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'NIEUWSBODE, 
DAGBLAD VAN SOERABAYA. 
~~NII~Pw8 is minco ov~r gaheel J~~-;----D' -- n'd- erdag 16 JUllii 
/80.- VOOI Nedorland franco peroverlandmailjS&. I ' 0 , , .,. 

De P4t del' ADVDTBI<TlB met der zolver herhaling I 
b/l.-_r de 10 Woorden.,behalve hetZ<gelregt.! 

Voor doorIoopende Advertentiim kUlInen 8clllkklllgen ! 
getrelfa wonleu. t 

Bebalve aall het Bureau dezer Courant kan men, zich Abonneren bij de Heeren W. BRUINING 
te Batavia, 'G. C. T. VAN DoRt te Samarang, WEIJERlIANS & C·. to PaSBoeroean, A. J. VAN DER V00I1T 

te Tagal, K. SUTHERLAND te Makos!ar en vaor Nederland te Rotterdam bij den Heer P. C. HaaG. 

De NIEUWSBODE verschijnt del Woensdags en 
Zaturdog. van iedere week, terwijl Te1egraphiache ':B.
rigteu, be1angrijke Nieuwstijdingen ook op Maandar 
en Donderdog in, een afzonderIijk Nnmmer geregmd 
worden medegedeeld. 

Tegen f 100. Salaris 

met eeu en twee Mesjes. 

Engelsche Scharen in di"erse gtootte, waaronder 
Borduur· en Nagelschaartjes. 

Breede 'Anker Scheermessen. 
Diamanten Gla.ssnijders, 
Lijstjes vaor Portretten. 
Engelsche Geldtrommels. 
Oowvan's Oanton Strop (0 Aanzetriemen). 
Groen IJzerdraadgaas. 
Duimstokken voar Bouwkundigen eu Mocbini.tcm. 
Dames-werkkistjes met Muziek. ' 
Suikersap- en Spiritus-wegers. 

Eene Coll.etie Nieuwe 

J. OEZARD & 00. 
SoltRABA1JA, 24 JU'ltij 1863. (8"> 

Beijersch Bier, 
(bier afgetapt) 

Por"ter El1.er. 

(988) GEBR. VAN DELDEN. 

HOLLOWAY 
PILLEN EN' ZALF. 



VERTREK DAGEN DEn LAND-MAIL.
Gednrende de 1hll8Jld Julij.

PBOTESTABTSCHE EEREDIENST.
Zondag 19 Jnlij 1863.

's morgens len balf negen .ore.
.Ds. MOUNIER..

.Bediening van hat H. AvondmaaL

BOOMSCH·KATROLIEKE EEREJ>IE!!i$~.
Zondag 19 Julij 1868.

De Eerste H. Dienst ten 7 lU'e.

De Hoogmis ten' 8,/. me.
Het Lof 's avonds ten 61/ . ure.

20 co1lie~ l\ r:unerijcD .7co1lies:ManWactIlltDJg(Oll~U&~

, cotlit s Eau-de-CologD~J ~f'fWld m Zones.
'J6 coUit's IJzetlli l:rk. Bill BT9dmtJ'S.
9 if ,Dinn eD. H. F. Twulntij.t en Co.
S " Manulaetnr fDI B. tlln u~wen DI Co.
4 • E. Tt'n Brind ett co.
39 • • H. Clan Lecuwro 61J co.
en &oige guroereu- VIUI ..lrQ!Jiertn tn Clti"um.

, ·O'foc ....

Vnu Mulncc<l' per ht't Ned. Ind. it OOln8Cbip Menado Stoze&,.
(.'Qlt tercm,

8 kelden, Onbekerld, C. !t.·oclm, .
7,67 picoh \Vae J. F. I'IUI lAel4ICffl. en Co.
2 pllkjes Oobekeud, NaJJ"n Co,
I koffcr Fuclzltr.
I trommel " IJrero.
:2 kistjel " !lfeffr. de GrfJot .

1 trommtl
1 kelder tk Groot.

