Versohijnt aage~ks: Zon- ·. en Feeatdagen ~ uitgezonder~

&emeentebesturen in
,Indi;;.
'. OolaJiga

~"fi, '.en . book bet liobt gesien, d.t.t, teDzij
be-

<.... on. ten ilenenmale vargil••n, be.temd i.

...1

:~tproiien .to .oMen; Het ia getitald: .IndilObe Belangen"

,. beIproken ,d~r 0: O. L. VaD Conerden, oud-reaident
'-de. Padangiohe .SO.....1and.n. en nitgege•• o bij den
",Heer Van Doeaburgb, te ' L.eiden.
: Beoe nitvoerige beooordeeliag van d.t.t bo... ... ,'lie
'!Oed . te' deler plaa16e .a.,.aohten; .maar dit meenen
'.~" ie ' mogan '~te.. mooteD· .';ggen:.lIet nette bookde.l
." .IndDohe &I.ugen" .is rijk ..ninbollQ 1) engoed
· ' AD toon; op elke bl.doiiae ' .preke.. ,"akkeoni. en
be1angatelling YOOf 't land, . ·wa.... ,d• . ocbrij.or jaren
, laiJg ' den , Staat beet't. gedieild; or· i, . "ovo.holeD aln·
.rijaing van de gebrekeu on oo.o!i'omenbeden, die in
Inclii op hervormingen •••betering "",obten, maar
· er ia · tllvonl ' w&&rd••ring, _an 't goed., bet..eik reeda
~ tot atand werd gebraoht. W:.loo, d_ eigeoehappen
, &ij1i 't, die be... book toegang .nllen 'e"","OO bij
aLleD, 1OO. .len ala iB Indil.he ' ..keo belanget&llen.
qu welke partij ook, Nog dit: eere IWI den Hee.
Van Coeverdon. die de dagen .ijne. • ruetige rust"
beateedt 0111 den 'ichat sij!ler rijke kenoi. en enaring
,oor lijne landgenooten be.cbikbaar te otelleo iD den
~.orm.an degelijke leotD'" 2). 1)" olld·resident, die
... inqn ~oek hethaa'delijk op wijst, d.t de Staat
bet !Deeat wOMt geb••t door ambt8naren. die 't beat
en 'I; lang.t productief blijveD, paet dose onwraakbare
"ooMen 'Ii eent op .i.Melven toe, en blijf1; "erbeam,
ook iD lijD rnittijd,
Miaoobien kOIll.n · w. DOg op ellkele aodere ' onder·
4wen 'an'~ . bPek ~rng; VOor" hedeo bepaleo we OT••
tot VIID Co.,.rden·. beaohouwiugen iD oak.: 'gemeen
telHiltnren . in· lodiel" Die qnaestie i. ' Di.t nieuw.
zOOwel ~. la.. ale ..... de Buit..obellittin8f'n ~ men
dank. un Bahda! - werden in de ' lutBte . jarell
· .;"men gehoord; die met il,8wemeben ••n den Heer
Van .Ooofer4en in.temden. W~nt het wordt inderd&Ad
boog ..tijJI, .!at II&D d. groote ateden, aan · de boofd plutaen' f&D .Nederlandacb·lndie 't racbt ' an .elfbe
..,.,,-~or words gelohonkeD, ....t b. v. 't ·deal&bestulll'
der Inlande.a.eedo beataat. :Een re.ideill, de beote
_ident .eUi, kan Diet a1le~. Zelf, alo hi) yeel doet.
, blijven or .Dog allerlei bela;,gen o,er, die ..,hade lij.
· den. De' middelen ter be.ordering
de gMOodheid
dl~at..den, de itraatverlicbting ~ ,ele aodere .. ken, .
£00 eige!l&al'dig binnen de gren. van een geme.n
t..~tnar.auel' Iate~ ~ met nitzondering ran Ba
taria mi_bieli - ·ov_l t . wenochen ooer,
· Ala ' een';;~1 ie uitgeinaakt, d&t de be.taand. toeatandon'toldoende moetheeten, dan duet .ich de ..Bag
voor· of de 'infiohtiug Tan "",,,,eentebeltllren wogelijk
i.. Zaer' ~.obt merkt de He.r .an ODeverden or.

..UitdeloopbaaD
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Want lI f1t colt '!Iiet
'01IImen·

te

ilat

oniil'mnen,

1/·"

10m.,

zig gebouden door knipoogen, hoeaten, genot van de
poe.ij der be ..eging. d.t.t gij gebeeJ ongeecbikt weldt
de Ichoonhfdeo

6&ngeDame geluidoD,

J

zoete genren

te .ien, te hooren, te raiken. die onder gelukkiger
om.tandigbedon liwer opmerhoamboid niet ontpan
zonden. Miucbien neemt gij iederen lomer uwe lei
mannelijke en Yfouwelijke olijupruiten mede om de
ruzen op . bunne twaalf dikke wangen door bijgend
geklauter op ~e bergen of door gespartel in de aand·
vluteD -!e . b..... ellen. lIiuobie. deedt gij oen hu·
weJijkltOioje noar Llaoker;' boven op eeno .waar be·

HOOFDSTUK I.
'
. .

~~It~~:l:r\k o~~:: i:::r.:~ev~f.:f bijka;::

" Mll8n ,ofmiaocWen bij eenheden te tellen 00
ela muaa .an betvollt Diet nitmaken. Hoe hoog ill
.lDijD alent ,oaq, verbalenmoge IOha~ en hoe rijk
. ikdoo.de VClOl'SWnigbeid lIlet aelfgeYoel begiftigd
ct ill' beD .Diet.an pIaD iemand in godadienat of
--vaame'Jen.· te onderwijzeri. .. 0 OeeD! aI. ik mijn 68nvoudlg liecr Grue?e• ..u.ohien onmelodieDlgek-ivaak

Curig.terwiji gij bnpeUldet welk een8ll. goeden e.tlust u... Angeliue v.n tijd tot tijd · had. Maar hebt
gij ooit g.l.... fd io het land der Cymren p, ') Uebt
gij ooit geaion hoe dronken de mannelijke Cymren op
marktd.t.gen kUlloen . • ijn of welkeerge oode bekeeo
'de nouwelijke .Cym....n ..orden, _eor. sij bijna h.ar
dert;g.te jar bereikt bebbeD P Hobt gij . ooit op bit-

t=kt-~~g Di"::~":flQ;tOO68~~:

tere wijae

een half dO&ijn coapletten .an bet .o"ol.nd.
pIPg heft beBeQgeruki."

oe .~.~~;~':'

;!.:::!.

oodervooden:

Tarry __ eon aidP'"

_

lk beb io Wales geloefd, dna ........k ik met gesag en

.wzt~t ~~~~je»:,bt~~,::~ , ~~":=~~~e~e~~:~::=~::
-1IiaWIIr dill!

! eenig ad... land.
'

!
".,iUa.. - . sehotllHi 'l

De tll!:enwoordige mannelijke b.-.
_ s a l .... zijo vernWt Diet haroten. 1Iij , tool'
licb hat II"IBkigat, ............ hij eenigains ' dronkell ia
of ia oijue ... belll'~enbij...nkolDat . psaImen . ,~lt .

1)4~ ioili~ _ '" .... ~ ...

IV. . ,

ran Soerabaija~

Men kent een lOOn
uitzien alII bankpapier,
maar Ilatuurlijk niet de lIlinlte .... rde bebben.
Dat inland... er meA gefop t konneo wordon. bleak
hier deter dageD toen r.oo'n papierJ waarop in de hoe,.
ken en in het midden 100 .tond. loedl in de derde
band we •• voor dat gemerkt werd. d"t het don prijl
van 100 oigar.n, maar ·geeue aanwij.ing '00' 100 guld. n op de J",ucho bauk gold.
Septemb~r,
r~clatn~B op Itrooibilletten, di~

SOERABAIA 11

STUOUV.HRT-D,UTSCUAPPIJ.

PriD.. .11cuDder. va.n. Batavia naar Soenbaia.. ria s.1Ilan.8g
DlaC de Moiukiw .
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SAMARANG .
Aaogekomen Scbepen.
Oeene. 3 Mast Tord.ookjold. ge.agf. Andrea, van

benkoelea. l'adang en o"~r 11.16 plaaUeJI. tetug.
Meijer, T ao. B"tavia. 11. ::oenbaia 'fi& Kuttplubcr!-

nI, 'l'JU Suerabaia Ilur eat,,:;. ~a:a~.:~,
e:D: KUltpla:atscll .
un. i'ataria 1),~t>l Plllnnbang l'ia Muntok.
Baroll :seatio,ck,. u n ilatnti UUt ~oenbata ria Sananllg.
~aroB SJQet v. d. Beel{'~ un ~oenLJ..:' D. l$atuia. ria un
GOUy.-Gen. LoudoR,. -ran Bat-a\ia D:tiU' .!hjin. ,'h. ) ;ulltok,
Rionw, ~iuga.1KJ:re. PCDaDg, !.di, Gie;htn en oter die. plutteD. en t~ rng.
K.onug Wnlem III, r u Batavia uur fedug via 'Jelok ~ betoIi g.
liroe, &l1toelen ~n onr di E. 'p1aatsen ter!lg.

Sin~pore.

Willem

Ned. 3 Maat, SHed.echt, ge..gv, Wille_. van
Losorang.
Vertrok~.n Schepen.
N. I. balk Amanatbool Rachman, g....g., Said bin
Alio Alkaf, Daar lJatavia.
Ned. Stoomer Amboin•• geugvoerd.r Soote... naar
So.rabago.
.
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.Mi... Fru~e D

80

Amboiu,.

30

GOUT.· Gtll, Meijer, nil ~ oerabaia nur .E!'at3.vit. via :"amat'IWg
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"uUe,

SAtaria.
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Vdn ~aera"'i. Daal' .HandjctlDuia

foenDa.i a

,.i.

ria ha1'fall •
lr..u.stpl.at~ n

e:u.

8rieven over Sumatra's Oostkusl
van ecn "Zwervcr."
D ••er da~n hob i. do oredelboodlchap un So....

SamanDg.

8
U

.
-----:
.
oPUll1:lt'·G&&ELSCR.P <L1t f..ornemens w'"

ook des Zondaga .ooretelhngen

te:

tra in de Mail ConNOt gele.en en te g\'lgk.rtijd twee

II

t!~u ~ . . ;.. ~;.: _

..:;~

':'1.,;.;,<.: ,":'.i.:..'; .:..:....,.

'::l.': ... :. ~..:

vooru.m~lijk

die lieb. in
hoogot beloofde termen.' maar met ••n '. enchrikhlijken
omal"g aan den reeidont to Dell ' weodt eD ~n ) 6tal
vngen .tell;, van welker beantwoordiog hij het .£b....
kelijk mak: wil ,
hij aid dt n n:e." een ~itaal~
:-::-1~ BCh~:'n ~re!r;:ed ~onr!;:.n~~nt de~..
dent 'an Deli - woont eigenlijk te Bangkalli.; hier
ie .lecht. een ad.ieteot·reeident. Of hij dien h""r ant·

briefeD; de eene ".n een Nederlanderl

geven en daanoor

de noodigo .tappen g.ed.an heeC., hoeft eon afwijzeudol
boscbikkiug o~ zijn ,or,oek gekregeo .
_ _~__
ER %U" "uCR~'l( \Qt one gekomen Ol'e,· den elech,
ten toMhnd, wawin de weg f~~ke~rt die Yan af d~n
uitgong ,an het Bpoorweg .t"noD, zoowel naar bet
z.eltrand alB naar de Stad kdt. Wei ie waar bevin·'

pe{j(}I(l('clr~"

Do ~alteto. door ono ondentr• .-pte woordon de.
Heeren van eoe.ord.n vordienen vooral waBrde.ring.
Zij b.v.tten in de ZAchtat mogeHjke termen do aan·
wijsing .00er ,erkeerdh.id bij d. tegeowoordige in
riebting 'an het beetnor, die den Staat doizonden k98.t
zonder de g.meenten eveuredig te bevoord.elon, E"
hiermeo .Iuiten wij. Het w•• ons doel door de be·
Ipreking .~ oon hoofdotuk nit .an Ooe.erden '0 boek
d. belangatelliog t. wekken voor 't gelJoel. Mot M.·

·. .ullendtlle . wijse~~. gering in gatel .yn, by tieu·

... .. 111 . ,

worden benoemd tot resident

r;ieaatregeliag der Stoomsthepn over de mend
Stptellibu 1876 .
16

ht!3teiJd JeorJmJ Jie em ordelijk gemeente6e8t',"7

!urTf1t- tJoHW ~(m b-rHtife1f en atlt r {c?·

Nederludaob.·TlldiecA AmbteuaRr."

,..d-seWken, YOOrtgeotowd in de lenoh• ...,I ~.
pDI&.' ,.~daD .'HItlII lin oorn, .~eu, " ooreD aoo

WIZ VERN.""!" van wei iogeli.b te rijde, d~ Jhr.
Mr. O. O. van Niopen, .elident 'OUl Puoeroean, ul .

l

NH~.-I~D.

#{Jude hl!aparetl. II.: r98 allun op den aoorga.an, &eer RO,f.·

i~.-

tIiDjpal, __ Urdappe'en en do loeht tot Iand.e.
buising bIoaijeo, dan oiit gij .......ker MD, deel er

melk meer y-ermag te gerCD.

"00

groote

::'~;..!~d~p~~e:-::lij~::ij::'e:'~:'dinlCh:ij~:
I ~:~::
<an owe .ijJe noar beneden gellingerd op den harden.
Jeo=~!b= :: -:;:.~ -;::.n~~~nl':}~ l W
docben ..-eg. Miucbien bebt gij met haar geweend

oRd8

I

- B.rlWllCheMail via &tavia eo Singapore.
In de mAnd September deB 16 en 28
, October den 16 en 30.
• Nov.wber den 13 en 27.
• December den 11 on 16.
Het our
.Iuiting i. .teeda dee namiddag. te
fj ore.
Intnascben wordt aan belanghebbenden vrij gelaten,
ook op andere dogen bunne brioveo ann ho. poltkan'
toor te doen bezorgen. Ve doon:ending beeft eteeds
plaata per e... tfertr.kk.nd. poot.

g.weente,.estur.n yoor den Staat. "Bij de invoa·
ring van ••lfotandige beotoren in groote gemeentoo
en het .0ordngeD fan velerlei beinoeienia en die
ook te bekootigen, sonde het rijk.. blldget met eene
••rdige bate beooordeeid worden, die waar.obijnlijk
den meeot beboud.nden Nederlander ",ude verbazen,

tlOhiedenia til lezen-- wUr alB de lIlinoarijen v.n

cIoO.

.

En nn ten otoLte bet voordeel van de toekommge

":'''.~~!na
.· .oo:!t~.'bij'~:n.~,ee::~; : ' ~:~~:"~~:I~
~. 1::'I!:e~~~:::e:f ~:': .;'.i:hnl:::e e~.J:;
te , "~ 01Il dII.olgoinde ......, aandoenlijke Iiefd",,-

=~=

mMDd Septewbar d6n 19.
,October den 7 en 21 ,
, November den 4 en 18.
December dun 2 en 16.

dl..l

mi\nstplaaheu.

FEUiLLETON.
Esther.
. . .. ,'

Slniting derEngelaoheMail via Batavia, MlllItok,
Riouw en Siogapore.

roerando goedereu. Men .iet het, de Heer Van Cae·
verden ia in de hoogete mata "oorzicbtig met 'zijne
~ooroteUen : On8 dunkt., d.t ••lfe de .trengote behoudsman .icb genoopt ..l ge,otllen aan diergelijke
bervormingeD. tan minllte oeD weI willend oor te leenen.

