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De meerderheid det ardeeling erkende gaarne,
d'lt Nederlaucl ~edelijke I'orpligtingen jegens de
I ndiscbe bevolking to vervullen hceft, maar kou
uiet toegeven. ,lll.t regtstreokschc bevordel'ing rie"
'6rspreidillg van het. Christendom ollder d~'(''''Ol'
killg' tot die ve rpligting'e11 behoort. De egerin g'
kon 8n mogt op haal' neuh'aal standPllllt .. iet vel"
del' "allil dan door kracbtlge aalUlloedlg'1 g del'
oprigtiug van goe(l ingerigte volkssehalen,\:"aal"
in het ondet'lVijs gelieel vl'ij was V,ID al wat ··~laar
leerslelligheid zweemt, manr tach weI van den ).1.
gemoenen geest del' Christelijke bo.chaving., 'aoortrokken zo u ~ijn, vel'koerde lIIohammedaansche oegrippell ]allgzamerhaud te ontwortolell. Het I!'g' op
hal'~n weg de vrijhei.i (r.·t Jh.l'i~telijke k~ l'kga,i.uo(.
scbappen zoo veel ."wgel\jk La bovardereD. M en
mO.Jst echtor d~al'bij den hijzoo.deren toesta.nd del'
vel'spl'eide. weinig talrijke Christen bevolking in It:die n iet lli t het oog vediezen. Tengevolge van dien
toastand kondan de Clll'islenleeraren aldaar eeni germat.e alB Staatsambtena, en of als veldpl'ed ikers
worden beschon\Vd. De Chr;,tenzendeliugen moesten
ni e t wOl'den tegcngewed;t, maar t.och ook nie!. van
o\T(~l'heidswegB ouderst.euni.ng genieteIl; ~p.nl~ outlerderat-euning, die, om va.n nieLs 1I.1Ider3 te spreken
in strijd m et he t ,,"ntraal standpnnt van hM. (/-011 '
vernement, tot begunstiging "all het eene kerkgcnootschnp hoyen hel ~ndere zan leiden. Vl'oegere
verbodsbe palingen t.gen den bedevaartstogt naal'
Mekku Iw nden niet herlevcn. Alleen magten de
Mekkagangel'5 geen voorregten van regeringswe·
ge geniete n, Mon mashe d.ie laatste aanmel'king,
omdat me n lneende te weteD, dal hTln vrij5telling
van heereudiellsten word vedeend. en wenschte te
vernemen, boe men dlt had te vel'~tann. OverigcDs
kon de meerderheid del' afJeel.ing zieh vereenigen
Illet de beginselen, in di!. opzigt. door eeo vor igen
Minister van Kolonien gevolgd, en onder anderen
bij de beraaoslagi ng OTer de begrool.ingen van het
afgeloopen .iaar ontl'ouwd · ·
Ons dnnkt dnt. in deze gewiglige quaestio. vaal'
de Regering sleebt. een weg open,t<lat. Door invoering ,on verpligt onderwijs in lndie m oet
7.e znoveel Illogelijk den ,,1 or niet schadelijke n invloed van het Mohammedanisme neutraliseren; maar
:lUll den andereil hunt Illoet ze zicIt oak l.t'uehlen
los Ie maken van den sLerken band. IVanI'm"" ze tLans
n!lJ1 de kerk is YfrslgebeclJt., De cttelijke 11011<1erd·
dniz(3ndcn die t:f~ thans voor
kel'k uitgeeft, is p,en
post die in eell budget del' toekomM niet gevon~ e n
Bloet wordell.
Ook de bezoldiging del' christenleera"rs maet goa n.
de weg van de Dl3alsohappij 7.elve uitgnan, Dill de
eenvoudigc red en dat. de stallt zieh geen )Il\l'lij kan stei·
It:J1 l:"H L10 .lUUUamilleUnanscho ke rtt, uIU van andere
:liet te spreken, even zoo goed hare regten zou kunnen
lalen gelden a10 de Cbristelijke. Dc staat kan zich
onmogeiljk (leheel vau de kcrk af"obeiden; de benoewing van een geestelijke door de kel'k zou, a1 werd
de Le lloe mde geheel door Laar alieen onderh onden.
door het gauveruement steeds moeten bekracbtigd
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Zij die zich OF dit Blad w enschen te a.bOllneren VOO!' het jaar
1 S" 5 , k1.1.nnell op aanvra.a .g d eze
a rantgednrende -z es dagen ter
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is:making on tvan gen. e n bij
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p.gaan van een A bonne·
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. de berhnalde be.chuldigingen die vnn hie1' ons
dikwijls naar ll<lt hoard worden geslin.
nigt.. g,enoeg belangsldling bestaat
del' kolonit~I1J :whten we heL Diet.
leze1's Illee.. in bi,izonde rlleden op
te !louden yan wal er ill Jeo iJoe"em
Blaten.Generaal met het rekking tot Iodie

I

begrooting vaal' N. I. io, zooals Hl en reed"
weet, in de afdeelingen onlan!\,l een punt yno bebandeling geweest.. Deelen we er hel yoornoarnste nit
mede: mieschien dat \Ve hier en d"sl' \Val I·usschen
te voegen bebben.
, De gewigtige v!'aag moest onder de oogen
worden gezten. [zeide eene del' nfdeelingen] welke <ea<lij!:t rat}Ji1l9 Nederland legenover ole \'ele millioe·
nen aan zijll ge7-ag ondel'worpenp. bewaner5 van
den In<llichen Arohipel to vervullen heeft.
~ lJij de dreigeurie nithreiding Y8n bet :Maham·
Iln.danisme, of liever bii de toen emende geeetd rij~~pri.i yan de beli,lders ..lier leer, erbngd e deze vroag
langer "00 meor eene ernstige beteekenis. De
\tegering' k~n zioh daarvan niet afmnken door het.
. .t'Olnarden in eene 8oort. l'an nenlraliteit of cloon
gelijk op bladz. 19 del' Memorie van 1'oelich\.ing
geschiedt., me! zekere mi uaehting >on <1e Jaman ·
seao pl'iester5eholon Ie "preken. Eene bepnn1d. hou·
ding tegeno7cr het tlreigend I"el'5chijnsel mne"!: 11'01"
den anugenolIl An, hp.tzij tlan clO D)' l'cgt.stt'eeJ~~chr
bevol'dering del' rerapl'ciding ,an hp,t. dogmul.ioche
Christendom oodel' d. in lall'ler5. lw! z\i ,,]tham door
-begU!lstiging van llCI. Christrndom (lD bestrijJillg
van \et 110hammedanisme dool' gepn;te middelen.
Thuns had noeh die Legnnstig; ng, noch (lie beotrij·
ding plaats. De kel'k kon in I ndio niet ;'Ioeijan
oIDdat
eene Staalskerk is, en de 11111,5[1 uel' ,,0Ik8'

:;oe

ue

• ehe kleur . Ter"'ijl mell in
tnoedel'lnnd i,lvel't
vOOl' de scheiding vnn KeJ'k en Staat en VOO]' de
neutrale volksscbool. hli,lfL in ind;;; de Kel'k d:enaresse van den Stnat en heArt hel lager oudenvijs
daar, VOOl' zoovel' het door inlanders gegevell wordt.,
maar al te zeer eene l'eligieuse, aan het Cbl'iste:1dom vijandige st.rekking.

worden. }'fa ar overigcns

FEU ILL E TON.

~al

de kerk, zanlung ze

onz. eoz. Gisteren kwam hij baar aanzeggen, dat zij
geec vierentwintig uren meer te leveD had, - en och !

dat hoopte zij dan ook maar, die mogere, gebr. klij.

Twee miunende harten. (')

deode en geboeicle oDgelukkige; waDt baar Zward Ie.
veosls.!!.t was bepaald niet langer te dragan! .. Ja,l>
yenolgde zij 8.1 8cbreiende, • de snoodaard, bet monster,
de J udrlt.''' - de ¥tonw was, gelijk men be merkt, IlOg
al k Ula in !Jare uitd rukkin ge D; nuun wia zou baar zulke

zoo

(Slot.)
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_

voor

• Wie zijt gij? ge.. lof mensch? ... Met dew Irelfen·
de· Hagen des 8chriko, alameda mis8chien om de gef811geDe te leftichrikk.ell, k"lnt de ouae Grad bij d e
ong:!lukldge vrOHW san boord, berwijl hij, n6 van zij n
aeraten ecbrik, die wsIdra door een tweede en derde
gevo.lgd" £OD

ten kwaJe kunnen dailieD, ds"l' zij zoo outzettand veel
t... lijJen bad gebad en nog le.d? -,do Ju rl ao had
haar Ol1k \'ert~] d dat. uij nog daze week giog t rouwen
met ' cell mQ Q!, jong. rijk ell lief mei8j ~. Ho e Debter
wordeD, ie{;wat bekomen te zijo, af\uelend I zijtl~ uaobtaande he~t en waar tij woonde, had hij nie t

naderLreodt.

Na . vrij wst zucbteu, tranen en 8uikleo, g~lijk bij
dergeHjke sce nes eeale cOJlditio .int!! 'lUll 11011 Yoar d~ n ou·
welij~e ,.iet IifOhijoL te zijn, begint tuaDs de geboehle

I
I

mettbt: .. )fenda atem, onder telkene op nieow vloeiebde
tra~·eD, de cltronhJ.1~ ;caMal.eu,e van Egbert, H eer Von

lur wijl de stift trilt in de "an woede bere ud" viogers

8~kenb"r8. op te balen.
De ·boofdinbond van Bgberta achanddaden kwam
"it.iop . node.. bij bad baar, namelijk, d••• rbaalater.

de. boog.t ge,oeligen .cbrij,el'tl. Bij hi. en kra. oweerb
bij - " iet de ochrij •• r, maar do Gtaa! - wraak over
de mi.leidiog · v.a~ hom en van .ijn Roo.j. door dien

die' ·sij~e : eigene, '.'"ettige vrouw was, :niet a.I,!, lij06 ei·
.pn.~. flOu~be80bon"d,maar . baar, roed• . kort na hun I'
hi1",81~k, .o.r oin....!tig verstooten eo . gednrig mi.b.,,· -r
d~I!L_ . D~tl . .tete deed bij DOg tel kells, terwijl .ij tbaD.
riled. j~re~ laDgbier geketend .at, op .water on brood, ..1

I

--.. ~... -.. -.'

. .

: ....

(*) .~.'·cIoD. ..hrijnr , ....lA de Ului,...IroaH

will en ·,eggen, en a lr-oo h're nieu"·Bgierjgbeid in del'.e

onbevrcdigll gel1iten.'!
De o ud~ Graaf is bij hell fernameo van dez'-" gruwe.
19U lltLtuutiijk woedend gew orden, en al de Aanwezigen
zij u bet ook, en dito w•• rsuhijnlijlr ook or:ze Lezer,

I
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trouweloos~n Heel;" Egbert, terwijl bij de gev30geoe ook
bij hi. en kr••• weerl; baa., teobt ~. zullen han dba-

.eo eo recbt .Gra.elijk en riddorlij~ .. bij te ataan.
.Zoodra de apr•• kaler ebdelijk en ten la.tate - 00
bad daD ook veel te .. rtellen. eo plooa aile. r~n nit,
terwij!_ oij,'
or DOg ..ehijD, .elf. iD de negeDtion·
d. : ..nw, wat lang vaD ltijl of vau diaad ." ... OD g....

