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Vrijbeid vandrukpers.in Indie.
II.
Kan .die zedelijke intensileit thane worden verondersteld bijde· bewoners van Nederlandseh·lndie t
Niemand die het gelooft. Daarenboven zijn die be·
woners iD landaal'l, zeden tn gewoonten zoo van
elkander onderscheiden· dllt seherp toezigt bier dubbel noodzakelijk achijnt. Een ovel'groote onbe80haafde meerderheid tegenover een zeer geringe
beschaafde miuderheid, ziedaar hetgeen het zielental
van . . Nederlandseh· Indie uitmaakt.
Blj gemisaandi~ zedelijke intensiteit bestaat dus
ook r 'et die solidariteit waarvan we reeds spraken
en die we in besebaafde staten verondersteld.n aanwezig to zijn. Het gevaar bestaat bier dus meer
dan .eldertl dat de een of nnder bet voetspoor drukt
van den eerate den bestedie zieh llet regt aanmstigt in beleedigende of opruijende taal het hoofd
Van bet gezag aan te vallen. En dil. is natuurlijk
des te gevllllrlijker iu een' kring van ingezetenen
die vau· een geheel ander geloof zijn dan bunne
Europesche. hroeders.
In plaats due dat de overgroote meerderbeid in
N. I., door ee:Jige sojidariteit, de task van het
openbear gezagverligt, venwaart ze die en maakt
streng toezigtonmisbasr.
En hierm~il is te;;elijk bet criterium sangegeven
van volledige en onvo]l"dige vrijheid van drUl<pers.
Die vollNligbeid of onvolledigheid bangt ar van de
·miuder of illeerdere mate van gestrengheid wasr·
mee, repreesief, over de pel's moet worden gewaakt.
Is dasrmea gezegd dat wat in Nederlandsch-IIIdie omtrentde pers i. bepsald, alle toejuiehing
verdient? Het zij OilS vergund Ie constateren dat
het reglement op de ar~kper. een slecblen naam
heeft. Naauwelijks in bet etaateblad vereehenenstond
de verordening aanseherpekritiek bloot. De eommissie
in wier bandeu hetstaats~luk was gesteld, en bestaande nit de heeren Tborbecke, Mackaij, Mceussen,
de Brauw en Wintgens. vond het in bare conclusie: boogat onduidelij k en en kele bepalingen
onnoudig, "oIDdat zij den bandelaar in zijn fortllin wnden kllnoen aantasten ter zake van
een misdrijf, "'aaraaD een aDder scbuldig was'" In
elk geval moest de kamer "de. overtuiging uitdruk·
ken dat het regleIDellt op de drnkwerken in Indie
eene heniening )1ehoorde te ondergaan." En de
heer Thorbeeke betoogde: . "Dit re~lemeot, zooals
het daarligt, ill zi.in gelleel zamenstel. i. de meest
despotieko wet, die ergena ten aanzien vau de drukpers bestaat, eu ik daag cen iader uit mij eenige
drukperswetgeving voor te leggeD, die het zoover
heeft gebragt Men heaft zieh, bij de zamenatelling vall dit stnk, gebouden aan hetgeen het boofd
van dit~ ministerie oua in· eene· del' eerate zittingen
na zijll:e aanvaardiog als zijnbegins~l heeft verkondigd. Hij zoueklektisck te werk gaan.· Vande
toepassing .van .dat beginsel, zoo het een begiD8el
heeten mag, heeft· Inen een uiterst ongelukkige proef genomen..Men beeft de meest g~strenge
wetten van de laatste jaren eklektisch nagegaan,
eo had men nu slechta eer e ·of andere van die
wetten gecopieerd, dan zon hot reglament minder
buitensporig wezen; maar. men heeft de eene nit
de andere aaugevuld. Men zegt. lVeleens, dat fle
lezing .VI\D eengedeelte .van de .tegeowoordige moder~ .l#t\l~de,althallll •. van eene zekere soort
van die letterkunde, . degezondheid van geest en
sIllllllli: ka.n ve.rnielen. . Mij dunkt,. den. steller van
hat reglement el) . den geachten afgevaardigde. nit
Amsterdam (den beer . Godefroi) is· iets dergelijka
gebeard.Door de misschieo. I.e lang voortgezette
stndie. der drukperswetten, die sedert 1830, en
voorsl·· 118 ·1848, inonderseheidene . vreemde slaten zijn nitgevlIIII'digd,· sehijnt hun.ne. legislatiave
conscientie . verdorven te zijn.
Do uitvoeriIlg va.u het regletnent.. Mijnbeer· :de
1'00~~r, ik .ben genegen te.· gelooven, wanneer
men ml,l. zegt - men heefthet mij geachreven;dat. d~ pr~eureur-generBalopJavlI aande officieljen
va~jUJ)titie ~en. voorsebrift. beert uitgevaardigd, alLt
. hierD"pneder~&mt:"ik reik u een zW8srd over, mllllr
hQUd.t ·hetaltoQs . in .de scheede. ~Die . aanschrijv!i1g
iawelligtnoog6t ge4eim,doch erschijnt geen lind
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in., de. w.er.eld,waar ... meer. geheim
. .e stnkk... n...•
den ..gelBzeu; miesohien. komik daarop in het ~er"
. vWg.terng·.Geateld nu,lblt • wIWede·.• meeu~g,
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voor geheel Nederl.-Indief IS.50per balfjaar.

Ik. zeg, in. de eerste plaats, eene wet wordt gemaakt opdst zij worde uitgevoerd; en· ten andere,
hetgeen ik bijwnder vrees, is juist de geheime werking van een regIsment als dit;· de waaraehnwingen,
de insinuaUen om zleh ni~t aan het gevaar hloot
te stellen."
Met regt werd bet Reglement tevene een zwaard '
van Damokles genoemd, waarmee niet slechta de
redactenrs maar ook de drukkers werden bellreigd.
De groote. fout van het reglement ligt in het pre·
ventieve etelsel, een stelsel dat niet anders dan
noodeloos ontevredenheid en verzet onder de ingezetenen kiln uitlokken; terwijl naar one inzien een paar rePl"cs&ie.. bepalingen voldoende zauden zijn om de koningin del' aarde en daarmee het gezag tegenovar
grenzenloos-onwelwillende taal t3 verdedigen.

R. V.
(lYordt "Nlolgd.)
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Postkantoor Samarang.
Slailing .an de Fran.cA. Mail,
vlll
Ootober
November

Batavia.

Dooember.

en

Siu&:upore
• 1
1018
,. 115 eD 28
.18
1m 27

Eng.l,eA, Mail,
..Ia. Batavia. Mnatoll:. Rlon"", en
Singapo&,e.
Oclober.
90.28.
November,

6,etl 18.

December,

8 en 17.

Slnltlng der maUs te Batavia,
Eogelacbe

It

.',............

27 September.

det' ,-yond, ten 8 ure.
SnDlau-B·s Westku.. t., Telok Be"toDg.

DenkoeleD Padon;: en ·AtJeh.
J

ne1l 14.on,eD 20100 raa olke ma.nd.

MU)I1tok en PalslDbaner.
DOil 170D 'fill like lA.aud.
Borneo'.. 'WestkI7'8't en Bllllt.on.
De. leD 'aD :oih muod.
BandjerllD8Bln en' Ba."'ft"'"ea'll.
DID 130D 'aD like maaod,

Kakas....... TbDor-Koepau/l' "' .. de
Molukk.,n.
Dell1 l7eD no "Ike ma\Dd.
A..Ueh met Ilke Franloho,eD Eogetlohc mail,
1.tilllchllD "ord& IU- belaDghebbeadlIo. nijgelatq, ook ,op ebde,
dagea' hUIiDe brievea liD hat pOltkaotoor to doea bezorgeD. _, D
doorzeodiog ,aD bier beefC .teed. plnl8 per eera' ,ertr.kkcDde poat
Het Dur ,aa IloUiDg voor de post 'om de Oost is d." ~,oDd.
eta fi u,.., om d~ West dOl morgoODI ttlD. 8 Dllf.' eb, ani ,de ZQid
met elk. SpOortrlliD ,ac._ !DorsaD teu 56 en, '. 'voam. 11 OR.

Dalarna, 21Septsmber. Giafleren heeft de· Sultan
,anPontian&k, verg••eld van den oe.ell!0nlemeeBter,
ge.elien in een tentwagen . met .gele· Ii"r\! en den
gondenpajong een toar overSalembah eh Kebon Slrie
gedaan en tel'ensde mnzijk op bet Waterloopleinbij.
gewoond. Bet rijlnlg we.d gevolgd.doQ' eBoige huW'"
wagena,waario. de .adja.vanPatti en ge,olg ...ten.
- Masndag, 28 September •. a., .en ,olllendo da~
gen Iwleo d. adlllil.ie "mmen. saQouden· .worden fOOl

,lprij9der Ad.'. er.tentien: van 1-10 woo. rden voor2plaatsingen fI.-Voor iadere volgenda 5 woordcu f 0.50.

de ,eI'lO.bil.londe.kl.allo.n der .boogere burgen.choolbier
ter atede.

I

beJ!~:a:~~llk~~:~da~:~, 3~:~ ~ie;oo,:,,~r:'.i~,d e~e::;

Dibmaal wa.' bet niet de schnld van·.den gliuding'
voe.der, hoewel men. die lieden met g.ond u.wijten
kan, dat .ij meer wild en ou,oorzigtig rijden.

voor 't lsta etudiejaar.
- De Kamer vau Koophandelen Nij.erbeid .beeft
de.or dagen onder andefen. doen afgaan de navolgende
missiven:
·Aan Z. E. den Gouverneur Generaal VBn N. I.,
hoodoude .ersoek om de wijaigiDgen gemaokt in de
Nederl. Wetboeken teo opzigte .an bet .oorregt der
commieeionnairs, de beperkte bar,dligting en hot paodregt, ookte doen opnemen in de Nederl. IndiBcb.
Wetboekeu;
.!.an deu Direoteur van BurgerliJke en Ope Db. Werken, handelende over de berbaald. .tooroi. up de
telegraaftijn aat.,i.. - . Padang en B.t.. ,ia "'Singapore.
Asn den Resident vao Batavia, bebelzende bet v••..,ok om Btraatverliobting en beter polioie-toezigt in
d. Enropesche handelawljk aan de Groote Riviar to
Balavia.

GISTBRBN A.VOND maakte de beruobte Sin}o Lou"
wade.om een bea.tBobtig sohanda.!. N. in een kr~eg,
op den wog waar o. B. de inland•• he matt.. lailkur
1t(angoo" woont,de noodige hoevealbeid drank ingenomon en daarop een heYig rumoer in de CDm&iJk-atraat
gemaakt te· hebben, begaf bij .ioh omstreeks balf elf
naar het Obinesehe kan,p, waor bij het bois van eoo
bewoner dier wijk blnnen drong en naa. iet. vroeg,
"at men hem Diet geven of be.orgon kOD. D•• rop
Iloeg hij alles aan etukken wat moar binnen .ijn be,eil
W&8. De Bebout tran Pianen. die Ilijn rondte wuukte en
bet ge.chreelllV van bedoaldenbewoner en z,ja(l veNt··.
afkwam, re~ende Sinjo Loui. in.
Wauoeer tocb zal men dien man VQor g'-.le..J

delijk makeo, door hem biJ,. naar BaDd.. t. v.",

- Eenige dagen geleden beeft .iob hiar een nieu w
bnl. geveatigd, onder de firma Havenga & 00', bet·
welk voor aile. wat boomzaken betreft, aanbaveling
ferdient. Boide I.den der firma, .oowel de heer Ba·

;ijD~~DaJBo:: h:ijn ~~a~_~~_~'::eoA- f:tft'~:;:.n
,

-_.'-', .-.-

(Alg. D. u. N. 1.)

