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d des VI'ede"

T
weder tegenwerpen - wn.nr g ij QP zin~pf'e ll, gl'8cllleJt !' Jen
ztltiell op he t pad. dat tot Lum&mtelt In den w&
_~en
!j.
iu een lalldstree k, die ja op a.ardrijhklllHli g~_ g "onc1en
ren zin dea woc.rds leidt-.
Wij' kinderen der nogentieode eeu\V udbben one het
iot ELlrOpo. w ~ f(.lt gerekeud, doc b di lj iu het weTte n ~
In twee riclltingen "ooral ',iju Ile:r.:e apo8telen dell
recbt aangematigd, om te .-prekeu ,an onZ~D lijd ale
dtlf task. als zwoegellde onder het juk der OllgeiOO-11 vredtlB
werktaaw, de eerstlt rtchtlU,J weD8cbte het
VRn de eeu.w dar be~baviDg ao vau deo ,·ooruitgang. ~.- .~,= il!~
.. Muze lmaon6D} geen deel uibDflllkt. van de lIe·
doel to JUPll berelken dOflr bet ebchten "faD nedeBoewel dB werkeO" der nijV"erbeid in de eerate Plaat918Cb"~
fde wereld.
bonden
on a(tor hat lO bet }. ven roep ~n van ~cheld!.
en net strsven nau goed ,. oDllerrlcht i~. de tweeda
..A.IZ,a r _ zoo moe lien wij bela88 anhrou nlen "" , zijn
rechtehJke w8cLbm t ot bes1e('htmg van st fltkandlge
plaate -teek"eu6o vau laven ~9n, wll.arop w~ met recht
8
·. ~n de meer weeteIijke DR.Hilo, die z.idl christ.eJijk . i geecbi
UCllj de t, eeJe wen8~bt door l'ermiuJering der
~ut8ch mogen we.t_eD; terwul o~k ID meD~g.. auder opdUffen nOemtlD, ateede gehoonaam geweeat uan de
BtriidkrachL~n Otlt zelfJa Juel Da te jRgell_ Onr de
zlcht ee.~ s:ekere 1Dgenomen~eld ~et deu gee8~ "8~
wette ll V8ll zedelijkL~id en be Behaving ?
, vo ot8hmders rau d t 1Blltste etchel een €lnke1 woord,
onzen tljd wel te recbtvaardlgen 16, zoo wag hlerult
Habben de ve rbalen van deze dage n uw g~heug e t ; en lOeI
osar 8anleiding f an een vlug8 cbr ift: On tbe
tacb. geen aanleiding g~nomen wor~eD,. o m. te apreken
verstompt? Ie het 0, On~€Blln, dat in den jtH6 1860 in I Redncti
on .)f Continental Armies bij dr. A.. Tie cbho f
vau de eeuw fan voo.rultg~ng .. Of HI Dlet ledere seuw
Bobe.men de hyenas in meDBcbelijke gedaante over de
of
Vienna,
transl!lted with 8 preface Bnd appendix bij
dit geweest en zal dlt Dlet ledere eeuw wezen ten
elagvelden waarJen? Zijn de ergerlijke tlJoueel ell der
11. W. Fteeland .
opzirbte vaD , o rige tijdp :' rk('1l. Zoo ~l 0- k ~n z", be ·
Parijsche commUDe geheel up den acLt-arg rond getre
Reeds gernilllsn tijd ligt dit woorJ dt'8 v1'edes op
ecba,ing en onze wetenBcb8.p~ en on~" kUDltZlD eenden _ eo, wij behoete D niet ~en8 af te da len ll..lt de
ont.~ ttchrijftafel, en 81 lag het daar in geen vergeteo
maal Bleeht.a met een minoc bte nd Bcbo~dE'ropbalen
bandelingen dar proleturierfl, ook de g e.echiedenis van
huek) het WRH t och eenigsziua op dan a ehterg rond
begroet word6D. .Ii1aor foelfd al ~laan WiJ den bi k
den Fral.l3cb-Duit soben oorlog le'i'E.r~ EOg weu 'g be - i gea
chu ven. 1'u de g~8 cbi edenili Jt:f.~r dftgen ons ale
zoover uiet en wordt ar alecht in b~Pdrktell kring
wijs van gebrek aan U1enctc hel~k gevut'l. Of is heL ; het
wafe mat he.t bl oeJ Jreokt eD 005 nog eeD8 bot
over de bescbaviog en 'f u~ru;t~"Dg f8D ~~~en tij~ een
o\'ereon te:: brengen met de welten der bet! <:h aving, i affJc
llUwelijke beeld van den oorlQg voor oogen Goudt,
oordeel geveld dan Dog IS bet zeer tWljJelachtlg, of
wannt'er jnw-oners, Jie bij de nadering van ueemde ~ en
d:;. t wel if! !.ijoe afr..1 chte'ijkete ge d8ttnle, nn erijpen
wij wei goed dt)eD onter eellW in dat o(lzi ch~ zo o veel
troepen bun have en goad tuchten te verdedigen, all! ; wij
met beide haodi:!D Dtlar die bltld~ijd 0 o uit d.ilo "fa~
eer te bewij!0n. Niels t oo b alad dan Y"oorultgang en
mied .. digers worden bescbouwd ? N eeD laat, ODS geen : get en
hoek, en " ragall anti flf! wijten l.ij op het ware
1
der bescba"iDg zoo 1..~er ~ in ~en ~eg ala het v.. eren
gehoor fleven Ban een tijdelijke opwint.ling, door 'i\"'B~~euee5 lDiddel voor dele vreeeeJijlre kwu} ? En w-eder
van ~od;)g, en wlla.rhJk. 10 dlt Op~!(!hi_ doet .de eeuw,
pengeklet.ter "VeroorzaaH, en t"erlijk bekennen daL de I klJlUt';u
wij lot bet beeluit, dat; hier cen <- del streven
W881'1n Nap!JleoD den Bcheptpr zWllslde, Dlet~ voor
(orlog - onder .,.'elken Torm ook - ee b grnwel is, : F.8ufo.;st-rd!en
w. ;rJt, dOL.h ciat be.t lIenkbeel,) ge"n Re.
hare v oore.llngs~eJ"i onder. hi "n w er~~e ons m elts te
een protee" teBeu bes(~bavin g eo voornit,stlug. ZooltlDg : lloeglame
krR.f.ut in zidl btH'Mt, om het kwaaJ iu deu
geD, dot Bomnnge oorlogeo weI dege hJk llI edoe-ewerkt
het katlon het beet.e lUiddel tot overtuiging i!3, 1.00- ~ hftrtod
er anll te tashm
h~L~~nJ om ong~zontl~ pol.iti~ke t l. leJ;tandeu te ve~:
lar,g men bij het aanleggen vao groot"cbtl vel'bindings'
'Vat tOtU kau J e. verm in d t.- ring der - Btrijdknchtan
Dle.tlgen en om de. besclJa\'mg te breDge,n, wuar ~lJ
wee-en tU8fcb en t\\'ee, dO Qr slroo mende wat(>; rl"ll ee.
uilwtlrk!3ll? _ Nieto and ere dan een bCilparin g teD
zander het staal DIet verl1lo~ht ...~o ? r te drlD gen. J~let
Beheiden (lev(> f8, me t torg daarin de mijnkaHterS nilbat e \flO mnteri eele welnn.tt; want wordt, dit dankin de oUl8to.od~gb~~d, dot er n c,g zU.lke gew~ldaB~'go
IfJaart om de werlren des vredt'"11 di e willioell fl n tchats
bee !!l, 1,('0113.18 he t in oe brt)chU1'e 18 aangegeveo ) 'rpf middeleD - n oodlg~ 9Il , om de bf Bchhnng te v~ r8pr. ld~p:,
bt'b\lI~n g~k08t., in een o()gweuk: weer ta kUl1nen ,.or~
w(':r. ~nl ij kt1 (loor nalU~lijk bij algem een e ororet'ukomst
en om ~Ht88tkundlge nenieD te doen optrek ke~, hgt
nielel1; 7ioolang doet WOn hct f"erstaDuigst e om ~ ja : do
slerkte de ,' JeO'cJ"9 i.e vermindercn dan wOldt [bIT"
J
Let bewlje opg&310~D, dat ouze ~ieuw D(; c;.- _ recli t
naar "V"oorllitgang te Btreven, each er zich ni et op te
d ot> r de ka l.is op i;>oo rl og, wat tOl2h
eigcnlijke dOt'l
heeft, a m beeebavmg en ruorm ..gang al~ motta Ban
be roe mon , alBof men den palm der o\'e r wh.l1:n g reeds . moe-at
z~n nt':" t be-reiH, WAnt: hot; ;3 de ''raIlO'" niet
h~t booM barer geecbiedbiade u te 8chrijveu.. Of V6r·
gegrt'pon had.
t boevele 8'~ijd {'n men ten oorlog: zal lrek ken; m:ar of
mogoin de lippen LOg van dergelijke edeJe el.~HnB~hal'
DDllrom ~ij hllMe gebracb~ asll de UlQllnen) dil! huu
men nftar de wa r eoen znl grijiJea~ (,.lnl strijuvragen t e
pen .-:r gewagen, wanneer bet hart blo~dt blJ het Ver..
krachten wgdon aan de pogmgen om de l. WnsrJ6n tot I beelechlen
W ord t de .crmindcring der iegcrmaSR:1'e
ne~e Y 4.le.\ gruwelen, di~ daar in het, ver~ e O U8~en
eikkele te ..doen slaan. Wij wet;1D - en 7.ij w.:Lon het
verhoudingsge wij1.e ecrlijk tuegc paet, Jan blijft. toch
worden gel- -,egd? De pennen, welke ons die trel1rlgd
vermoed eltJk evenzeer - het belaaa nog Mer lang
het
sto8.tkuDdig
e,'enwicht in E(]nm~ hpp;tRnn .,..nnnlA
tooneelen Bcbeteen, wei~ereD no ~ zelf6 de DaR~t6
~ ',:,,:,l~~ : ::.~:'~ : :~:: ::::~ :.::.. :~~ .:. , l~t> ... ;; .~ ".i"gViJ i lHWU' U~H' : het nu is
g~g ra!; d\T(> st, d. i. op een waggelend. voeltltuk.
waarbeid mede . t e deeleu; .'fII;at u llar ~n~er goed.keurt.Dg
niettcmin verdient hun edel strew en toeju ic hing en on· ~ Htlt
plett
I cker Weer VlJor de. menscbelijke flcherp.
eener Europeesche Re~e.erlDg ge~c hleot, .gctUIg~ llIet
d ' reteuni 'g, 01 ware hot slechta om de r nakom61illg~ 1 zi
nnigh ei d, dnn fQ nr vr ~ deli e vende gO focl en~, wan.
aJl een ,a~ ee~ a~bterUitgong. ,,)e 1.ot de mlddeleeuweo ,
Bch8p bet bewijs ttl leveren, dat wij onze t~ kortkomin f n ee
r de eene natie bet t., p ptm:t '~4n ve rni eli ngakracbt
h6t getUlgt 'aD: aeo afdwnllng van den me l soh tot
geD bebben leeren kennan en doorgrondeo, en dat \Vij J in
Zijll vuurWOUdf:ll weet ne &r te leggen, tc:'rwijt de
het clierlijke, of .lOg ergor. Maar - zoo , oal men ons
althaus
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Chopin en Geol'Ke Sand.

Bobroden bebben wi!

Eu~:bi~~;;,::,.~d~leiae

(Vertoly.)

IV.

