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geregietreerd 2297 slaven.

Een

beroieoing der registratie tragt eeDige fouteD san den
rleo dal?, waardo1)r net r.ni ver totaal der 1'Iiafen klom
. : . . . . :. . . . . .
2320
Er w~ren IDlDldde'a vr'Jgege~en of
0' ,rlig;kocht . . . . ~:~
329
vet e en. . . . . 1
--G.boren ,
Blijft • . 1991
longen.
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Meiaje.i
188
289

I

tot..

11.1 hunner lotgenooten boden tij mij al0 bnldeblijk een
karbou..-. een t.kj_ rijot en eeDige klappera aan .
Do djaks. <an 1'.d.Dg.Sidempoe.n ... a door ben
~ . :, : ;,-..:. :.:- ~7':':::'·:-: ;:-=:- ::::: . :::.=- :~: -~j -,. . ~.;.,. . al.1.;Z A,:"
puuten hadden o"\erwogen! ' die l onden worden besproken.
D.arond,r ,.. •• in het oog vaUend. d.t zij de regt.
matigheid va.n het belhan der alBvernij ontkenden 1
en ferkl. arden. door . I•• f to blijv,. , .ich . lechts in
bet onvennijdelijke to hobben geschikt. en d.t zij op'
regt beloofdet: tha o•• nn 09 vrij Wil.D, bet onregt
hun door hunne vroegete meeatera &:!Dged!l ao niet op
ben te zullen wreken. maar alo rastige iug.octenen
aan het Gour"rnomont t. sullen loonen <Ltt 'ij all.,i1l8 de gueot waardig waten die bun. was betoond.
Zeer .terk uitten al de _lav.n huon. da"kbaarheid
eo de g~elltdrift werd algemee;D, toen ik aan de leden
der' d'put.tie. Da bunno ta,spraGk te hebben beantJ

Totaal . . . . . 2280

In de ondera.fJeeling Sipirok
bad d. "iinrklaring d.r .Ia.en plaate op 21 Junii
Qak daar IV;" het gorueht omtreDt het doel der rryma.

l

hear hoog ~~ud apel lD de lucbt aHeen. Wie Jian
ken van hare be~t' e laatate on rgsng Jaren l.D leve!1E!grootevanw~~ "n•• n
eene luhLmaan. otarenf Mi..chlen
'e op bet daek van hlar gee. t geschllderd heeft. maar al.
WlJ allen met trouwen wac:ten zull~n tot ons ideaol aan
zegt gIJ. Rather WaB nIet aHeen, r.lJ had haar broader
blJ zlCh om nur te klJken' Maar wie ... 1 ontkennen
on. e deur komt klappen . ou de ... ereld wel d,.,. geell be
I
dat een broeder die ~icb met I.andbouwkund.!ge op ~ 'KODe.rtl mear hebbeD. Miss Craten'd ldeaa.i j. dooker; op
merkmgen over d. maan. d,e konlDgw .oa den nBcht. I .e7entienJorigen leeftijd ga.t bet ,00 met d. mee.t.
' ~rma.akt en beweert dat ~e mist rondoDl baar 'ore : Idealen. het heeft groot~, grlmmige, onpelbare oogen.
telyk hoofd Yoor den gt""l der "tnollen l. te belooft.
Robert i••t",okleuflg. ElJ"e oogen "jn blaauw, ... or
'I erger, vee I el'ger HI dan nlemand r· ·.MIJ dun.kt, dat er
b~ld~ r en wakkel"f tij drukken l eer naauwkeurig uit
i~ de-zo.··gehee16.1 Bleh. te.wegende .kaleido8coop-wereld
wat zUne tong zegt, niete mee:i~ Diets :i:l. :_. der .e!.l er
. ~~e. to vol .. a.kls, .telhga '0; allea I. a.lechts .betrekke.tn.&lt Tol.trekt geen kwaad uit - weIk e"e twijfol'
lyk_.Rr III 'Hets goed, kwaad, rnoOl. leehJk breed,
acbtige aanb£Teli ng Toor eene rrollQ'! D e neua van het
. tHna~,. behub·e.." wllnneer bet met -iete betef81 ' erget.
ideaal is fijn beaneden, d~n gebeiteld, JijDe wangen
J ED.':'0lJ ers, leelykere, breeders, Bmallera wordt vergelekeu.
,ertooneo r.i~h eon weinig mager~ ligt uitgehold en
Meet eena twee mannen met t'lkaDder, gij ,jndt den
bleek goworden door vijf en dertig jar.an of %('0 wat ,~n
, ••n lang. den ander kort; let den korte aileen of on·
het roatelo"", onbeoorgd le.en van iemand die gel •• fd
' dar e.ne IDs'igt. dwergell, dadelijk .al hij lung worden.
maar niet .be.taaD heeft. Robert. neDO is breed en
Mi88eli. wij eeIJ .taDd~rd. w~rnaar . wij ona ~igt~n
stomp; zijn e- wangen hebben d" roodheid en bet wan
knnnen. dan begun "1J de bnlteull"'lIgote dwahngen .
tan een 10Ddman die . iif·.n t .. in~g jaar oud i.. Het
lk he" .el. non Wen geke , d, dlB met een dwerg uu
ide ..1 berondigt . ioh met gemakkelijke gratie tegon
b~ zijde duor ~8t leven wandeldeD, h~m inm~ ddels
de me.e ak gebolhm, heeft groote neiging om @on t'~ij"'
voor cen reUB bleld~.I> eD ten alotte ook niet bed regen
felu. te .iju. met de g.loof,belijdeniooen der ond.
.. erden. Bother hoer. goon man· naar wieD .ij Robert
wereld en met f~iten. door tijd eD eerw&ardigheid gryo
kan Qfme~n ; rolal-r ek: nicmand dau den koeijenhoeder,
giwordcn, &en wei llig. i& spotten . .Robe.rt bidt~'13 avod.
d~ karrtman en " en sltlknecht. Watgestalte betreft
up gebogon kni.~n ,Diet in veraoeldFg geloid, moar
g~it bij die allen .•eretandeI9k, sed~liik, puysisch boo
....D den bOo.., .... rloot te word." ." hij geIooft ...han
<all. het 'boofd en Iled,,!,r alles wat.~ vooralBnog von
all ... wat h.m . ooit geleerdwa., .an a tot z, en . ou
hem. kan weten . Maanheht. nabDnrochap, gabe.le .f·
e'.D, min lijn. eerlijkelippen tot &en .potaehtigen laeh
weaIghe:d ~an foonre:rpen ktr ~8r~JijkIDg - sijn :.het
klln nt'n ,-erlrekken ala &en rirkel .. jprkant make.c. V~or
'niet drie diDgolD die Rot her T.rent4ehuldisen moeteLP
de wreede pijlen die u t de oogen 'an het id.aal g"
Ro~g.lijkt .oo....~~r D.et -;' nur ~aar iiieaal .~.
sebote!) "orden.. liggen d ••~nwen efen hl;ijk ...n la
bel IdeuJ, WKnIUI IIld. aohei:lln de ledlie oogenblik.
geD. ala de Gneken ondor dte TaD Apollo In den hel·
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(NAAR HET ENGELSCH.)
Wear. Ie oak gezegd dat In den NStorna'f (dat beroemde treu1'8pel van Shak"pere\ tndien Dooh prm.
Ferdinand" noch (\snig aDder mooi forat ten tooneele
feracbenen wt.B, ·Miranda, . ~e bertogedocbter~ ten 8lot~
te. den woeaten. • mis.vo.:rmden slBa! Caliban .• ou bem.ind
hebben. 'liefer daD met baar vader, met stormen, wiD~
deD :'on water-ge88ten allee~ te blij,en( VaD 1tlirandu
weet.. ik .bet niet. 1IllUU', soo Eatber in bare pI.ate
·geweeet ~a.r:e. ~u dit s_r &eker gebeurd :r.ijn . De
Incht om beDlind te worden, is bij ona allen he.ig
genoeg;Obij Eetber .teeg zij lot dolbeid r "edaar de
eleutel to~ ~lle dwale, oDdeugend~, onTerstandige ding~n
die gij ·hoar in d.n k.orteD loop d .... r g• ..,hiedeDis
eult .ien nitrigteD ;' AIM .ij haar Ii" bad kunnen krijgeD, . ~~ . ~~~e! man-! ~~u~w en kind.. iedere koe, k~lf,
hand . of- kat,: die. &ij ont",oette, baa. komen met \'reag.
de. l.~"r , g.6Ii met ,.rdriet gadegl'lllagen habben. Voeg
or ~ij, :',d.at de me88t~ fr,?owen '8 . r.omara gaarne een
minnaar:· bebben; dit is .oor baar·. byn: e'en noodig
ala op ker.mis warme kle.aren.·s ~tero oehtor beb.
ben' zij aa.D het ,nur alall!innoor geDoeg. De vorolige
glans der oterreQ en de kille flikk.• ring 'an bot noo
derlicht wekt in Diet eec.e me"Lach.elijke r.ia1 Sllcht D~a("
eene""dere. !loGr onse ijakoud•••natere mogen wij
glllNll: terwijl droppel. on\d~id :water ·Iange
. et
de .sord\i!len naar beDedetl VlIU8lI. WlJ I.ten bur me~
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op ' 8 Junij: Bii diegelegenheid hield oak de kont,o
leu~ dleJ' omii::lrii,i'ti ut:;ll1.ig ~""ti~ Wtli:l'" .... ~l~j~c ~ ... ~.:of,r;..-.!:J
terwijl hltt lro~riaboofd fan Ma'lUltjal' en de priea' et
bij den rapat .an Batong·Tarne honne ingenomeDbeid
met de took betnigden an my venocbten den dank
van '!:lle:q_' (}ver t8_ b~e·c ge.D &all Zijne :hr"~jedteit den
Koning en . Dan d. RegeriDg van Nederland.ch-Indie.
Inde....onderafd.elingwa.het aantal.la.en rrij geriog.
Q01'8pronk.lijk wavo,; geregisLreerd
18:1 OI ... D
Daarvan wat'en geatorven
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. Verkeer,d geregi.treer~ al8 zgDde
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10 25
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Van DJOKDJAKARTA naar SOERAKARTA. KEDONG-DJATlI en

king doorgedrongen, maar. gern.tgeateld door in die onderafdecling werha .. e cbriatenzende!ingen, ...... de neeo
Zoodat bet t;'t ••l bedroeg
186 sla.. n
bii da sla~.n gewekeD. Nadat bet Kaeris·h ;ofJ raD 8rin·
Reeds bier vernam ik dat in d. binDenlaDden het i gen, een christen. den dank van hoofden en berol"ing had
garncht wa. verspraid. dat bet Gouvernement de sla·
a8olleboden. 188 de vrijge.maakte. ohristenslao f Samuel
fen opkochtJ om de ~aDnen te ber;igen ala 801dtLten
cen dankadres voor (gewLitkeld tD een oUlslag, rood,
iD AIJeh en de frOUNen prvatitnees te doen worden.
wit en blaauw). wlI3rin door al de vrijgema.Hen hun
IIt betu'gde myne ernat.ge ontevredeDh.id aaD de
dank eo beilwen.cn<n ....erden aang eboden aan Zijne
hoofden. omdat 'U "Ie, .Ueen dat gerucht met hadden
M'je,teit den Konin!,;'•• ou de IDdiec.he Regeering en
tegengeaproken maar or ook geen mededeeling van
aa;> Hare ambtenaren. Zij boden mij. aI , t ••ken hun
bad den geJaan aan den kontroleur. De rrijgemaakten . ner dankbaarheid. een karbonw aan.
alelde ik gernst.
Des ••o:tds woonden al d, ambtenareD eene gods.
Den 10en Junij biold ik eano va.gadering t. Padang.
dienatoefening bii in de kerk. waar d. · zend.ling..
Sidempoean met de hoafden' ran de onderafdeeling.
leeraar · O. Klammer roar de in grooten gets!e opgeANKOLA.
kamen inlandsobe gemeente een dsnkrede hield,
Qot daar wea het zelfde praatje omtrent bet doe I
Ditzelfde werd den volgenden dag herbaald door
de,' vrij.erkl.ring in omloop. En daar de hoofu.eu
deD . eDdeling.leeraar O. F. Leitpold' te Praoe·"'nlt.
vaD Ankola veel meer oDtwikkeld .ijn dan die der . werwaa.ts wij on. hadden bege •• n,
Batang.Taroe.distrikten. deed ik moor ern.tig mij<e
In Sipirok ... oren gerogi.treerd,
ontevredenheid nitkomen wegena bun vannim om de
788 sluen. E one beniening redncaerde het Mntal
.erspreidiDg er 'ao tegeD te g....n. Ik wee. hun or
tot
173
op, dat cegeeD die znlk een ' goruoht veropreidde of
eorver~aedreenn inmiddel. vrijgegeven of "ijge6~ocht 15
80
bij, die bet in owloop liet, 'lch .ijdelinga aebuldig
v
maakte aa.n het wcrpen V8fi een BUlet op den Koning,
door.aD de o~regtheid Yan Zijner Majesleita bedoe.
blijf1; .
693
lingen t. doen twijfelen, terwijl ik hnn .eide. dat ik I
geboren,
hun gedrag ten d.z. aau U ... Excellentie zou bekend I' jon?~n.. 05
.maken .
meu)..
~4
Op 14 TUllij had d~ 'fijmakiDg dor slaven plasto. '
109
waarbij een sal nut van 21 schot.,n . werd god..n, Het t
Tot'•• l
Koeriahoofd Bat<>e nan doewa wa. de woordvoerder
802
om den donk der hoofden en b.valHng ta betuigen.
By mijn terugkomst UD Si.Pir,k te Potlon;;·SidemOf &ijO d woorden opregt gcmeend . waren betwijfel ikr
PQean 'fe rlo cht eene deputatie faD geWI:,~en alaven
want zijo familia was de rijkste in slaven .
mij te mogen .!preken. Vergezeld van een groat a&n#

U

a. "'.....