..,oal.

gRan. De l'0gingen
v~~'•..::;.II.!I!i~stenen tot oprigting van cen Semi·
I te Batavi a am de Inlanders zelYen de cllds·
:8 leal' onder elkander te doen verspreiden, ";jn
pogingeu waartegen de Rcgering ziuh·lliet kau of Ill9g
ve rzeLtea. !lirouwens de uezwaren die onlnng3 door
dell h;'e~' S. L. W. villi del' 'Eiat, hndLunrJe,' in ~1a.
lp~ng! tegen de IJprigting van ilel Seminarium wer~
deu aallgevoerd, zulien waaracbijnlijk bij niemand
me,,· wegon dan hij dien stellel' zc1f.
~ftl.;i.r

ook tege::.over

~[ekk!l.

•

k:::.;! de Regel'ing

niels meel' doeD dan ze reeds doet, "Vroegere Verllodshepalingen, z~ide meu te l'egtJ tegen den bedevaadstogt. ~~~i"i.~ u~eiika kondell niet. herleven. 1 ' De
Hegerillg is roeds vet' genoeg gegaan met yan den
bedevaartganget' het hewijs t~ yorderen dat bij '01·
doende middelen heef! om de reis te maken en
vooris dnt hij h , t doel va n den togt bereikt heeft.
Met de 1I10hammednansche bevolking knnnen \\' e
lIiet handeleu aIs met bewoner" van de Fiji.eilandon.
net is "eitel' 1'001' vel e Ohristeneu bard, nls ze hun
IIlfJeite dikwijls tegenovel' ee n bijgeloovige bovol·
king weinjg bekroond ~den; maar we zjjn nn ee u·
masl in Indie: lVe el.cn veel zoete vrucbten; ligt
dal Ai' e:ens e'3n zure door loopt.

I

gelijk verzekert door bet
overtreden daarvan met straf te bedreigeD.
Om aan dat doel te be~ntwoorden moet als 8ltaf
wo rden bedreigtl. wat door banBt iedel' mensch als
onaangenaam wordt gesehnwd, mnar om die .traf
Levens recbtva ardig te doen zi.Jn, Jllag zij geen in·
brenk m:lken op de uitwendige voorwallrrIen van
bet. oan 2ijlle (ethi.ehe) he.lemming beantlVoordend
leven \ ' ,,0. den m ensch. De straf moet onalIDgen1Uom
.ijn, cen werkelijk kwnad sehij neu. doch eigenJijk
ook te n goeue strekken van uongene. dio haar on·
del'gaat. Dool' de etrafbcdreigi"g ;;oopt Illen d.
meeslen om hot kwa.ad te laten. Door de voltiek·
king der .traf wordt de kracht del' stl'afbedreiging
gehandilaaftl. Zij dient VOOl'tB om den miadadig ge·
zi'.lde tijdelijk onschadelijk te lDuken en bovendien
nog om de n boosdoener zedelijk te "erhet'lren. am
hem daardoor VOOl' bet "ervolg mindel' gevaarli,ik
of gebeel onschadelijk te Dlaken. Die harmonisebe
theOl'ie "oekt dns in dc eerste plu ta den rechts·
grond del' strafwerkzaamheid van den staat in zijn
aard en beslemming Oll de recht..orde te yeetigen
en te bescbermen. Daarloe is hij geroepell en dlla
verplichl. VOOI' dnt maatschftppdijk helang ... erkzaa ",
optetl'eden .
Ten tweede bepaalt zij het doel van bet str• .frech
tol heL voorkomen van reehtsverzniln en reohtsver·
kraehting door midrIe1 van sl.rnfbedreiging en strafvolirekking.

1:t. V.

Wol'Jing en olltwikkeling
van het strafrecht.

Ten .lerde geeft z\i daarf.oe nls middel alln de
hand lJedl'eiging mel. istg onallngenaams, hetgeen
in g eval van toe passing 01' den boo"daene,' 7.al strekken am hem onscbadelijk te waken eu te ,erbete·

VI.
[ r"valg. J

ll\i

N. Th . V.

den aa)'rl en de
natuul' van den mensch
Dnaruii d Qeijen yoort de zncht naar vrijbeid, de
behoeft~ aan gezelligheid, het stre-ven naar nntwikkaling. De ll\aalscbapP\i is de vonn, ",aurin zieh
du.t gezellige
gemeen!!oCl..lapsleva-n dEl> mOD ~..;b"'n
openbaart. De bestemming van den mensch is zlch
als 'tI.atschappelijk wezen zoo zelfstandig en kl'~. "h
tig lllogeli,ik Ie onlwikkel en. Hel. reoM is d~n , het
orgJlliocb goheel vall de pooitieve en negat.icye
"VDol'w:J:!ll'den voor Ben aan zijn best.emming beantwoordenJ lp.ven , WifH' -ver\"'ulling vnn andel'en nfhangt en door dwang kall IYo1'oen Yel'kr6gen'·.
De Stanl 1111 is "h tie verlegenwoordigel' van het
maat.s"happelijk belong gerOepcD, en als de bandbavel' en de beschermer ,a n het l'ecil I verpligt en
gel'echtigd to t dien reciltsdw"ng nile llliddelen ann
te ",onden. welke niet zelve op de r ech ten van
anderen inbrenk mahn. Dilurt~e moet hij cerst
olDsebl'iivf!:ll wat l'r.r.ht. 1:=: . Ii. 1. 'l,imp. \t""dO'P,~pn(l ,.
werkzaamheid, en dat vervalgens- bandha~en · en
beBrllel'illen. Een del' midde1en hierloe is "eell tsverzuim, rechte-a.anranding en rechtschennL~ door oLraf..
bed!'eiging ie Yoorkomen. En de .trafwet iJepaalt
die tnaatschappelijke reciltsl'oorwaal'den, w"arVa n
de ,bUll de Yerrulling en hanllbavillg zooveel mo·
C')

I') leidt bet r echt of nit

DIl

hooglee ~ :l.3.T

Na.§~hrjtt .

Zool' el' ii, weet heeft Mr. 1:lodd ermau zijn theode
nog niet. in geschrift nitp.engezet en ont.wlkkeld~
,Val. ik dus \" 001' zijn lbeorie nilgeef. he h ik rna~·
1en pntten ni.t ee l) paar brochures vnn ?.ljne band,
cl?- uit enke]e nant.eekeningen. uie iF hij zijn Je~sen
gemaakt. halt, welke ih: evenwel ni et lang heb kun,
nen hijwonen. III hoofdt.rekken he b ik de grondbeginselen van zijn fheori" t "ach tell weeI' te gByen,
ell rlat 7.ij hier genoeg-, daar . heL plun ,all dit over·
zicilt. niet meeol'engt bij de can of s.nd el'e_l11eorie
in 'l bijl.Onc1el' stil (0 sluau om die Lot het voorwerp
van een kritiesch onderzoek to make. ; maar aUeen
Olll, na de wording van het ::;tl'afl'eGut. en de Ettat'oO
recntswelen~chn.p in breede tl'ekkon to bei,ben ga·
;;cbetst, aan de hand van ecnige del' l'aOrnsamBte
thoarien de itoofilvragen ter sprake t e brengen en ·ill
bet lieht te stellen, well<e niet alleen bij den recbts·
r~ elAfl rrl p

Moddl3rm3D.

dapperbeid en edel ridderhart, spreekt. van de tering,
die Roosje zeker krijgeo ~al, als lOe Hugo niet krijgt,

en houdt niet op met pleiteD en biddeD, en .t.at dito Diet op, 'oor bij do Eoo vurig Bfgeameekt6 gratie
'I'oor het tweetal geliefden on voor hem • • 1.. h.eft
'!e,kregen.
Weld.a behaalt do. Gra.eo .del vaderburt eene
volkomen zegepraal. Diep bttwogen door de L ....... • ran
zijn leer lobranderen nar (,u door de furige gebeden

ook de. ovorige aan.-ezigeo. met d. gebooide nou"
ineluis, legt bij op een toon, dio nlien, 00 ook o&a
nog. . .n blij".cbap doot trillen en vreugdetranon 0t?ria · trfHl~'. Dal\m~ DaD moeten

&e

mekaar

noir hi~ io.-l !)l~ h ol ... ,..~ _

IlOOFDSTUK XII.

heeft ni ~geBprokau, eo allen evollzee r Egberhl schlLn·
delijke monier •• n handeleu bij berh.Liog boog,t ochao·
delij k hebben genoemd en Hoaselijk vorW"e nscbt, korr:.t
OD,. nat 1' 66r qet front. Hij v.lt ,60r den Gr •• f op
de rtine knie~jee, ZOOd3~ ar zijue nunne beentjes vau
krakeD, ameekt geDado voor .1 wol hij gada.n beaft
I;:: 't,. belaog van BOOi~j e en Hugo, \7raagb pardon foor
't llliooeDd paar, t'oewt in welsprekende taal Rugo'n

r Nou,

~ ",.n

bierlllede dil boofd.tuk bealuiteo.

te. rohl()en afn\ de n eiacb, den ridderroman-schrij vcr
gestcldt-zoodra lie !pteekftter, berhaleo \'fe, eindelij k

maar b.bben!"
.
.
.Goddank!" roeP.~ bier YooHeke, de LeIer uit, ter·
wijl bij, e.enal • .de. •obrij,or, .eker boboene he.ft;, om
tbaoe e.en. .adem te 8obeppen. We willen daarom

wpt.~PVP1'

Dat ik mij met die theorie van MI'. Modderman
niet gebeel btl I'ereenigl)ll lal ik dus daarlaten,
ve"mits ik dan in hij~onderheden 7.0U moeten treden, welke mindel' in een popn1air o>el'zicht dall
weI ill ecn bi,izondel' daaraan gewijde hitiek. 0[1 haat'
plaats zgn.

lijk de onde rgeteekende ,'oorS! thana :!let op'T.et ie, um

ten:

pn

stellead bu rger moeten oprijzen aangaande het doel .
den r cclttsgrond en de rnid<1elen mil. hel strafrecht .

I
I
I

ODS verhalll: 0 zeer geduldige L iU.:8 f, i.lpo~dt teu
e iode . De twee boofJ personcD, Ro! abel la en Hu·g o,
tach hebben, DB eeu bangeD, gelukkig Diet Itwgen
ii6fd es~rijd, de huweHjkskroon ~erWOnen. R iJ!"l1 mag
met Hugo trou1Aen! AIl ~ bate!ijke pera ooen ;lijD op
behoorlijke wijl.e-~o".reraN ttlr aUtt cu"-h: ridderrowIlDS"!uit de baan geknikkerd, en niels derhalre reet oms
me er, dao om DOg een a nkel woordje te -,prekeu ovsr
de onderg~l:Ichikte personen iu DllB verhaal. Hieraan·
willeu we daq ooit dit Illat8~8 hoof(istok wijden, dat
dUB wQrde beHc houwd a18:
Nascl1rift ..
V"olkomen recM heeft de L ezet op zulk 68D nNa~
8chl'ifi/' omdat het beboort, bij aile ridderromaoe "' .. u
b e~ ecbt.e merk, en s .. l ODze scbetH die r~liqu.iCn ,an
Troegere IIChrijre1'll-dw.. <beden-tegenwoordi" be~aat
men Hever Aodere en mis8chien niet minder g~oote
d"aa.hedeD - genoe~ .... m rOOr 'ijne verbeoldiog terug
kunuon roepen.
Zooale gezegd il: Hugo IOllg me.t Ro~ trouwe~! .....;,.,.
Door den nar, die bUD bnidig ,.rblijf weet,. woldrs
bekon.! gema"kt met don gelukldgen omke" eo·· etaDd
.aD .ak.D, b.reD de heid. verlierdeD cito rao bon
reiaje terug, warpeD sich "fOOl .d~n 9.u~en Reer op
d. kDia~D. eD, Dadal het gone".le pardon i. uitge.pro_
keo, io sijne armen. De vrede 1~ be1'fJteld,. eo de dag
der aegepraal &&JIgebrokeD, d. I., do bruLioft ..l go.
houden "ordeD!