D.:~:::~ijk:le~::nby g::m::~,,!~~d, ~~l~eo::: ~:~

8chrijftnfel en stak dien bij zicb.
Durn" 'dekte zij baofll en Ichoudere lUet een ta
BaroeloDIi. gek:oehte RebotiUo, een mec8tal rijk gebor~
duurde . dnbhele sluier, die door d_3 8p.".-... scbe vrouwen
veel gedragen· wordt en waanBn (e boveDste helft

andero nog hecht"re be,ohuttingamiddelen logen .het

.

eel beyond zieh niet in den

I .t;rVe:.!:~:, ml'o:~r,:~ br~:!or'~o:~t"'~':.:dJ~'.~~r~~~~!:

. bogengaog, m ~ar daarneven; rieinul!Istruiken en Jmdere 111
dat mijn gemoed en mijn ~eweten tegen Ziwk e(:U
tar.elijk boogw88BCi.. de en dicht ineen gegroeide phq,tonderscbeidin g in vcnet k01Uenj iii. kan e-n mag in
' macoutiache gew&asen bedekten dien zoodanig, dnt mell
mijn hart niet billijkeD en erk:ennen, d.it cene wereldbem op bet aerete. gezicht niet bemerken zou .
~ lij ke wetg t) fing. het. rech~ zou bebben
" jeh in d ~
l
d
r
e ee:w ;in::
-de deur een enkel ,eneter ba.d ulet tralies er voor.
mannfU d8r SpanIlBt!be °rcgeering dat taoh goda1\D, dan
Eerat Da horbaaid kloppeo, liet zich ait (:e cel ~en f is dat
een gewellid!lsd ge weeatJ waarov e r zU zich c .me
sloffend geluid hoo ren ; daarna werd een grend.el wag:hier ,.·atnaals .IUl.len te \'eran twoorden !lt~ bben . Mij
go' cbovan eo de dour Iangzaam en voorzicbttg g ', opend.
echt~r verg u.nt gij, eerw8arde man,
in u elechlll
_ E"" kleine m'gere maD . die de grove k!eeding der
dengene te zien, di e zijn leH,n 8aD «'en Gode gerallig
I "boeren VRn Majore. droog,

8tru~ke:;!:8 S::dk~;~:d:G~cbd:r c:~~n;li:r:~l~~!o~::~~:

I ::n;:~:r:~:':.d;~

I

7:

~hnegb~~;n l:n\.o~~{~:~~

I

vertoonde .ich op den

bO~:.!t.e~;:i1::!s~r~~~~;d:ij~:8:.e~r·a::enlB:~::~ · ' ~:.:de,P:~ :r:a~ag"l1o:.a~'ij d~:dv:~l::r~:: :~~:~;!e~:~::t:~

t oen' zij Rich nu in den- kleinen spiegel tegenoTer de _ 'etrekken,
de kin .en de ingevallen rimpelige wanseot
ellendige eo~a bekeeh:. ·
. waren met g dj te baardatoppels bedekt, bet aangezicht
o
Wei koalra.teerde n de vllI'ige donker. oogen van ! 'had •• n
\'aal ge,le klenr, d. doaks,., nijdige oogen,
(}eol'ge Sand met den -klooster· Bluier~ eVenr.eer ala dat , ·fliki-erden
loerend en wantrouwend van onderde zwarte,
bij 'de fonkelonde, omachteode cogen ' dor Behoonen I dikke
wen brauwen .
_
vaO &:a•.Lil'e. bet ge.aJ i.; maar jni.t wegen. de l&at.le
Georg. Ssnd had eon vrem. en ondera.nige honom.tand.ghe.d koo oen 'kloo.terbroed er .an Spaanscbe
ding .ang.nowen.

~~n~:~ ~~:~o~~gewoon.of.e:f.

j

I heeft noen het recht

op eenigen ge •• telijken litel, n och
Aao het e!nde ~an den weetelijken vh, ugel, w&ar
op het uitdeeleo der geeetelijke gaven, en het houden
een r.ijgaDg reebtstreeke naar de voor malige kJ OOB 1/ vaD
g.e e8telijke ttJesprnken. Ik beet EUBSbiuf!I, HO 'lVord
fit!rkerk voerde, die eigenlijk. .etechte een groote kApel . anders
ook Dog we! ~ de Rpotheker" gcnoemdj wat
mocht genoemd .. orden, lag bet kamertje, (ht broeder ' wilt gij
'an n,ij? '

door

ADOLF SOHIRMER.

ooder de kin ... tgeknoopt wordt.

wankeloude

de and re binnonplaatae n

II.

bedeakelijks ia dit ·
.z oo. . ni~
.. ." . .at.,. ~er.Het Ook.. de diebtor
. e. b.t ' .vertr.ek
Zij meeat door ..~ doolbof
van een ...me korridora,..
om ....n de tweede bmoeDplaala Ie, kowen.
.
De .oorepon!I.lijk al. oeo . tnia . aangelegde r~imle • . ,
ia ",elker mid·i~nte nauwernood. nog bet.gebarskn

1V~!d:~·,!ete~'·niu~:~: :de"~i;!t. !te,oorm:=:o::~

.'oinmdat.den. Itij omtr
. ok : ale.Cnt• . m.,e.'
aiet alleoa
eea

oorbied noe.men
onar.n on kun.
dig art. is. maar ook
een edel m.n.ob.... ri.nd
'e n VrooUl maa God. troost in .Ike but b ....agl'..
D. ex · monaIk "ierp een, rookelenden blik, ,op do
ms~me-:en be~ken Tao ~~ · .~(Jrmahge foJnteln .~ ,:iefl
. ~.?l'('ek6ter.. en. br~mde . daarnm onte.'redeB' _ pn.- Belf.
w••, daar .ae,-opdo .. weelderig opgroeieade planton· :
min of Illeer tijandeliji<:,G ij dnal!, fraterEuseb:u 8
wereld, toteo ferw&rd, ondoord.ingba ar b"Bchaad)e .. a. ! i. dood,
'11lSol "ijl8 r~riDg beeft bem bt.gra,ev. 1'0
guordeu, .... . door . bOg~Dgangea OrogereD. .venal.
: eeov.".d:ge, lefeo.... oede 81'ijIIIard•• dIoD gjj .roor n riel,

j
t'

.1.

I kloostcrlijk lev.n wijdde, cn foor I',ien het gebod des
H~~:c~o~::;e j:O~:~l ~:~ g::t°'!n:;:remr:~::~:le! ~egoD

nen met cen oigo!laardige n glans to echittoren; eeQ
strul V3U vreugde blonk er in door; maar in 't- Totgendo oogenblik oogenblik to~nden zij weder de H Oogere wantrouwende uitdrukking, thane met . di ~ vaO een

seke,e ,erb •• ing gemengd.
• En 100 .preekt gijP" •• ide de fr.ter I.ng..... m cn on·
dorcoekend .• Beboort gij niet tot die vro >mdeHngen, die

~:.:~~,d:::~~;~::'~i~.~e::t~da::~~~ : : : =~. ~::
Zondag. bet kerkj. faa ValdemoB. be.oe.t.' "
GNrge Sand maakte eea afwerend. gebaar.
Zij bad golukkIg TAil .hare di.natbode Maria Antonia
'ernomeD. dot d~ geeetelijke 'oa het 'dorpje 8Oa · de,!
drank re!'8laofd ,waB; ,en met den ,e:,:,~onnik Eut.biu.
in 'tooridurendeD twist leefde, wegena ~e:t. gerucht,

