A B ON N E MEN '1' S P R IJ S:
V90rgeheel Nederl.-Indie/15 .....;.. per hal~aar,

.HOOPDRtlBnOl: ,Ie Samaraog bij de Oilgelers G. C. T. YAm, DOBPI Co.
,
..
in Nederland,bij de Deere_SeDKLT.I' I HOml' Ie Amslerdam.
Seul fermier elduif,des monees de 'rme e1de Be1rique:, L ILSB.lCB i Pini.
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Slniting der Engeloche
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via Batavia. lIfuntok

~lDg8pora.

In de maand December den 2 en 16,

~emeon8cLap

lIlet

Dp. RBSJD, Ill~T VA.N S..t.MA.B&NG heefli den Beer A. C
van Roijen bonoemd tot Optiehter in de Europ_'eache

, g.,angenie albier.
Ao.

D..

HER'V1<JIl'ACnT[~Dl.r.ng voor het elacb-

ten van I'UDdree en houdeu van dobbalapelen zal (lP
Zaterdag 9 December e, k. plaato hebbeD.
is de levering van werkvolk
Landa algemeene en 7.Qul.pakl1111zeu

DOUR DE RKOF."ERINO

teo dieuste van

'II

te Somarang over de joren 1877, 1878 en 1869 aan
den Chi,oees Kwee Tjing Siang to'gewt!ten.

D. Boo"n INGF.NIEUit ~IOBT
ber Daor B••o.ki ,er~ekken.

.. I

deo Seo DecelD·

Zijn opvolger de Heer Egruond zal zijue werkuam·
• heden alhier begillnen met hat mahn van
galg en h t bouw6n van een ZQut- pakhllis t'll aen

bUlkruit magazijo in deu modder,
:-

Qp EENE V1UIDliTIE, een dezer dagen

bij cen am b-

:. tenaar alhier gehouden, werd eene marmeren tafel
voor de 8cm van f 500 nrkocht.
1)A

M·abomedanen

oOM'O:;Trlf)kp-lii)e f'll'!en""," , p(>.n Chinp.pII!:, hJl(l

Pre-sident open de de bera8d~lagiDgen met een lango
rederoering, waariu hij uiteenzette, dat Enge1aud eu
Turkije bondgcncoteu waren eo cat de verbaleu om
trent · de Bulgatrdcbe gruw-elen zeer sterk. wal'~n ove r-

rlA1:n

gan oarJos te noemen. DaSrllD. kt'urde de vergadering
eeniga resoluties goed, wsuin flympathie werd b~tu'gd
aan de.n Sultan en dsok wdrd gebracbt anD EngeJBDu.
De gruweleo der Tecberkessen. en Ba8hi-BalOuks wer·
den met lien weeeteo nadrnk veroordeeld. r a tegenwoorJige oorlog dUB luidde de laat8te relnluLie ~
ie een eenv, udige burgerootlog tU8I!Jchen de Porte en
haar weetbarHtige onderdacen en geeD6f.ill11!. et'ln heiligtt
oorlog t"Bltchen Alabomedanen 811 Cbrieleof'll. Heze
m~eting wal!!, vo]genu den Iodischen korrespondellt
van 'l'be '1'itues 1 uit,eluitoDd. bet werk vau eenige Ma·
homedaaDI~be beetboofdeD . De groote meerderheid der
Mahomedaneo west weiDig \'an Tndrija en gt-'eft ~ t'
DOg minder OlD.
_ _ _•

DE

Ll]UENolNl' -

KOW"'L J. W, Aufmol'th, per

Koning der Nederlanden van verlof uit Europa. terug
gekeer, vertrekt, naat" wij vernemeo, hoogstwaanchijn·
lijk per boot van Z December a. e. Dur Atj ~ b.
DON CABLOS

is

vo~;;;

Parijach orgoan op

te richtcn, getiteld: Lo rensee Catholique. lIet tal
z:ch vaD zijri ultramootaa'!l8che C'oUega's onderl!!cheiden
door zijn polyglotiBch karakt.r, daor bet in bet
}' ran8t'b, It.liaau8ch en Sp.anseh bet H\!ht zlll zion .
de mee-ate rel!!cr,e deelen wij mede, dat de
gewezen GOllV. Gen. Loudon, beneVElnB twee kinderen
en de gouvernante, ill d.e nabijb.eid vsn. Bru8sel, na
ONDER

DB OYBBSTIl KJLU,N van Banjoe.Biroe ill baden al·
bier aangekomen, ten einde overmorgen naar Atjeh

te vertrekken.
ie be:dg met het gereed maken van
eene aerie platen bij eeDl~ nieuwe uitgave van MiGV8TA.YE nORe

cbaud'. Gee.hiedeDie der K,uistOcbte';, welke in den
aanataanden winter te Parija za.l verecbijnen.

FEUILLETON.

& Royine.
eelle episode uit het Harernlevell.
(VerrQlg ell ,lot ."an gi.ter.)

VIU.
d~ieterni. maakte 't hem oomogelijk hulp te
Li~den, mor vruchteloOB boopte bij, dat de hui9ge.
Dooten hem hijstand .zouden verleeneo; een .g88~oord
I...hen
h~t anlwoord opzijn bulpgeroep. In bet

De

w".
: : : ::::.:t:~ed~i:!:tt~~:~~~l~tva:a~:::p r:~ ~:~
bra.. ht, ocbe.on aUe meclelijden , uitgedoofd Ie zijo.
We,ldr" ont ..aakte Louieo wed.. ', uit hare be."ij.
mi~g.

,One blijf't geeD · andere uitKomat .dafl . Amen

teatonen, .ptak: Aly bey 'baar tee,

Zytge bereid
otil'-··m~t u~ . dood t}we eer eo de' mijue 'e'.~redden ))11
net edele ,Blacbtefl'er drnkte bem t.~ leellen harer
i08temmiog 4. hand.
•
• Mijn Gnd, ",;.,g 'Al1. op .meekendeD tOOD foorl,

ik bebbsn ze hem in reserve gehouden voor bet eventueele ge val dat het gevraagd ootslag un do t.wee
bebeerdera Jut dw arb. in de Kratoll wordt t.oebestaaD. Alwetler eon bewijs hoe diu lui gewild 7.iju j
ik hoor dtlo' oak dot 1.0 npotkijkere" genoemd worden.
Of ...tal nu ('en eere uaRm id 1 weet ik niet; waar wei,
dat er Bedert bon optreJe D al beel wat acbterstalJ ige
8uldy ill uitbetaald, ecLt~r ctItijd nog veel Yrtiemds
dingen Yoor den dag komen. Wij juichen de maatregel vao het· ,GoU\'erbe w6Dt dan ook ten 'vile toe,
en 00 >pe o wan dat cr \' 40 l1"tu"i-i lulke ordera ge·
geven mogeD wordeD, da(; bet tlit: Heeron onder dit
uieuw bestuur wvgeHJk" gemaakt wordt" in bunne be·
Doemde betrt!kking to kunnen blijven.
V uo de vijd.lld ~Outt men nieta meer, zoo 8ou'lijda
Joen wij een ecbot om het bewij8 te levereD wij or
nog zijn , Wat de vijaud uitvoert weet men in onze
kriugeu uiet. Het gCHloelen kowt u..,t weest overeen
lll.t heL aanleggen Van sawa's en zicb ,edueLt versterk"D. Er znllen due wet het invallen ~ 'an de betere
woe::elOQ weder tiink epaander& valleo.
B .et wader wat de laatate tijd e~orm eleebt WftS 1
is veel verbeterJ, de Ulodder poelen· binnet den Kraton kunuan IlU ten koete aan vee I ziak.an wader wat

opdrogen.
De "irrell worden \"oottdurenu aIecbter en alB men
niet VaD de vriendjes is} krij~t men op de dagsII van
fuerageren ziju ration veolal bij gedeeJten, dan is er
dit niet en daD weder dat nit t. Ja zelre is er, een
paar dagen ge eilen, geen brl..od en geen brandht>ut
verstrekt - altijd &an de gewoD8 lui - bet ill!. te ver·
wachten dat dit deuw bestuur eens een einde aao
die scbipperwink: 1 zal maken .
Gepasseanie ZODd"g is de tlpoor"eg, van de Kraton

o ••r de lagun. bij Oleh-leh, gebeel ,oor bet publiek
eere de Genie die door .ulhardi"g en degelijk work

van S01lte11irl de Femme. in de Fraueche litteratuut

heeft afgewerkt- Oleb.leh is dan ter.gt ook reede een
zeer aardig plaatElje g~worden. J smmer dot er no~

bekend ie geworden .

Rod.

aAnkomet "'an de ·mailb }ot eens ietB nieuwe optevangcn

kooLbar. tafel, in

PRIJS DER ADVERTENTIEN;
Van 1-,-10 woorden v~or twee plaatsingen f L,
Elke h~rb~lipg ,de ,' helft.

•

open geetdd, d ~ t mogt een

Iiet ,laarom de voor

hem.i too

' ;

Wij k,u onen hierbij foegen, dat genoemde gOllver·
oante onder den naam .an Marin Bogor al • • obrijf.ter

CORREBl'ONDEl'ITU uit Kotta-Radja, dd, 16
No'l-ember aan den Indier, lezen wij:
Toen ik: Zondag morgen, ik geloof van den 4 d•• er,
landerig uar Oleh·leb wilde .poreD, om daar bij de

Op diezelfd. vendutie werd ook eene belangrijke
hoevt)eJheid onopgemaakt-e, geborduurde Ohhzet!llche --mUllen verkocbt.

. , 20.~

bet gebruik, 'au champignoDs overledeo zUn, (Iodi.r.)

reeds op · twee ;erllchiilende' l"endutie8 van vertrek·
kende hoofd·ambtenaren gekocbt, reepectie\'slijlt foor
f 300 en f 3[0; de mon yond het echter wei
eenigainh to dUlor, deze nog eenB to koopen an
hlndeD van eell andaren Chineea overgaan.

....

meeting van

drevon. Verkeerd achtte hij bet den oorlog eon h.ili·

Fru8cheMail via Batavia eu SiugapQr6.
In de OllIand Docember den 11 en ,2 5.
Her uur van eluiling is 8teeds des namiddBgs te 6 ure.
Intu8Sebttn wordt Ban bf.'lsoghebbendoo nij gelateD I
ook op aDdere dagen tunne briefeD BaD het poekaDto or ~ dOBn bezorgen. De doort:ent!ing heeft steede
pluto per eeratvertrekkende post.
TKJ,EGRAFlB . De telegrafieche
Singapore i8 k tr&lel.tl.

is een

NederilUld ,

geboudeo, ten doel h.bbonde 8ywpathie t. betu;gen
met Turkije, Do bijeenkom.1 wo•• lechl be·ocht. D.

a' n g.

P08'fKANTOOR SA MAJUNG ,
~

CALOVTTA..

•

IN llINlt

uit dit Cbao. von beroerdheid die hier beerecbt, .tond
ik ten hoogate ,e,b"".d de Generaal Diemont voor

my te zion en ware er eon engel uit den hemel ver.
Bchenen dan had ik Diet meer, verr8st kunnen zijn.
Kijk vriend, d.at Op f D ,ertrouwelijke oog, dat ferma
militair voorkomen zi~t dat vrolijkte mij ZDO op dat

geen restauratie of L ogemsnt.

studdio en apoedi&

is dat l'o.r veel lui

1.ijn.

BA1'AVIA, 27 November. liaar wij vernemen zal

Naar wij

n~rnemenJ

groote

ropa bt:rindt, mtt de eerate of tweede FranBche mail
VAn NO'ftl.mber nMr B'tada ~Otl terug~eereI! en ZijD6
funktien ' ale CODsui·Geceraal hervatten.

SOERABAIA 28 N~;wber,- Het hui. in d. Obinee.cbe k.mp, dat aangeslagen voJ< f 4800, beden
op open bare veiling werd verkocht, bragt f 16,400
op. Kooper de ( 'bine •• O.i Wie 'Kee .
- In deu: oacbt vaD Zoterdag 01' Zondag is ingc.

gekomen die letletlijk van het kaaje Daar de mnur iB
ge.ondon. Nie,mand wilde hem bebben; eindolijk hoor

ecboppij alhier. De dief ie over een ,mnor geklommen,

ODB '

teo min.te de.e gonBt, dat wij 'een eervol·

len dood. knnnen sterven.:'
Die laatete _weo!cb werd _verboord. Eene zwarte
geda.nte veiecbeen oD,erwacbts am bot ' veoeter, en

een kinderetem riep ... btjes Louise de Veraae bij
baNn Dum.
• Hanoam, mijo goedo banoum, seide de ·~tem, r.ijt

ge daar P fk breng u de p'.toleD ,an uw vader."
Bet was Said, dio, d. rondom het hui. gepoateerde
•childwachten had weteD te vera.balken.
• GOOdaok, nu zijn wij frij,U riep de koionel ver·
heugd. De tijd dringt" reedo wordt er Un de dour
geklopt; de rayioe wordt ongeduldig. Zou uwe hand
beY-en, Louise P

-

Ik geloof het Diet, wae haar aotwoord.

-

WE'lou, richt uw ",ietool da.n op mijn

batt, en

.. ij. san mgne haod deo ..eg . .vaarwel. Hafete P
Zij uwbeloden elkande. elkandeio' innig ... et den
arm, dieD .ij oog ny haddan. ,Op bet oogeoblik, dat
de denr ,O(>r de .lagen .an Marih.'. haDdlange..
b••week, gingen ,de pi.toleD af.' De, binnendringenden
v.",den ~e beid.. alaebtotTere dondelijk getroffeD; bet
hoofd .an Louise rnotte op Aly'a bO,rot.
Nul" batltte" toen 'Iij baar man .ter.. nde ""II., in
luide jam ...rkloehten lIit. De ... me· frOU" , hod dit

ia het \'cl"liee

broken in het lokaal · van de Indiacbe stoom¥sartmaat·

tr.e urig einde · Di~t ,erwacht. Zij b-.d · nieta atootenda
ge&ien in het vooratel van Ma.r,ha, dat All' de ~n·
gelukkigt) WeelG tot "O~W .. ~~u D~~.ell .. Zij _. ~eminde

betrek~el1jk

geriog.

