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BOO'DSmilADl:

I weet, d:t .een \ijand in bet land

Een valsche broedel.' va.n I
de T1"!ansvaalsc he
R .Jepu bliek.

gevaarlijkrr is d.!llD

tien .. rklaard~ 'ij.nden, diD 'cOr de grenB .8Iaan. De
~a~::~:cb:r:e!:~:~ntegen vio.hm t teUJ.1 hij ee::l aantal

Wie zijn d aze va18011e . broedeft' r Was rschijnHjk En ·
ge]sche on-!erdanen, die hun woonplaBts vestigden in
bet land, d.t .bun vraemd bleef ordanks bet grsaD

v ~ or

maune~,

'PRlJS DERADVERT.EN'l'JEN:
Vall }...:...( 0 woorden voor twee piaatsillgen f 1.-.
.
Eike herhaling de helit.

was over b"et algemeen ·zeer ;ont.."reden over hem

DB

dar een eenvoudig ongeletterd volkje, dill; den JebovR.

I

:~~: !,::gh\o':-~g;!~a!~;ror:~enT1eenn. _~:\:~nh'e~n y:~:

Van de oude bedeeling nog aUijd blijf~ vereen ..lvigen
met den God l.ijner vaderen. De 7.aaier it; "ier

bad bij f6ne 8;(.I!)fwegleeoing gesiotenj tt'gen den zin
fan bet yolk bad. bij liberale of moderns onderwijzers
uitge bracbt, en ridderorden Doc h dokterflt-ite l kooden
op";\!egen tegeo de noodelooze bel8Btingeo, wosrDlede
i:et volk hier de din6's in H Hand .zou DloeteD be ta·

een gt! V&arlijk drijnl" of
Bfeelt. Helukkig "angt
in den t'ege1 zich I!:elf
Men merke op, hO J dit

of

een eenucbtige die met .-nor
de man van kwade praktijken
do or inne rlijke tegene[r08k.
ook hiel' he t ge val 18.
J

~:~ ~~ :~onfdl o~,~:ri~:~t ~: h~::in~:~tst~::e~:e:~:h
De Heer Lion Cachet eritent, dat de K alfe roorlog
pen leger, eo r.ekerlijk, zoo hij o'ferwinnaar io dien . volkomen gerechtvaardigd iI!, en n oe mt dien in cenen
strijd geblev.n ware. zou hij tot in lengte ,an Jag"n ~ ad e m een plannetje in 't belang .. an Burger. hel.kie.
o'er d. Republiek hebben kunnen beeI'llchen .
zing. Biijkba.r houdt hij de lezel's van de Stand.ard
III. Toppunt 'an dWll ••heid ceht.r was, dat Bur
d
d
tdlat dhij
ofl:lerdinner . 8peech (iii

net bericht omtrent den huidigen .tond 'an oaken
ala ean beilmare
door bet land geklonken hebben. Zeer v.len beb
ben da.r ginds dierbare betrekkingen, omtrent wier
lot .ij
niet ten onrechto bezorgd maakf;eD. !liie·
mand trok daarbeen zonder el'D doel, dat door oorJog

dat er ook
hen groeit;
oude stamgenooten b.leef, al

en oorlogegev,,·ar niet aode_re dan bemoe :lijkt kan w(.'r-

en open otreven te worstelen h",H. Nog onlunga hob·
ben wij de gel~genheid gcb ad OilS over bun hardnek·
kigbeid en acbaamtelooaheid t", e rge r~ [I . Z ekere H eer
Lion Oacb"t ".. bu. tolk, en bot org... , dat lang

Utrec btacbe uDiversiteit het doctoraat in de re c blen
bad verkregen, scho n bij · nooit in de recbten bad
g.. tudeerd; d.t bij. en aileen. de Tronsvaalsche Boe·

dier leugen8 zijn meer yo rmakolijk dan gevaarlijk,
maar aUeD te zamen bewijzen te hoe diep de baat.
van den Heer L ion each.e t t egcn de party yan dell
yooruitg>l'g ' i. . Burgers, zoo heot ' t, i. tegen den

geooeg waa, om de vriend n in
in keDDis te
ele llen vaD zijn gezindbe id . was de StandBard. Ret
woord loag is bier nit1t tc bard . M ~n :e7. J e n oordeeIe self. Men gelieve te wlilen . g~l oofen . 4~~ !.liet h.e t

.
eene Lijo& oDlleewbare natuurlijke b€rgvesting, en,
~aar
mie~u\te, dat zij in bet veld zouden blij" en
.unde r dat er geEorgd was \'OJf u.mrounitie e O bet;

zin van bf' t volk Dur Europn.
bee ft d Esgelij ka
tegen den zjD. n~n bet \'olk een spoorwegieening ge.dolen en last nu nn zijn t erngke er in de republit>k
'l lyn dinti's door de arme boeren beta len.. DSflrnevenii

verachil van gododienot'ge richtiDg ODZen arkeer be8tuU.r~j maar uihluitend dd gtlwone alledaBgsche eer-

iloodige , oed,el.
IV. H~ t Tran:!\·aaleche leger van

in de PrsD8vaai, Illl ongetwijfeld

' "h

zijn veel gevasr).ijke r

,len. Daarbij heeft de koninklijkefiguur vau P re.ident
Burgers in Ne_d erlond een hooget gunstigen indrlllr:
achtergelaten ..6n beot.. t er Yoor bet 11011 .. · doche
k8pit~81 reden om ?;e6~n te wen8cben op 40 p:rootBche
plannen :del!l vredes, welke de B kloeke idealil!!L Z)O
graag ... oor Hollandsche ooun bloot It:!gde,. omdat zij
in verbaud sh~an met de dgenaardige kracbt van bet
.. rae waartoe ook wij behooren . ID di e ·eigeD~ardige
kracht zoekt Burgers een tegenwiebt, ... aardoor het
der jonge republiok wellicht mogelijk .. I zijn den
i.vloed van Engeland eo ~e verraderlijko politiek van
zekere, ~Dgel8che Staats1ieden te ween.taao , h r fiT onarbankelijkbeid t. handhaven op het ed. waftr zij het
palladium der vrijheid eenmoal in <eiligbeid ' hee ft
gebracJ/t. Geen wonder, dot B olland oymplthie gevoelt
'~r dit streven. It Zijn immere onze broeden, die
de gelobledenis -van

bet

waartegen zijn eerlijk

lijkbeid

en goede trllUW tegenover broedere, sHeen de
ineesb ordinail'e opvattiDg van vaderlandsliefde, die
onder aile volken en <at ~n golden moet.
Er il'J in de Transvaal et'D partij, die _BUl'g~rs be-

Btrijdt omdllt bij modern itS. Laat ' t; zoo ~gn. Jeder
moat dit voor zijn eigen geweten ,<erantwoorden. 't
Kan We7.8D , dat er zijn. d ie ter goedt'r trouw in hat
beleid van dtu t(>genwoordigen President dar Transvaaltlobe Repnbli e k een geva~r ,'oor bun nieuw vaderland zien, ook nadat eD wa8rBchijolijk omdat hewe-

voorge slB c bt hunieuwen !

Bo. ren o.mngelijk maakte h, t la.d te

be"oDen . Uet waa: pom pen of rerdrioken .
]J. De oorlog ZOU, foOD die gel ukk ig aHiep, di ecen
om Burgers op den I)reilidentez~tel te bevt'sligeo. ~eD

'Dlgende ,er"Ming.

"Ik JebaQ Ferrand, boer fnn ,Aurigny op bet eilancl
.Cyprol. verkls'ar. door r-C teo , qat ik gedwoDgeu ten
_geworden de ,Tn.... ecb.,o godedieD&t Je omhelzen, ten
,einde mijn le,en en dat \'an mijn6 vrouw en kindHdn
.te . re~den; maar da~ ik . in · b~t geheim protesteer
.., tegeD het gewe.I.~, mij aan~ed 'i ~n, walk .protest ik'
.m.et de bewijzen . mijt;l.~r. • f&omet in dete k:a8~tte
IIs:.!it, terwijl i~ aan ·~iju ~ ·u'akomeliv.gen. die _b"etere
,d<agen mocht~n. ~~le,en, den raa.d g sef ~t bet -g eloof
"b~pner . ,-&deren terug . ~ kee~eD : .. G edaan te NieciI/ eia, in bet j.sr des J;fe.Euen lG75..
"
.,Jebab Ferrand."
DergeliJk~ oork.ond~D ·zijn ·ni"e.t zeld~,am ·iQ Turkijej

eene episode nit het Hliremlevell.
FCf'fJo(q .

II.
. De aludoerk,mer van A1y;beij . wo. een gebeel .ia.r
den Europee8~ben amaak gemeubeld vertr"k en met
lD.i lita.iren eenfoud ingericbt. .Geen divan, tOaar een-

.~~:~~~e.~~~!:~ ;.~~~n, ~:~:~~ ~::::~~~bi~:~d:enta~::

ge.o1!i'eveD.
..
De kolonel rookleeen . oigliar .met den beer .de
. V::~r~ac, Louisg's ~ader. D?ze w~.araige vertege' n,,'~'or
dlg.r van . Frankrgk droeg "\lne '~feD.e.rtig jareD met
eer~; men zoo ~em .ar gaarne ~en~g~n minder. gege,en
hebb~D. Een mt .herde ge,oloteo ' hu"elijk ' bad . he~
m~t .sijne familie gebronilleerd: maar., h!id., hem geen
geln.k . aaogebracbt. N a ·kort. jaron waa ':de vronw
g¢.torven, die zijner onwaardig w••. B~dert lee{de hij
.1~o1it •. ,,·or . d~ wetensebap eD Voor .gne .Qocbter. Zijne
ge8~lirJft8n. tJ'Okk.~n 'de aand.eht der regeeriDg, die
he,~,,!1 eon beWIJ8 hirer R.enad• .~t haren .enegen\'(oord'ger . benoemde op ·. d•• en Ilitboek de, woreld
w.• ~:. 19. n~ .r~I,· .me~ sijne . LoU~.88 tot. ~ellig · g~~~
10I1aP. een tlental .JareD hod doorgebraoU. . . .' _
Op dit oogenblik liet de , kolo ..ol· den kODI,ilI ooD:
bOop . ollde papl~";n' ~Dbeaehimllleld.e ' perklilll81lton:
zieD, die bij jlli8t oit eon roemge ij ...~n 'allitte hid
lie TOorli>bijn . ~d. Ben · • .., d....D be.etta de

<

~:~u hij ~::te~::m:~::..:e!~~

::;elZe~· ::~ k~;~::etin::tr:~~:::; :~d:~' ~~::n~~;
dlt

bog

ber varloren bidden.

ie.

dt1_: verkla!"ing. di e bier
w~ergl?g"veu, is vertaa.1d
naar eE~: . origineel. waar~~ : :.~looil
na~~~ a~~ere
luiden. _ N.ut bij .n gl!rez~n hB~~ , bleef de .ht'e,r de
VerB8c ,_een pOOl in gedaclite~ voor ~ich..._'staren.:
Hoe, ko.mt gij. aao df zu papieren r "oeg bij eiudelijI{ den kolon'I, ter'qijl bij 'ze hem
_gar.
..,_ Mijn vader, ilntwoordde de~e, vond 'ze ongeveer

de:

terug

· ~e.

jaren geled.e n in !~ l!l; . bUll!!, ~at ·ooze' ·fODtilie aHijd
te :Nico,i. heeft;· be.sten· en 'dlit nOg" bet wapen' dor
Ferl'8lld'. :draagt. Bij .,ervulde toen'de' betrekking
v~ cad· on daar ·oij- de . f. anec:be ·tul niet .. m~btig
" ..... mch! bij Ie ~ij deD ·F. ",D86h~n . koli.lll .. dr. L ... "
dio 18· hem ,erkJ..r.~ e. De .flHDilie -~err.Dd wa-e door
de LwDgnantJ met belleeD Aur'gnJ beglftigd en had
.bue bdittiDg ltelaoudoa, ~ocn .tun tvt deo ielam

I! 81~:rl:~o~e:::::71:~e dbeio:oeun~ ~:tz$i::ll:~. zi~e n~:e~~::
gag.an,

I

i. Burge.. slim genoeg ge wee.t am het diplo ma van
g~~n driedui~ j bet Doctor.at in de rechten hon oria caUSa van d~u

~:~dzij:~leiev:::ro:~(~eriDur:u:!~r:l~~:d:;p~;g:::l:b~~~
Onz.e jongere Haeren zijn geeD

geo :·fende soldaten; doob zij "ijn ook geen lafaard, .
Vr:eDdcD vau BurgufB doen bun beiit em de schuld

I
t

;:;:re:etl ~ ~:;;:~~n ~ a~e::~ijlr~aD7.vij&1 b:~~:: 8°ctul~~

heefr.

v.

Utrechhwhen Senaat lite ve rkr lige n.-"
Doch niet (lit is de hoofdza3.k . Al de fchaduw,
woke <on den Heer LiD!] Caobet ui tg.ot, \"a1t op het
laalet gedtee.rde gedeelte. Het eerlijke Hollsudst3be

bloed kookt bij zooye~l Iaagbartigbeid. OnB ontbreekt
de ve rf om on den US3. j; dill ZI) inga f ~n het. god alseterlijk kerakter DB.!l. r wlfr:."de ell verdieD f:lte t e lrle uren.
D e Heer -Lion Cache t , rt)est "oor een I tgemeenen
Kafferooriog. Hij mee nt te kunue n v er:tek:er~n , dat d e
Kaffe re ai{lOl goed gcw ap cnd zijo. Hij H'rtelt verde1·.

maDl' de ech uld is: te we ken bij h2ID, d ie gewoo n is
gaatjea .te yuLien wet praatjes en di e. steun ende op
eigen krilc bt, bet Jllnd in diape eUcoda gedomp ~ld

B ~t· i:s oumoJelijk t e Too.spelleD , wet bet elude

~::':r::;il::. z ~ezij~tiJf~:n z~r:e=:o~e~o:l:e;:e:.

