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· Vrijbeidvatl drukpers in Indie.
IV.
(·S lot,)

Waf is .tbans het ' knra.kter \'3n on, onnnll.ienlijk
reglement? Het is' 1. 0 0 preventitl!' m ogeiijk en bij
de veelheid .van llrlikel'~li nog onl' ollCllig dnaren·
bo\'en , '.Wat . die onvulleuighei,l IJet I'Brt., daal'l'3" gar
de l.eer · va.n B oiiyell rec,h een I' ool'h eeld. " Do Oh i ,

n~zell, Y.ei hij, (*) . kCll lle n . ,I" n itl' in,lin g del' hook·
drukkUllSt I'cel langeI' . ,.Ian wij :ffiuropcanen, D ic
knnst worllt bij hen "P eo I: leer eCllvondigc wijze
uitgeoefend, en hUllne hocken 1.ijn veei goedkoopel'
dan de 0111.0 . Do ehillcscl:e gp,~"hl'ifte !l, voor:.1 o p
Java g~drllkl" kUDlle'; zeer gevaarlijk .ijll. Wat doet
nu bet reglemcnt ~ Het reglemellt 7.cgl ccnvoudig
in art, 1: "Iede .. i, brvocgd h ~t berocp ra il " mllef,
uilgever .van drllkw cl'ken of' handelaar in urukwcr·
ken' uit te oefclle" , mits daarvan cene lllaallll .le \' oren
eehriftelijke aan g ifte doende 3~U het plaatidijk be,
stUlir van zijnc woonpl aats, en i)inll en i.li" lllijol een
uorgtogt .tellende lell genocge \ 't\ll he! I,e,llltu'."
Alzoo . eene bepa li n:; om lren t h d bel' o"ji ",Ot "(uNa ,
Maar de chinees od'enl het · ",,(wi' L" tIl d f uHer nie t
uit; hij' b edt aileen eell toe,lel i:1 "ijn hni, om te
kunnen .drukkcn _ en ,lat lIlag' hij!"

dit .elf magtig .te worden,
Wc wuden eehter niel durven ueweren (Iat elke
preventieve bepaling ovcrbodig is , I<~r is naar ons
" inzien in elk . geval cen
preventievcLepaling
nOIJ<!ig. Zoonls in nn e beschaafde'lande" ge.chiedt,
beh oott elk "geurukt ge"chrifl voonieu te zijll van
den 1Iaam en de woonpln'lt.s des · drukkers en de.
uitgel'el';; , Dit g ebod i. ollmisLaar wi! mell bij
ol' el't retliug 0 1' van COil tijd lang- Ili et te vergeefs
zoek en 11,:11' den delinquent
I~ dit ole cenige. prevent,icv.c bepating J ie in een
llrIlkper~-regleml!llt behoort, hoe moet dan de vcr·
antwoordclijkheill g CI'cgeld worden'!
,
Regel moet nn(.unrlijk zijn dnt de scbrijver aan·
spmkelijk is 1'0 01' hetgecn hij zelfgeschrevellbeeft.
Verde .. .dnt hij in 7.ake . van beleediging, "mano,
hooll Oil laste r aansprakel ijk is voo.. hetgeen hij
VIII1 een ander g e!.eokelld (If ongeteekeiJd opgeno·
men of ol'crgenomen heeft. Is lJet sluk g eteokcnd,
dan dient h\i in bet lnat8le g eval :118 medepligtigc,
ie hot, ongcteek end ale boofdsehul ,lellaar te worden
bf;5ChollWd. Zij1l ,Ie sebri]"e .·" Iliet ;lun .I, wij?cll of
degellen die het g e\n crimineerdc ~luk hebben 0 1"
of overge!lomcll, dan io de d1'llkke.' aan5pmkelijk
ell is de?e nie t, te vinden, dan, de ui:gev o.·, I" ook
(;cze laatste ollbek encl dan ,Ie ver spreider.

straf te bedreigen. In dergelijke gevallen moel
het, zooals we reeds meermalen opmerkten, op
den zak gevonJen . worden. Itlm' keer mag men
dan .e ens een I 5000 verspelen , een t.weeden · keer
waagt men er ~i~h iliet ligt aan;" en maakt de
.: d~1inqu ent het al te erg, dan kanhel regeringsre·
glement, 1.00al. meermalen mel sucens ia "ebeurti,
hem nltij rl nog naar hel "tran,1 verwij'l elL '?We lVil ·
den, bij cen vergrijp tegen liel konir.klijk hni. en
den gOllvernenr genel'aai, die boele geste'i<l hel.,ben
• vall J 2000 - { lOOOO. Del'gelijke bocte llloet dau
weI in omgekeerde r eden wer.kell 0 1' e ('·11 /~" ,Wet.'
da t het publiek Le!ang m ee]' in dcn weg staat dan
be l'orderlijk is.
,
Bij Inlander. dient men , eellanderen weg in te
slaan. Bij hen tiient !'egeJ te 7.iju ge vangenisstraf,
of in cen ernstig gevlli zal vert.annillg het best e
middel tot heleugeling zij n ,
Behalve op de te koop of ten toon gcslelde, vel'·
koeLt of verspl'eith, drukwerken - over d ~ l)ogcdr1lk.
te geschriften wordl elders gebanueld - dienen de
iJol'cngenoelnde bepaliogen, ook toepasselijk te 7.ijn
op andere stukk011, hetzij dit afbeeldingen of :llIdere
Imrak lerteekenen zijn die verspreid worde n, en de ·
. clrde . tralbare hande;ing.;n inbouden al~ lVaarvan
de bovcnstaand e bcpalingen spreken.
Ziednar wnt we in hooftl 7.aak als nieuwe wetgeving
op ,Ie drnkper. in lndie galll'lle zngen tot .tand gebragt' Geen preveutief, maar een repreB, ief.telsel
tal ook voor Incii! het doelmatigst zijn. M e:! moel
da.arom· Ili~t meenen dllt, de vrijheid van drukper.
d,m nagenoeg dezelfd e i; als in anaere landeD; IVall t
hit!r .bangt alle. af Vi\n de ui(.voering, Die uit·
vOering 011 behoort in Ind\e st,renglr le zijn dan
eld ers; en het is dnnrom dnt we up de vraag: past
\'oor Iudie een voUedige vrijheid vao drLlkpers "
antlVoorden: neen , die voliedige vrijheid past 'f oor
rndic niet. De solidariteit di e in andere landen be·
Btaal, . ia bier onder de iogezetenen ni et te vinden,
en kan elders ee n onbeteugeld . ehrijl'cn met. stil ·
mijgen worden "voorbijgegaan, hier dient d~ atraf
op de dand te volgen. Bier is het gevaor v;m d~ pen
veel grooteI'. We heuben er vroeger r<le,h een voorbeeld
van g ag e,.n hoe aau. tekelijk een onbetllYongen pell
op anlleren, <lie ook gllarne voor " de wa:.,:,eid" of·
feren , werkt. Wij hebuen de gesehied enia vall "Zijn
Hoogheid is eeft aap" hier ni et . tot argument
noodig; manr het feit bestanl in elk geval dat er
maleiscl1e courant.en in den lndi schen Archipel ver.cbijnen Jie ni ee voor de .Europeanen beilte md zijn

Door dergelijke hooftluepaling wee t ieder ivat
1\1aar het grootsle hezwaar ligt in hut prel'enti eVI! slelee!. Volgens artikel I i' ieder bel'oc~d bet
bem ,te wachten staat. De drukker, de uitgever
h;~ roep van drukk er, llit.gevcr van cl ru k ... el'kcn .of en de l'edac.tcllra eveneem, \' 001'01 de eersteo ,
'ilandelaar in drukwcrk en ud Ie oefe Mn, mils dd'll'op wie flaM on8 itlzi ell in bet 1I0g vigerende regie,
van tell ",aand t. l'UJCII 8chr;ftelUke aallqif1e dqend.;
IDont te g roo!.e aan~prnkelijkbcid rust. Inte·rnnt.ionale
aan bet I'lnat.elijk hestuur \'an zijne wounp\"als en
bcpalillgen die nen dan te \'oorzien voor het. gel'al
binnen dien lijd e"n boryloj,t ..telll:llde In , 1e/wp,ge va;/
dat de Bchl'ijve ,' of rel}aeUmr delinquenl lIiet tot
be"tuII' . . Die bOI'~ t(Jg;t is· " au / 200 tot, f 5000,
het Ned, Ind. r cgtsgebied hehnort-, (If zich uit de
en . de gouverneur.generaal kiln Jien borg-togt van
I'oelen heeft gemaakt.
J 200' to t f 5000 verlOindcrcn of VCrlllcel'dercn, n ot
JI.I edepligligheid · van drukker, nit,g ever en ver·
geval l.eeft zidi meer dan ee!lS I·oorged.an dal
spre i,lel' dient .'lli eell Le worden aIlllgonomeu - het
groote handelanrs mindor borgtogt lleh oefd en te stcl·
tegendeel ,' geheele ollschuld, kiln altijd belVezen WOI"
len I~an kleine h:mde!aari;, tlikll'ij ls omdal de ' han,jen - bi} nanaporing t,)t vcrzet of ongehoorzaam·
Jelingen van cell resident in ce n 1I:;lIdel' gnostig
hei.d togen 1V0Ltelijke hcpalingeu of hll wet.teJijk
dagiieht waren gestp,ld . VenIer kan arlll een "hepa"ld
ge.zllg, In derg,)lijke gev,lllen moet toch veronilersteld
worJen dat drnkker, uitge \'cr en v('rs preider van
peraoon" verbodell worden ,.de uitoo felling van cen ill
art, 1 · verineld beroer " en kan bet (,e~(n""', \Vaarin
>.l en illhond I'an h el stuk kennia dl·agen. Wal voor.ls
dat ueroep worut ui tgeoofend ge,lolell 7<'Ol'de'l . Dit
de lIlisdrijven !Jell'eft, 7.00 dienen gestral'!. te worden, 1'00reer.l:
laal.6te kan eveneeoa gesehioden wanne~r tie plaat8
waai' het beroep ' word!. llitgcoefend daarloe o1lgeschil.'t
Beleediging,
fichijnl; een maatrcgel die . van hetzelfde principe
Smsad.
sebijntnit .te gaan als die teg en he l bOllwen van
H oon ,
LaaleI'.
petroleornpakhuizen in bewoonde buurteu. -Vorder
l.. • .;;.;:;.~. '; ""'..h' Coc, u :~;" ~"~ \J J.' ~ ~ U U i lb..l..< l' ~l t:" Ll.l'ioL: i.l lii~ u r:u
~ ~ v . ~ Jq, ~~~I J. Jolt C0i', " l;::\..- " i: ! :~ ;'-'i' ~,';':''; i:O j- L:Ll -; ~5 :
!!~t '::'2~':::~ ~ :;': ::': :.!:'i/ . -.-; v i:~~ i i i ~H: ~' l·cg·i~ HH~ Ul geong~kumtelde wnarbeidslaal ligt to t de hunne
de uitgifte aanhet I.oofcl van bet plaatselijk he.tullr
mist - de andere weUen spreken slechts Vlln Ollg"
somlDige
konden maken , En mogen ·be t al
zij afgegeven, tegell ecn kosleloos hewija van (,ntrl",kte slllkl,en - en de wet kan bier niel. volledig
Europeanen ·zijn die in MaleiBche Conran ten .chrij.
vangsl. En volgens artikel 20 is lot het aanplak ·
genoeg zijn : en hoe lIleer termell' hoe meer kana
ven, wie waarborgl ons Jat Inlander. niet .elf de
.. kell Van gedrllkle, ,oi Qngedrllkte geschrifleil , plalen
om eeb vervolgd fdt er onder te hl·engen.
pen opneme .. en bet slechte voorbeeld van ande·
ent.eekeningen aileen uel'oegJ bij die daartoe door
H el spreekt van zelf dat bier onderselleid rnoet
ren oRvolgen, Bet toezigt dienl bier dus strenger
bAt ' board van bet pl"alselijk beatuur ia a~lIgesteld
gernaakt worden wie de aangevallene 'partij is, en de
l a zijll. \Val Indie uit de n aard del' zaak behoeft,
of eene bijzondere , "ergunning heeft ' verl,regell."
slraffen . dienen te versehillen naarinate de slagt.
is een autokratiscb besluDI'; een autokratiseh be·
Men ziet dat de prevelltieve uepalingen . I.e!.
ofrers de Ip.den ~an het koninklijk buiB, de geat.l·
sluur is overal onmipbaar
waar Je, overgroote ,
scberp.t gekant zijn tegen drnl<kers en uitgevers,
de magten, of lJ,ij7.ondere personen zijn , Natuudijk
rneerderheid n:et tot ze1t~regeren in staat is, Wie
bepalingen eebter ,wllaronJer redacteur~ even zeer
dllt voor de lwe~ eerste kategorien het openbaar
, u~zer bet andere . wenscbt, verliesl het Btaodpant uil
lruonen hjden . . We bebben9l eeht~ te verwijr.ell nani'
Miniaterie ijverig optreedt.
bet oog dat· de Europeaan in Indie inneeml. Velen
de artikelen die den O. G. regl gevell nan een bepanld
Verder beboorl geBtnift te , worden: hij die tot
eiacbenin een kolonie .dezelfJe reg ten als ' ze in
persOln de uiloafeningvso een in art, Ivermeld
verzet aallspoorl legen degeotelde maglen; hij die
hun uescbaafd moederland genolen , Niets i. zonbero~p uit fa oefenen, of het gabonw waar het be- , ,,!,lJt ongeboOfz8llmbeid" aanBpoort jegens de welte·
uerli~ger dan dit, lenzij moederland en kolonien
roep . wordt uitgeoefend door bet pJa.atselijkbeBl\1ur
lijke. pepalingen, .of haaT den ver.ehuldigden eertwee zaken zijn nn een zelrde . so'o rt .. M.eo vergeet
k
re doen sluiten, Daze .' bepaling i• ., ziJ6 despotiek
bied Qntzegt, Eindelb hij ' die de waardigheid of
dat we bier legeoo,er verschillende volksstamrnen
dat een. ' vergelijkingmel tIe lijden" vnu. A.lya', door
het gezag van den konlngof de regko van het
staan, wier neigingen en begeerten gebeel · mel de
,', den heer vllIl Hoevell in 1857 gemaalit,geen~zinB 'koninklijke stamhuis .zal ,hebben llaogerand . Eo over
onze "verschillen, en dllt, daardoor ' die . solidariteit
ove~eveti is; Numoet niemnnd ,ieggen dill deze ' het. gel;eel aile door depers' began~nliBdrijven, die
onder d,e verscbillende bewoners van . N. 1. , gemisl
bepaling niat zal \Vord~u uUgevoerd,wllllt dan heuin and~re welten en .verordeningeh .slrafbaar. zijil
wordl, die elders de , zekerheid enllet beboup. V~!l
hen we .regt daarop te antwoorden daleen welbe·
gesteld ,
. ,
,
den staat .uitmaakt. Voegt diulr dan ' eelldemokra·
et~ , om . ui1gevoerd hI word~L" . •E~ai er " ~1l8
Hoe ,moe ten de straffen. onderscheideri , worden?
tiach, ' hie.·. ,PlISt een .,a~tokratiseb bestuur.
,
'. e~n pr'!O'lreur~~eneraal geweest die. ~n~ijue . on. ', [nuoet~n en gevangeniestraffeo. NaaronB inzien
In dien geest' moetook , een . \Vetge~i!lg op de
,",':, ,.J !!t
,.
vermaning beeft. toegezol).den: . beert men het begbsel ,
Jl'ulipers in'. In,dle wor4enuitgevoerd: volledige vrij'
1;biiadt !)at, ~woard wa,t iu de Bch¢de," b.et . zwilard
misdrijf bet , karaktel' 'unopruijiug · drilagt geva~.
,.:..~ ,.' & , er ~:, kanelkoogenblikgetrokkeR ,ivorde~. . genisstraf, wOllr.dit eeh~r nietbet geval i~ 'een beid van di'ultpers kan in den zin'waarill wij haar
verklaardeti, . hier . onm'jgelijkloegestaao worden.
:' , !lfe~I!:lI,ll ~ere preventieve bepaJingenvoo'ruij , boete vllst te stellen. Bij rilisdrijven waarop gevangeniB'
, Devrijbeid om eell oordeel uil te : spNlten is. '
: ::~ lIJtud$l:aud~nogkunnen wijzen ap art. IS, waf . is ' geeteld, moet het O. M. onder : n:adere bedaal'door volatrekt niet 'aau banden gelegd , Er zijn
dwkk.8rfl~ uUgever verpligt, voor de ait. kraebtiging ,van het regterlijk collegie, prev~ntieve
velen diehet t~Bdeel ";i1letigeJooven; maar wie.
, 'dll'!!" hem ooilerteekeJId exemplaar te zenden , gevangenisstraf knnnen bevelen,'
,
het? 1'1i~t anders dan die . zion gemakkelijker
~ hetplaalil!ilijk bes\.Uur, eev antler ; Zoogtillen heleediging, smBad, hoon, en i8ater ' met ' zijn
,
, lisa oftlciervan .jD8l.iti.6, 'e'Q;een del" " ~8tell . ~igd · mo&ten ' worden; waar, 800a18 . ,'we uitdrukken inkreiikelidedAn inpaasende taal. Die
teal wordt beter vei'litailD . en .v indt 'Caar die mate
, de algemeeno a8etetai'le, Zelfe' ' . t : o~rev~n, van venet, ongehDol'ZlUilDbeid . of
bij
zek.e r gedeeltevan betpnllliek, dat van
,.,',' ',
,:
. o~rbujdighl!ld oprake . is, zal gevangeoisstraf h~t
" "
.
: '
~~rg Ji1Qast ' . ~ . ~~tgeV6"" DIet • ~t .ziJ'.l. Beth! daarGm .,' IllI\Q'O~ . ~nzien vermoeijende werkzaamhed,e n .. t' buis .. gekomenzich
gaaniein ~beldwoO~Dvermeit, meeren
~:I.~~~~;~( Staat \liIbQQ1't niet 1D Jwt bezi t
verked; cim._1s at'L 23 Villi hat I:egl00l8llt
de '!il'lllrper:a .. ,d qet, . tegen .· 4 gene . diij '
verie· · ~ ~twerktterug opden. ac~rijver, ~uhet
ge!lv~ doe ' ~~ inN$.tJ,.Iodiii " ~ .~~p . hij, .V8>I;I verdachte .Ride .wQldt .o nleJQd, , ~ . '" tpliaaterd . ·beeSL~ ge~ , MaW; .1iIrho.W/,. ~l ·IW 4e. w~ . eo
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iliet anders dan de "waarheld"koml verkoridigen,
Men ziet, hat gevaar werkt dan van tweekant!lil .
Wie zal belellen dat de open bare orde ' bet 0\lg op
dr.t gevaar gevestigJ boudt? Men klagedaarorn ,niet
dllt m~ /l hier ni el schrijven kan wat joen
Men
mag bier alles b~oord eel en : aile hrtn deliilgen, js ai,
Ie persouoll, Ze!f" <lit Lil;tllur dal gevaar .hep .aBO
TlaaUl te krijgen van iegen de p~ra gekant ' le zijo ,
is geeD vijand vall een vrije, ondobbelzi nnige peTS,
Mnar lI'al hier vooral niet geduld mag worden; iB
a at door een belcedigend e, ~inadende , bonenJeof
laster ende taal het g ezag wordt. aangevi>Ueo ' 'e n
da:lrdoor, onder het, bandgeklap van een verblinde
lllenigle, iu minachling worM georagt..
N , V,