:...

Kalaasan ............ '" ....

Djokdjo ........automat

In h'o t ropport 'vari de~' Gonverneur van Sua..lr.,'.
, WeBtknst-. deo Heer Netecbe.r, I..en wii'
In bet alg.meen zij ge.egd. dat de wij... waorop
. i k de 'rii'erklaring tot staDd' bragt, :net geringa wii'
r oigingen ,door plaataelijke omstandigbedeD geboden;'
de.elfd. wo. ala ik in de Padang.cbe BovenlaDden
. had gevolgd. MijDe aaD.praken werden telkens iD de
l&ndetaal berhaald. Bet w•• te voor.ion d.t de ma.tregel in Tapsnoeli met meertegenEiD zan worden aan..
g nomen dan in de P.dallgache Bovenland'en. Daar
tach haddon de onvrij"n .an de klass. die de groote
meerderbeid uitmaak'e. namelijk . de kemanakana di
bawa loetoet. en ~Ifade kl ....e der eigenlijke .Ia' en.
':-"Iocbta cene betrekkelijk 'geringe w8&rde va or deD ei·
: geilaar. Die per.onen .ertegtnwoordigden niet een
....rkelijk b• • it·kapitaa1. Van bun a;'beid .Ioeide sleebt.
een geriDg gede_Ite dew _lgenaar toe.
In Tapanoeli daarentegen was bet bezit Yo.n' ~IQVeD
.oen groote bran .an inkomsten voor de eigeDaa" , ter·
wijl ook het maatachappelijk ....n.ien der hoofJen zicb
regelde Dasr bet"auntol hunner . alaiOn of Loeboea..
De "Balaks .en Mandolingers zijn ook vaD Bard mcer
iDbalig dan de Maleijer•. en daM.ij konden b.reke
Den dat de ..f•• halling der slaverng .oor hen op don
dunreen . geldelijk .erlie. zou te . weegbrengen. .a.
het met· zekerb.id je voonien dat de •• uk hun niet
"",elgevall ig laude ' tijD en van - hen -meer tegen- dan
i ·' me~ewerki ng was te Y'erwacbten.
\,
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waurd, de band reikte eu dOBrdaar het apenbaar blijk
gaf. dat ik bem gebeel en al b.schouwde atl gelijkstannda met elk ander ingezeteno.
Men rerdron g .ieb om mij heen en ;;ejfl Ideine
khideren werden aangebragt ala om te doen blijken
dnt de vrijmaking der slaven voor hen in de du.d van
het hoogate gewigt wa& en dat allen dit gevoelden .
Zoo..-el daar al. te Si.Pirok waa het dnidelijk .~
baar, dat het Gmuernement eeno weldaad had •• mgt..
die door de belangbebbeDden te" volle werd erkend.
Te Penjaboengan. de hoofdplaat. der onderafdeeling
Groot Mandaling ~n Batang Natal haddon d. eigeDUll
van .lavan en Loeboe. de angst 'foOl de bedoeling....
van b.t Goureroement met de emancipatio ("" top
ge voord en het liidt geen twijfel of de boofden hebben
daarir: d. hand gehad.
Qp den dag n. mijne aankomat kwam het waaru.
mend koeria·hoofd van Kota.Siantar, RAdjie Boetan,
mij .eggen dat hij af,ag nn het ontvangen der OT...,oengekomon ..,badevergo.ding.
Daar bij nagenoeg f 15000.- bad te ontvlulpD,
begreep ik dat er iete .ehter a.huilde en deed ~
Daar andenaek.
Het bleek taeu .-lat zijne alaven hem haddan Terklaard niet aan het GouverDement te willen wotdea
verkocbt am na .. Aljeb te worden geLonden. Ze.lfII
hadden zij hem bedreigd met het in braDd .teten om
.ijne woning , indien hij ben afaOOnd. Bier had bet
0; .'<lken dus zoodanig gewerkt, dat Tuatvaretoring til
neezen <0" zii n , indien men d. slaven.n Loeboel
niet kon avertuigen van d. valsch,id der venpreide
gerachten.
Ik: liet daarom de hoofdcIl der slaTen en loeboea
bij mij kome.n en bad lang werk
hun te beduideD l

om

dot men hen had mislaid en dat men ••Joandelilt baoi
gepoogd de tnivere b.doelingen Tan tijne MajllO&eit
den Koning en van de Regaring ill oen VlIlsch dagH,· ht ~,.. """,,,11.-:>""
"J;;Pl"qt: n!l. 11'fTl.'? !:"p.b:m Kon ill: b@1l
oTertuigen, maar moest . toch, om hen ge:n8t te Ita'leD:
eene public.tie afko ndigen, ,..aarbY ik pertinent .;...
klaardt', cat het Gou.ernem.nt de olaven en :oebeM
niet van hunne eigenaren kocht: maat' &au dezen flit810itend •• ne ,ergoeding eebonk ' OOT bet vew.. dlit
<ij leden door de inrrijheidotelliDg van hllJlJle Jijfeip
n eD'- Qok in miiDe publieke t o•• praak stelde it hen
geruet.
Een and.r koeriahoofd - dB'.an Pidoli-Boeld.t
- bad bij de regi.tratie oooveel val.che Jpga..... godaau, da' er blijkbaar op,et he. tond om eone ei1Id..
loo:e verwarring te doen ontstaan. Hij had, .,.oIg.n.
t ijno 'ferklaring, li ch niet met de uait bemoeid. JD.Ml"
dat o.. rgelaten aan oen .chaoIkn.aap.
denuDg .on den diehter Homerno; het getal VlIIl Bobert. vroa .... lijire olagtoffe.. wordt .ertegenwoordigd
door eene nul.
.
,110 nn mij geene li.fd. .onder ..... ToorateJleu."
••gt iemand in de b•• te f ,aneche noveU. die ilt !&Dg
geleden gele•• n h.b. Het ideool hoeteo:t ....., 'e p!ijk met lief". iD. men kan zieh verbeelden hoe banch,
heftig, wreed bet is t egen de .. nCQW die het. berzUDt.
Robert .oa .elfa bij h.t rre •••• htigote der geae&apen
welen! gee-n .ng!t kunnen verweltk.en. ~Ddertm dill
bem voor het eerat zage-n kwameu hunne kleine, YIUI
kuiltj •• ro""i. ne honde_ iD de 'ijDe stoppen en ·lach·
een bem mat uijpoltige onbescbaamd~eid in sijn gHigt
oit. HODden. wien hij nimmer W&8 voorgeateld, It. .•
men met bunne rnige Koppen tegen r.ijna kniein 1rrj...
.e" en drui d." "Ter '~D e vrienilelijke .oe"'" al been
en weder.
.
~
E.ther aan zelf. de fiaaawste hoop 'niet a...teren
dot hy haar ..l " .erbluffen.· Het ideaal 'rijdl otrak ala .
• en dobb. lo' .. n. durheen eD i. even ' .goad ...... deal
'aD '~D poard, al. . .n paardmeDoch lIit rolgoBl de
onde fabelieer wa, . Robe,t gsa! dol gurue op de jo~t. '00 bij maar de !w... gninj .., .......&&
~oor bet: hu ren ,an een paard, .k.an bijeeckrijgeD, wat
niet di "wijl. geeeurt. maar hy heoft IOOV", nNliuad
van rijden als oen kleermak.. of eene koo en Itnlikel&
o'or aUee .. al he ... iD den weg kOlllt. H"l4 ideaal W
""n, afgod die op eon voet~tnk inoot geset en
bodeli ... , rden - ...n 'Ba~1 0'" m.~ tr-a.etI. bloeci . .
[Q~teken ti'. 'f~l$e!'en, looals de prj~' TolgeDl ~
KOD. ~.s dedaD . Bobert i. eoD """bidd..... die door_
11:0.1&0 blia of glimlacb, hem nu en dq ~wotpe,
c

a.,

-r-

De regiatratie .van .ajln koma 'tnoeat bijku.geh pel
wordin . berb8ald .- · ..... .
".
.

I

bij dat' duJ:' een gewonopuar werd ge- ', .8ChallU;vau r.tavi.';"r.i.; d;r'kti';~I"'F~;WIPi..Wad~
bonden lloob0;'lderlllj tOQl.ende ~Ieek hem; ~~ e~ nie... . ;~~':Dv':'~:"P~:":!r":~~t~~~~d. d. Uol!cya::.
. andtlJ'!l ts lt~oP. w~.un eet..aren eJI · ~oe!,'!nJ ; eo wei , ... Iwlnmolo. iia.. ~'lUU.Dg,vi"d....iilhitcctd.r .t"eed. klao'!,
ten :geri~. v~ "aD d.~ vele b~~oekerB" die afw;s88Ien.d l5ioh
:~ r:=~le"'~~ ~::~e::!g.P::~r:u:j~VQ ~9'-T·~~ "
derW'a~rb beg~,etJ~ ~aB .bler d~n ee~ O.~4Dderc t.o.o. to,n. .Oedl~· met bep~liDg._~at de ee~te eo: ·de .~e .lw&:te' te .rnd::',joc ' ·
naD? ZeUII •~8er dan ~it. Daar.u e8n grat, oeD grif . ::~Z:: ::~~ bItJ\-. -', en .de tweede c. " Poerwa~.rto zal worden
'''n een IdolO kind, welkalijkje men uit d,! rivier blld op_
.
0 '' ' ' 0 . ., . . ' » 1 ' ,
geh~~ld. nadat bet. wie weet ,boever! door den atroom
v~- Tatl8ik-Me1 nSlU' 'Ijiandjoer,
der t~eede kin-

I .ver;;'cedde

. S a rn a ra,n:g .

I

POWf'ltA.NTOoJ.l.S4M-AB\u!rG.
Hij w~~ddo)Or .IOU ' !leah.eLmet .ee~ mUDd ... n·
hondibg t•• hoofdplaata van d...fdeelillg.
..
der En.....,.l be
~ v'i. "Batavia, M
ac
Op den aden Jnlij Iwlte PeDJabo.engtID de .rij_ • ijlrutmg
IS.....
:. nnw
Biau"
Sillgup010. '
..
.
verklariDg pluta.
In
de
'maand
.September
den
111.
In Groot~Mandeling OJ> Batang.Natal waren gereI .'.
: ~:::~:e;e:' :Oe;\8.
,
gi$treerd 954 .Iaven.
.
,
Eene beuiening bragt dit oijfer op. . . . .... ; '098
Dec.mber den 2 en
er ..aren i"middel. vrijgeg.,fen of : 48
FranecbeMail
Bat&yi8 eo Singapore.
162
.-.ijgekocbt overleden . . , . ..' .•. ., 106
In de iUaand Bep~mber den 15 en 28.
844
blijft
• '.
• Ootober den 16 en SO.
'..

k

·Mail.
en-

#

gebOi-eil :
jongen.

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

: :-

49
26

mei'je• .. . . . • . . , . .. . . . . .

74

totaal · 918
E.no heniellillg blagt dat cijfer op .. . . • . 2J26
." waren inmiddol. overleden . . . . . . . . .. 226
blijft
geboren: .. , .. .' . . • . , .. , .. . . . . -

. )'900

tot••1

2000

:.

Het nur fan
Cii nre.

,~:;::::: ::: .: : ::,::.~ .. , .~

.luitiD~

mebjell

..

In de r. oid.ntie TMpano.li
geschonhen san :
5088 . igenlijke .I.ven.
2000 loeboe •.

blijft

sao

H
2S

72

902
totaal
werd dne d. vrijb.id

te tame:,.
Ik durf . e yerzt>"eren, dat ,ltl gewigtige maatregel,
wQ.urdoor eell twiniig -ouizeDdtal pen onen ,·olk01D.f'n
\'rijgemaakt ZU DJ t.bana door 81 de daardoor bevoor.
708~

de.ldeo hoag op ' prij. wordt ge.teld. Schriftelijk Vf rd
Jit door h.o beluigd in d. ond.roldeeling Sipir" k
(bun adfell i8 - - " bierboven Terme'd) en door de vrijge-m8Bkten in de koeria! Oeta·B·imbaroe LOlloBng·B.to8
J

eu SaboeDgan, (ADkola).
Maar meer iDdruk maakte nog op
\'ergezellu.nde Bmbter'Gren de

mg

.n de

my

mondeHng uitgedruklio

daokbaarbeid niet .1Ie.n otaande d. pl.gligbeid der
"ijv.rklariog, m.ar op eenvoudige IOU'. bij ontOloe·
ti(.g op den publiek.n weg en ·dergelijk. uitge.prolteo.
D.t d. ,rijm.kiDg .rnetig gem.end i., . daarvan i.
men,overtuigd.
D. Blaven achten .icb geboel gelijk un buone
vroegere meestera en .taan op buun6 regten.
Daarom b~bben de meeeten bunne eigenaarl rerlaten am onmiddelijk, geheel voor eigen rekening,
onbebouwde g~onden, te ontgiDnen.