_ Dubalve de naar Soerabaija en Atjeh bestem~e
.toomer., vert.ok giBteren morgen ook een .~omaeblp
Daar Padang, aan boord waarvan zieh de meuw beno.mde kommandant der Westknst van Sumatra, de
kolonel Wiggers van Kercbem,. bevond. Een a~nt81
offioieren en autoriteiten waren aan d. insuheplDgIplaato b~e.n am den ,artrekkende vaarwel te .eggen,
terwijl de babtillone·mnziek aiob van tijd lot tijd Iiet
bouren. De 1}iU.,••g,· die de pas.agie,. naar boord
moe.t brongen, had .eyen ISkoijange-prauwen op .I.eptonw, waarin .icft een 200tal kettinggangers en onl.Iagen .•eroordeelden, voor .e.sobillende plonts.n ·an
de.en archipel be.temd, be.onden. Met deze .elfde
gelegenbeid werd .oor Atjeb eene Born van f 360,000
aan siltermunt overgevoerd.
- De heereo Piehel, Pieloor, van W"e.ik en Pattie
waren ale ecbte bemlnnaatO van de joeht giBteron
reeds vroegtiidig op bet pad gag.... am in kampoog
Tengab (Salemba) wild te sobieteu. Omslree •• drie
nur in den namidda!! ontdekten zij op eeo ar.tand in
bet opeo grasveld, aan bovengenoemde kumpong gren.ende, eene menigte .olk. Naderbij gekomen .ernamen
lij dat een inlander den gebeelen dao door de hmpong in bevige gemoedBbeweging met een wapen had
rondgeloopen, blijkbaar het alacbtoffer .oekond., dat
hij noar bet loven atond. Inmiddel. kregen die beeren
deD amokmaker, die ateede ,oortging acbrik oude. de
kampongbewonere te vel'llpreiden zonder eobter iemand
Ie lijf te gean, in. bet oog en bem geoaderd, koatte
bet bon weinig moeite hem te nlten, gebonden aan
het kamponghoofd orer te geven en bem da.rdoo~ te
beveiligen voor de woede deropgewonden meDlgte
die bem met ~tokken en pieken wild ••fwakeo. Nallwelijka hadden on•• jagen bnn toeht voprtgezet of .ij
ontwaarden dat bet inland.cbe hoofd d. b•• oIki"g
- niet van haar wraahuobtig p!an bad kllnnen terugbouden en op bnDne .obreden .... d.rkeerende, was de
amok maker r.eda op eene 'fl'Oe.elijke wijz. toegutakeld
en met wonden overdekt. Andermaal werJ de ongelukkige .an de handen lijner vetvolgers onttrokk.n en
bat kampongboofd ....nb.volen voor bet lev.n,beboDd
vaD den ge,angene to corgen. Heden morgen heert
.on der he.reo I18n den alai,teot·reBident van politie
te . Mee.te..Cornelia een omatandig verba.l .an bet
gebeurde godaon en het ged.ag .an den kapala·kampoog, die den ge.aogene liet miobandelen, blootgelegd,
tenge.olge wlIsnan een at.eng onder.oek ~ln";;;.\eo.
_ Met bet .toomRohip Konio"i" S"1'.ia, ge••gv. de
Jongh, zijn van bier naar Atobln vertroklr.en de kapIteios .au der Grond, Middeldijk eo Hamaker., d. Ie
luita. Nyenhnis, de Mall ell Zene, de 2. lui tenant
Reiche, B Eur. onderollieieren eo. 146 mindero militalreD, beneyenR 70 vrije koelies en 260 dwang~rb.i
der•.
_ Van Joana ont,ingen wij nog een.Bcbrij,eD met
de mededeeiing dat de regeering om don olltvanger
in.ijne ijverige . pogingen in bet tegeng.an von den
.Iuikbandel in opium t. eteuoen, een korporaal met
drie man en een lamboar beeft geloll,len en. onde.
.ijne bevelen geetold. Dit WII ook voor .Iijne .eilig.
b~id boog noodig en I,et is te hopeo dat meD daBr:
doo. aBn dien alnlkhandel die op groote 80h••1 .ob~nt
gedreven teworden, een .6illde lal knnn(;at~;:l~}
- In.tede van den kapitein Staal, de. genie, .al
naar wij nu vernemao, de kapitein der artillerie Staverman oenoemd worden tot adjudant en Chef van
den Lege..kommandant.
(J. D.)
fotfa6aija, 23 September.Wij verDeman de ove..
pillataing, van bet ·14de bataillon iof.• bij het garni.
zoenab.tamon de. Zuide.. en Oosterafdeeling vao Bol'
neo van de Ie lultenante Bondewijns en Opbuijaen.

(80 ..... 861.)
HJI])lUI· OOHTE1ID .werd op Dodjong, ·,oor het bni~
vall den heer A.., eon. inland ••b kind fan oogef.er 6
jaren olld door een glindlng overreden, "'''''rv8n 8en
\fiel h.t. kind over den bnlk en de . bonpging. De
kneulirigen lullen eohter vermoedelijkgaen ernltige
S",OISOll ..bebbsD.

De reis naar Nederland via. Napel:;,
Nude .toomsobepen van de M.atsobappij Neaerlani/,
op de rei. naar Holland, Napel...andoen, wanneer er
pa....giera lijn die bet verlaogen te kennen gev.n om
op die plaats aan wal g••et te worden, kan bet milachieu dienatig tijn eenige korte aanteekonin{en to
publicoren, welke ons .door iemand, die bovellbedo.lde
rei. heeft g.msakt, d •• rtoe wei will end .~nafg.Btaan.
Bet aerate waarvoor ooze railiger waariuhuwt is,
dat men het te Napel., bij 't a.. n wal komeu, voor81 niet ferzuimt R&n de doullne san te geven, zoo
men cigaren bij .ich b&eft; dat ,.r.uim tooh komt
op eene boete van 70 lire. (franca) te .tsao.
AI. oen zeer good logement in die .tad recommaudeert bij het Hillel de, Etrange,.., gelegen aan de kllde
der ba8i; men beert door een heerlijk uitligt over de
golf van Napel. eo op den VesnviuS. Voor een leer
goede kamer, 't .ij met oen of met twee ledekanten,
betaalt men 6 ... 7 lire., maar alles wat men gebrllikt
worJt afwnderlijk betaald en a la carl. berekend.
De meesten dineren in eeue rostauratie, die er ia Na..:
pele in oyer flood "iju; een van de be.te vind I man
sobuin. over het Palai. &gal.
Wagena staan van bet aanbl'eken van den dag tot
laat in den naebt in de atraten en op d. plainen geatationeerd; een wagen met oen paard ko.t 60 ceotimea
voor aen bepaaldeo rid; 1'/. fro per uu. en voor ellt
uur lauger een franc bo,endien. Voor een .uimen,
netten wagen .oor vier per.onen betaalt men per rid
1 fro 20 centimo per uur 2 fro sn 1'1. fro bov.ndien
voor ieder uur langer. Bij avond .~n de prij.an iet.
booger. In elken wagen hangt tronwen. ""n !arief.
en wanneer meo omtrent de botaling quaestie mogt
ltrijgen met den koetBier, dao roope men .Ieobt. de
bulp in ,an d. polioie, waarvao mon bijna in aile
straten een agent .iet loopeu, en die .eer voorkomend
en bulp.aardig i.. Voor een toer boiten de .Iad lijO
ook va.t. tarieven g ••tald.
Wie b&eft .r niet geboord van Pomp~i en Hercula""'" P welnu, men veri ate tooh Napel. ~iet, londer die
half opgedolven oude ateden be.oebt te bebbeu. Een
rid naar laot.tgenoemde pl""ts dunrt onge,eer 2'/.
nur; maar naar Pompeji kan men gun per spoor. Mell
betaalt 2 franca om die plaat. te .ieo an wordt dan
rondgeleid door expre••elijk daarvoor aangeatelde gidaon, wien behtreng verboden i. om fooijen aan Ie no·
meD.

Veel aohoons ell interea.antl i. er te Napel' en in
de om.trekeo t •• ian, en beeftmen den tijd aan .ich
zoomede een po.t. vanonvoorziane nitga.ven uitgetrokken op de bdgrootiog yoor de roia, dan. cal . men ciob
een togtje naar Sorr.nt., oaa. bet eiland CoP" .en de
grot A.urra, en ook de beklimmlog ,aD. den VOIo,ill'
Gobr olmmer barollwen.
Vao N apel. naar Rome apoort men :l:, BoreD; op
de laatlte. pla.1I sijn deprijlen ,oor logement en ••gen. dezel!de .10 te N apel.. Aao bet etation rindt
men Van elk hatel een hette omnibu.; un .dan portier
daanan vertrouwe men gerust h ~t bilj.t .ijner gooderen, dio ruen. dan kort doarD" op zijn kaJller in bet
h&tel terugvindt.
De gid.en .die .ioh in de batel. ""n de rai.ige..
reoommandaren, kallmen gernltvertrouwen; man betulb hun II fraool por dag enlij .orgoo 8.' dan ook voor
dat de kleine oitgaven niet boven tarie! gaan.
O,er het tr~eot per.poor van Rome naar . Floron .
ce· doet men '!lim 12 IIreo,·. vanFIOl'oncenaar Turin
ongeveer 10 oren en van Tll1'in .n8ar Parij. via Dyon
26 uren.
MeD doat bet ,erBtandig.t om oerste kla.se te rei~
IOn, daar het verachil van de koaten. tuaBoben. Ie
2_ k1_ lu"al il· in e••liredigbeid van de· 'OJro,' 1

Potlla ~~~ In .de .ggon8~r '1'1l . .jrIaaBe•. Voor
het ~)tr.iIjl!ot betaalbmen 200 frll1108,OoOr de
eerate kla•••.. Voorbet· gedeelte derlijn, datop
Fran.ob grondg.bied IIgt, II1Mt· men ·bij . heb . plaah
Demen in goud b.talen, . . voor_ bet. gedeelle in !talil!
kan dil io. papier g••ehieden.
Het Engelsehe pond·. doet 25. lires .• n80m8 meer;
"is.elt meo goudin Voor papier, dan krijgt men een
a.ance van 15% en omgekeerd .• verlie,t men. ZeMen
.iet meo io !tali" goud of .ilver, altijd papiereTl geld,
••If. tot het b.d.rag van 50 centime. to.. Op. alle
plaat.en i. het papier van de Nation.le .. Bankgung.
basT', n~et ;;J:t'.,ral bet .Romeinsl!he en ~roaeaan8che pa·
pier. De Agent Jer NeJ. Ind. Haodelsbank betaal.t
df) wissels dier bank ill papier uit nnllf den koere
vaQ dell ~lagi dirl koeri!l vefscbilt slllna VCl11., 1Q geen
geval kan men aan eenig, stalion, ~e1fs niet. tegen
korting VO(lr het l!-'rauecbe t"roject in p8pier betalen·
J

Het i. goraden am bijden Hollandechon Consul
een pas te vragen. Zoowel bU diell aohtonswaarJigen,
ollden man 01. bU den Agent ,ler Handelo-bank wordt
meli 0[' de beleefdot. wij.e ontvangen en geholpen.
Op Bnkele ,tatiollB beetaat gelegeoheid om beteen
en Buuer te gebruiken, lUnar ailes is claar peperduurj
daarom doen f~millee ver.t.ndig door eenig provianJ
mea to nemen.

Diefstallen met en zondet-ver:
zwarende omstandigheden.
Hieronder deelell 'wij eell pnar overwegingell meda,
getro'tken uit, v,erBchiHeude arresteo, door het Hooga
Geregtehof iLl rerisio gewezen, waaruit blijken kan

w.t al dan niet ul, ver.Wllreude omstaod;gheid bij
diefr:lt$l llll.l.g ill aaolllerking komen, hoezee,r _ volledig
bewijs dllarvan uaodig ia ~u <lit iu h!;lt vonniE! moat
worden \'(lrmeld:
Orerwege1)(le, dId;
l'ogtec, op' grDnd def
wettigo bBwijsrnidlh~len
vonnis vermeld, teregt
eeoe schulJig,'crklal'ing ell 'fcroordeeling tegen den be·
klaagde htEJf~ ui~ge~pl'oltell, maar htlb gcpl~egd? f~it
nb~g:!lJlAR ~.9hooren hcef~ otnMbre\'ell, \'lJ"rmlt.8 nlet fJe·
~tal hecft p!nzds gefl'ntt~hlJ~I<~,e•. ~a_ron~, w1aruU\.t de dlOf~
lelfde omheindB ert' stond J zoodllt llle'ti Aal~~lS '?j1_l~et~
eit~:~~etb., mAtu' uri;. 384 eodem hiet r:ijne toepatlaing

regtt'r, op grond. der
O\"erwogende, dat
wettige bcw.ijemidtlelen
ht~t vOlluia vermeld J teregt
eene schu1d!g\-l'rklaring en feroordeeling t.egen den
beklaagde bec;ft uHge~proke/l, doch het gerleegdtt feit
niet nunr behooron heeft omscllreveD~ 'Vormi1a bet fait,
dat de
tOU zljn gepleega hij nncht ill een 00gesJoten
die niet niB bcwoond ilUis wordt armgemo;;~kt)
[U.luere beZWu,re!lde ometandigheden
nuder misdrijf JaarBt.elt dan dn.t,
317 vall het Strafwetboek.
Overwegl:\Ude, dub de eersti::l regter, op grond van de
wrttige bew~jsrnidrlelen in bt'_t vO:Hlis fermeld, tcregt
eene achulJlgyerldaring en veroordeuliu.g tegen den
b~klllagdo h!-'eft uitgesp~okan} lUftar het gepleegde feit
DIet lilll.1r behooren beeft omschreHm, vormils het feit,
dat do diefst~l bij nacht in een bewoond Luis} nog
daareuboveu lS gepteegd onder het dragen van zigt·
bare WllpeneU, geen zwunrtler misdrijf- daar8telt. dall
dat, omSClJreVt'll bij urt. 302 no. 1 en die verzwo.ren~
de olDstalldigheid dus nit-'t in de kwnlificnlie "an Let
misdrtif behoort te worden op£enomeo.