1 .; ""t Ot ""el' .
1 kofft r • !'f'gm tl' .
2 kiaten l)ivenen, tie Rand.
eD Eenige gOl'drre o, "'71' Arafti". ",.
\' 8D Riouw per de Nrd. Ind. llchip cokking £l:e:r.agvoerder Jllp

Goa" TQ~••
S30 picots Gambier, GO picots Zwarirpe per. 1480 stnk a riou"

Stecnen. 14,20p ieol, WIlS. :.U picolaCorio.udt'rzand 27"picala' Medt-
t ijnen. HOD It uks Viachkuitea . 29 picola Ambalo, 100 stub P lan·
ken, 8000 , tuk, Manill a Sigaren, O,tk,..

(J ., ... 0"".

(946)

TE I{OOP:
voorf 150.- Contant.

Eene nieuwe net bewerkLc Engelsche Kar met
Oliebussen en verder 10ehehooreD.

Bijzonder llanlebevelen voor n. H. Jo'abriokanten vall.
onderDemingcD.

'l'e bevragcn bij uiLgever dezer.

ANEMAET & 00.

rEHDUTIE.
Op uanstaanden Dingsdag 21 Julij.

. IIIJ ·

BLIJENBURGH & .CO.
VAN DIVERSE COMM1SSI E GOEDEREN.

