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cie niet overal teg~lijk kanzijn. net zou misschien
wat te veelgevergd zijn. van het gouvernement,
maar de. polieie Ie. verdrie· jll' vierdubbelen zou
Het is. nietde ~chuld van onze wetgeversdat de
allezin. wenschelijk zijn. Dit zan weder vele koaten
()pillDlkwal.l er niet minder op wordt. Wat men
nn zieh slepen, maar dan zou dehooge prijs van
al niet .. beproefd .. heeft .om haar te. beteugelen,
het opium de consumtie kunnen verminderen hetgeen
weet iederdie .lechl. oppervlakkig de ge.scbiedenis
nu door een blocijenden smokkelhandel onmogelijk
van .de opiumpacht kent. Deels werJ de quaestie
is. Die vermeerdering van policie ~on des te meer
bescuouwd uit het oogpunt vnn zedelijkbeid, d~ela
aanbeveling verdienen, daar reeds sommige kongsies
nit' dat van de schatkist Een post· vlln eeoige mil·
'ieb. berei,] veridaard hebben stoomsebepen ,voor
lloenen (1) te zien slinken,. zau voor sOlllmigen even . hare rekening te laten bouwen, lllitS 'hel gouverneontmoedigend zijn als verulijdend voor hen die eell
ment haar nlltuurlijk umbtenaren Keen. Dezelfde
volksd.ugd .stell en bovenelk geldelijk voordeeJ.
deskundige die ons dit mededeelde, zeide dat sedert
Dbt deopinmquaestie steeds als een gewigtige werd
de ophelfing van het opiumdepot te Soernbaija, het
beaehouwd, blijkt reeds hieruit dat het regeringaeHand Bali de groote smokkelplaats is. Nu heeft
reglement van 1836 eeu bepaling daaromtrent i~.
de policie geen regt om bin nell drie mijlen buiten
hield, een bepaling die niet in ons reglement 1S
de knstlijn onderzoek te doen. Wensehel~k werd het
overgenomen. M.en miakende geellszins het gewigt
voorgesteld am de krl1iapraauwen en recherche.aar- i
van de quaeatie .Inna.r het was eu bleef usar het getuigen bevoegd te verklaren per se of althans ver .
voelen .an de meerderheid d er leden vau de 2e
builen de aangewezen kustlijn een onderzoek in te
kamer een belasting en die moest bij algemeene
stellen.
verordeningen geregeld worden.
Wnt echter met goede policiemaatregelen z,\men
Het v&lt niet te ontkennen dat men bij de paclltmoet gaan is de trapsgewijze uitbreiding van vel"'
regelingen in den regel naar twceerlei doel gestreefd
bociul krillgen: Vergeten ,ya niet te vermelden dat
heeft; ell niet slechta ue kwa.al wilde treffen maar
de bundel stukken, waar.nn we hovenspraken, I
oak de schatkis! in bescherming Demen. Hooge
ten koste van iemand die een reclame doel op eell
pachtschat scbeen' voordeelig voor de staat,heurs en
,dankballr nageslacht" den bevorderaar van dat
ievens heilzaam voor de verolaufden aan het opium
stelsel niet bij name heeft genoellld, Waarochijnlijk
die dllurder en. tlu. m.inder moesien koopen. Veris dit de heel' de Waal wions nagesheht hem danrminderirlg van kitten moest ievens tot verminuerillg
voor dankbare llUlde zal brengen. ,Na de Prean·
~;an COIl8umtie leidell. 1Jliet is loch, zoo le:t;en we iu
ger zelve ell huune Buitenzorgsehe en CheribonsciJe
de door den minister Loudon overgelegue stukkeu(2),
grenalanden, !Uet de hooi'den vau gewestelUk be·
door de vermenigvnld!giug van deze, dat de inlandstuor doorkruist, en regis en links - van de resche bevolking zieh meer en Uleer in de verzoeking
genten, vall Europesebe nmbtenaren, landheeren en
gchragt ziet om zich nan het gebruik van dat verandere ondernemers, .an Ohinesehe l'achtars en
derfelljk heulsup over le gaven, en de amphioen.
agenten il. de kitten die Dp dezen weg lagen - aUe
paeht zel ve Vdn bet doel dat met haar lleoogu
hereikUare inlichtingen. verzameld te bebben, zoo
moet worden, zich van lieverlede verwijden.
schrijft de heer de WanJ,kreeg ik de overtuiging,
Bij een regering, die het zedelljk. en stoffelijk
dat het opiumverbod in de Pre anger niet was "een
welzijn van .de onder bare heersclmppij ge,telde
wassen neus", waSl'vuor men het weI eens heeft
volil:ell wenaeht te bevorderen en in hare weI vaart
dOen doorgaon (zelf. is he.t plan geopperd am er
.en steun erkent voor haar gezag, ,nag dat doel
de opiumpacht in tevoeren), maar integelldeel eene
geen ander wezen dan am, door het opdrijven van
wezenhJke kraeht had.
den prijs van het amphioen, dit srtikel, onder het heEn van waar die kracht '? Eenvoudig uit afkeer
Teik te st.lleD-van het geringst mogeJijk gelal; ell
Vlln opium bij de roaesa der bevolkillg, de Soendaelke regeling zoude daarvlll (10k moeten worden vel"uezen, en uit het steunen dezer volksgezindheid, dus
<lordeeld die de strekking hnd am door een verook van het verhod, door de regen len. Aan over·
meerderd debiet de rijziug vlln den paehkchat te
tredingea onthrak het niet; uii bewezen ettelijke
verkrijgen,"
aanhaliogen; de dader; waren eehter bijna zander
uitzondering vreemJelingen, namelijk Chinezen, of
Zooab de onderVinding heeft geleerd, he bben de
bunne tot Mahomed overgegane afdtammelingen,
genomen maatregelen tot nOJ t·De niet het gewenseben
doortrekkende Javanen (handelaren, koelies). Zij
te doel gdroffen. Hoe meer beper king, des te meer
werden trouwens geholpen door snuggere regelaara,
~e"mokkel Dit wa, zoo wei het gevolg van te
die in de naburige pachtd.istricten kitten gepluatst
hoogen cDnsllmtieprijs als Tan. vermindering . -van
hadden vluk aan de grenzen van· het verbodsgekitten. De ordDnnantie van 9 October 1863 bield
bied. De opiumvliedende eigenschap nu >an den
dan ook strenge struffen tegen den amokkelhandel
Soendanees vindt men terug in de door d.nzelfJen
in.
landaard bewoonde zuidelijke (grootere) helft van
Maar voaral de laatste tijd heeft bewezen hoe
de residentie Oheribon. Volgens verkillriug van
weinig beperkende rosstregelen geholpen hebben de
elken kithou 1er aldaar, persoonJijl!; door mij onderopiumkwl\lil tegen te gaau en de scLatki.t te bevei·
Hangd, konden zij hunne waar elechts aan zeer
ligen. Zoo tien we' ook een onIDen~chku,,<li8c beenkele Soendanezen kwijt raken."
perking' in' -art. 2 van het nieuwe reglement. Dal
Dit is cen .zeer bemoedigende 'l'erklaring. Wat
~n lezen we, in tegenstelling met een. bepaling in
ons tbans met het oog op volksbelang wenaebelijk
het ·onde .reglewent"al. L);"Verkoop van ru;ve
toeselliJnt is,.dat de verboden kringen zcoveelmogelijk
ronbereide) opium nnders dan door bet gouvernegaande weg word.en uitgebreid, Op eens een deD.·
ment, is opJavllo. en M.adura verboden." En al.· 2:
nitief verbod . over geheel Java in te Voeren, bet·
"JIst ttitslnitend regt tot. verkoop van .6ereide opium
geell, trouwens in beginsel zeer IDffeli)k, de heer
lfordt op .Java en Madura door he.t Gouveruea:eat
van Lijnden in 1859 vooratond, is een maatregel die
iapacbiafgeitaan."Deze bepaliog hebben de pach,
met .meer dan een ~gevaar gepaard zou guano De
ten milt eenige outevredenheid begroet. Voor81 voor
volksgewoonte, of wi! men liever volksheLbelijkhcid,
die van' de VorslenlandElU moet ze een bezwaar.· op·
levereD, omdat de gebruikers van geen opium hou- moet niet· dan .Iangzamerhand en voorzigtig word.n
tegeng"-gaan.
De Europeanen zelven kt!.nnen veel
den datmet door hen zelvan ioebereid is. Vo~ral
tot vermindering van opium consumtie hijdragen en
hierdoor· zal de smokkelbandol nietgaan kwijnen;
het zou niet zonder eenig nut zijn, zoo zeop voor·
w.aut me3n~lDeO dat de bevolking door elders hebeeld van hunae bro.eders in Europa. de IIfscbnffers
reids opinlIl.van hare. kwaal genezen zal . woden ?
]r~ geloovsn het niet; deh'ek naar hetaartsvader- van sterken drank,een maatsch3ppij oprigtten tot
afOehaffing van opinm.
p,jk- ..bcreide opium zaler door geprikkeid wor·

De opiumpacbt op Java.
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HllTBESTUUD T~ n!l1 ~JU>lil INl>ISca LANDKOtlWCONOBES TIl D.rOCUltARTA. veroookt ana bet onder.taande op te nomen engeefi; den w.n•• h teo kennen dot
de verschillende dagblad~n .an Ned. Iodi,; da,raan ook
een plaata in hnnne kolommen zullen willen .verl.enen.

en

~luitin;; d ..r>_aUIiI 1:.. Batavia,
De FI&DSc.hemail • • •
• •• " !
7 tD U OctolJer.

EDgehche

/I

150 eO. 20 October.
del "'foods ten 8 ore,

/I

Stllnatra'l8 Wes~klJ..st-~ Telolc BetoDa~
S .... koelen. Pad".ug en A1:·jeh.
Dfln 14~n

fill'

Muutok

Beloofde· inzendingen

2'~u un ~Iltl!'_- mll,Rn<i.

eon

van voorwerpen op de tentoonstelling
van April 1875;

Pn.lelDba:ag.

D~n 17t1D un elkfl lnaaDd.

I".n VAn

nell

JAVA.
1 Directeur BurgI. Open- -:'ho~tsoorte... van den Ar.
bare werkon.
cbi~el.
2 Solos.he Bub.ommi•• ie.-moD8ter. producten en vo,

~Ik., ul""OII

BandjerlJ1H.sin en Ba-w-*,Iul.
Utln 2R,," ,'au illite "lIIani!.
l\-.I"nlia,filIilRr. Thnor--Koepallt:r" en de

Je topzeegingeo;" -Zie circu~
laire 24 Aug. 74.
3 Subcommi ••ie Leb.k, -Aanvrasg voor 30 0 Rijnl.
Bantam.
-voeteu.

MolllJdlen.
lhiJ 17110 vall title Ifll!,!lnd.

A-tjeb met elke FrsD!lcbe en Engeillche m3il.

,Batavia.
-Toe.egging.
,Madioen. -Aanvraag ,oor 126 0 R. v.
6
• Madjalengka,-toeoegging.
Oberibon.

lnhmche.o. wotdt aan belanghllbbeuden Vtijgel~teD, o"k op aDder
da.genhuDoebrieveDfLanhet poatkantoortedoe.o. bezorgeD.-D
doorzeodillg 'VIlb hier heart steeJ, plofth per cent vertre"-kende post.

5

Het our van .1Qitiag voor de post om de ()o~t ia des o,onal
om de Zllid
met elken 8poortreio del morgent ten 61 en 'I ,oorm. 11 ore.

teo. 5 ur"; om de Wellt des tnorgelul ten 8 nur~ en

~~'It'!r 'ltliihcl.·ludll'1che

I,

U"'#~lil

vH,.u

8»oorweg.Msat.8chapIJU.

vortrell. your de

u.~lne .. d21:

dell

dl~u,Nl"

Ist~IIAuti's.

187'4.

Rijnl. yoetl.!o.

17 W. Blo~hui., TaMh-Toe.ogging.
Wangie, M.long.
18 D. F. Stoll Jr. Petjan-iu.
gaan Japara.

Buitenbezittingen.
1 Re.ident Z. en O. af--Rij8' en Indigo.
11

.'.l'A'1':.)N~

I

dealing van Borneo.

Vau K(ldoetlg·lJj~Uie n"llf 'i\'illl!m I

2 Kapt. de. Genie E. J.-Compleot
Palembang8ch
C. Heiliger., Palombaug. amoublemont, ve.lakt en

"O~;::':"I

-,-

verguld en kleir,e voorwer ..

r,Dl

pen.
3 Kamer van Koophandol-Toezegging.
on Nijverheid te Pal.wbong.
4 A. vao Gils, Presidt-Amerikaansche A.eodploeg
K.m v/K en Nij.erheid met ronddraaiiende .talen
t.. Padan,;.
coulter, d. Ni.hwitz's Pul·

Mnnnst:nnd gednrende de
:rna-und October.

verising egga'met

caat vao goed t. h.bbeil

E~rBtt'

'VolduSD .

10
Kwartier 18

volle Moan

-

R.V.

Zij hetdan oak dat eorns geklaagd wordtover een
ooglnikende policia, de v~rreg88nde ontduikingen van
!9landers en chinezen bew.,zen leveni dat de' poli-

BlunenLandsolto Berigt6u,
I!;AM'A Ii.A N(.a.

Postkantoor S$marang.

