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het beste mW<.Ier beschonwen om door het a,anjageU't
vnn vrees rnisdrijvell, d. z. rechlsstoringen te voor--'
g
kOl.nen. {Jit dat SCh.rikhe inS6.1 "tin t..D.. t. no.g . to.e d~ . :__ ~
meeste strafwetten vOQrtgevloeid, zonder da~- .
evenwel door eenig rechtsbeginsel gelei~ordeD

onbetaalde

&;

Hierom worden zij terecht eR weI het rinnigst
door de verg~.lding8- en verb~tering8theo~ten bestrode". De eene mensch mag toch niet al" middel
gebrllikt worden OIll anueren afiesebrikken, zoo redeneerden dezen. Wolnn zeiden toen anderen: de straf
wet dient llieL om door forBche bedreiging of door
afschrikwekkende voorbeelden op de zinnen te ",erken,· neen zij moet veel eel' door lVaa,'schawing baar
invloed op de zedeJijke llatU\1I' van den mensch llitoefenen. Deze waarschnwingstheorie wi! evenuls de
at;cbdkkingstheol'ien misdrijven voorkomen; goecll

Co.

---~---

Wording en· ontwikkeling
van Jlet "trafrecht.

v.
Ik keel' thans tot de !'Blatieve theorierr Lorug om
de meest gewilde en meeill beteekenendo

d'\!ifVUJ)

te bespreken. De meest populaire beechouwing van
de grondbeginselen Yan het stmtJ:ec~t beeft de nood\. .·eer ~ of zoogemUlmdo leeken-theorie
Yolgens haai' _is de otn.at gerocpen oUl
te bandbavert '--- wolk beginsel 001;: bet
andere l'ehltieve Lbeorien is, en is
elke uanranrliog del' l'echtsol'de dool'
te keel' te
en aftow<>Ojl grand van
van zoodanig'e
mal)' dus de ataut
middelf3ll noodig
sfv eel' aun:enden. Juist! Nai'l' word(, daarduol'
gel'ecbtvaal'digd bBt vervolgcll en straITen van
misdrijven, nadnt de iH-lD~'nnuing .Is afgeloopen? Im~
mers neen. Als ik toeh b. v. word tlangerand, heb
ik op dut oog,mbHk het recht die
te
kl;!er te gaan en met do noodige middelen
ren, daar bet lloodweer is. Doell hieman kan ik
,het recht niet ontleenen om lutel' den uanrander
daarvoor kwaad Ie .doen, WRnneer tie nood voo1'bij is.
De noodweer~tbof)rie is waru, - maar mindel' toepasselijk 01' het straf'recht dan weI op !jet polieierecht van den staat.

maar geen van a1l9il wijst de rechtsbegbselen nan, "'

vtn 1e.)1'

ten

aanzien

van (13 soort en

maat del'

· . i n zelfs het onde

TITaakrecht
Die willekenr kiln nieL gel'eehl.vaal'digd worden,
VOl'ffi a-ls
stl'ofrecht zal gelden. Ret, is del' slrnfrecbl:sphilosophie
tach niet te do en am de toopasselijkheid en de
rechtBkraoht ,an de bestaande strafwet aan te toonen
- een onaestie van strafrecht-, maar veeleer om de
rechtsbe~inselen op te sp·}rell en nan het lioht t~
brongen, I'/aarop bet strafi'eoht in 't algemeen is
gegroncl, en die de wetgp.ver zal behooren in acht
te llBIDen om te bepalen wat misdrijf is, welke straf
"al bedl'eigd worden, en in welken omvang of voar
hoe Iangen dnnr de straf zal zijn.
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bet bepualde doel aan, waRrop de stl'afwerlzaamheid van deo s(azlt moel "ijn gerieht, doeh geenszins den l'echtsgrond, wfl.urdoor zij wordt gerccbtvaardigd, eveumin als het reciltsbeginl eJ, lVaardoor
zij binnen zekere grenzen wordt bepaald.
(Woral.ervolga,)
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Drie verguld zUveren medailles.
2 Resident Pbitzinger en
ingezeteneD v. l{adioen.
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Negen zilveren medailles.
Begemano, Ptedikant. -

Van Liar, Notaria.

-

4 Voor paarJen yan jtl.va8n8ch raa.·
5 Voor in N. I. geba.likte

kam..

tiu Groot, Secretaris.
6 Voor inle.ndeche mad!cijuen.
de Hegent van Madioen.- 7 Voar Tez:elstoffen van
.
N.ludie.
Fleur, A.do'.·IW.idenl. ~ 8 Voor door inlaoders Vervaardigde goudwerken.Schullz, Koctroleur 1.- 9 Voor bevloering v.n
kl. Staliolieke OpDam..
woonhui.en, (uitgelonderd mal'mer en mOlaik.
Baron Slo.81
OIu--10 Voor BIo.emen en .ierIuitenborcu, Suikerfaplauteu.
briskant.
Blume, Ko.ntr. 2. kl. ~ll VOo.. in Ned. Indie gama.kte boter.
VoMe, koffijplantar. 12 Voor DjagoongpeUero.

I

5 lIr..t.chappij ,on

Nij.
verheid en isndb1)uw te- Tien "iiveren medaillea.

Batavia.

6 W. Jo'.
Djocja.

.

n.

Semste"

.er-

- } 300 premie op de
deeling en verbelering
der

Tweede Indisch LandbouwCongres.
(Slot.)

Tien bronzen
J:;)aart ue lu. J:;'!llIJe) AtilJ.

1 Regering v~n~Door den Directour vlln O. E. en N.
i~ed. IndHL
eeue 80m van J 400 voor 1 gau-

DaL is eigelijk het doel van het ;;traffeeht, wa~r
nasI' vooral de afscbrikkillgs t11·oariiin streven, die
de strafvoltrekking of wel de strafbedre1ging als

den, 2 verguld zilveren, :3 tilver(~nJ
8 b.ronsen med~illeB voor Europeschel InlllTldscbe en ChineBchd

FEUILLETON.

Hij ueemt zioh roor om den nar, dien hij voor een
zaer ~litJ1men vogel!houu~, en bem geens~ina ongenegell
twheen, door goud te winnen \'oor zijue teedere uak,
alameda ow hem in de eorate pinata de noodige in-

Twee minnende harten. (')

licMingen te vra.gen omt.rent Roosje, h$Qr Papa en
Ridder Egbert~ dien hij reeds, nn.tnnrHjk zonder te
weten waarom, niet b~zonder vertrollwt;.

(Vm:olg.)
HOOFDSTUK III.
(Men stelle .ioh Roo.oj. fQQr, in zit ten de bQudi1!g
I~"'·..J"'P .b\'t bed, met den Wij.viDger tegoD bet topje van
'\.~
haar neu8, ale in diep gepeina verzonken.)
'\
]too!lje, met den onbekenden ridder .die zich Jonk~- ~.' hee_J:' Hugo Von Trlif1eDbnr~ lloemde, meer ,ingeuQmen,
' ..dan haar wellicht paste .Ie toegeze/:de bruid van Ridaer Egbert,k.n maor niet in slaap ger.ken. Hare ge'
daehten venijlen ooophoudelijk bij Jo.nkbeer Hugo,
d~n,' dapperen' krijger ,tegeri. die zwarten in den vreema
de .. T.reffend. evargelijkiDgen. m.akt zij tueecben HugQ' ••
Jt:tugd-en ecboonheid eo den louden, leelijken ll Egbert
D1 .
.1' oijn geld, eo de .lotsolD barer .ticht.·
. Jijke beoobouwiogeii" if': • Neen, kan ik Mm ni~t krij~·
gen tot gema~I'. Egbert .Ithaoe wn .ik b'p.ald Diet. 1
bebben!, ~ruf -nog lie,er_ sterven 01$ oude vrijster, of- ': '
sohoon ook dit niet iLJI~B iaf1'

'!

1

I

Z66 gezegd; - z66 geda.an. Onder fideel discours, door
het gebrllik van een h8rtig gll1o.sj~n bier DOg iutiemer
geruaakt) l~gt hij llellOedeatun zfjDe plannen blo~t en
.ertrouwl ze toe aan bel broederlijk barte vQn den
De Dar vertelt zijn hup8chen nieuwen vriend dab
RQoaje door Egbert iB teo buwelijk gevraagd - de
Gro.af had iD Eijn worn- p;ieb dit laten_ ontvallen-,
moar dat zij bem niel bebbeo won. Oak deel<.le hij me.
d. d.t de Oud .. Heel' .eer ge.teld Bcbeen op dil buwelijk zijner dochter m6~ Egbert, en Hooaje zeIfs had
gedwr:mge[l, om baur hand aBn ,gen06wden Heer te
8chenken, en boe r.ij nu van burtl5eer began te kwij.
L.eo, blijkell8 baar bleek gelaat en treurige oogjens ala
6oderssillS.
J

Ridder Hugo. wordt al 'as~ woedend op Egbort . en
ridJer, naar riddermaniel', ~
op den ·Ouden H~er .bij hat _,erne~eu fAD dit-,boogEt
Roosje, teo zien en
treufige niell;,w" en z~eur~ met aen ijseJijken sed 'do
baartebeminben wQ.8c~ie" b~tzeliJe -.Bmoorlijk
verdrukte on""huldletulJ"n redden uit de klauwoo
verlierdop'.Gr~ven . beeld""hooDe dDcbte;. ~. Hij van die boide moooters, .90 hoar als .e;nboutje voor
- peilllt enau.t;
~.a.r- hartje.te .•wl.~ .'.r~vere~. mch wIven.1e lul.len .nemeb! Hiji. vo!kom.n bereid,
Ret reStiltaat ftn BlJll lang l'",n""n en ""wen ,. d,t, 1 tar b.....iki ..gvan.ijn doel, hemel o.n _de te be we·
moat ~ jk 111\1 flI. bebben, bet koete wat bet wiW: i~enllD.~lI;' bet erglltete trot..."ren.l

de l'r~md8

·en,_tro~wens"hoe k~Dbe~"ander8!

hoe

.

I

~l6oblig

lietooft de nar dOBRidder ' een

~&IIdje te

~

D~i"

-Re.. -

premie op de
uittinliing
van
een
stoom - Buikt"rt!tamplllO-

len.
_'..,
8 D~ S~cieteit ,da V t:1r
eelliging.n
~I 25.- voor heti beate ''Voortbrellgaei van ijzer~

te Djflejn.

Smedl;'fij.
_.;0- 25.-r
kO]l<'r-en blik.lag.rij.
~ 25.-,
~
Steenhouwerij.
[J

25.-11

/I

la.leu.

11 Do PreBident.
Oongres.

bet

.-f
Q

Het eer15te, da.t H.hlder Hugo thtt.lla meende te mue~
ten doen, WH,8 dit: Roo8je polsen boe zij OTef helli
dacht, eu zoo dit naal." wf'nach mocht uiLva.lleu haa.r
vcrvolgeou zijee plannen 01ltvCllW'eD.
Op den $'(ond ,·an dienzelfdsn dag ontlIlDet de "ei"~
Hefde Bidder, :&Oasje teer toevailig, terwijl zijt in .soma
~['_re gedaohten verdiept, aIleen iangsaam in he~ bosch
.ehter bet ka.le.1 rood,...ndelde. Na d. noodig. verkenningen gem •• kl eo hemelhoog bare scboonheid go·
roemd teo hebben, dt'clareert hij zicb Ban haar op echt
ridderlijke- WijiH~, en wacbt g(1ir:uield baRr antwoord !l.f.
Weldr. - Roo.je b.hoorde niet to.I d. later•• eUwen
der Dllffighei(l - (iapelt zij met bare rozeroode lipjes
h"m bet Z(lbte Ja- toe, maar Toegt or onmiddellijk ds
lea der voorzichtigheid bij,: om boider wille zoo nJ.Odig~
11 H oud ja atil en maar dOwJ opdat Papa nio~8 be~
merks -en tnenwiu die boot" Egbert; WtHlt _:ndera Bijn
wa 1>ep••1d ,.rloren!" ~
J

Gelukkige ur6U elt:ltell n.. de, t~ee geliefen, terwijl
eeo nog edeler ,e~bond, dan da~ tll88CbeD Hugo en
deb n:ar, gesloten werd.- r mme~, wos het eeD~ .h~t
..erbond de. wrakef Dit was e~n , ..bond de. h.fd.
tllliSlihentwee rurig· minnend .. b.rtoo!

