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VerSohijnt d.agF}l.ijks.

HOO'DBURlAUI: Ie Samarang hi] de Ditgelera G. C. t. fU DOBP" Co.
..
in Nederland hij de Heerea SCHBLTlll " KOLliIA Ie Awslerdam.
Seal rermier mlusir des montes de Fraate el de BeICi",: I. IUHICH • Parl'.

Zon- en Feestdag~D ·ll.itgezonderd.
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.

PRIJS DER ADVERTEN'l'IEN:

Voor geheel Nederl.-Indie /16.- per halfjaar.
• Nederland
• 20.- •

Van 1-10 woordenvoor twee plaatsillgell f 1.Elke herhaling de belft.

Nederlandsch-Indische Spoor'Weg-Maat.schappg, LUn ~aIDarang- Vorste-nlnnden- 'W'illeID :r.
Va" SAMARANG "aar KEDONG-DJATTJ, SOERAKARTA en. DJOKDJAKARTA.
Gemcngde Treinen.
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De oorlog llIel de Sioux.
De veldtocht tegen de Sioux, .chrijft de Amerikaan8cba correpondeD.t van den Time!J is voorloopig ge~eel opgegeven. De Indianan zijn de trtlepen te
bebendig geweest en er wordt in de perIl een vrij ha,.d.
oordeel uitgesproken over hat slechte btl'leid der
Amerikaansche bevelvoerJerd. De waarheid is, daL
Augustus veel te la t is om eene nanvaHende bewe ..
ging tegen de ~ilden te doen en deze wisten veel t.J
lang to \'oreD wat tegen hen ZQU worlen ondernomeD
zoodat zij ruimscho ts gelegenbeid badden uit den weg
te komen. De Sioux ha!den geen lost met Crook
of Terry slaage te gerakeo, zij verbrokkelde!l zich in
kleine afdeelingen en vermeden de Regeerings.troepen.
De Boelste marechen, de meest iog spannen bewe
gingen waren onv'oldaende om de S OUX tot een veld
!!Illig te noodzakenj er beeR slechta eao enkele maal een
treflen plaato gebad en de troepen hebban toch welen
~noen door een , ianu" gemarcbeord· sat -,vol ,·ij1fidan.
Bchepn Nato bebben rondgezworv~n tl)t hunne
voorl'aden uitgeput Wur,!JD en het duid~lijI. werd. dat
al bunne pogingen veraeefd waren, bestoten Crllok en
. Terry, hoewel vcr faD etkan,ter verwijderd, ongeveer
gelijktijdig op te breken. Crook, die ten zuid.o van
den Yellowstvne manoeuvre~rdt:'l. trok de patrouiUd
van kolonel ~:lile8 aao
rivier in en trok zuidwaarh.
Oak J.1e~y, die 88.0 de noordzijde van den Yellow·
stone wasJ trok sf. Twea reglment~n i fant~ri6 zijn
afgezonden om te overwinteren op deo nie~wen p.ut,
opgericht op het pun!; waar J~ Tongue Ri er en d~
Yellowst~)ne in elkapder vloeteT'; e8-:] det&chcment giog
(·westwaarts nast bet fure EIli.s, eO het overige deel
oOltwaBrts _Dial' de forten Ltnc ... ln en Buford om te
'- overwintereD. Terry zelf is naar het fLIrt Buford
-=p.:eg-aan en zal binnenko(·t Zij'l 1:1Oofdkwartier veijt"g-en
,J,e - St, Paul in Millomutu. Hoewel Terry in rang
boven Crook .t.at wordt de I•• t,t • •1. de be.te 'Irg·
der togon de Indianen be8ccouwUj gdnerasl SberidAn
~ is dan ook IlI\Bt' lwt fLIrt Luamie ,ertrokk~n om daar
de aankaID!lt van Orool Bf to wacbten ten dnde te
beraadslagen of een winter veldtocht t 'gen du Sioux
ondernomen kan worde 1. Hat ill even weI zeer on
waarochijulyk dat dit g ,chieden 1.,1. De troopen .ijn
~ door en door vermoeiti, zij bobben
8chrikbarende
-I vermoeienislen
ondergaan en bobbeD ruet noodig
zoodat v66r de lente weI nieh zal wordl n verricht.
De (Iommissie voOr hat sluiten van vrede met de
Indiauen bezoekt de verdchiUeuue Agencies WBar de
~evriende Sioux bijeenkomen en deelen hun de voor~
.tellen der Regeoring med.. B·s.chop Whipp"1 i.

dit:'J

FEUILLETON.

De Rayine.
eene episouc nit het Harcmlcl'cn.
• /Terrol!! rail gisler.

v.
Aly-bey verbleekte Jan Bchrik toen bij de poorten
der 13tad ge810ten yond; er moeeten ernstige ongara..~eldheden .ijn ,oorgevallen om dien maatregei te
motiveer,m. In de stad was ecbter niete ongewooD8
te z\en; er waH geen spoor meer OVer van bet oproer.
dat den heer de Versac bet leven bad geko.l. H et
detacbemont maahte bait voor den conao fIIn den goeveroeur eo onhing daar bevel de beida gevangenen
naar het hu;. van den kolonel te brengen, waar de
hlmakan .icb jui.t b.von". Aan d. deur van .ijno
woning vond Aly bey .enekompagnie Bold.ten gepo.teerd,
onder k"Ulmando fati "t'!n yuabacbi, die bem verklaar.
de, dat hij ziob ale gevaogene moest heBcbouwen en
; hem zijne wapanen efHosg. De kolonel zag iD, d.t
: tegenBtand .iel baten <OU; hij leidde zijnewapenen or
i;' en aing Dssr binnenT
Zijn 8chooovader Wacbtte'D bt'm op in l.ija t-tudeer~
'f,ertrek, waaruit aHe wapene. wrg Uidig waren verwij. derd. Bij ontving bem wet zijne 'ge,!~n8 nieDdel~k
~heid, .eikte hem de hand en Doodlgde bem uit Ie

•
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heeft voar de bekwaamheid en VQortvarendh"id van
genoemden ambteD88r, hoopt hij dat den misdaI digero eene .oorbeeldige .Iraf zal te beurt •• llen;
Qpdat anderen VRn dergelijke booaa.ardige onrler~
nemingcn eens en yoor. goad mogen worden af}!,e·
schrikt, Reeds TIn i. gebleken da.t de N egrie
koaten of moeite onbiet om de booswichten in
den te krijgen. Niet minder dan 50 spionnen flH·l]
werden a1 3aDetonda op de bovenbedoelde ketjoe'<'i
afgezonden, en daar ~e Policie van alJe plar.t:.cll 7.ich
met deze zaak bemoelde, genoten de roOvers bu hunne
\ ftankomst be Bandoeng de eer vau een gewapend ge·
Ieide, oit niet minder dan 2 a 3000· m:J.nnen vall h·t
openblDr gezag bestasnde 1-

I!

POS'fKANTOOR SAMABANG.
Slniting der EngelscheMail via Batavia, l\Iunto:{
.
1houw
eo Singap .rea
In de maand December den 2 eD 16.

I

FranBcheMail Ti. Bata.i. en Singap<>re.
[n de mund December den 11 en 25.
Her our van sluiting is steeds des namiddage te 5 llre.
Intusschen wordt san b~langhebbenden vrij gelaten
ook op andere dogen I.unne brieven aan het poskantoor to doen bezllrgen. De doorzenl!ing heeft steed.
plRats per eel'8tvertrekkende post.
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Samlll'llng.

'VrJ MAKES :DE BEVOEIll1g AUTORITElT opmerkz Ism
op den ellendigen toeatand waarin zich de goot VOOt
het Stadeverband a1bier, bevindt.

een Indiaansch dorp 'fan ongtlveer 400 hutt"n, dat
den volgenden ochtend aangeTallen werd. fe Indianan
waren vQiutrekt niet op een aauvill verdacht, boden
elechh korten tijd weerstand en vluchtten. De troepen
rnualrt!cn .iuh TAn AHa h<> .. lUi..,S"u del" Iuuil'mell, waftr
onder 140 paarden en een groote voorraad level Bmid·
delen, meester. Krijgflgevangenen rusakten zij mlUU
weinig en flok zijn er maar w~inige Sioux gesneuveld
of gewond, Van de !roepen sneuvelden in het hoofJ.trefren 3 dooden en 9 gekwet.ten. Na dien tijd had-

v

BATA. VIA, 25 N ~ vember. Het is zoo gued ale
zeker, dat het plaQtselijk bellltuur nlhier, flll.ngewezerl

~~e~~n~e:n gve:;k~k~e~l~:h b:~~r dea~n d?:el:17~tke~:ho~~~~

Waar :It!k(JR yerpleegd worden, mocht men ten
lDinete alles in het werk etel1eo, om de hijgi~ne te
bevorderenj men !cbijnt. dit bij bet Stadnerband nit,
het oog verI oren te habben, want de obaangename
~~...:::~. d:~ gZ~:hsc~~tn g::~::~e goot ontwlkkelt, verpest;

aan zee gelegen zal zijn.
- Heden ochtt'ud werd te Bt:'kas8i cell OLinee6
opgeba'lge-ll die een van de oppaesere ran den .d8t'.,
J

__

~~::.,~~~, ::::usl;~{':::;" I~ij~>J:~·;:l:;:t,o .l~::::l~~;~,~o!~~-' i:~'~,
digd, docb den rechter moest hem echter steed5 wegtHlo
onvoldoende bewijEen vrijspreken. H ij was een hoogt:t
geyaarlijk snjet.
(Iildif.-r)
SOLO, 28 Noyemb. NadaL de Samarangsl'he bludd!
met zooree, lof OVEr het OpereUenge.e],eh.p ges!'r ..

ALS EIt:S"E MEIIKWA.\RDIGE bijt:onderheid wor-dt aOll
een der iulatid che bladen berigt gedasll van eene
KETJOEPARTIJ IN DE PREANGEH,

den nag ~enige 8l·hermut!!lelingen plads wet de stroopen
en weI ten huize van den inlander genaalild AKIE
de benden, die "<proetaon do purden 01' de vlucht
LAPPIE, in de kampoeDg Boehrama, di.trikt Tjie.
te jagt>n.
hecja.. afdeel. Bandoeng. Een tiental roovers moeten
't 18
d.t in het ingenomen dorp de
in die woning zijn binnengedrongen, en zich dear ge~
atandaarde vaD CLI' el'8 regiment (,Bvalt'rie eu ulJi- : heel op hun gemak hebben meester gemaa.kt van het
daar Ban.weZige geld eo goed, zO\lveeI ze pIcchi! in .taat
formen van zijDe mauscbapptHl gtwonden werrlm., zoo·

dat deEe Indiaa.usehe troep wAarsc6ijnlijk deelgenolllen
heeft ann den moor,'. Hr werden ook certificateD go;'!vonden van ambteualen van hat gouvernement, waarin
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de onderhandelaar der CommlBsie. Tot dU8Verre hebben
de Sioux- nog niet geantwoord en men vreest dat het
miolukken van den veldto.ht oorzaak .al r.ijn dBt zij
de onderhandelingen rekkan. Zij kQe.teron haimelijk
sympathie voor de onderoeming van den ,Zittende
Stier", die niet verminderJ is door 't 8aDvaokelijk
eucce~ van dez6n,
Het detachement dQt naaT ftJrt E!l's ga~t, moet 420
mijleo ver door bet ,ijandelijke land marcheeren en
men is ernltig bevreeed dat WQlJDt'er de Sioux out
dekken. d.t dit d.tachement onddr genemal GilbJn
maar 700 man sterk is, zij bet zuBen o\'ervallcn.
H et ••nige trell.n dat he, fl plast. gehad ,i.t voor
op den Seten September. Generaal Croock \\'8.S op
wag naftr furt Larawie en z~,nd zijn6 bagagetrein, door
150 man cafalerie geescorteerd, onder Ro;onel Milea
vooruit. Den 7den Septem'her ontdekten de ~pioDnen

merkwaardig
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wijze mogon verwachteD, d"l. de .,ti.ten bij blln de
but op zsterdag avond cen volle zaal zoudell ViIid~ll
eu dit was goeD'T,~nB bet gev-aJ. Slecht.a tie helft W:i~
bezet. nat h. . t zien van veel leege stoeJeu en
een illechte indruk op de artisten m08~ makeo
'!.e·

I

!;r'hl:a:~e~~i~~n~:: 1:)~~8~:ng;;~~h~~~cge:~'d Jhfit!te-f~~lllJi.ii;

waren mee to voeren. :le do Jen diti ecuter niet zonder eent den bewouer ferpligt te bebbell het noodige
I icht te olJtsteken en daarDa een goaden ruaaltijd vo...--r

_ Men schrijft ons !lit Rembaug tIJ. 25
Ler jI.:

,N'OVt:Hrl.

