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Zoo · de slaat den . Inland,)r veroordecld bad
om op .hetzelfde pe,j,l \"IlU beacha ving te bHjven, we
zouden, :me.t eell heroep op RO,u s;eau, elken IlIftut-.
ragel van 100rllitgallg Rfkenren . 1)c convc~Bie ,-nn
commtlnaal in iwtividueel g rondbezit vindt vanSOIllu:ige kanien . z66'<eel be. lrijding , dat de Hegerillg
gevaar l oopt den .chijn teo hebben . van onbo'nisd
te hnnd elell en den Inlande r zonder slag of 5tOOt, tot
heereboer io makeu_ Het is wanf da.t e,' "an liboralen' kant ",at Ie g roote aandmag beslaal en di t
ander.e n geleg ellll eid g een op de jOllg ote I1grat'i. che
gebeurt~nisse n . m eet "f te d ingen dall ODS nuul' reg t
en onp ..rtijdigbeid noodig' Schijllt, maar het is nalll'
OOS inzie n .. iet W'''l', dat gelijk bel, Atg. /Jagb/ltd
vaa N. I. ·beweert, ,,<le maatrega l de n maatsclmppelijken onJe rga ng vall talloo," I nhm dera ten ge volge
moet·hebbell. In de pl""t" eellel' nat ie van kleine
boc,re'n , zoo ecbrijfLd ie cou ra nt verdel', zullen de Ja vanen er eerlang eene van lalldloope.l's vomlen, Inlander
en koelie,..i orden vall .;en beteekeni. geworden
zijn, en de Europeauen van geluk mogen spreken,
zoo niiputting door g eb l'ek die n slav en de k racht
beneemt, ,zicb iot, een vel'delgi ngsool'log Ball te
gorden."
Dien toe, land l eL'w,t ohtell we geen5Zins \Va t belet ' een wijze Regering bij Lijds maat l'eg-elen te ncwen ell 'voor.loopifll t(,td~l. de J~ \'au n door onderwija
zemtandiger ge wol'den i>, bet regt VUn " Gr >reemdi~g Ie bepe.ken ? Ret g e\'uar i8 dllU gewe"en dat
,E~ropeane n en Chinezen op zij n eigendom k omeu
azen eo, den eigenaar tot landloop el' rnakcn. Wat echter met den nieuwen toestaod za:men moet gllan, is
de uitureidillg van het inian d;clI oliderwijs. Zelti!
voor de binnenlanden. achi.en we cen verpligt on derwijs ,,·emeh elijk. M instens olen 1lnr Wilden de
kinderen dan g eJ wongen mod en zij<> schoolte g auo;
gunde weg zou doo r bel. ngdt~lli ug V,IIl ,Ie leel'liugim zeIt', de . c boolt\id v edongd kun oeu " ordell,
~Ia:, ~ we wilten niet. of dit de "'6n8ch is vnn "en
pnrtij, die' nan den cr.nen kallL tB regt lllet ccn 0lJgcwonden libel'ulisme spot, nan den an de l'en kant eehler
daardoor den ernst del' zauk uit het oog "erlieat, \Y e
bebben toch hier m et een w ive I' oekollornisch e q nae~ 
tie te doeD; zelf. een Javaan i8 Diet altijll geroepen onder voogdij te staan eu zoolnng m en n iet
uitmaakt dnt hij, menscl,kunui g geleid, niet tot l.elfstandig weleU te vormen i" wola ng heeft men wei nig regt een zuiver oekonom i~ c h e n mant.rege! gelij k
de conver. ie 610 hoogst noodlottig voo r Ie stellen ,
IntuS8chen de zaken Jl6 UlI hMen loop en oircn
de~1LS III de ..fd "eling R embang zieD er voordeel
in bunne. gronden in individ neel bezit te h ebben .
J<jr worden, wat trouwens heel natnul'lijk is, nog
gevonden die ' nog geen jll en amen op bet converBie - voor~tel beb ben: g ez. gd. We willen OilS overtuigdhouden da t het ' libel'alislne zieh danrdoor niet
zal laten ont moedige n maar eenvoudig , zonder ,te
veel insligati e en p ropagan d,(", deD tijd znl afwach·
ten dat , de Inlander door het'g eon 'h ij bU "jjll buurman opmerkt, ook zijn eigellbeJ ang zal begrijpen,

30

Maar nict slecMs in deze .qn aestie, ook in cen
aDdere die hier aan ' de orde ' \' :111 d.en dag is, heeft
men . getoond te bard te schreeu wen en bijna zieh. zelf 'v oo~bij te 'lbopeil , Wnt, gel ooven' we, ;]iemaod
JIlallr vooral "'!iniet 11IiskenneD, is de g oede gronelslag waarop bet Bwlselvan den . heel' Holleberust,
We toonden een paar dagen geledenaan dut d'J
jqngste padieproeven in de afdeeling Kendal (ga, lagen _. in ,dezeresidenti e). niet eerlijk genolllcn. waren. · Voor de "beide "aanplantcn, volgens bet o,nde
en het .nieu,ve systecm, had ' m en ve rznitud dezelc'de voorwau;rden Ui Btellen. Daarvoor dienen , 00l
biJ bet e~nWile te>blijven, groDd , en b",yloeijing
f}olltomen .dezelfde te zijn. Ziedaar de font.
inderdaad schoon resu ltaat van die pr oeven
komt . .intusschen in de Java-Coursnt . voor. Wij
noemden de uitkolniJten een illnaie · en die ··bewering is' noeh door de Locomvtief noeh door haren
advoeaat; deo ' lLSsistent-resident van Kendal, den
heer van Zijll de JODg ontzenuwcl. Het bezwear
datgrollden beek niet dezelf,le waren, . bleet' 00opg~beven ;
' ..
, De ' zait.k is ecbtervan meer belang dan ze eehijnt.
WIlDt ber is, om e.e n groot.e grief d~t d?Java.
con rant ~. tbaos . een ...bijzo~>ieren . vei'a~twoordelijken
redaclllur vQQr q,e padieqnaeBtie . schijnt Ie bezit.Uin.
Bet'il tOob ' nietonbekanddat de rapporten omtrent

Eeu

dRgelUk8. Zon- eu Fee8tdagen uit8'e~onderd.

I

Abonnemen t sprijs
f 12.50 per halfjaar.

voor gebeel :Nederl. ·Iodie

de procven door . handen goan van deu

We moden hier ten Blotte de opmerking maken,
da t , toen \Vij Ya ll onzen kant de n overdre'l"en ophef
over de nieuwe padiecu ltnur wn t wilden temperen,
.I.e L oeomotief zelve, die begonnen is de vlag uit
te hangen. thans, b ij \vlize VRD amende honorable,
den vlaggestok been ingeilOmen en hem voarloo·
pig in een hoek g eze!.
Van Atehin i8 niet veel belangrijks Ie melde n.
III den nacht va n de n 188n Septe mber bad eeD
nanval op LalJlar-a plaat~ mnar . werd door de ODzen
llfgealagen en volg ens een telegram va n den _ militairen oppel' bevelhebber, ward de verate rking Longscroek den 2 8sten door ons gcnomen, In Lanltkroek en Lli m poel oe werden unde r den ove.. te
Wiegand S benting. genomen, waarbij 11 Vllllrmonden werden ver J vel'd, .'I 'lvee punten, een in
LaDgkroek e n een in Lama rn .iJn bezet en heeft
men daardoor den sl e utel t ot de 3 moe kims in handen. Den 29aten is de bezetting Lampoeloe binneD
gerukt..
De g ewndheidstoestand hlijft

statio~air
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ten ,o~ r de Militaire kautillej de schade nan verbrand

SluiUng der mails te BatavIa,
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HI ea 29 Octobar
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de8 avood9 tau 8 ure.
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Voort,durcnd komen ann ons bureau klilgten in
over de postdienst. De postumbtenal'ell worde n
verdnch t van g een spoed t e konnen.

bout werk wordt op ± I 101)0 geocbal.
Van K eodangan zijo 8. militairen, waarbij 1 Euro.
p~a~b, .gedeserteerd, wt!lke zich ecbter te Bara~~1!1 vrij-

..t1hg m . arre.t bebben begeveo. ne BoldBulje. Icbenon
niet beet met hun mil ilai, en kommaudant over Weg
te kunnen .cn te veel in aob.t.... ld. heerendlontiJ, t.
hebb.n moeten werken .
E en commissie "rao tW8l! kapitoins is daar be·eo ge-zoud e :J, om de zaak te ond erzoekeo eu Zi t dUB de wa.

re ge.ebiedeDi. wel Ban deo dog kamen,
(S-, 01.)

Bel LI 17r.D uo elk, mund .

A1Jeb mot el ke Fraosebe

tiD

Eu gel.cbo mail.

IDhltschen wordt 1\00 'belaDgbtbb8l1den nij gehteo , ook op aoder
dllKe n hllDoe brieveD BaO bet postkautoor to doen bezorgeo.-D
dooneodiog VlU" hier heeCt Itee,l , plo.sl' per eent urtrekk eDde post
Het uur van IlllHiDg voor de post om de OOJt is du .voDd.
f l'; l/, fi ur ..; oro IN We.1Il del mo~geD.s teo 8
liar , e~ om de Zui d
met elho i poort rein dn rnorgeDI teD 6} en " 'ioorm . 11 un.

~t\t't'JrIRlld .. eb~llldt"che , Spoof-"eg-lIaalacbappU·

LIJN SA)IARANO_VO\l.STENLAND.~N-W ILLlm I.
",n.,11 VI': ...

vall ..-e r .....-eh: von ..- (1" .1l~IJMt.•

=- n e .n e lld e (Jeu 1, t ll n Au~ • • 1874.

HET overrijden von kioderen door glinding•• cbijut
o.u do orde van den dog Ie zijn, Heden morgen bad
dit weder pla.~ 8 op Botij onq, en w•• bet een gevolg
Vau het gebruiken van vorsletan luig; door het brokeD
daarYAb wall de g . iodiog voerde: zijo paard nidt
!Dooater.

.

Zoo wij aan de bijno dagelijkB bij one inkomende kIag-.
ten <>ver de weinige acliviteit der policie en over het
gebrek aan toezigl door hoar oltijd pl •• t. verl.end.D,
daD r.:onden w·:j daartoe miostent!l een paar .koiommeD
moeteit be. cbikb'ar .t.neD. Alg"meeo i. bot e pg".al.
leo, dah de vier schouten p.lken morg en VRO · half t ieo t ot
ongeveer 12 uur 01' ~ e t stlldbuil:l! zijn, t arwijl die ·uren
wa.rlijk weI oultiger ko nde n besteed worden.
Elun .cbuld io dit Diet, daa, zij bij don ' As.i.teot.
R eBide"t voor d. P olicie ,apport hebben in Ie ' dieneo,
maar AnD ~et.eD ambteo nar geven wij in ofe r'waging
of .do indieniDg .ao d. t rapport oi. t op uen bepaold
uur kan worde D . ""Ig.stel d, on d.t de tud voor bet
antic~a mb,. maken door de .chouten . ' 0 0 kart mogelijk
.ij,

T.. " kantoro vai, d. NeJ, Ind, Stoomya • .t.M",,!.
ocbappij alhier iB e. n e norme .lao!! g.dep.oneerd,'

ai-

komBli g· van de·n A8siAtent-He aide nt van Oro~()g an,· den
hee r Mulock Houwer, e n beetewd ' oor dao .dierentuin
t. Battivia, om per eer.te boot daarb •• u t. " worden

overgevoerd,

\

O'~:i:d"l
, - ,

G ...on r p, ""wooer. ui l bet lJodj a>c4. klageo dat

:l','rn !J NPI, · -

de brieven on ,.~ourADten

r. lII .

Zf!t r

ollgeregeld

bezorg J wor-

den.
De•• ifde klagt komt uit Solo tot

0 &0 ,
De . pakket.
t eo worden bezorgd, nnat men one mec J c~lt, na z66
langeo tijd dot .e wei dri emaal d. rei. had den kuo-

De resident van de Padangscbe bovenlanden is
nasl' Batavia V9rtrokken. Ziin reis statit in vcrband
met het g ebenrde in de VIII Kottas.
De assistent-resident voor de policie, de heel'
Deke th , is om l'eden en vall g e7.onqbeid op reis.

, . 8o...6.ij.; 7 October. Men BOhrijftoDs van Bandjer.
mas:ng, dd. 3 Oct.: . . ' .
'. . . .
'
n on 20.t80 Sept. arrivcerdealbier Z. B;. do S.,ltaD
va. : Koeteij m{t ge.olg .on zal waaraobijl.lijk bier e,e ni.
:
'.
:
gon tijd vertoeveD_
Den 2den Octob<!r ie de ' l ily'" wed.r bi.n oen g• •
komeu van Ja,a; BaD bOord w;lren d• . Assistent,Reai.
dent . • an Koeteij eli ~obtgenoot. .
. ,
DUIlB BeaideLt verl.a.t: morgen ODt,s · plAnta :r o~r eon
paar maanden, tot beretel van z'jn geecbokto . ge.ood·
beid.
Met dezellde stoomor ,ertrekkeo med. drie kapi.

~'l'Uu.(;rft.' 1iIiI 'WestkD.st:, TeloJ,( Beton""

U en 28.
6 fill 19.
3 eD 17.