d... o.. trent bet . beimelijk missenl,".a iiep; hij bad
~~~eo'a::..
. aJ~ :-r!:..
. ',.i.n !:!edv.oarPen~lbf.emNed":"~.~dr,
.....
-r-- ...... v D~-' 9-"
s_v"

centellsa rege wicbt der pr('Jectieien weet Ult te denken'
DBt ill een strijd van staal tegeo 8taal, wasrbij uet
veruufti zi ch doet gelden, doch waarbij aau bet hart
het zwij gtn wOl'dt opgelegd. Geloovo wie wil, dat wen
et" ill slagen zal, de zen Btrijd OID het leven te d oen
atairen, ~ll komt er een einda aao dat rueteIo o! nBjl1l~
ge.n van ve rbett'!I'Je veroielingsruid~6Ie n, dan t.al niet.
de r t! ue zich op die overwinDing mogen ,,' erho or8ardigao, bet ZIlI J e macbtige geldforat ziju dia, door uitputting van de fiuaocleele kra cilten dar Datien; een
J

donderead hal t ••1 hobbeD nitgoroep"n . Zijn wij in
tegenEprtltlk m et ona zelven, door eerst te jitmmereil
ofer de gruwelen der oorlogen OIU rervolgeli H aau de
middelen ter beteugoling nn d.t k ..... d
lev.nBkraeb t te onheggen ? Wij gt"looven bat n.i8t, Wf.!l; wij
juichen de pogen der eJde mannen tot:', en ecbatten bet voordeel, dat verkrc3:gen Eon worde n dOQr
bet!pariog van band en foor deo arbeid eo van golden
roor l' Alldel eo nij verheid, niet gering, DaarolD veetigen wij dan 0 k met nadruk de aandaebt op dt3" zooa \' an
aangebaslde brochure; dOl~h. wij bet wijfelen of dtlardoor o.Jk h~, en8 bet doel zal worden bereikt, wat de

.n.

leJen fan het ..edebond aajagen.
Te meer trok daze brochure ODe aaD, omdat het
doar ons voorgesbme denkbeeld n m 81ee meenen 08f~nplicht en "1\D het opricht"n van behoor!ijk ·gelleft!u
.
de yolkitleger8 Daow verwllDt is san hete;ecn dQ;)f dd
r-oorstnlld ers rfin do vermiudering der 8ltijdtn8:<,bten
warJt ferla.ngd J daL d e nkb e~ ld toeh ,"' enB~ht e een \'01.
d OIJDll \-erdedingtt verruogen aan een min i.
m um \-an
elapnd l~ g~r to uoe" paren. Voltlo end, indien oolt d~
nauure.-n in de Stlltenrij denze! fJ~ t1 weg inslaan j maar
men jage geeu droo mbeel<1 n& - voo tal ous Nederlan·
t!eu mog!) dit wel eeI1S her inn erc1 worden - ; want
Z llQ do sterke re het voorbeelcl ni e t.
geeft:) zon de zwskHere door het inslaau van cen schoo n doch ge\':rarvfil
pad too: en moer utopist daD prBdi5ch lIlan te 'l.iju .
Dn~ nog ecns ecrbied Yoor d e o.pt.)8t.ele-n d es
vredea;
E-teun hunne rogin geD, doch lnn.t- n d oor bun i'i:re \~eu
ni et op een dWBnlwcg f oere ftj want onz,, ' eellW hee-fi
n"~ T\;,~t

i",L

" f-~~~:;, -=:::

:.::.t;.:::-..; :u :,,:,,;,

~-",.u .... t'

"'j

".IIL:H

7.0U moe1 en pJaatsenJ om bescbaving en \"oo!uitga ng
met recht ale leuze in hnar schild t e lllogcn vDe c·e.:..:.
We e!! tegen hanr op uw II 7ede, wa ul; zij is een eeuw
VIUl Bt!lBI e n blo.!d ills hare voorgan gsters,
, UeeD me
dit onderschcid, dat z-ij 80 ms 0,)11 epr:mkje \':}rraad
van wat- men chrietelijk ge roel ZGu . kunnen no e men

cop tijne verwijdering uit de abdij en nit deze st'eek
te zilUen aandringen, indien hij \-aortgiD g ~ !lll !!t. ILe
uitoefening ,an lijn kwakzlllrerber oep in i3tjih~ bij
zijne patointea en andere lieden tf'gen bel ooni ng ook
DOg den sielverzilrger te spelen, wft,8rdoor de
inko m~ t-en der past. rie verkorb moesten worden.
De kennie YBn de&e zake~ kwam de acbrijfl!t~r u it·
mom lend te p...
,Eerwaarde fr8t~ r, 11 antwo(lrddD zij met erDstig ge·
laat., I"ik ben eene goede, ernst ig geloo,ige katholie ke;
: de ziake friend. die rug naar Majorca geleidd~, [I ondt
niet winder nan ODilI all&eo-7,aligm akend geloofd Tastj
mijna kinderen ,,'ord"'n da&riD lOot nluw-gclethe id.
opg voed; gij bt\grijpt dUB, dat wij allen e·r I!Dl3r tel ijk
ever a8DgedaaD reijn, het Godahuis bier t e lllue- ten
mIJden."
Eusebiu8 wtt-e g root e oogen op.
If Waarom ?H
vroeg bij, ni cuweg ierig en met ~enige
Wbr.tl1te •

• Dewijl ik zooveel onbehoorlijke !&n den pastoor
van Valdemoea gebQor! heb," luBdp. bet kalille en
met waard igheid geg~T~n 8!ltwoord, .dat ik niet be·
.luiten ho. met de m!inen de geboiligde pla.t. te
~ be-tredeD, W8arm 1;ulk een m:uJ zijn 8tnbt waaruet!'mt.~'
De yalll trekken ya!l. BU8ebius namen plotecling
'eBae ••gepr.lead. Ilitdrukking .,n, ",_ia b!ijkbaar
leedfermaak .doorstr.... lde.
- Daarna trlcbtte Busebius eehte.: de ter..ooenh eid,
die- het oordeel. der }'l'tUleche vrouw (lft"r zijn tt"'gen~
-;atander bem yeroo:r&aakte.. , z()rgvuldig te \'erber,gen
1
.wei hij bed.chl, da' bet bem "iet I"'.t~, ua d.
' freewde dame · t .. I...... beme,ken, n•• oak bet gemoed
:'an een anacb.,,,reec W16ll.l plicb ~ bet. tllcb WU~ lan
~ de we••ld ' en .....eJd1ijke hartotoor.ten af.taad t. doen,
,oiet. vrij ..... .vaa _beJijke .... &heden .
: Uij sette durom. oftebeon . iunerlijk j.t:>e:.nd, 'ean
;~ .Ieer dl'M(geeetig gesiebt~ d.t ,in ..Ben' geyal beJuiJeu
jmo.... dat bi bet ~ betreurde, met d. r pm.rking.n
.dor dam. '" ,_
,,,"'mmea.

e~

toontde,&oht eD

d~h~lI\IIIlifieitte11$grijp~n. ~OCbLWrJV1II!ZOIl". Bllp.N. PQ.JtoO)[IlIW~le n.m&~g

~nli

. liiil .no.g. ",.o.htelooB, .l\'anD.eer.· ziJ.· W!L .tra
. C
.h.te. n.. 11.. at ",'" on".e oo.ura. , . , t.en.' .n. a. .• .. .. om.8..b.. o/r
reobt te doen .ege.ie~eD' ov&t' dea:.eDacbeHj
. ' .t
8n ' beI8ngbeb
ke barte. · beDden. te doen
.be:rorgen.
'. '
.. '
.
b d
toebteD. En . de.e ~ij:b he:, ·, weJ.k~.'. dedoDkere 1~ .~
HmDliN ON'l'VlI'riUIN" WIJ de Mail.editi" der Niauwe
b
Rotterc\am.elto , Oonrant,
tot· 9 . October jl .. ta
om ' meor ed. el.e · ge.oeloDBte doeD .ege,ier&u, dat mid.,
laet eohter am. er.,vael ber,obten .nn t. Qntleener'.
del ia:ondrrw. y".i.n . den,.me.• atuitgebr.eideDz.iJl, w......•
B"T'VI~ 9 N " b" W oo
'!'t '
d "
n
"'' .'
.. ovem ar. ·
IJ wenael .eJl ou erB
.an bel,0baving en votedeling ontwijfelbaar degevol~
en voogden opmorkza~k lomaken op aen. gunBtige
gen moeten ZYD. Daarom, :w~nneD, die den frede
gelegeudheid, die zicb 'esl'Inng zal a\loordo'oli, om h~n.. ilt pradiken, gordt n .an tenatrijde, ten strijde liiat
ne kin oren en pupillen eeno goa e w.teDHe appelijko
tegen het gaweld, waartegen gij u te pletter zondt
vorming, alsmad" vorvolgens ••no oervolle loopbaan
loopen,' maar tot . eon 8triid met den gdeet., tegen '.de
te verzekeren.
. I
~_
'
. No.ar wij mat zeke~heid •• rnomen, ~.I '!'
c e orl'a'
onkunde dar volkeron, want waar de verliohting door..
n188t18 en f:I. ome~8telhDg .~an d.? ~rtdlerle-8choo.l te
breekt, de reda tot baar racbt komt en de bumaniWeltevredan eane. bel.ngru ke IVUtlgmg woruen ge- .
tei~ ' gohuldigd wordt, da8l' moet de palm des vr.des
bracbt. .
..
da prij. _iin, waarnaar geatresrd wordt.
,
In plash dot bet on.d,,,w'Jo alda.r zooal. tIt DOg
• De Bchoolmeeotar heeft den slag bij Sadowa gewonDeD,JI zoo l.eide meD ,na den ootlog in 1870j wij
dara of6.cHeren-'lUlptD8truk~e.ar8 dnsrmede b~ sst worden.
maenen, dat .oor den schoolmeeeter . eeD Behoonore
TevenB .81 8an aa. adJud.nt.ond~roffiel~r. bahalv. ·

::~!:B ~~:rnil~~~b:m ~~e ·:ar:o:i:~elia~e :t.n;:1;':~

t~litiiii;';~~cijweg

I

. Iroor.n.en
n... het kerkhcif .'
. was inge,I8g8l\, vond .ijd.. militairen .•an
·· enbaie geaoball'l'cr enahl"dErA'~
Wag$i!TOorll
jjb'ok,
brdcht jeder aoldat eerbiedig do rechtorband oall
-ijn .
boofddekaeI, .een . l..t&te groat aJlD i8lDanddio Iiij ••btte.

."d, .•,

·. lo~p.nde

hetgarnizo~n

epeiu,:
.K!:!:' Jod; Prlluw ' Topmten .·
Maloe' van
de ko.'. gdoopen baddan naar aehteren, ~atat.n de
Ned;.1 nd. Btoemjl. · B,oM."$e."8"" 'On L,enen van
c
kist opdeIijkbaa ., batzwartel.k enwerJ e"~verhaen ' So.rabllija.
"
.
"
gespreHl, de )iecoratie~, die daoverledGne
'
.
,
,
'
. ' bot roe~1i
" NecVlnd. Stoon:!b· ·Konid'g Willenf" trrg...
I
had Ie dragen, .. orden er op gebeebt en . gedr_gell·
. J . de Koo "~n ·..B:If~vi •. ... --.. .
.
. •
door hen, die de, ~ern .. van eeD .goed georgaDiseerd
Y~rt. rokken . 'Schepen •.
leger nitmak.n, werd · ·het lijk grat .. aart .. . gebrocbt.
T<lrwUI het doarin werd nodergelatan zong een koor,
nu.~eghe~~~~n~·bO. en. Sin . Lia . ge.•agv. Bong .,Bioog
nit wHitairen ' b6ltaande, een -trourlied:
N dId S h' A" R L '~
. NaJ.t .Bolo'a p~odikant kort manr .k.e rnachtig en
e . n, C Ip rlJ' cuef.er gezagv. Lien VliebRi1elijk, e",n gave: die wein!g~!: gege\'cn ii, ge9prokeo
dorp naar Nederland.
.
bad, werd eon .krao. op c. kist geworpen cn bed.kten
dc::~.~n~~::;;~~d~ebr.. vld B.e~ gez.g ..... v/d Wou·
do .anwazigen die letterlijk met bloeman. De Mili,
taire Kommandant bedankte, nameno de beide zoons
O.I!::· n~~· t~:~:a':::ij·•.B",oUBloet " /J ·' Be' lege.sgv.

I

!~~ ~~~:e:::t_~:::;u~:!~~~\ij~~lot.::,:rl~'::or~e;::::, s~·~ ~::I.~a:i:;a;~~ena~.~e h~:I~~g;:~~~nd~:er~~ij;.e~Ii~~:

::;!:;:~~e!S t:e!:::~~~:: :~a,

d::rm!:e

Sama rang.
POSTKANTO OR BAMARANG .
81uiting der Engel,ohe Mail. via Batavi., Muntok,
Riouw en Singapore.
In de maand Novembor den 18,
••
• Deoemhar den 2 en 16.
FransobeMa il via Batavia en SinSapore.
In de maand November deD 13 en 27.
••
,Dacember den 11 en 25.
Her uur van aluiting i8 steeds des namiddags to:; ure.
IolUS8cban wordt aan beJanghebbenden vr~ gelaten,
ook op andere dagen huuno brie\'en aan bet poolkan·

toor to doen bezorgen. De doorzcnding heeft steeds

plaate per ee .. t.ertrakk.nde poet.

ven 9 November zill d~
LuitenlLDt-Ko l()n e l dcr Arlillerie H~ G. Boumeestcr
Diet op nieuw Dllar Atjeh worden geuirigt,l €'rJ, IIltlllr
VOLGENS DE JA.VA-BODE

daareutegeD do LuitenQnl-KoJ oneI "an dnt wapen H.
L . Kiliau, thalli! Kommandant der veld- en bergbatto
rijen op .Tava.
D. Ov.r8te Meijer hlijft Cbef .an den Staf.

DE lhmAoTIlll cler Slompret JVelaijm· ontviJ.g eeu iUa
gezonden etutr, inboudendo een ber" .. p op de liefda·
soc dar 8 b" D g. a
a JJ ten behoeve van do
andere noodlijdouden
'l'urkije. Schrijver ber-

inDert aan helgeen ill 1870 nur ••nleiding van den
Franoch ·Duitschen oorl"g beeft pla.te gehod, ell prij8t
het d•• tijd. door da Enropeanan bier en elda .. gege·
v(l.n voorbeeld 'Aijner mede·ielami eten op Java ter na·
volging Mn. Doar het hier speciaal aene pubJieke

geldinzameling betrdt, maakt genoemda Redactie baren
OOfNeponden t opmerkzaam, dat daart oa eene .,.ergun·
ning van wege bet gewe8telijk of pbateelijk be81uur
w(vrdt vereiecbt, terwijl o , erigeoa in overweging word t
gegeven zieb ta ..enden tot .on dar Comit•• 'an het
~Jloo rle

SH~ :!ap~re.

K'IlIis,"

V..,.. goed.rb.nd vernemen wij, dot door da dirac·
tie vaD de 80cieteit . de Ge~elligbeid" te Soerabaja tot
bat houden eener geldloterij, groot f 200.000, aaD de
regeerlDg bet rerzoek is gerigt en zulks tot opbouw
of a&Dkoop van een aoeieteihgebo uw daar door de epve
J

dige toename van bet aantal ledeD gobl.kan ia, dat
hat thans geo"cupe.rd gebou.. t. klein moat worden
geacot en llet ult.zigt op een beter en gesciIikter zeer
Juttel is.
Met hot oog op hat reit, dat deza .oeiata't tot uit·
IIpanniog en gezellig yerkeer den toegang opent voor
