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Dc plaals van den mensch
in de naluul'.
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01'. H. W, WAALEWIJN.

R el nnLwoord op doze vraag is niet geLU:lkkeIijk te geven-. Dat anlwoord zou in k orte oogenulik
ken ie ge\'ell ~iJn en zi"ch zelfs :in een enkel r..iaH
kUDnen sumentrekke ~, indien op. nalnurhis torisch
gebied de richtillg nog gel'olgd werd, die voor on·
geveer 20 jareD de Leer3ch.nde was. Toen besehouwde meu het maar 81 te dikw~ls als hst hoogste
doel del' wotenschap, onderocheid tn.scLen de 11 3H
tlluronderwerp~n .le zoeken I,m "a1le. i=iOortelJ te
leeren kenn en, die gescLapcn WtU'e:n. De leer werd
namelijk gehuldigd, aat elke soortep 7.;ob7.e1l 'Ins
• voortgebracht, in vele opzielitcJl van anuere ' 001'·
teo verocbilde, in andere opzichten met weer 1\nderen Soorte n overcenkwam, en d:lt de soort ODVel'·
ander1ijk \'
d:tl wil zeggeD, hleef betge Gn. ~e Wf1:'S
door uitwencligc omstandigbedell niet kl)ll gewijzigtl
worden. Het feil, vblgeus he lwelk \Vij Ji. r ichting
kunne" beoordeelen, vindell wij doarin , dat het uegrip .,, 800rt" zeer "aag 'V:l~; dal bUlla elk natuul'onderzceker dit Legrip op
e'gelle wij1.e in.ler prelende, en dat duo he t
dot bi] zleh vor';;·
d~, ean geheel Bllbjec.lieve 'u::eeuing . OVer vel'Ecliil
en verlvantschap .,it.drukte, .t~';j;:ijl bet g aliee! Olldoen tijk werd eell stchel ta;;~)Fm~n da t object'~f
du.t verechi! eu die verwautsebiii;-a:ing3f. Naarmate
de kennis va n vurmen groote r IrerJ, werd het nl
ll1oei~lijker aan het eemn,mlvpgevattc denkbecl(1
-' van "soorl" yaEL le Louden, e .l.l reed:;; \'eLe natuuronderzoeker, l,adJen hel (Ienkbeeld van ,afleiding
V~T'! dp.o (' r. nrn levfI!lIoen vorm van o£m and el'en"
ui tgesproken, vooIdat Dar\\in ons de bewijzen voor
do · af.lamming.:heorie leude keaneu.
In de eerMle pla.ts zullen \Vij moeten aSlltoonen,
dnt w~ het reeht hecben de darl'inisti,cbe uesdlOlIwingen 'ook tot den mensch nit te slrekken, Dit
recht Ivordt door degerren, die den Olensch als. doel
der Bchepping beschouwen, in de n regel niet of
j

as,

FEUILLETON.

Esther.
(HAAR HET EH&ELSCH.)
SLOT.
,Gij beroept II allijd op die - die persoGn," legt
Esther, terwij! zij een paar groote jaloerscbo ougen en
~eo mOlld, 61s ~ene rijpe gebarBten· kerB, door · de· mis
tigo scilomering tot hemo"heft .• Ik bODlerk, d.t gij
mijt aHes weI overwogen, .slechta bij gebrek aan ieto
beters de ""orkeur goef•. Indien gij opgchounen hadt,
u om haar to beko mmere~, eoudt gij baar reede lang
geledcn vergiflenis geiICbollk~~ bebbeD eD nagel&t~n,.
iedere 8ndere · D~r . baar ~f te meteo ."
. • Ik .beb . hilar geheel en opregt vergifteni• . ge8cbon.
ken," aJ)twoordt hij grootmoedig, bart ."" b.rt ltoan
de bij een·. orouw..
_ •. ;... _..:..... Sehooner dan de a.oodbomel
met ~uiz.end e n sterren·. gatooid,
be~ ;nJgkfr dan de forstin des bemela
.. - - . in de azitren armen der vlolijh.e Are"tbUB8."
By kan. grootmoedig . wowo...lk ·,.rgeef baar
Diet. all.a en, ~~r wensch dat .zegeningen op baa~ eigen boofd nederdalen en op dat van. bllar. beminnelijl:en canleri.t.. Om eerlijk te .iin," eindigt hij lag"bende-, ill .B~honk haar .oen jaar geleden vsrgiffenie,
tl).n. ik· balir """ het .tation Ruintoo ootmoette,' dik
, g awordeDJ. · m~~ sen· ,.oGden neus, en eeue reeks scheel
~iend6 · ~i"dt:fen ·bij zlub, · die., 100 4e · riog~r del' Voor
oi.n igheid ni"t ~lI8IICbenbeide geko",en '0' •• , do. mque
1.0udcn ge'lfeast z~n:'
Terw~l bij .prilekt, legt bij .gDe lIppen op dell hi,.
.em van hiIar .....teD, roodeD mond; maar .~, door de
plotaeliDge 8m~it weg"". bet .erraad, dat "ii .iob her·
J
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~ill~:m: I.

sleehts zwak bestreden, ell het zjjn dan oak door·
door hf t ver;ehil in levemwij1.e zijn · ontstaan,'1s
lloodzake!~k gevnlg Vall overerying en llaDpassing.
garlns de dal'willistisoLe grondstellingen zelven, waa\'·
legen te velde getrokkcn word!., omdat de logi8che
Wnt de ver bouding tnsscheu ,1e tersenen Van den
doorvoerillg del' ontwikkelingstbeoric verei.cbt dat
men sch en de hoogere aren aangant, deze, het bi:'
de menscb mede in de beE"houwingen wordt op·
langrij ks te van aile organ en, volgen dczelfJe wet,
geoomen, en omdnt, zoodra dil bet gev"1 is, de
zGoa ls Huxley en andere ontleedkuudigen b ebbeo
grondslag ,let dude · theorie wordt ondermi]nd. Het
nllngctoood _ Vool'Damelijk met belreHing tot de
kan natuurlijk hier het doel niet zijll de beginselen
h ersellen worat m ee,lal gezegd d.t het grootEie
Ya.n df:U grooten e.ngelschcn Datuul'ooderzoe:ker tc
verscLil tuescil en de menschen en de av en bealaat.
verdedigen. Het doel kl\lI 'lJJe~n hat "olgeode zljn:
Dan worden aan de menEcbenhersenen bepaalde dee_
uitgnande vun ,len tegenwoor<ligen toestand del'
len als knrakteri,tiek toegeschreven, die den apen·
z06iogi~c.he welensehap, de tb eori" "annemonde,
jl el'.;enen zoudou ontoreken. Zoo zouden de achier.
die zij huldigt Ulet oetrekklng tot de vel'kladng'
sto lob ben der groole bersenen, die bij den mensch
van het ontsla.n del' levend c wezens, willen wijde 1'e·
over de kleine horsenen heenliggen, bij de upon
niet ,'oorkomen, zoodat bij deze laatsten de kleine
suHaten nag-nan waartoe IilOIl gcraakt, als Illen die
tI,eorie 01' den mensch evenals op de andere zooghe .. cn en aehtrl' de grooten zonden n il.teken. Ee~
dieren tOJ!,a,t.
enkele I, lik zelf, 01' den schedel vu n "pen g ewor ·
De Illeneeh is gelteel naar de type del' zoogdie.
pen, kall ~elll ilie nict geLeel mel ontleedkn nde
ren gzbollwd. De beenderen van z~o geraamte kunonbekend is, orerluigi:n van het fei~., dnt bij de
oen in aIle opzichten vergeJekeu worden Illet die
aotbropOUlOl'phe .pen de plaats wai,,' zieh het vlie.
del' alldere zoogilieren . WeI geven zij bij die varl'asthech t d,t zich tnsschen de groote en kleine
gelijking eigeoilardige verochilpunteu te lien, manr
~ erae ue ll he dndt, w ouanig gelegen is, d,. ,tee,ts
d" been~"l',m del' . boog"!'e "1'00 en die. van deu
d. g roote he rsonen naar aebleren over de kleinen
mensch ver8clilllen cnderlirig niet mcer dan . de , uil~ te k en i n p l lt tl ts van omgek2erd: e.n dll,t di t vel'he."Jeren I'an ander e zoog'.iier en. Oikwijls wordt
scbijllSel ?ieh 1.elf, bij tlen Obrystri>:, cen oap di e
in het versehil in beeust.l, el een groat onvee! loger dall de " nthropomorphe'~ al:1<,t, zoo sterk

gezien en een rl3den gevond8u om mensch
ell dier van elk •• r ta ,cheiden. Dit berus! evenwel
op het verk" erd bogin} BI .dnt het geraamte, het
meest vasto gedee1te van het liohaRlIl zijnde, Iliet
aan vemnderingen is ollderworpen. Elk die bekend
iB met de vOl'Olveraudedllgen, die de beenderen
knnuen ondergaan door uit.well<1ige omstmhlighcdell J
lOoals dOOT de 33uhoudendo werking der er aan
gehechte spi~ren, die den i nvloed kent door slagaderen eu andere weakere deelen er op uitgeoer"Dd,
zal zlell zorgvuldig knnnen wachten voor de genoetllde dWt"tling, die.in lijnL"echte t egenepraak is met
den grolldslag vall de vel'gelijkende anatomie de l'
gewervelde dieren.
De overeellkomst tussehen mensoh cn zoogd,el'en
beperkt zich niet tot he t gersamte; oak spieren,
zenuweu. bloedvnten, ziotuigen enz. doen ong de
Illeest vel'l'asse nde overeenkolllsten zie n, (erwijl ook
daar de verschill'unten, die nnngetroften "'Ol'den,
innert, bedroefd keert rich "an hem sf.
.Kow/' zegt .zij met eeue ligte rilling, ulaten wij
J

D8ar hu ie gauD. 'Yij zll;lleD, 1.00 als de zlken ~u stasD
in verschrikkelijke Qngenada vallen , W;Jt za.l Sir Tbo~
J

moe zcggen?"
I Oat · kan ik u wel van te "foren verl;ellen, Il zegt St.
, hij zal met zijn~ gewone hen:::inn~lijke
opregiJhcid .:t.~ggeD1 dat~ wsnneer wij naDr zijn gevoelen
uagen, wij een p !.ar gekkcn tijn, omdat wij DaBI'
vreem(le kerken gain lODpen, alit'eo om een hoop aan..
ge.token h.uen, piepende klein. jongen8 en paapscbe
yermomm\ngen te ziecj dat, wat hem bet.r eft, hij. f:C
dert de 1ut.t. vijftig j .... r by zijne paroohiekerk blijft
~q dU lot het eindo toe de nkt te blijve n doen, en dat,
zoo "yij Diet verkier.en, ons . na~r de .reg~lB van zijn
buiH te Hchikken, . enz: .. enz .
.Zegt bij altijd betzelfdef" .raag . E.ther glimlagcbende.
..'\ltijd. Eene lange. en y,.,ige bestu<lering van
zijn karak"'r b.e~ mjj in .ta.t gOlteld, met na.uw keurlgheid te yeri:eke~n •. ".!at .b~. aangaande eenig
yoorkomend onderwerp zal leggen~ Bather."
.Hoe weet ~ijJ dat myQ naam Bs~her pO! ·vra.ag tij
osle£. .•,Gij bob toeb .Dooit gchoord, dut . iemalld mij
EOO noemde-."
• Ver;;eet gij bet ""hutblad 'van he •. gebedenbo'k,
dat -:- wei <fromm.I.! ik ' W •• of bet punt den verb·)·
den num nit te spreken!1I
GlimlagcheIide .iet hij Daar .IleO b ••nt.voordenden
gHmiach Tan b"aar ui~, maar .vindt tiro geeD.
"Dr ·beb van u aId Bather C~'en .van· mijne . jeugd
af geboord," gut hlj 'oort. ,Ber gy kwaamt bepraatte.:l wg, 'waar p ,Father" Crave'] wel tOll
gelijk.~, ... Nt toen giJ in eigen pereoon kwaamt ,]t
gij tot d. waaidlgbeid
M.... era,sn gerezen."
• Ik heb er eoD .fUer .an, Betber geDoemd W