~---

,(I)De opitlmpacht leverde volgenshet etk .. en
.sthhk.jaarboekje. op Javlleh Madnra in de.laatste drie
jaren de.volgend~ uitkomsten op;

187~e!~r,e:~9~K!~
IS71 1872 -

22Z,OU
o...ker

I

~~~~,~~a~ ,,'D~\~t.rJ~aD
2_;lOI:~OO

862.980

.. 6.~86,200
8,180,000

(2) Zi. d. Wul,A.IlItetk••," kol~ ooA_ .. l.

Totoal

SluUing t1c:n d~ FTU,uch~ Mail,
viA Ba."ta:vAa ,e'n Sluaapore
Ootober

•

N."mb"

•

D~embel'.

•

18

I n •• 29

,,18

~n' 27

f},~$~:;~Eng.l,ct,. Mail,
7,0'2,980
Y14Sa.ta'Yl':;1!!:';t;,~;;. Bl.ou'W ·..I l

I

Ootob.r,

g OIl

28.

Amerikoonscbe

jukken foor 2 buffol., de

25

gewoo~ ijzeren eggeD~
Amerikasnscbe weeder!.

Soerakarta, (; October. Gaarne .o.tigen wij de aan·
dacbt d~r DIIW6S 'oDderwijzer~BlJeD op de Bcboone ge ..
l~genb"id, die h.ier beBtaat tot oprigtiug 'an eoD mais-

Buitenland.

je.scboQ!.

S.der •. geruiwen tij<l tocbi. Solo .verstoken
Villi zulk: eeue iurigting eo .. ijn enkele OUdt!lrli, teleur..

1 L. W. Morri. New.York.-Toezegging.
id.
2 Kon8ul v. Belgie te8at.-

getJtelJ. in hunue verwachting, dat de lllatst" mehtjes-

a

~hool epQedig door eeD Buut.:'re zou-worden verV8og . :m,
rt.:'eds 'ferpligt, hunne dochtere DGar de ko.etscoolen_ te

,

Dat peDIJiooateo bi,et ,wei kUDnen blijven en ryke

dg. bOot •• n tut op het laat.t. oogenbiik

YaL

h,. ""

gelijl< ouderwijo, go.do behandeliog en geoonde Toeding,
Eij Vlln har~ onderneming eeu ruime satisfaktie zullFm
Men. ""chle or niet 000 laug mea, tot dal h.tvoor·

gehouden word.n. B.iden 8aDY&ngende ten

9 ure.

word'Sn genomeo, te:n einde, eene _eventuele herbaJiDg
(P"orltmi.)

id.
id.
id.

-Ko.~oloo.

vervoer .an voorwerpen voor de T.ntoon·

~~;!~~g 'an Europa vice

~:~e~~~gj:dd~ :ao:g:~ ~~':eJk:~h::~ 1v:~~~~~:eEfl:~~

.ao het· ,o?rvol. in den vo"olge zoo. veel doenlijk. ,oar
te komen.

,Hongkong, Cbi.-Toe.eggiog.

1 Ma"t,chllppij ,Java"

- ABD.ta'n~en Vrijdag morgen de D9de'l dezer, tal
het . jaarlijk80be openbaar eu",en in de K weeks.bool
voor Iolandocbe onderwij.er. albier plaat. bebbe. en

rjocinr.rta, . 6 Oct. Algemeeo:! "ordt onder de Iolon·
de.. Blhier verhaald, dat bet duarstellen vBllgeboowen
op gewijde piss.t •• n, alede aloon aloon, doorgaan.8 bet.
eene uf BndereoDgelnk ton ge'olge . moet hebben. Het
i. zeer te. wenBeheD, dat bij den weder.opbonw von
bet Congre.geboaw aldoar zoodaDige ,oo,"orgen zuUen

it!.

id.

Toegezegde Assistentie.

bierboven r,eooemd, aIge·

meone n8<olging 0.1 hebbeo verkregen.

n.n.~hool

-

81 Totaal Generaal Ligcbamen eo per.JDen.

geni.tlten.
oude~II"

Mauritius.

Bangkok, Siam-MQn6tNs rijat enz.

, Italie te 80or.S
,
Oostenrijk, en Hungarye te B"tavia.
9
, Frankrijk teB.taTia.

~.".

reden gar 'van klagen over gebrek flau
I•• rliogon. Wij. kunDen dan ook aan aan.ta.n~e In·
e:titutricen ~eruBt,elijk de, verzekering ,geven, dat bij de..
geeD

beelJ ,van de enkde

II

" Shaugb. CbiDBII

S.mor8l1g elf DjokJj. te zend.n.

wezeD 7

certtB.·

Ni.uwe Muan

I ~:~C~~:e9B~:r~:JlJ,:;;f~e~:ze:n:~~;r~ij !:ni~:i;;~n!
I

Blitar, Kediri.-moD8ters tabak, sigaren.

8 PaDge.anMangkooNe.-Delf.tofron, enz,
goro te Solo.
o K. W. Vao Gorkom-Mon.tera kinaba.t, hier goBandoeng. ,
t.elde camille, met aan.
te.keningeD, ook planten.
10 Majoor Raat, Tandjoog-To •• egging.
Modjo, Japara.
11 Raat Jr. Klaling id. id.
12 A. Mob., Tenger Agooogid.
Kra"ang.
13 J. F. Holland Soebungid.
id.
14 Cb. Kocken Soerabaija.-m.t oilve. gemonteerde
.childpaddden gla8dek.el •.
15 B. van do. Blot, Djok.-Steenooorten.
jokart•.
16 B. Borruch, Pekalongan.-(; kiotjes z.ep, ,oor 15 0
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I

.Nederland"-id. id.tegen de laag.te
tariforiog.
S-NT I. etooinvaart.mnat-KoatelooB 've"o~r vp,n, aile
•• boppij.
baven.nn den Arcbip.1 en
terug.
40 N. I. Spoorweg
",
i "an Djok'
ja Daar Samarang.
(; P. Zwager Samarang. -Ko~t.loo.e inoot,angatne'
!!ling, verzending naar en
van. Djokja, londer ....
hoogd ~xpediti,l .. o". Inkoopen lond.r berekdning
van proyj.ie~
6 RegeriD8'!lD Ned; IDdie-Vrijdom .IID porb.·

."...~l·'~·
tt
IIi...,. ...
Da_"" pe~.
.'... ',',. ",,.. ~; ate.
hobappij
'1lfaabohtcptl\l_Ntjv.erIi,oit\.

,"

8 id.

II ..... medai.ne-

. . '. . :~~=~e~¥:!!,!!

leL

-OpnUllm VIlli ~, beaoOOi.,
flet
io hut
~~~iR de ~.atao~

id.

id.

9 id.

ebraik

m....

.,.n

00':1:"

-Tumhenkomd en hqlp
voe., de vellQn<ling vao
voonrerpeo qifl West·Java,
be"'emd .oor de T. T.,
tijdelijke bewlh'lng en doo...
.e.ding.
'

id.

ION. I. Stoomvaart-Maat.-Personenvervoer at. paB'
•• bappij.
Bagier Ie klaa8e van aU.
havens van don Ar.hipot teo
gen b.tatil1g ,an 2e klaBBe.

Uitgeloofde medailles en prijzen.
1 Regering

VIID

:Ned. Ind·-Door den Direoteur t.o
O. E. en N. eene Bom van
f. 400 voor 1 gondon, 2
oerglild .iloeroD, S oilve·
reD, 16 broncen madam ••.
yoor europeocbe. inlanu8cbe,
on .LineHche Nijverheid.
N, 36 tim 58 vau 't pro·

I .
gramma.

2 ,ROBident Phitzingeren

logelet.enen van Madioen;

Andriesse, ••nWaesberge,
Muller, BegemaDn,· van
Lior, de Groot, Regent
M.dioan, F.I.U"' Schultz,

l

Dri. yerguld zilv?ren, No·
gou zllvoron on T.eD b,on·

mondt, Ladage, en Jhr. von

Schmidt auf Alten.t.dt.

a Resident Wattendorf, Hee'l Premie van

~~fllI ..VH beU_~~I!'~W(Ir
. ~a-.81d, lteClifteenoB,Wordill'

_~ailMlllIII"'-TilNll'GIefm!f_~

rel~.·1:::~~g;,.;~e.iI.jo::.
d:&~e.te:":.::1
. . ~e
",t
ondefget.,,~~~

.. ....
.•....
gbj.',
......... ".
tills_toob tIj,etollen •.
100 den
den .0ml1'lot§fJuaama!jtl,wIIDn.er U,bij'even~"<
Ie to.ndi?! van kolBj,tljat uf .. djagoollg deBe ._16
,erpatten .ulta,fle•• obt'tvao 2 Ned.Nm ha"8ta
(do atop nietmedegerekenil) en 1 N.d. Palm dia·
metaran bijtiie van luikermoDBters, waDnllaJ' de 'of
Ii haogete nnmmor.;,erlaogd worden, in, kleiDe .topfJeaaoben. van 12 Ned. dm boogte en {I Ned. dm dillmet.r. De.e fleas. bon dioDOD, behoorlijk v.raegold t8
OijD en vooroieD van eeD oliqnet metd.nnaani .der
oDderneming, der .. ndorDe,.ers on bet jaartal ran den
oogat; voor de ov.rigo producten wordt mind"r Ban
o.n bopaRlden vorm geh.cht, dooh bo.nden de onder.
goteekenden .. iell i:eef Bonbevolen roor -:k~ekje8 indigo,

tabak Oil padie.mcvster. en anderepradncten, die aan
de ver.ameliDg w.8arde kunnon bU.etton, terwijl in·
liclttingen omtrent de wij.o· Vao bereidiDg, voorzoo
ver die vau ,d. gowone afwijkt; gaarne· worden te. ge.
moet g•• ien, ten oiDde eene piaata te bekomen in de
b..obrijving, welke ondergeteekenden dob voor~tellen
aan de teotooogestetde voorwerpo. toe te voegon.
~ Daor de ve..endiog no ,00rwerpen.na.rDj.>eja . ;D
d. maand Januarij II. s. di'Dtplaats to hebbonenb.t

.r 100 voor

r,~:ij~;~~:~:~:n~:~~ij~:e~~ ~:t h:~6~:8m.teon;~e~rePB~~~

Djocja.
t.at per babo ••
4 D. Hee,en II .. J. Altman, I Zi!vereu med.ilte • Bo·
Volk.rt, van Heet, Ebling en I <lj." .d f 25 .oor,. bet
} beste monoter Koff'J g•.
Smid von Kend.t.
won. bereidiog.
5 Maatscbappij· van Nijver·
~:~ on Landbouw te Bal.· \ 10 zilveren "medail!es

I

6 C. A. Fal Plere~ Djokja-f. 500 voor uitvinding van
een atoolll -suikerstampmoleD.
7 W. J<'. Th. Semsoo, iJ.-f. 300 voor varedoling on
verbeteriog der vruchtboomen op Java.
8 De Societeit IfJe V ereClli· f. 100 ,oor voorwe.~pen

vereis.bt, i. het weoacbelijk, d.t de in.endi~g zoo
Bpoedig mogelijk ge.obiede en h,m.ten onderget.okenden .ich aaobel'oleo voor de onhangst niterlijk .• 66r
ultimo O.tober a. •.
De Subcommiasie
t. Soerakarta voor het aan.t..ande
Landbouw.Oongrea,
A. H. Oorn.lisaen
P. W. G. Gout
B. A. van der Heijde
Ps"g.ran Aria Soerie Broto
PangeraD Ario Gondo Siwojo.
ABO
Heeren Landhuurder.
in de Re.identi.
Soerakart..·
We ontviogen heden het concept van do:

Statuten van het zedelijk Lichaam "de
Samarangsche Schouwburg."

Art. 1.
Het .edolijk lioh.am stolt .iob ten doel het opticb.
ten en exploitee reo van een gebouw td Sam:uang, gaoaamd de S.mar.ngeche S.bouwburg.
Art, 2.
ging" to Djocj.I<arta.
~:~d I:~::d~:~o O!~~:::
Het g.bouw i. it,zondorbeid b.atemd tot bevorde·
bestuur te bepo.!en. .
ring van kunsten en wetentchappen door tooDeelvnor9 De loge" Mataram" t. - f. 100 onderwerp nader te
Itellingen, t!!uziekuitvoeriageo, volk8voordracbten enz.
Djocja.
bepalen door het Oongrea.
en verder tot zoodanige doeltJl!l.den als bet llefltuur
bestuor.
I oal we.seh.lij. aehten in het floaotieel belaog .n niel
10·H.t Oongreebestuur -f. 100 id.
id.
8tr~uig m.t d. boofdbe.temming ,an h.t geb,uw.
11 De President
-Oijfer en onderwerp nader
Art. 3.
te bepalen.
Het kapitaal VIID het zod'l~k licb.am .al b••ta.n

,
l

Do 22 mod,illes der ingez.tenen van Madioen,
Ponorogo en MageUan wordeanitgeloofd:
A. 8 .orguld zilveren,
Ie ooor in Ned.rl. Indie geteelde P .. di.
2. •
gef.briceord. Suike •.
80 ,
geteeldo KoCfij.
B. 9 zilo.ren.
Ie ooor p... Jen van Jay. raa.
2e • io No,I, Ind,e gebatikte kains,
3d
40a
·5a
S"

1I

inlundsche medicijlleo.

• v"olstoff.a vaa Nod. lad i•.
tI d(Jor iolaoders v~rv8Brdl~dtl Goudwerken.
,be .... lc\Oriug Van wooubuizen (uitge.zonJerd mar..
T!wr

7e
8.
O.

1;11'1

mN"p"j,k).

ae
48

opbr.ng.t vaa goldleoniDgeD.
Art. 4.
'fot op b.t lijd.tip der erkenniag alo recbtsperberuet hd bestuur in banden van eeQe cOll)fni~!lie
bestaQuda nit de hearen Gtm. Mujoo[' A. J. E. Dil!a
moot, G. L., Darepuo!, G. Bt!nit"r,on, Mr.. L.
Ktoprogge, R. F. de S"ijff, !tIr. B. R. W. A. Baron
Sioet von H.gen.dorp, J
!:I ••• m.n, Mr. W. Tad.·
ma en W. van dt"r VtlD.

BOOO

n.