wil.

ATJBB,
tie' F,rrigtingen j .., Zeemagt:

Fernoi!! ' lin

~ . .MB. stoowllchip SchQuwen vt!rbak, DIl op · FotkJe ·
Br• • don .t.eukol~n·voorraad t. h.bb.n 88ogeVIIld,

dell 13,len Auguotue . 11.aar do Noordkuot m.t 16 in
vrijhoi.t g •• talde krijgijg.van~en.n,

0.0 v"lg"oden dag k.orde Zr, M.. stoomachip
/Fa/ergells op ' Atjeh.'. reed. t.rug, komende van de
waar die .toomer . en vijftat dag.n gekruist

:::~~tku.t,

lie atoomer Ardj oeno •• rt.ok den 15den laDg8 d.
Oo. tku.t 11.ar· Pinang, .an woar Z. ·Ma . • loom.cbip
So,"abaija dien •• lfd • • BYond lerugkwam met deo on·

d.rinspekteur .an do b. bak.ning, de kuatverlicbtiog
en h.t loodowezeo, .en geoe.ebeer voor bet etablis8o,
went op Poeloe·Brfll, eel) ingooieur belast mpt de
leidiog 'fan den houw fan " d~n ,uurtoren aldaar eo

een 40ta: cbioesch. werkli.deo · eu koeli'a Ban boord ,
D. Gouvernemeoto-atoomer· H erlog Bernard, 8toomd..
deu 17den naar Dtli, .oilo door Z , Me: stoomecbip
1"iee·Ad",;raal Ii.oopmnnbij L.pon!! prijo gemaakt.
pr~auw op al.eptou·,{ bebbende,
'
Z. 1\I8. etoomschip Aart· tum Ne.t vt!rtrok deD 19deo

tel' bekruiaing 'an d. WeBtauet,
Di eD dag. kwam ter reede de ett)omel' Stmirqe, ko·

meuJe var. Beli; door' dieo bodem werd bet berigt
van 116fJ station,·kommaodalJt .t e r ()~tkU8t ' aangebragt,
d.t don llden AuguBtua te Kerfi de NederlaDdaehe
flag wae gebeechoo.

Van tlen 8batiollB,komm.ndaut t·.r Noordkuot werd
t.".no berigt oolfangen, dat Z. Ms . . • toom.cbip Cila·
tiel "alt A.n/werp. n den 6den Augullu., oa bet bijscb ....
del' N.derlsDd,cb. vlag te Pa.a"!1all, 'uur Pina"!1,er.
trokken, d.n lOJen d. B , I'. weder in zijn statioo was
teruggekeerd.
Z, M •. stoomechip B • • da fertrok den 20ateo ~u·
gu.tu~ Daar d. W.stauet tot bet overbreDgen ' vu;
een bri.f ,an d.n lIIilitairon ell Ci,ielen' 'Bt.,elhebbor
Daar A.nalaboe, ell m.t opdragt 001 dBarna gedureDde
eon' ocbttal dagon tUBscb.n Riga. .0 Aljen ,boofd hI
kruiaen .
D. Semiroe
uaar ,Pin3nfJ.

.erlrok

di.n dag ' via Gig/teN .n Edi

Het stoomecbip Go •• ern •• r- .O..erlUll JJii..,. .kwam
do" 21st.n ter ' r.ed. vao , Atj_/t ten IIDke., eo
,orsloomd., na de op dieo bod.m iog.Bcb.epta :troepen en goederen g.lost te bebb.D, noar Poeloe-Bras,
om .Idaar d. voor den torenbouw be.lemd. materialan
t. out,cbopen, D.n volgendeo ,nag, oa alloop. dier
werkzaambeden, ke.rd. dat stoomBchip ter reede t.rug~
t.rwij l bet stoom.chip Mecca afgedaukt .ijode, de rei.
naar , Sillflapore' IttlDvaardds.

.

.

D. ' g •• oDdh.idBlo •• tand Ban boo:'d J.r ecbepen Will!
, oldoelld •.
Enaele buijen uitgezonderd, w.. bet woder gunotig,
1""oolg oan tie Verrigtin.qe. der

La·n dmagt, .'

V • .,olg van, 23

augu.t.... Eon vao , Soeri(u' uitg. zonJon patruUllio belll.rkt.., ,Iat d. ,ijalld bet .wdelijk godeelte dier . kampoog op~nk.p.t., ,etmoedelljk
OIU Ie ,"orkomen dat wij b.d.kt zijo. Werkoaalllheden
in bet bitallen. kood." gadeB.l ulI,
' Een di6.~ werkerB Dettrgeachott'lD zijode, 'kor.eu, de

o,erigen bet ba.eopad .
" '
D.s nawiddag' werd.n uit Iiilal <en paar, lill"sobo i
te~

op

onz~

.8t~rkte ttl

Soerian · gd oat.;

~at.: e~D

paar

granaatdChoten werd, daa ...... n ,cen" ' .inde gemaakt. '
D •• ij.nd , beeft .ao Bilal lIa.• ' IA"Iajtlf1Jie, langa :
den ';'~ker. rivier06Y8r, ·ed~e ' BaDeoogeacha~~lde li~e
,an .• ~r8t€fkingep""Dgetegd. eu a.baen bet·.voorneme~ '.
te .bitbben am binneD .So,rian ... n: .den " egteroevereen :
pa.r b.uteoga vooruit. te ~cbui'.""
In 'bet gebied van TOlikOli Nanla .was .men ook' wed.';'
bscig :met b.t opwerp.oeen..... vero,t erkiog . s'l ..el OIIID
de uit..... te pilot d.r : OeVi1llV, gel_geo tegOOOY9l' : de .,
batterij ' ta PoldagaAan ,
"
.'Van ~10ll uitge&Ol>tl¥ ·. pa.ro~iUe. 'oodeD bet
omgelegeo torroin Joorden , ' ijand y.,laten; de Gomitl '
ging 'oort met bet oprui!".n vau' ,'\i> . ' aldaa. gelegen
vij"ndelijr.e beotengl,
:' '
oDn 6D daD": ""boleo ge!Olt op
on~it8~kr;:k

t:::.:

Dewerkera buiteo .,0<&8 .terkt.. 1ej(~ ,'"efIIeo'
door den .ijaod nit 'Ij..Mj ......... "o-helleil dau ge-

wOOlllijk , .

.

.

....

.

~ mOl'ge!l8 om 7unr w... de be.oIlr:W.g ...~ ·~
g& omliggend" kamiWoge, W .rkle _",~ ,
1!Wl. veNenigd tip de Y1ak&e$llid..... van PoeOt;
:!..:::~eli uawu.ijg"gekl~ 811 van .gew&1'tID

sa...·.Ut'"w..;; ~
. .~ · as...

Zij IICbee., tan
ai& .cI& . . gebeallClf! · ........ up
epende ' ..... .van

'0Da8..

~

. -

gll"{Jad .

!lid'.

lluidentehehbe,n~6iw&oht.~! ~~'~'1 STOO~OJlVUiHedell, ~!Glld '~miel.:t

n.;.r het
keerdelij hld'waa:rtl • .

"

.-

'. .

..

Bi:!iD~t:::on~:~!~::::l~l:=ktD:;:dt w:~:~p:~~ •
dig besohoteo, .doch .d reefweldra den vijaod binoon
mjne aterkten torng. .•
,"
In da kwala Tjrmgl«Jel, oiet ver .an de .in aanbonw
ujDde atorkto 'an 7b.l«Je Nairta, r&akte eone prBBUW
YlID Totko. Nja :HlJ1MoA ·.VAst,
.'
Devijand opend.. het !illa- en geweervuur' daarop,
dooh werd daarin verhiDderd door 008 . ·granaahunr.
Ret volk. • iIn Mar"",a beproefde iotu88ch"n, onder b~
ooherming van een peloton iDfanterie, om de praauw
vlot to kriJgon, dooh· de lago w~terat3od liet dit .o iet
toe_ Nadat tot .twee .malen toe op verBcbiliende uren

. :r:f0~fl:~ijg~~~i~::ndewa~:m::;;:::dd~~ ~~t::~: '
Middelen de dionaten der Marine sanbieden, mit. onder
bsachor:ning vao bet vnur onser batterij te Oedj.ng.PalDnggaAan en onder 'bedekking van iofsDterie, hetgeen
plaata vpud. Zr. Ma. stoolDs"hip Pic8-Admiraal Koopman
atoomdo daarop tot tegeno.er d. vijanJelijke versterkingao eo .opende oijo ,uur daarop, terwijl de onrlog.,
matrooell onder bescberming . oozer granaatschotellen
infaDterio aalvo'8 de praDUW' ,lot maakten en aan den
eigeoaar terug bezorgden. Aan onze zijde werden geeneyerliezen .geleden; de vij.nd daareotegen had 12
dOOd.eDldl>n gdewondeo, to.wijl b01endien vier buizen
ferole 'wer en.
Op de etorktan te Pakan-Alje1> en beoosten .KottaRadjo .word 40sen dag minder dan aode ... gascboten.
Volgeos ingekomen berigten zou de vijand den Hden
dozer bij het ge,echt aan don grafbeuvel beoo.ten
e~':.:~ja, bebal,e de gewoDdon, 30 doodao OOkomen
24 Augustus. DeB 1D0rgene om 10 uur bad binnen
Kotta.l/adja op . plegtiga wijo. de be8edigiDg eu beze·
geting plaata dor varklaring van de "rkenning der Noderland.cbe eouver.iDiteit, afgolegd door den jeugdigeo
Yoret van PaUej, Toekoe Mtlchmoed.

ro~n i~o~e vk::;~~! ::'~:,n1~e d:~;

:ee:ilge

vij;':~:~!

Icboten v.rdrevon werd.

8Ie?:t~u:eun~: ~au.. :!~e~oc°[.,~n opn:c~~~ l~~:te~lijkeVij:~~

de .,BitIta_,· g~:ae~

oaar Singapore eneat~ ' be'4!8 tn,QlIiUesBD, lVsderom '
16i aapirallten-badjiee .medenomen. .
.
-. - - ,
.
,
..
BALD,U:llG~EDl: Bo.,' Europeaan, genaamd ~...... ~n
woonaobt~g an de kampong Kal. GIW., b~8tgllteren,
met . een ,fieach ~el1ever ondBr den arm, een bB~oek aall
zekeren Javaan In . eeoe kampong . Ban den ,weg nair
bet apoorweg-alalion ..Ihier. N a zicb liedronken Ie bebben, meende bij oij •• gll8thoor geen groot.er gen.oegen
tekuiloen doeu dan een en ander .an diens.huisraad
'
.
'.
.
. . . .
alln s.t~kken, te 8Iaan .. Gelukk.g IS door de ~ol~olo,~~.
het . fett proces-verbaol' opgemaakt, zoodat w'J n.,et tWIJ'

felen . of du man, die wogens dergelijke baldadlgheden
al mee.~ word •• ngeklaegd, ... 1 .ijD wel,.rdiende 8trat
wei k.'tJg~D.
. t
d
MILITAnu.. 10 o"a telogram van gil eren wer .e~
keerdeliik b.rigt, dat Majoor RomowiDckel beDoew,
is lot Komruaodaot van bet 7e batailloo. Z. B. G , i.
LU uot us bal.illon te Banjoe Bir.e illgerleold.
AAN het water dat '80 den kruidmolan door de oii.
lit.ire kampong en am de ka •• rne 'an het detaobemenl lJjaijang8-&car elroomt, en "aarvaD wii onlaDg.
,
Bchreven dftt een paging om het te benuttigen voor
levend water lang. d" zuid-.ijdo vau B.djong, ·Iang.
Kranggang en verder,. de genoemde militaire kampllJig
gedurende eeDti."tal nogeu gebeel ond.r w.ter ' •.t.
to, i8 tbane zijn .orige loop teruggegeven, zoodat bet
in de omliggeode kampong nu wei.. droog io.

I

~an~MajeateiteteeJ.miie:r f' .11e IHldersdeDkeDdell,beata~~' toc.t•

eIi, ~llJAg~4..1vindeD;

b~ot

sehijnt te bebben Om me~r nog dan ber.id. nu direct
eo iodirect geschiedt., d.lOr d8 Buropeeoche iogeo.teneD· en ,reemde ooaterliogeo in Ncderlandsch.IDdie
met een tODtum va il bUD iukoulen 'c! L'lfUJd achatki.t
t. doeD .tijv.n, ler .oorzionin~ in de bebo. ften vlln
Nederland;
,
dat, moet eeD v.oodaDi~e bel"oti"" a." ooreeblYaar""
dig. druk geuoemd worden' 'cor' olio AmbleDaran onverscbillig, zoowel civicle al. mililair. , bovenal met
het oog op huo dikwerf onvoldoentl. inkom,teo welke
geen gelijken Ired gehouden hebOOn met d. middoleo

MF.N Behrijft olla fau Djucja:
Teu zui<l,ooota" .au Je.e plaat. ie oen terr. iD waar de
llllsnders o. a. eeoe aoort ·van veemarkt houJen. Het

beooodigd ter voor"iening in de eerete en noodzake·
lijkste le.eoobeboeflou · iu d.ze gewesten, niet winder
oDbillijk zou ze .ijn mar d. particllli.r.", die mede
bereiJe ood"r allerloi vormen aao '.I,aod• •chatki.t
eeo niet oobelangrijk gede.lte van bun inkometen op·
brengen, bij welker be8telllmiog zij vao all"inmengiog ,er.tokeD .ijll, om niet te aprek.~ '0" de weivaart, welka zoowel induptriiiel eo Koopman al6 ieder
ander, elk in verbouding tot ziju werl[kriDg, onder do
beyol ~ing de!er goweBten Terapreidt;

gebeurt d.t koeijen of k.rbouw.n aldaar een nBobt
moe ten ovorblij,ell, en d.t alodaD van de re8pectiave

dat adresoanten bij geruchte hebban veroomeu, dat
auk bij Uwe Excellentie ern.ti ge boz"ar. " t ogeo de

eigenanro voor i.der .tnk vee 20 ceole gevord.rd wordt,

:::::in~:r~~:d~ied:el:::~;g ;~;e!or;:e::t.:od:::~:;:

ste~king.