:~~k~~~~:,,~~~d =:~~: I~~u::r,~:,::oe~~,/ndi.n":o'~~~~: I ::~d,t~ ;:~;:' .::::oa .I~:..~:n n~:, V,~'~el~;:~:n <I:: ~,"Ifi~'p~· .:~:l~"~~:l,tei~~ ,;eek

blijkt: da~ ~r voordurend ~eU1eensch8p bestaat tus8~b'en I
de vijllndig ge1,inde lodi.nen en de Agencies, en dat
Indiallen over en weer van de eene naar de andere i
zijde overgaan. In de Agencies ziju bakeode vyandige I
SiOl;X on'dekt. die bepal.ldelijlc deelgenomen hl·bben

!

dt'lsa was oor1.aak, dat de ketjllf'! bij h~n gaan ofko·
men niet werden ontdekt, larwijl Akie Lappie loozet>r
door \'feel-! bev8rgen WHS, dat hij zelflJ geen mood
Bchijnt gehad tIJ beb1eu de buren ter bulp te rOt'pen.
Een en BDder gevoegd tij de omalandigbeid. dat
do ro(J\"~f6 ,..ich onkenLaar
aanwijl:ing &angaaud.e hun
aanvankelijk vreezeu, dat
2;oudtu zijn op te Iporen.
welberaamdt:'l maatregelen

aan de jlmgtlte gev6l'hten en bet is beke-nd dat de
nZitteul!e Stier" voortdurend baiweJijll verdt€rking en
t00fooren van de -zoogenaawd bevriende Sioux ontvangt.

I

wei bij een chiI!tleB.
~u e:::rzf>i:!: ~:~e;:n!tie op J a\'a, DB-11m ell I,jallt.~
uoan
niet~ ter zake bev-indt e1' 1'idl eelJ kutnllEtll
dant der pradjoerits (acrgeant lnajoor)
een nacbtuil \uihlkuiken), die op eene

er

J

~~:~it~n:~\ue~ ~~~kf!:e~:~~·:~r.l~i~n zijne
foor hem niete onder, en knoeit ook
Iandeverdedigers. Zij doen JUB met
hnrdst.
Yele handen maken het werk ligt. Zoo

gemaakt hadden, om aHe
persoon te verijdelen J deed
de bOOBwichten niet ligt
lutu88l!hen il!l het Ba.n £Ie
van den boofd~dj.ks8 te

Bandoeng te danken, dat dezer dagen bunne woon~
Zp~a~)t~d:~o~n!=:e~ta~~~!'~ ;~ijij~:~n:~z~t:~e~8a:sn
plstts is ontdE"kt., en brhaivtl de.. aanlegger d.~zei' ~oof
partij, een Soenullne0a van TJlkondang (TJIRndJoer)
~!:trt:n:ijB~B.~e~a:te::\je~O~r II~~~:r;d ~~Ra'~AC~~.Uli;}~:)~7
ook al de andere del,lgenooten van dit complot r.iju , verkoopt zij ook hoofdtloeken (k:tpaln. s~an~an.8) VUtH'
I gearresteerd. Terwijl berigtgever derhalve allen h,f
fabelat'htige prijzen aan de p'adjoerit:';l hoof!ldochm

i

I
I

,Kunt gij mij opheld,,;ng g"ve", wal dit aU., moet
Jig 1U0gelijk .f te zetten. Zijn op"olger k'n dan
beteekenelJr wraag Aly bl-X.
' uilstel "an ('xegntie verkrijgen. Moar om dezen tot
Zler gaarnt",
miju waarde !!IcbOODZ( Oll, W'l8
af treden te dwingeo, moatt'n wiLhet zoo aanleggen,

~:~u~~:~o:~e;,·da:e:u:~;~~knau~a:~ h~B;a( nl~:ni:::~
dar "ofta' tt" 1.0oveeI opapraak he~f, n'r.ekt,
- Wat beb ik: daarmd6 t~ illaken! zeide de kolonel;
ik wil mij met die liedcn niet illlatf"n. Het ulOge waar
zijn WBt &ij aan bet goevernement verwijten; IDaar zijn
r:ij 100v6e1 be'er dan de mannen, die thanfl aan 't be
wind zijnr Ik betwijf~l 't zet'lr en in iedt!r geval, ik
ul me nooit met 8 meIllOweerders bemoeien.
- Gij heht Iilooi p·.ten, mg. ZOOD .. Gij .ijt bey
in Tarkije, edelman III ]'rankrijk en rijk genoeg om
u met een enkele TrO:'W tevreden te stellen. Maar
ik ben een arm ambteoaarj Illijo vader beert mij niets
tar wereld nageJaten. en ik heb de yiu dochtere van
mijne Inperieuren moeLen trouwen om dit -armt edige
kSlmakanaat mBchtig te wvrden.' Mijue ,i r vrOUWen
en 8lht dochterd lter\'en te Konltantiaopel Van hon~
ger, terwijl ik hier vermagerde s.e h8pen moat soheren,
waarop mijn. voorgang«. geen baarlje woi meer .ehtergelat-JD hebben. En dat praat ,an anne~atie aan
een vreemd Vt1lk, welks eeratu werk zou zijn de TurkIcb. amblen.ren op .traal te .etten. Gij bekrellut
u niet om' cieo regoorenden Bultan, mijD zoon, en
eve. min om zijn op"olger. Gij IUlt oIlijd bey blg.en
en 0 .beBOFgd kuonen Jeven, 'Maar wut sal er van
mij wordf:'nr Wat 61' aok gebeure. Tllrkije matt bl~-:\'t!1I beataan. Thana wordt ooae' beencbapt)ij Diet
onm'dJoJijke inalorting hMreigd. Oil ge .... i •• Ieohto
.f te wellrl.n door dan regeerendeu .idtlll 100 .poe-

~:: i~ij

ge;:t~:uh:i~d:~n ~~n ~o!~nr;:liei~~r~;e:8:~r~

g::n
konsuls te termoorden.
De moglmuheden zuBen
8chadevergoedig URgeD, die de sultan niet weiger~n
kan, maar waa"dopr hij zicb in de Qogen d,,· ~ volks
tal vernederen. D40 is hat gemakkelijk een Heheiul-islam t~ viudt'D die den fetv& teekent, waardoor
hij van zijn tro'·n ViOrdt ontlet. Dit i8 de reden, wsar,
om u'K \'J'iend de 'Venae baden morgen is gedood.
_ W.t zegt ge? riep de kolonel vetoehrikt ui!.!
-Blijf beda:ud, SCbooDrooOD, 'prall de kalruakan
suu.wd. Hou·l uw gemak. Hat jonge Turkije ~eet
boe het
lundeloo. Uw niend is in eeD oploop
oDqe~.omen, maar mor.,en laat ik zeB Tura-en opknoo-pen, 7.elfd h.-aalf ale 't ,erlangd wordt, daarin zijn we
altot!ll bandelbaar geooeg g·~wef)&t;.
_ En meent' ge, dat ge dattrdoor de !!Itral v\.or
llwe IDiddaad z-ult ontgaan ?
_ Ik Ileb die mi.daad niet bed"ven. B.rder IOU
men n. de schold er ,-an kuuneu gc\"eo. Ik: waech
mijne bandon in ~n8chuld: Een vrou~ 'he~ft zich
will~n wreken, eo glj bobt d,e naakoefeDlDg nltg.lokt,
mijn waarJe achoonzoo?
.
_ floe! Mari"" ! rlep de kolonal wanhoplg mi.
_ Zij! ja zij aIleen! Dezelfde rooferbeode, d()or'
wie '&i.j .tiel. Toor de leul heaft laten WegfOHcl.r., beeft
op h lar l'erlailgen u. vriend' vermoord.
~! D Lo ...... in brore m""ht r
_ E,.nail gij telf koloQel. De '\TOllW i. ouwser·
J

moet

&

I

I

staanbasr.

Zij strooit het geld met rvIle hantlen uit
- Hel>t gij daarvan ook uw aandeel oqtvangeu:
- Wie kan d.t een .arm buiuader kwalijk llellien,
die vier vrouwen in KODstllntinopel he~ft t~ t.llltit'l"
houden en acht dochters 1 die .an hongel' sterVeIl

I ~;~~~~r!e:p Z~~y::~e:a:l~(~::r~_iif z::;i:~ :~~':{:l~ge L0;'
vriisn wi! een h88r ~renken, lUaUl' UIU eel~ ifllukJe
br~od to verdienell, zijn we wet tot f'enige opofferingen bereid."
Dc kolonel verbs6-8de ;r,ich Yol.sirl;"kt niet over d~te
gulle bekcnt!,uis van zij SchooD\'ader; zoo let::; kowt
in Turkije dageJijke \·OQr. Bet eenige Wb.t hem redden
Ron) "as den waDrdigen magietroatepsraoon een hooger~
~om te bieden dan door ~:larit.za ""llE toege7.'3gd.
Bij
l\terd echter UI slonds uit den droolll geholpen.
"Usar is geeo deuken aan, was het nut-·woord Ylin
Shuhub eti~Ddi; ik heb lO}OOfl beul·.Gfl1
frd.uk~) onhangen~ in goede EngeltIChc st&lltsp •• piere".
uw geheele vetm(J~en bedraagt U')g l1iet
en uwe Europe! sebe vriendin bezit
{lien "io 't l.ela,.1g v-an Utijnt'l' partij,
u.

:-a!~hte~, 8~:t i;n~uvni;!r:~~~i~ !:(,;a:\\~~fin~!ren
be.... ren.

_

Onder welk

To-:ttW6,,;dsf'1

ben ik

g-eY&- gen ge~

nomeD?

Gij worat beacbuldigd val, llioor,{ en TtuU''''~il·
loof. Waoneer gij bt:t tot een pro(.~e-t1 !aa.t komeu
,.eraeker ik u d.t gij dea doode ,yt. ZG 0
e.!ht~r
oote partij kiut eD de ra~-ill.e tot YniU',f'
di~
wel , •• end op U- lerliefd moet IQU, .rd,~::-s: 'l!JU ',~
_

