injecties. - Keela.ndoening (catarthnle).- KeelontBteking )w •• d•• rJigo. - KieBpijn. - Kinderen (bebandeling von)Kneuzinge[!. ~ Koepokinenting. _
Kopcrvergifci
ging. Koliek -- KOlldfllur. -- Kleeding. Klieren.- Klima.t. - KNep. - Kroep, (vai.cbe).Leverziekte_ - Licha8msbeweging. Lintworm. LijEt van genef smiddelen en verbanden.- ~l igraine.Mio (keuze van eene) ~ ~linerale zuren "vergiftigillg
met)- 1Ifoer'Blroorts.- Nagelbedont.teking- Nagel
in het "deesch.- O«g:o;iekt~n - O\~erHtroomiIlgen.
Ontwrichtingen. - OntBmett"ng. OpiUlll vergifttging. Patek. Phosphorus vergiftigi:-- g. - BfL tenkruidvergiftiging.- Roode hond.- R'Juken - R~eu
matismc. - Ringworm. - Scbu f't - Sla3.p. - Slo.Iigenbeet.- Spijsvertering (slcchte).- Spruw ~ItJJi5che).
- Spruw (by k:inderen.).- Steenpllisten- ~tuipeD.
Tandenkrijgen. - '~erbeteriDg fall den algemeenen gezondheid8toestand..- Yerdrillken.- Vergifttging.-Yer~
ontreiniging van den bodem. - "erstopping. - Ver·
stuikingen.-Yerwondingen.- Vloeiingcn.- Yoeusd.Vreemdog lichamen, (uitbalen van). - V!llchten. Water.- Wormen.- Z~'cziekte.- Zenuwpijn.- Zonm'l!~ek.- Zuigelingen Zuiperswaanziu. - Zweren.
- Zuur,[1842J

Stoomv.-Maatsch. ""Nederland."
GERMH~r.m' MAANDEI.lJKSCHE

MAII,DlENST.

BET STOOMSCHIP

PRINS HENDRIK,
o.

KOilllllnndant M.
BR!.aT,
tal 16 !'OV-: 8. 1:1. van Batavia via Padang en XapeJo
naa_r N. Dlep l'ertrekken.
Lading wordt 8angenoruen vuor bijns aHe hfi\"el1JJ
in EuroPR, WBarvoor directe Cognos8'Hll(Oflt~n worden
nfgege I'en.
.
de~" °t;;)i~ l'Tacht en p"ssage gelieye men zlt}h te wt'!n-

182:8
_~_

de Agentell,
J. DAENDEI,'i en Co.
_ _~Bat.!H-ia, Saf1lhrliUQ', Soerabaia.

Stoomv. Maa.tschappij Hederland,
RET STOOJ>ISCHlP

VERPILUTSBARE

Burrau-~linisb'es
1821

voor D!.MES.
G. C. T. VAN lJORP & Co.

CELEBES,

ON'rVANGEN:

GOUDEN PENNEN,
die zich van de sta.len door gemakkelijk schrijven en
groote duurLll4mheid onderscheiden.
1831
G. C. 1'. VAN DORP en Co.

n~rmoed~~j~m:ntll:Ld ~. ~ ~~~K~!,

zal
r van Batavia nntlr Mn.raeille en 1\~eJ.erland, ¥ert-~~kk:en.
Y oor passage gelieve men !.ich ta wec.<ie!} tot
de Ageutoo,
1736
J. DAENDELS en C".
_ _ _ _ _ _ _B_~_
ta_,:i....:
•• _S..::.'8~J\rangt Soerabair::
rr-~;£~

.\, G

n ti N B E H G
/Hlf'4l.r_.d:,f>f'.

werkt tegen biilijktl prijnm

');C r\~~:

J~el~ (~allo\','~~l'-~ ~~tO{;,llketel,
\-an zeshg paardenkrot.':ht, gehed cQttJpleet, lang 32
Yoet, diameter 6 ~-oetJ in twee stukken, met handvoeding ponp, stoommeter, em:.
(1327)

l'e bevragen bij

Mo. NEIT,L

,~

Co.