Art. 5.
ZoodrB de, vereeniging "Ie rechts(:rersooD zal ,ij'
~rkeDdf wordL een voorloopi~ b~r;,tuur m·t we~rtlerbt!iJ

vau stemmep gekozt!n in eeU6 ai~emt'end vcrgtt.d~ring
door al degeueu di~ geld..,l ijk Eull~1) hcbbtHi gl"coutribueerd tot de opricliting dt'-r \"t!i'tll·uigiug.
nit voodoopig bt!~tuur it! belactt wet de opdchtiDg

• BloomeD ea .ierplaoten,
,in Ned. Iodie gemaakte 1I0ter.
"Djogoeng pellers.
O. 10 bronzen.

van het sub arL,kel 1 bedoeld gebouw.
All •• ea maaodeo do.t b.t vDorloopig be.tunr .er·

Ie voor iI.londsch timmerwerk.

2e

uit eao toegezegde gift van de fa.milie Lammerll VllD
Toorenburg, ult Qndt're vrijwillige bijdragen en nit d~

• rij.tpeller •.
, kueijeo van Jav. ras.

",jag van ziju geslie in een der plBatsalijke bJaden ..
ladien een lid anD hat voorloopig bestuul' onhalt,
,oorzieo de overige laden in de V8catu're bij meerder..

• asrdvru",bten.
IolaD.dscbe wap~uB.

5a

11

6a
7e
Se

• I.landscb T •• keowerk.
• St.aokolan "it N.d. Indie.
, Suikerriet.

99

,in Ned. ludic gewonnen en gszuiverde petroleum

heid van ate!DDum.

In geval ..do stemmeo .taken, bestist de voo .. :Uer
van de ,vergaderjog.

100 • iDlandsch bordaurwerk.
PODorogo den .. September 1874.
Voorde opgave,
(w. g.) von Schmidt.
Soerakarta 24 Augu.tuH 1874.
Ten eiede de Re.idaotio Soer.korlcl op bet a. e. Land.
bonw.OoDgros te Djocjokarle wa&rdig wordo vortegen.
woordigd, b.bben doondergetoekenden het plan gevorrod
om_ ,eene vertllmeHog daar, te stalleD- van monsters'der
verocbiltende produclen van Landbouw, dio in ooze
Re.identi. wor~en geteeld.
Het. i. aan g.en twijfel, .,ncorbevig, dat op deze
wij •• niet, aUeeD eo,,·· ovor.igt kan worden verhegon
van de productie,e kr.obt vaD de ResidenUe Soera1qIrta, maar oolr, dllt de . vergelijking der ingezond;,n
producten . met al"1c!.re van don'elfden aard daardoor
""er za1 ,winnen en eeneveelgrootere waarde oal be·
sitten, dan . wanneer die monste.. bier · eo daar
,pl-eid lillgen. in de· .alen . der Tentoo.stelliDg.
H~t.il daaro?,dat de ondergeteokenden U bel.eCd
.afZooken tot de verwe.enlijkiog vlln·. dit d.nkbeeld
tewillenmedell'erken, door. hetoij Ban don Ad.i.tentResident u"erardeeling, .die zioh tot do onbangat
en vordero door.ending heroid boeft verklaa.d, betzlj

'e;'.

Art. G.
Na de voltooijing 'ao het gebouw wordt een de fl·
nilief beotuur vau vijf loden beuoomJ bij meerd.rhein
van stemmen door:
Ie. ieder die eeD uou ...tia in u806 ~'&n miuateDB ''-''100.

(Een honderd gulden) bceft gomaokt:
2e. ieder diebij maandetijk.cbe bijdragen o'er het
laatate jaar beeft ge.tort .e, beJr.g van f .10J (Een
boodord gulden.)
8e. de d••loemor. in de oven~neele geldloeningeo
voor eon minimum van f 100 (Eon honderd gUideD)
Art. 7.
Het b••tuur wordt jaarlijk.geko•• n. VeertieD dtlgon
ooor.ijn aftredendoet bet be.tuot. rekeniDg . en ver·
aotwoordiDgvao oijD b.heet aao do sob nrt. 40 go·
noemd. donateura en deolnemers. ii, de goldleening.o.
Art. 8.
Het d.finitief beetuur stelt bij zijo optred.n, met
in acbtoemiog VQn bet boven bep:i81~&, zgn hoi8h0D:de~
lijk reglomeot v~st dot binnen drie maanden na .ijn
opt.eden aan de go.dkeuring wordt onderworpeD van
deaub art. 4 bedoelde dOlliteurs OD deeln"mers van
do. geldleeDingen.
Art .. 9.
De aeer N. D. Lammer. van Tooronburg i. le.eDI·
lang eere'oorcit~e' van de Bama'lIngs.he. SchoDwbnrg.

...

·1·...··

·~1~ .

Il BIIrui~en, .10 d?1I .lgeioUpllll . eebig,.
~~ll~'ijVf,;.t
.'
1llollt .. ".D .......8\l ."dul.10 bet ChuteJAl". KaIll!P .. meb delllt~d voo ifi ··;qebtlwai

OllDgreaheb.lIl!1~ sen Ilfih~te ~etI~J

VAn de prodnoten van Landbo1lll'0pllweolldememlng.

gereedmaken der verzameliug albier een ge-ruimeo tijd

~~:f: :~~~e, r:ti~ai~~:' zO(~i:efij~!le~·i.ronder.)

d:
de Vogel, Scholten, Suer·

aat1 dangeullo tHaln's\jllapla.!ltlyde

~·~'tIl""-r~ ·btf,f1llrdirflifll.

e:el:~~l!b~+ftllJ.ij6a!.~\;..·. ·:e.:0.J,..... a;:~...

::11.,.·1·

.'I(~"

OG~·tp.k::. w.ew :.ft.r ,.••':~.~;r:!:!..

::d
... :.:.
t. o:#.'n.t
.....
ec&to' eadl
00,*,
waa, ,pod" I;r'den 0 " : molU
oeb
toeget
'en,.allhle
cier, door ..en g~.. de boP<Teolheid 41iet gov~ :.• onb : . e en 1IIIvt!tat.ndlgt'poJiI!l~~~1J
.... , er.!ron." iero'l\if Ve~bollJ"~moelr:lrij. de.b ~ftib.el. S/lo" •. lalld8~1l& Researing .on· dtJ fuet bejltn~ig i~ " ,.tljk
.Iag~ .. bob~, d •." IVhlin' meended.tmette mo...
beel'ligebra~ht.:De lronlngJanA""'ntlju.WII.,igenteo d~.n I!~ door tm,dl'fe at'"\ilgenooteobijg.staan,
lijk, ".nnper bij '!IJ"lr ... i1~ fie Ehpln.!!.. h1lllPiiet
het.laor Olll, leer, eo;}' iii toepal8ing .. bragt.
aUeen ave,. dellegerr.geemog, mao om, bet. blank.
Daarop i. de officier naar eeO· der achonten gega.n
be.tuD1' zelf. Iu. eeno . der, bijtlgeD'\'an bet, ver!l.g
en ve.."obt u.e.t.hi .....n dieohiDecen.Toen hiel'sall
(I. I.J dlit eon 100ft .an verhoor. of· Yrlllfgpllfltt!1I", II
.eer natUl;rlijk geen g.volg gegeven werd, .driligde hy
van iemand, wiera n.am nlet gonoomd wO,idt,loi!iler
'i.cbletven regt. (') to .nll~n .. r.cbafl'~11 ~n m.toeDi·
dagteekeni.vg, maar in deantwoo~4e!l.W.4lIWJL.ik,cW!.
ge a,ldalen .den obice.eD stag te oulleo I.,ereo. AI·
ge ••t van den gouo.rGour.Nagtglas meen te berk4n'oren8 .oht.r da daad bij bet woord te voeg.n, begaf
nen, blijkt .dllt .elfs bet Opp..bestuur deo.ltolling"all
de officier siclt naar deD wd. A.aistent R.sident vDD.A.bantijn Diet aandurfde. Ik vind daarin:de vo)gende
de Policiej die op de meest afdoende ,wijze ~an .b et
vrogen en aD~woordeli-;_
'"
_ . _,
, ..
.ohaDd.al .eo oi"de . maakle.
•• Yr .. !;I Op welke grondeD beobt JjHEG;, ..iIi
sen g~welddlldige vorw;jdoring
Atjampon(i;en
IbnENuiorgen .ijn ~ .. matro.en van h.t . bier· ter
Asballtij"acb goz.n~, .die Onl'll8t .tookteteElinitta)'de
reod. ligge.d driemast.cbip Johanna· Mar;a, we~eDI
bet.ekenis vaD eene oorlog.'.rklaring P"
dienHtweigoriDg door de. wat.r•• hoat nallr de flentra.
• .A.tw. Omdat de koning . Van .Aab.aDt~J1.c'';loh
I. ge,aJlgeoio albie. ov.rgebragt.
beleedigd zal a.bteoquor eene gewelddadige 1litdrij:
---ving v8DAtjempon,en bij ziob door de Iympilthia
EBNloabewooera ,an het Ze •• lrandklageD er.o,.r
dpr ElmiDe... n ,.terk genoeg, lal g.'oelefl"om~'lIell
dat. door d. bewoneravan de kampoog, grenzende
oortog I. ond.rnemen, waartoehij op bet· oogeillilik
aan het "huia 'fan tnevrou\V de wed., L., yoor.tdureltd
gereed ,_8cbgnt."
,
'"
' , ' " .:'
allerl.i vuilnis in' de slokkan geworpenwordt, zood.t
•• V r. 14. Welk. moeHYkheden. reltent UliEG.;
die tusscboob.ide tot veratopping toe vol is. Die be·
dat uit de. gewelddadigo vorwijdering' vaD Atjen>poo
1I'00.er. schrijven de ,ongezaudlt.i,," van bet Zee.trand
on .ijn volg.Hngen alsnog Ie Elmina of olders'vao de
groolendeel. a..n, dergelijke handelingen toe,
zijdevao A.hantijo .oud.n knnnen voortvt<!ei~n p'"
.Op do.o naie.o vraag werd Datuurlijk geantll'oord
DB opbrengst van de gilteren en beden door de
met oeDoeonvoudige v.rwijziDg naar bet geaDIwoor4e
Firma Soesman en 00 "bi.r gebouden paardeo .•eodu.
.ub 8.
tie i.:
•• Vr. 16. Op welke wijoe louden d. • ..nwege
gisteren Voor 91\ Sand.lwood paarden f 12912.Aahautijn ge.ree.de moeitijkh~den of ga.aren· knonen
beden
• 120 Billlanoscb.
,1.1199,wordm vermeden of gotemperd P"
.
of te zamen f 18111.' ,Antw. Dit kaD aileen door eeD krachtig opReden
Morgen t ..1 do vendutio van paarden wordoD voorl.
geachiedon."
geoot.
' ,Vr. 17. Wat zou d8srto. cain qua 'an de sijde
dor Nedeflonuscbe Regeoring door UHEG. worden
DB Ha.glcbe correspondent van do Midd. Coor.
verillngil P"
.obrijft over de oDlaega ope.baar gemaakt. atukken,
•• Aotw. Den la.t om Atjemponte verwijdereo."
hond.lende 0 v e r d e k u 0 t V,t n G u in e a :
,D•• e I..ot i., gelijk uit de .tukken bl~kt,door het
opperboaluur Dietgege,.n. Men, durft in den. Haag
,De sedelt lang loege.egde alul,ken omtreDt d.
ni.t
fliok optreden, am Aan de aanmatiging van den
overdracht Ban Engelll.Dd van oDze bezittingen tel' kU8"
nikker.koaiog van Aohaolijo een oindo Ie maken.· En
to van Guinea, Idjn thanB door de ~iuj8Lera vaD ko"
loch be.tond hiertJ. OIloleidiDg genoeg. .Dec.. ACjem.
Ionian en vnn buite,nlandsohe zsken o!,ergeiegd, en liga
pon wa. met oen 160 ge\\'apeude Atbantijoen n.. r
gao, VOQr mij, eens broobu~e van 80 bladz:jJen, kllHlmioa gekomen, om duarheen eenig& Elmineslen
meratukkeofurmsat. Itldien, ik ooit door parlemt"ntoire
t.rug
Ie breDgen, die zich tonuer gdeido niet door
beBeb~iden teleurg:esteld ben, dan is b~t wei door de·
het I .. od <I .. F.ntijnen durfden te wagen. Bovendien
zeD bund!"l, €lie' sHeen ui~8t~ekt door oppervlakkighei d
moe.t bij oat acltterolallige koolgold voot zijnk"ning
en oobeduider:db.eid, zoo,lu.t bet eigellJ ijk jammer ill
in ontvanget Demen en wat het Nederlandeche
<8n 't aan b.t d. ukken b••ted. geld, IIoo meo ave.
be.t"ur, ter . ku.te toeliet - aao de Nederlands.be
den afeland van onze btozittingen ter KUBtd den ken
U.t1geering·
1/!1 den dank "an zijri koning
bctuigen ~oor
mag, iedereeo zal arheuaBU-' ciat Bf~tanoi VBn oigendomde tlth,r hRar nnn du Elruineezen _, verleeode _be8ch~r.
men of'iovloeJ vl>Qr t>~ne k'lloniafe Illo~en!lheid eeDd