Oak ·karrevoerdere hebben .· ald".r pas.ere?de" deleif

.D e troepeo aan den regteroaver der Alj,h-ri.;.,. ge·
legerd, ' worden niet verontru8t; alecbl. enkele vija"den
werden daar opgemerkt.
26 Auguotuo. De djand .gal nu en daD door het

de belo,tin g te betalen, on worden bij welgertng ze 0
1Iiot «oorgolaten. };co en ander beeft reed. laogan tijd
aauleidiog gegevan tot gopruttel "an de zijde dergeoen die aldno op contributie wordoL ' ge8tald, en zou

w..armede zijne ingezatenen ten behoefe
d.daods ;ogezete,.en worden beJreigd,

l~8'::Z:~".:ij~ei~b;!s~en

.. De

.
'
RonmlOlimlltebbeu ~bun g~'beel ooaflulUk.l~o bi.dat de aaDleiding tot dit Alire. is goweoot de rrij . •ehO PP.Il1
. like hllltal"lulB
d.IB.der Angllkaanlebe.
algemeeD yoropreide geruehten omtront eBoige ' door
;o.:en In Loe~en:am~ Il.ete door hehLsal8gesa~gehln.
bet. Opporbe8tnur in Nedorland beraarode mastrogolen' g:;n'la::v.=~ee~e:~"b:e:~td!::::::te~=t~::~~!!
OiD dOGr :on nieuwe bela.ting, welkespeoiaal de Enooomin 01. 'an leekon. Ndderland, d~t maIe delJlelir
ropeeaobe iogezetonen en. vroomde .oosterlingeD in
de~ .~ohei.ling '00 Kerk BoStaat toepast. heeft e'Bn
Nederiandoch.Iodiii druHeu OOn tot' eeue '. ' h ' d'
weidig : W, klageo o'er k.rkelijke nanmatigi'lgeo Dietopbreogat van de. i IIkomsten va.: N ed.rI8nd.:b.~:~i;
tegen.taande oen . der~? .Ijner bo~ollring . katboli~k , ia,
te gen.ken;
l'Oeorreewn~gde~B ~~ete8It.~zyrer k~tbohekenaan deol~iba~d
.
.
..
"
p
• g.~ ~ken, en .10 de .ROOm8C!he klesdlsdat adre.santen teo \olle ooderachrlJfen III de beIrlkten zelf. geen ..ndele kamerleden dan gedwe40
.wa.•o.o en al d. grieven iD dut adr•• vpgesomd tegen
CLnen d .. I,erk geko<enworden. S.,beidiog ,an' Kerk
de in,,,oriDg ian zoodaoige belaatiog, wOlko ton doel
~o Staat is niet alle.o eeO juist.!· tbeari,,; maar komt

Uwer Excallenti.'. kracbtige tu ••chenl'om8t Neder.
I.odoch Indie bewaard mo.ge bliJ'von yoor eone belaBting,
vao Ne-

ne!::.n~:ew~:coe~e~~i:ee;:n::;zo::reb~~djar:·kr~~~::~;~

s~o ~f·d ov~reten .nt.twd";

~

"~3

prnk:ijk

bot moderno

:c~o :::n'uit~o~;t z~a: '~e:~:·r't:. z:i~~:r de Roo~.

ultramoDlaanache opge;on ' enbdd en dH koe;:oall':
doagscbe eiechen van het wprkelijke leveD. ' ,
.
1;Ioe komt het dat meL deze .oorbe.luen voor oogen.
DUlt.cbland eV,~nwel een a.oderen weg beeftingeelagen.
bet doel vo~rblJstr~.ft en .n stede 'an zjch te bepe.
len. lot . b.ochermlng derbnrgetmaatacbappij' tegen
kerkelijken dwang, de Kerk zelve dwang oplegt enbaar
zelfe tot eeo tek va~ Staatebeheer well80bt Ie ....ken P
Waarecbijnlijk' moet dit .,oor een . groot deei . aande
nW.tioDale traditien van Doitechlaud geweteD ....ordeD_
elke verdienoten meo san de Duit8cbera oak toeiEeJin...
Diemand z.1 bew.ereD, dat zij io den langen strijd
voor de zegeprBal der groat. begin8elen van 8taatkun~
dige eo godsdien.ti~. vrijheid' .ioh immer bebben onde,.cI...,iden, Taen .de NederlandeD in een bloedbad

~:d~~;t:~:,e~:r:~n~~~'17~1~.eD'0~Dged~ew:;~~0~:!:d'~:bu:

lalrijke . 'orsteo ,erkoodigtl: ,C.jUl regio . eju. religio,"
eu volgde de ollderdaao ge .. illig bet geloof v.n sijQ
beer en meeoter. Zij bleef Roomdch al. lijn heor de
ou,l. god.dien.t toa,~edaa, wao, eo werd InLheriaa"
sit! dit 'an o\'crheidewcgc werd geboclel!. Ineeo8weltiug

::i~. !:~~Ui~n i~t~!i;:cl~~:n~e;e~~:;~;nvo:~g ,:.:e~ui°~

Bchers.ie 8eheidiog VaD . Kprk en Staat een begrip,
;:::;~'~::j a::h d~:e~o~[::I~~:elBr;;el:::hda! d!n::..~
zicb tot hetuit,oereo 'an kerkelijk. 8trafi'en door de
Roomscbe kerkvoogden aan weeropaonige golooyigeo
opgelegd en genoot het kAlholieisme meerdere buiton.
aporige voorreebten van Stoaf8wege. Tbao. zijn de
kaarten gebcel gokeerd; ma.r dat de maatregelon door

~:b~;~:~:e~ij~~je~,;e!~eetri~; j~~:~;e:lt~!e.D ~:rr!"':::;

teekeo dat bij nog .teed.
Op ,ijoo. ferecbillende .ereeniging spuoteo werden

men dUB weoschen dat do policie hiornaur aaDO bet
Jloo [lig" oDderzoek iUBtulJe, Of geldt bet mis8cbien

tu.ocbeukomsL b'J' I'et Opperbeeluur io Nederland te

liberaal •.ijn,

eenige graoaten geBchoten.
Volgena onhaogen berigteD zijo weder sterke drom·
m.en vijanden BR:ogekomeo , m.eJebreng~Dde buskruid,

bier oak. we t1 r p e Blip 0 II of be z e m g tI j d? Maar
dan begrijpt m~n ni{~t, WliRrOnl van grobaks die DIet
goedereu van Eur.)peaneH belatieo ~ijfl, ook oie~ eeoe

verleenen tot bereikiug \'&0 d"t doel eu Zijlltt Maj es tait" uUtOD geijerbiedigd~u Koniug, .Ie ge\· \.H~1~D8 teo

o utkanueo jij dat de godeJieoetige kwestieo, I'lOO jm ..
IOcr, 81~ch'ts d oor toepassiug van bet beginlfel dtlr
Icheidiog vall Kerk en Sibat, tot sen geweoecbte OJ»-'

mag' zoo .ich Oo.tolijk van onze
,
.
De vij.nd wa. dan ook deD avond. Ifoellger lD den
omtr.k fan Kotta1lndja; omstreeko B uur hoorde men
op een niet ver verwijderden .f.taod I.et opel en op de
angkloDg en verdor af io de rigting van Longbattah op
de goog; bebalve eeo eu kel Ichot, dat meD ou 00 dan
boorde, was aile. eebler rU"lg ,
Op 1000 1200. p.asen zuidwaarl. 7an ooze 008ter.terkte werdeo omstreek. H uur groote '.ureo waar,
gooomon, wasr, blijken8 bet rumoer dat vao daar go·
hoord '"eru, een menigte vijsorleo ver.smela wa.; dit
dQnrde tot cirCA If) uur 10eD zij de vuren lang.amarhand
uitdoofden en aile. weder 8til en rostig word,
Een oit Boman u:tgezondeo patrouille zag dst de
• ijaud io bet zuidelijk.te gedoelte der kampoDg Som·

kleinigh.id gevr.agdworJt; t.nzij dnn. dat degenen
die 20 C60t.l betaleD bet yoor d uzrlu woer moateu goad
waken,

Samarang,

loo~i:nvif:~~~lijke

IIt&UiDgen opbouden.

a

an bezig was met' het terrein operj t e kappeDI d e pa-

trouille naderde zoo digt m3gelijk, .ieb gedekt houdeo·
de tot op circa 80 p.osen, en 108ta toeo oeo Iwintig.
tal loboten, ten gevolg~ waanan de vijand, met Bch·
torlatiog 'aD 8 goanen'elden op de vlugt .Ioeg en .ioh
nasr zijne Iterkto begaf, waaruit t .. eo in vorscbillonde
rigtingen een paar lilla· en eeoe menigte geweerocbo.
teo werdeo geloat, zonder ecLter iemand Ie kwetsaD,
Uit Tjandej werden eenige sch~teo gelost op ooze
aterkte te Mo"opi; Poll1m. scheen verlaten te zijo .
(Wordt <,rr;otgd,)

Binnenlsndsche Berigteu,
f!ilA,MAHANG.

H.r Dagblad I'''n N, 1. be.preokt do brocbure un
baroo vau Goltsfein (het ",.!stdlen v~n de begrooLing
bij J. wet,) eD vraagt bo. de beer \' 0" Gi>ltatein Lball.
oal haDdel el], Hij i. blijkeus zijno brochure legeo tie
bebandeling van d. Iudiocbe bagrootiog bij de "et;
in one HUnlmer van 6.Au.gustus jl. BC;breveu we 8~U
bet SY dt6BUl van duu buttr ",u Go!ts~elll raeJe Dl e ~r
liberdoliteit· toe dBn a&1J het jlliberaie '1 l:1yttteem w8urdo J f

thans alleo met h0rLeD au .toot. n gaat. H.t Dagblad
baalt tblu,. ean 8'.lIiol{ v.o de" beer va" G"ltatein aau,
~ geeu minister von IlOlouieu is in tlt'Ulot; lit)
Iodieche begrootin~ bij dB wtttgeveodB kamel'l te fer·
dedigen ." Die C.Jilrl10t is ' thautl bevreead dat man dttD
uieuwoD miuiett1r met die uitspr(lllk zallastig ,a1i6D en
bem het Jeveu oLiaaugs08.am maken. • Wie daar Di tl t
trtgen koo, voegt Zb' er inLu:lBcben bij, 1ll0ttt geeD ministtff
wordeD" , Van die ijz"ren geeelhr.cht hebbeD Bcbter zoo

luideDde:

weini gen . in 008 land blijk~n gegeven, oat We voorloopig
~evredeD kUDDtln .eijo met een WBD ale fan Golteteio,

die oak volgeno .b et nagblad van N , L Diet gebeel
onbegaafd ie . met politiek doorzigt, Van weinig polili.k
doorzigt zou bot gatuigeD het den .ni.uwou inini8ter
lastig en onaaogenaam te makeu' .om .iju beweriog
· ~:: t- "'~~ ~' t- ?r~"nnt:i" f.l' hi; ,tA WAt. mOO'Plliik WA.f.'. De wet

BataDia. 26 Sept. Naar luid eener medade.ling van den
chef der telegrafie ia de gemeenechap met Adelaide
(AnstraIi6), ten zuiden VRn Alice Sprioge, B"stoord.
- De regeering heeft, tot bevorderiDg '8D de gezondheid en ter voorkoming .&D verloop van het workvolk
op Poeloe Bral (Atjeb), besloton een aanLal inland.abe vronwen vrijen o.ertocht naar dit eHand te verleanen, en eveneone VI ije paB8age toegezogd, zoo zy
Yeo daar wen8cben terug te keeran. Tegen' eeoe beboorlijke botaling, vrije voedio B an geneeokundige bebandeling
kuonan sij, deBvarkiezende, teralood gepla.tet worden
om dienat in de keukeDa Ie doeD of andere werk<~. . mheden Ie verrigten,
(1.,1).
- Wij vealigen de aandacbt der ambtenaron op wacbt·
geld, oiet bnoger in rang dan tweede kommiee, op
dDadvenentie .an .den Kommandaot der Zeemacht
io" dit nummer;' ....aarbij voor deD gonvernement. BtilOmer Hertog Bernard iemaud wordt g.vraagJ, ten ein-'
de . dell gezaghebber in zijne admioietr,a tie bij testaan.
, .,.;.' AI~ eene ;bijzonderheiddeelt men ons mede, dat
de familie . v.il ·oon hier .. onl~ngo gestorven ObiDescben
Nabob vergonning beeft .erzocbt . bet .Iijk naBr Cbina
te mogeli venooren', alwaar de overledeoe had ge·
weoschtbegravente worden . ., Na ..r ~en wil, .'0" de
toe.tomming , I9t 'bet . trao.port ·.reed. verhegen zijo en
bllt Iljk in de volgeode . week , derwaarts worden . ver·
acbeept. . . . .
(Bt#. 961.)

van ~6" i. tbano n~ e;nmaBI niet ~ng~daao te makoo,
ook al ware d. heer vau GolLsteio, gelijk h.t Dagb/ad
bet noemt, een Ollivier. De vooropelling dat deze minieter d.arom niet .eel goeJa kllo .errigteo, ie aileen
ongewaagdzoolang ue haud.n '.n den mioietar 'oor
Iudi& geheel gabondeD mogten tijo.
TJOLIDIlRA1'lIIE. D. telogrBpbiasche gemeenscbap tu.·
scudn llongkoog 611 Amoy ia t~delii.k verbrokeo.

HIlT Dag61ad van N. L tegt van eeo zijner Haags<:be
to varnemen dot de gOWtn~en f6dactocr
vao de Samarangscbe couraot. kanB heeft am hot gabied
vao N. I. .weer te mogeo botreden,
We 8cbten het varaiandig op dit punt ' niet al to
ligtgeloovig te zijD . Mogten al ~ij die zoo gaarne voor
d~ , waarbeid" offereD, nie't in' staat zlj'n eeri d'uroo
· p~ija dll8.. oor te betaleD; mon dienl iii elk ge ..1 Iegenover andere oritevredoDen ziob welgelijk te blij.~n
· en den eel' 'weigereo .. w.t · andeten op ·goedegronden
nooit is toege8taan.
'
corr~8pondeQtan

, Bet ' volgeude aclres is door ' ingezeteneii " sn Samarllog aao, Z.
den Gouverllenr Oeneraal verlon.
den :

E:

ABO .ZiJ~ .E:r:celle~ti.

~erkorte

'tIer. GOfl.emllflT-GMQa] · .a,,' NederltmtUcA
,!nelie, etn-~ 611';, enz~,

balfLlUi de... ..:ravo.sobe Hauk.

Op den 28.ten September 1874, deB avondS ~pgemaakt,
toDa art. IBvan het Octrooi , en .Reglement
' " " tilblad 1870, No. 84), en in
. g.0'0..Ige be8lnit . YIl1l den
1I1l.l'6meur-Generaal, dd. 14 Augnatl1ll 1878, No. 23.

E

:G.von . met diepen eerbied .Ie kennen ., de ondergeteekenden, aile inwonera van Samaraog , eD .Ned8l'Ian·
ders:
~ 1 .IUSU8SJ!9 Kapifa.,J; .; .. / , 8.000,000.dat..Ire-nteo .'YOOr eenige d"gen met '·
b.. ;
lI4I~OIIiIIg.
Bottervefolllla..
126.IIU2
'Iang_tolling bebben keonis genomen ~an betadr.s
..• U23.70Ul
BS,JS7PS9.50
door hllDDe .IBDdgeno.otell' ·inwone... van •B~""ill; in
den . loop ' dar vorige maaDd gerlobt un ZijDeMajee§t· , 7~"m'~7~~~. 177865040&" . toit, on..... geiierbindigden Koning, waarbij .meC klem
van redeneiibeteerbiedig 'eno.ktotZijoe Majea:
, , . '. 1lIDik : I.::~~~:~~ Dinrso nk.. 8.118,691.0111
teil gerioht wordt, dat he~Baar woge babg8J', '
. " ",
, " J&t.4Ut.88S.J5
'.
i '8.49U8ll.S6. dD ingesetenen . van • Ned erland.ob-In~e . in · b50h....,
Pao!tailltu DireoIenr.. dOl
8oalt:,
ming to nemeo te&en deucb meer
meer openba·
'./ ... '
'i~14lI .•
1JKR9, ~
_de .""ht' amheo de luten, 'lYelk$ op da beftilking
'":I, ·i'~, ,!," ,t ;.i} '
....... ~tfillliS'fJlll!mDil .... ~
'an )Jede1'Iw,·roiillln, '· to · doan.drllgan~ fliet~

11,8&9.276.-

groote .

