Verscbijnt dage1Uks. Zan-en ~eestdagen l1itgezonderd.
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Hoofdbnreltu:
te Samarall!! bij d;. uitgevers G. C. '1'. VAN .l)ORP ell .Co.
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Abonneme,t sprgs

dBt arin den la8t.len tijd nBn het ministerie van Marine. 'ernBtige pogingen zijn aangewend/ om deD 'oDlanga

teu onregte.

SUfA.UNG. deo -80 December 1878.

Vooreer.t ia betrekkalijk .d. officiervan gezondbeid
en ,an 8d~ini,tJtr8tie betzeJ[de op te merke!! Ills bier;.
bo,,-en,. IDIl.!!r d8t zOU' ook op d.~zeJfJe wijze, kunneu

afge~rod_en' miniater te_ bcwegeu een wetsvoorstd in ~a
di~nen, waarbij de pelltlit):!~~n bij de zeetDngt. wOl"clen
\"orbeterd; c'n danr bet hedge(; wnn.l'schijnlijk ,is, <lat een

volgeod minister dnart:;)Ll .uit: zich wlren zal oyergann
of,dtl~j ,zoo noodig, "lie pllglllgen ook verJer Eulll3I;l
worden .,oortgezet, 'tm 'eind~lijk uua boch -weI bij e-e·

I

Dig. boofd -'".311 da.t dcpart.emeut met et.!.u.cn ll.nUZillti vcr·

dienden guustigeu uiblag zuUen wonlt'" bekroonu, zoo
zal het niet ontijdig klltHHHl worden gonoerud, du,l\rov~r et.'ll en ander in be~ mi,lden te brl:lu.gell.
Door zear b~roegdo p~r130nOll wt'rll d~n ,'odgen mi·
Di8t~r Brocx in o\'crweging g~ge\'ell, diD YL'r-betering,
wat de officiereu betrdt, It} dueu -bestu.u,1I in eelle bw·
lage ,oor e\.k J.·Ilq,r ill ,dl1 kololJieu doorgobragt,'eu die
ta regeleu ala \Tolgt:
Voor elk jaar van ij(~t
. • • I
213.
Voor elk jllllr yan _IH b
••• 11
~jO.
Yoor elk jllllr \':~n net
7u,

I

n.- A. KT,lCll1':~

worden \·oorkou:en.
Ala cen twcede bez~aar, dat, indicn bet er cen is,
ook gerdt tegen het yoorBlt3 Vef\'nt in gtmoemde broclmro, wordt wel eens aangevoerd ~~at het, vooral in
d? hoogere -rnng'en;' onbillijk ?ou wezell, als ietnand,
dw ~ul\aI' enkele j.u'cn in de Iwlonion dool;bragt, voor
g~heel ~ubj~cliv-e

geuonacn

dell

He!lle!\~de.'l'rei!len

II

I~l~~~.lt~,~; Iu'u:.\\
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Yerder
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men, cab
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STATIONS.

,sT,\,l'IONH. '\

~t\j~r:,'\~r:!l~:

duiJelijk, zou blijkuH, dub J~ ,lji.,.\!:~tt,ln door tie
r.eeruagt in GinC' bjim.::'-'il ocwczen, ,,Jel minuer
wordell geschnt, nlthn.-os T'el'.!l lllluder good 'Worden
taal!l, dlln ili,) Vflll het j'u(lisch'u leger.
S~UlB w-o~dt beweerd, dat de plH1SioeUf!1l vAn,de l.ee~
magt gehecl op zich zeit bchoor~n' ta staull). e'n Ui8tS

E.ER6TE K..!.llJm.

die rcgeling een lui·
of dunrmedo ill rang

hoegen~am(l to mll.keu 'hebben met die Y:in het indio
Bchd' l~ger; maar claar, WBar boiao kOl'psan vale jurell
d::mfufH1l,!..,.t:ll1 ,ia tl(~;~dfli..; srn:kl'!!, t'!I ,OJ!,l"I' Ili:l.3tamlig·
heden, die in vcle tlPZigtilTJ hult Y(~ru!ijf il!di.al' Y(Jt)l' de
,. zeelll!tgt in dOll regt"l yc:"l lll()(~jjdijka en OiJa.:lng0T}U~
mer m:ikL.~l (11m ,'oor de iUllrllll!-lg:i' {~:i::il', wuar beido
korps,;l\ rlikwijl:3 gl?Mlllclijk (Ipti-t (!t-n \'9\'1' dn~,:~;fJ.e zut~k,_
en ouk dall de t'1~ak yall do i:ih'i1lng~ z01tLm !igter, en
stlmt.ijds zwnnrllC:I', i~ dnn ,',m hnr~; wap811uroeders;
zal uiLlllllS eeuig vel·bJ.JHl in deze, tn~sclwn" die
1

dour

tW€lt', mOi'ijelijk g-ehep.! ont!wud kUIltH!ll wordl~ll.
Zij die 1;'1' nlous ,over uenl\ell,
land· en 'zeeulRgt gelijke
OTlgetwijfelll de billijk(~; 1.00
~f'lin~ ,dt.'r pellsi(lcnen bij Ul' 1,t~elll:lgt
elk jaar in (Ie koloTlil:Hi i1onrgt·brugt,
bedraagt 1/2() f;eo(!eHe' \'nn llet \'!'rMehil

zoo onoi!lljk W0'lOn? Kall men u:tL t)85:ch'ouwen aJa eon
wcrkelijk ;;el[lig bezwaar? Zoo 'jil? dan is het zeer
A.cmakkelijk weg t!3 nomen, door de eenyolldige bepu..
11llg'1' J.at de peUl~iocllen bij de zeemagt in geen ge\'al
h?oger ~ull.eu mogen ziju, dun ,die in gelijken mug
blJ Uut lIHIiscLe lcger.
Nog, wordt wel e,ena tegen die'regeling ingebragt,
d~t "oar de ran.geu van knpiteiu ter zeo en vlllg.offi(Her, do \'er6clulhu tueschen ~e pensloentm VI\U de
zeemngt;
die drr daarmede overeenlcomenlle vaD het

~~~!:~IC~;:

O~~~:an;:::ig,--o~;o~:ll b~~;i~~in])i:er ,~e:~

:r

l
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VAN

du~:: h~:~~'!S over 1 6, dat ongeveor anderhalf jaar ge·

dio pcnl3ioenon zo~uauig t", reg~leD, dat

Handelszaken.

l' ,-

VOO~Loo:prGE 'rOEWIJZING
het r~;7~ement. op ile, uiihes'.edingen .,chcpt de
voartooplge taeu:vztng eene,' 'IlUfJ.ea/ctiing 'geenen reg18band
voor de.,. Regeermg. De:e blijf! vrij etme iieruit6elstedi'll!1

in

te /tOlt1en.

In hot jaar 1871 werd door den Intendant de. Mi·
litaire Adminiatratie ~e Ba.udo. eene uitbesteding ge·
honden voor de leverwg van levellBmiddelen, -licht.,
brandstofl'en cnz. tau ,beboeve' van bet ga~nh:oen 0.1·
daar.
levcranHe werd voorloopig toegewezen' ann den
hee,r Guyot, terwij~ tcvens, gclijk dezJ bew~erde,.mon.
dehng ward afgesprokoll, dat de leverancier reeds zou
beg,innen te lelercn op 1 Januarij 1872, oo~ aI' ware
op di.~ tijdstip d? goe~keuring van du Regcering Dog niet

'~rI'L>l':i Z,'ll hoogE)t wanrschijnlijk weI blijken 'eene be..

\>I'lllogelijkhehl te 1,ijn; misschien zal ook _hier
\-Teruiencn, en do, eenige
\\a:"kmgs hot beoo6'do} doel zal ,kunnen worden
l'U daarolll wordt nls ~eu ZiooduDige in overg'--'geVt.ln om 'die in-tiische toeIBgen voor aHa
tot do- zeomagt behoorende, ts berekeoon

Do

!!I!lidl.'llweg do voorkeur

brochure, I{l2'schrevt1n donI' den knpihdu-luitllllnilt
ter zee C. A. lV. HuJ\'t'rhout.

t'eDO

ter z~oer kenDl'Be gebragt.
Deze goadkeuring kwam eveowel niet - Integ.n.
deel, reeds, tweo mtumden v66r den nMlfBug van <het
levorantiejaar, (1872) werd den hee~ Guyot door den

nls

rregen zoodanige rtlgeling bl'8btf~t
nit~t Jigt nl0et wordt,u geteld,
beeft voorbijgezien of tlin Illinste
bijgegnnn, lU.l.Uielijk: dat dtl ufliciel't'11
ell van admilJistratie bij de

Bij cun v.rblijf ill

oat

001; vee!

bunne iijdgenooten bij Let
niet mindel" dan de a,nd('r~
nien dienen, zoo zouden zij
vangen. Zulk eeue regeJing

om gehool billijk te zijn, d.t
len der pensioenen voer die
moeten, neman, iets wat op rn~er .dall C('!\()
kUt'nen werden getlnnn, b. \'. door hClll) Ie t
lJerekeni'l1f1 lnmner' tot/a,'ll! voOr dir!liStj({tf;'1l JOn (ly
in 'rang gcHjk te ~lolJen me.t het mcerI:'Tldv~~l dIJ['
officieren, woarmede zij geliJk 11'1 diqHlt aWlollen.
Nu wordt door sommigf.~11 wl'l bew! erd, dnt, dt) ' pell· "
sioenen vaD_ het indiech lager nict nla malltstnf hUT}nen, worden ao.ngenomen,' omdut zij geragultl ziju lJij
be,Zuit en niat btj, do' wet; maa.· moeten dio vun d\;l
1l)arine daarom· zoove~l mindcr Yrczen? en ':'ou iemau-i
in - waorheid -kunnen. tne~nen, ,dab nla
wei'll
vvergegti.~n om o(»k, de pensio£lllen, "";\1}
hij
de "Wet vast te 8t~lIen, die ' dan zouden
minderd!? ~ •• ' thans, in deze dagen, nu er schier
overal, zelftJ in de St.aten-Gonernnt en bij: do Regee
ring, I3prake is van duro tijdell1 hooge en steedrl stijgeode:,' prijzen van ,vele ~nIDisbare l(:l,Vel1Sbehoeft~n, en

~I.koloui.n

van:

1 tot, {) jaren, YQor, elk jllilf f 25 ;
V:ln G ~ot 10 j1treu, Your elk jaar van hel !!,"eele
aai!ial .f' 50;
nHl 1.1 tnt 20 jareD, v()or elk j'n.n,r' tim 'I(Jt peknle
aan{(ll t 76, desverldezende 'met de bepaling, uat iu
!~(jvll.1 de pcnsioeuen 'bif do zeemagt hooger ~ul·
im.'lll\,'!l zijll.' dan die in gelijile rangen bij hct in·
!q.\'\~r. .i\logten zij die door i8ststgenoemde toeuY,-J'dchrijueu, d.I~Il v.ulleu zij worden teruggebr1~gb
1!_llllrmed.e gei~Jk bod rag.
om liU ill de hoogsto rang-en de v-eracbillen der

Preaiueut van den GarnizooHsraad geschrt'ven) dat, hij

~;h~:;lree t~o:~::::~ngeuVRt~ ::lij~~~~~j~OP~e:d t~::~~:~
Intendant eeno beruitbe.to<liug VIln dezelfde artikelen
gehbuden, doch JlU te Amboin~ en de le\'erantio aan
een ,Chinees to~)ge\vezen, nail wit)H, de Rf'geering wel-

dr.. bij be.luit deliuit'of d. levering der uitb,oteed.
Lenoodigdheden gund ••
Op 30 December 1871, eun dag voor deu annvaug
van het larern-ntiejaar; ontdng de Reer Guyot een

bij beide korpsen wat kleiner en Wilt meer

be.luit, houdend. mededeeling, dat de aan hem geda·

to IUake.D, zou er nog kuunen worden bijgo~
de '1.apltelli. ter zee en do ~'lng-offioit~rEH', die
20, jaren in de' kolonieu dienden, \'cor
l.:l(rt lid geheele aa"lal f 100 :.mllen outvtt-ngeu.
d i(} wij~e wordt aan de meeste bewnren to go·
g~'_ILlmen! do billijldltlid in ~eer vele opzighm ,in
oog- g?huudan, en,8chrijver dazes gelooft, dat bij
nvl:stl·):ling van zoodaoige rt·goling, de ovcrgroote
III {'erJ ahUld van het korpa volmondig zal kunnell en
ool(
zal willen verklarcn: Ii If-Tfj,;ijn daJll.:ba.~r EN
<

116 voorloopige toewijting lIitlt wer(l goedgtlllt!urd.
Hieruib on/stoud sen procl;'s. De heer,Guyot beweer·
dc, dat ,men geen heruitbeat~ding had Ulogen boudon,

lot

:~::~~~;i:: t!:1j~~~gt:~chle;:~:n~:rk~::r~e:: z~~e~~
d.n weI afkenrd •.
Mij - zegt d. uoer Gnyot - i. de lev.runtie voor1.I)OPi g. to,eg~w.. ez. ".:n. fin, u. gaRb, mell ee~e .heruit,heBte"

rijks-ambtenaren, zoo weI 'civile- als ruilitnire, te' f}e,r~
meerderen ! ? " ~ • Het tegendeel is ecrder anut:emelijk
en om op grond va~ die, ,bewering do, pensi<)enen <1~r
zeemagtdnar beneden to 'doen blijven,g ••t ,dnB.w •• rlijkniet .an.
.
.
.
Zij,.die eehter van oordeel "ijn, dnt de
lie kola·
nie-n door· de ze-emagt verrigte dienstell, en' ondervon·
don moeijelijkhed,etl geringer zljn d.n die van het indiBobe
leger, eli d~lU'oni ook de 1'enBioeneo der ·zee·officieron
mind9l'mosten wezendan die van Lunne !<omeraden
der illdiaohB landmagt, zoller. dan· toch zeer oeker· weI
willen. toegaven dat de regtvaerdigheid vordert, d.t
bij de )leide korp.en de verhooging tUBBchen hunne
penBioenen gelijk zij aan die tnsschen hunno bewezen
dioma'.,..
.
R.~ ·bekenda voor.tel van den gsa.bten afgevaBrdig.
Muit.Delft, don beer Nierstrasz, kan beocbouwd word~D eelligermate op _ zoodanigo . zienswijze terusten.
Volgen.dat, 00 .. dIe toelage be.fnan: voor iederen
reg, vo~r elk jlltlrin de koloniendoorgebragb, in '1.0
lJe4e~"$ van· he$ bij . de .tegeuwoordige wst. toegekende

roo"'-"

;]f.

:~~"s

Biunenla,ndscB.eBerichten.
SA.MAU·A.NG.
via Ua_tavh,. MnDtok., Uiouw en,'Singa~ore,

lu'de,maaud M8art
,,'Maarl

,i

.. 13 en 21.

..

.. III

en 27.

».,

..

Maart

»

"

-..'

8 "eD 22
8 on -2::!.

'eD

"Ike luaaD'd.

Borneo's 'W'estkll.st enl3JllH.o".

I

Den len von elke man.nd.

':

Bandjer:rnusin en Bavveall.
Doll.

2.J,en

VIln.

elke mo.n.od.

Makasl!l~r,

·.l'im.or.Koepc.ng
en de Molukken.
DCD_ltlellfl ll,elb:ID&llld;

Gezien enz.

Regtdoonde;
In nnam en. van wage den Koningl

Ont.egt ei.cber R. O.•ijne vordering;
Veroorde.lt bem in all. ko.ten von hat geding, oak
in de \'roeger gereserveerde j

Aldus ged •• n, euz.
Elke maanl! komen oDgoveer 450 it 500 landraad·
zaken bij bet Hoog-Geregtsbof in, waarvan een weinig
meer d.n de helft in re,ioi. moet worden bebandeld.
Bij inzage der YOnni6Sen, wuarvtl,u rivisio is verzocbt,
beUlerkt l:.len tel'aloud, dat

over het nlgemeen -veel

te zw.ar door de Inndraden geBtraft wordt en menig.
~8al VDor

geringe dief:Jtullen \'ijf jaren kettingarbeid

gogeven wordt.
Dit is •• ker de belloeling der str.fwet niet. Onze
stro.f.",-eLteo, zuowel die voor InJari.ders ale voor En..
ropeanen, ziju na\'olgiugen van den Code Pemd en
niet te gebruik~n, Rls meu uiet ill ruime mate verzo.,cbtent.ie -oIDl.'ltaJidighedeo Banlleemt.
Uit verschillendo Ul'resten van 'a Hofd ads, kamer

D.

'1IGd:~i~g~.~~~~ija~'8;2··~~il.~: ~:;e~i~;o:~

beb lk groote Bchade . geleden, .da.r ik· reed •. dadelijk
~egonneuben· met. belangdjke ini<oopen t. doeD, om
m Btaat t.e .ijn met 1 Janllorij 1872 aUe benoodigd.
beaeu t. levaren •. Ik begroot die .cbang opruim
110,000.0 vorderdie van de"Rege.ringter:tg.

-Batat';!!" 25'" Februllrij. Haden. voormi4dag,' is op
v.ndutie door de firma John Pryce & Co., verkocbt

-gij bebt geen reg! top .•• hade,ergoediDg. Vaore.r.t
is. bij .ene voorlocpige to.wij.ing de .Regeering .zelv.

~ Van,.den:'miDist~r van Koionien',moet oen san5ehrijv~Dg ,oritvllDgen ~ijn' o,m: de -reorga~i8.tltie', vao _ het

d~linge Df8pr&D.~,

pnlelnbu.ng-.
VIlIl

D. R.ad.;
Gehoord partijet;

men

·blijft zij nij om heruittiestedingen te houd.D;van de mon-

1geo vaG elke" mAAnd~

Den 17eo

vllt

DOg, ,Diet _ verhonden., Zi.101alig zij hare Aoedlteuring
aan 'die' voorloopigl,l toewijziug tliet' hccft ,\'e1'leenti,

SUUlo.tra·i;."Vest!Hl,.;t.
Dell 'ell

De E..ad.taat in Junij 1872 toe dit door gefuig.n
te bewlJzen, oP. grond, dat Vaal' militairen bij art. 9
vau 8tbl. 1851 no. 63 geen termijo v~n doletlntia
i. v.atgo.teld.
Hierop getuigenverhoor, en indedaad, de luitenant
heeft gelijk. Hij. had· geen paard in 1871.
. De Raad van J ustiti9 te Batavia ontzegt den offi.
Cler van Justitie .al8toen .ijne vordering van 1 6 bij
~:dJ;.ta:s~~JJ.vonmB en v.roord •• lt bem (den officier)

)e,w~ziDg

Neen_~ word Dame~s de Begeering geantwoor~i--:o,

~lulCt~na- dar, Frau8c'la'@ '1\.1 ... 11.

via Batavia, en Singapo're.
t~ de, m&an'd 'M;o.art
~,' J'

I

blijkt d.n ook, dat di.fotallen beneden de 1 26,al
galin, ze 'vergezl;lld van braak in ean bewoond huis, al·
weet ,of de U,egecring die
tljd ligLer worden gestraf•. Jan lUet 5 j.ren~ ketting01 dan 'Diet wit bekr!L.!!hti!7fH"
:-_ ,
',.trijd met <;Ie wet en boveudien in strijli . nrbei<l "'" dat altijd in liulke gemUen door het. Hoog.
G"regt.hof verligtena. om.t~ndigheden worden aang.·
uomen. I"diead. 18ndraden dit beginsel volgd.o, zon·
cen huuua' vounisseu meestat iu revisie onveranderd
znllen\ . tangeD, zelf. 81 wara de go.dkeuring der
b1ijven 'en v~le n.-Rumerkir.g,e~ wordeu vOQrkomen.
Regee~ ~ nog uiet to,t ona, gtlkomen. Door die uertiit(ina. 1fT••. k. R.)
besteding en dit verbreken Onzer ·mondelinge afsprak

ding .Il .... ' ~ ~,

T

ten gevolge d.arvon, de weCBcbelijkhoid ell nood •• kolijkbeid wordt .erkend om het inkomen van bijn" .11.

,UITBESTEDINGEN.

,iwc~e~3

aUo gomUou welko zicll kunnnoll ,oordoen, de regehug' ~'olkomen blllljk' is'} eu -zoowe1 nllc wetgcvers at!
allu bclaughebbenden gehed en ui worden tevreden

pensiot'llen del' b8ide IWl'pl«'1I in dt"r.l.'!fdtlll rang, ZuO~
ala el::luige ,jsffJlI gelt-'!I~1l brt'l:'dv'lwrig is fiEll1gdoond in

De lliite,:,ant d. Wilde was over 1871 aaogeslagon
roar I. G . m de paRrden·belasting. Hij betunlb· die
0 DIet en l.at den termijn v." doleantie ongobrulkt voorbij gaan, w.arop de Officie. van Justiti.
to B.t8~ia hem ~ot betaling dier Bom dagva8rdt,
Om .z\eh op dIe vordering t.n bedrage van 1 6 .te
vordedlgen, komt de IUltenaut do Wilda, welke inmid·
delo n'8r ~anka WBa ovargepla.tst, nota baas zelf
naar Batavia over. Hij krijgt passage op 'a lands
kosten; dUB ge.ft da Regeering, ten einde ,. 6.- to
innen, ± 1100 uit.
Bindelijlt i. de debiteur to Batavis_ Hij.beweert
dut hij in 1871 in het gehe.1 goen paard heeft ge~
:~~I:~~ne':,.o~~:n~iet in de belasting blld mogen a~n.

1

Ufl'cletl.
D.U

DOLEANTIE.

Bij. SlaatsO/ail 1851 no. 03 i. "oor miNtairtn geen
lermij" vai, doleantie v·astgesteirl. Zij heMen aUija het regt,
o,;J:. dour !/clluge" te bewijzen, dat :ziJ ten
onregte in de
paarden-belastillfJ :zijn aangMlagm.

tl:QO. voor co:. liwhout-bij-oacht
1200 ell VOOl' eon
vico Ildmirlllll f !WOO; imler Jmn dlt dus zelf beoor~
Om

geaaagde,

Zitlin!! .an 29 Seplember 1874.
Voor.ilter: Mr. Waller. Diemont.
Ragler.: AIro. de Jongh, BnijBkes en Makkers.
BELASTING 01' PliRnEN EN BIJ~U1GEN. TEllYIJN

18 het b~llla tluUlogelijlr dati zulkt'l ,ooit 1.,,1 kunnen gobeuren met eon lllit~lll\.llt tel' zee htt;l k!nsae. De en·
kele} zci{er uitel'sb zelJzame g0valltJll, {tnt zoo iets ka.n
plna.ta hebbt311, zullull 1':.00 go~,u nlt! ~WkQl' betrekking
hebben op een, bejtlnl'd C!fficicL' vall .gl'zondhuid of \'an
ad~;.ni.s.t.rn.,tie der l~to klass(', \""i!:'!lS t'jdgenoot~n bij
het ~nlt18cll~ leger da,n r.ekcl' rced~ lang boofdofficier
en wnar~c.hijlllijk reeds kolollel Zijll; en zou dat dun

Yl-'nrn\;~:[-j

V4n ~ed-erlaHdlcJ?I'IIdie,

Regtdoende:
Onizegt den eiB.her zijnen .i8Ch:
Veroordeelt bem in de kost.n van dit regtsgeding;
Aldua gedaan, enz.
RAAD VAN JUSTITIE TN BATAVIA.

I 'l"·II'''II~lIe·Trt'i!l~II.

in dtl kolonioD (He-

jllr-tHl

&gefflllg

Het lIof, enz.,
Gehoord partijen;

.'atel! l\lei ,187'::J;~

Gezien enz.

lnoeijelijk is .te
redencroni wuarschlJlIlljk zullen vtJlen eene andere
meeniug zijn toegednan, en in lCdt!f geval ,zal 'zoo ie~~:t. cukdu 1 Ul~'ar zoeI'. vela

t:old(WiJ,

"'11111°01•

A, Guyot, eiscber, ad.v. en proc. Mr. R1ews,
contra
Ed

l.T~·<II'" v-u,n ve ... trelc 'voor del) '41h,HII!'!IL,
.Lll.ll'V'.I.U"

o~.va~ting, \\'o.arOYllr