~::~: ::t ~:!~ !:~~:g~:~~~s.~';!l·:r::! ~: t:.~~~~

bij net den

De Bayille.

:a;;e

~:'~~::!a~;:b;o.0~3~;. :::::t gy:~!;ngd:we::~e::~ ;~:

~~:u=~nt'e:e~~~:~:::e!e~e!I?U;!:~e:~ ~f!: ~er~ijl·

FEUILLETON.

~:idel:·;.o;o:a

m~t ee~d

;::

der ruwe be~oording6n. De Beer Lion Cachet scbrijft:
I. De oorlog zelf WIS, 980 de zti de der -Republiek,
een verdedigingsoorlog. Daorgd.ten de 'Tsag of So-

eerl!it e dienBllr ve.n

Rare Maje.teit Victoria ep de tuidpunt vaD A.frih
elke gelegenheid om de Bollando,. .te bemoeilijken en
erger daD. dot met beide handen aangrijpt. EeD K.f
feroorlog io slechta een quaeat.ie van tijd . 0 k tellen
de kleine potent.ten, wier n0010n in deD laahten t ijd
ond·e r · one populair gew()rden ZijD, geen enkeleD vriend
o~der de burger. der Tran8vaal""be republiek . En ieder

re~s.A.me~ct:,

7.on is hoe Burgen al de "ricoden van vooruitgBng en
volk.ontwikkeling op zijn' hand beef~ en weet te be·
zielen. Doch er zijn greazen, die y.elf! deergete gods..
die.nstige dwepe-r Diet oreucCllucien mag. W Ij 'i\lHell
"'
geven slechte een gededlte van "de corrt'l!IpDndentie van
den Heer' Lion Cachet. Wat wij achterwega lateD; is
eV~Lwel gebeel .ia denzelfden geest,: ofscboon in 'min

Wij apreken ,aD Engeland en Diet van de Karrers.
't .Wa..om ligt voor de hand. De Tra.8.aalaobe Re·
pDbliek zou Van de Karfer. niato te ducbten bobbeD,
de

8uj eltE'D,

Holl and

't I e immers bet .elt'de of 't bij den .trijd, die voor
de nijbeid moet g••treden worden, d.n adel.ar of den
lni!,aard geldt! De" politiek en de heb.noht b'ij,en al!e
eeU\yCD door _ich geJijk. Vooral de Engel.ohe politiek
is conservatief tot in het laagbartige. Gelukkig 'ollten
de openbare .meening en de volkopvatting Vlll zede~
. Iykbeid eil· 'd&ngd baar niot op den voet.

indien deze niet wi~ten, dat

wier hart bij de
vermengden zij zich

.ehijn! asr met de Hollandoche boeren r
't Ware te . weno.hen, dat aileen deze de.a k, welke
Burger. zoo moedig voorataat . benadeeldeD. Maar er

dat c r in de R ep ub lie k crnetig .!laD gedacht- wordt iilll
Ook op de gN D_eu der K.apkolonie heerocbt
het land Ban de Engel s.hell oror t. ge.en. Hij ,·re •• t
can zek&re paniek.
Vele Boeren verI.ten lm:Jlle
,elf" du.t ~t er toe komen zal, a1 do et 't hem bitter
phuutien..in ae l"epubiiek tJpreekt men er e rlJ 8LI g "I lee-d, oat ·t zoO geloup en l~.

peed.

'l'och ziet bij een lichhlraal, "&0 oDkeJ •• , doc" .lie

lk vrece dot bet er weI to.:;. kotnen zaJ.
ondel' den invloed ,an z-jju bekr\l lllpt.'n seetegeest ill
Bit te r Jccd ale bet mij doet dot de -zaken zoo geeen oogwenk tot een bree;den bunuel worat, om strab
loopen zijn, ia er eene lichtetraal in het
Zoo • d~n geheelen bOl'izont in gloed
zetten , waanooJ' fll
Burge rs getriomfeerd had, dan zou de Republielt Hr,
de akeligbelen van gisteren en .al :de. :\n g~teQ \'flU

duister.

J

te

~~:ll~:~m:~~!~8~o:O~::!:~:' ;~C~l ;:e~:~:v~:~fli ~;

morgen in 't niet \'erzink eD! de · ned:er.13sg door de
1'ranl!lvsnlsche bOt"Z6D geledctl: liS l;!.eIl zegen , ee n 1reldaad, ecn wonder: V'4n dec llle rh oog8tc: Bu rgen iit

in gt)b.: a'~n .

Wat Eegt meo \"ao eene Opp!lSitle, die be~ gebrui modern. Al a Burge1'8 over de K affers gt1tri umfeerrl
ken 'an woda.ig. bnlpmiddelen niet ,eram ... ~ t! E on
had, d. n zou h.t modernisme de gebeele Hepubli.k
berg van onwaarbeden WOldt onb.e schaamd opgeworverp~tit bebben. De plannen wnre n goed .gem.ok, 11188 1'
pen, bet zaad van kwade trouw wordt kwi8t.i ~ gezaaid , .de Heer heert !for in ge blazen" .... T.ioof dml den H eer
in een bodem w-aarin al1el welig [foeit:, namelijk on · t myne zlel en Itl wat in lllij is zijoeu hciligen llaaUl.

gen"odi~d.

o,erhalen, onl de 1'81"eren' am den t. N icosi. . .oi- lllotaheieD der ,I.d WHe D
Onder de Han·
deerenden Fronechen koneul O\'er te doen, ditt Ie ale I W"E' zige-Ii waren Shukruheffen d i, de vs Jer ,'an NaBI;;
korioaiteit wellBcbt~ te be'lfaren. Ik w&e toen op de 1 HuuoUUJj yoor!s de kol onei met \'e ra cheidene "fan -.tijne
militaire akademie to Nanc)" ~oodra de doo] mijoB
uU'cierrlJ J de Griekscbe biBS chop ell de kO.Ji'Jg a y.au
v::tdera. mij D&ttr Cyp· uS terugrl.ep stelde dd kODsul ,
den \'i~e~koDBulf allen inboorlingen.
die met reden onderstelde, dat mijne EUN·pee6cbe
\Vie gel;1en had: boe (lit b ODt~ gazels~bup iiuh iHA~

I

opvoeding rug die oude oorkotden op piijs . zoo doen
BteHen, 7.e mij ter band .
_ Zonderling, zt>ide de Verue; kent gij mijn
wapen?
..
_.
_
.
_ III: beb opgen-er:kt, dat gij- bel~el(d&. 9ifi lJ t..l voert,
anttroordde de kolonel j dit · beeft j ui!!t, m~n~ aaQda cht-

J

8i.

I

m €.'D vermllflkte, lOll weiuig "'el'Uloed hebben, doit wedar een van die moordtooneeien, die ,j,-~h ~oo dikwijb
iD ,.de. g.e. BChiedeni8 ,"fin !Jet Ottomanis('ho rij I: herbRlen, ,"oar de de ur stond. De his8Cbo p e o de kalmakall
b:\ddeit ~:,a~ dezetfd!) ·tat'..·l· pl''''h gellomeu, en ~peelden wbitlt met· den beer 02 Veraa,-', die el'enhardnekgetroklren. ·.
.
-.....
k :g was in 't l'erli;ten: n!! .de !l!l:::rwoz.lgE't ra y-ic es in
- Eo mijn gepiacbtenaam is ov~nr;eer Fer~aDd_ . 't ·OaDeen· met d lY Jt1!lge chrlst.en- koopheden, w;l~e up
" ""elk · een epel · Tau bet toe,al, dat · Ii. drie ·. 8f:UWen
bet fceti ~ waren n>l:i!!chenen. De Turk8~he offiClere~
t ...ee ladeD Tin .denlfJtfden. etam op -de~e PI?k. by e l-·
llameD ~~en de. ~1 :i1.:tD ~en dano,. malar .verr.wolgen onkander brengt, .ear de een de ·boeehermer l~ ,an het
gelllofellJke massa B ,Cbl~-ma8tlk OJ. s~ll kergoe~l
kruis, terwijL dtl louder dt" balve m-aan verdedtgt.
De kvlottel spe ·lo.e nlet: en d,roDk e,entDlU, maar
_ V erklaart u · dit niet :-de - genegenbeid, die ,,·ij , yo!gJ.e met afgunetig~ bltkkcn d6 dIlDtH." nde paf'~ti.
vo~r elkander .kot'sterdenP ,·:Bet · IOU ons ' onm~gelijk
H ij WIlS een b~rt8tQchtelij'~ liefh~~b~r "au ~·als:D1 en
'geweeet- saja ooit als' ,,,ijanden tegenover ~Ikandl'~ . te
betr('urde I:;~t to. meer, dat: ~le Htlkette lu'~ dlt rer~

I
t

I
I

.dteoah.",'n'd,eto
. id.~~~, kdO,leoDde...I,.". tebra"'llrt·e·llitkij'd:ne~.~.iee~ kOnfJa..l.

-...
•
'
.Telsuia gekomon, verba.ld~~ .beerdo ·. V~r..c ~it
.'")~{\ l'1.1 aan . ,.jne d.o.9 hter): -by
het oeD dlepen lb.d ruk . aeb"",liet. ,Tot d.... er .w... ·· de· vi-iendaebap, die
.sij V'~ .tieD.,acn9:Ql;JeD , 1Jlitala,_ -!oelde. ·. nie~. hni~n d~
kam .... od80bap !l"ga&!I, .. w",ke mino(meer.l. j<tllg....
. op. ;e~~e .,wjN 8Hrne.. "D ·· ~Ie- .. jonge.' HedeD toe<-o.verg;ag. · ·
'. '. .: . . .. -' . .
. _
at~., '00' " wie · ~ij: .~n ~epaatde ·~~ti~~h.ie . hebbeD;
. Mfa -vader W&I eon · eLte1lg: ge loo,ig mutelmao, . 4ie
.. m~- r t'au 'dtt . oogenbl,~:_: a.f,- '-werd _.q !Door -terQghotl~ ·
: ,iet. ,,,1et-eltt oiet. iagenomen tooilde.:me"-'tle' Ontdek. ! .J.n ,1.
.
king_ •
Obriitelijke .ena.jellijke . af.rom8t eo : de
. l'aai8" .<lagon later. , ...... net.,. ~."'.I . : ~ hui.., .. .. n
:· b...ijao81 tall wild. . .rbrandeD; lIIII&r' bij Iietlieh . ' Jon ric.. konlUl. Hen .ierde lijn T&J'j..roag 'en 011.

""8

.

'0

.'

.

:

".

i

I ii~1~1~:ar k!:tH~~

I "

e:i:~ t~:~~f.ac:o,:e~ t:d:;:.:;enW~~;

I ll.lerd~ .het jouge mei.;., om ~.. r ten dns to noo·
4I g~D. ,Z-IJ_ zag g~en ['eden , ont them te wPI ger~n . en
It.ij mengden si,,' onder de a,"""nd. poren. 10 den
: .bt'gi lnt' l.i ~l d A I~--b l?~- 7jcl~ .in, hiJ. 'K ist: .d~t, mu..ei~an.Den bet. daDtltlD met eell J&tooellly.k llIe;.]e roor "'~r
i. O.Dw t}~ga.am hODdeDj maar · J.. n g u~erhllnd deed h~t.
: . 4a.'1~geBot ~om ·d~ gebeel~. 0r:~g~~I~:~ r~r?et~D ! ~le
I .~m t ver·ba.~IDg het W'ollderlvk .. \;i l.' h'Hp ~1 g.d~f.llo:g la~
I • • " Tu..... heo kolon.1, . d.... ~.de m.et ""0
urou·
,peeocbe dam •. D . Ia'm.ka~, 'U' . o.ooJnud.r, .....
: er ",0 door ODlut. J.t hl] fOrgit , .... , '. ~eren .

AI .ia ;t jammer, dat,deKaffere niehijD ;"et.. oon60,/
llB VBllJ]1Io~1'&uaMAOltBlIZ~ bi>laUlIi~~ .bett~eli.' "
ZOO . is 't tOCh '8i g.enlij k. Diet jam. mer. ' 11.r.
~lIlpeo.. , glUlO va~. den opium omo.k.kelhantfor i.V.&O . Go.eboel!'.·
die een 'mcnaob met de &nneutievan " eeo . bebzooh. ._ d e boolDpIa.11 ·s.m..-an(J ·.ove'geplutat.' ' . 1
t.igoll. oabuur kuonen' velZ08nen. die .oon vroom 110-, Hetmagvreemd heeten dat toeo deatijda, liia veri· .
moed ..ede kuonen doen ,inden bij de neetlsag .an
ficateurs' voor de opium.DohBHngen Ilangelteld we...
brood." on stamgonooten, Waarlijk zoover heaet .alf.
deo. bet Beatuur "Ibier me.r . om :d. naburig. af'
;I. Engel.cbe politiek 't .,nog ni.t gobracbt" ..
deelingen. dan •• n, .de boofdpluto geda.ht beeft.
---.
Een j ... lang i.ten minate de .eg van.fda brug
D. Stand •• rd heeft gemeend den bov.nlta.nden
van b~t Zeealrabd :nabij bet .Spoor",e :Station totaan
w81gelijken brief van oon goo.tvarwant in Znid.Afrika
de ' Optiener•.- .. oning Ie !1~orb8ija. gebeel ,onbew.aH ..
te Tliogen ope.baa. m.ken. Wij badden eigenlijk ·aI . g.ble •• n, Een "terrein d.t &Is.meen b.kend iI, het
iio~ger llit uaa"w UD 81 wet eerlijk 60 tf-r goede~
meeet ,oor het opium.,mokkeleD gelcbikt tid zijr..
>rouw i. tego. die : d•• d oweton prot.lteerao , Wij
Wit 'oor · r.edon d•• o.ige ·AJo'. B.eaidenL 'an 1'..Ii,
do•• 'r. h.deo en w.1 opdat oi.mand uit b.t .wijgen
Ii. g.b.d ·.h•• ft. meor op plaat,;og v.n ••rifioalenr.