'an

&!81t-- ;,8'

van, h ,t; alldr-grt1 ~tlf

g~,..~chl;,

un

iwowel

,dli>t,

di bdweegreJentln tIJt die dl\lld. als de voorbJreilling
dau.rvBll, en dd wijt;t'J W'""rop Ie voltrokkdD is, wdl V6~"
dienen foor bet naJes~atrbt to., \\4Jrllen b~wai'ru., In de
v~rwachtiog d"t on~ eerl Elrn::Jt g etuk Val] bLjT8!Hla
"atlrd~ ZlJU wJrJtm yoor.;e!dgd~ hdb ilt dtlarorn nlLijd

mt-'t geooeJttll dt! herhua!Ju

v~fl,ekering

d~n

\'an

nister van kJilmii;u VOir '0104;:311 1 dJot er e;iJll

"ers~ag

mi·
v:tn

I!e overdracht onzl'r bt>-1-ittillgt'lD 8:ln ErH~~llmd z'ou wor-

den illgel1i~n41. nt't N~dt rl"nd "un 1871
jt>-gl':',\t! tijf\~ n~;r.l\tE'n op 'et'tu~ moef t>ru~li~e

mo~·t
,=,11

zich
gez~t

t\:!' wijte~ daD in e~H~ door del l'olitittk vervah.chte berasti8laging 1n de KamtJrl!, g :15.:hi .!dt'D kOll, Verltutwo,.r ..
dt.m ovur h~t I'rijd.'~'· 6r, vall e~D gd let'iltd: zijOdr IWUvt'reinite,t, en Iia b~wijz '11 ~~Ydrl dBt b~t, eenmaal tut
dat prijt5gt'''t!h bdtldt~1l ht>bbtmde, ,tot np b . . t Iu.atste
oog~tlblik zijn yt'rl'licl~ti~~11 0.111 flouveNin
Bur zijoe
betJtd: krachtr-D hl""~ft \·~rvu~d. Nietl vpn dat all ... " ecb·
' .. r in hat oh.rgtll"'1J;4Ie veralttg. lltJt b ~giut U1tlt eene,
zoo h!ltt bt"t"t, IC!II'h Yall Jt'll vt)ri~~H tUt"stl\o41 dct
GlJUJllUl8t, niet ~t:.tert on&o \etlti!,(iug alJllar, wallr gt·.
liu,kshalv~ vau 1815 «f. Ztdf van d~ gt'schiudtnlis d.er
G:,udku8t etloig wt"rk II, bb~ulte gcmaakt, verwa.chtle
ik wei niet veal dlU),t-uit td luHen It'tlren, maar ik
ml"'eode daD tl.)ch td: mogell verwacbten, dat !.i6t tttuk
"oor den ot:iugewij,J~ eenig lIut zuu .kunnen ,atichteo.

'I

Miju. verwncbting werd tchter doo,lijk b.oIrug.,n. W,e
b.l.ug stelt in d. weten ..... rdige b~zoud.rheid, d.t
bet hoof! Van den it. 1838 "pgeh.Dg.u koni"g B"n'
loe van' AI'fllita. op I-iquor Itaat in b~t Ldid$che mu..
aeum, of dat dd I!I-lell~r d .. r nota vinJt, . dat dtl~e ko..
nii.g, Wit.'lt8 POltrdt bij eGo! in· eeo bottkje gOlieD
het:ft, Iter laog niet ~unutig uitZllg", of hoe h",t 8chip

be.tto, waarme. de. ,V'•• t-Iudieche compngni" i. 1716
Duiteebe mijnwt'rkera D1I8l" dtt G')U.,H~_Ii"i', r2~'5oull.- kan
in-' bet venlog Idjoe ga.Iing -vinden, (l,vellal. do H~flittb

ber••• 0 gebrokeu IIotland""h, w•• rio de al. bijlsgsn
toe,~evoeg!e bri()~Go

"'' D:,

dell. kooiog 'van ,A.ehantijo

en •• n N.d<rl.nd •• be neger.amble.aron zel,.n goBchreHm zijo. Ja, men zou. dt)' ~oderstel.IiDg k~Ot",eQ
!l:ageo~dat betpubliek mak.n van de.e bri~v.n io
..orlllak.tijk N.derl.nuscb", zooa'a van Le"oep bet
noemen IOU, d•. eigo.tijke a"nleidiDg I. totb.t gan,
icbtl, var.lag. EeDige ,briev~,Q vao" den koning faD A ..
bantijn zijn ,v8n"belang,' omdat lij.in ,erbllnd, ataan
met· .ijne eerst bd",eerde, d.oh· terHtoodweo,. ing..
trokk~n aanapraken. op ElmiDB, mo.r· met. welk ander
doe! dan om den Ie••• eens te do.n lachen, k.D de
volgendebrief 'an d.o.loat.ten koning' ,an Aahaotijn
in· den· bUDdel oijn opgeoomen P
.Hoog Ed.l Go.tr.Dge Heer !
.1IierD~venl ik: send U EJle., ,sen Teger, om voor
d. Koning \"8n Hollaud g.stuur, .oor inge.ondheid.
oEn 1 •• hap .oor gonverDeur zelf ooklleeobeoken.
lk beD waarde Y riend
• Kwakao, ,DuA"de KODillg der Oooma..ie"
• J lIDi Iii, 18G8."

ruing"" :roe~ at die ct}m~t89iutl_: warea verricbt," bleef
A'jempou, ,?p last van ,..ijn met-star, gelijk't beette,

te Elmina hangen.

D. ge.nnt bracbt.ijn tijd. aldaar

ni~t iu ledhtheid door; hij zette er op' t'ouw, e~· "011'oerde : uitva!l~n tegen de hromimeri iit-r - FillltijrisDf
die ond€'r het I'fotectOl"llat van 'E.f)goJan(L8tol,lde!:r"lo~
dllt wij vtJortdurenJ aan - groote onaaogenaaaihed~n
met Engelanu wilren bloofi,;estaItJ; wann-eer .hij ~et
~ijne maDfJcllRp van die aaOVu,UeD teru~k.eerde, voerde
hij o[.wulijk k:'ij~e..(t>vaflg~neh 'als 8lave~
dd. ~r~~.
hnU\Vt'n hO':JrJ~n dt'r Yerwonneu vijaod.en mede•. Slechta
tWClema .. l wt}rd bij ge8trnfc, eene to~n hij QDZen 'GOI~.
T

en

verot'ur zelven onbellOorlijk bejegen41, eo· eeOI toeD bij
e." Elmin.e. ,erregoand bele.digd liad.Do 'goDve\<.
Dl ur NHgtglllS liet dtlD
a"ngeitaalJa verhoor op

maD

begaa,D,

Of803000 u~_t.

'lief;

vraagpubt~n han, :worden, op,;
g.m.akt, dat hij naar N.derland achreeL en, dO<!li

te vdrgt'ere, ma.:htijing- tot eel) , .kracbtig optffidennJl'
vt'rtocht, DI! iatertt wllsrnemeo'de gou"eroeur }-"ergu'8~.n

nam eene ' fiihkele houdill~ aan;

Ni~t

a,leen - lebreef

"ij aan den konin~· mn A.balltijn in een· gehe8l IIJ!.d~len tOOD

dBU zijn

,oor~aDger6,

maar tom AtjempOD

het Dog 0lto08 eve.' bont bleaf maken, deedbijhem
0t'pakk.n. eo va.hetl en. .tIet moeat. bei.... on8. I..t.t. - waarsehij"lijk sedert langen tij 1· 001 . ee.~te -:botoon "ao kr•• ht op de . goudkoat· wee'm •.... De he~r
1;'.rgo.ou kwum .wle.u. am de k ...L "lin EugolllBd.over
te dragen.

,D.t. de of.tand . ontor be.ittingeD aao EDgelllDd
nood •• k.lijk wa., h.b ik alli}l gemeend.Wlj kona~v.
die ooodzakelijkhei<l niet ootgaan '"Dder : eeneg,,~eiile
an !ere politi.k nan L. nemen ter ku.t., . wetke "lIIlicr
geld en meDschede,ens vorderen 'zoil dan on.. kra~.
teo gedoog.o~ lib het toU dan nDg· .eer . twijfelacbtfg
oijo gewee.t,of' die politi.k tot .oordeel' van d,"~
IlInd •• h. b.,olkicglwn gedijen; datoD. l"bdopd~
Gou"kost ooitvruchton. van eer ..el1 YOQrde,eI \lit eell!l
kOltb.r. politiek van eoergie plukkeD IOU, cal niema1ld,
die· d.D toestand kent, beweren.· Dekult i.'r.rmqn.t
door Nederlood, b.eft .enl de beer de Jonge beweou'4.
Ik spreok hot Diettege~, . m~arvraag ~U.aa,Qf'~
iets tI,d.r. daneeo. mor.bo.1 . van d. kwit, te· m~~
lOugeweost.ijD;. allerlei proeoen, .. loogoed all ~
ond.r de gegooen omolandigheden te nemell wtrell...
welk g••ohiktpersooeol .il e~ oait . ,oor' de bIt ~
Guin.a .bes<lbikbaar gowoo.t P.- zijn. millukt.' _
dit iB .•eker dat, . weinig .. belaDgrijk . ala . dB. dooa de
mini.ters V.8D kolonien. eo bnitanlandBchscakea ~Qo
golegde. stDkken ook zijo, d.arait althllDl <lit f"itblijkt,
dat tot op hetallerlaat.t. oogenblik onl politisk b@o
.tuurop· doGo.dku~teen mor.boel. geblevsD ii, en
wij weI dllDkbaa' mogen .ijn, dab . Engeland too', "illwillend is geweoet once bezittingsn vcetstoots o,er' to
neroeD. Tot ~og. toe. heert Engeland van .ijn oitaluitend. belit niet ve.I.· voldoooinll gebad;. of het. die ill
de !oekomot he!>benzal,botwijfelik, lobo~D.ikEtigIl_
laDd,· Ilit dankbaarbeid voor het .racteat VaD' 1811,
bet belte toewenlob."

tf\oeH!lt._TS1ItIpI1ni'l\)olffinde~_
r ~'~'ilfil~·dWged~WI
..J~••teD lin, ~dha&.tI~:~.. ~Jn.':
YiIid_1I¥>
.
onit1'l·ll.. wei
l!&IIw.,lg
OIa,
siti~~m';; · 'atlt
n.
ad
'fd
'

.0CIl'

· ·Old ' -~ .

cle

;

.. .~ .1~· e;:~dU1'a. .

~':Q pab'.'
~"depa~f~rmijD
_

Ai:i&. :

II ~':~cl&.dClll1'!!eD
bot hooCd
• "D gewMtelijkbeetuv. .......,~ij~ opgave plaao 'l1li
cleodnor b.m o••rg.b~Ddeg opium, d., ie: v~o . d. ~
'piOOl,dleaioh d... ",Dod. om elf .uur .ao de • .Iaatot.o
.' *B .. dejl 'pachttermijD iD . 19nu. b.o"8&I" .tarduiDgs. p ferIIool't'Isman' he.oDd.
.
....
la ~ .........,b1'\t.~D opg.....ordo" bogrspeo d. row.
eo he....ide opium en do o,.rblijf•• len .an opium,
&GolDed •. d. g.reed,c~.pi'.D, tot. b.t .h er.ideo, eo , ....
~eh vao opium 'go":'-igd:
.'
..
ladleD ' de opga.. Diet blDoen de.D g.ltolden t'J.1
lit lIi.t . oaar ".arbeid i. gedaa", ' w.ord' d. oiet of

J.,. "*

'

.cIa,

' :~Mij~!i:P!ae:eJ:: :f~,':J::C~!o~~e:~jO

in bet 00'
.. Iodie. faD de ge....d.ob.pp •• · de opgaafoiot bin·
D...· d.D: ge.l telden tijd of aid naar waarh"id i. god.ao.
_rdoo . ditt g.reeda.boppeD ,.rbeurd ,erklaard aD d.oor
, ;do. pachl~r eon boate ,orb.urd. tID" dui..ntI f1Ultkn
ni"t Ie. b ••• og ...."I...
. . Art• .16. D.. bij .oiom.komlt ...n dan paohttarmijo
o,erge_boudtf~ opiu~ 1 100. ruwa ala b~r6ide, ~D de OVer·
.. blijf.oleD ••• dieD, worJ.ndoor den afgatred.n pachter
UD. · d~n ·I.,.,de ~ruggel~"el:'d, teretond o8dat, teo o,.er·

, ·,taaa' ,aD :doa pact-tcr '.0

afgeloopeD tJD dieD
" ,~.~, ~e~ ;j,DBe. ~redeD: pacbttElrwijn, dear eeoe karam.i.Bai a
'8:D ~~ie ~~r hl!t h,)()f~l \'ao het gew:est ..auo te ~lJzen
dnkuDdige-n oe t,oo,~elheid, 800rt aD bo" c la~'g~~id
dier opium aijn g8koo8tatc~rd en d" 'hotHeelbeid ruwe
of.. b",eide opium fan goede hot;danigheid is bep~atal.
waarMD d,, ·o.ergelwudeu opium 1ford~ ·gelijkei:8et.dd.

:0." l.rDglo,.riog ·

den

pia. I. logon ,"cdanigen
. ·ma.t.taf ... 0 b.laliug,. "II bij d. ~achtroorwaarden
,oor elk en termijn

De-

h... f.

yah

v,'rpnchti ug \furdt yoatge8t~ld .
p"chter t~rugont\' ~n gon opIum

'80- dOD af~"treden

·. "ordt, ind:en van laodllwt'ge daaro,sr Diet op eeoe
andere wija8 worJt be8chikt, tegen ddO pr.iJ8 der hoe·
'celbeid ruwo op:UtD van goed~ boedanig:bold, ,waara.n
lij "oMt golijk g •• t,·IJ •• f~ele .erJ •• n den "' . ~w op·
geuede'o pacbttJr, if) mirideri og van de opiuOl, die door
hem uit '. laDde voorraad kiln worduu ont,ange n.
Bij de prijebepaliog, iu de torigo aliol'" bcJ.oe IJ,

wordt lin kati

~errid.

opium gerokelld gelijk Ie stO'"

aau .ttD~e kbti'lI!J rlt",e opium, beida vau goede bOlld.nig.

heid.
De overgehoudsn opi um

ell overbiijf.:elen van opium,
die oobruikbaar wordeD gt\keurd, w~rd~n t~1I ,aa'rstaau
VaD de bienoreo genoe!Ude ~ommi8Bip. ('0 pachtHI

••mi.tigd.