~ld":'!
B-:::~~.
=~: 1IJ::lli!~

s:r=-. ' 385,484.66
J._ch.
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en

de de
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rechttt trouw keobal1r te willen lUake;,u ;

De Nederlandsche Pers.

September 1874 ,
(volgau de

Ilau(it~t kelliD geu.)

Bij Gouv, ba.1. d,L 23 Sept. jt. no, II (StbL Oi) ,
224.) i. goedgevuu<len eo .erstaaD:
K'Tlteliilr: Bu.,
Ten tweedf1: Voor tltJ iul"uJ~ch e ka88i~r8 au geltltel larB bij '8 lands kB68e" op JOV{I tHi Mr1dura vuo t oepn@tling t", verkJRrau de be paliogen uopeDa d::u vajoD~,
de itaatsie tlU btJt gevolg der IlJlIlJtri'a bij ue waterJt' idingE>lJ, 'acci~e) l-outpanntHJ, pakhui'ten, a Dz ., va ..
fat in bet reglt.>.weut op de tjte ~B , rQ:o g,e ll, J C! nlaatllie
en bet gevolg d~1' iDlliudecLe , nIULteu8.r~lI up ' het ei·
lanJ .iaCJl1,.· aan dtt re~uoteu onderMeSlcl.ikt Eijndu

(StaaLsblad 1824,

DO,

13) :

Eu bij Gouv , be.1. tid . 23 Sopt jl. uo. 19 (Stbl.
110. 225)
Voor dJ iulu.udschtj cil'it'J'd bij '8 Ia-olid' l:{"vl1ugtHJi8&
JUfJ(l on Madura
YRU tOIJP8~8iug te ferklareo
de bepalingtm , llopehs den pajollg, de staatliie eu het
gevolg dar mantri's "ij J~ waterleidill gen, VQCCilltt,
zoutpauneo, pakhuir.uu, t:!DZ . , yervat in het r~g: lt:!.m~ut
op de titels, raugeo, de fttaateie en h~t gevolg der
inlBndechH Bmbtenllren op het eilsod Jacm, aBn de
regent.1I oud erge.chikt zijode, (Sla.f.blsil 1823, no,
13.)
leu op

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

De Indische Pers.
De Java- Bode, de • Scheiding vall Kerk en Staat',
besprekende, zegl:
.To meeoen, dat tuans no!! d. Ruomo.ho kerk
o.ereenkom.Lig haar onverandellijke leerot.liingen de
~ereld zou kunn.o lerugvoeren lot tI. praktijk.n der tuiddeneeuwen i~, z~lft5 in 't (log \au dtm m d ~lit op.
pttrvlllkkigeu tttBatkuodige tUm ZOo oo gerijJlltitt \rt'Jalf,
J

dat zij geen wederlegging of b,8t.ij.liug beLoefl . 't
Gaat'dua niet a.n 01> tulk eeD trees een politiek t.
b"uweo fiie hoar ,10 bio8choppen, prieste .. en geloo.igen b.strijdt. Het i. valdo.od.voor de kerkelijke
eiscben op wcreldlijk gebied 't oor Le .Iuit..o, en de.
kerkelijkeo overigens ,011 • . I'rijheid t.. ge,en io . hun
doen en laten, io bun sprdkon

en 8chrijven, . in hun

jammeran eD kermon over de goddeloosbeid der kudde
eD baar wereldlijke berdare . Boboidiug vao Kerk en
Stant i. gebl.keo het eeni.g afdoend middel te zijn
am be.t .· kaibolicislllo te d,lingeo oieh niet op eta.tkuodig gebied te begeven.
, Dit is ' .66 wallr, . dat .geenJeer der nioder~Q samenleving ROme zoo zo er biodert dan de, .Ieer der acbei
ding van Kerk en Slaat. Liever beeft Let kaLholici8!t)e
.trijd to voeren. en onderdrukking .t e verduren dan
de ' regeeringen onve..cbillig Iii .ien blij.en.oor .oo
uitBpatting'envan. be~ ull.... ~on,t.niem., aan bet gevllllr
daarvl\n : baar ' oiet 00. • ieng~loovon ell te sien dat zij
cion :liep&len tot .het · hlUldb... eD der publieke orde en
b~t g"lijkelijk bes.bermen ., .an all~godadienatig~ en
wijagGerige , meeniDgen,
.....'
Men .h!tto op de $roote ruat, wBlke op .god.dienstig
gebied i8 wasr te nemen in die I"nden, waar eoheidiDg
van Kerk en. Shat, ·altbans de .olledige erkennillg
der goo8dieo.~ge rrijbeid. lot "1I81e ,stelre~1 is aangenomen. . In. de· Vereenill'de Statoo . van Noord-Amll'

'~wt;:~:::li:w~: ':'t::'~·:n=~i~o~::~
tuiver .&Is in de Roomscne ,landen der oude wereld;
sij beef\; er bailr kapittell, hur ... miDitrieo,_haar
broedereohappeD, bll&l' aeholen; 1IlIl8l" niemand bomoeit
Ill" ·aiob mOOe, ·niemalld denkt er •• n. baar geesteli,j:
keo of leak ••
bijsonder6 verklariilgeo · 'an gehooN
saambeld , aBO de weUea des :and. af te. d~o;
nie:nMid iIe~t betooodigbeo aaospeolalo.MteD ~
OIldmrerpim; en 't geyolg . ill .lat de. BoOmacheu uob
eYeD ale. J11le . Amerikuneobe . burgers 8edrag~n" en '

n

sIcIJ

wei w~len

egan .de ...."",,n "au de rrijl;eid~
Ji&'fendo . republiek In , __ ta komB'D. fa Bnge\IIDd, daIi
~ de s.lIIkerk ~kte Rijh&id b~ ,oor

De And•. Courant .deelt tot opbelJering van de
zaak het besluit van de Pruissi.cbe regermg . m~
leo Banzien Va!l de buitenlanders in de grenooisLricten,
met Dame in Kleer ell olD:!treken ,
"Ten eintle de blaJen. (zeg' ze) die aaD hunne fautaoia den vrij''" loop lieten" weder op bet gebied . det
werkehjkheid Ie breuge .. , deol.o wij hi.r h.li. ,beainit
tier prui •• i,ch. Rog<riog ... oorJelijk in bet hollaod •• b
made:

,In overeenotemmingmel doo beer Rijk.kaoselier
• die mij bet hem outler dagL .... k.oiDg .an 26. Cebrll'
,arij d.t.8 jaar. H . I. I. 680 O\'ergolegdo rapport
• moJogedoofd bB<ft, berigt ik aau d. kuni .. klijke Re.
a gering, dat do oobeelaaobard
toeetaod8D, waJke Qit
,b.t foortdur6od opootbouJ der io die .trekeo· Wo,nende ou geeo staataburgersebal' be.itk>nde Ne.d er. ltlDd~ra onletHAn, . e~1I voorzi t!oiog · 8t.!bijneo . te yorde• ren, d.t de... ecbler oiat op wettt-lijkun weg is t ..
,'erkrijgeD, m•• r all.a,, · duor bet in "19 berigt VaB 2:1
, octuber 1872 (1, I. 3225) aaogeduide, maar · wegen.
,het gobrek aau arboidera d ••tij,l. oiet r"aduma mid.
,~el 'an uitwijoiog der uior b.doeIJ .. personen. Dit
,br~ngt diegenen ouder hon, w.. lke . hun naderlandlOb
,etaat.burgerochap .erloreD b"bbeo, in het .lternati~f
,~m of Let ptuiooi.cbe .t.at.burg• ....,bap binDeo '_
,b.paaIJ~n termijn aau Ie ... gen, of na verloop van
,.lion tprmijo de uitwijeiog Ie ondergaan. Diegeooo,
,,,elke n0lr ' bet nederlanderscbap be.itteo, .oomOOe
.de nieuw D.aUkomeDJen, Bobter wa.c'bt de UltWijZIOg

,slecut. voor bet gav ..1 dat .ij "p den tijd, dSt lij
,hunne froegare naLioDalit"it ,·erlo.en .nlleD hebben,
• niet bet prui •• i8che .t.ataburgeroohap hubben 'erwor• YeO. Bet is t& ,erwBobten. dat waunesr esret etmiga
,uitwij.iogeu hebbeD plaata gehad, de wen8cb am in'
,b.t genut 10 blijvell "an de gunalige bepalingen ,oar
,deo arb.id, ,Ie Hollanders' diu zieb in Prniaseu ' ge,veotill.1 hebbeD lot bet .. rw"rven van bet prui.aisch
ISlaatoburgerecbop oal beweK"n, en d.t op d~o "ij_o
, bet w.guemen .an de OO.taaode ooregelmaLigbeden
,zooder a.nigo nocmauswaarue schade der bolaugen
• van

Cif'19

landBtreek mogelijk weBen 5.81."

,D. mini8ter van Bin~enlandBChe . Zttken,
(get). E1iLE~Rt!lIG.

I. M. 7. . 1112.
Wat i8 het ge'.I? 10 de I-.ruiooiecbe gren8prinincien
sijodo arb.idsloooon hooger dan bij on •• Dit . lokt 'eIe NederlllDdera derwaarlo. ·Blij.en de ... . Dn 'OOr . K01'teu tijd, dan worden zij toogelaleo op een ·pas. MaarV98'
tigeo .ij .icb inPruissen, met vrouweo ilinde...,D, dan
vordert meo vaD hen eeDe .er~lariug.' dM lij Nader- '
landers tijD en ten allen tijde ill hon land kuinen.te.
rugkeeren. ~ Nu .ia io deD laatoten . tijd het· aantal naar.
Prui88e~ ·: ftlrhui8~e oeuerlaodecbe geziooen ~1" .· roegenomeo. De kindersn uit deBe. ge.innon wordeD. ala
.reerodeliogen bescbouw~; : .ijvl)ld~eD due niet IIIUlde

~!~a~i :::p~!ti:;';~i~~~i~~i"N:de=.e::~Joi.ij:::;
bebOeve~,oindot, ~ zij a.I:: niet .volgena de _ t o ,
nihoeriog v.an art •. 7d"r Grolidwet b,' . ~
,chaP . be.. bbellverlo.re.D.' _sij : ,0Igen.art_I. 6. .~...
.wet, .nergano bier le " Jande '00l' de mlliie
wordeniligeBobreyen. l!Iijzijndua, -.thet..amen
buuner .erplig~in8"n ""DgH&, noch N~ IIOeb
P,uwen. · : :"
': . .
""
.',
Aan dien' to.atand, alln ··.lit. out.duiken clat "oa&ieoaIiteit IOn men het knDDOB-. wi! nn .ea JPiai-o ~
8iscbe Regering <oen einde nlUGD. .
VOIg6D8 de 8dealinea 'an art_ . 10 00. Wet up ·hat
nederlandacbap w~rdt . de eIaai Yan Nedeftandlll"_
lo ... n door eeD · vijfjarig ,er!llijfiB een ~ lhd.
.....tbet kennelijk doe1om .w .teragte ..... lode
1ii1ll'hO_ Wgabaaldemini&ter'.aIa' ~ .. . .
dende pruisa;IIChB antoriteit . . de ~~tJ8I&'

:t::
. '.U:

=~no::=~g~:-=:JI=

yerwijdering nit bel Rijk of ~. in ~.
Lid'l 100 oobillijkl Z!j_ . . ~ . ___
hebben engeen plan ~1i6~1¥Il..~ leo
JUg

te kearen,.

kuIme1I."

dl"""''' ..

JI~• • •

,

~. ~ \:~r~~. :::\:t.Db.~:~Lb'rl~I'~.~.::::; I· ~~
. 6lI' . :U!i.~9. ;~:lU:r. ~/:r.tt:. f;I

p.•..
.=.'
:lr.I:.
n9"U,
maetraagt dit op sVno

bslll't, tegeDoY<lrdete"'~o8geD: Wij btijIleD!"
'
,"
,.
tilOl'aeIOD, welke het -blijkeD8 bet varhul,oD de.
.'
.
,
. , ...
. '. .. "
GJ;gnekeuoD .L. boreD bet oudevadarland acbenkt,
d. Tel'fulHng .,aD die pligten, welke ' op . allo aod~re
REGLEMENT ,
inwonen rnaten, . dan .ouden de , uitgow6k~Den bet regt
VOO'll l1.li1'
: bebbeD :te antwoo.den: wij liijn geen .Prui..an; wij wil.
len wei fBD . npro6.ta.an, .·maar niets daarvoor . in do
lJITKEERINGS:"FOND -I.
plaata ge~cD.
"
.'
. .. '
Jaut 'lu·u•• porteloilou.erlo 0" fm"le. Wil man
Nederlander tijo en blijven, en due oak aan .•1.. ver·
pJigtingeil .an ~ederlaoder .oldoen. do gelagen.heid
blijft, dliDkt oos, daartoa be~tAan. D.it althan. leideo
wij aC uit alinea 3 .an art •. 10. Diulr wordt gewog
Art. 1. Hot uilkoerin~o·f'Jlld.. opgerigt d~or de:
Loge. La Conotaoto et Fidele," en den naam dier
gemaakt .an het ktmoelii" doel om niet terug. te keeren, Wannear men .officieel de Regering •• .,wittigt Jat
Loge dragende. beeft teu do.l:
men bet doel .iet boeft ziob hlij.end in bet buiteoa. Na h.t overlijd~n .au ',.n doelge!loot O8u lo.t fond.
land to .eatigen. dan be.1 aat het Ite"ne/ijlr doe I ,aD
zijoc weduwe of tijoen. minderjarigen, coow.et · wet·
bet tegendeel, en de rnaatregel ' genomen tegoo de N.·
tigeo alo Wittig erkeodeu, kinderen d"or eeo. gel.
derlanders, dio bun st.atabul'gerochap f'erlor," h~bb.n.
delijk. nitkeer iog in ecos tegemoet te komeo.
zou due op zoodauige peroonen niet slaan. Het i. in·
b. De oprigting vao eeo peooioen'I'ondo .oor weduwen
tU88chen niet tegon t. eprekeo. dat de wet Diet bo·
fa :! vrijmetseiaren voor ttJ bereiden.
paalt, ' welke formalileitoo io ,ulk een geval. dat UlO"
At::. 2, 1\ ·t deelgenooten fan het fonde w~r~e:l
sijne ·natioDaliteit Diet wi! .erliezeo. woeteu worden
ftangenll'.llen vrijwetselaarflj ook huone weduwen kun ..
verrigt, maar dieformaliteit wara b~ ko"iuklijk be·
oen too behoe,. Van bunne nagel.teo kindereu toe·
sluih.' of minieterie.ia ' ~e8chikking to nemen, ell gaat ,Je
tred.n.
nederland.che Regaring hioltoo o,er, dati kan elk.
Art. 3. leder, die al. lid wellB.ht toe te treuell,
mneijalijkbaid oit den we!; wordeo gerui Ultl, wei k~ zou
,al bij het beotuur zijn kwoliteit .00 vrijmetselnar.

n

La Constante et Fidele.

voortlpruite.n your Nededanders, die reeds gerUlwen

tijd in bet buit"nlaod zijn ge ... e,atigd en da,;r .. 01.
goeder('D bebbe.n 'OflDgl\kocht. lUna.r ttlgenorcr di e ver·

klaring, dat meO Nededau,ler lI'il blijvell, <Ou ouk
mooten ataan dtl ft'.'.uvQarding uer \'erpligtin gtHl wcl1\f~
~Il Nederlanders rusteD, met

Dams

der militiewet.
' ,
lloe dit zij, de msatregt"l

die

t e n aanzion

\'IlU Pl"Uir-l:hJll UlO!!C

.eenig-

zin! hard rail en voor enkelen, hij pllsb gel.H:!d III bet
ateiset van eeD Staat, die zidl nJ' g nni~~ert en et'D cinde wil maken aa~ alh~ tW'ijfl.!18cht.ig ~ loe~tnu(len. H",t

bestaall van inwofl~r8, die geen ooderdanoD zija
toeh niet tot oelJe omlere natilJunliLeit behooreu,
eene aoomalit-I, 'welke men i·l zijn cigeo bl.' ,l ang
stand kao' houden, maar die eig6ulijk ill een goe(i

en

is
in
tj8-

orJendeo StAat nirt Dloest worden geduld.
Wat de zoogenaaDlJe tI~BgtOtfd1'9 van dieu Ulaal-regel betreft. aid e~n IROII z·)Ovt·cl ah,cilttJ ell \'erheertle
oplevert, dat men het ontruimt tlO een ,nn!ler vader-

land optoekt, dan worde Dlen ook burger vau J.t nil'
dere .ad.rlaod en g.Oi.td Iliet .lleen
losten, die
daar to ,'erkrijgen Eijn, maar drag u ook UO lasten der
o.u derda.oen."