(Hier moot ..... e. dicbterHjko uitweidiog o'.r d. lief
de ',olgao; Voot't•. verb.e.lde meo .•iob Ridder Hu,
go. met; Rooeja 'in .....0 prieellj~ .itteDde te 'rijao.

50.~ voor het be.te
.pan b"ffeIB.

.50.- II
lrekstieren.

12 P.O. van Motman, Bui~f

tenzQrg.

25.- foor de volledigate
verz;ameling van
werktuigen en bereed.

~:~.~:~"n 6:~t"~~werki~g
13 Ii. T. v.n MolmHn, Bui·
temlOrg.

-0

~;~;l~:f;ll~e

• 25.-_
. fij-wau eli
len.

aardvluchten.

zuUon helpen, en het .kkoord wordt bij hand.lag ge_
troffen; !fet edelst~ verhond tuaschen twee edele harten gealoten, um de liefde ta wroken en to Joen
goprslen.
EOOFDSTUK IV.

If

fcbrijnwerkerij.
9 De- loge "M"t:,.,ratll" t.e
- / 25.- voar het frJlaistB
Dj{)cj".
.tuk geb,tikt doek.
, 25.- II II fljns~e dv",k
op Java gewel'en ..
II 25.11
~ schoonst6
rijpaard van tHlit:enlandBcb r.B.
I<
25.II
inlauaBch raB
- / 109 premie YQor de ht;B·te handleiding over de
eerate begrippen van
Jandb.uw,
ge.tlchreven
in een cler inlaudscne

vaB08ch rae.
Su.rmondt,kQffijplant.r.~16 VODr

op

JSl'o. • •

medaillas.
!D ¥oor HlhmcHHH]

Reaid.Dt.
dnurwerk.
d. Vogel, A.d •.
14 Vo.or rijotpenoro . .
Scholten, Konir. 2e kl.-15 Voor koeijen Tan Ja-

vrnchtboomen

1 O. A. Fol, Plered, DjQo,
jo.
~f 500.-

Ii

Andriesse, Suikerfabria·
_.,
kant.
~ 1 VQor in Ned. IndIe
geteelde padi.
'faD 'Vaeaberg6J genees.
heer.
- 2 Voo. io Ned .. ludie.
gefabrieeerde ouiker.
bot
. ' ..
l\Iuller, Oh.f
kod. Stat. !lureau.
~ 3 Voor in Ned. Ind ...
geleelde ko.ffij.

[beBte mQnBter.koffij , ~ •.
'wone bereiding.
.

Ebling en H .•Joh. Smid,
f'Qn Kendal.

"'0

,.1,,1" ,·o"h~~",.r1c:

~ .... Of1hrl,jm- .....u.u DruI,eotm.!·

~ kuip~rij.

leerlooijedj.
steenbakk0rij.
I' • pannenbakkerij
~ /I potte-nbllkkerij,·
r , mandenmakerij.
~ .• wogenwakerij.
n f boutsnijderij.
8
•
katoenverwerij.
II
~ timmel"manawerk.
menbe] makers~
1/
t:
werk.
II
1/
- II
II graveerkunat.
de welluiuendste gamelang.
If
fraaist bewerkte kris
het fijnst bewerkte voorwerp
VBn bamboe vervaanligd.

lit herbaal: ..I die voarkomil1gstheorien wijzen

gelijk" te voorkolUen.

f'J

-If

door de ovel'weging, ~ ust zij in wettigen

het slot tot een il8slu'.': te kOlllen, ontnoud ik iln
van de noou.,yeertheorien het jniste pnnt van uitgang, dat namelijk de staat geroep2n is Om de
rechtsorde te handha,en.
. Meer niet, orr.dat zij .overigens alleen toepasselijk
is vaal' geval van noodweer, en niet de lll!ddelen

.n..

Ii

45. ,
46. ,
47. "

5Z. ,
53 .•

Om uit de verscllillBnle strni'recbtstheorien aun

:W1!l1dra' is

44.

doel~het vOOl'kOmell van lllisdrijven- Ie bel'eiken,
kunnen aIle middelen worden aangewend, en zon
b. v. tegon "ne misdrijven, groat en klein, de doodstpaf kUllllen bedreigd worden. Zander door eenig
rechtsbeginsel gebonden of b~gren8d' te worden
stI'evcn dUB die voorkomingstheorien in willekeur

w"tgevel' bahoort

Iodie.
• Suikerriet.
"
.' in Ned. Indi;; gfwonnen petroleum.
~22 Voor inlandecb borduurwerk.
3 ReBide.'/l. t '.wat.tendO. rf.
100 premie VQQr bet
btl8te monster pa.di en
Heeren
Heijlllel'ing,
BtJr¥oats en A. H. Maibet beste padi-reBultaat
jer, Timmermau ThJjllpOl' baboe.
-20
-21

If

49. "
50. ,

,troffen' de

;A! Want op baar bornslen weI de plieht en het recht
{van den staat Olll door middel del' palicie en ge, wapende I~aeb[', d. i. met den sterken arm der gerechtigbeid de reehtwrde te halldha\'en, om dne
alle· v'erstoring u.aal'YHIl me~ geweld te
doch _ gecnszins kan men ll~t baul' begil-lsel !let
en den plicht rim den staat afleiden om hel gepleegde kwaad met kwaad Ie vergelden, of liever am op
een misdrijf straf te laten vol~en.

'l'1Tl~'l-.-;(l!n~'

" ' > .

om de
Om dnt

waaI'v:m de

800rt en maat del' s\carfen to

I

q'ln......,,-i,..,t

voor No. 36 tim 58
het OODcept-programJD8, aJsr
36. Vo.r de fraaie,. en tolledig.ta
coilecti. van gabatikte kalo. Qf
sarongfJ.
fl7. Voor het fra.iote Btuk geb.tlkt
dosk.
3S. VQor het· fra.i,te doek o.P J.va
geweven•
39. , het be.te voortbrengeel von goud.
.
en- zilveramederij.
40. ,
II faD
ijzerswederij.
11
1/ kuper~
_en bJjk~
41. •
slagerij.
42. , •
II zadelmakerij.
43. , •
Ii
II 8choenmakerij.

1este lIof~
,

kof-

::Iorteermo~

terwijl de volle maan het beko.orlijk tweet.l be.ohijnt.)
HOOFDSTUK V.
Jonkhetlr Hu~o wordt dooi' dim niet~ kWBl1da ~er
moedanden Graaf VOD Donnerwetler op dudedijke wij.
ze geinvitoerd om senige dagen op 'tijn kalfteel te
passeerell ten einde bet op handen zijnde steekspel
bij te wouen, dat hij weuscbte te hondeD tel" {'ere van
J

zijne dochter till van nog iel!land, . wiens naam hij la~
tar weI noernen ZOllo Gret.ig IlBdUlt Hugo de'Ze vrien ..
delijk-e invitatia Ban, en ma-akt in het Tervolg getrouw
gebruik van de zoetrl ge16genh~d{ln, om's avonda in
den mane9chijD J ale allen reeds te bedd., ~ijDJ-, eenige

UU~~~8 ~:~ ~:o~; ::k::~:n~'ODd

weer in den bloem.
toen .d6 geestelijke van bet liaatee~ , on~
nrmDedende-1- he; minnend paar 8til was achtern. g~ ~
"lopeo. Terwijl de gelieven in betoelfde· priiieltje .de Ii.id. h..,ft SOo. bare eig<>ne, .teed. Ii..e, pleijeB,
.....a'aau ,ij bep""ldelijk de Pl' •. geeft~, wastin. oij de
vorige Bvonden, onder zoat minge!u:~o8J hadd~D ver~
Ioefd, .icb h"ddoD n ..rgeset, versohool de' p§ter .ich
.cbter oen ixwm, loodat hij oiet kon wo.rdeo i><!.,e,.kt.
Door de v.,rrad.rlijke mQaDgobolpon, ug bij nn .hlln .
tettdero minnarij en hoorde. hij ~ebier _VlUI II tot:.: haD"
n. liD •• minD.taal; maar Datl1urlijk moest hij tendien
aind. bijoOlider Beh.rp to.lui8tereD; waat un f1ui.te.
reD tussehen Hugo en· Roo.j. WII8 ' 001< nn g<>eo 8""
brelr, daar' b..o reeds' ook indien.· <ijd· bij.millnendeo
_de orde. Van dell dag " ..,'
Zoodra d. g<>e8telij..... geooeg """r lijn Ii" gesien
en gehooNhiicI, .loop hij weer e.aa alii,. ala. hij 8";
rijken'-hot~

. ct.t091~OY~.~- t . lijke ·.ank01ldi~ing, ~ljD" er'81cn
.ene. . 8cbr.ftehJko
1&

'8ewo~do~."
en

ee

en
lof en

betooud in het
November 1874
_____
.• ,

die

m-I

in de wasn
keeren dat baiJe genoomde lev.riDgen bij .Ikander
Inilen w~:den &aub'tl.ed.
','

I

, ___
EB~IGEN tij<i "eled.n .... rd.n d.... d. Poli.ie ..n
rnel1igle karren .anglihoudoD en de eigeDftBrI d4arvau

I

beboot wegen8 ~)et vervoeren V:lu zwaardeh;
dan b'J pla.lsehJke keur '0 loego.laan.

al

,racb~D

~~:::d d~:w::;:.:P~:7::~t~:k~e~~:n ::t~::tm::~

lDen eD vraagt Wadrom

de icAl'rc:o dio ,'so do Welt
.!J.[]
tl'ezelfde oTertreding

klan~n eu zicb. ~hBn8 DO('

8o~u)dig waken, .,,,i6t worden .BllugohoudeD en bebo~t.
HIJ m •• kt d.... b~ de opmerktng dat d. weg van hler
am da W ••• tot X.lld.1 nagaboeg gob •• 1 door partie...
lier." wordt oode.houdon .0 oi.t door bet gouverue·
ment.
DO OR parsonen, die veel gebruik

Sluiti:ng de ....
Engoheba

16 Jbr. R. M. O. van
..~! 60.vOOt sene allesAlphen. Sam_rang.
.
zins afdoeode beant.
woording der Haag,
wa"raan het toeteeohrij.
ven is, dat kofliiboomen
op rood. kleigroDd, ter
hoogte vao ,;., 100() voe-

OJ

t.kken hebbeD; op
wolke wij ze moet de
grand bewerktofbeme.t
WOlden, Otn,eVell al8 men
zllik. in hoog. landen
kan W8Brnemen, i n III~t
beEib t e

geraken van

koflijboomen met .terke
buigzome t.kken ?
- / 50.- premia voor de
• fdoeude b •• utwoordiug
dar vraag: Bij tabuk
heeft zware bsrussLiog
v"u den grol.ld zoo gen~nUld wild blild ten
gevolge. I. bet proofondervi nilelijk beWeriOD,
dnt, wet zwere ha mosting, niet all ea n eon

groot mAtlr ook eee al·
leazine deugdelijk product kafl worden ver~
krtlgen r
D e beantW'ool'ding dezer beida
H agen moat op daug-

te

"

SUlDa"t ;ra'8

,\'1l"'~s tl'(\u"'-t,> Telolc I.l:etong,- ,

Benkoelen, :Padnug' e n Atjeh.
lJ~1I

141ln etl 2,ieu \,l'I. n elk e

n111 11t\tt .