~~~~;tgl;;~:~~~~ :~eu ~~:ijJ:~~I1dllU ~:ll li\~~rt~~~ ,~i:u~;t

in

BERSTE KA.lIEII

Zitting van S Januarij 1874.
VQor.itb.r: MrsF.Alting :Me.s.
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llldltlCUe leger . .00 juiatheid. daIH'I"ln iN uiet t~gen te
~preken; .:wa_n.-r yulg-ens· dOll gewoIlIJiI loop yan zaken

(-uiJ~ ,'uc! !,~ti;!l'

D. Po.tm ....or.

Het .arrest Iuidt .Idllll:
HOOG-GEREGTS.HOF VAN NEDERL,..INDIE.
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Your t:!k jl1[lr, vuU bt~1;
Als d:\t '--uon~tel

vel Irrij ;;(~T),
gdloopt; t'h
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,Die regeling z~u 'ont~genzagg~rijk in 'vols vF:;;:~t.an'-'1 ' ' 'lltt'uur ,un do.i~inS-"is steeds du 1!-A'midJ~gl ttln 6 Ufe.
'
, lntuuchen wordt aau belaaghebbeoden vrijgelalen, ook op andere
eone gruote verbetering 'zijo, en ook ve~l billi.jker we,.
zen dau de tI~8DS beat"ande; llodal' ook daartegen wordGgen bunno brieven "_D .,het . Po8tko.Dto~r le doen bOJorgen.-' nil
~en soms eelllge bezwaren ingebragt" en niet gebael
doorren(ting vnn bier beelt steed. plash per eer.t vertrekkende po.t,

De pensioenen bij de zeemagt.
Fit yolkomen, vertrouwbare bl'on were. vcrnomeo,

~V;/'L

.,.......ijs .der A.dvertentien: van 1--10 woorde!l voor 2.· ·. PlalltS.ing.e. n/l .••
VOOf iedere volgende 5 woorden I 0.50.

voor geheel Nederl.-Indi.6J12.50 per halfjaar.

WD.orop gij u baroept, weet ik-niete wf

an zoo gij t. hna.tig ~ijb gewe•• ' en te vroeg ink~op.n
h.. bt ged8an, v66; g~'WiBt of d. Regeering u al .. d~fiDi.
tl.faannemer <ou willen aann.men, dan bebt gij dit
nan u .elven te wijten. Het Hoog-GeregtshoC ont.egde
b,j onderstuand arre.t den hear Guyot.ijnen eisch,
up groqd, dat volgensbet. Roglement op· de uitbe·
.~edin~en de Regeering, bij eene voor!oopige tOt>wij"lDg, volkomen .rij blijf!i. en geregtigd ..i. berllitbe·
&te.. dinge.n te bO. U.deD, . v. 6~\ zij.. ".i.Ob ov•.r dE>. goedkelll'ing
Gener voodoopige toewijli~ IIitlllllb..
.
~

t:bi;w;:~er~=:;~':t:!t~:o~:d~if !~~~ v:i~t::.t::g~~":.~
beBcbadigde b.bbenvan 51
0pl!ebracbl;
.

c~nt.

tot

1 12 25 par kist

.

.

recht.ITeze" opdu We.tku.t van Sumatra zoo spoedig
mogelijk in. tevo.ren. W ...rocbijDlijk· draagt dne het
preruiensteJsel in _Holland, reeds ,mijn v.rtiohten in een
groot

a.nn~al al\llB.t-nap~e r~~chterl~Jlte nmbteDaren~

::::~:~!n b~~n!~~h v~~rzi~n,~lln,bUWernQod

. De

in- de gawona

Het plan Bchijnt· behestaBnom bet ambhnaara.
examen . in. dien .in teo lTijzigen, J.t bij meeel.ers· ill

::a~::~:·:e ail:d~c~:n8::.':;~it:t.~~:~ed:r!n Vb:th:o~::
medaaneoh .reoht. Wij· komen· opdit onderwerp spoedig
in een boofdartikel t.rug.
(B. BUt.)

.... Wij

lijn ill .de gelegeobeid d~n l!rlilf ttl FlIl~.

ceron door Dr. oa1lon IIMJ -den Alg0moe1ieu Sabetar!.
gemglhen g~eksBd Batavia lUI .FeiIrUarij .1874:
.RoogEdGestr. Reer!
"Ofsahoon h)'ti .. 8sdert jarslI wijlle IItop\... is ge ...pest

!::e::a:r~:~ ~~ir~etr~::~:~:~g:e~I::!I~:it;:::i

ow voor .die betrekking tewogen benoemdworllen,
neem . ik thana beleefdelijk de vrijbeid UHEdG ..te
versoeken mij ...el fan de lijst der sollieilanten t.
willen. afvoe.en, daar il< te goed voorsie dat ik, mogt
ik. door het. vertrouwen van Zijne Exo. den Houver·
rieur.Gelleraal . tot die botrek~ing geroepen worden,
tegen d~n' zin :-: VBn 'den Direeteur ;en van '{ten chef
",er de Militaire Genees!mbdige Dienst, ik niets dan
onaongenaambeden wude hebbente ve~waehten van
eenen man, a~n wi.enik aile bevoegdbeld onbeg om
over geneesknn,iig personeel en geneeskundige onder·
werpen e.nig oordeel hoegenaamll te vellen.
ilHet belnng van de dieDst op den voo:-grollu ..stelE
lend. en overtuigd uat deze er onder zoude Hjden als
ik mij onder voornoemde omet.ndigbeden go.teld zag
t<lgeuover dien Chef, heb ik het betor geocht, UREdG.
foren,taanol yerzoek •• n te hiedell.
(Alp. J)a!lbi)
Soerobaiu, 28 }'ebruad. RecMen. :l\~r illustreeriu,{
-van de ,nieuw 11lgm'oercie bopalingell' kau nog dien6Il,
dnt dt?1,01' dilgen eeJl factuur goederen hooger

werl1

Jut,ng~818gen d:lll in bet origiueel'stuk den geconsigneerdo de koopwaar was berekend.
"?l-len nnw ttl dien einde eenvoudig het afgerond
eindcijrer Ban der factuur,_ t.onder or op te letten dat,
daarin de g8\\";)Jle ollkoaten wuren bElgropen nau COlU~
mi!isieloon, vT8,(.d.lt, assuranlie, emba-llage 6m:., wel~e

foorkomen op iedere fllctuur. De1.e ,onkoatell wa.,ren III
eens h:O:'1de!aarUkelen geworden.
~'r~.jer kau heL. to"h wol nieL
(8. 1'.)

