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Nietalleen~ voor K6ningen

ell. Kroonprinsen.
Onlange bebben wij met iogonowQnbeid mel·
ding gemaakt van .de ' toespraak, ..aarmee KoniDg 0.·
car·· .fan ~weden zijoell loon ,en v~tmo~elijken troon.opvolger bij diens maorderjarigheid heeft begroet . .llie
toeapraak verdieot .de algemeeoe belangetQlling t.n
volle. Men ,erneelOt niet dag.lYk. 800rtgelijke e.bt·
vaderlijke eo- teven. eoht-vllfierland.lie,ende taal uit
den mond fan eail Yorst. De :Vereanig,Je Zitting v"n
deD Zweedacben en Noorwe.g.cben ·Bond.raad van 16
J uni prijkt met guld~~ lettereo in de anualen. Nooit
werd eon. redanaar met mear reaht toegejuicht daD het
Hoord van .deu Zweedschen Staat op ilien datulU.
Wat de Zweedoche Koning zeide, iB op .Iich zalf
m•• r verdieoatelijk door e.nvoud dan door rijkdow
van welsp.r ekendbeid. 't Aierkwaa!'dige 18, dat de ·waardigbeid van den Vorat ·m.t de · warm. lie fde ell be·
laogstelling ,an den Vader •• menflueit.
.. Het. woord een8 KooiogB moet oerlijk zijn en zijn
Dor steeds geopend voor de waarbeid. Wet en rech t
moet zijn kr8cht iijDi plicht zij zijn ricbhnoer; arbeid
.yn "ougdo , Yre •• Gol iD opre~ htheid en 't ""I u
welgaao."
Dat zijn gulden apreuken. Door de .taatku~dige
, waarbeid die .ze bevattEon , trilt d ~ Hefde nm den vader: die zijn .zoon groot en gQI~)kkig "'il zien .. Hier
.preekt eeD ver.tandig Koning, die de le••en der ge.cuiedenill tor harte genomen beeft, de oogen :Diet
gaoloten voor de leit.n. Maar al te dikwijl. ziju Ko·
1Jin~eD de sct-BDde van bet meneebdijke gcslacht geweoat. W-aarom P Omdat ze niet eer:ijk waren tegenovel' bun l'olk en teg~nover lIieh J:elf. Zij h&1Jen deu
leuger liever d~D de W'&arQdd . . Zij gel.;ofden da v.eiere,
Jiu beweord~D, dat zij bovell de wet waren so zicb
alle8. ulochten veroorlooven wat in eeu ongekroQod
mensch goddeloo. en Bchaodelijk goooerod wordt. Ook
gelooid.n zij in de Qilbepaaide tevr.d.nboiJ. en ~et
.ol1uitputt;e)tik ·gadald VAO· hun yolk_ of:u'!honn 'l'.ii ni.ob
deden um d. achting en liefde Ie .erdi.nen, Aan het
fdit,. ds' ook Koningeu pliehten' hobben, h.iliger en
booger pl~cht~n d, ~n wie oak, geloofdeu · $lj daarentugon oiet. Het koning.cbap was in hun oog eeo toe·
. fallige bate, eeD Godagave; die in v.rmllAk en onge ·
bondenheid woebt wordeD omg ••• t, ,an welke zij &aO
Di~maod reken80bap te geven badden. Plieht eo ar·
beid! 't waren onbekende wOQrden in huu palei8, Woordeil voor werJdui en alaveD om het dagelijk.eh broou,
Kooing .oae,,! beert .yoen vermoed.lijk.n op'
volger een goode opvoeding doen gev.n, docb
weent iD:· geene . ~eeJe daarmee te kunner:t 'f(~letJloan
.voor de kroonprineen begint bet gevaarlijkote lijdperk
.al••emeerderjarig .iin. ,Bed.nk, dat de begineelen ,
. u iD!':r90rent door .len t-eedere moeder en ,erstandi.~o
leer~e~eter8 , de vuurproef dee leveDe nog moetell
doorst.an en dDt u.. e ·knndigbed.n dienothaar moeten
~orden g~lnaakt aan uw ·levenataak. ·Yo~r uwen too, kometigen 1 ang i8 bet van .It boogate gewwht, dat ge
dejaren "faD studie, die nag ,oor u ligge-D, ja, den
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goheelen ti~d van uwe jongelingacha.p verstandig en
goed gebrulkt. Hoe en op welke WlJze-dat moeten
we IlAn n ovedatan.,
Wederom louter ",ijze en leeneme opmerkingeD!
In den regel gaat vaD het tijdperk tusscheD ' do meer·
derj.righ.id en de honing voor de troonop~olgera het
me •• t verloren. MearJerjarig beteekent: opbouden met
leeren en zich £00 aangenaam lllogolijk betig te hou·
deD" .. tot tijd en wijlc, dat men de teugela van het
be wind in handen neemt, Doch hoe kan men Koning
zijn zooder· oijn volk, zijn land t. kenn.n; boe kao
men rogeeren~ zQoder deelneming ,oor de ~rcu8de en
de smart der natie, zonder nauwkeurig den gang van
.. ken gade te alaan en 1.00veel dit op d.n we~ van
een Kroonprina d&t daaraan deel te nemen. Koning
Oscar ziet het goed in.' Plicht en arbeid ~eginneJi
vo~' de toekomatige Yorsten, waar de opvoeding
cn het onder .. ija ecbijneo te eindiCen. Met eeo dosi.
Loger of Hooger Onderwijo uit d. boek.n opg.zameld,
regeert men oiet. Niet de achool maar bet J.ven
vorblt -de Koniugen. lJaarbij moet bUD kou.lcter de
vllllrp:oef nog doorBtun. !lij moetell leeren r.ichzeJf te bebeerscheu, waarachtige ' verdieneteu te
onderacheiden van horma'D oeunes en l1e vrieullen to
flchltten uit de vleiers.
_Ook zijo er dingau, waarolUtrent ouze Koonp:inaen, ond8uka lion invloed ,·au het eODatitutioneeJe
.tels .. 1 bij bntl opleiding. bij monde den leeraara en
prQfe8aoren , niet d, o Ie, loop. ":ordeo ingelicht. Tocb
moeten zij het 80ciale l'ra.agstuk mtt a: den eruet
van een I'olk.belang be.tudeeren. Ze mooten weten
wat er onder Liet yolk omgaat W8Dueer 't geeD hoera
roept, . en wat de geeeten denkeD) voor wie bet Kuning~chap een hinderpaal heet op den weg vall \'ooruitgang. Zij toch zijn winder dan ienlaDd gediend
door strui.vogel'poli!,iek, Klaar en be' de, woeten de
toeatanddn en "orboudiDgen hun vOQr den ge~8t etasn,
opdat 1.8 later goad mogau wezen voor de onge~ukki.
gell eD streng 'Your de sehuldigen. Aldus zal hun invlued g root zijo . indien Ie tot regeer~n geroepen

I

~ti~~- n~g-i:U;;'-e"r ;;;:-d-;~!';~~ klati'k'~iI ~en"~[er~(li
It is iu de haude n 'fau oeD vorstaDdig en eerlijk. man
een 1.8gen 'Ioor een volk.

,Niet alleen voor Koningen
Bchreven wij b~ven dit artikeL

en

Kroonprinllen, IT

Koning Oscar VIU ZWOODII 8prettkt zooa\s iedor vader
behoort te spreken tot zijo. % "Ion, tot den oudaten in
wieo wij 't eeret ons eigen streven liopen verW"e~~nlijkt
te zien, wi en wij weDscben te bewaren voor de te
kortkomingen, teleursklliugen en dwaljDgoD waaraan
wij ... f bebben blootgeetaan.

.lk heb u heden hier ontboden om u met ai- de
innigbeid 'an een .adarhart geluk en .egen. toe te
wenechen. EeDDHlal. wanneer de voorzienigheid het
.:.!:!.::: ":':~!" : -:.!:- ;:; ;':';:::'~~:: . '::''.:':'':!:'::' ::= ~':'": : . ~7."'": :=
edele roikeren te regeeren. n
D.t iod. Vader die . pre.H. Dat ia een andere
verhouding dan op zoo menige bladzijde der hi.torie
geteekend staat. De Koning ziet in d.en Kroonpl'ins
geen Candidaat., die 0p .ijn dood . wacht, maar d.

FEUILLETON.

weI by poogde .ijn gebeime onrust te verbergeo door
een weinig extra Bnoeverij.
_ Waarom ~ijt ge bier gekom.n met deze g.oahei.
VERLOREN EN GEVONDEN.
denio betreff"nde lord Haugbton? vroeg Stephen op
NAKR' HB1' ENGBLSCH
b.daardeo, zakelijken tOaD, Zoo ge eeo eerlijk man zijt,
M. B., BRAODO:'<.
en bcgeert nw inl.obting.n te doeD dienen ten outte
Bij de plotoelingp. veracbijning <an den jongen man,
der maatschappij, ..-aarom gnat ge dan Diet regelregt
die de kamer binnentrad met opgerigt boofd en oogen,
naa.J de::! eerateD deD besten wllgi9traataperao'Jn en
vl"mmend 'aD veron' waardiging, geraakte de moedig.
verh.alt hem wat ge vermoedl·P
herr van Voltercboker een weinig van :ijn stuk; doch
- Maar onder.tel nu een. dat ik geen eerlijk man
bij bel'8telde zich nog at flpoedlg.· en bet,. WAS op den
beDJ bernam mr. Vokee, de armen over elkander alaande
toon van d. grooteto ,nbeacheamdhoid, d.t hij •• ide:
en Stephen met een uitdrnkking vail .alscb vortrouwen
_ Ge. hebf dna luiater•• ra, die .... n do deuren stun,
aanziende.
'OQ het echijnt, lady Haoghtoo,
- Onderatel dat ik go.n. eerlijk mao beD - vol_ N een, air, .antwoordde ~lopb6D; maar bij de..
atr.kt niet eerlijker dan het meerendeel van ruijn ooort.
ge: .genheid . g.lM>nrt het, dat . lady Haughton haar
O.d eratel dat ik YO. mijn inlicbtingen veel voordeel
nieoden bloedveMraot digt in hear nabiibeid beeft,
..-;1 Irekken 'oor mij.eh·eo en niet t.n bate .an ge·
DU .ij bet meeet ziiQ dieDet bebooft..
heel d. maatecbappij. Wat zoudt gij er vall zeggen
Herr !on YoltMrchoker aeheon tamelijk verJeg.l! bij
zoo ii<, rli~ geheim gevonden bebhende, gereed WdB
, de.e toelpraak.
.
b.t lOAn den meeat biedende te verkoopeo?
,
Ethal wankelde eeD pear acbredeD voorweart., on
- Dan .ijt g ••en .. h.lm, antwoordde Stephen, :wi~rp ziob · op den grond aan de Toeten van h8&l'DCef.
eD wij £Ouden aan Uw" 8cbelmerij deel nemen?
_ ..'t Ie. niet W'aaJ', r.i ep zij, 't kan niet waar zijn!
- Zeer waBrschijnlijk . .:- '8 Is wei eenB gebeurd
Acb ' Stephen, apreek .oor mij. om 'b bemel.wi); goef
dat .en ..helm een .cboonoo ·diamant opraapte; zulk
mij eenigoDtrooot; want doze man heeft mij ochirr
een kosthare ! teen ia aladan eye~e.1 .... rd aleuf hij
k .....k,;.onig gamaakt - zeg dat h.t ni.t waar iB.
opge......pt .. as door den aartobieochop van Canterbury ;
. _ lk gelOof niet dat hij de geheele waarbeid beef\;
- Maar hoe, .co do beweerde diamant niet and...
Keoegd, Btha1, antwoordde Stephen, terwijl hij de ont;.
ware dao een otnk glaB, mr, Yok.a?
:, .teld. jonge UOUVl' van den vi"", ophief. . Ga sitten,
Ik kan u dadelijk het tegend..1 bewijoen, antwoordd •.
BtbaI ga .otten .n weee bedeard. L,at wij metdien
mr. Vok..; ik kan bowij ••n d. Garroioe gehuwd ..&&
. man .prokeD.
.
voor dat bij d .... vrouw hier hnwd., wRnt ik beb bet
....,. Deoe- man ~eoft even geed een n .... m al. andere
certille&a< "an .ijn huw.lijk in mijo 18k.
m6i1ae beD , merlJ.te 1111\ Vok.. onbeeebfUlmd IlAn. enge
Bij haald~ lij' n ot~b"'kje uit .yn ~, ooobt bet
knot er bem das e,en good bij neAmen, ala de nwe
cerlifieaat Ult ,eracl,el!i.ne andere paplereo, .trad op
wordt geU08lDd. Mijn naami. Vok .., am u Ie dieneD; _ I' de plaata ....., wllAr Stephen Hur.t . ASt en b.eld het
William Vok...
•
. ' doknment vuor hem O~D, lerwijl bii,het I....
.
Bij. wierp ,ioh up een lage ruetbaok bij. het •• not..
- Dit yapier beveatigt. het . huwellJk , .an .(lerv. ,,,,
toeD
. . hij dil.oieide eD atak .'ijn lange .beeneo r.egt'oOr..
eilbert.. met &e~or. Agatha Pioke~. a... , .tall\ehJk kOd ,.
.ioh nit; mur hij .....oItrekt "ietmeerdeaelfd. mall.
maar hoe kaa lk .. eteD datGenolleGilbart,Palgra<&
die bij gtI .._1
.oor Stepben'. ver•• bijning, ho, :
bier geooemd, dezelfde p"I'&OOO ala lord lhugbten ll.
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erlgeneam .anzijn plichte';'. en wen.cheD, die in ' ZUn
,oe\stappen treden 0111. 't Ie immer. oijn ooon, oijn
eigen vlee.ch en blood!
De inDigheid tUlSchen heD ia de glorie .an het
volk. Maar ook de glorie van den vader en den ooon
beid.~. Wat in iede' huiegezin deD grondelag van
frede ' en goluk vormt, dat moet dit ook in de palei.en
doen. U~r eendracht· en liefd~ gedragon. weerst"aan
de hooge uaken de onguurheid on de griUen'van het
lot,
Of wij alleo, grooten of eenvoudige burgerlui, de
w8srheid "an daze uitapraak uit vorstelijken. mond in
't oog ulocbten houdenJ bedenkende ci.at in de zedclijk:e
..ereld vOor allen decelfde begin.eleo geldig .ijn! D.
verLouding tU8Bchen bet hoofd van het get-in en 1.i.jn
at&mhouder beslilt over den toaD der andercn. De
positie is moeilijker dan tegenoyer de jongeren. Bij
den oud.ten opeobeart .ich de behoeft. aan ..lfstan·
digheid en de begeert. naar heersehappij, op e~n
lijdstip .. urop wij l.el£ .nog ni.t geleerd bobben ieh
van het ou!e sf te Btaan. Buw oren.lt ona bet fait,
d"t wij ouder &ijo geworden en strake de kinderell
aan Let werk :r.uUen .tien, zonder dat onze ra,d gevrallgd wordt. Wei hem, dioa deZ:3 noodsakelijkbeid
ruiterlijk in bet· aaogezicbt durft kijken, die zorgt,
dat bij de ,"riend fan zijn kroonpriD8 is tegeo den
d.ag waarup deze ten volle mefrderjarig tal wetenr
uab hij oijn iDYlood op den jongen man bebouden mag.
gelijk bij .!ien heeft uitgeoefend op den knaap. Baven·
a1 wel hem, die ernetig en met Dad.ruk zijnen loon
geleerd heef\; eo nog dagelijk. leert, dat er een tijd
komt waarop de wijze waarop hij ~ich 'foor zijn lerena taak bekwamen, ~I, Dan bern lehen zal worden O~'er.. gelaten, bem diep poogt te doordringen "-an de waarbeiu, dllot de 'fuurproe( dea levens pB8 Degint, ala bet
.oudetlijk huis achter 00. ligt.