'.y.·n.'r.•

~:~~~~I~ig~~~K: o~la::: 7Q:gdeg::O~:~~Dio dd~D'~ ,::::d:

"ien

tegen"., .t.mg.nooten uoedragen.

OV8. lurke

in de . nabijbeid vaD SatDar"a ng "te letkD-, eo -de h" Ofd·

Pwlaaaa~·t

tae"nladt.•en· ,g.".V"onr.ijkosDtob.kk""nnide.n juiat geheel mb.'·

II.

p,·oed.r. in d.D vreamde Bcbaaml elk oerlijk Hollan,
tier- zoicli

Sallll1l'ang.

Genoegen doet let ODO dot d. Re.idenl ... ndelijk
un bet vert.ugen en de foorlt~lIen van den Con.
troleur den In· en Uitr~erreobteo g.volg be.ft gege·
ven en den ve.ideateur . Mackenzi. dan ook ter diepo
8itie van diEn ambtenaar en de Pohti .. beeft ge.teld,

POSTKANTOO!i SAMARANG ,
Mail via Batavia, M untok
Singapore.
.
1il .le maand D.c.mber den 2 en 16.
Wran.che M.. il via Batevia .n Sing_pore,
r" .i. maand November d.o 27.
, De<'6ruber den 11 en 26.
~~r HUl' van sluitiug is steeds des namiddage t.e 5 ure.
[otllssoban wordt "OIl bel.ngbebbenden vrij gelaten,
IIl)S: op andere dflgon uunne briefen aaD · het
p1l8kan1;J 11' Lto dOrm bev.orgtlll. De doorzending heoft steed.
pi.itH par eer8tYcrtrekkende post.
Sloif,int' Jel'

Eu,;cell1chd
~Rionw

....

8D

Pmleslanbc,he Eerelliensl.
t LI N [) A.

den 26 Nov. 1876.
's UlorgeDB teu 9 ur~ .
Maleisehe dienst.

H . V!.N A.MEIJ DEN V. PIJIHL

Ho)f)i1i ~ e"
Z U N

1\.1Ilholielir. I;:crediensl.
!. G. dell IU No v. 18'7U,
'M rnorgeus tee i lIr",

I)

U., I'rl)egmis

l)o Hoog(liellst OUl half n ure.
Lur dt's Byonds ten 6 Uft'.

D t: ()Inw VA.}; lHj!\ S'rA}, it1 de 2", l\lililaire A fdeelug op .I&nl-, do kapitein F. R. P. van deo .!.beelen
II! Dnar' Alj~h \H'ergepll.lalst eo r,u.l a ,h iar ,-c!'ungen
worden dOM ,len kapittlin oer Infanterie POGlpe fan
M~erdetvoort: welke ltaD de Krijg@8cbool in ~"6der
lal1d is ge let:lcbecrd geweeat, en onJangd teruggekomen.

Holnk.kiger waren evenwel

de diefeD, die

in den

"el fden "aoht in de ala.pkam.r va. cen ne.r H. t.
IC.rang- Bidora oa.st de R. K. Kerk zijn gedrongen
do.ar drie SArongs ontvreemd hebben.
III don nacht van Maandag op Din.dag i. men boo
\'BDdien bet huis van don Beer S. 'P TaW&Dg binnen
gedrong.n eo wos d. dief r.,ds bal.erwege d n trap
ge komeo, toeD bij door het kuchen van eOD buisjongf'D
re rsobrikt., ijlings het bazenped koo•.

DE JAVA.' COUJlANT VA.N 21 Ntl\'. jl. bavat sene no.
minatieve opgave 'a'J de officit'r"o , obderofficiereD en

.,Idoten, die gedur.ode de krijg •• errichtiogen togon
bet ,ijk v.n Aljeb ge8neu.eld, gewond en of.rled.n
zijn

I~ll

van het Reuter'., telegram. foor ..
komende io ODS biad \'aD giateren, ferkrijgon wij
inrlien wij eene andere zin bechten aOll CEn pur
f'ulltief geaeinde woordeu, welke bet t.elpgram onbe·
BENE n'ETBRE LEZiNG

grijpelijk maakteu,
D ate wordb dan:

Dc Kamer heaft de Indi.cbe Begrooting aangenom.n.
De l\1inistcr van KoloDl_en Meet! gaf zgoe opinie,
,.rmeld in het tel.grlm dd. 28 October jt. • op uieuvr

ORDER

de baekwerken die, blijk.no de mcdedeoling

des Voorzitters in d~ lIit iug ,an 6 October, bij de
Tweede Kamer zijn iog~komco, ·"iodeo wij yermeld:

.,.. a den scbrij,er H . C. A. L, Fock, med doot,
.te Ulrecbt. 0 , a, De Iintworm en het middel om
hem nit te drijven."
B.t Bijblad vermeldt niet. wat d. bedo.ling ·i. 'an
de loezendiDg d ••er lintworlDJltudie. Zou de Ichl g•• r
de Kamer

loml

willen

genor;.,n . \' .0 de

kw".. J der

eindolooze redevo.ringen? Of ••rlU •• dt bij dat onder
de 80 ledoD er welliubt ."el .en of meer zulJen -ijD.
die persoon!ijk by .yn .uitdrij,ing.m;dd.I" baat zuUen
vinden on bet .oorotel zull.n doeD om Lot gebruik
or van bij _de wet voor te ecbrijven?

De beer l"ock beeftte,eoo 'aan de Kamar ' zijne be'

over de beweging dSlrdoor
verki8arde 1,ijne weeniog Diet door

kende werkun over den ,Canon 'an Polvclel UI8~1 en
over ISchoonh~iJll.,.,r" t~gfZOQd6D. · . Te ~idden ~lier

i.vlo.d to '-UHell h.ndhaven. Het io uit bet deb.t Di.t
gebleken of het gel,e.lo ?i iniot.ri. de inti"hten van
Mr, Mee. dcelt.

a •• tbeti.ch••tudien. maakt de Hntworm·broobure geene
onbefollige figuur.
Yolgen. b.h.IU•• itting,e":'g beef, d. Kam.r 0,

1,", kennen, WRS
opgewekt, maar

~'e rbna6d

a_ de yolgeode yerlQslulchriften onlvllng8o,
DiI: be vat o. a;
Mr. M eos, MiLister faD Kolonieo, bef.:lft op de
Jio:JdtakeJijkbeid geziDspFeld van e~ne ,'erandering in
bet koloniale Sijsteem, ten aanzien v.n hat OnmlUu·
<i>

naal grond ber.it.

h...

bis,eLoF keek
mot een spoHend locbje
no; 00 de mOIlI .. ilD (') Abdullab _eide, t .... ijl hij .ijn
twintigB te gln u brandewijn nsar binnen .Ioeg:
lDat untbrak er nog maar aln, om GeD volmaakren gbi a nr van hem to", waken:'
Ret olltging ook aan Louiee Iti"t, uat de k~lontl

J.

r. et roorweJ'p

\' d.U

eene efen algemeeoo .1,

weinig

".i willoDde oplette :, dJ,eid " •• , Zij ,eroo.bt bolO' b...r
oaa r hus' p~ I"lhl terug te brengen. Haar vader siond
op, om deo Hehoouen dabBer I.ijn kompliment te m,aken.
Al y bey s\oeg zijn Dagen in ' t rond eo kOD sene
beweging .an I!chrik lliet ondardrukken. Bij was mo ~dig
van 8!1rd J Ulnar Zl'lfs JeD dapparate slaAt b&t gO"oe)
d er eenuaUJhoid hH' ne· r. En hij gevoeJd& iDltit-knll.
t·i:!; dllt ~ijne Im~it,ie tusseben de muzelmauDen ell de
0ht'ifltenen "feel overe~nkOtD8t bad met Jie 'ao een
i' itmeeeter, die onder 't uitvoeren faD cb.~g8 tCgt>ll
den '.ij !lnd.. ~erktJ dat by 7ijf\e ,ruatlllC!b.ppeD te '61'
blj
z.:Jnde~ hulp
daardoor
wieaeD

'dood
foormtjten. prr::oi.
il

en

.an sen

Het, feeilt n&m gdukk~g spoedig ~en eiude. Het wu
ruiddErIHicbt. Dc fO~]~ mun f"ergc,edde bet gemi. van
gQslicbt" It gf-;;:II echter d~ a.-r lIuie .gtao.de . gald.en
oiet baletta d~ papirrdl& iaotarena .an te .tHen . die
ieder DA\:htelijke wand~I.8l' - iD de ~-eD .'all d6D ILl-&&:,
"ff.:orplicht is te drag-eo, - zaker om' tI,e beereD diuv ol.
f;an te bAt.er'E! galeg£onheid (-6 geveD tot- bet .w.rl oeD
vo n bno .bandwerk.

afJe..ling 'r.""b ·Datar. r.Bidentie Pad.ogBcf..

WIlBruit

.. ederom blijkt, a.t oomwige burger. d. Kaw ,. oiot
- aileen ...1. edolw.ogdnd, maar all almog.Dd bes,Louwo,"
"Von J. H,A. Albr.cLt, . ilwi.d te '. Hage, b.trekkelijk zij, ..nHaag .ow verguDoing lot ·v.d.nging vao
_\jnen ...rklijd;

." 7. B.edea:morgenwa,denlh>or

d/l .A .tillrie .4 atuk.

~en 'getrokken go•• hut 'on 12. c. m, uit ·bet ·magazijn
' i1~ar de Welkomst- battepij v..rwerd om ald ...r to Wor_

~""'&'R IlF.N VKtI.t;EEllT,

bet , Vopl'oemen bobbeD eeria:ag den' gEn:iee.kundig~n
dierst te ferlatcn.
Vooral DB de ener~ie en zalfl..l,offering. op nieuw
, dO:lJ' de zen kuodigeu militairen Rrts ten toOD gf 3preid,

8chdO

varkrlve~ "

,_

" _ ..

be~;d:'e i:~:~rn;~~rt ~~at ~:~:;;or~:;o~::!D:!~~

koehel' de oDl'uetstokera ond~r de Cbinelcha koeHea
.ge'angent. nemeD. Zoodoend.. b.boofJe -men zelf.
d~ pnlpdd Mal.iars niet, die ·d. voret ' ..nLangkat
zou de overete' Dr. ' 'de Leeuw ' op aaDvrage had b•• cbikb.ar' . ge.tald, : Is alzoo voo.

gtlZ8at'.

Het chioeeecba ' gouvo.n.ment boeet aou de hoorden
'ao den Lioecboe·arcbipel h.rinnerd . da! tij aan Chi·
na ocbatptiebtig lijn .
Fen re ·,ig.r verbaolt dat te Hakod.di eo oruotre:
keo deo 9 Oktabar one.n. l.g.
Algemeen word .. get.egd dat eeD nieuwe bayen lB·
hioo--m.chi, io d e Miyagi ..keD, prov, O,hiv ZIti worden
geopend.
De katoeooogMt is gering en er 18 aanvoer uit Chiol.
J

e?n tijd het ~eva.r I an- onlu8t.'n oodei' de '!roelies op
dle ondern~~lDg gewe~.eD,. de . Oaj :,eH, die hooger op,

~e~!::ei6 r~:i:~e~!u J::~~~ib~:;?d::~:::=etJ;i~~e~!:

lAn@e, hoe meer bonedeowa"t • .' Zoolimg de Inlands.he
font en d~ ¥alelerB goed. gez i n4 ~9n, "al men hier
tegen de.zl!.. fiI ~ rj)oPJra ' bulp genoeg . kll:DbOD krijgen .
Maar ......In teekenoo, dat d.,.· IInderbahdelingen, dlo
het G~'lu·.' erLle!lhDt met deli v'o rst 'oert Over de in
pac!JtDe~;Jlg dt>r door Europ98che oDde~Deming8n beoette lana.treok den InlOodseh.n vorat niet na.r den
~in loopen.
De questie vao bveo en bie,It'U, is in de legeo~
woordige - ~m6tandighetl~n: Vall 1.eer tttederdD aard, en
d~ Reg.:'erlDg zal weI eloant 1 00 f.ij de o..-ername
WI I doorzetten, Diet te karig te zuoJ of bet einde
za! wezeu, dat d" Malt'iers lelve . kwalijk gezind

worden, Reeds herboald. mal an bebben de boordeo
toen de dug der teekeniDg van bet kont<akt op:
lianden was" door cenvoudig wag teblij ren, of ala
zij kwameo ,.. opzettelijk hUD tj ip te 'ergeten, getoond boe z\j over de 1. ,Ilk ueokeQ·. B ene oDvoorziao
tigbeid, eeoe enkt·la onbaodight'id UD bet Gouveroe _
Dient ka.u alles bed~rve[); al:i ~e wap~Deo mede zulleu
moetaQ ltl het debllt gebrBg~ WIrdeD, ;s OOIJ leed niet

t. o!en'eo. aij bel?rijpt, hoe belll?edige.d bet Yoor
onl ,", door de m.I ... cbe "0' f.l.n 'an tijd tot lijd de
H8~g .~e hooren dO~!l, boeveel troepeD e r eigenlijk op

Deh 7.IJO.