J oh::1 vrolijk;
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Bproken verschil in grootte en gewieht der hersenen 'Van apen eo mensehen niet alB oewijs van een
strenge afscheiding tllssehen mensch en dier kan
golden, daar in dit opzicht de verschilpunlen iu.""bn meuschenbcl'se~en onderling grooter zijn dau
blj\'. tuoschen men,eheobenenen en hersenen van
Gorilln's_ H uxley drllkt zioh daarover nit als voigt:
" U en JOoet echter niet uit het oog verliezeu dat
eeu teer in het oog loop end verachil met betrekking tot de absolute massa en h et gewiebt tn ,"chen
de laagste menschenberaenen en de bersenen der
hoogsle apen bestaal, een verschil, dat des Ie mear
in het oog loopend wordt, als wij ODS herinnereu dat
een volwag,en Gorilla w"rschijnlijk bijna twee
maal zoo zwaar is als een Bosjegrnan, of at. me.
nige Enl'ope,che vrouw. He t is te betwijfelen of
gelOnde he"euen van een yolwassen man ooit minder
dan 31 of 32 oneen gewogen hebben, of aat de
z waarst~ Gorilla-ber,enen zw",rder dno ZO oueen
zijn g~weest.
"Dit is een zeer merkwaal'dig e omstandigheid.
die ous helpen zal am den groo ten afstand te verklaren , die met betrekking: t.ot intelleetueele ,erroogens til5~chen den laagaten mensch en den hoogsten aar beataat; maar z<j heeft 1I'(ling w88rde nit
een systematiHch oogpunt, en wei OUl de een>,oudiveI'ioont 1 dl.lt bet U<1ar achteren uiL-3tekeu dcr 0.: 1'00ge reden. aut het C!ewicht30nder~choid dar hersenen
te [,e\'oellell t etrekkelijk sterker dan Lij den m; nsch '. tllsschen de hoegst en de laagst onlwikkelde menwordt u, ogotroftiJD_ Hel voorkomen \'Un de achter·I , ehen zoo'lfol relatief ah ab. olnut veel grooter is
ste hel'seolob iJen, ,"n den (lchterslen hoom van de
dan dat ondet3cheid tusschen dell laagsten menaeh
zijdeling,."he hers enbelt~, en ran den llippoca mpn.
en den ~oogsten nap. Oit IMlste onderseheid we rdt.
mlnO" UU de apen , d" door de tegonstanders der
zooals Wi) genen hebben, door 12 oneen her;;enonlwi kk ..; lillgsi-heorie dikwijh bc;5 t!.'~d en word t met. i lU!l~~;l a::mgednidJ tlaar ech tel' de groof.8to bek@nde
de ee!lvouilig c bewe ring : I, J~ze lieehn kom en niel
zr:.eu:!ch e!lhc1'5enen
tm:!scheD 6 5 en 66 one~n
voor bij apell , bij den meneeh I>el", terwijt zij zich
wogan , moet het eers:geDoelUde onderscbeid door
dau bi:r0epen ep een geze.gde van Dilen, die deze
meer dan 33 Olleen ab50111ut, of noor 65, 32 rillabe\\'eriug zonder eenig bewij', zelfs zouder eeu en .
Her worden uitgedrnkt. Systema tiseh heschollwd,
kel nrU(,l'a rn.at. t l) t.("I(nlon (ht. , 0 111' -.din ~:t,>llin(r 1"'l lpi_
7·~i u de ver3chilpunten tus5chen de her5enen bji
ten kiln, - h eeft u itgesproke n, is volk~:nen be;o; tigd
mellscbeu en .pen slechts vall g eneris<Jhe waarde."
door ontleedkl1ndigcn vall najID, "an wGlken wij
Bis3CboiI; een getuige die tot ODze tegenpartij
lIit om laud sleehls bebhm te nOemen " ehroeder
behoort, geefc toe (Gro",hirnwindnngen de~ Men·
van del' Kolk ell Vrolik, uit Engolaod Rola. ton.
schen, 1868" dat eike hoofdspleet en winding ill
}'Iar~ h all: IIuxlay, Turller en Flowet, en u·i t Duit5ebde her~enen. van den mensch Dvcr aenstemt met een
land Rudolph Wagner. ~let betrekking 101 de apen ·
;;pleet of winding in de he rsenell' van ,len oranzheroell . " (Dont Huxley aall, <lat ook het .,.eel be·
oelan; maar, ;'oagt hij or bii, er is geon tijd.tip
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"Worden," t egt 1.ij ktaSt'udeoJ met oogeo l die tar n eder
den · toon dea ferwijt:i, terwijl bet fuur van den harhg eelagen zijo. nuar de s:1} Iijke groet:.6. grneje.g, die OIlt.ogt !!traalt in zijne oogeo J die oFzien nur het witte
der han vluggen "foet e~ ua buiging makeD. .·Het be·
sturer:licht, dat geen "UUl ont8teke n kao. ~ Morgen
ro:,kent mij dltijd een gevoel, alsof it in ongeDade
knnnon wij dood zijn. wie ",eet het ? Reden lijn wij
gevoHc,'o beD . Jack noer!:.o t mij Do oili Estber d&n ala ls god·-n, k~Dne·ndd; bet goed en bet kWlisd. Deze
leeu, W"anne~r hij mij pl8&gt. N02m mij Esitie, ala
wandeling is \'cor u niet gewt'est, wat zij Toor mij
u
het u belieft.
was, of gij zoudh zoo baat)tig niet ZijD,·· om haat to
:., E ssie, dan 1"
oilldieeD . :~
r Gii tmraakt VOD Sir Tholilas?"
I Dat geloof ik oak niet,"
antwoordt . rij hali verIlk" d; nk, dat het ee~lijk is, TI. te wUTscbnw o.n "
strooid met een zucht, .
.
(ecn :lrlli n loU moedige inbezitneming, ve:metele r dan
Bij had, wie weet, welke zoete rert ekeringe~ veraoit dia \' dJl den 8.rmen RrandoD geweei:' t was, rondom
W"ac ht en is. teleurgesteld.
hare b ui g'tl mo figuur slaande _. want v. i ~ kan er b~
JEr kan :slechts ee.ne ferkl:tring ·d aanan &ijn/' ~egt
de &roodacbemrring ietB \'"~n eec.e omhelzing tien r)hij toornig.
,ill:. d~nkj dat hot eerlijk. is, u te waarechuwen , d·a t ik
,Zoo
s1echtB wist - /'. b'3gi nt Eiith.~r wi-ifa-lend,
zeer ... el mogelijk met den tijd .1. Sir Thorn.. "orh.lf genClgd, ho ... el I.. t., eene hekenten,. of te legden .kao; mC!l zegt mij, dat ik reedB fenigl ins: l·P bern I gen .
gelijk. lk kan d.t .. If niet .ien; maar, indien da.t
W8nnoor gij Y8II plan ·.ijt, my ieto onungenuma
een. mogt gebellren; knnt gij dau belo,en, inij o.eo'
te zeggon," spreekt bij, h.astig lijo. band Yoor haar
leer te luUen bemmnen ala DU pit · ·
mon~ leg~l'~e. ~boud. dan. op! Vettal het :m,ij moru
F Bn·.nteer dan.
. . . gen , .of o,er~orgeD , maar niet DU - n~et n~! Laa~
..
,Ik :u.l y;cer waal'8CJ..Iij~lijk de dienst.boden uitilcbele~ een dug "fan t!ijj!l IHen r;ijD:' waarQP 1.k _~an te.~ag
den, en een gebeeleb. al"ond h·eel
oi in, woede zij~, J It.en . en leggeD, :zoo.lB. God z~,d~" t c{.'n .~ op z-yne
W&li.D Eer ~r IrlonkN .in de geemolten bQter WeT.en mog- ! m e ~~a . ~.erold . zag: .' Ile, be~ 115 zeel' goet1!
teDj ili 1;81 ex f.~fr w"&ar8ehijD]ij~ _ op .a&Ddringen, dat
Sy. ~W lJg t stU.
.
_.
..
..
gij itd~r a\'Quo. triktrak met mij 6F~elt. en .evenaeet ~ . ' En tach "uTI. bet" r:n~ohle.n ~ete~ 11]0, dat ~k net
er op. 8taan,. aat. gij o..n()p.h()Udel~.'.k de par.tijt"!n verlie.it.,1 . elD~e. van. uw _. YO.,~l!;;l.n.. W18t :. I~.d,en lk u 81e-c
. .. bta WlS.t -.
KUlll tty ook d.t verdl'Bgen?".·
wat? - hoe W.'Img gU om mlJ g.., f<?
·r261,. dar-. OJ
.
.-Gij ",cergi'!!t U,H . ant",,"oordt zij , ..i~h zeh'.e ge'ili'eld
Zij .lagcbcu. beiden; maar in Bethera lach Ie een " :aandoend~, 0111.. -:-~ . ·spreken; Ilk bemin ·n zoo seer,
bi~~re. &lank, . dien s:j lehft· hOOlt, en 7.lj verwondt:!i t
aat it m)j aehe ~.II . "Bn D~ ·. deae orakel·taal gut
zieh, rl.1 hij dien n;ethoort.
og ' op hare .' ... nen stuu, drnkt bed.oed t ...... bund en ·
T""n lij h.t hui. lladerevi .,en . _ij8m.lle str<-pen
de li pp";' op de .ijll,e _.n ku.'.b . .. . nij..nllig.. DaaroP
karmozijnkle-urig licht do,,~ ~e ·· b~inde-n der e~t"aL
~{"e.r "hare eig:e-ne ,..e.r.m etelbeid . on~el~, e.l l ~1 c:h d~ ~ge.~
Bot ••• ~erbaaat onwilleke'll1'ig baa. tred.
D.il<ic~ameDde.• l1lkt · zij ai.b uit .ijne armen, toen hi
• W"nlUl ma&kt gij ..• lIIk eell buat
~. bij op
bur ' in .bl9ft ,err8llling .... ' rijD : bart

gy

I' .

en

I

en

cirGkt.

~fud.achLi-

hunoti~kke1fug, waarop zij .to~to,er'l . wanneer - wijnn inalUlmer,kfu~ .DemeD, dat e~?> I" ·.••~at I!I~ . Ym-k1Wl dat 'vAil, .St.aateD in. ijv,n. ~ge. verb!ndinggebragtr wDilillm«/; JIo.
• ' iU!I!IoluIll~-t.n.a!Sch&ppij. ':
.
." bte
ant ., ' . de lutete.' .. tion .jar
. ".n .."'..e ahte.,.,
van o.n. B. 0. O.rp." ID," " ,n o,.g. alZIJn
,.•0 v.o..orgaD,.gers, " ,elk,e .Sam.a.aJlg I.D.de,' !a.• tlte
" • . . c, '.. . '
e.enk~men;
dlt kcm men.oOk 1IIetver,..;o ~,w '.. j_·:.o<ige..en....ngd." dien"" ...W ..n hebben n1. :Maie., .' .ijelilelljaren leardokennen overtrof, .
, ::De reederij .verwac~t, ten eindo, bet begonnen goo;
.
dan zouden ' bungeestellJkevermoge~ eze e~o~~ Bernruot MoeDS en Bleekrode en wij bet mee.tgulI- '. ,', ' dat vall Btraaten eeneiJIdobeeftgemaakt aan ,ell de. werkt.ckunne.n .oorlzetteu, ~"-ne ai.b.lditie van de
ten .lj.~. yulpian . merk~ . op: u Lee diffe~encee ree· / . • tigo gevaLaannemen, d.t er inhet volgendetient&t ' _atr.atroof, welke v66r zijnekoniat .eH. bij kl~lieb.
.Ned0rland: oh IDdja~h& '''lleering. , Bij w~l.lagendi.r
les, q-:;.; eXlStallt entre Jeneepbale. de l:b~mme et. ' ja~n eelld.nbbel getal van, ell. met deo raog van le , tell dag op,alle wegenter hoofdpl ••tse dagelgka .be.
pogiDgen, en wiJ bol'.:U van harte ilat znlbbet geyal

van

a,,,,

calui des singes .supel'ieurs, sont bien mIDlmeB. II
lie faut pas se faire d'iliusioDB a eet ligard. L'homma
ast bien plus pres daa singes anthropomorpbes par
Ie. oaraotere. anatomi lueB de Bon oervaau , que
.!eu"'oi ne Ie sout non seulement desautres mam·
roiferes; mais meme de certaios quadrumanes; des
d
.. I'
gn~c;:s ;~t e:e:::~;:""lot ' ziekten waaraan de
b en de boo ere ga en onderbevig zijn,levert
mense
g
P
b Id
k
1
Darwin ons in zijn zooeven a~llge as
wer .ve e
voorbeelden, zooals verkoudbeld en terlng, IDgewandBontsleking, oogkataracten en koort8, welke
zoowel bij apen al. bij den mensch worden waar·

ldasse hun ontllag ,tiIlen nemen,. dan komen wij tot

d..· droe,igio ' eonclllOie, dat No., 6 ~p de ranglijat der

Apotheker8 20 khisse. eerat in 1886 .an do benrt zal
komen om hot le kla •• e-e"amen te doon - maar deze
heoCt oobtor rood. in 1887 .ijn penlioen v~rdi~nd.
Ik wi! voo~ het oogenblik de overpla.tslng In ra"g
en ancionnetelt vau den Apotheker Rolff al. No. 2
buiten beachoul\'in~ l"teD; allen die onder hem BtaBo
zijn daardoor
numme~ opgeacllOten.
.
...
De oud.te 2e kla ••• dlent nn reedo 10 Jaar 10 ,.IJD
rang en i. 14 iaar offici.r. Komt er nil geen buiten·
gewon. promoti., dan kan bij nog 2 Ii 3 j.ren dien
rang behoudeo. Do Offici~ren van Gez. da.r.ntegen,
die 10 '/2 jaren in dienet ZijD, oijo nu ... ed. le kl.....