Niet aIl een voor Koningen en Kroonprinaen sijn
de woorden Tan den ~weed8~bcn KODing dua gawich_
tig . . . Voor OOI!! allen!
~~~~~~""""~~~~~~~=
<: " ....... n A 1..Tf:t _ _ __

POSTKANTOOR SA.MARANG.
Sluiting der Engelach. Mail via Batsvi., Muntok,
Biouw en Singapore.
In de maand September don 19.
• October den 7 en 21.
• NOfember den 40 en 18.
• December den 2 en 16.
Franeche Mail. via Batavia en Singapore.
In d. maand September den 16 eD 28.
• October deo 16 .n 30.
• November deD 13 eo 27,
• Deeember den 11 en Hi.
Het uur van .Iuiting ia steede dee namiddago t.,
6 ore.
Into_ben .. ordt ean belanghebb.nden vrij g.laten,

dacbt, De zware regeos die bier in de Jaatate dagen
ge.811en zijn, waren d. oorzaak ,lat de aangekondigJe
parade ,de! pleato kon hebben,
De feestdag werd bealoteD met een bal iD ' de Bociteit Amicitia, dat zeer geanimltord was t.!n in de
beo.te orde eerot hiat in den nacbt eindigde.
fuJ:FT goedgsvonden en I"erataan:
I. Kracht"no uiagtiging de, Koning.'
a, te verldareo, dat bet bepaalde bij artikel 98
van bet reglement op de regterlijke organi ....
tie cn het beleid der j u.tiUe in N ededandech·
Indie ook van toepasBing is bij afwezigheid.
belet of ont.tenteni. van de afzond~rlijk aan.
ge.telde regtokund igc voonitter. der op de
hoofdl'laat.en der resid.ntieo geveetigde landfadeDJ zoodat in die gevallen de op de pIaahi
aanwezigo ad&is~ ell t- r(~ Bide[itJ en bij arwezigheid, bel.t of ootstenteni. van dazen , de iecretarie der reeidentie all:! roorzitter van d8lJ
landr&&d optreedt;
b, te bepalen, dat bij afwe.igheid, belet of oot;.
.'enteni. der .fzo12derlijk aang.steld. regt..
kundige voonitter. der laodraden, buiten de
hoofdplaatoen der residentieo gevl'lltigd, de
ad.istent-reaident der afdeeling
tijdelijk
ala "o.~rzitter optreeot, tenrij door den Gou:.
verneur.Generaal een !lode r, betzij regterlijk;,
betzij admioi.tratief ambtonaar als tijdeiijk ve,fDuger v"n den voorzitter mogt worden aan,..
gewezen.
n. rre bepalen. dat deze ordc.DIi&n~ie in werk::ing
treedt ()p d.en dag dp.r uitgifte van bei Btaat.lbiad;
waarin zij is geplaal.t.

Is

Yerstaall:

Hl:.BB'EX GOEDGEVO ~-n &..."\ en v8rstaan:
A.rtikel S van Oos eer.tvermeld b€sluit ..ordt weder
h £l ... ~",, }'·l

003: op andere (lagan ilunne Oneyell aan Oell pO~otklill

toor te doen bezorgon. De doorzeDding
plaats per eershertrekkende po.t.

60EDGE i'"ONDlU'i !!n

Ee .. telijk, .nz. Ten tweed.: Kr •• htene magtiging de. Koning., ir·
tikel 2 § a van het bij be.h,;t van 28 JulJi.1872, no .
2 (SI&ahblad no. 135), .aotge.t.ld ,vor.chriCt omtreni
de toelating tot het e:ramen Yoor den rani(' ran 2dall
ala .olgt,
hij moet zijn ongeb nwd ondero8:icier e n of Na",
derlander, of inboorling ran de ecilanden van deiJ
Indiscben arcbipel, roOf ~oo.,.er dezen tot Nedel'landoch-Indie behooren, Of in Nedrlandech.Indie
geboren zijn uit aldur gevutigde ouden, Yoor
zoover zij Diet behooreo tot de met de inland..,b9
gelijkg •• telde bevolking (neemde oo, terliDgen).
Ook niet genatura1iseerde vreemdelingen kunnelL;
op ooordragt van den komwandaot vao het leger, door
den Gou,erneur·Generaal van NederJaudscb-Indie t-ot
bet examen worden toegelaten.

n n f'h (l"pl"'7.pn !' 1!'!

vnTat ·

Vreemdeling;D . na 1 Jaoua~i l 816 aang ... tdd tilt
offici.. bij. 't N ederlaudseh IndiacLe l.ger, kOlllen t.r
be,ordering tot hpitein bij een der viEr hoofdwapsn.
of by de militaire administratie, nie"t in aanmerking.
dan nadat zij al. Nederlander•. 'ijn genaturaliseerd.

heeft lteeds

GIsnuE5 werd d. 36e "erjaardag nn Z. K. H.
den Prin. Omnje op'_ de g.bruikelijke wij •• alhi.r ber·

!!

_ 0, wat dat betref', riep berr von Volterohoker,
die mr. Vokes tot aan dell trap bragt ell hem Ban d.
dat is gero&kktolijk: genoeg te bewijleo.
bewaking "an een d~r lakeijen &anbeval , die steed:J
_ Wei mogelijk:, maar bet beboort eent be~we~n
t-e ",inden waren in de D&bijheici. 1 &n het portaal.
VervolgeDI keerde d.e jonge maD tot lStha.l :': trug.
to worden. Mr. Vokee 8eak het eertlficaat 1D z'Jn .u k
Hh J;ette lnon :neder en vermaakte ~ich met woedend
Zij stond bij het .1ens~~r bleek maar ze.~r bodaard.
op" r.lJn DageI& te bljten. 't WM geI!lakkel~k: genQeg
- Stephen, zeIde~ ZIJ .s~eeke~d! ni~' glJ,gehoord hebt
e,nest. etln beminnende n oUW te beangettgen. maar
w~t .deze.D m8:1 heelt ge1,eO~)L k!Ln .~' .... s~ec~a naar u
W&8 leer ve1'8chillend. tegenoyE.r dezen zichzelven
UltZlen om .?ulp _ Ik ",:ee~ d.\L bet y; aar 18
•. het kan
niet w&"r Z1Jni maar lk \Vertrouw op U om 1.lllJn ec~t~
beheers ..hcoden jongen man. die in het bezit -ran al
zi'n l'er~tand W&IJ.
genoot tegen de~en man te be8cherm~n. Hz. k.~ ~IiJ~ _ Mi•• cbien had ik b.ter gedaan te beproeven om
. ohien .en gohel';' b~.ta.n -:- een : ,ek ~,p Zljn Jong
Olel' mijn inliehtingen elder! te beBchikkeo : wi de
laven - en als ~et 18 1 ben Ik bereld WI)!) gedeelt.e
clown eindelijk,
von den I.. t to arag~lD ,
.
.
Hi" \'faa bleek van bedn"ongen woede en beefde t~rStephen wendd~ tileh !l~.ar hat "enster en, lag ~r
win ~ii " e rak:
Duiten. Te l"er?eetB h.d hlJ gedongen naar & me.bJea
• _ lk p eloof hot inderdaad oolr, nernom Stephen, • iieCd., maar dtt hoog.te geluk ~.... hem onthouden,
met de gr~otste beleeP.Jeidj uw aaDgifte beeft hier gee.o
om gegel'"eD te ~orden ~an _ ~erl" )~8~ lPa~'!:':~oJ.id:
aDder gevolg gpbad dan een ongegronde onruat in la- ~ 6cboone H3emde~gJ de ~?e'iadl~~ ~~:n.8 d Id h g
weken! In weerWll van ZLJll chrll:'t~ lJ. ge u "so een
dy Baoabton·s goolt te veroorzaken_
. _ z:er oed Air, . antwoor~ de de elo.n, met een
hem dit ee.n ha~d lot ~o;; m~r ~.lJ \lB~~ ~lootd b~
wilden lpot.l~ch/ ik twijfel er niet . '. ', of ill: aal weI
verldeefde eo tr"u..... flend te ZlJn en hlJ ....&& berald
eon ko. cr voor miin gebe: m .inden. Ik heb lady
zijn belofte oDwrlkb ... r te vervullen.
·
, ,
Hau."J'n ~e ..gd d.t ik het bewijs" der aehuld van
- Verontr llBt unlet 0";-0'. hetg~.n ~~.e ma~ gezeg"
haar" ""htg~noot be,it· zij zal ...ten dat .k de "-lIArheid
"""ft, Ethal, spr.k btJ ' )!.r nn :DI",,:,nlen ...~g~.!,"'f'
beb e~a d _ ale b~t to laat is.
heid zijn in ~~ne lrQ(lrd .,~; de huwhJk!aote Qle . \j ,..er~
Hr na~ .iju hoed en ging nllAr ' de . delil'.
too,?,d heeft, ..n .betr.kklD~. hebb.n op 0011 vorlg hu.
_~ Ste beo rie Ethal hllltotogtelijk, ge wilt immera
welljk van U'oV ecbLgonoot, ~le ....Ibgt red.nen kao ge·
d
. P .' t I ~ D heengaan?
had hebiHln om bet ,oor u verbo.geD te b.oncen. Ho~
n
e~n Zu: &~~e O'e:::. ~m.aard i~ betaald te wordeDj
dit ook zij, b~t iii! mijn pligt. de~e auk- bedaAN. te Qn...
'l 'k h t ~taj'
wi Stephen bedaaM. Ik galoof
derzoeken, >onder lord H~ughton. belangen. te .cba~en,
:::h~r n~et dat d~;' het geval iI, maar dear ik Ipoedig
Hij ,;,_m ladrHaugbton'. ~oud~ hand In de "\lnO,

I

tet

J

I

I

:::'r:il..:ak~:tk:.t~: ~~V:;~

eo,':' .inde ",:n d:
~::~::m:~ ,i:den. Ik ...1 bereidsijn t. hooren wat

bij~\kteaa~":i:t"~

OYergllAn met u in c. nigo
onderba<>deling te tredeD, aotwoordd. mr. Vokes. AI.
ik later ooer de .......k ond.rbandel : aal het m.t don
.
f nn Howghtoo. in peraoon .ijn. '
~_p ging de d~\1'D hoen , gevo1gd . aoor Ste"h.n,

~r~;: ::g~::e~:

en
tige

E lhJ ,.ide bij. Zoo onbaatlucb .

llle~eh.!.' u kunn. n helpen, dall. .ult ge ni.t lang

onE~U~~~J~~rug

fr~ije

Pe~:

oaar .yn
p&<,orio te
don en oloot IlCh op IU de klolOO. kamer, "-Bar hg
atu deerd~..
..
-:- i\~1Jn e.~te .top mO£" ll)n te o~tdokk~n of 98r:
~o,.e GIIlM>rt, ,n bet Uokl!.iDent geuwlIld, lord HliIlgh:

ren U{.degeleg n- '," len, ,.Ierlrijl' .ij' ook lomtijdt!. de em.t 0.~8 be. rmionde .'.be. · ~
. . .. "' ...
c .fait. . volkUl
lo.ndorQeo,
. . . .
In-de ~ka1en de\~~ 1.1;..
. Nio~ :Ueen dotcle.e....kwaadwil.l.igen de onder... "or.p.e.n . '
en ·op den .yerba..n4
vOO!Ta~ v.an wet e\j abddim . bav"lIrintot overlaatworoo, ook deden sij, ,a l8lij den
p
geoDohto Irtl~elen, dIe .ten verkobo ~nl ~t1g " .be- .. hne e'~OODragen. aao."llen op ·onkel. onzerklein.e ·,
worden, Onze verWtOohtll!g van et ge ;". ,e':!den : patroui'leBOfl[(invooijen; Zoo W9 rd den . 7dflD .April
kennen bet, zeer hoog. g'BtanDel!,
0 foor
.'
een 'kleiD detaohemeot dat pogingen io.'het .. werk had
t Id om ·b.t'lijk "0. den ' Gener••1 .Dixio op to
ruimte .iel .onB .eer · moo, De .tweede; .aa~. waor f·'dt
kl'&,,!en.• ~~ao, oal lUet~itphat.en voo,:,en 'r~~e:~in~e!l
=~=v:n: bij Lambaroe door een 20t81 Atje!:.r. ·ove.. al·
~)Dmlddeh]~ ID d,en tn.'n. De v0o;- ;,,~n fane . ri'~.n
leo. In deu na.bt lan den aden Moi werd door· cen
Ie z66 ~!er.!loedlg, d~.: op d ••• . •~oy- If
YP l
root. aant.l · ,ri'onden eon aaDval olf onzen poot to
waareobl]nh]k wei b,~taald, maar DIet b.~?n!t:~e~ul!:~
!.m agger geJ••n, terwijl eindelijk den 7den JUDij
. tl.in transport tot geleide van .ieken van Lam,
kunnen worden. W'] .eggon nogmaalo, w~ . A. D
vao het fee.t ..veel voor, . d
h t I disch~ i,e.~ur
;.:;ger naar Olell,leb werd aange.alLen en gedealtelijk
e
in de plD g~bakt. ,TelkoD8 werden maatreg.ele~ g,eno' ,
-:-. N.ar.eW1ne~ vbe.rD: : :u ll~ o::ffi.e en Dtin bil' de. Jale
op Dleuw
g P b" I"k tot bet.ling der
men om de ocbuldlgen op to Bporen; nn bet g"be;rde
'Bsche Bank .geeloten, waaroe . IJn g ,
(B Rbi)
bij Lampagger rukte eene kolonne van 4 kompagniiin
tractement.n. .
.