~l}

worJen 8sngenomen en ten spoedigBte geleverd door
de A go n ten,
D. A. PEREIRA te !!eillarang.
A. U. BOON:f}MMER te Solo.
B. VAN 8TENUS te Djakja, en
door den Administrateur,
111. A. BIEHLEE,
1820
Station G 0 end i h.

v e a I bet e r dan Holland8cho on Engelsche
Bie,rSOOf&en, verkrijgbaal" tegen den prije fan Valk
Bier op 1/1 en 1/2 fieBschen.
1715
SOESMAN & Co.

de .Agenten;
J..DAENDELSen Co).
.BatByis Sainarang, Soerabaia.

1857

lIEBBEN VOORHANDEN,

Hout-Aankap

Doen.che Boter in blik, Gras Bater BVM van dar
LEEUW, Provisien in blik, £Iessohen en potten.Zoomede! Een factuur fraD8che Provisien, ~ Pates in
terrines, Vruchten op Water en op Brandewijn, Olijve
in zout en in olie, Siropen ge&8l!1orteerd J Ohampagne
MoOt en Chandon, Roederer, Vermouth van Dangl••
Sohester, . zynda een overheerlijke drank, Vermouth
Noill. Prat echt mark. -- em. enz.
17S8
SOESMAN en Co.

I.

Informatien te bekomen bij

G. C. T, VAN DORP & Co.

1643

Gez.gvoerder VLlIlDORP;
van . No.ember a.

'I?- de e e r S t. e h elf t
VAn hler te vertrekken.

om

direct van Manilla. nieuwe aanvoer in
kistjes van 200 stuks voorhanden bij

Nog niet allliel'ten tooneete gevoe,·d.

Eenigste Imop1'te1t1's van Pianinos,

:~ed~rlaod

ARY8CI-IEFVER;

Prima kwaliteit
CAVITASSIGAREN PRINCESHS.

1830

Passagfi .rn)ar

wordt aangt!boden l!let het Ned. ,Z ai l's " hip

mand danvoor Heeren Leden met burine

Aanvang tel) 8'/. ure.

MevroGwC. M.PLIJflAIR

YOOY, nie--

Dames toegangkeIijk blijft.
1860
DE DIRECTIE.

Entreeprij~f- 4.....,.

..

bcwek~l'lJ van pUbftate voorsteutn-:· .,>·., ..b~~,,:,.i~"!4'~
.Op~etten
18citeM~i~.h<}~.Pl'rijl!.·'''~~e·in·de
lifoaderliaal.
. ' e26

fen als .die van het
Gezelaahap,
aike m het SOCletertsgebollw gegeven
Fa aHoop daarvan het gebouw

VAll

~!!Nif~Ja~hIANO. IPLEIJ:~ ~~~~F en (10.,
~.

Ff~~ai: d~pel'6tte.

Troupe

Te be.ragen bij d. Agenten,
Me. NEILL & Co.

~

Echt Japansche Soija,
in kruiken eu in mandjes van
1:-16

(j

Versche Bot e r 1e t tor s

INDIA RUBBER,

en

St. N icolaas gebak.

in bladen 'l.oor StoomwerktuigeD, bij
1717·'
.
SOE3MAN & Co.

1792

Zooeven ontvangen:
Geborduurde en effen
LiDDeD Dames Krageo eo MaDch~llen.
1805
NlEUWE MODRLI,EN.

SOESMAN & 00.

'p~,ze JapanscTte theekopjes
met schoteltje8 en d~k.. ls,rijk verguld met blaauwe
en: roode me~illonB, blaauw, en rood gebloemd.
(1371)
.
WESMAN en Co.

--}'lowers Ale-,

FIJNE.· GLAZEN
in .tellen van G en 7 do'Yn met en zander karofl<m

183G

en.. Vingerglaz:en, poreeleinen Hetserviez.en.