- Met 1 Januarij wordt de begraafp'aat. Ie Ponegesloten en die te Koepaug geopend,
Hoe..-el wij ons verheugen, -d at eindelijk buiten de
kom "an digt bevolkte wijkeri de lijken zullen worden
ter aarde besteld, erkenneo wij, dat fOOt' de beW'ODer&

Ie

_van dd Oedjoeng en 80mmige gedeelten ,an Ide "oor
stedeo aau de Noordzijde de afatand 'leer ver ie,
Muar waarom geen twee begra!lfplaatsen?
Het begrav611i& fonds is rijk en wanneer door zijne
mjdd~lec, met toeetemming der 8ntoriteiten de hooge
borstweringen vau Af de Tjantiau · btug t ot aan Ba&~
sian 11 worden Duagebaald, daD wordt daar een hr·
rein verkre-geu: dat zieb VOOI' begrallfpla8h uitateken::l
eigeut en minBt ~· nH zoo groot ii, ale dat te feDele.
j

HANDELS:BERICHTEN.
PRIJSCOURANT,
opgemankt door de Bandele-Vereeniging t. SaUlarang.
30 Nu,ember 1876,
KOFFIE, Gewone b, 146,id.
W. I . bereiding
I nagenoeg ol'g brul1Qd
SUIKBR,
I
INDIGO, 13.26 iI .r 3,75 Domino.!.
KOEHUIDEN, Ie soort I O,SG.- per 'it
BUFFBL , 10 sDort 10.14 A 0.15 per pond ,
RIJST, JOyo·soorten Ie 600rt/ 7.75 2e 60ort.r 7.25.VOOI'

eom8umtie.

RO~G, ~:

k:.

~

l!:= ~ :- 1~:= ;' ;iurtbreckt

Wi,aelkoers op Holland 6 md. dAto, partie, 102 li • ..
102'/" BANK 102 }'AOTORIJ pari.
.

SCHER PSoB ERIC HTEN.
SAMARANG,
Aaogekomen Sobepen,
Amer. 3 M. S. K. Meod, " e •. Difon. van B.h.i •.
Verlrokken Sobepen.
EDg. at. BancG 1 ge~. Craig,. naa.r Cheri bon .
N. I . Bark Alnoe, get" Sech
Rowiegi." naa.
Grasses.
N . 1. Prauw Taop, gez. Oerva Beslk, naar K8y~ie,

r.d.,

BATAVIA.
A.IIgekomen Scbepen,
Fr, Rt. }Jruirne, Pichat, Singapore.
I' " Ayenir, Bachelel'itl, l\Ieeuwenb881.

N. I, bark Anna Margarettba, •. Santon. Padang,
~m,

"

p, J.andberg, Stengol, Pad.Dg,

"

Eureka, Cbapel. Ne ..··York.
Vertrokken Schepen.

(.d.]),)

Toen, moet ik u rond uit zaggeD, begreep ik er
niets meer ,aD, dan aIleen dat er gediend zoud , wor·
den en niet geletlenjf~ en getreuaeld.
Met deze bo It is sr wader een ga. kapitein ll.!Ul..

bevrija

meeeler gemaakt .ao honderd gulden. EeD gouden
horQlogie en eenige loterijbriefje81iet hij onasogeroerd.

De braodkaet w.er.tond gplukkig ieder poging eo zoo

is bij beL l i' raneche . COD8U-

laot albier berigt ontv.ngen, dat de beer Dn Cheone
de Bt:llecourt, die zich nog steeds wet verlof in 80-

J

ik vol moed in de wagen Btap!e.

7.00

eerlaug door Z. E. den Gou'I.-G"neraal eone
muzikaie Bec~ptie albier worden gege"fen.

-

duor de lesseD8BI' van den heer S, te foreeeren, .zich

Wa81." genot heeten, en

dat hoogat moeijelijk eindweegs

w~lkom

zood oende op het achtererf gekomen, heeri·durna een
gat geboord io de deur, die toegang .erleent tot bet
kaDto nr, is zoodoende binnengedroDgen_ eo heart toen

Ned. Hebn: Helena, Pijloo, Pamll.nOeksD.
Duit. bark Helene, Stage} KanasL
Am.
"Alice, Dyer, 1tlac88s~r.
"Eag.
"Richard Green, DOtJgjas, Kanaal.
N .-1.
" Agatha Oandia, van Galen, S:::.manap.
Pi~ter J r~banne8, Doughton, Sumanap.
Eog.•chip CODDty of Lancaeter, Drysdale, Soer.
n
st.
Banea, Craig, Cheribon.
,

J

ge'Bt. Zoodra bet licbt waa

",-ODla- 8tad- waa - beden- bet. tooneel ,an een betreurenltwaardig vool'n~1. Len Turkach. kDlonel had aebe
h8rtltoc.~telijklj geueg~Dheid opge~at Toor de dod.t"r
--;~~. 'a~n' Frane:chen vh~t)·konB\ll:· Om un ziju hDrta~
to(;.'.tt te kunnen voldoen, ontzag hij zich .Diet baar
met g... eld weg te voeren, nadat bij baar ,ode. hull
laten ombreDgen. De gaiwa«an deed! ofacboou dt>
kolon81 zijn Bcboonzoon was, nauwgezet wat z.ijn. plicht
hem voorschreef, hij liet hem ,ervolgen en met heL

aangeetoken, deed :tij bet vertre.k door,allen ontruime!',
t:ni:!t. nit&onderiug ,an NaB1e eu den kaimakAn_ .J?er.e

ge,chaakte jODge mei.j. Mnr de stad terugbrengen .
Orgelukkig heen de e!lendeling. hoewel bij streog

al, met goh,el baar .iel, en zou he;;' gaarlie- elin ge·
he~l strail, aangekocht , babben, .ls bij daAl-" ~ oor in !t
lerc-n had terugger.oepen kuonen worden.
Ook Mariti..... hevig ge.ehokt, zij woo bleek at •
eell doode; maar web -verloor zij geaD oogenbJik bare

tegenwoordigheid

V""

l.at,.te w.. met papier eo potlood in de hand komen
toe.DeUen: het bericht van, 't g<beurde werd , bem. ge·
brach. toen bij juiet bezig
met bet ateUe,n van
een rapport, dat ,be.tomd w.. de Turkoche overheid
van aile medeplie.tigheid aan bdt oproer frij te plei
bn. Die gewicbtige bezigheid nam hem, 1OU• .er in
be.lag, ,d ot by ge.n enk.l .. oord ..n troost ,oor, &ijno beklog.>nBwMtdige doebter O'er bad; by gillS .itlen "ecbrijreo, 81.~f. er niets , g...1:~eurd WBI . . Toen
ht ".ra1ag gereed, was, riep hij , Marit.a en 1.. 'b aar
OJ' I1.islerende. toon ee.n beJaogwekkeode p....g~· nit
ht t~ atuk . ,·cor.. -die Daa,r . bi aieb ' 'ioQ~.telde, bij de reg ... r' qg •• 0 : gunatigen iDdruk omwot oy ..' beleid IOU
Y<f ..eU8II. , Zyluioideo1dua"

w..

werd bewaakt, de

s ·.,ldat~n

da.rdoor middel gevoode,,'
ball~ kamer tEl o,e-rl·allen.

weten om te koopen en

om

bet JUDgo meiAje 01'

Wat 'da.ar;s ,oorgevalleJJ,

i. niet met zekerh.id bekend, Het meisje achijnt
.ich tegeo deu aan.aller verdedigd te hebben, waot
~en "fond heiden dood, met oeD pistool in do hand .
Zes van de moordenaare: · d~e vico-koDsols liju deaR

mor!t"D ,opgebang8D," "
, ,
Terwijl de ka'imakan met groote ••Hvoldo,n1ng d ...
Iijkr.de op sijn .lacl,hffer bield. onlwwt. "ouioe nit
bare be7:wijmlr,g, .Bew.agen door d~ l!lmart 'aD Naale,
ricbite sij .ic,b hal,erwege op, ualll , de hond .ao d~n
kulooeJ · in ·de ,· bere: en teide tot bem~
,'ZIlit it" lI""" .'eUe!I. Alt, ;oDd', : &ail die arm •

_

.

SOBll-AB!U.. _

.h bgehm e b. cb ep eo,

. ... ...

,,7No., ember • .Ned.lbd.•tooWlobii' . Semiroe, .gez.

B.. M. Reindorp, vaD. Atjeh.

Vertrokko.b· s~h8p8n :: . ,
: '
.
27 . No."mb~r. Ned. lbd .•toom •• hip B~iIa; go.ogv.
,a.nLoollen, lIa.rMa.liller .....,Ned. InLberk .Fatl.O!iI
Moebarak,ge.ag •. Boob Mohall1-"t bin Oembarak B.·
haloo, no .. Poeloe-Laut. - Ned. Ind . bark Wadis
Atiatoolbarie Talkol Awoedie, gezag'. Becb Acbmat ~iD
Mohamat Baoedjir, Daar 8anda~
'

Trans ••al-.• taa!. dooh ••11. ona,.anlr.lijk · oppe.boofd
.is -'-: ook di.t traobt d. :..,brY,.r. aa.n to t.on.'! • .. Hij
a".h t 't a_ene groo.te ..r0u~ .i.n ~~ '.orga~i.8~tie de~ ~ran.8·
vaal8eb • . Repnbliek; d.t · d.se . Staat • g"en b.hoorlijk
...tge.teld. gren. ten. N oorden b•• ft·.

Ten .slotta k .. int de be~rC.rl:lt,.op politie~ te ' r.:in ,

Hij · Bteltvoorcip, dat Engelan·d do

keert, . dat d. banko.

Zuid Afril:{a• .
De · beer J. E. O..lyls, ge •• t.lijke der Sobohcbe
Kerl< en pre.ident van de Natal Ilo.ialy, beafl in den
'!'imaM een uHvoerig Bobrijven 't lieht doeo zLan ov~r
den .taat vaD z.ken in en roDdom de l'rlnaval\lBcbe
Republiek.
Na beRonn~n t~ zlju met een overzicbt der reeds
bekende gebeurtenis8sn VAn de jongste maanden ver·
kloa,t bij jagon. de Transvaal •• be Boorell (boezeer.bij
hunlle 'pohtiek togsDor .. de iniaL de.. afkourt) niet
.. nhillijk te willen .ijD. flij olldersohrgft te huone op.iobto de meening van den boord·intendent dor Borhjm.he Zending in de '1'ran •• aal, Von Merensky, die
in Petermann'. MittbeilllDgell 't volgende sobr..f:
• ~e SoereD mogen weHicht aauspraak mateD op m6er
.....rd..riog ,an de .ijde der bescbaafdo wereld, dan
bun ten de.1 .. It. Zij toch hebben; in Zuid·Afrika
gefestigd, b88cbav-ing en Chrietendom in de binneD·
laoden do.n doordringen". Ook de b.... r Froud. Ii.t
DOg kort gel.den zioh op vrie"dschappelijkon tooo
over de Boeren uit. Zeker is 't, dat de chriatelijke
zeDdinglpo.te. .onder de Boereo niet badden kun.en
besliaanj. 6n 't laat lich niet ontkoaneD, dat Eugeiand
allO hu.nne vI..orafgogan6 k~loni8atie in ·' t KB aplslld
••el .e'pli.bt ie .
Doch aan deo antleren kant (zagt de beer Oarlylo)
mag men 't teD zeerate betwijfelen. ot'de Hollandaohe
kolonioten .iob togon d. inl.nde.. hadden kunn.n
staande boudeD, indien Engel and's stork.e arm lich
niet in den Btrijd badde gemenod, om IDter door eone
billijke .n •• cblzinuige politiek d. K.frero m.t 't
gezag dar blanken te yerzoeDon.
Wat nu <le poHtiek tier Boaren tegenover de inlander. betreit, deze is ongetwijf,dd, inzonderheid tegen•.)fer de B08cbjdsmBnnoD, bard en dikwijls wreed ge... e~Bt, De Booren w.ren Jangcn tijd alavl nhoudur8
Vanda.r bunno vijandscbap j .-gen. de llrit.che Rog ••
ring, Dadttt deze de slavernij bad afgeschafr. En va11dko.r
OOk dat zij in men ig t~ de Ka,ap.kolonie verlieten vour
deu Vrijetaat, Nuhl en du TrtLl'.!svaal. 1>e HollBndacbe
k""loniaten, ne. eel'dt door de HI)Jlacdftch Oostindiache
Compagnie erg verwanrloosd en verdrukt te zijn geweest, en ,tnvoIgen.rl tied aan de heerschappij van dit
liobaam te hebben ontworsteld, waren gewooll gO'iiorJen
te oLven in een tooetacd vao schier wettelooz6 oDafj

hankelgkheid . G.en wODder

dUB,

dat

'I

Brit.che ge.ag

bun onduldb -' lIf wall!. Eene andere, vrij zonder!iIlge
aanleiding tot hun vorhuizen noordwaarts school ill
huon t gOdadienstigheid. Zij zyo \' srbllzsod gehecht aan
't Oude Testament - en zoo zweefde bun 't denkbee1d voor den g , eet van 6enmaBI, 801 Doordwturta
trekkende, Jerusal eJD to zuUen bereiksD . 't Kan al s
esn staaltje dienen van b;;nne oDwetendbtlid, dat lij
eOns rivier in de Transvaal ,Nijl" doopteo, in deli-

waan dot zij re.de Egypte bereikt baddon.
Z66.e.1 over d. Boeren. Nu hun vijonden, d. ben
doodelijk hatende K.fteretammell?
D.... o. • ijD (.o'gell. den beer early!e) gODBcb niet
gering te teHen. In de r rsnevaal aHeen le,en er een
260,000. Seconcoeni '8 atam behoort tot 't raa der
.trijdbaftige eu eerlijke Basutol!l. SecJcoeni k~·J fen
20,000 mau op de been br~ngen, voor 't meerende"l
ge.wapend met goede gewerenj zijn auenalen lijn wet
ioorzien, ziju v0stiDge n eterk en zijn bondgenooten
talrijk: Dan beeft m.a den vorot der Zulu'., K.t
lebB-wayo, dio eeu 30 gedrilde regim.nt.n van 1000
wan elk onder zicb h.eft. In 't geheol .. uden de
Kaffers 100,000 geweren in 't .eld kuonen brengen,
met eanig geschut: eene macht) dUB, tegeu welke de
Boer.D oDwogolijk b•• tand zooden zijn. SlecLt. Britocbe ill.loed (met name de invloed .an den onlaoss
naar Nalal gezoDd.n Sir Tb. ShepBtone) kau d. Zulu'.
en andere Ittammon weerhollden om mede hun wap80B

tegen do algemeeD gebate Boeren te koeren.
Bov-eDdioD, wie m&eot dat dele Kaffers oen uihter

.end reB zijB, gelijk de Amerika.nBche Roudhuiden
of de Nieuw-Zeelandeche Maori's, die vergiat ziob zeer.
De heer Oarlvle houdt hen voor rasvefwanten van de
Mooren, terwijl ook eene Diet gerillge boeveelhQill in-

gamengd ArabiBcb bloed hun door de aderen vlooit.
Zij D.men in aantol .to., zyn ge·,ard, dapper, go.de
landb,mwe.., ,oor untwikkeling .otbaar .n duo
ganloh. niet op .. eg tot uit.te.. en. De Boacbj •• m.n
nen' eo Bottentotten waren vermoedelijlt de autuohtboneu de. landa, terwijl de Kafrer••an d. hoag,lak
ten von OostAfrika afa"m8tig •• hijnen.
. De heer Oarlyle verklaart ook hoe de vroeger Bteude
al. krijg.baftig bekende Booren thans or toe kwo",en
t' verwijt fan laf heid fe verdienen. V ooreerst waren
Hoeger de Kaffer•• Ieeht. met sp •• r.n .child gewapend, en due heel wat gomakkelijker te v.r.la~n;
dan tegenwourdig.