1) Bet ~clelt! "de "burgerlijke dienst," .de jorichting van bel
butgerlijk ~tli" J ell de ....olbsuondheid eD glinfl88tu.ndige menst ."
I) Voor dri., jareD gat de Hear nD Coeverden: .Sumatra.'; WtltRat,. tchett n.n de middelen tot ollhrikkeling". en kort duroa Nil
~l:

SAMARAN·G.

ia

/1.-

del. ;. 1809 eenige landerijeo te Batavia. Saui~
eo Soerabaij'" aaD Europeanen, Ohinozeo en. Inlande..
verkoobt. Ook te SO.oeld en l'robolingo, &aD den Ohin.e. Ban Kik Ko.
,
In 1825. tea& d. oorlog op la •• uitbrak tegeo Di·
po N "",oro, waa e. geen geld in " land. kaa. DO'.·G.
G. vao der CappeUe 1!10eat geld leenen bij partionlieren en vroog . ook I.an oiju vriend Palmer in Bengal.D
geld ter leoo: PalDler antwoordde, dat hij 60 millioen
wilde leeoeD, mita bet eUand l"'a aan hem ..· rbonden werd. D.".op wefd .-. d. CappoUe terng geroepen
en d. Com. G.nor..1 de Bu. kwam op Java, met
.:nilHoe1l6D. Men i. DU vcrgeten dat Imlke Bware alagen aau Ja,a lijo toogebragt door de onvonchilJigbeid
fa" de ,.·geeling in bet moedorland. Het ' I maar trek·
ken PO mel ken, wat meD koo. tot dat de koe geen

POSTKANTOOR SAMARA.."fG-.

lohdting der eigendomme n, roerende loowel ale on-

, In," wei geen be$waar. kan. b.,taan om bet noodige
uidaI loden voor ' de gemeenteraden der loekumot te
riDden. De Icbrij.e... 8naoht n1. inlande.. nocb vroow.
deliDgen 'ni't te Ililjten, _maar &.n 't B'oropeeocbe
· .leIDBDt . de . groote meerderbeid te .. benken, Aan

.

PRIJS DER ADVERTENTI1lJN:
Van 1-10 wQorden voor twee piaatsingen
Elke · herhaling de be~.

canl"y leggen we : ied.r heet't· recbt op ~ elk voordeel,
dat andereD Diet Icbaadt. Zouden dan de Indi.. he
groote gemo.nteo ge.& reobt h.bben op e.n eigen
b..tonr, 8en bestunr, dat · d. groote ateden verheffen
ul en d.!n Stat nog boo.ndieo h..oordeolen P

,an

die

uPij ber; 8roo{ getai aniw"l8.i:elu.e lIooen III

Voor geheel Nederl.Indie /15.- per halljaar:
~ Nederland ,
.20.- ' •
•

.teden boveo d. 100,000 zieleo wenecht by 88n ...d
,an 39 JedeD (onder dele I! niet.Europeanon) lie geven;
voor de andere ated.o loudeo radoo van 21 leden.
(vao welko 16 ' BlII'opeaner.) konneo beoo.md worden.
Op doze ondencbeidingeD moat 4e klomtoon •• Uen.
' Want er zou,etellig in den eeNten .. tijd, be.w...
beataan .tegen eene .,.erkiesiBg voor l.den van den
Raad,"lopala die ten on • •nt gHobiedt. De realdeDt
diende ~Dno lijlt
.e.kioabaren .. mpn te ltellen
. en openballr te _ken. om...... de publieke opioie,
v66r de beooeming gelegenbeid te laten hare ot.>m te
dOeD hooreD . Zoo zou de Regeering een leiddraad
,.-;;rkrijgen, die baar bij de benooming van dienot kon
oijn, De be~oeming oelve kon geocbioden voor den
tijd van' .ier jaroo en de afcredende Raadaleden moeoten
ni.t dadelijk herkie.ba.r sun.
Maar "nu de bo.oegdheid der JDdi.lcbe Gemeente.
raden! De Heer o.n Coe,.rdeo weno.bt de Node...
latldlobe geDleootewet tot grondolag te nemen, maar
b. '1'. 't onderwijl en de politie otaatelorg to laten,
AI. de gemeonten voor d. ..hoolgebeu"en lorgden,
IOU de Staat het ooerige moeteo doen.
Want bet
onderwij., zoomede d. politie eo de algemeen. vei,
ligbeid io een algemeeo. geen plaateelijk belang. Maar
no de geldqua ••tie !
A.n de g~meentebe.iureo, .egt de ocbrijvet, behoort
de .ma.ht gegeven te word.n tot het heffon v.n be,
loatingen. Geen bel""ting moet evenwel ingevoerd
worden dan ~a verk1'68en goedkenring d •• Regeering.
Geldleeningen te .Iuiten lOll bij verboden willen zien
wegeno 't I.badelijk begin..1 vao Bebuld niet aHeen,
maar ook. omd.t door de groote bewegelijkh.id in de
India.he mutlCharpij. men allicht gonoopt wnde wor·
den de laaten .ao 't oogenblik op de nakomeliogen
te werpen . Iiever d.t.n 'die .elf te dragen. Bo.endi. n,
bij de ..,bepping van loodanige gebeel nienwe ineteHio·
gen moet mon o!llZi.btig lijn, Ook 'de begrooting
,ao inkoDlaten en uitgayen. jllarlijkl op te maken, moet
de goedk.uriug der R.>geering bebne.en; de jaarlijkocbe
ramingen ditmden verge& 1d te pan vau eene juiate

.an

~ _ er;
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ABONNEM ENTSP"RIJ 13:.

II.

IOJlll1lll
,' . ,.01: 18 Samaru" .ijdeOitge,en ' G. ,C.' I. 'f.Aft, . "!IOBr ," Co. ,
.. ',' .i. m~erlaad aij.e Heertl SCULtW II. HOLIIIl Ie 1mBlerdam.
.'. ~. ferltier.uduif 4.. mOIcu.4e rRaU
Belal"e: .. WHiCH. Pan•.

!:t

-;-';:;';:;:-:::'7 . m-~ .. ~~ ....n ~.1? fir- h~f'Wiife' het WAnt lliet ",He-en n~ t d~

k"ouI.,.e~'I! :::::~o!::;:d~t d:-: dfee~ri:~e:~~~ oni:w':~:.

rn.--r het ..erbalk b';'At
uit
dle. Ul~. den &ard der ' '' B~} ,V-(lO~. dlt ,ware " erk t-e
.wak &lJn. De penonen d,e met het • .,voer der pro'
dnkten belast 'iF!. lijden bierdoo. eene belangrijke
.chade.

"::;!

behelet, _ noon, de schnjver lna.ltt, om zoo to Hg~
g.n, den ado .. re•. ,an Deli ••an wieo het tameHjk 00'
.erlobillig ...1 .ijn of hij .icb al dan Diet hie. v..tigt,
moreel verantwoordolijk voor bet wel.lagen aijne........

~Ieefd velZ,,:,ken wij de be,o.gde Autoriteithierin ,. ::!,,~:~!g:~o:~~~r~:, r.;~;::l ;~u~~tee':u~~:
eeblge ferandermg te br.eDgen.
kere .uk steekt•• ~~De zaak wi8t ~ellillagen d?or Diets
~

M"" zmrr 01'. het volgond ont?efilet:
- WogenB geldgebrek. b..,r. de G. Goner••l D.en·
-""""!!!!!!!!!~""""""""~~~~~~,......"""""""""""'"

I :~lg!e::::::::in;'J~ij::: ~~~;en"e..::e~:-:t::ffi.g:;
i b t .. I b t t 1)"li" NB di"
oordel "k

e · CtTlO
e8 nUl e
•
. " HI ...
9 ~
Gaarne wil by u aene menigte lengenl 'fertellen, maar !
itunneo critir.erenJ IOTon de :neeeten DOg, maar 10m...
io o.origeno ~r bele.ed van taal 80 vry onochadelijk;
migen zijn g~rYeD.
.
.
op zekeren tijd - ik hand van d.t oilile~ door
:~~ud~e~re~~nikh::::::)br:eT~!~e:}ij~d~::r ~:::~~ f aen'EeIUl
.tijd /i_eerde begin; bot maakt iemand zoo deftig
10p"1e of bamort hij hot boofd zijnervron..-, met d.
r rij , geef& lIDO,eel ruimte om zijne "leugelen uit te
hl1iopook.
broiden. bindt niets aln . de regering ,an eenigen ko·
Maar ·..aarom aI. oeno oude .. urkou" gebabbeld
ning of .enige kllli.ter.nde,. bel.mmorende "",uw o,er de manieren en Let karakter van dit, na.a r i.Il.ijn
een8 op xekeren tijd ... er een dsl in h.t land, "Ur
oordeel, Diot seer belangwekkend folk? _lk wi! 6r
Taffy. woai$ bet- r-el1lje zegt, l.lch &an diefatai o~ergaf:

t

I

f:~:B':=:n w:rd:~u~::r v:::rw~:r~:~~. \'e~t~lt:~ I !:!~~n~ ~e~gJto~e~e:a:pe::~geee:~:nt;;\)rf:~leo';.~
en die ' ik ...1 noodig bobbeo om u 6en weinig te be ,

hagen of te miBbagen) sooala bet tneval. dit mede~
brengt: ..aren nieta buitengewoons wat goedheid,
acboon, eid of talenteo betref\. Zij d,'>n ieder op

aieh ..If hVDderdduisend ondeugendo dingeo; 8Ommi·
gen ...nder or Toor geot... ft t. wordeo . ·""',e. bet in
dele wereld ga.t; odoren werden alB met lICorpioeoen
voor buone wenbedrij,en gog....eld. Wat ik.n vor·
baal i. geen leven ,der belligen, caar evenmlD &eoe
geoehiedenie vandllivoleo. en wi. iete dergelijk TerW&C'bt of durin gen0eg8D ' acbept, 1Il&g ~ntond dit
hoek eloiten eo bet· in bet VQ.. r .... rpen, 100 bet ,yo
eigeudom · en niet de lI_heurde be.ittiog van oen
lee.gaellObap· of I_bibliotheek i.. Wie ,.,. eeu..
lieNge moraal of eon heftig oordsel ' over, sonden en
d....aahed.n bonden ' -'- gaarne hoO/ren dat een man
deedgealagen il. omdat hij ge,loeh , beef't, of oeoe
_w .omdat q naar oen hal giog, :sooeli . oomlDigen
be .. _
dat de wag der Vooraienigheid ;. - lull",n
e _ , .io oijdie .ermw he.bben in ,erge o~oed. ·
ljkbei<l. leleurgeeteld' worden, wanneer zij .an mij be
guotiging hllDllO' ois-rdigbeden b,pen.· · V... mijoe

m-1u.

die rioOo. aumada 1111, ioeleIIbu!lII.en

I la~tieebe
getild of bet beneden de opgeb!ason goben der At·
lee bedohen, een dal verrukkelijker dan dab

biJ den berg Ida1 WUl' nasI" l?id der._ v~~a r.beHeet
Parie. de 8ehooile, oobarmbart'ge P.flS "J11e ICbapen
en gihwart. geiten ... eidde en ';j~ oogebondeo. l?"p
beg 'n;..,n d.1 w.arg.eo~ g....rhJke. goed er u,tn"n'
de Panl8en lijD,r.oaar ~en of ,twee Wej&c~e .&quire:,
met
hoof~~n, belden gebllwd of ,~le leder. In
de volbeld der tiJden lullen buwen me. ""ne wett'lls
orouw met een rood hoofd ou: .ane wur,
ocbijniijkbeid; die nooit ee~igo l iefjeobe~'g'Bge~ lui·
len deen &an eone kwalgk opgeroede J"Dge ..,haap.
berderin, ge19k Pario dit ""n .okere Oeoone """,.gao
daan hebben.1I ier .yu sulke ocb.op.berde.flDDOn nlet;
do docbte.. de• .Oymren bemoe'Jen lleh Blet .~e' bet
g_moene beroep a. r. sebupberdon en zoo Ill .. het al
deden soodea oij ....r lelrer er geene l'OIII~C" ovar
aanheffen . ~et droefbe,d meet III: bet "'g~D; d. 1Il-..te
..n bur oijndoor de IOn verbrand.~tbardegelaatotr..k.
kO", tand.looe. Daaronboven, do weln'ge rlt<gge. ICbrale
schap.n, die plnkk.nde en .pringebde over de ru ... klip.
peD, llteile heo eIltanten pan, het.~!l geeue ta lentoo!!.
IlP~ aoodi, oill I t na ~ lilten 8111l1li1'