To Batavia is een derde praauwenveer opge·
rigt onder den naam . van rr" t-J.lVa Pramm·ma.t8chappij. 'l'ot het bestnnr behooren de heeren Bosch,
van Bueren (directenren) eu de -heoren Pietermaat,
S uermond t cn Kollf (commisslll'issen ). H e t kapitaal
is J 25 0,000 in 250 aandeelen VIiU I 1000 i, p,' l'i '
uit te geven.
De Snltan van l'ontianak legt t e Batavia vele
bezoeken at' eu wordt vriendelijk ootvangen,
De heer va n Dij k die een zendillg had van de
Nederlandsche B an dclmaatscbappij , is te Salatiga
ttan een b~rsentyphus overleden .

8i.n.~

teiD8, waarvaD sen met ,erl()~ DaRt" .n ollaod, no. ' 2
oaor Balavia eo no. 3 waarscliunlijl: Daar Aljeb .
1>lel d. vo.l gendemail ve,trekken .van bier de luil.
KerrebeijD on Deijkerbotf, alomed. de lste lui!;. Bennk,
gedet.cheerd bij de Genie, am alB ooodaDig te Ambon dienBt te doen.
V. rd.r w&inig of goe~ oieuws; VOD brand.tiobting
hadden wij ler hoofdplaat. geen I•• ~ me.r.
To Amountbay i•• on bouten loads der G enie afg••
brand, W8l1tVan voorloopig eeo gedeelte was .fge ~cho.

October,
November,
December,

Ur~ ..

Er ZijD niellwe bepalingen omtrent de opinm.
pacht verscbenen. Of men m eL deze regeling gel ukkig-er zal .zijn , durven we niet, ve rzekeren . We gelooven i ntusaehcn n iet dat het verbod om 'r uUle opinm
Ie ~erkoope n or ie ts be zal bUJrag en Olll den Inlander van opium afkeerig te makeD. De Inlander
tochbereidt het opium liefst zelf; · en . danr hem
ruwe opium wordt onthonden, zal bij het, bij gem is nan voldoende policie, door smokkelen zien te
yerkrijgen, (")

vert.e~ti.iin:.

Prij& der. Ad.
vallI.. -10 """ord.en . .v"or 2. p..1.a.at.... ··.".1.·. '.1 .-.
Voor ledere volgellde 6 woorden 10.60. '," ",:

Biimenlands<ihe Berlgten,

ad viseur-

hanorair voor inlandsche zaken en deze die dan,
u8!1r goedvinde;], aan de regeringopzelldt. Nu
is bet" oJltnerkelijk genoeg, in de Java,courant
sleahls rozenkieur; Dlaar zoodra er eeo drop pel aan
de lue ht i., ve rd\Vijnen ' de rapporten in het niet.
H et is ollze scbuld niel dal somlllige geachte ambtenaren dcn ,ohijn tegen zich lokkcn; maar zekel' is
het dllt een aantal ongullstig g eslang dc onder de onmi,blll'e ,'oorwanrden genomen proeven, en eeue
daarvan onder leiding van ,t en heer Holle zelf, :officieel zijn g e¥gnoreerd. We we nscbten danroDl dat
de r egering , .,)oveel het in hllre magi ligt, de
J ava.courant nit den aard der zaak zoo onpnrtijdig
mogelijk ~ee d retiig eren,

I.

Dell

lJal.nvia, 5 Ootobor, . Naa. men oni meaedeelt, he. it
bet lOde batsillon . ·infanterie, onder kommaodo van
den majoor . Vim de. Meer, bevei' ontvangen .iob ge·
' reed te bonden om Daar Atjeb te ver trekken .

_ Uit Tangerang <\eell men quo Il! ~de dal . al.daar
door ,24 Obinee8011o. landheeren sen 9cblLtereno., ltJ6G t
:8 gegeven, Ban 400, b ee~ m.r. P. · Metm~D, assistant·
rabiden!, tor viering van b.1 onlilngs door bem go·

makeu.

1'1. vealigen zee' d. ..ondBch! "P de.. onregelmati gheid _
TEL~ol!A.Pnn' . De telegraaphlijn tusae ben 'Hongkoug
en .'\.moij ' en Amoij en ShODgh.i i. g.brokeu,

'l'e Padang Jiggeu Bommige klerken van het postkuntoor o u der verdellkingJ de gelden . te bebben
ontvr eemd WUSl'vnn we in onze yorige kronijk
melding maakteo.

elolen buwelijk.

Met leed wezen is hier. he! berigt .vcrnom.u da! '
een del' doeh tc ... vnn den generaal.van Swieten ill
den hloei van ba&r leveo overleden is.

sehen kabE'l is giate ren te · Quet'DstowD teruggekeer~.,

lukken. zija gebeurd, . hebben. we niet vernc men; ·.ma&r

daar ,de Hjn drio weken' gel.den op ongeveer 600 mlJlen van lerland gebroken Ie.
(Inti.)

wij knnnen or . ui.t genoeg op 8I1ndriogeD, dal d'. poIioie bet af.t';k~n van vo.l.oekere .balotte .. • 00,e.1
al. in , haarvermogen ia.

ue

De uitspraak i n
zaak vau v.o n . Ranzow, die
den . 8sten dezer maand zon plaate ,gebad bebben, is
Dilgesteld.

_

De. expeditie tot ' bolt leggeil 'vlln' deo' Atl.Lii-

,- De opbreoge\,van het vervoer op ~~n .po~rwog
B.t.via-Buite~.org over de maaod JunlJ .11:74, IS ge.
.. eeat, .alsvolgt;

to

Overigeiis is Diets beh.Dgrijk. ' ~eer
m elden
dan dat bet vocablllair van sommige 'eouranten er niet
beUirop , wordt. Is · het . nlet de Java-boae, die ' eon
ongewogen woord ten beste geefl, dan tocb ligt
de Loc(}lnoliej.

----

(. ) Zie 001 artikeJ~ de 0p.i'a mplcbt op JaY. in .de - S~ . .' cOnrant

Oct. jl. Het plI.ohtre"iemeot is to viadeD
7 . •• dlIt v•• 8 O.t, jt,
•
..
,

~D

DB Agent "der Javn•• b.• Bank alhie, waak.t bekeod,
dal 'V8n 'beden ' af bet diaconto van 'bandelopapier eo
d. rent. vao one . boloeningeo :uet oeD ' half.: perceut
i. verlaagd.
'
W I J verDemen dot ,an Regeriogewege oon aanBcbrijving is ontvu.ngen, o~, perRo'n en die voornflmenIS 'zijn
tor bedevaart oa.r Mekka ' Ie S""D, te doen waaracho·
wen tegen bet gov.lir dal hen aldiar woehl . 'au de
pest.iekle.

R.V.
'~n , 8

VOETZOEKBRS. H et afoteken van voeteooiker. wa.
gieleron op Ambenflan (lorz""k, "at e. n voor een glinding g.Bpannen· paara. op hot "giog, Of d.arbij' ong<>-

het -Dummdr ,AD

TotaaL ........., · f 482411,81
(Bat. HOI.)

Co.

DB bedendoor "de Firma' Soeaman en
',erkocb't e
, 7Q BiiD,aneecbe purdenbobben i;e .awen· opgabragt
8500,20.

I'

D,·...e D.le.,'Il. e.·.·. or,.
...ftII.·
.. ~Y.
";~... a4....A.. GP.
. d
" -..:

eiJ·.at48nhll~~·
It.d,.er,··'~

t~'.
··.9~lUlIg.

~.~,J_a:M• •lLi~[.::

..,.'.'palen.
Ari...In
'}.l,t
..• ····1·' .'Irmtrdtl\
ODde.·.$iS'.•. . • tegm d.nin_hullrdtt
IlIi6'blll.lttID
.... 4e..... h1.1I1,'..f''
..... .,A·k. '·.,·... 'ill
welke tel'b01ldlng tot ._ ,.w.. •...f:t&,:o
elh(il
oDlllpatellJ6.
.JlAdilJ'
. '~'~Pi
d$ oplO.mpa~t. n '
.hij Vall de bij art. 'I VlatgeBtelde. ;"~,II II. ruw. '.' .IaD.fieli '. het bot'luldde ala1'Olgt.
"'c 1..' 1le-~'
ArtI.. 1•. Ret l'8gt toll de...
,' viII'ko~ van cpium .0PllPln.m. ~.aa.udelijka In .... ,Levant.!.o. b.& enB.en.gaall.ub& .
' • dat 0. rsgb.or ".. quo.. tereS.bheefb ul,tgemR.HO,.,d.".t '. H."I,hO.I. Bloom ••;,;;.,. M1,'.n.'
JitI1.en MIZItirG _i'dt voor het ja.r 187S, dan wei ., wenseht te oow.ogeo. .
.' " .
, d e ,ordering, 8Doala d~eJ In· eel's~ aaUle, fage., un BlIojl1l'lll8lllog '1.. Ba'II1n,
w.

i

.•

';"0' dejareo1871l tot en met1877verpaDbt e~ a f . H i j moet .i•.~eohter41eoaangaaod8.mklar8U,etlllln.
p t an op denvoet "'u b8~ roglement voordeop"lm.
de d • •erpa.btlDg,.an welke verklarlog In. bee pro.
Madsra, 100ala dat reglemoot is
c....erbaal melding
.'
'aetg..t~ldbijdeordonnanci. opgeo..omen in.StaatabI8.d.
Art. 10. De pa.• btor. ,un ge.boUden. de ~PIDmte.
110. 228, on '00.111 op deo voet van' bot ...gi • .,4Dt
ontvangen.~ij 'slaods pnkhuizon te Baiaoi.,8amarOll/l
eo S~a!.va.
,
..
'.
. .
voor d. ,oor d••••paohting van '. land. mldd.elen op
Jd•• on Madura .f~oko1Jd;gd bii do pnbllkatio van d e n O p de••o regelwordt OII.oud.rIDg 10egeiateD .oor
16Jon Oktober i853 (Staatablad DO. 86), bebonde~s
B••i~a~;; kunnend.,· inge.,,1 dat gew~~t al •. af~on.
de bij later•• erord.ningeo d.aromtrent gem.akt. WIJderl~k percee! werdl afge.ta8n, ma8ndel~kB de opIUm
sigiogen. .'
. . .
ter hoofJplaats .an dot !1ewest .~ntv.ng~n worden,
Art: 2. De verpachting heert plaats voor do .olgenArt. 11: Voor de oplUm, b~ het eUide vao den
de geweoten' met uit'ondering vnn die gede.lten der·
pachtterm~n "vargaboaden, welke ~olgens b.~ bep...!.
zelve, waRr de iUfoer, d. verko"p en bet be.it vau
d. bij art. 10 ,nn h.t roglement v~or deoplumpac~t
opilliD. zijn 'verboden, als:
0P' Ja~i~ en Madura, v81:1tgesteld blJ de ordonoancle
a,
voor Batt/am, Bata-ria, .K1'orcang, Cheribon, Tapal,
(Staatljbl.sd DO, 228), door de nfgeh'eden i?8ch.
Ptlralongan Samflrfl-l'IDI, Karfoe, Bagden, JJa,.jQ6ma..~,
ters BOD den, lande moat wordel te~oggeleverd, wordt
Botra~'arfat DjoA'I(jokarta, JIadioell, Ktdiri, ,,-apara,
08n hen betaald: voor de, ruwe dertlg gulden het. ko..
ti, .en v~or de tJandoe drltl a!1 ~en hulve, gulden de
Rembang, SOtraba4ja, Pa8QerOeml, hoboli1't!I[IO, Be:oe.,
J.;. en -BanjoefoaJlIji elk in ,e6n perc eel j
thall, mth Yon goede hoedlllllgheld.,.
b.
voo~ Madura, in 't~ee perceclen, als,;
By bevintiil1g fnll minl~~r goode hoedalllg~eid! worIe. reacntechap Pamakas.~'(m an afdaeJing Stall-al/ap;
den de bovengenoemde ~rlJIHm naar evtloredlgbeHl ver2..,. afdeelingen ~llf!.dHra on Stllllpany.,
minderd; onbrllikbl~r.~ OplUlU wordt verni,etigdj e~n en
Art. 3. Aan den p"ohter van het p.chtperceel Ell'
onder invoege nl, hlJ bovengenoemu .rlt'e! 16 IS be·
tat;ia wordt tot'('l'e3:eml het uitslllitend regt' tot tDVOer
punld.
"
':

pacb~ op/_ou

wordt)~emaakt..