'"

in d•• ".Itoo'eof .augoa' . b·o t . v....o.k, ton
Et'lker te :

- ,

,.'

IJA~8teo _8an'~erw8~~' ~~dBan;

beho... van · .ijn

toen DogmAsla bet verloek, uat
ij. oD t,lag,
annk.tj oetj3 01. l.",boofd mocbt
word.DboDoomd, b•• n ·b.rb .... ld;
,1"t c;aarop du G ouv-err..t:lUf tel' Surnatra'::~ Westkuet
heeft g8anLwoord, da,t iDflieD de volkskeuze op den
voo rgl:tste ltitJ viel , tij door ao 1'6Jijeriog zou worde n

bij .•

eiiD

beveetig d;
d"t TefvoJgens door een daartrJe door den Resident
Gi:ir Padllngac he- Boveu laudeu uf deo {j'ouverneur t~r
SI!OIatra.'s WestJm9!: uBugewelen kommissie, boata8Dde
uil; ne n Kou trol~ur ~ua Pft leru b8)~ ng (onder Afdeeliug
VII! Knttl\'~ en VI! Loera h'!!; de KODtrol e ur "Ron M~
llindjoe (onti~l' "fdeali ng Da.DfHl,D i8~ri kteD) ee n ambtetlQIH' tt.!r beech1kkiog, btlt larutlbtwfJ. ller \111 Loerah 's
en den DjliKSB va'] F ort-d o Ko ck, l~l' faa ,1 p!eging do!
volksKaur.e vuoI' eel! larllshoof(L del' VI II KottB's, de
slit) Ulrnen ziju ovgenomeuj
rtl~t tie uitl:!l llg' der gdl ouJetl B h!lUIlli~ g is ge wee:3t,
dat meer dan 2400 ijtelDJll ~ n tell qunst o Vnn des ft!·
l~ e 8trauta urll\~leli :UlO verwnut z;iju- uitgdi raoht, tel.'·
4

w\jl de K offie ·mH~drie , z/jkorf~ Ma!',!
hl,lllUu.i!w :{! hO~ rt!;;lel' k r~cht ig tILlOl' dtlu

l{r:essie D, te Pn·
KOlltroie ul' Vlln

P l\ ln cub aifL ug o.8.u bavole n en dt!! beBcberm illg \'aJl dez en
ge!lit:tellci e, uiec meN' daD e~ ll tw(>~ ho rHIt'rJtal stemmou op r.i t~ h heeft kunoeu \'crdeui ge nj

De zaak van wijlen 'T~~oe nan
_
Tinggi herdacht . ~ "
I
Uitstel is gee D nfdtel, nl tbtwe u it:lt b~l OIU!, "V~
hebben cenll.lttal uoloo ftl op de zRuk vun cl~fl v nd e r
aruuQd en vernt3deriDg oVcd l1Jon l'o eauk oo llH Il·. l~iu ggi
ter ug td zuUen kame :., en heuco g"llu u :'. ij lUl U di e

belQfte yolJoen~
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3 en 11.

Slui t.i"llg" cloJ,Y u~ail:-~ -t e .'!::at,a'''in,
Do Fr2DScht maiL.
;) en HI l)~c(· l'.lber.
................"..• 10 u 2-1
" Engthche ",n '
utS nroud " tl!n S ure
~ 1l..n1a. tl.·a ~ s ' Y e .'b l; ,"a:FI-'..:, 'I'e lo)..r: B eto u"_
J.:IeulcoeJ e n. P!"-!.dH n ~ ~ ll ..;-"-"tjeh.

Onze tatlk is ditmud niet mo eilijk. Di;..l re ch '~3ge ]oerJ6 raa ,:3 mno, di ~ r:.f.1ou:lll koe lla u l'iIlggi i:, ' t bt.lpleitell zijoel' mislieDrle b ol~ugen beef!; t el' zijJrl gaf3tnl\u, he aft 01.8 m et de lllee81;5 bereid\'f~al'digbeid vau.
ail e op ~~ . . . 7.r.:>L:. bet.r~) I{;" ;~ !5 ileb bon o0 beschb;ll<:::! )R ¥"ltn.1
gewaumerl.>.te !lf8ehrifteo gegeven, welke r ill huud ill
rle cerate plan.ts t el' kenni3 vun den itl2er wOl'dt gObrlicht.
H et ~er8te atuk wnul'op de l1lJudncht wOl'dt g(:;\' eBt igd, is Hen verzoel.\schr ift doo~' u en zoo (H'OD bedoel.
den ret;htag.;- Ieel'de te :':ataviu, d~n 24!'!ten JUtJi 1 873
opgt-' mnakt en gericht nuo Z,. TI den Gou l'el'oe ul'. Ge4
uerlud. IJet voig t in zijn g~lJe(.'1 t:Hl w<Jortlel ij k bi e!',
onder.
Ge af!; met den ll1eesten oerbied te kenlleD de J.\In.leiel' l'oefiDkot3 nan Tloggi, ee rvol outslngen la.ra~hoofd
der YIII Kutla l 3 won~ltdc L·.. Soe llg~i-Poenr, thall s
tijd t"ilijk te Blltuvin. \'erblijf, hi)lldend~:
dll.t hij voor de l't:'ge el'iu g van N ederllln clsc h-Indio

::~~hi:~earln~:eJ~~g fe~~i'~in~u:tl ~~;;re~:1~1l({n;:::l hneatnN~~

derlno dsch gezi!.g ter ·\Ve~l.lCllst nm SU ll1!1.\.rn verb Ill dell ia, en hij
de ourlogell , op Suulll:rn. ge vocI'd,
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rr~~~r;~;~3~:~~~i~::.~~a~a~le d:l~k~<;\1::~~ijeu~~~J~~mO~
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tC Vil'lt t' uh t id~b~l\l i gi n gen

ZOll r..UIlDt!!!J
mddi'Jg
bel 00 ning \'UU :7,ijn on be z.w e k ... n
-tLuw.lt'lu ij",..r ziju tell tio.·t:Ji

t.le m et's t..e
A~jeh
_ .. .

.l.

mot d:"e fr(lo scn!l en
~w~

Ko ltn.':; nil~r Pl!da"D.~ bege \'€n hebb ~ D1 ten t:tlr.d..: 1Q
ee-n ee l'bit'di ~ ver ZL)~!r6ch ri ft hun bei;ware o legt·n de

ee-ll ha ml hadug der
ann te dri :lgel.l ;

lUl\]{eU I

ell

g c-

tliCl bei!1 t~r

trouw en

~ijll

Ul.J\" tH'-

iosttllingeu

hU ll woo " p:nat::;teu Zij ll tert.a~ ::: 6keerJ;

dat bij

lIUlL

temg kee r

6cht.~ r

a chtti~il hUOU61' 00-

llli ,IJt!lijk, a,:s IK!.lE' tW ~ ij lUieda digtH S, do,ir pO Jiti ab~ .
i ll bec ht.eu is gl;'l u\lru~lJ ell 1;~",\lJkt'lijk URtl-r
Pul t' UJbui :l."i-! o"el''; t~ brtlc h t'l W8r,r zij l.i c h n ug iu t'erze·
Ferd e b~wn rill~ b.:.".ilJ.·!C Tl;
dat Gle boof,!\:', ; lc hter nid, ~ hebb . . n ve rricbt 1 wa.t
l)f:j t>.-4"t' l, iu~ 7,., tU k U l:', <!G. r ec~ t~ali.r 

"d w iil t' ll1l.h· id l~!l
Enropc e:<c1:e

toch we t au.u ~e~n twijf'l: o u.[tlr be·
:~;j dl).)r dt'" r ege eri tlg' zij!.l g t: ..
o\,t'I'~,·nkvlfI.sii;; d e tot h ic l'to~ stt:'ed~ Joor
hnt.!.;\t·1 !{e~aUl{H' l ij ::' en iu n :!ree f.l i ~h~
tIlt de k .. uf,u valL cllU ui.:uw
"ttHl.r

l,. .. l ~ •• "1..~L L . ~J~",,

p ! ilat~ p-..r cent
PQ&1.
Bet. uur van !i 'l1!jn !; '1oo r de post om d~ 0 o",t ill des a' QDd~
te D. 5 ur~i em de \)C!t de ~ tno;/fe:H ten S :.lor. en OUl ~l e Zuid
met ellen !-poI:-t:eiu des morgn!l ! tea 6} en 's,;,(}ur m. 11 ure,

En spijt onS dnt de 8"i stent-resideDt voor de po.
licie te Ba IDaraog ~n he i pnb!iek gennLwoord heeft
op de be!c hcJ digi oge n die in de bek end e zaak ten
onregte tegell heo ;:rnrSl! ingebragt. Het k omi. ons
beter voor, da.t een am bteDa r\r in derge!ijke gevnlle n
zwij gtj te meer hier, daat'tnch iedereen he t pHorti pris
, an de Locomotief t egenover de pnlici(jo kent.
fairo U"G bou
Pan', C1i d miriljJ4e, il
rlair d'nn chien, rimpu:iel-1Ce d' Ul1 ch ien: Ie courage
d'l1.n chien et 1a fidelite d'nn ~hi en. La fac€! d'un
chien pour intil:Illder li':! cognins, 1e nnir d' uD chien
pour le8 !entir de loiu , i'impndBnce d' un ohien pour
"-boyer spres eux mftlgre leurs griwGces e b leuts mo·
D.aCla, Ie co urage d'un chie~ pour leur sauter a l~
gorge, 1& fld tSlite d'uD chien pour padir, !1' arrHe r et
reTenir au premier app al d.~ In vet'it6,
H03 hondBcn Bu mbug zic h hiel' {t() k ui t lnnt, hij
PO'CE-

Geene onkosten t ijo do or d~n Ouuen Hoer gespaard,
OlD den trou wdag zij ner kindereD tot eBU rt:lcht fe es'.lijken dag te maken.
Aan den bruiloftsdisc-h tit ook Egbert! wedu we ann.
De Graaf heeft- buor BaD £ijoe groene zijde geplDatat,
hehij uit roap ect 1 betzij uit galanterie, of, wie
om welke .ndere bew8egredeu en meel' 1
D. oud. G r.af ,t.lt .en lVelsprekendon to •• t in op

weabl

heli foortdurend huweiijkegelllk VR D het jeugdige paar.
Hierbij biggulen de trunen van go'mal over Je bruins
wangen ':laD den waafdigo:l
mao, en Il ge meen
gesnik j beneveua: ~a.kd oe ken - parade beltronen het
,adorl~k. woord ......
Eenige minuten nadat do Graaf zijn 3ftJeC4 geeiDdigd h•• It.n .en hart.l ij k: "Daok je, P.!" va.
bruid .n bruidegom hem -i. gobra cht, vr•• gb Egberte
weduwe het \'Iio or d, en spreekt zij nIdus meL zih'eren
Ilemmo:
,.Kinderen, Roollje en H ugo, jk WOll weI bij j21ul
komen iowon.n, al. j. dat hebbon wilt. Ik tal j. good
koatgold botal.n, en na miju dood maak ik j_ univ ar·
leel erfgenaam !"