Eon nardig .oorbeeld Taa b.t gevoel van g.lijkbeid,
J.t j·en thana b•• ielt gaf e.D j.ugdige !oland.linger,
die gobruik maakl.e Vat; .en oogenblik w.arop ilr,
reizende, 1'8'n paard rt',rwluelde om my zijn beklag te
docn} dat hij op e8D meiiJje verl iefd WaI, maar d.ti

baar vader hem ha,. band woigerde, omdat hy Hooger
• l•• f wa. g.wee.t. Hij riep lIlijne lu.sehenkomet in
om dien ,ader tot aodere goda.blen te brenge., d..r
ik toeb bad verklaard dater than. geen slav.n m'eer
beatonden en a-Uen in geliike mate nil waren.
Ik bep. et zeker van dat ,ele na.r Padang- Lawai
uitgewekon slayen en da OOltkuat v~n Go~verDement.

gebiedlun.o terugke.ren .n dat ook vele slaven.an
daBf r.ullen overloopon . Tban. roodl hebben zieb eenige

MiD. Fran't !l.

SO

Amboiu,

3Q

G(l uv ,. Gn.

Y::n

d.

f.

Bataviii

~Jeijer.

rooet aangemeedigd worden. &00&11 men een bond oeD

b.c •. , toewerpt, of met afkeiuendea voet weggelChnpt.
'V cor eene nouw is het altijd aangenamer te l'ereeren,
d t.:J. rcreerd to worden. Om h t eerate te doen, moat;
men opwaarts zien, tot het laa~!:te wordt een zien Da&I'
bon.Jen ge.i.cbt.......... ..
Krym dezf.n A ugoltul-Zondag met mij door bet bilf.C:.

.an GlaD·yr._Hon our Plaa &rwyn - van E.tber'.
o•• r ltobert'. hui. . D. af.tond i. niot v.rra: b.u.t<>·
lings geDiet go- lommcr en &onnt'@l!bijo .

Ik voar u

lang••• n ·.mal, Il.auwelijka beIT.deo b08cbpad, ".Ika
naSUl<, ilaauw .paor bijna uitgewIllCbt ia door bet rijp'e
gras eD de in ERnd geeeho' en f 6l'enl die in a1 hare
"Duitap~ek.liil;;e beralligbeid er over bangeD. De ron,
de g••igtfD de. appel• .i ... den kleinen boomgaard <an
PI.. Berwy n k· ijgcn eene ,vode kleur; de afgem.aide
veldeD me~ hunn. gele .toppell bellen naakt en sennin.
t.gen Jen heuv.lkant ~p . Weken lang i. het kor.n
onder den krachti-gell, ongo.luijerden blik de. zon wit
g• ..-ordeo .n. eindelijk gevlln, n, de gerat heef~ baar
gebaard hoofd. de ha.er zijno Irill.nd. Ir:ruinen onder
den .ikkel·Blag gebogon. AJle .ija yo... meld en in
ds .telke, good ge.rlijde my ten van Mr• . Brandon op
z·oider gel,·gd. .Bo.e lUJh VI~.D, zi.daar h.t ""uig•
..ah .eo Wel8chmall doen kan,
.
H~t

~8

J3n uur Ie r;amiddags Dc) eervu.rdige
.Eyan EraD. b~ft. de J!cbamen zguer fergaderin g . tlit
die ~tte, bouwvallige uude scbuur kegelaten, die bij
I ':'ne kerJr: gelifft: ta Doemen en hUDn6 zielen uit de
.panning. di~ . nooilig i. om d. i<..alijk !ABlDgtregcr.e.
t~ onP"" aang.'oerd~ !;oulen t •••rduwen, die hij mel

den tite!. f&O preek. b.'!Iempelt.
Bet buie te Pi .. &rwYD ill bijua e.en grout all
Gi"" rr'.~.fon, matir <Ie bwe... acbijn.u pi.i fOil treed,

_van

d~

belo.ng zijn vau den bewaarder en b~waker vall dit
wonder, OlD dit der m~nigte Ian 't verata..nd to brengen.
Bij doet intD..8~chen Eijn voordefjl met de ligtgelooYigbeid

BBN TELRG9 ..Uf. gieter.n middag ten h,,1f JJu uu..r
vln Bats,ia venonden, Inram ten balf ses albier 4
werd {iell 1Jfinu/.tH. voor aclden eeret door on. ontrangen .

der maRIA j die maeaA zelve voelt er zich een oogcnblik
gelukkig in hope; en zelfa zij tEe het eeute afk-c urcD,
en om net la.tate glimlagcben, komen t ouh wel
parlle derwaarb, betty om r.ien met elksnder te
amuaeeren, of wel een rODdez - voul te hebben,· 'lfaar·

n

_~~_

met ~wee door de Rages-

riog gehuurde .toombooten, door do n •• idonten van
Samarang en JapQra, verge. Id ...n de A.. i,tent·Rc.i ·
denten van DemaJr-, Kendal, Grobogan, Ambaraw.,
S.latiga, die .oor de politie t. Samarang en d. regenten 'faD Dem.a, Grobogan, Koedoes, .,eDige COD-

~iwoje .

O •.'parteJuent uar ":lu"ins .
der )Jarlne in

\'au het li~\'ell.licht dabHssemeut h lhb.fla D..:l.:lJ' dat te )fatuus
Upu3ut·!icbtopzig(tr L . CerIa. Van het h:l.;f!ulicbt·etabli.ll&emeDt t~
Mlli.:a.<;.!!a-r Daar d~t tt: Bat.rill, de :l!Jpi ra.nt-lil,htop%igte.r 8. P. Ro-.

de

8AilUj{.~NG.

\' e ret r " k k 6 n ~ e h e p • o.
~ed. St;)ow . C,; n rad g.:,zlI'gv. de R idder ns.u Sou ..
ba~a.

~:T"B::~Oi~L~('~~~:i~~~~E~~::~~~:~:i~~~:
matI lllk"bifum I'n r Stl'H tl.HI~p.

m~;e:i~ Moey~~~r~;i;~;~~~:. ge01gy.

ue

V e r t r 0 k k 0 n P It B 8 a g i e r
op dt n 23;;teu, S£optemhi-r.

Ge~te1.

flllUhl prauwcn
lU8Bing ,'an tIe lading, m~t het, &toolUochip Conrad

II

hebbende,

bede n morgen nBBt' Soerabaijd. \'ertrokken, e n zal de

GOl: D .... :x"-Ull.lt:

lading eo ..t bij r.tour to fOQl.rang, drlll-elijA, 3 ql '"

Vat door den l;:onsnl

ge beel Imnnen gelo8t worde_o.
De

fuuc~en

\' ~n

Frank"rljk te .P a!ar ja:

~~~~f~:!:ge~l:. N,a.~P~~~:~~i.j~

van

dell heer E . A.. ten Hnnclt.

veroordeeldu nur bot

nat

door

{e;

50erahaja ",

d

d

d

k I

N. aau l H.;.
keerde

h'

l~:':-:a: w.:~ ~og aj: ot ~~W:::\akk8r;

Eruf UlZIG2B .,an SolQ komenda, verbaald.e ODd bet
volgonde staaltje
bijgelooi onder de inlanders,'
dat tereDO de verklaring geeft van een aantal heilige

~aD

pl~~n. t

"';ar d.

lavanen georoon 'Yn

te

us

- .... .- .-.. . ..\-.. _ '. .

"I'

e

_.

EE~N
! T E:'-i
....
i' .;.\ N DEl'>'
:\. .

d~n.I;-~~d~!r; &\:' l'ar,bm:

D ( ·OR

l i ofla.uli .
Door dell I;irekttlll n.n B iDuenl:md;;;cb Bestnur ii.

HI1 HEI' !30:)('H\' E:!~~: JAV! E~ .'.J..!.uUru .

C.

VOS~HE !l

lJa \ rond ·,l \"ilU lion h~\.·r T!.ijlll, zclide ik. i,
gltbi!cl liurJe re
wij tot dllHcr ge wtio r;, waren.

"It,

\Vel n sten wij, dllt VOI'lclel to," dt\ mne derkerkw&s

.!e;r~~r1~'~1:~e;d~e~'~:!:li~:'~it ~ij :~~ d;:oi::;~\~:"~~'::: ~~nll~~:~O~;~, ,~~'~e:\:;:,~; ~:~,;i~' nn~;';:::e~:

hoe....

- - _._-,

.....
n •• Iu " cr,.,. - lit J tee l
Ul" . e
L'lo-pret, de beer ran der _Ma!'k: en echtg.

I -

~:;~'~~~rr::~~e !::, "::~ ~:~t t:i~r8' :::~~:ie:::~ I ~~ ~~i~~0T:~r~.~oc~:~,~~e:~~;~t;~o~~~~~;e~~~~~,~~~d:'~:: !
e

Said ncb-

B.

~:i~~~~J?i~~.~~~~~~ ~~~~1\::~\~~;!t~;~I::d;f~lf~dJ;B,tid;:

\VRGINS O.D8EIi: aa.n ~eU YolJot!utl

d

Depa.rtell1~nt

NeJerl·lndie.

OVJ:RGFl'l.AA.T:T:

"Cit :zijDe betrekllig,
" ~ ndum eeAee l' te.ens kassiel" bij het Ye nd\!·
1o::3.c,tOQl' it Padang'. A. \V . A S«holtc. Cit 'Ii lands dien3 t. de h(JQi'J.·
opzi ~tel bij d(! dien,t <lt r st 33~nI,oorn'egen op J an •.1. '1 h . '{'3 n

duizelJd

:

Iloor den KOlnn.:.aniant drr .Zeem;lgt en Chef l'ao..... he t·

Eer ruI, u it 's lanlU d ienst, mel behoud .au. regr tip p 8n~i !)4ln. <.i.e
selrcze.o ecu t e kommies hi; de aliiemcene {ekukamec- Th. E. faa
lll'l k. Et:nol, uit .z.iju.1.l bdl'ekk:il1g, ,regen.5 ziek. te, de k OlUlll iu .leI
tweeJe .k.!an:e l)ij de post- en te legrol1.flliemt. tl. E. P, l'orarolllp.

aangebracht, is dit seh1p mot eon gedee' le hiervan,

ell belec-fd vc u ocht. lJid begrafOQ te word. n .
eeD W&roDg een oogeublik vertoefJ. l;e habben,

.

O N'T~.r.,H;z.N

G"E6TBLD;

Na oeD en andsr in bezich.tiging gooomen t.s hab ·

Den

" " "-

'fijde.liji:. t u belIi!bikL.ipg nu. den Miliiairell le l,' t u C;i-rieleo. EIt-

beD, keerden allen hoog.; .olda~n per •• Ifd. gelegen.
h. id t"rug.
Da H8ndeJuereenigillg alhier heeft aBn de bt' man~

werJ.

kommie-i der eel:;te UallSe

~I::~b:~' ~~~~::!:~~n!:o:.I1!;~ ~:~;1~~:; ':~iA~O~~~t: pth:~~:

"l'"elhebbet te Aljeh. met den raag CD. titel "f3A kontrolctu del' eerste
kluvfl, de kontru!eur der eer~ te I.;:Jas!e bij het b i nneQlan<.i.~ch bestuur
op de hezittingen baleen Jav~%J~;:L}~:.!~n 11. II. n.o (ler Wurden

hinderd WlUI, aan zijn l'oorgenomen plan . gevolg to
en Ii .. t z:ich vert.e genwoo:digen door r:ijn lOOn

M.,

d~

~~~. ~~e~'e }~a::~. {;: L~·n~~;;:~:~. ~.~~ :jf;:kt~-:=:n!~e:~i

CIVll:{:L DBPARTI:{: .HENT.

~ef eD,

DE VORIQ.K .... eek.

Cordromp.

BINOijlfD;

dt'r derde klasse.

:~£~e~~Z:':t~;:~~~~~~j~'~~:'~ ~;:!;~~'\.:;:~~. u~~ t';;p~.~~ ~~

1:e toevoegillg a.a.n den Militainn teveru Chiden Helelhebbcr 101.\
Atleh nn. dColl ir:on i r olenr der ttr.tte kl:use bij het bi.D.nen.l.atuclL
be~luu.l' op de beLiaingeD. buitcn Ja\' a eD. '·"Ma.Jura }t. W. '1'a.d.a.ma.
Op Yerzoei:, het aan den tenteD. kommie! bij ae algeII1!.ene rekenhmer 'J b. E. Tan Hek . . erlcead tweejarig ;·trlol' naat l' ederland.

October a.

K

twcede kJaS8e, H.

kaut~rchfr

LohelJde ell H. J. ~eijeubergb> m et bevalin.<; dat zjj zullea ",orden
werkzaam ge.ttlld hiJ het fcl:.~:.paa[.,~k"To"Too.,r , te Weltevreden.

BesluiteJ;l en Benocmingen,

Icbip Prins Uendrik.
V.n Solo en Djokja ... ren aanwelig: d. Pangerang
Adipati. · Soerio Soero Ningrat IV ell .ijno kapilein.
RAden Mao Pandji M08rJaoiog Prang .n Raden Mao
Pakoeniog Prang.
Pangerang .Adipattie Mangkoe Negoro liet gilterea
lang! telegrat'i.e b ~ n wag kennie ge\"8D, d.t nij ver·

tar

Tot

bij hun doze ·g.o.ch. beweging yoor het "oge nblik

Jlour den. l!iubter nIl Koloaiea il bet )'erlof aMI Nederlaud,
• el'leeu d un den officier van gezondheid der ·cerElc k:l:a~ !e ;"~ U bet
Nede:rbAdscb-Iadh c.b leger C, l:l. E. DeelkenJ co. Uti dt'Jl ambtfln:u.r
1. C. Tasch, 13.~ t itelijk: konu olelU de r po.;terijen. in Nedetlalldscb·
hail':, nader vuleugd ,"oor den tijd Tan. Ie) mundeD..

nin g Yan di~n bouem eeu )'at wijn 811 tien
manilla Bigaren ten gelobenka [egt"·ezl.