(1869)

Co.

verkrijgbaaroudbelegen prima Kwaliteit KolBj, in
IUken.'''' 10 en 26 katje..
1388

thans. wooer ontvangen bij
G. A. WERM.UTH.

PER 1,CELEBES"

SOESMAN en 00.

Voor buisel!ik ~ebruik
btiSOESMAN &

J. J. VAN RDIJVEN.

rroko Plijnaer.

GENEVER AVH,
tbaDll goloat en verkrij1baar hij

1718

ti¥jll~~,-",,::t!!"i~I;) 0

B ocljongschc Banketbakkcl'ij
Dagclijks

kruiken} bij
SOESMAN & Co.

bedeClgeloat.

Puike Baring .e76.
ill vaatje.s vall 6 Stub,

.'.
1779

~'.

B. BOUMA.

Holloway's Medicijnen
Gey&arlijke Diarrhea.. - De oonaken dc' cr verzwaklrende zickte l!ioo
verschillend, en de wijze harer aanfall
zoo verand_orlijk z:jndt"t geven een voldoende red<;)n VB:'l het belangrijk ,aantal ba-rer elagt()fft"rs. Onder Holloway'a
behandeling, al is de oortask dezer ziekte in uuisternis gehuld ...1 de uitelag even gUl1.tig zijn, hetzij
de mug, de lever of kleinere ing~w8nden de ~t.el
van de ziekt-c is, wllnt zijne pinen met oordeel
ingen(1m,on} ell zgn z:~lf g1.~ed op de liijden de: ODderbuik ingewreveu, beteug~len de swelling der
bloedvaten en regelen - iedere verkeerde werkiflg,
~aaruit die oak ontstaat.
Beide, middelet: werken
rt'-gtstreekfl, tot. be-retelling van, bet, ju-iste eyepwigt
tuB.eben geToeligheid en prikkelb...rheid, .iekeliJke eo
a~lOnde afscbeiding, natuurlijke' en buiten8p~rige losing.
o Doo.jee .Pillen ran f 1. f 3. on f 6. F otj.. Z&lf
TaD f 1, f 3. eD f 5.
OberibonW. OALISTANS &. Co. Taga' A.. J. van
der YOORT •. PekalonganW.E. HANA, Sol" ARNOLl)
on. C". enCORNARS, Klatt"n J~ D. SLIER, MageIan" 1. A. ZEIJOEL, s.",araog GOBTHART en Ce.
11BoGROOT KOLFF en Co_ WANNI'E, G.<;. T.
VAN f:ORP en 00, H. L •. DB LYON en ROES MAN
HOLLOWA.'r's. PJLLU .EN Z.u.F. -

c

, "

.... Co.~U)

f :~' ;:~.~~_I
fen RillS met Kumpong,
g?-h~gen

te Karang: Bldnfa per-I.'eel n,), -4~Sl ~ehter
de Wo.geUH'I'buurdel'ij "an Men,Jllw de Weduwe
S MIT.
Te be"fragen bij
18H
Nm"J"AII TA \ HIE SOHI:".

Te Huur!
EEN :amS "P den wag n ....r K a I i g a w. e, naaot
dtm Hoor BONSRl'.
HOt
HOEZ00.

GETROUWD.

C. U. E. DEKLKF,'Y,

Qjll":t'}·

Gr--:'-'_'l!7!.:,:i f l l,'

's G11l~enilai~,

,{·i:IMif:·-~·il!l

1:'>" /

en
H. A. J. PAEHLIG,
31 ,Ali6U~lu~ 1876.

/). 1.

18·.1,3

COH.llliSPOXl)E~TtE.

'·Jj(,t,i~_ .•·t_

l-~

,.tehrijHB h uiet .vt-:.or plw.ii;;if ill .iil hh.J

h-hikt.

r urAntwOQrJ~qk

.oor de w:et:

O. ~. T. vau DORP " 00,