.8ltaub~

-guI4e~.· g&k~cb~':' li~~ft, ;)l~

~,

;~' ~" ~~~. '~n~_:

~~~:i~

;~it~~.~.~~,~,.~:.:, ·~.~. !i~~.r: :;.~ ~. ~,t{ ;dH';~ ~l ~ >, .~n~~.·

~}~ iju~c.iJ !" w.~~-·. b. ~. ' ~~~i.~. i .e~

.,~

die :'vij".bijT: _'00'::
;en.
TIuite b.rik lJia.u
,ge&., •.
i.';":..
eo'" . ..
•.
h.••.fi eu :1,", Jr·
W.".It. ij,U \'all )-...
.•.
.• &w
.i".iel
de
of ergena
wAr. "'0 de II . Banbuog. .. . .. ..... " . ' ... . ... '. - . . .. -. ... ' '..... - ,. '.
rtid VI.• bte
I." .'.n. '.'w.•••..o '."I.dt- ,De . 3.,•.•.1,•..'.k.I., .be.te.
. kl, k.ao. . '.""',r,de.,n g.a,m..•.• kt 'OO
. ' r de
pl'lidjoerila (met dung n.tuurlii,k) fiefst .oor 1'2,60,
Ver t ru k keD 8 c b e.p e:,. .
E~yvt.lIare .. h••BttO. beida zijdenvaa d~ baddiog en . • erhevelJ ~n edele. Fhcb.ten, .aD b~t le .• n." .of. 10 de

~

~er.; "v""ko"ptd.ij ,

~:';;ao~~m~:., ~!~"re~{er!.:ie;:t

r:ij ::;rl:~d e:~

togell .ware. booge renten &an diQ lui (o~k alweer
met dwang) alsook ftan' de iagez.8~en9n di8:f pla~te.
Is d.t geen woekeren? Is dot gspermitteerd .• oor oone
onder-omcier's vrouw?En dau -nog wat, 611 dB doet
waarlijk de deur toe!

_~

",

..

..

.to-:--:ro:~::dif.~ ;::.~t~lf~~ :::dj!;~:' ~~:r d:~7:

jongeu, koet.iere 00 palfreni.r.; · want zij boudou .er
een eqo.ipage op Dai wei zeker, ..wsarom niet.? Di.,'t
bre~d beart laat bet breed baugen!
m!:nw~~;e~o~~:n~~~.d~:ef:"!{j,er~~gt vr~e!:r :::
Ii d
d
l "
A..

~:~ra~~~~.B"hl)en.

n.

L'lU· ... ge. B"ld

,,'1

j"

Eell afgi'!iseltil<e gesc lIe( elliS.

De ~.lij8cbe o.f.Jiever ee,n der Parijscbe. _~orreotJon
denten yaD deD Times, want bot bJad bee~ 6.r drie io

Frankrijko boufd.t.d buiten bunne medewerker •• i. in
de gelogenheid goweo.t ee. Ellypti.ob officier te .preke.,
die deelgenomen .heeh .aD de tweeds t)xpeditie, door

Ood~rko~ing. " an

den

oinio. ODder bevel

VAU

E3YP.te

oD~er9ome~ !;~'geD. AI'y8.

In Vicby, des .vonda rustig op een terras zitteude,
.r og de corr•• poDdeut <vat er locb waarbeid wa. in

ten meegerekend, want bij kalkt. altijd mot . dubhe I
krijt op. Zijo tijd vaD d~en8t was de,er. dBgeD om l

't geen de dngbladen gomeld hedden omtront den our.
log tUSBclien EgYV to en Abyssinie .. • "Oe kl"antcn'J

en bet bad 8UB of ZOl) geBcheeld of hij had niet weer
geteekend, doch zijne dierbare wederhelft (van 't lie·

d:I:::;f.~~ a:ki~:~gJja~:!!et~::td~~~:n:'::~?!

~,

do~h

E~Yi

v~rrae~ing

kel.ijka

l!:gyplo~

Lunou

·jui~I.lt,!?eD ~n ...·. &nboopa~.roten

,Ieoo overgaoD. 'Too" d. Aby•• i~je~. den p•••• h. nen t.

Prius H •••• D.

::!~~b~~'tl:it~::.a~rt .o:;~::a::d;Od~::r.:q:~oIU:~~:

~. '.~,

ve'.pr,idduu zieh ' van de oev... · arM oDge.e.r .~p de
helft va~ de bo.g~.n. Tegsno •• r henh.'peurdep z~ het
Ahy8dlDUlcbe Ittg~l", d8t_voorn~mena, a(!h88n VOO~L te luk·
ken om den P'•• doord. Egypt,.cbe Ir.'open b...t, t. f"....
caereD. O~11la~: . ~8chll plaatate zijhe artiJleriein frvlJt
te .. eDovr.r A.lIi~ibieriJ. : Van tijli tot.t.ijd waagtleo dozen'
e.; •••• al .
telk ... werd •• -ii ' .erugg•• lagon door
d.
t '8ube .rtillerio, Re.tl. begon nou de
D8.rttO .zegt.'kre~eD aaQ te bofft)lf, ~ ot!n eBDa .'al'8cbrtk-:-

Albarballj, '"

t.

'- '

-rI 'OUdt.· ve.~,'I'.

will~n

w~ndden

forceeren,

y.ij tjlechte

ee~,

krijgeHi't

au, . &cht.. lien w.reu .trepen I.ng. h.t U' gedroogde.
bed der ri~i.r g.go.n; eiude1ijk lang•• len grond krui·

luidde het auLwoord, Jld~'en 'frkeerd ow den vr ('eeIijken ooriog tot e~n aardigtt ., ertelliog te makaD. De

pende waren zij de heuvela omg-ctNkkeu waarap de
Epypt 'sche troepen in rtlagorde sto ddt; zij beklomulen
di~ heu vt.\le ~D oenlllaal er bov..:-n op I1tormden duizen.

.aak i. tebui,eriogwokkond om . • lecbt. do

den bij duizondeD A'y"ini." •• cld.tent.

min.~e go.

vo~t eo

Ie

Reeident. kireem sama kowe di Atjab ho~r 1 ~antje
itoe akoe tanggoeng eDZr" hoor!. De aandacht van bet
bet :okkon hoofd van Beatuur op de oogenoemde pilato

dacbte a.an vroolijkb e id op te wekkcn ."
N. eeDig ae.rr.elen w.o.) ' dd vfticier te bawegen, een
voreleg te geven van de expeditie; bij voegdo or bij,

pau.rd , manneD en \'('o uweu a-.. bter rol8en ('D llit boleu
onder de ufgrije:elij keLe kreten 1 sop de Egyptenaren.
Eene on beacL rijfelijde ¥erwr.ning ol.t:j~ond onder de

zeJfde kommandant, die de Reside nt veel goeds doet,
en ,oor hem t:oo maniee il!l, Rchter 1,ijo, (Resident's)

op Zijll woord .an eer, d.t .11 •• \Vat hij ve,tellon .• ou ,
getr.>uw de waa.rheid 7.0U tijo. !taar wBarachijnlijk,
,oegt de corres p'.'DdeDt er blj. vert21 de hij nit't eens allc8,

?ede n.
VaD belde z."den ~angeva llen e:~ongen ZlJ III
t droge kanaBI ; een pac1t·k lDaalete Zic h VAD hon

:::i~~ ~~nd~~::~:.i~ee~t":~r!~~em~~;:1:~td! ~~t ~:~
~~; =::~r::"rmv:teldi~w:~~n~~f:to~~: b~tbtel:~~~::~ vOo~
~:~;.::~~~~ur:':~~t dt~j ~r~tn~el:~:nil~id ~~ht:~

eeR boom .ioh .erBcholen heer..
_ OPIUM. De adjunct Dju.kea heeft twee beloDgrijke aaubalingen gedsBD. Op den 19" dt:'zer werd
door bem een zekera Amat-K&[lsn.n aangehouden. In

E~,\' pti.c"o

t roopolJ . ,lie geen pogint( lot .ordediging

:::~~:' i~e d::il:~;!~tee~ in.o~::.:~re"r~:~e I,~:~end~u:~~e

doch deze durft overigens w I instaan .oor·t geen de

:~::e;n~::h::~~~.,~; ::I:~:I ~<;::~:~p.b;·:~::C~~~:~~i~

w.rriog.
iu de

Het leger der Aby .. i"iCl" rnkte .oorwaarh
en ra.kte
mot de .oldateu
van. dOD ~lJ!. T~eIl elDde~lJ~ ~laBgde Osm:l? Pacba

vall~i.

d••".n knn in korte woorden .erteld worden. VUOItrukkende , zonder de min8te vQorzo rgell. te nemen om zich te
dekken, werd dit leger in den bergp8s 'an Goundel over.
vallen dooreeotientDaaleterker mBcbt,en v8DdeneerBwn

~.ndge:ncell

er In eenlge offic H'ren en :.J a 600 man om zlcb beel!
te \' crzo.welcD, die te zamcn cen aaneengeslote n Ji-

~L'h. '

:.::~a~~~:ezi~~~1 ,,:::rit:":I~::~!:::;::~nz ·~~!=:;~~t

die rU'Ili&e o~t8p4bniog en gemuk ",ot gezoudbsid
eo _ g(:-no~- verkleze~Lbov8n bet opge8cilloefde len·n, de
.erotroo"ng en do pracht die 'gewooDJgk aan d. mode~adpl"ats~n aig:~,n zgn, voor .zi.,h aD bll,DDtJ t'amilien

ma~tge pryz~n . e~nr

· YOIII'

zomervtlrbajf

~.UDDOD

vindoo."

.obOm;'~idO;1 ~~ lil't'J t.hD~~tn ber.i.ken. if do d •••-.
do ::'!gev:nd: mJ~b~·":noP~I:w.J~ro:~ I:e~e:~:~e:~:
m

,etkrijgell. waardoo r de ledeD op hun klein domain een
~~8olute mn~bt:bebbe~, die' in mi.Dd~r verlichte
een
be ••t . Zij .mogen _

8oort .van

~e~l. ~.~', S~I!"n UC~ar
i~U:~u~:r i~.D d::n'A t~aD:':che:B O~~:8aaog8b~:~~I~~~~I'~ ur:

:"oweD \

bun brokJ. O •••• n. llij "uldoD op hun meer geeD
.pelovaren o~' ZotJdag; or di.n dog mag niemand met
ea:D rij.tuig biDDen de n kring VAn 1000 voet om de
kerk komen, tenzij hij
o~g har.df'r loopen of

11~&!'

dd kerk rijdt. NiemaDd
dab 7 Dlijlen in J.t nUr.

rl~~eD

berr~~= O:~lr"J.~~:;:;:;:n A:.~~::n:~c~ t:~:~he~~

gaan,. of.om

nen die de geuad o ueeJouhtig zijn, ook

geno.dlg: Jl"gpns huno e "p:1. ·rrd cn tt) lep rcn zijn, is maar
ieJijk: nit te mnk._m. Natuurlijk be£ird:lbt hier de ge-

:~.~;~ewi;~~ ~~:e:';~:~:~:~'~~':i~;".7~~~~tk)~rdii: :::~::!

wcreldtich~. bar, w~ar me n 'good e~ goedkoop 8pir,tualia
k8;l\ \·erkrljgco. .F~n tlOort VaD ouge8ehrdven \Vet ..,er·

:;~:~'::e ;~·~~~.~I:;;;'o,~~~\:t~e:~

Alt ••d"on VlDdt men do .temmigheid

t.gen d. weer
S . • Grove '

::Id~;'~g~~i~e v~::,o~e~:cI~;~v;~ wil~u~c:~e6~~:~ ~~
VBD

geen quacatie \·a.n t,ra"l8B ctio op ge~jed van geeatrijke
drnnken, Van een~ quadrill e-; 'an ee n bad of ean rijtoer
?p Z m -·lI.g .geen sprnke. ~P ZODd:g ffia:J Ulell daar in

;:&:~~~;'~~::,~\~~t £~~~p!~!~~:~::!i~:.~e~:e:!:~ ::~rf~:Olli~::.t:nCi:e:~ ~~~:r:~:~. da~~:j v:!~:~d~:~:~ ~:a;:.:o::~:~e, .:~:~er:~:r ::m~bY::;D~.:;.~::~D, b~:: ;~~~~~~~f,;~~~~·e~::~:~E!,::~:~k:~::~:~~:~:!: ;::~

8yotd, werd van twee van het atation komenJe rei..
•
·Ik Ii
h J
. 23G th '1
w:r::
een beer en een dame. L"e laa.ta te beweert dat de
opium baaT niet toabehoort, maar tlat zij, (h1 een
.,rielldin te verplichtan die heeft medegeuomen. Daar
de opium in bau bev.it is pe \' olldeo , ill het r.ee>r hij'
fd achtig of deze uih' lncht hus .. uJ hc lptm.
DJOCJ CARTA S N
b
W"
d t

~~:~~ee:~i:~l

~~~g:r:e:.eDIl):a:;~:jge~8 wa;~~

eenige op:••• ten.o· :ener °r:::'o~iji.e o~~:~~::~:~ .~.
bier, oDlange zieh en corps rlQar ht t ho Ifd \'an pIa.t.

.elijk bestuur begeven h~bben om zich bij d~ten te
beldagen, omdat zij verlrt 'enden n.ldaar tc l,WI\lU' werk
te mooteD verrichteD.
Het i. -waar, de inlandl.1i moet zich vrij tot het be.
• tuur k.unnen wendell om r.ieh ov(r verlnel'lld Ilaoge~

~~:nb::::c::molgp:;~fr:~l~ ::nl~~~\i~<~~ ::~,.d:f:~:~t.

i. bet goblekeD. d.t die kla,."lcll zeor ongogrond .ijn.
Et.'D geeet van verzet \'t-rtoont zieb DU en dan onder
do inl.ndBche bevolking fan 80mmige huur]anden al-

:e~o;:~

:!:t ~:I:e;e a:::~ekB~~~~giS·on!~:o~8kedllea:oi~

dat geTal de belhamels zal straffen. Ons is Dader
bericht omtrent den verderen loop den zaak toegezegd,

wa~v~:J-<wiL~~~ ~~~~~:~l~~ :~~:~~~.~-e . . ............. d;5 ~d

waar 06tlg H, llWU lufl'e !i.j lu:u ijvur d.e vele u;lI\l~ u
k.atjoes, die z;ieh in del!:e Jesid(lutie n8et@len, uit bunno scbuiIhoeken te v.oeken, en dat 8chuim der inland.
IIcbe bevolking gevangen te namen, maar VGD de
roo,crs, die den javsaD Admodjow t3 do , wonenda beliS

,uidell het oxercitie·veld .an den pangerau Pahoa

!\~:'~i~~tgt:~~er!e't:ri~:n;r~~t~~~ p~;~ng:~g w~;~~~
aangewend om van die booBdoec.era eenig Sp OOl' t.e
ontdeskon. Men "&a. t, of die ketjoe. ook t<>t de
zoogeoaamde ketjoe perwlo bebooran. dat uil zeggeD,
:~:~r;t~ den deftigcn
dio de politie niet

shnd ,

- D.t men bij bet in dienst nemen \".n oobekende
persoDen niet geDoeg ,oorzichtig kan zijn , blijkt anderma.1 uit het vOlgende inciden t.
Bene jlvaao8cbe rrouw, geboort;g van Samarang,

le vrijwilligers W8.S een Oostenrijkscb edelmau t graof

e

tsar.•"

.er .... n.

em oum'

• 9

up. en

te·

fond dut. de eeDlg oye.rg~bl~.\~ene granf de Ltcby w.as;
deze was na ~e s!ach.~lOg blJgekome>ll en had H0rhen
dagen in Jt bltterat ly4 en Joort,obracht. Van de eene
lck lia8f de andere z:ch voort~lee ende, bad Iiij e~
ieefJ van kruiden .. e~ wortele en h~t water gedronk~lI1
dat overO"eblevan WQ9 in de tles8chen der gesneuvel.

don.

D:

tIJd heert men Diet. meer varnomen Ian den eChig
overgobl ••en geluige van d•• IBehling in den pas ,an
Goundelj bij zal weI veo!" aJtijd \' crJweoen zijo.
Dri. rnaaDden loter werd d. t ... ede expeditie 01'

.too duur }iiet gekocht b?bben, wordt du :6uk gt!8uetj
en op mil woord Aly. lk zou lJiet! liever willeD dan
U op die manier van den dood reddeD j W&ut ik Zuu
't jaD-lmer ,i f1 den ala ik u mOd!lt tieu bangan , en all
ge maar een beetje minder gLisur waart, IWUtlt gt' (:~D
model '8cbooDzoon ~ijo"
M~t deze wocrden gi'Jg ue wand 'ge ~Illwflkan beeu,

leer In .ijn 6ohik, dat
gebad .

~ij

h.den zoo'n g"eJeG' da~

~od

VIII.
Nauwelijk& W8ti Lij fertrokk~n, (of d~ ra yi~!e kW llbl
binne~ l in een t:.oBtb3fen bruldHtooi gekleed . Zij giuJ'
a.llt .tHy·bey z:ttcn, die wet a-tdchu w teru K week.
,Ge 'l,ult u tach m,)etea p:etf'Oo8t~u wij a~o te h uo ~
ren, ze~de ~~j. ileJ~mk, (lat Louise
lIiijoe ma (~bt i~.
Wat wllt gIj, dat lk baBY zel tl08lJ P"
Zij 6. chee n eea bijwn~lt r vermQak te !wheppen-if!
de woe de, dill dez!! ··roo1"OI1U Lij den kololl .. 1 opwekte:L
l; Ge fi~udt l.ekef' wPJ lust IH.'hben , mij van kn~t te lUll
keu, glDg zij voort. Ik heb reed. dill"ijl. naar de e, r
verlangd door UW.;i bat.u to &hrfe n . l\fallr bedeck w ~l
.~~ ge doct, \" "li t mijo dood zou niet o.ngewroh ~ n

in

bhJven.