de middenkla88a der ingezeten.n, willen wij hopen,
dat het verzoek van de direotie door bet gou\'erDe~
ment mage ingewrlligd worden.
• Het is, helaas, maar al to waar," aotwoordde hij
op zulrenden toaD, .dat de tegenwoordige pBstoor van
ValdemoB8 niet Ban de eischen ,"oldost, dien men aan
een waardigen zielelllilrder IStallen mag, - maar OTer-weeg zelve, edele vrouwe, of ondanke .... "
/ilk west. wat gij ' wilt legenwerpen, mijn "fromo

broader," ,iel George Sand bem in de. reden, eurbie.
dig, doeb m.t een .oort van bardnekkigen geloof.ij·
v.r .• Gij bodoelt mij de gelijkonio voor to houden 'aD
bet ,.t, dat 8'eebt ma! ziju) zoo maar de wijD, die
man er uit drjakt goad i.e; met andere woorden, gij
wilt mij zeggan, dat bet woord Gode het woord Guda

blijft, at is hot eon ~onj : g, onwaardig priester, die hot
verkulldigt. Ach. truuwe broeder, 'ik l'ermag mij niet
tot zu llr een eiudeloor.e hoogte .,..n godsdien,·ig · ge,oel to verbeffen eu ik zie Jiever van eon zieleober·
der af, dan dat ilt. or toe overga een geeetelijke aan
te booren, wiens woordell. vergeleken bij zijne hande-

JiogaD, al. buicbelarij en S"dBlastaring moaten be •• houwd
worden en daardoor mijrie godsdi o; ntigo gevo~lenB in
de kiem ver8tikken. De mijnen denken evt\nals ik-, en
daaroDl ,,·rmij..zoll wij dien den Heere gewijde plaate
en fergenoegen wij onl met don eonvoudigen. malr
vurig gemeenden hui~&elijken gods~ien8t: men mag

daar in b~t dorp dan van denken .• at men wi!."
De blik, waarmet'l de flcbrij f.ter den exfrater Danzag, duidde wOfeel oprecbtbeid Aan~ dat de~e niet

andar. kon, da" zijn wanlr~Clwen geheal te laten vareno Zijne trakken verbelderdan .iob merkba...
.Hot wordt mii duidalijk." ..,ide bi) metafgamaten
ingenomeD.bel d. "dat meD 0. en de, uwen miakend en
ten oo .... bte ,erketterd beeft, lk verbeng . mij in n
eene w...rlijk godiidienatige vrouw te ontmoaten; m••r
mag ik u eeue saaIt op . 't . hart binden? All" ",enIChen
zijn soDdaren: oordeel. duro';' .Ter de . dienorendea
Heereo ·Diet okengerdan over uwe Gnde.. madem.n. ~.hen en gij zult ook in. het godabw8 · uwe vrome
.to",ming ... dor.inden, HOlld. er n o.erigena.' ........'d
faD, dat ik van nu &all JI1ijn belt III doen, om de

3 (Alg: order voor hat IndlBeh ~eger 1872 no. 93).
Het t,oalatlDg~-ex.m?n zal waaroeh~nhJk m •• r een·

~a:ha8 ~::~~z~:n~:D~a:~ ~~\.~~~;:~ct::~::~ ::flUl::~

ko::i:~:~ ~~nD:: ::~::~ ;:;~:ft~:~r~~

worcien do
jongelieden arwndcrlijk gebuiBvest, builen den iDvloed
van de kazerne. .
_
.
Door deze regellng wordt Dan tal van Jon~ehe(len
eene positia u8Dgebo{len en, .DKRf wij h(lp~nJ III cene
behoef~? van het leg~ r :oorzlen. l\Iocht dlt de voorbode
van de oprlchbng eenor kadettellBcboo l vo(~r
allo wapens !
.
(B . !l.blil.)
. - B et detachcmellt 8uppletl8 tro.~pen per} rlt'slan.d

g18~ren Ilfmgekonu:m ( n BanvankellJk b£'stnnnde Utt
105 maD8chappen debarkeerde heden oc:hlclJd en wE'rd
JJQ. gebruik van brood en wijn per treill
near Meester'
Oornelis vervoerd.

Gedurendo dell tocht do or hot Suez K ananl wif!ten

7 ..Holdatdn to onUwwen; cen ove·b:ed aan. bIJord, h:or ,
w:yt op Suez cen \Tfl.n de Drenthe aflroIDl!ltlge aoldrt"t
nnll board wcru opgtlDOmCn,
(A. lJ.)

SOE I:l-ABAIJA, 11 November. lJa vier ""or'ijlauu.s
diunet afgekeurde atol.uuktJtel,.-, afkoooalig vun Z . .dl.
Watergens, heden alhier op publieke vendulie
verkocht, b'<Lchten.r 6290 op, en wei:
1 ketel f 1610. koaper A. Jolian en Co.

stOOIUS.

2

,

,3110

1

I)

1I

1560

Oai 'risu Tjnug.
'ran l 'ik Kwi c
(,)'. Ci. )

PASOE1l0EA N, 10 No\'ember. D~ G iBtertm mor·
geD ge houd e ll uitbs iitediug d ::'or tleu Sck ti", iug uu cur
\'Bll de shlat:! 8pO~)rwege ll alhiel', VOOl' d c.- p
b~uw ra'l
"en 8'l'A'l'ION ~N PRIVA A'l' GRUOUW i. mi.lukt.
Geen iUdchtij~' iuga-bill lJ lten ,,""uran ingeitOtllt:D.
(Pd3. §. AdeM,!.)
10 Ndv-ewber. M~t he t s too rtlech;p B((J'CJ)t l lJildlf!J1
gelll, Vtli1msn . Zijll bil.lt' "an AIJe b aangekotlum l tl Iu.t.
l'uiue nburg Qtl'. ,' IUJ ge1;. Bl'gewnnu, 1 Ell.'. oudtlrotf 1
7 Bur., U AUlb en 7 itd. mi!H"ireu 2{) ill!. g"U iclJ
wt:rker a en 29 J. wtl Dgli.rbcl ider~.
Van Pauang arri\"t'c'rJt"lJ wet dez~lfJ e g e lcge.libeid
kapt. Brt)dertJde, Ie luit. Bruijui8, 2e Inita. MoorroF8,
Cramm en va ll BJlDme-l "all Vl oten, li Eul'. on J l;l roti.,
13 Eur. en 4: inJ. lU Jitairen.

shaat albier DBRf den God.aak per te M ~ a 0 n, Vuouf
geganu door twee mUl.ijkkorpSi:D, dat V"ftO lid garnitOl' ll
en dat ffl.!.} !Jet legi()€l u van dan Pang-cnn Adipatie
Ario Man gk Lle Negoro ,·tiD 8 i c groot Jenne t:ekl ceue
onder~l.!fficier e D Iler infuute!'ie, '1olgde UI:l uwt
1,wflrt
bebaogen wageD, \vi ~. nll ~errl cLijQiug ult. )08 oen It·eu·
rigen indruk uuukt en Oli & t~lk e l16 heriulil'l't dal. FI'
eeIJulSu l (;en o ag.:n;blik ~ lL l Lomon, hij oo k Vt)oJf Vi . 8
w. rdt iugeepo.llneu, om OD8 te bren g eu .. Har de plante!
waar wij '(Jor alto(ls zollen eJu imeren . .AChtt'I' dien
wagen liepen de nchlcrge~Bten b~tr~kkil'gen \'fm den
o"erlt·d f ne en u& lieu kwaID eon bijnn OUllfr;it'olJb re
stoet VuU rijtuigellJ wttarin eon groot annta! bclljnJ~
etelleuden) diu be lll., diu bun was Vt. orgeg81l.u, nlllir
ziju e liut; t~ rDfilItplRSlll begelaiden. Onderw(:g d cden
de muzijkkorp8en afwi8feielJd huoDe treurlllur8cbel~
lUeu8cb~n uit ValJem Ol'8, d iu u vijaudig gezil.ll
IH oell·
t-~u zuu, rene belero ll.lceniog over u ttl If()~n t!pvattlm.

Terwijl J:'u.seb 1I$ 2;1.10 t1;pnlr, )'U· enue hij or (lllgdwij .
feid al reeth, op. luet do:! \'cr~18 ." ilJg~n dur .~trt'ng gclo(),;ge" bnit.i n!alidil eh" ee;,n O\'~ l'wi!.lueuoe -truef tog eu
den gehatJH pasto.) r to kunneu uitapd t n, of zijllen
tegellstan iler althnHs een gevoeligen Bt lot te kUDI.eo

loebreugen.
Hij lif:t daar c{· htcr ni efs VItll bern erktm: I Wat
edlter~ gee!.!rde "Nnw, been, u toch eigenlijk bew')goll,
ruij in lUijEe cent8-a.wlicid optel.oekollr"

R et w8nn(>tje '83ti~ de wt'lcr zijue kl"ine, dl.·orJriugeutle oogen ech ~rp op de dicbter('s. RUlIJf~biua stoDd
nog flit Jd op d en drompel \'an hot kamcrtj e, ale hot
ware om der dame den to egaD g er to~ te belt!tten.
Goorge Bunt.! had dell ideiu e u (luden m&u geJureode het zoo l ron vermeltle gesprek: "Iu(!htig OH~r
den eebouder gekeken en 1.00 het inwoudiga von het
vertrek opgeromcn.

Zij had daar ~uu pover bed gezi: ii, olsmelle cen
bidstoel, aBn den eenmaal gewitten, doc~ DU e'rg IDtlL

vuil en spiooewebben b!!dektcn muur oen krucifix,
,e!'aer een ruw getimmerde lafel, wallOp allerlei
kru.iden lagen, eenigc aarden kro ; k~n op de tnfel

J
eindelijk een olldeu.toche wormstakige kaBt.
Het
haar ""bier ook .· niet ontguo, dot tu.·
8,ben de opening der deur von de niet gebeol ge.lo ·
ten kaet, een puntjlJ fau een stola naar buit"!"n zicht·
baar we~d en bet voorhanden zijn van d~ze etola fer·
sterkte bur in het vermoeden, d8~ .Marta Antonia
tegen' ba&r Uitg..8pcoken had. •Da .• !imme oehrijroter
deed eehter, ala bad niata in d. kainar b."r .ond·. cht
gaande gemaakt,
.
.
Met, onbcvangttn ~eJaat seide zij llU: "Ac,b,· eerwur·,

w..

de f,a~1 mijn ~·. r~e n .:.e od j~ ~~~ zenuw~ch~ig; . hij

lijdt oom"ij!ell. &an droomgesicb.teD;. een kalmeerande
drank IOU bem' zek.... goad doeD; uit f$a kan ik
. dien ""bt.r nist bekomeD; IOOIai.g de wefi onbega&';'
batt blijft - "lW'om IOU ik· dat oak i!l 't gebee\

G . M.ounier, Schreiner.

en

troepall en bonnelingen, Inlandero
Peraira "en eohtg. Goth, Eduard Zees.
Verder Cbioezen
Inl&l1dera.

p" B"",{a:

JUet

~~o~! b~o~~ci: :!~~~~n:::: !:z::k~:~r8dll:e~at b7~~

he;!
o
grafie van hem aan te bied....

::~t·d!raa~Ji~~:D~c:~~~g.~:~' ~cb~~d::~o6 ~~e~e::l~'

..
Gaillard, "f!eijuum, H illing, CJi[f"rd, Thij8s.'n en ecbtg.:
4 (lO deroff. en G mat('(Izen der ..Marine en 7 militaireno

door

\TU'l. AtjO~1 J Fe: 8t-OO~S • . l)a.ro}l Alndil!l, ge~, Vel.hon,
Ite lUlt. Ttllnellbuf:;. vIIi !l tJr VIAll gezondheid Begemao, b oormeester Schaad, 1 Enrop. orulordlicjer, 7
EllfOp., G .A 01\'. en 7 irl!. militairOD 25 iot.
genie.

Vor3t vermng- uit to reiken.
lIuhaa1de malen etrekle de hand van den mildon
rijke zich' nit usar het Solo's garnizoen eo toen de
ware nm zijn dood tot de be·.,vonerl ,IlD het fortwaa
doorgcdrvnge n, \'erz~' chtell zij hUll konunau'lmt {'.en
decl uit te luaken fan de p lec htigheid waarlOede hun
vr:elld Z'JU ter aarde b2steld worden. Dot die kom-

~~:r~~:t S:~~f:rg:::~~ ;::~I!~::e:~l

werker3, 29 dWAngarbelders, 4 Yr{'uwen ~

J

en 1 arreetant.

J

Ht}t comeclie-gobo uw is bijna volto:)ili. eu 7:"t tcgen
di ,'n tijd ge he~l yolk1oid zijn, en w.ilcht het SoioslJh
pl1h~i.: k dus te,g eu dien tijd we·,IEr eenig0 a:iuge
O!lmo
aVoJnd en. net HI (;~ verwBf.:'bten dat d tt QP te \'o er ~' ll
t.1tnkkt"n hj er u ·' g bdei"' zul1eu sll4geu dan op tlll;lere
pl9.ataeu, claar oe kOfi>U kUDO en \' ..">'sterkt worul!u door
do Lellle Bujettell van bet Fr.mBch-H~1.;.i9Ch 11efLLt~b,
h erijt ooueelg e zell3~ bap7 die BleH ig bUhDO w edewetkiog
ui t' t zulleu wf;:i g l;'r~n en W4IlrV()Qr de noodige toeait'm
wing heD uict zal geweigerd word en,

D.Tui ·JAOA1~Td . In bet 1.. 181 ,.orscbenen num'
IO cr VlIn dit blalI. dceldtln \\- ij w e d~, ullt de ge zonrl a

bJ.J~t.ll c~t:~ tl J

noeult:n.

a.l hier nog aBets behalvd guot;t.ig W.K t ,.J
1\.:r r\wrkomlng ,au lyphe us6 lill auJt:re
kvortSell Wille het wenscb ulijk dat de

kWI\e.dllatdi g~

l~idin g di a Ia.n gs de stac1 lo o! t, uo pA8t!ar ell
at
(lmn1] ~ stJ'&atjoe in de kampongi!, Lt!uoo:-iijk werd~n
r ~ inigd, daar de daaruit opetijgeude IDl&ilwa{:&

de
go·
niet
aHeen Let reukorg8&il beleedigeo. maar alwed" aHer
,s,.. bH.dt!:Jijkst xij:.! ,,"Oor d~ ge~ondheilL
V rij bl g\)' eeLl wordt hier oo k b t bi llijke \'tlr ; a~ ge o
go kO;: t!trM·,j, rI~~L de Rt'"i3i de nt t:-en einde zal illak e n tun
de Egyptis.·lw duisternill w!lsrin de vorKt,, ~ ijk6 hnof·l·
1.JII.'liS ,TlAU Dj'Jdja verkeert.• bij Bfwezigbeid van matll:~ 
fcLaijn .
_ 1-<:,·,1';> • nl .• i'~ "~'n., " . ,"'~' T':' ,:::.""::. :;'::''': ~ .-~ .~~. ;.. \., .: .......
tletli:~it. Ktll.,~; :"ie oOJt)f GtJ ouJ oug .hido ol,
l!}.g iu d ..,u
llf'JUU \"~U 29 O.:tober jL ~er:l weinig te uuLl0ll IIp Cf' U
Lule., brtleo ,"\Jor bar~ ""mingo, tO ~1l p lot Bding e~n kOa
lIiog~tijge r lllt!lr' beBprDng, lllut l:i ullen en Id iau w~u
de
arwa nent':k bel;it ptlkte t.m weJ . o rde D81lr dt~ ,,'il
de r~
Did. DcD ·r o lg~ndell morgenJ ongeV8rlr GO ruellen nln
h.::lrD 'tf t~-:::' ~:::. Vi.nJ d. men bet ~ad :H' er vall de ong. lukk if;e, ,·~.r"cht~ urd Oll gedeeltelijk door het ondi t.' r v",r-

SOERABAId .
Vertrokke n Pase&gier tl

life, het Ned. IncL BtojID,chip B"ron BOIitinolr
kap L Cram er, nan Dalie Hoelele ug, ria PU8()~.ro e an:

Pro bolillg", J:!.tl7.oeki, Pilnaroekall en Blmjoewanuie : De
he cr on lJolln er cn echlg., Dd .Hl'chernon!-, Va'D. tieD