(979)

~~~Q)Q)~~
. VEND UTI E 6. 5000 kilo B.eenzwart,'. OJ) .Woensdag den 22sten Julij e. k. Xaor ~lol ueco. PO' h.1 x.d. lod. .loom.. hip &mbo.~.. agvoml"

. tAL ' ]tooa te bevragen bij Sekol.

D: D. VAN BOECKHOLTZ, (~~!__,- - ._. MAC ~l!lNNAN & 00. :/::;I~~ij'n.l t:::;i.D;::;:~. I~ ~:. ;,i~~:·6md.Sel~ En..ge1sohe
.AD~va~~~.. atlh.llt.ll.grap.hi.5!h· Gnt£litr .,,;;::~. ~~.:~~~. ::;;;:u v:~~..l. G<6n.... /kid... van ~:.uta~~~~6stI:1t ;

In Atzr6Palchui.~n publiek vc,kocht warden. <Jl!' . . VAN 6" ~8:,~;:I;;~~;I~:u~~ :~~~i~I:'~·i/'r:..~ ::J:.' P r a:ns0:11e
Eonegrootehoeveelheidfraaljegoederenals: OLLAND db ZOONo l 2 ki.ten mel ,a .....·M..t. W. C. N alA en Co. .

EOn.ai,ortimeot Engelsche ell Batavia••he Rijtuigen 'Alle (lagen geopend ' van 8 toL 1~ nnr. ' :8:l;:::"M~:~~t~;':~~;;:;.;lt~':ir.tA;.., Ei6./bog.... Ca. van ~ba::fdd:;m=4d":m..2omn'
hBltaandeult, ViB-~ViB, Mijlords, Phaeton., HaDd· GalDttan in het bnis Hoeger bewoolld door den •• EoniII' goe<ler... .A,. Ii".. eo un....... u Rata'lia op Maandag den .278te1i..
c~en, CollP6B en Reillvagens. ,...,. Engelsche Wagen· WelEd. Heer J. J. NOSBE. (978) I Naar B. tavin via Sam:::'~:"~"Y~:~...._ ...chipl'llllang des mmgens ten 7 ure.
tUIKen Toor 4en 2 Paarden metpleet gemonLeerd~ - - --- - - - - - - - - - - - - - . 18 ..Ili.. Manulaelun• • .A1k.. en to . V .. . -

Engelsche . .Bendij.Tuigen met pleet gernonleerd•. - &-4.tthliUUBmBnt At.::rnnJ", I' JO ..Ih.. M••uraclure•• 2 ,0U... M.,hlUeri... 19 vnat,j.. Z"ruk,~ ~:-~:t""d~~iDdit::"-'''''''''''''
EngehlcbeZadelavan nitmuntende kwaliteit. -SLaalvDor \!.Ii...."" 1I11~ '" 'll1 oUt',,",' sf ..Ih.. IJUI~"k. 2 .om.. M.uufaet..... P. E6>Wl ... C.. utiht, 8=" aonllmdigiDg of~
VAQmI.;-Uzerwerk en'l'immermauegereec)echap.- 2T.00 MHOUT ZA'A GMO ' - 1 1 ",lh. Ko...... ~ colli. turd.pp.. .. ~tIQar .. eo: . J.LIID5llIL
8taaf 'en Spijker7JJzer• ..:... SpijkerB._ Ailkcrscn Ket-" . • . ~ . LEN. /. 1 com• . In'aSig''en, ..~..~tvnm. 16 p1cola..lGod. cmDB1JE7 & 1fI'.I'6BltEVD' 'DB~•

. ~ingen. _ EngelBcheZageD.- .Engelsehe Sehoppen. - \ , ,(2S4) , ZANTHUIJS & CO.' ,)2 eoIIi.t)1Blluf.el....~ 7 vWj""ZiDk,MatAiGo m. Bor...a.. .UIW VAll" .l.I.BOISB. 'fB SOD&ilUA.

'I!RTREK H... ~"'I,~I••,...nffl""',-,~P- . . .QBVAIU, ' I~""~~ ". . • eeleinea Tafelserviezen. - Engelscbe ~ftreli CD r'h A :,;..p.', ~,...: In ~I -
zero Revolvers. _ Percussions. _ Cement: _ Zeep. - '~- ~A.n..S-ZAAD. Tweepracht;ige •

UUlL..r.IlJ~Il1JIlC-I!A-&.oaJlL1I 'ZiDk-- en' I=dwit: -__ Spaa=h GroenenandertrVerw-' Verkrijgbaar bij - in .GriIl .taee!iDgen 1I'.Unm dB miifI1'i!Il-af.
, Mr. FIE V E Z t Waren. _ :Mailkoffers._ TJ=eD Geldkisten, _ Bos- (969) Oebr. VAN DELDEN. deeJing. tevens to\ Eleed-Spiegel bD dieat.

:. OP GEDClNGll.9l!0 , kammen. - ~pleer. - Marocco Leer. r: Ftaaije PRIJS VRAAG Em grootAl pae:en~'fIaene'". ' rJIt . Groote Karpetten, - Fraaije , Alkativen. - Bendij- • • • . ho~ntefl'"t!J:i/bd .
Karthaus Ii Melchers. Jassen, - Heeren Hemden, -:- Merin?s en Geklenrde Door de Diuctie du.1e 8amllrug gevemgde • ..! D. VAN OLTZ.