,
onder don Majoor Jeltee uit om eeDe militaire ver_ 2 September.. lIeden oehtend om8tr~ek8 7 uur
tooDing in die streken te maken.
beeft. ~. E . de Gouverneur Gener~IJ den acho~wburg
De vijand was ge'lu~t) bet bUlB ,aD Hadjie AbQe
in oogeDsohouw genomen, Daar ~9 v~rDeman, In 'lor·
een der hoofden der kwaadwilligen te Lambaroa werd
bond mat de dO~! de t~~neeldlfect,e aangevraagde
verbrand, Na tlen aanval op Lampagger rukten 3 kom·
vergrootiogtlu cn verbetilrlhgoD. .
d t Z. E
pagnien uit onder den M8joor ~oom, om door . vele
Wij twijfelen er !leen oogenbhk ...n, a.
.,
patrouillen te traenten den vijond op te oporen, doch
lieyer eon gebeel Dteuw~n · llcbouwburg zou wtllen ge·w ederom werd bij niet gevoDdeD. Wei hadden, !ooale
\'ou, ~ant zijne e~mpBthle, voor kunst wordt algemeen
uit de tijdruimta tu~scbon d? bovenaangebaolde. data
er.kend en gehuldlgd,. I~ leder g.eval mogen we o.no
blijkt die militaira vermomngen tengevolge dat de
van daze zijn bemoelem~ ten mtnl!te (le . hoog noodig..
vijand .tich eenigan tijd niet durfde te vertoonen. doch
ete Y6rbeterlogen voorsplegelcn.
.
tij haddan geen blijfend yoordeel.
__ Naar wij verDemen, y.ullen de hydranten,!n de
Bet aantBl kwaadwilligen nam meer en mear toe
Itad en de chineeB.he bmp. alamede VBn de ~teslsehe
en onder Toakoe Tjillig LamngB, die tij 'eno het bawiud
put op Glodok, Maandag n.• , voorhe~pubhek worvan Tockoe NAnta de eigenlijke beBtuurder ?er .VI
den opengeateld.
,
Moekims WIl8 had zich eer. bende gaTormd, ~he sloh
_ Hoewel uit Ne.dcrla~~ in de ...-v('l~engde l~cht..
in bet. gebergte, oOBtelijk: van de IV .Moeki~8 op~ield
~treek. overgeplant, Zlen Wlj- ee~ wehg tlerenden baoID, eO dele Eltreek bedreigde.
naar oud Vaderlandeehe wij~e to de Oogstm.aand geBene poging oangewend door e e ne kolonne ond~r
regeld rijke vrucbten afwerpen.
,.
den ~rajoor Voigt om · 'l 'oekoe 'fjibig Lamnga. op lc
S.dert 1866 .etteu j""rlijkB een. betrek~ehJk groot
Iigten mi.lukte.
In het b~~ in fan Junij vormde ik hetpl~~ om m~t
getal leerlingen van bet Gymna8n~.~ Wdlem In d~
k"rooD fJP bet wark door een glansru k examen. Gedu
verl!lchillende kolonnes die streken van VlJ.l lnden te
rende de jongste voertiou dogen .na~en weder Degen
zuifereo, doch het zear ollguDotige weder, gedure~~e
kandidaten daara.&n deel, met: nit ge~,olg dat heden
dio gebeelo m!t.ftnd, maakte elke operatie oumogehjk.
Dao zoe hunner, de heelen J _ J. M~lJert .~. C. A,
Meet en meer bleek uit de 8plonberigten en uit de
Muller. K. F. Wahon, F. K . J. I,eldelw.?ljer. A. 1.
rapporten der kontroleurs in de IV cn VI Moekiwa
C, SebmiQdt en . 'Yo H, 'Vijnmalen het d.lploma ~oor
de noodzakelijkbeid om het .terrein van vij~nden te
goed afgelegd e~nd.el:&~len ~.,n w6rden n~tgerelkt..
tuiveren, zoowel tot beeeherm~ng onzer POht.lo, .a!s ~m
Wij deal en dlt ,"oorM mode ala een n~euw bewIJB
de bavrieude. bevolkiDg door eene sterke mlhtaue
tegen de hier en daftr nog g8n~~&re denk~eelden , d'~
vertovning geruet te stellen en bun te doen inzien,
vooral in den boezem. der laderllJke r~g.eermgBvoogdtJ
dat wij te DUen tijde ,·oldoende mogt hobbeD, om hem
in den Haag wo.cke rt l. dat de warmte l~ de Ooat voor
t age n do kw-aadwilligen te beecb ?' rmeo.
..
de atudeerande J;:)ngehn~ecba.p ~nguu8tlg, de koelte
Daar het weder in de eeNte dagen van JuhJ gu.n in NederJl.nd da~rente.gen gUUBtig moet wer-ken.
sti!7 W&B, besloot ik, na mij persoonlijlt van den toeVergissen wij ons DIet, da,n ZOU e~ne pe~cent.B~esta~d van bet terrein oierluigd to habben, mt:~ twee
wijze bere kening der "erBchdlende mtkQmeten jUl st
kolonues uit tEl rukken om het gebergte te zUtVereD,
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Geheim foor .zooverre bet doel

.

,d~ Db:i;~::.,~:rg~:;a:d~it~~n~~~i!~n :ij~h~:r:~I::.~e~~
.00

• w'oDrdet Cy'.hre.fo.dhetr

, Ten elOde den zicb In net gobergte der IV en VI

B,l~~k

B~!lk:!n~et::~aa:ndeb~~:~~:e:~:~~aa~~ieQ

'8

a·.xupedellkheonnk:~:~:n::s:u:~~~~e:le,:~

U"B;;

'1

"nOP"n',et'".oeli:, eer\'ol,

Zaturdag den

8.sten dezer 18 morgen! vroeg -

vau ilu.

ell Z . .

I

"Dcepenbeim, laat.tgemelde un denM.joor Lubec k.
In evo] e deze order m&rel:heerde de eerBte kolon.
ne .!men:e.told uit de 4 , kompagnie,'an het regter·
h.lf.·3e batBI'llon ·I nf.nte rie ste'rk. 80 lUan cn ecne
kom . "nie der bari.an Tan Sumonap sterk 13G man ,

I

_ p .o

1,,-

n,U

,lIln}'"J ..

np,~ nn

npn 7 ..hm

wegen~ \'e,tr~k.

.

N .

de hreetle . huteD:l.nt

•

","'~"

.ge.,ndbeid met da noodl ga embulance toe 'e yoegeo'l

(1

A.

BIJ D~~ STAF
'lut t"""eUcD. ltuteuflut-:llldltcill b.J dea krtJJo{.ai.laJ, Je t"fictde hU le
1 K U

D:1Ut D1r

J olcLL

_

,.

,

.

b(l lJE Kf}>. rAGNI),;N.

ter:{/~\t ~~~J.~~u~~iI::a~l: ;!~oto:fl~~;'~.~Dlll~etLi.:!~:i~ ~u

dr:

~hut·

INLA.NDSCH BEtiTUUR,

.lnlii

h~!€B,~rff lie~ ~ r~ d~lCl~ags ontler, itomma~dQ ra~
To

I ::np~~:o~~d:fe:~:~mH~::k~o~:b~e~j~a}~:~rS~ijllD~r~

,
t::::ie
••• n het regterhalf 3e bataillon en eene kompagoie 1
, bar-inn 8umanap, (door ·dl' andere kompag uie gekom-I
• pleteerd), wordt gek.mmalld erd door den Majour
.Lubeck. Deze kolonne marcbeert onder bevel VliIl
.den oud8ten Kapitein om 4 II. uur uit .Kott. Uadja
I " OVer Oleh.leb. -S naDgrio na:u rakaD B~d&k om al.daar het bivak te betrekk~D; de Mujoor Lubeck".
• neamt te 01eh leh bet komwaudo der kolonne op
,etc h.

11~ehl\:lung

ter

Schu tteru eo,

J

I

J

~~ei~~:Ilt"t~~::n:l'nC~~~~nD~at.::;=btell~3~

.te deel., woalB hij zulh noodig oordeelt.
~ IJ DE oOIlU ITERlJ 1E S'~BRANr. _
• D. onder-intendant der expeditionnaire troepen
0""' ·,",G"'''
, zal ,oor den Opyoer van VlYres naar Lamp8gger het ,
BlJ J:EN STAT
.
,noodlae verngten en te reD B zorg dragen J dat de
01~ renoe}.;, cerrol, Vl cgens .. ert~t;li:f dl"i tW"eeae IlHtell"lut ~ud.Hetit'
.voorr;.d te Soboen
spoedlg mogehJk
Bange vuld.
t'J deo '''J~''''' !
D~ ':nm~l'A~NI.

.l\Ioek.ims benndenden vlJond waaronder ook Toek.oe
,De controleurB d'Eu a clbronner en j)Itch elBen wotrrTJthig Lamng8J VAn daar te verdrlJ¥cnencunewoon-1 .den uagenoodIgd de k:~lonntB me de nuodi.se gi~ee-l
J'plaatsen en voorraadscburen t.J verblande~, zuBen
,te vergezellen J eo ratsenoemde dIe van den MlIJ oo~

.vrijdag den 7den deler twee kolon r,s Ult Kott."
,Radja marechereD. De eerete Iolonne besblo..t Ult
Bij de ' operatien ,an mijnen voorganger .w:ijlon Ge.twee kompBgni;;~ van bet ragt~rhal~. 3e bat'll1on,
.
P I in de VI en IV M lleklIDs van 30
,ecne koropagme 18 reeds te Hoeklt Se.oeu en eene
I
~"."e~".;b~;l~~r75 ~t en met 25 Januarij II., hadden de .korupagnic bari.aD (PumakaBSan) door do andere
U M
'
k'
. h
b 1 d ·
t erwiJ'l van de I /I zoo"\' eel mogelijk. gekompleteerd. onder komm.and~
---·-·ld-~'~-bA~:.lI.Z~foli· ~Jitew8~~n t)~t~-~·{e~·~e(1e1J" ·d.e ·overlge
.'6 middagB om 4 nor uit. Kotta l~adj" lan gs Pako.n

__

J1 "To,t

,geze11en.

bctref~."

ala "VoIgt·

.

I

post aan den Koerong Rabn, de IV Moekim. meer
volkomen tegen vijandelijke invallen te.. beyeUigen,
_
Dientengevolge gaf ik den 7den Jult] de navolgeode order uit.:
"Kotta Badjl, den 6den Jalij 1876,

_ Ee1,l rapport 'au den l.Iilit1ira~ teve.n. Ci.i.len
n.velbebber t. Atjeh omlrent de Ulhendtng van ko.
Jonnes ten cinde het gebergte in de l'~ , ':P VI MoekiwB vaD l'ij3nden to z.uivercD 1 Toekoe TJlhlk La~~gah
in zijne schuilplaats Lebne op te zoeken cn WIJd~r8
een POlt op te rigten aao de Koerong R.ba.luldt

n~:; :~re~e~~~~::' ;:r:!~g~e geo~:~:!~ :~:~

en

:~d:::r::"::;~r::":e:D.:e~:~~rpl:::aeonprr;~nde~a~ij:~~

burgerschMI,
dUB in negen jnar tijds, h.bb.n SO leerhogen d'plo:
ma'. verktegen,
CA. D.)

:::o:ee:t
bij de onl vijandige bevolking der IX MoekimB hadden gevoegJ . Wel werJen behalve in de re ede genoem·
de kampong8 hier en daar enkole VI Moekimme..
8angatroifeD! die niet ongeneigd waren, zich aan ODS
beetour te onderwerpen, doch .oolang hun boofden er
niet waren ~ koo men weinig op sulk eene onderwc-rping rekenen.
Nadat de agerende kolonnes de VI lIoekims verlaten hadden, om J e operatien kgen de IX Moekime

peloton ,vande 'e. kompa~e · .~,hetregt.s..hal~8e
I baiaWon en' &en : peletonY&ll . dl>1rb~der ...rate
kolonne onder ' kommaodovao' den kapiteli! derin.De · onder• . kompagni. gaat. over ,debergheIHog
fanterie . vatiRaaYnaK' Lambong en nam- lIldaYatel.welke tij gahe.l ••n vtianden zuivert,naar liamptSg'
ling ten ehide den rijBn<!die doOl' de tweede. kolonno
.ger w~arbeeD zich ookde baide. andero ·:'ompagniiio,
uitdell' kl,j·,f Yan., Goera londe ....ord~ 'opgejaagd, Oil
"na volbragte .t~ok" 'begeven . om geum",!lijk. :aldaar
te vaogen on lO ..eel 1n0g6ljjk Dlldt>e1 toe.: to brengen,
. "btt ~ak to -betrollken, ',
'.'
"
Na dllllr eetiigentijdverbleven . te.Un iD!'i'orde de.e
.De .kolonne Di.penbeiw fukt - de~ 9100 'doorde
kompagnie de w~8telijk&berghening..... en.oeg<l.e .ieb
.Hoof .an Hlangkalo; mogt men' ev.nwel een weg
ten 12'/. uurte: Lampoe-oek bij . de tlte8 .overige
.vinden 'die in west.lijke rigtiag,loopt, dao · kao dO'e
kompagni~n der eerate kolonoe,
.... . .
. - '
• wordeo gevolgd dB.. ook hot gebeole torreiD we.tDeze waren ,om6uut" . 's·morgel1s·-t'Bn Boekit-Beboen,
.w""rt. _van de kloQf gelegon van vijanden IDQBt ge·
afgemarcheerd
h!ldden' het terrein in ' weatelijke
.ouiverd "worden.
rigtingdoorzceht, doch geen . vijand gevonden,
• Den koloDne-kommandant is folkomen vrijleid
(Trwdt ....olgd.)
,van hnndelen gelateD, of hij zich eerst to ~amp; gger
.met 'de Bndere kolonos wi! vcreenigen, om' geZ3men·
.lijk te beraadslagell, of weI dot hij dadelijk in we8Beslulten On Benoemingen.
.telijke rigting wil opmarebcren: in dit 10.. lste gevr.1
. mod hiervin door hem kennie worden gegeven aan
~de andere kalon e , terwijl bii .. d!\n tef"e·n~ktc La;:Pd&g· .,etl~o:':d d!leaDn d~!n~'!:~te~~n (1l~~:Il~ij. hj!d~:~~or .:~ta~~e::::
.. ger kan fourageren. De ko}on!.Je Lubec
blij
en
zeD J, 1'.1\1. Willinck, laaht direkter.r ' Y$.D.bet nwiDe-etablisseWtDt
.9dco te Blangkala de andere kolonne inw.aehlen;
t. foeraoaja. verleoga voor de. tij~ ••• , .. moand ••
)mogt hij evenwol berigtkondtvangec..1 dba.~ deze 10 'i\;~CIVIE:L UEPAR~El\.t.ENr.l'.
,telijke rigting i. opgeru t an.a
'] zoo noo Ig
, bebulpzaam 1iiju in de!) opvoer 'BU '1\'r£'8 foor die
}~ervol .. uit Jijne betrekk~=:L:e:::: - ~en.1umec"er te KeJ.iri, A.