roo:te

00"
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b:alld~~ :~effr.~'.D eeD BDg~i.~~.D. die io BUr~p..Den .ond.~ _e~~geli•..•-f8I1~ te' l Del{' .-~\tMllJti.(;rw.eten , ~O.ig.~~.~ welke :·tO~bed..~~te~ ~~8~bti.ei'
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nior de . t&hUokultu~
..•. •. '~.'.' hij' di. OOk . gefODden en, .' . th.aD'. door d81'OI'ften. . m.,due.
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selfsde 8Ohllw,a"lf...n~~".n~e B&tt.ker..,~w..teedi: . ~oot 'Ill9 o'er
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. ~ne
.weerhem
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ii af.taat, ' dat zii in troepjel van 20-80
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'Semeg .eD
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.... ote
. n heeft,
. .' ''Aa
. rb. . delo born
.
meer to.. enade.r.m. g .ftI
.. . het .'8 .. .• en .Z6Idl.am.I.'.,eiJ!
..... ..
ets.n...,hj
. . . .•... .• .wal. &. e.. "1l . b'f.•. d ""
'. .D. Y..•
.....•
." ?"'!,de • . .".W.ll. . . ' '.'OP"'" ..k
. .b.a. qr.'
' . er.h..O.U.... .'
.. ov.. .'.r. ."i!ii'
. .u..'Iat
::a~ :nd~tie'd!t dir'oontr";'t do,or den · l'I!.Iidentd.r komen 'oo werk .~~ de plantag~1 .o.ken ,
.
. mogon. Bij ·.su1b . ".arnellliDg~n lIl~t men as· neeo
.Die
e <\.se
•• hte;~ d: oo"
aterkeront.
Oonknst van Sumatra· bakNChtigd ""rd.t . Bij ..itdt
o.uanga w.. blJ de planter. to ne". Longkot en
.~oor .traf, zo~grnld,g hondeD bUlten du. ge~.U"" wur·
kkold .,rgerOO
.k bit :Dlgan . ocbeplel op. ·
ht
t dat d ' I aan den ada·... en legt· tegelDkerSerdang. . een roqllllllt aan den Gou,erneu,-G.ne·
ID. afg.hetdaD .an Ittlf, hot meer of ml,n dor .terk
m.rk~~b.
noo.
a1age
on .e>wijtend
tijd :~oo&brie:n over, waar~it "iijkt, d.1 by te Pe·
raal in oirc"lati~, ~.et verzoek inh?udende eon. politiebewUlt'ijD opt!'/1odt van. iete onbehoorlijk8 gadaan t..
..,ord. $onv
e. bl~an mif"aren ,oldoen'
IUIIl en Sing.pore ave.... <O!loeitd kapituj voor Knlk
regleme~t t. verkr~gen.toepa8•• hJk op de In de.e
hobbon. .
. _' . ,
. ..".
de h~.m : dagen
.'
to. .atemml!l\. Toon ik e.na
onderneming ken disponeren. ·
.
rijken h....ohende toeatanden. [llt reaeat . h.eft men,
. Zo.o dient m,n. ~. v'. ' h~,t wo.d.rl~" Infltnot der
op rela IDO.st, b
.
mijnJr . Trien4n .icb un om
Welnu, hoe vindt gij het cootrast tuaaoben die .bei.
reedt in de S6I1larangacbeo.,uunt_ ,:&n 11 .n12 An
dl.r.~•. .ofsohoon hot . d,~w'JI•. tot dllden 'an •• If••rnu en dac me.t .: en~?ndld...g..... w.~nd.len. ieta
de bneven. - het kOlllt me nog al ..oprekend te zijn.
gurtus n . opgenolDen .
"
' .
loocben~.~g en o~ffarIDg unlelding, g .. eft, "u ~oeId
·,v_an he, dle~ 'V~ . _ r,.......hij~
Neomt mon nu nog die vrod •• booa",bap or bij. dan
W.nt wa' ia DeH ·- ...... lt~t. het ? .1I00 .hoo,r ,k
b.wuatzjjn van ,pbchtteond",•.cho,don . . DarwIn onto
moeht doen. Op •• keren dog ·opeelde mijn d.ahoDd1D0et onwinekenrig do vrug rij.en: hoo komt het tocb,
menigeen ..agen, en tenr.ij de kenoi. ·vc~ga.t, ~an ••1
lo"" t daarvoQr oen t~6ffeDd ~elVijs aan de. trek.ogel..
m~t .~~, andoren bond jn het park envolgde niet 00dat wij Nederlande.., doorgaanB 'in ODZe eig.n kolo.ioh de . ~e~ of and~r. her~ner~n,. dat In I8io.. en
Een"~fjes.waluw, die ba.r jongen met IIeCde en, lust
ID.dden'Jk het .geroep ,un ziju tijde'ijken meeater, die
1872 mlht.. re expedltlen Iller IIJD ieweest - of d.t
,.rz9rgt, dOBmt hen tot e.n zekeren ondergang. a;a...
toen met .den .h~nd.choeD ' . n3 '~ . h 9 W oloog, . . ..... .1t.m
IIlen 100 weinig te huie .ijn en ons diklfijla geon flasuw
~ kunnen maken VaD hetgoon d..romgaatP
.r .on tabaksoort· beataat. di. I!olita~.ak ge~q.~d
de~ tacht n~ ~uidere~reken onderneemt met a.ebter. roornit t. drgr.en: . ' Oatwa~: bei Gio~teot;;rtt! · ~~t
H; .
, f 'k
t ka 12 .
I den
wordt eD ,ooral dot do .. llgaren " ••enlu k dtll' ·"JD.
latlDg van de Jongen d,e Dog DIet kUDDeD ,hegen .
'erIV ndBraen, . erontw •• rdlgdea bltk keek het myn
da~ ; . '~.:U, [e.o\ ~ 'Do~a te·S
Jaren.r: Ooat'
Bij enk.l. koopHeden en Lab.kamakel..,. ,"n Am.t.r
Hste.tie instinct wordt bier door een ' ander en mach·
.,.ielid . • "D,keerd • . ticu nqdenken ' om on liep ""p ...en
dam en Rotterdam ga.~, de kenni. miescbien nog oen
tiger ,erdrongen. Zoo de ... alnw nu .bet ... mogen ,draf .n.ar huis . .:pcn rolgenden ~ghWIl!!e. lDB!'-tti~nd
kUlt :.~'JS:':na::g :':'uoh~~ e;03;' ::g40~g, ooorder
b en 97080' en '99 0 oOlter.longte ,an {ireenwieh ge
eehr.de ,erder, waDt "J weteD 1\ toeb t. .eggen de
v~,n .nadeoken bezat. hoe •• er zou baar dan do ge.da. b;e?
beu. weer of; do hond f(\lgde hem een klelDetnd
l:-en onder ODII direct belltUW' - kODlen sijn en zi"cn
namen der voornaamete plB.ntDge8L de n?mm~r8 en
plJDlg~n aan d~ : Hend e, welKe ha!H' ongel n.kkl ge ?t,el- w~ega, ~.fek . b.,~l~ _. r:net . ~ee~~~ke_I!_~nde~' ~~i~_,t!n.~.
oo~ Hollando, de. heer Nienbn~ wr ,estigde om I.ttors .der gereno,,!~ •• rdste ~erken en .,n(~~k dae nen moeBten ulto.~n!
.,
. ke.rd~: "cit om ell ·llop· met··def':.gen trod- ,!Bg;'ClloOlt
tabak te lan~n, AII. a waa to.~ woeat, mugdelijk
d. Deh.maotechapplJ verleden Ja.! rabuleu•• proconten
Geweten en ' ,nstlDct °lld.reeb.,d~n z,chread. acherp
w•• hlJ we •• t. b.... egon~.m~t , mllll "" end nIt te goan.
d d d kr ' t
aan baro a.ndeelhonders heeft; mtgekeord. - procen'
van elkand.r door d. Ii'J.O van ultdrukklDg; het last·
.Het eergo l'ool \'.nmlJ~ bond w•• nlet louter ,.If.
"
h' h P h d
bole de ':o~~n":ic~~~: .t::ch:~ndev':'eG.i e ~:~ :::.
~n die door h~~boOg .ijf~r haaot , aande aolidite~t .te werkt alt~d oo!!~nb'ikkelijk, het .nder ecr~~ na _zuchtil!' ook voor nn,leren sprong hij in de br••. Z60. ::::.t&l . er iampan (klein. vaartnigon)g pint! ha~
d~er Muteehappl! d.den tW1Jfol~o D1ettegenotaande ElJ nad.nkon. lIiatunrlgk moet het geweten va" _dleren d~. hq .ergens loulond een hood ..g ola ' n'"dan ~prong ,
D h ra I tee Dr I
kat
S d
d
bier hooggeacht .. en zoo vast 10 h.re .choenen .(a.t
door. d. mate hunner gaven, . •• nleg en ontwlkkehn!l'
b'J woedend 01' ·bem 10" , "" aDdel'll "&B :.bg aitjdc.zoo
e ::~w ~r~ do!r d: I!b~~:r. raa~~en ery:g P:::ne~
,Ia een9 '~n al onle ondernemingeo . .
'
,vere~~~lIen. ,'a u J", d,er ';'lensc ' en. do~_b
vol~~ndeof l.Rchta8~djg. Ook ..als ,.i k re.ed : cn lieru- n~ mY ~-den ,
: : or: en Riouw bezoeht Pmaar toeD. .... d. h.!.
.
btermede houdt ook do
op von eeno
govallen Ult de ",oarnemlOgen
"en nqtuurondor- . bk l1am, tr?k bl) my oteedo. ann. 'den arm aJ • .ik' de .
del ~ret noemenlwaardi en beBtond sU. uitvoer aileen
koloDle. dIe bepaald oen. der !'Jkot. on, yoorn •• mate
zoehr acb.)u?n toch de gedacb t. toe te .Iaten aan..het
zweop gebruikte. ...
. . . . ', ' ..
t
to
van onB zoo rijk ge.egen,IInsuh"de beloofJ te worden.
heataan 'all .oto dat op
geweten gollJkt. ..
, Met evcn 'eol 'Jvcr ,erded gde IIIJ z'jn . ,gendoms,
.
d b h gd
n
lU ~oogen8:tilr e o8:ic~~r°to~e~:
;:0 r:~::'!ienr:;
,.Biermcde r;al ik vo or dez~n keer ~indi~en -.:... Zdo
.Eoo dll8h~Dd en eon groote bl1;8hon~ l acf~e a in
rec ht , Ee~t', tO Pli hij mif niet ('p'merkte~ !loeg'ik 'bem .
de. moera
e~n Id
d
f'
t
gy ocht.r aan deze mededeehngen eenlge waard. beeht.
nehelide hill8 oteedo op voet van. oorlog; "" waren
"ado. ter",)1 een ' met apl'elen bel aden ezel 'door den
~~lpel gewo~~ epa. 1~1l, waaron er am lOen DB ,nur· beloof ill u nog meer briefen van denzelfden inl:oud, 'terk ba~ll<! \·'jllutlen. E ens ee hte r wed d .! Ita ftbond t uin liep. .Qo · ezel _8tak-. 'sijn he.ia oi~ om. een _der
.
want er v.l~ nag £00 Teel te \"erteUen V8n tJC1. C 180door een ",reeu:den hend
en Zbcr in ' t
blozende vrncbten te grijpoD, maar onmiddeUijk .prong
hJk _eeD hoo rot apee e .
Hoe .il d.t ~u veranderd en.welke lev6ndige bandel.
den' en hunne bewonere : De tabaks - en andere knlnll.uw p:ebraehtj toen kwom zijn vijand Inel op den
d.., hond hem DaAr den nelL J, en herbaalde dati zoo
beeft zlch op die. pl••hen ontwlkkeld, ger~gelde atoom
tureD, di e bier vooraamelijk gedrevon worden. _ De
vreemdon
aabg.;sprongen, buvrijdde den das,h ond
dikwij fs de ('!ze! van de verboden v-rueht wild•• noepen,
vurt mat Batana•.ofocbonn slechta .eOI In de maand,
koeH. quaestie, _ De B,ttaklanden en hunne bewonero,
on bad toen reel moeit;, zelf ron den woedend en
totda t bet . gep," ,grl e boc.t . • ;e.h in zijn lot· achikte.
daarentegen tu~t Slbg.pore eu foora} n:t et Penang aile
En om t rn Iaate e to ' mijn punt van uitgan g: tcrug
indrlnger lOB te komen .
.•
~ O\Jk bescbermde oo iju -wa k!mre dRsh~n~l "le'e ac'b,, "tdgen
5.. dagen. Dlt 11 dan ook de retie n. (~at de planti! r&
te keerell, wie; gelouft gel dat verder komt, ODze Ne.
I' Jk bad oen pat:rijeho::,d, l\o:ke 'fan JOllgR . at
ne IIDoepJust zijner ' e;g~D jongeo .
t
n
, blJDa aUl B van. Penang J,ten komen , me tegen8ta. de . derlunder m~t zijn hooget ,oorzigtigen brie-t' aan den
de Jie, eling fan ali en tbUI8 was geweest len El{'h
U ij zelf, ',,-an j~OlgR _ af iU , JU iju huid opgegroeid,waa
men t& S.tan.~? meeste el!l"opeeer.he behoeften goed·
resident vln Deli, die zijn dbbboltjes er niet &an waook nijE"l~k in nIl e vertrek kcJ.l mocllt b~wegenr
:;even jaren oud eeword~n en bR~l nooit- gestolcn, mWlr
koope~ ~.D verkn~gell. .
gen wil, alvorens i,~ zekerheid to hebben, dathij nieh
lJet was ~~ voortrefelijke 8j1eurbond, en d.~ardooi
f1 lt:ijd, ,g--Hjk reeds , gf'l.~gd '!8, I~)ij'l e,i~endoDl dapper
Deh II esn klelD "11('lLdJ ~ gewordeo . L allgkat voi gt
kan verliezen of onze Bngelecbman, (lie flinkweg f e r
ontdek t ~ hy va.a lr eetwarcn,. waarvnn hg e l~ b.b ~Beh ermd . Leg€n nH: ~l ~ c h en . flier. Op ?ekcren dag
j
n::
.,.an bijDB een paal )engl'e W&8r het eenc . fltee cen
zich Ylm eell 10000 bouws goede grondan weet meeft zijn "ooepluat op ~ijn re('.htvaardighejd8ge~·oel en at
cotelet te wa cllt~n , tutdut ik., m e ~ \i'2rkt?J;l ZOD opbo,uhuis aan bet andere gren.t, meest all en comeell"he
ter te waken en missu hien bet volaende jaar al eeo
hij ze op; waren R minder \'erleidalijk, dan bracht
den . Hij blecf oen pOv': ro o::, J.~ coteJet in ged_flCb
~kot8, wiDkels en magag~.nen. \~tHU' fro~ger fllechh
product va!!. 8 a 4000 pikole tabak: a.8lJvprt.
hij ze mij met eeo emeekenden blik en deed er zlch
ten . vc!zonken ',et(l 'l D, en terwij l . hti ~eer::ti.~ dat ik' in
eene. ondern~mi?g WQlII, zlJu nu Hum t.al.1htJgJ de Hl ee~·
Zie, ik nth m bet l'iemand kwaHjk, dat bij in 't
ftl\D to goed a16 ik he m er f{'riof loe gaf ~ot!h ulacht
mijn werk verdiept was n.lIn hij tot mijne 'l"erbazing
pla.taen 'an zijn geld '·oorzigtig ie, - maar die foor·
ze in het andera gefal gehoorzaam v.eg. Nlwmer werd
Ilet ldkkere h9pje en kr;')()l-' er ml!'fi~ -ooder - de sofa.
ten In ~xplOltatlet de acderen ~ngevraagd, Op de
ri.,ier .an L.ngkat doeo Lwee klelDe .to) ms!oep.n de
.igt,gboid kan te ver gedre'on worden, _ ~n wannee,
hij voor lijbe ~i.fatalieD geslagen of zel~. maar be
]k gaf door .gee1\ enkel teeken te keanen . .lat ik .den
dl,e nat tUI80hen tie \' er!!l ~h '.llende ondernemlogcn, eo
m~n zoo ",·einig in zijn eigen lan d te buis 18, dat men
k~ord . zondat ZlJ08 . meekbe_den we! .~ot m ete anders
dl e ftt~1 bemerkt. bad.. en _Z'OJ b le~f bet dan,. ook, coeD
~~r vroeger slechh ell eud lgo ~oetp~de~ waren ~f men
ze1fll niet weet~ waar de best-e .treken Hggen en cent
~lendon, dan to~ ge.rU8t8te~IDg van Z1~~ gew; t-en. A.la
k:wartler lang st.tl. Toe~ k.wa hl hlj oTl~er ee~ kr:e~ne~d
IilJn wag zoeht langs aen door oiItaut-en en rhmoce
door de prnehtige retnltateo, door Yreemdelingen
lk lDet hem op de J4cht gmg, deed hIJ memg mnal de
geln d, d!lt 7.clrer duor ecn .ZWllr~D lnnerltJ ~en stryd
rollen gemaakt 8poor, l~a8r l".OOl'cn nn breede go~e
verkregeD : er op wordt gewezen, dan moe!. men ook
\'ogele ot:scbri~ken j hij kwam , dan 8ltijd lD,e t b&ngenu_ntt'too d, te vOvrsehijll eo 'leid~ zijn b~it sa":,,, mij-ne
wegen van do. eene onde rnemmg Daar de andere:, dIe
BBn niemand, dan un zicb zelven cen verwijt dOt" D.
den kOf en den 8~rt tll~cnen de b~e.ne~ r~geltecht
voet~n. waaroQ, hlj met -~ro(jte ttprongen nur z1jne
Ulan to paDrd en p~~ R8 pasllereD kan, en waar m~n
}\{ur gij zult zien, het gaa~ bier weder -detelfde oude
nur IDIJ toe" a!B wl.!d~ hU o~ \'e rgltlem s sm.~eken.
8Dbml pinoh f;{>rugk~erd o. Uren long ble :f " het bevroeger elk oogenbhK: ferwachten I on e en troep oheJeur _ onze oferburen VAn Penang en Singapore,
HoogsteD8 beatond. zyoe atraf I I! een paar vcrwlJtende
t cbaaDlde boost, ondan:u I~ I~ lieflrodngen ~n ..riende.
fanten of eenigd rhiuo ce r0880~. of tapir. te ~nt!D0eten ,
die toch reeds met leede oogen oDze \'est.igin g op
WOOrdCD: dU8 kan geen vrCW8 hew tot .t;ij:: ged rag lI;S~'
lijke woordjes, onder de [ii/iii
daar ontdekt me~ nu lange rIJen van tweelVIehge kardeze kU8t bebben gadegeslagen, tullen zich \T&n (e
gespoord hebb~D. Zond~~~ing wa~. OClK: zlJu ge d:ng 1n
D ergelijk: blijke.o \'81\ een, .u~delijk ' ,pe'~u8t,~ij~ Ku.
ren, d~or krnchtlge bof fele .g etrokken. ~~tuurd dO,o r
beets gelegen IBnden meester mak~n ~ n la.te1", waonee r , een ander opz\ebl: 1I.1~ Illj me t ID IJ of lllet eeD nn der
lllt!O niet &iteen l>lj hc ~rI\;: , \'cor. fterk~[ ba wijs' "au
de KllDgal~zen on Hindoee 13 buu-ne orlglOele natlo:
oDze ,,'oorzigtige Amaterdammer zijoe vragen voldoe ndc .\ j ong m?c@ch gin g waiidel~.n, spoord~ hij near a l!e k8~p!iebtgcv-oel toca Jen :rde , I:O~ de o~i fl\nt die diep i.n
nale kleedlog, beladen l?,et bal~n tabak) of van Ddh : beantwoord t iet, zal bij wiucbiuD t ok. komen on tracbten
ten Wlld op, maar a:18 bl] me t- oudue mem:chc~ nltt!en m: e!u geuak t WAf!. reg~n de gewoonte , van obkomende m'! t .BlIe mogebJke artI~elen fan de. eur0'p'e·
iete tt) vinden W&t bem lijkt, - lDaar jQwel! bij , illchb ! ging, folgde bij Leo eteeds ze-er beda..aro. op d~ hlClen.
fanten in 1-4 ergei ija.en tQest&nd, (1 m ' alles wa~ leeft- of
scbe. markt., die 0l~ de OD. dernemlngen bODoodlgd z1)n .
R-cbter hat net en moet zich l\li~8?hien tevreden ~~ellen 11\li,8ehien wi d~ hij daarmede op zijne maD1er eene
ui et .leeft en ~u~Qf ziju Per~ik itt ohd~r da )t~ieen.t"
Zle~r oen korte, maar ware lI.cbew van de o~.
milt een slllk dra8eig ~n moeras81g b,nd! whal' ll1J DABI'
800rt ran eerr'led '·Qor den onderd olll ERn den dag
i!iJ hul\'t>;n, teDe1DC ~ to t -lii!:dwpa r, t rt: dl;;,ne~, hleld het
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:~~te;~~~oit e,:o~~o:o!{)~e:~S:en