I..

Twintigste Jaarverslag.
YAS :OH

plaats marseheeren ton elude· de terugkeerendon aIdllar opte WlIohtell. en .verde.· naar. het8poorwegata",
tian. te begel.iden.·.· Burgers, . die het ·.voornemeo magteu. bebben bunne sympathie te betoonen, .kunnen .iOh.

~!i:;;En::le::;;s in::~e::ge80bra. . ::::::~~~:

bij

/ 1368877.98
Vao den Bom bebben ftllll.praakop
rente

Alzoo geen rent. ontvang~n
/354927.98
O.ereenkomstig art.' 11 van bet Reglement.
O.er 4 kwartaleo
.f 626780
a
81930
2
"
153220
1
152520
1013450 gelijkstaan.
d. met een kapitanl VBII
f 80196·7.60,
dat van een tol jaar rente zoU gt'lliet~n.
Het -Reserve fonds bedroeg op
1.J·anuari 18'13
.r 22897.65'
In den loop van 18'13 zijn hier

kW'11

229H.88'

.f

10114.58
33068.96>

.r

f

werd verniehl.

voh.:t:
01' hijpotheek
I.'

.r

puulIgoe<l
nbligatie met borgen

Arm ger!isconteerde
tiell jn. portefeuille

125000.-

42554.51"
"70027,38"

19G90.91

33862.44'
50442.22
27515.59'}

21009.40
67171.07
/

4~5952.21'

'Poi;nal inlcg /

43HH52,f)2 5

llijgesohreven rente geduren,lo 1873
Teruggcgeven

~

Jannari
:Februnri
Manrl;
April

41740.6·1
!14030.69·'
27109.21

~Iei

21155.7[;
10027.50"
56675.19

Juni
Juli

62236,(;8';

;\.llQ'llRtUR

:·~222G.R5

Sel,tember
October

17536.'10
55826.47
20765.27"
14998,55"

Novembel'
December

1000.71

:197928.72'

Alzoo meer ingelegd dan teruggenomen,j'

Het kepitaal van
legger. bedrneg op 1
Geduronde 1873
Bijgesehre\'en ronte over

3902~t20

In·
982~25.76';

.f

.r

.r

Balans,

170 in1 eggers, tel'wijl do terugvorderingen pla.nts
-v·oDden in 1120 malen· op 722 eonto's.
'Ret aalltnl inleggers beuroeg op ultimo December
1872 1879 (')

• .
op ultimo December 1878
Derbalve me"' inleggers op nit. 1873

596

idem

"

kosten van beheer ·au t1r~k"Joo", bi)~ken,

9077.12
G0572.90

van het re.erve-foud.

'sHjft zuiver-wiust .
WBarbijgevoegd is de in hOL
.orige jaRr onve-deold gebleven rente ad.
!iiervan werd na vargo.ding van
8% 's jaa.s Ran inleggers die in de
loop Villi 1878 banDo· Seld.n meb de

10114.68

.r

.

kassa

___ ~f
Per diverse Oraditenren·'

1037723,09. r

,Jf"·I"~'>.oa·5,
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~"":loi .f~
Samarang

H~den m.~rgen

kwam de

~ Doc.mber

hh.

·lan~" _,. verw~chte

.stoomer

John Bramall, met degel.vlog',intop, op de reede
• Ihier.
De ~flicier van. ge.ondbeid· Veiobtmnnn beg
.ioh
onro'W1lld n .... d,en hod.m ten e~nde een .onder.oeh.
io te stellen. naar den gezo~dheidstoostandder
o.n boord zijutlo t~oepen v.n ~a'llgkoeNegoro, wosromtrent .sedert eenlge dugen hler .zoovele onruslb.rende geruobten velOpreid .waren. . ..
WelJra . zag men. de gel. ,..vlag .trijlten en. bet
duutde Diet I.ng of de. gerust"~ellende tijding....erd
::~~nd' dat de g.zondbeldstoe.~l'd nan. boord gunatig

404~B.82

699.96

In s~rijd ..m.et u.e hie: 100P1 nde ,geruchten "erDam
men nu d. t~dlDg dDt zlob 0P'de reia v.an Atj.hun ar
Batavia dri. eterf.gevnllen onde:; de. troepen hadden vooi'ged.an;. ge.allen van oboler~:· waren niet voorg.komen.

ba:::~:.

oqbtend tell 0 1/~; uur sullen de troepeo de.

Ik \vist, dat gij geeD dief

d-at de .Jongen slechta voor de grBp kwam, en zicla het
avoodeten niet wanrdig had gerusnkt door eenige mis.

daad te bega'll.

'l'rouwens elke woek heeft Ned er

voor ta ~orgeDt oat niet-(lieven z~ch . niet. a'~ dieveu
voordoen, om den ·wille va.n het halve iJrood, den hoi us
eo de kan soep, welko elke uer g~uoodigdell outv-n.Ul}t,
ofscl:lOon niet-dieven,
to dieven wo.t voor dirlY~1I
beBtemd is, eigenlijk
tlieven worlitln.
Toen het twondell'lI W;I~ llf;eloopen b~goll het gees~
telijlt werk. Eereii '"prak cen ·lllnn uit Far.t Arlhur,
die al de vorBcurild'IJlg'I!U ut.Hleilreef Vltn hd le~'en in
tuchthuizen, en· dii~ lltl.lIlnOllde wl;'lk eun 1ware 1'Iruf

:p~:kg:::i~ij u~~: \V~~W~'I~~t~~llfe~~'hei~ ~~jD '~i~v~:gDe~o:~
t~e. Aij toonde IUI.O, dn.t dieven Diet aileen zoudig is,
maar vooral welk ccnslecbte speeul.tie het is .. Stelen
loont niet, (thievin[lIlIJ1;er pa?, 8) was als hat \vo.re zijr.i tekst.
uJullui dieven," riel' hij uit, uzijt allen lafanrus on·gek.
ken. Ell je ·behoef, jil vol.t,,·kt het hoard Diet warm
te lUnken, omdBt ik dit ze~,:
ik zal hetje bewij?;en.
lit ben niet voor Diet zelf een (lief gewaest. Dallrhn(l
je bijvoorbeeld den g!'vdt,m I.H'tu1l1 in Cotton'dwarf:sau

Ret jongste Hummer der l3l'Dmartani (Javaansche

want

Courant) bevat een. ingezonden stuk, waariu het· on~
langs duor ons medegedaelde aaugaanoe een roover·
~

hoord. in de residentie Madioen, meer bepa.ld in de
nfJ.eeliug i\[u.gel.nn, bevestigd ·wordt. ~reveD6 bebelst
,dnt schrij'!en oenigo bijzonderhedaD 1 wanruit blijken
zou} dnt dt.! aesistont-resident van Mo.getan oaln.nga (lP
celle wnoueling door de Kotllo dazen. kap·a\a. ketjoetrirtored.io geheetea - met 5 andere roo,er!:! heefb Ollt ..
moot. nob zostnl, to pu.ard gezetell,· zou bij die ge-

dan 'rhooms. Ik wati tOt'1l schipper op Hell liC'htor en!
ue vlnmmen ziendo, lulld(lt;l ik, stal een boot en· fulde
mljn zakke_D met geltL door de nieuwsgierigeu y.oor
een s.~illiJtg pel' hoard .,It, rivllir op en near ta varoo.

eslto:~~lr::~el:le~Dgp;:~~? g~~;- ·r~!g~~~~~~y:::!t:n ~a!t

::

geen ho.h-I.Hl Btui~'!3r iu mijn zak, l\ien had wij op mijn
beurt best1\len.

legenheidgeene enkele pligLpleginggem.nkt hebben.

II Een nnderoll l~eer hoordo ik
van eon kamaraad,
dat door eeu O1l6eiuk iu eeu fu.briek een groots we.
nigtc kosthllfll' Yel, ill het lwof(iriol.i g'lllnoron w,u,. Ik
en vijf nndereu hUlll't.ieo zakken, 0111 tllIl>i het .vet ·te
glH~U tuct;igenen, vooruat de lui ill lit) faL.riek . er bij
wnr~n, Vaa lRotal1rn.i· voorzien \'r'lsteu Wt3 ill het hoofJ~
riool to kOIlH:Hl ell wllnddeu tot O'.Hl midden in het
water tot de plants, waar hut vet op (~tl oppervlakte
gei3told was, en dat wei zoo dik a:sof men oen bater·
vaatje in twtlein hud gesueden. 'Vel, ik wjlde de eerste
zijn, en juil:tt toen itt er bij w~s, ,loot een der kameraul3n zijn lUl'.talll'u .open ·OIU zijn pijp aan te stekeD,
HI;I't rioolga~.. outvlamdtl met een Imal, en het vloog in
brand t·uBschen mij en miju Immeraden. DSllr stond
ik nu luidden· in het \'uur en ik zwoer dat iii, ale ik
mij wist h: re(L:!en, (;en anlIer mensch zou worden.
Goddo.nk kOll ik zwomrnOIl, en iii do ok onder b~t
vlaU1lUtlnde VIj[; aoor. ell kWilm in veiligieid. lit zeg,
dat .er geen dommer ding' is dan Bcelen. NieJJri\nd
wordt" zoo bedrogell . .9Jl_~be_s_~o.len niB ·de dievan. ··~r is
ean jang-eu h.~~.r_-in' dtl loRIlI, die een po.ar Bchoenen
stn.l, die ../;..- 3.30 wtln,rll. war,-m; . hij . kreeg er een

Op de vrang ,'an het hoofd des Bestuurs ZOll de roo~

verhoofJman zelf. vrij nflbe.cboft hebben geantwoorJ:
lIik: ben Tirtoredjo!" en daarop mat zijn gevolg til \'Jl~
len rell Zijll doorgereden. Altijd volgens het b·d ,.Ide
.rtikel in lIe Brom.rLani heeft deze stouthoid tel' plallt.
se zulk eona paniek· te ~ weeg gebro.gt, «at l:Jed(~l't dien
tijd o. a. a1 de woniogen der nmbtonaren dug en nn.cbt
door eeue ~l'ul gewllp~ncle wllcl.t worden bus chermcl
Oil hot plftin del' AS::Iistent· ·l't"'sidcl.1l8wonitlg niSlUtH.le
binnen do Kaboepa.ten .zou die "\fncht bij dag weI 50en dee nllchts niet mindel' dun 100 Ull\H stl::'l'k
·'V (J zouden nog lid eOIl en
schiint on~ re(~ds
kunnen bij\'oegen; doch het
k'R.ll intusschen
esn weinig trap fort. "\V ~t
en 1Il(~eIHI(,ll wij
meer vertrouwbare berigtan
dallrom do aal1dachb OHtf:r lezers op h(d; .J1\\'I\Ii.Jlsche
stuk to lUogen vestigen.

TElEGRA
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Ilierop wtlnl eon pl:lalm ~ezougen op. de populaire
wijs van: JUst bplore· tlU! b. dtb', 'llothf;r," en daarna
ging N ad wtwr aan het spreken. Hij lhv6Dg de Haden
lllUlr hem te luillteren door !itl kra.cht zijner longeD, en
door persoonlijk. den eersttHl dun besten nan to 8prakeD, die ouopletteud was of geweld mnnkte.
IIA.!S je hier· korut, daJl moat j6 luistereo t en· alsje
I ..

heeftverworpall het voor':.tel \'an hat.tld Kapp.eijlle \:n!l do
CoppeHu om de bO~~lliHleliug VIlU het wotS()llt\\'t.!rp OUltrent d~... i.ii\.'oering YUn· (len gOlldeu sbuillnill~.l uit te
ste~ totdnt het toegezegde wotBontwel'p·. omtTellt bet
-4dis9h -luuutwezen door de regerillg tnl :.-:ijll ing/j~

Ill""

diend.
~

_,_ . .

or

met dim rong yan officieren

33 .lavane'"
13 OhiIl(I€ZGn.
180 We"1.euuit 'Jet Prot.cn hot R. C. Weeshui.
Ann renten werd gednrende ·1873
sowonnen.
.l 59650.02
Hieevan gnat af

'I,

II

GO

50.
100
100"
500
. 500" 1000
1000 en

papier, ndl'ertentIe-ko.ten enr..

disconto·rekenihg

u

,Re.orve-food
'I
Wenst en Verli.en

Onder de iniegge.. komen voo.
32 MiJitoiron beneden Je .flog van offioier
65

Aau di,erse Debiteuren

2198 (')
319

V&u.· de inleggerl:! waren 851 met een te goeJ
van
1 tot

160
:365
227

Dell. 31

is hier uw plaa1s niet.
WBart !"

s' Gl'avenlU\go 27 FelJr~~:~"t'f De Twe~dl! Kamer

1873.
Totaal bed rag der ingelegde gelden
op 1 .Tan. IsH.
f 1011507.53 5
De inlu.gell worden gcdlum ~n 1763 stortingen door

IIZijb gij een <lief? Ifvroeg hij. J8, :mijnhoer, d"pk .u!"