"n

geuomen. Ale overeenko IDsten in de zinliuigen mag

Knn er bij .;t$n Dienst grootor contrast worden aan·

" og worden geuoemd nut ve rschijnsel, dat apen
dil;wijls gaarne koffie en thee drinken, dat zij even·
lDln ala de mensch afkeerig zijli van alkobolische
vloeistoffen, die zij dikwijls met gretigbeid ge·
bruiken, totda! de alkohol op hen dezalfde uilwer·
kin heaft ala 0 den mensch, die, van hen drong
ken Ie meken'
de verdere werkingen van deze

getreff.n? En tocb klagon de offi .•. Ge •. eo oQoal.
mell algemell .• egt, met redonen.
Verandering in ?Ol lot moet er komen, ooze tegen·
woordigo positie is
langer onhoudbaar. Hot k.an
d. bedoali~g VBO o•.n .~achtv.ardlg Gouverneme'.t nI.1
zijn, ~at. ZUI d.ie moelehJke exam8UI mo.eten doorloop~D,
/OUU Ill. Infefleuren rang en opeen korlg t,act.ment te
doen dlenen Berst moeteD WIJ een Chef hebben van
den Ph8rma~eutilichen Dienet, die even ale de tegenwoordigo Chef van den Gene•• kuodigeo Dievst, hUllne
poaiti. ill de lastst. joren aanzieolijk ,erbeterd heelt.
Nieto i. kw.t •• nder dan te moelen zien, hoe olli·
<ioren, die met QQ. in Indie k".me. of zelf. jaren
nn OC", nu in rong hoag boveo ons 8t.BO; ,lit i8 toch
met all. wopens be' gevBL
Om oDz.e Bchitterende pOBihe eens recht goe{l in
het oog to doen BprlDgeDI geef ik hier eene \'erhou·

,

!k

dl'allkEm Op het lichaam der apen is ~t}zelfdeJ die
wij waarnemen bij menschen, welke zteh
bet
gebrnik van sterke drankcn hebben te bUilen gegsan; de t<)estand van dronkenBchap wordt gevolgd
door een toeslll.ud van afmatting en verslapping,
vergezeld van hoofdpiju eu walging legen spijs en
drank. Brehm lever! ons in zij n lliustrirt3s Thierleueo vele voo rbeelden, die het zooeveu gezegtle
bevestigen.
Over de moeielijkheid aprekende orD baviauell

.aan

z""

ding dar promotie bij oDa . en bij andere wapeo8 van

tillS.

geistig~

,lie Pavia'le leiden,ehaftich gem
Gelriinke
zu sinh nehmen und 3iclJ in ihnen leicht. bel'llUscheH. Mall seht illlll.m also e i[)fach 'l'vple miL
del'utigen Plu.:!:sigkeiten VO l', nnd weun h er nacli
die rfl1iel'e 'Volkotnlllen tl'LUlkeo gewurdeu siud, bemachtigt man sich iil1'81'. Veruer (bI. So;· Ane
unser~ l'aviane lheillun mi t den Eillgaborue n die
Leidenschaft fllr die l:Ierisa, eine Art Bier, welche

,

.

Kaval.

•

• 8 1/ .

'/'/rm f en 8traatr oo/ op klaurlic!r{611 dClg :1:1J~ i.~
de !fI!ilwakt. Wlj verklarl3D dab
foor 7liei

'1lag~llOt!!J

~:::t~:~ceht::

1

1 Eerate kl. op2 Tweede kl.l Eerste kl. op 4 TW6 <!de !d.

onder zoo'n

dadul'cb, dass die Snodahneseu mich de.l' W.\hrhcit.

3e kl. terecht verralKaleu . . Set kI.Lte~echt!

&Lt!lm dt' 0]1 em

halten.

del' Paviane unterricbtet

R~thlVein - anderen uatteD lVii' nieb.t -

Adm'ni.tr.ti . .

~

politie betere ,,"ult.len zal worden

nelloDt r ,ln :'Llll: tra'. W e&tkust (Stut,bl.J 18701

at

:ijlt

"""

t'O(J}:IJ(J}lgers

Siraulen

1ft!lk e

Infanterie.
Kavallerie..

. 1:2
. 1 11/.1.

seben . davon mit GewalL iu das Maul. Die Folge

!:~:~or.ie:..

'.

Off. vao G el.

. 1:2

~~~ %:

hericht;

KA.nETB -

dat flU

als

/i(i iu dm Raat! f(l " llldie _
Hoe winder van ~t rsnt en Yero-.:r O\'C t'
aprulteo, hoe veratandiger llij hendt:lL.

:.O~r~~~' 4

in

,f1'hOO il!(iOn

1
l. ieh ant

, B~ :, fwt':;j ~;twid. belet. of (I::..ttBi. €' lltelJ.il'l

\,' &l! het
di :;trik!tlhortfJ of '{'un hem, lil t) n'a zo adan ig wordt
8M;gcllH'rkl., w ~.; ~t dc p!:\ft t.!eJijk Le):llu r? n~e nrubteIlanr elJ n nndcr t1 C!f billneu hot diiltrikto gF. vestigde

boofden n.n, om tijuelijk de bij dit reglemcnt aan
Il e~ di d ·rikhho(l.f,l r·p.;curil en fu~ , k ti(!J1 to ver\·ulieD."

I.
I

! t. . •rtike]
12 t. wijzge!l in dozen ,ill, d, t de ,,"oerden
Gu u\·er neu r Gcnero!\i " WQrnen ya rr:. ngen d eor de
wuorden I; G oun~rnaur i'~n Sumatr!!.'s 'Vest.kust,"

In

MEX VF.RZOl:KT ON!! den Wat Erat!l at I\ttt'nL i.e
maken op den @lechtl,}u toeataud van den bruf! vaa

Tenggah, \\'a.r"ao twce t'alken geheel vrrrot

"-"'-.J

<;. ..,

o'oor
~

,',u"
.... ....

)1-"1" '.",,, ,'.-0"

...

I

-,

!.om man.1 .. "t 'on Cele.
1\

,-"

,

~:~t~~b~~~~~,hO~~~';;.~ n'k~~:~~D.~:~~ee:::!Ilh~t ¥~~g~~

I
.

___ _ _ . !

~:rang

1'111 en met .ene dl'rJe alinea,

te

OR!)

lujtit'nd~ :

SmiWrVl1g

j:e ;eo~::m:e~f. o:::~.:~t :o~~t:\e~:~

1,2'/"

.

tr:mken die Affen aucb, Branntwein v el'~chmn.hten
.sie aoer immer. Einmal g03sen wir ihnen ein tilii-

f;'l~r~iehi~~d baJA' dremail~r::reg::~:tr:t v~~if~n~chSi~

((lle

H eeflJ goeugevonden en \'erstaun:

ID!~':~I:e:~~e7i:~ i!~,:.g i'-~:' r~~:~:~:ll ~~n h~:t g~-:vl:~

.ic'l .1. een ee11ii k ambtenaar .teeds b.of, diJen kea·
nec, dat de L ocomotief t oen dog; el!j ka met de Illf:Jte

ultellan s

ro ent fall l\Jarine) mn gemelu hoofdstuk.

!lam.rang ophunu.D, .oodr"

geD bij de Off. van Ge •. tot die der A1iL Apotbek...
itnan, - . die toch officieel tat ~tin Corps bebooren.

pltem ot

beiden behoorend. lot ofdeeli og VIII (D'Plrt.-

li11--

wanr,
maar weI dat de Locom('ltief :.epa:trzam cr i~ g~wurde n

di e Bnndahneoen uus ,loll K0rnern del' Durrah odeI'
dee Dohhen zu bel'eHen wissen. Sie berausschen
81Ch oft in diesem ()etr~illke uu d be wiesen mir

gemu9s tiber den F ang

(' f"Jl

En bij den Phllrmaceutischen Dienst?
Welli cht na 15 of 17 jaren.
Laat onB nu een8 tien hoe de v-erhoudiog der ran·

Dc verhoudi r: g der
wapexifl is als rclgt:

.r

al. het ware dBnkbaarheid Hoeg, owdat de opium
pacbter .edert zij n beatunr ger.geld de pocht bot.,lde;
mn.r han een. Rege.riog zich unar bet hcofd doen
werpe., dat in '. land. kas toc~ de lIQodige gelden
zijo biunengekom.n en daarom veel k ... od O'e,· het
hoofd dient te .ien.

ijt;er

lbehb~uden .

H~ eft goedgevonden en versta-8n :
Onder nudere bC1r:'.chl igivg del' "VI t, boren het
<,ijfer Vdn bet Ire hlJo t'Jstuk U(!f hegrooting van Nedetlnndscb,I!!dic vuor het jflfLr 1 87G. to openen:
I. een crediet VB"
200,000.- (twe. honderd dni·
7,oDd gu ld;:n ' , tot lc&nvuUing 'fan de 113de onderD.fde!Jliu ~ (Pel;'.<;oneel der zeom ag-f:) j
lI. ··" u crd ict von.r 230,000.- ' (t,·e. honderd der.
Li g duil, enu guIJen), to t ::.aur-u' ling \'O.D ue 114de
or~d er-afJeeli n g {;\:bkriee l del' zee!Da~t~;

Wij weten bet w el l da~ de Assietent·Reoidc.c.t VAll
Straatcn in zijne verdediging, van de Hegeering

En al. de Locomotief zegt dat

Hoofd~:t :pp~t~e~~~~

tend nm de vooruibigten, . die de handelabeweging
&l&n1.>iedt en van de 8ubsidie van het a8ndl)en van P~l .
menton city baar to e 'te kennen, oJ.

lJe $t/lQkl.'f:l/l({ndel ill. opinm, i:; !;d.(m~rUk urill.i;ul~rtl,

Maar teo koste vao wat .. .. .. d.t .al o. B.
blijken uit een reke.t aan de R eg•• ring iogcdii nd
van wege de schoone JnvaaDfwhe yrou\V KffHif',
morgnostisch geh uwd met den Obinees ran II,e Gi •.

in de hwtste rijj¥ieJl .iaa,' l~err1r: kemlf'll, overtro..f, dan
mogen III die yoorg .ogera: om zoo'n pltr llse lftchen,
wan.r dan zal net publiek zlch te ,~ens l.te.riD.ne rt~n, dat
de vorigo .ABei8tent-Rt1sident van Politie Mr' Deketh,

0 ~o:;:o::'pO~~b~~cieren 1

JUll bij we)alagen , mcerdere booteD zuUeo wo. den toe
gerocJd. Of do rpc ' erij hsar sbomer von nit KO~PltDg

nanr Soer.lbuj'l za.i lawn IOOp~ D dan wei DRar dd Purtn ..
geesche vcstiging in den Indische arc hi pel, bangt uitslui.

",.I,

::;k:c~::~andsche

•

, 10'/, .
u 6 ;/3 ~
, lO '/~ H

• • Arti!.
• • Genio
II
"
On. v.gez.f

Zal zijG,

heb