M1:lutok e :ll, P,...lembftlllC·
!leu 1'i llll

V"1I11

el ke

Hn,n-die-r"l!l-~jn.

')3e u

U (, R

~.I'Bli:.asslU.-9'

":" f. lI

e1:. I3a;"yon.ll.

d lo. t- , ........ I\J .

'i.\-lolul , Ju~H

A~jeh ffil'lt elkc 1,' ran301I'1

cn

Engel~llhe mllii.

Het uur van !Iluiting

YOOI'

de post ow de OO$t j~ ilea .avollils
om tit: Zui (l

met alken IIpoortreiu d~ s I!)or~en:i len 6~ ell's \'ourtn. 11 ure.

Zij die DU eODm ••1 de cbri.telijko leer ondor de
inlander!:! willen v6rspreiden, [moneD naar On8 inzien
geen beieren weg ine188D, dan h6~ woord te laten ver·
kondiO'en
van breeder tot broader.
0

N.Iao.nstand (;ednl'encle d e
lnanud Noven~ber.

Luat.te Kw.rt ier 1 December.
~8!jHhmdl'iijh~ ludJ8r~ho

De zwu.rta - predilter, eeDUlAal doorkneed in de
leer IRI dat \"e91 beter kUDUtl n doen dau dt'l bla.I1ke.
En geeft bet gOtlfernemO -'?t hier en dM.l' een bl.o~
ken christen de bevoegdheid om ~e t ch ri8ton dom onder
oe zwa.rtt'U te verbreirl ~D, dau zal er welni.; r~den beetn.n am het deD .warteu pr.diker te beletteD. H e.
genar tegen te gann dat in}aDd"rs tot christeDen wor·
den vervormrl, is tueh in geeD geyal tegen te gaaD. Er
ziju tnl van buitlge7.Jou f ' 1l in Iadie, wanr illiandecbe kinderen ill de ge h~iweu vat) heL ~hriBL~udvUl worden ingewijd; die 8tiUe zeodi'.lg draa gt w~rkelijk \'ruchteDj en a1
wordL mi.!;!:eobien bier en dftar zul!;: oen belceerliog door
r.ijo \'Toegeren deslIsgsnoot blat den ,ringer a"n gewez6t',
bet fait bist Bat. Malu' die stillo zen din g oIltoeem t.,
ge lij~ de heel' ran der E ist freest, dell ioia'Oder \' 01.Lr-ekt niet ziju 1J81:1rUiedige oudtJJ'd.alligh6id 'loor deD mee rdere". Trouw(,D8 de bbcr lo,U deI' Elat, die mia ..

8po(!.rl,.eS"-~III\bchapvU·

LIJN SAMARANG-VOMTENLAl'IDEN-WILLE!I I.

delijk geoomeo proeveo
beruaten.
- J 100.- premie voor
diegene die de midde·
Jea aaugeon om

door

uo o!matiga bemesting,
den
b • .:erking van
grond, drainage, goad
behandelen der bibit,
en" enz. van bij kans
aUe soorten fan gron~
den, die 800rt va.n ta~
bak te verkrijgeo} die

8chien ohristen is, z;r.l evene9nd weten dati de chris·
telijke h!er gelijkbe itl van rang en stl\ud ook niet
onvoorwl\srdelijk preekt. De eerets (Ie baete zendeHn g
.ou hem op g,ood vao bijbelteksteL daorYan spoedig o-rerLlligeLl.
Welke wrang. vrnobteo de he.r .an d.r EI.t .icb
ook Vlln bet seminflriu m balooft", voor een gouverne·
mant, d., .enm •• t a.n blanken toeet•• t bier of da ..

·men te LoemadjsDg en
to Deli, op zaou gereakkelijke wijtf.;l, doot"

de n.tuur geholpen, pro·
d ucee rt.

17. P. Tullekeo, admini.tr.- -/50.- premia of

me-

teur der ta'bakB·oDderneming Kaliredja, Poerwoda-

dai1le van die waarde
tum bet grootete 8antal

di, Banjoema.,

it'gezollden

tab.kaoor·

teD, all en bereid Toor

het Ohristen dom te prediksn, is het hoogst mo~ij91ijk

de Europ •• cbe markt,
yon
met .anduidiog
denelf.r versobillende

dat •• lfde ua ~ .odere kleurliDgen Ie beletlen. Uet tot
stand komen Van bet eeminarium h Butav ia a lB .een
gerolg raJ onzen rurlOtmien publieken geBat" te be8Cbou~
wen is het 'foorstaan van eeu liberaliteit die do ODze
in I ndie niet lnag zijn.

bena min gen eu

opg,lV9

van ... elke etreek af·
kl)O)stig.
NB. De geldle.oiog , •• bet Oongre. i. nag oiet
ge.lot.n. De .om van f 25000 wa. bep ••ld foOr bet
minimum. - (Zie int.ekenlij.t).
D. 'l'entool!.tellinggebouwen .ijn voltooid. Aau de
CQngrBBzaal, het laatete gebc:tUw dat opger.Bt moat worden, wordt ge\!erkt door het opiltellon del' geraarnteD,
atijlen on kapgpanten. T~gen ultim o Dccp.mber kau dus
.. nes ond er dak IttAlln.
.
De arouitekt der 10 k.186I.1 e, eershanweEend fl,'Olbtenaar der burgerlijke openbar~ werkeo te Djoojakart'&J
kawan

was, wag, bezi~ld

met bet vaste voornemeo,

zoo spoedig mogelijk zijn geheini aa.n Egbert te
TB'tklappen, in de stellige T!rW'8cbtlng, hiervoor cene

OlD

rijkb beloonin g te zullen ontvan gon. In zekeren ~in is
~n gebeim a!tcoB onbetaalbaar, en oD betaalbaar veol
'w.ard is bet vaak, sen gebetru te leereD kennen, voor·
al. ..sr Heide, mjsschien mear nog, waar geld de
hoofdzl!Bk is in !l'en g-eheim. (Hot foorJi\atste nader
a-.oto",uen, en hierbij de hOOgBt gewichtige opmer·
king maken, dAb de pater in qUilestie ~ulkl tB reoht

bogreep, omdat hij .lim wa•.)
Den volgebden morgen kwam Ridder Egbort op het
kaste.I, om Roo.je geedeo morge n t;., ZaggeD. Zoodra
o~,. geoRtelijka den vel'liefden man .ll&~m kon MprekeD, vertelde hij hem ) n. de geld-conditie, ,i~ qua 1Wn

..,.boorlijk mel bem I. bebban afgebaDdeld, en weI , ge·
heel naar dee pateruin, 1101 wat bij den vorigen Bfond

in 't bawuate pri •• llj. bad aauocbouwd en verDomen.
Bij bet hOOl~en 'faO dit ontlett61lde nieuifR, ontsta"
Ridder Bgbert, natnurlijk •• er ridderlijk, io eon. woede Tao de .d.llte soort. Trouweoo, .ijll poi.t
r
or .. daD oak " .....Iijk aaoger.nd t Do ge •• telijko oeb.
Ie,gaf bem driogend don road, om zieh .66. all ••
bedaard, alomAile om .oor••rot nog alle••til .66r .ieb
Ie' !lOuden, te" .inde Ie bote. den on •••w.. bte" en
seeoooios te T8raohten lDed6miDlIaar •• n bee.lje te hn'
neD lioblen en te.eo. RoO.j80 h81tje buig.. m.r to ma.
kon. Bij slot ,tID ",kening, .inpb Egbert dit ook n6g
bet wij.te, en belooft bij oi~b .tipt . te .ulleD gedr••
, B~ naar d.o wijlen ...d ,an ' den wijl8D ~ter.

d'''',.....

.lb:DEN

HET toek eo ne o. en ui tl'eike n van me-dailIes Gan ina
!: : ..1 ... nl-.., .......... 1,1 .., .. ... ,. .... -. ,..,~ i~.., ........... ~1 ., ... :;::' .... ~ l ~~ h • •• ~:- •..::: ~ ::a.: ::~

naoht heeft zioh weder het erge rlijk sch.n-

rlnnl h .. rh., n l tl . ~'~ ~"",::- , .,.':" ... .... ~ :' ~..:~ ~: ::

r ;'-.. .! "5"" ~· 0 "':'''den Dleldd eD, cen curopeaan de bewoners vaa .Bl-Q&all!lKcbo" reede .enige maleo heef, outh.. ld. Mot eeu
geJ"den piatool bedreigde bij eon di er bewouers e n
tartte dezen om buiton ' 8 hais te kom en, ten einde
dan aan ~ijne be draiging llitvoering t~ kunnen geven .
Bedoelde beer sIIg iio h daardoor heden morgen, toen

hij Dailr .r;ijn kant oor giDg, ,erpligt om

~ich

tegen eOll

eventuclen &8nV&( ta wapeuen.
Wij vragen of de Polioie tegfm zulke baldadigheden
niets verm ng: en of er geen term en zijn om oeu 8uj o;: ~

als hiet bodoeld wordt ooscb_delijk t e mRkeu.
ecllrijft

OD15

nit

Dt~",.ak:

• De A"i.tent Re.ident der .fdeeling D"llI.k heeft,
met hoJt oog op dell albier ge beerscbt bebbeuden bongeriDood, ht;t vooratel ged.aan Dm die afdeelin g te ver-

deelen in . ea di.tricleu, be.taaude .e th.DS uit slecbt.
vier districtan. Dib zou eene v6rmeerdering van auro-

peocbe en inlaod.cbe ambt.uaro. bij het binnenl aodeeb
be.tour len g •• olgo hebben, .oodat .en beter. contr6'
Ie op do t.el t <an padi en tweede ge", •••eu k•• war·
deD uitg.o.fend.
DOOR den Directeur vau O. E en N. is, bij be.lnit
van den lIen duzer, tot onderwijzer alUl de Gouver
nement8 inland.che school ~ D'i:lUlk benoemd, op een
trokloe",enl .an f 50 'a lllaand. met d. d."rbij bea

hOofl!lrlde wettigo voordeelen, de kweekeling ban do
kweekBoL ool f oor lnlaudsche ond ~rwijz er8 to SoerfJ.lrar·
ta SOl<NGET.

bij de op Qvermorgen len Reei.
dentie-kantore albier te handeD aanbe.tedin jO voor de
leveriog .an yo.ding &An d. v.rpl ••gden iu bet Qud ....
manoenhuia te dez8r lJlaatle wordeD iodachtig gemaakt,

dat ~ie levering Diet meef &0081& voorbeeu in ,eeo
p.rc801 wordt aalibe.teed met die van bonoodigdh.d~ n
. voor be~ g,:niv~roeU1~,Ilta 881d.k~~~1' albi cr,

msar bij

af&ODderlijk per.eel.
.
Hoe ....1 dit ook gonoegil&alD blijkl nil d. betrekke-

en r~ed naar ',ijne wooing terug. Ooderweg bij iemaod

SO:EllARAlJ'J.. Te .B.'IfI".zk", (.lhduro) i•• oor d.
oprigtiD!: van een Atchin-mooument een bed~ . nrr-

f 140.20 in ge komen. De Boer. Co~,t. gq,uft in OTer.
waging dat monument pe pl •• ts';n: to Biiat, LltJp""9
Doea of Lo"flbattak.
.- De A •• i.tent·Reeident voor do ~p!abiliteit,
do ho.r Hofstedo, beeft eeo binoenlnndseb .eriof vaD
tW'ee maanden wegens ziekte aaagevl'&.agd,
brengen te Bllitenzorg en te SindAngla5ja.