IVa. h.t antwoord. Hierop .erteld. hij rad, als. zeide
hijeen .an builen geleo'rJe ks oP, ....at bij gestolen
bad.
"W.arop sliept ge in tie gevangeni. mijn jongen P"
vroeg Ned.
. .
1l0p eenige overjassen. Van politien.geuten,"· .Bnt-.
woordde de kDB'p.
"En hoe zijt ge Daar Maid.t"n. (Jat drie nur .porens van Londen ligt) g~b:'llcht? In een rijtuig lllet
twae pBurden P" flJa, lU~nhe(~rJ', was hilt ButwoorJ.
"Heel goed, mijn .. ientl, gij kunt vertrekken. Het

J

in

dtlposito g~plaa.tBte golden tnt eeu bed rag van 125/m
is !;cdert Jull 1873 dlechts eene retlte van 3~~ IS jnars
te goed gedaan. Berst in hat laatsb van 1873 it! het
disconto voar veudu llcceptutieM Sarnnrang met can half
prOthmt verh()ogd ell op 3 I/J.% gobra~ht.
Bij do uitzet.tingen w~l'dt steeus de gro·otstt~ \"oor·
zichtigheid i~) ucht geUOtnoll, Moa.is ook vohloende
blijkt uit het eijfer der lloodig bevonden afBchrijvi'1"
g?u," ~I\~rvan het totaal nog ni.Bt bcdr8~gt de ;-.f:.I~ ,
diG \lit Ju.ar wader gevosg(l kon worden b~ het RaS6.i'.,efonds, dot nu is geklommen tot
26134.35, zooal.
hierYOrell is uitecnge1:et.
Onder het bedrag van
90997.96 .an vendu.p.pier
?ohoort efJll8 ncceptatie van de vandu-meeetar te DjocJakill-ta, groot f 3137.78, welke op den v6rval,1Bg, 2·3
September 1872, onvoldaan is gobleven en niet van
nonbetaling werd geprcte.teerd.
De aansprakelijkheid dar Regeering voor die venduaccepten m•• kt op 'I oogenblik het onderwerp uit
ya,n !jell proces, dll.t door de Jarusche Bank ward goent.meera, en heen het Bestuur der Spanrbank het
onnoodig geoordeeld om, in afwnchting dat hierop
cene beslissing in bet hoogst!3 rt-~iJ(Jrt. vnlt, yoodoopig
een ·vermoedelijk rerlies op bovenbedoelde uitzetting
to reserveeren.
Het aantal inleggers is dit jaar met 319 Vermeer·
derd, van welke bet grootste gedeelto tot de inlcggers
benedon de / 1000.- bebooren, zoodat deze zoo nut·
tige intitelling meer ~Il we or BUrn haar oigenli.jk doel
bea"twoordp.
SSluarang, 21 }'ebrnari 1874.
Het Bestuur der Spa.r. en Beleenbanl<
lJe President
C. L. DANKMEIJER,
De Secretari8 Pelmingmees/er
D. C. DE BRUIN.

30()2,. 20
,j·oo[.7 5'7

gebonw naderde, ..... erd hij Vun ul'e .ijden lastig /levallen
om toegangsbewlJzen. In d. Impel vond hij e.n .. hon.
derdtal gasten, van denk"lIap vm elf jaren, Ilie zeven
dagen hnu gevangen geze~ en, tot den grij.en misdadigar, die ·"dda keel' tuchthuisstraf oudergallu. h~d. Een
knaap was tegenwoordig; D.t g"kleed en met .een frisub
gelant,waardoor bij de .andacht trok vnnNedWright.

\Vij vernemen ant uit het arohi"f der Javasche BaDk
aihier vermist zijn zntiell bundela: uitgllande brieven,
Men ,ermoedt dat deze stukken door een mandoor
\,oor sobeurpapier ztjn verkocht.

noemd worden de luge rente-stand en do Illm~ilijkbeid,
om roor het gl'~]vta lulpitaal thQlJlS bij de Bank gedcpOlloerd, dn.dolij~ aoliede bei,egging .be vinden.
J'8eompto.~fa.tsclmppij

in Engeland.

<?p

den vriji;; kampoDgbewollrrs.

In dit jaar is het rcnte-cljfer bencden dat. vall het
vorigo geblevell, WBarvan ala oorzRken kUnntlD ge·

Vau de bij de Ned. Ind.

..

vall~ Van spionnen dar policic." Toen ·de.. sohrijvel' b~t

Door de wacht van het 7. Bataillon Infanterie werden Zaturdag jl. twee jeugdige inlanders giiarre.teerd,
terwijl zij be zig waren rijst te .telen vnn voorbijga.!lde karren.
Zij werden .an de polici. overgelev.rd; het waren
ditmaal noch kRdals uoch soldat.nkinderen, doch bei,

562470.8·7
38615.54

90997.96
126368.38
f~

'l'ot•• l

:~fiJrlR.DC:;:~~·~DgGllnd.'

" Vldar,. R,. jJUl'GW, Singapore.
• Laube, .Amin,. Toeban.

Ned Wright's e1-,aren oog had Jadelijk opgemerkt,

\'endu-accepta-

An.ll golden in kaB

- ::

Merk ...sllrdig onder al de kerRen iti Landen i. de
eenvoudigezlIlIl,· wanr Ned 1fright avondeten g~eft
aan dieven en een toespraak tot ben bondt. Dr. Davie.
... i.t een toegangsbiljet te krijgen, ofBehoon bij nooit
in. tnehthnis Of. ~e.angenis geo.t.n had. Het· biljet
IUldde duo: "M,SSIon Hall, Hales. Slreet,Higk St"ett,
Deptjord.Laat den houdor van dit bilj.t toe· tot Ned
W1"ight's avondet~a voor mflone·n en. jODgens, die· f.oOr
misdaden ge.traf" zijn gewordell; D. deur wordt geo.
pend om balf •••. Avondeten preci.s om 6 uur."
dell rug v.n het hartje was geBelirevon: • Men
gelteve 01' .te pas.en,· dnt. dit. biljet Diet in hllnden

Onvoorzigtighei,l is de ourzaak van de Zen bran(!,
waardoor ce·n gc~eelte del' bamboezen oUl\\'anaing

94270.34

In doposito bij de Ned. Ind. E,com pto~llr.atsch.l)pij

- . , ""

BUITE·NLAND.

terwijl de weg VGn

Ht!ueil llliddng ontstoml brand in de waning van de
inlaod,che vronw Bok Somcngi!a in kaU1pong Kling.n,
welke inmiddels spoedig •• ngcbragte hulp door de buren,
nog bij tijds wcru geblu8cht.

vanSoelL'abal.....

Een dievenprecUkant

6934.61

----

6934 61
Onder ult. Dec. 1873 waren 0.0 uit~ettingen alB

15885.35

Vcrtrokdl:eu· Hhepe.:
97 Fo.b. S.....;Hadji. Abd. )14ch. Koel.y.
.,. u. Faidool Hair Sltld. Ibrah. h. Abd .. B.~aj.rm!llilg.

'

Goeboek naar Hiapao mede zwa .. be.chadigll is.
Blijft genoem{l. atdeeling .. erder van regen verseboond,
au iteeren de gezwollen rlviE'lren spoedig w~uer. tot
bareu vorlgen toeetnud terug da.D ia het te voorzien
d.t de schade oiet zoo bel.ngrijk zal zijn en het
o.ertollige water de .elden oal hebben verlost .an de
veel schade· aBnrigtendl) muizen ·en ratten.
.
B1~ft duareotogo" de regen aauboudan dan znllen
weUi'gt duizeude boulVs bepla"te .elden vernield
zijn. Hedell morgen wa. bet water nog rijzende.

.r 2613·-1.35'
De bovengemeldo afgeschreven posten ton
I••to >'an het Re.erve·fond. bevragen:
01' debiteuren ruet bijpotbeek
5623.10'
" p.ndgoe(l
37.49
1274.01'
met borgell
'l'ot~.1

geze~t

plante veldan onder water

56.73

.r
Hierbij 1/. nn bet wi ver bedrag
aon gewonn.n rente .an 18'13

den strijders

Door de .ware regens die in de la.Ish dagen .ielen, .ijn in de nfdeeliDg Domak de ri.i.ren Serang
--eu Toentang olliten hare oevers getreden, waardoor
,ersohillen,le dijkenbeschadigd werdon eO veel be·

llog bijgevoegd eeoige ge;r!de quitnntien,

die onder ult. 72 reeds waren ofg •• chrel'o"
tot een bedrag van

B~t:=:::Le:~n::~~~tit::~"'1I1 zuUen

ververscblogen worden liangeboden, terwijl voor ver.napering 01' hunne reis per spoor e,eneells ruimschoots.al worden gezorgd.
.
Tal' vanofllcieren en inlnudsobe grooten zijn reeds uit
de Vorsteolanden alhier gearrivaerd,keonelijk met h.t
doelom den terugkeerender. een.b~rtelijke oDtvangst
te bereideu.

1013450.-

Hiena" afg.trokken d. ond.r ultimo
December 1873 lIoodig be von den afschrijvingen

Spaar· en Beleen bank.

l

1I.0.bntter.i.~

d.'-.I:'O
... p gs.
be.ven r.sntozijnd.O
1.... 10.0.0..':'..1
" .... De...
en....sohuttetij.bOl'eau
t.ilc.e.pe.n'II.. 1h.ieri.lrg.III'l1.·
i!.O.aD
..,lull.&!! . •.
hebben
toruggenolllen,
nllar ~eal8danYlln
ul bet'
nllll~•.. de
landings-

___
III!IIItstaf ~n 6% ondet de Inloggers v.rdeeld
f 40057.57 f
41058.118
D. ,erd.eli~g der i'ente Dad pillat. als voigt:
01' 1 Januari 1858 bedrQeg bet ka·

Soerabaija
,De tabaksondernem·ing

gel'eild, voor l

dd. heden.

Djelbock in Bondowosso is

226.000 •

SCHHHfS-HRRIVHTRN.
Stra~t

Sundadoorgezeild.
te B.u.tavia.

DA.'ru;U

VloAC;':

}'eb,22 N. I.

N.

D.l:Il!H~PKN,

ni"Jla,.~

,G.F:L~\·GV

YA.~.

S.L\.R

......" .. Jncob!e.,,, Singapore 1.;), .Feu, HD.lIlb)1rg.

:= ~~1.~i:i~o!::d~V;i~shiJ;:;~~ ~:i!;r~",~·. zi;' ,:·~I~~:i?

::.~ ~£·~~~~;::~:~~·.~~~~~I~~.~;;~;F~:~ f::~:{~~~it:
Vertrokken Schepen.
val>. Batavia.
UA'rU~('''.Y.LA'' N. D. ~r:HEP.EN.
OEZ.t:OV.
NAAB.
}'"b. 26 N. 1.. Vive Pres. PriG ........ · .viitma"n •.•••.•;...:. Soerabaija.
» ......

·Eog.

Zoe, .................. ~ ....._ Cain, ........... " .. ,.

Aangekomen Scbepen
te Soerabaia.
87 lab,,·,. load. Ka~Lm. .' • ., ' .. ' GrillilD.

d.. tniet wilt, dan bl~f j.
weg. Ik ben e.entjes
wegg"'gaaD, omdat er een k~:el was op strllBt, die om.
ODB to hindereD teg~n de YQordeur. stond. ta trappeu.
l:roeu i~ d;J demo openuced, Vimu ik eell ve;nt, even '
groot en zwaar en leaiijk aid ik zeJf ben.' yVel, ik patt ..
to hem .b8rClu~Duig b~ zijn lurven : en . ik 'deed· hem
'lleer zeer· clan hij" preUig yond. Nu is er geen enkeJe
karal bier in .de zanl,. die mij ·hehelfde zou· doen, wat
ikdien veut doed. Due ik zeg m.ar: orde zal ar zijn."

Ned eindigde met. eql wel.preke~de,bartalijke,

maar zeer g~m.e.enzUrI.Qe bes~hrijviDg van· Chriatu8 .tUBschcn de twe~. dieYe.n ann het Jnouis.
11 Hij . nam or een . mede . Doar. he~: . po.radijs
zal ik

maar zeggen. E~ loeu .oid •. de duivel: .llIat God 0«1kosmeerlappeucin den· bemel toe!"J~,dat.kan God,
on duLwil Hij ..En or i.geenman hler, d,.b.bo.ft
tewanbopen. Ik. bOll eea drommelschen. boel sleohtar
gaweest dan eenvau je olleD. Yoordat Ik seventien
was, badik een leolijk gevecbt met Cooper van Red
Rill; ik beu gogeeBeld geworden. op" llinds vloot, en
...erd te Newgate tJttnchthuisstrnf varoordeeld. Dna
jeliet, een heilige· ben ik niet preaies. Maar net als
de dief aan b.tkruis, kwam ik tot Cbristus. 'R.n un
probe ••. ik goed· te doen, en het gaat mij niet uleoht
ook, want ikbeb· een . I.ar geode armen Ran. het lijf.
Eu dit wildo ik.m.ar ·zeggeo: dievon loont in geom
gaval. Want .behahb dst bet slech.t. is, wordt ja er
nog maar· arm bij oak.'·:
...
•
De mee.te dieven giogen nn de " .. al uit;doob Or
waren eenigen, dieble.en, on .daar er .ni9ts meet to
ehn word gegGven. haddell .ijde bedoeling aicb to
V$rbstaren. Ze spraken met. Ned;lliehet! : l'IIIId Stlf,

' ~D e~ .mde kf.,la'. 'bl~al8 ~reobon ' bart8n ., ~Dqnatt&DVi;"'ltj'" ve.li~bt(~enweet

l'

d..t ditD!
iI~, qiodaiJ er iemaJl!i was, . • !lle notitle 'an ben , , derig en ~urig . bloom.pje ,voor de . i<eilerlljlie d,nastie
nam;. i Of h~t ~ronw blijvende m:ohten droeg, ~eg1; . betcelCde ISa!S de. leheD ,voo. hethllis .vanBolll'bon)
na'.lee, kaD IIr .Olet teggeo; ·manr.ln .elk ... ~ •• ul was . eeoe , dame, dIe ~I* blla. 'mof e6no "cironlaire bad vast"
.bet eeD !!leB. · hoop,ot . ochouwspet, .' ell. iUlle, ..rme
geepeld, hat ber1~bt bevattende dat . &r ,.oP alitoriaatie'
k~rele, i.o ,~Qmp,:n gehuhl, op bun gebogeo' knieen te
vand.e partij" ee?a , i08ohrij,iog zal gehouden worden,

;~:'!~~~J!DI~enU~e~:~:~run ,::sp".!:de:.,;: ~~!n:~:
weleo. np de Zondagachoul gel •• rd, dan het sohreeu.
weode, tierende gellloen te zien, dot dao" buiten
' .I oekteeo ·tagen d... deur .cbopte."
Dr. Davie•.. wi, al ie Ilij . oak ·g••st?lijke · . an . de
Staat.kerk, blJ .bot anns.chuuwen • Bn d,t 1,00Deol wei
oeO" . ged~cbt habben, o~ de arma N.d Wrl ghl onder
d~ dleven nlet wei. '00. ,,,.1 good do.t, al. d •. 8cbat·
, riike bi'8choppc.n der Slllflhk. rk, .li e , , mylortl" ge·
,l\,o ehmbd. worduen, ';0 het ·Hoogarhuis dzittiog hebbe!l e n
SIC
Ijzou a r . eel . :net d • • t,a., kuo ~ bemoeieD. Een
oaak ie ·z. ker, . dot" zoridr. domin." e. bi.schoppen
• ich · m.er met · ·. tli.tkunde Ilaan b" moeieu, dan met
den .ielenood dsr bebouftige n, die VAn licbt e n trol,.t
ventok.eu zijn,. hem god.dieo.t v. roordeeld is.