J

daao,.berueb 0p, het geatelde relt,date18oher aI8buUl'o~'l!~.d' 11..\1.. Bo"I.., Bo'8'lll!oi( V
der Illtbetb.zli '~D hetdoor hemgebl1ur~e geweld.g
.... l
(.
. , ..•
dadig is onl.ceb en hij .de actio
.• ver/.looding,
.
. ..... ' ...
.. .::.-"
zuoa. Is deze. 1,0 .art. 579 V80. bet. Bllr.gerl~It:Wetbo. Ok.
Bniten1and~;..-t.gen· den belmer. ter .kwad. troow !legeven ie. d?et
•
geldeD. tegan d~.n gedaagde, omdat d,e gowelddndlge
.'"'7-----'---~~----,
ont.ettlDg op .yo la.t h.ot'll plant. gebad;
Overwegende, d~t der.egter daarnit tere!Jf: beeft g~.
con.lade_.d, d.t dIe aetie logen rlen gedaagde, dIe
.olgens den eischeri •.ile vor~nurder van bet perk
Welt.,red_n, .an den elscber nl~t toekomt;.
Londen.
dat tocb atlo de!! bunrder, d,e bouder I. 'an de
laak vo~r de.n .erbuurder en die ?U8 voor de.~? la~t.
Onder de wijds.be benaming van. ,Britsch.' NatIo.
sten. b9~lt, Diet c?mpeteert,de aoha. tot herstelnlJg In
nal. V ••eeniging vonSpiritiaben" oijn de beoer.uaren
het hezlt, mnar hlJ! .. waoneer, ,do verhu~rtf~r hem sa..
in dit nieuwe yak der wotaneobop m.dio Augnotua bij.
dureude dl.'D huurLlja, bet rU9~lg genot Diet doeb behee.gekomeo tot. bet honden. eener spiritietis.he confe.
ben van bet verhuurde, tegen helll casu quo ex canrenti., waorbij h.t voorzi~ter.chap bekleed 'werd door
tractu a~eer~1l kBD;
den beer J. M. Gully. dootor io de geneeskunde.
, dat blerUlt, ,volgen. moet, dat dus ook d~ buurd~r
Doze 'op'enda de ,ergaderitlg met te ,verklaron, dat
V~D de~ verhuurder,~iet kiln Y,)rda~eD '~e schadev~rg?ede grondslagen van de spiritistiscbe Jeer wareo: ',lo~
ding, die Ban de o.ctl~ tot"he1'6te1hng, 111 Ilet 'bezlt Illa
h~erellt is, die ~et die,~ctie ~18 hat ~.Bre, een geheel het lichamelijke .oortbeslaon· van .den geo.tna den
dood ,en 20. de mogelijkhei'\ van gemeenscbap tass.chen
U1tma •.ltt, ell d,e do?r de. el.che~ btJ h.t <loen der
de' geesteo en de phJslscile wereIJ., Iaderaen moest
vor\)erltlg tot herBtelhng In hat b(-:1.1t 113 voorbebouden
self weten, welke godsdienflt op dezQ'/lfeiten" berusten
kon. lIij wa ..schuwde echter de spiritisten tegeo ull.
ilogmlltiek BIl sectengeosh, claar het groote cgrondbe~
('x leg~, en dat zijne vordering is ex delicto of 9,uaai
ginsel, dot bem Jeidtl~, de .lgomeene meuachenllefde
ex 'uellcto, terog~ door den eersten reg-tel;' met zlJnen
moest ziju H •
ge~,8.nen eisch is niat,..ontvallkelijk verk~8Rrd;
Rierop volgden oiierlei meued,eelingen en vqors.hel.
Lattsode op de 8angehaslde wetsartlkelen, op Br~.
len.
De heer Harrison witde'd~ lillfltionale organisa1550 van hat BurgerliJk We~boek en op art. 58 van
tie der spiritisten regt:'len - op wfltene.chappelijken vost
het Reglement up ue Burgerlijke Reglevorderingj
- Ins ~eti brief voor· v!ln tsi(sren heer MBltbez8, ult
UegtJoende:
Brighton, die er op .audrong, dat sobolen. 6pgericht
Doet te niet het appel;
ZOUdOIl, worJen voor de kinderen der spiritiBtao t WaRr
Bekrachtigt het vonnis, wo.o.rvao appel;
v..ij hnrmonisch ontwiklfsld worden volgons IIde moderVoroordeeJt den nppe1ia~t in de kosten, ook van
ns dellkbecldel1" en met "de wllre begrippElu van bet
het hOClger beroep;
leven bier Ilamanls,
Aldua gedaan,. OUZo
Ho. ernstig hij dit verlangt, blijkt uit zijn 8Bnbod
om tweehODdt~rd por.d '6 jl1srs gedurende 5' of S jarett
IN de Zifting valt Donderdog 1 Oclober 1S74, beeft
bij te "rogell tot dnt doel, mits nug twa.lf of vijnien
bet Ho;)ggerechtohof Van N. I. uit.proak gedaanin
personen voor hetzelfdo. bed rag wilden teekan~n
zake:
wat echtur op de meeting niet gtoBchieddt1.
L. Th. Go1t8ab:ea c, &, 8ppellauten, comparerende
Dl·. Olarko wilde ook practiseh te werk gaan in
bij den ad,. en proc. JEr. Tersteeg,
de spiritibtifilche leElr door voorldingen te verapreideo;
oontra.
terwijl uo beer Rogers ,lit b.,\t-ee,l 01' gronJ, dat bet
De llegering "an Nederland&ck-IndU, gelutimeerde,
al gebleken was /I dat de voorleziDgen niet iedereen
Qamparer.nd. bij den lands-.dv. Mr. J. E. Henny.
voldoen konden." llij wilde aok V.1I geon tbeologi.che
~fet verbeteriDg van het oortlpronkelijk vonnia van
beBcbouwingen bij de behondeling der zaak booren.
den Raad van J utltitie te Batavia, de in eerste inDaarop volgde eenig gekibbd over het .1 Of niet
o'antie gad.no oi,ch geheel toegawezen.
opnemen van de bBudhndllg van het ChriBtendom doo.'
de spiritisten, wall rever het iJestuur Jater raPf.)orteoren
zal, daar <io fergadering niet tot een besluit kOD koVeediefstal.
men.
Dd beuft WI\8 IIU gekomen Blln de ~ mededeelingen"
Om to kijDnen acbuldig verklnren aan .eodier.tal,
en ·it;) e."rs~e, die in nllen ertlst ger1aan werd door den
moot bewe7ien 7iijn, dat het v~a uit de weide is ge ..
hoer Uoree, luid"e .1. volgl:
otolen.
IRij lJad vernomen J dB!, IItnanifostatien, plUBts vonDe Londraad te Bangk.ll.n had _.k.,·on Hara! ver·
den bij (Ie mijnwl,rkers onder hun o.rbeid en <lilt eon
nordeeld wegeus vel~dief6llll; Ittlt Hof overwoog: IIdR~
kldtlA jongeu in et:n kolellmijn 3n de na.bijbeid fan
uiet iB hewezeD, dat de diefstal van de karbouwen
G-l8.sgow gew(}oo \vas, zooJra hij zich vermoeid geyoel.
uit de weide heeft ploalB gehad,"
de, om
hu1p "an een gl!est iu te roepeo, om zijn
(1.11'. v. k. Ii.)
kar "p de rails voort te d.weo. Gewoonlijkwerd dan
o k die hulp verieend, msar bij eeno. gelegenb.id
werd verh.ald, dat de geest met zoov.el geweld te
werk ging, dat hij den wageu beecbadigde."
Z~kere heer Cooper las: hier()p l~eu orstel vo.r be:..
tremmdo de phYilischt' verBChijnselell bij het .spiritis.
mo. HU was van oorlleel, dat de munift'statWa .in.
kraoht cn vjjfscheidenheid zou lUll blijven toenemeo.
Batavia dd. heden.
Eenige jaren ge!eden budden de geeBten hun voornea
Benoemingen, enz.
lDtlU tH kennen gflgevea om op den duur in het pub:iek
tfJ ijpreken
in cen II lllllt er i n liz- e d for lUll. (!)
VERLOF VERLEEND : wegan, ziekto, aan den
HOtlwel men vraogor Iliet'3l&n niet geloofde, Wtl-S hij
"IUI gevoelelJ, lint de t ij\l nathndo wdaMp de b.,lofte
komwies bij den post- en telegraofllil',:,st BUUalBn; Rnll
vervllld zou wurden. Eij lH,J<elllle echter, dat wij nog
deu onJer·icteudatlt dar 2e klastlo Van dt:lr Linden;
uiet op de hoogte waren 1'1111 at de' voorwaarden,
Aan de kapiteins der infantarie HamBkers, VisBcher
wa"ronder de gtJt':lt~ll ~ich opunuarcl1, Met scheea niet
en a.n den officier VRn gezondheid der 2. klaeso
noodzakelUk, dat lL!les in :het til)r)i{er zou geschieden.
Vi.scber.
Hij blu! zelf bU daglicht optmb:tringen baleefd. In het
bij'ijll der gebroeder. Dnvenport baj b'j ,elf. slemmen
OP VEllZOEK PENSIOEN V "RLEERD: .,m
in de lucht gehoord,
den majoor dar io.faderie Heuter en hem den rang
Hierop 't'oJgde een opsomming van verschijuingeo
fau Luitecant kolonel to~gtlkeDd.
van denz-aIt"!eD na.rd etJerB wa"rgenom~n, waardoor de
ERKEND: als tijJelijk b.beerdor ,an het spooto.
spr~ker tot bet bealuit kWalll 1 dot dt;) gecsten volatrekt
Iisch vikariaab te B ... tavla de pastoor ta Sllmaraug
niet tot de ,du;l!ttlrnilJ bepl'rk~ waren" als l.ij bij ,dag
of g8aiiebt zich willen 0p~lIbareo., Andere sprakers
Lijnen.
volgdon met den meesten erust zijn vo~tBteppeD en de
BENOEMD: tot boekbonder bij de Woe,k.mer te
voorziti'er beluigde heel deft,ig1 list het niets on~
Pudlloug La.wa: tob 2eG onderwijl';er nail de kwoekachooi
gewoolls was in zija huiBgezio opJubllringen, uit :tle
te Fort d. Kock Toorn.
geestenwereld te ontvangen en dnt di~ bijzooder kracb ..
E~[!,e ,kommiesie zal be()ordeelen de quaestio bdreftig WOrE:Hl, {iaar weubelt:l 130lJlS uit ,dichtgsFlloten kaa
ruOrs nllar andt.'ra over~ebrn.cht werden, !ooder 'dat de
fende het ,a&uiegg~u van een haven voOr zeill:whepen
deur~ll divr vojrtrekk01; geop.ml1 WetdtHl , - dot de
te Samarang, ues Doods te Joal1o, dun W13l du quaesgecilten yoor hem 'd nachh:t zijr] bd,ll opschwi.!en en
tie omtreut den Blmleg n,n e~ll praauwvaartkanaal.
sums met tl'V'el1 zwnrell tred als een menscbelijk, wezen de trap op en neer giug m.
Een nnder lid del' vergtldering deelde made, dat
eeD bloem, dio bij uit dtJ geestenwereH ,uotvangen
had, uit een zelfstandighuid b~stollJ" die op guUa perZONDAG, don 11 Oclobor 1874,
eba geloek en dot ze reh:ctriscb triltle" allii hij' Z8 in
's morgaDB half 0 ure.
d. h.nd na ..
Vooncr.idillg voor het
De reel{s van mtldedeelingell werd geelotaa door
H. A V O N D l \ ' I A A L .
de 7e,rklaring van €-en ander Hd, ,'dot de gemateri.aIieeerde draperieo cler get'B1,ell tlit een stof bestond
Bevestiging van Lidmat.".
niet gemakkelijlc in 'Eugelllad t~ villlien,tJ waarop ech~
DB. PRINS.
tar de heer Rogers opfUerktf'J .dat lOen bevo[ld~n ba~t
dat een stukjo dr.opeL'itl door eon vrouwalijken' geoat
.f~,sneden van haa. go·.v•• d.preciesop d ••• lfde wiize toebereid was als alte s.toffeo uit Manchoster, ZONDAG, den 11 October 1874.
wat •• n b.,waar opleverde,dat nog lIiet opgebelderd
was.
De Yroegmie '0' morgens ta 7 ure,'
Hiarop' werd de ve'rgadering , go!sloten en n:iemand
De Hoogdienst om h.1 f 9. uro,
.al outkennen, d.t bet boogtijd was tot dien versta!!.
's avonds te 6 or" bet LOF.
digen muatregel, over' fe ganD.

tet.cba~

,~

Engeland. .
Een spiritistische conferentie
te

::orvr::k;~~r~~r~~t ~:~~O;{~' l~:1~0:f1!U%nho.~n~itp':cll~~d. de:~~i;t~: ~:~~n h:t~':~~r~:~~:~: (~:n h(~:d~:~g~::~~ ;~e;v~:::~:~t, ~:t ~:ijc~::-t :~:e~to:xno~o:)~.r!:t::·~n~:~

