~o. -1876.l.i\_

xme.. ~aarga,ng~

Zaterdag<25 Novembsr.

~IHIIING~~DI ~D~IINTt
Versoh.:j;jnt dagelyks, Zon., en Feestdagenllitgezonderd.

l~ 8amaran~ bij de Oilge,en G.C. T. m.DOBP & Co.
..
in Nederland bij de Heeren 8CHKLTlI! & HOLIlIA Ie Amslerdam.
Seal fermier neiDsif des anuon~e8 de Fraute el de Belgique: . I. KLSBACH I Pam,

HOOrOBUBlADl:

ABONNEM ENTS PRIJ S:
Voor geheel Nederl.-Indiej 16.- per halfjaar.
• Nederland:.20.-.
..

PRIJS DER ADVERTENTIEN:
Van 1-10 woorden voor twee plaatsingen f
Eike herhaling de helft.

N ederlandsch-Indische Spoor~eg..,M"au.1.l!iIchappU, LUn li!iialDa.rang -

I

l.~.

Vorstenlanden _ ""W'UleJll· I.

I
I
I
I
I
G;::::.::',
~=
I:'".1 'ifll~'f~ I, . ,~ ~;;; I'::I ii~ I ::: ~~:~T~ ,7:nf, Ilr~T'i~ s;";~ :19";1~il :!o·~r"I· " 1.~n~K~E~O'~"O~'j:N~G-~DtJ;A[T~:T·I ~ 'n \a\=a:rl WI'LrL:~E-M-I'
I .
Gemengd. Treinen.

Gemengde Treinen.

Gomengdo Treinen.

,.Gernengde

Tr.i.en~.. _..

STATIONS.

.

~

vami

iIJIed.·Djatti ~:~~k
~'~"n ..... n....

¥:la,,;r~::::.......

•
S.r.ng................. ....
G d'h
! aank

9.36
d9.50

2.34

18°{I

3:15 i
3.39
3.53
4.3

door

10.45
110.51

Den I ...... Ivertr~k

~!t'ilg~~::::::::::: : ::::

~.~~ I

Poemodadie 'nn •.. n
~elangoon.. n.. n. • .

7.24

12.47

opp.r
.. ··
Kl.t.ton ........ v.rtr~k
s~r~~lw:o~t:·~..a·.·n·.·:·:·::·:·.·:·:· :' :. . :.:.

S 24
830

1.36

1.42

8.47
9.2

1.55
2.6

·········I.. ·;a~k

I

,,"

i~;,~ !:1g

Djokdjo ...... aankomsl

De Indische Hegrooting
voor 1877.
Onder de w"tsontwerpen, welke in den aanvang von
. elk nieuw .ittingiaar der Staten - Generaal plegen in
.~

komen, v£!,rdien.en zeker dial

waarbij

de uitgaven

en ontyangsten van onze Oost - IndiscLe bezittingen
worden voorgedrBgen, wel de bijzondere aandacbt.
Het is toch een feit, dat aDze eigene huiehQuding
daarmede in het nanwete -verband staatj en zonder·
nu in beschouwingen te treden . over de HAag - en
'00 is, tot welk bedrag N edorland recht heeft op
een deel der baten van Indie, dan weI o-er eene
tweeue vra.ag, nameJijk, of wij thane mee-r of minder
ver verwijderd zij n van het desideratum .oDflfhanke ..
lijk-heid onzer finaDcien van de Indi8che baten", zek~r
is het dat wij ouze begrooting niet kUDneu cloen sIui·
ten zo~der de bijdrage van ruim tieD millioan, die
onder dien naam of a!s BluitpoBt op de IndiBche be·
grooting wordt gebracht.
• En welke is nu de indrulr, dien de IndiBche begrooting voor 1877 op ons maaktP W~ kuunen tot
onB leedwezen danrop niet anders anhvoorden dan;
onguuetig: ,wij zien daarin een achteruitgang onzer
financien, een leven bij den da.g, zoolang de kasBea
nog een zekeren voorrao.d millioenen bevaUen zonder
dat- van eanige poging blijkt om nieuwe bronnan van
inkom.sten te .cheppen; j. zelf, in de lVij<e waarop de
verkoop van koffie, onte voornaamete maar oak ODze
meeet wiaselvallige bron van inkometen, wordt geregeld,
eene wiBseltrek.k:ing op de toekomst, welk.e one zonder
twijfel spoedig, wcllicht reed. het volgende jaar, voor
een deficit moet pla.toen. Met eene vergelijking von
eenige cijfers van de~e en de vorige begrooting, "ullen
wij on8 ongnnstig oordeel nader staven.
J

J

De tota.l·cijfers der begrootiDg 'an het thans 100'
pende jsar hedroegen :
56,589,4.48
Middelen in Nederland .
.l
, Indie.
83;726,506
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Van de. thans asngeboden hegro _ting, bed.agen die
cijfera voor:
Middelen in Nederland .
.! 58,755,241
• Indie.
~~5,004,~4
Uitgaven in NederL
• Indie.

f

143,769,7B5

---~.

133,730,524

!

26,319,961
,,108,410,663

Zoodat do Bluitpost ditm ..1 goen hooger hedrag aanwijBt dan van. . ..'--1-0,-02-9,-2-11
of omstreek. f 800,000 minder dan het vorige jaar.
Op zich zelf beBcbouw~, 7.JU dit verachil geane aan·
leiding tot ongerustbeid geveD, doch wanneer wij de
verschillendc, door de Regeering medegedeelde cijfera
meer van nabij beBchouwen, dan blijkt dnt zeUs die
onguDstiger uitkomftt niet ",erkregen is kunnen worden,
daD door DU reeds een gedeelte der middelen welke
vo r het jaar 1878 gere.erveerd behooron te blijven,
onder die voor het jaar 18'77 op te nemeD, en dat
over de aaldo's van vorige jaren in fOO ruime mate
wordt bencbikt, dat bet einde daar,an Bpoedig te
voonien is.
In de ~femorie van 'roelichting dar begrooting
voor 1876 werd door de Regeering medegedeeld, dat
,an de Baldo's van vorige dienstjaren no.,! ter be~chik
king overbleven.
. • f 21,766,728.61'/.
Waarvall ter voorziening in behoeften van buitengewonen 8ard
in Nederland.ch India en in Ne·
derland beatemd werden .
7,862,000.-

Zoodat dan nag bes(·hikba>lr bleven I 1;1,904,728.61'/.
Op de1.elfde wij .. "Is in vorige jaren wordt thans
becijferd dat het totaal der heschikbare middelen bedraagL. . . . . . . . . I
16,223,15569
Van dit bedrag zal ,olgens de
ingediende bagrooting, tot bestrij.
ding van buitengewone uitgu.ven
eene Bam aangewezen worden Van.
7,798,000.Het beschikbare
overscbot

f

140,316,044

24,517,998
• 104,970,189
----,
Zoodat de geraamde bijdrage ofoluit·
post een bedrag aanwee. fnn. . I

129,488,187

wordt a!zoo herleid tot . • . J
8,435,155.69
of omstreeks f 5,500,000 mindel dan bet vorige jaa•.
Bji n'g"noeg geiijk bed.ag aan buitellgewone uitgaven
zijn derhalve de beschikbare middelen omatreeka vijf
en ean half milliaen achteruitgegaan.

10,827,857

Hoe weiDig bemoedigend daze cijferB op zieh zeben
, reed! zijn, wanneer wij nagman op walko wijze men

Uitgaven in NederL
" Indie.
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er in geoloagd ia den aluitp08t tot een bedrag .an
ang .. eer f 10,000,000 op te voeren, dan vertoont de
6naneieele toestand zleh nog veel oLgunetiger aan ona
oog: de hoogere ramiLg van inkoIDsten is namelijk
aileen en llitoluitend bet gevolg van het voornemen
der Regeering om in het jll8' 1877 eene groote..
h .eveelbeid kome dan gewoonlijk te doon verkoopen:
zij' licht dit voornemen op de volgende wijze toe:

' ..
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gT00te 8aD'IOeren te drukken. Nu eohter, met het vrij
zekere V'oornitzicbt dat het jGar 187'7 een minder mi.
men oogat T.al opbrengen. en aUeen op , betrouwbare"
- nog niet verwezenlijkte - berichten van een bni",
tengewoon grooteu oogst van bet jur. WOldt reeds eaD.
gedealte van den grooteren ,oorraad van bet jalU' 1876
aan de markt gebracbt! Met de .eer nitgebreide
.toomvaart.gemeenschap tusBchen Java en Nederland
i. bet .eer gemakkelijk om het grootote gedeelte van
den oogot, in het.alfdo jaar waarin bij in de pakhui·
.zen wordt geleverd, in Nederland allD de markt fe
brengenj maa.r of dit verstandig ls, is eene andere Haag.
10 dit laatste in het algemeen waar, voor het bijzondere geval dat w:j Ulans overwegen, verdient de
ma.tregel dubbele afkenring: en bet schijnt den .teller der _Memorie van Toelichting geheel ontgaan t-e
zgn, niet aIleen dati het grootera aanbod op zich zelf
aanleiding geef' om de markt te drnkken ell due de
prijzen der kofli~' naar beneden te drijveu, mSSl dat
er bovendien geen ongunstiger oogenblik dan bet te~
geowoordige _kon gekozen word'en om dat voornemen
a.n te kondigen, nn de koffieprijzen ,reeds in <U:>f'lna
nige ma.te dalende zijn, dat ook uit dien hoofde een
lagere tBming Deodig wordt geacht. Het echijnt ongelooflijk, maar toch is 't een feit, dat alII 't ware
in ~en adem gezegd wordt; wij zullen om in grooterc
behoefteo te voofZien, meel' koffie dan gewoonlijk te
gelde makf'nj doch desniettegenataande zal de opbrengl1t
toch niet hooger ZijD, want, ook in verband met den
te verwachten ruimen aanvoer, zal waarscLijnlijk de
prije zooveel dalen) dat wij ten slotta weinig meet
zlIUen ontysngen da.n wannear wij ODS aan de gewon~
hoeveelheid van 750,000 picols hielden.

,Volgene de vriJeger 8angeoomen wijze van ramen
zou op grand van het gemiddelde cijfer van .erkoop
in de I•• tste vijf jaren (758,000) de in Nederland t,
veilen hoeveel ~ eid kof6.e) evenale ten vorigen jare, op
750,000 picols bebooren ge.teld te worden. D.a,
evenw-e1 volgens betrouwbara berichten de koffie·leverinet
van 1876 op het buitengewoon hooge cijfer va~
1,100,000 picol. wordt begroot, kan de te verkoopen
hoeveelbeid dit jsar veilig op 830,000 pico1s worden
geBcbat. In verband met den te verW'8chten ruimen
8o.Dvoer, en de daHng welke de prijzen op de jongste
veilingen hebben ondergaan, komt het evenwel raadZ81lm Vl)or de opbrengBt niet heoger daD 4'7 cent to
begroot~n. Ten ,,"origen jst"_e ward np 49 cent gerekend. u
Ret is niet onaardig deze toelichting to vergelijken
met die van de begrootiDg voor 1876 8ang8ande dit
zelfde onderwerp: indian men toeD, evenals DU, de
ramiDg van de te veil en hoeveelhefd koilie afbanke
lijk had willen atellen van den oogsL van het toen
loopende jaar, dan had men op verre UQ het eijf~r
van 750,000 picols niet hnnen bereiken; d. oogst
van 1874 ging echterJ avenal: fiU weder die van 1876,
de gemiddelde boeveelheid te verkoopen koffie verre
ta boveD; en omdat men in 1875 daanan niet meer
had afgenomen dan noodig was om de gemidd~lde
hoeveelbeid (750,000 picols per jaat) te verkoopen,
konde in 1876, ondanks den ongunstigen oogst van
het vorige jaa., oak weder eena gelijke hoeveelheid
aan de markt worden gebraoht. En zoo heert men in
de laat.te jsren steed. gebandeld; wetende dat bij de
kufliecultnur de gnnstige en ongunstige jaren elunder
':'~~; ~~:;,:,=,- ..... :~::~.; ::f",:,,:::-;-!':.':::, !:-.::'=~: =':::::'. ~-:.:.:'~::.:::" ::: ..... :!~
te veilon boeve.lheden geregeld: eene 8chikking welke niet aUeen aanbeveling verdient, omdat daardoor
groote Terachillen in de opbrongst der middelen worden voorkomen, maar boV'endien (want zoolang wij
handel drijven in kome, behooren wij oak al. verotan·
dige koopliaden te handelen) omd.t het met eene wtize bandelspolitiek in strijd is om de markt door over·

Samarang.
POS'CKANTODR SAMARANG.
Sluiting der EngelscheMail via Batavia, Munro;'
Hiouw en Singap()re.
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l!.fIUlI!cheMail .,ia Batavia en Singapor•.