AoM AlbaDe.""b. struikroo,o" bebbeD I•• t

Louise .wag te \' o.:-refl , wanneer ilr t.un geeD tegenb~'
Tel ge~1.
Vao mijo le\'tm hao~t due het . lJ.r~ at'.
- Maar wet 'i\·i!~ ge ~"n t ech. van wij, tijg( rio!
- Tijgerin 1 lUijC wA~rdu kolope), die titttl is te , eci

:er T~r iDy: af.~wmeli:rige 'ab ~en l:I~hapange:llaclit,
a.at :ich sedert \"let' ~euwen Icb!3ren en .lacbtcoD laat.·
t"C:OQ~lf lDij 1ieier alB eeue .1a\·io, die liob eeo mee,'.

tenor.n e< in oatplofbaro k,,"el. in 't Ab" .. ini .
ache kaalp It' werpenj deze b(acht~n dSir groote
ontsteltenie tewee en den YO]f7enden dag kwanl eeQ
K . g
.
k0
It W
"d r

b~de

t

vsn

onlDg Jllll ..lll t

Zl~p.

tlj.:

8e

tet

bg wettlD, aan den .8trlJd een elnde te ~.aken, ~lj ~ra8
t ot eervolle L'~~CeSl!llel!l en ee?e meD~chehJke schlkkmg

bereid.

De

E~ypt.n.ren e"c~ten

ecne

verbete rde

~~:De:,,~~I ':!~ t::~;rv:.::: :;.yu~·g~~":i~~n·J:ne;e:::

I

del

Dez,

,:e~ii:! ~:8~:~!::d~O~::r8~a~::~b:: b;;:~:~~a a:~

i.b~ "C4~

ZijD

i;o;o:"",..u.':

":<.o~ ':::':1.4.l~~

: ... ....

........

'~

:.. .... ;.1

to

tOl

veratel kte kamp en deti pal \'ali tJazBcb or
dct l'
trekkeD. ])e };gyptische trotlpen, toe n onder berel van
Olman Pacba geetejd. b(tetonden uit drie batterijeu ell
negen b!ltaljona. D~b"t.terijen, WE.-t bergetukken gew8pend en zevcQ bataljo1l9 trokken bet vt-'fdtrukte sump
uit en nrUlien 6 m.ijl eu. ve['dt:~ .vo3itid op de. belling
van twee heuvels, dio t:l?n vallei vormefi welke VI r
dero.!,..eeoige mijJ,::..bree~wordt. Het bed

ler beef' gekocht.
----- Zult ge miJ DOg lauger warteleu?
~ J., WBlllleer althaue da Herde van Laar, die zich
uw belit gekhcbt heaft, Yoor u ~fn ml1rteling is. Zij
",jille horeD arlll. diu eebitterde vall edelate"ueD, om
Aly'/J hale leggeD.. 8ij t:cbt.er atiet baar l'UW teru~ .
- Uwe banden ..zij~ rood van b!oed. Tit p Ilij UJet
afgrijzeo uit. WaaNm hobt gij de Venao Jalea om·

brengen? ..oeg hij na oen poo•.
- lk heb bem gedood, .utwoordde d. rayine,

t~t v!~w:c~~i1~:t ~!e;e

OlD·

":t i:ie:iln~~~ ~:!~:r :~l:'t~~

toy verdero mied.den zult beepart:n.
van aardi ill kwel u nit't omdnt ill.
u gaarne !.J.e lijd"o; ik lijd H zeit' meer under do
gij, Trek. "tUlia wO;Jrden in, d.t in uw hart voor n~e..
~aDd pluta is ual1 voor Louise. Ik wi! baar phu.ttI
'nnemCD. Nog: heJell u,voud \\·.il ik !ltV wstt"ge e(! 'lt..

g"lJ8tr~xen en
I k b~n Diet wr&ed

gecootu liju.
- ArW6 :coUlD,. r.eiJe .AJ'y op lriinac;..tonden tOI)-;-",
mijo leTeu Buot gl:' lwopen, ' maar mijne acbting- I:it.'~.
- Da~ \i nBg i~ OOK niet "an u. AL buit ik. II ..'"'~
~iefd~ Die~ my YtU'8D.,ade a ,ult .g4;t altbaos Diet. Oij
zijt tD mijne ~ht. Uwe Louie8 B~8at mij borg VGor
uw g~h.oorUAmhtlid. leder ~ijo beurt, gij troteche Lt' /g
~er ]i r.D~be.o un .Jer . OUlla4li~: beu.au .. voDd zu t ge
.aD de gritl-eo ealll~. Bulg~rd~b~ n~uw moeten gehoonamsb. Weiger- aet, iDdi~Q Louise's lave.n u Il\ (
ilt."

Zoo

werJ MIl Alr'~,Y ••n tweed. bllwalijk opg<-

I

van den

:tijn kurt!itgl."eep

Goundel en GOUltl

p!l.aet!n

b f her It Id
d
E
t
f·d t I bb
g:;.:. li e:ace
delte gebeal vernield heeft.
_~_~......_ _ _ _ _ __

e:~r:: ,=;edi~i~P l:"~r::n:!eer:DI,. o:~

gc'n~et, en krel"g ten tuk den moord van
eente te ~!'ekeD.
expeditie, 600) wan sterk,

t()UW

leger
~eatiguu. De Egyptio(' he txpeditie
bleef, van levenslOiddeleu o Q,oIdoande Yoor1,ien, ren
tijdlAng in beli ks.mp ~ondt:r ietlt yan den vij$nd te
be merken. 1.'en 17den }'ebruari nrnam men Vtt.D
spionnen dat Koning Jan eo r.ijn leger tmscheu het

SAMARANG .
A 0 n g e k ~ m e.n S c h e pen .
Ned. Ind ... boen. Mod"lika, ge •. Mo, •. J oano.

I

!

~.aakt van graaC .L:chy en hem weggevoerd. Na dien

~~:o~:1i!~~u~e w::~::~ndi() rnt~~relij~em~ie;e t~oU:r:e:z:~

SCBEEI' S-B ERICH TEN.

versche~n

t,
i

":'.1"
gewapende A bYfhJiniers van de eene provincie naar
de aodere trok. Ui t vrees toeh. voor eell inval
durfde hij sijn leger nit!t onibinden en geen zijnar pro,inciee was rijk geooeg ower zich met

(;!:~::l~~rd

I

t~e a~n

ult, en. epo6dig bad zij die dame f oo r baar iDgenomen.
die de nieuwe baboe eeDS wilde pro·~ee-l'tn. Nllliwelijks
had tij eenig hu.iawe.rl. yer-rlcht of meHIlUW droeg
hair op met eenige fuile kleeren, wltAronder k osc
bare aarongH, naM de k$li te gaan om die da.a.~, ala

dieD8

verd~r

Aby •• inioch dorp, vort·ronwd. bem
de zorg
van eeo der lDwonersJ en ven .ol g Je zlJn ret8 met het , gen wa s Zonder 't u.nlwoord flf te wat hten, verdween
vo rlletneD hem op den terugreis mede te nemeD ' j Koning: 'J &D me~ tijn le~er, lruk DD.8.r 't binnenla.ud ,
In eeD ~nderh~ud met Koning Jab verhBrtlde fle
het de .E~ypt; enArel! meeatt: r v::m drie proTin t"iee
gezant dlt tretidnd v\Jorval, n oero!ie bet dorp WRar
oot}nlongoD I:I~J Go ura en Ham8.~cn eu zond de ktijga
bij graaf Lichy had acbterg('l la~n en vroeg verlof
g e vaogenen te rug.
hem naar E~ypte wed e terug te nemell, dflt oogen·
P1Ar pinrligt het r e rlla &l Yan Ud lweede e~pcd iti ... .
~~:s~:l~Jk. i:t'~~t t.";:::UJL~:~~O'~~o"~ee O'~::;D L~;;:I{t:n w~: De Egypt~~aren kunn~n ztch verbeelden .. 81tbA~~ zeg ·
. ~
0
b
.'
I genl dat Z lJ UleeAter ~"9n geb:even van de pOf5ltie en
rerdwane~. AbYS8Iol.s (J ha eoldaten, vo~rtiien vnn cen
d:-le proYlnciee hebbell vermeeaterd. l\Iaar 't beefc;
beve18chnft van .K~n!Dg Jan, hadden zlch mee-star ge~ jallen ecbijr. dat koning Jan bij de derde expedit:e

,~~l~~~~:!:::i~e~~l" ~;~~::):~~:.bij :~tY~~~W ~~. ~~!:;~~~

~~~:~ :::~ij;~~e:" z~~::e=ia:e:~j'

f

Samek bracht den rampzolige noar ecn

AdoUB, zOBder t p dtln miusten binde rplal t o zijil
geatuit. Vaar werd een versterkt k:lmp opgel'itlht om
,
de troepen VOOI" eene verrasiling t 'J behoeden want

Terdweeo j natuurlijk waren de kleeren ook ad patroa.
_ Men verhaalt dat een So'o3che kandidad; veel
klDI heert om . tt-r v6rvauging van den heer VelD dl'U
Berg, tot eleve Ir4c tda teu r VOtlr de javaanac be tael

I

vOlgetlden dag toen de overgeblevenen, III ·het t ge ·
heel, met de in 't kamp 3(·htergeblevcnen , 20~O man,
7.icll
"ereterktcn,
de vijand Liet.
Uen d erde n dag eindelijk bepri)efJ e Konlng Jan
con8ul~gener"a.l te Ma880 w a, de hee r de ' 8arl:lec.k, aen
ee!le beelormiog. doch bij werd afgefiJla.gen.
Een
be1:oek tt' breDgen aRn Koning Jan v:nl Abys9in ii;;,
kauonsko el \'loQu hem rah.l iD<l8 voorbi·j bij werd
en trok door den pas 'an Goundel heen. Onder fIe'
, g
0
0
J
doa dsn onl..de\te de Harecck ... e n man die nogademde'l van t pasrd gewPI'~en (11 de ttorm werd .~f.
D'
k
'
d h
'dd II". b I
!
gebroken . O~ den vlerden dog .I.agden de EgIJp-

~!:~: d~6~~ti:~1 v~:r:eo:d~~~~w;t::~c~::hd:ie;r~:~:~!

Eerie !!)odsdienslige Hadrlan/s.
Oogiye, r twee mij:en van Cdpe Ah)'" ligt eene l"-ad~
pht.ie, Sea G:ofe, die men alJdeJhalf j.at gttleden
vergeete vezocht 7. J U bebbe. Zij be8tond toen )log
ni e~. lebalv., in de \(~rbeelding van de flt.l,)[!te o ntwerpel8. N iet. dan s t l"llikgewH en

kreupelhout

bedekte

d~lJ. :;r-,n.: d, cen ho.,d kon er nauwelijka door J de jager
m ' l t;'st Zic h l11tJg~ ll!l~r!m it.rvIlKef}Jaot:n \,: ell h'~g i.HutQlJ

en thane 8taan er dritl 1 &tels, Wllarvan bet g l ootate
in een~ o t1d~ H!;ad. cen goel n5 uur zou lllak':Hl, bet
kan 2~O b. i'. CJe k.eI5 bergen. Dd beida andere hebben
te um en ]40 karuerd en bovendien zijn er oen 60:1
GO-tal pri\'aatbui-zen of cottages, in YrieDdelijk~,
pittoresk cn rtLijl l'pgetrobken. Zeveu m)en wegs zijn
ontworpon rl\ bijDa voltaoid. n.ar het ontwerp .,.a D

dit kl.lDo •• adjo, b"t eu kII.ar un b.t bouf.! un
een enkelen nrcbit~k.t ontaprong en IJid oyergele\'el'd
was aBn toevnl tiC gril, 116eft bet he t voorrecbt in €len
vols trcl.:t: lI i t t oobchllgel ijke t1ywelric uitgeyocrd t lot
zijn . DIl kerk D('emL d~ bvo(Jplaat~ in en breede h neu
leaden lJuar bet Godagebouw, dat opg~Lrokkell i8 iu
rustiekon stijl, filet een zacbt g[oJlend dtt.k, doc h too. ·
der zijmuren, owdat be.t alethts in den lome r dient!lt
moat doe n. Hot kilO ecbtt,u' des noods lU ~ t dikk o \'al·
gordijnen worde argeduten.
Hat nieuwe badplaaf8je il!!j volgens _prospec tus. be
stt'md lHn pte voorzien in een ze.lelijk eD ' godsvru\!b tig thui. aan J.~n Ze:e.knnt ter eere God~ en voor !t;
druogen; de \T~eS ¥oor het lot dllt LouiDe wflcLtt . l aJs
hij bl eef weigecen, deed hem be&luiteD, de furi" niet
lauger te t.r(;beeren. Ma.ar nog was haar verb.iLl eld
gcmoed ni~t y"ldaan. l~en nieuwe bt!p rt>aving WIU;ht

te Al y b.y DOg.
'Nu ill de andero aen de

6
b~url;'- ' ze id o z.ij .
- \V ttlktl andere bedoe!t g ~ f vrceg d e. k.Jlou~1
verW"ondt'rJ .
_ MorgeD, antwoQrli.d e J~ ray ioe op gebiet.lend~n
tI.lOD. tDO~t uw harem tweo U ",\feD wee r tell tll1, mij
en uwe \'t 'endin Louise. Naete beet"t bard loestt·Jn·
miog daart e gegeven.

-

I:loo Nul'; ?

_

<I"oal. ge

biljarden en rooken, er is eene biblotheek. waarUlt
men ~elfrJ rowanfl kan lezeu, masr te Ocean Gt'Ofe
w<J rden al die znken ¥erafs ch uwo ale "erlok sel en van
den B ooze.
St:a.Gro'~ ko.n nlltuurlijk nog mtt.ar 8prek e n rll n ~.~n
enael ba.d8al~llen, maar re t.!ds z€'.~t meo dat het z~Jn
nsam gevcstlgd beef.. wagen! 7.lJD kaimeert'ndeD m·
vloed op pverwerkte p'eJ.son~n j cene feusbiooabele
J

en

b.dpluatB ¥c rl.ten derg.lljkoD to d. D reue! no" vermo.ider
Ocean Grol·. i•• Ileen 10 duld~n voo~ bon, _.

die der wtlreld reeds gacschelijk o.fgt'~torYeD ziju. Ware
ec.~ter h.~t zeer wereldll~~e (Jape. ~ay. niet ..op twee
myleo af8tandB ............ er ZlJU MPptI CI, die tw.gf~len of
Sea Grove wei een zoo druk be7.oe k ali~ thans zou
genie ten .