door to

- De Soornbaij.ach. band.l bekl.agt . i.h dat ·go.
deren, die vrij fan regten worden inge,oerd, ook in
het gOllv.rnement •. depotpakhui. IDO.teu worden opg....
fli.gen, t' geen de ouko8teu verboog~.
SOER!..XA.U,TA. Eeo brllud iu de kampi}611g Bet"" ,ernielde eao dertigtal huizcn.
\
P ADANG.
Men klaagt bier zee~ oYer
.toriog itl de telogr.phisobe geme.oocbap

Ook over bet flchrikbarend toeuemea faD
eo aanrandin gen, terwijl da d ude ti5 bijQ. nooii

ootdekt.
- Onder leiding en t,utlzigt l'all den hut. dar infanterie DE Vos hebbeu z:ch 8dllige tnllit.iren ~ot &eo

toone.lgezelscbap vereenigd, ~ e t be' doel am eeDDUJal
's tnAAoda eeDe v(}o!'steUing Ran PadAogJa iDgeiteten80

te geven.
- Een gedeelde van, de troepeumagt, welko in b.t
TapaNo.Zi,ch. i. gelegerd, wordt te P.daog terugv...
waoht.
- De cholera Jle6illb iD TapaDoeli a.f.
- Op I.st vao den Offici.r 'an luetine beeft
{eU gefltreng onden.oek pla.~' 8 ge bud in de woningen

der briefenbestellera te Pad.ng, doeb or i. nieto
ontdeltt.
.
- In 'a land. koffijpakbui'.b was lot en m.t de~
17en der;er foor de vierdu loiling van dit jaar Ontvangen:

Bo,enland.ohe koffij late 800rt 22251
67
817
2116
Angkol"
2863
lU.odheling

pik.
•
,
•
•

Aier Eangie8
Painlln

87 kat.
92 11
44.,
31.

'f... meo 1ste . oo.rt 27606 pik. 54 •
Komi bij 2de,
621.
54.

G.be.l •• oorroad 28228 pik. 18 •

Ultbestedingen. enz.
Op dep. 28cIl Novenlbtr a, s , tloor den. Re!ide.o.t
openbA<e aanbe!te~iilg;

fan

Samanog

leveD.!'Im.iddl!leD.. ton diea ,te n.D. d. fer>pt~egde D. ill bet ondslDannenl!ui, te Saro arlDg, gedurtD.de 1875 cia••
de

a, TGOr

le.ecing

fIlD.

\TellS75 tot en met 1877.
i.

';OO f

de l..:verin g

'taIl;

le,en&middelen !Ian de Ell ro~ wb ~

ut',], u.u \ I;! WOf{l<:d Hl. O D ~ ell .'an

0113 'Iot!r d ~

r:""' I?nt:l''' '

n rlictltin.g

fall-do

Eutopeluhe gevang.nt! te SMuarallg, gedo.reDde 1875.
'De voorwa:t.tden HggeA h'!l iIl7,t.ge leG. .r.anklre Tau du, B.iddd

()p (len 7e.n Deeclllber lSH door den Rc!ldent 'Un Jlpara Opt-IIbue htru.nbe~ted.iD.g bij inschrijV!I1t; flr'll den a"~" ~e r no. zout
• van de hoofddepo t·palchuizen ttl Parad~s.~i (re,inentie ' Rembul,) 1I11r

digbeid had. Met bame .cbijneo de goude" medaill ••
eene allrulrek.kelijklwid t e bezitteu, di e d~n daftWlee

do
in t!e re:sideotie J'para, g~dllreDde. 1875.
den Nel ]875 to ~ ~n .met 1871.
De ,rooewaarden ligqen ter IDnge tCD. kaDtote van dt Q Rnideut

veret'rde tot hi'-h vooi'worp mallkt ec n~r k walijk Verborgon jaloo,.tie, ': ftarover zicb trouweDB weI uiemllilu
verwondereD zfll die ook ten on~eDt; cog "an decora.ties
en andere ondefoicbeiding6H fan stsat8wege hecht • .MeD
iulanders "ealal verleend worde u lI'\.-egeolS langdurige
dienBL:.:n anD deu laDde bewezen," hE:tgecn
voor iemand die til de detail:. der conduitesbten niet
ia inge wijd l niet meer z~ggen wi! dan dnt deze of g~DO
priaji iu zij ue QllluLdlijke loopbaan \"I\U vele jaren nooit
b\, dd groote neereo in ongenaue is gevslleu.
Maar zoo r.ij o er ntet weiuigeu-veroemen wij t cl l:re1l8 diu toch DOg steede Vall eeoe madaille verstokon blijTen. En zoo rueo ldeenen wogt dat duattoe se n minimu:n Tan 26 jftreu w.ord~ 'Y'ereischt noemt Olen er
van 80 jaar en Jaoger, die dUB reeds eerder in a.n..
1l1crkiog badden ID l)eteu komen. Zoo zou het dan ook
hier bijn .. na.k \V:Jtde11, d4t bt!t GOUfe:nem&Dt aBUgaande clon fJ,l\rd en duur Vllll de di ~n8ten dar bea-roonden e ~uc jnii!te oW8chi.'Uving gd.f, teu eiude belangbebbenr.en Itun nall beoordeele n op 'if ' wija.a men
lich bet bezi!; f ft n het ).erLD e ~Rfil ee re t l'egt kan waar-

en trouwe

J

dig

BJtL4.~Unl!lIl1B!lJJEl<

H:Er is de beer F. W . B· t JoorJhuurder in het Djoc-

J 2000 •• n b.,;kbiUotton o&U
J 100 verloroo heef,. Na de.- brief 'au bet po.tk.o-

ja.!CM, die don brief met

daarran oo!, ill r\o ~flll e:a che CourantNl geaff; nog al
e6nB AlHlleidins tot inzending van art.ikelen Iu n di~
bl",deu , \va.fLruit· blijken kao , dat daze of gt!ue, 1;Ot
dU8 ... erre mioder bevoorregt) weI ZOli. willcn r~cl&me
ren zoo bij daartoe den weg m"a,r wist of de vrijmoe·

bOlide hierbij iu het oog d.t bedoelde •• r.blijken •• 0
MEN

:!~~:~r~t:~e:::;J:~ m~::~le't:!;B8~~Bjt::~ 0:;';:':''':
••g hij d. tw.e l.. ta'" acha.uiten bet hui. nitgaan.
Onmiddelijk vloog hij .ijoe ;,umer binoen am eon
•• ba l of geweer t" haleD .0 de lui •• bteroa Ie letteD,
~ .. ~ do dui.terDi. beguoatil!.d •. de vlool det k.tjo••,
die lQ do a.&n greDleDd e koffiJtulner• • erdweuen."

toor te hebben afgeha.ld, ,t.k bij dien in lijo iauak

Hngen te maken bet fallRtil!lme onder dd Mob4mme·
d onen DOg vee I meer zal worden opgewekt <iBn nu
Daar r;ijl1 inzieu reed:] het gefal is. ,M aar \'ooto.l kaD
volgen8 hew tle cbri~telijke leer Diet zall.engaan met
• de eerbiedi/59 onderdBnigheid voor den tneerdere"
onder de ioJsodera.

t ~n 5 n.rt'; om de 'Wes t ae~ morgen! terL S Hur~ ell

Door het openbreken van dirt gddkist, ot:tatond
.gekraak, dat do QpmCrkZ8~fll heid van gemelden

eenj~

.ijner familie .fatappende, wa. de brief tordwenon.

Hij gelooft dot door Iolanders tot chri.ten.end ••

In tllB!ll!hen wortH ;lan ul!laoghe"tllJfwit.eu ~l li ~dtl' (l Il.. ook OJi ~ILllcr
dagen hUlllle brievcll nt\ll 1,(1,1,
t,e doen lrll;~o ..geu, .- De
door7.ondiDg v:m hier heefr,
ll}ullf'lper ceri' veri:rokkcode pos t.

~;!:;:~:o{.;4: ::: g~:~":~" ~iL:~g:~~en ......erd

dif'D wag rijdt eu uooit een d uim b:'eed8 zaI uitwijk'6~or, pn:uwrenutJ rijlui~en. niell vermeent dRt die

tiab, op het ge vRar at' van curisteJijk onverdraagtaa m
te \Vorden, in de Loco1}tf)tleJ sterk \' fuzetten tegen ~6t
Setitinarium ta Bata.via.

.

°:

1 b:! 6~Da~::f:~e~~ k::~oa~: t,~'::8:~en,W:;"
b.a.hteo; oak de geldkiot, wa.riJJ naor meo oegl! .oor

grobarv ..~, Water~

DE beer S. L. W. van der EI.t uit JIf.lang blijft

r£,.nl1or..liOIl.~pHO~ en tt.-,

::::~t

van den

En wordt steeds geklnaga over de wel'kelooabeid
van de b~gget'tnolen 8 in de LieuwB bfl,veo. "Ve klJmen
worgen ap het eBD en ander aan ga8nde de bllvenquaeatie terug.
_ __

l,, ~'\ n'!.

Do.rneo'S: ""Ves"tJ.a::llst e 'u ' Bilutoll.

ten en lager, steeds broo-

.e

IU .... US

mttoken

weg die van hi er nAtlrr OenaMDg loopt, wordt gekJaagd
ida. dagelijk8 "eU groote grobok met .teeuen bel. den
" en beapan oen met twea karbouwen irt ltet JIl£dden van

De.aGmber.

I,

OK'l'll.llllT' .i8' ketj •.e.partifbij ·de~ admiDletrate~d8r '
onderooming Tenu"lik aebrijft tk y ....!...lantk.:
.D. Ailmitii.tra" ut dieT ood"~ne,"i "g oat dieD a.ond ',
om8~r.,.,k8 9 urtt, Ulet ,lijutJ faollilie io de .aebtergaandorij te sonp.reo, toen eeu 10 A 12tal ....tj ••• _ .
b~bu~dzlUlm en oDgemer~t het yoo~bui8, de 'leap-

m~ken .

TOT mtu,cd!lg den 30e'(l fleze.. dt;-& nami,l.Jaga ten
5 are kunnen !lao beh pOftt:knu kwr alhier brieven,

druk •• rke" en •. bawrgd wo.den, be.t.md 'oor Aubin
en te rerr;en den pl'r ato()mboot, Ge"efaal Krotld1e.
VOLGlISB het SoeT. H ••dol . • ou d. batrckk ing TA"
leeraar in d. Iuuiacb. ta&l·,la nd- 00 volkenkunde ....
bel Gymnasiom Wili.m. Ill: .ijn 81111gebodeQ UQ. 'Mr.
VlIBKDlI Jr., pri,..t dooent te J-eideu.

~oorlloemd,

.hn,ar

de

iUllcbrijfillailbille lLen

DlOf'teo

wordn

ir:r.gediend .

zouhorlo;ool'palc:baizell

l'Oo'tll.oemd.
Op dot) 7eQ Decllmu~r lSH doot Jen H.!!,i d~llt

"&11

Re!ll~II'

Oll(!obare aa nb~s! eding bij iu.;chrijd Dg. o\·en: en.korn~tig d~ dlAromtrent yigllrtnde beplliogcn van een gedeeUe vall hd c odee lertj:eld
buhGur g(:hriigte djatibosoh Lem.alr- Jl'ivJlg.{·u, dislric~ J£414lr!!. regeD'·
I\c.b.ap en r{l~ iJ.ell.li~ RIJJ.1/;all!/, g:oo t otlgoveer 16 Z DOU 1fl.
De bCf,rekkelijke ';"CiOnV:l.3.ruon en harl IDe~ greJI-lreKi~te[ liggell
t ll r iIlzago op hl.'t re3idelltie·il:autu(..t tc RembllA!.