ThanH zijn bunns forten filor

de

in aantal IIwakkere Roeren haast uie~ me~r neembaar.
Ten tweeds is er niet meer geaoeg buit to bahaleu,
9m den Boeren de onkosten van een ooriflg ta vergoeden. Ook lijdt de I.Ddbou w niet weinig ond. r
n:it ve_c bteo g un _ Z?6 ootetond een tegenzin VdD
aorlog._ En tbanB ie er eene partij, die elke oorlogev. rltlt):riog · llnwettig noemt, en weigert uit te trekkeu .
Dit in 't huidige geval de oorlo~ inderdilad onwettig
waL, wijl ~eoocoeni r~obt&nff gean vaaal van d~b
vergiflenia te echenken ?

HOUW
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Laat zij de kinderon gaan halen, bracht de ho

lonel m.et woeite uit. Nule had dese weinige in It
F'ranaoh gesproken woorden njet begrepen. Maar de

rarine .tood op, bUDde zi.h eon weg do" den dicb·
ten drum bedieuden en Bold.teD, die de ·deur belegerde, ~ ~racht de kinderen bij de etervuuden, welko Ie
VOO. h.t laalot omholoder.
Het brekeod oog .an A.ly
bey herkteeg nng eeo oogeoblik den our{eb glans, tHtm
bij sag. boa Mariha .. ervolgenB op halu beurt de kinderen ombell!lde, en d6 Jiefkozingen van bunne Wun-

gon kuate, die zij van bun vader h.dd.n ontvang"".
"Nw', seide tlij op ~trengeD tOOD, neew die ·\'rotlw
noar mijn uiter8te. witsbeschikking. Ik ,er'ang .an u, dat ge hen naar Io et
laud huner ,.&derou brengt, en ze laat op,oedt'n io
uwe kinderso

.be~ · ohrittelijk

-

af, en lui,lter

geloof.

Belooft ge me dat, Nul.,
Ill- . 1"lreer het u, WAI! Let antwoord dar .,me

'MQW.

-

Ve:.rwel daD t . leef ,"'oor ben, ik vergeof u.

-

ED

ir.

seide r ..;.ytotf .ootwoedig- op d~ ~niet;~ \' .1

lead, · hobt pe oak .....delijdeu
die ik beb

oDdergaUl en

mel al d. kwelliogea-

nog . zal

moete.n 'ferdnr~u,

AI" ,ergoeft go mij de mila.dige Ii.fd., die ik
u boh gek_t..-d ,

'",or

Tran.,aal.oh~

k.. lo

Di.teli .oiet door de Kaff.re kao I.to. o,er .. d. k ling '
jagsn.· -·,.Zaer ~allr8-cbij' Hjk dus 1>al, na '~· ·gebC:'.lirdtl,
Engeland moe~LI .iDtervenie~re~ te -_D!8I.r , uUldnt
(naar b~m U!t zeer goode. broD ,erzekerd ~): . ~e '.tlraDenalsohe HepubHek in sen z66 bQokroeteb' -"~8t ver
baar bulp geweigerd · , hebben . .,

Docb .JvrslI.gt de .8chrijver· verder) , -wsarom ..zlludeu de
Booren niet werder trekhen op hun weg ~ nlar Jt:'ru
lIalem"? _ Zoo zij de beilige :&hd a. ·uiet bereikhin,
zij ,.ouden kolonH~u veatigen . aan de _zuidelij.ke grens
.au datz.lt'de c8otraal-Afrika, welk. albolovendet, riJkdOD! Li,ing8tOIl~ eo Caweron one oebboll onllin1d .

,ALm~rvjflgvan ... 1I1'beiders , .
voorlropeillandcll • .
Io:eenopstel ·o'er d~n Fidji . archipe.',. ond.r dell
,titel yaD . , i!eD ~jeuw8 BDge~8obe koJoDie/' ·in de
malir.t .1l.....ing .van bot Tijdachrift)i"or' Ned.rland.ob.
I.die opg.oomen, bebandelt d.I".r ·G. H. van S, eat
(}ok iuci.d.6nte..'1 bet voor kolon! ~u roo gttw:cbtige n~ag
stuk vall · deD ·landbouwarbeid door Wllll elderd aang~; · ·
\odde w~rkHedeD·. De ·sohrijvo!"- oati-aaU kol~nie8tie
ill tropenldnden, waar de Europee!llcbe nij'v erbeid t.e
worak!eb be; ft met gebrek·· BflD b-olJdellarbs.id on men
gelioopt is Brbeid~r8 in ander~ tJtret..6o aan te wuven,

. " .. < .. . . '

ment· gar toeu'\{erluf6m .Ia\"'nrrij~ko~pen, di .. ~
daarop ·onmiddoltij,k ..... rd.u nij ve.l>flllrd .en . uitge.00digd~1Il . h.t cOutu.t a,lO teneBlou ·d.t hun.word
voorl!elegd . .. Dte.· "egors ··d';b.rkeerd". in de koloni.' ·
ala vrijwillig geeogag•.erdon vo.or den Itijd van zoe j •.
rSll, nli vp.rloop · ~aQ-. welke ~ij ·~rY · W"r&n ·te blij · eo of
naar .hIlD ' land . t~rlllC . te keerSD.

_

.

, D~z.e re"rut~e~iDg "Van D_egera heef' geen ern.ti g~ . ~i~~om8teD: .__ op~el~'e.rdj. .·.sodert . de emigratle

ran bet . vaste land

'.0 .Afrika

en . do Afrikaao ..

leha . eil.&~den . den . ·a)aven.bandel !e" an~en

beelt,

.cbonk r.ij Diet me.r dao 8000·. M 10000 arb.iders
aan de Amerikft8D8obe koJunien. M~b kan Ie beschou·
wen ale ectO iledi3rt ·'eenig8 ja·reD upg~geven, althaos
ollb~duideDd~

operAtie .

. Hij .egt o,d.. onder andere (biz. 208 , t
~ Uit een al~em ~en oogpunt"levereli de . l!lidji-eiJan.