z~~~t::e!~t. ~:t~:·:r::.~~l:~e:·:r °J';:f::ufa~:~. kau

"'t,ij:o
go h~p ,-an ,bet moederland of van b~t. be8tour ~
Batana; -- Ja '~Ien bewer.~n KalfB, -dat JUHlt bet ontbroken "an de 8tiefmoede~hJ~e :org ,an_bet beatuur
8~h-uld 11, dat ~eze koloDIC zlch ZO? Ip~edlg ('11 krach·
hg beeft ontwlkkeld. Daar aebmlt eobter wel wat
llndank acbter, want toe~ in 187~ dE! 1Jattak~re ; 11
opatat;td kwamen en Deh met.1 zgne ondef.nemmgen
bedreIgden, zag .men bet zeer prna, dat .de Gonver·
.. neur-~.eoe~a..1 zich ~ot de i8ak bomoelde .en een
oxpedltlonalr korp8 hler been lOud, wat Ipoedlg dal1
frede en orda en rust heratelde. A~ den ander~
ken,t .mag. oOk. het beatuur daok~r z~n vo?r de Ult·
breldmg ID alt gedeelte d ..' kolo01e, want Dl~~ aileen
d~or ~~ ()vern.ame der ,- pachters de~. flJken ~u
rBedo Jaarlgka eenlge . tonneD '''?' I . ~~k .cbatk~lt

ut

I

Railway" vi" een op BUe rh-alllie noUS608 geb&8eorJe.
HOie , ereinigt.en Dl!li~Ser~ang en fJl ogkatSteinko hlen.
Bergbau.Ge8fdls..:bate," 1D de wereld !lcbopton- met:
praehtigen ' proBpectu. _ beetunrdera _ rasd .an ' l
adminiat.rutie eo!. ecz. _ niet te vergeten do maer
dan ~ekere di .. idenJen. die 121/l pet. p. a . nUerruinet i
.ijl _ ja, dan WUdOD .. ieb .telli ,~ liefb.bbers doen I
,·indeuj zoo ecbter ill de taak t.e eenvoudig. Gelt>gen f
in je ~ige~ land, __ bewoond _door e~n groot gede elte I
van je eigen landgenooten, (D beetuu.d door je eigen ,

~~e~~~~ .;;.:e:~br!~di:,,;f!~~.~\::J:: :'~fe:e~·~

Dui~bl~~d '~f--H;'i~-;d. ""'K~· bi;~m;d~"'· ~~~;- "'~~d
vaa.....1 .oor beden .

:!::r .!:::d::'ebti~atw~::r,!t o::I~~r:o":;e~aU;:r~e"!.

Meermlllen ia in den laatatell lijd dt! fTaag ltttipt Oken, l,f onder de hooger ontwikkeld~' dieren ook epC'rcn
\'an zedelijk bewust<ijn ••ngetroff ,n worden. Slecht.
herbJWlde waarnemingen kUnnen , hot antwoo.d op die
vraag geyeu. on tot dat doel mooten_ aile goed~ by ·
drAg('n wellm m zijn. Dd hiervoJgende trek ken uit he li
levan van de drie booglte diersoorteri: honde';. oli ranten
en apen, pleit.en zeker Dogenschijnlijk allen voor de
onderetell ing dat-('r diereIt 1:ijo, ftsn wie de- ga 'Naar·
w()rdinge~ van het geweten nie-i vreemd zijn.
.

wapenen mogelijk

. O.erweegt men daarbij. dat onl. noord.lijke grenoen onmiddelijk aan het rijk 'an Ateijo .tooten, dan
beaeft men ligtelijk. welk een tegonlfigt deze koloni.
w bieden. wanneer A.tcbin eenmaal gebeel ten onder
gehracbt is, eD . icb ook daar kultn... beginnen nit
te braideD.

Nn r~edl aijn JIit de naburige rijkjel Tawiang
Wi aanvragen gedaan, dat zich ook
daar

den weg te geloiden, dien Iii mo.ten · betreden ,
In dit dal

HOOFDSTUK II.

zijn

vele huiseD van squire'a t'n huizen
fAD boeren) • ..,. de voortplsbtinll vau bet Cyruriacb
taO 'net de.. be.ten uitllag wordt bekroond; huizen
groot en klein, met 8eD rood, een wit, een voil '-oor ,
komen, oud en lIieuw, Voor hot tegenl\'oordige hobben wi; .Ieohto met sen eukel van dOl. bni.en te
.doen, dat tot de 900rt der kleine fD oude - beboort,.
Het .teat haherwoge op de. zijdo van eenen beuvel ,
bet -"iet dwars door hot dal nit op andere hoogere
beuv"II, die zacbtjee tegen de lueht oprijzen en eTeD
zacntjei, twintig mijlen voort, naar do zeo afdalcn. Ik
weet Diet wurom. maar zij herinneren mij "ltijd un
do verlfijdcrd. heuvelon op Martin' • . ochiJderij v.n d.
•beDl·lvlakten." aoo ne.elachtig rij ..n zij op in bUDne
tnlttige blaau ..heid. Uet hoi. i. gemskkelijlr, b••eboi
den en vrij klein ,m et zijn zwart en wit van dwan-'
balkon ,oonion front en onbemnurden b>oeatuin, dio
&ieh steil tangs de ..,buioto Ban de achle ..ijd. van
bet . gebon .. uitstrekt, Hoevele dagell heen het llaar
Diet geltaan! Geslacbten en modos z.g bet bienellko·
men /Sf n..... buiten gaan! Het stond der Eod.rt d.
lang,erledo.oe dilgen toenmannen . :n hemel.blai uw.
rokk"" tot hal. a,wege naar ben~en , op hunne ru;:gen
gekl'Dlde l"'uik.n droegen. Die mannen 'OchteD on
merven ,oor hunne.oorregten en bunnen .Konin g of

selve, etlr men '~n' glu. of otu k"
~...... k droomde, .ffan. g<>l"'lakkelijke rilli·., die "ijf
~uten pan" ian "ell Ipoorw6g&taiion vt"rwijd~ d
lijn ..De naalll van, bet· klein8 bUls ia Glan.yr·Afon.

- '_ __

1" ••

I'

Jen giot '~B odel Jeger _an hoeden- en groentenycrk~~t o.er Ram"l!ate, .Margate, ~carborongh " U
.1) Ia. WaleA Io a ,ook ..ld..,... hrent:bt net iCv~le.D dllt will 10le!

f :r;~ii~mui~~~~~d~-::~:-lIi=tt":a ';=f11'O::~ .~:,J'~~

i

to........100.

hlllS

:~:~!e~i~~e~e ~~',~;ti;~ .~ij~"ng~ij":r~~~~~~e~~e.t.nd "it

, Z'.Jo' h~r-lln~rMI wij ')1)8 \'e-rd~t een g~'fat. ' .an eeD
die lijn Pltut alak in d e 1:;:,::.;}i _ran e~n ~bilanp om, c<.m nl,)~rt! e k!l pen. D;,; , reclul1Atlge
~igena,u ~": ~-ou !reerd~ z.icll ,n0!5 lijl!.!.;;;' gec oeg 05l ,--e u.
kou J en dtC I~a.1 belctten I.~ l ~~ a drlf~ _bracht hg-ilcu
n:t:'f cen h a S-53 \\"()~Id~ iii d,au arm tu~~ ,wli~ma luht.
s~?ell[)e~de 1,ich llUi~~nd Jllerukt~ en in ~.n hoek faD
I IJ U kool vlnch tte.
~ oen n.der~lf! hem Z.IJU megezelj
die hem ee",' dour gebaren on t onderling<..geluid.n
C!cheuu te beg r ijpenJ msar eiu deJij k- lehtOD-, ~~~ blykbuar
lilcdel ijdtm liet: htoreOi t,?en de mieJ:ldlge r ~ iet langet
hn il.! •• ""oar . meekend k""'lU de ,
Had d.'lt Jier niet &en iJ(l,''l rt. van ~we.teJJ F" ----

h!l.fiaa~ .

Tigen

.

~i!hi,d, Ja~ll

~:~ ~~~~: i:"nb~et~::,u:.~e~:~~;t"b!i~~~~:;'~'" ~ .~:f.

ge d'a gen later wekt b e~ dit"r, dat in j uen tij Js ndj uE
DBcbtruat nog n ooit had gest (lord , mij te I' u n ill de ll
naebt oIoor bl.tfen en huiJ~n, en toen ik bern t,ot . ti lte
vermr.ande, iiep bij rUlt.looo tuo.cl,en myn bed
het
,enster, om mij te dOOD kijken nur iet. dot bu:ten
fooniel. , lk stond, eiudelijk o p en z:-g dar. mij n he f
hond .ioh l08gerukt had, en . in d. be m vre emde pl .. t.
WOe9t r ondliep. ·Ik ging naar buiten 1 eo toon ik bet
di~r met eenige moeit-e ge.angern had, ~{'gdl;"l ik het
binnenabuie raet" gar het te t"tell en litreeld~ he t qln 't

.\1

Llandudno. Heirlegora

,Jack en ilt kregen OllS laalttte VOf r hooi ,au '(iaag
binneD, londer dat een, enkele droppel regen_"oD' hin·
derde; bet ia het • • r.te bedje goed ,·elulr. det on..
EOOTer ii weet, ooit te be u.rt viel. H adden wij eenig
land in eigeDdom, ik IOU denk n dat .r· pen .tukje
gewijde grond ond~r ..... en d.t dit de redon "an
0nzen tegenBpood waro I), maar dee)" wg zelfl Diet
genoe~ bebben Om er een. gan. op t. wside -, kan
bet dit Diot ".oon. Woll< een IOnderliDg iete Ofor·
kwam m~ h.dehl Rob." t Brandon deed bij my aanlook; bet i. bet a ...te ..n<~o~, dat ik ooit bad , hoo·
wei ik d•• ori!(~ m ..... d ...ention jaar was, AI. het
nooit ....gen.mer, i. dllD het h~den w... m.g ik op·
regt lijdon dot bet nimmer weder gobou.t.
ide
ook ja, ten . min.te oon ""on v.o j ... ·n. een 'half do.ijD
neeDa; ik kan mij niei Terbeelden waaroDl~ __ wan t iii
gevooldo .. ker geen ja. Hoe rsar! Ik donk dat ik blij
bad ,mooten we.en met i.dereen dio &Golang bij le.f,fe
mij tot get:el..,hap w",,"ehte"
De DIUIom op het ""hutblad ••n dit <Iugbook il
Esth.r IC'rav.n, Glan-yr-Afon en de - dagteekec ing .
luly 10, 186-. Jolij i. leer llikwijl. eene vrij natte
maand, maar niol ,1100 in dit j...; godurend9 81 hare
een-en dort' S dagen "IS do ·lucbt all koper, even • •• li
den oogeo.an dell proph~~ "P don top <an den C.rmel

X:"~~::'O ~::::n...;:;~r.nE:f:b:!:n .::.:!.~:idi.l::~: :=h='d~~:;~ j.~ ::~rd~;;o~brt::i~~eI:~::

k1t1~e .·vooronde..

een at .1 .n don donmaten hoek "an d. ""mer

~~ ~,Ik beb dieo t ond illD ~ ~H~eD in

op ..,karen dag bucbt ik "en g 'outou hofhond med. ,
dien i t aan den .keUing liet lreggen Onmiddellijk
werd mijn duhond doo r de grvotsh1 ijvenucht t.~gBn

Hel geweten del' 'dieren.

geW88St IOU IYn.

.n

.too ootroer~J dat de eenc poging n~ d~ !~.Il.~ ert! m~8!ukt.a :
T?eIJ , all 1D eeDI! . loort fan vertwIJ ft~,!~ngJ. d ~ed he t
dler alsot het de vlteg gersngen bad, verrlcu tle elI~
bawegingen Dau~keUJ"ig tot un he t opele~ ran h~t
beest, en keek mlJ 'fer , olgeJJ B met 2;e-g~ner~~den bl~k
pn. nat aBel gebeu.rde z.)U oogb~n.rle~e~Jk, d t. lk
Qlij ..ker .~u hebben laten f~PPOD, .als Ik de , heg
niet ,Dog rUilhg aln het lelister OKd 1.1e-n r.t tt~n . Ik
veatigde er zijn &and,cht op, ~~ t~eD d~ hond lag dat
bedrog ontdekt. "'88, twk, hlJ . ,ch dlOP be.chaamd

~!.:~n!.._7" ,.::1, :~'_ ~?,'O_u ~aa, ~ijn .~~bb~l~le. I ?~der

u,n

nedehe vende wijze do or' het kultiTaren
dengrond,
. door bet ontotaau van w.lv .....t bij d. boyolki~. door
e~n geregeld onpartijdig beatuur, waar de kleID8 man
bo.oharming vindt tegeu de knevelarijen en aflotterijen

dan zulb ooit door de kracbt van

v~el

I

wu

J

J

! le~;~:;,

mleggen,
dasbond, die .. ik nad. " ield or
. .. , aaD he.
n word bit-ter. wanllt~er ik uaaraan dank eu tal j len[lt-er v-liegen ~ e \'an ge n, llIaar 't feb e:e~ hem b epaa!d
dU8 lie ve r de pen er ~g lleder!eggeo , W' ant \'eranderen J ODA&n.p:enaam &AD te doen, ala meu er o m l.r.;~httl WJl:meer
tu!len
beiden daRT toch nie~ "an
een r.ijner jachtell 1ll~8!';!ktf'. Op f.eker['n d..!l~. b~t::.LJ. lK;
Ja WDD~eer wij D.!Hanen onlDl.lg ,·lijke 9po~rwegen,
zijne ~,ou~ngIiade-r ~.'11de ond~rzoeken, ~~~'h te llf tII t bunh. f . "Tile D ,.)li -Fa tt,ak anJ \Vt'!ltern Coats ~umatra , di g blJ _e.1 ke f'ergeeflc be p CglIl g ; het Ul er werd t oen

!;:.::: dir ~ :; ::; ::: ~ C~:

tZ;'

d

~~5t !;:.;:! .

cOl'respon .enl.