~~~l~tl~: ~::~~~~~:~ ;~~L~~~:h:~'~ '~ :;~i~~~~~ ~~~~~:!::;
Rit8~ ml' , Seirir: c k8, :)iller~

( Vor.r[t'lI l. )

aOell" "'Of-g.!e zij or Jachend bij, • dtHlr Let goeJ e
Z'J ~\ Jicht in de nab UbciJ if', en d e £ltad oc.getwijfdd
goeen Hpot!.tekt~r heeft &an to ~ijz c n "au grouter ken
niB dun tl i~ )'llO de abdij vsn Valucmosa.
'\'ilt gij
Zt )O g (h'tl f.ii !! 11 (lver mij te erbarrnen
en wij ' tegerr
b l-' lalin g voor lllijn friend te 8chenken, wat bew f6ruchtin ~ in tijn tOE'8tand brengell kan r"

NaJat tij clot ge.egd had,

druHe zij het mannetj e

eAn bl inkend W;udsttik in de band.

Ruth·bius, w; eu:i blHt hebzucbt.ig begon t e ~ loe:uD.
a ·s.', f hij t!igenlijk: aHe betaling vim de hand llilleat
wijf;et1 , behiehl het goudeluk toch, eo ' bUl'ht epouilig
e\' nige pakjes .kruiden b:j elkaar gaf fa &an do di(', !:t~

ler~s ov~ r,

t

en ,lselde uaar mede, boc zij klsargelUukt

llloesh'n worden.
Da&rtla kniL:to hij vrie Ddelijk ten af.ebeiu .

George Sand boog het hooM.

I~ Eetwaarde frater zeide t.ij deemoe :iig . . . • •
ook
ik ben liek: wel l~dt men lichaam niet, doeh mijn
gemoed, want : et It';\'"elt mij, ~at ik· a,u een plutB,
d it rug heiHg i." ul hebben de woreldlijke w~tge'·.jr~
J f'S land! hur ontwljd, niet cp do gelfone ..oj7.0 mijne
goisdienstplic .bten tan waarnemen. Zegeil
ten
luinste, H<'me ' m.D, dat zit I eon b:11s~ ru ziju vO<Ir
mijne gewonde siell"
}'rate:r BUleb ns scheeD eeo o ('genb ~ ik aangedaan;
zijn gevoel van elgenwaarde. ,,"era in id dl'r ge1'.! Zf,.·cr
~Ct8terU duo; b ~t b3)ang, dc.t een V'oorOQme dame
zoo

my

onverwacht in .ijn

p~re·:,on

stelde.

·n ij nam ee-ne wllftrd;ge honding aan, raakte m et
e-cn- Zlijncr ,'uile handeD den r c bozilJo yan George
~an! asn en sprak door d~n neuS:· .. Ve Hear 00-

8 ~ berw.er PIl

geteide tI, mijne dochterl!.'~
'En toon de olimme Fran9.u.e .icb du'na eerhieilig
,..;Ue •• r"iide .."vcegde li~ er bij: " Wanneer . gij
.1rjji!<'D kuut, ed.le vrouw, daD kan ik u nog .....n
onderen , ••" ... ~ ach.nken daD mli" ... goo." . '
.0 'preelr,- ik .>,pl ZwijgeD!" riepGeorge Saoci

1~"Ddig.

t:1J

1 kinu.<=>

Trouw.- Gebool'le- en Boodbel'icl.leri'.
G EHU WO:
Abspl)el. W , ell J. Sibbelci?, Amsterdam.
Beck mann, C. H . V. e ll A. A. Va n tier Liuden, Ratt.
CrvOllUeliu, H. I). ell J. 1':. Tut~jn Nolthaniu!t, Amat.
Dl'e !iik, \\r, C. eu C. H. Z ~hWa.t:, Amst~rJam .
Dij ~, G . 'I.·h . Van, weur. nn j,\I. E. O. Vogelfoel, en
~•. ;,\1. L . P"8t?Or~, jl;t:" ' o;',llf" l r,
•
GB,~J~;~'2:e~' K, Vtill der en O. lV. E. De Slurler,

HOPClfU'l, J. en i.\I. i\1. W ij doogen , AIIi ~te rd&m.
Hordijk: Pz, A. en J Gru~neDbo()1.ll Pdr., Charioier
Hcel,t, J. A. Vau der en C. W. Van Tl.deracken,
Bergen.

a

a!!l1.aten.

4 kinderen,

12 inL scilepeliugen; van .PadllDg', kapt. Brederode en
eehtg. , htu Juit. Braijnis, 2do Init. Mvorrees, CraneD,
Rommel -rau Vlotcn, G Eur,}p, onderoflidere u, 18 Fur.
en -1 iul. militairon, 9 vrOUW6DJ 1 kind, 1 dWDnga",
beider, de heeren MetzelaQ.r tlD van Kleef· Y8-n Ben'.
koelen 2 Chinezeoj van r:r eiok .. netoDg, de be~r Buxton

niemand die den
En nu gij d aoue, ontvangt nB81:' waardo het loon
uwer da<liln ...n het .till. graf .,,' enke Il J. rust, do or
een .. rb~id ~QaTD heid eo ~ eel bewogon lcven wd ver-

dit".md .
\Vij \'ernemen dllt de Fr anttch e OpereU.euLroe p
tegen h>!t et nde der .m :lftnd te Solo \' erwacht wordt.

cn

TEBATAHA .
A Q n g e k 0 m e ·n P a B 8 a g i e r 8
Van S ••n8r8ng, per N.d . • toom8chip Prina Hendrik,

Wij wenechen enkel
te wijEen 01' zijne verrichtiogen, toen de .M:~rapi met
do uit~ar8tiDg een groot Ban tal gronden me" aech en
Fand bedek:te en dasrdoor een groot nantal Inlaniere
van Lave till goed beroorde, e n op hetgeen hij in Dem,k gedsan hoeft, toen dat gewesl;
h ongersnood
goteisterd werd. De weldad.n ecHer, die hij in stilta
vcrricht b~eft.. zaker zullen Z9 velen zijn, zulleu echter
een s ch ooner, "fschoon oLlzichtbare, kruon uitmaken,
8CtlOOHCr dan aUe kl'ui~en of storreu die cen aardsch

J

SOLO. 10 Noverube,. Woen.dag . ,.ond ten yijf
ure beg-of zlch een indrukwekkcn. de Btoet uit de Vo .Jr-

. V~~~::z~~.M.

huiBorde van onr.en Koning en ter berinnering van
cen werkdadig deel genomen ta hebben san den t ;en·
~:i~:I~~eK:::~.tocht 1830,
hij versierd
het

wae

van Laona. nnar

~ ~,k

D'~BO, vroeger Notaris te 8a~arang, Jater landhuurder
to So('<ralull'b.. TIij was gedec~roerd met den

in

B.n~agozJlg"

Ve t r
k en P a BBag i 0 r B.
Per KOilillf/ . TYiliem . [[[: . Majoor Lubeck, Wijngaart
echtg. en 2 bed, de .8eijff. eebtg. en 2 kind ., Helder,
Mevr. den Dekke~, Ie Juit Wgmana, KOJ)troleur H.
J. A .. van Blommeetei u en l1chtg.~ maebinilt-Ieer ling
Kuc~hnt .Bow, J . .F. L mmerdini, .. echtg.
0 kinderen,
0. H. SehalJiog, de Grllot, L :mniI!lBCO en familie, L.

GeBti"bt te Bat..i", . groote dankb.arheid Yersehuldigd
zijn.
De tnerled iJlle was Mn. RODBRT ERLA.ND 'NICOLli

I

g~

na~e~a~:~~.SChoener KODing Willem ITI J. J. Koo

Nooer·
~~8:ch::~e~a~! ~:: ;!~;.ieb~8~i;o~::n ~o;~e,}:\~~i;¥; !,~:d~~:~e~,ee~:t ;:nG~:::~la~:~l1~etva:e ;:::::~,o:::
no.

ZlJD

TEI.IGBAl'IE. De kabel Sh!g$pOre·PeD ang, ill! in reparatie. Telegrammen zullen gednreude de reparRtie
van Singapore naar Ponang p~r eerstvartrekke nde
8to)omer, verzonden worden,

digheid Vnll do • B 0 c dar Ii
I al a m dan 1 1\ i n b:~ n ~. s
gewoode eu zieko eolda.ten ~D
ten gevolgo van den o{)rlog in

. Ned. fnd. Scboener .

I'u.n \"aU cr aangcdaan en t,oen de ZOOD.8 ~ioh , enikkun.
do. en, zjj die . nun de plecbtighoid haddon . dcelgeno.

m:::eh:~~:: :';~::~:~:;;~~:;;2i EE:~~~~:re :~t;~~e~~:i:ti:: ~;:~j~ic::~~i£:~~~~:~~~:;'~:::~;k:2::ij:I~~
worden t?egelatcn, doalnemende oon de torel der
onderofficleren. De. bE:tahng en kleedl.D? wordt ge~cgeld ,oigene de tarlovaD der onderoff101eren en mmdb" h ~
d
t'll'
eren 1J ? wapen er sr I, ~ rle . 1
• •
De vereuwhten om . ala eleve-volont.IT. dl.cgend c

Boh '"

' .' .go .Omen ' .

g.

b'

op ....rde te Bticbten.

4&n k

8ti~~~:ld~ti k!:':,,:~!g~:~:!::e~~:i':i~r:~llf:~~:

•

~~!:~~\'~itl~I.AC, l:ell e~!. ~;. ~ik~l~r~i~~:a~~~~:~den.

.M~eger e fJ) J . M . \7 an en M. H . li o{iu8. A.rDlt.
Nvlte, B, .E'. 1~. en 1>, SPliItU, AWtt!!'rdsTIJ.
O,'e rt.~ij lll[er Jr. , H . ell D, A . .3dl.h~ r:!r Waddiux"feen
.

~C~I~flP, J ~,,_eD Ii.
- . ••.• ',<0.

, .

<:: u

;V~~ roan, :steeuberc<en,

... ;,.

j.~li..I. !' ::! lq l~d J

" Yl"ilZ.

Siju. If. V.n en .P. W. OuthojI, lfiUege .. berg,
~1ijUlJu.m, W . E. en C. A.. Ml.' ijer, Awst~rda.m.
'f all.., H. B. E. en C. M. H~ Jlillg, AtD9terd.m~
Ab (' u'l e, p , V.u en .A.~ G. Hosaer', Holt.

.Albr~gt:t, W . eu M. A. Van GO'-Ir, Aws!·,
.Dalli : A. M. eo L. Schrijvrdr. M II.lIt!dnru.

Eiil:brt'Lbt. E. F. '1'. en J. II.. A. a",bing, AmBt.
Eio.lin, G. F. en A. lII. VaD. don Kdk, Amlt.
P. J. eH M. H . ill, De Ifoog, I).i f.haren .

El.,.,

._ ._--_ .-

lIN"u dao- ooa: ik: .1lcLt lUij door do ophblliog' ,.an het
klo():lte r fIlet, V,ln ruijnt) geloftuu oTllt!lagl"nj di6r om kr,m

ik elken lUL'ht tItl plie!:l ten vau n\un iHtle ua, dur ik: die
bij <Jag e n ope nlijk l>iet. lll t'er

illllg

uitoefeo e' n.

Wjlt gij

:::: ~~J::te~~:~~~~;:r ~Ud;e~n:~~~i~~~:~:~~~~ni:: ;:~

strc(, ks midJert'i.:lcht in OUZ e kn'K~- UAar ,"aQ has::- .Itaar
en o'JD,'o u.d ·gtJ bo:Ji gdo:um en b~rl ,j \'en, dft.t ;leeft het

ru"Wo g eweid tach nlet gew;,lagd; kQ11l ge.ru8t, gij zolt
er ·duden.
"En ie ~t mij g'eo.-,rlOt"'fJ. mijn z' l·kea niend mee te
brt"llgeh? I ii" sta "vor hem in l"
11 Dan mag h~
u n.·rgezelltlP, 0011: ill. doe mijne
gjjbt·dtHi in 0116 Blino Godtlhuia J:li~t aileen; . -:-- een
ongelllkkige g rijaard ~n d'GD8 kleiudochtet' .. .. .n
• ITa, diulel fde oude, schlikwekkeod e mSlI, die des
m~

nuchts in d e Dab ij he id mijoer wOOibg in do abdij road.
Ewe-rft e n .v6tW"en .chingen tegen mij 1M de :mijnen
uita~oot("

e DazelfJe bij deed ., dat, omdat hy in den wu.n .
le.n" d,b gij Irettersch gezind lijt. Myn in.loed op
Jeu k-ruuke van geedt &a1 .voldoi)r.ue AijUJ- om Q roort- •
:l'ln tflgen. allen orerla8li. va:.! zij&.:;.> 'C~ d.e t:! rrijware.n.
\f t= lun, zoo TooUen II ij dau 111 h,;,1" :,erlaten6, .' &AD zijoe

"wlIle be8temming tJnt t:rokl::en -k l i) ,)st·~ r e:J~ l" . klei.oe
ge~
me ~ nta 'tie:lt~n, ..-elks enDaIt1~ diu der t'eNt&
christ~n (\ D. deol .~le gru.wume·wDe\lc dt't beiclor.en ,ervo)gd,

in 't geheim en o!ld t) t l>e8('~;lerming Tan den naebt
ml't d~8 t~ inuig~r e-n ,~ uri~r · t.~.ydiog har-en God
KOlll g e-r .. lit, m:jul) tlocilt~r r'

JieD~

Georgl' Slpd boo.:! bog . deemmtger dan te
en .ging. D~ ex frat.. vard•• en in lijne eel.

.fllrt'D

~p~ .. a~enlf. .r,'1iJ!~Atr.1I8' .' . .