Terwijl het jonge paar dur vol .tom",. v.rbazing
weduwo lit .... 0 te .t.ren, .t.at a. oude Graat op,
eD boodt d•• olgende repli •• op
conditio 'all M ..
""uw de wedn ... Von Starkenburg:

ik

en

eo orang-toewa's Ilcht da.g:en te
\'er!!e~f~ La .Pt~J;ln ~ nnur t'eui:.4 c b,..sH:,si:l; op hun r ekCB't hebb en uii.~ezi en en tuGa lH'\' e rriC:l~~r Ztlkto! baar

dagea hU[!ii6 brien~ D ~::'D h~t
doorr.ending ;':Hl bie]'" b.t~ ft

ae

YOlks g-c bruik ~n

I:o,jf,l~ u

lEl1b t~.' n z ijn

dut st'd~l' t de Jt'wi-lIt1g
W eslk ust hij de betrekking- ViL.]
b ek le~d ile~ft ell hij t)ok

.. . . ,,].,_ ..

:\~71e~~::h'be~er::,::;~e '::0 e~~t ~~n!~l~::iJ6:~i~;li;~~i

tui mste vertrou wen is vete l:!I·d ~'ll t.ot~ de gOI.,.icht ig8te
dir.lI ste'!, tl::!r rcdJiug n lo ll '8 gO UV I! t'lh.llnel.:.:s dit: urll'eU,
tt'r fll uiltin ~ 'lUll Ut'll opstalJd qtl' h'tdries eo tt-r inhecLLIHlid1l eorillg vau de IJj ~l':st glJ\"J'~t:!SJ.d iull\ odscbe

Kv t ta'ti

t •• f

t:'itHl ge noemd~n Koffil3' ·mantrl t',
Ju.t .~Oli de KOlltrlJlolU' V~ll Pa lembaiang 00'.,: bUgs
dezeu :\\"rlg ill zjjn W~lH!:cho o niet ei3:lgdo t'll de hoofd~ll 011 ,:.Jrt~ug-todwn'tl ill UUll \'oor keut' Ul1 dCi f e k ':6trant~ a nuvf:rw3.nt Rls hU'8~hoofd yolh l\t' llllell, die
tUllbteu:lur, in b.lJ:rn onts tokeo, hen l.leeft weg~ej nagd;
{dIlL u ie!;te min eenigon qd later d~ Konlrole ul' van
PiI.lembr. ittT' :! in ee n vl ,rgaJ "' I·jug \'liU huofden heeft
bl:lltllhd "'J It~a:~H, ua t de K .Jffi .. ··rolloutri e, .\.lam H oesBien, Ju~r den Go uverueur ter SUfllutra'd \Vestkust
al ~ :'P"':";:,·.II,fd ,.:lrJl' V II[ Kutlo.'s was &laugesteld;
au t d it ues lui t ttan roke5 tr~Qt, di e bij h e~ einde
zg nel' loop bnao) ni et minder op eel). gerin g blijk va n
wunrdeering 1,ijller V'E:elj urige t rouwe diensten gehoopt
dan bij op de plechtige beloftco \'8.0 den Gouverneur
ttJr SUlllatl'a'~ 1Vcstku:o!t "\"'ertrouwJ had, ten rliepete
g~gri ~\fJ. hae f,·;
dtlt de hoofden e ll odvolkiug el" in ger.ien bebbbn
P.t!u wiskeoniug, \ erkol'tin ~ en gubeeJe tar ~ijde5tel~
liorr ha nn ol bij de vO:3ti~iDg van het Nederln ousch
g~r.0a.g: ter Snllll\tl't\'S '\Vet'ltkus t uiMru kke l:jk rerzek erdo rech te n;
uu.t eel!. honde!'u-d e rtie otft.l hoo fden en orang·t oewa s, wit.·r Dame n; ueM rerlft. ogd J nll ~I1 kunnCll ,,'orden

ov de n.!'l.oo

:1~~,:8rs~~il~~::~e d:l~ilr~J~:ri~l!ve1~~~~:~s h:l~l~l~l~:;~:eld~~~

ho : ,fJ ~ II , l oS ~ Ol'o::pefl g e\.ord t" T;

Borneol's West!;l.ust eu Billitou.

de!"~ ~l:: o~~nt~:;~(\';n~·:t., ~:~~~1:~~;~~tJ;7"d:;"i~;e:~~!
,. zij llen huize outboden heeft en dR •• "Uerle; redo·
~:~e;'~d;~:l\:~jl\:a~~e~t\~~~~~ ~~~a b~~~:i~i~gevne~t~;~~~

dut dia

c.

• Neen ilt vind d.t weI heel Ii.r.n Bardig, maar
lOll bet Dog oueindig Ii.,.r on aardiger , iDdOll, ala

ge nome/.;
dat ofjchoon de rek uitrilu L drie-eu·vecrlig \'a n zijo
bt'!:I:e jllreo lUlU de dielJst tier Nt!d~rlt ~n ds c h -I:.Il1il'c l lt.!.
re-geel'!u!! ~ewU d e ll tb n.us I'l,t' ds dOll h:t"f..ijd . . ,HI 7"*
jaron b~reikt hel;'ft, ~ij C'\'eu \rel zich lI O:!' !!.CZtJLU ell
kra chti :; ~ell(Jeg gt;.'l'oeit om /auger teu Jlut ttl Hi.D laud
-en .... olk ~ e rkZj.H~lll t~
dut d.., Kl) utroieUt'
l\l·t birlllcu!utds!!l.l bCfitun r
te P dh.t.m bainng 1 de Ilf'er i\lichielsen, e \'t' l\ wel t't'11 IlU·
dert.l me\:' l.ling di.lllrOllltr'6ot gclwesJ~' ·nl en er bij de n
r ekestrau t o~ aB.n~ t!dro [J:.! ell been" du.t deze zU n out4
slag H.I~ l!~r!lshouf, 1 z nu nage n;
dat ?ij, ~ok ill d:t opzicut ,7.ici~ n i e~ t;e~ e ll d e . h ~ ~n
~ v"t''" j"J,~ ,'"

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

.:.:,. " , _ .... _

gou\'e ruc.'.ll e :J t s~ambt\;llJnr~!l wi!ie;:!de vel'zettcll , nUll dien
aauurn ng eiu de lijk ht'e f t g~ho\l I' gegeve uj
dat iJij, het verz,uto'k om el.:l''' 01 I)nt s ln~ dt 's lao da
di eDst UBn Gc u.er ueilr vaTl tlum utrn's Weatku~t ntl.I1 bi e de Dd~"'~ a!s 'h'Dig~ g- Il nst en voorw fw nl a heeft j!e\'r& ngd , u ut "ijn lJf1ll!tu mal1t1elijko f.lanverwtl.:Jt, zij!l
annk-tjoetjoe of zllstel's kiu d, g8::U tliUd i\loh llo.ll~J NJt'rr
diell, gulsl' Svetft..n Itudja ~l,)edn, hem in g t~\'olge de
bestaanda hadat., «Is !u.rnshoofJ lllocbt opvolgell;
dat de G ou\'ern enr te r tiuU1!l.lra.'tI WetlLkua t ilicrop
he i:! ft te k enne n gflgeven. dat zijn \'err.oek 7.0U ',\"ortl e n
to~ ge atnan , be bouJ.t!n3 dt} ke uzo dC'!' uc;' olki:- ~, yoor

!': o tlok do lioon en uoc hter van .ulan-ou\,;, Yo::! Sbu'kenbn:'g mocbt-en \fOrdeD! Hiertce etal ik U, MeHQUW ,
£Ion h n.welijk b3schen (lne beidjes vaol'. Wi! jl! , lllijn
Eogelinr}' ........
GeeJJa pen) al wenl ze /I gedoopt in uet ~Ullr de r
ZOr;.Il, zou bij mn0hte zijn bet Il.fm cioenlijk toonl?el te
schehwu, d{\t Mnm e volgde! B!ozende legt het jonge,
a~rd ige weeuwtj~ ballr gor.ichtjen tegen de b!'e~·de
bor8t ran den Gaul. f, en geroelt zicb ale in uc::. Ui: l rden hemel opge t roltkoll . ODder nell vreugd ek reet: 17 H~,
hoe heeriijk!" vaH R.oo8j e io H ugo\., :!.!'men, D d nar
is dito schier blliten z:iC!l zelre n Vall blijdsch np, )let
de betraande oogeu omhoog geslfigen, stnnt hij claar
&l3 eeD paal, en iu £ijno, alB tot eon da nkgebl3d 3!l9.mgevouw8fl bandeD verfrom ruol t bij
narrenkspj €l]
uit aandoeoi ng niet bedenkonde dl\ ~
llog tlpEnr erni eu'K ia,-Uij hll d het, beneY-ODS: andere r ijke ge3enen.
ken, uit er7.:~!1lelUkheid den tJorig8l' da!l r;a~~ Hugo en RaoJje
gekr egen, De urav e nllr bedacbt dus niet dat het .Ionde was, om bet Z(,o in nll a boc:hten to wt'ingen en te
knijpen; maar geen wonderl H et gelnk t eoh d cet li cht
zaer o obez onnsll en vL'\k re cbt nitrriJcl handelfn, en
z.06 ging bet ol1k hie r met on zeu 118r, fBO .. ien "e
thans afscheid ne me n, als111sde rAU a1 de o'f'erige perloneD. in ODS redlGaJ, en dito ian den L ezer, t~rw ijl
we hem ' eal atiohtiog tn8wensoh~n 1'"8n on-r.t1u kieinen
pnik-riddarrom.n .
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~t~~~ C\:~~t~~a ~:~j~\; ~~oe D\,:I~nl~~!~eL:!~ e~;:I:' ~~~~llg:I:1••~tr~jcl:
hilUdt" ld w ~!"'d t gt'~ltmeD lijk de uaudacht qm tr\n~r E.:r.c~ll l'nt,j e':3 \'ateg\· ::;w,:;') rli.i g~r t~r S tJ. UI;:JL;;~'d \\j ... ~tku st

op zuik f~j r, in

de ll

llltH:st ee l'b ledig .. u

r onll i~ te

OTI llt't'
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~i;.n ~

t.~ .u••

rr.k.
oirill... -ll."aOE.!8wer.en,.·lf:J.leo,
".f'. J.t
. o..•....kj.i.j. O•.bet
••.. . . •.•.
ij..D. O
.p.
' Olger
wordeu.·
bteek,·:·c1at··
·de·
be.; .olkiug ~.r' -.YIli KuLla'. b~I1l·.aIo ·. ba..r ··l"ra.hoOfd
Wt"18cbtoj

d.t· voor die on"aardiqlleid . ..'~Q ': des . rek~8tr.:ut"
u.o varwant bovendien g~tlu ~ nlctil b·6wij8ba&r ·f"it kan
worJdjl bijge braeht en daarmedf;:! £ 1)0 ·wiu al!. met. de
beweerdd yoortreffdlij k he id t1 ~tf kot1i ~· maD~rie'8 goellll_
rintl !:i trookt- bl't oflwed erepreekbart1 fdit, dst io wearwi! van al den invl o.::ld,. door den Kontroleur to Pal"w?~iang te? be~o'!lve VBn ·l'.ij n .'.! uDe~61iDg Bangewend
eo
woerl9"l1 V&II aL
betW8:-en, dttf'r dieo t&.fden
IHo bte nnar tegtl ll de~ re !ti?otrant>3 4ADVdr"P'Bbt aanga voerd, dt! b ~volkin g op ni6mand IUld cl fill tI"h op deZBn hARr ~eu,.,t" hf:~ ft willen H sUgen en bij ove.rgroote
rn card!J ri1 s Jd en blJ her ho. ling bU8!' \' e rl&n ~f! n om den
bewul'lten Ku Cfie-mll ulrie ci~ t Rltl la"tUShoofd boven z.iob