Orarwegende, dat de eerdte regter, op grond dar
wettige bewijsmidJelen ill ,het vonnie vermeld J teregt
eene Bchu1digverk!urillg- en veroordceliug tegan den
beklaogde hceft. ul tgeCiprokcn, doch het gepleegde feit
niet fluor LollOoren !wcft omscbreveu, \'crruits wanneer
de dlefstul. bij JIRcht in een buwoond huis DOg daaren
bOl"en worut geplee~d Illet buitenbr'aak, niet meet bet
mittdrijf, Yoofsd('11 b:j nrt. 302 10. Slrafw~· tb" maar het
EWBarder misdrijf, omBchreven bij art. 301 no. 1 Straf.
e

weiboek in de pI "at, moat ir.deD.

G.:-dG.iliii.i.:u.tiall, llesluiten, enz., het

regtswezen betreWende.
De VOOfDBomste bepBlillgen van de ordofinantio van
8 September 1874, no. 211, waurdoor wij'liiging ia gabragt in de nrlt. 2 4 en 23 dt1r beginseleD en befla·
Hogen OUltrCl!t d~ uitol,flHling der justitia en politie
or de landen van Pungeran Adipl1.tie nlangkoe Negoro,
oooais dio gearrestecru zijo bij besl .. it vao 24 Febru.
arij 18·18 (St •• tsbL 110. 9), zijn de volgeode:
In de afJeeling Wonogiri wO;'dt eone regtbank op·
gerigt, ~l"tt.rloto-Ku,wcdnnl\n genG8il.l.rl} be8~aand6 uit

h.t hoord der KBwed.llnn, hoofdgoenoeng of .fdee·
lingshoofll ala voonitter en twee iJenawoe's ala ledt'n.
Zij apreekt in civilibus regt in Bile zaken, uitgezon
e

derd die .1. huwelijl,.- 01 erfrcgt betreff<nde {loor de
Soerambi. of prieaterrand worden beregt of zulke,
wlLlLriu een Santono godaag:le i8 en die' daarom door
den l)ang~rl\n Adipati zolven word~n beslist. 10 strafzaken is zij evenzeer de algerneene regter, bebo.lve
wanneer de boklaagdell ambteuoren of bloedverwanten
vaD den Pangeran Adipati zijn on, waODeer '. h,at mis·
drijf met ddD dpod is bedreigd of uit gewclddndig ver·

oet en bet plegim van dadelijkheden tegen het open bare
ge~ag,

bloedstorti,ng of kwetsing te weeg gebragt hebbon ..
de, be,stant. Is de doodstrdof. bed:'-eigd, dan' vonniet de
PradotQ van d~n SuUnn \'an Solo, andere de Pradoto

Mangkoenegoran te Soerakarta. Zoowel de procesaen·
verbaal vaD onderzoek als do vonnieeen van daze regt;..

bank.

moet~n

door den potib van den . pangeran wor-

deD", goedgeleurd Hn in den gf:est" door hem 'aantege·

veu, worden gewijzigd, terwijl de vonoiI:lseo 'door den

pa,geran mOilten worden bekracbtigd. Laat.tgenoemdo
zendt .a ter inzage .. an den re.ident vanSoero,karta.
De pobtie-rol wardt gehouJen door de hoofdgoenoeDgs
of nfdeelingahoofJco, in overeerjt!~emming met den be..

~:~k::rk~~~~~,D~-::~~~:~i~t ':t:r~a~;:r:~~re~:~t:;:::n~
stemming m~t den reddunt va? 'Soerakarta; geeD: boo.
gers' straf, mag worden opge!egd, dan drie' mllinclen

ten

arbei~stellingaBn

de publieke. worken voor den

kost zonder loon of boete

n.

i'lllI,

ten hoogste,

I

lOO,-~
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den l~aa .
,De ••ak was alB volgtt
·
Donderdag.a,oIld den a'len .Augustus 18'14stal die
inlaDdllcbe j~ngeD, welke .lotI dienstvan.delt heer . S.
was, in .dieDs kamer in h.t Rotel ,lei Inde~ I 95.
Hij nam dit uit eeDe portefeuille, .. elke'91'borgen lag
onder een.•tapel overhemden in e.1I kast, die we! is
waar gealoten. maar walfvan de sleutel io de kamer
was blijven liggen. De dief he.it het· f.it gepleegd,
terwijl zijn mee.ter nog Ban de avon{!tafel zat, .onge·
veer teo halt acht nre.
, Bet ge.tolen geld heart hij grootendeellverlpeeld
op Paosar Baroe, .nodat er binDen twee dageo.na deD
gepleegden diefst..l nieta meer van over was. De dief,
hoewel nal!welijk. volwassen, .tond. reed. ongun.tig in
zijn kampong aaoge.cbrevon als eeo brut.ale jengen,
die meD ,eide, d.t .elf. de boofddoelr. vao aen der in
d. vooigallerij 'all het hoofdgebouw alapeoa. naobtwakers had durv.natalen, hetge.n mij .eer "el mo.
gelijk voorkomt, dsar bij de le.sen; ,welke bijt~ niid;
den der in de botel. rondwBrende dievenbende ontraugen heeft, eens op bet boofd van ean.ijoer leer.
meester•• at h.bb." willen toepassen.
Da.r is, bij gebrekaan beter, den boatole,o. gobol.
pen -"ad om de •• ak 8au 't lioht te breogon en tot
het wettelijk bewij. te geraken, begaf ik mij met iten
heer S. naar den AB.ietent-Re.ident van polioie am
hem de bewijs.tukken te overbandigen en die inliobtingen te v"rsch.ffcll. w.lke bij BOU noodig aebteD.
Hoewel ik den A-abtent-Resident, die mij ,eide, d.t
hij de,e "aak op d. polioisrol zon afdoen, Ie kennan
gegevan bab, dat hij daarto. naar mijne meening niet
bevoegd was, verram ik van den djakaa, dat bij .ijo
woord gebouden heeft en den die! gastraft met drie
maauden teo arbeidst.llir.tg aan de openbare w.geD.
Na .oo'n groot aantal didstallen, ala in den laatStOD tijd vooral in het Marin .. botel an Bolel de. In·

DR jong.te aflevering van het TUds.brirt voer Iod.
T. L. en V •. b•• at:
Woordeolij.t van de tl1al der Allfoereo op bet .• i.
land Boeroe, benaveno eenige grammatioale aantee~o.

dting.pden toon b&s.bnldlgt bij . ben
___"ucbt; •
gel~.l1lJht eo h.,.,r8I1bllle~t en' diohthuD . dlillon .t08,
die bij ••11 mBB! .f811 aoodQidt, mall die ophe~ ,era
I.idon v..n, rijke jonge. meiejee tot het· .kloolterlaven
D.~rkomen. Dat er voor dezen llaamlooseD laater Diet
de minate g.ond b•• ta.',.etbergt hij <loor b.htellige
en toch vage zgoer beworing.· Dit ia aobOOr DOg niet
alles. Na op de mee.t onbandige wij •• de T.rdedigiDg
der, ber~ofde" {amillente bebben opgeoomoD, OIl.met
eehte la.teraarskieaobheid. baar klaohlen t.· hebb,n
geopenbaard, .gaat hij. nu den IiJcue tot .ijD .boodS.·
noot makeo, doqr tegen een geb •• len· eerbiedwurdi.
gen .taod ond.r gebof.g.oooteo eeo beacbnldigiDg te
alingeren vau· on:.obtvaardigboid.Wat het beltou:
der regiatr.tie weet of niet. we9t, i. on. onveraobillig;
maar wei wetenwij, dat bet. b••tunr· der ·regi.tratie
zijn plicht baefn te doeD, wanna.r onregeimaWghed8ll
of ooreebtvaardigbeden plnats grijpen. Wij ondentel·
!en. Dieh, dat dit be.•tuu. ai.~.ymp1\tbie of beleefdbeid
Jegens de klooate,hngen ''In pliobt lal venuimen.
De wet is de wet voor eo. tegenoye. nllen, nietlmlnder, maar ook Diet. meer.
Wat X overigeD! nag Ofer de Kabbollek&n in Ne·
dorland msdede.lt, ligt te zeer benedenlllle eritiek
om besprekiog te v.rdienon. Wat ·.at men antwoor.
den op .sn besohllldiging, di.e ds ge ••telijkbeid:',vlID
't niet,bealrijden .der dronkeDB.hap betioht, omdataij
't ma.tigbeidogenootscbap niet onderateuntP V.rde~ be.
yordert de geestelijkheid de spaor.""mheid oiet,om·
dat de atati.liek der Ipaarbatlken-in· de katholieke
provinciiin zoo onguoatigio. Is hetoo) Ter gekoUWI;
geeo spaarzaambeid meer .onder spaarb&nkell,geen
matigheid IOnder . matigbeidsgeDootschapl En dan. nog
over 't Nut .an 't A1u,meen en over Katholielle!, .1.
mogelijke leden, en dat D8 bet leesboek flln deD he.r
HugeDholh!
de laatst. bladzijdon van X ga,.tdeonb.lob",,~d.
held boven. de oDbeocbaamdbeid uit. Daa.· wordt gil·

de b.schouwd wordeD.
Doeh over de wen.cbelijkbeid van een voorbeeldige
eD welverdieode .traf in 't bolang der veiligbeid wi!

ningen omtrent die taal, door E. J. Jelle.ma.
Trouwe liofde.beloond; eenbalineeschverbaal,.door
J. Je Vroom,
Het afplatten van het voorhoofd bij de AJfoeren

.s f.e.tdageo en onberekenbare verlielen, vao prole'
lietenmakerij en arm.ninriehtiogen. Dnr wo~dt de
la.ghartige insiDuotie uitge.proken: • Gelukkig.dat eeo

~::I:i;a~:I~~:;;r~~e7~y:i!D~:~n .1:~:;,·!:~fo:!:~;::::
~en' ·regt~k°.iu~i~wg~d~~;,,_:~ ~!~;:I~kd~o~~a:~t al~:::h:~~

wende, a.ntoonen, dat d. A •• iotent.lt.aident onbevoegd
wa$ de zaak op de p~lleie-.ol af te ""qn. De diefstal
:;,'::' :.~~r8~~ll n~on;e~:~a~ds~:pl;~~~::tb~:k ...,::,:a~i.~
pas.iog ge,..est .ijn, ware het niet, dat de diefstal
1

db··

ht"

b

db·

:;r.
~:~2 :o~· 1 ~n~n":dse~n S:;~~weet~~~~, ala n::~ :~::~~
dere straf bedreigende, moe.t toegepa.t worden. Of
was het nog geen nacbl, Zonder nog de ruime betee-

;~~~~ ::~::~~n~~~I~~!S dew::~:st n~~:::f:;e~:o;\:~

daar IKI\lh, om. fiet tevenabeataan. d.r laatats omatandigbedllD, de .serste .w...arderaQ:m.tahdi.b~~en oiet
als nltl! bestillDde kunllen "orilen aaog.m$rkt en dat
dus bij het BlIDweoig mju VBn twe. TPrscbiIlende qua·
lilioatienull .een OIiedrljf, gelijk ;n .asu,. Ban de
'''iarste qualifioatie de voorrang b.hoort .te worden
gegeren." - En uit dien hoofde w.rd de· uitsprallk
van deo regter door den B. R. ,ernietigd. D. dwa·
Ii.~g van. di~.n eersten.. regter is ligt 1erklaBrbaar, d.~ar
hlJ naauwel~ks den tlJd bad g.bad om .de belaogrlJke
g?volgeo van de poa ingero.r,le w.t dUidalijk in te
.Ieo.
Maar hoe kWllm on.e A.ai.tant-Re.ident van polieie
op dat d".alapoor en hoe kon hij daarop voortgaaD,
terwijl . ia hem. beboorlijk ge~a~r.obuwJ ilobP.
...
Omd.t. Ik bIer mat. d •. pohCle en regt.praak Ofer
Inland~rs in Batafi~ te doen bab, wao.. verzacbtende
ometaodighadeD erg gewild oijn, moet ik nog .de .vol·
gende teg?nwerping .~n dan djak.a en Assi.tent,R.si.
dent to.11Iet ma.ken: "J~, iDa.r er Waren ver.aeblende
omstandi/lhedeD I" Welnu, zaeht_innige beeran, n"e~t
.oovael ver.a.htende omatandigbedeo aan,als gij in
betbelang van wien dan ook noodig Bcbt, de .traf
v~n art. 802 DO. 1 Inland.ch Strafwetboek, betwelk
ble. moet toegepa.t worden, kon .e:f., iugeval van de
meest mogelijke -venacbtende ometandighedeD, volgens
art. 87 codem, oiet ve ..angeD worden door een mindere straf dan drie maanden dwangarbeid bniten den
ketting. Deze ou glIat de bevoegdbeid van den Resident of Assistent-Re.ident, ter poll.ie-NI regt doende,
teo boven eo ..het mied.r'jf,. waartegen die .traf ..I. de
mlD.t. mogehJkebedrelgd.,., moet opgrond v",nart.
95 no. 2 R. 0 .. door den landrsad boregt worden_"

van de Minaha.a, doo. G. A. Wilken.