( _-i, D,)
- M'Jrgen zal cen u8nh\ genoodigden uit den handel
deelnemen_ aan den t{)cbt naIr de, s::h rpe Q tar reede

~:t t~:k~et bijlVonen van het van stopel loopen ,an
C BIN A,

In bet noorden zon groote acb ... nchte

aan voedsel beBtaan.

De k.p :tein cn genceobeer van de Neotor bebben
eece autbenl i.k. verklaring afg.legd omtrent de •• e·
s'ang, die zij in de Straits gezieo hbbeo.
De autorileiton t~ Fooebow hobben bericb! ont,an·
gee V8' een bevigeo uDval door inlanders op een
post der Cbin~e.en ler Z. O. kust van l"ormos. g._
daan. EeD ..ntal cbineeocbe soldaten werd gedood

.0

neD 24- uren oeD geel\; nloeat geven.

(h~Tli1I1}jN 1'A-0l{'1' H:G ~I':r men getracht in te breken

b\i de Weduwe B. op Pengopon. na •• t de Be bouts·
woning; bli tijds echter sloegen de bondeu aan en
,'erdrevell <lief of dieyen op de vlucht.

.~Q·ta's,

Bov8nJanden, gouIlerDoment van onmBtru's ·Woetiluet
t.g.n •• n (a.ht~om van f 1._ per bouw '.jaar•.
J. Ot )

.'B'

kleio-doebterlj. · door d •• erecbijning "an e.o babi oetan 01' ha.. erf .. erd .err•• t. Terwijl de ood. ald.ar .an het waterputt":J WaI, wierp b~t ondior zicb
op oet hleiD. kind, eo IOU dit lette.lijk ",et zijn.
slaglanden veracb.ur" h.bb.n. w.. n;et de grootmoe·
d.r Dog tot ontzet to.g.s.hot.n . H.t kind werd daar,
door voor bet oogenblik bevrijd; doch nu bad de onde
zelve een nanyal van bet zwijo te verduren. In een
oogwenk had bet mooster de goede _iel onder den
voet, en ongetwijfeld .011 haar I.alote uur gest.gen
zijn', zoo Diet jUiBt eenige boren op bur ncodgeacbrei
waren ter bnlp gehbeld. IL.t patjoel. gewapend g•.
lukte het dezen .icb .an den &Anvaller meest.r - en
bem ,oor goed onscbodelijk t. maken. D. oude vrouw
had intusH.ben "0 vrij belaogrijke worden opged ... n,
terwijl bet kind. nog vee I g.... rlijk.r getroffon, bin,

d:~efh:;nS.:::o:tt~::;~:t~:';n:gen

!:o

deo opgarigt.
.'
.
'.- Uit Langkllt scbrjjftmen 'ona . teu . ·varvoig. op
be.t in . onsnummer. van d.D 3deo d.zor. medegade.l.
. ~ Aao de faotorij de~ , ~eilerl. HandelmaatCcb.ppij
de. dat deool.Ht.n .onder de Obine.e,, ·op de onder,
en da or •• o of ·r.gtverkrijg...i!ion van wijlen.. Db. L,
aem~og ....."., to •• sproke ..aa geillndigd zijn. Eren
St., U . AI ,' de Roij ,van Zaijdewijo •.. i. 01' den .oet
al • . 10 d • .StrOllo Set I.ment. .cbijDeu .. d•. Chineacb. kO,oli,'. lOP . Langkat te lijden aail de '. ·kw ..1 der go.
de. beot.. nJ. bepaliogen, 'voor den'. tijd .an ·.ijf-eoze\'ontig jear io' erfpaobt .fge~t.aan -.-eeDe ujtgelltrekt. · belme genool •• ~app.n; die tot o,,"opbondelijk. t.isten
00 onruat alLDloldtog goroo e'n' de oodern'emera zelve
boidgrond.."van 183t·",60' uit~end. b.t per""el; .iede. oOl1eoblik lu,sc".o t ..... ur.n plaatoen, . Politi.
vroogo.. s cuamd ~. tta.S8ni, . tbaDa Kotts-Zuijd.• wijn.
b )8tBllt or met. Trol'pen det in zoodaoig aaDtal,
dat ~~ 0 _ deroem~rB op Dsnvrage de Ilo.)diga hulp
80 gelegen ··in bitt dietriot. -de
oOder.afdeeling XX

" f~\I·. dit .Ig.meeo betrenfll .. ordoD. &~en
ko •• tert de
Het d.ilkbeeld 'onlongo door. geapperd, . om i.
:_,b~~p drat Dr d", Lee'", na eenige rUBf. geDomeo ts
oommige bewoond••tr.ke.. ..ne garegolde j"llt op
h.bben, door volkomeo b.ratel •• n ge7,Qndbeid er · to';,
wilde ,.ukeDa te openeD, ,erdiende ook ' in ile!8 8fgebJ"Blilit ~urlle z:ij,~ pIlla niet te late,n n.ren.
deeling hier en daar to worden toog.ptst. Ba!.ngrijk
.
(0 Db/d)
taoh is de sebBde die de ,reed!ame deB8Jui, nu eeomoal voor hun veldarb.id •• rpligt in' de oabijb.iddor
J.A l'AN. Bericblen tot 9 dezer melden, dat I. Ku
bOl8chen te blijven WOllen, jlar in jaar uit door doze
wamotu, ee ne plaat8 io de provi nci~ 1:1 i~o, eilaad
.raatzuoblige dieren Ie IijdeD I,obben, t.rwijl het boo
Kinsin, waar 7,'CU sen garnizoen bCfindt, den 25 :OJt:t.
v.ndieo niet .oldon gob.url, dat kinder.n .of bej.arden
een ' oproer
uitgebroken, dat der regeeting veel
hel .l.gtoffer worden van bun on.e.boed •• hen .onval,
. oorg hAd kuuoon b.rokk.neo; het i. eeb!er bedwongen .
tot zelfe in het midden dr-r des8, 'ifannear l.ij oIlgeMen I'er .. acht in 01. volg.nde mund den Cbioee
lukkig d.rb.en .Un verdwaald. 't Is nog .Iecbt.

eenige dageD geledeo . dut iD de ceIA . Kedotl'.q-/.t''llfot',
diatrict BQI(1ef'liO, eeue ollde ,rouw met baar 8 j.rig

(J

Uuopebedieuillg.
I)., .

MEN soualln ON& U1T BO.bJONII0080 :

.Van li:·D,eirik. teNieinmamltel. ·bOlldelideb,,tog'en ' .ijli'·';Misl"g'in den haofdelijkeD om8~8g
die. gemoonte."
Di'Sawe.onburgemeeoter 'BoWester,oort. D: de
Booy, . beaft bg de Kamer tlaobten . ingedieod logen
d.n O~muii8Ia. ri. d~. Koniog8in de pro,incia Gelderland,

zwaren

de post vermeeaterd. Twee kanonnee-rblloten met troopen tijn derwaarls gezondeo.
De uilvOf'l van flUiker van China naar Engeland
neemt tot'. Verlcheidene ladingen zijn dezer dagoD

afg •• cbeept.
Sir A.rtbor Keenedy, gouverneur 'an IIongkoeg,
7,.1 w•• rocbijolijk in het volgende voorjaar naar Qu.ena·
I.nd \Vorden overgeplaato·.
['e Kamer run Koophoa leI t. Hongkong beeft b.t
plan tot oprie bting ,an ee.:. e mu.nt duor ·de cbioeeecbe
regeeriog ontrader, daat ' zij geen vertrouwen in de
luiH>rbtid. dcr specie

~ou

habben.

(B, Hbul )

BATAVIA, 21 November.

In den eacbt van Zon·

Dien ton gevolg. zullen orderacbeidene kantoren in
de benedeostad morgen g.slot.o zijn,
W •••• ch~nlijk zuIJeo de geno.1digdell wegeo. d.
tege nwo 0rdigheld van Z. E~c. de D G ouferneur-G ener.al, 1.ich in lakene(>he jal kleeden. Wil men de
lIohepen g.oed bezicht.igen en zith getnakkel~k 8sn
~oord bevmden, dall ZllJ 't wenscbelijk zijo een witte
Je s mede te nemen.
(B. II, bld.)

P ,180EROEAN, 17 No ve mb.r.

N •• r wij met ze.

kerhe1d u t goed~ bron veroomen bebbe.n , iii bet on.

langa med.gejeeld. in het B~ndel.blad voor P.soe.
roe.a n eo omstreken cmlr~nt de CbQlera te Malang
geheel onwaur.

. ISlechls ""n enkel

chulera·ge· at (een Europ ••• n)

18 ta lIai5ng gewecBt, dtl andf'ren stie-rven aan,
gewone tiekten.
~f-t is o~veraut\foorJdijk, a~rge~ijke leugen8chtige
berlcbte-, dIe onnoo(Fge angHt "ercoruken, in een
dogblad op te nemeo.
(/,,,,,, N ". Ad,'blif,)

.ISOEHA.BA!A, 22 ,Nommber, In Kompong I;.ntian
Wilde ..een C'hlDees, die in fiaanl1et"le moeijelijlr:heden
Zit, ZIJoe 'HOllW o~·erhal - D. o~ te ,, :uchtco osar .1\.18-

lang, maar zij . gehecbt IUD Soerabniju, feri:oos dat ni et.
Orer die wpigering kwaad gew<Jrdeu, DAm hij een
mell, wu!'mede bij anders ge.woon \11;&8 varkenvle6fc h
t-e In'jden en bragt baar uaar.nede ~en wondtJ :lan bet

boofd toe,

•

dag op Maaud8g beeft de penooD 'an QUBst zith Jla
I08ma.kiog v.n twee ijzereo bouten die in bat gomet.

O~e.r dien d~ad ?bthutBt, lie p hij '!fag eu sprong in
de rIfler,. waurln blJ verJween.

~~!dsCta~~~~~~: ;::;~jd;~.:!:!~~~~~er::"~~~~~i;t ~ij;'~~~t'~~

fer W'ij weteu,

zou zijo, ill daar de
mail Zondag morgen reed. vertrokk ... i., blijkboar
oojuist. Ue po.l i.ie boef, aUe maatr.gelen geljom.e.
om dtm onhlugte weder ill banden te krijgell. TeD
zij by 7.·c~ lij eon ..iend goed .cllUil houdt, .. I dit

or

biT v~Tl".'Hik~n i~ of WP !:I'[)" p.'T I"('nmm .. "
I jet gableken~
.

i .............. ...... .... .

mail ook vaD Java uit,;,ebroken

zek.er

gelukke ' , war.t bet 111!! foor eeQ £uropeaao bij~s.'
oblnogelijk zi ob bier te lande op oowet.ige wijze ID
vrijheid to beweg 0, BOlder teretond in bet DOg te
loopen .
_ Zat.urdag om8treeka a uur namidd.uga vermietd
de heer S. iu «i.ng Petjenoogan nit zijne kamer eene
blikkeo Iromm.1 inboudend. I 90 zilveron wun t ,
eeDige r.. mHit'papieren eo een gouden ring.
De Bcbout "an PasBar Bethroe de heer B(.Ild~l·w&tl
dQarmede in kenni • . goateid d O JrIDc~t het huis ,'aD
gellDewd~u .hear en vo~d in eene g,oot onder dtm
paardenotal d. tlOmmel w•• r bet Blot W4S afgebrokeo
eu bet geld was uitg.bold. Het verwoeden da~ de
bediepdo ..n deu beer S. ·do diaf was bl.ek .eer spoe·
.lig jniet to "ijn .' B.~t g.lnkte den beer Bo:deru,an

))J' "welke bij van .gn winderen mo.et v.rdragen. Bij bad
In pluts VAn nail' bui. te gun, begaveo tiel. de
zich in eeu hoek 'aD den diY-an teru,ggetrokksD, ¥lIar
kai-nakant de kolvuol vD cijoe dlioieren I a_r- tJ6lie
bij . deD eeo8D, .oargbileh : na deu andere . rook-te, en
Turka "':': loiroo. die ~oor BeD r~keD muzehnan geIdcb 'folatrekt ' biet bemoeide met't geen er rond m
hem' uotviel. \~tutrJk hij to6r de 8udereo dau 'Ioulij
gaven ward. Dd ecberpe af,cheidi ... g tuaaohen buide
gealaobten in 11urkije i. oor..... k, ~.t bet daar io ga
den gutheer en al l e; aanweligeo zwur bele r.'"'i~eni
zelecb"ppen in den r.gel zoer ongebonden toegaat.
bij ble.. f dUB tot bet .einde, bo..eel mo.ite ', bom cok

ATJEH.
Aan cen J,)or den ~Iilitairen te\·~t. B Civielen Be.
vclhebber te A,tjeh, onder dagteeiceoiog V&:l S dezer,
ingediend rapport omtreot den stand ,an zaken aldaar
"'o rdt uet ,,"olgende ontleen ':
Den 5den dezer ftrriV('erd~ ik bier ter reede en
in den natniddag \'&0 deG ,'olgc'!de n dug nan.. ik bet
Irommando o~er '-an d n Gener"sl - majoor Wigger.
"80 Kerchem iD lege w~lordig h~ i u van .1 de tpr p! aatae
aanwf'zige hoofJ en fub:tlterne officiaren ' en Yun de
civ; e]~ Illl..lbteDliren.

oot~:r~!e,n d:~s'~~e~~ r~:~d:~'~d~6 d:'d~:):'8ft::;:n b:~::
bad gebad van den radj' VRU Pcdir ' en van diena
jQogeten zoon. ten beh·efd1.eid di e niet rooder bet~e~
kenia il!.
Tongkoe Tjibiq Buegies \'8n Sa1ll81C1oga wa9 n-. de
poeB8. eindeiijk ne-af G-rnot. Atjeb doorgega6D, met