' :i.~ ::~e v::t~o~:::rl!{~~: f:in~e b~~~~~:!~ t':!iege~:~ .

wacbt. 't Is wederom ecbt Fransob dat dit teoken be..
.taan zal uit .aandele, Diet den . k~i.crlijken ..dolaar
"ersi.rd!
. '
. Zonder t.yijfel workt het' conflict met d. Regeering
meda~ om d. hoop der BOD.portist.n ta •• r.t.rkeD....
Of die boop echter op goede grondeoruBt P..,., Qui
ri cra .erra! Twijfel is' in elk ge.al geocirloofd.
.,

Gr..o ot-Br'l't'tanw'e.

. Z, K.. H. de bertog .an Cambridge, oom .der K~ni~.
gen, en opp.rbe,·elhebber 'Rn het Eugel.ehe legar, Ie
D,n.dag In .Pall Mall lIaugevalien door een gapeneio.
ne.rd kapitein va n he t Eugal,che leger, die met hem
bok.eD wilde, W oon.dagmorgo" wer'! do ZJl8k . beband.ld voor de poli tio, rechlb."k in . Jlrul'lboreughstreot.

De uitvaartvan Napoleon 111.

De hertog verldnardo, dnt hij Dinsdug op wag .was naar
het mini~ttlrie "uu oo rl og, tOt! u de gtHllngene zonder
Bcbijo van reden op hem aankwnm, zeggende: "U vi Ko-

De .dag, waarop ten \'orlgen j are ~l e a~·Kt)i ze-r stierf,
i. niet ono?geme,kt voorhijgeg.,m, J, ang reed. bod de
Bonapa,ti,tisch. partij geITe<scbt, <lot hot stolf.lijk
ov~r&cbvt van ' boat' · vruogr"1' ho ofd een wua rd i g~r ru,st-

Op

wat'el

gecclebret! rd tllllJr

({1' 1l

R I, p.

j

Het wae te ' .erwcchOOn, dat . de.e lij kdien. tni et ZOD'
:der manifestatien zau .afloopen 1)• . .Bonap.ttiBt iBehe
bladen 'mocbten DOg . 2l00Zee r ~a.artege~ , , ge \\' oo ~Bc h uwa
habbeo, zij hielden daarbij ~e.ll. r.l.ening o« t ·h.t
feit,. dllt eep·_FrBoschm.au 'el~cb ~8 .zee r, z~e r .u oQd e ,de

, gelegenbeid tot eeoe politieka :" e mor;. trilt i• . I.at voor·
. bijgllflll, omdat "':- .bij Frsnscbman is: '. ' "
:
Zoo i~ het dAO 'ook nu:, ge.cbied, :'1'e ' St. . ~crCI: ':i u
l'AD1e~rois, ,,:sar pr io!! , N npol eon , p'r.i~e8 . :Mathilde,
de- ex.uiinister va.u 8choOllO kllll .:- t e n MQ,i ri ~c 1ti.cl~.ard ,

den' dienst . bijwoonden, liep aUo• .Hij .rustig atT. St,
Anguetiudaareotegen werd de ex· vi ce,K ei,er; d. beor

~:b:fdll~~~::jIDl~~ 1~:g~":.~t ~~!~~P~:u~:~;: ~:g~~:;

welke "Iapo.dig door door .kreten , Le,._ .de K.i •.er!
Le.e ,d e . keizerlijke. Prine!" werd verv3n gec . ~elijk dit
bij .Bulke gelegenbeden gebruikelijk ii , '.Irckle bet goroepolD stilte .• Iechtsom hot r.omoer nOK te verme ....
deren. Niet daD met moeite gelul,to het ~I en beer Rouher, d""a eDthusiasten tot b.daren te, brengen.
Oak tr.~tte ",·n .deil .belucht. n reilacteurvan · I.
Pay., den · beer Poul de Caeeagnac; eene ovatie te breli.
gen. Pitmilal ward: eebtar de ord. vlin •• lf . hereb ld.
D& .ebreeow.r. deden de.e,. journali.t , uitgeleide ~
eD. YerdwoD~n teVeDS fa!! be) terrein,
. Bijlieherlate!a d'l'kerkllg mODllaaiHeL IIIei.je; dit

kl aagde lIe:dert jaren niet in hun lokaal is gew8f1st. De.~ had 'Damtllijk vroeger ' de ergste gudslaBteringen ge·
nit waDneer Vambock'. mooder des Zond.g. uit d.
kerk kWam, zoodat de oude HOUW ten slotta het 10-

Ka.1 uiet meer durfde betredeD, nle Wittke zioh dnnr
bevond .
? e verkh~;rjDge n -d ezer beida 'getu ige n worde n door
Da mbeck'B brooder . 81~mede door eoo disnstmeisjtt be:·
veatigd .
.E:. u~ .l ~c ht thans d" ambteDaer .. n he t opoouaer
WIDlsterle zlcb geno~pt, tot vrijspraak Vtlll de n ueklaug.
de ttt co ncludeere Q. Speker doet .daarbij ui t kome n dat
h?t D~~beck'8 pl ic.~t was gewees~, den be kl no.gde: ~I]dlil n hlJ godslaaterhJke . tan-I geber.:1gd bad J u it zijn II)·
knal te verwijderen en deatijds ~a D g ift(J daarvuD t c
~ oo ~~ in stede van die godslBsteringeu he r bttlli tl elij k
ln "'Jo lokanl to clulden, In elk geval gaf het IUd.ti p
der lIa oglfte, ou een Bnaucieel belsng do.n rbij bet rokkeD .W,'B, daaraau eell 'zaer \-'erdacht f oorkom8rJ. Eo
eindelijlt, was er, aedert de telastgeJ ogde go\'1 8IQli t l~ riD '
goo zoudeo geuit zijn, zoo veel tijd verl{loppen, dn-t m ~ n
gee n zekerh eid had, dat de berinnet'iD g daarAa u bij
de g.tuigon .weI geheel levendig was geblovao.
Hat ge rec h,teh uf vereenigd'e zich met dd zie nlJ wijze
vao bet openba.r min i. teri., en . prak den bekla.gda vrij .
M oge bet \'"oorg~Vfi! h;ne hem tot 1es veratrek t bobbeD
onl vl?ortaan ni et \' an de g rillen - van be t l o~ zijn geluk to hope n! (*)

ge ud ~ n d :~g uitgc8teld .

_ Den 200 eo Sen Jd llu,B;ri jl. hoc t't co u do nd er·
at orm ran ooge kf;lo J o be, ighci d gewoe d in het Door.

~:~lil~l~d~oc::~:e~~~ ~:~~ 1i~~II~ot~~~~l. \,~,dd~::nd~el::r~

bit:l8C !\0p

W'je den 9den Januari ill de hel'k " all St. 1\fnl'ie
to Chialehurat -rertoefden J w e rd ~a gl:! l ij l( \' ~.m zelf
Gpr cckt, r p olltzet.teulle wijzo ht] [iu f.fJ1'Il : 1:Ul d "11
we hl ir;e n kee r. , tlitH! bet lot lIel' e~ I' Lijllli 1. 00
kei t. t! r-fllmili e: ge lJ oJU c n IhW fL , i\l:ulr gtH' h
zoo ·Jo.ar bij 8J lnmlge n dec g-ed /l chtu ollt.wank,'I~,
l ehur~t \'oor altooa het o\'er blijf:!t'l : ,lU I b(!r go' l Y;l-II
maD, dio e~ un:in n.l d~ tf'':lll i t.l ~ htlc ft \·f.' I LI~,!:!; c Jlw otl rd i )!d.
welk~ - DaDr du sch atti ll~ vnu !log \'den I) nd t~ r 1"'nl ~ k~
r ijks z(Jue." - ol,o.ftlc heid4-!lij.k (~H II d ~ tH~gd l'[.Hm ,nn
mac ht , "f an grooth~i tJJ V~II ~I o ri ~ "Ol' hO II'I I'1I it+.
Zee'r tlteBig IUJeft ni d 611ktli dl'Ot<f ludd On~ l' het go mis van het schoon wel.en r,
h,,, )p op de t.o~ ·
k :.;. ~:~ {!c !.;.::.:- t c ~'';' ! \'~1\(1 1.'n!"!.
~,~ 'P,lrii:J tf'n'l·plf·
den dnge ties Keizert:! uH vuurt. ri'. l'd eu. 'E'~ n vijfi.n.l
kerken J St G~ rlUu.t~l'Auxerro :E! , 8L. Clo 1,. i lci '! J ~t. Am·
broine en St, Augustin, tn,sell tn~ IH O";';<" I"I hl.! t ge wo
DO pub1iek bijeep., dnb bij yrc- eduune Ih l l1lqHll'lil:'ti$chu
manifestatien hd groolste . cODtill g~nt J e \'t~ r 1. En h el o
ouvriers in hun werkpul;:je, . \'oor mnl ige IJcdi,~ u de ll en
hofl everanciere en voort,1iI ;-'Iou wc n 11.\ li d ; pOl' h~a l r ll[j
I aatstgeno~ md b ~ Jebu i 8, \V8-llr (lQ . diCllki t cell ha lf U1Jl'
Int.l! r 'Dauying .ell men d LUI den g r ook-Ll'll lH c do ed 11~och~
ve rwacbtoD, ook ni l: (!e Gvcr itt;'! kttrkc lI, w n ll r.'~ c l' 'hnr
de dieoat W8B geeind igd , ",n ~.p °lu:: t plciu \"(}O ;' de ke l'k,
ver~amelde zicb nHengs eeDe meui g'te, te ll 7t.' hdf! '-nn
1000 :1 1200, persooc n, di e blij klHlllr 1,u1 rc ll li e ;':l'oolti lc
1:eteekeriiir no o deze · d efllo ~b lrl\. t i e I.ec htt.m. ~:I c n 1.!t g
on~ e r ben de verdreven- kOltiut.:" " \,1\,11 Sp a nj o; . ge nerul .FI~u ry~ den gr~t1f de Nic·u\\'l:'ke rlt.e (! ~~ " ,OOl'II f)nm ·
ate re dacteurs . der ddgb lad tm · l'OJdre, Ii! ]-lIlY' en Ze
·:Yc1-;tloi,. Men. BI\-z~ine, die in' hut .kcrk gc h(J uw getmtl
riiaat~ . ho.d k'-J.i~t'.en- verovereo, !ago zic h ge dw oogell 'ill
bet ·portaa.l te __vertoevett, wnnr : zij dtJ It! \' omli g;Bte b!ijlien van sympathie .' onhing . .-:, Voorte l:!c hiLlerd en de
. plQiformen van het ]!'rauscho lcgc r hi ~ r door buune
,,~••igbeid. .
. . ' .. . '.
. '

ontvangen te bebben,hniswall.ts keeran; Doab het on·
C~~~i.g loterijopel zou nog ergere . gevolgen ,oor ' bem
lle<\Q~ld s.hrijvonvan Dawbecl< .was namolijk door
den cl'-l.leo r.e chter Qan het "pen boar minieterie. toeg~,o,nden, en . dit .vond doo~in aonleiding om een 'errol;~ lug ter •• I,a vao god"l.staring t~gen Wittke iote
st. d,en . Enzoodoende kwamdu man, ,dion H OUW
,ForLnna •• n boogen . prijs b.~ I.,egewezen, n iat aileen
bet .g"WOODene te v. rlie •• D, . maar daareDbo.en op de
back der beoebuldigdeo· te zitteo. Ond • • zulke omstaDdighedoo i. het ;ndordaad gelukkiger, een oiet, ,dan
, wei d.n hoog.ten prijs .t e trekkeD.
' Ter:.t ereo.btzitting ontkent · de betegdo, ooit 'gods.
la8terllJ~e U1tdrukkiDgeo gebezigd te hebben, allban.
'.,ker Oloet ill Dambeck's lokaal, dnt bij minstens in
, geen twee jaren be.ocht . beeft.
1)aechtelieden Dambeck .erklarAD alB getuigen i,el
tegeodattl, ofscboon zij moeten toegeven, dllt de be·

geuo h,d hOOro ll " it roop"n; "lk be" de Bchandelijkst
be haud el J~ mau ter wel·cld."
D . "erd er. beh andeliug del' ."k werd t ot den 1'01.

Dertieil .vrouwenkopjes,

A lit;! ge mecmwhu.p per P{)Elt e ll tdl~gl'U:'l. t' werd .t on go.
yo lge der sch ade, door don I$lO I' 1ll \fl~ ro orz:\akt, r Qor
twee ua.gc ll onUlogelijk gl~ lll llnl\t,
_ E ~ n ' vt1r sc hr ik ke!ijk ong-ol n k lW(lft: te Bolton .i n
Eagelimd r} l u. t~ b~ g~IH\ll in dl~ AL la ~.I.T1.ldrf~briek yau
heer 'VIlIIllBl cq.-.
In ecn der "gub(}U WtHl sCu )tdeIl !H.l hh vclrticale' stoom..
kdels, elk VdU 20 voet ltmg, di e wet elkonder door
pijpen ve rhond e n ziju. B ~ve nd iu n waren er een panr

:::v~~~~h~:~~~ (~r~¥.e J~~I:el~~cl;~~:I;_~~I!; i~li' ;::~liii~ll;:lid ()~,:~
tot de wijding' van dl' 1l ~;t r \, \1phaa ,:; o T ,or.I' ij l d:la rin de
dOD d kist., di e tl!1'1i oud f-! I' l ' ull PU" IH' !'t'H !il ,'i~d door het
ke rkj e L l~J g edl':lgl'-ll)
llt~\"'gt'''' ld:, t. i)\ ~ tlo lij kdicust
VU(l r L" i\ld II (h.! \ et~i
;" ~za n dr: gL 1J .: d <~!I OU\lllJOg !
Ook dat ernstigu Ri:-"quiem U{ft t! rlla 1Jt dona ei lJohtin.e .l g~d'
he m de eeuwige rust-e, 0 !!\;le r! · l 'OC ll bat 1!ei~ edictus
werd ge zongen, traden Eugoni d en lmnr z.oo n nn.d erbij
on zij b~tipruukeidell met 'wij water \ l ~ rustp! nRCe van
hem , die l U ll tot eclltgenoot t:U \' ILc\er g~ w ee~t WRI!',
N a bet eiodi gen vim !ien d ien st .e n J1aclat 110..1 Ke i~
zerin Daar Cdomdeo·house was teru ggc kcorcl. kondc D d e
aanwe7. ige n in optoch t bngs d ~ n f:l rcnplw ilt.: t.rl!ldi eu
eo , i ll h:n·olg: ng · ru n II et. hUll . gl'g\j\'~ n \, 0;, ; h~:e ltl , e n·
kele ' druppele u wij wu tcr ·(In::t rup tl Ff e u lu: !cll. .Iu het
mid do n der ka pal etftnt de sllrcopl l1~ Il~ ; uit t.h.!U tHi kc l
blok E !Jljt!'.15Ch grs n il1 t ge bon l"tJ:1. 01' IhlH uclhel is
iilechh ' ell I'€: ief 'i;en · kru ia g e u~i t e : d e n d o ,l'
d igc wo orJ~ li :

" ~
•
" u
gd e
manit'eatati .. eed.
Wittke ·k~iJ dus, z~nder een pe~ning .IIn. den .'prija

werd uitgeraartlig d tegen J~d-pit6in Oharles l\-Isunsell.
D.~ p()liti e !~g-a [)t e n kolo ~\I~ l Armstrou~~ van df'u Btn.t~
tlie juisf yoor b~ g iu g; tOB U Z. ,K . H. \\"-erd aaDgevalleo ,
gnven getuigelli l:!. Du kolo uol zei do/ c1l1t hij dtln gevan-

v u l d l~ n.