. Onderhemden. _ Modewaren In verschillende soor]; - SOOlETElT 'AMIClTIA n 1ft n_..__~
van eenen zeer fraaijen InbOedel bestaande uit: Frasije Tricots. _ Parfumerien. _ Engelsche Znren. wordt verlangd een antwerp met ~oting van kosten! - rllS VIUN«Itggg,:

. Een Ameublement van Massief Mahonlj· _ Bier. _ Madeira en Portwijn op FIesschen en op alsme~ toelichtende om,chrij~i.voor- . I, Per lrel NedtirL Scbip MtJ1ltDr, ~ Dmmn.
hout bekleed met Velours d'Amiens samenge- F ., F " TarIkl d en opterig1;on Soclete~ I .
•teld uit : .' . .. ' . ' • nst. - . Propatria Papier, - rnalJe e ee en' . - roor 250 a ~o o J...den, met de noodige bijgebonwen' j :aan.. k e "t-:B 0 1; e r, .

Tw Bank' .: Turkscbe Baddoeken, - Pleetwerk. r: Gomelastieke D. teekeningen moeten op eene schaal van 1,100, In vantjcs van 12 Pond
ee en,. . ' Overseboenen, ens, enz, . (956) bevatt.en de noodige plat~gronden, voor15 opstanden merkA..v.d.Leeuwgo.,.ll,.-aCont3Dtv-'-"~'-- ·

Twaalf Fau~wls. . . . . ..- - - - - - - - - ...- - yaD voreD en van tCl'Z1Jde, verder doorsneden, zoo. . ~1".. ~J_
Twee. Voltaires; . . . . '1' b S·. weI over de lengte als over de breedte van de gebeu- b~. .
M~ef M. ahoirle.houten Ronde Tafel met I o.e an 10'aIt en weD,en eindelijk de diverse details op scbalen van 1,50 I (941) B.VAN D. E!l _ZW. ,:

lIIarnreren Bladen " '" " .' . ~ 'tot 1,10. VOO P .E.
Een raeht! Massier Mahonijhouten Kap- ! De begrooting moet bevetten eene specifiek~ opgaaf R. ASSAGE MAAR NDERL

p g Iran de hoeveelbeden en de kosten der benoodigde ma-
Tafel met Marmer. lerialen eu ill dienst te stellen werklieden met de nit- A Wordt aangeboden het NedeJl. IJzeren

Een .dito dito Buffet met Marmer en Xoelbak- gaven voor. toezigt op bet werk.. llarkscbip .
ken un Zmk. . . MER K ~ Het totaal der koeteu van deze begrooLmg mag hel' ,

!iassief Mahonijhouten Hang- en Legkas. maximum vall j 80,000 ('fachtig Dnizend Gnlden) niet HENRIETTE GEERTRUIDA.
ten. De ondergeteekellde is de eenige depbthollder van te boven gaan, Kapitein F. C. DE Bon,

Dito Dito Waschtafels met Marmer. bovengenoemde Sigaren, Verders nog een sfzonderlijke begrooting eener Mar· Dit schip is voor den overvoer van s ~rs _
d Oy' 1~680) B V AN DER ZWAAN. meren Vlo"r voor het geheele boofdgcbonw. d It"' . t b k pas agt r

Een ILo dito ltnder-Bureau. . _ ......._..._.. .__ . __ De teekening der platte grond van het terrein, waar- I oe rna Ig ,?geng .en v~rL een e wamen Dolder.
Een dito dito EtagereKast met smaakvolle HET MODEMAGAZUN op de gebonwen moelen geplaatst worden, Iigt ter in- ,Nadero mformatlen hlJ den Gemgvoerder in het

vO~ner~~::: dito Dames Werktafel. Izage in de Societeilen de Harmo"ie ell Concordia te k zri"c-Hotd en bij
V AN IBatavia, in de Societeiten Concordia en de Clrl~ te I nc ..1.g~kto

de~:~:;,:a~:e:X::'b~~~~I~jnteal:::,~;~~~~ermaar. c. L E.DEB 0 ~ R. ~::lt~~a'i ~nh~~ t~;~~~~:rti~e~?ci:;:i~~Lo~"j~rawlI (946) B. J . VAN EcK & Co.
"'00"&": zal lJmgsda!lden Ham July De hoofdvereischten ziJn. p, .11 t tJ ·