In de maand November den 27.
• December den 11 en 25.
Her uur van sluiting is steeds des namiddags to 5 UfO,
Intu.schen wordt aan helanghebbenden vrij gelaten,
ook op andere dagen h unne bdeven alln het poskan~
to)r tG doen bezorgen. De doorzenciing haeft steed.
plash per eerstvertrekkande post.
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FEUILLETON.

De Rayine.
eene episode uit het Haremleveu.
Venolg.

Voor de Tnrkscbe vrouw is de harem een veeting,
umgeven van allerlei vooroordeelen, die haar beecher ..
men 200wel tegen baar man als tagen ieder ander,
en Aly-bey merkte dr., dat hy er vag slecht. gednld
.... rd. D. bartotochtelijke liefde, die by voo. ziine kin·
deren k08sterde, was de eenige band, die hem un
xijne YrOl.,l'If Qecbtte; maar toen hij zag, dat elke inmenging, welke hij ,ioh .eroorloofde in het gezag der
maeder, op hunne onacbuldige boofden neerkwam,
m081!1t by d~n 8c~ijn aannemen,' zlch niet
meer om
bun lot te bekommeren, ten ei.de hun martelaarochap
niet DuttaleoB te verergereD.
Dp .ekeren dag ontving Aly bey een be.oek van .ijn
achoonv.der, Shukrnb effendi. De.e Wao een Turk van
, ongeveer veertig jaar, maar schean weI twintig jven
ouder ta zyn. Bij was de volmaakte type van die
roofzie,ke, 8cnraperige, IOBbandigd, tedelooze Torksche
burenukratie, die al8 ,tchiboukjlH begint. zicb langzBmerhand omboog werkt, door achtereen.olgenB de doch
tera barer meerderen tot vrOllW te nemeD, en iu de
behoeften van die administratieve v<elwijvarij looniet
door knevelarljen ea afpersingen van alledei . aard,
waalVan de opbrengat, ondor de regeering va!> den
foorh._toten outten, met de sultane-valid;; gedeeldwerd.
Het bisaohoppelijk bebea. de. chriotelijke genootscbappenis op geen beter leest geacboeid. Eon bi....
dom wordt aan den m_tbiedende verpscbt; d. titu·
I&rilldeelt de opbrengat met .gne Joodsobe, Tnrluobe
of Frankilohe geldtohietera,.!ie in 't seheim zijoe ,eo'

Dooten zyn en met het leeu'fiIi'enaandeel van de winet
gaan strijken. Deze pachtersgenootachappen vormen
den kern van de zoogenaantde IJong.Turkscbe JJ pattij,
wier doel is het beheer der geldmiddelen van bet ge·
heele land nBar dit pachisteloel te regelen, en er de
reed. lang door heB gewenBcbto eenheid in te bren·
gen, door oprichtiDg van een Bcbijnvertegenwoordiging,
die geen macht genoeg bezit om bun bloed,uiger.werk
tegen te gaau. 'De bervormingen. die de JODg-Turk(>;n
,oorstaan, knnnen de wODden, waaruit Tnrkije thane
bloed.t. niet beelen; maar l.ij kunnen gedurende eeni
gen tijd Europa zond in de oogen .trooien en het
wanbehel'r, waaronder het land lijdt, nog een poos
staande houden. lIlet dit doel mo •• t de PO"tij io
de aerate plaaats een ~Ill!a[l uit den weg ruimen, ver·
fllaafd &an aUe denkbare oodeugden en tot .o.llerlei
c"',\u'leden in staat; die den troon, w&arop hij gelieten wa., met onmiddel 1yko insto.ling dreigde, V roeger
zau dat gemakkelijk gewaest zijn, m....r sedert de
nitroeiing der Janitzaren hadd~D de TurkeD de ge'woonte. om eamollzweringen ta Bmeden, afgeIegd, en
hat was nn een moeielijk eo geyaarlijk werk voor de
hoofden der beweging, om zich van den steun dar
armee te venekeren. Dit was het doel van het bezoak
des kalmakan.; bij had in la.t zijn schoon.oon to pol
sen over de afzetling van den regeerenden auItin.
Kolonel, .zeide de kalmakao, hoe denkt ge over den
teg.nwoordigen toe.tand.
,
- - Die is Tor van Bcnitterend) kalmakan; geld en
vaderlandsli.fddontbreken beide.
- Deh, al8 we. maar geld hadddn, ooudan w. 't wei
zonder vaderlaod. Hefde kunnen .tellen.
- De nderlandsliefde ,indtaltiid gel '. Het i. in
groote hoeveelheid • .".banden in de koffe... van den
soltsn, van. de saltan.. val.ide, van den grootv,er M.hlllOed en nn de o..riga otutolieden, die het groota!e
deel van de rijf milliarden, . welke . Enropa on. heeft
goleeud, , _ .ioh gehollden behben.

- Jo, maar hoe dat geld in banden te krijgen?
- Dat geld ,at slechto dan verk.egon worden,
wauneer onze vaderlandsliefde de overhand heeft op
de scbraapzllcbt.
- Ge hebt steede den mond vol van vaderlandelief.
de. Maar wear die te z06kon, mijn waarde koloneJ!
Bij de Griekell, die n8ar eene vereeniging met Grie-kenland hakenr Bij de Slaven, die van eene slavische
beereebappij droomenr Bij de Armeniere, die aa.Delui·
ting bij Ruslaud weoscbenr Of bij de Arabieren, die
de Osmanli. op eene lijn .tenen met de ghiaursP Hoe
ge de z:tken ook beBcbouwt, echoonzooD, wij Turken
mogen slechts een TLlJ'kachen vaderlandeliefde kennen.
Ons eigen beiang gaat voor dat van andere stam.men.
- Het zij zoo, maar laat 0 ... 8 dan een eerlijken
IIbijJ voote:] foor ooze beJaogen. Wij zijn de beachermers der christeiijke 'folkl.Jstamru.9D. Daaruit put.
ten wij ons recht van beatalUl. U we jong..Turksche
part~ trac:t.t eene omwenteling te verwekkfl n : lij zal
mlt:BebieD dlari[;. ulageD. Daarna zel lij mIs8Chien
eene kon(!titueerande verg8dedng bijeenroepen. Maar
zij wachte .ioh yoor de gevolgen. Wij die den stend
der lrondbe.ittero vormen en alle burgerlij"e en militaile ambten onder ons v< rdeelen, avenal! iu de voriga eeu .. de oude Fraosche adel, zouden von de om·
wedeliDg de eelsti'l 61ilobto'ff"rs worden en atenen in
het .roemrijk beBef, de groote 'Ofoluti. te hebben
nagfll8pt.
- De Franoohe ..,volutie behoedde be.t land ,00r

~:~:!:b::::h~::C!!~!ld~n
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dere EuropeeBebe leger,
~ Omdat ik saldaat ben, wa' het antwoord Van
den koloDdl, eon een eoldaat deaerteE'rt niet in ·t ge'"
zioht van den vijand, al be.t."t e. cok geeD hoop
weer op de overwit ning."
De kalmakan kende ziju BchoODi'.OOn te goed om
verde.'" bij hem aan te dringen. De kalonel W&e eeh·
tar te zeer eene uitzonderin~ onder bet Turkscbe
oflidilrskorpa dan dat zijne weigs!'illg, om deel te :ce·
men aan de 'koo8piratie die tegen Abdoe'~A,it '9ferd
g •• meed. had kunnen beletten, dat aijn regim ",; gebe~l voar de :caak der samenzweprderd gawonnen werd<
Bebulve de moulazim A.bdullah, die eenig vttrmogen.
beV'&t en te PArtie;, W'U opgeV'oed, waren aHe officieren
vau het regiment zedelooze bebollen z)nder de minete
beth' having. Da rechbinnigell on sr hen Waren gemakkelijk te overtuigen, d.st de minl.i een ghiaur
Wall, die Mabomed ver4cb.tte; en de aauhangert der
niellwe richting haatten helD, omdat hij de ve,~wea:eulijking van Durme plannen in dan' wag 8toQd~ Wat
Abdullah betreft, hij was een van die Turk.en, die
door hun verblijf in Enrop. tot den I..g.ten trap Van
<edelijkheid dalen. Van al de schappingen VSll 't
me,llBchelijk vernuft~ die de bsacha'Ying doen vOQruit"
gaHn, hadden sieehh dieg'enen voar hem waarde, ,weIke RaD den sterke de wapeneo verscbatft!!tlJ' om TaD
de.~ zwakke. voord",,1 te trekken.
By geloQfd. in
GtJd n(lch duuel) maar meende dat Krupp-bnonnen.
M.u.er·gewerell en Fruioische krijgetucbt &aD .den.is.

maakte de drlsklenr tot_ de
::;~~e !:~t~:: :~;::nw:~:;::e~ ~:b~:an~bn:.!!~;
~ En .on het jonge Tn.kije door d. Maraeillaise ,. bekommerde hij 7.ich overigeL. om het belang van den

I
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illl." is Ie ood en te afgole.fd, am ooi. weder. tot
....., nienw Ie-en opgewektte ku"nen worden..

I .Hlj w.. de werk ..... m.te en .gevaarlukBte toge?"tawier
I van den k?lonel, en .teeds '" de w~r am i11oCI~-
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: . : •. ' · . ~. ~b ...et'd_r~n..Ii. d...ndere :a.,erboudon

S"~Alfa i. he!1s.n Daar , dewerd .. DB to.. tand d~• .lij~~I'II, , bo~ lre;~~
~k;;lti ~ao
Toenti..og vertrokkente n einde te' onde'!Qeken io .OO&
be,<lBll nogbetrekkeh
DEBDsIDEN'J:'

VAIl ..

verre het uitkappen v.n den.' w~g naarS.latiga ge- '
.orderd i8. .
.
VOJ.aBN IIBN .l.LRlBB omAlIallN P,uTlJ[VLUlB !l'DL1Init Amsterdam dd : 18:tiovembe r' no de ·.prijl

GDUl

ran.

KOFFlE Goed -ardiuair Java, gewone bereiding 60

SUlKER No, veertien 88.
INDIGO Prima qQl\litait f 5.
WIJ BEBBEt< DIlEN met genoegen kenni. gem.alrt
met bet eante · deel - van - ~e .'-franlche ,eftaling ,.n
JIlnltatuli'o Max lIavel.a. 'door de ,Heeren., A, J',
Nieuwenhuis en Henri Ci'isG(uUi.
Het tit.lblad geeft ono .ene epi.ode uit Saidjab'.
• nndoenelijke ge.cbiedeni. terug en otelt bem voor san
wanbGop te~·prooi, op het oogonblik dat bij na lange
"",.wervingoh , in .ijne geboorteplaato teruggekeerd
.lecbl. de b'onwvall.n ,indt 'an bet buiaje waar 88n'
w.al zijne golierde Adinda woonde.

Wl~VlU1NE""",

NUll
io de O.erate Scbifer, Militaira k:omm8~d8nt to Boel'alG.l't., - o,ergeplaatat uaar
Ambon,
HaT U.L ONZE1ii '

LKZB~g

bet boofd..
~rtikel dnidelijk worden, wat de bedo.ling il, . om
den verkoop.an' de collie tegen 47 centa per balf
kilo Ie baodbaf8n (Zio · on. mailtel.gram) . De ruime
.... ~voer in ..erband met de doling wellie de prij.en
op de jong.to ,eilingen bebben ondergaan, i. d. oor.aok gewee.t dat geno.mde prijo op de b.gro~ting
_oor 1877. io' vastgeotdd geworden.
.
van

liATAvli: 22 N~&n den l<leinen Boom
41bier beersoht. bed.nmorgen een groote drokte .door

b~t ,e.trek der talrijke genoodigden naar de reed. en

het ei/and . AmoterdalD am na alvorene bet Dleu .. e
• iesenschip Gra.t vao Bijlandt bezichtigd I. hobb.n,
up I•• t.tgeooemd eil8nd •. werwaarts de b•• r A. ~.
Bo.cb, direkleur der Ned. lad. droogdokmaal.chapplj,
reedll wet het IJtoomechip Amsterdam Y6rtrokkeu Wle,
bet te .. ater tateu ,sn bet d-oogdok bij te wonen.
Drlt5 Htoomere, de 'rjiHwong, TjiUlfu.m eo "atavie,.. m~t
vln.g ·en wimpel .in top, . lagon gerecd om de .gelfllltt!erdeu up te ~emen on weldra ,bev .,nd men ftlcb &aU
bo ..rd, Zi.jne Exe~lIelltie de Gvu\lerD6tlr-G oner"al. de
kommandantoD fan lund· eO z.eemacht, de raden van
Iudie en vele Badera au' vriteiten, IIIcbeepten zich op
de Tjiliwong in onder geleide van, d.n boofd·agent
de. N. I . otoomr, M.alschappij, den beer A. Fra.er,
terwijl e.n .antol hoofJo(Jicieren en ambten.ron per
'l'jitarum 'giogen ondor gel, ide ,an den ouperlDten'
dent der .toom •. moa18cboppij. d.n heer ~. vau Hul·
dtijoj en de handel voo Batavia zicb Gau bo~rd "an
het .tooms.heepje Batavia begof, onder gele,de ,an
den beer J .. A. 8cbriider, den boekbouder der .toom·
vaart.mootsc6appij . Hot gebeel I.,:rde een ..oolij~
B8nzien op en in opgewekt•• temmtng werJ de tocbt
..aDgeVangeo, waartoe niet weiDig bijdroeg. de &Ang.ename mUf>hik.
dr~. u"p. ..n, do .tafm_
uz181r. batsll·
Ions. en 8cbutterijmu~iek, waanan zicb op elk: der
boolj •• een korp. bevond.
Van de welkomstbatterij en 'an het wachlachip ... r·
den de gebruikelijke Islut.chot.n geloot.
TIIIU.