I

Ifl

ut+

to d~:b~:~, :j~;e~~l:il~:~i!I~:~~t)h~f~~~u~!tg!~r~k;tJ;Octob~r
1833 no_ 310 uitdru!< Kelij k bop.alt, rl.t d. ~e.olkiDg
ill bet volk-olDen btl zit
VRn UlIlll' poliLieke 1m I lIli ehn11{l~ lijke recbten tal ge.
latHu wo rden, 11 7.ioodanig, dtt.t hl;'l.; gouverIH~U1ec.t t.ich
niOL botnoei a uo cll met het beno':'m€ln der boofdeo ,
n og met h~ E4r reehttJp l l!~ iu .; of eeni ge lH1(l r ~ haiehou.
dfJlijke ua ~ ~e!ege lih eifJ;"
dlit ui t. di en honf(le re ed8 a ! lf~ im.n eoging e n indoe'd
vn u den KonLroleur te .PRlambai;tng teD ei nde aan
,ijo kAOdiJa.ftt d e voorkeu!" tl:! b91.0rgsD en de-zen dar
d OT o nde: 80hei uone 'i i8triktBB

be vo:aing tegou haor zill nl~ Ju.rtub l)ofd op ts drin gen,
als ou wett ig- moet word eD I'"eroord eeldj
dut d'J b<.JJloe mi ng- ec htHr van die!.} KoHie.ms.ntrie,
n i etteg- eUljt~l Rl1d~ de \1o lksklJus zieh to o behoel'8 'AD
(ll' U a::lder verkl a ard hRrI, een
Bch endiog" is van art:
24 va n het ~tegle ment op het. beLeid der R eg
ng
vtt. u N .
Wllllrtoo zeer , t.·: kor ge~n alllbtenll , ter

!,

Su~:!r~ij

::~~~~~.~:~:JO~liL~()~~ o~u~~~~::~! ,:~oSgU~::

bra's Westku6t ten IIp.dehte van d~ ' etk~nning van
dea reke.stra 'l ts anm·erw:t!lt . iodie n llez8 gekolen moebt
worden, he uft afgeleg,l, ell bij de weI wills ode bejegl! ..
nin g wafirop JI;: rt!ke~~ rauL duol' ::;ij u ',..~aljari ge dieJlll..
ten rne endij t~ mog~ n ARIl SP!'OIo Rk mBke n, de uit61ui.
tiug ull verwel'pi r .~ \'&D &ijD D"atl~en &OUnfw8r.t, e eQ
smnaJ. ell ~en v6rn ederi:.!g lijil ,"oor d.m rckestrant
6n 1,ijn ges::)'oht, te g rie\'ender :\1£1 !.I 0 persoon, voor
wien de recht,en der bevolki ug ~ij n mif:kend eo de
ee r de8 rHkeetronts eu hijn fa.mi lie is vsrk ort, buite u
de g uost van den Kon!roleur tt! Pnla.uibaiaug niels
kau doen geideu, 't welk hew otJ loulk oe D, even
als onwettig~ oLlderso hc id io g ee Di :; recht
d~t de verechijuiDg \"all tnBi:!r dan
en· orang lO.6.Wl:l'S te P a:iang, met
gr ie.ve o \'o,)r den G ou re rocur ter
bloat Ie leggetl , be wij!lt hoe "l.Wlla.r de
P~lambain'lg do. haa.r nq.u g adQo .... kt"tl oki ng
dut de woo ite, di e d~ uke>st nmt !-ieh

leeftijd gt!,i{eve n I,et.:ft om r.aar Bb. t lHla
daar ziju bezwllr::'tl an de b dl:lngcn cler
TIl'."' ExcelleTltie pertlo,m lij k te outwikkeleo t
ho ezeer hij op (tt, rech tv3.8I"dig:beid · d 6r . regeeri.ng,
wi er oogmer ke n hij gadu reude r.ijn gebeele la"fan mtt
ij 'lljl' en li efde behar tigd he eft t rert ruu >Rt;
d"t de rekes trl,ot zich dn.n.fom nedt' ri g tot Uw Exc *," l l~ l)ti", weo1 t me t het ee r biedig venoek J dati b.6~
RanI' babngen moge:
Ie de op zlj oa. asteu, mnun elij !ten aaDverwanc
M ;hamH.d .No'! I'J iell gon.!a!' Soet ~n R!Io~ja .Mos.la,
uitgcb 'llchLu \'ulkskeuZt:l ", hI/lO g te b~'i"estige n en
J ew mits di,}1J Il!s. h rasho of,l der Vill Aotta's
te erk eu u<tllj eu
2e · ,In UI1 booC!e!.!, dit) ~'ft!g eDs de door beD
tegon Ut' beno\'! m;Jl{ mf! den kilffitr-UlautrlB l'.tlll
Plllll lllb iu.ug to t Inm5h()"f.[ d +~r V III Kott&'a en
t e ~en ,lp- sc" e di n:.:: f!l·1I !wt b e~ ID.:it VflU deb
KOlllmi,sn.ris G en~ ranl YflU :K. I . \':.1.11 11 Oktcb6t
183i3 no, 310 d.l'! rg-r.:b rilchte b~ z:w~rt'" D: tijn in
hecht.ellis g<,![l.)me!l, voor 7.00 v,.. el Illogelijk, de
o nUl i J d e l lijk~ iurriji ,ciJstdliii:<; t€\ b~vd ~ D. ~
'~ W(Ji/; dGM-i5,
C". ~.) TO EA NKO E X,\,N TlliGG-I.
B~\T.:!!.nol. ; ueu 2J Jll~i 1873.

P .!.D..iXG,

Iz-; d",

pn~ ontnlUgen

S,ma /ra- bladen Ie--

z e n ne h ~t \'o t!!,e :14 i!:' :

De he ereo Vall B I:3 t'~t R oll e en :i)Iiehielseu, de eerste
r£'sid.'Llt d. er- B\Fe!d 'U)tl~n, l.lil !:lat.std kontroleur Tan
Pal l::! lDbnytl.ll~, b~tde!l '!er!ll:t.!trd in d~ treurige gesc hied ~lIis 'f.:m TOt' u.uko t:l lln.n Tiugg i en de ewegea door-era
.R~ ~ (>u rin g ie-r \'e;;,an tw llort.li u~ ~eroc'peD, ziju m~t dE
j-I[I:;ste lhJl)t rail BI~ta . . ill ~l::! r u ~ ~ekow ~ Q en bebbe n ni et
zonJl.lr' eellig opz it:l! ) t,! bar.:n nua we rha"w uede n
.1

rl1 epeo;

dat

...
I

t'lQ

da~ _de :r~ke8tl'a.nt

's

~ouver (l!;"m ents

arubtL'ufl. r a~, mi~g!"'h ien

~ nkeltm r.~"O I:.en

.s llllt~ I H!'p;lUld,,~ \lie r h (J oflt ~ll w ill :: n
dll ~1l ~ elo \)\' ~ n en aldu~ d \-J 111l1:.1tregt"' len vuu go:.'wt!l d
en \-6;~'oi.siug, t " !;!:l!'n toOUlU1igen hn.utL~r ne ,:s geUI)ffitm
of Inte r wt"I! ; ~ t nog t~ n ewe ll, 3U!iE'D pog~u tf"} wdt i ~
~,,--.\- ..I..
""'1 o;t-...,,~ i,..,.I) ... i,J
f(,.Hj!-l .
r)Ilt de TI llar" Pl!. op..;ekUUlt'll !JOV f,.I~H zi.;u Ulj .i.ell r e~ ~stn1 lj t ~t l
hebb en uau!!eweIJ e u niets b Uit ~ ll zljt; raa d p !~ 
eo vo(\rkt'~;T:-is e: ;uuH. r duo r hen is r-erri gt., genu eg

,p~I:~i~;~~~~s ~~~J~"~~O:~r1:}:~ v:~~~;;:ki::ri{~;:~:~;e~~:~
d ~[I

rekcfltraut .fta\;; met gevllllr ")::La ?;ijn J.e\·en nan
den dug .!;elegd en ziju iu nigd verknoc htb 6id arlU h et
Xecel'lu udscn ;r~Ztt g tt'll wR:lrborg ""Ln'liken ruoge n,
dat, hij v.l1.n dt!n a \'ood va.n zijn 16"fe n ni et~ ?ou ouJ el'!!.t 6une n 110L' h :.lr. nradeD, tfu, t tad tijn >r~'€'gel: Ie-

~:~:g;'~I~n~C~~d~ij~;Spz\j:k f:~~ e~o bb:~~;'~:~, ll,i~! ~l~j
e
Fo~~~e d: D~:;O~;t~:~~ opgekorueu hoo fdt. n e nn ook
b-areid zijn gewee5 b tersf:ond naar PAlew.blliang- terug
te kee"['e:u~ zoodra de rekestraot hon dR~ r toe den last
gr.ge.vell had;
d a!:, in dian U~ bClloeming vall den Kom ~- !ilaJltri e
tot Ia.r's shoofd van PS1ll6nbnhwg \':.In d e ll Gouye rne ur
ter ~ UUl8.trn.'B h estku~i; is uitgeg14a n, de .... e!i!chij llin~
yaD t!en bOLlde rdtnl hoofd en te PaJaog vo or da t Looft.!.

~:~(f!e(7::!:~itk~ij~~8~U~dn: i~r~~~e:or r;~len d~~p~:::~:a:~
w-ijkin; Vll U dOQ !", de regeeriug ten plec utigste gew3.!.1r·
borgde en ateeds met ernat .. ge I.Hmduaat\ie- regeleG VJ or
has r niet 'i'erborgeo kon bhJ\'e.:l en de Gm.!x~ t'neur tel'
Sumatra's WeBtkuat UUB :'n ue n oodzakeiijk.b oid zou
O"ebr"cbt \vor den ~i ch teor r. a1te te rerantwoCi'aen, docu
de eer biedige pogin ~ om bij den hoogen \' e r t~~ge~·,roor
diner Vllil Uw Ecxelle ntie t el' S;.(n)s tra'a W J!stkust herlIt;l te roo ak-en tegen eell geple tlgd oJJreohb en Aldus do
gefaren "f to wenden, die het S~ scbokt nrtrou\,·en eII de
ont e rr vden heid onde r de b evol king~ou ul'o kuonen Uft. zion

~:Pe:Olv~~,a;,~~~~;~t.~I~i:n~l:t:~I~lI~;~~t ~:nj;~:e:~:l:~:k

mJeteL' worden aang.1merk t en gew.. ard. ee r<~;
dot t ot verschooniug "Van de gepll!egde inbre uk op
bet besluit nm dtlD Kommil'saris·GentH"silI nt-n N~ ..
dert.nuech-Indio mil II OktGber 1833 DO. 310 nu
ooJr mi~8o hien de hOQ ga "foortreffr,lijk.heid ,·a r. den tot
laushooid ,'erheren Koffie-mantrie fum de \'olstrekte
onw(F.&-rdigheid "aD den uitgesto:Jten eSTIyerwant dee
rekt!8tranh lai wor.:!en te~euo,e. rgeeteld, coca de Gou ..
yerne ur va.n Suwutr4\'a W SStkU8t dan loch llloeit.e KOU
tvU

h.bbell .ieb van Iicb!vsardigbeid en .wakb<id nij te
pl .it.n op bet oogeDblik, d~t hij aen reko.trant de

- D~ gemcl-'l~scbap lllwr J ~ !doofis in r;oorer wedel
barstt.' !tl, dat het. ver voer Van klJili"" is kIH:nell herral
"WoJrde n.