~I:!t ce ll 1.1Oog: mi::!:

~~ti,

tm/a ult't;ikaar&D,'
befe'l'8l1wel op-het aiuk:
'~n .beii.18,IIaaukwam, verklaarde de I'llroordaelde. dab

I1ha~ngrelU
en..~.petoo~bin.egbonO·rJdken'W•.a8Z': i.~.D.be·d,lIe'stt;·.lII Ig·, h.'dal~e. de.Do'.·r g.dOe8Dd

niuklijke H oogheid hecft mij een .chsodolijk onracht
,aug_d."n ." flij wa. op hot puut om te .eggen, bet·
geenbij .t•• d. ButIToordt w,moeer liedoo, dia hij niet
ktntt, JJem ~aD.B?re b.: e.n , d8~ hij beter zan ·daen bem to
Bcl,l'ijrt311 \Tat blj to zeggtm , had" tJen de geY~ngene
eeDige pasaef\ a ch te ru it deed un op Lem , toe8oelde,
!Jam Z'J O , hUll al s hij verwocht, tw e~ lII aal met d" vuiat
ill .Ie bcrst [rofr.nde. Hij . t... pto tcr zij~ o, Diet gebeel
wet e nde wat hij d oeD 2.o ud e " !) . kee k rond ' of bij geen '
poli tieng~ ut zion koo, t oe n de gevan ge ne om lrem: heen
S!Oi1p e:1 he m opniell w ee o sto mp ga r. :Ren politie..
a.ge nt na der-de D U , en dr. nr bij verklanrde getuige te
r.iju gewee8t vall den ull'IHa!, lie l de hertog hem de
ZflRk vcrd er o\e r. '.roe n h ij den nR nm VIID den gevan..
gene VHnnw., I'orw ilti gde bij bet hoo fd der politio fRO
het gebellrdt", w8arop t!O Tl bev~ 1 tot inhechteoianemiog

p1.aate . mor ht r i nden ,. duo t1 ~ kltfine doode n ku pd,. die
8!lD het n,ede rig bedebuia t e OhiBl ehuret ve.rb ond en is,
kori :8&nbieclen. Aao dien we nec h ie tban8 volda ~ n
De ex keir;~r i n ' ~uge nie lip.t your hnren ove r le (l en g ..,.
moat- in bet i:h~ ltild e rfl (! h ti g dorpje VIIO K ent ec u prn.c!Jt ig mauslJle uln ; 1U ~ oth : tlc h er;, pt,;j l, opric bt en , W"uarr ott
"foornlim elijk F rankrij ks bilde m de bOllwsto tt't! u leve rdc.
Ye rle.deu Yrijd •.g wer,) d.Ar het lijk \' ~u Nopol.oll
01' p lec ht igt? wijt*" bijg~",t1t in ce n sl\ rCOpb Ra.g, di",
dllo r E rigei Bn d~ K on iuglU t l n glJ8chenkt} wa e gegeve n ,
uitdr ukk·elijk . Yerlu-Ilgen d i:! r
e~·Ke i zor in
sl ecbta weiuige }"1 mnS <.l hfl n b~i d ie pl~c!lt i gh e itl \;(lgellwoordi g, claar dev,en te PUl'ij l:! zfl lf deu ma·u k o nd ~ n
getltmken ~ dii'!u zij hij zijn Jc ve u 7iOOZetl r hadllcn g e'~
Yie rd, gcneesd of gelief(L T tl O!JiBielJurd t \'0 1) cl Inell
echter nin de kcl7.t!rlijlte flun'j )i t3 de priU8\m J erome
B ou ti p tirtet L oui!!: l\Iur:tt., CU ~l.l' l t'g Bonnparte, L ucien
j)Iurat en IJ oui8 I... u ci oll .B 1) 'l a plt!'b,~ , - OID natuurl ij k
\'au lH~ e x-Kei l,~rin e n de n ' K I'l1 onp l'i lJ~ to z·wijg·c n.
Ve rut!' r ware .. ex' ltd \, I\.tl l~ d ell dlj r vroeg c ro kei zer·
iijke ho filO utliug tegefiw(lord ~g, d i ~ 1,icli cl oo r bet ye r·
r.oek cler K ei Y,el'lt1 n iA l!:HIJ ~ n late n nflJri! f!go u VRn
\m t zij .bu::I plic ht :l.1'ht t! lI , h~ r \\'ijl t.HI l<t·loll , t ot de Bog€ l ~c h lj . nri &tucru.t iu ucito.wc ude,
iae t klei l~ ~ b~ ll t:lL ui8

d~D

Do zoogennnlOdo II' B.tlgatell1.immer"

de lijk gerec!Jteliof te Berlijn hood (tezor dagen aen
e;~(H\ aa~di g en gan sch nidt oDaRngeoaam scbouwapel.
~l6t mlnd~r , dllon dertien jonga en bekoorHjke vrouw
tJ~e eu lD eH~J e8 waren daar bijeeD ,; om zieh weguoa een
tegeo blu r gezfLml:fnlijk ingestelde actie te verdedigoD.
DlJze dtwtien dBmctj~s waren nrbeidaters in e~ n en
dev.olfd t) W"t' rkplaats. De eigetaar daorvllu J de patroon
4

horizon~ale ke~els. Ben d er .verticale kete~ 8,
:~nh~tle~;~;Il~llick ~~~~ ~:t u~:~:~a g~~rr~~~!d::r~~i~~~O~ft
gc bouw u.n he t .cbRfteD waren, io de luobt. H et
ij zl1re ~ dflk f Rn 1.l at go bouw werd r erniel(1. De eeue

~::r H~~I~;.~~e~;j~l1j~gg:e~~, d:~e~lB::!t g~~i~::::r h:~~:~~
ophanden W~8 beBloot

g rooto.

a ltha ns,' toeD ziju ve rj asr dag

het , ge heele gez.l.chap, hem m.t een ph otograp bie,

allar pur(;reLte r.1 ill eon g roep vereeui gende, te Ve rrIl8B&D,
Zoo gezag d, zoo gedaan · H e t 8pre~ k woord : .-veol
boarJen "e~ l ~ iun~n l' , luog d itm.l\Q,I : at d ie dertien

heeft w6l'd in h:t·a r geheel me l; a i de pijpen, dio ' de
k e ~6~B m et du Juachi nerie in gemeeo8cbap &ta llen en

m~t de ijzcn~u pijlers, 'w8urop het dnk rust to , ,ho~g in
~~e~UO!:!r~:~;;I~~:~'e:n(l~ie;n~:lte e:l~e:n~;8~~:nd:~u~:d:~:

In deu JUuur, wa-l ka op }' iaLcbcrstreet uitkolllt, werd
een gilt Yan tiou ' lU ll t er . w iuJeUijn gemo.o.kt, en HeeD
wolk'l ici enpalln Qu cn ~ft.ke tee Den werd . hoog in 'de
111cht over lIe stad gcwo rpon, en de top VlLn den lIe.
tel, drieLluit.cnd pond "' Wll.t~r, werd l[)O e1 ver' boven
£Ie sme.lterij Vf\ll eon and ere fl,briek geworpen , Ben
,- nu -17 jo.ar, gCURo.wcl T homas Barlow, werktt'
Li p
:-:poorw eg, di u ni et ni et .rer -· HiU de fabriek
10"1'1, ken de ontploill ng pl".to , hat!. Hij liop weg zoo
hurd 11 18 iJij kon, toet. U~ D ller ijr..,ren platen - d,?or de
lucllt suonl e on be m, 200 glad £lIs ge achiedda he t met
~e'l I.,ij !, onh :~Gf,!dc. Grvvti:l if~u:d\t: u van de n kctci
we rllull huudord o e lle n Vi~r over l1 cn sl'0orw6a gOlfO!'.
pr->tl, ('II dURr 0.1 do pijnen et uk we rd en geala.g;u, spoot
dc stoom met woesLo kra cht ove ral omh oog, een d~ch, te n flcyd make ncl e, die belette d" t men iets za O'.

,.

1\~~;'e!O:~iue; z~:~e:a!:D:e:a;h~~~raRfj

me,D stond-

,tor ·zuLke levendige 8cbcpscltjcs sou harde tju,k - deu
vereiec hten t ij d lang zoo stil a id standbeelden· me Il
ve rbond zic h, .i eder eHI:. thater ta behle n, eo" me n
varmeide zich reeds in bet blijde vooruitzioht 01' de
dan kba.re verrassiog van den Leer patroon .
Da.ar slaeg de booze photograaf ",an nl di e .. chocme
verwilchtio gull den bodew in: hij leverde een ph lit ographic, wRarop mcest gehed vreolUdt=) gezichte.o de
ont8t~ld. a dn.metjeB tegoDstBsroen: 't war~n z66 gel ij 4
k?llde cOllOOrf.it~e l", als sleehts iamaod ve rlBngen kUD,
die vooroe mens. 18, eerstdaags na frnu dul eus bOllkroet
of uerge! ijke ' goldv E: r(lui s t~riu ~ ru ..,t de uoord ~ rzon t e
~e~·tr~kkeI!J e!! do:::: b;;;iccfd hai{loha.h"'o t;;ju pUl·t r t!;i., IUi-U
d.; potit ie, tO I' opue m.i ug in ee n of aDder ,poli tieblad,
wil ft c hte rl a t eD.
..
Td tweede~ mill e ware n de d erti oo 1i ~ve kopjea g~'
hee l ee ?sg~z.iDU ; i~ het besluit lJame lijk; Om de ph ow

z\Van~gewonden wOl'deon ,te n
::~~~~~~i21 :~:\'.oll~~~r1L1Y~:~~~~!k:~~I~~~1 \;:~:~~:t~~ g~n \\';;~

~~g~I:P~~:p:~:i:v:u~nti~je~e:t~or~::\le~n!~;:i~on iI~l~~~:~:
De ptLLrOO o. moe~t zich dllu masr )lJ ' t bow el s UllfUIl

gp.d edle van St. l-l1l1'l'k's C /mrch, weru, .op viji' miliuteu

rli t ma.a.1 we t

\f ij t' doodo n e u tw iutig :

nfdtall ~l

ran .do fa briek, \'c r W"oe st.

Duitschland.
Eell prijs uit de loterij , Godslsstel·ing.

°

( hamer foor de

be hn. ~ d eliu g VAn miu belangrijke zlIolIe n:, van bet ste-

%ij, di ll op d o. ouz~ k ere kanse :.! d or loter.ij dtJ booV
C' p hU ll gd uk bOUWOIl, ~ n u. llicbh ich on'tovredeo e n knorri g h e tmH~'~ u, wano oor f oiet" Op n ui et" hot gabuuw hun .
.lIe r 11 0('1' Iloe t wa.~~ e len, moge llzi chtr oosteo, al s de gril
n~n het lot hun nle ts orgen tOt:ba deel t, bun ni et; bijv"
n,l 'tl t1 olla 8ogaul\amh e~e n doe t. on dou ind eD, welke er
t Ot} ge le itl habben , du.t de bl iks!ageregezel Wittke voor
de , oB,I" kame" van hot etodelij k g. roebtsbof te Berllju heidt .:noaten teN!CH" I,.. p !" ,
\Vi ~U{o spaeld A met d e :. ..... < gebuwdo restauratio.
buu,dl:lte r · Dam.bec k, v6or. IUUlor uu~~e!ijk, 'e u lll e t Dog
eelllg~ pel'sonen cen lot In de lotorij voor gezBmenlijkd
rekCIHIlg:o L.ator moet Wittke, zooa.ls de ·echtcliedcll
Dam bel!'k bewecr<lou, ziju contributio nbt meel' betaald
hebb()ll, zoodat . h ij doo l' de overige aaudeelhouders
~:I'~\j~~ ,c h QUW~ als uit de .peelgeme.llSqhapgesc?eidon
N u cc hter b e too~ d e vrouw Fort.u na .zich . gunstig
j tJge T18 hot door di e ge tu eeDs cb~p gesp.eelda n OUlmor
~u sc hon k daaro.an ec n vrij hoagen' 'prijtl, r:oodat nan
leJ. r der de.elbebb.r~ ruilu 2(l3 tha~ar teo deer ·viel.

Wittkobageerdd.' Dli'tuurlijk vrinYrouw DAinbeck, die
den ~lr IJ.a gelnca8s6ard ,bad,.: ook ' ziin ' Dan.deel ·tlaarvan.
D •• r :' h. ,u. dit. ee bte r gladw. g . goweigerd werd . :'nam
hij tot ee U d " iale ac tie : zijll toevlucbt . . 10 de~ ' Ioop
_van b~t daar1:lIt o~t8ttlOe proces werd : de be8lis~ing 'dc8
reehters afhankelLJk g.maakt 'an een den ·eiseh.rop te
leggen eed, en do .. tteng .voor cli e eede.flegginu heraaH .
V o6rd,~t echter de, d~g die. .i tting aangebr';,keo w.s,
kwamblJ .den burgerl~ke n ' rechter. elll schrijvao van
Dombeck in, wAsrbij de.e tegen h.t . opleggau VI\O den
eedwa.racbuwde, 0p, groDd ,. dntWlttko, te oordu.la·n
naar d~, . g.od.loeteehJk~ be~oordiDgen. die de •• her.
ho.. ldel~k 10 Dambeek.. dnnkloke.al geDit had 011010gelijk hat. g.w;ebt
den eed zou' kunnan 'waa;da.rell
D. ,.echter kon · ,eobbr :in dit eehrijveu .. gaen gron:
den vmd8n. om Wittke, die overigens' to .goeder Dnam
en foam. b.keod . tond, ni.t tot ' bet oflegg'D .ao dan

"10

~:tg ~:~~a!a~:: ~~ v~::~~~::b:o~n v:;:~';:el~e~;:.i

e(!D

welgemcende felicitatie fevredtln ate l-

gevo~1de

leOn a beer pbotogl'uo.f
zich door dit °besluit
der dOLtieD schoon en in zijo ear als art is t ge krenkt J
cl ercunto sokreulet, dnt hij ,ich tot bet gor.eht we ndda
en, be wersndo (iat hut qUtlestieueo stu k n nar all.; r~~
geloo der kUDst v e~ vao.rdigd wasJ op b Btll-li ~g dunr y8JI,

I

. ' '<

Partijen kw.men eiod"lijk . Of . roan, dat . en gele.rda

g t ..