;1

.·ee.,c~". !t' ~....•.."V:.fllI.n,'ilt.. O.O.•: i.·.1van. · d~.n. Bhrgb.,
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Ouderke.k

.welte~.~it:cllli:

d~or

ooit bezli\to.l 1ntaan,lI'e1k · ~.n ""~itlig .' gem'tigd~n, . ' ;~;:ir~~::::~:e~:::dD!:~:e!~:nl~:~:g::IU:~:~~
nadenkenden .ta.tsm&n :~ng~land : bii de ~egen"dordlgo ' .. ware , midden in ,eon r.wah gebivakkeerd wordt•. :. , ,
ori.is aan b~tbootd , der . Regeeringheol'/;. Wij bebben I. ~ l'erSindoro .sijn ..hier..v8n Atj.", __waat zij ,;,e~
hond.rdmalen".n~et.ond, . daf, . de,. beer DieraeJ.i het
snoces eenige . roor.tellingan gegeven hebben, drie
Engel,.be 'nlk niet begr.ijpt, . daar biJ . de' ledelijke
E.ngelsche geoc.h?laare (~elebrated artists> onder \ei.

kracht. deneI'D"t; den g~d.di.netigeD g."t van b.t
nation.le h.akter oiot weet. t. waardeeren, en.treffend
komt dlt nu weer aaD het hcht.
De groote meerderheid van bet Engel•• he volk i.
eteed • .geneigd de ' regeling 'an huitenland.cbe uan-

gelegeDhedon over, te laten aan de Regeering: de ter ,
oudclde tradition.cle stantkundo, om Tnrkiie te.talten
en kunatmalig t. behonden ale een 800rt 'an Obin...
soben mUllr tegon Rusland, werd onnadenkend goedgekeurd, ala iel. wat nil eenmaal noodig w... De
Eogel,ehen zyo bohoudsgezind, en ofschoon enkele
.taal.liedon en Bcbrij,er••inds ling •• ntoonden dnt
Hngeland een oDlUogelijkbeid VJlJ.ernam, en dat het
·en z~lfm()ordend was, om de chriatelijke btl vol·
kingen, de n.~u!Jrlijke op'OlgSl 8 van ce ycrzwakte
Turkcu, tot vijandcn in plaats van vrienden te mahen,

sjo,l. Ulen 11Oppi" voort op het eeDa .fgebftkonde p.o,
Doch nu bebben d. ontzettende gehcurt..ni.,en, . welk .
in Bulgarije en B ll!Jnia geachiad lijnl

bet EDgelache

vel. plotseling op d. overtuigend.t.. wij,e bewezen,
dat de Eng.lsche alJiBnti e do wraede, .cbandelijl.
dwingelaudij in .land hi.lp ba'lC'uden van een klein.
d weepzieke

meerderheid

digen tegen de TurkeD? Indien aileen Holland eon
ODafhankelijke alaat wore, en de ZoeuweD en Vlamin.

goo door de 'l'urkou behandold werden, gelijk ,Ie be.
volkio.g

"f3D

Busoiii, H enegowinG co Bulgnrije boban.

viog winnende bevolking . .:»
E ena ging een ruite; ill dikko duislernis bij oLstui.
mig weder e.n bergpad lang., .edrouwend op het
instinct vau ziju be"~paarJ eu op :tijn bekelldbeid met
den weg, tOtJo pJotscling cell fdie biiksema;traal cen
rOSiJe uglued wierp in een gapendtm nfgrond J dio zicb
juist \'oor de voeten van het paard ovonde. De vera

dw.ald. ruiter bad slcebtB eVen den tijd ,ioh "cbtero,"r
t" W"crpcn om bet ge \'slir te ontkomen.
.
Eng-dand is diu verdwaalde ruit~r; ue rosso gloed
dor brauuende steuen ell JorpeD VBn Bulg.zlrijt', dio
duizend~ll lijkeu vao mieuaudeltla eu vermoJ!'dt.'l vrvuwen In kinderlJn \'crlichLte. heeft plotBeliDg: d ~D ufgrond gew£lzoD, waurueen ue traditioneelo 8taalkunde
VBll Eug-ela)(1 uct ge fJ]j k\-\~:wd vermoeden da yolk ~,) erdt! .
Hot \·ol:t bet!ft dUiS ,oor Let eentl; goed den wcrk cl ijkcn
nard van h;:t ~rulkB ehe bewinden de eigenllardigege8~hikt.
heitI Van het Turkec be ras 0111 o ver ceu Chrialenbo\'()l ..
king tc hc;t: rtichcu Ieerell kerrn en, Niet a.Ileen uit verontwasrdigiDg en heiligon tIJ:)ru, waar uit s(! hnsmte
ovel' het verJeden, uit inoige overLulging, op keIJ.n ie
gegrunJ.~es ~ VUll de wezclllijke ftliten
heeft het .Engelscho 'folk nu lu~t b\1sluit genomen, niet t.e dulden dat d~ opgeatanc yolkell wo ller oml':'T het juk der
Ott vlU lIonnisc hll d\\'ir..gIlImlij til;) ne kken zulleu buigen.
H~t kinucrachtig gepraat OYer die g~ b el m e geLioCrt·
IH:huppcu) vun wdko UI:.' heel' Disraeli steeus e (.~ll. e reH
gl'ooltJ waenrohen ma.ttk.t.d ab well w"leer van tie J e·
zuie ten deed, eu ztin W ()~8 te hu~ hulJigiDgen vol tJnbedwillgbatu drift tegeu Gladlllone en den bedog van
.A rgyld, :r;uiJc; u het Engelschtl folk n\t!t wetle r iu Let
(Jut!", epout' terug]oiJell . .! l it! ~ar\' ic ook. nog z.)o on:
dllua.baar j egcns deu goed('u, den gtHluldigen, den
Yllorbeej,jigeu sozs rciu Turkije] un h1 is U~ IJ e€l r G1ad·
tltol:e o:)k cea Y,,- I r..fdc.huW'elijkel' ge mecDt'l' tnoorde·
ll.tu,r Ullfi de plfciui die B.i.tak ,'s rdelgdeo, dan llog z~l
hut Engd:f!che voik niet duldtm, dat., onder beecher·
ruw g ~all het Brit ~ cbe seachut in Bl·.sik"baoi. de Turk
opnieuw de Cl.1i:!!tcncn in het Ooaten kne,,'oiaD zul
nalir willekeu r.
De yerl..ntwR.J\!'d :gi ng in Kllgela.nd oyer dB fd UtH'O t,lr;ng Yan 'e lauul:J t:er:sten lli:ni81: ~r is bult>311gewoon
RrooL. ~n aile l)artll'-:.l1 deelt'n .. r il'. n . . I hi l ly- ~J .... ,T' ,?
zegi :

JJ

Het ill ('ell ualiQnQ·e

nlut ",r in Ellg~bmd le. n
Dit gevoel \'llll fS~bR"lUte drukken tal

fI'nl bladen
uit, en Ult. parti('uliere br.iev~n vern",m en wij. hoe l.elfd
de ruee\;t oUtlcrwet·sdJ6 TorielJ iu w(J(,d e .ontbrand 7.ijn
o,-e r het gedrag en d" wOoJrden "8, "1 loru .Heaconti6eld.
Zelfrt ue P~l1 Mull, eeu blo.d dat steeds de ililtigste
lIymp:&thie f:tt bUW&)tH.lt'!."ing uitdruKt t'oo r de cynis(·he
el.... ikuode van den heer Oieraeii, m'1et lot ziju di ep
leedwer;eou erkenu"n, dat de. foortreffelijke Minister \1nvergee tjiJk gohallJclJ h ~o r& (}oor k epreken als hij
deed. Zijn tH\HYI11 (1 P den hi'er G!ads tone acht het
blad 'fllk(lnl~ll verke",rd. e n al waren r.ijn beschuldi·
gingen e yeD jUlat nls t~ onjuil!t zijn, da;u nog 7.011deD·
zo, nU cf..:ndracht ollontb ~ crlijk i8, llooit door oe n E n·
gelechen minist.er mogen gebruikt tiju.

YEKYOL(l 'I)ER MEUws8Emcu"'ijN~-~

onzplftuchtige maonenmoed eo geestdrift zoulleu 1'.ijn

het oud- HoUandBche rae all' voor de verdrukte

broeders het 'C1.'n.ard to oo·t blooten en bun

HOUWen

en kinderen vso de afgrijeelijkete dwinglandij Ie bevrijdeD t

waarvan de wereld gt.wRagt.

Welnu r

wat

Holland in de ometandigbeden doan zou, hoeft Senic
gedasu, en bet eenigs,

wet hat boord van het vrije

Engel.ehe volk zeggen han aangaande die wellicht
. roekelooze, doch bewolldcringewaardigo doad, zijn
. scheldwoorden. Tryo Jaus fan de viecbmarkt wsardig,
waarmedo hij h6D. en "ieder, die ,our ben sympathie

gevoelt. overlaadt. De Ber,i ... heoben den BchandeIijk.ten mioe. gerechhaardigdeu oorlog begonuen,
"aarvan de ' wo.eldgeechiedeni. ge"aagt, en Gladatone,
de hartog YOU l, rg~'le, John Bright, prof. }'awcott
on5., Wif'f. woorJ.oD; \'01 YU.Ur eo .ailligo ,erontwaar.
cdigi'g, bet. Enge/eche ,olk. he.Lben opdoen .pringen,
om. d. Turk..,be a1liantic te .eroordeelen ale een on.
heilig en gru1rOlijk ieto,. ' datEng.wu,d "It;u"i'licbtig
m&I\k~

&aD.

naamlooae mieda.deu, . • ijn .~n 800rt tao

ataataliedan, wi .. godrag ech.ndalijker ie dan die Bul.
gaarscbe gru.elen, waarvan "e zoO ve.1 booren.

' oc~~:. 'I land. koffiepakhui.on wae tot en met gieteren
voor de derde reiling 'ali dit jaar ontonngen: .
lJi.tdo , bovenL koffie lste , Boort 6135 pik. '64 kt:
" Angkola
1048 • 02 "
• M.ndheling
250 ,
07 ,
Te"amen 1.te soort 6433,
83,
Komt bij 2de .
161 ,.
50.
Gabeele voorraad

PADANG, 4 N Ore!llber. Gieterelllllorgen arriveerdc
bier vall .dtje!.t llOt etoomao hip Sindoro, U1edebr"dj , ~ende
110 .ie'en en gokwot.tcn, ODder de la. tst"n he,indt
zicb luit Yooren, die door h~t ontijdig .apringen eener
granant beida beenen rer/our; voorte 1 A Inbonees, di~
in den~olfdeQ treurigen · toestand verkeert, dcch ht·t
ye~lies der zijuen tit wijten heel, un de ontlChtza:Ull
h.~id .. au etn Bu.r. flohtaat, die z·) hem in 6 t'D geH'cht
met den ~ijand ; ~ij ·oujeluk onbruikbaar · maakte. Dil

ocberpschuttor zal zith da.rvoor bij den krijgeraad te
v,arantwoorden hebb~n. Onie A.mboneo8 beruet zieh in
lijn b~enenlooeheid . en rook'" .ijn manill. in de bran·
kard, W&ariD bij Illar bet hospit&al werd vervoerd, met

on,crmengi genot. Tot de lotgenooten. van den Am·
bon~s behooren ·..,n Bur, en oen Inl. a, ldaat en een,
wien den arm waR &(goaohoten. Ook onder de geilr.
huesr.len c8.gen wij een fonrier, ~el~zer ge~asmd~ son ·.
der lioke .... m;' .. <>Ibn een bro,e Atjohnee. preri..
IUIn bet .ll1it bOOn had weggekapt.
:N a de ' ge,echt..ii 'gedtirende ole eerete bem der
_<1, ... 't in Aljeh tomelijk motig ""sk·
t.... de oozen' Iliat · beduidend alaage m,,\ dan.ijaud.
~ H.t tami..,enabalD. van Groot Aljeb. llit It
ko.. pagnien beetaende, io nU bijna volt.llig, en I,).,
bet 2a 811 lOe batn. af op d. veraolrillende poolen,

.orige

.tt

6595,
39"
(& ;,1 . ('I.)

"'~TE~LE~CR~AM~M~EN!!!!!II!!IIII'!.
B.iTAVIA dd. ZATERDAG.
Aojer gep ...eord: bet Ned. achip President Trakr.·
<en, kap t. Hoe'.t~ ' ,an Amstardam nsar Satnar&ng.

Bata.Via dd. heden.
ANJBR GEPASSEBRD, bet Ned. acbip Oorneli.
':lmit van Rotterdam en bet Amer. achip Bmma on
. Alice VaD L()ndenj beiden lJ8ar Batav~a.

AangeslagBn Venduti8n.
Dingadag 14 Novemuer. Voor reken.ing des br,edela
van wijlen den beer F. Nagel op GcdaDgnUj in het
locaul van en door i30esillan & OQ. en van onuitge·

l""te pandgoederen in de Gaug Pinge.r door don
pandhouder Bek K watkoDg.

ADVERTENTIEN.