~~~h~~e t~i:~::::C;le~!r h~bi~~!u~:~'i~~h~:;::~~Cl~: ~ijit;,,:al~n~f.!no.t w~:f!~·i~~ Luit.:a :1" t:t Kft _t. bevord. m·~ebe!tr::~~~o~~E~:.
In gaoz Afrika i.t e. eine bekal1l1le Sache,

zaldegeheel~ India.he Ar.bipol met de .rij.
havena van Ma~asBar , CD Si,n gsporo, in verbinding ge..
bragt zqn. met doze plaate.
Bebalv" ,den medo:eigen.ar . en 'boekhonder 'Yn or
twee Arobieren, 8gcnte~ \"an' l.t~ndelar,~n; te Soerabaija.
aBn bood. .Deze makell. ,de reiB mede om op de bozochte eiJanden te onderzoeker:', welke ,ooruitzigten
de isandel .anbi.dt. OEze Re.ident bad met <len eigen""r e.n ~nd erhond en deelde hem yera.hillellde
bij.onderheden betreffoDdo d.en handel, de verko~p van
grond tot laodbonw eil het regt om gou:! te delven,
mede. Deze Bt~)Om er is sle,ell te ec:, pioDierschip. WIIQr·

drev.en werd;
dat 'an ·Stra.ten· den alilokkelbatlli.el in opium; be·
, Iungrijk verminderd beeft, en
.;tat bem de bovordering vande reinheid eo de orde
in de kamponga ~er hoofdplaata S8marang te dankeo i• .
Hee~ menoolt zw.kker argnmenten o.m lem"n~ te
verdedtgen, booren .aah.len? Is bet DIet de pllcbt
van ieder inge.etene al. bet ..are ~m 'de r.eioheid in
de kampongB ,te be"orde~e/I., Ia b, t nlettel!rlg dBt mon
van oeo ABolotellt-X• • ,dont van POlitI. aileen
woord .".ordere" kan bezigeD. Het mankeert or vog
maar aaD, dat hij dil nog niet eens god .... n had
H-;;bbeo wii nag geen vijl' ma.oden geleden, tijden.
d. cbolera heerlcbt., namen vao kampong. genoernd
wa&r de menacben alB ratten Btierven, tcrwijl juiat
voor de hygieoe werd ged.an, en do lijk.a c . •.
1'/. it 2 voot di.p begraven werden,

ingdiecd rtpport, " "r,lt

o1l1t'Qn~ het

t .. fr~n op de
Tj iudea. rol s, W:1nnUll is de J a r :!Elc !Ic Coorant van 6
di:'zer me t ee-n en kel wo ord weld gewug gemaakt,

he~ij o~~e.~~:g!:~:~ : be'

berigt, dat de hulptroepen

Yau

Boni in eeu vuurgcvecht ge ... ikkeid waren met

;:!:~g~i:~:f~~~~,~~:::;:~:f~; ,.~j:=£~'g.:.:.;::~::: .:.,::::; :.: ;:.~ : i:.~f~f~.e.E~f. :~i:it~e.:.,g:~~~.il,~ :~: :~1·. ll~~;~¥:1~~~~~~~;;I~I~:~~:p;: ~~1~:~~
•.

k

enen

MiA
ensc len.
. ill

d
an e rn

M

j'· orgen

II
ate te

aich del" Ka tze njammer mit all seinen Schrec~eu
ein. Die von diesel' unbeimlieben Plage befallenen
Paviane machten jetzt Ge.iohter, welebe wabrhaft

erbarmungswurdig
aD,

aus~ah.en. :Mao. merkle

e3

ihnen

dass €lin heftiger Kopfsobmerz sie peinige: sie
me "Alenscben uutel' solchen

Oeneeskuildigln IJieJlst komt, waDraA!: geldelijke of au·
dere yoordeelen san 'Yerbondell zijn _ all t' e,n ufficie.

ren vau ge-zondbeid onder dien

lUUim

begrepen eu de

~Ji~!8i~~,.A~:!b~::s ~i~~:~o~en50w~;do:~.0'1 tool.~o
foor lIet waaroemen van den Civielen

geneeBkulldig~ll

hielwll sich auch wohl

dienst, onv-erachlJlig of zij

Umslilnden mit beiden R andell das beschwerle Haupt,
uod liassen von Zeit en Zeit die varsUindlichsten
Klagen horen, '\Vie der Katzenjammer ihnen mit.
i!lpii:lto;;, ,,":'i~'~di1 tilC ..i~lhil'~~li, J.a':!~ ~le lltCn LnUl' da~
ihnell gebl"8chte Futtel'. 80nderll auch die ihnen

Diets. ofscboou ze (lP enkble p lttRtt.ten bi. Samarang
\-eel meer voor dezen dieol3t ale voor den wilitAiren
: :. .:..: .:::: !:.C~~~I..
\Toorwaar, bet: fiat justitia, perea.t mundud is hier

dargereichte Melisa verBcbmficbten llnd sich von
Wein, den sie Bonst sehr liebt-en, mit Abscbeu wcg·
wandtell. Dagegen erquickten sie kleine saftigen
Oitroneu aUBsel'oruenLlich: kurz, sie geberdet.eo sich
auch bierin wieder vollkommen menschlicb . En
over den Obimpaoeee (hl. 26): Auch die Getr iioke

theilten sie reulich mit den Mem~cbeu, und nament·
1ich Wein und Brnllntwcin mundeten ibnen -vortref~
fiich.
(!Yordt • .,.olfJll ,)

~:~!:mt..~!ve::n deo me."h, ret,..ta door Dr.

INGEZONDEN.
DE"O!!lITIE DEB MlI,IT"-IRE
,,-PUTHV,KERS IN NEERL"-IWDSCII·
INDO,
Beoigen tijd geleden bad de Java-Bode al8 I.ading.
.l'tikel .• on:opatel yan een officier d.r Artitlerie, waar·
in hijover de .Iechte promohle, dmld,,': bezigb.den
en•. kla.gt. D.t do · ollicieren der ArtUlerie ..er ve.l
dien.twerkzoambeden hobben, moet ieder toegeven _
met hunne promotie i. b.t ande.. '00 .Iecbt niet ge»teld, vaoral w"lIneer m.n bv. do Mil. Apothokore
met ben vergelijkt.
D. Toorliitzicbten der Mil. Allothekero, die jaren
geledoo al meE'r dan tret/rig waren, ~ijD uu bijna wan.
hopig. Bij <\. zoogenaamde •Uitbreiding. i. geen en.
kele. Ie kl .... 'Ie",. aaogeateld. B.iorbijkomt nog .. d.t
er it. iiit jur Z Mil. .1p,tbekor. Ie kla~a~ fan v.rlof
moeten terugkomen, ell dui .non actief ..orden, ..,adot
bet toyoorzien ii, da~ or in de oorote j.ren geen
'&'potheke.. 2ekl.... bt 10 k1asae .ullen wordell
be,or<\ord, en de .promotie dus ovell alo 'au '66 tot
'70, gernimen tijd ml.taa!.

hem werkdtik waarnc-

d

d

d~: ;oos 19 zou r.l!n·

H

II

-

lerllt : C IJ;,",

bi
d'
tc 1 IJ:~U 1
~ti
l~ri o ondc-r _tiBll hten Juiten:mt J. A. BL'a.f!~: nri~r de

e~re ~s :::;:~:. r~pl'~:n::·~:h:t~oll:lg;::rv.~: ~:o~~:
ook berha&ldel~k ton v"r.cohill.nde zij den 8all'"erk fig
dT

t._

P!~::t TI:~th~!z;~\';.~ght

0

beoogdu do-el wei d_ volkom en

_

I be\~~:. de

, ev<'n personen toch, die gelloemde rots
gemaaH, en wij ,"Oil r ontl h~bbi:' n t;i~l!l.)!er een ra dei ijkb<>:r.et h!Htden t'D de lIfYe ~' o~en toet'J'H L'{rem dapper ver
mQtief -fllor di e veran deri g kUll lle:n , inder.}. UptLier-. d;d igder.! \'iel~ll ;;~1l z;'a;:'r 'gew()lIrl~ z: s dood in h n:
kelijk i8 ook ~:it aedert de :nvoerin g "un het s!alln i den cler tro.J e-pe~l.

i

:':\e~ o:~i::; ~:te:iJ~a!!::I:::rakrij~::I':n!:~;:; :~h::l:: :<~:e::e!e b~~b~::.::~~ t~~tni~:~.::e ::~'td: ~,~,I~::D::f~~:~:e~·;~~ft~:~.:_':r;:~::~;~:~il!:~:d~;::
:~~i ~: ~;:k~tkiegde:::~~~r

~i:'~

T:

n
doG

noodig zijn, om 8an hat wed.m.'m in gebruik brengen
VAn bekkeDslag dezelfde publit:'iteit tc ael.- tm 3.1~ wt>l"n r
80au de uie-uwe ui.oenn, opdat d e verW f\rrillg, ~aaron:r
1:00 menigllliul ge kl:lagu in, voor g:Jed moge ophouden.

~I::~~:

!;p!:,
jaren, de Ka.piteiDeplaatseD aaDtienelijk vermeerderd
en op kleine poeteD , wear vroeger 2d of 3e khu~sen
waren, zijn nu Ie 1L1ll88eD gept&at6t. Bij one e(.hter
wart:,n v66r de Uitbr-eiditl-!l 5 Eer!re klase en en zijn lltt
deze lJitbrddiNg auk 5 geblevcn.

nn~~j ~~ ~E;~~~~,

POSTKANTOOI' SA.MARANG .
Sluiting der Enge~heMaii ,i& Batavia, Mqntok.
Hiou .. en Singapore.
In d. maand November den 4s en 18.
• Deeember den 2 eo 16.
Fr8llllcbe lIfAit via B.atavi. en Singap<'re.
In de _ d Oct-ober den 80.
• NO<ember den 13 en 27.
• December den 11 .n 10.
Her nUl van slutting:i6 eteeds des namiddags te:; ure.
Ioluaaoheo wordt Baa belangbeboondeo 'r~ gelaten,
o, k op andere dagen hunM brio.ell a&n bet po.tkan·
tOGr te doen b; zorgen. De doonending b.. ft .teed.
pluta per. e.r.hertr~kker.do poal.

T'K.NT RUIDDi!f

van Straaten, ,.-erilcheen in de Loco·

mohlef 'an gillteri'D, eon oal.""d artikeltje.

w;;;::e:: t~~~:e ~!~~p~:c~:ef~o~7~

B':mta.tlG:.Ilo g=-Iukt ~iju i:1 de a.fdeeling S~geri bet
l1trao.d t;;, bereis.en e!l van d"u nt\!\r PHTe·Pad te onta

toond, zou bet om Liet verwolldt3ren W.Bnueer dit g-e-

Samarang.

d~n oud-re~

n

h(;t losseD nit de praBuweD, :008]5 wij ,verDe ma n, achtti6n
losgeraak.t., ell is daardoor op a!.lmmige pluutaell beel
W8t opscbudding leroorz:Jo:ikt. Vau ollgd ukken b~bbell

geefli, des te winder minder, ken OIlS pereoneel uit-

A.iILIT.AIR APoTBEKHU TB ~lJN.

v

Iu!an ls . .~h fU5die r ligt gel'l'o!1o; t e rwijl ~ea man "an
de hnipt!'oepel\ ran Boni en een maTI fllil de ba,ol-

:!rlO:e ~~~~:r~e\};~:~ng:~D~:oern;e~e~iorl~'lU:~:~ielJt'~::
nog in den laton avonu in de kawpoeng ~lelatcll vBr-

g.~;~dd~o:~l::' b~:::, :eat B::r:itii~!r!e:~~~:ek~I:!f~.
Paria '. van h"t N. I. Leger zijn ell het ook .uIl.n
blijven, zoolsng zy geen afzondcrlijku Oilef hebbdn.
ERN DIE HE'r O~GELUK HEK}'T

_,

~.I~'-. d~:: ... :~,~~~~r":cgJel~:'.~b.t:,~'i~:i~i~e~,:~gc.l-jL:;J~:~~~~~

opgf!U O:l!911, her!ter]d~", ID2D e p.- u ZO(lll l au
g("Il t; 'f:!-:J Le ba ~ k:lllg, k !":t ~ Qg Oedjoe!!:g.