Engelsche Hang-, Tafel- en Moderateurlam. voor den GenDnonceerden UITVERKCOP gcopend I a. Een mim ' boog nit deD grond /:ebonwd Socie- a~sage naar 1flS er a:JTl.
pen. 'l9orden. Iteit$ gebonw met Daus en Billard Zalen, Leeskamer, ell Wordl anngeboden met bet Extra Sne1-

Groote Sohl1derijen en Spiegels. ZulleDde de IlllDwezigc artikeleDtegen vasle, zeer Direclle Kamer eD eene rUlU,e Luchtige gelegenheid ' zciJeDd Cbpper Campagne Fregatschip
lage prijzen worden ultverkocht . voor KanrLspelen met Marmeren Vloeren in de Voor- NIE

Japanaeh .Lakwerk. l lc Comllli88ariR8Cn, !galerij ell Jlan. Zeal. I UW HOLLAND
Ronde en . Vierkante 'l'afels. · C. H. m: IlltUIJN lit CO. II b. Een Kasteleills Waning, Keukell, Waterkamer, '
Batavias.he Stoelen. I GUMP IUCH & S'l'ltA lJSS. , Magazijnen, ruime WogeDloods. ellz, ~APT•..W. WITTIN~,
Etens-Tafels uit cen blsd verVaardigd. I 'l'ORCHlANA & VAN DER c. Een Kegelbasll en LaLrines. om t~gen Yltl mo J nh) a. s. van. Balalria1e vertrekken.
Consoles, Sohutsels, Pendules. · , (962) ELS'l'. I De toelicbtende beschrijvingen en het lett erscbrift op D!t .SC~lp beeft mIme luch:lge ~utten, ...e goede
Een Rand Karpet met Alcatieven. .. ,' E. TEN BRINCK & CO. ele leekeningen moeLen door eeDe andere hand dan die had:lDflgtll~g .en .n art .: en geexammeerd docter ,
Groote Bottin -Matten . . , . . de' moker. gescbrcven zijn. Nadere mlichtmg blj

P e1
. g '. I V d '}' A b' din I De illzender, die aon deze of de sndere hier gestelde lJc ..1.genUtJ ,

oro einenEet-en ~ee-SerV1esen. ~ oor ee 1ge an Ie g. ,voorwaarden lIiet voldoet. wordt van de . mededinging (874) B. KOPERS.MIT & 00.
. Dugs to voren .te bezlgLtgen. , . (984-) I ;'~ .' Initge,loten. . .

- --- - . - .... - .. .. ._-. - _ . - .... - . : .; - - - WEOENs VOORG.;XO~I EN n Il1'REK SAAR EW t:nS wonDTr Ieder stuk b_hoorende tot eene beantwoording moet IPASSAGE NAAR NEDERLAND'
()p Dmgsdag 21 JullJ a. s. i Te Koop aangeboden !gemrrkt zijn met een Motto of kennelijk leeken, en I .. ' . . ' IDlag door den inzeodcr niet ooderteekend worden. . i::-... Wordt aangeboden met het snelzeilend

lJu t'fJOI'tIIItUa~, len Negen ure. IYoor /10.000.- ceo hnlf Rnnd"e! in eeoll ·TOKOZAAK Bij de ,Iukke n moet warde.. gevoegd' een eenegeld < voor den .over~oer van passagiers nit·
ZoI~1I 'voor de PakhD1zth van bet Agenl'chap VSDi die ieder jsnr eea win' l afwerpl van±J 15.000- te bela- briefJ. , Ltvalteode , ao builen het hierboven hedoelde .. muntend mgeTIgt Campagne barkschip

deF'arlorij der Neder!., Handel-.Msaloch. ppij aan de i leo bij mnaodelijk'c he paijementen vnn J 500.- rento100' \ Mollo of .teeken, ell vanbinllen eelle dni~elijke opgaaf _-'- A EC E D I A & P AU L' N E,
lLJitaAtu. pobliek wordeD verkocht Iaform.lica l1it~ev... SalllaranpRcA .1drorlclIlie·JJlad onder van dell naam en de ,'oorORmen vall den lIlzender, met 41y d d d Kapt. P. ~. ~OOGLAND,

O
• .. IJ S 'I' :LI, In. (957) ' vermehlillg vnn r.ijlle woollploot, en berael" . aren e eze bD e.m een .~eexamlUecrde gcueesheu.

I ,000. plcols Bengaalschc R I _ _.__. ._._. De illzelldillg m oot plaats hehben v66r den 15den. n et vertrek zal UlL. JuhJ e. k. van den Oosthoek