- .::J..~n \"\"ii weten, dl\t (I e pn:-sa giarSi vau ue Conra(.
g e ~ rond~J .re de n~n t.u t. lduge n he bben Ol'"er t!e beban d eli D ~
eu "0rpli"gin g nu n bo(a'd. Ook zou reu zeer onaange
Dam e \'l' :-hiJuditlg ged urP-Ild l:! de r ~is to t r.eke re O~
3anger:aumbede u habbe;; fI!\nl eidin ~ !!t;'>g i!~t'u, "Wa U'&[
et O. 3. e e n
(20 No\'.) op p(la !i}e -Pi.e~ Dg dool
krUL!ht ';au
ZiU Zij tl be-:;:Ieeh t ge wordeo.
- In 'g laods kQ ffi.e pakh ui ~tHl was t ot ·en we-t gil
te ren voor de vier4,e veiiing ":lU d:t ja8.r ClD hangen
.Borenla ndsuh e koili'!l 1st a s.:ol'b 23199 pik. 10 kat
A.ier-Baog ies
57
P "·;uan
81"7
92.
A ugkoln
2-197 II :3 2
i\t:~n(lh e!il)g
~3 53
,
31
1\~ f& men lste

K'J mt bij 2de

800rt 28624 pik, 65
"
621
'H4

Geheel.., l"Qorrsl\ u 2924.6

It

pik:. 29 /I
(Su ... Ct.)

- 'l'.Jt oni! g(!nr.e6~ n ot.tdng,:m wij hfden lllorgeJ
uit e ~ ll e ~ oloofw8.ardige bnln b~·t berig: f;J dat dt'J of6.

cie-r ';" an Gt:'Izondheil.l HHE Sohsten all en luf T"erd ien
ro or deJJ oD re rmoe iJt3 ll ij1.-01', d{w: ZE1G. aan u\;n da~
g eolegd, b:j gelegenhe id "f1.l,0 de heN~clLc,}{le e uoleral::h~ k t e te SibiJga, Zoo wei door bio i v~n In landers .. 11
E nrop ea.uen, werden h~m b ~ wij r.en \'8n a.ppraci &tie &1
dan ~ lJ a&rbeiJ bek'ond.
- V oor ~eDige rifqen gei~Jell had de beer S.
·~)U"it-en P.atlllllg op jftgt zij nde) uut otigel uk ,, ~e r VAl
dol B OH!nl snden koru d lHli! w:.lldijefs, di" op weg ware!
na,u P a.Jan g, ~!(J0t' h a.~d kurrdI !I ta lretraD, op be
oogtmblik drit gen oelllJo uef'r op 80ip pe u Boboat.
Ge-I ukkig hebb~n uaardJot' ge ene ernat.ig e verWO(l
diogen pl.. t. gellad .
(Pari. m!.)

Kunst- en LetternieuwB.
Br.r de fi r ma' 1. B. W olters, te G roninger., i
ve!'Sc b&nen de derJe TermeerJ.~rd8 druk 'an INe
d.rla!ld,ch. Lett.>rlrund •. D. VQorDaamote Kbrij ...

"

'

,1

II

.I'tadLJiden

der "iar laatate eel1~an," door D. Ds G:root,L.Leopold
i. H;~-4,~sn bookje dBI; .onev!elwijdere
en ,B.,K.'B\ik&l!o, l..,rare)i "lib48Rijk~',w:eekoobcol.tr.kkIQg h.Bet ~all all e.en .en bJeld!> g~.ven van
voor.ondarwij ••re,••ente Groningen:p.,. d,erde druk
eene .derbelangr.'JkBte apl.o~e. In on,.uBtrIJd ~sgell
onderBohsidt ~ieb' tan de beide 'vorlge _edlti~3) noor
SpauJB -1.6erto.lu ergo; FrOlD toont· RaD,. ds:t. L'~Il'en8 ,
bot, 'weglaten der' ~SobetB •• ~d." G-e •• ~iedeni8 der
Nederlandscbe Le~terkundett, die in (~e vor1ge drukken
.,oor~wam, doob die door de tlameu~telJp;ri:l dozer b1~em.
lazing bij hsder inzien bleek dUBrw' ml[Jd~r t,~ hUl8 te
hebo-oreo. Daarentegen ,werden un, vele 8uteura meer
eD g~(Jotere fragmenten dan Hoeger opgenomen e~ $ftn
BeD vijftal Bohrijvers uit

deBe eeuw

L'!;ln platlotlJ

lOge-

ruimd. Hoewel 532 bJadzijden groot, is de prijs van
t' 3/75.

di~ keurig uitgevoerde boek slef:hts

Bu de heeren Ehnlv en Sohlctt6? handelaudt'o onder
de firma de wed. J. G. Ehnle en Zorm, goud- ('11 y;jlveremeden, ill de Sohoolstrast 110. 17 te '8 Hage is
thane geexposeerd cen kUnatwet'k 1 wnarop wei de
Bandacht mag worden ge'lcstigd. Het is nam;'lijlr een
herhaling h\ miniu.luur van lwt koloBsnlll rmterstand·
beeld van Wil1~m den Zwijgtlr, dat in b\;lt Nool'deinde elks bewonddrillg opwoKL Deze nHvoiging 1 nit,.;e-~

~:":~ei~e~:(;~S z~~ ;~~~c~:~g~~u~a~e:~ri~f~:1~n~~:;JS~~
gewrocht gevulgd dal; op dit millutieus ljtgevoerde
kleine lUonum6ut dG DRam H"['! k ul1stwerk allestillB
,-au toepaeait:'g i~. Rt'eds is vroeg?f cen an~er. eX61llplBor in zilYer ultgevoerd doel! dl~ tweeds 1.8 In Yersahillelldo OpZigtl'TI ver'f~we~ u.eer ge."eh~veDld.
J

lliVROUW- ELltHl YAN O.AI~V..ut Bteli; zich voo:ge~elllg huiabuck te fH:hrijn'IlJ du.t l/ijn pl.~ll.i8

vindl;3n or bet boeK-eDt'dr ill Ut'
I9chrijftftfAI dl~r jO-lgelierien. 1'fin
de firmn. KrUElemall &
R&atiem de et:lr~t~ nfleV(lring het

ont•• t nist sok.1 i. g.w~e8t .en8 beugelijke.gebeurten!8
voor deze geme,ante, met enkel voor Ue provinCIa
Holland, maar, In de gev.olgl1ll, voor gflDISO_b N_edarl~Dd
en zelfs, wat oppervJ8kkig celie vermetele hewerlDg
z~u Bchijnen, .. wl1?ueer .zij ~w8m van t:lt.'-Il mind~r grandIg en oouE;Clentleu8 LnatofleV'ofscher d"Cl Fruin,. voor
Europa. ..In de rusks der groote g-ebeurlenIBsen,
,waaruit uns vol ksiJeslaan eu onze nijfleid 4l'1boren
/lz~n, bekloedh het olltl,et vau Lelden eeue YUnr'ntlooe
IIptn.a~sh, schrijft hij.
liEn de rrijhei(l van N~derland
II heert t<ij,
up hare b,;urt, ni(~L terugge\\'erlct op gn.,ISdl
rI Eurupa P
~ou htlt voor Behriet YOot' Duit:l.Chl:Jnd,
." ill7.ouderheid roor Eogf;l!and 1 geell VBfschit !L;.aken of
IINl:ldl;;!l:hmd pen vrije Stau.t Wt~l'd, of DOll wiugoweab
blcBf? Stelt u voor, dllt in den
o'JrJog de krijgsOlngt vnn Spallje
Repubilek bezig was gciJoudu[),
~ IDa",,' ~ich uit Nederland op Duitschland had kiln·
JJ -,----,011
werpen tar ondersleunjng Vim Jen Keizar {'fl
~va~l de roolllschu rejlcti~. Sielt U \'-oor 1 dat df'- R",·
1/ publiek
del' V ~l'eenigrle N en.(ll:!rmden niet beatann
11 had iu deu tijd
der verDI erings-oorlogell van LodejJ

van

Spnnjo

n d~rtigj!lrigOll

flDiet doo1'

it

II

w~ilr

XlV en viln

"vo(lraf":""",n. :l~Ia!J,r

WRLb13::ltuur dl:'l' lrUthllo SLu-

gllD.ll

dall is bet

een

te

ge-

VAN DIJK,

w\j met
I'ermoede-u :;owetdgd,

rnoedig ge(lrflg

hRt

ksu

I.htt

'm~er \:J\Jt:'reH

Van

dch niet biJ1I1eu d8 pe~n van
bin non de grC:'l1Z{)ll Vatl
land

huiBkame!' of op de

den tit~r,,!:-,Uit bet lever: voor hat left'n/

Ll!~

arts. Zckel', nieta8.ud i:J in
zijn, indien Diet

(1701)

fIn

d:t huisbot'ok he-eft
TJt1Bllk "Tjllillk
licbt !-{uziuu

~liii-----81j

OOZjt-'

h(~m clt.u

Op

(l\lk

B'at dutll des levells. -

Bt;}L

Maaod21g en Diogsdag den 14en
en 15en December

1

vier Yoigend"'e-'-hoofdstuhken bovat: ,Vat is
-

I~a.lnpe~nent te '~~elatten,
ZEdG. goed onderhDuden inboedel.
F. H. BOUMA

'wilen

killd.-

;~~~lre:~l~~~ ~~:~r ~,:~::~~~n~:~ij~~l~~~~~;i~-~' (n

SOES~!Nli:'~ ~~~rvou!'

rekeDing

NORTIER,

~~ijL J)'.1 b(;lkwame tlcbrijfster geen in lH!C!l'
da verwllohting t,e keunt'I1, dat bet hnat heef!; mogen
gelukkeu 7 door g'tJzlinde levelll:!bebci.wuwilJg, die de
'Vrucht eellf'r rijh:e- levenaernuing is) deze en
t~regt te helI)en
te licht~n of film
dig en; - op te
het
tig op te \'I\ltrTl,
en in de Bchooosl:e

wegens vertreir veuuuHe houden Hl.U ZEd. inboedelJ
zuiiende later b!'eedvoerige omsabrijvingen worden
geannonceerd.
(1699)
SOESMAN en Co.
J

Verkoop bij Jnschrijving.
Op Donclerdag 24 December
1874,
dea voor,middags ten elf llte,
ten Kantore vsn be~ Agenbobap van de lfactorij de.!:'
N ~derhmdl!lche H8Ddel-Maatschappij, van de

ITUURRECHT EN
van de

KOFFl.J - ONDEHNEMING.
il.alisidi en Terwidi.

Batavia, dd. heden.
Benoemingen, enz.

Groot ± 585 bouwa,
gelegen in de Residentie Samarallg, afJeeling f Ambarn,'7a, di8tri~t Oeua.raug, de CODversid van \velke rech- bm in
sa.n het Gcnvernement is f"enocbt.
Inz!1ge
ve;-kcop~"Collditiefl en nadere inlichtinK
gell zijn. te bekomen ten Ka.nLore van htl-t Agentechsp
van de ]~actorij voofDoemd en bij den Heer O. d. P.
C. RIJNBENDlo: to Dj.ti-rollgo,
(1753)

VERLO,,' VERLEEND: wegeo. ziekle,
kommies Tt:'gelberg; nan den Yeriflcutaur Pieters en
(iIlU den kommil;ls hij de posterijen
Siberg.
PENSIOEN VEHLEI<:ND: .on don
Resident va.n dot St!halk en RaD den Pakhulsl11eest€lr
Rijk.chroeff.
OP VEHZOEK EERVOL ONTSLAGER d. ofli·
ier van gezonJbeU del" Ie khtl::1~e A.rlltzelli;:H~.

t

Toko Bloemstraat.

i:, ~:~~"DERD: bij dl:ti'~·eut;~;i::::~;,Pi~:~15S~~1a:i\~~

- e~lie, Steenmeij",r
BeegD!" de
del' Du!!sen, van Gd~dorp, Brl.lrerster, >fm
en Soeterik.
BEVORDERD: tot 2~ ]uit..~na.·,t der
Thomas en tot machinist der 2e klasse te
J

,

J

Ontvangen voor het

Nne vuU
J

NICOLAA,S-FEEST.
Arka's Noaab.
Legdoozen,
Withouten diereno
Stallingen.
Ameublement6n
Kegel
Landschappen,
Croquot
\

dt'r Veen
infJ.nt0-rie
Pen garon,

~!~~-~-~~-"=~=~

Y rot e B ~ a 1.1 t sell e
ZONDAG, den
'8

G!!I~

1~

~~.