VAN 11::£ L!.DIY6 Sandelwilod.pallrden .. die eerbtJaags
hier verkocht z:ullen worden, zijn er glst~r ged urende

Met welk doel dit gCBchied is, is geru8kkelijk I1B
g8000. Hoe moor men "aD de d1icieren van Gez.

te

l

val bier of doar

_VBll

mind_r a&ngoname govolgen ge·

weea ' i..
~_~. __ ,_ "'~ .,_ , .
DE EllBB:O-X, eeno fraaije awolllbcQt, het vo:"ig j:tar

yoor rekening eener Ned. I !'.IDf!cile reeder,j te GJas-

go" gebouwd, liep deo IS . n jl. de buai Tan D.r'-'n
binnen. Aan boord gekomen, bleek· dat zij deu 15
JulU van 80erabaija vertrokken was en de 0\..ls~e!ijke
eilaQden van den Indischen A.rc.,hipel, buu eveD8 de west·
kuot van Nieutr Guinea bad bezocht. Op ee;; .. 71.... t.,
te for~n niet door Europeanen bezocbt, wcrd ~lJ.aal'
ge.land en werden do gebruiken der inla~derl, Oill ten
bliike van nieodschap met eeil dropp , l van eikandero
bloed wederke. rig op de hnd to teekeoen, opgerolgd.
Gaetlrijbeid .-e rd a l:rt-;en "erJeenu,

'

kiUt~i~l:~~U~~C l ~'~;~t~O ~~;~:t~en,~ ~::~:ld::t

t omt'D .