.1.

In eelllXde ai'~. over "de KatlJolieken in Nederland in 1874," zegl de Tijd ten . Iotte:

~

.Komt, . ~ijDe HeereD, tie maRkers an Uw h~(>r en
meester, de martela.o.r van K:sBiligell, Inut u door
een zijoer bOlleo. de boodscho.p ureugen: .M it J/aU8~
mit/tIn 'tat Ufgen den UltramOlltalli8mUt "'cft.! "itt UUlZt/mAIm; dazu geldjr~n. '~'riiltigere Ht!iI1ilittet. W c1aan flan,
kooeit . Diet IBogor, en verulOeit U uiet langttr lJJet
~ro09.w.,teferkla.riDgeD, die uiets dun zilJ- ell tfoordvdrdraaiingen zijo. Slaat toe.! Dlt II Ulftchlig-o uabuur,

moett!D staveD, eo, behalvtt oeo geboorte-akte of 8~t8
van bekendheid, eeQ certi6.kaa~ vau ddQ geneesbaer
r;qoeten over!eggt'n, dat biJ etHHI goe~e ' gezondbeid
geniet, en geen grootrr kaDe fOO sterren heaft, dlln

kunnen oit-t mfer nls leden worden aallgeoumeu, tenzij
your hon eene bijl;onlleru oVt.lfeeukIlJUdt. worde r,eBloteu,
die nouit ten uadeele van hat ft)Dtle mag zijn,

Art. 6.

".~r

ui.

r."uge,iug opbere.

Nederlaou altijd en ov.rol, oeh.I,. ill

Noor.I.Br.~.lIt

Art. 8. V 001' het te la.' binll.nkomen dcr guidon
bij den theoaurier, wordt het Itetrokkeo lid bela.t met
2%

'et

mannds ovcr het

be~ra.g

\'an het

\~er8chuldigdo.

Yon dell 2deu tot den la.toteD del' Ulaar.d wordt voor
eene ,geheelt! mao.vd gerekttu,1.
A.rt. 9, 't D ~e igbll~ot8chDP \'erii('zen du laden 01'
J"\,8, die gcdure ode vier msanden, en de leden ' buitoll
Java, di~ gedureode zes msaQdou DBlo.tig ziju in lI et
b.t.len huolI.r ,koutributieo .
Art. 10.
baar

L~ud.tliau.ren

Ne..te~limd,

op waelotgdld, of met ver,lof

en phrtikulielen ill gelijk"taautltt ow deelgeDootch "au hot fonda,

lijdelijk bd1.waarJ ochtentl. om do koolributie te vol·
doen, .al, .loch alleeo op hun Bchriftolijk Yer'''ek,
door het b~8tuur kunnen wordoD toegt!staao, de beta·
ling- le atakuu voor d'lo lijd \'QO bOIJgettells 3 1/ 2 jaar.
hi DB ver!oop fRO dien tij tl tie aaozui'ering van het
achtorstnllige ung nit't all(lgt'vangoD, dan zal het lid·
UlBfttc.chap, btHlevene ,lt~ lJatsalde en vepscliuldigde
konlribulido. v<rbcurd .ijn. Over bet &chlerotllilig.
w(,r,lt Let lh.· ~rokken lid 9% 'd jl1."r~ ill .. ",kulJiog gttbragt:. D.., ac"t~retanJ ruoct RSllgezui,erd wor,' .... n me'.

partij te, kiezen, X we.·t zelf•• dut een proteotantoch.
candid,tuur, door Katholiekeo g"Bleund of gesteld,
aneen op dien grolHI in vcrdeokiog en tot mislukkiog

ruin.te .. o flO. - '. maaod8 bo,en de gewone koo·
tributi •.
Art. 11. W nUDeer geolurende .de terwijn.n, betlooltl
bij al t. 9 en 10 een lid komt Ie oyerlijdeD, zal aao
.ijDe weduw. of kintlereD h.t baor of' hun lo.komou·
d. uitbetaaltl worden na aftrek vao de achter.tallige
kootributiiin. wet bijrekening 9% 's ja;"a.
Art. 12. Zij, die om w.lk. redenen oak uit de or·
do lreden. verliezen h.t lidm.atochai" D. door ben

~jlr. ~\'o ;~c ~

( ,~.t ", ,.b.

en Limburg, tegenov~r d~ pr(}ttJ ~ttlHtell de wiu\lorJH.~id

:x:

.ijn.
wbet, dat lUon .Iechlo deu K.tholick 01. K.·
tholiek beboeft .aim . to kingen, 0", ••If. aao bijoD ie·
de.r eo v."ijainlligttn tHJ oupartij\1i~t.!11 vrotestaut den
mood te ontneru6o vau in It ulJcl.Ibaar voor del! lI1'na1'''

&r: b::1z!:t.

E :~ J ~~

:l!!::: ::

-: ,;-' t :"' ~~f~ ~ ~ ,~ f\!~

~~lf.l.,.n

~l;; " pn
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hM.HHn"p.n

VRn

ee.

~::.!~i::~':!~=~o~ttu::ror be~~eg~lk==~

d;eelr::,~":'::D u~~~ri.:~~:::u~:'!."ng:~te~~:::.~:

.it!
. ' .,.dh;

.

E .• n ·"'.igering .an aeD d.elg.noot 0 '" op ' tI. pi.at.
inwonin"g ala age ... t 01' te tred~j" wo!'~t met
, f 25.- bo.te geetraft.
Art. 21. De leden .an het beetuur mouteo deelge.
,ijll~r

nooten v,a n bet fon~H zijo, ,en te' Saware.ng WOlJt!n.

A.l. 22. Tot kommi ••• ri.spn \'an toe.igt wordell
iJIYloedrijke pe..ooen, die g.uo d"elh.bbe .. vaD bet
foods mogen, en ·geen

,rijrueteelarou . 6eioffien Ie zijo,

gokozen.
7.ij .ijn te Samaran!! wooll8chtig, eo word.o door
bet beoluur benoeUld uit een .eolal. door d. leden
van het fooda aaD to WijZ60. penoueD.

Art. 23. Verkie.ingen .an be.tuureleden ge8cbiedoo
bij volotrekto Ule.erderboid .'el· aauw.1.ige .t.;ml"ibb.u'!e
loden. Bij staking van etl)mmen boef~ er e61J6 tweetle

..ije otemming pinal>. Iodien ') " ~ .1e tweed •• temming aao niemand de yolotrekte lOeerderheid geeft,
.al or uit d. Iwee leden. die b~ de I•• t.le stemming
de meeste 8tomm~u op zicb "ereeoigd hebb f- u, op de·

f

:~i.t~e i:O!;:2!!~!~b;:n ~:rmwtr:i:~~~~~~e d~~e:
.chillellde scbrijf8rs over deze .iekte gering geaoht.
, Europa." z~gt bet blad, ,moet, obahoon 'bet dete
weder uitbarotiDg der siekte niet met on.e..obilligheid
kan .an.ien. dit toch wnd.r ang.t doen. De pelt
"i8cl.t geeo and ore. middelen 'aD voorzorg en babao·
deling al. typhus, en de geloDdheid.·autoriteitoo van
het lurk8cbe rijk pogeo all. wegeo to sluitAD lang.
wei ke deze ziekte .an .en aangetaete plaats zicb kao
.erel'reiJen, terwijl zij d. vereohill.nde . middenpunkn
van de mohamedaanscbe pelgrim. onder oystemati~cb
geneeokDorlig toef,igt traebt te plaabeen."
Ooch '00 tiI.n iD bea.hurd. I.nden. zonder ang.t
voor eigen behoud. de gruw.. l.n kao 8IIn8chouwen die
caJiio,ische oOrlogeu en pe.t in meer barbaarache
landeD aBorjgt~D, is b{lt toch boofst noodig, dBt men

gee" enkelen . oo..orgsm .... tregel v~rzuimt. Oriderwijti
en vrijheid zijo d~ magtige waarborgeD .tegen · oen
carli.tieche en burgeroorlog; goed drinkwater. reinheid
en een verbeterde afvoer .ao faecalieo,' .ijD QboDtbeer·
lijk tegen typhuB, cbole'Q en p~ot.

Aaogeslageo Vendotien.
Woensdag 30 Sept. Voor rek.ning .an Budig
van hODtwerken te P.ogapon door P. Bnija en foor
r.keDiog van helanghebbenden in ha~ vendnlokaal 'an
. n door A. Meijer.
Oonuerdag 1 October: Va.tir rekeuing fan belaogh.bbenden in het .endu·lok....1 .an en door H. L. de
LYOD, eD ill bet .endu-Ioca..1 .oor rekeniogvau den
Moor Kalipa tUO eenigs perceelen .door Mr. Sloet .an
Hagen.dorp.
Vrijdag 2 October: .Voor ,r.keniog .an belangbebbendeu in bet veadu-Iocaal 'aD' en door F. H. Bouma. ell vao onuitgeloote pllndgo.d.ren te KrangaD dour
(len pBndbouder Koh lng Tjoan.
liIalurdag 3 October: Voor rokenitlg ,an' den Lao·
d. ;0. 's laDds algoUleeo pakhui. fao ean &fgekeurde
bola". wet toeb.oooreo.
'
,

V~

t.e Ba"tavia. .
Van Singapou. md beL Ned. lad. ttooJDicbip. G. G. Mijer, kept
Htr(tl,ui • . De beeren Earl. echtg , e.G bedieade, M(lberly. Kruyebo(llD
eo. (aID en Kok, mev. Oostenee. jury. Croe8f.D

Besluiten en Benoemingen.
Bij Koniu\lijk be.lui t

dn 25deo Jllhj 1874,

9'liO

00:

ee, zijo

benoemd eo. aaDge~teld tot olBeitr 780 PiElZondheid der twoede kl88se
bij het pefioneel Vall dO) genee!lkundi,;e oJ.ienet \'an I,et It:gll:r in
Nede:landtcb-Iodie, de 8tudeoten voor die dieost (arheD) J. G. J
"IUl Oppenr..aij. M. F. A. Perk, J. A. B. .M;utboff en G. H. Klo8!Jer
Bij Koninktijk bniuit nn ' d.ra 2Saleo . Julij 1 874, DO, 70. zijo
heuoemd en :a:lognleld lot ollicier ... 0 gezo ndb ~id d~r tweede kla8~o
bij bet peraooeel van ~e geaee(lkuodi ~ e d i en~t der laodwagt 10
~ederlaDdicb · lndie, de cidcle geDee!kundj~ello J. Lebr.r ~u J , \·0 110
Kiu.

C i

V

~~

ic I D

p a

I'

t

t'" III C

ADVERTENTIEN.

Hout- Vendutie

n t •

op Penao.pou,

Op Woensdag 30 September 1874,

VERLEE N D~

Eto tweej.uig -rerlof oaar Nederlaod, we.g n8 lieUe • .an den Q P~,.ig
tel' del' eente kl.56e bij deo Wate : ,tua.t eu '!I land~ lJur~t'r1IJke
open bare tnrkd E. V3.1l Sprew.
Op

vau pa.
(1402)

verl.Oek, eenol, ah sekretarie ~9r pla~helijko schoolk owUli'5ie
10 Malnng (Pa ~ oerot'aQ) 8. Blekmaou. (lode.. dailkbetlilgiog ,cor
ole door hem aid ZQQdaG~~::::~::O dieo !lleo .

p, L. van BLOE.MEN WAA.NDERS,

~\cberiu8 .

van ZHEdGe.tr. fuaieo iIlboed.1 '
waan_oJer een pracbLig AmoubJe~en~J

rfJD I::LIJK 8£LA.9r :

~e nee9kuadi g e dieos t en !Let. op·.i gt
ucciDe in de afdeeHngen Slil.ij"e eD Lamo ogan
(Soerabaija), de ci ~ itl geoeelibeer te Gritset: J . K. vao H.ntert.
d~

INLANDSCH BESTUUR.
BDH>UW:

Toe lid uo Je.a lau.lr:aaJ. to:! TemaDgg o ~ll g ( K.due), rudeu Tt:djo Kue·

!loeWO, wed.a .. vall Ojetis.

1Il~ ~ '*.'

burgerlijka

1U11t1i~it~

" ,. I .. lor.

dieollC.

de

IhuH,",

w<;!geu.

~rate

luitt!Daol der infl oter-il! A. lie

U ~Cj·i;;;'I. ~

ILl

•

' ,Hol y .

Vletur.

D e p o.r t e

Ul

e n t

wet

Donker-

blouw F.uweel bahleed. eeo <lito met Ii.bt blaauw
tijdeu Col.liae eo een Boudoir-&weublement met groan
D~wa.t. o,nle eu' roodeT.fel. ea Knaapje. lOet MarOleren blade ... lI:[ahoni .. bouteo Speeltafela, dito Linnen·
kast.u, Palemb.ug•• :'e Wipotoelen. Toilet-tarel.·· ell
Buffetteu Ulet Marweren BladeD. groote Spiegela en "
Schiltlerijeo, Hang- Kroon- eu T"f.l.lampen. pracbtige
80 goedloopende Pendule8 en Klokken, Mahoui .. bouton
Eteos-t.t.t voor 36 persooen" ijEeren eo bouteo Ledi.
kanteD 'oor eoD eo twee PerBonen, eene PIANINO
vall tJ.h: HUIJ'11..E;l£, . poteeJe.i Deo ~t'[-8ernezeo, pjee,~
wt!rkeo, GILB eo krie~lwerkJ rostant Provis~eD. waaronder 13 kieten diver•• Rijnwijuan ...u D. LEIDEN
t. KeuleD, al.· Ausbruck· l\1o!dwein, Scb..... berg.
MU8catell en Pi&portor, enr.:. ODE.
VOORTS ,

Met de w:r.aroemiD:! cler ci.,iet

&13 .

prachtige BALKEN.
P. BUIJS Hz

ia bet Re.identie-huie
Ie M a g e I a n g ,'
.oor rekaning vao den HoogEdGe.tr. Heer

Tl,lt' kommiu det tweed~ Unit! bij de vu~l. to tclt'gra,tfdicllit, do
kommie. del' derile klutf! J. Boode.
~»OQtweg dien.teD, }"'. r. :joi a Huif~Qlel\ltr .

De p nrC; e In e n C; v u. n U

door

Veudutie wegells Verlrek.

'rut opzieDer bij de

}.:enul, uit :tr.

tiang~komeo

Op \V oensdag 7, Donderdag 8, en .Vrijdag
9 October 1874,

Tut iogf':uieur dfr Jerde klane Van bet ~tO ') lU"t::tt.U il.l Nedo!d:lud8~.h.
Jodie, de ambtensnr op uun-aklh'iteit D . J . Buij~lUan. laat1 t ehjk
eerlile ouJerwijzer :loaD . a. gQuvernem eul!l ambacbl.BIch~ol te
Soerabaija .
Tot aspiraof-iogeuieur ltij "eo wafClu ' aa.t to ':I land:) Ll.l rg erlij Jte
open bare "er"eu A. at! Vlelter. ee~ .. ol uGhlageu t"f:nte hlitel1lDe
der iO(iIooterie \'an bet Nederl9.od9rh-Ioditch leJer, cu F. R.