D

&'o.n,. "WotgandooJ,

gt"W6~Q

ee~e·be~)iQg.

~fI~

den Dl.edeJeel.iDg - ;,or4i
op
die'
Dicu.1'i'1l d" i ~.e~ c . ~t.rl!o r",e t b o ek ~ Dtai ~ "'. art ~ l tH3 ·. Terwijl de Code

(:"-) (Q

P~ ul

vaD Nopoleon I ':1100& van bet .begio15el . u i tg~&t dat bet

dell. mensch niet . (Jlll t, bejcb.impiog .G,od s . te . tt1l. lfe ~, keD. '1'Q81i
~~l~k~;~&cbtand ze l f~ . drie . jaa~ ge' Dugeoil beh~pell: w~g~QI ~cr-

De Ad8t. Resident r. d. Polioi_
(Vo.,. : he! Land.)
ordt bellend gemaaktdat de. bag g e r -. P a 0 i_,
boofdzakelijk. uit zand met ean . welolg m.odd.r be.taande tegen over bet kanteor .TaD dan
Aigeraeenen ODtvaoger opgeboopt, ald.ar ko••
teloos k.nu word.n verkregen.
,
De Hoord-lDgenlan. T. d.Wat•••taat
(278)
H. VAN KETWIOR.

lf

Op onze eersteaanstaande Vendutie
,
~

Redactie.

- Aangesla.gen

Venduti~n.

, DiogBdae3 Maart. Voorrekening varienlQ
om IIIID .Wittkebet door .hem' gevorderde aaQdoeUn , toko·loolAl .iln: D. · Sohuijmer, dqorA~ Meijer.

1I~~

oullen wij .orkc:iopeo:
span SANDELWOOD.. P,u.BDRN

.~ Eo:w.~~ . ao s~~~:;;V;l

,oet

1~d. duim.

Exeoutoriale Verkoop
op

Zaturdag 7 Maart 1874,
des voormiddsgs ten Degen ure, ten overst.an van
het Veodukantoor te Samarang, ,an leet door oDdel'>
geteekend. tan huiz. en la8te ' Bn .J. Blircke,
~oopman, wooanda in de Weduwa .traet .t e Samiltlog,
10 . b.slag geoom. n atelier met de .icb <Ia..in
be.indende materialen; gereedschappen eo
an da, • .goederen, als :
IJ.ereo Ledikanten, Zlligpolflpen, ij.eren Draaibank,
Aamb\;leJdeo, BankscbroBf e D, Soij-ijzen . compleet, ij&.
rou Blaaabalgen met vliegwiel, Bousoole., Mu.iekdoo.
• ' n, WeegsehaleD met go wiglen,. eeD groote hoeveel.
heid Chemicalieo, praehtige dubbelloop Jagtgeweeren
en .Buksen, Systeam L . f.uch eux, ZundDadel Bni.dera
en gewone VODrladers~ Oarabioes d e Salon en,keurige

Revolvers, alles met eeo groote boeveelheid daa.toe
be hoorende patroneD, w3llrloor. e Lefaucheux en andere
soortan patronen, zoo ook voor Oarabines on Rafol.
. ers .an versehillende Cnlibre., . Naai·macbin~., Naam.
at.mpels, .Be.st, n.koppen v~n gips .n ,.rder aile arti·
kolon dia in aen compleatoo ieweer·makeri Atelier
b"ho\l ron .

De Deurwaarder bij den'
R.nd .vao J uoUtie te Bam.rang
J . 'Th . VAN DER WAALL.
Op .boveDat.and. vendutia b.lastlln .ioh Dle~OoIil'
(287)
mission.
SOESMAN eo Co.

Publieke Verkoop:
Op Vrijdag den 13en Maart e. k.
des voormiddags teo tien ursJ
ten Dverstaan en in ' e en dar lokalen

van het vEn dn-boteo. te
S.!.M.!.R.!:NG.
V nol' re kenin g Ta D_~e.r:. Boedel 'YIlJl Wijlen den
•
welJo;d. Heer

C. ANDRF1AS
van:

Ie Een stukje Land,
geD.amd

k::unpong Peso.idan.

gelege~, nl~ier naD .M N oordzijde 'an den weg TIlII

het Milltacre Ho'pltaul nsar Karang TeDga, in Wijk
Ln. X. (vrooger F.) No. 596.

2e drie stukjes .LAND,
gelegon n!bier .ao de Noord-.zijde van den .Igemee.
nen wag . ao Karang 'rdn ga D•• r Bodjong io Wijlc:
La, X . (<<o.ger F, No. '599. E. F \ G .

3<'> twee stukjesLAND,
gelegen alhier aBn de Noord,-.ijde van den .Igpm...
nen well van K.rang Tenga naar llodjong in Wijk
l .. a . X. (vroager 1:.... ,) No. G99 .. K. eD M.

4' Een stukje LAND,
ge,,,hikt tot don aanmask van mateelsteenen, bebouwd
met een steenbnkkereloods van .teon mot panDen g...
dekt, gelegon san de Oo.t.zijd. ,an den weg naH
Pontjol in Wijk La. x . (vroeger F.)
No. ~99 L.
De .aa laatste pert·eelen moken uit de .00gen.alDde Kebon Tjino..,
De gemaobtigde , van de Erveo
O. ANDREAS .
SLO])T VAN HAGE.\IlSDORP.

(280)

Op Woensdagdell18en ltlaai1e- k.
zai

voor

r~~eD i.rig v~n wiou . 1I~I.kl!l . zai"
lIang-aan, wOl'den ive!'kocht :

moge~

H_ · JnLLIEN . ~8
8kisteul\lachin~rien,

O't it

t o e p ~n i !) g g ebra&~o

Een

ecbekken groat 3 ,oet 9 . dnim.
Eeu Sandelwood ..Rijpaard .cbek "
4. e . :10 1 e
Eon SumbaITo
vslk • 3
, 9
all en IIItetek. nde dion.tdoeodera
(274)
BOESMAN & 00.

te dueo eerbiedigen.

inIHII'eh. atrafwethoek. stro.ft . de.. beleediglog' · ~aD. ceQ
g(,d.. dieostioeroll.r in de uitudening vall zi,in ~mbt zwall.rdor· .aall
di.e vao eco. 8tutaambtcnaat'.
·Moo. valle du.• . den duitsobl!lo wotg8,e~ .niet t s bnr~, . 'die op
l ooY.eel andere piloteD Ytr!ichte d.enkbBelden hot ee,nt , beeft io.

J. DBKETlr•

(276)

'I~or : vefgc:)lllijking zij ·. t'cutllr opgcmerkt aat de str&fb cp.aIiDg
3. L1~e D zi7t op het .'11-'1)ell IJim ergl'l'lIis" door Godslll8tering, CD.
d ~8 verklaal d 'knn wordeD. door de zucht om iedeu o,ertu.igioB

zltlr.

Dja\Zalan, ,a n,

W'rlngen'Wok,welke toegang In do OlUne!lIch. Kamp verla.nen, v. · m. don 1.' t. m. d.n Bee
Masrt E!. k. " nn d•• avonda ,6 t. ·m. de. naebtl "12
uur voor RUtuigen .ullen ge810len zijn.
Snmarang, 28 F . btll&rif 1874.

prOftl880r der kU.Dst ill het yerticbil van mecning tU88c ue n

d. dame. en deu pho toge·.af alo de.ku lldige advie.
zou ui tbrengc D.
D tl ge leard e heer werd gellagvHtafll ; bij tLansc houwde
mot den · blik eOllS kenners ' de de rt ien bloze nde aBOge~ ichtj eB, wi erp e. u dorgeiijken blik op d. he m .oorgelegde plaat, en bracht ou z~o advies ul t, Jh ie ro p
no iW"iocnande, d~t de pln.t bepa.lde gobreken bad; dat
,.v'l ,om . nde kopj9B, eerst nn het po•• eren, . r op ge·
1)1..~..,.r~. waren, on wei in eeo w~t de overige poeiti e vaIl
:~~'" ,lAam .in l U. geneel niet ..ovore~nkomeode richting
" ',t.if.er Diet mluder dan vlJf kopJee op WBreo a ngouraob t, die op d<\ d",!,eshoofdjeB, welke .ij moeeten
voe,rateUon, yol.trekt niet gelekao. ,
Op bet , ornem.o .an dio. ndvies h.~ d • . artiet er
geuo.g van ; !iij naD) t erst<lnd .ijn pla~t, onder der arm
t n' zijo actie turug, 'en- verwijderdo· zich ij lingB, ond.er
het gej" b. 1 der c;;rtien . bekoorlijko g"dliagdoll ..

' :'

(VOOl' AltLmd.) .
'
.. .
e Ad.t. ROSI.dent. u. o.~ de POliO.le alMer. bre.D. b~
deze ter kennisae V4n het algel/1 •• p, dat bij gee
legenbeid Van het Kaeda Koeda f.eBt de poorten
t. Pekodjn.n, Datnaran, Bran.

aandrong.
Diontengevo lge inOp.8tcn de de rt ien dam es ee ui ge
ma.loll achtereen in de • Bdgatel1zim mtir ' b ij e~n ko ll) e o.

......... . • . . . ' .

.,A.:nVERTENTmN.

S NE L PER S met Ramen tOI.
(format . Colom6iw.)
•
door .eewat~r bescbadigdgeloat u;t bet Ste~~.chip
:HAMPTON hpt: BLAOKLIN.
(640)
·
A. ·MEIJB&

inhoudende een

.

' -. --_.---

De PERSis opge8teld te bO&i~htig8D i~ het

miaet het VeDdll·locl\al· VAD 4 . MEI1B.B.

loeaal

LOTEN

Loterij to. behoeVe. v.a.n..... het P1'O". ,
testantsoh Weas· en· Armhuis te Samarang.
Mevrouw de wed. ANDREAS geb. Kessler.
Mevrouw DORREPAAL ". Mnrmel.
• FRAPPIER
"Ellgel •.
KLOESMEIJER. .Tanit .. k.
,
Merr. I,AMMERS VAN. TOORENBURG . gab.
van del', Does,_
Mev;ouw ?o~;~El~l:·
Mevrouw de wed. PRiNS
'.

Lotery

Vllllf,

nomes- B6/ndwerkeft!f

..

..

zijn te bdkoznen bij
.6. C. T. VAN DORP &Co~

Me';e~;ou !T~t;S~:t. T~:b~er~:~ T;~:I~~'

Frijs van . bet Lot f ~.-

(U46)

De resterende exemplaren. van"

Goed velin PAPIER,
a/

(72)

BRATA-YOEDA"S .
F E I T EN".

S.~5

de •. Rietn.
G. 0,1'. VAN DORP & Co.

SCUI~UnKj'LI~Nnl~ns

zijll
post

a

coutant teg.n /

Gecomponeerll

Ronde & Ovale Tafels,
met prachtige Mnrmerbladen van diverso DimenBi;;n.
(279)
F. H. BOUMA.

door

PEL II

B0 URRET.