~ee:. t·.ti~:~:in~:n·br~:e;i~: ~:

bUDher droefbeid J dan' 8bt'il'Oordde lij . .D1t:t ge re illade
onderda"Uigbeid, dat 18 in zijuen gcest meend.a f~
bandtoleo, door de kitlderC!n nut rtl c btva~rdige I:l~reng
heid op te \'(Jede(l. A Ir b J [jet Zid b daardoor Diet
om den tuic laidell, D'8ar eeo Tnr~ .ecb huillV&der iii
&eD vreemdeling in tijn eigt>D h~ - em .
\VAM d.e feel ~
wyverij l>eeraeht. iii bet huweJijk .1~cb'8 een IOS5e
bandj won en Huil. JeTen in ol,£e~eeIlscbRp ~.n
goederen. 8D de ki.ndl:'rt'D behooren 8tec~ t t Ian do

e.D.· .dam. vanz.ijn rapg. maar bij Tabir-bey verm.sk.

dat hem . daarroor dank geweteu
.. erd, De To ken beieboilwd.n h.m reed. al. een .r·
,aUige en do inlan"sche .bri.tenen !tend. bij t. go.d,

baar ' d~ zorg Yoor de kinder('1) V'l1 daar dRt de Il.~
,ernij .Dog ateed8 f~ltt:''JQk b( sta3t-, cfl'lohron I~ wet-tag

ten !.lob ,de deftiget:e lDu161munen ait den omtrek
de meeste~ in ~f beltohonken toeltaud, met 9rouwe~

om op bU.D.no symratbie ' te rekenenj i.n huun6.,?Ogen
vernecieroe bem bet ,"oorge,alleoone rot sen litallk,

!::ie;:~4

ook by

A!r.