Op l eo

9fD

Decem ber a.

i.

door dell R"iaent nIl

:!\{l.di~1l "Il-

~~~~:;~;':.::~:~~:;~::~:~~~~::'~~:!:f::~ .~~~~.:~:·:~· - -,~,.:
~~t~;Do~u~:~e Y:!~C~:~Cb::D::;!!~~:~b~lj .~:~c~~t!:g~ v:::

::te~::~~ ,(

regll'lIDnot (Sta;lI.hbbd. 1865, .no~ Uti) fall de bo.tllcb.ea fD. d! aIleo,,-, /
!ltuat!.d.:: levende en dll()de d}ah boorue Q1 zco mede de ownr:lggeailt
of KUf:lde .tamwea. UD'ft'U1i op f)allD uitgattti: theid 'groM., grea,
lcnde UDo ue in b.et d.ittrikt Oekrao (reSClDlichap en !'fItidutie
)hdioea) ge-Iegen, ODder gllr!gt.1d btihet:r ~b ragt"~ djaHboullheD.
lfrQ€lC.v. Cil ,f'a:ly,)f)1ff/ en :o.atler I.ugeduid. lip ile d,:lw .. n door d!1lt
h o utv-ellt ll r~ bdut met bet 'bebttr our hd bo;cbdi.:itrikt lCadio6a
opgemui.:le en g6wunue riJe i eb~tsk,,"'rt met bijbehootfl .. d greo.,reghlter.
De voorwaarden f.1I Icbet8k:att.rt liKgen let iczage ten kantol'1l:
faa dM Dir~"kttUl' ';an liinn. Be.t. eo. 1li1l den: ?eitacO)J Y!lD. ~
dioeo..
WOF,IIU G:RO~"J)£""i'· Dc Diredllur .::I1l BiD.ll.en.i.:IailMlh BoatlllU',muk'i

~:~~:~!:: !:e~e~~s,:;Q~'~~$r~i~;:e~tf~fb:~~"~i.;r~
. , 500 bon "",,, OJluotguuen grotld, g(l: ~.:ul ill hd

"ii..lr:ot 1""9001,

.Iii. B(rltwtf.;tMlfJ~ !6idcn.tic BI.";;(Ji!;'i.
~
6. 500 bOllw:!; ld.ec:u, g:clegcn iu h.ot ai~ trid 1J4';~. leIJeAtiehalt
en luid.e6.'il '"Go d.itllllUu:..

iJl'~:ij,.t:~ ~~"~:~~~t~O.~~ i:ie~~tQ:::~·fe;~u~~d:~ lIli~=:
'i'oo r btt- o!l".b. 4 -berlor.1U pe ree<:\ nD I ... per -1Kt1i W' 's i~"
Voor bet Jab . iJ bedoetd pHceet .:'D1 3.... boa. '. jun.

'::=JI.;:=:r~(l:~ :~lj~~iJ:.~D=, i~':':;
'too:-mid.d~ t~... I!lot",ta kuD.'..... bet ~,,..
Biueeal- besi-:.& af' iAllse oemea, 't,.......meetbrie'reD .eD n.re..
oIier ... adM, . . . . . <10 .........- . . - - ... 1II¥fto-.(Sio
J ... Cov.K. ad. 15 ~.,...'* a•. 7.).

1675, "

/

I

18.nJ~

ina~ - '~lr8!·'I · tendom, ele.hie
. .
de u.al.8iBO. h.e.'

aen
... ij H7! dOOl 4•• !IeIid..1 n • . l'roholingg o
ffillnen ,erde.len in pl?egen van ' 5
QIJI
uobodMiDg ~ij io~ob'ijvibg "oot de exploitltie bfr la~~tt .
selte van de plaats IU . bet oog t~ hou46D. .Ook
:~ 9~~A ::d.::r'I,-].{~.:·~eh~~:eO,s~e7~:~l~b~~~ gebragt~ __ udan de op~aaaerl!l. des .~ond8 zlfer w~l de rondes
~. Braui, .lk{fHJXJ1I(/.Q1: ell tioellt,trgo. gelegeli iu -,
unnen doen. Hot 18 oTerlgeo8 de p:.oht van bet;
eD d~ afdeeliog - Kr~ (reaid. Prob;;liaggo), groot
poJitie-boofd, dat bij z,icb Ye,Zoke!'9 Il'iat alls8 riohtig le.
Irenl~~:~der aangedl1id op de dnarvlUl ver\'nardigde hart
't Id eobter h.e haJfde- nieb, ala hij in lijD pJaats

.chehkaart liggeD. ter

De foonrarden OD
den Dir6cneur vaa. Blan.

E:eatuur

ell.

inl:&{e tell burele no
dell. Jtosidoot van Pro-

\' ,D

boliDSS",

Oproeping van Debiteuren en
Orediteuren.
Door de neouteun ill doll. boedd van ft'ijlen A. Il H. 'i'oUiu.
D.l 80 Juuij 187.j.

RooDet, tG Banda, biotleD. );et maandell
Ex~utl! nr

in den bOlldel van wijlen J. D. JJOCIgIAQdt, Ie
BODdowOlilUJ binRcD. 3 H11J.!ldel1 DB 26 4IlgUBtU!t 1874,
Door den

Door de Sl1matr. WtJe!I-flQ j):~ delk:"me t te Pad3t1.g iu. dea. boedel
vall wijlel1 F. Reeger binneD Il ID&8udep 01\ 1 September 15741,
Door dea txenutenr in dell. boedel
arUIIerle A. M, Huedt, te Soerabaija,

>rij lS76,

VItO

" ijlr.1l dell 2~D
of uitorlijk op

Juit. der
1 JnDu~

'f uor

Dook' de. '(oogdflalle der micdcrjarige kia.deren, in dell uoedel vall

wijlell Ion. Jac. Hendt. Var6Qkamp. ro Batavia,
22 September 1 ~74..

a mc.auclea.

biDD~1I

nl

Door de. ComlDisslriucn in J eu baed.,! no wijleu d~u 1e:1 Lui f..
der lnf. W . .L. E. Y. 0;011 MaiiiOW, Ie WeltevrcdeD, \-&Sr den len

j

Dccttnbcr 1874.

Doo r den gentll'B.loa. gtjPlll.stigde del' exeoufettreD te~t:.\llu:flhir J. A.
J : ',mn I'. Msll1.Dg in den baeu cl vnn wijlen W. G . .rutting, bin.
en drio m&udeQ nl j ] SClltember 1874.

o~et ";-::11 w~~d;:r~i~'~C~O:~lIj~o:;:;'~~jea: ;i:~:!e~, 1ll~n~:;
] S Odober 1874. -..... . _

U&

_

"

_

Door J. Johndon, geillb.tit. execllteur in den bOlldll1 van wijltn
1. Bijlcreld, tt Soerabaija, hillne!l tIde ItHu\udcu Ita. 11 Octoher

ISH ,
Door L. D . Boode to lla3e1aoj!, execotenl' in den hoeucl va n
wijlen .T. A. Boode, onrledt'D tl1 Keboomen (BageleJI), billnOD twel!.
muadeD 11ft 17 October IS7·'.
Door G. A. Wermu th. to Samarallt!, amiVMrder
\'In wijlen W. Klein. binlleD drie m.aaD~cn na 20

den boedel
Uot.... bur 1874.

Vlln

Door do Sumatrncbc W'i:e3-en Boedelkamer te P3dll.llg in den
boedel 'fin wijlen B . de Ha~'l ~ in le~eQ Ie m:;chinht~ aan board
deT B4IMi4, 'biDDen ririe mMnden 1J3. 2·~ Oetober 1874.

den

Dour all Wees-en Botdelkllmer to Handa in
bocdd Van wijleu
N J A.. de Mt:ij Mtciw a. binlltll zea maanden 11[1. 5 October 1874.

~-.,----.--- ,. -

_.'-

-

-_._---- -- -

door de Hallde19 ..Vereeniging te Samllrttttg,

19 November 1874.

~~o;e'bereidjng; ~::= :~~ ~~:=lkw~fi~:it.
·No. 14 . .f 15.50 VOOl' speciale Dnmmc rB clio.
gebodclI,a I 4,30. Sup.rieure k Wllil.it.n
boo£,er.16 Soort. f 70, per kod:e Bch!l!H8.
Soort. j 0,20 per pond.
Ie 600rt I 7, 2. DOnrt / 6 voor

De Indische Pers.
Aan de Sumaira COIIT,,,,t wordt onder de
• JJ BClvallla7ulsiJhe Brievel/' o. a. geschreven.

III briek

WaaTd. Redakt;u(!

In d••• n brief wil ik tractton u een Jen"beel. to
ge ven tan de samenBtel1ing en werking der politie ill
de Bo,.nlonden,
De negari .ormt de polit;;e.
J,&IIt mij dit ve,duid"lijkeo. Daortoe wil ik bij wijze
van vO Drbeeld neW ell een dOl: &8sistant-reaidentien in
de BovenlandeD t ails ~~jnde daa1'7o or uitneme!lrl geRchikt.

Roodoru de aJd eeling- in kw esHe f.iin dertien IMRS.seD gelegen. l1eurtelings mo~( elk zijn wekt)lijhc b
kOlltlDgent YBn 50 zielen naar de hoofdplaatiJ 6fv-a.e.rdigen, ter bewak. ~ng van de G ouv ornSlllellttl gp. bouW'en
en goedaren, 'Verder om de politis uit te oef'~QenJ k{lsteloos koelit:dieaftwo te verricu tt'D Y()or - hen die er
,"cbt op hebben, po.tloope,die",teo te doen tloor het
overbreogen der post'ist nur Parlaug·PoodjQQg of
Dit tijn nu de lieden, welke tegon de oO¥eiligbeid
IDO.,ten waken. Hebben ~e des dBllga fill.. k gewerkt;
daD i, bet niet meer dan billijk dat men hen de,
,uondB rust gunne. Na. den arbeid Bmaakt ef.'D dutje
z~e~, doelJ bier wag fan eel! dutje ~eeD eprake \feten.
Terwijl alles. beb&lvd nacbtwand~laar~ en Uil t1 D natuurlijk, in diepe run gedornpeltl ie) do orkruissn de orang
dju/a', onder Aaovcering fan eel] Hoofd, de vcr8chil..
J8~de Btraten Om kwautJuiB YO Or (la yeiligbe1d itOtg te
4.r.ag!"n. Dele
is i[i ht.nd~D VAn dommeleode men·
liei" vrij mi.plantst.

elders.

toea

1

ig~:id~:: :ie:e~~e;:;go~"~~;:t.allttllr

D4 &

de

onl"f!~'

tp..,uweR . in .

en ,oedaei moeleD geYBD.
die 't
II. ktJ,.merlrf.
Het
•
hoogte van
taak
nen mot de
heid de! volka aan

een uuder de rondos doet verriebten. D~ f't!i1igbeiid
ul or tach Diet op verbeteren waDneer de Toean Be.
","atari., begeerig OIU .ijn ijver t. toooen, .iob deftig
met een wit of gee I jaojen (opdat d. die,e" bem •• ker
doe te betor ,~ullen I<u~nen .ien on ~ o,ntwijken) in
deD manescDIJn rond kUlert en meb een stentoratem bij

na.rmea. komt moo
de door ODI ~.d~etd ..
mogalijk, maar
beali8sende ornlDekeer

OlkD:z~C~I~~~~ve~:a:~~:=e~i~~;~:~ ~f:m:'!~:i;u 1:dt",,~~

derllllldscbe belaogen

~ 'C;;:-:·B II_ _

.tand blijft de.elfde.
Dit moat J"erAnd~reo.
'(j Gsat niet aan dot men ter bewaking Jiijner he:ittingen den g.heelen n.cbt moet opblijveD, met eeu ge·
weei:' in de b[;f\d Eijn erf rondwandelen.