(.B. Dbld.)

_ Hed.n nacbt b••r. ill bet Hotel Bellevue oen
poging tot diet.tal plo.t. gebad door een Europeaan .
De Roer H . ex ·genie-officier, iemand aedert gerui.
men Hid zond.r betrokking en door de genade van
den eigenoar de. Botels, gratis inwoning ontrang?n'
de, he.ft .icb jt. nacbt naar de kamer f8n .enon Zlok
ta bed liggenden kommen.",,1 begeven eu ald...., na
.icb eerst overtuigd te bebben dat laatstgenoemd .
.tiep, gepoogd ee~ gouden horloge met kelting m.ob·
ti~ te worden.
De ziek. eobter hiold .iob ol.peode en v..binderde
juiot bijtijds dat genoomde H. zcb met bet geotoleoe
-,erwijderde,
De dader i. beden morgen bet Blltet uitgeja.gd.
,

(IfUMT')

.>iAKASSAR, 140 l!Io'~mber. H...I._ morgen il bet
.gobruikelijke boldebo.oek door dea'Vora,t 'an Sidinring
(of eigenttijk door zijn .fge .....digde .~ ~OOn.OOIl
noeng Man.ep6e, ;:oon ,an d.n vorot van Goa) gebragt ,
-iBD. den g')~"erneDr van Galebes. die hem ontvllogen
heeft onder bot g.bruikelijke groot c.remonie.t, en bet
losaen van welkornet 8choteu.
17 Novomb'er. Verl.den woeu8dagworgen werden up
Z. M, achip OuraQao ter reede albie, 80bijClcbietos·
f.ningeu... m.t S""ybut (30 " .)gehoudon. Bij bet derde
,chot .... s bet. reoul van' het SIUI< zoo kraobtig d.t de
broeking brak en bet stuk in .gne ternggsande va.,t
de beide onderbeenen van eon marinier Ie. kl. vor·

op de genegeDheid zij~er ool!1sten ko.. rekenen.al. 'op
die "an zijnen ~"Tem'.
. ).:-Do kuiperijen der s&menr.w.~er~era .werden zoo on-

be!'l(:hanmd gedreven t ' dot de kolonal de regeering er
'.. 0.0 kenui, geven mod. Oij -kreeg echter ten 8nt,,!,oord,
dat hij ,icb daarmee. niet •••der b.d Ie bemoeien.
.Aly-b.y bod tijden. zgn verblijf in Fraokr~k te ,eel
, an de weaterscha begrippen ing~zogen en lijO Otn~nn£ Met iI~ Vt'r.8C was te In~gdQrig eD te
innig
geweeat, dan dat bij zicb nog iUueiiin ",aakte omtrebt
-de toekoIDst ,~n d'e n il!llam. Maar juilt zij edelmoe
dige iilbont deed·, hem ptzolen een verachteD en nr·
ncderdeo godadienlt sf te zwereD, waanoor hy · i>er~
• oonlijk niet de mioot. sympatbi. ge,oeld. Indion do
f~rvnHin~ Tao den · - W~Dllcb VQoD deB oDd on Je&n
Fdr·
rand met gevaA.·' ferbooden ware · geweest:, dan zou by
geen oogenblikiil twijfel "ebbeD geBtaan, ' wat hem te
doen.tond. Zijli ' perdOonlijk .e~mogeo, liet bem ruim·
a~hoot8 trie om te g~u wonen
".s op~eg.o.id en welk. taat

in bet land, wear bij

bij machtig was. N u
bij bet aanzoek Oj m. Jeal te Demen aan de omwcof;t, ..
ling, · 'die in aautocbt W1JB) bad afgewezen'; en de on·
lDogelijkbeid · in,.a~ ow die ornwenteling ·te ,oorkomen',
geboo~ : de .,oorzi.elAtigbeid hew z~jn · belreJdling neer
te leggO!l en het lan,j te verlaten. : je.. motief hiold
bem -'terng: · zgoe ' ~rQuw lieU et ·· nooit in toeatenuniDg
0 '11 Lem' naar cen , neemde te .volgen.
En mocht bij

Jk Vl'\J weI,

(,

ui.t•. doodelii~ · I1'..

'

·

(r,m/enl.)

80L~: 24No.o~bG~.':'" Twa • .,.bgon gelede~ ,w~rd

.;mll".

met 1(1 klein~krandjang8 . • uiker, die . vlln
Ku..,g Anom :ilaar 8010 ' ,.roondo.n , w.rden, Ie K'.etj'~
,a&1)geb"uden door een man, .die den ·korrevoerd.r oa,,·
.egde om ",en ,'naar bet politiehoofJ aldaar Ie 8" 8n ,
dear d.ze bem,.,wilde 'pi-eken , Toen de k.rre,oer~er
be.waar msakt. om oijne be.st.n .all.en t. I.ten,zelde
d.' man, die ' bew.erde ook tot de politi. t. beho.ren,
"'Qt. zaer weI' mogelijk ,is, det bij .iob wei 88n. oo~.n·
blik met. de hew.king d •• n.n zou b.l.. ten De k"
re.oerder ging naar bet. bni • .• an bet· politie,~oof~ eu "
'~.rn.~ ~.a~, _~t . "zijne_ , . ~e"Q!lzing d,t hij yolatrekt tJiet
Re~oepen was. -Grouter
die verb.zing tUBn hOi
bemerkte dot d. man, die hem die ,erg.ef.obe ,.aug
had laten makeu 'E-rdW8nen wal eo, waarschij lijk gebolp.n door eenige m.~k.ra, ,an zijne,.korte .f .. e

SAMARA.NG
Aangekom'e n Bcib.pen
N . .1. Bark K •• bol lI"or ge.. Said A<brnso bio
IJdroe. bin Scba ~ ,an Pekalongan. '
. N . . 1. Schoener Lais•• ga• • .s.id Alie Albnrb oij .an

Soeratll~ijit .

w..

V Htrokken Schepen
Fog. ·St, PiOflllg gez.. H£ldleij nAilr Siugapors.
N. I. Schven.r Sari Montok gez Mohama!

de politi. heert lot nieta geleid, Het geBt.lene w,.
dan ook "0 .oel!
_ Op de ondernemiDg Tria.bo .al •• n zeer be·
langrijk werk uilgevoerd worden. M.n .al daar. Om

BATAVIA
A. ngekomen Sohepen

~;!o~::! ':n~:;g;:~:~i<~~i~:b:ij::.:e~~~;~::,":. ;e~

tau, •• arvan de daafdtelhng op:± ande~~lIlve ton
ger"amd i. De .poDr....g ..1 kunuen gebruu,t worden
,cor Llicomo~ieven en voor Tramwaijll. V ulgenB deu
gezworen landmeter de beer J. ''-Ill Magiu8, ~ie het
tClrreiu opgonomeD en in kaart gebracbt heeft. 18 'r"k·
kracbt van ronderdD of karbouweo "'o ldoenu~ eo biedt
het yoordeel aan von belangrijk goedkooper t. zijn
da" .toomkracbt.
Binnen ko.ten tijd ....1 88n d.n ... g beg"nnon IVO'
den en ..I bet publiek dan mi.scbi.n ov~rtnigd IV?,r.
den det de perceelen Tr.ioobo en Goendlh workehJk
om het daarop et.aaude hou.t on niet, 'I. .oal8 men we)
een. 8u'.terde, om opium te emokkelen, dool" den te·
gellwoordigen rige:"8ar zijn in n :ploitatie ger:omen.
_ Naar wij S'ernelDen il de door haL GOu.,ern6weo t
&augeetelde Adjunct-Djak .a Ie Eoer., karla eon leer
ij,erig dieno&r .
Vo,.ol komt dit den opiompachler t. stade, da.r
hij een Bpecialiteit .ehijnt te .zijo in lit t ,?oe~. "an

l"r, b&I'k CIt'cut,ts, Ca)igocen. New·a.lltle.

N. I. A.gath'\ Oorn eli a, v, Galen, Pad""g,
l' .rtrokken Sebepon
Ned: s.hip G.br v. d. Be.k, vao Woude, NeJ. rl.nd .
N ed , bark Pi eter Adolf, de RoeYer, Soel'ab» y •.
Fr. ~ ..k Dupuij do I,ome, Aube. t. Saigoo.
N, I . • t Prino a.ndrik der ,Ned.r}..ndeo . Sandman,
BiliitoD.

aanhalingen van boulsap, een 81genecbQP

n.
.Prof~e80, "

(.10 blJ ~eD

Slade, de w:chelaaf en geestenbe:r.wcf'rder, Tan .ien we gisteren gewaagdeo, heaft grooter
opgaog gema.kt zoo in Amerika al. in Eog.land d.n
een mijoer voorgangers, Do ' kuJL9tt!n"welk:e hg vertcont,
tijll dan oak zeer lllerkwaardig, en de Engei8cbie Spectator, die vasil. lijdt aao een OYermllat van geloof,
waarmedo hij geen weg weet, verklaftrt z.elftJ) "dat de
verscbijneeleD , welk e in prof. Slade's kamer plute .in·
den, onverklaarb"a r :tijn vo\gens eenig erkend begineel
der moderne ~·ete[.ch. p ." Honderden bebben met
opec moud en gwute oogen be~ ol1 tleltende wonder
.ooBchoulVd v~n "de lei en de gri/fd of de onzichtbare
hand."
'
Fen zeer klein .Inkjo grifr.1 wor~t op .on taf.1
g leod . en b~dekt u:et een gewono . cboo.lIei. In· ptech.
tige allite Zlt3t men hat wonder ge8chledeni een of
twee der aanw6&igen drukken op de lei me t hun
uitgtspre:de baDd t>D j nu h~o~~ men bet ~ige na8rdiJ
kra88end geluid 'fan eeD grlft~l over een lei en na d.t
men · een pa.ar minut~n gewacbt been, wordt de I~i
omgekeer.l en geniet men bet; fOoJrrecht een lang
opetel te lezen, dat de ~~~I!lt van den eenen of auddreo d oo.:le COl) vriondelijk ie geweest neer te .cbrijn·]l.
Honderden aanz.ieolijke en ontwikkeJde lieden ge1oo-