Art, J, De l'erpnchting wordt gehoudc~ :
.
voor de residcnticn SoeraA-ariu, lJ,;'ol((ljoA'ul'ta, Kario!],
lJa[}el~n) en. B(lIljoclIIrt.<;, dool:' ue, respektiev~ r,eeidellten ieder voor zooveel y,ijn gewetlt belireft,
ter hoofdploo.ts Satn(l1"(mr; j
It.
voor de andere '(feweste~ op hunno hoofdp1aalsen,
door de hoofdeul:' nm gowe~telijk beatullf.
Indien de betrokken hoo;'Jon van gewestolijk bestuur
door bijzondera olUst:andighedeu belet worden de yerpachting in perBoon te houclen, mogen zij tich tot dat
eiude dO~1l \'erVBllgeu:
,
indiell diJ ferpachHng gehoudeu wordt ter hooi'd plaats van het g?we~t, door don afolsifltent-residcut, of
door den sekretaris illdien op de hoofdplaats ge-eu aalIi8tent~reBident bcscbeidell is;
indiell de \Carpllchtin{l gehonden worut in eon ana
del' gewest1 door hot h~iJfll van het b~'si nur ntu dat
gewest.
De redellf'-D Hl-U vorhindcriJlO' worden bekencl ge,
steld nan den yoet van het p:Oces-vorbaal der ycrpachtiog.
De dagen der verpnchting worden door den direkteur::van fillJlOciell bepn.n.lJ en b&l~end gemBa-let.
Art. 5. Elk perceel wnrdt nfliOtlderlijlt Qpgeveild,
tan overvloede worJt eeilt.er verklaard, dnt door ge·
gadigden llRSf meer dan ~~u pereeel kt\n worden ge·
dongen.
Voor hot geyal "oor h0t perc0el BQ)~ioetl~all[Ji. ter
hoofdplai'\ts fan dat
Y.oldoend bod ,Illogt
worden verkrHgcn"
op DlellW to Bezoe!.'l door
den resident ran Be~~otfki op~eveild; eerst afzouderlijk
en dailrllll m~t R{·;'~(jel.'i in 6011 percoel yereimigd: wor·
deude het veroedgd pere'ee't da,n, met infLchtnaming
VBn he~ Iantste li(t Vfi!l al'~, 6 J rrnrloopig toegewezen
aan hell, die het hoogst.e bod dOtln boven de Born die
Y(Jor gelijk tijrt!{uk bij ufloonder!ij~o veiling fOO: de
ve,ncbillende perc eel en tlj Zl1mel1 IS geboden.
De aerate bieuers en borgen, betzij voor ~eo, hetzij
voor drie jaren blijven verbonden, ifldien geen hooger
bod,vDor gelijk tijdvak op de vcreenigde perceelen
wordt gedaan.
_;\.rt. 6, De verpachting gescbiedt bij openbare ,'ei~
ling en opbod, en beeft wijdertl tweeledig plautE!, nl.
voor bet jaaf, 1875, aun wel voor de jaren 1875 tot
en met 18'77,
Ala hoogate bieder wOl'dt beschouwd degene, di!J
ittanneemt maandelij~fI, boven en beualre bet kostcnJe
van de aan hem te v~rijtrekken hoeveelbeden ruwe
opillm, tegen den prij. ran f 30.- (derUg gliidell)
het kati, den hoogsten pa.chtsculI.t to betalen,
Ook d{' vo _rloopige ~oewijzillg geschiedt tweeledig,
n1 arm de boog~te bieders voor elk dar beide tijkva't.
ken, die, in ef'wachting vatr de beslissing der Rege~
ring olutrent de toewijzin~ del' pachtJ ,elk voor zijn
hoogste ao.nbo.:i aansprakHlijk blijv~n op den voet vah
het bop.. ld. bij art. 5 YO" het reglement io Sta.t.·
bla I 1853, DO. 86.
Art. 7. Da ho.veelheden opiun, welke moandelijks
dour de pachters kunuen worden onhangeu, worden
ale mal.ima bei'unld:
'uor Bontam, .. op
60 kat;>. of a' joan 720 koti'a.
Bata via. . . , GOO
7200
»
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C'Ullib.>n., If
Tagu.I.., u
l'ek.,longan.,
Samar.Dg.. "
Karloe...."
B.~olen ... u
Banjoamos. u
SOflT.l:ikarta, /I
Djok,ljo •• rt. •
b1.dioen .. "
Kedai . . . II
J.p.f • . . . "
Rambaog .. "
Soer.boija...
Pamakoa88o"
SUWBoap. .

/I

,
»

~O

.J.l..U-l\-uug..

480

200 /I
II
600 "
500
2000
450 ,
250
300
1000
500
1000
1000 p ,
750
1250 "
1800 "

"

IJ

2400
6000
6000
24000
5400
3000
8600
12000
(;000
12000
12000
9000
15000
21600

/I

80

960

Madura·S.m·
pang • . . . ,
Pasoeroean. II
ProboliDggo. II
Be..eki. .• ,
Banjoewo.ngi

270
500
250
100
30

3210
6000
3000
1200
3GO

/I

11

II

,

II

"

Tot".l'a maanda ~pi3.t30 k8ti;;;"of 'a jMra 161160 k.ti' •.
Het nemen der gebeele hoeveelbeden opium boven ..
bedoelJ is voor de paehtcrs geen,8~ins verpJigtj de
geatelde oijfer. wijzen olecbts 'tie grene aan vau hetgeen maandelijk. aan de pachter. kan worden .er.tr.kt.
Verreke,ning met ruindero H!fstrekkiogen, in vorige
roaanden mag· nietplaat. hebben.
Art. 8. A.a de pachtera wordL toog.stnan bet hier·
ollder gonoem'l .• ontal verkooppla.tsen, ala in d.
feoidentie:
Bant~m·.
47
· 4 Ma,lioen
Batavia .
G8
· 21 Kediri
Krawang.
32
· 8 Japar"
Cberibon.
.n Rembang •
20
cra~al
..
82
• 16 Soerabaij.. . "
P.k.longau •
..
n
~
Sumaosp
14
Painakas
• 33
Samarsng .
· 52 .Madura - Sam pang
12
Kadoe . .
18
· 31 Pa80eroean '. .
Bagelen
.
11
· 27 Proboli oggo. .
a.njoemas.
.,
12
· 8 B._o_ki
.121 Banjoewangi. •
Soerakart•.
3
Djokdjokarta
· 93
. Tot.al . • 694;
~ Zie het Roglementin de CQu .."nt van 7en die r&D. 8 Out jl.