:::d~tig~e:::r~::' o~;e!e!;c:~.Ofl:=d"~:eo~~8::~d:::!

We ve.tigon de aandaeht OD.er le.ers op een work
fao een duitseber, getiteld: Banka urut Palem~ang neb.t
Mitt.~eilungen .6e, Sumatra j", Aligemeinen. De oebrijver,

den ultramontaDen vijandiga politiek volgL. Immera
n?- is er geen gevBar, dat .ieh hier een pBrtij forme,
die vreemdeD atenn _oeht. Menberionere zi~h .leohb
::t ;:1 ~!!O ::k~; gl~!~:n e~~::~:.,.t~oo.:!e:~.I!::;

d.b

beer dr. O. Mnunike uit Bonn, geeft et'o lezene..

waardig. schets van betgeen hij, als olli.ier ,an ge.ondbeid Ie klas.e, in Nederlaodscb Indiaehe dienst,
op Sumalra eD Banka opgemerkt beeft.
18r::.t .wark i. ui.gohomen .te Miinster bU Aschendorff

woord "nacbt" moat worden veretsau bet gebeele tijd ..

perk vao een elmaal, tU'80hen den ondergang en den
opgaog der zon, neem ik het woord "Da"bt" in de
beperkte beteokenis, door d. Franscbe eo Duit.cbe
reghgeleerJen daoro.nn gegeven, dat de nflocht 8auvsngt,
zoodra. de 8voodschelll6riug iu nacbtelijk duiater over-

gAat cn .indigt ,oodra het met de morgen.cbemering
lic . . . t begint to worden.
Op zij-n

vroeg~t

nu genomen,

bad de diefatBl

no.
oa
zons.Jodergaog', Dlaar meer dan sen balf tlur, nadat de
ZuVall tiur dea 8\'onds plaats, dus niet a.lleen lang

nachtelijke duisterui. was ingevallen en er van s.he·
mering ,geen sprake meer kon zijn.

Het Iv.a due n.cht. Op da vraag vf men bier met
een bewooDd bui. te doen heeft kan niet andere dan
beve.tigend geanlwoord wordeo, daar men tocb in art.
80S Iolandoeh Slrafwetboek lee.t: .al. ean bewoond
buis wordt aaogemerkt elke. verblijfplaat., be.temd tot
bewooiDg, ook zonder werkelijk bewoond te worden."

Bet geval von art. 302 no. 1 Iolandach Strafwetb?ek, als de <,ie£.tal wordt gepleegd bijnacht op plaatsen
die bewoond of tot bewoning bestemd .ijD, ia dua
aanwezig.

Zou men niet mllgen aanDeweo, dat hell X

in den

grand der zaa' tamelijk onverschillig i8, boe het in
de oud. klooatarol'den met de armoede gescbapen
stond'? Naar onze

meeni:lg ,ormen

zijn

zwarte gruwelen

Olll!er dugen

de. te scberper moeten af.teken. MeD leze slecbts
.ijn. besehrijving: ,BU de nieuwe goeat.Hike vere,·ni·
gingen is dit all •• veranderd; de biuehop is onbeperkt bebeerder en meester der goede.eu. Beloft"
van armoede wordt door de kloo.terliDgen afgelogd,
docb niet teo voordeele tier fa mil ie, Dlaar enkel

ten

voordeele van het klooster. Niet te· begroolen .ijD
de Bommen, die alll:Oo in h8Dden der Kerk komen;
ieder K.tholiek kent in 'UDe omgeving mei.je., die
tunneD gouda aanbrachten, en west welke v~ront1Vaar ..

.Id~"s ::!ei·ui':~~!~i~r~n;D o~aa~a:;~:b\:d:~~ v'::;;~e~~~~
toe •. Deze bop.ling werd dau ook in

geschokt;, geroerd; een gewoon lUao krijgt z/)o op een ..

}'rankrijlt: zonder uitzonderiog toegepost en evenzeer
werd 01' grond y.u art. SSG no. 1 Codo Penal (ODO

art. 302 no. 1 Inlandoeh Strafwetboek) £estraft de. hni.genoot als de vreemde, evenzeer degene, die bij. dag
al.op.de bewoonde plaaiaaanwezig W'GB, als degene,
die blJ laeht lI'a. biunen geslopen.
De bepaliDg 'ao art. a02 DO. 1 i. due toepas.elijk en
motlst toegepast

z~n,

omdat bet misdrijf van art. 802

no. 1 zWftarder i. daa bet misdrijf fan art. 305 ilo.
a Inland.ch Strafwetboek.
. Eo zouer· ook geen ongerijmdheid in de wat .ijo,
die de~gene) welke hoe dan ook binD en gekomeo J zeUs billnengeroepen - steelt in bet huis van een bern
vreemd ,pers~on, BaD een zwaarder miadrijf Bcbuldig
zou doell verklar~n,' dan den bediende, die, v!Ion bet
verlrouweo zijos meestera lUisbrLiik makanJe, Bteelt bij
nal..·ht ill de wooi[lg, welke hij berfsken' moest

r

Maa •. de wet is zoo ongerijmd niet en· g~eft met
g"'60 enlttll woorJ zetfs tut .zoo'u wille:Keuri0'6 en dwa.
ze uiUegging naDleiding. Entoch meeo'de dti° Aatlistente
Residant van 1' ... lieie hiertoe geregtigd te zijn. Ik tart

~:: b~:ij:etd::rv::t a~~d:~h~::r:~~ ankelenregtsgrond
. 'foen i,:,. Hollan~ v66r de wet va.n 29 J unij J 854
dlef.tal btJ naeht In een bewooDu hui •. met de"dfde
straf bedreigd .was olsdiefstal vaD een loonbediende,
zou de regterm een goval, als. de hier besl'roken
diefata., art. 386 no. 1, of wei art.aS6 no. 8 Code
Penal naar verkie.ing hebben kunneD toepas.on.
Maarzoodra nrt. 14 wet 29 Juoij181H diefstal van

::~lj~O~~:~::~~ii t~~:~t" ~~rr:~:on::~::,~~rij::::a:~e~
.riminalen aard bleef, was die keljze niet m.er aan
denregter gelateD. AI. de ver...arelld.omstandigheden
ubiJ oaoht in ee~ bewoond hul8".bewezen,wars.o, moest
de. regter voortaoD do zwasrder. slraf ~p het. aldua
geqnalificeerd mi.drijf toe1'assen, ook al kwam er de
oDlBtandigheid bij. dat de diafelal door· "ell b.diende
gcpleegd wa•. De een,Qudige regtsregil, welkelogiscb
nit het b.. taRnvan me"dere strafbap&IiGgen voort·
vloeit, dat, ;ngeval een mi.dRdige bandelingondor bot
ber.ikvan ver.cbillende strafbel'aliogen .valt, diegene
moet toegepaot worden, waarbij die haDdeling· met de
zwaorste. straf bedreigd I!ordt, scbijot on_en Assi.tenl;.
Resident gebeel .onbekend te zijn.
E.~ IIoliandach regter, die, Dab.t in werkh:g tre,
deil der wet .an -18541een· met den bierbeaprokeo
gebeel ove.re.nkQmst~endiefetal. qllaliftoeerde als dielstal. van een loonbediende, werd ·den, 16 Ootober.
18541 door den Boogen R.ad der N ederlanden te regt
gewesen bij eeo arr•• t, wllaraan ik de folgeDd& OT.r·

maal .ijn blmte niet terug.

Laat ons .ehtor pogen

daze dlDgen een weiDig vau naderbij tt' bezieD.
De Eeet a,lgemeene beweringen, door X Ofl'lr 'bet

bebeer dor goederen, ooowel bij de onde kloo.terorden
al8 bij de nieuwe geestelijke rereenigingen geult, zijo I

in haar algemeenheid, volkomen oawaar.

H.t gnat

niet Bfln hier van ODS een nihoerige Bchet8 der, ten

opziebte vao bet b.be.r der kloo.tergoederen in de
Kerk, geldende regels t. ,er~en, maa. wij herbal en
bet, dot daze q,lgemeena beweringen eenvoudig oojllist

on onwaar moeteo heeteo.

n~!.:o~::lBt~e.::~~

ke landgenootan ter bespreking_

ZONDAG, dan 27 September 187'.1.,
's morgeoe hal f 0 ure.

Maleische Dienst.
VoorbereidiDg von H. AVONDMAAL.
Ds. PEINS.

bericbten

o.er dien .erleden tUd alec.t. dan hold"rwitteo acutergrond, waarop de

vr~:::.~:: ~~;l'::n

z:;ke:n::::od!t
ter teakening van den naamloo'.n lasteraar .ollta_t.
Nog blij,en de planneD va~ X met .ijoo k.tholi..

Protestautsche Eeredieost.

De Nederlandsche Pers.
IIi het VIIIste gedeelte van zijn artikel "DB
MTHOLIBKEN IN NEDERLA.ND IN iSH, zegt I/e Pijd:

diging .. ms d. boroofde familie sangre.p." Zoo gaat
bet voort. De heilige veroDtwaardigiug der bel.edigde dougd trilt iD iedereD regel. M~n i. Terb.... d,