had d

be

Tabir.bey .ao...... Baccbu.f.... t

;::;' d~:' o~e~

Tte d

sr ' eebter verre

J

geilrg~~d.rdQO' ":/e~el::::'':. :":.:'h:<:~::lk~De~

'.0

l'""aD l

ze r dliltbel&innige repllt&\i. an die au..t,cb.ppelijk
oon we.en .. UrfOOr tij nog )liooter aft.or voel." dan
v.r b.nedeD . ben . • tonden, . • nde, dat :hnn dit in 't
v or •• n Turk.
min.t tan kwade w.erdgeduid. ,De. geb ••le led, I er
N..I" U..uoum werd ..owel dcor ha.r ••d... ' Lid
van den koran kaninde... woorden ..orden .. mens •••• ,
doo. bere vri.ndi .. .If.ril •• Petro .. i"" 'an hetg<bourdo
.AII~ ie._ <>en diBlWlr (ea Heeren 'geoorlocfd,
iogelicbt. 'fan .tonde · af.kon AJyBey ~.n .gebe ,l.n·
mlta t met; opeBb_ geaebiede,"
oma""r .by baa' opmelken. n. boagharllgbe,d, .a· r
De . kailllakan, . die dea gebeelsn .vo6d matig ....
m~ • .tij ·bom """gBr bejegende, bet .ij geb....L .~n .. a1
ge~ee~.deelde vraldra. onder den · in.loed fOn den
,areD, ali "AI onder<lanig on oaeLulnDlg Jegena hem
raIll!, die.: hem ·.erd t.egecliend • . ia de hlidrllOhllg~
""been IIIEer dan OOlt h.~ guelacbap .•an L ',ul..,
.. olijkb<Bd, welke . ~om belli. b"""",bte, en gin~ bot. op P'9'! Ie oCeIlen , De ..rak. die II] lD ablte ,,,,,.,,Ie.
. gr~p .00t III t ullplmu ,an .. inn.radereo,
oponl".,!!. &l.b .cbter In de al •• bi. · bob,nd.llng,
~~~.lI6D~: AlMluUab, die ......t. .erre · ' .. D .uieU.. .... ·1 .Olke har~ kinderen onderginge~. Aloeoa I.oed.
11
e
bIJ . •.9 ":,,nen~.D, "'r,d" uitb. uadi g. to.e••.ju".:out, viii . M..w.. .k• e. !~~,ijb&r' ".oe.w
. . . .9..P 4. i.•.. on
. .80
.. b.Uld.i8 .
d. hnw _" parodi., ,he "y met oell h.idin uitVu"J.
Icb.poelen. Zij a1j11>j! .. moed""lll'olooa• . _
IU",mllr
op de wala 'an ,<leD ~looel .
in liog8DwOllldigbei.d van baar .lUan. .vroes de&e1lOW6,
,nae .nelda llOb diep se,.iefd door do belaedigiD!, W1111D88r lIij .. geb..,) beaobrald yond, naa ' do .odell

,0

mo.d.r. Wo _dt hot huw.lijk ol)t"",oden dan rnot or
i. afgos.baft omdat .. do TQpk. c e .m.et cb.ppij Lieh
op Be!) ande:'l'D grondeJag h, eft kUOftBD inricltteo . .'~e !u.rk kan geeD b"lang Btellen in kinderen,
op WI. by ,.,ked ""ch ge.ag beefr. Hij heefe bun
geen familienasm~ 0'" t. dragen
duo o)ltbreekt d.
baod , ~i •. hell ooderling mo'':.t '~rbinden. Dikwijl.
ilItelt h\) I\ch , ecbad.E,!l,~~' dOQr r.ijn~ g\?n~ge~heid ht
UQOlt

an

8cbe~~e'~ aan h~t .e en ,uf and~... kiQ.d ....van g? r!l!ge af
. komat, . dat in nededge . b! trf'kki.flg by hem in dieoet
ge~den_' is. De ger.,Het:! rij?- .' n;et I.e ld~m l d"t IYt:.
~t~blboukji" l)f . pij~~J.NIIger tgoe gUllst wt:et !:s w-i~ .
non',. dIU, dMe door .iijG6 ~B(· berming. Ileada bl10gar
kHat, jf) 't pind IYDU dO\!Mer buwt e-o, tf-D nadeele
l_?n~f" ' ~()~~o. de I?t.fgeDUIlJ wurd r. .van l. ijQ .m.. tlC'h ltt'~

lijke: pOlltle. M.... g. l'urh"b. a~Io11"o hoof. all
ND,olldige .tcbibi>u)<ji;' .~n to.JI'~'1. · baS-onnen, .

~

,cer~m;~~

..... .....

. :< ' '.; .,. lni~DiUta A. F.ICdeB...u~~F. GO~!!l' reBpNti~

I leeft

eb.iat~~n · DnhD(iJ~e~riqiale1'QUVODd ~D

II

.'.D . ~".Ig.toks.elllawe
en..•.. b.ert
....g~
. ..••...illh
on...d.e.'
. . 06.D.. •....•'...a.D...: ... het
.t...en. . . ,b.•M.b
......d.. J.•..· .oe08hataillon
vel.1Jk 'I\~het. GdO
. . 7de. . ba'a.II. IOD'"
B!T. het.• gJ.•. rnl'
rei0• . in . de.
.
tijdelijkmet
•• tllllrte
'an..•.8DGroot.Atjeb,
d. '.bpiteinB
R.
I t' ieveom!flJ'
I"k I ' . . . .hdeB' 1t .•·.£.geI..e~'d .'
i 8..... lang• . ile'utan •. '.
. "
Bngelbard, J. ,an Pnft'elen, ' L.. ~ O. Krac, D. Brakel,' ' .•n~o e .tor U. ngeamo ....1 e bllp-.Ddellng van het
, iIn •.J.,IV moekimaI8 de.be.olking fll.tig, maar in ·T, Bnning, .de. eerate lnitenant J. 'D,l. Vorv.t en de
oplrltiame ID een. weten.ch.ppelijke vergadering.beeft
:,· laa:.to dageu he~ft de bende v.n Tongltoe Tjibi'l
twee.de lniteDante G. H. M: van' Hemert en J.Fran.
..er den. toornopgewekt vaneenige bekende geleerdell,
:!.maga aldaar weder teekenen Ivan le.en . gegeven,
:;.,onderheid io de moekim Koob.
.
.
J: De 'Imam dier . moekim werd ter ver.ntwoording
roopen, wsarom bij·ni.t gerapporteerd had over bet
Ow....n van kwaadwilligen. in zijngebied,maarheeft
"h .oder~. uit de .oeteo gemaaH.
.
.
"Volgone ingewoonen berig.t er, i. Habib Abdoel
.ohman, mot ,er.oheide•.hoofden VaD de XX1I mO....
ll. Daar de XXVI moeklms «rtrokken, en ,,"den
bentenga tegeno'.r on... Z. D. liuie grooteD~e.la
IIftI\en .ijn. .
.
Aan . de' be,olking der IV moekima il la.t gegeven

t

:i

,erb8~~~ng vln den ,!,eg t~1:'8obeD Boeki.t ..~e~()e~.

~z~::f~a v:~:::~:a::~ werk

en
afkoopen, wei k
to mog
'·'Do Imam van Tl'noo:J. heaft den assistent 8eo brief
'ODden, w~arin hij ~ededeelt, dat bij het met de

'wonderge•• bikte

'ooiden gaheel eeD. ia omtreot
aanbiediDg van onderwerping &.n het Nederlsnda.h

.~:~r~::p·o':!:· o.er de. gezondbeidatoeataDd, looponde
': nltimo October, heb ik de eer bierbij iu ar"hrift
1 te biede •. Over bet algemem ia d. toeatand

,t gUDstig ' koorteeD en buikziekten komen veelvnl.

: .oor, w~t. welligt voor eeng.edde.1 moet worden
!g~80bra.8n aan de orr atandigbeid dat 80dert ee nigeu'
I d. Ouat.winden zich weder. bebben dO.D gevoelen.
0 .....rogeeteldbeid ia veel.1 regenachtig; i. de
. . dagen ia de Atjeb rivjer op verscheideue plaat·
IJ

bniten hur

OBfets

getreden,

wat, een

lemmoriog i. voor do COllltollQicatie.

ken, de late 'an het 8.te. de . 2de, .Sd. eD 4de van het
lOde, de 5do 80 7do VOID he~ lioker 18de. de 6do van
het 4de en de laat.tgenoemde vao het. lite bataillon.
Bij de rarni.oeDakompagnie van Benko'eleo, de ' tweede
lui.teoant W . .J. F; J .•.• nBomm~1 . 'an Vloten, van
het 17de bataillon. By .h et .trafdetoohement te Nga .. i,
,,-18 adjudant, de aerate luit_flaut W. .F. BODg., adju.
da.t va. he~ 5de bata.iJlon. :. B~ het .ubai8te?ten kador te Ba.t ana,. detweede IUltoDa.t J . L. MeIjer .ao
het 3do bataillon. Bij bet 2d. gemobilia erde b~tail~
I"ll b"iaan, de kapitein g.. Wetsela.r; van het lole
~ata!lI.n bari.an. Bij b.t · Bd. gemobili.oerdo batail-.
I.D,? bariaan. (MeosterOome1iI), aJ~, adjudant, de eer8t~

IDI:;:s~:fd:GTe~' b~~o~:;~~e~a:dJ;::ntboofd_int.nda.t

der 'miJitaire, adminietratie, de kapitein .il:wartiermees"
ter F. E Muller, van het algemeen, to'8n8 afdeeliDg8~

kleedingmaga.yn ..te Batavia,
Departement der ' Mal-ine
Door den Kommaudant d.rZe.ma~t e~ Chef
.an het Departement der MarlOe In
Nederland •• b·lnd'e 10 .
Benoem~: Tot tweede atuurmaD' bij de gou,erne me:te marl~e. D:.O. Olaua jr., d...r~e door den Mi·

~ e:i 'an

0100180 tar beschiklring vaD de Iodi.che
ge ng geatold.

Sr. DD RPS-B DRill DTD N.
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SAMARANG .
Aa0 g0 k0
0 Soh up e D.
Ned. Bark Ortoliua ge •. Duok. r 'an B,t.,ia.
Ned. Bark Noorzee K.lIsal gf? , Boon van Am.
aterdam.
V e, t r a k ken S e b e pen.
Eng. It. 1\eot.m gez. Moppelt nasr Singapore.
N. I .• t. Banda gez. L lenen uar l\hk •••• r.
N . I. n. Seboe Actio gez. lIadji Mobamet Ariep
nur Banje.rnusing.
VERTROKKEN PASSA fJT)')RS VAN SOBRABAIA.
op den 22atoD November.
Met bet Ned. I.d .•100 D.O. Gou,. Geu . Meijer, kapt.

In.

Besluiten en Benoemingen.

~

Bij tr ouinklijk b,aluit van 18 September 1876 no.
" ia de ambtonaar Mr. S. A. d' Bogelbronuer, I.at·
Jijke ambteD ... r ler b.aebikking voor de burgerlijke
lDet iD Noderlandocb Jndie, met .erlor iD Ned.r·
Id . buiten bell...r van deJ;l laude, op verzol'!k, we

)~:oo:elOl~:8~::~ e!~~:~":~\ '::d:kd~~n:~li::~II~:~
JIVIEL OEPARTEi\lEN'I'.
Beuoemd: Tot .dvocaat eo proclI1'1!ur bij bet boog_.. ,.gta.of vao Nederlaod.ch.lodi., Mr. S. M. A. du
-Illirob.
· 'Beia.st: Met de waaroaming der civiele geneeskun
_:: :e dienet en bet opzigt o,Ter de vaccine in de af-

· ,ling Loomadjang (Prolxtlhgo). de "i.iol geoeeahoer
l.ar J. J. Grooa.
Depa.rten~ent van Oorlog-.
Be.ordard: Tot eersten luitenant-kwarLierlUeoet ..
de wilit.ire administrAtie, de tweede luitenantartiermeeater N. J. "aD den BeLt.

Door den Kommandant vau bot Leger eu Chef
van het Departl'ment van Oorlog in

N , dorland.cb·lndie tijn.
,- Geplaatat Infanterie. Bij bet 2de b.toillm (BanjoG,
, 'oo) de tweedo IlIi'enant E . K. H. A. Hamming.
': .angs uit Nederland aattgekomen al8 gedetacheerd
,.! bet logor hier te land. vcor den tijd .au vijf jaron.
.' hot 7de bataillon ie Samarang. de luiteDant·kolo·
'. J. H . 0 Godin, onlaogo vau ,orlof uit Nederlal d
1'tggekeerd. Bij bet linker 8.to batailioo, de late
tenant H. 0. Yerniera van der Loef, onl.ugs nit
;derlaod aangekomen 11018

bestellld

'iOOl

de dienet

,r te lande. Bij bet lId. batsilioD de eerate Iu;to.• t J . N. Hardeman, onlangs nit Nederlaud nango
IDeo, ala gedotacbeerd bij bot lego. Itier te lande
.,. deu lijd ,a& vijf j.ren.
;'Arlill rie. (Bij 'et persolleel,. 17de kompHg io te
· laljap, de lote lu,tenatt G. ,A.. van Steel. onJ.ngo
NederlaTtd aangekomon, al. gedetacheerd bij het
' :er bier te lande ,oor den tijd V8n 'fijf juen
.o.ergoplaslat: militaire adminiotratie. Bij bet alge: . ·\eD, afdeeHnga kleediogawilgazijo to Bat.,i., de
pitein - kwartiermeester A. 'Vaardenburg, vao het

'·:· ,pit.sl te Welt. fred.., . Bij den r.ad '"n admini.·
'-, .tio \'an bet dOF',t-batoillon t. Me ••tar.Cornelia,

~. ~:::!~81:~!e:l ~t~:b~r!~~j:::S:::<t~~D ~~n:t~~:ir::i~
' .~

het linker Ude b.ta,lIon t.. S. erobaia. de e.r.to
~ tenlDt ~ kwartierme.estel' H. L. Diecke, "all de
.~ dance te Aljeit. BU de inteodance t. Atjcb, de
eede luitenant-kwBrliermeester J. P. de Vil8er.
D dell raad 'on admini.tratie tan h,t lioker lade
"tailloD to Soe ·abaia.
Genee.kuodige dienBt. Bij de genee,kundige dienot
u Sumatra'. Weelku.t an Ood<fhoorighedon, de
i.ieren .vall gezondbeid d r eerBte kla.oo A. J . R.
.,tan en J.. G. Kroon, heiden van de geneeekuDdige
' lDot t. Atjeh . B~ de gen •• skuDdigo die.at te Atj h,
, ; ollieior .. n gozondboid der eer.te kl.o.e A. T.
~ ijDI vao de g.,oee~kundig8 dienat van Sumatra's
· e.tk.at en Onderboorigbeden.
lof.oterie. B j bet 2de bataillon, de majoor D. M.
. J . J . Voigt, .an bet late bat. bui.nn . Bij bet 3do
t. de kapt. J. C. Sebm'dt on W. H Neijs, de eerdo
';~ E. M. Manne en de twe.de luit. J. de Blom en
'. B. G. Carbe.tuo, ... pecti-.lijk VID het lOde bat.
; ·· t. bat .. bari •• D•. 9J-, 4de on ULker lad. bataillo •.
j het .5de batailIon, ala adjudant de e,ra'. Inite.ant
G, H. B . Ela!.wijo, adjudant van bet otraf-det.·
lemeut te N gawi. Bij het 6Je batailIoD, do bl'itoin
Sierk, vau bet I.te bat; bar .a· 0 Bij het '· 7de ba·
ilion '(Dtli), J e e... te I"itenant P. I. G. L. Comte,
n het Ilde b.taillon Bij het Sote batoillon, de
-Irate "luitoDsst J. I. G. Schnit, en de 2de luiteoAot
~. 0. Lamie, beiden van het Hie batsillon. Bij bet
Ie bataillon, de ',pite.in F. A. F. E. E . V.· Word·
ill .. ';80 Eigg. en de 2de luiton"lit ·A . I . Eogelman,
;:- ·speoti.elijk van bet garinaoeulbataillon .va. Groot·
'Ijeb 00. het lbiker )~do . bali!lillon,' Bii.;het llde ba·
:illon, de 2 de luite.an' F . Tunnel, ..n het lote bat,

'~s~:tlu~~:a!:t~i~~~n,;~ ~pi~::"i.h~~nV ~I.:~i:r·
. ',iden van b.t 9de tataillon. By
. , tweed'; luilenant J. R. Joeoba,
· .illon. Bij bet Hde bataiJIoo,
. B. : de Graeft, vaD het' 8dS
,'jdeliataiUon, de kapitein J.G.

het 18de bal&;lion
,aD bet lOde b.·
de majoor G. 0.
balaillon. Bij . bet
H.L. von . Lub·
.. .. ..;. ~an de garnizoenskompagnie t.e Be1J'koeleo.
.. ;y. b~t · d.pOtbataillon te Me..tefOorneli., de ••pitein
' . J. ~.ijff, de eerste luitenallts J. B. . H. A .•••
· 10 Jlca, he . en S . . J. Co<biua, d. tweejle luileDaote
F : Blaauw, B 'Gordenon de Goubeville, :. H . F.

':.r.

"'~~~~i:,e ;::~~t~:v~~' !;, ~~~. ::~Gr;~~~:: .~~

\ 'ld.. Ii.ker '12de. late, . 2de. '!.de . e.u linker 12de
;- ,taiUoo. Bij hot garniaoenabataill!!n 'an . -.lliouw · ~D
.: .,Ddor~oorigebed.n· (detacbement Deli); ' de tweeole
, ":ten."t S. ~, ,.a n Bijle••lt, ·, ••u. bel .pI, IOden

: ~t!~0~e~8 J::'~,":' ,!ij :n~:o:::e

Franl'6n, nasr MaCG8IJar en de Molukken , de heereo
Waagen eo familie, Guijkee en fa mili e, Ven, Jen~,
mot echtgenoote, Huiaiogh, met t r.htgenoote, Siller,

met eobtgonoote, IIijf.ogel, Huokmaker, met eohtgenoot, Bar, fan Stolt, Renuooij, met echtgenoote, van
Oldenborg' ,n faruilie, Luijtjeo, Oouperna, Faubel,
Rozenraad. Iilet echtgenoot, llarkeij eo familie.

De Spil'itislcn

\'001'

de llceltl.bank.

IDdieu d. onge'ukkige olachtoffe.. der hokaenpr •.
cesseD, de epirititl~eD 'an weieer, die n og slechta een
eeuw gtlleden verb rand of 'tlf.lronken we rJe n. tegen.
'llfoordig 1~E'fdeDJ ~oud6n Z6 in Amerika, in EQgQ~ aDd

en elden goud ,erdi ... nen in pl.ats

fMH

elagen.

D"

WOfen.llrB dar nie'.lwer" tijdoo, di e gebrnik malum van
de behoefte alln opwloding, welke bODderden gevoelen
en een beroep doan op de w~1 ooDigl. iD~ fulgAire ~~c:-~
Hefde voor al wat geheimr;iDoig en onverktllarbD8r ill
eD de 1ienuwen 8chokt, weten een groote !Icbaar van
geloovigen tot zich te trdkken door wOlldera to fer-

ricbteD, en hen, die in de &warte kUD!t gelooven, met
de oDstofft!llijke, (I::ltastbare wereld der gee.ten in aan.
raking te broDgen. Er zijo overal in de wereld loear
,de menBcheo di J t.ec t' Ipoedig overtuigd worden,
n::bier dUell "meo gelooveD, en die "saueer ze :laken
zien dia dwar8 in strijd r.ijn met de en-aring. eO wetBDeobap en bet gezond \'erJtaod der menscbheid J en
die e,en good door bedrog al" door 01 1.icbtbare gees.
Leo kunnen tot 8tand wvrJen g~br8cht, "crkiozen in
den gebeimrinnig6D geest to gevoeleD .
epiritiaten
KUDnen eteed. eon groote schaar getu:gen voortbren.~en ten b.HVii?:A fit" rl~ w"",.h .. in "flU' f~ ~ t ... ,., •••... 1\. " .....
J

n"

HeL eellige, wat die getui~en oehter
er een leker •• ntal pereonen zijn,
die meenen d.t Iii onveddaarbare verschijningen gezien
,erkondigen.

bewij~enJ il!J dBt

bobbeD .n o..erkla.rbare geluiden geb""rd hebben.
Docb d"t do geilligoni. ..ngaaude feilen. ,ol.trekt do
tbeotie niet bewijot, dot dele on,erklaarbare .. ken te dan.
ken lijn lao de geeeteo; lien de geloofigo spiritieten
.ol.trekt niet iD.
Op hot oogenblok trekkdu d. Ipiritioteo weder bij.
.ooder de und.c.t iu Engel.nd. De B,itaob A.ao.
ei,· iOD, het bek.ode gooootocbDp tot b.acbermiDg der
...elonaeh.p, houdt dit js>!' zijn jaarliikache .ergadering

w Glasgow,

Hen ..Dt.l d~r

,oornaamekJ apiritisten

poogde bij dele gel.seDhoid het apiritieme al. eon 800rt
van w~t~n8ob.p te doen b~b.udDleD. Zg waren niet
rocbtotreek. voor hUD doo! uitsokomeo, dooh hddon
de boepreking verzocbt vaD eSDige vdtBcbijo8elen die
J

bij abnormaJe geelte8to~8t&QdcD ,uorkomen."
Een groote ra ~ka wuoJerea w"rd nu verbaaLd dlJor

ellkule geloovigen, on pruf.

Bn~~tt

deed t'8nige be.

langwekkende m.dedeotingeD . b.tre(f.nde wonderen,
wolke hij ooder lert.b. kind.rou bad tieo gobeuron
eo welke bij zeer ruerkwaardig vODd •• boon bij ze
Diet
het apiritiome toeoobr""f. . Hij bad een aantel
kiodareu ttl We8~me.th in een r~.tige aamar vereer:igd,
.. aar geon g.!uid bun aanda.bt afU'uk. Eij had z.
laDg op &en klein voonrerp l.teo .tareD, e J ontdekte
da," eenige ai-odoreD io een loor.t fan dNom.erigeD
Ioe.talid garaaktoD. ZY .,geloofden 'nu .'Ie. en legdeo
de vorwonderlijkate ••rkl;'~iDg.u af; b. " dat de lafel
een berg, .en aloe! eon po~y, eo eOD otreop krijt op
deo gtoDd eeu ollo,erkom8lijke. binderpaal was. I ..
lerland, merkt de Saturday·lW,iew ... deugaud op, io het
fermogcD om de meotlt buitenaporige beweriogen te- gelouveo, w.lIieht meer out .. ikkeld dan ~Ider• . Het oenigo,
, .... wat wg .eeil d.r~l>lijk. pr. _fooming op d..... u"'oo
,a.. junge ki ..doren kllonon ...ggeo ia, d&t ·wjj baar &fOIl
.teed ala. ge.aUlgk·Do.meo; ·eigenlijk dt~kt het woord
,.~tiaee~<' o~ me~~~ ai' 8roud ,aa. I.&llk een I~ff,:,
d-t bet · ~..te .aiL tn:lien .'~ulke : pNlOtilemingen op
onacbnldiga _ ...OIe · kind.reIj worden aaugehaald ala
wo_happeljb ' beWij&eD, . dan maken wij . ona stork