.r kolonnc.
d
J_ KluJ>1I.el. EenoJ, uit '. la.a b dienst, de Iderk bij den ·ontVauger
.Hot wordt verder aall dozen kolonne-Irommln ant
ae< i•.,. uitvoerre~ten eo aco;jd•• " I'.t.. i. II. J . C. Il, Eoch.u.
l overgelRoon of hij .Dog uonr·clfden dan weI den volzicr, EerV"ol. nit zijae betrekkiDg • .wegeDt Jiekte, 11, opzicner der
, gonden t.lag het w6Btelijko ge bergtl' ,..il ga~n zuiYoren.
e.erste kl1l9!1e bij bet ooscbweuD Cb_· J. Y. Sreet. Gil '!II landi, de
,OverigeD8 !tullen de kolonne·kQUlmalldauten ~eheel
rin:~::SLeec9te klerk bij let tlepartement un lioanci eb C, J. lei ·
.na.r om8tondigbe!1en handelen; de boofdz.ak '0 d.t
B.'<'~O'
.bet doel, bet ver<lrijven v~n den vij.ltd Ult dIe' ge'1'0'1,.,,,, un de op I, 'igt•• I•• dt;o" ....hool' (. Buit. .....g.A .
If beele streak to.t aan zoe toe, en het vernietigeo van
' t.!aS~iDk Gz.. durtoe guleld ter ~cbj~kjDg v.a deli Goo.,emeur.
,al wet hem toebeboort.) bereikt wordn: Let zat echGefltr3.31 \"aD. Nedttland sch·!ndie. Tof gri ttier bij du. omgundep
Iter A:!Dbeveling verdieneu tlat de kolonnes lra~L tt'u, ~ ~~~erv~:r :ee tr~:~:;lij~!~~!it ~!l i:e~~rl::j.:h_I:~leVri~;otj~~:,b~~}
.. indien bet mogelijk: iH .• eenig verband ,net elkamler
den landnad te Nga.wie (M:ldioen), de t:e:-ste klnk up bd uaiiteDt.
,tc ond~rhouden
. ~ ,uiJ.entje-bureau Ie J\ariug-A uju (lJa.!t:Jtn), ·f ennj griffin bi.j du
,Na volbragte taak or in gey"1 van l eer oDgunehg i hodraa<l aid", }'- .... G_ Aut.u;j".
.weder keereD de kolonnem gezamenlijk naar Kotta 1.
Door den Dird:teur nn !uiliitieis
"Radj.!l terug.
~
.~
OOEDG!.KEU8.D :
,Ue kookketels en ue yivree Voor de a 8dten wordell·
dat d('o r.Jeo LaDdrail te Fa.njoemn
• medegenom CD.
18 (, ,.·fSJ,AGiN :
, ABn elke kompagnie worden IG koelies toege8la8~. i dt::el:v:l~, a~~j bd\i;c;!;t~:~~ G~lb;t.it~~t~,ti~~~t.lIllileD br:lwur .1.'\
nB'oDeke1,n ~!~~:oul:g::~ter~e tt}k()i:::ep.~Dg~er~enV~~l~ h~~
t
"
'
o.
,
.
-iii
b ',
be
did
.overige lull en zij daal foubrageren , _tte 1_~:bteO of i lJit:i~ ~:~!~:~k"C.~,~~~;~~~~:;;tr:.'\i~;lij~ kI:;;&~ ~~ ';~d::li::
,Lampagger] 'iVaar bet hUll
at genull e IJ S \~o()r- I holoor ;aldaar.~
,komt_
~
Jat' door den LnndflHlll ~ $amaraJ1g
,Den 8~ten zal ill. mij te Pakan B.w.ak bevinden
19 Ol\TlU.GEli";
,bt .den uamiddag ow fau daar Da~r L.sW.l'sgger te
1';ervol, wegeD.i H rtr... k,..~h .bai.te~gtw~n !I Ubjtjlll .n t-g riffier~ b.Jif~a
.gaa!l en de dagen van den 9dea a lOden te ,-erbezw ar nn do bnlie, blJ dIe r.!gT.b~.D"t Mr . .1- J : de Ged=-_ •
J'blijven.
..
.
_.
l~ ~?"Otll~ :
•
,De 1e Luiteuan~ adjuda.nt ter B ee k. zal mlJ 'fer..
buItt'D.gewooll lill_h.!!tnut.gnliler. bUll en bel-war .. u~ dell IlDde
••erbrandon 00 .:al'lfD88l!en daaralle buwn en BC'>U.ren
en ·l'erdriJ ..... dan. vijlOnii: .
' . '.

8'/, ~ur aankwam en bet b,,-a~ n~bl] dle \'eret"rklDg
bet~u K.
.
. ,
. De 2. kompagme van het regt.rhslf 8e batalbon

dIe r eeds eemge dageu te voren nld l! ar WAe aange
kom en om eeDO opDBme in de IV ~foekim. te be·
aehermen voegde z.lcb blJ ,he koloDoe.
De t~eedc kolonue bes taand·.::; ui t . de ~e en ~e
kOmptlgu16 VBn bet regterbalf 3e batal110n 111fantar.ltl
ate~k reapectiye~ ijk 92 en 90 m~n eu een k ornpagn:e

BlLVOlI'lln D:

' -ot weJaD:l ran P~lldj:ua.n. (Ja.pan). de
1ap')'[1I.,

nUl!!

uj.:t.k!a. iu het T~entioCb:r,p
Tot in.1andgch offici.!t ,·an iustjtj)!" u;,et

J ocdo Dmljo,

E:~: ~~!;~~~::~m~: ~~!~~;::a~~:n~:~er:=~:i~ :~~~~lie:~:!:~~:;~J~:::::~L~~:~}:J::£~~::~ :~~F~ ::~u:~:~~~~~~:~:;::~o~::;.~!e£~t:~:~ ~ga:.JOro~e':n ·.;"~,:r'dOI~Jt'.r~fl·.ot:i'~A.Ji~ m~do'U.·,Jd~n_U·J.~ ,~I;:i fg·"~I:.~,t:~~tm ,~.t'"u~:IB~.J;·: ¢", '}~~. (;1~',:~,.:I~),~~;~n~,:.In;.I!o e~ .~.:g: .:

kampo"!!", Ook enkele hoofden, EOoal. die vaD Lamtengab en Lam·ar:e ke~9rden te~ug eD onderwierpen
zieb . .n one beotuur,
Beha,lve die goedgezinden berden ecbter ook enkele
kWDadwillie:en in die 8treek teru!!, welke zieh voor[lf'"
melijk in bet gebergte tUlichen - de IV . en VI Moe. !time ophielden,
.
Van tijd tot tijd kwamen .ij in de kampong •• welligt om te trachten enkele door ben achtergelaten
goederen wader ill hun bezit te krijgen, of kwamen
zij om vrucbten: le,oDamiddeien en materialeu te ba·
ton i., daeht de jonge man; en mijn volgende .tap 181
2ijo ean onderzoek in te atellen naal' bet karakter van
Gervoile ralgrave'. beoebuldiger,

xx,
IIUMPlfll.lt"r's

lJIE.RNTI"NIS.

lltbal giog r.gelregt naar de kamer fin b....r <chtzoodra Stepben Hurst :.. •• r verlaten b.d. Genoies
was nu opgeBtoAn cn Zit.t bij bet VDur in lijn mtuacer
kamer, bh:: ek me t r erwilderd voorkomou, gehuld in
een langeo dO[lkeren fiuweolcn kamerrok J en met 00gekamd baar, dot wanordelijk .op zyn voorhoo{J bing.
Bij zag op toen zijn Yl'onw de de Kamer binnentroJ,
eu stat · haar ziju band toe.
- Ik docht 'dat go uit waart, mijn Iieveling, .eida
bij.
- Neeo 1 Gervaise. ik beD lang to huia geweestJ
maar ....
- Ge bebt bezoek gehad, onderBtel ik?
- J8, &ntwoordde Ethal, met eenige aaHeliDgi Step.
hen Bunit i. bij mij geweeat.
- Dat is zonderling,
- Waarom. zODdcrline, 11e,e Gervois')?
- Wijl ik juiet oen der groom! heb uitgezouden,
om uw fader en mf_ 'VarboYi, te halen.
- Om mr. Warboys den ad.ocnat, te halen? )Iijn
he mel! wa~ hebt go met hem te doen, Gerveie8 ?
Lord Haughton ·zuehet,
~ Zoo. ik bet u . zeidc, mijo liel'e, zoudt go oDgelukkig &ijo : zeide bij. Ge zijt te goed .... 0 r UJVJ.Et,al - te goed on te .. boon! Geluk beeft zelden in
'Palgrave Cbase gewoond, mijD lieveliDg, en .00 het
t'lr in. kOUlt is bet . niet van langen · duur. Ik geloof
d:at dit ,ertloal..t ie, Rtbal, en aHes :wat er in vet'

bliJO:.

-

- Ge~folBe -: (j·cnoiee! .
. ..
"De hULYerende ~onge TroU.W Vlel op bur kmeen &In de

. zijda VaO baar e<btgenout.. Twijrel an neea bemlgtigden haar. ·
- Acb Genoi •• ! riop t.ij Im.rtelijk, Ik kan '\ ·Di.t

.lijke heUing "an het gebergto tusBehen do 1 V en VI
• MoekiIDs 'an 'ijanden gezuiverd.
.De andere kompagni. dier kolonDe Btelt zieh om
,{; Y. uur op bij Lamb)ng om den door de kolonne
" ! .I.'."'.?AT '-'.; +: '"' ,:, I::T,:,,:,f ,.:::. 0'.:' :::,::-~ : ~;;:;:.::;; .: :.:: , :- :'; :=.2..
,zooyeel mogeliJ.K: nadeel toe te brengen en zuhert
. dan teveno de bergheHingen, Na .• olbraeh te toak,
.voegt oien de.. kompagnie bij de beide aodere te
,Lampoe.oek, om aldaar gezamenlijk te bi\'akkeren.
, Van de kolonne Lube ok marl!lcberen 's mo rgelJs om
.6 uur twee kompllgnien door de kloof van 6oerp,

gelooven -

ik kaD 't niet gelooven! Z.g lIlij dat he t
niet \l"aar il!
_ Wat bedoelt ge, Etba!?
~ij ant.... oordde nem aaDvtlnkelijk niet, maar bleef
aaD zQn voeton geknieldt opziende naar zijn bleek,
bek.ommerd ge.:t.igt. Zij aaoscl:lOuwde hem en tag iete
me.r dau ligobamelijke wagkloo.heid of ligcbamelijke
pijn op deze dood.bleoke en onloteldQ gel",,!eLrekken.
Zij bad med elijden met hem met gebeel haar vrouwe·
lijls: hart, met ft.1 d~ kracht nm haar tuiv(!re · en edele
lie' , on ids in bur.. eterkt'r din bur wit, schecn '
haar .In te drijl.n Je diepte t. peilen de,.r gebeimo
gedachten die 1(,0 zorg\'uldig ,opr hoar f erborgen
,,·aren gebouden.
- Gervoi"", .eide iij mat .achte Btem opet..nde
eo teer langzaam 8prekende, Gervoise, ik heo verledeD
nacbt een akelige droom gobad, en de herioncring er
aan blijf. mij deD geheelen dag bij, Ik drOOllue dat
eeo man bij mij kWAm - eeo, man wien. gel""t ik
nooit noeger had gelioD J en die mij van u sprak.
Aeb, Genoile, bij ..ide mij dot ar ean vloek lag op
deD morgen van. on~e echtverbirltenis! en dllt de
8chadu1V dee doode tuBtchen ODe kWftm · om ODB te
itcheileo, terwijl wij gelullkig badden moeteu ~ijn en
innig yereenigd. Dat zeide bij mij. en toen voerde
hij mij uit dit huis in den donkeren nacbt· en geleid,
de lOy tot wij aan een ri . . ier 'an zwart troebel water
kwamen, en op den vlakkeo Oever ne'·ena dat troebel e
... at~r, lag het lijk 'ran oen vrouw - 'an een vel'"
,{ronken arm ellcnJig wezen, . GervIJiHo! 't Was de
TrOUW, die nw paard t.genhield op bet muktpiein
.an A..ondale op d u d.g voor on. bUlI'elijk,
G eryols8 Palgra,e kermde luid. en ,,·erborg tijn un.
geligt aan de oorst &ijosr Yrouw.
- Allea ia Jao wau, iluleterde J:e raUlpZo.1ige nOll . .
,oor &icll~ 'i; is slit's waarj en ulet.a blijft mij op aarda
meer o,er dAn bem te b:ek1ageQ en medelijden Ultt
bem te bebben.
J

J' , . . , , , , ,
"",

"

"

hpltelll d., lDf~Dterle ..Scbmulhng van Kotta .R.dj"
naar Oleb-l.b al"M-aar £:J ~en :; Hur_ ~nkw.am en t ct

"

•

..

,__•

~

,_

,_

_

J

kommaodo door den mapor der IDt.nt~rle Lubeck
werd overgenomen, D ..... op reryolgda .~ hareD weg
"'HUH' p"I:r.".... n~rJ .. k !1 1~~" . . ,.. t"~l HI/. '.!"" '-of. l-,; "' :::. '7:-:'
de nabijueiti der rereleritiog werd betrokken.
Den 8 Juli '.morgenB om 6 uur begaf'ich de rui· !itair• • n civiele be¥el;,ebbe~ ,'an Kotta-Radja oa..
Pakan-Badtik en Tan diiar III dell nalUldd<'tg naa.r
LBmpuggerJ ten einde de operatien te leiden.
Om 5 1l.! uur 'ISmorgenB \'au die·n d3.g rukte een
Eth.l zit in hare kamer_ - Zij weeut en bidt roor
haaf eebtgenoot. ~ij tracbt te denken _o.n .ijn Bchuld,
;naar zij kan ni et
Hare liefde piaataL ~ielt tU~lJeben
.ijn beeldt<>nie en de miedaad welke zij geloofd" d~t
hij begaan bad. - Zij kni.lt neder Y<Lr de bid h.nk
in hare kamer eo blijft zoo Eggen tot bd; lage zonlic ht in het west-en rood op haar veoeter gl\Jeide, cn
-bet elkeo bellcbot mi! t een 1 urper~n glans l\\'''t tuog
Toen rig tte zij zi c b 'iV~.rktlligdijk. op, eloeg e-en sliwal
om, en giog langulm den ij~eren ~ra'p af en d~· ~:,s
nver het &ach'te g raeperkJ dat zich tnl!i!i!ben· de hlv8m·
beddeu alingerde, tot zij Mil dt\ lretleu van den 6 t~i
len oorer del' rh·jer kwam. Z~ dlUilde rowe treden
8.t~ waarlange de eerste vrouw 'ran Genoiac Palg ra\'e
baar d""d WI. I. gemoet geg.aD 0 1' den blee ken
dUlsteren avorid voor haren t~ ouwdag ,
De j onge gravin wist zee .. weinig wiens ,·j}(Il8tappen
bat pad hadden betreden, <!at ~ij nu \'olgde. \!Iij .t.·g
de ruwe bemOite treden af en ging o yer een kluine

laudeiijke brug, die boven deu w.t~ .. , ! hiDg. Zij
ging werktnigelijk t naauweJijks wetenue- w!ultbeen l.ij
gilig.~ ToorLwl1n,] ulu nde in dl) allo~ t.ige ru~teloo8he iu
~·lion lta9r harlzeer.