I

DJOCJ A. ,Eeoige P,.ngerans en R.tO.I,. ",oen en I
docbto .. 'an Z. H. den SuliaD, ded.n Jong.·led.n
M..andag, ouder geleide vm twes Teweogoongs ~D
eln lanzionlijk ge'Vo!g een pleiziertocht per 8poortrm,O
raaf Soio, om na ~~nige dagen ~ oe ven8 Bldanr de ret I
naar Samarang. voort te tetteD •
_. All! een voorbeeld lan bet weinige vertrouwen
dat de iDlaodore o. or IU'.t, a1s",mo9n ' ·in onze }~uropee
lebo WijZ8 vln genezl;'oD stonen, diene het \'olgende:
ODllngs ward een bedi"nde ,'an eon 0 .:. zef et&dgeJ ooten
albier door de thaDe heeracbando koOi tSt.'1l
Yen bl1D.d~liDg8 in bet wonder_ Manoen al. Wa.lIace,
aacgetaat.. 1U en dieode bem, a18 naar gewo· nto, kina ·
WiCD6 ,oortreffe:ijk b(lek over "bet Jand vaD den
piUen toe, docb to.n aile bniomiddelen Diet. bielpen
orang
en zijn toe stand dag a.n dug \"erer~ t'rde, b~8lOjt men
oetang eu den ParadijBvogel" door prof. Vet.h verliuld
de butp van den docler-djawa io te :oepen, die den, ward, en vele
lI.odt·rrl galeet:deo van naam, verklaren
man geneeekundig e bulp verleende. en lo"ena verklatardQt nifr ef.'n worJder gescbiedt,- en buigen baJf in
de. dat d. pati.nt lijdeDde ... a•• an .en lijpheu ••
&Bnbidding bet boord. Sind. tw.e. maaoden beeft eon
koorta .\1 in eeo bedellkdij'.n to •• tand verkee,de.
levendige
briefwisseticg plaattt in de Timn tusBchen
Maar .logon ti., e g." .... kuodige behandeling kwalD de
geoeele ioland.cbe femill e in de kampong op: men
£Oen aant.l mannen vaD Dum over hot wonder \'au
gal de voorkeour aln iulaLdscbe geneeSOliddde D. Gt'en
"do lei en de griffel", en vau al de wonderen Bcbijnt
vertoog kun ba\en, de inlandocbe geneoswij.e ble,or de
het fei~, Jat zoo vele lieden "an groole geJeerdb.eid
voo.lteur bebouden. D. .ieke werd uar d. kamp' l',g
de alacht oR'ra 7,ljU Y.in den A merikaauscheD geesten,
vervcerd! de hlJ1p van een do ,kon iogeroopen eo bet
be
zwe ,-'rd e r, ontt bet grootete wonder toe. B ei woet
duurde ni.t lang, of bij b.......k .oor bet ge ,.Id der
l~d~r so mber &t~,H Dw.~n en een gefoeJ van ,-ernederin
zieHe.
g
Ben nnder ingezt'teo ODieI' Btad 0 .tbood eeil go ..
en b ~ HchtimiDg d(J~ o o.ndervinrlen . W8-r.n ~ p.T' h';j .,.in"
i.icco~\lO;;:i' uij ;,(,ji~ii. , '1)01' ~Uu .i.·.en JIlU,QDBCbeu
bedieu·
hot) eca bandig goo(~uelaur bt"k wtl me tieden kan o ye rde. Toeu de man t.:cbter kwam te oferlijden, vond
tuigen , dat I ij Wet do onzienlijke "Wt'r~IJ d~r ge~Btt'D
lUOD al ue door don doc~er \'OLlrg('Bchrefen medicijn~D
in verLinding ~taa tJ en t ot t ol k- etrtlkt aan de gcesten
onaangeroerd onder .~n b.". bolo,
van geliefJe dooden. llet mlldi.ulll gtteft ziju foordte l_ Bet doet on. genoegen te kuo,nen mededeehm,
dat de inlander, ponokawao tan llll.dthl T~ · eugoong
lingell in 'f e ~piituQli@tcJ' Hotel in L onden, Hij !'sit
SOlro .z.,°egi'rJ, die, zooala wij in het lodge uu.mmer
8toed~ up derelfJe plash, in de kamer, 60 plaatst de
van dit blod vtrlDeldden t.r .. ijl bij bozig IV" 01' bet
let llooit, crgen8 andere! aId 0C' een bepaa!d t' ll hoek del'
erf vaD zijo meester tabalt tu kanan, m~t '&iju collegia
taftJ l t jet er gabecl a.ndel'S uit d~n ge;rone t&tfoli en
twist ~ eeg, die ZO~ haog liep, d,t bij van laat et~{
beeft ~ooral !t.' er mertr«aardig breede pooteJJ. De kor.
noemd" met 8UD acbe p mer--je: uf p:t.Dg-ot e..)o 8te~k in
de borlt kr.eg, lot bedon Dog b) leveoden lijru ill .
te meded eeHngeo \'8n vier of vijf woorden- die een
DIJor den go' ('esbet!r, wielis bul~ Wl'D dadelijk inge·
handi g goo~iJi~I&li,r ~ee r gt.·m ... ki.elijk, m'3t, C(' ll g. u · zoltj e
• epon had, werden aUe pogiog.utot reddi.g von doo
griffdl ondn den 00.8e1, zelf kan fI""r ijv('n- zijn byna

II
I

ed.loordige ,nieht

Loui~ • .

, IV,

Zood,a dit b

.~uit

bij '

b.m

" . tBtOllJ, Legal' d. ko,

lone l ziti, J aar bet vlca kon~ul.at van lhankrijk) WIUt~·
bij verzekerJ WAil, L 111iae in bar~o t, u~ auu te tr~ffen.
Zij oohillg bem met hue gewoo£'- n.a-inzaamheid, In
b"t eer.t liep bet gt>sprek Oi'er onverscbillige o(ldcr
werpen, mrar .1I ~ ltg8 troll. Aly -be-y van du Ij'f:t,;e.r.:.de

getucbten, dio In oml( op 'Waren, partij om de zsak,
die de aanl8iding .&1 tot tijn bezllt:k, ter aprake te
brengeo, Hij &ette haar den '0: 8~nd deB 11.nt!6 uit~een
en b ,-,~ gevaar, dat bem bt:'dreigde, om ~a&fna mel deze
w()orden voort ts seaD;

• Mejuffronw, gij kent· mijne om.tandigh d.n 6U den
r.miliebnnJ, die ona ferbindtj bewijs mij d~rom den
dienet mij met :.awen raad .oor te licbt.n. Gy weet.;

dat mijo , IItam_.~er door . ~:wan~ tu\ deo iel.am is .. yft"

gcgaan, 'dat by daarin oleo.bl • .nooue be_ft ,befOol

o~
h~t lefen .' ,,"0., n'On.tt~ eli " ~indt!'_l'eD: l~ sparen; moet. ~ij.

na...t nu geb'" '·Il"'~n.. &f,IJ' .ijn .w.llsch en terijgke. ~
.an tot het geloot: ~S'
....P p. .
" ,
_ Die ".raaga. ia. c , . • ' . .. . . b..ntwonrJ.u,
bernlte Loue. , !1s .•V.~. . ··di •. af.tsnllllllliv&
eener cbri.tenfamili o de ilUlig<l Q,~igitlg, d •.t ,,~
geloof .ij":e. vadejen bet.orio:itIul .tIeo gbdodie'llst, die
bij tbanl balgdt i"
. ." .' .
,
- H.I..... neeo! Al gelooft : bij niet~i. ,d. go >
00\ 61 '·1n eeoe 9Cbe~d.iDg VGil ha."r weinig' be,.aar ·£ien,
de ijke .endi..g vail Mabomed, efenmin gelcoll lui iu
.ijnoklnderen kon bij oiet "nBUD lot o.erl.ten.
die ,.n, .Obridn•. . Det: .d .ijne oobuld niet, . d..:t· bl,
I.".ijn~ · b •• toitelorsbeid wilde biiziob wonden tot
Ie midd"n ,'an .Iao•• . OvieteBIID opg6voed;·,.dC e...
• ijD boesomrri.lid ' de .Ve,..lc, .n "n d~ ••n de br.lis
twijfel .... geworden.
.
,
,ing, boe ' by . moost ·.b and.len, 0,.,.1.t&n , ' Bij . ijpere
- Dan _ ·."'.chl. 6igeDbeiang .de reden '90.
vv.mgingkw am bij e.enwel . tut bet . insiebt,dat in ,
,.o . &iju ,. ~,erlf&Dl to~ bet · a~.SedoBl . . WaDo"t'r: ~
een Jiaak "'an' '.00 '.· ki_ben ' .88rd tleeht eene ""uw
religie, die _
at"'eeri; ~ .... bedreigd . wurct',
met konn;' fan oaken Ilitllpraak kon ' doen; en die
dan ' valt men miade. hear ,af an lijUO p'eloof.genoo"oaw ken Iliemand eden sijll, dan lijne IOboone en
ten, die 1111'11 in tie we -. geq" •. in den ateek hilt,

Iht' l~n.geDl~!1s
. ' .·.dealt.-

~f.1 selegd ' wordt,
met..,oande r.banll' ·. olkomen dnid~k enregelma.t ig g.sc~r~,·.". Wa/Jneer d. h.nd~n ni.t op d.
I.i 'gelegd wor<\~:l, geochie~t d,t wonder ' nie,t .. Wsn"e.r men eeIi. dubbele :lei modebrengt, die met ••n
~lo~ geeloten IUlD ~ord,e,D; .en binilen deze , leien
bet
stukjegriff.1 I.gt; terwijl "men den .Ieutel .v8n bet
patentelot bij z;ch b o ud.~. gerchied, bet wonder 3'8n"
mio.; .Wanne.or man .een gebee'e gr;Wul in plaat8
..n ea" klein ' .tukj. bij deo lei legt, kun 'de geeot
ollk · niet werken.
GeeD : 4t:r ~ geloovigSD ,8cbijut in 81 die omstaodigheden iete verdachts te lu~bbeD ge\·ollden. ,
Wat . Uleo 2.1et gebeuren wet d., It!i en dan gritfel,
!B l.e:ker zeer verwonderlijk, doeh het heert noah den
beer WlillucL', L oc b B(1D der andere ge~8teDzienerB ge.

t.roJf~D . dllt het Dog veel vorwonJHrlijk er is, dat
de
geoft wd tuel:ltaat dill Wt>U yoort.urgon neemt, om niet
bedroge n teo wordeD. ell d" griff';)i onder in plots fan
boy-on I'e lei logt, tIl C I dat bij boos wordt en niet wit
werkt'D, WaDlltiter men de fO'JrtOr~ i~bj betor neemt

en de lei ij'uit. Dat een gl!t'lSt o.!1! eeo man vaD eol'
niet dultlen zou, dat men belD verdQcbt en blind ver.
troJuwen ~j8cbt~ , Zl)U 1Il~1I kunnen begr ijpsD, docb dat
hij zou toe8t... an dnt tlllJn "iles zo u ruogen ooderzoeken,
,a ll~eD maar hot kriti(,kste uiOl.!', i8 we( wat tH fee~
gevergd om t., gelooveo.
Zoo groot Was de opgBng, walken de nieuwe geo!tenbezwterdt r Wlflkte, on zoo .tatrijk war~ n de tieden,
die oDgelukkig on zenuwacblig werden door al die
'imoderea dat een zeer gea.cht. gdeerd., dr. Uay Lan.

k•• ter, besloot d.n wiobelaar in bet openbaar Ie b.-
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groot ged.elto van het politieper.oneel .wordt genu.at.
Zoo hanld. bij d.n 19, dezer te Kahosso 8 katt~a
rU'I'e opilllO en '7 5 tbuil tjandoe &an.
H.t io ecbter t. bopen dat bij, ofloheon b.t ~ioder
lucratief is, B't'Bt;l ij "erig en gelukkig zal wezen an het
op8poren eo 'ogen vau ketjoea, moord~ · nars, begall
eo dieveD, W'sarYon Solo eteed8 DOg eeo te groot aantal bezit., en Yoo)r dat ·geweat oen grooter plaag zijn
daD eenige katles opium, die, al w. rden eT' op eeDe
plaato at wat aangehaald, toob op ean andere oelf. in
rui mer mate worden ingevoerd.

S~het

neal' Banjermaesi o.
Duit~, Bark. ChisElenA gez , Delmar naar ChetiboD
.
Am(·.rilr. jJ M , SJeetwing gez, GueH D&!lr ' Cberibon ,
ED!'. Bark Nuako.· ge •. Ruigbart n •• r Bogelond ,
N, I. Bark Kaliman~an g.. Mohoment Salob n..r
Maka •• ar,

::~~e:::rt~kd::: f:'~:~j:ten~D: d~;::~~a:;~gif~~'k:ij

ool..e.8baa• .en 81.eo.·bt&,
. . 11
h~~'e.'u . .
gon,' wonll.e. de lei''''op d.i

_ U"" tJorJeel b ~ v eiltigt mij· in mijno overtlliging.
I.cide de kolonel; fergun mg llU deto \' uAg: .M Ilg 8{'U
maD ","an eer geb!,u.ik malten van bet recb t, dat
t ijn
gudlJdienet en de welten V:l~ :iijn laud bem tu @kenuen,
t.'ill een "NUW. to ve , i;to ten, to..)r wia bij Herde Docb
l ehting ge vo.lt ?
- H""ft die man kinder." P

J11, ma..r 0.0 \!rEtteD VU,D zijo land kenn en ht~m
vo!utroitt geeu ge t:.ag- t~e of~ r zij o k ' nd eroD i datA .beh,)orolJ aan i,ulll.e woeder: Ban wi t) zij . -wsnneer hst
huwe lijli ontb(mdcn WOldt, van. Ncbtwege worJeu tuegewtrl8tl, ",onder d:l t da n .der do macht beeft ow op
de op,o~ir'g .J:ij~er kinderen toe ta ~i~D .
~ R eden te m8(·r \'oo~ bem, om zo to ~ gecqprijs
te verl ..ten : »06 . uok de ~et moge luiden, bjj i@ bun

beecbtrm r eo mag ze niet ann
_

hUD

,M.aar indien bet hew mogelijk

lot

o'ferla tt;~1-

\\·artt til brl"'t'r"

kan, da\ bij mionelijke .cuikking d. zurg ov.r' d. k u'
&AO hem wcrJ
toe'erfr..;uwd. zou bet dau uiet
zyn plicbt .10 .. der l'jn, dit ten ondergal1g geoijae
land met ben te 'f SrjateoD •. en Z~ over te br~Dg ell in
eeO). ander land. walr zij don num ~n bet hel u~,r
buroner l'adl:ren ",ouden aannemen en sene Op'ft olibg
o h8(' geo~ did hun toe~&ng zou v~r.1ee~en tot . de be·
Bch"" fJ .. b ingen f· WelH.bl &ou - bi.r d ••Id. de .tem
van de~ kolonel t..-t eaD lacbt geftui&k:r - ~n .RUTop I.
iD Fftlurijk sen, j~nge dame vaD goadeD. hU~le b~re.i~
deren

w:orde.!; ge1"onden, • m de .b&nd · t6, aanvaard,m

'&11

de"