v~>r8trekt, ~orden nnllgenomen, beholld~lls bet bepaalde
blJ de arttkelcn 16 en 22 van het regleluent 'voor de
opiumpadit; op Jav'J. en Madura,. mot betrekking tat de
oyergeaomon en fin.ngehflllldo opIUm.
Att. 13, D~ betaling vall het kOf~teDde ~~er bij art.
7 bepaalde hoeycelheden opium en dot, rersehuluigde
p8chtpclluingcll moot tnllnndelijlul plaals hebbeo
of op dell 20~tell der nuumd, volgondo op die, over
welko do betaling iooVt:, op s~raff6 d~l' boete, \'astgesleld bij art, 18 ran he~ rcglement voor de verpo.chtingeD van's lands middeleu up Java en Madttl'a (Staata.
bInd 1858 no. 86).
Art. 1..1, Arm de pBchtcr.~ warlit t?~g~lntBn, hunne
rt'g-ton~ root' z()oreel rnogellJk ook Ult te oefenen op
de ci1anden 1 gel~gen biunen hot territoriaai gebied
",all elk percecl, welke stn.ande de \'eilillg worden bekenu gemaa.kt en opgenomen in het pl'oces-verbnal van
rerpnch ting en wijdera bij de nkte van afstand.
Art. Ii), Deze ordOntltlncie treedt in werkifJg op den
dng dt'r llitgifto van het Staatsblad, wasrin zij is g&pl"ntst.
~~~~~~~_ _~_~_~_

,oor

De Indische Pers.
BEKWAA;\frHlID VA.. ....:.

lJElN FAILLIEl'

OM

NAK:OlUNG TE

YllA.G1!JN VAN Y,FJRBINDT.tNISSEN.

Zekl1re hn-ndelnaf was door cen ,ander op diens
eigen naalU roor de regtbauk to Nijmegeu "gedagvllllrd
tot betaling van een saluo vnD rekelliog. Hij wierp
daa-rtegen de volgende bezwaren op: 10. dat 'eischer
noeger was failliet verk!aard en niet was gerehabili.
teerd, 20. dat hij niHb luHl gohandeld met den eischer
iil ,PBtSOO!lJ maar met de firma H. J. v, W, en Comp,
Dc etBcbm erkoudc het fait van de fuilliehcrklnring,
maar oulkeude compngnons te hebben, terwijl bij be.
weerde altijd bandel te drijv'eu op naom van H. J.
Y. W. en Compo
D. regtbunk verwier" do beido voargeotelde midde.
len van niet.ontvlluke!ijkheid, overwegende:
met bctrekkillg ttJt bet aerate middel nn niet-ontvankelijkbeid, dat, volgeuB art. 770 \V. K., het vonnis
fRO faillietverklariug ten gevolge haeit, da~ de scbuldenaQr van reghwege uo beschikking en hat beheer
v.ijuer goeUerijD verliest,; dat de wet nergens fLaDgeeft,
wanneer die toe eland ophoudt, doen dat men wei
nwet 8.annomen, dnt zulks plaats beeft, zoodra de boe.
del' is vereifend en de cllrato~a zijn ontslagen, omtlat
van den e~oen kant de gefailleerde niet, zoo olt'! de
mioderjarige en onder curatoie geatelde t oubekwaam
is om overeelJkODlijt,~n te trt"tf<!u, maar integcodeel die
bekwaatuheid behoudt, "'na. het Diet geldt het ten
beboeve der gezamenlijke erediteuren onder bebeer
ge.teld onderponu eo h.t van den andere. kant niet
is aan te neweD, dat, wllar dit beheer beeft opgehou.
dOll en niot wader, overeonkolUHtig dd. DI'U:, SSG en
887 W_ K., in bet leven is geroepen, de wetgerer
den geftt.illeerde zon hebben willen pl8atStln in een
toestaod, waariu hij buiten magte zou zijn of wel
derdtln wettehjk nan zich te rerbioden, Of wdl, het..
geen op heh61fde neurkomli, de bescbermiog dar wet
tot nBIeving diet' verbintenissen in te roepeu,
Overwegende, dat bet tweede mid del van Diet antv8nkelijkheid kwalijk is overeen to brengell met hot
eer6te, dat op eelle tagen den ~ischer, in prive uitgee
eproken faillietverklo.ring beruetj maar dat buiteridien
dit middel i, angogroo'i feitelijk, omdat d. ingeroepen
Dottf,.'B hoog1:it~n8 bewijzco, do.~ eiacht'lf gewoon was on~
dar den n""l1m v' W. en Oomp. b8nd~1 tIJ drij"en en
bet ingeroop,n art. 22 W. K. alieen da.r te pa. koo
kom,,'!1, wnar het onbetwisL of bewe:zen is, dut, zoo als
art. 16 W. K. zegt, twee of meer 'venD~oteD b8staan,
0.11'.00 illderdaad eeDe vennootschap aanwezig is, ragtene, omdat, 0.1 ware bier, d~s neeD, bet bestaaD eeller
v6nnoot,eb"p bewe'on, "'~o 1682 B. W., d.t bij art.
15 W. K. ook op bandolovennoolsohappen van to •.
p.s.ing ia verklaard,wel bepaalt,' d.t de vennootBcbop
kan, maar niet d4-t dd vounootschap moat vorderen
de' uitvoering dar overeenkoPlaten, duol- een der vennooten aangegann.
J
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De kuurder lte~ft tegen tlfm r,ernuurdfcf nie(· een 4clie
tot, Bchadevii,rgo'eding 1{)O!/e?18 ontzetting "it liet luti!, cla,ar
hem tege" den "erlwllrder .1,iet eomp~te~rt de aclie tot ker.
8telling b~ net. oe;:it en 6eide act~en ee", gehe!?l uitmaken.
De heor' Hoekeh.d voorden tijd ."ntien j.ren
van den, he~r Delmun;r eell ape.cerijpark gebuurd op
h.L ei!lIud Lonthoi,. N. eenigen tijd ootkendo do
laatijte bet b.~l'jblan' VIlU dit hUllrco~tr&ct' en ,liev bij
den hunrder geweldd.dig van het pork ••tten. Deze
begon, nadat in . dien . lus,ehontijd bij 8"eat woa uit.
gOlUaakt, d"twerkelijk het perk voorMea jaren a.n
hem was verhulird en hij kracbtens efrO vODoia van
den Road vun Jnatiti. teBa.da in bet genan wa,
herot.ld, een Delie tegen den ~erhunrd.r tot scbade.
vergoouing voor den tijd, dat Illj buiten bet genot vnn
het door bem gohuurde pe~k. was gowee,t. Zoowel d.
Road .• vno Justiti. to natnvi •• ehter, aLs het Hoog.
Geregt.bof bee listen, dot hij' met eene dergelijkeo.tie
niet ontvankelijkwas, do.r _ij is eell a.queel van de
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De Storm in Amerika.
O<er een landstrook van de Atlanti.che lot de Stille
Zuid.ee, tu.scheu den 400 en 4211 graa,1 noorderbreed.
te, is .oOQ hoos, een o,riranD, oen ""er,v~lwiDd of ,hoe
men, heb noemrri wil door;~etrokken en beeft',overal de
vreeselijkate sporen nugell~tun, De storm :WM' , hf3t hevigot to. Pittsburg iu Pdnn'ylvaaW.n to EurekA in
Nevada.
Te"en achl; uur dooavomls, evennadat .deklok,",n
hun:tatige tonen ovor de d.kon badden doeD r:.ie.hen
eD de, ¥rome, menigte in d.., lempel~ lag ne~rge,kni,eldt
am Gods .ogoll over do" .. rbeiJ d~r volg,ende . week
af te smoeken, begon het. t.· P,ttsburg en in de. om:
.troken plotseling zoo h.vig te regenen,illsofhetwater
met ctr06meu van den hemelviel. Bij de ,nl1ohteli\k!t
duisterois die er heerechte, .klonk . het vr~e.~lijkge.
kD~1 ,va.n ,den donder n~g to" akeliger en' ~~8 he~ a,aohODdebdlicht~ndoa t .. gevMrlijker.De wer.elwi.nd beBohreer e.on balf.oirkelvormigelijn, diehet noordQlijll
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den··vao ·clop Ooeaao ollder deo. ijeborg vlnd~ .\IIeu.
eeo kielue. kaart .vanIJalaod,sao de vier hooken ..omgo.oo do .. de vier. liesobo.mgileoben, s08.1811i,1 . werdeo
' besohravOD door denboroomdstoudiohter Bnorri S.n....
10000, in deBage.on ..Olaf Trygg.Vasou, . .
'

:~~;'::~~:Ibeid ,,:!,~::~H..:'I~:~~hi:Jo .;::,.;:.~~ oe~t:~~;!;:~bi:":eb::;~:::~\~!};.I:~~:~:n ;.~k:Ii::

~.od •. • aart mod". De klein. rhier, die' do,,: de .aUei
Itroomt, had . apoedigeen bOGgle .aD . 20 'not b.reikt;
. de haioen . werden .opgeliobl sn voortgelw.ert, aloof
la .tnkje. ope.lgold waren ' en d~ bawone ... k ..amon
ellandig in' de gotveoom. Oaganen. die zoo gelnkkig
..araD son hOD~~ t. b~reikan, ..... n .erphcht .en
Icbonwapel aan ' to stareo, dat boo ,,,n noget en orit·
•• ttiog mo.et doen •• ratij.en. De Inebt werd vOffuld
door hilt .. aDbopig g.keron der ..ou ... n en «iuderoo
en door het WUDliooig geechreeuw d.t:.r mlOOeDj het
water eweg .n .elfoorude met onwe8r.t.anb.ar geweld
.00rt,aUea in zijn dui ..loode v.art modeeleepende.
De duieklrni • .. verm •• rderd. uog de' ontz.tting der
oDgelukkigen en werd slechla llfgewisBeld door het
belle eD mQ.ttH lic,ht dcr , blik8clllstral~t\. Gedurendu
deu gac.llchen nacht hlcld de storw nan en hoorde
wen de DoOdkreton tier 8illchtd(flJrH, zonder iets tor
bunner · redding te kuunan toebrengen. Dos D10rgens
fond mec. overal de lijk ~; \ tiegou de heuyale" nange·
Ipoeldj .sommige .l dr(}C'!~e n no~~ d~' duidol ijksto eporen
del' laatete atuivtrukkingon op ht' t geltl!d; aodercn
Bclienf"n iu (leu ~Iaal? te d jll Ofet'l'll11cn 011 drvegcl1 uiet
de miDst" tcoh·uou ,'IlU smnrt, .E cue moeder und Dog
bur kicdjs tegeo d~ b() r~t gc kl cllHI en · 8l ecbta mC'!t
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De geldelijk ~ ·,-erliez:en wordell gcsc!,llt o}> ctluigo

millioetl~n dollar.:!; want boha\\'e dtJ hutt,tl n 1,ijn ook

verilcbeidene rijke en l' olgelnden Illtlgnzijnen Wt'gg:8·
epoeld . Dit iB echt;er u it"t e if.! rHg clijkilJg \,;,W do 200
menlilcb c ule\'e~tI, J ill men t.t} bctreul'l'lll htleft;. G.'} lteelo
fA.milioll zijn uitgcroeid. tHi gelled Pitt~ burg' wn3 d\~n
Y~lgendt:!n dag ill te:J e n rocr, De (Il.brikn.nten buleg
dell .d~dt'lijk, IIp uit~)Oo{ligiag ran dOl) burgemce$t~r.
~en ,}/"ettiN~, waarin lJe" p!.I. rig Lh3s1 o t,cn· w€'rd, om oagen·
blikkelijk in de oringcIJd6te b~h o l'ften to voorf..i t'l n.
R

ui/~e ~~:~~~;~':·:':r~:~>r~';l;~:t h::ig~e~~!I;el ~o~:,I,~

wen spoorioos ,'ordw(;',neDi gelukkig hecft mell hier
slechts weinig mell~cb L'n J e\'e[J8 te b.8 treul'on.
Dd J.le'lO·lorl.: H erllld \'rl1tlgt oE , d t' . k(l m ~et Ollggill
Diet eeo weinig de ~chu!d nl'nng t "au at deze rampen.
St!dert r.ij o(~ze jH~ ntel'1trt! J{:')1l blj z,oekt: t egt het bind,
voJgen aUerlei luc ulversc hijn~el eu , ung e l en \\ imlhooZ8n e!kauder bijua oua.fgebroken op. Wa.nuctJr mon de
eieetriscbe eigfHJ8cilapPtw, die 80111mige nat,uurkuudi·
gen aan eeo kom eet t'Jeschrijveo, in nlluul ~ rking lJe emt,
dan is deze re.oouer~telling zoo beet ongeg rond nil!t.

IJslands duizendjarig feest.
Ben tietiy{;"udig eec.wtuJBt kl)lUt nieb elke.ll Jllg rOOf;
de· inwllD erB "aT) R :.:ik i;\\l ik zi.jll ill bcw eging gl. ~ bmo.ht.
NllllMt: r leverll e de h,)of,Jst"d fan
IJ:s laud zulli: cell
&Bnblik op al3 in dfl eel'sLo du gan van A.UgUStt.i9, U:lt
wi! zeggen lliedcrt de k{)rnlSt Vll,':"; Ul.l 1I K0 nirll;~ , hel; Leeken
'oor dtu MU"BUg del." f~ei!te lijkIJ ed ~u.11oe n d ~ K oniug
tiju l'OOrnemtlD te ,kerweu gaf oUl ue fet'st eu ill IJ.jllHHl
te kowen bijwODp.n ,en tage uwllortlig to l,ijn bij hot in
we~kiDg trt'deu \' .0.11 de uieuw~ COIlstltutie, gaf mell hem
te verstaun, dat 'let .Iaud lUlU wa~ en h e t~lOodj ge ,'.oor
een pnesende on~v&ngst lifl echts op klt1i oe 811iunt kOrl
worden ,' er6Ch~f~ j do;:h ' \'811 o.en ZIltt.k h o a de K Olling
yenekerd zijll- met hart en ziel zou be ~ ,·olk Y,i C:l in

.ao BJerDi ThororeooaD,'. ,0 IJ.I~Dd, ou.! als .1. 11'0'
reid, geliefd Vaderland, gij .nlt geliota lijO dour .Dwe
. • ooon, .oolang al ••1. ·Oc .... n be~' I.. od omg.eft· on
loolang al. manneD ,.rouwe" hemiDn.n," Deoat.lek.
king van Amerika en dia van Groeola,d door do IJ..
.I80don · wordt ook . nog .oorg.atold. Oe ..... te bad
plaat. '" de elfJe ocUli' door • Leifr Heppoi ge .. oo~.
lijk LeiCr .1. gelukkigegeneemn on da l8Btote in 982
door .Erikr de R~ode. Verd.r oijn DOg . vers.billende
ge,iol.tttn van IJI5Iaod &aDgebraebt met rotsen en berg.o, eeowaterval en eeu ijoberg, waarop' de lOll ochijot
io het onidden - link • . d. Geyser.o .. r.ohtsop e.n
.Maod d. Hekla. Op guirlau • • s, die d~ kolommeo
van bet steenon ~6boQW versieren, wordoD de namen
vormel.d van Ils1autlers die zlcb in de edele kunstoD
bebboll onJerscbeiden.
Op IJ·~l and r.ijn gee!] w·oge·n, hidr en danr vjndt men
u.lleen BtJOrcD, .. die een fiinke regen el~hter geh~eL we~
neemt. Ook ZLJU er geen ~egwij~erB, zoodn.t men al10;;,0 met gid~e ll rCiZtlh kau. Du pOllies echter zijn
go.cd, stc.r,.k en if'.:du ldig, .Zij zijn !let oenigst vervot!r~
mllld~l. \ ' cll1 honlierdcn werden in do lRatsto jllrcll
c100r E ,l ge.ls0han ft.nng~kucht \ro or do kolenmijn o'n in
do N l)order-rlietricteDj 200 uvenwel ooze es:pori.ntie op

~:d~:olo~~oosrc~;e~ll:~~d~~~BOt~~~z.etJ ZolU dnaruit
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gen geveotlgd op het .olgeoda roll.; dat een rtgllma.
tigs handel w~rd' gadraveo injougdigekinderett,.oor...I.an b.t zwakk.re g.alacht. oud.r voorweDdJel ·ut
zijnaar bet buitenlaDd, .ooral n.ar RllIi.Dd,· ",:rchil
ge.onden. om daar in ' .Ie ge.inoen 'ao .,00rIl8.. e fa..
miliih~ de . • peelgenooteu te worden de. doobte,',. Men
..eet . •otua.cben, dat dlt aile. slecht. b.~rog · 18 eo
d. ongelukkige kinderen •• or een gan •• h ander doel.
door gewetenlooze Bpsoulaoten aan d. ouderlijko "0'
Ding . wordo:n o~tvoerd. Dez~ E&ak wordt met dan
moesten aandtaog uo d.n Bonder.ad ter beba'tiging
a8nb.folen.
'
- Naar men nit Taras.o. een badplaat. in Grau1fbuod.rland, · bericbt, ia d. b.er Oastel.r, ,oorm.lig
pr~Bident der. SpaanBObe rageering. aldaar aang.kamQn.
HIJ .. I g.durende eeDigen tijd .. Idaar •• rtonon tot
~et ~ouden ""ner b.dkunr.

d.,

onder h~t almachli'ge bestuur was geplaat8t van twas
vergo.derillgen, . voortget\prot~o uit ut;!) atttmmillguo vao
enkele kiezers:, die ·,zich in de1.o republi f! k met vorkie·
~ingetl bezig~loudeD. Die ,~oDBtila:t~8 b8perkte don duur
~an het bewlud. d~B VuolZltters tot (leo tijd van vier
Jaaf.
. Genoralll S"lufl.'B werd, ~loo~ de Ve~g~dering tot Pre~
81dant verko1.en . . LQn~ v.our zlJn verkls"ltlg br4cbt . ~eoe
gewBpenda rSf.l.ctle, dlO Ill,.nauru van het vervlllleo ver·

Aangesla.gen Vendutien.
Z.aturdag 10, October. Voor rekeoiug van den Lan~
de 10 hat OudelUQ.Dn8nhuis alhie~' Vfln afge~8~rd. meu.
bela.

klaa~dB gouverllomeJ~~ ~LrlJu vo~rdo, but land in be~
roorlQi? en ~trokt., el~ ZllJh .over eon groot gedeelto der

een groot

~:fl~~I~~ec~ \~!. Le~r~i:dt~ d~~~n~~rg~:~~~!rl~ot,e g:I~,n~~~

Toch kon wellicht .ltlor dit fait de IJsland ... ,. tot (io
ovo rtuigi!lg k OUlO ll, dat het maken vnn welyeu'" nooo,;:\k(dijk i~ ollL te gerakeu Lot de ontwikko 1i~111 van de
r ijkdoUlUl en, di e th.ans nog in I ·Telnnda bod;m \' erhorge ll ligg.:m . ~ollde:" WCg(l1l zijn de stecnkolen, het ijzor
ell de l.'wn\'(}i , die nll erwHgt) ta ,'iudeu zijn, gebtlel
,\"nardoloos evenah de oroote luv",blokk~n di.e het OOll'
t·~! keIl8 ontwoet. IJsln~ d biedt. nag con' nieuw veld
nan ~oor hllnd e lt1()n~h~rtl o millg') n op wetensJbappeJijke
kellUlS ge bilo7.e~rd, doch nllet'n Impitalisten kunn~u dcr-

uave bet voornumen .to . ~ennen om (loor cen undere
C?1!8tltueo{oode ~erg,,~erIDg eeDigo COD8titutioneele wij.
n,glllgen te In.ten stemmen, wRRrooor hij met gunatiger
mtslag zou. b,unuen reg~erell te midden tIer verwBrringel} ,an die" oorlog, dlO door de zorg tier oppo8itie
8tee~e werd~.ll vtlrUlaerd~rd.
.
Nll;luwt'! VlJauden ve.rto~ndell zlcb toeo e'n val·ten in
andere g~doe.lteu des l~nds do wnponen op, in ~Qn.m
del.' 6oDStltUtU, welke. vvlgeDs .bel~ in geV(UIof verkeerde.
De oorlo~ ward algemeeu"en elUdlgde met den val van

bewijzl'll) ' zou \"o ol'zekl~r ziin hct verlcen en vsn een
jl\lI.rlijkschc tlubsidie voor het milkeD vnn Y.-efYen. Ar..
bt!idcrs : ouden· geuoeg to. vindcn zijo, 81 telt °hct lalld
slechb;3 ·,0 ?OO IJ e.wonerlt. Gtlbrak n.1~n kBpitan.l is het
Krootie strllJkelbloK voor de ontvdkkeliug dezt'r branuen ~u d or p.~o.k ~i sc hB bosch!lviug VL\U de nu.tie.
HU'I \'iS5cherijen brCD!{On b.ij g lHUitl van zocw",,;:dige sch cpen, all oa n den It ranscbcll yoortleel nan di·"
janrlijks vda hOllderd eu IIll bepeu lJIUU de IJalf\.u'dsohe
kust~,n ~u nden , Oll~ ollar hun neLteo uit te werpeu.
BIJ Zl.J O tcrugNls van de G I.lY.:ler b(l!ln f de KouiuO'
zic:h nasr rrbin gve!Iir, WIJ,ft.r tot huie\'e~biDo VIlD eeolge, h?oJcrden person co ec n :\nD ~al tento l~ W81'I,) n opg ;:O t:! 13geo cn n~ :e l3 WtH:l hee ug cvo\" rd wat e ~rekkt'n kon,
om gedllroude twee of dri~ dRge n honge r en dOl'Bt "au
\'i)!en te fI~i11 e !1. E'!ll wel kom1iUi ed .begrQsLte den Ku.
Ding toe n bij ue ,'erg:t.d erl'lua ts Vl\U de ouJe uAlthill""
(Parl~lll e llt) lladcrut.!.
0
Eon IUlll hoernh w,Jrd ~ wgehev()!l eu 'a Kooings ptHl
doo r l1lcisjes wet herkcbal{jes. _ bloemell \Y"l>rden bier
niet ~o y o u.~len --: ~ ~fltro{)id. D iH ! volgenden <la.g werd
het ~lge nhJk poll~lek ge d e~,ltt!l von heh fJest gevierd.
Do StBvl:88'1Crcl·Jl,ns \'au IJslauJ , de Minister Kleill,
gaf tOljn aan IJsiaori zijo nicllwe cQDstitut.ie di e door
~tl ll K oui.ug ;~ ·Jll l! uari.il. to Kop onhogeo werci b !:'kra.ch~
tlgli e :l IIp 1 Augu1'!.Lu~ UlO~,!)t, worden ingiwoel't.l. Do
\" oo roa.~ luete b ~ palillg lI o ~H~t in :, dat IJalanJ ziju e igen

govangen genoUlen en te Port-Bu·Prince in 1874 door
ziju zegevierendo vijauuen in nBaUl der constitutie
doo~ geBuhoten"
."
']\)0.0 bebben de b ~ldo Ka~ e rf!, tot CODe ,?rgaderlUg
vereell1gd, gtlneraal 81lgot Nl!3Sage tot presldent voor
~eu ~ij.d van vier jaBor verkozen. Die vier joren wilren
to .Jl ~ l IS71j, ver8trek~ D ~o de veroeoigde Kam ers zou·
den &Ich lUet de vE"rkteZIDg van €l eo Dieuwen president
ga~u bt.i&ig houden, tO,eu generaal Saget Nis6age z~in
vfHmd , gener&nl D.~mJllg uel nBllr do ho ofdtttad Het ko·
men en hew ale zlJo opvolg~r aanwees.
De KBmers weigerllcll te barueteu in dcze vrcemde
en inconstituth)oeele manler YII~. een opvolger I1nn ,to
l1em~n, ,n~genoe.g op de~elflle wlJs, waarop de Romeln~
8ch,e ktHGerS J.1Ut ~e1u.errIJk oY'e~droegen aBn wie bUll
h:t best bevle!. IogonoYe.r (hen weerst.aud van do
l\.IImer der Vertcgonwoordlge rs on van den l~enQGt b~·
uoemdo de president, S:\get Nis~age dell g OUrlfu,llrl Do·
mingue tob ~ guri ~ rnli8siwu8"; hij g~f hem de. teugals
l'~n hat ~awl~d ttl handau ~ll v",ardlgda eeno ,clrculaire
~It, wall.~lll hi] verkl"l\rJ~ zioh vao de l'egeermg terug
te trek ken.
~l'oeu geoel':tal D(.Hningue 01' die wijtt lL u inveebituur
der sou\'c reiui tt;l it had onL"ucge. u, m:Hl.kt"e hij zich vaD
H
hot ·g/;'·zn.g mee ~ ~l;l r en sprak bij u mi litu.iremcnt. D~
S~lla,'lt en do 'K8rUlf}l' der Afge\'nnrdigden rartkten ~loor
zijoc bedreigillge u vera ub rikt, gil1gen spoedig uiteen

hee ft i ll;~ t geou bijdl'ltgou te ItH'el'cm. Dd S ~allts·
8 ~(;1'dllri~ '\'"001' I~;,iland, dio t tl K opeubllgeu verbiijf
houdt, wor\lt verQ,lltwoorttelijk gel3teid VOor de hnnd11I~V"ing dt:r cona~itutie. De Koning beuoemt eeu Gou~
\'Cl'neW' \'001' lwt dbl-IId, wien8 werkznamuedell e n \'t'/rplichtingcn chlO r den Koning worden ger egeld en Jie
h0t b8sluur lUoot vot.'rOll onder dt) vtJro,utw~ordelijk.heid
YlI.U ~ e ll Stllnts 5ccre~nris La K openhageo . Df;lI Al t hing

berB der arroudithlcmeut8lioofdpltlatsen ba\'el Oul in hun·
ne districteo a(;o nardigd eu te (loen benoemou. D IJ
milito.ire JJo\'el he bbers gc boonanllldt'.n, lieLcu inderbaaat
ecnige IIlIUlnefl, op wie llleu v~rtrouwcu kon, hunne
6teUlUl en uilbreogeflj dO'lon kozen manneD, van wio.
zij zeker kood eu· tijo f cn zondeo dUB zonder tijd to ver~
liczen de g0kozenen nSElr de hoofdst.ad, onder den titel
van cOllstitueer~oden. Deze conetitueerenden kwarnen

den _Koning te benoem ell, Dez e zal wordeu vt1 rdtJuld
ill twee Huiz~n, bet Hooger. eu Lagerhuis , bet cerate
,,,,ueng. Btc hl uit de doo< don KOlling benoemde Icden
e~ .eon ~ ven groot nautat to kieteo uit bet dertigt!,l
h.'erbo.en be doe It!. Hoeft de Altbiug aaul.iding om

uitvoerbBar was, verni eti gdcu baar 811 benoemdau ~ge~
lleralissimus" D0!Dingue .tot vOLlrzi~1er dd repub liek,
"i et yoor slecht. ,i.r jaar, onaar voor a che jaar, tot
uader order, lint wil !toggeo voor zijn gebeele ldyen,
in afll'uchting d.. t oon nicuwe en bet. r. constitutio·

--A-D-'V-E-R
--T-E-N--T~IE-."':"-N-,-

Verkoop van V·
astlgheden
o

g:iVOIl

'1.ullen SOESMA.N & 00. op yendutie alhier verkoopen
de 2 P~rcedlen in Eigendoln tot;bellOorendo I&n
den He~r

'fils. vou FRANQUEMONT.
fl. Bell E II F,
bebou .. d ' mel e.n Kapita.l Woonhuio met bijgebou ... n
gel.goll digt bij het Logemont aan d.n grootan weg.
Bi) 010 verpondtrog getaxeerel 0p J' 6610.- laatet·
.erhuurd voor f 60.- s' maaods.

b.

.. Tl"eUri~ was .de. gebekurteuis

J,

wa.~rrnl~

de

~oniDg

bij

,:G:.t;u~ zij:g:c~~klJ~,:~~ 'taIiU~I~~sl~~:r;~~ s~;~~I~te ~:~:;:
~:~·~::"~~:~;.::'I:e~:~~<o~~!:}:~:i:i~.a ~~e~~e~i~~:b::d

dele, de , woorden . La.l:lg l~ve Kouiug: C i)ril.4tia~n ,IX"
uitgeepl'okeo, toen hij .dOl)r Odll bero~rte g'! troffeo BOO
'. Kooill g& voetcn dood nl!ervi~l.
Vt'rgezeld VBn zijn jlJugBteo toon Prius Waltletuar
e~ .varder gO\"QIg, woonde lid K ouiug kart na ziju ORn.
komat ~() R6ikiavi~ de gOlltldieolliloef... ning bij, D it was
de eenrge m.al \lat de VorBt ill Iwfkn3bHliu io het
ope~baar is .,vel'scileIItH). De U6Vld!.c bbers der DeelJschB,
.. Z:"eed8~be~ N,?o~weeg8ebo en }I"lransi::he BcheptJD waren
tegenW"oofdig, a~ len in unirllflll. Dd bis:lll hop ~pro.k zijn
preek u.t in htlt IJ8181ld~ch dialect. Dd k~rktJluziek
oDderacbtlidJ~ zi'ob ,ooral. door oeu 10ngzllQ.m tempo,
~~twel~' mi88claieo ruimeehao.e bijdroeg om haRr dt'H
tit'indrakwekkender te 'IDakeu. lu de koren kon lIlen
seer . 'k~dcbtige .terolneu oprnerken; zij werden goleid
door den 8.Olid tan de pltluteJ wi ens· ~war~ uiterHjk en
kracbtige ·handen &an zek~r ., gtulic.ht van Loo'gftdltlw
'd eden d~~.k~n, 'a A'fooda verzameide 'men zich opeen
be.uve~ blJ .d e · atad gelegen, eeD ·andere weinia beeocbte
pIek , de OskjU:lid . ~e~anmll, · ~8ar eeo .· annral V8t:er·
lund8che Jiederen: werden yoorgedragen en ' later ward
gedallBt, Yde IJsland8cho mei8je. ve ... henen daor in
nationaaJ k08tuum.
, Den, volgenden ~ag · verlrok d,e .KI?ning naar de Gey.
aer, twee rlagun r .... D. '&0 lte,k,aVlk. Of.choen IJs·
, 1J.0d oeo sobasrs b.woond land is, . . bi . dt do ".tuur
d ••r zeer v~le grootBcb ~ gezichten · a8n~ · ~i.e menigml101
de~ bewooer van 1J Itlaod :een gi:!reeJo 80uleidiDg geven
UtD ze in zijn liederan to be~ingE"o.
Ter ·berinnoring naD .dili duizeodja~ig teeRt is te
Kopenhllgen een ·litJlOgrapllie' llitg(!ge¥en, die ·urti8tieke
wBarue bczit. ,
. ~e~ .telt eon stecnen gebollw .,oor mot cen O(!l'Cpoort, waardo ~ r men op ' tlan IJsberg van den O('oo.an
ziet. D. Ineht bo.en d,en IJoberg draagt d. J.arlallen
874 00 1874 eo op "'In top "t rle , Lady of the
Mouutains" of IJsIand. Ret 18 .e en vrouweofiguu.r, dle
oenperkamentoo rul (de Sagen) in ilaar 'rcobterhand
en. haar linker op.en. ... aard boudt,terwijl zij baar

gela.a~

tlcl~

over teo ~oU.fern.,ur to · b ~klageDt dan . llloct de
~~~ ~ d:a~ua:~joi~~llll~O~~l~&~:r;~~~i~~ \\~ocr8~~~:;.crgu !egd,