,
kaDt.oor(lhet de-r

Van

gebecl en a1 oOl'erdchillig is.

troleutlJ "an het binnonlandach beltuur. oell I antal
inlandscbe ambtenarou en chinee,che officieren, b~nH '
vens eenige leden der Handellll\'ereeniging alb.ier, ceo
bezoek gebracbt &an hot te r reede liggendc rumloren ..

den majoor Paugerang Ario Gondo

Bata'!~I(;~;O~~~~~E~pi;~~~~!~;;D~£~·~THeDgefeld.

de kommiea der

len, di~ daar ~p sen enkelen Ja.g worden ge.uit.
WaLt daar f' voor de IUgeatar.. wel geen twijfel
dat -bier begravan ligt. bttboort tot
J
die gebeimzinnige geeotenwerdd, Dan wier gu~etigen

'j'lIl.t"RGS.6.I'IlIl. Dd gt:-·m eenachap tU!8chen A~ny . on
Sbanghai i. than! weder berateld .

W.

C"'LHTOT '

::r!:r;!:se',e:~~~~~gm~~r d~~:~~~;I;:'~ \~h,~~=D~::S' ri:~:

k-o~

nat.uurHjke wijze door takken en , ,;;ortels Tau boome'n
beJet il verdel' ai ta o.rij\·e n, maar he t zau niet in 't

,:!pdgter def ~l:;te '·'k-b'!f, F.
HOOle;'
N'gll.wi. d. (jpzigtel' derde klasse, 1. L_'VMI ioesi:

ONT81..\OI:N:·
Van dtl ,erdttc 'I:CfuIIiDg dol' betrekki ng

in-

I';.n Ku.tplll&hen .

H.EDKN MOReleN WERDEN'

Te

gen bij da'. gmf, en teve ns de geldeHjke ofreu te
neD J• di~ met derge lijke bezoeki'll in meetd r uf miuder mate steede gaan gepuard. lJet zou zeker gee 1
onbelaDgrijkeu blik gefen o p de bOfOl killg wanneer
men eena al
wenechen en gebedeu
T(\rzame--.

Soeraboli. Gnar r.tavia via Saman.-e g

den zijn.

-.velv.ort der bevolking opoedii to.uemen .

¥el'baal

our

.

d1e den " klemen drellkeling __op'hlcht('~ en

invloed den iul nder bij goed en kwaad alle. gelegoen
. is. W.I mo,"pol en enk.len, dat ht lijkje op leer

len zijn er miaaobien begraven die dit .t.e h,ot gewor ·

.toog. Door deze vCimeerdering l'an veeetapel sal de

bet

de 'JogeJlieur

D~r I'O:n:lDak~~e

Van )ladlOfD

aaD of het wezen

vornement. g.bied goveotigd en daar aflonderlijke
kampongs aaugelegd .
. oo.li bebben '.1'8cbeid.n. asnEienlijlre .ommen gelds
voo' d.n vrijkoop vao bnnD ••Iaven in handen gahe·
gen .. DV .meeaten bebben .ieb d•• rvoor ve. aaDgeschaft, . zoodat de prij. er Vtul dadelijk aan.ieDlijlt

Z~ lui~t _ t~n wh~8t~

Labat

te o [l f~nen, althane
b.t midden der

via B3.wea.u •.
fo erabaia via K~:~~k;:;~ ·-.~D.

nur

1'&0

ill

hem ter 8stde . be atelde om on de wenigte ie onhan-

'""II Soerabaia lllo&~ BaDdjmuA.ill

P lltteJ

~aD,

den

der Stoomlchepn ont de 1Illland

hoofden met bunne onderboorigen en alaven op "s Goo.-

Van do foorma.li ~ C menten in de 1'ceidentie Tapa·

j rivier.
'I"

September 1876.
28

lOfer

het bl ••r onb....gelijk IiggM

NHO.-IND, STOOMVAART-UAATSCIIAPPIJ,
Di~Q.tregeljllg

.geboreD: :
jongenl

-

'ii ateeda ' de! namiddags te

aija

~:~::a~:: · ~K:.~ra~D~gf\ '~;J:.e;r',·~.t~.~.JO·P::T'~~amr::d~.·.r:.\..~t.D:t'~:k.kna,~.•~h.~!O.~G£aar.~·..d:.·f;G;~,'.:D.: ~v~.d;

pje tot op daze hoogte waa afgedre-vcn;: !cheen de"stroom

! daarop ~verder. goetr kracbt

Intuoaben wOldt un b~langh9bbeflden 'rij gelat-en,
ook op andere' dagen hunne brievcn aBn het. poatklW '
toor te doen bezorgen. De doorlending beaft steed.s
pluta per eeratvertrekkende post.

100

Vou,. de onderafd.eling Klein-Man·
doling, Oeloe en Pakantan, bad de vrij .
vorklaringen der .Ia.en pluto to Kott.·
Nopan op 11 Julij.
Aldaa. waren geregiom.erd 956 .Ia,.~.
Ee'! ..·.. her.ieniDg .o.minderde dit geal tot . 93.7
.,' woreO inmiddel. vrygege.eo of vrijgekocnt. 26
f,vorledeo
. . 81
107

" ~-;:g;::g;::e:~~t~:I·a:r""~:n hj:tUon:.~e~::1

16.

,.i.

..

'I'

del' de bealeu"Ull deD.

I

offeren,

ga 0 n :e OeD, eOI . anz,
't Was i!l d~ n~bijbe : d dt'r, halt6 te Poer·wrxla(1.'i dat
On&8 berigtga\"t~r ean~ groota scharo fulka, ll&ar gi~sing
6 , 600 mAnnen en vrouwell J bijee~E8g. A.,QnvankelYk

hI,)U~tef.

bela.st met her bebru o" U het

~:;~~;t~: r~~:~~~a:fo~~;~:r :::nb~e~~~ !~~~P~iitl~ d~~~j~~;
I -zoodauig nl ituuollder d.e bc:.e1ea ,an den hoat,e-1te r, belut met
het bcbeer o-rer het bost"h:iUtrikt 'I

De.b:l.nWHO~j~ne~Dru

DG~~;;~~).~~D

~:~::~::~O~

BIJ DE

J

13Ul(Gl ~~~:!:~ ~~~}\:R\HE \rEu.I\E~

e tijdtli}b ourpha.at&ipg

v..-u den ingeroieuc- del' eeute klass'! J .

daar .ij ovenol .iju van b.""do dingen en bread.

.nedra de oabb&themorgenaanbre.kr, ..-ordt ieder le.ende
menachen. De eeUtamor i. yolg8propt wet eene groote · .~iel in Pl.ea Bnrwyo, ieder tegen8~8rteleJldo &:eukenj ong(,D,
mabonieL.outeo eettaftlJ, eeoc groote mabolliebouttm
eJk6 weerstreTendc kc-c..Kenn; md Ilaa.r de kerk gedre-

~?~~::;~, ~;~~w~:h~iji:h:~:~o·~~:~on d::r 1~~1:n 0';;;

~';.:,:o,::ts~:~~i.,:cs~: ~:~l~~n

en da oleulel iu M...
Al de Brandc.nf! bebben er aen h@k.:el asn w idJen

een ruimer ,oor een kleinel' buia . hebben moeten rui.
leo; (en 8OOrt . ian betoog v,oor hun~e vrl?e....6.er~ ac.h.L.-:burb.eid, 500ai. bet ve rlakte tbeelilad e'Q dd- geelkv..
peran k.andel.an dit bij een hutbewoner -leve rOD. Bn '
heers.:bt een at.m()8.r.h~r. van ha.ve 'oozen ouderdom PD
defligftid over.ae ~ehe-ele plaatei. nieta hoegenRsmd
"an den ~eur. bet hcb~, d.~ tuslodle die j~ugd . onft'l"T.ltlcbte Jeugd, l.elCd aJa &lJ ar.dere bveijeude ho~d.oighedeu mitt, met uob brengt
_
.:Van all~ goden uit d~ Griekache f.bel1eer wil it
mgue gew.yde kranlen en gezonten koeken bet litt'i. t
laD Baccbul oifereoi ik. kedoel uiet dien dikken, goswolleo ouden beer, die drol!ium, en met d!l beeh~n
oyer eene too afgebeeld wordt• . m.ar Bacl.!hus eeuW"j.l'
jung. Wat toch verdient iu deze bedoa.gde, van :rime:

u~ .deD. . ~ag te eten . daarom etch Eij ' e) ~-onJag5 fl tt.ijd
midden (lP den dag. 'Via ODter wcet niet, dar ;:o r 1I1 ets

on"a-agenamer il!l • . dan in del,eifde kll :lH,' te zit ten W.:l8.T
men njn multijd houdt; te l~\'en met Jen nooit e·i ndigend en reuk en damp fau Qfg~ d rageD 5pijze;1 in
nene, Gogen ~...o~ren P Doarom zltten de Hr.andonB
" Z ondag8 alu)Q lD de eetilamer. Be Z,) ndag III "()fir
hen e,en lIollrt f&D verz-waarden A.8(·.hdag en Goeden
'!,ijdu.g in -elk:-ar gerold. ' 8 Zatu~ga8YOn.t: 8 8·chi~t
Mjg .Ellt&beli! Bunden, aIR een hank op_l.yne pr001,
ueder 01' alle llovellen. ,er~eD, le'f"eoebe@chrij,-ingeo.
~iinen. dicht,bunde1s d,e voor de har:d mogte-n
1i:zgeu,~ 'feegt r,e af en v€ttbs,!lt ze in ~are- ho()g.s ts
u;ge-nsJ.e naar _eenc_ k~str t(lt de terugkeerend.e lIun-

pet. . doorplO<lgde •... r.ld meer on •• vuraeriDg. dan

dag

oimrn~r eiudigende jeugd/

. i;

weder

10

1'r9be1d .telt.

De familia Braudon beef.:

\' OOl'

~~nn;~;ed~! ~i~~:orh:~,~ o;(~.,,~~\~::<.{:. d~~·~:~m~~

pot ~n rt)t)ka:!l

zoo sto Ut- hantee tde. en ' hebbe n
to wt:io.-! .f4 (lP geld, dat met het,
en de zu;) jui~te 8~tyro h€ tn die twce
tnigen u;t d t\ !lund "t; ~ ude n glij de u r .zoodra hij
ru i lHJ<.:':hien

v~[uuft;

I:~':::::,~ a~e~il

J llag

hHe Zun-

er dan
bijtend
w6fk-

tegeD.~

een crns:ig, '·a.t gol.at, uit t.
·urukk"Ti, doo t' geeu e- en"kere bey ge~ dasg \-IlU nolijk ~
0:11

ut.'id (,f ru!.wind fa a

Zij is gebecl

&rullotC d oo r g t\}{;"fd T

~:n":;;~~r:t~:r:'~~:r/t~~~~I~ij~~nh~~. ~~:·:do~~·;!~:t
tigen tabhiard
h:l!s!,:rJill-gy ..:rmtreut ZI)O 1Jroot 811
een t.hc('kopj9 en Hlt' t iW t'e k '(~il!e. H vtc rige krullen
v.. n'6 g ::-etorr-en!:'T1 h:u;:; \"Ill d~il I.· ud· IIij lf! I' ~cdl:li '.;00
fang g{! 'e~..:n g~5bn' cll d&.t zij ~!~ ~8 Wll f; hem betrof
ruoet--rerg2' teu h';"hbeo "1 - It:.·l f~ wa! hij bc min;l2. mau
nog- altij d u rllflgt :--i.j sijl!!!" b€ -eldten t~) l:oo.Is ecnc (' ud..
herberg nog immDr een .Sarllcll: en- h(' ofd all u-ithang~
bord o;ert-oon ':; l:~eW"e l er reeds CfU--"-l!n Terlo:Jpt-u tijll
. "'ii e~t ml"D fe n :SllrPoc·ee n op dit \sH~l d rc, na ug .
Teg-enOffr elkAll(L::! r en ah. kleit:'e! slt.>I.'h ta ... fl!!piegeli ngen \"8.U' e t k~tIJ.er ~itt~ll 'de jOllge- j uf,'rouw-on BraD·
·(lor.. in IH)m. berp, Ut-toe jn:rkeu VAn bij&ondt'ro Btof
DIJCh bijr.underd klcur. m ~ t k l d n~ bcajee dUD,.fijn
hA u, gu~i n:ur be :;cd~n. GH~r nai'"'} I.'i Gr en g ctftreK:en t

l!Ul~~: l~le.in,:no, ti~~lu~.~'nJ!HJz~~~~rhabrUe.t.'.;~:~.,_~·,.'l:'·I\l,' ~.,',••,n,p' ·e' nt,.rh~~.1
~
~ ~. lang':!. b il ao:YeH !S",\'Illl:-ditl'e n ~m:~u e'l l>.\.-·ht-i> doffe OO!J'@D
,,0

"au

C:fr~~~~:

::
t'j:e :en
uat Vtmdd do) don dt:sC'llt) .ea.nten mo~s.t gee88elen om

w..... mltck, .. ml, .It
,ub, titout.grililor buiIt.
be:n.ar 'faA dell lu de bij die r e>ctbu k. JIlT, .!. . {' ull.
l 'oor den. l~ird:-teu.r dr,r- Burgerlij ke (pnblre Werken it;