Tnrk..,ben balling, o~d~r . \,oor ...&&rde dat lij m"eder
m(>ebl ·.ijD orer .Iwee klein. kw<.l gee.teo.die "ii mo\
w:eioig -mooite in eagtlea. IOU '8I"an ~ 81e.:1 .
- W .... @ij nu .p uw bau~ mijn .a"d,lOAD, kdo.
Lei, .... bet .... ~w~ .• anLoni.e .de V~c , . 'W~n-,
~er diE' j ·JDge da.me: .de . "ieodiu i. ,
ee~ j8Ug t,ige
Tar.ech, vl'OIlw,die baar man bartolot·b!elljk bawlnt,'
en die geotl IWbuld dr.-gt ..D de aleobte DpvadiDg,

,aD

scbamen en VOOt f.b rechtbank te dagen all den oplichtel' en bed rieger , Arms vrOUWOD, die door kaarten td leggel1 eo alldereu onzin beweren in de toekomst '0 kutnen zieD, worden telkeOIl vervolgd. en or
i8 niet de miDst .., rad en, wuarOm men wicbola&rs, die
meer geld ve rdieneo en aanzicnlijker lieden bedriegen,
niet e'Cll~eDI!I venulg~n zo u, mee nde de dl)ctor. RecbtsiogaDg wt'rd ge 6 e\'en .tegen , prof' SJade, en on-

laoS8 .tond bij t. recbl in de Bow·Slr et Police
Court. D. beschuldiging luid,le, dal,.
,Henry Slade did unlawfully Dee ce.tain oubt].
croaft and d~ vtcea tot doceive and impose on '·certaill
of b.r Mojeoty'. subjecto, to wit: E. Hay Lahkester, T.
J. Oldman, 11e",y Sidgwick, R. H. Hutton, Edmund
Gurney and W. B. Carpenler and lbat witb Simmons,
hio clerk, be did unlawfully c,nspire and combine
togetber by divers i.t". pretences aDd .ubtle mean.
and de\'ices to obtain utld 8cq 'liro to th.emselvea and
of and from E. Ray LankeBt.r, 1'. J. Oldham, BenrY
Sidgwick; R. H. Hutlon, Edmund Gurn.y, W.
Oarpenter, and otber., divers flume of money, and to

B.

cheat and defraud the before-m~Dtiolled persons."
De beer Lewis, de adyocoat van dr. La~kelter,

zeide, dat hij S1ade en Simmons, ziju medeplicbtige ,
oankla.gd. ra/J de liedon op te !ichlen door VOOt , .
wenden, dat bij in belrek.killg .tond met de geesten
,'U.n ofgetttor venen, u Zvo or D"g men.tl:c hen g o: vt)nden
worden, T.l!ido LU, die ra de orlellballrmakiDg van bet
bedrog ,'an Slado, WftarYail ik heden in ataat ben de
OY6ltui3ende bcwtjzen to govan , DO&, \ olb !lrden om in
hem en in lOijn wonderun t:) ge looveD, dan k-ao men
zich vcrgenoegen met de Hchouder. O\" i r bGU dWlUlilheid op te ha:e n, l'oC'h wij wen6~hen J/p rof." 8lade
gf'Ht.raft te be bben nid en kel alII oen .rogue and.lvagabond", doch bee\lhuldigen hem Yan !amellspannin g
met l.tlU kJerll em de IDona chen up to lichten,
en wij vra'g:uo dut! VBn de politierecbtba nlt de , orgunnin g~ ow \' our cen hJoger recbtbo.nk
deze auk
te Ven"o Be-n. Om hier·lo~ de '·~ rg unniDg·te vcrkrijge!'
J
moat ik: bewijzcn duL e r wdrktllijk tarnenepannin g g8 ·
w~es~ ie. ~ l~de bewl:!ert, dat J~ ge ~8t \' I1 U zyn
vrouw.
-:l: '..' ~ :": ~; .; i: :- ~-, o .... :"' ~:cu ~ ';H,1 ivn' tHj I~, lIi,ltlll Hll'eroand

utelt wet dd geel! tenwt" [ ~ld , en de g~t:8ten fRO aodore
persuD 6n ill de ande re w ~ rolJ C'pl.oekt en un bem
vc or91elt in zijn hui. in Bd f 'J"d place tot: Londeu, De
hedeu. d·ie d t gcloo l' on on beo ricbten vall bUD ge liefde
,d'JutittlJ W i Jl~D Vo.:'rUI ' lU~H, Q4JlU tlO l'lr Slanc's buis in

. .Bcdf.Jr,lpht.ce. Zij wo rd en ~ut"allg~n door Simmon:!)
die Jange erY.IIriug Ul!uJ'c IllS d Nllrs kijker no e en me ~
dium en di~ iu gesprek tr tlutltl ·e met de meeatal erg
li eJcn, Ji u lu.ng moe t"eo wuchten eer fa
dt'J geduchtod oLlmu, tiu ~ m(t deo ge(' et \'80 hun ge
1ield~o ZUh:Hl hr..'bb ~ CI , v~el wee-t tt;! fe rnemeu·,
dat zijn
Q1cdtVl chtigo t e putl ko mt. Z~l) buip is onmisbsac]
'Jit'DUWliChUgrl

welke zij I.w e lt ge-nuten , WLLun eer 'Zij weet-, da t cene
(Cbl8oheiJing het 1!i1 ,-t Z· jU br~ken "a.n .e en,c . .yrouw
1
d ~ ~anho {) p r an ec htgenoot en
kindertlli GllO Cdi !lndcre tv moete n a f... t-3lln d£'liie1
lIie t 1.OU kunneu ovr r;1.'\·8t' i '[. ~g mij. kL.,ll)lli!l, z:oudt gij
het moit'j l"J Jilt, J.: L Ollles wt' tclld,), g ee D bezwaar maalttd om do plards vll n d;€.\ anne m ,~e d e r in te nemen,
uwe licfJe en ac oti ll g w!uldig keuron;:, .. _ .Mijnheor P ~rr4lJJ d· J.urig' y, gjDg tij \",)ort; een edel ge~
moe d tlmaakt t~ g:roott'r vddl> Di ng , rll}br mat e. bet

die de sch lmdo e ll

gri)ot .:r off -r mO t:"t breugeo ,

Zij Jru&.tu Leul l ritUlp<l~hLi 5 Jv '. acl d d .... Ll:lt hem
8.11e~D . Ai d door rico don ;:'i'.r g~ lr(lff<:.nJ sl: uud'e bij
bur

nB _ ToeI,l zij n:r.lweneo ""Ii,.., wi8cute hi] z!ch,het koude
zwee t V40 ' t 'foorboofci, en g!.!.!g l!j:J1J w.Je~8} terwijt
i.ij mompeJJe: ~, ''' . \\' Ii .:! te '·uorL.i~J~, dll~ dit· han &ra.t4
woorJ. lOijo z . U (· n tu~h h 't mij, .I.:;::.f ty ~8rmee
haor- doud\'ODllitl ~n . het. mijuo be..-ft ge.iclJ .. Welk:
gefur on:t beid~ beJ rei~\' , ~t't:t i.k· ni.d; :I~aar ik: 'frees,
de.t wij bet etechlll badd.c n RUDn.t!. ~ l)~tgaallJ door dit
vervr, 'Dllchte JancJ d e n rng t H) te k: er~r .' ·
H~laa& ! .. &ijo v oorg~n)d l..edroog l~ew ni..,t: N.uw~
lijkiJ was . bij ,,·ert-r,jkken , vf eeu b l&lo ki! hao,d ii~b·eid~6
de takke·, ra~ een mil L~nooB\'!h V!Juet'n , eo , (lpen4e
MLi dt)Qrlocht voor d" li'C'.'1 uone Mllr,tu
fe~r.o .i e r;.
,! ,relb: .e on luUin ]\> ri ep ~ij uit. Zij wa • . 'den tuiu
binl!e: u" gegll~ oin Lou i~~ te b ~3i:)~'kel!.J' In.a~ de k ~)
lone\. en Egn\! t.'ddc 'rieudin , 1iHtm teo z;~r ,~ tH~n
gMpr~k ytl',Ht"pt um haar up te m6~k~1' . G~it.:, _an
de die11.8tlH~en ,'e rs:'ond J~ taa!, ~·~ar.1Q z:ij ,ir..~ w~
drukteDi Iy hadden , dUll I,)uged.,,'oogen ..e lk.D~~~ bUD
bart blootgeIogd an bun g.b~im ,.e,raden .... eone
J

o.taard. acb.epael. d.t er .en . wr.e.igebwi l: ' • •"u
maker·.
.
(Ir.nil

" tu.:ya',)

~:'~:1~a~~~e:;oe:-:~hr~:~ri.B~ijd:J!d:!:ir:::. I .~~T.':~~::~~a~:~r~::~- ~dail1e ,au · verdie» ·
~.ld'. ~

worde.".. . wannee,. d. be.oek. ._ . gewacht en
hobbeD. ·met Simmons, worden <\i .twe. aan
ile l-'nne~geh.tenbij SI.de. Vo"r ~et gelakken van
kimslje. i8 het on·misbear, . dai. lIi.t ",oer' dali ' twea
'soneo aanwesig _!in. . Sled.e moot tijnoog op de.
oekers kunnen bonden,om op te· marken of .0
1 op de bande!l z'on, .. wann"" . bij hen mieleidt.
_lnns-sr sr meer peraonan aanwecig · war'-D, ZOIl ' b,ij
',DogeIUk allen in bet oog · kODno. booden. Slado
.;,t' zijn' two. bezo.kors hun pl •• b aan en treedt
; hen in : jjen levendig g ••pr.k, Nu bebt gij ..ker;
~ pr(, !. ~ll

~er

de

~echter,

wel eellR goocbelaare sien wer·

, on gij bebt het woarsohijnlijk volkomon onmoge·
'. geacht er aohter to komen boe ,ij bun kUIl.tjo.
·ichten.
)e recbter. Ik ben zoo oD.wetood als uen kind om~

. ;,t de manier, walrop goocbelaar. bUD ,ertooning
,m (gelacb).
"e hoer Lewi •. W olnu. dan zult gij hoden eODigo
. kunBlje. leer.o (gelacb). E~n gcoch.laar trokt
·d de aandachl der &ana. houw... 'an zirh af op
oogenbJik dat bij met vlugge yingere bet kun.tje
;. Be!zelfde doet Slade. Voortdurend .preekt bij
.ijo bez~.k.n Zoodra bij .elf .on de tafol Boat
10, besint bij Ie rillen en to bOfen on verkla.rt
~fllIIcbokt fe worden door de DfDweEige geeeten.
.. tot eeo gelaat, w8arop outr.etting en 90hrik to
!Ipowt;.an. on op bet oogenbJik dBt tij .r hot ruinat
\erd8cb~ zij(l, krijgen ze cnder tar,,1 eon Behop VAn
e (gttlacb). D" bezoeker, die zro,er van Slade
• ti'ten, dnt by buiten bet bel't!ik lijller b"cnen

;rijgt geen ecbop faD de onzicblbare geesteD.
)lleer hij een andere zijner kUDIIIt.en doet,

r~f;\ipt

fo1 echrik eo .fgrij1.en uit: ,,0 be:~eJ! d ••r til eon
l

op uw arm!' Met ontzetting kijken de bezoek('re
hUll armeDj zij zien niet8, welJicbt ziet S).de

nieh; m.ar inlu.scbon i. de de kunlt ge.chiedt.
bij de verochiJIendo kun.ten, die bij doet, niet
,- taan, doch beperk mij t ,:,t het wonder ,.n "de

),n
!U

de griffel," wot

1.00

vele

liedeo

ontroerd en

• t heeft
de lomp.t. on onhandiget. wijoe wordt dit kun.tje

$J

, ' ~=in verricht, dcch de bezoekert zijD ollder den
.1k hUr:lner omgeviog gekomen en merken Diet

· op. Zij .ilt.n •• n de tar.1. De tafd boweogt
en drielllaal otoot de poot op den grond. Een
otil ... ijgen. Weer geef. de lafel een krampacbtigeD
en Slade fiuiate,t: d.sr .ijn d. gee.ten. Hij logt
en Id op de tafel, .... aafop de bezoekera ger;ien
en, d.t niets gellcbreven ie, tij hooren het kra8'
1Bn de grifflil en lazen weldra. een vijftal woordeD.