Art. 17~ Door uell afgelre dan pachter worden ter·
atoDd na ommeliwmet ,an r.ijn pacll~termiju Ban don
opg.lradeD p&ehter ofergel e rerd o ll ~ onder r.ijn t1 btl·
ruetiDg tijude g~ret'lJscb'!ppen, voor de uih-o cring \"D;n
de pacbt .,-aD UUi:, 011 dt'8wegt! gchanddd overeellkOn1'
~tig het voorkomeud. bij
. "'~D bet re~lem~Dt; \'oor

do tweedo

.Iine~

vau ort. 22

dd verpn. uhling vall 'd la. udll
toO. 86) .

middelen (Stn.t;b!.<! 1853,

A.rt. 18. Bl.lih:D df.'gellfH!. d ie volgeos llit re glell'.t'nt
dlartoe ' beforgd lijll, r.oomud6 '~ Ie dh' Doren vau he t
~ Gonfei1l\Hneq~, van alnbt8w~ge haodelende, ill hd anu
. niemand, . witt bij ook ,ij, Rtloo:JoofJ ruwe ofmeer dan
thail bercitld opium 'of wd ande:-e OlJium
ei·
geudom t!' b ~ bb~D, te bt'zitten of .to tt noeren UtLD tJie
·g .r koeht of vt'tkr~gt!n id van do:n p'tchter of '.lI,dt'fpac,h~
ter O'er den loopendt·o pachtterwij n, dau wet vall hun·
0" r.uakgeladigden o( i'llijlerJ billll un . .Ia·t pnchtpcrced.
wear tJb opium bil:volldeu of ft~r,oerd wlJrtlt.
Opium, · "aD dfjll pllchter vall t!une~l vorigt"'D llucht)erm'jo Tt'r~regtlD. b tl huu,lt l.a.a~· knruk~~r u.~ fee .'lig '!
~.n.kombt eleehLe ge 1Iurt"ndt.! tie ~erllto tl " trtleh.... dagm
Van cJ"n dall'88D rolgeutleu lIi,·'u\V·\n pacl tt~.rl111ju.
Na' den vt!ertiend,~ u dtag ae h t~rltllald, worJt tij oao'
gemerkt ,,1. ni t:t uit Iftllll:t ,·oorraao. of vau eelleD wut·
~jjt .. n pacllt~r verkregen.
j

een

.ao

Art. 19. Dd ,erkoop un opium of overbHjfd"ltm va.n
ooll iod!t:1! Yt:rkrqjd:1 v;m .I" pachterfl , ol,d ~ r·
".ebten, lIuhn8 r:o.sk g t"i8r1t[gJ,·n of slijtt-r,:" is n:rbodeu
a.n · een iuder, die yolgerIliI d~ ht'paliugeu vuu dit reo

·opiuw,

-glement d.arto~ Diet gt'r~gti gd i!i.

..

A.t. 20. A I<n. di. tut hot . koop.o. verko"l'en of

'J'.~r,oereo .. l'''n

or.wettige opium ht'bbcn loat gegt~V-ell,

_.daarbij bc. la.tlghtlbb C' ncfdu ziju, (.If diu h,wd",\i l'geu op
. et'Qige wiJI"~ hoe auk gUhaarud, d~R b~wutlt h~(,t.t!h b d·
,ord~r\l, wordt'D, gtt;trilft ID I..·t tI" atraffcu, g~8tf" 1(1 op
d. ove.rtredioK Van bet verbotl, in tie I:H'rtJLc a.lilJelt \·Q.U

.... ,ik.1 .8

~o.leld.

.

~'t::'~~~;~~~~:~::~~~::~ ~:~L:;~jt~~::I,~,:~}:lJ~~

af,{om-

. ·all.• opium, a.e bteri!oald if I yerp8kkin ~c D, 'OUIlICl triaZeD, da~mtJu of: auderu d"rg~ lijkt'n , ,lie voor d tl ll ! ·uik.·
handel .g ebetigd 'Yordel", 81.1 ~ij lit! a(lt:'vt'rlllg fno op~~m
gebruik"'~k tijo:
. • ~., tUh o.pi~'n, Wt9.I!(d g~"O l1 dCD w~rJ~ 0P IllftQlIJt!to,
"',!tAr C8 b'.ij~b .. ar gl!borgen i8 om het betit l'r \1\11 D i d
-un ."dareD te do~n ontdckkeJ". zova l 8 in gaten, put-

-door de po.chte.e bitt

-teo, onder de D grond, ontler gr88,

dll
~_'!'.
- .
iH'
ij~
oii,erlllog8n
i.fide;
BrWJotll'-~ ~ ~&D,.-;Vidlal~olmIl.\Ioe opillm ftI'db, ..eu,l, bli .JU't. 16, lUI dat Dltt u." chin .anlllllellollllH
WordeD ofargel.. , ftll,
"1i!l.o.BIIl1ii~OJ'OII. OlldelllAll.. Iralebe'2, .Toa.
....Iien ...n eM 'DO dIlIn afgatrede,u p8of,"" Gl'\Jgouto teD, .~1 men hg8D wilMl'ell.1' ftl!eJl. ll1it-. ••D 4eIl
gah•. LdIr"i.:II aH.lrolti#i.o ei·~i>'II'• .l1li pt.
_lien opllllll W bepaald. I.d,oo .ao gcu.el'DeDleDH·
.t#.~na• ....,eJkegll8"'m.lilthtllhlhaellfllBC
Itoomsr
&or ~'1feabuU- len .oht8.noo~.
"~8 dallfoYer niH op _ . aode.. "gee wor.l~ betllthl"t.
..a: MIl tAtoo, eon beproe,,"11 ...Ol>~, 4.0 \teinfg mt'
.
_
.
tegaD dea pfijl der boe'velheid. 1'\119& oplDm..an gnedo
a.o pu~ en el •• beD 8e!ll" goed& juatitle .kookt. wn _
.. _. ,
--~- .
bo8danlgh.i<I, ...._01' sil, In .erbaod met de 1re\lrl~
eobt.r iude.daad loht,t dJ> IflIIIrbaid komeo, dan
of, I. go,al van "'rbenrd",rklarlDg, met de berlNurhll!,
mo~tbij siJtl toegoru.tmehfde hlllpmi<ldeleb, die h8d1
teo Ba. .
ilgelijk 1!.alI.old, ,fll"8".OO uo .den p.cbtet, iomlobij bet oodeno.k .yaoll1'-'f..ken' ten . dieosteitaaD,
.
.
.. ' .
d.ri~g •• u de opium. die d~or bem ult .· olandl .oor.aad
m,ur
de "obt., In burg.rlijkiJ . ~kell mist, .".ar
DATUlI ' YUd " If. D.IOW",
om.
lIill
kao Wordon oot'ADSen.
'. .
. . .. .. .. .. .' . •• '
DI ..tb~, maardeplrtijeD d. geS'evenl voor hatgeeD
()k~ • .2N!~:~:;r;;:.:=:~;t.:~·.::;:·:l:~:f.:. tg::::"J:~ t~
Aile ••ngobaald. ~D .e.b.Il.~d'erkl •• rd. 0P.I.um; .w .""
bewe,eD looet .worden, " .... m.Ieo. Maar daD moet d.
• ....N I. S. 0011.... Vuk..i... r... Ba.ko · '. P.L•• 4berS ,. z....
'80 de bue~ ... lh.id mlndar be,lraagt · daD ·tto.. r4"u
lijfod"'D~ 001£ up~onden t, .t hot burj •• lijk .. •• oht te
' _ ' . B""'Yi ...... .LimKwan" ••P.kal •• g•• C.oI.lo>.
rUl..· of "" tAai/ beroide opium. oIGm.d .. aaog.baalde
bilbooren en . aiD . de keno '110 dan aohuldei •• ber wordeD
• -" • Elioab.th ... a.
ui. ' , '
en .otbeu,d.e,klaarde. ue",ed.oWtPPll1lwo,deluatl .d D . ontoomen •. :Dan. moet o~ .. i1, om .te b.lllon, io bet
: =Eo;. ~l!~~~~~'~ :~:~i:!,:,.~·~ :~:~ri~r:. Dii':"'I~r" C" ,
poobter .. olll .JAi.t..algeetean, .iudiou.. Di.t .t.:!!.. . bom, , .lrD/,.."'/ lijll "pl ••te vinde.n · eo ied.reeD, die sioh a. '
• iN. '1. S..oDBI . •. d.S.ol.Uag.r..... .I.lj.h
· H. I. St. Mij.

ell!,

.. ,' Art. 21, .Ieder. die ·mot bol. d(lel om eoo a oder bluot
te .18llen un ,,1}O - Jer Itrafftlr., welktf bij di t rtO giemeut
'CijD . befaal~ .tagan 1.l et iD' u~ rdlJ VhO opium, ell 1egtlO
he' belittea eD 't>rvoereo faD uiet uit IS lande of 'd pu.("b~
''f..iorl ,oofr.ad afkomitige opium, of van opium bOHD
11,, · toeRe8~e ·boe . . eelheid, olider diuDs goe' ;~reD, in
die.as woning of op die.D~· 'Orf opium ~erbt'rgt of lle-d.rlegt,·..of wal doot ,·.rhergeu of neaerleg~e". tal ge ·
~tra~ ' w~d~nj. indian .. hij e c: u Europeaari of met 'dezeD

t:~i~~:e~~i&~~~g~y:r:::~::t~;a:~~~ 3e~6 i:~i~~~~:::~

?i.

Ki.ka",. . Baoj'.r..
.

pal.'~ter/I"lv , .:~. ,v&rbeur,lnrklaring uitg~eproke~ of~~l,
bij ,oor d. opgelegde boet. aAnsprak.l~k g.ateld u.
Art .. 2~ •. Alle o••rl •• dioSoo . du, bij · dit r.glement
gemaakte ,bepaliugeD. w(.~rop getto bijl~)Qd"re . IItrail'd
~ijo ge~teld, "orden geotraft met •• no bo_te . van It.
d.i ...d tot .lien duiltnd guldm 'oor elke boe~u"lb.id
•• 0 hoftdnd. /0:41;', opium of doar ' beooden. ".armede
da o,ertredhig i. gopleegd, an eeo honderd gli',w"oor
ttlk koti wetJr, ell boveudum met K~v8ugetJil. de: e~r8td
matii . ·,oor den tijd ,au ffli maand to~ dr;e jar,,,. ' eo ' bij
herhaling .00' den tijJ 'van drie ...... am .tot riiljar....
D.l ge,.og.nioolrar io d. ,,,riga aline" b.dould •.~o~dt

met op.igt tot inland.r. 80 wO.t

ook . jt:~i~D: ~e «,igeDaren Dipt bekenil 'zijn iu walk gefnl
de ' ~enigt;iD' gen ~er ko.mmiIl8ie . t~n ~ver8t.aBn , . vl.~n den
paehter g~.cb~ed~o ., . de hoeveelheid, eoo-,t eo II(~edl:'!'I~~.
held .d ar opium gckpnlt&teord door selja k';lD:miIJ8ie "~D
dri. door b.t· boofd 'on plaatselijk . brstuur to bonoe.
mea deakuo9igt'D. die vaD : bare . befjnding ~~ ~ pr~CE'8.

• ..-baa! opm.. :.t eo durin bekeLdlt.lt. :.... welke 1>0..

,,;'!Ih'eid . ~Ilw. of ber.id • .opium '~D goeJeboodanigbeid
. de aangeliaalde opinm door Ioaa. wordt. gel.j~g•• t.ld.
:Oit p"OCe..... b••lwordl · hij .degediogolukk.u g';.

9'GIIt;'de aldn.b~rek.nd' boeveolh.id ru~e ofberoide

ojd~m .~.ao , go.e de hoe~Qni~h ~il1 wordt nit '. lande.kas,

til, nrde.ling QP d. wij.e .Ia .ij art. 2.4. is .oo.ga·
IOh.e.on, ·nilgek.a,d voor h.t koli ruw. opium t",;nlig

desD kettiDg

De: n.flugtlhanlde en ' niet u it 's lands voorra.·I·of,an.·:

·Vertrokken · schepen

~eet

om den sohuldeiacher betaliDg" te vsr8obafr~n 'f~n
eeo ,wetti~e sobuld tegen kWftde 6n ouwillige bet.'er~JJ,
~~'? .Isd. redact'llr 'In bet 1Pee1r6/.d .a~ ~.:
(no.
374\) .ic~ uit,lruikt P

Regt

.Loopen handel eo k..di.t ioc\erdaad g••oar. waD·
ue·e t de debiteuri niet Janger . door 'reo) voor .gijceHog
tot .betaliog wordeD gsnooptP Beboo~- t cle wet Diet at·
Je~1J .gezonden handel ,en gezood krediet in beecber·

mioB .te. nemeD en ·v.roDd .... t.llen b.ide niet. dat dc-

aangehaaJd, afkomtltige opium WOI dt vclrbeurJ·
, cl·kl.l!l:-d, AI8111etl~ alld opium, weJlcu ~u 8trijd mtlt ' dtJ
eerete slimea van 8rL. 18 wordt bClleten of Ytlfvoerd .

gee'DJ die vertrC'uweD 8ohenkt. eerst Dlgaat of er rs.
deD. tot vertroUW6.0 il:lP Witt bij bet goven van krediot
ai.'o
persoon, ~tt mogelijkheid van lijftldwang medd

,e~I~;i~: ~;\;tbo:~:~:~II;a.l~::vt,,~;~::::;~'o::~:;~:

~~e;·~:o~':!f~rl~:tda:;~:o~::r:lij~;~~.~ilt:ou: ::d:-~::o~

ochai'pen word.n ocrbourd verklaard.