wetenioheppelij,k,te bewijsen, dat Bood IUpjo OU DOg

aB"

I.a,,;::.

· TE[EGRAMMEN~·
Batavia dd. haden.·

terwijl ze tevena oieuwG pop"lariteit geBohonken beeft
aan geee~on80hrift en ·taC.ldan
H t··
Ie d'
tel "
" . .' .e~.e ge.ng~ .e~en
gen ZU;kd ob~.eete.mde beapreklng •• n het aplrl!tame
hobben"ls begrupelgk genoog .eD dnnkt 0118 zeer juiot.
Z. 8eeft een ,.eker weten.o~.ppelijk· ww . un de
zwarte kuuat der moderne wiohlaara eo geeetenzieDera
.0 goeft geen eukeleli .. urborg of eeni e .ekerbeid,
- d t't
.,
.8
.
:~. LOOI proofen .m~n gonomen worden onder
. evoorwaarcle~ ,. welke led.re wetenaobappolijko onderzoeker onontbe.rlijk moet achlen. Hetge.n, duokt
OL8_, _ iade,
most trefFeu in &1 die ' proeven van . 8plrj~

A iNGEKOMEN:. bet' .'. Nederlona.'dh KODing der Nederlam!e~ .ao Ni~uwediop .

Aangeslagen V enduti~D.
~.tmodag 26lS'~.ember. ExeQuti6 te~ H~ize vaD
Raden' adipatie pandjie 80ro Ke.oemo van roerende
,oederen duor dou deuwaarder " an der Wa.ll.

ADVERTENTIEN.

,iaten, ~~ dot .~ ~ooit ge~.c". len op een ruilerlijke
op_~o. wIJle., ,gellJk. ee~, .~er19ke, proef. 'an een ratuDrkuodlge, : ~.ar , ~at.1 die" vOl>rzorgen ~ enome~ wilrden!
welke gooobelsa.. ono.tbeerlijk aohten. Ze word.D
gednan in het dnieter of.enkel vopr· geloo.igeD, of u.

(V ·o

bet

r

Lan d.)

het· bandel.hnl. van do firma PARB1RA en Co.

I<;

8 I • k <>( ·de?e.age daaro.er van af Zoodog don
26 deBet ge~lC')ten zal zijn .
De Hoofd Ingenieur 2. kla.6.,
Eerataanwezend Ingcnienr}
2086
J. MO.ET,

een: b'p,alde . pl~at., w.ar ·de maatregeie.ll vootafk~n..
ne1J gen.~men z~.. De stemmen der geeeten ,erhaleu

· ga~~ten komt nooit een .woord . <!at geringate waard.

Vaor het Land.

Op Zalerdag den 2 Decembel' 1S'W,
des l'oormiddags - ten negen - ure, zal door den Ee-rst:aaDwezend.lugenirur der BUl·gerlijlte. Openbsra ~rer."
ken te SBmnrang annbeataed worden het werk :
.Ret bOUWcD vaD tHm Beg.aot swoning me~
pa.obban on het heral,nen der beBlnnde pen
uoppo ~e a a 1 a t I g aj maximum aann e DliD ~S(lm
.l'M83S.- .
Bij Uli.lnkking unmiddelijk da~rna de le.ering '''1J
du ·,oor dit werk benoodigde in's land !'! foorraad ant
hekende mate-fialaf'.
Beetek en y" orwlarden !iggeu op bet Kan tO('ll' vall
d~~ Waterstant. ter ii:1.8ge, alwasr rMdpl' a. lIa inlich.
tingen t er 7.,ke to bekomen zijo .

.

De Hoofd·lngcni enr 2e ktasae '
Eerst&u,nwer.end Ing 6liis 1l1'.
J. P. F. MORT.

2078

Pnblieke Verkoop.
OJ) Maandag 27 iVvnembel' a. s.,
deB morg"llS ten tieD ure,

in bet

J ~I·

Veudnlocaa.1

We ••· en Boedelk.mer dlhier, van het , tukje LAND.
bcbouwd met een halfB~e6nen en balfplauken Huhs me1
pannen gedek.t en ~ijgebouwen. ~elege n bni ten Se rna.
rang

&all

de

\Vestz~lde vau den

w e~ D :t ~r

!i ~ t ZKl;; .

STRA.ND, WIJK I,a A., PERCEEL 110. GO, , t•• od.
ten namo vao J. P. PKR8IJN.
2075
Mr. SLOl>T VAN HAGI>:NSDO P IJ<] .

Nienwe nitgave,
fan de

~Iax

Havelaar.

Deze u i t g a "e i6 dOQr den auteu r \'e r tll~errl e rd
met. een l ' a I van aanteek.enin';;D en oph l~ lrl e riD geu

! a.

n·
(B9)

G. C. 1'. VAN DORP en Cu.

Turksche

Bad- I-Ianddoek e n,
bijzo nder groote en Ie qUllliteit, bij z ~ s sl ltk~ ve l'
krijgban.r bij

(391)

G. 0 T, VAi~ DORP

Co .

e ll

GOEDKOOPE A<iNBIKDING.

De Aarde en hare volken.

vau of 1865 tot en met 18'7 -4 10 d•• len ill

I 100

prachtband . me t .. e~gulde titel a te zu. mtlll r OQI"

G. C. 1'. VAN DOllP eo Co .

2166

fJi",rC~' . ~l'f.D

\H'~ ~~Q gl,; l:id\ t;;.u ol.al c LJ , ~ . D n~ (loor mHinei vall lo UU
h"ndan doen, en dit bewije was voor het oogenb'ik
overtuigend. Dp. Daveriportd verdwenen. Wanneer men

tooh tweo peroonen bet zelfde wonder tiet verrichton
en de een beweert, d.t geesten het doen, terwijl de
Ander bewijot, do~ bij het met .iji! eigeo handen doet,
dao moet meu op atraffe .ati bo.cbou .. d te wordeD
als yolkomen uDDoozel, wei gelooven, dat in beida
gevaileD de.elfole oor •••k de,eltae ge.olgen ho.ft·
Een redeJijke, v~lkumeD natuurlijke verklariog moat
tocb verkol.tm worddD baveo du gttbeimzinnige wannoer .aogdtoond ""vrJt, dat de lU81chsnkomet der
geeaton gebool o.erb..dig i., en een goocbelaar bet
.. el a!leeu Bf kar .
Tocb beeft de beocbaming dor Davenpo.ts .Iecbla
lijdelijk gebolfen . Meo .ergat de Ie., e~ dd mo.rder·
h.id der · spiritilteu bl.d ongeneeeelijk. Of.cbooll op
tsI vao pla.tlen (ev..nalo Ie Arohem door deu. heer
Cattie gedaan werd) o,erluigend beW.zeD werd, dat d.
zoogenaamlle madia dar apiritisten bedriagers waren eo

0

; Wor:tD o~·!~:u~ g~:8~:::lIe!"!a~0~~n b~tuit::evko:~

g•• uonlyk onzin en a"brijven onbeleekenende mededet-1lDgeo met feel ta .Houten. Van de beroeoldste

bet-t·to, en vln .lIe. "at. mep. ziet ia bet miDBteDs
even gemakk l"k . b. II
h .t
la
d
k
e U tlO r~ en"" op e gevao. 'aD e
noate.n van .eo haodigengooohelur Wij .ijn or .an
overtUlgd, dat de klnderen van Weatmeath volkomen
zood.n Ie o.ertnigon zijn, dat Bamberg we.eniijk in
zijo hoed ee. paDnekoek b.kt.
D. hernieu .. de opwinding in Bogeland belrd'.Dde
de apiritieten is ro . . ral 4augewqkkerJ dOiJf de nOHderen, welke zekere • prof.lfor" Slade te I,ooden
verriobt.
Eveoala de D.venport Brothers komt de.. b(ug'
leerllai' in bet spiritil!lD6 . 'aD AmSlik8 J en . hij i, er
•• eue.oo in gealaagd door de Iicbtgeloovigbeid .au
ve!o Engel.cben goede laken t. make. . Onder 'IIet
get'8telij~ toezicht van de gebroedera P"Bopor.t ge·
bdurden wODder~D ~oQder eindo. wel.e met I?Dtt.~g en
be,ende neell de lichtgeloovigen verrukten, die iu
plaats · vaD Ie &eggs.o : • ik b : n een dWMaa, en ik Jut
mijn •• Ildacbt aftrekken, en gobruik myn vermogena
ow op te mar keD niet goad", bet verkiealijk acbtten
op geooimtianigll wijze te verklaren, dat 7.e onbeken de macbteu, d.t ze rreomde geesten Ban bet
werk hadden ge,ien. Ber wij verhalen wat prof.
Slade yt:!fricht eu wat bem il wedery~reu, willenwede
lotgeuloUso der Da"clIporb Dog even in herinoeriog breugen. Ze dOdn loch beter begrijpen wat
nu in .Engelnd geechiodt.. ODd.. tOezicht der Da·
veoporto . zag men de onbegrijpelijke knneten geocbi.·
deD; meo8cben werden uatgebooden, op gBheimziooige
wijze weder lC8jttmaaktj een onverwacht gelnid ,.n
kliuk e nde ('ymb&len ,er.n vikte de toeho,rdeflJ, die
,' oorwerpen. zagen drg~en in de lucht, de wetteD der
'f. wdartekraoht geachorat z$ge-n, ~n getroffen, lelfs ge ·
voeiig getroff:n werden op hoofd, rug 00 lumen door
oDzicbbJore voo:-werpen. Zeer handig werden a1 deze
goochelkuQ8ten verricllt, en alii goochelaars louden de
gebroeder. Daveoport niet onbekend lijU gebleven, doch
zij 8p8culeerden op de ontinnige behoefte aan opwinding, op de ki.nderachtige lichtgelooYigheid van vele
litlden, ~n rt'rklaarden, dat ze niet goocha1den J mftar
oDder den iovloed va. gee.ten haodeldeD.
De b.werude Eng.loehe acteur lrving, die ledert
yooratelliogen g·a f in een IIh,d in de pro,incie, waar
<'e Davenports bu. .Iachlofr.ro miale,dden, bosluot
ieder moo8cb , d.t tot e ljDig nadonken in ItaQt jp! te
ov" .. tuigeo, dat de Da.enports bedriegers waren. Met
be!m lp \' 30 de heeren ~laecabe en Pay, rerricbtte
bij a1 de spiritietieebe wondereo der D.avenporteJ allee

.io~iil';,j.jp"

Rood ei',virvloeCcal'ton.
. wederom yoorhan(~en bij

.,to

(8.

G.

c. T. VAN DORt'

C".

I) lI

.Pet·,-;

School-Atlas
,AN

aU e de aleo der Aarde in p-racutband , U10 L 26 k a ... ('00.
t e n eo aardrijhkundig'e bandleiding "oo r sl ec hta j ' 5
(1802)
G. C. T VAN DORP &. 00

J

selfde dadeu vorrichlte.b, welke ze dOD geaaten loeichrevou, bleef bet vertrollw8D · der geJooiigen oogeBcbokt.

Meu · bedBobt

~n

weder booze geeeten, welkeop

.ncode ·"gze bet arma brave mtdium misleid - b8dde~
~D hem op ec)o Ic.bandelijke
"ij1l0 oferfeed baddl...L1

OlD oDn.odi" bedrog uit to oofeDen. Niot het medium
waa acb~ldig, docb de bOoze 'g.o.t, welke bem ,orleid
bad ,
Er waraD &elf. ~elu .. gelooyigeu die ,au dlJ uoeren
Mace.be, Day e. Iuing •• ideD, 'dat ••• olltrekt Die~
bewezen j dat de Da,eLporte geeD media war"n. 10 t~

geud.eJ; lij be ....n enkel, dot ... zel.e zeer begaafde
media waren, die o~ moode wijze nit geldbejag

Dames-Necessaires:
~f

(751)

Welenscbappelijke Blaadjes
onder Redactie

1)'.

-"- -

V8.U

F. C. \\TINKLER

G~en tak Y8D ·i ndustrlf!, g eeD
jfJ ' in dit werk vergeten.

P.en alphabetieche lijat

1HS8U

voedLagslllidd el
Let 30eken

D8 Qr

iet.ii

gemaldreiijk.
f 6.SuiteD Samafang met- ..erhoogiog vall porr
[a86] "
G. 0 . T. VA..1'i DORP .$ Co.

SERVAAS DEBRUIN,
I' oll ed;ge LeerCUBUS ,)to zo niler onderwij,er 'n itsi ll itend doo.' eigen oefening gemak kelijk en sp oedig te leerea ,chrijwll en 'preken

De Enarel!lehe taal.
De Frall!lehe taal.

Utr-·

Teder~ cursUiS,

w,!Juderoo te· ,erraebten:

-

00.

00

- - - ' - ' - ' --'- '

Populai,o

borgoD, dot oeu gebeim.u.nige maoht hon in Btut ateldo
WanD';'r lied.n mot zulk eeu dwaze rerklaring ge·
noegeo nemeD, .ijn. aii ,oor een redelyk b~toog, . on
0" rtniging llOluu.;ijII; .olkomen on,"'baar.
I'e me~~i.lige toieehtoklliilg . vaD prof. Slad.,
,our ~e LoiId ....eebe reobUWlk. iaeen b.Jangwekhnd
v.F,lg 01' d'. : guohi8.tonil dot (la~eopor"',

30. on r 15.G. C. 1'. VAN DORI'

. -~~~

be\'at l 8 hri e: ~eu ,

G C. T VAN DORP

I:

all

-~- . -~ - -~ -~--,-

Gr 0 0 t eO H U B B

Papie.·· en Geldtl'ommeh.

1828

tl .. C. T . VAN DOBP en Co

V'""handen bii
:~ . C. T. VAN DORP-

.Ii

Cu.,

Prllchtige Tooneelktj.kers,
1662

Go

FIJNEG1A.ZEN
inltell.m van 6 !On 7doJijn met' en sonder , klta'en
.n Vingerglasen,poroelei1!en' Betae~ie.en.
(1869)
.
SOBS1IUNen 00.

Depot van JavasoheRaflinade,
.OOrG:ST 187~.:

'"

· !

Sama
2085

der trom.,
BOHBMAN .n 00.

.'.

ESQUISEHAVANA
.SIGAREN.
inkistje8 .an 25, 50 .n 100 .tnks.
P aBO n tv' 8. n gen.
1787

t'

SOESMAN en Co.

VOO!'

"erkrijgbaar oud belegen prima Kwaliteit Kolllj, in
••kken van 10 en 25 katje..
.
18SS

EchtJapansche Soija,
6

1716

kr~ikenJ

I'IO TIANG GOAN.

bij

80ESMAN & 00.

Binnenkort verwacht:

209~

Suikerwerk,

,

Gt!ziigvoerder,'S'cbip 1I0~ptain' Dau w •

~.....

'fIIIIIIIF .
2092

Marsepaine Harten

K
2082

A

S,

i n dub bel e k i • t • n, ontvangen per II Stad Amsterdam.,
G. A. WERMUTH.

In Commissie ontvangen:
Een Mylol'd van Racine, ell
Een Vis 11 Vis van Hermans.
G. A. WERllfUTH.

2083

--Fockinks Likeuren,---~outmans

Zoet en Bilter,--

Oreme de Oacao,
dito de The,
dito de Rose,
Cberry Brandij,
OhartrenBe,
Fleur d'Orange,
Gnlde Water,

Pistaches Surprises,
wasronder:
Oostumel!l,

per .8tad Amsterdam."
2061

t. verkrijgen

10.-.
AflJemeril van 100 loten genieten 2% rabat.
2079
SOESMAN .n Co.

j

R. Meijer.
Ruim voorzien van:

B. KARTHAUS en 00.

BAZAR.
Verguldeen Bronzen
Kroonlampen

HanglampeD t w8afonder prachtige met groote kap.
p8n',- Tafellampen wit porcelain en met BroDzpn
Be ,lden,- Ecbt Stobwas.er Lampenkous.
2011
B. KARTBAUd on Ou.
r'ill

BAZAR.
A~jeh - Medailles

m.t Lint,- Atjeh Geapen,- Order Krni.en.
2012
B. KARTHAUS on Co.

BAZAR.
Zwaal' vuzilve7·de. Lepels en YorKel/.
met en zonder MesseD.

ZHvermodel Koffie en Tbee~e'rYie8~n' met_ en 'Bonder
Bouilloir. -, Prachtig pIeet,;n Pre.enteerbladeD, keurig. Olie en Azijn en· ZUllrzetje., ~ div.r. 'Pleet.. erk,~ Proch ige Albums. mot galvanopla.tique ban·
den, - .Zilver Oxide Heeren Borologiek.tting.n,-

-

~::::-~=r~~C:n:e:er::" ,;&~e~:~-~ ~::~::~U:be:'

Spo<>rwegmandjo., - Zoersolide Leeren . Wate'1'ro.f
Koffe.. in aIle grootten, - . JapanBcb. geelhonten
Koffers t Dameakoffe19,-: Fijne 'l'oilets~epeD, Haar.oHe
van Dimaroon (g 0 8 d k 0 0 p). - Bloempotton op
Sehotel g~hloemd en B!alluw.JopanBeh.
20lO
B. KARl'BAUSoo Cu.

1925

werkt

HWr...,.ker.

tegen billijke
(1)

prijleIl.

ill de S'ad,
bestaat gelegenbeid tot kost en inwoning
paar jongolui.
Ru:me gelegenheid VOar stalling 'Tan p88rJen en
wageDB.

Adre.; leUer. A. H. W.

VOu:r

St. NICO LAAS-CAnEA UX.
2033

J. H. Schmidt..

HET &TOOllSOIHP

.EG~~d;'T~fei;ij~:g

geschikt

merk St.
I

~JARGUERITE & BERGAssE.

Ta verkrijgen per vat t'n per dOZijD. ,ne.'SBChen.
12 fle ••chen ............ f S. - eD.I 9.------

I

Adres aan bet depot bij A. JAUSSAUD, franscb.
Ilroodbllkkorij on b J
1829
lWZIERE.
.. -.-------

KONING \VILLE)I III.
G ...gvoerder ZUIJD~HODDT,
vertrekt den 27 de7.er des morgens 8 nur 118ar Bau
tavis,
De Agenlell.

2093

onder guarantie
een Rok
f50.---

VAN MANILLA
DIRECT ONTV ANGEN:
Ie QUALITEIT

CORTADOS-PUNTJES eo LONDRE:>.

STAD AMSTERDAM.

GOI31DKOOP

bij kisten van 10000-500-~OO.
l~Bl

EUZIERE.

KOUlmandant BOON,
.
zsl vermoedelijk in de E gB,'3/EE HELl"rr van .Decemb~l' VBn Batsvj" \'ill Marseille nQSt Nederland 'fe,l'-

lrekken.

ALLES LAATSTE MODE.

Voor vracbt en passage ge1ieve men ,.ich te wen·
den tot
de ,Agenteu,

1990

Modemagazijn~

2028

J. H. SCHMIDT.

Met het inkoope.n van:
Par~jsche Artikelen,

1909

Heeren Modemagazijn. Hqlloway's Medicijnen
n.

HQLLOWA.Y·S

SOHMIDT..

PILLEH EN, ZALF. - - Gevaarlijke Dlar-

rbee..~ De oor... kend.,e. ·verzwakkende ·.iek'" zoo
vereoblliend, en de wijze harer' aanvallen zoo ver~~
derlijk .~nde, g•••n· eon voldoande "c {en v.n .bot belangrijk ....ntal harer slagtoW.r.. Onder Holloway's
behandoling, ·81 is de ""r.... k de... r .iekte in doi.ter'j_n, .Fantaaie . Manehet Knoopen, Hoeden, J<'ourniniB gelinld ~alde uitslag. o.on gunstig .ijn, hetzij
turon en Borduursel voor Oiviol .n Militaire A mb
de maag, de I.ver of kleinere iogewand.n de .etel
rtenare~1 _enz., enz.
van de ziekte is, want zijne pinen ,IIlet orrJeel
Bike be.telling wordt billijk
aceuraat uitgevoerd.
ingenomoD, en .yn .ali gDad 0P de .ijden der on19W
derbuik ing.wreven, beteugelan de !welling der
bloedvaten en regalen' "ietiere verkeerde werking,
, .waaruit die ook' Olltataat.· Beide middelen' werken
regtatteek.. tot herst.llingvan b..tc jni.te · ••• nwigt
_ben geToeligheidenprikke~baarbeid, si.ke!ijke.en
1:~~1~.~
, '~._
.. Jrij ... . !-O'!~~!_~_L .~~_~"'-- gesonde afs.heiding. natunrlij~e .n bnitenspori~ 10Bing.
cDoosjea . Pillell nnf 1. f 3. en f o. potj<l8Zalr
t
. . .... Buiteil~ ell . bi
YU f 1. f II. 8nfo~
Ob:eribmiW •. \1ALISTANS &; C... TagaIA. J;.~
j
'der VOORT, Pekalongan W. B~ HANA,Solu ARNOLI)
te. bekomen .bij
On£o_en.OORNABS.JPatten
J. D. SLIER,.M8a:
1487
Mo .. NE,lLL en (0.
VOorzien vQu ' Lakenl, 'Zwnt en BJaauw~ Casemieren.t Tricots~ 'Linnen '001' Pantalone, -:E'ijne Hamden,
Boomen, Zgde en Vii -d'lJoBse Handscboenen, Regen-

en

Ve rk .. ijg baa r:

I, "VV'J:J,N

invaten

rmen

FILTEHD(JEK,

Z. M. KAAS in' blaas.
(1367)

SOESMAN ell Cu.

J. DAENDELS en 00.
Batavia, 8amarang. Soerubaja,

Neemt aile bestcllingell nan tegen zeer billijke
prijzell.

J.

Me. NEILL en Co.

-~-----"'--,--,- " --.-~"'-.- . ,'-

CIGAREN,

Levert:
Het fijnste Zwart, CASIMIEH.

Heeren

bureau dezer Oouront.

Ned, Ind. Stv. Mij.

ONTVANGEN:

Een groot factuursolide en degel~ik
Speelgoed, allen
VOOI'
St. Nicolaas geschenken.

MYLORD.

A.lsIllede:

Ooopkleederen en Kinder-c.ostumes.

Chinet'8che A rr.ikeJen

1 oHet Spie~el •.
Odeurs en ZeepeD. "an PI V ER, Panij ,"",

zee .. geacbikt

Bazar.

van

Compleele Bl'uidstoileuen, . _
Bal-, (lcis-, Gekleede- en WandelCostumes.

20~8

VOORHANDEN:
J.lfodeartlkelen, DamesnoulJeaute'es
en Surprises,

G. A. WERMUTH.

A. G R ii N 8 E UG.

Modewarer.
Galanterien.
Gaud· en Zilverwerkon.
Glas-, O:istal· en PorceleiI.l.w~rken.
('n

J,EVEREN EN OPMAKlIN

Bij eene Europeesche Familie

GOl1d- en Zilverwcrken.

'T'oko PliJnaer.

G. A. WERMUTH.

".I'

lIfodemagaz/jn en G'alanteriiin

Een gebl'llikte zeer solide en mime

•

LOTEN

beveelt zich voortdureml nan voor het

Bataviasche Schonwbnrg,

St. Nicolaas!

-- Bloemkool Op Water,per "Stud Amsterdam.'
2060

J. J. VAN RUIJVEN.

1978

J. J. VAN HUIJVEN.

Jspa:bscbe'

Bloedaandoeningen,bleek'fui:h!, huido~tst"kjnlfen.
.~T.: II, ........... - Batalli<J,YAftDORP ITC••
, HoofddepotM: i d den - J a v 8 :
218 .
DEGROOT KOLltl" en 00.,
Sa"",rang

Borstplaten.

2071