Bolland en in

!-n

~~~~~e:an v::at:~:!:~n d:~ t~e.~~::h.~:~:, ~:D g:=~~::

Zij beruet.D op cen opel

met woorden, op een verzwijgen der in bet kerkrecht
ooderecheiding tUBBcnen
klooeterorJan en andere gee8telijk~ insttllliLgso "en
vereenigiogeD, op bet rerzwijgen der niet weiuig bee

leer duidelij:t aangegeven

langrijke bijzonderheiJ, dot oows de bissehop h.t h.ofd
van .ulk een ge.stclijke io.teUi.lg is.
M.ar verder. X scbijnt te willen· aandui(len, d.t
er op eenig tijdstip in· de ges.biedenis der Kerk beloften van armoede /I ten voordeele der familie" wer"
den afgelegd. W"nDeer en ·waa!' dit· geoehied io en
"elke regel dit voor.ehree', is OD8 vooral.nag onbe·
kend. Evenmiu herin~cren, we, ,ana lais;, ;;>Jt'i'illl~t blijl,: t

dat in eene b610ftc van almoede· ten voord.ei. der
familie een bijoonder verdien.talUk work moet worden
gezien. Het Ev.ngelie 'I'reekt wei· van aile. t. f(efen nan de ,armeD, maar het geven van 'Eijn goed anD
• ullbrende nevenen. nichten ••1 weI gcr.k~"d mo·
gen worden tot dedaden, die ook d. Heidenen doan.
Het i••eer moeielijk erllstig te. blij,eo bij de .er·
melding der meisje., die_. tonnengoud6 a&ubracbten
an die. ieder Katboliek ill zijne omgeving kent. Ais
dit waor io, dau i. hetkatbolieke Nederland .een
Eldorado fOOl de cha ..eu" d.dol .uitalle wercldstr..
ken. I.der Katboliak keLt in .ijn Jmgeving' meisj ••,
die \,~nneD gouds Daa•.. de kioost"", bra.bten; men
mag bet woord fan X:nietbetwijtelen, ma.r,daa.
er: to~b ook .weI enkele van die_" tODneD~oud8mei8jeB
in den e~httred~D, dan moet bet bij d. Katboliek en
VAn '1Ilke vers.hijningon . womelen_. . De .. hemel weet,
of niet menigeen bet Pam "Qut ,bien, .me' me!l~ herbaalt. en· bij ons eene wealde komt ."eken, die elders
wei een•. sebaar8~ber gevY'lden wordt.
.Jui.t in den laatsten \ijd is d.e iDtrede va~. z" ...
v~.1 "'O!SjeB, die lot (je.",e.ot bemidd.lde Katholieken be.
boorden, . in .kloosters, d.ie onder direct beheer. VaO de
bis~choppeo ' . staan,· ba.vorJerd. OuLvangt . de .familie
niet~_ de fi,ou • .evenmin. Het bestl\ut. de. regist~atie
weet a1 te goed, b~.bij eri.nis.en van kloo.lerlingen
nagenoeg altijd een neg"tieve memorie TII:n auoce..i.
wordt iogaleverd, want tIJD aaaz!en vaD het GIl00 ..8i..

Roomsch Katholieke Eeredieost.
ZONDAG, den 27 September 1874.
De vroegmio 's morgens ta 7 ore,
De Hoogdienst am half 9· nre,
'. avonds t. 6 nre het LOF.

TELECRAMMEN
Batavia, dd.heden.
Benoemingen, enz~

VERLOF VERLEEND:· wogans siekte, Ian·· den
opzigt.r bij den waterat.at van Sprew eD &an den
drukker bij· '. land. drnkkerij Husken.
BENOEMD: tot· Iogeoienr van het atoomwe.en
Buijsmao; tot aspirant ingeniellr Tao den wllterataat de
Vietter en Soberius; tot 2en kommies by den post.
dienst Boode; tot op.iener der .poorwegdienlten
Huffenreuler.
-' ONTSLAGE~: eervol, de luitenaot de Viett ••_

AanVOel" .te . Samarang.
Per Ned. zeiler .Anna" kapt. O,erklift' Bal1ut'
,",0 Singapore
Ptr SchoeDll, "Kim SiD Hin" klpt. 'Tan 'K.ong BiD,
un Rio!!",
29" kraodj. Gambier.
Per Eugt. St()omer R 8eutauu ~.pt. W. MoppoU.
nU,Singapore.
_,
.
-4 kraodj, .l)BjOOgS, 191 kn. voetzooke~s, h58 collit 'vitch. ,- or~et.
12 ED. Sigareu, 189:) zkk.'meel. 790. o311i1 tn.si. 'OMIT.
902 colli. kOl)pmaDschappen. id.
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te Batavia.
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Bnitenland.
Gesprek met Don Oa.rlos.
Het i. e.o v"tagewoollle gewe ••t van do oude'
Bpaaoocho mooareboo om iede: die culkl .e.la.gde ~ onto
• aogeti .... ka g~boore I;oe te o I..teo • .Elk Spao) ...rd
werd io deo rllgel ,eroodentold bot recht te h. bboo ,"~o
Soo",reio vrljolijk to ned.... n. Ee.t .ie .1.00 nlet moe.IoJk
bij DonCarloB" dieaan d•• e tradltoo bee hi, t.n geboore
be worden oohaagon. Hij b.... egt .ioh ond~r do Ian·
dolijke . bo,olkiDf!~. Ipreekl haar t.e, .drllkt d~ boeNa
de· baod eo .elf.acbijnt bij die onaangooallle Spaaascbo
.oop oiet te ..ra'aebu"eo, welke bij mol graagte Il.ebruii<\, om Ie. toooen dat hij eon ooldatenmaag be"t.
Zoo .m.aktblj ~i~bpopulair 00 het go,olg daarvoo II
det be • . • olk b.reid i, bem tot deo doorl getrou.. W
blij,en, Do ,erkg.awoordiger .~~ ~en N ~ ., - Y 0 r k
B • r • I d bad dieDk>oge.olgo weIDig ' moelto om OIch
een oDderboud met DOD Varlol te lieD · toegeataao.
HeD boeft .aUoaD '· ~e_ bli.wijlen wie ,m"n ie, om onh'angOD . t. worden. Da D. i 1 Y Now 8 i. io h.t betit
gekomen 'an 8 .:! D 'ft?rDla~ del9r ~udit~Dtie en deelt
boofdaakelijk bel ' volgeod. mode:
,
De pretendent woout in eeu le.e r groot hUitt, (~Iut
.elf. de laadelijke bevolklng be .. ooDt groote .. bu ... a,
Wilt d. b••cbikbare ruim!e betr.ft), d.t geIIJkvl<>...
tot .t..l · i. ingerioht.
GeD09mde corre.pondeDt .. erd vri.adel.ijk ont.angt· n;
de Kooing vall;' b.t e... t bet woorJ op zellgond.:
,Wij ·.ijD .. rbeugd u. bij 001 Ie h~b~eo ,I. , •• Iegeowoordi~er .an oon fa .. eo onpartgdlg blad, - J& In
werkelijkbeid i.1 het 00. allijd a.ngenaa~. d&gblad-c~r.
r ••poadenten bij 0'00 te . hebb.n, ludl.U.g (Ie ~.aarhold
ea 'nieta dan do .. _held wllI.n ,er.l ellea . . WIJ vrageu
RoeD fayeo". van een bUDnerj w.tj hebbeo geen voor·
lielde noodig; wij Eijn ,)iet lontler fuuten en dSSfom
berdid de veraQ~wot.lrdl'lijkheicl Voor .oDin dadeu op OUII
te Demeo; docb one 1&Il~ ie .:;,10 goed, . dat w-ij geuDS·
.ial bet dagliebt .ebroomea. 00.. vijftoJell blij"en
balptarrig .en onver8chrokken yoor!gaau W6t b~t ver..
.praideD fan , .. Iache gerucbten, WaaraaD E1J d~or

middel ' van vele telegraaf'''geptschBppen d. nood'go
Jublicitoit weten Ie g.. eo. Dll8rom .ijo wij blijde cer·

lijke journali.teo in on~ miclden bJ bebbe u, Ute. g~noeg
bewijzen kua.~eQ bij~f.n·b~~n~e n om de dWlUlsbeld In het
licht te awlleD dor "6ritc.!~t. o v~r . de z~g6nftamde
'ifr£ledbooeD dl!r CarJi!ten."

• Wij hohbeo de mid,leleo ni.t tor ollo.r beochlkki,,!!,
om den wareD .taat vaD ,.keD bekend te maken, ter·
wijl ooze vijaDde~ door steelie met dt.lze tactiek. VDort
te gun ten laat.le er in . ouden olagen OlO d. ".reld
te · doeo geioofen, dat wij werkclijk . de mousters en
• reeds wezens lijn, die ,ij fan ODII w~Dsc:b~ D t~ lDakeD. D.arom "eeten wiJ deD coaespoudent vaD den
Now. Y 0 r k Her a I d 'aD hA: te w.lkom."
,Ik boop . aHeaD, Majeetcit", ·hvrnam de .correa·
poodeot, ' dat mij oiot bet lot .an deo DUlt.cbeo
eorreapoodeut · hpiteio Scbmldt tal teu d.el vallen."'
,0", riep DOD Carlol uit, .d"arvuor ie g"en goKapitein Scbmil1t word, uaar ill. meeu, onder
per verdaobte ometaudisl:iedeo. gearraeteijrd, . voor eeu
II:rijgsraad lereohtgo.teld, 'scbuldig b.vondeoen al.
.pion geilleo ..toerd . DeoDietiemio d et bat mij I<e<l,
dat .lDijo . bevel, om zijn leV"eo en dat vau lLuder~u ttf
• p~ran, to laat werd ouhaog An ."
,·Verwacht Uwe. MojeBtei.t ee-nig .ge'faar . foor een
interventie ..0 de 'Yde van Duitscbland len ge.olge
deler executie ,"
,Vol,trekt l1i.e t, Hot Duitocbe gouyeruomenl weet
IBer weI dat elke v.eemd.liog, tot welko. oati. hij ook

,&at.

behoore, die . • iob mengt in een verJdgioS8oorlog, Eoe-

al. nu. io Spalljo wordtgevoero, dit do , ~ . op cyo rio
li4!o en oflchoon ik den . afloop teu zeerate betreur,
!~ ~e~ e~~ o~~~~rte!lhll t!i~ nil't ~~ 'i~rlll ij1~11 wg,s. E n
wat. de intenenHe b.treft, de Spaoja.,den /leyoeloo
&nlll: . eeo afkeer ,oor intert'entie in hlln eigene zakeo,
dat Duitaeblaoda tuo.chenkomol mijn •• ak meer goed
dao kwaad. son J"en. Zij die nu teg.11 mij zijo, 0011den aanstonda mijn cijde kiezen; er zou e.lE'chts ~ ~n
lege. in Spaoje te viod~c lijll eo ik .oudo .elf, aan,oerder wordeD."
De corro.ponaeot .e.... cb!te vol.lr. kt ·g •• o trije
di.cuuio ovor de polhieke bodoolioge. en denkbe.l·
deo van Do. Car!os, ma.r tach boor,le hij g.IIo.g
om de ,erzekering t~ erlaogan, dat diana inzichteu
liberaler liju dao men ",er het alg. moen vermoedt,
OogetwijMd il bij e••o ab.oluut .ooretood.r. • an Don·
iowrvoatio ia balt.iolandeche· langelegeaboden; · .want"
&ei4e bij, O"Spanje· ·is Z'lQ verar~d .do.of .. rSfolutis8,
oerloeon en ·.anboudeiltie v~raliderilJg Vfln Regeering t
d.~ mijn · leve~.Juur Eaker noodig tal liju, . o.m san be t
laDd . daD .oorepoed weder to ge,eD, dien .ik hot toe·
. we~!t.

Zi11kl kan aneeD worduQ. H~rkrege~ door een

lang lijdperk ••Ii ·· atilt. .... rwit, door ' .... nkw.ekiog
de. kuuateo d., ..edes, door beratol ' der fiORociea
uo bet laod en hot cr.diet 'ao het gouvernemeDt eO
d<Jo, ·...a bet land de ruo\; tefU, t. ge.on, die bet
. • sdert den tijd. • ao K.rel V .. i.t m.... r heero ge"o,
teD. II< wi! Sp&Pje. eon'g.rm.te :.tut .ijn .orige grollt .
hid terngbre"gan, Di. : begeert. is mijn I.unstaal"
mijo eenig. I'licbl."
.Uwe Majalteit maakle daar g... ag .. 0 de .cort
.an Reg.eriJllr, . die , .oor 8palljo wordt g.wenecht en
. • prall '.0 d. Cort~a, . Mag .ik · yragoo · '00 ..·e lke. Ba.d

E!O

de moderD8

me£bodso'. ~

.De loogt'n•• mdegeloerdeo .ao den .logeow.oordigan