btl KaveUngen van 50 pioo18.- ' September 1 86 :~. " . plaats heh~cn. . . ..

Blijveude inmidd.l. bij kleine . boeveelb.den nit de l A an den vervaardiger vall b~t plan, dat zal .ang~. N~dere IDfor~ahen te bekoO?~nblJ den Gezagfoero
bud to koop. (976) 'I nomen wordeu, wordt eene plenne !oege" ezen VanJ)ur. ,der ID het Monoe Hotel en blJ .
__ _ _..__._. - - - - ~a:J:11;C>C>r-::J3j;.a:rn.ers. rend Gulden, en aan den verva. rdlger van het plan . J)c ..1.gI:nUtJ,

Op de VENDUTIE . i Pak,1::n.:lLi.s-Fl.u.1:rn:te. i ~:;, Il~" )~ctII::~;:;o~:;~:.eL beste voldaet eene l'remie l -. (M~_~__ .. ._~_~PERSM1T & Co.

van g],s'ten.. JuUj a. s . \ TOk.O-LoOk-a:
J
.~. \. Heide plonnen 1>lijven het cigendom vsn de Soci.. voon PASSAGIERS NAAR NEDERLAND:

8l.i hat Agmtochap .van ·d.e Jo'actorij der NEDER' .' . . . I t,eil 1n. lici!i~ Ie ~amaran9, le~ \I' ijl de ove.rig~ projecten 6' Wordt eene goed~ gele nheid aan b d
, (482) D UI.J:.-; I:lART•.l ler ell,posllIe blIJvcllva n de lIlr.ender•. De mgekomen l v ~ ge0C!l,

LANDSCHE HANDEL MAATSCIIAPPIJ. . : - - ---...- . . . ~ . ,' projecteu zullen door de Directie der SocietciL aan de .' per Nederlandscb Barkscblp

AAN DE KALIMAAS, '1 . TE KOOP: beoordeeliDg eener Com.mis.ie oDde~wo!pe!, wor?e.u: HER MAN
",1I~ 11/)9 lJer~Deht wOf'den: • Jo' t HUIS ' ' \. . I I Dc })lTeche der :SOclelelt .JmlCrtra, Kapt C D POPKEN •. I ..,,, groo • lIIe. vereICpml{.ge egeD G. L. DORREPAAL . • . ,

5 KUla 250 ps. Zwart op Rood gedrukte Chitzen. , ' Ie Embong j[alanp. I' (763) P reaUknt. vertrekkende medio Ju lij. Informatien 18 . bekomen bij

._ _ ~L I' Ern Tuinla.nd Ie j[erqoijm o ell HERMAN SCHALLIG . . IJe .d!le1llen,
.VENDUTIE Een RUIS ..in de Galolian. ' l' . . . ~~ (817, }!AC LENNAN & 00.

'l'e bevragen . blJ Q. h ·h ·. t
c:Len. QJ.s'te:n. iJ'u.I.:IJ 186B./ (970) D. D. VAN BOECKHOLTZ. ~.c t.e PSt r t gt u.
l\:.uano:~~~~~~;~E~u~e ~~~~i~NP~~~;~n ! TE I{OOP: VERTROKKEN SCHEPEN VAN SOERABAVA.

HANDEL-.:MA.ATSCHAPPIJ, zal sldaar I, T 1- · . -- . . ! \.
doordeoodergeteekendenten overBlllan : EEN KEDOGAN. D A T U M. VI. AG. I NAME N D E B SC H E P EN . II GE Z A GV O E R DE R s. . N&An

vau p~~Ii~E~~~:_ ~~~~~~ENT I voor t wc. ~~deo. Julij. 16 ~j'erl:::h.h.. 'li'~~j...i>~;~~ :::::: :::::::::.:.:::::: ::::::: : : : : : : ~~i~t~I~~ ~~l:::~:.:'.:::':::: ::::: M......r.
mmN' ER.:Ei" (967) J ..~TZM~NN. Ntd.tl.v.Sam.mBat,!!

grOat 86 QNed. Ellen 92 Opalmen(25 o RijqJ,.Roe. , TE TTOOTl IN- EN UITVOER TE SOERABAYA.
dl'U 72 n voetml met de daaron Jltaande ,t eE"np\ met . _'J .1'- r Vnn dl'n l !l~ ,· n tot rn m,.t ,11'" lI~ ,I , ·yO J ,,

1i5 l jH~ ~

pllltll gedrkte woning en bijgebouwen, .gelegen teI Tegen zeer billijken prijs
SOEBABAlJA, in de Sted.blok 1 wijk D verpon' l Eene Bendij Kattee
ding No. 46 eangClllagen voor f 6000. belendende ten I
noorden un de Boomdwarstraat. ten weBten aan de te hevragen ell tc hezigtigen bij

Werfltraat, tbane bewoond door den Heer VA.N DER (974) Ai'a~~~:
BENT.

(978)
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