Is 't. U8 dit alles teo verwonderen dat meo, zoo als
ik U vroeg:6r &chreef, de goufernement-s koffiepakhuilen
inbrak en de gou'ernemonte golden wegk.opt.?

D •• Hoop der
van het opium-middel
tam en X;awang is a18

Van Fort de Kook \Vordt :>an dczeWle courant
g esclu'even:
aDe scbrijver dl)t IJBor;e1llllnd"cke Bri6fU!1t" tnQ."il; mij

\T(l(ll' eeCl jaar /
GOil' 1St!)'" ~ .~ "
\Coor,,·J.!. jaren

gewtJonlijk bet graa ¥oor de voeten wag. Hij is mij
met zijn nie~lw8tijdingen f'ltceds Yoor, en wau m~"-'
leg r., r.ijn berlgLt1n hebb"D bet TtlOrdesl vu,u jU~8t te
~iju • .JaUlm~ r is 't echter, dst ziju o.'lCnioh € niet iels
fo rder reikt daQ 'fAoah-D6t·.r ob-d~b Atsiltent-Reeident aida.... ,;
Kritiek.". Aou! die i. zoo gem ..kkolijk te lovoroo,
1.,,1f8 over zllkeo van 't hoag8te belung, waarvan de kri·
tiku8 zelfa geen weIgevortnd den kbeeJd Iweft.
}'outeu en tekortkowingeu .... waar komcn die niet
voor? De vraag iii echter of 16 ouwiUekeurig of It gavolg \'an geiltBgawi.!!bruik of pUg~venuilJl r.ijn.
A.neprakalijkbeid"" werd die immer geb. ndhonf<l? De
Atli:listent.Resident van Tanah-DlI.tsr is 8QnltprakeJijk
voor vier oud emfdeelingen, alB ~'ort van der Cappellen wet dcrtiell la.['I.lBsell,· DoeapoeJoi;) Kotta lU e ~ vier,
Liulnu en Boe:\ met- vier on ToJedjoe KUlta (beitaQQrl~ 11it- de lInJd~ Cbappen Sidjoendjoeng ou TandjoengAa mpu.loe) met res ll1.rs.sBen. l\fso.r ""ie he eft; den KOll"
t role ur vun 1'oBdjoe Kotta. to Sidjoohdjoeug olltheven
"an tijn \'erautwnordeliikueid voor de ergerlijke: gebeurtenissen von dit jaarP Wie heeft verder de rGpflt.
geecbilleu y&u Boea ten natlaele vau een Chineea eo
met ter1iijdestellillg van het rogt geBcLikt en gedekt?
Z eker ni~t de A8Bistent·Resident, die v66r Biles het
r eg l' en oen bchoorIijk geregelde R8nppu.kelijkheid
w<nscht,
1\:[et deze en Bnde re ows' a ndighed en be hoorde de
IiIcbrijver d~r ,Bovtnhmdscke Brierienll rdkening te ma~
k eD; dat zon hem en de goede zaulc die Lij BchijDt
voor te staaD. goed doen en boven het; gewone peU
verbeffen.
DH,t krili ek bier ler kUBt lJoodig en nultig is, zRl
niem~nd outkeDnen. Ik ken geen gew6st.-om va.n de
Oostkust, Palembn ng en iJeDkoelen niet te 8prekendat gebrekkiger bestuurd wordt dan Sumatra's West·
kustj en 'Ii itl alsof aIle ruachteu saweuwerken om oua
hooi'uambteDs,rl!tt toe te zeud cn, die met Qr.,zo behot:lft en en nood e n onbekend eu voor bUll taak niee ten
folie bHekenJ Zij ll . Eu loch-Sumat ra kOD foar onze
jonge, in Nederl~wl gevormde o.mbtellllreu eon uitmuutende, leel'rij'{e Bchool t iJt v'erdere olltwikkeling
worden, maar ntleem onder do' leiding Van . booM- en
oodere ambtenaren, die ap Sumatra. en wet de M"-leiacbe bevolkit' geDJ inste!lingen, lorl an ea gebruiken
bekeud
Zoo al:i 't tegenwoordig met die krlDUis
geBtel d is, ziet It ar waadijk bl!'droevsnd uit. Ean' do~
zijn ambtenaren brengen even looveel beetuuTsinzieh·
ten en metlningen omtrent theorie en toepBs8ing mede,
c n elke vt:rptautsing van zulk een me~n iDg beert hare
gevolgen, yol wre ve l VOOl' bet overheerda vol k. - Die
gevolgen "nllen misBcLien eenmBaL blijken Yoor de
Neder1amisehe belaDgeu ni"t bijzonder vDortleelig be
zijn .... Nu reeds wordeD zij onder mannen ule de 'ooruI\k 88,Dgewezeo van albemeenell 8('hteruitga og 8D kwijDing, van mlllbf'uik van ge zag, van lIlech t·e an toch
peperdure midtlelen van gemeem~ch ap en vervocr, van
waatrouweD eu ontevredenh e:d , van mln& cbting ,oor
gestelde mu.chten, en .... Genoeg. Kritiek, wilde ik maar
zeggeD, is hier noodig ell nuttigj maar oilder kritiek
versta ik n j~t een altooBdurend vitten op den ABBi8~
tent-Resident van ~'anah-Datar.
Nu ga ik ovp,r tot cen auder ondt'rwerpt dat echo
wr met 't boveostaande in ferband staat. Het ia dit,
dat de kundigste ambt8n8.NIl eu oudwambtsDaren VBn
dit gewest de meening .ijn toegedson, dat zoolang de
bekende oyoreeDkomst met de Malei.cbe be,olking.
wanrv.n de in.t,ukt;e UD 11 Oktober 183a no, :n 0
e~nsjeel B gevoJg en teu andere oorzalik was, niet op
l e~lll e wij~e te uiet gedaan en de iDutruktie .door eeu
andere va; angen iI!, de oude beginse~eD van bestuul'
moeten geh~ndhaafd worden. Afwijking dQarvan Behten
zij pliuhtverr.ui m, du.t niet genoeg to laken noch te
atrtlffdD is.
..
De iustruktie von 1833 nO), 310 komt hoofd.a!telijk
op de volgeude beginselen neer:
10. De Malei.eh. beTolking is, yoijgesteld 'an aile
drnkkende erl dir!:1kte belastingcD. De in· eu uitfoerreobten, het ~outmonQPQlie en de op~uU1re c bten wor·
den geh.ndh.afd,
2". Zij is vrij~esteld Va!! .He beerendieotteD om "iet
en die 'o!len l'etaliily beb oorcm zoo min mogeJijk g-dvor.

f 6'620 's maonus, paohter Til'

llOENKOEI.

bufr.t mot
ache glaz~n~, d19peDB- eu
qUB, groote spiegeJa, sen
kroon~, han;B'~ en tafella~pen,
groote RoU>ngmatt..n.

Vo 0

Batavia, dd. he den.
De mnil. van 16 en 28 October ZijD Iheden albier .
Bangekomen.

-

vB(~~9:;Jeti

behand.lde hot wetoontwerp der
.spoorwegbeg rooting van het volgende jlu~r, al8mede de
tijd.lijke beperking de, Ibovoegdbeid tot •• ullluntiDg

De Kame,

ilchikkillg geeteld fan (leu Gouverneur Generaai ,an

N. I ,
~ BENOEMD: tot Qfficier VAn gel. FXOEHNIlr en
DORING.
GEDETAOHEERD: bij het Indi.cb leger de kapiteina JONXTS en RJ.ll.A.EB en do le luitenanta DB M.A.;N
ell Wrn.r..lts; bij het Nederl. leger de kapitein.
BORMlLA.U en V.i.N HI::EnDT en de Ie luit. Bn:ulliSMA.
en OTKEN.
- BENOElolID, tot KOlllmandeur von de Eikenkroon, de beer YA...~ DELDlC~ , seereta.ria van het &ode
KrUll!.
- Generaal van Swie~en beantwoordt ·generall
Knoop betrelfen ,l. de Atchiusoho oxpeditie (hat a,tiket ran Gen, Knoop in den Gid,?)
- '1'e Buenoa-Ayre. neemt de opstand belangrijk
toe.
- In LODisiana i. de toe.tand bedenkelijk.
- Spanje beeft krachti ge' v"rLoogen tego D de F .. nsohe rege ric g iogebrRgb omtrent hare houdi ng ill den
Oarlisti!ob61l op&tAnd.
- De A:rgentijnsche lllllldeJ is geheel ytmltoQrd.
Cauaa" he"eft de kUltv8a.rt VOQr de Nederland·
scbe eehepen ope:ngesteld.
- EngelaDd 1s genei gd om rliplomatieke onderb:lI:'''
delingen aaD te knoopeu met l\1t'xico.
- De gonvdrneur "au Cub" heart bevolen om Dolle
gewapende op,tondelingen te f'u8ill.ren . . Ellpftrt..rn is

C. L.zullen
Dallkmeijer,
Wlj
verkoOV"b:
Dog

,~

E ngdillt<d beeft de . ch adevergoeding wegen,

Puijs

bet scalp SQtmlnng i. niel-.e o"don

Omtrent:

der BaudeIs·Vereeniging,
Batavia, dd. heden.
Rot.erdalD. 26 Norerob. B .,t,nrJ, 2. !Dille
twist f 13;
fJ '/, '~. , grey .hi"Ling'
ca!ico::e f 4.30,
Koffu¥ei jing 57) pllcticuliN 56

:::~i;!:n~or;:~de~~eo;~i:~ij!e:ri:~d:;Bh~::~i:~~ :~:;iji

Sl1iker, No.\}

ia It venoer Tan goederen wordt voorzi t' Q door e~n' Il'oed
iugericbt tt~msport- en koeliede!8e l.

f

TiD Bi Hitou

Q

l'ftl!t.

l 28; no, 14/ 32 3/,;

DO.

f 33'/,;

IS

no. 20 /34, .til.
55 1/ V NQIUiunal.

llNG.EiCOX'S SCliEl?,KS: il!ac/u,.a. BQ1'1fl!o, !.Yfr1lC~;

So. Alln de foor.o~m8t6 hQofden ifordt eoa ll1aao~

rlelijlu inkomen uil 'slan d. k•• tcegeken d, en

EOD zoo good ai, nieuwe MIJLORD

~ Een zoo 6P&" S.n:=lwood-PAARDEN:
Een good ged res.eerd BENDYPAARD,
(1702)
SOESMAN &. 00,

Op de vendutie btj den Beer
C. L, DANK~IEIJER
r.al DOg worden 'rerkochb:

Een Batak Rij-paard.
(1709)

SOESMAN en 00,

Vendutie Op Karang-toerie.
t eu buize en Yoo(' rekeoing vao den Heer

I

F. A. ERDMANN,
op Maandag den 30en Nov. a, s,
rao ~E<l. keurige o en goed onderbonJao 1obotJdeJ.
w"aronder, :
Een prachtig cowpleet Ameublsment; van Notl ' n~