I

!t~ijder

~:e~~~:n u:~ ~~(:~lr~I~:~n~!:~.; ;~ij

Door an
;JuitlUe u:
door den Laudnad!e ~idb.oa.rdjo i,,-

dat

I

~~O~!~'l:O~~\; t~~ l.Z:l~l~~ i;~t~e~'~ 1 !;e:~c:t:~Be~I;ti:;::

zdtj maar wij. ugen ook den kr<1chtigen
tegen
korkelljken [:I n starotkundig en un:rmned .<:.'! D beerscnzDcbt

0

"'

- ,-,

,

-

.•~~e!o::~f n~~:'!:~~::~ri:eDo~:eOr.~::ro ::et~k ~t~t~te~'::I.~Oj\::~::e~.d:;·:it~an!:~~k::~r e~.i~ !E~~:!~~f~~:~.i~i?~~::.:~~~;:·.~rl.;l~·~,\~" ,;>.;l:'~f~~·ra.1:r
, ,.tnO:h:e:t

tliet, maar .ala uw'e keun!aaen ,esul .gade, ~Q gij f.ult
be-m.el'ken dat ~ot .. Iar 11. Hoog6ng ecbter of Diet,
pe Brandon. Bitten IGO nun m udagmaal: en toonen

I

!iige wtnEC~~en t:itu .er io bunne gu.-u&:i.r:de k~" t~:k ~BeJeren , op SlJQ best ml. .Om (ek~,r~ nog ntet l"!: :r.. l " ~ hle
udell too:nt efn &wart ge w&Atl: llet -d1)O\' een boere'U-

~:~;u:d:~!!:~d
,::.
'~:::~:::~d
n~;;I:;lk Ir.~::~
~~:";::k;~::.~ak~!~,
:;~:~i!:~;::,,::&~e;t~i(l;:~kah~;
prijkt,
ieh
up ..Ie
de,'
ul"croekt
de oogen
.LJVOCe DIC e
XO~)lt

tit

warm6

8abbat" .ta~el

Brand.u~l, u)f, geeLt! .... rdapp&l r DJ .ma.r ilr: btog:rij p
uok D;et- hoe deSCi Itl' hadden kunnt'll lijo. of I e m~.... telJ.
&1cb J.ehe t oken en.lII I.ij beruetk~!l dat t.ij gaar Wai"eD
"i1eii"n be1fegi"g~~it deD pot.p l.r.1 huppeleD.'Imme...

I

' ~',~~w1el'l

~UU

YIT;l t'~n

k}~ID~c)r 'f~n tranen dO~ll i.H'el"8troome!!l-· ~~~ due

I

bet %1Vn ~n.. Wat lIrs. Brandon . betreft-, IlJ heeft
.1tijd 1D~r lif min sen ~.oDdagl-!(Wr.k:ow.::.n , 0,'"8' sich

j

:-.

ia .Ieg dil, ui.t om bear io e.Gill oP'Igt Ie lIeri..

_
_
r':'l!d ('I ~ ~t,."~! ~lt .Id · find..;- r:itlin '-"'!l -l'e-r:ltroGi d
;::;
.
\J

...

(Jet

;l~~ St~;5:;~~t ~~~:~ nlli~~~!i ~-~D~~dra~ij h~~ ~~~;:
r~;~d~:~.'?3~~~1..~~::.' ,_.~",i 3t~ ~i)(\.Dl.. e~....· !l;:.,~7..:.·~\~ r. ,._-:.·..~;~~l~~.ft !_~,~p-~..tin·te~l Id
--

.L.I ....

a.l.<~ ..:::.

;".L

!ll~t oc'en "(\UWber?D
1)

DH

:'d:
~~~1l1i~ 'C! ~Chri:t tA

-

-

t.o:.

TiD

" . , ....

-=..

-~:::~

in .
~e:l!':.li,; mi': .:::jQ. :-sa
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"k l" . k: o;j'i ~i:or-I.COC'

i:oi5dif,J!l.>::-i~ :} 'l ~:..i .
{We,..!; ,·"".i,;,d. ,

.,

.~ '. - ':" ;. . . .-".< .:" ,
.:' " '. :-.- :,
: . '.'
.
-. . '
. ... - .. :~ . ,: . '",:- ,.... . '
.lir "de verleidellke illlbrratiiD oler •• £rene" :Ti_l- ' r ' i~ ink fair geloof, ~et tweodi. .biiUetb .hit w88tbaro 'j'
,h~cj.een de d.m~i~obB : bioll'gje- . der .patel'il .IOU .' on is wet8Jls.hap; . lII ..., .lOo Jdaar ~nollOmltoot2lijk . .
""'''. Doch; dat gOlObiedt ge:-'oolliiJi:.· w~.erdeniet
.waar dild';zoo volgt, daarnlt oak; datmen ni.b !\let ; .,
r'bankelikbeid von betg_looven' op een· brnisend ge- . bet g"'loof en .bot gevoel; het weetbare;den ' inhon<l .
(oel ell net 01' den vaBt~n grondllag ia<lr wetenaohap . .d?r wetens~p ka~bem..obti~~n... Bn . da~ willen I1n .'
beruJ!t.
.
.'
. ...•
' .
.. '
dIe. b.keerhngeu ~Iot doen . .ZlJ tWllfelen, l\ln. on.~~er. , .,
. Een g4D •• 0 4nderen. Vonde! bebben WIl. DU
ont.vre~eni en am da"f*.n le.ontko':l1enalntten"J'de

er ' ~.~l ' \'eel . waarbeld

oogen dl.lbt "en doen E1J een sproug ~D het donker, of

gesCbrift ondergaan heeft. 100 . vol.trekt wasr . ia, de
.... k i8 ODO . .nooo ·te Di· u'" om : dlarover uitaprallk t.
mogon doeD. •
Dat- Vondel -er voor on• . door . gewonDen beeft.
zullen velen met mij Diet allDnemen. Die . • wal<·
hoofdige. sombere tobber over geloMB.abn, die
de . poelen der Wuterl,ndo.he
gemeente ont-

Heert iemand beh efre Ie 'gelooven . Ban lal van
k.n die buiten bet b.r.ik ·Jiggen van bet men,chelijke
kenvermogeD, dit i. bem natuurlijk geoorlaofd; maar
botzij af t.-.ien va" datgece' wat weetbaar iB, betzij
b.t .....tbar. t. willen b.ma.btigen mGt orgllDen . die
daarvoor lii.t g08ehikt zijn, i. nooit teo verdedigen.
Het eene i. t.raagheid en zeer dikwijl. een onoprec bte
en afkeurenawoBrdige gs mak zucht het andere staa'
gelijk met to willen" ruiken door middel van de Dogen,
t. willen proeven met de ooreo: Beide i. gebeel en
al onwet.n.ebap~?lijk. Op hot gebied van. de gods.

bler . ontvUIlgeu.

Zeker sal

~~~f::n~;.Db~~:~he~~n~~I:iebe.::t·di;:';~! :i~ ' ' ::e:ed:::~r:~~ :~:t !prie8tor.

wj~

vlnchten

met

bebulp der :;itrambntaans(".be
maakt . eon ·trenr.igen ~ D

~oedkoopkrijgt

o.

J

pon~jnsc~8 mQ8.ras8sD"

druk en alodlt beeld bet ·ware ..I bhjken, d.n·
i. voor d. bem .. der N.d~rlandero aan V:0nd.eJ·~

~Z;~~:~'::~~~g v::.":g.l~:o;:.oh~,e wo~:~t vo:::::~

:~:~~fn~~~~~ng:~o~~~a:.~~t:~ :~e:e :,~~,e.ie:~ v::;

aUe .. kana ' onmODI.n. . 'Vant boe b.droovnn? (~.
.chrl)Ver net moge nnden. boe w..kker by lD
de ·bres .• pringt om de opofierend. deugden eu
beminnelik~den
van - de
Jeou1.18.h.
vad.ro
te roemen, hoe pu~tig
zijnc
.atyr.
kliukt
tegen de N eder-landers
van de 17e
tot de

wei degolijk eeoa z •• k i. van bet ,.r.tand. va" , de
W. ten.chap. L.erotukken en gee.hiedeni. bornslen tiln

.Iotte toch voornatndijk in de bo.ken de. bijbela. eo
die bet ern.tig meent met de.e zaken .• a!. ieder in
den tijd woadn bij leeft en voor zoover die tijd bem
er de tniddelen toe '\"erechaft.. ken Die moeten Lemen

~e~ :::ij~h~ik~oe~ijka~i~8, :~n !~::l:~n ~:;~hel~~~

~::en::~~~~:

:
ie
_
aDget· die ben ver\'u1tJ maar eene zae r gegronde bedDc~tbeid roor d. -aa tovij.nden vim ,,"at den Neder
~ Iand ~r ge'u~~.ig nocb. Bl~jd zo, dlerbaar is, nDmel~Jk
de el,gene .
bnchlkkUlg oyer het leven VAll zg 1
gem~d- en tijn ' hO Dfd; da Viijbcid ~.o.n ~~t eige~ den
ken en . Van do wetenB.hap. Dez. z~o bl] OUB . '" h.L

J

bloed en hot r •• duurzaam ••• rgog.... n. Wat bl.' go lIoelUd word,t , Vond.I·••• delijk. vol making" eu het
doodoD _vau wat de ilC.hrijv ~~l" i~. ~~keu.rend~.ziu 1loeI?t
• d· Illlngeboren .li.rbeld en VrlJbeldezHI dl. d~r ~n
Vondel nocb Bltyd met doo ~odmoed .tre~~o, ,hen. ue
'&.~tbol.le.ke Kcr~ fan har~ km deren V(!rgt r . dlt ~l en

;:l!~bo~~:;r~~~nb~:f:n~!~: :::;~::o~:e:&~i:e~e t:r~~

!:r!~~:n v:'Ae~~b~:~ :::te~~~eid

gemeentst .deels door den invloed Van Te.~e18cf.Bde'a
!-gloote zachte oogen't, en het kneedeD zijner ~iel doot

van denken

en

DB-

VEUVOLG DER NIEUWSBERICHTEN.

den prieeter Stalpaert van· der .Wiele, · den pater P.
true Laurentius en den paetoor Mariul.
.
Het gaheele book van den be.·T~ :. m. ho' ... el ..n
Vondel gewijd, beeft even weI een veel dieper en w-ij ·
der .tr.ekkonde beteekenio. Door l igt e.ne ..-er"ldbo·
Icbouwirig eo eene lo'!eneoTertuigiDg in, d:e z:ch open
en itellig uitsprekeo fln roor zich ala de e0 ~ ig war!,)

· en don mensch wO&rdige .trijdend r ptred.n, Bier .taat
dan ook meer op h. t spel ~ an het in zekere mate
zeel' . on~t"r,P,e8cbi~te geval van Henen menech, taD eenen
VondeLH"t veraieot ook opmerking, dat one hier
niet de gewone _kutholieke, maa .. de ultrnmont·aaosche
~od.dien.t in volle' werking en volle heerlikbeid te
zien gegi'ven wordt. Wij wiat-en dat Vondel katholiek
· werd , doch voor bet eerot hebb.n wij hier Diet aileen
aeneo uItramontaa.uachen Vondel, maar l"alt ook t:it
die streke,; het licht Over ' all. beelden die in deze
blndzijden l even, ofer gebeel dat tijdpe rk Onler ) 70
eeu\\". De Bchrijver ill zaer eeherp tegen de neaerland·
lIche onverdraagt:aambeid vaD dien tijd. maar wij lUoe ten daa)' ()p letten, dat er t oen cene staatlllrcrk W-llH .
onze tegenwoordiga toestand gelukkiger ia, men
kan niet met bet folmaaktel'e nao\'angeu "Er ~a8 tOfn
een e staatskerk, dat_is \'eJkeer~{, maar dat die staate·
kerk cene hervormd:) WQ tlI, ·mocht a1 \' aBt ~een stap
vooruit beeten. Ook ill dit · met nadrllk te onderecbeiden: Diet t egen de gewoDe kataoHeken was men toeD
zoo sterk ingenomeoj integende l;l , zij werden geduld
en _vaalt zeer geacbt, altijd meer ds.n eeuwen daar n&
de lludersd1buJl.snden in _de roolllsche landellj hUDno
1" rsfiDen en hun g~loo f w.'ell 'dil'g I1Lar d. fene
baat was garieht tegen de , pa~ psc.hen . tI tegen de
u
I, sc.baudelicke en de . moordadigdo secte
,~aD J esulteu .

::! g;:~:;!!k :::ef;e~e~~r::lc~;g~:.~~~:

wetenscha.p.
'DaaroD had Y"ndel mog.n bidden 000 r. d hij
wilde maar i ij had moeten workeD, fieer veel en leng
werken om te wet · n W8t weetba&r was.
.. V~or on s geld~ dit nog in aterkere mate. In OllleD
ti]d I. d. g' h••I. geBchiedeni •• de wording zoowel al.
d. aard en ' hete.kenie Van ieder ' bijbelboek' ill 000
booge male aan 't Ii.ht gekomen, dat ieder wien bet
ernll!; is, zich da.rvan zeer g oed op de ho -'gte kaD
,tell.n. Onverantwo,rd.lijk i. bet do.rom alB Vondel
zulk "eu .prong in hot d,:.nk.'r t. doen of maer op
ee-ns, door e~ne gell'oolsdaad te willen bt!macbtigen wat

YrlJe

I

Z6.