~~~~~~J~>

1890

Citroen.
SaD'r'aan.
Choeolaad,
Koffij,
I
Versc.hc LTnevellen met deviesen.

.. _". J. J. V AN RUIJ.VEN.

Waaiers, enz.

A

.au d.

YIE RHOU DE NDE l:.2iN:tuE

\' .m ill e.

Kind.rboofdon,

van Weduwe HEINEKEN en ZOOD,

tu"gul1n~

J. J. VAN RUIJVEl'o'.

1792

Suikergoed.

J'fIeD8cbenboofden,

2081

It

en

H~e8tenkoppen,

Pnike Znetemelksche en Komijne

't;/ahtf_ ,SPYlt"t''''lrrillg;_- blrl'kzut'lll.

:;~'lt~I:~'1! w~;~;::~~~~b~J~~ f.:~~~g;.n ;: wdke

St. Nicolaas gebak.

en

2088

Ulillsl"

Dagcltiks

~lntsen

\~Ttjn-Koelel's.

is tlf'l V()(k.OUJ.·II~lf' .. II
_\:a."- ~.~n.'Ii" a~~I~etlaUIf'Il

Verscb e Bot e r 1e t t e r s

Vrijel"S en Vrijsters.

AzijnsteUen,

"ftH HRIF.' ft;INJ.S!'OH-Tl!;"Ij)

81f11"!.II;!,,,h,· ",hJ' kllillbp,"f,lIilllt!:P:U;

;~~~,~:~I,!lw~~.:~,~s,~U;~~I'I!~~~~~~-:'~'~e 1~~,~'~~!~i~:.I~$~~,I,~k :;,~

J. J. VAN RUlJlE.N._

SI.Nicolaa'\feesl !

Oo:rnfoor~jes,

I(fI~f..

,_APTh!

r odjongsche Bankethakkcl'ij

GROO'l'"

'I'hee- en Koff~j-Rerviesen.
Tbeebladen,
Brood=anden.

G .... IIR'N~und., ,"" ........ rl.... .

~'ol·dl.lldClI.IHlOI'lS\'(H'lI,.i.i\'(.,1I1 ELI 1\:; II I;

IIlullIinalie en l\luziek.

VOORHANDHN:

20~3

"tl.,..... If~~'f!!~~ ii....... d".".,.... ';".":',...""

.'

II" BHlEIJUBIJELll kl·'ldl~h{'J'st.'lIetld

5 en 6 December,

0" nd.rgefo~kendeve1Z'iekt b.i.~fJ .1·
10 BES'rELLINGEN op 5· en 6
doen afhalen..J. J. VAN BUlJVIlN.

Gebr. STORCK.

NEILl:. en Co.

St.Nicolaasfe ~st!

Bodjoogsche Baokelbilkkerij.
D~cember le-

Me

l~ Eens ·Hollandsche .Dame,

J. J. VAN ·RUlJVEl'.

IMPORTHANDEL

Prachtigste Ecbt Berlijnzilveren

Agenton:

Wed u w e, ran goeden, ht;lifie, we-nscbt ~iC'1 m.~t_ bet
opzieht over eene !,lulshouding. bp!sst te zion.
Offertenworden frDnco in"owacbt onder Jetter. M
bureau van dit· bl.d.
2077
------- .. --------~

Cigaren foet· .Odeur,

ANDREAS en DE LA. CROIX.

Helost ex Friesland:

'THOMAS 'WILLIAMS,

2076

J. J. VAN BUlJVEl'.

2089

. Ee:la~:i:k!:dt::~~~~:~edG;net;:lal~,..'1~1":14

geadreilseerd II!IB Ondergeteekende.
lbankbilletva~.10 gulden.'
.' ....•.. . . . .
las""ranti~ polis.oor een Chronom.ter.
Bene v e n's :
Eenige andere dooumeJl~~~
De eerlijke' vinder kan op eeDe, belooning reke~en.

gewichl.

per

."-e-"'Qve:",:.· "GOUDEz.l'~daUle,enp~en>ioo~ i,~ttlQO fro

.....

' 2 I!rie••n

J. J. VAN.BUJJVE

:Elen factum gegalvaniseerd ijzeren dakbedekking van 6, 7 en 8 yoet.
Een . idem Plaatijzel' van 6 X 3 bij
verschillende dikte.
2014

.',f

f l.~het lot.
op5 en6 Deceillbel', bij

2090

huiselijk gebruik

bij BOESMAN & 00.

ill kruiken en in mandjeB van

:71-a...........

. .'. ',. '.'

~"I:r~rd:l~t!;~~'ver:::J. te~ugbe.orging
1789

Lo~~ij., .S~~r~1JIJ,ia

'·.· · . .

~gi~O:~~B:'~~~~~."~.T:

It. Cu.

V.6N DOlU'·en ·00. B. L. DB LYON 911 GODMAN
. (7,4.)

bel.. t .icb
,
E. ELSBAOH.
M!a~e~:i~alesberbe8 Pilrijs. Correspond;:!ie in, de

-·~-·· Ti~i-K.oOP:"- ·

EenG<llloway-

~toomketeJ .

van zestig -paardenkraeht, geheel compleet, -lang 32
Voe,t, diameter 8 . foet, 'in t!ee -stukken, met handvop
ding p~np', st-o,o~meter, ens.

(132'1)

T. beVl'Bgen bij
•
Me. NBILL & Co.

JJDjjy

'" TJitde r.briek

un de Heeren H.

~O. ;1iOBINSON.I; Go. London;
'en

~

a.;g

nien'WeStoornketel.

24 .oot bij 6 voet diamd.r met Galloway tub••,
:¥~1t~~~~.eni~ .. geheeI compleat, thana ligg.n.

"(1328)'
,....

. .

Te be.ragen bij d.Ag.nten,
M~. NmLL & Co.

;v~~el.ij~ ':r.!_.~T~.~_ ~~~~_~:_
BlIelpeNdtukkerij.-O. C. T. ~·~BP.t c" ~f