.H.af geelt was vol nn . doze akelige gedacLten
t\)en ~ij met langumell tred VOOf'RSarts schreed tuswhen de pijnboomen door een da.mpkring, d ie be.
J."\l"angerd w-8e ulet Daar wierook. geHjkende. wei"ri{'kcn,
de geuren. Zij ging voorwaarh, gehuld in hallr ·yert.wijf~liDg. ge1ijk. elrutpw!lodelaare die blindetings been·
en wed~rgaan in ee.n pijnlijlren droom. toen tll ah:h
~iI1di}lijk cigt bij he€; vetli ch t~ nmsterraam befQnd
van hE't jagthuilje. dat door :\fa!gery Mihmod en hur
J

loon bewoond werd.
Geon letter yao den naam 'an dU ::' D man wu fin
de "alsl. " oe lippeo vau G~rvoise PAlgrD."\"e!8 bew!mldi~er ge,l~id. H err fan Volterehllker k~tlde het gebeim
J.:or .n1leduJ Tan den armen ~.o, maar dat geheim.
·hem nutteloOB. ten&ij bij e r geb!oik 'I.U kOl m&

;&8

kentogen den rijken mao,
Rtb.1 wilt Diite ' 'an Humphl't'.' Mllw<'Od, daD dat

13ES1'UUR OVER VREE.llDFJ OOSTERLINGBN
EENo'''o ,

Tot ht"!ofJ . h:r ar:l.uif:l"cu t~ Suer..~ja. ~ecu ..!.bc.uHa.
1:!oeh:>aiu:, [abrid'lut tn hl Dadaa.r

;aldaar.

hill.

4'1{~1

Vepartelnont van Oorlog,
Ftli hn:ej3iiJor "rc rlor' .Ilurr-.."t:1erI.rnd, W;!gellS . :!-:ektt, u.n lin. h ·

~!~~~tl..ll~;/(" w:~~~:ri:ie~~;. !:I~Il~~~e~~ste~~nlU~~;!:'~erft~~~-!a~::r~
hij eell schoon j"I)gman WIL8 met net: gel.at ·van een
G ipsy! f n dat hij bereiJ W&8 door fuur en watec te
gl\an ten dienste Tan t~n zoogbroeder~ r:.t waa voldoende om. de bendnnende JODge v.rOUW" welwiUend jegem
dt:n yoormaligen welddief tc et-e mmen.
Er wu geen h6k ,'oor bet j:1glhailfjej het ~ebet.er
rum kwam uit Of' een IIDlalle alrook g ra8, dat de

dreef belooulde en de helft .. n dat rUm met Gcbt·
.kantige ruiten inge.zet., stood ·d len avond open.
Bet: lich t in -de woning WaH bet lic3.t fan eeD. ~ u· ur.
en voor d.t 'fOUl' waren tWee S~3lalteD. - Een · tk~r
geetalten was een ololde Ui>UW, in e~n armatoel BitteD '
de, digt bij bet VUUj de andere ..as ~n .m an - tien
man met een bruin gelaat" I!Ichitteren:d , . .fie oogen
en ferward ·rafe.nzwart hear - eeD w~ die half
lig ~ endJ
b&J{ zitte.ad met bet gelaat ba"r het ' .uur
gdkeerd zijn hoofJ op de k&j~e,c der nouw liet ruaten ,
Eell r;eker iDstinkt, .iets aterker dan ba,ar zwuko
... iI, <oerde };tbal nB" 'bet open ,eDlter, 'U. mogelijk
dat een rilling \"8,n ang-= t veroornak.t door de geD J

aA3mheid ,an de piliata het Ilrarte denaeubO@cbje en
de uoukere lucht, blat b~(u~gti1;d. bad. Lmgzaam
andere zij het fenBter me~ ligte Bchredeu, die on boer·
!tau waren op bet r..achte .graB; r.ij beg.f Itch naar bet
,·enster met- bet ,oornemen. om ~_rge,..: ~ilwood. en
I!8.flr Boon te aprek.en .
J

D. jonge "onw haakte nil naar den klank eouer
nwn8Cbe1 ij~c atem ·om de akeligt' !tiite harer wanboop
te breken. Zij stond ter lijJe van .het kl~jne fenater,
t.u.,n .!.y onuulJe do<'r he:t tl(lJren nlJemen vln den

n~8m

burl!. eehtgeuoota ~ij Mtond IJI~:·.ate oeD. oogen·
blik .til ollder den "" ... Ien iou.uk .an , erwondering.
in die tueecbeopooe; hoe ~ort aij was, bo&rde
. ij ier.. dat ha,t op da Vlek root.ofleld .." aloof .ij er
~a.r

ot' vaatgdbouden we,d door oeo
,

ijl ~l'@n haDd.

(Turd ,,,,,,oig<l.)

, . ·.· . pp.pg.'.
g'l" .SChOll.·
"'.n d&w&tbO.. ekeJl.·encli.·eln.bte.nk
' ..V.q.·..da.
...tli~. ctenpanllJf.iQ:iIlI~lI!Dii
Yp
.... . . Onnt.·:tfi1otBo
'
ojjlle
8 . Blm
makendillg
op in.
dehonden
verkregenreghenvlUl-n'eemdelingen
_ ...•. rente
sdlialtcll&nillfoi
~.••

~elk

E", twoqjarig udof·.tw.od.
DWlIuropa,wogo",
zi.kIe.."
~sm.ndhol~det
kll\l"J,Lob01"
en C.

°.°8.... OV
. ...W· .deVe.rk.ooPBter;.
..·.eelleeh!gtI.
.nt.8. . h.'OU.<lin
..
w&lk
een
...ngeborenbe,vAlligheitl;
de .rolidedj)ek,al.
.,;Millt
rokrondom het liohaam geslagen, 'het groeJielijfje, ae
.. '
. '.
. I't Z' U. mililoir' <Ii ~. ..,volb,. to.·
gele .jerp ,vanden. Bchonderoverde borsllneerhangen,
dOl):".' ... ' ·uitgezooht b.ont
hetdonkerege.ioht.
tori. W.AJ(roijlll~l. Uil Zr.• ~•• ' mllitair. dI...I, d. om",.r VI'. Je niet,. paaaen goed bIJ de krlillende haron; deoe Ag<:!,ondhold!dor .lwll<l<!.
F.il. J,lie er. .
.
frikaansohe Kanephoren. sij'lbebangen ..met allerlei'
Depa.~Dlen1; der. Mario.6
. sieraden, gouden. eD . silveren ringen in<\e o9ren, naal·
">!TSLAe.,.,
.', .
den in bet haar, nogen VdO hetzelfde met:!>I. san elEerv.'. uil·,I ••d,d ...t wegeOl.lig<cbamolijke oogeochikthoid.
ken vinger, om den arm boven en beoeden den elle,
met ~ehond' :'*0 regt' op POl1tiOC~t 'd,!, tweod.e: bau-smi4 ~ithet mabo~gJ eveneeDII 0:11' den "enk_ol en Ban aIken t~en, Nog
ri ...elablil.m••t to Soor,hj. '" 1I0000wijk.
meer dan van de vro_en,. valt de vorstelijke houding
.B""O""""
.
der manneD - kaffers en lwelies - in 't oog; meli
Tot 8cb6epsteekl'nAar bij het .m~rine.etabti~ent te Soetaba.Ja, J.
onnavolgbare gratie, met eene w8ardigbeid, die hem
~~J N:~~:::~~~~~i~~r ~:c~~~~~~g v:~n'h~~n t~d:~;;,r~:;~;ne~:~ een koning
benijden, gaat hij Yoorbij, den stok in
K.
M B;
•

.liTI""""
di.~~~;:~ b';;:J ~. ~g~';pp.n.I."..,": k:;rtoi.
~l>tue

~(le.

l1t8.

zooalahetregt<m bel:aliQg< VAn eenwiaael he erbm-'
. gen· o~ . denverv.ldBg ",;,.' ~nlpraUg....en opeen ,I
vorderingtot .ebadevergoeding." .Dit
neomt
d~.aan, dat .elf's d3 Staat'geen betallllg l1lag wetger.en of
ni\.teUsn, .als daardoor in .trijd wordt gebandeld m.t de
rspn, .door ~reemdelingen. uit .I""den; met welke eeu
traktaat is. geslOheD, YOlgen.·. de. weliboeken Ver.
k;egen: Vele achuldei••her8VIUl d!ln Staat (op'eendag
met wmderdan42) Iteldenn~ vorderlDgent gen de Bchat13
kl.t en hegen de Daira in, 01' last der<Uagering
ver.
klaardell toen de egyptiseha Ildvokaten voor het bof, .dat
zY·weigerden tepleiten in 'eeniggeding.waarbij hetregt
v~n den ,Io.uverein' werd in twijfel getrokkeu om wetten

oo~~ mis~_t

arres~

ZIJU

d: =~.i:t~~f~tg~~;e!~:m'.':~d~:.~ld!;j~'~~;~i~~~~~~:n:~';. ook
!:p~~~:~le~r~:"g~: :I~~~e~a~:!elto~au.:::h;:~~~~:~ ~a.~:~a~e'~e:::e~~fn~a::,. b:~:nf~/a:e~rin:!::~p::
hun ~icfh~bbt.lrij
sDuif, -die
in dO~"RjL'B bij
voar \ ig bijzonder
dat
ander

eertte kJasse van de.~ 'KoDinklij~e N~der!and8ch~ marine, M. A.
Rusvetdt. tha~ met ,de WfI,arneollng dlor be~rekklDg ,~elast.

SAMARAI:<G.
Aangekomsn Mhepen.
N. t scbr. Gooo Adin, ge •.. Idris bin Abdul Hokin
Tan Indramejo •.
Eng. ot.Pen8ng, gez.·c Hedleij van Singapore.
Cbin. wongbng Gin Heij Lia, ge. - Sa Bon LOll
TAD Bali.

N.

Ve.rtrokken BehepeD.

1. bark' lng Ro. g••. Tjioe Pong naar'Taga!.

~am;".:~A~;~. r,"I".all

naBr Tagal

Aangekomen scbepen.
Eog... br. Star, Ilateman, Premantle.

.

bark J.J&ughiog -W nve~ ~bawt Sam~r..ng4
Ned. • Mabel, vaD Nooijen, Oocos eJI.

I

Z. M. ot. HydrograBf. J. Brauw. llilliton.
Vertrokken ."bepen.
Ned. Hehip Luit. Gen. ,,'all Swieten, van l\foeat.oelen. Panaroeken,
.Duila. b..k Gu.tav, Nabao. 'i'8ga!.
Fr.
,
I~eonie, ;Ric bard.
Eng. oori:. Bt. Dwarf, DowB"n, 'van do We.t,
H Btl
.BaDea Craeg, Sing-apore.
No' I."
Billiton, Mezel7'-Bi1liton.
Am. scbuener John st. Garnewell, Be-try>

~:;fdeJ

ze

e

Sarna·

v. ~cbanbYJ PrQbolingo.

Huss. bark
N.- I . "

SindoroJ Diepenbroek, Sa-ruarang_

Ned."

Mins, Burg, Nederland.

door

een

of

dan verving door aen bijzonder mooi bloeiende oleander.

j -

DJch niet meer ovar onl verblijf t. Durban; wij
moetell naar Pretoria en - eindelijk is Field Bnd
N~pbew zijoe beloften nageiomen en zullen mo!"gen
de - oFsenwagena voor de deur staan.
Nu we zekerheid hebben omtrent den tijd vsn on.
v-ertrek, is er nog veel in ordd te brengen en te be·
redderen. voornamelijk een. groot belangrijk punt, de
inkoop 10. van bu'.boudelijke zaken .nder~eg te go

reg-tbankeD, hoewel

onbevoe~d om te besliesen in

geachillen batrefiende den eigendom van den St.at
of om de bedoeling te verklBren of de uitvoering ta

bruiken en 2Q. v:.n eetwRren. Uit bel gezelscbap ward

2!Jchorsen van een admini.tratieven waatregei, zijn ef'htcr

~;g~~rr~g::~r,

~f:lij~p :;':~r:~~n ::gte:es!~~envre:~'::elin~:~·U~:;.

eene cGmmi •• ie gakozen van rier leden. en haBr werd

bevoegd ow. in d. gevallen voorzien in het 1 ur-

de oploBBing van dit moeielijkvra.gstuk,

Het is wBllrlijk goene makkelijke taak, die de eomluissis 01' zich gOODmen heeft. Onbekend met de vQor~
waarden eener lundleis, kQU lij niet weten wat noodig,
wat mindel' noodig was. De ruime 80rteering in de
talrijke en goede winkels van Durban maakte de ke ....
der to nemen voorw:,erpen Dog moeielijker. Nueveel
proviaud is ar weI noodig voor een gezelechap van
21 groote en kleine menscheu1 voor winsteDa vier
wet en - - men zei, we wochten van geluk apreken,
alII wij DB 4r weken de plae.ts ODzer bestemming v66r
ons- zagen 1i:gen - genoegelijk vooruitziebt!
.Moedig sloeg de commissie de handen aa.n 't werkj
de vier leden kwam.n bij elk....r en overlegden wat
er van huishoudeli'ke za.ken, wat vaD eetwaren aaugeacbeft zau wOTd~n; rene lijst van beiden werJ op~
gemnakt, die immera later DOg k n worden aangevuld,
al8 het bleek dat men, iet8 over 't hoofd gezieu had.
Met groote par8sola gewapend) 8tapte d~arop het
viertal de dt!ur uit en den winkel binnen. Wat ie het

eenige 'd aad del' administratis mogten

ODS

dige .anb.,,·olev; dall vulgt .lletlei keuken· en huio-

UIT DE TRANSVAAlSCHE REPUBLlEK·
(VerroliJl

gereedachap.