ZOO

I

Wat de.en OODgant. alB zij . ..ageD: boe komt b.ttoch

.~:! ~~Ij-:~oetc~~heaa~o~~dr v~nan ~U~l~n~~~~;e~~e~ltoea~a ~~

l':ETROLKUX, Hpt onvoorr.irbtig omgaan met dit sr·
tikel door inlandere beeft in den afgoloopen n.cht
(llostreeks 5 uur bijna een paar B]acbtoffer~ geeiBcbt:
De Ja"aan Arnat uit een der Kamponge op Han ..
doel!lari, bedicnde van den Heer ::.. aldaar, verrigte in
den vroegen morgen eenig 'I\'erk waarbij een ali moet
in Aaonraking kwam met bet g(aa 'ifaarin zic b een brand.od. pit met petrolenm beyond. dat daardoor omvie!.
De vlam deelde zich ann de elimoet mede wearmede
TOOl' een gedeelte de vrouw van Amat gedekt was,
die daard oor heTige brandwoedeu bekwam, de man
die zijne vrouw ter hulpe sneld • . be kwuUl mede op
vertchill.nd. d.elen ,an bet ligchaam hevige brand·
wonden. De Apotheker D. Mein. ver.trekte dire.t uitw~ndigt\ medi('ijnen wJ.ardoor ce lijdcra verli c hting
bij de hovige smarten der brandwonden ondervonden .
Oll1streeks aobt uor Wall de Resi8tent wedono ter
plaatBe om de Iyders in het hoopitaal (otada'verband)
op to n emen.
Wij vermeenen het ouvoorzi gtig omgQ.sn met Petro ..
leum door inlande rs kan worden tegen gC.:2: aan, indian
de pc)lili e ••n elk kaUlponghoofd lut geeft d.t deze
BU(11 uralId b14re 6tof in g r en lSlflpenglazen mng worden
gebrllud, bij - oTl~ rtrediIl ~ WD.lil'f.n zij· met t f'DArbei\lstelling wllen worden g •• traft.

BaTAVIA, 23 Septe mber.

Dr. Hoorweg. de di-

~:~~::~e::: ;augY~:~:::~::'m !~:! ie~5;~:O~&a:~ dt:
tje ~:~ O:etei~:h:~:e:rk!:::!~~k~~fe,:::!d:e tOj:~~~~~ 1 kUDnen beachikk~nJ ten. einde drl~ leo,hngcD van
rU£81aan: ja, ga hebb bet or ook naar gemsukt!

'LBurentiu3 eon preek: houdt, ma'a r l'uikeode dat de _:
Bcbout in aantccbt il. ·o ~ een" Corneille's Cid ann i
zijne Bcbapeu gaat voor eld J , by welke ~el ~genheid I'
de ~m den ~uiu. geleide schout ee n mal ~guur ~aa~ t ·
_ 18 ook met 1D ataat OU8 \'001" dozen mll~8ion~rIS ID t
te nemen. Wat_hem Gang.at, het was feh ,oner ai. b.ij
,oor zijo galoof-wu uitgekomen; en wat d en armen
schout asngaat., 46 m'm d~e d ~ijn pltcht en had op ,
zijn 8t_audpu~t bovODdien g"jijk, W1Int h~t was een door
de wet verbod.n 'paap8cb konventikel.·
W ij wenscben de b.ulp vall ·d ;plJ. s r:hout · niet terug,
~ zoo lang bet; noch -Diet noodig is. H t degelikat
en me~Bt . afdo~nde waren, al ie hat VH.n lan3za I.e
uitwerking, ie de wet.enscbap. Over de ~'ijj 'van V~)n -

gueu.en aa!lleg, die d~ lnIduelen . mll~ 8en om huo tle
etud,en voort te z'.jtteD. daartf)e In dH tN el,lenbeid t,~

8t~J1eII.

I

::l'~i~l:k~~:~ g;~~;:!c~~;e a::k~:~~~ ' ~~nz~~:::~~e~

om

•

~Vy JUlchen het denkbeeJd .an dr. H.0orweg to.e.n

tw~f"'lt:U ~r geen o;)geD.b~k all ' !. d~t UJj de nuodlge
gelden rUJmaub.o?ts .&ai blJeenkrlJ~eu .
.
..
. ~V t::lllcht verdlen~ het oferwegtDg op die w1.Jze een
bIg ' end f'lid. te .tlcbteu.
(E. lib ;.)
- V olgeD8 ontv&cgen berichten hebben op N. 1 C
~er ta.b8k~onder.uerniDgen op U~li, mi8eed~n onder u ~~u
lnd~uk. d t; r ongoregddneden In Langkat en op de
Dellt~che grenzen, ergerhJke zake_D pJbAtd geb ad. B ~ ..

I ~:ld~,p on~;:~:g~::de~~e~ij::rec:~::::de~~uerhebkb:en~
door toe passi~g .too van de rotting &traf Ills
van strs1I'c!n dLtt OD8 a sn de fuiteringen der Middeneeuwen herlUUereUj dien t eu gefolge zoudeil z{ifill,
naar wij vtlrnemeD £elligen r;ijn bezweken. 11e Al'!8U!'!·
t~lit-RelSid6nt van Ddi heeft van een .en ander In ~

blik • p Vondcl. Ook T ........cb.d •• die t;egenover den

d_e dediug godaan &an den Olliei.r van iu,titi •• Ihier
ela de oyerkoUlst VAn den ll5Cbtl)r Commiuaris ' van

I , bem eenigt oogenblikken aan:
I

•

•

•

•

•

•

De IlDdcre

•
100

•

..

•

•

.
•

.
•

•

•

•

<

.teute dicbter . . , ....g met de nit

drukkiug .van d t'll die p8~n ernet f60r zicbj daar reee
bij op, tranen drongeu nur zijne oogen: _Waar moot

ik be.n. Vader P" riep bij Stalpaert toe. Ook de prie.
.. star W~iJ opgeataan: de banden der beida mannen
grepen ' elkander VB~: ,NBllr- _het gebed, miju loon!"
was het antwoord . - :_. Bid maar eu vertrouw."

J

In8truct.ie ,-erzoo ht.

.s~;n:I!j ~:::~~.~ij.a;~re::i;~::I.b:;i::o:~lg~:!:

ik eerbiedig

db"
b
..
..Ii.
ondencheideo 8.h·lilt. Ni.t elk Jichoomsorgean hit
lilIes, elke .vprricbtiDg heeEt
werkiuigt:n. En !'. no
-it het ook met den gc8at. Bet gebed i s eeno andere

teLl be}oete 'fao oun~ Opera ' gedurende Dlll&nden 100
ov·ervloedig ge_weei!t .,ie, t"erdie l. t ,ooneker e£ln harlolijk wDord ten a r.c beid . D. woelde ige natuur, . It'.r
"lei V'c 100 g t.'~IucbtiJ kU 11 stenareR, &~hij~t, g€!tijk de
\' oorlaatate :regel nm bet gedic htje aanduidt, bier,

ferrientlng ala bet
ond~r. En nu is er Wooer
een noodzakeIijk~~tiel'8Cheid., dataltijd ,erzuimd wordt")

naij ':erig op de k:"'l.ISt-, hft- er op toe te leggeD,
&-ungttalent en kUGst,5"enJel beide to . doofen. Met

deukend

i

hur

: dot roomelijk tlWlchen godadienat al •• &ak nn. • etge.
moed . n god.dien.t al. u ..k .-aD l'eten.
he. god.
dienatgeheel ondenclieidt men het.god'fIlcbtige geyoel,
.. bet afhank. likbeidoge,oel,
behoelte Mil danken
en bet vragCD ' van eteuD ~ ma~r 00& ds kenllil fan '
· al wat de kerk. de.leer.d. lc.r.~u"keu. d. g.-.hi.
'·".. denill van beiden, de. ~()eken, to in de oorat.e i laatlJ die
b()eken betreft we~ke ale bronnen di onen 'fan aHee Wflt dt'tC
godedienl'tlee~ be'at Met andere w('Iorden het godsdie~f g

r.

a.

· ga'fQ81 is ' eeD aDder gebied, eeD andere verriebt _Dg,
~16 bet oDdenoehn van di. oud.bronnen, het aorata

OOlch'••••

EUU. .

ll'rwokt io

00'

'U oo

wearJeering .-an genOl.,D kunetgenot en huJdiging van hllar BUU • .ne wij dit rerecbuldigd .-.ijn
gewcest, vrenl!!cnt d0 8CUrijTe~ ran b~t . g6diebtjOJ den
.trijd tegon dieo uitdofo nden illvloed der nalilur . voor(;;
te&etten en aautemoedi gen.

A.\5 ANNA YER'..'KSN.
{Bij "~lt7r r~r(rd- ··"an Batavia.)

, ~l:;Ii::O: ~:t:l:~. ~~~ "~~:~;~::\l~:D,morgu
Ell 'I'l t rie:.lit J.ee . _ iiI; Z ::'1i- .hi!l DQofd kvlZit. Dt:ut!'ll.,
8 et !!1l)tStal.ua tJll,1:,J omt V1~: ~nf:!l ~ldu. boord,

,g!r.alt,

Wi!

i ••, ·"""Oedr

I.'

oloWiierOA.w..p~·\.4.- ~61.)

f:,!,:~~:~!k v:":d ~:I~:;;e:::6 :::e~:len~enuodigde

:;~:::l;::'i::a ~::;:~::~!aa~"':~6re~::d":~~':~!::'

Bestekken . en vaorwasrdeJl liggen van af beden opgenOilmd bureau tilr in.age. al waa. ,., der aUe inlieh.
tingen' ter cake te bekomen zijnDe Boofd lngenienr 29 k11181ie
Eer.taanwezend Jngenienr,

1'>.-

1640

Hont-vendntie,
j

1642

1638

G. A. WERMUTH.

Let lvel!

--

VI'!idag 29 September,
verkoop van eene zeer groote partii

KOFFIJ EN SUIKER,

Suez Lerwa.atta f"tor-

16 dezer fan Su... o .... r l'i oderland

tegan 2 1/,%, vendo...l.ri.. ~
G. A. WERMUTH.

-

Vrijdag 29 September,
zu1Ien worden ' .i;Iu, JrochtJ v~or rekening

UITGEBREID: hetper.oneel san bet Gymnuium
Willem III met 3 Ieerarell .
VERLEEND: een tw..ej.rig ,.rlof oaar Nederland
aan den hulponderwij.er Moerkerken on aan d. poOt
kommiezen ~ijDja en t'an Hengst.
ONTSLAGEN: .ervol onder d·. nkbetuigiDg de p.e.
sideli t 'an de weeakamer t.e Teroate A. A . Bruijn.
GEPEN8IONllERD: 'Vat.oo •• erretarie en de pak.

~

D

V

Hoedt.

Hallewijn.

To":o Jaudas) .Ie Salati.!/a,

Tot aspirant kontroleure Veenltra en vaG Weelde.
reD_i tot kOlllwies te Pa.jaog Bocbell , t t derde komMiezen bij d e postdis nst DODselaer en Kanter.
Tot .er.ten .ub.tituut !(riffier by bet Hooggerecblo.
hot' Singendonc k; tot lweede Pool; tot hout;~e8ter
£! erde kluse "an D i.: k; tot aspirant bout~eeter8 Bruin ••
lna en Su.riej rot eenten korrektor bij d~ land.dr-uk.
kerij Mulder; tot tweede ~ODB; tot opzigter 2e klae.e
bij den Water!ltut La",on. tot idem derde kl ..... d •
Vink.
Tot leerallH aan het gymnuium de Boer
Mt'ijll;
tot educalor Dopuy; tijdeJij~ Ya'.tto, Reuhl ell SobeeJe;
tot hrcedehulpond .... ij .. r te Cheri bon Depagter.
VERLLE~ D: ce n tweej "r-g . cr:<lC T i ar ~eaef'Lmd

Op a. s. laandag

it r Hill

Oclob~r

2cn

is/ii.

St. nlsrgeriete,
.. Julien (Medoc).
Boury.
J . JA(T:.JA8,

(1647 ,

}jet

toe~lcmm;nq

van

~il

iesi.l:l/ I

2 ' ~ - 2;;! t~ ,, ; ;~ .
]~, 'l'dte V uUl;.-:;tclilUg

!~!~~ ~ ! ~-::

go olld-

huiu Ki vSter.

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

V. IX

Aangeslagen V .i-ndut ien.

la Tronpe Fril.l (j j -: (, d'O e·· ··!! !'.

St"p~e mb er~ Van , onu tgel(lste pand ..
te Pet:)ed'JeJJjp lll d~r ..uu. IH4 !luJ},_dd' {jlJe~
H n:;, ·ilJ !ret I Ol"Glil ,'aD f'n u'.1or A . _~\, ~ .t.:r ~r.:. j
\' au bout:""t:rk~D oV Pcn.gttpun ruur -t l;kl:'uP'g ~ nu l'U
duvr iiuij:t.
i

W <.l t!na ;'ag 2''1

P-r 0

~o edert!D

'J }e

dCJ

bestaande uit verscbilJende EGorten van j)[enbel ••
Provi5ien en Dranlren.
Wijnen. T alance (BorJ£aux),
Bla' je
id~m
Bauer Seneiev e.

en

\m

,

GROOTE VEND UTIE

Soekapoera Kollot Du~lonl:, va!). Bumanap

I

N~l/;ie~ba!~ B

P

G

No. 23. Een kiat Pap i e r.
No. 1312. Een ki.t Pap i • r.
d'.'or l.eewater be8ch ad i~d, Irex Madura, ·, kapitein
BERKELBACHYAN DEN SPREKCKEL.
1652
G. A. WERMUTH.