Uitgegeven ten voordeelo
YAN

RET !tOODE If.RUlS.

~~~-"

---" - ----~~---

Direct uit1 <Ie Fabrieken
va]:l.

RIG A U D & Co.
Parfumeurs te P ARIJS.
per fiRcon
Eau de K~nanga
Tolutine,
Eau de Cologne des eh\gante.,
Et4sence violettE'S de Pa-rmc,
Eall de toillebte violette de Parme, '
Huile ijlallg ijlang, grand mode.le, II
Eau de flourede Lijo,
HuH" au Kiionanga,
E xtraits assortis, bouteme Egyptien
gr~nd modele, 'I
/I petit /I
Eau. do quinine.
Ruile superfine purfumee,
Ean de cologne, des princes,
:KIlU de lavaude - anglaise,
/I
" Cologne de. tnileries1/8 lHre,,,
boute~!1e diamant,
II
de la moue 1/8 litre,,,
tripie Buperieure,
n
/I
Ii
1/
des Antilles,
Lait apMtique,
/,
Ceinture Japonaise,
Extrait ijlang ijlang, bOllteille speciale,
rOlHle 1 w

Pommade

!I

lin

~l~

Err!'':''!!l,

IJ
I!

f311lille, gros modele,

II

,
n

•
II
II

1.50

,2.-

" 2.-

kenatroop in s_topflesacben, enz; e~z.
(!l75)
SOESlIfAN & Co.

Uit de filbrieken van

van

KONSE:NTEN,

1.50
Jl l . , 1.60
II 1.~ 1.50
H 1.50
, 1.50
" 2.-

, 2.n
/I

1.50
1.--.:..

' 2.50
J 6." 2.50
~ 2 .. . :. . .;.
,

11

au IDiol,
BUc de la.itne,

stofjas, met zijdan hagen
(1500!_ _ __ "?~_~_:._~~.::_~?~~

II

/I

2.-

II

confortable,
mediCinnl,
parisien,
u sue tle guimaufe,
1/
.
P01ldre rOSe.
per d008
/i

Ii

2.2.f/ 2.per potje
1/ 2.G. C. T. VAN DORP & Co.
(1674)
II
'

I(OFFERS.
~IOSCH

• (1023)

D

(1743)

G. C. T. VAN DORP & Co.

en Co

Pas ontvangen:
Porcelein Tafel en Thee.serviesen, Koffij en Theeserviesen, Waachstellon in porcelain en aardewerk,

Porcelein . presentkoppen, ...;.. Hermetisch sluitend.
Kamer·potten.
'iVaarlooz. poreelein Slab.Hen Orale en ronde
Schotels, groene Schnlen m~t (lekRAI, Borden.

Zeer lekkel'e llanila Cigaren
a Is:

Een niellWO compleebe jo.argBog van

gewoDo ~n penneID.essen,
zaag, vyl,schl'oevendraayer, pi!'
pen SChOODID.aker, Knrkentrekker en•.
A [So f 10•
12 enl H •.;.,-

.r

G,. O. T. V.ur DO;m>

ell

00.

Huisvencl ntiell.

G. C. T. VAN DORP & Co.

(127)

Kleine Balkjes, Planken
en Spanribben

EXPEDITIE EN IWlIllISSIK l(HTIlOR.

Expeditie

vau aile goederen nanr de biuuenlall-

de'n van ~rava, naar alIe plaatson da-nrbuiten zoowf,l
ala nQ.ar Europa 'vol gens bekend laag tarief.

Ret uih'oeren vlln
klaren van goedercn
Rekommandeert
van Vendutien.
. Snmarang Heerenstra.t.

eri het in en

uit-

2'/2%'

\'001' IH:t houll"u

(284)

P. ZWAGER.

Het Stoomschip

(1629)

floedkoop bij

ZeeI'

iIIr

onderwichten.

Le tonr du Honde 1872,

P. BUIJS, Hz.,

SallUiratig.

J. BUSSELAAR,

II

Puik. puike Bieren

Romans.

Pre~ideut

Vice.

Gezllgvo~l'lier

V l~ L

Ycrtrl}kt '-fen Ben l\-Luut lies

'(~e

Prins.

'r ~1 A N,

lIlorgens 8

nur Dnar

Bn.ta.Yia~ Billiton, IJ01l tlRulllc, Siugk!l.wQtlg, ,Muntok,
Riouw, Singapore riil Pt.'cuJongan" Teglll ~D Cberibon.
nt.· Agtlnt:,"11
(272)
Me. NErLL & Co.

De la~tste Gnldenseditien.

HET STOQT.I.£SCHIP

Gerard Xci"",. Een zomer in het Zuideu.
Afdruld<on van indl'ukkeD, door den
oudell heel' Smiti) Ol.l zij!l v!"\#-1T).,l
MulJer.

(2G~)

CortadoB III.

r~ ienwste

Door \'uur en Water.
Njollnja Roo en Tante ,Lccn.

Gerd,rs",. Vijf jaar gedetacheerd.
Milla KrHseman. Ben Huwelijlr in Indi~.
lJollkef. Vi"r tonnen Gaud.
B"t,.. Kenelm chillinglij. 2 dn.
JJr Jan telj Brieck. De schoonzoon van Mcvrouw
Roggeveen. 2 dn. "

Ten Cafe,

Habnno8 no. I. CatitaE) I.lOlHlrcs ,en

De Yrijmctse!o.rij, geschetst ill hat'e zeJeleer.
G. o. :r. YAK DOm:' '" Cu.

Nut van het IJzer.

als:

Lt. Generaal Kroesen,
Gezngfoel'der DE HARe!',
vertrekt dan 4en !lfnurt dt.'s 'a inorgens 8 uur naar
Socr.. ba~a.
De Agouten
(282)
Me. NBILL & Co.

Dortn:unter Lager Bier, Steins Bier, Valk Bier op

heele eu halve fleBBchen, Iud. Coope Eng. Bier.

lIiIioomnuu·t j'iilulf§chal)I'ij

NEDEULAND.

Canarie vogel Zaad.
(116)

B. KA.R!1'HAUS & Co.

l

Het vertrek van de Stoomer

Zware zijden parapluies
a/
I
<"" . 9.
DOR'

met 10 en 12 balemen

15

IS en / 20.

O. T. VAN

Holloway's Mediojjnen
HOI.LOW'At~II_PILUN'EN"ZAi.p._GevaA.rlijke',Diarrbee.. :_-De oor
~8keD,dezer verzwakkende j;.iekt~ 200 \<erBobiJlend. en de wij',;e Jlar(l.l'
aanvallen zoo, veraodelijk zijode, goven eene \lold()en~e reden ,van bet

!~I~:~:;j:o~aa:~1 d~:!~r zr~;f;Of:~B,;j~t~~~i~rg~~I':~:(:e ~~~:~~e~i:e~

gllDe tig zijn,- h ~ t~ij de ,mang, ,do lever of kleiDoro iDge ~ an(le-a 1.0
zeteluD de ziekte itl. "'ant ilijno pillon metoordeel iogeaomeD, eo

~~D~::Ni!:e!:pb~:edz;~~::, ~:or r:;~~::bri;:e;:g:::k:::de b~~~~~~e:.

in fetsehill~nde grootte, inhoudende behal ve

fJlF' F. H. BOUMA,

Vervoer van pl'oducten van af het .t.ti""
Danr do pakhuizen 01' de Bchua! per picol Suik.r f 0.12
, .... RlIdere productenj 0.13.
Bij weging na.n tle Sp,)or, oOllsprnkelijkheid .oor

voor f 20.

De

BA Z 'lB.

Prachtige. EugelscheZakmessen,

G. SEVEInNG en Zoon.

(Oil")

If'£lse'l.

Nieuwe aamMer fJon:

(11i8"')

& Co .

e hekende lang 4e Kantoor-,Agenda's voor 1814 zijn weder verkrijghaur bij
-

Bericht nan Zenuwlljdjl's.
De GUAnA~A

Wederom ontvangen;

(286)

rocomman(leed zich voor IICL hOlHlen v.sn

V:IO

GRI'MAUI,T. (n Cie apothekcfs ..1e: Plt!,ij~ i~ eeo

oPfcilbaar' geneesllJidJ.~1 \'OOf' s~belch.oofdl)ijn, zenuwS-lDsrlen ell IW{lfJ.
pijn;' OeD eukel ptlkJe'lIl eemg \,l'eJt~:g ~ lllkcrWflfer OI)g~lo~t i8 t1ik·
werf: vlt,ldoendc om de oN;eu.oemdo 'I"JI~en ,Ie Joen ,\'erllwIJueiJ. de koliek, cene zoo 'hecr5chel~da illekte in warme IlludeD, den Luik- eu roo ..
t1e!ooptegenezeu.

AlbumB in Soorten,
.
Bijouterie doozen met Muziek,
H_eeren- & DQ.mes;Necessaires,
DameBwerkmandjes met inrielttillg,
Fort~ fl.eons'- porte . Monaies,
Prs.htige Waaijers,
Damee Stoel & Voetbank . .met ·Muziek,
Inktkokers in Soortan
en . vele andere goederen.
(1846),
B. KARTHAUS en. Co.

In

de Sam"rang"obe Apotbeek, wordt
ge.raagd ceo geexaD1ineerde As.
Salario /100 of mee,· uosr. bekwaaiaheid.
.
.
Brieven franco bij

IlL""""

BOERS & Co.,
A gcnttHl hOlltanrump

BAZAR.

2.-

2.2.2.-

II

Lantlsnail en LedeR' ovel'fl'okken
kamferhoulell

Perry &:. Co.

tevens

4.-

w

II

G. O. T. VAN DORP & Co.
Satnarang.

(7Q)_

-·Hulp-.Apotheker.
~

sistent.

Ie b.komen bij

to' Louden

"

de la mode;

lIoofddep<it

Pekelopek, Ketting Sal1cijs, Hollandsch Zuur, Keu-

, 2.u 1.50

petit,
guimaure,

Creme dentifrice,

gestoofde PeereD, gestoofde Appel~n, Riispol-,
Asperges, Asperge puntcn, Peulljes, ~apusijnders,
Schorseuerell in blik, BJocmkool, roode Ihet, ~edr~og.
de Appelen, gedroo,!,tde Pe~ren, ltozijuon, AmR~delen,
SuHana Rozijnen, Krentcn, SucBdc, Oranje SUlppers,
Smirna Vijgell, Dadf}ls, j\<lacaroni, Vermicelli, SoepfigUl'en, gepaarlde Gort, AlklllRartiche Gort, ~f.1heebanket,
BiHerkoekjes, divers llanket in fiesBcheD, Stoom- en
RookzalUl, Ossenhaas, Oas'e~ll'ollade, Geb,akkcIl Paling,
Gcu&kken Lang~isch in blik, Brood2uiker, Zweesriklten, Ossengehakt, Keuli3che F~il~adenen, Kalf~ Karbo·
Dade, Soep en Gevogelte -in blik, ROJpcDS, Rook- en

" 2.-

' 4.Ii
3.50
" 4.50
M 2.II 2.n 2.• 1.~0
JJ
2.-

II

dijvi~J

n 4,-

Kannllga.
fleurs du Bengalen,
au sue, de Laitue,
violettes de Parme,
laetitia,
au loSt d'amandes,

11

o

" 1.-

'l'uinworteltjeB, Doperwtjes, Appelpent, Krepsla, Ar-

/I

Kananga,
8avon miranda violet,
ijlrmg ijlang,
II

S~~C''!:!.

f 2.-

2.!2.per (Ioos van 3 stoks " "4.1/ 5.-

1/

Draadnagels
van 3// 1 tot en met 3" lang, alamede:
RODlI.taaf-ijzer van '/," tot en met 1 ~2" dik.
Verkrijgb•• r bij
(277)
GUSl'AA1<' WINTER & Co.

Per Conrad· ontvingen wij:

Verkl'ijgbaar
'1'e Socrabaija bij GIMBERG &; Co.
1".00<00011' F. BOUHRE·1'.
"
v. d. DUNGBN & Co.
(273)
Proboliugo" KLUNDBR

(lOG6)

tot vervoer van gedistilleerd.

Ontvangen:

geveatigd teBal.oi..
.,
De ondergeteekendentot· Agenten benoemd zijnde
van genoemde IIofaatscbappij, oijn bereid ricieo's tegen
Brand- en Zeegevaaraantenemen tegen de. aihier gebruikelijke premien en eonditiiin.
(2607)
E. MOORMANN &. Co.

R egIs t e r

G. C. T. VAN DOR!:, & Co.

Per· Noach 'I.

franco per

Tweede Koloniale· Zee-. en llrand-Assuf. ll~alscllappii,

coumER DlT DUBIKAR'l'.

VOOR PIANO.

ATJIN Marsch.

a.-

I 4.- verkrijgbaar bij G. C. '1'. VAN DORP

& Co., te Sam a ran g.

1874.

(1668)

Opgedragen aan 1-1. H.

De Batuviasche Zee- eO Bi'and...Al~ur. M:8Allu:ft,~p-,;j.
De KoloDiale_Zea. en Brapd~AafJilr. '1iaatachIfJ'Jlj
Het Uraod·AssurnnUo Genootschap.
De ASStlI'antie-lUaalschap-pij, tegen 8~and!li.:ha,le en
de Aooura;DtielMaatschappij tegeu Braultsubode .de' Nellerllt.ndeo:·
. teo kantoro'van
(317)
DORREPAoI.L ... Co.

J?rotestantsch. "W'ee.s- en Armhuis te Sam.arang.

Walterfang.

Officiel'ell van het Nederlandsch
Indische .Leger.

worden aongenomonvoor rekenlng Villi:

ten behoeve van het

~~::~:t·

.. enden .iob tot de dames van geheel N ederland.eh
Indie met hetbeleefd verzoek door het inzenden van
prij.en onvero.billig groat of klein te willen medewerken tot het dlltlrstellen van .eene Loterij, waarvan de
opbrerigat oal worden uitgekeerd nan het Beetunr van
bet Protestantscb W.es- en Armhuie albier.
Zij etenen .icb 1'06r, d. trekking dezer Loteri) t.
doen plaah hobben in den loop der maand Mel of
Junij aanstaande en verzoekeo .derhalve ow de in te
.enden prijzen vli6r dien tijd bij oen hunner te doen
be.orgen ten einde gearrangeerd te WOlden voor de
daarvan te honden Tentoonstelling.
Mevronw LAMMERS, Presidente
(114)
NORTIER, Secret.ris.

·/Risioo's'tegenBran'\o_
. . ·Zeegevaar

in de

..1.i (lok -onbtna.t. HeidI! - mi..1.delen ",",erken reglatrooka. 'ot
bonte11iDI; ~'an, hilt juieta evoDN,igt tl18ftch~D gevoflligbeid eo prikhl.
baarhid, ziekelijke eo ge:ronde 8fl ahoi~ing, ,nahlllrlijile ,erJ buHen.
• po.-iGeloziog.
I ~~,o.j~. Pilho' ,van I I. I 8 e n f 5.' ,l'uti,e. Z,,1f V~D I J, I U: on
WUrllit

.P.hl~:~::OW.'ii. C~~~l·.A~o~uAf~Nbi~' t· ~~.··e~dc~~~I

~~~? ~'J!:, ~r~R~6I~K~tFhz~~~EJ'A~m~na. 9g~~:
V,\N 110M" flo., B. L, lllll LYON ••

(078)

80JlSKJ.N "O~.

Slechte Spijsvertering.
D. SPIJSVERTEitENOE (paslll\,,) van BURIN. DlJ UUISSON
apotheker Ie l'arijs t:l ;Iaureat (~ekroo~d() der A~ademle "~H- Parijs
vereeni«eu ill dl" n VOfm van ~e~l an~~euaam bQekJ6 d~ v·l{Irr.~amstl)
besillnddei!leo,_die de spijsverterlDg Ir.'"ticmaag bewerken.
Door.' v_ergel~kendo l?roeven daor: ,~e~schcidene _~cne e 9t.et.'re~1 in de
voornaamste hospitaais :van Porijs uitgeoefcnd, ,Mijkt, dat zij te ver:-kieten iiju boven,de Z{)'ogcoaaroda'Vkhij.'pastilles,_met oudtlr-'ealpoter -,Villi bismutb, 'verkalkte,Dlngllesia,ell plilutolnrdilje, fttei'llkool, om
aile maagz.ieklt:n en slechta 8pij 8 \1(\rterio£e~ to ~enc~eu.

Geneziqgder bOl'stkwalen.
De ONDER-PHOSPHOORZURE KALK STROOP von d. He..

r~n G!UMA.UL'r en Cie, Apothekers te"l'arY!I is Ille.t Rlechta oaD

door wetenscbap[lelijko enarmg bakencl geneOlmidJel'om den hoesto
vt"rKtludheid l ' zifl\ing~n to geoezeu;' maar eeD hoil~iddol dar oudst.
vermaardhelJ. Men behoeft dit middet in deszoirs aanw60ding slecbts
met nodereo 'Villi dien aard te vergelijken om bet eenen 'welverdienden
voorlr:eur to 3cheuken hetgeen de ganeeakunde hetwlve dan ODt to8k.ent.
!)oor zUnen iuvioed -neemt den h'oest at, het akelig n~ehtelijk zweeten, houdt op, en- de lijd!;>r verkriJgt_8poedig zijne gezondheid en gl}-o
zetbeid.
Hoold.depot. bij de lIeeren. Gebra.LOONEN te n.tavi., iii d.
voornaamate ~potbekerl van N_serlandsch-IndiiD' ID te SlmarIDe bij
G, O. T, VAN IlORP I; Co.
' . I"il

c

NR.A.D~"

0

vnstgeetald zijnda op .'Voellsdaglllorgf'
ten a.cllt ,ure e. k.... zal aan p8ea~gier8 ga!egen~ ..
tot embarqueren gegeven worden met het stoombootje
v.aode HeerenCLIG':';ETT en ZAALBERG des morgene ten 6. ure vaohet riieuwe lIavenlr.ansal vemekkenda.
"
De. Agenten
1. DAENDELS& 00.
(2S3)
GETROUWD.:
J. F. VANLAKBRVELD
en
O. J. KLERKS.
Samaran'g,2 Maart 187.4.

VoorBpoodig bevallen. van· oeno DoebLer
J.E. BOUSQUET
DE

Magoiaog,
2'1 Febr!l81'ij 1874.

Verantwoordelij'c

VOOl'

~"we~~e.u:tT.QEv:xms.

p-o:'i,

Saaiponilrukkorij

/'

KANTER •

1<'. C. E.BOU8QUET.
' .
(288)

VAB DORl'ilOo.

~