Er werden gekochb
2 groote, 2 kleinere, stevige ijzeren pannen, 2 koe
kepannen, 1 gemeenechappelijke waterketel, want we
waren van plaIl, ODS groote gr!zelschap in tlifeeen te
Echeiden, om bet koken gemakkelijker te maken. Alles
moet van eene stof zijn, die't best de te wachten
Bchokken ~an v~rdr:agen- Op 't lijstje staat ,erde~: 24
gewone tlnnen drInkbekeu; 12 ~an verglaaad IJzer,
18 messeD. 2~ vorken, 2-::1 groote en even zoo· rei
kleine lE"pels, 2 trecht-erS J 2 BoeplepelB! 2 emmcrs, 2
theepotten en 2 koffiek-Imne,n. 'I: an ver~hlllende gr?otte,
a-Iantarens J kaarsell, 4 klelDe en *' groote bhkken

Allen beginnen op te Jevt'n; iedereen voelt zi~h
volkomen op zijne plaah, op zijn gemak, !flaar dJt3
gewJ.8rwording, dat gevoel gaat -niettemin met ee:..e
r;ekere onrllst gepaardj bet is nog niet de ruslplaatB,
het .tebuis II wa.arllaar wij hakl;'u; wij l';1.jD nog sl(lchts
op de helf/ \'au Ollzeo _weg,. wij 4he?beu het ein~e
nog niet bereikt Near dat e.lnde In t ver ver!chwt
\'erlaDgen -wij allen ten zee-rste; de eterkte Y8.U dat
verlangen wordt niet geringer door de aaDg"'.Damo,
tegcnwoordige omgeving. ledera dag C1ponthoud 18 een
dag later aan de plaats OL.zer beBtemming~ ia huiten..
dien uiterat bezwarend ,'our ODze beufiiI, want mrs.
Coward c, 8~ last zich goed b~Ult:u. E.lh.~u tin!; UJr
nieuw wordt de firIJUi .Field Bnd Nephew' beat~rmd
met HaDen betrl.':ffende oDt:e teisgelegenheld; en H:'de.
ren dag °bel~ oft zc op nieuw onl!! die te zullen versl,'h.a J.
fen tegen den vo1 gendell dag ..4_cm ons dan .~'ed~r
ielimr \e at~llen. Zoo gaB:'! 8 a. 10 dagen voorbIJ, dIe
zich door niets kenmerk-en dan dOQr kID t el~e _teleur·
stelling- klimmend ongeduld - (>n d,:,or de Vlermg van
Christmas, New Yeat'- en het fe-est ter eere van den
nieuw isan te leggen ,spoor~eg. One oDged_~ld zoeken
we door ochtendwlIuJelingen in_d ~ \-erru.~ehJk.~ ~mBire.
ken van DurBan to vertelten; en waarllJk; Z-lJ zlJn een
4

bezoek overwoard. Welken wag ga kiest, den landweg
of uen zeeweg_ v\'eral is de natuur even Beho n.
Neemt ga den -eersten, dan zij~ge na e~ne korle wan
deling te midden van bergen, waar t!e nalunr .met
kwistige hand _een sehaL van bloemcn beefll Ultg~
struoid' tuescaen het groen_ op de heuvela eteekt het
II'pitse dak van cene kieine villa of V-fl~ een ko.epel

'uit; van de hoogte heht ge een prachtlg vergezlchl;
uit het dal stijgen rOQJ~wolkjea op. Van, wan ko~en
"e ? - TU8Bchen de- struiken v~rbor.gan 1S ~ee_~ klelne
Kafferkraal, d. i. een Terzllmehng van .K..a.H:~wonIn
geD, uit riet en leeUl~ zand e.D oude lappen b~ eLkllar
gaboudon, erbormelijke scbullpl ••tsen lD .torm en
wind, akelige woningen ,'(~or me:nBc!:::.an. Door een gat,
dat de deur vervangt, krUi pen de havelooze manDeD
vrouwen in het bok, waar ze niet tel;'htop ~UDnen
stUD; de -l"ook van het vuut', dat aan den IDgang

en

brandt, olaat llaal' binDen en maakt de Iuoht nog be
nauwderj de ~rouwen zijn ~ezig met. 't bradt n van
visllchen, die in onmiddelliJke alu.lrakllDg met \U~~ en
aBch komeuj vuile kinderen loopen rond; ze gelIJken
meer op dieren dan 01-' wordende menachen. De X:llf
fere die dez~ kraal bewonen t hehooren tot de armoed1g-

ste 'onder liun yolk; sij zijn degenen,. die pakken dragen
""n' de Illlldingoplaato, Zouden die menBcben t""eden
en gelukkig zijnP Zouden ze geen h?Og~re behoef~en
18 met zoo germg
en wu in staat zij but! fen betere wQonplaats en
"-betere kleeding ts verschaffeIl; mo8.r ze vragen Diet

jas s"hoensmeer, w.t we I iet onderweg gebrUlkten,
3 b,llell touw en eenig..., .:waachto~stellen. ,V IJ vonden,

dat we de u.llernoodzake:IJkste dlDO'en recht knnp nu

bJ elk •• r I.Rdden voor de Bam va';,. 10 pond.terhng,
10 schlllmg, G penee of = 198 gulden, 30 cent; al

deze voor-werpen konden g{durende de geheele land
reis Yan dlenst z~n. Maar nn de eeLwarrln? WIJ

kwamcn mereen, <an de dageluk.cbe boboeften slechta
voor onger-eer 3 of 4 dagefl mee te nemen, zoo lang
de reia duurde Yan Durban n asr Petcrmarltsbul'g, en
ds.n te Petermar1tsburg provianu roor de geheele rets
op te doen.
v.Tunrmade zouden we 'tllllorgeDs ontbtjten? Wtlt
's mHldags eten? Brood zouden we meenemen \ooreerat, al werd bet ook oud en onsIDakehJk; verder had

wen onB Kaffermeel of meaheme~l sangeraden als een

goed en warm ontolJt. Nt' werd ous een zak vau dat
ruee! en Hm buwemeel opgesl8gen - mlBBchlen zou·
1
den we onderw-eg we ODa elgen .brood moet n bak·
ken - , \Ie d(\r eemg:3 ponden aUlker J koflie ell th~e;
rlJstt hammeD, erwten, aadappelen, Bpek, zout, eenlge
tlllS" beschmtJ kus, bhkJflS met Bardllle8, eell groote
voorraad gel'ondenleerda (Zwltsersche) melk, dIe d,e
verBche melk moe.t ¥ervangen, V.1e potJos Liebig s
.extract, bussen met vle .. sch, ol,le, aZl-jll - pontao Yoor
de dames bra.' d\" woor de heeren - eUJ last not least,
vischtuig,' w&arm~e de heeren zich reeds in hun verbeelding aBn den oe'yer van de een of andere rivier

zagen (de 0 senw..gen kampeerde v66r het water), d~n
eenen viech. \-6or den anderen nn ophslende - altiJd
in bun verb.elding - die don door de dameB gabra·
den zouden worden. Verder bid elk der heeren een
geweer, want men zou in de galeg:nheid zijn veel
wild La f ntmoeten en te f!cbieten - en zoo'n otukje
wi1dbra2d zou zeker _geene ollwelkome vu.riatie ziju
op het allc-daagsche thema -ran nardappeleD, B06p,
(~701 colgl)

vleeeell en rye..

kennenP Bet loon, sat ze verdielJen,

naar va.betering', in. welk opzicbt ook. D. kleederdracbtJ de zindelijkheid, de -l"ef\Vij~_e der Eurol'enn~D,
mel,; trie ze dagelijk8 v.erkeeren, Z-IJ _denken er nlet
aan iete daarvl!.n over te nemen, Welk een Bcberp~

vormen die beklagepowaardige,

b~krow.

pen" we-zens m~t- de grootache, ruime Datuur, dIe hen
otDringt
Wendt ge u af van dit tooneel, dat voar nieuwelingep ,".el smartrlijks heeft, en slaat ge den zeewcg
ill - da verhevenneid, de waardigbeid der Zee neemt
voor eenige qogenblikken bet benauwend ge¥oel w"g,
dat zich van u meester_ maakte: ge a8necLouwt weer
de IJCbakeeringen V8~ het water: van bet donkerate

blauw af tot aan bet beld.rate wit toe; ge .iet de
z.are gob-en aan bet strand naal" u toekom-en, zich
totver ophat strand ..agen en dan weer (erug vloei
en nieta d"" vlokkig Mhuim acltta.I.tend. 'I·n.schel:
het' gekloll! der gohen door klinkt het gejuich der

:!~::·e~~~e.e:':err~~ze~:: 8~rd:::;,v~l:n~aten

af
Van die oebtend .. andelingen keerllen we verfriM,ht

en -oPb8~ekt huis.a&rt~j maar ~e dag j~ lange~ war~;
en we %ljn g€d""ongen lD de grootete hltte Iuattg thu,s
te blijven, en bet ongoduld dat we bedwingen wilden
JtGmt weer bo,eil. Wij zoeken ~nzen troOlt bij de &1)8.01
nBS of ,pineapple., die a1anke Kaffermei.jeB in gl'O'.
~. m&lId'lP.te tOllI' MllfJiedeni .an de ..... glijdt OJ •

DE SlUITiNG DER EGYPTISCHE HOV£N
Het beBluit "au den heer mr. J. A. Haakman.
noeger - 'subst-ofIic-ier \'an juetitie te Haarlem, thana
Yoorzitter der gemengde regtbank te Alexanderie., dat
de reg-tbank geen proce~Ben meor Z81 behandelenJ
worJt door de Timet! opgehelderd. In Egypte zijn dereg ten van neemdelingen, bij de afschaffing der ~on
BU!ll-ire rp-gfbBtlken, onder bC6ch c rming gel3teld van

rogtbankc!), uit rcgtsgcleerdell vall verochillende nBWin .. meng •• teld. N u heeft drie maanden geleden
de egyptieehe Regering de bet-aling van aIle hare
$chulden en \O\'lli8els ilie in april eD m"3i vervallen J
drie maanden uitgesleld, tcgen ..-ergoediog 'tall 7 pet.
rente. De heer Carpi, bouder van een wiBse1, door den
IIdmir}.lst"aieur van bet bijzonder . .·er!Jlogen des khedi
n:m (de z :.C'g~lla:l.ll-;de ,~DiliralJ) op den egyptlsohen
mlliish'r vall Finant:i;n gE"irokken. vervolgde dEl Rebe8Iu~t, '\\'aarbij dO) betalingen werd~n gaath-nst van
de Bchatkist1 llh~t Villi t(1C'}JR881ng is op de bij.l:Ondcre
.icbulden Tan den khedi\-°e en bovendien .. dat geen
beslui! geldig i., ..... rbij het wetboek werd g scbon.
dent Tolgena weHr de intero&tionale regtbank krachtena
.I.• traktaten reel moet sprehn. n. regtbllllk van
ee...ten aaLleg stelde echter de .Regering in het. ge
I1jk; maar in hooger beroap werd bet vonni. verni.,
tigd. op groud dat, ~aUe .taatabasluihen, die 0&11

VENDUTIE•

~

~
Op W oeilsdag, den 6en dezet',

kist zich aanmelden en hoar verruilen tegen de offi~
dele waarde; welke zij vertagenw~ordigt.

__ ~:d::.~~.~g~n~;~~~ i.:~~ig~_,of!:~~'2_~!!",z.u~k
~ultan ":"" zeer taneden en, ~le t<!vredenheld ultte
ny In ZlJU b vd 1 om dIan OftiC16T eene snm_fdoos van
franca: te ~6\"cn. Dat was eene aardlge beloo
lllng en lk was bIJzond~~ in. mijll schlk Abdul MedJld
ghwhchte vriendehJk blJ m1Jn Tertrek en lk keerde

1140.000

nsar be. kamp terug_
Eenige dagen later vroeg Illlj Omer-Pacha of lk

.

mu n

sllulf~oo. had ,gekregen. lk antwi)ordde toestemm-nd
en zeld-e, dat 11[ er zeer tevreden mede W8S4 • GIJ

hebt baar zeker dadehJk mgewHtseld? vroe,; OmerPdocha . . Neen, lk bewaar ze m~n leyen lang ale
suuvenir &an den sultan." - ,'re drommel, ZlJt g.3
zoo rlJkr - 1llk ben nlet rlJk/' ant-w-oor~de .lk, ~.aat
Debt o~Jnegen honderd francs zolian mIJ me~ rgker
maken. lk baalde toen de enu.lfdoos Ult- m1Jn zak,

die mlJ waB toegekend en d!~ d?Ol achtervolgend6

rermmderlDgen 1n waarde, 'foor hIJ Ult de hand van
d~n Hultan tot den beglftlgdd kwa.m, eel! groat deel
van haar goud, ha~e edalgcsteenten e~ hare w~rde
achtergelaten had In de han~en d.er mInIsters, ViZIers
en lhreeteuri! der mnnt ~"'O(1At :O: 1~ v!'\n ...to DOC) f!'l'tl'l(,-'t
to~ Bcnt hondera was gedaald. DIe snulfa.ooll gebru~k
ik thans am er p~BtzegeIs.m to bewaren. Omer~PAcb~

ghmlachte tceurtg, en za.,de, het hoofd sebuddende.

• ~ent ~an wanneer SDu.udoozen van 40,000 francs
nlet meer tot 800 francs waarde gebracht wo:rden,
zaI 1'urkij,e geted en een groote mogendheid ~orden.n
Deze geschiedenie moot volkomen waar ZIJll.

l'ELECRAM EN.
Batavia dd. heden.

BENOEMINGEN, ENZ·
VERLEEND een tweejarig verlof naar Nederland
aall de komwi.zen Sweerts de Larld... Wijborgh en
Lammera-.
ON115LAGEN de onh"anger dar ~in- en uitvoerrech~
ten van Wijk.
BENOE)!D, tot ... iBtenl·resident van 'l'jil.tjap yan
Vlt:'uten; ~t v-oorzitt-er vall den Iandraad. te P8Boeroe~
an en B~ngil Lowe, t. Mrlang Wijbrandi, t. Sidho·
Ardio vaD Goens.
l'~t tweeden kommies ~ij '8 laude kaD te 8ooru.ba;~a
van D.91en; tot transiateur yoor de j1'.. :· :UHwhe taal
te Soerak-arta Moody.

SOESMAN en Co.

Rout Veudutie.
Op Donderdag den 7e dezer,
sullen SOESM.AN en Co. achter de Gou,·ernemenl.
8cholen yerkoopcn: Eene groote "partij

Gezaagdhout.

wBarondal' Planken, Balken, Ribben en Schoolplankeu
in gewilde dimentien.
1490

SOESMAN ell Co.

Opcllbare \f erkoop !

OIl lJonderdag, den 5 October 1876,

ment.kas, Het gelu'r frof me, m.ot myn regement het

des voormiddage ten 10 ure,
Eal door de Weeskamer, als hypotbeekhoudster~ kra.r.h ...
tens oIiherroepelijke volmagt, in hur Vendulocaal worden verkocht:
t h t d
ta d
1
-1
Hu~ar:~) ~t-e::e:
Bugebouwen lllet pannen gedekt, gelegen benoordau
on buiten deze stBd Ran de Oostzijde ,'an den weg
naar het 'zeestraod wijk It. A. no. 89 toebebooreude
aan den heer W.