Puike Gras Boter,
Per stoorner
(1442)

Door Dieuw~ll en gro otaren a"n;.coer kunnen wij thana
NAl'.AL INDIGO ~AAD tBgell boduidood lageren pri i l8
annuledeD.
~
(1443)
SOESMAN & 00 •

Pas :
per stoomers

I

no
. den
.. '.k. e.Od... ". ... TO?..t....c,..d.
t. ..bet
.. • e.r. I,.ede. n'L
• .ady"
. ..k•....•. rtzit
•..•..0eon
. . p . den
. g.OIIcbt
f h.e..t.tulleo
....•..0or.bO.Ofd
•. t"rWijl.
het. gahee,.,
b.".. gelie.e
dekt. i.S00.0
mot
recbterocboud
,Mounlain
der · '. om
.~n
vo,I •.
Doclt ooder
goud.n
."venvanOd.D,d.e hllar.lken morgen komt meldon,
Iller .envoudlg goudkleurig to v.r.taau.
wab~r . g.b.urd . ie. Op haftr hoofd drmagt zij oeo kroon
De KODing heeft meermal.n mode gedanat on wist
!ID 'IIkrl.laUen · an ; u.~ . h.~ bur .komen ,ulU'.lammeo.
te woneo. d.t de g.noogoDo .00 .ijo · volk . .ook .,ijQ

-----

~.

moter,S.dert
aal! den
. .van
2 met.r
ge'
gra-en.
hat kaot
beglu
'00Airelo
de". .Iecht.
m.aodo io
he~ .. ork
mel oenigbet.rgevolg voortga.et; ·.an den noorde.
Hjken kant beoU mon per dag afgedaaDI~.(jO. aao de
luideHjk. zijd. 1 .85' .meter. Gedurende Juli WAS ·due

KODln' der

(l~~
S_~~~~~
p'
I
I,
rl1113 I,1\,vaI'tIel't flrrow-roo
_ __

IlfgeBcuufto c()u8~itutie bepaalde den leeftijd del' yer·
treegoe.nw~o~digers op 25 en dien ,dar SOtlBtoren op 00 jB~

Zwitserland.

en

BrrTER en CHAMPAGNE ROEDERER 'AD de
wt1 duwu n,EIJERS eo ZOON.

zoo men tot vertegenwoordiger of senator verkozell Woroell wil: . llieruoor wprdt de o v~rvaren jeugtl va.n de
b ;.~ .h"ndehug vno stoatszaken bUltl·ug68Iotl;! n. D e thnu8

In de N.ort/.d . .Alg~ Z~itung wordt een mededeeling
gevolldeu 60ngan.nde den s,taod d ~r werken "an den tun~
nel door ' den St Gottbard: Tag.D het einde van Juni
bad het doorboord ged6&lte adD l~mgt9 vBn 1956 wettlr.
Te oordoelen n&'ilr deo · voortga.ng van het wt:lrk aedert
di.o tijd, mag men oanuemen. dat de tunnel op 1
Oct. o. k .. •• n leogto .al bebben vao .2400 ",e~er.
Hieruit ' v.olgt.I ·· ~'Bt ~r. dan nag V'~lt aan .te ·leggeD een
tunnel van 12,500 -.metf1r; bisrvoor zijn . den ,ooderne·.
mer, d&n l1ear Favre, nag tel! jareD, gegun~.
9m be!; \\>·etk .b inneo dian t.ijil · tu · voltooien) . moot
or··· per jllar worden afg odllan .een lUllnel hr Jengte vau
2082 of, in een rond oijf~r ,genome'D'" ter l~ngte van
2100 meter, dat is·per dag oDgc\""oe·r G meter:
G~durendo den tijd, dat het werk wordt voorbgezel.,
heoft lUen ge",iddeld (j a (l meter pcr dog afg.d ..... ;
01' .ommige dogeo i. het werk voerspoediger gewcest,
' man·r daartegellover staat, dat lOon 8.ilmtijde met min.
der.poed i. ·,·ooitiitgeg.an. 10 de ma.tid Juli o. a.
heeft men, .on d. zijde vnn G;;scbenen per dag .Icchl.