,'T, ........
_.- or

~.

'\'fT.'fT'fYJ"';'r

---~--

-

~

Batailles.
Camps.
Geweren.

n

ill 0 0 P!III \!t tE II!! ~
n ..

~~~~~~rlje~.
Knlkkers.
r!~;~. Kegel
Aardeil \
Belegering3

e f 3 d i 8 n s t~

D0eeBhe:- lSi-f,

rnorgenB half

,;~-};

l'!

.~

19 "

TT, -...:-:- TlT'TT "' f
--"

I;
'"
?
J

I

I

i~~8J~~lS.
[~~l II Paarden.
Knalpistolen
Ge~ad61de ,
Trorrunen.
, Omnlbussen.
Trompetten.
ITilooipedes
Sohuiftrompetten,
Jagtwagens
Clarinettm.
Tmmwaijs.
Cornette a piston.
Zandwagens,
IlIond-harmonika's
Slee & Koets met
Prachtig gekleede!' PopPaard.
Ongekleede
pen. Vis a Vis.
Poppen in wagentjes. I ITracht-wa"'ens.
Kastaelan met fontemen·1 MijlonL '"
?1Ienagerilln.
Zomer-aGapes.
Eat
Serviesjes.
Duw-vrachtwagous.
Thee I
I Gala-wagens.
Patirages.
Gasthof-omuibussen.
Gambangs,
Zeilbootjes
Tooverdoosjes.
Stoombootjes. !In,.t en
Timmermans--Gers6dSpoorwag"ons. i M"~~ni'k.
n s,chappen.
i Tondels.
l)prlllgtou:ven
Koperen I
poppen,-kTlhben.
Houten I Kanonnen.
Looden Kellken-gereed- _,. . .
"
schappen.
Kinder~'Wage~~.
1,
DrM,i-orge,lties.
Beuga~lsch !_unrwerli.
Verfdooien. "
Prachtig SmKerwerk.

Roomsch Katholijke Eeredienst.
ZONDAG den 130u D<'.cemi:;;;l" .18.74:.
De vroegrnis 's mor-g':!!:!_!:!" \~) 7 ure-.
De Hoogdien13b OlU hr.lf 0- uro,
J

's a.-vonds he 6 me-

Ring
Lotto
Robbel

II

bet L0.F.

'I

. AangekoUlcn Passagiers.

I'

te- SRlllfu_-ang.

Per Ned. Iud. Stoomb. KOlliug Wlliem 111) gezagvoerder J. iI. Ten O-:.Yt':f Bakker', de hh. PV8tma,
~fevr. Bekking, Ctdn~zen, Arabirren eIl I1Jlauders van
Soerabaijs.

VQ(?I"heen en ~hallS.

.. Toen wa.s bet 1l1sot -het doorgeatane lijden vruc-ht
IIging drRgen. Rei had ne&rgebogen maar niet gebroken, intf'gendeel de reerR-rl\cht vorLoogrl; OUl uiet
--.....te bezwijaen warrll aile \"c-rmogens iogesp:l£men en
u~eten{l. Die gt;!(:stlnacht "Wtl'i -voortaall nid meer
JI~oodig om Yl'eem~ krijgsvolk weerstnnd te hied on, of
II om d.~n
hongerdood te gemoot te gnnn, Jie\'sr dnn
IIzioh ee,n lel'en te iaten welge\'aUeu zOlld~r v:ijheid.
Die baDge dsgen waren voor ultijd voorb:j. Nu
f\,'_Lsrpen zicb 11e opgewek1e en verhvogdd lev-enskrncb·
,ten op elk gebied deB vredrs, van handel) "-au t;ijEen tijdvak

l"a11

!larbeid en welvaAl't, van W86u~ en winnen, van in.e.panning an levensgenot brak aan, zooala ODS \'u]k
_vroege:r noch later ooit be!,::,-?fd heeft. Nergena in
11'&00 hooge mate all in HDliand. Het bewe~t., (bt
"het me('st; ondergasn en het m~eBt weerst8&Il had,
/I' bloeida thana ook
het overvloed-igst. Bedrieg ik mijJ
.of Bchuilt er in die 5cbijnbare t.egenswlling een We• zenlijk verbano, aItt vau oorzaak en gevoJg? De
ivoorsp'oed en roem der 17de eeuw zijn in

ODze

,vooretelling onafscbcidelijlt .an de volborcling en den
• moed in de 16d•• euw be!oond. Zijn zij bet .Iecht.
.inon •• voorolelling of ook in d. werkeJijkhoid? Ik
aVoor mij -twijfel niet."
M.t doze wooNeD, ••gt de
Coo •. , beBtuil de
b~~~
FruiD .ijD bookje: Hel 6ele, en .,,1..1 der

:a.

,4,.,.,..

I

'00-

l;

,vtm~6id, van 'Ketenschap en kUDst.

'I

I

NEDERLAND.

I

l'61\

I

!uu.: niet aDtlers dan doodo!ld
gee!!tkrachr.J -roor allen onder~
prikkel tot inspannen beataat,

,oor alle H~erh;ril,cht en
neming~g-eil?t ,;,;ija,
D~

o;n(bt wij den :tedcrlt\.lldschell Staat vitn indisch geld
\Jtldt!:!'houden lateD 1 tdet·. Wij verkrijgen ons geld zoo
gemakkelijk:, zoo gehflel zonder tli~eno kraobtBoafe.<--,lllg1
da.t III ante on:;rgie er ouder- uitdooft. W~ gevoelen,
wij el'ken2en zelf~~ £lat Indie OP9 demoraiiseert en
cnerveert; wij .zien heb gevnarJ dat de opbrengst der
indische koffijtuinen van Oilll, land en volk, ulnken
zal, wat de ophrengBt der 8ruerikruw13che goud. on
Zil\'el'Dliju tan Spanje en het flpaflnsche yolk gemaakt
heeft; wij gefoelen ODze slapheid van geeB~ en rau
karakter; wij go\'oelen dat w-ij r-erloren zullen gaan
wanne-er wij nit'!itJ door -ouze vertnogens in he spannen

en te -oefenen, on~e lev-enskrBcbt opwekken en verhQo~
geuj wanneer wij niet onderneme-n ~n volharden. Wij
zien dit ..Ues; wij we ten het; wij erkennen het; doch _

d. moed, d ••• delijke moed, ontbr•• kt. AI. 1I\'ij slechta

Docereu iu' -tcnu.e.

Ee[l6 BD.DSc h rijring \,Bn tien frammhen minister
"an On~lcrwijs heeft groote hilllriteit Guder L. l~erlin-

~ee:dsue~e:~~~:~D~ij~ ;:: ~~~~:r \d:n~:~~~:ra~:~we::t
gebruik &fgeschaft om bij de leBsen met €len toga te
zijn gekleed. De minielter beert hun echter c'p grond

:;:eeJs ~~d~e ;~~& ~:~::;~:~ev::~f

~~ i:~~:: ~:t::;

ian de rliscipiio6 en den ern"t van het .onderwij8
DDodukeFJk is. Tot groot -verma.nJr der leerhngen ver8chenen bij de opening fan den niau,wED Cl!rsua ~p
5 octob~r jl. de hooglesra.ren weder ltt tun z"'arte
tog.. )e met gele of roods opslagen.

KIJKDAG 1 DECEM.BER a. s.
Cbs. BOIBR.

(1605)

BAZAR.
Solide R,E V OLv"ERS.
Sijsteem Lefaucheux,
9 eD 12
(1729)

Mi!limot~r, 1Il~~

200 P & t r Q n e n.
B. KA:&TlUUS en 00,

->~--?:

lVAlI1IAAiTJBS
'
spoedigennet,jes

~ worden

.

v~n

(1746)

~iJ

b:~atd!t~?S:e~:~:: :~::t~e v~~~r b~:t d~~~r::n v:~ut:::,e:-:-;:t:=: e:oorui~~:ev:n~~

'11'"

cler .z.egel-nrdonnft,n~

N~~~~:.~':~~;~~'i:r',~ent'~berBkeniDg van 8-12 % met kwart breuke-:::-.... -

HerleidingB'Van aUe knpito.len
'/2 en 9 pOt. 'sjsar~ bereker. d over dagen,
muutell in Ntld~rJ. geld.~ Harhdding v~u
eeni'(e oude en
Bndsche.- Ka}ender met ruaanBtllna.en.- Christe] ij k c-". Chinee6che- en

a

Generale Procuratie··voo

onze Toko-Zaak ,Somu.oABTJ
veri(!t:!nd Ran den Heer

DONALD SOESMAN.

.sa.

SOESMAN en Co. Samorang.
Solo.
.

(1679)
Boulogne. II
Groenten in fitesschen en bIlliken.
Gealncht in stopfi. en
Portorico TABAK "atl PLOOS fRn AMSTEL.
(1291)
F. H. BOUMA.

J. J. van RUIJVEN.
Banket Ba.l'Ll;cer

Do~r uitbreiding zijoerleerlooijeri
IB de
or.dergeteekenJe in' dj
.
gelegenheid ;erlaDg to kono61
leveren versf:hlllende Boo_~ten \r811 Leder, waaroDde
oware von 16 tot 20 A Ir.
PHILIPS.
Baron, Solo.
(1749)

1['. . .
ii
i'

-ALMANAK 1875.

I~EURENDRUK.

BEVATTENDE: Kalender met. maanstal1den e-il pjl,a.~~l'dsgen.~ Ohristelijke~, Ch.ineesc-be- en lavaan ..
acbo feeBtdagen.- Bestuuf van Ned. Ind.- lIoofden van gG""ilMijk Beatuur.-~ TRrief
op
h et binnen- en
buitenlanJsch Brie\'eo.verV"oer.- Verjasrdagen "(Hl !.Jet Roo. H~~- ~edenl:r- en Verjilnrdagen van de Voretelijke Bui1.:en v:m Solo en Dj,)c"ja..- 'l'ijdrekenlmndige opgl!ven.f- _:l'.arlef der C~lllpagtlie d, ea .l\L~B.BagerieB MitritimBB.- Tarief voor de verzending van Ttllegrafische berichtm~ vp JU.V8.- Tarlef voor reo- izig-€-rs per dB stoom~
sohepen MSBtBchappy Nederland.- Passl\rgelden van de Eng. msIl.- Voornaamste gewichtcn.
in gebrnik in
Ned. Ind.- Dlenstregeling der Ned. Ind. Spoorweg-Mnatscbappij, u.lsmede het Tarief va Ql" r-eizigers.
Opgeplakt J 1.- Oilopgeptakt J 0.50.

AdreB T B. franco, Bureau Satnar(ltlg&~1ri/Courant.
(1/50)
-

BOD 1 0 N G.

KLEINE KANTOOH- ALMANAK

Samarafi!l.

(198)

GepI.kt op karton f. 0.50.

Van of h.eden voorhanden,

Prijs

hot

\' 001'

Samftt'ftng HeereJJf!lLratt.t.

JA AANSCHE ALMANAK VOOR 1875.

Geregelde nart tUOBehen JAVA en ROTl'ERD