Vendutie
op \Voensdag den 15 Novembcr,
in h et 'Vendulocaal

Vfl U

F, H. BOUMA.

2000

Op Donderclag 16 November a. s.,
zull en wij Vendutie h ouuon t ell LUl7, e rnn

deu H eer

U. S, van Geuns,
BLAKANG KEBON,
VAn ZEdS . geheel nienwcn IuboedeJ, beat.fumd e nit
N i e u w e 8 a mar ~ n g A C heM e n bel ~ u, Ris'
Stoalen, Ta[~l tJ. Bauken, Kasten, Wascbllifel1"1 SaID'

piruns, Ruttlngmntten, twee perf:!oona ijzeren Ledikard)
Haug- en Shllnde Lampeu, BloelUt: n ill putteD, Gllt!!wfrk, Se rdesaD, e.n w" t verder tot den Inboed el beb oo tf:.
V 0 0 r t B :

6i

Twee pracb tige B outeu .Kuten.

Een .oliede J~ngel,ch. • REISWAGEN.
Etn EngelBoh Zadel
SOESMA N en Co .

,
.

1993

COlnmissie Vendutie,
Op Vrijdag 17 November, by

1999

G. A. WERMUTH.

Open bare \.Terkoop :
Oil lIio\da9 i9 Drcemlll'rtSi6,
zal de

:,1"".

ondel'geteekenda, op llaJdr
;n

ralltp ell eeu ['lItif)ua.!e

ve ro edering, dht £len etolltBmau :.:150 oubevtJegd, (lal
een redelijk en weI o\'envogeu oorlleel uit ttl nprekeo
over J.ell btlltltkuuJigen tOf'Btlllld, op bet oogenblik lUi·

deld wordt, dali .ijn wii oeker da. or voldoende

by

". '
.
(Pflri. Ilhld.)
' PADANG, 4 November. Donderdag·"voud ten 10'/.
uur werd Padang' door twee berige ecbokken 'an
"ardbeving opge.c~rikt en, naar men wil, ook gi.teren

over een groote, rostige,

chri.lelijke en door het christendom eteeds in beBcLa

J

We zeggen niet te veel wennear \\e de r ede we ~
ring, dout _EugeJands eel'dl.eu minist"r te Ay loab ur-y
gehoudeu, \'eruederend ,'oor het Engeltlchlj VU! Is. adl~
icu . Vat volk is, met al zijn foutan en zwnku e!lon,
t~ edehuoedig I3ll te g ruot om door t'-ou st·lI.ftlSlllUU
vertegcLlwoordigd t~ wordeD. zoo lici1tziuuig en kwn.!ld
denkeud als lord llelico.tJflfieJd. Bet mtlt'Bt k e uac ht:tdcnd
achten wij de wij'ze, waarap hij over de S ervifirB
apt eldkt. Zij zijn ondaDkbare W£-2.e08, di~ op t..Io schaudelijkste wijze de v er&tandi'g~ plannen der Eugcl ache
rdgeel'iug, OUI door niets le doen den vl ede te reddeu,
hebben iD. de W6r 6ebrucht, toeu zij den oorlog verklaardea aBO bu.n ed~len euzerain, dell 8nltan. De
JaeHjkete be~ Eegrcdeucn, beerecbzucbt, vurofel'iogij.
tIlChf", euz. dl'ijven de Imoode Servi~rsJ /Jill hun t!dren
prija te geven in dt:n strijd tegen de y"or Euro~. a'8
geld gewapende e.c geuiac;plineerde Turkache trJepen;
gebeime genoohchappe.n maken van deze ueeucheuch.
tige, oudankbare Serviera bun werktuigeD, eu dua wor.
den d. Sultan en .ijn gez.gende regeoring b.I ••gd.
llit ill geen parudie van betg~en EngeliloJ'e oerEr e
.:..:.: :::.:::~ ~ : ;.:::~ t! ~: :;!'~ , :':'l;';:'~' 0:;:;':" ';;~ ..:.~ ;" . nHligu .stu.ueI1~
fatting van zijn woorden. .Een at.... ebuwelijke euoQde
oorlog ia do r Servie begounen. Vall a l de oorlogeo,
welke O~tit plaal-s vonden, it geeu oor108 minder gerechL,as.rdigu dan diu ~aD. Senae. Zij .- de Serviere
- bebben I; eoduizehU, ik wil uiet zeggou wiadadeu
maar fouteD, en daze fouten kuooe o. lUet ~eb 7.walr.k:e
rogeerillg t.vt miadaden Isiden. ledeJ:' b~giDael "aD
volkenrecbt, nHl zedolijkheid, van eergevoel is beleedigd co geeciionuen door de Seniers, t.uen 1.iij tIen
1'orken tlen oorlog verk1aurden," eoz., enz.
Wat zegt UleD van Eule een gematigde, verstaudige
ua\ in den lD.ond lan eso earaten miuieter, an out
gericbt tegen een volk, dat een grooto tockotnl!t te
g-;. moet ga·,t, en oat zieb mat mannenmocd in de
bres hctft guworpen om zijn fltamgenoot~ll to verde.

~;~hv=;:;j,a~~~:e~u::~!t:t::ntet..b:t~::re!~d.ng

dWABH

J

Engeland's vel'on!waardiging.

~ : kolns~

'. Dit Ulnn
oGl1anl ....,ordttaardl '
gonooma baio:bezet;d••
driw oti di'.
ta.".ijD, .dod' een . "".oede.n. d... ... .
. '. I .• IS. mne , oP. enlt.,ele :.' ponibe.1 Om lat,e rm.edO teage.o.r.en:
de. meest geiierbiedigde Bbaats«.detl.weIkeEngeland " Het 10e bam. heefll. eon k.mpem~l!t b..et ~ . Be..

te

BDllODce r i: tl

~O 'c;r~t "G"iH;L' L~ :c,,,:~ ccl

g;?l ~ol1n in do uibijheid "an St16:""bRio., met; do dau;)p
etu,3f1de Sui kerfabrielr, gebouweo, kampongs en varder
J\h cilinerit!I1, :\nnplant. e nz. en z., all ee toebElh oo raDde
.. n·de e"" " "an de wed. STEENKAiI:IP,lgeb. RonL£~.
A1./Jueili, dl.' Eiq~ }far~!!,
(19 05)
MIl. J, J, C. mifSCH~DE,

Velldp.tie wegens vertek.
Op Dillgsdag den 21 en dezer,
I:ullen SOESMAN & 00. teu Imi!',";' en to or rUkCll!ug

"a" den JIooglldG, Hoer

A. J. H. LU BECK
ARSENAAL-STll.AA.'l',
reudutic bouden"Vsn ZiIoogEdG. ze",r netten en g oed
onrlerbouden in b ~ledel beetuucle ui.t :
nalik~n, Stoelon, Tafels, K:naapjea, Lerlikanten, K!ll:lten, \Vaach:-. 1 Bten- en .Ron4e .lafalo, Petroleilm 18 m·
pen in 8Oorteo, &en fMl;&i collectie

BLOI~\'1POTTl~N

enz. cnz.

SOESUAN .~ Co,

(2006) '

Opeen na'ier te bepalen da.g.
iu de nHu.Iul ,..:J.ul1uI'.ri 187··.......

zullen ondergeteekendeu Yoor rekening

vall bt'1 sog -

ll ebbende n · verkoopen, onuer uadore goedkenring "an
het GouyememttDt ,an .· Ne ~. IndW, de lJuurreeht·eni
fdbriekeD, geb(Jtlwen en i"er-de ren innmta-:-ie: -{an de

SllikCI' - en
! ~an:.:o.k

IndigoO:Hlcl'llelllin~.

en PougilJ.!r ell ODtlerJ1':lor.iahec:l.e n

gelegen' in

d~

Residcntie Soerakarta,

Aideeling :Boiolalie;
De voorw8arden .Eullen nader W'o~den ~k~nd ge-",aakt, terwijl intnIBehen Qnderh.lid.l~ kan worden
o.er onderhandechen verkoop.
Inlieblingen .. te bt!komen by
.
S. mar on g; .
DORRllPAAL .I; '-" "
23 Sept..mber 1876,
] G7:!

KINDERSPELEN.
''l'rlktraktorden, ""en. dambord iu
,..enebillende gr->olte.
• f 18-/ ~ r,
Legkaarten. I~ 8OOr'-'n.
(678)
G. 0 .. T. VAN DORP en l>.

,De< kH1lst nmwel televen.

..'

,

~~Il~nh~::td~:Z1I~' :rbtt!~·m,

{~~.~.

door
Dr. JULIUS VOGEL,

baiten
(l9\!)

sa~~::n:O::!:~"?rh:O~{ :~;;-pOrtge).d.n.
G. O. T.

'VAN

;1
188'1

DORP en .Co.

in etni,mot ronde· .ergnlde. booken;
ook:
Goodkoope 80hte DONDORFSPEBLKA!BTEN ,oor
a.oi.teiten en Kantine •.
119
G. O. T. fin DORP en Co;

I

PAP I ER.
G. O. T. VAN DORP 80 Co.

B L 0 EMS T R A AT.

0 C

Versch plat IJS,

k je s,
~il

20 cents per pond.
Verkrijgbaar op ELK \lUI' bij DAG en NACHT.
'l~ 8o::~~~t:z:!;~~:!~rB
"teh rulUl

1890

~

Klokje., Cast~f~ct:~~dr~t~,g~eje.te., enz.

~

~
.~

IIVl11~lrl:lIi~L~\1IIal(Alrn\v.v/I~filf~~iu
aG\!jI!'B~!i.I~" h~ii!lW"I!iijj'
,

~
,,>

Besaeligenav<:r oogst 1876_
Snead. ell Ontbijt Koek,

2 it 16 airs:

Verl\rij~baar:

scben,

bij kisten van .10000-t':.00·-100.
lE81

ii

•

~ Artikelan fan dien aard zijn steeds te beko- ~
~ men hij

in vaten

DORRRP.1 AL en Co.

~
~

~

_-:
1
~

~

. J. H. HELLER,
BERNE (Zwit••
Gei11ustreerde prijscouraoten worden op

@

rlaud.)~

Ass. ilIaatschappij.
Brandverzekerlng JIlaatscbapplj

merk Sf..

blj

C. A. RElJF.RS

'0

ollliten .teed. veroekeringen tot gewone' condItion
en premieo. Kantoor bovon bet lokaal 'an de Heeren
G. O. T.VANDORP & Co.
G. STELLING Direkteur
(1268)
en agent.

:-00t

De Standaard
VAN DE WERELD.
o

AlsUlede:

Doopldecderen en I{ illdcr-costulIles.
192G

Rotterc1alTlSche Lloyd .•
HKr 10TOO JSCHIP

king, a!~ om bare l'LANTA.ABDIOH BA.M~N
Zij geneest volledig, zonder kWlk·

BTKLLDW.

!.1-:·~i~i~~~~\:~:t!~~'E~i~n::!e :~!:::!I
en van de Bcherpe vochten_. Deze R O.B
is YO oral aanbevelen8waardlg tcgen de reclJute besmettelijke, verouderde of bardnek.k:ige ziekten waartegen de copahn, het
kwik ell ue iodium potassii niets vcrmo•• gen.- .Fabrick.merk in Holl.nd gedepon.
neerd.
-Dep~t1wuders te Samarang: G. C. 1'.
VAN DORP & Co., en WANNER.
•
G"neraa! depot te Par ij s, 12, rue
Rieber.
940

vorming durn,1oll i maakt I08staandt\ tanden

Fairbank's Weegscha.len.

COmpleele Uruidsloilellen,
B(1I-, Reis", Geldeede- en \VandelCostumes.