~~~'!!!!'!!!~!!""!!!''!!!!'!!!'!!!!'!!!~~'!!!!'!!!~~=....,."

Een en allder uil tie O"er-Betuwe.
De :C"'aam. die de beW'ontl re der B~tuwl3 ete t?ld e ill
een lUAtoord ¥Bn rijkdom en overvloed gcplaatat be~ft,
zou deten zomer onget wijfeld iJ8.Br bazoin wat minder
haog gestemd hebbeu, als zij ge :ieu bad hoe dut" onze
u iterw88rden hoe spit:bhg onze tabaksplanten, hoe
sJber OD7,e tu!ngroellten en bo t! kl ei n omr;e boomnuchLen waren. ))d natuur h~~ft one <lit jasr hilar nat en
droog telken8 in l a grt..o te b/,eveel:.l eid toegezondeu.
.t:erat badden wi) tJ r~e ! water eo Sll b, toen te V"eel
droogte en Z DLeecbijn, en later W( e,· lieteu de *,lui~en
de8 htllll 1:, ta vl:el ~n t a UIlr..h u u l(ln u bllur wnterell
DaR:" b~nedell schieten.
E:'n mncht Vou kla\'er, welke
nog te veld stond, I:! daarda or orer&tuu r ge;aakt en
Yeel ~or n wer.:l na.t g~oog st. H ... t gi ng niet erg naar
den Zlll der boer-Jn, die tr<Juwena moeielijk te vuldoen
zijn. Bet verF-je ul ..I1e el'UWen doo r \'an kracht
J

bJijfen'
De Schepper I:! steeds m et de b ~ erun ¥erl~en;
Ais Jan bldt I)m draogte, bid t U R.nIH!8 Otll regen.
Een waarheid is hot, dat w n cfficieel Om regen
g~bedeD heefr" even w~ar 2S.ltt bet it', d"t w ~n 1 6l~1'
rt'go n g~k r~gen heefr, tellS, t ooveel, du t lUeD' gee n llU
8tellig in eti .Le zuchl :
•
'Va.t krijgen we een rage " wt!0 r dan ik velZucht!
Ocb, hr~gen wij dmogte - wij zwelllmeu iu ' t "'ochL
..1tlio hebben wij J lJij al oezee ore rvloed, HOg Diet
alt~d oye~Yl~edige te\'r~de~heid.J no ~ u bij de burg<.rs,
IlOl:n

UIJ Ut:1

iJu~rl:'J') Z",)Lj

UHn

u1j ut;! Jlig ~rs , U l t:!

UUC.1ilJ · .o.

vnn den noegen murgeu tot dt:tt lilteD arond } do or dik
en dUll moeten tr IPP m, om een enkel ha&i!!je of haogstenB een koppel patrijzen lIlacht~g t e worden. Ledige
weit,uBchen en \"0116 lallrzen ,.ij 1 v('e!al de buit yall
onte ~imrodszonen. Dat bet , Oll ,t reistier iill l da.t
b~wijBt t~n klaar5 b~ b(t jucbh:ermalJk. 'Telk-eu jare
wordt lfjt wild bier BchBa ~ schl'rj I:D bezat Onle klei
niet bier en dan eenige b :.l8c hrijke bee rlijkbeden , WBllr
de jacht privatief aigt'I) lorn i~, i', j(,d" t Ii.., bs~etl da.ar
een veiljge wijkpLab.ti \'indt:lI , dau 70U reed ~ gcruimeD
tijd hat beLuW8CuC \\ i dbrllut e ven zelu:r.a.lw zi.ju a ls
\'edrouwbart! flpoor""~g 8c!i ~tl. OlJ1.~ wil ge c- eIt cll.dD·
ppseu verdwij, en hue la uge r h 'e meer e n zelftll (10
pracbtigH boomg.9.arJtm w\) rueu tu nder, t~ rwij t beet·
W"ort~he Idcn en tabak~ti, kkens in dez.",! fJt) verhuuJing
toeCeUlt!ll. ill! oorBprvnkelijke gt!iteJdbeiu Jer IJd<
tuwe - Je bakerillst ran het ~ede 1, lldl1lt~hB \' olk ~
gtl'.lt hierdo-ar te 10 r , want ,·rul.:htt:!o,:1S toeH men
thRos n&8!' e"lIlge wilder tliss n , tl!rwijl cnle yoorU7
dl're-n tIlt't dE) karAbiju ill dod han·i , J.)or u tge~t:-ekte
J

ziju hlU"~l.ll. Zij vonden Lr)uis! in do gl\!a-zRal ~'An
den harem, waar z-ij lllet N :ulJ CD de kinder. n het
Uliddagluaal hall gebruikt. N8~1 ~ ug er t,ids vreemdl5
in om h~t b~z:'t vnn baren n:aD lU €'t t woe Hnder~ll te
de ele u i zij "nDd tl .. t ZoJ!!'8 ~~t'r I:.&tuu rlijlr, W!lnt in de
18nddD WBI\" llij .-eelwij,·t"Hij bt;'el"~ch~ , Jl t' bb~u de H uUweo 01' dKt stuk gehee l nu/tere dtmk i~ ecldell dKQ in
de W"e~ter8ch~ iantieD j de e6r7.U ~ lJtJ dfe baar bezit:-!t,
ill! de eerste iu deD h H e m t-~ z~n . Zij ktl.u iu.nig mt3·
delijdeu ml.'t de vreemdeJin gd. en "UIif r;0 0 ki~acb geweest l m dien dood I.llar~ v3 ~m a to t dun-er toor han
gebeim t.., houJe I . I; 'luis e was dao o~ k niet in 'e
minste ongeruit dlil.t h~m ioti ko n zijn ·~jedt:rV\ToD.
Zij verheugde zich :r.eer over Let b · 7.lh:k fan uen KU'
lonel, en let b:Heewdde haar ui,..t in ' t· mju8t~ uat
NuM en de r!.l\'il:~ haBr met den Hicnd ha8fs yadeu
:.lUeen :lieten. Maar toen zij hell) J~ ,j~ur lAg gren~
deIi'll cn de kUiiseDs van den divan in koor:uc 11tige
baaat otnlLe~J:eJ.t, ten e;n'l~. er de p!stolt!!l. oud~.r Wtlg
te b8l-~nJ die de Turk6Q g e W(lO!l 19U er' 0 J..rr t ~ "fer-·
bergen; to&n aij b~m in \T ~r w en lt~ blng~n b,)-orJ i:- uil·
bars ten bij Ile onhJ.:kltil g. J. t II", ',,"B pe uen ~"a'ien
"pg~e!)OmeDJ re~iJ h~t verDl Dfdt;n \ ij IJft:J. r i> y, Jilt
ban ge\"a&1'" ·drejgd~ . De h:k i! ' t"·UiB. die- l.ii 4l'U1 onfJ

_ JIl , ik beb~E"fdo baar slechta een zekt"r gesprek
m.ede ta deeleu, dat ik onJaDgs in e~n tuin aUuietetJt",
om hllar te: oY~rluigen dat wijmoetcn sameL spanuen,
om den man dian wij bet den beminnen, van ct'na
medediogekr te yorneemdeu, die thans lijn bart bfotoQ'
.erd hoof': tij is zijn afgod, ollli}at hij haar Ilechb op
eeL afetand cbrft te bewLDthuen. .Loull1e I.al Ilwe
do; rJa noQ." zijn.
- Nt.:oit, ant-in)Qrdde A!y-bey.
wil~,

d.n .. I lit uwe IWl6.bed.lJ

echoone aatl mijne AJbaa~z.en toegertrouvren. lJic
.zullen half aekt"r zeer .kielicb bebtuu.leltll ; -2ij ~u1 i e D
hur hu·,:,oa. t6rug bft"u~~n , lIat. htlb: ik u bd o(lf J,
lOur ook Dieb Wl'er d.n d.L Zou dd u miPl" t !cn
beter lljk' Lr
Dit wu eeu 'argllme_ot! .-aanoor de koionel at W"tI·

der t ~' i o bt'lI mo•• I; OD bij '''lgde baar god" .. n.. r

lok~ van h~t w~t:t'!,le Ivt., 1I.t. lI aer uJ d i.ad. llhi.) l~ tl

~:gdee:~:::; ~:d~'::r:o:c::~::~:t~:~u:~rJ~: :~1:&1~:
fiog baar b. .. nstelodl! in lYn•• rWeD op.

.

~.l -i581~~t!U .•
' u. weI it;' kr~Ull~lb~U.~·.::,:ti.:n.ki!:5nl
,:1..,-

~

o.lI1'

h~L. wild :1 _ij' '.

te ~port:n.' ~Iaar niet "lleen"citJ -, LH,ltHd, ovk d~
bewon,,..• der B.tuw••• lf lijn;wat li~b •• m.bouw en
fype b,lreft,gaD''';' eo al ••rbasterd .. Van. den ge·
'piard", eo fO •. ooheo Batavier .is goenspoor weer
.Ie vind " on oJk i. bet dikbuikig en,;erkantboe"engelacht dervoriga eeuw nagenoog uitge.torven.
Hier leeft en bewoegL .iob tbans bet bloodarwan
bleak goolacbt dor negentionde .euw. dat hat daer.jjk misgelden moet. dat 01l'0 grootv.dors en. groot·
dO i
::tin : :
;lerde en vierda gelid ge.traft. net lancet doet bij den
~enee.beer weinig dienston meer, mAar st.alpilieD.
,ieroD, bouillon en bief.tuk babooren tegenwoordig lot
Ie hoofdiogredieoten der bu i s1.potbet'k. III ODze eeuw
~t men verbaasd, alB men een wapBurueting z.iet van
lDS voorgeelaeht'j waarlijk, men zon er nn bijoa een
dein gezin in _huisv6stenj en de zwaarden, waarwede
,JDZe voormalige Bcberprechters zoo haudig een booswicht naar d~ anderd werdld kQuden helpen, zgn voor
lUte apillebeedge zoontjes onoptilbaar.'
•. Binnen weiDiga jaren .al. denkdijk ook deze. otreak
~"l';l; het voorrecht deelt"ll, rU\mecho~t8 met sporen to
uJo gezegend. Eerlang zal het 80utvcmde en dampende
~toomrOf:l ook door ODze wd- en buuw~atJdtln vliegeu
;,D de boeren kUIlcen dan geruet eeoige pleizierpanrdjt>B
,fsch.fon. 'i'ot heden oti.fmoederlijk bodeold, zullen
)ok \\ ij eiudelijk in 41a heerlijke v orrecbteu der beichaafde wereld gallon deelev. Dall. gemoderniseerd
fAn t \p tot leen, Eat do Betuwe de laatBte 8poren ver·
iezen d~ ons nog ';'t'rtdlen, ant zij het land der Ba·
;svieren W813. Na, "'erloop van een vierde eeuw zal de
~radjtie gewageo} dat de betuwe bevstte st,'rke

:~:~er~et~~b :~tn~':ne:.in·~:o o~::~:~db:~

to., AlUiJtertla;m- 'in ':PUb.)i"~"
all.i'Il.-,r. -58-0.. '.• ' N. . B,
14 tot 4U'/2 ,t~; dool'oeo _~;;) t.·"_,Vllll 'lld, t'e.8I,imlti'8
BanLam, teADlIIt.rdam bij w8chrijnng' 82 1'. 45c.
Van deraadentia Bage'an, t.Awot.rdam in publiaae veiling: 242 p JCS 21 tot 37 c, door.an 32 c .
Van de r.sidenHa B'joewaogie,albier in publieke
,ailing: 403 p~ HIC 26 Lot 85 c., dooreon 65 c. Van
de Molukkan, ta Am.tordam bijinscbrijving: 164 p.
RVB 82 c.; 49 DB & 0 35 0,
Albier worden nog aaD de markt gobracht doch
v.'

p. dito Malftng Cro.s.b, 5H 1'. G in een driehoek
en 178 p. Tj.tok uit Samarang
Sumatra. Renige partijtje •• t t d. laat.ten van bet
75 er gewa8 behoorendo, werd~1l te Amsterdam hij
insohr viog aangeboden, dorh slechta gedeeltt>lijk als
voIgt verkacbt: 249 p. G & K lOS C',; :13 p. X en XX
Deli (uitl!lchot der merken Ba !tfy J 50 l'. Aau de
warkt werden nog gebrocht doch niet toegewe~ell~
222 p. Deli Sa My, 163 p. P '& G.
Nog werden nit de it.nd verKocht 258 p. Ja"u PRo
IN DIGO blyft levendig g' naagd eu warden deze
week uit d", Ie hand 326 kll. lava verkocht
KATOEN was de.a week v•• t gestemd, bo.wel
pr~zen aIleen voor latera levaring eellige verbet4jring
Hsntoonen. Loco Amer. in de mindere cll18sewenten
vond op de b$sis van 31 " 2 c. voor middling nemrrB
Amerik. n. o. 1. 01. new crop Nl)\'. JaD~ftfllldiDg hij
partij u :12'/.. c. basis mid. verhandeld. III 10('0 fnlr
Oomra a !!4~ c. gedaall en koopbaar.