B ENOEllD: tot a .. i,tent reoident yon Limbangan

:e

f8U

belangbebbendsn :

BE)'i' OE MI NGEN, ENZ.

C.l

P. BGlJ3 Hzn.

Commissie vendutie,

Prins ran OraDje i. 12 dozer te
en deute!fden dag bet kanaal in-

.!i:~ :'l t~ lU AQ.j~e 1!l~

door

.

Op Vrijdag 29 Sept" bij

Batavia dd. heelen.

\"Bn

P fix ..

Op Woensdag den 27 September 1876. .

1639

bui8m ~e8tei'

a to u t

op PENGAPON, gedeeltelijk

vertr(l kk6D.

Boers;

J. F. F. llOBT,

- '--'-~ -- ~--------

ANH.It GEPASSEIlRD, bot Duits.be a.hil' Pal·
m.rotoo van Cardiff naarBatavia, het EngeltICh.
Bchip , O!ph . ... ~ 'an Otego naar Samarang vi. BatA,ia,
bet Ne{lerjun4!~he echip Ot.~l~na van Brouwerehaven
na... 'Bat...ia · dat rapporteert den 23 . n September
een echip op BrouW'er8eiland geltrand ·en '8 ' moe.
delijk . d. Oo.tenrijks.h. Bark Urgo is. waarvllD de
equipagu to A.njer i.... ngekomen. De kapitein en 12
man r.ijn gered, torwijI 3 mao en de kapiteiDsYrouW
zij I olugekonlcn :
AANGEKO:lfEN ill Europ" d. G•• uate... Jaeob
Rogg ..... n. d. ·Fonington. de Koning der Nedulan.
den cn de Anna .

Van

I

.~

r

m

ii L,

. 1"

VOD .ltndag· .2S R .. piember. Y lin onuite~l~'tit~ ~·:tlhd . .
I!.0ede-r~ll te ~ '.' b."~a d.,vr d~n ptlb.i.t'ltJuJ~r S ~ H -it ,
K~h~ vvor !, ~J~ l.;lli~
van JO:6k.I.1D I II het' J,)cIlZiI ,' Kll tHl
door UO!.O. Ula en v-our ~t!k~.i1.iug ~u, tJ;' D hUOIc;t "MU F. d ' A .

1

t,

.... ,.: .

Akker "1' Ze••_t and d ·.ur A. M.ij.r.
"Vrij d;il{ 29 September. Vun oDuitge!c. te pandgc""
deren . t~ -~r.~.g~u ~~lor - d0Jt paudl1o~u~r Ho JJn~ 10,
Toor re,i.ellll:g 'en ten · hui~e ..-on M..e. Loud up Ka-

TII'EED t. A.l:'IJ r;r.l. ~ \."
No. ,. Ci ansonuettt> .. e . . ""Tl2:~" rl'-~'-lr ,\lllk. ·( At.

rangt-~_rle

~o.

dvor; ., A. , 11.eijt!r t n
door G: A. We·r mutu.

ih het l;.)caa.l van -en

liy ~Cll:.te

Z.

r·

R ,o fUlITlce u i t
H -:'l ijd6f1>", f ' I:,~r-1\ ·.·· -lh q ':';
"f'.BdU~r,. lz.--,u g~ud,..vt' ~~ ir.

,,·.·.·cl'.,.:i.

Poris qui nlarche

ADVERTENTI1:.N.

OpenbareVerkocp!
O.p Dinadag, den 24en October.
mllen door "oe Wees -- en Boedelkamer ~lhier itt
baar \' endu-locaal verkocbt worden:
EE1\ ST!JK GRO:ND. bebou ... d met eeo stee·
nen Hnis en Bijgebollwen. met pannen gedekt.
gs]egen ....li , de Noordzijde van de Heerenstraat.
&!bier ,,-iii< La C. perc.el No. 210.
EEN ERF; bebou wd met een .teenenHuis eo
Bijgeoouw,n. gelegen biDnell dele .Iad,. un de
WeslliNe van de Oosterw.al.traat. . wijk La C.
perc~el No. 271;
be:Je toebehoorende san d. kinderen van wi}
len W. F. 1. G08EN80N; en het tot den boedel
Tau
wiJI.n B. O. LA~1l\lERDING be!Joor~nd
STUl\1E L.UiD, tbam bebouwd met e'm .tee"eD
Hui. en B\igeoouweD. wet panne3 gedekt, gelegen .
J.,il.iten aeze s(aJ aan de ..Weoti;iNe van den w<g
nallr bet Zee, iraud. wijk La A . no . 5~.

~en i:~~~~t~~"ec l~~·.ni'D' de D~~~:~~::ti:,ed . :
leSt!

It DE LANNOY.

i

.

.
28. de. voormiddagl' ten II. J0 ·u re.
het mak.n vaD een bouten brug op ij.eren liggari ill
d?n grooten postweg nMr Pekalongao .o~l'r be.t .ftap'"
p~~.: kao~l. . muimum aanneminglOm I 69273 ' en

W. •

r .'ltavia dd. gisteren-

5 Je~er

.

"n...

,

Volgeno een partiknUer · albier ' ontvang'!D telegram
nit A,m.terd a,,!, dato 18 ' September wa. :
KOFFH,: middeDprijB van de veiling der N. H .
M. 52,
SUIKIlR: no. vee,·tifn ~91;"

H et .toom·a .bip
E'uez IIbDgekomen
i·gaan.
.
De C~htbea iJ
trokkon.
D. HolJand i.

'"' -'i ·

,
Ie. . iles voofmi4d~" ten ' 9 UI"t'.
- ~ b.t" maken· vail de kiln" .. erken._ bij,de
d',an .:vaii .,
bet afleldm~8kanaaJ uit de Mamar..ng,ohe. MY· er, mtzi-m"~ aa~ile mlDgaon f .4727-11. ' en" tij mia . u~k"' i.

:tEN

T~lEif'"
Dj 'M<~
. [~ bn~\li
. r~~

INDIGO: Prima qualiteit

r 'h .~'-rl:. ~.t)\

t~ ~.amar8f;g wor ': en: B.~bei:'t:e,t'~:

U d,.kb .... , l>lij... 1o....

Uw. beel-l d...

0

;:~;kedO:8n~:e ,~:~~~~;·:tJ~!t~;~~ei~~'!:~U~:!~

;

En wil "atuur jaloe~ hie,,".'t iuti.te .knDlt.".oW' dOTs

stoomer

vp.rtrt; ••kcDde
r;al dan ook~ in voldocnin a asn
die aanvrage een kompagnie van het 12-6 Bataljo~ 120
" mao .terk worden ~ •• ondaD"
- Wij onhangcn het treurig bcrigt, dat lfr. B.
G . H. Straeter, Ad"'p<;4 ~ t G encraal alhier, boden na cbt
in het RQopita.al is .ororledeD.

zaugeresJ wdke to ;] lan ge n tijd te regt de lieyeJiDA
\'an het Batavjuebe publiek guweeBt ie, en wier ij\o'er

tum.ig~Dgerho~pt :Oerwdee.rte~· Mwo"'rdrenmde~t· hd,~eor .menee.g:.ebnre~.r.n.·nt

~ .t........ p,is;' deod ,lo,ij••

(V 0

. Op Z:1lerlhif.t."~~~r:~~~I" . f,8'~,; -

Jl''iu~~ =:t~'::'k:'~;';' j~~.:! ~'::'.•:!:::~

.c... Yan goed onderrigt. iijde Ternemen wij d.t d.
}filitaire Kommandant 'an "Edi troepen ter venterking heef' ungevraagd.. Met de m>andag r!ar"aarts

<t'b~k~;:~n!~: !I~e:w~:!~.plek

un .d.'e gelijk Tall aUe
lien iDliuneere .bier geene · winaehtiDg voor b;: t.
g~bed;
dot. ohv_oor~rdelik, -waar ove~-

H.,

jhm (le' l

Wallnecr 150 rcraonen alecbts eeu en :; el~n gulden
per ~8~n.d afzonuercn, wordt bet doel berelkt.

;' Die bekeering kreeg,-de:n do;:)rslag toe fl VoJidel eend
... met Tellselschade en der Wiele in _Tasso's Gern8a·
~.. It'mme liberala las.
~- Terwijl de prie8~ hmgzaatn en met nadruk I'e:ze
verz en herhaaJde, wierp bij tweemaal een ~e \'ct'li gcn
diebter zal, echoen getroff~D; IV' Btanrde, Eonder het
zelve scbier to wetan, met bare groote IfLCb.te oogen

- ; :.- ' - --...• ' -- - -- '- . :- '. . .
n." drijfl op;!tUg)... aJ oIIt~... \t.t'Oot4 .' .
bort da. .... ,.... ,., m.!l!0'''';l"aOord~k~
~.t~,:"k{ ~'J .Lcm d', laa', d~r, p"'tu'ch 101 "' .IOb ......
Hoar.~ ad -.., I••ij. gu.. bet I\jk dar k .."bUoort..

·No. 3, R et naboot8e!l
tera do"r

2:.! ver"c h IldJrltl' ~.-.1r:Mr_ l'ALLS:!>'.

hD

DBROE AFDEELI:\G.
~l' .. ieu

Ln .. dry .

Opera Comiqne in ~.n bedrijf, Mu.iek vanDUPRA-TO.
1&,otte,

.'frOUW

ROLYERDEELTNG,
Mme.

'fan 'Parr.it.

Suu~ne,

nicht

Landry,

boerenk:ne~ht .

Parfait. P""bter. ,

.

Ver~hen ~

•

VALLSN'.

Mr.

CALLB.....

~

BERGKR DE-

.

PLAC~.

De piano zal bespeeld worden door denheer
HIRL ElI.!.NN.
AANYAI\ G ten 8'1. ore

llNTlltiPiiIiS-:-:' " .

g gllldell,
-J: l.atse~ kunDe~ ,worden besproken' des molpu ill
het g.oouw de. Soeiei<lit
(l6ii2)

.Wederom ontvangen;
.Ie !, S!! -:5~! :;3 &fne ~;!l.:n i:: ei' ~ .:.:;;! Q..

;UNO T."- llIC
,clW)

,

F IT E OV"!lG.

BO~NG~IL.··

:abin~llee~~!a~~n zUp
,wederom ±i4-00picols
. dispo:oibelbij
Andreas en de laOroix.
1653

~

BAZA.R~
··(JUllWEES.(JUE M&TTElW, Rood,' Wit
D&l9IHORD. D~...,.II" el.' IS? dm. bl'eed.
(Jh.KAMPFERROIJTElW KOPFERS

MAGAZIJN

BUL'I'ZAKKi':N

B. KARTHAUS en 00.

Vruchte~

KLAMHOES.
IT.'ll.

te

k

0

m pie a t. f 35.- .. cootant.
MOSCH en 00.

Par~ische

HEEREN en DAMES ARTIKELEN.
Hoeden. losse Boorden in groote .orledng. groote
ketlze ,van Dassef\, witte en gekleurde Hemoen. Toj·
let~rtikeleo, S0blLijerwerk. Parfumerie. "en groGt
aseortiment Odenrs 1 qualiteit Vaal' Dame, (uil het
Magazijn du Louvre) eene kleio. collectie Peignoirs
vao lijowaad en percales. prllchtige Kammen, Fan·
taisie artikeleD, OeintnursJ Colliers, Parures, Braceletten.
(1428)

EUZIERK.

(1599)

a t 13.- per Vaatje
" 0" n tan t bij

F. B. BOUMA.

765

BAZAR.

~""N.

Rookspek, RolpenB. 'Kettingeaucija in otopde.echen
Kettingsaucije in ,aatj.s.
(1464)
B. KARTHAUS en 00.

MASTRODOMENICO-'iII

bericht bet Sawarangsch Publiek dat bij Sa·
marang verlaten beeft, eene collectia I!'.ij-

Bazar.
HaUlInen, zeer puik en groot,

ner

KAAS, .Zoetemelkocbe in 'alaas. p a i k.
Leidscbe.
B. KARTHAUS en 00.
-

BYOUTER.leN geetaleerd
latend. en verkrijgb.ar etellend.
bij den Heer

en wijzerverdeeling. Deze klokjes met
Engl'!lsch unrwerk worden vaOl goed

8~hoteltje8 en dekael•• rijk ,erguld met blaauwe
r~ode medailions t blaauw en rood gebloemd.

gegarandeerd
f 60.Demi-Cbronometra.
w 40,Bronzen.pendule8 en hangklokkan. "f 25- en f 30_, 8._

SORSMAN en 00.

.Bozenecharen, Engelsch staal.
Zakmessen, met -vetschillende messeD,

FIJNE GLAZEN

-iv:':~h,!~~~~~:,n,

kurken-

met 8treep~n;~:~e!~ 2.J:=

.Kop81'en Vleriill~le HUla-len, 1lls'w.tleu 't.an 4 ell :;.

I'

' . d:r~!~ ~"..~l!~~

- Voor· huiselijk geb.'uik

Platte koperen linia.len,

wordeD.

at: f81~ l~n .1' \5~=

Notitis-boekje., zak formaat, met k~Ptr;b/:nte:'"

bij 8 _0 E SMA N & Co.
• orkrijgbaar Qud bel egan prima Kwaliteit Komj, io

Zll.kporteiouillea...n RussiBch leder

5.-

• f 10 en • 12.-

~u:!::n~~rer!~o~~n~a::~n~efe;!~dUl~'- 7.~

1388

'0 bedden.
;. f 50 en , GO. ~
Stalen pennen, in vele soorten.
Hoomen gradenbogen. bijzonder grootk
Violet ink•.
Trekpennen,Orillonpassers etc.
Kristallen Lucifersstandaards. _
i ,.
Xahtoor inktkokers. ic vele soonen,
Fijn rood zegellak
Ii f 5. e.n ~ ti.-

K operen en Ijzeren Houlschroeven
.. 'an .erscbilleude afmetingeo.
Dr&&dnagelB vall '/. tot 6 inches.
Koperen-.Bang-. Koat-. Ki.t- en Ladesloten. in.teek
ell opleg Denrsloteu_
(1366)
SOEBMAN eo 00.