Bl ijken ~ I!e-n

nUl

a3n kraeDg

den r€s~nt , an B~raviA out-

~~~~1.!~5 b::f~;t:~ ~~ ~1:17a l;~\.~e-lb~~:~rl o~~:t.~:o~::Jb~~
\'oor>c hip >au de;). , Io','mor

~Lrap i, toO ')eilDO,ec de oao

~~NB:~k~;~~~;:~'~~~_~1~'~I~~pm'iin~:,;,g:::;de~o~" i!:

V e:rscheiden e ~:1~ 3is gi ~rB, die za :lder Y'llorkennb ""an
Ile n ,~ E'-;o; s.g,{\ n rd t1 : ~ n eenc s;orp h 'a !.(lell pl__
:d:e g:eno - _

~;:::Ii.~~:

!:In z~: ~~:~~~f'kn~I:~~.?:~·o:~:p~fln het ontijdig

w~~i;; ;:~:t~;~~::QI~O~ie~1:~i':n~m

ba!! te redden zijn

Volg:eLl~ het prlfai.rapp,u t r.ijn bij de ramp orn g~k('lme[l:
de adjadant onderoHicier J, M. M8Y. lijne huta-

houd.ter, .en maon@iu ke en. eon .ronwelijk bedi~nde,
~~:··~:d;!:~; un zijne 7. Hog toevertrJu wde Burope-W. 0 : Henricu. , ge.mploijeede b;j hot GOIlTernement;
:r ..~e kioiLren oud 19 en ~ l j..en van d~1I Inlandsc heY'. fus nliet TrokT05:emitoj

-

De reden dat de . 'oomb,'ot al dio plaat.en be.oeH,

rid~:I~nk~: un II jarea fan Jnlanl,ohe fuaelier Sa·

la om een~ bsodels,erbinding met de t'erscbillellde CtIaude-D en 18\'&, hebbende Sverllbaya als ossis, tot Iltand
tB brengen . Aldaar aluiten de twee Ned t'rlanciCbe
lllRildfeoeten naar Bnropa zlch uall:
Ht:t- roornem en ~6taat om m~Qnd~lijk9ch w-an Koerar,g our 8oel'Sbaija te kome]] , (slechta 3 dager. af. la.d) en .1000 de AU8traliscbe kolonien met d. vestig ingen i n het Oosten
ferb!nci.illg: ,.t& ,.brengeu.
D. oodernemi"g, die tot doel ,ioh .t",lt; om lIieuive
g.me~D"'''.p to aeb.ppen, \fordt iu h....r pogen aong..
moedigd door de Ned.'landaeb~-regeering on . zat in :

ec1De llihndsche ''fNUW, de echt."(""noote ..-all den
ejoeroemoedi La!:.dap.
(J. Ct.)

iu

SOERAB!.ll, :l-i~Ell gd.cII Operetton.,
Genlsebap. A&Dg .; > naam iii 't ona: •. te - kUnBen JDede-

~~:~i!:;~ ~::[l:~:k;::~~~~~d~!l;a;;et F~::::oe:Ce: h!:r~
Ing~oJl) gst .

H~t p.l an ....as \.\ttl (~P elk titer pll5.t:aen 1:!lec.!1ti twee
f ~ ,:r8 ~eH n geu te' .~~\" c':l... - . de uHyoerilJ ~t> o T\J'ldeden.
n:6 uitmunt;:~Iid, d.t d,i.t getal t () t \-ier
gti'8&egen.
. Morgt'n ..i bier, .oP ....""k, Martha .oor lie tw_
uo m~,1 " orden "N.,·"",d.
(S. [1.)

is

, K()TTA RtbJA 6den
.Sld . '•. ahryven
.

.

OotObeic Seder~ mijn

ia~f>.

ia e.r· ni6t veel . h.D.·.• ondllre. voorlievr,'.len.·1
op cijn bebaald 8uoob en den 8cbrik

[>~ . generasl,

din hij onder den vijand gebracbt heeft .teunende,
h. <l ' .e~er. willen doorgam tOt a1geheele beveslig!ng
... uitbreiding 'onzer lInieen,mtlar ·kon en mo.ht met,
ten· . gevolge der aanhoudende regen. waardoor bet
terrein ;,iina onbegaanb••r i. en bij de ageerende
troepen 'nog .1 veel koort.en· en buik.i.kten oot.tonden.
Dientenge,olge is eergi.leren de GenerAd met
de age~r.nde koli)];neo teruggekeerd.
Bij het binnenkomen j~ den· Krabn ongeveer 12
ure in den middng, ging 'er een ·. aanboudend . boera
• an de. troepan op; zij oagen ' er . allen vrolijk en ge·
zond nit niettegenstaande men Mn hun uiterlijk kon
ManneD, paarden en artillol'ie-materieel,

op den 28alen O.t.ber.
Nur Yn.tok en Palembang, per atooml. Amboina,

te Antwerpen. aeBtooH op geurige kruiden, plonten,
w.ort.!B, en., kan deoe p,rfumeri. zeer .eel krBcht
,uto.fenen op hoofdpijn · en migraine, n!. door .• terke
opbalingen en kompr.o.en op bet voorhoofd • n de
.Iapen. Het wordt door d. ganacb. geneeskundige
focultei. nObbe.olen.

de heeren Bouri.ins, eohtg. en 1 kind, Holle, ochtg.

::h;g.k:~d';"e:{n;'~:~·,· ~~~~~:k e~n e!h~lg'~d, ~.ad:b;'!:o~~,

;;~ ~::~:~Idlr:::~:~~o~: !~::.~' ::~~~~o:·, t~:;~~'

Aangeslagen VendntiElD.

Geboet.

wa~

PRIJSCOURAl.T,

de~o!::k~: !:~f~:~/Ii~~er;:~ ::~~:lea~::~. h~~!d::t

~~.fa;~:~\~::~:~:::; ~~:hm~:~:: g:~~:ld g;!~~:.~:~~
VOOl" een groot gedeelte droog wa. gem. len.
Hat .toomgemABI dat daftr stHat werkt thall •• teed.

Vrijdag, 27 October in hut I',ea.] von en door G.

HANDELSBERICHTEN.

D. geeat bij d. troep waa

opgemaakt door de HandeJo.Vereeniging te Samarang.
26 October 1876.
KO}'I;'IE, Gewone b. f 47.-a. 47'/,
id.
W . I. bereiding f 52.- a f 54.
SUIKER, basia No. 14 f 14.- 'voor midden-nummers.
Stroop8uiker f 11 ba,ie no. 14
INDIGO, f 8.26 a f 3.76 nominaa!.
KOEHUIDEN, 10 soort f 0.36.- per 'it
BUFFEL. 10 .oort f 0.14 a 0.15 per pond.
RIJST, Ja.a·80orten Ie 800rt f 8.- 2. 800rt f 7.50.
voor comsumtie.

;'

ROT~ING,~: k:. ~ 1~:= ~ ~ 1~:= ;iO'1
Wi ••• lkoers op Holland 6 md. dato, portic
! 101'(, . BAN K 10 l'!, a 101 'I,. FAOTOIJ

d,Dor '(!ID doct goode diensteI1, twe zoo'u zelfde fltoom- (
gbmB.:ll te Pttl1t~h ·Pel'Ak volo.oet Weet ik nog ni e t ) daar
ik in geon dr:e dagen daar gewecst ben ten gSl"olge

~

101'/2
pari.

telt,

binnen

eYeD

en noor e on

f!oll (\ k~]R Q'

w~,..d

frp ·

trofrell j helzelfdo lot t rof zijt e "rouw en ee~1ge oog; n.

blikken later oak den ooon die baide op Ie, holpgeachrei afkw nmen. De zoon van <!en luatste sf oedde
zieh, goed gewllpend, e"eneens ter hulpi en had het
gt"luk, ofschoon zelf zwaar gewr.md, den dief mc~ ster

te worden en te doo en. De vier 1ijken zijn beden
m(1rgen Btadwatuf~ gebracht.
- JODgo!ltledeo Vrijdllg iB een aan,'&og gemaakt
met de ioatructie van de zaak van eene zekere Me
vrOllW M. geboren U, eeDe "olbloed Europ2.eecbe
\"rcuw, dio op naa.ID ran eci'.. harer vriendinneu bons
heeft afgegevaD in veHl ~ hi.llende tokos. In eene toko
bad zij zicb weten mee@ter te ma.k~n van juweelen
tot een l'lij aanzlenlijk bedrag, die door blSre rriendin
daar tot reparatie WAren geg6\'ec: ; in eeUs andere t ;;ko
had zij zicn goederen doen .. e!'strekkcn. Zij is naar
de gevangcnis o.ergebr.cht.
(4. D.)

': CH E~l) S-B Eill CUT E~.
SAMARANG.

v•r

t r 0 k ken S c h e p • n.
Ned. St. Banda ge •. Loenen n.ar Soerabaija.
A.ngekoman Scbepen .
Ned. St. Koning Willem III ge•. J. J . de Koo
r.an Soer.baij •.
A a g. k

0

men P a. a a g i e r.

",- 'per R OIling Jf'i71elJt ID: lIen. Berkel, de Heeren
Emit, Zomer, Lt. Bulaman. Mevr. de Brain, Men. fs-n
Gederen en d oebter, Uitermark, Joakiro en Witten
Verder Z. M. troepen en bann.lingen, Inlander., Ara·
bieren en Cbinezen.

A .. D g e k.o mel c bop an
Nederl. · buk Kinderdijk, gotag •. M·. O. Di.per .. n
Fotterdam .- Ned. Ind. bark Calimantan; ger.agv. Sa-

le,

van Bionw. ,

<

Ve r tx 0 k k.a n

~. Word~o~~~~:: gv:~&a,:tla!~~ d~:;:;~

....

8

c he p a u

Ned. Ind .. \Cboener. lIaloelmaoler, getagv. Hadji Abdul Haki.., ....n Gr:..... - Z;'eed""b 8/m. Blisabetb,
se..!!", O. M, Dannberg, fOn O.rdilf.

Wordt bekend galDa.H, d.t i.
vermll:lt

I.H)~Lwj8 8el

p~r

eeu

post

van

groot J 2.

ve:e;:~i~~:n d~~e~i~:om:;:~~ni~~:toh~;~~e~. e :i~::~n !~en
VAN DER KAA..

SrI1iU1 r(f il/l.

(18H)

Vendutie.

G.

F. H. BOUillA.

Commissie vendutie
~ ' !'ijdag

Op

den
bij

t ..HI L LIN G

conLrolenr te ' Goeboek.
van ZEdGeat. netten •• 0 goed ala niouwoninboedel beataande nit Bab,viaBobe en andere meuOOlen. h....g
kroon en .taande lampen, .spiegel., aohilderijon So8'
rabaijasohe ij,eren twea peraoons ·ledikanlen, Japanache matten, zoo good ala nienwe "eilen, glas, kriatal
plee. en porceloin werk .
VOORTB.

~ ~~~~ g{S~rh~::~t) a.ndelwood rijpaard hoop 4. foot
1
id
id
id
hoog 4 .oet 2 duim (valk.)
Yolk ge.ende koeien on kal •• ren kenken dupen.
on .talgereedochappen en aUea wat verder te voor·
.ohijn •• 1 worden gebragt.
1849

in het Offici ere Kampement te Pontjol, voor rekeDing

.an den boedel van wijlen don Wei RdeIEGe.t. Heet

27 (Jet,

G. tI.. WERMurH.

Vrijdag 27 dezer,

't ;Fl!f.-....'

Aller Allertaatste

van Sandelwood paarden.
Op Woellsdag den Ie November

3 ki.ten

Lnml'.~

4 doz iju Handlampjee,
.z 1/ :1. do. Steandelampj es
3 1/'1 do. HsnglBmpe ,

110 Sandel wood paarden
per Bark Osmanie geza.g\·oerder Secb Mobamat Bin
J'oesoep.- met de me~ate zorg n:tgezocht, latende
deze lading ni eta te weD scben over.
1862
SOESMAN & Co.

tw·..

Let weI!!! .....

~"steae Va'll

moetende

Eel!

jJ" rt{i

i~ Og worden
J.4 P L1 N /; C H z.;

verkochl,
Y, I

J D B.

G: A.. WERillU i'H.

18(;6

Vrijdag zullen nog worden verkocht;
Tot :l.uisie.nt-reshlent voor de P(}liti~ te SILmarllllg , de :I111utcnaar
01' n o n·~k iiviteit W . }-. ~D Andel, baht llnisteo.t·resident fa.lI

'ijiandjoer.

BlJ DEI ALGKiIEENE REKKNKAMER
Tot eenten kommissie, de t'lft'ede kommie3

W.

}1. :Meijcr.

'fot

tl'leeden k()mlUie ~J ..1. lJa rriear ~ r(';. Tot deruro kommie$, de eer;:.te
klerk C. C. HiHeb randt.

lllJ HlH'

BINNENLANDSCH BES'l'UUR
01' JAVA. EN MADURA.

T ot k onlluleur per tw-eede 1.:b5sl':, de :t.5pirant-kontrolellf V. L. de
<io~Jlirant-k o ntrolt:u 'C' J. F. A. de Hooij, eervol ou tda~en
eeroste luitentl.nt,kl\'aruermee!llter bij de luiUtairt. administrstie.

LaD[lQij. Tot

Door den Dirakteur van Justitie is
Dat door den Landraad te Patti (Japara)
IS O;TSL,\C£N:

bel~.:~~D:a:e~~:"ia:~·~ij a!~eb;ei~~~~~,OO\~ ~U}~~I~:l~:~~~~cr buiten
l.SLANDSOJI ONDERWIJS.

500 kisues witte Waschzeep
25 ,'aten koolteer.

ZtLl ~~c;i\i6~ ~v 6;iut;~-~'Vl~ijliagil
vat puik ZOUTVLEESCil stuksgewijze,
G. A. WERMUTH.

1869

\frijdag

~7

(Slot .oly!.)

!ELECRAMMEN.
AmbarawlI dd, hedeu .

De poatpAketten die den 22en jl. 'liD. Awbsrawa
,erzondl'll zijn, zti n i.e SamarAng [;noh adigd ont,angen
en een aangeteekeode brief werd er nit vermist
Gieteren is de postkiit van Samarang, per spoor naar
Ambarawa ferMndell aida.. met geopende 810ten
ontv8ngen. Op., nook van den Cher van het P08t·
kantoor w~rd de kist go, pend door eene Commi•• ie uit
6 per80nen beotaande, in tegenwoordighoid Yan den
Iuspeeteur van den POlltdienet en bemerkte men, dut
de inhouol ran or;e MDg.leekende pu.tten goheel g,.

De toe.tand..tor Po"thuto...,n begint onhoudbaar te
worden. 'Vat moet men den~.n .. n hel opoorperooneel?

ATJEH.

dezer,

worden verkocht:

Op sen narler te bspalsn dag.
iu de nlanud JanuHri 187'7"'.

zull eu ondergeteckenden t'oor rekening Yf\n be'anghebbende n verkoopeo. onder 'Oadere g02d.keuring van
het GCln,ernemt!lut fan N o ~ .·Indie, de Huurrechteu:.;
fabr iekeD , gt.'bonwen en ,-erdere!l inventaria 'fan de

Slliker· en

Indigoolldernell1in~',

~hUl!:,a.li: €"n

Penglutr en oJJderhoo·
rj~heden

gelegen in de Besident:ie SoerskBrh..

Afdeeling Boiolalie.
n?

pattij ddicieuS6 Catifurniache Ol1oeolllde

.Ke n partij Sig8.ren in rutj ~ 8 fan 100 ~tukB .

G. A. WERMUTH.

J apansche Schutsels.
de laatetc 10 stuke EnlIen V rijdag 27 Gczer in veiling worden opgeruimd d01)r.
18i3
G. A. WERMUTH.

0)1 mijne Vendutte.
Vijlen,
Sloten,
T,odebengse18,

EN

Petroleum toestcllen,

Het Se B.taillon beaft ""bee geleden. Kapitein
BaIDue.. i. gewond. Te Bidoel ~ luid maakte een
boogiu_ amok, vijf dooden, ...ti.~ gowon.:!.

1Sil

sullen Vrijdag .tuksgewijoe
worden ,.'ko<ht,
dotJr
G. A. WERMUTH.

DORREPAAL

Cu.
1672

&;

Achtste en laatste
Y.Ui DE

TR0UHF H \ ~ pIS E O' 0PE Rn ?E.
--0--

Une Nuit Blanche.
Opora Comi'lne in een bedrijf.
Muziek ,...n OFFENBA.CH.
Door Yr, C~LLE~, Mme. OALLEC;-,
Mr. BERGBR DEPLA CE.

La Vanus Infidele.
Nog !liet alMel'

tell too7lee.le

opgevoerd.

ill ytbologilChe Operette Buulle.
MllIiek .an ROQUB$.

Door Mme CALLEN-;-1J;;;;: SISSON, Mr. o'AL·
LEN en Mr. ARMANDJ.
Tot .lot: QUAdril0anc.n en Apolb.eoae.
- - 0--

SbwgeD
Kindergordel8,
en Tele andere goederen , m~er.
. G. A. WERMUTH.

I~TZEREN KO~fFOREN.

~ : !:,::-:.!~ :.

ABONNEMENTS- VOORSTELLING

J

1871>

~ .. rI .. :" ....... ... ~. ~.':' ~

Donderdag 26 Oct. 1876.

L'an Vrijdag 27 deze7',
y,ullen w;) rden opgeruia-td ve1'8cheiden6 fae-turen.
ScharoD)

'l'1I11",,=,

Samarang,
23 September 1876,

400 picols Koffij in soorten,
2·5 krandjangs witte Suiker,
lullen wo rd~1n rerkoc I1t:
op mijr:c \'e.ili Dg yan Yrijdag 2'1en. dezer,
1669
\:Ie, A . WERllU'£H.

{'om" l,("'! '1' J"(f,,Pl:

maaktf terwijl intutlschen ondsl'balldeld kan worden
o-rer onderhandscben verkoop.
Inliehtingen te bekomen b~

ill karelingell vall 5 vaatjes if 6 sluks
}~eu

SOESMAN eu 00.

1882

.cell p:1rtij pBB uangebragte VerB~he R uing

1$72
Tol lid nn J.e F;n t.~e ; ij:kc i al:nldtehe scloolkororo iuie t4! Kopo
( Ple:tDge r. R ~ge Qt i C !l ·P\lt.L ) . latieD r/lns~ Eoe(a Wi n:dja w~d a Da al·
uan ell de in de hc\rold: . . u koot.rob afdeeliu! betchelden hmholcur
of D.Spira llt-koutTO;(;Ur bij hel bianco1811\!,eo. be!tunr.

op W oen5dag den 1 en Donderdag'
den 2 November.

G. A. WERliUTLI.

1837

~el\

190 Sandehvood Paarden