VU1) r l.ijn

itf(~is

V!l.!l

tiet: geuEr.ilfli I DgatiaJ f,

dent orre. pondor.t

KvnBtHD Lin~t'd I1a.r Peter8hufi
RU8S~BCh gezaItt bY "d.e- ' Porte,

cb

van , noily ' Te;.gt'8ph" bij I
komen e n 'f~rt("ld c TIlen het -iolg6nde: - blijkb~ met

hC~I ~:~ :e~t>~.t.i;~~;e;::'~~~~!~:~1~it~~ettef4)~Te;~

.,. th eid ,iurC nitkomen: rna" ih: heb u juiot' · gero,.
p~n, omriat ik . r l',ij' op . t.l, dat men nur ....
haid ... t., hoe ik ovar d•.D (orotaad d.~~ .. Me n heen
laij ~r e~n ,'erwij t "f8D gef1l1l8~t, dlSt' ik- M t'!lemed!jS
Hienti ~ cwe •• t ben. Ik begrij p aat Lnijt fii#, ..... t
,lit 1~ t'keH i~. a~t ik mf'~r houd Vt1~ ~en T'U ,.k: ' van
I
' ll ... '
f d - -,
'.' "-ve'r-t-e ' D'"OnPdiget
~J:~ ~;~~;~.~ 1:I ~;;:k;ehe ;:ut~t;; ee n ' gt:" ,

"f

van .ch~o lj oJlg.n. v... lindeD

i'~!1e wit:e ko:~ . Weik t"e-n , 'ongn::eEig, ?naang enaam
'lt d' ':- £. :M.lO a.1l2t!!l tp eL!1: 'Men go ,'ae t
"jet! ee Di~in5
di.!J a1le tK'ho]en, !leminarie8 en collf!gie.{l in het land
olltruimd bebben . Du .. rbetaald~ ooder ... ij.ers der jeugd :
mot deftige briBen op den neue Bhekken .hunne krommogt. liad el"' -)l om sijn w~8 1 tc, ,deafec : ,gr~ m~Dd et.
getro\t;ken beeneo op de steile hnten der bergen nit.
die lij tot honne ontspenning met eon b.io.k vereev.aren -e:'
reu. Bet Iaatate "foel' booi fan den jt}ngen Craren
hu D. gemal!:: (lU d~::, lU, Iwte bQomenbaag nt?'derli g'gen~e,
(v.n Glan yr.Mpn) io veilig opgetast, moo!. gij uit
ha,l en ~ij sneedjea QnnA1uW"lij~, .,·at 3V~k til ' :,b l ~~w
bet daghoek liju.r .uater hoordet. R eden ;:lOrgell 111'88
of WlLg&1piKk e!J ~! ukduekt"D rCl? r _o._e ~ , d,~g, - d ~1vell
de h""gate laag TaD het bo.enat. · .eld vol heuiel.
hUDn c knipmeed<;' ~ ill den gro.nj ~~ ~ ac~oon , t t) ma~
kleine hoopen hooi; van avoud io bet 100 plat a'. de
ken, WlI llDrer 't"ij bun n!! Ji~ D:'@l u i~ t- 1a nger beb~,en ,
,Iakl. bij de stad -Sali8bury. Den gan",hen dag ug
t B bewijlen ea bll.bbt"!len met c;luud..=r ~ dt-n ,Wel.eh.en
men de wagen. fergruizend en v.rmoroelend den rot.bogval, die:. l'lh! ~ imie-re'_ll _'onkund ige altij1 ' ,,~,e n· kI&geo •
....g tu ..chen .. cld en hooiberg op . n . nedertijden, Ed ,n, t-.ri@t~it'k:ei' .. nagc!ld~n ' ~ ! ank 1let;f~..T~('k.id~,heden.
Tan, Hugh en Ro ppert, bijgestaall door •• nig. Cnm.
rom h llis ecn de piaahl liet er I"L d ~_r hem ~nfl~"ierig
briecbe matronen met overeind!!t&an de mntsPB en hooiuit . Er i8 niet' '·~l melodie in bet -W el ~b(:' liedj €'!
vorkeD in. hare witte banden . ijll druk md bet "p_
.Ik roe i miju f:lge n bootj~~'~ m~a.r Bl~n mist baarwau.tappclen de. genrige blllldels in d. Wren be.ig gouee r m en ge.uuu ' iii b~nr Yrt~i.ij;.;: _D:' l-r ' ,!~a.d. N ~e~,
weeet. ln hunne openo mOllwveoten en met hunne bruino
door tuin €.:'l boowgd.lU'd t" h\Jof(l ~ w~t!-rg..am ~~" . Erge-!'
odbbote .. men b.bben .ij die bund,I.. geurigN na
lI",bbel- '\\'d." h opr"on dau .Jack .,m t .~ue ar~id.r.
deD dOod .dan bg bet leven, looalo da. met den . :'. m
(loot, &0" uie1qn.i Imnne·', nrtaE:' j ~! ~ t ti~' h. ~ gl.Jt.te
.an een good man ook gebenrt, 100 op die karren ~e.
del" Cy mren,' IDet ~ar~ d ril" of \' i ~r' lhj ~i k~,D4er
l.don, dat TOn het. la.moenpaard niet. dan ooren, n Oue
et.a&Dde me-ut;ltiin\ eu, \l,)~~' gee-Den , en~df'D ' ~Hiik~r
en Toorpooten tee yoorsehijn kwam. en , nen ~ebed .n
dag sat. Batb .. ondor eenen hooi.tapel, gelijk .on_ij •• .

~~Q~!::~:"~~e: ~:! ;!:e~~ho::\\.:~~r:~~~;1::;::~

~:~.~~~[~:;;~r~~{!'rd~~e1;~~!:~ ~:t\~£:~;:r:~E1.n1~
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gedaan . hebben • . ' de

~~~:; ':'n::ar"::~n =~:.e:!~ '~.!j:n~::ikJ:~~~

~te; .de groote hooiapinnen . "andelen opb ...r .~ '"
inak . ~,·. eJ" ,h~n ru~ en iD8pec, te~~ _
de:_ maagde~1.8
.oudeD fan 'bur dilt·' 'donker haa~. Haar ltmL"beon. i.
, . ~oor haar llUr buil • ., gebrllgt - brood .n mel.k ill,

t_

::, a:; !~h:~~:'j,,:;~d~c7;!~:i:t~n: !;l~::i~{:;:O~
,oox:.droe,.

ken. die. kl;ukl . I... f .~ n""it hot \ ·oertn;"
J ige WMNell g~"t"eat ie.
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'. Iroll.d Jiate.ll. IW
.: hIBn.••..e..ID.. a wligmda....l'epeb;. 'Pro.n.g ."n, oijn
Hamid, Btren!illU
met'
D\tt
:Q!IIm
_.>"~ GgbI VM _ _
......
daamaweAr jn dan 1Id.1 ~ 'Wi'lliJp ~d-e"f.P1Cll ·M... d~lil' . al! •." ' In ,EPf4)la..mej;, ~ den "IfmlK'!d . . ~ijblijk~,Johfai rvan'1P4d; d6 i lld.f1I"tllr:iW 411 •• .
· ""lJ1iIiAti 1\tetr>'iI/lIl!Cb'_,b .liJS' .... "n' mi';
'. aI, allder~Atblla.b. ap :hllD ..ltQfd~6.n~en•• I vln. Abdlll AIlS ..tileD geloi>YI!D ' &D ' 0011 aver den
met genoegvnaau,,·.Hgglllld,.dllM ._ . llwe moader
hij, d8~ de Balohi·B&SoeU,III daOlldeoi "8DIQOO,a" Toandese \\'ilMruiteJ'l. Yoorbij trokk.~, b'akeeDal, · . m.oord der..... tn
. .iniat.r'.-•.I~.ee"
. t.ei .•e. rh.aI.an... i.n .Oml.'oop. ge- . ..
RDlins,immerl. . ".aI. het an
. tw
.. o
. ord.. .:til'. co~..t.e.nige. nitr.. "I'0.•8P.'11.
bebbell{(!tI ·1tindeii>l1 \TOO. 5 __ 10,piuteg bet .ltukbi
~emeen gejui~h ' d?r touobo.llltera loa.'
.
. . ' br.gt lijD. 'lI!'....",sij, d\f; d" \Betting ,. ~lU'IId
yaD. Y&al'1I'elen wag ging 'de ko_ta met detren$hde
deltj,tell .·,an SalonikL t~knf'P hdd~n . aang~bodeD. .
een 8Ieo~~n iniiriik q1 uen. :»11.0111 rekken. lij
jonge .dallltl,te.wijl de, goade . eud& ' fronw 'mtt tre!lri.· ,
TCftD de"OOr...epondent hem Opmerkt.., dlt .de- ·1lwIel- · ~
: ~ifa:.j.v
" I'g' s·' .· . "ees·'t,·.
lieD ~eotsnd, die eigeDlijkoilboudbaar U. De Tim..
ge en bewogen .t~m . ri.p appelenlllPpelenl
lobe ·Regeering lelf, eenooiUaU.8~ • .bad ge.onden

JT. uU

:~1~~~ij!:~~ijt:!~kt:;: .~::;

eillchen . ~cb. ' nie~ 'zouden wor~en

iogowiliigd.

beve.tigt de be.igton van. de. Temps en Toegt er by. • .

11

j~lij

De

::t
Yildil, "aar bij lelf aan .ijne min;atero don toogang
,woig~tt. Delen moe~n dUB londor lijn ' ~kenring
op 81gen vorantwoordlDg bBndelen
. Een. telegram nit WeeDeD. m~rdt( Su",,~ 'Mnrad
heeft d~ akte .an "f.tand geteekend en AMnl-U.mid
.tot zijn opvolrr bonoomd. Aan de mogendhodon il
.hiO...." vertrouw.lijke kenDia gege.en mot do .!e....
'koring, dat de pnlitiek der Porto onver ,nderd blijft.
Hongaarsobe Madan melda." dat Murad reed, dood is .

bet Turko.he "anb ••tuur Ie doeil. De llogcndheden
.ullen .~Idra tuuchenbeide mo.t n komen om •• D de
· oorlog. eeD einde te Dioken. nOCD zij dat niet, dan
· •.al- ".t ik oou betreuren- bet gebeel. Oo.ter,rho
v.~ga.tuk op ·'.t tnpijt kamen,.
.
. . ..
. De Serven. zeide bij, bebben .ich thatS waarsobunlijk naar Alexioatz teruggetrokken. Voor "poyer mij
bekend is; 'heeft het nooit in hun bedoeling gelegen
B.bina GIDv8~ '· vnn waBr zij vOQr eenige dagen zijn
'f0l'tl~gelrokke~, be.et . te bouden. Huo doal waa aileen

de b.an der toe'omot voor d. noordsobe bescbaving
en wetensehilp. Wij begroeten u als ons aller leermea.·
ter, niet aileen omdat d.,. kl ...i.ka filologio hot gemeenschappelijk fondaro.nt onzer taaletudien is, m•• r
.)ok omdat wetenacbappelijke ocberpzinnigheid .an d.
tA~I.tud e in het algemeeD zlllk een rijken buit heeft
opgeleverd. Vraagt meD wat bet noordoche volk verrigt
beert am den ouden tijd dar Grieken ·en Romenen
op' te helderen, en nacbtbaar te maken, dan w1jl~en
wij met trotochbeid op u en gedankoD wij. dat uw
Daam weI de gebeela wetenschappelijke wereld roebe·
hoo.rt. maar daarenboven nog A.&n eeo klein volk, c at
er u oak dankbaar voor t8, dat z.ijn naaw zi'c h o.er
de genache wereld uitatrekt, of""hoon de grenoen van
.ijn laDd zoo eng .ijn. Net eerbied ..techouwen wij

:~~/)~~~~~n

b: B~enct~, otne::fk::!~~i;~r~~8~r:edge:~

., , ."
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Aarigesla.geti V~dutiGn.
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Donderdag 14 September. Van oDllitgeioste palld.
ed
'
K
' go .eren te
ranga~doar. den · p~ndhouder. Kob
I .Ing,)oan: Voor fekeDlng van L J..Brandon 1D hot
I loca.~1 van en door B~Dma eD van .hontwerken
nahl) bet ~.?oorw.•.eg.etation . voorrekenlbgvan en
door P- BUIJ..
..
. .
.
.

TELECR·AMMJ
. · EN.

.

..

•

cen
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Bekendmakl'lig.
k..artiermee.~r bij d,n Raad van admini.tratie t<l

BE HOE MIN G E N, E HZ.

VERLE~ND:

ADVERTENTllilN.

OP,.r.~":::;mt::.;:ent: t'~n~i!:~~ ~:fe'to:rl~~:

Plltavia·dd. gisteren.

tw~e;arjg

ver10f aan dell hoofdkommies Galloi.- en ,;oor den iijd . van iea mun,
den aan ' den bulponderwij1.erGaillard .

clamatie tot prnideot der vergadering gekozoo. Dd&e

dacbt~ en van het woord, met lijn belder, onwelbaar
gemoed en zijn liefelijke, onverzwakte kracnt, beleert
gij reeds eene derde men!cbelijk geslacht en uwe groote, eerw&ardige geBtalto wekt niet aileen eon wonder-

.'

-I

·B ogalacbon. me.odeo d. Servioebe bl\WegiDg~. kunnen
bedankte. di.p bewogon voor de belli bewe.en eer,
onderdrnkk\D; hun vertegenwoordlgere bier &lJn meer
die hij niet wnder oenigo! aarzeling aannam, d.-ar die
Tw'bch dim de ',TW'ken zelf.
taak oijna kraebton welligt oou t" .beven gBlln. m....
ri<I . kweatio; ~oo vervolgda bij. willian i. oak op hij wilde de v.rgadering niet te leur .tellan en zou
doen wat bij vermogt. Daama beklom prof. Bugge
dlt -oogenbiik nog gelilskkelijk ta r.gel.;'. Kon ik met
de Eogels".e Mini.ters een leraoonlijk oDderboud . uit ChristiaDia bot spre.kgestoelte en I •• het volgende
hobben, dan zou ik binnen een balf uur de z... k . In
ad;"s aBO Madvig voor: .
• Mijllbeer cOllf.:entiaraad Mad.ig!
ordo brengen. AI. de liberal. mannen in Engeland Ban
't. beBtuur wareD, dan zou. iillea"".1 boter gaou. De
Op het tijd.tip van uw levan. waarbij gij op een
liberaleD .oud~d. TurkeD Ilietonderoteuod bebben
o~ijd.n .ege van een werkkring ,an 'ijftig jaren teo
bij het .ermoorden van' weerloo •••.. C"ri.tenon. Het
rngaiet, veroorlooft de eerste noordoche pbilologiscbe
EogelBebo en Iiet ROBBiscllevolk . verataan elkander
.ereeniging .icb u de nitdmkking v.n bare innige
• eer goed; beide6zijn, ,re.edzame. nati~D.;.. &I'OOD aaO
kankb&lrbeid en bewondoring &aD to bieden. als den
da to.valligeom.tandigh<"d·.da~ d.t .I\bn.. terl. &an bet
nestor van de noordsobe wetenschap. All de ·ouda in
ro.r i., i. bet .... irijteb; d.t ' or JllIICben d. .aege...
de I1iaa, een aierud der Acb.e .... d. held der ge·
ringell dier beide"-natien ' eenige ·oneenigbeid is.
D~arna begon :bij over .:den wUrllcbijnHjken uitslag
vaD den: oorlog. Ik \'e . waeht niet, wide 'bij • . d&t de
Ser.von, &en beelilitsende overwinning lulleD beha!en. Zij
t

.

.

.!U"~g::te~al°te~n i~o= B:~~~";::::ll

Op 'den Il1en
jl. ',;,ogt de beroemde on Ilge.
meen . bokonde Iittel1ltor proF. Madrig zijli 50jarig
jubile all Bchrijve' .over de latijnacbe letterkuud. her·
·d8.\lken. Bij die gelogenbeid werd bem _door oenige
.ijner discipelen eeu precbtig ingebonden werk aangebodeD. w."rin e.lk blilmer . '&en en ander. be,langrijk
onderwerp op beli gebiOd dor oude 'en ilieu"e·.1etter·
kunde behandeld beeft.· Het werk i. getiteld .Opusula
Philologiea.d Joannem Nicolaum Madvigium" en
grootendaele in het latijn gelahreven.
Naman. de kop ,nh""gocbeuniveroi~it werd hem
een adre. in seboon.cbrift aangebodOn. door da dee.ni
der verscbillende raculteitenonderteekend, bevattende
eene danl, betuiging ."n deD jubiJariB, vooral wat bij
in een reeks van jaren tot eer van h.t laDd en tot
hen der wetenscbap verrigt had. Eo.endien ontring
hij op dien dag tal v.n . geIDkwon~cben, ,oowel nn
nDdere laDdgeDooteri al. van ..eemde geleerden. Drie
dagen later werd d. eersto bijeenkomot van pbilologilll
nit da drie Bkandinaviocbe rijkeD gebooden. "aaraan
oDgeveer 200 per_onen deeleamen. Op yoorst.1 van
prof U •• ing werd profe_sor Madvig t....tond bij ac-

be... de Engel8chel~gatie omeen olipartijdi~ ondo~
•ook te doe'i'geweeat, . dan zOIl . ~j nie~ .den ·heer Ba,
rin" . in plaate .an den he .. ... Wrenok, die...daar'oo.
d';:' lord Derbyw•••,ngewe.o'u. gesond~ .bebben; .
· .Wet, lDij ... betreft" .1QO 'berbll&lde' bij, . ik,.wiJ de .... rbeid
en ' nietS dan... de ·....rheid. Ik hn .b et niet belpeD. dat
wen .mij . in Engeland ni. t gelooft, .• teuda beb ik ge~acbt' bet met mijn collega's eens ·toworden en 100
openbartig mogelijk tegenover hen .te cy o. n~ · Engel.
• chen willen echter niete met mijte doen. bebban.
Haddeil>zij mijnraadopgevolgd,da'lzou b.t v~~.chrik..
kelijk · bloadvergieten VIID .t~an• . • oorkomenoIJn. Z~o
had .ik, to.n er' eenconJIiot tllssebell SerVl6 en TumJ.
YOo," de d.ur stond, in ..averwegiDg gegevon dat Rio,
tie'. de. Serrische MiDister.naar Kono~Dt nopel .011
komen om" met de Potte. ovedeg te pleg6D . Het was
mij danr.'ede voornamalijk te doen om tijd to "inDeD.:
V.....obeiden gezantonwaren . b.t 'dan ook mot mu
· eenB, in..... wat gesobieddeP' D. EDgel.che agent " ~
B.elgt'ado tracbtte Riotio t<l beduiden, dat die r~!o
Dllar Kon.tatinopel niets tau baten. waut dat ,un

.

BENOEMD: tnt leeraat Ran de lantibouw8cbool
t. Buiteotorg Strecker; tot kont-roleur der eer.t;!

~;~;~g ~~r~!~e:e~~:~;:1 v~.:e d~Wr:!:!:!; v::~j~

I

teD behoeve van het Departement •• n 00r10g IIlclAar.
~~~';,e~:;lIh:~)r;7~.~7, ?an wel gedurende de jaren
. De betrekkelijke voorwaarden Hggen dagelijke. wnen (eeltd.~eD uitgezonderd. van dOlI voo.middags 8