• Dc emigrat a fan g4,aogageerdeo uit Iodie is van-..:
weer betaeken iB p,eweeet. Zao leeot llIen iu ett D rap·
deD ·het eprekend bt)wijs·op b o~ vi!rk~erd koloniaatie van
port van del! oncler~el"rtltarj" van Itet depRttement
hl~nken in Iropeol8(Jden ls# WAar tiO'; niet Aile wOl)r~
H1D landbollw en ko ophandel in Indic; dll~· in acbttieD
waardeu tot weleJagen vereeuigd zijn eo Geb belangrtik, . juon, van 184-2 · tot 1~70, de 9migr~tie . V8~ Indie
lIOuden zij den grond.·sg kunoen leggen tot be'.Di8ti c hien het. be~angrijk8te t! lc: mcfJL tJou,rvoor gemtst
saba"Ving van die ollm eetlijk~ .ge'l'eBteu - , III <.'t
voor bet eilnud Mnuritlue 683,505 individuen betlft
wordt.
l1nmt"'lijk
de
·
arbeid~kt!lcljtelJ,
die
den
bod
ew
spreekt van l.clf, a1 zegt tie heer Carlyle 't er l~iet
bedragen. Hu ; t~nd-jcn tad CeiloD er- _220,000 va.u
moeleu orn woe)en eD deD hI! de.uBrbeid verrieblen.
bij). .til. gel and zou dan t.l~ door ben ontrui rode pIa ds
1830 tot 1848 ·o;, tvan gt:Dj Ijet dlaod'J:ReonioD en
Daar Wtutr 1l'1.ndenarbeid o\"crvJoedig go~kl.op te rerin de Transvaal kUDnen in ":. emen.
'7.~lf" de ADtiUen haddan er ook, lIoch . eelJ lDiDder
krii~en
ie,
dd.ar~lItegen
kennit!
e
n
kapitul
ol:
tbr~k~Ul
Do('h afgezien V811 zijue politiek, veupreidde do .
Glloul onlvnug\!u,
mag' men dit weI eODS ui t hat ('O){ vHliezeD; doch wer
r.eer Carlyle met dit Bchrijven o\'er eeH~ duistere 1, uk
,De luuiachd emigrati.!, diu in .de lalta~e jaren zeer
kelijk is , hl! t mm hoogst lJlo ei~l ijke tuuk koloniftle Df.enig Iicht.
verlllieoerd i~. I'ert' auwt nog 8teedll.
derzettingeo 41uurzaam te · ve~tigen eo ·te do~u blotieu,
D. bijz nderheden, die de be.r CUI·:yle ten bNte
If V e Chiueeacbe ellligratit! nO!lr Cc.liforni c
en Auzelfs in d\, heerlijhste oorden d~l' werd ll, wanDeer gee D
gQf, zijn be laDgwt'kkeud . ['ocb zgo plaDnetje (}Jet do
stralio gcschit>dt gewLJ(;u! Uk ge heel nijwillig door 8aowoldoende bevolkin g aa~wezig i", om uen vereiwhteo
Tr"ul!lvaalftcbe Boeren ,op bUll weg nOBr .J eruzllleJn"
zienlijke groepen emigruut en. Mau lIit de1.tllfda bron
banden8!'bcid te verricbten eu mell ill uat g~mil!l moet
duukt onB noab edelasrdig noch uitvoerbullr_ flij wil
stroQwt e(~[l andere 6D1igralie na'\r atHlere dr J'en: de
voorzien tloJr 88Dwervingen. NrrgeJl!f hebben derge
de Boeren op marsoh zCDden ale beaDbreJ<en van dtl
Franscht>,
·fn SpuauBche Al.Jtille[l cn Peru.
lijke kol o ni~n zach blij,end t'utwikkt: ld, Steeds heeft
EDgeleoba beertlchappij - al8 eun 800rt dOlUmekrac lJ ·
Dcze emigratie ilt ni i't \'rijwillig: de ChiQoedCbo koedaa-a8u ontbroken de macbtige kern, die v.elfBts.:'ldig
ten tot 't "'ooruithelpen "fDn Eogelund's b~ecb aviDg cn
leven
opcn
bnart
en
apoedig
geeu
hullJ
\'1m
blliten
w
en
Dering. Daarbij vergeet hij ecbter ge heel en nl wac
vereie{·ht. Bij ovenloedige zt,1tT!Vdert;tD, vertoont zil'h
bij zeit' meedee lde llmtrel.lt de bilte r vijaudi ge ~ez.illd·
die men h-:!n g euoopt heaft toe aiuiten door min of
IlU en d 11, 9poradiich l een 8t!Liju van
vooruitgen j
heid an de overmlcht der iuliwdel8, Indien de 80e1'<."11
m~er gt'oodoofJe widdeltm.
vermindert:n de aan roer en dan is er tefttond ,·elalap·
01' bUD eigol1 grond t.i cb nitt kunoen sttlalld~ hond en
,Aannemors va n emigraDien wen-eu aMus ko liee
ping wear te nemen, eindelijk gerRakt de kolonie tllt
- hoe 7. udell zij daD verder r.oordwD,al"i;a kuonen
Man op eeli co ntract, wAubij zij itllU arbeid verbiuden
reddelooH vtl'faI. Scbier oli o voormulige slavenk olo
d,(Jordringen?
vo or \'ijf of v.e VeD jllroll, tagell eeu loon van '1 tot 5
nien zijn Bpoedig na de emanoipatie weggeslonken. In
piaeter. (J 10 tot
1260 per m... d, beLah. Yoeweerwil tij ged ureode twee ee u.wen nt~g c r6 onblllemmerd
ding eo buitt veeLing. De aunncmera bei8sten zieh met
konden aanvoereu , waren ~ij niet in staat op eigen
het feryoer Daar de plnft,' tj van b6stelnlrl ing e ll, ge ..
kracbten, mt't een in eigen boezt'lH ,ermeerderde b~
woonlijk ook met bet tt!rugvi1eren nnar hun vaderlsDd
'(olking, \'oOtuit te komen, W nt wen tnons verns eX2i rati u van h~t· co ntract. Met repatrieeren
neemt van tr()piscbe .kolonieD, d ·o l.ich eldera arbeider.i
Een engelecb genee8heer beef" io een wo rk, getite ld
wo u1t. 111et rdlooit be~ongdD e ll gee fc atlnleiding ~ot
muelen
\'ench
nffen,
ie:
nie
'
zeer
bemoedigend
en
b(,KIiUlut en 'l'ering" uiteengezet, bat) UlJju iHt de meemoeieiUkheti an. De aaoCieruer 1!~t1tlt n: rv ulgens het
vestigt VOor '8 hands de juilttLeid da ateilingen, dd
nin g is, dat t e ringlijdera in Zll del~ke landcn genezing
conlr8.('.t nau cen l,lantor of, togen een I_ rij~ d e zijne
kapitaBI en induatri eele kennis uii:e1uitend niet vold o n~ullcn "indeD.
Vooral E ogoJ6cben mak~n, 1.00 hun
koe ten verg oild t en hem buitondi tlu ~en Wilitlt gee ft..
de zijn om te koionieeerenj uut rlH f81 met menseheD,
ruiddeien het eenig .. zinB ,eroorJovell, vau ue gelegenI On g elukk~g t8 d() kool ieh and cl
8IJoeriig \'eel gaUl!
met d eg . lijk e eoliede, foJharu e nde arbeiderH moet gebeid ge bruik om de mietige dogen HlU hun land te
gljlijken op d en slavcubandel. Gedorende
Ironskoloniseerd wordeD ; dat overalJ Wiler de koloniEten
ontvlieden, en be' land op te zoltken waar da hemel
p:, re, dat zO:Jder eenig tocr.icht plnnts vond. werden ·_
7.elven
niet
achter
den
ploeg
kuunen
loopt:n
eu
zij
vaLl·
blauw, de Eon warm 18, om er .... te sterven . Parkins
de koclica geper/St ill v('1'peste tuss~heDdcHs, wnar d~
arbeid
ere
"an
elden
moeten
O!i bieden . kolooieatie
heeft pangotoonrl, dat in aIle Illude ", r.uidelijker dan
Btarfte Borns zee r aanzl"t" ulijk W1!8 , terwijl d~ o.erblijprecair, minder aanb9'1'"eling8waard, vooJal gee n uak it!
Engel.nd gelegeH, d e taring ,eel meer voorkomt eD
.,endell ill CI:)D jamwerlijkeu to~tt h ud It unc e bestem.
welke de g,:,u-rern ementen r ec'ltstreeks Docb zijdeliogl!l
een v"el sneller verlo('p heeft dan in Ecge land zolf.
ming bereiktev. De p ! anten~, un wieu de werkconbeho
Ol"en
rum
te
moedigen."
V{srrute, groote. af.wi8st;.tingen in de temperatuur, uit;~
trac:ten werden ufgestaao, benBndelden de geen gageerw8sewingell vall dfll bodem, omstandigheden, die ail e
den border da!l zij het Hoeger de negerelaven deden,
De bear van SO;}st geW!lBgt Diet van de verscbiJIeDde
lladeeligeD invloed up teringlijdets uitoefdnen, viodt
daar zij tui:nder bel,,· g haddel!. bun ldven te vec1ellg~n ;
OOrdtlD, nit welke arbeidere vo lr d e verBchillende
men in de booggeprezen streken van Zuid-Europa, Alde dood yan den koelie, bij bet nadcr~n ran he t.
werkkracbten beboe,ende k o lo:.l icn a.rm genomen werd~n
gien en Mader"" De landen, wear tering oDder de
eiude \"an den contracttijJ, oDtIlloeg hen zelfa van de
en nOJ worden , hetgeeb, troU\1lene, in het kader zijner
inlandiwhe bev olking onbekend ie, zijQ in EoroplI.Jsp7.0rgen r-n de moeite nan be t r( p\tritMren ierU l ndeT!
!ltudie over de _Fidji.eilanden ook min der te pas kwam.
land eo IJ~laodi zeldz.aam ilJ d ZB zlsilte io ~weden,
De misorui ktll werden &00 scbrecuwend r dilt niet ",1Toch is dt'za r.ijde "an bet door hem beoan d~lde
N oor' Rut;!and, De nematkell en ook in Canada, welke
leen de regee rill ~ in China de emigrstie zY lje r on vraagetuk I iet 't miuljt belaugrij ke , 10 die kolor,icn
landen, ",at h ,· t klimllBt aangilat, lijorec!lt slaan tederd8[Jen verbood; maar ook de EuropeesC!he goul'erwordt DOg eteed8 veelz·na 1Ie:1 gezQ{·ht iu de 6& ·1"106genover d"t \'au de pla.ateen, waar jaar1ijka dui~anden
n omellt:---n beperktrIl! 7, 10 tjij ill niet hat invoeren YBn
lijdarB bentel loeken en ee n graf vinde:l (MentoDl3,
ko lies. in buun8 koloa , au Yerbojt)D. want mell iK
Nice, N@pel s .R,~ m~).
g-d:.inciigd met te erke .Den c' at 't tot · ern8~jge bezwagew-e-:n:!ijk de !"egeeringen daarvnn d ~ pc huld t<;! gelen
D. sterfta··erbouding .ao teriogl ijd " tot dio, welke
r ilO a.anleidi og g8f,
of 7.e tan Dlioste en demeul:'(') tc 8~t'Hen om die bez ,u Bl&n aodeN ziekten bezw ijlrt'o, i8 iu Nape's 1 op 2.33,
ren uit den weg t ~ ruimcn
Z~ld~n st:hijut men zicb
,\\--rat het \·el'boll der Chiner-ech e Jlutorite-itell bein Rome I op 3,4, in LQndeo 1 op 8,33. .a.atl te
bewust dtlt de wervingen van arbeidere mut ferp licbte
ft, men wii! t dit
outdui1t:cn door Let ce ntrum
raden om voor h~ratel va ~J gezondh6id te g1ia I noar
werkovereuukometen uit aen DarJ d~r ZQa,k etoeds
d~r aaua'ervingclI t~ \'t·rp!llat ·c I na\r het D CUtTl1:\!
IJIIIs " d of I1ap'uod Z . ll ~ o kE'r he el wilt gewaagd zijn ,
groote m oeielijlt heden ople,ere-o, ja zoo gr oot.e moe le terrein VAD bet P ll rtuae!d6Q h eta.blifll!em t;n t te ~Iuc.LO,
omdat net kl iwe at den lijder toch nuoduken 7,0U bet
lijkh"den dat 't acbier oJmo~eJijk jH die te lov, n ttl
iu de nabljtu U \"" 11 C.:I,UlODj ma'J,r wcldra werd het
grootet. geda.Lt.• van den tijd van zijo verblij f .ldaar
komen,
Pcrt ug-eeseh go urernllnl Cn t gen'l pt Ulaatr8;.!ele n te
binnen5buls be ISlijteu, 7. )ndldr daar d e vfJrpl ~g lng en
Ter waanleerin g vaD den t01..'6L:H ,d der werv iogcn
r;.E!l1ll6!l ont ue mi8b!'uikt! D ttJ w<H"en, die on ·j cH' be·
dd geIpakk"fI , di 3 hij t :: huicJ had kUDoen hebb,m, te
in ,'enc hillende we re Id de .! Iell t ~ a h hoe. e "an de n
I!.cher ming \"ou zij u ,lag p'llals yondeu .. '
"indec, ParkinB be9lu:t dU8 dat 't het bestd ia, urn
landbouw en flibriekarbeid iu Lropnn bulollljjO, ka u ha t
U ~ heer (]~Iro \'erm l~lilt uiur in hl't, Lij?:onuer" een
te tracbtt:'Ju door doslmatiga behB'lde ling de terillg t~
dnuiJm nit!t onti enatig z:jn in bet Tijdsl'hrin up t'J
een ze~tal bepulingMl \'an do o;rer ~tlukum'3 t,) d er. ·'·bten
buis te stuiten lit' zoo mogelyk te genet-en, en ldet we er
nemen bctget'n daaroyer do or d tHJ Ill! l' Otiirle3 Clt-Ive,
fe urUllll 1872, tus;'j ' ~h e a he t knbin et tc l,i8ub on ell
toe te geVdQ &an de weeuing Vim Dog .leer vdlftU ill
DOD het Iuteroalionsal cOD~ re8 VIIn ri 'ugr~ pbi dclIo wete udell I: c~ r ~a! CZ, "fc' r te-ge nwoo~d ig(l r rau P t:'ru, ge-slo
onzeD tijd, d.t llt~t oY~ rplaR.hltw Vd.n den tt'riuglijder
ecbol)pe n ia m degedeeld. Zie hie r de vvortltelliog, wt:'lke
teu " te ,l el ude de tHIl i.: r!ltie ta riqe!en ill Olle retm nssr een WBI'[q klimRut hem gentjzt5n ~a.lj w~lkt) (.II>
dt'7.t'I geieerJe Zuid·Alll erika'lr~ ,'an uu geB·}~ari et! rd;;l
stt'mming met de iDdi ~' irln~l' le I'rijiteill en llI ~ t tit-'
vattiD g hij wd.anziuI.ig noewt.
of de werkO"'.ereeokomsten ber ua ~e ml tJ ClQigraLlo gee ft.:
\'ollrzor..-.en d oor de ll! B, st be~dllt.D.lJ e lllltien ge nome!]
" Vertlcl: i 'll'ndd kolo oiib betitt'md lJ St~l.ten hebl>du
in ht't bei:l" g cil-t, tt't! td,\' Jl.irdigheid, ue U\e u~ ('bli e,e ud r:etra cht in oudClrach~ideu e i:uo"Oer b~z: ttiugeD een Ill!'
nielllllnti, i:.div iJu,
Ul~llt "an IiTb iJ in te \"oeun, dat ge r c' cl'uteerJ wOI' lt
do, r w:Jdel Hl1l ce n b-ijwnderd soort \'IUl in-Jllli gl·~tie,
m :ulbwhoJll",ij Loc h 11.g'l·ntl:Jdtap, tl .! 11 co ntl'ad :'Iluitell
0 1 j\littkr uitgeol'D.k.t van tratlttpnt4!i .: wij bedot'len
"lIfO!' hct iu di ('l ,!ltt n e:t ll en (,f lH·t tr».liB pot'te_r eu I1dll
e lJ.ligrau t'"D, 1.()oder fO('I'4 fglt tllllie t.iI ~ I! I t: Hl!lI j lJ l{ nn h~ L
de g~eal.ri~erd., of g eenga g-ee r Ie emlg rn' i~. diJ.t wi!
Men trdcht ill on:t.:en tijtI Y~l'iI :lIilltjllud \'oedi ugap!l!ftbelljl.: L ~H tl.lll l' t\n t.Ond ~r \'ol docutie wallrb vrg tot
zeg~t n heli tr4n~portl:.'cr~n ver vat? IWF} ge bnn ~t!lhm:l
middeitm, di ~ in v~r8"b tln tot-stmd niet o,er grl)()i:e
u itvIJt'r ing \' fl U hd cor.tl'ftoJl. Geell contract Wll l'. t alii
\"IIIl lIe geu uit Afrika! pll-r~8 B U\t, Iud ie, koe!J ;B . 1~lt
·l-r~ ~· !'f:'. rl"'n
len · np,n wm(l ~ n
verv oAr,1. in
7,OOdllljil!f\D
l:ulll'J, 1I ! ~ flUIl p ~ l'lSoun ~t:1"lJun:-. u ....,,gcu c", i.l. .... ", c..: ,u"
b~:":';.:. :...;.,. . . :.. v,,:. ~, -.. ~, _ ~ : iJ ,!'- ~ '::.i' .~~ ;' .f> ,~~;:'~ ~',;~~~., 2:::
form te bre.lJg:&n, dat zij zt'iftt ua,,' v"rre hl.l.l UtHl O'1l~r·
de
e llligrant-cu utr»ctAut ~6t r~ebt I.teeft ten s Han tij.
loou
(>u
~t.·n
werktijtl
bij
fwere
enkomst
bepllald
,
ZIJU
gebrllcht Dog kunll~n worden gebrutkt. t3 e('o udeuuecrnIB bek cI;d 1:1 t ad de afwcLaffiug \' 80 d eu sial'enlraude lIet co r.trllct or tjj zer g .' 11, behoud~ D8 I'e t betalen
de ruelk, g~c )"udl.Js~~rd bier, gucunt"ieuHeerd Yl~eJ3ch
~el gebrek nan haudenarheid op de plautages tengee~Jl~r acuad" \'crgoe din g \'Of) r den nog te lOOpeD die ost\b ()u illullkoakjo8) zijn reeda Bed~rt kt.lrtt'Nh of langl:'reu
volgl'~.. \\-(IJkrl van af dian tijJ ve r~tok en bl6V"eu '"Bn de_
tlid en o!JMJjgiug 7.e8 lllflllnden vooru ·t van d en dag
tijd bl;)keud . D& lijiit i., tiU , met euu Ilrlikt)l ver weer·
bron, di e haar tot dusverre bet btD OJdigue c.Juting ent
dn t hij ,' oldt.lI~ llll rl n b or~ lite!!. \'oor Ilet k'jf"ijte!l der
..I.eI'd, lit. gd.-oud -=-nlWordc ... ij ~ren . 10 do UOD&.uvordt~n
l c'.J ldc v~rg()ed i n g. aile Inoe i ehjk beJ.~n oit d., t oepll9 .
arbeiden leverdC'_
dommeu itt ~en groute o'ervloel(l vall ~ij~ren, en Utl£l.rBius der contrllcten v,. t·r:sprnitejjd~ wordt;o a" n rrbif Meu
W8.~ er aanvunkelijk op bedaob l; . Olll Afr ikil.un bee-fli etl ... firma ttl Pai.I:HHiU gi:lbcutk. gtllllaak.t ow
trnge ()nd~r\H)rpt"n, ilJ Ji~tJ tulKll llo l· r bi':ide partijeu
nen to t'<lIg ageerrl Dj maar bet wse moeielijk f)eg~ra ta
oen f.Lrtek op te richten, wuar z~ ~·o rdell g, COaUlju,
wor dt go", uge kl urJ. Pllrtijc u kUliU tlU u.e Hrbitero bij
vilideu l die, 0 beacbroomd. voo r hetge en zij r.dn de .,IKBeeut. D.., eij ~tetl worJtlD doutot' met 7.01'g ll ltge~oc ! .t,
bet I.:OlJt· ll cL QObw ij u D uf z.i dl v l)(l rbe b o ud ~~!J dit late!'
fernij baddtHi gezioD (I fvern l) rue n, Hijwilhg: toe st~ wJ. en
tin op eeo Zl1cbttl wurmttl g"droogd, tut fiju l,oedtlr
te dot'u . D d gezn gh"-,,bb ~' l'd 'Yu H 3)ltt'p'dn diE' e wi gran
O Ul DKar de koiunit!.n te efllig r~l'It~ IL ruen fOlla Bl1l~(,U !flagbbrlichL tlti ill hus-:!cn \·erp-,k l • UevuegJt1 lhH:.orJtH:)~
Lan \'tJrnn:ren tun rerpU ch t. de voonllrgtlu te n~menj
ven. di o men verplic ht zou zijo geweeet vrij tee koc) peu.
laare rUeIDtlU 1'.6 sis uilstekelJo voedlH:·I ell III ~ n iB In
Ji ~ in dpct:tnld \a~t Ie ~, t ~ Ilcn roglClueotjjO \'oor d~
nuitcodi ell deinsd e do Brihohe staa kutlde t~l1lg vuor
.... Lu..ierb&nddin g o m "t~ iu te ~·ouon bij da yocdtug \'£111
gewottheid d~ r eDligun l c.u zij n foorg<:'se-h re eo en
dell op~r.! to, in welke lij d e
kieUl rue6udo to ti~n
bet dt}i,~b(1 l~ger, om in tijd VULi lI C LJ_ara cht~ voura l,
di e roc r.t;;!n v \' t"r~e l ktHU eu llld do we~~t itl'icte hr,'an inweo dige oo rJ ogen . lij beptu,lde I;!r zic!1 t~., df'
dion8t ttl dutlu t aa.ngezieD ZLj in uen I'lUltt d meutl . e ·
aau ijlaveohanddGr~(j ontruktd ueger!f voorlooptg te
giel.!8. wat betreft du rnim t:-l nan elk t'miglllo t te
-uomeD in cali. kleill btl8t ~k, Zeer gro,)ttl vocdiug~wfiRr.
Sierra L eone en te St.--Helena aan wa-l te tetteo t'lll
"fen,. de _lIggilJ/!! dIJ .Id eeding, de htJe\'eelheid eo hoe·
de be, itt~n Hoo btl1an grijk de }lI"~ndt'l1 in eij ~rd D o"k
JOUlgh eld van het \' ·! ~d8e l l'll J~ g..:: n ee ~kund; ge be,
van dair uls ge8ngag~erden naar bare koloni en te
io Hr.-!cbeo t~.jlauJ iS t blij kt dat tU 1875 JU Eu~ e
uandeli ng di.,t ti t k ~o. Ott r<.speditl.N dipl')ruatiek" en
zendeu.
laud aHeen werden iugeHH::l·J 800,000000 tJijerl'n,
cO[:i'iuh ire. ugeut en Uloeto n v(!o rri'Ol tl 7.ij u va. 1 \'oHediga
JFr~ui krijk wilde mede oe pro~f namelJ; maar htlt
eea waurJd vfrteg enwoordigeodtJ Van I uim /26000.000.
roltollchten 0 01 te kUUU ljlJ waken ,tIt.! de tot1paecHog
Bl8.ftgde t!V~lIlUiti ale Engtl}u,lId Hija De~er~ t-a viod~n,
,",All sHe ",etten ' eD on] ere betrefJeude d~ uih oeriug
die ar iu toeB emdeu te emigl'l'e ren, lid g ouverne
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- Ga wag un mij, afvslliga l aut'Wuo"dde de k 1;)De l met nauwel~jkl! Ulee r hO()tbare t!tOLD; ik sf crt' in
bet geloof, d.& ~ gij ht bt Ilfger,woreoj de ia1am kent
geeD vorgitfeo ie '001' 't geen gij babt miedaao."
Dit wardll r.ijue laatet.:: woord~n , Louise liet 118ar
boofd w.eder op de borst fan baren gelitJfde vallr-n;
en lDet eon glimlacb. op de lippen sloot zij VOOl' a1 tijd .. hare oogsD. De dOvdeche IItilt~ in bet \'ertrak
werd eteclJhI argebrokuD door bet h8rt~' f'nwbeurelid
sDikkeo van Nftalt1 en du rustige ademhsling d~r b -::ide We61eD,· d ie weder in e18Bp Wtir6n gevalleo. Ma-