wOl'denverkocht en wel

J

G. A. WEUlIlUl'lI.

Vrijdag zal

1.1.0

z u lIe n

20 ij..ren Katrollen (Kogel.),
en 2 Ampolen (LampeJl),
door zel'wf!.ter bes llh adigd a~n ge br.> gt per Stoom@cb.ip
P r in s e 3 ..i. W D1 i u. K.llpitt:i~ FJJbritius.

1878

R. S.

tegon 2% Vendu-Salari. yerkoopen .
eelJe voor Batavia bestemde docb bier op ODI!! rersoek
galooto lading best.and. uit

worden ferkocht:
\' "or l'ckeuing -van bdangh ebbeu<len

101,103.

"c1~

Paal'den- Vendutie.

ZDUen DOg op vendnUe
G L V
inhoudcn.

vo,. SoHSTEl\'.

G. ,I. P. C.

1. Luitenant adjud,nt, van ZEdG. zeor netteu en
keurigen inbocdel
VOORTS
von ZEd •. goed godre ••eerd troepen rijp18rd (Sand.l·
wood.'. Eene prachtige collectie bloemen. en wat verder te voorsohijn 001 worden gebragt.1859
SOl!SUAN & Co.

SOES.iJ1AN 4' Co.

in bet V~ ndulo r.n Rl van

183;3

18~4

8.

t.e n hni_e ..n den WeIEdG.it .. Hear

7.ullen

Op 'Vrijdag d e n 2'7 Oct.,

ItJ~ D" iltll. 1ra!.

SOERA.lIAH..

Op Maandag 'den~Oe October a.

Vendutie

middelen Yoor de Re.identio JAPAR.i. .ed urende h.
jaar 187'7 zal geboudon worden tor hoofdplaat, PATTIE op <len 15 November 18'76.
De R esident l'nD 8amal" ~ Dg,
1886
VAN DER KAA.

bene vens eeb

13 IDH.anden

onmi d,.lp.liiR- flonrlplitlr

Vendutie , w~~ns " ' vertrek

Op Dinq8Claq den 31e dezer

:r

B.1T~VIA J 2a October.
H et (lo rps IDg~nieur8 "an
deD \Vatur8tast Iced op 17 Odvber we(!erolll een go,oelig rer:ias duor bet orerlijden van dea E ocfJ 10genieur ::::. Weaterbaan M;,;,urling.
Opmerkelijlr m ~ g het bedeu , dat aan dit corps, du t

.

ADVERTEi'f'l'IEN.
(VOOR BET LAND.)

"".

komen ko.piteins Coheil (nan bet v..: orhoofd hoven het
linkerJog gewoud door (en mntten Kogel:) en de Bruin
zijn n~g nict ingcdeeld. - ."{ og is voor de trsD8portdienst stbier aan gekomen, de gep. I e Luit. KeW}l!o .
lk ,·erg.t boaat u mede t e deelen d.t bij de teo
rugkQWBt mt:t de geiigeerd htbbcndc Kolonnel3 de
Generaal - zijn WOlling 11l1deren de - nan den vlag·
gr.stok uanrl'our, l'OOi" bet eerst de Ned. drit-kleur zag
bij8chon onder het bl.,.en van het Neder!' "olkslied
en eell uitbundig hoecs van I)llici~ren en JIIBDBOhappeD .
't ~rtlB w89.rlijk i'i.drukwe kk e ud !
Gia.teren had de overgs'fC pl3-Bls "an bet 128 Bat.
Majoor J~ltegt naD Mt.joor du .Pon; eerstgenoemd_e
vertrekt me t de boot \'an WQrgell Dsar JafB .
(S. (;t.)

1 dt"n

Bok op KedoDg Djatie door den deurwaarder Bohrend.

.A)h~(ml"'a aan het fjdre~ O. TFfTiil uth
te Sam(lraJlf/Y'cr'&lilld en u8Dge'~ee ke nde briefiJjhoudeude_·
Een bankbil!et van
50 R X. No. Biil
E on
,
J ]O A. D . No. 2661
Eo n
•
• I 10 A. C. No. 2687

hpt. Gehn. in de N.·We.tlinie, .t"ndpl •• to Pakkan
Badak, kapt. Dordok Zuid· O.. linie, .tandplaal. LHm
Barae. De twee met de ageerende kolonnes terugge-

tijds niet winder dan 6 Ingeni-rurs door den dood :r,ijn
onh.llen.
MUllrling nad 1.ich een wel verdiendil reputatie ge·
mallkt door den bonw der groote brug over de Kedi :~ie riv ier bij d tj huofdpJa:\ts Kedirie. de eerete ij7.6ren
brug die op Juva. i~ gBelageo.
~og geen drie ",asnden geledcll wer:! Lij t-o!i zijn
tegenwoordi gen rllng bl: yord erd, ten g e yolge vun l,ct
ontijdig verlicB \' an den H oo fd-Iu ge nieu r G. A. Pet.
- In den Dll t bt 'inn Zo.ter.:iag op ZonJAg ie onder
Ka.bajo an een n eessclijke lllourd gepl eegd. Aldau.r
wart'D woonacb~ig een uejl\arde inj~oder en zijue nonw ;
hun kind woon~le n.fzo:J. derlij k met zijn hui:ige~in op
kurten afstand, en had zieh be1-1 st met de zorg voor
een pilar koeien en karbouvten di ~ het eigendom van
2ijne ouders wareD. Op d~z e n kl ",i neH \'ee6tapel was
het oog vaD eeo elend cling gentIlea . D", oude m lU
waa des avonds la~t vcornelUenB om zic h e,'en \'8U
den welstnod vaD zijnlj beuteu t e overluigen en begaf
zieh, voorzien Ytl ll een ~OOtt toembak, naar buiteD)
toeD hij, dicbt bij !lijne "Wooi ng, op Jen dief 8toolte

A. Wermuth· in het Ioeas1 van en door F. B. Bouma,
van onuitgeloate pandgoederen te 1\)rbnijll door do
pandbcnder Sic hok Keh .
Zaterdag, 28 October. Execntie ten buize ,au de

. ',

Basluiten on Benoemingen.

van madder en baag water.
De nieuwe IJ ~·fabriek \'ordel't oak goed en over
• eenigeD tijd kal~ 6t'U ieder 1:a k·ij gon, wtlar mon thans
:nog tuinig mede ie.
De regaling der dienet_ van de knpi~eilJ81 bt!ueerders
de sfJeeliugen dwangari:eiders, ia met 1 dozer ingt.:heden. Kapiteins Gerritsen en van Overrest, KrllLon,

'1

Er il geenprodnkt dot ~o,eel k~ach't

HOOFDPUli.

~::ith:~ ~:u h:,0~:~:ra~;:~a1::~r. d1:~. ,e;:.~:~~

Naar Sing_pore, per st()oms. EOlime, geo. Picbe~.

deed . of hij met zijn troepen van he~ .18~veld lerug
kwam, inaar 't waa niet wanr ~oor! Voor da~ er
nog kweatio vlln wa., dat de ageerende Iroopen nBa"
den' Kraton (om het .leeht. wed.r en de .ieken)
zouden terngkeereo, waH die overete rood. terng to
Kotta·Radja. Lij oijn nouw.
Het . regent hier aile dagell en de r:vier i. zeer
"" hoog gezwollen , de Jage gedeelten in den Kraton,
langB d. ,; vier, loopen onder wa~er, terwijl de Zuid·
w.sterboek (door ono koude hoek genoemd omdat de

nomina&L 75

--:.:......-E"""""'A-U-=.;D.::'.:.A:..:;N:.;;.::.V;::;E:.:......R-~.....:.:......-'--~~

8

ran bgna Diet te hel'konnen, daa.r zij faD ODder tot

bo.en vol modder zaten.
eohtel" uitmunlend.

I

f:.,'l~!D.i;.r'G.kl!';!~~~r~;taa;dj:~n~mi~::.,~~:!ra;tQ!~::

~.:.c~~~e~·fB~t~!:':\'~·i.;,.~:j.uf!~o~:1. '=i1!':~!:~'

mien dat ,Iij een zeer l'srmooienden- mAraoh haddell

gehad.

Vertrok~~~AV::~aagierS

Le Moulin Joli.
Opdra CJ mique in 2 bedtijven.

MUliek ,on VARXBT.
Door Mme. VBRCKEN, Mr. CALL1L'"
MOle. C,,-LLEN O!O Mr. BRRGER UEPLACB.

B n t r & • P r ij. /

~ .

AAl'o"TANG ten 8 1/ " ure.
1~8

Bodjongsche BanketbakkeJij
Dageljfks
. ,

IIIF"" A L~! o~l~e:~h~di~dm.~;:n':b:: j'

I

. b~~ ~~ . - ••
V1fflIllhl-, n'B ot'ir~}r'e
t
t'
if~~t
• ~ Mr. ~. Baro.n .~e.¥o8 \lftjl1l Steenwuk,
.,
WQrdllli
:vEBRTIEN
.

,

en

'

St. Nicolaas gebak._

1792

,. J, ~J.I

_ ,

Vt'AN

RtJIJ'VE'k

------~-.

t

venoclit b1DJl~o
DAGEN liunne
Pretension in te dlanen of. betaling te doen ten kiln·
tore ,an den tweeden olldergete.okend..
'.
A. ~;:;;;:~~IUS Testamenta.r,

Itf!l..•

G<bbr{ S'T~ORCK:.

Geo · erasl

gem ' Bgtigde
J . W. R. DE STURLER
te Tjomas.
B u i t e · n Z 0 r g.

Hout-Aankap

G 0 E N.n I II.

~~!N~~;-+~hI~NO. '1PLEIJ~~ ~~~~F en 00.,
A v e. C Co r t i f i .ca.t d' 0 r.i gin e.

B e . t e l l i n g e n op

aile ~oOltell

1'eekeningen ·ver!.;rijgbaar!!!

fIfrIIIIl"

CIGAUEN,

op BRANDHOU'l"
worden nangenomen en ten Bpoedigst. geleveru door
de Age n ten,
D. A. PEREIRA te Selllar8Dg.
A. U. BOONEMUER te Sol o.
B. VAN S1'I!NUS te Djokj8,
door den Admi!li8tr;.tellr,

LO~l)RES .

GOEDKOOP

Do ~:t:;~~!:e!~nd::or be::!e~a~~~

E UZIERE.

1881

M. A. BIERLEE,
Station G 0 e nd i h.

1820

bii kisten van 10000- 500-~OO.

_' wijze

barer '8ai;tva~leD zoo ~ernri~

derlijk z~nde, ge.en· een voldoende ,eden un het belangrijk . flantal barer Bl"gtoffers. Onder HOlloway's
beba :AeliDg, al i. de oor...1t dezer ziekt. in duister·
niB gebnld 0 ..1 de . nit&lag even gnn8tig zijn, betzij
de maag, de lever.of hieinere ingewanden de zetal
van de ziekto is; WilDt zijoe pi!len met oordeel
ingenomoD. en zijn za'1.f - goad op · de- zijden der 00derboik iDgewreVe~t beteuge.l en . de zwelling der
bLoedvaten en regelen ie.~~r~, vel'keerde werking,
wanruit die ook ontstaat. .Heide ruhlde.1cL werkeD
regtatreeke, tot heretelling 'Van- bet . ju iete el e nwig t
tUB,sohen gevoeligbeid, en priko.elbaarheid, ziekeHjke en
gezonde afscbeidingr natuurlijke en buitenB p'.lrige lozing.
Doosjea Pillen von f 1. I 8. en f 5. Potje. Zal£
van f ·1. f 3. en f 5.
Cheribou W . CALISl'Al.'<S &; 0 0. '['llgal A. J . • " r,

der VOORT, Pekalong8n W. E. HANA, Solo ARNOL u
en Co. en COBNAES, Kl.tten J. D. SLIER • .!\Jag.·
lang J. A. ZBIJOEL., S UUl. . .ng GOllTHAR1' en 0 ... .
DE GROOT KOL)<'}' en 00. WANN eR, G . O. T.
VAN DORP en 00. H. L. DE L YON om SOES)J AN
en Co.
(74)

·N e d. Ind. Stoornvt. Mij.
BET STOOMSl'HIP

:~nreb~~r!~~~

MARGUE1UTE

&

B ERGA S SE.

'l'e rerkrijgcn per VRt f n per dot.ijn fl essc:hen .
12 f1eeeehen ............ f S. - en f 9. -

Adre. aan het depot bij A. JAUSSAUD, franeehe
Broodbakkerij en bij
1829
EUZlERE.

ring wordt verzckerll.
'l'evane vcrkrijgbanr Stoomiuanen, Stoommanomet.er8,
waterpeil8tellingen, Watcrpeilglazen en l{ iD g~ n, Snij~
ijzc:'s, Rate lboren, KoperenpijpeD t plat en vierkant Staal,
Moe rb onten, Klinknagels, Drijfriemen "an 2-6 duim,

India Rubbers van 1/,,_'/. dik, Tack. patent Psk·
king y,-11/2 en aile mogelijke macbinerie·benoodigd.
heden.
R. W . DEACON & Co.
Fabriek
(1354)

letteJouvin Handschoenen inalle Nos.

A

Passag,e naarNed.erland, .·

ICo rdl aall{le.bodcn lIlet het N ed. clipper jr':9ot8cltip

j~~~
LIBERAAL.
G ezag v. A .. B . '\Vierikx,
einde No~;ember vsn bier ·te fenrekken.
H~t Sf-hip is uih{ekend ingerigt en ' vn8rt eeri ge

Olll

eX~:~~~::ti~:n:s'~:~:;lllen

Ned~

,:FRIESLAND,~'

Ind. Stv. Mij.

Ko mmandant A. BlK,
..1 vH'ruoedel ijk HiLl>' DECEMBER c. k.,

Ret Stoomschip.

In

Macau Medoc.

G. A. WERMUTH.

tfoko Tawang.

Passag e '
nanr Singaporc ell Marseille.
,vordt nallA'ebodeu
met de llitmun tend Toor
E Dg pl~che

P,,~sa g i~ rM

in

·!:~·~~h tc

~IAAi\ DJ;;LTJKSCH E

Stollmbo(' t

" Kilo's IJs in 5 uiioulen ;

~)

~

B 1' 1 t s c h-Zu i c1-A u. s tr a 1 ische
:M: a i l c1 i e n s t .

VEHTHE T-{DAGE N.

ES

ORO I-I E S,

-

don.r d.e. ieuwe ·loeslellen '1'0D.

~l?r" ,T /1;" "~~rt \r;,."hnr.I .- .

213;

-

'~~e Lalaijclle, farijs.

~08

.

,

Provisien en Dranken,

.

iJ N \)rembe r 187 li.

Kupii.' " BUl'LIN,
•
';ertrrkkenc1e einda der yolger:. tte week,
lulichtingeu to bekomen - bij
De Agenteu,
llORREP.l. AL el.\ Co.
l Si .:;

ii.' Stoomv. Maat'3chapllU
. RET
~

P t: 8 sa g e . t a,.r i e f.
le. kia:;se f l r.O.~ '
i t.! kl use f 1001:-:do:..:i"

,, 25 [1, J{ ;,.'tOUr
, 1..,i'.'::>V
Wijn en Bier ill begre pcn f 20.- , Uleer.
I!l l:lDder.6 ( de k pIlSBag i.e re) \'t>Or bunne ...-oedjng zelf

Nederlrmd.

STOOMSC £IIP

~I!

zorf~:~':ng

'an veroebilleD.d. afmetingen .
Draadnagela van 1/.;. tot 5 incheB.
Koporen-, . Rang.• Kast', Kist- en Ladesloten, inBl;eek
Deu~8 jote n .

(1866)

SOESlIIAN en Co.

Engelsche Geldtrommels,
Auzetri.e men,

Chubb's Hang. ell
(UI6 ~)

i.

Kastslot~ll.

,t -:tHr" fit .. .'. c.~~'·· ~ .··- h· ":u':
C;..-H;' e lj"'\"Ju,·Ir. to ! '~ ra ... 1o. . 'F] k.

c..:iU· '!;:T' ~c Hr!f

Bil

SOESMAN en Co.

(_'d;T;-U :~;:5 SJ .

r' t:;;'

11TH;:: Iw' .', ";OOHT!; N ~

is

!1I'l vu!koll j"ll ste e :l

~fit0;~:i~~;~~~;j.~i~tl~:;"J~}ifii~~:'~j:'!~~l{~?il

Q,.lchtt! weers.and

~e ~lU d cn

hcbbrTl .

YZERHOU DEN· DELA~lgc~B
..AJl~ ; _, . . . _

~

B ll.-

1. DAEN [)EL S en Co.
Bata.via, f amar.'\ng, ce·erabilia,

Stoomv.-Maatsch... NederlalJ d.
Gl~ H.EGELDE M.A.l.l<iDEL1JKSCHE

JJlul"oBllhoufen
Waschtaf.l .. n.et: MarmereD

To ken !~€'iz:e zuHeu

1l

~ !.!.lI~DIE)i si'.

BET STOOMSOHll'

reke-nd op de bto·1ft

1389

. BOESMAN en Co:

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

Pas ontvangen:
D ; t ee '; 1.

u i t ) .R .1' an:
bestaflndenit .
hand·
scboen. omber
fiche. doosjes. bladen in BteHen
Etendragers met " porcelelnen . bordje" . J81j8oBch;
sambelbakken:- p,:""chtige wa.cbstellen met ouiteo·
gewoon groNe ,waachkollllIleni thee' en kofhjkopjes,
wtlllfondM'I/lf:·t'ijne ooorten, seija in potten; eDZ·. 98&
1786
SOEeMAN eo Co.

Een .factuur . Lakwerk,

eo

werk,'

.

~.· f;.c, ri.~.~

I
;

ge~ftJ &.o:~ fd eih"e

De

I~;:' d~-id.

M 08 BR lV :G.

Z,,,,t bij b.t ItChrijven eo

flltiidhel ~er.

~derlandsch-IIl~:l~> ' de gel·edo .. ereld.
~

~.

tl.f~tandlijn

te zijn ge-It'geo .

Do

P!"~8.llgC en \·Ul'ht. 1rij lt.'n· der - tU8&C'.h ~n geJegen b.ven~
~nt'-d:,rli r. g heh(!o r ~ afliond er ! ij~t ·te worden overeeogeko-

¥e!p.~l1igiD g .BO~r4aID ;: .

Agenton .. te Pa/monlton,
de Hoeren M. J. SOLOMON &; 00.
DeB
SI.H~f'llb ~ij :! , 19

PRINS '.HENDRIK)

(' () p~

~
. lWAlt·TO.,ns; k .......; I: Pilus.
~ ., D'I,3~ l>~ 0.1 d<. \oo rD."male B.o ekban.
$ delaren. ·. e,PaJ?lerwinil:els ' ,ori .Ne-.

bij afzonderlijke adn,;tent.ie de

Agent~1;. te Soerabaija,
de Intern.honate Cl'e'diet en' Haodele.

maa:t: J_ La ' bet -l,fw:' ri ft.
.. ...'.:i.;., .fO!.kO.•
'.'
e.l.'ij.ke
..;;n

~ B IV 08 11

rer reiB,