!

kla~~e Kocreman; tot ~dvocaot bij den Raad . van ~~ ~::'~i~~:::ot~r!l~:~r~:e~~:"!n o~a:·d!:::~::'~
Just: tie ·te SoerabRla \'or~tman; tot adjunct grlffier
teek.nde, bij wie aUe tar .ake verlangde inlicbtiDg."
bij den landroad te floerabaia Smiss.ert 6n f a Bo' . kunn.n worden verkregen.lavia BiS5choff; tot ~djunct land meter eerate kInase
De billette~ van i~.cbrij~ing .. moeten bp den dag
~:~.:~:bv':."~e~~:s "::~eo~~d:l:e:!j~k b~::'rg~~~n

Bertsch; tot hoofdkoltlmie. bij den algemeenen Secrelarie Hooghwinkel; tot eerete kommiezen Vallette
en Deels; tot tweede kGmUliezen Coben Stuart en Is·
mangoen Danoewinoto; toL der~en kammie. Deli.
ma; tot derden kommiee bij den po.tdien.t Leyting.
OVEIlGEPLAA IS'!' van Samarang naar Mage ,
lang de verificatenr 'fiokhoff.
BEVORDERD: bij de lnt;'uterie Lot k"pi tein.
Backer, Stemfoort, Benuk , J uda. voo Kempen.
Sieberg. !i.e.,ler, Willem'e. en Tiliele; tot eerote
iuit enants Stiemeu., Wya. vau der ~lijl1 Dekk er,
Diederioh, Lincklaen Westen berg. Laceulle, Oppe.rman , Sclllllt,., Zintel. van Goor en de Brau".

~~~~& J:::r ~~~:!;:~: a~:r~~:er~~;:ofv:o~::n~~eoudw:::~

Ulll ten
Da Onder Inl<lndant
de, 2e Mili!aire Afdeeliog op Jara,
1567
FR&.:,ER .
(Vaor het Land.)

p een nader te bopalen dag zulleD door den Eerlt
O
aanwe •• nd Ingenieur der Durgerlijke openbare
werken to Soma.aDg, aanb.. tedingen worden gqholl'
deD I YOOT:

.

-

Ie h.t maken van de kunotwerken bij da pri ..
d'eBu vun het Bfleidinga ksnBsl nit de SamarangBcbe
rh'ier. maximum aBnnemingsom ./ 472.i4i.

2e het m.ken van een hoaton brug op ij.eren liggen
in den grooten p,atweg naar Pelralong.n Mer "et
aftappings konaal maximum aannemingoom f 59.273,
Inlicbtingen 'ijn t. b.komon op bel bu;aau van
den Eerst aanwezend lngenienr f'oornoemii.
D. Hoofd Ingenier 2e kl ...e;
.Kerst aan"e.end IngenieW',
1566
J. F , F. MOET.

ATJEH.

In verband met de operatiiin aao de noord-oceter
linie tot afleiding van een sahiin·aonval bevolen
in den oehtend van den derden en vierdan dezer
in de Znid-Ooslerlinie waren ·d~ verliezen aan gede vench.anB~ngen} die zij bij Al«:Ilnat!'; en Deligrad
5neuvelden en gekwetsten 19. me •• i allen sel, am p'
bebben sangelegd, to ,maakeeren. Di,t ie ~ker, dat
van KI)OPMANSCRAPPEN en bijgebr.cbte GOBbinnenkort e~n wapenatilst.and to waehten ie. Zal
scboten of kleine wonden.
DEREN,
1529
F. H. BOUMA,
En.laDd daartoe _het initiaticf nemen ? M. i. niet.
" September. Met· het derde, twoalfde en ,eertiende
Wurachijnlijk · \s bet; d&l; de u. MogelldhedeD zulien
bataillon uitgp.rukt Tan Oleb karang DaOr Lamjocg.
iD£ieo, dat be!; in .J:18&r eigen' t elang it gezamrnlijk
u ala cen man, die minder- vader!and8liefde dan geestoen .top in die ;. ritib.t ingtedooD. Aan Tnrkija .0 weI
drift Yoor do wetenacbap be.it .n dia met gelijko
de kampong Toeldat met ,.r.terking genomeD, durnabij bet station
als aan Servi,e zar meo ' m eOOn beduid~D, dl\t e6n
:~:Cg~~e~npr:[~~:~:te~~gk::: ~::te~~ :~tt~olvr~rd~: na Lamjong bezet· Hevige i.genetand. Ver.terking
po,osje de w:apenen mosteD ~,orden neergelegd, ten
up Donderdag d.n 14 Septamber 1876,
en brng bij Lamjoog worden d~arge.teld. B:V8¥: zeer
sinde OVel' een vrodes'f'erdrag 'le cor.f~reerell
II tegenwoordigen tijd. ali voor de belIeving en de j!:iiste
Op de' ,v raag VBn d_en (~orreapondeDtt hoe naar do
kennI8 van den ouden tiJd.
on~eilil; en hooget moeijehjk tarrein. ':erliezen bij
1543
P. BUIJS IIi;.
",ee"ing.v•.nI~atieffde ..akdan gelchiHzou auunen I
Wq dankenu voor de rukeuuchteD. die uwe werk.
de ager?nde (roepen: gesnenveld 8 minMren, i;ewond
--------------~
worden, luidde hat ant\f,UoOi"O: lk 5t~1 UJij d~ t:aIik zoo
t~aUHlCHl i'"I)Ul' de deel,;.ebe gee,tbesehBving neeft. af
Majoor Ruempol, de IUltenaut' I'erploegh ~tl vau
f)Olllllli8Sie
~o,?,r: , D,e Her~egowina zaL bij Montenegro worden
ge't\orpen, en daar Wlj weten, dat voor u~ e\em,.le voor
op Vl'ijdag ] 5 September, by
c=.(~';lijfd, Ooi;tenrijk ...1 .aa'Bcbijofijk . een neal van
ono de zaak, cler ,,:oordschc _~eB~banng en Van del Drie; t en H micderen.
GezondheitJ.toeBiand gUDstig, geest ~de)' troepen
1530
G. A. WEHMUTH.
. kg:::
goed.
· vergrooting fan grondgebied; Rueland i8 groot genoeg.
den u begroeten, eo ilul dtgen l nlet aHeen a18 ODzen
YRIJD.A.G,
De
Luitenant-Adj~dant
van.
Vooren
belang
djK
verDe Enge18cba diplomaten beweren weI is wasr, dat
leermee!ter eo onberelkb...,. voorbseld op den weg der
hot ons 9m. HOQ~tantinop~l , en den B"lIporoa te doen
wetenschap, mut' te!'eoll ale een eere- en grondt-uII
wond door het ontiJdig 8prIugen van cen onzer ! luUen no~ worden verkocbt tot elniting van f8('tllW';
ia, .m~r beeft .~8D niem~d f!,l' lian gedacbt.; dat wij
faD one gemeeDechap~ItJk .l'ad~rJanrl: en VA? I?Jlr.e ge
grsDaten.
i 10 kisten a 1 dozijn ST. JULIE:\', VU ke halitrii.
in .dat.. ge,a! een ' Bi •• ntijnBeh in pluta van een Bua
meensehappel9ke ak""du.a.. o.he nahonahtelt. .
1565
G. A. WEItMU1H .
De agere!\de k olonne WB' van 6 t ot 8 Septem·
.ondenwcrden? Wij begeer.n Kon.tan ti . Dial' b~w~.n. .!ankte de eerwaardlge .~' ndvl~ .oor
b ot bezig . met het da"rot.lIen TIIn' ver.terking en
: nopel niet. Hodden wij bet. begee,d, dan h.dden " .• i d,,: to •• ~raaK. die meer bevatte. dan btJ verdlende.
UI'
dew,
het in 1848. ja -MJlfa in 1~20 reeds kunneu krij gen.
H1J n~tp. ' ze aan alit .eeoe a~n.porlDg voor anderon om II brng tot va nekerin:> Tan de gemeen5cbap Illet
Eullen worden ' verko,·hl:
~~e~ . w~~ _~ij, :~j~~ __ i8,~ _ d,~tl. '~l~rkj~__ l~eu~~~; , b.~~~,
<>:~~~ !~.,~e l~;~e-.n"a:}~;r_ ~~t~~~h~£-"w~:~: Lam!)ri! en OIeb,gran\!: er wa. een !alriike viiand f
,..-.. ...
••
,.... 'r'!'.

Donderdag' 14 September, Vendutie

Rout Vendutie,
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ve~, o~ ziJ~o ' ~verblijve~d~ k'rach~~ aan- . d~' -;et~n

'

0

meer han .wordeD ver.p:rd. n. Zwarte .ee .moeteD
'wij bebben; dat io on. volle recht, m•• r d ....ool· io
geen oorlog .,noodig, .d.8nvoor 01 een canferentie voldoende zijD.'
'
..
Met betrekking tot hoi Berlijnlcb. memorAlldu..
.. • eide .Ign.tieffnog. dat dit otuk eigenlijk nieto be·
"tee~ende en dat het on.innig .... BUBland ne,en".
doelingen toe te o, brij •• n...a~t dat d. Bu.,i,cho Re·
geeriDg het , feel Ie druk becft met bin"enl.nd.e~e
IIDg~legenheden om ,um &en ann •• .tiepoL1.;9k te den,
ken. ·De fredel ;.nendhe~d ,au K"ilE'r Al r:u,!lder W38
, .. hnitendien b ~k<cd genoeg en vau Eng.land wu hot

.chap en bet vaderland te' blijven .. ijdeD. met de b op
op een betere to.komat voor het vaderland on !jet
Noorden.
De. vereeniging der Do~u.chephilologeu be.ft d"....
op hare warlu~,?heden dlOn d.ag en de twe. volgen~e
dagen onder.lel~.IDC: van Ma " 'g v.oo'tgezet ~.n, gehJk
Of era I gebrulkehJIr. II. met feeetelyke ma.lt~den en
ferochillende nitatapjeo goeindigd.

· eln 'grllote ml~8lng geweest fttiLelij{ de Turkeu bij h~t
.. ,ermoer-den fan Ohristenen to onderBteuD o;.n.
Op d.ie vermoording v.nu Carist-enen kwam IgJlst.ieff

Do kons~ntioopel.ebe cor:e.pondent vaD da Tempo
ochrijft, d.t nltan Murad V aan verzwakking rier
beraenen Jijdt au een aanT'al van verlammiug beeft
gehad, Hoop op heratol i. or niet meer. 17 rijdago
wordt de lIultan in een ge81aten rijtuig gfjtild e:n nur
de ' mosk-eft gebr gt, waar, de voorgeschreven gebetlen
moet.en worden gelprokeu. ,aij zit dan in een rijtuig,
dat in den langen 8toet rijtuigeo de aandacbt weinig
trekt, niet uit vreel !'oor tameozweerden, maar om
£ijn leklogenowaardigen toeotand .ooveel mogeiijk BSn
bet oog der geloo.igen t" oottreHeD. SuUen Murad
V io olecht. een acnadll'" nln hetgeeD bij noeger WaB.
"'yn ligcbllm io g.hcel veMlwakt. lijn geeit verdoofd.
Met groote moeile kID bij bij tnascbenpoozeri enkele
,erataanb&l'tt wo.)rden uiten. Zijn lot wekt. te meer
deerni6, omdat hij door tijn goedheid Teler aympathie '
,orwo"eo had. If asJ' to verktaren is sco'n toeatand
weL Zi·n. vader wltao 4bdul Medjid Ieidda .on on'

telkenol81'l1g, . Vergeet niet, ,eide' bij o. a, nag, Jlst
,'Brag't ]4od tbaDS cen zeer vreewde

houd~Dg a'a~neeDlt.

. ·.Aa» deneenen hut .endt bet eChepen naar Zanzibar
am' del) .Iavenhandel tegen te gaaD. maar tegelijkertijd
_d~ het
vloot nBSr de )Iidd.J1andsche Zee om
.dt!n"'rkoop van chri.to"kinJ£r~n t. Saloniki. Adr.·
nopel en Philippopoli. gemakk.ljjl< te mna.eD.
.Ten , ->tto verklaard. de Ru•• iecba gezant, d.t. naar
aijn' meening de tijd ,oor bet otichton .aD . een groot
Sta.e.nrijk nag niet gakoman i •.

eon

Eene 'russische parade..
'.~' . V~r
, ' 1"0 'dil

eenige

W~kCD

is iq Polen, of &o~le dt' nun-.

land .teg ..uwoordig ·· noemen, in de Wejc ,al
provincien de 'niellwe regtapll!fSing ing...oerd , en .ijn
dientengevo!ge ongevear 1000 Polen. "&alonder .ook
, teert.el ·adv"keton •. die de ..,..i.ehe .taal nie~ kenJIiin;:<int8lagan.
· ~.r,ef\c9 van den kroonp~in8 en, de kroonVrim;.el'
. • 8n .Italia,. die d~ gast<ln "an --den .....r lijn heeft bij
P~!""bnrg .ene· groote perade plaate geharl, over 61
.. ~taljona .inC""torie, neakad",nskavaUerie en · 164
otuhk~n gtl""hnt.· Do _ eYollltien dar ... ruaai.cbo "troepeD

:.~:;n~~t~::t:::!h!e;;o~:::~a.teD~:~t:a:;
.&~~ V;~!t7."! t6::::'.i,dd~.k~~:i::k"t!r~:;
Im~n

wordeD gebrnikt,

~am.n

UD de parade ' d..l;

maar ,d e bewou~~riog eteeg, te~ tup toeJl de gardekOBakk&~. · na ~~ parade, ~.OD dBbigieowka uihoer.i n.

,

, ZoD~er . ~e ~!Den