008t-Indische inkt: Fijne kw.lit<it.

Engelsche Geldtrommels,
,

BOESMAN en 00.

een Amcrikaansche Bendie;. ~...

~

Passerdoozen.
..f SO en ,40.Blldhanddoeken, grootat. Boort. die blj bet gebruik
evenals e~n spons het wa.ter ge-

opslurpen bij leB' stub.
a:l 18.Tl'iktrakbordeD, leven. dambord. met scbijyen en dobbelateeuen. a.il!>f18 rn • 20.Roode en bl8auwe lnkt. iD e1egante Jlocbj ••
Stalen b&1Ile.... te.ensknijptaog, bij~ koevoet.
1i. S.h~l

I
1

Chocolaad· en Koffijhnnan.
Candelabres.. BrouJ.en BeelJ met - 5 lic.hten prs!!htig.
BillaMlakeo.
Billardballen, en vele andere goedcrcn.
1417
B. KARTHA.US & Co.

Ned. Ind.Stoornv. Nlij.

.0

-

'W'ittePortvvijn,
98lI

op I.ah. den.heo,
ROODE PORTWIJN,

B. KA.RTHAUS en 00.

ONZE TIJD,

~ PIA NINO'S Grand Oblique.

!

~

PIANINO·S.· gewone als vroeger.

! ai4de be_mde fabriek f.n Gobr. KNAKB, hi.r
.iG<iB 8 j ......n als solide be'ondeo.
merkw8I\l'Wge gebeurtenissell onzer dagen.
.Z 0 n d erg roo t e p r a a k. beweren wij .l.L
JesePIANOSdo beete 00 ooli.d.te aijn..,.,it
I '1'.
Ian van andere Cshrieken aangebraeht.
heidi "n•. , miatgaders Leven.. ~n Karakterscbet... \
HBBRLIJKVAN TOON; GEAOHEVBEIID T(lT
van'" r'm" a. d e t ij -d g en 0 0 teo,' .!rekbnJ.
L'f DB PUN'I'JBS,Ma8sier Mabonyhouli.
levens tot verfolg opalle heateande Bneydopedi ••
Da oonairocti. is r.oodanig, dat,',.1 ·ldimaat nie'
met PliTllN en XUl1.rlUf,- te """'en ZI!S EN DERTlG
deal en met register, a
/20.- \ d". nUnateo oadoeligen invloed ... up tiiteelaoai> kan.
1659
G. 0, T. fan DOEI'
Co.
;
986
B. JUBTBAUtl ill> ~...

:! ;!l::~d:;":::~:d~e:=t::;:~~· Nt:~:
.11

I

uitatekenllt~

ir:rigting- fO{Jr p'lssagiere, varen..-

tie reVEillE!. eeU geti eeS Ll.Gor.

Hat vertrek van Batavia ..I in Je _erste helft van
September &. 8. plaata vinden.
Infol'matien te bekomen hij
De Agenten,
1317
.r. D",ENDELS ell Co .

T:P:~

K.OOP:

van ze.tig paardenkracht, gabeal compleet, j"ng 82
'foet, diamet..el' 6 \'Of'.t l in lwee Btuk~.eDJ met handvoe ..
ding ponpl stoommetor, enz.
(1327)
Te ;,evragen bij
Me. NEILL &; Co.

nh¥w:

G.Gezagvoerder
G'- I I JranEe R.
}I~

5

II

I

vertrekt den 27 dezer, des morgen. 8 uur
Batavia, Pad.ng en AljelL
De Agenten.

Een nieu vve StooITlketel.
lang 24 yo~t bi ,6 V".:ret-' Jiamete.r tnet Galloway tuhl}8,.
haDdvoedingpQmp~ erlz" geheel 1.~,."DpIeetJ thacs liggen~
de te Sam~g.
(1828)
T. be,,,,!;_" bij <Ie Agenten,
Me NEILL &. Co.

Me. NEILL en Go.

16U

,,~;,~

Eeu Pakhllis

·' q ; i . _ tegenofer bJ'Stoomhootk ..n.
t-uor en een idem. tege.llOV~r het tokolokaal van den
He.r DR LTlON . te be .....g.n bij
(1282)
SOBSMAN en 00.

Holloway's Medioijnenr.
BOLLOW.l.T. Pn.t.BJf ill

B A Z A R.

NOACH II,
Gezag:v. J. VAN SCHELVEN.

Een Galloway- Stoomketel,

RET STOOMSCHlP

BOESMAN en Co.
I · . B . o aBAZAR.
ndkasten,
Engelsche in verschmende grootte, met Buiten on
lPIohonllhouten
i
Binnen
deUI'On
en
apart sluitend BinnenkaBtje.
Toilette. Dache.... en WalIcbtafela met Marmeren .

LEPBLS en VOlLKE:.... in .tellan, prima Berlijnaoh
Zilve••
BILLARD BA.LLEN in .tellen van a
-i.
BJLLABD QUBUB.N.
876
B. KARTHA US en 00.

word! aanfJebodell met he! bekellde Ned. Scltip-.,

hr::bbenda

(1867)

SOESMAN en 00.
-~-:::B:::::-A--:--:::Z=-A--:-=R=--o

filch te wen-

Agenwn.
J. DAENDEL'l en Co.
Fatll\'is 8omarang, Soerabaia.

Passage u(~ar Nt,der~and,

:

[1456,

1889

J~

I

Z. ·M. KAAS in blaas. -

bladeo.

me-D

1

Porceleinen Tbeeserviezen met ruo-de vi :t.wartc- ooreD.
dito waarlooze Kopje-s.
-

bur

Aanzetriemen,'

I

Spoo~wegmandje8 met en zonder inriohtiug.
Landmailkoffers solide van loder en waterproef.
HandkoJle..
uo.
do.
COUl'ierteascbeu.

het pond.

--

~:9J

1
r

Toiletten Duchesse met marmer.
ToilelspiegelB met marmer.
Knaapjes. BrODa met marmer.
Oris~lwerk met zilver gemonteerd.
Draa,o'gela met 6 .irs.
~:::::~:!:~ voor Dawes en IT eeren.

Waterverwen) bij a.U:onderlijk:e st-ukken verkrijg-

Chubb's Hang. en Kastsloit'n.
SOESMAN en Co.

en

trekker_
• 6.Coaguline, Om gebroken glas en ""rdewerk to lijmen. 2.-

Voor vracht en l'-GBtFo-~-e- ~e!i~YB

den

J

::t:~;::~ in BrODS eu T~rrBkotta.

G. C. T. VAN DORP & 00.

M ...L\.DURA,

Kommandant E. BERKELR:10H v. d. SPRENCKEl,
zal vermoedelijk in de eerst., hem fad Octoher B . . .
Van Bata,i. ,ia Padang en Djeddab nail!' N. Diop
Tertrekken.
. Lading wordt aaugen,Huen \'OlJr bijna aIle· bayens
ill Europa,. waarvoor dire~te
l1\Jgnossementen worden
aigage.en

I

en kleme.

Naohtklokjes, met van ,elf ronddraaijende ballon

met

}I~ubels,

Ronde T.felbladen 54 Eng. duiw f 70.48" •
• 60.Ovale
•
38 bij 48
, 50.Ronda. Kn •• pjeB 21"
• 15.Gefa90no ••Me . 18 bij 24
• 15.Oomoles
21 bij 42.
• 25.Vierkant•• oorTafel.en Buffetten 24 bij 48 duimJ 26.
do.
•
• ,W.oehtafels 18 bij 36 " " 18.
BOY-eIl8taande noteeringen sijn bu.tengewoon iaag~
Verpakking zoo zuinig mogelijk wordt ·.xtra bereksnd.
. (H63) _ _~~_ _ B KARTHAUS eo 00.

Oarpetten groote keUB, Vl~rkante, ronde, ovale groote

op nieuw ontpakt door

B. KARTHAUS en Co.

ukken van 10 en 25 katjsH.

BAZAR
HarwerLladen wit Carrara foor

BA Z A R.

perry· Artikelen

Fijne Japansche theekopjes

in -etellen van 6 en 7 dosijn met en -&onder karaffen
en Villgetglnzeu, porceleinen JSe.teervlezen.
(1369)
SOE8MA.N ~ en Co.

BET STOOlltSOBlP

1616

BAZAR.

(1871)

Stoomv.-Maatsch. "Nederland."

SCHILPEROO.L'l,rr.

965

Bloenpotlen, prachtig geschilderd.
dito
Blauw Imitatie Japanscll.

Bata'lia,. SamarolUlg, Sosrabaija.

Stoomkrnnen, Stoommanometeru,

waterpeilstellingen. Waterpeilglazen en Hingen, Soij.
ijzers, Ratelboren, Kopereopijpen, plat en nerk.nt Staal,
MoerbouteD, Klinknagels. Drijfriemen van 2-6 duim.
India Rubbers van '/,.-'1. dik, Tacke pateot Pak·
king Y. _1'/, en aile mogehjke macbin.r.ie.benoodigd.
hed.u.
R. W. DEACON & Co.
Fabriek voor .t<>om en andere werktuigen te
(1864)
Soerabaia.

REnKEN 'BOTER,

.
D. Agenten
J. DABNDELS·1t Co.

826

Tevena verkrijgbaar

F. H. BOUMA.

,i.

Voor nacht en pasSAge gelieve men ziclt te wen~

Net werk ell spoedige aflevering wordt verzekerd.

Hang- Staande- en Kroolllampe:n.

J. DE RIDDER

den tot

De
van aUe 800rten van machinerien.

II. BOUMA

]0'.

CONRAD

"'gogeven.

18 cite Malesherbell Parijs. ()orrespondentie in de

Moedert....!.

•

Kommn~dant

;:t:~~~::!:nd::or be::~e~a~~: ::nr:~~.e~~~~

106

de g ere nom m •• rd.
&eel' fijne.

~

•• 1 de~ 18 October a. k. van Batavia
Napels naar
Nienwe Dh~p vertrekken.
. Lading wordt 8sDgenoIDen voor bijna -all a havens
111 Europa, waarvoOr djrf'ct~ cognossementen worduZl

E. ELSBAOH.

B. KARTHAUtl ell 00.

(1868)

BET STOOMSOHIP.

Jouvin Handschoenen inalle NOB.

Artikelen,

belaBt .ioh

MailkoJl'ers in Stellen.

.

ELDER~

bekomen:

Met het inkoopen van:

BAZAR.

(1864)

Stoomv.-Maatsch.Nederland. /
.Geregeldemaandelijksche . MaJdierist.-

"Eene. nieu we Bartering

Engelsche Zadels;
1600

Plaid.
Paf8plnie8) van Gom l§laatique
Taf.lldeaden

' _-

'e d e

JD.

S

Uit Par,js ontvangen.

llOUIDR.

VAN BETER QUALl'fEI1' DAN HRGENS
F. H. BOUMA.

BAZAR.

ell

.A. 1

(479,

l'raehtige (h9ote HammoD.
Rookvlee.eb in Blik.
Baucy. da Bologn•.
Cel'Vel....tworst.
Gl'oentei> en Vle.leh in Blik.
Trulfela en Obampignonl en•.
(707)
R KARTHA.US on Ca

1066

Gezag\,oerder . Zu ij d e.·r b () U d t;
verlrekt den- 28 dezer, des morgens S- uur naar
Soerabaia.
De Agenten.
l649
Me. NEILL en 00.

1646

ROiijneo.nAmandeleD.
BengUl8.be Obnbueij.
Kaifu enOsll8ilgt!hakt.
• Ooteletten.
Kanls.b. Frill1ldeL
Porrofi"" en Sb"g¥.
Champagne Moat e.n Ro.dere•.
100

102

KoningWillemIII,

LEVJ!REN

Kinder-costumes en Ooopskleederen.

op Water en Brandij.

(71)

EN

van

tlZEREN LEIllKANT~JN.

roei.k-ope. be.lac .In " croottell.
1548

lIAKEN

Compleete Jlrnidstoileuen,
G~kleede-, Bal-,W andel· en ReisCostumes.

genarlijte -Diarrh,.. l'et&ch.iJ!nd, t!: .it
~;m;s'~ volJomdB

UIJ. _

':Ol.l3bc .h-ut_ 1usw-ukt;llde :; ..kte

tOO
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nan
Wn~~~:.1~~:aa~~=tl,!=;r :r:::(f~~:. rci:~~U:::~1 ~-':;
~=b e;~J:f~~~ ~~~rt!;:\j~e :~\;::. l~;llilLoim~ld:~~~t:
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~Nk:._ \Qt:.mkdlo~ Y~Ji
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W. CA]Js1'ANj. !. Lo.
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"L·l.

Yc,o,
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C-'l. fi.
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SOil\HAN .. 00

Te Huur!
BEN HTIS op den wog n .... Ii: • Iii" a w e~ Il.....t.
den HO<), BONSBI'.
H07
HOBZOO.

ONDERTl:(O{TWD'

Jur. G. R.

CLi~'FDR.D

ell

F. A. LAM~ERS n~ TOORENBURG.