boombout, bekleed met groen IDnroquin Ileder.

Een demi Ameublement van tWRrt gebeeldbouwd
Hout, en bek leed m. t tijde. Dam ... t.
Hen Ruttin~-Ameublement.
Notenbouten- en Ambonhonten T.f.I"
idem Oonsoles met marmaren Blarleu.
Groote B:Jekenkasten.
Eell ~fahoniehouten Spiegelkl\st met drie deur~n.
Groote Mahoniehouten Kleerk.uter., psijllhe-Toilt'"t

en ,\V.achtafel.,

Eat,,'!is scbe Kasten en SLoelen.
I.JzereD~ en houteD Leuikanteu.
Spe eltafel ~,

groote Spiegel51 en Grtlvul'rl.!l..
P(nch tig criBtaHen Servies.
Gla., cn pleetwe,'.
Nieu .. e Eogeleche Lampen,
Groote Rott;;ng-Matten.
VOORTS,

ziek.

het gebeurde met de JTirpim'JU onhaugen.
- Groo1.vorat KODatanlijn is wageD II aijDe fTanBch o
teroggeroepen.
ger.indheiu. uiL
-'- De N .d"landsche bladen .trguen tegen d.
-

"18~~g;;Aje~aa~'.

ten iJuize van den IT ecr

ding dior krijg8111agt niet onrermijdelijk ie.
- B e t te Atchin veroverds bronzen geecbut 18 &aU
de Rijkagieterij aaagebng·t.
- De heer Fransen van de Putte i. geko.eo .1. lid van de Eerste Kamer,
- Tien opzigters YQor den W~ter8taat; zijn ter be-

-

.n

wat te voorachijo

Op de vendutie

Het foorlovpig verslag , der mJieo he begrootiDg

wektl) bonee md1og, omdat die begrootiDg geen bJijken
draagt VaD ,oouieuiug ill den oDguDBtigen tOditBud
van het indiscb leger ell van de vruag lof uitbrej·

zijn.

,

van Vrijdag, den 27en dezer,

van zil veren stand penning-en .

-

r~.

sen Eoropeeobe koeb, oJupe,
een Amerteaio8 (onder ,{oordraaijende),
eon .pan goed gedres,eerd. WAGEN-PAARDEN,

WAGE;~:PAARDEN

•

!tt.

Eell RTJ-PAARD (ook vaOl' BENDY t. gebrUikea,)
Een pr.ebtig SIJDNEY-RI,JPAARD (op be.t..lIing
uitgeJOoden,)
"Run K ... o:ot<; f';()TIPr..
VERDER:
Vilor afb , •• k: een groote GEDOGAN" soomed.:
A.1l ..... l tot een geb.el compl~t.n Inboedd b.l.
boort
(1692)
SOESMAN en Co.

01)

Maandag

en Dingsdag den 14en
en I5en December

.zull en SOESliAN en Co. VOOr rekening
,an usn Reer

C. NORTIER,
wegen8 vf:'rtrek, vendu~ie houden

fflD

ZEd. inboedd,

zuHende IRter breedl'oerige om.cbrijvingen worden
geannobceerd.
(1699)
SOESML'! eu Co,

, 't Is dan oak opval1end SOD verba Mod erg ala in die
kleine plut8 gestulen wot-nf. J,:" b~jra aile nachten

40. De bev-olk iu g wordt gelltten in 't yoJ!roIDBn bel it barer politieke en hU1sb oudeJijke recbtell , Eoodlmig

8liHliliP8-BHRIGTEN.

Openbare Verkoop!

heeft . er dittfet"l plaata, e:J. ¥'oornamelijk beeft, 't uieyen~
g •• pni •• ich toeget.gd op bet stelen ,an karb ou ..en,
kOltie,D·. paardao. &chapeo, gaiteo en boendsn. - docb
&fJdere saken £ijo natullrlijk ook lao hun Kading.
DII't vee (karbouwen, koeieo 8DZ. J vert'oeren Ie naftr
de G r>')noeng-Bongsoe, niet ver vao d" plaate golegen.
Daar bdbben 18, Daaf loid der bericht~l', ie,." taKII (verr.aDlelirlo van karbouwenkralen), W&Br de k8rbouw"LI
l'oorloopig gekraald wordeu. Da&.rll& w.:.rdt ee n der

d.t bet gOll<ortlement .ieh uiet bamneit met 't beuoelneu vall boorden, mel. de recbtBpleging of m et

t\allgeko1l1cn schcpen

Op Maandag den SOen November 1874,

'DIlksn afge ••ordigd n&llr den .ig."aar. Hij rettelt
dezen d"t bij w, et waar zij. k"bollw i. eo dat hij
mocHa \Vii do~n om 't etc m mo diet weer terug t"
krijg8ll, mit. bem (\(In belooo i ng rau f GO of meer
gega,.o n worde.
Ie de . beatolelJo daart.oe niet.· Ijellegen, dan wordt
aiju .karbouw gellaoht of mon \ e"OcTt bet dier naor
Paclng-Paudjaog of Pay",Kowb ' , wo.r het .o,k,!cht
wordl
lID. ande,re fe,iten ,yo aleomeen · "ekend,
lIet
......... dUII ......... derilig, . cWuieta .ordt g.~ ... nn...,h
beJ.UIDd om :.er ·een einde &an te .mak'D, h.twdk
intaillOhel!vrij ge_kkolijk ge.ohi.den kan,
KeD·. beetemme b. y•. 20 . I'rane djoga'. uitoluiteud
'oo~d•. ,.Uiabeid.. eupomj.dieul MOD eo .. ben

Deao

te Soertt.ba.Ua,o

ee Dige Andert) bni8~oudelijke as.ngeleglm beid.

~R~r~o t~e:t::~ol~~ng

21

;:l!'rt ~~~;d~~~le!~ :lat ~:ltva~::

~b~:, 3::01B;:~iliS&~~a!~·: ~~i. $1~~!:n~~1~:a;1Ia,Qg!:!~U~e::t;!::

ItuUl' van den 'aa~8ten der militaire en civiele goov-er-

:::'~:eD r::::re: ~e:r:~r::.~:tr 1:&0:0 'tee~:::i~~:~~~

da un Bo:eliling
2J NOT. 3)m. !:chip .A1!J1a:'o';'fdl.1o, geugf. L. A. Willr:mle, TaD
BBDgkot. ..
23 Nor . Amerir. !nr~ BaHi" G: Hall, \;tZ.gf. J. W.
"f:lu
Pehiooguj Nad. Ih, 'l 'romp . ge,agv. R. J. Haunt '30 Sillm.nDg.

v::

Carter.

(l~I ~ -gou,arne1Jr, genera.1 Van Swiaten - aan de nauw.
ge~ette hrmduaring ee -eerbiedigiog 'an bov~nvermel ..
de bo 511.elo!l (o~gef!ChleV&n wttrden, De tegenwoordige

Vcrtrokkcn Scbepen

luatelo ... sheid en algcmeene k\vij!ling mtt al uaar gefol.:en worden dan ook op rekeuing Tao afwijking eu

dqhbel.iDnigheid gesteld.
Het · krachtJadig ve".t der Mol.i.oho be,oJkingen
teg~n de benormiogen VAn del) Parlrie - di~ de;.:e
tach ei8('hte in. Ilaam '''n ' zijn God en den Profvet
.~ ""hon:t den Elltal'.....oben h.,.,.ormer te I""ron, <Ia.
o~eDeu, uar ~c~ tD.oQmmmed:a all8cb begrip ongetooflgeo, e,enlDl.D Iwlen .lagen Jaog. dtH\ DU ioga-

NOT. N. 1. H:hoflil. l"a!b o,)1 fillir. geugv. Hadji ll.:.ch:.nad

•

d.\.~e~ ~:'; ;':~·r~~:a·D;~~~:~. ?t:~D~!h7:3~:::~.\[~ez~!~t:d, ~::;

gezag'. 1. H

Puoe1'Oe:nj N. I. d •. KODing WilItm UI,
Ibkhr,
na,er ~htuur ; N. I. bark H.irool B.rifl, gezlIgv . Said If,,hru. BH.
(agttJ" nut Gri ..~ ; N. I. .chQeD.. BiD.~aDg Ambon. ge:ZIIg"~ Sech
Achmt bL• • wab K.ot!lir. Dn.r Grilste .

Ij No," , N• . L .... WiUem hfOODptiUi dtJt NocJerl. ge.&agt'. D. de.

~!~~~'a:;rl~::::;nr~.Ni-I~tk' ~~~i:~~: ~:~~~~ ~:Z~'. hi. ~o:~

alaf!!;eD weg• . eD 'da~ die .be,r·~ormiogE:rn E:n~n~ruwigbeden,

thiDgtoD.- Dal.r Bata"'a; "Bog. bark Colombo, r~' . P. N. Hteer.

......teg.~ l1.bboreoti.oo de· .geeotbe!ebaring en let
,oIkobogMp • ' ...."""'door , gemi.· &lin . medowerkiog
rao · bet d_ "&georiDge'rf'I1elD&nt beelred.o O~ri••

bark Ztoia.
maijoo.

tlaar Aut/.li e: .
93 No~" ;S-. I.

~!lt)eD.

s-a......

Loui ... Stag", Kart:) . Dll&t ToeblD; N. I .
5ecb Awal biG Otmba. lHdjerdau, aUf Iwlra.

deB morgena te 10 ureD,
hm overetaan eD In h~t io(!aal Tan b6t t't'lududepartement t. · Sam'rang door d.
eerRie Ii'ypotheek-b.nud.t...
k,,,,,btens bare
onherroepelijk. rQlmogt "n,

Ie. een Erf,
met daarop ahumde atee nen meL paDDe~ godekte .P•.
d•• keD, gelegeu in de .tad almaraog, &aq d. "eat~ijde "'aD de OOlterwaiat.... t., .".!!'J; Le~te: C. pereeel
no, 256, eigendom vln G. J, p, PBRTBRS.

·2e• eenstukje'L8Il«J.,
gelegen buit..11 du .tld So_rug &lin de Zuidaijcle
'a" <leD weg ran P_U...., naa. Danll ...., wijlt LeIter
iiiri~r F I"ll<'eel
280, eigendom
C, W,

nq,

"D

Mr. J. R. VOUTE qq,
S.mulUIg, 26 Od"ber 18740,
(1818),

:: ... " .·. . a ·AZ .,.t\. R ..
!

I MAsi1toi>7rrriNlOO{~

' PIJIIOnlt;lJf,gcn ; . "

~~.Q..c;lilla,A

I Fraobtige H&iDm."
'
Zoetemelk""be . KOA~ in B1a••.
, Bo urg'oIi D. :·O~ •.!"b' rtin · op :lu;.I. ·•• , hal ,e if•• ticbe • . , :,1
,
(1582)
"
"
,
B. 'K ..!RTHAU8 &, 00.
I

, '"'", •••r .lekkere
:

vertr~kkende~ . 30end~ze~ 1an; liatavl~."
nsat' SamaraDgi " ..•.•.':,. . ,
.

i

F. II.. nOUIU...
ontving . uit . de beroemde fabriek van
EDOUARD DE DEAUM,ON1'.

p 'r acld 1'[Je

'.

lUet .eo ..pra.~~g :, f.~ tunr . ~~"u'W,ee16n ' die '.: :
.
Z.IJ on lsn ge Illb Itahe oDt.vmgen;
(1697)

I

J

INBD..IND. 8TOO~vA4RT ~ 'MTS(jHAPPIJ.

Achterlaad- Geweren ·

Het Stoomschip

en

REVOLVERS,
waiI,rbij met (: eDt r 0. a h 11 U r in kiBL me t situ boo
woodgdheden eu wuarl 001.e Pa tron 8 11 .
(1598)
J

Pracbtige Perrij violet Inkt