de. paard'D' ust I" bo .. ~ .. o, oprOD'
gan oijiD earri.", voorbijellvoerdon 1. ·:" g.l~k~rtiid
!Ille.hllde knn...tulrken uit, Banigen 'p,ongell op ·d; lI

aan kracbtigr, manneHjke op,oeding te gaveo, hielel
m€~n heR in di"n harem. opgelloten, waar zij. D.au 1,8:
Jijka den kinderechoenen ont ......sen, ..met eircauieebe
alarinu{'In om'ft!Jgd waren. M'eer J,an z~in broeden
gaf prina lhuad lie~ over uu zinrielijk genot et)

raakte daarenboyep aan den drank,

lJe. Turken drin'

ken ,.eel l'Iiki en IDaetie. ee-D &oogeDaamde apwekken..

de drank uit milt ie, gain en a!~ohol bereid,. en die
in Ichadelijko "it..-erkiug mot'· absinth gelijk .~at.
Zijn plo'taeli1Jge \'t'.I'!.It~f&ug .op den lroon zijoe Oome eD
"'oo~l

de ,lOoorll

d~r

ministeu hebben aen diepen in

dl'Dk acbte.gelateu op deD ' .... wakten geeat des au I"
tano. Zijo gebeulI"D Ii., hem On· de.. oteak; hij ot·rak
onu.menbugend, 'eo kreeg ten elBtte; een aauval '-aB
'ferJainmiog. NQ aile ' hoop or heratel ,erflogeD , ia,.
si,l n de 1Bia~~ ', in flene b~t moeijeJijke p'lBitit!'.

!l1lD feraniwooroiolijH.id is seer .... ar, Zij hebben

........ ...a

IMIg ~' MIlMdaf te oattea. e.

I

I

mijHe VClldulie vJn Irijtlag tJ

I

~

., J.jl

~~.,...!'>

hioJ.UU.Jt'U~~

~U.l. J."'.uH ,

in d~n omuek, bij verkenDingen en het terngdrij ' l
500 pikols KOFFm in verschillende soorten
veil des vijand ' IOaren de ,erliezen: gesneuveld ~eD
waaronder zeer mooije kwaliteit.- 110naletli riju ts
miuaer mili!air, gewoad 9 mlnderen en 8 koelie5 .
b.kome" bij
Da loestand van Majoor Ruempol . is: bet ver15~S
G. A. WERMUTH.
loop vaD d. belangrijka verlVondlDg bt dusV>lrre .

I

Up mijoe Velld::tie van l'fllda!1

ia

dUer,

;l;oni!tis; lU.itenont Verploegh. id. em; luiteDant mn
.ullen word.n ~erkocht:
Driest oubeduidend, luitenont van Vooren regler
onderheell geamputeerd. toesta nd voor ' het oogen.
no. 1853 Een kist
2 balen DRILL
blik nij gnnstig.
Z~eb •• charligd aanl/ebrecbt per ai:oomoe1:ip • VODr·
Toekvepaijllo in .36 Moekims tIIIng.kamen; de "oa,'- I narta ", kapltein GRAADT VA.N ROGGEN.
i557
G. A. W.E RYUTlf.
vsnging van Toeangkoe Daoe~ door Toeangk?e
Kassau a '! sultan l'f or llt be\"e~tJgd <1Qor een brIef
"nn K.bib aan deboofden van 4 Moekims.
De Assist·ent Ree:dent van Pedir van Ajer Iaune
tullen op Venda tie fan VRIJDAG 15 d••e£ .
terug. · h.t rapport Yolgt, niet ongunst,ig.
".
worden verkocbt:
5 dotijn Z,.-a,te Stoffen DA.MESLllRBJES,
. Aigellleene gezondbeid.toestand: een en kel Ohe10
paren
Beriij"IICh
Zit"ereD W AGRNDRUR KNOP"
lers geval, "koortsen en buikziekten vermeerderJ .
PEN.
.
1556
G, A.' WERMUTH.

vgiJ

Sultan Murad.

ge.boDd~u J"'Ion en g~f &icb un .:terJei 'onmatigJwid
~ver. Al lijO kinderen' lijn Iwok. · en in pla.t. bUll

J7 elldutle

I

I

I

.·oi.oh:rijk

II

a

I

A toot prix

Reclame . .

A toot prix

EAU D'ANVERS .
ZEEQ UllJ)IG ')'AlllltIETOONELl:. OnlangB giIi.g et' dO vt
de 8traa~ .N otro llame dee ,V icwree te P~ "'.l/' een net:

~7:.t1ncoGn!:o!;:~;~~j, r2!:i~e~II;:k~:!d:rj~:;~
dame. I:':en oude kt'lOpTrou. k ..am dl! strut in ~et
'een k8rretj~ , hare war .appelen" 111id a8nprij, ellqe.

.a! op mijne Yendutie ran ' VRIJDAG 15 de.er,
"orda" TOrkocbl>
BEN GROOTE !'AR'NJ AFBRAAK.
1555
G. A. WERMUTH.

I

Vrijdag 15 dezcr,

Do dame de kOOPfroUW bemerkeDde, baval do koetoic.
Itil t.. bODden .· De kootoier houdt etil. D. junge dama
riep: ':Boeder, moeder, de otlde koopvrouw &nelda

",lop mijne V.ndun a A TOUT PRIX wordeD
<.rkocbt,
160 kisijeo WASCHZEEP.
15G-l.
O. A. 'WRR~{UTH.

tOb

.... ombeI.t teede.lijk de jDg. dame. Eani!!" oogcn·
blikkeu yan ot'!g'tkende vreugde

j

een

,oorbijgATlger.

p , _rende boort de volgende aamonsprak' mijoe lio,"
doehter ",aakt uwa eehteenoot u gelu~kig-j. moeder
m.... tecb 0011 ik gelukkiger zijn al • .ik a bij mij
had - do wereld. waa: gij u in beweegt be.alt tn~
Diet. mijno doebter, ik ge<oel mijbeter thui. in de
mijoe. "- Indian ik ,u meer _g lIl()ederJ IOU ik niet
......eel nitgaar.. kom mij tocb eeDO beooeken, - neen
mija 1;".0' Bo.ina, biijf by u..- echtgaDoot daar il "'"
pIaaIe, Iliet de tiline. MijB~ plaata io in da
lu<bt j
dO('.h ·..elk..... ......Iijke .g~ut i. bier ~ ja mued.• r,
.!at i. b.t Rau d'Ari .... ik heb er .... n""v'"
'an ~\""b •....:al.· 't u bli.lt moeder. gij .""bijot H en ·
aia Ik d. h.erlijke ge.,..1in da.. parfum.rie te be·
1 minDel!, en sij o."thal!digde h... moeder """ kiet.j_

nija

VRJJD.!\G,
uerkoop van eell vatpUl1~ Hamburger ·
Rookspek, stuksgeITijze, en
2i BUllEN AIIEBIKAANSCHE WATER-CUClERS·
1561

G. A. WEIU!l'TR

Op de \'endulie nm-Vrijdag j J dezel',
'SUllen w(lrden

.

ferk o~b t :

BR~J') PARTI1 .. PORORLBIlIEN BLOB~POrrR.".

1Il00

G.

,4. ,

W:LRllI'Tll .

-

- Nie~iwe" ;ltaring

'1876,.· .' 1'

in . . . .I~an III .tub: .... ....' "
w..rden.iIn .r,hlldeD g8110t-d - om
onaiiddelljkna lOlling . or &all te.(!ldqal!' - '. ..'
1/508 ' : .' .'. ;' •.... ' . ' .•· ~O:B9'MANell 00;
'" .

Import,;~ndel. .

Glace HlirIIbchocru3tl
(..,tou ; aiD.)

1&11

1/16". 1/8".8/16",1/4/',-

Macaroni~inki8tjes

VOQrhandeo .bY C. C. T.

vw /lORP ' & Co,;

'an Holland80he. F .....ocbe. Rngelacbe en Duitocho
provjlien all:
.
.
Soep. Gevogelte. Vlee.cb, Rook· en .toom..lm. Ouen·
bau. Rook-Ieolah en .SauoU' do .BologDe, Aaperge.,
Groonteu en ge8tOofdo Vruchiien in heel. en !lalve blik·
ken, en in flenahen, godroagd. Vruchten, Macaronie
V .rmiceUi~ on Bo.pfiguren, Kook, Suik.rwerlr ene.-

merkwBsrdige gebeurtenissen onzer dagen.

ONZE TIJD,
op b.t g -bied ,.n staAikunde, G.ochiedenio, Land·
en Volkenknnde, _ Kuo.ten, WeLen ••happen, Nijver.
heid. en•. , mi.tgade.. La.en .. en Karakterlchet.on '
,ao v erma a r d e t ij d g e n 0 0 t e n,atrelo.k.nde
tey..na tot ve"olg op .JI.. be.t.&IId. Enoyclopedien
met PLA.TlIl1' .n S:U.RTlIjJ, I.e •• menZ~ S EN DERTIG
d.elen met regiot..r, •
1 26.. 1659
G. C. T. van DORP e. 00.

'v a", Baste'.

Fiju t! pem;e me8r1p.H om 'feer(l n pen nen te vermaktt.Jj ill
-atui 8. f ::S.Fiiuf.! Nll !! AI~~h. r i. lI
i. .. 3 ...........
...~U18~ ) ··
G. C. 11. ~TAN D01~P ell' VI).

Saue~kohl, Oarrott(-lU. griine Erbaen in weiD, in _all-"
Iiii.' a nd ge!tobt, . ChsmpigmmllJ BrechtapargeI. Bouilloll :
Cervelatwurat J Met.ttfUl'eh, LabglWuret.
(1870)
etc.
eto.

H

VERSCHE Gl{OENTENEN

BLOEM·ZADEN.

SOES!lfAN

foetstukk on .
(1872)

~n

DE

OMGANG MET HE'!' SCaOONE GE
Eeu ra.dg.)yer \ 'O:)f .U~nl die zich ~., gil
oegen beid yall de SCbOO D!) iJt'k8t4 wiUd n YerWt'ffen f 8.-DEl GEHEIMEN VAN 'RET 'WILLET, , uf d.

~LACHT.

F1J'ne Japansc1te theekopjes

Il'U D~t; u~ -de ecbonnheid fan het · l'ange'lic ht. liD ~~e 0'0 -

met ocbot..1tje•• n d.,k ••I., rijk ferg uld l ••t blaau we
en roode medaillouo, blaa"" en rood gobloallid.
(1871)
SOESMAN en Co.

rige H~' cbqam"deelt!lD {" be'Kllrec, te v0rvoogtlu eo
Ii" jau~dige ftiechbeid ~r '-an te bebQuden
f a.DE ROODE DmVEL IN DEN GBZELLIGEN
KRING of Bosco 'GO!" i6der~e.n v~rkl.",rd ~ n naToig.
bur gemaakt
f , ._
BEDSERMORNEN
f IL13'8
G·. e. T. v. " J)urp on Cu

BAZAR.
06110.011 ••

en Braadpann en g•• maille.rd 16, IS, 20,

22, 2', 26 duim.

IJ.eren potton yertind voor Soep, Aardapp.len etc.
te kooken.
.
U ••r .ertinde W.t.rket.. I•.
. Blikk.n KQflijkaunen .
j Keur van 225 ouder..-erpen op elk gebied bii""u . " ....
Petroleum Kookmaebi ne met rond~ pit, geelkoper met I .ameld onder red""ti. fan Dr. I'. O. WINKLER en
ketel en melk pan,
l .ooniell Tan 30 houumOeplat.n, biedt dit lijvig boekPetroleum Kookmacbine in
met bli\ken ••1..1
...rk ied.r die Jijn lijd nultig beoteden wil .en ""hat
en . m.lkpan.
van kennio, tegan den gerlngen prijo . an / 6.- UD
Dito in ijze. met blikkeu ketel ." molkpan.
12140
G. 0.1'. VAN DORP ou Co.
P.troleum kannon blik.
G.I.i vormen blik en .t...ngoed.
Et.nldragera wit porcel.in.
Y.kannen in pl.et el! yerl.kt.
Waarlotlzo porceJeine Bar-de.n , o .... leach !)tel. -en
Ver/oCulde naaidendoosjelll. met
ten ocbalen.
roll. dig .tel ens .loch. naainaaJden.
Piano 8001eo.
Coagultne. om gebrokeo gla.w.rk Le Himo •.
'rafelmeuon ill .tellen nn HIRDER BOLINGEN.
(1224)
G. O. 1'. VAN DORP en Co.
Lapel.•. en Vorken Bo.rlijlllch .il,or prima kwal. it"ii.
Koflijmolen •.
Boekhandel G. O. T. van Dory ~ Co.
Di'dra Oriltalwork waaronderTaf.l· en d...n 8ervio••n,
Ont.angen:
Karoff.n, Oompo~te., . B.,t..rvlootje, Kaudekselaen•. 8111.
VEENSTRA'S REKENBOEKJE8
Glazen in .tenon fa" 6 do •. in Orlltal, MotUlelin en
vO'or d. Volksacbool, G oLukje. / 2.00
1207
balf Ori.tal.
I
Voorbanden bij de boekhand.lare!J
1416
B. KARTHAUS & Co.

Populair - wetenscbappelijke
blaadjes.

I1....

e r kin k t.

]I

grOtmp l

A

EENE JONGE DAME
b~j

i-iiiiiii~iiii____i

5 10

Kilo's IJs iq 5 miDutca

•

I StoOIny.-Maatsch. "Nederland.'"
I

BAZAR.

BordeallX wiju div.r~ 8OOrt..n a1.: Haul Vi.1lX Madoo,
bonn•• grave •• Cates ordinai ..., Cote. Bour", Bo ou r
Sin.j_., St. Julien, iljne Wijnen di_erl•.
Champagne echte Moet en Ohandon
Rodere•.
Wilte en roode Port d. bek.nde iljue loorten.
Madera, Vermouth en di ...... and.r. Dranken.
Apolinaril wate•.
1416 '
B. KARTHAUS &- C,) .

8"

BAZAR.

4..~, 'L.J.

sttJ.denten

beAl~g

3loempotten, prachtig geschilderd.
dito
Blnwv Imitatie Japa'MClt.

BAZAR.
Carp<ltten groote bus. fie.kante, ronde. 0 . .16. gr,)ot.,
&D kleine.
"....
Aloativ...
.
Statuetten io BroBl en Terralrotta.
Toilett&n OU.h.... met marmo, .
TofletepiegeI. met .....rm.r.
Knaapj •• Bronl met marlller.