UVt'f

2V_

re'). Zij haeft qusrantaine ingc8teldvoor aUeaclieJ!m
lIit Hidjaz in e~yptiacb8 . bsveIl!: .aankolDSnde., . Vol.
gens officiiH. mededeeling beeit Bgypte aile ComlDunI"
cat;" met betregentaohap vaD Tripoli te land . eD, te
water "Cge8n"den..
"
.' . . .
'. ,
D. 'Ii..... zegt, dat al dele ge.anen bet .errrioedon
wettig.n. dat .de pestwederom een epidemie wordeD

h6t

(oDdB bohooron . <
•
D~ uilkeoringen, na LElt ov~rlijdeD van een kOhtd.
buaDt, bebben aUeen plaat. t.n behoe.e van lijllO
weduwe of ~inderen.
Art. 13. G.~urendo de .... te 'ijf jar.n van hot
beeta.o Yan bet foud. '01 m.n geeue boogere kootri·
buliijn of eo!rolegoldeu kuuDeD starteD, daD die welk.
a&nopraak gev.n op ee.a uitkeering 'aD hoogstena
2 ' X f 1000,- Na verloop .&0 dien termijo zal
bcsli.t worueu. of het bi ... boven bepaolde wijziginll
kan ood.rg&an .
Art. 14. Waone"r op het oogeablik dat eeDe uitkeo:
m.~nlanen op half ·ironisobe wij'Ze gl'pr(!'~u, bet Ban~
riug moet plaala bbbbeDf 1COO.-of f 2000.-benoodigd
dtl.61.d' wilde dadelijk tl ••••• ddijl.. ,.rbaouiug8weL
is. en hut kapitaal .an het fuods mindar bedraagt, tal
toepsllen eD . ten uitro ..r brongen. Iu La.m dor Groad·
b.t beotuur eene buitengewooe kootributie heffen van
wet · verbood bet een uilramontaan In het .nieDw te
f 10.- voor elke f 1000.- . woorvoor m.o kootri·
formeD mi.n ieterie op te nemen. Daarmed*, verried
bueert. Die gelden moeteD b~ den t~e.a,urier ODt.
b.e t blad bet ' grool8cbe doel van , dit groot8cbe :Oid,.
vaogen zijn, Yan 'de leden .up Java binneo twed
artikel.'.lo de . JlioiJDgeu, toeo , wen in .Ie ' liberale
biDgeD nog nietlek.. WaO of het lot voo on. roem·
wunden na aaaochrij.ing, en van de leden, buitou
Java binnen vier m.aanden.
rijkmillisterie door liftreding of ontbinding .IOU, wor·
den.· b6~li8t, toen,ondmen het , goed en heerlijk, .om
Art. 15. DeelgenooteD. die .ier maaoden na de
bop.alde termijDen van betaling . de buiteDgewone
in ieder ge,.1 de. ullramonL'\oell oOUlogelijk te · mnken.
Daarom werdXg~huurd ala ' geluige t.geo b~n. Hij , ~ontributi. Diet bobbeD .oldaall• . terHe.eu bet. lid:
moest ,den illUde . bekeud maken wie . tij . oijn, ' en . wat rnaatschap; be.t fund. b.boudt e.enwe! t~o regt , op
de .ereebuldigde k(lntributien.
.ij doen, . Dan kOD bij eene mogelijk•.. ontbinding het
.~ezer8Vee" wordenopgehitst legeu iederen candidaat,
Art.. 16. Wanneer onverboopt in eene rnaaod
twee of meeruitkeeririgen moote~' plaats bobbeD, .tal
dOOi : de ultl.moDt,An~n ge.teund . ·· DankoD, bij eeq
..rtret!eD, bet nieuwe, Kamnot ,,!o,rdeD gewaar•• tuwd,
toch iu geen gEl,al , alUi eene weduwe of aan . wees.n
811 de ' w&artlcbowing kon vreese , te' 'weeg., breDllen 'en
miod.rdan ., 1000;-'- of /2000:-:- ,worden nitgekeerd.
'
.~terheid. MaariD. iedVrgefai ' waren .' denltr~.
mOlltCnen ltUIobtelo08, en de eeoige eroatige .,n ou·
In bet e.entlleel~ t.lwrt .al door eeu of meerbui.
toog.wone heffingon .word.e,n ,' voorzieu. .'
.
~~
. .' ,ijaDd van het Hberali~me Willi op h,etelag·
Art. 17. De. uitkeeringen tullenplaab bebben
d,
. . bet beaMsoend oogenb. li.k .... • a'! ge. eo. be.leek.ei,D
liD! SOli • Uor -gaud Zijll.
','
termijn., riiterlijk.es :weken nadat bot weltig
WelDu;laat kom,en wat wil. ' wif .ullen dit Diet
bewijB van o.orlijdeu bij bet betuur is oo~.ngen.
A.rt. 18. Mogt de llitge8obreveo, maar, noglli.t
~ijAAl
.. H
ij~~ IItmCi
..
·."In. Wi}.· uillen. ' nieL gedoogtW, da.t, ".o.n.~~ ,an onze zijde de liberale I,orsen
Ul!l'lIUIIl!Qoze .helpa .. ,de ~~obe.id 'aD het Dederland·
leb • . roUl:' . Terll\lben:r,en eo de Iweedi-ocbt z.aien • .om
eene 1001, gelijkeunda met de nog te innen blliten·
gewone lrontributie. op to· nemen. '
,
k garaken tot de h.e.aobappij. N &ar onile kraohteD
Art. 19. . Elk .lid . buiten de boofdplaalsSamararig
411& "el'D1Qg6ll ,snlleD . wij. 't beletfen. dat,. (lnderde
lumd' dllJOl'. meeaters de op.oeding. van.Nederland tot
bl!8fh betragl, Hoh op de . algemeene fergadeliing te
eenpmitlseha provinoia wor.d e , voltooid. Menmoge
doeu vertegenwoordigeD ' door een' d~ vergad8l'IDg bij~ 4111. eb~ a1anlk$mcnf1aDlln en vaderlandlooltm,
won"nd lid, wel.k lid · dIU!, , boven. zijue . eigeueatem.
1'll II\Viell . ROomaoh-Kstholiekan .gelijk ODZ\! vadereD
,.at~ en wij zulIen .000S flloht op bet vaderland band!
.en; omntGod , het ona gogoven be.ft. Hooger
d"l:'".tn::=::'jQgtijndH..ten";IItMr dall
. . It
van H_
. .• ' •,"de
OY
...Br
. de
. ,b et..miniiltu1l1'
h ,Oofd... va...
Dpl'il'1gvloeden
N, e"",lan
. . d.8" KatbO.
li.•,.
fijf ~n hoven de Sijl;l~ . mogen uillbroug~ . ,:
' ~:'
,. ·' 614 • JIIIll ket 3"0Il aobande ~ijD VDOl'
iI9 beioeId8
",rtegllllwOOrdlgliig
,"11:-'. . . ,'- .
de pta\oktteudoodlsefdetl
.~ ieII~
cloorden
lMtseTer ~ .~
die wetenechap .ellwuw.nu, rocl't hij aile oude hprt..·
toobteo wakker, levert ce:l .. ecbt.;, lIegent:eude .eeuw
acbe paaticbe op den • Byeucorf der II. Roolr.acher
Kercka," yerheft w~.lr tit' ouJe JeUZ511: Geua tegen
Pup. ,Geen exceptioDucle wdtoll!" r"ept bij dOD
teV8D8 uiC:, acb neoD, geen V~rfolgiDg, gccn wa l tt'laura,
geeD boeten, geeo inbell:agnam{), gl~i!o ~C'G'ngcnifl,
geeD verbanning: fieen, isoleert ze, llat jd gdnoeg.
Zoo •• "rdigt de .. vrij.inoige zijll zeddlijke ycrban·
ningSwet uit. U.t H."dtl,llud, door dd EU/lli.eke Ze;·
ti"'gwegene zijn .ooruilgaog in d. kennie Jtr ultra·

t
. "f N
.

agenteD Ie benoemen.

Hot liJmaat.ehop wordt gerekond aaD I.

rangeo ru~t de eer8~e betaliug ~ou kootributie bij .,leo
thcl!IBurier.
Art. 7. Du koulributitl moat H)Or of op ueu leten ·
dar maand, wn8rover zij yerechuldigd is) bij den t.he(laurier zijn ontfD.ngen.

Htaouighedcll, zich, als

kend i8 r Op deD oll.len cai\'iuiijliBcilen lind, ,Iiu H1
het niot-kaLbolieke io OflS "s,lt'rland tt! B llin n:reenig t
teg.. u deD Katboliek . X w.et, d.t d. KaUI;.liekcn io

Een the.anrier,
Een 8ekretaria,
Twee leden.
Bebalfe ·bet hastum ' aoUell' ·tw •• kommia..,i ..eD
.aU toelist benoemd ·.wo,de·u.
Hot beetuur i. be.oegd,om t~r 1'1."ls;' waar bet
lulko iloodig oordeelt. uit deelgeno .. ten 'an b.t f..nds

de , redaeteur ,tiD de
.' , , /all "'.. ~gt,daf>

!ijll .pdel
til
iuWet~.4idii
. :
op' 11\10 geJt.lki!nde I. uitgeharataD. ea 'chili
de' wpmebe . BegeriDg de gestrengete , ma~ "
b.,ft · genomen , OlD d" .bedreigde . di.triotoll · ,te,fllQleo

Aangekomcn Passagiel"S,

Weg wet , de hui.UliJoiellje., en .Innt lu" !
Maar yooreerst, beeft men nUl X en zijulJ

IIIl1cble!o08. Weet gij

Art. 20. H&6 'b<i$taur1leftaa6~lt yijf leden:
DIu .·.,oo:titter,

elltreegeld uetnald, eeo en anJer to berekenen volgoD8

do it,ierbij gevoegde tabe!.
Zij, die den leeftijd .an ,5 0 jaren h.bbeD bereiH.

D6 reeus door h~n bctanlda en \'erschuldigJe gelJen
blijven ten voordoeJe lIer ft-reeni,ging.

Let gebruik- dit>r krHr.btigt!r miJtl..,luu Ilittt te \·nirzeu.
Pt'rflda ~iJddeu bcbb~D \'our zuikIJ ge8tell~u tu \'6ul
••otrekkelijke . • Ieoleert de ·ultruIlJOr.tuoeu" roept Ilij
cijneo landgenooten 10e. Dringt Zl! w~g uit 811~ krill'
geD, drijft tie La bBIQt'll op Cen hoopk~n en i,e tiju

' . 'fJ:l

zelfde wijle eene kelUl. worden godaou.
Voor bet geval dat h!i de.e <IeI'd •• teulming ~eirlen
. e90 gelijk getal .teUlW.U krijgen •• al bet lot tns.chen
zijne jaren 8Rilgev8n.
heD
beal io.en.
Art. 4. Me. ut het besluur gegroode redenen te ,
Art. 24 . Aile stemmingeo OVer person eo gesebiedeo
hebben ow de oyergelegde stukkeo . uiet ale voldoen'de
geheim, en lDet on,~ete.k.otle biljetten.
t. ~e.chouwen. Jan worJt de to.lating besprokeD in
Art. 25. led.r lid i. varliligt .eDe eer.te be"oede eerstve.lgende be~tullr8verJo.dering.
wing' a1s bsstuurslid "8u te ncmeo op Y6rbeurt" van
Art. 5. Elk lid benedeo den leeftijd 'aD 28 j&I'en
f
25, - boete.
botoalt f 2,50 '. maaud, VOor elk. dui.end guldeu,
(Wordt ",nol!ld.)
die Ilij On .zijo overlijden weo.cht uitgekeerd te .ion
aBO zijno wetluwe of kintlerell.
Bij meer gevordeI'deD leeftijd wordt of de kontri·
buti. verhoogd, Of een o.n bet ver!chil ge8venredigJ

die "lie recbt of te onrecht voru.icht wor\.lt ut!lg-eerigu
blikkeD op OD8 land_ttl alaao", en die }lC'ens tien ultrallioutaDt!U "uanJige voliti ,~ ~ \'olgt.", ~RI 't u u iet
tell kwade duiiJtto. lunar Htet~Js "leer il\ u rerlia,·ell.
VI ielltl~n

.. .......

EN Mm~A1)B_BN. , .

B8S'.l'Ul1R

d e rl\J a r i n e

Een 'weejarig • .:rluf our NoderlaDd. wegeo. ziekle, a ~ ll Joel) ambit·
Baat up goo·akt~,it e it C .•\ . _Ruske .. , laahtdijk drukk~r. leH~ 1l1

teekenur bij bet departement der mariGe

Door

d~D KIJlIlwaDdaut der

der

Zeemagt tin Chef fan htd
Mario,e in Ntderlaodacb·lodie ift

•

Dr:pattrWl:llt

WAGEN-PAARDEN,.

(Sidneijers en Kadoeere.)
RIJ-PAARDEN, RIJ-TUIGEN. (waarolltl.r Vi8 t\Vi.
eD 'l'ENTWAGEN.) Koeijen cn Kalveron. eene groote
collectie fraaie BLOEMEN in. Potten; ~n hetgeen
,erd.r te voor.cbijo oal wordeo gabrDeht.
Alles op Z 0 n d a: g 4. Oct;ob~r
1874 te bezlchtigen.
(1408)

UIJ DE GOUVERNEMEN'l'S MARI NE ,
Tot machillht.leerling dt:r unte kla"lie. J.e lDlI.chiD : d-!e ~ rlill~ del'
t"ffeede kJatliitl b;j dieo 'tak no dieD!>t l'. G. vall Haa~te .. t .

Buitenland.
De Pest.

Verkoop, v.a~!, astighe,. de.D
.·

De Ti71l8. geoft in een artil,.l van aoJerhal,e ku·
lam •. met het opoehrift .the PI ..gu .... d. geo.hiede.
E N A RANG:
,'
n.ie 'ao 'de 'uitbreidiog ,di.r goduchte ';iekle . • "n wd·
eer. In Noord.Afrikaia iu de m"..nd maart dd ' pe.1
Op een nader. te bepalen dag in bedigt bijTripoli uitgabroken in de ni.uwesl •• 1 1I1er·
gin October
jeb, die op de pla.t. ' ,a n bet. oude Bar.a g.bouwd
I'ord.t, T,u.scben7 en 21. junij doden .,:.h ood.r eeo
zDlIetl SOBSMAN · & Co. op .endutie albierverkoopen : ..
be.olkiDg · van ~ 800 inw~.nor. " 30 gey"lIen' Yoor, 'ail
de 2 P.r"e.le!) io :Eigendom toebehuorend" :, IIIUI
del: Be~r , '
,.
welke 27 ,lIiet doodelijk , ge~olg. ,. Dr. Loval. die un·
lDiddelijk"aar de bedreigd .. plMts .nelde. werd den
24' .ten 'Glfaangeta.t, . en .tierf twoe dageo later.
In Melopotami;; brak de. :peet, ongdveer gelij"-lij.
~.Een · E OF,
dig nit aan im " beueden deD. · Eupbraot, ten _.uiden
b.boDWd ·· ",et eeo K&pit&al Woonblii. met . bijJebouweD
van. MuoaegGb. De .. ekte toonde ·..sich bot . eoret ~oder
de Affij Al'IlbiereD, · die iu de · w~.ra~oige .tre.k. ,l en
eosten der ri',ier,wonen • . De~iakte . otak. weldra , de '
Yerhurird foor f 60.- a' mliaDd..
naburige etammenaan, en spreidde , tiob .. lange b.ida
oeyera d.... . ri ,ier nit, .• "n Dwanich .lot Hilloh •... Sind.
IJ• . Eeagroo.E 0 11'.
be~ begin vau jooij 8cbijnt de . . iekte tioh Diet . verder.
bebouwd wet eenKapitaai W OODbuia met bijgeha[lo
to b8b&en uiLgebreid. De genfleaknndige com,miBBie , woo. groote Klapper aallplant, gel<>g8u _ den grooten
uWengeleobe en fran8chedokte.. be.taande. do.·r de ' weg, '.Iak bij P&al DO~ 14. Bij de .erponding getueerd
torbcbe Begeering, gelonderi, . neen. gerapporteerd,
19600.'":"80 thane .erbunrd IIIID bet GoD_
daIo. de aiekte ,ong&twijfeld peal i8, .. doch het &au tal
nem.nt· ioor'/ 80.- s· maandlt.
alagtoff01'll .is sij mitt · in . .taat geweeat te , oDtdek.
Nadlll'U . inlicbtingeu ' te. bekollleG bij
ken.
"
.,- , ,""
' " . . . " .., '
(1862)
'
" ,SOBtItIAN& 00.
In'turu;,li KlirJiatAn . SCbijDtd • .aiehte . tich e.eD:
'e8DI op het&elfde tijdetip yertoond te hebben ala OD'
der de 4ffij.A,rabiet<ln en, ill Neord·Afrika. '.' De a.lek·
Ie wwdoor ,eepeot .o n geWeklr~~ oogat .~~
.·.
...
.
aaan. eD.de bevotli:ing had een ged....lseder ge,olg..n
tID den permckeDbcmgemiood,ou:ile",oild8l:.
~786)
G. o. .' l. TAlIf · ~. " .

I

o

Ths. von FRANQUEMONT.