al. bij b.drogon uitkomt. D•• fachaffing dor

eo geiJpaDUen, dOlll' mlddel VIIl
welke in overtreding "ao do in dit reglsmeut vDorkCJo.
wende bcpaliog6u ie gebaudald, zu!len

,ertion,len eu

ex,culabcl kuon." worden ,orklaard .Qor de botaliog
van d. "pgel.gd. b,etcll eo von de kosh o ,.n d.
gerogtulijke v.r.olging.
In gev~lltm van eenvouliid: 6~,ie .v uo onw"ttige opium
tot eeue hO(lfeelheid v"n .nit!. meer dan ii" thail, r.ijlt
JtI bienorc D geelel,Jd slrafftm Diet fno toepoBtfiog,
maar worden de eige naren en· ber.itters. btt hoJVd mot
'IJrbeurdverklo.rilig dar achte .. haalde opi-liD, geatraft:
Eu"op~/me. ~,. met deU1t gelijkgelttlden m~t eene gttJd·
boate "an un hondtrd !lu!dr" of gevll!lgeu:l:llltrllf von len
boogat" DcM dageNj
Iniantl." .~ met dezen gtiijkg"t.ld.. met .000 so:d.
boet.6 V4n een flohJerd !lulrlt!n ofttUl ..arbeid ' 8t~lIi ug aOD
de pu!Jli€ke vrerkt'll voor dtHl kOl~t zonder loou fau
len ~oog.le drie maDnd...
Voor do b t! r.e kening '"0 het b~l oop d ~L' boste io
yerboulJillg tot de bOd ,· uel hei cJ der ucht~rhaald 8 opium.
l'oor j(cl:whrc;l von in liit urtik olJ wordt tie b~rditle opium
of tjtLut.iou 8ao~eoomeo t l! aiua 'l iu ..It) vc-' rhoudiug,
aaugegevt'll bij t.I~ vi t!reJa "linea von art. 16.
.Art. 24. D" vor>r' de 81lngahoRld" en ,erbeurllver·
klao.rlltl op ium o\·erI..!8t1kolQtI ~ iK art. 21 uit '. tRuds ka.
uit til kt'll'rUO gd den, eoowe ile du bIH~l~lI, ViJ~t.eurd eu
vo! dollO t ar zn.t{O va'n ovel tredi ngen van Jit · reglement,
worJen ouverwijltl, nadat do v~roortl~t:'liug kracht van
g"wijlJdu 18"k b~eft bdkomlClo, of uadat i u d" ge'alt~nJ
bttdoald bij ort, 410 "au but rt!glaml'llt 0p lie Strtlf·
vor.ldiog- en art. 415 van het IfllandaIJI, regl"w8I1t,
de boe te vrijwil!i~ ill foldaau :efl ,"".'1kla.ril ill, dat ' i ll
de verbeur,lverklnring wordt b ~ruilt, vt'rdeold ,,1& ,ol.a t:

. .. . .. . . . . . . . . . .~..... . .. .

:~nd:e~3:::::::~,~~

3 ;
11

Q.au dl· n tls :..b.l( r
of de aO'tlhtalere ................................................... 3/,
c.
nau aIlt'"D, oie tvt het ODldt'klc~u d .. l o,ertr~cii"g
en het ' dJ'eo dt·r naniJ·a.liog hebb "" m~dt:'}l6~
" .................................... ;..........~ 1/ ,
werkt,.
blijV6UUd I'l bC8chlkbaar, ten eiDlte d08t'uit,
t:no OOCJilig', 01' vo~rdcogt .an dell direktt'ur V.d.1l
Fio~lJci ~u bu " ~u~e~ou" beb"lJ illgen we? ttt ko l. ·
uon Dan zoodlUlige alUbter.urClII 10m b ~ alObtf1l1. d .e
zich tt!r oqtd ~ kkiflg der o""rlrt!Jiug blJ~ol.ldcr
verdh~Dstclijlt br!hben gdma"kt.
Ben iuJ~r, die in lIl~er llBn e"h kat.·gorie werk·

b.

~an:~i~s h\r:ij::t d~:~·~~e:ll~:~~:a:er~~tJau"~I.d"uJ
J

uit t'lke,

D, verJe.lioog IUB.elleli w•• rd"r. aahbreoge .., •• 11·

h"ler~ of Illldrlre dt"elgere.l(ti~dtHI gt'5cliie.lt uOI)r het
ho;) r,1 'V811 g"w",st~l.ijk b"tltuul', no.ar ,gdlaolC .Y"n ieJttr'D
,udie1l8len .
Aundct.· I ~n, waarop uiemBud aa:ospraak heeft;, kOlDeu
teo bllte vnD d~'n ralldt- •
Dd voorecl:triftt:'11 "a.n art. 2 'Qn de rellfJ\ulie ,ah 16
September 18:)3, 00. 6 (Sta::hbl • •1 1>0 . 60) "" 'au
art.' 1. la. 8 · vau lJ~t bedluil. Vau IS SeptclUiber 1863,
110 . :J I Slatateblatl
nO. 73). alsmed" van bet berlult

vall 11 April 1874,

110 .

14 (SI.at.blad uo. 106) blij .

ve ,n gehand :. aafd.

Art. 25. Ud al ~e meene bepalir.gen foor de . ,erpach.
tio.g van 'd Inuda midJeleu op Juoa eo Madura wor ·
deh hierbij "',hl tuepasiting y~'r k)':'l1 rJ op d" pu.cblera
eo ondcrpu\:hters vao htlt tcJgt tvt deD vbrkoop VBIl
opium, zoomede op alla~, die \Ioarbij betrukkci:i zijll.
Art. 20. De \,oor4chri fwn van dlt regiemuDt ' z.ijn
Dil:'t ,~o to,·p:uuing op Jen. iUlI'oer, d l! ~ e~gHntJom, ~~~
betit, hel v~r Iocr co den verkoop fan opium yoor
genoettkund ig gebruik, beilOudeu8 do dalromtrent ~
It.allnde of naddr vset te etel16U · be~aHtlg8D.
H~t tijdatip, waarop d \! &e ordobOanciJ ·in· · werking
tree~~. i. v.. Lg •• t.lolupl J.nuarij 1875 ....

T.

Kunst- en Letternieuws.
P a"r ij. w~rdefi tegenw,ordig ?O'L porio,hek.

"_r·

ken uilgegtlvcm~ ,WAarvau 113 rri~.D · .lof lu'aer poliLi ~k 8
t!agbladao zijo en dtJ overige IIverr.~melingeI1H . iVan fO
ouderworpt'n behandeid ' wortiell, die ni e t direct mt!t
de politi,e k in . v~rbaDd ",linin. Er zijf'l o. a. ·99 Wc tL:O-

lobal'p.lijke. dagbIMd ••; 68 .ijn 8au. d. mod •• , 78..a08

rel..igi~uElQ quaeelien, 42 ~an' regtsgeleardhold, 39 SBD

gald.. k.lI; 1«, '''G milil.ire · aaugelegebbeden, 9··.8n
marine, 8 aan bOllwkunde g.wiA,EOuder bi.rbij kuloDials w.areo, BoboeDmo.e.. on 8piritism. te Iplieu. die

bl~~n ~~u~~;ka!~~~~.e[!~~. :::a:l~ijt;~e:·bO~:.~.~iu.te
.....

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

-.--

De Nededandscbe Pers.
Het Aig. Handelsblad wijdteen srUkel aan den'

enzegt :
•.De b •• t •• ud. wet gaat (duo) .. ker t. 'er en alg•.
moe. wordt dan ouk, zelf. door. d• •oorBtand.rs '00
.den Iijf.dwaog; .rkeod, d.•.t inga ..1 '&0 werkelijk ·· on·

. ni.t .kuon.n boperken tot het ge..1

'.0 'oDwil'

g~.eli.g

Eal wellicbt den woakeraar een geli efkooad dwangmid.
d~l autDemBD, don 8chuldeil5cher, die 1icbtv.ardig yer·
trouweu heert geBIJbonkeD, een wBpen tob wraakoomiog

uit de hand rukken, - de degelijke haod.1 behoeft
don lijf.dwang IIiet; intc·geudoel; bij d. opb.ffiog kan
de degelijkheid sle,;~t. winneu. M"II .al m.er lett.n
op goede trouw of op tJe relele waarborgeD, die de
ecbulde naor a&obiedt; m~n .. al ooderpahd v"rlangen
van lien on b~keDde) die krediet frBagt en de .wet., die
htl t verkrij ~o n van dergelijke wau.rborgen gemakkelijk
m'lakt, IiBI veel me~r nut eticliteo, dan : aile Bcbuldge
vangttDi8sen ooit hebben gedaao.
E6D der gewicbtigste redenen, die ,OQr de afacbaC·
fing pleitt)I', viodt mell in de steeds Ealdemer wor..
4

d•.D4. toepa.. ing '''D b.t midd.l. Wi. make. or S.·
bruik 'au? D~ groote koopliudeD?

Zij zouden zicb er

we i yoor ttchqmen, d wareo de verliezeD, die zij laden,
nog 200 aonziauliik. (2). D. beechaviog heaft ook in

dat opticH het r8chlsge,oel ,orfijD'1. Men bdCbouwt
tEt recht den liJf~dwall'g 8JII een ovarblijfsel van do

pijnballk, pl. e~D dwangmiddel, dat wei Bomtijds tot
h"t g"WtlD8chte re l!ulthnt - bclkl.!nten\8, d. i. hi . r be·
taliog - kon leidoo, maar dat toch Diet minder ooze·
delijk is, ook tegeoover dt,ngeo9. legen wieo Iw .. ro
vermoedene bestlan. Want zij. die de gijzeling verdOj·
b~t8lerfJ geen

digd8h op grond d'lt IDOD t ogen kwade

aDder middel heert, gebtuiktm juist htttztdfdt) argu1uoot.
w.aa.rruede rOOrheilQ de afsciJ.alliug 'an d e pijn.b sok 100
la,,~ 1ft tegeugebouden. p~ r~cht8begilJ 8ele" ,an onr.eQ
tijd verbitHleo, dat zelfd tegeoover onzedelijke lieden
ta., ovzt'delijko dwangmiddelen gebruik worde gemao.kt.
Do . wet .geeft den Bcbuldtllacher r~ed8 voldo8ode otoeht
OlD, waar Vertnl'gen ie, tot belaling t6 dwingeo. . Zij

:;t:e~~~~;td~el:i:l~nUi~e:lll(~~i::~;h::OO;.~~~:IJ~n ~ije;:::;
teni ee n lOiddel om 0.1, WI,t t~rb "dritlgdlijke verkortiog
z.ijoer 'rt"cllt~n it, ~e8 ·hiud, nietig t~ dO"'11 v~rkl8.fllll; zij
buc ·lrtli~t· ZWtlre a!raffCio t..,~en den failli~t, die zijue
goe lereo hctt ft v!-,tduisterd. G tl ooeg waa.rbor~6o J om
hC't op zicluelf rec~ d& ,erwerptdijk miJdd VDU lijf.idwllDg
~ok ,Practisch to kUDllen, mills.eo."
.
{ I> De ¥oorDaamste zijn: wh~ehcbuld , tcbuldeD VIID koopliedeD, '
Ic:bllidco 'llD ncemdeliDgr'D en van rekenplic:btige pertODep.
(2) VaD hUB tut ]8 4. werd en bier te 1 nde 14~1 PHl'0080 ge·

~~:;!~~~::o d~~;D;;~ Jil:b~; ~~l~o~~O~eo !~~~~e~j::D fa:llo; ~~:e~~i
J

2.~O r

~1JIi~~AI!!flWSN.~

.TELECRA·M MEN
MidJenprijs der Koffij.oiliog I 51,72.

Bes~. ord. 2a mnI.
twist I'l3;

9 /. 'ii!s. grey shirtiogs
'
calicots I .4.30.

Kotf'j 54.., flaouw.
Suil,er No.9· /27'/" 1:0. 14 ./33

/3a.~(I.!t..

Dit ia

•
KQmob" .................... Ma::r."ell .••• .• _••.• ...• Pa~ocroellg .
3 Am . C. SilJlo1 •• ~ ............ .. ,Col.OD ...• , ............88m.raog.
, - Elig. VigUaat ••• ,................Wood ................._Ko.u'.I.

to

w

• -:- •
Zei8gra ......................... William.: ...•:•...•.. Amerika.
, - .Z'fI'. VaD.adb ......... _ ••••~ •• .•. (;arl.tiD .... ;..• _.... _PUotroe8:D..

Handeis-Berigtou.
P.R[JS.OOORA.NT.
tlpgemaaktdoDr d.

:~~:;::~e~tog

110.18

Tin Rillito'. / 63'/" Inomioaal.
. AANG~KOMEN Son£.p'&.N: Marie, Kiebow, Labrador.

to Samara-g,

K~~rIJ, gW:"~\.reiding j~~'.-=- t:t 5524=lkw~~~it.

BUIKan, No. 14. f 15.00 ooor speciaIe nummers di·
reot lev.rbaa. geboden.bolOo. I 8 .26.- to I 4.30. Snperieure kwaliteiton
enkele ceo ten booger.KOI"UIDBIf, Ie Soort. f 70, per kodi. scbaars.
BUPrBL , Ie Soort. J 0.20 per pond.
BU.T. Ja.a Boortan, Ie 800rt I .7 , 2. 800.t f (J .Oor
cOllsomtie.

KLUPEK OLIE . I
Kunlfo

,

,

BO~lMO ~~ kw~l-.'

24
24

1:::.a:

}6i;-.!ed~:~~: l.cbaarl.
Wi••er' 09", 01' HoUand 6 md. dato 101 a 101 ' / ••
~'.. ', to.ij pari.
_ _ _ _ _ ._w _ _._......_...·_.._ _ _ _ ·_ _
Venduti~n .