rit .. hielde by b.t lijk ,..n d.n vermoorde ned.,., ,.ij
bedekte zijoe ~anden en lijDe ~Je urloQ,.e lippen met
Turige kU8sen en ruompelde: • Waarom babt ji!,e mij
Tentooton. ondankbare, tut aan uw dood toe? Ik \\:18
rijker eu scbooner din die vreemdeLingt>j zou ik n ~ et
evenset·r UWit Ilefde waardig gew&eat t.ijn~ zoo ge- mlj

ooD\i.d b.at? H.d ik iets andere tegen
Bnll!'urschie arkomet r

my

dan lUijo

Zij ~nped hem met · bear . dol k· · een h8arlo~ ' at' \·~r·
1'olgpne w.. nddd r.ij aich tot bar., gttbate · wedediD gs{(> r
en ~het'D lust te ge\'u.,l"n haBr geleat te vermiDIr~ni
maar in de glimlacb~ude · trekkeD van. ·L ouise ~Iot k~n
lolk. ean \teJ~ en Ylekkelool6 reinoeid, dBt het !II:.a}
880

do baIId d.r geloof... ruakateroDtvi.1.

Wdu ige dageu later 1310ptlu twee twarte gel!tlliten,
onder ~ctJl'harming van de duis'ernle van eell et orUlIlchligen uacht. de etad biunen. De &eo was !l15 Al
bllnee8 gekJeed ' btt was Boto Mateowl _:.~ ; de an ller
was de "Deger ~n'i I, dlt'l hem de tijdiog un bet gebeurde had oyergebrac bt, en hem had roorgetJteld g ll~
men de ecbuldigen te g8lLn stn-tl'?n. Dit v(]orBtel wa~
un Bolon zeer welkom ; t' UDS nic.bt had ni~ t- alJe en
ballr .... ood jcgel'ls belli gebruke~ en ~as un ~,et
chri:l~ elijk geloof ftfgavalten, Dlaa..r zij vnlde OOE I eo
o08chatbareu rijkdow haare "ad~rs in haUi.l~n del J\!,J.
bamedanen doen o vergBan. Bozo was VQorOemenl!l o W
tot elkeu prtj@ hur buwt'lijk met 11Ij L~naD~ Abdul 'ab,
dat den vul.l;telu.1f!'u dag I OU we,rJrn vultt'llkken ) w

beletleD.

-

Hat hui8, Maritaa tbana .bew(toud ... W&B bet eig:<! u.
dom ,all llalc;)·",iczj Ulet . behutp van eeD el~u ' 8} ~.,Ill

by li"h d.ar toegang · verachafien. ~Iaritu .Iiep nid;
eedert . dien vreenJ.ijlten nacot baa geen .luI' 10 ...
oogtm g~.'ok.3:(l. ,,~'egiilg. , eo ..._nboop ~e~teerde~ Lan
binlle08le _ Zij ~oade · Bleh fol.trekt nttli Vertalt,.! 1I ~ll
Said geh6~1 ou .. erwaobt ,"oor L.aar ,er8Cbee~,

.,

"h .kom myua go,de banoum ...... k.n, dlo gy b.bt
riep lti.j bur op dreigendeu to{)n ~~.
_ Gij komt. allof ge goro.pen waart, ,old. de I

'91 woo.rJ ~

r-nTloe. ik ben h.,. t leyeD hartelij~ l1l~de , St.(1o t t(!e
1ll~ilr mBak bel kurt!
Said liet 'l,icb dit geeD tweemaa! z;t'g ~ en. Lij .:!tie.t
haar l.ijn doUr tot het ge t' e6L i:. dt' bordt, Icbeidd~
\'enolge ns het hoofJ uo de rO[!:l p, en ~Iee ptd u~t bij d~
bar@u mee T
N u was be.t A"bliu1l8h'lI benrt. Hij Llld in.
buurl
"au z.ijue I,.ruhl een woning bet.rokken. Sill·l bad .,en
.fJruk van de n l! 'eutcll".-:: teo lIl ~fbrg te ';\"'i}rden. Ook
hio~ kostte hem dus h ~t binr.tl"tI kuulen ge~n mQeite.
Abduliah 8!it:!p e\'elllUiu a.lil zijne -brutiL D; gewi chtigo
vraag. bo~ bij lich bij J:!e\og:\nheid. dar trouw-plechii gheid
7.0U gu n kleod~ll , ~i i' l rl h ~': 11 r.1ells e~u i~e ds 5 e o bezig.
Plotseling g r~ep B~ZO'd br'4;'tde il" ud hem bij de n k~el
en u.g hij ~IU h~t, blll .:! dende !l(lof4 7.qn e:r bl.'llid
zwaait~D_ Y t:1'Iltee uu UTI ed! rik! ~loot cIe ~ aw puiige
luite»aut de oogeu 1 om · t e uiet \I,ed . . r le 0penen.
Den morg~ D. daarna YODden ll ~ @"e l Ll ::.wi ~e ll ~",ee
10 dkleurigo t: o\l1ileu aau Jt:'l pu rt del' woskee bangen.
Op B"nigClu aflltalld lag hei- Iijk rail d" o n~ger SkU;
hij bad lijua mee8terea. Dii:!t wiUtan on~rleyeD. eu BOl.)
wu alieeo den WE'g- naar !itt g~btrl!te weder ingd81agen .
- •
j

ae

'cler . w&rkc~lItr•• leli; ,om'

te ~orgen·. -01.de 'emigranten

lobier all .. · ,o()rmalige.I••$n~olonil!D . en onlaligaop
de .Fidji·eUanden . worden ·. lVuargenolDen ... Feiteiijk
ge8.hiedt . r~od8 sedert eel\igen tijdde arb.id in de
note.n·tuiDen op Bond. door '''D · eldera in . den : Arohi
pel, .elfo oP . Jay. ·· a'Dg~,,(;..en ·oontraotorbeidere • .
' zonderdat ~.arDit eenige moeielijkheden ztin voortg ..
·.Ioeid fn. loowel . de . arb~id.~r. · .lIlede eigonAre!! .def
notenperken .cbijnen over eJkander lamelijkwal te

en,:_v~o~_hUIi,tJr,,:nllporttOm de "co.tdr~otuo , tro'uw .,ie
doen l," ,eeren op de plsate ·.ao beetemmi~g dt!, emi·
i!l'anteil, .,o in · 't algom •• n am de emigrJnteote bo

Icharm. II in de land~I1, . wear die agenten zijn geBco
credilt;1 .;:1. ..
.'
. . .
.
,,10 iS74," ••gt do , h•• r 06100 · v.rtIer, .hebben de
Portugee8che Butoriteitt'D . bog nader,_ den k08liehand~1
beperkt. Zij b.bben hUD eigen emigratia · op .. contract

vreden to

.~ ijQ.

:Nog nieer· do.n in de vorspreide Eb-

afj!eechaft, eo aedert .dit ·tijd.tip : inog~o geen koeJie.
meer t-e Maoao :~uge8~heept "ord~n . dan op ~' speciattl
daartoe uitgerD8t~ -f o.rtuiguD en ,onder beL relobte treeksch tD81ioht van 180deambtenaren

golache ·kuJo.nien; be.itlan de arbei4ers in Nededand.cb

• Van t.ijn kant, heert het gou'I"ernemeot van Peru,

tel aDd teverhiteD. Immer. hij i. zoo.IVel ingezeten
veD het Iodo-Nederland.cbe rijk ale .van Java .n overa'
in deD Arcbipel kan bg.icbtotden .ertegeowoordiger van
de"elfde .. geering wenden om bulp, bijotend en beBchor·

het eenige vree.Dlde gou.ernement d"t nog

o~

India d~ bOlcberming van . eenzeltde regeeriDg ~ Dd
iobo ··rlibg, die J.,a verJaat ,oor eeu aDders . stl'eak
van Indie, lIal niet eene gaacbt worden zijo geboor-

de

i9bineesohe imlDigratie geateld jp, -maatregalen geoomen om de immigruten eeD guede bebandeliog te
vsnakereot Bij decreet van october 1873 i8 een im·
reau in de profectuur Calla.o opgericht foor bet re·
gi8treeren vaD ~1l8 contracteD en bet Hurvsilleeren
der 8triote uitvoering daarvnu. '1' wee Obiueezen zijD
"an dat bureau toegevoegd sIs tolkeb en p.,1itiediellaren.
Zij bouden een doorloaptlnde corruaponduDtie met IIllo
onderprefecturen der geweate:n waal' Cbineesl!he koaliaa
mijn. Bij 88nkomat van elk 8cbip met emigraooon, zijo de
immigratie agenten verpliubt reeds den volgenden dug
can Jijst van de koelies die zij aanvoeren over te leg.
geD, waDriu t evellB de beetcmming van ~lk bunner, de
Daam der pereonen die beD in dienst nomeD, de Bard
van den arbe:d. on de t!jd \'an duur va.n bet coutract
mooten worden ofgegereD. Na expiratie van bot
contra~t, is de meesttJr, op ahnf Vbll boete, verplicbt
, de koelie io fri.jheit.l. te st6J1etl, t'u zoo d~ itu,tste Daar