h er de rocbter het wondor geochiedt op de '01·
, .. wijoe: Do goeolen zullen in dit gerechtehof
_: bijnen. (Luid gel.e'.)
heer Lewi, plaalote nu d. lei op ••n hook 'an
.' ,f.1 on ecbr •• f, lerwijl bij bleef praten, enkel.
'ien op de aobterzijde der 10:. Hi.r '. do goeat
•')"~~ uit, terwijL bij zijn pink uiht·ttk WA'Sra,n een
.. gruizeltjo griff.1 kleefde. (Luid gelach.)

i'

J

.. ,') beer Lewis. W.DDeer de

gef'8t door deze en·

wnorden. noder te .chrij.en ( ... oronder me ••tal
'lam van eeD der bezopkere Yo· rkomL)

bad yelp

d tot allea b.reid te zijn, riep SIad6 op ind ruk.
:\mde

wijze uit:

:f dot do 4lo••len

mijt.ehf!eren

of mtnrouwen, ik

ODO antwoorden willen, ik ..I

: ,l een bnger bericbt vaD

aeo te ontvsogen. Op

tige wij.e hege.r, hij .ioh nu naar een buff.t en
~;: een lei to ,~orBcbijn. Hij neemt cen "poDa OPt
,egt de lei .cboon, waarna hg baar op de t.f~1
bgt. Pla.t.t uwe banden op de lei, .agt hij tot
~,tt;oekerl, en na &enigen tijd wordt de :ei opgeAu en ziet men .... n de achtor.iide een lange ge·
mededatlliog. Mijnbeer de recbter, opnieuw
"" de geesten in dit Ilerecbbhof .. erMh;jJlPn ~ llljd,
i~ t!en lei. Bier ill eel k.leine apODB ga·
:met wijogeeHt. Hier is een 8r;ff~i. Gij ziet mij
~ven . Heefe; iedereen bot 9cilrift geziaD ? Goed,
: '} em ik de aponG en veeg bet geacbreven uit, Ziet
; '\ en dat er Diehl op de lei sts,ftt? \Velnu, mijn.
'_ lde rechter, ge~f mij vijf minuten tijd~J llJat een
~" aLWAtigen die ni, t 0.1 te koude banden he, ft.,

, ,.-Jtl

',I). Hiel'

'.: anden op de loi, did ik op deze wijtO op d · la·
,;,3, piaatseu, en gij eult bet wonder lien ge8cbie.

..J.

myna beafeD wij bebbf:.'n hier tee doen met

lfrkwa~rdigu

bt;t,(iging der geeeten. Het is geen
'<-'ij, maar r~emie. llijuheer de rechter wilt gij de

•. '.!I.,men? Zi.1 ge h.t ocbrif'?
.
· .! bter. J., bot geschrift kowt vvor don dag, <locb
· : niet dnid.lijk.
;.. be.r .wi •. W oltu, Ie/{ de lei opnieuw neder.
'arms banden

zullen

bet wondel voleindigeo.

;. gelach en toejuicb;Lgen, welke door de polio
nlen ondo,drukt worden.)
. . heb d. beroemde gooch.I.... Mackolyoe en
al.getni ~en gedaagd. Wilt gij bun to •• taon
:d "bondiger "ijze dan ik Dog OJ eindig gr.. oter
"stiecbe wond~rcll -to verriebteo, Diet rnKel ill
~" lVoordigbaid van twas be!.oelr.er8, maer van al de

. ,.igen in dit ge,ecbIBb!lf? (Inid gelacb).

}*'ILEGRAMMEN.
Batavia dd.giste ren.

BEN . O. BMING .EN, BNZ.
>iE EJ ARIG VERLOF: 8tII! den po.tkommies Kocb .
¢WEMD: tot 8e kommieB by den .Po.tdi.ne.!
t

~~Il gi taL Opzien~r Ie kia88 ,; bij den Wateretaat

:~.er~~n
Olr.ie,~er
«r:rLoprS~~o!?b,
• .• ·eli · SCheirer; tot Opziene, a. ki .... Dank
en Vinkj ,tot

~Igooij

2ft

'en Ha.m ilton;

~n.gent · ."" llezoeliiRade titoemengt;0e og Ario

~
"

KeaoeDio; tot .·W ed.na. f&D K.pangan Baden
iOk.ro Ninsrat;!ot i.r.m ,.n Lo
.' r?k M.. Prodjo
Jo;tot luite_t der Cbine ••n· teo Tjilatjop
~ifn Tho. ;

I.' .

EERVOLOli TBLAGBN: d. Beg~lI~ van Bozoeki .
GEPENSION NEERD: Meis, majoo. de. i.fanterie
on EdeH.g, • waarnemend. Obef vao het . Bijdrogr.f 80h ,burean.
ATJEB, 18 November.
Tangkoe Moed. Angk••• a lieoft Lesmong genomen
en bezot.
Den 9 No,ember zoudon de :' INepen an •. debar·

keereD om bem te ouderateunen in

de

I .'.

ond~rneming

en voor rekeniog van lacobull Hijmllnl en Co .• in een
dar loealen van A. Meijer "lhier.
Donderdag 30 NOfember. 10 eeD der loc.len der
We6s en Boede1kamer albisr van drie perceelen ge-

zullen opsporen en uitlereren .

legen in wyk La. T. No. 260a en La. P. No. 54 e,
55 en ten hui •• 'an den Roofd-Tngeni eu. Moot op
Haudoe.arie door A. Mtijcr wegeD! ,ertrek.

AMBOJNA., 7 November.
Den 24 October i8 do Ourac.o Vall don tocbt nUr

Lt'ttu en andere eilaoden teru~ gekomeo .
Dd zaken zijn aldaar nur weD8cb afgeloop~n, 1.on·

De

~ultan

te bebben

faU

Vrijdag 1 December. Voor rfeken ing en ten hui~e
vau den Heer P. Zwager in de Heorenslr •• t alblor
\H:gen vertrek en voor rekening ,an Gebroeders Storck

middolen ,aD

in "ot Vendalocnal van on door G. A. W. Wermutb.
7.,I·urdag 2 Deeem!'.r. Voor rokeoing 98n bet Gou·

TERNATB, 10 Nuv.wber.
vau Tern.te is ovarledeJ:l.

vernemen't in het klaedingm.gaz ijn -albiar van en Yoor
do ruilitairu disnlt niet meer te benntten ~oederen .

De pestziekte in Pf.'Irzie i. geweken.

ADVERT ENTI£N .

--~-

Eenige hanclelshu ize n op Java ontvingen een tele grGln nit Europa, d a to
:18 Nove Illber , clat een oor-Iog toen
c1reigend 'Was en de suikel'pl'i js van :39
da-alde tot 35.
BA'l'AVIA dd. hoden.
Git de be.ntwoordin g von bet .ta~olil\gsver.lag der
Indi.cbe llegrdbLing blijkt, dot de opfatting ron den
Miniater Mers un de regeeringet.aak, oV8reenkomt
met die v~n mijnen ,aorganger.
Zijne rigting ,&n gematigde ,00ruitgaDg on ciet

.fkeeJ;'ing van be-TVormingen, mllkt\D dat men vall hem

geen ingrijp.nde maatregelen , .. w.ebten kon .
De kJuine onderdet It'll van de B"tav-iasche

ha,cn-

werken word on in Indie uitbeatecd.
Handbavil'!i rerkoop koJlie tel(en 1'7 renla per
h.lf kilo.
Eeu groot &antal ingenieuro etc. worden bono'lDd
om ill bet volgend ja8r naar Bat-avia te vertrekkcn.
De Iri1iul Amalia brengt 125 man .uppletie-troe pen
mea.: onder bl'el fan den kommandant lvIajour

6ulfroij.
HeL oud-Kamel'lid de Bo,oh K e wper i. ov.rl, den.
D" Krmingin zal eeo., bllit :mIBQdec'16 N!S under·

(V

0

Q

S06r8baia

EOD,

Vier

beladen

Gebroeder.,

be.toml

Eeratasnweze nd lngonieur,
J. MOE1'.

2086

VOO" het Land.

met 8tukgoedereD, den

paoehban en het berat.nen dtr be.tundo P<'n
doppo to S a I • t i g a; ma ximum lannemingaom
54838.- .
Bij mislukking onmiddelijk da.rnD de lo,.ring van
de yoor dit werk b~noodigde in '8 lands voorraad onto

brekende mater:Blell.
B ~8tek eo v orwparden Hg geu op bet kantoor
Tan
den Waterl!ltaat tar i zage, alwlar ,'erder aIle inlich·
tingen t~r 1, ,ke te bekomen tijn.

J. F. F. MOET.

Woensdag 29 deze.'
F. H. BOUMA .

Vrijda.q 1 December,

Prac htig Speelgoed,
2097

I.or see !lrohib-ted 'PlJrtt:: is making military -prdparatiODS .'di,isioD of irQnad is vrocooding t,--'tbe bla~k·

aea The ro...... demand. froUl turkey are the appoiot.
ment of cbriatia.n gOverDora the election of nalife
Co,fliciale the expulaiOD of eirca.eaian, and .. permanent
eO[l~ular

o=oma:Ji.:oQ 't-t>, .Qptif\"ise.
19/ 11 Yielding to C.....sing couo ••I. the porto h••

accepted lb.

Woolwio~

~oDfer<oe.

bere il ind ..sod aq.W'ity
and portalllolllh
.

at

,un

,den Heer BU8so1asr.

Bemb8ug. "
Baaij .
Poerworedjo. ,
•
J . F . Fie.cher.
Soerab.ija, de Heeren Meerits,- Fol en Co.

id.
id.
id.

P&"aroeang. den Heer

K. Proijer.

rr

Bros8oi.

en hot bloed.
Zij zijn in aHe

af

25,---

Rood met Wit Dambord.
duim breed ,,95 cent per am.terd. Ei.
• SO

,

• 65 •
RUlGE VOETVEGER S.
B. KARTHAUS en Co.

l88S

BAZAR.

f ()Of

kUlDende' ge \' o.llen -n'~D

Eenigste Importeurs van Pianir.cs,

Vlengel. fobrikaat Gebr. KNAKE,
bier zoo ,e:UDstig bekend; ontvflDli?;en b nDen kart ;Ee:
PIANINOS en SALONVLEU GELS.
1811
B. KARTHAUS &; Co,

"",apr de Quinine wer keloo8 is . gebleveD;
aismede tegen koortaen die in ~. 0 c h t i g e ,atreken
J pidemi.cb. : zijn . .
.
l:'rij. per Jlacon.lf!. 1.50.
Pa.riis; 22 rue Drouot, en bij aHa apothekers.

BAZAR.
Provisien in blik,

DE GROOT,
21G

ROHBOYVEAU LAFFECTEUR

pas ontvan gen:
Doperwteo, Worteltjes Capuc.ijnet6, Sr-bar8eneeren.
Ae;porgee, Stoofssperge@, Tuinboontjes, Sngbooofjn ,

bet eenig goedgekeurde mid del in Fran k.
'r ij k, Bel g i e, 0 0 8 ten r ij k en B U 8- •
a. n d 'g ewaarmerkt door de' handteckeQin g . 'on Dr. GIRAUDEA'U .on S Q i n 1- . a- e 'r , a i 8. Ifet aantal zuivcverende
mid~
delen i . . . er groat.; . maar ...n de .R 0 B ...
BOYVEA U
LAFFEC T' BURkwam .Itijd den oersten rang daAronder

J

Blo.wkool, Andij,ie, Rro.,el.pruitj e., Spergieboonen,

Spinaeie , Postelein~ Peulen Boodekool.
SaV'oyekoolJ Rupllltelen, S«ll~ riegr(·t'n, 8811f:1!rieboo~deu.
1uli~nDe voor 8oep, ~racedoine. Kn c.Uen, Kruiahe8n
_
J

Peoren en Appelen in Wijn, AppelpeDl, aU"" in bal-'
.e blikk611 .
.
.

f(~hildpad8oep ,

J'ulicneeoepJ _Ka'fssoep, OJ8e&aaep.
Saucijejee in B')llillon, HntBi ot met vleepcb, Halen-

t.oe. zoowel - 0111 hare Bedert meer dan drie
vierden eener eeuw erkende radicale' wer·
itiag, a:8- om hare l"LA:5TAAlll>IOB SA-MB-

p.per, Kolfo!rolanline.
O••• n, Kalr'gobakt, 0 ....0 on Kalfucbijf, O.son
Kalf..,arooua,le.

14 ge~ee8t , _ voUedig, zQnder kwik~
zil ver, ~" aandoen~gen , 'an don huid, den

8'i'ELLIJIIG-.