_

Aa.ngesla.gen

Vrijdag 9 Ootober. Voor rek.niDg •• n belaoghebb•• den ,an p'••aogebr.gt" paarden acht.. de tuko
tiD door Sol-alDan un Co. en Van onuitgeloste pando
Roed.ren te Krangao door de. paodhoud. r Kuh lug
Tjoan.
Z.turdag 10 October. Voor r.koning van deo Lan·
do in beb Oudemanneubuio alhi.r Vau afg.k.urd. meu·
v.n

b. la .

Paarden- Vendutie
Op Donderdag en Vrijdag den 8 en 9
dezer,
zu!I •• SOESMAN & Co. ,erwoedulijk in dit jaar
de IMQ'stt! Paurtl,.m-Vl'lIdutie houdtlD ... an

200 fraai en gO>:ld gebouwde
Bimanesche

PAARDEN,

81hier aang.·bro.cht pt'r B"rlt

B abo e 1 h

Q

i r,

gezag-

v"er.ler ABDUL RACHMAN SALEH. Oeder 01 ....
lading kan wen vel'8cltei,lelle 8e.booue "pllnbtJD "inde~

eu daar h.1 Bimane,cho RAS s.dert j •• e" go.d b.ktmd e~ftat voor t r tl k - P 0. 0 r d e D, i8 nlldere aanbd·
vtlling ovt:"!rbcdig.
be,ic~tig"n

aan clen Boom .
SOESIo1AN & Co.

Verkoop van Vastigheden
TE

O 'E N A RAN G.
Op de Vendutie van Dingsdag den
13en dezer,
.ullen SOES~fAN & 0". op rendutie nlbicr verkoopeD
de 2

Perce"len

in Ei ge odoUl toebeltuorende aan:
dOL

'I"

Nua

OKZ.

• -...:. N.I. Holeol\.......•....•••......... Pijloo ........ ,........... Pdmanl)Clkto .

(1.132)

Op d" bt:.deD gl)llOudell wi88el~inHc hrij'Ving werJ voor
/ .22244('0, - iDg 08c~rovo". Gegulld werden /14000.
~ a·99 'I,; I L534000, - A 90 '/~; I 42000, - a 993/•.

. Rotlcrdllm, 7 Oct.

SCS&PEN

~k~~.. : ~eJ: ~i~~r::··Ai~;~::::. ::~~n~~~~·:~:·.:·.:·.~:·. .:~=:~ij::

Ta

dar Handels-Vereeniging.
Batavia dd. heden.

b.'

n.aTUU: 'fL4G N.

eon

B.or

Ths. von FRANQUEMONT.
n . Eell ER"~
bobouwd . met e.n Kapila.1 W ••onhuis wet bijgobouwoD
digt ' hij bet Logoment •• n d.n IIrooten w.g.
&ij .Ie \,·, ~;ond", g gelax.erd op f 66~0.- laatat

~olaS.D

80BIili PS-B HRI Gi EN.

b.ono.em.."'.n. '.k..o.,10,.. .18
.•..an de.n....'.'. p.acbler'I·
datverb.t.rdwordeL'
.. midil.1 ,erk •• r.d. . •Zou
0 :. on~
.. o.u.dbear
i.';. K. an
"burd.
.,... .'• •.•.ie,''"
.. ....D
. .' .o. • e,.rataRn
.,
... "d. trmtJg",
•.wet niot
men
den lijf.dwllng
0f!umr .".lkeonbrllikb... wordt be,oDdeD,alameda

=

w Oftlt

Voer~ C'f vaartuigt'D

.- .-Gou,. Argu......_;.....·.....•... ~mltl••~•.. Mela"e~b.

,olgd.
. • - N.d. %U\t • • B.Und... .. Otto........ M...llui.M.'I.W.I •.IoC•.
Tot tulk ••n uiterete tal . wei niemar,dwilleo komen,:,
~~:: ~~:~;'ib;;'o;;;;:;~:~~~::~~!:~~B~/:a;.~1!~c::
maar daRrme.d e ia .o ok lijfedw&Dg i~ bcgiDlit)1 vero~r.
.. 8 Am. Catiboo._•.•.•:......... KcuDex ... N.•York
deeld; Of i. hij - gelijk de vooratander. bewereo • .,. Z... Bommel.......rd ..... H•• k"'••.Edi
onlDi.baar 'OOr de praclijk. voor d.a handel en bat
krodi.t .n moet bij . daarom behoudun 'wordan, al • .een
noodzake'ijk Irwoad, omdat m.n .geen . bet.r mldd.1
va.n ,Batavia.

gelijkg •• telde

grt~~I:::;o:':\:~:;::~:~~:rt:: t:t:~:·~::;~·:~;~,!en~aliil.Jw"ng
d. Ditej>,a.k de. regt••• de opium 'nogmaall door de·
ulfd. 'gf. ,EO.O .en<>f meerde.vroegerbeoo.mde I.d.n
onthroken, do~•• et~ "p g.lijke '''ij,e all b.,reo te'

UD Qob~!d ig msakt, zonder oodt!r8obaid · wordeo..ver~

de.D ,p""bwr. • an het pach'perceol, waarill .. do . opium

art. ·328. Mn' b.t Wetboek vao Strofregt ,.oor 10180'

na aaubaling ,aT) opium word.n,

bCIl

p~r60Den nrtangl'D u o.or. dw&uga.~beid bu.iteo
vo~)r g ,J lijkcn duur.

lliJander ·of met det~ n g~lijkgebtel,je · iB.' · oVt>recmk6miltrg

.de~~I., 2~, Dadolij~

Aang&iomen:.n..
'Sehepen.

a...

ferhuuru yoor j

t\angckomcll schcpcn
te ·S BIDa.ro.lla-

Ned. I.d. stoomb. J.va F. D. Goliard. fan Batafia
MoormaD. en 00.
~od. Iod. atoomb. . B~ron Bentinok .D. . Buij.'Bn
JM,,'!a: Me. Noill .en Co.

Vcrtrokkcn . Sch,~pcn.
S October Ned. IOd. Bark Fatabool Moebarak S.cb
Sal.h bin . .Said bio OOD naar . Iudramaijoe.
8 October N.d . lod. Brik T.rtar Tjio l'isog ' lloe
n •• r Pokaloo~8n.
. 8 October N.d. Iod. Fregat Eli ...betb W .•an BiI·
ten DaDI:' ?o 8oeroean.

.

.

.

8 October N.d. Ind. stoomb. Ba.on . Bentineli D.
Buij. n.or I!o.,sb.ija.

Aangckomcn Passagicrs
tEO ~am.....,aD&,.
Per N.d. Ind . • 'ooDlB.!!arO!) Bebtinok ge.Rg.oerd.
Sturl~'r Aroold, Houtbuij.

:0. Buijld. be.ren HarloW,

b.

60.-

8'

mau.nde.

Eell grool ' E R ..~

bahouwd wet .en K.pil •• 1 Woonhuis . inet

bijg.~on.

weD I groote Klapp~r. aauplant, gt:tl.e8611 aau den grouteD

w.g. vl.k bij P•• I ntl. l4o .: Bij .Ie ,.rpoodi,!!! gel:axeerd
I 0600.- en thau •• orhuurd .. on het Gouv ...
nement ,oor f 80.- .' manod •.
Nadere .ioliebtingoD to b.ekomeo bij
· (1852)
SOIISMAN & Co .

Puike 'Gras

Boter~

Per etoomerJava,

P a s 0 n t v an g ~rC
(140402)

BOESMAN .& Co •

Aan' .Indig() · Planters.
Door oieu.~n en groot8ren ••nvoer konoe~ wij . thana

NATAL INDIG() ZAAD togen b.Juide.d lageroDprij.
AaobiedaD.
SOESMAN& 00.
(1«8)

'.!rota -8pek$fZli,d~
0 PI' II~ ,

'verklWbaar •

.oor·baiileMjIt geblUik.
(1439)

ll'. H. APON;

Steeds ·verktUgbaar:
Rond .. Platte. na:frond .... driehoekige'8!l vierkKDte
BASTAUP VIJLEN, vaD.6 tim. 18 Eogels.be dui·
m.... leo~te, Koperen eo ij.eren Boots.bro.v.... van
11m. 4 idem idam idem. Pomp-oink. en geslagen Spijker.
Van diverseafmetingen. Klink· .sn Draadnagels van
idem idem.
Ge.alvauieeerd ij ...r.an &-7 eO 8 Eogel •• he .oe·
ten l:ugte; Zink in bladen, Ham.era en A,merika.n~
Bijlen, Engels.b. S.hroef·.lentels en Ratelbooren,
al8mede a\le mogelijk., dimension van. Eogel •• b ij,er
in staTen en bladen,
bij
(1438)
GUSTAAF WINTER &; 00.

%

800ft

1 J Z E R LA K.

KARTHAUS

&;.00.

Eene' ·weduwe

Nacht KlokJes.

is. ~enagen, teg\'n' gellUt ,van vrije k08t . en IDwa·
Ding de hui8bo,udin~ (lP zi.;b te _.n~weD, bij ee,De
fatsoenlijke 1arDilie, of w~,luwnB.ar, lidfc!t in de, Bioneo·
IBndeDj adre. M",er •. VAN DORP on Co. Samarang.
Onde. No. & Lotters, U. F. 11.
(1437)

Demi Chronometre.

ABELSSr,

R,onde en Vierkante staande

_

Binnen en Buiten
FJ.~TEHJ'OEB.

ICLOKJES,

~

met-

'linnder

On

~

~

wekker,

(672)

nen diellen,

11•• NEILL & Co.

G. C. T.

(1378)

DORP en' 00.

VAN

..... Wordt Gevraagd: ....
Scheepsgelegeoheid voor het transport

Groote gekleurde

Ir

J. van R.UIJVEN.

~J •

Bunket
Bon

"/

HuklH~l'

(198)

van

LEES-KAARTEN,

500 KROI1HOUTBN.

om 'inderen gemBkkelijk J:"'ettel'S eO lezen te
leererl. (Nieuwe Methode) methandleiding.

JON O.

Samarmlp.

II

(± 150 O·lb. meter) 08sr Onrust door

(972)

"/15.(462)

G. O. T. VAN DORP en 00.

PRAOHTIGE

Speeldoozen,

(OEDANOAN.)

met '['rom' en Klokjes it
300.(297)
G. C. 1'. VAN DORP en 00.

i

Gezochte B0 EKE N.

I

8 0 E 8 ]{ .Ii N & Co.

.1

JULES VERNE.

GROENT.EN- ZADEN,
van

FRIEDRICH ADOLPH HAGE te b'rl"rt,
a 18- me de:

Blomn-Zaden.
SOESMAN & Co.

(1254)

voor RecoDvalescenten.
(667)
F. H. BOUMA.

Delicieuse CI G1· nE N,
Direct ontvangon echt. Havana CIGAREN, al. :
Rega;i. fina.
Exepion Rotchild.
Regalia Sup fina.
Media Regalia Loodre •.
Fenix Imperialee.
,
Buttania.
R ....l.
Londres.

Ln IntilUidnd tio.r tina.
lIor.
Superieur.
Flor chinesia.
(697)

4.-

4.2.-

Hoo Marij Powell,lIfilloD.

,

Preceptor.
SOIllIDlEL. Mijladij Carli.le. 4 dl.
MULLER. Jan Faessan. 2 dJ.
OELES'l'~E. Herinutlrjngen Bah hat Zui,leo.
Dr. J. '1<EN BRINK. QOlit·Iudische Dames en

Lom,wYK

Ha"anli (;IGit.RI<JN als:

BAZAR.
Reiskoffers grootsoort.
do. voor Dames met losse
bakken.
(1847)

B. KAltTHAUS & 00.

A"LaConsta~t~ ·~t Fidele"£
Bes~nurs·

op D

0

Vergadering,

nde r da g acht October,

Comp:, in de 3 Gr.'.
OP

Vrijdag n~genOctob~r.
.!an.arig ·balf negen 's aoond..

(1447)

3,-

Heeren 2 dL

1/

BOSBOOM TOUSSAINT. Ht't huis Lllu"rnesse. 2 d.
GEnAltD KELLER. Een z,)m~r iu h~t N vorl,erl

2 dl.

II

DB

PUUZt>.

YAN ZEGOELEN.
Keur vall
KLIKSl'.!lAN,
8tudelltt'-D tijpl!u.

11

P. ZWA&.BR.

Wordt Passage naar Nederland.
Aaugebode!, per Let zoo gunstig. bakenJ.
OJ • P per· f reg .. t • chi P

I$

gedurende 1874.

ELISABE''"T'H.
Kal,ileill W. V:AN Un,TEN,
EeD gec.Iamineelll Gt:!neesht'er beviodt zicb aan

~3~EM~~i~ed~ltjke vertrekdag eerate, h<.!lft

1, van Dnt,,,,ia, via SUlllnrang, IJSaf StJerubala:
2. "un Slierni>uiu, dll ~""I1'ralJg, InUlr 11l1tM'io, in
de mUIlIIUt:'U JUlIullri, April, i\l~i, JUlli, J uli, A.ugus..
tus, ~eptembt'r, OctoLer, Novcmb,·r eu j)e~eUl
ber d~1I {"Iell, lOdcm, ludun, 20dtt'!U tm 30tJten,
in de IIlSIHHi 1,'c'Jruuri, dell udtm, lOden, lS(itm,

vao

Ivfllrmatien bij'de Agenten.

DORREPAA[, & 00. Samarang.
& C•. B.tavia.
do.
Soerabaija.

J. l".VAN LEEUWEN
(1445)

do.