mingo Het · terugkeeran van de riaatlt van bestemmillg
baar bat oOl"d van vertrek is niet noemeD8wosrd . wat
de af.tanden.n de koeten van Vervoer betreft. W 8D·
Deer men "jaa.rlijks duizenden iuhoorlingen den pe l·
grimHtocht nu.r Mekka ziet onderoem~D. die daarv&1l
de mee~dere . uitgaven en ontbeering8D zieh gelroosteo,
bohoeft men ziob w8arlijk niet ooducbt te moken, dot
oontrachrbeiders den wag· niet me·er zouden weteD to
viDden fOD de aene of andere IodiBobe nedert.etting
na8r hunne geboorteplo"to in den Arcbipel.
Vooral dient men te lotten op een andere gunotige
omet.• ndi/lheid, welke Nederland.ch Indie, m.l betrek·
king tot den arbeid~ ouderscheidt van de voormalige
elavettkolonilin, It Mag niet verb!oemd WOlden t.lq,t in
die kolotdi;o de overleveriDgen van den voorlllaligtlD
elaventotJst,and de yoorname, zoo niet de boofd·redeo
lijn van bet mielukken aldaar van den contrnct-8rbeid.
l\1eD weet steeds hoog op te geven van dtt vadsigheid
en o:.:\TOrB(:h itli~heid wa,8rin vrijgemaakta slaven Vt'I'~
vallen. DC! grief is in den regel niet onjuist. Lang
nadat de slavernij ophoudt, is haar treurig merk no~
te erJrennen in de individuen die er het slac htoffer van
waren cn zelf..t in bunne afetalDwelingen. Geen wonder
dat in den slaaf, dis tot Zijll dood tot vermoeieudea
arbeid wordt gezweept, bet ideaal der vrijheid zicb
volkomtm vel'eon:6elvjg~ met het 1.lllig niota doen. Van
eHU nn·fera u kant, verdwijnen de yooroordeelen van
voorillslige slavellhoudere en van hunne afstammelio·
gao ook ciet 1I.8[!stonds ' met de em :ocipatie hUllcer
slaven. en htt is volstrekt niet onrechtvaardig, althau8
niet otlilleneohkundig, to beweren, dat nog Jaug nadat
de IIlavernij is opgehevell, zij maar al te zoor
geneigd zijn hunne arbeid~r.s te beschonwen en ta
behBDdoleu ~oo.l. zij plachten het bUDno .Ja'·c n
te doeo.
In NoderJ.Dd.ch Indie mBg de yerbouding tu ocb ell
wed'gever en welk'!erschafl:er niet averal en altijd on
b(\riepelijk en aD' erbeterlijlt wezenj maar wanneer wen
daarbij Ban de voormadige slaveulrolonien denkt, dn.u
rijst een d~nkb8.&r gevoel oPJ dat men !r J te mi(lde ll
van aliorJei 8om8 harde e:s:perimenteD, voar de n IIID venarbeid is geepsard geble\'6 n en voor de landbDuwnijverheid eeu toestand wogelijk. is geble,en, die l elfs
gunrrtig afsteekt bij de.:l etrijd "tus'l.'hen arbeid en. kapih.al in de industriee !e wtlreld in Europa, \Vat ct'
ovk ge zegd mag wo rden van d olnd'J Europesche iodustri
oelen, t"r h ee recbt bij ben in 't algemeen tegeno ver
bun:ce arbeiders oen mate vaa insc hikkelijkl..wid eD
lIl'elwillenbeid, die den planter in oude 81avtlnkDloni~.n
teu hoogete 'l,O U ve hazen 611, hoe vBllk over den in
IBDdBchen arbeidel' wordt geklaagd, Dlag vaLl do lll ~(,S'
tr)U gIJluigJ WlIr.!eu, d.t zij oneiDdig
miodor iutig
ziju en nsuwkeuriger bUD werk verri cbten dan vcle
vrije, 880 den drank verslaafde werklieden in het,
moederland .
'V $nneer men dit een eo ander uien uit jt oog
varlie-st, wag m~n d~ denkbeeiden van dan heer van
80est OVer it louisa.tie io tropische gew8eten met
&a.ngeworveo ar bt'idere uit verra van die geweeten ge legen oord~D g(·rust onderllcbrijven en zijn daarbij de feileD
door den heer Calvo gereaumeerd meb vrucht te rand
pIe _en. Er is een l.lOpelooza kolonieatie met contraotarbeidt N, zoosle die b. v. van Suriname Dleer eo mee r
bHjkt te zijn ; £ 1' volt E' lderiJ [b6t kaD8 van sla"cn te
koloniscereu , zelftt meL contnct arbeidt·rtI, en di t 111
ongetwijfeld bet geya! met d~ koloniliatie in eigen
boezem 10 Nader andecL Iodie.
Arnhem, Hepte",I",' '876.
Q. Q.

~~ l~:~~l b:~ t;;:~;:;::~d i~:r~li~',~~m:\~r~ti;8~~:!B~:~
OLina te bezorge.n .
.Op het la"hit vau hetzelfJe ja.IlP 1873 is cen
tra ..~t·aat ges1.oten tUBlilchen I)@ru I-'D Chin" , dat Diellwe
gran 'Bingen vaetetolt yo or de koelie-ewigrati··, Een
lijn van etoorupnketbQQteD, onder t.Je~i cbt \'au bet
Peruviaensch gou ..'erneweDt, zou georganiaeerd Wllrddll
ow de emigraDten te trtll1f1porteereD. g'eu Obineescile
commisaie waa uitgenoodigd zicb in Peru te komell
overtuigen V8n den toest.Bnd hare.r lafldg enooten,
.'t .Moat ter. erlre der Peruviaansche bC\'olk ng ge·
zegd "'orden, dat zij den Cltineeschen emigrant meer
.ympothie betoont dan bij overal elden hcrfti onto
moet. De houding der plsnlers tegelJover de Chineesche WdI kliedon is meDBcbelijk en vrijzinnig .Een
decreet van bet CongreB plaatst den Chinecscben emigrant, Da cftoop mn zijn contracttijd, op VOrlt van ge~~beid met de overigc ingete tenev en et!henkt hem
bet burgerrecbt. Velen veatigen 7.ich don ~,)k in bet
land als dieDstboden en a.mbachta:lieden, Sommigen '
wijden zich aan den handel. Twee der \'oornaaml:ite
band~lsbnizen VLl.n Lima zijQ g" vcstigd en wO!'den nag
be-beard dOJr Cbi.neezeu. .Er is t'cn Ohi a· ei!cbe club~
oen Cbinonch too:leel, een 0 lineesc he U1DaHm~appij
van onderling t nlpbe toon te Lima eu teoCallao
• Wat h:er.' an lij, hat gebrllik. VBn Ohiueeecbe gt:i:in·
gugeerden moet be8::b.ollwd worJen \'ee lae r als een

tijdelijk; bijkomend bulpmiddel dan welalo een duur ... m
eletn~.nt

vao koloniHBtie. De koe! ie levert wei is WAUl een
zekere hocveelheid arbeidj maar hij hecbt 7,ich uiet ABU
den grond die hij bt;bouwt Zeldeu "erni ~ uwt hij zijn
engagement. WaI:ineer .1ltus pedodiek de werktijd van gaheelu groepen arbeidcl'B tegelijk~1 tijd eiudig\
il men niat a ltijd g(>l'f'~d om 7~ te verunger, Ret
gefolg d8Bt\o·:J,.O i2 eeo nieuw g6 ··rek van haodetlarbeid,
..ttl rminderiug en r;elfs stiletllnd ,·a u den arbt"id t'n de
productie.
It~fen weet met welkeD wee rzin de Chineez:en te
worstelen heb:ell , d·e b~ dui ze nden hnuln.nd vrijwillig
oQt:oopen DIU hun fortuio in CII.l;fu.r1s.ie t'D Austrai1ij
teo l.oeken, iJio we. rziu kll!l

meer

of

min

gegroud

wezeD, ma~r is in allen gev al een bron fan onruet
en tweeapalt in de centrum's van b(:;\'ulki ng \\'aar hij
zich vertoont. Ouk de kOdJia he ... ft daaronder te Iijden .
Even ale d~ \'rije Chivc;oesche arbeider den nij I V.tl.ll den
dagloocer of we rkman viln elktt aDd\. 1:~ butionalitt:'it
opwektJ is dit Ilet gel'al Wt" t den kue lie len 8aJll'ien
'aD den neg€'I', di~ op hel r. dfJa \'eld 'A orkt of door
de meuedinging" nm eun goedkoopl)n Ht'eoldeling
broodelocs wordt ....
I" "De hindt!rpalen 6ve.r eo wedel' in h..t, Innd veu her
komet en in dat del' be8teruruiI'Jg attn bat trLlo8po teeren
:van Ch otl6t1ebe koelies g(>8t~1!, ht"bben dit rnhlt.ltjl, ow
in den arbe id ,.!t·r koluoi e n t~ \'uor1.ieu, vr c::c ll ir ge U18ski.,
"iood at d8nrup niet \'R-It te f lJkt!lJ.t:w 'our t:! tHJ VRtlt 611
dUUrz08Ul Bteluul Vall kulvuid .. Llt} of VUlt
e r~l.Ivou~ligu
h.ploitatie."

fELEGRAMMEN.
nA.TAVU d. d. REDEN':

D.: iiJ!~ ..:h~;i:l6;:"i J ... v ; ~; '; L.. :'Il.d C.. ;~U U ~ I:( ,ie;> t:lLIigratia van Iltndbouwarb~idt!n gpgeveu, ~trekken iu 't
algemeen tot beve~tigi g der dellkbeeld en 'An deo
beer van Soe$t omtreot kolonisalie in tropi8chl1 gewesteD. Moeie;ijk iB 't, wa.nueer z.ij dllor £l1lke .I!lpre·
kande fditeo wo rJ~u geeteuod, d", jlliiltbeid daarvan
te betwibten. Alle en wacotte men z. co daaruit verkeerde of overdreven gevolgtrekkingen Wt t betr~kkiug
tot den ludiacben Archipel .f • leid ea Allicbt toeb
zon de een of andere oudgftit zieh daaneu kunnen

Aonngekollle n: h",t Ned. 8" bip
de Eur,Jpa v».n .P~nang .

(10k

"'ngegaan

; wordeD tU88cheD ellrander vreemde gouvernementen
; ~t bi·seh.erming der e~i.~l'Ankn, zal in den regel d~
~. beschermID g A~J.oellder ZlJU, wanneer de emigral.lt op

,de plaat. der beotemmiog onderdaan hlijft van den
;Staat · tut w i~ · lI!ede

~
~

zijn geboortegrond

behoort.

..E r b. eor.'Cbt. dan .fe'telii.". betor toeZiCbt . 0P de wcr.
iDg. heL traDbpott, ue Dakoming der werko,ereou-

omete.D, mt'erJere &ekerbeirl voor het repat:-ireren
er· arb~i,le,es na a600p vall bun oontraei t ijd,
. IIier:~it . fO. 18t,. dat 1!-'6,n. nit t behoeft ~d.ucbt te zijn
at h~t saowerren b. \- op JAva van .rbeidera op
..ontract, . ,"oor Deli, Banda en an3.eru .traken op de
obaarecb bevo!kte b~iteDbeziltingen dezelfde onguu ·
~~tige ve ..cbijDo:l';n ,al ,.rlooDen al. die, "elko in

Ned~rlalld.i

.chip Geleth.a

uaar Batavia.

zal worden verkocht) eene partij

Japansche Goederen,
geaehikt v\Jor St. NicoJaas Oadeanx.

G. A. WERMUTH.

21u;

V"ijdag; 1 December,

Norway Ale,
21 r.

LAND" uit.gekomeu:

Z!iturdag '2 Decemi.-er. Vuor rekeuing van het OI1Uin bet kleedill gwagar;iju albiar VoIlll tlll v(lor
t.le mHitairs dH1Det ul et lDe~r te benuLten goeder.;,n.
Yern~Hnellt

AD VERTENTIEN.

Commissie Vendutie
op Vrijd3g 1 Decrmber, bij
G.

2 l_' 0

Vl'!ld(~q
.

,A,

WBRMU'J'Il .

1 Decemher,

tal in het VendulocaaJ fan den ondergeteekende
wor\!en \Terkc.cbt. de vroeger reed. geannoncedrde grl)ote party

Prachtig Speelgoed,
waaronder gekleede"en

-

ollgekle~d(ll

POP PEN, --

&n eebe partij 'an de: beruehte nll'lU\\' uitgevonden

-

CHI S

Ecossais Wollen Damesshawls.
Daa,gs te voren te b ezie htigen.
Vendulocaal-G. A. WERMUTH.

1 December,

wil en w, rden verko(:ht;, zonde r reBene:
- 19 kiotj •• ,< 500 pnike

G. A . WERMUTH.

1

.l'IORGElV

zull~n londer

December~

'fwee pr.tchlige Glazeukaslen.
G. A. WERMUTH.

I

402

reser·, a worde.b ve.rkocbl:

Acht roll en Elastlek.
WERMUTH,

~:~:ng·ID0?8D.

Poppenl.di~ant.n.

IJzeren
Winkelo,
Scbemmel. ,
Duww8gena met pand ,

BJildr.en keukeD •.
•

keulHmgereedschap.

..

Presenteertrommel. met bl ••dje, an •. enz,

7 kioten ;, 50 p•.

2035

De laatste llitgekomell

Hol1andsche romans.
'Ontpakt door

G. C, T. VAN DORP eaCo.

SO~~SM.AN & CO.
Decembl~I',

Op Za'erdag den 2

tell ilHi zc van dell Overstc

DAR
s~hrij'er

\VINIA.II:~/o;o:~"i~:~n ~~~~A:;':
vao; .Keellje Putbu~" enl.,

HANS

2 din.

\VACHENHUSEN.

koning.

C.G.H E IJ L I GERS.
"p K .\ ILH';G HIDa}/. \ ,
EdH. zeer llt;'tl"~ll IN BOb.D.BL.
EOll Elegonte TllN 'l'WAGHN ( Vi• • rio.]
~en t.lp ln b.e.rdl o<> pt.'ll,je IJU (linke WA H EN P a AliDEN (I'.t ke u,)
Eon .p'n WAElENP.:IAltDKJII , " ... rle.
Een goed .rgerioht TROEPllN RJ.rPAARD,

YtH}Juti e boudeD VillI ~.j

~:iit~i:~

Trr

MAX

HAVELAAH ~::ti~~Ultd!ul\
NIEUWENBUIS et HENRI CRISAFJJLLf. True I

LE~M

DONnAS. ~:~:hit~~i~e~·~~i";~~

I[(iEiNIDU[~ip

~::::rl~:~p·~~e

JEN.
EDWAHD JENKINS. NaSI den 1280 Bngel.oheD
door Dr, J . van VLOTEN.

dru~

eDE.

SOEt:lMAN eo Cu,

Openbare V e rkoop:
Ov llio\da!1 ,19 OI~('eDl~etI8itl,
tal d" oode rgetl;lt2'ke!llil;l , ('P uoder re IlnlJ,On ce re u
pluab, io het \1!lcnballr verko~lpeu, het ll&odgoed.

N G A. GEL L.
geh'g~ll

iu d8 fill. ijh.oid \'ilU Soa abain, met d8 d.eroP
stau,od" Suiketfa.bnek, g~b{juwen, kampong.!"l en ,,·erde r
Mu.chill e rH~u , aanplaDt, enz
enz" 811ee t{)eb~h oo reDde
aui ~6 eneli. van de wed. STEENKAMP, geb. ROEftLi"B..
Namem de Big~llaretl.
(1905)
MR, ,J. J. C. ENSCBEDK.