Cri.talwerk met oil_.r gemonteerd .
Draaiorgela met 6 aira.
Pr..entkoppeo n'"r Dam •• en II ..rou.
Preaentgl...n.
.
.
Sp"""",egmandje. met en zonder inrichting.
Landmai:!;.uif.... ""lid. '&II IMer o. ....terproof.
Ilandkoliero
do.
OouriertUscb,;".

.'n.

D_ealrolfera.

Z IJ N E R ZOO"

Met

h~t inkoopen van :

E. F. SCHOLL
.
ei

I

ar,~~;e~;".bt

G. C. 1'. "AN DORP .n (;,.

De Romans van Wilsen,
Uit de Konibgin ... " hel O~fe" ~Ml.
De Doi.el .. p Ja • '-

Njonja ,Koo
(l!l65)

IS VERHUH3D

Eene nienwe 80rtering

HAMPTO·N,

~PRE.EKUliR :

j{omml.d.~t W ..R. Me. MOUTRBY.
v-ermoedclijk e 1 it rl e September- B. k . van B~
ria. naar .Rotterdam vertrekken.
L.diDgwordt nngenomen fOor bijna ali. hav~.
iu Europa, wal\rr-'lor direc te OonnOlHelllenieD "wen·'
. fgege.en.
1 ..1

GUr

I

Handschoe-nen inlllle Nos,
BtrZliB"d,

~

Vuor vracbt.en

den tot

Has

-geHeve lOen .ieh.ta wen·

D. ~g<>nteD;
Me. NBILL en 1.:0., Samanmg.
MACLAINE WATSON ." Co., !Waria.
FRASER :BATON ell 00., Soerabala.

1----------------

Holloway's Medioiinenl,
Ie Koop': .
1
.Jt ''"-'. _
0:,,,
_
lIDOS· a- DOS.
=·::!~:~;ijt·:~~::"' i,f".~te~~·::L c:.t: J':!:
.H.
".tit
Te Huur:
6"""'L; ••

!iou.wu·. 1'w. ...

iJ.

Adre8: Bureau 8 A.lWU.NGS·CBIi

=:n;:n:rD
ilt Mlucrl.j i: la.I!.\al w,,!"'tf" ..J.j@10{ft.h Oaler IToUowar'1 Itrha.
:t.ti!i&r tJ it <At OoIrHai:
1~eh. 1. :!uuliBlI . ~\Jl cl J.
.1;Uag ."Il paq lij, ~ d. JIi"itt ::. le~U' 1)1 klei.VI i1;~
wuam· u .-.) ,u 4la lien. I;..,. ft.Dt ..... yill... m"l ;)Ordor.l1.·
,Elaom••, ell iija nlt· ~ 01' d. sljo.6D 4., .,.detoa.H! i~t'Kre
" ' t..teapl_ d. n,diag liar ~1~eG n'-.. all. , ~ .:_ j ~ n;r.
wukiac.. ,,"unit die oot o;. a.tM&. ~iU PlidJel.iI ~bA
lib""bllil\bl~I''''J

noo.;a

Piliu

C~ariM"

W.

ft. I

1.

I."

OALli\T!.~' 8

:~::T D~~n~·:'.

It

I

• 00

l';.';_

I.

rv.'~

.\_;.

'hg,

.I e!"

1.

l

Te OUllr!

1 .

HEN HUIS op den w~g naar · K • I i' g • w 'e. · 0 . . . .
,I.n
nONSEl'.
50EZoo.
HOi

YOoa'"

H..,.

801. J~~C~~/U~L~
:~~~~~;~
~, l'~ ".'N!'>"".. to. ,'.

B.un _ 0... Olt l/-&flOT'""lOLFf
T'\N PHl:-P •• Cv. H. L fll
· ·I!t\

K • V i I a. I VI 0 0 • b u i • te Amilara ....
bewoond door' d~u Ifeer DE LA. BRBl'OXmllB.
1508
E. A.. DB BRAOONJBR.

"U. n:,-

kH ••• /

T,lO~

COUB.L-q.

tha ••

,"·l'.!i,.

.ta.,

to. b.ehteUen 'fill. i.et Jui..tt) Inu.i!' hUIel..t!<
pr.k~ •• shkllltt • •"
p ....... __,--.) •

T

•

fti(t
..£\\.. ~.\\J
Een betP~khni8
."tv,..
_. tegeno,er
!;toombootk&ll.

.

tuor en een i~em i:egeoo\'er bet toklJlobal Bn _ dell

! Heer DB L110N. te b~ ..ag.n 10ij

.\ , G R ti N 8 E R (i.
H~.·,"(lI:*,r· •

W'erkt tf'gen billijke · I'rij:um.
' (ll

I

SOBSMAN eo Cu.

(1282)

:.. H ..
.
B eTallen .•.• n oen. DO:"ht..,.

I

~'.'

. RUT1ES,
' .
.
M.

_ geboren TO~·

SamUBolJg"

11 &ptemIH-' 1876.

.

D.5nl.

1641

.an-- oeDe Vocbter; Ra:DEN AlJOE. AOI•
B·evallen
PATI ARlO. TJONDBONBGORQ,
Koed""", 1Q &pt..wber 1876.

..

1M2

OP ~~H~ ~~~~~;~~ d::'0 : : ' " a::: .
bijn~ r, mundM.

MAGAZIJN

B. U. N,

rAN

Q~LI..

•

F. H. VAN .. GROLL,

1500

,

Hoeden, 10188 Boorden in groote s(!tlering, groote
ileuze .an DIU!86II, witla en geklenrde Hemden, Toi·
letartikelen, 8cbllijerwerk, Parfuwerie, eell groGt
asaortiment .Odeure 1 qnaliteit voor Dalll96 (nit het
Maguijn du Louvre) &en8 ideine collectie Peiguoirs
~&II lijuwaaJen pareal.., prachtige Raw'm en, }'~D:tail
. le ar.ti· kelen:. Oeintuura
..• 001li9"" Paru
. "", Bra .... '

Stoomoehip

tfzSSr

. jan huia des lDorgens ten 7 uur.

In d. Apotbeck der Hil. GO.El'll.A..kDT '. u CO.•li
W ~.iSER tot 8 uur en te 11 uur iu bet Stad.·
,erbaud.

• 8-

HEEREN en DAMES' ARTIKBLF,N.

.i.h te w",,- .

de Ag_oLen.
J. uAENDRLS en , Oo.
ll.tayia, Samarang, Soerabaia.

Het

, 6.-• 5G . C. T. VAoN' nORP on 00.

liit, Parijs ontvangen..

men

Rotterda,resche LlQyd '

~11 ttUl:tt't LeeTl

Porceleio8li. Thee.ervio..", met rood. 0' .watts 00"".
ciito ......10008 Kopiea.
Ohpcolaad. en Koffijkanneo .
-<Jaodelam..., BroIW'D Beeld met 6 lichteR I'.....,~tg.
l~tteD.
Billardlaken.
Biilo,..jballeo,
veie IIId~ roed.....D.
•
JOllvin
1'17
B. KABTH.6.US Co G·).
l
C'jij)

.n

f 8., 6... 6. -

N...... Europa 2dl.
. Klk lijQ d~.1
Door fuur en wat6r

.:;O::'.n:!e::

en paaaage geli.vo

10.j.4

BJDlONG, naar he t huil! lsa.tet bewoond door
den Heer llTOLL vlak nBa.t bet Hotd du Pa.ilion.
BRIEVil:N en BOODSCHAPPEN:

A.a. bni. d .. middag. te ,! uu,.
0 g J ij do. I lieflt de. mqrgellB '''Or !
1474
"

.

zaI .ermoedelijk ill de ••",te'·b.lft fan octOber ....
van Balada door bet su. e.• bow oaar N . .Diap Yel'.'
trekken.

U&4l"

o

' '.

den tot

ll(;RDE DRUK,

(U29)

.

M A D- IT R· A
'

t Kommandant RBERKELBAOR
- •. d. 8PBBNOKEL.
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vie) ~Icg~ bil' ur.

Mel 801 ~'igurl!!J in StetH!druk op 24 uilsi..au,te
~Iatev, ge bond!1I ln~ t y. -rgu!dtl rugtitft! II, J !2_~
franco per »Ot't.
i 1tl -
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DOCTOR ARNTZENIUS

_ f l.

'f(hlr
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die tijn ,.k g r .. D dig ferst.at. .
Adrc" A. NOOTEBOOM. Mr. Kleedermaker. Pili'
lOt Senin,
Bat Ii 'f i A.
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Fabrikunt.Cll en..~JivieHlIgt nimll'S
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GevrafJgtl: Een Conpenr, • inL:=:..w~::rv"::.s'd':=;::
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belaat ZIC h
H. BL:;HACH.
H, cit/; Alale.borte. Parii. . Correapendentie in d.
Moedert",,1.
826
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. De Gids voor Machirusten,

i n t'llbrl~ktu ~ bij droogmak~ rijl'l fl, op Spnor we-&fHI
Sl()canhrtOte Dj ttt'i'8Q& geechikt tot le iddraad

B. KARTHAUS on Co.

1065

door Alexanoer \'. H ....

'

Sebeto;en uit de portefenille .an AI••and.r • . H ......
" nieuwe uitg.\"e in prachtband
(1286)

In .. IfPootten.

BAZAR.

s~l!.eheD gflt, e ek~nd

,l

B KARTH.~UB eo 00.

1648

C:o .

«JEUGD "

in pr&<lht.hand

VRI1\lEE8VHE . n:~.TTEIl, Rood. Wit
D&.DUORD. 92-11" en 137 din. b.-eed.
Vb. K&IIIPFEKHOIJTEIl KOFFER8

met kopep

'.t', vau .Dorp &
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HET .8TOOMSCHIP

•

m77~.!
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HI,ga~
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doordellieuweToeslfUeu. '1'0·
SELLI, die meo llaarborgl.4.0; 113. Mle tafaijeUe, Parijs..
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BAN DA.

GeoagYoerder v AN LOENEN.
fsrtrekt den 15 d •••r, de. morgen8 n....
,i~ Oheribon .

!'!ene familie.

ParijscbeArtikden,

Prettige Boeken.

hrnin gebron&rl e

SO IlSMAJ.'< on 00.

Ned, Ind, StQOmvt; Mij.

LIEFST NIET op .en .der hoofdplaat.een. lot A •• iet..n·
tie in de Hui.bouding. of al. In/vrouw fin Geaelechap.
Adr•• ; T,etten A. N . Bllr• • u 80!dll.. "060HB Col)'11>64

".'1

ell Co.

Piano. en hoek.knaapjes,
LOet m&rmeren · bladen O.P groen

~

"'

Statif! bCII!~llok$~ "W et. bf'!we~~blU"e kijke r.
Fatmt OQtl8801,($ .
Hellillfllileters.
Jlfeel kettill(len
2,;, md" r, m ~t LijbuhoortSude pennen, in ltl!oeren 1.&k.
(1882)
G . O. 1'. V A.N VORl' en (;0.

I

~deel .terwijl het .e~•• ve- fondl · ";erd .·fiebragt '.' op ,
86000 GUideD ..
'
.
.. ' . .
.
Het dividend i. he8cbikbaar ton bntOre derlfut..
e',bappijen .oor &andeelhoude.. 'te Batanablj de
Agellten d_e Heeren TIEO'EMA~ 00 VAN KEROHEM.
Samar....g. 12 September 1876.
1&62

Gokleede., Wandel.• Rei.· en Bal Coltume • .
ahm.de :
Kinde, co.tume. en Doop.kleeder.n.
1536 .

l\1alheinathische instrumenlf'll.

Per "Voorwaarts ontvangen:

In .de baden ge~oudeo algemeene · VB1'gIIderiDg .an
..ildeelhoudero ia het eliddcnd OYer het; tiende boak.

BrUld~toilette1t

zoekt pIaa.tsing

. ', ;

i-' .•aatgelit..ld · op .ti811 .percent .of· . 60 Gulden ' per

,oortdul'en<1' gGlegsnheid wt het le"ereli
un opmaken van

. compleete

11_ 8aWigL

· ):l;d3 111 ·BBW,OOm1Imt.i

Samarong8che Zee- 'en Brand As8U1'anite Maat8chapp~• •.

VAN DRR Kil:

Be ••.!""

hijgi!IIU naogelwUg-.enoll!lig'

.' .,

.1IS09 .

den 24 Sel,temoor.
11>61

C . O . L. van Coeverden ,

Pickle!, aauo68, .J.lue, JeUie!, Herringe al. Sardine,
Bacon, Ham., 8oup, Plllmpudding.

--'Bij'4en~",,,,,,,_

. . . . . . '.' '

.gende· atu!eD .lOOmede

00.

lID

Toko" Plijnaer.

Oud- Re.ident d.rPad.ngoc~. Bov •• Jandeu.
1540
Prij. f 5. •

Pate, Sardine. Bano aret.., Oli... IU lei, Olive.
f.rciel, Bnile d'olive, Oapel'8, etc.
Frnita au jne et • i'eau de Vie, 8irop d. groll.ill.,..
ramboiseII, capilairee, 1'01188, Cemsl d'orgeat e~c.

DOBB.B P.UL

--~. Dansreceptie

betproken ';oor

SOBSI1AN &CCO.
zijn w-eder ruim voorzi€m

1626
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.W~nv6t:hlt~f;~eri.J-A,IPb~~\fa~

TEN· RBSlDENi'lB BmZK .

Indischf'l bela.ugen

bij

_SOEl\MAN . & Co.

.

Va I'"krj.-~b a;a rt

IU6

b'j ' SOB8!UN en 00.

(Ull)

11' ~

. Zijden 1Iand8ChQe~en '

PLAATIJZER,
1662
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GDR. ST{)nOK. .

.
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iIe....IlilIgen

'. '1':11'

geb. ABl>aU&.

v004::"f~:" :?:D:;t=e~~A'l~;:

I.JZER EN LEDlKANTEN.

TJAAN oodenouden. betlligen wij _

HULTZAKKEN

d.nk. .
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B . . G. N. \:U

'

borlelijkeoJ

GROLL.

' F . B . VAN GBOLL.

1 _1M9
I " .....twoordel~k
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