:~:~;:::n~8:ie:nbi1a~~ r:ep~Ba~: h:!:el~~wa:~::

,sigenhandig de karn in beweging bra JUen; krachtige
boel'enz')ont', die, in het bomba'liijn geatukeD, vun dell
',chtend tot den al'ond nctt"r den ploeg liepen; dnde·
lijk fr:sBche en Reurige boerendo~hter8, dit" bij bet
Berst~ gekuai vall den haaD, iu jak en rok gekleed
UlE't het juk op echuuder weiW88rtI:J togen.
Maiden en kL6chten, in den regel van slecbt a11001
cloen nu al dat werk, en den kioderen dea buizes
goven borduurraam en rllmam, ktirwa t 8 en rijpsB.rd
\Trij wat aangenamer bezigbeid.
En dit lloemen wij ern goad taeken, want het bewyst,

KOF FIll. Gioteren had te Uotterdnm de vailing
der N. H. 1\1 plast8j ofsch'JOIl h~t in de Jaabte da~
~en iet::l .tiller W8H door de politiek~ tOdstandsn, WD8
de eft..>op dt'r veiliQg z~er b~'r~digend. Voor l.iehoeft~ werd veel gekocbt en beeteed.ie ueu 50 c. roar
goed ordinair, zijnde de toxatie \ p 12 derter opge·
ma&kt. Bl;nw~ en geel.cblig~ soorten waren zeer
begeerd, en fontien tot. 1 a 2 r~. boyelJ. b-xltotie lefondige
kooplust.

':~:vl:~er~~r d:61~~~:~tlve;~eor~~:::e::gi~

!::r:U :::

.Ue olechte beurs.peculatieu der I•• tst. lijden. En
gelukkig ontmoet men bij die financieele welv81rt oak
ivermeeruering van kenllis,olItwikkeling en verli~~ting.
.;~ geloof aan hekliw-D on spoken treft mOIJ blj hot
-meerendeel der Betuwenaren niet meer aan: Stoep,
een vOornaam spook ill onz~ boer.mwdreld, verf!chijnt
hoe langer hoe 2Oelzamer, en r.ooit andou dan by de206
of gene bewoners van een 8chterbuurt, en dorpelingcn,
die kiespijn hebben, loopen un ook eerder naar den
dokter dan na,ar eon. wonder maD, die met ,,"at becus
pocus de pijn bezweren kon. Z,ker bet zal lang •• merband weI goed worden bier buiten!

HANDELSBERIOH'fEN.
\Slot.)

\'diling:

'I'ABAK. Yerkoe[,t werden 8.dert 14 September II.:
:i_llll de residentie Beweki, alhier in publieke
1814 p. Tanl Blitar 27 tot 153 ct., doore~u ca. 72
cl.; 1607 p. Toni iII 2B tot 16a ct .• door"". ca. 98 ct.'
'l'd Amsterdam, \ ij iU8l'hl'ijviog of nit de hantl: 907
p. VMS co. 1(3 ct; 571 p. W&teo 92 ct.; 158 p.
V & K 97 ct. In publ eke veiling: 1436 p. Soek owoD/.Il
29 tot 192 ct., dooreeo lOB ct.; 982 p. B 26 '/, tot
142 ct, doo: een ea. 73 ct. VaD de reBidentie BArd [)e·
m""o, alhier uit d. band: : 382 p. Poerbolingo (.•. 65
ct. Te Am.terdam bij in8chrijvng ol'uit de hand: 788 p.
PR en AZ c •. 55 ·ct. In publi.k. veiling: 1084 p.
JTM Banjo maB8, 11G9 Poerwokarto en 7G:3. KrandjlQ
te •• men 3006 '). 23 '/0 tot 200 ct dooreen Cd. 60 ct :
'932 p. M R 27 't t 140 c., dooreen ca. 83 c.; 672
Kidol Banjoemu.'~s 21 Vi tot 117 c., dooreeD 51 c.j
eU6 p. Q/Kidoel 24 "/2 tot 130 c., deoreen 50 c.; 6 p.
G W 471/i tut 153 e., dooreen 112 c. VaD de residen~
tie ProbJlingo, albier in pub'ieke vei!ing: 57 p PET
.32 tot 82 c., dooreen ca. 56 c.; 6l p. PW 33'/, tot
~51/2 c., dooreen :34 c.; Te Amsterdam bij if BchriJving
:?f uit d~ hand: 867 p. I'j,rit a ~~. 121 c.; ~8ij p.
.ll::1:.:5 i..~0 e.; .}VT} lJ. T :... D :W,.a l22 ..:.~ ;:;;:; ::.;... rl"--l
'BB 73 c.; 141 SB 130 c.; 170 p. BG L r 4,fj C; 47 p.
RedjoS81'ie (Btukb1ad) 2i c. I j publieke veili~ g; 877 p.
Panirian 271/2 tut 202 c., dooreen 1: 8 r.j 150 c.
Djeroh Kidoel 80 'I. tot 71 e., dooreen 45 c.; 389 p.
KNR 30 tot 79 'I"~ dooraen 47 c.; 2G6 p. GLB 26 Y.
tot 26 Y. c., doof<en 36 c. Van de residenbie Kadoe,
. te Amsterdam bij in.cbrijving of uib d. haud: 620 p.
Kidol Radoa 67 c; 402 p. Dj"('mo 131 c. In rublieke
·veilirg: 577 p. III 20 '/2 t t 175 c., dooreen 81 c.;
. 478 p. MD 20 Y2 tot I! 5 e., dooreen 55 c.; 292 p.
, W & C Kadoe 17'/2 tot 157 c., dooreen 63 e.; 531
p. RIC K.doe 23 tot 132 c, doorfen 70 c; 430 p.
GM en MM K.do. 24 tot 126 c., dooreen 54 c.;
286 p. Maron 21 1/',1. tot 75 c., dooreen 44 e.j 35 1"
"YG 151/~ c. Vnn de VorstenlsudeD, alhier bij inschrij·
ving: 492 p. Demangan a e •. 14:1 e.; 7J7 p. Banteng
50 c. In publieke veili"g: 269 p. A '/P 20'/, tot 80 'I.
c .• dooreen 39 c.; 153 p. Ngareo 31 'J2 tot 56 'I,. door·
een 41 c.; 95 p. DLI N 25'/2 tot :':9'/'}. c., dooreen
26 C, tIle Am_Btt<riltull bij i· Bchtijviug of Ult de band:
1033 p. Krian 128 c.; 7U3 p. N f(oel'it en Poeloe\l'atoe 85 c.; 568. p. M .• ndjong en AZ 64 c. In p"blieka
veiling: 46 p. I .. K 10 1/ 2 lot; 60 c., duoreen 41 c. Van
de r~flid(lltie Kcdirie IlJbier in publieke vdilingj 327
p. Kotta Bl til' 25 If.J tob 107 c., dooreeo 55 c.; 500
p. Fl. Cro.8ob, ~'/, tot 17 c., dooreen 11 c.; 600 p.
BJ Blitar 7'/2 tot 20 'I. c., dooreen 11 c.; 374 p.
SW Kedirie 9 tot 17'1, c, dooreeL 13 c. T. Am.ter-

Amstord.m 19 Cctober.

RIJS11. In

hand

Ge-

de eerate
'rt nieh' gepah.eeru.
pelde .oorten in de tweede hand oDveranderd.
S~ECERIJEN.
Door den coulanton en hoogen
atl lOp der inecbrij iog bij de N. 1. EJ. B. \'an 29 YfL
en 209 ku. Notenmusks';It, 2n YD. 84. kn. F(JoJi., J. er
PriDe van O.anje en Kon;llg ~er Nederlanden, wao
de markt uer gesnimeerd en ward er tat klim·
men de prijten een en ander ,'erhand~ldj echter wordt
bij gemia nan eeretebandfl pnrtijen de keuze zeer bep.,kt.
TABA.K. Afgeda.n 258 pk. Java boofdmerk PR
per Torrington, beneven~ so Vk. KroBsok, gem, rj~At
ex lading Philips van lIi.r,,·x· De voorraad in de
eerste hand op heden bedraagt 18,·lL9 pk. Ja.va en
385 pir ~umatra.
KATOEN. D. markt oponde in het begi~ dezer
week zeer fl~uw, doch berstelde :r.ich later toen de
kaDsen van eene apoedige oplosa;rg van bet 'l'urhche
vraagatuk eenig8zius verbetet·den en teven8 te h1allcheater o .. deta uit Chir-ll. il1kws.meJ". Op Elot VQ.n
rekening echter staan de zaken ill h~,t Ousten
n:t't veebeter, e J hierdoor gelofiuenceerd Bluit de tu8rkt
merkelijk kaltuer. De orozet WftB oyer bet algemeen
Vlij b,:lungrijk. Voar dringende behoef~e worden groole
posten Amerika8.mche genomen; SuraUs genoot min·
der attentie en wordt te hoog ge~ouden in verhouding tot buitenlandocbe aa"biedingen. Men note.,l:
loco midd_{. Amer. 32 1/ 2 c, dito Orlean. ; {) c., fnir
OJmro 24 c" fair DhoHerah 241/2 en Bengal 22 c.j
baai. widdg. Amer. Nov /Jan .. vo,ecbep:ng a2 '/2 c.

BUIDEN. Van Ollstilldische eoorten werden van
hot lDark BK/H 3638 ,t. BotAvia Buffelhuiden ex
Webfoot, uit de han-l afgedsand. Op 2~ Odober e.
k. zijn bij iDBchrij dug aan de markc geateld 15 1 550
at. Oo.tind. Rund,r, 3703 , .. dito Buffelbuiden au G
Hertevellen. Aangevoerd per Inverary, 140~ at.
Runder- en 76 at. Buffelbuiden.
DllOUJlRIJEN, enz.
DaIDflr ex Graafstroom.

Afgedaan zijn 200 kn. Gum

BlNDRO'rTING. Bij in.cbrijving ziju vorkocb' 100
nir>.

p,,"

.TR~oh

l?'l(J'[I'AVAAn,

hf>nf:\'P~-'nll

llI&>nifT<\

partijen. Dd veiling der N. H. M liep, :oo"l~ gewo~u.
lijk, e }ulant af. !.Ie prijzen varieerden van f 9 ~--"O tot
21.80 naAr qual.
Ja.ra Iudigp on 'eranderd en werden ca. 90 kn. tot
forige prijzt;;n verhsndeld.

'rIN.

In het begin deBer week had een onverwacbte rijzing in Hngeland plaats. Ooze merkt volgde
de beweging en werJ loco &nca eindelijk met f 44
en •• ilend llilliton met f 4;1 b taald. Yerkoopers zUn
zeer geretlreerd, maar o;.Jk de kOOp;:lrd nemen niet dan
het hoog nood;ge en aangezien de totals statistiek op
1 October wederom eene \'. rmeenlering van v-oorrllftd
vall pl. lli. 200 too aan wees, zoo ill er dezenijda nog
gaene groote ani mo.
ARAK. Afged.an 15/1, 1/2 [eggers .x Jacob
Rogge.-een.