Op een naier te b3palen dag',
lu de

UlIU,&ud ...Jan

' , ...·' IS7'?',

zuller, oodergi-teekt!oden '·oor tek ening van be ang
hebbendeu vetkoopen. on der "Dadera goedketr:ng van
bet GOllfernemt3nt van N B ,Indie, de Hunr, ,". ~ htl
fa.br·ekeD , gt:lbonwcD eu verdere... invent&rl& faD d~

Suiliel'· ell
llu,D:ta.~·

Illdigoonde['flemill~,

eon PellA:"iu,;r en ooderhoo·
rJa-hedeu

gelegen i u de Be-aidentie Soerakurta,

Afdeeling Boiolalie.
D~ 'tlurWa!lrd~h

l.ullen nader WOJ deD bekend gew ... kt, terwijl intuNcben onderbaudeld KU worden
ove:r onderhandecben verko~p.
Iuiicbtingen te bekomen bij
S. mar. n g.
lJOHHEPAAL & C,).

2:1 Septeq>oor IS7tl,

1672

Ontvangell:
Praehtige groote K A A R TB N, op een
,euanl van 1; 500,000 betreft'eude
de Yeder/alldstlte e;cpeditie 1lll(l1'
MIDDEN-SUMATRA.
:!G9S

!

RouteD \ Servle8Jes .

W ege1~S vertrek
zullen

Spelen .

Velocipedeo.
Gebreide
Gekleede
Poppen .
EJ ••tique
Bouten ka.ten,

,DJrJrech t II ,. k.pt, ROTGANS,
SOESMAN en Co,

eX

Biljort8n,

Oroquet.
Lotto·
Lappe·
Klok en Hamer
Dom·
Werp.
Raket
RingGoochel ·

BTB&Z I 40 a. 4005, 407, <loB. I 6/40 CALlC01'S,
LTC. 4WO. 1 Ba.1 40 p" DRILL~, door Ze.wot.r

beoc"adigd,
212;

I

Withouten Beesten.

TinneD

zuUen wij verkoope D:

399 -

FraDscbe

Boll.nd .. h.
Engeloobe

~::bijt-I ,

Op Ollze Vendutie
van Vrijdag 1 Decelllber,
I 369

Harmonica's.
Metaal- en Glaibarmonioa.'i.
Kazerne8.
P08tk.ntor~n,

GijDlnal!tie~

Manilla Siga,·en.--

CHI S. G, A, WBRMUl'lf,

209;

VAN .

l<'ijn.te ~ngel.che ALP A CGA (aile .lion kleuren .)
WOLL·POPJUjINE
(do.)
FT,SASSER JACONNA8
(kleine d•• ain •. )
BLLEJlfAAT GEGUARANOEERD!

JCRVlt

Pjjl on Boog,
M.oker.,
Tuingereed.cbap,

. BraDdopuiten.
El .. tiqu e BaileD.

Afgepaste Damesjaponnen,

,2126)

id.

Hoopelo,

Vall ee n pl'aehtig factuur pas per "FR1ES.

Vendutie, Vrijdag' 1

Vracht

Omuibualen.

IJlimmermansgereedflchap.

Vcurinlie, Vrijdag 1 DecemlJel',

2123

Kanonnen.
Boerenwagens.

Beeiilten wageua .

St. Nicolaas.

Vrijd~g

g::~.l-I Paarden.

Spool'W.~eoo.

G. A. WERMUTB.

2111)

Oha.ota.
Epauletten.
.Sabel •.
Gewereo.
Patroonte..ehen.
Rondlell,
Trommen mehll oolldertlompel.
Trompetten.

Koetaen,
Stoombooten.
Gondelo ,

zuJ!en worden verkocbt, zonder reserve
50 kioten a 3 doziju

COZ"

Vrijdag l eel'.ember. Voor tt'kelling en ten Imiz€I
van den Haer p, Zwager in de Heerenlltraat alhier
wagene v~rtrdk eo voor rtlkening van Gebroeden ~tQr(:k
in bet V",oduiucaal van ~n d(h>r G. A, W. W e rmutb .

berkomat en die der b.. tomming, de mindare k08ten

plaato yan herkom.t. Welke yerdragon

Vrijdag 1 December,

2128

de Ind18cbe .mlg_he werkelyk gun.tige reaultaten te
bebbel1 opg.Joverd. Woa... ~ijnlijk bobben d •• rop invloed goh.d de kart.re of.tand tu••cben de plaoto ,an

~ bestemming ooder eeo rcgeering k"IIIen te sta8n van
i.d ezelf4e natioD81i~e.it; ale die van de r~g('e ri~g dH

balloi

van

Aangeslagen Vendutien.

:ken in d . . u ArclJipel, Lluu'o\'erfing \'tV} arbeidera uit
:de bevolkte I)Qrden '10 Il.Idie \,OOt den la.lldbouw in
~bevolkte vf minder beV"ulk t" oorden fall I · die te
o~tra~en, Ve git!.sen we aUI Diet dlifl ligt. dit geenB
zlD8 1n de bedoallng va.n dtn schrljvcf "aD het opstel
. over den Fidji archi .. el en kunn l n de do or den heer
Calvo veratrekte f",iten ook Diet daarvoor di eD8t do D.
Wanneer mOD die feit.eD aandoehtign&gaat, dan blijkt,
dat .hoe verder de emigrantsli op aontract vorwa rd moe·
ten. w~rd{'.[:, h 1e o~guuetiger dH uitkomsten liijDJ en
da~, blDl1 €1l cen zeker rayon \ .eli d~ 1'IaatH von bt'rkO~8t der l3 Ul i g 1bll t·eo, altbap,l\ d", atroow aanzienHjk.
; ,aaDgro~it . J ,·! tD~r8 v~Qr M'H~: tiu8 on Deilon 8chij t

.' om.tand'gheld dat de em'granten op de pla.to van

T~x:el

AnJdr g.p ••••erd: het Zwe.d.che
yan de Algoa

v:: d::k!~!~ld:I~;!:oi nb:~:~c~:ndrve~:Dl 6~~~

,-,~n vervoer, ,ooral dtl meerdero tacililei t ""n rep' ·
~der~D. E;:~n aDde~e oorzaak vaD wel81a.gen of, wil
: men h8~8r, .v.aD mmdere ,kens van mjelukking iR d6

'NtcolaasFeest:

0

<

·; :~:!7:;1l

,. ()p Inijtle V ~riduti€>
.··.. · t
... . I
. . ·~' Sl.
van -Vrijdag IDecernber, :
Eunen wor4Em . verkoobt:
'
" . ..
TokoPlijnaeJ',
400 picols l\.olTie, insoorlen;
Z90 aVan -on.tpakt: .
2121
G. A. WERMUTH . .
... . . . . MEUWKINDERSPBKLGORD,als:

G.

c.

T. V.AN DORP

e/1

Co.

LONDEN ~i~~n;;~~~;;~R;Dli cbt door JU·
HET DRIEKLEURIGE VIOOL-

TJE. Novelle door B . WITTB,
JOOD. ~;::ri;"~~nrolDan door O. SPIND·

DE

EDMONDO DE AMICIS. ~;~:D~~ll

1870-1871.

(2135)

ON'fV A:NGEN :

.EG~~d~elTafei;ij~g
merk St .

MARGUERlTE

&

BEBGASSE, '

To verkrijgen per vat en per doaijn tl.... h.n .
12 fl ••..,hen ............ .f S. - en.f 9.-,
A.d ... &an bet depot bij A. JA.U88AUD. fran""h.
Broodbakkerij en b ~
1829
EJJZrEBB.

VAN MANILLA
DIRECT ONTVANGEN:

Ie

QUALITEIT

CIGAREN,
CORTADOS-PUNTJES eo tONDRHS.

GOEDKOOP
b:l:.i k isten van 1.0000-500-100'
l' Sl

EUZrt:kB.

VERPLAATSBARR

8Ur("8U- ~Iinistres
Toor

lSH

DAMBS.

G, 0, T. VAN llORP .t 00.

DE.~~ . qItMJPI'IF8~SG8K ·. ~S
. : '
'

pa$ ' Qn~:pakt «
DO'OR '

Acbarci: Le roi de ' ~o~nr. · '
L. tr&!orier...
L. livre Ii serrure.
I'Ban 'lui do.t.
La famille ~uberDiD.
•
L'ombra de Ludotic.

..

·

".

' ..

t:

J '8.60
. ' 8;60
• 8;110
• 8.50
• 2;~
II

~imard. Le cbaHeur ::in~~~D{r~~lgreS. :
Ambert. L'btlroiame.
;
Arbouville. d'. Marie Madeleine.
•
•
U ne fie beureus..
•
Arene. La gueu.e parlamtle.
. •
Ar•••. d'. Eugene Laurent.
"
Arlamov. Histoire d'un bonton.
•
A•• olant. Lea.
•
A ndebr.nd. L'en.bantereBae.
•
•
La lettre dtlcbirtle.
•
Andeval. L98 coeur. simple..
..
Audonard. Le. nnit. Rua.ee.
•
Radare. L'amour au commencement du luonde..
BAllville. de. E.qui.eee pari.ienne..
•
•
Baron. D. M. Petits roman..
Balancourt. Le. eecr.te d. l'epe..
"
B.lot. Le. foli •• de la jeun.sse.
•
,
et Daudin. Le •• cret terrible.
•
Bent.on. Un .batiment.
Bertbet. La monde inccnnn.
•
•
La fa mille Bavigny.
"
Beynet. Le roman d'un defricbeur,
•
Billaudel. Clementine Lerambert.
•
Le reliquaire de. Hauleok.be,
,
•
La .hombre d'''bene.
,
BlanchecoUe. L. long de la vie.
•
BI.nqnet, L. p.ro aux cerf..
•
Bli.tain. de. La fille du p.... nu,
•
Bodin. Le marquis Boger.
,
6
AUBIo.
,

"2.-

::=
8.50
8:110
8.50
8.60
8.~

2.-8."8."'8.1l0
s.~

3.50
8.S.60
3.60
8.60
8.~
8.~

8.50

0

Bogor. Souvenin de feotmme.

Boilgobey, du, Le. mYBtar.. du
nOuveau Paris 8 dJv.
d., Le m.ri d. Mm. ('•• ot.
L'botel du dragon.

Brtl~at.

Le~ VQC&Dces d ' un pt u fessour

Brougton. Nancy
Brown. Voyage a d(lH de baleioe.
Calli •• , de. Le divorce d. Margoerit,.
Capendu. B aDC. et bleu •.
CarDe, Marguerite d. Keradec.
Carrey REcite de Kabylie.
OhaBles. Le vieux lUedeciu.
ChampfieUlY, L. Pa.quett.
Chandaneux. de, Le. terreura d. Lady. ~u-

Charot. J.equeo Dumont.
Clar.tie, Le beau Soligna., 2 din.
,
La ranegat.
Conacienco La piece de 'fingt fraDca.
La aorciere fiamande.
D ••h. Le b.au volenr.
Lea malheufs d'une reine.
Un fila nalnr.l.
•
La ftle aux p.rl ••.
Daudet. Jack. 2 din.
De.". 'Rntre intima.,
Del8.'iI~e . ""Trois criminellee.
Delpit. Jean-nu pied •. 2 din.
De.chone., de p, Journal d'une do_u ..'.
Deshj_La balle d' lena.
,
L. loi de Dieu,
Duboi•. Bopbie,
Dumall; L'bomme aux Contes.
Emma Lijonna. a dln.
•
L. S.n Folice. 4 din.
Brokmann Obatrian:' Moltre Gaapard Fix
Sou¥eoirs d'uo ' ancien' chef de cban.
tier.
Elooffier. La ,ierge de Mahill • .
Ev•.. Isola.
FenA:cqu8s. Nouve1l6tf memoiroa d'UD dec.ve.
Fe.a!' Lee ranfaron. dn roi
. Filex. Un roman vrai.
~::: 'l~H !l

.~ _ wAH"·A Uooourp".

Gaboriau, ~e petit .iens de. Batignoll.e,
Gallet: Le "apitailie Batan.
Gagnenr. LeI droita dn mari
. Gaulier. L'uollrpatenr. 2 dln.
Genouillae. de, L'a_at Bav_d;'re
G~ ..ld.
Un mariage eli Anglattere.

t:· ;'i£J,~rl~'~~i::.~:~

2

.8.,-

.dlD.

a,-

8.50.
3.""-

/l>e'l'o&vat;Le 'aeo1>et ·au: dooleu•.

G. C.T..va~ 'DOJl,P & Co.

1I

~.:s,y.

ilori"". r.a. m~oll . ,erte.

II

4.~
3.~

3,3,3,60
3.50
3-a.50
8,2.2 .3.50

. 9,, a.50
, 3. 50
• a 50
, 350
, B.o 350
Ii

'Qu;tr.Jl~~:~:l~~~:ri.tii.l.

.2.• 2 .~
, 8.50

• 3., a.60
• '7 ., 8.50
" 2.,2.• 3.50

la' .mere Langfo~8.

• :t, a.• 2.• 3., 3.-

t:a~~i.· G~:!~~e!l~l\~;d: !:r~:l~!:.~

: ::~g

•

Maxezit:. Les ' paya iDoonnu8.

/I

,Band. Hiato;re de m. vie. ~ dIn.
•
La tour de Peroemont.
• Le chene parlont.
, La ooupe.
: Bandeau. Le.'·oh.t ••• d. Montoabrev.
rSarcey. Etienne Moret.
.
• Le piauo de Jeanne.
zSauniere. L'agence Aubort.
Bier.rt. Meline.
' Theuriet L. "r"rtune d'Angele.
'Tourgueneft' Lea reliques vivant.fI.
Ulbach. . Magd..
: • La comte880 1'byrnau.
N
La princasilo Morani .
U 0 coin du monde.
Vau1ier. La crime du Subtlilut.
, V Mon . La via ranlaatique.
, La myLhologili parisieone.
Ave1.-v(Ju8 bel!loio d'argont.
Vignon. Lea drawee ignore!.
. WiD8peare. '1'ourment.8.
WodzinBki. Aniel..
Yed. Une bot.ne for:uoe.
. Zaccone. LeB Duita du bouleverd. 2 Jlu.
(2130)
ij

• 8..8.,3., 8.• 8.• 3.50
• 3.50

• ~.5U
• 3;'• 8.50
• 6..8.• 3.60
• 8..3• 8.60
" 3,.c..

u
/I

~

•
,
,
,
, 3 .50
, H,, a." 6.-

J\1ijne nieU'we Facturen
vall

~EP'l'ElIlBr,R

eu OCTOBER, vau:

diversesoorten Goederen
H . H, EUZIEBE.