811

O.itH~ f11appen .

buidnilBlag, de·kliorgetlweUen, de ongemak.

keu ' ran ' het - k-raambed~ 'v:an den kritisehen

~

kige

De?~!h.~de", to. SalU8rang: .. G : C. T.
VAN DOllP &; Co., enWANli,iB .
Gsnerui depOt t.. · Par 'ij I, 12, ru~
Richer.
~

,oor d.

------------------------------

I a n g e en h a r d·
u e k-k i g e knort.en
aanbevolen selfs daar,

oeerd.

Loterij

Mr. SLOET van HAGENSDO RP,
Preeidont.
GEO HENDERSO N. Theeaurier.
F . bORSMAN, Secretari •.

1.37 ned.
1.14 •
92 ,

zeer k 0 0 r t 8 we ,
n d en v er s to r·
k e u d foor de ln3.ng

...nte be. aettelijke, .em.udorde of bardnek·
.iek~eD· · WIII\Iteg&tl de cop.bn, · het
k.nk OlD de: iodium petaesii niete. fermo•• 'l"1'.,- Fabriekmnerk . in Hol1ud ~,

C. Weber.

•

Singapore.

BAZAR.

1'8

is youral aanbr.vele'o8wa.ardig, teg~n de ~6':

D. Alaurib Martens 6D CU .
Gebr. Gimborg en 00.
Thieme en 00.

Probolingo.

G. A. WERMUTH.

en vao de scherpe .ochten. De... ROB

~~,. -- -

De. loten
op f ran C 0 aanVl"lIge tegen contan·
to belaliug van I 10.- voorloopig .er.rijgb...:
Sam. rang bij de He.rim Boe.man en Co.
id.
G. O. T .•on Dorp en 00•
id.
H. L. d. Lyon en Co.
id.
• den BlJer Ro.08 'ao .R8odehuten.
!lat.vi. bij de Heeren Van Vleuten en .Cox.
id.
G. Kolff en Co .
id.
• den Beer H. J.Meertene.
Toebon
• •
P. O. Helman.
Pekalong81l. •
J . O. van de Mandel•.
Tagal
R. fan L.wick.
Salatig.
D. P. Erdbrinck.
Patti
,.
•
J . F. F. L. Cbuteau.
Solo
• de Heeren Jon". Portier en 00.
ida
~
,
•
SoelllmaD en 00,

0hl.uee SChe Vloerm atten,

Op Vrijdag 1 December. bij

I'c pill.n van (,!UINA-LAROC HE zijn

...

,

600
100 .

B A Z A R.

CommissieVendutie

""I

f 1000

••
• .

20.0OQ
10.000
6.000
10.000
6.000
10,000

per • t u k IJ.eren Ledikanton.
1815
B. KARTBAUS en 00.

0 R I S O R 1 S. G. A. WERMUrH.

Roofdd.pot .oor Midden·Java bij
KOLFF en Co., Somarang. ·

va~

Veldbe dd12n

en aene partij van de berucbte nieuw uitgef'ondelJ

p

~Russi.D .rmy is beiDI( mobilizede%port of

10 pry zen
10
LOO

(2099)

wa.rondor gekleed. en oDgekloede
- POP PEN, -

field (Diera.li).
Grickouland been verklaard de p ,\itick ,.n g.wopendo neutralite :t te zullen vulgon.

De bedrijyigheid te Woolwich on l'ortemoutb DOem"
,ovrtdutend toe.

•
•

1 •

o.. rde grootc partij

-

f 100.000,.

1 prij.
1 •

zal in bet VenduJocaal ..an den ondergeleeken de
wordeD verkocbt. de VlQeger reeds geaoDon-

2096

16 Nuvember. R~ t Rur"iaciu:1 l~ger wordt, gemobiliseeL,:, . Dtl uiho, r ya~ paardou ia vel'boden. De
Purte ma.kt miIitaird toerufltiogen. ReD 2 diviaie 00·'
logEscbepeD i" naaP de Zwatlo Zee gez,)D den.
RUlland eiscbt 'an Turkije: de benoeming 'an ebriaten·
gouverneursj de t"erkiez;ng van jnlaodache amlitenarevj
de verdrij,ing dar Cirkll8sien' en , oeoo. perDlADent~
~otJ8ulaire Commifls!e 'aD T~~icbt,
19 November. t:Jaboi'r g~,ende aan de drioger(je
adviezen, heeEt de Pi.·rte toegesterud in het houden
_ eel:er Conf~re[jtiJ te Looden.

TE SAMARANG ,

f 50.000 .

:I prijzen ."n

overmaking der prijzen.
BetaliDgen kunnen geachieden middel8 wis&eJ~ op
BahvlB. 8amaraDg of t:oerabaia .
De Direotie vaD den Samarangscbe D Schouwbutg ,

· VeDdutie in het Vendulocaal "an

LONDEN, 13 Novemb .. 60.

waa received with enthoufiiasm gouvBtnemeDt of porn
i porle ?) oblets (.hj~cI~ r) to s Lim (,tate ?) ibl vieuwEi
relJpectiog Confdrence until informed of poinh! which
will be discn.od .

SAMARANGSCHEN SCHOUWBlJRG.:

trekking .nllen
buo toekometlde
Th.saurier del
Commiesle tegen yermon en onder intrekking der afgegofen Loterij.biljetten.
De Thellaurier zil v.ioh volgalrne beiosteu met de

Berstasoweze nd Ing&nieor,

van Reuter.

'''~~8/11 60 Pie" re~atd Oz ..s opeech a.
roplij 10 thRt made bij Beocono/ield greeso h•• auou.·
ced policij of armed neulrolitij. Hill C.are opeech

groot ./ .. 250.000,

TEN HEHOEVE VAN. DEN

De trekking ge.cbiedt al. bij de
Bew....choo!.
ONMIDDBL IJK . n. aftoop de.
houders van wionende L oten onr d.
gelden kULnen be.ohikken bij deD

De Boofd.lngoni .ur 2. kla.ae:

2095

.-"",

GELD~LOTERI,I';'"

.r

D" Perl bsecbouwt de.a speecb VAn dao C,loUr van
Hueland als fen antwoord op dien ,"'an L~rd Beacon:s·

14 !\c,.nmber
Dd speecb van deu C. ar i8 met ge"stdrift begroet.
Het (iouvernemen t vaD Turkije weigert ZijU8 io
z'chtoo betr~' ffende de eonferaLtie mede te dcalen , tot
bet iogolicbt ia omtreT.;;t de punten, welke besproken
~u.HeD worden.

WOO f. WEN Nn RND;6-N 'falt~s

,erhlliet in ·het begin .Vln Dteolllbe' '' btlai' de· ~lIt~'"
in do' Reeren8b&at, tbaol' gooccllpeerd door den !:fMc.'·
ZWAGER.e n iB .I>ot ·dieo d.talll ts "ontbiedenof, U
'prek.n, .ten . bnite 'nn· den BeerY.ui ;KESTERBls" ..
llodjong, 'te?wijl boodaohoppe ntot 'Ilnot'gena J2' ttar:.
wOJden aang"nomen in ~:O~icr iianwezigeapo tlHinn. ·.

Magclang . .
,
D. J. F. Lo.e.
Djocdjacart. bij Men de Wed. Kockon.
id .
bij deD Heer Buning.

dee voormiddags ten negen ure, zal door den Eereti-BJloDwezend·logenieur der Burgerlijke Open bare WOf •
ken te Samarang annbeeteed worden bet werk :
, Het bOllw<-" n van een RE'gentswoning met

len

voor eea epoorweg van Buitenzorg over BaodoDg llaar
T,iiIRt,;a!'J

I

jd.

Op Zalel'dag den 2 Decembel' 1876.

naar

November zoo kie.eo door bot KAnaal vao Holland·
op.ijn·smnlet .
D. He.. P. J. Quartel houdt ,icb bezig mol b.~
vormon van eene eombinatie om 00[0089 :0 te krijgen

af Zondag den

De Boofd lngenieur 2. kla,se:

Prina }"rederik heert ter ht rinnering aan zijn 60jarig

aan bet ]t'onda ,'oar de verspreiding ,an de beginseJen

L. n d.)

het handel.bois 'aD de firma PARBIRA en Co. te

Philodelphia h, .ft 80 mod.ille. ,un de 100 ten·
loong.stelde Nederl.ndscb . oobilderijeu go,cbonken.
Dr. Scheffer, Dir£cteu[" ven'8 Land. PJu,oteDtulD,
i. benoemd t,ot ridder van de Eikenkrool!.
jubil e .1. Grootmee,t6 r-N.tionul der Vrijwet.olAarord ..
f 3000 g'.cbonken aan de Louis.eticbtin g ell f 3000

h e t

S I e k 0, de i)BiJluge daarover van
20 dezer ges/oten zal Zijll .

207 8

Bamac.her.

r

Wor:tn o~~!fe:d" g::a~:::lle:a;a:o~:n h~tuit::e.koeo~

nemen.

De eerat. charterp.rlij i. gee' oten I'an Bombay op
Yel.e •.
Ged.tacheerd : de 2. luitenant dOl lnfonterie F .

d<r Orde.
n.t bark.cLip

Venduti en.

Maa'dog 27. November. Voor rehning van J . P.
Pereijn "'n eim ~rceol gelegen in wijk . La. . A. No.
60 door Mr. , Sloet qq. en '001' . rekonillg 'an J . H.
Lal(e.. in eon der pakbuizeD ·tegono •• r de Weeokamer
alhior .do.or A. Metier. .
•
:
Dinadal/ 28 Novembor. Voor rakoning van R.dhon
P~"dji.e Werio . Koeeoemo op KedoDg djatie ...gon.
vertrek en 'fo"r rekening , 'aD den Beer ,an Str~~n
op Bodjong door Sooamon en Co.
'
Woen8dag29 No.ember. Voor rekelling van Cb •.
BI}ij~r it h~t \"endulocaQI V4D l'O Loor F . H . BoumB

OELEBES, 20 November.
Kraeog B~nto houdt 'ich to Uabalangan, in het
rijkje.sorilo op.
D. ,orat Sidemong heeft toezegging geJaulI bo ... te

g~m ... kt

"Eureka

.
..b·.e
.. :Ob
. ip
..
Now·York Ii... B&tavia: _". .... .. '. .

~angesl8gen

togon. L.mantok.
G.tondheidst oe.tsnd oogunBtig.

der gebruik
sewold.

A~j.e.rli~p~a~~r~~.b.:.· .1!M.'!~.n.~.el1l

. ' Tall.

I.

~uippenj ?atrljleu. Talinge n. ViaktlD
1
Le€!uwerikk€!D, Duiven, E t!nd,ogeli, Lijilters.
B "lIond •• h. en C.1i fornie.b. Stoommm, ge.toofde en
g.b.kken Paling.
{l,rookte Zalm ell 'Klft, Leng.iscb, OeMers, Lobeiter,
Sardijnlj-ep.
Pu!'; de foie graa 00 Trud;'l .. ChampigDolUl.
G. nokte O... nb"" .. ·Sauey.de ·Bologae .

KC,~:lb.~jt.tDka

in blik.' •. 18sn;pP"
...r, SO. co.d.-e.: ..&c.N;.n.
... ..
B,tterkoekjet>, Theebank ••, Pin"" Cabinet, ~tllt .
. n omaodel Pudding,
, . .,
li ,Ip.no, Roobpek, Ket'ing8au.ij. in 1I.... h~l!
1953
. ..
Jj , URTH.4lTS om ~ .:

SlllkerwerJr,
~090'

lBij' e~nB-':i~~e!~}!, Familia

pergewicht.

1. J. VAN BUIJVRN.

Dei':J:e~"!:nd::orbeh:e~:~ , : :;~r!!~

uitgegeven en verkrijgbaar ·bij

.an alle loorten,.;n ma,ohinerien. .

G. C, T. V.AN DORP &0°., SAMARANG:

Nctwerk · en spoedip;e atleve"'ingwordt verzekerd.

Te.ena nrbijgbll!U' 8toombllD~ 8toomm.nomele ....
waterpeilatellingen; Wate,,;eilglasen en Ringen, Snij.
ij_e1'8,·B.telboren, Ko.!'arenpijpoo, plat en vierkant Staal.
Moerbouten, Klinknagela, Drijfriemen van 2-6 dnim,
Indi. RiI~bera 'au '/,0- 8" dik, Taoh patent Pak·
killl! %-1
en .lIe mogehjke maohinerie.beuaodigd.
heden.
R, W. DEACON & 00.
~ . ,Filbriek .oa. atoom an IIDde.e werktuigen te
(IIIU)
Soerabaia.

'I.

Vel' k,r!;gbaar:
~:rJN
1&11

Buiten- en binnen

li'I L T E R .D 0 E K,
te bekamen bij
,
Mo. NEILL an Co.