tijo; die o.er twiolig jav door de .geleerd.en : gelcun
lulloo goooe.md .. ord.a, .wiHorl dat wij .do waarheld fAn
• ,;Ia eeo .. ea · lolleo 1000be060 om. in de'plaata dean.o
h~ooe ~onderlijke Iheoritin aan t. nemen . . Spanje .• al
dltnoolt ~oen, ala ik bel kan tegeabouden.- GodBdiealt
en onderwlje mo.ten bood 'a80 hand goon, wont weten·
a~hap .oo~ergod.dienot ia bliod. n beb .• og g.e"
gelageobeld gebacl om ' een ooderwij ...tellel voor bet
Spa"~lCbo Tolk ..., ·bew.rkeo ..,ilnt 'tilt nu 1.0. b.b il<
al mijo tijd moeten geY,n aa~ meer dringeode belangeo,
maar", voegd. de Kooing met oen grimlacb er oal1 to.,
"ole ik mijn troon .ero.erd beb en rl1at en vrede helt
hereteld, lal bot lij,l .ijo .... a b.t. oad.r .. ijo to gun
donkon ."
....
'. . .
.
.' :.:
Vao den vO.(IOreD lo~p van ditooderboud geende
Dailg Nii~' geen woor~elijk r.lanl, of.choon er 'nog
gewag .,ordt gom.."kt V80 .oracbilleade t08leggingen
door Doo Oa.loamet 'tooog op de toekom.t gedaao.
H.t bo.eoltaando .oudoa . wij . belaDgrijk goooeg om
bet den i••e. oiet Ie oDtbouden, of•• hooo wij niet
.olkom.n gern.1 oijn, d~t dit g•• prek oa •• .w.a.heid
do bodoelingen en to •• eggiageo , .. n Doo 0.r100 weergoeft.
( ratl.)

Zwitserland.
B.t buli/"1 de droit internalional, h.~ .. elk io bel
.oorgaaod. jaar te' Geot werd opgericht eo aldaar
.ijn lIermanenlea .elel heeft, zon den 3lalen Augu.tue to G ene.e .ijn jaa.lijksebe bijeeokom.t bouden,
ea wei io de ....I vao h.t Stadbuis, .. aarin het iot ·! rilalionale Bcbeiddgereobt in take de A.lllbama-qllaeg&
lie vergaderd is gewe.at, Bet programma de. bijeenkomot luidt als .olgt:
10. I.otallatie der eoofo,olltie door de sledelijke
nutoriteit.

20 . VerkieziDg van den .oonitt.r en t .. ea oodervoorzitten.
30. VerkioliDg ·vao. nieuwe ledeD eo 'aD eecretaria·
18D.
40. Rapport 'an d~o algemeenen eec retoris, den
beer Rolio Jaoquemyo8, · o,ar de werktaamhedcn ,an
o

bot Iostituut.
50, Rapport o.er deo tioauei.den toeola"d,
611. Diaculsie over de vo!geode ondetwerpen, welke
op d. · bijeoakomat 10 GeDttegen de.. vergadering
uo de orde .. erden geoteld :
a. InleraalioD ..lo arbitrage. Outwerp,reglement, d.
vormsn regelende, welke dsarbij beboofeD in Bcht gttDomaD te word~Do - D~ commissie, ml3t bet voor·
loopig oode..oek de.o. quoeotie bel •• t, be.taat. nit d.
he.ren Dudley Fi.ld, Goldscbmidt, D. L .. ol.ye en
Pieranton;; rapporteur i. de he.r Goldschmidt,
6. Ooderzt>ek dur drie r~golil Y~D iultJrnatiooaall:f'ereebt, In bet lraelaat '.0 W •• biogtoo opg.nomen . COmmiilll!e: dd ht!eren Bliitltschli, Carloil Calvo, Haute·
rouilla
Rolin Jacquemijo,; rapport.ur: de beer B~iint,
IIchH. A.IB c onsuUeerende ladeu cijo twae ,ertegenwoordig." der Mogeodheden, die bet tractaat van

.0

Wasl.:in J toD .mderteekeodslI, oaD de Commislie toege·

,oegd; vnar Engo!and de heor Lorim'!r, 'oor de V Hr·
e.nigde Stalo. de heer Wool.ey.
c. Het oul om roor RUt! Staten, in den ,·orm vaD
eene of mee r interoationale tractaleD , zektlr aantal 01·
gemeone regele n v.m iDleruatiooaal prifaatreebt ,er"
biudand te ma~en, t ,: n einda eeoe uniforme beali"sing
te w8arborgon in de conflicten, ontstaRt:de door do

.orschilloode wetgeyio g up bllrg.rreobtolijk e. .trafr~~"telijk gobied. Commissi e: de heer~ D A88er, Bltiut4
Rchli, Beacb · L4wreoc8 1 Mancini, MIl18e eo Westlake;
rappot:teurs: de heer~ D .Asser eu M.I6Doini.

70, V.r.lag ea onderzoek, zoo daartoe oaoleidiag
beataBt, del' fciten, overesokometeo en internationals

bandeUngen, welke .icb in 1874 h.bbe" voorgedonn.
Dit puat i. door d~ R.geliogoeommisoi. proprio ma'"
op hot prog.amma gepl ... tot.
Bo, Di.cu.lie eo swrr.oiing o.er een deti.itief reglom'e ot tot uil.ooriog der otBtuten,
90. Keu.e d•• ooderwarpen in d•• olgonde bijeenkomsl to bebandeleD. neooemiog der commissien en
dor rapporteur •.
10. Bepaliog ...n lijd on pl ..lo de. ,olgendo bij"
eenkomst.

Lords enbisschoppen.
HdD der amendem e oten, door 't L,.gerhuie in de
Pub lie W o.s 10 i P Bill aangebraebt, bepaalde
dBt d. bisscbop in •• kero go,an.o zieh oou to boroe.
pen bobben ()p den 8arlobi .. chop. Dil "mendemeot
beeft do' goedkouring I'an. 't Booger~u; . niet mogen
.. egdrag.n. D. Lo.do bobbeD 't v.rworpea - oIi wei·
k.o· grand P - 01' dezen: dat 't ambt deo bias.bopa
• • 0 god dolij k.e n 00.0 pro n g i 0, ea dBt de ...
bal.e geeu bl.eohop .ijne .Ilitspraak beboeft t •.ondorwerpeo lIoo,n 't oardea! "an een 8ortebi8schop, wien8
nmbt dan toeb eigealijk maar •• 0 m e.n·o c h.1 ij k e'
. instelling ia! Aldus beto0l"do de bi •• cbop un
Wioeb~.ter,. d~. Browoe, ill heftige •• ront .. asrdiging
Dog aan ,ooraode dat m.a met 't epioeopAat '00 maar
niet om8pr~Dgen mocht Rls een kind lllet seD gom.
.l••tiekeo pop. En zijil betoog,oo'd ingang bij 'do
Lord. !
Verbri~e odale dit klinkt, i. 't .loci. .eito. wliar. E,
•• eo .. aor io 't, dat de bill ~.oor de Lordo .ou .ijn
verworpe~ geworde~, de . moei:;; Ime parlementaire :or.
bei.! YRO wekeo verepild, 60 d. onboudbare positie dor
S~aatak.r.k tOJ.nover 't RitualiBm. beateadigd,iodi. n
't ·Lagerbui • .op . 't stu • .• au bi •• eboppelijke ..onf.ilbnar •
boid oi.~.: bad ,will." to.ge.eD~

Ilu.m.e..• d~ w. ~'! ' VIID. de.?o. webtlg.e. p,ak.tijkeu . 'an
IODIJIIIge e!81161ijk.8DI p~tijten, dia,.olgeo• .'1.e.lleD'

~e~~:kk.80~lk~~e,e.~'i::r~.k:e~!'rb~1.d~:~I:iD ~~ . A:~
r
h K k
Ii 00'
T
d
rl
g 10811010 e er te ·v.e.• 0 'gen . . en .twee e om, e

heroienwde, prot'Hlie'~II:. boo~e"'Hd~o lilt dee PremIere
m?ud •. . ' Mqn. ~. o~orta.~.og IS t (zoo aprak .Ie beer
DI~raeh,. ~ h~ wtlda.. ,He . ofertaiglng zoo I .. aa~_ ~o,
pbjk d~en ' wegan .taognn~ van ' de .v?orw~lI~dalq~...
8aDnemlng der ~ III) ,.mqne o.erlUlgtog 15. t, .dat,
boe rnatlg (met ..ultzondern:~g raa e~o ~ng.lukklg laod),
~uropa . tb,lIn. ~'J, . er oP.. d,t ,\"pnbhk kraobteo ~ao
I werk :!'\jn,dle?etI t.qdperk , van 8,"oole . be~~ofl~g
,oorbereldeo, DIe beroering zal .... Ih.bt ·In mlJo tlJJ
oog oiet komea. M.~r, in ~?Ik : ge.al v.erheug~ 't mij ~.
weten, dot er Dan belde ".'JJe,n voo dlt ~Ul. ee~ rot
c~Dd gel\aoht ,,,n .tlabl,!"leo .1010 be.mdt, d,e bU
~aobte loll eo w,.eo •.m .1&0 't go,aa. 't hoo.rd t.
bleden. . Hun wenaob Ik to doan b••elF.a, d.t '.'J die
gl'Ooleobe taa~, tege~ welke i.k hoop. dat
opgowas·
.e~ cull~n bhJkeo, 'Dlet oatw~ke.. kuno'JU,.
.
' t I. lodoldaad te bOlleo, dat de heer DI ••aeh aog
laog geooeg ley.eo - mage om. laler . een, to kuaLoo
erkeoa.ea ~at hlJ de tookom.t ,,01 . wat a\ te duoker
heeft '"gellen.
~_ _.,....,..._~...,...;.-=-, __~____

'}i

I.

ADVERTENTIEN.
1'00'- de ",rineR.

A aar~:::dlr,:::k o~~:e~~: b;:J:~·: . '::r;:o 1>;.:: b:~
hui.e.o de. ·iagezetenen.
Namena bel bestuur, ' hat 'lid,
P. DEN OUDEN .
Samaraog, 25 Sept.mber 18740.
(1892)

Vendntie wegens Vertrek.
Op

Boche(ort en .• yn ..ieod .n medo.vluobteling Jourde' OUneD welliabt een of meer badplaata.n ,ao Hongarijil be.oekeD; iadien .Itbane wanr i.1 wat een dagblad
oao Pealb meded.elt. Het ant .. oord dat Roebefort h.kwam 0p . • ijne . vrB.g or bij zander ••e.. voor u itt.,.·
riog e.n OoatoDrijkaohe badplaate kon b•• oeken, lUoot
zoe. ooguo.tig go .. eost ,yo; eobte. Diet zoo . wat da
ander. heln vao b.t keizarrij~, HODgBrije, bctreft. D.
uitleveriDg8traotateo, IWO beriC!bt me~, zijn

voor dat

lood niet verbindend; hij kan dlls I'rij komen,

De Joden in Egypte en
in de woestijn.
Eon do'; gel•• rdote E~yptologen van oozen tijd, H en,
ry Brug.oh Bey, beaft de vragea botrekkelijk de wli.a
waarop d. Jod<.n Egypte .erlielen en over de bobandeli.g welke .Ij daar oodenondeD, tot onde.werp vuo
.ija· byzonde.e studien gomaakt, ea 'hij is tot de o •• rtuigiDg gekomoo dat do nit dien tijd .oorhaude. pa·
pyrueroJlon e.n inacbrifton aan monumenten overeen ..
stemmen met dd opgnveo von den Bijbel. Zoo verZA·
kert eeu papyrusrol i. bet mus.um to Luik • dst a.11
Bcbrlj,or olk. ma.nd brood ,erdeelde onder de ITebr.iirs,
die ot.ODen aanoleepteo .oor de groote •• ot.ing,vetken
van R&olSOS."
Andere roll eO beacbrijvon dat J. Btad door Ramo ••
gebouwd word; er is zelfs een zeer ,erheveu lofdicht
op ~8 atad Ramse" gevonden, met ce D Bcllah van de
muur .. orken aan d. k.erzijd. , Er blijkl o. a. uit d.t
dd H ebrt.l urlJ door militair. n bBWU."J(t we rllen r.li e1kel:1
dBg .ekere bo•••• lheid tich.le moeolen .ft.vereo. Zoo
,'.rbaalt ook do Bijbel,
Laag bo. rt men g.t .. i.t ol,er de plaat. ,vaa. Ralaoeo do
gebouwd werd; de Khodire heeft opgravingen I.ten doen,
en dieotttngevilige is bet zeker dat de r ~ u8acbtige ru·i ·
Dea '00 T ..reis, b.1 Egyptiach Z.o. ll.breeu ... cb ZOBO,
de o •• rblijfsoleo .ijo waD Ramee., .',aar p•• l.. 68 h.t
toone~l dtl r wOllder~n pla&tst. nllmfl~s Jag nan den toen
Itear breeden 8amitit:ch~n arm vao den Nij!; daze arm
liep ook lango de v•• tiog Migdol, wnanan de Bijbel
eVenee08 apreekt, eD.iu de nabijbeid van Plton8, 't welk
Moze. Doomt.. De 1oro;;lieleo .olgd eo bij bUD uitloebt
.8n Ramo<. tot Migdal denzelfdeo weg wdkeo, gdijk