Java·

Nd I
"
e er aDdeD oDtvangen
EQhte
IJONGEA VITEA-

atitutioneele charta bestaaJ1' hierirl, dllt het inkowen

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

SOES)IAN & Co,

Aan IDd"Igo PIanters.

;::!~iJf!';:~ e:D::;:~:~enw;~~: u7enuw:4~~e~::::. c~~

A.lduB was bet ~inde dier e01l8tituti o, ter wille waar·
van den voorl&81steo .president ward doodgeBCU 4)ten,
na oen ooriog die zoo grooLe Bcblldo VdfOor?lut.kte nun
eon laud , \'felks illr.onerf:f r.ich voorllsmelijk Dlet ftkker~
bouw bt:zighoudeu. En ten gevolge der 'nRleta ge beur.
tonissoll, die zoo zonder-liug ziju, do.t men Je a·an geue zijtla ,au den Atlantischon Oceu,on lor nauwernood
tol kUnlle,D: . t~grijpeu, iii . • geoet'Rlissimua" Domingue
presidont geworuell dar republi ck Hait i, zoo men dit
lan{i Il og oell rapubliek nO,emen lu\,n."
. .. .

Java,

Pas Ontvangen.

ko~:tt .:~~:~:e itai:e~~i~.~~.AI~~~~t ~'~ i~~~n~ije:e: ::~ ~:;rtt~:~:~:n\e~~;i1~b::ldw:t~r:! I:~f:~~~ :i~~rt~:~

...
'korte to eijprallk had gebouden, w.-,rden acutereOcnvol.
gens red tH'oering,oo ~itge8proken door vertegenwoorJi.
gerd VBU de l~nlvcrfnteiten te Chribtiania, Upsaln eo
,~opollhRgen, terwijl de heer Bl'yartl Taylor eon ArnenkBansch adrcB voorlne, Dd v~rschi[londa redevol:'rin.
gl':n \feNlall nfg~wi98eld door I,et u8nheffou "GO nRtiollale liederen op1.ettelijk ,'oor (lete gelegenheid ver.
vnurdig!l. 'lIe 11 urtm wor(l een dejeuner gebruikt in
een tent, wanr 150 pCrBonen kO£llien pI Rats nemeo.
'l'er benntw~ord \ llg van een tao8t, die op Z. ltI. en de
Doenscbe Kouinklijktl familia tn(lt veal goestdrift was
g?dronkeo, guf lie .r~ lming in wch~prekende b~woor.
dmgcn de gcnegonbeld to heDnen, dio bij voor r.Ts.
l~~d gevueldo en .~etuigde 1ijn oprechte e~l(entelijk.
html voor de hartebJke outvaugst hom boreid op IJa.
Illlid, welks ~oor8pocd ell . wl.\lvJ\fl.rt bem zo~r oor harto
gingen. Ouk verk'narde de Koning, dat de Kroon.
prins voorllemsntf was do IJl!lrLDds~ho tual to beoefe.
nen J terwijl do prinS9S8eO Alex.l\fldrilL an Dagluu.r een
groat bel.aog steMen ill <lit Inud en 2ijn &Rgon.
Gunstlg . weder, had deze 8B.nenkotne~ in de ,open
luobt ze~r .a ?e hand gewerkl; 1200 .. 1300 personeo
Wllroo blJeen. 8 Avond8 keerdo d~ Koning n~l\r Rei ·
ki8Vik terng.
Beb,~lve do gO.noemde vreomd.linge. wer'! hot feest
DO~ blJ!\'''ooo~ door oon twaalft.1 Engols.lieu, eeoi~e
W~IDlf:{O Amenkanen, e~n · Rue ell een Houganr. De
Amcrl.kaueu vertrokken h"t et'r8t, W"Gardoor zij uet' ~erk.*
~aa.rd.. gt't.e d~l:'l van ,het feest misten" DaUlelijk het bal
gegoven In ~et 8choollokaal van Reik~avik. OvcreeD~
koooaUg de gi;l bmiken waren rl~· · invitati'e•. ~envoudig
bij eeu 1l1Ond~linge bO,oliechn.p ronagezondOD. 'd .Avonds
~ uur b~gcu het bal... Do dames · waren. in I~un natio"
oaa~ kOStiUt:'lil . ~d? ho.ertl o houdt}~ ·et' .flit niet . up nB).
De me ~ 't. mO'.BJ'. h.Hen •• "wit kleed ."n met gou·
den celDturo u.t kuustlg bowerkto plaatje. beeta.nde.
D.d..hoofdbot.lekui~g ·had iets val:! e~.n helm - ·ongo.voer _
gohJi< .ao eeD .aequ.e van een Fraoscb. dragonder'-van Bjn wit Iionen; oen band . met gou<l.o .terren

Ben fI"oot B II F,

behou .. " met een ' Kapita.1 ·Woonh"i. met bijg.bon·
weD, groote Klapper aanplant, gelegen nau den gro~ten
weg, l'ink bij Paal no. 14. Bij <Ie •• rponding gatoxeerd
f 0600.- .n th.n. varlmu,,1 aan het (lou •• r·
JIOU1I3Ut voor / 80. - 8 1 maal1d8.
Nade.re inlicutingen te bekorneu bij
(13v2)
SOESMA.N & 00.

~~~~:n~.~~O~~II~I~,;J,:~~,n~e;,)=~:e~~o:~1 v~~:::~II::, v:~~ ~~~to;~I~!~()~er!f:!:~:fdig';~" be~:~~~():~t :~e:::r d~~: ~~::I;..~~~;i~~~od~u~~r:'~~~~~i:::~:I:t~ ;~;::ij~~'::~~~;

voor een Iwort van wet~O tulk !.:lon hoogg eplaa.tst ptm;OoD
wet aijn moest. Aa l gClIlI.alU waren zij Verl'i18t, toeD zij
bamerkla •• dat een Koui"g eeo" oudig-, hoffdijk, frieD'
delijk en voorkow end zij') kn.n Hl ge'ukkig is nla zijn
.olk ,ieb gelukkig g.,oelt.

TE

E N A RAN G.

Op de Vendutie van Dingsdag den
13en dezel',

;~;;rte~':'~~h~1 '~:O~l'::~~'~~:l;~ ~:n g:~~lt::;~1 'ze:,:"l;u ,~~~ ~::~b~~·~:'~~:u~al:;V~~ ~Uro::;~' ~:1I ··~iD~·il~'~:i~~~

~~~.ct:~=!, f~:~~u~~'~~nA:;1SI~~:~~;"~a~o:; ;~c'~I~~;~::l(:: ;:l:gg":'[: ~~d:~ ~:~~~ij;~w~~~:r~~e U~;::'l~~[:l~t.e~il::t::il;: ~: d:g"~:;=~7B:i~~~.'.'e;0~~I:~n'· :~:~~~ iI:i:e L::ve\~~~:

68uige uihlpilnoin g vttrzek . mm. H ie rop hccCt do K on ing
ochter gellitwoord: .llt ta l volruan kt teYratlen 7.ij n niH
ik eeD p ',ar ~ieren kan koklc'll in doD Ngeysor H en claar
oeD halve fi.e9~h rOr}de w.ijll DIng .. driukc ll." OfticilollTl
IJ"land get'n land VIlD me!k en honig i ~, tiju d..: fee:ite·
lijkheden door d ~ autori t"e ilell ro d groo t o wrg geleid.
Het yolk. WDII verlulJgelld c1en Koning te zieH, want
. bet i8 een merkwanrdig fl.! it, nog ni ·ltlller hnd cell ge-

... lIII.
' JD.tr.
;C ' j;.e.".geila.
j'·'reDile,
.-;',I! t.
! UgIII

' . - Motl meldb u16 118rD,' d•• d. lJoaififUd In .l,jll
' . ':.
Jongale ~lllg . heth.~\oi~ hUfbgenomell, om 'ad....
'111 l1li1, drlngbnde ,oonteUenle' doen&8a d"irll1louaale
fegteringso \'aD GeneTS, NeufobAtel;- . Freib1lf8 ell
WR~dtland, 0111.' geatreDgem ••tregelen te namell. tot

{Tit
werd,: tid. '10 '
het Joorg.8~h,e.en: '. '.
.'Op d~.lDoeot. verra•• on~e .w'jae beeft · in de republo.k Halt. eeDe v.raodoring v.. n reg.eriog pl.ata gogrepe~. Om de zonderlingheid dier ~obeurt.ni. gebeel
?" al no.r~Bard.eto .c~attell moat menzo.en joar
10 de g•• ~b.od~D'. van .d.t lond t~ruggaon..
Iu ~86. wao de pro•• dent Geffrard •• rphcht Cm af·
.tand .t~ doen van b.t bo .. iad, hetwelk hem do.o r de
oppo •• 1l0 met .e~onbed .. ingbaruvolbarding botwist
wer~., Toe~ .w:ertt or.. eeDe "'~Dl5ti~ueercmtl~ ,e~gBderiDg
.. rko.eo d.e .'!le .eer .de,?ocratiecl,e con.litotie tot
st.aDd bracbt. D,e aODol,tut.e kende .Iechts eene zeer
beperkle mac lot to~ 88n het nit.oereud be .. ind. dat
IIQ/ de. D'6at• .bet volgeDde

f

Olj£e
...·.l'. ".

'

_ .•

eD Co.

..

in flesschen.
Steeds verkrijgbaar bij

[1452J

F. H. BOUMA.

Toko Spekstraat.
Verkrijgbaar

.

Puike! Puike!
MANTLLA SIGAREN,
en

g'oedlloop bij

F . H. APON.

(14rl4)

.Pas Ontvan,qg,l :
Echte versche Makassaarsche

Roode VISOHJES.
CONSTANT.

\lij

(1453)

Handleiding en regeleD voor den
KAARTSPE;LER.
Ol'.I BBI<::J

'VHIS'1' .
BOSTON .
QUA.DRILLE.

.

TBIKTRA.K~PEL

" . f 2.-. franoo por PORt f 2:26.,(lOn7)

H .. C.. '1'.. VAN OORP

fI,

Co.

Ronde Ovale

Schilderij Lijst.jes.
(7&6) .

·.G . O. T. VA.N DO.RP, aD 00.

(pfdr~~·f~~. LI·r·~~&g~fp,~p:e;~.8;:::r:~!t:1

Ontvingen

EligelscheM Al~· en. REI sKOFFERS,

,

Wadalom OntvaJitJ:en:

'BE NEVliI NS:

Berate en Tweede Mort 1 J z1: R LA K.
(1104)

DlIlDIstokken.

Binnen en Buiten

Zweedsch- en . Koolteer.

.I!~LTIfBDOBH.
verkrijgbaar .bi}

.
J. J. van RUIJVEN.·
BOD,

0 N G.

(198)

~

I

Samar.,g.

I

~=~:::;;;;,;;i;iiiiii;iiiii~~i;iiiii~~~~~

G ENE V E

van

H~GE

te Er/lirt.

Welluidende SpeeB.dozen.
opeleDde 4, 6 ell 8 cbineeecba airs met Harmoniph60a,
Tambour, Timbres en Cs.togoeUe. lijn paa oDlpakt
(1420)
bij
SOESMAN & Co.

SOESMAN & Co.

G

LOGE

~"La Constnllte et FideIe"~

Prachtige KRISTALLEN KrooDlarupoo, met 23.- A 5 ArmeD, dito kri.tulleo T.f.l· en Muurlam.
pen voor Petro:eum-Hang eo TafeJlampen van Btob.
wasser.
(U30)
B. KARTHAUS en Co.

Bestuurs- Vergadering,

Comp:. in do 3 Gr:.
O?

,,\7rijdag' negen October.
ABn,""g h.if negen 's ",ond..

(1447)

GROENTEN
op '/, & '/, blikken
AL S:
Macedoine vnn' Groenten.
SI •• p"sp"ge •.
Puut Ol~j1erg,es.

Dop Br .. lj ••.
Wurt.ltje •.
P<ultj ••.
ScuoraeneereD..

Aprelpent.
P~eren in Wiju.
Gestonf". Appeltje •.
Tuin BooDijes.
Sp~rde Boontjcs.
O.pucijDder •.
}Ioerbezian.
Kruisbt!ssen.
Brus•• l.ch •. Bpruitje •.
Boerenkool.
Julienne voar Soap.
P"ike kwaliteit, bij groote be.tellingen a.nmerkelijk
(519)
F. H. BOUMA.
Rubal.

iI

va.n voracbillende dimensien.

goed. loopende Hang H L 0 H KEN' .
F. H. BOUMA.

(460)

Ontvangen:

/5

en / 6.~
G. C. T. VAN DORP en Co.

van

sluiten steeds verzekeringen, tot gewon9 conditH~o
en p.emieo. Kantoor boven. h.t lokaal van de HeareD
G. C. T. VAN DORP & Co.
G. STELLING Direkteur
(1263)
en ageDt.

.... De

/ 7.-

MuseuDl voor Natnur, Kun.t eo Weteoacbap.
10 dID.
f 15.(Builen Samara"g met vernooging der Portgelden.)
(997)
G. C. T. VAN DOBP eo 00.