ook
(l1kt:-ko r l:o",

I

(20:3)

(1857)

J~

.J.

Pas Ontpakt:

van RUIJVEN.

pet',;'I'ROi'IP."

Vacbet, Segrain ell
Lederen Heeren- en Jongens Bottioes.
" Verlakte SchocneD.

fraahtige Fransche

13nnket; Ba,kh:er
B O D I D}If G.

(198)

SfI1llaran,q .

Stoifen-, GoucUeder-en lede;
ren Da,mes-, lVIeisjes-en Kinder Bottlnes en Scboeoeo, en Gros et detail,
bij
J. B, SOHMIDT.

Bodjongsche Banketbakkerij

J, J. van RUI J VEN.

(1670)

St. NICOL AAS GEBAK,
het i~ .r 2 .-

Z-jO~lerle in blihkoD \' Oor \'er?;~n di ljg
nm 2-5 en 10 'f,;,

:1t:::::31:~-fI-..",~/r-

BOTERLETTERS~
.r 1 ,.tt:k,

wassel',

t

(15'>0)

Ronde en Vierlmrrte staallde

;t.!f~

met-

€:!

~o:J c('",

~

we k;' tJT,

Ontvangen:

Carlsbel'g'CI'

F, H . BOUMA.

Iin"~R .

GetRg.oerder

Us

SOESMAN & Co,
hebben wederom per Mail ontvangen:

GROENT.EN-ZADEN,
Er r" ,t,

.1 • tn e de:

.

Bloem-Zade n.

Ontv an[Jen :
Een factuur Prachtig ZlLVERWEl~K en CRISTAL
met ZILVER gemonteerd, alB:
Korapo ttes, Botervlootjes, K aas-stolpeu, ~ebak-man
deD} Amandel-scbaaltje8, Boter-ko..,lers, Caraifen, 91iji n AzijnstelJen, Zuur$ tellen, Signar- en Aaoh-d ruge rs,

..

r

Oogst 1874.

PaM Onlva,,,gcll;
6U

.erkrijgb.or in trommol. "

ging der trammels / '/,

f 4'/" bij terug bewr.

refr~etie,

IJtpot·houders
SOESJ}1AN & Co.

(1070)

BAZAR.
Suikergoed en Chocolaadjes,
van de Boot en Lbijten,
DeID81ldes at repo ne-es,
Pi,tacbe., Mui.j . B, witte en gekleurd. Amandelen
Liqueur-Amandelen, lleocbje. Choool•• oJo. , Ulevell e~
Ooo.aqu•• , Bruidouikers en poode,. CbocoJ.ade.

II

~MMe~-N:n ::ir:n;;t~a~'E:- ~n ~nS'blr:.·ohtig.
B. KARTHAUS en Co,

(1712)

.B A Z A B.
Plaida,\Tafel-lakens, Billard- Laken, Tafellakens en Servetten,
Pracbtige gekleede en onger.Ieede .POPPEN, kleine
MDzijkdooaj",.- -S~b~Jderijen, Potografie, Daor beroPTll de Sehilderijan, haag 62, Brt' ed 52 N edert. Duim en
boog ,52 bij 62 Ned. duim.
(1'718)
.
B. KAR'l'HAUS eo Co.

.

.

Echt

loorsoouimeo' Tabaks-pijpen,
met

(211.6)

M6ndst;uk " ~D
olu,i.iItotfel ;zi[nr bealag.
i • .;tili .. f ~O.-

Barnsteen

G. . O. T .. VAN DOBP 8n .Oo.

~

op %ilvoren vaet me t en 1.onJ er d e keele voor W nter en

wiju.- A(lvnO:la t en j).-Iei-wijll
eDZ.

f 15.-

C. O,L VA1:_ D.?R~ en Co .

(46 ', )

BAZAR.
OBrpelten en nlcnti\reB gewoon 500r t in klein e ea
groo te De mens:en, goeclKoop.
B. K ARTHAUS & Co ,

(117)

i'" Pj~CAll0~G,tN Zlmp, --i
~~

~~

verzenc1t op bestelE!J.\!;,

~~ de

ZEEP- l<ABR I EK te Fe e ll;.' Q 1l!! a n. ~{
(llG1)
BE:'i"NOW :S, il,\,RR1JOU. < ~_

K~piiej n

E~u

~r:::;-

W. VAN Hrr.TE:>",
G~!~e C' B' r(;!.l' bevindt zich

Ve rtu1)edA~;jl{e

v e~ t . eki'~t.:~

eer~tt:

helft

NOVEMBER

-

I /1i'f)rma.tien Lij tIe .A~enten .
D01~ RE P(\ A.,f/

& Co. SlllllftY'aog
VAX LEEUWE': & 00. r.tavi. :

J. F,
(1445)

do,

do,

Soor'ba jj!,'.

=~<::dedand.

Passage naar

Wo rdt ll:: mgeuo'en .m et het u; .~' .l~!..l.~ fO(J1~" '~~
gierll ingeri ;;te C I j P P 6 [" - .:f :'. e i no t s. 0 L ip

( ± 1;; 0 C', b, Ulete~ ) '''''.' OOl'u.t doo r

(972)

getixlJmiuE'eui

b )o rd.

.. ---~----~~.. ... :.: :-.:\

500 KROMHOUTEN.
P. BUIJ8 Hr"

TELAr.1 AK.

BEKENJ) lUAIUN G. __

Zij die genegan l.ijn in onlf crh(mdoling La t rede ~
omhent net logeren van vreemdeli ngen, gedureurle de
Congres- d3gen iu .A.pl'ii 1875, worJ~n ver~aci1t t iel.l
voor deo 25tH! Dt:!ceQlbel" ft.. s. te wende n met uunne
dl.g~UJI:.' e u C u

Otlcn~tv.n l)

run

Kr.p~b ~:::!

k. ~e ~~l1~ l:I ..e;ze zrd Ran-

l; ,

yt ll~·de n .

N!l.dere ~ ij]fol':t :ltiell fe b(' i>: o ~: ;e

:)e

heii

De Al~.~~~~T~;G~r.t"ri.,

(170'7)

.T. E. L1JSINK,

uut 'i'oor med:o De :; ei.i10e ~

Nalllons het O\)rlgres-bestuul',

Congre8.

\ A?T DEN
e n bij

d~n gezD.g\' oe :'lle~

SOIUJtrnug.

I

bU

AE.e~,hm

B~WEK

'" ,EIWK UNS .
i:J he.t HeerQu-1og.?nlent t o
C 625)
..

__ _ _ _

A ' _ .... . _ __ • _ _ _ _

INorc1t' te Koop Gevraag'd:
Ecn aanded ill eene

1.-I , 11 S

( G E DAN G A N. )
(9 70)

,\,r

e .D d u Lie 11 • ¥i~ SUIKERF.AJlRIEK.
(95*)

Be. tellingeu op .lle .oo,tou r&n ·DJA'l'TIE-HOUT.
WERKEN wordeu nf·.ugeno mell door den Admini·
stra te",
G , M:, G RIBLING.

----- - - - -

"

i~~:~~~~~:~~~;,1

bowles, l'hoe·b usaen

Adre8 Fe .' .5i" uo<, Hc.;'ie Gedr.;!.(Il1N.

na~;-i%ed~~land.

Wordt Passage

·Wutir vo.u op de bn.l lou de versc hillElude uraD zij o
. '''goge''ea. (Engelseh Enbrik.at.)
(1382)
G. C, 1'. no DORI' en Co.

en~ .

Bout- Aankap
- - -_ ... -

Gezagvoerdtn' lU. J J..NSEN,
vcrl.rck t den 2Sen deT.er de~ mOI'genIi! 8 llur nur Soe4
rubaijn.
De Agenten
(1710)
Me. )li'"EILL en Co.
An.ngehouull pl'1' helt 'liOQ guns tl!{ bek4'!:Ud" ~'
Ol'pper f , eg . ~.e" , p'

.3. K ARTHAUS & Co.

(1487j

Min. Fransen v. d. Puttee

Nacht· Klokjes.

..: ...... u:..:. '-' ~.; ~,

Toilet . flacons, Zaer, Oontitu ur, Gembe r en Soep-19pes,
Salnde.lepela eu Vorken.- Rllwmelaar3, Prcaent-gu1.en ,

Javasche Raffinade

om hud"e ren geUlnkkelijlt LetteJ"S en Ie-zen te
IBO"eo, (Nie uwe' jylethode) me, haadloiding,

Tweede Indiscil LandbouwCongres.

P er stoolllschip
Koning del' N ederlanden ,

Co.

&;

Groote gekleurcle

"a n

BAZAR.

Me. SEl L!,

LEES-KAARTEIf,

Seheepsgeltlgeul.ieic1 "ocr het transPQrt

F. H. BOUMA.

Tn h ,.lr n b-...... ". l?:h \ ; . . ... "J. !"f11::, ,:, ;::':':-.:~'': :::- _

vertrekt .dell 27en der.er deB owrgena S our ' n.~r
B.t.,ia, Telok·betoog, Bencoel,'", Pod&hl{ en 'A.tjol",
D I:1 Agen t ,e n,

' (170;1.)

__ \Tv ordt Gevl'al1g'd: ____

van FLOWER & SONS,
'I'enneut,~.
~t ier ,

POI'ler van

(1684)

I be-I·
II e ,
.

. '~_-41·
~ "tJ~ - '

I,

ZU[JJ)E!~HOUDT,

om ro est Yiln stil-lel1 voorw c rp~D te doeu .verdwijoen.
po r Btuk " f 1.(292)
G . O. 1'. V.A..t.~ DORP en 00,

ValkCl' & lIilanUes

G It A S BOT E It .
t, Deliciense
Groote puikc H il.M1IEN.

in z.kkeo eo per picol verkrijgbr..r bij
(1549)
SOESMAN en Co,

8-. C, T. VAN DORP .n 00..

--..:. ".~~~----. ------

Lr'~~~~"'~>f.~~~~~

en

Witte Indramaijoe

..

~

India Pale ale,

en

FRIEDlUOlI ADOLPlI H AGE Ie

11f~

r-{:LOKJES.

~

- - ~--- -

Ve rBoh app, W A1'ER
Rookapek in vaa.tje8.
Rookvlee.eh in blikkeo.
Soneij. de Bonlogoe, ,
Groentcn in fii es80uen en bii kken.
Ge.i Rcht in atopfi.
Portorico TABAK van PLOOS r~o AMSTEL,

van

K AR1'HAUS en Co ,

allen In etui, zoodnt ze te"e nE! nls ReiJ3 -pend ul ea ~::..::n·
c en dianen.
([ 378)
G. C. T. "A" DORP 6n Co.
._- -- -

Pas Ollt-vangen:

T a f e I-·R

n.

(1180) .

h e~

(1291)

J.••

P racb tiga KRISTALLEN Krooulampen, met 2"3- a 5 Armen, tlito kri9'tailen Tat'el- en Muurlnn~.
pen vo or Petl'o:ellln- IIaog en T.fellampeu van Stob·

Delni Chronometre.

~ J~ swto;{:~ni ~ft: ~o:~:~d:,7g ~a~ n ~: ~I BI~

.... d
ten apoedigste lIilgevoerd.

_4-.z A

B

Da[JelUk<! I,'el'sc/t :

- ,

-,7'1·ie~,

I HI. ~'o'''e8 dc

om zelf vlo! eb-in kt te WILken.

lJ

Brieven fr:!oc.o Adrea Smnar(lllfgscllf!
L etter. A L N.!.
- - - --- _... _ - --

Graveert op Steen en op . 0
Metalen,
(6'72)

Conllll~;cial Stea-~~'ship C01llpa~y
( LI]UI X' ED ).

COKro llt

onder

(1708)

:~;~~i~mM Eell H U .~ S:
iu de B 1 i u rl e

Sp e k

B

(712)

l: r

ft.

aL

__

ROEZOO' r

Te Huur een Hui~;,-

G'er. geld. v•• rl !u .. cben J AVA en ·ROTTERDAM.

in de
" "VEDD 'VE-ST B',A.A.T,
IMt$' b"l'I'oou<l door den kapiteiu B_\RON VAN
VeORS'!' 1'O',r VOORS}, en t. b.' rAge!l bij den
H e. r
(1 ..1'10)
Ph, YA.X DB?· PLAS.

'f e 1'-1 n u r!
met primo Jamul! ij a.s: '

Ret

~

H·UIS

op Bo dj ODg,