een papyrusrol" in bet ,Britsch museum verhD.111t, e~n
E!I!1pLiecb ambtellaar inaloeg tot vervolgiug vau eloten

die de wo~.tijn trachlton t. beraiken ; zij trokkeo '80
Ram.e. Daar Sukotb, Etham eo Migdol, alleo pl.Bt·
BOO .. elke de Bijbel 00' noemt.
Ook hetgeeo de Bijb.1 z.gl o'er de rei. door de
woestijn, stemt overoen met den inhou(i VnoD de ge·

Diplomatieke gebruiken in Afrika.
ODlaog' werd to.Bcbeo den Konin g vaD BreDDY eo
dien van ·Apopo eeD verdrag gesl.oten; bij die g~l"'gen·

beid '.ord · .olgens eeo alollQ gebruik e.o lol •• f gealscht. Van bet boofd tot b.t Iichaam .. erd ia loodrecbte richtiog een di epe 8uede Baugebrncht, e n vt)r·
901g80& werd laoge deze suede, tdrwijl e eui ge jonge.

Iioden bet li.bum v.olhie'den , de man met bijlea
door middeo . ge.logen. De v.rtegetiwoordig.r .an den
Konil1g van Brenny wierp deeene, die vnn JeD koniDg
van Apopo de anJore helft io den BtroolD. D, arna
w.rd b.t v•• drag onverbroekbaar beoehouwd .
Koniog Goorge vao Br.nt,. be.ft zieb aUe mooi,e

Maandag

De zaak der Orenoque,

ge~~, 1~:~::d~,e:I~O:e,~ ':~~'~e-; ~:m~:n~einl ~ei: t:~

t.a bui ••

va~

deo W.lEdoIG. Heer

H. L. Wichers
I' 8i c i e r ,a D
J u e t j . t i St
. endul i. houden vao ZEdG. zeer netten eo goed
onderho'adeD

INBOEDEL,
waaronde., Europecoche en Bata.iaocho Meubolen,
Spiegels en ~cbi!d.rij.D, P"troleum Lampen .nD Stobwasser 10 soorteu .. Een 60 twee peraoons· EOO mede
ij1.eren kinder Lodikanten, Ku.stso, Dispena,

Keuken

en olsl ·G.r.edecbapp.n, EeD B .volver met Bajonet
en PatroneD , oen Storlbad.
VOOBTS,

Eeo epliot.r Di."w. Mijlord . Eeo bijtoo ,I..
Palanquin.

ligte

WAGEEN:~PAa;iDEN ~

•

(Sjokkoa)

l.'i:OEI.JEN en KALVEREN,
waaro.dor Eoo 3 l'ieaachen Melk daag. gevonda,
Eol1O groote colleetie bijzondor tljue BLOEMEN,
VA'RENS, DEGONIAS-COLLADJUIIIS, VERBENAS, d. volg. nde Ro.eo, al. ,
lII.reebal N~il, G.aat de Balaille .
Mali.,u. Barillut deB Chomp •.
Marquis d. Boxello, Sou.enir de .Malm.ioon.
l'heoe· Agaat- en Persisclle RozeD, eoz. eOf,.
In partijljea van 12 Pol ten .

Daags te voreu van 4 tot 8 uur s' nIP.,
middags te bezigtigen.
SOESMAN & Co.

( 1363)

------------~----------

BAZAR.

Pas Ontvangen: zeer Bolide en prachtige
'rooneel Kijli:erS eo l\la.rine Ii:U -

leers

in foudralen.

"

0 0 0\ 8

de :

8rnoh:e gIns Bl'iJlen, Ie kwaliteit .
B, KAUTHAUS & 00,

(t391)

B A Z A R.
)lDiI -kQff~ rl met liullen

foUtlra.al, twoarleer, zeer Bolide.
do,
zander foudra.1.
Kamfer,uouten Kolfero.
CarpOLLrlll in B001" en .
Voet. o~ wGgen mal,jcs.
Kam er'p ottt'D groot en lllidden Hoort,
'
Waach·atelltm in wit Porcelain en aa.rdawerk .
The~.8~rviesan porcelein efFen met Roode, Itwarte, yer-

gulde VOfeD en gedecoreerd.
Pre.ent-Koppen en present-Glazen.
Cd.lollon Gla.en in .tellen.
do.
Kcmpottt'~, Ka8s·:/ek sBls ClllradeD ~OE . eOI.
do.
Komll.et deBsert Servi , s.
do.
Waarl.ooze middenfjtukk~u, .A.nsnas VIlZlm.
I alf crist6Jlen CaraH'tHl , KQ,Qs 'BchJtels, Too.rt·Mcbotelij,
Sla.bnkkan,
r oter v l l)oljo ~', Wijo-81att~n, Trecbters.
Cltz. 8ul .
B, KARTHAUS &; 00,
(796)

Christoffel zilveren

KIN'DER-BEKERS,
,. 115 eu 1 .6 .G, C. T. VAN DORP eu 00.

(290)

--~-----------------

Lees; Reken, en Kubiek
Doozen.
0 .. kindeNn gomakkelijk Lelleu eu Cijfero 10 leoreu.

a /4.G. l'. T. VAN DORP en Cit .

(540)

. . '~.--~~ --;-""""""7 . -. ----:--- --.

Bladen uit hel" Dagboek
van
eeu IJldlsch · Gellee.henr.

"0

or

00.

&

BsudoelJArle"

geg ev~D hat off~reD van d~D BlaBf te ro "rkomon, docb

bij olaagde er niet in.

den 28 dezer,

zulloo SOESMAN
op

noemda eo aodere stukkeoi ODder 8o.deren trokkeu de

Joden door de woe.tijn Scbar, tU88c hen do Middellaad,
Behe Zee eo da Golf VAn Soez, In die atreken kwameD, volgeo. Strsbo en Diodoru., yaok oerJerf.lijk
booge · vloedeo Yoor, welke eens een leger vn.n ArtaXerxes ,eruieti~den. ·Dd bittere watertlll .dt'r lerauliet.m
bij l\IBra zijo ut} BiUer~uh'r~u fau. S u~r;; ue phuattt wau
zij I.gerrleo, beet tbaos. Eio Musa. B.ret na den omweg riTer de landeagte van Slle. lrokken .ij D." deo
horg Siua'.

",;

i'lI Tarija I• .overl.den de hoogleeraa. io bet kin.,.
nieke r.gtNilij .... Hijatamt af '80 de.elrder.milie,
WBllrtoe ook da bel'oemde rei.ise" NUllT1 bilhoorde en
.. iel1. n~am o.erging. "P. eoo" gadeelt. Ylla .Z .. .A.llah ••
Iili, Noijtaland. ·
.

Rochefort in Honga:rije.

Hot Franocb.· wacht•• hip, dat te Ci.it.· Vecchia
ligt en in IB.t b•• ft den Pau.te besobermea, io io
de lioatote dagao ' weder op het lapljt gekomoo, TogeoOf or de ontk..... Ding de. officio"lo Fraaocha pere, welk. ororigen. .ehe erkent, dat de .Rowetigboid vao
dit.: • .a.rloi.l!. wel .• eno tot· .moeilijkbeden zou kuodllo
leideo', ataat. de .orklaring .an do Frcnc~, .. . el.k bI.ad
sonde .. di.~ . O~.r~e• . ~& ..r UW'8 ~e"DiDg JIl~eten ... ijo P"
m.t bet, Italiaaoa.b. ge.antochap te Par~o ID verblb,Z.er ..k.i. Een Corlooop eerlYk. wij •• door bet
ding "toot .eo du• • goed kan ingeligt '~D. Dil blad
gehooleTolk g.kozen - eea Cortes, die een ·afkaat·
b.weert, dot do loak der Orlnog"',. berbaald.IY k tuawijs vail politi. ken laet, door lieve. "peeo ondergo~iDg 100 lijn ' ,ao de g.';oole.o, de baIAog.D, do. Oleo·
s.beo den hertog D •• ~ ••• ·.ll den ·ridder. Nigra i. lor
Ichikt punt de Uliaot. t ....e.oo, dan eene goede . 00
lobeD' ~o · de inliobtea de, volk. .0 goeao.in, bet
noodige ".t· .Ie .iea v.llon ' ~, 't Huis d.rLord.·, 00
epr"ke ~.kom.D; . dd d. Italiaan.ebe regeariog do . teIIImenatelleD <In o,n ,ergad.riog oit ooru.t.lokond.
rugro.p,og
bet , ... rtoig . bad, verlan!i:d, on dat ~o
lila.taliedeli, die oamBchtig 'ijo om I..t goode en alle.o
hortog D.onz ••: .iob daar~~e boreld bad ••rkl.or.d ,. ~II.
kNoutig om het kwada ledoen; .. ij ho.bb.n gee!! maonen
de.e ' maatregel doa , aoblJn bad •• a e~De vrqwllhge
ge...... Niemend heaft bij baar .oorlb,••ta.b .3.0 .e.\
IIOJIIHg, . die .• ioli all.en io·. de wetgoviag poual.eren om
daod de. .FraDoobo .r.geering, . In o.eraeo.temming
belaogole . bis.oboppell en Lo.ds - d. ~erote wbl io
h.DIIOI!. p ...oonlijkebelaa·gen · Ie bevord.ren en leerotok· , '~bijlonde.. Desnie~min willeD ' diecelrde biuobopmet d ••• . voorwa.. rdo, oyo· dan .ook uit . ltaliG i.n den
lren te .Terl<oodigon, -die de b... i. der maata.happij omlulaten tijd beriohlen .ernomAn, .'~lIArin· bet 180lmoO.
peoj gutoood door . die.olfde Lord.; lieye. 't ge'"ar
..enrorpeD ea· ~illdig,:," ·in barricade!."
peD ' vaD onderhaod.liageo ov.er d~c.e · laak . wo.dl tegen:
fOOl' huooe . Kerk · Idon . ;uortdurea, dao af.tand ~e
Komenda tot .de . h ••prek.ing '.aa deo .ooroitganl! eo
galpro!:eo;
deozelfden grood lOll do Ot-loogue niot'
doen ... 0 eOa . bUllae, ' pte,rOgatie.eo, bua j o. d i, i·
belcb.,ing .andeo nieuwe\en tijd, I.id.de Koni"g :
n u m. D.~ de 'Rituallstoo mot do ProtealanlllOhe ' reobl.treekB . worden .. terugger(JelleD, moar ee~o .en·
.Il wenlali Spa.je. den. "'g te d08n belrod~n tan ,oorSteat.kerk illderd••d loudon . blij,.ooiDaprit.gen all ' diog. bokolDen . en Ci.it• .vecobill yer~ateD om er oiet
lI1tga.ng I!D .• 0~Uobting, l'0 aiet . bij andere oatien teo
~eeo kindmeteeo 80m~lutiakeD pop.. ..:.. dlt ~oo
lerog Ie keereu,
~r .. blijyoll iDwe_WlD1I<ihap oil · cinderw~.,omd.'
er delooodl IDee door; ' . -H•., dllt er tleObll. e"~i 8e,

~::~b~t~:m:::"h:~::~~~i:::~~ld~:~:aa'::i.ter~jjBg::;

gram w.aa,. i.'.O lij deo P •...Im. 0$ .11l. n laga.n .,e'looht., flD
k..rdlnaal AntoDIIllipertel.sraar ~riob' OO~'lIgell,
d~tde . ~i Vllder deD segeu .over b'II'h.duitgeapr~•
keo.
.
.. . . .
:" . ' .
. ".' -.

GRONEMA~ .
Gene.oshoo, teD joe j ,a car t a.

door J.

1 '7.-

PraktischVolks boek. ;
l\IUSr)UUl

voor Natullr, KUDst eo WetUBobap.
10 diD.
.
/ 1/;.-

(B"iIE. Samarang OMI oerhoogi.g

(997)

a..

Porlg.ltkn,)

G. O. T. VANDORP ·ea . Co, .

'erkoop ,'!!astighedea'

Per'hetFransohe $01Up' 'lMfnmkjilB.
Ontv1ngen WU direct

TEYSSONNE.1U,

OEN A.BA NG.
Op een nader te bepalen dag in be·
gin October
sQ\JenSOESMAN &; 00. op .endutie albie. verkoopen :
de.2 P .......elen i 0 Eigendom' toebehuorende aan
den Hoer

Ths. vonFRANQUEMONT.
fl. ·EenERJi',
, bebonwd meteen Kapitaal Woonbuis met bijgebouwen
gelegen digt bij bet Logement aan den grooten weg.
Bij de verpondwg gelax,erd op f 661.0.- laatsl
verbuurd ,oor I 60.- a' woaoda.

f~oe ,FI'lIIIIIob.. · Aoijn,S1a-oll.,. .Sar/lijJ.\liiei,· ~e IOOrteD
Vruohten op Wat..r en op Bral!4ji. Oappertjes OHj,eo
io Zout, Olivos Farcees, en Sardines SaUij Arrete",

Musoaat Lunel

Extra· fijne Bordeaux 'Wijnen.
SOESMAN & C'o.

(1845)

MOSCH&Co.
K OFFERS,

Frambo7.en ell vallille I.J!!!.
fJhampagne.
FUnen ROnwUn.
Houden D'ijn.
Bieren.
Likeuren, enz. enz. enz.

J.

&;

Co.

;~mV~~t !~~~~NJ
BOD lONG

(19B)

(1883)

Wederom Ontvangen:

&;

B A ZA R.

Uit eene de~ eerste Fabrieken uit
GENEVE

Sabonadiere,
the Coft"ee planter of Ceylon.
wedarom voorbanden bij
G. C. T. UN DORP en Co.

BA Z A R,

hebben wederom per Mail ontvangen:

Praehtige Porseleinen