Prachtige Perrij violet Inkt
ook
Inkt-kartoD,
Om

(293)

0

Comfuissie- en Expeditie
KANTOOR
van

TEYSSONI~EAU,

Holloway's Medioijnen

fljn~ FrSDsche Azijn, S:awoHe, S,ordijotjes,'nlle 'eoorton

'Vrnehten op Wuter en op Braodij~ Cupporljeo Olijoen
in Zout, Olivee Fareee., en SordiD •• Sau8 Arrete •.
VOORT8:

Muscaat Lunel
en

Extra ftjne Bordeaux·.·· Wijnen.
(L846)

SOEBMAN & 00'

oorzaken dezer verzwakkende, ziekte' zoo urlcbilleod, CD de WijZCl
haror aanvBlIen
verandelijk ~ijlldC!.' geven cen voldocl!-de ndcn

zoo

~:~D~~\~cl:Df:ij:or~:~I,-~:~:~ 81:r:;t~eri~ ~~~:~e~r~';:h~;~ ~:~a:;
!lIMag even gllnetig ZijD, hetzij -de maag•. de_levl'!t, of kleioere iOg8wanden de zetel:faD. de, ziekte ie. want ujoe _pUleD. met ,oordeel' ingooomeo, ,ell zijD zal£ goed op de zij~eb - der' oDderbllik iogewreven., heteuge~eD de zwelliD.S der bl,oe:dvateo en regele~ iedore ver-keerde ""crIcHlg~ wa~fuit
ook oDtstaat.
lD;id<le~en werteD.
regtstreeks, to_"hClrelollell vaD ~et juieto eveowigt &DS8uhou gs.oeJigheid en prikk~lbaarboid, ziekoli.Jke 011.' gezondo afseheiding netaurlijkfl en bniteoeporige lo'iD~.
Doosjes Pillen '&0. f 1·,./8~ Dof IS. Potjell Zalf h~ fl. 1,8
• n f6.

dio

Beide

Cherihon W.CALISTANS.!tCo. T.~I A. J. 'lUI der 'VOORT.
P.kalp.g.u W. 11, HANA Sol. ARNOLD .n Co. •n COENAES.

~~Tn .~ g;. ~~E~R~~;IK~tF.F,\;EJ:.D~~~nara"4 ~OEJ.

VAN DOIlP en C•• H. L.DE :'YONea

(67a)

Het stoomschtp

Koningin der Nederlanden.
Ge.agvoerJer O.RR1i,
verlrekt den 120n dezer des morgeos 8 uur' naar
Batavia, Alljer, l'jilatjop, P.tjitaD vi! Peealongan,
Tagal en Oileribon..
De AgenteD
(1450)
Me. NEILL eD Co.

Stoornvaart- Dienst.
Java- RotterdulD.

Passage per het Engelsch Stoomschip

..A..PON~

COUNTY of SUTHERLAND.
Ga •• gvoerder COWAN,
reeda t" Batada .ange'omeD, am vermoadelijk media
Nove m b e r Vlln Bat 0. V i B nsar Rot t e r rl a m
direct te vertrekken:
P.sssgia.. en f.militin worden apecioal op daze
prachtigo gelegenheid utteDt gernaakt~

De

TARIEF:
Voor het inklsren

VRn Goederen .. .......................... l%.
uit~laren II
II
Producten, enz. billijk.
iD· en uitklaren van .chep.n ............ f 10.idem
idem
It
ravaartuigeo ... ~ 8._
• sf,oereD van de spoor tot in h.t
P.kbuis per oak Koffij van ""' 1'/,
Pi col bruto, met wegen eD .torten ,,0.12 ' /,.
idem
ida"l vaD 1 krnodj. Slliker
van ;;:b 5 Pic. bruto, met wagen ell
opal.an............................................... " 0.50.
•
• idem
idem van 1 baal Tabak. , 0.12t.
en voo,' andere Goederen 000 billijk mogelijk.
(1414)

•...•••.

SO.BSMAN nO••

Agei:.toD

Mc. NEILL eo 00., >'amnrsJ;lg.
EATON en Co., Soerabaija.
MACLAINE WATSON cn 00., B.ta.ia.
F.RA~ER

(1-151)

1/

,

ABELS Sr.

Hu.isvend utien.
(954.)

HoiLow.u'S'PlLLBN'EN, ZALP. _~ GnallrHjke-,Diarrhce.':'- Do

Per hetFransche schip· Les bans fils
Ontvingen wij direct

IND. STOOBWRT IIUTSCHAPPIJ.

keude een Toko en Commisdiebuis openen in de
8 p e k s tr a B t tall'o ClorgeDs tot,'1S avonds 10 uur.
(1413)
F. H. APON.

.e·oommandeert .iob ,oor heL bonden .aD

bij terng bezor-

Depot·hoode..
SOESMAN &. Co.

(1070j

~ED.

~ Bip~DO ~ofts 7~r!~ ve~wra:h~ ~e~ !act:l1uZ~

P-F~H, .DO·UM.!.,

Oogst 1874.

/"

V ormoodelijke vertrekdag van hier iD de." ee",te
helft van NOVEMBIl:R. Information te bekomen blj
De Agenten
n446)
DORREPAAL& 00.
of bij den Geoagvoerder in 't H e ere n-I ~ gem e n t.

alleo pUlk puik en 25% goedkooper dan elders, ver·
krijgbuor oeD gro8 en en dt"to.i1, en 2;01 de oDdergetee-

Metalen.

Pa,.Ontvangen;
1

H. N. P R INS,

uitmuntend ingericht voorPassagiers.

---------------

[..1 Graveert op Steen en op 0

lavasche Ra:ffi.nade
en verkrijgb.orin, trommels a / 4
ging der trommels / '/2 refractio.

B. R. H.
Kapiteia

r get a eke n d e,

eo aodere Gottdereo, het bouden van vecdutien, be~
uil,oeren vnn commissien eo het in- en uitklaren VaD
Guoderen enz., belovende 'eeu blllijk "ommit3Bie·looD.
minder dan elders en spoodigs bedieniDg.
F. H. APON.
BamaraDg; 1 October 1874.
(1412)

.olf violet-inkt te makeD.
G. O. T. VAN DORP eo 00.

F. H. BOUMA.

naar Nederland,

Aangeboden per bet Ned. Olipper'l'regatBoblp

Spelu.tr......t, OiIslnsro.ng.

art a.

Praktisch Volksboek.

St. NICOLAAS Gebak.

ODd

D e oDderg.teekeode ruim 8. ja.en
bij den Heer G. A .. WERMUTH
werkzo.o.m geweest en belaet met
Toko.. en Boomzaken, is op eigen 'feUoe" ont81agen t
mftBkt bij deze nan Heeren Kooplieden en BaD heL~eeerde
pubJiek van SamaraDg en elde.s bekend dat bij een
Kantoor beaft opg.rigt in de S p e k • t r " 8 t in de
buurt vnD d. HeereD V AN DEN BROEK en VEEO·
KENS, recomw8udeert zich bel.efJalijlt voor bat
ootvangon, ,,'xpt:"dieeren en verkoopeu vao Producten

door J. GRONEMAN.
0

Wor~tPassage

wBarschuwt aen ieder lisen crediet te verleenen aan
.ijne echtgeDoote L. DE BOK, geb. DUBOIS.
(14,55)
A. B. DE. BOK.

F. H •

ean Indisoh Genee.heer,

Icleil~.k:rnaker.

Sugar Vsnille Waf.r •.
Ohocolat-Lonit
en van Korff.
(518)

De Samarangscbe Zee, eo Ilrand-Assuranlw Haatschappij.
De Neder!. lodiselle Zee- eo' Brand-Ass. Haatscbappij•
De2e Nederl. lodische Zee- en Brand-Ass Maatschappij.
De Nederlandsclle Lloyd.
De Z~e· en Braod-,hs. Maatschappii Ooslerling,
De Brand Ass. Maatsehappij. de Ooslhoek.

Bladen oit bel Oagboek

Solidc

BRANDKASTEN,

Co.

KINDER- BEKERS_

GeDeesbeer te D joe j a

Ovale en ROD de T Al!~ELS .met prachtige
marroeren Bladen,

&;

Christoffel zilveren
(299) .

Info.mAtien bij de' AgeDteD.
DORREP AA L &' 00•. BaIDllftDg.
J. F. VAN LEEUWEN & 0.,. Biltl"i.;
(1445)
do.·
do.
. Soerabtiija:

DORP en 00.

~

Voet- en wagen mafjes.
Kamer'pottt'lD groot ,en midden Moort.
Wa~ch Ijtellen in wit Porcelein en ,Rardewerk.
Tbee.ssrviesen porcdein ~fFt!Q met Roode, liwarte, ferguIde voreD en gedeco~e~rd.
ProBent-Koppen en pre.ent-Glazen.
Crietallen Glazen in !:ItcileD.
do.
K,mpolt.s,K.o.·dekaela CaraffeD enz. eDZ.
do.
K;)iU}leet desoert Servi~s.
do.
"'\Vaai'looze middenljtukken, Anana8 vBzen,
I-alf cristBllen Caraft'tl'O, Ksas-schJtels, TanrtschoteJs,
Sl:::.k~:~: Eoter'vlootjef~ Wijn-gll\zen, Trechters,

B. KARTHAUS

VAN

~f

Moil.koff... met IiDnen foudraal, owaarleer, .eer Bolide.
do.
zooder fondrll.!'
Kamfer·bouteD Koffer•.
Csrp0tten 1n Boor eD.

(706)

G. C. T.

(1885)

t~

B A Z A R.

Op Don d e r d a g acht October,

G. C. T. VAN DORP en 00.

Kapitein W. VAN lIlLTEN.
Een geemmioeerd Geneeaheer b.,indt zlob aan
~g~EMi;n~ed.hjke verhrekdag eerate helf~ vaD

-W-aarschu"Wing.

BAZA~I.

Bloen"l-Zaden.
~

prija goedkoop.
B. KARTIIAUS & Co.

de:

(1254)

.

Prachtige Porseleinen
BLOEMl'OTTEN.
(1843)

GROENT.EN-ZADEN,
Al SIne

B. KARTHAUS en.Oo .•

BAZAR

Be.tellingen op aIle .oorten van DJA'I'l'IE.HOU~.
WERKEN worden nangenomen door den Adn11Dl'
Itrste".
G. ]\1. GRIBLING.
Adrea per .poor . 11aile Gda,,!!a1l.
(970)

FRIEDRICH J.DOLPH

(797)

af~.50-

Vergulde STAN'D44RDS voor
zweedsche Lucifers Doosjes.

~~~r:~ He~::,,- en D.. me~o~OROLOGIE..."i.

( G E DAN 0 A N. )

S 0 E SMA N & Co.

Almanak voor 1874.

(758)

Pas Ontvangen:

Rout- Aunkap

hebben wederom per Mail ontvangen:

UILEN-SPIEGEL.

BAZAR.

Gego8.aodeerd.

-

in soorteo.
G. O. T.· VA1!r DORP & 00.

(1884)

Uit eene der eerste Fabrieken uit

..

.

Portem.ounaie's,

SOESMAN & 00.

(1868)

.Palm""OllteD,

G. O. T. VA1!r DOEP eD 00.

:(1888)

Tebekomen bij

Me. NEILL & 0';.

Banket Bakker .

Vierk~pte" •. uitslaande

Vuil-Linnen Zakkeri.

BO.ElSMAN &00.

(1857)

Kl~l:le. &A.,SBOl1IKJE;.

Met gedi<ttlttel:foo1d8l1•.1I1I. gnld8llB.·'ijoell, .Beorgemakkelljk voor hulsel\j'k 'gllbrllik.
.
(10116)
G~ .0'. T. V;.N DOEl? on O~. _

...... EXPEDITIE EN···KOMHISSIE KANTOOR.
F.xpedltle

vaD alle· go~deren nao•. de bin.Denlan.
deD van Java, Daa. alia . ploat.en· d"arbniton loowel
al. m.o.Europa· volgen. b.keDd Isag. tariet.
. Vervoer van produoten van af het· etation
naa. de pakbuizen op de Bobsal per pieol Bniker I 0.12
, ,aDd ere p.oductenJ 0.18.
Bij weJiiDg aan de Spoor, aanaprakelijkbeid. voo.
onderwiehtBn.
Heb 'litvoeren, van Kommi ••ien en het in. eD nibkla.on 'Angoede.en tegen .leohta 2'1.%.
Eeko ID m8Ddeert .iob· beleefdolijk .00. het houden
van VeDdutien.
Samlll'llD8 rlearenatraab. (1Il84.> ·P. ZWAGBR,

Kamers Disponibel
doortrekk~nde

roar

persol~eD

en

'fBmilie~

,zoomede

foor vaste loges.

Mevrouw ABRAHAM,
Ta",.n!!:

(11)67)

rre HuureenHuis:
in de
"W'"EDU "VE-ST RAA T~
laatet bewoond door den kapitein BARON" VAN
VOORST TOT VOORST eo te bevrageD bij .den
Heer
Ph. "AN .DER, PLAS.
(1440)

~\S\¥h., EenHUTS:
in.de B I i. n deS p e k 8 t r aat.
(712)
ROEZOO.
-------~~,.--- - ~-

Getro,uwd,

W. L. VAN DER BURG
H. M. STOLL,
SomaraDg, 6 October 1874.

(1441)

oorspoedi g bevallen' vao eeu Zoon:

V

O. D. OTTENH()FF.
VAN 'BLOEMEN

WAANDJ!RS.

. Magelang, 6 October 1874.

(1444)

eden ~oor.poedig bevallen v,8De.nlaOoo:
H. DE GRA.A.F,
geb. . BLANKWAAlIDT.
Eenig•. en algeme...8 "enni,gQv••
Djooja, 6 October 1874.
(1448)

H

vel'lltitwoordelijk:Red'aotenr
- SaolptrldrllkkU\l - II: 0.

~r. R.

VOBBTM..\N.

'r. V.6.N DOlll' 1:0.•.

emam..