-VOGELZANG. 1
Satna.rang:
N alUen!! de Kamer voornd:
den 5 September 1876.
De Secretaris

EEN ERF,;ll:nke:
F.

I
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R DE LANNOy.

1l1\~~IIUnl1r
I! I: T 111\1 fillOIJ f. I',.
'Ioorhanden lueUWe Romans;
un"

De Molena-ere_
D

HuwaIi'ken onder en zander
J
7
Alderwerelt. De onder an ,af . tweede kelZemk met kaarten gen ~chet-

d'k:.,et~an

r

e
het 2 dl
U1
1 r. _
In fie:~ lenten'ver aard novellen door Melah'"'
¥an Java.
g
,
• 6.oj .,

tB

Schet6en tilt het krr smansleven 2 dIll... 6._
b
D hI
kJg
,
_
C ~ug b~. Te
oem In nop.
I
:.0 lms. ~ll':ri 2 dl
~ 6'=
Cre~er. D~r!l ~elmon~ 2 dIn
: 3:~
Eotvmr. De kartuizer.
'
, 10.Gabor.sn. De strn om den haler 2 dIn.
~ 9.Hacklsnder Het K~mB-teeken, 2 dIn.
• 10Havard. verleden en heden.
, {) _
Kener. Een zomer m het llOOl'Jen, 2 dln.
.. S.KOlll ert Ult het leven del;" Duit8cbe Joden. , 4:Muller Jan }'aessen, 2 din
~ 2~
I.NICOIOJ.: Een kerstweek ill de paatnrle te NOG
debode
• n.Nreyelt. j.:'ra menten
, ".~
Quan er. Ee~ plee ooon, 2 dIn.
• 8.Read!. Rool3 en di~tel> 2 din.
I1
9.1233
AmIcI8.

De Romans van Wilsen)
N ... Enropo 2dI.
Elk lijn deel

l 8.• 6 .-

Door vour en water

,

5.~

vi! d. Koningin v.n bot Oo.ten 2d!.
• S.D. Dilivel op J.'a
• 6._
Njonja Koo en tante Leen
, 5.(2166)
G. O. '1'. VAN DORY on 00.

Kinder-verwdoozen.
Ontvar:rren eell factuur Verw-dlJoz:tln 'foor k-inderen,
lJlet onB~h8delijke Nerw, Por(lelein~n Vr6w~potje81
o-eklellrJ. kriit e-n P"'llsaeJeIl_
"
• ii f 4.-' f 6 en flO.
(aTO)
G. C. T. V AN DORP eu Co.

ltIerkinkt.
Ilaald~ndoosjesf
met
..
OlD gebroken gl... werk t.. tiJmen,
( E 2 4 ) G . C. T. VAN DORP en Co,

\or ergulde

volledig stel enge1Bche na~lUaaldeD.

Conguline.

J

~:~;t~l~U b{c?r~eDD~0~:e:C c:~~tl bO~~e:~~e~e~:~lt:~

p'ill
"I'DEN
,
•
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Wll9.

eerat Bucharest binnen te rullen. Die_ oJ;;truiming
der vorstendommen was een gewigtig fsit en Orner
Pacha begreep, dat het 8trekken kon om mij eene
onderecheiding te bezorgen. Bij zond mij _doarom zel·
ven naar Konstantinopel om d':) gebeur~enis mede te
deelen aan den sultan, wien zij hooget aangenaam
moest zijn.
,_. Dat ~erigt is een m~oije I'n~ifdpos wAar~H, zei~e
hIJ. ,I8; WHit toen ~og . tnet, - dat de belooDl~gen In
geld gegeven werden III den v~I'm fan enuIfdoozen.
~r zijn drie Qoorten van snuifdoozen: ysn. de eerete.
de tw~ede en de derde. kla!se, van versch!.llende WaftX-.
de. ~let zulk eene snUlfdoos kan men blJ de 8cbat-

I

Vendutie, Op Woensdag 6 dezer,
van SYDNEY-PAAUDEN, Koopmans. en bijge ..
brachte Goederen.
, .____
H94
en __
Co.
~ ___ ~._'_. _ _SOESMAN
_ ._.___ ~

llfet Commissien b~laeten zich

J

bakken. (dien.tdoende aJ. sohotel_), cen .tel melkkan_
nen, bestaaude uit 3 van vers:!hillende hoogte. 2 ijze.

~~!'a;~ie~~;~:,::, 2,:.:.:,~~~~~~!t'~~e~~~~r!.".:':.:~_g~~~te

OIl Woensdag 6dezer,

zwlen wij 01' Vendntie verkoopen:
• no. 867/868. 2 kisten a 50 stnks
Mb.M •
Madapollamsl4/4
no. 907/941. 41
idem.
I 6/4
WJM no. ]/4. 14 kistan Marmerell Tafelbladen.
seebescbadigd, ex-Mer.pi.
Voorts: . C&A. no. 1/8 8 kisten illholldenda80
paren Spiegele van verschillende ofmetingan met verguide lyatan, .... ngebracht per ,. Samarang.•
14.95
SOESMAl'!' en Co.
GSC

welke op de 18at.ta Vendutie opgahollden. voo. Bata.
via bestemd, door om.tandigbadan niet konden WOi'den overgabrBcht. zullen thane .t. lou t p r i x Worden verkocb t

doo •.
'llwee ell ~iwiutig jaar geleden J bij het uitbreken
vau den oOl:lterschen oorlog bad ik dit:!'Dst gonomen
bij het tnrkl:1ch~ leger. Ik was aojuda.nt geworden bij
Ollier P&cha ~ een goed veldheer en een goed menscll
tevens. die maar ~~o gebrek had, een vrij ODfJcbuldig
gebrek intuacheD J om altijd .van zich zehen t6 spreken

I

ADV:ERTENTIJ'!:N.

10 Sgdney-Paarden,

He! land tier snuifdoozen.
Dege naam werd un Turkije gege'lsn door een
vriend van den Kroniekachrijver der Io.depen dance.
Toen dezen nHr de beteekenis van dien Daam werd
gevrBagd, Dam bij Y8n zijn Bchrijftafel een zUver verguide snuifdo{la op, waarop eonige turkache letters
waren gegraveerd. Dit zija de naamletters van 8ultan
Abdul l\-J edjid, zeide hij, ziehier d~ gesebiedenia der

T

, •.•.•

zijn gemaakt.

~:~,t
::~~~r;::~~!?eenB~;:r~ij::
:!:~~ti~;tt:~ e,~ f:: I :~: 'd~~;:r ~:;!!:~dt"o~g:~~~~
;::n :::dr~;~ch~::
eischte model,
door eene belangatellende deekuu- I ik ni..:t rijk
Die Baldy werd geatort in de rege~

Yertrokken passagier84

Per Milia, G. W, Stam.

tege,, " ~dling

belallg

noodzakelijken maatregel V&n wetge\'ing mogt zijn
gekwotat." H.et bof atelde tegenover dis beroep op de
80uvereifriteitSregten van den khedive eenig~ artikelen
van I-let wetboek door Egypts.zelf &.an de mogendhed_n voorg.steld Die a.tik.len luiden aldu" • Art.
10. De Regering, de administrative m.gten. de
Dair .• 's van den khedive en de leden van zijn getin
zijn &au de regtspraak van daze re~tbanken onder _;
worpen in gedingen mat vraemdelingen. Art. 11 Deza

zich drageo en in de gaten bunner ooren 'berge.!l. Ook

Sam, OliO kllechtja, droa~ zulk een doooje, dat hij nu an

SCHUPS-BRRICUTRN.

Ned.3maeter

'foor

J

".

.on VIIneenige pero..len in ••ndorIOOll1en ''I'IIn het
l ven4/lbntilor .!hier dool'Mr•. Vot\heen _.liMfiwer'
ken. op' PImgaPOD voorrekening !an en <4!0r . P. Built.
. Zaterdag ,9. Seplember.Execntie hen. hlllle Yanden
cbine•• TaIiB"an Sioe .in de G6l1g Reasen door den
deurwaarder VAn der WaallVlln 108.e goederen.
•

Aangeslagen VendutieD.

Toove,-doo=ell.9
af

WoensdAg 6 S::? rtember. Van onui.tgelcete p8~dgOE.

deren te Krang.n .door den pand~ouder Koh}ng Tjo&ll
au, Toor rekening en ten, buize ',an J. F. Iheche.r op
bet Ze~5tran« door A. Meijer . eo fan pas aangebrachte Sidne\- paarlir)u Be.hur het, tokogebouw ya~! ell door
S-&catnau' eu Co. en daarna tokogoederen .

Dondordag 7 ~eptember. V"" onuitgeioote l,andgoodMen Ie' Gang .Be6I!~n door den .pandho~der reh
Bik Sioe eli V<>Or rekenmg en ten bll1lle van '.on heer
Steenbe1gen op betZoesf;nmd door A. Meijer en ran
hout".rken achter ds Gou"ernemenll! scholen {OOI'
rebBing VAB 8B door Breevoo~,

803

4T~1

f 5.- en f 15.G. C. T. VAN DORPeu Co.

fiT DE }lABRIEK VA.;.',

"6nig eo Ebbardlle Hannover,
Prachtig:
R..keniD(:· Oonnn!· I P:; P I B R
V ••kvop- rok.nmg· I
(208)
G. C. T. V AN DOlU'

ell

C-J •.

, a., D,j~,\lAr.t ~NGEL. Arls.."

.

:.

_• .".b,.ee
..·.,f t .si,Chte.. , 8.,.anm.
· ..AII' ,8.8",m',ti., gd,.,. iII.
. IIIlt
.huia
...,
' . . · noeg~r.
bewoond ,.door
Dr.ARN'l'ZB
NIU8. " •.-:.....: :,.....
.
.
apr eek .nr ,e ni .
'sMorg:en. ,an Hot 8 ure. -,- Namid.dag·,an 4 tot 6 ure.
, .... .

'.

149~

. . ..

. DOOTOR ARNTZENIUS
. IS,VER HUI8D

naAr BODJONG, Daa, bet hui. laatst· bewoond .door
d.n Heer tI:rOLL vlak. naa.t b.t H~tel du PaVIlion.

..

BRIEVEN en BOODSCHAPPEN:

Aan buill dee morgeDs ten 7 uur.
In d. Apotb.ek der HH. GOETHARD T en Co. en
WANNEE tot S uur en te 11 uur . in bet Stadeverband.

SPREEKUU R:
Aan bui. de. middag•. te 4 uur.
liefst
morg.ne · y66r 7 I1ur.

t:74

o 0 g l ij d e r 8

~

Ie bekomen bij
Me. NEILL en Co.

BAZAR.

Roolutpek, Rolpen., KettiDgsaucije in .topS868Ch.n
Keltingsaoeij. in vaatj ••.
(1464)
B. KARTHAUS en Co.

BAZAR.
O... eroU •• on Braadpaollen geemailieerJ JG, 18. 20,
221 24, 26 duim.

I.h.eron potten vertinJ "oor Soep, Aardappelen etc.
t. kookou.
JJ,er v"rtinde Waterketele.
Blikk.n Koffijkanuen.
Petroleum Kookmachine lUet ronde pit, geelkoper ~et
ketol en melkpan .
P.troleum KookmQ"hine in Ther met bli.ken ketel
en ruelkpan.
.
Dito jn ij.er illet blikkell ket..,1 'en wel'pan.
Petroleum kannen blik.
Oelei vormen blik eu steengoed.
l': tenedragers wit porcelein.
Y·skannen in pleet e LI \'erla~ t.
W·88rlo{Jze porceleirle Borden,ovalea cb otela en groenten sche.len.

Piano Socl ••.
'faf.lme ••en in st. llen von BIRDER SOLINGEN.
Lepels en Vorkeu Berliju8t!u 7.il ver pl"itnll. lrwaliteit..
Koflijmolen..
.
Oi"drs Criat.alwerk waafanJer Tafd- en deaert Servler.en,
Karel!'eD,Oompotlee, Botervloolje, KaaeJek.els ell~ .• DZ.
Gia.zeo. in stell en un 6 dot. in Cristal, Mouaehn en
half Criotal.
1415
B. KARTHAUS & Co.

_ , uB.!'1.z_a..r~ U~,

' ..
.

.

'

bericht het publiek vau' . Samarang . d~t . hij beeft
.
• oplpakl 'en gea!alleerd.
.
.
(Kamer No; 1)

In het Hotel Pavilloe ll

Bijonterien
beataande ' nit
Compleete Parure.
Parures
Demi Parurea met Collie.l&
idem zonder Collier.
Diademen
Medaillon ...Broches
Broche. Medaillons
KrnisjeB
Oorbellen

Q)

00
,S

' N. · MASTlrODOMENICO

~-

Adres: Hotel Pavillon Kamer no· 1
Blijft slechts weioige dagen
.

N. Mastrodolnenico
heeft de eel' het publiek

ANDREAS en liE L\ CROIX le

ell

Par~ische

.
.· ;}~~t

,'. , ">.,,,••, ~..
GozagvoerJer. DE JONG,
vertnk.t tl.,n 7en uezer, des bl QrgenB 8 uur Daar- Ba·
A vjer Tjilatjap, PatJitan Pad aug. .a.Cunwk
Riouw, Sillgapore en Atjeh.
De Agenten,
149\1
M•. NEILL en Co.

Kinuer-Coetum es.

tavis,

Artike len,.

belast tieh

J

"",d/

Toko rrawang.
Steeds voorbaud en:
PUIK GEROOt::.l' SPEK, per pond.
1496
WRtG-Hl'.

NOA CH II, _

he bbend ~

Chnlp'll1 (rAI'''ar~.

QUIN A LARO CHE
SULFATE DE QUININE
ill f1ee.ch.n
ran lOlls.

1010

India Rubb er.

1237

.J:l':H. ,.. crtirek. nlU :fiata-vi a Z111

Septe mber a.

:-it'

de aan mijne afnemen bekende.
R.1NO T.AB.AK.

F. H. BOUMA..

.L1.I"ha'l' ,illo.t e••

'roil.tte. Ducb.se.
hladen .
1389

Wa.cbtafele met Marmer. n
SOESMAN en Co.

een Amerikaansche Bendie.~
(1368)

.

Z. M. KAAS in blaas,
SOESMAN en Co.

FIJNE GLAZEN

in r' }llen van 6 en 7 dozijo met en zonder karafi'en
ell VingergJazell, porc.leioen BetaenieaeD.
(1869)
SOESMAN' en Co.

Koperen en lJzcren Houlschl'Oeven

,an ver8chilleDde afmetingen.