BLOEMPOTTEN.

van

FRIEDRIOH ADOLPH HAGE te Er fu r t.
alsmede:

Prima kwaliteit

Suikel' oogst 1874:.
In trommels, .teeds voorhanden bij
(1369)
F. H. BOUMA.

Zweedsch- en Koolteer.
Te bekomen bij
SOESMAN

&;

C(I.

Pas Ontvangen:

prije goedkoop.
B. KARTHAUS & Co.

(1843)

Bloem.-Zaden.
SOESMAN & Co.

B.lf.ZAB.
PracbUg. KRISTALLEN Kroonlampeo, met 28- 8 5 Armen, dito kri.tallen Tafel- en Muu.lampen voo. Petro:eum-Haog en Tafellam1'en van StobB. KAR1'HAUS en Co.

(1130)

Bolide

BRANDKA STEN,
van verochilleode dimeosiiin.
Ovale en Ronde TAF ELS met pra.htige
marrBereo Bladeo,

goed loopende Rang

(1880)

NED. IND. STOOm.mMHTSGU1PPIJ,

P •
UN

~

.

w. Cores de .'Vries,

lW O.

DORP en Co .

UILEN-SPIEGEL.
Almanak voor 1874.
&/~.50.-

G••agvoerder VE1,TMAN;
v.rtreltt den 2800 dezer de, morgeus. 8 nur
Soerabaija.
D •. Ag.eot.en,
(1388)
M•. NEILL & 00.

G. C. T. VAN DORP eo 00.

llgemeene Vergaderiog.
van aandeelbouder!!!
IN BET

Kamers Disponibel
'Voor doortrekkende perBOlleD' en fami lieD zoome'de
VOor vBste ·log6B.
Mevrou", ABRAHAM;
1'afIJUftg.

RIBUW 8AIARANG8GH PRUOWfiRVKRR
op
Zaterdag den 8 October 1.874.
In bet lokaal der HANDELS-VEREENIGING albier
de. namiddags ten 2 ure,
tot het verkie.e.. van aeo kommi ....i. ter vervaoging
'an den Heer A. P', L. TOEWATER, wegen. ",rtrek
als ..odanig afgetreden.
Nameo. bat BOBtour,
(1390)
H. C. F. SOHLOSSER.

De Samarangsebe Zee-en Ilfaod-AssnrdolieMaatscbappij.
De Nederl. Indische Zee- eo Braoll·Ass, Haalscbappij.
De2eNederl. Indiscbe Zee- en Brand-Ass laatschappij.
De Nederlaodsche Lloyd.
De Ze8- eo Brand-Ass. Maatschappij Oosterliog.
08 Braod'ss. Maalschappij de Oostboek.
Bluiten steede vertlekeringen tot gewooe conditien
en premieo. Kantoo. boveo het lokaal v.n de Heeren
G. C. T. VAN DORP &; Co.
G. STEI,BNG Direkteur
eo agent.
(1263)

Te Koop wegensVertrek.
Een goed gedresseerd volbloed

Batak

R I J. P I.ARD.
ODd IS jrtrell,

pJijs

Echt Constantia WIJN_
" Portwijn op halve fl.
Valkerbier op % en t;;, fl.
Ges1agt als Pekelworst, Saucijs in
groote Stopfl.

St. NICOLA.AS Gebak.
Sugar Vanille Wafers.
Chocolat-Louit
en van Korff.
(618)

"ur honderd Gilidell.

T. bevragen bij L.RICHARD.
Officier Mag••ijn m.,ator dor Artill ..ie, te Wine .. I.
(1389)
ifwoe HUIZEN
io de
'
Spekatraat.
LUOARDlE,

......5"}\)').I
...

,--

(1187)

Kara.g-modjo.

Te Huur:

.Il
IJIIr F. H. BOUMA,

met cen. October

HErr H.VIS
. iu ue Si,6urgo.traat tboD. bewoond, door
LuitenBLt MEULEMAN.
H. 1. VEL'1:MAN.
Ze8'strand.

(1314)

reoowmanJttert ,it,ll

YOOf

het hoUtlen "in

Hui sve·nd·'·l tien.
(95')

Dad~lijk

188t.t bow.ond door den Hoe. 'JRIEBEL;
IDrorm.tien bij
wed. HEUSE,
(1260)

heden onoe G. nor a I e·-Pr 0 cur a t i ••
HANA MULLEMEISTER & 00.
Pecalongan, 2B Septembe. 1874.
(1381)

Zeellrond.

6f

%4

"':W,,,'}'"

De Heeren

F. H. BOUMA.

u·

Eon gun.tig •• n derl'ier

~~}:!.eDt. ~!!:~~~' .te

(1874)

C. AREIJERS.

H. O. ROBINSON & Co. ",iSW'»*}y Een
ge
i e u ,. s.

AlleB en graB te verkrijgeo eo g 0 e d k 0 0 p, bij
(1880)
J. H. SCHMIDT.

• ft

Pas Uitgepakt

LONDEN

BU

Holloway's Medieijuen
HOLLOW,u'S PILLW EN Zur. - -, Govaarlijko Diarrhea. - De
oOl'U\kou dezor vcnwakkElIUlo' ztukto, zoo 'tJrlohilhllid., un' cie wlju
harer aaD.'iallen zoo verandelijk zijo.de, gUyeD un - TOldofilade redea
flaD he\ bt.langrijk lOo.tal' brer' alagtotrera., Onder HoUoway'. ,behMl"
dcling. a1 is de oorzaak duer ziekte in dni.terDi, gehuld tal de
u;tal.,g evon gtluatig lijD~ ~etzij de, mug. de le~t1' cf !:leiDtl'8 ,iD~.
wandeD de zutel 'aD de ~iekte il. waDt zija.e 'pilleD met 'oordee! ingenomeD, ell ZijD zalf, goed o~ de _zijdoo der oDderbnik ingewreteo. beteugeleD de zwelling des: bloedvatoD OD ",eleD iadere vurkurde werkiDg., waaruit, die O_D", OD~8ta_t~, .Beide mlddeleD. werkell
r~tatreek81 tot he~tel1eD,

_,\il het juute ,eveD~gt tullwen gti'loelig.

,

~ijk~': t~i~~:!:~ri::lt~zi!~~elijke e~ ~IODdo "lIfloheidiIlK ~atuQrDoo.i.. PUl." yon f). 18. 0./6. Polj.. Zalf ... f'1.. f 8
OIl /6.

P'~~~::: :: ~~i~~!~ol:fRN~~1 ~~ leo:"'••d~o~~~~:

~"T ! 8~.8JiE~R~(fT1tUFl~Z~~.D:4N~EE:"'I.· ~?E~:

VAN.DOIIP
(07&)

III

C... B. L.DE LYON ••

SOESlIWIlD 00.

HUIS,

Konijnenst;raat;.

De Reer
heert vao

te. Aanvaal'dell.

, . . - . Het aang~:~:m

_ _ .1. W. PA.LM,

Ontvangen:

De Agenten
M•• NULL & Co.

(1375)

~Ietllode

voor de
G. C. T.

F. H. BOUMA.

Heillk:tnaker.

Zeer fijneTricots Nouvaute.
Zwart. blaauw Laken.
"
"
Satin de laine.
RU5Sisch Linnen Drills en Twillo.
Drap d'eM.
Napolitaine.
Alpaca.
Engelsche .Hemden en :Boorden_
Fils d'ecosse Sokken,
Plaids.
(1331)
Begen-Jasseu en Pijpen.
Verschillende soorten Roeden.
ZijdeD,Petten.
Alles tegenzeer biUijk.e PrUzen.

I

K L 0 K K BN.

(460)

per Ned. schip "Elisabeth"

J. H. SeH M:ID T.

HlWORR.
BUlWTElW.

Pas Ontvangen:
_._---------

G....gv.erder D. BU l,I B,
.ertrakt den 27ende ••r des 'morge';', 8. nurnaar
::~~~~, ;~~,::g;D~~~~~p';:.lok-Betong, . Benko.leD,

DORP en Co.

ave. 1872 en 1873.
G. C. T. VAN DORP & Co.

(753)

(1379)

VoUl

"W"aterproeC-

1. kwaliteit witte Gutta Per.ha REGENJASSEN.
id.
zwarte.
•
met oijden kragen, en aao den biDneokaot STOFJAS.
(1876)
,
G. C. T. UN DORP &; Co.

GROENT.EN-ZADEN,

(1368)

G. O. T.

Baron' Bentinck.

Kinder-eouranten.

Co.

PERRY & 00. Londen.
HegenInontels,

S 0 E S:M AN .& Co.

(1254)

(1885)

1 J Z E R L A K.

Voor de WestmoDSOD.

----~-

Bestollingen 01' aile .oorten van DJATTIE-HOUT.
WERKEN worden nongenomen door den Admini·
.trateur
G. M. GRIBLING.
Adrea per .poor Hall. O.dang....
(970)

-

in 100.toO.
G. C. T. VAN DORP & Co .

(1884)

Gouden Heereu- an Dames HOROLOGIEN.
Zil veren
do.
do.
Gegnarandeerd.
(797)
B. KARTHAUS en Co.

(G ED AN G .A. N.)

DORP en Co.

Eenige net ingebonden compleete nieuwe

Sama,ang.

Bout- Aankap

VAl'!

MUT80RIPPIJ.

B4;Z

-

Vergulde ITANDAARDS voor
zweedeche Lucifers Doosjes.

SOESMAN

Samarang Heerens",.t. ' (284) P. ZWA(lJBB.

Palaa..Jaoatea,

G. O. T.

d~ Sp~or,

BU waging "II.
oDderwiobtua... • 'J ,- .. ' . . '
Hetuitvoere
... '.~,n.. Komm.I'.I.ien.Q,'l\beb., . i",. en ul~
klareD van goederen l;ege.. eleohl.2".%.
1a~;:::d=:~e.t oleh.beleerdeHjk tOO~ b.e.t h~bdeo

RIiD.IND. STOOIVA!RT

Porternonnaie"s,

Versch Indigo Zaad,

'..,

Europe

W ..nan op de balloD· de verlchillende . u.eo oijn
MlIg_geven .. (Bngellflb F.brikaat.)
(1882)
G.O. T. VAN DORP en 00.

(1886)

verkriigbaar bid

Ia

vaD P"rtnatBI door den Heer COLENBBANDEB
aldaar met de m.e.to oorg ve..ameld en per mail aan
ODS ge,ondeD thauB oDtV8ogoo en l'er kat tie to bebij
SOESMAN en Co.
(958)
komen

Binnen en Buiten

Me. NEILL

iii.

•

met-en ·'onder we k k e r,
allen inetui,loodat Ie teven. all Reil'peodlllel kun.
nen dienen.
(18'18)
G. O.T.UN DORP. en 00.

(18400)

(1104)

.FJ.LTEBDfJEH.
(1357)

KLOKJES,

DDllllstokkea.

BEN EVENS:

Eerste en Tweede soort

VAN RUIJVEN.

(1370)

Ronde enVierkante staande

Vierka.nte. uitslaande

Vuil-Linnen Zakken.

,., .•, ....
:i:n::

DeDli ·Chronometre.D..~~~:ltu=

NachtK.lokjes.

Eugelsche M A I L- en RE I S-

Verlichting van den Toin.

om IJS hobbende kunnen voldoen, geet\ than. d. verlekering dat hij a. e. ZONDAG bij gunetig weder
ruimechoota zal voorzien zijo van:

~

...

en

Ontvingen

..- De ~:~~~~~f=;~i:~~.:P !tf: ::::~a:::

· ~!~ifS·I·'iii'~:.,mml~
bijbeboolllndll KOPPBS'OOf d6 ja. . lliO.-·
(lS77)
. . . ·'G.O. '1'. Td :JiM)Bp& 011.

VOOB~8:

b. Een ,groot E R F.

bebouwd met sen Kapita.1 Woonbuis met bijgebouwen, groote Klapper aanplant, gel.gon aall den groolen
weg, ,Isk bij Paal no. 14. Bij de .er1'onding getaxeerd
1.9600.- en tban •• erhuurd aan bet Gouve,nement ,oor I 80.";"· a' maands.
Nadere inlichtingen to bekomen bij
(1852)
SOSSMAN &; Co.

1·

ft

en GLASGOW.

bebben thans terafacbeep ,gereed eene comp16te
D Sis. STOOM-SUIKERRIETMOLEN .met
Cylioders van.sO X 60 en bllitoogewooouterkezBmen.
ge8t~lde o.erbrenging beweging,UorizontaleSTOOM.
MAClIINE hooge drukkillg met REVERSING en EXPANSION GEAR,LUOHTI'OMP en CONDE NSOR,
bene,ens STOOM-QTEL1ao GALLOWAY.
'De Macbinedeeverkiezende ook verkrijgbaar lond.r
lucbtpompeo Condenaor.
Voor nadereinformati@nomtrellt prijs ene.· gelieve
meo .oi~b te vervoegen tot de ondergeteekenden.
THOMAS SLAlTER,
./g,.I. _oor J".a;
(1807)
of
Mo. NEILL & 00. ilJlJfIIIJrllllg.

ABELS Sr,
U Graveert op .Steen enop 0
Metalen;
(8711)

in de B lin d e Sp
(712)
.

0

H U1 S :
k. t r.s n.1.
HOEZOO.

Getrouwd:

K

0

G. E. L.HIJMANS,
en
A;M. GORIS.
e doe s, 18 September 1874;

(1871)

-

Eenig••••lf/f17I••"e

~en.i.g••e.

oorepOedig be. allen van ~.n meis.~e:,
A. A. J. nOLSIUS,

V

SillhlDg, 16 Augn.luB 1814.

F-'lAPPIERi

(1378)

-

B.

e.,.denmorgen .ten. 6. ureov. er.leed.,ill den.·., pu.,der'
dom ,an 66. jare den WeIEJe: e H,.r
STEPHAN !RATOON.
Namena .. defamilie
P. N. MARTHERUS.
Samarang,240 S~.r1874. .' .' ... ,... (1887)

V,!1'lIntwoord81ijkRed.otonr.M:.: R. VOB~~N.
• htlp~kutj '~G.Q. T. TAN .DOiIP II Q..iIWn""