TELEGRAMMEN.
BATA.I \ dJ. beJan.

~~~Cb~oin:~h~~v~~g;J~~ P33VJ~~~ :'Ii~~ 8(t~~~!~~

AJ<'LOvi' DEll, WIS. ELiNSCiJRIJVING.
lngeschreven f 1791757
Gegu,d
12885 i101
34~4LO a 10l'/.
De voJgende ita~~hrij ~ing ten -betlrage faD ceO Dl'l •
lioen gulden zal 01' 1:1 De('embar a. s. pla.l •• inden.

145 p, DMvO 65 c.~, 49 p- l\-marang 71 c. Van de
, Pre81:gtlr Rtlgelltilcllsppel.) te AlflaterJ&tn u-it,d.· hand:
239 p. H fI & C 52 c. Tn pubHeke veiling: 54p.
W i C 21 toe IiB'I. c.; Yan de raoiJentia ;;oera-

!l

Commi~~ieV~hd';ti~ .

Yoor fekening en ten buize
HeereDl!ltraat alhier
weg(!os vcrtrt.'k en voor rekcning 'fan Gt-broeders Storck
in Lwt ,Vendul,~eaal van "en door G. A. W. Werm:utb~'
l December.

VOOR

Vrfjda,q lDecember,

Prachtig Speelgoed,
w8.aronder gekleede en ongekleeua
- POP PEN, en eene pal'tij v"u\l~ berucbte nieuw uitgevonden
- 0 It I S C R 1 S. 2097
G. A. WERMUTH.

Op ruijne VendutIe
van V'rijdag i December,
zuBen worden

verkocht:

400 picols ("ollie, in soorlen.
G. A. Wl'RMU1'H.

2121

Vr\jd()g 1 DeCelnber,
tal worden vl'rko('bt, eene parlij

Japansche Goederen,
gi'.(lbikt voor St. Nicols&8 Cadeaux.
2115
G. A. WERMUTH.

v"\j dag 1 I)ecelnber~
r.lll'tm worden verkocltt, zonder re8er,'e
50 k~sten A 3 tlozijn

D.. J. P. DOZY,
o u d·S tad. g e n

~e s bee r te S. mar a n g.
INBOUDSOPGAVE.

Aamborotigbeid. - Aarsmadew. - A.lcoholiocbe dran·
ken. - ArBenicum vergiftiging. - Asthma -- Baden,Beenbreuken.- Beriberi. - B1.ok.ucbt - Bloeding.BI()ed8Ilrmoede. Bloedspuwing. - Brandwonden. ~
lluikvlieBont.teking. - Cbol.r.:- Con.tip.tie. - Deli·
ruim tremer H,' - piarrbee. -_ Diphtheritis, :--- Dllorlig·
ging"eroterf. - Dollehond.beet. - Drinkwater.- Dr8tnsterie - Dyspepsie. - .F.lauwte. - GezondbeidBleer,
(individueele). - Giften tier geneesllliddelen voor 'er
scb'lIende I·.ftijden. - Herleidingolnfel. - Uoeot. Hygiene. - !(IgewaDdsw(,rmen. - Inject etl. -" Keelaandoening (cBtarrhale'. - Keelontsteking (kwB8dssr
dige) - Kiespijn. - Kinderen (bebandeling v.".'. Kneuzingso. - KI)(>p~kinenting. -- Kopervergiftiglng,
- Koliek. - Kf~urlnmr. - KleediIig. - KHeren.Klimaat. - Kroep. - Kroep. (valo.be). - Le.erziek·
te~ L:cl-aamsbeweging. - LinLworm, - Lijst -von
genel:'smiddelen en verbanden. - ,Migra;ne. - ' Min
(keut:e VAll eene.)- Mineule zuren (vergifLiging met.)Moer.okoorlo. - N.gelbedontotekiDg. - Nag.1 in het
Yleesc~. Oogziekten. - OreretroollliDgen. - Ontwricbtingen. - OntemettlDg. - Opium ,ergiftiging. PAtek. - Phooplio,u, v :g'ftiging. - Rattenkruidver·
giftigipg - Roode hondo - Rooken.- Rheumatism •. R ngworm. - Schurfr.- Sloap.·_· Slangenbeet.- Spyo
verte,ing (.[echte). - Spruw (Indio,be). - Spruw (bij
kinderen). - Steenpuioten. - Stuipen. - Tandenkrij
gen. - Verbetering "an den algemeenen gezondheida
toeelBcd, - Verdrinken. - Vergiftiging. - Verontrei·
Iliging van den bodem. - VerBtopping. - Veretuikiu·
~tH:!. Verwtlndingen. - Vloeiingen. - Voedeel. .--,
VreeUlde lichamen, (uithalen vRn). - Vltlchten. _.
\Vater. - \rurmen.~ 7jeet;jjekte.~ Zenuwpijn.- Zucneateek. - Zu:gf::'lingen - ~nipenwBanzin, - Zweren
-

Norway Ale.

%lIur.-

(1842)

Sl. Nicolaas Feest;

G. A. WERlIJUTH.

21 6

-Vrijdag 1 December,
zullen

w(

-

G. A.

Vendutie, Vrijdag 1

\ IElIW KI,mERSPEELGOEU ais:

WERMUTH.

December~

Twee prachlige Glazeukaslen.
G. A. WERMUTH.

(2126)

Op onze Vendutie

van Vrijdag I December,
zullen wij verkoopan:
399 - 402
I 7 kilten a 50 p •.
B'l'B&Z
405. 4.07. 424. I 6/" OALICOTS.
LTC. 4130. 1 Baal 40 po. DRILl,S, door Zeewater
be.cbadigd, 'x ,Dordrecbt II •. klpt. ROTGANS.
2127
SOESMAN en 00.
JCHVR

Toko Plijnaer,

Zooeven ontpakt:

rJan ,erkocht. zonder rest"rfe:
19 kistj .. :l. 500 puike

~Ianilln Sjgm·en.~2123

INDIE,

DOOR

zRI i.D hat Venduiooaal VAn den ondergeteekende
WOftlen verk, e~t, de vroflger ~e~t.l1I geannoDcoerde groote partij

I 369
I 403.

Cbacot..
Epauletten.
Sabolo.
Geweren.
Patroont8~8(}hell.

Rand,e[,.
Trommen 1Ue.t en 'Wndertrvmpet
TrOt;lpett~ll.

~:~~el-!

P•• rd.D.

Kanonnen.
Boeren wagdD6.
Vracht id.
Omnibussell.
Koet8en~

Sloombooten.
Gondelo.
Boestenwageus,
Spoarwagen~.

Pijl en Boag.
Maokef8.
l'uingereedtH~bap.

WegeL.S vertrek
zullen SOESMAN & CO.
Op Za'crdag den 2 December,

'11 immermal1sgeNed.l:h!hap.
Hoepelo.
lIarmonica'B.
Metaal- Hn Glasharmonica's
Kllzel'nt's.
POBtkn.I1tor~l1.

~raDd8puitcu.

ten huize van den Overste

I'..Il l:\(;lIjllL'

HEI.JLIGERS.
op KAItANGBIOAR!,
Vondutie bouden van ZUEdG. zeer netten INBOEDEf,.
Een Eleganta TENTWAGEN (Vie a Vi •. )
Ec·n 'PiD bordloop.I1Je en {.inke W AGENPA.ARDEN (Vat.eu.)
Een 'pan WAGENPAARDEN, zworte·
Eongued afgericht TlWEPEN RIJPAARD,
erlZ., enl:.
2t28
SOESMAN eo Co.

DtUitW.

}'ransche

~

:~~:l~~~~be

\ Biljorten.

CroquetLotto·
Lappe·

I

~:;~en Homer·

liSpalen.

WithouteD Beeote:o.

~;~~~g~! Dozen.

Rnket
Ring·
HO(l~~hel·

GijumB.st,jeVelo(·ipedea
Oebroide
Ge'leed.
p,'ppeu.

I

(;:i8.~t:qlw

Hontell kaHlull,

Holloway'S Medicijnen
HOLLOWAY'S PILL&N BN ZALi\ -

GevAorlijke DiaJ'o>

en

Vtij~ag

\'uu den Heer P. Zwager in de

lfBBBEN·VOORHA.NDBN.:

NEDERLANDSCH

du wilitaire dienet liiet wear ie benulton goedtlt'.n.

DooderJBg ao November. 1u eeo der loclllen der
Waos en Boed~lkamer', .Jbier van drie perc-eel on gelegen in wijk La. T. No. 269a en L •. P. No.5" e.
5~ en ten bube van d~n Hoofd-Tngenieur Moet op
HaLdoeurie door A. Meijt>r wegens ,ertrtk,

IllwDoJ.tJ enC'o.'

().1:

G.4.. WElU;lUTH.

2096

Z,Hui·d.ag'-2 DecemL,&r. VeDr reke~iug vau'bet GonYIjUl·'Ujent in bet kleedinglUaga~iju alwer van en "oar

Aangeslageu Veudntiell.

a.

Genseskundige····Gids

Op Vrijdag 1 December,bij

rbee. - Du ooruken detor verzwaklrende zit;;kt~ ZO~
vereohillend, on d~ wijze harer- B.li.nfaUen zoo Vt;randerlijk zUDde, geven een v.o ldoende reden van het b~
langrijk "antal barer slagli<;ffar.. Onder Holloway's
behandeling, al il!l de oorzaok dazer liiekte in duisternis g~buld .. I de nitslag even gunetig .ijn, betzij
de m~o.g, de lenr of kleinere ingewAnden de -Betel
van de l.iekle ]8, WlWt zijne pillen met, oordeel
ingen,..'wuu" en sijn: .wf, g .. ed, ~p de zijden__ der onde_rhuik ingewr8ven, beteugelen u,e_ swelling dar
bloed vaten ~n regelen iedt;te verkeerde werking!
waaruit die ook ontstaat. &ide middehmwerkan
regtstrooka, tot berelelling van bet juisteevenwigt
tu.schen gevoeligbeid en prikkelba.. ,beid, .iekelijke eu
gezonde af"c~eidingt natuurlijke en buitenBporige lozing.
Dooojes Fillen van f 1. f a. en f 5. Potjes Zalf
van f 1. f 3. en f 5.
Cheribon W. GALISTANS & Co. Tagal A. J. 'an
der VOORT, Pekalong&ll W. E. HANA, Solo ARNOLD
en C·,. eu C08NABl!, .Klatten J. D. SLIER, Mag~
lang J. A. ZBIIDKL, s"marangGOBTHART<ln 00.
DE GROOT KOLFF en Co. WANNlm. G. c. T.
VAN OOl/.P en 00. H, L. DB LYON en SOESMAN

J

'i,

I

ADVE'rTE~IE'.

('Ij\fl<~'~'n"'A"

J

..14 c. In publidke veilinw 936 p. PK Blitor20 tot
99 'I, c., dooreen 40 c.; 470 p. Li.nat 26 y, tot 126
c., !j.ooree •. 65 c.; 159 p. BL 16 tot 32 'i, c., dooreen 23 c. Van de ~e8identie Malang albier, lD publieke
veiling: 1111 p. DB M.alang 9 'I. tot 16'/, c., dooraen
11 c. Te Amsterdam, bij in••hrijving: 39~ p. Lawang an
LWG 26 c.; 283 p. Z, Cro.sob, 12 c.; 33 p. Malaog/M
14. c. In pub[i.ke voiling: 1'712 p. PA 9 tot 29'/•. c., docr·
een 17 1/, c.; 35 p. Kawi 23 C,; 38 p, DIKawi 23 '/,
c.; 24 p. jodo 18 c. Van de reoidentio Samarang albier
bij iD8clllijv-:ng: 56 p. T8tik >')0 c. Te,AtDsterd!lm, uit
de haDd of bij inecbrijviDg: H20 p. W \r en W 46
c.; 4t6 GvU en Eppo 54, c.j u7 c_; s-r 27 c.; 22 p.
PRE' 28 c. In publi.ke veiling: 369 p. :1'0 J. 20 t,,\
20-1 e. duoreeo 75 C'. Van de residen'ie' Rambang. te
AnH~terdllUl bij lUllChrij\'lDg: [;74 p. Kalipang'_ 2'7 c_~

j

d~:: g;¥~~d~.2:~e~~eP!~~~ol~e~;t;ie};~r:.!,~:~~

BIN DlWl'TING. Afloop der N. H M.-voiling te
Amsterdam gehullden: BSfijermaflsiog verkocbt tot
f 18.10 ft 21.80; Padang lot f 16.CO ft 20.40; GOl'on
hlo tot f 9.40 a 13. All •• verkocht.

tM;;"

I

C~.

(H)

Poppenledikanti;mr~r ze;'en

.vinkele.
Souollilllei8.
Ou wwagens met pr ard.
lJl,kklm keuke1l8,
keukenge;l'eedechap.

;~f:,~; (~mie,jeo.
Pre~<:'nteerLr(lUlnwla rod

.1 0 Ii 'I'

hJaadje, eu-z.

;~

_-'

11·.ElPl B

~

2035

Ii ".~ ,-

If)

8 ,

Verkrijgbaar;

~t~'~~~~c::u~~i~ina:~:~~Il~e~},_:t~~'6}tiL~~!:Y:~~
~(RN.

Sl'ANlUBBEN. l'A"ILA'l'l'F.N, HOVTWRR

K::fu'i vour karrell en.z,
Ouk- worden houtWHken op m8al guzsRgd.
Nadere inlichtingen tt! bi;lwmeli bij de 6gent~ll.,
Po. BunS Hz. toJ 5.,,,,","";
(9U)
J. BUSSELAil to Sci,,"
BOERS &; Co. to j)joodjai ..":,,.
.11 bij den ondergolleek8lld.. Ie &0./;...

IWDIG:.

LOTEN

BataviasclleSchouwbUl'g,
te verkrijgen A I 10.:'-.
Afoemera V'In 100 lnten· genieten 2% rabat.
2079
SOES~f AN en Co.

uitgegeven en .vel'l{J'!igbaarbji
Te verkrijgen per vat on· per do.ijn fle.s.hen.
12f1e.a.hen .•....:..... f8.~ en /9.-

G.C.T.V.A..NDORP&Co.. SAMAHANG:

Adre. aan het depot bij A. JAUSSAUD, 'ranache
Broodbakkerij en bij
1829
EuzrJiJRB.

Samara1~98cheZa":-Alm(Jn(Jk· 1877~

VAN MANILLA
DIRECT ONTVANGEN;
Ie QUALITEIT

CIGAREN,

CORTADOS-PUNTJES en LONDRR:i.

GOEDKOOP

ONMISllAAR VOOllIEDER MAN VAN ZAKEN.
De.e bekende Zak·Almanak bevat genoegzaam mimle VOir betdoen van o.nteekeningen voor elken dag van
het jaar, met opgare van dag en dato'e,' v£>rder etaatjes- foor het Doteeren van onh-ang8ten en uitgaven. T.rief .,.an oommil!l8ie.penningen all usance 8augevomen door de kooplieden.- UittrekR,ls tli'r zegel- ordonnau#
tiea.- Prijzen der zegel •. - Nauwkenrige rent.berek.ning "'0 3 - 12% met kwart breuk,n. - Serl.i,ling.·

tarel van duiten in centen.- Renteb.rekening van aile kapitalen

Geplakt or Karton

I

0.50.

van

op Vrijdag 1 Dec. a. s.
Enbee.

Javaansche Alnlanak voor 1877.
Fronco per post J 0.75

DICKENS SCHEURKALENDERS

a

Procht Ahnullakken met (ilile gek/eu1"de platen. op zwaar karlon .. f3.
Pracht Scheurkalenders a,

.A.lsDlede:

f

3,

f

4,

f

5,

(2080)

r

Doopldeedcren en ({ inder-coslullIes.

A LA REINE DES FLEURS

1925

/2.-.

f t, f 6, f B •• f9

r 6,

LAIT D'IRIS

Maison fondee en 1774

Bodjongschc Bankctbakkcrij

l'om']a f!':lidwur, l\\dall'tb 1ll':1I11tl tlu kllll

PftrrUnlel·i(~ !.Oipe~le ~ 1,U:;,~

Dagclijks

fIe

I~ait

cl'lrlfoli

VERITABLE
SAVON AU sue DE LAITUE
Le JlIt'illr!1!.r des SaCVUi; de l'oileUe.

Versche Bot e r 1e t t e r s
en

PARFUMERIE ,FASHIONABLE

St. Nicolaas gebak.

,rOPOPANAX
OPOPANAX
OFOPANAX
OPOPANAX
OPOPANAX
OPOPANAX
OPOPANAX
OPOPANAX

Borstplaten..

inrOIllII ;Jtahlf.

I

Vcl'sche LT nevellen mel dcviesen.
per gewicht.
Men kao z·ch moeilijit 6eo zBobl.er, a8ngeosmer, en

foor.l ,erfrisscbeotler
parfum
voor.hlelJl~n.
Door
..
.,
.
. wid. /;/

wlt.ronder:

~80it

Costumes,

Mut.en.
Be •• tenkoppen,
Menaebenhoofden,
Kindorhoofden.

teed~r.,

fA
j~

.ro.~a, w.l.~.

H~t ~~~

J. J. VAN RUIJVEN.

~--~~--~~~~--~--

Verkrijgbaar:
in vaten

~~ ___ ~~~R.!I!:~~..!~?~_

Ontvangen:
Prachtige groote KAABTBN, op een
schaal van 1; 500,000 betreffende
de Nederlandsclte expeditie naar
MIDDEN-SUMATRA.

D~thg

no.

;,:j

.

Eo': J

209clc

.
Yf'!rso rtlltJ,

7

lCrkrij~baar

bij KLmGEH &

StOOlllV.

•

STAV A A1STEl{UAIU,
,.1

J{oUlmandant BOON,
vermoodeliji< in de E ER8TE BE[,FT vaD Dooem-

bt:!t" van

Batavia "is

trekken.
Godurende

M"raeille naar Nederland

Yer-

bet. opontbou(i Le Marl!leill~ kUIlIlen
p8;l!~agief! kOllt~~-')08 f>.8.11 boord verblijven .
Voor vraeht en passage gelieve men zich te wen-

den tot
de Agenten,

2028

J. DAENDELS eo Co.

_~~~_Batavia. f'amaraog. S06rabaj&.

eD

Met het inkoopen van:
Pm~~jsche Artiktc~lell.

J.-\VASCHE At'OTlU:_EK.

.-

E. ELSE:AOII.

Toko Plijnaer.

BLOE~l-ZADEN.

Grooterrombola!
f 1.- bet. lot.

i\'I"I'E'Vnm
Van.f 1 tim a December a. B., ..1 d. 'l'oko doo
2107
.vond. geopund ~ijn.

SOSSMAN en Co.

op 5 en 6 December, bi)
2091

Buzten- en binnen

tWM net afgewerkte Bendies.

-

to bekomen bij
Me. NEILL on Co.

1487

Marsepaine Harten
ell

Suikergoed.
GROOTE

IlUIJVE~.

1. J. VAN RUJJVBN.

Ct:rreaponde!:!~ie-

\I oedert""l.

ill de

826

TEK.OOP:
Een Gallowav- Sloomketei,

ran ze.stig psaTdenkra~ht;' geheel t!omplee~r lang 32
,"?et, dIameter 6 'foot, lD twee etukkeJ11 met handvoe~
dmg ponp, Btoommcter, enc.
(1327)
Te bevragen bij
~e. NEILL & Co.

5 en 6 December,
2087

I

J. J.VAN RUIJVEN.

Bodjoogsche Baokelbakkerij.
.-

D<;~:2ber te

ond~;g~is;:iL{;'~~ o~el";f:l! 8~
doel! afhalen. . J. VAN RUIJVEN.
J

Vrijers en Vrijsters. Cigal'en Inet Odeu...
207s

18 (dte MaleBhorhea Parijlll.

Ilhllllinalie en Mllziek .

.LV!~II~~~sfeesl!

..:ttt:.

J. J. VAN

81. Nicolaasfe est!

F] L T E R DOE ](,

Per Ned. 3chip "Slamllt" ontvingen wij:
(A.m.rikaan,ch model),
die. ,an .1 heden bij ona t. b..igtigen zijn.
17<'0
SOESMAN en Co.

Maatscbappij Nederland.

belast filCh

EN

-

te weIl~

IfEl' STOOM:;OIHP

m LlSS,l, te Soerahaija.
~n

~ich
J