Dr.adnagel. van II, tot ·5 inchea.
Koperen·, Hang., Kaot;., Kiot;. ell Ladeoloten, insle.k
eo opleg Dellraloten.
(laG6)
SOESMAN .n Co.

~ Vo.

UliLTZAKKEN

van Holl.odll<lhe, Fran.che, Engefsche eD Duitoche
proviaien alB:

Baluf;i(l.

I{LAl\lUOE~.

•

F'. H. BonIll a.

Macaro nic in kisljes

SOBSMAN en Co.

Vonr ··huisclijk gebrllik.

bij SOES: M:4.N & 00.

•••krijgbaw- Dud b6legoll priw. K".liteit Kdllj . ia
rakllon YlD 10 OD 25 katje..
1388

by

SOE9MAN &: Co.

BAZAR,
Bordeaux wijn diverse lWorten al, = Haat Vl8U:I. Medoe,
boones grave8~ Cotetl . ordinairee, Cotc.a Bourg, Baour
SiDejac. St. JulieD, fijDe Wijoen diverse

Cbampagne echle Moet eO CbandoD e"Boderer.
Wit: •• 0 r...,Je Purt de bek..d. 6jne. lOo,t.n.
Mad~.... V.rmouth- .11 di,., ... ande .. Drank.n.
Ap"IiDllf;'
r.
1416
B. KARTHAUS So· .CQ .

".t..

O. ROBINSON' '" C". LOllden :

lang 24 yoet bij 6 \'oet diame ter m£-t-O:.Ilo,,",y tubt! l!I,
CD%. gebeel-eomplo ot., than; ligge.u-

t. SawaraJlg.

(1328J

Te be ragen bij 'de A.genteD,
Me. ·NEILL " Co_

T1:'TI .K..O OP:
Een GaiJowaJ'- Stoomket~J,

Pickles, Sauces, Jams, Jellice, Herringe ala Sardine,
BacoD, Hamo, Soup, Plnmpudding.

(1411) .

~

8mu,a To",!!~ S~rabe.io .

Uit de fabriok ' ..udo Ueeron H.

hand.V"o~din gp o mpf

de

Fru~t8 au jus et :'L l'eau de \'ie, Sirop de gro88eiUefl,
rambol8eB. capilaireB~ rosee, Cerisee d'orgeat etc.

Sauerkohl, Carrott.en. griine )~rbsen in weiD, in wa8~
se~ uod geetobt. Cbampigu!)ne, Brechtsj)argal , HouiIloD,

4ft

Een nieu,v e Stooll.' lketel,

(479.1

Pate, Sardines sans arete, Olives au Bel, Oli f eB
fucit"8, Buile d'oli,e, Capen, etc.

.A.an&etriemeD,

Chubb's Hang- en KastsJo lcn.

R el .toom;;cbi p Y o 0 r .. a art s kom';anrlani
J . F . (iraadt van R ogge!! ",I dOT! J !len September e. k. van Bat.<l via. via Napels naar Xienwediep
verlrek kell.
:...... uiu:; 'ol unit. aaIlgt?Humen "o cn.~ bij:na. aile ha f e ll~
in E uropa, W,Ur roor direk!B cog nos,emen!en WOrden _al:;egeren.
Vaor vr:lch t ell passage gelieve lllen zich Ie \veo·
Ileo tot
De Agenteu,
1443
J DAENDELS en Go .

DIt

Soep, Ge,og.lto, Vle••ch, Rook- eD btoomzallU. Oseonhaas, Roohleeaeh en Sauc~. de Ilologn., A.epergee,
Groen ten ell geetoofde Vrucblen in heele en !lalve blikkeD, ell in fleaacbea. ged.oogde Vrucbtoll, Macaronie
VermieelIie en Soep6gureu, Koek, Suikerwerk ent. __

·Engelsche Geldtl'OlUlllels,
(1364)

l.IZEHEN LEDIKANTEN,

zijn -w-eder ruiIn voorzi en

Ceneiatwufit , .M ettwurtltJ L eberwurst.
(1370)
oto.
et<'.

!~pderland.

(1)

SOESMAN on Co.

(1367)

De Agenlen,
BD Co.

DA E~ DELS

J.

werkt tegen . billijke vrijzt:n.

W ederomontvangen ;
(494)

Tinue-tL

G~regelJe l1laandelijks che lUtlildiell st.

u N BEn (~,

I~

JAAR

.ijn reeds voorbanden bij
C. ~. ~. 7i11\ J.)lJ1\fl

.l!'. H . BOUMA.

plaah

'f!lr~ n

InformaLien te beku~en bij

ian

WRIG HT.

1871

Domm.krllchlen.
IJzet-oo ' leuikanten

8.

p;.ssagiera,

Uwermu ker' .

IAITOURAGBIDAS
HE1'

Yu o r

in de eer"Dte beltt "en

SIOOlllvaarlma,IIscbapllij

DE BEKENDE LANGWERPIGE

" O OR

uiislekcmle inl'i gting

d e t-e\·ell-s een geneesheer.

Baolll' scnejae en
Bordeaux. I). C

;\. G

.erkrijgbaar hij
G. O. T. VAN DORP en 00.

"",p.

Gezagv . .1. VAN SCngLV EN.

Ddicieus e Tafelwijn,

van l\ ugust de l\larbaix ,

Bij F. H. Boum a"

f

""".<,bod" . ".' ''' Nd

Direct uit de fabriek

weer verkrijgbaar:

j

Pnssage lIaal" N4lderland,

B. ELSDACIJ.
IS cit..; Maleaberbea Par;je. Correspondenti e in de
Moedortaal.
826

1497

M~j.

BR.0l\40~

Met hat ' inkoopen van:

IIJIJU (. , y n n n

Eau d'Anvers,

S~erabaia.

Het ftocm""hip

1498

wet gekleu.de platen van af Januari 1876, om per
mail te .enolgen.
(1447)

F. H_ BOUMA

(18G4)

N ed. Ind, StOOJT lVt.

tot bet
Compleot. Brnidotoilettell, Bal-, R.ie-, Wandel ·
oekle.de COltmnee.
AI.mede:

en 3 8Doeren.

Mailkof fers in Stellen_

waterpeil.lelli Dgen. Waterpeilgl .... n en llillgeD, SnijRatelboren, Koperenpijpen, plat envierkant Staal,
Moerbouten, KIiJ;lknageJe, Drijfriemen van 2-6 dutru,
India Rubbers vall I/,.-'-'f. dik, Taekepatent Pak.
king 1/, _11/, en all. wogelijko ma"hiDerie-benoodigd.
bedeD .
R. W. DEACON I< 00.
Fabriek voor "toom en andere werktuigen te
ij~era,

'I'oko PLIJN AER.

G1'oole Iceuze val/. Oorrt:lI;qen.

Bij G. C. T. van J)orp en Co.,

TovenB ' verkrijgbaaf .StooUJkranen, Stoomman~metersJ

.

,.
MOSCH ell Co.

Doopekleeuere n

-all bij · B :B.
repareeroo

en

Net werk en spoedi~e aRevering wordt \'erzekcl ·d .

~ ne.t:;~:~~~l~,;;el:~e~:!e~:~eid

een groot iactuu r

,·oor Dames en .Tonge Dd.mea .
N . ~fASTRODO~fENICO.

van aUe BOOtten van IDachinericD.

w pie e t, 135.- ;. cOll tant.

]500

G. C. ,\,,, VAN DORP en Co.

don berelen ~id,
De ond.rgeteeken
Fnbriekanten voo. het maken

Engels che Zadels ,
0

meer voorhanden bij

(1475)

VAN BETERQUA Ll'IEIr DANERGEN S ELDERS
te bekowen :

van Sam.rang t. bericbten dat hij .alhier is aangeko-

GROOTE COLLIERS
van 1

~amaral1g.

door wier tU8scbenkornst aileen, bestellingen op die
touwwerkeo spoedigst mogeli,ik zollen worJen gaeffectueerd.
(1190)
H. C DIRCKS.

k

SOLO~

GEEN LOTE N

Goemoetie touwwerken.

l.lle U en dat bij dired uii ltalif.} heeit ontvangen

1438

LOTERIJ

ANDREAS en DE LA CROIX.

De ondergeleekend. EENIG F~briekant t. Menado
van de over gebee1 Java zoo gllostig bekeuae gew oetie touwwerkeu maakt bij de.e Heeren Gezegvoerders \'an kllstvaaruero en Direetenren van
Praauwveere n bekeod, det bij tot Deput-honder over
Midden· Java van ZijD goemoetie.tou wwerken .ange• teld heeft de fi rilla,

Alles verkrijgbaar en groB en en detail

IJljou terii! l.

'~.' o~~t~~~~~~L~~Q6

BijB~:!er~~~e~::~~e~ou~~au:a:o~~~~

Colliers '~~lv~~~ ::oeG·o~'den Horologes
rIJ
Zih eren gouden en bloeflkorDlclI keltillgen ~
Gr:Jote keu ze van cbarlvufI
I~
H emdo MaDChe! en Kabaija .Knoopen.
; ~
Diverse Goudwerkf o
.
Eoz. enz.
In een woord eene. compleete GoUeche van allerlei
artikelen in bloedkol'a.I, Malakiet. Lavs, M08siek,
Vintorine, Carneen eOz.
Alles van de nieu,,". !e mod en ~n en bniteng'ewoon
kellrig bewerkl en io groote verscheidenh eid.

JI.l.VD.rJ

~vau:'\VI,JNAND

B•
kenze van j)IU!88U, witte en geklenrde mmden, T e n - R U
M ~O ORB':ImY .alllBDY~· ' _
letartikeleoi Sehllijl'rwerlr,Parfum~e, eeugroot
1501
.' ' . ' J. ·J. 'VAN ' RUIJ"V'EN.
asaortiment Odeurs 1 qualiteit VOOl Dames ' (nit bet
.
.
; M!)gazijn-du Louvre)eeue kleiu8 eol1ectiePeig noira
van Iijnwaad .en per.ca1es, prachlige ·Kammen, Fan.bericht
hot pUbliekvanS amarangclAt hij Dog ' ole~bta
taisie artikelen, Ceintuurs, Colliers, Parur•• , Braceletteo.
.
.een ·pUr . dageti .hier verblijfi;, . en .'nCl(ldilit ·d... geg.·
.
.
.
Jouvin- Handschoenen inalie Nos.
digdon . uit bem ten Bpoedigetc te . bezoekeD;
(1428) .
EUZrERB.
(1484!
•
.. ;
en 6 duim.
(11\)1)

t£

Brae.cletten
Dasspelden.

(1449)

,.

-'}:{~d~Ii,I~B(Jo~d~riin ~oot~sor~ng,~ r

~lMAS TROtl OMENI CO

1489

. Eenll lli.,uW8. ~rte~g

..

F9~.Amlterda~:
IIEERIUfen DAMES.ARTInlLEN. ~ .· :MABB8Qumo~A;ftlB'
M; ~Q; wmE

. . ..
.... . , ..

b••taat nog gelegenbeid ricb t. AboODeere~ op de

Muurja 1upen,
B i I I a r d Jam p • n.
B. KARTHAUS en 00.

105

'"

Ri~:::ooppen

FILTE RDOE K,

964

..

~~

Buiten- en binnen

1486

"Uitrar~' sntVallgen~, ., . _Dtr.;·;,on~....

, ' ·, ~ ·~· ·, tl... .

i Q_p.,lIlllE L.; IIIIvmu.oUII NDJQE, '

Holloway's Merlioijnen
HeLLO"n'. Pn.Ld'" UU. GeftUlija.. Diarrh .. - De
oonUta dnt[ n:::·~... aHalI~e :;;iekte 100 . ,·.ranhiUeDd. en da 1'I ijat;
bur auvou.... ~ t.rAadarlij~ '\led ... se"!C ll Mll ... .;;1: 00&:16 r~
'I"I.Il ltoet Mluflik "=.l.I1 h.rttt ,hgtot"ferl. Onder
HcJlowat. \eh'"
"aI"~it. U 4 ':e Mnus '!e:.~: si..kte in dfl!.tullM
gt.hnlJ. "%u If.
1I.1ta1&i e... ~. p di r sija.. h.tlsij 4. lIlN!t
of tWit"'" itlp.
....a.~ M &e~ ,. .... de 'liet,- it. w-ut •q.Ieat le'Y.
piUl!II met oo~detl ia·

~:.'::':~:::l~1!~e~ ~~ d:lo~~~::.

a: ;~~!:~i~~~.::

k.,:" ·WU\ie1. ~Ml1iil die oot Ofl tstut. 1kU. middcl.. ~Jkaa

~tr ___ ~ &01 lUlhteUi!l 'UD bet.

j1:li-te ISV$.O. li. iWt tu.tell.eu. .....-.:it·

_1 ... publ.... ktii, AbUj"e _
~\h at. \~~. l Dnnjl.
~~ Pi.!.!n .. ,,/1. II. ' I

~. 6..~ik..j.8 . .. CAIJ~."N8

...

(0

,."dq 4-.Mili.ae: . .~ ....

S. Po'; ... L1f '" I \. / ....
1\1l1l A. 1. ....

aCit

VOO.

i~~·r D~stIJA~~ J"?°ii;mI.L.Cs:~~~ .

~~!'i!(,:,~,.fi~, 9J(lr~:~VtN
. .,~

':. ;'•.

IHlIJo,'U. Q. C-:1' .

60IijlUIi .. Co,

van ..otig paarJenkracbt, geb ... l eompleet, lang ;32
TOOt, dia.ru eter 6 root, in t ..~e ewkkeD, met
Jland'()8K
ding ponp, stoorumeter, en •.
(1327)
T. benagen bij
Me . NBILL " Co.

Te Hun.. !

.

.BEN B UIS op don w.g DIIAr K. Ii g a "e, naut·
,len
BONS.BI'.
'
.
140i
HOBZOO .

H..,.

t~.. ~ . Een ·Pakhuis
'~': c~

te""~noye-r hot Stoombootka.n ..

tOol' en ee" ill.", tegeDove~ bet Iokol..kaal ran de.

Heer DB UtON, te bevrag.. n bij
(1282)
. '
SOBSMA.N en C". ,

V~-rantwoord(>l~k foor d,e wet:

G. O. T.

S~~",e;ij,~6. O. To

_All

'aD.

'DOBP .to Co.

DOliP ,t .}'". ~'ill"'~~·~

.