Wordt Passage naar Nederland,
Aal.g.,boden per Let Ned. Clipprr.f,egatscbip

20tJttm en 25ISt..'llj ill de;, nUlIuHI ,l\1ullrt, dell ItJ~eu;

odell, lO\I~nJ 1vd"-lI, 20~t~J1, 2otltell, en 30tJten.
N, U. De boot, die JI:.1H lO,{clI, 20t't~n en aOst~1I
Vall \:Ike lIIuaud en in l\Ju~rt d~ll l~tt:Q

'HIoU llattlvi~ ~II tioertLiJltill vcrtrekt kun,
(lP lUlll\-ruge Cheri bOD, Tag"l en ,l-'tlku·

B. R.

lOlJgun nUIII,Len,

H.

1•.. N. P U INS,

K.pitein

Ii.if, "un :NOVE.llBI>R.

van Soerabnin,

4.-

II

4 .-

IIUl"'JIIJ.,

",,~nu

2. nm llatuI'iu, \·ia Anjel' en

tau

t'11

t~l'lIg,

VermoL'dc·lijke ,,-,·rtrt,I(lla.!!

In'~u:

tm N~H~IlIl;L'rj

4.-

11

d ke

1. Van Batavin, viol Allj~r, rmnr TjillltjUp eu terllg,
dtm lulleu _'Juuuuri, i\lullrt" _Mel, J uii, :Sl;!vt~lllber

2.2.2.8.-

\'"11

Zll"lk .. ~t

Ij'jihlljap, nQ.!lr Putji.

d~1I l[;il~1i l':~lJru;U'i,
lJ~l~~llllJ~r.

April, J uui ,

(1440.)
of bij dt:!n

G~ ".ngvoor~ler

1. vnll

l'udu.lIg

~?.

n,m

<it'll 10J~ll
AI}:",
tm tC,rug:

llllbL\'i3,
ell

H~llko~hHl, UiLUl' 1-'udulIg t'll
CH

via

Pll1Jllllg,

rle' ot',rste

Batak

R I J. PI A

mo ond

via Krul';
3. vau llutnvia, d . n

prjjs 'lljl' hondea'dGnlden;
T. b.vrageo bij L.RICHARD.
Ollicier ilIag.,ijuwe\'ster· del A,till<ri" t •. WilleClf..
(1389)

30dten van elke mnaDll via
To:lvk .. lletul,g~ llellko,·ll.liJ" ell 'l'uduug, IltUl.r Aljdb.
eu'terug:

via Pdtlang" Bt.wJ(o\"lLm en Telok .. Btjl:ong.
4. van 1l.tuYlOI, vhl. Uwuw,' ::;jIl~IIP'Jrtlf P~U(lDg, EJi
en G,ghcm IIUllr Aljdl., -d~u 20dlen vall elke

RD~

ouu ~ juren.

Arjl)b.

t.:,rug:

I,l ..H.! bOl1ou ~u om de souare

in

EeL goed gedresseerd volbloei

elke W3:lDU uunf

"it' Pl1tllllh{.
vau nntIHi:t, den 20l:!tell '"fln clke rollaud viq.

G. O. T. VAN DORP & Co.

hit'~

'rOn

lafor",,,,;o.l te b.komeil bij
D~' Ae;eoten
DOUREI'AAL & Ca.
111 !t He ere II...:.l 0 gem e n t.

Te Koop wegens Vertrek.

AdgU.;Lu.:;, UcLvuer Cil
1/.

B"iten :SalDurun~Dlet verhoo·
ging del' port.
(1404)

(28~)

Snruarang IT.ereuslraal.

nit.

ho~den

lOJ..:u

3.-

r

2

1.50

,

II

W

fIle~ platenll
St:ht:lt~ en Luiw.

.. a:V~l~'~:i:~,~ert l.ieh btlleeftl,eJijk vo or _'I~et

8.-

de

Vos

onderwichteii.
Het, uitvOtlteu VBn KOluwi~8it!lt, eu,,'fJat iu. I:'n ,_
klaren, van goaderen tegen .leo.ht.2'/ %.

uitrr.un:end in!!ericht voor . PassBgiers.

a.-

II

Expedltie Van all. goedere;.......r. de '. bioue:.l.n.
den vao Java, DUSl'_ aile: piaatseli daarbuiten loowel
al. naar Europa vol gen. h.kead lang tarief. ..... .' ... .
Vervoer van productenv80 af. bet8tation
n.nr d. pakh"i.eD op .<!. e.h ••1 per picol Suike. /0.12
, • aoJere produotenl 0.18.
Bij, waging 0.811 d-e "ponr, .an.prakelijkbeid ,OQor

~·iu. l'usoel' j1 eun, l'ruviiliugo , Bezoeki
ell llallj()~wuu~~i, IInur Buli .. llvddl:ug eu ttll'ug, U~ll

g

RENny VA,.,~ MEEnBEIiE. W!larnemin~en en WIl8.r~
bedt'~, in pruchtbaud.
If
GRAM. Scbakels uit een KetI:D.
If
If

n.

BENNOW B. BARUUCU.

l,GO

~

[J.

Ret verLrek der etQombooton loor de p8R:ketvaart~
dienst in Nederlaudsch~Iudie, gedureuJe htlt jnar 1874,
i. va,tgesteld al. voigt:

2.63-

,

(954)

$

bestelling.

Pakketvaart-dienst

2.-

1.50
6-

q

0(1

:it~~~~~oo:

HOUW

JULIUS VOGEL. De kunst von wei te leven.,
BUSKEN HUET. Schetseo en Verhalen 2 dJ. ,
BOS:BOOM TOUSSA.l'~T. E.t!oe famille LegelJd..!.
,
GBRARD KELLER. Ret iLui!:lgetin Yan den

'VAN DEN BERGH. R~infjd de

Imperiales, Regalia Real en Regalia Brittaoie;] in
kisljes van 25 etuk eo Iotiruidns superior, ftlnix Lon·
dres finos en f10r chineBea in kisljeB van 100 .tuk.
Puilte CAVITAS en HABANOS no. 1. M.nilla
OIGA-REN.
Turk •• h~ TABAK -T.baks-pijpjes en laoge Duit·
.ebe Pijpen.
(687)
B. KARTHAUS &; Co.

verzendt

Zb1EP-.FABRIEK to. Pe c" Ion

(1161)

4,~

Htdi lev-en under veroordeeldeo, 2 dLu

F. H. BOUMA.

Een klein partijtje ecHe

/I

CARLEN. De Kerk.inwijding te IIalOm •• bij. 2 dl..,
l\f.lltCEL. J ermola-. E,_'n Poolsch "erhan},
Ii
VAN l~EEUW.EN.
SUVoollfo!a. De' profeet van
Florollce.
~

Isu'G, YerhnJ~n pn flchell:lt'n. 2 til.
KOqPMANS 'VAN BOEKElI.EN'. V l)or ell

B·.A.. Z.A.. R.

~ de

,,4,-

HarIman; De Weerwolf 2 dl. f to.In. de 'Vilderni •. l!'.noU D.ijton.
Het Verra.d. 2 dl.
1 4.WILSEN.
Elk zijo deel.
, 5.Dr. DE HOLLAN.DEn.: Reizen in deD OU5t-Indi.
schen Archipel. 2 dJ.
,,10.-

werd.

VAN

1 5.-

P. BOlJS H •.

~[ichel

M.ARIETTE,

Voor Liefhebbers

om de

en drie Engelscbe.
GUS-TAYJJ Anr..um. Z')uderlil.1~e Lotgevllllen VIlD

PL"EIJTE,

Roode en Witte Portwijn,

Ondt:lrz~et!che reis

Anr<ie, in pracht-Band Dlet Platen.
Eeno drijvende Stall.
idem
AvontufeD van driC4 Rus~1fH1

hebben wederom per Mail ontvangen:

I-I. ui sv'" encin Li ell..

r;~

Bout- Aankap
Be.tellingeo op ulle .oorten van DJ·A,'l'TIE·HOU1'·
WERKEN o,:(ii.'den flliligtHlOmen dool' den Admini ..
otrateur
G. M. GRIBLING.
Adr~B per dpoor Ratte Giidan/ldJl.
(970)

~F.lt BOOltll~
reC()IU'tfah~~ort Zil~lj foor_ '";~I",lu)uclefi flUI

IIPi EXI/HOITIE U· [OJIHISSIK 'KnToan~

Graveert op Steen en op 0
MetaleD.

[j

allen in at,oi, y.uodat ze tevens all3 Reis-peodules kUD-

ve:rkry'gham' hij
(1357)

B.

WaiiHan op de bailon de ver'Bchi!lende uren r;ijD
BBng.geven. (Engelseh Fabriknat.)
(1882)
G. O. T. VAN DORP en Co.

SOESMAN & Co.

(1104)

~1I.~,puik puik en 211% g.,~,lko0I''' d." eldere, .....
I<ru~b •• r '0 .ltro". on ~~ de' all, en .al deood.rgetee.
,k,ende ~eD' TQko en 'C,llDwisdiehuis- ,openeD' in de
S p e k str • a t , ao '. t:lo'g<no 'ot's avoods 10 our.
(1413)
F.n: APON.

GeruJt .. Chiuesche Matten.
MadarUn G.etnber.
Pe'trol-i;um 'Kook-machine•.

(960)

Wederom Ontvangen:

. ' . . - ' Bh~~nn ~orts -7~r!~, '~~Wrd~ll,;i i::' !ac~tlD~~

Pas Ontvangen:

Verscblodigo· Zaad,
van P"rtnat.1 door den Heer OOLENBRANDER
aldaar :met d'e meest~ zorg vClzameld en, pel' mail Ban
ODIJ get:onden thaDa ontvBngen en per kat tie ,te bekomeo
bij
SOESMAN eo 00.
(958)

AB.

·B·AZ

,.b.

Eerste en 'rweede

SaDlarnng.

(1849)

EenU UlS:
iad. Blin.de

Spe,k.t.raul.

(712)

,

HOEZOO.

waQod, ell terti,; oVt'r iJ~zel fJtt, pluatlJe1J.

Holloway's Medioijnen

1. van Bn.tnvia.,

ZUIt. ' -

de zwe)liog del' blQed~llteo en regeien iedt're ,er.
keerde waking, waaruit di8 (10k oDtstaat. Udde middel\'!D werken
regtstreeks, tot heratellen Van ~et jutllie evenwigt tussuheD' ge .. ocliB""
hoid ea prikkelbaarhei4, dtkel~ke en, geronde arscheiding natlltt!'lijke en buiten $porig,e lozing.

enD78~~.,PUlenvan,fl. f'3.enfli.Potjea Zalfvaoj,l.
OheriboJl

w.

CA'LlSTANS '& Co, 'fnga:l 'A,

Pohlong•• W. E. H;I1l~. 801o.AR~OLD

J. 'van

fa

der, ,vOORT,

•• (;0 . • • · COENAES.

~~~~ ~;. 8~. ,St~E:R~T~~tt}~FA~Z~;;D:~N~;:~n~.,' ~~EJ~

VAN DORP

(~7Si

DO

CO. Ii. L. DE L!'ON ..

BOESMAN ea Co,

,uaar"

W. L VA:'1 DEB BURG

Puleinbatig, den

2.vRnPulelUbllllg,. vi" Muntok, naar Batada, den
28eten' van elk~ 'IlUl.anU.
U4'n.~Il("lo'Jl8 \Vc8t,1~ust:

Pontin1H~k, Dnar Sing-kaw'Qug en terug, dell 7 Jen van e,lke waand.

van Batavin, via Bi!libon en

;:cnc~:o~::~~ijln f:~f d;~:le~~e ~:; nij~:!: ~ij;:r pi~~;e~~:kco~!~e:w~~:
veD. beteug~leD

v":, l'.luutvk,

5d~n Vllll' ~lke Ull1.B!::l1j

Gevaarlijk" D:iarrhee, _ De
oOr1:akeo dezer verzwakkeode zi ckle zoo ,er schilleDd~' en de wijze
barer aaDvalien. zo~ nraodelijk: zijQoe. ge't'D teQ .voldoende ,.den
vlI.n-he~ belangnjk Mntal harer dag!vt'feu. Ooder HQllo'IVuy'. bl;!ha[1~
d~lillg. a1 i!l de o~rza~~ due~ ziekte io dl1hl_e~Di. @'ehul! zal de
nlhlBg even guushj5 ZIJO, hetzlJ de' mallg, de leY~r of kJ~iDere iDgeHOLLOWAY's PILL"EN EN

Fn~t .. tnbang:

E.

(1'.

Bu.nc1 iermasiJu

van Soerabtti8~' 'via,Bawean" Daar
den 28sten van olke maalld.
II

BaDdj'erm~~in',

l.\.[oluld<en.
van Soe,rabaia, via ~akaBBar, uaar de M.olukken

on terug, .leo .21aten van elke IUIIBnd.
oN. B. Naar de lIfolukken via Menado, in de m.ao·
den Jaouari, 1I1a.. rt, Mei, Juli, September en No.veml)e~.
Naar de· Molukken, vi .. l'imor- Koepaog, in de m8lUl'
dllD Februari, April, Juni Augustus,Oktobereo De.ember.
(888)

n.M,STOLL.
Samarang,

o.' October 1874,
.~------~~--~~

O
.. orBPoedig be\:alJ't~n. ran .eell

Y

Zoon:

0: D. OTTEIS HOFF,

TAN

BLOE>lE"

_ Magolang,6 .October 1874.

WAAlIDBRS.

(1444)

eden vuorspoedig., bev~I.l'ari vR.n' e*".O ..Zi'O.'H_. . ,
n. DE GRAAF,
geb: BU.NKWA.Al1D!r.
Etnr'ge en" algemeeRe,' kennis.qa,"t.
Djo.ja, 6. October 18'/4.
{l"S,
~~.~.-.~~--~.~
... ~.-~
_ VerantwoordelijkRadaotear Mr.U. VORST.lIU,..'Ii. ;

H
-.

8uolp~or1I-"i6. c

'l'... VAR,

DOBPl.~. ·~