1487

-------

KANTOOR.ALMANAK 1S77.
BEVAITENDB, Kolender met moanltanden en p•••• rdagon Cbrist.lijke., CJ.ineesch • . eu Jav•• n.che
fe •• tdagen- Be.tnur v"o .Ned. I odie.- Haofden van .. ge .. o.tolijk B• • tuur.- Tarief op bet bin'!eo. 00 buitenlandacbe Brievenvervoer. - Vorj •• rdagen ,"0 bet Kon.- Hui •. - G edeuk en Verjaardagen .an d. Vor. telijke
Huilsn vall Solo en Djocja. - Tijdrekenkundige opgav,en . - tfarief ,"0.:)1 ..Ie vBr£ending vao Tol8gra6scbe be
richten Dp J ••a.- VaornaBa.• te ~ewicbt.D io gebruik in N. d. I.die -Dienot ..geling der Ned . Iod. Spoo.... g·
Maatlohappij, .I.mede bet Tari.f .o.r .ei.igera. .
Op~.pl.kt f 1.-, onopgeplakt f 0.50.

A

A

S,

-

ZOOIl,

i n d 0 b b • 1 0 k i ate n , ontvangen por "Stad Amate.dam. '
G. A. WERMUTH .

2082

Pry.

, Zooeven ontpakt:

~IEUW KINDER8PEELGOED, als:

'. .'

Cbacat..
Bpauletten.
Sabele.
Geweren.
Patroontas8cheo.
Randeela.
TrommeD meteD ronde.trompet.
Trompetten.

Pracht Scheurkalenders

Soma
2085

HO TUNG GOAN.
Gong Waroong.

I.-

5,

l

A, G

6,

Marsepame Harten

-

(I)

J. H. Schmidt..

Neemt Rile bestellingen nan tegen zeer billijke

prijzen.
1909

J . J. VAN· RUIJVE ~ .

Cigaren Inet Odeur.

,

J. J. VAN RUIJVEN.

St. Nicolaasfeest!

HOLLOWAxtS PtLT.ElI BN ZI.LF. Gevaarlijke Dilil'"
De oor£&ken dOLor ,enw&kk '·~ .ie lie Ms coo

lIIulliinalie en Muziek.

rbee. -

I

Dagclijks

st.
.

. .

2036

a' Attentie!

1. IJm 6 Decellloo,' a _.
'i'OKO van de ondergeteekende

du cn;01Ids geQpend zijn.
.

Holloway's Medicijnen

5 en 6 December,

Versche Bot e r 1e t t e l' S

O. M. l>L111U.B.B.

eD

Nicolaas gebak.

I

J. J. VAN RUIJVK".

1792

Vanille.
Citroen.

~~~~~~:~d.

Koffij,

Borstplaten.
I

Versche l1neve/len met deviesen.
18'18

J . J, VAN RUlJV;&.'i.

... . .

GEIlEGRLDE UAANDELIJKSOHE MAILDIRNST,

op 5 en 6 DecemlJe1~~ bi}

Bodjongscbe Banketbakker'ij

~ _~ _ ,

-:rs'ElLL-;: 'Co.

Heeren Modemagazijn.

f 1.-- het lot,

J. J. VAN RUJJVBN.

Me.

J. H. SCHMIDT.

Groote Tombola!

.

Gezagvoerdor ZUI.JDlrRHOUDT.
.
. . rtrekt den 27 dezor de. morgeDs 8 Uur nllar Batavia.

Stoomv. Maatschapp~ Nederland. '

1990

Men8obenboofden,
Kind.rboofden,
Wnaiere, enz,
J . J . VAN RUIJVEN.

2087

HRT Sl'OO.ll SCElIP

2093

f 5 0.---

ALL ES LAATSTE MODE.

Beeetenkc>vpen,

k

SOES MAN en Co.

Ned, Ind. Stv. Mij.

1"'1 "

onder guarantie

Mut.en

I

voorheen W ATERLELIE.
Information bij
2070

KONING \VILLEM III.

Het fi.inste Zwart OASIMIE H.

een Rok

2089

A
S 0 DIN,
0

L evert :

waatonder :

Spelen.

bet N. I . SCalP

1925

OO'~Umtt81

2091

Voor Vracht en Paesllge nllar SOER!.
BAIA, wordt aangeboden:

Doopkleederen en Kinder-costumes.

Pist~,ches Surprises~

2088

f" B ~ U G.

werkl, tegen billijke ~rijzeD.

AlsUlede:

J. J . VAN RUIJVBN.

2078

n ti

HWrllftaker,

van

Vrijers en Vrijsters.

~:~: \ ernelJea.

208'

f

•• i 9.

l:ollJpleele Bruidstoilelten,
l:Jal-, Rcis-, Gekleede- ell \\' anJclCostumes.

GR001'E .

Pr8ienQlertl'Ommell met blaadje, ana. en..

zal de

4,

r8

G. C. 1'. V AN DORP en Co.

en

Winkela.
SchomlDel.
Duwwegena met p••rd .
BI,kken keuk.nl.
on;bijt- keukengereedaohap.

"fiB

f

f ••

bevedt zicb voortdurend ann voor het

Suikergoed.

Gebreide
GeUe.de
Poppen.
BIIBIi'loe
Routen kasteD.
•
l'app8n!edikaDte.u .

'S

3,

f 2.-.

levronw G. I. PLIJIAER

ondr:g~~;~?ii'i-.{~~~~ o~ele;f:n aln

~

~~~~g- IDo.en.

Bet-

~

J,]oiVERE N EN OPMA KEN

I

•

af

2098

December to doen afhalen.
2092
J . J. VAN RUIJVEN.

3.t' uu:,· w ia:.: ~il';; .

IJseren

t. verkrijgell Ii / 10.- .
Afnemor. van 100 loten gellieten 2% rabat.
2079
SOESMAN en Co.

Prachtige groote K A ART 11 N, op eeD
schaal vaD 1: 500,000 betrefi'ende
de N edel'landsche expeditie naal'
MIDDEN-SUMATRA.

Bodjoogscbe Baokelbakkerij.

Pijl eo Boog.
Maake":
TuingereedBchap.
Timmermanegereedaohap.
Hoepels.
Harmonica' •.
Metaal- en Glaaharmanica'i.
Ka.orne •.
POltkantoren.
BrandBpuiten.
Bl.etiqu. Ballen.
FraDache
Halland •• he . Bilj~.
En~elecbe
.
Withoutcn Boeaten.

Vo'ooip8dea

LOtfEN

Ontvangen:

:Loterij Soerabaia

g~:~.l-l P.arden. .. .

CroqoetLotto·
Lappe·
Klok eD Ham&r
DBmW.rp.
R ••• t
Rioe'
G,)ochel·
GijtilD8atie.

EUZIERE.

(2080)

.~ V!~H~~:~~SrWI!

Ka.noimeo.
Boerenwaganl.
Vracht id.
Omoibua.en.
Koetoen.
Stoomboot.n.
Gondel •.
B.e,teowagena.

QUALITE IT

Bntaviasche Scbouwburg,

Franco per po.t J 0.75

, :la.--

Toko Plijnaer,

Ie

CIGAREN,

f 1.50

Pracht Atrnanakken met fijne geldeurde platen. op zwaar karlon • r 3. f f.

G. A. WERMUTH.

Sl. Nicolaas Feesl;

VAN MANILLA.

DIRECT ONTVANGEN:

G OEDKOOP

DICKENS SCHEURKALENOERS

In Commissie ontvangen:

"'"
!I

BERGASSE.

bij kisten van 10000-5 00-100.

Javaansche Alulanak voor 1877.

Een Mylord van Hacine, ell
Een Vis ,'I Vis vall Hermans.
2083

&

Adrea aan het depot bij A. JAUSSAUD, f.auache
Broodbakkerij en bij
1829
EUZIERB.

DAMES ALMANAK 1877Prij. f 065,

K

MARGUERITE

Te verkrijgen per vat f n per daziju flouchen .
12 flose.hen ........ .... f 8.- en f 9,-

1881

ANDREAS on DE LA OROIX.

van Weduwe HEINEKEN en

EG~~d~e·Tafei;ij~&r
merk St.

COR'fADOS - -P UN1'JES en LONDRE!'i.
G'cplak' op Karton f 0,50 ,

Een factuur gegalvaniseerd ijzeren dakbedekking van 6, 7 en 8 voet.
Een idem Plaatijzer van 6 X 3 bij
verechillende dikte,
Puike Zoetemelkeche en Komijne

•

Kleine Kant oor-AlmanakI877.

Binnenkort verwacht:

208'

ONTVANGEN:

ONMISDAAR ,VOORIE lER MAN VAN ZAKBN.
Da.e bakende ·ZekAlman.k bevat gonaegzaalll ,airnle vo,r het doen .an •• nteekenillgen voor e!kea dag ,ao
bet jaBr. met opgltve van dag en datute, v('rder f.ltaatj--·8 voor bet boteeren 'an oDt(l'angaten en uitg&\'en. Tarief 'fan- eommilaie--penniug8o al. ttlance aangeDomeu door ..:." koopliedan.- Uittrekst-Ja der zags l- o,rdonnao ·
tiea.- Prij.. n der . ogela, - Nanwkourigo rentehorek.ning vaD 3 - 12% met kwart brenke •. - Herleidiog • .
tafel van duiten io centeu.- Renleberekening· .an all. kapitalen a 'I, en 9pCt. '. JORro borekend o.er dagen,
m••nden en jaren. - Herleiding van vreemde lDuoten in Nedetl. geld, - Herleiding van aeniga onde en
vreernde m.ten en gewicbten in Nederlandlche.-Kalender met mo.oslandon .- Cbristelijke-, ChiDeeocbe en
Javaanacbe feeatdagen ,- enll., auz.
All •• gebonden in eon net Linn en bandj. kl. 80 .akformoat, iI f 2.- , franco per po.t f 250.

in vaten

DORRBPAAL en Co.

bij

Samaran.qsche Zah'- Almanah' 1877,

bestalit gelegenh"id .tot , ko.t ~ninwoniug voor eon
. pea' -Jongelni.
: Rnlme gelegenbeid voo•• talling van pearden , en
wagen••
Adrea,. lette ... A. H. W . bureau de.er Oourant.
2048

I
I

vencbillend en de WijZB barer aanvaIlen zoo I, eranderlijk z~ode. ge ••n e.n voldoende reden Van bet belangrijk aabul harer olagtofl'era. Onder Holloway'.
behandeling, .1 i. de. OO..... k de ..r .iekte in doi.ter·
ni. gehnld oal d. U1101ag ••eU guo8tig oiju, betzij
d. mug, de lev.r of kleiner. ing ....and.n d. I.tel
van de ~ie k te i8, Wilut sijne pillen met oor..iael
iogenornan, . n .yn ",If goed op de zijden dor onderhuik: ,ingewre.en, beteugolen , de ...~UiDg dcr
bloedy&ten en regelen iedere verkeerde werking,
waaruit die oak ooistaat. Beide middel&n we rken
regtatreeka, tot beratelling .an het juiate evenwigt
_heD geyoeligheid .n prikkelbaarheid, .iekolij k. en
geronde afe.heidi.g, natuurlijke en bnitenaparige 10liug.
Dooojea PiUen van f 1. f 8. en f 6. Potjea Zalf
fan f 1. f 8. en f O.
Cheribon W . OALISTANS " Co. Tagal A. J . yan
ddr VOO~T. Pokalang&n W. E. HANA, SJlo ARNOLD
ee Co. en COBNABS. K1atten J. D. SLIBR, Mage.
lang 1. L ZBIJDRL, Samanong GOBTBART en Cu.
Dl1 GROOT
. K.OLFF en 00. WANNd, G. C. T.
l"AN DORP en 00. H. L. DB LYON en 80BSMAN
en Co.
'
(76)
J

Koning deY' N e derlanden
KommandBllt a. G. M . BRCIJNS,
f.aI den 1400 December 11,8., van Batavia via Pad an
en Napela D&Br N. Diep vertrekken .
Lading wordt aallgenom en ,oor bijGa aUe hBven
in de Middellandecbe Zee, W89.rfoor directs Cognol
aementen wordi!n afgegeveD.
Voor vraehi en pe8eage geiievB men Eich te Wt.'l
aen tot
de Agenteo
J . D I E:\DRLS eo Co.
2094
S"t.lJ" ia, 8n maran~ S IlD raba1.
J

Stoomv,

Maatschapp~ ~ederlan(
HET STOOMoC"lP

ST A D

.AMSTERcDA~I,

, Kommaodant- ·OOO:1' ,
sal v.. rUlOedcJ~k in d. EERSTB HELFT •• n Deoe
her 'BD. Bata., ia via Marseille naar NederlanJ Vi
trekk.n.
V oot l.tatht en pa8Mge gelie fe men sich to Wf
den tot
J~ Agentc-D,
J. DAENDBL8 en Co
2028
Bata,·ja. lOamanmg, &.>r.1>o

V......twoordelijk voor de wet:
G. 0 , T.

YIID

DORP '" 00,