,~]e~:n '::~!D~~r,:e~e~:~t:/j :'6lo.~

" ~childe

:t!t

·,-Glazen,

tol. degroo~3 ·~ _lJ}j
~

Versch IDd~oZaa(:~"~,
van Purbolltal door den· HeerOOLEN:BRANDER
aldaarmet demeeste Borg ~erzllmeld eo per mail JIlIn
OD8 gezondeo. tbllhs ootvaogen en per kB tt i e te be.
bij
.eo Co.
(958)
komeo.

I

vao FLOWER en

SOESMAN

Binnenen Buiten

'~J:JTItBDO.EH.
verkrijgbaar bij
Me. NEILL & Co.

(1857)

J. J. van RUIJVEN.
Banket Bakker

Samara,,!!,

lIIoet .t CUaodon Ie. kwaliteit
.1., Scblo•• Joh.oueoberg.
Steinberger Cabinet.
Rudesheimer Riesling.

BoutAankap
( GE DAN G A N. ,

Steinwein,

Bestellingen 01' nile .Dortell.an DJATTIE·Hou'r·
WERKEN worden nangenomen door den AdmlUl'
• trateur
G. 1\1. GRIBLING.
Adrea per spoor Halte Galall!!an.
(970)

SOESMAN & Co.
hebben wederom per Mail ontvangen;

GROENT.EN-ZADEN,
van
.FRIEDRICH ADOLPH HAGE tc R,'fuT
a IBm' e

«l

I

t~ :

SOESMAN & en,

Borlogies..

,,/6.~.-

KLOKJES,

Honde, staande
:J. / .20 en

in comrnissie ontvangen:
aij

----_.

D~me~

Gonden

Palembangsche \Vip-sloelell,
(1400)

FrQDBRc.

Ba. lIledoc.
Cot.o Bourg.
ChBteou de, troie Moulin •.
enz. enz.
POR'l'WUN Roode en ·Witte 'lIlZ. bekende Ie kw,liteit;
MADERA.
VERMOUTH ."hte Nollv cn Prato
VERMOU'['H de I'orrino,
B. KARTHAUS & 0,•.
(559)
--.----------~----

Bloern-Zaden.
(1254)

Yan Delll.

BORDEAUX \vI.IN EN al,: lIhrgBux Superieur .
Cotes

f 20;-

G. O. 1'. VAN DORP & 00,

(2fJ6)

G. A. WERMU'L'H.

-Zweedsch- en Koolteer.

BA Z A R.

're bekomen bij

H. S. Eau, de Cologne,

SOESlIIAN & Co.

(1368)

Carlijle's.

Oogst 1874.

ENGELHARD & Co.
B. KARTHAUS en Co,

-~-.-.-.-----

.r

J VI.E. YERNE. ODderzeeacb~ reia om de
A,rda, in pracht-Band met PI,ten,
E.ne drij.ande St.,l.
idem

VAN LEEUW,EX.

Savonarola.

TEYSSONNEAU,

Extra fijne Bordeaux Wijnen.
(1345)

~1 -

2.-

t;eu l\:Jtjlord,
loa •• Bok.
(1405)

F. H. BOUMA.

_._..__ ._--_.._.,._. __._----,-----

G. O. '1'. VAN DORP & 00.

Pas·ontvangen:
Porcelein TRfelan Tbee-oervie.en, Koffij en '1'hee.
serviee.n, Wa.ecbetellen 10 porcelein en aardewerk,
l'oreelein preeentkoppev, . -'-Hermetiscb sluitende
Kamer-I'otten,
Wa8rloozeporceleio . SlabakkenOrale.en roode
Scbotels, groane Schale" metdeksel, Borden.

l

~o

f

~5

e.lI

Dorlu..ur.tar Lager B.i9r,SteiooBier, Valk Bier.op
h~le en· hahe· fleaseben, Ind .. Coope . Eng. Bier.

Canade vogel. Zaad.
,n.

KARTHA.US & Co.

Inf~t

JIf""
lien

'0'"

1",

SuperieU1'8 Kwaliteit iu stollen en enItelde dozijneo ~

F'~,.tJ:=:=~:!~:n·o~:u::OO~,
ren,

IIOillllSSIR KHTtlOI!.

Bij

W~!,gjJl!.! IUIII

dt~

\'All .F h.tstatioll
,",chual per piCHI ~uik6r 1-0.-12
, •• nd"re product.of 0.13.
,sIJuur, ftIUlflpra,kclijkhei(j ',oor

t!l~

olJllerwit;littJlI.
lJet uitvoHr't!1I \'1111 K(Hnmi~t'lien en hel iu .. en _oitkhuen VIlli glwilertHl t(\L~en s!l\chb, 2 Ij~%.
J{ekUlllllltUltl~~ert zit:!' !)t~ll~ofdtdljk Yuor hut ,tJOuden
van Vl'lIdutitJJI.
Sam.rHog lI""ronotroat.
(28,1,) P. Z.WAI'lBR.

Kalners Disponibel

met

voor uoortrtjkkel1tll'

t'''''; '11\1\ "1""

persOl:en

Te Hunr:

& Co.

HOLLOWAY'S PtLLEN KN

Oevaarlijkl'- Diarrhee. - ' De

ZALP.', , -

barer aanvaUeu zoo ,eraudel;jk zijude, genn - een

eD

de

wijze

9'oldoeado mea
Holloway'. buhan.

V8.Il het beiaDgrijk aantal barer alagtufCen. On~(tt
Wing. al is cJe' oorzaa.k. ,dder, ziekte ,in duisterDis' gehuld 01 de
uitalag even. ganstig 2ijO. hetzij de, mug, de lever of kleiolB'Q iOg&"
wandeo de zet&!1 van de liekte il. waDt lijue -pill4fn met Ol#rdeel iu.geuomeo.. cD, r.ija &aIf goed op de zijden a~r' o~erbuik' iDgar,..

bct&ugeleo: de zweUing der blotdvate.o en: rege;te.D iodere: v~
kwrde werkilll~ waaruit, die ook oDhta~t. , Beide middeleo ,WOrkCD
regtstreeb~ tot berste1leD vaa,het jqi~te'eyenwigt,'tnsaobeD,gMeolig
heid eo pri~kelboarbeid. ziekelijk.en gewode· aMlIIoIdiug awu~Iijt.... builellapOrigelOBiog.
D...j .. PilieD V1Ul f \.[ S, eo [G. Polio> Zalf nDII. f B
OIl

./5.

..

.

' . .'

Ch1>riboD W. CALISTANS & Co. Togal A J .•au der .\'0081'.
l'ekaJODgWW. B. HAN.A 1>010 ARNOLD . eD Co' . eo· COBNAlIS.
ltIa_ J. D. 6LIBI!. MagaJaog J .. A.ZBLJDBt.. !IoJ/Iuug _SYllABI' OD Co. DB . GBOOl' KOLFI.' en Co. WANNB& ,G. ~ '1'.
YM'I JIDIU'. ooc... If· 1.. D\lLYQN lI'/< ... . . . .

cm;."".'k"

.;:~ ":¢Io.

,en

familitiu, zoome,de

1IloHOUW ABRA.HAM,
Tawang. ,

(15U7)

G. C. 1'. VAN DORP en Cv.

m.·t eell

H E'J,'

C~ctobe'"

U 1 ..1 1S

Ontvingen

Ellgelsche M t\ I L- en REI
f\. 0 F FER S,

sH. I. YELTMAN ..
--------~-~~----~~~

J)adelijl{ te
~~

~ili

kwaliteit.

Anuvaarden~

Ret aangenadam . HUIS,

HI
a
0, n.ij n .' Jl. S t r a a~
iSQ.tst bewoond door ~tleil Heer TRI~B~~,L.~ •
Informatien ~ij
wed. H~USE,

Ii.

TUIG· en ZOOLLEDER,
b~ste

Zee8traNd~

(1311)

(1260)

Zw/1'tI)Id.

MOSOH & Cu.

'I'wee

4d\WM\\U
Zadelmakerij
MoschN& CO. "4S\S'p\Y lien
SftDlarftug.

Ruim voorzien van· alleAR'fIKELEN,
hun •vak batrea'enda,
Beatellingen op Wageutnigen.als and..rzin •.. worden
met IIpOOO en BCcuratieJij8.. · geeffectueerd.

in, de
Spekst •• at.
LUOARDIE,
Karanp-fmJdjo..

.... Wordt Gevraagd: ....
van

5001101181,.11.

M.A. C. M.

OTT~~dF~.

c. P. M. VA.N OS.
PaUi, 27 September 1874._
(1399)
Bettig> .... ~~.

(1916)

Sebo9psgeteg6oheiJ . '000' het tnmsport

Hnl~~

.trlttt,,~.i.
H

.:1e1 rouw. . J:
'-II

_ _ ALLES tot minstens even lage
........ . . . prljzen als 6l"gens elders te bekomen.

H1..JIZI:i:N,

(712)io de Uti DO e , Spa k

WeD.

~m81lllen

E~
nll(t

C~;~Og~~;.'-i1~~~:-'-~~Hl geb'roke~ -glas~~rk t.e lijmen.
(1224)

ii.l.n . .

Vervoer van producteu

:. /8.-

'-'" '" .•,1

tIt,

Rill.!

nftar tltl I'uldillitell lip

G. 0. T. VAN DORP en Co.

-.f-,-, \

n d

(1187)

oonaken delW' ven;wakkende' :zi"kte, zoo ·,erscbiUend,

-

goe'lleren Ilaur _Ie binnenlan·
plnHtHt~n ,laarbuiteD zoowel
Europa vnlg(~ns lwitenli hu'g tarief.
-van

VAn .IUVB, 11It:lr

8Is', rlftllr

G. C. T. Y AN DORP & Co.

(301)

V (-;

EXIIEIlIT!lI

Expeditie

,rerhoo·

Zak- Machines,

in

Holloway's. Medicijnen

Samaro"!7'

(!l54)

KLEINE

, (858

alB:

1::-:1 n i s

(1340)

.
. .. a I.:
Habun". no. Ie ,Ca. ita., Loodreeen
Cortadoo . III.

Jara'.

~JJr l( 11~80UMA,

SOLOSCH

Zeer. lekkere 'Manila .Cigaren

of

(672)

Vuil-LinnenZakken.

/40.

(lO()F

Graveertop Steen en op 0
IVretalen.

BEN EVENS;

G.O. T. VAN DORP en Cu.

(29")

.

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

,

MoseR

Prachtige Water en
olie·verwdoozen.
Passerdoozen

B .1\ Z 1\. R.

PlIik puike· .Bieren

A(lftd

!lIe. NEILL..., Co.

en

voor ZweedscheLucifers I'oosjes.
[479]

compl~te

·zamen .

(1307)

familie Legend~. It l.{)O
Ret buisg-ezin van llt~n
1.50
Preceptor:
G.8cnmmll" MijI.dij Oorli.le. ,! dl.
3,LODEWYK l\IUJ,LER. Jan I-nea.eu. 2 <II.
CELESTINE. Herinneringen Ran hat Zuiden.
II
1.50
Dr. J. TEN BRINK. Ooet·Indiachc Dame. en
H.Heeren 2 dl.
3,-BOSBOOM 'rOUSSAINT. Ret huis LOllernesse. 2 01- /I
GRR6.fln K'ELLBR. Een ZtJmer io hd Noor,!e~l
2
~,HENRY YA.S l\:JEY.RlJEKE. W Ilsrnemingen en waar·
heden, in prachtbnutl.
,,2.GRA'1, Schakel. uit een Kete". "
~
Isrsa. Verhalen
scbetsen. 2 dl.
fI
U
4.~
KOUP1U.NS VAN BOEKERES. Voor en ns do
pauze.
" 2,8.'-:
TAN DEN BERGH. Reintje de V08 met plnten'l
VAN ZEGGEr.EN.
Keur ran Bcherts ell Luim. , 4.~
• 4.KLIKSI'A.Al'r,
Studellten tijpen.

E TUI S
-----.

ee.ne'

~!~;:!I~~'g~~~~lZ~I?E~~~~:,~g';~L~:f:.NSOR,

Merkinlit.

SOESMAN eo Co,

g~re",J,

STOOM-SUIKERRIETMOLEN met

GERA.RD KELI.Ell,

." 11 _, .I: . ~

Dlot

en GLASGO"V.

tet'_ 8f8ebe,~p

thnllS

BOSBOOll TOUSSAIST. E~ne

Vergulde nauldeuuoofiljes,

leland \yugentje

e " ; e "" s.

fl

De :n.lI1~~hiHO dt-:tlverldel~ll~iB oiJk verkrijgba31. zander
luclltpCllllp ell Condensor.
Voor nadt~r~ il'lforlUlltii!n omtrent prijS' aDZ. geli8re
men zicli tc vervoegen t.ot du Ofitlergeteekenden.
I'HOMAS SLAITER,

van

2.G.3.-

It

Cyiin,lers 'Yun 30 X GO ell buit~n~ewoon sterke
g,~ahddn ()yerurt' ngin~ bo\Voging, ,HorizllIItaiu STOOM ..
MACH} NB h(' .. ~" d.llkkillg' met. REVERSING eo .EX.

LO.-

J1

Dos,

en

Zoo pas ontvangen:

(902)

proft'et

}~loreDce.

Twee e)egaote, net u.fgewerkte

_Dos -

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

Puike! Puike!

hcbuen
D ~iz"

om Veerer. Pennen te vllrmsken.

SOESMAN & Co.

HAMMEN.

,

LON DEN

,,4.-

Hoe 1\larij Powell, lIfiltoua vrouW
werd.
,
JULIUS VOGEL. De kun.t van weI te leveD.,
BUSKEN HUET, Sohetaen en Verhalen 2 <II.

Ou.

ell

Pel' Flevo: hebben wij wederom ontvangen.

fijoe }'raneche Azijn, Sla-olie, SarJijn1jes, aile 8oorteo
Vrnehten op Water en "p Braodij. Cappertje. Olij~e"
in Zout,Oli~ee Fareeee, en Sardinee Sau. Arret.e.
VOORTS:

~~lf.;';C~t L'"u.~l

en'.f 35.G. C. T. VAN DORP

H. O. ROBINSON &0°.

f 5.-

lIl.ARI&TTD.

20.

. (752)

De

1l0RREPAAL &; Co.

De Heeren

In de Wilderoia, b'annij DRijton,
Het Ver,aatl . . 2 <II.
/
4,,WIT,SEN.
Elk zljo Joel.
• 5,Dr. DE HOLLANnER. l~eizen in den O"st-III,li·
acben Arehipel. 2 dl.
,, 10,PLEIJ1"E. Ht~t leven onder veroordeelden. 2 dl.,! .11.CAllLEN. ,De Kerk inwijding te Hnm'mBsbij. 2 dl.'l 4.l\fARCEf... Jermola. Een Poolach \'erhaol.

Timmermans Gereedscltappen.
af

(:lJ7)

Gezochte BOB KBN.

(1401)

iotwudeDde een volledig otel

Het Hrarlll-AR~urBnlle ,Geooillscbap.
Ue Assuranlie-lIfa:,ltldJ8Hij telli~n 8r,:,ud,u:bade, en
de AuunlltkMailUebappij le~o Brauilseh,ltle_ .de N~der.
lan,leu."
tellk:JllfQreV3P

ge.chiedkuodig 'ra!ereet
2 <leelen f 10.,franco per poot 1,0% verbooging.
(1806)
G. C. '1'. VAN DORP ell Co,

( ENG-ELsen li'AllRIKAAl')

Per het }i'ransche sehip Les bons .tils
Ontvingen wij. direct

Oe B8tavi~sche Zee- en Hr.1nd-A!'iuf. Ma3Ieth'l;~ij'.
Ue KoloDlale Zee· ~u BraDtI·Aul1r~ Ilaataebapp;

Fransche Omwenteling,

Bniten :~a,rnurang
ginu- del' port.

Biken-hunten Kistjes,

O,,'v""gell:

"tlll

en verkrijgbaar in trommels ,," .f' -1. 1/21 bij terug bezor~
ging der trommele
1/'2 refractie.
Depot·houderfl
SOESMAN & Co.
(1070)

•

(689)

worden aaugenomeu foo'r rekeniog val.:

,,1.

!ichte
V AN

Javasche Raflinade

G.C. T, VAN DORP an Co.

Avolltu'rell' \'an urie RIlB~en
eo urie Engelsehe.
GUB1l'A.YE A,IMARD. ZJuderlinge Lotgevo.llcn van
lIIiebd Hartman; De Weerwolf 2 <II. f

Marcobruooer Cabinet,
Marcobrutluer.
Hochbeimer.
Liebfrauenmilch.