~~~'\_

Bijwnd.r w<>rut.oubwvoleD LA ROYALE
I,A DOUBLE.
(48)

Oak

men

do A.g-enten
J. D \ ENDELS e!o Co.
Bat"vi'l, Samarang, Soerabaia,

J

!)UH--'.-\NGSCHI<:

VERSCHE GHOENTEN-

Fijne en Ordinaire Rhijnwijneil.

Kommando.t cL G. M. BRUfJNS
Yi~ PltJ8.lJP"

en Napela OSAr N, Diep vertrekken.
U
. I~adin~ wordt R-llIlgenomen \'oor bijns sUe' haY~na
In de .hhddeilandsche Zea,
W8arVOOr direcfe Cognoil~

Ze",
nutti~

Per ,,"Voorwaarts" ontvangen:

P.o ont-angen.
1790

Koning der N ederlanden ..
zal dt"ll 24eo December e.8., van Bltavia

VOt~ word~

..

/

/

G. C.T. VAN DORP en Co.

SOESMAN en Co.

Stoomv. Maatschappij Nederland.
GEREGELDE MAAN))ELIJKSCHE MAIL DIENST.
HET STOOMSCHIP

"y/

Waaie18,6Dri.

1526

_ _ _ _ Bij het '1' 0 P 0 gr. phi" c h B u.
..~
rea u te BA'l'A VlA is op Franco
a.nvroag verkrijgba.r de KAARl' V AN HilT TERREIN DE~ OORLOGS IN G ROO l' A T J E H
op de Bch ••1 van 1,20.000 (twanlf bladen) .1 J 6.Cr.:1
{zeo gulden), en die op de Bchaal voo 1:40.00) (eeo bl.d)
ad I 2.50 (twee gulden en vijftig cento) per ..em?!.
De Chef van yoornoemd bureau,
2122
W. J. HA VENGA.

den tut

/

del .,.an deetillahe Inet wlJogeeut Ult .ror~8tI8che (S;~/
uilhoofI~ VIH.!
planten getrok~enJ heet\ het ceDe weluadlge en ~I /
zi"o -.-erfritll:icht'''
vereterkende .8Igeof,lcbap ,et"krf'geu, w~Jk". in
I
de ~t"urJ waardoor
vcie om8tand'gbedeu van bet groot8te nut lB.
Y e n UD er.a8W g'e .
Set
d.t
fijoe
b.t
"'l1lI /
op"6wekt,
dagel1Jke6b gebrU1k er va: hIJ de tOllet~ 4~
yooral wanneSf het zoe
tafel ~oO aaD~enaalll ~aa t . .
warm ie. Zljn praktlscb
d ADvers 111 ,ooral
/ "'- /
waarde is onbetwistbfUlr
tttt Inwrnt"n~flArleIlAmBt,env8hk'~-~.
.'
__ ._
~'. ',. __
d~rtJll, JODge -meit!jea eu ?rij8B8r.~J
d~;k~eDJP;~:~~'-s:brij~:rB~ ~;'
wle bet ,eraterkt 6? 7iHm bet
~!
1181eo anz. omdat bel. bet
kr.cbten en ge!ondbeld 8cbeh.~t,
~
vert'tano "ersterkt en ue ¥itirk#
Ook w~rdt bet aangewend blJ
~
dadigheid VBn het geheugell yer.
h~~dPlJn, we~,ke gebeel. verIlOogd door aterkt' iuademingen al~
d( W~?~ 6)n blJ rhumbtH~k ; } '
ook door het woorhoofd or eeuige
"U"JYlDg . d
d
malen mede te wrY'en. Op d • •ok
. ) It~ev:D enAen ge 8-~~
doak vetBI,reidL bet een Z6er a8hgeDluut~h 6&;''1 oo~ • ug.~
geur, die ieJereen b~\'alt. HeL word.
e
u&r ,!l.X.
uitsluitend verkocbt bij g.erenumweerdt
.Jntro.rpe.t ' P U6J "81D1
~
kappera en. til'! c:roob\1Ie bDD de IIreD .HI
p'
'urr~ e 7 au,
~
parfumerieD~
~

Pistaches Surprises,

2098

/ceo
//

J. J. VAN JlUIJVEN.

~:rJN"

Heeren Leden en hUIlDe Dames ht'bben vrijeo loe.
gang, en yo()rkeur QP plaataen.
DE DIRBCTIE.
N. B. PI••t.en te b.apreken op VRIJDAG 9
uur 's morgen. bij den Heer .T. VAN RODE.
2124

8e~T~:t:I~r:~I~d:~ 8~~:;:;:n~eJi{)ve

J. J. VAN RUIJVEN.

2088

tI ••
J

f a.-

"

L'OPOPANAX

J. J. VAN RUlJVEN.

.-."-..- . . - ...

ALLES LAATSl'E MODE.

in de Groote Z•• l der t OCU:TEJT AMI011'lA
8vonds te 8 '/2 ure precies.

Prij. f 1.50

Prijo I 0.65,

Compleele Bruidstoiletten,
Bal-, Hcis-, Geldeede- en W MulelCostumes.

2090

onder guarantie
f 50.---

een Rok

Kleine I{anto01:-Almanak IS77.

J,EVEREN :EN OPMAKEN

Suikerwerk,

.J. H. Schmidt
Levert:
Ret [ynste Zwart OASIMIER.

Za IIgvet'cenigi IIg CA.IW f L~ A.

beveelt zich voortdurend aan voor het.

1978

H. H. EUZIERE.

1990

ltlevronw C. 11. PLIJIABR

Vanillc.
Citroen,
Saffraan,
Chocolaad.
Koffij,

en I)CTOBER, vaD:

2125

a '/2

DAMES ALMANAK 1877-

1792

SEPTEMB~R

Huizen "'a1 8010 en Djocja. - Tijdrek:enkundige opgaven. - I~"arief V'Q:Jr ..Ie verzending van 11\~legraHilche btl
richten op JavA.-Voofvaarnste gewicbten in gebruik in Ned. Irdie -DienBtrt>geling del" N~J. Ind. Spoorwt'gMa.tachappij ••lom.de het Tarief voor reir.iger..
. . , . ..
Op;eplakt f 1.-, ,,",'pgeplakt f 0.50.

(I)

0 0

vall

diversesoorten Goederen.

BEVATTENDE: K.lender met maan.tanden en p •• ,ardagen.,.. Cbristelilke•• C!';ue,·,eJ,e· en JaV.. 8n8che
fe.ltdagen- Beltnur ..0 Ned. Indie.- Hoofden von ge .. eotelijk B..tour.- Tarief 0p het binnen· en buiten·
land.che Brie,envervoer. _ Verjaardagen "ran het KOD. Hui •. - Gedenk e!l Verjaardagen van de Vontelijke

'lVerld tegen billijke prijzen.

v

Mijne njeu-we FactuPE'n

KANTOOR-ALMANAK 187'7

EUZIERE.

1\, G It ti r~ B E U G.
HleeraalCer•

Van Parljsontvangen:

en 9pCt. '. jaor. berek.nd over dagen,
munden en jaren. - Herleiding van - vreemde wunteD in 'Nederl. geld. - Herleidinfl van eenige onde en
..eemde maten en gewichten in Nederland.ch •. - Kolender met ma."otanden.- Cbrbt.lijke-, Cbinees.he. en
Javft&nBcbe feeetdagen - eno.• en!.
All •• gebonden in een net Linnen bondje kl. 8·,. zokf"rmaat, a f 2 - , franco per post f 250.

hjj kisten van 10000-500-1001881

.

2089

J. J. VAN RITTJVEN.

Te befragen bij d. Agenten,
Me. NEILL .t Cu .
OO1'8poedig bey-allen Tan ee~ ZO.-JT!

V

A. C. DllRlGH'rOS,-DoY.
Tjimahie -Ba.dung 25 N orember 187u.
21::9