,7

Kriekjes.

onder Redactie van
A. D, COHE~ §'I.'(J1UiT.

Oitrosn-, V flnille~J Koffij-~ Snifraan-, en Choco]ade.~
1.' IS

t-p 1 a t

<}

!

P_ ZV{~--,(JBB.

(284)

Commercial(LI1UITE
Steamship
comp
D).

Thee..Banket.
0

KHTOOR.

f 0.25. Franco pe, post / 0.30,-

Frijo

Chocolaad figuren.

B

E~ KOllHI~Slf;

van 'Vendutien.

Al!erliefiste Snrprisf'13 en Cllrtonnages,
CHOCOLAADWERKEN in stopfi.
id.
per pond.

of

1.-

Prijs f 1.50.-

Prachtig Speelgoed.

Pepernoten

J

EXPEIlITIE

Expeditie van allt~ goeJereH I1&l1r de binnen1an
den van .Java, nRaf aIle plaRbten daarbuiten Joowe
ala naar Europa vo!geu6 bekend !o.ag tarief.
Vervoer van producten van af hel. • talio!
DRBr de po.khuizen op de _1:!CiJaQl per picol Suiker-J O..-I!
" "andere producttln/ 0.18
Bij w~tfing Ran rle' Spnnrl ftnllapt'okelijkheid VOOl
onderwichten.
Het uitVQOt"IHl YuH KOlllmlr16ien en het ina en uit
klaren Van goedt;lt'en tegen Hlechb~ 2 1/ 2 %,
Rekomm.lludeert z.ieh be!eefdelijk yoor het houdel

SALON· ALMANAK 1875.

St. Nicolaas- feest.
SUlKER-en
id.

IIf"'"

187~.

DAMESALMANAK 1875.
Op wit glace karton met sierlijk vergnlden rand.

Bodjongsche Banketbakkerij.

Co.

D e o.n. derg,.te..ek.. ei.d.oo
.. b,".bbeul,·.

Sol 0 e~ne branebe 'van 'hUll
ne zaak g~opeb'd, -al ~8ar, sl,le
wat in hunne uitgebreide Toko a.lbie",' voorhanden is-,'te
goo billijke prijzen t. verkrijgen .BI .ijo. AIle orders voo
Semarang en S D, I 0) Waat'VOo-r ondergeteakendeo zicl
ten zeerete aanbevelurJ, zullen met: -den meeateu 8poel
en accurateeae wOt'den -uit.gevoerd.
(1678)
SOESMAN en Co.

.. ALlvfANAK 1875.
UBance Rl.mgenamen door de ~ooplieden.- Uittrekael g

G. C .. T. VAN DORPen

U ...

DOBP & Co. Samarang.

SAMAR.ANG~CHE

Ii

afgeleverd

:OOOR

uitgegeven en verkrijgbaar bij

Prys f 0.65.

(1745)

n.

Franco per post f 0.75.-

Versch
St, NIOOLAAS G EE.,AK

J3 0 T E R LET T E R S.
enz. enz. enz.
~ Bij gUDstig weder gedurende daze wesk Vrucb~

.

ten-en Vanille IJS.

Zaturdag en Zondag, 5 en 6 December
a. S.

Champagne Roederer.
"
Moet et Chandan.
F. H. BOuMA.

(1671)

van zwo.re zijde en met 12 Bo.leinen,

a Contant.
J. J. van ROIJVEN.

Vill

--~-----"

-

_.. ._-

- - - - - - --

S 0 E S ~I .A. N & CO.

Praclltige Porseleinen
BLOEMPOTTEN.

DORP en Co.

GROENT.EN-ZADEN,
van
a 1S

ill B

de:

BloeuJ.-Zaden.
SOESMA1~

(1254)

Voor den Westmouson.

& Co.

Wederom Ontvangen:

~~:i;ji~~~:

ItEGENr-'ASSEH~
Fljpeu)
~it;-

J;~.

en z~art.
H. BOUJIoIA.

Ontvangen:

Carl!'!berger HIlER.

India Pale ale,
van FLOWER & SONS.

Porter van Tennellts.

'Talker & Haall(jes llier,
en

Delicieuse G R A S BOT E R .
Groote pu;ko HAMMEN.

(1584)

J;'.

H. BOUMA'

Dames-Necessaires.
(751)

iI f 30. en f 15.G. C. T. VAN DORP en Co.

Schildel·ij Glazen,
tot de grootote afmetingen, verkrijgba..r bij
(736)
G. C. T. VAN DORP en Co.

Ronde Ovale

Schilderij Lijstjes.
(785)

Be~tellingtJn

I

G. C. T. VAN DORP en Co.

Ramers Disponibel
loor ,n816
l\Jenonw AHRAHilI,
T"nw"ng.

5.J
D.T Al'TIB~HOU'l'.

de-or
G.-. :::-':L

dell

Adm:ini~

])epDt-ho/ldas
SOEGiYIAN &; CQ.

(1263)

en

Glasgow.

WOOD sterke zllmengeelelJ.e overbrengings-bewcging,
Horizontale STOOM-MACnINE
hooge drukklng
met R.erersing en expansion (-teat', Lucht-pomp en
Condensor, bene-rena Stoomketel van Galloway.
Voor nadere iDfQrlll.~tiell omtrent prijs enz' J gelieve
men zich te vervoegen tot de- ondergeteekenden.
Me. NEILL en Co.
Agenten,
THOMA> SLAITER,
,ill{Jcnieur.

(1718)

Witte Indramaijoe

'T" a f e l-R ij s t,
in takken en per pic!)1
(154.9)

verkrijgbfl.sr bij
SOESMAN en Co.

BAZAR.
C8l'petten en alcat.ived gewoon 800rt in

.kl~ine en

groote DemO.D.Bien goedKoop.
J

(117)

B. KABT.E:AUS & Co.

42~5C

30.9(]

17.50

I
if

PISUISG}~,

L.

F. K. VOOfu"'iE'lLU\1
v. EOKSTl-:IX & CQ.
(1752)
G. C.

31.50
12.-

, 103;i5

So,'o.

. llO., Sl.aG

HALIlWIJE l

J. O. Voonl\"E.:ll.L'~

.113."
T~

fl7.26

VAN BORP en CQ.

en agent.
Te bevrageu bij

O. ROB INS 0 N & Co.
LondoD

!l!
.f

slaiten steeltj \'el'.7Jekeringeu b:> t
g e-~O!le
condit-ien
en premien. Kantoor hoven het lok~a.l van de Heeren
El. C. T. VAN DORP & Co.

Dagelijks verwacht per "Sumatra"
nit de fabriek van c1e
Heeren

Eene compl.te D Size STOOM-SUIKERRIET·
MOLEN met cylinders van 30 X 60 en buitenge.

~{O 0

Te

GRlBLll'G.

De Samarangsche Zee-culirand-AssurdntieMaal.schappU.
De Xederl. Indisehe Zee~ eo Brit 'HI-Ass . .lliialschappU.
Ue2eXeuerl.lnuische Zee- en Brit (){I-"\s~. Maalscilappij,
De Nederlandsche Lloyd.
Lie Zee- en Brand-Ass. Jlaatschapll{j Ooslerliny.
[Je Bmnu Ass. ~aalsehappiJ J~ Oosthoek.

Oogst 1874.

H,

strste1lr

t~allgellOl:Qen

-..

NEILL '" Co. S.marang.

PRETENTIEN

Pa§ OIlIVI,"yell.;

(1()70)

OlJ 11l1e soorten \~n

'VERKEN wOl""den

en verkrijgbaar in trommels i l 4 1/ 21 bij terug bezorging del' trommels f 1/'!. refractie.

Prima
met en zonder
(UiS5)

(GEDANG A

Javasclle Raffina(le

SOESMAN & Co.

(1104)

>an BataVia V

~~f~i~~A~~T~2~o.~ ~~e~~st·

(1683)

Rout- Aankap

Gutta i'erchR, witte- en Ewarte, Ie kwaliteit met zijdeu
kragen en .. n den binnenkant STOFJAS.
(1376)
G. C. T. UN DORP &. Co.

Eerste en 'l'weede soort 1 J Z E R L A K.

k

De Age! teo
]\f,

prijs goedkoop_
B. K:A..RTHAUS &: Co.

(1843)

PERRY & Co. Landen

bebben wederom per Mail ontvangen:

e

trekkeD.
YOur Pasl3n.ge gejl~;e men z,c:. te wMden tot

V ..rtering

[1728J

J 0 h ~.P.t~D!:C~:n a I)

..I ,egen einde DECEMBER

nit de fftbriek.

PERRI' 4' Co.
G. C. T.

Het Engelsche Stoomschip

Co.

&;

BAZA. R

VAN

(1550)

])..x" _ NEILL

(1357)

PARAPLUIES.

IlluITlinatie en :i\1uzijk.
ran het 7e Bat!l.illon Iofanterie-.

Binnen en BuiteD.
JfJ.LTEB~ ~ER.
ver-krijgbaar bij

VERMOUTH NOILlY PRAT &CO.

C. A. RElJERS.

(1632)

\

Te H u u r!
met primo Janumij a.

8.

Ret . . . . BUlB
op Bodjong,

Holloway's Kedicijnen
fiOLJ,Q)\"",H'$ rILLE!" :EN

Z.u,..,'_ ..- G--e\'a:a.r!:iSk~ Dianhtlr. -

thAn. bewoond (loor den "'-elJiJdelen Heer NORl'IERo
Te- beHBgtm bij
_
SOESi)fA:N en Co.
(1711)

De

oQnll.km dllJ":er yer.lwlI.kkllOdc :zieHn zoo
"er--echilll.lud, ell tle wijle
hATer a.anvallen lIQO n.'irandelijk zijnne, goe:vo;:Y.1
eeu \'oldoende redell

Voorspoedi g bev:l,llen ran
SCIDllDT, gen. POIt[.
1 December IS·H.

~:~~~' :!:~n!~:~~~~:~~: ~:~:~ ';:f'!~~';~;'c-~ "!:~;~Fi~F.:;!,::t:~~

::D~~~I:~ee:e~ijln ':~/:o:le~~e l:' zij~:! :;,~ij::r l)~l:~e::~ikM~~~~w~~
k:~;d!e:~X::;J ::uri~~c~V:~)oteJ:OD~~~:~~~~te;;e;:e ::t~~~e!ea·~:tl:~

een won

W.

C.

A.

(IN7) . -

~~r!~'t:\~!:!~:i~t:~:li~~~ je~";"'~::'d:'~:~h:i:i~g g::~!t
DOQIlje.. l~illeD van f 1. f :.1. eli f 5~_ roUes. Z ..lf van fl. f '3
.. f5.
CheribQD W_ CAUSTANS &. Co_ '1'Ag.l A_ ;t. ,VILll del" VOOltT_
PetalQog"u W. E. HANA Solo aR.t.\iOLI:>
e.a. Co. en COEN!.ES_
KlaUen,l. D. SLIER Magriang 1. A.. ZEIJ ,DEL ~ s.m-uug GOEr.
~TD~R~o~uD~,,~Rr?()i. ~~L~~C:~ ~o~ "W A~SEEt (;. C. T.

(67.)

SOES1,UN

e.

Co.

ZeeD~o~s8i;~j:ei~~;~~:~h~;:no:~: v;!o~~t~;wiB~:

I .~~ D.e~~.: 1374'~_~--2~_
Verantwoordelijk Bedaeteur Mr. R. VOBSTMA...'I,

I

.<.eipeffil..kb,;j -

G~ C."I', Yill 1)Olll'

"Co. ..........