C. A.lt~

(23)

Risico's tegen Branlt-en
Zeegevaar

F. 0.· -W-ILSEN

BOD JON G,

(198)

Sam., I Jan. 1871;

DOOR

(949)

. '

D1,,~i':~~.:;:;:..~:;.<~~..~~~:.I~?:;::' ~"d'."PKW""·~.I!~k'

Indisch verhaal

Nreuwe OQtlvoer van
Albuma 10 Sourteu,
Bijouterie doozen' met 'Muziek,
Heeren & Dames NeC6SBo.ires,
Dames werkmaudjes met iufichtillg,
Porte flacons·- porte 1\fuuaiee,
Praohtige Waayero,
Dame. Stoel ..., Voetbani< met 1\iuziek,
Inktkokero in Soorten
en vele Andere goederen.
B. KAR1'HAnS en Co.
(1846)

CHAMPA<tNE,
RHIJNWI.TNEN

"Mercurius"

Elk Zijn deel.·

8 A Z A R.

& Co.

1 Brandvlll'ZIlkmng MB:lltgl~b8ppljil.=

Per. mailOntV3rBgen:

F. H. BOUMA..

bij

.darijIlF.~!!·I!lAs~ :1llWittsellaplJ'lj.

(663)

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

Berate en Tweede 8oort. 1 J Z E R L A. K.
(1104)

SONS.

Tcnnenis° Porter
(683)

Waderom Ontvangen:· .

1
I

India Pale ale,

BOESMAN

.;

i.rf8e

Pag: OtltvttiYgen::;~

----c--'--~--"'--"'~

)

bo,aUen TIID eeo Z.(ION . . '''1 ...O¥...•.....•
C. P;KALll'Jf." -:~

..
. ...
Voor8.poedig
(1398)

..•

.

...

. .

Ba1a~ill.~6Seplember)Bi'~_ ..

.~ .........
.-~.'"

~ij-;-~~~~~
•

_~: -"1:

Iii'

:.:1Ii'6-1)'.

Ilaolpoodmklluii .... iii. (t .T,yU~.~Ct- .~:

LN,'._

1iidi';~:;'1
~'~~~~?~~:::"~'r
,~_).
f.;-F~<'··~H···
.JB"oWuM'~l.~~·I'i,oI:~.
OOLE~~~
IndiaPare"'ale,
~-

veiSdt

van P"rtnata'>door den Heer
aldaa. met demeestezorg v.erzall'leld en per lIHIilllan
0118 gezondentball8 ontvangen <lnper k at tie te be-

komen.

SOESMAN en 00.

bij

W'ederom Ontvan~n:

Rerste en Tweede

800rt

1 ~Z

(11M)

.

(1857)

Me. NEILL & Co.

J. J. van RUIJVEN.

Elk .-. d I
ZlJD , ee . .
Indisch verhaal
,."

N,euwe aa".oer .an
1D

F. O.

I

SoortoD

:Bijouterie doozen ';'et Muziek,
Heeren' & Dames Nac9B(:Iaires,
Dames werkmandjea Diet inrichting,

r

Monsies,
.
Dames Stoal & Voetbank met Muziek,
Inktkokers in Soorten
p.n vaJa Rndere go~dereD.
(1846)
B. KARTHAUS. en Co.

,

Hout·
Aankap
(GEDANGAN.)
Bestellingen op aile soorten. van DJATTIE·HOU1'·
WERKEN WOrtieD aangenomen door den Adwiniatr"teur
G. M. GRIBLING.
Adree per apoor. Halle G.uanfJ'"
(970)

SOE 8 MAN & Co.
hebben wederom per Mail ontvangen:

GROENT.EN-ZADEN,
van

FRIEDRICH ADOLPH RAGE to Erfurt,

~;:!~tf~C"-;;a:::s~e

Moet et Chandan 1 •. kwalitelt
.1., Scblo.e Johann.sberg,
Steinberger Cabinet.
Rudeeheimer Riesling.
Steinwein,
Msrcobrunner Oabinet.
MareobruDuer.
Hochbeimer.
Liebfrauenmileh.
Van Dem.
BORDEAUX WJJN.EN al.: Margaul Superieur.
Cotes }.'ronso.c.
Bas Medoc.
CotosBourg.
Ohateau de. troie Moulins,
anz. enz.
PfJRTWUN Roode en Witt. 'lDoe bekenrle Ie kwaliteit.
MADERA.
VERMOUTH eeLt.. Noll, en Prato
VERMOU'l'H de '['omino,
(55'~)
B. KARTHAUS & 00.
CHAMPAGNE;
RHIJNWIJNEN

de:

Bloeru-Zaden.
SOESMAN & C ...

Gooden Dames Horlogies.
itj 65.-,

Palembaogsche Wip-sloelell,
in commissie ontvangen:
(1400)

'-

KLOKJES,

Ronde, staande

:1 / 20 eo f 25.-

G, O. T. VAN DORP & 00.

(206)

G. A.WERMUTH.

bij

Zweedsch- en Koolteer.

BA Z A R.

Te bekomen bij

H. S.Eau. 'de Cologne,

SOESMAN & 0 .. ,

(1368)

J avasche Raffinade
Oogst 1874.
Pa.' Ontvauge1l:
en .erkrijgbaar in trammels a .r 4 'I" bij
ging der troiumele .r 1/1.' refractie.

terug bezor·

Depot,hol/de"
SOES!>iAN & Co.

(1070)

Per het Franscheschip Les bons fils
Ontvingen wij direct

V AN

ENGELHARD & Co.
(689)

•

~1"oG&Qt L'u'uel

Extra fijne Bordeaux Wijnen.

if

HAMMEN.
F. H, BOUMA.

BAZAR.

( ENGEI,SCI! VAURIKAA")
20. en / 35.G. C.T. VAN DORP

.r

.n

Co.

vangen.

Porcelein Tafel en Tbee·.ervie.en, Koff'ti eo Thee.
lemesen. W s~cbstellen in poreeleio eo ....rdewerk.
preBentkoppen, Hermetisch eluitende
Kamer-potben.
Waarlooze· . porceleio Slsbakken. Orale eo roode
Bcbotels, grosos' SchMen met debel, Borden.

.r

KLlKBPAAN,

l-Iand~'agentje

met

SOESMAN eD 00.

E TUI S
voor ZweedscheL.ucifers l'oosjes.

[479J

G. C.'r.VANDORP & Co.

PrachtigeWateren
Olie-verwdoozen.
Passerdoozen
l 20 J 26sn l 40.
(29~)

V08

met, platen II
ell

Luim.

m.

'hik pDike Bieren
alS:
DortuoULter LAger Bier, Steios Bier, Valk Bier op
11__ <Ill lWye fleescben, Ind. Coope Eog. Bier.

Oanarie vogel Zaad.
B. !tmTBAUS. & Co.

8.-

•
,

4.-

~: t::::aB:t~~~~~:~~~c~:'~I~lif

(a17~deD:'

::::: ::u~:!:C::tJdee_~'aee~cd'ct.

ten kJlifor~g:.REPA.\J. &,,'*_.'
~

De Heeren

H. 0, ROBINSON & Co.
, "" e

D

i ell" N.

LONDEN en GLASGOW.
hebl.letl, thl1t16 ter afscbeep, gerp~d eEmt; CGWple:t.e
D Size STOOM-SUIKERRIETMOLEN mot
CyJin(lJrs "aTl 30 X 60 ell buitengewoon eterke.'zamen.
g(,8t~hln o\'orurt J1ging- bew(~gingJ_,nc)ri7.~..,ta.le ,STOOM ..
MACIIINE h00~" drnkki"l( met ltEVERSING el)".EX.
PANSION G1~AJI, LUCIITl'mIP en CONDE NSOR,
bo,,"'""" STOOM-KETEf, van OAI,LOWAY.
De lIlachino desverldezende ook verkrijgballJ', ~oDder
luchtpornp ell Condl·n~or.
Voor na{l~re lnfnrnllltjcn omtrent prijs"enz. 'gej_i~,e
1

mell zich tn verV\Jegen t"t ,Ie ondergeteekenden.
THOMAS SLAITBR,
A,,'nt OOQ, Jara.
.
of
(};J07)
1I1c. NEILL .& Co. SamarollfJ.

Graveert Op SteSn en op 0
Metalen.
(672)

]( II. BOUMA,

(301)

G. O. T. VAN DORP en Co.

c;~;tSg~~ii:~oJ~~:~~,:~u g~~~~~-~~~~1~1~8werk
(l224)

L ie~n.

Expeditie VUIi nllo got;',iefClI -"aar ,Ie biRUet~J~n.
den van .'uvu, JIIUlr' 0.1 leo pJoutS(l1) daatbuit.u ~()oweJ
sis near }~l1rllpli vtdg-elllJ ut'kend Inag tariaf.
VerVOel' vnn prodncten vnll.f' hat etatj"n
nflar de paldlllizen 01', .Ib sclutal (It'r picol ~uik6r /-,0.12
, • ander" proJnctenj 0.18.
Bij wegill~ aUIl de Hpuor, fuul81'rakelijkbeid, yaOr
'19.11 ~(Wtlereli

t.egen slecitL!

21/~%.

ltekolllmn.nucert zich lu}lf!efdelijk, yuor

00.

k t_

iII

II

Bel uiivol'!· ... ,1 vun- Kt)lIImitltd~u en het iu .. en' Ott-

/8.~o

nd

(l)5~)

klnrell

Veercr. Pennen te vormaken.
G, C. T. VAN DORP

'\'- e

(luderwii..~"tt'.n .

Zak- Machines,
a

1-:-:1l1 i S

4.-

G. C. T. VAN DORP & Co.

van \,Tt'lIdlltieli.
Sam.raog lI"ereu.tra.t.

(28-')

lu:tt hoodeD

P. ZWA<'1BR.

Kanlers Disponibel

met

voor uoortrtkkellile pertlOLen en familien

te lijmen.

G. O. T. VAN DOltP en Co.

lIIevrouw
(1567)

rile

MOSCR & CO.

zoomede

ABRA~M,

TaU/anfl.

Huur:

1U('t

cenOct;obeir

H E'J' I1U.lS

Ontvingell

ill cItl Sif&itrg1t~'/ra(J! tb~DB" be,woond d'1or:

Eugelsche MAIL· en R Ii: I SK 0 F F E HS,

Luitennl.t
(1314)

~lEULEMAN.

ll. I. VEL'l'MAN.
z e.e 8 t r a-n,d.

BENEVENS:

Uadelijk te Aanvaarden.
Hetaaug~:~:ni. HUIS,

Vuil-Linnen Zakken,

_~

(l340)

S.OLOSCU

.Ii.onUnen. s t r a . .. ,t..

TUIG· eu' ZOOLLEDER,
1I1OSCH &

BabaoDe.oo. I. Cavit",.. , Londre••o
Cortlldoe

"

KLEINE

Vergulde naaldeudoosjel'!,

en
Een l"lijJord,
losso Bok.
(140")

Reinfje de

Keur raIl HclH;rts
Studenten tijpen.

YAY ZEGGEL"KN.

Mer k

DOS-fL.-Dos,

Pas.ontvangen:
; P'oreelein

JULES 'VERNE. Onder"eeoch" reis om de
Asrde, io pracht-Band lOet Platen. f 5.Eene drijvende Stad.
idem
,,4.Avonturen \'aD dria Russen
, 4.~
en drie Engelo.he.
GUS'I'..l.V.E AIMARD.· Z,n,lerlinge Lotgevallen va"
1I1iehelHartmaD; De Weerwolf 2 til •
10,In de Wilderoi •. ]l'snnij Dnijton.
Het VerraaJ. 2 ,II.
f 4,WILSEN. Elk zgn dee I.
, 5,Dr. DE HOLLANDER. Reizen iodeD O'JsL-Intli·
scben Archipel. 2 dJ.
., 10.PLEIJTE'. 'Hut 1evan onder veroorileelden. 2 01.11 4.OilLEN. De Kerk iowijding te Hnmma,bij. 2 dl... 4.lIIARCEL. Jermols. Een Pooisch verhsnl.
,2.
VAN LEEUWEN. SsoonRrola. D. pro feet van
Florence.
, 2,M,ARlETTE. Hoe lIIarij Powell, lI1iltoDB vrouw
werd.
• 2.JULIUS VOGEL. De kunst Van wei te leven." 6.BUSKEN HUET. Schetsen en Verh"len 2 til.
3.BOSBOOM TOUeSArN·T. Eene fa,uilie Legendo. • 1.50
GERARD KELJ.EB. 'Het huiBgezin ran, den
Preceptor.
, 1,(;0
SOillllllEL. Mijladij Oarlisle. 4 dl.
GLOllEWYK lIIuI,LEn. Jan 1"nes.en. 2 dl.
• 3.CELESTINE. Herioneringen Ba.n bet Zuitlen.
/I
1.50
Dr. J.TE" BRINK. Oost·Indioehe Dames en
Heeren 2 dl.
, 3.BosBooM TOU.SA.I"T. Het Luis Loneroesse. 2 01. , S.-GERA.HO K"EJ,LlJR. Een zomer in h't't NtJOrde:l
2 dJ.
, :1.HENRY VAN l\'IEEBBEKE. WaarDemingen en Wllar
heden, in prachtbRo,1.
,,2.GRAll:. Schakels nit eeo Keten. ,
, 2.Isnw. Verhalen en scbetsen. 2 dl.
, '1.KOOPMA.NS VA.N BOEK.EREN. Voor en na do
pnuze.
2.-

ulll

Zoo pas ontvangen:

Pnike t Puike!

Gezochte BOlliN.

(14.04)

inhoudende een mlJedig otel

SOESMAN& .00,

,~

~: ~:\:~r:I~h~.:~~:nlJ?:;:~~·!:~r·Mr.:::::~:;:iij·

Het lirand-As!urSDlie Genootscbap.

~ing

Twoe elegante, lIet nfgewe"kte

.•J

Risico'sZtegenBran~..;m:.
eegev'a'.ar..

gescbiedkundig Ta1ereel
2 1e~leTl, f. 10..:.-franco per post 1.0% verhoogiog.
(1806)
G. O. T. VAN DORP eo Co.

Tilllmermans Gereedschappen.
,(752)

o.L'B:¢:i:t1ms

(28)

worden aangeoomen foor rekeolugvno,

Bnit;en Sall1arang Inet yerhoo·
de.' port;.

liken-huoten Kistjes,

fLjne }'rallecba Azijn, Sla·olie, SsrdijntjeB, aile soorteo
Vruchten op Wf\tsr eo op Brsodij. Oapperljes Olij.eo
io Zout, Oliveo Farceee, en Sardines S8ue Arreteo.
VOORTS:

(1l~ ....

Sam •• 1 Jan. 1871.

Fransche Omwenteling,

VA1Ii' DEN BERGH.,

B. KARTHAUS en Co,

Per Flevo: hebben wij wederom ont-

(902)

"."":""J','

R

~chte

TEYSSONNEAU,

(1845)

C'Aar'1--1'
\J e S.

.' . "Meronrius" .
DlD~":~~"':::'::'e~~e&~"~:I~.~:;::r "~d.a·IJli~~IP"hWe

---_._--,------

Samaran.q.

(1254)

G. O. T. VAN DORP eo Co.

II

BOD J 0 1'i' G.

alB ID 6

WILSEN

(949)

Banket Bakker

(198)

Per mail -'OntvatigiSn:

81 Z A R
Albums

8

----,-.-,--.-':-:--:--:----,---,---,---'---'---,- ,. BrartdverzeItering

F. H. BOUMA.

bij

R L .A. K.

verkrijgbaar bij

e~ SONS~

'llbULtse1w.1m-: "fllr

4

Tcnneni'sn Porter
(688)

SOESMAN & 00.

~~ ..... m

van FLOWER

(968)

Binnen en Buiten
E" """.. fIjl B DO B.B.' _
. . . .T

I

c....

Zadelmakerij
MoschN&·.·,OOs
SaDlara.ug.

Ruimvoorzien van aIla' ARTIKELEN, .
hun .va.k hatreli'ende.
BlISteiw.genop W8{§eotuigeo a1s""derzjnB worden

met Bpoed en accurl\tiease geelfectDl"'rd.

_ _ ALLES tot minsteRS eVeR lage

. . . . . .'. prUZ9R .als ergens elders te b~
komeR.

laalot bewoonilJoor. de .. Heer ~/,RIEBEL •.•
Informatien bij
wed. HEt1Sg,
(1260) .
Zee8lraJ1d.

(1916)

'Cwee" HUIZEN,
in, de

SpekohlUt,.:
LUOARDIIll.

(1187)

K~.