~~:~d:~:::~l:rmeehua;e =;::~~cm::~ie:~~ !:~

-

0

o

gocdgekeurde ruiJdel in }""' ran k·

Dr. GIRAUDEAU \'an Sa i n t- ._
. G e r \' a 1 s. Bet aanta.l zuivel'erend~ miduehm is zeor groot; maar Ban de R () B ••
BOYVEAU
LAFFECTEUR_
kW8111 .al tijd den eeraten rang oUTonder

gema.kkeiijk en zont.l~r pijn in den huHcn 'l'anu
kaD plaatsen, tla.t zich dan Ball den Tund en ~'
het Tandvlecsch vast hecbt f den Taud voor .>.,

weder vast door versterking \'a11 het tanuvlecsch:
reinigt van aIle .cbadelijke .tatren: geeft del)
mond een aangenamen, fri@schen reuk, tcrwijl
het den onaangensman reuk weldra Q.Qot verdwijnen.
ANATHERINTANDPASTA.
Dit middel geeIt reioheid en frischheid nan
den adem, en dient bovendi~n om de tanden
een belde. witten glans te doen verkrijgen,
bun' bederf to voorkomen en het ta.ndvleeach
te ver.terhn. Prij. I 1.20 en 60 cent•.

dB

nUl

TOT VULLING VAN IlCr.r.B 'l'AN.BN. ~'
is er gee)) heilzauler en beter Ui 'dJ~l Jau bet >()
TANDI'LOMBR~RSEL dat ie.jeroenz"lfze.r
'

verder bederf beh ..edt en de piju verrlrijft-.
ANA'I'IIRRIN JlWNDWA'l'BIl,
in flacons tegen U. I.' 5 en fl. 1.20,
is het voortreffdiikHte middel tef!en rllumllt.i. .:J
{" ' Behe tundpijubij ont.s'ukiug, zwei!ell ('U zWt'.r \.
, en van het tandvleeach: bet lost den aanweo
zigen tandsteen op en V"oorkomt de uieuwe

'2t>.iltJj

voor het

van

wr'~~ 2:' ;e~~~r~e~~t:o!red: rh~ll~t::k~~~n: ~

-

88n

j,EVEREN EN OPMAKEN

Adr ••• on bet depot bij A. JAU;3SAUD, franseb..
BroodbaUerij en bij
1829
EUZIERE.

van Dr. J. O. popr, K K Eof-Tandort. ~
VaD Z. M. den Rei:!;, r van OUBtenrijk t 'Vee- ,9
nan, Bognerga88~) :r\r. 2.

gevestigd te Batama.
De ondergeteakenden tot Agenten benoamd zijnde
van geuoemda Ma.at&chappij, ziju bereid ricicoJs tegen
Brand~ en ZeegevA&r aantenemen tegen de alhier geb:t:uike1ijke premien en _conditien.
(26M')
E. MOORMANN en Co.

levrouw G. 'I~ PLIJIABR
beveelt zich voortdurend

Anatherin-Preparaten.

Tweede Koloniale Zee- eo Brand-Assur. Maatsebappij,

De Samarangscbe Zee- en Hraud·Assoraolie Maalscbapp~.
lie Nederl. Indiscbe Zee- en Brand-Ass. MaalschapplJ.
lIe2eNederl.lndiscbe Zee· en Brand-Ass. laatscballpij,
De Nedorlaodscbe Lloyd.
00 Zec· eo 8rand-Ass. Maalscbappij Oosletiing.
Do Brand Ass. Maatscbappij de Oostboek. .

& BERG.~SSE.

~EIlUREN°UR ~~~~~~
$, ROHBOYVEAULAFFECTEUR

"Mercurins"

RiJico'. WiSII Zee· ell 8randljwaar wordtlll aaUi~~rnOD ,o01 r~h
DiG, "\'I,D mOf.iloorude ,t.hiililchappijeo

MARGUER1TE

ALLES LAATSTE .MODE.
1990

Ta yerkrijgen per vat ~n per do~ijn flc86cheD_
12 H••Beben ............ f 8.·- en.f 9.-

.~~~~~~~~~@~~~

:

,

Levert:
Ret fijnste . Zwart OASIMIER;

onder' guarantie
een Rok
f 50.---

~G~~d~e·T~fei;ij~g

~

aanvrage franco toege1.onden. Om de echte ~
te bakomen, moat men zicb rechtst.reeks aau.~~
. \ HELLER .dresseeren.
101
~

O. 1. Zee-· en Brand

EUZIllRE.

J. H. Schmidt.

ON '1' VANGEN:

~

Stoelen.

1909

GOEDKOOP

Nlh~elisaireaJ Cigftrell~ }~

Biergl~l~:~ !or..:::~::.aiesl

. Neemt fllle bestellingenaall tegen zeer hillijke
prijzen.

CIGAREN,

~; buUls, Scbr~jfportefeuilleli!J Handschoendoozsll, ~
~ WerR:tafeli!l,Oigaren-etuis, TabaksdoozeJl} Fles-

~

Heeren ModemagaZijn.
J.H. SCHMIOT.

CORTADOS-PUNT.JES en LONDRE3.

~ doozen, Zwiteeracbe Hnisjes, Potographie.Al~ ~

Y,.chten op Water.
GOEDKOOP!
WRIG HT,-Tawang.

(2lJ)

VAN MANILLA.
DIRECT ONTV ANGEN:
Ie QUALITEl'r

bevattende 4 Ii· 200 airs. Mandoline, Tr\.Jlu mel, ~

~ bevattend~

(1)

J. J. VAN IWIJVEN.

1792

~

Z. M. Ka ••.
LeiJ6che Kaas.

Boterletters

St. N icolaas gebak.

B. KARTHAUS en Co.

! .UUZI:ltKDOOIEN',
@;

JiI'ei<rmaltf'lr,

werkt t~gen hillijke prijzm.

en

I~~~~~~@~~M;@@I

NieuweHaring.

Baun., 1 Jan, IB71.

Vm~he

ltIYLORD.

PRO Y J S lEN en D RAN KEN,
E c It t e ill e r k 6 D,
ZEER GOEDKOOP.
1!J96
WRIGHT.

bij

LYC~..._

Bell gebruikte zoe, solide en rnillle

Toko Tawang.

A. .G Uii N R ERG.

P odjongscbe Bal1kcthakkc.·ij
.
Dagel~jks

Bazar.

Appollillariswal~I·.

P u ike Bot. r v. d. I,EEUW, allerl .. Dranken
en Proviaitlu.
1814
B. KARTHAUS en Co.

Hill

J. B. DE

1998

, qebakpannen ... S.~pketel.,. Waterkete!s. Koffiekannen,
Geleivormen, ijzeren Koekepnnnen, koparan en ijze ..
ren Petroleum kooktoe.bellen. verlakte IJ.k8Illlen,
:r"l'••cbeodrager., Me..enbl!l<.ies, Bpecerijdo.en, BleutelmandJe.,ovale. Vliegendo,k.el., .' Slalepel8 fln '..Vorken, enz;
1812
B. KARTHAUIl en Co.

J; J. VAN RUIJYEN.

1978

kunnen

Co.

BAZAR.

~:::rJN

Borstplaten.

Chocolaad.
Kollij,
Vcl'selie . P nevellen metdeviesen.

Praohtig hard, helder

,oorkindereo om wormen te verdrijven
1892
B. KAllTHA-US

Vel'sch

Vall ill c.
Citroen.

Heden per "Ste%mer" aangebragt: ~affman.

BAZAR.
n e K

,-'-.'

Geifmailleer,zeen.ijzervli'l't£nde·· Gilssli'l'Olles,

Prachtig:

j

'

BAZ·A.R.

UIT DE. FA:BRIE~ VAN:

San t () n

.

V;"llgel. fabi'ik4at Gebr.KNAEE, '
hie. ,zoognnsliigbekend, onliv.ngen bi:nnen kurt wee..
1811 PIANINOS en SALONVLEUGELS.
B. .:KAR~:a:AUS&. Co.

klJuig en Ebbardt leHa~Dover,
.

,nc

E6PliiJste l~~rt'eur~' vanPtanino.~,

Dondorf.Speelkaarten,

~::::~~:r~::~f:;:

.

BAzi8.'

Prachtige .. eohte

(208)

.

~. ~.
~gII'~D B.~lli»';IJp.b.
lIIIo'. D.O.•.•.1.;
. .....
ilURTHAPSe\100.

.... ....

•

TORRINGTON.
h,"mm~lld.nt

BLACKLIN.

•• 1 v-.nwedelijk EERST", HgL~~r JANUA-I1I 187'7
yftJl Hatavia n&3.r R.otteruam vsrtrekkeb.
Lading W"urdt aaor,enomen VOOr bijIiB aUe hayena
in Europa, w.aarroor direde cogno8sementen worden
afgegl1Vt'lD.

Voor vracbt en passage plieve men zicb te wenden tot
1884
de Agenten,

_

Me. NEILT4 en ell., Samarang.
MACLAI:>;B WATSON en Co., Sata,i •.
. FRA-SER EATON en Co .. Soerabsia.

Rotterdamsche Llovd.

0

RET STOOl\lSCHIP

i

~

PLANTAARDIG TANDPOEDER.
~
Bet reinigt de Tanden zoodanig, dat door
een dagelijk.eh gebruik niet aileen de go .
0

.

::~~I~~:o:a!a:r~~::t~;na~~::ijt:rdh~:'t'a:~
heid 11inboid toeneemt, Prij. per Doos 80 CeDt.

;~:~ensr!~~~!n~!~!: ~ ~~P~~P.

WEEGSCHALEN

",

aangenomen voor den standaard
van aIle nation,
cn .zorgvnldig verpakt voor verzeodiog.

FAIBBANKS ·&.CO.
311 Broadway, New York,

•

•

FAIRBANKS. BROWN & CO"
2:&fiIk Street, Boston Maes.

FABRlEKANTRN

E· &·T,·FAIRBANKS& CO.
S'f'; ,jOHNSBURY, VI
(UI80)

!

Voor Volwassellen I 1, VoOr Kind.ren 80
Cent,
A RS
.
W A cHUWING.
)'
Aile be.taande namaakael. van Anatberin.
Mondwater ojin aileen op de Iigte geloofwaardigheid van het Publiek herekend, en bebben . '
zeer veel ""bade t"n gevolge gebed, of. hel>.
ben' gebeel geen werking te. weeggebragl; d.......
om waarachuw ikhiermede het . gaeerda Pu·
bliek voo. aankoop van ontke namask.e1..
DR.. J. G. POPP.
K. K. Ilqr-l'atulari. ~ Uit.inder der Ll.ncu.nerin,
Iheparate;J iB 1ffenen
Dept>\s van aileen .""hte Anatherin.Praepa0

0

DEPoTS
34 King Willi_St. London England.

~ t.~ d;e.!:. ~·~e7.1:(l1t .Doste."....

T..(tndart6 von. .. :k'. M.

v oor elke. schaal wordt ingeataan

F.llRH.A.NKS "CO.

K. K.

.

0

o

Holloway's Medicijnen
HOLLOWAY'S PILL""

lIN "liF. -

Ei L'.i. .'.~

Ge,aarlijke Diu-

De OOflaken darer verzwakh'ende
&00
verachillend, en de wij.., h~rer ....nvallen zoo veranderlijk .~nde, ge,en een v~ldoende reden 'an bet belangrijk aantal harer' BlagtotFers. O~der ~ollo~ay'.
behandeling, 81 i. de oo...... k de..,r o.ekte ill dnt.terniB gahuld zal de uitolag even gun.tig .zijn,· betoij
de maag, de le,er of kleine~e in!!ewanden. de leW
van de ziekt" is,. w... t >!Jne pl!len met oorde.l
ingenomen, en .Yn ."If goed op de .ijden ~e. onderbuik . ingawreven, betengele.. de .welltng der
bloed...ten en regelen iadere ,el'keerde werking,
w ....... it. die ook ontataet. 'Beide . middelez; wmen
regtatreeko, tat h~ratelling. van het jui.~ ev?nwigt
ttl88Cben. gevoelighe.d en prtkkolbaarhe.d, zlekel!Jkeen
gesonde aisebeiding, natuuriijke ~n bllitenspori~ lo~ing.
DoMj... Pillen . van f 1. f 3. en I 5. PotJooZalf
rhee. _

:~~, tJ~~ci' ~.B:~b~;,a~G. . • V8B~.!.:m\;~ ~AtSTANS
J

Fllinger, te .BoIo, bij Arnold &; Co; to. Djokdja
bij van. dar Emelen,te~g bijGoethart
N; A. Wan"tIe,R.L. de. Lyonen .bij

"'00·.

So""1'W' &.

~o.HoofdDepat yoor ~i:il1)

&; Co•. Tagal A, J.'an
derVOORT, PekaIoDjj8D W. B. HANA, SoI.. ABNOLD
el\ C... en COBNAES, Kla~nJ. D. SLIKB,MIIg'tljug 1. 'A. Z1WD.BL,Sam~ang GOBTHART en Co.

~!:~:e!~:. ~~'L'i~::~O~~Ai

~*,'\~~~~,"*~"-". +-,~~~~~' , .... Co.

(")

,,,FRIESLAND,"
Kommandant A . BIK,

oat ZE~ DECEMBER •. k., van Batavia Daar Rot.

terd.m ,ertrekken.
Lading wordt aangenomen' foor bij04 aUe bavena
in Europa, ·wa.anoor directs. cOga0B8omeJit;.)n worden
aIgege,en.
V"O;)l vraeht en passage. gelieva· men. zil!b' te wen:
den tot
~
1885
de Agenten,
Me. N.EILL en Co.,>Samarang.
MACLAINE WATSON. en Co" Bata,ia.
FRAB~ BATON .... Co., Soerabaia. •
N'J~einbsr ()",erle~· teo

1
..
Op den
eon laogdurigd .iekte

00 ••

ge'vlge r:m
Vader:

MR. ROBEIn' ERLAND NICOLAI D'ABO.
Wdder der Ord<. .... denN ederlaodseh.... Leau ....
dt.'f Was. Qrde, TaD den' GOlllleD L:-&uw. 1'0 . N:l6an en ,an bet l\t:~tal.n Kruis.
Solo,
R. B. d·APO.
S NOT. 1876.
a.C.d'A.BO.

191)5
V erantwooN~I~k

Yoor

de ..~:
G.- C.T..... ·DORP.t 0...