2125

J.n. Schmidt.
Level'! :

Hllt fijnste Zwart CABIMIER.

onder gu8.1'antie
een Rok
I' 50.---

W EEZEN

IN~ICHTING

1 Prij. van ......... ................................. / 100.000.I II
II
..... . . . ........... . ....... . .... .. . . . . . . . ~
20.000.1,
, ........ ........................ " ....... , 10,000.1 /I
5.000.20 Prij •• n van .... ........ ......... ...... " ... .... ,
1.000.20
............ ........................ 11
500.50
• .... .... .... ..................
HlO.100
, ....................... " ........... ,

Loten .ljn, tegen Contante betaling en F r a u c 0
aanvrag., ad.r 10.- het L ot te verkrijgen:
, te Batavia by tie N. I. Escompto Ma.tecbappij.
Banjoewangi bij den Heer A. Hoere .
Germeau, LaB bonneB fortunes
• Bandong
, C. Walbe.hm ,
Giron. La pantbere
Benkoelen
L. \' erbaon.
Go••ale.. Le. daria.u ••• du ('aucaa.
~
Bezoeki
II
A. Neu.bourg.
Graox . Jeao Margar~t,
1/
Buitenzorg
G . ter Mar8ch.
Gt:aviere. Deux' nouvelles.
• a.~ , Djocjocarta
• A. Resink.
Gu.roult. Le drame de I. rue du Temple
· s- • Klatten
1'. H. Coors,
.8.•
Le. exploit.' de Fiti Vollard
• Muntok
, B . J. C. van Iler Star.
13.50
H ••thorne. Contes tStrangel!J.
Padang
• L, J. Andree Willen •.
Ber.iIIv. d'. Bi.toir.. di.erti ...ote•.
• 3.00
Pa80oroeaD
D. C. vlln der Hart.
Hou ••aYc. Hi.toire atrange 'd' une filla
• J . . H, )/;, Bruinie"
.3.- •• PekalODgan
du mGnde.
Poorworedjo
A. Wijn.troom.
'JaUlrret. L. aeur de Grenade.
• B., Proboliiigo
, K. Preijer.
Joliet. Jeun. menage.
• 8.~
• 8amarang
B. O. J, Heijman.
tl
OarmagnoL
• 3.60
,e. E. van Ketseren .
. 3.J 01 r. Lei affamee.
, de Heeren SoesmaIl & Co.
, 8.50
Kar•.. L'ut d' Hre malheureux.
,~erang
, den lieer .It de Lang E,'ertseu.
Ktck. H. de. Le rutor ' de ma couoino.
" 3., Boerakarla
/I
de Beeren Soe6man &. Co.
• 2."
C mlDe~t aim~it une griest,te.
I:!oerabaija
,het Agentscbap der Ned. Ind. lis
Lamber, Jean et Puca!.
• a .60
compto M88tocbappij.
.11,Lapointe. ,La chasse ~Dx fantbmsa.
De dag der trekking ...1 nad.r word.n 8angekondigd,
Lebas. U ae femme Bans ooeur.
• 3.50
Ve voorbereiding en trekking gee.hieden ten over.2.- • taan
Lemoyne, Aliee d'Erran.
van oenen N~l!Irie op 'de wlj.e als bij .anplak.
,6.Lermina. Le. loupl de Paris. 2 dIn.
billet i. bekend gemaakt.
Malot. L'auberge du monde~ L. colonel
De Hoofd Commi •• ie der
.
'
Chamberlain.
• 3.Jongens Weezen Inrichting.
• La marqui •.-de Lu.illi . re • a.• Ida et Carmelita.
• 3.Mr. T. H. DER KH'DER8N, Pre.ident.
.•
• Ther"e.
• 8.H. C. SOETKR8, ilecretaria.
(1923)
Marcel. Triomph.. de f6mme..
" 3.Mareoba1. La , roche noire
• a."
La "pupille d'Hiiorion
• 8.Marmier. 'U ne grande ~lI:'e_ . Rlll8e.
, :1.per gewicht.
~e. dramea .intim£"8.
, 2.2090
J. J. VAN RUIJVEN'.
•
. Le. dl"8mee duoCoe"d r.
II
2.Mllln"frea Ir~npieno.
, J 50
M6rou.el. · MII,. de I. Oondemioe.
• 3.Mettaio. Le do.teur Marat.
• 3•
Le•. "moure d'un " tribuo.
• 11;..a.fooder:
Mouselet; :Beene8 de I. ·,i. oru.U".
, 3.50
Co.tUlDell t
Montepin. de. · La aorei"re rouge. II diD.
• 9.Muteen
L.
ventrilogue.
t.
• 6.Be.Nilenkoppen,
Suite
• La mari at I'.mant.
• :l.Men.ohenboofden,
Le .eeoM de .. oomlielle:2 · din.
• 6,-KinderhoofdeD,
,
Une ~ion "
.'
, a.Waaieu, en!
Murger. Lea rouerie." de l'ingeoue.
, 2.J. J. VAl'i BUIJVEN,
20B8
Nadar;', La ....be de DejaDiH.
• 2,/I

II

J~
~

S 0 0 DIN,.

Vl'~jers en Vrijsters.
2073

.1. J. V.l.N lWIJ VI!.N.

yoorheen WA'l'ERLELIE.
]nfotmatH." 1

bij

2070

SOESMAN en Co.

Rotterdamsche Lloyd.

Groote rrombola!

II ,,"'I' Sl'OOMSCHII'

f 1.- liet lot.
op 5 en 6 DecemlJe'l', bij
J, J, VAN RUlJVE.'I.

2091

'--------slNlcolaasfe est!
5 en 6 December,

IIIUluinalie en Muziek.
J. J. Y AN RUIJVEN.

2087

Botljollgsche Bankelbakkerij.
.. . - ond~~g~t~~~:~~;~'~i;; o~·le;f~n a~
Dc:cewber te doen a{baloh .
2092
J. J. V AN ROl.TVEN,

-=---_._ ---

Cigaren lnet Odeur.
2089

",FRIESLA ND,"

KOUlwoodoni A. BIK,
•• 1 ZE:i DECEMBER 0. k., '.11 Batavia naar Rot.
terdam v6rtrekkeD.
Lading wordt a8ogen(lmen ,oor biju&. aUe bavens
in Europa, waarvoor directe (' ogno886roeo t-8D wordeu·. .
bfgege , ..,o.

Your 'UBcbt en pasaage gdieve men zich te wan
df'n tot
1885
de A.genten
Mc. NEILL en Co., Sam ..ang .
l\IA,CLAINE W.l.TSON en Co" Bata,ia,
FR.l.SER 'EATON an Co., SoerabBia.
J

Stoomv. Maatschappij Nederland.
RET STOOUdOBlP

~,~

J . J. VAN BUIJVEN.

.,~

LOT.EN

STAD

Bataviasclte Schouwburg,
te verkrijgen a.r 10.-,
AflJemera van 100 loteD genieten 2% rabat.
2079
"OES~' AN en Co.

Decem-

Gedur(lnJe hd : opolJthoua te Msueille kuuneD
PQs!:'agiers koste:ull$ asn baorJ verbJijf"eIl.
V (Jor v.fad.lt en pB.Hsage ge li e ve lUeD zich te 'l\"8n-

ATTEVHE!

,jen tot

Van or 1 ti m G December s. S" "al de T"ko de.
2107
avond. geopend zijn.

Zaugvereelliging CAIWjLIA.

01)

.u

de AgenLen,
J. DAENDELS en 00.
Batavia, famarang. Soerabajs .

2028

Stoomv. Maa.tschappU Nederland.
G EREGELDE MAANllELIJKSCHE MAILDIRNST.
RET 81'OOMSCHlP

.~~~E~1

Vriidag 1 Dec. a. s,

in d. (Jroot·. Zaal <let ::OCIETEI1' AlIllOl'l'Ll"

8\' OnUiI to 8 ]/'1 uro pr tlcies.

AMSTERDA~f,

KOIDm8ud.nt BOON,
".1 fermoedolijk iu de E1':RS1'E E1EL]'''r van
ber van BIltu.vi" \·ia Mnraeilie nlsr Nederland yerlre kk e u.

Toko Plijnaer.

,OOR

Ie Soerabaija.

lot N. I. SCBIP

GROO'l'~]

1'250-,000,--JONGENS

SOERABAIA, wordt aangeboden:

Suikergoed.

ALLES LAATSTR lIIODE.

gl'oot

Singapore, Atjeh en via Ku.tplaataen.
De AgenteD,
Me. NE1LL eD Co.

en

1990

GELD-LOTERIJ

}(IOUW,

;2131

Marsepaine Harten

3.60
3.3.50
a .50

:J 50
3.3 0')
2.2.3.50

' D~ar Batavia, BillitoD, Pontianak, Singkawang, .Mu~tolr~.,_

' VOORHANDEN:

3.GO

:1.50

Gezagvoerder . JANSEN,
rerfrf.kt · den 2en DecembeJ" 0..' s., de~ morgeD8 8 . nur

~ Voor Vracht en Passage naar

Sl. Nicolaasfeesl!

3.50
a.50
2.-

, 3.50
• a.GO

r\oninginSophia,

J . J. VAN RUIJVEN.

1978

Van Parijs ontvangen:

: i:=
: Z:= . DE

.8.-

Borstplaten.

3.50

, 3.-

J • .J. VAN RUIJVEN.

1792

Vanille . .
Citroen
Satf.'llan.
(,hocolaad, '
Koffij,
I
VeI'sche LTnevellen mel deviesen.

3. ,]4,'
•
•
•
,
•
,
,
•

-

en" ,

/I

!.

~:=

.1 2 -

• 3-

La belle organiote.
'Robert. Le mont Saint-Michel.
Rogron: L. telJtBmeDtd'une vieille fille.
: RoUJ:. 'L'bomme' adult~re,

o

:

:1-

a 60
,3-

tret Bioom8~hi~ .

St.Nicola.a8 :g~1>ak.

3.-

a.-

Nfld. Illd.·' Stoe~vt:MJij, .

Vefsche Ro tar 1etl e rs

s._

L •• exploita de

.2.-

2,;'"
.2..6,, 350
" 3.50
II 6.-

8.-

QU8lDhy. ·dli. V"16ri •. '
Real. HOIDan d~une. religieu ••.
~villon. L'exil".
Bey, , Lae~mte .. e Hbdwige.
Riobei'.t:rn 'Diatl.ge ~ont9U',
Richebourg. L'enfant dndr:t~~~~~i.~.~

2 .-

, B.60

8.-

:Perret. La belle: ,Renoe.

: nodjc)JlS~cbeBallke'bakk~rij
. .. ,
" Dagelijks . ·

de.

Enhee. . , . . J 3.Heeren Leden en LunDe Darnel!! hebben vrijeo" toegang, ell ,"oork.eur op plaatilen .
DE l'IRRCTIE.
No B. Plaatsen te hesprekeD op VltIJDAG \)
uur '. lIlorg.n. bij den Heer J. V AN JtODE,
2124

iDa~:~::::!:nd::or be~:~e::~:; ::n':~~r!~!~

De
van aUe 800rten van macbinerien.

Net ",erk ell spocdi~e aUevering wordt verzekerd.

I~oning

der N ederlanden,

:Kommandant d, O. M. BRUIJNS,
u.I den 24eu Decem bel' P.. s. , van B&tavia via Padang
en Napeb Daar N . Diep \'ertrt> kken.
Lading wlIrdt ae.ngenomen V"oor bijoa aHe havena
in de AI iddellaDdeclm Z ee, WORrl'OOr (lirecte Cog!lo/!·
t' e ment~u worden a fgeg ~ \-"tm.
Voo r vraoht en pa8811ge geJis\'e men zich t e wen·

den tot
de Agenten,
J . D!ENDELS en Co.
Batavia, SaOlarang, Soerabaia.

209·1

Tevena verkrijgbaar Stoomk.ranen, StoommBnometere,
waterpeiletellingen, Waterpeilglazen en lUngeD, SDij".
ijHrBl Batelboren. Koperenpijpen, plat en vierkant Staal,
lIIoerbouten, Klinknagels, Drijfriemen van 2-6 daim,
India Rubbers van '/,.-'1. dik, Ta.ke patent Pak·
king V.-l'/,en alle mogelijke machin.rie·benoodigd .
heden.
B. W . DEACON i< Co.
Fabri~k voor etoom sn andere 'vrerktuigen to
(1864)
Soerab· ; ~ .

Rotterdamsche Lloyd.

Ned. Ind. st. Baatsch.

Korom.ndant BLACKLIN.
....1 <e"uoed.lijk EERS'f g allLF'f JA.N UABI IfJ77
'an BatQ,via naar Rotterdam vertrekken.
LadiDg w.ordt- aange-nomeu voor bijL8 alIe havehl!
in Europa, waarvoor direete eognoseewenten wordeD
afgegcfen.
_ .
Voor Tracht en paesage gelien) men zicls te wen·
den tot
2008
d. Agenteu .

BET s:rOOYSCHIP

Suikerwerk,

HET 8'1'00 .11 SCRIP

TORRINGTON.

Mc~ l\~(LL {'on Co.,

Saruarang-.

MACI.AI:SE WATSON en Co.: Batavl.
FRA,SER EU'ON en 00 .. &er.boi.,

Pistaches Surprises,

Amboina,
G_zagfoerde. SOBTERS,
,ert~kt deD 360 D~. · a. B.. d~ li)org~nB te S ur~
naar Soe~be.ia, puaaroean. ProboliDg\l) Bel(lekit'.
Banjoewangie•• n Baliboliling.
De ' Agent.D,
:1ll36

Me. NJULL en Co.

0,JUpoedig

Y

ben.ll~u

,-an , een Zoon:
A. 0 , DREIGHTON,-Doll

Tjim~b~e -Baodong 25 Novem.b er 1876.

2129

V..... twoor-lelijk .oor de ... t; '
•
G. C. T.

,"n

DORP .t 00,