~~~~~;.:~:g~~~~:~r:~i~':i~:;~;I~.t::~1=:::~::i:2

~ ENCREJAPOIAISB
C opieer-inkt.

~i·.;~

:t:

Jcng D.t&r D :,r~--; n d.u ,e:f,la prijatm g ~l den "J~ die faD
Sver:tbaija f . 8 ftr" D:lrw-in en {·m:;', eke'c Td. " Omtrcllt de ,-

. Hoofdd';pot Uidden·Java,
218
DE GROOT KOLFF eu Co.,
S"mar8ng. .

~.

:

h t - iJ r ij

to~~~~~~ll~~~I~~ba~jJ Df~:~~i~;1 ~i;~~~ ~:~t;~~~';:.~

SORSMAN en Co.

Toiletl;eB Ducheose
bladen.

1\

:~_. ;~~:e~7:nItl~::!~:Wt:::d~~'S:,~h~~~:;::~n B!~,~t t:~

de Agentell .

1736

t~

e n.
P~r ton "an \'ijfiieu .vi~di! f 31..,25. ZWBre goeJ.ea
re u wordrlo bij ge wigt, Hgte goedl!:r~n per -maat b e~
r ekeud.
De t Uf!ae be ll ;;elt>gen h&. ';~1Ji! Bali Bole:eng, Bali

CELEBES,
Kommandnnl C. A . 1J~KKER,
e

Z!l-l vermoedelijlt
i n d e 0 c t 0 b e r " ~n
ta~ia DIIHr 1IJ.8nteiUe en Nederlan d, ,ert:t}kkon.
V00;;- P&S88ge geliere me n zleh ttl \1n.'r, de ~. t ot

ble.k~ucht, huidc",tstekingen.
- BaIa'JiG, VAft DORP iT G'.

Bloedaandoeningsn,

Z. M.KAAS inblaas.
(1867)

IlnWl) llilB;~ LD i':·HC hlll l' !'Ci[.j lle.l ld,

YO('d" lldl'llkOol'ls':ci'drij\' vlld \<:I.!I': S : I-:!i

SOESUAN en Co.

een AmerikaanscheBendie.

inbegrcpen

Y r

WRIGHT.

1883

L,) Nu vem i.'er 1 8;-6.

1 D ec mher ;;
15 J)~ c(,Ul he r
~
:~ :1~R~8~'~ ~'J€' r dell i;erst",'n ell yij ft iend e:l d3 ~ vaD

de gewildste merhll tegen zeer lage prijzell.

]{operen en IJzcren Houtschroeven

LlJ N tnsscbcu

Soerabaija en Palmerston

..aa~·""",~~

:",~ ,'1'O'.
I
-

Steeds voorbanden:

STOOI¥l VltARTREEDERIJ
BAN 0 A ..

Mac. NEILl, en Co.

1880

Ba la.ia.

l!'R.cI SER 'EATON en Co., Soer.b.ia.

\ct: rtrelrl d en 2Se de!:cr deB m{lrgell s _t.611 Sure
8oerabaijs.

Oordeel ni~esprokeD door hel Tribunal Je la Seine den 8 Ulei 1875
!'P-~

va.n het gerenommeerde merk " Bourranlt,

de Agenten, .

~;~C~~}~~ ; fiso~~\j:::~!:

J

.~~

" - ~ - --- '- ' - '-" '--------

cognoBsementen wordelt

1885

B<l1'OIJ Henlinel<.
G. zagfcArder 'I' I i\1 MER M ..i N :-:.

9 rue de la Pai;J:.-Pari".
Melt 'lleme :-ich ,i., ac/tf. l:o;;;;;;;;;;aak ill' vuval:JchJng,

Hant Barsao,

Waarf i>Or dire~ te

d€,: ~~~ nacht en PSl3fHl,ge gdiere mo?n zlcb te wan

.'j

e~. :fit

207

Europa,

afgege,eD,

DE VELOUTINE

St. Emilion 1862 en 1864.
aaut TaleLee.
G . A . WERMUTH .

'an Ba·

tavia Dallr Rott-erd~ !!\ vt!rtrekk en.
, Lading wo rdt aaugen o men vocr bijna- aUe ha'fens

D a Ag{'nte-n.

i8 ee1le speciale POU])liE lJjjJ BIZ
bdreid uit B is1il-lltll, bijgevQI!1 t'a'lt fen hcilzmneu
':" vloed voor de huitl.
Zij /toudt op lut aa:tfezichf. eN ;8 oltzicPtbaar;
zij !lee/t rlII8 amI de n"id <elle ''''tm,dijke friachltel:d.

Cbateau Bournn.
aant Canon.

VIN GRAVE ,

HE1'. S'rOOMscmp

J

e de,

S Dl

jJ.!1~avi.8, -S~mfu'an ~ . S<1urabaija.

D e .Agenten
M e. NEiLL en ('0.

1865

1845

EUZrERR.

(1428)

I

a

bij
De A g e ·n ten

GezogvoerJer ZUIJDERROUDT,

iiiiiiiiii_!iiiiii~~IiiIiiIilii-~iliiiliiiiiliiiiiiiiiiiiiii~

Bourran -W~jnen,

(1368)

..

vau

\l{inder-coslllllles en l)oopsl,lcedcrcn.

.".'

vcrlrekt den 2'7 dezer, des morgens S uur Dur Ba.-

Hoeden, lo •• e Boarden in groote .a rlering, groote
k,'u7.evan DaBsen, witte en gekleurde Hemden, Toi·

Magazijn dll Louvre) eene kleine collectio Peignoirs
van lijnwaad en percales, prachtige RammeD, Fantaisie artikelen; CeintuUTs, Colliers, Parores, Brace·

,. .'

tayiK , Padang en f..tj eh.

LEVEREN EN OPMAKEN

COlllplcele Bruidsloilellen,
Ba 1-, \ Vandcl-, Rcis. en Gekleedc~:~~rrW:~~~' o~~~~je{w;::iit:tr=e~~m::n (Jtr~~:
Costu mes.

.., . .- ,-

Rotterdamsche Lloyd.

Soerabais.

HEEREN en DAMES ARTIKELEN.

'

1 8 S 4 d e Agenten,
Me. NEILL im Co., Saniarang. ,
MACLAINE WATSON en 00., Batana;
F~A~ER ~A.TON en Co .. S~;'rilb..i ...

Koning )Villem Ill,

atoom en andere werktuigen te

fOO l'

,,

de:o:,~vra.bt en paaB8gegelieve DI~n ~ieb teweD'

J. DAENDBLS en 00.

heveelt zich voortdurend . aan voor het

Eene nieu,ye sortering

en opleg

afgegeven.

1776

UitPal'\js ontvangen. Mevronw C. Ill. PLIJIAER

1853

Bid...I.
Lading wordt' Ila~genomen.oorbijn!l . i.tle .•.. bl\veD'
: ill : ED~OP.r .waar,oo~ · d~reote · c'?gttoae.9l1:19nten · word~~

Net · werk en spoedige aUeve-

.EGO~d~eT~1:ei;ij~g

1852

:~:~:~d~~ v!~t~loVE~aER ~an

va.n alIe 800rten fan machinericti.

ONTVA:NGEN:
merk St

van

Gezaagde en Ongeznagde
D.TA'l'IE HOU'fWERKEN, benevens

1848

VAN MANILLA
DIRECT ONTV ANGEN :
Ie QUALITEIT
UORTADOS-PUNTJES en

ve~aohi~lend, :en d~

verlaat tijdelijk Java.

1877

l~,___

HOL~t)'\VA.yt8 PU.LBlf .lIN . z~.~ . ::7 .GeV.BKr! ~ke D(a'r~
rhee. - De oouaken dowr ',erzwakkend'o oiekl;e '000

L. DE STURLER

·Gelost · ex · ;,MADUlt·A.":

."D
. . '.
KOllitnandant

Mr.SLOEl' VAN HAGHNSDORP .

1876,

IMPOliTHANPEL

.

KODlmandaDt M, C. BRAA.T,
tal Hi ~OT. a: ~.

VAn

Batavia

"ViII.

P:id~ug

t'D

~ap eliJ

ta.r. ~. _ . D i~ p "{"ert~ok~en.
Ladi!lg wordt aang-etiom en ·- \'t1o~ ' bi.jil~ aile h~1'~11 8.
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